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ජාතික විගණන ආයතනයේ නි ාාංඡනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යෙෙ නි ාාංඡනය සඳහා භාවිතා කළ සාංයේතලලින් පහත සඳහන් අර්ථයන් 

පිළිබිඹු යකයර්. 

 ාාංඡනය ඉහළින්ෙ දේලා ඇති සාංහයා ෙගින් ශ්රී ාංකාල නිපනපනය යකයර්. 

 එහි ෙැද ඇති තරාදිය ෙගින් ස්ලාධීනත්ලය හා අපේෂපාතීත්ලය පිළිබිඹු යකයර්. 

 එය ලටා ඇති ඔලිව් ඉති ද්විත්ලය ෙගින් සාෙය හා යසෞභාගයය පිළිබිඹු යකයර්. 

 එය ලටා ඇති පා යපති රටාල ෙගින් ජාතික සාංස්කෘතිය නිපනපනය යකයර්.  

 

 



 





 



විගණකාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය 

ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං ාමපජාදප ජ ලං ජාජයජා ආ ලං ්ඩුක්රම ලං දයදාථාප   ලං 148 ලං දයදාථාපද ලං ර පයද ලං

පපර්ලි ේ්තතුද ලංාතුදජ ලංයපජාය ලංුලකය ලං ලංපපකජ  ලංඵකාපීවද ලංාප ලං පර් ්ෂමමද ලංපද්වදප නජ ලං පම ලංාේබ්තවද ලං

ාථදපධීජ ලං පරි්ෂමණ ්ත ලං පැදැ්වවීම ලං ාප ලං එ  ලං පපර්ලි ේ්තතුද ලං  දා ලං දපර්ාප ලං කිරීම ලං පිළිබඳද ලං ්ඩුක්රම ලං

දයදාථාප   ලං154 ලංදයදාථාපද ලංර පයද ලංිගනණ පිපපිවදය ප ලං දා ලංපැදරී ලංතිව ලං ලංරවපජාම ලං පර්  ්ෂ ලං    ලං ලං ලං

එම ලං  ලං ර්ාදය්ත ලංටු  ලංකිරීම ලංාේබ්තවද ලං0117 ලංුලාල් ලංදර්ම  ලංාඳාප ලංව ලංමප ේ ලංදපර්ාපද ලංාතුටි්ත ලංටදිරිප්ව ලං

 යමි  ලං පපර්ලි ේ්තතුද ලං  දා ලං ටදිරිප්ව ලං  යනු ලං කබජ ලං  මම ලං දපර්ෂි  ලං දපර්ාපද, ා්ව දනි ලං  පඩුඩ  ලං

දශ  ්ත ලංටදිරිප්ව ලං යනු ලංකබජ ලංඅාය ලංඅ ජකු්ව ලංදපර්ාප ලංපාා ලංාඳා්ත ලං පඩුඩ ලංඅට ලං ට ්ව ලං දජ ලං දජම ලං

ාභපනා ලංකිරීමට ලං ටයුතු ලං  ොාප ලංතා  ලං 

පළුලදජ ලං පඩුඩ  ලං - අමපායපාශ ලංාප ලං ාපපර්ා ේ්තතු ලං 

 ාදජ ලං පඩුඩ  - යපජාය ලංාාාථාප, අිප පරී, මඩුඩක ලංාප ලංදයදාථාපපිා ලංඅයුලාල් ලං 

තු්තදජ ලං පඩුඩ  ලං - දයදාථාපපිා ලං ජොදජ ලංඅයුලාල් ලං 

ාායදජ ලං පඩුඩ  ලං - ිග ේශ ලං්වපය ලංදයපපිිව ලං 

පාථදජ ලං පඩුඩ  ලං - පළප්ව ලංාභප ලං 

ා දජ ලං පඩුඩ  ලං - පළප්ව ලංපපකජ ලං් ාජ ලං 

අටදජ ලං පඩුඩ  - ිග ශේම ලංිගනණජ ලංදපර්ාප 

ජදදජ ලං පඩුඩ  - යපජාය ලංාමපනේ 

 

ාාජද ලං දජ ලං ්ඩුක්රම ලං දයදාථාප ලං ාා ශ වජ  ලං මින්ත ලං ්රි ප පරී ලං අාශ  ්ත ලං පමණ්ෂ ලං  ජොද ලං

පරිපපකජ  ලංාප ලංමූකය ලංාේබ්තව  ්තා ලංිගනණ පිපපිවදය ප ේ ලංාථදපධීජ්වද  ලං්ය්ෂමප ලං  ලංකිරීම ලංාඳාප ලං

දැඩි ලං බකාක ලං ිගනණ පිපපිවදය ප ලං ාප ලං ඔහු ේ ලං පර්  ලං මඩුඩක ට ලං කබපදි  ලං යුතු ලං බද ලං යජා  ලං පිළි නජ ලං ලං

ිවබුණි  ලං දිගු ලං  පක ්ෂ ලං අ ලං ලං ේ්ෂමප ලං  ළ ලං ිගනණජ ලං  ාේදප ලං   ොමිම්ත ලං ාභපද ලං 0115 ලං  ාාැේබර් ලං මපා ආ ජ ලං ලං

ාථාපපිා ලං යජ ලංක ජ  ලං ලංඑම ලං  ොමිම්ත ලංාභපද ලංිගසි්ත ලං ලංශ්රී ලංකා ප ලංයපජාය ලංිගනණජ ලං ාේද ආ ලංප්වකිරීේ, උාාථ ලං

කිරීේ, මපරුකිරීේ,  පර්  ලංමඩුඩක  ලං ාේද  ්ත ලංපාකිරීේ ලංාප ලං ිගජ  ලංපපකජ  ලං  ලංසිදුිග  ලංයුතුද ලංිවබුණි  ලං ලං

ජුල්ව ලං  ලං  ලං ාමප ක චිා ලං දර්ම  ලං අදාපජ ලං දජ ලං ිගට්ව ලං ජාපිව  ලං ිගනණජ ලං පජා ලං පපර්ලි ේ්තතු   ලං ාේමා ලං ලං

කිරිම ලං ාඳාප ලං ටදිරිප්ව ලං  ජොවීම ලං  ාේතු ද්ත ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යපජාය ලං ිගනණජ ලං  ාේද ්ෂ ලං ාථාපපිා ලං කිරීමට ලං

 ජොාැකි ලංවී ලංතා  ලංඑබැිග්ත ලංාමප ක චිා ලංදර්ම ආ ජ ලංශ්රී ලංකා ප ලංිගනණජ ලං ාේද ආ ලංාප ලංිගනණජ ලංපරී්ෂම  ලං

 ාේද ආ ලං ටයුතු ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිම්ත ලංාභපද ලංමින්ත ලංටු  ලං ය ලංනැීමමට ලංසිදු ලංිග   ලංශ්රී ලංකා ප ලංිගනණජ ලං

 ාේද ආ ලං ාප ලං ිගනණජ ලංපරී්ෂම  ලං ාේද ආ ලං ාපමපජි  ්ත ලංසිදු ලං යජ ලංකා,  ාේද ආ ලං දටිජප ලං ාප  ්වද  ලං

අමපාය ලං මඩුඩක  ලං ාුනජප නජ ලංිවීමම ලං ාා ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යපජාය ලං ිගනණජ ලං  ාේද  ලංජමි්ත ලං අුත්ව ලං  ාේද ්ෂ ලං

පිහිු වීමට ලං අනුමා ලං  ය ලං ිවබුණි  ලං ටාා ලං  ාේදපද්ත ලං  ා  හි ලං නිකවපරී්ත ලං ජද ලං ඒකී  ලං  ාේදපදට ලං

අ ලංද ශ මණ  ලංකිරීම ලංිගනණජ ලං ාේදප ලං  ොමිම්ත ලංාභපදට ලංපැදැරී ලංතා  ලංඅ ජ්ෂ ලංරවපජාම ලං දජාථ ම ලං

වු ආ ලංයජා  ලං ා  ලංයපජාය ලංාාාථාපද්ෂ ලං ා  ලංපළප්ව ලංපපකජ ලං් ාජ ්ෂ ලංිගසි්ත ලං ලං ා  ලංසි  ට ලං51 ලං්ෂ ලං ා  ලංටට ලං



දඩප ලං දැඩි ලං   ොටාථ ලං හිමි ම්ෂ ලං  ලං කබප ලං  නජ ලං තිව, ාමපනේ ලං පජා ලං  ට ්ව ලං ාාාථාපපිා ලං ාමපනේා, 

ිගනණ පිපපිවදය ප ේ ලංිගම  ලංපා ට ලංතතුළ්ව ලංකිරිම   ලං 

ීමිවපිවදය ප, ීමිව ලං   ු ේප්ව ලං ාේපපා දය ප ලං ාප ලං  ජො  කු්ව ලං ්ෂ මේත්ර ්තහි ලං නියා ලං  දජ්ව ලං

දි්වතී    ජ්ත ලංනණජපද  න්ත ලං ාොයතුරු ලංිගමසී ම්ත ලංඅජතුරුද ලංදිගු ලං පක ්ෂ ලංඅ ේ්ෂමප ලං ළ ලංජාපිව  ලං

ිගනණජ ලං පජා ලං 0118 ලං ජුලි ලං 17 ලං දිජ ලං 0118 ලං අා  ලං 19 ලං ායජ ලං ජාපිව  ලං ිගනණජ ලං පජා ලං ජමි්ත ලං ලං

පපර්ලි ේ්තතු   ජ ලංාේමා ලං ළ ලංඅාය, අිවනරු ලංජාජපිපපිවදය ප ලංිගසි්ත ලං0118 ලංඅ න ාථතු ලං11 ලංදිජ ලංසිට ලංඑම ලං

පජා ලංබකප්වම  ලංදජ ලංබද ලංනැාට් ලංපත්ර ආ ලංපක ලං යජ ලංකා ලංනි  ාජ කි්ත ලංරසිේව ලං යජ ලංක ජ  ලංිගනණජ ලං

 ාේදප ලං  ොමිම්ත ලංාභප   ලංබකාක,  පර්  ලංාප ලං ර්ාදය ලංපිළිබඳ ලංිගිපිගවපජ ලංාැකැාථවීම ලංාඳාපා, ජාපිව  ලං

ිගනණජ ලං  පර් පක  ලං ාා ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යපජාය ලං ිගනණජ ලං  ාේද  ලං පිහිු වීම ලං ාඳාප ලං ා, යපජාය ලං මූකය ලං පිළිබඳ ලං

ිගනණ පිපපිවදය ප ේ ලං පර් භපය  ලංනිශථචිාද ලංාැ්ෂවීම ලංාඳාපා, ඒ ලංාප ලංාේබ්තව ලං ා  ලංටට ලං්නුමාින  ලං

 රුණු ලංාඳාප ලංිගිපිගවපජ ලංාැකාථවීම ලංඑම ලංපජිව්ත ලංර පශ ලං    ලං ිනණුේ යණ ලංාප ලංිගනණජ ලංදි්විව  හි ලං

  ොටා්ෂ ලං  කා ලං  නොඩජැ නජ ලං පීඩජ  ලං තතුළ්වද ලං දඩප ලං අභි   න පරී ලං ාා ලං නිය්තාය  ්ත ලං

 දජාථදජ ලං පරිාය   ජ ලං ජාපිව  ලං ිගනණජ ලං  පර් පක ආ ලං ාථාපපිා ලං කිරීම ලං ටාප ලං දැාන්ව ලං     ලං සියුේ ලං

අධී්ෂමණ  ලංාප ලංිගමර්ශජ  ලංසිදුකිරීමට ලංාැකිදජ ලංපරිදි ලංාා ලංිගනණජ ලංිගම  ලංපා  ලංපුළුල් ලංකිරීමට ලංාැකිදජ ලං

පරිදි ලංඅාශ ලං59 ලං්ෂ ලං ට ්ව ලංිගනණජ ලංාප ලංාාප   ලං ාේදප ලංාාිගවපජ  ලං යමි්ත ලං් ාජ ආ ලංාාිගවපජ ලංදුා  ලං

පිළි  ක ලං ය ලංතා  ලං 

 

පපර්ලි ේ්තතු   ලංදැාන්ව ලං පර් භපය  ලංාැළකිල්කට ලංභපජාජ  ලංකිරීේ ලං ම්තම ලංයපජාය ලංඅාශ  ලංුලහුණ ාජ ලං

රවපජ ලං නැටළු  ාොඳි්ත ලං අද බ ව ය ලං නැීමම ලං ාාිව  ලං කිරීමට ලං ාැකි ලං දජ ලං පරිදි ලං ජාපිව  ලං ිගනණජ ලං

 පර් පක ලං  ලංුලල් ලංපිරීේ ලංයපශි ්ෂ ලං්රි පදට ලංජැාවීමට ලංඅ ේ්ෂමප ලං යමි  ලංිගනණජ ලංදපර්ාප ලං පර් ්ෂමමද ලංාප ලං

ඵකාපීවද ලං  බාපාැරීම ලං උ ාාප ලං  පර් පක ආ ලං ්රි ප පරි්වද  ලං අ්ඩුඩද ලං දර්වජ  ලං කිරීමට ලං ාප ලං

ාමප ක චජ  ලංකිරීමට ලංජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක  ලංබැඳි ලංසිටි  ලංඅදාපජ ආ ජ ලං ලං්ඩුක්රම ලංදයදාථාප ද්ත ලං

කබප ජ ලංිවබුණු ලංිගනණජ ලංාථදපධීජ්වද  ලං පර් පක ආ ලංඵකාපීවාපද ආ ලංරවපජ ලංාපව   ලං කා ලංටාප ලංපැාැදිලි ලං

 කා ලංාුනජප ලං නජ ලංතා  ලං 

ිගනණ පිපපිව ලං ාපපර්ා ේ්තතු   ලංයපජා පරි ට ලං ැපවු ලං පර්  ලංමඩුඩක  ලංාමඟ ලං ලංදැඩකිරීමට ලංකැීමම ලංමප ලං

කැබුදපවු ලං  නෞයද ්ෂ ලං දජ ලං අාය ලං ඔවු්ත ේ ලං යපජා පරි ලං  පර් ්ෂමම ලං ා්ව්වද  ්ත ලං ටු කිරීම ලං පිළිබඳද ලං

ඔවු්ත ේ ලං ැපවීම ලංාේබ්තව  ්ත ලංමම ලංඔවු්තට ලංාථතුිවද්තා ලං දමි  ලංයපජාය ලංිනණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභප   ලං

ාප ලං  පොදු ලං  ලං දයපපපය ලං පිළිබඳ ලං  පය  ලං ාභප   ලං ාභපපිවතුම්තකප ලං ාා ලං ාපමපජි  ්ත ලං  පොදු ලං දි්වතී ලං ආ ලං

   ාජ ලංාාප  ලංිගනණජ ්ත ලංසිදු ළ දයක්ව ලංනණ පිප පරිදරු්ත න්ත ලංාම්තිගා ලං් ාජ, ලංශ්රී ලංකා ප ලං

දයක්ව ලං නණ පිප පරි ලං ් ාජ , ිගනණිා ලං ් ාජ, ලං  ාපපර් ේ්තතු   ලං පරිපපකජ ලං

 ටයුතුදක ජ ාා   න  ලං කබපදු්ත ලං ජාජපිපපිව ලං  ල් ේතුමප ලං ාප ලං ඔහු ේ ලං  පර්   ලං මඩුඩක , ුලාල් ලං

අමපායපාශ ආ ලං ල් ේතුමප ලංාප ලං පර්   ලංමඩුඩක , යපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිම්ත ලංාභපද, දැු ේ ලංාප ලං ාේද  ලං

ාා්යප ලං   ොමිම්ත ලං ාභපද, ීමිවපිවදය ප ලං ාා ලං පරිපපකජ ලං  ටයුතුදක ජ ලං ාාප  ලං ව ලං අ ජකු්ව ලං යජා ආ ලං

් ාජ,  ාපපර්ා ේ්තතු   ලං  භෞිව  ලං ාප ලං මපජද ලං ාේප්ව ලං ාාදර්වජ ට ලං ාප   ලං ව ලං ජාපාය්තාය ලං

ාාදර්වජ ලං  ලංාමප ාජ , එ්ෂා්ව ලංජාජපා ලංජාපාය්තාය ලංාාදර්වජ ලංඒජා්තසි , රජාපත්ර්තාදපා  ලංාඳාප ලංව ලං

 දාථමිනිාථටර් ලං පාජම ලං ාා ලං යු ය පප ලං   ොමිම ේ ලං ාා   ිනාපද ට ලං ාථතුිවද්තා ලං කිරීමටා ලං මම ලං  මම ලං

අදාථාපද ලං  ොාපනනිමි  ලං 





 



පටුන 

 පිටුල  පිටුල 

අපේ වංවිධානය 01 ඉඩම් කටයුතු  146 
නිත්යනුූලල ඉටු ිරිමම  04 අධයාඳනය 151 
අඳපේ වංවිධාන වටශන 12 කම්කරු ශා ලෘත්තීය වමිති වබත්ා 157 
කාර්ය මණ්ඩ පුහුණුල 16 මශලැලි වංලර්ධනය ශා ඳිමවර 163 
සුදුසුකම්ත් විගණකලරුන් පවේලපේ 
පයොදලා ගැනීම 

19 විපේ කටයුතු  165 

විපේ පවේලා නියුක්තිය 167 
ඳාර්ලිපම්න්තුලට වශායවීම 20 ධීලර ශා ජජ වම්ඳත් වංලර්ධනය 175 
විගණකාධිඳති විසින් ඳනලනු බන 
අධිභාර 

22 පවෞඛ්ය ශා පඳ ණය 181 

ඳාර්ලිපම්න්තු කටයුතු ශා ජනමාධයය 192 
විගණකාධිඳතිලරයා විසින් සිදු කරනු 
බන කාර්යවාධන විගණනය 

23 නීතිය ශා වාමය වශ දක්ෂිණ 
වංලර්ධනය  

196 

විපේ විමර්න විගණනය ශා මශජන 
නිපය ජන පිළිබ කටයුතු  

31 ලරාය ශා නාවික කටයුතු  201 
මශාමාර්ග 210 

2017 ලර්ය වශා මූය ්රකාන 47 නිපුනත්ා වංලර්ධනය ශා ලෘත්තීය 
පුහුණුල 

214 
2017 ලර්පේදී ්රසිේධ කෂ විපේ 
විගණන ලාර්ත්ා 

61 

ආඳදා කෂමනාකරණය  218 

ගං නිල්ලා ශැරවුම් ලයාඳෘතිය 
ක්රියාත්මක ිරම ම පිළිබල විපේ 
විගණන ලාර්ත්ාල 

62 ක්රීඩා කටයුතු  224 
කාන්ත්ා ශා ෂමා කටයුතු 227 

වංචාරක කටයුතු 231 

විත්තියිකුමි රක්ෂිත් ලනාන්ත්රය 
අලභාවිත්ය වම්බන්ධපයන් සිදු කරන 
ද විපේ විගණන ලාර්ත්ාල 

65 නාගිමක වංලර්ධනය 235 
කර්මාන්ත් ශා ලාණිජ කටයුතු  244 

නිලාව ශා ඉදිිරම ම් කටයුතු 249 

2016 ලර්ය තුෂදී ජාතික පොත්රැයි 
මණ්ඩයට ඳිමගණකාශ්රිත් දිනුම් ඇදීම 
වශා ව පොත්රැයිඳත් මුද්රණය ශා 
භාරදීම පිළිබ ්රවම්ඳාදනය 
වම්බන්ධපයන් සිදු කරන ද විපේ 
විගණන ලාර්ත්ාල   

69 ්රලාශන 254 
වමාජ වවිබගැන්වීම ශා 
සුභවාධනය 

260 

විදයා, ත ත්ාක්ණ ශා ඳර්පේණ 263 

වංනිපේදනය 267 

උවව් අධයාඳනය  270 

ක්පේත්ර අනුල වාරාංගත් කරන ද 
විගණන නිම ක්ණ  

73 විදුලිබ ශා පුනර්ජනනීය බක්තිය 275 
ඛ්නිජපත්ල් වම්ඳත් වංලර්ධනය 279 

ඒකාබේධ අරමුද 74 ග්රාමීය ය ආර්ක ක කටයුතු  287 
රාජය ආරක්ාල 93 නගර වැැසුම් ශා ජ වම්ඳාදනය 291 
රාජය ලයලවාය 99 ලාිමමාර්ග ශා ජ වම්ඳත් 296 
ඳෂාත් ඳානය 107 ලනජීවි වම්ඳත් වංරක්ණය 300 
විපේාධාර ලයාඳෘති 112 කඳුරට නල ගම්මාන, ත යටිත් 

ඳශසුකම් ශා ්රජා වංලර්ධනය 
305 

රාජය බැංකු  117 

ලැවිලි කර්මාන්ත්ය 135 කෘෂිකර්මය 308 

 



 පිටුල  පිටුල 

රජපේ පවේලය වශා විශ්රාම ලැටුේ 
්රතිාභ 

314 දකුණු ඳෂාත් වභාල 326 

උතුරු ඳෂාත් වභාල 330 
ඳෂාත් වභාල විගණන නිම ක්ණ 317 ලයඹ ඳෂාත් වභාල 332 
ඳෂාත් වභා විසින් රැව්කෂ ආදායම ශා 
වියදම 

318 උතුරු මැද ඳෂාත් වභාල  336 

ඌල ඳෂාත් වභාල 339 
බව්නාහිර ඳෂාත් වභාල 320 වබරගමුල ඳෂාත් වභාල 343 
මධයම ඳෂාත් වභාල  322 නැපගනහිර ඳෂාත් වභාල 347 
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අගේ ංවිධහනඹ  

අඳගේ ඉතිවහඹ  

එට රංහ ඹනුගන් වළදින්වුන            

ශ්රී රංහගව මනභන් ගණාහපතඳති 

ගදඳහර්තගේන්තුගව   ආයේබඹ         බ්රිතහනය 

යුගේ මුල් හර සීභහ තයේ ඈතට දිගව. 

1776  ර්ගේදී බ්රිතහනයඹන් ගණිනන් දිිනන 

අමනඳමන ය ළනීගභන් ය 3 ට ඳසු 

එනේ, 1779 ර්ගේදී  ිනිනල් සමිමන නමින් 

ාහපතහරියගඹකු වහ 

ගණාහපතඳතියගඹකු ිනටි ඵ 

ලිඹකිඹගණලි ලින් නහථ ගව. එතළන් ඳටන් 

ශ්රී රංහගව උමනතරීතය ගණාන ආඹතනඹ 

ලගඹන් ගණාහපතඳතිරු 40 ගදගනකු 

ඹටගමන සහධීන ආඹතනඹක් ගර 

ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තු අණ්ඩ 

ක්රිඹහමනභ ගව. ගණාහපතඳති 

ගදඳහර්තගේන්තු 2018 අං 19 දයන 

ජහති ගණාන ඳනගමන 29 න න්තිඹ 

ප්රහය 2018 අග සතු 01 දින ිනට ජහති 

ගණාන හර්ඹහරඹ ගර සථහපිත ය ඇත.   

විගණන ම්ඵන්ධ අගේ අධිකහය 

ඵරඹ  

ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 154 න 

යසථහගන් යහජය අංලගේ ආඹතනර 

ගිණුේ ගණානඹ කිරීභට 

ගණාහපතඳතියඹහට අපතහය ඵරඹ මලි 

ලගඹන් රළබී තිබුණි. එඹ 2018 අග සතු 

01 දින ිනට 2018 අං 19 දයන ජහති 

ගණාන ඳනගමන ගණපතගණධහනලින් ඩහ පුළුල් 

වී ඇත.  

භහගේ ගොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් 

ගව  ඊට ළඩි ප්රතිලතඹක් යජඹ ගව  යහජය 

ංසථහක් ගව  ඳශහමන ඳහරන ආඹතනක් 

ගණිනන් දයනු රඵන භහේ ඳනත ඹටගමන 

පිහිටුහ ඇති භහේද, ආයාඹ න ඳරිදි  

දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංගල ධනඹ ඹටගමන ඵරඹ තදුයටමන ඳවත 

ඳරිදි  පුළුල් ය ඇත.  

„‟ගණාහපතඳතියඹහ ගණිනන් ආණ්ඩුගව 

ිනඹලු ගදඳහර්තගේන්තු, ජනහපතඳතියඹහගේ 

ගල්ේයඹහගේ හර්ඹහරඹ, අග්රහභහතය 

හර්ඹහරඹ, අභහතය භණ්ඩරගේ 

අභහතයරුන්ගේ හර්ඹහර, අපතයා ගේහ 

ගොමින් බහ , ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

බහ, 41 (ආ) යසථහගව උඳගල්නගේ 

වන් ගොමින් බහ, ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ 

ඳහර්ලිගේන්තු ගොභහරිසයඹහ, 

ඳහර්ලිගේන්තු භව ගල්ේයඹහ, ඳශහමන 

ඳහරන ආඹතන, යහජය ංසථහ, ඹේ ලිඛිත 

නීතිඹක්  ඹටගමන යජඹ ගත ඳයනු රළඵ 

ඇති ගශ යහඳහය, ගනමන යහඳහය ව 

2007 අං 7 දයන භහේ ඳනත ඹටගමන 

ලිඹහඳදිංචී වී ඇති ගව  ලිඹහඳදිංචී වී ඇති 

ඵට රනු රඵන ව සකීඹ 

ගොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් ගව  ඊට ළඩි 

ප්රතිලතඹක් යජඹ ගව  යහජය භහභක් ගව  

ඳශහමන ඳහරන ආඹතනඹක් ගව  ගණිනන් දයනු 

රඵන භහේද ඒහගේ ගිණුේ ඇතුළු 

ගණානඹ යනු රළබිඹ යුමනගමනඹ.” 

ඳවත අාඳනමන භගින් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහගන් ගණාහපතඳති ගත ඳයහ 

ඇති ඵරඹ ගණහලනඹ කිරීභක් ගව  

ප්රහයාඹ කිරීභක් ගව  ය තිග..  

 යහජය ංසථහ වහ ගණාන ගණපතගණධහන 

ශන 1971 අං 38 දයන මුදල් 

ඳනගමන  II ගොට  

 ඳශහමන බහ වහ ගණාන ගණපතගණධහන 

රන 1987 අං 42 දයන ඳශහමන බහ 

ඳනගමන 23 න්තිඹ  

 භව නය බහ වහ ගණාන ගණපතගණධහන 

රන භව නය බහ ආඥහඳනගමන 

(252 අපතහයඹ) 219  න්තිඹ 

 නය බහ වහ ගණාන ගණපතගණධහන 

රන නය බහ ආඥහඳනගමන (255 

අපතහයඹ) 181 න්තිඹ  
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 ප්රගශීයඹ බහ වහ ගණාන ගණපතගණධහන 

රන 1987 අං 15 දයන ප්රගශීයඹ 

බහ ඳනගමන 172 න්තිඹ  

 ගොගණජන ංර්ධන බහ වහ ගණාන 

ගණපතගණධහන රන 2000 අං 46 දයන 

ගොගණජන ංර්ධන බහ ඳනගමන 58 

න්තිඹ  

 ක්රිඩහ ංේ වහ ගණාන ගණපතගණධහන 

රන 1993 අං 47 දයන ක්රිඩහ ංේ 

ඳනගමන 9 න්තිඹ 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් අලයතහඹක් ගර 

ේභත යන රද ගභොනඹේ ගව  නීතිඹකින් 

වන් යන ය ගව  ගනමන යහජහරි 

යගන ඹහභට ගණාහපතඳතියඹහ තු 

ඵරතර ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 154(3) 

යසථහගන් ඳයහ ඇත. 

ගණාහපතඳතියඹහගේ ටයුතු වහ යහජහරි 

ඉටුකිරීගේදී වහ ඳළරීගේදී ඔහුගේ 

යහජහරිඹට වහඹවීභට සුදුසුේරමන 

ගණාරුන්ගේ ගේඹ රඵහළනිභට 

ගණාහපතඳතියඹහට ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහගන් ඵරඹ දී ඇත. තද 

ගණානඹට අදහශ න  තහක්ා, ෘමනතීඹ 

වහ ගණදයහමනභ ළටළු නියහයාඹ ය 

ළනීභ වහ  ගණගලේඥ වහඹ රඵහළනීභට  

අලය ගණපතගණධහන රහ තිග..  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 154(5) 

යසථහගන් ගණාහපතඳතියඹහ ඔහුගේ 

යහජහරි ටයුතු ිනදුකිරීගේදී  වහ ඳළරීගේදී 

ිනඹලු ගඳොමනඳමන වහ හර්තහ ඉවතින් වන් 

යන රද ආඹතනර ගව   යහජය 

ආඹතනර ඵඩහ වහ ගනමන ගශඳරරට 

පිගණසීභට  ගණානඹන් ිනදුකිරීභ වහ අලය 

ගණඹ වළකි ගතොයතුරු වහ රුණු ඳළවළදිලි 

කිරීේ රඵහළනීභට ගණපතගණධහන රහ ඇත.  

අඳගේ ගේහ ග්රහවකගඹ   

ගණාහපතඳතියඹහගේ ගණඹ ඳථඹ 

ආණ්ඩුක්රභ  යසථහගන්භ නිර්චනඹ 

යන අතය තදුයටමන එඹ  දවනන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංගල ධනඹ භගින් 

භහේ ද ඇතුශමන යමින්  යහප්ත ත ය 

තිග..  ර්තභහනගේදී අඳගේ ගේහරහභී 

ඳදනභ ඳවත වන් ඳරිදි ගව.  

 

 

 

 

  

අභහතයහංල 51 

ගදඳහර්තගේන්තු 95 

දිස්රික් ගල්ේ හර්ඹහරඹ  25 

ංසථහ 204 

යහජය භහේ ( දවන න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංගල ධනඹ භගින් 
ගණාහපතඳතියඹහගේ ගණඹ ඳථඹට 
ඹටමන ය ඇති) 

111 

යහජය ඵළංකු   07 

යසථහපිත වහ අගනකුමන 
අයමුදල්  

62 

ගණගශල අයමුදල් යහඳෘති  127 

අගනකුමන සහධීන  ආඹතන  19 

ඳශහමන බහ  09 

ඳශහමන ඳහරන ආඹතන  335 

ගොගණජන ගේහ භධයසථහන 561 

ක්රීඩහ ංේ  62 

එතු 1,668 
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අඳගේ විඹ ඳථඹ  

ගණාහපතඳති  ගණිනන් ඔහුගේ අභිභතඹ ඳරිදි 

ගණාන ගණඹ ඳථඹ තීයාඹ යනු රඵන 

අතය ගේ ේඵන්ධගඹන් 1995 අං 15 

දයන ශ්රී රංහ ගිණුේයා වහ ගණාන 

ප්රමිති ඳනගමන ගණපතගණධහන ප්රහය වඳුන්හ දී 

ඇති දළනට බහගණතගේ ඳතින ගණාන ප්රමිති  

ව  ශ්රී රංහ යරමන ාහපතහරී 

ආඹතනඹ (ICASL), උමනතරීතය ගණාන 

ආඹතන පිළිඵ ජහතයන්තය  ංගණධහනඹ 

(INTOSAI)  වහ උමනතරීතය ගණාන 

ආඹතන පිළිඵ ආිනඹහනු ංගණධහනඹ 

(ASOSAI) ගණිනන් අනුභනඹ යනු රඵන 

ගණානඹට අදහශ  ේමුති ව ප්රලසත 

ඳරිනඹන් භගින් ව ඳහර්ලි ගේන්තුගව යජගේ 

ගිණුේ පිළිඵ හය බහ (COPA) ව 

ගඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ (COPE) 

ගණිනන් ගණාහපතඳති ගත භඟ ගඳන්නු 

රඵින.  

ගභඹට අභතය යහජය ංසථහ 

ේඵන්ධගඹන් ගණාහපතඳති ගණිනන් රහ 

ඵරහ තීයාඹ ශයුතු ගණාන ගණඹ ඳථඹ 

1971 අං 38 දයන මුදල් ඳනත භඟින් ඩහ 

ගණසතයහමනභ දක්හ ඇත. ඒ අනු 

ගණාහපතඳති  ගණිනන් ංසථහගව 

ශභනහයාඹ ගත ගණසතයහමනභ 

හර්තහක්, ංසථහගව  හර්ෂි හර්තහ 

භ ප්රහලඹට ඳමන කිරීභ වහ න 

හර්තහක් ව ඳහර්ලිගේන්තුට ගනභ 

ඉදිරිඳමන යනු රඵන ගණාන හර්තහක් 

ලගඹන්  හර්තහ 03 ක් නිකුමන යනු රඵින. 

මුදල් ඳනගමන ගණසතය ය දක්හ ඇති ඳරිදි 

වළකිතහක් ව අලයන ප්රභහාඹට 

ගණාන ගණඹ ඳථඹට ඳවත රුණු ඇතුශමන 

ගණඹ යුතුඹ.  

 ගතොයතුරු ඉදිරිඳමන කිරීගේ අංලගඹන් 

ඵරන ශ ංසථහගව හර්ඹඹන් 

අණ්ඩ  ඇයීභට වළකින ඳරිදි 

ංගණධහන ක්රභ, හර්ඹ ඳටිඳහටි, ගඳොමන, 

හර්තහ වහ ගනමන ලිඹකිඹගණලි  නිඹමිත 

අන්දභට වහ ප්රභහාමන ගර ස  ය 

තිග.ද ඹන ඵ ව එළනි ක්රභ, හර්ඹ 

ඳටිඳහටි, ගඳොමන, හර්තහ වහ ගනමන 

ලිඹකිඹගණලි පරදහයී ක්රිඹහමනභ ඳතීද 

ඹන ඵ; 

 යහජය ංසථහගව ළඩ ටයුතු එභ යහජය 

ංසථහට අදහශ නීති, රීති වහ නිගඹ  

අනු වගේ ද ංසථහගව 

ඳරිඳහරනගඹහිරහ හධහයාමනඹක් 

තිග.ද ඹන ඵ;  

 අයමුදල් ගන්කිරීගේදී වහ එභ අයමුදල් 

උඳගඹ ජනඹ කිරීගේදි 

ආර්ථිබහගඹන් වහ 

හර්ඹක්භතහගඹන්  ඉටු ය තිග.ද 

ඹන  ඵ;  

 මුදල් තඵහ ළනීගේ වහ ගශඳර ආයක්හ 

කිරීගේ ක්රභ තුටුදහඹද ඹන ඵ; 

 ළරළකිල්රට බහජනඹ වු 

හරඳරිච්ගේදඹට අදහශ ගණානඹට  

බහජනඹ යන රද  ගිණුේ  ංසථහගව 

ටයුතු පිළිඵ තය වහ හධහයා 

දර්ලනඹක් පිළිබිඹු ගගයන ඳරිදි 

ාහපතයාඹ, මුරයනඹ වහ 

තක්ගේරු කිරීභ ඹන මුරධර්භඹන්ට නිින 

ළරළකිල්ර ගඹොමු යමින් පිළිගඹර ය 

තිග.ද ඹන ඵ ව 

 ගණාහපතඳති ගණිනන් අලයඹළින 

රනු රළබිඹ වළකි ගනඹේ රුණු.   

අඳගේ සහධීනත්ඹ  

ගණාහපතඳතියඹහගේ සහධීනමනඹ  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගන්භ පුළුල් ලගඹන් 

වති ය ඇත. දවනන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංගල ධනඹ වහ 2018 අං 19 

දයන ජහති  ගණාන ඳනත භගින් 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතනඹ 

සහධීනමනඹ භත ඳදනේ ව උමනතරීතය 

ගණාන ආඹතන පිළිඵ ජහතයන්තය 

ංගණධහනගේ මලි මරධර්භඹන් භ 

ළරපීභට ගභඹ තදුයටමන ගණහලනඹ යනු 

රළග..



4 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

අ
ඳ
ග
ේ
 
ංවි
ධ
හන
ඹ
 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 153  යසථහ 

අනු,  

‘’විගණකහධිඳතියගඹක් න්ගන්ඹ. ඔහු 

සුදුසුකම්රත් විගණකයගඹකු විඹ යුතු 

අතය, ජනහධිඳතියඹහ විසින් යසථහ 

බහගේ අනුභළතිඹට ඹටත් ඳත්කයනු රඵන 

අතය විගණකහධිඳතියඹහ ඹථහ ඳළළත්ගභන් 

සිටිනතහක් සකීඹ ධුයඹ දයන්ගන්ඹ.’’  

අඹවඳමන ගෞය තමනමනඹ ගව  ආඵහපතත 

තමනමනඹ භත ගව  ජනහපතඳතියඹහ 

ඳහර්ලිගේන්තු ඇභතීභමන ඹන 

තමනමනඹන්හීදී ඳභාක් ජනහපතඳතියඹහ 

ගණිනන් ගණාහපතඳතියඹහ ධුයගඹන් ඉමන 

යනු රඵින.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 153 යසථහගව 

තදුයටමන දළක්ගන ඳරිදි 

ගණාහපතඳතියඹහගේ ළටුඳ 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් නිලසනඹ යන අතය, 

එගේ නිලසනඹ යන රද ළටුඳ ඒහඵශධ 

අයමුදරට ළඹ ඵයක් න අතය ඔහුගේ ධුය 

හරඹ තුශ එඹ අඩු ගනොශ යුතුඹ.  

ගණාහපතඳති කිිනදු අභහතයයගඹකුගේ 

ගව  යජගේ නිරධහරිගඹකුගේ අපතක්ාඹ 

ඹටතට ගනොළගන්.  

නීතයහනුකර ු ක රීමභ 

නීතයහනුකර ු කරීමම් වහ 

අලයතහඹ 

ගණාහපතඳතියඹහගේ ක්රිඹහහරීමනඹ 

පිළිඵ සහධීනමනඹ ගේතහක් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ භඟින් සුයක්ෂිත ය තිබුාද, 

ගණාහපතඳතියඹහගේ මරය වහ ඳරිඳහරන 

සහධීනමනඹ ඳමනනහ යසථහ වහ 

නීතිභඹ ගණපතගණධහන භත ගණධහඹඹ ගණිනන් සීභහ 

කිරීේ ිනදුය තිබුණි. නමුමන 2018 අග සතු 

01 දින ිනට 2018 අං 19 දයන ජහති 

ගණාන ඳනගමන ගණපතගණධහනලින් එභ 

සීභහකිරිේ ඇහිරී ඇත. ගණාහපතඳතියඹහ 

කිිනදු පුශරගඹකුගේ වහ ආඹතනඹ ිනඹලු 

ඵළදීේලින් නිදවස ගණඹ යුතු අතය 

අමනතගන භති ඳළිළනීේලින් ගතොයගණඹ 

යුතු නිහ මරය වහ මිනිස ඵරඹ ඹන 

ගදර්ගඹන් දළක්ගන ඔහුගේ ේඳමන 

වහ ගණාහපතඳතියඹහ ගණධහඹගේ යහ 

ඳළළමනභ ඳහර්ලිගේන්තු ගනුගන් 

ිනදුයන රද ගණානගේ සහධීනමනඹ 

ළඵගණන්භ වහනිඹට රක්න ඵ පිළිනී. 

මරය ඳරිඳහරන සහධීනමනඹ ඇතුළු 

ගණාහපතඳතියඹහගේ සහධීනමනඹ 

තවවුරු කිරීභ වහ නීතිභඹ ගණපතගණධහන 

භඟින් ළඩි ආයක්හක් ඳහර්ලිගේන්තු 

ගණිනන් ළරිනඹ යුතු ගව. භහගර චිත ර්ඹ 

දක්හ ගණාහපතඳතියඹහ ඔහුගේ ගණඹදේ 

වහ භවහ බහණ්ඩහහයගේ වගඹ ඹ තුශ 

ඹළපීභ ිනදු ව අතය ගදඳහර්තගේන්තුට 

ේඳමන ගන්කිරීභ ගදඳහර්තගේන්තු මුහුා 

දුන් අදහ නභට ළරගඳන ඳරිදි ිනදු වී 

ගනොතිබුණි. අගනකුමන උස ගඳොදු යහජය 

භණ්ඩලීඹ යටල්ර ඳරිදි ශ්රී රංහගව 

ගණාහපතඳති වහ ව අඹළඹ,  

යසථහදහඹ ේඳහද මිටුක් ගණිනන් 

ිනයුේ ඳරීක්ාඹට ඹටමන අනුභත ය 

ගව  ඔහුගේ අඹළඹ පිළිඵ ගණධහඹ 

ඳහරනගඹන් ඵළවළයන ඳරිදි 2018 අං 19 

දයන ජහති ගණාන ඳනගතන් ගණපතගණධහන 

රහ තීබීභ ගණාහපතඳතියඹහගේ 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීගේ සහපතනමනඹ 

තවවුරු ය ඇත.   

ගණාහපතඳතියඹහගේ වහ ඔහුගේ හර්ඹ 

භණ්ඩරගේ ඳරිඳහරන සහධීනමනඹ 

සුයක්ෂිත කිරීභ, හර්ඹ භණ්ඩරගේ උස 

කිරීේ, භහරු කිරීේ, ගණනඹ ක්රිඹහභහර්, ළටුප්ත  

ව හර්ඹ භණ්ඩරගේ ගනමන ඳරිඳහරන 

ටයුතු ේඵන්ධගඹන් ව ඳරිඳහරනභඹ 

රුණු පිළිඵ ඳහරනඹ ජහති ගණාන 

ගේහ ගොමින් බහ ගණිනන් ිනදු යනු 

ඇත.  
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තද, ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඳරිදි 

ගණාහපතඳති “යහජය නිරධහරීන් පිළිඵ 

ගණගලේෂිත රළිනසතුට” ඇතුශමන ය 

ගනොතිබුණු අතය, ආඹතන ංග්රවගේ ගණසතය 

ය ඇති ඳරිදි යජගේ ිනඹලුභ ඳරිඳහරන 

ගයගුරහින ගණාහපතඳතිට වහ ඔහුගේ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹට අදහශගව. ගභඹ තදුයටමන 

ගණාහපතඳතිගේ ඳරිඳහරන සහධීනතහඹ 

සීභහ කිරීභක් ගව. ඔහුගේ යහජහරි පිළිඵ 

ගභභ ඳරිඳහරනභඹ ඳහරන අඩුඳහඩු 

ගණාන ටයුතුරට ළරකිඹ යුතු ගර 

අහිය කිරීේ ශ අසථහ ගඵොගව භඹක් 

ගණඹ.  

එක්මන ජහතින්ගේ උමනතරීතය ගණාන 

ආඹතනඹන් පිළිඵද ජහතයන්තය ංගණධහනඹ  

(INTOSAI) 1977 දි අනුභත ශ  “ලීභහ 

ප්රහලනඹ” භගින් ශිල්ඳ ක්රභ වහ ෘමනතීභඹ 

ලගඹන් යහජය ගණානගේ සහධීනමනඹ 

පිළිඵද මුරධර්භ ගගයහි අධහනඹ ගඹොමු  

ය  ඇත. ය 30 ට ඳසු උමනතරිතය 

ගණාන ආඹතන පිළිඵද ජහතයන්තය 

ංගණධහනගේ  XIX  ේගේරනගේදි (2007 

භළක්ිනග ) “භළක්ිනග  ප්රහලනඹ” 

භගින් යහජය අංලගේ භනහ ගණානඹක් 

වහ උමනතරීතය ගණාන ආඹතනඹන්ගේ 

සහධීනතහඹ  පිළිඵද සථිය ලගඹන් න 

ඳවත දවන් ඳරිදි ප්රධහන අතයලය 

අලයතහ 8 ක් වඳුනහගන ඇත. 

1 ප්රතිඳත්තිඹ   

ගඹ ය ව ද පරදහයී ව ද ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහනුකර   යසථහපිත   ෛනති 

හර්ඹ යහමුක් ව එභ හර්ඹ යහමු තුශ 

තමනමනහහයගඹන් ක්රිඹහමනභ කිරීගේ 

ගණපතගණධහන ඳළතීභ. 

 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතන තු 

සහධීනමනගේ ප්රභහාඹ ගණසතය ගණදවහ 

දළක්ගන නීති ේඳහදනඹ කිරීභ අලය ගව.  

 

2 ප්රතිඳත්තිඹ   

උමනතරීතය ගණාන ආඹතනර ප්රධහනීන් 

ව (ගණදයහඹතනි ආඹතනර) 

හභහජිඹන් සකීඹ යහජහරී හභහනය 

ලගඹන් ඉටු කිරීගේදී ඔවුන්ගේ ධයගේ 

ආයක්හ ව ෛනති ඳරියගේ 

සහධීනමනඹ  

ඳවත වන් තමනමනඹන්ට ඹටමනන 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතනර 

ප්රධහනීන්ගේ ව ගණදයහඹතනි ආඹතනර 

හභහජිඹන් ගේ ඳමනවීේ, නළත ඳමනවීේ, 

ගේහ නියුක්තිඹ, ගේගඹන් ඉමන කිරීභ ව 

ගණශ්රහභ ළන්වීභ පිළිඵ ගොන්ගශින අදහශ 

නීති ේඳහදනඹ භගින් ගණගලේගඹන් දළක්ගණඹ 

යුතුඹ.  

 යසථහදහඹගඹන් වති ගගයන 

ක්රිඹහලිඹක් භගින් සහධීනමනඹ 

තවවුරු ගගයන ඳමනකිරීේ, නළත ඳමන 

කිරීේ ගව  ගේගඹන් ඉමන කිරීේ 

(උමනතරීතය ගණාන ආඹතනර 

සහධීනමනඹ වහ ේඵන්ධ ISSAI II 
භහර්ග ඳගශල ව ඹවඳමන ඳරිනඹන්)  

 සකීඹ නිගඹ  (Mandate) ගණගය ධ 

භත ඉදිරිඳමනවීගේ බිඹකින් ගතොය 

ක්රිඹහමනභ කිරීභට ඉඩ රළගඵන ඳරිදි 

ප්රභහාමන තයේ දීර්ක ව නිලසචිත හර 

සීභහක් හිත යනු රඵන ඳමනවීේ ; 
ව  

 සකීඹ යහජහරී නිිනඹහහයගඹන් 

හභහනය ඳරිදි ඉටු කිරීගේදී අතීතගේදී 

ර්තභහනගේදී ිනදුයන රද ය ගව  

හර්ඹඹක් ගවේතු ගොට ගන ිනදු යනු 

රඵන ඳළමිණිල්රදී නිර්මුක්ත වීභ. 

(Immune) 
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3 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතනර හර්ඹ 

ඉටුකිරීගේදී ප්රභහාමන තයේ පුළුල් ව 

නිගඹ ඹක් (Mandate) ව පර්ා අභිභතඹ  
ඳවත වන් හර්ඹඹන් ගණානඹ කිරීගේ 

ඵරඹ, උමනතරීතය ගණාන ආඹතනරට 

ඳළරිඹ යුතුඹ.  
 යහජය මුදල්, ේඳමන ගව  මනේ 

රඵහමන අඹකු ගව  ප්රතිරහභිඹකු ගණිනන් 

ඒහ ප්රගඹ ජනඹට ළනීභ පිළිඵ එහි 

ෛනති සබහඹ ගනොතහ ගණානඹ 

කිරීභ.  
 යජඹට ගව  යජගේ ආඹතනරට 

රළබිඹයුතු ආදහඹේ එතු කිරීභ. 
 යජගේ ගව  යජගේ ආඹතනර ගිණුේ 

පිළිඵ නීතයහනුකරබහඹ ව 

නිඹභහනුකරතහ; 
 මරය ශභනහයාගේ ව හර්තහ 

කිරීගේ ගුාහමනභබහඹ ; ව 
 යජගේ ගව  යහජය ආඹතනර 

ගභගවයුේ ටයුතු පිළිඵ අයපිරිභළසභ, 
හර්ඹක්භතහ ව පරදහයීබහඹ. 

 
නීති භඟින් එගේ යන ගර නිලසචිත 

ලගඹන් නිඹභ ය ඇති අසථහරදී ගණනහ, 
උමනතරීතය ගණාන ආඹතන ගණිනන් යජගේ 

ගව  යජගේ ආඹතනර ප්රතිඳමනතිඹ 

ගණානඹ ගනොශ යුතු නමුමන ඔවුන්ගේ 

ගණානඹ, ප්රතිඳමනති ක්රිඹහමනභ කිරීගේ 

හර්ඹඹට ඳභාක් සීභහ ශ යුතුඹ.  
 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතන ගණිනන් එභ 

ආඹතනරට අදහර න අයුරින් 

යසථහදහඹඹ ඳනන නීතිරට රු 

ශයුතු අතය, ඳවත වන් රුණු 

ේඵන්ධගඹන් යසථහදහඹඹ ගව  

ගණධහඹඹ ිනදුයන ගණධහනලින් ගව  

භළදිවමනවීේලින් එකී ගණාන ආඹතන 

නිදවස න්ගන්ඹ;  
 ගණාන ළටළු ගත යහළනීභ ; 
 ඔවුන්ගේ ගණාන ළරසුේ කිරීභ, 

ළඩටවන් තකිරීභ, ඳළළමනවීභ, 
හර්තහ කිරීභ ව ඳසු ගණඳයේ ටයුතු 

කිරීභ ; 
 සකීඹ හර්ඹහරඹ ංගණධහනඹ කිරීභ ව 

ශභනහයාඹ ; 
 අනුභත කිරීේ ක්රිඹහමනභ කිරීභ සකීඹ 

නිගඹ ගේ (Mandate) ගොටක් න 

අසථහරදී සකීඹ තීයා ඵරහමනභ 

කිරීභ ; 
    

උමනතරීතය ගණාන ආඹතන ගණිනන් තභන් 

ගණානඹ යනු රඵන ංගණධහනර 

ශභනහහරීමනඹ තුශ කිිනදු ආහයගේ 

භළදිවමනවීභක් ගව  භළදිවමන න ඵ ගඳනී 

ඹන අයුරින් ක්රිඹහකිරීභක් ගව  ගනොශ 

යුතුඹ.  
උමනතරීතය ගණාන ආඹතන, සකීඹ 

ගණණිත ආඹතන භඟ ඩහ මීඳ 

ේඵන්ධතහ ඇති ය ගනොන්නහ ඵට 

වති ගණඹ යුතුඹ. ඒ අනු ඔවුන් 

අයමුණුරට අනුකර ටයුතු යමින් 

ිනටින ඵ ගණදවහ දළක්ගණඹ යුතුඹ.  
සකීඹ කීේ ඉටු කිරීගේදී උමනතරීතය 

ගණාන ආඹතනරට පර්ා අභිභතඹ අනු 

ක්රිඹහ ශවළකි ගණඹ යුතුඹ. ඔවුන් යහජය 

අයමුදල් බහගණතඹ ව ශභනහයාඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභට ගගවගන යහජය ගව  

යහජය ආඹතන භඟ වගඹ ගඹන් ක්රිඹහ 

ශ යුතුඹ.  

උමනතරීතය ගණාන ආඹතන පිළිඵ 

ජහතයන්තය ංගණධහනගේ ද ජහතයන්තය 

ාහපතහරී ේගේරනගේ ද අගනකුමන 

පිළිමන ප්රමිති නිඹභ යන ආඹතනරද නිර 
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ගල්න ඳදනේ යමන ගඹ ය ව ළඩ ව 

ගණාන ප්රමිතීන් ද ආනහය ධර්භ ංග්රවඹක් ද 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතන ගණිනන් බහගණත 

ශ යුතුඹ.  
 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහගන් ප්රඥප්ත තිලින් 

ගව  නීති ේඳහදනඹ භඟින් නිඹභ ය ඇති 

ප්රහය හර්ෂි හර්ඹහධන හර්තහක් 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතන ගණිනන් 

යසථහදහඹඹට ව අගනකුමන යහජය 

ආඹතනරට ඉදිරිඳමන ශ යුතුඹ. එභ 

ආඹතන ගණිනන් එකී හර්තහ භවජනඹහ ගත 

දළන ළනීභට ළරළසගණඹ යුතුඹ.  
 

4 ප්රතිඳත්තිඹ   

සීභහකින් ගතොය ගතොයතුරු රඵහ තවළකි 

වීභ 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතනඹ තු 

යසථහපිත කීේ නිිනඹහහය ඉටුකිරීභ 

වහ අලය ිනඹලු ගල්න ව ගතොයතුරු 

රට ගවරහට, ළයදීභකින් ගතොය, 
ඍජුභ ව නිදවගේ රඵහ ළනීභට 

ප්රභහාමන ඵරතර එභ ආඹතන තු ගණඹ 

යුතුඹ.  
 

5 ප්රතිඳත්තිඹ   

සකීඹ ළඩ පිළිඵ හර්තහ කිරීභට ඇති 

අිනතිඹ ව ඵළඳීභ  

 

සකීඹ ගණාන හර්ඹගේ ප්රතිපර හර්තහ 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් උමනතරීතය ගණාන 

ආඹතනරට සීභහ කිරීේ ගනොශ යුතුඹ. 

සකීඹ ගණාන හර්ඹ ප්රතිපර ඹටමන 

පිරිගිනන් ර්ඹට එක් යක්මන හර්තහ 

කිරීභට ඔවුන්ට නීතිගඹන් නිඹභ ශ යුතුඹ.  

 

 

 

 

6 ප්රතිඳත්තිඹ   

ගණාන හර්තහර අන්තර්තඹ ව හර 

නිඹභඹ තීයාඹ කිරීගේ නිදව ව ඒහ 

ප්රහලඹට ඳමනගොට ගඵදහ වළරීභ  

 

 සකීඹ ගණාන හර්තහර අන්තර්තඹ 

තීයාඹ කිරීගේ නිදව උමනතරීතය 

ගණාන ආඹතනරට තිග..  
 ගණානඹ යනු රඵන ආඹතනගේ 

අදවස ගඹ ය ඳරිදි ළරකිල්රට 

නිමින් සකීඹ ගණාන හර්තහර 

නිරීක්ා ව නිර්ගශල ඇතුශමන කිරීගේ 

නිදව උමනතරීතය ගණාන ආඹතන තු 

ගව.  
 ගණාන හර්තහර වන් ගණඹ යුතු 

අභ අලයතහ නිලසචිත දළක්වීභමන 

ගඹ ය අසථහරදී ගණපතභමන ගණාන 

භතඹට ගව  වති කිරීභට 

නිලසචිත රුණු දළක්වීභක් නීති භගින් 

ශ යුතුඹ.  
 හර්තහ කිරීභට අලය රුණු නිලසචිත 

ලගඹන් නීතිගඹන් නිඹභ ය ඇති 

අසථහරදී වළය සකීඹ ගණාන 

හර්තහර හර නිඹභඹ තීයාඹ කිරීගේ 

නිදව උමනතරීතය ගණාන ආඹතන තු 

ගව.  
 භසතඹක් ලගඹන් යසථහදහඹඹ, 

එහි ගොමින් බහක්, ගව  යජඹ 

ගණිනන් ගණභර්ලනඹක් නළතගවොමන 

ගණානඹක් වහ ගණගලේ ඉල්ලීේ ශ 

ගණට උමනතරීතය ගණාන ආඹතනරට 

ඒහ ඉටු ශ වළකිඹ.  
 උමනතරීතය ගණාන ආඹතනර හර්තහ 

නීතිගඹන් නිඹභ වී ඇති ඳරිදි අදහශ 

ඵරධහරීන්ට ගණපතභමන ඉදිරිඳමන කිරීගභන් 

ගව  බහයදීගභන් ඳසු ඒහ ප්රහලඹට 

ඳමනගොට ගඵදහ වළරිඹ යුතුඹ.  
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7 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතනගේ නිර්ගශල 

පිළිඵ පරදහයී ඳසුගණඳයේ ඹහන්ත්රා ඳළතීභ 

 

 උමනතරීතය ගණාන ආඹතන සකීඹ 

හර්තහර වන් නිලසචිත නිර්ගශල 

භහගර නනඹ ගොට ඳසු ගණඳයේ 

ටයුතු යමින් ගණගල ධන පිඹයල් 

ළනීභ වහ අදහශ න ඳරිදි 

යසථහදහඹඹ ගත ගව  එහි 

ගොමින් බහක් ගත ගව  

ගණානඹ යනු රළබ ආඹතනගේ 

ඳහර භණ්ඩරඹ ගත ඉදිරිඳමන යින.  

 උමනතරීතය ගණාන ආඹතනර ගභන්භ 

අදහශ න ඳරිදි යසථහදහඹඹ, එහි 

ගොමින් බහක් ගව  ගණානඹ 

යනු රළබ ආඹතනගේ ඳහර 

භණ්ඩරඹ ඹන ගේහගේ නිරීක්ා ව 

නිර්ගශල නිිනඹහහය ක්රිඹහමනභ යන 

ඵ තවවුරු ය ළනීභට එභ ගණාන 

ආඹතනරට සකීඹ ව අබයන්තය ඳසු 

ගණඳයේ ක්රභඹක් ඳතී.  
 ඳසු ගණඳයේ ටයුතු ව අනුභත කිරීේ 

වහ සකීඹභ ව යසථහපිත ඵරතර 

උමනතරීතය ගණාන ආඹතන තු තිබිඹ 

දී ඳහ එකී ගණාන ආඹතන සකීඹ ඳසු 

ගණඳයේ හර්තහ අදහශ න ඳරිදි 

යසථහදහඹඹ ගත ගව  එහි 

ගොමින් බහක් ගත ගව  

ගණානඹ යනු රළබ ආඹතනගේ 

ඳහර භණ්ඩරඹ ගත, රහ ඵරහ 

අලය පිඹය ළනීභ වහ ඉදිරිඳමන 

යින.  
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මරය ව ශභනහයා   ඳරිඳහරන 

සහඹමනතතහ ව ගඹ ය භහන, ගබෞති 

ව මරය ේඳමන ඳළතීභ 
  

 උමනතරීතය ගණාන ආඹතනරට 

අලයයන ව හධහයා භහන, 
ගබෞති ව මරය ේඳමන තිබිඹ යුතුඹ. 

ගභභ ේඳමන රඵහ ළනීභ ඳහරනඹ 

කිරීභට ගව  ගභගවඹවීභට ගණධහඹඹ 

ඉදිරිඳමන ගනොගණඹ යුතුඹ. උමනතරීතය 

ගණාන ආඹතන සකීඹ අඹ ළඹ ඔවුන් 

ගණිනන්භ ශභනහයාඹ යගන සුදුසු 

ඳරිදි ගන් ය නිති.  
 යසථහදහඹඹ ගව  එහි එක් 

ගොමින් බහක් උමනතරීතය ගණාන 

ආඹතනරට සකීඹ නිගඹ ඹ 

(Mandate) පුයහලීභට අලය යන 

නිින ේඳමන ඉඳුයහභ රඵහගදන ඵට 

වති වීගේ කීභ දළරිඹ යුතුඹ.  
 උමනතරීතය ගණාන ආඹතනරට ඳඹහ 

ඇති ේඳමන ඔවුන්ගේ නිගඹ ඹ 

(Mandate) පුයහලීභට පිඹය ළනීභට 

තයේ ප්රභහාමන ගනොගව නේ ඒ 

ේඵන්ධගඹන් ගළින්භ 

යසථහදහඹඹට අභිඹහනනහ කිරීගේ 

අිනතිඹ එකී ගණාන ආඹතන තුගව.     
 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව වන් න්ගන් 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ගනො, ගණාහපතඳතියඹහ ඵළගණන් ගනමන 

යටර ගභන්භ ගනභභ ගණාන ඳනතක්  

භගින් ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව 

හර්ඹ භණ්ඩරගේ ටයුතු ව අපතහයඹ 

ගණසතය කිරීභට අලය ගව. එභ අලයතහඹ 

2018 අග සතු 01 දින ිනට 2018 අං 19 

දයන ජහති ගණාන ඳනත භගින් රළබී ඇත.  
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දවනන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංගල ධනඹ ඹටගත් 153 වහ 154 

යසථහන්ට සිදුකශ ංගල ධන 

ගණාහපතඳතියඹහ ගණිනන් මුහුා දුන් 

ඳරිඳහරන වහ  මුරය  සහධීනමනගේ අඩුඳහඩු 

භඟ වළරීභ වහ ඳවත වන් 

ංගල ධනඹන් දවනන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංගල ධනඹ භගින් ිනදු ය ඇත. 

යහජය ගණානඹ නවීයාඹ යමින් 

තදුයටමන ප්රතිංසයාඹන් ගණාන ඳනමන 

ගටුේඳගතහි  ඇතුශමන ය ඇත. 

 ගණාහපතඳතියඹහ සුදුසුේරමන 

ගණායගඹකු ගණඹ යුතු අතය, 

ජනහපතඳතියඹහ ගණිනන් යසථහ බහගව 

අනුභතඹට ඹටමන ඳමනයනු 

රඵන්ගන්ඹ. ගණාහපතඳතියඹහ ඹථහ 

ඳළමනගභන් ිනටිනතහක් සකීඹ ධයඹ 

දයන්ගන්ඹ. 

 ගණාහපතඳතියඹහ බහඳතිමනඹ දයන 

ගණාන ගේහ ගොමින් බහක් 

පිහිනු රළග.. නිගඹ ජය ගණාහපතඳති 

ගව  නිගඹ ජය ගණාහපතඳතියඹහගේ 

ගශ්රේණිඹට ඉවළින් ව ධුයඹක් උසුරන රද 

ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව  

ගණශ්රහභරමන නිරධයඹන් ගදගදගනකු,  ශ්රී 

රංහගව ගශ්රේසධහපතයාගේ, 

අභිඹහනනහපතයාගේ ගව  

භවහපතයාගේ ගණශ්රහභරමන 

ගණනිලසනඹහයයගඹකු ව   ශ්රී රංහ 

ඳරිඳහරන ගේගේ ගණශ්රහභරමන I න 

ඳන්තිගේ නිරධයගඹකු අගනකුමන 

හභහජිඹන් නු ඇත. යසථහදහඹ 

බහගව නිර්ගශලඹන්ට ඹටමන ර් 03 

 සථීය  හරඳරිච්ගේදඹට ගොමින් 

බහගව හභහජිඹන් ජනහපතඳතියඹහ 

ගණිනන් ඳමනයින.  

 ශ්රී රංහ යහජය ගණාන ගේඹට අඹමන 

භහජිඹන්ගේ ඵහළනීේ, 

උසකිරීේ, භහරුකිරීේ, ගණනඹ ඳහරනඹ 

ව ගේගඹන් ඳවකිරීගේ ඵරඹ 

ගොමින් බහ ගත ඳළළරීගභන් 

ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව 

ඳරිඳහරන සහධීනමනඹ ආයක්හ ය 

ළනීභට ටයුතු කිරීභ.   

 යජඹ ගණිනන්  යහජය භහභක් ගණිනන් ගව  

ඳශහමන ඳහරන ආඹතනඹක් ගණිනන් 

භහේ ඳනත ඹටගමන ලිඹහඳදිංචි 

භහභ ගොටස ප්රහේධනගඹන් 

ිනඹඹට 50 ට ළඩි හිමිභක් ඇති 

යහජය භහේ  ිනඹල්ගල් ගණානඹ 

ගණාහපතඳතියඹහගේ ගණඹඹ ඳථඹ 

ඹටතට ළගන්. 

 ගණාහපතඳතියඹහගේ සහධීනමනඹ 

ආයක්හ ය ළනිභට „‟යහජය 

නිරධහරිඹහ‟‟  ඹන නිර්නනගඹන් ඉමන 

යින.  

 ගණධහඹගේ කිිනදු භළදිවමනවීභකින් 

ගතොය ගණාහපතඳතියඹහගේ ටයුතු 

ිනදුකිරීභට ප්රභහාමන අයමුදල් ඳඹන 

ඵට වති ය ළනීභට ගණාන 

ගේහ ගොමින් බහ ගණිනන් පිළිගඹශ 

යන ජහති ගණාන ආඹතනගේ 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තු 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් නිලසනඹ කිරීභ  

2018 අංක 19 දයන ජහතික විගණන 

ඳනත  

ගණාන ගේහ ගොමින් බහගව ඵරතර, 

හර්ඹ වහ ර්තය පිළිඵ ගණපතගණධහන 

ළරළසවීභ වහද, ජහති ගණාන 

හර්ඹහරඹ ව ශ්රී රංහ යහජය ගණාන 

ගේඹ පිහිටුවීභ වහ ද, යහජය මරය පිළිඵ 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්ඹබහයඹ 

නිලසචිත දළක්වීභ වහද, ඒ වහ ේඵන්ධ 

ගව  ඊට ආනුංගි රුණු වහ ගණපතගණධහන 

2018 අං 19 දයන ජහති ගණාන ඳනතින් 

රහ ඇත. 

ජහති ගණාන ඳනගමන වන් ළදමන 

ප්රතිඳහදනඹන් ඳවත ඳරිදි ගව.  
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 ගිණුේ, මුරය, මුරය තමනමනඹ, යහජය 

අයමුදල්ර මුරය ඳහරනඹ, ගණාන 

ආඹතනර ගශඳර ඳරීක්හ ව 

හර්ඹහධන ගණානඹක්, ඳහරිරි 

ගණානඹක්, තහක්ණි ගණානඹක් 

ව ගනමන ගණගලේ ගණානඹන් 

ිනදුකිරීභට ගණාහපතඳතියඹහට 

වළකින ඳරිදි ගණඹඳථඹ පුළුල් ය 

තිබීභ.  

 ගණානඹ යනු රඵන ආසථිතයඹට 

අදහශ ඕනෆභ හයාඹක් පිළිඵ, එභ 

රුා නහථ කිරිභට ප්රභහාමන හක්ෂි 

හිත භවජනඹහ අතරින් ඹේ අගඹකු 

ගණාහපතඳතියඹහට ලිඛිත දළනුමන 

ය ඇමනනේ, එභ රුණු 

ගණාහපතඳතියඹහ ගණිනන් ඳරීක්හ ශ 

වළකි අතය, ඒ පිළිඵ ඳහර්ලිගේන්තුට 

හර්තහ ශ යුතුඹ. 

 1995 අං 15 දයන ශ්රී රංහ 

ගිණුේයා වහ ගණාන ප්රමිති ඳනත 

ඹටගමන පිහිටුන රද ගණාන ප්රමිති 

මිටු ගණිනන් තීයාඹ යන රද  ශ්රී 

රංහ ගණාන ප්රමිති ජහති ගණාන 

හර්ඹහරඹ ගණිනන් ඵහයනු රඵන අතය  

එඹ ිනඹලු ගණානඹන්ට අදහශ ගව.  

 හර්ඹහධන ගණානඹ, ඳහරිරි 

ගණානඹ, තහක්ණි ගණානඹ ව 

ගනමන ඹේ ගණගලේ ගණානඹක් වහ ශ්රී 

රංහ ගණාන ප්රමිතිර කිිනදු ගණාන 

ප්රමිතිඹක් නිලසචිත වන් ය 

ගනොභළති අසථහදී, උමනතරීතය 

ගණාන ආඹතන වහ න ජහතයන්තය 

ප්රමිතිර ප්රතිඳහදන, ගශීයඹ 

අලයතහඹට රිරන ඳරිදි ව  

ංගල ධන හිත අදහශ ගණඹ යුතු ඳරිදි 

ගණාන ගේහ ගොමින් බහ ගණිනන් 

ළට් ඳතුගේ ඳර යනු රඵන 

නිඹභඹන් භගින් නිලසචිත දක්නු 

රළබිඹ යුතුඹ.   

 යහජය ංසථහ යහජය භහේ වළය ඹේ 

ගණානඹ යනු රඵන ආසථිතයඹක් 

ගණිනන් ඉදිරිඳමන යන රද ඹේ මරය 

ප්රහලඹක් ගව  ඹේ ගිණුභක් 

ේඵන්ධගඹන්, ගණාහපතඳතියඹහ 

ගණිනන්, ගණානඹ යනු රඵන 

ආසථිතයඹට එක් එක් මරය ර්ඹ 

අන්වීගභන් ඳසු  භහ ඳවක් තුශදී 

ේපිණ්ඩන හර්තහක් නිකුමන ශ යුතු 

වීභ.  

 යහජය ංසථහක් න ගව  යජඹ ගණිනන් 

ගව  යහජය ංසථහක් ගණිනන් 

ගොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් ගව  ඊට 

ළඩි ප්රතිලතඹක් දයනු රඵන භහභ 

අනුභත හර්ෂි මරය ප්රහලන 

ව  ගනමන අදහශ ගල්න වහ ගතොයතුරු 

ගණාහපතඳතියඹහ ගත රළබී භහ 

තුනක් ඇතුශත, ිනඹ හර්ෂි හර්තහගව 

ඳශකිරිභ වහ ගණාහපතඳතියඹහ 

ගණිනන් හර්තහක් ඉදිරිඳමන ශ යුතුවීභ.  

 අදහශ ගණානඹ යනු රඵන 

ආසථිතයඹ ඳයහ ඇති අභහතයයඹහට 

ව මුදල් ගණඹ ඳයහ ඇති අභතයයඹහට 

පිටඳමන හිත එක් එක් මුදල් ර්ඹ 

අන්වීගභන් භහ ඳවක් ඇතුශත එක් 

එක් ගණානඹ යනු රඵන 

ආසථිතයඹන්හි ඳහර භණ්ඩරඹට 

ගණාහපතඳතියඹහ ගණිනන් හර්ෂි 

ගණසතයහමනභ ශභනහයා ගණාන 

හර්තහක් ඉදිරිඳමන ශ යුතුවීභ. 

 යජගේ මුරය ප්රහලන යජගේ එක් එක් 

මුදල් ර්ඹ අන් වී භහ තුනක් 

ඉකුමනවීභට ගඳය බහණ්ඩහහය 

ගල්ේයඹහ ගණිනන් ගණාහපතඳතියඹහ 

ගත ඉදිරිඳමන ශ යුතු වීභ.  

 ගණානඹ යනු රඵන  යහජය ංසථහ  

ව යසථහපිත අයමුදල් ගව  භණ්ඩර, 

ඹමි ලිඛිත නීතිඹක් භගින් ගව  ඒ ඹටගමන 

යජඹ ගත ඳයනු රළඵ ඇති ගගශ 

යහඳහය ගව  ගනමන යහඳහය ව 2007 

අං 7 දයන භහේ ඳනත ඹටගමන 

ලිඹහඳදිංචි වී ඇති ඵට රනු රඵන 

සකීඹ ගොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් 

ගව  ඊට ළඩි ප්රතිලතඹක් යජඹ ගව  

යහජය ංසථහක් 
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ගව  ඳශහමන ඳහරන ආඹතනඹක් ගණිනන් 

දයනු රඵන ඹේ භහේලින් හසතුක් 

අඹ ශ යුතුවීභ.  

 ගණාන ගේහ ගොමින් බහ ගණිනන් 

ඵහ නු රඵන ශ්රී රංහ යහජය ගණාන 

ගේඹට අඹමන හභහජිඹන්ගේ ඳමන 

කිරිේ, උස කිරීේ, භහරු කිරීේ, ගණනඹ 

ඳහරනඹ කිරීභ ව ගේගඹන් ඳව කිරීභ 

ගොමින් බහ තු ගණඹ යුතුගණභ. 

 ගොමින් බහ ගණිනන් ඵහ නු 

රඵන තළනළමනතන්ගේ ළටුප්ත  ව 

ගනමන දීභනහ ව ගනමන ඹේ ප්රතිරහබ, 

ළටුප්ත  වහ ගේ ංයහ ගොමිගේ 

අදවස රඵහ ළනීගභන් අනතුරු 

ගොමින් බහ ගණිනන් තීයාඹ යනු 

රළබිඹ යුතු අතය, එකී ළටුප්ත  ඒහඵශධ 

අයමුදරට ළඹ ඵයක් ගණඹ යුතුඹ.  

 ිනඹළුභ ගණානඹ යනු රඵන 

ආසථිතයඹන් ගණිනන් 

ගණාහපතඳතියඹහට ව ඔහු ගණිනන් 

ගේගේ ගඹොදහ ඇති ඹේ 

නිරධයගඹකුට වගඹ ඹ දළක්ගණඹ යුතු 

අතය පරදහින ගණානඹක් ිනදු කිරීභට 

ඳවසුේ ළරළසීභ වහ ළඩ කිරිභට 

අලය සුයක්ෂිත ව ැකයා හිත 

ඳරියඹක් ස ය දිඹ යුතුඹ.  

 මුදල් ගණඹඹ ඳයහ ඇති අභහතයයඹහ 

ගණිනන් නිලසචිත වන් යනු රඵන 

හරසීභහක් ඇතුශත ජහති ගණාන 

හර්ඹහරගේ හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතගේන්තු ගණාන ගේහ 

ගොමින් බහ ගණිනන් ස ශ 

යුතුඹ. ථහනහඹයඹහ ගණිනන් තීයාඹ 

යනු රඵන දිනඹදී එඹ 

ථහනහඹයඹහ ගත ඉදිරිඳමන ශ 

යුතු වීභ. 

 ගණාහපතඳතියඹහ ගණිනන් එක් එක් 

මුදල් ර්ඹ ආයේබගණභට අභ ලගඹන් 

දින වළටට ගඳයහතු, ඉදිරි ර්ඹ 

වහ ගණාහපතඳතියඹහගේ ගඹ ජිත 

හර්ඹ ළඩටවන ගණසතය යන්නහ ව 

හර්ෂි හර්ඹ ළඩටවනක් 

ගටුේඳතක් පිළිගඹර ය 

ථහනහඹයඹහ ගත ඉදිරිඳමන ශ 

යුතුවීභ. 

 ජහති ගණාන හර්ඹහරගේ මුදල් 

ර්ඹට අදහශ මුරය ප්රහල, ගිණුේ ව 

ගනමන ගතොයතුරු ගණානඹ කිරීභ 

වහ ථහනහඹයඹහ ගණිනන් 

සුදුසුේරමන සහධීන ගණායගඹකු 

ඳමන යනු රළබිඹ යුතු අතය,  ගේ හර්ඹ 

වහ ගණාන හර්ඹහරඹ, ජහති 

ගණාන ඳනත ඹටගමන ගණානඹ යනු 

රඵන අසථිතයඹක් ගර රනු රළබිඹ 

යුතු වීභ.  

 ගණාන හසතුලින් ිනඹඹට 15 ක්, 

ඳහර්ලිගේන්තුගව එඟමනඹ භත යජඹ 

ගණිනන් අයමුදරට ඵළය යනු රඵන ිනඹළු 

ගවීේ වහ ිනගණල් ගව  අඳයහධ නඩු 

ටයුමනත අඹයනු රඵන ඹේ 

පිරිළඹක් ආදහඹේ ප්රබඹක් ගර 

ළගනන ගණාන අයමුදරක් ඇති ශ 

යුතුවීභ.  

 ප්රධහන ාන්දීගේ නිරධහරිගඹකුගේ 

ගව  ාන්දීගේ නිරධහරිගඹකුගේ 

කීේ වන් ය තිබීභ. 

  ප්රධහන ාන්දීගේ නිරධහරීඹහ ගණිනන් 

ගව  ාන්දීගේ නිරධහරීඹහ ගණිනන් ගව  

අදහශ ඳහර භණ්ඩරඹ ගණිනන් ගණාන 

වහ ශභනහයා මිටුක් ඳමන ශ 

යුතුගණභ. 

 ගණාහපතඳතියඹහට ගව  ඔහු ගණිනන් 

ඵරඹ ඳයන රද ඹේ තළනළමනගතකුට 

වහඹ දළක්වීභ ඳළවළය වළරීභ යදක්වීභ. 

 ජහති ගණාන ගොමින් බහගව ගව  

ශ්රී රංහ යහජය ගණාන ගේඹ ආදිගේ 

ඹේ නිරධහරිගඹකුගේ තීයාඹට 

ඵරඳෆේ කිරීභ ගව  ඵරඳෆේ කිරීභට 

තළමන කිරීභ යදක් වීභ. 

 ඳනගමන ගණපතගණධහන ගව  ඒ ඹටගමන හදන 

රද ඹේ රීතිඹක් උල්රංකනඹ යනු 

රඵන ඹේ තළනළමනගතකු යදක් ිනදු 
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යනු රඵන අතය, භගවසත්රහමනයගඹකු ඉදිරිගේ රඝු නඩු ගණබහඹකින් ඳසු  

යදරු යනු රළබීගේදී රුපිඹල් 

රක්ඹට ගනොළඩි දඩඹට ගව  

අවුරුශදට ගනොළඩි හරඹක් වහ 

ඵන්ධනහහයත කිරීභට ගව  එකී දඩඹ 

වහ ඵන්ධනහහයත කිරීභ ඹන දඩුේ 

ගදටභ ගව  ඹටමන වීභ. 

 යහජය මරය ව ගණාන පිළිඵ 

ක්ගේත්රගේ භහන ේඳමන වළකිඹහ 

ළඩිදියුණු කිරීගේ අදව ඇති ජහති 

ගණාන හර්ඹහරඹ ඹටගමන යහජය 

ගණාන පුහුණු වහ ංර්ධන 

භධයසථහනඹක් පිහිටුගණඹ යුතු වීභ. 

 

අඳගේ ංවිධහන ටවන 
 

ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව ප්රධහනිඹහ 

ගණාහපතඳතියඹහ න අතය  

ගදඳහර්තගේන්තුගව මුරයභඹ ටයුතු 

ේඵන්ධගඹන් මුදල් ගයගුරහින 124(2) 

ප්රහය ප්රධහන ාන්දීගේ නිරධහරිගඹකු 

ගරද ටයුතු යනු රඵින. 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ර්තභහන ංගණධහන 

ුවඹ භවහ බහණ්ඩහහයගේ ශභනහයා 

ගේහ ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන්  අනුභත ය 

ඇති හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ අනකරන ඳරිදි 

එක් එක් භට්ටේර  ැකදුණු නිලසචිත  

නිරධහරීන් ංයහකින් ළදුේරමන ධුයහලි 4 

කින් භන්ගණත ගව.  

ඳශමු භට්ටභ අතිගර් ගණාහපතඳතිරුන් 

තිගදගනකුගන් භන්ගණත න අතය ඔවුන් 

ගණිනන් භධයභ යජගේ වහ ඳශහමන බහර 

ගණාන ටයුතු ිනදු යනු රළග.. ගදළනි 

භට්ටභ නිගඹ ජය ගණාහපතඳතිරුන් 15 

ගදගනකු ඹටගේ අංල 60 කින් භන්ගණත ගව. 

එභ අංල 60 බහය වහය 

ගණාහපතඳතිරුන් 44 ක් ටයුතු යනු 

රළග.. ගභභ අංල ප්ත  යධහනීන් ගත 

ඳළළගයන ගණාන ලහහන්හි ප්රධහනමනඹ 

“ලහහ ප්රධහනී” ගර ගණාන 

අපතහරියගඹකු ගව  ගණාන ඳරීක්  

ගේගේ ගජයසධ තභ නිරධහරිගඹකු ගණිනන් 

ඉටු යනු රඵන අතය ඔහුට නිලසචිත 

ගණාන ආඹතන ංයහක් ඳයහ ඇත. 

ඔවුන් තුන්න භට්ටභට අඹමන ගව. ඒ අනු 

නිලසචිත ගර තභ අධීක්ාඹ ඹටතට 

ළගනන ගණාන ලහහ ක්රිඹහමනභ ගණඹ යුතු 

ආහයඹ ශභනහයාඹ කිරිභ පිළිඵ 

ේපුර්ා කීභ අංල ප්රධහනීන්ට ඳළළගර්.  

ලහහ ප්රධහනීන් ගත අනුයුක්ත යනු රළඵ 

ඇති ගණාන ඳරීක් ගේගේ නිරධහරීන් 

හර්ඹක්භ වහ පරදහින ගේගේ ගඹොදහ 

ඔවුන් ගත ඳයහ ඇති යහජය ආඹතනර 

ගණානඹන්  ක්රිඹහමනභ යවීභ අගප්ත ක්හ 

ගගර්. ඒ අනු ලහහ ප්රධහනීන්ට වඹන 

එභ නිරධහරීන් ිනවන  භට්ටභට අඹමන ගව.  

ශ්රී රංහ ගණාන ප්රමිති, යසථහපිත ව 

ගනමන නීතිභඹ අලයතහන්ට වහ 

ඳරිනඹන්ට අනුකර න ඳරිදි ඳරීක්ා, 

නිරීක්ා ව ක්ගේත්ර යහජහරී ිනඹ අනුභත 

ළඩටවන්රට අනුකර න ඳරිදි ඉටු 

කිරීභ භගින් ඔවුන් ගත ඳයහ ඇති යහජය 

ආඹතනර ගණානඹ ක්රිඹහමනභ යමින් 

ිනඹ ලහහ ප්රධහනීන්ට වඹ ගව. ඉවත 

වන් ගදන භට්ටභට අඹමනන අංල 60 

 අංල ප්රධහනීන්ගන් අංල 18  ප්රධහනීන් 

18 ගදගනකු ඳශහමන භට්ටමින් ප්රහගශීයඹ 

හර්ඹහර බහය ටයුතු යන අතය 

ඔවුන්ගේ අපතක්ාඹට නිගඹ ජය 

ගණාහපතඳතිරුන් තිගදගනකු ගණිනන් ිනදු 

යනු රඵින.  

  

ගදඳහර්තගේන්තුගව ඳරිඳහරන ටයුතු 

අධයක් (ඳරිඳහරන) ඹටගමන න ආඹතන 

ලහහගන්ද,  මුරය ටයුතු ප්රධහන 

ාහපතහරී  ඹටගමන  න ගිණුේ 

අංලගඹන්ද ිනදු යනු රඵින.   

 ගණානඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභට අදහශ 

ංගණධහන ටවන ඳවත වන් ය ඇත. 
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Auditor General  

Add.AG 
(CGSE) 

DAG(PEN) 

AAG(PER) SA'S AE'S 

AAG(JPA) SA'S AE'S 

AAG(HSM) SA'S AE'S 

AAG(TIP) SA'S AE'S 

AAG(FLS) SA'S AE'S 

DAG(TQC) 

AAG(TRD) SA'S AE'S 

AAG(RQC) SA'S AE'S 

AAG(ITE) SA'S AE'S 

AAG(CMU) SA'S AE'S 

AAG(LEG) SA'S AE'S 

DAG(FBD) 
AAG(BAF) SA'S AE'S 

AAG(POS) SA'S AE'S 

AAG((AVA) SA'S AE'S 

DAG(CGL) 

AAG(WSS) SA'S AE'S 

AAG(EDU) SA'S AE'S 

AAGHED) SA'S AE'S 

AAG(LOR) SA'S AE'S 

AAG(SUR) SA'S AE'S 

AAG(TCM) SA'S AE'S DAG(SBE) 

DAG(OPE) 
AAG(IEN) SA'S AE'S 

AAG(HUD) SA'S AE'S 

AAG(RCT) SA'S AE'S 

DAG(SOF) 

AAG(MED) SA'S AE'S 

AAG(CAS) SA'S AE'S 

AAG(POE) SA'S AE'S 

AAG(VTY) SA'S AE'S 

Add.AG 
(CGMD) 

DAG(ADM) 

DAG(FFP) 

AAG(FFP) SA'S AE'S 

AAG(EGN) SA'S AE'S 

AAG(DEF) SA'S AE'S 

AAG(DMG) SA'S AE'S 

DAG(JPC) 

AAG(TRE) SA'S AE'S 

AAG(LEW) SA'S AE'S 

AAG(AGL) SA'S AE'S 

AAG(PLA) SA'S AE'S 

DAG(SIN) 
AAG(SIN) SA'S AE'S 

AAG(CTP) SA'S AE'S 

AAG(CEN) SA'S AE'S 

DAG(MDP) 
AAG(IMU) SA'S AE'S 

AAG(EHA) SA'S AE'S 

AAG(PUR) SA'S AE'S 

Chief Accountan Accountan MAS 

Director(Admin) 
AD(Admin) MAS 

Add.AG 
(PZIA) 

DAG(WNS) 

AAG(WNP1) 
SA'S AE'S 

AAG(WNP2) 
SA'S AE'S 

AAGN(WP) 
SA'S AE'S 

AAG(NWL) 
SA'S AE'S 

AAG(SNP) 
SA'S AE'S 

AAG(SNL) 
SA'S AE'S 

DAG(NNE) 

AAG(NNP) 
SA'S AE'S 

AAG(NCL) 
SA'S AE'S 

AAG(NNL) SA'S AE'S 

AAG(NCP) SA'S AE'S 

AAG(ENP) SA'S AE'S 

AAG(ENL) SA'S AE's 

DAG(USC) 

AAG(UVP) SA'S 'AES 

AAG(UVL) SA'S AE'S 

AAG(CLP) SA'S AE'S 

AAG(CLL) SA'S AE'S 

AAG(SGP) SA'S AE'S 

AAG(SGL) SA'S AE'S 
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ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව කීභ 

වහ හර්ඹබහයඹ පිළිඵ ඇළයීභකින් ඳසු 

ශභනහයා ගේහ ගදඳහර්තගේන්තු 

2011 ගනොළේඵර් 14 දින අනුභත ය තිබ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ අනු  ශ්රී රංහ ගණාන 

ගේගේ මුළු නිරධහරීන් ංයහ 350 ක්ද, 

ගණාන ඳරීක් ගේගේ මුළු නිරධහරීන් 

ංයහ 1200 ක්ද ගව. ශ්රී රංහ 

ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව දවනන  

යසථහ ංගල ධනඹ අනු සථහපිත ශ ශ්රී  

රංහ ගණාන ගේහ ගොමින් බහ 

ඵරහමනභ කිරිභ වහ ජහති ගණාන 

ඳනත ඳහර්ලිගේන්තුගව ේභත ගනොගණභ 

නිහ එභ ගොමින් බහ ඵරහමනභ වී 

ගනොභළත. එනිහ ගදඳහර්තගේන්තුගව හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ගනුගන් ගටුේඳමන ය ඇති 

ගේහ  යසථහ ේභත ය ළනීභට 

ගනොවළකි වී ඇති අතය, ඇති න පුයප්ත ඳහඩු 

පියවීභට ඳළැකණි ගේහ  යසථහ  ප්රහය 

යහජය ගේහ ගොමින් බහ ගණිනන් ිනදු ය 

තිබුණි.   

  

එභ තමනමනඹ ඹටගමන 2017 ර්ඹ 

ආයේබගේ,  2017 ර්ඹ අහනඹට වහ 

2018 භළින 31 දිනට  ගදඳහර්තගේන්තුගව ඒ 

ඒ තනතුරුර ඳළළති පුයප්ත ඳහඩු  ංයහ 

ඳවත ගු 01 හි දළක්ගව.  

 

තනතුය 2017 ජනහම 01 දිනට 2017 ගදළම්ඵර් 31 දිනට 2018 භළයි 31 දිනට 
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ත
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ය
ේ
ඳ
හඩු

 

අ
නු
භ
ත
 ක
හර්
ඹ
 

භ
ණ්
ඩ
ර
ඹ

 

ත
ථ
ය
 
ක
හර්
ඹ
 

භ
ණ්
ඩ
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පු
ය
ේ
ඳ
හඩු

 

විගණන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ  

         

අතිගර්ක විගණකහධිඳති 3 2 1 3 1 2 3 1 2 

නිගඹ ජය 

විගණකහධිඳති 

15 4 11 15 11 4 15 11 4 

වකහය විගණකහධිඳති 44 29 15 44 22 22 44 22 22 

විගණන අධිකහරි 288 227 61 288 223 65 288 223 65 

විගණන ඳමක්ක 1200 922 278 1200 1137 63 1200 1126 74 

විගණන ගනොන 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

         

අධයක් - ඳරිඳහරන 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

ප්රධහන ගණකහධිකහම  1 1 - 1 1 - 1 1 - 

අගනකුත් භහණ්ඩලික 

නිරධහමන් 

16 10 6  16 10 6 16 11 5 

යහජය කශභනහකයණ 

වඹක ගේහ වහ 

භහන්තය  ගරේණි 

127 94 33 128 98 30 128 115 13 

හර්තහ ළකළසුම්කරු 48 48 - 48 48 - 43 43 - 

කණිසඨ ගේකයින් 188 154 34 213 184 29 213 187 26 

එකතු  1931 1492 439 1957 1736 221 1952 1741 211 
ගු 01 - හර්ඹ භණ් ඩර තමනමනඹ 2017 ගදළේඵර් 31 දිනට වහ 2018 භළින 31 දිනට      
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ඉවත ටවගන් වන් ඳරිදි 2017 ජනහරි 

01 දින ිනට 2017 ගදළේඵර් 31 දින දක්හ 

හරඹ තුශ 439 ගදගනකුගේ ිනට 221 ක් 

ගදගනකු දක්හ ඳයහඹ ඳළති හර්ඹ 

භණ්ඩර පුයප්ත ඳහඩු නිහ  ගදඳහර්තගේන්තු 

ගත ඳළරි ඇති කීේ වහ හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරිභ ගගයහි ගණලහර ඵහධහක් ඳළළතුණි. 

නමුමන 2018 භළින 31 දින න ගණට එභ 

පුයප්ත ඳහඩු ංයහ 211 දක්හ අඩු ය 

ළනීභට වළකි ගණඹ. තදුයටමන පුයප්ත ඳහඩු 

ඳතින නිගඹ ජය ගණාහපතඳති තනතුරු 

04 ක්, වහය ගණාහපතඳති තනතුරු 11 

ක්, ගණාන අපතහරී තනතුරු 59 ක්, 

ගණාන ඳරීක් තනතුරු 69 ක් වහ 

තහක්ා නිරධහරී තනතුය වහ ඵහ 

ළනීභ වහ අලය පිඹය ගේ න ගණටමන 

ගන ඇත.  

 

ගේහ යසථහ අනුභත කය 

ගළනීභ 

 
ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව ගණාන 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ශ්රී රංහ ගණාන ගේගේ 

නිරධහරීන්ගන් වහ ගණාන 

ඳරීක්රුන්ගන් භන්ගණත ගව. එට 

ඳළති තමනමනඹ අනු, යහජය ඳරිඳහරන 

නක්රගල් 6 2006 අනු ගභභ ගේහන් 

ගද වහ ගන ගනභ ගේහ 

යසථහන් පිළිගඹර යනු රළබමන ඒ 

ගනුගන් හර්ඹ භණ්ඩරගඹන් ව ගණගණධ 

ගඹ ජනහ වහ ඉල්ලීේ පිළිඵ තදුයටමන 

රහ ඵළලීභ වහ ජනහපතඳති ගල්ේයඹහ 

ගණිනන් මිටුක් ඳමන යන රදි. එභ මිටු 

එට හිටපු ගණාහපතඳතියඹහගේ 

බහඳතිමනගඹන්, හිටපු 

ගණාහපතඳතිරුන් ගදගදගනකු වහ 

ජනහපතඳති අතිගර් ගල්ේයගඹකුගේ 

හභහජිමනගඹන් භන්ගණත ගණඹ. එභ 

මිටුගව නිර්ගශල ළරකිල්රට ගන         

ශ්රී රංහ ගණාන ගේඹ වහ ගණාන 

ඳරීක් ගේඹ ඹන ගේහන් ගද 

ඒහඵශධ ය “ශ්රී රංහ යහජය ගණාන 

ගේඹ” නමින් න ගේඹක් ඇති කිරීභ 

වහ අභහතය භණ්ඩරඹ ගත ඉදිරිඳමන ශ 

අභහතය භණ්ඩර ංගශලඹ වහ 2014 

ගදළේඵර් 23 දින අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණි. 

 

එභ අභහතය භණ්ඩර තීයාඹ අනු ශ්රී රංහ 

ගණාන ගේඹ වහ ගණාන ඳරීක් 

ගේඹ ඒහඵශධ ය, සථහඳනඹ කිරීභට 

ගඹ ජනහ ය තිබ “ශ්රී රංහ යහජය ගණාන 

ගේඹ” පිහිටුවීභ යජඹ ප්රතිඳමනතිඹක් ගර 

පිළිගන තිබුණි. ඒ අනු න ගේහ වහ 

ගේහ යසථහක් පිළිගඹර  අන් ය 

තිබුණු අතය 2018 අං 19 දයන ජහති 

ගණාන ඳනත ේභතවීගභන් ඳසු ගණාන 

ගේහ ගොමින් බහ ගණිනන් එඹ අනුභත 

ය ළනිගේ හර්ඹගඹහි නිඹළලී ඇත.  න 

ගේහ යසථහ ේභත කිරීභ තුළින් 

ගණාහපතඳතියඹහ ගත ඳළගයන 

හර්ඹඹන් වහ ර්තයන් ඩහමන 

හර්ඹක්භ ඉටු කිරීභ වහ ඩහමන පුළුල් 

ෘමනතීඹ භට්ටගේ හර්ඹ භණ්ඩර ඳමනහ 

ළනීභට අසථහ ළරගනු ඇත. එගේභ, 

න ගේහගව ඳමනවීේ වහ ගණනඹ ඵරධහරිඹහ 

ගණාන ගේහ ගොමින් බහ ඵළගණන් 

ප්රභහදඹකින් ගතොය එභ ටයුතු ඉටු කිරීභට 

වළකිවීභ ජහති ගණාන හර්ඹහරගේ 

හර්ඹහධනඹ ඉවශ නළංවීභට පිටිවරක් 

නු ඇත. 
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කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 

යහජය ේඳමන ආර්ථි, හර්ඹක්භ වහ 

පරදහින ගර බහගණතහ කිරීභ ලක්තිභමන 

කිරීභට අලය දහඹමනඹ වහ භගඳන්වීභ 

රඵහදීභ තුළින් ශ්රී රහංකි ජහතිඹට 

ගුාහමනභ වහ ගණලසහනීඹ යහජය ගේහක් 

ළරසීභ තවවුරු කිරීභ පිණි ගණාහපතඳති 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් යහජය ආඹතනර 

මරය වහ හර්ඹහධන හර්ඹබහයඹන් 

ඉටුකිරීභ පිළිඵ ාන්දීගේ කීභ නිළයදි 

ගර ඉටුය ති ග.ද ඹන්න ඳරීක්හ ය 

ඳහර්ලිගේන්තුට හර්තහ යනු රඵින. 

 ගභභ යසථහපිත හර්ඹබහයඹ ඉ ටු කිරීභ 

උගදහ ගණාන නිරධහරීන් 1,397 ක් වහ 

වඹ ගේහන්රට අඹමන නිරධහරීන් 

344 කින් භන්ගණත හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

දහඹමනඹ ර්තභහනගේ ගණාහපතඳති 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් රඵහ නී. 

යසථහපිත හර්ඹබහයඹ හර්ඹක්භ වහ 

පරදහින ගර ඉටුකිරීභ පිණි 

ගදඳහර්තගේන්තු හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ර්තභහනඹට රිරන ගර දළනුගභන් වහ 

කුරතහගඹන් න්නශධ කිරීභ අතයලය 

හධඹක් ගව. එභ අයමුා හක්හමන ය 

ළනීගේ අගප්ත ක්හගන් යුක්ත 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ෆභ නිරධහරිගඹකු 

ගණිනන්භ අණ්ඩ ෘමනතීඹ ංර්ධනඹ 

(Continuous Professional Development – 

CPD) වහ ර්ඹට ඳළඹ 80 ට 

ගනොඅඩු ගශීයඹ ගව  ගණගශීයඹ පුහුණු 

ඳහධභහරහ ේපර්ා කිරීගේ අලයතහඹ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් අධහයාඹ ය 

තිග.. 

ඒ වහ නිරධහරීන්ට ඔවුන්ගේ 

අලයතහඹට ළරගඳන ඳරිදි ගශීයඹ වහ 

ගණගශීයඹ පුහුණු ළඩටවන් 

ගදඳහර්තගේන්තුගව පුහුණු අංලඹ ගණිනන් 

ංගණධහනඹ කිරීභටමන, ඒ වහ ඔවුන්ට 

අලය වහඹ රඵහ ගදමින් ඔවුන් 

දිරිළන්වීභටමන ටයුතු යනු රළග.. එහිදී 

ේඳමන දහඹඹන් ගර ගදඳහර්තගේන්තුගව 

ගේගේ ගඹදී ිනටින සුදුසුේ හිත දක් 

නිරධහරීන්ගේ වහඹ ගභන්භ ඵහහිය 

ගශලරුන්ගේ වහඹද රඵහ ළනීභට 

ටයුතු යනු රඵන අතය පුහුණු 

ළඩටවන් වහ ගශලන, හච්ඡහ, 

ප්රහගඹ ගි පුහුණු වහ ගෂේත්ර නහරිහ ආදිඹ 

ගඹොදහ ළනීභ තුළින් ඳවත අයමුණු හක්හමන 

යළනීභට අගප්ත ක්හ යනු රළග.. 

 නිරධහරීන්ගේ දළනුභ වහ තහක්ණි 

කුරතහ ංර්ධනඹ 

 නිරධහරීන්ගේ හර්ඹක්භතහඹ ව 

හර්ඹහධනඹ  ඉවශ නළංවීභ 

 නිරධහරීන්ගේ ශභනහයා 

වළකිඹහන් ර්ධනඹ 

 යහජහරී  ඉ ටුකිරීගභහිරහ අලය න 

දළනුභ, ගභරේ වහ ශිල්පීඹ ඥහනඹ 

රඵහදීභ 

 මරයභඹ ව ගේහ නීති ේඵන්ධ දළනුභ 

රඵහදීභ 

 ණ්ඩහඹේ වළඟීභ ර්ධනඹ කිරීභ 

 නිරධහරීන්ගේ ඹවඳමන ආල්ඳ ර්ධනඹ 

කිරීභ 

ගේශීඹ ලගඹන් පුහුණු රඵහ දීභ 

ඉවත අයමුණු පුයහළනීභ උගදහ 2017 

ර්ගේ ගදඳහර්තගේන්තුගව පුහුණු අංලඹ 

භගින් ිනඹළුභ ගණාන නිරධහරීන් ආයාඹ 

න ඳරිදි භහතෘහ 11 ක් ඹටගමන පුහුණු  

ළඩටවන් 48 ක් ඳමනහ ඇති අතය 

ගණාන ගනොන හර්ඹභණ්ඩරගේ 

නිරධහරීන් වහද පුහුණු ඳවසුේ රඵහ දී 

තිග.. 
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විගේශීඹ පුහුණුවීම් 

ිනඹළුභ ගණාන නිරධහරීන් වහ 

හර්ඹහධන ගණානඹ පිළිඵ ගණගශල 

පුහුණු රඵහ  දීගේ අයමුණින් ආයේබ යන 

රද භළගල්ිනඹහනු හර්ඹහධන ගණාන 

පුහුණු ළඩමුළු වහ භහගර චිත 

ර්ගේදී නිරධහරීන් 560 ක් වබහගී යහ 

ඇති අතය ගනමන භහතෘහ 10 ක් ආයාඹ 

න ඳරිදි ගණාන නිරධහරීන් 39 ගදගනකු 

ගණගශල පුහුණු ළඩටවන් 27 ට වබහගී 

ය ඇත.  

භහගර චිත ර්ගේදී ගදඳහර්තගේන්තුගව 

නිරධහරීන් වබහගී ව ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ 

පුහුණු ළඩටවන් පිළිඵ ගණසතය ගු 02 

හි  දක්හ ඇත. 

 

  ළඩටවන් විසතයඹ ළඩටවන් 

ගණන 

වබහගී ව නිරධහමන්  පුහුණු 

ඳළඹ 

ගණන    අංල 

ප්රධහනීන් 

විගණන 

අධිකහම 

විගණන 

ඳමක්ක 

විගණන 

ගනොන 

නිරධහමන් 

එකතු 

  ගේශීඹ පුහුණු ළඩටවන්    

1 මරය ගණාන පුහුණු 1 -  19 11   30 310 

2 හර්ඹහධන ගණාන 
පුහුණු 

7 2 45 213   260 5,616 

3 න නිරධහරීන් පුහුණු 
කිරීභ 

3 -  6 248   254 21,091 

4 ප්රේඳහදන ව ඉදිකිරීේ 
ගණානඹ 

8 13 157 823   993 28,240 

5 ගණභර්ලා ගණාන පුහුණු 3 3 37 146   186 4,228 

6 අපතබහය ක්රිඹහලිඹ වහ 
ඳශහමන ඳහරන ගණානඹ 

3 4 28 86   118 4,046 

7 ශ්රී රහංහ  ගිණුේයා වහ 
ගණාන ප්රමිත පිළිඵ 
පුහුණු 

6 6 51 392   449 12,374 

8 ඳරිා පිළිඵ පුහුණු 2 1 13 37   51 1,071 

9 ඵදුයාඹ පිළිඵ 
පුහුණු   

6 4 48 286   338 2,280 

10 ධනහමනභ චින්තන 
ංර්ධන  වහ න 
ළඩමුළු 

8 37 221 891   1149 31,599 

11 ගනමන පුහුණු ළඩටවන් 1       1 1 7 

  එකතු 48         3,826 110,862 

  විගේශිඹ පුහුණු ළඩටවන් 

1 හර්ඹහධන ගණානඹ 9 28 114 421   563 47,292 

2 තහනහඳති හර්ඹහර 
ගණානඹ 

6 4 6 5   15 1,029 

3 ගතොයතුරු තහක්ා 
පුහුණු 

1   1     1 84 
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4 ASSOSAI/ SAI පුහුණු 
ළඩටවන් 

i. ASSOSAI -  workshop on 
Performance Audit  

ii. ASOSAI - Seminar  on  

Improvement and 
Innovation of  Audit 
Process- 

iii. SAIS - Workshop for 

Engaging with 
Stakeholders  
 
iv. SAI PMF Training 
Course 

4 2 3     5 180 

5 යහජය ගණාන 
ශභාහයනඹ 

2   1 1   2 315 

6 යජගේ ගිණුේයා වහ 
මරය ශභාහයනඹ 

4 2 3     5 448 

7 දා ගණගය ධී ක්රගභ ඳහඹ 2   1     1 126 

8 ංර්ධනඹ න යටල් 
වහ මුරය වහ ආර්ථි 
ඳරිඳහරනඹ 

1   1   1 1 140 

9 ඳලසනහමන උඳහපත 1   1     1  

10 ඳරිය ගණානඹ 1   1     1 35 

11 ගනමන ළඩටවන් 4   4 2   6 1,372 

  එකතු 34         599 50,981 

ගු 02 - භහගර චිත ර්ගේදී ගදඳහර්තගේන්තුගව නිරධහරීන් වබහගී වු ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ පුහුණුවීේ 
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සුදුසුකම්රත් විගණකරුන් ගේගේ 

ගඹොදහ ගළනීභ 

ඳතින පුයප්ත ඳහඩු ගවේතුගන් ව ේඳමනර 

ඳයතයඹ පිඹහ ළනීභ වහ යහජය ඵළංකු 

ගණානඹ ළනි ගණගලේ අසථහරදී ගභන්භ 

අලයන ගණගලේෂිත ගේහ වහද 

සුදුසුේරමන ගණාරුන් ගේගඹහි 

ගඹොදහ ළනීභට අලය ගණඹ. ශ්රී රංහ 

ප්රජහතහන්්රි භහජහදි ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 154 යසථහ 

ප්රහය සුදුසුේරමන ගණාරුන් 

ගේගේ ගඹොදහ ළනීභට 

ගණාහපතඳතියඹහට ඵරඹ ඳයහ ඇත. 

 

මුදල් අභහතයහංලඹ, ගණණිත ආඹතනඹ, 

අදහශ අභහතයහංලඹ වහ ගණාන භහගේ 

නිගඹ ජිතඹන්ද ඇතුශමන න ඳරිදි 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ගණාන හසතු 

ේටුගව අනුභළතිඹ භත අදහශ ගණණිත 

භහේරට ඔවුන් ඳඹන රද ගණාන 

ගේහ ගනුගන් 2017 වහ 2016 ර් 

ගනුගන් පිළිගලින් රු. මිලිඹන 58.38 ක් 

වහ රු. මිලිඹන 61.24 ක් ලගඹන් ගවීභට 

නිඹමිත ඇත. සුදුසුේරමන 

ගණාරුන්ගේ ගේඹ රඵහ ළනීගේදී 

ඔවුන් ගණිනන් ගඳය ඳඹහ තිබුණු 

ගේහන්ගේ තමනමනඹ, භහගේ ිනටින 

වවුල්රුන් ංයහ ව ඔවුන් භඟ 

ගේගේ ගඹදී ිනටින ගණාන පුහුණුන්නන් 

ංයහ ඹනහදි හධ  රහ  ඵරන රදී. 

මීට අභතය, භහගේ ප්රමිතිඹ දළක්වීගේ 

රුාක් ලගඹන් ඔවුන්ගේ ජහතයන්තය 

ේඵන්ධතහඹ වහ ඔවුන් රන ෘමනතීඹ 

ගේහන්ර තමනමනඹ ආදී රුණු ඔවුන් 

ගත යහ ළනීගේ නිර්ාහඹඹන්ට ඇතුශමන වී 

තිබුණි. 

  

හභහනයගඹන් එක් ගණාන භහභට 

උඳරිභ ර් 05  හරඹක් වහ අන්ඩ 

එක් ගණාන හර්ඹබහයඹක් ඳයනු රළග..  

 

ප්රධහන යහජය හණිජ ඵළංකු 03 ක් ව දවන 

න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංගල ධනගඹන් 

ගණාහපතඳතිගේ ගණඹ ඳථඹට ඇතුශමන ව 

ිනඹඹට 50 ක් ගව  ඊට ළඩි යහජය අිනතිඹ 

ඇති භහේ ඇතුශමන 2017 වහ 2016 

ර්රදී පිළිගලින් ආඹතන 72 ක් වහ 180 

ක් ගණානඹ කිරීභ වහ ප්රිනශධ 

ෘමනතිගඹහි ගඹදී ිනටින ගණාන භහේ 

පිළිගලින් 27 ක් වහ 87 ක් භට වඹ ගණඹ. 

න ගණාන ඳරීක්රුන් ඵහ ළනීභ 

නිහ ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් අදහර භහේ 

ඍජු ගණානඹට බහජනඹ කිරීභ ව ප්රධහන 

හණිජ ඵළංකු ගද ලහහන් ගණානඹ 

කිරීභ වහ සුදුසුේරමන  ගණාරුන් 

ඳමන  ගනොකිරීභට මන තීයා ගවේතුගන් 

2016  ර්ඹට ඩහ 2017 ර්ගේදී ගඹොදහ 

මන වහඹ ගණාන භහේ ප්රභහාඹ අඩුවී 

තිබුණි. 



20 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

අ
ඳ
ග
ේ
 
ංවි
ධ
හන
ඹ
 

ඳහර්ලිගම්න්තුට වහඹ වීභ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 148 යසථහ 

ප්රහය යහජය මරය පිළිඵ ේපර්ා 

ඳහරනඹ ඳහර්ලිගේන්තු තුඹ. යහජය 

ාන්දීගේ කීේ ඳශධතිඹ පිළිඵ ප්රධහන 

දහඹමනඹක් රන ගණාහපතඳති 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන්, මරය 

බහයහයමනඹ වහ යහජය ආඹතනර 

ගභගවයුේහි ආර්ථිබහඹ, 

හර්ඹක්භතහඹ වහ පරදහයීතහඹ පිළිඵ 

ෘජුභ ඳහර්ලිගේන්තුට හර්තහ යන  

යජගේ ඵහහිය ගණා ගර ටයුතු යින. 

ඳහර්ලිගේන්තු සථහය නිගඹ  125 වහ 126 

ඹටගමන සථහපිත යජගේ ගිණුේ පිළිඵ හය 

බහ වහ ගඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය 

බහ ලගඹන්  වඳුන්න ඳහර්ලිගේන්තු 

හය බහ භගින් ගණාහපතඳතියඹහ 

ගණිනන් ඳහර්ලිගේන්තුගව බහත යන 

හර්තහ ඳරීක්හ යනු රළග.. ගභභ හය 

බහ ගදගහි හර්ඹ බහයඹ නුගේ යහජය 

ගිණුේ ඳරීක්හ කිරීේ භඟින් යහජය අයමුදල් 

වහ ේඳමන නිිනඹහහය බහගණත ගගර්ද 

ඹන්න පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභට 

යසථහදහඹඹට වහඹ වීභින. එඵළගණන් 

යහජය අංලගේ ාන් දීගේ කීභ වහ 

පරදහයී ඳහරනඹ තවවුරු ය ළනීභ වහ 

ඉතහ ළදමන හර්ඹ බහයඹක් ගභභ මිටු 

ගද භඟින් ිනදු යනු රළග.. ඉතහ 

යරහහයගඹන් ඵළලු ගණට යජගේ ගිණුේ 

පිළිඵ හය බහ වහ ගඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ භහභ ගව  යහජය  

යහඹ ඇති ගණාන මිටුට 

භහනතහඹක් දක්ින. 

සථහය නිගඹ  125 ප්රහය යජගේ ගිණුේ 

පිළිඵ හය බහගව හර්ඹඹ නුගේ 

යහජය  ගණඹදේ දළරීභ ගනුගන් 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් ගන් යන රද මුදල් 

ගඹද ව ආහයඹ  දළක්ගන ගිණුේ,  

ඳහර්ලිගේන්තු ඉදිරිගේ තඵන රද අනිකුමන 

ගිණුේලින් හය බහ සුදුසු ඹළින 

රන ගිණුේ ව ඒ ගිණුේ පිළිඵ 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්තහ ද ඳරීක්හට 

රක් කිරීභ ගව. ගඳොදුගව කිිනඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගව   ඳශහමන ඳහරන 

ආඹතනඹ ගිණුේ, මරයඹනඹන්, මරය 

ඳරිඳහටි, හර්ඹ හධනඹ ව 

ශභාහයනඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඉන් ඳළන 

නගින ඕනෆභ රුාක් පිළිඵ යජගේ 

ගිණුේ පිළිඵ හය බහ ගණිනන් 

ඳහර්ලිගේන්තුට ලින් රට හර්තහ යනු 

රළග.. 

සථහය නිගඹ  126 ඹටගමන පිහිටුන රද 

ගඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය  බහගව 

හර්ඹබහයඹ නුගේ යහජය ංසථහ ගව  

කිිනඹේ ලිඛිත නිතීඹක් ඹටගමන යජඹට ඳළරී 

ඇමනතහ ව ගශ ගව  ගනමන යහඳහයඹ 

ගිණුේ වහ ඒ ගිණුේ පිළිඵ 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්තහද ඳරීක්හ 

කිරීභඹ. ය ගව  යහජය ංසථහ ගව  

කිිනඹේ ලිඛිත නීතිඹක් ඹටගමන ආණ්ඩුට 

ඳළරී ඇමනතහ ව ගශ ගව  ගනමන 

යහඳහයඹ ඳරීක්හට බහජනඹ යන රද 

ගිණුේ, අඹළඹ වහ හර්ෂි ඇසතගේන්තු, 

මුදල් තමනමනඹන්, මුදල් ටයුතු පිළිඵ 

හර්ඹ ඳරිඳහටි වහ හභහනය 

ශභනහහරීමනඹ  වහ ඒ අනු ඳළන නගින 

ය ගව  රුාක් පිළිඵ හය බහ 

ගණිනන් ලින් රට ඳහර්ලිගේන්තුට හර්තහ 

ශ යුතුඹ. හය බහට අලය ඹළින වළඟී 

ගිඹ ගණට හය බහගව භ 

හභහජිඹන්ගන් භන්ගණත අනුහය 

බහ ඳමන කිරීභ වහ යජගේ ගිණුේ පිළිඵ 

හය බහට ගභන්භ ගඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහටද වළකිඹහ ඳතින 

අතය, හය බහට ගභන්භ එහි අනුහය 

බහරටමන  එඹට අඹමන හර්ඹඹන් ඉටු 

කිරීභ පිණි ය ගව  පුශරගඹකු ළහ 

ප්රලසන කිරීගේ ඵරඹමන, ය ගව  ලිපිඹක්, 

ගඳොතක්, ගල්නඹක් ගව  ගනඹේ 

ලිඹගණල්රක් ගන්හ ඳරීක්හ කිරීගේ 

ඵරඹමන, ඵඩහරට ව ගනමන 

ගශඳරරට පිගණසීගේ ඵරඹමන ඳතී. 
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එක් එක් මිටු ඳහර්ලිගේන්තුගව ඳහර 

ඳක්ඹ වහ ගණරුශධ ඳක්ඹ ගණපතභමන 

නිගඹ ජනඹ න ඳරිදි ගමනරීේ හය බහ 

ගණිනන් නේ යනු රඵන භන්ත්රීන් 26 

ගදගනකුගන් භහගර චිත ර්ගේදී 

භන්ගණත ගණඹ. යජගේ ගිණුේ පිළිඵ හය 

බහ වහ ගඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය 

බහ  ඹන බහ ගදගහි ඳරීක්හ 

කිරීේලින් අනතුරු ඒහගේ නිර්ගශල 

ගණධහඹඹ පිළිනු රළබුගවද ඹන්න ඳභාක් 

ගනො එභ නිර්ගශල පරදහයී වහ ේපර්ා 

ගර ක්රිඹහමනභ ගගර් ද, ඩහමන ළදමන 

ගර මරය හර්ඹක්භතහඹ වහ ගේහ 

ගුාහමනභ තමනමනඹ පිළිඵ ධනහමනභ 

ගනක්  ිනදු ගශේ ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ 

ව ක්රිඹහමනභ කිරීේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ 

මිටුරට ආඳසු හර්තහ කිරීභද 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්ඹබහයඹට 

ඇතුශමන ගව. 

ගණාහපතඳතියඹහ ගව  ඔහුගේ 

නිගඹ ජිතිනන් ගණිනන් ගණගලේගඹන් 

ගණානඹන් වහ ෘජුභ  ේඵන්ධ 

නිරධහරීන් භඟ මිටුරට වහඹ ගව. 

මිටුර ටයුතුරට වහඹ වීභ තුළින් 

ගණාහපතඳතියඹහ ඉතහ ළදමන 

හර්ඹබහයඹක් ිනදු යන අතය භහගර චිත 

රුණු පිළිඵ අලය ිනඹලු ගතොයතුරු වහ 

භතඹන් ප්රහල යමින් මිටු රට වහඹ 

ගව. 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්ඹ බහයඹ 

නුගේ ඳසුබිේ ගතොයතුරු ළඳයීභ වහ රහ 

ඵරන ගණඹ පිළිඵ අදහශ අදවස දළක්වීභ 

භඟින් මිටුට වහඹ වීභින. හය බහ  

ඳරීක්හගව දී ගතොයතුරු රඵහ දීභ වහ 

මිටුට අදවස දළක්වීභ වහ මිටු 

හභහජිඹන්ගන් ඳළන නගින ප්රලසනරට  

පිළිතුරු දළක්වීභ ද ගණාහපතඳතියඹහගන් 

අගප්ත ක්හ ගගර්. ඇිනඹ වළකි ප්රලසන කිරීේ 

පිළිඵ ක්රිඹහඳරිඳටිඹක් ගව  කිිනඹේ 

හච්ඡහ ශ යුතු  ළටළු පිළිඵ ඳසුබිේ 

ගතොයතුරු ගණාහපතඳතියඹහ ගඹ ජනහ 

යින. 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්තහ ඳදනේ 

යගන අදහශ යහජය ආඹතනගේ 

ගභගවයුේ පිළිඵ හර්ඹ හධනඹ ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ අදහශ යහජය ආඹතනඹට 

හභහනයගඹන් භහඹ හරඹක් මිටු 

ගණිනන් රඵහ ගශ. ගණණිත ආඹතනඹ ගණිනන් 

ඹහමනහලීන ප්රති හර්තහක් 

ගණාහපතඳතිට පිටඳතක් හිත නිලසචිත 

හර ඳරිච්ගේදඹ ඇතුශත මිටුට ඉදිරිඳමන 

ශ යුතුඹ. මිටුගව හච්ඡහ කිරීභ වහ 

ගටි හච්ඡහ ටවනක් පිළිගඹර කිරීභ 

වහ ගණාහපතඳතියඹහට වළකින ඳරිදි 

ප්රතිනහයඹක් ලිඛිත ගණණිත ආඹතනඹ 

ගණිනන් පිළිගඹර ශ යුතුඹ. 

ගණාහපතඳතියඹහගේ හර්තහගව ඇතුශමන 

නිර්ගශල ගණණිත ආඹතනඹ ගණිනන් 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේ ප්රතිඹ පිළිඵ 

ගතොයතුරුර හධහයා ඵ තවවුරු ය 

ළනීභ වහ ගණණිත ආඹතනගේ ිනඹලු 

ලිඛිත ප්රතිනහය ගණාහපතඳති 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් භහගර නනඹ 

ගගර්. භහගර නනඹ ේපර්ා කිරීගභන් 

අනතුරු, අදහශ ප්රධහන ාන්දීගේ 

නිරධහරී, ාන් දීගේ නිරධහරී ගව  ඳහර 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ිනදු යන අදවස දළක්වීේ 

වහ නිරීක්ා ළරකිල්රට ගන ගණාන 

හර්තහ භඟින් ඳහර්ලිගේන්තුට හර්තහ 

යන රද ළදමන ගණාන  නිරීක්ා 

පිළිඵ ගටි හච්ඡහ ටවනක් 

ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

පිළිගඹර යනු රඵින. එඵළගණන් මිටු 

හභහජිඹන්ට එභ ගණාන නිරීක්ා 

භගින් ගණණිත ආඹතනගේ ර්තභහන 

තමනමනඹ පිළිඵ භළනගණන් අගඵ ධඹක් 

රඵහ ගශ. තද, ගඳය ඳමනන රද ැකසවීේ 

රදී රඵහ දී ඇති නිගඹ  ක්රිඹහමනභ 

කිරීගේ හර්ඹහධනඹමන එභ හච්ඡහ 

ටවගන් ගනභ ඇතුශමන ගගර්. 
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2017 ර්ඹ තුශදී යජගේ ගිණුේ පිළිඵ 

හය බහ ගණිනන් ආඹතන 67 ක් ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ මිටු බහහය 71 ක් වහ ගඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ හය බහ  ගණිනන් 

ආඹතන 44 ක් ඳරීක්හ කිරීභ වහ මිටු 

බහ හය 46 ක් ඳමනහ ඇත.  

ගණගලේගඹන් අභහතයහංල, ගදඳහර්තගේන්තු, 

ඳශහමන බහ වහ ඳශහමන ඳහරන  ආඹතන 

ඇයීභ වහ ගතොයතුරු තහක්ාඹ ඳදනේ 

යමන ප්රලසනභහරහක් ංර්ධනඹ කිරීභ 

වහ ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව 

නිරධහරින් ගණිනන් යහජය ගිණුේ හය 

බහට වහඹ  වී ඇත. එක් එක් වහ ිනඹලු 

ආඹතන ගණිනන් තභ නියදයතහඹ තවවුරු 

කිරීේ වහ ගදන රද පිළිතුරුර 

රංගුබහඹ තවවුරු කිරීභ භගින් ගණාන 

නිරධහරින් තදුයටමන මිටුට වහඹ  වීභ 

ිනදු යින. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විගණකහධිඳති  විසින් ඳනන රද 

අධිබහය 

 
ශ්රී රංහගව ඳශහමන ඳහරන ආඹතන  335 ක් 

ඳතින අතය, භවහ නය බහ 23 ක්, නය 

බහ 41 ක් වහ ප්රහගශීයඹ බහ 271 ක්  ඊට 

අඹමන ගණඹ. ගභභ ඳශහමන ඳහරන ආඹතන ශ්රී 

රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 154(1) යසථහ 

වහ  අදහශ ආඥහඳනමන ව ඳනමනර 

ගණපතගණධහන ඳරිදි ගණාහපතඳති ගණිනන් 

ගණානඹ යනු රළග..  

එකී ආඥහ ඳනමන ව ඳනමනලින්, නීතිඹට 

ඳටවළනි ගවීේ ගණඹඹන්, ගනොළරකිල්ර 

ගව  ගණභහනහයඹ නිහ ිනදුව ඳහඩු ව 

ගිණුේර දළක්ගණඹ යුතු නමුමන දක්හ නළති 

ගණඹඹන් අපතබහය කිරීභ වහ 

ගණාහපතඳති ගත ඵරඹ ඳයහ ඇත.  

එකී ඵරඹ අනු 2007 ර්ගේ ිනට 2017 

ර්ඹ දක්හ ර් 11  හරඳරිච්ගේදඹ 

තුශ ඳශහමන ඳහරන ආඹතන ේඵන්ධගඹන් 

ඳහර්ලරුන් 843 ක් ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 69.36  අපතබහය වති 122 ක් 

නිකුමන ය තිබුණි. 2018 ජලි  15 දින න 

ගණට ඉන් රු.මිලිඹන 3.93 ක් ගවමන ිනඹඹට 

5.66 ක් ඳභාක් අඹය තිබුණි. අදහශ 

ඵරධහරීන් ගණිනන් අපතබහය අඹය ළනීගේ 

ක්රිඹහලිඹ ගගයහි නිින අධහනඹක් ගඹොමු 

ය ගනොතිබුණි.  
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විගණකහධිඳතියඹහ විසින් සිදු කයනු රඵන කහර්ඹහධන විගණනඹ 

යහජය ආඹතනඹ, ළඩටවන, 

යහඳෘතිඹ වහ ගණඹදේ ඒඹ ගත යහමන 

ක්ගේත්රඹන් ේඵන්ධගඹන් යහජය 

ආඹතනඹන්ගේ ටයුතුර ආර්ථිඵ, 

හර්ඹක්භඵ, පරදහයීඵ වහ  ඳහරිරි   

ඵරඳෆභද  ඇයීභට රක්ය අදහශ ගණාන  

නිරීක්ා අනු ිනදු ශ යුතු ළඩිදියුණු 

කිරීේ ේඵන්ධගඹන් නිර්ගශලඹන් 

ඇතුශමන හර්තහ කිරීභ හර්ඹහධන 

ගණානඹ භගින් ිනදු යනු රළග..  

යහජය ආඹතනර ගණගණධ ක්ගේත්ර 

ේඵන්ධගඹන් ගනමන ගණාන ලහහලින් 

ඉදිරිඳමන යනු රඵන ගඹ ජනහ  වහ ගභභ 

හර්ඹහධන  වහ  ඳරිය ගණාන ඒඹ 

භගින් ගත යහ නු රඵන ආර්ථි, භහජීඹ 

වහ ඳහරිරි ඵරඳෆේ ඇති ගණගලේ ක්ගේත්ර 

ඔසගේ හර්ඹහධන වහ ඳරිය ගණානඹන් 

ිනදු යනු රළග.. තද මරය ගණාන 

හර්තහන්ට අභතය ඉදිරිඳමන යනු රඵන 

හර්ඹහධන වහ ඳරිය ගණාන හර්තහන්ද 

ඳහර්ලිගේන්තුගව බහත යනු රළග.. 

ගභභ  ක්ගේත්රඹට අදහශ ගදඳහර්තගේන්තු 

නිරධහරීන් පුහුණු  කිරීභද ිනදු යනු රළග.. 

හර්ඹහධන ගණානඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරීගභහිරහ හර්ඹපර ඳදනේ යමන 

අඹළඹ ක්රභඹක් ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ එක් 

එක් ආඹතනඹ වහ ප්රධහන හර්ඹහධන 

දර්ල (Key Performance Indicators)  

නිලසනඹ කිරිභ ඉතහ ළදමන න නමුමන ශ්රී 

රංහගව දළනට හර්ඹපරඹ ඳදනේ යමන 

අඹළඹ ක්රභඹක්  වහ හර්ඹහධන දර්ල 

නිලසනඹ ය ක්රිඹහමනභ  යනු ගනොරළග.. 

ගේ ගවේතුගන් එක් එක් ක්ගේත්රඹන්ට 

අදහශ හර්ඹහධන දර්ල අඳ ගණිනන් 

නිලසනඹ ය හර්ඹහධන ගණානඹ 

ක්රිඹහමනභ යනු රඵින. භහගර චිත 

ර්ගේදී ිනදුයන රද හර්ඹහධන 

ගණානරදී අනහයාඹ වු ළදමන  

නිරික්ා හයහංල ය ඳවත දළක්ගව.     

තියය ංර්ධනඹ පිළිඵ ශ්රී රංකහගේ දාදහනභ   

 
2015 ර්ගේදී ඇභරිහ එක්මන ජනඳදගේ 

නිවගඹ ර්ක් නුයදී ඳළති එක්මන 

ජහතීන්ගේ භවහ මුළුගවදී තියහය 

ංර්ධනඹ පිළිඵ ව 2030 නයහඹ ඳත්රඹ 

එළි දක්හ තිබුණි. අනහත ඳයේඳයහන්ට 

ිනඹ අලයතහ පුයහ ළනීභට ඇති 

වළකිඹහට ඵහධහක් ඇති ගනොන ඳරිදි 

ර්තභහනගේ අලයතහ පුයහ ළනීභ තියය 

ංර්ධනඹ ගර වළදින්ගව. එක්මන 

ජහතීන්ගේ ංගණධහනඹ තියහය 

ංර්ධනගේදී ආර්ථි, හභහජීඹ වහ 

ඳහරිරි ලගඹන් අංල තුනක් වඳුන්හ දී 

ඇති අතය එභ අංල අයමුණු 17 ක් ඹටගමනද, 

ඉරක් 169 ක් ඹටගමනද වන් ය ඇත. 

එගේභ තියය ංර්ධනගේ ප්රතිඹ භළන 

ඵළලීභ වහ දර්ල 244 ක් වඳුන්හ දී ඇත. 
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එක්මන ජහතීන්ගේ හභහජි යටක් ලගඹන් 

ශ්රී රංහ 2030 ර්ඹ න ගණට එභ අයමුණු  

හක්හමන ය ළනීභ වහ ඵළඳී ිනටි. ශ්රී 

රංහ තියය ංර්ධන අයමුණු ශඟහ 

යළනීභ ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් 

පිඹයඹන් ගන තිබුණි.   

 තියය ංර්ධන අයමුණු ශ්රී රංහට 

අදහශ යළනීභ වහ 2015 ර්ගේදී 

තියය ංර්ධන වහ  නජීගණ 

අභහතයහංලඹ පිහිටුවීභ.  

 තියය ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහති 

ප්රතිඳමනතිඹක් ව ක්රගභ ඳහඹක් ළසීභ,  

ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහට නළංවීභ 

ගනුගන් 2017 අං 19 දයන තියය 

ංර්ධන ඳනත ේභත කිරීභ,  

 තියය ංර්ධනඹ ේඵන්ධගඹන් 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණගලේ හය බහක් 

පිහිටුවීභ.   

 තියය ංර්ධන ඉරක් 

ේඵන්ධගඹන් ර්තභහන තමනමනඹ  

අගඵ ධ යළනීභ වහ ීයඝ්ර 

ගභ ධහඹනි තක්ගේරු (Rapid 

Integrated Assessment) ිනදුකිරීභ. 

 තියය ංර්ධනඹ ේඵන්ධගඹන් 

ජනහපතඳති ගණගලේඥ ේටුක් 

(Presidential Expert Committee) 

පිහිටුවීභ. 

 තියය ංර්ධනඹට අදහශ ”2030 

දළක්භ” ගටුේඳමන කිරිභ.  

 තියය ංර්ධන අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

තියය ංර්ධන කීේ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභට අදහශ යහජය ආඹතන 425 ක් 

ේඵන්ධගඹන් ිනතිඹේත කිරීගේ 

ටයුතු ගටුේඳමන කිරීභ. 

  ජන වහ ංයහගල්න ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් තියය ංර්ධන දර්ල 

ේඵන්ධගඹන්   හර්තහක් එළිදළක්වීභ. 

 ශ්රී රංහගව තියය ංර්ධන අයමුණු 

ශඟහ ය ළනීගේ ප්රධහන ගභගවයුේ 

ටයුතු යන ප්රධහන ආඹතන ගර 

තියය ංර්ධන, නජීගණ ව ප්රහගශශිඹ 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ, ජහති ප්රතිඳමනති 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයහංලඹ, ජහති 

ක්රභේඳහදන ගදඳහර්තගේන්තු, ජහති 

අඹළඹ ගදඳහර්තගේන්තු, ජන වහ 

ංයහගල්න ගදඳහර්තගේන්තු, 

යහඳෘති නිඹහභන වහ ශභනහයා 

ගදඳහර්තගේන්තු ව බහණ්ඩහහය 

ගභගවයුේ ගදඳහර්තගේන්තු ඹන 

ආඹතන ගත කීේ ඳයහ තිබීභ.    

ඉවත වන් ළදමන පිඹයඹන් ගන 

තිබුාද, ඳවත වන් ඳසුහමී තමනමනඹන් 

ගවේතුගන් තියය ංර්ධනඹ 

ේඵන්ධගඹන් තදුයටමන ළඩිදියුණු ශ 

යුතු ක්ගේත්රඹන් ඳතින ඵ අනහයාඹ 

ගණඹ. 

 2018 ර්ගේ ිනට 2025 ර්ඹ දක්හ  

හර ඳරිච්ගේදඹ ගනුගන් පිළිගඹර 

ය තිබුණු ” 2025 දළක්භ” නළතගවොමන 

දිගුහලීන ංර්ධන ළරළසභ  තුශ 

තියය ංර්ධනගේ ආර්ථි, හභහජයීඹ 

වහ ඳහරිරි අංල තුන අතරින් ආර්ථි 

වහ හභහජයීඹ අංල ගගයහි ඳභාක් 

ළඩි ඵය තළබීභක් ිනදු ය තිබුණි. 

  තියය ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහති 

ප්රතිඳමනතිඹ වහ ක්රගභ ඳහඹ ළසීභ 

වහ පිඹය ගන ගනොතිබුණි. 

 තියය ංර්ධන ඉරක් යහජය 

ආගඹ ජන ළඩටවන භඟ ළරපීභ 

පිළිඵ ිනදුයන රද සීඝ්ර 

ගභ ධහඹනි තක්ගේරු අනු තියය 

ංර්ධන ඉරක් 169 ක් අතරින් 

ඉරක් 64 ක් ඳභාක් පර්ා ලගඹන් 

වහ ඉරක් 45 ක් අර්ධ ලගඹන් ළරපී 

තිබුණි. ශ්රී රංහට අදහශ ගනොන 

ඉරක්ඹන් 16 ක් වහ යහජය ආගඹ ජන 

ළඩටවන භඟ ළරළපී ගනොභළති 

ඉරක් 44 ක් තිබුණි.  
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 තියය ංර්ධන අයමුණු ක්රිඹහමනභ 

කිරීභට ප්රභහාමන ප්රතිඳහදන 2017 

අඹළඹ ඇසතගේන්තුගන් රහ 

ගනොතිබුණි.  

 තියය ංර්ධනගේදී ඉතහ ළදමන න 

ිනඹලු ගදනහගේ වබහගීමනඹ වහ 

කිිනගකු අමන ගනොවළරීභ ඹන 

ංල්ඳඹන් ක්රිඹහට නළංවීගභහිරහ 

ළදමන න දළනුමන කිරීගේ ළඩටවන් 

ප්රභහාමන ඳරිදි ිනදු ය ගනොතිබුණි. 

  ගඳෞශලි අංලගඹහි ක්රිඹහහරී 

වබහගීමනඹ රඵහළනීභ ේඵන්ධගඹන් 

ක්රභගවදඹක් ගොඩනඟහ ගනොතිබුණි. 

 තියය ංර්ධන ප්රතිඹ භළන ඵළලීභ 

වහ අලය න දර්ලඹන් 244 

අතරින් දර්ල 46 ක් වහ ඳභාක් ජන 

වහ  ංයහගල්න ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් දමනත ේඳහදනඹ ය තිබුණි. 

තමන දර්ල 29 ක් වහ 131 ක් වහ 

දමනත පිළිගලින් ජන වහ ංයහගල්න 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ද අගනකුමන 

ආඹතන ගණිනන්ද ේඳහදනඹ ශ යුතු 

ඳළතුණි. 

 තියය ංර්ධන ප්රතිඹ භළන ඵළලීභ, 

නිඹහභනඹ, භහගර නනඹ වහ ඳසු ගණඳයභ 

ේඵන්ධගඹන් ක්රභගවදඹක් 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ජහති ලගඹන් ගොඩනළගීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. 

ඉවත වන් ඳසුහමී තමනමනඹන් නිළයදි 

කිරිභට වහ තියය ංර්ධන හර්ඹඹන් 

නිළයදි භට ගඹොමු කිරිභ වහ ඳවත 

පිඹය අනුභනඹ ශ යුතු ඳළළතුණි. 

 තියය ංර්ධනඹ ේඵන්ධ ප්රතිඳමනති 

වහ ක්රගභ ඳහඹ ළසීභ ව තියය 

ංර්ධන ඉරක්ඹන් ංර්ධන 

ළඩටවන් භඟ ළරපීභ. 

 තියය ංර්ධන ඉරක්ඹන් පිළිඵ 

ිනඹලු ඳහර්ලඹන් දළනුමන කිරීභ ව 

මරය වහ ගබෞති ඳවසුේ ළඩි කිරිභ.  

 ධහරිතහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

 දර්ල පිළිගඹර කිරීභ වහ දමනත 

ේඳහදනඹ ේඵන්ධගඹන් ගර්ඛීඹ 

අභහතයහංලඹන් ගත වහ ඒහ ඹටගමන 

ඳතින අගනකුමන ආඹතන ගත අදහශ 

භඟගඳන්වීේ රඵහදීභ. 

 තියය ංර්ධන ඉරක් නිඹහභනඹ 

කිරීභ, භහගර නනඹ, ඳසු ගණඳයභ වහ 

හර්තහ කිරීේ අංලඹන් ේඵන්ධගඹන් 

ක්රභගවදඹක් ළසීභ.  

පිළිකහ ගය ගින් වහ ුවශ 

ගුණහත්භකබහඹරීන් යුත් අධිලක්ති 
විරීයණ උඳකයණ සථහපිත රීරිභ  

 
පිළිහ ගය ගීන්ගන් ිනඹඹට 80ට 

ආන්න ප්රභහාඹට ගණකියා ප්රතිහය  

යනු රළග.. ශ්රි රංහගව දළනට බහගණතහ 

යන ඳළයණි ගණකියා ප්රතිහය ගනුට 

අපතලක්ති ගණකියා ප්රතිහය රඵහ දිභ වහ වු 

යහඳෘතිඹක් 2010 ර්ගේදි ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණු අතය ඒ ඹටගමන උඳයා මිරදි ගන 

එභ උඳයා ගණ කිරිභ වහ අලය ඵංර් 

ඉදිය තිබුණි. ශ්රී රංහගව ෆභ ඳශහතක්භ 

ආයාඹ න ඳරිදි දිස්රික් 10  ගය වල් 

10 ක් වහ අපතලක්ති ගණකියා උඳයා 

සථහපිත කිරීගේ යහඳෘතිඹ අදිඹය 2ක් 

ඹටගමන ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. ඳශමු අදිඹය 

ඹටගමන ගය වල් 4 ට අලය උඳයා 4 

ක් රු.මිලිඹන 1,087.6 ක්  ළඹ ය මිර දි 

ගන තිබුණි .එිනන් එක් උඳයාඹක් 

2014 ර්ගේදි භවයභ අගප්ත ක්හ 

ගය වගරහි  සථහපිත ය එහි ප්ත  යතිහය 

ගය ගින් ගත රඵහ ගදමින් ඳළළතුණි. 

අගනකුමන උඳයා 2016 ර්ගේ දි 

ගය වල් ගත රඵහ දී තිබුා ද 2017 භළින 

භහඹ න ගණටද ගණකිරීභට ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 
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 ගභභ උඳයා බහගණතහ කිරිභ වහ උඳහරී 

න සීටී ිනමියගල්ටර් උඳයා මිරදී ළනීභ 

වහ ටයුතු ය ගනොතිබුණු ඵළගණන් 

උඳයා ගණ කිරීගභන් ඳභාක් ඒහගඹන් 

ප්රතිහය කිරිභට ගනොවළකි තමනමනඹක් 

ඳළළතුණි. එගේභ එභ උඳයා සථහපිත 

කිරිභ වහ අලය ඵංර් ඉදිකිරිගේ 

ටයුතු ඉංජිගන්රු හර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ 

උඳගශල හර්ඹංලඹ ගත රු.මිලිඹන 

813.7  ඇසතගේන්තු ටිනහභක් භත 

බහය දි තිබුණි. 2017 භළින 31 දින න ගණටමන 

එභ ඉදිකිරිේ ටයුතු ේපර්ා ය 

ගනොතිබුණි.  

 

 

ඡහඹහරඳ 01 - පිළිහ ගය ගීන් ඳරීක්හ වහ බහගණතහ යන අපතලක්ති ගණකියා උඳයා (ලීනිඹර් ඇක්සරගර්ටර්) 

පිළිහ ගය ගීන් ගඳොගයොමනතු ගල්නර 

තයන හරඹ අභ කිරීභ ගභභ 

යහඳෘතිගඹන් අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන,  මිරදී 

ගන තිබුණු උඳයා 04 කින් උඳයා 

03 ක් ගණය ප්රතිහය රඵහදිභට 

ගනොවළකිගණභ නිහ යහඳෘතිගේ අයමුණු ඉටු 

ගණ ගනොතිබුණි. භවයභ අගප්ත ක්හ 

ගය වගරහි ප්රතිහය රඵන ගය ගීන්ගේ 

ගඳොගයොමනතු ගල්නගේ ැකඳී ිනටින හරඹ 

අභ කිරීභ වහ තමන එළනි උඳයා 05 

ක් ගය ගීන් වහ අලය වී තිබුණි. එගභන්භ 

2020 ර්ඹ න ගණට එභ අලයතහඹ 

උඳයා 09 ක් දක්හ ඉවශ ඹන ඵ 

ෛදයරුන්ගේ නිර්ගශලඹ වී තිබුණි.  යජඹ 

ගභභ ඹන්ත්ර  පිළිහ ගය වල්රට 

රඵහදීගභන් නිින ප්රමිතිගඹන් යුතු 

ඹහමනහලීන අපතලක්ති ගණකියා ප්රතිහය 

පිළිහ ගය ගීන්වට රඵහදීභ අගප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. එභ ඹන්ත්ර හලීන සථහපිත ය 

ගය ගීන්ගේ ඵරහගඳොගයොමනතු ඉටු ශ යුතු 

ඵ නිර්ගශල යනු රළග.. 

හයු විගභ චන ළඩටවන 

හර්මි ගණප්ත රගඹන් ඳසු ඉන්ධන බහගණතඹ 

නිහ හඵන් ගභොගනොක්ිනඩ් (CO), 

නිනට්රජන් ඩගඹොක්ිනඩ් (NO2) ල්ඳර් 

ඩගඹොක්ිනඩ් (SO2), විනගරොහඵන් (HC) 

ව ක්ෂුද්ර අංු  (pm10) ඇතුළු අහිතය හයු 

ර් හයුග රඹට මුදහවළරීභ ඉවශ 

ඹහගභන් හයුග ලීඹ  උසාමනඹ ඉවශ 

ඹහභ ගගයහි ඵරඳහ තිබුණි. ගභ ටර් හවන 

බහගණතඹ ළඩිවීභ ගවේතුගන් ඉන්ධන 

බහගණතඹ ළඩි වී තිබුණු අතය එභ තමනමනඹ 

ඳහරිරි ගනසවීේරටද ඵරඳහ තිබුණි. 

ගභඹට පිළිඹභක් ගර යජඹ ගණිනන් හයු 

ගණගභ නන ළඩටවන  වඳුන්හදී තිබුණි. 
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ඡහඹහරඳ 02 - හයු ගණගභ නන ඳරීක්ා භධයසථහන 

ශ්රී රංහගව හයු දුයහය න අතය 

ගභ ටර් හවනලින් පිටන ගණදුේද ඇති 

ඵළගණන් නිඹමිත ප්රමිතීන්ට අනු හවන 

නඩමනතු කිරීගභන් ඉන්ධන බහගණතගේ 

හර්ඹෂභතහඹ ඉවශ භට්ටභකින් ඳමනහ 

නිමින් ඉන්ධන දවනඹ නිහ එතු න ගණ 

හයු ප්රභහාඹ අභ කිරීභ වහ හයු 

ගණගභ නන ළඩටවන 2008 ර්ගේ දී 

ආයේබ ය තිබුණි. හයු ගණගභ නන 

ඳරීක්ා ටයුතු ගඳෞශලි භහේ 2 ක් 

භගින් ඉටු කිරීභ වහ ගභ ටර් යථ ප්රහවන 

ගොභහරිසයඹහ ගණිනන් ඵරඹ ඳයහ තිබුණි. 

ඵසනහහිය ඳශහත තුශ පිහිටුන රද ඇතළේ 

හයු ගණගභ නන ඳරීක්ා භධයසථහන වහ 

ඳහරිරි  අනුකරතහ වති රඵහගන 

ගනොතිබුණි. හයුග රගේ ඳළතිඹ යුතු 

උඳරීභ දුයහය හයු  ප්රභහාඹ පිළිඵ 

ප්රමිති ස ය තිබුාමන අදහශ දුයහය 

හයු  තථය ලගඹන් ඳතින ප්රභහාඹ, 

ප්රමිතිඹ භඟ හ ඹහමනහලීන ගතොයතුරු 

රඵහදීගේ තහක්ණි ඳවසුේ භධයභ 

ඳරිය අපතහරිඹ තු ගනොතිබුණි. ඒ වහ 

රඵහ දී තිබුණු ප්රතිඳහදන පරදහයී වහ 

හර්ඹක්භ උඳගඹ ජනඹ ගනොකිරීගභන් 

හයු ගණගභ නන ළඩටවන ක්රිඹහමනභ 

කිරීගභන් ංයා හයු තමනමනගේ ිනදු වු 

ගුාහමනභ ගන භළන ඵළලීභට ගනොවළකි 

වී තිබුණි. 2012 ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ 

දක්හ ගදළේඵර් භහර ඵසනහහිය ඳශහගමන 

ගත යහමන සථහන 19  ජහති ගොඩනළගිලි 

ඳර්ගේා ආඹතනඹ ගණිනන් යන රද හයු 

තමනමන ඳරීක්හගවදී හයුග රගේ 

(ගන්දේ) ල්ෂර් ප්රභහාඹ ක්රභහනුකර 

ළඩි වී තිබුණු ඵ අනහයාඹ ය තිග.. 
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 ඡහඹහරඳ 03 - භහර් ර ධහනඹ න අපත දුේ හිත ගභ ටර් හවන 

2012 ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

ෛදය දමනත ගණලසගල්ාඹ කිරීගේදී ලසන 

ගය ගීන් ව ලසන ගය  ගවේතුගන් ිනදු වු 

භයාර ංයහමනභ ඉවශ ඹහභක් 

ගඳන්නුේ ය තිබුණු අතය ලසන ගය  

ගගයහි හයු දාඹ භගින්ද ඵරඳෆභක් 

ඇති ගණඹ වළකිඹ. යජගේ ආඹතන තු 

ගභ ටර් හවන වහ හයු ගණගභ නන 

වතිඹ අනිහර්ගඹන් රඵහත යුතු ඵ 

2011 ගදළේඵර් 02  දිනළති අං 454 දයන 

යහජය මුදල් නක්රගල්ඹ භගින් උඳගදස දී 

තිබුාමන, ශ්රි රංභ ඵසයථ  ඇතුළු ඇතළේ  

යජගේ හවන වහ  එභ උඳගදස පිළිඳළද 

ගනොතිබුණු අසථහ අනහයාඹ ගණඹ.   

2009 ර්ගේදී හයු ගණගභ නන බහයහය 

අයමුදර පිහිටුහ තිබුණු අතය අයමුදර තු 

මුදල්ලින් ළරකිඹ යුතු ප්රභහාඹක් 

අයමුදගල් අයමුණු ඉටුය ළනීභ ගනුගන් 

උඳගඹ ජනඹ ගනොය බහණ්ඩහහයගේ 

ආගඹ ජනඹ ය තිබුණි. ගභභ අයමුදරට ශ්රී 

රංහ ගතොයතුරු වහ න්නිගවදන නිගඹ ජිත 

ආඹතනඹ ගණිනන් තමන හලීන දමනත ඉදිරිඳමන 

ය තිබුණු අතය, හලීන එභ හර්තහ ස 

කිරීභක් ගව  දමනත ගණලසගල්ාඹ කිරීභක් ිනදු 

ය ගනොතිබුණි.     

හයු ගණගභ නන ඳරීක්ා භධයසථහනර 

ගණපතභමන පුහුණු රළබ හර්මි ශිල්පීන් අභ 

වීභ, පුහුණු රළබු ගේඹන් ගටි 

හරඹක් ගේඹ කිරීභ වහ  ඒ අඹගේ  

සුබහධන ඳවසුේ ඳවශ භට්ටභ 

ඳළළතීභ නිහ එභ භධයසථහනලින් 

අගප්ත ක්ෂිත ප්රතිපර අභ වී තිබුණි. ගේ නිහ 

හයු ගණගභ නන ඳරික්ා භධයසථහනර 

ටයුතු භනහ අධීක්ාඹක් භගින් හයු 

ගණගභ නන ළඩටවගන් අයමුණු හක්හමන 

ය ගන හයු දාගඹන් ගතොය ඳරියඹක් 

ඇති ශ යුතු තිබුණි. ඹහමනහලීන හයු 

තමනමනඹන් පිළිඵ ගතොයතුරු හයු 

ගණගභ නන භධයසථහනර ප්රදර්ලනඹ 

කිරිගභන්, භවජනතහට තභහ ගන 

මුදලින් හයු දාඹ ඳහරනඹ න ඵට 

දළනුමන වීගභන් ළඩටවන පිළිඵ සුබහදී 

ආල්ඳඹක් ඇති ශ වළකි ඵ නිර්ගශල 

යනු රළග..   

ග්රී රංකහගේ භහර්ග ආයක්ණඹ  

2010 භහර්තු භහගේදී ඳළති එක්මන 

ජහතීන්ගේ භව මුළුගවදී  64 255 න 

ගඹ ජනහ ගර භහර් ආයක්හ වහ 

ක්රිඹහකිරීගේ දලඹ ගර 2011-2020 දක්හ 

හරඳරිච්ගේදඹ නේය තිබුණි. ශ්රී රංහ ද 

ගභභ ගඹ ජනහ ේභතගේදී අමනන් යනු 

රළබු ඳහර්ලගේ ගොටසරුගකු ගණඹ. 

භහර් ආයක්හ පිළිඵ ජහති බහ ශ්රී 

රංහගව භහර් ආයක්ාඹ ේඵන්ධගඹන් 

ටයුතු යන ආඹතනඹ ගව. යහජය වහ 

යහජය ගනොන අඹතන 17 

නිගඹ ජිතිනන්ගන් භන්ගණත ගභභ ජහති 

බහ ිනඹ හර්ඹඹබහයඹන් ඉටුයනු රඵින. 

භහර් ආයක්හ වහ ක්රිඹහභහර් ළනීගේ 

දලගේ යහමු ප්රධහන අංල ඳවකින් ස වී 

ඇත. එනේ භහර් ආයක්හ ධහරිතහඹ 

ගොඩනළගීභ, සුයක්ෂිත භහර් නිර්භහාඹ වහ  

ඳශධති ශභනහයාඹ ගගයහි ඵරඳෆභ, 

ආයක්ෂිත හවන ධහනඹ ගගයහි ඵරඳෆභ, 

භහර් ඳරිවයාඹ යන්නන්ගේ වළිනරීේ 

යටහ ගගයහි ඵරඳෆභ ව අනතුරුලින්  

ඳසු ැකයාඹ ගව. 
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ඡහඹහරඳඹ 04 - භහර්ර ිනදුන අනතුරු ඡහඹහරඳඹ 05 - භහර්ර ිනදුන අනතුරු 

එභ ප්රධහන අංල ඳව ේඵන්ධගඹන් එක් එක් 

යහජය ආඹතන ගණිනන් භහර් ආයක්ා 

දලගේ ඉකුමන ර් ඳව තුශ ඉටු ශ 

හර්ඹබහයඹ ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් 

අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

 භහර් ආයක්හ පිළිඵ ජහති බහ 

තු ඵරතර ගභන්භ ගබෞති වහ භහන 

ේඳමන ප්රභහාමන ගනොවීභ. 

 ගඳොලිස ගදඳහර්තුගේන්තුගව යථ හවන 

අංලඹට අනුයුක්ත නිරධහරීන්ගන් 

ිනඹඹට 72 ක්  යථ හවන ශභනහයා 

ඳහධභහරහ වදහයහ ගනොතිබීභ. එගභන්භ 

එහි පුහුණු ඒගේ ඉඩඩ වහ 

උඳයා ප්රභහාමන ගනොවීභ.  

 භහර් ආයක්හ පිළිඵ ජහති බහගව 

භහර් අනතුරු පිළිඵ දමනත ඳශධතිඹක් 

සථහපිත ය ගනොතිබීභ වහ යථ හවන 

ගඳොලිස මරසථහනඹ භගින් එළනි දමනත 

ඳශධතිඹක් ඳමනහ තිබුාමන, ඒ වහ 

භහර් ආයක්හ පිළිඵ ජහති බහ, 

ගභ ටර් යථ ප්රහවන ගදඳහර්තුගේන්තු, 

ගෞය අභහතයංලඹ වහ යක්ා 

ආඹතන එභ දමනත ඳශධතිඹ භඟ 

ේඵන්ධ වී ගනොතිබීභ. 

 සුයක්ෂිත භහර් නිර්භහාගේදි භහර් 

ආයක්ා ගණාන ඳළළමනගණඹ යුතු 

තිබුණි. ඒ ේඵන්ධ ඳමනන රද 

පුහුණු ළඩටවන් ාන වහ  වබහගී ව 

ඉංජිගන්රුන් ංයහ හර්ෂි ළඩි වී 

තිබුාද භහර් ආයක්ා ගණාන 2016 

වහ 2017 ර්රදී ඳමනහ ගනොතිබුණි. 

එගේභ ඉංජිගන්රු ගද  ගවේතුගන් 

භහර් අනතුරු ිනදු වී තිබුාමන, එභ ගද  

ඉමන කිරිභ අදහශ ආඹතන භගින් ිනදු 

ය ගනොතිබුණි.  

 ඳහල් ෆන් යථර ප්රමිතිඹ වහ ධහන 

තමනමනඹ පිළිඵ යථ හවන අංලගේ 

ිනදු යන ඳරීක්හන් ප්රභහාමන වී 

ගනොතිබුණි. A1, A8  වහ A33  භහර් 

ප්රභහාමන ඳරිදි ආගර යාඹ ය 

ගනොතිබීභ වහ  අනහයක්ෂිත දුේරිඹ වයස 

භහර් තිබීගභන් භහර් අනතුරු ිනදු වී 

තිබුණි. 

 බහගණතගේ ගනොඳතින ගභ ටර් 

හවනර ලිඹහඳදිංචිඹ අරංගු ය 

ගනොතිබුණු අසථහ අනහයාඹ ගණඹ. 

ගඳොලිස නිරධහරීන් වහ ගභ ටර් යථ 

ඳරීක්රුන්  ගණිනන් ධහනඹට නුසුදුසු 

හවන වදුනහගන තවනේ නිගඹ  

නිකුමන ය තිබුාද, ගද  නිළයදි ය 

තවනේ නිගඹ  ඉමන ය ගනොමන 

අසථහ නිරික්ාඹ ගණඹ.  

 රිඹදුරු ඳහල්ර ලිඹහඳදිංචිඹ අළුමන 

ගනොකිරිභ වහ රිඹ ධහනගේදි ිනදුන 

අඩුඳහඩු වදුනහළනීභ වහ යථ හවන 

ගඳොලිස නිරධහරීන්ට ප්රභහාමන 

උඳයා රඵහ දී ගනොතිබුණි. 

 අනතුරුලින් ඳසු ැකයාඹ ලක්තිභමන 

කිරිභ වහ අලය ේඳමන ප්රභහාමන 

ඳරිදි ගනොතිබුණි. ඒ අනු වදිින අනතුරු 

ගේහ වහ අලය ගෞය භහන 

ේඳත ප්රභහාමන ගනොවීභ, ප්රතිහය 

වහ අලය ඳවසුේ ප්රභහාමන 

ගනොවීභ වහ ගිරන්යථ ඳවසුේ 

ප්රභහාමන වී ගනොතිබුණි. 

ඒ අනු භහර් ආයක්හ වහ ේඵන්ධ 

න ිනඹලු ආඹතනර හර්ඹඹබහයඹන් 

නිලසචිත වදුනහළනීභ, ඒහ ඳළරීභ වහ 

අධීෂාඹ භගින් භහර් අනතුරු අභ ය 

ළනීභටමන, ඊට අභතය රිඹදුයන්ගේ වහ භගී 

ජනතහගේ අගඵ ධඹ වහ දහඹමනඹද 

භහර් අනතුරු අභ ය ළනීභ වහ 

අතයලය හධඹක් වී තිබුණි.  
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 ශ්රී රංකහගේ දුයගභන් ගේහර ගඹගදන 

අර්ධ සුග  ඳගබ ගී ඵසයථ ගේඹ 

ශ්රී රංහගව හර්ඹක්භ ඵස ගේඹක් 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ ජහති භනහභන 

ගොමින් බහගව හර්ඹබහයඹ වී තිබුණි.  ඒ 

දවහ ක්රිඹහමනභ න ඵස ගේහක් න 

අර්ධ සුග ඳගබ ගී ඵස ගේහගව අයමුා 

න්ගන් හභහනය ඵස යථ හසතු ගභන් 

එ වභහය (1.5) ඵස හසතුක් අඹය 

ආන ත භගීන් ඳභාක් ැකගනඹහභ, 

භගීන්ට සු ඳවසු ආහයඹට භන් ශ 

වළකි වීභ වහ අනුභත ඵස නළතුේගඳොශර 

ඳභාක් නතය කිරීභ ඹන ගොන්ගශින 

අනුභනඹ කීරීගභන් දුය භන් ගේහ 

භගීන්ට සු ඳවසු ගර භනහන්ත යහ 

ඹහභට අසථහ උදහ කිරීභ ගව.  

1991 අං 37 දයන ජහති භනහභන 

ගොමින් බහ ඳනත භගින් පිහිටුනු රළබ 

ජහති භනහභන ගොමින් බහ 

ඹටගමන ඳමනනහ අර්ධ සුග ඳගබ ගී ඵස යථ 

ගේහගන් භගී ජනතහට හර්ඹක්භ වහ 

පරදහයී ගේහක් ඉටුගවද ඹන්න ඇයීභ 

ගණානගේ අයමුා ගණඹ.  අර්ධ 

සුග ඳගබ ගී ගඳෞශලි ඵසයථ වහ භගී 

ගේහ අය ඳත්ර නිකුමන කිරීභ ජහති 

භනහභන ගොමින් බහ ගණිනන් ිනදුය 

තිබුණි. එභ අය ඳත්රගේ ව ගොන්ගශින 

ඳළවළය වළය ඇති අසථහරදි ඒහගේ 

සබහඹ වහ ිනදුන හය ාන ඳදනේ 

අය ඳත්රරහභිඹහගන් ඳරිඳහරන හසතු අඹ 

ය තිබුණි. ඒ වහ ඉවත ඳනගමන 

ගණපතගණධහන ගනොතිබුණු අතය හසතු 

ගනොගන පුශරිනන්ට එගයහි දඩ 

අඹකිරීභ වහ එභ ඳනගමන ගණපතගණධහන 

ගනොතිබුණි. ගේ නිහ එභ ගණපතගණධහන ඇතුශමන 

ය ඳනත ංගල ධනඹ ශ යුතු තිබුණි. 

රංගු භගී ගේහ අය ඳත්රඹක් ගනොභළති 

ධහනඹ ව ගඳෞශලි ඵසයථ 08 ක් වහ 

අපතයා ක්රිඹහභහර් ගන තිබුණු ඵ 

ජංභ ඳරික්ා හර්තහ ේඵන්ධගඹන් 

ිනදුයන රද නිඹළදි ඳරික්හගවදී 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. එගභන්භ භගී ගේහ අය 

ඳත්රගේ ගොන්ගශින ඳළවළය වළය ඇති අසථහ 

ළඩි ංයහක් වහ එභ යද කිහිඳ යක් 

ිනදුයන අසථහරදී එභ අය ඳත්ර 

රහභීන්, රිඹදුයන් වහ ගොන්ගදොසතයරුන් 

ප්රභහද වී ඳළමිීමභ නිහ ළයදි වහ 

ක්රිඹහභහර් ළනීගේ ප්රභහද ව අසථහ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

2017 ර්ගේ මුල් භහ 04 තුශ දී ජහති 

භනහභන ගොමින් බහ ගත  රළබී 

තිබුණු භවජන ඳළමිණිලිලින් ිනඹඹට 47 ක් 

අර්ධ සුග ඳගබ ගී ඵස යථ ේඵන්ධගඹන් 

වී තිබුණි. ගණානඹ ගණිනන් අර්ධ 

සුග ඳගබ ගී ඵස යථ 08  භගීන් 142 

ගදගනකු ේඵන්ධගඹන් යන රද අවඹු 

ඳරීක්හගවදී භගීන් 51 ගදගනකුභ අර්ධ 

සුග ඳගබ ගී ඵස යථඹක් ඵ වඳුනහ 

ගනොගන ඵස යථඹට නළගී තිබුණු ඵ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ.   

අන්තර් ඳශහමන ඵසයථ වහ ග ලීඹ සථහන 

ත කිරීගේ ඳශධතිඹක් (GPS) වඳුන්හදී 

තිබුාද, එඹ අර්ධ සුග ඳගබ ගී ඵසයථ 448 

කින් ඵසයථ 08 ට ඳභාක් වඳුන්හදී 

තිබුණි. 2009 ර්ගේ ිනට 2015 ර්ඹ 

දක්හ ව හරඳරිච්ගේදගේදී ගඳෞශලි 

හවන ිනඹඹට 67 කින් ළඩි වී තිබුාමන, 

ගඳොදු ප්රහවනඹ වහ ව ඵසයථ ළඩිවීභ 

ිනඹඹට 16ක් ඳභාක් වී තිබුණි. 

ගුාහමනභ අර්ධ සුග ඳගබ ගී ඵස 

ගේඹක් ඇති කිරීභ වහ තිබිඹ යුතු 

ගුාහං ඹහමනහලීන කිරීභ, එභ ගුාහං වහ 

ඒහ පිළිඳළදීගේ ළදමනභ පිළිඵ ඵසයථ 

හිමිඹන්, රිඹදුයන් වහ ගොන්ගදොසතයරුන් 

දළනුමන කිරීභ, පිළිඳළදිඹ යුතු රුණු 

ඩයන්නන් ේඵන්ධ ඩිනමින් 

නීතයහනුකර පිඹය ළනීභ, ජංභ 

ඳරික්ා ගේගේ ඳරික්ා ටයුතු පුළුල් 

කිරීභ වහ ඒහඵශධ හරටවනට අනු 

ඵසයථ ධහනගේ ගඹදවීභ නිර්ගශල යනු 

රළග.. 
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විභර්ලන විගණනඹ වහ භවජන නිගඹ ජන පිළිඵ විගණන 

කටයුතු  

පුශරගඹකු ගව  ණ්ඩහඹභක් ගණිනන් 

අහධහයා ගව  නීතිඹට ඳටවළනි 

ආහයඹට හිනඹක් ගව  ප්රතිරහබඹක් 

රඵහළනීභට ඇති අදනහේ පිළිඵ එහි 

මරඹන් ඳරීක්හ කිරීභ ගණභර්ලන 

ගණානඹකින් අගප්ත ක්හ යින. ගභළනි 

අසථහදී ංනහන් ගොඹහ ළනීභ වහ 

ඒහ ළරළක්වීභට ඳහරන ඳශධතිඹ ලක්තිභමන 

කිරීභ ගගයහි ගණභර්ලන ගණානගේ 

ළරකිල්ර ගඹොමු ගව.  

ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව දවනන 

යසථහ ංගල ධනඹ භගින් යහජය 

මරයාඹ නිින ඳරිදි ශභනහයාඹ කිරීභ 

වහ යහජය ගණානඹ ලක්තිභමන ය ඇත. 

ගණණිත ආඹතනර යහජහරි ලිපි ගල්න 

ඳරීක්හ කිරීභට අභතය, ගණභර්ලනඹ පුළුල් 

කිරීභ පිණි භවජන නිගඹ ජන ද, 

ගොමින් බහර ඉල්ලීේ, යහජය ගිණුේ 

පිළිඵ වහ ගඳොදු යහඹ පිළිඵ හය 

බහර නිගඹ ජන, ආඹතන ප්රධහනීන්ගේ 

නිගඹ ජන වහ භහධය භගින් අනහයාඹ න 

ගතොයතුරු රඵහ නිමින් යහජය මරයාඹ 

ශභනහයාඹ හර්ඹක්භ කිරීභ 

ගගයහි ගණභර්ලන ගණානගඹන් ටයුතු 

කිරීභට අගප්ත ක්හ යනු රළග.. ගභඹට 

භහමී ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

නිරධහරීන්ගේ දළනුභ වහ කුරතහ ර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ක්රභගවදඹන් ළඩිදියුණු කිරීභමන, 

අලය පුහුණුවීේ රඵහදීභමන, ගබෞති ේඳමන 

, ක්ණි ඇභතුේ අංඹන්, ගණදුමන තළඳෆර 

ඹනහදිඹ ළඩිදියුණු කිරීභට ටයුතු ය ඇත. 

ගණගලේ ගණභර්ලන අංලඹ ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ගේදී ළදමන වහ ක්ණි අධහනඹ 

ගඹොමුගණඹ යුතු (නිගඹ ජන) ගගයහි 

අධහනඹ ගඹොමු කිරීගේදී නිගඹ ජන 35 ට 

අදහශ රු.බිලිඹන 17.38  ගණඹදේ ඳරීක්හ 

කිරීගේදී යජඹට ිනදුවු ඇසතගේන්තුත 

අරහබඹ රු.බිලිඹන 14.44 ක් වී තිබුණි. 2017 

ර්ගේදී ිනදුශ ගණභර්ලනඹන්ට අදහශ 

ළදමන නිරීක්ා හයහංල ය ඳවත දක්හ 

ඇත. 

සුදුසුකම් පුයහ ගනොතිබුණු අගඹකු 

අධයක් ජනයහ්වයගඹකු ගර 

ඳත්රීරිභ  

ජහති යහඳහය ශභනහහරීමන 

ආඹතනගේ අධයක් ජනයහල් තනතුය 

වහ පුමනඳමන දළන්වීේ ඳශය අඹදුේඳමන 

ළහ තිබුණි. ඒ වහ ේමු ඳරීක්ා 

භණ්ඩරඹක් ඳමනය ේමු ඳරීක්ාඹ 

ඳළළමනවීභට ළරළසුේ යද තිබුණි. එභ 

තනතුය වහ අභ සුදුසුභ ගර ආනහර්ඹ 

උඳහපතඹට ඳසු ර් 5 ක් ගව  ඳලසනහමන 

උඳහපතගඹන් ඳසු ර් 20  ගව  ඳලසනහමන 

ගේහ ඳශපුරුශදක් අලය ඵ  

ශභාහයා ගේහ ගදඳහයතගේන්තු 

ගණිනන් අනුභත ඵහ ළනීගේ ඳටිඳහටිගඹහි 

වන් ය තිබුණි. අභ සුදුසුේ අතරින් 

ආනහර්ඹ උඳහපතඹට ඳසු ය 05ක් ගව  

ඳලසනහමන උඳහපතගඹන් ඳසු ය 20  

ඳලසනහමන ගේහ ඳශපුැකශදක් ගනොභළති වීභ 

ඹන රුා භත සුදුසුේ ගනොභළති 

අඹදුේරුකු ගර වඳුනහගන තිබණු 

අඹදුේරුගකු 2017 භහර්තු 06 දින ිනට 

අධයක් ජනයහල් තනතුයට ඳමනකිරීභට 

ටයුතු ය තිබුණි. 

ගගොඩනළගි්වර කුලිඹට ගළනීගම් 

ප්රම්ඳහදනඹ 

ජහති යහඳහය ශභනහයා ආඹතනගේ 

බහඳතියඹහ 2016 ඔක්ගත ඵර් 31 දින ිනට 

2017 භළින 20 දින දක්හ ආඹතනගේ 

අධයක් ජනයහල් තනතුගර් ළඩ ඵළලීභටද 

ඳමනය තිබුණි.  
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එභ හරිනභහ තුශදී රු.මිලිඹන 178.25  

මරය ටිනහභක් හිත ප්රේඳහදන 

තීයාඹන් 22 රඵහ දී තිබුණි. ඒ අතරින් 

ගොශම 05 ඇල්ගණටිර භහගමන පිහිටි ර් 

අඬි 22,000 කින් යුමන  වමනභවල් 

ගොඩනළගිල්රක් ර් 2 ½ හර සීභහක් 

වහ භට රු.මිලිඹන 2.50 ක් ඵළගින් 

කුලිඹට රඵහ ළනීභ වහ  2017 ගඳඵයහරි 

21 දින ගිගණසුභට එශම තිබුණි. ඒ වහ 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුගන් 

ප්රතිඳහදන රහ ගන ගනොතිඵණි. ඳවත 

වන් නිරීක්ාඹන් අනු එභ ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිඹ ගණපතභමනබහගඹන් ගතොය වී තිබුණු 

ඵ අනහයාඹ ගණඹ. 

 ගොඩනළගිල්ර කුලිඹට ළනීභ වහ ඳර 

ය තිබුණු පුමනඳමන දළන්ගණේ වහ 

ප්රේඳහදන ලිඹගණලි ප්රේඳහදන මිටු 

ගණිනන් අනුභත ය ගනොතිබුණි. 

 ගොඩනළගිලි කුලිඹ තීයාඹ කිරීගේදී 

කුලි හර ිනභහ ප්රධහන නිර්ාහඹඹක් 

වුමන, ඊට අදහශ පුමනඳමන දළන්වීභ භගින් 

කුලිඹට ළනීභට අගප්ත ක්හ ශ 

හරසීභහ වන් ය ගනොතිබුණි.  

 යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශලගේ 

2.8.1(අ) භහර්ග ඳගශලඹ ප්රහය 

ප්රේඳහදන මිටුගව කිිනභ 

හභහජිගඹකු තහක්ණි ඇයීේ 

මිටුගහි හභහජිගඹකු ගනොගණඹ යුතු 

වුමන, ඊට ඳටවළනි අධයක් තනතුගර් 

ළඩඵළල ආඹතනගේ බහඳතියඹහ 

ගොඩනළගිල්ර කුලිඹට ළනීභ වහ 

ඳමනය තිබුණු තහක්ණි ඇයීේ 

මිටුගව වහ ප්රේඳහදන ේටුගව 

බහඳති ගරද ටයුතු ය තිබුණි.  

 ගභභ ගොඩනළගිල්ර කුලිඹට ළනීභට 

අදහශ 2017 ගඳඵයහරි 01 දිනළති අං 

යහිත ප්රේඳහදන මිටු හර්තහගව 

වන් ආහයඹට ර් 05  කුලි හර 

සීභහක් වහ කුලිඹට ළනීභ ඹන 

ඳදනභ භත ඇයීේ ය තිබුණි. ඒ අනු 

අවුරුශද කුලී මුදල් අමනතිහයභක් 

ගර රඵහදීභටමන, එභ අමනතිහයේ මුදර 

ර් 05 ක් තුශදී හරි ලගඹන් 

අඹය ළනීභටමන නිර්ගශල ය තිබුණි. 

2017 ගඳඵයහරි 21 දින ගොඩනළගිලි 

හිමිරු භඟ එශම තිබුණු ගිගණසුභට 

අනු ර් 2 ½  හරඹක් වහ 

ගොඩනළගිල්ර කුලිඹට ළනීභට 

ගොන්ගශිනඹක් භගින් එශම තිබුණි. ගේ 

වහ රඵහමන ගණපතභමන අනුභළතිඹ 

ගණානඹට ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. 

 අදහශ ගිගණසුභ අනු රු.මිලිඹන 30  

අමනතිහයේ ගවීභට ගිගණගන තිබුණු 

අතය, 2017 ගඳඵයහරි 21 දින එභ 

අමනතිහයේ ගහ තිබුණි. ඒ අනු 

ප්රේඳහදන මිටුගව තීයාඹට 

ඳටවළනි වහ යජගේ ප්රේඳහදන 

භහර්ග ඳගශල ංග්රවගේ 5.4.4  

භහර්ග ඳගශලඹට ඳටවළනි ගිගණසුේත 

ටිනහගභන් ිනඹඹට 40  අමනතිහයේ 

ගහ තිබුණි.   

 ඉවත ගොඩනළගිල්ර ර් 05 හර 

සීභහට කුලී ඳදනභට රඵහළනීභට 

ඹටමන අදහශ රංසු ඇයීේ ිනදුය 

තිබුණි. ඒ අනු ර් 05 හරසීභහ 

ළරළසුේ කිරීගේදී ප්රේඳහදනගේ 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 150 ක් ගව. 

යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ ගණපතගණධහනරට ඳටවළනි එභ 

ප්රේඳහදනගේ ටයුතු ගදඳහර්තගේන්තු 

ප්රේඳහදන මිටු ගණිනන් ිනදු ය 

තිබුණි.  

  තහක්ණි ඇයීේ මිටු 

ගොඩනළගිල්ර වහ භහින කුලිඹ 

රු.2,500,000  ඒ භඟ එතු ශ අඹ 

භත ඵදු ගර ර් 05  හරසීභහට 

නිර්ගශල ය තිබුණි.  
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ගගේ ගතමන තහක්ණි ඇයීේ 

මිටුගව නිර්ගශලඹකින් ගතොය ඉවත 

ගොඩනළගිල්ර කුලිඹට රඵහළනීගේදි 

ගිගණසුේරට එශඹීගේදී 2019 භළින 01 

දින ිනට ඔක්ගත ේඵර් 31 දින දක්හ 

අන් භහ 06  භහින කුලිඹ 

රු.මිලිඹන 2.75  හසතු තීයාඹ ය 

ගිගණසුභට එශම තිබුණි. ගේ ගවේතුගන් 

රු.මිලිඹන 1.50 ක් ළඩිපුය ගවීගේ 

ගොන්ගශින ඇතුශමන ය තිබුණි. 

ඒ අනු අදහශ අයපිරිභළසුේදහඹ ගර වහ 

යජගේ අිනතිහිනේ ප්රභහාමන ගර 

ආයක්හ න ඳරිදි ආඹතනඹ ගණිනන් ගිගණසුභට 

එශම තිබුණි. එශම තිබුණු ගිගණසුභ වහ 

නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව අනුභළතිඹද 

රඵහ ගනොතිබුණි. 

භවළලි ුඩම්ර ඳස කළපීභ වහ 
පුේගලික අංලඹට රඵහදීභ  

දක්ෂිා අපතගවගී භහර්ඹ දීර්ක කිරීගේ 

යහඳෘතිඹ වහ ශ්රී රංහ භවළලි 

අපතහරිගේ ර ගණගලේෂිත ශහඳගේ 

භයුයපුය ගොට්ධහලගේ භවළලි ඉඩේර 

ඳස ළපීභ වහ පුශලි අංලඹට රඵහදීභ 

පිළිඵ ගණගලේ ගණභර්ලාඹක් ිනදු යන රදී. 

1979 අං 23 දයන ශ්රී රංහ භවළලි 

අපතහරිඹ ඳනගමන 3(1) න්තිඹ ප්රහය 

ඉඩේ ංර්ධන වහ භවළලි ංර්ධන 

අභහතයයඹහ ගණිනන් 1981 අගප්රේල් 16 දිනළති 

අං 137 දයන ළට් ඳත්රගේ ඳර යන රද 

නිගවදනඹ භගින් ර ගණගලේ ප්රගශලගේ 

භයුයපුය ගොට්ධහලඹ ශ්රී රංහ භවළලි 

අපතහරිඹ ඹටතට ඳමන ය තිබුණි. ර 

ගණගලේ ප්රගශලගේ භයුයපුය ගොට්ධහල ඵර 

ප්රගශලඹට අඹමන ඉඩේ අක්ය 671 ක් භළනුේ 

ිනදුය ඳස ළපීභ වහ පුශලි අංලගේ 

29 ගදගනකු ගත අය ඳමන නිකුමන කිරීභට 

2015 වහ 2016 හරසීභහ තුශ ළරළසුේ ය 

තිබුණි. එගේ වදුනහමන ඇතළේ සථහන 

භදුනහර උනුදිඹ උල්ඳමන වහ වභඵන්ගතොට 

ගඹ ජිත න අලි ශභාහයා ප්රගශල තුශ 

පිහිටහ තිබුණි. භවළලි අපතහරිඹට අඹමන 

ඉඩේලින් නිජ ඉමන කිරීභට අදහශ 

අබයන්තය උඳගදසරට ඳටවළනි වහ 

ගණපතභමන ඳහරිරි ඇයීභක් ිනදුය ඉඩේ 

වඳුනහගන නිින ළරළසභක් ස ය 

ක්රිඹහට නළංවීභ ගනුට භයුයපුය 

ගොට්ධහල ශභනහරු ගණිනන් ිනඹ 

ගඳෞශලි අභිභතඹ ඳරිදි  ඳස ළපීභ වහ 

ඉඩේ වඳුනහගන තිබුණි. එභ ඉඩේ ර ඳස 

ළපීභ ිනදුශගවොමන න තුන්ට වහ 

ඳරියගේ තියහය ඳළළමනභට න ඵරඳෆභ, 

නතුන්ට හ භමි අහිමි වීභ, භත ජර 

භට්ටභට ඵරඳෆේ ඇති වීභ ආදි ඳහරිරි 

ළටලු යහීයඹක් ඇතිගණඹ වළකි ඳතින ඵ 

ගණානඹ ගණිනන් ගඳන්හදීගභන් අනතුරු 

ගභගේ අගණපතභමන වදුනහමන සථහන වහ 

ඵරඳත්ර රඵහදීභ නතය ය තිබුණි. ගභභ ඳස 

ළපීභ ඳවත වන් නිරීක්ා අනු 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් ේභත ශ ඳනමනර 

වහ ඊට භහමී නිකුමන ය තිබුණු ළට් 

ඳත්රගේ ඳර යන රද නිගවදනර වන් 

ගණපතගණධහනරට ඳටවළනි ටයුතු ය 

තිබුණි.  

 1980 අං 47 දයන ජහති ඳරිය 

ඳනගමන 23ඵ 7 න්තිගේ ගණපතගණධහන 

ප්රහය ඳරිය අභහතයයඹහ ගණිනන් 

1993 ජනි 24 දිනළති අං 772 22 දයන 

ළට් ඳත්රගේ ඳර යන රද 

නිගවදනඹක් භගින් ගවක්ටඹහය 01 ට 

ළඩි ඉඩේ ප්රගශලඹ ඇති ළශෆ ආශ්රිත 

ගනොන ප්රගඹ ජනඹක් වහ ගඹොදහ 

ළනීගේ යහඳෘතිඹක් වහ ගවක්ටඹහය 10 

ට ළඩි භසථ බිේ ප්රභහාඹක් ඇති 

ප්රගශලර භතුපිට ණිජ රඵහළනීගේ 

යහඳෘතිඹක් වහ ඳරිය ඳනගමන IV ඇ 

ගොට ඹටගමන අනුභළතිඹ රඵහත යුතු 

ඵ නිඹභ ය තිබුණි. ඳරිය ඳනගමන IV 

(ඈ) ගොටගේ 23ආ(1) වහ (2) න්තිඹ 

අනු මලි ඳහරිරි ඳරීක්ා 

හර්තහක් ගව  ඳහරිරි ඵරඳෆේ 

තක්ගේරු කිරීගේ හර්තහක් රඵහ ගන 

එඹ භවජන අදවස දළක්වීභට ආයහධනහ 

ශ යුතු ඵමන වන් ගව. ගගේ 
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නමුමන ගභභ ඉඩේ නිදවස කිරීගේදි එභ 

ගණපතගණධහනරට අනුකර ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි.  

 

ජහඹහරඳඹ 06 - ඵරඳත්රරහභී ආඹතනඹක් ගණිනන් ගොන්ගශසී උල්රංකනඹ ය ඳස ඳහ තිබුණු සථහනඹක්   

 එභ යහඳෘතිරට අදහශ සථහන ගද 

මිනින්ගද රු ගදඳහර්තගේන්තුගව භළනුේ 

ගණගලේඥ වඹ හිත ගණාන ටයුතු 

දවහ රඵහ මන භළනුේ හර්තහ අනු 

අක්ය 20 ක් අනයගඹන් ළනීේ ිනදු 

ය තිබණි. එභ සථහන ගදගන් 

අනයගඹන් ඉමන ශ ඳස වහ 

ඉඩේ ඳරිවයා හසතු ලගඹන් ශ්රි රංහ 

භවළලි අපතහරිඹට රු.මිලිඹන 95.08 ක් 

වහ භ ගණදයහ මීක්ා වහ ඳතල් 

හර්ඹංලඹට යහජය බහඹ ලගඹන් 

රු.මිලිඹන 2.71 ක් ගගණඹ යුතු තිබුණි. 

ගේ ේඵන්ධ 1982 අං 12 දයන 

ගඳොදු ගශඳර නත ඹටගමන අලය 

නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් ළනීභට උඳගදස 

රඵහදී තිබුණි. නමුමන එභ ආඹතන 

ගදගන් ඳස රඵහ ළනීභ ිනදු ශ භහර් 

ංර්ධන අපතහරිඹ ගතින් රු.මිලිඹන 

95.08 ක් අඹය ළනීභට ටයුතු යන 

ඵ ශ්රී රංහ භවළලි අපතහරිගේ 

අධයක් ජනයහල්යඹහ ගණිනන් 2017 

අගප්රේල් 07 දින ගණානඹ ගත හර්තහ 

ය තිබුණි. ගගේ නමුමන 2018 ජුනි 

භහඹ න ගණටමන අදහශ මුදල් අඹය 

ළනීභට ගව  අලය නීතිභඹ ටයුතු 

ය ගනොතිබුණි. 

 2009 අං 66 දයන ඳනතින් ංගල පතත 

1992 අං 33 දයන ඳතල් වහ නිජ ද්රය 

ඳනගමන 61(1) න්තිඹ ප්රහය ඵරඳත්ර 

දයන්නහ ගණිනන් ළනිේ භමිඹ ඹථහ 

තමනඹට වහ පුනරුමනථහඳනඹට රක් ශ 

යුතු ඵ දවන් ගව. එභ ඳනගමන 63(3) 

(අ) න්තිඹ අනු භගවේසත්රහමනයගඹකු 

ගත ඉදිරිඳමන කිරිගභන් ඳසු “ එභ 

ළනිේ භමිඹ තිබ තමනමනඹට 

ප්රතිසථහඳනඹ ගව  පුනරුමනථහඳනඹ 

යන ගර ආඥහ කිරිභට වළකි ඵ” 

වන් ගව. එභ සථහන න තුන්ගේ 

ප්රගඹ ජනඹ දවහ ඳතවක් නිර්භහාඹ 

න ආහයඹට පුනරුමනථහඳනඹ කිරීභට 

ගඹ ජනහ ය තිබුණි. ගගේ නමුමන එභ 

ඳතව නිර්භහාගේදී ඳළතිඹ යුතු ළඹුය, 

ආනතිඹ, ඳරිඹ ආදිඹ පිළිඵද 

නිර්ාහඹ නිර්ගශල ය ගනොතිබුණි. 

ගේ ේඵන්ධ නිකුමන ශ ගණාන 

ගණභසුභ දවහ භගණදයහ මීක්ා වහ 

ඳතල් හර්ඹංලගේ බහඳතියඹහ ගණිනන් 

ඉදරිඳමන ය ඇති පිළිතුය අනු, එභ 

ඵරඳත්රඹට අදහශ වු ප්රතිංසයා 

ළරළසභ ශ්රී රංහ භවළලි අපතහරිඹ 

ගණිනන් නිඹභ ය තිබණු ආහයගේ 

ගඳොකුාක්  නිර්භහාඹ කිරිභ න අතය 

එඹ අධීක්ාඹ කිරීභ වහ ඒ දවහ 

අභතය ගොන්ගශින ඳළනවීභ වහ උඳගදස 

දිභ  හර්ඹංලගේ ක්රිඹහලිඹට අඹමන 

ගනොන ඵ දන්හ තිබුණි. ඵරඳත්ර 

නිකුමන කිරිගේ හර්ඹ දවහ ශ්රී රංහ 

භවළලි අපතහරිඹ, නජිගණ 

ගදඳහර්තගේන්තු වහ භධයභ ඳරිය 

අපතහරිඹ ගණිනන් නිර්ගශල රඵහ දි 

තිබුාද, එභ කිිනදු ආඹතනඹක් ගණිනන් 

එභ පුනරුමනථහඳන ටයුතු ිනදු ශ යුතු 

ආහයඹ නිලසනඹ ය ගනොතිබුණි. 
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 ඡහඹහරඳඹ 07 - ඵරඳත්රරහභී පුශරගඹකු ගණිනන් ගොන්ගශින උල්රංකනඹ ය ඳස ඳහ තිබුණු සථහනඹක් 

 නිකුමන ය තිබුණු එක් ඵරඳත්රඹක් 

ඹටගමන අනුභත භමිඹ ඉක්භහ අක්ය 

05 ක් ව අනුභත ළඹුය ඉක්භහ ළනිේ 

ය තිබුණි. එගභන්භ ඵරඳත්රගේ දවන් 

ගොන්ගශින 36 කින් ගොන්ගශිනඹ 14 

ක් ඩය තිබුණි. එභ සථහනඹට 

ආන්න තමන අක්ය 05 ක්ද 

අනයගඹන් ළනිේ ය තිබුණි. 

නිකුමන ය තිබුණු තමන ඵරඳත්රඹක් 

ඹටගමන අනුභත භමිඹ ඉක්භහ අක්ය 

18 ක් ළනිේ ය තිබුණි. එභ ඵරඳත්රගේ 

වන් ගොන්ගශින 33 කින් 

ගොන්ගශිනඹ 7ක් ඩය ළනිේ ය 

තිබුණි. ගේ ේඵන්ධ භගණදයහ 

මීක්ා වහ ඳතල් හර්ඹංලඹ ගත 

නිකුමන ශ ගණාන ගණභසුභ වහ 2017 

ගනොළේඵර් 22 දින රඵහ දී තිබුණු 

පිළිතුරු අනු අදහශ මුදල් අඹය 

ළනීභට ටයුතු යන ඵ දන්හ 

තිබුණි. නමුමන 2018 ජුනි භහඹ දක්හ 

එභ මුදල් අඹ යගන ගනොතිබුණි. 

ඵරඳත්ර ගොන්ගශින ඩ ය ළනීේ 

කිරීභ ේඵන්ධ 1992 අං 33 දයන 

ඳතල් වහ ණිජ ද්රය ඳනගමන 63 න 

න්තිඹ ප්රහය ත වළකි තිබුණු 

නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් 2018 අග සතු 01 

දින න ගණටමන ගන ගනොතිබුණි.      

ඡහඹහරඳඹ 08 - ඵරඳත්රරහභී පුශරගඹකු ගණිනන් ගොන්ගශින උල්රංකනඹ ය ඳස ඳහ තිබුණු සථහනඹක් 

 1988 අං 56 දයන ජහති ඳහරිරි 

ඳනගමන 12(අ) න්තිඹ ප්රහය ඳරිය 

ආයෂහ ේඵන්ධ නිකුමන යන 

ඵරඳත්රඹ හරඹ භහ 12 ට ළඩි 

ගනොගණඹ යුතු ඵ වන් ගව.  එභ 

සථහනඹ වහ භධයභ ඳරිය අපතහරිඹ 

ගණිනන් 2014 ළප්ත තළේඵර් 01 දින 

ඳහරිරි නිර්ගශලඹක් රඵහ දී තිබුණි. 

එහි රංගු හරඹ අන් තිබුණු ඵළගණන් 

ළනීේ ටයුතු වහ ඵරඳත්ර රඵහ 

ගනොගදන ගර භධයභ ඳරිය අපතහරිඹ 

ගණිනන් 2016 ළප්ත තළේඵර් 12 දින භගණදයහ 
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මීක්ා වහ ඳතල් හර්ඹංලඹ ගත දන්හ තිබුණි. ඒ අනු අදහශ ළනිේ 
ඵරඳත්රඹ තහහලි අමනහිටුවීභට 

ටයුතු ය තිබුණි. ඒ ේඵන්ධ 

ඵරඳත්රරහභිඹහ ගණිනන් අපතයාගේ නඩු 

ඳයහ තිබුණි. එහිදී භධයභ ඳරිය 

අපතහරිඹ ගණිනන් භගණදයහ මීක්ා වහ 

ඳතල් ළනීේ හර්ඹංල ගණිනන් අමනහිටව 

ළනිේ ඵරඳත්රඹ 2017 ගඳඵයහරි 18 

දින න ගණටමන නළත රංගු කිරීභට 

අපතයාඹ ගත එඟතහඹ රඵහ දී 

තිබුණි. ඒ අනු ර් 2 භහ 5ක් රංගු 

න ඳරිදි ඳහරිරි නිර්ගශලඹ දීර්ක 

කිරීභට ටයුතු ය තිබුණි. ඳහරිරි 

නිර්ගශලඹන්හි ගොන්ගශින ඩ යමින් 

ළනීේ කිරිභ පිළිඵ 1988 අං 56 දයන 

ජහති ඳහරිරි ඳනත ඹටගමන නීතිභඹ 

ක්රිඹහභහර් ගන ගනොතිබුණි. 
  

 

       ඡහඹහරඳඹ 09 - ඵරඳත්රරහභී පුශරගඹකු ගණිනන් ගොන්ගශින උල්රංකනඹ ය ඳස ඳහ තිබුණු සථහනඹක්  

 වේඵන්ගතොට න මන අඩගණ ආයක් 

ගණිනන් නිින අපතහරි ඵරඹකින් ගතොය 

ගඹ ජිත අලි ශභාහයා යක්ෂිතඹ 

තුශ ඳස ළනින් වහ නිර්ගශල රඵහ දී 

තිබුණි. එභ ප්රගශලගේ අක්ය 18 ක් 

ඳභා මීටර් 15 ක් ළඹුයට වහයහ ඳස 

ඉමන යගන තිබුණි. එභඟින් න 

තුන්ගේ ජිගණත අනහයක්ෂිත තමනමනඹට 

ඳමන ගණ තිබුණු අතය ළරකිඹ යුතු 

ඳහරිරි වහනිඹක්ද ිනදු ය තිබුණි. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් 2017 ගදළේඵර් 28  දින 

නිකුමන ශ ගණාන ගණභසුභ වහ 

නජිගණ ංයක්ා ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් 2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන 

පිළිතුරු ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. 

යජගේ ුඩභක අනයගඹන් ඳස 

කළපීභ  

වේඵන්ගතොට දිස්රික්ගේ 

අගුාගොශඳළරළස ගඳොලිස ගේ පිහිටි 

ශ්රී රංහ භවළලි අපතහරිඹට අඹමන යජගේ 

ඉඩභ අනයගඹන් ඳස ළපීභ පිළිඵ 

2016 ර්ගේදී ප්රගශලහසීන් ගණිනන් රින් 

ය අගුාගොරඳළරළස ගඳොලිිනඹ ගත 

ඳළමිණිලි ය තිබුණි. එගභන්භ එභ 

ර්ගේදී ප්රගශලහිනන් ගණිනන් ශ්රී රංහ 

භවළලි අපතහරිගේ ගොට්ධහල 

ශභාහරු ව භගණදයහ මීක්ා වහ 

ඳතල් හර්ඹංලගේ ප්රහගශීයඹ ළනීේ 

ඉංජිගන්රු ගත රින් ය ඳළමිණිලි 05ක් 

ඉදිරිඳමන ය තිබුණි. එභ ආඹතන ගණිනන් ගේ 

ේඵන්ධ ගණපතභමන ගණභර්ලන ය කි 

යුමනතන් අපතයාඹට ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණි. එහිදී ළනිේ ඵරඳත්ර 

ගොන්ගශින ඩ කිරීභ, 1992 අං 33 දයන 

ඳතල් නිජ ද්රය ඳනගමන ගණපතගණධහන 

උල්රංකාඹ, 1982 අං 12 දයන ගඳොදු 

ගශඳර ඳනගමන ගණපතගණධහන උල්රංකනඹ ය 

ඇති ඵට ප්රභහාමන හක්ෂි ඉදිරිඳමන 

තිබිඹදී අදහශ ළනිේ ඵරඳත්රරහභිඹහ  
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අපතයාඹ ගත ඉදිරිඳමන කිරීභට ටයුතු 

ය ගනොතිබුණි. ඒ ගවේතුගන් අක්ය 6  

ඳභා ප්රගශලඹක් අඩි 30 ක් ඳභා ළඹුයට 

අනය ළනිේ කිරීභ ගවේතුගන් ළරකිඹ 

යුතු ඳහරිරි වහනිඹමන ිනදුවී තිබුණි. එහිදි 

යජඹට රු.මිලිඹන 23  ඳභා මුරය 

අරහබඹක් ිනදු වී තිබුණි. ගේ ේඵන්ධ 

2017 ගදළේඵර් 13 දින ගඳොලිසඳතියඹහ 

ගත නිකුමන ශ ගණාන ගණභසුභ වහ 

2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන පිළිතුරු 

ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි.    

ළේ ප්රතිංසකයණගේදී ුත් කයන 

රද ඳස ප්රහවනඹ  
 

2009 අං 66 දයන ඳනතින් ංගල පතත 

1992 අං 33 දයන ඳතල් වහ ණිජ ද්රය 

ඳනගමන 30(1)(ඇ) න්තිඹ ප්රහය 

“අභහතයයඹහගේ ව ඉඩේ පිළිඵ ගණඹ 

බහය අභහතයයඹහගේ අනුභළතිඹ ගනොභළති 

යජගේ ඉඩේ ආඥහ ඳනගමන (454 න 

අපතහයඹ) ප්රහය අර්ථහනුකර, 

ජරහලඹ, ඇර, ළ ගව  න්ඩිඹ 

ිනට නිඹභ යනු රළබිඹ වළකි ඹේ දුයක් 

ඇතුශත පිහිටි ඹේ ඉඩභක් භත;” ළණිේ 

වහ ඵරඳත්ර නිකුමන ගනොශ යුතු ඵ 

වන් ගව. භගණදයහ මීක්ා වහ ඳතල් 

හර්ඹංලගේ අධයක් ජනයහල් (ළ.ඵ.) 

ගණිනන් වේඵන්ගතොට වහය ගොගණජන 

ගේහ ගොභහරිසයඹහ ගත 2016 

ගනොළේඵර් 09 දින ලිපිඹක් ඉදිරිඳමන 

යමින් ළව ළනීේ ටයුතු දවහ ළනීේ 

ඵරඳත්ර අලය ගනොන ඵ දන්හ තිබුණි. ඒ 

භත ඳදනේ වේඵන්ගතොට වහය 

ගොගණජන ගේහ ගොභහරිසයඹහ ගණිනන් 

ගොගණ ංගණධහන ගත ළව 14  

ප්රතිංසයාඹ ටයුතු කිරීභ වහ 

අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණි. එභ ළව 14 හි 

ප්රතිංයාගඹන් ඳස කියු. 2,72,299 ක් 

ඉමන කිරීභට ළරසුේ ය  තිබුණි. එභ ඳස 

අපතගවගි භහර්ඹ ඉදිකිරිභ වහ අගරගණ 

කිරිභට ගොගණ ංගණධහන ගත ප්රහවන 

ඵරඳත්ර රඵහ ළනීභ වහ ලිපිඹක් 

වේඵන්ගතොට ප්රහගශීයඹ ළනීේ 

ඉංජිගන්රුයඹහ ගත ඉදිරිඳමන ය තිබුණි.   

 

ග්වර්ව වහ පුපුයණ ද්රය නිකුත් 
රීමභ වහ ුඩම් ඳරිවයණ ගහසතු 

අඹරීමභ  
 

1956 අං 21 දයන පුපුයා ද්රය ඳනගමන 37 

න්තිඹ ප්රහය දිස්රික් ගල්ේයඹහට 

එභ දිස්රික්ගේ පුපුයා ද්රය ඵරඳත්ර 

නිකුමන කිරීගේ අපතහරිඹ ඳළළරී ඇත. 

ඳනගමන 52 න්තිඹ ප්රහය එභ ඵරතර 

පුපුයා ද්රය ඳහරයඹහගේ 

ගණපතගණධහනඹන්ට ඹටමන ක්රිඹහමනභ ශ 

යුතුඹ. 2010 අග සතු 25 දිනළති අං 

CS/7/EX/1/38 දයන යහජය ආයක් 

ගල්ේගේ පුපුයා ද්රය පිළිඵ  

නක්රගල්ගේ 3 ගේදඹ ප්රහය පුපුයා ද්රය 

වහ අයඳත්ර වහ ඵරඳත්ර නිකුමන කිරීගේ 

යහජහරි වහය පුපුයා ද්රය ඳහර ගණිනන් 

ඉටුශ යුතු තිබුණි. එභ නක්රගල්ඹ භගින් 

පුපුයා ද්රය අයඳත්ර නිකුමන කිරීභට අදහශ 

හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ගණසතය ය තිබුණි. ගගේ 

නමුමන එහි වන් ඳටිඳහටීන්ට අනු නිකුමන 

යනු රඵන පුපුයා ද්රයලින් ළඩිඹ වළකි 

ල් ප්රභහාඹ පිළිඵ වතිඹක් නිකුමන 

කිරීගේ අලයතහඹ වන් ගනොතිබුණි. ඒ 

පිළිඵ ගනොරහ වේඵන්ගතොට වහය 

පුපුයා ද්රය ඳහර ගණිනන් නිකුමන යනු 

රඵන පුපුයා ද්රය ප්රභහාගඹන් ළඩිඹ 

වළකි ල් ප්රභහාඹ ානඹ ය ඉඩේ හිමි 

යහජය ආඹතන ගත දළනුේ දි තිබුණි. එහිදි 

ල් ගඩි ගඵගවමන, වහ ඇගභ නිඹන් 

නිනගේට් ළරකිල්රට ගන ගනොතිබුණි. 

භගණදයහ මීක්ා වහ ඳතල් හර්ඹංලඹ 

ගණිනන් පුපුයා ද්රයලින් ළඩිඹ වළකි ල් 

ප්රභහාඹ ානඹ කිරීභ දවහ 

නිර්ාහඹඹන් නිඹභ ය තිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් 2010-2016 ර් 07  හරඹ 

තුශ වේඵන්ගතොට දිස්රික්ගේ යජගේ 

ආඹතන ගණිනන් ල් ළඩීභ වහ ඵදුදී තිබු 

ඉඩේ 95    කින්     රු.මිලිඹන 2,152.36 ක්  
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ඇසතගේන්තුත ආදහඹභක් අඹ ශ යුතු 

තිබුණි.  
ත්රිවිධ වමුදහ වහ අමු වහ විඹළි 

ශහක ළඳයීභ 

්රිගණධ වමුදහ වහ අමු වහ ගණඹළි ශහ 

ළඳයීභ වහ අභහතය භණ්ඩරඹ ගණිනන් ඳමන 

ශ සථහය ප්රේඳහදන මිටු භඟින් 

ිනදුය තිබුණි. එභ මිටු ගණිනන් තීයාඹ 

ශ මිර ාන් භත 2014 ර්ගේදී 

ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් ඳඹන රද කිරිපිටි 

කිගර ග්රෆේ 119,934 ක් ගනුගන් 

කිගර ග්රෆේ එක් ගනුගන් රු.152 ඵළගින් 

මිර ළඩිවීභක් වහ භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 18.23 ක් ගවීභට ටයුතු ය 

තිබුණි.  එභ තීයාඹට ඳහද වී තිබණු 

තහක්ණි ඇයීේ මිටුගව ංයුතිගේ වහ 

එභ නිර්ගශලගේ ඳවත වන් 

අගණපතභමනබහඹන් නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

 බහණ්ඩ ළඳයුේරු භ එරම ඇති 

ගිගණසුගභහි 2 න්තිඹ අනු “ගශඳර 

ඵඩු මිර ඉවශ ඹහභ ගනොරහ 

උඳගල්නගේ වන් මිරටභ එඟ වී 

ඇති රහ ද්රය ඇාවුේ ය ඳළඹ 24 

ක් තුශ ළනුේරු ගත ළඳයීභට 

ගොන්ත්රහමනරු මින් එඟ ගව” 

ඹනුගන් දක්හ ඇත. එභ ගිගණසුේ ත 

ගොන්ගශින අනු අදහශ මිර ළඩිවීභ 

ගවීභ ප්රතික්ගේඳ කිරීගේ වළකිඹහ 

පිළිඵ ගනොරහ තහක්ණි ඇයීේ 

මිටු ගණිනන් මිර ළඩිවීභ ගවීභට 

නිර්ගශල ය තිබුණි. ඒ අනු යජඹට 

රු.මිලිඹන 18.23  අතිගර් ගණඹදභක් 

කිරීභට ිනදු වී තිබුණි.  

 

 තහක්ණි ඇිනේ මිටු වහ යහජය 

මුදල් ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ඳමනය 

තිබ බහඳතියඹහ වහ හභහජිගඹකු 

ඉමන ය ආයක් අභහතයංලගේ 

අතිගර් ගල්ේයගඹකු 

බහඳතියගඹකු ගර ඳමන කිරීගභන් 

ඳසු ගභභ තීයාඹට එශම තිබුණි. 

  

 ළඳයුේරුගකුගේ ඉල්ලීභ භත 

ඳදනේ ඔහුට පුශලි න ගේ  අදහශ 

තියාඹ ක්රිඹහමනභ කිරිභ නිහ 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිගේ ගණනිගණදබහඹ වහ 

අඳක්ඳහතීමනඹ තවවුරු ය 

ගනොතිබුණි.    

ඳශමු ගරේණිඹ වහ න භහන්තය 
ඳංතිඹක් ආයම්බ කය ශමුන් ඇතුශත් 
කය ගළනීභ  

2016 ර්ඹ වහ ඳභාක් ිනභහ න ඳරිදි 

ඵසනහහිය ඳශහගමන ඳහල් 19  ඳශමු 

ගශ්රේණිඹ වහ න භහන්තය ඳන්තිඹක් 

ආයේබ කිරිභට තියාඹ ය තිබුණි. ඒ වහ 

ඵසනහහිය ඳශහමන අධයහඳන, ංසෘති වහ 

රහ ටයුතු, ක්රීඩහ වහ ගඹෞන ටයුතු ව 

ගතොයතුරු තහක්ා පිළිඵ අභහතයයඹහගේ 

ගඳෞශලි ගල්ේ වහ ේඵන්ධීයා 

ගල්ේ ඹන ගදගදනහගේ අමනනින් 

ඵසනහහිය ඳශහමන අධයහඳන අධයක්යඹහ 

ගත ඉදිරිඳමන ය තිබු ගල්නඹක් භත 

ඳදනේ ශමුන් 342 ක් ඇතුශමන කිරීභට 

ටයුතු ය තිබුණි. ඳවත වන් 

නිරීක්ාඹන් අනු ශමුන් ඇතුශමන කිරීගේ 

අගණපතභමනබහඹ අනහයාඹ ගණඹ.  

 2016 ර්ඹ වහ එභ ඳහල්රට 

ශමුන් 156 ගදගනකු ගණිනන් අඹදුේ 

ඳත්රඹක් ගව  ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබණි.  

 න ඳන්තිඹ ආයේබ කිරීභට ප්රථභ ඒ 

වහ අලය ගබෞති වහ භහන ේඳමන 

පිළිඵ ගොඹහ ඵළලීභකින් ගතොය එභ 

තීයාඹ ගන තිබුණි. ඒ ගවේතුගන් 

ඳහල් 12  ගණදුවල්ඳතිරුන් ගණිනන් න 

ඳන්තිඹ ආයේබ ගනොය ඳතින 

ඳන්තිර ිනටිඹ වළකි ශමුන්ගේ සීභහ 

ගනොරහ ශමුන් ඇතුශමන ය තිබුණි. 

 ඳශමු ගශ්රේණිඹට ිනසුන් ඇතුශමන කිරීභට 

අදහශ නිකුමන ය තිබුණු නක්රගල් 

ගණපතගණධහනඹන්  අනුභනඹ කිරීභකින් 

ගතොය, ගණදුවල්ඳතිරුන්ට ශමුන් 

ඇතුශමන ය ළනීභට වළකිනු පිණි 
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ඵසනහහිය ඳශහමන අධයහඳන 

අධයක්යඹහ ගණිනන් ගණදුවල්ඳතිරුන් 

ගත ලිපිඹකින් දළනුේ දී තිබුණි.  

 එභ ලිපිඹ භගින් අං 235 2011 වහ 

232 2011 දයන ගශ්රේසධහපතයාඹ ගණිනන් 

රඵහ දී තිබුණු  නඩු තීන්දු වහ අභහතය 

භණ්ඩරගේ තීයාඹන්ට අනු ඳශමු 

ගශ්රේණිඹට ශමුන් ඇතුශමන කිරීභ 

ේඵන්ධ නිකුමන ය ඇති නක්රගල් 

ගණපතගණධහනඹන්ට ඳටවළනි ටයුතු 

කිරීභට ගණදුවල්ඳතිරුන්ට ඉඩඩ රහ 

දී තිබුණි.  

 ඳශහමන අධයහඳන අධයක් ගත 

ඳශහමන අධයහඳන  අභහතයංල 

ගල්ේයඹහ ගත ලිඛිත රඵහ දී තිබ 

උඳගදස ගනොරහ ගභභ ශමුන් 

ඇතුශමන කිරීභට ලිපි නිකුමන ය තිබුණි. 

 ගභගේ දරුන් ඇතුශමන කිරීභ 

ගවේතුගන් ගඳොගයොමනතු ගල්නගේ ිනටි 

දරුන් වට අහධහයාඹක් ිනදු වී තිබුණි. 

අක්රමිකකතහන් ම්ඵන්ධගඹන් විනඹ 

පිඹය ගනොගළනීභ  
ඳවත වන් නිරීක්ාඹන් අනු 

ගණදුවල්ඳතියගඹකු ගණිනන් අක්රමිතහන් ිනදු 

ය ඇති ඵ අනහයාඹ වී තිබුාමන, ඒහ 

ේඵන්ධගඹන් භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන කිිනදු ගණනඹ ක්රිඹහභහර්ඹක් ගන 

ගනොතිබුණි.  

 “ශභ ඳහර ගවොභ ඳහර” 

ළඩටවන ඹටගමන ඳහරක් වහ 

රු.මිලිඹන 2  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

එභ ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ කිරීගේදී 

ප්රමුතහඹ රඵහ දිඹ යුතු අතයලය සුළු 

අළුමනළඩිඹහන් ගගයහි අධහනඹ 

ගඹොමු ගනොය ගණදයහහයගේ ගදොය 

ජගනල් පිඹන් නළත ගණ කිරීභ වහ 

තීන්ත ආගල්ඳ කිරීභ ය තිබුණි. 

 එභ ර්භහන්තඹ ඳහල් ංර්ධන 

මිතිඹ ගණිනන් 2013 ගනොළේඵර් 28 

දිනළති අං  07 2013 දයන අධයහඳන 

අභහතයංල නක්රගල්ගේ ගණපතගණධහනඹන්ට 

ඳටවළනි උඳගොන්ත්රහමනතු ඳයහ 

තිබුණි. ඒ වහ ගශගඳොර ඳතින 

හභහනය මිර ගභන් ගදගුාඹට ළඩි 

මිර ාන්රට බහණ්ඩ මිරදී ගන තිබු 

අසථහ ඳළතුණි. 

 අලය ද්රය වහ ශ්රභඹ පිළිඵ 

පුගය ථනඹ කිරීභකින් ගතොය අලය 

ප්රභහාඹ ඉක්භහ අමුද්රය මිරදී ගන 

තිබුණු අතය අලය ප්රභහාඹට ඩහ 

ශ්රභඹ වහ ගවීේ ය තිබුණි. 

 ගබෞති ඳරීක්හන්ට අනු 

ගොඩනළගිලි අළුමනළඩිඹහන් අනුභත 

ප්රමිතීන්ට අනුකර ඉටු ය ගනොතිබුණි.  

 

  

ඡහඹහරඳඹ 10 - අනුභත ප්රමිතිඹන්ට අනුකර ගනොන ගර ඉටු ය තිබුණු ගණදයහරගේ අළුමනළඩිඹහන් 
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 2015 ජනහරී 29 දිනළති අං 5 2015 

දයන අධයහඳන අභහතයහංලගේ 

ගල්ේගේ ඳහල්ර අවපතභමන ගර 

මුදල් එතු කිරීභ නතය කිරීභට අදහශ 

නක්රගල්ගේ ගණපතගණධහනඹන්ට ඳටවළනි 

ගඩස වහ පුටු අළුමනළඩිඹහ කිරීභ වහ 

දන්ල් ඳළළමනවීභ වහ ඳහර තුශ 

මිටු ඳමනය ඒ භගින් එතු 

රු.මිලිඹන 1.49 ක් එතු ය තිබුණි. 

 ගණදුවගල් ඉන්ගන්ට්රි ගල්න ගණපතභමන 

ඳමනහ ගනොතිබුණු අතය ඉන්ගන්ට්රි 

බහණ්ඩ ර ආයක්හ තවවුරු ය 

ගනොතිබුණි. 

 2013 ගනොළේඵර් 28 දිනළති අං 

7 2013 දයන අධයහඳන අභහතයහංලගේ 

නක්ර ගල්ගේ වන් ගණපතගණධහනරට 

ඳටවළනි ඳහල් ංර්ධන මිතිඹ 

ටයුතු ය තිබුණි.  

ගණානඹ ගණිනන් ගඳන්හදුන් ඉවත වන් 

නිරීක්ා ප්රධහන ාන්දීගේ නිරධහරි ගණිනන් 

ඉදිරිඳමන ශ, පිළිතුරු ලිපිඹ අනු පිළිගන 

තිබුණි. ගගේ නමුමන කි යුතු 

ගණදුවල්ඳතියඹහ වහ අගනකුමන නිරධහරීන් 

ේඵන්ධගඹන් ආඹතන ංග්රවගේ 2 ළනි 

හණ්ඩගේ XLVIII ළනි ඳරිච්ගේදඹ ඹටගමන 

ගණනඹහනුකර ක්රිඹහභහර් ගන ගනොතිබුණි. 

ජහතික ඳහ්ව වහ රළබී තිබුණු 

නිගඹ ජන විභර්ලනඹ රීමභ 

භහගර චිත ර්ගේදී ජහති ඳහල්ර 

අගණපතභමනබහඹන් ේඵන්ධගඹන් රළබී 

තිබුණු නිගඹ ජන ඳරීක්හ කිරීගේදී ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

 ඳශමු ය වහ ශමුන් ඇතුශත් රීමභ  

ජහති ඳහල් ගදක් වහ ඳශමු ය 

වහ ශමුන් ඇතුශමන කිරීගේදී ිනදු වී 

තිබුණු අගණපතභමනබහඹන් පිළිඵ 

ගණානඹ ගත ඉදිරිඳමන ය තිබුණු 

නිගඹ ජනඹන් ේඵණ්ධගඹන් 

ගණභර්ලනඹක් ිනදු යන රදී. එභ 

ගණභර්ලනඹ අනු එක් ජහති ඳහර 

2016 භළින 16 දිනළති අං 17 2017 

දයන අධයහඳන අභහතයහංලගේ 

නක්රගල්ගේ ගණපතගණධහනරට අනුකර 

ටයුතු ගනොය ිනසුන්  202 ගදගනකු 

ඇතුශමන ය ගන තිබුණි. තමන ජහති 

ඳහර 2002 ර්ගේ ිනට 2015 ර්ඹ 

දක්හ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ  ඳහගල් 

ිනට ඳදිංචි සථහනඹට ආන්නතහඹ 

වහ ඳහර ගක්න්ද්ර ය ගන 

ඉල්ලුේරු ඳදිංචි සථහනඹ ඳරිපතඹ ගර 

ගඹොදහ ගන එභ ඹ තුශ පිහිටි ඳහල් 

වහ රකුණු අඩු කිරීභට ටයුතු ය 

තිබුාමන, එභ ඳදනභට ඳටවළනි ටයුතු 

ය ශමුන් 419 ගදගනකු ඳහරට 

ඇතුශමන ය ගන තිබුණි.  

 අතයභළදි ඳංති වහ සිසුන් ඇතුශත් 
කය ගළනීභ 

මුලි අිනතිහිනේ නඩු ගදට 

අදහශ ගශ්රේසධහපතයාඹ රඵහ දුන් 

තීන්දු අනු ඳහල්ර ිනසු පුයප්ත ඳහඩු 

අධයහඳන ගල්ේයඹහගේ එඟතහඹ 

භත ේපුර්ා ශ යුතු තිබුණි. ඒ අනු 

2016 ර්ගේ ිනට 2021 ර්ඹ දක්හ 

හරඹ තුශ එක් ඳංතිඹට ිනසුන් 40 ට 

සීභහ ය තිබුණි. නමුමන ජහති ඳහල් 

ගදක් ගණිනන් එභ සීභහ ඉක්භහ 

පිළිගලින් ිනසුන් 78 ක් වහ 104 

ගදගනකු ඇතුශමන ය ගන තිබුණි.  

 ජහතික ගුරුභහරු ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක 

ගනොරීරිභ 

2007 ගදළේඵර් 13 දිනළති අං 

2007 20 දයන අධයහඳන අභහතයහංලගේ 

නගක්රල්ඹ ප්රහය ඩහමන ඳවසු 

ර්ඹට අඹමන ඳහර ගේඹ ශ 

වළකි උඳරිභ හරඹ ර් 6 ක් ගර 

නිඹභ ය තිබුාමන, භහතය සුජහතහ 

ගණදයහරගේ වහ යහහුර ගණදයහරගේ 

පිළිගලින් ගුරුරුන් 134 ගදගනකු වහ 
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130 ගදගනකු ර් 6  ගේහ හරඹ 

ඉක්භහ ගේඹ ය තිබුණි.  

ඌ ඳශහත් ප්රධහන අභහතයයඹහගේ 

උඳගේලකරුන් ඳත්රීමභ. 

2015 ළප්ත තළේඵර් 23 දිනළති අං 

15 ගණගණධ(79) දයන අභහතය භණ්ඩරගේ 

තීයාඹ භගින් ඹේ ගණඹ ක්ගේත්රඹක් 

ේඵන්ධගඹන් අලයන ය ගව  

ගණගලේඥ ගේහක් ළඳයීභට අලය 

ඳශපුරුශද හිත අදහශ ඳශහමනර ගේගේ 

නියුතු ක්ගේත්රඹ පිළිඵ ප්රවීාතහක් රඵහ 

ඇති ගර්ඛීඹ අභහතයහංලර ගව  යජගේ 

ආඹතනර ගේගේ නියුතු නිරධහරීන් 

ගතින් ශගණතීඹ ඳදනභ භත එකී ගේහන් 

රඵහ ළනීභට වළකි ඵළගණන් ඳශහමන ප්රධහන 

අභහතයරුන්ට උඳගශලරුන් ඳමනකිරීගේ 

අලයතහඹක් ගනොභළති ඵ දන්හ තිබුණි. 

එභ අභහතය භණ්ඩරගේ තීයාඹ පිළිඵ 

ගනොරහ ඌ ඳශහමන ප්රධහන අභහතයයඹහ 

ගනුගන් උඳගශලරුන් 06 ගදගනකු 

ඳමනය අදහශ උඳගශලිනන් ඳමනශ දින 

ිනට 2017 ගඳඵයහරි භහඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 4.19 ක් දීභනහ ලගඹන් ගහ 

තිබුණි.  තද එගේ ඳමනයන රද 

උඳගශලරුන් ඔවුන් ඳමනශ ක්ගේත්රඹන් 

පිළිඵ ගණගලේඥ දළනුභක් ගනොභළති අඹ ඵද 

තදුයටමන නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

තහකහලික ඳදනභ භත ඵහගත් 
නිරධහමන් විගේල අධයඹන චහරිකහ 

වහ වබහගි කයවීභ  

 
ඌ ඳශහමන බහගව භවජන නිගඹ ජිතිනන් 

වහ දීඳයහප්ත ත භහණ්ඩලි ගශ්රේණිගේ 

නිරධහරීන් වහ ංගණධහනඹ යන රද  

ගණගශල අධයන නහරිහ වහ ප්රධහන 

අභහතයයඹහගේ ඉල්ලීභ භත  දීඳ යහප්ත ත 

ගේගේ භහණ්ඩලි නිරධහරීන් ගනුට 

තහහලි ඳදනභ භත ඵහමන නිරධහරීන් 

04 ගදගනකු වබහගි ය තිබුණි. එභ 

නිරධහරීන් ිනවගදනහ වහ ගුන් 

ප්රගවලඳමන,  වීහ ව අනිඹේ දීභනහ 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 2.13 ක් ළඹය 

තිබුණි. 

ගඳය ඳහ්ව වහ ඵෆේ රඵහදීභ වහ 

මරය අනුග්රවඹ රඵහ ගළනීභ. 

ඌ ඳශහමන බහ ගත රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදන ප්රභහාමන ගනොන ඵළගණන්, ගඳය 

ඳහල් ිනසුන් වහ ගෞය ආයක්ෂිත 

ඳහල් ඵෆඹක් රඵහදීභ වහ අනුග්රහව 

දහඹමනඹ රඵහගදන ගර ඌ ඳශහමන 

ප්රධහන අභහතය හර්ඹහරගේ ලිපි ීයර් 

ගඹොදහගන ඌ ඳශහමන ප්රධහන 

අභහතයයඹහ ගර අමනන් ය 2015 

ගනොළේඵර් 10 දිනළති ලිපි භගින් යජගේ 

ඵළංකු 03 ක් ගතින් ඉල්ලීේ ය තිබුණි. ඒ 

අනු යජගේ ඵළංකු ගදක් ගණිනන් රු.මිලිඹන 

3.50 ක් ටිනහ ගනක්ඳමන ගදක් රඵහ දී 

තිබුණි.  එභ ගනක්ඳමන ගද ඳශහමන බහගව 

ඵළංකු ගිණුගේ තළන්ඳමන ගනොය “ 

පුශරඹකුගේ නමින් වු ඳදනභක්“ 

ගනුගන් වීෘත ය තිබුණු ඵළංකු ගිණුභ 

තළන්ඳමන ය තිබුණි. එක් ඵළංකුක් ගණිනන් 

මුදල් එවීගේදී එභ මුදල් උඳගඹ ගී යගන 

මිරදී නු රඵන ඵෆේර එභ ඵළංකුගව 

ගිණුභ නභ මුද්රාඹ ය ඳහල් ශමුන්ට 

ඵෆේ රඵහ ගදන ගර ඉල්ලීභක් ය 

තිබුාමන, එළනි ගිණුභ නභ ඇතුශමන ඵෆේ 

ඳහල් ශමුන් ගත ගඵදහ දී ගනොතිබුණි. 

2015 වහ 2016 ර්රදී ඌ ඳශහමන තුශ ව 

ගඳය ඳහල්ර ශමුන්ට ඳශහමන ඳහරන 17 ක් 

ගණිනන් රඵහ දී තිබුණු මුදලින් රු.මිලිඹන 3.06 

ක් ළඹ ය මිරදී මන ඳහල් ඵෆේ ඳභාක් 

ගඵදහ දී තිබුණි. ගේ අනු ඵළංකු ගණිනන් රඵහ 

දුන් මුදල් අගප්ත ක්ෂිත අයමුා ගනුගන් 

උඳගඹ ජනඹ ගනොය ගඳෞශලි 

ඳදනභට අඹමන ගිණුභට ඵළය ය තිබුණු 

ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ.   
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විදුලි මීටර් ඳමක්ණ ඒකකඹ සථහපිත 

රීමභ 

ගණදුලි මීටර් වහ භහදිලි අනුභළතිඹ රඵහදීගේ 

වහ ගඳෞශලි අංලගේ ගණදුලි මීටර් 

ක්රභහංාඹ කිරීගේ අයමුණින් 2007 

ර්ගේදී මිනුේ ඒ වහ ගේහ 

ගදඳහර්මනතගේන්තු ගණිනන් රු.මිලිඹන 25.7 

ක් ළඹය ගණදුලි මීටර් ඳරීක්ා ඒඹක් 

ේඳව දිස්රික් හර්ඹහරගේ සථහපිත ය 

තිබුණි. එභ ගණදුලි මීටර් ඳරික්ා ඒඹ 

හර්මි ගද ඹක් නිහ 2009 ර්ගේ ිනට 

අක්රීඹ වී තිබුණි.  එභ ගද  වත තමනමනඹ 

එභ උඳයාර කීේ වත හරඹ 

තුශ ිනදුවී තිබුාද, අදහශ ළඳයුේරුන් 

රහ නිළයදි යහ ළනීභට 2017 

ඔක්ගත ඵර් භහඹ න ගණටමන ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 

 

 

ඡහඹහරඳඹ 11 - අක්රිඹ වී ඇති ගණදුලි මීටර් ඳරීක්ා ඒඹ  

 
Simdzu හයු ඳමක්හ රීමගම්  

උඳකයණඹ  
 
හවන හයු ගණගභ නන ඳරීක්හ කිරීගේ 

ළඩටවන භගින් ප්රධහන නයර හයු 

තමනමනගේ ඇති වු ප්රතිඹ ඳරීක්හ කිරීභ 

වහ Simdzu හයු  ඳරීක්හ කිරීගේ 

උඳයාඹක් මිනුේ ඒ, ප්රමිති වහ ගේහ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් රු.මිලිඹන 5.86 ක් 

ළඹ ය මිරදී ගන තිබුණි. හයු හේඳර 

ඳරීක්හ කිරීභ, හවන ලින් පිටන හයුර 

අන්තර්තඹ ඳරීක්හ කිරීභ,  ගඳට්රල් වහ 

සබහගණ හයු බහගණතගඹන් ධහනඹ න 

හවනර පිටහය හයු ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

බහගණතහ යනු රඵන උඳයාර  

ක්රභහංාඹ වහ නිළයදිතහඹ ඳරීක්හ 

කිරීභ, ේභත හයු ප්රමිතීන්ර ු ශධබහඹ 

ප්රභහා ඳරීක්හ කිරීභ ව ර්භහන්ත 

ක්ගේත්රගේ බහගණතහන ඉන්ධන වහ ගණගණධ 

හසඳීයලි ද්රහා ර්ර අන්තර්තඹ 

ඳරීක්හ කිරීභ දවහ අලය මිනුේ ිනදුකිරීභ 

වහ ගභභ උඳයාඹ මිරදී ගන තිබුණි. 

එභ උඳයාඹ මිරදී ළනීභට ප්රථභ 

සථහඳනඹ කිරීගේ වළකිඹහ පිළිඵ නිින 

ඇයීභක් ිනදු ගනොකිරීභ නිහ උඳයාඹඹ 

මිරදී ගන ර් 05 ට ඩහ හරඹක් 

ඉක්භහ තිබුාමන, එඹ සථහපිත ය 

ඳර්ගේා ටයුතු ආයේබ කිරීභට 

ගනොවළකිවී තිබුණි. 

 

ජහතික මිකනුම් ඳමක්ණහගහයඹ වහ 

ගගොඩනළගි්වරක් ුදිරීමභ. 

 
මිනුේ ඒ, ප්රමිති වහ ගේහ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ලයතහ  

අධයනඹක් ිනදුකිරීභකින් ගතොය ගොශම 

ප්රධහන හර්ඹහර භමිගේ ඳර්ගේාහහයඹ 

ඉදිකිරීභ වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ   
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රඵහ ගන යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබුණි. 

එගේ වුද, ප්රමිති ගේහ අධයක්ගේ 2009 

ගනොළේඵර් 24 දිනළති ලිපිඹ භගින් එභ 

සථහනගේ ඳරීක්ාහහයඹ ඉදිකිරීභ ගඹ ය 

ගනොන ඵ දන්හ ඉදිකිරීේ නතහ තිබුණි.  

ගේ නිහ එභ අසථහ න ගණට රු.මිලිඹන 

15.33 ක් ළඹ ශ මුදර අනහර්ථි ගණඹදභක් 

වී තිබුණි.  

 

ගභභ ගොඩනළගිල්ගරහි ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ඉංජිගන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ 

උඳගශල හර්ඹංලඹ ගණිනන් ඉටු කිරීභ 

වහ ගිගණසුභට එශම තිබුණු අතය, එභ 

ගිගණසුභ අරංගු ය තිබුණි. ඒ න ගණට එභ 

හර්ඹහංලඹ ගත 2014 ගදළේඵර් 10 දින 

වහ 2015 අගප්රේල් 27 දිනඹන් ර එතු 

රු.මිලිඹන 12.48 ක් අමනතිහයේ ලගඹන් 

ගහ තිබුණි. එභ අමනතිහයේ භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන ආඳසු අඹය 

ගන ගනොතිබුණි.    

 

ඳසු ගදඳහර්තගේන්තු ගත ඳයහ තිබුණු 

ගව භහභ පිහිටි අක්ය 06  භමිබහඹ 

ගභභ ගොඩනළගිලි ංකීර්ාඹ ඉදිකිරීභට 

ටයුතු ය තිබුණු අතය ඒ වහ රු.මිලිඹන 

329.16 ක් ළඹය තිබුණි. එගේ වුද, 

ඉදිය තිබුණු ඳර්ගේාහහයඹට 

ේඵන්පතත ගණදයහහය ඳරිශ්ර ගොටස  

ේඵන්ධගඹන් ජහති ගොඩනළගිලි 

ඳර්ගේා ංගණධහනඹ (NBRO) ගණිනන් ිනදු 

යනු රළබු ඳරීක්හන්හිදී එභ 

ඳරික්ාහහය තුශ හතගේ ඳළතිඹ යුතු 

උඳරිභ හයු ංකට තමනමනඹට ඩහ ඉවශ 

අඹක් ගන ඇති ඵමන, ඒ නිහ  

ගණදයහහයඹ තුශ ඳරීක්ා ිනදු ශ වළකි 

ගණදයහමනභ වහ භහන ඳහරිරි තමනමනඹක් 

ගනොභළති ඵමන ගඳන්හ දී තිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් ඳර්ගේාහහය හභය 66  

ඳර්ගේා ටයුතු වහ බහගණතහ ගනොය 

අමනවළය තිබුණි.  

 

ගේ ේඵන්ධගඹන් ජර්භනිගේ 

FRAUNHOFER WKI, MATERIAL 

ANALYSIS & INDOOR CHEMISTRY 

(MAIC) , BIENRODER WEG 

54Eආඹතනඹ භගින් රඵහ දී තිබණු 2017 

ගඳඵයහරි 17 දිනළති හර්තහ අනු 

ගණදයහහයර ගණයන රද ප්රමිතිඹකින් 

ගතොයව HPL ගඵොඩ්  ගවේතුගන් ගභභ 

තමනමනඹ ඇතිවී ඇති ඵ අනහයාඹ වී 

තිබුණි. අදහශ ගොන්ත්රහමන භහභ රහ එභ 

තමනමනඹ නිළයදි යහ ළනීභට 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 

 

ඳර්ගේාහහයඹ ඇතුශත හයුගව තමනමනඹ 

සුදුසු භට්ටභ(indoor air quality Level) තඵහ 

ළනීභටමන එහි සථහපිත යනු රඵන 

උඳයාර ආයක්හ වහමන  අති 

නියදය හයුමීයා ඳශධතිඹක් 

ගණකිරීභට ළරසුේය තිබ අතය ඒ වහ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගණදිභමන ඳරිදි 

ප්රේඳහදන ටයුතු ිනදු ගනොතිරීභ 

ගවේතුගන් ළඳයුේරුකු ගණිනන් 

අභිඹහනනහපතයාගේ නඩු ඳළරීභ 

ගවේතුගන් ඉදිකිරීේ ටයුතු නිභ ශ 

ගනොවළකිවී තිබුණි. 

 

ජීගන ඳහඹ වනහධහය ළඳයීභ - මුලි 

ප්රහගේශීඹ ග්වකම් කහර්ඹහරඹ 
 

උතුරු නළගනහිය ඳශහමනර නළත ඳදිංචි 

කිරීගේ ක්රිඹහහයේ ඩිනේ කිරීගේ 

යහඳෘතිඹ ඹටගමන මුලි ප්රහගශීයඹ ගල්ේ 

හර්ඹහර ඵර ප්ර ගශලගේ ජනතහට 

ජීගන ඳහඹ වනහධහය ළඳයීභ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ ගණභර්ලනගේදී ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

 

 ප්රතිරහභීන් ගත ගඵදහ වළරීභ වහ 

ිනන්,එළුන් වහ කුකුශන් මිරදී 

ළනීභ වහ ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ  
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ඹටගමන ගත යහමන තළැකවහය භහභක් 

ගත ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ගණිනන් රු.මිලිඹන 10.53 ක් ගහ තිබණි. 

එභ මුදලින් එක් ගඹක් ගනුගන් 

රු.500 ඵළගින්ද, එළුන් හිමි එක් 

ප්රතිරහභී ඳවුරක් ගනුගන් රු.500 

ඵළගින්ද නගේ  ගොමිස මුදරක් 

තළැකවහය භහභ ගණිනන් අඩු ය ගන 

ඉතිරි වු රු.මිලිඹන 9.10 ක් ප්රහගශීයඹ 

ගල්ේ හර්ඹහරගේ ගණඹබහය යහජය 

ශභනහයා ගේහ නිරධහරිඹහගේ 

ගඳෞශලි ඵළංකු ගිණුභට ඵළය ය 

තිබුණි. එගේභ තමන රු.765,000  

මුදරක් එට හිටපු 

ඳු ෛදයයඹහගේ ගඳෞශලි ඵළංකු 

ගිණුභට ඵළයය තිබුණි. එගේ රළබුණු 

මුදලින් ඔවුන් ගණිනන් ිනන් වහ එළුන් 

මිරදීගන ප්රතිරහභීන් ගත 

ගඵදහවළරීභට ටයුතු ය තිබුණි.   

 ඵන්ධනහහය ප්රතිංසයා වහ නළත 

ඳදිංචි කිරීභ වහ හින්දු ආමි ටයුතු 

අභහතයහංලගේ ගල්ේගේ 2016 

ගඳඵයහරි 09 දිනළති ලිපිඹ භගින් 

ප්රතිරහභීන්ට තුන් මිරදීගන ළඳිනඹ 

යුතු ඵ වන් ය තිබුණි. නමුමන එගේ 

තුන් මිරදී ගනොගන ප්රතිරහභීන් 08 

ගදගනකුගන් තිගදගනකුට රු.90,000 

ක් ඵළගින් එතු රු.270,000 ක් ද, 

ප්රතිරහභීන් 05 ගදගනකුට එක් අගඹකුට 

රු.100,000 ක් ඵළගින් එතු 

රු.500,000 ක් ද ලගඹන් රු.770,000 

ක් මුදලින්  ගහ තිබුණි. 

 කිරිිනන් රඵහදුන් ප්රතිරහභීන් 05 

ගදගනකු තභහට රළබුණු ිනන් නිඹමිත 

ප්රමිතිගඹන් ගතොය ිනන් ඵ ඳහ 

නළත ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ගත රඵහදී තිබණි. ඉන් ප්රතිරහභීන් 03 

ගදගනකු වහ රු.175,000 ක් ගණඹබහය 

යහජය ශභනහයා නිරධහරී ගණිනන් 

ඔහුගේ ගඳෞශලි මුදලින් ගහ 

තිබුණි.  ඒ අනු ප්රතිරහභීන්ට ගන්ව 

මුදලින් රු.325,000  මුදරක් ගණඹබහය 

නිරධහරීඹහ ගණිනන් අත යහ ගන 

තිබුණි.   

 ගර්ඛීඹ අභහතයහංලගඹන් රඵහදී තිබුණු 

උඳගදස අනු එක් ප්රතිරහභිගඹකුට 

රු.100,000 ක් ටිනහ භහළු දළල් ඳභාක් 

ළඳිනඹ යුතු වුමන, ප්රතිරහභීන් 69 

ගදගනකුගන් 64 ගදගනකුට 

රු.100,000 ඵළගින් රු.මිලිඹන 6.40 ක් 

ටිනහ භහළු දළල් රඵහ දුන් ඵට 

ගල්නර වන් ය එතු රු. 

මිලිඹන 5.81 ක් ටිනහ භහළු දළල් රඵහ දී 

තිබුණි.  

 ගවීේ වුනර්රට අනු ප්රතිරහභීන්ට 

ගඵදහවළරීභ වහ රු.මිලිඹන 13.01ක් 

ටිනහ ෘෂිහර්මි උඳයා, 

කුඩහර්භහන්ත වහ සඹංැකකිඹහ වහ 

අලය උඳයා  අිනතභ 6448 ක් මිරදී 

ගන තිබුණි. එක් එක් ග්රභගේහ ේ 

බහය ග්රහභ නිරධහරීන් ගණිනන් එභ 

උඳයා ගබෞති ඳරීක්හ ය රඵහ 

මන හර්තහන්ට අනු ප්රතිරහභීන් ගත 

එතු රු.මිලිඹන 11.66 ක් ටිනහ 

අිනතභ 3834 ක් ඳභාක් ගඵදහ දී තිබුණි. 

ඒ අනු එතු රු.මිලිඹන 1.35 ක් 

ටිනහ අිනතභ 2614 ක් ප්රතිරහභීන් 

අතගර් ගඵදහ දී ගනොතිබුණි. 

 ප්රතිරහභීන් 03 ගදගනකුට රඵහ දී තිබණු 

රු.282,833 ක් ටිනහ ෘෂිහර්මි 

උඳයා 2017 ජනි 15 දින න ගණටමන 

කිිනදු ප්රගඹ ජනඹට ගන ගනොතිබණි. 

ප්රතිරහභීන් ගදගදගනකුට රඵහදුන් 

රු.111,433 ක් ටිනහ උඳයා 

ගබෞති ඳරීක්ා අසථහගවදී ඔවුන් 

තු ගනොතිබුණි.  තද  ග්රහභගේහ 

භ තුශ ඳදිංචි ගනොභළති 

ප්රතිරහභිඹකුට රු.74,274 ක් ටිනහ 

අපතීයතයාඹක් වහ වීදුරු යහක්ඹක් 

රඵහදී තිබුණි.  ගභභ බහණ්ඩ ගබෞති 
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ඳරීක්ාඹ වහ ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණි. 

 නිඹළදි ඳරීක්ාඹට රක් යන රද 

ප්රතිරහභී ඳවුල් 64 හි හභහජිඹන් ගත 

රඵහදී තිබ බහණ්ඩ වහ තුන් 

ේඵන්ධගඹන් යන රද ගණභසීගේදී 

ඔවුන් ගණිනන් ගණානඹ ගත යන රද 

ලිඛිත ප්රහලඹන්ට අනු අඩු ඵය හිත 

එළුන් රඵහදීභ, තුන් ගණකිීමභ, ඹවඳමන 

ගෞය තමනමනගඹන් යුමන තුන් රඵහ 

ගනොදීභ, තභන් ගණිනන් ගත යහමන 

ිනන් රඵහ ගනොදීභ, අඩුගන් 

උඳයා රඵහදීභ වහ රඵහදුන් උඳයා 

ගනුට එභ බහණ්ඩ මිරටමන 

ආඹතනලින් තභන් ළභති ගනමන 

බහණ්ඩ රඵහළනීභ ඹන අගණපතභමන 

සබහගේ ටයුතු ිනදු ය තිබුණු ඵ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

 

 

ඡහඹහරඳඹ 12 - ප්රතිරහභිගඹකු ගත රඵහ දී තිබුණු 

ගඹක්  

ඡහඹහරඳඹ 13 - ප්රතිරහභිගඹකුට රඵහ දී තිබුණු උඳයා 

අබහගණතඹ  

 

ඡහඹහරඳ 14 - ප්රතිරහභිගඹකු ගණිනන් ගබෞති ඳරීක්ාඹ වහ ඉදිරිඳමන යන රද ඳහගණච්චි ගනොශ USAID 

යහඳෘතිඹ ඹටගමන රළබුණු ඉගරක්ගට්රොනික් තයහදිඹ  

ජහතික ගය වරට ගඳ ණ අතිගර්ක 

ළඳයීභ. 
ජහති ගය වරට Impact  නළභති ගඳ ා 

අතිගර්ඹ වහ රංසු ළවීගේදී ටින් 

එක් වහ මිර ාන් ඉදිරිඳමන යන 

ගර දක්හ තිබුණු අතය ඒ වහ නිලසචිත 

ඵය ප්රභහාඹක් වන් ය ගනොතිබුණි.  

ළඳයුේරු ගණිනන් ටින් එක් වහ 

රු.1,390  මිර ාන් ඉදිරිඳමන ය තිබුණි.  

නමුමන ග්රෆේ 74 ක්ව ළගේ ඳළට් 05 ක් 

ඇතුශමන ඇසුරුේර ගඳ ා අතිගර්ඹ 

ගය වර ගත ඳඹහ තිබුණි. ඉකුමන ර්ර 

ළඳයුේරුන්ද ළගේ ඳළට් 05 ඵළගින් ව 

ඇසුරුේ ඳඹහ තිබුාමන, මුදල් ගවීගේදී 

එක් ඇසුරුභක් වහ (ළගේ ඳළට් 05 ක්) 

එඟ ව මිර ගහ තිබුණි.  එගේ වුද 

2016 2017 ර් වහ ගත යහමන 

ළඳයුේරු ගණිනන්  ග්රෆේ 74 ක් ව ළගේ 

ඳළට් 23304 ක් ගනුගන් එක් රු.1,390 

ක් ඵළගින් මුදල් ගවීභ නිහ යජඹට 

රු.මිලිඹන 25.91  අරහබඹක් ිනදුවී තිබුණි.   
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විධිවිධහනරට ඳටවළනි දීභනහ ගගවීභ 

1978 අං 4 දයන ශ්රී රංහ ආගඹ ජන 

භණ්ඩර ඳනගමන 13(2)(ආ) න්තිඹ 

ප්රහය හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ ළටුප්ත , 

ගවතන වහ අගනකුමන ඳහරිශ්රමිඹන් අදහශ 

අභහතයයඹහගේ හභහනය ගව  ගණගලේ 

අධීක්ාඹ භත තීයාඹ ශ යුතු තිබුණි. 

එගේභ 1994 ජුනි 14 දිනළති අං 95 දයන 

යහජය යහඳහය නක්රගල්ඹ ප්රහය ංසථහ 

වහ යසථහපිත භණ්ඩරර ගේිනන් 

වහ ගනු රඵන ප්රතිරහබ එභ 

ආඹතනර ඳහර භණ්ඩරර අනුභළතිඹ 

හිත අභහතය භණ්ඩරඹ, යහජය ඳරිඳහරන 

අභහතයහංලඹ ගව  භවහ බහණ්ඩහහයගේ 

අනුභළතිඹ භත ඳභාක් ගගණඹ යුතු තිබුණි. 

නමුමන ශ්රී රංහ ආගඹ ජන භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

එභ ගණපතගණධහනරට ඳටවළනි ගණපතභමන 

අනුභළතිඹකින් ගතොය ප්රහවන දීභනහ, 

ප්රධහන හර්ඹහධන දීභනහ, රඵහ ගනොමන 

නිහඩු වහ ගවීේ, දුසය දීභනහ, 

භණ්ඩරඹට ර් 40 ක් පිරීභ නිමිමනගතන් වු 

දීභනහ වහ ගණගලේ දීභනහ ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 512.54 ක් භහගර චිත 

ර්ගේදී ගහ තිබුණි.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 47 

 

 


හර්
ෂි
ක
 ම
ර
ය
 ප්ර
ක
හල
න

 

 

 

 

 

2017 ර්ඹ වහ හර්ෂි මුරය 

ප්රහලන 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හර්ෂික මුරය ප්රකහලන 
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 හර්ෂි මුරය ප්රහලන වඳුන්හදීභ තුළින් හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුලින් රහ ගදන රද 

ප්රතිඳහදනලින් ජනිතන මනේ මුරය ප්රහලනරට ඇතුශමන කිරීගභන් ඒහගේ ඳහරනඹ 

ගභන්භ යටක් ලගඹන් යජඹ තු මනේර ටිනහභ ානඹ කිරීගභන්, ඒහගේ ආයක්හ 

තවවුරුන ඳරිදි කීභ ඳළළරීභටමන වළකි තමනමනඹක් නිර්භහාඹ න ඵ වන් ශ යුතුඹ. 

ගභභ මුරය ප්රහලනර වන් උඳචිත ඳදනභ භත ානඹ ශ ආදහඹභ වහ ගණඹදභ භඟ 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුර වන් ආදහඹේ වහ ගණඹදේ ළදිඹ වළකිවීභ තුළින් ආදහඹේ 

ැකසකිරීභට වහ ගණඹදේ ඳහරනඹක් ඇති ය ත වළකිඹ. 

හර්ෂි ගණර්ජනඹන් 

2017 ර්ඹ වහ ගදඳහර්තගේන්තු ගත ප්රතිඳහදනඹ යන රද මුළු අයමුදල් ප්රභහාඹ 

රු.මිලිඹන 1,593 ක් ව අතය ඊට අනුරපී ඉකුමන ර්ගේ ප්රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 1,390 ක් ගණඹ.  

2017 ර්ඹ තුශදී යහජය ංසථහ, යසථහපිත භණ්ඩර, ඳශහමන ඳහරන ඵරභණ්ඩර, ගණලසගණදයහර 

වහ යසථහපිත අයමුදල්ලින් ගණාන හසතු ලගඹන් රු.මිලිඹන 145 ක් ඒහඵශධ අයමුදරට 

ඵළය යන රදී. භහගර චිත ර්ඹ ගනුගන් ැකසකිරීභට අගප්ත ක්හ ශ ගණාන හසතු 

රු.මිලිඹන 125 ක් වුමන, එභ ඇසතගේන්තු රු.මිලිඹන 20  කින් ඉක්භහ භහගර චිත ර්ගේ 

ගණාන හසතු ැකසකිරීභට වළකි වී තිබුණි.  

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ මුරය ප්රකහලන පිළිගඹර රීමභ  

මනේ ඳහරනඹ වහ ගභගවයුේ හර්ඹක්භතහඹ භළන ඵළලීභ වහ ගභරභක් ලගඹන් මුරය 

ප්රහලන ස කිරීගේ මුලි ළඩ ටයුතු 2010 ර්ගේදී ආයේබ ගරුණි. ඹටමන ගණජිත භගේ 

ිනට ගණර්ජන ගිණුේ ඳභාක් ඉදිරිඳමන යන ආඹතන හණ්ඩඹ ඹටගමන ඳතින 

ගදඳහර්තගේන්තුරට ප්රථභ තහට ගභභ ගිණුේයාඹ වදුන්හ දී ඇත. තදුයටමන 2013 

ර්ගේ ිනට ෆභ අභහතයහංලඹභ වහ ගදඳහර්තගේන්තුටභ ගභභ ගිණුේ ක්රභඹ 2013 ජනහරි 

24 දිනළති අං SA/AS/AA/Circular දයන යහජය ගිණුේ අධයක් ජනයහල්යඹහගේ ලිපිගඹන් 

වදුන්හ දී ඇත. ගේ භගින් ආයේබ පිඹයක් ලගඹන් මුරය ප්රහලන පිළිගඹර කිරීභ මුළු යහජය  

ක්ගේත්රඹටභ ආදර්ලඹක් ගණ ඇත.  

ගිණුම් ප්රතිඳත්ති 

1 හර්තහ රීමගම් අසථිත්ඹ 

 

ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තු සථහපිත කිරීභ ේඵන්ධගඹන් කිිනඹේ ගණගලේ නිතිඹක් 

ගනොභළත.  ගගේ වුද, ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 

153 යසථහගහි ගණාහපතඳතියගඹක් ගණඹ යුතු ඵ දක්හ ඇත. ගණාහපතඳති 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ප්රධහන හර්ඹ න්ගන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 154(1) වහ (3) 

යසථහර වන් ආඹතනරට ගණාන ගේහ ළඳිනභ ගව. ගභභ මුරය ප්රහලන 2017 

ගදළේඵර් 31 දිගනන් අන් ර්ඹ වහ ගව.  

 

 

2   හර්තහ රීමගම් කහරඳරිච්ගේදඹ 
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හර්තහ කිරීගේ හරඳරිච්ගේදඹ ජනහරී 01 දිගනන් ආයේබ වී ගදළේඵර් 31 දිගනන් අන් 

න ලිමන ර්ඹ ගව.  

3   කස රීමගම් ඳදනභ 

ගඳොදුගව පිළිමන ගිණුේයා මුරධර්භරට අනුකර මුරය ප්රහලන පිළිගඹර යන රදී. 

ඓතිවහින පිරිළඹ ඳදනභ භත මුරය ප්රහලන පිළිගඹර යන රද අතය ිනඹලුභ ටිනහේ 

ආන්නභ රුපිඹල් දවගේ ටිනහභට ටඹහ ඇත.  

4   ආදහඹම් 

බහණ්ඩහහයගඹන් රද පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ ප්රදහන, ගණාන හසතු, ාඹ වහ  ගඳොළි, 

ගොඩනළගිලි කුලී, ංනහය ඵංරහ හසතු, මනේ  අඳවයාගඹන් රහබ, දඩ වහ හසතු 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ප්රධහන ආදහඹේ ප්රබඹන් න අතය ඒහ උඳචිත ඳදනභ භත ගිණුේත 

ය ඇත.  ආදහඹභ ඒහට රළබුණු ප්රතිසධහ අනු හධහයා ඳදනභ භත ානඹ ය  ඇත.  

යහජය ංසථහ, යසථහපිත භණ්ඩර, යහජය භහේ, ඳශහමන ඳහරන ආඹතන, ගණලසගණදයහර වහ 

යසථහපිත අයමුදල්ලින් ගණාන හසතු අඹයනු රඵින. හරඳරිච්ගේදඹට අදහශ 

ආදහඹභක් ගර හසතු වඳුනහනී.  ගණාන හසතුර ටිනහභ, ගණානඹ වහ ත 

යනු රඵන හරඹ වහ එභ ගණානඹ වහ ළඹ යන ෘජු පිරිළඹ ඳදනේ යගන 

තීයාඹ යනු රළග.. 

ාඹ වහ ගඳොලී, ගොඩනළගිලි කුලී, ංනහය ඵංරහ හසතු, දඩ වහ හසතු, මනේ 

අඳවයාගඹන් රද ආදහඹේ පිළිඵ ාන්දීගේ නිරධහරිඹහ ගනමන ගදඳහර්තගේන්තු 

ප්රධහනිගඹකු වුමන, ගදඳහර්තගේන්තුට අදහශ එභ ආදහඹේ එතු යන නිරධහරිඹහ 

ගණාහපතඳති න ගවිනන් වහ එතු යන රද ආදහඹභ භසථ ආදහඹගභන් සුළු ප්රතිලතඹක් 

න ගවිනන්, එභ ආදහඹේ මුරය ප්රහලනර දක්හ ඇත.  මුදල් ඳදනභ භත බහණ්ඩහහය 

පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ  න  ප්රදහනඹන් ගිණුේත ය ඇතමන, සථහය මනේ ක්ඹවීේ  

පුනයහර්තන  ගණඹදේ වහ  රළබිඹ යුතු ප්රදහන ඹටගමන ගිණුේත ය ඇත.   

5 විඹදම්  

උඳචිත ඳදනභ ඹටගමන ිනඹළු පුනයහර්තන ගණඹදේ ගිණුේත යනු රළග..  

6 විගේල යවහය මුද්ව ගනුගදනු 

ගණගශල යවහය මුදල් නුගදනු එභ නුගදනු ිනදුන දිනට ඳතින ගණනිභඹ අනුඳහත ගඹොදහ 

නිමින් ශ්රී රංහ රුපිඹල්රට ඳරිර්තනඹ යනු රළග.. එභ නුගදනු පිඹවීගේදී ිනදුන 

ගණගශල ගණනිභඹ රහබ වහ ඳහඩු මුරය හර්ඹහධන ප්රහලනගේදී වඳුනහනු රළග..   

7 මුද්ව වහ මුද්වරට භහන දෆ 

අතළති මුදල් වහ ඵළංකුර ඇති ළඩි ද්රීයරතහගඹන් යුක්ත ගටිහලින තළන්ඳතු,  මුදල් වහ 

මුදල්රට භහන දෆ ඇතුශමන ගව.  
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 8 ණඹගළතිඹන් වහ අගනකුත් රළබිඹ යුතු මුද්ව  

ාඹළතිගඹ  වහ රළබිඹ යුතු දෆ මුලි හධහයා අඹට ානඹ යනු රළග..  රළබිඹ යුතු 

ගලේ පිළිඵ මුලි ගොන්ගශිනරට අනු ගදඳහර්තගේන්තුට මුදල් අඹය ළනීභට 

ගනොවළකි ඵට හක්ෂි තිගඵන ගණට රළබිඹ යුතු මුදරක් වහනියාඹ වු ගර රනු රළග..  

 

9 ගේඳර, පිරිඹත වහ උඳකයණ 

ඉඩේ, ගොඩනළගිලි, ලීඵඩු වහ ගණකිරීේ, හර්ඹහර උඳයා, ඳරිා දෘඩහං වහ ගභ ටර්  

යථ ඹනහදිගඹන් ගශඳර, පිරිඹත වහ උඳයා භන්ගණත ගව. ගශඳර පිරිඹත වහ උඳයා 

පිරිළඹට මුච්චිත ක්ඹ වහ අඳවයාගඹන් වු ඳහඩු අඩුය දක්නු රළග..  2009 ර්ගේ ිනට 

ඉදිරිඹට ගන එන ගලේ ඳදනේ යගන ඳශමුයට මුරය ප්රහලන පිළිගඹර ය ඇති අතය 

2010 ජනහරී 01 දිනට ඳළළති ිනඹළුභ ඉඩේ වහ ගොඩනළගිලි භළණුේ ගදඳහර්තගේන්තුගව 

ළරළසුේරට අනු  තක්ගේරු ගදඳහර්තගේන්තු භගින් යන රද තක්ගේරුට අනු ගිණුේ 

ත යන රදී.  ිනඹළුභ ගභ ටර් යථ හවන යජගේ තක්ගේරුරු ගණිනන් යන රද 

ප්රතයහානඹ ඳදනේ යගන ගිණුේත ය ඇති අතය, ලීඵඩු, ඳරිා වහ ගනමන 

ගණඹඹන් සහධීන තක්ගේරු ණ්ඩහඹභක් ගණිනන් ිනදුයා රද තක්ගේරු භත ඳදනේ 

යගන ගිණුේරට න්නහ රදී. 

 

ගශඳර පිරිඹත වහ උඳයා ගණඹඹ පිරිළඹ මනභක් ගර වඳුාහනු රඵන්ගන් ගණඹඹ 

භඟ ේඵන්පතත අනහත ආර්ථි ප්රතිරහබ ගව  ගණඹ වළකි ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුට රහ 

එන්ගන් නේ වහ එභ ගණගඹහි පිරිළඹ ගණලසහදහඹ ගර භළනිඹ වළකි අසථහන්හිදීඹ. 

ගඵොගව  අසථහරදී ගශඳර පිරිඹත වහ උඳයා ගණඹඹන් එහි පිරිළඹට වඳුාහනු රළග.. 

පිරිළඹ යහිත අමනය මන ගව  නහමි පිරිළඹට අමනය මන මනභ පිරිළඹ, එභ 

මනභ අමනය මන දිනගේදී හධහයා අඹට වඳුාහනු රළග..  

 

9.1 අඳවයණඹන් 

අඳවයාගේදී රළගඵන මුදර මනගභහි ධහයා ටිනහභ භඟ හ අඳවයාගඹන් 

උශතන රහබඹ වහ ඳහඩු තීයාඹ යනු රළග.. අඳවයාඹ භත රහබ වහ ඳහඩු මුරය 

හර්ඹහධනඹ පිළිඵ ප්රහලනගේ ඇතුශමන යනු රළග..  

 

9.2 ඳසු සිදුන පිරිළඹ 

මුල් අමනඳමන ය ළනීගභන් අනතුරු දයනු රඵන පිරිළඹ ප්රහේධනිත යනු රඵන්ගන් එභගින් 
රළබිඹ වළකි ආර්ථි ප්රතිරහබ ගව  රළබිඹ වළකි ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුට රහ එන්ගන්නේ 
ව එභ ගණඹන්හි පිරිළඹ ගණලසහදහඹ ගර භළනිඹ වළකි අසථහන්හිදීඹ.   

9.3 ක්ඹ රීරිභ 

ිනඹළුභ ගශඳර, පිරිගණත වහ උඳයාර පිරිළඹ අඩුශ ඇසතගේන්තුත අගලේ 

ටිනහේ ව ඒහගේ ප්රගඹ ජනමන ආයුහරඹ අනුඳහතඹට අනු ිනඹළුභ ගශඳර, පිරිඹත වහ 

උඳයා වහ ක්ඹ යර භහර් ඳදනභ භත ප්රතිඳහදනඹ යනු රඵින. ප්රධහන මනේරට 

ප්රගඹ ජනමන ආයු හරඹ වහ ේඵන්පතත ක්ඹ අනුඳහත ඳවත දළක්ගන ඳරිදි ඇසතගේන්තු 
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ය ඇත. මනභ මිරදී න්නහ ර්ඹ වහ මුලු ර්ඹ වහභ ක්ඹ කිරිභමන ගණකුාන 

ර්ඹ වහ ක්ඹ ගනො කිරිභමන ගදඳහර්තගේන්තුගව ප්රතිඳමනතිඹ ගව. 

 

මනභ ආයු හරඹ ක්ඹ අනුඳහතඹ 

 ර් ප්රතිලතඹ 

ගගොඩනළගිලි 50 2.0 

කුඩහ ඳරිභහණ මුද්රණහරඹ 20 5.0 

විදුලි ග ඳහනඹ 20 5.0 

ගභ ටර් හවන 8 12.5 

ලීඵඩු වහ උඳකයණ 5 20.0 

ඳරිගණක වහ දෘඩහංග 4 25.0 

 

10.  ගගවිඹ යුතු මුද්ව 

මුරය තමනමනඹ පිළිඵද ප්රහලනගේ දිනට ඳතින ටිනහභට ගගණඹ යුතු මුදල් ගිණුේරට 

නු රළග.. මුලි හධහයා අඹට ගගණඹ යුතු මුදල් ානඹ යනු රළග..  

11. හර්ෂික ඇසතගම්න්තු 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් හර්ෂි ගණර්ජන ඳනත භගින් හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුර 

දළක්ගන ංයහ ප්රධහන ඇසතගේන්තුගව ංයහ ගව. මුදල් ගයගුරහින 66 වහ 69 ඹටගමන 

වීයගභොං ඳරිඳහටිගඹන්ද, ඳරිපුය ඇසතගේන්තු ගන්කිරීේ භගින් වහ ඳරිපුය ඇසතගේන්තු 

භගින් ළරළපීේ කිරීගභන් ඳසු ගභභ ංයහ අහන ංයහ ගර දක්නු රළග..  

12. විනිලසචඹන් ව ඇසතගම්න්තු රීමම් 

ප්රතිඳමනති ගඹොදහ ළනිභ ව හර්තහ යන රද මනේ වහ ඵළයේ, ආදහඹේ වහ ගණඹදේ වහ 

ඵරඳහන ගණනිලසනඹන්, ඇසතගේන්තු කිරිේ, උඳල්ඳනඹන් ගභභ මුරය ප්රහලන ඉදිරිඳමන 

කිරිභ වහ අලය ගව. අසථහග චිත හධහයා ගර ළරළගඳන ඳරිදි ඇසතගේන්තු වහ 

ආශ්රිත උඳල්ඳනඹන් ඓතිවහින අමනදළකීේ වහ ගනමන ගණගණධ රුණු භත ඳදනේ ගව.  
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 2017 ගදළම්ඵර් 31 දිගනන් අන් ර්ඹ වහ වු මුරය කහර්ඹහධන ප්රකහලනඹ 

ඇසතගම්න්තුච 

2017 

 ටවන 2017 2016 

රු.දවස   රු.දවස රු.දවස 

 ආදහඹභ    

125,000 ගණාන හසතු 1 127,780 136,504 

661 කුලී   661 493 

9,000 ගඳොලී   9,258 8,957 

- දඩ මුදල් වහ යහජන්ත කිරීේ  666 21 

7,000 
- 

අගනකුමන  
මනේ අඳවයාගඹන් රහබ 

 
2 

4,777 
19 

8,152 
20,808 

141,661 මුළු ගභගවයුම් ආදහඹභ  143,161 174,935 

1,399,704 පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ 
බහණ්ඩහහය දහඹමනඹ 

3 1,394,119 1,025,749 
 

1,541,365 මුළු ආදහඹභ  1,537,280 1,200,684 

     

 විඹදභ    

1,129,600 පුශර ඳඩිනඩි 4 1,062,212 960,036 

90,500 භන් ගණඹදේ 5 90,496 29,935 

27,691 ළඳයීේ 6 19,601 28,154 

12,000 නඩමනතු ගණඹදේ 7 32,313 12,081 

182,250 ගේහ 8 168,456 80,326 

13,300 භහරු කිරීේ 9 12,664 11,384 

85,500 පුහුණු කිරීේ වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ  85,347 26,022 

524 ඳහ වළරීේ  524 - 

- ක්ඹවීේ 10 51,400 56,050 

-  පුනයහර්තන ගණඹදේ -  යහජය අංලගේ 
ධහරිතහ ර්ධන යහඳෘතිඹ  

  - 

- ගණාන ක්රභගවදඹ ංර්ධනඹ 
කිරීගේ පිරිළඹ ක්රභක්ඹ 

11 24,904 24,904 

1,541,365 මුළු විඹදභ   1,547,917 1,228,892           

- විඹදභ ුක්භවු ආදහඹගම් 

(ඌනතහඹ) 

 (10,637) (28,208) 
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 මුරය ප්රකහලනර ටවන්  

ටවන් 01  විගණන ගහසතු      

ඇසතගම්න්තු 

 2017 

   විසතයඹ    2017 2016 

රු.දවස      රු.දවස රු.දවස 

125,000  රළබීම්      

  යහජය ංසථහ, භණ්ඩර වහ යජඹට 

අඹමන අගනකුමන ආඹතන 

   54,738 63,256 

  ඳශහමන ඳහරන ආඹතන    27,459 20,985 

  ගොගණජන ගේහ භධයසථහන    1,240 1,160 

125,000   එකතු     83,437 85,401 

  රළබිඹ යුතු      

  යහජය ංසථහ, භණ්ඩර වහ යජඹට 

අඹමන අගනකුමන ආඹතන 

   12,229 34,661 

  ඳශහමන ඳහරන ආඹතන    30,058 15,334 

  ගොගණජන ගේහ භධයසථහන    2,056 1,108 

-  එකතු    44,343 51,103 

125,000  මුළු එකතු      127,780 136,504 

 

ටවන 02  ත්කම් අඳවයණඹ    

ඇසතගම්න්තු 

2017 

 විසතයඹ 2017   2016  

රු.දවස   රු.දවස  රු.දවස 

-  ලීඵඩු වහ උඳකයණ අඳවයණඹ    

-  ලීඵඩු වහ හර්ඹහර උඳයා ගණකුණුේ ටිනහභ 6  18,558 

-  ධහයා අඹ  -  0 

-  ලීඵඩු වහ උඳයා අඳවයාගඹන් රහබඹ  6  18,558 

  ඳරිගණක වහ දෘඩහකහංග අඳවයණගඹන්     

-  ඳරිා වහ දෘඩුහං ගණකුණුභ ටිනහභ 13  2,250 

  ධහයා අඹ -  0 

-  ඳරිා වහ දෘඩුහං අඳවයාගඹන් රහබඹ 13  2,250 

-  ත්කම් අඳවයණගඹන් රහබඹ 19  20,808                    
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ටවන 03  පුනයහර්තන විඹදම් වහ බහණ්ඩහගහය දහඹකත්ඹ  

ඇසතගම්න්තු 

2017 

 විසතයඹ  2017  2016 

රු.දවස   රු.දවස   රු.දවස 

1,399,704  පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ 

බහණ්ඩහහයගඹන් රද අග්රිභ 

1,317,815  944,795 

-  ක්ඹවීේ වහ රළබිඹ යුතු අග්රිභ 51,400  56,050 

-  ගණාන ක්රභගවදඹ ංර්ධනඹ කිරීගේ 

පිරිළඹ 

24,904  24,904 

1,399,704  පුනයහර්තන විඹදම් වහ බහණ්ඩහගහය 

දහඹකත්ඹ  

1,394,119   1,025,749 

 

ටවන 04  පුේගර ඳඩිනඩි    

ඇසතගම්න්තු 

2017 

 විසතයඹ 2017  2016 

රු.දවස     රු.දවස 

641,500  ළටුප්ත  වහ ගවතන 590,968  447,334 

8,000  අතිහර වහ නිහඩු දින දිභනහ 7,606  4,619 

480,100  අගනකුමන දිභනහ 463,638  508,083 

1,129,600  එකතු 1,062,212  960,036 

 

ටවන 05  ගභන් විඹදම්    

ඇසතගම්න්තු 

2017 

 විසතයඹ 2017  2016 

රු.දවස     රු.දවස 

13,500  ගශශිඹ 13,498  10,488 

77,000  ගණගශීයඹ 76,998  19,447 

90,500  එකතු 90,496  29,935 

 

ටවන 06  ළඳයීම්    

ඇසතගම්න්තු 

2017 
 විසතයඹ 2017  2016 

රු.දවස   රු.දවස  රු.දවස 

13,091  ලිපිද්රය වහ හර්ඹහර අලයතහ 5,439  16,989 

14,000  ඉන්ධන 13,562  10,665 

600  ආවහය ඳහන වහ නිර ඇදුේ 600  500 

27,691  එකතු 19,601  28,154 
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 ටවන 07  නඩත්තු විඹදම්     

ඇසතගම්න්තු 

2017 

 විසතයඹ 2017 

 

 2016 

 

දවස   දවස  දවස 

5,000  ගභ ටර් හවන 5,368  5,970 

6,000  පිරිඹත, ඹන්ත්ර වහ උඳයා 6,275  5,114 

1,000  ගොඩනළගිලි ව ඉදිකිරීභ  20,670  997 

12,000  එකතු  32,313  12,081 

 

ටවන 08  ගේහ    

ඇසතගම්න්තු 

2017 

 විසතයඹ 2017  2016 

රු.දවස   රු.දවස   රු.දවස 

21,000  ප්රහවන 20,504  18,707 

20,000  තළඳළල් වහ ංනිගවදනඹ 20,018  16,806 

15,500  ගණදුලිඹ වහ ජරඹ 16,444  13,410 

17,500  ඵදු කුලී වහ ඳශහමන ඳහරන ආඹතන ඵදු 17,099  608 

62,250  ගභගවයුේ ල්ඵදු 48,817   

46,000  අගනකුමන 45,574  30,795 

182,250   එකතු  168,456  80,326 

 

ටවන 09  භහරු රීමම්    

ඇසතගම්න්තු 

2017 

 විසතයඹ 2017  2016 

රු.දවස   රු.දවස   රු.දවස 
800  දහඹ මුදල් වහ ේභහදේ 556  650 

12,500  යජගේ නිරධහරීන්ගේ ගශඳර ාඹ භත 
ගඳොලී 

12,108  10,734 

13,300  එකතු 12,664  11,384 
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ටවන 11    විගණන ක්රභගේදඹ ංර්ධනඹ රීමගම් විඹදම්     

විසතයඹ 2017  2016 

 රු.දවස  රු.දවස 

2017 ජනහරී 01 දිනට ගලේඹ 126,476  151,380 

2017 ර්ඹට අදහශ පිරිළඹ ක්රභක්ඹ (පිරිළගඹන් ිනඹඹට 
10) 

(24,904)  (24,904) 

2017 ගදළම්ඵර් 31 දිනට ගලේඹ 101,572  126,476 

 

ටවන 12     ගතොගඹ     

විසතයඹ 2017  2016 

 රු.දවස  රු.දවස 

ගට නර් 1,903  3,397 

ලිපිද්රය වහ හර්ඹහරයීඹ අලයතහ 10,706  1,560 

ටඹර් වහ ටියු. 844  856 

නීඳහයක් බහණ්ඩ  335  194 

එකතු 13,788  6,007 

 

 

 

ටවන 10     ගේඳර, පිරිඹත වහ උඳකයණ 

විසතයඹ  ුඩම් 

 

ගගොඩනළගිලි 

 

ගභ ටර් 

හවන 

 

ඳරිගණක 

වහ 

දෘඩහංග 

ගෘව 

බහණ්ඩ 

වහ 

උඳකයණ 

මුේ යණ 

ඹනත්රඹ 

 

විදුලි 

ග ඳහනඹ 

වහ විදුලි 

ජනක 

ඹන්ත්ර 

එකතු 

 

 රු.දවස රු.දවස රු.දවස රු.දවස රු.දවස රු.දවස රු.දවස රු.දවස 

පිරිළඹ         

2017 ජනහරී 01 

දිනට ගලේඹ 

 

256,147 

 

781,203 

 

119,919 

 

133,787 

 

112,477 

 

26,023 

 

15,830 

 

1,445,386 

එතු කිරීේ - - - 16,647 11,937 - - 28,584 

අඳවයාඹ කිරීේ - - - (32) (477) - - (509) 

2017 ගදළම්ඵර් 

31 දිනට ගලේඹ 

256,147 

 

781,203 119,919 150,402 123,937 26,023 15,830 1,473,461 

ක්ඹ රීමම්         

2017 ජනහරී 01 

දිනට ගලේඹ 

 

- 

 

70,999 

 

68,521 

 

126,680 

 

89,850 

 

6,506 

 

2,463 

 

365,019 

අඳවයාඹ ශ 

මනේ 

ගනුගන් ක්ඹ 

- - - (32) (477) - - (509) 

එතු කිරීේ - 15,624 14,990 5,033 13,660 1,301 792  51,400 

2017 ගදළම්ඵර් 

31 දිනට ගලේඹ  

- 86,623 83,511 131,681 103,033 7,807 3,255 415,910 

2017 ගදළම්ඵර් 

31 දිනට ශුේධ 

අගඹ 
256,147 694,580 36,408 18,721 20,904 18,216 12,575 1,057,551 
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 ටවන 13   යජගේ නිරධහමන්ට අත්තිකහයම්     

විසතයඹ 2017  2016 

 රු.දවස  රු.දවස 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ගේගේ නිඹතු නිරධහරීන්ගන් අඹගණඹ යුතු 
ගලේ එතු  

218,917  211,655 

ගනමන ගදඳහර්තගේන්තුරට සථහන භහරුවීේ රඵහ ගිඹ 
නිරධහරීන්ගන් අඹගණඹ යුතු ගලේ එතු  

149  330 

ගණශ්රහභ ගිඹ වහ මිඹගිඹ නිරධහරීන්ගන් අඹගණඹ යුතු ගලේ එතු  1,342  1,339 

තනතුය අතවළය ගිඹ නිරධහරීන්ගන් අඹගණඹ යුතු ගලේ එතු 304  662 

ගේඹ අන් ශ නිරධහරීන්ගන් අඹ අඹ ඹඅතු ගලේ 
එතු  

588  333 

එකතු  221,300  214,319 

 

ටවන 14   රළබිඹ යුතු විගණන ගහසතු    

විසතයඹ 2017  2016 

 රු.දවස  රු.දවස 

ංර්ධන බහ 30  30 

භවහ නය බහ 19,641  20,229 

නය බහ 27,418  34,087 

ප්රහගශීයඹ බහ 22,081  17,454 

යහජය ංසථහ, භණ්ඩර වහ අගනකුමන යහජය ආඹතන  88,458  101,583 

ගොගණජන ගේහ භධයසථහන  9,926  10,852 

ආයථි භධයසථහන  -  64 

එකතු  167,554  184,299 

 

ටවන 15    උඳචිත විඹදම්     

විසතයඹ  2017  2016 

 රු.දවස  රු.දවස 

දුේරිඹ ඵරඳත්ර  - නිහඩු 750  301 

දුේරිඹ ඵරඳත්ර - යහජහරී භන් -  2 

අගනකුමන ගණඹදේ  45  270 

තළඳළල් හසතු  11  23 

දුයථන බිල්ඳමන  632  330 

ජර වහ ගණදුලි බිල්ඳමන  1,327  112 

හවන අළුමනළඩිඹහ  -  3 

හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු  -  51 

එකතු  2,765  1,092 

 

ටවන 16   මුරධන විඹදම් වහ ගඳොදු තළන්ඳත් ගිණුභ වහ බහණ්ඩහගහය දහඹකඹ  

විසතයඹ 2017  2016 

    රු.දවස 

යජගේ නිරධහරින්ට අමනතිහයේ වහ  221,300  214,319 

තළන්ඳමන ගිණුභ වහ  (11,358)  (19,473) 

සථහය මනේ වහ  433,340  434,602 

 එකතු  643,282  629,448 
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ටවන 17  යහජය අංල ධහරිතහඹ ර්ධනඹ යහඳෘතිගේ දහඹකඹ  

 

විසතයඹ 2017  2016 

   රු.දවස  රු.දවස 

සථහය මනේ වහ  624,211  645,765 

ගණාන ක්රභගවදඹ වහ  101,572  126,476 

එකතු  725,783  772,241 
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2017 ර්ගේදී ප්රසිේධ කශ විගලේ විගණන 

හර්තහලින් ම්පිණ්ඩනඹ කයන රද විගණන 

නිමක්ණ 
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හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයහංලඹට 

අඹත් යහඳෘතිඹක් න ගිං නි්වරහ වළයවුම් යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භක රීමභ පිළිඵ විගලේ විගණන හර්තහ 

 
හරිභහර් ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ටයුතු 

ආයේබ ය තිබුණු ගිංනිල්රහ වළයවුේ 

යහඳෘතිඹට අදහශ හර්තහක් රඵහ ගදන 

ගර යහජය ගිණුේ හය බහ ගණිනන් භහ 

ගත යනු රළබ දළනුේදීභ භත ගභභ 

හර්තහ ඉදිරිඳමන යන රදී. ඒ අනු යන 

රද ඳරීක්හ කිරීේරදී අනුහයාඹ වු ප්රධහන 

ගණාන නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

 

2009 ඔක්ගත ඵර් 31 දින ගිං නිල්රහ 

යහඳෘතිඹ ඇතුළු ඹහන් ඔඹ ව භල්තු ඔඹ 

ඹන යහඳෘති 3 වහ හර්භහර් වහ ජර 

ශභනහයා අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහ 

වහ  භවජන චීන මුවහණ්ඩුගව ලිඹහඳදිංචි 

China CAMC Engineering Co. Ltd. 

(CAMCE) භහභ භඟ අගඵ ධතහ 

ගිගණසුභට එශම තිබුණි. එභ අගඵ ධතහ 

ගිගණසුභ පිළිඵ වන් ය 2009 

ගනොළේඵර් 05 දින හර්භහර් වහ ජර 

ශභනහයා අභහතයයඹහ ගණිනන් අභහතය 

භණ්ඩර ංගශලඹක් ඉදිරිඳමන ය තිබුාමන, 

එභගින් ගිං නිල්රහ යහඳෘතිඹට අදහශ 

අනුභළතිඹ අගප්ත ක්හ ය ගනොතිබුණු අතය, 

එභ ංගශලඹ පිළිඵ මුදල් වහ 

ක්රභේඳහදන අභහතයයඹහගේ නිරීක්ා 

භගින්ද ඹහං ඔඹ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

වහ එඟතහඹ ඳර ය තිබුණි. එකී 

එඟතහඹට ඹටමන 2009 ගනොළේඵර් 18 

දින අභහතය භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණි. එභ අභහතය භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ 

ඳරිදි CAMCE භහභ ගණිනන් පර්ා 

ලයතහ අධයඹන හර්තහ ඉදිරිඳමන 

කිරීගභන් ඳසු 2014 ළප්ත තළේඵර් 02 දින ගිං 

නිල්රහ වළයවුේ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ ගර ශිර්ඹ ඹටගමන ඒ වහ 

අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණි.  

 

ඒ අනු මුදල් අභහතයහංලගේ 

ගල්ේයඹහගේ අන් නිරීක්ාද 

ළරළකිල්රට ගන ක්රිඹහයන ගර නිඹභ 

ය අභහතය භණ්ඩරඹ ගණිනන් 2014 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණි.  ඒ අනු එභ අභහතය භණ්ඩර 

ංගශලගේ ගදන ගඹ ජනහ අනු 

CAMCE භහභ EPC ගොන්ත්රහමනතු  

රඵහ දීභට තීයාඹ ය 2014 ගනොළේඵර් 

05 දින ගිගණසුභට එශම තිබුණි.  

 

ගභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීගේදී 

අනහයාඹ වු ගණාන නිරික්ා 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 යහඳෘතිඹට අදහශ ගිගණසුගේ ඳසන 

න්තිඹ ඹටගමන දක්හ ඇති රුණු 

ිනඹල්ර ේපුර්ා වීගභන් ඳසු 

ගදඳහර්ලගේ එඟතහගඹන් ගතොය 

ගිගණසුභ අමනන් ශ දින ිනට ර්ඹක් 

ඇතුශත යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ 

තමනමනඹට ඳමන ගනොන අසථහදී 

ගිගණසුභ අරංගු ගව. ඒ අනු 

ඳළවළයවළරීේ තමනමනඹ තුශ ගේ න ගණට 

ගිගණසුභ නීතිභඹ ලගඹන් අරංගු ගණඹ 

යුතු තිබුණි. 

 2009 ඔක්ගත ඵර් 31 දින CAMCE 

භහභ භඟ ගිං නිල්රහ යහඳෘතිඹ 

ඇතුළු ඹහන් ඔඹ ව භල්තු ඔඹ ඹන 

යහඳෘති 03 ට අදහශ අමනන් ය 

තිබුණු අගඵ ධතහ ගිගණසුභ වහ ඳහද 

ව රුණු ප්රභහාමන ගර ලිඛිත හක්ෂි 
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භගින් තවවුරු වී ගනොතිබීභ නිහ එශම 

තිබුණු ගිගණසුගේ ගණනිගණදබහඹ ප්රලසනත වී 

තිබුණි. 

 යහඳෘතිඹට අදහශ ගඵොගව  

ලිඹකිඹගණලිරට ගිං නිල්රහ යහඳෘතිඹ 

පිළිඵ වන් ය තිබුාමන, එභ 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභට අදහශ ඉදිරි 

ටයුතු වහ නිලසචිත එඟතහඹන්, 

නිර්ගශලඹන් ගව  අනුභත කිරීේ එභ 

ගල්නර වන් ගනොතිබුණි.  

 2009 ගනොළේඵර් 18 දින ඉදිරිඳමන 

යන රද  අභහතය භණ්ඩර ංගශලඹ 

වහ රඵහ දී තිබුණු අනුභළතිඹ අනු 

CAMCE භහභ ගණිනන් යහඳෘතිඹ 

ේඵන්ධගඹන් පුර්ා ලයතහ 

අධයඹනඹක් ිනදු යන රද අතය එහි 

අහන ලයතහ හර්තහ 2011 අගප්රේල් 

භහගේදී අභහතයහංලඹ ගත ඉදිරිඳමන 

ය ඇති ඵ 2014 ළප්ත තළේඵර් 02 

දිනළති අභහතය භණ්ඩර ංගශලගේ 

වන් ය තිබුාමන, යහඳෘතිඹ වහ 

එළනි අනුභළතිඹක් රඵහ දී ගනොභළති 

ඵමන, එගශ ගොන්ත්රහමනරුගන් 

ලයතහ අධයඹනඹක් ළවීභ ගව  

හර්තහක් රඵහ ළනීභද ේඵන්ධතහන් 

අතය ළටුේහරී තමනමනඹක් ඵමන 

නිරීක්ාඹ ගණඹ.     

 CAMCE භහභ ගණිනන් අභහතයහංලඹ 

ගත රඵහ ගදන රද ලයතහ අධයඹන 

(Feasibility Report) හර්තහ 

භහගර නනඹ ය භහ 04 ක් ඇතුශත 

අහන හර්තහ ඉදිරිඳමන කිරීභට 

භවළලි උඳගශල  හර්ඹහංලඹ ගත 

ඳයහ තිබුාද, එභ අන් හර්තහ 

2017 ඔක්ගත ඵර් භහඹ න ගණටමන රඵහ 

දී ගනොතිබුණි.  

 2014 ළප්ත තළේඵය  02 දින ඉදිරිඳමන 

යන රද අභහතය භණ්ඩරගේ 

ංගශලගේ ඳරිදි අභහතය භණ්ඩරගේ 

අනුභළතිඹ ඳරිදි භවජන චීන මුවහණ්ඩු 

භගින් වන ගොන්ගශින භත අයමුදල් 

ඳඹහ ළනීභ ගණගශල ේඳමන 

ගදඳහර්තගේන්තුට ඳළළරිඹ යුතු 

තිබුාමන, එභ ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ඒ 

වහ චීන යජඹ භඟ ඉදිරි ටයුතු ශ 

ඵට හක්ෂි ගණානඹට ඉදිරිඳමන 

ගනොවීඹ. 

 මුදල් අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහගේ 

අන් නිරීක්ාද ළරළකිල්රට ගන 

ක්රිඹහයන ගර නිඹභ ය අභහතය 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් 2014 ළප්ත තළේඵර් 30 

දින රඵහ දී තිබුණු අනුභළතිඹ ඳරිදි මුදල් 

අභහතයහයඹහගේ අන් නිර්ගශලඹට 

අදහශ ටයුතු ශ ඵට ගතොයතුරු 

අනහයාඹ වී ගනොතිබුණි.  

 යහඳෘතිඹ වහ එශම තිබුණු ගිගණසුගේ 

05(d)  ප්රහය යහඳෘතිඹට අදහශ භත 

ගණභර්ලන ටයුතු ආයේබ කිරිභ වහ 

යහඳෘතිගේ ඇසතගේන්තු 

ටිනහගභන් ිනඹඹට 15  ළඩ පර්ළු 

අමනතිහයේ ගොන්ත්රහමනරු ගත රඵහ 

දීගේදී ඳවත වන් ගොන්ගශින ඉටු 

ශ යුතු තිබුණි.  

 

- ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී 

ජනයජගේ ව භවජන දීන 

මුවහණ්ඩුගව අදහශ ආඹතනලින් 

අලය අනුභළතිඹන් රඵහ ළනීභ. 

- ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී 

ජනයජගේ මුදල් අභහතයහංලඹ (User 

Credit) වහ භවජන චීන 

මුවහණ්ඩුගව ාඹ රඵහ ගදන 

ආඹතනඹගේ (Lender) ාඹ ගිගණසුභ 

ේපර්ා වීභ. 

ඉවත අලයතහඹන් 2017 ගනොළේඵර් 

15 දින න ගණටමන ඉටු ය ගනොතිබුණි. 

 අදහශ භහභ ගත ළඩ පර් 

අමනතිහයේ මුදර රළබුණු ඳසු, 

යහඳෘතිඹට අදහශ ටයුතු භහභ 

ගණිනන් ආයේබ ශ ඵ වන් යමින් 

ිනඹ තහක්ණි ගණගලේඥිනන් ශ්රී රංහ 

තුශ ගඹොදහ අහන භ ගණභර්ලන 

ආයේබ කිරීභට භහභ ගණිනන් හරිභහර් 

වහ ජර ේඳමන ශභනහයා  
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 අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහගේ උඳගදස 

ඉල්රහ තිබුා ද ඒ පිළිඵ උඳගදස රඵහ 

දීභ ිනදු ය ගනොතිබුණි.  

 2014 වහ 2015 ර්ඹර හර්ෂි 

අඹළඹ ඇසතගේන්තු භගින් ගභභ 

යහඳෘතිඹ වහ පිළිගලින් රු.මිලිඹන 

1.5 ක් වහ රු.මිලිඹන 40.0  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුාමන, මුදල් ගයගුරහින 94 ට 

ඳටවළනි එභ ප්රතිඳහදන සීභහද ඉක්භහ 

ගණඹදේ ය තිබුණි. 

 යහඳෘතිඹ ගනුගන් හර්ෂි අඹළඹ 
ඇසතගේන්තුගන් රහ තිබුණු 
ප්රතිඳහදනද ඉක්භහ රු.මිලිඹන 4,011.05 
ක් ළඹ ය තිබුාමන, 2017 ගනොළේඵර් 
15 දින න ගණටමන ඉන් කිිනදු ප්රතිරහබඹක් 
ශ්රී රංහ යජඹ ගත රළබී ගනොතිබුණි.  ඒ 
අනු රු.මිලිඹන 4,011.05 ක් ටිනහ 
යහජය ේඳමන භහ 18 ට ළඩි හරඹක් 
මුළුල්ගල් ඵහහිය ගණගශීයඹ ඳහර්ලඹක් 
ගත ඳරිවයාඹ කිරිභ වහ රඵහ දී 
තිබීභ යහජය ේඳමන අඹථහ ඳරිවයාඹ 
කිරීභට ඉඩ දී තිබුණි.  

 යහඳෘතිඹ ගවේතුගන් ඇතිගණඹ වළකි 
ඳහරිරි ඵරඳෆභ පිළිඵ ඳතින 
අගණනිලසචිතතහඹ ගවේතුගන් යහඳෘතිඹ 
නතය ය යහඳෘතිඹ ඇැකඹීභට ප්රථභ 
ගණපතභමන ගණභර්ලනඹක් කිරීභට තීයාඹ 
ය ඇති ගවිනන් යහඳෘතිඹට අදහශ 
ටයුතු තහහලි නතය යන 
ගරමන ගේ න ගණටමන රඵහ දී ඇති ළඩ 
පර් අමනතිහයේ යහඳෘතිඹ වහ ළඹ 
ගනොය ආඳසු රඵහ ගදන ගරමන යජගේ 
නිසහලාඹ රද ඳසු යහඳෘතිගේ 
ටයුතු වහ එභ අමනතිහයේ නළත 
රඵහ ගදන ඵමන හර්භහර් වහ 
ජරේඳමන ශභනහයා 
අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහ ගණිනන් 
CAMCE භහභ ගත දන්හ තිබුා ද 
එගර අමනතියේ මුදර ලස රී රංහ 
ජනයජඹ ගත රඵහ දී ගනොතිබුණි.  

 යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරිභ වහ 2014 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින අභහතය භණ්ඩරඹ 

අනුභත ය තිබුා ද එඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ වහ 2015 ර්ඹට ප්රභහාමන 

ප්රතිඳහදන රහ ළනීභට අභහතයහංලඹ 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 

 ගොන්ත්රහමන භහභ ගණිනන් ඉදිරිඳමන ය 

තිබුණු ළඩ පුර් අමනතිහයේ ගනුගන් 

වු ඇඳයඹ 2017 ගදළේඵර් 08 දින 

අන් වීභට තිබුා ද, එඹ දිර්ක ය 

ළනීභට ගව  එඹ මුදල් ය ළනීභට 

ගව  2017 ගනොළේඵර් 15 දින න 

ගණටමන අභහතයහංලඹ අගඳොගවොමන වී 

තිබුණි. 

 ආර්ථි ශභනහයා නිර මිටුගව 

(Officials committee on Economic 

Management)  හර්තහට එහි 

හභහජිගඹකු න භවනය වහ 

ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයයඹහ 

අමනන් ය ගනොතිබුණි. 

 

නිගභන   

 ගභභ යහඳෘතිඹට අදහශ යහඳෘතිඹ 

වදුනහළනීභ, ගොන්ත්රහමනරුගකු 

ගත යහ ළනීභ, අමනතිහයේ රඵහ දීභ, 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ ඳසු ගණඳයේ කිරිභ 

ඹන රුණුරදී භනහ ළරළසුේ 

ළළසීභ, ගණනිගණදබහඹ ආයක්හ කිරීභ, 

ගයගුරහිනරට අනුතවීභ ආදිඹ කි 

යුතු ඳහර්ල ගණිනන් ළරළකිඹ යුතු 

භට්ටමින් ඳළවළය වළය ඇති ඵ නිභනඹ 

යනු රළග..  

 ගභභ ක්රිඹහලිගේ දී යජඹ ළඹ ය ඇති 

මුදරට හගප්ත ක් කිිනදු ළරළකිඹ යුතු 

ප්රතිරහබඹක් රළබී ගනොභළති ඵළගණන් 

එගශ යජගේ ේඳමන අනහර්ථි ගර 

උඳගඹ ජනඹට රක්වීභට ඉඩඩ ගණය 

ශ ඵරධහරීන් වහ කි යුතු ඵ 

නිභනඹ යනු රළග..  

 අදහශ අමනතිහයේ මුදර ගවීභ වහ 

ප්රභහාමන ප්රතිඳහදන ගනොභළති ඵ 

තවවුරු වී තිබිඹදීමන ඒ පිළිඵ නිින 

ළරළකිල්ර ගනොදක්හ අයමුදල් නිදවස 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් එට හර්භහර් 

වහ ජරේඳමන ශභනහයා 

අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහ ෘජුභ 

කි යුතු ඵ නිභනඹ යනු රළග..  
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විරත්තියිකුරම් යක්ෂිත නහන්තයඹ අබහවිතඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් සිදු කයන රද විගලේ විගණනඹ 

ඉවත වන් හර්තහ 2017 ගදළේඵර් 13 

දින රු ථහනහඹතුභහ ගත ඉදිරිඳමන 

යන රදී. එභ හර්තහගව ඇතුශමන ප්රධහන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  
 

න ංයක් ජනයහල්යඹහ ගත යක්ෂිත 

නහතයඹක් ලගඹන් ඳයහ දී තිබුණු 

භමිබහඹ ගොටක් ගවළිගඳගවළි ය 

නිහ ඉදිකිරීභ ේඵන්ධගඹන් භවජනතහ 

අතය ඇති ව ගණගණධ භතහදඹන් වහ ඒ පිළිඵ 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණහදරදී ගවළිදයව රුණු 

ළඹුරින් ඳරීක්හ ය ඵළලීභ වහ ගභභ 

හර්තහ නිකුමන යන රදී.  

2009 භළින 07 දින ජනහපතඳතිතුභහ ගණිනන් 

උතුරු ඳශහමන ංර්ධනඹ කිරිභ වහ 

හර්ඹහධ ඵරහඹක් ඳමන ය තිබුණි. එභ 

ඵරහගේ ප්රධහන අයමුණු අතය අතළන්ව 

පුශරඹන් නළත ඳදිංචි කිරිභ වහ ඔවුන් 

පුනරුමනථහඳනඹ, උතුරු ඳශහගමන ංර්ධනඹ 

වහ ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ ගව. 

ජනහපතඳති හර්ඹහධ ඵරහඹ ගණිනන් 

2012 ගනොළේඵර් 12 දින තභ ටයුතු ඉටු 

ය ළනීභ වහ මිටුක් ථහපිත ය 

හර්තහ ළහ තිබුණි. මිටුගව ගඹොමු 

කිරීගේ අනුගශල (Term of Prefernce) ඳවත 

ඳරිදි ගණඹ.  

 ග්රහභ නිරධහරී ේ අනු අතළන් ව 

ඳවුල් ව පුශරඹන් ේඵන්ධ 

ඇසතගේන්තු කිරිභ. 

 2009 ර්ඹට ගඳය ව ඳසු නළත 

ඔවුන්ගේ ේභහනරට ඳළමිණි ඳවුල් 

ව පුශරිනන් වඳුනහ ළනීභ 

 නළත ඳළමිණිඹ වළකි පුශරිනන් වහ 

ඳවුල් ංයහ පිළිඵ ඇසතගේන්තු 

කිරිභ. 

 ෆභ ේභහනඹටභ ර්තභහනගේ 

ඳතින ඉඩේර ඳරිඹ. 

 ෆභ ර්ගීයාඹක් අනු ඉඩේ 

අහිමිවීභට ගවේතු වඳුනහ ළනීභ. 

 නයක්ෂිත ගව  නජීවී යක්ෂිතලින් 

ඳරිබහහිය ඇති ඉඩේ ප්රතිංසයාඹ 

ගොමින් බහගව  ගව  යජගේ ඉඩේ 

පිළිඵ තක්ගේරුක් කිරීභ. 

 නිදවස කිරීභට ඇති ඉඩේර සබහඹ 

ව ර්තභහන තමනමනඹ පිළිඵ හර්තහ 

කිරිභ. 

 මුභහනර ඉඩේ අහිමි පුශරඹන් අඩු 

කිරීභ වහ ගනමන සුදුසු ගණදුේ 

ගඹ ජනහ කිරිභ. 

මිටු ගණිනන් 2012 ඔක්ගත ඵර් 15 දින 

හර්තහක් ඉදිරිඳමන ය තිබුණි. එභ 

හර්තහගව 4.2.1(v) ගේදගඹහි මුලි 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහලගේ අක්ය 

1045  ප්රභහාඹක් අතළන්ව ඳවුල්රට 

රඵහදීභට ගඹ ජනහ ය තිබුණි. ගගේ වුද, 

න යක්ෂිතගඹන් ඉඩේ රඵහදීභට ගනොවළකි 

ඵට නිර්ගශල ය තිබුණි. න යක්ා 

ගදඳහර්තගේන්තු ගව  නජීගණ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගව  ඳහරනඹ ගනොයන 

ළරෆ “යජගේ අගලේ ළරෆ“ ලගඹන්  

ප්රහගශීයඹ ගල්ේරුන් ඹටගමන ඳහරනඹ 

ගව. ගභභ අගලේ ළරෆ ගනමන ඳරිවයා 

ටයුමනතක් වහ ගඹොදහ ළනීභට අලය 

න්ගන් නේ අන්තර් අභහතය මිටුට 

ගඹොමු ය ගඹ ජනහ අනුභත න්ගන්නේ 

ඳරිය ඳනත ඹටගමන ඳරිය ඇළයීභට 

රක් ය සුදුසු ගොන්ගශින අනු ඉඩේ 

රඵහදීභ වහ ඉඩේ ගොභහරිස ගත 

නිදවස යනු රඵන ඵ වන් ගව. 2013 

අගප්රේල් 30 දින ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්ති අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහගේ 
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 ප්රධහනමනගඹන් අන්තර් අභහතයහංල මිටු  

ැකසවීභක් ඳමනහ තිබුණු අතය එහිදී ඉඩේ 

ගොභහරිස ජනයහල් ගත භන්නහයභ 

දිස්රික්ගේ ඉඩේ අක්ය 1080 ක් නිදවස 

කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ දි තිබුණි. “පිච්නහින 

න්නිකුරභ “ භහර්ඹට ඹහඵද පිහිටි 

ගණරමනතිිනකුරේ න යක්ෂිතගේ අක්ය 650 

ක් ද ඇතුළු අක්ය 1420 ක් ප්රහ ගශීයඹ 

ගල්ේරුන් ගත නිකුමන කිරීභ වහ දිහ 

න නිරධහරීන්ට න යක් ජනයහල් ගණිනන් 

උඳගදස රඵහ දී තිබුණි.  

2012 ඔක්ගත ඵර් 10 දිනළති ර්භහන්ත වහ 

හණිජ ටයුතු අභහතයයඹහගේ 

ප්රධහනමනගඹන් ජනහපතඳති හර්ඹහධන 

ඵරහගේ ගල්ේයඹහ ව අභහතයහංල 

නිරධහරීන් භඟ ැකසවීභක් ඳමනහ ඉඩේ 

ගනොභළති ඵ වදුනහ ගන තිබුණු මුසලිේ 

ඳවුල් 1371 ක් වහ ඳර්නස 80 ඵළගින් 

අලය ඉඩේ ප්රභහාඹ ගණරමනතිිනකුරේ න 

යක්ෂිතගඹන් රඵහ ළනීභ වහ න යක් 

ජනයහල්යඹහ ගත ඉල්ලීේ ය එභ ප්රගශල 

නිදවස ය ළනීභට ටයුතු ශ යුතු ඵට 

තීයාඹ ය තිබුණි. තද, අට ේභහනර 

ඇති ඉඩේ කුඹුරු ගොගණතළනට සුදුසු ඉඩේ 

ඵමන, එභ ඉඩේ නිහ ඉදිකිරීභට නුසුදුසු 

ඵටමන රුණු දක්හ තිබුණි. 2012 භළින 21 

දිනළති අං 1759 2 දයන අතිගණගලේ ළට් 

ඳත්රගේ ඳරයන රද නිගවදනඹක් භගින් 

භන්නහයේ දිස්රික්ගේ මුලි ප්රහගශීයඹ 

ගල්ේ ගොට්ධහලඹ තුශ පිහිටි ගවක්ටඹහය 

2108 ක් ව ගණලහරමනගඹන් යුතු 

ගණරමනතිිනකුරේ නහන්තයඹ 2012 ජුනි 10 

දින ිනට යක්ෂිත නහන්තයඹක් ගරට 

ප්රහලඹට ඳමන ය තිබුණි. උතුරු 

නළගනහිය ඳශහමනර ඉඩේ ගඵදහදීගේ 

ටයුතු තහහලි අමනහිටුවීභට අභහතය 

භණ්ඩරඹ තීයාඹ ය ඇති ඵ ප්රහගශීයඹ 

ගල්ේ මුහුදුඵඩ ඳමනතු ගත 2012 

ජනහරී 06 දින ඉඩේ ගොභහරිස ජනයහල් 

ගණිනන් දන්හ තිබුණි. එගේ තිබිඹදී ඉඩේ 

ගඵදහදීභ ප්රහගශීයඹ ගල්ේ මුලි ගණිනන් ිනදු 

ය තිබුණි. ගේ ේඵන්ධගඹන් ඳවත 

වන් නිරීක්ාඹන් යනු රළග.. 

 ගණරමනතිකුරේ නහන්තයඹ යක්ෂිත 

නහන්තයඹක් ලගඹන් යජඹ ප්රහලඹට 

ඳමනය තිබිඹදී න යක් ජනයහල් 

ගණිනන් එකී යක්ෂිතගඹන් අක්ය 650 ක් 

භන්නහයභ දිස්රික් ගල්ේ ගත 

අතළන්ව මුසලිේ ජනතහ නළත ඳදිංචි 

කිරීභ වහ නිදවස ය තිබුණි. එගේ 

නිදවස කිරීභට න යක් ජනයහල්ට 

අපතහරී ඵරඹක් ගව  ෛනති ඵරඹක් 

ගනොතිබුණි. 

 

 1980 අං 47 දයන ජහති ඳහරිරි 

ඳනගමන 23 (ඳ) න්තිගේ නිඹභඹ 

අනු 1993 ජුනි 24 දිනළති අං 772 22 

දයන ළට් ඳත්රගේ ඳශ ය ඇති 

ගණපතගණධහන අනු අක්ය 650 ක් ව 

යක්ෂිත ළරෆ ප්රගශලඹ එළිකිරීභට ගඳය 

ඳහරිරි ඇයීේ හර්තහක් රඵහත 

යුතු තිබුණි. ගගේ වුද, එඵදු 

හර්තහක් රඵහ ගන ගනොතිබුණි.  

 

 හණිජ වහ ර්භහන්ත අභහතයයඹහගේ 

ප්රධහනමනගඹන් 2012 ඔක්ගත ඵර් 05 

දින ඳළළති ැකසවීගේදී ගණරමනතිිනකුරභ 

යක්ෂිත නහන්තයගේ නළත ඳදිංචි 

කිරීභ වහ අලය ඉඩේ නිදවස යන 

ගර න ංයක් ජනයහල් ගත 

දළන්වීභට තීයාඹ ය තිබුණි. එගේ 

තීයාඹ කිරීභට ඉවත වන් 

අභහතයයඹහට අපතහරී ඵරඹක් 

ගනොතිබුණි.  
 

 ප්රහගශීයඹ ගල්ේ - මුලි  ගණිනන් 

ගණානඹට තවවුරු යන රද ඳරිදි 

2017 ජනහරී 04 දින න ගණට 

එළිගඳගවළි  යන රද අක්ය 650 ක් 

ව යක්ෂිත නහන්තයගේ ඳදිංචි කිරීේර 

තමනමනඹ ඳවත ඳරිදි ගණඹ.  
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- ඳවුල් 160 ක් වහ නිහ ඉදිකිරීේ 

ේපර්ා ය තිබුාමන, ඳදිංචි වී 

ගනොභළති ඳවුල් ාන 33 ක් වී 

තිබුණි. අර්ධ ලගඹන් ඉදිය ඇති 

නිහ ංයහ 131, නිහ ස 

ය ගනොතිබුණු නමුමන එළිගඳගවළි 

ය තිබුණු ඉඩේ ට්ටි ාන 706 

ක් වී තිබුණි. එගේ වුද, 2017 

ජනහරී 23 දින යන රද සථහනීඹ 

ඳරීක්ාඹ අනු ඉදිය තිබුණු 160 

කින් ිනඹඹට 10  ඳභා නිහ 

ප්රභහාඹ ඳභාක් ඳදිංචි ිනටින 

ඵ තවවුරු වී තිබුණි.  

- 2013 ර්ගේදී ගඵදහ ගන්ය 

තිබුණු ගභභ ඉඩේ ට්ටිර 

ඳදිංචිවීභ ඉතහ අතුටුදහඹ 

භට්ටභ ඳළළති අතය, ඒ අනු 

තය ලගඹන් ඉඩේ අහිමි වු අඹට 

ගභභ බිේ ගොටස රඵහ දී තිබුගණ්ද 

ඹන්න ප්රලසාහරී වී තිබුණි.  

 ග්රහභ නිරධහරීන් භඟ ගණාන 

නිරධහරීන් 2017 ගඳඵයහරී 28, භහර්තු 

01 ව 02 දිනඹන්හිදී නළත සථහනීඹ 

ඳරීක්ාඹක් ිනදු ශ අතය නළත ඳදිංචි 

ශ අඹගේ ඳවුල් 44  නිහ හ දභහ 

තිබුණි. එිනන් නිහ 41  දීර්ක 

හරඹ ිනට පුශරඹන් ඳදිංචි වී 

ගනොතිබුණි.  

 නළත ඳදිංචි කිරීේ ශ යුමනගමන 

යුශධගඹන් ඉඩේ අහිමි වී අතළන්ව 

ඳවුල් වුද, ඉඩේ රඵහ දී තිබුණු 

පුශරඹන් වට යුශධඹ නිහ ඉඩේ අහිමි 

වීභක් ිනදු වී ගනොතිබුණි.  

 ඉඩේ ට්ටි රඵහදීගේදී එක් අගඹකුට 

ඳර්නස 80  භමි ප්රභහාඹක් ගන්ය දී 

තිබුණු අතය, එඹට ඳදනභක් ගනොතිබුණි. 

මුලි ප්රහ ගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහලඹ 

ආන්නගේ ඇති නහනහටන් ප්රහ ගශීයඹ 

ගල්ේ ගොට්ධහලගේ ඳවුල් 56 ක් 

ඳදිංචි ය තිබුණු අතය, එක් ඳවුරට 

ඳර්නස 20 ක් ඵළගින් රඵහ දී තිබුණි. 

 අතළන් වන් ඳදිංචි කිරීභ වහ 2013 

ර්ගේදී ගභභ න යක්ෂිතගඹන් 

ගන්ය දී තිබුණු ගොටගේ 2017 

ර්ඹ න ගණටද ඉඩේ ට්ටි 706  

නිහ ඉදිකිරීේ ිනදු ය ගනොතිබුණි. 

එනේ එඹ මුළු ඉඩේ ට්ටි ප්රභහාගඹන් 

ිනඹඹට 68  ප්රභහාඹක් ගණඹ. ඒ අනු 

ළඵෆ ජනතහ අලයතහඹක් වහ ගභභ 

ඉඩේ ගන්ය දීභ ිනදු ය ගනොතිබුණි. 
 “උතුරු නළගනහිය ඳශහමනර ඳලසනහමන 

යුධ ළටුේ භගේ යජගේ ඉඩේර අදහශ 

ළටළු ගණදීගේ ඩිනේ ළඩටවන 

නළභළති“ 2013 ජනහරී භහගේ අං 

2013 01 දයන ඉඩේ ගොභහරිස 

ජනයහල්ගේ නගක්රල්ගේ 2.2.1.1 

ගේදගේ වන් ඳරිදි “පීඩහට ඳමන 

පුශරඹන්ගේ ඉඩේරට අදහශ 

ඳමනනහ ළටළු ගණදහ අන් න ගතක් 

ඉඩේ ගනොභළති අඹට ඉඩේ ගඵදහදීභ ිනදු 

ගනොශ යුතු ඵට අභහතය භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ප්රතිඳමනතිභඹ තීයාඹක් ගන 

ඇත.“ එගේ වුද, යක්ෂිත 

නහන්තයගඹන් ඉඩේ රඵහදීගේදී එඹට 

ඳටවළනි ටයුතු ය තිබුණි.  

 යජඹ තු ඉඩේ අනයගඹන් අල්රහ 

ළනීභ ඳහරනඹ කිරිභ වහ 2008 භහර්තු 

12 දිනළති අභහතය භණ්ඩර තීයාඹ 

අනු ඉඩේ ච්ගච්රිඹදී පුශරගඹකුට 

ගව  ඳවුල් ඒඹට රඵහ ගදන ඉඩේ 

ප්රභහාඹ සීභහ කිරිභට ටයුතු ශ 

යුතුඹ. එගේ තිබිඹදී එළනි ඒඹක් 

වහ ඳර්නස 80  භමිඹක් රඵහ දී 

තිබුණි.  

 ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහලඹ තුශ 

ළඵෆ ඉඩේ ගනොභළති තළනළමනතන් වඳුනහ 

ළනීභ ව ඒ ේඵන්ධගඹන් ටයුතු 

ශ යුතු ආහයඹ 2008 අග සතු 20 

දිනළති අං 2008 4 දයන ඉඩේ 

ගොභහරිස ජනයහල්යඹහගේ 

නක්රගල්ගේ නිලසචිත වන් ය 

තිබුාමන, ගභභ ප්රලසාත ඉඩේ ගඵදහදීභ 
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ේඵන්ධගඹන් එභ ගණපතගණධහන අනු 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි.   

 ඉඩේ ට්ටි 1030 ක් රඵහදී ඇති 

පුශරඹන් ඵහුතයඹක් පුමනතරභ 

දිස්රික්ගේ ඳදිංචි අඹ ඵට ඡන්ද හිමි 

නහභ ගල්නඹ අනු නහථ වු අතය, 

ඔවුන්ට එභ ප්රගශලගේ ඉඩේ ගනොභළති 

ඵ ප්රහල ය තිබුාද, එහි තයතහඹ 

ඳරීක්හට රක් ය ගනොතිබුණි. 

 න යක්ෂිතගේ ඳදිංචි කිරිභ වහ 

නිහ වහ ඳහයල් ඉදිකිරිභ“ඔගේහ 

න්සට්රක්න් ලිමිටඩ්“ (Omega 

Constraction Company (pvt.) Ltd. ) 

ගණිනන් ඉටු යමින් ිනටි අතය ඒ වහ 

යජගේ මරය දහඹමනඹක් ගනොභළති ඵ 

තවවුරු ගණඹ.  

 න යක්ෂිතගේ ඳවුල් ඳදිංචිඹ වහ න 

යක්ෂිතඹ ගවළිගඳගවලි කිරීගේදී ඉමන 

යන දළ ංසථහ ගත බහය දිඹ යුතු 

තිබුණි. ගගේ වුද, දළ ංසථහට 

රඵහ දී තිබුණු මුළු දළ ප්රභහාඹ ඳලු, 

බුරුත කන මීටර් 12.5 ක් ඳභාක් වු 

අතය, න යක්ෂිතගේ ගවළි ගොශ ප්ර 

ගශල ඳරීක්හ කිරීගේදී එඹ ගණඹ ගනොවළකි 

තමනමනඹක් ඵ නිරික්ාඹ ගණඹ. 

නිගභන  

 2012 භළින 21 දිනළති අං 1759 2 දයන 

අතිගණගලේ ළට් ඳත්ර ගේ 

“ගණරමනතිිනකුරභ යක්ෂිත නහන්තයඹ“ 

ගර ප්රහලඹට ඳමන ය ඇති 

නහන්තයගඹන් අක්ය 650  

ගොට පුශරිනන් ඳදිංචි කිරිභ වහ 

න යක් ගණිනන් නිදවස ය තිබුාද, 

එඹ ඳතින නීතිඹට ඳටවළනි ඵට 

නිභනඹ යනු රළග.. 

 යක්ෂිත නහන්තයගේ ගොටක් 

ගවළිගඳගවළි කිරීගභන් ිනදු ගණඹ වළකි 

ඳරිය වහනිඹ ේඵන්ධගඹන් ඳතින 

නීතිඹට අනු ඳහරිරි ඵරඳෆභ පිලිඵ 

ඇළයීභක් (Environmental Impact 

Assessment ) ශ යුතු වුද, එගේ ිනදු 

ය ගනොතිබුණු ගවිනන් න යක්ෂිතඹට 

ිනදු ව වහ ඉදිරිගේදී ිනදුන ඳරිය වහනිඹ 

ේඵන්ධගඹන් පිඹය ළනීභට ටයුතු 

ය ගනොතිබුණු ඵ නිභනඹ යනු 

රළග.. 

 යක්ෂිත නහන්තයඹ තුශ ඉදිශ 

නිහර ඳදිංචිවීගේ තමනමනඹ ව 

ඳවුල් වහ ගන්ශ බිේ ට්ටිර 

දීර්ක හලීන නිහ ඉදි ගනොකිරීගේ 

ළරකිල්රට ළනිගේදී ඉඩේ ගනොභළති 

අතළන් ව ඳවුල් වහ ගභභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ වී ගනොතිබුණු ඵ නිභනඹ 

යනු රළග.. 

 උතුරු නළගනහිය යුශධගඹන් අතළන්ව 

තභ ඉඩේ අහිමි ව ඳවුල්රට තභන් 

ගඳය ඳදිංචි මුල් ඉඩේ රඵහදීභ ජනහපතඳති 

හර්ඹහධන ඵරහගේ ප්රධහන අයමුා 

වුද, එඹට ඳටවළනි ඉඩේ අහිමි ගනොව 

එගවමන ඔවුන්ගේ ගදන වහ තුන්න 

ඳයේඳයහර ඳවුල්රට ප්රභහාමන ඉඩේ 

ගනොභළති ඵට රුණු දක්හ ගභභ න 

යක්ෂිතගඹන් ඉඩේ රඵහදීභ එකී 

අයමුාට ඳටවළනි ඵට නිභනඹ යනු 

රළග.. 

 ගභභ හර්තහ ගණාහපතඳති තු 

ඵරතර, ේඳමන ව හරඹ ඹන ගණඹ 

සීභහ තුශ ිනදු යන රද ගවිනන් එහි ගණඹ 
ඳථඹ ඉක්භහ ගොස ගණාහපතඳතිට 
නිභනඹ ශ ගනොවළති භට්ටගේ නීති 
ගණගය ධී ගව  හඳයහධී ටයුතු ිනදු වී ඹළින 
වළඟි ඹන්ගන් නේ ඒ වහ ගණගලේෂිත වු 
ආඹතනඹන්ගේ වහඹ රඵහ ළනීභ සුදුසු 
ඵ නිභනඹ යනු රළග.. 
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2016 ර්ඹ තුශදී ජහතික ගරොතරැයි භණ්ඩරඹට 

ඳරිගණකහශ්රිත දිනුම් ඇදීභ වහ වු ගරොතරැයිඳත් මුද්රණඹ වහ 

බහයදීභ පිළිඵ ප්රම්ඳහදනඹ ම්ඵන්ධගඹන් සිදුකයන රද 

විගලේ විගණන හර්තහ 

2016 ගදළේඵර් 05 දින ඳළළති 

ඳහර්ලිගේන්තුගව ගඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

හය බහ ගණිනන් ජහති ගරොතැකින 

භණ්ඩගේ ඳරිාහශ්රිත දිනුේ ඇදීභ වහ 

ව ගරොතයිනඳමන මුද්රාඹ වහ ප්රේඳහදනඹ 

ිනදු කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ගණභර්ලනඹක් ිනදු 

යන ගර භහ ගත යන රද ඉල්ලීභට 

අනු ිනදු ශ ගණාන ඳරීක්හන් අනු 

ගභභ හර්තහ 2017 අගප්රේල් 17 දින නිකුමන 

යන රදී. එභ හර්තහගව ඇතුශමන ප්රධහන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

ජහති ගරොතැකින භණ්ඩරඹ ගණිනන් 2017 

ජනහරී භහඹ අන් න ගණට 

ඳරිාහශ්රිත දිනුේ අදිනු රඵන ගරොතැකින 

ංයහ 09 ක් වු අතය  ක්ෂිණි ගරොතැකින 

ංයහ  02 ක් වී තිබුණි.  භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

නිකුමන යනු රඵන ගරොතැකිනලින් භවජන 

ේඳත වහ හනහ ේඳත ඹන 

ගරොතැකිනලින් රඵන ආදහඹගභන් ිනඹඹට 

16.5 ක් ඒහඵශධ අයමුදරට ඵළය ශ 

යුතුඹ. අගනකුමන ගරොතැකිනන  ගභහ ඳර්, 

ේඳමන ගර්හ, වහ  සපිරී ගදරක්ඳති ඹන 

ගරොතැකිනලින් උඳඹන ආදහඹගභන් ිනඹඹට 

10 ක් ඳභාක් ඒහඵශධ අයමුදරට ඵළය 

ශ යුතුඹ. අගනකුමන ආඹතන ගනුගන් 

ඳමනනු රඵන ගරොතැකිනලින් රඵන 

ආදහඹගභන් ිනඹඹට 10 ක් 

අදහශ අයමුදල්රට ගව  අභහතයහංල ගත 

රඵහ දිඹ යුතුඹ. 2016 ර්ගේදී ගරොතැකින 

12 කින් ගරොතැකින ඳමන 1,007,169,000 ක් 

මුද්රාඹ ය තිබුණි. ඉන් ගරොතැකිනඳමන 

915,657,869 අගරගණ ය තිබුණු අතය, ඒ 

අනු ගරොතැකිනඳමන 91,511,131 ක් ඉතිරි වී 

තිබුණි. ජහති ගරොතැකින භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

ගරොතැකිනඳමන මුද්රාඹ වහ ඳසුගිඹ ර් 06 

 හරඹ තුශ රු.මිලිඹන 2,808.83 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.. 

ඒ ේඵන්ධගඹන් ිනදු යන රද ගණානගේදී 

අනහයාඹ ව ගණාන නිරික්ා 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 ර් 02 ක් වහ ගරොතැකිනඳමන මුද්රාඹ 

කිරීභ ගනුගන් දශ ලගඹන් 

රු.මිලිඹන 338 ක් ළඹ ගව ඹළින 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණු අතය එභ 

ඇසතගේන්තු පිරිළඹ අනු අභහතය 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ඳමනශ ප්රේඳහදන 

මිටුක් ගණිනන් ප්රේඳහදන ටයුතු ිනදු 

ශ යුතු තිබුණි. එගවමන 2016 ර්ඹ 

වහ මුද්රාරුන් ගත යහ ළනීගේදී 

අදහශ ගොන්ත්රහමනතු එක් එක් 

ගරොතැකිනඹ වහ ගන් ගන් ලගඹන් 

ණ්ඩනඹ ය තිබුණු අතය ගොන්ත්රහමන 

හරඹද ර් 01 දක්හ අඩු ය තිබුණි. 

ගභභ ප්රේඳහදනඹ ආයේබගේ ිනටභ 

ගදඳහර්තගේන්තු භට්ටගේ ප්රේඳහදන 

මිටුක් භඟින් ඉටු ය තිබුණි.  

 ඉකුමන ර්රදී ගරොතැකිනඳමන මුද්රාඹ 

කිරීභ වහ ව  ගොන්ත්රහමනතු ර් 03 

 හරඹක් වහ ප්රදහනඹ ය තිබුාද, 

2016 ර්ගේදී යහජය මුදල් 

ගදඳහර්තගේන්තුගවද එඟමනඹ ඇති 

එභ ගොන්ත්රහමන හරඹ ර් 02 ක් 

දක්හ අඩු කිරීභට තීයාඹ ය තිබුණි. 

එගවමන 2016 ර්ඹ වහ 

ගරොතැකිනඳමන මුද්රාඹ කිරීගේ 

ගොන්ත්රහමනතු ර් 01  හරසීභහක් 

දක්හ අඩුය තිබුාමන, ඒ වහ නිලසචිත 

අනුභළතිඹක් රඵහ ගන ගනොතිබුණි.  
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  යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ 7.8.6 වහ 7.8.7 ඹන 

භහර්ග ඳගශල අනු හයහනුකර ගර 

ප්රතිනහය දක්න ිනඹලුභ රංසු වහ එභ 

ළඩර ගණඹ ඳථඹට, 

ගුාහමනභබහඹට ගව  

හර්ඹහධනඹට ප්රභහාමන ගර 

ප්රතිනහය දක්න ඵට රනු රඵන 

ිනඹලුභ රංසු ඇයීභට බහජනඹ ශ යුතු 

ගව. එගවමන රංසු ඉදිරිඳමන ශ මුද්රා 

ආඹතන අතරින් පිරිගණතයගේ වන් 

ිනඹලුභ අලයතහ පුයහ ඇති ඵට 

හර්තහ වී තිබුණු MBA Systems මුද්රා 

භහභ ව Aqua Flex මුද්රා භහේ 

ඉදිරිඳමන ය තිබ මිර ාන් තහක්ණි 

ඇයීේ මිටු ගණිනන් ඇයීගේ 

ක්රිඹහලිගඹන් ඉමන ය තිබුණි. ඒ 

වහ ගවේතු ලගඹන් දක්හ තිබුගා 

ඔවුන් ගණිනන් ඉදිරිඳමන ය තිබුණු මිර 

ාන් ඉවශ ටිනහභක් ගන ඇති 

ඵින. ඒ අනු අදහශ ආඹතන මුල් 

අසථහගවදීභ ඉමන කිරීභ යජගේ 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹට අනුකර වී 

ගනොතිබුණි. 

 මුද්රා ආඹතන ංචිතඹක් ඇති කිරීභ 

ගභන්භ එක් ආඹතනඹට පිරිනභනු 

රඵන ගරොතැකින ංයහ 03 ට සීභහ 

කිරීභ ඹන මලි ප්රතිඳමනතිගේ පිහිටහ 

ටයුතු කිරීභ ගභභ ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිගේ මලි අයමුාක් ඳළතිඹද, 

තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන් ඒ 

පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු ය 

ගනොතිබුණු ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. එගේභ 

තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන් 

සුදුසුේ පුයහ ඇති ඵට තවවුරු ශ 

ආඹතන 02 අතරින් එක් ආඹතනඹට 

ිනඹළුභ මුද්රා ටයුතු ඳළරීභට නිර්ගශල 

ය තිබුණි.  

 තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන් Print 

Solution  මුද්රා ආඹතනඹ ගනමන 

ආඹතනඹ වවුල්හය භහභක් වීභ  

ඹන රුා භත ප්රතික්ගේඳ ය තිබුාද 

ප්රේඳහදන  ටයුතු වහ පිළිගඹර ශ 

රංසු ලිඹගණලි ර එළනි වවුල්හය 

භහභක් වීභ නුසුදුසුභක් ගර 

වන් ය ගනොතිබුණි. 

 නිඹමිත පිරිගණතයරට අනුකර  ගනොව 

ව තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන්ද 

නිර්ගශල ගනොශ Tharanjee Prints 

නළභළති මුද්රා ආඹතනඹට ගරොතැකින 

ගද මුද්රා ටයුතු ඳයහ තිබුණි. 

තද, එභ මුද්රා ආඹතනඹට Inline 

Printing ඹන්ත්රඹක් ගනොභළති ඵට රංසු 

ලිඹගණලිරද වන් ය තිබ අතය 

එළනි ඹන්ත්රඹක් සථහනීඹ ඳරික්හගවදී 

ඇයීේ මිටුටද ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණි. එගේභ 2016  ඔක්ගත ඵර් 

10 දින භණ්ඩරඹ ගණිනන් තහක්ණි 

පිරිගණතයඹන් භගින් ඉල්ලුේ ය තිබුණු 

Inline Printing ඹන්ත්රඹ ගනුට ගභභ 

ආඹතනඹ ගණිනන් Laser මුද්රා ඹන්ත්රඹක් 

මිරදී ගන තිබණි. ඒ අනු එභ 

ආඹතනඹ ගණිනන් ඉදිරිඳමන යන රද 

රංසු හයහනුකර ප්රතිනහය දළක්ව 

රංසුක් ගර පිළිළනීභ ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිඹට අනුකර ගනොවීභක් ගර 

යනු රළග.. 

 යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ 7.12.4 භහර්ග ඳගශල අනු 

රංසුරු භඟ ේමුති හච්ඡහ 

කිරීගේදී එඟ ව රුණු පිළිඵ 

හර්තහක්, ප්රේඳහදන මිටු ගණිනන් 

තඵහත යුතු අතය, එඟ ව ව 

හච්ඡහ ශ නිඹභඹන් ව 

ගොන්ගශිනරට අදහශ රංසුරු භඟ 

අගඵ ධතහ ගිගණසුභක් ද ලිඹහ අමනන් 

යත යුතු ගණඹ. ගභභ ප්රේඳහදනඹ ඊට 

අනුකර ිනදු වී ගනොතිබුණි. 

 තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන් අභ 

පිරිළඹ ඳදනේ යගන ඇයීභට රක් 

ශ ආඹතන 04 ක් අතරින් එක් 

ආඹතනඹට ඳභාක් ගරොතැකින මුද්රා 

ටයුතු ඳළරීභට නිර්ගශල ය  තිබුාද, 

එභ නිර්ගශලඹ ගනොරහ  ඇළයීේ 
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මිටු ගණිනන් ඇයීේ ිනදුශ ආඹතන 

04 ක් අතරින් ආඹතන 03 ක්  ඳභාක් 

මුද්රාරුන් ගර හධහයා 

ඳදනභකින් ගතොය ගත යහ ළනීභට 

ප්රේඳහදන මිටු ගණිනන් තීයාඹ ය 

තිබුණි. ඒ ේඵන්ධගඹන් තදුයටමන 

ඳවත රුණු නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

- Tharanjee Prints මුද්රා ආඹතනඹට 

ගරොතැකිනඳමන 02  මුද්රා ටයුතු 

ඳයහ තිබුාමන ඒ ගනුගන් අභ 

මිර DPJH මුද්රා ආඹතනඹ ගණිනන් 

ඉදිරිඳමන ය තිබුණි. එගවමන එභ 

ආඹතනගේ මිර ාන් ප්රේඳහදන 

මිටු ගණිනන් ගනොරහ වළය 

තිබුණි. 

- ගොගණගත ගරොතැකිනඹ වහ අභ 

මිර Tharanjee Prints මුද්රා 

ආඹතනඹ ගණිනන් ඉදිරිඳමන ය තිබුා 

ද, එහි මුද්රා ටයුතු DPJH මුද්රා 

ආඹතනඹ ගත ඳයහ තිබුණි. 

- සුපිරි හනහ ගරොතැකිනඹ මුද්රාඹ 

කිරීභට Toppan Forms ආඹතනඹ 

ගත යහගන තිබුාද, ඒ වහ අභ 

මිර ඉදිරිඳමන ශ මුල් ආඹතන 

ගදභ ගනොරහ තුන්න අභ 

මිර ඉදිරිඳමන ශ ආඹතනඹ භඟ 

හච්ඡහ ය ඉදිරිඳමන තිබුණු 

ගදන  අභ මිරට ගොන්ත්රහමනතු 

ප්රදහනඹ ය තිබුණි. 

 රංසු ළවීගේදී ජහති ගරොතැකින 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් රඵහදී තිබුණු 

තහක්ණි පිරිගණතය අනු ේභත දි 

29.8 cm ක් න A4  ඩදහිනඹ 

ගරොතැකිනඳමන 10 ක් මුද්රාඹ ශ යුතු 

ගව. එගේභ ගරොතැකිනඳත ගණලහරමනඹ 

(Size) 10.5 cm x 5.6 cm ප්රභහාඹක් 

ගණඹ. එගවමන DPJH මුද්රා ආඹතනඹ 

ගණිනන් ගොගණගත ගරොතැකිනඳමන 10 ක් 

මුද්රාඹ කිරීභට බහගණතහ යන 

ඩදහිනඹ දි 27.6 cm ක් වු අතය 

මුද්රාඹ ය ඳඹනු රඵන 

ගරොතැකිනඳත ගණලහරමනඹ 10.5 cm x 

5.5 cm ක් ගණඹ. ඒ අනු එක් A4 

ඩදහිනඹකින් ඇතින 2.2 cm හිනඹ 

නිහ අදහශ ආඹතනඹට මුද්රා ඩදහින 

වහ දයන පිරිළඹ අභ ය ළනීභ 

භඟින් පිරිළඹ ඉතිරිඹක් රඵහ ළනීභට 

වළකි තිබුණි. එගවමන ගභභ ගවේතු භත 

ගරොතැකිනඳත තිබිඹ යුතු ගණනරය 

දමනතඹන්, අනුක්රමි අංඹන් ව Bar 

Code ඹනහදිඹ ගණෘති ගර මුද්රාඹ වී 

ඇති අසථහ නිරීක්ාඹ ගණඹ.  

 2016 ගනොළේඵර් භහගේ ිනට 2016 

ගදළේඵර් 31 දින දක්හ ව භහ ගද 

හරඹ තුශ DPJH මුද්රා ආඹතනඹ 

ගණිනන් දිනුේ හය 34 ක් වහ මුද්රාඹ 

ය තිබුණු ගරොතැකිනඳමන ංයහ 

39,970,000 ක් ව අතය ඒ වහ බහගණතහ 

ය තිබුණු A4 ඩදහින ප්රභහාඹ 

3,997,000 ක් ගණඹ. ඒ අනු ඉතිරි ගණඹ 

වළකි A4 ඩදහින ප්රභහාඹ 295,081 ක් 

වීභ ගවේතුගන් රු.354,097  පිරිළඹ 

හිනඹක් එභ ආඹතනඹට අමනය ත 

වළකි තිබුණු ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ.  

 ප්රේඳහදන මිටු ගණිනන් ගත යහමන 

ළඳයුේරුන්ට භහ 03  ඳරිහ 

හරඹට ඹටමන අදහශ මුද්රා 

ගොන්ත්රහමනතු 2016 ඔක්ගත ඵර් 31 

දින ිනට පිරිනභහ තිබුාද, එභ භහේ 

භඟ ලිඛිත ගිගණසුභට 2016 

ගනොළේඵර් 25 දින එශළම තිබුණි. ගභභ 

රංසු  ප්රදහනඹ කිරීගේදී මුද්රා 

ර්භහන්තගේ ඳශපුරුශද පිළිඵ 

අධහනඹ ගඹොමු ය ගනොතිබුණු අතය 

නිින ක්රභගවදඹක් ද අනුභනඹ ය 

ගනොතිබුණි. එගේ තිබිඹදී ගිගණසුේ යහිත 

හරඳරිච්ගේදඹක් ඳළතීභ ගභන්භ එභ 

හරඹ තුශ ිනදු ගණඹ වළකි වහනි පිළිඵ 

කි යුතු ඳහර්ලඹන් ේඵන්ධ 

ක්රිඹහභහර් ළනීභට ඇති වළකිඹහද 

ගණානගේදී ප්රලසනත ගණඹ.  

 ගභභ තමනමනඹ 2016 ජුලි 23 දින ඳළති 

ගඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහගවදී ද 

අධහනඹ ගඹොමු යන රද අතය රංසු 
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 ගොන්ගශිනර ගව  ගිගණසුේත 

ගොන්ගශිනර ඇතුශමන ගනොව භහ 03  

ඳරිහ හරඹට ගත යහමන 

ගොන්ත්රහමනරුන් ගත ගොන්ත්රහමනතු 

පිරිනළමීභට ඳහද ව ගවේතු ගණානඹට 

ඳළවළදිලි ය ගනොතිබුණි. 

නිගභන 

 ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිගේ මලි 

අයමුණුර ඇතුශමන, 

 

උස ගුාහමනභබහඹකින් යුතු අභ 

පිරිළඹක් ඹටගමන උඳරිභ ආර්ථි හින 

රහ ත වළකි ඳරිදි ප්රභහදඹකින් 

ගතොය ළඳයීභ වහ ගේහ රඵහත වළකි 

ඳරිදි ප්රේඳහදන ටයුතු ිනදු කිරීභ. 

 

නිඹමිත ප්රමිතීන්ට, පිරිගණතයරට, 

නීතිරීතිරට ව ගයගුරහිනරට 

අනුකර ටයුතු කිරීභ. 

 

සුදුසුේරමන උනන්දුක් දක්න 

ඳහර්ලඹන්ට ප්රේඳහදනඹට වබහගී වීභ 

වහ හධහයා, භහන වහ උඳරිභ 

අසථහ රඵහ දීභ. 

 

ඇළයීගේ ව ගමනරීගේ හර්ඹඹ 

ඳටිඳහටිගේ ගණනිගණදබහඹ ව නිතයබහඹ 

වති වීභ. 

 

ඹන අලයතහඹන් ඉටුන ඳරිදි 2016 

ර්ඹ තුශ ිනදු ශ ගොගණගත, හනහ 

ේඳත, සුපිරි හනහ ේඳත, ජහති 

ේඳත වහ සුපිරි ගදරක්ඳති 

ගරොතැකිනඳමන මුද්රාඹ වහ බහයදීභ ඹන 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ ගභගවඹහ 

ගනොභළති ඵ නිභනඹ යනු රළග.. 

 

 ගරොතැකිනඳමන මුද්රාඹ කිරීභ වහ එහි 

තමනමන ඳරික්හන් පිළිඵ 

මුද්රාරුන්ට කීභ බහයදීගභන් 

ඳභාක් ඉටු කිරීභට ගඹොමුවීගභන් 

ගරොතැකිනඳමනර තිබිඹ යුතු 

ගුාහමනභබහඹ වහ මුද්රාගේ ගද  

හිත ගරොතැකිනඳමන ගණනහල කිරීගේ 

ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ ප්රභහාමන 

ළරකිල්රක් ගඹොමු කිරීභට භණ්ඩරඹ 

ටයුතු ය ගනොභළති ඵ නිභනඹ 

යනු රළග.. 

 

 භණ්ඩරගේ ප්රතිරඳඹට වහනින ිනදුවීේ 

ගනුගන් ගණපතභමන ඳරීක්ා ඩිනමින් 

ඳමනහ අදහශ නිභනරට ඳළමිා 

ගනොභළති ඵ නිභනඹ යනු රළග.. 

 

 මුද්රාරුන් ගණිනන් උඳ ගොන්ත්රහමන 

රඵහදීභ වහ ිනදු යනු රඵන ගිගණසුේ ඩ 

කිරීේ ේඵන්ධගඹන් අප්රභහද නීතිභඹ 

ටයුතු ිනදුය ගනොභළති ඵ නිභනඹ 

යනු රළග.. 

 

 ගභභ හර්තහ ගණාහපතඳති තු 

ඵරතර, ේඳමන ව හරඹ ඹන ගණඹ 

සීභහ තුශ ිනදු යන රද ගවිනන් එහි ගණඹ 

ඳථඹන් ඔඵ.ට ගොස ගණාහපතඳතිට 

නිභනඹ ශ ගනොවළකි භට්ටගේ නීති 

ගණගය ධී ගව  හඳයහධී ටයුතු ිනදු වී 

ඇමනදළින ඹන්න භහගේ ඳරීක්හට රක් 

ගනොගරුණි. එඵළගණන් එළනි 

ඳරීක්හක් ශ යුතු ඹළින වළඟී ඹන්ගන් 

නේ ඒ වහ ගණගලේෂිත ව ආඹතනඹන්හි 

වහඹ රඵහ ළනීභ සුදුසු ඵ නිභනඹ 

යනු රළග.. 
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ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
දර

 

ඒකහඵේධ අයමුදර 

ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 148 යසථහගව 

ගණපතගණධහන ප්රහය යහජය මරය පිළිඵ 

ේපර්ා ඳහරනඹ ඳහර්ලිගේන්තු තු ගව. 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 149 යසථහ 

ප්රහය යජඹ ගණිනන් එතු යනු රඵන 

ආදහඹේ ඒහඵශධ අයමුදරට ඵළය ශ යුතු 

අතය, ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 150 වහ 152 

යසථහන් ප්රහය ඒහඵශධ අයමුදලින් 

ගවීේ ශ යුතු ආහයඹ වන් ය ඇත. 

භහගර චිත ර්ඹ වහ යහජය ගණඹදභට 

අලය ප්රතිඳහදන 2017 අං 32 දයන 

ගණර්ජන (ංගල ධන) ඳනතින් ංගල පතත 

2016 අං 24 දයන ගණර්ජන ඳනතින් රහ 

තිබුණි. ඒ අනු, භහගර චිත ර්ගේදී රඵහ 

දී තිබුණු අතිගර් ප්රතිඳහදනද ඇතුළු 

එතු රු.මිලිඹන 3,860,318  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. ගණසතය ගු 03 හි ගව. 

මරඹ මරධන 
ප්රතිඳහදනඹ 

රු.මිලිඹන 

පුනයහර්තන 
ප්රතිඳහදනඹ 

රු.මිලිඹන 

මුළු ප්රතිඳහදනඹ 

 

රු.මිලිඹන 

යජගේ ළඳයුම් වහ ගේහ වහ  879,681 1,233,229 2,112,910 

විගලේ නීති ගේහ වහ  801,402 713,798 1,515,200 

ළඳයුම් වහ ගේහ වහ අතිගර්ක  

ප්රතිඳහදන  

53,000 - 53,000 

විගලේ නීති ගේහ වහ අතිගර්ක 

ප්රතිඳහදන  

97,919 81,289 179,208 

එකතු  1,832,002 2,028,316 3,860,318 
ගු 03 - 2017 ර්ඹ වහ රහ තිබුණු ප්රතිඳහදන 
මරහශ්රඹ : යහජය ගිණුේ ගදඳහර්තගේන්තු 
 

2016 අං 24 දයන ගණර්ජන ඳනගමන 6(1) 

උඳ න්තිගේ වන් ගණපතගණධහන ප්රහය 

2017 හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුගව 

2.2.3 ගේදගේ වන් හර්ඹඹන් 08 ක් 

ගනුගන් ජහති අඹළඹ 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගමන න ඳරිපය වහඹ ගේහ ව වදිින 

අලයතහ කීේ යහඳෘතිඹ ඹටගමන රහ 

ඇති ප්රතිඳහදන එභ ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

අලයතහ ඇයීභක් ිනදු කිරීගභන් අනතුරු, 

අදහශ ගණඹදේ ඒඹන්ට ප්රතිඳහදන රහ 

ගදනු රළග.. ඒ අනු භහගර චිත ර්ගේදී 

එභ යහඳෘතිඹ ඹටගමන රහ තිබුණු 

පුනයහර්තන වහ මරධන ු ශධ ප්රතිඳහදනඹ 

වහ උඳගඹ ජනඹ පිළිඵ ගණසතය ගු 04 හි 

දළක්ගව.   
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ගණඹදගේ සබහඹ ු ශධ ප්රතිඳහදනඹ 

 

 

රු.මිලිඹන  

ගනමන ීයර්රට 
ප්රතිඳහදන රඵහ දීභ  

 

රු.මිලිඹන  

ඉතිරිඹ 

 

 

රු.මිලිඹන  

ඉතිරිවීේ ු ශධ 

ප්රතිඳහදනගේ 

ප්රතිලතඹක් ගර 

පුනයහර්තන 193,592.53 192,978.76 613.77 0.32 

මරධන 294,485.00 292,267.49 2,217.51 0.75 

එතු 488,077.53 485,246.25 2,831.28 0.58 

ගු 04 - ඳරිපය ඇසතගේන්තු ගන්කිරීේ භගින් ප්රතිඳහදන රඵහදීභ 
මරහශ්රඹ - ජහති අඹළඹ ගදඳහර්තගේන්තු 
 

භහගර චිත ර්ඹ වහ ංගල පතත 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තු අනු 

රු.බිලිඹන 3,860  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු 

අතය, ඉකුමන ර්ගේදී එඹ රු.බිලිඹන 3,899 

ක් වී තිබුණි. ඒ අනු ඉකුමන ර්ඹට 

හගප්ත ක් භහගර චිත ර්ගේදී ප්රතිඳහදන 

රු.බිලිඹන 39 කින් අඩු ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ වහ රහ තිබුණු මුළු 

ප්ත  යතිඳහදනගඹන් රු.බිලිඹන 3,471 ක් 

ඳභාක් උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණු අතය, ඒ 

අනු රු. බිලිඹන 389 ක් ගවමන රහ 

තිබුණු මුළු ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 10.07 ක් 

ඉතිරි ය තිබුණි.  

පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ රහ තිබුණු 

මුළු ු ශධ ප්රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 2,028,316 

ක් වී තිබුණු අතය ඉන් රු.මිලිඹන 1,945,575 

ක් උඳගඹ ජනඹ කිරීභ නිහ රු.මිලිඹන 

82,741 ක් ගවමන රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 4.08  ප්රතිඳහදන 

ඉතිරි ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේ 

මුරධන ගණඹදේ වහ රු.මිලිඹන 1,832,002 

 ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු අතය ඉන් 

රු.මිලිඹන 1,525,014 ක් උඳගඹ ජනඹ ය 

තිබුණි. ඒ අනු රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 16.76 ක් ගවමන 

රු.මිලිඹන 306,988  ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය 

තිබුණි. ළඹ ගණඹඹන් අනු එභ ප්රතිඳහදන 

ඉතිරිඹ ඳවත ඳරිදි ිනදු ය තිබුණි.  

 ීයර් 55 ට අදහශ පුනයහර්තන ගණඹදේ 

ළඹ ගණඹඹන් 140 ක් වහ රු.මිලිඹන 

1,567  ප්ත  යතිඳහදන වහ ශිර් 91 ට 

අදහශ මරධන ගණඹදේ ළඹ ගණඹඹන් 337 

ක් වහ රු.මිලිඹන 54,528  ක් 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 56,095  

ප්රතිඳහදන කිිනදු උඳගඹ ජනඹක් ගනොය 

මුළුභණින්භ ඉතිරි ය තිබුණි.   

 පුනයහර්තන ගණඹදේ ළඹ ගණඹඹන් 

ඹටගමන රහ තිබුණු  ප්රතිඳහදනගඹන් 

රු.මිලිඹන 18,223 ක්ද,  මුරධන ගණඹදේ 

ළඹ ගණඹඹන් ඹටගමන රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් රු.මිලිඹන 136,816 ක්ද 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 155,039  

ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය තිබුණු අතය, එඹ 

ළඹ ගණඹඹන් වහ රහ තිබුණු ු ශධ 

ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 50  ිනට ිනඹඹට 

99 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහාඹක් වී 

තිබුණි.   

පුනයහර්තන ගණඹදේ ළඹ ගණඹඹන් 

ඹටගමන රහ තිබුණු  ප්රතිඳහදනගඹන් 

රු.මිලිඹන 5,069 ක්ද,  මුරධන ගණඹදේ 

ළඹ ගණඹඹන් ඹටගමන රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් රු.මිලිඹන 51,065 ක්ද 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 56,134  

ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය තිබුණු අතය, එඹ 

ළඹ ගණඹඹන් වහ රහ තිබුණු ු ශධ 

ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 25  ිනට ිනඹඹට 

49 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහාඹක් වී 

තිබුණි.   

 භහගර චිත ර්ගේදී රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 2,198,023  අග්රිභ 

බහණ්ඩහහයගඹන් ඉල්ලුේ ය තිබුාද, 
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බහණ්ඩහහයඹට ඒ ඒ ගණඹදේ ඒරට 

අග්රිභ නිකුමන කිරීභ රු.මිලිඹන 1,785,494 

ට සීභහ කිරීභට ිනදු වී තිබුණි. නමුමන 

බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් අග්රිභ සීභහ තුශ ගණඹදේ 

ඒ ගත නිදවස ශ වළකි තිබුණු 

රු.මිලිඹන 253,335 ක් නිදවස ය 

ගනොතිබුණි. ගණසතය ගු 05 හි දළක්ගව.  

 පුනයහර්තන 
ගණඹදේ වහ  
රු. මිකලිඹන 

මරධන 
ගණඹදේ වහ  
රු. මිකලිඹන 

මුළු ගණඹදභ 
 

රු. මිකලිඹන 

භහගර චිත ර්ඹ තුශ ු්වලුම් කශ අග්රිභ 

ටිනහකභ 

1,334,466 863,557 2,198,023 

හර්ෂික අග්රිභ මාභහ 1,201,380 584,114 1,785,494 

ර්ඹ තුශ නිදවස කශ අග්රිභ ටිනහකභ 1,131,340 400,819 1,532,159 

හර්ෂික අග්රිභ මාභහට ඩහ අඩුගන් අග්රිභ 

නිදවස රීමභ 

70,040 183,295 253,335 

ගු 05 - ගණඹදේ ඒ ගණිනන් බහණ්ඩහහයගඹන් අග්රිභ ඉල්ලුේ කිරිභ වහ බහණ්ඩහහයඹ අග්රිභ නිදවස කිරිභ  
මරහශ්රඹ : බහණ්ඩහහය ගභගවයුේ ගදඳහර්තගේන්තු 

 

භහගර චිත ර්ගේ ාඹ ගවීේ වළය මුළු 

ගණඹදභ ඇසතගේන්තුත දශ ගශීයඹ 

නිසඳහදිතගඹන් ිනඹඹට 19.59 ක් වී තිබුණි. 

එඹ 2010 ර්ගේදී ඳළළති ිනඹඹට 23.17  

එභ අනුඳහතඹ භඟ ළදීගේදී භහගර චිත 

ර්ඹ අහන න ගණට 3.58 කින් අඩු ය 

ළනීභට වළකි වී තිබුණි. ඉකුමන ර්ගේ 

ිනඹඹට 19.98 භඟ ළදීගේදී භහගර චිත 

ර්ගේදී සුළු අඩුවීභක් ිනදු වී තිබුණි. ාඹ 

ගවීේ වළය මුළු ගණඹදභ වහ දශ ගශීයඹ 

නිසඳහදනගේ ප්රතිලතඹක් ගර ක්රමි අඩු 

වී ඇති ආහයඹ රඳ ටවන 01 හි දළක්ගව.    

 

රඳටවන 01 - ාඹ ගවීේ වළය මුළු ගණඹදභ දශ ගශීයඹ 
නිසඳහදනගේ ප්රතිලතඹක් ගර  
මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන 

 

භහගර චිත ර්ගේදී ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ 

ාඹ ගනුගන් ගඳොලී වහ බහණ්ඩහහය 

බිල්ඳමන ව බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය භත 

ට්ටේ ගවීභ ගනුගන් රු.බිලිඹන 736 ක් 

ගවමන මුළු පුනයහර්තන ගණඹදගභන් ිනඹඹට 

37.84 ක් ළඹය තිබුණි. එඹ ඉකුමන ර්ඹට 

හගප්ත ක් රු.බිලිඹන 125 කින් ගවමන 

ිනඹඹට 20.45 කින් ළඩි වීභකි. මීට අභතය 

පුශර ඳඩිනඩි ගනුගන් රු.බිලිඹන 464 

ක්ද, ප්රදහනඹන් වහ වනහධහය ගනුගන් 

රු.බිලිඹන 581 ක්ද,  අගනකුමන බහණ්ඩ වහ 

ගේහ ගණඹදේ වහ රු.බිලිඹන 164 ක්ද 

ළඹය තිබුණි. මුළු පුනයහර්තන ගණඹදභ 

ගගයහි ඉවත ගණඹදේ ඉවශ දහඹමනඹක් 

ගන තිබුණු අතය, භසථ පුනයහර්තන 

ගණඹදභ පිඹහ ළනීභ වහ ර්ඹ තුශ ැකස 

ශ ආදහඹභ ප්රභහාමන වී ගනොතිබුණි. 

එගේභ, මරධන ගණඹදේ වහ ද භහගර චිත 

ර්ගේදී රු.බිලිඹන 658 ක් ළඹය තිබුණු 

අතය, පුනයහර්තන ගණඹදගේ ගොටක්, 

යහජය ආගඹ ජන (මරධන ගණඹදේ) ව ාඹ 

හරි ගවීභට ගශීයඹ ාඹ, ගණගශල ාඹ වහ 
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ආධහය රඵහ ළනීභට ිනදුවී තිබුණි. ඒ අනු 

හර්ෂි ාඹ හරි වහ ගඳොලී ගර ගණලහර 

මුදරක් ගවීභට ිනදුවී තිබුණු අතය එඹ 

හර්ෂි ර්ධනඹ න පිරිළඹක් වී තිබුණි.  

භහගර චිත ර්ගේ පුනයහර්තන, මරධන 

ගණඹදේ ව ාඹ ආඳසු ගවීේර එතු 

රු.බිලිඹන 3,471 ක් වී තිබුණු අතය එභ 

භසථ ගණඹදමින් ිනඹඹට 24.97 ක් ාඹ 

ගවීභ වහද, ිනඹඹට 21.20 ක් ාඹ ගඳොලී 

වහ ට්ටේ ගවීභ වහද ළඹය තිබුණි. 

වදුනහමන අංල 16 ක් අතය භසථ ගණඹදභ 

ගඵදී ගිඹ ආහයඹ රුඳටවන 02 හි දළක්ගව.  

 

 

රඳටවන 02 - භසථ ගණඹදභ වඳුනහමන අංල 16 ක් අතය ගඵදී ගිඹ ආහයඹ  
මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන 2017 

  

යහජය ආදහඹභ 
 
ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් අනුභත යන රද 2017 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තු අනු ඵදු 

ආදහඹේ, ඵදු ගනොන වහ ගනමන ආදහඹේ 

ගර ර්ගියාඹ ය  මුළු යහජය ආදහඹභ රු. 

බිලිඹන 1,914 ක් ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. 

එඹ ඉකුමන ර්ගේ ඇසතගේන්තුත ආදහඹභ 

ව රු. බිලිඹන 1,668 භඟ ළඳීගේ දී රු. 

බිලිඹන 246 ක්  ගවමන ිනඹඹට 14.75 කින් 

ළඩි වී තිබුණි. ඇසතගේන්තුත ආදහඹභට 

හගප්ත ක් භහගර චිත ර්ගේ දී ැකස ශ 

ආදහඹභ රු.බිලිඹන 1,845 ක් වී තිබුණු අතය 

එඹ ඇසතගේන්තුත ආදහඹභට ඩහ රු. 

බිලිඹන 69 ක් ගවමන ිනඹඹට 3.60 කින් අඩු වී 

තිබුණි. ඉකුමන ර්ගේ ැකසශ රු.බිලිඹන 

1,699  ආදහඹභ භඟ ළඳීගේ දී  

භහගර චිත ර්ගේ ැකස ශ ආදහඹභ 

රු.බිලිඹන 146 ක් ගවමන ිනඹඹට 8.6 කින්  

ර්ධනඹ වී තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදි 

ැකසශ යජගේ ආදහඹභ දශ ගශීයඹ 

යහජය ආයක්හ 
8% 

ගෞය, ගඳ ා 
වහ ගශීයඹ ෛදය 

4% 

අධයහඳන  
2% 

යහජය ඳරිඳහරන, 
සගශල ටයුතු වහ 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  
7% 

භවනය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන 
ව නය ළරළසුේ 
වහ ජරේඳහදනඹ 

2% 

උස අධයහඳන, 
හර්මි අධයහඳන, 
ෘමනතීඹ පුහුණු වහ 

භවහභහර් 
7% 

ෘෂිර්භ, ළගණලි 
ර්භහන්ත වහ හරිභහර් 

2% 

ඳශහමන බහ වහ 
ඳශහමන ඳහරන 

6% 

ගණදුලිඵර, ඵරලක්ති වහ 
නිජ ගතල් ංර්ධන  

0% 

නීතිඹ වහ හභඹ ව 
ඵන්ධනහහය 
ප්රතිංසයා 

3% 

නජීගණ, න 
ංයක්ාඹ, භවළලි වහ 

ඳරිය ව ඉඩේ 
2% 

භහජ ගණඵරළන්වීභ 
වහ සුබහධන, හන්තහ 

වහ ශභහ ටයුතු  
2% 

නිහ, ඉදිකිරිේ වහ 
ඉංජිගන්රු ගේහ  

0% 

ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ ාඹ 
ගඳොලී ගවීභ 

21% 

ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ ාඹ 
හරි ගවීභ 

25% 

අගනකුමන අංල  
8% 
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නිසඳහදනගඹන් ිනඹඹට 13.88 ක් වී තිබුාමන, 

එඹ ඉකුමන ර්ගේදී ිනඹඹට 14.35 ක් වී 

තිබුණි. ඒ අනු ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් 

භහගර චිත ර්ගේදී යජගේ ආදහඹභ දශ 

ගශීයඹ නිසඳහදනගේ ප්රතිලතඹක් ගර අඩු ගණ 

තිබුණි. ඳසුගිඹ ර් 07  හරඹ තුශ එභ 

ප්රතිලතගේ වු ගණනරනඹ රඳටවන 03 හි 

දක්හ ඇත. 

රඳටවන 03 - යජගේ ආදහඹභ දශ ගශීයඹ නිසඳහදනගේ ප්රතිලතඹක්   
ගර   
මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන  

 

යජගේ ආදහඹභ “ඵදු ආදහඹභ වහ ඵදු ගනොන 

ආදහඹභ” ගර ප්රධහන ප්රගදද ගදක් 

ඹටගමන හර්තහ ය තිබුණු අතය, ඵදු ආදහඹභ 

නළත “ආදහඹේ ඵදු, ගශීයඹ බහණ්ඩ වහ 

ගේහ භත ඵදු වහ ජහතයන්තය ගශදහභ භත 

ඵදු ලගඹන් ර් ය, ශ්රී රංහ 

ප්රජහතන්ත්රහදී භහජහදී ජනයජගේ මරය 

ප්රහලනර දක්හ තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ වහ ආදහඹේ ඵදු ලගඹන් 

රු.බිලිඹන 308 ක් ැකස කිරීභට අගප්ත ක්හ ය 

තිබුාමන ඉන් රු.බිලිඹන 275 ක් ඳභාක් 

ැකස කිරීභට වළකි වී තිබුණි. එගභන්භ ගශීයඹ 

බහණ්ඩ වහ ගේහ භත ඳනනු රඵන 

ඵදුලින් රු.බිලිඹන 1,052 ක් ැකස කිරීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන, ඉන් රු.බිලිඹන 

1,024 ක් ඳභාක් ැකස කිරීභට භමන වී 

තිබුණි. ජහතයන්තය ගශදහභ භත ඳනනු 

රඵන ඵදුලින් රු.බිලිඹන 390 ක් ැකස 

කිරීභට ඇසතගේන්තු ය තිබුාමන, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ඉන් 

රු.බිලිඹන 371 ක් ැකස ය තිබුණි. ගේ 

අනු, ඵදු ආදහඹේලින් රු.බිලිඹන 1,750 

ක් ැකස කිරීභට අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන, ඉන් 

ිනඹඹට 95.43 ක් ගවමන රු. බිලිඹන 1,670 

ක් ඳභාක් ැකස ය ළනීභට වළකි වී තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේ දී ඵදු ගනොන 

අගනකුමන ආදහඹේලින් රු.බිලිඹන 164 ක් 

ැකස කිරීභට ඇසතගේන්තු ය තිබුා අතය 

එභ ඇසතගේන්තුත ඉරක්ඹ රු.බිලිඹන 

11 කින් ඉක්භහ රු.බිලිඹන 175  ආදහඹේ 

ැකස ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේ 

ආදහඹේ ඇසතගේන්තු වහ ැකස ශ ආදහඹභ 

රඳ ටවන 04 හි දළක්ගව. 

 

 

 

 

 

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00

ය
ජ
ග
ේ
 ආ
දහ
ඹ
භ
 ද
ශ
 ග
දහී
ඹ
 

නි

සඳ
හද
න
ග
ඹ
 ප්ර
ති
ල
ත
ඹ
ක්
 ග
ර

  

ර්ඹ  



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 79 

 

 

ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
දර
   

රඳටවන 04 – 2017 ර්ගේ ඇසතගේන්තුත ආදහඹභ වහ තථය ආදහඹභ  
මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන 2017 

 

අඹළඹ හිඟඹ 
 
"2006 ර්ඹ අහනගේ අඹළඹ හිඟඹ, 

එභ ර්ඹ වහ ඇසතගේන්තුත යන 

රද දශ ගශීයඹ නිසඳහදිතගඹන් ිනඹඹට ඳවක් 

ගනොඉක්භන ඵට ව එභ භට්ටභ ඉන් ඳසු 

දිටභ ඳමනහගන ඹනු රඵන ඵට 

ඵරහ ළනීගභන් ආණ්ඩුගව ාඹ දයදර්ීය 

භට්ටේ දක්හ අඩු කිරීභ" ආණ්ඩු ගණිනන් 

අනුභනඹ ශයුතු කීේ හිත මරය 

ශභනහයාඹට ඳහදව ඳයභහර්ථඹක් 

ගර 2003 අං 3 දයන මරය 

ශභනහයා (කීභ) ඳනගමන 3 (අ) 

ගේදගඹහි දක්හ ඇත. එගේ වුද, 

භහගර චිත ර්ගේ වහ ඉකුමන ර් වත 

හරඹ තුශ, එභ එකිගන ර් අහනඹට 

ව අඹළඹ හිඟඹ එභ ර්රට අදහශ 

ඇසතගේන්තුත දශ ගශීයඹ නිසඳහදිතගඹන් 

ිනඹඹට ඳවක් ගනොඉක්භන ඳරිදි 

ඳමනහගන ඹහභට අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේ ජනයජගේ මරය 

ප්රහලනරට අනු, ඇසතගේන්තුත 

අඹළඹ හිඟඹ රු.බිලිඹන 1,049 ක් ව අතය, 

එඹ ඉකුමන ර්ගේ ඇසතගේන්තුත 

අඹළඹ හිඟඹට ඩහ රු. බිලිඹන 439  

ගවමන ිනඹඹට 29.50 කින් අඩු වී තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේ මුරය ප්රහලන අනු 

තථය අඹළඹ හිඟඹ රු.බිලිඹන 758 ක් ව 

අතය, එඹ ඇසතගේන්තුත අඹළඹ හිඟඹට 

ඩහ රු. බිලිඹන 291  ගවමන ිනඹඹට 

27.74 කින් අඩු වී තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේ ඇසතගේන්තුත අඹළඹ හිඹ 

ඇසතගේන්තුත දශ ගශශිඹ නිසඳහදිතගඹන් 

ිනඹඹට 7.89 ක් වී තිබුණි. 2010 ර්ගේදී 

එඹ ිනඹඹට 9.78 ිනට 2013 ර්ඹ න ගණට 

ිනඹඹට 7.65 ක් දක්හ අඩුවී තිබුණි. නමුමන 

2014 ර්ගේ ිනට එභ ප්රතිලතඹ 2016 

ර්ඹ න ගණට 12.57 ක් දක්හ ළඩිවී 

නළත භහගර චිත ර්ගේදී ිනඹඹට 7.89 

දක්හ අඩුවී තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 05 

දළක්ගව. 
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රඳටවන 05- ඇසතගේන්තුත අඹළඹ හිඟඹ, 

ඇසතගේන්තුත දශ ගශීයඹ නිසඳහදනගේ ප්රතිලතඹක් ගර  

මරහශ්රඹ :- ජනයජගේ මරය ප්රහලන ව ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 

හර්තහ. 

 

ගේ අනු ඳසුගිඹ ර් 08  හරසීභහ තුශ 

කිිනදු ර්ඹට අදහශ ඇසතගේන්තුත 

දශ ගශීයඹ නිසඳහදිතගඹන් ිනඹඹට 5 

ගනොඉක්භන ඳරිදි ඇසතගේන්තුත 

අඹළඹ හිඟඹ ඳමනහගන ඹහභට භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ අභමන වී තිබුණි.  

එගභන්භ 2010 ර්ගේ තථය අඹළඹ හිඟඹ 

රු.බිලිඹන 473 ක් වී තිබුාමන, 2015 ර්ඹ 

න ගණට එඹ රු.බිලිඹන 962 ක් දක්හ ළඩිවී 

තිබුණු අතය, 2016 ර්ගේදී එඹ රු.බිලිඹන 

666 ක් දක්හ අඩුවී නළත භහගර චිත 

ර්ඹ නගණට එඹ රු.බිලිඹන 758 ක් දක්හ 

ළඩිවී තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 06 හි 

දළක්ගව.  

 

 

රඳටවන 06- තථය අඹළඹ හිඟඹ  
මරහශ්රඹ- ජනයජගේ මරය ප්රහලන 

පුනයහර්තන විඹදභ පිඹහ ගළනීභට 

ආදහඹම් ප්රභහණත් ගනොවීභ 

 
 

ජනයජගේ මරය ප්රහලන අනු, 

භහගර චිත ර්ඹ වහ යජගේ 

පුනයහර්තන ගණඹදභ රු. බිලිඹන 1,946 ක් 

වහ මරධන ගණඹදභ රු.බිලිඹන 657 ක් 

ලගඹන් මුළු ගණඹදභ රු.බිලිඹන 2,603 ක් වී 

තිබුණි. යජඹ ගණිනන් උඳඹහගන තිබ භසථ 

ආදහඹභ රු.බිලිඹන 1,845 ක් ඳභාක් වීභ 

ගවේතුගන් එභ ආදහඹභ භහගර චිත 

ර්ගේ පුනයහර්තන ගණඹදභ පිඹහ 

ළනීභටමන ප්රභහාමන වී ගනොතිබුණි. ඒ 

අනු භසථ යහජය ආදහඹභ ඉක්භහ 

රු.බිලිඹන 101  පුනයහර්තන ගණඹදේ දයහ 

තිබුණි. 2010 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ 

දක්හ යහජය ආදහඹභ වහ පුනයහර්තන ගණඹදභ 

රඳටවන 07 හි දළක්ගව.  

 

 
රඳටවන 07 - යහජය ආදහඹභ වහ පුනයහර්තන ගණඹදභ 

මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන 
 

යහජය ණඹ 
ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව 148 යසථහ 

ප්රහය යහජය ාඹ ඇතුළු ේපර්ා මරය 

ඳහරනඹ ඳහර්ලිගේන්තු තුන අතය 

ජනයජගේ ිනඹළු ාඹ වහ ඳහර්ලිගේන්තු 

අනුභළතිඹ රඵහත යුතුගව. ඒ අනු, 2017 

අං 32 දයන ගණර්ජන (ංගල ධන) 

ඳනතින් ංගල පතත 2016 අං 24 දයන 
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ගණර්ජන ඳනගමන 2.1(අ) න්තිඹ ප්රහය 

ආණ්ඩු වහ ව ආණුඩු ගනුගන් ශ්රී 

රංහ තුශ ගව  ඉන් ඵළවළය ාඹ රඵහ 

ළනිභ වහ ඳහර්ලිගේන්තුගව අනුභළතිඹ 

රඵහ දී තිබුණි. 

ජනයජගේ මුරය ප්රහලන අනු භහගර චිත 

ර්ගේදී ගණගශශිඹ ාඹ රු.බිලිඹන 601 ද, 

ගශීයඹ ඵළංකු ගනොන ාඹ රු.බිලිඹන 

2,549 ක්ද ලගඹන් ර්ඹ තුශ රඵහගන 

තිබ මුළු ාඹ ප්රභහාඹ රු.බිලිඹන 3,150 ක් 

ගණඹ. එඹ ඉකුමන ර්ගේ රඵහගන තිබුණු 

රු.බිලිඹන 3,091  ාඹ ප්රභහාඹ භඟ 

ළඳීගේදී, රු.බිලිඹන 59 කින් ගවමන 

ිනඹඹට 1.90 කින් ළඩි වී තිබුණි. යජඹ 

ගශීයඹ ාඹ ගගයහි ළඩි ළශකිල්රක් 

දක්හ තිබ අතය භහගර චිත ර්ගේදී 

රඵහගන තිබුණු ගශීයඹ ාඹ ප්රභහාඹ 

ඉකමන ර්ගේදී රඵහගන තිබුණු 

රු.බිලිඹන 2,517  ගශීයඹ ාඹ ප්රභහාඹ 

භඟ ළඳීගේදී එඹ රු.බිලිඹන 32 කින් 

ගවමන ිනඹඹට 1.27 කින් ළඩි වී තිබුණි. 

2010 ර්ගේ ිනට භහගර චිත ර්ඹ 

අහන න ගණට යජඹ ගණිනන් රඵහ ගන 

තිබුණු ාඹ පිළිඵ ගණසතය රඳටවන 08 හි 

දළක්ගව. 

 

 

රඳටවන 08 - ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ ාඹ රඵහ ළනීභ 
මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන  

 

ජනයජගේ මරය ප්රහලන අනු, 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට ගගණඹ යුතු මුළු යහජය 

ාඹ ගලේඹ රු.බිලිඹන 9,588 ක් ව අතය, 

එඹ 2016 ගදළේඵර් 31 දිනට ඳළති 

රු.බිලිඹන 8,794  මුළු යහජය ාඹ ගලේඹ 

භ ළඳීගේදී රු.බිලිඹන 794 කින් 

ගවමන ිනඹඹට 9.02 කින් ළඩිවී තිබුණි. 

ඉකුමන ර්ඹ වහ භහගර චිත ර්ඹ 

අහනඹට වු මුළු ගගණඹ යුතු යහජය ාඹ 

පිළිඵ ගණසතයඹක් ගු 06  හි දළක්ගව. 
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ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
දර
  

ගණඹ 

 

 ගදළේඵර් 31 දිනට ගලේඹ 

2016 
රු. බිලිඹන 

2017 
   රු. බිලිඹන 

බහණ්ඩහගහය බි්වඳත් 792 725 

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය 3,567 3,754 

රුපිඹ්ව ණඹ 24 24 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඵළඳුම්කය 572 638 

විගේල යවහය මුදලින් ගේශීඹ ණඹ 42 65 

විගේල යවහය මුද්ව ඵළංකු ඒකකඹ (යහඳෘති) - 14 

ක්වඵදු ණඹ හිමිකඹන් 16 12 

මුළු ගශශිඹ ාඹ 5,013 5,232 

විගේශීඹ ණඹ  (යහඳෘති) 3,676 2,664 

විගේල මුදලින් කහලීන ණඹ ඳවසුකම්  105 217 

ජහතයන්තය සෛමත් ඵළඳුම්කය - 1,475 

මුළු ගණගශශිඹ ාඹ 3,781 4,356 

මුළු යහජය ාඹ ගලේඹ 8,794 9,588 

ඇසතගම්න්තුගත දශ ගේශිඹ නිසඳහදිතඹ 11,839 13,289 

මුළු යහජය ණඹ  ගලේඹ ඇසතගම්න්තුගත දශ ගේශිඹ 

නිසඳහදිතගේ ප්රතිලතඹක් ගර 

 
74.28 

 
72.14 

ගු 06 - ගගණඹ යුතු මුළු යහජය ාඹ ංයුතිඹ 
මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන  

 

ජනයජගේ මරය ප්රහලන අනු, 2017 

ර්ගේ මුළු යහජය ාඹ ගලේඹ රු. බිලිඹන 

9,588 ක් ගර දක්හ තිබුාද, ශ්රී රංහ 

යජඹ ගණිනන් ගණගශල ාඹ ගිගණසුේ 08 ට 

අදහශ යහජය ආඹතන තුනක් ගත ඳයහ 

ගලේ ඳත්රගඹන් පිටත ගිණුේ තඵන රද, 

ගණගශල ාඹර 2017 ගදළේඵර් 31 දිනට ව 

ගලේඹ රු.බිලිඹන 330 ක් වහ බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේය ගලේඹ රු.බිලිඹන 433 ක් 

ගිණුේර අඩුගන් දක්හ තිබුණි. ඒ අනු, 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට මුළු යහජය ාඹ 

ප්රභහාඹ රු.බිලිඹන 10,351 ක් වී තිබුණි. 

එභ ප්රභහාඹ ඇසතගේන්තුත දශ ගශශිඹ 

නිසඳහදිතගඹන් ප්රතිලතඹක් ගර ිනඹඹට 

77.89 ක් වී තිබුණි. 

 

භහගර චිත ර්ගේ වහ ඉකුමන ර් 04  

ගගණඹ යුතු මුළු ාඹ ප්රභහාඹ භධය හර්ෂි 

ජනවනඹ වහ ඒපුශර ාඹ ප්රභහාඹ 

පිළිඵ ගණසතය ගු 07 දළක්ගව.  
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ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
දර
  

ගණසතයඹ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ගදළම්ඵර් 31 දිනට යහජය ණඹ 

ගලේඹ (රු. බිලිඹන)* 

5,520 6,106 6,721 7,830 8,860 9,776 

භධය හර්ෂික ජනගවනඹ 

(‘000) 

20,425 20,585 20,771 20,966 21,203 21,444 

ඒක පුේගර ණඹ ප්රභහණඹ  (රු.) 270,257 296,624 323,576 373,462 417,865 455,885 

ගු 07 - ශ්රී රංහගව භධය හර්ෂි ජනවනඹ වහ ඒ පුශර ාඹ ප්රභහාඹ  
 මරහශ්රඹ - .ජනයජගේ මරය ප්රහලන වහ ශ්රී රංහ භවහ ඵළංකුගව හර්තහ  
 
* ගදළේඵර් 31 දිනට යහජය ාඹ ගලේඹ ානඹ කිරීගේදී භව ඵළංකු අමනතිහයේ ඇතුශමන ය ල් ඵදු ාඹහිමිඹන්  

   ඉමන ය ඇත.   

 

ගු 06 හි වන් ගතොයතුරු අනු 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට මුළු යහජය ාඹ භධය 

හර්ෂි ජනවනඹ භඟ ළඳීගේදී 

ඒපුශර ාඹ ප්රභහාඹ රු.455,885 ක් ව 

අතය, ඉකුමන ර්ගේ රු.417,865 ක් ව 

ඒපුශර ාඹ ප්රභහාඹ භඟ ළඳීගේදී 

එඹ රු.38,020 කින් ළඩි වී තිබුණි. එගේභ, 

යහජය ාඹ ගලේගඹන් ිනඹඹට 45 ක් ගණගශල 

ාඹ වීභ වහ රුපිඹර අප්රභහාඹ වීගේ 

ඵරඳෆභ ගවේතුගන් ඒපුශර ාඹ 

ප්රභහාගේ තථය ටිනහභ තදුයටමන ඉවශ 

අඹක් නු ඇත. භහගර චිත ර්ගේදී 

ාඹ හරි වහ ගඳොළී ගවීගේදී රුපිඹගල් 

අඹ ගනසවීභ භත රු.මිලිඹන 5,291  

අභතය ගණඹදභක් දළරීභට ිනදුවී තිබුීම.  

 

යහජය ණඹ හරික වහ ර්ඹට අදහශ 

ගඳොලී ගගවිභට යජගේ ආදහඹභ 
ප්රභහණත් ගනොවීභ 
  

භහගර චිත ර්ගේදී යජගේ ආදහඹභ 

රු.බිලිඹන 1,845 ක් ගණ තිබුාමන, ර්ගේ 

ාඹ හරි වහ ගඳොලිඹ ලගඹන් රු.බිලිඹන 

3,294 ක් ගහ තිබුණි. ඒ අනු 

භහගර චිත ර්ගේදී ාඹ හරි වහ ගඳොලී 

ගවීභට යජගේ ආදහඹභ ඉක්භහ තමන 

රු.බිලිඹන 1,449 ක් අලය ගණ තිබුණි. එභ 

අලයතහඹ වහ යජගේ ගණඹදේ දළරිභ වහ 

යජඹට භහගර චිත ර්ගේදී ගශශිඹ ාඹ 

ලගඹන් රු.බිලිඹන 2,549 ක් වහ ගණගශල 

ාඹ ලගඹන් රු.බිලිඹන 601 ක් ලගඹන් 

එතු රු.බිලිඹන 3,150  ාඹ රඵහ 

ළනිභට ිනදු ගණ තිබුණි. එභ තමනමනඹ ඉකුමන 

ර් භඟ දහ ඳවත ගු 08 හි දක්හ 

ඇත.   
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ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
දර
  

ගණසතයඹ 2012 

රු. බිලිඹන 

2013 

රු. බිලිඹන 

2014 

රු. බිලිඹන 

2015 

රු. බිලිඹන 

2016 

රු .බිලිඹන 

2017 

රු. බිලිඹන 

ර්ඹ තුශ රඵහගත් ගේශීඹ ණඹ 2,256 2,178 2,020 2,793 2,517 2,549 

ර්ඹ තුශ රඵහගත් විගේල ණඹ 366 183 423 556 574 601 

රඵහමන ගශීයඹ වහ ගණගශල ාඹ 
එතු 

 

2,622 

 

2,361 

 

2,443 

 

3,349 

 

3,091 

 

3,150 

ගේශීඹ ණඹ හරික ගගවීභ  1,980 1,696 1,583 2,265 2,072 2,340 

විගේශීඹ ණඹ හරික ගගවීභ 153 93 107 187 145 219 

ගේශීඹ ණඹ වහ ගඳොළී ගගවීම් 351 401 376 450 510 597 

විගේශීඹ ණඹ වහ ගඳොළී ගගවීම් 158 63 69 77 101 138 

ාඹ හරි වහ ගඳොළී ගවීේ එතු 2,642 2,255 2,135 2,979 2,828 3,294 

යහජය ආදහඹභ 997 1,066 1,128 1,394 1,699 1,845 

යහජය ආදහඹභ ඉක්භව ාඹ හරි වහ 

ගඳොළී ගවීේ ප්රභහාඹ 

 

1,545 

 

1,189 

 

1,007 

 

1,585 

 

1,129 

 

1,449 

ගදළේඵර් 31 දිනට යහජය ාඹ ගලේඹ 5,520 6,106 6,721 7,830 8,860 9,776 

ගු 08 - යහජය ආදහඹභ ඉක්භහ ාඹ හරි වහ ගඳොලී ගවීභ  

මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මරය ප්රහලන  

 

ඵළයකම් 

යජගේ මුළු ගනොපිඹ ව ාඹ ගලේඹද ඇතුළු 

භහගර චිත ර්ඹ අහනඹට මුළු ඵළයේ 

ප්රභහාඹ රු.බිලිඹන 10,702 ක් ව අතය, එඹ 

2017 ර්ඹ වහ වු රු.බිලිඹන 13,289 ක් 

ව ඇසතගේන්තුත දශ ගශීයඹ 

නිසඳහදනගඹන් ිනඹඹට 80.53 ක් වී තිබුණි. 

එඹ ඉකුමන ර්ගේ ව ිනඹඹට 83.32 භඟ 

ළඳීගේදී ිනඹඹට 2.79 කින් අඩු වී තිබුණි. 

2013 අං 15 දයන මරය ශභනහයා 

(කීේ) (ංගල ධන) ඳනතින් ංගල පතත 

2003 අං 03 දයන මරය ශභනහයා 

(කීේ) ඳනගමන 2(ආ) න්තිඹ ප්රහය 

එභ ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 80  ප්රභහාඹ 

ගනොඉක්භගණඹ යුතු වුද, භහගර චිත 

ර්ගේදීද එභ සීභහ ිනඹඹට 0.53 කින් 

ඉක්භහ තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේ 

ඵළයේර ංයුතිඹ ඉකුමන ර්ඹ භඟ 

දහ ගු 09 හි දළක්ගව.  
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ඵළයේ ගදළේඵර් 31 දිනට ගලේඹ 

2016 

රු.බිලිඹන 

2017 

රු.බිලිඹන 

ඵළංකු අිනයහ 165 151 

භව ඵළංකු අමනතිහයේ 83 200 

යහජය ාඹ 8,794 9,588 

මුරය ප්රකහලනර ගිණුම්ගත ගනොකශ ඵළයකම්    

- ගලේඳත්රගඹන් පිටත ගිණුේත ය තිබුණු ගණගශල 
ාඹ 

332 330 

- බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය ගලේඹ අඩුගන් 
ගිණුේත කිරීභ  

487 433 

මුළු ඵළයකම්  9,864 10,702 

ඇසතගම්න්තුගත දශ ගේශීඹ නිසඳහදනඹ 11,839 13,289 

මුළු ඵළයකම් ඇසතගම්න්තුගත දශ ගේශිඹ නිසඳහදනගේ 

ප්රතිලතඹක් ගර  

83.32 80.53 

ගු 09 - ඵළයේර ංයුතිඹ  
මරහශ්රඹ - ජනයජගේ මුරය ප්රහලන  

 

(භවහ බහණ්ඩහහයගේ ඇඳය භත යහජය යහඳහය ගණිනන් රඵහගන තිබුණු ාඹ වහ ඵළංකු ගත රඵහදී ඇති ඇඳය වහ 

වන ලිපි ටිනහභ රු.මිලිඹන 652,214 ක්ද ව ගණර්ජන ගිණුේර දක්හ තිබුණු ඵළයේ ටිනහේද ඉවත 

ඵළයේර ඇතුශමන ය ගනොභළත.) 

 

යජගේ ආදහඹභ වහ යහජය ාඹ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරික්ාරදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරික්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

හිඟහිටි ආදහඹම්   

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ශ්රී 

රංහ ගර්ගු ගණිනන් අඹයත යුතු තිබුණු 

හිඟ හිටි ඵදු ආදහඹභ රු.මිලිඹන 19,484 ක්  

වී තිබුණි. එභ හිඟහිටි ඵදු ආදහඹමින් ිනඹඹට 

80 ක් ඳභා ප්රභහාඹක් 2015 ර්ඹ වහ ඊට 

ගඳය ර්රට අදහශ හිඟහිටි ඵදු ආදහඹේ වී 

තිබුණි. ආනඹන ඵදු, නිජ ගතල් නිසඳහදන 

ඵදු, ගණගලේ ගශ ඵදු ව යහඹ වහ ගුන් 

ගතොටුඳර ංර්ධන ඵදු ඹන ඵදු ර්ලින් 

රු.මිලිඹන 16,864  හිඟහිටි ඵදු හර්තහ වී 

තිබුණු අතය එඹ මුළු හිඟහිටි ඵදු ආදහඹගභන් 

ිනඹඹට 86  ප්රභහාඹක් ගණ තිබුණි.  

ගශීයඹ ආදහඹේ ඵදු ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

ඵදු රුන්ගන් අඹ ගණඹ යුතු ඳතින හිඟ 

ඵදු වහ දඩ මුදල් හලීන නියවුල් ය ළනීභ 

වහ ගණපතභමන ක්රභගවදඹක් අනුභනඹ ය 

ගනොතිබුණි. ගේ නිහ භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට අඹ ගණඹ යුතු ඳළති හිඟ ඵදු 

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 323,732 ක් වී තිබුණි. 

ගණානඹට රඵහ දුන් ගතොයතුරු අනු, ගභභ 

හිඟ ආදහඹමින් රු.මිලිඹන 32,070 ක් ගවමන 

ිනඹඹට 10 ක් අඹ ය ළනීභට වළකිඹහ 

තිබුණු අතය ඉතිරි රු.මිලිඹන 291,662 ක් 

එනේ ිනඹඹට 90  හිඟ ආදහඹභ අඹ ය 

ළනීභ තහහලි අමනහිටුහ තිබුණි. 

එතු කිරීගේ අඹ භත ඵදු ව ජහතිඹ 

ගොඩනළගීගේ ඵදු ේඵන්ධගඹන් ඵදු 

රුන් ගණිනන් ඉදිරිඳමන ශ ඵදු හර්තහ භත  

මුදල් ගහ ගනොතිබුා අසථහරදී  

ඳරිා ඳශධතිඹ ඇසුරින් සඹංක්රීඹ 

තක්ගේරු හර්තහ නිකුමන ය හිඟ ඵදු ගර 

හර්තහ වීගේමන, දඩ මුදල් ානඹ කිරීගේමන 

ක්රභගවදඹක් 2012 භහර්තු 31 දක්හ  
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ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණු අතය 2012 අගප්රේල් 01 දින ිනට එභ 

ක්රභගවදඹ නතය ය තිබුණි. ඒ ගවේතුගන් 

එතු ශ අඹ භත ඵශදට ව ජහතිඹ 

ගොඩනළගීගේ ඵශදට අදහශ 2012 අගප්රේල් 

01 දින ිනට 2015 ගදළේඵර් 31 දින දක්හ ව 

ඵදු හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ ඵදු රුන් ගණිනන් 

ඉදිරිඳමන ශ  එතු රු.මිලිඹන 15,283  

ඵදු හර්තහ වහ මුදල් ගහ ගනොතිබුණු 

අතය ඊට අදහශ තක්ගේරු හර්තහ නිකුමන 

ය ගනොතිබුණි. ඒ අනු ගභභ හිඟ ඵදු මුදර 

වහ ඒ භත ානඹ ශ  රු.මිලිඹන 9,238  

දඩ මුදරක් ද ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 

24,521  හිඟ ගලේඹක් 2017 ගදළේඵර් 

31 දින න ගණටමන ගශශිඹ ආදහඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් අඹ ය ගන 

ගනොතිබුණු අතය ඒහ හිඟ ඵදු ගර හර්තහ 

කිරීභට ගව  ගදඳහර්තගේන්තු ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි.  

සුයහ ඵදු ගදඳහර්තගේන්තුගව 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට ඉදිරිඳමන යන රද හිඟ 

ආදහඹේ හර්තහ අනු එදිනට අඹ ගණඹ යුතු 

ප්රභහද හසතු හිත මුළු හිඟ ඵදු ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 2,123 ක් වී තිබුණි. එභ හිඟ ඵදු 

ආදහඹමින් ිනඹඹට 68 ක් ර් 5 ට ළඩි 

හරඹ ිනට ඳළත එන හිඟහිටි ඵදු ආදහඹේ 

වී තිබුණි. 

සුයහ ඵදු ඳරීක්ාඹ දී ගවළිදයව ව ළයදි 

ේඵන්ධගඹන් රු.මිලිඹන 50.62  ඵදු 

මුදරක් 2015 ගදළේඵර් 31 දිනට ගඳය 

ගන ගර සුයහ ඵදු ගොභහරිස 

ජනයහල්යඹහ ගණිනන් ආඹතනඹක් ගත 

දන්හ ඹහ තිබුණි.  නමුමන එභ ඵදු මුදර 

2018 ජුනි භහඹ න ගණටමන අඹය ළනිභට 

ගදඳහර්තගේන්තු අගඳොගවොමන වී තිබුණි.  

හිඟහිටි දණ්ඩන  

ගණගණධ ගර්ගු ළයදි වහ ශ්රී රංහ ගර්ගු 

ගණිනන් ඳනහ තිබුණු දණ්ඩනලින් 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ර් 5 

ට ළඩි හරඹ ිනට ඳළත එන දණ්ඩනද 

ඇතුළු රු.මිලිඹන 570  දණ්ඩන හිඟහිටි 

ඳළළතුණි.  

යජඹට අහිමික ව ඵදු ආදහඹම්  

2016 අං 20 දයන එතු ශ අඹ භත ඵදු 

(ංගල පතත) ඳනතින් ංගල ධනඹ යන 

රද 2002 අං 24  දයන එතු ශ අඹ 

භත ඵදු ඳනගමන ගණපතගණධහන ප්රහය 2016 

ගනොළේඵර් 01 දින ිනට ශ්රී රංහ  ආගඹ ජන 

භණ්ඩරගේ ලිඹහඳදිංචි ඇඟළුේ නිසඳහදන 

භහේ ගණිනන් ගශීයඹ ගශඳරට ඳඹනු 

රඵන ඇඟළුේ ඒ භත එතු ශ අඹ 

භත ඵදු ඇඟළුේ ඒඹක් භත ඳළළති රු.25 

 ඵදු ප්රභහාඹ රු.75 ක් ගර ංගල ධනඹ 

ය ඵදු අඹශ යුතු තිබුණි. ශ්රී රංහ 

ගර්ගු ගණිනන් ංගල පතත ඳනගමන ගණපතගණධහන 

අනු ඵදු 2017 ජුනි 14 දින ිනට ක්රිඹහමනභ 

න ඳරිදි අඹය ගන තිබුණි. ගේ අනු 

භහ 08 ට ආන්න හරඹක් ඒඹට 

රු. 25 ක් ඵළගින් ව ඳළයණි අනුඳහතඹට අනු 

ශ්රී රංහ ගර්ගු ගණිනන් ඵදු අඹය ගන 

තිබුණි. ඒ අනු එභ හරඹ තුශ යජඹට අහිමි 

ව ඵදු ටිනහභ රු.මිලිඹන 166.58ක් වී 

තිබුණි . 

2017  අං 7  දයන ආර්ථි ගේහ හසතු 

(ංගල ධන) ඳනතින් ංගල ධනඹ යන 

රද 2006 අං 13 දයන ආර්ථි ගේහ 

හසතු ඳනත ප්රහය 2017 අගප්රේල් 01 දින 

ිනට ආනඹනි හවනලින් ිනඹඹට 0.5   

ආර්ථි ගේහ හසතුක් අඹශ යුතු 

තිබුණි. නමුමන යහජය මුරය ප්රතිඳමනති 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 2017 ජුනි 15 දින 

එභ ආර්ථි ගේහ හසතු අඹ යන ගර ශ්රී 

රංහ ගර්ගු ගත දන්හ තිබුණි. ඒ අනු 

ඳනගමන ගණපතගණධහන ප්රහය ඵදු අඹශ යුතු 

දින ිනට ඵදු අඹ යන ගර දන්හ ඹළව 

දිනඹ දක්හ දින 76  හරඹක් ප්රභහද ගණ 

තිබුණි. එභ ප්රභහද හරඹ තුශ හවන 17,142 

ක් ආනඹනඹ ය තිඵණු අතය, ඒ අනු 

රු.මිලිඹන 153.48  ආදහඹභක් යජඹට 

අහිමි වී තිබුණි.   
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ගර්ගු ංගඹොජිත ර්ගීයා අං 8703.22.6 

ඹටගමන ආනඹනඹ ශ යුතු අවුරුදු 03  ට 

ඩහ ඳළයණි Mazda RX8 ගඳට්රල් ගභ ටර් 

යථ (CC 1300) 33 ක් ගර්ගු ංගඹ ජිත 

ර්ගීයා අං 8703.90.99  ඹටගමන 

ආනඹනඹ කිරීභ ගවේතුගන් රු.මිලිඹන 

114.6   ගර්ගු ඵදු යජඹට අහිමි වී තිබුණි. 

ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් ේභත ය තිබුණු 

ඇතළේ ඳනමනර ගණපතගණධහන ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ වහ ගශීයඹ ආදහඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් අලය පිඹය 

ගනොළනීභ නිහ යජඹට හලීන රළබිඹ යුතු 

ඵදු  අහිමි වීභක් ගව  ප්රභහදඹකින් ඳසු 

අඹගණභක් ිනදුන අසථහ ඳළළතුණි. 2015 

අං 10 දයන මුදල් ඳනත ප්රහය ළිනගන  

යහඳහයඹ ගනුගන් අඹ ගණඹ යුතු ඳළති 

රු.මිලිඹන 3,215  ඵදු ආදහඹභක් අඹ ය 

ගනොතිබුා අතය එභ ඵදු හිඟ ඵදු ගර ද 

හර්තහ ය  ගනොතිබුණි. 

2006 අං 12 දයන මුශදය හසතු (ගණගලේ 

ගණපතගණධහන) ඳනගමන වහ ඊට අදහශ නිකුමන 

ශ ළට් ඳත්රගේ ඳර යන රද නිගවදන 

අනු, භමනඳළන් ගණකිීමභ වහ ව ඹේ 

ගශහභක් ගව  යහඳහයඹක් ය ගන 

ඹහභට නිකුමන යන ඵරඳත්රඹක් භත 2008  

ජනහරි භහගේ ිනට රු.10,000 ක් වහ 2013 

ජනහරි භහගේ ිනට රු.20,000 ක් ඵළගින් ව 

මුශදය හසතුක් අඹ ශ යුතු ඵ දක්හ 

තිබුණි. මුශදය හසතු (ගණගලේ ගණපතගණධහන) 

ඳනගමන ගණපතගණධහන අනු, ඹේ මුශදය 

හසතුක් නිදවස කිරීභ වහ මුදල් 

අභහතයයඹහ ගණිනන් මුශදය හසතුගන් 

නිදවස කිරීගේ නිගඹ  හ අති ගණගලේ 

ළට් ඳත්රගේ නිගවදනඹක් භඟින් ප්රහලඹට 

ඳමන ශ යුතුඹ. එගවමන එගේ නිදවස 

කිරීභකින් ගතොය භමනඳළන් ඵරඳත්ර ර් 4 

 වහ ගඵ තල් යහ ගශහභක් ගව  

යහඳහයඹක් ය ගන ඹහභට නිකුමන යන 

ඵරඳත්ර ගනුගන් 2008 ර්ගේ ිනට 2017 

ර්ඹ දක්හ මුශදය ඵදු අඹ කිරීභට ගශීයඹ 

ආදහඹේ ගදඳහර්තගේන්තු ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. ගේ ගවේතුගන් ර් 10  

හරඹක් තුශ ගණලහර ඵදු ආදහඹභක් අහිමි වී 

තිබුණි. නිඹළදි ගණාන ඳරික්ාරදී 

ප්රහගශීයඹ හර්ඹහර 19 ක් ගණිනන් නිකුමන ශ 

ඵරඳත්ර ගනුගන්  2017 ර්ගේ දී 

ඳභාක් රු.මිලිඹන 2.74  මුශදය ඵදු 

ආදහඹභක් අහිමි වී තිබුණි.  

ඵවහළුම් ඳමක්හ රීරිභ  

භහගර චිත ර්ගේදී ශ්රී රංහ ගර්ගු 

ගණිනන් ලිහිල්, ළඹුරු, ළඩි අදහනේ වහ ගයඩ් 

ඳරීක්හන් ඹටගමන ඵවහළුේ 221,503 ක් 

ඳරීක්හ ය නිදවස ය තිබණි. ඳරීක්හ 

කිරීභකින් ගතොය ඵවහළුේ 2, 268 ක් නිදවස 

ය තිබුණි. එගභන්භ ඵවහළුේ 9,262 ක් 

සෆන් ඳරීක්හන් ිනදු ය තිබ අතය 

ආගඹ ජන භණ්ඩරඹ ඹටගමන ලිඹහඳදිංචි වී 

ඇති ආඹතනඹ ගත ගඹොමු ය ඇති 

ඵවහළුේ ංයහ 18,689 ක් වී තිබුණි .ඒ 

අනු, ගර්ගුගව බහණ්ඩ නිසහලා 

ක්රිඹහලිඹට අදහශ ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ වී තිබුණි. 

 ශ්රී රංහට ආනඹනඹ යනු රඵන 

බහණ්ඩ නිඹමිත ප්රමිතීන්ට අනුකර ඵ 

තවවුරු ය ළනීභ වහ ශ්රී රංහ 

ගර්ගු ගණිනන් ඒ පිළිඵ කි යුතු 

ආඹතනඹන්ගේ වහඹ රඵහ ත යුතු 

තිබුණි. එගභන්භ එභ ආඹතනඹන්ගේ 

වති රළගඵන ගතක් අදහශ බහණ්ඩ 

ගඳෞශලි ඇඳය භත 

ආනඹනරුන්ගේ ඳරිශ්රඹන් ගත මුදහ 

වළගයන නමුමන, එභ බහණ්ඩ 

ගශගඳොරට නිකුමන ගනොශ යුතු 

තිබුණි. එගවමන එගේ ගඳෞශලි 

ඇඳය භත නිදවස යන බහණ්ඩ 

ගගශගඳොර ගත නිකුමන ගනොයන 

ඵ නහථ ය ළනීභ වහ ශ්රී රංහ 

ගර්ගුගව අධීක්ාඹ තුටුදහඹ 

භට්ටභ ගනොතිබුණි.
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 ශ්රී රංහට ආනඹනඹ යනු රඵන 

බහණ්ඩ ඇතුශමන ඵවහලුේ ගණපතභමන ළඹුරු 

ඳරීක්හට රක් ගනොවීභ ගවේතුගන්, 

නීති ගණගය ධී භමන කුඩු ආනඹනඹන් ිනදු 

කිරීභ, ප්රහල ගනොශ බහණ්ඩ 

ආනඹනඹ කිරීභ තුළින් ඵදු ංනහ ිනදු 

කිරීභ, ප්රහල ශ ප්රභහාඹට ඩහ ළඩි 

ප්රභහාඹකින් බහණ්ඩ ආනඹන ය ගර්ගු 

ඵදු ංනහ කිරීභ, ළයදි ර්ගීයා 

අංඹන් ඹටගමන බහණ්ඩ ආනඹනඹ ය 

ඵදු අක්රමිතහර නියත වීභ, ප්රහල ශ 

බහණ්ඩ ගනුට ගනමන බහණ්ඩ 

ආනඹනඹ කිරීභ, නිඹමිත ප්රමිතිගඹන් 

ගතොය බහණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීභ වහ 

බහණ්ඩර ඳළතිඹ යුතු උඳහං අඩුගන් 

ගව  ළඩිගඹන් ගඹොදහ බහණ්ඩ ආනඹනඹ 

කිරීභ, ඹනහදී ගර්ගු ළයදි ානහක් ිනදු 

යන ඵ ගර්ගු නිරධහරීන්ගේ ගණභර්ලන 

තුළින්භ තවවුරු වී තිබුණි.   

 ගුන්ගතොටුඳගල් පිහිටුහ ඇති තීරු ඵදු 

නිදවස ගශළල්ර අගරගණයා 

බහණ්ඩර මිර නිඹහභනඹ කිරීභ වහ 

සුදුසු ක්රභගවදඹක් කි යුතු 

ඳහර්ලඹන් ගණිනන් වඳුන්හදී ගනොතිබුණි. 

ඒ ගවේතුගන් අගරගණළල් 

හිමිරුන්ගේ අභිභතඹ ඳරිදි 

බහණ්ඩර මිර තීයාඹ ය තිබුණි. 

ගභභ ගශළල්ර අගරගණයා 

බහණ්ඩ වහ තීරු ඵදු අඹ කිරීභ 

අමනවළරීභ ගවේතුගන් යජඹ ගණිනන් ගණලහර 

ඵදු අරහබඹක් රඵහ තිබුණි. එභ වනඹ 

ගුන් භගීන් ගත රළබී තිබුණු ඵ 

තවවුරු ය ළනීගේ ගණපතභමන 

ක්රභගවදඹක් ගනොතිබුණි. 

 ගොශම යහඹ, ටුනහඹ 

ගුන්ගතොටුඳශ වහ යහජය හණිජ ගණගණධ 

නීතිත ංසථහ ඹන සථහනර පිහිටුහ 

ඇති තීරු ඵදු නිදවස ගණගශීයඹ භමනඳළන් 

අගරගණළල්ර ටයුතු පිළිඵ කි 

යුතු ඳහර්ලඹන්ගේ ප්රභහාමන 

අධීක්ාඹක් ිනදු ය ගනොතිබුණු 

අසථහ ඳළළතිණි. ගේ ගවේතුගන් තීරු 

ඵදු යහිත ගණගශල භමනඳළන් ගශගඳොරට 

ඳළමිීමභමන ඒ තුළින් ගශීයඹ භමනඳළන් 

භත යජඹට අඹ ගණඹ යුතු ඵදු ආදහඹභට ිනදු 

න ඵරඳෆභමන පිළිඵ ගණානඹ ගණිනන් 

ගඳන්හ දී තිබුාද, තමනමනඹ නිළයදි 

කිරීභ වහ ගණපතභමන පිඹය ගන 

ගනොතිබුණි. 

ආදහඹම් ඳරිඳහරන කශභනහකයණ ගතොයතුරු 

ඳේධතිඹ (RAMIS) 
ඵදු ඳරිඳහරන ටයුතු හර්ඹක්භ ිනදු 

කිරීභ වහ රු.බිලිඹන 4 ට අපත මුදරක් 

ළඹ ය ආදහඹේ ඳරිඳහරන ශභනහයා 

ගතොයතුරු ඳශධතිඹක් (RAMIS) සථහපිත 

ය 2016 ර්ගේ ිනට ක්රිඹහමනභ කිරීභට 

ගශීයඹ ආදහඹේ ගදඳහර්තගේන්තු ටයුතු 

ය තිබුණි. ඳශධතිගේ ංර්ධන ටයුතු 

හලීන ිනදු ය ගනොතිබීභමන නිරධහරීන් 

ගණිනන් ඳශධතිඹට අනුත හලීන ළඩ 

ටයුතු ඉටු ය ගනොතිබීභමන ගවේතුගන් ඵදු 

ඳරිඳහරනඹට අදහශ ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 2002 අං 14 දයන එතු ශ අඹ භත 

ඵදු ඳනත, 2006 අං 10 ගශීයඹ ආදහඹේ 

ඳනත ව 2009 අං 9 දයන  ජහතිඹ 

ගොඩනළගීගේ ඵදු ඳනමනර ගණපතගණධහන 

ප්රහය ඵදුරුන් ගණිනන් 2017 ර්ඹ 

වහ ඉදිරිඳමන ශ යුතු ඳළති එතු 

ශ අඹ භත ඵදු, ආදහඹේ ඵදු,  උඳඹන 

ගණට ගවීගේ ඵදු ව ජහතිඹ 

ගොඩනළගීගේ ඵදු ඹන ඵදු ර්ඹන්ට 

අදහශ ඵදු හර්තහ 312,507 ක් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන 

ගදඳහර්තගේන්තු ගත ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණු ඵ ඵදු ඳරිඳහරන ඳශධතිගේ 

ගතොයතුරු අනු තවවුරු ගණඹ. එඹ නිකුමන 

ශ හර්තහලින් ිනඹඹට 30 ක් වී 

තිබුණි. අදහශ හර්තහ හලීන ගන්හ 

ළනීභට වහ ඒ භත න ඵදු මුදල් අඹ ය 

ළනීභට ගදඳහර්තගේන්තු 

හර්ඹක්භ ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

ඉදිරිඳමන ගනොශ හර්තහ අතරින් එතු 
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ශ අඹ භත ඵදු හර්තහ වහ ජහතිඹ 

ගොඩනළගීගේ ඵදුරට අදහශ හර්තහ 

222,069 ක් ඳළළතුණි. 

 ඵදු ඳරිඳහරන ශභනහයා ගතොයතුරු 

ඳශධතිඹ (RAMIS) ඹටගමන ඳහරනඹ 

න ඵදු ර් වහ ඵදුරුන් ඉදිරිඳමන 

යන ගතොයතුරු වහ හර්තහ 

ේඵන්ධගඹන් ඳශධතිඹ තුළින් වඳුනහ 

න්නහ රද අඩුඳහඩු ව තදුයටමන 

ඳරික්හශ යුතු රුණුරට අදහශ ළඩ 

ගණඹඹන් ඳශධතිඹ ගණිනන්භ නිරධහරීන් 

ගත ගඹොමු යනු රඵින. එගවමන 

භහගර චිත ර්ඹ තුශ එගේ 

නිරධහරීන් ගත ගඹොමු ය තිබුණු ළඩ 

ගණඹඹන් 346,645 ක් එනේ මුළු ළඩ 

ගණඹඹන්ගන් ිනඹඹට 34 ක් නිඹමිත 

ඳරිදි නිභ ගනොකිරීභ ගවේතුගන් 

ඳරිා ඳශධතිඹ සථහපිත කිරීගභන් 

අගප්ත ක්ෂිත අයමුණු ඉටු වී ගනොතිබුණි. 

එභ නිභ ය ගනොතිබුණු ළඩ 

ගණඹඹන්ලින් ළඩ ගණඹඹන් 144,337 

ක් එතු ශ අඹ භත ඵදු ේඵන්ධ 

ළඩ ගොටස ගණ තිබුණි. ගභගේ ළඩ 

ගණඹඹන් නිභ ගනොකිරීභ ගවේතුගන් 

ඳරිා ඳශධතිගේ ටයුතු ද හලීන 

ිනදු වී ගනොතිබුණි.  

 න ඵදු ඳරිඳහරන ඳශධතිඹ ඹටගමන 

ඳහරනඹ න ඵදුරට අදහශ 2016 වහ 

2017 ර්රදී ඳශධතිඹ භඟින් 

තක්ගේරු හර්තහ නිකුමන ය ගනොතිබුා 

අතය එභ ර්රට අදහශ තක්ගේරු 

හර්තහ 2018 ර්ගේ දී නිකුමන ය 

තිබුණි. ඒ අනු, හලීන තක්ගේරු 

හර්තහ නිකුමන ගනොකිරීභ නිහ 2016 වහ 

2017 ර්රට අදහශ රු.මිලිඹන 

17,805  හිඟ ඵදු වහ දඩ මුදල් 2017 

ර්ගේදී අඹ ය ළනීභට ගනොවළකි වී 

තිබුණි.  

 

 

 

අගුරු ගචක්ඳත් ගනුගන් මුද්ව 

අඹකය ගළනීභ භන්දගහමී විභ 
 
ඵදුරුන් ගණිනන් ගශීයඹ ආදහඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගත රඵහ ගදනු රඵන 

ගනක්ඳමන අරුවීගේ ප්රාතහ හර්ෂි 

ඉවශ ඹමින් ඳළළතුණි. එඹ නිළයදි කිරීභට 

ප්රභහාමන ක්රිඹහභහර් ගන ගනොතිබුණු 

අතය අරු ව ගනක්ඳමන වහ මුදල් අඹ ය 

ළනීගේ දී ද භන්දහමී සරඳගඹන් ටයුතු 

ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

දිනට එතු රු.මිලිඹන 2,255 ක් වු 

ගනක්ඳමන 7,175 ක් අගුරු ගණ තිබුණි.  

 

යහජය ආඹතන විසින් ගගනු රඵන 

එකතු කශ අගඹ භත ඵදු 

2013 ර්ගේ දී එතුශ අඹ භත ඵදු  

අඹ න ඵදු සීභහ ඉවශ දළමීභමන භඟ 

ඵදුරුන් 17,000 ට අපත ංයහක් 

ඵදු ඳළවළදමින් ඉමන කිරීභට ගශීයඹ ආදහඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ටයුතු ය එභ ඵදු 

ලිපිගොනු තහහලි අක්රීඹ ය තිබුණි. 

නමුමන එභ ඵදුරුන්ගේ ලිඹහඳදිංචිඹ 

අරංගු ය, ඒ නගණට ඔවුන් ගත නිකුමන 

ය තිබුණු එතු කිරීගේ අඹ භත ඵදු 

ලිඹහඳදිංචි වති ගශීයඹ ආදහඹේ 

ගොභහරිස ජනයහල්යඹහ ගත ආඳසු 

ගන්හ ළනීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

ඳසුගිඹ ය කීහිඳඹ තුශ ිනදු යන රද 

නිඹළදි ගණාන ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ 

ව ඳරිදි එගේ අක්රීඹ ශ ඵදුරුන් 77  

ගදගනකු යහජය ආඹතනලින් රු.මිලිඹන 

63.6  ඳභා එතුශ අඹ භත ඵදු 

ැකසය තිබුණි. තද, ඇතළේ ඵදුරුන් 

ගණිනන් යහජය ආඹතනලින් ැකස යන එතු 

ශ අඹ භත ඵදු මුදල් ඵදු හර්තහර 

අනහයාඹ ගනොයන අසථහ ද ගණඹ. යහජය 

ආඹතන ගණිනන් ගනු රඵන ඵදු මුදර 

ඵදුරුන් ගණිනන් නිින ඳරිදි ඵදු හර්තහර 

අනහයාඹ යන ඵ තවවුරු න 
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ක්රභගවදඹක් න ඵදු ඳරිඳහරන ඳශධතිඹ තුළින් ද ිනදු වී ගනොතිබුණි. 

ඳනත්ර විධිවිධහනරට ඳටවළනි 

කටයුතු රීරිභ   

සුයහ ඵදු ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ිනදු ශ 

ඳරීක්ාඹ දී නීති ගණගය පත ගර සප්රීතු 

ආනඹනඹ ශ භහභකින් රු.මිලිඹන 

588.90  ඵදු මුදරක් අඹ ය ළනීභට 

2016 ර්ගේ දී තීයාඹ ය තිබුණි. 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 2017 ජනහරි 

භහගේ දී එභ මුදලින් රු.මිලිඹන 127.16 ක් 

අඹ ය තිබුණි. ඉතිරි මුදර 1912 අං 8 

දයන සුයහ ඵදු ආඥහ (ංගල ධන) ඳනතින් 

ංගල පතත සුයහ ඵදු ආඥහ ඳනගමන 7 වහ 

32(2)  න්තිරට ඳටවළනි රු.මිලිඹන 

15.39 ක් ඵළගින් ව භහින හරි 30 කින් 

අඹ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. 

1999 අං 8 දයන දුේ ගොශ ඵදු ඳනගමන 2 

න න්තිඹ අනු, ශ්රී රංහගව 

නිසඳහදනඹ යනු රඵන ෆභ ිනැකට්ටුක්, 

සුරුට්ටුක්, බීඩිඹක් ව ඳිනප්ත ඳ දුේගොශ 

කිගර ේරෑභඹක් වහභ ළට් ඳත්රගේ ඳශ 

යනු රඵන නිඹභඹන් භඟින් අභහතයයඹහ 

ගණිනන් නිඹභ යනු රඵන ඒ ඒ අනු ප්රභහා 

අනු ව ඵශදක් අඹ යනු රළබිඹ යුතුඹ. 

එගවමන ඳනතට අනුකර ටයුතු කිරීගභන් 

ගතොය සුයහ ඵදු ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

ිනැකට් වහ ඳභාක් දුේගොශ ඵදු අඹ ය 

තිබුණි. 

ආයක්ෂිත සටිකර් ඳඹහ ගළනීගම් 

ප්රම්ඳහදනඹ  

භමනඳළන් ගඵ තල් වහ භමනඳළන් ගඵ තල් 

ආශ්රිත නිසඳහදන වහ න ආයක්ෂිත 

සටිර් ළඳයීභ ව ආයක්ෂිත සටිර් 

ශභනහයා ඳශධතිඹක් ළඳයීභ, සථහපිත 

කිරීභ වහ ඳමනහ ගන ඹහභ වහ 

ප්රේඳහදන ටයුතු ිනදු ය 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන්  සටිය 1,000 ක් 

එ.ජ.ගඩො. 3.19 ට ළඳයීභ වහ 

ළඳයුේරුගකු ගත යහ ගන තිබුණි. එභ 

ළඳයුේරු පිළිමන ඵශධ යහඳහයඹක් ගර 

ළරකීභට අලය නීතිභඹ අලයතහ පුයහ 

ගනොභළති ඵළගණන් අභහතය භණ්ඩරගේ 

තීයාඹක් ඳරිදි එභ ප්රේඳහදන ටයුමනත 

ප්රතික්ගේඳ ය අභහතයහංලඹ ගණිනන් නළත 

ප්රේඳහදන ටයුතු ිනදු ය තිබුණි. එහි දී 

සටිය 1,000 ක් එ.ජ.ගඩො.5.99 ට ළඳයීභ 

වහ ඉවත ප්රතික්ගේඳ ශ ළඳයුේරුභ 

ගත යහ ගන තිබුණු අතය එඹ ලින් 

ඉදිරිඳමන ශ මිරට ඩහ ඇභරින් ගඩොරර් 

2.8  ළඩි මිරක් ව ගවිනන් ඳශමු ර්ගේදී 

ඳඹහ මන සටිර් මිලිඹන 384 ක් වහ 

එ.ජ.ගඩො.1,075,200 ක් ළඩි පුය ගවීභට 

ිනදු තිබුණි.  

හයු විගභ චන ප්රමිකීනන්ගගන් ගතොය 

හවන ධහනඹ රීරිභ  

2008 ර්ගේ ිනට 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

දක්හ හරසීභහ තුශ පුශලි භහේ 2 

ක් ගණිනන් හයු ගණගභ නන ඳරීක්ා 

31,329,486 ක් ිනදු ය තිබුණු අතය ඉන් දුේ 

ඳරීක්ා 5,802,365 ක් ගවමන ිනඹඹට 19 

 දුේ ඳරීක්ාලින් ඳශමු අසථහගවදීභ 

අභමන ගණ තිබුණි. එගේභ 2008 ර්ගේ ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ ිනදුශ හයු ගණගභ නන 

ඳරීක්ාර ප්රතිපර අනුද එභ 

අභමනගණගේ ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 13  ිනට 

ිනඹඹට 26 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහාඹකින් 

ඳළතුණි. ගේ අනු ශ්රි රංහගව ධහනඹ 

න හවන අතරින් ිනඹඹට 13  ිනට ිනඹඹට 

26 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහාඹක් හවන 

නිඹමිත හයු ගණගභ නන ප්රමිතීන්ගන් 

ගතොය ධහනඹ ය තිබුණි.  

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කයර ටිනහකභ 

අඩුගන් ගිණුම්ගත රීරිභ  

ජනයජගේ මරය ප්රහලනර ඇතුශමන 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය ේඵන්ධගඹන් ව 

භවහ බහාහඩහහයගේ ගිණුේයා 

ප්රතිඳමනතිඹ 2016 ර්ගේ ිනට නිළයදිය 

තිබුණි.  ඒ අනු නිකුමන යනු රඵන 
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බහණ්ඩහහය ඵළඳුේයර ු ශධ අඹ ගනුට මුහුාත අඹ ගිණුේත කිරීභ 

ආයේබ ය තිබුණි. එගේ වුද, 2016 

ර්ඹට ගඳය නිකුමන යන රද බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේයර මුහුාත ටිනහභ තදුයටමන 

ගිණුේරට ළරපුේ ගනොකිරීභ ගවේතුගන් 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට ව  මරය ප්රහලන 

අනු බහණ්ඩහහය ඵළඳුේයරට අදහශ මුළු 

ඵළයභ රු. බිලිඹන 433 ක් අඩුගන් දක්හ 

තිබුණි. 

 

ගිවිසුම්ගත ඵළදීම් ඹටගත් ව ණඹ ගලේ 

අඩුගන් ගිණුම්ගත රීරිභ  

 

යජඹ ගණිනන් ඇතිය මන ගිගණසුේත ඵළඳීේ 

ඹටගමන ව ාඹ ගිගණසුේ 08 ට අදහශ 

රඵහගන තිබ ාඹලින් 2017 ගදළේඵර් 

31  දිනට ඳළති රු.බිලිඹන 330 ක් ව ාඹ 

ගලේඹ ජනයජගේ මරය ප්රහලනර 

ඇතුශමන ය ගනොතිබුණි. ඉවත වන් ාඹ 

ගිගණසුේ 08 ක් තුශ ඇතුශමන ාඹ ගලේලින් 

රු. බිලිඹන 151 ක් වේඵන්ගතොට යහඹ 

ඉදිකිරීභ වහ යජඹ ගණිනන් රඵහ ගන තිබ 

ාඹලින් ගගණඹ යුතු තිබුණු ගලේඹ ගණඹ. 

ගේ ේඵන්ධගඹන් යහඹ වහ නහගණ ටයුතු 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් ඉදිරිඳමන යන රද අං 

MPS/SEC/2017/32 වහ 2017 ජලි 20  

දිනළති “වේඵන්ගතොට යහඹ වන ගිගණසුභ” 

නේ ව අභහතය භණ්ඩර ංගශලඹට 2017 

අග සතු 04  දින අභහතය භණ්ඩරගේ 

අනුභළතිඹ රළබී තිබුණි. ඒ අනු, 

“වේඵන්ගතොට යහඹ ඉදිකිරීභ වහ ශ්රී 

රංහ යහඹ අපතහරිඹ ගණිනන් නු රළඵ ඇති 

ාඹලින් ගගණඹ යුතු ඇති ගලේඹ, එකී 

වන ගිගණසුභ ඵරහමනභ න දිනගේ ිනට 

ඵරඳළළමනගන ඳරිදි ආඳසු ගවීගේ කීභ 

භවහ බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් බහය ළනීභ” 

ිනදුශ යුතු තිබුණි. එගේ අභහතය 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් තීයාඹ ය තිබිඹදීමන, එභ 

ාඹ ගලේඹ ජනයජගේ මරය ප්රහලනර 

ඇතුශමන ය ගනොතිබුණි. එගභන්භ ගණගශල 

ාඹ ගිගණසුේ 65  ට අදහශ 2017  

ර්ගේදී උඳර.පත වී තිබ රු.බිලිඹන 40 ක් 

ව ගණගශල ාඹ ජනයජගේ මරය ප්රහලනර 

ඇතුශමන ය ගනොතිබුණි. 

 

පුේගර අනනයතහ භව ග්වකම් 

කහර්ඹහරඹ ුදිරීරිභ  

ආයක් අභහතයහංලඹ ගණිනන් පුශර 

අනනයතහ භව ගල්ේ හර්ඹහරඹ ඉදිකිරීභ 

වහ හණිජ ඵළංකු 04 කින් රඵහගන තිබ 

රු.බිලිඹන 7.55  ාඹ මුදගරන් 2017  

ගදළේඵර් 31  දිනට තදුයටමන ගගණඹ යුතු 

ාඹ හරි වහ ගඳොලී ටිනහභ රු.බිලිඹන 

7.39 ක් ව අතය, එභ ගලේඹ ජනයජගේ මරය 

ප්රහලනර දක්හ ගනොතිබුණි .  

විරහභ ළ කේ ඳහරිගත ෂික ගගවිභ වහ 

රඵහගත් ණඹ 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 2014  

ර්ගේ ිනට ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ඳහරිගත ෂි 

ගවීභ වහ යජගේ ඵළංකු 03 කින් රඵහමන 

ාඹ මුදගරන් 2017  ගදළේඵර් 31  දිනට 

ගගණඹ යුතු ාඹ ගලේඹ රු.බිලිඹන 45.7 ක් 

වී තිබුණි. එභ ාඹ ගලේඹ ජනයජගේ මරය 

ප්රහලනර දක්හ ගනොතිබුණි . 

යහජය ණඹ ලගඹන් ගිණුම්ගත 
ගනොකය අම්බහය ගකීම් ගර 

වන් රීරිභ  

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට යහජය ආඹතන වහ 

යහජය යහඳහය ගණිනන් රඵහගන තිබ ාඹ 

වහ භවහ බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් ඵළංකු ගත 

රඵහ දී තිබුණු ඇඳය වහ වන ලිපි 

ටිනහභ රු.බිලිඹන 652 ක් ගණඹ. ඉන් යහජය 

ආයක් වහ නහරි ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් රඵහගන තිබ ාඹ 

ගනුගන් රඵහ දී තිබුණු ඵළංකු ඇඳය 04 

ට, ශ්රි රංහ ඉඩේ ගොඩකිරීගේ ව 

ංර්ධනඹ කිරීගේ ංසථහ ගණිනන් රඵහමන 

ාඹ ගනුගන් රඵහ දී තිබුණු ඵළංකු 
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ය
මු
දර
  

ඇඳය 02 ට, භහර් ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් රඵහ මන ාඹ ගනුගන් රඵහ දී  

 

තිබුණු ඵළංකු ඇඳය 90 ට ජහති 

ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් රඵහමන ාඹ ගනුගන් රඵහ දී 

තිබුණු ඵළංකු ඇඳය 04 ට අදහශ 

රු.බිලිඹන 185 ක් ව ාඹ ටිනහභ ආඳසු 

ගවීභ භවහ බහණ්ඩහහයඹ ිනදුයන ඵළගණන් 

එභ ාඹ ටිනහභ යහජය ාඹ ඹටගමන 

ගිණුේත ගණඹ යුතු වුද, එභ ටිනහභ 

තදුයටමන අේබහය කීේ ගර 

ජනයජගේ මරය ප්රහලනර දක්හ තිබුණි. 
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හ

  

යහජය ආයක්හ  

ශ්රී රංහගව ගබෞමි අන්ඩතහඹ වති 

කිරීභ ව ගුන්, මුහුදු ව ගොඩබිභ 

ආයක්හ ඳමනහ ගනඹහභ ගභභ 

ක්ගේත්රගේ අයමුණු වී තිබුණි. එභ අයමුණු 

ඉටුකිරීභ වහ ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ආයක් අභහතයංලඹ වහ ඒ ඹටගමන ව 

ගදඳහර්තගේන්තු ඳවක් වහ යසථහපිත 

ආඹතන අටක් ගණිනන් ඉටුශ යුතු ඳළතුණි.  

 ශ්රී රංහගව ගබෞමි අණ්ඩතහඹ වහ 

ජහති ආයක්හ වති කිරීභ 

 ගුන්, මුහුදු ව ගොඩබිභ ශහඳඹන්හි 

ආයක්හ ඳමනහ ගන ඹහභ 

 ජහති ආයක්හ වහ ේඵන්ධ 

ඳර්ගේා වහ ංර්ධන ටයුතු 

ගභගවඹ ගණභ 

 ශ්රී රංහගව අභිභහනඹ වහ ගප්රෞඩමනඹ 

ඳමනහ ගන ඹහභ වහ වඹගණභ 

 ආයක් ටයුතු ේඵන්ධ ළඩටවන් 

වහ යහඳෘතීන් පිළිඵ ප්රතිඳමනති 

ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

 නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හ කිරීභ වහ 

අලය අසථහරදී ගඳොලිිනඹ ගත 

වඹවීභ 

 ජීගණත වහ ගශඳශර ආයක්හ වති 

කිරීභ 

 කුඩහ ප්රභහාගේ ගිනි අගණ නිඹහභනඹ 

කිරීභ 

 

ආයක් අභහතයහංලඹ ව ඒ ඹටගමන ව 

ආඹතන ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ 

ගණානගේදී අනහයාඹ වු ගණාන 

නිරීක්ා ේපීණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත. 

 

ක්රිඹහකහම ළරළසභට අනුකර කටයුතු 

ගනොරීරිභ   

  
2017 ර්ඹ වහ ව ආයක් 

අභහතයහංලගේ ක්රිඹහහරී ළරළසගේ ඇතුශමන 

ව 1998 අං 45 දයන ගඳෞශලි 

ආයක් ගේහ ගණපතභමන කිරීේ ඳනත ව 

1996 අං 22 දයන තුක්කු  (ංගල පතත ) 

ඳනත ඹටගමන අඹයනු රඵන හසතු 

ංගල ධනඹ කිරීගේ ටයුතු ඉටුය 

ගනොතිබුණු අතය ඒ ඹටගමන අඹයනු රඵන 

තුක්කු ඵරඳත්ර හසතු ේඵන්ධගඹන් 2000 

ර්ගඹන් ඳසු කිිනදු ංගල ධනඹක් ිනදුය 

ගනොතිබණි.  ආයක් අභහතයහංලඹට අදහශ 

ඵරඳත්ර හසතු වහ වු ආදහඹේ ගිණුභ අනු 

ගිනිඅගණ ඵරඳත්ර ේඵන්ධ 2017 ගදළේඵර් 

31 දිනට රු.මිලිඹන 1.50  ආදහඹේ 

හිඟහිටි ඳළළතුණි. තද ගිනි අගණ ව 

පුපුයා ද්රය ේඵන්ධගඹන් ව ඳනමනර 

දක්හ ඇති නිඹභඹන් ආයක් අභහතයංලඹ 

ගණිනන් දළනට ක්රිඹහමනභ යනු රඵන 

ක්රිඹහහයේ 22 ක් ේඵන්ධගඹන් ේභත 

ය න්නහ රද අබයන්තය හර්ඹ ඳටිඳහටි 

ංග්රවඹන් ගව  අබයන්තය නක්රගල් භඟින් 

ගණඹ බහය නිරධහරීන් න්නිගවදනඹ කිරීභ 

වහ ගණපතභමන ක්රභගවදඹක් අදහශ අංල තුශ 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි.  

 

අබයන්තය අයමුද්වර ගභගවයුම් 

කටයුතු  
 
්රිගණධ වමුදහ ගණිනන් ඒහගේ ගණගණධ වුරු 

වහ ඒ භඟින් අබයන්තය අයමුදල් 

ඳමනහගන ඹන ඵමන, එභ අයමුදල්ර 

ගභගවයුේ ටයුතු වහ ව අයමුදල් භඟින් 

ඉටුයනු රඵන ගණගණධ රහබ උඳඹන යහඳෘති 

වහ ්රිගණධ වමුදහ තු ගබෞති වහ භහන 

ේඳමන උඳගඹ ගී ය නු රඵන ඵමන 

ගණානගේදී ගවළිදයව වී තිබුණි. මුදල් 

ගයගුරහින 170 ප්රහය අබයන්තය අයමුදල්, 

යසථහපිත අයමුදල් ලගඹන් සථහඳනඹ 

ගනොකිරීභ ගවේතුගන් ඒහගේ ටයුතු භවහ 

බහණ්ඩහහයගේ වහ ඳහර්ලිගේන්තුගව 

ඳහරනඹට ඹටමන ගනොවී ඳළතුණි.  ගේ 

ේඵන්ධගඹන් යජගේ ගිණුේ පිළිඵ හය 
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බහ ගණිනන් ගණභර්ලනඹ ය ්රිගණධ වමුදහ 

ගණිනන් ගභගවඹනු රඵන අයමුදල් ගඳොදු 

ප්රතිඳමනතිඹක් භත ගණානඹට අදහශ න 

ඳරිදි තදුයටමන ඳමනහ ත යුතු ආහයඹ 

ේඵන්ධගඹන් ආයක් අභහතයහංලඹ 

තීයාඹක් ත යුතු ඵට නිගඹ  නිකුමන 

ය තිබුණි.  ඒ අනු ආයක් 

අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහ ගණිනන් 2009 

ගනොළේඵර් 11 දිනළති අං 

ඊඩී අිනඒ 05 03(02) දයන ලිපිඹ භඟින් අදහශ 

උඳගදස නිකුමන ය තිබුණු නමුමන 

යසථහපිත අයමුදල් ලගඹන් සථහඳනඹ 

කිරීභ වහ ඒ පිළිඵ ළඩිදුයටමන ටයුතු 

ය ගනොතිබුණි.   

 

හභ හධක ගභගවයුම් වහ ත්රිවිධ 

වමුදහ නිරධහරින් ගඹදවීභ  
 
එක්මන ජහතින්ගේ ංගණධහනගේ ගභගවඹවීභ 

භත භහලී යහජයගේ හභ හධ ගභගවයුේ 

වහ ශ්රී රංහ යුධ වමුදහගව ව ශ්රී රංහ 

ගුන් වමුදහගව නිරධහරින් භහගර චිත 

ර්ඹ තුශදී ගඹොදහ තිබුණි. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් බහණ්ඩහහය ගල්ේයඹහ 

ගණිනන් 2016 අගප්රේල් 26 දිනළති අං 

එසඒ එේඒ ඒඒ 02 2016 දයන ලිපිඹ ඳරිදි 

අදහශ ගභගවයුේලින් රද ආදහඹේ ගනභ 

ආදහඹේ ංගක්තඹක් ඹටගමන ගිණුේත ය 

භවහ බහණ්ඩහහයඹ ගත හර්තහ ශ යුතු 

ඵ ආයක් අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහ 

ගත දන්හ තිබුණි. ගගේ ගතමන ශ්රී රංහ 

ගුන් වමුදහ ගණිනන් ඳභාක් ගනභ 

ආදහඹේ ංගක්තඹක් ඹටගමන ආදහඹේ 

ගිණුේත ය භවහ බහණ්ඩහහයඹ ගත 

හර්තහ ය තිබුණි.  

 

 

 

 

යුේධගඹන් මිකඹගිඹ වහ ආඵහධිත 

යණවිරුන් වහ ඔවුන්ගේ ඳවු්ව වහ 
සුබහධන ඳවසුකම් ළරමාභ  
 

යුශධගේ මිඹගිඹ යාගණරුන්ගේ ඳවුල්රට,  

ආඵහපතත යාගණරුන් වහ ඔවුන්ගේ 

ඳවුල්රට සුඵහධන ඳවසුේ ළරසීගේ 

අයමුණින් ආයක් අභහතයහංලඹ ඹටගමන ශ්රී 

රංහ යාගණරු ගේහ අපතහරිඹ, ආයක් 

අයමුදර වහ අපි ගනුගන් අපි අයමුදර ඹන 

ප්රධහන ආඹතන 03 ක් ඳමනහ තිබුණි. 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට ආයක් 

අයමුදගල් ව අපි ගනුගන් අපි අයමුදගල් 

පිළිගලින් රු.මිලිඹන 997.3 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 1,116.47  මුදල් ගලේ 

ඳළතුණි. ගගේ ගතමන 2013 ර්ගේ ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ ජහති 

ආයක් අයමුදර භඟින් ආයක් 

ගේහරට අනුයුක්ත නිරධහරින්ගේ 5 ය 

ශියමනඹ භමන දරුන්ට ප්රතිරහබ රඵහදීභ 

ඳභාක් ිනදු ය තිබුණි. අපි ගනුගන් අපි 

අයමුදගල් ටයුතු යාගණරු ඳවුල් වහ 

නිහ ාඹ රඵහදීභට ඳභාක් සීභහවී තිබුණි. 

තද, 1999 අං 54 දයන යාගණරු ගේහ 

අපතහරිඹ ඳනගමන 6 න න්තිඹ ප්රහය 

ක්රිඹහන්ගණතගේදී ආඵහපතත තමනමනඹට ඳමනව, 

මිඹගිඹ ගව  අතුරුදවන්ව යාගණරුන් වහ 

ඔවුන්ගේ ඹළගඳන්නන් පිළිඵ ගතොයතුරු 

ඇතුශමන නහභ ගල්නඹක් පිළිගඹර ය 

අණ්ඩ ඹහමනහලීන ශ යුතු තිබුණි. 

නමුමන ඒ පිළිඵ ේපර්ා ගල්නඹක් 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන පිළිගඹර 

ය ගනොතිබුණි. ගභභ හර්ඹ වහ යාගණරු 

ංද 269 ක් පිහිටුහ තිබුණු අතය 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට රු.මිලිඹන 12.98 

ක් ළඹ ය තිබුණි.   
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ආයක්ක මරසථහනඹ ුදිරීමම් 

යහඳෘතිඹ 
 
අකුගර්ගොඩ ප්රගශලගේ ඉදියනු රඵන 

ආයක් වමුදහ මරසථහන ගොඩනළගිලි 

ංකීර්ාගේ ඉදිකිරීේ ේඵන්ධගඹන් 

ගණාහපතඳති හර්තහර ඇතුශමන ව 

ගතොයතුරු හයහංල ය ඳවත දක්හ ඇත. 

 2011 ජනහරි 25 දින අභහතය භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ්රිගණධ වමුදහ මරසථහන 

ගොඩනළගිල්ර ර් මීටර් 211,500 කින් 

යුක්ත රු.බිලිඹන 25  

ඇසතගේන්තුක් භත අදිඹය  ගදකින් 

නිභ කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුීම.ගගේ 

ගතමන ඳසු හලීන ඉදිකිරීේ ගණඹ 

ඳථඹ ගනස කිරීභ ගවේතුගන් 

ගොඩනළගිලි ංකීර්ාගේ ප්රභහාඹ ර් 

මීටය 411,915 ක් දක්හ ළඩි ය තිබුණු 

අතය ඒ ගවේතුගන් පිරිළඹ 

ඇසතගේන්තු රු.බිලිඹන 55.60 ක් 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 

31 දින න ගණට ඒ වහ රු.බිලිඹන 19 

ක් ළඹ ය තිබුණි. 

 ප්රමුතහ ඳදනභ භත වඳුනහමන 

ගොඩනළගිලි තුන ඉදිකිරීේ ටයුතුර 

ගබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 60 ක් ඉක්භහ 

තිබුණු නමුමන, ඉදිකිරීේර භසථ 

ප්රතිඹ 2018 භහර්තු 31 දිනට ිනඹඹට 48 

ක් ඳළළතුණි. තද, ංගල පතත ඉදිකිරීේ 

ළඩටවන් අනු ගොඩනළගිලිර 

ඉදිකිරීේ ටයුතු 2020 ජුනි 30 දින 

දක්හ දීර්ක ය තිබුණි.  

 ශ්රී රංහ යුශධ වමුදහගව ප්රධහන හර්ඹහර 

ගොඩනළගිල්ර හලු මුගදොය 

ප්රගශලගඹන් ඉමන කිරීගභන් ඳසු එභ 

ගොඩනළඟිල්ර තුශ පිහිටි ශ්රී රංහ යුධ 

වමුදහගව ගණගණධ හර්ඹහර ගොශම 

නයඹ වහ තදහන්න ප්රගශලර පිහිටි 

යහජය වහ ගඳෞශලි අංලරට අඹමන 

ගොඩනළගිලිර සථහපිත කිරීභට 2011 

ර්ගේ ිනට ටයුතු ය තිබුණි. 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට සථහන 

10කින් ර් අඩි 555,036  

ගොඩනළගිලි බිේ ප්රභහාඹක් කුලිඹට 

ගන තිබුණි. ඒ ගනුගන් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට කුලී 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 1,293 ක් ගහ 

තිබුණි.  

 

පුේගර අනනයතහ ග්වකම් කහර්ඹහර 

ගගොඩනළගි්වර 
 
භවල් 20 කින් යුමන පුශර අනනයතහ 

ගල්ේ හර්ඹහර ගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ 

වහ ගඳෞශලි ඵළංකු 02 ක් වහ යහජය 

ඵළංකු 02 ක් භඟින් 2015 අග සතු භහගේ 

ිනට ර් 15 කින් ආඳසු ගවීගේ ඳදනභ භත 

රු.මිලිඹන 7,550  ාඹක් රඵහගන 

තිබුණි. ප්රහේධනිත යන රද රු.මිලිඹන 

1,272  ගඳොලී මුදරද ඇතුශමන 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට මුළු ාඹ ගලේඹ 

රු.මිලිඹන 7,395 ක් වී තිබුණි. එභ ාඹ 

මුදර  2030 අග සතු 31  දින න ගණට 

පිඹගණඹ යුතු ගණඹ. තද, ගොඩනළඟිල්ර 

ඉදිකිරීගේ අගප්ත ක්ෂිත අයමුා වී තිබුගණ් 

ආභන වහ ගණභන ගදඳහර්තගේන්තු, 

පුශරඹන් ලිඹහඳදිංචි කිරීගේ 

ගදඳහර්තගේන්තු, ගයජිසට්රහර් ජනයහල් 

ගදඳහර්තගේන්තු, ගණගශල ටයුතු 

අභහතයහංලගේ ප්රදත අංලඹ වහ එභ ආඹතන 

වහ භධයභ දමනත  භධයසථහනඹ ඹන අංල 

වහ ඉඩඳවසුේ ළරසීභ වුමන, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට එභ 

අයමුණින් ඵළවළය වී යජගේ ගණගණධ ආඹතන 

වහ හර්ඹහර ඉඩ ඳවසුේ කුලී ඳදනභ 

භත ඳඹහ තිබුණි.  
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උඳහඹ භහර්ගික ආයක්ක න්නිගේදන 

ජහරඹ 
 
්රිගණධ වමුදහ අතය ශහඳඹ තුශ ඳතින 

නවීන න්නිගවදන ඳශධතිඹට භහන 

අයුරින් අණ්ඩ ආයක්හහරී වහ ගණල්ඳ 

ංනිගවදන ජහරඹක් ළඳයීභ අයමුණු ය 

ගන දිිනගන් සථහන 22  ගර්ඩිගඹ  

තයං කුළුණු ඉදිය ක්ද්ර තයං ගුන් 

ගණදුලි ඵතහ 37 ක් භඟ ජහර 

ශභාහයන ඳශධතිඹක් සථහඳනඹ 

කිරීගේ යහඳෘතිඹක්  2014 ර්ගේ ිනට 

2016 ර්ඹ දක්හ භධය හලින ගණඹදේ 

යහමු ඹටගමන නිභකිරිභට ළරළසුේ ය 

තිබුණු නමුමන එහි හරඹ 2018 ර්ඹ දක්හ 

දීර්ක ය තිබුණි. තද,  රු. මිලිඹන 1,192 

ක් ව මුල් පිරිළඹ ඇසතගේන්තු රු.මිලිඹන 

1,854 ක්  ගර ංගල ධනඹ ය තිබුාද, ඒ 

වහ අදහශ අනුභළතිඹ රඵහ ගන 

ගනොතිබුණි. උක්ත හර්ඹඹ වහ 2016 

ර්ගේදි රු.මිලිඹන 15.70 ට මිරදි ගන 

ගණය තිබුණු ගණදුලි ජන ඹන්ත්ර 10 ක් වහ 

2017 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 10.80 ට මිරදී 

ගන තිබුණු  ගණදුලි ජන ඹන්ත්ර 12 ක් 

ඇතුළු ගණදුලි ජන ඹන්ත්ර 22 ක් අදහශ 

ඳරිශ්රර ගඹ ජිත අයමුණින් ඵළවළය කීේ 

හරඹද ඉක්භමින්  2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට නිසහර්ඹ ඳළළතුණි.  

 

ගිගණසුේත මුදර ඉක්භහ ගවීේ කිරිභ  

2017 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ යුද වමුදහගව 

වුරු 92 ක්, ශ්රී රංහ නහගණ වමුදහගව 

වුරු 19 ක් වහ ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහගව 

වුරු 25 ක් වහ අමු ගඳොල් ළඳයීභ 

වහ ව ප්රේඳහදනඹ ේඵන්ධගඹන් 2017 

ජුනි 16 දින ආයක් අභහතයංලගේ 

ගල්ේයඹහ ගණිනන් ගඳොල් කිගර ග්රෆේ 

එ ගිගණසුේ ත මිර රු.65 ක් ගර ළඩි 

කිරීභ ගවේතුගන් 2017 ගදළේඵර් 31 දිනට 

ගඳොල් වහ ගිගණසුේ ත මුදර ඉක්භහ 

රු.මිලිඹන 171.73 ක් ගහ තිබුණි. 2017 

ර්ගේදී ිනදු වී තිබුණු ගභභ මිර ළඩිකිරීභ 

වහ 2018 ර්ගේ ප්රේඳහදනඹන් වහ 

අභහතය භණ්ඩරඹ ගණිනන් ඳමන යන රද 

සථහය ප්රේඳහදන මිටු ගණිනන්  අනුභළතිඹ 

රඵහ දී තිබුණි. 

 

වමුදහගේ අලයතහඹ වහ ඳත්තු 
මිකරදී ගළනීභ  

 
ශ්රී රංහ යුශධ වමුදහගව අලයතහඹන් 

වහ ළු උ ඳමනතු ගජ ඩු 75,000 ක් 

මිරදී ළනීභ ේඵන්ධ ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

2016 ර්ගේදී ආයේබ ය තිබුණු අතය 

ඳශමු අසථහගවදී ජහතයන්තය තයඟහරී 

ඳදනභ භත රංසු ළහ තිබුණි. ගගේ 

ගතමන රංසුරුන් ඉදිරිඳමන ය තිබුණු 

නිඹළඳි, පිරිගණතයරට අනුකර ගනොවීභ 

ගවේතුගන් එභ රංසු ළවීභ අරංගු ය 

නළත රංසු ළවීභට ටයුතු ය තිබුණි. 

ගදන ය රංසු ළවීභ, ජහති තයඟහරී 

ඳදනභ භත ිනදුය තිබුණු අතය ඒ වහ 

2017 ජනහරි 08 දින ජහති පුමනඳමන 

ගද දළන්වීේ ඳරය තිබුණි. රංසු 

ළගණගේ අහන දිනඹ ව 2017 ජනහරි 31 

දින න ගණට රංසුරුන් ගදගදනකු 

ඳභාක් රංසු ඉදිරිඳමන ය තිබුණු අතය ළඩි 

මිර ඉදිරිඳමන ය තිබුණු රංසුරුට 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ කිරීභට ප්රේඳහදන 

මිටු තියාඹ ය තිබුණි. ගගේ ගතමන, 

අභ මිර ඉදිරිඳමන ය තිබුණු රංසුරු 

ගණිනන් අභිඹහනනඹක් ඉදිරිඳමන ය තිබුණු 

අතය එභ අභිඹහනනඹ රහ ඵරහ 

අභිඹහනනහපතයා භණ්ඩරඹ ගණිනන් එභ 

රංසුරුට ගොන්ත්රහමනතු ඳළරිඹ යුතු ඵ 

නිර්ගශල ය තිබුණි. ගණානඹට රළබී 

තිබුණු ගතොයතුරු අනු එභ රංසුරු ගණිනන් 

2017 ජනහරි 25 දින ිනඹ භහේ 

යසථහලිඹ ංගල ධනඹ ය තිබුණු 

අතය, ඒ අනු එදිනට ගඳය ගභභ භහභ 

ඳමනතු නිසඳහදනඹ වහ ඊට අදහශ ගනමන 

කිිනදු හර්ඹඹක් වහ ේඵන්ධ වී 

ගනොතිබුණු ආඹතනඹක් ඵ අනහයාඹ ගණඹ. 
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ගජනයහල් ශ්රීභමන ගජ න් ගොතරහර 
ගණලසගණදයහරගේ ශික්ා ගය වරට 
ෛශ ඹ උඳයා ළඳයීභ  
 
ගජනයහල් ශ්රීභමන ගජ න් ගොතරහර 

ආයක් ගණලසගණදයහරගේ ීයක්ා ගය වර 

ඉදිකිරීගේ ටයුතු අදිඹය 04 ක් ඹටගමන නිභ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණු අතය, අලය 

යන ෛදය උඳයා එක් එක් 

අදිඹයඹන්හි ඳඹහ ගන ගණකිරීභ වහ 

එ.ජ.ගඩොරර් 39,629,000 ක් ඇසතගේන්තු 

ය තිබුණි. ගගේ ගතමන එක් එක් අදිඹයට 

අලය ෛදය උඳයා මිරදී ළනීභ ගව  

සථහනත ය ත යුතු ඵට වඳුනහගන 

තිබුණු උඳයා ර් 51 ක් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන ඳඹහ ගන 

ගනොතිබුණි. එගේභ ශික්ා ගය වර තුශ 

ක්රිඹහමනභ ගණඹ යුතු ගේහන් ඉටුකිරීභ 

වහ ඒ 13 ක් වඳුනහගන තිබුණු අතය, 

නිඹමිත හර්ඹ භණ්ඩරඹ ගනොභළතිභ, 

අලය ෛදය උඳයා සථහඳනඹ ය 

ගනොතිබීභ, ඹනහදී ගවේතන් භත එභ අංල 

ඌන උඳගඹ ජිත ඳළතුණි.  

 

උස පුහුණු භධයසථහනඹක් වහ 
ආධුනි නළගණඹන් වහ ගන්හින 
ගොඩනළඟිල්රක් ඉදිකිරීභ 
 

ශ්රී රංහ ගයශ ආයක් ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් රු.මිලිඹන 87.70  ඇසතගේන්තුක් 

භත මිරිස ප්රගශලගේ උස පුහුණු 

භධයසථහනඹක් වහ ආධුනි නළගණඹන් වහ 

ගන්හින ගොඩනළඟිල්රක් ඉදිකිරීගේ 

ටයුතු 2017 ජනහරි භහගේදී ආයේබ ය 

තිබුණි. නමුමන එභ ඉදිකිරීේ හර්ඹඹන් 2017 

ඔක්ගත ඵර් 09 දින ආයක් 

අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහගේ ලිඛිත 

නිගඹ ඹක් භත නතය ය තිබුණි. එදින 

න ගණට ශ්රී රංහ ගයශ ආයක් 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගභභ ඉදිකිරීේ 

වහ රු.මිලිඹන 34.19 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

ගර්ඩහර් රිමායඹක් (LRU 02) ව 

ඇන්ටනහ සකෆනයඹක් අසථහනගත වීභ  
 
ටුනහඹ  මලි ගුන් වමුදහ වුගයහි  

ගුන් ඹහනහ අභතය ගොටස අංලගේ ගර්ඩහර් 

රිිනයඹක් (LRU 02) ව ඇන්ටනහ 

සළනයඹක් (LRU 01) 2014 අගප්රේල් 25 

න දින අළුමනළඩිඹහ ටයුතු  දවහ චීනඹට 

ඹහ තිබුණු නමුමන ප්රහවනඹ අතයතුයදී ඉවත 

බහණ්ඩ අසථහනත වීභ ගවේතුගන් ශ්රී රංහ 

ගුන් වමුදහට රු.මිලිඹන 74.46  

අරහබඹක් ිනදු වී තිබුණි. එභ අරහබඹ 

ේඵන්ධගඹන් ප්රහයේබ හර්තහක් 2015 

අග සතු 31 දින ඉදිරිඳමන ය තිබුණු අතය 

අරහබඹ ේඵන්ධගඹන් කියුතු 

ඳහර්ලඹන් වදුනහගන එභ අරහබඹ අඹය 

ළනීභට භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ටයුතු ය ගනොතිබුණි.   

 

නහවික ඹහත්රහ 02 ක් මිකරදී ගළනීභ  

 

2013 භළින 13 දින එශම තිබුණු ගිගණසුභ 

ප්රහය ඉන්දිඹහනු ාඹ ක්රභඹ ඹටගමන ව 

මරය ප්රතිඳහදන භත ශ්රී රංහ නහගණ 

වමුදහගව අලයතහඹන්ට අනුකර 

ඉන්දිඹහනු නහගණ ඹහත්රහංනගේදී 

නිසඳහදනඹ ය තිබුණු ටිනහභ 

එ.ජ.ගඩොරර් මිලිඹන 133 ට භහන 

රු.මිලිඹන 19,950 ක් ටිනහ නහගණ ඹහත්රහ 

02 ක් භහගර චිත ර්ගේදී ශ්රී රංහ 

නහගණ වමුදහ ගත රළබී තිබුණි. ගභභ මුය 

ඹහත්රහර කුඩහ ප්රභහාගේ ගවලිගොප්ත ටර් 02 

ක් හල් කිරීභ වහ ඉඩ ප්රභහාඹක් 

ගන්ය තිගඵන නමුමන ශ්රී රංහ ගුන් 

වමුදහ තු ඊට රිරන කුඩහ ප්රභහාගේ 

ගවලිගොප්ත ටර් ඹහනහ ගනොභළති ඵ 

නිරික්ාඹ ගණඹ. තද, මලි ළරළසුේ 

අදිඹගර්දී ගේ ේඵන්ධගඹන් ශ්රී රංහ ගුන් 

වමුදහගව අදවස ගණභහ තිබුණු ඵට හක්ෂි 

ගණානඹට රළබී ගනොතිබුණි.  

  



98 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

ය
හජ
ය
 ආ
ය
ක්

හ
  

යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගගම්  

ගගශද ණඹගළතිඹන්  
 
2016 භහර්තු 31 දිනට  සීභහහිත යක්නහ 

ආයක් රංහ භහගේ ගශ 

ාඹළතිඹන් වහ ගනමන රළබිඹ යුතු ගලේඹ 

රු.මිලිඹන 2,289.58 ක් වී තිබුණි. ඉන් 

ිනඹඹට 77  නි ගඹ ජනඹ ව රු.මිලිඹන 

1,770.6 ක් සී  ඇන්ට් හර්ඩ් ගභරිටිනේ 

ර්ගණස (පුශලි) භහගභන් රළබිඹ 

යුතු තිබුණි.  ග ගේ  ගතමන එභ මුදර 

ගගණඹ යුතු ඵට අදහශ භහභ ගණිනන් 

නහථ ය ගනොතිබුණි. තද, ඇන්ට් හර්ඩ් 

ගභරිටිනේ ර්ගණස ( පුශලි) භහභ 

ගණිනන් යක්නහ ආයක් රංහ භහභට 

එගයහි ිනංප්ත පරු අපතයාඹ ඳයහ 

තිබුණු ග.රුේහය නඩු තීන්දු ගර 

එ.ජ.ගඩො.5,000,000 ක් වහ ිනංප්ත පර් ගඩොරර් 

826,000 ක් ඇන්ට් හර්ඩ් ගභරිටිනේ 

ර්ගණස (පුශලි ) භහභට ගන ගර 

යක්නහ ආයක් රංහ භහභට නිඹභ ය 

තිබුණි.   
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යහජය යහඹන්  

යහජය යහඹන් ඹනු තභ නමින් ගිගණසුේත 

වීභට ඵරඹක් හිත, යහඳහය ටයුතු 

ඳමනහගන ඹහභ වහ මරය වහ 

ගභගවයුේ අපතහයඹ ඳයහ ඇති ව 

රහබඹක් හිත ගව  ේපර්ා පිරිළඹ 

ආයාඹ යන්නහ ඳරිදි හභහනය 

යහඳහරි ක්රිඹහහයේ තුශ අගනකුමන 

අසථීමනඹන්ට බහණ්ඩ වහ ගේහ ගණකිීමභ 

යනු රඵන ව යහජය අංලගේ අසථීමනඹක් 

භගින් ඳහරනඹ න ආඹතනඹක් ගර 

වළඳින්ගණඹ වළකිඹ. උඳගඹ ගීතහ ගේහ 

ඳඹන ගගශ යහඹන් ව මරය 

ආඹතන ළනි මරය යහඹන් යහජය 

යහඹන් ඹටතට අඹමන ගව.  භවය යහජය 

යහඳහය යහඹන් ප්රජහ ගේහ ළඳයීභ 

පිළිඵ කීභක් හිත ඇතළේ 

පුශරඹන්ට ව ජන ගොටසරට ගේහ 

මිර අඹකිරීභකින් ගතොය ගව  ළශකිඹ යුතු 

ඳරිදි අභ හසතු ඳදනභක් භත බහණ්ඩ වහ 

ගේහ ළඳයීගේ ඳයභහර්ථගඹන් ක්රිඹහමනභ 

වුමන, හභහනයගඹන් රහබඹක් ඉඳයීභ වහ 

ක්රිඹහමනභ ගව. ඒ අනු එහි මනේ භත 

ප්රතිරහබඹක් ඉඳළයීභ අනහත ංර්ධනඹ 

වහ අලය ගව. නිඹහභන, ප්රර්ධනහමනභ 

වහ අධයහඳනි යහජය යහඹන් 

ේප්රදහඹහනුකර හණිජ අංලඹන්ට අඹමන 

ගනොන අතය එභ යහඹන් රහබ 

ගනොරඵන ංගණධහන ගර ළරගන අතය, 

රහබදහයීමනඹ වළය ගනමන නිර්ාහඹඹන් 

බහගණතහ යමින් ඒහගේ හර්ඹහධනඹ 

ඳරික්හ ශ යුතු ගව. ඳවත වන් 

ීයර්ඹන් ඹටගමන ශ්රී රංහගව යහජය 

යහඹන් පුළුල් ගර ර්ගීයාඹ ශ 

වළ.  

 

 ගණගලේෂිත යහඳහය යහඹන්  

 යසථහපිත වහ යසථහපිත ගනොන 

අයමුදල් 

 යජඹ තු සීමිත කීේ භහේ  

 නිඹහභන වහ අධීක්ා ආඹතන 

 ගණලසගණදයහර, ඳර්ගේා ව ගනමන 

පුහුණු ආඹතන  

 ගනමන ංර්ධන වහ රහබ ගනොරඵන 

ආඹතන  

 

ගණදුලි ඵරඹ, ජරඹ, නිජ ගතල් නිසඳහදිත, 

ගණදුලි ංගශල වහ ගුන් ප්රහවන, යහඹ ආදී 

ආර්ථිගේ උඳහඹ භහර්ගි ඉතහ ළදමන 

ක්ගේත්ර යහජය යහඹන් භඟින් 

ගභගවඹනු රළග.. ආර්ථිගේ භසත 

හිමිේ ව තයඟහරිමනඹ ගගයහි ිනඹළු 

යහජය යහඹන්හි ආඹතනි ඳහරනඹ ඉතහ 

ළදමන ගව. 2017 ගදළේඵර් 31 දිනට එක් 

එක් ර්ඹන්හි යජඹ තු සීමිත කීේ 

හිත භහේ වළය යහජය යහඹන් 291  

මුළු මනේර ංයුතිඹ ඉකුමන ර්ඹ 

අහනඹ භඟ හ ඳවත  රඳටවන 09 

හි  දළක්ගව. 
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රඳටවන 09 - 2016 ර්ඹ භඟ හ 2017 ර්ගේ යහජය යහඹන්හි මුළු මනේ   

 

2017 ර්ගේදී යහජය යහඹන්ට දශ 

ලගඹන් රු.බිලිඹන 55.4  යජගේ 

පුනයහර්තන ප්රදහන රඵහදී තිබුාද, එඹ 

යජගේ මුළු පුනයහර්තන ගණඹදගභන් ිනඹඹට 

2.85 ක් වු අතය එඹට අනුරපී  ඉකුමන 

ර්ගේ ංයහ පිළිගලින් රු.බිලිඹන 

52.4 ක් වහ ිනඹඹට 2.96 ක් ගණඹ. ගභඹට 

අතිගර් ප්රහේධන ගණඹදේ වහ 

භහගර චිත ර්ගේදී දශ ලගඹන් 

රු.බිලිඹන 29.26  ප්රහේධන ප්රදහන රඵහදී 

තිබ අතය එඹ යජගේ මුළු ප්රහේධන 

ගණඹදගභන් ිනඹඹට 4.45  ක් ගණඹ. ඉකුමන 

ර්ඹට අනුරපී එභ ංයහ පිළිගලින් 

රු.බිලිඹන 36.25 ක් ව ිනඹඹට 6.1 ක් ගණඹ.  

 

කහර්ඹහධනඹ ඇගයීභ  

 

යහජය යහඹන් ගණානඹ මුරය වහ 

අනුකරතහ ගණානඹට ඳභාක් සීභහ 

ගනොන අතය අයමුණු වහ ඉරක් ඉටුය 

ළනීභ වහ ආර්ථිඵ, හර්ඹක්භතහඹ 

වහ පරදහයීතහඹ ගගයහිද  අධහනඹ 

යනු රළග..  

 

යහජය යහඹන්හි හර්ඹක්භතහඹ වහ 

පරදහයීතහඹ පිළිඵ ගණානඹ භවය 

ප්රමිතින් වහ නිර්නහඹඹන් භත ඳදනේ ිනදු 

යනු රළග.. රහබඹ හර්ඹහධනගේ ප්රධහන 

නිර්නහඹඹ ගනොන අතයභ යහජය අයමුදල් 

ආර්ථිබහගඹන් වහ හර්ඹක්භ ගඹොදහ 

ළනීගේ ශභනහයාගේ හර්ඹහධනඹ 

ව අයමුණු හක්හමන ය ළනීභ ඩහමන 

පරදහයී ගව. යහගඹන් යහඹට 

අයමුණු ගනස ගව. ඹේ යහඹක් 

පිහිටුවීගේ අයමුණු ඉටුවීගේ ප්රතිඹ එභ 

යහගේ හර්ඹහධනඹ ඇයීභ ඹේ 

දුයට අඹ යනු රළග.. ගණානගේ එක් 

ප්රමු හර්ඹඹක් නුගේ යහඹ 

හර්ඹහධනඹ ඇයීභ වහ නිර්නහඹඹ 

වඳුනහළනීභින. නිසඳහදන යහඹ, 

උදහවයාඹක් ලගඹන්, රංහ නිජ ගතල්  

නීතිත ංසථහ මන ගණට, අයමුණු ව 

ආගඹ ජනගේ ඳදනභ, ධහරිතහඹ, පිරිළඹ 

වහ හර ළරළසුේ, ඳරිගබ ජන නිඹභඹන්, 

ඉඳළයීේ, පරදහිනතහඹ, පිරිළඹ, ප්රතිරහබ 

අනුඳහත ආදිඹ හර්ඹහහධනඹ භළනීගේ 
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මිනුේ දඬු ගව. යහඹක් ගත ඇති දිගු වහ 

ගටි හලීන ප්රහේධනඹ වහ ගභගවයුේ 

ළරළසුේ හර්ඹහධනඹ තක්ගේරු කිරීගේ 

ගනමන ආශ්රිත රක්ාඹන් ගව.  

 

ගබෞති හර්ඹහධනඹ ඇයීභ අදහශ න 

අසථහ ඒඹ තක්ගේරු ශ 

ධහරිතහඹ පිළිත වළකි මිණුේ රකුාක් ගව. 

අනුඳහති ධහරිතහඹ උඳගඹ ජනඹ ඹනු 

අමුද්රය ව උඳගඹ ගීතහ ඳරිගබ ජනඹ 

වහ ේභතඹන් ඉඳළයීේ වහ 

ප්රතික්ගේපිතඹන් ගභන්භ ගණපතභමන නඩමනතු 

වහ උඳයා ගේහ කිරීභ වහ 

අලයතහඹන් භඟ තක්ගේරු කිරීභින. 

හර්ඹහධනඹ ඇයීභ වහ අගනක් 

ළදමන ඳදනභ න්ගන් පිරිළඹ 

හර්ඹක්භතහඹින. ධහරිතහ උඳගඹ ජනඹ, 

ඳරිගබ ජනඹන්, පරදහයීතහඹ, ඉඳයීේ ආදිඹ 

පිළිඵ ේභතඹන් භත ඳදනේ ප්රමිති වහ 

පිරිළඹ ඉරක්ඹන් තීයාඹ යනු රළග.. 

ආඹතනි ඳහරනඹ, හභහනය 

ශභනහයාඹ, මුරය ශභනහයාඹ, 

ප්රේඳහදන ශභනහයාඹ, ඉදිකිරීේ 

ශභනහයාඹ ේඵන්ධගඹන් යහජය 

යහඹක් අනුභනඹ ශ යුතු 

භහර්ග ඳගශල බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් නිකුමන 

ය ඇති අතය ගභභ භහර්ග ඳගශල 

යහඹ හර්ඹහධනඹ වහ ඳශධති 

ඇයීේ කිරීභ වහ ගනමන ඳදනභක් ගව. 

අබයන්තය වහ ඵහහිය ගණගලේඥිනන් ගණිනන් 

ිනදුයන ගනමන තහක්ණි අධයඹනඹන් 

වහ ප්රමිතීන් ගභභ භහර්ග ඳගශලඹට ඳදනේ 

න ගනමන නිර්නහඹඹන් ගව.   

 

හර්ඹහධන ගණානඹ හලීන 

අලයතහඹකි.  මරය ගණානගේදී මරය 

ඳහරනඹ වහ ගිණුේර නිළයදිතහඹ පිළිඵ 

වතිවීභක්  ිනදු යින.  නමුමන ේඳමන 

ආර්ථිඵගණන්, හර්ඹක්භ වහ පරදහයී 

උඳගඹ ජනඹ වීභ පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ 

හර්ඹහධන ගණානගඹන් අගප්ත ක්හ 

ගගර්. ගභභ හධ තුනට අභතය 

ර්තභහනගේදී ඳරියහමනභ ඵරඳෆභ 

පිළිඵදද ඳරීක්හ යනු රඵින. හර්ඹහධන 

ගණානඹ පිළිඵ ගණගණධ නහභඹන් බහගණත 

යනු රඵින. 

 මුදරට අඹ ගණානඹ 

 ශභනහයා ගණානඹ  

 ගභගවයුේ ගණානඹ  

 3  “E” ගණානඹ 

 

ගණාහපතඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව 

ර්තභහන ගණාන හර්තහ තුළින් මරය 

ගණානඹට වහ භහනව සථහනඹක් 

හර්ඹහධන ගණානඹටද රඵහ දීභමන ඒ 

තුළින් යහජය යහඹන්  ගත රඵහගදන 

ේඳමන  වහ අයමුදල් අගප්ත ක්ෂිත අයමුණු 

ඉටුය ළනීභ ගනුගන් උඳගඹ ජනඹ 

ිනදුවගේද ඹන්න පුළුල් ගණග්රව යනු රඵින. 

 

යහජය යහඹන්හි 2017 ර්ගේ නිකුමන 

යන රද ගණාහපතඳති හර්තහ භගින් 

ඉකුමන ර්ඹන්ට  හගප්ත ක් හර්ඹහධන 

ගණානඹ වහ ළදමන සථහනඹක් 

රඵහගදන රදී.  ඊට අභතය ර්තභහනගේ 

භහජීඹ වහ ආර්ථි ලගඹන් ගණලහර 

අර්බුදහරී තමනමනඹක් භතු ඇති වහ 

භවජනතහගේ අධහනඹට රක් වී ඇති 

ආන්ගද රනහමනභ ිනශධීන් කිහිඳඹක් 

ගත යහ නිමින් ඉන් යටට, භවජනඹහට 

ගභන්භ ඳරියඹට ිනදුන ඵරඳෆභ පිළිඵ 

ගේ න ගණට හර්ඹහධන ගණාන හර්තහ 

කිහිඳඹක් නිකුමන යන රදී. 

 

යහජය යහඹන්හි 2017 ර්ගේ නිකුමන 

යන රද ගණාහපතඳති හර්තහ භගින් 

ඉකුමන ර්ඹන්ට  හගප්ත ක් හර්ඹහධන 

ගණානඹ වහ ළදමන සථහනඹක් 

රඵහගදන රදී.  ඊට අභතය ර්තභහනගේ 

භහජීඹ වහ ආර්ථි ලගඹන් ගණලහර 

අර්බුදහරී තමනමනඹක් භතු ඇති වහ 

භවජනතහගේ අධහනඹට රක් වී ඇති  
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ආන්ගද රහමනභ ිනශධීන් කිහිඳඹක් ගතොයහ 

ළනිමින් ඉන් යටට, භවජනඹහට ගභන්භ 

ඳරියඹට ිනදුන ඵරඳෆභ පිළිඵ ගේ න 

ගණට හර්ඹහධන ගණාන හර්තහ කිහිඳඹක් 

නිකුමන යන රදී. 

 

යජඹට වහඹක් ගේභ යහඹ 

ශභනහහරිමනගේ ඔවුන්ගේ 

හර්ඹක්භතහඹ වහ පරහදහිනතහඹ 

ළඩිදියුණු ය ළනීභ යහජය යහඳහය 

ගණානඹ වහ භහනභ ළදමන න 

හයාඹක් ගව. මුරය වහ ගභගවයුේ අඩුඳහඩු, 

ඳශධති ප්ත  යභහාහමනභ ගනොවීභ ගව  

අහර්ඹක්භතහඹ, හර්ඹහධනගේ 

ඌනතහඹන්, නීති, රීති වහ ගයගුරහින ආදිඹට 

අනුකර ගනොවීේ ආදිඹ ව හර්ඹහධනඹ 

පිළිඵ පිළිත වළකි ප්රමිතින් පිළිඵ 

ඉරක්ඹන් පුයහ ගනොළනීභ 

ේඵන්ධගඹන් ගවේතු ගණග්රව කිරීභ භඟින් 

ගභඹ පුයහ ළගන්. මුරය හර්ඹහධනඹ 

ගබෞති හර්ඹහධනඹ භඟ ේඵන්ධන 

අතය හර්ඹක්භ වහ ආර්ථි ගභගවයුේ ව 

ේඳමන ශභනහයාඹ පිළිඵ ළටළු 

ගණාන හර්තහගන් අධහයාඹ  යනු 

රළග.. ආඹතනර ශභනහරිමනඹ භඟ 

භහගේ නිරධහරින් ගණිනන් ඳමනන ගණපතභමන 

ැකසවීේරදී අලය ඳශධති වහ ගභගවයුේ 

ළඩිදියුණු කිරීගේ අලයතහඹ පිළිඵ 

හච්ජහ යනු රළග.. ගණාහපතඳතියඹහ 

ගණිනන් නිරික්ාඹ ගගයන අහිතය 

ගොඹහ ළනීේ වහ යහජය යහඹන්හි 

අධයක් භණ්ඩරඹ වහ ශභනහහරිමනඹ 

ඳසු ගණඳයේ ටයුතු ිනදුකිරීභද ළදමන ගව.  

 

මුරය කහර්ඹහධනඹ  

රළබී ඇති ගතොයතුරුරට අනු යහජය 

යහඹන් 446 ට අදහශ ගතොයතුරු 

ඳවත  ගු 10 හි දළක්ගව.  

 

 ආඹතන ගණසතයඹ  

 

ආඹතන 
ාන 

අරහබ රඵන 
ආඹතන 

රහබ රඵන 
ආඹතන 

ගතොයතුරු ඉදිරිඳමන 
ගනොශ ආඹතන 

(i) ගනමන ංර්ධන වහ රහබ 
මලි ගනොන ආඹතන 

61 20 23 18 

(ii) යසථහපිත වහ 
යසථහපිත ගනොන 
අයමුදල් 

62 6 24 32 

(iii) නිඹහභන වහ අධීක්ා 
ආඹතන 

25 3 11 11 

(iv) ගණගලේෂිත යහඳහය 
යහඹන් 

55 8 24 23 

(v) ගණලසගණදයහර ඳර්ගේා වහ 
ගනමන පුහුණු ආඹතන 

70 25 26 19 

(vi) යජඹ තු සීමිත කීේ 
භහේ  

111 27 59 25 

(vi) ක්රීඩහ ංේ 62 - - - 

 එකතු 446 89 167 128 
ගු 10 - යහජය යහඹඹන් 446 ට අදහශ ගතොයතුරු 
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ඉවත ගතොයතුරුරට අනු 2017 ර්ගේදී 

යහජය යහඹන් 89  මරය ප්රතිපරඹ 

ඌනතහඹක් ගඳන්නුේ ශ අතය මුළු 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 57,158 ක් වී තිබුණි. 

ළරකිඹ යුතු මරය ඌනතහඹක් හිත 

ආඹතන අතය රංහ ගණදුලිඵර භණ්ඩරඹ, ශ්රී 

රංහ රඳහහිනි ංසථහ,        ශ්රී 

ජඹර්ධනපුය ගය වර වහ ගණලසගණදයහර 12 ක් 

අන්තර්ත ගණඹ. ඉකුමන ර්ගේ මරය 

ප්රතිපරඹට හගප්ත ක් භහගර චිත 

ර්ගේදී ශ්රී රංහ ඳදනේ ආඹතනඹ,ජහති 

ක්රීඩහ අයමුදර, රංහ හර්මි ංර්ධන 

භණ්ඩරඹ ආදිඹ මරය ඌනතහඹ අඩුය 

ළනීභට භමන වී තිබුීම. 

 

ඊට අභතය ආඹතන 167 ට අදහර 

එතු රු.මිලිඹන 453,936  මරය 

අතිරික්තඹක් රඵහ තිබුණි. ඉඩේ 

ප්රතිංසයා ගොමිභ වහ ංනහය 

ංර්ධන අපතහරිගේ මරය අතිරික්තඹ 

ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් ර්ධනඹක් 

ගඳන්නුේ ගරුණි. ජහති භළණික් වහ 

සර්ාහබයා අපතහරිඹ,  ශ්රී රංහ 

ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ව 

අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරගේ මරය 

ප්රතිපරඹ ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් අඩුවී  

තිබුණි.  

 

තියහය ංර්ධනඹ  

 

සබහගණ ේඳමන සීග්රගඹන් ඳරිගබ ජනඹ 

කිරීභ ගවේතුගන් අනහත ඳයපුය වහ 

ේඳමන හිඟවීගේ අධහනභට මුහුා දීභට 

ිනදුන ආහයඹ වඳුනහත වළකිඹ. එගේභ 

ේඳමන ඳරිගබ ජනගේ අතුරුපරඹක් න 

අඳද්රය භගින් ඳරියගේ දයහළනීගේ 

වළකිඹහ ඉක්භහ ඹන ආහයඹක්ද 

වදුනහත වළකි තිග.. අනිහර්ඹගඹන්භ 

ගණඹ යුතු ආර්ථි ංර්ධනඹක් ඳරියගේ 

තිබිඹ යුතු තියහය ඵමන ඹන ගදගහිභ 

අතයහලය ව ඒහඵශධ කිරීභමන තියහය 

ංර්ධනඹ ංල්ඳගේ ගක්න්ද්රත වකි. 

ආර්ථි ංර්ධනඹ වහ ඳහරිරි 

ංයක්ාඹ එකිගනකින් ගඳ ාඹ න 

තමනමනඹක් ඇතිශ යුතු ඵමන ඒ වහ 

ගර ඹ පුයහ දළනුමන ඵක් ඇතිශ යුතු 

ඵමන අධහයාඹ ගව.  

 

ඳරිය ංර්ධනඹ කිරීගේ ගර  

ංගණධහනඹ දක්න ආහයඹට තියය 

ංර්ධනගේ මලි අයමුා න්ගන් මලි 

මිනිස අලයතහඹන් තෘප්ත ත කිරීභමන, 

ඔවුන්ගේ ජීගණතර ගුාහමනභඵ ළඩිදියුණු 

කිරීභමන, ඳරිය ආයක්හ කිරීභමන, භඟ 

නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ කිරීභමනඹ. ඒ අනු 

අනහත ඳයපුයට ිනඹ අගප්ත ක්හන් වහ 

අලයතහන් ඉටුය ළනීභට ඳතින 

ගණබතහ ඳමනහගන ඹන අතයභ මනභන් 

ඳයපුයට ඉවශභ ප්රතිරහබ රළගඵන අන්දභට 

මිනිහ ගණිනන්  ෛජ ග රඹ ඳරිවයාඹ 

කිරීභ වහ ශභනහයාඹ තියහය 

ංර්ධනඹ ගව.  

 

ආර්ථි, භහජීඹ, ඳහරිරි ආදී 

ක්ගේත්රඹන්හි ගණගණධ හරඹන්හි ඳසුන 

එක්මන ජහතීන්ගේ ංගණධහනඹට අඹමන 

හභහජි යහජයඹන් 2030 ය න ගණට 

එභ හරඹට ගනඒගේ අගප්ත ක්හගන් 

තියය ංර්ධන අයමුණු වදුන්හ දී ඇති 

අතය ගේ පිලිඵ 2015 ළප්ත තළේඵර් 

භහගේදී ඳළති එක්මන  ජහතීන්ගේ තියහය 

මුළුගවදී ැකස ව යහජය නහඹඹන් එඟ වී 

තිග.. තියහය ංර්ධනඹ වහ ව 2030 

නයහඹ ඳත්රඹ ගේ වහ අදහර යගන ඇති 

අතය එඹ මිනිහ, ඳෘථිගණඹ ව ගෞබහය 

ඉරක්ය මන ිනඹළු හභහජි යටල් 

ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ශ යුතු ගණලසවීඹ 

ප්රහලාඹක් ගව. ශ්රී රංහද එක්මන 

ජහතීන්ගේ ංගණධහනගේ හභහජි යටක් 

ඵළගණන් ගභභ ගණලසවීඹ ප්රහලනඹ ශ්රී රංහ 

තුශද ක්රිඹහමනභ කිරීභට ඵළඳී ඳතී. ඒඅනු 

2017 ර්ගේ ිනට ගණානඹ යනු රඵන 

ආඹතන තුළින් ගභභ ංල්ඳඹ ක්රිඹහමනභ   
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වීභ පිළිඵ ගොඹහ ඵරනු රඵන අතය 

තියහය ංර්ධන අයමුණු යහ රඟහවීභ 

වහ යහජය ආඹතනර සදහනේ තමනමනඹ 

වහ ඒහ ක්රිඹහමනභ කිරීභ පිළිඵ යහජය 

ගණානඹක් ිනදුකිරීගේදී වහ හර්තහ කිරීගේදී 

අධහනඹට රක්න ගණගලේෂිත ව 

නිරීක්ාඹක් ගර තියහය ංර්ධනඹ 

වඳුනහගන තිග..  

 

මුරය ප්රකහලන ම්ඵන්ධගඹන් 

විගණකහධිඳතියඹහගේ භතඹ  

 

යහජය යහඹන් ගණිනන් ර්ඹ අහනඹට 

මුරය තමනමන ප්රහලනඹ වහ එදිගනන් 

අන් ර්ඹ වහ ආදහඹේ ප්රහලනඹ, 

මුදල් ප්රහව ප්රහලනඹ, හිමිේ ගනසවීගේ 

ප්රහලනඹ ව ළදමන ගිණුේයා 

ප්රතිඳමනති ව අගනකුමන ඳළවළදිළි කිරීගේ 

ගතොයතුරුර හයහංලඹකින් භන්ගණත 

හර්ෂි මුරය ප්රහලන පිළිගඹර යනු 

රළග.. ආඹතනර ක්රිඹහහරිමනඹ පිළිඵ 

තය වහ හධහයා තමනමනඹක් මුරය 

ප්රහලනලින් පිළිබිඹු යන්ගන්ද ඹන ඵට 

සහධීන වතිඹක් ගණාහපතඳති ගණිනන් 

රඵහ ගදනු රළග.. මුරය ප්රහලන පිළිඵ 

භතඹක් ප්රහල කිරීභ භගින් ගභභ වතිඹ 

රඵහ ගදනු රළග..  යහජය යහඹන්හි මුරය 

තමනමන ප්රහලනඹ වහ මුරය හර්ඹහධන 

ප්රහලනලින් හධහයා තමනමනඹක් පිළිබිඹු 

න්ගන්ද ගව  ගනොන්ගන්ද ඹන්න ව ශ්රී 

රංහ ගිණුේයා ප්රමිතින්ට ගව  දළනට 

ජහතයන්තය ගිණුේයා ප්රමිතින්ට අනුකර 

න ශ්රී රංහ යහජය අංලගේ ගිණුේයා 

ප්රමිතිරට ව මුරය හර්තහයා  

ප්රමිතින්ට එභ මුරය ප්රහලන අනුකර 

න්ගන්ද ගව  ගනොන්ගන්ද ඹන්න පිළිඵ 

ගණාහපතඳතියඹහගේ නිභනඹ ගණාන 

භතගඹන් ප්රහල ගගර්. 

 

මරය ප්රහලන අනු ප්රභහාහමනභ  යදහ 

දළක්වීේ  ගව  ගනොඑඟතහඹන් වහ ගණඹ 

ඳථඹ සීභහවීේ වහ ශභාහයාඹ වහ 

ගණානඹ අතය  භතුන   

ගනොඑඟතහඹන්   රහ ඵළලිගභන් 

අනතුරු ිනව ආහයඹ භතඹන් ප්රහලඹට  

ඳමනයනු  රඵින.  ඒහ නේ. 

 

තත්ත්හගණනඹ ගනොකශ භතඹ 

 

මරය  ප්රහලනර ප්රභහාහමනභ යදහ  

දළක්වීේ ගව   ගනොඑඟතහඹක් ගනොභළති 

ගණගට. 

 

තත්ත්හගණනඹ කශ භතඹ (වළය භතඹ) 

 

මරය ප්රහලනර ප්රභහාහමනභ යදහ 

දළක්වීේ ගව   ගනොඑඟතහඹන්  ඇතමන 

ඒහ ආඹතනගේ මරය  ප්රථිපර ගණෘති ය 

දළක්වීට තයේ ඳෘථුර ගනොන ගණට, 

 

අහිතකය භතඹ 

 

ගත යහගන ඇති ගිණුේයා ප්රතිඳමනති, 

ඒහ යවහය යන රද ක්රභඹ ගව  මරය 

ප්රහලනර ගවළිදයව කිරීේර ප්රභහාමන 

ඵ ඹනහදී රුණු පිළිඵ ශභනහයාඹ 

වහ ගණානඹ අතය ප්රභහාහමනභ ඳෘථුර 

ගනොඑඟතහඹන් වහ යදහ දළක්වීේ 

ඇතිගණට. 

 

භතඹ යහනනඹ කිරීභ 

 

මරය ප්රහලන ේඵන්ධගඹන් භතඹක් 

ප්රහල කිරීභට  ගනොවළකින ගර  ගණඹ 

ඳථඹ සීභහය ඇති ගණට. 

 

මරය ප්රහලන වහ භතඹක් ප්රහල 

කිරීගේදී එඹ ඩහමන හධහයීමයාඹ වීභ 

උගදහ මරය ගණානගේදී බහගණතහ ශ වළකි 

ඳරිා ගණාන භෘදුහංඹ උඳහයඹද 

ඉවල් ය නු රළබීඹ. ගිණුේ ඳරීක්හ 

යමින් ගත යහ න්නහ රද නිඹළදිඹක්  
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ආශ්රගඹන් වහ භසථ ප්රභහාහමනභබහඹට 

ප්රතිලතඹක් ගර නිළයදි ගනොයන රද  

හදය ප්රහලඹන්ගන් එතු රඳහ එභ 

ප්රතිපරඹ භත ගණාන භතඹ තීයාඹ යනු 

රඵින. 

 

2017 ර්ඹ වහ යහජය යහඹන් 446 

ක් ගණිනන් ඉදිරිඳමන ය තිබුණු මුරය ප්රහලන 

ේඵන්ධගඹන් නිකුමන ශ ගණාන 

හර්තහර ඇතුශමන ගණාන භතඹ ඉකුමන 

ර්ඹ භඟ හ ඳවත  ගු 11 හි 

දළක්ගව.  

 

විගණන භතගේ ආකහයඹ  2017 2016 

තත්ත්හගණනඹ ගනොකශ 80 70 

තත්ත්හගණනඹ කශ 113 108 

යහචනඹ කශ 20 06 

අහිතකය 05 09 

ගභගතක් ීනයණඹ 

ගනොකශ 

228 144 

ගු 11 - යහජය යහඹන් ගණිනන් ඉදිරිඳමන ශ මුරය 
ප්රහලන වහ ගණාහපතඳතියඹහ ගණිනන් නිකුමන ශ 
ගණාන භතඹන් 

 

සථහය ත්කම් පිළිඵ හර්තහ ඳත්හ 
ගළනීභ  

 
ගශඳශ පිරිඹත වහ උඳයා ඹනු 

නිසඳහදනගේදී වහ ගේහ ළඳයීගේ දී බහගණතහ 

යනු රඵන ව  ගනමන අඹට කුලිඹට දීභ 

වහ  ගව  ඳරිඳහරනභඹ ටයුතු වහ  

තඵහගන ඇති මනේ න අතය එභ 

මනේ එක් හර්තහයා 

හරඳරිච්ගේදඹට ඩහ ළඩි හරඹක් තුශ 

බහගණතහ කිරීභට අගප්ත ක්ෂිත  සඳෘලය මනේ 

ගව.  තද ජංභ මනේ ගර වඳුන්නුගේ 

හභහනය ගභගවයුේ චක්රඹ තුශදී ගණකිීමභට 

ගව   ඳරිගබ ජනඹ කිරීභට අදවස යන 

ගව  හර්තහයා හරඳරිච්ගේදගඹන් ඳසු 

භහ ගදොශවක් තුශදී උඳර.පත ගතළින 

අගප්ත ක්හ යන මනේ ගව. ෆභ සථහය 

මනභක්භ නිළයදි අංනඹ කිරීභක් වහ 

සථහය මනේ ගල්න නිිනඳරිදි නඩමනතු 

කිරීභ ගනොයන්ගන් නේ මනේ නිළයදි 

වඳුනහළනීභට ගනොවළකි න අතය ඒහ 

පිළිඵ ගබෞති ගතයක්ාඹ අහර්ථ 

හර්ඹඹක් ඵට ඳමනන ඵ නිරික්ාඹ 

ගණඹ. එක් එක් සථහය මනේ පිළිඵ ගණසතය 

තඵහ ළනීගේ ක්රිඹහභහර්ඹ මනේ ඳහරනඹ 

තවවුරු වීභ වහ මනේ හදය 

ඳරිවයාගඹන් රක්හ ළනීභ තවවුරු ය 

ළනීභට ආඹතනඹට ඳවසුේ රින. 

ක්ඹ ානඹ කිරීභ, ඵදු වහ ව 

යක්ා හර්ඹඹන් වහ ඉඩ ළරගන 

මනේර නිළයදි ටිනහභ තඵහ ළනීගේ 

ක්රිඹහභහර්ඹක්ද ගව. සථහය මනේ 

ගල්නඹ ශභනහයා අලයතහරට 

ළරගඳන ේපුර්ා ව නිළයදි හර්තහ 

ජනනඹ යින. ාන්දීගේ නිරධහරීන් ගණිනන් 

යජඹ තු ව ගව  යජඹ බහයගේ ඳමනනහ 

මුදල්, ඵඩුඵහහියහදී උඳයා වහ ගනමන 

මනේ සුයක්ෂිත ඳමනහ ළනීභ වහ 

ංයක්ාඹ වහ ප්රභහාමන වහ ගණපතභමන 

ගණපතගණධහන ගඹොදනු රඵන ඵට වහ ඒහ 

රින්ය ගතයක්ාඹ යනු රඵන 

ඵටමන, නිඹමිත  ගයගුරහින වහ 

උඳගදසරට අනුකර යනු රඵන ඵටමන 

ෆහීභට ඳමනගණඹ යුතු වුද, ගඵොගවොභඹක් 

ආඹතන චක්රගල් ප්රහය මනේ ගල්න 

ඳමනහගන ගනොඹන අතය මුදල් ගයගුරහින 

අං 756 වහ 2016 භහර්තු 31 දිනළති අං 

05 2016 දයන යහජය මුදල් චක්රගල්ඹ 

ප්රහය හර්ෂි බහණ්ඩ මීක්ාඹක්ද 

ිනදුය ගනොතිබණු අසථහ ගණානගේදී 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 



106 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

ය
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ය
 
ය


හඹ

 

 

හර්ෂික මුරය ප්රකහලන පිළිගඹර රීමභ 

වහ ුදිරිඳත් රීමභ 
 
2017 ර්ඹ වහ යහජය භහේ වළය යහජය 

යහඹන් 215  මුරය ප්රහලන 2017 

ළප්ත තළේඵර් 30  දින න ගණට 

ගණාහපතඳතියඹහ ගත ඉදිරිඳමන ය 

තිබුණි. ගගේ වුද 2017 ගදළේඵර් 31 

දිනට මුදල් ර්ඹ අහනවී භහ 9 ක් 

ඉකුමනවීගභන් ඳසුමන ආඹතන 61 ක් ගණිනන් 

තභ මුරය ප්රහලන ගණානඹට ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණි.  

 

2002 ර්ගේදී අභහතය භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

නු රළබු තීයාඹට අනුකර මුරය ප්රහලන 

ගණානඹට රළබුණු දින ිනට දින 30  

හරඹක් ඇතුශත අදහශ යහජය යහඹට 

ගණාන හර්තහ නිකුමන කිරීභට වළකි න 

ඳරිදි යහජය යහඹන් ගණිනන් ඔවුන්ගේ 

හර්ෂි මුරය ප්රහලන ව ගටුේඳමන 

හර්ෂි හර්තහ අදහශ මුදල් ර්ඹ අහන 

වී දින 60 ක් ඇතුශත ගණානඹ වහ 

ඉදිරිඳමන ශ යුතු අතය අදහර මුදල් ර්ඹ 

අහන වී දින 150 ක් ඇතුශත යහජය 

යහඹන් ගණිනන් හර්ෂි හර්තහ වහ 

ගණණිත මුරය ප්රහලන ඳහර්ලිගේන්තුගව 

බහත ශ යුතු ඵ බහණ්ඩහහය ගල්ේ 

ගණිනන් 2002 භළින 24 දිනළති අං පීඑෂස 

 පීඊ 21 දයන යහජය මුදල් නක්රගල්ඹ භඟින් 

නිගඹ  නිකුමන ය තිබුණි.  

 

ෘත්ීනඹ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ 

ගළනීභට වහ යහ ගළනීභ වහ 

සහධීනත්ඹ ගනොභළතිවීභ  

 

හණිජභඹ තීයා ළනීගේදී වහ පුහුණු හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ඵහ ළනීභ ව යහ තඵහ 

ළනීගේ දී ඵරඳහන ගණගණධ අනුභත කිරීගේ 

අලයතහඹන් අධයක් භණ්ඩරඹ 

ක්රිඹහහරීමනඹන්ටද අහිතය ගර ඵරඳහනු 

රඵින. ගභභ සීභහ කිරීභ ගවේතුගන් ගඵොගව  

යහඹන් ඉවශ ළටුප්ත  භත ගොන්ත්රහමන 

ඳදනමින් ෘමනතීඹන් ඵහ ළනීභ 

ිනදුයන ඵ නිරික්ාඹ ගණඹ. පුශලි 

අංලඹ භඟ ළඳීගේදී ඉතහ අඩු ළටුප්ත  

ුවඹක් ගවේතුගන් ගණගලේගඹන් 

ාහපතහරිරුන්, ඉංජිගන්රුරුන් වහ 

තක්ගේරුරුන් ආදී තනතුරු වහ ඵහ 

ළනීභට වහ ෘමනතීභඹ සුදුසුේරහභීන් යහ 

ළනීභට යහජය යහඹන්ට භවමන 

ඳරිශ්රභඹක් දළරීභට ිනදු නු ඇත. 
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ඳශහත් ඳහරනඹ 

ශ්රී රංහගව සථහඳනඹ ය ඇති ඳශහමන 

ඳහරන ආඹතන 335 ක්, භවහ නය බහ 23 

ක් භවහ නය බහ ආඥහ ඳනගමන (ඳරි.252) 

ගණපතගණධහන භගින්ද, නය බහ 41 ක් නය 

බහ ආඥහ ඳනගමන (ඳරි.255) ගණපතගණධහන 

භගින්ද, ප්රහගශීයඹ බහ 271 ක් 1987 අං 

15 දයන ප්රහගශීයඹ බහ ඳනගමන ගණපතගණධහන 

භගින්ද පිහිටුහ ක්රිඹහමනභ ගමින් ඳතින 

අතය, එභ ඳශහමන ඳහරන ආඹතනඹන්ගේ 

2017 ර්ගේ මරය ප්රහලන ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන කිරීභ වහ එභ මරය ප්රහලන පිළිඵ 

ගණාන භතඹන් ප්රහල කිරීභ පිළිඵ 

හයහංලඹක් ගු 12 හි ගව.  

 

ඳශහමන 
ඳහරන 
ආඹතන 
ර්ඹ 

ගිණුේ 
ඉදිරිඳමන 
ශයුතු 
බහ 

ාන 

2018.09.30 
දිනට ගිණුේ 
ඉදිරිඳමන ශ 
බහ ාන 

ගණාන 
හර්තහ 
නිකුමන 

ශ බහ 
ාන 

2018.09.30  දිනට නිකුමන ය ඇති හර්තහ අනු ගණාන භතඹ 

තමනමනහානඹ 
ශ 

තමනමනහානඹ 
ගනොශ 

භතඹ 
යහනනඹ 

අහිත
ය භතඹ 

භවහ 
නය 
බහ 

23 23 18 17 - 01 - 

නය 
බහ 

41 41 35 34 - 01 - 

ප්රහගශීයඹ 
බහ 

271 271 249 246 - 01 02 

එතු 335 335 302 297 - 03 02 

ගු 12 - ඳශහමන ඳහරන ආඹතන ගණිනන් මරය ප්රහලන ගණානඹට ඉදිරිඳමන කිරිභ වහ ගණාන භතඹන් ප්රහල කිරීභ  

 

ඳශහමන ඳහරන ඵරභණ්ඩර මරය ප්රහලන 

පිළිඵ ගණාන හර්තහලින් අනහයාඹ 

ය ඇති ළදමන නිරීක්ා කිහිඳඹක් 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්ගව. 

 

 අේඵරන්ගොඩ නය බහගව 

තල්සගොඩ පුංචි ඳහරභ අර ිනට භව 

ඳහරභ දක්හ භහර්ඹ එක් ඳග ලරීය 

සුතහ භංතීරුක් ඉදිකිරීභට ළරළසුේ 

ය තිබණු අතය භහර්ඹ පුළුල් කිරීභදී 

ගභඹ ඉමන කිරීභට ිනදුන ඵ භහර් 

ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් දන්හ තිබුණි.  

එගවමන ඒ ළන ගනොරහ 2014 

ර්ගේදී ලරීය සුතහ භංතීරුක් ඉදිය 

ඒ වහ රු.මිලිඹන 2.10 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. 2018 භළින 23 දින ගබෞති 

ඳරීක්හගවදී එභ ලරීය සුතහ භංතීරු 

ගිරහ ඵළ වඳුනහත ගනොවළකි ගර ල් 

බිහි වී තිබණු අතය ඇතළේ තළන්ර 

ඳසගොඩහ තිබුණි. 

 භධයභ ඳරිය අපතහරිගේ පිළිරු 

යහඳෘති ආධහය ඇති ඇල්පිටිඹ 

ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් ඉල්න්ද 

ඉඩගේ අක්ය 02 ක් ගඹොදහගන 

රු.මිලිඹන 2.06 ක් ළඹ ය ළලි ශ 

ශභනහයාඹට ගොඩනළගිලි 

ංකීර්ාඹක් ඉදිකිරීගේ ටයුතු 2008 

ර්ගේ ආයේබ ය තිබණි. නමුමන, 

2018 භහර්තු 05 දින නගණට ර් 10  

හරඹක් ත වී තිබුා ද, ඉදිකිරීේ ළඩ 

නිභය ගනොතිබුණි. 
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 භහතය ප්රහගශීයඹ බහගව ළනදුය 

භංන්පතඹ අර පිහිටි ප්රධහන ඵස 

නළතුේගඳොශ, නහරි ංර්ධන 

අපතහරිඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 7.20 ක් ළඹ 

ය ඉදි ය තිබුණි. ඒ වහ භහතය 

ප්රහගශීයඹ බහගව අයමුදලින්ද රු.මිලිඹන 

1.00 ක් ළඹ ය තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

එඹ කිිනදු පරදහයී ටයුමනතක් වහ 

ගඹොදහ ගන ගනොතිබුණි. 

 

 2015 භහර්තු 17 දින තිවගොඩ ප්රහගශීයඹ 

බහට රු.මිලිඹන 4.50 ක් ටිනහ ටිඳර් 

යථඹක් රළබී තිබුණි. එභ ටිඳර් යථඹ 

2017 ජුනි 23 දින බහගව අනුභළතිගඹන් 

ගතොය ඵර ප්රගශලගඹන් පිටත ධහනඹ 

ය තිබිඹදී අනතුයට රක් වී තිබුණි. 

එභ අනතුගයන් යථඹට රු.මිලිඹන 3.00 

 අරහබඹක් ිනදු වී තිබුණු ඵ තක්ගේරු 

ය තිබුණි. එගවමන ිනදු වී තිබුණු වහනිඹ 

යක්ාගඹන්  ප්රතිපර්ාඹ ය ළනීභට 

ගව  අනතුයට කි යුතු 

ඳහර්ලඹන්ගන් අඹය ළනීභට ගව  

ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් ටයුතු ය 

ගනොතිබුණු අතය  ටිඳර් යථඹ 

අළුමනළඩිඹහ කිරීභකින් ගතොය ප්රහගශීයඹ 

බහගව යහජඹ තුශ හල් ය තිබුණි. 

 

 භධයභ ඳරිය අපතහරිගේ ප්රතිඳහදන භත 

භහතය භවහ නය බහ ගණිනන් 2016  

ර්ගේදී ශ ශභනහයාඹ වහ  

ජී හයු ඒඹක් ඉදිකිරීභ ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 6.44 ක් ළඹය තිබණි. 

නමුමන, 2018 ජුනි 12 දින න ගණටමන 

අගප්ත ක්ෂිත ප්රතිපර රඵහ ළනීභකින් 

ගතොය එභ ඒඹ අමනවළය තිබුණි. 

 

 2016 ර්ගේදී පුයනළගුභ යහඳෘතිඹ 

භගින් රු.මිලිඹන 15.42 ක් ළඹ ඉදිය 

තිබුණු ආදහවනහහයඹ ගණල්මු 

ප්රහගශීයඹ බහ ගත බහය දී තිබුණි. 

නමුමන එභ ආදහවනහහයගේ 2017 

ගදළේඵර් භහඹ දක්හ භෘතගශව 06 ක් 

ඳභාක් දවනඹ ය තිබුණු අතය 

එදිගනන් ඳසු ආදහවනහහයඹ ක්රිඹහ 

ගණයහිත වී තිබුණි. 

 

 2014 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 1.16 ක් 

ළඹය ිනඹමරහණ්ඩු ප්රහගශීයඹ බහගව 

හවන ගේහ ඒඹක් ඉදිය තිබුණි. 

නමුමන භහගර චිත ර්ඹ අහන න 

ගණටමන එභ ඒඹ අගප්ත ක්ෂිත හර්ඹඹ 

වහ ගඹොදහ ගන ගනොතිබුණි. 

 

 ළලිගගඳොර ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු ජර යහඳෘති 05 

ක් භඟින් ඳඹන ජරගඹහි අහිතය 

ගොලිගෂ ේ ඵළක්ටිරිඹහ ඳතින ඵ ජර 

හේඳල් ඳරීක්හගවදී තවවුරු වී තිබුණි.  

එඵළගණන් එභ ජර යහඳෘති භඟින් ඳඹන 

ජරඹ ෛදනි ක්ගර යනීයාඹ ශ 

යුතු ඵ ගෞය ෛදය නිරධහරී ගණිනන් 

අධහයාඹ ය තිබණු අතය බහගව 

නිරධහරීන්ට ක්ගර යනීයාඹ පිළිඵ 

පුහුණුක්ද රඵහ දී තිබුණි.  එගවමන ජරඹ 

ක්ගර යනීයාඹ කිරීභ ගණපතභමන වහ 

අණ්ඩ ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 

 

 යමනනපුය නයගේ පිහිටි යමනනපුය භවහ 

නය බහ  තු ිනනභහ ලහරහ  ඵදු දී 

තිබුණු අතය 2001 භළින 01 දින ිනට 2010 

අගප්රේල් භහඹ දක්හ රු.මිලිඹන 1.95  

ඵදු මුදල් හිඟහිට ඳළළතුණි. භවහ නය 

බහ ගණිනන් එභ හිඟහිටි ඵදු මුදල් 2018 

භළින භහඹ න ගණටමන අඹය ළනීභට 

අගඳොගවොක් වී තිබුණි.  

 

 පුමනතරභ දිස්රික්ගේ ප්රහගශීයඹ බහ 

04  එතු රු.මිලිඹන 7.40 ක් ටිනහ 

හවන ව ජර ගඳොේඳහහය උඳයා 

ර් ානහ ිනට නිසක්රීඹ 

ඳළළතුණි.  එගභන්භ නහතගණල්ලු බහ 

ඵර ප්රගශලගේ ඉදිය තිබුණු නර ළිං 75 

ක් නිඹමිත ඳරිදි නඩමනතු ගනොය  
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අතවළය තිබුණි. 

 

 ඉ.ඵහමු ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් කා 

අඳද්රය ශභනහයා භධයසථහනඹක් 

ඉදි කිරීභ වහ 2017 භළින 16 දින 

රු.මිලිඹන 6 ක් ළඹය ඉඩභක් මිරදී 

ගන තිබණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අහන න ගණටමන එභ භධයසථහනඹ ඉදි 

කිරීභ වහ ළරළසුේ ය ගනොතිබණු 

අතය දියන ශ ගඳෞශලි ඉඩේර 

රල් ඳහ ඵළවළය කිරීභ ිනදු යමින් 

ඳළතුණි. 

 

 ඹම ංර්ධන අභහතයහංලගඹන් රඵහ දී 

තිබුණු ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 4.42 

ක් ළඹ ය ඉ.ඵහමු ප්රහගශීයඹ 

බහට අඹමන ගන්මනත - නළර 

භහර්ගේ ඉදි කිරීේ නිභය තිබුණි. එභ 

ඉදි කිරීේ නිභය භහඹක් ඳභා 

හරඹක් තවී තිබිඹදී  2017 අග සතු 

29 දින වහ 2017 ළප්ත තළේඵර් 25 ඹන 

දිනර ිනදු යන රද ගබෞති 

ඳරීක්හගවදී භහර්ඹට ගඹොදහ තිගඵන 

ල් ව ළලි භතුගමින් ඳළති අතය, 

භහර්ගේ ගොන්ක්රීට් ඩහ ඳරීක්හ 

කිරීගේදී ල්  ව ළලි ඳවසුගන් 

ගන්ගන තමනමනඹක් ඳළළතුණි. 

 

 පුමනතරභ දිස්රික්ගේ නය බහ 

ගද ව ප්රහගශීයඹ බහ 09  2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට රිඳනේ වහ 

ඵදු ව කුලී පිළිගලින් රු.මිලිඹන 

198.06 ක් ව රු.මිලිඹන 87.25 ක් 

හිඟහිට ඳළළතුණි. එභ බහන් ගණිනන් 

හිඟහිටි ආදහඹේ ැකසකිරීභ භන්දහමී ිනදු 

ගගයමින් ඳළළතුණි.  

 

 ගොශම භවහ නය බහ ගණිනන් තුටු 

උඹන ගනුගන් 2018 අගප්රේල් 18 දින 

රු.මිලිඹන 27.24 ක් ළඹ ය ගඩොප්ත ේ 

හර් 15 ක්, ළන්රු යිනඩර් ක්රීඩහ 

ඹන්ත්රඹක් වහ ශභහ ග ච්චිඹක් මිරදී 

ගන තිබුණි. නමුමන ළන්රු යිනඩර් 

ක්රීඩහ ඹන්ත්රඹ වහ ශභහ ග ච්චිඹ නිඹමිත 

පිරිගණතයඹන්ට අනුකර ගනොවීභ නිහ 

ගණයන අසථහගවදීභ ළන්රු 

යිනඩර් ක්රීඩහ ඹන්ත්රඹ අක්රීඹ වී ඳෆසසුේ 

ය බහ ගත බහය දී ඇති ඵ 

ගවලිදයව වී තිබුණි. නමුමන භවහ නය 

බහ ගණිනන් ඒ වහ තමනමන වති 

රඵහදී මුළු ටිනහභ ළඳයුේරුට 

ගහ තිබුණි.  එගභන්භ ළන්රු 

යිනඩර් ක්රීඩහ ඹන්ත්රඹ ගණය බහය දීගභන් 

ඳසු භහඹක් ළනි ගටිහරඹක් තුශ 

භවජන බහගණතගේදී එක් ඵහහුක් ව 

ආන කිහිඳඹක් ළඩී අනතුරුදහඹ 

තමනමනඹ ඳළළතුණි.  

 

 ගොශම භවහ නය බහ ගණිනන් 

නයගේ ඇති අවුරුදු 100 ට ඩහ 

ඳළයණි සර  වහ මුල්ර තමනමනඹ 

භළනීභට ව ඳරීක්හ කිරීභට 2015 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 7.4 ක් ළඹ ය 

ඹන්ත්රඹක් මිරදී ගන තිබුණි.  එභ 

ඹන්ත්රඹ භගින් රඵහ න්නහ දමනත  

ගණලසගල්ාඹ ය තීයා ළනීභ වහ 

ෘමනතිඹ ඳශපුරුශදක් ඇති නිරධහරීන් 

(ෘක් ෛදය - Arborists ළනි) 

බහගව ගනොභළති වීගභන් න ඹන්ත්රඹ 

2018 ජුලි 13 දින න ගණටමන බහගණතඹට 

ගනොගන ගණවහය භවහ ගශවී උදයහන 

හර්ඹහරගේ ඳළළතුණි.  

 

 ගඵොයරළසමු නය බහගව 2017 

ර්ගේදී ගන් යන රද ශ ගටොන් 

493.62 ක් වහ ගන් ගනොයන රද මිශ්ර 

අඳද්රය ගටොන් 9,653.27 ක් යදිඹහන 

ශ අංනඹට බහය දී තිබුණි. එභ 

ගන් යන රද ශ ප්රභහාඹ ගන් 

ගනොයන රද ශ ප්රභහාගඹන් 

ිනඹඹට 5.1 ක් වී තිබුණි. ශ ගන් 

කිරීභ ප්රලසත භට්ටභ ගනොතිබුණු අතය 

ශ එතු කිරීභ නිින ඳරිදි 

ශභනහයාඹ ගනොකිරීභ නිහ  
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රු.මිලිඹන 7.24 ක් ළඩිපුය ගවීභට 

බහට ිනදු ගණ තිබුණි.  

 

 ටහන ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් ලිිනංව 

වරිලසනන්ද්ර ක්රිට් ක්රීඩහපිටිඹ පිහිටි ඉඩභ,  

2002 ගනොළේඵර් 01 දින  එරම තිබුණු 

ගිගණසුභට අනු ේඳව දිස්රික් ංභඹ 

ගත ර් 30  හරඹක් වහ ඵදු 

දීභට ටයුතු ය තිබණි. ඵදුරු ගණිනන් 

ඵදු ගිගණසුගේ ගොන්ගශින ප්රහය 

ංර්ධන ටයුතු කිිනක් ිනදු 

ගනොකිරීභ, ක්රීඩහංනඹ තයඟ වහ 

රඵහදීභ භගින් රළගඵන මුදලින් බහට 

රළබිඹ  යුතු  ගොට  ගහ  ගනොතිබීභ,  

අතුරු  ඵදු  දීභක්  ිනදුය  තිබීභ  ව  

මුරදී  ගන රද  රු.180,000  ක්  

ඳභාක්  රළබී  තිබීභ  භත  2007 

ඔක්ගත ඵර් 27 දින ගිගණසුභ අරංගු  ය 

තිබුණි. එගේ වමන, අදහශ ක්රීඩහ භහජඹ 

ගණිනන් ගිගණසුභ අරංගු ශ දින ිනට ය 

10 ට ආන්න හරඹක්  බහට කිිනදු 

මුදරක් ගනොගහ ිනඹ ටයුතු ය 

ගන ගොස තිබුණු අතය ඊට ගණරුශධ 

බහ ගණිනන් කිිනදු ක්රිඹහ භහර්ඹක් ගන  

ගනොතිබුණි. තද ගවක්ටඹහර් 5.5840  

ක්රිට් පිටිඹ භඟ ගවක්ටඹහර් 8.8527 

ක් ව මුළු ඉඩේ ප්රභහාඹ 2002 ර්ගේ 

ිනට 2018 ජලි භහඹ න ගතක් කිිනදු 

ංර්ධනඹක් ය ගනොතිබණු අතය ගේ 

නිහ බහට ගණලහර ආදහඹභක් රඵහ 

ළනීභට තිබ අසථහ අහිමි වී තිබුණි. 

 

 අන්තර් ජහරගඹන් රඵහ මන ගතොයතුරු 

රළිනසතුට අනු මීමු භවහ නය 

බහ ඵර ප්රගශලගේ ංනහය 

භණ්ඩරගේ අනුභත ගව ටල්, ආඳන 

ලහරහ වහ රළඟුේවල් 153 ක් ඳළළතුණි. 

එභ ගව ටල්, ආඳන ලහරහ වහ 

රළඟුේවල්ලින් 81 ක් වහ  ඵරඳත්ර 

භවහ නය බහ ගණිනන් නිකුමන ය 

ගනොතිබණි. 

 

 මනතර නය බහ ගණිනන් 2013 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 9.48 ක් ළඹ ය  

අක්ය 01 ඳර්නස 31.90 ක් ව ඉඩභක් 

මිරදී ගන තිබණි. එභ ඉඩගේ ශ 

ගන්කිරීගේ අංනඹක් ඉදිය,  ශ 

ක්රභහනුකර ඵළවළය කිරීගේ යහඳෘතිඹ 

වහභ ඉටුශ යුතු ඵ ඳශහමන ඳහරන 

ගොභහරිස ගණිනන් උඳගදස රඵහදී 

තිබණි. ඒ වහ 2016 අගප්රේල් 02 දින 

ඳශහමන බහ වහ ඳශහමන ඳහරන 

අභහතයහංලගඹන් රු.මිලිඹන 1.00   

ප්රතිඳහදන රඵහදී තිබුාද, ඉඩභ ටහ ඳළති 

ඵළේභක් ඉදි කිරීභ ඳභාක් ිනදුය 

තිබුණි. 

 

 අේඳහය දිස්රික්ගේ ඳශහමන ඳහරන 

ආඹතන 12  ර් 2 ට ළඩි හරඹ 

ිනට ඳළළත එන එතු රු.මිලිඹන 

18.73 ක් වු තළන්ඳතු ේඵන්ධගඹන් 

මුදල් ගයගුරහින 571 ප්රහය ටයුතු ය 

ආදහඹභට ළනීභට භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි.  

 

 දිඹුරහර ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් පුය 

නළඟුභ යහඳෘතිඹ ඹටගමන රු.මිලිඹන 

8.18 ක් ළඹය 2015 ර්ගේ ිනරිපුය 

ජර යහඳෘතිගේ ජර ටළංකිඹක් ඉදිය 

තිබුණි. එභ ජර ටළංකිඹ නිින ප්රමිතිගඹන් 

ගතොය  ඉදිකිරීභ නිහ ටළංකිගේ 

ගඳයාඹ ගණ න ගොන්ක්රීට් තට්ටු 

2018 ගඳඵයහරි භහගේදී ඩහ ළටී 

තිබුණි. ගේ නිහ එභ ජර යහඳෘතිඹ 

බහගණතඹට ගනොගන අතවළය තිබුණි.  

තද එභ යහඳෘතිඹට අලුතින් ගණය 

තිබ ගභ ටයගේ නන්රිටන් ළල්ව අක්රිඹ 

වීභ නිහ බහගණතඹට ත ගනොවළකි 

තමනමනඹ ඳළතුණි. 

 

 පුය නළඟුභ යහඳෘතිඹ භගින් රු.මිලිඹන 

14.80 ක් ළඹ ය 2014 ර්ගේදී 

ල්නෆ ප්රහගශීයඹ බහට ඳයහ තිබුණු  
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බුල්නෆ තිගඳොශ ගොඩනළගිල්ර වහ 

ළිනකිලිඹ ගඹ ජිත හර්ඹඹන් වහ 

ගඹොදහ ගනොගන නිසහර්ඹ ඳළතුණි. 

තද 2014 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 28.50 

ක් ළඹය ල්නෆ නයගේ ඉදිය 

තිබුණු ගඳොදු ශ්රාහහයඹ 2018 ජුනි 20 

දින න ගණටමන ගඳොදු ටයුතු වහ 

ගඹොදහ ගන ගනොතිබුණි. 

 

 උතුරු නළගනහිය ඳශහමන ඳහරන ගේහ 

ළඩි දියුණු කිරීගේ යහඳෘතිඹ ඹටගමන, 

රු.මිලිඹන 21.22 ක් ළඹ ය 

තභන්ඩු ප්රහගශීයඹ බහගව ඉිනඳතන 

ශභහ උදයහනඹ 2017 ගඳඵයහරී 17 දින 

ඉදිකිරීගේ ළඩ අන් ය තිබුණි. ඒ 

වහ උතුරු භළද ඳශහමන බහ අයමුදලින් 

රු.මිලිඹන 4.00 ක් ළඹ ය ක්රීඩහ 

උඳයා (Play Item)  මිරදී ගන 

2018 අගප්රේල් 10 දින න ගණට ර්ඹට 

ළඩි හරඹක් ත වී තිබුාමන, එභ 

උදයහනඹ භවජනඹහගේ ඳරිවයාඹට 

රඵහ දී ගනොතිබුණි. 

 

 2011 ර්ගේ ජහති ගණඹ භ නළගුභ 

ළඩටවන ඹටගමන ළඩ ආයේබ යන 

රද ගවොගයොවගඳොතහන ප්රහගශීයඹ බහගව 

හවල්ඩ ජහති ජර ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

වහ රු.මිලිඹන 3.54 ක් ළඹ ය ළඩ 

අන් ය තිබුාමන, ප්රගශලගේ 

ජනතහගේ ජර අලයතහ පුයහදීභට 

අලය පිඹය භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන  ගන ගනොතිබුණි. 

තද රු.මිලිඹන 3.95 ක් ළඹය 

පිළිරු යහඳෘතිගේ ළඩ 2017 

ර්ගේදී අන් ය තිබුාද, එඹට 

ගණදුලිඹ වහ ජරඹ ඳඹහ ගනොතිබීභ 

ගවේතුගන් 2018 අගප්රේල් 20 දින න 

ගණටමන භවජන ප්රගඹ ජනඹ වහ රඵහදී  

ගනොතිබුණි. 
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2017 ර්ඹ වහ ව මුදල් අභහතයහංලගේ 

හර්ෂි හර්තහ අනු, භහගර චිත 

ර්ගේදී භසථ අඹළඹ හිඹ  රු.බිලිඹන 

733.4 ක් පිඹවීභ දවහ යජඹ ගශීයඹ 

මරහශ්රලින් රු.බිලිඹන 294.3 ක් වහ 

ගණගශීයඹ මරහශ්රලින් රු.බිලිඹන 439.2 ක් 

ාඹ ලගඹන් රඵහගන තිබුණි. ඉකුමන 

ර්ගේදී ගණගශල මුරහශ්රලින් රඵහගන 

තිබුණු රු.බිලිඹන 391.9  ු ශධ ගණගශල 

ාඹ ප්රභහාඹ භ ළදීගේදී භහගර චිත 

ර්ගේදී ගණගශල ාඹ ළනීේර ිනඹඹට 12 

 ර්ධනඹක් දළකිඹ වළකිගණඹ. 

 

භහගර චිත ර්ගේදී යජඹ ගණගශල 

ංර්ධන ඳහර්ලරුන්ගන් ව ාඹ 

ගදන නිගඹ ජිත ආඹතන භඟ න ගණගශල 

මුරයඹන එතහ ගිගණසුේ 52 ට එශම 

තිබුණු අතය එභගින් ඉදිරි ර්රදී 

එ.ජ.ගඩොරර් මිලිඹන 5,022.1 ක් 

රඵහළනීභට නිඹමිත තිබුණි. ාඹ එඟතහ 

ගිගණසුේ 28 ක් භඟින් රඵහළනීභට 

ඵරහගඳොගයොමනතු ව එ.ජ.ගඩොරර් මිලිඹන 

2,281.40 ක් වහ ප්රදහන ආධහය ගිගණසුේ 24 ක් 

භඟින් ඉදිරි ර්රදී රළබීභට නිඹමිත 

තිබුණු එ.ජ.ගඩොරර් මිලිඹන 240.7 කින් එඹ 

භන්ගණත ගණඹ. ගභභ ාඹ වහ ආධහය 

ලගඹන් රළගඵන මුදලින් ිනඹඹට 29 ක් ජර 

ේඳහදන වහ නීඳහයක් ඳවසුේ 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහමන භවහ භහර් වහ 

ඳහරේ ංර්ධනඹ ගනුගන් ිනඹඹට 18 ක් 

ආගඹ ජනඹ කිරීභට අගප්ත ක්හ ය තිබුණි.  

 

විගේල යහඳෘතිර  මරය ප්රකහලන 

විගණනඹ වහ ුදිරිඳත් රීමභ  

  

භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ න ගණට 

ගණගශල ආධහය යහඳෘති 153 ක් ක්රිඹහමනභ 

තමනමනගේ ඳළති අතය ඒ අතරින් ගණගශල 

ආධහය යහඳෘති 123  හර්ෂි මරය 

ප්රහලන ගණානඹ වහ ඉදිරිඳමන ය 

තිබුණි. ඒ අනු ගණගශල ංර්ධන 

ඳහර්ලසරුන්ගන් ව ාඹ ගදන 

නිගඹ ජිත ආඹතන භඟින් ංර්ධන 

යහඳෘති වහ ළඩ ටවන් වයවහ රළබී තිබුණු 

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 1,638.2  ාඹ ව 

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 30.5  ප්රදහන 

භහගර චිත ර්ගේදී උඳගඹ ජනඹ ය 

තිබුණි. ගගේ ගතමන, ඉන්දිඹහනු ාඹ 

ක්රභඹ, චීන යජගේ ආධහය ව ගනමන 

ශවීඳහර්ශි ාඹ ගඹ ජනහ ක්රභ ඹටගමන 

ක්රිඹහමනභ ඳළති යහඳෘතිරට අදහශ ාඹ 

ගිගණසුේර, හර්ෂි මරය ප්රහලන 

ගණාහපතඳතියඹහගේ ඳරීක්ාඹට 

බහජනඹ ගණඹ යුතු ඵ දවන් ගොන්ගශින 

අනිහර්ඹ අලයතහඹක් ගර දක්හ 

ගනොතිබීභ ගවේතුගන් එභ යහඳෘතිර මරය 

ප්රහලන ගණානඹ වහ ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණි. 2017 ර්ගේ ගණගශල ංර්ධන 

ඳහර්ලරුන් ව ාඹ ගදන නිගඹ ජිත 

ආඹතන භඟින් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු 

ගණගශල යහඳෘති ව ඒහගේ මරය ප්රහලන 

ගණානඹ වහ ඉදිරිඳමන කිරීභ පිළිඵ 

තමනමනඹ රුඳටවන 10 හි දළක්ගව.  
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රඳටවන 10 - ර්ගේ ගණගශල ංර්ධන ඳහර්ලරුන් ව ාඹ ගදන නිගඹ ජිත ආඹතන භඟින් ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණු  ගණගශල යහඳෘති ව ඒහගේ මරය ප්රහලන ගණානඹ වහ ඉදිරිඳමන කිරීභ 
 

ගණගශල ආධහය යහඳෘති ශභනහයා 

ඒඹ ගණිනන් ිනඹ මරය ප්රහලන 

ේඵන්ධගඹන් ඒහහරී ගිණුේ ප්රතිඳමනති 

අනුභනඹ ය ගනොතිබීභ ගණානගේදී 

නිරීක්ාඹ ව ප්රධහන අඩුඳහඩුක් ගණඹ. 

ගණගශල ආධහය යහඳෘතිර මරය ප්රහලන 

ේඵන්ධගඹන් ශ්රී රංහ යහජය අංල 

ගිණුේයා ප්රමිත අනුභනඹ කිරීභ 

අලයතහඹක් වුද, ගඵොගව  ගණගශලහධහය 

යහඳෘතිර මරය ප්රහලන වහ ගඳොදුගව 

පිළිමන ගිණුේයා ප්රතිඳමනති අනුභනඹ 

යන රද ඵ දක්හ තිබුණි. ඒ අනු හර්ෂි 

මරය ප්රහලන ලගඹන් ර්ඹ අහන 

දිනට යහඳෘතිර මරය තමනමනඹ ප්රහලඹ 

ඳභාක් ඉදිරිඳමන යනු රඵන ඵ 

නිරික්ාඹ ගණඹ. ගණගශල නිගඹ ජිත 

ආඹතනලින් ව ශ්රී රංහ යජගඹන් 

යහඳෘතින් වහ ආගඹ ජනඹ යනු රඵන 

මුදර, ප්රහේධන වහ පුනයහර්තන ආධහය 

ලගඹන් ගන් වඳුනහගන ගිණුේ 

ගනොතඵහ ර්ඹ තුශ ආගඹ ජන ලගඹන් 

රළබී තිගඵන ේපර්ා මුදරභ ප්රහේධන 
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යහඳෘති ාන   

ගණානඹ වහ ඉදිරිඳමන යන රද 
යහඳෘති ාන  
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  ආධහය ලගඹන් රහ ටයුතු කිරිභ 

ගවේතුගන් මුරය ප්රහලනර ඉන් 

නිගඹ ජනඹ ව මනේර ටිනහභ 

අපතානඹ වී තිබුණි.  

 

ගණගශල ආධහය යහඳෘතිර ක්රිඹහහරී හර 

සීභහ අහන වීගභන් ඳසුද, භවය 

යහඳෘති ශභනහයා ඒ ගණිනන් 

අණ්ඩ ඳළළමනභ ංල්ඳඹ ඳදනේ ය 

ගන මරය ප්රහලන ඉදිරිඳමන ය තිබුණු 

ඵ ගණානගේදී නිරීක්ාඹ ගණඹ. මුදල් වහ 

ජනභහධය අභහතයහංලඹ ගණිනන් යහඳෘතිගේ 

අහන මරය ර්ගේදී, මරය ප්රහලන 

පිළිගඹර ශ යුතු ආහයඹ පිළිඵ ගණපතභමන 

උඳගදස රඵහදී ගනොතිබීභ ගවේතුගන් ගේ 

තමනමනඹ උශතවී ඳළතුණි. තද, ගණගශල 

අයමුදල් උඳගඹ ජනඹ ය මිරදීමන ගශඳර, 

පිරිඹත වහ උඳයා ඹනහදී මනේ 

යහඳෘතිගේ ක්රිඹහහරී හර සීභහ 

අන්වීගභන් ඳසු අදහශ ක්රිඹහමනභ කිරීගේ 

ආඹතන ගත බහයදීගභන් ඳසු ඒහ 

අගප්ත ක්ෂිත අයමුණු ගනුගන් උඳගඹ ජනඹ 

යන ඵ තවවුරු කිරීභ වහව ඳසු 

ඳරික්හන් ගර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ ිනදුය 

ගනොතිබීභ ප්රධහන අඩුඳහඩුක් ගණඹ.  

 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන විවිධ 

යහජය ආඹතන අතය නිසි 

ම්ඵන්ධීකයණඹක් ගනොවීභ   

 

භහගර චිත ර්ගේදී ආිනඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකු භඟින් මශයහධහය ඳඹන යහඳෘති 

11  ක්රිඹහමනභ කිරීගේ නිගඹ ජිත 

ආඹතනඹ ලගඹන් රංහ ගණදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ ටයුතු ය තිබුණු අතය එභ 

යහඳෘතිර ංයනඹන් භණ්ඩරගේ ගණගණධ 

අංල භඟින් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. ගගේ 

ගතමන ගභභ අංල අතය නිින 

ේඵන්පතයාඹක් ිනදුවී ගනොතිබීභ 

ගවේතුගන් යහඳෘතිර මරය ප්රහලන 

ඉදිරිඳමන කිරීභ ප්රභහදවී තිබුණු ඵමන, ඒහගේ 

ගබෞති ප්රතිඹ අගප්ත ක්ෂිත භට්ටභට රහවී 

ගනොතිබුණු ඵමන,  ගණානගේදී 

නිරීක්ාඹ ගණඹ.   

 

ශ්රී රංහගව ෘමනතීඹ අධයහඳන ක්ගේත්රගේ 

ගුාහමනභබහඹ වහ ජහතයන්තය පිළිළනීභ 

ර්ධනඹ කිරීගේ අයමුණින් ආිනඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකු වහ ජහතයන්තය ංර්ධන 

ංභගේ ාඹ ආධහය භත ෘමනතීඹ පුහුණු 

අභහතයහංලඹ ඹටගමන ව ආඹතන 09 ක් වයවහ 

නිපුාතහ අංල ංර්ධන යහඳෘතිඹ, 2014 

ර්ගේ ිනට ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. ගගේ 

ගතමන, ගභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ යනු 

රඵන ගණගණධ යහජය ආඹතන අතය නිින 

ේඵන්ධීයාඹක් ගනොවීභ ගවේතුගන් 

යහඳෘතිගේ ටයුතු අගප්ත ක්ෂිත ඳරිදි ඉටුය 

ගනොතිබුණි. 

 

භව ගොශම අඳ ජර ශභනහයා 

යහඳෘතිඹ ේඵන්ධගඹන් නය ළරසුේ වහ 

ජර ේඳහදන අභහතයහංලඹ, ගොශම භව 

නය බහ ව නහරි ංර්ධන 

අපතහරිඹ ඹන ආඹතන අතය නිින 

ේඵන්පතයාඹක් ිනදුගනොවීභ ගවේතුගන් 

යහඳෘතිඹ ඹටගමනව භවය හර්ඹඹන් 

අමනහිටුවීභට ගව  ගනස කිරීභට ගවේතුවී 

තිබුණි. ගොශම යහඹ නයඹ ඉදිකිරීභ වහ 

ගොශම ගොටු ප්රගශලගේ එහි හලීන 

ංර්ධන ටයුතු ගවේතුගන් යහඳෘතිගේ 

ආයේබ අදිගේදී ළරළසුේ ය තිබුණු 

භවය හර්ඹඹන් ගනස ය තිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් යහඳෘතිගේ ටයුතු ක්රිඹහමනභ 

කිරීගේ ප්රභහදඹන් ඇති වී තිබුණි.  

 

විගේල ආධහය ඌන උඳගඹ ජනඹ  

 

ාඹ ගදන ගණගශල නිගඹ ජිත ආඹතන ගණිනන් 

ගණගශල ආධහය යහඳෘති වහ ගන්යන 

රද අයමුදල් උඳගඹ ජනඹ ඳවශ භට්ටභ 

ඳළති ඵ ගණානගේදී නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

ගේ ගවේතුගන් අගප්ත ක්ෂිත ඳරිදි   
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උඳගඹ ජනඹ ගනොශ අයමුදල් වහ 

අභතය ගඳොලී මුදල් ගවීභට ිනදුවී තිබුණු 

අතය යහඳෘති හරඹ දීර්ක කිරීගේ 

අදහනභක් ඳළතීභ, උශධභනහරී ඵරඳෆේ 

ගවේතුගන් ඇසතගේන්තුත පිරිළඹ භත 

යහඳෘති ටයුතු ඉටුකිරීභට ගනොවළකිවීභ 

ළනි අහිතය ප්රතිගණඳහ උශත න ඵ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. අයමුදල් උඳගඹ ජනඹ 

ඳවශ භට්ටභ ඳළති ප්රධහන යහඳෘති 

කිහිඳඹක් පිළිඵ ගු 13 හි දළක්ගව.   

 

 යහඳෘතිගේ නභ ගණගශල 
නිගඹ ජිත 
ආඹතනඹ 

ාඹ ගිගණසුභ 
ඹටගමන මරයාඹ 
කිරීභට එඟව 

මුදර 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට  

උඳගඹ ජනඹ 

කය තිබුණු 

මුදර 

යහඳෘතිඹ ආයම්බ 

කය ගතවී තිබුණු 

කහරඹ 

   එ.ජ.ගඩොරර් එ.ජ.ගඩොරර් ර් 

1. ගශලගුණි අඵරඳෆේ 
අභ කිරීගේ යහඳෘතිඹ  

ජහ.ං.ං. 110.0 49.52 3 

2. ඹහඳනඹ - කිලිගනොච්චිඹ 
ජරේඳහදන වහ 
නීඳහයක් යහඳෘතිඹ   

ආ.ං.ඵළ. 76.45 28.55 7 

3. ජර ේඳහදන වහ 
නීඳහයක්  ළඩිදියුණු 
කිරීගේ යහඳෘතිඹ   

ජහ.ං.ං. 165 23.70 2 

4. ඒහඵශධ භහර් ආගඹ ජන 
ජහර ළඩ ටවන 

අ.ං.ඵළ. 800 291.42 3 ½  

5. ගොශම අනය ආශ්රිත 
නහරි ංර්ධන 
යහඳෘතිඹ  

ජහ.ං.ං. 213 87.70 5 ½  

6. භවනුය නය අඳ ජර 
ශභනහයා යහඳෘතිඹ 

ජ.ජහ. ආ 14,087  
(ජඳන් ගඹන්) 

3,414.52 
(ජඳන් ගඹන්) 

7 

ගු 13 - අයමුදල් උඳගඹ ජනඹ ඳවශ භට්ටභ ඳළළති යහඳෘති  

 

ගබෞති වහ මරය ප්රතිඹ භන්දහමී ඳළති 

ගණගශල යහඳෘති යහශිඹක් ඳළති අතය 

ළරළසුේ කිරීගේ දුර්රතහ, යහඳෘතිර 

ගණඹ ඳථඹ ඳසු හලීන ංගල ධනඹ කිරීභ, 

භවජන ගණගය ධතහ, ඉඩේ ඳයහ ළනීගේ 

ප්රභහදඹ, ඉදිකිරීේ ගොන්ත්රහමනරුන්ගේ 

ගනොවළකිඹහන්, ප්රේඳහදන ක්රභගවදගේ 

දුර්රතහ, ප්රභහාමන සුඳරීක්ාඹන් 

ගනොභළතිවීභ වහ තහක්ණි දළනුභ හිත 

පුශරිනන් යහඳෘති ශභනහයාඹ වහ 

ඵහ ළනීගේ අඳවසුතහ ළනි රුණු 

යහශිඹක් ඊට ගවේතුවී තිබුණි.  

 

 

විගේල ආධහය යහඳෘතිර මරය ඳහරන 

ඳේධති දුර්රතහ  
 
2016 භහර්තු 24 දිනළති අං 01 2016 දයන 

ශභනහයා ගේහ නක්රගල්ගේ 2.2.4 

ගේදඹ  ප්රහය යහඳෘති අධයක්යඹහ 

ඇතුශමන ගණගශල ආධහය යහඳෘති ගභගවයුේ 

අංල වහ ව හර්ඹ භණ්ඩරඹන්ට ඵහහිය 

පුශරිනන් ඵහත යුතු ඵමන, ඒ වහ 

වළකිතහක් දුයට ගණෘත දළන්වීේ භත අඹදුේඳමන 

ළවීභට උඳගදස රඵහදී තිබුණි. නමුමන 

භහර් ංර්ධන අපතහරිඹ, ජහති ජර 

ේඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ ව 

රංහ ගණදුලිඵර භණ්ඩරඹ භඟින් ගභගවඹහ 

තිබුණු යහඳෘතිර යහඳෘති  අධයක්රුන් 

එභ ආඹතනර අබයන්තය හර්ඹ   
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  භණ්ඩරලින් මුදහ වරිනු රළබු 

නිරධහරින්ගන් භන්ගණත ගණඹ. ගේ 

ගවේතුගන් යහඳෘතිර හර්ඹඹන් 

හර්ඹක්භ ඉටුකිරීභ වහ අලය න 

තහක්ණි වහ ශභනහයා දළනුභ අදහශ 

යහඳෘතින් තුශට රහ ඒභ දුර්ර ඳළතුණි.  
 

2016 ජුනි 10  දිනළති  අං 02 2016 දයන 

ශභනහයා ගේහ නක්රගල්ගේ 

ගණපතගණධහන ඳරිදි මුළු යහඳෘති පිරිළඹ 

එ.ජ.ගඩොරර් මිලිඹන  10 ක් ගව  එඹ 

ඉක්භන ගණගශල යහඳෘතින් වහ 

අබයන්තය ගණාන ටයුතු හර්ඹක්භ 

ඉටුකිරීභ භඟින් මරය ඳහරන ඳශධතින් 

ලක්තිභමන ශ යුතු වුමන, භහර් ංර්ධන 

අපතහරිඹ, ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ වහ රංහ ගණදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ශ ගණගශල ආධහය 

යහඳෘති 89 ක් වහ ගනභ අබයන්තය 

ගණාරුන් ඳමනය ගනොතිබුණි. උක්ත 

ආඹතනර අබයන්තය ගණාන ඒ 

භඟින්ද අදහශ ගණගශල ආධහය යහඳෘතිර 

නුගදනු වහ හර්ඹඹන් ගණානඹට බහජනඹ 

කිරීභට ටයුතු ය ගනොතිබීභ ගවේතුගන් 

මරය ඳහරනඹ ේඵන්ධ අඩුඳහඩු නිළයදි 

ගනොය ඳළතුණි.  
 

යහඳෘති ශභනහයා ඒ ගණිනන් 

යහඳෘතිර සථහය මනේ තයහඳනඹ 

කිරීභ ගව  බහණ්ඩ මීක්ාඹන් හලීන 

ිනදුය ගනොතිබීභ ගඳොදු රක්ාඹක් ගණඹ. 

ගේ ගවේතුගන් යහඳෘතිර මනේ 

ශභනහයාඹ වහ යහඳෘති හරඹ අන් 

ව ඳසු අදහශ මනේ වහ බහණ්ඩ යහඳෘති 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේ ආඹතන ගත බහයදීගේදී 

ළටළු භතුවී තිබුණි.  
 
යහඳෘති කශභනහකයණ අධීක්ණ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ කහර්ඹබහර්ඹ 
 
මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටගමන ව 

ගදඳහර්තගේන්තුක් ගර ක්රිඹහමනභ ව 

යහඳෘති ශභනහයා අධීක්ා 

ගදඳහර්තගේන්තු 2016 ර්ගේ ිනට 

ංර්ධන හර්ඹබහයඹ පිළිඵ අභහතයහංලඹ 

ඹටගමන ඳළරී තිබුණු අතය ගේ ගවේතුගන් 

ගදඳහර්තගේන්තුගව හර්ඹබහයඹ අදහශ ාඹ 

ගදන නිගඹ ජිත ආඹතන වහ යහඳෘති 

අධයක්රුන් ේඵන්පතයාඹ කිරීගේ 

ටයුතු වහ ඳභාක් සීභහවී තිබුණි. 

එගේභ, ගණගශල ේඳමන ගදඳහර්තගේන්තු, 

ජහති අඹළඹ ගදඳහර්තගේන්තු ළනි මුදල් 

වහ ජනභහධය අභහතයහංලඹ ඹටගමන ව 

අගනකුමන ගදඳහර්තගේන්තු භඟ උක්ත 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ේඵන්ධතහඹන් 

දුයසවීභ ගවේතුගන් යහඳෘති අධීක්ා 

ටයුතු දුර්රවී ඳළතුණි. තද, යහඳෘති 

අධීක්ා අභහතයහංලර ක්රිඹහමනභ න 

අබයන්තය ගණාන හර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟ 

යහඳෘති අධීක්ා ටයුතු ේඵන්ධගඹන් 

ගභභ ගදඳහර්තගේන්තු ප්ත  යභහාමන 

ේඵන්පතයාඹක් ඳමනහ ගනොතිබුණු 

ඵද ගණානගේදී ගවළිදයව ගණඹ.
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යහජය ඵළංකු 
 

ඵරඳත්රරහභී හණිජ ඵළංකු (LCBs) ව 

ඵරඳත්රරහභී ගණගලේෂිත ඵළංකු (LSBs) ලින් 

ඵළංකු අංලඹ භන්ගණත ගව. 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට ඵළංකු අංලඹ ඵරඳත්රරහභී 

හණිජ ඵළංකු 25 කින් ව ඵරඳත්රරහභී 

ගණගලේෂිත ඵළංකු 7 කින් භන්ගණත ගණඹ. මුළු 

ඵරඳත්රරහභී හණිජ ඵළංකු අතරින් ගණගශල 

ඵළංකු 12 ක් ඳළතුණි. ඵළංකු ගේහන් 

ළඩිදියුණු කිරීභ ව දිිනන පුයහ ිනඹ ජහරඹ 

ව ප්රගවලඹ යහප්ත ත කිරීභ භගින් ඵළංකු 

අංලඹ ගණිනන් අන්ඩ ආර්ථි ක්රිඹහහයේ 

වහ ංර්ධනඹ වහ දහඹ ගණඹ. ඒ අනු 

2017 ර්ඹ න ගණට න ලහහ 43 ක් ගණෘත 

ය තිබු අතය න සඹංක්රිඹ ගටරර් ඹන්ත්ර 

684 ක් සථහපිත ය තිබුණි. 2017 ර්ඹ 

අහන න ගණට ඵළංකු ව ලහහන්ගේ 

යහප්ත තිඹ ගු 14 හි දළක්ගව.  

 

කහණ්ඩඹ ඵළංකු 

ගණන 

ලහ හ 

ගණන 

ශිය ුතුරුම් 

ඒකක 

සඹංක්රීඹ 

ගටරර් ඹන්ත්ර 

LCBs ගශීයඹ ඵළංකු 12 2816 2639 4083 

ගණගශල ඵළංකු 12 53 

LSBs ජහති භට්ටගේ ප්රහගශීයඹ ංර්ධන 
ඵළංකු 

1 265 28 333 

ජහති භට්ටගේ ඉතිරිකිරීගේ ඵළංකු 1 259 

නිහ මරය ආඹතන 2 64 

පුශලි ඉතිරිකිරීේ වහ ංර්ධන 
ඵළංකු 

3 103 

ගු 14. – 2017 ර්ඹ අහන න ගණට ඵළංකු ව ලහහන්ගේ යහප්ත තිඹ  

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංගල පතත ගව  තහහලි දමනත) 

 

ත්කම් 

 

ඵළංකු අංල ගේ මනේ  ශම 2017 

ර්ගේදී තදුයටමන ප්රහයාඹ ව අතය 

ර්ඹ අන් නගණට එඹ රු.ට්රිලිඹන 10 ක් 

වී තිබුණි. 2016 ර්ඹ අන් න ගණට 

ිනඹඹට 12  ර්ධනඹ ිනට 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට ිනඹඹට 13.8 ක් දක්හ 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. භසත මනේ ශම 

ප්රධහන ලගඹන් ාඹ ව අමනතිහයේ ලින් 

භන්ගණත ව අතය, එඹ  ඵළංකු අංල ගේ 

මනේ ලින් ිනඹඹට 62.5  අඹක් ගන 

තිබුණි. ප්රධහන යහජය ඵළංකු ගද න රංහ 

ඵළංකුගව ව භවජන ඵළංකුගව මනේ 

ප්රභහාඹ පිළිගළින් රු.බිලිඹන 1,952 ක් වහ 

රු.බිලිඹන 1.467 ක් ව අතය එඹ ඵළංකු 

අංලගේ මුළු මනේලින් ිනඹඹට 33.2 ක්  

නිගඹ ජනඹ ගණඹ. ගණසතය රඳටවන 11 හි 

දළක්ගව.  

 
 
 
 
 

 



118 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

ය
හජ
ය
 ඵ
ළං
කු

 

  

 

රඳටවන 11 - ඵළංකු අංලගේ මුළු මනේ  
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව හර්ෂි හර්තහ  

 

අක්රීඹ ණඹ  

 

ඵළංකු අංලගේ භසත අක්රීඹ ාඹ 

අනුඳහතිඹ 2016 ර්ගේ ිනඹඹට 2.6  

ිනට 2017 ර්ඹ න ගණට ිනඹඹට 2.5 ක් 

දක්හ රු.බිලිඹන 18.3 ක් ව අක්රීඹ ාඹර 

ටිනහභ ළඩි වී තිබුණි. ප්රධහන යහජය ඵළංකු 

ගද න රංහ ඵළංකු ගව ව භවජන 

ඵළංකුගව 2017 යඹ අහනඹ න ගණට 

අක්රීඹ ාඹ පිළිගළින් රු.බිලිඹන 34 ක් ව 

රු.බිලිඹන 19.5 ක් ගණඹ. එඳරිදිභ අක්රීඹ ාඹ 

අනුඳහතිඹ පිළිගළින් ිනඹඹට 2.8 ව 

ිනඹඹට 1.9  ගර හර්තහ වී ඇත. ඵළංකු 

අංලගේ අක්රීඹ ාඹ පිළිඵ ගණසතය රඳ 

ටවන 12 හි දළක්ගව. 

 

 

රඳටවන 12. - ඵළංකු අංලගේ අක්රීඹ ාඹ  
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංගල පතත ගව  තහහලි දමනත) 
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ගකීම් ව ප්රහේධනඹ 

නුගදනුරුන්ගේ තළන්ඳතු තදුයටමන 

කීේ ර ප්රධහන මුරහශ්රඹ ඵට ඳමන ඇති 

අතය එඹ ඵළංකු අංලගේ මුළු කීේ ව  

ප්රහේධනගඹන් ිනඹඹට 71.9  අඹක් නු 

රළබීඹ. 2017 ර්ගේ අහනඹ න ගණට 

ප්රධහන යහජය ඵළංකු ගදගහි තළන්ඳතු 

ප්රභහාඹ එනේ රංහ ඵළංකුගව ව භවජන 

ඵළංකුගව පිළිගළින් රු. බිලිඹන 1,511 ක් 

ව   රු. බිලිඹන 1,244 ක් ව අතය එඹ ඵළංකු 

අංලගේ මුළු තළන්ඳතු ලින් ිනඹඹට 37.2  

අඹක් නු රළබීඹ. 

 

ඵළංකු අංල  ගේ භසත ාඹ ළනීේ 2017 

ර්ඹ අහනඹ න ගණට ිනඹඹට 5.3  

අහිනදහඹ ර්ධනඹක් ගඳන්නුේ ශ අතය 

ගණගශල ාඹ ළනීේ රු.බිලිඹන 290.7 කින් 

ව රුපිඹල් ාඹ ළනීේ රු.බිලිඹන 66 කින් 

අඩුගණභ ගභඹට ගවේතු ගණ ඇත. ගගේගතමන, 

භසත ාඹ ළනීේ දවහ ඉවශභ 

දහඹමනඹ ිනඹඹට 62.6 ක් වු ගණගශල ාඹ 

ළනීේ භගින් ඳඹන රදි.  ප්රධහන යහජය 

ඵළංකු ගදගහි ාඹ ළනීේ රු.බිලිඹන 370 

ක් ගණඹ. එඹ 2017 ර්ඹ අන් න ගණට 

ගණගශල මුදලින් ාඹ ළනීේ රු.බිලිඹන 254.3  

ක් ව රුපිඹල් ාඹ ළනීේ රු.බිලිඹන 

114.76 ක් නිගඹ ජනඹ යින. ඵළංකු අංලගේ 

කීේ වහ ප්රහේධනඹ පි‟ලිඵ ගණසතය 

රඳටවන 13 හි දළක්ගව.  

 

 

රඳටවන 13 - ඵළංකුර කීේ වහ ප්රහේධනඹ  

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ( ංගල පතත ගව  තහහලි දමනත) 
 

තළන්ඳතු 

ශ්රී රංහ රුපිඹල් භගින් ජනිත වු හලීන 

තළන්ඳතු ළඩි වීභ නිහ හරච්ගේදඹ තුශදී 

ඵළංකු අංලගේ  තළන්ඳතු ඳදනභ ළඩි වී 

තිබුණි. ඳසු ගිඹ ර්ගේ ිනඹඹට 23.8  

ර්ධනඹ භඟ ළඳීගේදී  2017 ර්ගේදී 

තළන්ඳතු ිනඹඹට 23.3  ළඩිවීභක් හර්තහ 

ය තිබුණි. ප්රධහන යහජය ඵළංකු ගදගක් 

හලීන තළන්ඳතු 2017 ර්ඹ අන් න 

ගණට රු. බිලිඹන 1,683   ක් ගණඹ. එහි 

ප්රතිපරඹක් ලගඹන් 2016 ර්ගේදී මුළු 

තළන්ඳතුලින් ිනඹඹට 60.6 ක් ව හලීන 

තළන්ඳතු 2017 ර්ගේදී මුළු තළන්ඳතුලින් 

ිනඹඹට 63.6 ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණි. ගණසතය 

රඳටවන 14 හි දළක්ගව. 
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රඳටවන 14-. ඵළංකු අංලගේ තළන්ඳතු  
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ( ංගල පතත වහ තහහලි දමනත) 

 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 1949 අං 58 දයන 

මුදල් නීති ඳනත ඹටගමන ංගල ධනඹ ව 

ඳරිඳහරන අධීක්ාඹ වහ මුදල් ගයගුරහින ශ්රී 

රංහගව මරය වහ ගවීේ ඳශධතිගේ කි 

යුතු ඳහරනඹක් ඇති කිරීගභහිරහ සථහඳනඹ 

ශ ආඹතනඹකි. 

ගශීයඹ මුදල් සථහයීයාඹ වහ ගශීයඹ 

මුදල් ප්රතිඳමනතිඹ නිර්ාඹ කිරීභට මුදල් නීති 

ඳනත භඟින් ඵරඹ රඵහ දි ඇති ක්රිඹහන් 

භගින් ළඳයුභ, තිගඵන ඵ ව මුදල් 

පිරිළඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුගව මුදල් භණ්ඩරඹ උමනහව ශ 

යුතුඹ. මුදල් ළඳයුගේ ගනසගණේ මිර 

සථහයීතහඹට ඵරඳහන ප්රධහන හධඹක් 

ගව. ගුණිතඹක් වයවහ ංචිත මුදල් රට 

ේඵන්ධ න පුළුල් මුදල් ළඳයුගේ 

ගනසේරට ඵරඳෆේ ඇති කිරීභ භඟින් 

මිර සථහයමනඹ රඵහ ත යුතුඹ. ංචිත 

මුදල් ඹනු මුදල් ප්රතිඳමනතිගේ ගභගවයුේ 

ඉරක්ඹින. ර්තභහනගේ බහගණතහ යන 

ප්රධහන මරය ප්රතිඳමනති ගභරේ න්ගන් 

ප්රතිඳමනති ගඳොලී අනුඳහත, ගණට 

ගගශගඳොශ ගභගවයුේ (OMO) ව 

හණිජ ඵළංකු තළන්ඳතු කීේ භත 

යසථහපිත ංචිත අලයතහ (SRR) ගව. 

 

සථහය තළන්ඳතු අනුඳහතිඹ, සථහය ාඹ 

අනුඳහතිඹ වහ යසථහපිත ංචිත 

අනුඳහතිඹ ළනි ප්රතිඳමනති අනුඳහතිඹන් 

2017 ර්ගේදී පිළිගළින් ිනඹඹට 7 වහ 

ිනඹඹට  8.5 ිනට ිනඹඹට 7.25 ක් වහ  ිනඹඹට 

8.75 ක් දක්හ ළඩි ය තිබුණි. 2017 

ර්ගේදී ංචිත මුදල් රු.බිලිඹන 83.6 කින් 

ර්ධනඹ වී ර්ඹ අහනඹ නගණට 

රු.බිලිඹන 939.8 ට ශඟහ වී තිබුණි. 2016 

ර්ඹ වහ න ගණට රු.බිලිඹන 182.7  

ළරකිඹ යුතු ර්ධනඹක් රඵහ තිබුණි. 2016 

ර්ගේදී රු.බිලිඹන 121.5 කින් ළරකිඹ 

යුතු ළඩිවීභට ංචිත මුදල්ර ඇතුශමන 

හණිජ ඵළංකු තළන්ඳතු රු.බිලිඹන 38.5 කින් 

රු.බිලිඹන 341.73 දක්හ 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට ළරකිඹ යුතු ඉවශ ඹහභට 

යසථහපිත ංචිත අනුඳහතිඹ ඉවශ ඹහභ 

ඵරඳහ තිබුණි. එගේභ ංචිත මුදල්ර 

ඇතුශමන ංයාඹ න මුදල් රු.බිලිඹන 

45.3 ිනට රු.බිලිඹන 598.1 දක්හ ර්ධනඹ 

වී තිබුණි. ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව ගලේ 

ඳත්රගේ මනේ ඳළමනගතන් ඵළල ගණට, ංචිත  
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මුදල් 2016 ර්ඹ වහ ළදීගේදී ප්රහයාඹ 

වීභ ේපර්ාගඹන්භ ඳහගවේ 2017 ර්ගේ දී 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව ු ශධ ගණගශල මනේ 

(NFA) රුපිඹල් බිලිඹන 287.5 කින් ඳවත 

ළටී තිබිඹදී, ු ශධ ගශීයඹ මනේ (NDA) 

බිලිඹන 846.1 කින් ළඩි ගණභ ඵරඳහ තිබුණි. 

ු ශධ ගශීයඹ මනේ තුශ ඇතුශමන, භව 

ඵළංකු ගණිනන් ගණට ගශගඳොශ ගභගවයුේ 

ඹටගමන මිරදි මන යජගේ සුැකකුේඳමන 2017 

ය අහනඹ න ගණට රු. බිලිඹන 287.5 

ිනට රු.බිලිඹන 846.1 දක්හ ර්ධනඹ වී 

තිබුණු අතය එඹ 2016 ර්ගේදී රු.බිලිඹන 

17.6 කින් ඳවත ළටී තිබුීම. ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුගව ංචිත මනේර ළඩිවීභ ගණගශල 

සුැකකුේඳමන වහ මුදල් වහ ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුගව ගණගශල ගලේ ළඩිවීභ ගේ වහ 

ප්රධහන ලගඹන් ගවේතු වී තිබුණි. 

ගණගශල ගණනිභඹ අනුඳහතඹන් ජහතයන්තය 

ගශඳගල් ඇ.එ.ජ.ගඩොරයඹ ගඳය ර්ඹ 

වහ ළඳීගේදී රුපිඹර අප්රභහාඹ වීභට 

2017 ර්ගේදී ගනමන ප්රධහන මුදල් 

ර්ඹන් ංනරනඹද ඵරඳහ තිබුණි. 

 

රංකහ ඵළංකු 

1938 රංහ ඵළංකු ආඥහ ඳනගමන අං 53 

ඹටගමන 1988 අං 30 දයන රංහ ඵළංකු 

ඳනතට අනු රංහ ඵළංකු ඵරඳත්රරහභී 

හණිජ ඵළංකුක් ගර 1939 අග සතු 1 

දින ංසථහපිත ය තිබුණි. 

රංහ ඵළංකුගව ගභගවය න්ගන් ග ලීඹ 

ඵළංකුයාගේ නළවුේ අමනදළකීේ අඳ 

නුගදනුහය ප්රජහ ගත ශඟහ යමින් 

ගේ ඳරිපර්ාමනඹ භත ගොඩනළංව 

ඩහමන හර්ඹක්භමන නුගදනුරු 

ගක්න්ද්රීඹත නභයීයලි වහ නවීන තහක්ා 

ක්රභගවදඹන් මුසු ව නය මරය ගේහන් 

වයවහ ිනඹලු ඳහර්ලරුන් ගත 

ටිනහේ උමනඳහදනඹ යලීභ ගව. 

ඉවත වන් ඳයභහර්ථ ශඟහ යළනීභට 

ඵළංකු ඔවුන්ගේ ගේහන් ලහහ 578 ක්, 

CDM ඹන්ත්ර 168 ක් වහ ATM ඹන්ත්ර 764 ක් 

භඟින් ඉටුය තිබුණි. ඉදිරිඳමන යන රද 

මරය ප්රහලන අනු ඵළංකුගව මුළු ගඳොලී 

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 134,685 ිනට රු.මිලිඹන 

171,343 දක්හ ිනඹඹට 27.2 කින් 2017 

ර්ගේදී ළඩි වී තිබුණි. මුළු ාඹ වහ 

අමනතිහයේ රු.මිලිඹන 1,047,190 ිනට 

රු.මිලිඹන 1,219,914 ක් දක්හ ගඳය ර්ඹ 

වහ ළඳීගේදී භහගර චිත ර්ගේදී ිනඹඹට 

16.5 කින් ළඩි වී තිබුණි. ඊට අභතය 

ඵළංකුගව මුළු තළන්ඳමන රු.මිලිඹන 

1,256,589 ිනට රු.මිලිඹන 1,546,832 දක්හ 

ර්ඹ අහන න ගණට ළඩි වී තිබුණි. 

ඵළංකුගව ගභගවයුේලින් ගඳය ර්ගේ 

ඵදුරට ගඳය රු.මිලිඹන 31,189  ු ශධ 

රහබඹ වහ ළඳීගේදී භහගර චිත ර්ගේ 

ඵදුරට ගඳය රු.මිලිඹන 30,343  ු ශධ 

රහබඹක් හර්තහ ය තිබීභ මරය ප්රතිපරගේ 

රු.මිලිඹන 846 ක් ගව  ිනඹඹට 2.7  

අඩුවීභක් ගඳන්නුේ ගරුණි. ගඳය ර්ගේ 

වහ භහගර චිත ර්ගේ මනේර 

හභහනයඹට ඉඳයීභ පිළිගලින් ිනඹඹට 7.5 

කින් වහ ිනඹඹට 0.2 කින් අඩු වී තිබුණි. 

තද ගශීයඹ ඵළංකු අංලඹ Fitch Ratings 

Lanka Limited ගත ඵළංකුගව ජහති 

දිගුහලීන ඇළයීභ AA+ (IKA) ඳවසුගන් 

ගනස ශ ගනොවළකි දර්ලනඹ වහ ICRA 

Lanka Limited ාඹ තමනමන ඇළයීභ (SL) 

AAA 2017 ර්ගේදී ඳවසුගන් ගනස 

ශ ගනොවළකි දර්ලනඹ ඹළි වති වී 

තිබුණි. 
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භවජන ඵළංකු 

භවජන ඵළංකු ඵරඳත්රරහභී ඵළංකුක් ගර 

1961 අං 29  දයන භවජන ඵළංකු ඳනත 

ඹටගමන සථහපිත ය තිබුණි. ග්රහමීඹ 

ආර්ථිඹට වහ ඵළංකු ගේහට 

න්නිගවදනඹ කිරීගේ ඳයභහර්ථගඹන් 

වහඹඹන් තිගදගනකු න People‟s 

Leasing & Finance, People‟s Travel 

(Pvt) Ltd. වහ People‟s Merchant Finance 

PLC ලින් අන්තර්ත ගව. 

ඵළංකු 

ඵළංකු රු.බිලිඹන 18.2  රහබඹක් 2017 

ර්ගේදී හර්තහ ය තිබ අතය එඹ ගඳය 

ර්ඹට හගප්ත ක් ිනඹඹට 21.7  

ළඩිවීභක් ව අතය ඉඳයීේ භත ප්රතිරහබඹ 

2017 ර්ගේදී ිනඹඹට 26.6 ක් හර්තහ ය 

තිබුණි. ර්ඹ අහනඹ න ගණට ඵළංකුගව 

මුළු මනේ රු.බිලිඹන 1,467 දක්හ ළඩි වී 

තිබුණි. දශ ාඹ වහ අමනතිහයේ වහ මුළු 

තළන්ඳමන පිළිගලින් ිනඹඹට 13 කින් වහ 

ිනඹඹට 15.4 කින් 2016 ර්ඹ වහ 

ළඳීගේදී ළඩි වී තිබුණි. ඵළංකු 

හර්ඹහධනඹ ගනොන ාඹ අනුඳහතඹ 

ිනඹඹට 1.9  හි  ඳමනහගන ඹහභට වළකි වී 

තිබුණි.  

2017 ගදළේඵර්  අහනඹට  රු.ට්රිලිඹන 1 

 තළන්ඳතු ඳදනේ ඹවඳමන ඩහ ළදමන 

ගතොයතුරු ඵළංකු නඩමනතු ය තිබුණි. 

මවඹ 

2017 ර්ඹට මවඹ රු.බිලිඹන 20.5  

රහබඹක් හර්තහ ය තිබුණු අතය එඹ ගඳය 

ර්ඹ වහ ළඳීගේදී ිනඹඹට 14.2  

ළඩිවීභක් නිගඹ ජනඹ ගණඹ. මවගේ මුළු 

මනේ රු.බිලිඹන 1,619 ක් දක්හ ර්ඹ 

අහනඹ න ගණට ළඩි වී තිබුණු අතය එඹ 

ගඳය ර්ගේ අහනඹ වහ ළඳීගේදී 

ිනඹඹට 12.1  ළඩිවීභක් නිගඹ ජනඹ ගණඹ. 

දශ ාඹ වහ අමනතිහයේ වහ මුළු තළන්ඳමන 

පිළිගලින් ිනඹඹට 12 කින් ිනඹඹට 16.6 

කින් 2016 ර්ඹ භඟ ළඳීගේදී ළඩි වී 

තිබුණු අතය ක්රිඹහහරී ගනොන ාඹ 

අනුඳහතඹ ිනඹඹට 2.0  ගර්ටඹ භත ඳමනහ 

ගනඹහභට වළකි වී තිබුණි. එගේභ මවගේ 

ඉතහභ ළදමන ිනශපතඹ න්ගන් රු.ට්රිලිඹන 1 

 ාඹ වහ අමනතිහයේ 2017 ර්ගේදී 

නුගදනුරුන්ට අනුභත ය තිබීභින. 

මවගේ මනේර ංයුතිඹ ගඳය ර්ඹ 

වහ ළඳීගේදී ාඹ මනේර ිනඹඹට 69  

ගොට ගදළේඵර් අහනඹ න ගණට 

ගනොගනස තිබුණි. 

ජහතික ුතිරි රීමගම් ඵළංකු 

ජහති ඉතිරි කිරීගේ ඵළංකු 1971 අං 30 

දයන ජහති ඉතිරි කිරීගේ ඵළංකු  ඳනතින් ශ්රී 

රංහ තුර යජඹ තු ඵළංකුක් ගර 

ංසථහඳනඹ ය තිබ අතය 1988 අං 30 

දයන ඵළංකු ඳනත ප්රහය ඵරඳත්රරහභී 

ගණගලේ ඵළංකු තමනමනඹ පිරිනභහ තිබුණි. 

ඳනගමන 2 (අ) න්තිඹ වහ  ඊට අදහර 

ංගල ධනඹන් ඳරිදි ඵළංකුගව අයමුා ගණඹ 

යුමන  ගමන, ගණගලේගඹන් සීමිත වළකිඹහ ඇති ශ්රී 

රංහ ගව ජනතහ අතය ඉතිරි කිරීේ 

ප්රර්ධනඹ ව එගේ එක්ැකස යනු රඵන 

ඉතුරුේ රහබදහින ආගඹ ජනඹ කිරීභින. 

ජහති ඉතිරි කිරී ගේ ඵළංකු 2017 ර්ඹ 

තුරදී න ලහහන් 03 ක් පිහිටුන රද 

අතය, ඒ අනු 2017 ර්ඹ අහනඹ න 

ගණට මුළු ලහහන් ංයහ 253 ක් ගණඹ. ඊට 

අභතය ඉතුරුේ එක් ැකස කිරීගේ අදවිනන් 

ඳහල් ඵළංකු ඒ 2,858 ක් 2016 

ර්ගේදී ඳළති අතය ර්ඹ තුර ඒ 

619 ක් හ තිබුණි. ර්ඹ තුරදී ඵළංකු ගව 

මුළු තළන්ඳතු ඳදනභ රු. බිලිඹන 79.9 කින් 

ගවමන ිනඹඹට 12 කින් ප්රහයාඹ වී තිබු 

අතය 2017 ර්ඹ අහනඹ න ගණට රු. 

බිලිඹන 737.2 ට ආන්න ඳළතුණි. 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 123 

 

ය
හජ
ය
 ඵ
ළංකු

 

ඵළංකුගව මුළු මනේ ඳදනභ රු. බිලිඹන 

101 කින් ගවමන ිනඹඹට 11 කින් ප්රහයාඹ 

වී තිබු අතය, 2017 ගදළේඵර් න ගණට රු. 

බිලිඹන 1,012 ඉක්භහ ඹමින් ඳළතුණි. 

ර්ඹ තුරදී ඵළංකු වහ ගනමන 

නුගදනුරුන්ට රඵහදුන් ාඹ රු. බිලිඹන 

64 කින් ළඩිවීභ මනේ ළඩිවීගේ ප්රධහන 

හධඹක් ව අතය, එඹ ර්ඹ තුශ ිනඹඹට 

12 ක් ව තළන්ඳමන ර්ධනගඹන් මලිභ 

මරයඹනඹ ය තිබුණි. 2016 ර්ගේ 

හර්තහ යන රද ිනඹඹට 1.6 වහ ළදීගේදී 

ක්රිඹහහරී ගනොන ාඹ අනුඳහතඹ ිනඹඹට 

1.7 ක් ගර හර්තහ වීගභන් ර්ඹ තුරදී 

ඵළංකුගව මනේ තමනමනඹ ( Asset quality 

) ළඩි දියුණු වී තිබුණි. 

ඵළංකු රු. බිලිඹන 14  ඵදු ගඳය රහබඹක් 

2017 ර්ගේදී  හර්තහ ය තිබ අතය එඹ 

ගඳය ර්ඹට හගප්ත ක්  ිනඹඹට 5.5  

ළඩි වීභකි. ගගේ වුද, 2016 ර්ඹ වහ 

ළඳීගේදී ඵළංකුගව ු ශධ ගඳොළී ආදහඹභ රු. 

බිලිඹන 0.5 කින් ගවමන ිනඹඹට 6 කින් 

ඳවත ළටී තිබුණි. 

ඵළංකුගව ප්රහේධන ප්රභහාහමනභතහ අනුඳහත 

අභ නිඹහභ අලයතහඹන්ට ඩහ ඉවශ 

භට්ටභ ඳමනහ නිමින් තිබුණි. මලි 

ප්රහේධන ප්රභහාහමනභතහ අනුඳහතඹ ව මුළු 

ප්රහේධන ප්රභහාහමනභතහ අනුඳහතඹ 

පිළිගලින් ිනඹඹට 11.93   (අභ ිනඹඹට 

7.75) ව  ිනඹඹට 15.31 (අභ ිනඹඹට 

11.75) ක් ගණඹ.  

යහජය උකස වහ ආගඹ ජන ඵළංකු 

යහජය උස වහ ආගඹ ජන ඵළංකු 1975 

අං 13 දයන යහජය උස වහ ආගඹ ජන 

ඵළංකු නීතිඹ අනු පිහිටුන රද අතය එඹට 

අදහර ංගල ධන වහ අදහර නීතිගේ 2 න 

න්තිඹ අනු, ඳනගමන ගණපතගණධහනරට 

අනුකර මරය වහ ගනමන ආධහය 

ළඳයීගභන් ෘෂිහර්මි, ර්භහන්ත වහ 

නිහ ංර්ධනඹට වහඹවීභ ඵළංකුගව 

හර්ඹ න්ගන්ඹ.  

2017  ර්ඹ අහනඹ න ගණට ඵළංකුගව 

මුළු තළන්ඳතු ප්රභහාඹ රු. බිලිඹන 33 

ඉක්භහ ඇති අතය 2016 ර්ඹ වහ 

ළදීගේදී එඹ ිනඹඹට 16.5  ළඩිවීභකි. 

2017 ර්ගේදී රු. බිලිඹන 7 කින්  ගවමන 

ිනඹඹට 18.9 කින් ප්රහයාඹ වී තිබ ඵළංකුගව  

මුළු මනේ ප්රභහාඹ ර්ඹ අහන න 

ගණට රු. බිලිඹන 42 ඉක්භහ තිබුණි. 

ණුගදනුරුන්ට  රඵහ දුන් ාඹ වහ 

රළබිඹ යුතු දෆ රු. බිලිඹන 4.8 කින් ළඩිවීභ  

මනේ ළඩි වීභට ප්රධහන ලගඹන් ඵරඳහ 

තිබුණි. 

ඵළංකු ගණිනන් රු. මිලිඹන 379  ඵදු   ගඳය 

රහබඹක් හර්තහ ය තිබ අතය එඹ ඳසුගිඹ 

ර්ඹට හගප්ත ක් ිනඹඹට 46.3  ළඩි 

වීභකි. එගේ වුමන, 2016 ර්ඹ වහ 

ළඳීගේදී  ඵළංකුගව ු ශධ ගඳොළී ආදහඹභ 

රු. මිලිඹන 172 කින් ගවමන ිනඹඹට 9.5 

කින් ඳවත ළටී තිබුණි.  

නිහ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු 

නිහ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු 1997 

අං 07 දයන (ංගල පතත 2003 අං 15 

දයන ඳනත වහ 2011 අං 45 දයන ඳනත) ශ්රී 

රංහ නිහ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු 

ඳනත ඹටගමන ංසථහඳනඹ යන රද අතය, 

1988 අං 30 දයන ඵළංකු ඳනත භඟින් 

ඵරඳත්ර රහභී ගණගලේ ඵළංකුක් ඵට ඳමන ගණඹ. 

ඳනගමන අං  12(අ) වහ ංගල ධනරට 

අනු ඵළංකුගව අයමුණු නුගේ, ිනඹළුභ ශ්රී 

රහංකිඹන්ගේ නිහ ිනහිනඹ ළඵෆ ය 

ළනීභට නිහ ආශ්රිත මරය ේඳහදනගේ 

අගණහදහමනභ ගශගඳොශ නහඹඹහ ඵට 

ඳමන වීභඹ. 

2017 ර්ගේදී න ලහහ ගණෘත කිරීභක් ිනදු 

ගනොව අතය, මුළු ලහහ ජහරඹ එභ ර්ඹ 

අන් න ගණට 39 ක් ගණඹ. ඊට අතිගර්  
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2016 ර්ගේදී ප්රදහනඹ ශ රු.බිලිඹන 

30.26  ාඹ 2017 ර්ගේදී රු.බිලිඹන 

34.97 කින් ගවමන ිනඹඹට 15.5 කින් 

ප්රහයාඹ ය තිබුණි. එගවිනන් ඵළංකුගව 

ගඳොළී ආදහඹභ ගඳය  ර්ගේ රු.බිලිඹන 5.4 

ට හගප්ත ක් ගේ ර්ගේ රු.බිලිඹන 6.6 

දක්හ ිනඹඹට 21 කින් ර්ධනඹ ගණ තිබුණි. 

ඵළංකුගව තළන්ඳතු ඳදනභ, 2016 ර්ඹ 

අහන න ගණට ඳළති රු.බිලිඹන 32.12 

හර්ථ ිනඹඹට 14.1 කින් ර්ධනඹ වී 

2017 ර්ඹ අහන න ගණට රු.බිලිඹන 

36.65 ක් ඵට ඳමන ගණ තිබුණි. 

ඵළංකුගව භසථ මනේ ඳදනභ රු.බිලිඹන 

4 කින් එනේ, ිනඹඹට 8.78 කින් ර්ධනඹ වී 

2017 ර්ඹ අහන න ගණට එඹ 

රු.බිලිඹන 49.7 ක් ගණඹ. මනේ ර 

ර්ධනඹ වහ මලි දහඹමනඹ ාඹ වහ 

අමනතිහයේ ර ිනදු ව ිනඹඹට 15.5  

ර්ධනඹ ගවේතු ගණඹ.2016 ර්ගේදී ිනඹඹට 

17.58 ක්ව අක්රීඹ ාඹ ගලේ අනුඳහතඹ 2017 

ර්ගේදී ිනඹඹට 18.7 ක් දක්හ ළඩිවීභ 

ර්ගේ මනේ ර ගුාහමනභබහඹ 

ර්ධනඹට ගවේතු ගණඹ. 

2017 ර්ඹ වහ ඵළංකුගව ඵදු ගඳය රහබඹ 

ගඳය ර්ඹට හගප්ත ක් ිනඹඹට 15.6  

අඩුවීභක් හර්තහ යමින් රු.මිලිඹන 557 ක් 

ඵට ඳමන ගණ තිබුණි. එගේ වුද ු ශධ ාඹ 

ගඳොළී ආදහඹභ 2016 ර්ඹ වහ න ගණට 

රු.මිලිඹන 91 කින් එනේ ිනඹඹට 4.7 කින් 

ඳවත ළටි තිබුණි. 

 

ප්රහේධන ප්රභහාහමනභතහඹ ව අභ 

ප්රහේධන අලයතහඹ ව ගොටස හිමිඹන්ට 

ටිනහේ නිර්භහාඹ කිරීභ ඳශමු 

ප්රමුතහඹ න අතය, භහගර නනඹට 

රක්න හරසීභහ තුශ ගොටස හිමිඹන්ගේ 

අයමුදල් ිනඹඹට 9.1 කින් 2017 ර්ගේදී 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. ගොට මනේ අඹ 

රු.59.05 ිනට 2017 ර්ගේ දී, රු.64.90 

දක්හ ිනඹඹට 10  ර්ධනඹක් හර්තහ ය 

තිබුණි. ගගේ ගතමන දුර්ර ඉඳයීේ 

තමනමනඹ නිහ 2017  ර්ඹ  තුරදි  

ගොට ඉඳයුභ රු.7.47 ිනට රු.6.31 

දක්හ අඩු වී තිබුණි. ප්රධහන ප්රහේධන 

අනුඳහතඹ (Tier1) ව මුළු ප්රහේධන 

අනුඳහතඹ (Tier2) අභ යසථහපිත 

අලයතහඹ න ිනඹඹට 7.25 වහ ිනඹඹට 

11.25 ඉක්භව අතය අභ අලයතහඹ 

ිනඹඹට 13.52 ක් ගණඹ. ගගේ වුද, 2014 

ජනහරි 17 න දින මරය අංලගේ ආඹතන 

ඒහඵශධ කිරීභට අදහශ ප්රධහන ළරසුභට 

අනු නිකුමන යන රද ශ්රී රංහ ඵළංකු භඟ 

ගඳන්වීේ අං 02 17 402 0073 002 ඹටගමන 

මලි ප්රහේධනඹ 2018 ජනහරි 01 න ගණට 

රු.මිලිඹන 5,000 ක් ගණඹ යුතුඹ. ගගයමින් 

ඳතින ක්රිඹහලිඹට ග.ඳල් III භඟ 

ගඳන්වීේරට අනු දිගුහලීන ාඹ 

සුදුසුේ රඵහළනීභට අනුතවීභ වහ 

යජගේ අනුභළතිඹ රඵහළනීභට ත භහ 6  

හරදිගුක් භව ඵළංකු ප්රදහනඹ ය තිබුණි.  

ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු 

ප්රධහන ලගඹන් සක්භ මරය ආඹතන ව 

කුඩහ ව භධය ඳරිභහා යහඹ වහ 

මරයභඹ වහඹ රඵහගදමින් ංර්ධනඹ 

හර්ඹඹන් ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව හන්තහ 

අභිෘශපතඹ භඟින්      ශ්රී රංහගව භසත 

රහපීඹ ආර්ථි ංර්ධනඹ වහ 

ඳවසුේ ළරසීභ අයමුණු ඇති  2010 

ර්ගේදී ප්රහගශීයඹ ංර්ධන ඵළංකු 06 ක් 

ඒහඵශධ කිරීභ භඟින් ප්රහගශීයඹ ංර්ධන 

ඵළංකු පිහිටුන රදී. 

රංකහපුත්ර ංර්ධන ඵළංකු 

රංහ පුත්ර ංර්ධන ඵළංකු 1988 අං 30 

දයන ඵළංකු ඳනත භඟින් පිහිට ව ේපර්ා 

අිනතිඹ ශ්රී රංහ යජඹ තු ව ඵරඳත්රරහභී 

ගණගලේෂිත ඵළංකුකි. 
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ප්රධහන විගණන නිමක්ණ 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු  

මරය භහගම් නිඹහභනඹ වහ අධීක්ණඹ 

මරය භහේ නිඹහභනඹ වහ අධීක්ාඹ 

2011 අං 42 දයන මරය යහඳහය ඳනත 

ඹටගමන ශ්රී රංහ මුදල් භණ්ඩරඹ ගණිනන් ිනදු 

යනු රඵින. මරය යහඳහය ඳනගමන 12(1) 

න්තිඹට අනු මුදල් භණ්ඩරඹ මරය 

භහේර යහඳහය ටයුතු වහ මරය 

භහේර ඒහඵශධ ටයුතු ගගේ 

ඳළළමනගණඹ යුතුද ඹන්න පිළිඵ භඟ 

ගඳන්වීේ යනු රළග.. මරය යහඳහය 

ඳනගමන 12(1) න්තිඹට අනු ගු 15 හි 

වන් ගතොයතුරුරට කිිනඳු භඟ 

ගඳන්වීභක් 2018 අගප්රේල් භහඹ අහන න 

ගණටමන රඵහ දී ගනොතිබුණි.  

ගේද අංකඹ ගේදඹ 

(ආ) ාඹ, ාඹ ඳවසුේ ගව  ප්රදහනඹ ශ ගනමන ර්ර මරය ඳවසුේ ළඳය 

භහේ ගණිනන් උඳරිභ ගඳොලී ප්රතිලතඹන් අඹ ශ යුතු වීභ. 
එළනි ාඹ, ාඹ ඳවසුේ ගව  ළඳය ගනමන ර්ර මරය ඳවසුේ වහ 

උඳරිභ හරසීභහ 

(ඒ) තළන්ඳමන ඳරිාත වීභට ගඳය තළන්ඳතුරුන් ගණිනන් ආඳසු ළනීේරට 

අදහශ ගොන්ගශින 
(ඔ) ඹේකිින ාඹ, ආගඹ ජන ගව  මරය ඳවසුේ ළඳය එළනි භහේර සීභහන් 

නිඹභ කිරීභ ගණ ගලේෂිත හරසීභහන් ඇතුශත ළඩිශ යුතු වීභ. 
(ඖ) මරය භහේර ගොටස ප්රහේධනගේ උඳරිභ ප්රතිලතඹ ගභභ ගේදගේ 

ගණ ගලේගඹන් වන් ය ඇති පුශරිනන් ඳමනහගන ඹහ යුතු වීභ. 
(ක) එළනි භහේර ආයක්ෂිත ඳවසුේ ආන්තිඹන් ඳමනහ ත යුතුවීභ. 
(ග) එළනි භහේර අධයක්රුන්ට ගව  ගේිනන්ට ළටුප්ත , දීභනහ, අභතය 

දීභනහ, ගණඹදේ ප්රතිපර්ාඹන්, අහන ප්රතිරහබ, ඳහරිගත ෂි වහ ඹ ළඩි අඹ 

ඉමන කිරීගේ ගවීේ. 
(ජ) එළනි භහේ ගණිනන් අමනඳමන යන්නහ නිසනර ගශඳර වහ ඒ වහ මිර තීයාඹ 

කිරීගේදී අනුභනඹ යනු රඵන ගොන්ගශින, අලයතහ වහ ක්රිඹහභහර් 
(ඤ) මරය භහභක් ගණිනන් එළනි ඵළංකු ඇඳයඹක් ඉදිරිඳමන කිරීගේදී ටිනහභ වහ 

කිිනඹේ දඩ ගවීභක් වති වීභ වහ ගභභ ඳනත ඹටගමන අධයක් භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ගොන්ගශින ඳළනගණඹ යුතුවීභ. 
ගු 15 - මුරය යහඳහය ඳනගමන 12(1) න්තිඹ අනු මුදල් භණ්ඩරඹ ගණිනන් භඟ ගඳන්වීේ රඵහගනොදීභ  

 

ගේ ේඵන්ධගඹන් ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව 

මුදල් භණ්ඩරගේ ගල්ේ ගණිනන් භහ වට 

දළන්ව ඳරිදි ගභගවයුේ මරය භහේර 

හභහනය මරධර්භ භත ගණනක්ාබහගඹන් 

ටයුතු ගනොයන ඵඹ. ඳහරනහපතයාඹ 

ගණිනන් මන තීයා ඔවුන් ගණගණධ අදහනේ 

ශභනහයා යහමු තුශ වහ යහඳහය යහමු 

ක්රිඹහමනභ ගමින් අදහශ භහේර 

අධයක් භණ්ඩරඹට රඵහ දී තිබුණි. 
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දර්ර ක්රිඹහභහර්ග 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ව එහි අයමුදල් 

ගශහේ ශවළකි ප්රතිර්ත රිගඳ  

ආගඹ ජන ප්රහථමි නුගදනුරුගකු ශඟ 

ආගඹ ජනඹ ය තිබුණි. The Lanka Secure 

System ප්රහථමි නුගදනුරුකු ගණිනන් 

ගභභ ආගඹ ජන ේඵන්ධගඹන් ු නය 

ගලේඹක් ගඳන්හ ආඳසු ැකගන ඹළි ඳයහ 

තිබුණි. 2015 ගදළේඵර් 4 දිනළති අධයක් 

භණ්ඩර තීයාඹට අනු ාඹක් ගවීභ 

වති කිරීභ වහ තඵන ඇඳඹ ගනොභළති 

ඵළංකුගව මුදල් භණ්ඩරඹ ඉවත ආගඹ ජනඹ 

රඵහළනීභට තිබ හරඹ දීර්ක කිරීභට 

තීයාඹ ය තිබුණි. ාඹක් ගවීභ වහ 

තඵන ඇඳඹක් ගනොභළති රිගඳ  ආගඹ ජන, 

ඵළංකුගව අයමුදල් වයවහ වහ ඵළංකු 

ශභනහයාඹ ශ අයමුදල්ලින් ඉවත 

ප්රහථමි නුගදනුරු ගවීභට තිබුණු මුදර 

රු.බිලිඹන 2.4 ක් වී තිබුණි. 

ඵළංකු ගණිනන් ඉවත වන් ප්රහථමි 

නුගදනුරුට අහදහමනභ ලිපි වහ 

උඳගශලඹන් 2013 ජුනි 06 දින නිකුමන ය 

තිබුාද, උල්රංකනඹ කිරීේ (භවය 

නුගදනුරුන්ට ප්රභහාමන 

සුයක්ාඹන් ගන් ගනොකිරීභ ව 

නුගදනුරුන්ගේ සුයක්ාඹන් දිනක් 

තුශ ද්රීයර ඳවසුේ රඵහළනීභට) ය 

තිබුණු ඵ 2012 ගදළේඵර් 10 වහ 2012 

ගදළේඵර් 14 දිනරට ගඳය ිනදුයන රද 

ඳරීක්ාරදීද අනහයාඹ වී තිබුණි. ඉවත 

වන් ශ ප්රහථමි නුගදනුරුට ඵළංකු 

ගණිනන් පිළිඹභක් ගනොගඹදීභ නිහ එභ 

සථිය ප්රතිඳමනතිඹ 2015 ර්ගේදී නළත 

ිනදුය තිබුණි. එගේභ ඵළංකුගව යහජය ාඹ 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ඳරිඳහරනඹ කිරීගේ 

අංලඹ ගණිනන් 2015 භහර්තු 31, 2015 භළින 20 

වහ 2015 භළින 21 දිනරදී ිනදුශ සථහනීඹ 

ඳරික්හක් ිනදුය තිබුණි. ඉවත වන් 

ශ උල්රංකනඹ කිරීේ ඇතුළු ගනස ව 

ගයගුරහින වහ භඟ ගඳන්වීේ උල්රංකනඹ 

කිරීේ ඉවත වන් සථහනීඹ ඳරීක්හගවදී 

නිරීක්ාඹ වී තිබුණි. 

ඊට ඳසු මුදල් භණ්ඩරගේ ැකසවීේ අං 

3 2017 වහ 2017 ජනහරි 30 දින ිනදුශ 

තීයාඹ භත වන් ශ ප්රහථමි 

නුගදනුරු ේඵන්ධගඹන් ඵළංකුගව 

ක්රිඹහන් වහ ගභගවයුේ ේඵන්ධගඹන් 

ඳරීක්ාඹක් ිනදුය හර්තහක් ඉදිරිඳමන 

කිරීභට ආණ්ඩුහයයඹහ ගණිනන් මිටුක් 

ඳමනය තිබුණි. හරඳරිච්ගේදඹ පුයහ 

ඳහරනඹ ේඵන්ධගඹන් ර්ජනඹක් වහ 

දයදර්ශි ආගඹ ජන තීයාඹන් භවය 

අසථහර ෆභ භට්ටභභ හර්තහ කිරීගේ 

ක්රිඹහභහර් ගභහිරහ ගඹ ය තීයාගන 

ගනොතිබුණු ඵ ඳරීක්ාගඹන් ඳසු මිටු 

නිභනඹට ඳළමිා තිබුණි. 

භධයභ කවුන්ටය ඳහර්ල ඹහන්ත්රණඹ 

(Central Counter Party Machanism)  

භධයභ වුන්ටය ඳහර්ල ඹහන්ත්රාඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභට මරය ගශගඳොගල් 

ඳතින අදහනභ ගණභසුභට ඳළමිීමභ වහ 

වහ නිසහා වහ භථඹට ඳමනකිරීගේ 

ක්රිඹහලිඹ වහ උඳගශල ගේහ වහ 

යහඳෘති ශභනහයා ගේහ අදිඹය  5 ක් 

ඹටගමන ප්රතිසධහඳනඹ කිරීභට ගඹ ජිත 

භධයභ වුන්ටය ඳහර්ල ඹහන්ත්රාඹ 2014 

ර්ඹ අහනගේ ඵළංකු භඟ ්රිඳහර්ලවීඹ 

ගිගණසුභට එශම තිබුණි. ගොටස ගශඳශ 

වහ ආයක්ා වහ ගණනිභඹ ගොමින් බහ 

උඳගශලන ගේහ හසතු ඇතුළු 

යහඳෘතිගේ පිරිළගඹන් 1 3 ට වවුගල් 

ේඵන්ධ වී තිබුණි. ඒ අනු අදිඹය I හි 

(යහඳහය අලයතහ ගණලසගල්ා වහ 

භහයේබ හර්තහ) උඳගශලන 

හසතුගන් ගොට ව රු.මිලිඹන 22.2  

මුදර ඵළංකු ගහ තිබුණි. ගගේ නමුමන, 

2015 ර්ගේදී ඵළංකු ගභභ ්රිඳහර්ලවීඹ 

ගිගණසුගභන් ඉමන වී තිබීභ වහ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභට ගඹ ජිත භධයභ වුන්ටය ඳහර්ල 

ඹහන්ත්රාගඹහි අනිමන අදිඹය 4 අහන  
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ය
හජ
ය
 ඵ
ළංකු

 

ගනොය ්රිඳහර්ලවීඹ ගිගණසුභ අන් ය 

තිබුණි. ගනමන නනලින් කි ගවොමන 

ගඹ ජිත භධයභ වුන්ටය ඳහර්ල 

ඹහන්ත්රාගේ අදිඹය 1 ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

වහ උඳගශල හසතු වහ ගණඹදේ 

කිරීගභන් ඳසු ්රිඳහර්ලවීඹ ගිගණසුභ අන් 

ය තිබුණි. 

2016 ර්ඹ වහ කහසි අච්චු ඇණවුම් 

බහයදීභ 

අභහතය භණ්ඩර ඳ්රිහ අං 

12 0863 504 073 ඳදනේ යගන 2012 

ජුනි 27 දින ඳළති අභහතය භණ්ඩර ැකසවීගේ 

තීයාඹ ඳරිදි හින අච්චු ළසීගේ හර්ඹඹ 

ජහතයන්තය රංසු ළවීභ භඟින් ගව  දළනට 

ිනටින ළඳයුේරුන්ට ඇාවුේ බහයදීභ 

මුදල් භණ්ඩරඹට අහන තීයාඹක් 

ළනීභට අපතහයඹ ඳයහ තිබුණි. 2015 

ඔක්ගත ඵර් 31 දිනට ඳළති ගතො භට්ටභ 

රහ වහ නිසඳහදන ක්රිඹහලිගේ ආයේබඹමන 

අහනඹමන අතය හරඹ ළරකිල්රට 

නිමින් හින වහ ඉවශ ඉල්ලුභ අනු 

2015 ගනොළේඵර් 24 දින මුදල් භණ්ඩරඹ 

දළනට ිනටින ළඳයුේරුන්ට එතු හින 

ඒ මිලිඹන 255 ක් ළඳයීගේ ඇාවුභ 

බහයදීභට වහ 2013 ර්ගේදී ඳළති ගශ 

බහණ්ඩ වහ ව මිර භට්ටේර ළරකිඹ 

යුතු ඳවත ළටීභ අනු මිර ාන් හච්ඡහ 

ය ඇාවුභ බහයදීභ අනුභත ය තිබුණි. ගේ  

ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

ගණානගේදී අනහයාඹ ගණඹ. 

 ඵළංකු වහ 2013 ර්ගේ ිනට 2015 

ර්ඹ දක්හ ව හරඳරිච්ගේදඹ තුශ 

හින ඒ මිලිඹන 550 ක් අච්චු 

ළසීභට වහ ළඳයීභට 2012 ර්ගේදී 

ජහතයන්තය රංසු ළහ තිබුණු අතය 

2016 ර්ඹට වහ 2016 ර්ගඹන් ඳසු 

ජහතයන්තය රංසු ළවීභ භඟින් ශ 

වළකි හරඹ තුශ 2013 ර්ගේ ිනට 

2015 ර්ඹ දක්හ ව හරඳරිච්ගේදඹට 

ඳභාක් ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ භඟින් 

යහජය හින නිසඳහදනහහය 3 ට 

ගොන්ත්රහමනතු බහය දී තිබුණි. ගගේ 

නමුමන, දළනට ිනටින ළඳයුේරුන්ට 

2013 ර්ගේදී ඉදිරිඳමන ශ මිර 

හච්ඡහ කිරීගභන් ඳසු ඳදනභ භත 2015 

ගනොළේඵර් 11 දින ගොඹහමන 

ජහතයන්තය රංසු 2015 ඔක්ගත ඵර් 31 

දිනට දළක්ව ගතො භට්ටමින් වහ හින 

වහ ඉවශ ඉල්ලුභ නිසඳහදන 

ක්රිඹහලිගේ ආයේබඹමන අහනඹමන 

අතය හරඹ ළරකිල්රට නිමින් මුදල් 

භණ්ඩරඹ 2016 ර්ඹ වහ හින අච්චු 

ළසීගේ ඇාවුේ වහ අනුභළතිඹ රඵහ 

දී තිබුණි.  

 

දළනට ිනටින ළඳයුේරුන්ගන් 2015 

ගදළේඵර් 02 දින ඉල්ලුේ ශ 2016 

ර්ඹ වහ හින අච්චු ළසීගේ මිර 

2013 ර්ගේදී ප්රදහනඹ ශ 

ගොන්ත්රහමන මිර ාන් වහ 2016 

ර්ගේදී ප්රදහනඹ ශ ගොන්ත්රහමනමිර 

ාන් ගු 16 හි දක්හ ඇත.  
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ළඳයුේ

රු 

මුද්ව 

ර්ගඹ 

2013 වහ 

මිකර ගණන් 

(ගකොටස 

1000 ක් 

වහ) 

2016 වහ 

මිකර ගණන් 

(ගකොටස 

1000 ක් 

වහ) 

ගන  

හසිදහඹක/ 

(අහිතකය) 

2016 

වහ 

ප්රභහණඹ 

(ගකොටස 

මිකලිඹන) 

මුළු ගන 

හසිදහඹක/ 

(අහිතකය) 

 රුපිඹල් එ.ජ.ගඩොරය එ.ජ.ගඩොරය එ.ජ.ගඩොරය  එ.ජ.ගඩොරය 

A 10 34.47 33.50 0.97 115 111,550 

B 5 32.77 38.02 (5.25) 40 (210,00) 

C 2 31.19 31.08 
(යගය  

28.32) 

0.11 25 2,750 

එකතු     180 (95,700) 

ගු 16 - හින අච්චු ළසීගේ මිර ාන්. 
 

2013 ර්ගේදී රු.5 ක් ටිනහ හිනඹක් 

අච්චු ළසීභට ඳළති මිර ාන් වහ 

ළඳීගේදී ප්රභහාහමනභ ගර 2016 

ර්ගේ මිර ාන් ළඩි වී තිබුණු ඵ ඉවත 

වන් ගතොයතුරුලින් අනහයාඹ ගණඹ. 

දළනට ිනටින ළඳයුේරු රු.1  වහ රු.5  

හින වහ ඉදිරිඳමන ශ අපත මිර අනු 

රු.1  හින වහ ඇාවුේ බහය ගනොදීභට 

වහ රු.5  හින වහ ඇාවුභ අඩු කිරීභට 

මුදල් භණ්ඩරඹ තීයාඹ ය තිබුණි. 

2015 ගනොළේඵර් 24 දින මුදල් භණ්ඩරගේ 

තීයාගේ දළක්ව ඳරිදි බහණ්ඩර මිර 2013 

ර්ගේ ඳළති මිර භට්ටේර ිනට ළරකිඹ 

යුතු ගර ඳවත ළටී තිබුණි. ගගේ නමුමන, 

හින අච්චු න දළනට ිනටින 

ළඳයුේරුන්ගන් ඳභාක් ළඩි හිනඹක් 

රළබී ගනොතිබුණි. අනිමන අතට 

ළඳයුේරුන් අතය තයඟඹක් ඇති කිරීභට 

අසථහ රඵහදීගභන් ළඳයුේරුන් 

නළතිවීභ නිහ දළනට ිනටින 

ළඳයුේරුන්ගන් ඳභාක් හින අච්චු 

ළසීභට ඉල්ලුේ ය තිබුණි. හිනර 

පිරිළඹට ගර ව ද්රයර පිරිළඹ ිනඹඹට 42 

 ිනට ිනඹඹට 68 ක් දක්හ ඳයහඹකින් 

නිගඹ ජනඹ ව ඵ තදුයටමන නිරීක්ාඹ 

ගණඹ. 

රු.2  වහ රු.10  හින වහ ගත යහමන 

රංසුරු 2016 ර්ගේ හිනර ඉතිරි 

ගොට වහ 2016 භහර්තු 8 දින ඉදිරිඳමන 

ශ අලුමන මිර ළවීේ දළනට ිනටින ිනඹලුභ 

ළඳයුේරුන් 2015 ගදළේඵර් 2 දින 

ඉදිරිඳමන ශ මිරට ඩහ අඩුගණඹ. රු.2  වහ 

රු.10  ගණටනහ හින වහ මිර අඩුවීභ 

පිළිගලින් එ.ජ.ගඩො.5.21 ක් වහ  

එ.ජ.ගඩොරර් 1.13 ක් වී තිබුණි.  

රංකහ ඵළංකු   

2017 ර්ගේදී රංහ ඵළංකු ගණිනන් මුළු 

ප්රහේධනඹ ඳහ වළරීේ රු.මිලිඹන 1,169 ක් 

වහ එඹ ඵළංකුගව නුගදනුරුන් 12,014 

කින් නිගඹ ජනඹ ගණඹ. ඉවත හිඟ හිටි මුදර 

වහ අදහශ ව ගඳොලිඹ රු.මිලිඹන 830 ක් 

ගණඹ. ඳසුගිඹ ර්ඹ භඟ ළඳීගේදී 

ප්රහේධනඹ ඳහවළරීේ වහ අහිමි ව ගඳොලිඹ 

ගණලහර ප්රතිලතඹන්ගන් පිළිගලින් ිනඹඹට 

2,387 වහ ිනඹඹට 756 කින් ළඩි වී තිබුණි. 

ඉවත ඳහවශ  ප්රහේධනගඹන් රු.මිලිඹන 

936 ක් නුගදනුරුන් 8,358 ගේ ාඹ 

උතුරු ඳශහගමන අච්චුගවලී, චුන්හනේ  
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වහ කිලිගනොච්චි ලහහන් ප්රදහනඹ ය 

තිබුණි. ගභභ ාඹ IDP වුරුර ිනටි 

යාහතිනන්ට යුශධගඹන් ඳසු 2009 

ර්ගේදී නිහ ාඹ, සඹං ැකකිඹහ ාඹ, 

ෘෂිහර්මි ාඹ වහ ඳහරිගබ ජන ාඹ 

ලගඹන් ප්රදහනඹ ය තිබුණි. ඉවත වන් 

ාඹ ප්රදහනඹ කිරීගේදී ගණපතභමන වඳුනහළනීේ, 

ලිපිනඹන් ඳරීක්හ වහ ගනමන හභහනය 

ාඹ ඳරීක්හ කිරීේ ඹනහදිඹ ඵළංකු ගණිනන් 

ක්රිඹහට නංහ ගනොතිබුණි. පුහුණුන 

හර්ඹහර වහඹිනන් 600 ක් 2015 භළින 

භහගේදී ඵහ ළනීභට ඵළංකුගව අධයක් 

භණ්ඩරඹ අනුභළතිඹ දී තිබුණි. ඵහ 

ළනීගේ ක්රිඹහලිඹ ිනදුකිරීභට ර් තුනට 

ඩහ ළඩි හරඹක් තගණඹ. නියදය ඵහ 

ළනීගේ ක්රිඹහඳටිඳහටිඹක් අනුභත ය 

ගනොගන ඵළංකු නිර්නහඹ වහ 

ඵහළනීගේ ක්රභ ෆභ ඳමනකිරීභක් වහ 

අධයක් භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ රඵහගන 

තිබුණි. ඉවත වන් ඵහ ළනීගේ 

ක්රිඹහලිගේදී ඵළංකු රින් ය පුයප්ත ඳහඩු 

ංයහ 600 ිනට 1500 දක්හ අධයක් 

භණ්ඩර ැකසවීභ භඟින් ගනස ය තිබුණි. 

ගගේ නමුමන තයඟ ගණබහගඹන් භමන ව 

අගප්ත ක්ිනන්ගේ අන් ගමනරීේ 

ගල්නඹක් ගනොභළති ඵළංකු ගණිනන් 

අගප්ත ක්ිනන් 11,520 ක් ේමු 

ඳරීක්ාඹට රක්ය ගේිනන් 1800 ක් 

1:6.5 ේමු අනුඳහතඹ භත ඵහගන 

තිබුණි. ේමු ඳරීක්ා භණ්ඩරගේ 

හභහජිිනන්ට ේමු ඳරීක්ාරට 

වබහගී වීගේ දීභනහ රු.මිලිඹන 4.10 ක් ද 

ගනමන ගණඹදේ වහ රු.මිලිඹන 3.39 ක් 

ගණඹදේ ය තිබුණි. 

භවජන ඵළංකු 

1961 අං 29 දයන භවජන ඵළංකු ඳනතට 

අනු ඵළංකුගව අනුභත ප්රහේධනඹ හභහනය 

ගොටස 20,000,000 ට සීභහගණඹ. එගේ 

වුමන, ඵළංකු ගොටස 999,960 ක් ඳභාක් 

නිකුමන ය තිබුණු අතය ගඵදහදීභට 

ඵරහගඳොගයොමනතු ව ප්රහේධනඹ ව රු.මිලිඹන 

12,202 ට භහන ගොටස 143,040,000 

ක් ඳනගමන වන් අනුභත ගොටස 

ප්රහේධනඹ ඉක්භහ තිබුණි. ගගේ නමුමන 

ප්රහේධනඹ ගඵදහ ගන්කිරීගභන් 

ඵරහගඳොගයොමනතු ව ගිණුගභහි රු.මිලිඹන 

12,202  මුදර තිබුණු අතය භවජන ඵළංකු 

ඳනත ංගල ධනඹ යමින් අනුභත ගොටස 

ප්රහේධනඹ ළඩි ය තිබුණි. 

ගේයහගදණිඹ ඳලසචහත් උඳහධි විදයහ 

ආඹතනගේ සථහය තළන්ඳත්, මුද්ව 

ලගඹන් ආඳසු රඵහගළනීගම්දී ව මුද ්ව 

ංචහ 

අං 381 76 දයන හභහනය උඳගදස 

නක්රගල්ඹ ඳරිදි මඳහය මිති, භහේ, 

ගශ යහඳහය, භහජ ලහරහ, ංගණධහන වහ 

භහන ආඹතන ගව  මව ඇතුරමන බහය 

ගව  බහයහයර තළන්ඳමන ආඳසු ගගණඹ 

යුමනගමන ගිණුභට ඳභාින ඹනුගන් වන් 

ශ ගනක්ඳමන භඟින් ඳභණි. එළනි තළන්ඳමන 

වහ මුදල් ගනොගගණඹ යුතු වුමන කිිනභ 

රුාක් නිහ ආදහඹඹහගේ ගිණුභට 

ඳභාින ඹනුගන් වන් ව ගනක්ඳමන 

ප්රහගශීයඹ ශභනහරුගේ අයඹක් 

ගනොභළති අරංගු ය තිබුණි. ගගේ 

නමුමන, ගප්ත යහගදණිඹ ඳලසනහමන උඳහපත ගණදයහ 

ආඹතනගේ රු.මිලිඹන 93.29  සථහය 

තළන්ඳමන වති 14 ක් නක්රගල් අං 

381 76 හි වන් උඳගදසරට ඳටවළනි 

මුදල් භඟින් ගහ තිබුණි. 

ජහතික ුතිරිරීමගම් ඵළංකු 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට ගනොගව 

රු.මිලිඹන 94.7 ක් ටිනහ ංනනි ආඳසු 

ළනීේ ගඳය ර්ඹ වහ ළඳීගේදී 

රු.මිලිඹන 0.7 ක් ටිනහ ංනනි ආඳසු 

ළනීේ ගඳය ර්ඹ වහ ළඳීගේදී ිනඹඹට 

0.81  අඩුවීභක් ගණඹ.  
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ඉවත වන් මුළු ගලේඹ තුශ ර්ඹට ඩහ 

ගනොගව වහ ර් 5 ට ඩහ ගනොගව 

රු.මිලිඹන 11.2 ක් තිබුණි. 1971 අං 30 

දයන ජහති ඉතිරිකිරීගේ ඵළංකු ඳනගමන 47 

(4) න්තිඹට අනු නුගදනුරුන්ට 

තළන්ඳමන ලින් ඵහහිය යන ගගණේ 

ඉල්ලුේ ගනොර තළන්ඳමන ංචිතරට 

භහරුය බහණ්ඩහහය ගල්ේ ගණිනන් 

වළකිගණ ඒහඵශධ අයමුදලින් ඵළංකුට 

ගගණඹ යුතුඹ. එගේ වුමන 2012 ිනට 2017 

දක්හ වු හරඳරිච්ගේදඹ තුර ඵළංකු ගණිනන් 

රු.මිලිඹන 275.42 ක් ගහ තිබුණි. 

පර්ග ක්ත මුදර භවහ බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන 

ප්රතිපර්ාඹ ය ගනොතිබුනි. 

2011 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ ඵළංකු 

අංලගේ මුළු තළන්ඳමන ිනඹඹට 141 කින් 

ළඩිවී තිබුාද, ජහති ඉතිරිකිරීගේ ඵළංකු  

ගණිනන් එභ හර ඳරිච්ගේදඹ තුර ිනඹඹට 79 

 ඳභාක් ර්ධනඹක්  ශහ යගන 

තිබුගණ් ජහති ඉතිරිකිරීගේ ඵළංකුගව 

ගරඳර ගොට ර් 7 හරසීභහ තුර 

ිනඹඹට 13.4 ිනට ිනඹඹට 9.9 දක්හ අඩු වු 

නිහගනි. තද ඵළංකුගව ගශඳර 

ගොට ඵළංකු අංලගේ මුළු මනේ 2014 

ර්ගේ ිනඹඹට 11 ක්වු නමුමන එිනන් ඳසු 

ිනඹඹට 11ට ඩහ අඩුගණභ ප්රාතහගේ ඳවත 

ළටිභක් ගඳන්නුේ ගරුනි. ගගේ වුමන 

ඵළංකුගව ඵරඳත්රරහභී ගණගලේෂිත ඵළංකු අංලඹ 

2015 වහ 2016 ර්රදි ිනඹඹට 75 ට 

ඩහ ගශඳර ගොට ඳමනහ ගන ගිඹද 

2017 ර්ඹ න ගණට එඹ ිනඹඹට 74 ට අඩු වී 

තිබුණි.  

මිර රළිනසතුත භහේ 43  

ගොටසලින් භසථ ආගඹ ජනඹ 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට                   

රු.6,249,271,030 ක් ගණඹ. භහේ 32  

ගභභ ආගඹ ජනර රු.මිලිඹන 4,350.50 ක් 

ව ගරඳර අඹ 2017ගදළේඵර් 31 න 

ගණට රු.මිලිඹන 1.45 කින් ගව  ිනඹඹට 

31කින් අඹ අඩු වී තිබුණි. 

එගේ ගඩොරර් මිලිඹන 250  ජහතයන්තය 

ඵළදුේය නිකුතු ඉවත වන් ඵළදුේය 

ක්රිඹහගන් රළබුණු මුළු රහබ ප්රගඹ ජන 

බහණ්ඩහහය ඵළදුේය වහ සථහය 

තළන්ඳමනර ආගඹ ජනඹ ඵළදුේය ප්රදහන 

රළබුණු දින ිනට ාඹ ගඵදහවළරීගේ 

අලයතහඹන්ට අනුකර ගනොවී යජඹට 

අිනති යහඳහය වහ යජඹට අිනති ප්රදහනඹ ශ 

ගොන්ත්රහමන ංගශලගඹහි වන් ඹටිතර 

අංලගඹහි ප්රථමි යහඳෘතිර ිනදුය 

තිබුණි. 

ඵළංකු රු.මිලිඹන 299,304  ාඹ 

ඳවසුේ ප්රදහනඹ ය තිබුණු අතය එිනන් රු 

මිලිඹන 4,987 ක් ගව  ිනඹඹට 1.7ක් 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට අක්රිඹ ාඹ ගලේ ගර 

දක්හ තිබුණි. තද මුළු උස ාඹ ලින් 

රු.මිලිඹන 410 ක් ගව  ිනඹඹට 1.88 ක් 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට අක්රීඹ ගර 

හර්තහ ය තිබුණි. 

ඵළංකුගව ප්රධහන හර්ඹහරඹ වහ භවල් 18 

 ගොඩනළගිල්රක් ඉදි කිරීභට 2008 

ර්ගේ ිනට රු.මිලිඹන 35.23  මුදරක් 

ගණඹදේ ය තිබුණි. ගඳය ර්ර කිිනදු 

ඉදිකිරීභක් ගභහි ිනදු ගනොය තිබිඹදී 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට ගභඹ ගරී ගන ඹන 

ළඩ ගර දක්හ තිබුණි. ගභභ ප්රගශලඹ අපත 

ආයක්ෂිත රහඳඹක් ගර නේ ය තිබුණි. 

යහජය උකස වහ ආගඹ ජන ඵළංකු 

2017 ජනහරි 01 දිනට මරය ප්රහලනර 

රු.මිලිඹන 24.23  ගනොළඳු ඳහරන 

ගිණුභක් ගනමන මනේ ඹටගමන දක්හ 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

5.66 ක් වහ රු.මිලිඹන 7.54 ක් ගභඹට 

පිළිගලින් වය වහ ඵළය ය තිබුණි. 

මරය ප්රහලනර ගනමන මනේ ඹටගමන 

දක්හ තිබුණු රු.මිලිඹන 22.35  වය 

ගලේඹට ප්රභහාමන ගතොයතුරු ගනොභළති වීභ 

නිහ ගභභ මුදර අඹය ළනීගේ වළකිඹහ 

අගණනිලසචිත වුණි. 
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ගණානඹට ඉදිරිඳමන ශ යහ ළනීගේ ඵදු 

(ප්රධහන හර්ඹහරඹ) උඳ ගල්නඹට අනු 

2017 ගදළේඵර් භහඹ අහනඹට ගගණඹ 

යුතු මුදර රු.මිලිඹන 1.15 ක් ගණඹ. ගගේ 

නමුමන, 2017 ගදළේඵර් 31 දිනට මරය 

ප්රහලනර රු.මිලිඹන 2.80  අහභහනය 

වය ගලේඹක් දක්හ තිබුණි. තද ලහහර 

රු.204,488  අහභහනය වය ගලේ තිබුණු 

ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට ගනක්ඳමන 

උඳර.පත වීගේ ගිණුගභහි රු.මිලිඹන 14.26 

 අහභහනය වය ගලේඹක් තිබුණු අතය 

මරය ප්රහලනර දක්හ තිබුණු ගනමන 

ාඹළතිඹන් ඒ අනු භහන ානින් 

ළඩිගඹන් දක්හ තිබුණි. 

2016 වහ 2017 ර්ර ඵළංකුගව වහ 

ඵරඳත්රරහභී ගණගලේෂිත ඵළංකු අංලගේ ද්රීයර 

තමනමනඹ ගු 17 හි දළක්ගව. 

 2017 2016 

ද්රශීර අනුඳහත ඵළංකු ඵරඳත්රරහී  විගලේෂිත 

ඵළංකු අංලඹ 

ඵළංකු ඵරඳත්රරහී  විගලේෂිත ඵළංකු 

අංලඹ 

ද්රශීර ත්කම්/ තළන්ඳත් 22.10 61.6 22.82 61 

ගු  17 - ඵළංකුගව වහ ඵරඳත්රරහභී ගණගලේෂිත ඵළංකු අංලගේ ද්රීයර තමනමනඹ 

ගශඳර ගොට ඳහද න්ගන් ඵළංකුගව 

තළන්ඳමන භත න අතය ඵරඳත්රරහභී 

ගණගලේෂිත ඵළංකු අංලඹ මලි රක්ය 2 කින් 

(basis points) 2013 ර්ගේ ිනට 2017 

ර්ඹ දක්හ ළඩි වී තිබුණි. තද ඵළංකුගව 

මනේ භත ගශඳර ගොට ඵරඳත්රරහභී 

ගණගලේෂිත ඵළංකු අංලගේ මලි රක්ය 17 

කින් 2013 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

ළඩි වී තිබුණි. 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට රු.මිලිඹන 

33,577  මුළු හිඟ හිටි ාඹ මුදලින් 

රු.මිලිඹන 7,469 ක් අක්රීඹ ාඹ ගර 

වඳුනහගන තිබුණු අතය එඹ මුළු හිඟහිටි 

ාඹ මුදලින් ිනඹඹට 22 ක් නිගඹ ජනඹ ගණඹ. 

ඵළංකු ගණිනන් ඳමනහගන ඹන ගිණුේ 

ක්රභඹ අනු ලහහ දළන්වීේ ගිණුගේ (Branch 

advice account) ඵළය ගලේ ගඳන්නුේ ශ 

යුතු වුමන, රු.7,529,740  අහභහනය වය 

ගලේඹක් ලහහ දළන්වීේ ගිණුගේ 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

ඵළංකු ළඳුේ ගණසතයගේ ඉදිරිඳමන ගනොශ 

ගනක්ඳමන ගදක් ගනුගන් දිගු හරඹක් 

හිඟහිටි රු.මිලිඹන 1.79  ගලේඹක් තිබුණු 

අතය එඹ නියවුල් කිරීභකින් ගතොය ඉදිරිඹට 

ගනළගණමන තිබුණි. 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට හිමිේ ඉල්ලීගේ 

වුනයර රු.මිලිඹන 23.59  අහභහනය 

ඵළය ගලේඹක් තිබුණු අතය එභ නිහ මරය 

ප්රහලනර දක්හ තිබුණු ාඹ හිමිඹන් එභ 

ානින් ළඩිගඹන් දක්හ තිබුණි. 

නිහ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු 

1997 අං 7 දයන නිහ ංර්ධන මරය 

ංසථහ ඳනගමන 16(2) න්තිගේ IV 

ගොට අනු ඵළංකුගව නිකුමන ශ 

ප්රහේධනඹ රු.මිලිඹන 1,000 ක් ගණඹ යුතු ගව. 

ගගේ නමුමන, 2017 ගදළේඵර් 31 දිනට 

ඵළංකුගව ප්රහශිත ප්රහේධනඹ රු.මිලිඹන 

962.09 ක් වී තිබුණි. 

 

 

 

භව ඵළංකුගව උඳගදස අනු 2014 ජනහරි 

17 දින නිකුමන ශ අං 

02 17 402 0073 002 දයන ලිපිඹ ප්රහය 

මරය අංල ඒහඵශධ කිරීගේ ේඵන්ධඹ 
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(conjunction) වහ ව ප්රධහන ළරළසභ  

අනු ඵළංකු රු.මිලිඹන 5,000  භධය 

ප්රහේධන ගලේඹක් (core capital balance)  

2018 ජනහරි 01 දින එහි ඳමනහ ත 

යුතුඹ. එගේ වුමන, ඊට අනුකරවීභ වහ 

කිිනදු ක්රිඹහභහර්ඹක් ක්රිඹහමනභ ය 

ගනොතිබුණි. 

භහන ේඳමන ක්රිඹහලිඹ ඉවශ නළංවීගේ 

ඳයභහර්ථගඹන් 2016 ළප්ත තළේඵර් ිනට 2018 

භහර්තු දක්හ ඵළංකුගව භහන ේඳමන 

ර්ධනඹ වහ ඳරිඳහරනඹ වහ 

උඳගශලයගඹකුට රු.මිලිඹන 3.83 ක් 

ගහ තිබුණි. ගගේ නමුමන, අලය 

හර්ඹඹන් ඉසට කිරීභට ඔහු අභර්ථ වී 

තිබුණු අතය එභ හරඹ තුර අනලය 

ගණඹදභක් දයහ තිබුණි. 

භහගර චිත හරඳරිච්ගේදඹ තුශ හභහනය 

ගර්ටඹක් ප්රදහනඹ කිරීභ නිහ සථහය 

තළන්ඳමන 15,404 ක් ගනුගන් රු.මිලිඹන 

110.23  අතිගර් ගඳොලී ගණඹදභක් ය 

තිබුණි. 

තළන්ඳමනලින් ිනඹඹට 84 ක් සථහය 

තළන්ඳමනලින් භන්ගණත ව අතය ඉවශ 

පිරිළඹ සථහය තළන්ඳමන භත ඵළංකු 

ළඩිගඹන් ැකඳී ඳළතුණි. තද ඵළංකු 

ගටිහලීන තළන්ඳමන ඳදනභ භත ළඩිගඹන් 

ැකඳී ඳතින ඵ එඹ අඟින. 

ඵළංකුගව ඵහහිය අඩු ළඩි වීගේ ප්රභහාඹ 

(External reting of the bank) ළරකිඹ යුතු 

ගර පිරිහී තිබුණු අතය ජහති දිගුහලීන 

අඩුළඩිවීගේ ප්රභහාඹ BBB (1ka)  ගන් 

නළතළින ඵ කීභ සථහය ඵ Fitch reating 

report තවවුරු ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.1,069,505  

දළන්වීේ ඳශකිරීගේ ගණඹදේ දයහ ඵළංකු 

වහපතඳතය ාඹ (Condominium Loan) 

ප්රිනශධ ය තිබුණි. තද, ගේ ේඵන්ධගඹන් 

කිිනභ පිරිළඹ ප්රතිරහබ ගණලසගල්ාඹක් ිනදු 

ය ගනොතිබුණු අතය, කිිනභ ප්රතිඹක් මුදුන් 

ඳමුණුහ ගන ගනොතිබුණි.  

2016 ඔක්ගත ඵර් 27 දිනළති යහජය යහඳහය 

නක්රගල් අං 1 2015(i) හි 2 න්තිඹ 

ප්රහය නිරධහරිගඹක් නිර හවනඹට 

හිමිේ රඵින නේ, නිර හවනඹ ඳහගණච්චි 

කිරීභට ගව  භහින රු.50,000  ප්රහවන 

දීභනහ රඵහළනීභට වහ තනතුයට අදහශ 

භහින ඉන්ධන දීභනහ රඵහළනීභට 

ළභළමනත දිඹ යුතු ගව. 2016 අග සතු 23 

දිනළති භහන ේඳමන වහ ඳහරිශ්රමි මිටුගව 

HRSCP අං 15/47/HR/2016 දයන ලිපිඹ 

භඟින් ඵළංකු ඊට ඳටවළනි එළනි දීභනහ 

ගවීභට අනුභළතිඹ දී තිබුණි. තද 

නිරධහරීන් 4 ගදගනකුට 2017 ර්ගේදී 

ප්රහවන දීභනහ රු.300,000 ක් ළඩිගඹන් 

ගහ තිබුණි. 

ර්ඹ අහනඹට ඵළංකු යහජය ාඹ ගඳොලී 

ඳහරන නහභ භහත්රහ ගිණුගේ (ගරජය ගිණුේ 

අං 1420100004) ගලේඹ ු නය ගණඹ යුතු 

ගව. ර්ඹ තුශදී ිනඹඹට 1 ක් ඳභාක් 

නිදවස ය තිබ අතය රු.මිලිඹන 9.24  

ගලේඹක් නිදවස ය ගනොතිබුණි. 

ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු  

ඉදිරිඳමන යන රද 2017 ර්ගේ මරය 

ප්රහලන අනු ඵළංකුගව ගභගවයුේ භත 

ඵදුරට ගඳය ු ශධ රහබඹ රු.මිලිඹන 

2,190.73 ක් වු අතය ඊට අනුරපී ඉකුමන 

ර්ගේ ඵදුරට ගඳය ු ශධ රහබඹ 

රු.1,255.60 ක් වගඹන් ඉකුමන ර්ඹට 

හගඳක් රු.මිලිඹන 935.12 ක් ගවමන 

ිනඹඹට 74  මරය ප්රතිපරගේ ර්ධනඹක් 

භහගර චිත ර්ගේ දී හර්තහ වී තිබුණි.  
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භහගර චිත ර්ගේදි ාඹ අමනතිහයේ භත 

ගඳොලී ආදහඹභ රු.මිලිඹන 4,573 කින් ළඩි 

වීභ වහ ාඹ වහ අමනතිහයේ රු.මිලිඹන 

22,222 කින් ළඩි වීභ සථහය තළන්ඳමන භත 

ගඳොලී ආදහඹභ රු.මිලිඹන 2,179 කින් ළඩි 

වීභ, සථහය තළන්ඳමන රු.මිලිඹන 7,844 කින් 

ගඳය ර්ඹ වහ ළදීගේදී ළඩි වීභ ගභභ 

ර්ධනඹට ප්රධහන ලගඹන් ගවේතු වී තිබුණි.  

ගගේ නමුමන, 2017 ර්ගේ 2 න හර්තු 

වහ ිනඹඹට 10 ක් වු අභ ප්රේධන 

ප්රභහාහමනභතහ අනුඳහතඹ (Minimum 

Capital adequacy ratio) ඳමනහ ළනීභට 

ඵළංකු අභමන ව අතය 2017 ජුනි 30 න 

ගණට ිනඹඹට 9.26 ක් ගණඹ. 2017 ර්ගේ 

ගතන හර්තුගව එඹ ිනඹඹට 8.67 වුමන 

අභ අලයතහ ිනඹඹට 11.25 ක් ගණඹ. එඹ 

11.27 ක් ගර හර්තහ ව අතය අභ 

යසථහපිත අලයතහඹ ිනඹඹට 11.25 ට 

ඉතහ ආන්න වී තිබුණි. 

ඵරඳත්රරහභි ගණගලේ ඵළංකු හභහනය 

අනුඳහතඹ වු ිනඹඹට 3.2 භඟ ළදීගේදී 

2017 ර්ගේදී ිනඹඹට 6.45 ක් වු ඉවශ 

ු ශධ ගඳොලී අනුඳහතඹක් නිරීක්ාඹ ගණඹ.  

ආංශි අනුඳහතඹ ව 54.4 භඟ ළදීගේදී 

2017 ර්ඹට ඵළංකුගව ගභගවයුේ ගණඹදමින් 

ගේ පිරිළඹ ිනඹඹට 72.70 ක් වී තිබුණි. 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට දශ ාඹ වහ 

අමනතිහයේ එතු රු මිලිඹන 130,325 ක් 

වු අතය එිනන්ද               රු.මිලිඹන 4,191 

ක් ගවමන ිනඹඹට 3.22  ාඹ වහ 

අමනතිහයේ අක්රීඹ ගනොන ාඹට 

භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ න ගණට ඳමන 

වී නිබුණි. ගඳය ර්ඹ වහ ළදීගේදී 

ඵළංකුගව අක්රීඹ ාඹ අනුඳහතඹ ිනඹඹට 2.86 

 ිනට ිනඹඹට 3.22 ක් දක්හ 2017 

ර්ගේදී ළඩි වී තිබුණි. 

2008 අං 41 දයන ප්රහගශීයඹ ංර්ධන 

ඵළංකු ඳනතට අනු ඵළංකුගව ප්රධහන 

ඳයභහර්ථ නුගේ                 ශ්රී රංහගව 

භසථ ප්රහගශීයඹ ආර්ථි ංර්ධනඹ 

ෘෂිර්භඹ ංර්ධනඹ කිරීභ. ර්භහන්ත, 

ගගශ, හණිජ, ඳු  ේඳමන, ධීය ටයුතු 

ප්රර්ධනඹ වහ හන්තහන්ට ඵරඹ රඵහදීභ 

වහ කුඩහ මරය ආඹතන වහ කුඩහ වහ භධය 

ඳරිභහා යහඳහය භඟින් මරය වහඹ රඵහදීභ 

ගව. ගගේ නමුමන, 2017 ර්ගේ මුළු 

ඉරක්ත ාඹලින් ිනඹඹට 50 ක් 

ඳභාක් ප්රහගශීයඹ ංර්ධන ඵළංකු ඳනත 

භඟින් ඳළවළදිලි අයමුණු යමන ක්ගේත්ර 

වහ ගණගලේගඹන් නිර්ගශල ය තිබුණු ඵ 

අනහයාඹ ගණඹ. නිහ, ඳරිගබ ජන 

ක්රිඹහලිඹ, තළන්ඳමනරට එගයහි ාඹ, ඵදු 

ළනීේ, උස කිරීේ වහ අමනතිහයේ වහ 

ගේ ාඹ වහ ඉතිරි ිනඹඹට 50 ගන් 

ය තිබුණි. 

රංකහ පුත්ර ංර්ධන ඵළංකු 

ඵළංකුගව මුළු මනේලින් ිනඹඹට 56 ක් 

ඵළංකුගව සථහය තළන්ඳමන ආගඹ ජනඹ 

නිගඹ ජනඹ යින. මුළු මනේලින් 

ිනඹඹට 44 ක් ාඹ වහ අමනතිහයේ 

නිගඹ ජනඹ යින. එහි නුගදනුරුන්ට 

ාඹ ප්රදහනඹ කිරීභකින් ගතොය ඵළංකුගව 

මුදල්ලින් ගණලහර ප්රභහාඹක් අදහනභක් 

ගනොභළති ගඳොලී ගර්ට භත සථහය 

තළන්ඳමනර ආගඹ ජනඹ ය තිබුණි. ගභඹ 

ඵළංකුගව ප්රධහන ඳයභහර්ථඹක් ව උස වීේ, 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ, යහප්ත ත කිරීභ, 

නවීයාඹ වහ ර්භහන්ත, ෘෂිර්භඹ, 

හණිජ, ඉදිකිරීේ වහ ගනමන යහඳහය 

ංර්ධනඹ කිරීභට ඳයසඳය ගණඹ. 

මුළු ගඳොලී ආදහඹභ රු.මිලිඹන 834 ක් වී 

තිබුණු අතය ඉන් ාඹ ප්රදහනඹ කිරීේ වහ 

අමනතිහයේලින් ඉඳය ගඳොලී ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 405 ක් ගවමන ිනඹඹට 49 ක් 

නිගඹ ජනඹ ගණඹ. එක්මන ජනඳද ගඩොරය 

ාඹ වහ අමනතිහයේ ංගල ධනගඹන් 

රළබුණු ගණගශල ගණනිභඹ රහබඹ රු.මිලිඹන 12 

ක් වී තිබුණි. ඉවත ආදහඹේ ගනොභළති 

ඵළංකු රු.මිලිඹන 62  ගභගවයුේ ඳහඩුක් 
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රඵහ තිබුණි. 

ඉකුමන ර්ඹ වහ ළඳීගේදී ඵළංකුගව 

තළන්ඳමන රු.මිලිඹන 22 කින් ගවමන ිනඹඹට 

6 කින් භහගර චිත ර්ගේදී ඳවත ළටී 

තිබුණි. ඵළංකුගව තළන්ඳමන ඉතහ ආන්ති 

(Nery Marginal)  ව අතය එඹ දශ ාඹ වහ 

අමනතිහයේ ලින් ිනඹඹට 9 ක් නිගඹ ජනඹ 

ගණඹ. 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට ගනොගව 

රු.මිලිඹන 4,037  මුළු ාඹ වහ 

අමනතිහයේලින් රු.මිලිඹන 1,502 ක් 

ගවමන ිනඹඹට 37.2 ක් ක්රිඹහ ගනොයන 

ාඹ වී තිබුණි. ක්රිඹහ ගනොයන අනුඳහතඹ ව 

37.2 හභහනය ඵරඳත්රරහභී ගණගලේෂිත ඵළංකු 

අනුඳහතඹ ව 3.22 ට ඩහ දුයසථ ගණඹ. 

හභහනය ඵරඳත්රරහභී ගණගලේෂිත ඵළංකු 

අනුඳහතඹ ව පිළිගලින් ිනඹඹට 3.76 වහ 

ිනඹඹට 9.3 භඟ ළඳීගේදී භහගර චිත 

ර්ගේදී ිනඹඹට 8.51 ක් ව ඉවශ ු ශධ 

ගඳොලී ආන්තිඹක් වහ ිනඹඹට 35.74  

ු ශධ රහබ අනුඳහතඹක් හර්තහ ය තිබුණි. 

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට ිනඹඹට 83.96  

මුළු ප්රහේධන ප්රභහාහමනභතහ අනුඳහතඹ 

අභ අලයතහඹ ව ිනඹඹට 11.25 ට අපත 

භට්ටභ තිබුණි.  

ඵළංකුගව ද්රීයර මනේ අනුඳහතඹ අභ 

අලයතහඹ ව ිනඹඹට 20 භඟ ළඳීගේදී 

ිනඹඹට 1429.62 දක්හ තදුයටමන ළඩි වී 

තිබුණි. 

ප්රහගශීයඹ ංර්ධන ඵළංකුගව අගප්ත ක්හන් 

(Expectation)  එතුවීභ නිහ අධයක් 

භණ්ඩරඹ අනුභත ශ ඵළංකුගව  

උඳක්රභීයලි ඳයභහර්ථ වහ ංයුක්ත ටිනහේ 

රඵහත ගනොවළකි වී තිබුණි. 

2017 යහඳහය ළරළසගේ ාඹ වහ 

අමනතිහයේ, උස, සථහය තළන්ඳමන, 

ඉතිරිකිරීගේ තළන්ඳමන, අධයහඳන ආඹතන 

භඟ ේඵන්ධතහඹ ඇති කිරීභ වහ 

අධයහඳනි ාඹ ගඹ ජනහ ක්රභ ඉවශ 

නළංවීභට අගඵ ධතහ ගිගණසුේ අමනන් කිරීභ 

ඉවශ නළංවීභට, සුළු මරය ආඹතනරට 

නග මනඳහද ආගඹ ජන ගර ාඹදීභ, 

කිරි ගොවීන්ට එශළු වහ ඳශතුරු ළවීභට 

ාඹ ඳවසුේ ප්රදහනඹ කිරීභ, ංනහය 

ර්භහන්තඹ ළඩි දියුණු කිරීභට ාඹ 

ඳවසුේ ප්රදහනඹ කිරීභට හර්ෂි 

ඉරක්ඹන් දී තිබුණි. ගගේ නමුමන, ඉවත 

ක්ගේත්රර හර්ඹහධනඹ පිළිගලින් 

ඉරක් ශ රු.මිලිඹන 163, රු.මිලිඹන 31, 

රු.මිලිඹන 319, රු.මිලිඹන 24, රු.මිලිඹන 

45, රු.මිලිඹන 950, රු.මිලිඹන 28.58 වහ 

රු.මිලිඹන 390.4 ට ඩහ ගඵගවගණන් ඳවශ 

ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. 
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ළවිලි කර්භහන්තඹ 
 

යගට් සීඝ්ර ආර්ථි ංර්ධනඹ ගනුගන් 

අඳනඹන ගගශගඳොර ඉරක් ය 

නිමින්  ප්රධහන ළගණලි ගඵ ඹන්ගේ 

එරදහිනතහඹ, රහබදහඹමනඹ වහ 

තියහයබහඹ ර්ධනඹ කිරීභ ගභභ 

අංලගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිඑරඹ වී 

තිබුණි. එභ අගප්ත ක්හ ඉටු කිරීභ වහ ළගණලි 

හර්භහන්ත අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත 

ආඹතන 14 කින් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 ළගණලි ර්භහන්ත ගණඹඹන්ට අදහශ 

ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති වහ 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු ගණඳයේ 

කිරීභ ව ඇයීභ 

 ළගණලි ගඵ ර පරදහ ඉවශ නළංවීභ 

වහ අලය හනුඵර ව අගනකුමන 

ඳවසුේ ළරසීභ  

 ළගණලි ර්භහන්ත ක්ගේත්රගේ 

පරදහිනතහ වහ අන්තර්ජහති 

තයඟහරිමනඹ ඉවශ නළංවීභ 

 ළගණලි ගඵ  භත ඳදනේ ව එතුශ 

ටිනහභ ළඩි කිරීභ ේඵන්ධ 

ර්භහන්ත නඟහ ිනටුවීභ වහ අලය 

පිඹය ළනීභ 

 ගමන වහ යඵර් ේඵන්ධ ඵරඳත්ර නිකුමන 

කිරීභ 

 ගමන අඳනඹනඹ වහ අයඳමන නිකුමන 

කිරීභ 

 ගමන වහ යඵර් තු ළඵලි කිරීභ ේඵන්ධ 

ඵරඳත්ර නිකුමන කිරීභ ව ඳහරනඹ 

 ඵහුගඵ  හන් ව ංත ගොගණඳර 

ක්රභ තුළින්  ළගණලි ඉඩේ ප්රලසත 

භට්ටමින් ප්රගඹ ජනඹට ළනීභ  ව 

එභඟින් නිසඳහදනඹ වහ ගේහ නියුක්තිඹ 

ළඩි යලීභ 

 අභහතයහංලඹ ඹටගමන ඳතින යහඹන් 

අධීක්ාඹ, ේඵන්ධීයාඹ, 

භහර්ග ඳගශල ළඳයීභ ව ඊට අළින 

ුවහමනභ ගනසේ වඳුන්හ දීභ 

 අභහතයහංලඹට අනුඵශධ ආඹතන දවහ 

යහඹන් වහ යූවහමනභ ගනසේ 

වඳුන්හ දීභ 

 

අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත ආඹතන ගණිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

පිළිඵ අනහයාඹ වු ගණාන 

නිරීක්ාඹන් ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්ගව. 

ප්රධහන ළවිලි ගඵ ග තුගනහි 

නිසඳහදනඹ 
 

ශ්රී රංහගව ළගණලි ක්ගේත්රඹට අඹමන ගමන, 

යඵර් වහ ගඳොල් ේඵන්ධගඹන් 2017 

ර්ගේ නිසඳහදනඹ 2016 ර්ඹ භඟ 

ළදීගේදී ගමන වහ යඵර් පිළිගලින් ිනඹඹට 

5.16 කින්ද, ිනඹඹට 5.06 කින්ද ළඩි වී 

තිබුණු අතය ගඳොල් නිසඳහදනඹ ිනඹඹට 

18.63 කින් අඩු වී තිබුණි. ගණසතය ගු 18 හි 

ගව. එගභන්භ ඉකුමන ර්ගේදී ගඳොල් 

නිසඳහදනඹ දශ ගශීයඹ නිසඳහදනඹට ිනඹඹට 

0.7 කින් දහඹ වී තිබුාමන, භහගර චිත 

ර්ගේදී එඹ ිනඹඹට 0.6 දක්හ අඩු වී 

තිබුණි.  
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ගඵ ඹ නිසඳහදනඹ 2016 ර්ඹට 

හගප්ත ක් 

නිසඳහදනඹ (අඩුවීභ)  

ළඩිවීභ 

2016 ර්ඹට හගප්ත ක් 

නිසඳහදනගේ (අඩුවීභ)  

ළඩිවීභ ප්රතිලතඹක් ගර 2016 2017 

ගමන කි.ග්රෆේ මිලිඹන 292.6 307.7 15.1 5.16 

යඵර් කි.ග්රෆේ මිලිඹන 79.1 83.1 4 5.06 

ගඳොල් ගඩි මිලිඹන 3011 2450 (561) (18.63) 

ගු 18 - ප්රධහන ළගණලි ගඵ  තුගනහි නිසඳහදනඹ ඉකුමන ර්ඹ භඟ ළදීභ  
මුරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව හර්ෂි හර්තහ - 2017 
 

ක්ව ඵදු කලි අඹ ගනොරීරිභ  

ජනතහ තු ංර්ධන භණ්ඩරඹට වහ ශ්රී 

රංහ යහජය ළගණලි ංසථහට අඹමන තු  

571 ක් 1995 ර්ගේදී ප්රහගශීයඹ ළගණලි 

භහේ 23 ට ඵදු දී තිබුණි. එිනන් ළගණලි 

භහේ තුන, 1994 ගදළේඵර් 31 දිනට 

ු ශධ මනේ ටිනහභ රු.මිලිඹන 200 ක් 

ඉක්භහ ගනොතිබණු ඵළගණන් ඵදු කුලී ගිගණසුභ 

ඳරිදි එභ භහේලින් 1995 ර්ගේ ිනට 

ඵදු කුලී අඹශ ගනොවළකි වී තිබුණි. නමුමන 

2011 ර්ඹ න ගණට එභ භහේර ු ශධ 

මනේ රු.මිලිඹන 200 ට ඩහ ළඩි ඵ 

වඳුනහගන තිබුා ද, ගිගණසුේර ඵදුකුලී 

පිළිඵ අලය ංගල ධන ිනදුකිරීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබීභ නිහ  එභ භහේ 3 

ඹටගමන ඳතින තු 45 කින් යජඹට කිිනදු ඵදු 

කුළිඹක් අඹ වී ගනොතිබුණි.  කුරුාෆර 

ළගණලි භහගභන් 2017 ගදළේඵර් 31 

දිනට අඹගණඹ යුතු එතු රු.175,481,744 

 ඵදුකුලී මුදලින් රු.129,760,612 ඵදුකුලී 

මුදර 2009 ර්ගේ ිනට හිඟහිට තිබුණු 

අතය එභ ඵදු මුදල් අඹ ය ළනීභ වහ 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ දුර්ර භට්ටභ ඳළතුණි. 

 

විගේලහධහය යහඳෘතිර ප්රගතිඹ   
 

කුඩහ ගමන වහ යඵර් තු පුනර්ජීන යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන කුඩහ ගමන තු හිමිඹන් වහ 

ගශගඳොශ ගණගණධහංගියාඹ, ගශදගඳොශ 

ඉරක් යමන නිසඳහදන වහඹ ටයුතු 

ිනදු කිරිභ වහ කුඩහ ගමන වහ යඵර් තු 

හිමිඹන්ට ාඹ ඳවසුේ රඵහ දීභ වහ 

භහගර චිත ර්ඹ ගනුගන් රු.මිලිඹන 

810.89  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට එහි 

මුරය වහ ගබෞති ප්රතිඹක් රඵහගන 

ගනොතිබුණි.  

 

ළලිගභ ගඳෝවගකොශ භළරවීගම් වහ 
කුණු වීගම් ගය ග භර්ධන ළඩටවන 
 

ළලිභ ගඳොල්ගොශ භළරවීගේ වහ කුණු 

වීගේ ගය  භර්ධන ළඩටවන වහ  

2008 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හල්ර, භහතය වහ වේඵන්ගතොට ඹන 

දිස්රික් 03 ගනුගන් එතු රු.මිලිඹන 

475.36 ක් ළඹය තිබුණි. එභ ගය ඹ 

ළශඳීභ නිහ ඉමන ශ ස ාන 293,306 

ක්ද, ඒ ගනුගන් රු.මිලිඹන 327.73 ක් 

න්දි ගරද ගහ තිබුණි. එගවමන එභ 

ගය ඹට ඔගයොමනතු ගදන හර්ථ ගඳොල් 

ප්රගදදඹක් ගොඹහ ගන තිබුාමන, 

ේපර්ාගඹන් ගය  භර්ධනඹ කිරීභට 

ගනොවළකි ගණඹ. 

 

ශ්රී රංකහ යඵර් ප්රධහන  ළරළසභ 

ක්රිඹහත්භක රීමභ  
 

2016 ජුලි 26 දින අභහතය භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

ශ්රී රංහ යඵර් ප්රධහන ළරළසභ ක්රිඹහමනභ 

කිරීගේ අයමුණින් යඵර් ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ආයේබ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි.  
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එභ හර්ඹහරඹ වහ  අනුභත  තනතුරු 05 

ක් ගනුගන් හර්ඹ භණ්ඩරඹ භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන ඵහ ගන 

ගනොතිබුණි. ගේ නිහ ශ්රී රංහ යඵර් ප්රධහන 

ළරළසභ ක්රිඹහමනභ කිරීභ ර්ඹට ළඩි 

හරඹකින් ප්රභහද ය තිබණි.   

කුලිඹට ගත් ගගොඩනළගිලි 

2016 අග සතු භහගේ ිනට 2017 

ගදළේඵර් 31 දින දක්හ හරඹ තුශ 

අභහතයංලඹ ඹටගමන ව ආඹතන ගදක් 

ගනුගන් කුලිඹ ට රඵහමන ගොඩනළගිලි 

බහගණතඹට ගනොගන රු.මිලිඹන 2.49  

කුලිඹක් ගහ තිබුණි. ඵමනතයමුල්ර  

ප්රගශලගඹන් 2009 ගඳඵයහරි 27 දින 

රු.මිලිඹන 59.3 ක් ගහ මිරදී ගන තිබුණු 

ඳර්නස 75  ඉඩභ නිසක්රිඹ තිබිඹදී එහි 

යඵර් ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තුගව ප්රධහන 

හර්ඹහරඹ ඉදිකිරීභට ටයුතු ගනොය ර් 

අඩි 13,157  ගොඩනළගිල්රක් එභ 

ප්රගශලගඹන්භ 2017 ගඳඵයහරී භහගේ ිනට 

රු.මිලිඹන2.65  භහින කුලිඹක් ඹටගමන 

ර් 03  හරඹක් ගනුගන් රු.මිලිඹන 

95.32 ට ඵදු  ගිගණසුභට එශම රඵහ ගන  

තිබුණි.  

ගත්, යඵර් වහ ගඳෝව තු කළඵලි රීමභ 

ඳශහමන ඳහරන ආඹතනර ඉඩේ ළඵලි 

කිරීභ වහ අයඹ රඵහදීගේදී ගමන, යඵර් 

වහ ගඳොල් තු  (ළඵලි කිරීභ ඳහරන) 

භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ රඵහගන 

ගනොතිබුණි. 2005 අං 20 දයන ගමන,යඵර්, 

වහ ගඳොල්තු (ළඵළලි කිරීගේ ඳහරන) 

(ංගල ධන) ඳනතින් ංගල ධනඹ යන 

රද 1958 අං 2 දයන ගමන, යඵර් වහ 

ගඳොල්තු (ළඵළලි කිරීභ ඳහරන ) ඳනගමන 

12(8) වහ 24 න්ති ප්රහය ගමන, යඵර් 

(ළඵලි කිරීභ ඳහරන) භණ්ඩරඹ අදහශ 

හර්ඹඹන් ඉටු කිරීගේ ගයගුරහින පිළිඵ 

ළට් ඳත්රගේ ඳශය ඳහර්ලිගේන්තු 

අනුභළතිඹ රඵහගන ගනොතිබුණි. 
 

ගේශීඹ  ගත් අඳනඹනඹ අඩු වීභ 

භහගර චිත ර්ගේ භසත ගමන 

අඳනඹනඹ  ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් ළඩි 

වී තිබුා ද, ගශීයඹ නිසඳහදිත ගමන 

අඳනඹනඹ කි.ග්රෆ. 2,679,128 කින් ඳවත 

ළටී තිබුණි. ප්රති අඳනඹන ගමන ප්රභහාඹ 

කි.ග්රෆ. 2,892,715 කින් එනේ  ිනඹඹට 36 

කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි.  ප්රති අඳනඹනඹ 

කිරීභ වහ ආනඹනඹ යන රද ගමන 

ප්ත  යභහාඹ ඳසුගිඹ ර්ඹට ඩහ ිනඹඹට 65 

කින් ඉවශඹහභ ඊට ඵරඳහ තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේ වහ ඉකුමන ර් ගද 

ගශීයඹ ගමන අඳනඹන ප්රභහාඹට හගප්ත ක් 

ආනඹනි ගමන අඳනඹන ප්රභහාඹ ඉවශ 

ඹහභ රඳ ටවන 15 හි දළක්ගව.  

 

රඳටවන 15. - ගශීයඹ වහ ආනඹනි ගමන අඳනඹනඹ 
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ගත් අගශවි ප්රර්ධනඹ 

“ිනගර න් ගමන ග ලීඹ ප්රර්ධන 

ළඩටවන“ ඹටගමන 2015 ර්ගේ ිනට 

2018 ර්ඹ දක්හ හර ඳරිච්ගේදඹ වහ 

නිසඳහදන වහ නිර්භහාහමනභ ටයුතු 

ගනුගන් ගඳෞශලි භහභක් භඟ 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 2.26 ක් ගවමන රු.මිලිඹන 

328.42  ගොන්ත්රහමන ටිනහභක් භත ශ්රී 

රංහ ගමන භණ්ඩරඹ ගඳෞශලි භහභක් 

භඟ 2015 ගනොළේඵර් 06 දින ගිගණසුභට 

එශම තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අහන 

න ගණට ඒ වහ රු.මිලිඹන 195.52 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. ගභභ හර්ඹ ඉටු කිරීභට 

භහමී භහධය ටයුතු වහ ආඹතනඹක් 

ගත යහ ළනීභට ගනොවළකිවීභ නිහ 

අගප්ත ක්ෂිත හර්ඹඹන් ේපර්ා ය 

ගනොතිබුණි. එභ ගවේතුගන් උක්ත භහභ 

ගණිනන් රඳහහිනී ගශ දළන්වීගේ 

නිර්භහාහමනභ ටයුතු 2016 අගප්රේල් භහඹ 

නගණට අන් ය තිබා ද,  2018 

අග සතු 31  දින න ගණටමන එභ දළන්වීභ 

ප්රනහයාඹ කිරීභට ගනොවළකි වී තිබුණි . 

 

ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම්  

2013 ර්ගේ දී රු.මිලිඹන 58.37 ක් 

ළඹය ගොශම තුයඟ තයඟ පිටිගේ 

සථහඳනඹ ශ  ගමන අගරගණ භධයසථහනගේ 

ටයුතු භහගර චිත ර්ගේ දී අමනහිටුහ 

හ දළමීභට පිඹය ගන තිබුණි. ගමන 

ප්රර්ධන උඳහඹ භහර්ඹක් ගර ආයේබ 

යන රද ගභභ යහඳෘතිඹ ආයේබගේ ිනටභ 

ඉරක් ත ගශදඳශ ව ඉදිරි උඳනතීන් 

පිළිඵද ළරකිල්රට නිමින් ඩහ පරදහයී 

අයුරින් ක්රිඹහමනභ ශ වළකි අනහත ළඩ 

පිළිගරක් භණ්ඩරඹ තු ගනොතිබීභ 

ගවේතුගන් ගභභ යහඳෘතිඹ පරදහයී 

ආහයගඹන් ක්රිඹහමනභ කිරීභට ගනොවළකි වී 

තිබුණි. ගභභ භධයසථහනගඹන් භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට රු.මිලිඹන 42.99  

මරය අරහබඹක් භණ්ඩරඹට දළරීභට ිනදුවී 

තිබුණි. 

නළත ගහ වනහධහය ගගවීභ   

භහගර චිත ර්ගේ ගවක්ටඹහර් 1040 ක් වු 

ගමන නළත හ කිරීගේ ඉරක්ගඹන් 

ගවක්ටඹහය 748 ක් ඳභාක් නළත ගමන හ 

ය තිබුණි. 2015 ර්ගේ ිනට ගමන නළත 

හ වනහධහය රඵහ ළනීභට අපතහරිඹ 

නිකුමන ශ අය ඳමන ප්රභහාඹ හර්ෂි 

ළඩි වී තිබුාද, අපතහරිඹ ගණිනන් 

වනහධහයරහභීන් ඒ වහ ගඹොමුයවීභට 

ප්රභහාමන ක්රිඹහභහර් ගනොළනීභ නිහ ගමන 

හරුන් ගණිනන් බිේ ළසීභ වහ ඳහංු  

ංයක්ාගඹන් ඳසු ගමන නළත හ 

වහ ගඹොමු වීභ අඩු වී තිබුණි.  

 

ගබ ග පුනරුත්ථහඳනඹ වහ 
වනහධහය ගගවීභ  

 
භහගර චිත ර්ගේදි ගබ  

පුනරුමනථහඳනඹ වහ වනහධහය ගර 

රු.මිලිඹන 11.70 ක් ගහ තිබණු අතය 

ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් එඹ ිනඹඹට 40 

කින් ළඩි වී තිබුණි. එගේ වුද, භහගර චිත 

ර්ඹ වහ ඳළර 912,500 ක් ඳහලු ළඳයීභ 

වහ ඉරක් ශද, එිනන් ඳළර 564,145 ක් 

ඳභාක් ඳහලු ළඳයීභ නිභය තිබුණි.ඒ 

අනු හර්ඹහධනඹ ිනඹඹට 62 ක් ඳභාක් 

වී තිබුණි. 

 

ගඩොරභයිට් බහවිතඹ වහ වනහධහයඹ 

භහගර චිත ර්ගේ දී  ගොවීන් ගත 

රඵහදිඹ යුතු ගඩොරභිනට් ප්රභහාඹ  ගභට්ට්රික්  

ගටොන් 1035ක් ගර ඉරක් ගොඩනහ 

තිබුාද,  එභ ළඳයුගභන්  ගභට්ට්රික් ගටොන් 

25.3 ක් ඳභාක් ඳඹහ දී තිබුණි. එඹ 

ඉරක්ත ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 2.4 ක් වී 

තිබුණි. ගේ අනු හර්ථ හක් වහ 

ගඩොරභිනට් බහගණතඹ ගතයේ ළදමන වුමන, 

කුඩහ ගමන තු හිමිඹන්ගේ ගඩොරභිනට් 

බහගණතඹ දිරිභමන කිරීභට අපතහරිඹ ගණිනන් 

ප්රභහාමන පිඹය ගන ගනොතිබුණි. 
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යහේති ළඩටවන් 

යහප්ත ති වහ උඳගශලන ගේහ ළඩටවන් 

ව ඳහංු  ශභාහයන ළඩටවන් 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ භහගර චිත 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 16.56 ක් ළඹ ය 

තිබුණු අතය ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් එඹ 

රු.මිලිඹන 9.77 කින් එනේ ිනඹඹට 143 

කින් ළඩි වී තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදි  

අපතහරිගේ ප්රති හර්තහ අනු ඳමනහ තිබු 

පුහුණු ළඩටවන්ර  හර්ඹහධනඹ ඉකුමන 

ර්ඹට හගප්ත ක් භහගර චිත ර්ගේදී 

ිනඹඹට 4 කින් අඩු වී තිබුණි 

කෘෂි උඳකයණ ගඵදහවළමභ 

2017 ර්ගේදී නුයඑළිඹ දිස්රික්ගේ 

ගොවීන් ගත රු.මිලිඹන 100.39  ෘෂි 

උඳයා ගඵදහවළරීභ වහ මිරදි  ගන 

තිබු 5000L තුය ටළංකි 20 ක් 

ගඵදහවළරීගභන් ගතොය 2018 භහර්තු 13 දින 

න ගණටමන ප්රහගශශිඹ  හර්ඹහරඹට අඹමන  

භධයසථහනඹන්හි  ඵඩහ  ය තිබුණි.  

 

ගත් කර්භහන්තඹ නගහසි කවීභ දවහ ව 

යහඳෘති  

 
2013 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හරඳරිච්ගේදඹට අදහශ ංයුක්ත ළරළසභ 

අනු  ඳර්ගේා 185 ක් ඉටු කිරීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුණි. එභ ඉරක්ගඹන් 

ිනඹඹට 16 ක් ගවමන ඳර්ගේා 27 ක් ගණගණධ 

සීභහහරී හධ භත අතයභඟ අතවළය 

දළමීභට ගව  ල් දළමීභට ිනදු වී තිබුණි. 

තද, බහණ්ඩහහයගඹන් හර්ෂි 

ඳර්ගේා වහ ංර්ධන ටයුතු වහ රළබී 

තිබුණු ප්රදහනඹන්ගන් රු.මිලිඹන 12.47 ක් 

ළඹ ය ආයේබ යන රද ඳර්ගේා 12ක් 

අතයභඟ නතහ තිබුණු අතය තමන 

රු.මිලිඹන 24.35 ක් ළඹ ය ආයේබ යන 

රද ඳර්ගේා 15ක් ල්දභහ තිබුණි. ගභභ 

ඳර්ගේාඹන් අමනවළරීභ ගව  ල්දළමීභ 

ිනදුවී ර් 3ක් ඳභා හරඹක් ත ය 

තිබුාද, භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ න 

ගණටමන නළත අණ්ඩ ඉටුකිරීභට භණ්ඩරඹ 

පිඹය ගන ගනොතිබුණි. 

 

ජී යහඹන අංලඹ ගණිනන් නිභය තිබුණු 

එතු ශ ටිනහභ භත ගමන නිසඳහදන 

10ක් (Tea wine, instant black tea, 

carbonated tea, scented tea, instant milk 

tea, tea sauce, tea baby soap, tea seed oil, 

tea protein catching extract)  

හණිජයාඹ වහ ළඩිදියුණු කිරීභට 

ටයුතු ිනදු ගනොය ඳළති ඵළගණන් 

ඳර්ගේාඹන්හි ප්රතිපර ක්ගේත්රඹට 

ගඹොදහළනීභට ගනොවළකි වී තිබුණි. 

 

ශ්රී රහංකීඹ මා..ස.මා. වහ හම්ප්රදහයික ගත් 

නිඳදවීභ වහ අගරවි රීමභ  
 
ළුගඵ ගණටිඹහන ගමන ර්භහන්තලහරහ 

භහභ ඹටගමන ඳහරනඹ න 

ළුගඵ ගණටිඹහන සී.ටී.සී. ගමන 

ර්භහන්තලහරහ, දෆයංර ගමන 

ර්භහන්තලහරහ, හිනිදුභ හිල්ස ගමන 

ර්භහන්තලහරහ වහ භළණික්දිගර ගමන 

ර්භහන්තලහරහ ඹන ිනඹළු ේවල් 

භහගර චිත ර්ගේදී ඌන ධහරිතහඹකින් 

ක්රිඹහය තිබුණු අතය ළුගඵ ගණටිඹහන ගමන 

ර්භහන්ත ලහරහ ඳභාක් රහබ රඵහ 

තිබුණි. ගමන භණ්ඩරගේ නිර්ාහඹ අනු 

ගඹදවු අමු දළු කිගර  ග්රෆේ 100 කින් අභ 

ලගඹන් නිමි ගමන කිගර  ග්රෆේ 21.5  

නිසඳහදන භට්ටභක් ඳමනහ ත යුතු නමුමන, 

භහගර චිත ර්ගේදී භහභ 

ඳමනහගන ඹනු රඵන ගමන ේවල් 04 

භ ිනඹ නිසඳහදනඹ ප්රලසථ භට්ටභට 

ඳමනහ ගන ගනොතිබුණි. 
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ගත් ලක්ති අයමුදර 

අයමුදරට අඹමන ර්භහන්තලහරහ 14 ක් වහ 

ගඳොගවොය ව ගශීයඹ ගමන අගරගණ ඹන ිනඹළු 

අංල ඳහඩු රළබී ගභන් දළඩි මරය අර්බුදඹක් 

උශත වී තිබුණි. අයමුදර ප්රතියූවත කිරීභ 

වහ 2016 අග සතු  9 දින අභහතය 

භණ්ඩර තීයාඹ අනු ගඹ ජනහ 09 කින් 

භන්ගණත ළඩපිළිගරක් ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණි. ඒ අනු ර්භහන්තලහරහ ඵදු දීභ 

ිනදුය තිබුණි. 

 

ගත් කර්භහන්තලහරහ ඵදු දීභ 

ර්භහන්තලහරහ වහ ගශඳර ඵදුදීභ ආයේබ 

කිරීභට පුර්ගඹන් ඒ ඒ ර්භහන්තලහරහර 

මනේ වදුනහගන තක්ගේරු කිරීභ වහ ඵදු 

ආදහඹේ වහ මුරය ප්රහවඹ ඇසතගේන්තු 

ඇතුශමන ප්රේඳහදන හර යහමුක් පිළිගඹර 

කිරීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

ර්භහන්තලහරහ 12 හි ශභනහහරීමනඹ ඵදු 

ඳදනභ භත ඵහහිය ඳහර්ල ගත ඳළරීභ 

වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ 

තිබුාද. ර්භහන්තලහරහ ඵදු දීගේදී එශම 

තිබ ගිගණසුේ අනු එභ ර්භහන්තලහරහන් 

හභහනය ගශඳශ ඵදුදීගේදී අනුභනඹ යන 

ආහයඹට ඵදු දී තිබුණි. ර්භහන්තලහරහ ඵදු 

දීගේදී එශම තිබ ඵදු ගිගණසුේ වහ අගඵ ධතහ 

ගිගණසුේ අනු අඹගණඹ යුතු ශභනහයා 

හසතු  භහින ඵදු මුදර එභ ගිගණසුගේ 2 

න ගොන්ගශිනඹ අනු ගිගණසුභ අමනන් 

ශ දින ිනට ානඹ ය ටවන් ය තිබ 

අතය, ර්භහන්තලහරහන්හි නිසඳහදන 

ටයුතු ආයේබකිරීභ ප්රභහද න 

අසථහන්හි ඵදු මුදල් ගවීභට භහ 02  

වන හරඹක් රඵහගදන ඵට 3 න 

ගොන්ගශිනගඹන් වන් ය තිබුණි. 

එගවමන වන හරඹ වහ ඵදු මුදල් අඹ 

ගනොයන ඵ වන් ය ගනොභළති වුද, 

කිිනදු ර්භහන්තලහරහ ඵදු 

ළණුේරුන් ගණිනන් වන හර සීභහ 

වහ ඵදු මුදල් ගහ ගනොතිබුණි. ඒ අනු 

වන හර සීභහ වහ ර්භහන්තලහරහ 

11ක් වහ ගඳොගවොය ඵඩහ ේඵන්ධගඹන් 

රු.මිලිඹන 10.85 ක් ව භහින ඵදු මුදර ගමන 

ලක්ති අයමුදරට අහිමි වී තිබුණි. 

 

ර්භහන්තලහරහ ඵදුදීභ ේඵන්ධගඹන් එශම 

තිබ ඵදු ගිගණසුේහි 7 න්තිගේ වන් ඳරිදි 

භහින අමු දළු ධහරිතහට රිරන 

ටිනහභ ප්රභහාඹට ගමන ලක්ති අයමුදර 

නමින් ඵළංකු ඇඳයඹක් ගව  

යක්ාහයාඹක් රඵහ දිඹ යුතු වුමන, 

ර්භහන්තලහරහ  11ක් ඵදු දීගේදී ගභභ 

න්තිඹන්ට අනුකර රඵහ දිඹ යුතු 

රු.මිලිඹන 156.61 ක් ටිනහ ඇඳය 

රඵහළනීභට ටයුතු ය ගනොතිබණි. 

 

ගඳෝව අසළන්න 

ගඳොල් ර්භහන්තඹ දශ ගශශිඹ නිසඳහදනඹ 

වහ ළගණලි ක්ගේත්රගඹන් ඉවශතභ 

දහඹමනඹ රඵහ ගදන්නහ වීභ ව නිසඳහදන 

අගරගණ ගණගණධහංගීයාගේදී ග ලීඹ 

නහඹඹහ ගණභට ගණගණධ ළඩටවන් 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. නමුමන ගඳොල් 

අසළන්න 2016 දී ගඳොල් ගඩි මිලිඹන 

3,011 ක් වී තිබුාමන, 2017 ර්ගේදී ගඳොල් 

ගඩි මිලිඹන 2,450 ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි. 

ගණසතය රඳටවන 16 හි දළක්ගව.    

 

 

 

 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 141 

 


ළවි
ලි
 ක
ර්
භ
හන්
ත
ඹ
 

 

 

රඳටවන 16 - ගඳොල් නිසඳහදනඹ අඩුවීභ  
මරහශ්රඹ . ගඳොල් ඳර්ගේා ආඹතනඹ 

ප්රහද දීභනහ ළඩිපුය ගගවීභ 
 

2017 ගදළේඵර් 11 දිනළති අං පීඊඩී 

03/2017 දයන යහජය යහඳහය නක්රගල්ඹ 

ප්රහය ප්රහද දීභනහ ගර ගඳොල් 

ඳර්ගේා භණ්ඩරඹට අනුයුක්ත තු 

ශභනහයා අංලගේ සථිය නිරධහරීන් 36 

ගදගනකුට රු.10,000 ඵළගින් රු.360,000 ක් 

ප්රහද දීභනහ ගගණඹ යුතු තිබුණි. නමුමන 

ඔවුන්ගේ මලි ළටුඳ ඳදනේ ය ගන  

ප්රහද දීභනහ ගවීභ නිහ රු. 523,272 ක් 

ළඩිපුය ගහ තිබුණි. 

 

න ගඳෝව ප්රගදද වදුන්හදීභ 

ගඳොල් ඳර්ගේා භණ්ඩරගේ ප්රගවණි වහ 

ලහ අභිජනන අංලඹ ගණිනන් න ගඳොල් 

ප්රගදද වදුන්හ දීභ ේඵන්ධගඹන් 

ඳර්ගේා ටයුතු දිගින් දිටභ ිනදු ය 

තිබුණි. නමුමන 2012 ර්ගඹන් ඳසු න 

ගඳොල් ප්රගදද වදුන්හ දීභක් ිනදුය 

ගනොතිබුණි. වදුන්හ දී තිබු ගඳොල් ප්රගදද 06 

ක් අතරින් ප්ත රුන, ප්ත ගත ව 

ප්ත සුඹ ඹන ගඳොල් ප්රගදද ජනතහ අතය 

යහප්ත ත වී ගනොතිබුණි. 

 

තහඳ සුරුකුම් ඒකකඹක් පිහි කවීභ 
 
ගඳොල් ටු අඟුරු නිසඳහදනගේ දී පිටන 

තහඳඹ ඳරියඹට මුදහ ගනොවළය එභ තහඳඹ 

ගඹොදහගන ගොප්ත ඳයහ ගණඹලීභ අයමුණු ය 

ගන රු.මිලිඹන 1.72 ක් ළඹ ය 

ඵණ්ඩිරිප්ත පු ඳර්ගේා භධයසථහනගේ  

තහඳ සුරුකුේ ඒඹක් 2008 ර්ගේදී 

ආයේබ ය තිබුණි. එඹ 2012 ර්ගේ ිනට 

උඳගඹ ජනඹ ගනොය නිසක්රීඹ ඳළතුණි.   

 

බීජ ගඳෝව ඒකකගේ න 

ගගොඩනළගි්වරක් ුදිරීමභ  
 
මීමු බීජ ගඳොල් ඒගේ න හර්ඹහර 

ගොඩනළගිල්රක් ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

55  පිරිළඹ ඇසතගේන්තුක් පිළිගඹර 

කිරිභ ගනුගන් උඳගශල භහභට 

රු.මිලිඹන 2.15 ක් ගහ තිබුණි. එභ 

ගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ වහ සුදුසු 

ගොන්ත්රහමනරුකු ගත යහ ගනොළනීභ 

නිහ භහගර චිත ර්ගේ රහ තිබුණු 

රු.මිලිඹන 5 ක් උඳගඹ ජනඹ කිරීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. ගේ නිහ ගහ තිබුණු 

උඳගශල හසතු නිසහර්ඹ වී තිබුණි. 

 

උක් නිසඳහදනඹ 

 

1986 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හරඹ තුශ උක් ප්රගදද 40 ක් ගවක්ටඹහර් 

15,743 භමි  ප්රගශලඹ ඳර්ගේා දවහ 

යහප්ත ත ය  තිබුණි. ඉන් උක් ප්රගදද 23 ක් 

වදුන්හ දී  තිබ අතය උක් ප්රගදද 16 ක්භ 

ගවක්ටඹහර් 304  කුඩහ භමි ප්රභහාඹ 

හ ය තිබුණි.  භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට උක් හ ය ඇති භමි 

ප්රභහාගඹන් 2012 ර්ගේ වදුන්හදුන් SL 

96128 නභළති උක් ප්රගදදඹ ිනඹඹට 58  

භමි ප්රභහාඹ යහප්ත ත වී තිබුණි. භෆත 

හරගේ වඳුන්හ දී තිබුනු උක් ප්රග.ද වහ 
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ගොගණ භවතුන්ගේ ඳතින ආල්ඳ, ගය  

ව ඳළිගඵ ධරට ඔගය මනතු දීගේ 

වළකිඹහ අඩුවීභ නිහ  ඒහ යහප්ත ත වීභ අඩු 

භට්ටභ ඳළතුණි. 1981 අං 75 දයන උක් 

ඳර්ගේා ඳනගමන 18 න න්තිඹ 

ප්රහය ගශශිඹ ිනනී නිසඳහදන ආඹතන 

ගණිනන් නිසඳහදිත සීනි ප්රභහාඹ භත කිගර  

ග්රෆේ එක් දවහ ලත 10  ගස ඵශදක් 

ආඹතනඹ ගණිනන් අඹ යනු රඵන අතය, 

ගනර වහ ල් ඔඹ සීනි 

ර්භහන්තහඹතනඹන් ගභභ ගස ඵශද අඹ 

කිරීභට ටයුතු ගනොකිරීභ නිහ 2017 

ර්ගේ රු. මිලිඹන 2.79 ක් අඹගණඹ යුතු 

තිබුණි.   

 

භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ 

2003 ජනි 02 දිනළති අං පීඊඩී 12 දයන 

යහජය යහඳහය නක්රගල්ගේ 9.12 ගේදඹ 

අනු සුබහධන ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ 

කිරීභට ගඳය භවහ බහණ්ඩහහයගේ අනුභළතිඹ 

රඵහත යුතු තිබුණි. ජහති ළගණලි 

ශභනහයා ආඹතනඹ ගණිනන් එළනි 

අනුභළතිඹක් රඵහ ගනොගන නිරධහරීන් 

වහ ෛදයහධහය ගඹ ජනහ ක්රභඹක් 

ක්රිඹහමනභ ය භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 1.81 ක් ගහ තිබුණි. 

 

යඵර් ඳර්ගේා භණ්ඩරඹ ගණිනන් 1958 අං 

15 දයන ගේ අර්ථහධ අයමුදල් 

ඳනගමන 47 න්තිඹ වහ 1980 අං 46 දයන 

ගේ බහයහය අයමුදල් ඳනගමන 16 

න්තිඹ ප්රහය 2006 ර්ගේ ිනට 2011 

ඔක්ගත ඵර් භහඹ දක්හ එභ අයමුදල් වහ 

දහඹඹ ානඹ වහ ඳහරිගත ෂිත  දිභනහ 

ානඹ කිරීගේදී ජින ගණඹදේ දිභනහ 

ඇතුශමන  ය  ගනොළනීභ   නිහ  

රු.933,567 ක් අපතබහය ගර ගහ තිබුණි. 

යඵර් නිසඳහදනඹ 

යඵර් හ බිේ ප්රභහාඹ ළඩි කිරීභට ව 

යඵර් හ බිේර පරදහිනතහ ඉවශ නළංවීභ 

වහ යඵර් ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් වනහධහය ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ 

ය තිබුණි. 2014 ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ 

දක්හ භසත යඵර් නිසඳහදනඹ අණ්ඩ 

අඩු ගමින් ඳළති අතය 2016 ර්ගේ 

ගභට්රික් ගටොන් 79,100 ක් ව යඵර් 

නිසඳහදනඹ හේප්රදහින යඵර් හ ගගයන 

ප්රගශලර ඇති වු දරුණු ංතුය 

තමනමනඹන් ඇතුළු අහිතය හරගුණි 

තමනමනඹන් භධයගේ වුද,  භහගර චිත 

ර්ගේ දී ගභට්රික් ගටොන් 83,070 ක් දක්හ 

ිනඹඹට 5 කින් ළඩි ය ළනීභට වළකි වී 

තිබුණි. 

 

2017 ර්ගේදී කුඩහ යඵර් තුහිමිඹන්ගේ  

වහ ළගණලි භහේර පිළිගලින් ඉඩේ 

ගවක්ටඹහර් 2,700 ක්  වහ 1,500  යඵර් 

නළත හ කිරීභට අගප්ත ක්හ ය  තිබුණි.  

ඉන් පිළිගලින් ඉඩේ ගවක්ටඹහර් 787  වහ 

ගවක්ටඹහර් 59.52  ඳභාක් නළත 

හය තිබුණි. ඒ අනු ඉටු ගනොශ 

ප්රභහාඹ ළරසුේ ශ ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 

70 ක් වහ  ිනඹඹට 96 ක් වී තිබුණි. 

2017 ර්ගේ ේප්රදහින වහ ේප්රදහින 

ගනොන ප්රගශලර න ඉඩේ  ගවක්ටඹහර් 

2,760  යඵර් න හ වහ ගවක්ටඹහය 460 

 අතුරු ගඵ  හ කිරීභට ළරසුේය 

තිබුාද, පිළිගලින් ඉඩේ ගවක්ටඹහර් 327.8 

 යඵර් වහ ඉඩේ ගවක්ටර්ඹහය 240.71  

අතුරු ගඵ ද හ ය තිබුණි. ඒ අනු ඉටු 

ගනොශ ප්රභහාඹ, ළරසුේ ශ 

ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 88 ක්  වහ ිනඹඹට 47 ක් 

වී තිබුණි. 

 

             

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 143 

 


ළවි
ලි
 ක
ර්
භ
හන්
ත
ඹ
 

අමු යඵර් අඳනඹනඹ 
2016 ර්ගේදී ගභට්රික් ගටොන් 16,167 ක් ව 

යඵර් අඳනඹනඹ 2017 ර්ගේදී ගභට්රික් 

ගටොන් 17,230 ක් දක්හ ිනඹඹට 7 කින් ළඩි 

වී තිබුණි. එගවමන 2016 ර්ගේ රු. මිලිඹන 

4,758 ක් ව යඵර් අඳනඹන ආදහඹභ 2017 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 5,920 දක්හ ිනඹඹට 

19 කින් ළඩි වී තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 

17 හි දළක්ගව. 

 

 

රඳටවන 17 - අමු යඵර් අඳනඹන  
මරහශ්රඹ: යඵර් ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තුගව ංයහගල්ල්න අංලගේ ගතොයතුරු 
 

යඵර් ආනඹනඹ 

            
ශ්රී රංහට සබහගණ වහ ෘතිභ යඵර් 

ආනඹනඹ කිරීභ අණ්ඩ ඉවශ ඹමින් 

ඳතින අතය 2016 ර්ගේ දී ගභට්රික් 

ගටොන් 72,985 ක් ව යඵර් ආනඹන ප්රභහාඹ 

2017 ර්ගේ දී ගභට්රික් ගටොන් 61,802 ක් 

දක්හ අඩු වී තිබුණි. 

යඵර් නළත ගහ / න ගහ බිම් 

ප්රභහණඹ 
යඵර් නළත හ මුළු යඵර් හගන් 

ිනඹඹට 3  ප්රතිලතඹකින් ඳමනහගන ඹහ 

යුතු වුද,  2016 වහ 2017 ර්ර 

පිළිගලින් ිනඹඹට 0.43 ක් වහ ිනඹඹට 0.63 

ක් වීභ නිහ අගප්ත ක්ෂිත ඉරක්ඹ 

පුයහගන ගනොතිබුණි. ගණසතය ගු 19 හි 

දළක්ගව.   

 

ගු 19. - අමු යඵර් අඳනඹන  
මරහශ්රඹ: යඵර් ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තුගව ංයහගල්න අංලගේ ගතොයතුරු 
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ර්ඹ  

අඳනඹන ප්රභහාඹ 
(ගභට්රික්ගටොන්) 

අඳනඹන ආදහඹභ (රු. මිලිඹන) 

ර්ඹ 

 

 

නළත හ  න 
හ බිේ ප්රභහාඹ  

ගවක්ටඹහර් 

නළත හ බිේ 
ප්රභහාඹ 

ගවක්ටඹහර් 

මුළු හ බිේ 
ප්රභහාඹ 

ගවක්ටඹහර් 

නළත හ හ ශ මුළු 
බිේ ප්රභහාගේ ප්රතිලතඹක් 

ගර 

 

2017 1,519 866 136,632 0.63 

2016 1,183 538 136,274 0.43 

2015 4,241 3,251 136,641 2.3 

2014 4,458 2,897 134,137 2.15 
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ගතොයතුරු කශභනහකයණ ඳේධතිඹක් 

ංර්ධනඹ රීමභ 
 
යඵර් ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු, පුශලි 

භහභක් භඟ 2016 භහර්තු 02 දින  

ගතොයතුරු ශභනහයා ඳශධතිඹක් 

ංර්ධනඹ ගනුගන්  රු.මිලිඹන 25.43 

ට ගිගණසුභට එශම තිබුණි. එභ  ගිගණසුභ 

ප්රහය අදහශ හර්ඹඹ 2016 ගදළේඵර් 

භහඹ න ගණට අන් ගණඹ ශ යුතු 

තිබුාමන, 2018 අග සතු භහඹ න ගණටමන 

අන් ය ගනොතිබුණි. 

ගස ඵදු අඹ රීමභ 
  

2006 අං 20 දයන යඵර් නළත හ 

කිරීගේ වනහධහය අයමුදල් ඳනගමන 7 න 

න්තිඹ  ප්රහය ගස ඵදු වහ ව  

නිගඹ ර 2(1)(ඈ) වහ 2(3)(ඉ) ගේද 

අනු, අඳනඹනඹ කිරීභ වහ ගව  ගශීයඹ 

ඳරිගබ ජනඹ පිණි නිසඳහදනඹ යනු 

රඵන සබහගණ යඵර් ආශ්රිත නිසඳහදනඹ 

වහ අලය අමු යඵර් කිගර  ග්රෆේ එට 

රු.4.00  ගස ඵශදක් එභ අමු යඵර් මිරදී 

න්නහ අසථහගව දී ළඳයුේරුන්ගන් 

අඹය ර්භහන්තරුන් ගණිනන් 

ගදඳහර්තගේන්තුට ගනු රළබිඹ යුතු ගව. 

එගේ වුමන, ඳරීක්හට රක්ව යඵර් ආශ්රිත 

නිසඳහදන අඳනඹන යනු රඵන 

ර්භහන්තරුගකු එභ නිගඹ ඹ අනු 

ළඳයුේරුන්ගන් මිරදී න්නහ 

අසථහගවදී අඹ ය මන ගස ඵදු මුදර,  

ගදඳහර්තගේන්තුට ගවීගේදී එභ 

ර්භහන්තරු අඳනඹනගේදී කිගර  ග්රෆේ 

එට රු.4.00 ක් ඵළගින් ගර්ගුට ගව 

ගස ඵදු අඩුය ගහ තිබුණි. ඒ අනු 

2011 ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ එගේ 

අඩුයමන ගස ඵදු මුදර රු.මිලිඹන 

195.80 ක් වී තිබුණි.   

 

ළසි ආයණ  ගඹදීභ  ගනුගන් 

වනහධහය ගගවීභ 
 
2017 ර්ගේදී කුඩහ තු හිමිඹන් වහ තු 

භහේර ඉඩේ  ගවක්ටඹහර් 3,750  ළින 

ආයා  ගඹදීභ ගනුගන් වනහධහය 

ගවීභට ළරළසුේ ය තිබුාමන, ඉඩේ 

ගවක්ටඹහර් 1,235.41  ඳභාක් ළින 

ආයා ගඹොදහ තිබුණි. ඒ අනු ළින 

ආයා  ගනොගඹද ප්රභහාඹ ළරළසුේ ශ 

ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 67  ක් වී තිබුණි. 

 

යඵර් ඳළර නිසඳහදනඹ වහ ගඵදහවළමභ 

භහගර චිත ර්ගේ ක්රිඹහහරී ළරළසභ 

අනු යඵර් ඳළශ 1,650,000 ක් නිසඳහදනඹ 

ය ගඵදහවළරීභට  ළරසුේ ය තිබුාමන, 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට යඵර් ඳළර 

1,045,956 ක් නිසඳහදනඹ ය ඉන් ඳළර 

664,651 ක් එනේ ඉරක්ත ප්රභහාගඹන් 

ිනඹඹට 40 ක් ගඵදහවළය තිබුණි. 

 

යඵර් ක්ගේත්රගේ විගේල පුහුණු රීමභ 

ඉකුමන ර්ගේ ගනොළේඵර් භහගේදී යඵර් 

ක්ගේත්රගේ ගණගශල පුහුණුක් වහ ළගණලි 

ර්භහන්ත   අභහතයහංල ගල්ේයඹහගේ 

අනුභළතිඹකින් ගතොය යඵර් ක්ගේත්රඹට 

අඹමන ගනොන නිරධහරිගඹකු වබහගී ගණ 

තිබුණු අතය ඔහු ගනුගන් 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් රු.493,883 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. 

 

යඵර් හර්ෂික එරදහ 

යඵර් හර්ෂි එරදහ ගවක්ටඹහයඹට 

කිගර ග්රෆේ 3,000 ඳභා න උස ාගේ 

ක්ගර න මුවඹක් යඵර් ඳර්ගේා 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් 2009 ර්ඹ න ගණට 

වඳුන්හ දී තිබුාද, ර්තභහන එරදහ 

ගවක්ටඹහයඹට කිගර ග්රෆේ 800 ක් ඳභා 

ගණඹ. 
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ර්
භ
හන්
ත
ඹ
 

නග ත්ඳහදන නිසඳහදන කටයුතු වහ 

ගඹොදහ ගනොගළනීභ 
 
ඳර්ගේා භගින් වඳුනහමන නග මනඳහදන 

2 ක් වහ ගප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර රඵහගන ර් 

3  ිනට ර් 8 දක්හ හරඹක් ත වී 

තිබුාද, එඹ න නිසඳහදන වහ ගඹොමු 

කිරිභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

 

බහවිතඹට ගනොගත් ත්කම් 

2017 අගප්රේල් භහගේදී රු.මිලිඹන 10.96 

ට යඵර් ඳර්ගේා භණ්ඩරඹ ගණිනන් මිරදී 

මන Rubber Process Analyzer උඳයාඹ 

වහ උඳහං, 2018 ජුනි භහඹ න ගණටමන 

සථහඳනඹ ය ගනොතිබුණි. 

 

තුරුවිඹ අයමුදර 
 

කුඩහ යඵර් තු හිමිඹන්ගේ භහජ වහ ආර්ථි 

තමනමනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීගේ අයමුණු ඉටු 

ය ළනීභ වහ 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට  දිස්රික් 14  තුරුගණඹ මිති 

712 ක් ලිඹහඳදිංචි වී තිබුණි. ඉන් මිති 329 

ක් අක්රීඹ වී තිබුණි. එභ මිති ක්රිඹහහරී 

තමනමනඹට ඳමනය ළනීභට ගව  

ලිඹහඳදිංචිඹ අරංගු කිරීභට ගව  

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන  

අයමුදර ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 
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ඩ
ම්
 ක
ට
යු
තු
 

ුඩම් ක ටයුතු  

 

තියහය ංර්ධනඹ උගදහ ඉඩේ ේඳත 

ප්රලසත ගර බහගණතහ කිරීභ ඉඩේ අංලගඹන් 

අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එ භ 

අගප්ත හ ඉටු කිරීභ වහ ඉඩේ 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු 4 ක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර 4 ක් ගණිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.   

 ඉඩේ ගණඹඹට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ස කිරිභ 

ව ක්රිඹහමනභ කිරීභ.   

 තියහය ංර්ධනඹ උගදහ ඉඩේ 

ඳරිවයා ප්රතිඳමනතිරට අනුකර ිනදු 

යනු රඵන අධයඹනඹන් භත අදහශ 

අංල වහ උඳගදස රඵහදීභ.  

 යජගේ ඉඩේ ඳරිඳහරනඹ ව 

ශභනහයාඹ.  

 නිතිගඹන් නිලසනඹ ගොට දක්හ ඇති 

ඳරිදි ඉඩේ අන්තු කිරීභ.   

 ජහති අලයතහන් වහ ඉඩේ අමනඳමන 

ය ළනීභ.  

 යජගේ ඉඩේර අිනතිඹ තවවුරු කිරිභ 

වහ දීභනහ ඳත්ර රඵහ දීභ. 

 ංර්ධන ව ගන්හින අලයතහ 

වහ යජගේ ඉඩේ දීර්කහලින වහ 

ගටිහලීන ඵදුදීභ. 

 ඉඩේ අිනතිඹ තවවුරු කිරිභ වහ 

හිමිේ වති ලිඹහඳදිංචි කිරීභ. 

 ජහති ළරළසුේයාඹ ඉරක් 

යගන ඉඩේ භළනීභ, ිනතිඹේ ස 

කිරීභ වහ අනුගර්න ේඳහදනඹ කිරීභ.  

 යගට් ිනඹළුභ ඉඩේ පිළිඵ ගතොයතුරු 

ඳශධතිඹක් ස කිරීභ. 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර ගණිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදු ශ 

නිඹළදි ගණානගේදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.   

ුඩම් ඵළංකු යහඳෘතිඹ 

ඉඩේ අභහතයහංලඹ ගණිනන් පරදහඹ ඉඩේ 

ශභනහයාඹක් ඇති කිරීභ වහ 

ර්තභහනගේ ඳතින ඉඩේ පිළිඵ 

ඳ්රිහභඹ ගතොයතුරු ඳරිාත ය 

ඉඩේ ගතොයතුරු ඳශධතිඹට ඇතුශමන කිරීභ 

ඉඩේ ඵළංකු යහඳෘතිඹ භගින් ිනදු කිරීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුණි. එභගින් යහජය 

ඉඩේර අිනතිඹ ගභන්භ ළරළසුේ 

ගනොයන රද ඉඩේර බහගණතඹ ව 

ආර්ථිභඹ ලගඹන් පරදහයී ගනොන ගර 

ඉඩේ බහගණතහ  කිරීභ පිළිඵ වඳුනහ ළනීභද 

අයමුණු වී තිබුණි. ගභභ අයමුණු ගඳයදළරි 

ඉඩේ ඵළංකු යහඳෘතිඹ වහ 2016 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 195  ප්රතිඳහදන ද, 

2017 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 395  ප්රතිඳහදන 

ද ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් රහ තිබුණි. 2017 

ර්ගේදී රහ තිබුණු ප්රතිඳහදනගඹන් 

රු.මිලිඹන 116 ක් ගවමන රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 29 ක් උඳගඹ ජනඹ 

ය තිබුණි.   

ගභභ යහඳෘතිඹට අදහශ ක්රිඹහහරී ළරළසභ 

අනු ඉඩේ ගයජිසට්රහර් හර්ඹහර 22  

ඳමනඉරු ඳරිගර නඹ කිරීභ ( E - Land 

Registry ), ඉඩේ අමනඳමන අංලඹ වහ දමනත 

ඳශධතිඹක් නිර්භහාඹ කිරීභ, යජගේ ඉඩේ 

ගතොයතුරු ශභනහයා ඳශධතිඹ 

වඳුන්හදීභ (E -  Slims) වහ ඉඩේ ගතොයතුරු 

ගක්න්ද්රඹ (E-Land Hub ) ඇති කිරීභ වහ 

ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ කිරීභට ළරළසුේ 

ය තිබුණි. 
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ට
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ඳවත වන් නිරීක්ාඹන් ගවේතුගන් 

යහඳෘතිඹ භගින් අගප්ත ක්හ ශ අයමුණු 

හක්හමන ය ළනීභට භහගර චිත 

ර්ගේදී වළකි වී ගනොතිබුණි.  

 භහගර චිත ර්ගේදී දමනත 

ඳරිාත කිරීගේ ටයුතු 

නිිනඹහහය ිනදු ගනොවීභ ගවේතුගන් 

ළරළසුේ යන රද හර්ඹහර 7  

ඳතිතීරු ඳරිගර නඹ කිරීභට ගනොවළකි 

වී තිබුණු අතය, හර්ඹහර ක්රභ ඳමනහ 

ගන ඹහ වළකි භට්ටගේ ඳළළති හර්ඹහර 

06  භෘදුහං ඹහමනහලීන ය 

ගනොතිබුණි.  

 ඉඩේ අමනඳමන අංලඹ වහ දමනත 

ඳශධතිඹක් නිර්භහාඹ ය ගනොතිබුණි. 

 E – Land Hub ළඩටවන ඹටගමන 

ඉඩේ හිමිේ නියවුල් කිරීගේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ව ඉඩේ ඳරිවයා 

වහ ප්රතිඳමනති 

ළරළසුේ  ගදඳහර්තගේන්තුගව ඳරිා 

ඳශධති නිර්භහාඹ ය ගනොතිබුණි. 

ප්රතිඳමනති ළරළසුේ ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් ඳරිා භෘදුහංඹක් නිඳදවීභ 

ඳභාක් ිනදු ය තිබුණි.  

බිම්විඹ ළඩටවන   
 

2017 ර්ගේ බිේගණඹ ක්රිඹහහරී ළරළසභ 

අනු භහගර චිත ර්ගේදී හිමිේ 

වති ඳත්ර 48,000 ක් නිකුමන කිරීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන, හිමිේ වති ඳත්ර 

48,240 ක් ලිඹහඳදිංචි ය තිබුණි. නමුමන 

ලිඹහඳදිංචි ශ වති ඳත්ර ප්රභහාගඹන් 

ිනඹඹට 42 ක් ගවමන වති ඳත්ර 20,151 ක් 

පුශරඹන් ගත නිකුමන ය තිබුණි.   

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට ප්රහගශීයඹ 

ගල්ේ හර්ඹහර 57 ක් ඹටගමන න ග්රහභ 

ගේහ ේ 3,695  බිේගණඹ ළඩටවන 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුාමන, ග්රහභ ගේහ ේ 

1,374 ක් ගවමන මිනුේ ටයුතු අන් ශ 

යුතු තිබුණු ග්රහභ ගේහ ේ ානින් 

ිනඹඹට 37  ඳභාක් එභ ටයුතු අන් 

ය තිබුණි.   

යහජය ුඩම් පිළිඵ ගතොයතුරු ඳරිගණක 

ඳේධතිඹට ඇතුශත් රීරිභ  

ඉඩේ ගොභහරිස ජනයහල් 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් යජගේ ඉඩේ 

ශභනහයා ටයුතු හර්ඹක්භ කිරීභ 

වහ ඉඩේ ගතොයතුරු ශභනහයා 

ඳශධතිඹ නිර්භහාඹ කිරීභට ටයුතු ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

යහජය ඉඩේ ගතොයතුරු ශභනහයා 

ඳශධතිඹ ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහල 332 

 ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. භහගල්චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට E - Slims යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන ඉඩේ ළඵලි 920,141  දමනත 

ඳරිා තය තිබුණි. 2017 ර්ගේ 

ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු ඉඩේ ළඵලි 

300,000  දමනත ගතොයතුරු ඳශධතිඹට 

ඇතුශමන කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුාද, ඉඩේ 

ළඵළලි 231,021 ක් ගවමන ඉරක්ත 

ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 77  ප්රභහාඹ 

ගතොයතුරු ඇතුශමන ය තිබුණි.  

ඌන උඳගඹ ජිත ම්ඳත්  

ඉඩේ ගොභහරිස ජනයහල් 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් යහජය ඉඩේ 

ගතොයතුරු ශභනහයා ඳශධතිඹට 

ගතොයතුරු ඇතුශමන කිරීභ වහ නිරධහරීන් 

පුහුණු කිරීගේ ටයුතු වහ ශ්රනහහයඹක්, 

ඳරිා ගණදයහහයඹක් ඉදිකිරීභ වහ උදයහන 

අරංයා ටයුතු වහ 2014 ර්ගේ ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ අසථහ කීඳඹදී 

රු.මිලිඹන 14.44 ක් ළඹ ය තිබුණි. එගේභ 

එභ ගණදයහහයඹ වහ ලී ඵඩු වහ හර්ඹහර 

උඳයා මිරදී ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 

5.52  ක් ළඹ ය තිබුණි. එභ ගොඩනළගිල්ර 

ඉදිය ර්ඹට අපත හරඹක් තවී 

තිබුාද, භහගර චිත 
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ර්ඹ අන් න ගණටමන එඹ ප්රගඹ ජනඹට 

ගන ගනොතිබුණි. එගේභ 2016 වහ 2017 

ර්රදී නිරධහරීන් පුහුණු කිරීගේ ටයුතු 

ගනුගන් රු.මිලිඹන 3.96 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. ගොඩනළගිල්ර නිසහර්ඹ 

ඳළතිඹද, එහි ආයක් ගණඹදේ වහ ඳගණත්රතහ 

ටයුතු ගනුගන් 2017 අග සතු භහඹ 

දක්හ රු.මිලිඹන  4.74 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

ුඩම් ගකොභහරිස ජනයහ්ව නිර නි 

බහය ගගන ගනොතිබීභ  

ඉඩේ ගොභහරිස ජනයහල් නිර නි 

ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 36.40  

ඇසතගේන්තුක් භත 2016 ජනහරි 12 දින 

ගොඩනළගිලි ගදඳහර්තගේන්තු භ 

අගඵ ධතහ ගිගණසුභට එශම තිබුණි. එභ 

අගඵ ධතහ ගිගණසුභ ප්රහය ගිගණසුභ අමනන් 

කිරීභමන භඟ මුළු ඇසතගේන්තු 

ටිනහගභන් ිනඹඹට 50 ක් අමනතිහයේ 

ගවීභට එඟ වී තිබුණි. අගඵ ධතහ 

ගිගණසුභට එශඹීභට ප්රථභගඹන් රු.මිලිඹන 10 

 අමනතිහයේ ගහ තිබුණි. ඉඩගේ නියවුල් 

හිමිහයමනඹ ඉඩේ ගොභහරිස ජනයහල් 

ගදඳහර්තගේන්තු තු ගනොතිබුණු අතය 

භමිඹ ජරගඹන් පිරී ඳතින ඵළගණන් 

පියවීභකින් ගතොය බහගණතහ කිරීභට ගනොවළකි 

වී තිබුණි. ඉඩභ ගොඩ කිරීභ වහ ඉඩේ 

ගොඩකිරීගේ ව ංර්ධනඹ කිරීගේ 

ංසථහගව අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිබුාමන, 2018 

භළින 01 දින න ගණටමන අනුභළතිඹ රළබී 

ගනොතිබුණි. ගේ ගවේතුගන් ගොඩනළගිල්ර 

ඉදිකිරීේ ටයුතු 2017 භහර්තු 01 දින න 

ගණට අන් ය තිබුාද, ගොඩනළගිල්ර 

බහයගන ගනොතිබුණු අතය ර්ඹට ළඩි 

හරඹක් එභ ගොඩනළගිල්ර බහගණතගඹන් 

ගතොය ඳළතුණි. 

 

 

නිභ ගනොකශ  ගගොඩනළගි්වර 

ගනුගන් මුළු ඇසතගම්න්තු 

ටිනහකභ ගගවීභ  

ඉඩේ හිමිේ නියවුල් කිරීගේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගොභහරිස නිර 

නි ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 36.4  

ඇසතගේන්තුත ටිනහභක් භත දින 273 

කින් නිභ කිරීගේ එඟතහඹ භත 2016 

ගඳඵයහරි 02 දින ගොඩනළගිලි 

ගදඳහර්තගේන්තු භ අගඵ ධතහ 

ගිගණසුභට එශම තිබුණි. 

අගඵ ධතහ ගිගණසුභ ප්රහය ිනඹඹට 50  

අමනතිහයභක් ගිගණසුභ අමනන් කිරීභමන භ 

රඵහදිඹ වළකි වුද,  අගඵ ධතහ ගිගණසුභට 

එශඹීභට ප්රථභගඹන් රු.මිලිඹන 10 ක් 

අමනතිහයේ ගර ගහ තිබුණි. 

ගල්හඩනළගිල්ර අන් ය ේපර්ා 

කිරීගේ වතිඹ රද ඳසු මුළු මුදරභ ගගණඹ 

වළකි වුද, 2016 ගදළේඵර් 08 දින න ගණට 

ගභභ ගොඩනළගිල්ර ේපර්ා ය බහය දිඹ 

යුතු වුමන,  2018 භළින 01 දින න ගණටමන එඹ 

ේපර්ා ය ගනොතිබුණි. ේපුර්ා ය  

ගනොතිබුණු ගොඩනළගිල්ර ගනුගන් 2016 

ගනොළේඵර් 30 දිනේපර්ා ඇසතගේන්තු 

ටිනහභ වු රු.මිලිඹන 36.4  ක්  ගහ 

තිබුණි.  

මිකනුම් නිගඹ ග ු ක රීමගම් 

කහයඹහධනඹ අඩුවීභ  

මිනුේගද රු ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ඳසුගිඹ 

ර් 10   හරඹ තුශ රු. මිලිඹන 323  

ළඹ ය භළනුේ ටයුතු වහ බහගණතහ යන 

ගණගණධ නවීන උඳයා වහ භළනුේ භෘදුහං 

මිරදී ගන තිබුණි. ඳසුගිඹ හරඹ වහ 

ළඳීගේදී මිනින්ගද රු නිරධහරීන්ගේ 

පුයප්ත ඳහඩු ංයහ ඉතහ අභ භට්ටභ 

ඳළතුණි. නමුමන, භහගර චිත ර්ගේදී 

මිනින්ගද රු ගදඳහර්තගේන්තුගව භළනුේ 

නිගඹ  ඉටුකිරීගේ භසථ හර්ඹහධනඹ 

ිනඹඹට 39 ක් ළනි අභ භට්ටභ ඳළළතුණි. 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 149 

 

ු
ඩ
ම්
 ක
ට
යු
තු
 

ුඩම් ඳරිවයණ ළරළසභ වහ ප්රතිඳත්ති 

වහ ෛනතික ඳසුබිභ ළකළමාභ  

2010 භළින 20 දිනළති අං 1654 21 දයන 

(අතිගණගලේ ) ළටි ඳත්රගේ ඳර ශ 

නිගවදනඹක් භගින් ජහති ඉඩේ ඳරිවයා 

ළරළසභක් ළසීභ ව ඉඩේ ඳරිවයා 

ප්රතිඳමනති ක්රිඹහට නළංවීගේ මුලි අයමුණු 

ඇති ඉඩේ ඳරිවයා ප්රතිඳමනති ළරළසුේ 

ගදඳහර්තගේන්තු සථහපිත ය තිබුණි.  

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ඉඩේ ඳරිවයා 

ළරළසභ ළසීභට වහ ඉඩේ ඳරිවයා 

ප්රතිඳමනති ක්රිඹහට නළංවීභ වහ අලය 

ෛනති ඳසුබිභ භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන පිළිගඹර ය ගනොතිබුණි.   

මිකනුන්ගද රුන්ගේ විභහචහය ඳමක්හ 

රීරිභ 

2002 අං 17 දයන භළනුේ ඳනත ප්රහය, 

භළනුේ ෘමනතිඹ වහ එහි යවහයඹන් 

ක්රභමන ඳමනහ න්නහ ඵටමන, ෘමනතිගේ 

ගඹගදන්නන් ගණිනන් ෘමනතිඹ ඳළළමනගේ 

ඉවශභ ප්රමිතීන් ඳමනහ නු රඵන ඵටමන 

තවවුරු කිරීභ අයමුණු යගන ඉඩේ 

භළනුේ බහ සථහපිත ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී 

මිනින්ගද රුරුන්ගේ ෘමනතිඹ ගණභහනහය 

පිළිඵ භවජනතහ ගණිනන් ඉදිරිඳමන ය 

තිබුණු මුළු ඳළමිණිලි ංයහ 125 ක් වී 

තිබුාමන, බහ ගණිනන් එභ ඳළමිණිලිලින් 

ිනඹඹට 77 ක් ගවමන ඳළමිණි 96 ක් ඳභාක් 

ගණදහ තිබුණි.  

යහජය අංලඹ විසින් අත්ඳත් කය ගත් 

ුඩම් ගනුගන් න්දි අඹකය ගළනීභ  

ඉඩේ ප්රතිංසයා ගොමින් බහ තු 

ඉඩේ යහජය අංලඹ වහ අමනඳමන ය 

ළනීගේ ක්රිඹහලිඹ ේඵන්ධගඹන් නිින 

අධහනඹක් ගඹොමු ය ගනොතිබුණි. ඳවත 

වන් නිරීක්ා අනු එභ ක්රිඹහලිඹ 

භන්දහමී ගණ තිබුණි.   

 1995 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

ඉඩේ ළඵලි 200 ක් ඳභා අමනඳමන 

ළනීගේ ක්රිඹහලිඹට ගඹොමු ය තිබුණු 

නමුමන, ඉන් ඉඩේ ළඵලි 16 ක් වහ 

ඳභාක් න්දි මුදල් අඹයගන තිබුණි.  

 

 ගණගණධ අයමුණු වහ යහජය ආඹතන 

ගණිනන් 2005 ර්ගේ ිනට 2015 ර්ඹ 

දක්හ අමනඳමන යගන තිබුණු ඉඩේ 

ේඵන්ධගඹන් බහගව හිමිභ තවවුරු 

කිරීභට ගනොවළකි වී තිබුණි. ගේ නිහ 

ඉඩේරට අදහශ න්දි මුදල් 

අපතයාගේ තළන්ඳමන ශ අසථහ 14 

ක් ගණඹ.  

 

 1972 - 1974 අතය හරසීභහ තුශ 

ඉදිරිඳමන ශ ප්රහලන 230 ක් 

ේඵන්ධගඹන් ර් 40 ට අපත 

හරඹක් ත වී තිබුාද, ඉන් ිනඹඹට 27 

 පිඹුරු ඉදිරිඳමන ගනොකිරීභ භතද, 

ිනඹඹට 52 ක් ප්රහලිනන් ඉදිරිඳමන 

ගනොවීභ භතද, යසථහපිත නිලසනඹන් 

රඵහදීභට ගනොවළකි වී තිබුණි.  

 

 1972 අං 1 දයන ඉඩේ 

ප්රතිංසතයා ඳනගමන 2 (අ) ව 3(1) 

න්තිඹට ඳටවළනි ඉඩේ අක්ය 50 

ක් ගනොඉක්භව පුශරඹන්ගේ ඉඩේද 

ගොමින් බහට ඳයහගන තිබුණු 

අතය, භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ර් 45 ක් ත වී තිබිඹදීමන, එභ 

ඳයහමන ඉඩේ ගව  ගණල්ඳ ඉඩේ 

රඵහදීභට ගොමින් බහ ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි.  
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ම්
 ක
ට
යු
තු
 

 1974 ර්ගේ ිනට 1984 ර්ඹ දක්හ 

හර ඳයහගේ ිනට තු 6 ක් ගඳොල් හ 

කිරීගේ භණ්ඩරඹ ගත ඵදු ඳදනභ භත 

ඵදු දී තිබුණි. තු ඵදුදීභ ේඵන්ධගඹන් 

අනුභනඹ ශ ක්රභගවදඹ එභ තු 6 ඵදු 

දීගේදී අනුභනඹ ය ගනොතිබුණි. ඊට 

අදහශ භළනුේ ටයුතු අන් කිරීභ, 

ගොමින් බහ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ, 

ඵදුකුලී  තක්ගේරු රඵහ ළනීභ, ඵදු 

ගිගණසුේරට එශඹිභ ිනදු ය ගනොතිබුණු 

අතය ර් 40 ට අපත හරඹක් තුශ 

ඵදු ගවීභකින් ගතොය ඉඩේ අක්ය 

1310 ක් භුක්ති ගණ තිබුණි. 

 

 ඉඩේ ඵදු දීගේදී අදහශ හභහනය 

ක්රභගවදඹ ඹටගමන ව ර් 5  ඵදු මුදල් 

එය අඹකිරීගභන් ඳසු භුක්තිඹ 

බහයදීභ, ර් 5 ට යක් ඵදු මුදල් 

ංගල ධනඹ කිරීභ, අදහශ අනුභළතීන් 

රඵහ ළනීභ ඹනහදිගඹන් ගතොය ඉඩේ 

ඵදු දීභ නිහ ඉඩේ 09 ට අදහශ 

ඳභාක් ර් කීඳඹ ිනට රු.මිලිඹන 

52.91  ඵදු මුදල් හිඟහිට ඳළතුණි.    

කන්තග්ව මානි භහගභ   

න්තගල් සීනි  ර්භහන්තහඹතනඹ 

ප්ත  යතිුවත කිරීභට අදහශ මුදල් 

අභහතයහංලගේ ගල්ේ වහ භහේ ගදක් 

අතය ගොටසහය ගිගණසුභක් 2016 අග සතු 

11 දිනළති අමනන් ය තිබුණි. ගිගණසුගේ 

ගොන්ගශින අනු ර්භහන්තලහරහ භමිගඹහි 

ඳමනනහ ගණලහර ටිනහභකින් යුතු 

අඳවයාඹ ශ යුතු ඹඩ ඇතුළු ගශඳර 

ේඵන්ධ ආගඹ ජඹහට අභිභත ඳරිදි 

ටයුතු ශ වළකි තිබුණි. ඒ ේඵන්ධ 

නීතිඳතියඹහගන් ගණභසීගභන් ඳසු, 

ආගඹ ජඹහට අභිභත ඳරිදි ටයුතු කිරීගේ 

ප්රතිඳහදන ංගල ධනඹ ශ යුතු ඵමන, 

ගණෘත රංසු ළවීභ භඟින් මනේ 

අඳවයාඹ ිනදු ශ යුතු ඵමන, 2017 භහර්තු 

20 දින නීතිඳතියඹහ ගණිනන් අනුභළතිඹ රඵහ 

දී තිබුණි. ඒ අනු අඳවයාඹ වහ උඳරිභ 

රංසු ඉදිරිඳමන ශ රංසුරු ගත යහගන 

තිබුණි. රංසුරු ගණිනන් අදහශ හරසීභහ 

තුශ මුදල් ඵළඳීභ ප්රභහද කිරීභ භත ගදන 

උඳරිභ මිර  ඉදිරිඳමන ශ රංසුරුට රංසු 

ප්රදහනඹ ය තිබුණි. එගේ තිබිඹදී අඳවයා 

ටයුතු තහහලි අමනහිටුවීභ වහ වදිින 

අතුරු වනඹක් ිනංප්ත පරුගව අන්තර්ජහති 

ග.රුේයා භධයසථහනඹ භගින් 

ආගඹ ජඹහ ගණිනන් ඳනහ තිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් අඳවයා ටයුතු තහහලි 

අමනහිටුවීභට නීතිඳතියඹහ අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණි. 1994 ර්ගඹන් ඳසු භහභ ගණිනන් 

කිිනදු නිසඳහදන ටයුමනතක් ඉටු ය 

ගනොතිබුණි.   
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ඹ
 

අධයහඳනඹ  
 

ගුාහමනභ අධයහඳනඹක් උගදහ ඳහල් 

ගණඹ නිර්ගශලඹ තුළින් ගුාරුබහඹ,  

ගඳෞරුමනඹ වහ ඹවඳළළමනභ ඹනහදිගඹන් 

ඳරිපුර්ා භහන ේඳමන බිහිකිරීභ 

අයමුගාන් අධයහඳන අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තු 04 ක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 9 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.   

 ගර  තයඟහරිමනඹට ආමනභ 

ගණලසහඹකින් ව හර්ථමනඹ පිළිඵ 

ගණලසහඹකින් යුතු ප්රගවලගණභට ශ්රී 

රහංකි ශභහ ව ගඹෞන ඳයපුයට 

වළකිඹහ ඇති යන අන්දගේ ජහති 

අධයහඳන ක්රභඹක් නිර්භහාඹ කිරිභ   

 අධයහඳන ගණඹඹට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ, 

ඳසුගණඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ  

  ජහති ඳහල් වහ අලය  ගබෞති 

වහ භහන ේඳමන ළඳිනභ වහ අලය 

පිඹය ළනිභ  

 ගනොමිගල් ගඳශගඳොමන, නිර ඇදුේ, 

ඳහවන් වහ දිහ ආවහය රඵහ දිභ   

 භසථ අධයහඳන ඳශධතිඹ තුශ වහ ිනසුන් 

අතය අධයහඳනගඹහි ගුාහමනභ ඵ ව 

ගණනඹ වති ය ළනීභ 

 ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගේ 

ඳරිඳහරන වහ පිරිස ශභනහයා 

ටයුතු  

 ගඵෞශධ වහ ඳහලි අධයඹන ටයුතු 

ප්රර්ධනඹ කිරිභ ව පිරිගන් 

අධයහඳනඹ නහ ිනටුගණභ 

 ඓතිවහින, පුයහගණදයහමනභ ව 

ංසෘති උරුභඹන් ංයක්ාඹ 

කිරිභ වහ අලය පිඹය ළනීභ 

 යහජය ගල්න ගණපතභමන ශභනහයාඹ 

වහ ංයක්ාඹ කිරිභ 

 ගණගලේ අලයතහ ඇති ිනසුන් වහ 

අධයහඳන අසථහ තවවුරු කිරිභ  

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තු වහ යසථහපිත ආඹතන 

ගණිනන් ඉටුකිරීගේදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩරඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ගනොරීරිභ  
 

 
 

භහගර චිත ර්ඹ වහ අධයහඳන 

අභහතයහංලගේ හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

වහ මරධන ළඹ ගණඹඹන් 15 ක් වහ 

පුනයහර්තන ළඹ ගණඹඹන් 10 ක් වහ 

පිළිගලින් රු.මිලිඹන 5,957.21 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 206.35 ක් ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 6,163.56  ප්රතිඳහදන කිිනදු 

හර්ඹඹක් වහ උඳගඹ ජනඹ ගනොය 

මුළුභණින්භ ඉතිරි ය තිබුණි.   

 

උස ගඳශ සිසුන්ට ටළබ් ඳරිගණක 

රඵහදීභ 

 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ගේදී උස ගඳශ ිනසුන්ට ටළ. 

ඳරිා මිරදී ළනීභ වහ ඳරිපය 

ඇසතගේන්තු ගන්කිරීේ භගින් රු.මිලිඹන 

5,000 ක්ද, හර්ඹ භන්ඩරඹ පුහුණු කිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 6 ක් වහ කුලී ඳදනභ භත 

ඳරිා රඵහ ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 

5,000 ක් ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 

10,006  ප්රතිඳහදන රහ ගන තිබුණි. 

නමුමන එභ හර්ඹ ඉටු ගනොකිරිභ නිහ රහ 

තිබුණු මුළු ප්රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය තිබුණි.   
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ඳශමු ගරේණිඹට සිසුන් ඇතුශත් රීමභ 

2008 ළප්ත තළේඵර් 19 දිනළති අං 37 දයන 

අධයහඳන අභහතයහංලගේ නක්රගල්ඹ වහ 

2015 ඔක්ගත ඵර් 14 දිනළති අභහතය 

භණ්ඩරගේ තීයාඹ ප්රහය ජහති 

ඳහර ප්රහථමි ගශ්රේණිර භහන්තය 

ඳන්තිඹ ිනටිඹ යුතු උඳරිභ ශිය ංයහ 

40 ක්ද, ශවීතිින ගශ්රේණිර භහන්තය 

ඳන්තිඹ ිනටිඹ යුතු උඳරිභ ශිය ංයහ 

45 ක්ද වහ ඳශමු ගශ්රේණිඹට ශමුන් ඇතුශමන 

කිරීගේදී ඳන්තිඹක් වහ ගත යහත යුතු 

මුළු ශමුන් ංයහ 39 ක්ද, ලගඹන් 

උඳරිභ ශිය ංයහ වන් ය තිබුණි. 

නමුමන එභ සීභහන් ඉක්භහ ජහති ඳහල් 

89 ක් ගණිනන් ිනසුන් 5,504 ක් ඇතුශමන 

යගන තිබුණි.   

ළඩ ආයණඹ රීමභ වහ 

නිරධහමන් ඳත්රීමභ 

ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී 

ජනයජගේ ආඹතන ංග්රවඹ ප්රහය නිතය 

ඳමනකිරීභක් ිනදු යන ගතක් තහහලි 

ඳදනභක් භත ළඩ ඵළලීගේ නිරධහරිඹකු 

ඳමන ශ වළකි තිබුණි. නමුමන, 2018 ජුනි 

භහඹ න ගණට ගණදුවල්ඳති පුයප්ත ඳහඩු 

පියවීභකින් ගතොය දිිනන පුයහ පිහිටි 

ජහති ඳහල් 353 කින් ඳහල් 259  

ගණදුවල්ඳති පුයප්ත ඳහඩු වහ ළඩ ආයාඹ 

කිරීභ වහ  නිරධහරීන් අනුයුක්ත ය 

තිබුණි.  

තහක්ණ විඹ ධහයහ වහ ගුරු 
පුයේඳහඩු ඳළළීනභ  

භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ න ගණට 

දිිනන පුයහ තහෂණි ගණඹ ධහයහ වහ 

ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 257 ක් ඳළතුණි. එභ 

පුයප්ත ඳහඩු අතය ඉංජිගන්රු තහෂා ගණඹ 

වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 85 ක්ද, තහෂාඹ 

වහ ගණදයහ ගණඹ වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 

142 ක්ද වහ ෛජ ඳශධති තහෂාගවදඹ 

වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 30 ක්ද ලගඹන් වී 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන එභ පුයප්ත ඳහඩු පියවීභට අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ අගඳොගවොමන වී තිබුණි.   
 

විනඹ ඳමක්ෂණ නිභ ගනොරීමභ  

අධයහඳන අභහතයහංලඹ, ජහති ඳහල්, ගණදයහ 

පීධ වහ අභහතයහංලඹට අදහශ අගනකුමන 

ආඹතනර අදහශ ගණනඹ ළටළු 554 ක් 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන ගණහ 

ගනොතිබුණි. එභ ගණනඹ ළටළු අතය, 

ගණදුවල්ඳති තනතුරුරට අදහශ ගණනඹ 

ළටළු 110 ක්ද, අගනකුමන අධයඹන වහ 

අනධයඹන තනතුරුරට අදහශ ගණනඹ 

ළටළු 444 ක්ද වී තිබුණි. ගණහ ගනොතිබුණු 

ගණනඹ ළටළු තුශ ර් 2   ිනට ර් 5ක් 

දක්හ හර ඳයහඹ ඳළති ගණනඹ ළටළු  

101 ක්, ර් 5 ට ළඩි ර් 9 ට අඩු 

ගණනඹ ළටළු 4 ක් වහ ර් 9 ඉක්භව ගණනඹ 

ළටළු 2 ක් ඳළළතුණි. 2012 ර්ගේ ිනට 

ඳළත එන ඳහල්රට ිනසුන් ඇතුශමන කිරීභ 

ේඵන්ධ ඳළමිණිලි 107 කින් 16 ක් ඳභාක් 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ගණහ 

තිබුණි. 

අනුභළතිඹරීන් ගතොය නිහඩු රඵහ 

ගළනීභ  

2017 ර්ගේදී ජහති ඳහල් 27  

අධයඹන වහ අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

හභහජිිනන් 107 ගදගනකු ගණිනන් 

අනුභළතිඹකින් ගතොය දින 3,428  

යහජහරිඹ වහ හර්තහ ය ගනොතිබුණි. 

ආඹතන ංග්රවගේ ගණපතගණධහන ප්රහය 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන ඒ 

ේඵන්ධගඹන් ගණනඹ ක්රිඹහභහර් ගන 

ගනොතිබුණි.  
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ළ කේ යහිත නිහඩු රඵහ ගගන 

තිබුණත්, ඒ වහ ළ කේ ගගහ තිබිභ  

භහගර චිත ර්ගේදී ජහති ඳහල් 111 

 අධයඹන වහ අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

හභහජිිනන් 536 ගදගනකු ගණිනන් දින 

11,938 ක් ළටුප්ත  යහිත නිහඩු රඵහ ගන 

තිබුණි. නමුමන එභ නිරධහරීන්ගන් එභ 

දිනරට අදහශ ළටුප්ත , ඔවුන්ගේ භහින 

ළටුගඳන් අයාඹ ය ගන 

ගනොතිබුණි.  

එකභ ඳහග්ව දීර්ඝ කහරඹක් 

ගුරුරුන් ගේගේ ගඹොදහ ගළනීභ  

අධයහඳන ක්රිඹහලිඹ ඩහ පරදහයී අන්දමින් 

ිනදුන ඳරිදි වහ ගුරුබතුන් වහ 

ශියිනන්ගේ සුබහධනඹ උඳරිභ න ඳරිදි 

ඳහල්ර ගුරුභහරු ප්රතිඳමනතිඹක් 

සය ක්රිඹහමනභ කිරීගේ 

අගප්ත ක්හගන් 2007 ගදළේඵර් 13 දිනළති 

අං 2007 20 දයන අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් නක්රගල්ඹ  නිකුමන 

ය තිබුණි. එභ නක්රගල් ගණපතගණධහන 

අනුභනඹ ගනොරීභ නිහ භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට ජහති  ඳහල් 127 

  ගුරුබතුන් 4,123 ගදගනකු ර් 08 

 ිනට ර් 32 ක් දක්හ හර ඳයහඹ 

තුශ සථහන භහරුවීේ ගනොරඵහ එභ 

ඳහගල් දීර්ක හරඹක් ගේගේ ගඹොදහ 

තිබුණි.  

පුහුණු රළබ විඹ ක්ගේත්රඹක 

ුගළන්වීභ සිදු ගනොවීභ  

 

ජහති ඳහල් 118  ගුරුබතුන් 786 

ගදගනකු ඔවුන් ඳමනවීේ රද ගණඹඹට 

ඳරිබහහිය ගණඹඹන් ඉළන්වීභ වහ 

අනුයුක්ත ය තිබුණි. ගණගලේගඹන්  ජහති 

ඳහල් 40  ප්රහථමි ගුරු පුහුණු ගනොරද 

ගුරුබතුන් 163 ගදගනකු  ප්රහථමි 

ගශ්රේණිරට අනුයුක්ත ය තිබුණි. 

 

ුගළන්වීගම් කටයුතුර ගඹදීභ 

අභවීභ  
 
ජහති ඳහර නිගඹ ජය 

ගණදුවල්ඳතිරුන් ගත අභ ලගඹන් 

තිඹට  හර ඳරිච්ගේද 10 ක් ඉළන්වීේ 

ටයුතු ඳළරිඹ යුතු තිබුාමන, ජහති 

ඳහල් 71  නිගඹ ජය ගණදුවල්ඳතිරුන් 

146 ගදගනකු ගත එභ හර 

ඳරිච්ගේදඹක් ගව  ඉළන්වීේ ටයුතු 

ඳයහ ගනොතිබුණි. ජහති ඳහල් 3  

නිගඹ ජය ගණදුවල්ඳතිරුන් 5 ගදගනකු 

ගත ඉළන්වීභ වහ හරඳරිච්ගේද 2  

ිනට 6 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහාඹ  

හරඳරිච්ගේද ඳයහ තිබුණි. වහය 

ගණදුවල්ඳතිරුන් ගත  අභ ලගඹන් 

තිඹට  හර ඳරිච්ගේද 12 ක් ඉළන්වීේ 

ටයුතු ඳළරිඹ යුතු තිබුාමන, ජහති 

ඳහල් 29    වහය ගණදුවල්ඳතිරුන් 

58 ගදගනකු ඉළන්වීභ වහ 

හරඳරිච්ගේද ගනොතිබුණි. ගණඹඹ 

ඉළන්වීගේ නියුතු ගුරුබතුන් තිඹට 

අභ ලගඹන් ගණනහඩි 40 ක් ඵළගින් වු 

හරඳරිච්ගේද 35 ක් ඉළන්වීගේ 

හර්ඹගඹහි නියුක්ත ය ගණඹ යුතු තිබුණි. 

නමුමන ජහති ඳහල් 94   ගුරුබතුන් 

811 ගදගනකු ගත එගේ ඉළන්වීගේ 

හරඳරිච්ගේද ඳයහ දී ගනොතිබුණි. ජහති 

ඳහල් 95  ගුරුබතුන් 699 ගදගනකු 

ගත ඉළන්වීේ හරඳරිච්ගේද 16 ට 

ඩහ අඩු ප්රභහාඹක් ඳයහ තිබුණි. දිිනගන් 

ඳශහමන 9 හි ගණගලේ අධයඹන ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 

ංයහ 114 ක් ඳළළති අතය, ගණගලේ 

අධයඹන ගුරු පුහුණු රළබු ගුරුරුන් 150 

ක් ගනමන ඳහල් ගව  ඳන්ති හභයර 

ගේගේ ගඹොදහ තිබුණි. 
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ගුරු පුයේඳහඩු වහ ගුරු අතිරික්ත 
තුරනඹ ගනොරීමභ 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට  ජහති 

ඳහල් 123  ගුරුපුයප්ත ඳහඩු 1,775 ක් ඳළළති 

අතය ජහති ඳහල් 93  ගුරු අතිරික්ත 874 

ක් අනහයාඹ ගණඹ. ගේ නිහ  අතිරික්ත 

ගුරුරුන් ිනටින ඳහල්ලින් ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 

ඳතින ඳහල්රට ගුරුරුන් සථහන භහරු 

කිරීගේ ප්රතිඳමනතිඹ අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

හර්ථ ගර ඉටු ය ගනොතිබුණි.   

ඳහ්ව පුසතකහරලින් ගුරුරුන් රඵහ 

ගත් ගඳොත් ආඳසු බහය ගනොදීභ 

සථහන භහරුවී ගිඹ, ගණගශලත වු, ගණශ්රහභ 

ගිඹ වහ ගේගඹන් ඉමන ගිඹ ජහති 

ඳහල් 18  ගුරුබතුන් 73 ගදගනකු  

ගණිනන් අහන ලගඹන් ගේගේ ගඹදී ිනටි 

ඳහල්ර පුසතහරලින් රඵහ ගන 

තිබුණු එතු රු.26,768 ක් ටිනහ ගඳොමන 

175 ක් එභ ගුරුරුන් ගණිනන් ආඳසු බහයදී 

ගනොතිබුණි. ගුරු බතින් අදහශ ඳහගරන් 

නිදවස කිරීභට ප්රථභ එභ ගඳොමන ආඳසු බහය 

ළනීභට ක්රභගවදඹක් ගණදුවල්ඳතිරුන් 

ගණිනන් අනුභනඹ ය ගනොතිබුණි.   

විධිවිධහනරට අනුකර ගනොන ඳරිදි 
ගඳෞේගලික ඳහ්ව ඳත්හ ගළනීභ 

  

1961 අං 8 දයන උඳෘත ඳහධලහරහ 

අබයහ ගණදයහර (අතිගර් ගණපතගණධහන) 

ඳනගමන 25 න න්තිඹ ප්රහය අවුරුදු 05 

 ිනට අවුරුදු 14 ක් දක්හ ඹස හණ්ඩගේ  

ඳසුන ශමුන්ට අධයහඳනඹ රඵහදීභ වහ 

කිිනදු පුශරගඹකු ගණිනන් ගඳෞශලි ඳහල් 

ආයේබ කිරීභට ගනොවළකි ඵ වන් ය 

ඇත. එභ ගණපතගණධහනඹට අනුකර ගනොන 

අයුරින් ජහතයන්තය වහ ගඳෞශලි ඳහල් 

ගණලහර ංයහක් ආයේබ ය තිබුණි. මීට 

අභතය ජහති අධයහඳන ප්රතිඳමනතිඹට 

අනුකර ජහතයන්තය ඳහල් අධීෂාඹ 

කිරීභ අධයහඳන අභහතයහංලගේ ප්ත  යධහන 

අයමුාක් වී තිබුණි. එභ ඳහල් 2007 අං 7 

දයන භහේ ඳනත ඹටගමන ගව  ආගඹ ජන 

භණ්ඩරඹ ඹටගමන ගව  ගඳෞශලි ආඹතන 

ගර ලිඹහඳදිංචි වී තිබුාද, ශ්රී රංහ තුශ 

මුලි අධයහඳනඹ රඵහගදන ඳහල් ගර 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ තුශ ලිඹහඳදිංචි වී 

ගනොතිබුණි. එභ ඳහල් ේඵන්ධ ගතොයතුරු 

අභහතයහංලඹ ගත ැකසය ළනීභ වහ 

ගණපතභමන ක්රභගවදඹක්ද පිළිගඹර ය 

ගනොතිබුණි. 

රහබඹ අයමුණු යමන යහඳහය ලිඹහඳදිංචි 

කිරීගේ ක්රභඹ තුශ ගභභ ඳහල්ද ඇතුශමන 

ඇති ගවිනන් එභ ඳහල්ර අධයහඳන රඵන 

ිනසුන්ගේ මලි අිනතිහිනේ ගොඳභා 

ප්රභහාඹට ආයාඹ න්ගන්ද ඹන්න 

පිළිඵ නිින ඳසු ගණඳයභක් කිරීභක් කිිනදු 

යහජය ආඹතනඹකින් ිනදුය ගනොතිබුණි. 

යජගේ ඳහර තිබිඹ යුතු අභ ගුාහමනභ 

වහ ප්රභහාහමනභ පිරිගණතයලින්මන ගභභ 

ගඳෞශලි ඳහල් ගඳ ශිත භට්ටභ 

ඳතින්ගන්ද, එක් එක් භට්ටේ අනු ිනසුන් 

ගත ගුාහමනභ අධයහඳනඹක් රඵහදීභ 

වහ සුදුසුේ වහ අමනදළකීේ රමන ගුරු 

භණ්ඩරඹකින් භන්ගණත න්ගන්ද ව 

අධයහඳන ක්රභඹ තුශ හලීන ිනදුන 

ගනසේ පිළිඵ ඹහමනහලීන න්ගන්ද 

ඹන රුණු අධීෂාඹ කිරීගේ ක්රිඹහලිඹක් 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් ිනදු ය ගනොතිබුණි.  
 

සිසු අරුණ අධයහඳනික අයමුදර  
 

2001 ර්ගේදී ිනසු අරුා අධයහඳනි 

අයමුදර ආයේබ ය තිබුණි. 2003 අගප්රේල් 

29 දිනළති ඳළළති අධයෂ භණ්ඩරගේ 

ැකසවීේ හර්තහට අනු අයමුදගල් ඇති 

සථහය තළන්ඳමනර ටිනහභ රු.මිලිඹන 

2.5 ක් ේපර්ා වු ඳසු ශියමන රඵහදීභට 

අලය පිඹය ත යුතු ඵ තීයාඹ ය   
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තිබුණි. 2015 ර්ඹ අහන න ගණට අදහශ 

සථහය තළන්ඳතුර ටිනහභ රු.මිලිඹන 

2.6 ක් ේපර්ා ය තිබුණු අතය, 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට එඹ රු.මිලිඹන 

3.9 ක් වී තිබුණි. භණ්ඩරගේ තීයාඹ ය 

තිබුණු සීභහ 2015 ර්ඹ අහන න ගණට 

ඉක්භහ තිබුාමන, භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන ශියහධහය පිරිනළමීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  

ම්ඳත් වහ ගතොයතුරු භධඹසථහනඹ 

පිහි කවීභ ඳභහවිභ  

ඳශහමන 9 තුශ ගණගලේ අලයතහ හිත 

දරුන්ගේ අධයහඳන ංර්ධනඹ වහ 

ජහති වහ ඳශහමන භට්ටගේ ේඳමන වහ 

ගතොයතුරු භධයසථහන පිහිටුවීභ වහ 2017 

ර්ගේදී ගනිළල්ගොශ ගත යහගන 

තිබුණි. ඒ වහ රඵහ ගන තිබුණු ඉඩගේ 

අිනතිඹ භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන අධයහඳන අභහතයහංලඹට ඳයහ ගන 

ගනොතිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණට ේඳමන භධයසථහනගේ ෛදය 

ගණගවහහයඹ ව ඳරිඳහරන වහ 

තක්ගේරුයා ගොඩනළගිල්ර 

ේපර්ාගඹන්භ ඉදිය තිබුණු අතය, 

ශ්රාහහයඹ, ඳන්ති හභය, පුසතහරඹ, 

ICT ගොඩනළගිල්ර, ගන්හිනහහයඹ වහ 

ගබ ජනහහයඹ අඩ ලගඹන් ඉදිය තිබුණි. 

ගන්හිනහහය, නිර නිහ, ෘමනතීඹ පුහුණු 

ගොඩනළගිලි, ක්රීඩහ පිටිඹ වහ ක්රීඩහ භණ්ඩර 

ඉදිකිරීගේ ටයුතු ආයේබ ය ගව  

ගනොතිබුණි. 2007 ර්ගේ ිනට ගභභ 

භධයසථහනඹ ආයේබ කිරිභට ළරළසුේ ය 

තිබුාමන, ර් 10 ට අපත හරඹක් ත 

වී තිබුාමන, භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන එඹ ආයේබ කිරීභට අභහතයහංලඹ 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි.  

 

 

අධයහඳන කශභනහකයණ ගතොයතුරු 

ඳේධතිඹ 

ගුරු ගතොයතුරු ඇතුශමන දමනත ංචිතඹක් 

(Data Base) පිළිගඹර යළනීභ වහ ඊට 

අනුඵශපතත ගුරු ගේහ ශභනහයාඹ ව 

ගුරුරුන්ට වහ හර්ඹහර ඳශධතිඹට අලය 

ගේහන් ළඳයීභ අයමුණු යගන 

ගභොයටු ගණලසගණදයහරගේ වගඹ ඹ ඇති 

අධයහඳන ශභනහයා ගතොයතුරු 

ඳශධතිඹක් ( EMIS ) සථහපිත ය තිබුණි.  ඒ 

වහ 2011 භහර්තු භහගේ ිනට 2014 

ගදළේඵර් 31 දින දක්හ ව හරඹ තුශදී 

දළනුභළති භහජඹක් වහ ව අධයහඳන 

යහඳෘතිගේ (EKSP ) අයමුදල්ලින් 

රු.මිලිඹන 64.06 ක් ළඹ ය තිබුණි. 2012 

ගඳඵයහරි 27 දින  ඳශමුන පිඹය ඹටගමන 

ගුරුරුන් වහ න දමනත ඳශධතිඹ 

නිර්භහාඹ කිරීභ වහ රු.900,000 (ඵදු 

යහිත) ක්ද, 2013 ජුනි  27 දින  ගදන පිඹය 

ඹටගමන ඳශමුන පිඹගයහි වන් දමනත 

ඳහද යගන ගභොඩියුර නඹක් 

නිර්භහාඹ කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 13.88 

(ඵදු යහිත) ක්, ගභොයටු ගණලසගණදයහරඹ ගත 

ගහ තිබුණි. එගේ වුද, භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට ඳශධතිඹ 

නිඹභහහයගඹන් ක්රිඹහමනභ කිරීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි.  ජහති අධයහඳන 

ශභනහයා ගතොයතුරු ඳශධතිඹ 2018 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට අන් කිරීභ 

වහ ළරළසුේ කිරීගභන් ඳසු 

අභහතයහංලගේ ගතොයතුරු තහෂා ලහහ 

භගින් ඡහඹහ දමනත ඳශධතිඹක් නිර්භහාඹ 

කිරීභට ටයුතු ගඹොදහ තිබුණි. ගුරුරුන්ගේ 

භහන ේඳමන ශභනහයාඹට අදහශ 

දමනත ඔවුන්ගේ ගඳෞශලි ලිපිගොනු 

ඳමනහගන ඹනු රඵන ශහඳ හර්ඹහර 

භගින් ිනදුකිරීභ ආයේබ ය තිබුණි. ගේ 

වහ ගභොයටු ගණලසගණදයහරගඹන් 

ඳමනහගන ගිඹ ර්ර් ඹන්ත්රඹ ගනුට 

න ර්ර් ඹන්ත්රඹක් ඳඹහ ගන තිබුණු 

අතය, ඳමනහගන ගිඹ ර්ර් ඹන්ත්රගේ 
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දමනත න ර්ර් ඹන්ත්රඹට භහරුකිරීගේ 

ක්රිඹහලිඹ ිනදුයමින් ඳළතුණි. එගේ වුද, 

දමනත ඇතුශමන කිරීගේ ප්රභහදඹන් වහ 

ප්රභහාමන ඳරිා වහ අන්තර්ජහර 

ඳවසුේ ගනොභළතිවීභ ගවේතුගන් ගභභ 

හර්ඹඹ අගප්ත ක්ෂිත ඳරිදි ඉටුකිරීගේ 

අඳවසුතහඹක් ඳළළතුණි 

 

 

ඵහහිය ඳහර්ලඹන් විසින් යජගේ ුඩම් 

ඳරිවයණඹ රීරිභ  

අධයහඳන අභහතයහංලඹට අඹමන ඳර්නස 20  

ිනට ඳර්නස 939  ක් දක්හ ඳයහඹ 

ප්රභහාඹන්ගන් භන්ගණත ඉඩේ ළඵළලි 

ඵහහිය ඳහර්ලඹන් ගණිනන් අනුභළතිඹකින් 

ගතොය ඳරිවයාඹ ය තිබුණි. අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් එභ ඉඩේ පිළිඵ 

ගතොයතුරු ැකසය අදහශ ෛනති ටයුතු 

කිරීභ වහ භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  
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ක
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ක
රු
 ව
හ 
ෘත්
ීන
ඹ
 
මික
ති
 
ඵ

ත
හ 

කම්කරු වහ ෘත්ීනඹ මිකති ඵතහ  
 
පරදහින ව හර්මි ආයවුල්ලින් ගතොය 

හර්මි ඵදතහක් ඇතිකිරීගේ 

අගප්ත ක්හගන් ේරු,  ෘමනතීඹ ඵතහ 

වහ ඵයමු ංර්ධන අභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටගමන ගදඳහර්තගේන්තු ගදක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 03 ක් ගණිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.  

 ේරු වහ ෘමනතිඹ මිති ඵදතහ 

ගණඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් 

වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ 

 ගේ අර්ථහධ අයමුදර, ගඳෞශලි 

අර්ථහධ අයමුදර ව ගඳෞශලි 

ගණශ්රහභ ළන්වීගේ ක්රභ ඳරිඳහරනඹ කිරිභ  

 ජහතයන්තය ේරු ප්රමිතීන්, ගේ 

ඳරිඳහරනඹ ව සුඵහධනඹ 

ේඵන්ධගඹන් ප්රතිඳමනති ස කිරිභ 

ව ක්රිඹහමනභ කිරිභ  

 ජහතයන්තය ේරු ංගණධහනඹ ව 

ජහතයන්තය භහජ ආයක්ා ංගණධහනඹ 

භඟ අන්තර් වගඹ ගීතහ ඳමනහ 

ළනිභ  

 ෘමනතිඹ මිති ලිඹහඳදිංචි කිරිභ ව 

යහජය ව ගඳෞශලි අංලර ිනඹළුභ 

ෘමනතිඹ මිතිර ටයුතු යගට් 

ංර්ධනඹට ගඹොදහ ළනිභ වහ අලය 

හධනිඹ පිඹයඹන් වඳුන්හදිභ ව 

ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

 ජහති මිනිසඵර වහ ැකකි යක්හ 

ප්රතිඳමනති ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

 ෘමනතිඹ ව ැකකිඹහ  භහර්ග ඳගශල 

ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

  හර්මි ඵදතහ වහ හර්මි ආයවුල් 

නියහයාඹ කිරිභ 

 ේරු ඵදතහරට අදහශ නීති රීති 

ේඳහදනඹ ව නිඹහභනඹට අදහශ 

ටයුතු කිරිභ   

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු වහ 

යහසථහපිත ආඹතන ගණිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරිභ පිළිඵ ිනදු යන රද 

නිඹළදි ගණාන ඳරීක්හගවදී ඳවත වන් 

අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

රභ ඵරකහ වබහගීත් අනුඳහතඹ ුවශ 

ඹහභ 

2015 වහ 2016 ර්ර ිනඹඹට 53.8 ක් 

ඳළළති ශ්රභ ඵරහ අනුඳහතඹ භහගර චිත 

ර්ගේදී ිනඹඹට 54.1 ක් ලගඹන් ඉවශ 

අනුඳහතඹක් ගන තිබුණි. නමුමන ඉකුමන 

ර්ගේ ඳළළති පුරු ශ්රභ ඵරහ 

වබහගීමන අනුඳහතඹ භහගර චිත 

ර්ගේදී ිනඹඹට 74.5 ක් දක්හ අඩු වී 

තිබුණි. ශ්රභ ඵරහ වබහගීමන හන්තහ 

අනුඳහතඹ ඉකුමන ර්ගේදී ිනඹඹට 35.9  

ඳළළතිඹමන භහගර චිත ර්ගේදී එඹ 

ිනඹඹට 36.6 ක් ලගඹන් ළඩි වී තිබුණි. ශ්රී 

රංහට අදහශ ශ්රභ ඵරහගේ ප්රධහන 

රක්ා කිහිඳඹක් ගු 19 හි දළක්ගව. 
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 2015 2016 2017 

කු කම්බ ජනගවනඹ    

 පුශරඹන් 15,282,000 15,449,000 15,843,735 

රභ ඵරකහඹ    

 පුශරඹන් 8,214,000 8,311,000 8,567,000 

  ගේහ නියුක්තිඹ 7,831,000 7,948,000 8,209,000 

  ගේහ ගණයුක්තිඹ 383,000 363,000 358,000 

රභ ඵරකහ වබහගීත් අනුඳහතඹ 53.8 53.8 54.1 

 පුරු 74.7 75.1 74.5 

 සත්රී 35.9 35.9 36.6 

ගු 19 - ශ්රභ ඵරහගේ ප්රධහන රක්ා  
මරහශ්රඹ - ජනගල්න වහ ංයහ ගල්න ගදඳහර්තගේන්තු  
 

ජහතික භහන ම්ඳත් වහ ගේහ 

නියුක්ති ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක රීමභ 

 

2010 ගඳඵයහරී 12 දිනළති අං 1640 31 

දයන අතිගණගලේ ළට් ඳත්ර ගේ ඳර යන 

රද නිගවදනඹක් අනු පිහිටුනු රළබ 

මිනිසඵර වහ ැකකී යක්හ ගදඳහර්තගේන්තුගව 

ප්රධහන හර්ඹබහයඹක් ගර ජහති භහන 

ේඳමන වහ ැකකිඹහ ප්රතිඳමනතිඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ ඳළරී තිබුණි. එභ ප්රතිඳමනතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ  වහ ශභනහයාඹ 

වහ අධීක්ාඹ කිරීගේ ඳශධතිඹක් (NHREP 

Implementation management & 

monitoring system) සථහපිත කිරීභට 

රු.මිලිඹන 8.34 ක් ටිනහ දෘඩහං වහ 

භෘදුහං 2015 ළප්ත තළේඵර් 08 දින මිරදී 

ගන තිබුණි. නමුමන එභ ඳශධතිඹ සථහපිත 

ය ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. ගේ නිහ 

මිරදී ගන තිබුණු මනේ ර් 2 භහ 10 

ක් බහගණතඹට ගනොගන  නිසක්රීඹ ඳළතුණි. 

තද ඳශධතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභට ෘජුභ 

ේඵන්ධ අභහතයහංලර නිරධහරීන්ට 

රු.162,600 ක් ළඹ ය ඳශධතිඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ පිළිඵ ප්රහගඹ ගි පුහුණුක් රඵහ දී 

තිබුණි. එභ ඳශධතිඹ වයවහ ප්රතිඳමනතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභට දහඹ න අභහතයහංල 25 

ක් එකිගනට ේඵන්ධ කිරීභට අයමුණු ය 

තිබුාද, එභ අභහතයහංල 25 කින් 16 ක් 

ඳභාක් 2017 ර්ඹට අදහශ ප්රතිඳමනතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේ ක්රිඹහහරී ළරසුේ 

ලිඛිත ඉදිරිඳමන ය තිබ අතය ප්රතිඳමනතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේ ප්රතිඹ කිිනදු 

අභහතයහංලඹකින් ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. 

 

කර්භහන්ත සුයක්ෂිතතහ වහ ගෞ යඹ 
 

1942 අං 45 දයන ර්භහන්තලහරහ ආඥහ 

ඳනත භගින් ශ්රී රංහගව ර්භහන්තලහරහර 

ගේඹ යන ගේිනන් වට ිනදුගණඹ වළකි 

අනතුරු රක්හලීගේ නිඹභඹන් ඇතුශමන 

ය තිබුණි. 2012 ර්ගේ දී ේරු 

ගදඳහර්තගේන්තුගව හර්ඹහධනඹ නංහලීභ 

වහ ජහතයන්තය ේරු ංගණධහනඹ 

ගණිනන් ඉදිරිඳමන ශ තහක්ණි ලිඹගණල්ගල් 

(Technical  memorandum) 06 න 

නිර්ගශලඹ ඹටගමන ෘමනතීඹ අනතුරු 

ේඵන්ධ ජහති දමනත ඳශධතිඹක් ඳමනහ 

ළනීගේ අලයතහඹ අධහයාඹ ය 

තිබුණි.  ර්භහන්ත ලහරහර ැකකිඹහගව ගඹදී 

ිනටින ෘමනතිඹන්ට ිනදුන අනතුරු පිළිඵ 

ගතොයතුරු ඇතුශමන ගණපතභමන දමනත ඳශධතිඹක් 

ේරු ගදඳහර්තගේන්තුගව ෘමනතීඹ 

සසථතහ අංලඹ තුශ සථහපිත ය ගනොතිබීභ 

නිහ හර්ෂි ිනදු න ර්භහන්ත ලහරහ  
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අනතුරු පිළිඵ ගතොයතුරු රඵහ ළනීගේ 

ක්රභගවදඹක් ගනොතිබුණි. තද, ජහතයන්තය 

ේරු ංගණධහනඹ ගණිනන් ෘමනතීඹ 

සසථතහ ේඵන්ධ නිකුමන ශ අං 

155 දයන ේමුතිඹ අඳයහනුභත ය ගශීයඹ 

අාඳනමන ංගල ධනඹ ය ෘමනතීඹ 

සුයක්ෂිතතහ ර්ධනඹ කිරීභට ේරු වහ 

ෘමනතීඹ මිති ඵතහ අභහතයහංලඹ ටයුතු 

ය ගනොතිබුණි. 

 

කම්කරු  කහර්ඹහරර අක්රීඹ ව නඩු 
   

ේරු ගදඳහර්තගේන්තු ඹටගමන ඳතින 

දිස්රික් වහ උඳ ේරු හර්ඹහර 57  

2017 ගදළේඵර් 31 දිනට අක්රීඹ ව නඩු 

ංයහ 3750 ක් ව අතය එහි ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 1,844.46 ක් වී තිබුණි. 

ගේහගඹ ජඹහ අදහශ ලිපිනගඹහි 

ගනොභළතිවීභ, ගණගශලත වීභ, මිඹ ඹහභ, 

ආඹතනඹ හ දළමීභ ළනි ගවේතු නිහ 

ගභගර නඩු අක්රීඹ වී ඳළතුණි. එභ අක්රීඹ 

නඩු ගොනු ක්රීඹ ය ළනීභට ගණපතභමන 

ක්රිඹහභහර්  ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේ ඳළති දුර්රතහ නිහ 

අක්රීඹ වී තිබුණු නඩු ක්රීඹ කිරීභට ර් 16 

 ිනට 22 ක් අතය ඳයහඹ හර ඳභහක් 

ිනදු වී තිබුණි. තද, ේරු හර්ඹහර භඟින් 

ඉදිරිඳමන ව හර්තහ ඳරික්හගවදී අඹගණඹ යුතු 

රු.මිලිඹන 3.05 ක් ව නඩු ගොනු 17 ක් 

අසථහන ත වී තිබුණි. 

 

ගභගවය පිඹ ගගොඩනළගි්වර 

ුදිරීමභ. 

 

ළඩ යන ජනඹහට හර්ඹක්භ ගේඹක් 

ළඳයීගේ අයමුා හිත “ එක් වරක් 

ඹටදී ිනඹලු  ටයුතු   යළනීගේ  

ංල්ඳඹ” අනු රු.මිලිඹන 7,169  

ඇසතගේන්තුක් භත ගභගවය පිඹ 

ගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. ඉදිකිරීගේ ටයුතු ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුගව ගේ අර්ථහධ අයමුදගල් 

ප්රතිඳහදන භඟින් මුල් අසථහගවදී ිනදු ය 

තිබුණි. නමුමන නිලසනර ගශඳර ඉදිකිරීභ වහ 

මුදල් ගඹදවීභට අලය ගණපතගණධහන ගේ 

අර්ථහධ අයමුදගල් ඳනගමන ගනොතිබුණි. 

ගේ නිහ ඉදිකිරීේ ටයුතු වහ අලය 

ප්රතිඳහදන භවහ බහණ්ඩහහයඹ රඵහ දීභට 

2015 භළින 31 දින අභහතය භණ්ඩරගේ 

අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. එදින න ගණට 

ඉදිකිරීගේ ටයුතු ගනුගන්  ගේ 

අර්ථහධ අයමුදර භඟින් ළඹ ශ  මුදල් 

නළත පිඹවීභට භවහ බහණ්ඩහහයඹට ිනදු වී 

තිබුණි. 2017 හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතගේන්තු එභ මුදල් පිඹවීගේ ටයුතු 

වහ රු.මිලිඹන 200  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණු අතය ඉන් රු.මිලිඹන 50 ක් ඳභාක් 

ප්රතිපුර්ාඹ ය තිබුණු අතය, 2018 ජුනි 25 

දින න ගණට තමන රු.මිලිඹන 377.15 ක් 

ගේ අර්ථහධ අයමුදර ගත පිඹගණඹ 

යුතු තිබුණි.  

 

කම්කරු සුඳමක්ණ හර්තහ 

ඳරිගණකගත  රීමභ 

  

ේරු ගදඳහර්තගේන්තු ඹටගමන ඳතින 

දිස්රික් වහ උඳ ේරු හර්ඹහරර භහින 

හර්ඹහධන ප්රතිඹ පිළිඵ ආෘතිඳත්ර 

ලින් රළගඵන දමනත ගණලසගල්ාඹ කිරීභට 

2015 ර්ගේදී ඳරිාත ළඩටවනක් 

ේරු ගදඳහර්තගේන්තුගව ංයහගල්න 

අංලඹ ගණිනන් වදුන්හ දී තිබුණි. එභ දමනත 

ඳරිාත කිරීභට පුහුණු නිරධහරීන් 

ගනොභළතිවීභ වහ අලය දමනත නිළයදි 

ආෘතිඳත්රර ේරු හර්ඹහර ලින් 

පුයහ ගනොඑවීභ නිහ එභ දමනත ඳශධතිඹ 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණටමන නිින 

ගර ක්රිඹහමනභ වී ගනොතිබුණි. තද 

ජහතයන්තය ේරු ංගණධහනඹ ගණිනන් 2012 

ර්ගේදී ේරු ගදඳහර්තගේන්තුගව 

හර්ඹහධනඹ නංහලීභ වහ ඉදිරිඳමන ශ 

තහක්ා ලිඹගණල්ගල් (Technical 

memorandum) ේරු ඳරීක්ා ගණපතභමන  

කිරීභ වහ නිර්ගශල ානහක් ඉදිරිඳමන   
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ය තිබුණි. එිනන් ප්රධහන ගර නහය 

ේරු ඳරීක්ා ේඵන්ධ ප්රතිඳමනතිඹක් 

ස ශ යුතු ඵ වන් තිබුාද, එඹ 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන ඉටු 

ය ගනොතිබුණි. 2010 ර්ගේදී ේරු 

නිරධහරීන්ගේ ේරු ඳරීක්ා වහ නඩු 

ඳරිාත කිරීගේ ක්රිඹහලිඹ (LISA) 

ඳශධතිඹ වඳුන්හ දී තිබුණි. 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණටමන එභ ළඩටවන හර්ථ 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. මුළු ේරු 

ඳරීක්ා නඩු ංයහ 78,769 ක් වී 

තිබුාමන, ඳශධතිඹට නඩු 22,375 ක් ඇතුශමන 

ය තිබුණි. ඒ අනු ඳශධතිඹට ඇතුශමන ශ 

යුතු නඩු ංයහගන් ිනඹඹට 71.59 ක් 

ගවමන නඩු 56,394 ක් ඳශධතිඹට ඇතුශමන 

ය ගනොතිබුණි. ගණසතය ගු 20 හි දළක්ගව.  

 

 විසතයඹ ගබෞතික 

ප්රභහණඹ 

ඳේධතිඹට ඇතුශත් 

කශ ප්රභහණඹ 

ඳේධතිඹට 

ඇතුශත් ගනොකශ 

ප්රභහණඹ 

1. නීතිභඹ ගතොයතුරු (Legal 

Cases) 

4,225 2,016 2,209 

2. ඳළමිණිලි 15,353 14,308 1,045 

3. ඳරීක්ා හර්තහ 59,191 6,051 53,140 

 එකතු 78,769 22,375 56,394 

ගු 20 - ඳශධතිඹට ඇතුශමන ශ නඩු ංයහ 
මරහශ්රඹ - ේරු ගදඳහර්තගේන්තුගව LISA ඳරිා ඳශධතිඹ 
 
තද, දිස්රික් ර්භහන්ත ලහරහ ඳරීක් 

ඉංජිගන්රු හර්ඹහර නිරධහරීන්ගේ නහරිහ 

ළඩටවන්, වදිින අනතුරු හර්තහ ඇතුශමන 

කිරිභට ඉංජිගන්රු ඳරීක්ා ගභොඩියුරඹක් 

වඳුන්හ දී තිබුාද, භහගර චිත ර්ගේදී 

ිනදුශ ඳරීක්ා 4835 ක් අතරින් 2018 

අග සතු 31 දින න ගණටමන හර්තහ 38 ක් 

ඳභාක් ඳශධතිඹට ඇතුශමන ය තිබුණි. 

 
ගේක අර්ථහධක අයමුදර කම්කරු 

ගදඳහර්තගම්න්තු අලයතහ වහ ගඹොදහ 

ගළනීභ 

 

භහගර චිත ර්ඹ වහ හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතගේන්තුගන් ේරු 

ගදඳහර්තගේන්තු වහ රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදන ගනුගන් අලය අග්රිභ 

ප්රභහාමන ඳරිදි බහණ්ඩහහයගඹන් රඵහ දී 

ගනොතිබුණි. ගේ නිහ එභ අලයතහඹන් 

ගනුගන් රු.මිලිඹන 32  මුදරක් ගේ 

අර්ථහධ අයමුදර ගනුගන් ප්රතිඳහදිත 

මුදල් ලින් රඵහගන තිබුණි. එගේ රඵහමන 

මුදල් ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 2017 

ගදළේඵර් 28 දින පිඹහ තිබුණි.  

 

ෘත්ීනඹ මිකති අංලඹ  

 

ෘමනතීඹ මිති ලිඹහඳදිංචිඹ, ඳහරනඹ, 

ලිඹහඳදිංචිගඹන් ඳසු ෘමනතීඹ මිති 

ේගේරන ආඥහ ඳනත වහ එහි නිගඹ  

අනු ක්රිඹහමනභ වීභ ව ඒ පිළිඵ 

නිඹහභනඹ ෘමනතීඹ මිති අංලඹ භඟින් ිනදු 

යනු රඵින. ෘමනතීඹ මිති අඥහ ඳනත 

ක්රිඹහමනභ ව දිනගේ ිනට 2017 ගදළේඵර් 

31 දින න ගණට ලිඹහඳදිංචි මුළු මිති   

ේගේරන ංයහ 1,668 ක් වී තිබුණි. ඉන් 

ලිඹහඳදිංචිඹ අළුමන කිරීභ වහ ෆභ 

ර්ඹදීභ ෘමනතීඹ මිති ගණිනන් „N‟  
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හර්තහ එගණඹ යුතු තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ වහ ෘමනතීඹ මිති 1,437 කින් 

ඳභාක් “N” හර්තහ එහ තිබුණි.  

 

ඹස පර්ණත්ඹට ඳත් ව ප්රතිරහී න් 

ගත කම්කරු න්දි ගගවීභ 
 
ැකකිඹහගව නියුක්ත ිනටිඹදී භහය අනතුරු 

ගවේතුගන් මිඹගිඹ ගේිනන්ගේ 

ඵහරඹසහය දරුන්ට හිමිව න්දි මුදල් 

ඵළංකුර සථහය තළන්ඳතුර ආගඹ ජනඹ 

ය හරඹ ේපර්ාවීගභන් ඳසු එභ මුදල් 

ප්රතිරහභීන් ගත රඵහදීභ න්දි ගොභහරිස 

හර්ඹහරගඹන් ිනදු යනු රඵින. ඹස 

පර්ාමනඹට ඳමන ව ප්රතිරහභීන් ගනුගන් වු 

සථහය තළන්ඳතු ගිණුේ 329  ඳළළති  

රු.මිලිඹන 10.48 ක් ප්රතිරහභීන් ගත නිදවස 

කිරීභට ර් 1  ිනට ර් 25 ක් දක්හ 

ඳයහඹ රහ ඳභහක් ිනදු ය තිබුණි. 
 
න්දි මුද්ව ප්රතිරහී න් ගත ගගවීගම් 

ප්රභහදඹ  
 

2005 අං 10 දයන ේරු න්දි 

ංගල ධන ඳනගමන 13(1) න්තිඹ ප්රහය 

ගේහ නියුක්ති ිනටින අසථහරදී 

ආඳදහට ගව  භයාඹට ඳමනන 

ගේඹන්ට ගේහ ගඹ ජිනන්ගන් න්දි 

මුදල් අඹය දීභ භගින් ගේ තෘප්ත තිඹ 

අමනය දීභ වහ එභ න්දි මුදල් අිනතිඹ 

ඳතින පුශරඹන්ට ගඵදහ දීභ ගභභ න්දි 

ගොභහරිස හර්ඹහරඹ ගණිනන් ශ යුතු 

තිබුණි. ප්රතිරහභීන් 54 ගදගනකු ගත ගඵදහ 

දීභ වහ ගේහ ගඹ ජිනන්ගන් න්දි 

ලගඹන් අඹය  තිබුණු රු.මිලිඹන 7.76 ක් 

භහ 3  ිනට ර් 5 ක් දක්හ ඳයහඹ 

හර ප්රභහදඹකින් ඳසු ප්රතිරහභීන් ගත 

ගහ තිබුණි.   
 

නඩු ඳළළමගභන් අඹකය ගත් මුද්ව 

නියවු්ව ගනොරීරිභ  

ේරු ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගේ 

අර්ථහධ අයමුදර ගත දහඹ මුදල් එහ 

ගනොතිබුණු ගේහගඹ ජඹන්ට එගයහි 

නඩු ඳළරීගභන් 2011 ර්ගේ ිනට අඹ ය 

මන එතු රු.මිලිඹන 256.27 ක් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන නියවුල් 

ගනොය ේරු ගදඳහර්තගේන්තුගව ගඳොදු 

තළන්ඳමන ගිණුගේ යහ ගන තිබුණි.   

ඡහඹහරූඳ වහ ඇඟිලි රකුණු රඵහ 

ගළනීභ 

ඇඟිලි රකුණු වහ ඡහඹහරඳ භඟින් නිළයදි 

වඳුනහළනීභ තුළින් හභහජිිනන්ට 

හර්ඹක්භ වහ ගණලසහදහයී ගේහක් 

රඵහදිගේ අයමුා ඇති ගේ අර්ථහධ 

අයමුදගල් හභහජිිනන්ගේ ඡහඹහරඳ වහ 

ඇඟිලි රකුණු රඵහ ළනීගේ යහඳෘතිගේ 

ඳශමු වහ ගදන අදිඹයඹන් පිළිගලින් 

2008 2009 වහ 2010 2011 ර්ඹන්හිදී 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

ේඵන්ධගඹන් පිරිළඹ - ප්රතිරහබ ගණග්රවඹක් 

(Cost - Benefit analysis) වහ ලයතහ 

අධයඹනඹක් ිනදුය, භනහ ළරළසුභකින් 

යුක්ත යහඳෘතිගේ ඳශමු වහ ගදන 

අදිඹයඹන් ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 

2015 2016 ර්ඹන්හිදී ක්රිඹහමනභ කිරීභට 

ළරසුේ ය තිබ යහඳෘතිගේ 3 න අදිඹය ද 

භනහ ළරළසුභක් ඇති ආයේබ ය 

ගනොතිබීභ නිහ යහඳෘති හර්තහක් වහ 

යහඳෘති ළරසුභක් ගණානඹට ඉදිරිඳමන 

කිරීභට අගඳොගවොමන වී තිබුණි. යහඳෘතිගේ 

3 න අදිඹය ක්රිඹහමනභ කිරීභ ආයේබ 

කිරීභට ගඳය එහි ඳශමු වහ ගදන 

අදිඹයඹන්ගේ ප්රතිඹ භහගර නනඹ කිරීභද 

ිනදු ශ ඵ තවවුරු කිරීභට හක්ෂි 

ගණානඹ ගත ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. 
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උඳකයණ නිසක්රීඹ ඳළළීනභ   
ඡහඹහරඳ වහ ඇඟිලි රකුණු රඵහ ළනීගේ 
යහඳෘතිගේ ගතන අදිඹය ඹටගමන 
භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 16.56 ක් 
ළඹ ය උඳයා මිරදී ගන තිබුණි. 
යහඳෘතිගේ ගතන අදිඹය ක්රිඹහමනභ 
ගනොකිරීභ නිහ එගේ මිරදී ගන තිබුණු 
උඳයා 2018 භළින 31 දින න ගණටමන 
ර්ඹට ළඩි හරඹක් මුළුල්ගල් 
ඵඩහගව නිසක්රීඹ ඳළළතුණි.  
ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ 

ඡහඹහරඳ වහ ඇඟිලි රකුණු රඵහ ළනීගේ 

යහඳෘතිඹ ගනුගන් 2015 ර්ගේ ිනට 

මරය අලයතහඹන් වදුනහ ගන ගණපතභමන 

ඳරිදි ළරළසුේ ගනොකිරීභ නිහ  හර්ෂි 

අඹළඹ ඇසතගේන්තු භගින් රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදන පර්ා ලගඹන් උඳගඹ ජනඹ 

කිරිභට ගනොවළකි වී තිබුණි. 2015 ර්ගේදී 

ළඹ ගණඹඹන් 2 ක් ඹටගමන රහ තිබණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 85 ක් වහ ිනඹඹට 46 

ක් ලගඹන් ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය තිබණි. 

2016 ර්ගේදී ළඹ ගණඹඹක් ඹටගමන 

රහ තිබුණු ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට100 ක් 

ඉතිරි ය තිබුණු අතය, අගනක් ළඹ 

ගණඹගේ වහ ිනඹඹට 85 ක් ගනමන ළඹ 

ගණඹඹන්ට භහරු ය ිනඹඹට 15  ප්රභහාඹ 

ඉතිරි ය තිබුණි. 2017 ර්ගේදී ළඹ 

ගණඹඹක් වහ රහ තිබුණු මුළු 

ප්රතිඳහදනඹභ ගනමන ළඹ ගණඹඹන්ට භහරු 

ය තිබුණි.  

මුද්රණ ඹන්ත්රගේ ධහරිතහඹ 

ප්රගඹ ජනඹට ගනොගළනීභ  

2007 ගනොළේඵර් භහගේදී රු.මිලිඹන 

21.88 ක් ළඹ ය ගේ අර්ථහධ 

අයමුදර ගණිනන් මුද්රා ඹන්ත්රඹක් මිරදී ගන 

තිබුණි. එභ මුද්රා ඹන්ත්රගේ උඳරිභ 

ධහරිතහඹ ප්රගඹ ජනඹට ළනීගභන් ගතොය 

හර්ෂි අපත පිරිළඹක් ඹටගමන ඵහහිය 

ආඹතන භගින් අයමුදගල්  මුද්රා ටයුතු 

ඉටුය ගන තිබුණි. 2013 ර්ගේ ිනට 

2016 ර්ඹ දක්හ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ  

ABH ආෘති ඳත්ර මුද්රාඹ වහ එතු 

රු.මිලිඹන 32.32 ක් ළඹ ය ඵහහිය ආඹතන 

භගින් ිනදු යගන තිබුණි.   
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භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය  
 
තියහය ඳරියඹක් ව භවළලි ශහඳගේ 

ජීගන ඳහඹ ළඩිදියුණු කිරිභ උගදහ 

ක්රිඹහකිරිභ ගභභ අංලගඹන් අගප්ත ක්හ යන 

ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ රඵහ 

ළනීභ වහ භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු 02 කින් වහ 

යසථහපිත ආඹතන 08 ක් ගණිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ඳරිය වහ භවළලි ක්ගේත්රඹ වහ 

ප්රතිඳමනති වහ ළඩටවන් ේඳහදනඹ ව  

ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

  භවළලි ංර්ධන ළඩටවන 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 භවළලි ගොවීන් වහ න්දි ප්රදහනඹ 

කිරීභ 

 භවළලි අපතහරී ඳනත ක්රිඹහමනභ කිරිභ  

 ර්තභහන වහ අනහත ඳයපුය උගදහ 

ඳරියඹ සුැකකීභ 

 ඳරිය දුාඹ භළඩලීභ පිණි 

ළඩටවන් ේඳහදනඹ කිරීභ වහ පරදහින 

ගර ක්රිඹහමනභ කිරිභ  

 මුද්ර දුා නිහයා ටයුතු ව 

නහරි කා අඳද්රය  ශභනහයාඹ 

 නහන්තය, නතුන් වහ තුරුරතහ 

ආයක්හ කිරීභ ව ංයක්ාඹ  

 යගට් දළ අලයතහ පුයහලීභ වහ 

හණිජ නහ ප්රර්ධනඹ   

 භළණික් වහ සර්ාහබයා ර්භහන්තඹ 

ව ගශදහභ ප්රර්ධනඹ වහ නිඹහභනඹ  

 ගයශ ංයක්ාඹ වහ ආයක්ාඹ 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටගමන ඇති ආඹතන 

ගණිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි 

ගණානගේදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 

උභහඔඹ ඵහුකහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ  

 
උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

ගනුගන් 2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

රු.මිලිඹන 62,060.31 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

යහඳෘතිගේ ක්රිඹහහයේ වහ වදිිනගේ ඇති 

ව ජර හන්දු ගවේතුගන් භවජනතහට ගණධ 

දුසයතහරට රක් ගණඹ. එභ දුසයතහරට 

රක් ව ජනතහ ගනුගන් භහගර චිත 

ර්ගේදී ගශීයඹ අයමුදලින් රු.මිලිඹන 

896.72 ළඹ ය තිබුණි. එභ ගණඹදගභන් 

රු.මිලිඹන 744.54 ක් ගොන්ත්රහමනරු ගන් 

අඹය ගන තිබුණු අතය තදුයටමන 

රු.මිලිඹන 152.19 ක් ගොන්ත්රහමනරුගන් 

අඹය ත යුතු තිබුණි. තද, ජරහන්දු 

ගවේතුගන් වහනි ව නිහර වහනිඹ 

තක්ගේරු කිරීභ වහ 2017 ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 3.85 ක් ළඹ ය තිබුාමන, එභ 

ගණඹදභ ගොන්ත්රහමනරුගන් අඹය 

ළනීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  

කහර්ඹහධනඹ අභවීභ 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ 

වහ  ගර  ආවහය ළඩටවන අතය ර් 03 

 හරඹක් වහ ශ්රී රංහගව භවළලි 

ංඟහ  ගද්ර ණිඹ ආශ්රිත භළදිරිගිරිඹ, 

රංහපුය වහ රඳගන් ප්රගශලර ගොගණ 

ජනඳදර ෘෂිහර්මි ප්රජහ ගශලගුණි 

ගණඳර්ඹහර අහිතය ඵරඳෆේරට අනුහුරු 

යවීගේ අයමුණින් 2014 අග සතු 11 දින 

ශ්රී රංහගව භවළලි ංඟහ ගද්ර ණිඹ ආශ්රිත 

ගොගණ ජනඳදර ෘෂිහර්මි ප්රජහ 

ගශලගුා ගණඳර්ඹහර අහිතය 

ඵරඳෆේරට අනුහුරු යවීගේ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභට ගිගණසුේරට එශම 

තිබුණි.  ගභභ යහඳෘතිඹ එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 

7.99  ගණගශල ප්රදහනඹක් ඹටගමන ආයේබ 

ය තිබණු අතය භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණට  යහඳෘතිගේ මරය හර්ඹහධනඹ 

රහ තිබුණු ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 33 
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ටමන ඩහ අඩු ප්රභහාඹක් වී තිබුණි. තද, 

යහඳෘතිගේ අගප්ත ක්ෂිත හර සීභහගන් ර් 

02 ක් අන් වී තිබුාද,  ළරකිඹ යුතු 

භට්ටභ ගබෞති ප්රතිඹක් රඟහය 

ළනීභට අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 

 

ඝන අඳද්රය ඵළවළය රීමගම් ඳවසුකම් 

ුදිරීමගම් යහඳෘතිඹ 
 
ආර්ථි ංර්ධන වගඹ ගිතහ අයමුදගල් 

ගොරිඹහනු ාඹ ආධහය භත කන අඳද්රය 

ඵළවළය කිරීගේ ඳවසුේ ඉදිකිරීගේ 

යහඳෘතිගේ ඇසතගේන්තුත මුළු පිරිළඹ 

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 41.89 ක් වී තිබුණි. ඉන් 

ගොරිඹහනු ාඹ ආධහය ලගඹන් හර්ෂි 

ිනඹඹට 0.15  ගඳොලී ප්රතිලතඹක් භත 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 33.54 ක්  රඵහ දී තිබුණු 

අතය එඹ ර් 10  වන හරඹක් 

ඇතුශත ර් 40 කින් ගගණඹ යුතු ගණඹ. 

යහඳෘතිඹ වහ එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 8.35 ක් 

ගශීයඹ අයමුදල් ගඹදිඹ යුතුඹ. යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන න ාඹ ගිගණසුභ 2013 ජුලි 23 දින 

අමනන් ය තිබුණු අතය  යහඳෘතිඹ ර් 

04 (භහ 48) ක් ඇතුශත ගඳොකුරු ක්රභඹ 

ඹටගමන ඳශහමන ඳහරන ආඹතන ඵර 

ප්රගශලර ජනනඹ න ශ අහන ගර 

ඵළවළය කිරීභ වහ ඳවසුේ ළඳයීභට 

නීඳහයක් ශ යන 04 ක් 

අනුයහධපුයගේ කීරික්කුරභ, හික්ඩු 

ගභොන්ගය ගණඹහමනත, ඳහනදුය භහරමුල්ර වහ 

උඩුනුය ගොනහපතහමනත ඹන සථහන ර 

ඉදිකිරීභට ළරසුේය තිබුණි. 

 

ගණපතභමන ලයතහ අධයඹනඹක් ිනදු ය 

නීඳහයක් ශ යන වහ සථහන 

ගත යහ ළනීභට යහඳෘතිඹ ආයේබගේදීභ 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. ඳහනදුය භහරමුල්ර 

වහ උඩුනුය ගොනහපතහමනත ඉදිකිරීේ 

ගනුට ඹහඳනඹ කීරීභගල් වහ භළදිරිගිරිඹ 

යුධනහ ඹන සථහනර ගභභ ර 

යන සථහපිත කිරීභට යහඳෘතිඹ ආයේබ 

ය ය 2  ක් ඳභා ත වී තිබුණි. ඒ අනු 

යහඳෘතිඹ භගින් අගප්ත ක්ෂිත අයමුණු 

හරහණුරපී වහ පරදහයී ගර ශඟහ ය 

ළනීභට ගනොවළකි වී තිබ අතය ශ යන 

ඉදිකිරීභට අදහශ යහඳෘතිගේ ටයුතු 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ළරසුේ අදිඹය ඳභාක් ේපර්ා ය 

තිබුණි. 

 

පිළිරු යහඳෘතිඹ 

නිින ේඳමන ංයක්ාඹ ව කන අඳද්රය 
ශභනහයාඹ තවවුරු කිරිභ ඒ 
ේඵන්ධගඹන් අදහශ පුශරිනන්ගේ දළනීභ 
වහ දක්තහ ර්ධනඹ කිරීභ ව කන අඳද්රය 
ශභනහයා යඳෘති ක්රිඹහමනභ කිරීභ, 
ළඩටවන් නිරීක්ාඹ කිරීභ, ඳවසුේ 
ළඳයීභ, අලය මලි ප්රතිඳහදන ළඳයීභ, 
කන අඳද්රය ප්රතිනක්රීඹයා ඵළංකු ක්රභඹක් 
සථහපිත කිරීභ, නිින ඳරිදි කන අඳද්රය 
ශභනහයාඹ ගනොයන ඳශහමන ඳහරන 
ආඹතන ේඵන්ධගඹන් නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් 
ළනීභ ගභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීගේ 
ප්රධහන අයමුණු  වී තිබුණි.  ර් 06 ක් වහ 
ව අයමුදල් ළරළසභ අනු යහඳෘතිගේ මුළු 
පිරිළඹ රු.බිලිඹන 5.6 ක් ගණ තිබුණි. ඉන් 
රු.බිලිඹන 2.67ක් භවහ  බහණ්ඩහහයගඹන්ද, 
රු.බිලිඹන 3.00 ක් 2008 ර්ෂි අඹළඹ 
ඇසතගේන්තු භගින් වඳුන්හදී තිබුණු 
“වරිත ඵශද‟‟ භගින්ද රඵහ ළනීභට 
අගප්ත ක්හ ය තිබුණි. 

 

ගභභ යහඳෘතිඹ ආයේබගේ ිනට භහගර චිත 
ර්ඹ අහන න ගණටමන ගොේගඳ සට් 
අංන 143 ක් ඉදි ය තිබුණු අතය ඉන් 
ගොේගඳ සට් අංන 20 ක් භහගර චිත 
ර්ඹ අහන න ගණට අතයභ නතහ දභහ 
තිබුණි. 2017 ර්ගේදී න ගොේගඳ සට් 
අංන 07 ක්, ප්ත රහසටික් ප්රතිනක්රීයා 
භධයසථහනඹක් වහ ජී හයු ඒ 02 ක් ඉදි 
ය තිබුණු අතය අංන 18  ළඩිදියුණු 
කිරීේ ිනදු ය තිබුණි. මීට අභතය දළනුමන 
කිරීගේ ළඩටවන් 19 ක් වහ පුහුණු 
ළඩටවන් 07 ක් ඳභාක් ඳමනහ  තිබුණි.  
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විගේල කටයුතු  
 
අගනය නය ප්රතිරහබ අමනඳමන ය න්නහ 
ගරො මිත්රීයලී යටක් වීභ ගණගශල ටයුතු 
අභහතයහංලගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ 
වී ඇත. එභ ප්රතිපරඹ අමනඳමන ය ළනීභ 
වහ අභහතයහංලඹ ගශීයඹ ලගඹන් අංල 19 
ක් ව ගණගශීයඹ ලගඹන් 2017 ර්ඹ 
අහන නගණට තහනහඳති හර්ඹහර 37 ක්, භව 
ගොභහරිස හර්ඹහර  13 ක්, නිගඹ ජය භව 
ගොභහරිස හර්ඹහර 01 ක්, ගොන්ිනයුරර් 
ජනයහල් හර්ඹහර 12 ක් , එක්මන ජහතීන් 
වහ නිතය දත භණ්ඩර 02 ක් වහ නිගඹ ජිත 
හර්ඹහර 01 ක් ලගඹන් ග ලීඹ යහප්ත ත වී 
ඇති දත භණ්ඩර ජහරඹක් ගණිනන් ඳවත වන් 
හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  
 

 ගණගශල ටයුතු ගණඹඹන්ට අදහශ 

ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු ගණඳයේ කිරීභ වහ 

ඇයීභ  

 ශ්රී රංහ පිළිඵ හිතය ප්රතිරඳඹ 

නංහලීභ ව  ජහතයන්තය ලගඹන් 

එල්ර න එදිරිහදී ප්රනහයඹන් 

ේඵන්ධගඹන් නිින ප්රතිනහය දළක්වීභ  

 ගණගශල යටල් භඟ යහජය දත ඵතහ 

ඳමනහ ගන ඹහභ ප්රඥසප්ත ති, ගිගණසුේ ව 

ේමුතින් පිළිඵ හච්ඡහ කිරිභ 

 යහජයතහන්්රි ගණගලේ මුක්ති වහ යප්රහද 

රඵහදීභ 

 ගණගශල ගගශද වහ ංනහය ටයුතු 

ප්රර්ධනඹ වහ වහඹ වීභ 

 භ ගශලඳහරන ප්රාතහ අධයඹනඹ කිරිභ 

ව එභ ප්රාතහ පිළිඵ යජඹට 

උඳගදස දීභ 

 ගණගශල යටර හඹ යන ශ්රී 

රහංකිිනන්ගේ සුඵහධනඹ පිළිඵ 

අලය පිඹය ළනීභ   

ආභහතයහංලඹ වහ ඒඹටගමන ආඹතන ගණිනන් 
ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීගේදී 
අනහයාඹ වු ගණාන නිරීක්ා 
ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  
 

 

ගගොඩනළගිලි අළුත්ළඩිඹහ ගනොරීමභ 
  
ශ්රී රංහ යජඹට අඹමන සවීඩන්හි 

සගටොක්ගව ේ පිහිටි තහනහඳති නිර නි 

2011 ඔක්ගත ඵර් භහගේ ිනට අළුමනළඩිඹහ 

කිරීභ වහ බහගණතගඹන් ඉමන ය තිබුණි.  

එභ අළුමනළඩිඹහ කිරීගේ අලයතහඹ 

තහනහඳති හර්ඹහරඹ ගණිනන් අසථහ  09  දී 

අභහතයහංලගේ අධහනඹට ගඹොමු ය 

තිබුණි. නමුමන භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන එහි කිිනදු අළුමනළඩිඹහක් ිනදුය 

ගනොතිබුණි. ඒ අනු  2011 ඔක්ගත ඵර් 

භහගේ ිනට භහගල්චිත ර්ඹ අන් න 

ගණට ර් 07 ට ආන්න හරඹක් කුලී 

නිහර ඳදංචිවීභට තහනහඳතියඹහට ිනදු වී 

තිබුණි. 2017 ර්ගේ දී කුලී නිහ කුලී 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 11.98 ක් ළඹ ය 

තිබුණි.  

අළුත්ළඩිඹහ අන් කය නිර නි 

බහය ගනොදීභ 

භළගල්ිනඹහගව ක්හරහරහේපර් හි පිහිටි භව 
ගොභහරිස නිර නිගහි අළුමනළඩිඹහ 
ටයුතු  ගිගණසුභ අනු 2016 ගඳඵයහරි 21 
දින නිඹමිත ඳරිදි අළුමනළඩිඹහ අන් ය 
නිර නි බහය දිඹ යුතු තිබුණි. 2018 ජුනි 
30 දින න ගණටමන එභ ගොඩනළගිල්ර බහය දී 
ගනොතිබුණි. ගේ නිහ 2016 භහර්තු භහගේ 
ිනට 2018 ජුනි 30 දින දක්හ භව 
ගොභහරිසයඹහ ඳදිංචි ිනටින කුලී 
නිහඹ වහ එතු RM 532,000ක් ව 
කුලී හසතුක් ගහ තිබුණි. 

බහවිතගඹන් ුත් කය තිබුණු 

ගගොඩනළගිලි   

ඕසගේලිඹහගව පිහිටි ළන්ඵයහ ශ්රී රංහ භව 
ගොභහරිස හර්ඹහරඹ තු ඕසගේලිඹහනු 
ගඩොරර් 2,589,000 ක් ටිනහ ගොඩනළගිලි 
02 ක්  පිළිගලින් 2007 ර්ගේ ිනට වහ 
2012 ර්ගේ ිනට බහගණතගඹන් ඉමන ය 
තිබුණි.  
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නිසක්රීඹ ඳතින ුඩභ 

2007 ර්ගේදී එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 1.2 ක් 

(RM 3,661,000) ගහ භළගල්ිනඹහ භව 

ගොභහරිස හර්ඹහරඹ ඉදි කිරීභ වහ 

අක්ය 1.681 ක් වු ගණලහර ඉඩභක් මිරදී 

ගන තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන එහි කිිනදු ඉදිකිරීභක් ය 

ගනොතිබුණි. 

 

වි ගලේ දීභනහ ළඩිපුය ගගවීභ  

 

2013 අගප්රේල් 01 දිනළති අං 

OM/E7/6/2013 දයන ගණගශල ටයුතු 

අභහතයහංගේ නක්රගල්ඹට  ඳටවළනි ගණගශල 

දත භණ්ඩර නිරධහරීන් ගදගදගනකුට 

එතු රු.163,780  ගණගලේ දීභනහ ළඩිපුය 

ගහ තිබුණි.  

 

මුළු නිහ 07 ආඳසු බහය ගනොදීභ 

2000 ඔක්ගත ඵර් 25 දින අභහතය 

භණ්ඩරගේ තීයාඹ අනු ඇල්ගණටිර 

භහගමන පිහිටි යජගේ නිහර ඉදිකිරීේ 

ටයුතු නිභශ වහභ, සුදුසු ගනමන 

නිරධහරින්ට රඵහ දීභ වහ නළත යහජය 

ඳරිඳහරන අභහතයහංලඹට බහය ගදන ඳදනභ 

භත ගණගශල ටයුතු අභහතයහංලගේ 

නිරධහරින් ගණිනන්  භළු භවල් නිහ 07 ක් 

රඵහ ගන තිබුණි. ඇල්ගණටිර භහගමන 

නිහර ඉදිකිරීේ අන් වී තිබුාමන, 

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහංලඹට අඹමන මුළු 

භවල් නිහ 07 ආඳසු බහය දීභට 2018 

අග සතු 28 දින න ගණටමන ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 

 

අග්රිභ ගලේඹ නියවු්ව ගනොරීමභ 

2018 ජුනි 30 දිනට ගණගශල දත භණ්ඩර 

හර්ඹහර ගණිනන්  පිඹහ ගනොතිබ අග්රිභ ගලේ 

එතු රු.මිලිඹන 318.08 ක් වී තිබුණි. එභ 

ගලේලින් රු.මිලිඹන 218.19 ක් ර් 2 

ට ළඩි හරඹ ිනට නියවුල් ගනොවී 

ඉදිරිඹට ගන එමින් ඳළළතුණු ගලේ වී 

තිබුණි.   

 

ආදහඹභට ගගන ගනොතිබුණු තළන්ඳතු 

ගඳොදු තළන්ඳතු ගිණුේර 2018 ජුනි 30 දිනට 

ගලේර එතු රු.මිලිඹන 174.2 ක් වී 

තිබුණි. අභහතයහංලඹ වහ දත භණ්ඩරර  එභ 

තළන්ඳතුලින් දත භණ්ඩර හර්ඹහර ගඳොදු 

තළන්ඳතු ගිණුගේ ර් 2 ක් ඉක්භව 

රු.මිලිඹන  5.5 ක්වු තළන්ඳතු 

ේඵන්ධගඹන් මුදල් ගයගුරහින ප්රහය 

ටයුතු ය ආදහඹභට ගන ගනොතිබුණි.  
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විගේල ගේහ නියුක්තිඹ 

ගණගශල ැකකිඹහ අසථහ ළඩිකිරිභ වහ 

අලය ප්රතිඳමනති ේඳහදනඹ කිරීභ වහ ගණගශල 

ගප්රේා වයවහ ජහති ආර්ථිඹට ඇති 

දහඹමනඹ ළඩිකිරීභ ගණගශල ගේහ 

නියුක්තිගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ අමනඳමන ය ළනීභ 

වහ ගණගශල ැකකිඹහ අභහතයහංලඹ ඹටගමන  

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 02 ක් ගණිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.   

 ගණගශල ැකකිඹහරට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ වහ ක්රිඹහමනභ කිරිභ   

 ංක්රභනි ගේහ නියුක්තිඹන්ගේ 

සුබහධනඹ ව අගන්හින ශ්රී 

රහංකිඹන්ගේ සුබහධනඹ   

 ලිඹහඳදිංචි ැකකිඹහ නිගඹ ජිත ආඹතන 

නිඹහභනඹ වහ අධීක්ාඹ.  

 ගණගශල ැකකිඹහ වහ ෘමනතිඹ 

භහර්ග ඳගශලනඹ. 

අභහතයහංලඹ වහ ඒඹටගමන න යසථහපිත 

ආඹතන ගණිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීභ ේඵන්ධගඹන් අනහයාඹ වු 

ගණාන නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

 

රැරීඹහ වහ විගේලගතවීම් අඩුවීභ  

අභහතයහංල ටයුතුරදී ප්රමු ක්ගේත්රඹක් 

(Trust Area) ගර ගණගශල ැකකිඹහ ගශඳර 

ප්රර්ධනඹ   කිරීභ වන් ය තිබුාමන, 

ඳසුගිඹ ර් කිහිඳඹ තුශ ැකකිඹහ වහ  

ගණගශල තවීේ ප්රභහාඹ ක්රභහනුකර අඩු වී 

තිබුණි. 2014 ර්ගේදී ැකකිඹහ වහ 

ගණගශලත ගණේ ංයහ 300,703 ක් වී 

තිබුණි. එඹ 2017 ර්ඹ න ගණට 212,162 

ක් දක්හ ිනඹඹට 29.44 කින් අඩු වී තිබුණි. 

එභ අඩුවීභ සත්රී වහ පුරු ලගඹන්ද ිනදු වී 

තිබුණි. ඒ පිළිඵ ගණසතය රඳ ටවන 18 හි 

දළක්ගව.  

 

 

 

 

රඳටවන 18 - ැකකිඹහ වහ ගණගශලත ව ංයහ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ ඵළංකුගව හර්ෂි හර්තහ  
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  රභ කහණ්ඩ අනු රැරීඹහ වහ 

විගේලගතවීම්  

2011 ර්ගේදී ෟව ගේගණහ  වහ නුපුහුණු 

ශ්රභ හණ්ඩ ඹටගමන ැකකිඹහ වහ ගණගශලත 

ව පිරි පිළිගලින් 107,500 ගදගනකු වහ 

63,642 ගදගනකු වී තිබුණි. එඹ 2017 ර්ඹ 

න ගණට පිළිගලින් 56,057 ගදගනකු දක්හ 

ිනඹඹට 47.85 කින්ද, වහ 61,057 ගදගනකු 

දක්හ ිනඹඹට 4.06 කින්ද අඩු වී තිබුණි. ෘව 

ගේගණහ වහ නුපුහුණු ශ්රභ හණ්ඩ ඹටගමන 

ැකකිඹහ වහ ගණගශලතවීේ ප්රභහාඹ 

හර්ෂි අඩුගමින් ඳළළතිඹමන, ෘමනතීඹ 

වහ අර්ධ ෘමනතීඹ ශ්රභ හණ්ඩ ඹටගමන ැකකිඹහ 

වහ ගණගශලතවීේ ංයහගව ර්ධනඹක් 

නිරික්ාඹ ගණඹ. 2011 ර්ගේදී ෘමනතීඹ 

වහ අර්ධ ෘමනතීඹ ශ්රභ හණ්ඩ ඹටගමන ැකකිඹහ 

වහ ගණගශලත ව ංයහ පිළිගලින් 

3,848 ගදගනකු වහ 6,136 ගදගනකු වී 

තිබුණි. නමුමන 2017 ර්ඹ න ගණට එභ 

ප්රභහාඹ පිළිගලින් 6,371 ගදගනකු දක්හ 

ිනඹඹට 65.57 කින්ද, වහ 7,124 ගදගනකු 

දක්හ ිනඹඹට 16.10 කින්ද ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 19 හි දළක්ගව.  

 

 

රඳටවන 19. - ශ්රභ හණ්ඩ අනු ැකකිඹහ වහ ගණගශලත ව ංයහ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව හර්තහ  
 

ඉකුමන ර් භඟ ළදීගේදී ැකකිඹහ වහ 

ගණගශලත ව ප්රභහාඹ අඩුවී තිබුාමන, 

ගණභණි ගප්රේාර රුපිඹල් ටිනහභ 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. 2012 ර්ගේ ගණභණි 

ගප්රේා රු.මිලිඹන 763,980 වී තිබුාමන, එඹ 

2017 ර්ඹ න ගණට රු.මිලිඹන 1,091,972 

ක් වී තිබුණි.  ගණසතය රඳටවන 20 හි 

දළක්ගව. 
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රඳටවන 20 - ගණභණි ගප්රේා රළබීභ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව හර්ෂි හර්තහ  

 

ලිඹහඳදිංචි නිගඹ ජිත ආඹතනලින් 

විගේලගතවීම් ප්රභහණඹ අඩුවීභ   

ශ්රී රංහ ගණගශල ගේහ නියුක්ති හර්ඹහංලගේ 

ලිඹහඳදිංචි ව නිගඹ ජිත ආඹතන භගින් 

ගණගශලතන ප්රභහාඹ ක්රභහනුකර අඩුවී 

ගනමන ක්රභ භගින් ැකකිඹහ වහ ගණගශලත 

න ප්රභහාඹ හර්ෂි ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

2011 ර්ගේදී මුළු ැකකිඹහ වහ ගණගශලත 

ව ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 55.63 ක් 

හර්ඹහංලගේ ලිඹහඳදිංචි නිගඹොජිත 

ආඹතනලින් ගණගශලත වී තිබුාමන, එඹ 

2017 ර්ඹ න ගණට ිනඹඹට 32.32 ක් 

දක්හ අඩු වී තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 21 

හි දළක්ගව.  

 

 

රඳටවන 21 - හර්ඹහංලගේ ලිඹහඳදිංචි නිගඹ ජිත ආඹතන භගින්  වහ ගනමන ක්රභ භගින් ගණගශලතවීේ 

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව හර්ෂි හර්තහ   
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  ංක්රභණික ගේහ නියුක්තිකඹන් 

ම්ඵන්ධගඹන් ව අගඵ ධතහ ගිවිසුම් 

ංක්රභණි ගේහ නියුක්තිඹන් 

ේඵන්ධගඹන් අභහතයහංලඹ ගණිනන් අමනන් 

යන රද අගඵ ධතහ ගිගණසුේ 20 ක් 2017 

ර්ඹ න ගණට ක්රිඹහමනභ ගමින් තිබුණි. 

එභ ගිගණසුේ ඹහමනහලීන කිරීභ ව ඳසු 

ගණඳයේ කිරීභ නිින ඳරිදි ිනදුය ගනොතිබුණු 

ඵ ව ගිගණසුේත යටල් භඟ ඒහඵශධ 

මිටු ැකසවීේ නිින ඳරිදි ඳමනහ ගනොතිබුණු 

ඵ අගඵ ධතහ ගිගණසුේ 12 ක් 

ේඵන්ධගඹන් ිනදුශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ ගණඹ.  

විධිභත් ඳරිදි අධීක්ණඹක් සිදු 

ගනොරීරිභ  

ප්රහගශීයඹ භට්ටමින් ගණභණි ගතොයතුරු 

ැකසකිරීභ, අධීක්ාඹ ව ඳසුගණඳයේ කිරීභ 

ගභන්භ ගණභණි ශ්රමිඹන්ගේ ව ගණගශල 

ැකකිඹහ වහ පිටමන ගොස නළත ඳළමිණි 

ශ්රමිිනන්ගේ ආර්ථි ව හභහජි 

තමනමනඹ ඉවශ නළංවීභට අලය ළඩටවන් 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේ අයමුණින් ප්රහගශීයඹ 

භට්ටමින් ංර්ධන නිරධහරීන් ගේගේ 

ගඹදවීභට අභහතයහංලඹ ටයුතු ය තිබුණි. 

2017 ර්ගේදී ඒ වහ  අනුයුක්ත ශ 

නිරධහරීන්ට ළටුප්ත  වහ දීභනහ ගවීභ වහ 

අභහතයහංලගේ මුළු පුනයහර්තන ගණඹදගභන් 

ිනඹඹට 77 ක් ගවමන රු.මිලිඹන 470.51 ක් 

ළඹ ය තිබුණි.  එගවමන එභ නිරධහරීන්ගේ 

ටයුතු නිින ඳරිදි අධීක්ාඹ ය 

ආඹතනගේ අයමුණු යහ ගභගවඹවීගේ 

ගණපතභමන ළඩ පිළිගරක් අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

පිළිගඹර ය  ගනොතිබුණි.  

විගභණික ගේකඹන් වහ ගඹ ජිත 

විරහභ ළ කේ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භක ගනොවීභ
  

යජගේ ඩිනේ වන ළඩටවන ඹටගමන 

වඳුන්හදුන් ගණභණි ගේඹන් වහ වු 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ක්රභඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ 

2016 ගනොළේඵර් 09 දින 

අභහතය භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ රළබී 

තිබුාමන, එඹ 2018 ජලි 31 දින න ගණටමන 

ක්රිඹහමනභ කිරීභට අභහතයහංලඹ 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි.   

 

කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු රීමභ. 

භහගර චිත ර්ඹ වහ අභහතයහංලගේ 

1044 කින් යුමන හර්ඹ භණ්ඩරඹක් 

අනුයුක්ත ය තිබුණි. එභ නිරධහරීන් පුහුණු 

කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 5  ප්රතිඳහදන 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුගන් රහ 

තිබුණි. එගවමන ිනඹළුභ නිරධහරීන් ආයාඹ 

න ඳරිදි පුහුණු ළරළසභක් ස ය 

පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ ය 

ගනොතිබුණි. හර්ඹඹ භණ්ඩරගඹන් 52 ක් 

වහ භහගර චිත ර්ගේදී කිිනදු 

පුහුණුක් රඵහ දී ගනොතිබුණි. එගභන්භ 

ඉවත ප්රතිඳහදනගඹන් රු.497,426 ක් පුහුණු 

කිරීේ වහ උඳගඹ ගී යගන ගනොතිබුණි.   

 

විගේල ප්රදහන රද ළඩටවන් නිසි ඳරිදි 

අධීක්ණඹ ගනොරීමභ 

සගණට්ර්රන්ත යජගේ එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 

3.87  ආධහය භත ශ්රී රංහගව ගණභණි 

ගේඹන් වහ ඔවුන්ගේ ඳවුල්ර 

සුයක්ෂිතතහ ව භෘශපතඹ ගගයහි 

දහඹවීගේ අයමුා ඇති “ඹවඳමන ැකකිඹහ 

ශ්රභ ගණභණිඹන්ගේ ව ශ්රී රංහගව ිනටින 

ඔවුන්ගේ ඳවුල්ර ආයක්හ ව 

ඹවඳළළමනභ” නමින් ළඩටවනක්  

ක්රිඹහමනභ ගමින් ඳළති අතය  

අභහතයහංලඹ ගණිනන් එභ ළඩටවන 

අධීක්ාඹ කිරීභ වහ ගභගවඹවීභ නිින ඳරිදි 

ිනදු ය ගනොතිබුණි.   
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රැරීඹහ ඵළංකු ආයම්බ රීමගම් අයමුණ 

ු ක ගනොවීභ 

ගණගශල ගේහ නියුක්ති හර්ඹහංලගේ 

අගරගණයා අංලගේ අයමුණු ඉටුය 

ළනීගේ උඳහඹභහර්ඹක් ගර ැකකිඹහ වහ 

ගණගශලතවීභට අගප්ත ක්හ යන 

පුශරඹන්ගේ ගතොයතුරු ඇතුශමන ැකකිඹහ 

ඵළංකුක් ඳමනහගන ඹහභට ටයුතු ය 

තිබුණි. 2016 වහ 2017 ර්රදී 17,663 

ගදගනකු එහි ලිඹහඳදිංචි වී තිබුණු අතය 

ැකකිඹහ නිගඹ ජිත ආඹතන ගණිනන් අසථහ 

120,462 දී එහි ලිඹහඳදිංචි වුන්ගේ 

ගතොයතුරු ඳරීක්හ ය තිබුණි. එගවමන 

ලිඹහඳදිංචි වුන්ගන් 1,368 ගදගනකුට 

ඳභාක් ගණගශල ැකකිඹහ අසථහ හිමි වී 

තිබුණි. 2016 ර්ඹට හගප්ත ක් 2017 

ර්ගේ ැකකිඹහ ඵළංකුගව ලිඹහඳදිංචි වු 

ංයහ 8405 කින් (ිනඹඹට 182 කින්) ළඩි 

වී තිබුණි. එගවමන 2016 ර්ගේ ලිඹහඳදිංචි 

වු ංයහගන් ිනඹඹට 9 ක් ඳභාක් 

ගණගශලත වී තිබුණි.  2017 ර්ඹ අන් 

න ගණට එභ ප්රතිලතඹ තදුයටමන ිනඹඹට 07 

ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි.  

 

විගලේ විභර්ලණ ඒකකඹ ගත 

රළගඵන ඳළමිකණිලි  

ගණගශල ගේහ නියුක්ති ක්ගේත්රඹ තුශ නීති 

රු ඵ වහ ගණනඹහනුකර ඵ වති 

කිරීගේ අයමුණින් ගණගශල ගේහ නියුක්ති 

හර්ඹහංලඹ ගණිනන් ගණගලේ ගණභර්ලා 

ඒඹක් ආයේබ ය 2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට 37 ගදගනකුගන් යුතු  හර්ඹ 

භණ්ඩරඹක් අනුයුක්ත ය තිබුණි. 2017 

ර්ගේ ගණගණධ හයාහරට අදහශ ඳළමිණිලි 

4,341 ක් හර්ඹහංලඹට රළබී තිබුණි. ඉන් 

ඳළමිණිලි 2,815 ක් ගවමන ිනඹඹට 65  

ගණගලේ ගණභර්ලා ටයුතු වහ ගඹොමුය 

තිබුණි. ගණභර්ලා අංලඹට රළගඵන 

ඳළමිණිල්රක් ලිඹහඳදිංචි ය දින 14 ක් තුශ 

ගණදුේ රඵහ දීභට ටයුතු ශ යුතු තිබුණි. 

එගේ ශ ගනොවළකි ව ඳළමිණිලි වහ 

නීතිභඹ පිඹය ළනීභට නීති අංලඹට ගඹොමු 

ශ යුතු තිබුණි. එගවමන 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට ගණදුේ රඵහ දීභට ගව  නීති 

අංලඹට ගඹොමු කිරීභට ගනොවළකි ව ඳළමිණිලි 

345 ක් ගණභර්ලා අංලගේ තිබුණි.  

  

රැරීඹහ නිගඹ ජිත ආඹතන ම්ඵන්ධ 

කහර්ඹඹබහයඹ  

 ගණගශල ගේහ නියුක්ති හර්ඹහංල ඳනගමන 27 

(ආ) න්තිඹ ප්රහය ඉල්ලුේරු 

පුශරගඹකු නේ ගව  යහඳහරි 

ආඹතනඹක් ගව  භහභක් ේඵන්ධගඹන් 

න ගණට යහඳහයඹ බහය ිනටින තළනළමනතහ 

මන කීර්තිභමන තළනළමනතකු නේ මි ගණගශල 

ගේහ නියුක්තිඹට අදහශ යහඳහයඹක් 

ඳමනහ ගන ඹහභට ඵරඳත්රඹක් ප්රදහනඹ 

ගනොශ යුතු තිබුණි. 2017 ර්ගේ 

හර්ඹහංලඹට රළබී තිබු ඳළමිණිලිලින් 

ිනඹඹට 41 ක් ලිඹහඳදිංචි ැකකිඹහ නිගඹ ජිත 

ආඹතන ගණිනන් ගිගණසුේ ඩ කිරීේ 

ේඵන්ධගඹන් ඉදිරිඳමන ශ ඳළමිණිලි වී 

තිබුණි. නිඹළදි ගණාන ඳරීක්ාඹට අනු 

එගේ ඉදිරිඳමන වු ඳළමිණිලි 805 කින් 

ඳළමිණිලි 180 ක් අහධු ගල්නඹට ඇතුශමන 

ය ගණබහ කිරීගභන් ගතොය  භහඹ 

හරඹක් ඉක්භහ ව  ඳළමිණිලි 04 ක් 

ර්ඹ හරඹක් ඉක්භහ තිබුණි. 2017 

ර්ඹ තුශ අහධු ගල්නත වු ැකකිඹහ 

නිගඹ ජිත ආඹතන අතරින්  02 ක් අසථහ 

06 දී ව එක් ආඹතනඹක් අසථහ 07 දී  

එගේ අහධු ගල්න ත වී තිබුණි.  

 

 

 

 

 

 



172 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

වි
ග
ේ
ල
 ග

ේ
හ 
නි
යු
ක්
ති
ඹ
  සුයක්හ නිහ ම්ඵන්ධ කටයුතු  

 ගණගශලතන ශ්රී රහංකි හන්තහන් 

තභන්ට ැකකිඹහ සථහනරදී ගණදීභට ිනදුන 

ගණගණධ යදය ගවේතුගන් එභ ැකකිඹහ 

සථහනලින් ඉමන ගණගශල දුත භණ්ඩරර 

ැකයාඹ වහ ඳළමිණි ගණට තහහලි 

ප්රතිර්භඹක් ගර ැකවුේ නිහරට 

ගඹොමු කිරීභ හභහනය ක්රභගවදඹ වී තිබුණි.  

ඉකුමන ර් 03 හි 11,542 ගදගනකු ැකවුේ 

නිහරට ගඹොමුය තිබුණි. 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට එහි ිනටි ැකදගණඹන් 250 

ගන් 20 ගදගනකු භහ 06 ට ළඩි 

හරඹක් එභ නිහර ත ය තිබුණි. 

එගභන්භ එභ නිහර කුලී , ෆභ ව 

ෛදයහධහය වහ 2017 ර්ගේදී එතු 

රු.මිලිඹන 43.30 ක්  යජඹ ගණිනන් ළඹ ය 

තිබුණි.  

 

විගභණික රමිකක දහඹක අයමුද්ව ක්රභඹ 

අකර්භනය වීභ 

 ශ්රි රංහ ගණගශල ගේහ නියුක්ති හර්ඹහංලඹ 

ගණිනන් 1988 ර්ගේ ිනට ශ්රමිඹන් වහ 

ගණභණි ශ්රමි දහඹ අයමුදල් ක්රභඹක් 

පිහිටුහ තිබු අතය 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට එභ අයමුදගරහි ගණභණි 

ශ්රමිඹන් 1602 ට අඹමන රු.මිලිඹන 7.71  

ගලේඹක් ඳළතුණි. ගභභ අයමුදර ආයේබ 

කිරීගේ අයමුණු ඳළවළදිලි න කිිනදු ලිඛිත 

ගතොයතුයක් හර්ඹහංලඹ තු ගනොතිබුණු 

අතය අයමුදගරහි ශභනහහරීමනඹ 

ේඵන්ධගඹන් ගණපතභමන ළඩ පිළිගරක් 

ගනොභළති අයමුදර අර්භනය තමනමනඹට 

ඳමන තිබුණි.  

ශ්රී රංකහ විගේල රැරීඹහ (ඒජන්සි) 
පුේගලික භහගභ තු ගශගඳොශ 

ගකොට ඳවත ළ.සභ 

ශ්රී රංහ ගණගශල ගේහ නියුක්ති හර්ඹහංල 

ගතොයතුරු අනු භහගර චිත ර්ගේ යටට 

රළබී තිබු භසථ ැකකිඹහ අසථහ ංයහ 

310,786 කි. ඉන් ශ්රී රංහ ගණගශල ැකකිඹහ 

(ඒජන්ින) පුශලි භහභ ගණිනන් ැකකිඹහ 

අසථහ 427 ක් එනේ  ිනඹඹට 0.14 ක් 

ඳභාක් ගණගශලත ය තිබුණි. එගභන්භ 

2016 ර්ඹට හගප්ත ක් භහගර චිත 

ර්ගේ දී රළබුණු ැකකිඹහ ඇාවුේ ංයහ 

09 කින් වහ ැකකිඹහ අසථහ 2211 කින් අඩු 

වී තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී ගජ ර්දහන්, 

ිනංප්ත පුරු ව ඵවගර්න් ඹන යහජයඹන්ලින් 

රළබුණු ැකකිඹහ අසථහ පිළිගලින් 140 ක්, 

100 ක් ව 60 ක් වහ සුදුසු ශ්රමිඹන් 

ඹළවීභට භහභට ගනොවළකි වී තිබුණි. 

එගභන්භ භහරදිිනගනන් රද හර්මි වහ 

ෘමනතිඹ ැකකිඹහ අසථහ 58 කින් 55 ක් 

වහද ශ්රමිිනන් ගඹොමුය ගනොතිබුණි. 

2016 ර්ගේදී ටහර්, කුගවට් ව ඕභහන් 

ඹන යටලින් ැකකිඹහ ඇාවුේ රළබී තිබුාද, 

ඒ වහ ශ්රමිිනන් ගඹොමු ය ගනොතිබුා 

අතය භහගර චිත ර්ගේදී එභ යටලින් 

ැකකිඹහ ඇාවුේ කිිනක් රළබී ගනොතිබුණි.  

භහගර චිත ර්ගේ දී ගණභාඹ යන රද 

806 ක් වු ගණභණිඹන්ගන් ෘජු වහ 

අගඵ ධතහ ගිගණසුේ භත ගණගශලත වු 

ප්රභහාඹ වළරුණු ගණට භහභ ගණිනන්භ 

ගොඹහමන ැකකිඹහ වහ ගණභාඹ ශ 

ප්රභහාඹ 44 කි. එඹ භහගභහි භසථ 

ගණභණිඹන්ගන් ිනඹඹට 5 ක් වී තිබුණි.  

භහභ ගණිනන් ැකකිඹහ වහ ශ්රමිිනන් 

ගඹොමු ශ යටල් ංයහ ඳසුගිඹ ර්ර 

ිනට ක්රභහනුකර අඩුගමින් ඳළති අතය 

2013 ර්ගේදී යටල් 13 ක් වු එභ ංයහ 

භහගර චිත ර්ඹ න ගණට 05 ක් දක්හ 

අඩු වී තිබුණි. 2015 ර්ගේ දී ගණගශල ැකකිඹහ 

ර් 32 ක් වහ ශ්රමිඹන් ගණගශලත වී 

තිබුාද, 2016 ර්ගේ දී එඹ ැකකිඹහ ර් 

10 ට අඩු වී භහගර චිත ර්ඹ න ගණට 

07 ක් දක්හ තදුයටමන අඩු වී තිබුණි. 2015 

ර්ඹ වහ ළදීගේ දී එඹ ිනඹඹට 78 කින් 

අඩු වී තිබුණි.   
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  විගේල රැරීඹහ ප්රර්ධනඹ නිසි ඳරිදි සිදු 

ගනොවීභ  

ගණගශල ැකකිඹහ ප්රර්ධනඹ ගනුගන් ගණගශල 

ේඵන්ධතහ ගොඩනහ ළනීභ ශ්රී රංහ 

ගණගශල ැකකිඹහ (ඒජන්ින) පුශලි 

භහගභහි ප්රධහන අයමුාක් වී තිබුණි. 

2016 වහ 2017 ර්ර පිළිගලින් එතු 

රු.මිලිඹන 6.35 ක් වහ රු.මිලිඹන 2.53 ක් 

ළඹ ය අසථහ 10  දී භහගේ 

නිරධහරීන් ගණගශල ංනහය වහ වබහගී ය 

තිබුණි. එගවමන අගප්ත ක්හ ශ ඳරිදි ගණගශල 

ැකකිඹහ අසථහ ර්ධනඹක් ිනදු වී ගනොතිබුණි. 

එගභන්භ එගේ රඵහමන ඵ වන් තිබු 

ැකකිඹහ අසථහ 3,616 කින් ශ්රමිිනන් 1,213 

ට ඳභාක් ැකකිඹහ වහ ගඹොමු කිරීභට 

වළකි වී තිබුණි.    

 

 

වන යක්ණ අයමුදර 

ැකකිඹහ වහ ගණගශලත න ශ්රමිඹන් තභ 

ගේහ හරඹ තුශ පර්ා 

අර්භනයතහඹට, අර්ධ 

අර්භනයතහඹට ගව  භයාඹට ඳමන 

වුගවොමන, න්දි මුදරක් රඵහදීභ ව 

රංහට ගන්හ ළනීභට ඹන ගණඹදභ 

ප්රතිපර්ාඹ ය දීගේ අයමුණින් “වන 

යක්ා අයමුදර” නමින් යක්ා ගඹ ජනහ 

ක්රභඹක් ශ්රී රංහ ගණගශල ැකකිඹහ (ඒජන්ින) 

පුශලි භහභ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණි. ආයා හරඹ තුශ යක්ෂිතඹන්ට 

ිනදු න වහනි පර්ාගේ කීභ ඳයහ 

ළනීගභන් ගතොය ගභභ  යක්ා ගඹ ජනහ 

ක්රභඹ 2015 භහර්තු භහගේ ිනට ශ්රී රංහ 

ගණගශල ගේහ නියුක්ති හර්ඹහංලඹ ඹටතට 

ඳමන ය ගන තිබුණි. ඒ අනු භහගේ 

ප්රධහන යහඳහරි ටයුමනතක් අහිමි වී තිබුා 

අතය භහභ තු තිබු සථහය තළන්ඳතු 

ආගඹ ජන නළත රඵහගන අදහශ න්දි 

මුදල් ගවීභට ිනදු වී තිබුණි. 
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ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධනඹ    
 

ඉවශ ගඳ ා භට්ටභක් හිත ජනතහක්, 

ඉවශ ගණගශල ගණනිභඹක් වහ ඉවශ භහජ 

ආර්ථි තමනමනඹක් හිත ධීය ප්රජහක් 

බිහිකිරීභ ගභභ ක්ගේත්රගඹන් අගප්ත ක්හ 

යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ 

අමනඳමන ය ළනීභ වහ ධීය වහ ජරජ 

ේඳමන ංර්ධන අභහතයහංලඹ,  

ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 05 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ධීය වහ ජරජ ේඳමන අභහතයහංලඹ ව 

අභහතයහංලඹ ඹටතට ළගනන 

ගදඳහර්තගේන්තු, යසථහපිත 

ආඹතනඹන් වහ ංසථහන්හි ගණඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු ගණඳයේ 

කිරිභ වහ ඇළයීභ  

 මුද්ර කිවුල් දිඹ වහ මිරිදිඹ භමනය 

ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ වහ 

ශභනහයාඹ  

 යජඹට අඹමන ධීය ඹහත්රහ 

ශභනහයාඹ ව ගභගවඹවීභ  

 අනනය ආර්ථි ශහඳඹ තුශ පතය 

ටයුතු ංර්ධනඹ ව 

ශභනහයාඹ කිරිභ 

 පතය ර්භහන්තඹ ගනුගන් අලය 

න අිනස ඹන්ත්රහහය, ීයත හභය ව 

ගනමන ඹටිතර  ඳවසුේ පිහිටුහලීභ 

ව ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

 ජී ව අජී ජහති ජරජ ේඳමන 

ංර්ධනඹ කිරීභ  

 ධීය ඹහත්රහ ව පතය ආේඳන්න 

නිසඳහදනඹ, ආනඹනඹ වහ ගඵදහවළරීභ 

 මුහුදු භමනය හ ඇතුළු ජරජීවී හ 

ංර්ධනඹ ව ශභනහයාඹ 

 භමනය වහ භමනය ආශ්රිත නිසඳහදන 

ගශදහභ වහ ගඵදහවළරීභ 

 ධීය අංලගේ ඳර්ගේා ටයුතු පුළුල් 

කිරිභ වහ එභ ප්රතිපර ධීය ර්භහන්තගේ 

උන්නතිඹ වහ ගඹොදහ ළනීභට අලය 

පිඹය ළනීභ 

 නවීන ගණදයහමනභ ක්රභගවද ඇසුරින් 

හය ේඳමන ඳර්ගේා ටයුතු පුළුල් 

කිරීභට  ඳවසුේ ළඳයීභ  

 අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු වහ 

යසථහපිත ආඹතන ගණිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ිනදු 

ශ නිඹළදි ගණාන ඳරීක්හගවදී 

අනහයාඹ ව ගණාන නිරීක්ා 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

භත්ය  අිජනන භධයසථහන 

පිහි කවීභ  

භහගර චිත ර්ගේදී පුමනතරභ 

දිස්රික්ගේ කුරඵංගදණිගඹහි භමනය 

අභිජනන භධයසථහනඹක් පිහිටුවීභ වහ 

රු.මිලිඹන 25 ක් වහ ඳයහ භසුන් වහ 

භමනය අභිජනන භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 25  ප්රතිඳහදන ශ්රී රංහ 

ජහති ජරජීවී හ ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් රහ තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට ඒ වහ පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 6.17 ක් වහ රු.මිලිඹන 9.6 ක් 

ළඹ ය තිබුාමන, ළරළසුේ ය ඳරිදි 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි.  
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ජරජීවී කර්භහන්ත උදයහන පිහි කවීභ   

 

භහගර චිත ර්ගේදී භන්නහයභ, 

වේඵන්ගතොට වහ භඩරපු ඹන ශහඳර 

ජරජීවී ර්භහන්ත උදයහන පිහිටුවීභ වහ ශ්රී 

රංහ ජහති ජරජීගණ හ ංර්ධන 

අපතහරිඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 500  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණට ඉන් රු.මිලිඹන 68.16 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. නමුමන එභ ශහඳ තුශ පිහිටි ගඹ ජිත 

ඉඩේ නියවුල් ය ළනීභට ගනොවළකිවීභ 

නිහ එභ යහඳෘති ක්රිඹහමනභ කිරීභට 

ගනොවළකි වී  තිබුණි. 

 

ගයශ ීනයගේ කකුළුන් බිහිරීමගම් 

නගය සථහපිත රීරිභ  

භහගර චිත ර්ගේදී ගයශ තීයගේ 

කුළුන් බිහිකිරීගේ නය සථහපිත කිරීභ 

වහ ල්මුල්ර, ැක ව භ(ර්)ක්ගක්ර්නි  

ඹන  නයර ධීය ශහඳ පිහිටුවීභ වහ 

ශ්රී රංහ ජහති ජරජීගණ හ ංර්ධන 

අපතහරිඹ  ගණිනන් රු.මිලිඹන 100  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  ැක යහඳෘතිඹ 

වහ රු.මිලිඹන 23.31 ක් ළඹය  

ඉදිකිරීේ ටයුතු ආයේබ ය තිබුාද, 

අගනකුමන යහඳෘති 02 වහ රු.8.59 ක් 

ළඹය තිබුාද, ඳරිය ඵරඳත්ර  රඵහළනීභ 

ප්රභහද වීභ ගවේතුගන් ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ආයේබ ය ගනොතිබුණි.  

 

දිවිනළගුභ ණඹ ගඹ ජනහ ක්රභඹ  

 

2011, 2012 , 2013 වහ 2014  ඹන ර්රදී 

ශ්රී රංහ ජහති ජරජීගණ හ ංර්ධන 

අපතහරිඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ශ දිගණනළගුභ 

ාඹ ගඹ ජනහ ක්රභඹ භගින් ප්රතිරහභීන් 6450 

ගදගනකු වහ එතු රු.මිලිඹන 229.04 

 ාඹ රඵහදී තිබුණි. එභ ගඹ ජනහ ක්රභඹට 

අදහශ ප්රතිරහභීන් ගණපතභමන ඳරිදි  පුහුණු 

ගනොකිරීභ, ප්රතිරහභීන් ගණිනන්  සුදුසු 

භමනයඳශ ගත යහ ගනොළනීභ, යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේදී භතුන ළටළුරට 

උඳගදස ව තහක්ණි දළනුභ රඵහ ගනොදීභ 

නිහ ගඹ ජනහ ක්රභගඹන් අගප්ත ක්හ ශ 

ප්රතිපර හර්ථ ගර රඵහ ළනීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. 

 

2011 ර්ගේ ිනට 2014 ර්ඹ දක්හ 

හරඳරිච්ගේදඹ තුශ දිගණ නළගුභ ාඹ 

ගඹ ජනහ ක්රභඹ ඹටගමන අනුයහධපුය 

දිස්රික්ගේ යහඳෘති ර් 04  ක් 

ගනුගන් ප්රතිරහභීන් 140 ගදගනකුට 

එතු රු.මිලිඹන 7.56  ාඹ රඵහ දී 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් ගණට ඉන් 

රු.මිලිඹන 3.06  ාඹ ආඳසු ගහ 

ගනොතිබුාමන, එභ මුදල් ආඳසු අඹය  

ළනීභට අපතහරිඹ අගඳොගවොමන වී තිබුණි.  

 

සුන්දය ගතො කගඳොර ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ   

 

සුන්දය ගතොටුගඳොර ංර්ධන යහඳෘති 

ගඹ ජනහ වහ ධීය වහ ජරජ ේඳමන 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 50 

 ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේදී ඉන් රු.මිලිඹන 19.16 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිඹ ේඵන්ධගඹන් ගණපතභමන 

ලයතහ අධයඹනඹක් ිනදුය ගනොතිබීභ 

නිහ යහඳෘතිඹ ප්රහගඹ ගි ක්රිඹහමනභ 

කිරීගේදී ළටළු ඳළනනළගී තිබුණි. එභ ළටළු 

වඳුනහළනීභට  ගනොවළකි වීභ නිහ  2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන සුන්දය 

ගතොටුගඳොර යහඳෘතිගේ භසත ගබෞති 

හර්ඹහධනඹ ිනඹඹට 10 ටමන ඩහ අඩු  

භට්ටභ  ඳළතිණි. 

 

 



176 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

ධී

ය
 ව
හ 
ජ
ර
ජ
 
ම්
ඳ
ත්
 
ං
ර්
ධ
න
ඹ
  

ජරජීවී ගහ කර්භහන්ත පුයඹක් ුදිරීමභ 

ඳරිය හිතහමී ගයශඵඩ  වහ මුද්රීඹ 

ජරජීවී හ ගණගලේර නිසඳහදනඹ 

ළඩිකිරීභ වහ ගුාහමනභ භට්ටභ ඉවශ  

නළංවීභ අයමුණු ඇති  භන්නහයභ   

දිස්රික්ගේ ජරජීවී හ ර්භහන්ත පුයඹක්    

ඉදිකිරීභ 2016 අග සතු භහගේදී  ආයේබ 

ය 2018 ර්ගේදී අන් කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණි. ගේ වහ රු.මිලිඹන 

290  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු අතය 2018  

භහර්තු භහඹ න ගණට ඉඩේ භළනුේ ටයුතු, 

ජර ඳවසුේ, ඉන්ධන වහ ගණගශල පුහුණුවීේ 

වහ  රු.මිලිඹන 8 ක් ළඹය තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභට ගඳය ලයතහ 

අධයඹනඹක් ිනදු ගනොකිරීභ වහ ඳහරිරි 

ඇයීේ හර්තහ පිළිගඹර කිරීගේ අඩුඳහඩු 

ගවේතුගන් හර්ඹ ඉටුය ළනීභට ගනොවළකි 

වී තිබුණි. 

 

ධීය යහඹන්ර සිදු වී තිබුණු 

ගභගවයුම් අරහබඹන්   

රංහ පතය යහඹ නීතිත ංසථහ ඹටගමන 

ක්රිඹහමනභ ව ධීය යහඹන් 21 කින් යහඹන් 

15   භහගර චිත ර්ගේදී එතු 

රු.මිලිඹන 150.96  ගභගවයුේ අරහබ රඵහ 

තිබණි. එභ යහඹඹන් 13 ක් ඉකුමන 

ර්ගේදීද අරහබ රඵහ තිබුණි. අරහබ රඵන 

යහඹන්ර අරහබ රළබීභට ගවේතුන් 

අධයඹනඹ ය රහබ රඵන තමනමනඹට 

ඳමන කිරීභ වහ අලය ක්රිඹහභහර් ළනීභට 

ංසථහගව ශභනහයාගේ අධහනඹ 

ගඹොමු වී ගනොතිබුණි. 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකුගව වහ ගයශ 

ේඳමන ශභනහයා යහඳෘතිගේ ාඹ 

ආධහය භත රු.මිලිඹන 224  ගණඹදමින් 

වරහත ඉදිය රංහ ධීය යහඹ නීතිත 

ංසථහ ගත රඵහ දී තිබුණු වරහත ධීය 

යහගේ ගභගවයුේ ටයුතු 2009 ර්ගේදී 

ආයේබ ය තිබණි. 2017 භළින  භහඹ න 

ගණටමන ධීය යහඹකින් ඉටුගණඹ යුතු මලි 

අයමුා න ධීයඹන්ට වන ළරළසීභ ිනදු 

වී ගනොතිබුණි. 2011 ර්ගේ ිනට 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණටමන 

යහගේ ගභගවයුේ ටයුතු ලින් එතු 

රු.මිලිඹන 65.37 ක් ගභගවයුේ අරහබඹන් 

ිනදු වී තිබුණු ඵළගණන් ාඹ ආධහය භත  ඉදිශ 

ගභභ යහඹ ගනුගන් ගවීභට ඇති 

ගණගශීයඹ ාඹ වහ ඊට අදහශ ගඳොළිඹ ගවීභ 

යජඹට ළඹ ඵයක්  වී තිබුණි.  

ඵදු ඳදනභ භත රඵහ ගත් 

එක්සකළගේටර් ඹන්ත්රඹ 

රංහ ධීය නීතිත ංසථහ ගණිනන් 

යහඹන්ර ළලි ඉමන කිරිභ වහ රංසු 

ළවීගේ දළන්වීගභහි ළලි ළීමේ කිරීභට 

අදහශ ඹන්ත්ර සත්ර ගොන්ත්රහමනරු තු ගණඹ 

යුතු ඵ වන් ය තිබුණි. එභ 

ගොන්ගශිනඹ රංසු ඇළයීේ ශ 

තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන් 

අධහනඹක් ගඹොමු ය  ගනොතිබුණි. ඒ 

ගවේතුගන් ළලි ඉමනකිරීභ වහ සී  

සීගන ර් ඳදනභ ආඹතනගඹන් 2016 

ළප්ත තළේඵර් 24 දින ිනට ළඩයන ඳළඹට 

රු.11,000 ඵළගින් ඵදු ඳදනභ භත 

එක්සළගවටර්  ඹන්ත්රඹ ංසථහ ගණිනන් 

රඵහගන ගොන්ත්රහමනරු ගත ඳළඹට 

රු.3,500 ඵළගින් ංසථහට අහිනදහඹ 

ගර උඳ ඵදු දී තිබුණි. ගේ නිහ ඳළඹට 

රු.7,500  මරය අරහබඹක් භත ඹන්ත්ර ඳළඹ 

534.6 ට රු.මිලිඹන 4.01  මරයභඹ 

අරහබඹක් ිනදු ය ගන තිබුණි. ගභභ 

අරහබඹ ේඵන්ධගඹන් ශභනහයාගේ 

අධහනඹ ගඹොමු වී ගනොතිබුණි.  

ජරජීවී ගහ කර්භහන්ත පුයඹක් ුදිරීමභ 

ඳරිය හිතහමී ගයශඵඩ  වහ මුද්රීඹ 

ජරජීවී හ ගණගලේර නිසඳහදනඹ 

ළඩිකිරීභ වහ ගුාහමනභ භට්ටභ ඉවශ  

නළංවීභ අයමුණු ඇති  භන්නහයභ   

දිස්රික්ගේ ජරජීවී හ ර්භහන්ත පුයඹක්    

ඉදිකිරීභ 2016 අග සතු භහගේදී  
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ආයේබ ය 2018 ර්ගේදී අන් කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණි. ගේ වහ රු.මිලිඹන 

290  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු අතය 2018  

භහර්තු භහඹ න ගණට ඉඩේ භළනුේ ටයුතු, 

ජර ඳවසුේ, ඉන්ධන වහ ගණගශල පුහුණුවීේ 

වහ  රු.මිලිඹන 8 ක් ළඹය තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභට ගඳය ලයතහ 

අධයඹනඹක් ිනදු ගනොකිරීභ වහ ඳහරිරි 

ඇයීේ හර්තහ පිළිගඹර කිරීගේ අඩුඳහඩු 

ගවේතුගන් හර්ඹ ඉටුය ළනීභට ගනොවළකි 

වී තිබුණි. 

 

ධීය යහඹන්ර සිදු වී තිබුණු 

ගභගවයුම් අරහබඹන්   

රංහ පතය යහඹ නීතිත ංසථහ ඹටගමන 

ක්රිඹහමනභ ව ධීය යහඹන් 21 කින් යහඹන් 

15   භහගර චිත ර්ගේදී එතු 

රු.මිලිඹන 150.96  ගභගවයුේ අරහබ රඵහ 

තිබණි. එභ යහඹඹන් 13 ක් ඉකුමන 

ර්ගේදීද අරහබ රඵහ තිබුණි. අරහබ රඵන 

යහඹන්ර අරහබ රළබීභට ගවේතුන් 

අධයඹනඹ ය රහබ රඵන තමනමනඹට 

ඳමන කිරීභ වහ අලය ක්රිඹහභහර් ළනීභට 

ංසථහගව ශභනහයාගේ අධහනඹ 

ගඹොමු වී ගනොතිබුණි. 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකුගව වහ ගයශ 

ේඳමන ශභනහයා යහඳෘතිගේ ාඹ 

ආධහය භත රු.මිලිඹන 224  ගණඹදමින් 

වරහත ඉදිය රංහ ධීය යහඹ නීතිත 

ංසථහ ගත රඵහ දී තිබුණු වරහත ධීය 

යහගේ ගභගවයුේ ටයුතු 2009 ර්ගේදී 

ආයේබ ය තිබණි. 2017 භළින  භහඹ න 

ගණටමන ධීය යහඹකින් ඉටුගණඹ යුතු මලි 

අයමුා න ධීයඹන්ට වන ළරළසීභ ිනදු 

වී ගනොතිබුණි. 2011 ර්ගේ ිනට 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණටමන 

යහගේ ගභගවයුේ ටයුතු ලින් එතු 

රු.මිලිඹන 65.37 ක් ගභගවයුේ අරහබඹන් 

ිනදු වී තිබුණු ඵළගණන් ාඹ ආධහය භත  ඉදිශ 

ගභභ යහඹ ගනුගන් ගවීභට ඇති 

ගණගශීයඹ ාඹ වහ ඊට අදහශ ගඳොළිඹ ගවීභ 

යජඹට ළඹ ඵයක්  වී තිබුණි.  

ඵදු ඳදනභ භත රඵහ ගත් 

එක්සකළගේටර් ඹන්ත්රඹ 

රංහ ධීය නීතිත ංසථහ ගණිනන් 

යහඹන්ර ළලි ඉමන කිරිභ වහ රංසු 

ළවීගේ දළන්වීගභහි ළලි ළීමේ කිරීභට 

අදහශ ඹන්ත්ර සත්ර ගොන්ත්රහමනරු තු ගණඹ 

යුතු ඵ වන් ය තිබුණි. එභ 

ගොන්ගශිනඹ රංසු ඇළයීේ ශ 

තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන් 

අධහනඹක් ගඹොමු ය  ගනොතිබුණි. ඒ 

ගවේතුගන් ළලි ඉමනකිරීභ වහ සී  

සීගන ර් ඳදනභ ආඹතනගඹන් 2016 

ළප්ත තළේඵර් 24 දින ිනට ළඩයන ඳළඹට 

රු.11,000 ඵළගින් ඵදු ඳදනභ භත 

එක්සළගවටර්  ඹන්ත්රඹ ංසථහ ගණිනන් 

රඵහගන ගොන්ත්රහමනරු ගත ඳළඹට 

රු.3,500 ඵළගින් ංසථහට අහිනදහඹ 

ගර උඳ ඵදු දී තිබුණි. ගේ නිහ ඳළඹට 

රු.7,500  මරය අරහබඹක් භත ඹන්ත්ර ඳළඹ 

534.6 ට රු.මිලිඹන 4.01  මරයභඹ 

අරහබඹක් ිනදු ය ගන තිබුණි. ගභභ 

අරහබඹ ේඵන්ධගඹන් ශභනහයාගේ 

අධහනඹ ගඹොමු වී ගනොතිබුණි.  

ළලි කළණීම්කරුගේ අලයතහඹ භත 

ඳභණක් ළලි කළණීම් රීමභ  

අේඵරන්ගොඩ ධීය යහගේ ළලි 

ළීමේරුගේ අලයතහ අනු ළලි ළීමේ 

ිනදු ය තිබුණි. එභ ළීමේ නිහ 

අේඵරන්ගොඩ ධීය යහඹන්හි ධීය 

ජනතහගේ අලයතහරට අනුකර න 

ගර ළීමේ ටයුතු ිනදු ය ගනොතිබුණි. 

ළලි ළීමේරු ගණිනන් සුළු ප්රගශලඹ 

ඳභාක් ළීමේ ටයුතු ය තිබුණු ඵ 

2017 ඔක්ගත ඵර් 17 දින ිනදු යන රද 
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ගබෞති ඳරීක්හගවදී තවවුරු ගණඹ. යහඹ 

ආයේබ ය ර් වත හරඹක් ත වී 

තිබුාමන, එභ හරඹ තුශ අණ්ඩ ළලි 

පිරීභ ිනදුන ගභභ යහගඹහි ළලි 

ඉමනකිරීභට අදහශ ක්රභමන වහ දිගුහලීන 

ගණපතභමන ළඩපිළිගරක් ස ය 

ගනොතිබුණි. ගේ ගවේතුගන්, ධීයඹන්ට 

ඉන්ධන, ජරඹ වහ ගනමන ඳවසුේ 

රඵහළනීභ  ව තභ අසනු ගොඩබිභට 

ැකගන ඒභ වහ  යහඹ ග.භට ශඟහ 

වීභට ගනොවළකි තමනමනඹක් උදහවී තිබුණි.  

එංජින් ගඵඩහ කය තළබීභ වහ ගහසතු 

අඹ ගනොරීරිභ  

ගදොඩේද ධීය යහගේ ධීය ඹහත්රහර 

එංජින් ඵඩහය තළබීභ වහ 

ගොඩනළගිල්රක් 2012 ර්ගේ රු.මිලිඹන 

2.85  ක් ළඹය රංහ ධීය යහඹ නීතිත 

සසථහ ගණිනන් ඉදිය තිබුණි. එභ 

ගොඩනළගිල්ගල් ගන්යන රද හභය 

ගනොභළති නිහ හසතු අඹ ශ ගනොවළකි වී 

තිබුණි. එභ අඩුඳහඩු නිළයදි කිරිභ වහ 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 2.23 ක් 

ළඹ ය එභ ගොඩනළගිල්ගල් හභය  16 

ට ගන්ය 2017 ඔක්ගත ඵර් 19 දින 

බහයදී  තිබුණි. 2018 භහර්තු 20  දින න 

ගණටමන එභ ගොඩනළගිල්ගල් හභය වහ 

කිිනභ හසතුක් අඹය ගනොතිබුණි. 

ුන්ධන නිකුත් රීමගම් ගඳොම්ඳ 

අක්රීඹවීභ  

තංල්ර ධීය යහගේ ඉන්ධන නිකුමන කිරීභ 

වහ රංහ ණිජ ගතල් නීතිත 

ංසථහට අඹමන ඉන්ධන නිකුමන කිරීගේ 

ගඳොේඳ 02 භ අක්රිඹ ඳළතුණි. ඉන් එක් 

ගඳොේඳඹක් 2016 ජනහරි 29  දින 

රු.150,000 ට මිරදීගන සථහඳනඹ ය 

තිබුාද, එඹ 2018 භහර්තු 05 දින දක්හ ර් 

02  හරඹක් අක්රිඹ ඳළතුණි. 

ගහ්වර ධීය යහඹ ඳරිරගේ ගඵ ට් ක 

ගගොඩගහ ඳළළීනභ  

හල්ර ධීය යහඹ ඳරිශ්රගේ ගණගණධ 

සථහනඹන්හි ගඵ ට්ටු ගොඩහ තිබුණු අතය 

ඇතළේ ගඵ ට්ටු කිිනඳු අලුමනළඩිඹහක් ිනදු 

ගනොය ගණනහල ගමින් ඳළළතුණි. ගභගර 

දිගු හරඹක් මුළුල්ගල් යහඹ ඳරිශ්රගේ  

තළනින් තළන ගඵ ට්ටු ගොඩහ තිබීගභන් 

යහඹ ඳරිශ්රගේ ඉඩ ඇහිරී ධීයිනන්ට ිනදුන 

අඳවසුතහ ළරළකිල්රට ගන  රංහ ධීය 

යහඹ නීතිත ංසථහගව ශභනහයාඹ 

ගණිනන් ගණපතභමන පිඹය ගන ගනොතිබුණි. 

ආඳන ලහරහ ආදහඹම්  

2018 අගප්රේල් 06 දින න ගණට හල්ර පතය 

යහගේ ආඳනලහරහ හ ර්ඹකුමන භහ 

03  හරඹක් ත වී තිබුණි. නමුමන සුදුසු 

ළණුේරුගකු ගත යහ ඔහු ගත 

ආඳනලහරහ රඵහ දීභට රංහ ධීය යහඹ 

නීතිත ංසථහගව ඵරධහරීන් ගණිනන් ටයුතු 

ගනොකිරීභ නිහ යහඹට රු.මිලිඹන 3.15  

ආදහඹභක් අහිමි වී තිබුණි.  

කුඩහළල්ර ධීය යහඹට අඹමන ආඳනලහරහ 

2016 ජුනි 01 දින ිනට  2018  භළින 31 දින 

දක්හ ර්ඹ හරඹට රු.60,000 ක් වහ 

එතු ශ අඹ භත ඵදු භඟ භහින ඵදු 

කුලීඹට ඵදු දී තිබුණි. 2017 ඔක්ගත ඵර් 30 

දින ගභභ ගිගණසුභ අරංගු ය ගන තිබුණි. 

ඒ අනු ඳළති ගිගණසුභ ප්රහය 2017 

ඔක්ගත ඵර් 30 දින න ගණට අඹගණඹ යුතු හිඟ 

ඵදු මුදල්, ජරඹ වහ ගණදුලිඹ ගනුගන් හසතු 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 1.24 ක් 2018 අගප්රේල් 

23 දින න ගණටමන රංහ පතය යහඹ නීතිත 

ංසථහ ගණිනන් අඹ ය ගන ගනොතිබුණි.   
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අයිස නිසඳහදනහගහයඹ නිසකහර්ඹ 

ඳළළීනභ  

කුඩහළල්ර ධීය යහගේ අිනස 

නිසඳහදනහහයඹ 2017  භහර්තු 15  දින  ඵදු දී 

තිබුණි. නමුමන ඵදුමන තළනළමනතහ ගණිනන් එඹ 

2017 ඔක්ගත ඵර් 17 දින  (භහ 07 ක් 

ඇතුශත) නළත බහයදී තිබුණි. නමුමන එභ 

හරඹ තුශ අඹගණඹ යුතු තිබුණු රු.548,564 

ක් ව ඵදු මුදර 2018 අගප්රේල් 23  දින න 

ගණටමන අඹය ගන  ගනොතිබුණි. 2018 

අගප්රේල් 23 දින න ගණටමන ගභභ අිනස 

නිසඳහදනහහයඹ නිසහර්ඹ ඳළති අතය 

නළත ඵදු දීභට අලය ටයුතු රංහ ධීය 

යහඹ නීතිත ංසථහ ගණිනන් ිනදුය 

ගනොතිබුණි. 

භසුන් ඒකයහශී රීමගම් ඇටවුම් 

නිර්භහණඹ රීමභ  
භසුන් ඒයහීය කිරීගේ ඇටවුේ වහ ගර්ඩිගඹ  

ගඵ ඹහන් ගඹොදහ ළඹුරු මුහුගශ ඵරඹන් 

ඇල්ලීභ වහ ඳරිය වහ ේඳමන හිතහමී 

න ඳන්නඹක් ෆදීගේ යහඳෘතිඹ 

ගනුගන් ඉකුමන ර්ගේදී  රු.මිලිඹන 

1.41 ක් ජහති ජරජ ේඳමන ඳර්ගේා වහ 

ංර්ධන නිගඹ ජිතහඹතනඹ ගණිනන් ළඹය 

තිබුණි. ඒ අනු භසුන් ඒයහීය  කිරීගේ 

ඇටවුේ 03 ක් නිර්භහාඹ ය තිබණු අතය 

ඉන් එක් ඇටවුභක් ඳභාක්  2016 

ළප්ත තළේඵර් 29  දින ල්මුගන් ප්රගශලගේ  

සථහඳනඹ ය තිබුණි. ඉතිරි ඇටවුේ ගද  

2018 ජලි භහඹ න ගණටමන නිසහර්ඹ 

ඳළළතුණි.  

 

විසිතුරු භත්ය ගහ වහ ගය ග 

කශභනහකයණඹ  

වේඵන්ගතොට දිස්රික්ඹ ආශ්රිත ප්රජහ 

වබහගීමනඹ තුළින් ගණිනතුරු භමනය හ 

ව ගය  ශභනහයාඹ ගනුගන් 

ජහති ජරජ ේඳමන ඳර්ගේා වහ 

ංර්ධන නිගඹ ජිතහඹතනඹ ගණිනන්  

රු.මිලිඹන 1.22 ක් ළඹය තිබුණි. භඩ 

ගඳොකුණු  තුශ  භමනය ඳළටවුන් තළන්ඳමන 

කිරීභ ප්රභහද කිරීභ ගවේතුගන් භමනයිනන් 

මිඹ ඹහගභන් යහඳෘතිඹ අහර්ථ වී තිබුණි.  

දළ්වකඩු ආශ්රිත ගභොදහ භත්ය 

අඟි්වරන් ගහ  

ශපුර ඳහගන දළල්කඩු ආශ්රිත ගභොදහ 

භමනය ඇඟිල්රන් හ වහ භමනය 

ආවහය ළඩිදියුණු කිරීභ ගනුගන් ව 

ඳර්ගේා යහඳෘතිඹ 2015 ර්ගේදී 

ආයේබ ය තිබුණි. එභ යහඳෘතිඹ 

ගනුගන් ජහති ජරජ ේඳමන ඳර්ගේා 

වහ ංර්ධන නිගඹ ජිතහඹතනඹ ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

රු.මිලිඹන 2.23 ක් ළඹ ය  තිබුණි. ගභභ 

යහඳෘතිඹට අදහශ මීමු ශපු ප්රගශලගේ 

දළල්කඩු 12 ක් 2016 ර්ඹ අහන න ගණට 

සථහපිත යනු රළබුද, ඊට අදහශ භමනය 

ඇඟිල්රන් ඳඹහළනීභ 2017 ජුනි භහඹ 

න ගණටමන ප්රභහද ය තිබණි. තද, 

ඳර්ගේා යහඳෘතිඹ ආයාඹ වීභ වහ 

අලය මුළු දළල්කඩු ාන 21 ක් සථහපිත 

කිරීභට 2017  ර්ඹ අහනඹ න ගණටමන 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 

භහර්ගගත ක්රභඹට (Online System) 
ඳහර්ගබ ගිකඹන්ට ගේහ ළඳයීභ  
 

ජහති ජරජ ේඳමන ඳර්ගේා වහ 

ංර්ධන නිගඹ ජිතහඹතනඹ  ගණිනන් ධීය 

ගතොයතුරු භධයසථහනඹ වහ භහගර චිත 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 1.50   ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. භහර්ත ක්රභඹට (Online 

System)  ඳහරිගබ ගිඹන්ට ගේහ ඳවසුේ 

ළඳයීභ වහ ඳරිා භෘදුහංඹක් 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහ රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් රු.710,000 ක් ගන්ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ න 

ගණටමන භෘදුහංඹ ළඩි දියුණු ය 

ඳහරිගබ ගිඹන්ට ගේහ ළඳයීගේ ටයුතු 

ආයේබ ය ගනොතිබුණි.  
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ඳහරිගබ ගිකඹන්ගේ භසතය 

අලයතහඹ ම්පර්ණ රීරිභට 

ගනොවළරී වීභ  

රංහ පතය ංසථහ ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ගේදී  රු.මිලිඹන 2,592 ක් ළඹය 

භසුන් ගභට්රික්  ගටොන් 7200 ක් මිරදී 

ළනීභට ඉරක් ය තිබුණි. ප්රති හර්තහ 

අනු රු.මිලිඹන 1,381 ක් ඳභාක් ළඹය  

භසුන් ගභට්රික් ගටොන් 3329 ක් ඳභාක් 

මිරදීගන තිබුණි.  භසුන් ගභට්රික් ගටොන් 

7200  ක්  ගණකුාහ  රු.මිලිඹන 3,375  

ආදහඹභක් රඵහ ළනීභට ඉරක් ය 

තිබුාද, ගභට්රික් ගටොන් 3857 ක් ඳභාක් 

අගරගණ ය රු.මිලිඹන 1,915  ආදහඹභක් 

රඵහගන  තිබුණි. ඒ අනු ගණකුණුේ 

ඉරක්ඹට  ිනඹඹට 46  කින් ශඟහවීභට  

ගනොවළකිවීභමන,  ආඹතනගේ  ප්රධහන අයමුා 

න වනදහයී මිරට භසතය අලයතහඹ 

ළඳයීභ තුළින් ඳහරිගබ ගිඹහගේ භසුන් 

අලයතහඹ පුයහලීගේ හර්ඹඹ ේපර්ා 

කිරීභට ංසථහ අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 
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ගෞ ය වහ  ගඳ ණඹ  
 

යගටහි සීඝ්ර ආර්ථි ංර්ධනඹක් 

ගනුගන් දහඹන නිගය ගීභමන 

ජනතහක්  බිහිකිරීභ  උගදහ ප්රතිඳමනති, 

උඳහඹභහර් වහ ංර්ධන ක්රිඹහහයේ 

ේඳහදනඹ තුළින් ගුාහමනභ ගෞය 

ගේහක් තවවුරු කිරීභ  අභහතයහංලගඹන් 

අගප්ත ක්හ  යන ප්රතිපරඹ වී ඇත. එභ  

ප්රතිපරඹ  අමන ය ළනීභ වහ 

අභහතයහංලඹ, ඒ ඹටගමන ගදඳහර්තගේන්තුක් 

වහ යහසථහපිත  භණ්ඩර ආඹතන 12 කින් 

භන්ගණත ගව. එභ ආඹතන ගණිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ගෞය අංලඹ වහ ප්රතිඳමනති 

ේඳහදන, ළඩටවන් ව යහඳෘතීන් 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ  

 ගෞය ගේහ රඵහදීභ වහ ප්රමිතීන් වහ 

භහර්ග ඳගශල ේඳහදනඹ කිරීභ 

 භහන ේඳමන ංර්ධනඹ 

 ශභනහයාඹ,  ළරළසුේයාඹ ව 

ඳශධති ංර්ධනඹ  

 ේඳමන ගඵදහ වළරීභ, ළඩටවන් වහ 

යෘඳෘතීන් අධීක්ාඹ වහ ඇළයීභ  

 ප්රධහන ගය වල් ඳරිඳහරනඹ 

 ගඳෞශලි ගෞය ආඹතන නිඹහභනඹ 

වහ අධීක්ාඹ  

 ජහති ගෞය යක්ා ළඩටවනට 

අදහශ ටයුතු 

 ජහති ගෞය වහ ගඳ ා ළඩිදියුණු 

කිරීභ වහ ළඩටවන් ේඳහදනඹ වහ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ  

 ගෞය අංලගේ ඳර්ගේා අසථහ 

පුළුල් කිරීභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

මරධන ප්රතිඳහදන ඌන උඳගඹ ජනඹ  

 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තු වහ ඳරිපුය 

ඇසතගේන්තු ගන්කිරීේ භඟින් ගෞය, 

ගඳ ා වහ ගශීයඹ ෛදය අභහතයහංලඹ 

ගත භහගර චිත ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 

45,594  මුරධන ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ඉන් 

රු.මිලිඹන 27,499.73 ක් උඳගඹ ජනඹ ය 

තිබුණි. ඒ අනු රු.මිලිඹන 18,094 ක් 

ගවමන ිනඹඹට 40  මුරධන ප්රතිඳහදන 

උඳගඹ ජනඹ ගනොය ඉතිරි ය තිබුණි. එභ 

ඉතිරිඹ තුශ මුරධන ළඹ ගණඹඹන් 34 ක් 

වහ රහ තිබුණු රු.මිලිඹන 5,732  

ප්රතිඳහදන වහ ඳරිපුය ඇසතගේන්තු 

ගන්කිරීේ භගින් ළඹ ගණඹඹන් 06 ක් 

වහ රහ තිබුණු රු.මිලිඹන 1,409  

ප්රතිඳහදන මුළුභණින්භ ඉතිරි ය තිබුණි.     

 

ළඳයීම් අංලගේ ඳරිඳහරනගඹන් 

ඳරිඵහහිය ුදිරීමම් යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භක රීමභ 

 

ගෞය, ගඳ ා වහ ගශීයඹ ෛදය 

අභහතයහංලගේ සථහපිත ළඳයීේ අංලඹට 

(Logistic Division) ප්රධහන 

ඉංජිගන්රුයගඹකු ඇතුළු ඉංජිගන්රුරු 

09 ගදගනකු අනුයුක්ත ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණට 

අභහතයහංලඹ ඹටගමන ඉදිකිරීේ යහඳෘති 55 

ක් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. එභ යහඳෘතිලින් 

යහඳෘති 28  අධීක්ාඹ වහ ඳරිඳහරනඹ 

ළඳයීේ අංලඹ ඹටගමන ිනදු ය තිබුණි. ඉතිරි 

යහඳෘති 27  අපතක්ාඹට වහ 

ඳරිඳහරනඹට ඉංජිගන්රුයගඹකු අනුයුක්ත 

ය ගනොතිබුණු අංල ගණිනන් ිනදු ය තිබුණි.
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 යහඳෘතිරට අදහශ ගකොන්ත්රහත් 

ටිනහකභ විගණනඹට ුදිරිඳත් 
ගනොරීරිභ  
 
ළඳයීේ අංලඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ශ 

යහඳෘති 13  වහ අගනකුමන අංල ගණිනන් 

ක්රිඹහමනභ ශ යහඳෘති 14 ට අදහශ 

ගොන්ත්රහමන ටිනහභ ගණානඹට ඉදිරිඳමන 

ය ගනොතිබුණි.  ගණපතභමන ඳරිදි ගොන්ත්රහමන 

ගල්නඹ ඹහමනහලින ය ඳමනහ 

ගනොතිබීභ නිහ එභ ගතොයතුරු ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන කිරීභට අගඳොගවොමන වී තිබුණි.   

ගකොශම ජහතික අක්ෂි ගය වග්ව ඵහහිය 

ගය ගී අංලඹ වහ හඹන ගගොඩනළගි්වර 

ුදිරීමභ 
 
ඉවත වන් ඉදිකිරීභ අදිඹය ගදක් ඹටගමන 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. 2012 ර්ගේ ිනට 

2016 ර්ඹ අහන න ගණට ගේ වහ 

රු.මිලිඹන 414.5  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. ඉදිකිරීේ ගොන්ත්රහමනතු අදිඹය 

ගදක් ඹටගමන භහේ ගදක් ගණිනන් ිනදු 

ය තිබුණි. එභ භහේර ගොන්ත්රහමන 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 264.8 ක් වී තිබුණි. 

ගදන අදිඹය ඹටගමන ගොන්ත්රහමනතු 2015 

ඔක්ගත ඵර් 09 දින අන් ශ යුතු 

තිබුණි. එදින ිනට අසථහ 05 දී 

ගොන්ත්රහමන හරඹ දින 399 කින් දීර්ක ය 

තිබුණු අතය, අහන ලගඹන් 2016 

ගනොළේඵර් 10 දින ගොන්ත්රහමනතුගව හරඹ 

අන් ගණඹ යුතු තිබුණි. ගභභ  

ගොන්ත්රහමනතු ේඵන්ධගඹන් ඳවත 

වන් නිරීක්ාඹන් යනු රළග.. 
 
  2017 අග සතු 31 දින ගණාන 

අසථහ න ගණටමන ගොන්ත්රහමනතු 

අන් ය ගනොතිබුණි. එදිනට භහ 09 

දින 21  ප්රභහද හරඹක් හර්තහ වී 

තිබුණි. 2015 ඔක්ගත ඵර් 09 දිගනන් 

ඳසු ගොන්ත්රහමන හරඹ දීර්ක කිරීභ නිහ 

ගොන්ත්රහමනරු ගත මිර ළඩිවීේ භත 

රු.මිලිඹන 2.91  අතිගර් ගණඹදභක් 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් ිනදු ය තිබුණි.  
  යහඳෘතිගේ උඳගශල ටයුතු ිනදු ශ 

යහජය ආඹතනඹට 2014 වහ 2015 

ර්රදී එතු රු.මිලිඹන 2.55 ක් 

ගහ තිබුාමන, උඳගශල ආඹතනඹ 

ගර එභ ආඹතනඹ ගත යහ ළනීභ 

වහ අභහතය භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ 

රඵහ ගන ගනොතිබුණු අතය ඒ වහ 

යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ ගණපතගණධහනද අනුභනඹ ය 

ගනොතිබුණි.   
 ඉදිකිරීේ නිභය තිබුණු ගොඩනළගිල්රට 

ගණදුලිඹ ඳඹහගන ගනොතිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් ගණදුලි ළඳයුේ ඳශධතිඹ, ගණදුලි 

උඳයා,  හයු මීයා ඳශධතිඹ වහ 

ගණදුලි ග ඳහන ආදිඹ නිින ඳරිදි 

ක්රිඹහමනභ න ඵ 2017 අග සතු 31 

දින ිනදු යන රද ගබෞති 

ඳරීක්ාගේදී තවවුරු ය ළනීභට 

ගනොවළකි ගණඹ. නමුමන ගොන්ත්රහමනතු 

වහ න හර්ඹහධන සුයක්ාඹ 

2017 ජුනි 14 දින න ගණටමන ල් ඉකුමන 

වී තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන එඹ දීර්ක ය ළනීභට ටයුතු 

ය ගනොතිබුණි.  
 

අභහතයහංලඹ වහ න ගගොඩනළගිලි 

ංකීර්ණඹක් ුදිරීමභ 
 
2014 ඔක්ගත ඵර් 19 දින අභහතය 

භණ්ඩරගේ තීයාඹ ප්රහය අභහතයහංලඹ 

වහ න ගොඩනළගිලි ංකීර්ාඹ 

පිරිභළවුේය ඉදිකිරීගේ ඳදනභ භත 

රු.මිලිඹන 3,896  ඵදු හිත ගොන්ත්රහමන 

ටිනහභට 2014 ඔක්ගත ඵර් 29 දින 

යහජය ආඹතනඹක් ගත ගොන්ත්රහමනතු 

ප්රදහනඹ ය තිබුණි. ගේ ේඵන්ධගඹන් 

ඳවත වන් නිරීක්ාඹන් යනු රළග.. 
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 ඉදිකිරීේ ටයුතු ඇයඹීභට ගඳය 

ගොඩනළගිලි ළරළසභ භවනය 

බහගන් අනුභත ය ගන ගනොතිබුණු 

අතය යහඳෘතිඹ වහ ලයතහ 

අධයඹනඹක්ද ිනදුය ගනොතිබුණි.  
 

 ගොන්ත්රහමනතු  ප්රදහනඹ කිරීගේ  ලිපිඹ 

අනු, 2016 ඔක්ගත ඵර් 29 දින 

යහඳෘතිඹ නිභ ශ යුතු තිබුණි. නමුමන 

2014 ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ රු.මිලිඹන 3,896 

 ප්රතිඳහදන රහ ත යුතු තිබුාමන, 
2014 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

රහ ගන තිබුණු ප්රතිඳහදන එතු 

රු.මිලිඹන 1,432.6 ක් වී තිබුණි. ඒ අනු 

අගප්ත ක්ෂිත දිනඹ න ගණට යහඳෘතිඹ 

නිභකිරීභට ප්රභහාමන ප්රතිඳහදන රඵහ 

ළනීභට අභහතයහංලඹ අගඳොගවොමන වී 

තිබුණි.  
 

 ගණපතභමන ළරළසභට අනු අගප්ත ක්ෂිත 

ඉරක් පුයහ ළනීභට ටයුතු 

ගනොකිරීභ නිහ 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට රහ තිබුණු ප්රතිඳහදනගඹන් 

රු.මිලිඹන 900.2 ක් ඳභාක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

ගොඩනළගිල්ර වහ ජේඵහය ඵළසවීභ 

ඳභාක් ිනදු ය තිබුණු අතය 

යහඳෘතිගේ ප්රභහද හරඹ එදිනට ර් 1 
භහ 02 ක් වී තිබුණි.  

 
 ගභභ ගොඩනළගිල්ගල් ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ගවේතුගන් ඹහඵද පිහිටි හල් වීදිගේ 

හන්තහ ගය වගල් හට්ටු 04  වහ 

ප්රසතිහහයරද, ශදරු දළඩිමනහය 

ඒගේ වහ ලරයහහයගේද බිමනතිර 

ඉරිතළලීේ වහ පිපිරීේ ිනදුවී තිබුණි. එභ 

හට්ටුලින් කිහිඳඹ ඳභාක් 

ප්රතිංසයා ටයුතු ිනදුය තිබුාද, 
එභ සථහනද නළත ඉරිතළලීේරට රක් 

වී තිබුණි. ගේ ේඵන්ධගඹන් ිනදුවී ඇති 

වහනිඹ ප්රතිපර්ාඹ ය ළනීභට අදහශ 

ගොන්ත්රහමනරු භඟ එතහඹට 

ඳළමිණි ඵට ගතොයතුරු ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. ගභභ 

ගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ වහ ලයතහ 

අධයඹනඹක් ිනදු ය ගනොතිබුණු ඵ 

අනහයාඹ ව අතය, ගභභ තමනමනඹ 

රක්හ ත ගනොවළකිවීභට එඹද 

ගවේතුක් වී තිබුණි.   
 

 අභහතයහංලඹ දළනට ඳමනහගන ඹනු 

රඵන සුිනරිඳහඹ ගොඩනළගිල්ගල් 

ඳතින ඉඩඳවසුේ ප්රභහාමන ගනොවීභ 

නිහ ගභභ න ගොඩනළගිලි ංකීර්ාඹ 

ඉදිකිරීභට ළරසුේ ය තිබුණි. නමුමන 

අගප්ත ක්ෂිත හර හනු තුශ යහඳෘතිඹ 

අන් ය ළනීභට ටයුතු ගනොකිරීභ 

නිහ 2015 භළින 01 දින ිනට ර්ඹට 

රු.මිලිඹන 108  ඵදු යහිත  මුදරට  

කුලීඹට ගන තිබුණු  ගොඩනළගිල්ර 

ත දුයටමන කුලිඹට ළනීභට ිනදු වී 

තිබුණි.  
 

දකුණු ගකොශම ශික්ණ ගය ව ග්ව 

භව්ව 07 රීන් යුක්ත හට් ක ංරීර්ණඹ 

ුදිරීමභ 
 
ළුගඵ ගණර දකුණු ගොශම ශික්ා 

ගය ව ගල් භවල් 07 කින් යුක්ත මිගල්නිඹේ 

හට්ටු ංකිර්ාඹ ඉදිකිරීේ ගොන්ත්රහමනතු 

රු.මිලිඹන 398  ටිනහභට 2006 

අග සතු 14  දින පුශලි භහභක් ගත 

ප්රදහනඹ ය තිබුණි. 2008 භහර්තු 19 දින ළඩ 

නිභ ශ යුතු තිබුාමන, 2017 ගදළේඵර් 

31 දින න ගණටමන ළඩ නිභ ය ගනොතිබුණි. 

ගේ ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන්   
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 නිරීක්ාඹන් යනු රළග..  

 
 ළරසුේ ශ භවල් 07  ගොඩනළගිල්ර 

ඉදියමින් ඳතින අතයතුයදී  තමන 

අභතය  භවරක් ඉදිකිරීභ වහද ටයුතු 

ය තිබුණි. නමුමන ංගල පතත ඉංජිගන්රු 

ඇසතගේන්තුක් පිළිගඹශ කිරීභට ගව  

අදහශ ප්රේඳහදන මිටුගව අනුභළතිඹ 

රඵහ ළනීභට ගව  ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 
 

 ගභභ යහඳෘතිඹ වහ  2007 ර්ගේ 

ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ රු.මිලිඹන 

854.04  ප්රතිඳහදන ගශීයඹ මරයනඹ 

භගින් රහ තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 

31 දින න ගණටමන ළඩ අන් ය 

ගනොතිබුණු ඵළගණන් ප්රභහද හරඹ ර් 09 

ක් වී තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 31 දින  

න ගණට එහි මරය වහ ගබෞති 

හර්ඹහධනඹ පිළිගලින් රු.මිලිඹන 

565.28 ක් වහ ිනඹඹට 66 ක් ඳභාක් වී 

තිබුණි. 
 

 නිින ඳරිදි ගොන්ත්රහමනතුගව ළඩ අන් 

ය ගනොතිබුණු ඵළගණන් 2014 භහර්තු 06 

දින ගොන්ත්රහමනරුගේ ළඩ අන් 

ය තිබුණි. නමුමන ගොන්ත්රහමනරු ගත 

ගහ තිබුණු  රු.මිලිඹන 51  

අමනතිහයේ ආඳසු අඹය ළනීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. එදින න ගණට  

හර්ඹහධන ඇඳයඹ ල් ඉකුමනවී 

තිබුණු ඵළගණන් එභගින් අමනතිහයේ පිඹහ 

ළනීභට ගනොවළකි වී තිබුණි.  
 

 2010 භහර්තු 16 දින ිනට 2012 ගදළේඵර් 

31 දින දක්හ හරඹ තුශ 

ගොන්ත්රහමනතු ේඵන්ධගඹන් 

උඳගශල ආඹතනගේ භළදිවමනවීභක් ිනදු 

වී ගනොතිබුණු නමුමන එභ හරඹ වහද 

රු.මිලිඹන 14 ක් උඳගශල හසතු 

ගහ තිබුණි.  ඉදිරිගේදී ගවීභට 

නිඹමිත උඳගශල හසතු ලින් එභ 

රු.මිලිඹන 14 අඹය ළනීභට ටයුතු 

යන ඵ ගණානඹ ගත දන්හ 

තිබුාමන, එභ මුදර අඹය ළනීභකින් 

ගතොය 2016 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 27 

ක් උඳගශල හසතු ගර ගහ තිබුණි. 
 

 2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

රු.මිලිඹන 43 ක් පිරිළඹ ව උඳයා 

ර් 02  හරඹ ිනට නිසක්රීඹ ළඩ 

බිගභහි යහ ගන තිබුණි. 

ගොඩනළගිල්ගල් ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ගනුගන්  ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් මිරදී 

ගන තිබුණු හයුමීයා ඹන්ත්ර, ගයදි 

ග දන ඹන්ත්ර වහ ගිනි නින ඹන්ත්ර ආදී 

උඳයාඹන් ඹල් ඳළනීේරට රක් වී 

කීේ හරඹද ඉකුමන වී තිබුණි.  

ළඩබිගේ ඳතින අගනකුමන ද්රයඹන්ද 

ගණනහලවීභට බහජනඹ ගමින් ඳළති අතය 

ගොඩනළගිල්ර ඳහළු සබහඹ ඳළතීභ 

ගය වගල් ආයක්හටද තර්ජනඹක් වී 

තිබුණි.  
 

 ගොඩනළගිල්ගල් ඉතිරි ළඩ අන් 

කිරීභ වහ අභහතය භණ්ඩරගේ 

අනුභළතිඹ රඵහ ගන, අභහතය 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ඳමනශ සථහය 

ප්රේඳහදන මිටු නිර්ගශලඹ භත 

ඳදනේ ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිගන්රු 

ංසථහ ගත රු.මිලිඹන 743  

ගොන්ත්රහමන ටිනහභට 2017 භළින 

31 දින ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ය  

තිබුණි. 2008 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 398 

කින් නිභ කිරීභට අගප්ත ක්ෂිත තිබුණු 

ගොඩනළගිල්ගල් ඉතිරි ඉදිකිරීේ ටයුතු 
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වහ  රු.මිලිඹන 743 ක්  එනේ ඳශමු 

ඇසතගේන්තු ගභන් ගදගුාඹට 

ආන්න මුදරක් ළඹකිරීභට ිනදුවී 

තිබුණි.  
 

ගම්ගඳොර  මලික ගය වගරහි වදිසි 

අනතුරු ඒකකඹ, ලරයහගහයඹ වහ දළඩි 

ත්කහය ඒකකඹ ුදිරීමභ   

ඉවත වන් ඉදිකිරීභ වහ මුළු පිරිළඹ 

ඇසතගේන්තු රු.මිලිඹන 371 ක් වී තිබුණි. 

ගභභ යහඳෘතිඹ වහ ව ප්රේඳහදනඹ 

ගනුගන් රංසුරුන් 09 ගදගනකු 

ඉදිරිඳමන වී තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 270  

අභ රංසු ඉදිරිඳමන ශ රංසුරුට 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ය තිබුණි.  රංසු 

ගල්නර ප්රධහන ගොන්ත්රහමනරුකු 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 250 ට ගනොඅඩු ගව  

භහන සබහගේ ඉදිකිරීේ යහඳෘතිඹක් 

ඳසුගිඹ ර් 05 තුශදී,  භහ 12 කින් 

හර්ථ නිභය තිබිඹ යුතු ඵට 

ගොන්ගශිනඹක් වන් ය තිබුණි. 

එගභන්භ 2018 ගනොළේඵර් 13 දින න ගණට 

ගොන්ත්රහමනතු නිභ ශ යුතු තිබුණි. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් නිරීක්ාඹන් 

යනු රළග..  

 යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ 4.2.3 භහර්ග ඳගශලඹ 

ප්රහය ගභභ යහඳෘතිගේ ප්රේඳහදන 

ටයුතු වහ උඳරිභ ති 40  හර 

සීභහක් තුශ නිභ ශ යුතු තිබුණි. 

නමුමන එභ සීභහ ඉක්භහ ති 14  

හරඹක් ත ය තිබුණි. 

 

  ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් ඉදිරිඳමන ය 

තිබුණු රංසුගව පුර් සුදුසුේ ගර 

භධයභ ඳශහමන ප්රධහන ගල්ේ හර්ඹහර 

ගොඩනළගිලි ංකීර්ාඹ ඉදිශ ඵ 

වන් ය තිබුණි. නමුමන එභ 

ගොඩනළගිලි ංකීර්ාඹ ගනමන 

ගොන්ත්රහමනරුගකු ගණිනන් ඉදිය 

තිබුණු ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. ඒ අනු 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ශ 

ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් යහජ ගතොයතුරු 

ඉදිරිඳමන ය තිබුාමන, තහක්ණි 

ඇළයීේ මිටු ගණිනන් ඒ ගගයහි 

අධහනඹ ගඹොමු ගනොය රංසු ඇළයීභ 

ිනදු ය තිබුණු ඵ අනහයාඹ ගණඹ.  

 

 යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ 5.3.19 භහර්ග ඳගශලඹ 

ප්රහය,  හසතු යහිත නඩමනතු 

හරගඹන් ඳසු ර් ඳව නඩමනතු 

පිරිළඹ, ඇයීගේ උඳභහනඹක් ගර 

රංසු ගල්නර ඇතුශමන ය  තිබුණු 

නමුමන තහක්ණි ඇයීේ මිටු ගණිනන් 

එභ උඳභහනඹ ඇයීගභන් ගතොය  රංසු 

ඇළයීේ ය නිර්ගශල  රඵහදී තිබුණි. 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ශ රංසුරු 

ගණිනන් ඉදිරිඳමන ය තිබුණු රංසු 

සුයක්ාගේ වන් ලිපිනඹ වහ රංසු 

ගල්නර වන් ලිපිනගේ  

ගනසේ පිළිඵ රංසු ඇළයීගේදී 

අධහනඹ ගඹොමු ය ගනොතිබුණි.  

 

 ප්රේඳහදන මිටුගව තීයාඹ  ප්රහය,  

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ය භහ 06 ක් 

ඇතුශත ිනඹළු උඳ ගොන්ත්රහමන  ළඩ 

වහ  ඉංජිගන්රු  පර් අනුභළතිඹ රඵහ 

ත යුතු තිබුණි. නමුමන  ගොන්ත්රහමනතු 

පිරිනභහ  2018 භළින 22 දින න ගණට භහ 

09  හරඹක් ඉක්භහ තිබුාමන, එගේ 

ඉංජිගන්රු අනුභළතිඹ රඵහ ගන 

ගනොතිබුණි.  

 

 ගොන්ත්රහමනතු  ප්රදහනඹ කිරීගේ  ලිපිඹ 

ප්රහය, 2018 ගනොළේඵර් 13 දින න 

ගණට ළඩ අන් ශ යුතු තිබුණි. 

නමුමන ගොන්ත්රහමනතු පිරිනභහ දින 154 

 හරඹක් ත වී තිබුාමන  

ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් යක්ා 

ආයාඹන් වහ පිළිත වළකි 

හර්ඹහධන සුයක්ාඹක් ඉදිරිඳමන ය 
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ගනොතිබුණු ඵළගණන් උඳගශල ආඹතනඹ 

ගණිනන් ගොන්ත්රහමනතු අරංගු කිරීභට 

2018 ජනහරි 23 දින නිර්ගශල ය 

තිබුණි. ගගේ නමුමන 2018 ජුනි 30 දින 

න ගණටමන  යඳෘතිගේ ළඩ ආයේබ ය  

ගව  ගොන්ත්රහමනතු අරංගු ය ගව  

ගනොතිබුණි. 

 උඳගශලන ගේහ රඵහ ළනීභ වහ ව 

අමන ගඳොගමන 1.2.1 ගේදඹ ප්රහය, 
උඳගශලන ගේහ  රඵහ ළනීගේ දී 

තයඟහරී ඳදනභකින් ළඳයුේරුකු 

ගත යහ ළනීභ ිනදු ශ යුතු නමුමන ගභභ 

ඉදිකිරීභ ේඵන්ධගඹන්  එභ නිඹභඹන් 

අනුභනඹ කිරීභකින් ගතොය යහජය 

ආඹතනඹක් ගතින් උඳගශලන ගේහ 

රඵහගන 2018 ජලි 03 දින න ගණට 

රු.මිලිඹන 15 ක් ගහ තිබුණි. 
 යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ 2.9.1 භහර්ග ඳගශලඹ 

ප්රහය, ප්රේඳහදන හර ටවන තුශ 

ප්රේඳහදන ටයුතු අන් ය 

ගනොතිබුණු නිහ ප්රේඳහදන වහ 

තහක්ණි ඇයීේ මිටු  

හභහජිිනන්ට වහ වහඹ නිරධහරීන්ට 

ගගණඹ යුතු  හසතුගන් ිනඹඹට 50 ක් 

ඳභාක් ගගණඹ යුතු තිබුණි.  එගභන්භ 

එභ හභහජිිනන් ඔවුන්ගේ හභහනය 

යහජහරී ගවරහගන් ඳසු මිටු 

ැකසවීේරට වබහගීවී තිබිඹ යුතුඹ. එකී 

නිඹභඹන් ගනොරහ ප්රේඳහදන මිටු 

හභහජිිනන්ට වහ අදහශ අගනකුමන 

වහඹ නිරධහරීන්ට ඳළමිීමභ ඳභාක් 

ඳදනේ යගන ේපර්ා මුදරභ 

ගවීභට  2017 ගනොළේඵර් 21 දින 

ගල්ේයඹහ ගණිනන් අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණි. එකී අනුභළතිඹට අනු  

ප්රේඳහදන මිටු හභහජිිනන් 09 

ගදනකුට රු.98,000 ක් ගගණේ ය 

තිබුණු අතය  එභ ප්රේඳහදනඹ  හභහනය 

යහජහරි හරගඹන් ඳරිඵහහිය ිනදුශ 

ඵට අදහශ මිටු ටවන් අනු නහථ 

වී ගනොතිබුණි.   

නළගගනහිය ගකොශම මලික ගය වගරහි 

ජහතික ආඝහත භධයසථහනඹක් ුදිරීමභ  
නළගනහිය ගොශඔ මලි ගය වගරහි 

භවල්  04 කින් යුමන ජහති ආකහත 

භධයසථහනඹ ඉදිකිරීගේ යහඳෘතිඹ වහ 

රු.මිලිඹන 543 ක් ව මුළු පිරිළඹ 

ඇසතගේන්තු 2015 ර්ගේදී අභහතය 

භණ්ඩරඹ ගණිනන්ද අනුභත ය තිබුණි. භවල් 

06 කින්  යුක්ත ජහති ආකහත 

භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභ  වහ 

රු.මිලිඹන1,746  මුළු  පිරිළඹ 

ඇසතගේන්තුක් අභහතයහංල ගල්ේයඹහ 

ගණිනන් 2015  ර්ගේදී අනුභත ය තිබුණි.  

භවල් 04  ිනට භවල් 06 දක්හද, මුළු  

පිරිළඹ ඇසතගේන්තු රු.මිලිඹන 543 ිනට 

රු.මිලිඹන 1,746 දක්හද ළඩිකිරීභ වහ  

ජහති ක්රභ ේඳහදන ගදඳහර්තගේන්තුගව, 

මුදල් අභහතයහංලගේ වහ අභහතය භණ්ඩරගේ 

අනුභළතිඹ රඵහගන ගනොතිබුණි. 

යජගේ  ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවගේ 4.2.3 භහර්ග ඳගශලඹ ප්රහය 

රු.මිලිඹන 1,746 ක්ව පිරිළඹ 

ඇසතගේන්තුකින් යුමන ප්රේඳහදනඹ 

උඳරිභ ලගඹන් ති 10 ක් ඇතුශත අන් 

ශ යුතු තිබුාමන, ගභභ ප්රේඳහදනඹ 

වහ ති 60  හරඹක් ත ය තිබුණි.  

උඳගශලන ගේහ රඵහ ළනීභ වහ ව 

අමනගඳොගමන 1.2.1 ගේදඹ ප්රහය, උඳගශලන 

ගේහ  රඵහ ළනීගේ දී තයහරී 

ඳදනභකින් ළඳයුේරුකු ගත යහ ළනීභ 

ිනදු ශ යුතු නමුමන එගේ ිනදු ගනොය යහජය 

ආඹතනඹක් ගතින් එභ ගේහ රඵහ ගන 

රු.මිලිඹන 41 ක් ගහ තිබුණි.   
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ගදන ගෞ ය අංල ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ  

2013 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ  

හරඹ තුශ ජහති ගෞය ංර්ධන 

ළරළසභ ක්රිඹහමනභ කිරීභට මරය වහඹ 

ළඳයීභ වහ ගර  ඵළංකු ාඹ ආධහය 

ඹටගමන ගදන ගෞය අංල ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. 

යහඳෘතිගේ මරය ගිගණසුභ  ප්රහය, ජහති 

භට්ටමින් වහ ඳශහමන භට්ටමින්  යහඳෘතිගේ  

හර්ඹඹන්  ක්රිඹහමනභ කිරීභ පිළිගලින් 

අභහතයහංලඹ ගත වහ ඳශහමන බහ වහ ඳශහමන 

ඳහරන අභහතයහංල ගත ඳළරී තිබුණි. 

භන්දගඳ ාඹ වහ ගඵ  ගනොන ගය  

පිළිඵ අභිගඹ  වහ ඩහ ඹවඳමන ප්රතිනහය 

ඇති කිරීභ වහ වළකිනු පිණි භවජන 

ගෞය හර්ඹහධනඹ පිළිඵ  ප්රමිතීන්  

ඉවශ නළංවීභ යහඳෘතිගේ අගප්ත ක්ෂිත 

අයමුණු වී තිබුණි. යහඳෘති  හර්ඹඹන් 2013 

ජලි 01 දින  ආයේබ ය තිබුණු අතය  2018 

ළප්ත තළේඵර්  30 දින න  ගණට යහඳෘතිඹ නිභ 

කිරීභට නිඹමිත ඇත. මරය ගිගණසුභ  

ප්රහය යහඳෘතිගේ ඇසතගේන්තුත මුළු 

පිරිළඹ  රු.මිලිඹන 25,270 ක් ව  අතය 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ඉන් 

රු.මිලිඹන 4,436 ක් ළඹ ය තිබුණි. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 ශ්රී රංහගව අනතුරු වහ වදිින ප්රතිහය 

ගේහ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ගය වල් 

14  වදිින ප්රතිහය ඒ අලුතින් 

ඉදිකිරීභටමන, තමන ගය වල් 14  දළනට 

ඳතින වදිින ප්රතිහය ඒ ළඩිදියුණු 

කිරීභටමන ළරළසුේ ය තිබුණි. ඒ 

ඹටගමන 2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

ළුතය, ගඳොගශොන්නරු, ඹහඳනඹ වහ 

ල්මුගණ් ගය වල්ර වදිින ප්රතිහය 

ඒ අලුතින් ඉදිකිරීභට ළරසුේ ය 

තිබුණු නමුමන එභ ඉදිකිරීේ කිිනක් 

නිඹමිත දිනට අන් ය ගනොතිබුණි.  

 

 අභහතයහංලඹ ඹටගමන ඳතින හවන 

ඇණිඹ ශභනහයාඹ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 4.7  පිරිළඹක් හිත 

භෘදුහං ඳශධතිඹක් වදුන්හදීභට 

ගඳෞශලි භහභක් භඟ 2014 

ගදළේඵර් 18 දින ගිගණසුභට එශම 

තිබුණු අතය 2016 ජුනි 30 දින න ගණට 

එභ ිනඹළු ටයුතු  අන් කිරීභට 

නිඹමිත තිබුණි. නමුමන 2018 ජුනි 30 

දින න ගණටමන භෘදුහං ඳශධතිඹ 

සථහපිත කිරීගේ ටයුතු අන් ය 

ගනොතිබුණු අතය 2016 ගදළේඵර් 31 

දිගනන් ඳසු ගොන්ත්රහමන හරඹ දීර්ක 

යද ගනොතිබුණි.   

 

 යහඳෘති ප්රතිඳහදන ඹටගමන Linear 

Accelerators ඹන්ත්ර 02 ක් 2015 

ගදළේඵර් 02 දින රු.මිලිඹන 476 ට 

මිරදී ගන තිබණි. අදහශ ඹන්ත්ර 

සථහඳනඹ ශයුතු ගොන්ක්රීට් ඵංර් 

ඉදිකිරීගේ ප්රභහදඹ නිහ ගණ කිරීගභන් 

ගතොය ඹහඳනඹ වහ භඩශපු 

ගය වල්ර 2018 භළින 30 දින න ගණට 

ර් 2 භහ 6  හරඹක් මුළුල්ගල් එභ 

ඹන්ත්ර නිසක්රීඹ ඳළතුණි.  

 

 යහඳෘති ංයුක්ත ළරළසභ (Project 

Corporate Plan) ප්රහය,  ර් 05 ක් ව 

යහඳෘති හරඹ තුශ න ගොඹහළනීේ  

වහ රහ තිබුණු භසත ප්රතිඳහදනඹ 

රු.මිලිඹන 346 ක් ව නමුමන 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට  න 

ගොඹහළනීේ ඳර්ගේා ගඹ ජනහ 34 ක් 

ගත රු.මිලිඹන 399 ක් අනුභත ය 

තිබුණි. න ගොඹහළනීේ ඳර්ගේා 

යහඳෘති 2018 භහර්තු 31 දින න ගණට 

අන් ගණඹ යුතු තිබුණු නමුමන  

ඳර්ගේා ගඹ ජනහ 34 කින් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට ඳර්ගේා 

03 ට අදහශ අන් හර්තහ ඳභාක් 

ඉදිරිඳමන ය තිබුණි.   
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 න ගොඹහළනීේ යහඳෘති කිහිඳඹක් 

එභ පුශරඹකු ගණිනන් ිනදු කිරීභ වහ 

අභහතයංල ගල්ේ ගණිනන් ඳමනශ න 

ගොඹහළනීේ භහගර නන මිටු 

(Review Committee) හභහජිිනන් 

ගණිනන් ඳර්ගේා යහඳෘති ිනදුකිරීභ ළනි 

ගවේතුන් ඳර්ගේා යහඳෘති 

හර්ඹක්භ ිනදු ගනොවීභට ඵරඳහ 

තිබුණි. 

 යහඳෘති ංයුක්ත ළරළසභ ප්රහය, 

ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ ධහරිතහ ගොඩනළංවීභ 

වහ     රු.මිලිඹන 672.74  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණු අතය භහගර චිත ර්ඹ 

අහන න ගණට ගශීයඹ ධහරිතහ 

ගොඩනළංවීභ  වහ රු.මිලිඹන 48 ක් 

වහ ගණගශීයඹ ධහරිතහ ගොඩනළංවීභ වහ 

රු.මිලිඹන 371 ක් ළඹය තිබුණි. ගේ 

අනු භහගර චිත ර්ඹ අහනඹට 

ප්රතිඹ ිනඹඹට 62 ක් ඳභාක් වී තිබුණි. 

 

 ධහරිතහ ගොඩනළංවීගේ ගණඹ ක්ගේත්රඹ 

(Terms of Reference) ප්රහය, ගශීයඹ 

ධහරිතහ ගොඩනළංවීභ ඹටගමන යහඳෘති 

හරඹ තුශ ප්රේඳහදන රංසු ලිඹගණලි 

සකිරීභ වහ රංසු ඇළයීභ 

(Preparation of bidding documents 

and bid evaluation) වහ නිරධහරීන් 

1,080 ක් පුහුණු කිරීභට ළරසුේ ය 

තිබුණි. නමුමන පුහුණු ටයුතු ළරසුේ 

කිරීගේ ප්රභහදඹ ගවේතුගන් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට  නිරධහරීන් 

86 ක් ඳභාක් අදහශ පුහුණුවීේ අන් 

ය තිබුණි.  

 

 යහඳෘති හරඹ තුශ ඳරිා ගටි 

ඳහධභහරහ (Online Short Courses) 

ඹටගමන නිරධහරීන් 2,100 ක් පුහුණු කිරීභ 

වහ ළරසුේ ය තිබුණු නමුමන, 

ඳහධභහරහ ළරළසුේ කිරීභ ප්රභහදවීභ 

ගවේතුගන්  2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණටමන එභ ඳහධභහරහ ආයේබ කිරීභට 

ගනොවළකිවී තිබුණි. 

 

 2015 ජලි 14 දිනළති වහ අං 03 2015 

දයන යහජය මදල් නක්රගල්ඹ ප්රහය, 

නිරධහරිගඹක් ගණිනන් රඵහන්නහ 

අමනතිහයේ මුදල්  දින 10 ක් ගව  ඊට 

ගඳය එභ හර්ඹඹ නිභන්ගන් නේ එභ 

හර්ඹ නිභව වහභ පිඹගණඹ යුතු  

තිබුණි. නමුමන යහඳෘතිඹ ගණිනන් ගණගණධ 

හර්ඹඹන් වහ රඵහදී තිබුණු එතු 

රු.මිලිඹන 6 ක් ව තමනහර්ඹ අතුරු අග්රිභ 

දින 16  ිනට දින 348 ක් දක්හ 

ඳයහඹ හර ඳභහකින් ඳසු පිඹහ 

තිබුණි.  

ගඳෞේගලික ගෞ ය ගේහ නිඹහභනඹ  

 

ගෞය ගේහ නිඹහභන බහ 2007 

ර්ගේදී ආයේබ ය තිබුණු අතය එභ 

ර්ගේදී ගඳෞශලි ෛදය ආඹතන 

1,747  ක් ලිඹහඳදිංචි ය තිබුණි.  නමුමන 

එගේ ලිඹහඳදිංචි වී ඇති ගඳෞශලි ෛදය 

ආඹතන ාන භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණට 1,024  ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි. 

එගර ලිඹහඳදිංචිඹ අඩුවීභට ඵරඳහන 

ගඳෞශලි ෛදය ආඹතන හ දෆමීභ 

ගව  ලිඹහඳදිංචි ගනොවීභ පිළිඵ ඳරීක්හ 

ය ගනොතිබුණි. 2006 අං 21 දයන 

ගඳෞශලි ෛදය ආඹතන ලිඹහඳදිංචි 

කිරීගේ ඳනගමන 2(1) උඳ න්තිගේ 

ගණපතගණධහන ප්රහය, ලිඹහඳදිංචි ගණඹ යුතු 

ගඳෞශලි ෛදය ආඹතන ංයහ 

වඳුනහළනීභ, ලිඹහඳදිංචි යවීභ වහ 

ලිඹහඳදිංචි ගනොන ආඹතන ේඵන්ධගඹන් 

ඳනගමන 4 න න්තිගේ ගණපතගණධහන 

ක්රිඹහමනභ කිරීභට ගණපතභමන ක්රභගවදඹක් 

පිළිගඹර ය ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 
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යජගේ නිරධහමන්ගගන් අඹවිඹ යුතු 

ණඹගලේ 

අභහතයහංලඹට අනුයුක්ත යජගේ නිරධහරීන්ට 

රඵහ දී තිබුණු ාඹලින් 2017 ගදළේඵර් 

31 දින න ර් 5 ක්ට ළඩි හරඹ ිනට 

නිරධහරීන් 1549 ගදගනකුගන් හිඟහිටි 

රු.මිලිඹන 76.99  ාඹ ගලේ අඹය 

ළනීභට අභහතයහංලඹ අගඳොගවොමන වී 

තිබුණි.  

තත්ත්ගඹන් අභත් වහ ක්ව ුකුත් ව 

ඖධ 

යහජය ඖධ නීතිත ංසථහගව අගරගණඹ 

වහ මිරදී ගන තිබුාමන ඉකුමන ර්ගේදී 

තමනමනගඹන් අභමන වහ ල් ඉකුමන ව 

ඖධර මුළු පිරිළඹ පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 110.01 ක් වහ රු.මිලිඹන 19.98 

ක් වී තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී එඹ 

පිළිගලින් රු.මිලිඹන 23.56 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 80.83 ක් වී තිබුණි. ඉකුමන 

ර්ඹට වහ භහගර චිත ර්ඹට අදහශ 

තමනමනගඹන් අභමන ඖධලින් 

පිළිගලින් රු.මිලිඹන 133.57 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 26.60 ක් 2018 භහර්තු 26 දින 

න ගණටමන අදහශ ඖධ ළඳයුේරුන් 

ගතින් අඹයගන ගනොතිබුණි. එගභන්භ 

ඖධ ල් ඉකුමනවීභ නිහ ංසථහට 

එතු රු.මිලිඹන 89.97  අරහබඹක් ිනදුවී 

තිබුණි.   

 

අරහබ රඵන ඔසුළ්ව 

 
  භහගර චිත ර්ඹ තුශ ඳළති ක්රිඹහහරී 

ඔසුල් 37 ක් අතරින් ඔසුළල් 19 ක් එතු 

රු.මිලිඹන 41.29  අරහබ රඵහ තිබුණි. 

අගණසහගවල්ර, මිනුන්ගොඩ, දිඹතරහ, 

තංල්ර, වේඵන්ගතොට, ඹහඳනඹ වහ 

යමනභරහන ඹන නයර පිහිටි ඔසුල් 7 ක් 

2013 ර්ගේ ිනට භහගර චිත ර්ඹ 

දක්හ අණ්ඩ අරහබ රඵහ තිබුණි.  අරහබ 

අභ ය ළනීභට ළඩපිළිගරක් 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබණු අතය 

භහගර චිත ර්ගේ මුළු අරහබගඹන් 

ිනඹඹට 37.54 ක් එභ ඔසුළල් 7 න් රඵහ 

තිබුණි. 

 

ඖධ ළඳයුම්කරුන්ගගන් අඹකය 

ගත යුතු මුද්ව 

 

ෛදය ළඳයුේ අංලඹට තමනමනගඹන් 

අභමන වහ වහනි ව ඖධ ළඳයීභ වහ ඖධ 

අඩුගන් ළඳයීභ ගනුගන් ළඹ ශ 

ගණඹදභ, ඒ වහ න ඳරිඳහරන හසතු වහ 

එභ ගතො ගණනහල කිරීගේ ගණඹදේ 

ළඳයුේරුන්ගන් අඹය ළනීභ වහ 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට රු.මිලිඹන 

1,303.74  වයඳමන නිකුමන ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන ඉන් 

තදුයටමන රු.මිලිඹන 580.00 ක් අඹය 

ළනීභට යහජය ඖධ නීතිත ංසථහ 

අගඳොගවොමනවී තිබුණි. එභ වයඳමන 

ටිනහගභන් රු.මිලිඹන 104.80 ක් ටිනහ 

වයඳමන අහධු ගල්නත ශ 

ළඳයුේරුන්ට නිකුමන ය තිබීභ නිහ 

එභ මුදල් අඹය ළනීභ අගණනිලසචිත 

තමනමනගේ ඳළළතුණි.  

 

Ascorbic Acid Tablets BP/USP 

100mg ඖධගඹන් ඒකක 60,000 ක් 

මිකරදී ගළනීභ 

 

2014 ගනොළේඵර් 15 දින ඉවත වන් 

ඖධගේ ඳශමු ඒ 30,000 ක් යහජය 

ඖධ නීතිත ංසථහට රළබී තිබුණි. ඉන් 

ඒ 25,450 ක් තමනමනගඹන් අභමන  ඵ 

වඳුනහ මන  අසථහ න ගණට ඉන්  ඖධ 

ඒ 18,326 ක් ගය ගීන් ගත ගණකුාහ 

තිබුණි. ඖධ ඒ 3,446 ක් ළඳයුේරු 

ගණිනන් නළත ඳඹහ තිබුණු නමුමන, ඉතිරි 

ඒ 22,004 ට අදහශ රු.මිලිඹන 11.69 ක් 

වහ ඉන් ිනඹඹට 25 ක් ව රු.මිලිඹන 2.92  

දඩ මුදරක් ළඳයුේරුගන් 
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 අඹය ළනීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  

 

ඳශමු ක්භ තමනමනගඹන් අභමනවී තිබුණු 

ඵළගණන් ඖධ ඒ 30,000 කින් ඒ 

25,450 ගදන ඒ 30,000  අරංගු 

කිරීභට  ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

තමනමනගඹන් අභමන ඒ 22,004 ට 

අදහශ රු.මිලිඹන 14.61 ක්  අඹයගන 

ගනොතිබිඹදී ගදන ඒ 30,000 

ගනුගන් ේපර්ා මුදරභ ළඳයුේරු 

ගත ංසථහ ගහ තිබුණි. 

 

2015 ළප්ත තළේඵර් 11 දින රළබී තිබුණු 

ගදන ඒ 30,000 න් ඒ 1,500 ක් 

තමනමනගඹන් අභමනවී තිබුණු නමුමන 2018 

භහර්තු 30 දින න ගණටමන එහි පිරිළඹ 

රු.796,710 ක් වහ ිනඹඹට 25 ක් ව 

රු.199,177  දඩ මුදර ළඳයුේරුගන් 

අඹයළනීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

 

ඖධ ඒ 60,000 ක් ගනුගන් 

ඹගථ ක්ත ඇාවුභ ඉවත වන් 

ළඳයුේරු ගත රඵහදීගභන් දින 03 ට 

ඳසු එභ ඖධගඹන් තමන ඒ 60,000 

 න ඇාවුභක් ගනමන ළඳයුේරුකු 

ගත ඉදිරිඳමන ය 2016 ජනහරි 05 දින 

න ගණට මිරදී ගන තිබුණි. 2016 ජනහරි 

31 දින න ගණට ඒ 74,370 ක් ඵඩහගව 

ඉතිරි ඳළති අතය හභහනය භහින අගරගණ 

ප්රභහාඹ ඉක්භහ ගතො මිරදී ළනීභ 

ගවේතුගන් ඳශමු ළඳයුේරුගන් මිරදී 

මන ඒ 27,347 ක්ද ගදන 

ළඳයුේරුගන් මිරදී මන ඒ 501 ක් ද 

ඇතුලු   ඖධ ඒ 27,848 ක් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට ල්ඉකුමන වී 

තිබුණි. ඖධ ල් ඉකුමනවීභ ගවේතුගන් 

ංසථහට රු.මිලිඹන 14.83  අරහබඹක් 

ිනදු තිබුණි.  

 

ප්රභහද ගහසතු අඹකය ගනොගළනීභ 

 

Formoterol Fumarate and Budesonide 

Dry Powder Capsules (Foracort – DP 

Caps 400) ඖධගඹන් ඒ 30,000ක් 

මිරදී ළනීභ වහ ළඳයුේරු භඟ යහජය 

ඖධ නීතිත ංසථහ එශම තිබුණු ගිගණසුභ 

ප්රහය, රු.මිලිඹන 20.26  ප්රභහද හසතු 

අඹය ළනීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  

 

ප්රභහණත් අධිකහය ඵරඹරීන් ගතොය 

දිරි දීභනහ ගගවීභ  

  

1994 ජුනි 14 දිනළති අං 95 දයන යහජය 

යහඳහය නක්රගල්ගේ ගණපතගණධහනරට 

ඳටවළනි භවහ බහණ්ඩහහයගේ 

අනුභළතිඹකින් ගතොය 1997 ර්ගේ ිනට ශ්රී 

රංහ ආයුර්ගවද ඖධ ංසථහ ගණිනන් 

දිරිදිභනහ ගහ තිබුණි. 2007 ගනොළේඵර් 

09 දින යහජය යහඳහය පිළිඵ හය බහ 

ගණිනන් ංසථහගව හර්ඹ භණ්ඩරඹට දිරි 

දීභනහ ගවීභ වහ භවහ බහණ්ඩහහයගේ 

අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතු ඵට නිගඹ  ය 

තිබුණි.  2018 භහර්තු 28 දින න ගණටමන එභ 

අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභට ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී වහ 

ඳසුගිඹ ර් ඳවදී භවහ බහණ්ඩහහයගේ 

අනුභළතිඹකින් ගතොය එතු රු.මිලිඹන 

307.79 ක් ගහ තිබුණි.   

ප්රභහණත් අධිකහය ඵරඹරීන් ගතොය 

ගගහ තිබුණු නිහඩු දීභනහ 
1987 ගනොළේඵර් 19 දින ිනට ශ්රී රංහ 

ආයුර්ගවද ඖධ ංසථහට ආගවනි ව 

ඳරිඳහරනභඹ වහ ඳහරන ගයගුරහින ඇතුශමන 

යමින් නිහඩු හර්ඹ ඳරිඳහටිඹක් පිළිගඹර 

ය  ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. නමුමන ඒ වහ  

භවහ බහණ්ඩහහයගේ අනුභළතිඹ රඵහගන 

ගනොතිබුණු ඵළගණන් එභ නිහඩු 
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හර්ඹ ඳරිඳහටිඹ ගනුට 2009 ජනහරි 

භහගේ ිනට ආඹතන ංග්රවඹ, මුදල් 

ගයගුරහින ව අගනකුමන අදහශ  නක්රගල් 

බහගණතහ ශ යුතු ඵ 2009 ගඳඵයහරි 16 

දින අධයක් භණ්ඩරඹ ගණිනන් තීයාඹ ය  

තිබුණි. ශ්රී රංහ ආයුර්ගවද ඖධ ංසථහගව 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ගත භවහ බහණ්ඩහහයගේ 

අනුභළතිඹකින් ගතොය 2012 ර්ගේ ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ ඉතිරි ය 

මන ෛදය නිහඩු වහ නිහඩු දීභනහ 

ගර එතු රු. මිලිඹන 18.29 ක් ගහ 

තිබුණි.  

අවිධිභත් ගර කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ 

ගළනීභ 

අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹට ඇතුශමන ගනොව 

ආයක් නිඹහභ තනතුය වහ 

ශභනහයා ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුගව 

වහ අධයක් භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹකින් 

ගතොය පුශරිනන් 11 ගදගනකු සථිය 

ඳදනමින් වහ එක් පුශරගඹකු ගොන්ත්රහමන 

ඳදනමින් ඵහ ගන 2015 ර්ගේ ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ හර ඳරිච්ගේදඹ 

ගනුගන්  රු.මිලිඹන 10.02 ක් ළටුප්ත  වහ 

දීභනහ ගර ශ්රී රංහ ආයුර්ගවද ඖධ 

ංසථහ ගණිනන් ගහ තිබුණි. එගභන්භ 

අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඉක්භහ වහ 

ශභනහයා ගේහ භණ්ඩරඹට ඇතුශමන 

ගනොව ආයක් නිඹහභ තනතුය වහ 

ශභනහයා ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුගව 

ගදඳහර්තගේන්තුගව අනුභළතිඹකින් 04 

ගදගනකු වහ එක් ේරුගක් 2015 

ර්ගේදී ගොන්ත්රහමන ඳදනභ භත ඵහ 

ගන 2015 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

ව හර ඳරිච්ගේදඹ ගනුගන් රු.මිලිඹන 

21.17 ක් ළටුප්ත  වහ දීභනහ ගර ංසථහ 

ගණිනන් ගහ තිබුණි.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු කටයුතු වහ ජනභහධයඹ  

නිදවස භහධය වහ ප්රතිංසයාඹන් තුළින් 

යහජය ඳහරනඹ ගණඵර ළන්වීභ 

අභහතයහංලගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ 

වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ අමනය ළනීභ වහ 

අභහතයංලඹ වහ ඒ ඹටගමන ගදඳහර්තගේන්තු 

ගදක් වහ යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 

12 ක් සථහපිත ය තිබුණි. එභ ආඹතන 

භගින් ඳවත වන් හර්ඹඹන් ඉටු ශ 

යුතුගව.  

 ඳහර්ලිගේන්තු ප්රතිංසයා වහ 

ජනභහධය ගණඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන්  වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසු ගණඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 ඳහර්ලිගේන්තුට වහ ඳහර්ලිගේන්තු 

භන්ත්රීරුන්ගේ ටයුතුරට අදහශ 

යජඹ ගණිනන් ඉටු ශ යුතු හර්ඹඹන් 

 ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන්ගේ හර්ඹ 

භණ්ඩරරට ේඵන්ධ ආඹතනි 

ටයුතු 

 හිටපු ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන්ගේ වහ 

ඔවුන්ගේ ඳවුල්ර සුබහධන ටයුතු 

 ඳහර්ලිගේන්තු අධීක්ා 

ප්රතිංසයාරට අදහශ ටයුතු 

 ජනතහ ආල්ඳ ඹවඳමන භහනඹක් යහ 

ගක්න්ද්රත යමින් ආර්ථි, භහජීඹ, 

ංසෘති වහ ගශලඳහරනභඹ 

ක්ගේත්රඹන්හි ප්රභන හයඹක් ගර 

ජනභහධයගඹහි දහඹමනඹ රඵහදීභ 

වහ අලය ක්රගභ ඳහඹඹන් ේඳහදනඹ 

කිරිභ  

 ජනතහ තුශ දළනුභ ආල්ඳ ව 

යඥතහඹන් ඇතියලිභ උගදහ වු 

ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

  ජනතහගේ නිළයදි ගතොයතුරු 

දළනළනීගේ අිනතිඹ තවවුරු කිරීභට 

අලය ක්රිඹහභහර්ඹන් ළනීභ. 

 උස භහධය දහනහයඹන් ඇති කිරීභ 

වහ අලය ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ. 

 යහජය නිර නිගවදන වහ ප්රෘමනති නිකුමන 

කිරීභට අලය පිඹය ළනීභ  

 ශ්රී රංහ පිළිඵ අදහශ ගතොයතුරු 

ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ ජනභහධය 

ආඹතනරට නිකුමන කිරීභ  

 ගණගශලඹන්හි පිහිටි ලස රී රංහ දත 

භණ්ඩරරට අලය ගතොයතුරු වහ 

ප්රනහය ගේහ ළඳයීභ    

 ප්රහලනරට අදහශ ජහතයන්තය ගිගණසුේ 

වහ ේමුතීන් ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 ගදඳහර්තගේන්තු ප්රහලන බහය යජගේ 

ප්රහලන අගරගණඹ, ඵඩහ කිරීභ වහ 

නිකුමන කිරීගේ  ටයුතු  

 ප්රෘමනති, චිත්රඳට වහ හර්තහභඹ 

ළඩටවන් නිසඳහදනඹ වහ ප්රදර්ලනඹ 

කිරීභ   

 හණිජ රඳහහිනී,  ගුන්ගණදුලි ප්රනහය වහ 

ගණගශල ගණහලනඹන් ඇතුළු ප්රනහය 

ටයුතු  

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටගමන ආඹතන ගණිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹ බහයඹඹන් ඉටු කිරීභ 

ේ.න්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

ිනනභහ ඳහරක්, චිත්රඳට ප්රතිසධහඳන වහ 

ංයක්ාහහයඹක් පිහිටුවීභ  

   

ඉවත වන් රුා වහ භහගර චිත 

ර්ඹ වහ න හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතගේන්තු භගින් රු.මිලිඹන 25  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ ප්රතිඳහදන 

ප්රභහාමන ගනොවු ඵළගණන් ඳරිපුය අඹළඹ 

ඇසතගේන්තු ගන්කිරිේ භගින් රු.මිලිඹන 

100  ප්රතිඳහදන භඟ එතු රු.මිලිඹන 

125  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට එභ 

හර්ඹ ඉටු කිරීභ වහ කිිනදු 

උඳගඹ ජනඹක් ිනදු ය ගනොතිබුණි.  
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ළඩිපුය ගගවීම් අඹකය ගනොගළනීභ  

 

ප්රෘමනති ගදඳහර්තගේන්තුගව න භහධය 

භධයසථහනඹ ඉදිකිරීභට අදහශ 

ගොන්ත්රහමනරුට 2015 ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 6.62 ක් ළඩිපුය ගහ තිබණි. 

එභ ඉදිකිරිභට අදහශ උඳගශල ලගඹන් 

ටයුතු ශ යහජය ංසථහක් ගණිනන් එගේ 

ළඩිපුය ගහ තිබුණු මුදර 

ගොන්ත්රහමනරුගන් අඹය න්නහ ගර 

ප්රෘමනති ගදඳහර්තගේන්තුට දන්හ තිබුාමන, 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන එභ 

ළඩිගඹන් ගවීභ අඹය ගන ගනොතිබුණි.  

  

යජගඹන් රළගඵන ප්රහේධන ප්රදහන 

ගඳොලී යහිත ඵළංකුගත රීරිභ 

  

ාඹය ලිපි ගණෘත කිරීගේදී එහි ටිනහභට 

භහන අඹක් සුයක්ෂිතඹක් ගර ගඳොලී 

ගනොරඵන ඵළංකු ගිණුභ තළන්ඳමන යන 

ගර ඵළංකු ගණිනන් ය තිබුණු ඉල්ලීභට 

අනු ශ්රී රංහ ගුන්ගණදුලි ංසථහ ගණිනන් 

ඵළංකු ගිණුභක් ගණෘත ය තිබුණි.  ප්රහේධන 

දහඹඹ ලගඹන් යජගඹන් රළගඵන 

රු.මිලිඹන 100  අපත මුදරක් එභ ඵළංකු 

ගිණුගේ ර්ඹ මුළුල්ගල් තළන්ඳමන ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

එහි ගලේඹ රු.මිලිඹන 153 ක් වී තිබුණි.  

පුත්ඳත්, හය ඟයහ අගරවිඹ වහ 

භසථ ආදහඹභ අඩුවීභ  

සීභහහිත එක්මන ප්රෘමනති ඳත්ර භහභ 

ගණිනන් ඉකුමන ර්ගේදී පුමනඳමන 06 ක් වහ 

හය ඟයහ 09ක් ප්රිනශධ ය තිබුණු අතය, 

භහගර චිත ර්ගේදී එභ ප්රභහාඹ ඉක්භහ 

පුමනඳමන 06 ක් ව හය ඟයහ 12 ක් ප්රිනශධ 

ය තිබුණි.  ඉකුමන ර්ඹ භඟ ළදීගේදී 

භහගර චිත ර්ගේදී ප්රිනශධ ශ පුමනඳමන 

04  වහ හය ඟයහ 06  අගරගණ ශ 

පිටඳමන ංයහ 1,117,279 කින් ගවමන 

ිනඹඹට 7 කින් අඩු වී තිබුණි. ඒ අනු 

භහගේ හනිජ මුද්රා අංලඹ, ගණගලේ 

ප්රහලන අංලඹ ව ඩිජිටල් මුද්රා අංලඹ 

ගණිනන් උඳඹන රද භසත ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 9.39 කින් අඩු වී තිබුණි.  

ඳරිඳහලිත භහගම් ගදකක් හ දළමීභ 

ිනභහහිත එක්මන ප්රෘමනති ඳත්ර භහභ 

ගණිනන් රු.මිලිඹන 3  වහ රු.මිලිඹන 2.5  

මලි ප්රහේධනඹකින් ඳරිඳහලිත භහේ 

ගදක්  ආයේබ ය තිබුණි. එභ භහේ 

ගදගහි භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණට මුච්චිත අරහබඹ රු.මිලිඹන 25.8 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 13.1 ක් වී තිබුණි. එදින න ගණට 

එභ භහේ ගදගන් සීභහහිත එක්මන 

ප්රෘමනති ඳත්ර භහභ ගත රු.මිලිඹන 22.7 

ක් වහ රු.මිලිඹන 10.7 ක් රළබිඹ යුතු 

තිබුණි. එභ භහේ ගදගහි ඳහඩු රළබීභ වහ 

අහිනදහඹ හය ප්රහේධන තමනමනඹ භත 

එභ භහේ ගද හ දළමීභට අධයක් 

භණ්ඩර ගණිනන් 2018 ගඳඵයහරී 15 දින 

තීයාඹ ය තිබුණි.  

ංහිඳිඹහ නහලිකහ ආයම්බ රීමභ 

2017 ර්ගේදී යතහ අධයඹන 

හර්තහක් අනු ජහති ංහිඳිඹහ 

නහලිහක් ඇයඹිභ වහ ශ්රී රංහ 

රඳහහිනී ංසථහ ගත රඵහ දීභ වහ 

ජහති ඒහඵශධතහ ව ප්රතිංධහන 

අභහතයහංලඹට රු.මිලිඹන 187  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. එභ ප්රතිඳහදනලින් 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 171 ක් 

ශ්රී රංහ රඳහහිනී ංසථහ ගත රළබී 

තිබුණි. ංසථහ ගණිනන් අදහශ හර්ඹ 

ගනුගන් ඉන් රු.මිලිඹන 49 ක් ඳභාක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. ඒ අනු ඉතිරි ව 

රු.මිලිඹන 122  සථහය තළන්ඳතුර ශ්රී 

රංහ රඳහහිනී ංසථහ ගණිනන් 

ආගඹ ජනඹ ය තිබුණි.  
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යහජය විදයුත් භහධය විසින් අත්ඳත් කය 

ගන්නහ භහධය ගගශද ගඳොශ ගකොට 

අඩුවීභ  

 

ශ්රී රංහ රඳහහිනී ංසථහ ගණිනන් 2014 

යගේදී භහධය ගගශ ගඳොශ ගොටිනන් 

ිනඹඹට 8.7 ක් අමන ය ගන තිබුණි. 

සීභහහිත සහධීන රඳහහිනී භහධය ජහරඹ 

ගණිනන් 2014 ර්ගේදී භහධය ගගශ ගඳොශ 

ගොටිනන් ිනඹඹට 18.91 ක් අමන ය ගන 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ න ගණට එභ 

භහධය ආඹතන ගදගක් ගගශඳර ගොට 

පිළිගලින් ිනඹඹට 4.3 ක් වහ ිනඹඹට 7 ක් 

දක්හ අඩු වී තිබුණි. එගේ අඩුවීභ 

රඳටවන 22 හි දළක්ගව.  

 

 

රඳටවන 22. - යහජය භහධය අමනඳමන ය මන ගගශ ගඳොශ ගොට අඩුවීභ  

මරහශ්රඹ - සීභහහිත රංහ ගශගඳොශ ඳර්ගේා හර්ඹහංලඹ 

 

ඉවත ගතොයතුරු අනු යහජය ගණදුමන භහධය 

ගදගහි ගශගඳොශ ගොට අණ්ඩභ 

ර්ගඹන් ර්ඹට ඳවත ළටී තිබුණි. ගේ 

නිහ ආඹතනඹන්හි ප්රධහනතභ ආදහඹේ 

භහර්ඹ න ගුන් හර ගණකුණුේ ආදහඹභද, 

හර්ෂි සීඝ්ර ගඹන් ඳවශ ළටී තිබුණි. 

ගණසතය රඳටවන 23 හි දළක්ගව.  

 

 

රඳටවන  23 - ගුන් හර ගණකුණුේ ආදහඹභ අඩුවීභ  

මරහශ්රඹ - හර්ෂි මරය ප්රහලන 
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ශ්රී රංහ රඳහහිනි ංසථහ 

සහධීන රඳහහිනි භහධය ජහරඹ  
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ගභගේ ගුන් හර ගණකුණුේ අදහඹභ අඩුවීභ 

නිහ ගශගඳොශ ගොටස අඩු වී තිබුණු 

අතය  ගේහදහඹඹන් ගඳෞශලි 

රඳහහිනී නහලිහරට ආර්ාඹ වී ඇත. 

ගභගර රඳහහිනී නහලිහ ගදගන් 

ඉමනන ගේහදහඹඹන් නළත 

ආර්ාඹ යහ ළනීභ වහ නහලිහ 

ගදගහි ඳතින අනුභත ගශ දළන්වීේ 

වහ අඹයනු රඵන ේභත ගර්ටඹන්ට 

ඩහ ඉතහ අඩු ගර්ධඹන් ඹටගමන ිනඹඹට 65 ක් 

ඉක්භන ට්ටේ හිත ගුන් හරඹ රඵහ 

දීභට ිනදු වී තිබුණි. එගේ ට්ටේ රඵහ දීභට 

අභතය එභ ගේහදහඹඹන් වහ හසතු 

අඹ කිරීගභන් ගතොය ගදනු රඵන තීර ඳටි 

දළන්වීේ, අතිගර්  දළන්වීේ ළනි ගශද 

ළඩිගඹන් රඵහ දී තිබුණි. 

 

ශ්රී රංකහ පුත්ඳත් භණ්ඩරඹ 

ගඳෞේගලික ගගොඩනළගි්වරක ඳත්හ 

ගළනීභ   

 

2010 භළින 14 දිනළති අං සීඒ 1 17 1 දයන 

ජනහපතඳති ගල්ේ හර්ඹහරගේ 

නක්රගල්ගේ 1 ගේදඹ වහ 2012 ජුලි 10 

දිනළති ගඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ 

හර්තහගව නිගඹ  අං 7 ප්රහය 

අභහතයහංල වහ ඒ ඹට ගමන ඳමනනහ ිනඹලුභ 

ආඹතනඹන් හි හර්ඹහර වළකිතහක් දුයට 

යජගේ  ගොඩනළගිල්ර  ඳමනහගන  

ඹහයුතු  ඵ අධහයාඹ ය තිබුණි. ශ්රී රංහ 

පුමනඳමන භණ්ඩරඹ ආයේබගේ ිනට ර්  40 

 ඳභා හරඹක් කුලිඹට රඵහමන 

ගඳෞශලි ගොඩනළගිලිර ඳමනහ තිබුණි. 

ඒ ගනුගන්  2006  ර්ගේ ිනට  2017  

ර්ඹ දක්හ හරඳරිච්ගේදඹ තුශ 

ගොඩනළගිලි කුලී ලගඹන් රු.මිලිඹන 

18.81 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

යජ ගේ  ගොඩනළගිල්රක් ඳඹහ ළනීභට ඇති 

අඳවසුතහඹ භත  ගභභ තමනමනඹ උශතවී 

ඇති ඵ භණ්ඩර ගේ බහඳතියඹහ ගණිනන් 

ගණානඹ ගත දන්හ තිබුණි.  

 

ලිඹහඳදිංචි ගනොකශ පුත්ඳත් 

ම්ඵන්ධගඹන් විභර්ලනඹන් ගනොරීමභ  

1973 අං 05 දයන ශ්රී රංහ පුමනඳමන 

භණ්ඩර ඳනගමන 25 න න්තිඹ ප්රහය 

ෆභ පුමනඳතක්භ පුමනඳමන භණ්ඩරගේ 

ලිඹහඳදිංචි ශ යුතු තිබුණි. එගර 

ලිඹහඳදිංචි ගනොය ගශගඳොශට නිකුමන 

යන පුමනඳමන ේඵන්ධ අලය රීති වහ 

නිගඹ  ේඳහදනඹ කිරීභට ඳනගමන 30 න 

න්තිඹ ප්රහය ශ්රී රංහ පුමනඳමන 

භණ්ඩරඹට ඵරඹ තිබුණි. නමුමන භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ඒ වහ රීති  ගව  නි ගඹ  පිළිගඹර 

ය ගනොතිබුණි. ලිඹහඳදිංචි ශ යුතු 

පුමනඳමන ංයහ ගර භණ්ඩරඹ 

තක්ගේරු ශ ංයහ 300 ක් වී තිබුාමන, 

2016 වහ 2017 ර්ර ලිඹහඳදිංචි ශ 

පුමනඳමන ංයහ පිළිගලින් 230 ක් වහ 

199 ක් වී තිබුණි. ගශගඳොශ තුශ 

ලිඹහඳදිංචිඹකින් ගතොය අගශගණයා 

පුමනඳමන පිළිඵ ගණභර්ලනඹ කිරීභට 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  

 

භවජනතහ විසින් ුදිරිඳත් කයන 

ඳළමිකණිලි විබහග ගනොරීමභ  

 

භහගර චිත ර්ගේදී ප්රෘමනති ඳත්රරට 

ගණරුශධ භවජනතහ ව ගණගණධ ආඹතන 

ගණිනන්  ඳළමිණිලි 49 ක් ශ්රී රංහ පුමන ඳමන 

භණ්ඩරඹ ගත ඉදිරිඳමන ය තිබුණි. 2016 

ර්ගේ ගනොගණඳී තිබ ඳළමිණිලි 52 ක්ද 

භඟ භහගර චිත ර්ගේදී ගණඳීභට තිබුණු 

මුළු ඳළමිණිලි ංයහ 101 ක් වී තිබුණි. ඉන් 

ඳළමිණිලි 35 ක් භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටද ගණහ ගනොතිබුණි. එභ ගනොගණඳූ 

ඳළමිණිලි 35 කින් 16 ක් ර් 1  ිනට ර් 

4 ක් දක්හ වු හර ඳයහඹ ප්රභහදඹක් ිනදු 

වී තිබුණි.  
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නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධනඹ 

නීති රු භහජඹක් වහ නීතිඹ වහ හභඹ 

ඳමනහගන ඹහභ, දකුණු ඳශහගමන 

ංර්ධනඹ ඉවශ නළංවීභ ගභභ 

ක්ගේත්රගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ අමනය ළනීභ වහ 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිා ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තුකින් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 03 ක් ගණිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.   

 නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිා ංර්ධන 

ගණඹඹන්ට අදහශ ගදඳහර්තගේන්තු වහ 

යසථහපිත ආඹතනඹන්හි ගණඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳමනති ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසුගණඳයේ කිරිභ වහ 

ඇළයීභ, නීතිඹ වහ හභඹ ඳමනහගන 

ඹහභ භහජ ගණනඹ තවවුරු යන පුළුල් 

ප්රතිංසයා කිරීභ ඇතුශමන උඳහඹ 

භහර් ංර්ධනඹ.  

 යථහවන භනහභනඹ ඳහරනඹ   

 අඳයහධ වහ භහජ ගණගය පත ක්රිඹහ 

භළඩඳළළමනවීභ වහ ළරළක්වීභ 

 ඓතිවහින හලු ගොටු ංයක්ාඹ, 

ආයක්හ ව පුනරුමනථහඳනඹ කිරීභ 

 දක්ෂිා ඳශහමන ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

සථහඳනඹ කිරීභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු යන රද නිඹළදි 

ගණානගේදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

යථ හවන අනතුරු ළරළක්වීභ 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිා ංර්ධන 

අභහතයහංලගේ ප්රධහන හර්ඹඹක් නුගේ 

ජනතහගේ ජීගණත වහ ගශඳශර ආයක්හ 

ළරගන ඳරිදි යථහවන භනහභනඹ 

ගණපතභමන කිරීභට අලය පිඹය ළනීභ ගව.   

යට තුශ  භනහභනඹට ගඹොදහගන ඇති 

හවන ප්රභහාඹ සීඝ්රගර  ර්ධනඹ වීභ වහ 

ඊට භහනුඳහති හවන අනතුරු ප්රභහාඹ 

සීඝ්ර ගර ර්ධනඹ වීගේ ගවඹ හවන 

1,000 ට අනතුරු 6 ක් ගර 2014-2016 

හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ සථහය ඳළළතුණි. 

2017 ර්ගේදී එභ අනුඳහතඹ 1,000 ට  5 

ක් දක්හ අඩුවී තිබුණි. නමුමන අනතුරු නිහ 

මිඹ ගිඹ ංයහ හර්ෂි ළඩි වී තිබුණි. 

2015 ර්ගේදී අනතුරු නිහ 2,816 

ගදගනකු මිඹ ගිඹ අතය එඹ 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට 3,147 ගදගනකු දක්හ ළඩි 

වී තිබුණි. 2015 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ 

දක්හ  ිනදු වී තිබුණු අනතුරු ංයහ වහ මිඹ 

ගිඹ ංයහ රඳටවන 24 හි දළක්ගව.  

 

රඳටවන 24 - හවන අනතුරු වහ එභ අනතුරු නිහ මිඹගිඹ ංයහ 
මරහශ්රඹ - යථහවන ගඳොලිස මුරසථහනගේ ගතොයතුරු. 
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නී
ති
ඹ
 ව
හ 
හභ
ඹ
 

භහගර චිත ර්ගේදී භහය අනතුරු ප්රභහාඹ වහ මිඹගිඹ ංයහ ළඩිවී තිබුණි. හර්ෂි භහය 

අනතුරු ංයහ 130 ඉක්භව වහ ඵයඳතර අනතුරු ංයහ 400 ඉක්භව ගඳොලිස ගොට්ධහල 

ගර නුගේගොඩ, ේඳව, කුරුාළර, අනුයහධපුය වහ යමනනපුය ගඳොලිස ගොට්ධහල වදුනහගන 

තිබුණි. එගභන්භ ළරුන් වඳුනහ ගනොමන භහය අනතරු 63 ක් වහ ඵයඳතර අනතුරු 183 ක් 

ද ඇතුශමන අනතුරු 2,105 ක් හර්තහ වී තිබණි. 

අඳයහධ  විදීභ 

යට තුශ නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හවීගේ ප්රතිඹ පිළිබිඹු යන ප්රධහන දර්ලඹක් න්ගන් යට තුශ 

අඳයහධ හර්තහවීේර නියගප්ත ක් ප්රභහාඹ ව හර්තහ ව අඳයහධ ගණදීගේ හගප්ත ක් අඹින.  ිනදු 

වී තිබුණු අඳයහධ ප්රභහාඹ අනු අඳයහධ ර් 06 ට අදහශ අඳයහධ ංයහ ඉකුමන ර්ඹට 

හගප්ත ක් භහගර චිත ර්ගේදී අඩු වී තිබුණි. නමුමන තමන අඳයහධ ර් 4 ට අදහශ අඳයහධ 

ංයහ ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් භහගර චිත ර්ගේදී ළඩි වී තිබුණි. එගභන්භ රළබී තිබුණු 

ඳළමිණිලිලින් ගණදනු රළබ ඳළමිණිලි ප්රභහාගේ ප්රතිලතඹ අඳයහධ ර් 8 ක් ේඵන්ධගඹන් 

ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් ඉවශ ප්රතිලතඹක් හර්තහ ය තිබුණි. අඳයහධ ර් 2 ට අදහශ එභ 

ප්රතිලතඹ භහගර චිත ර්ගේදී අඩු වී තිබුණි. ගණසතය ගු 21 හි දළක්ගව.  

 

අඳයහධ ර්ගඹ 

2016 2017 

හර්තහ ව 

ප්රභහණඹ 

විනු රළබ 

ප්රභහණඹ 

විඳූ 

ප්රතිලතඹ 

හර්තහ ව 

ප්රභහණඹ 

විනු රළබ 

ප්රභහණඹ 

විඳූ 

ප්රතිලතඹ 

ඵයඳතර අඳයහධ 36,937 26,869 72.74 35,979 28,016 77.86 

සුළු ළයදි 

පුේගරඹන්ට 

එගයහි 45,579 30,481 66.88 52,224 29,303 69.40 

සුළු ළයදි 

ගේඳශරට 

එගයහි 33,349 15,969 47.88 32,881 16,664 50.68 

සුළු ඳළමිකණිලි 1,039,350 1,038,942 99.96 1,029,087 1,029,047 99.99 

ශභයින්ට එගයහි 

ව අඳයහධ 5,709 3,294 57.70 5,054 3,711 73.43 

කහන්තහන්ට 

එගයහි ව අඳයහධ 9,042 4,986 55.14 8,444 6,100 72.24 

සුයහ ම්ඵන්ධ 

ළයදි 120,105 111,028 92.44 120,198 113,037 94.04 

නිද්රහ ජනක ද්රය 

ම්ඵන්ධ ළයදි 88,352 86,330 97.71 107,944 104,641 96.94 

දණ ළයදි 1,255 1,217 96.97 1,055 1,025 97.16 

යසථහපිත 

ළයදි 46,171 44,177 95.68 49,013 46,857 95.60 
ලු 21 - හර්තහත ව අඳයහධ ාන වහ ඒ වහ ගණදුේ රඵහදීභ 
මරහශ්රඹ - හර්ෂි හර්ඹහධන හර්තහ -2017 
   යහජය ඳරිඳහරන, ශභනහයා ව නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ අභහතයහංලඹ 
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භත්ද්රය ඳහරනඹ 

අන්තයහඹහහරී ඖධ බහගණතඹ වහ 

ංයාඹ ළරළක්වීභ ද  අභහතයහංලගේ 

ප්රධහන හර්ඹඹකි.  ගඳොලිස භමනද්රය නහල 

හර්ඹහංලගේ හර්ෂි හර්තහ අනු 

භහගර චිත ර්ඹ වහ ඉකුමන ර්ගේදී 

අමනඅඩංගුට ගන තිබ භමනද්රය ප්රභහාඹ 

ඳවත වන් ගු 22  හි දළක්ගව. 

 

ආඹතනඹ Heroin- 

ගවගය යින් රී.ග්රෆ 
Cannbis- 

කළනබීස 

රී. ග්රෆ. 

Hashish - වෂීස  
රී.ග්රෆ 

Cocaine-

ගකොගක්න් 

රී.ග්රෆ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ගඳොලිස භත්ද්රය 

නහලක කහර්ඹහංලඹ 147.7 23.6 108.3 206.6 4.7 1.1 1486.3 2.1 

ගඳොලිස සථහන 48.7 236.8 3531.8 3876.9 35.6 3.0 1.6 218.6 

විගලේ කහර්ඹඹ 

ඵරකහඹ 0.3 0.3 409.9 512.9 0.0 - 0.1 _ 

ගනත් ආඹතන 10.2 54.2 124.5 390.6 0.0 34.0 82.8 0.0 

එකතු 207.0 315.0 4174.5 4987.1 40.3 38.2 1570.8 220.7 
ගු 22 - අමනඅඩංගුට ගන තිබුණු භමනද්රය ප්රභහාඹ 
මරහශ්රඹ - ගඳොලිස භමනද්රය නහල හර්ඹහංලගේ හර්ෂි හර්තහ 

ගඳයවි ගගොඩනළගිලි ුදිරීමභ 

ප්රභහදවිභ  

2017 ර්ගේදී ගඳයගණ ගොඩනළගිලි 103 

ක් ඉදි කිරීභ දවහ රු.මිලිඹන 625  

ප්රතිඳහදන හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතගේන්තුගන් රහ තිබුණි. එභ 

ගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ ශ්රී රංහ ගඳොලීිනඹ වහ 

ගණගලේ හර්ඹ ඵරහඹ ගණිනන් ිනදු ය 

තිබුණි. ශ්රී රංහ ගඳොලීිනඹ ගත රු.මිලිඹන 

450   ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිබුණු අතය ඉන් 

රු.මිලිඹන 87.28  ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය 

තිබුණි. ගොඩනළගිලි 08  ඉදිකිරීේ අන් 

ය ගනොතිබණු අතය තමන ගොඩනළගිලි 2 

 ඉදිකිරීේ ටයුතු ආයේබ ය ගනොතිබුණි. 

ගණගලේ හර්ඹ ඵරහඹ ගත රු.මිලිඹන 175 

 ප්රතිඳහදන රඵහදී තිබ අතය වුරු 06  

ගොඩනළගිලි ඉදිකිරීේ ටයුතු අන් ය 

ගනොතිබුණි. 

 

 

ගඳොලිස සථහන 600 ක් ුදිරීමගම් 

ුරක්කඹට ශඟහ ගනොවීභ 

ගඳොලිස සථහන වහ ගඳොලිස මුයගඳොර 50 ක් 

ඉදිකිරීභ දවහ රු.මිලිඹන 500  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබණු අතය ඉන් රු.මිලිඹන 446.88 

ක් ගනමන ළඹ ගණඹන්ට භහරු ශ ඳසු 

රු.මිලිඹන 53.12   ප්රතිඳහදන ප්රභහාගඹන් 

රු.මිලිඹන 8.05 ක් ඳභාක් ළඹය තිබුණි.  

භහගර චිත ර්ගේදී න ගඳොලිස සථහන 

17 ක් පිහිටුහ තිබ අතය මුළු ගඳොලිස සථහන 

ංයහ 489 දක්හ ළඩි ය තිබුණි. නමුමන 

අගප්ත ක්ෂිත ඉරක්ඹ ගත ශඟහ වී 

ගනොතිබුණි.  

ගඳොලිස අබයහ ආඹතනඹ ංර්ධනඹ 

රීරිභ  

ගඳොලිස අබයහ ආඹතනගේ ංර්ධන ළඩ 

ේපුර්ාගඹන් නිභ කිරීභ දවහ රු.මිලිඹන 

587.31  ප්ත  යතිඳහදන රහ  තිබුණි. එභ 

ප්රතිඳහදනගඹන් රු.මිලිඹන 563.00 ක් 

ගනමන ළඹ ගණඹන්ට භහරු කිරීගභන් ඳසු 

රු.මිලිඹන 24.31  ු ශධ ප්රතිඳහදනගඹන්  
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රු.මිලිඹන 11.18 ක් ඳභාක් ළඹ ය 

තිබුණි. ටහන අබයහ ආඹතනගේ 

ඳරිඳහරන ගොඩනළගිලි, ගන්හිනහහය, 

නිර නිහ වහ ක්රීඩහ පිටි ඇතුළු ගොඩනළගිලි 

11  ඉදිකිරීේ ආයේබ කිරීභට ළරසුේය 

තිබුාද, එිනන් 09  ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ආයේබ ය ගනොතිබුණි 

ගඳොලිස පුහුණු ඳහග්ව ගගොඩනළගිලි 

ුදිරීමභ 

ඉදිකිරීේ ටයුතු ේපුර්ාගඹන් නිභ කිරීභ 

දවහ රු.මිලිඹන 199.69  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 100 ක් ගනමන ළඹ 

ගණඹට භහරු ය තිබණු අතය ඉතිරි 

රු.මිලිඹන 99.69 කින් රු.මිලිඹන 95.96 ක් 

ළඹ ය තිබුණි.  ගන්හිනහහය,  

ශ්රනහහය  වහ  භහර්  ඇතුළු යහඳෘති 06 

කින් අධයක් හර්ඹහර ංකීර්ාඹ පුළුල් 

කිරීභ වහ ගඳොලිස ඳරීක් ගශ්රේණිගේ 

ගන්හිනහහය ඉදිකිරීගේ ටයුතු  ආයේබ 

ය ගනොතිබුණි. 

ගඳොලිස ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන 

ජහරඹ 

භහගර චිත ර්ගේදී ජහර න්නිගවදන 

හර්ඹඹන් ලින් ිනඹඹට 50  ප්රභහාඹක් 

නිභ කිරිභ දවහ රු.මිලිඹන 150  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 

92.50 ක් උඳගඹ ජනඹ ශ ඵට ගිණුේ 

ත ය තිබුාමන, එභ මුදර ගඳොලිසඳති 

(ප්රර්ථන) ගිණුගේ යදහගන තිබුණු ඵළගණන් 

එභ ජහර න්නිගවදන හර්ඹඹන් ඉටු ය 

ළනීගේ හර්ඹහධනඹක් ශහ ය ගන 

ගනොතිබුණි.  

විගලේ කහර්ඹ ඵරකහඹ වහ 

ගගොඩනළගිලි ුදිරීමභ  

2017 ර්ගේදී ගණගලේ හර්ඹ ඵරහඹ 

වහ ගොඩනළගිලි 60 ක් ඉදිකිරීභ දවහ 

රු.මිලිඹන 325  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ඉන් රු.මිලිඹන 17.36 ක් ගනමන ළඹ 

ගණඹන්ට භහරු  කිරීගභන් ඳසු භහගර චිත 

ර්ඹ අහන න ගණට රු.මිලිඹන 115.77 

 ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ අහන න ගණට ගොඩනළගිලි 43  

ළඩ නිභය තිබුණු අතය ගොඩනළගිලි 17  

ඉදිකිරීේ ටයුතු ිනදු ගගයමින් ඳළළතුණි.  

නවීන උඳකයණලින් න්නේධ කය 

ධහරිතහඹ ළඩි රීරිභ  

ඩහ ගඹ ය නීතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභක් 

වහ ගඳොලිස ගදඳහර්තගේන්තු නවීන 

උඳයාලින් න්නශධ ය ධහරිතහඹ 

ළඩි කිරීභ වහ 2017 හර්ෂි අඹළඹ 

ගඹ ජනහ ඹටගමන රඵහදුන් රු. බිලිඹන 5  

අභතය ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ය 

ගනොතිබුණි.  

භත්ද්රය බහවිතහ  කයන්නන්  

පුනරුත්ථහඳනඹ  රීමභ 

භමනද්රය බහගණතහ යන්නන් පුනරුමනථහඳනඹ 

කිරිභ වහ අන්තයහඹය ඖධ ඳහර 

ජහති භණ්ඩරඹ ගණිනන් වුරු 6 ක් 

ඳමනහ තිබණු අතය එිනන් වුරු 3 ක් 

ගනුගන් ෛදය බහගන් පර්ා 

ලිඹහඳදිංචිඹ ගව  තහහලි ලිඹහඳදිංචිඹ 

රඵහ ගන ගනොතිබුණු ෛදයයගඹකුගේ 

ෛදය ගේහ රඵහගන තිබුණි.  

ක්රීඩහගවදී බහගණතහ යන ක්රිඹහහරීමනඹ 

ර්ධ ඖධර ඳරිෘමනතීඹ ද්රය අඩංගු 

ඵට ිනදුයන රද ජී ගණදයහමනභ හේඳර 

ගණලසගල්ාඹ, අපතයා ටයුතු වහ 

ගණදයහමනභ ගේහන් රඵහ දීභ වහ ශ්රී රංහ 

ගර්ගු වහ තහක්ණි වහඹ රඵහ දීභ 

ළනි හර්ඹඹන් 2017 ර්ගේදී ිනදුය 

ගනොතිබුණි. ඉවත හර්ඹඹන්ගන් 2016 

ර්ගේදී එක් ඳභාක් ිනදු ය තිබුණි.   

වීථි ගවගයොිනන්ර න තනු හය අඩංගු 

ඵට ිනදුයන ගණලසගල්ා ිනඹඹට 50 ට 

අඩු භට්ටභ ඳළති අතය භමනද්රය වහ 
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අඳයහධ ළරළක්වීගේ හර්ඹහරඹ භගින් රඵහ 

දී ඇති ඊ අධයහඳන ළඩටවන්,  භහද වහ 

භගන ර්ථ ද්රය වදුනහ ළනීභ වහ 

නීතිඹ ක්රිඹහමනභ යන ආඹතනරට 

ක්ගේත්ර ඳරීක්ා ට්ටර ස කිරීභ 

ිනඹඹට 10 ක් ළනි ඉතහ අඩු භට්ටභ 

ඳළළතුණි. ඉකුමන ර්ගේදී එඹ ිනඹඹට 37 

 ප්රතිඹක් ගඳන්නුේ ය තිබුණි. 
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යහඹ වහ නහවික කටයුතු 

ඵහධහකින් ගතොය මුද්රීඹ යහඹ ඳවසුේ 

නිර්භහාඹ කිරීභ ගභභ අංලගඹන් අගප්ත ක්හ 

යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ අගප්ත ක්හ 

ඉටු ය ළනීභ වහ යහඹ වහ නහවු 

ටයුතු අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 03 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.   

 යහඹ වහ නහගණ ටයුතු ගණඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු ගණඳයේ කිරීභ වහ 

ඇයීභ 

 අශමියහල්තිඹට අඹමන ඒහ වළය අගනකුමන 

යහඹ ගතල් ටළංකි උඳයා, ප්රදීඳහහය 

ව ප්රදීඳසථේබ ංර්ධනඹ ව 

ඳරිඳහරන ටයුතු 

 නහගණ ගේහ ළඳයුේරුන් වහ 

ඳරිවයාඹ යන්නන් අතය ආයවුල් 

ග.රුේයාඹ 

 නහගණ ගේහන් වහ තයඟ රීති 

භහරහන් ඳළනවීභ 

 නහගණ ළඳයුේරුන් ව ඳරිවයාඹ 

යන්නන් අතය උඳගශලහමනභ 

ේඵන්පතයාඹ තවවුරු කිරීභ වහ 

වහඹගණභ 

 බමන ඹහත්රහ ව මුද්ර මුක්තහගලේ බහය 

ළනීභ 

 නහගණ ටයුතු ංර්ධන අයමුදර 

ඳරිඳහරනඹ කිරිභ 

 නළව හසතු වහ නහගණ ගේහ ටයුතු 

 ගයශහන්න භගී ප්රහවනඹ 

 ආඹතනඹන් අධීක්ාඹ කිරිභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරිභ 
ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 
ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ වු ළදමන 
ගණාන නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 
දක්හ ඇත.  

වම්ඵන්ගතොට යහඹ - II අදිඹය වහ 
ුඩම් අත්ඳත් කයගළනීභ වහ න්දි 
ගගවීභ. 
ගභභ යහඳෘතිඹ ගනුගන් ඉඩේ අමනඳමන 

යළනිභ වහ ඒ වහ න්දි ගවීභට 2016 

ර්ගේදී  වහ 2017 ර්ගේදී පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 1,000 ක් ඵළගින් ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. එභ ප්රතිඳහදනලින් ඉඩේ අමනඳමන 

ය ළනීභ ගනුගන් පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 892.5 ක් වහ රු.මිලිඹන 164.2 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 1,056.7 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. නමුමන ඳයහමන ඉඩේර 

නීතයහනුකර අිනතිඹ ඳයහ ළනිගේ වහ මුල් 

ඳදිංචිරුන්ට රඵහදුන් ගණල්ඳ ඉඩේ වහ 

ගණපතභමන හිමිේ වති රඵහදීගේ ටයුතු 

2018 භළින 08 දින න ගණටමන අන් ය 

ගනොතිබුණි. 

 

ඹහඳනඹ අර්ධේවීඳඹ වහ ආශ්රිත දඳත්ර 

ජළටි ඳවසුකම් ංර්ධනඹ රීමභ. 
ඹහඳනඹ අර්ධශවීඳඹ වහ ආශ්රිත දඳමන අතය 

ආයක්ෂිත ගර භගීන් වහ බහණ්ඩ ප්රහවනඹ 

කිරිභ වහ ජළටි ඳවසුේ ංර්ධනඹ 

කිරීගේ හර්ඹඹ වහ 2016 වහ 2017 

ර්රදී පිළිගලින් රු.මිලිඹන 50 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 35 ක් ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 85  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

එභ ප්රතිඳහදලින් පිළිගලින් රු.මිලිඹන 

14.5 ක් වහ රු.මිලිඹන 20.5 ක් ලගඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 35 ක් ඳභාක් 

උඳගඹ ජනඹ ය ඹහඳනඹ දිස්රික් ගල්ේ 

හර්ඹහරඹ භගින් ංර්ධන යහඳෘති 02 ක් 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. එභ යහඳෘති 

ක්රිඹහමනභ කිරිභ ේඵන්ධගඹන් ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  
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නහවික ග්වකම් කහර්ඹහරගේ ඹහඳනඹ 

දිසත්රික් උඳ කහර්ඹහරඹ වහ නිර නි 
ුදිරීරිභ. 
 

යහඹ වහ නහවු ටයුතු අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

පිළිගඹර ය තිබුණු භහගර චිත ර්ඹට 

අදහශ ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු ගභභ 

ඉදිකිරීේ හර්ඹඹ 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට අන් ශ යුතු තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට එභ 

ඉදිකිරීේ ටයුතුලින් ිනඹඹට 7  ඳභා 

ගබෞති ප්රතිඹක් ඳභාක් රඵහ ගන 

තිබුණි. ගගේ වුද, ගොන්ත්රහමනරු භඟ 

එශම තිබ ගිගණසුභ අනු ඉදිකිරීේ ටයුතු 

2018 අග සතු 08 දි නිභ ශ යුතු තිබුණි. 

එදින න ගණට එහි භසථ ගබෞති ප්රතිඹ 

ිනඹඹට 45 ක් ඳභා වී තිබුණි.  

 

දිඹත් භග (Slipway) ුදිරීමභ. 

ඹහඳනඹ අර්ධශගණඳඹ වහ දඳමන අතය භගී වහ 

බහණ්ඩ ප්රහවන ඹහත්රහ ලිඹහඳදිංචිඹ, 

නිඹහභනඹ වහ අළුමනළඩිඹහ දවහ ඳවසුේ 

ළඳයීභ තුළින් ගයශහන්න භගී ප්රහවන 

ගේහ ගණපතභමන කිරීගේ අයමුා ඇති ිනට්ස 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහලඹ තුශ දිඹමන 

භඟ (Slipway) ඉදිකිරීභ වහ 2016 

අග සතු 29 දින නහගණ වමුදහ භඟ 

ගිගණසුභට එශඔ තිබුණි. ගිගණසුභ අනු 2016 

ගදළේඵර් 31 දිනට ඉදිකිරීේ ටයුතු 

අන් ශ යුතු තිබුණු නමුමන 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන එභ හර්ඹඹ 

නිභය ගනොතිබුණි. භහගර චිත ර්ගේ 

ප්රති භහගර නන හර්තහ අනු එදින න 

ගණට ඳළති භසථ ඉදිකිරීේර ගබෞති 

ප්රතිඹ  ිනඹඹට 65  භට්ටභ ඳළළතුණි.   

 

 
 

 

භළු නිසකහලණඹ රීරිභ වහ  ගුදම් 

ඳත්හ ගගන ඹහභ  
 
බහයරුකු යහිත ඳළමිගාන පුශලි 

භන් භළු නිලසහාඹ කිරීභ වහ ගුදේ 

(Unaccompanied Personal Baggage 

Clearance Warehouse) ඳමනහගන 

ඹහගභන් 2017 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 29.64 

 ආදහඹභක් උඳඹහ ළනීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. නමුමන  අදහශ යහඳෘතිගේ ඉදිකිරීේ 

ටයුතු  2017 ගදළේඵර් 31 න ගණටමන 

අන් ය ගනොතිබුණි. 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ගනොරීරිභ  

සීභහහිත නළව ංසථහ ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ගේදී ක්රිඹහමනභ කිරිභ වහ ළරළසුේ 

ශ ඳවත වන් යහඳෘති ක්රිඹහමනභ ය 

ගනතිබුණු අසථහ අනහයාඹ ගණඹ. 

 ටේ ඹහත්රහ ගභගවයුේ ගේහ ළඳිනගභන් 

2017 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 53  

ආදහඹභක් උඳඹහ ළනීභට ළරළසුේ ය 

තිබුාමන 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණටමන එභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ ය 

ගනොතිබුණි. 

 ගතන ඳහර්ලසරුකු භඟ එක් ස 

ඵරගඹන් ක්රිඹහයන ඵමනතල් (Self  

Propelled  Barges) ගදක් මිරදී ළනීභ 

වහ අභහතය භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ 

රඵහ ගන තිබුාමන, අදහශ ආඹතන 

භඟ එඟතහඹට ඳළමිීමභට 

ගනොවළකි වීභ නිහ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 

 ගතන ඳහර්ලසරුකු භ එක් 

ගනෞහ වහ ඉන්ධන ළඳයීගේ 

ඳහගන ඵඩහ ඳවසුේ (Floating 

Bunker Storage) ඳමනහගන ඹහභ 

වහ ඵරඳත්ර රඵහළනීභ ප්රභහදවීභ නිහ 

එභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ ය 

ගනොතිබුණි.  
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 දකුණු ඉන්දිඹහනු ශහඳඹ තුශ භගී 

ප්රහවන ඳහරු   නළව ගේහ ටයුතු 

(Passenger Ferry / Cruise Operations) 

ඳමනහගන ඹහභ වහ ඳවසුේ 

සීමිතවීභ වහ ංනහය ආර්ලනඹක් 

ගනොභළති භනහන්තඹක්  ඳළතීභ 

ගවේතුගන් එභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ 

ශ ගනොවළකිවී තිබුණි. 

 ගයශහන්න නහගණ ගේහ 

ඳමනහගන ඹහභ වහ ව ලයතහ 

අධයඹනඹ, අලය දමනත ගනොභළති ගණභ 

ගවේතුගන් අන් කිරීභට ගනොවළකි ගණ 

තිබුණි. 

ජහතයන්තය මුද්රීඹ ංවිධහනගේ 

(IMO) ප්රඥාහේීනන්රට අනුගත න 

ඳරිදි ගයශ ගයගුරහසි වහ ගේශීඹ 

අණඳනත් ංගල ධනඹ රීමභ. 

ජහතයන්තය මුද්රීඹ ංගණධහනගේ (IMO) 

ජහතයන්තය ප්රඥහප්ත තී පුයහලීභට අලය ඳරිදි 

ගශීයඹ නීති ංගල ධනඹ කිරීභට 2015 

අගප්රේල් 29 දින අභහතය භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

අනුභත ය තිබුණි. ඒ අනු 2016 ජනි 30 

දින නගණට, ගයශ ේඵන්ධ ගයගුරහින වහ 

ගශීයඹ අාඳනමන ජහතයන්තය ප්රඥහප්ත තිරට 

අනුකර න ඳරිදි ංගල ධනඹ ය 

ඳහර්ලිගේන්තුගව අනුභළතිඹ දවහ ඉදිරිඳමන 

කිරීභට ගයශ නහගණ ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ගණිනන්  ළරළසුේ ය තිබුණු නමුමන  2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන අදහශ ඳනමන 

ගටුේඳමන ඳහර්ලිගේන්තු ගත ඉදිරිඳමන 

ය ගනොතිබුණි  

 

ශ්රී රංකහට අඹත් සිඹලු යහඹන් ගත 

නළේ ආගභනඹ ව නළේ ඵඩු 

ගභගවඹවීභ 

ගොශම, හල්ර, වේඵන්ගතොට වහ 

්රිකුාහභරඹ ඹන ප්රධහන යහඹන් ගත නළව 

ආභනඹ ව යහඹන් භගින් ඳසුගිඹ ර් 

05 ක් තුශ ගභගවඹන රද ඵවලුේ ඒ 

ව ේප්රදහින නළව ඵඩු ප්රභහාඹන් පිළිඵ 

ගණසතය ගු 23 හි දළක්ගව.  

 

ගණසතයඹ 2013 2014 2015 2016 2017 

 

ඳළමිකණි නළේ ං යහ 4,024 4,298 4,760 5,023 4,942 

ගභගවඹන රද විසිභ (TEUs) ඵවලුම් ඒකක 

ගණන (ඒකක 000) 

4,306 4,908 5,185 5,735 6,209 

ගභගවඹන රද ම්ප්රදහයික නළේ ඵඩු ේ යභහණඹ 

(ගභ.ගටොන් 000) 

5,664 6,339 7,156 7,811 7,735 

ගු  23     - ප්රධහන යහඹන්ර ගභගවඹන රද ඵවලුේ ඒ වහ ේප්රදහින නළව ඵඩු ප්රභහාඹ  
මරහශ්රඹ :- ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිගේ හර්ඹහධන භහගර නන හර්තහ 
 

2017 ර්ගේදී ශ්රී රංහට ඳළමිණි මුළු 

නළව ප්රභහාඹ 4,942 ක් වී තිබුණු අතය, එඹ 

ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ෂ ිනඹඹට 1.6 කින් 

අඩු වී තිබුණි. නළව භහේ 

ඒහඵශධයාඹ වීභ නිහ ළඹුරින් ළඩි 

ගණලහර ගනෞවහ භගින් ඵවළුේ ගන ඒභ 

ගේ වහ ගවේතු වී තිබුණි.  2017 ර්ගේදී 

ගභගවඹන රද ගණිනභ ඵවලුේ ඒ 

ාන 6,209,068 ක් වු අතය, ඉකුමන 

ර්ඹට හගප්ත ෂ එඹ ිනඹඹට 8.27 කින් 

ළඩි වී තිබුණි. එගේභ ේප්රදහින නළව ඵඩු 

ගභගවඹවීභ 2017 ර්ගේදී ගභ.ගටොන් 

(දවස)  7,735 ක් වු අතය, එඹ ඉකුමන 

ර්ගේ ගභගවයුේරට හගප්ත ෂ ිනඹඹට 

0.97 කින් අඩු වී තිබුණි. 
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ඵවහළුම් ගභගවයුම් කටයුතුර ගකොශම 

යහගේ ජහත් ඹන්තය සථහනඹ ව යහඹ 

අධිකහරිගේ ගශඳශ ගකොට 

 

2017 ර්ඹ වහ ගර  යහඹ පිළිඵ 

ඇල්ෂහරිනන් ංගණධහනඹ ගණිනන් නිකුමන යන 

රද ඇල්ෂහරිනනර් හර්තහ (Alpha liner 

Report) අනු ගොශම යහඹ ගණිනභ ඒ 

(Twenty Equivalent Unit) 6,209,068 ක් 

ගභගවයුේ ිනදු යමින් ගර ගේ 23 ගනි 

සථහනගේ ැකදී ිනටි අතය, 2016 ර්ඹට 

හගප්ත ෂ එභ ටයුතුර ිනඹඹට 8.27  

ර්ධනඹක් ශහ ය ගන තිබුණි. 

 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ගොශම 

යහඹ තුශ ඵවහළුේ වළිනයගණභ ඇතුළු 

ගභගවයුේ ටයුතු ිනදු යන ඳර්ඹන්ත 04 ක් 

ඳළති අතය එිනන් ජඹඵවළු ඳර්ඹන්තඹ වහ 

භගි ඵවහළුේ ඳර්ඹන්තඹ පර්ා ලගඹන් 

යහඹ අපතහරිඹ තුගණඹ. අගනකුමන ඳර්ඹන්ත 

ගද න ගොශම ජහතයන්තය ඵවළුේ 

ඳර්ඹන්තඹ (C.I.C.T) වහ දකුණු ආිනඹහනු 

පිගණසුේ ඳර්ඹන්තඹ (S.A.G.T) පුශලි 

ආඹතන ගදක් ගත ිනඹඹට 85  අිනතිඹ 

භත අවුරුදු 35 ට ඉදිකිරීභ,ගභගවඹවීභ ව 

ඳළරීභ (Built, Operation & Transfer) ඹන 

ඳදනභ ඹටගමන ඵදු දී තිබුණි. 

 

භසථඹක් ලගඹන් මනශ 2016 ර්ඹට 

හගප්ත ක් භහගර චිත ර්ගේ දී ගොශම 

යහගේ ඵවළුේ වළිනයවීභ ිනඹඹට 8 කින් 

ර්ධනඹ වී තිබුා ද, ශ්රී රංහ යහඹ 

අපතහරිගේ ඵවලුේ ගභගවයුේ ටයුතු 

ිනඹඹට 4 කින්  අඩුවී තිබුණි. ගේ වහ  

ඳවත වන් රුණු ප්රධහන ලගඹන් ගවේතු 

වී තිබුණි. 

 අපතහරිඹට අඹමන දළනට ගභගවයුේ 

ටයුතු ිනදු යන ඳර්ඹන්තඹන්හි උඳරිභ 

ළඹුය මීටර් 14.2 ක් න අතය, 

ර්තභහනගේ බහගණතහ න ගණලහර නළව 

නළංගුයේ රෆභ වහ එභ ළඹුය 

ප්රභහාමන ගනොවීභ ව ප්රභහාමන 

ළඹුයක් හිත ඉදිකිරීේ ේපර්ා ය 

ඇති (මීටර් 18 ක් ළඹුය හිත) 

නළගනහිය ඳර්ඹන්තඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ වහ පිඹය ගනොළනීභ. 

 ඳර්ඹන්තර ඳතින ග්රළන්ට්රි 

ගදොමයර (Gantry Crane) පරදහින 

ජී හරඹ අන් වීභ වහ ඒහ ඹල්ඳළන 

ගිඹ උඳයා වීභ. 

 ගුදේ හසතු නිදවස හර සීභහ තයඟහරී 

ගර ංගල ධනඹ ගනොකිරීභ. 

 ගඳෞශලි  භහේ වතයට අඹමන 

නළව භහගර චිත ර්ගේ දී භහන 

ළඹුැකති දකුණු ආිනඹහනු පිගණසුේ 

ඳර්ඹන්තඹ (SAGT) ගත ඇදී ඹෆභ. 

 

ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිගේ ඳර්ඹන්ත 

ගභගවයුම් කටයුතු ඳවත ළ.සභ. 

ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිගේ 2001 ර්ගේ 

ිනට 2017 ර්ඹ අහනඹ දක්හ ර් 

දහවත හරඹ තුශ ඵවලුේ ගභගවයුගේ 

ධහරිතහඹ මුළු ඵවලුේ වළිනයවීගේ 

ප්රතිලතඹක් ගර ළරකීගේදී ිනඹඹට 81  

ිනට ිනඹඹට 32 ක් දක්හ සීඝ්ර ගර ඳවත 

ළටී තිබුණි. ගගේ නමුමන, ගොශම යහඹ 

තුශ තයඟහරී ටයුතු යන පුශලි 

භහේ ගදගන් 2013 ර්ගේදී ගභගවයුේ 

ටයුතු ආයේබ ශ භහභ ිනඹඹට 01  

ිනට ිනඹඹට 39 ක් දක්හ සීඝ්ර ර්ධනඹක් 

රඵහ ගන තිබු අතය, අගනක් භහභ 2001 

ර්ගේදී ිනඹඹට 19 ක් වු ිනඹ ගශඳර 

ගොට 2017 ර්ඹ න ගණට ිනඹඹට 29 ක් 

දක්හ ර්ධනඹ යගන තිබුණි. ඳසුගිඹ 

ර් දහවත ඵවලුේ වළිනරීභ පිළිඵ ගණසතය 

රඳටවන 25 හි  දළක්ගව. 
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රඳටවන 25- ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිගේ ඳර්ඹන්ත ගභගවයුේ ටයුතු 

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිගේ හර්ඹහධනඹ භහගර නන හර්තහ- 2017 

රඳටවන 26 හි වන් දමනත අනු ශ්රී 

රංහ යහඹ අපතහරිඹට  ඵවලුේ ගභගවඹවීභ 

වහ හිමි තිබුණු ගශගඳොශ ගොට 

ක්රභහනුකර පුශලි අංලඹ ගත නතු 

ගමින් ඳළළතුණි. අපතහරිගේ ඵවලුේ 

ගභගවයුේ ටයුතු ේඵන්ධ ඳර්ඹන්ත 

උඳගඹ ජන අනුඳහතඹ (Terminal 

Occupancy Ratio) රහ ඵළලීගේදී 2015, 

2016 වහ 2017 ර්ර  පිළිගලින් ිනඹඹට 

68 ක්, ිනඹඹට 63 ක් වහ ිනඹඹට 60 ක් වී 

තිබුණි. ඒ අනු අපතහරිගේ ඳර්ඹන්ත 

උඳගඹ ජනඹ අනුඳහතඹ ක්රභගඹන් අඩුන 

ප්රාතහඹක් ගන තිබුණි. 

 

නළගගනහිය ඵවලුම් ඳර්ඹන්තගේ 

ගභගවයුම් කටයුතු ආයම්බ ගනොරීමභ. 
 
ගොශම යහඹ පුළුල් කිරීගේ යහඳෘතිගේ 

ඳශමු අදිඹය ඹටගමන දි (Quay Length) 

මීටර් 600, ළඹුය (Water Depth) මීටර් 18 

ක් වහ ධහරිතහඹ දශ ලගඹන් ගණිනභ ඒ 

800,000 ක් න නළගනහිය ඵවලුේ 

ඳර්ඹන්තගේ ගොට ඉදිකිරීේ ටයුතු 

රු.මිලිඹන 11,168.47 ක් ළඹ ය 2016 ජනි 

24 දින ේපර්ා ය තිබුණි. නමුමන නළව 

ඵඩු ගභගවඹගණභ වහ අලය ග්රළන්ටි 

ගදොමය ඇතුළු උඳයා ඳඹහගන එහි 

ගභගවයුේ ටයුතු ආයේබ කිරීභට 2018 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින න ගණටමන ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 

 

ඵදු ගඳය රහබ වහ අරහබ තත්ත්ඹ  
 

ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිඹට අඹමන ප්රධහන 

යහඹන් භගින් ඳසුගිඹ ර් 05  හරඹ 

තුශ 2015 ර්ගේ වළය අගනක් ර් 4 තුශ 

ඵදු ගඳය රහබ රඵහ තිබුණි. ඉකුමන ර් 

අතරින් භහගර චිත ර්ගේදී උඳඹහ තිබුණු 

ඵදු ගඳය රහබඹ රු.මිලිඹන 13,222 ක් වී 

තිබුණි. ඉඳළය ඵදු ගඳය රහබ (අරහබ) පිළිඵ 

ගණසතය රඳටවන 26 හි දළක්ගව.   

 

 

 

 

 

 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

ඵ
ව
ළු
ම්
 
ං 
ය
හ
  

ර්ඹ  

ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිඹ   

පුශලි භහභ 1 

පුශලි භහභ 2 



206 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 


ය
හඹ
 ව
හ 
න
හවි
ක
 ක
ට
යු
තු
  

 

රඳටවන 26 - ු ශධ ගභගවයුේ රහබ අරහබ 

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිගේ මරය ප්රහලන 

වම්ඵන්ගතොට යහඹ ඵදු ඳදනභ භත 
රඵහ දීභ 
 

2009 ර්ගේදී වේඵන්ගතොට යහගේ ඳශමු 

අදිඹය ඉදිකිරීේ අන් ය තිබ අතය, අදිඹය 

II  ඉදියමින් ඳළතිඹ දී යහගඹහි 

ගභගවයුේ ටයුතු ආයේබ ය තිබුණි. 2018 

ජලි 31 දින න ගණට වේඵන්ගතොට යහගේ I 

වහ II අදිඹය ඉදිකිරීභ වහ ගණගශීයඹ ාඹ, 

ගශීයඹ ාඹ, යහඹ අපතහරිගේ ෘජු 

දහඹමනඹ වහ ක්ර පිරිළඹ ඇතුළු භසථ 

ගණඹදභ එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 1,541 ක්  වී 

තිබුණි. එභ ගණඹදභ ගු 24 හි වන් ඳරිදි 

ළඹ ය තිබුණි.  

 

 එ.ජ.ගඩො. මිකලිඹන 

විගේශීඹ ණඹ, ගේශීඹ ණඹ වහ යහඹ අධිකහරිගේ ෘජු දහඹකත්ඹ   1,302 

උඳකයණ වහ තදුයටත් ගගවීභට ඇති මුදර 60 

ුඩම් අත්ඳත්කය ගළනීම්, ගේශීඹ ඵදු ගගවීම්,යහඳෘති කශභනහකයණ 

ඒකක විඹදම් ඇතුළු අගනකුත් විඹදම් 

179 

එකතු 1,541 

ගු 24 - වේඵන්ගතොට යහඹ ගනුගන් ළඹ ශ මුදර 
මහශ්රඹ - යහඳෘති හර්ඹහරඹ ගණිනන් ඉදිරිඳමන යන රද හර්තහ  
 
2009 ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

හරඹ තුශ වේඵන්ගතොට යහගේ ගභගවයුේ 

ටයුතු භහේපුය යහඹ ශභනහයා 

භහභ ගණිනන් ිනදු ය තිබ අතය අපතහරිගේ 

මරය හර්තහරට අනු 2016 ගදළේඵර් 31 

දින දක්හ එභ භහගේ ගභගවයුේ අරහබඹ 

රු.මිලිඹන 21,904 ක් වී තිබුණි. 2017 

අගොසතු 04 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

තීයාඹක් භගින් වේඵන්ගතොට යහඹට 

අඹමනව මනේ 2017 ර්ගේදී සථහපිත 

යන රද ගඳෞශලි භහේ ගද ර් 

99  හරඹට ආගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 

අභහතය භණ්ඩරගේ තීයාඹ අනු 

භහේර ආගඹ ජනඹ ඳවත ඳරිදි ගණඹ.  
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ඉවත නුගදනු ඹටගමන සීභහහිත නිනනහ 

භර්නන්ට්ස ගඳ ර්ට් ගව ල්ඩින් භහභ 

ගණිනන් ිනඹ ගොටස මිරදී ළනීභ ගනුගන්  

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 973.658 ක් යහඹ 

අපතහරිඹ ගත ගහ තිබ අතය අපතහරිඹ 

එභ මුදල් භවහ බහණ්ඩහහයඹ ගත රඵහ දී 

තිබුණි. ගේ ේඵන්ධගඹන් අනහයාඹ වු 

ගණාන නිරීක්ා ඳවත දක්හ ඇත.  
 

 පිළිමන තක්ගේරුරුගකු භගින් යහඹ 

ගශඳශ තක්ගේරු ය එහි ටිනහභ භත  

ආගඹ ජන අඹ තීයාඹ ය 

ගනොතිබුණු අතය එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 

1400 ක් ව භහේ ගදගහි ප්රහේධනිත 

ආගඹ ජන අඹ ානඹ කිරීභ පිළිඵ 

ගණසතය  ගණානඹට ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණි. ඳයන රද ඉඩේ ගවක්ටඹහර් 

1103 වහ අවුරුදු 99  හරඹට අඹ 

ය ත යුතු ඵදු ටිනහභ ආගඹ ජන 

අඹ තීයාඹ කිරීගේදී ළරකිල්රට මන 

ඵ තවවුරු ගගයන හක්ෂි ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. ගගේ වද, 

අපතහරිගේ ගිණුේර ඇතුශමන ඳළති 

රු.මිලිඹන 169,586  ු ශධ 

ටිනහභකින් යුතු වේඵන්ගතොට යහඹට 

ේඵන්ධ ඉඩේ ගවක්ටඹහර් 1103 ක් 

ඇතුලු නිලසනර ගශඳශ වහ රු.මිලිඹන 

21,815 ක් ව නංනර ගශඳශ නංනර ගශඳශ 

සථහඳනඹ යන රද භහේ ගද ගත 

ඳයහ දී තිබුණු අතය එභ මනේ 

අපතහරිගේ ආගඹ ජන ගශඳර 

(Investment Property) ගර වඳුනහ 

ගන තිබුණි. 

 යහගේ මනේ 2017 ගදළේඵර් 09 දින 

ිනට වේඵන්ගතොට යහගේ මනේ න 

භහේ ගත ඳයහ දී තිබුණි. එගතක් 

යහගේ ශභනහයා ටයුතු ිනදුශ 

භහේපුය යහඹ ශභනහයා 

භහගේ ගේිනන් ළඩි ගදගනකු 

න්දි ගහ ගේගඹන් ඉමන ය තිබුණු 

නමුමන භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන භහගේ ටයුතු අන් කිරීභට 

ළරළසභක් ස ය ගනොතිබුණු  

ආගඹොජන ටිනහභ එ.ජ.ගඩො 
මිලිඹන 1,400 

වේඵන්ගතොට ජහතයන්තය 
යහඹ       ගේහ (පුශ) 

භහභ (HIPS) ප්රහේධන 
එ.ජ.ගඩො මිලිඹන 606 

වේඵන්ගතොට ජහතයන්තය 
යහඹ         මව (පුශ) 
භහභ (HIPG) ප්රහේධන 
එ.ජ.ගඩො මිලිඹන 794 

සීභහහිත නිනනහ 

භර්නන්ට්ස ගඳොර්ට් 

ගව ල්ඩින්ස 

(පුශලි) භහභ  

ශ්රී රංහ යහඹ 

අපතහරිඹ  
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  අතය නිරධහරීන් කිහිඳගදගනකු  

තදුයටමන ගේගේ ගඹොදහ ගන 

තිබුණි. 

 භහගර චිත ර්ගේදී අපතහරිගේ මරය 

ප්රහලනර ඇතුශමන තිබ 

වේඵන්ගතොට යහඹට අදහශ මනේ 

ඉවත ඳරිදි භහේ ගද ආගඹ ජනඹ 

ය තිබු අතය එභ භහේර ගොටස 

අිනතිඹ රඵහ ළනීභ ගනුගන් 

සීභහහිත නිනනහ භර්නන්ට්ස ගඳ ට් 

ගව ල්ඩින් භහභ ගණිනන් (China 

Merchant Port Holding Company 

(private) Limited) අපතහරිඹ ගත රඵහ 

දී තිබ එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 973.66  මුදර  

2018 ජුනි 30 දින න ගණට භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ ගත හරි 03 කින් රඵහ 

දී තිබුණි. නමුමන අපතහරිඹ ගණිනන් 

වේඵන්ගතොට යහඹ ඉදිකිරීභ වහ 

රඵහමන ාඹලින් 2017 ගනොළේඵර් 

30 දිනට  ඉතිරි ඳළති රු.මිලිඹන 

147,746   ාඹ ගලේඹ  භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ ගත ඳයහ ළනීභ 

පිළිඵද ශ්රී රංහ යහඹ අපතහරිඹ ව 

භවහ බහණ්ඩහහයඹ අතය එඟතහඹට 

එශම ගනොතිබුණි. තද, ාඹ ගවී ගේ 

කීභ 2017 අග සතු 04  දිනළති 

අභහතය භණ්ඩරගේ තීයාඹ ප්රහය 

භවහ බහණ්ඩහහයඹට ඳයහ දී තිබුණි. 

ගගේ වුද, භවහ බහණ්ඩහහයගේ 

එඟතහකින් ගව  ළබිනට් භණ්ඩර 

තීයාඹකින් ගතොය අපතහරිඹ ගණිනන් 

ඉවත ාඹ ගලේඹ මරය ප්රහලනලින් 

ඉමන ය තිබුණි. 

 ඉවත ඳරිදි වේඵන්ගතොට යහඹ ඉදිකිරීභ 

වහ රඵහ මන ාඹ ගලේ ගනමන 

ආඹතනඹට  ගනොඳයහ අපතහරිගේ 

ගිණුේලින් ඉමන කිරීභ ගවේතුගන් 

යජගේ කිිනදු ගිණුභ එභ ාඹ මුදල් 

ඇතුශමන ගනොතිබුණි. එභ ඉමන යන 

රද ගණගශීයඹ ාඹ ගශීයඹ මුදරට 

ඳරිර්තනඹ කිරීගේදී 2016 ගදළේඵර් 

31 දක්හ වඳුනහ න්නහ රද රු.මිලිඹන 

27,458.93 ක් වු ගණගශල ගණනිභඹ 

ඳරිර්තන අරහබඹ 2017 ර්ගේදී 

යහමන ඉඳළයුේ (Retained Earnings) 

ගලේඹට ළරපීභ ගවේතුගන් 

භහගර චිත ර්ගේ අන් දිනට 

ඳළති යහමන ඉඳළයුේ ගලේඹ ඉවත 

ටිනහමින් අපතානඹ වී තිබුණි. 

 

ක්රිඹහකහම ළරළසගම් කහර්ඹඹන් 

ු කගනොරීමභ 

 
අපත ආයක්ෂිත ශහඳඹක් ගර නේ ය 

තිගඵන  යහඹ ඳරිශ්රගේ ආයෂහ තවවුරු 

ය ළනීභ පිණි  ිනඹළු ගේට්ටු ව ඵන්පතත 

ගුදේ වහ රු.මිලිඹන 60 ක් ළඹ ය 

CCTV ළභයහ ඳශධතිඹක් ගණ කිරීභ, 

ගතොයතුරු තහෂා අංලඹ වහ රු.මිලිඹන 

400 ක් ළඹය ඵවහළුේ ඳර්ඹන්ත 

ශභනහයා ඳශධතිඹක් ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ, රු.මිලිඹන 50 ක් ළඹය පිගණසීේ 

ගදොයටු සඹංයා ඳශධතිඹ (RFID) ස 

කිරීභ ව ගණදුලි වහ ඉංජිගන්රු  අංලඹ ගණිනන් 

රු.මිලිඹන 20 ක් ළඹය ිනඹලු අංල වහ 

වු ල.ද න්නිගවදන ක්රභඹක් ස කිරීභට 

භහගර චිත ර්ගේදී ළරසුේ ය තිබුාද, 

ආදශ හර්ඹඹන් කිිනක් ර්ඹ තුශදී 

ආයේබ ය ගනොතිබුණි. 

 

1971 අංක 38 දයන මුද්ව ඳනගත් 

අලයතහ ු ක ගනොරීමභ 

1971 අං 38 දයා මුදල් ඳනගමන 10(5) 

න්තිඹ ප්රහය යහජය ංසථහ ඹේ 

ර්ඹ අතිරික්තඹක් තිග. නේ ඳනගමන 

දක්හ ඇති අඩු කිරීභ ශ ඳසු ඉතිරිඹ 

ඒහඵශධ අයමුදරට ඵළය ශ යුතුඹ. එගේ 

වුද අපතහරිඹ 2016 වහ 2017 ර්ඹන්හිදී 

පිළිගලින් රු.මිලිඹන 1,035.73 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 13,324.14  ු ශධ රහබඹක් 

රඵහ තිබුාද, එභ රහබලින් කිිනක් 

ඒහඵශධ අයමුදරට ඵළය ය ගනොතිබුණි. 

තද, ඉවත රහබඹන් තුශ ගොශම යහඹ 
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ඳර්ඹන්ත 2  ගභගවයුේ ටයුතුර නියත 

ිනටින ගඳෞශලි භහේ ගදගන් 

අපතහරිඹ ගණිනන් අඹයන හර්ෂි ඵදු කුලිඹ 

ව යහජය බහඹ ද ඇතුශමන වී තිබ අතය 

2017 ර්ඹ වහ ව එභ ආදහඹේ 

පිළිගලින් රු.මිලිඹන 1,993.47 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 2,489.28 ක් වී තිබුණි. 

 

ගර්ගු දණ්ඩනඹ ලිහි්ව කය ගළනීභට 

කටයුතු ගනොරීමභ 
 
2011 ර්ගේ දී  ශ්රී රංහ ගර්ගු දළනුමන  

කිරීභකින් ගතොය  ආනඹනඹ යන රද 

ගදොමය 27 ක් ේඵන්ධගඹන් ගර්ගු ගණිනන් 

රු.මිලිඹන 1,580 ක් වු ගර්ගු දණ්ඩනඹක් 

ඳනහ තිබුණි. ගර්ගු ආඥහ ඳනගමන 165 

න්තිඹ ප්රහය ගර්ගු ගණභර්ලාඹ 

තීන්දුක් රළබී භහඹක් ඇතුශත මුදල් 

අභහතයයඹහ ගත අභිඹහනනඹක් ඉදිරිඳමන 

ශ වළකි වද, ඉවත දණ්ඩනඹ ලිහිල් ය 

ළනීභ වහ අපතහරිඹ ගණිනන් මුදල් 

අභහතයයඹහ ගත එළනි අභිඹහනනඹක් 

ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. තද, ගේ 

ේඵන්ධගඹන්  අභිඹහනනහපතයාගේ 

නඩුක් ගණබහ ගමින් ඳළළතුණි. 

 

දාරිඹළ ජහතයන්තය ක්රිකට් 

ක්රීඩහංගනඹ ුදිරීමම්  
 

ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනඹ ගනුගන් සරිඹ 

ළ ජහතයන්තය ක්රිට් ක්රීඩහංනගේ 

නිර්භහා වහ ඉදිකිරීගේ ටයුතු අපතහරිඹ 

ගණිනන් ිනදුය තිබුණි. ගභභ ඉදිකිරීභ 

වේඵන්ගතොට යහඹ ඉදිකිරීගේ 

ගොන්ත්රහමනතුගව ගණනරන නිගඹ ඹක් 

(Variation Order) අනු ිනදුය තිබුණි. 

ඉවත ඉදිකිරීේ ගනුගන් අපතහරිගේ 

ගඳොමන අනු යහඹ අපතහරිඹ ගණිනන් 

ගොමනත්රහමනරුට රු.මිලිඹන 2,881 ක් වු 

ගඳොලිඹ භ එතු රු.මිලිඹන 5,838 ක් 

2016 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට ගගණඹ 

යුතු තිබුණි. ජහතයන්තය භථයා 

තීයාඹක් භත ගොන්ත්රහමනතු ගනුගන් 

ඉදිකිරීේ ගණඹදේ රු.මිලිඹන 2,957 ක් වහ 

ගඳොලී ලගඹන් රු.මිලිඹන  993.8 ක් ගර 

එතු රු.මිලිඹන 3,950.8 ක් ගහ 

නුගදනු නිභ කිරීභට 2017ගදළේඵර් 29 

දින ගදඳහර්ලඹ එඟතහඹට ඳළමිා 

තිබුණි. රු.මිලිඹන 993.8  මුදර නිඹමිත 

දිනට ගොන්ත්රහමනරු ගත ගනොගවීභ 

නිහ ගවීභට ගඳොලී ගණඹදභක් ිනදු ය 

තිබුණි. ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතන ගනුගන් 

ක්රීඩහංාඹ ඉදිය තිබුාද එභ ආඹතනඹ 

භඟ ගණපතභමන ගිගණසුභට එශම ගනොතිබීභ 

ගවේතුගන් ඉවත ඉදිකිරීේ පිරිළඹ ව 

ගඳොලිඹ ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනඹ ගණිනන් 

දළරීභට එඟ ගනොවීභ නිහ එභ මුදල් භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් ගවීභට එ වී තිබු 

අතය එභ ඉදිකිරීේ ව ගඳොලී පිරිළඹ භවහ 

බහණ්ඩහහයඹට ළඹ ඵයක් වී තිබුණි. 

තියය ංර්ධන ුරක්ක පුයහ ගළනීභ 

ආර්ථි, හභහජීඹ, ඳහරිරි ආදී ගණගණධ 

ක්ගේත්රඹන්හි ගණගණධ තරඹන්හි ඳසුන 

එක්මන ජහතීන්ගේ ංගණධහනඹට අඹමන 

හභහජි යහජයඹන් 2030 ය න ගණට 

එභ තරඹට ගන ඒගේ අගප්ත ෂහගන් 

අයමුණු 17 ක් ව එභ අයමුණු යහ භන් 

කිරීභ වහ ඉරක් 169 ක් සථහපිත ය 

2017 අං 19 දයන ශ්රී රංහ තියය 

ංර්ධන ඳනත 2017 ඔක්ගත ඵර් 03 දින 

ේභත ය නක්රගල් භගින් ිනඹලුභ යහජය 

ආඹතන දළනුභමන ය තිබුාද, ශ්රී රංහ 

යහඹ අපතහරිඹ ගණිනන් එභ අයමුණු ඉටු ය 

ළනීභ වහ ක්රිඹහභහර් ගන ගනොතිබුණි. 
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භවහභහර්ග  
ඉවශ ංයා ඳශධතිඹක් ඇති කිරීභ තුළින් 

භන් හරඹ වහ පිරිළඹ අභ කිරීභ ව 

භහර් ආයක්හ වහ සුඳවසු ළඩි කිරීභ 

තුළින් භහර් බහගණතහ යන්නන්ගේ ජීන 

තමනමනඹ ඉවශ නළංවීභ ගභභ ක්ගේත්රගේ 

අගප්ත ක්ෂිත ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ 

අමනඳමන ය ළනීභ වහ උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර් අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත 

ආඹතන ගදක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 භවහභහර් ගණඹට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන්  වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ 

 එභ යහඳෘති ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

 ඳශහමන බහ වහ ඳශහමන ඳහරන ආඹතන 

භඟ ඒහඵශධ ජහති ප්රතිඳමනති 

ඳදනේ යමන ංර්ධන ටයුතු 

ේඵන්පතයාඹ කිරිභ 

අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත ආඹතන ගණිනන් 

එභ හර්ඹහ බහයඹඹන් ඉටු කිරීභ 

ේඵන්දගඹන් ිනදු යන රද නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.   

 ළඩිපුය ගගහ තිබුණු ංචරන 

අත්තිකහයම් 

දකුණු ඳශහමන භහර් ේඵන්පතත යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන ංර්ධනඹ යන රද ගභොයටු ිනට 

පිළිඹන්දර ව යමනභරහන ිනට මිරිවහන 

දක්හ න භහර් ගනුගන් ඉංජිගන්රු 

ඇසතගේන්තු අනු ටිනහභ රු.මිලිඹන 

1,322 ක් වී තිබුණි. එභ ඇසතගේන්තුගව 

වන් ය තිබුණු රු.මිලිඹන 654 ක් ටිනහ 

ළඩ ගොටස ඳහ වළය භහර් ඉදිකිරිභ ිනදු 

ය තිබුණි. නමුමන මුල් ඇසතගේන්තුත 

ටිනහභ ඳදනේ යගන ංනරන 

අමනතිහයේ ගහ තිබුණු ඵළගණන්, ඳහ වර 

ළඩ ගොටස ගනුගන්ද රු.මිලිඹන 104  

ංනරන අමනතිහයේ ගහ තිබුණි. එගේ 

ළඩිපුය ගහ තිබුණු අමනතිහයේ 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන ආඳසු 

අඹය ගන ගනොතිබුණි. එගභන්භ ඵදුල්ර 

ගනන්රහඩි භහර් යහඳෘතිගේ ප්රභහා 

ඳත්රර ඇතුශමන අචිනිලසචිතඹන් දවහ 

ගන්කිරීේ ව නිලසචිත ගන්කිරීේර 

අඹන් ළරකිල්රට ළනීගභන් ගතොය 

ංනරන අමනතිහයේ ගර රු.මිලිඹන 

456.86 ක් ළඩිපුය ගහ තිබුණි. 

ප්රගතිඹ ගකගයහි අධහනඹ ගඹොමු 

ගනොකය අත්තිකහයම් ගගවීභ 

දකුණු ඳශහමන භහර් ේඵන්පතත යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන ංර්ධනඹ යමින් ඳමනනහ 

ළසඵෆ ිනට ගඳොකුණුගණට ව කිරුරඳන 

ිනට ගොඩභ දක්හමන න භහර් දවහ 

ගොමනත්රහමනරුගේ අහර්ඹක්භතහඹ ව 

අඩු ප්රතිඹ ගගයහි අධහනඹ ගඹොමු 

ගනොය රු.මිලිඹන 49    අමනතිහයභක්   

ගහ තිබුණි.   

යහඳෘති වහ රද මුද්ව උඳගඹ ජනඹ 

ගනොරීරිභ 

ජහති භවහභහර් ආංශි යහඳෘතිගේ 

ඉදිකිරීේ ටයුතු ර අඩු ප්රතිඹ ව 

ළරසුේ කිරීගේ  දුර්ර තහඹන් නිහ එ. ජ. 

ගඩො. මිලිඹන 6.13 ට භහන රු. මිලිඹන 

923ක් උඳගඹ ජනඹ කිරීභට ගනොවළකි එභ 

මුදල් ආඳසු ඹහ තිබුණි. 
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හර්තහ පිළිගඹර ගනොරීරිභ  

න ළරණි ඳහරභ ිනට අතුරුගිරිඹ දක්හ 

Elivated භවහභහර් යහඳෘතිගේ ඳහරිරි 

ඵරඳෆේ පිළිඵ හර්තහ වහ නළත ඳදිංචි 

කිරීගේ ළරළසුේ සකිරීගේ  හර්තහ 

පිළිගඹර කිරීගේ ගොන්ත්රහමනතු පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 3.95 වහ රු.මිලිඹන 3.71   

ටිනහේ භත  භහර් ංර්ධන අපතහරිඹට 

ඳයහ තිබුණි. නමුමන  2018 භහර්තු 31 දින 

න ගණටමන එභ හර්තහ පිළිගඹර ය 

ගනොතිබුණි. 

කහර්ඹහධන ඵළදුම්කය ටිනහකභ 

යහඳෘතිඹ විසින් ගගවීභ   

ඒහඵශධ භහර් ංර්ධන ළඩටවනට වහ 

දක්ෂිා අපතගවගී භහර් යහඳෘතිඹට අදහශ 

ගිගණසුර 4.2 න හභහනය ගොන්ගශිනඹ 

ඹටගමන හර්ඹහධන ඵළදුේයර පිරිළඹ 

ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් ගගණඹ යුතු තිබුණි. 

නමුමන භහගර චිත ර්ගේදී 

ගොන්ත්රහමනරුන් ගණිනන් ගගණඹ යුතු 

තිබුණු පිළිගලින් රු.මිලිඹන 609 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 21 ක් ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 630  හර්ඹහධන ඵළඳුේය 

පිරිළඹ යහඳෘති ගණිනන් ගහ තිබුණි. රංසු 

ගල්න පිලිගඹර කිරීගේදී වහ රංසු 

ඇයීගේදී තහක්ණි ඇයීේ මිටු 

ගණිනන් ඒ පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු ය 

ගනොතිබුණි.  

ඇසතගම්න්තුගේ Lump Sum ගර 

ගර්ටඹ වන් රීරිභ 

ඒහඵශධ භහර් ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගමන ව යහඳෘති ගනුගන් පිළිගඹර ය 

තිබුණු ඇසතගේන්තුර අිනතභ 119.2(1) හි 

ගර්ටඹ lump sum ගර ඇතුශමන ය 

තිබුණි. ගේනිහ එහි දවන් මුප මුදරභ 

තය පිරිළඹ ගනොරහ ගවීභට 

යහඳෘතිඹ ඵළදී තිබුණි. ගේ ගවේතු නිහ 

යහඳෘතිඹ ගණිනන් ගොන්ත්රහමනරුන් ගත 

ගන රද අතිරික්ත මුදර රු.මිලිඹන 340 

ක් වී තිබුණි. රංසු ගල්න පිළිගඹර කිරීගේදී 

වහ රංසු ඇයීගේදී තහක්ණි ඇයීේ 

මිටු ගණිනන් ඒ පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු 

ය ගනොතිබුණි.  

උඳඹන විට ඵදු යහඳෘතිඹ විසින් ගගවීභ   

2006 අං 10 දයන ගශීයඹ ආදහඹේ ඵදු 

ඳනගමන XIV න ඳරිච්ගේදඹ වහ 2003 ජුනි 

02 දිනළති අං පීඊඩී 12 දයන යහජය යහඳහය 

නක්රගල්ඹ ගණපතගණධහනරට අනුකර න 

ඳරිදි උඳගශලන ගොන්ත්රහමන ගිගණසුභ 

පිළිගඹර ගනොකිරීභ නිහ  එතු 

රු.මිලිඹන 61  උඳඹන ගණට ගවීේ ඵදු 

ඒහඵශධ භහර් ංර්ධන ළඩටවන 

ගණිනන් ගහ තිබුණි.  

ප්රති අඳනඹන ඳදනභ භත ඵදු නිදවස 

රඵහ ගගන බහණ්ඩ ආනඹනඹ රීමභ  

ඒහඵශධ භහර් ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගමන ප්රති අඳනඹන ඳදනභ ඹටගමන ඵදු 

නිදවස රඵහගන එතු රු.මිලිඹන 323  

බහණ්ඩ ආනඹනඹ ය තිබුණි. ඊට අදහශ 

ළඩ අංන අනුභළතිඹ ගව  ඒ දවහ අලය 

ංසථහපිත ඵළදුේයද රඵහගන ගනොතිබුණි. 

තද එභ ආනඹනි බහණ්ඩ යහඳෘතිඹ 

අහනගේදී ප්රති අඳනඹනඹ යන ඵ 

තවවුරු ය ළනීභ දවහ කි යුතු 

ඳහර්ලඹන් ගණිනන් අධීක්ාඹක් ිනදුයන 

ඵ ගණානගේදී තවවුරු ගනොවුණි. 

ප්රභහද ගහසතු ගගවීභ  

ඒහඵශධ භහර් ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගමන යහඳෘති ටයුතුර ගඳන්නුේ ශ 

දුර්ර ගබෞති වහ මරය ප්රතිගේ 

ප්රතිපරඹක් ගර ාඹ මුදල් මුදහවළරීගේ 

ළරළසුභට අනු ටයුතු ගනොකිරීභ නිහ 

යහඳෘතිඹ ගණිනන් එ.ජ.ගඩො. 305,203 ට 

භහන රු.මිලිඹන 46  ප්රභහද හසතු ගහ 

තිබුණි. 
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ත්කම් තයහඳනඹ ගනොරීරිභ  

ඒහඵශධ භහර් ංර්ධන ළඩටවගන් 

යහඳෘති ගනුගන් පිළිගඹර ය තිබුණු 

ප්රභහා ඳත්ර අං 120.4 (1),(2) ව 120.5 

(1) ,(2), (3) lump sum ගර්ටඹ ඹටගමන 

රු.මිලිඹන 466 ක් ටිනහ මනේ මිරදී 

ගන තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණටමන එභ මනේ තයහඳනඹ ය 

ගනොතිබුණි. තද ඒහඵශධ භහර් ංර්ධන 

ළඩටවනට අදහශ පිළිගඹර ය තිබුණු 

මුරය තමනමන ප්රහලනගේ වන් ය 

තිබුණු මනේර අගඹහි ේපුර්ාමනඹ, 

නියදයතහඹ ව ඇයීභ පිළිඵද තවවුරු 

ය ළනීභට ගනොවළකි ගණඹ. අන්තර් ගවීේ 

වතිර ගවීේ අනුභළතිඹ ව වති 

කිරීගේ ඳදනභ ගණානගේදී තවවුරු ය 

ළනීභට ගනොවළකි ගණඹ. 

විචරන නිගඹ ග භත ගගවීම් රීමභ 

දක්ෂිා අපතගවගී භහර්ගේ පින්නදු ිනට 

ගොඩභ දක්හ ගොටගේ ඉදිකිරීේ 2014 

භහර්තු 15 දින අන් ය තිබුණි. 

ගොන්ත්රහමනතු වහ වු  ගිගණසුගේ 13.1 

ගොන්ගශිනඹට ඳටවළනි නිකුමන ය තිබුණු 

ගණනරන නිගඹ  198 කින් භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන ඉදිකිරීේ ිනදු ය 

තිබුණු අතය ගණනරන නිගඹ  භත ගවු මුදර 

ශ ළඩ ටිනහගභන් ිනඹඹට 106 ක් වී 

තිබුණි.   

ුඩම් අත්ඳත් කය ගළනීගම්දී ඳභහ ගඳොලී 

ගගවීභ  

ඵදුල්ර ගනන්රහඩි භහර්ගේ ඉඩේ ළඵලි 

5411  ප්රභහාඹක් අමනඳමනය ළනීභට 

ළරළසුේ ය තිබුාද, 2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට ළඵලි 40 ක් දවහ රු.මිලිඹන 

13.3 ක් ගහ තිබුණි. නිින ගරහට ඉඩේ 

අමනඳමන ය ගනොළනීභ නිහ ළඵලි 38 ක් 

දවහ රු.මිලිඹන 3.8  ඳභහ ගඳොලිඹක් 

ගහ තිබුණි.  

යහඳෘතිගේ උඳකයණ ගකොන්ත්රහත්කරු 

ගත රඵහදිභ  

ඵදුල්ර ගනන්රහඩි භහර්ගේ ඉදිකිරීේරට 

අදහශ ප්රභහා ඳත්රගේ ඇතුශමන ඳරීක්ාහහය 

උඳයා දවහ lump sum ගර්ටඹන් 

ඹටගමන රු.මිලිඹන 27 ක් ගහ තිබුණි. එභ 

උඳයාර අිනතිඹ යහඳෘතිඹ අන් 

වීගභන් ඳසු ගොන්ත්රහමනරුට රඵහදීභ 

වහ ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

කහර ඳභහට ගරී යුතු නිරධහමන් 

වඳුනහ ගනොගළනීභ  

ඵදුල්ර ගනන්රහඩ් යහඳෘති ඹ ළරළසුේ 

ටයුතු ගඳෞශලි ආඹහතනඹක් ගත රඵහ 

දී තිබුණි. එභ ආඹතනඹ ගණිනන් ළයදි 

මිනින්ගදොරු මිනුේ ගොන්ත්රහමනරුට 

ළඳයීභ නිහ ඵදුල්ර ගනන්රහඩි භහර්ගේ 

ළරසුේ ටයුතු ඳභහ වීභ භත 

ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් හරඹ දීර්ක කිරීභක් 

යහඳෘතිගේ ආයේබ අපතගේභ ඉල්රහ 

තිබුණි. යහඳෘතිඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 6 ක් 

ළරසුේ ආඹතනඹට ගහ තිබුණි. ගභභ 

හර දිගු දවහ ඳදනේ න ගවේතන් දවහ 

කි යුතු නිරධහරීන් වදුනහ ළනීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

යක්ණ ගහසතු ළඩිපුය ගගවීභ  

ඵදුල්ර ගනන්රහඩි භහර්ඹ ඉදිකිරීගේ 

ප්රභහා ඳත්රර ඇතුශමන යක්ාඹ අිනතභඹ 

දවහ lump sum ගර්ටඹ ඹටගමන රු.මිලිඹන 

26 ක් ගොන්ත්රහමනරුට ගහ තිබුණි. 

නමුමන ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් රු.මිලිඹන 21 

ක් ඳභාක් ළඹ ය තිබුණි. ඒ අනු 

රු.මිලිඹන 5 ක් ගොන්ත්රහමනරු ගත 

ළඩිපුය ගහ තිබුණි.  
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ප්රතිඳහදන රහ ගනොගගන 

ඵළයකම්රට එශඹීභ 

2017 අගප්රේල් 27 දිනළති අං 255 2017 

දයන යහජය ගිණුේ නක්රගල්ගේ 2(ඈ) ගේදඹ 

ප්රහය ිනඹළු ඵළයේ ඒ ර්ඹ තුශ මුදල් 

ගහ නිදවස ශ යුතු වුමන, එගේ ගනොය 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹ 

ගණිනන් රු.මිලිඹන 16,942.50  

ඵළයේරට එශම තිබුණි. 2018 හර්ෂි 

අඹළඹ ඇසතගේන්තු භගින් එභ ඵළයේ 

නියවුල් කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 4,149.60  

ප්රතිඳහදන රහ ගන තිබුණි. ඒ අනු ඉවත 

වන් නක්රගල් ගණපතගණධහනරට ඳටවළනි 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 12,792.90  

ඵළයේරට එශම තිබුණි.  
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නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්ීනඹ පුහුණු  

අධයහඳනඹ, ෘමනතීඹ වහ තහක්ා පුහුණු 

භගින් තරුාිනන් ගණඵර ළන්වීගභන් 

නිපුා ශ්රභ ඵරහඹක් ඇතිකිරීගේ 

අගප්ත ක්හගන් නිපුාතහ ංර්ධන වහ 

ෘමනතීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ,  

ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 11 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් ව යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ, නිපුාතහ ංර්ධනඹ 

වහ ෘමනතීඹ පුහුණු ළඩටවන් ඳසු 

ගණඳයේ කිරිභ වහ ඇයීභ  

 ගණලසගණදයහර අධයහඳන වහ සුදුසුේ 

ගනොරඵන ිනසුන්ට ෘමනතීඹ අධයහඳන 

අලයතහ පුළුල් කිරීභට ප්රතිඳමනති 

ළසීභ වහ  ඳවසුේ ළඳයීභ 

 ැකකිඹහ ගශගඳොශට උචිත 

ශ්රභඵරහඹක් ඇති කිරීභ වහ හර්මි 

වහ තහක්ා අධයහඳනඹ නගණයාඹ 

කිරිභ 

 ආධුනිමන   පුහුණු අසථහ 

ප්රර්ධනඹට පිඹය ළනීභ 

 ෘමනතීඹ අධයහඳනඹ වහ ඇති නළඹුරු 

ඉවශ නළංවීභ වහ ක්රගභ ඳහඹඹන් 

ේඳහදනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 අධයහඳනඹ, ෘමනතීඹ වහ තහක්ා 

පුහුණු භගින් තරුාිනන් ගණඵර 

ළන්වීගභන් නිපුා ශ්රභ ඵරහඹක් 

ඇතිකිරිභ  

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු වහ 

යසථහපිත ආඹතන ගණිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටුකිරීගේදී අනහයාඹ ව 

ගණාන නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්ගව.  

ෘත්ීනඹ පුහුණු ඳහඨභහරහර 

ගුණහත්භකබහඹ ර්ධනඹ ගනොවීභ 

1990 අං 20 දයන තෘතිින වහ ෘමනතීඹ 

අධයහඳන ඳනත ප්රහය ෘමනතීඹ පුහුණු 

ඳහධභහරහ ප්රතීතනඹ ශ යුතු තිබුණි. 

අභහතයහංලඹ ඹටගමන ඇති පුහුණු 

භධයසථහනර ඳමනනු ඳහධභහරහ 4,147 ක් 

අතරින් ඳහධභහරහ 1513 ක් භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන ප්රතීතනඹ ය 

ගනොතිබුණි. එගභන්භ ඳහධභහරහ ඳළළමනගණභට 

අලය පුහුණු උඳයා වහ ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ වී ගනොතිබීභ ව ගණදයහහය නිින 

ඳරිදි ස ය ගනොතිබීභ නිහ ිනසුන්ට 

ගුාහමනභ ඳහධභහරහ රඵහදීභට ව වළකිඹහ 

අභ වී තිබුණි.  

ෘත්ීනඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ පිළිඵ 

භහජීඹ දළනුත් රීරිභ 

ෘමනතීඹ අධයහඳනඹ වහ ඇති නළඹුරු 

ඉවශ නළංවීභ වහ ක්රගභ ඳහඹඹන් 

ේඳහදනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

අභහතයහංලගේ හර්ඹඹක් වී තිබුණි. 

ඳහධභහරහ වහ ිනසුන් ආර්ාඹ ය 

ළනීගේ ගණපතභමන ළඩපිළිගරක් ක්රිඹහමනභ 

ය ගනොතිබුණි.  

පුහුණු ඳහඨභහරහ වහ සිසුන්ගේ 

වබහගිත්ඹ අඩුවීභ  

අභහතයහංලඹ ඹටගමන ඇති පුහුණු 

භධයසථහනර ඇතළේ පුහුණු ඳහධභහරහ 

වහ ිනසුන්ගේ වබහගිමනගේ 

ප්රභහාහමනභ අඩුවී තිබුණි. ඒ අනු ිනසුන් 

5ට අඩු ංයහක් හිත ඳහධභහරහ 118 ක්ද, 

ිනසුන් 6  ිනට 10 ක් දක්හ  අතය 

ංයහක් හිත ඳහධභහරහ 273ක්ද ඳතින 

ඵ නිරීක්ාඹ ව අතය ිනසුන් 15 ට අඩු 

ංයහක් හිත ඳහධභහරහ 612 ක් ගණඹ. 

ිනසුන් ළඩි ප්රභහාඹක් ඵහළනීභට අලය 

ිනඹළු ේඳමන වහ ඳවසුේ ේඳහදනඹ ය 

තිබිඹදී එභ ේඳමන හර්ඹක්භ වහ 

පරදහයී බහගණතහ ගනොය ඳහධභහරහ ඌන 

උඳගඹ ජිත ඳමනහගන ඹහභ පිළිඵ 

අභහතයහංලගේ අධහනඹ ගඹොමු වී 

ගනොතිබුණි. 
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අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර පුයේඳහඩු 

ගනොපියවීභ වහ උඳගේලකරුන් පුහුණු 

ගනොරීරිභ  

අභහතයංලඹ ඹටගමන ඇති ෘමනතීඹ පුහුණු 

භධයසථහන 367  ඳමනහගන ඹන 

ඳහධභහරහර ගුාහමනභබහඹ ර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ප්රභහාමන ඳරිදි අධයඹන හර්ඹ 

භණ්ඩර ඵහළනීභ වහ  ඔවුන්ගේ 

ඉළන්වීේර ගුාහමනභබහඹ ර්ධනඹ 

කිරීභ වහ උන්න ගණඹ ගක්සත්රඹට 

අදහශ ප්රභහාමන පුහුණු ළඩටවන්රට 

වබහගී ශ යුතු තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ගේ දී 109,632 ගදගනකුට 

ආන්න ිනසුන් පිරික් ඵහගන තිබුාද, 

එභ ිනසුන් පුහුණු කිරීභ වහ අලය පුහුණු 

රුන් ඵහළනීභට ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. ඇතළේ භධයසථහනර අනුභත 

හර්ඹ භණ්ඩරගේ ථිහනහර්ඹරුන් 752 

 පුයප්ත ඳහඩු ඳළළතුණි.   

ඳහඨභහරහ ම්පර්ණ කයන රද සිසුන් 

පිළිඵ ඳසු විඳයම් ගනොරීරිභ  

අභහතයහංලඹ ඹටගමන ක්රිඹහමනභ න පුහුණු 

භධයසථහන ගඵොගව  ප්රභහාඹකින් ෘමනතීඹ 

පුහුණු අන් ශ පුහුණුරහභින්ගේ 

ැකකිඹහත වීභ ේඵන්ධ ඳසුගණඳයේ 

ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි.  

එගේභ පුහුණුරහභීන් ැකකිඹහත වීභ පිළිඵ 

දමනත ඳශධතිඹක් ගනොභළති වීභ නිහ දළනට 

ඳමනනු රඵන ඳහධභහරහ ැකකිඹහ ඳරියඹට 

අනුකරවීභ පිළිඵ ගොඹහ ඵරහ අලය 

නවීයාඹ පිළිඵ ඇයීභක් කිරීභට 

අසථහ ඇති ය ගන ගනොතිබුණි.  

එගභන්භ යහජය භට්ටමින් ෘමනතීඹ පුහුණු 

ආඹතන වහ ගණගශල ැකකිඹහ ආඹතන 

ේඵන්පතයාඹ, යහජය ගඳෞශලි 

වවුල්හරීමන (PPP) අසථහ වඳුනහගන 

ිනසුන් ැකකිඹහතකිරීභ, සඹං ැකකිඹහ වහ 

දහඹමනඹ රඵහදීභ ේඵන්ධගඹන් ගණපතභමන 

ළඩපිළිගරක් ගගයහි අභහතයහංලගේ 

අධහනඹ ගඹොමු වී ගනොතිබුණි.  

විලසවිදයහර විදයහඹතනර 

ක්රිඹහකහමත්ඹ  
 

ආංශි ංර්ධන යහඳෘතිගේ මරයභඹ 

අනුග්රවඹ ඹටගමන ෘමනතීඹ තහක්ා 

ගණලසගණදයහරඹ ඹටගමන ගණලසගණදයහර 

ගණදයහඹතන 06ක් පිහිටුහ තිබුණි. එභ 

ගණලසගණදයහර ගණදයහඹතනඹන්හි ඳමනහගන 

ඹන ඳහධභහරහ 50 ක් වහ ිනසුන් 1575 

ගදගනකු ඵහ ළනීභට වළකිඹහ ඳළළතුණි. 

නමුමන භහගර චිත ර්ගේදී ිනසුන් 1329 

ගදගනක් ඵහගන තිබුණු අතය ඉන් ිනසුන් 

101 ගදගනකු ඳහධභහරහ වළයදභහ ගොස 

තිබුණි. ෘමනතීඹ තහක්ා ගණලසගණදයහරඹට 

රඵහ දී තිබ ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු 

ර්ඹ තුශ ිනඹළු හර්ඹභණ්ඩර පුයප්ත ඳහඩු 

පියගණඹ යුතු වුමන, ගණදයහඹතන 06 වහ 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

ථිහනහර්ඹරුන් 35 ගදගනක්, 

ප්රදර්ලරුන් 21 ක් ගදගනක් වහ 

උඳගශලයගඹකු ගර අධයඹන හර්ඹ 

භණ්ඩර පුයප්ත ඳහඩු ඳළති අතය අනධයඹන 

පුයප්ත ඳහඩු  28ක් ඳළළතුණි. ඵටංර 

ගණලසගණදයහර ගණදයහඹතනඹ ගණිනන් ඳමනහ 

තිබුණු ඳහධභහරහ 06 ක් භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන ප්රතීතනඹ ය ගනොතිබුණි. 

උඳහධි ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීභ  

ෘමනතීඹ තහක්ා ගණලසගණදයහරඹ ගණිනන් 

දළනට ඳමනනු රඵන උඳහපත ඳහධභහරහ 13 

ක් වහ ඩිප්ත ගර භහ ඳහධභහරහ 11 ක් අතරින් 

උඳහපත ඳහධභහරහ 03 ක් වහ ඩිප්ත ගර භහ 

ඳහධභහරහ 02 ක් ඳභාක් ප්රතීතනඹ ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් නගණට 

ගණලසගණදයහරඹ පිහිටුහ ර් 08 ක් ත වී 

තිබණු අතය 2008 අං 31 දයන ෘමනතීඹ 

තහක්ා ගණලසගණදයහර ඳනගතහි 21(I) 

න්තිඹට අනු ඇතුශමන කිරීභ, ප්රතීතනඹ 

කිරීභ ව තමනමන වති කිරීගේ බහක් ද 

පිහිටුහ තිබුණි. ගගේවුද, අගප්ත ක්ෂිත 

භට්ටභට උඳහපත ඳහධභහරහර තමනමන 

වති යහ ළනීභට භහගර චිත  
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ර්ඹ අන් න ගණටමන වළකිඹහ රළබී 

ගනොතිබුණි. ගණලසගණදයහරඹ ඳමනනු රඵන 

උඳහපත ඳහධභහරහ 09  වහ ඩිප්ත ගර භහ 

ඳහධභහරහ 02 ට අදහශ 2010 ර්ගේ ිනට 

2014 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ ලිඹහඳදිංචි ව 

ිනසුන්ගේ ගණබහ භමනවීගේ ප්රතිලතඹ ඉතහ 

අභ භට්ටභ ඳළළතුණි.  

ඩිේගර භහ ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීභ 

ජහති ෘමනතීඹ සුදුසුේ ඇති පුශරිනන්ට 

ඔවුන්ගේ ප්රවීනමනඹ ළඩිදියුණු ය ළනීභ 

පිණි සුදුසුභක් රඵහළනීභ වහ 

අධයඹන ඳහධභහරහ ළඳයීභ ෘමනතීඹ 

තහක්ා ගණලසගණදයහරගේ ප්රධහන අයමුාක් 

වී තිබුණි. 2017 ර්ගේදී එක් ඩිප්ත ගර භහ 

ඳහධභහරහක් වහ ඳභාක් ිනසුන් 

ලිඹහඳදිංචි ය තිබුණි. ඩිප්ත ගර භහ 

ඳහධභහරහර ිනසුන්ගේ භමනවීභ ද අභ 

භට්ටභ ඳළති අතය එභ ඳහධභහරහ අන් 

කිරීගේ දීර්ක ප්රභහදඹක් ඳළළතුණි.    

 

NVQ – 5 වහ 6 භට්ටගම් ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක රීරිභ  

ෘමනතීඹ තහක්ා ගණලසගණදයහරඹට රඵහ දී 

තිබ ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු Establish 

public and PPP University Colleges to 

offer demand driven NVQ 5, 6 level 

program වහ යහඳෘතිඹ ඹටගමන රු. 

මිලිඹන 1 ක් ප්රතිඳහදන රහ තිබුාද. අදහශ 

යහජය වහ ගඳෞශලි වවුල්හරීමන 

ගණලසගණදයහර ගණදයහඹතන පිහිටුහ ගනොතිබිභ 

නිහ රහ තිබුණු මුළු ප්රතිඳහදනඹභ ඉතිරි 

ය තිබුණි.  

ළරළසුම් කශ ඳරිදි ඳහඨභහරහ ආයම්බ 

ගනොරීරිභ  

හර්මි අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීගේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ගේ ක්රිඹහහරි ළරළසභ අනු 

තහක්ා හර්මි ගණදයහර 39 හි ඳහධභහරහ  

125 ක් ඳළළමනගණභට වහ ඒ වහ ිනසුන් 

27,000 ක් ඵහ ළනීභට අගප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේ ප්රති හර්තහ 

අනු ඳහධභහරහ 119 ක් වහ ිනසුන් 33,650 

ක් ඵහ ගන තිබුණි. ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් ඵහ ළනිභට ළරළසුේ යන රද 

ිනසුන් ාන ඉක්භහ ඵහ ගන තිබුාමන, 

ඳමනන රද මුළු ඳහධභහරහ ංයහගන් 

ඳහධභහරහ 21 ක් වහ ිනසුන් ඵහ ළනිගේ 

ප්රතිඹ ක්රිඹහහරි ළරළසභ වහ ළඳිගේ දි 

ිනඹඹට 50 ටමන ඩහ අඩු භට්ටභ 

ඳළතුණි. ගොඩනළගිලි ඉදිකිරීේ පිළිඵ 

ජහති වතිඹ, ගභ ටර් ිනල් වහ 

සකටර්, අගරගණ නිගඹ ජිත වඹ, 

ඵඩහබහයරු ඇතුළු  ඳහධභහරහ 14 ක්  

වහ භහගර චිත ර්ගේදී ිනසුන් 3,405 

ගදගනකු ඵහ ළනීභට ළරළසුේ ය 

තිබුාමන, එභ ඳහධභහරහ කිිනදු  

තහක්ා හර්මි ගණදයහරඹ ඳමනහ 

ගනොතිබුණි. 

භවය ඳහඨභහරහ ප්රීනතනඹ ගනොරීමභ 

2013 ගඳඵයහරි 26 දිනළති අං 01 2013 

දයන තෘතිින වහ ෘමනතීඹ අධයහඳන 

ගොමින් බහගව ෘමනතීඹ සුදුසුේ 

නක්රගල්ඹ ප්රහය ිනඹළුභ ඳහධභහරහ 

ප්රතීතනඹ ශ යුතු තිබුණි. 2017 ජුනි 23 

දින න ගණට  තහක්ා හර්මි ගණදයහර 39 

හි ඳමනහ ගන ඹනු රඵන ඳහධභහරහ  876 

කින් ඳහධභහරහ 272 ක් ප්රතීතනඹ ය 

ගනොතිබුණි. ගේ ගවේතුගන් ජහති භට්ටගේ 

වතිඹක් රඵහ ළනිගේ අසථහ එභ 

ඳහධභහරහ වදහයන රද ිනසුන්ට අහිමි වී 

තිබුණි.  

 

මිකරදී ගගන තිබුණු පුහුණු උඳකයණ 

ඌන උඳගඹ ජිත ඳළළීනභ  

ආංශි නිපුාතහ ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන තහක්ා හර්මි ගණදයහරරට 

පුහුණු උඳයා මිරදි ළනිභ වහ 

භහගර චිත ර්ගේ රු.මිලිඹන 70  

ප්රතිඳහදනඹ රහ තිබුණි.ඉන් රු.මිලිඹන 15  
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ක් ළඹ ය පුහුණු උඳයා මිරදී ගන 

තිබුණි. නුයඑළිඹ හර්මි ගණදයහරඹ වහ 

2017 භහර්තු 14 දින  රු.මිලිඹන 19.89 ක් 

ටිනහ CNC Milling ඹන්ත්රඹ මිරදි ගන 

තිබුණි. එභ ඹන්ත්රඹ බහගණතහ ය ඉළන්ගණේ 

ටයුතු වහ එභ හර්මි ගණදයහරගේ සථිය 

උඳගශලයගඹක් ගනොභළති ගණභ නිහ 2018 

අගප්රේල් 30 දින න ගණටමන එභ උඳයාඹ 

නිසහර්ඹ ඳළතුණි. තද එභ ඹන්ත්රඹ 

ක්රිඹහහරී තමනමනගේ ගනොතිබිඹදීමන 2018 

ජනහරි 05 දින ිනඹඹට 10 ක් වු රුවුේ 

මුදල් ද නිදවස ය තිබුණි. 

ළරළසුම් කශ ඳරිදි සිසුන් ඵහ 

ගනොගළනීභ  

ශ්රි රංහ හය ගණලසගණදයහරඹ ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ගේදී ගණදයහර 08 හි උඳහපත, 

ඩිප්ත ගර භහ වහ වති ඳත්ර ඳහධභහරහ වහ 

ිනසුන් 1,448 ගදගනක් ඵහ  ළනිභට 

ළරසුේ ය තිබුාමන, ිනසුන් 829 ගදගනකු 

ඵහ ගන තිබුණි. තද, භහගර චිත 

ර්ගේදී උඳහපත ඳහධභහරහ වහ න 

ිනසුන් ඵහ ළනිභ ර්ඹ අහනඹ න 

ගණටමන ප්රභහද ය තිබුණු අතය එභ 

ඳහධභහරහර අධයඹන ටයුතු භහගර චිත 

ර්ගේදී ආයේබ ය ගනොතිබුණි. 

 

 

 

ගගොඩනළගි්වර ුදි ගනොරීමභ නිහ ඵදු 

ඳදනභට ගගොඩනළගි්වරක් රඵහ ගළනීභ  

භට්ටක්කුලිඹ ප්රධහන හර්ඹහරගේ ඳස භවල් 

ගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

304.10  පිරිළඹ ඇසතගේන්තුක් 

ළසීභට වහ ඳස ඳරීක්හ ගනුගන් 

2016 ජලි භහගේදී රු.මිලිඹන  6.46 ක් 

යහජය ඉංජිගන්රු ංසථහට වහ ගඳෞශලි 

භහභට ගහ තිබුණි. අලය ප්රතිඳහදන 

ගනොරළබිභ භත 2018 අග සතු 31 දින න 

ගණටමන එභ ඉදි කිරීේ ආයේබ ය ගනොතිබුණි. 

උඳහපත ඳහධභහරහ ඳළළමනගණභ වහ ර් 

ගද හර ඳරිච්ගේදඹක් ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 55.20 ට ගොඩනළගිල්රක් 

ඵශදට ගන තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 27 

දින ඒ වහ රු.මිලිඹන 27.60 ක් 

අමනතිහයේ  ගහ තිබුණි. 2018 අග සතු 

15 දින න ගණටමන එහි අබයන්තය ගන් 

කිරීේ වහ රු.මිලිඹන 22.57ක් ද,  ලී ඵඩු 

වහ  රු.මිලිඹන 18.59 ක්ද ළඹ ය 

තිබුණි. එදින න ගණටමන අදහශ 

ගොඩනළගිල්ගල් ඳහධභහරහ ආයේබ ය 

ගනොතිබුණි. ඉවත ගොඩනළගිල්ර ඵශදට 

ළනිභ වහ අධයඹන ටයුතු වහ සුදුසු 

ආහයඹට ගොඩනළගිල්ර ස කිරිභ වහ 

භහගර චිත ර්ඹ වහ ිනසුන්ට ශියමන 

රඵහ දිභ වහ යජගඹන් ගන්යන රද 

රු.මිලිඹන 77.8 ක් ප්රතිඳහදන ගඹොදහ ගන 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී ඉන් 

රු.මිලිඹන 50.4 ක් ළඹ ය තිබුා ද ඉතිරි  

රු.මිලිඹන 27.4 ක්  උඳගඹ ජනඹ ය 

ගනොතිබුණි.  
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  ආඳදහ කශභනහකයණඹ 

සබහගණ වහ මිනිහ ගණිනන් ඇති යනු 

රඵන ආඳදහ අභ කිරීභ වහ ළශළක්වීභට 

පරදහින ක්රිඹහභහර් ළනීභ තුළින් ජීමනවීභට 

සුදුසු සුයක්ෂිත ඳරියඹක් ගොඩනළගීභ ගභභ 

ක්ගේත්රගඹන් අගප්ත ක්හ යන අයමුා වී 

තිබුණි. එභ අයමුා ඉටු ය ළනීභ වහ 

ආඳදහ රභනහයා අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර  ආඹතන 04 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ආඳදහ ශභනහයා ගණඹඹට අදහශ 

ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ. 

 සබහගණ ගණඳමන වහ මිනිස ක්රිඹහහයේ 

නිහ ඇතින ගණඳමන ලිහිල් කිරීභ, ප්රතිනහය 

දළක්වීභ, ප්රතිහධනඹ Recovery) වහ 

වන ළරසීගේ ක්රිඹහහයේ 

ේඵන්ධීයාඹ වහ ශභනහයාඹ. 

 ජහති ප්රතිඳමනතිඹ භත ඳදනේ ව ජහති 

යන ශභනහයාඹ ළරළසභ වහ 

ජහති වදිින අසථහ ගභගවයුේ ළරළසභ 

ළළසීභ.  

 යන ලිහිල් කිරීභ, ප්රතිනහය දළක්වීේ වහ 

ප්රතිහධනඹ පිළිඵ ගණගශලහධහය යහඳෘති 

ආයේබ කිරීභ වහ ේඵන්ධීයාඹ 

කිරීභ. 

 ඳහරිරි අදහනේරට ඔගයොමනතු දිඹ 

වළකි තහක්ණි ප්රමිතිඹකින් යුමන නිහ 

තළනීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 නිහ ඉදිකිරීභ වහ ගඹ ය 

තහක්ාඹට අදහශ ඳර්ගේා වහ 

ංර්ධන ටයුතු දිරිළන්වීභ. 

 හරගුා ගණදයහමනභ මීක්ා වහ 

ඳර්ගේා ිනදු කිරීභ.  

 සබහගණ යන ගඳයයීේ කිරීභ 

(Forecasting of Natural disasters) වහ 

ඒ  පිළිඵ අදහශ අංල දළනුමන කිරීභ.  

 සබහගණ යන ව මිනිහ  ගණිනන් ිනදු 

යනු රඵන යනරදී රහ 

ළනීගේ ගභගවයුේ ක්රිඹහමනභ කිරීභ.  

 ජහතයන්තය භහනෂිඹ වන ගේහ ළඩ 

ටවන් ේඵන්ධීයාඹ කිරීභ. 

 

ඉවත වන් ආඹතන ගණිනන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු  කිරීගේ දී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්ගව. 

 

ශ්රී රංකහගේ ආඳදහ කශභනහකයණඹ 
ම්ඵන්ධ නීතිභඹ යහමු 
ශ්රී රංහගව ආඳදහ ශභනහයා ටයුතු 

ේඵන්ධ නීතිභඹ ගණපතගණධහන 2005 අං 13 

දයන ශ්රී රංහ යන ශභනහයා 

ඳනත භගින් රහ තිබුණි. ආඳදහ 

ශභනහයාඹ ේඵන්ධගඹන් අනහත 

අභිගඹ ඹන් ජඹ ළනීභ වහ යන 

ශභනහයා ඳනගමන ඇතුශමන ව නීතිභඹ 

අලයතහඹ පුළුල් කිරීගේ අලයතහඹන් 

භතු වී තිබුණු නමුමන යන ශභනහයා 

ඳනත වහ 2013 ර්ගේදී ගඹ ජනහ යන 

රද ංගල ධන භහගර චිත ර්ඹ  අහන 

න ගණටමන ඳහර්ලීගේන්තුගව අනුභළතිඹ වහ 

ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. 

 

තද, ගොඩනළගිලි ඳර්ගේා ංගණධහනඹ, 

යසථහපිත ගණපතගණධහන භත සථහඳනඹ යන 

රද ආඹතනඹක් ගනොන අතය ඒ ගවේතුගන් 

ඳර්ගේා ංගණධහනඹ භඟින් භවජනතහ 

ගත නිකුමන යනු රඵන නහඹඹහේ 

අදහනභ පිළිඵ තක්ගේරු හර්තහ 

ේඵන්ධගඹන් නීතිභඹ පිළිළනීභක් 

ගනොතිබුණි. ගේ ගවේතුගන් ආඳදහ අනතුරු 

ඇයීේ ගනොරහ ඉදිකිරීේ ිනදුයනු රඵන 

ඳහර්ලඹන්ට එගයහි නීතිභඹ පිඹය 

ළනීභට ඳර්ගේා ංගණධහනඹට වළකි වී 

ගනොතිබුණි. 
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ශ්රී රංකහ තුශ සිදුවිඹ වළරී සබහවික 

වහ සබහවික ගනොන යනඹන් 
වඳුනහ ගළනීභ. 

 
2005 අං 13 දයන ශ්රී රංහ යන 

ශභනහයා ඳනත ඹටගමන ශ්රී රංහ තුශ 

ිනදුගණඹ වළකි යනඹන් 21 ක් වඳුනහගන 

තිබුණු නමුමන නයසටි වහ ගනමන පිපිරීේ 

භඟින් ිනදුගණඹ වළකි ආඳදහන්, භවජන 

උශගක ා ළයලි ළනි දෆ භඟින් න 

ආඳදහන්, යනඹන් ලගඹන් වඳුනහ 

ගන ගනොතිබුණි. තද, ආඳදහ 

ශභනහයා භධයසථහනඹ ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ගේදී ඉටුයන රද ආඳදහ 

අදහනභ අභ කිරීගේ ටයුතු ංතුය, 

නහඹඹහේ ව නිඹඟඹ ඹන ආඳදහන් 

කිහිඳඹට ඳභාක් සීභහ වී තිබුණි.  

 

ආඳදහ කශභනහකයණ ළරසුම් කස 

රීමභ 
 
ශ්රී රංහ යන ශභනහයා ඳනගමන 8 

ළනි ඳරිච්ගේදගේ 2(අ) න්තිඹ ප්රහය 

ජහති ආඳදහ ශභනහයා ළරළසභක් 

පිළිගඹර ශ යුතු ව අතය ආඳදහ 

ශභනහයාඹ ේඵන්ධගඹන් ව 

ජහතයන්තය ේමුතිඹ ව “ගන්දහින” යහමුට 

අනුකර න ඳරිදි එභ ජහති ළරළසභ 

පිළිගඹර ශ යුතු තිබුණි. ගගේ ගතමන 

2018 – 2030 හර ඳරිච්ගේදඹ වහ ජහති 

ආඳදහ ශභනහයා ළරළසභ ස 

කිරීගේ ටයුතු 2017 භහර්තු 07 දින ආයේබ 

ය තිබුණු නමුමන එභ ටයුතු 2018 

අග සතු 31 දින න ගණටමන නිභ ය 

ගනොතිබුණි. ගභභ ජහති ආඳදහ 

ශභනහයා ළරළසුේ පිළිගඹර 

ගනොකිරීභ ගවේතුගන් ඊට භහමී 

පිළිගඹර ශ යුතු දිස්රික් ආඳදහ 

ශභනහයා ළරළසුේ, ආඹතනි ආඳදහ 

ශභනහයා ළරළසුේ වහ ජහති වදිින 

ගභගවයුේ ළරළසුේ ඹනහදී උඳ ළරළසුේ 

නිභ කිරීභට ගනොවළකි වී තිබුණි.  

ආඳදහ අදහනභ වඳුනහගළනීභ වහ 

බහවිතහ කයනු රඵන උඳකයණ 
 

ශ්රී රංහගව ආඳදහ අදහනභ වඳුනහ ළනීභ 

වහ හරගුා අනහළකි ඳර කිරීභ වහ 

බහගණතහ යනු රඵන උඳයා ඳශධතිඹ 

පරදහින ගඹොදහ ගන ගනොතිබුණි. ගණගණධ 

ගණගශීයඹ නිගඹ ජිත ආඹතන ගණිනන් රඵහදී 

තිබුණු උඳයා ශ්රී රංහගව ගශලගුණි 

තමනමනඹන්ට අනුකර ගනොවීභ, නිින 

ළරළසුේ ස කිරීගභන් ගතොය උඳයා 

රඵහළනීභ ව ඳළයණි වහ ඹල් ඳළනගිඹ 

උඳයා අනහළකි ඳර කිරීභ වහ ගඹොදහ 

ළනීභ ළනි ගවේතුන් නිහ අදහශ උඳයා 

ඳශධතිඹ හර්ඹක්භ උඳගඹ ජනඹ කිරීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. ගේ ේඵන්ධගඹන් 

අනහයාඹ ව ගණාන නිරීක්ා හයහංල 

ය ඳවත දක්හ ඇත. 

 

ගඩොේරර් ගර්ඩහර් ඳේධතිඹ අක්රිඹවීභ  
 
2006 ර්ගේ අඹළඹ ගඹ ජනහක් අනු 

රහ තිබුණු රු.මිලිඹන 400  ප්රතිඳහදන 

උඳගඹ ගි ය ගන රු.මිලිඹන 320 ක් 

ටිනහ ගඩොප්ත රර් ගර්ඩහර් ඳශධතිඹක්, ගර  

හරගුා ගණදයහ ංභගඹන් මිරදී ගන 

2011 ර්ගේදී ගදනිඹහඹ ප්රගශලගේ සථහපිත 

ය තිබුණි. 2016 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණටමන ගණගණධ තහක්ණි ළටළු ගවේතුගන් 

එඹ ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ ගණානගේදී 

ගර්ඩහර් ඳශධතිඹ නිසඳහදිත ආඹතනඹ ගණිනන් 

2010 ර්ගේදී ඇභරිහ එක්මන 

ජනඳදගේදී ිනදුයන රද ක්රිඹහමනභ කිරීගේ 

ඳශමු ඳරීක්ාඹ අහර්ථ වී තිබුණු ඵමන, 

ගදන ඳරීක්ාගේදී එඹ හර්ථ 

ක්රිඹහමනභ න ඵට තවවුරු යන රද 

නමුමන එභ ඳරීක්ාඹට ශ්රී රංහගව 

හරගුා ගණදයහ ගදඳහර්තගේන්තුගව 

නිරධහරීන් වබහගී වී ගනොතිබුණු ඵමන 

තවවුරු ගණඹ. ගර්ඩහර් ඳශධතිඹ ආනඹනඹ 

කිරීගභන් ඳසු දීර්ක හරඹක් නිසහර්ඹ 

ඳළතීභ, එභ ඳශධතිඹ අක්රීඹ වීභට ගවේතු වී 
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  තිබුණි. 2016 ජනහරි 29 දින ගර්ඩහර් 

ඳශධතිඹට අඹමන රු.මිලිඹන 8.14 ක් ටිනහ 

උඳහං පිටසතය ඳහර්ලඹන් ගණිනන් 

ගොයේ ය තිබුණු ඵ හර්තහ ව අතය 

2017 අගප්රේල් 21 දින අක්රීඹ ඳළති ගර්ඩහර් 

ඳශධතිඹ රහ අළුමනළඩිඹහ ටයුතු වහ 

ඇගභරිහ එක්මන ජනඳදගේ නිසඳහදන 

ආඹතනඹ ගත ආඳසු ඹහ තිබුණි. ගගේ 

ගතමන ගභභ අළුමනළඩිඹහ ටයුතුර 

ර්තභහන තමනමනඹ පිළිඵ  හරගුා 

ගණදයහ ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් හර්තහ 

රඵහගන ගනොතිබුණි.  

 

ඵහු විධ ආඳදහ අදහනම් විලසග්වණඹ  

ආඳදහ ශභනහයා භධයසථහනඹ ගණිනන් 

2016 - 2019 හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ 

ක්රිඹහමනභ ශ   යුතු තිබුණු “ඵහු ගණධ 

ආඳදහ අදහනේ ගණලසගල්ාඹ” නභළති 

යහඳෘතිඹ වහ 2016 වහ 2017 ර්රදී 

රු.මිලිඹන 68 ක් ඵළගින් ප්රතිඳහදනඹ රහ 

තිබුණි. ගගේ ගතමන 2016 ර්ඹට අදහශ 

ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 5.80 ක් ගණඹදේ 

ය GIS භෘදුහං ඳරිා ඳශධති වහ 

උඳයා මිරදී ගන තිබුණු අතය 2017 

ර්ඹට අදහශ ප්රතිඳහදනලින් රු.205,200 

ක් ළඹ ය ැකසවීේ වහ ළඩමුළු ඳළළමනවීභ 

ඳභාක් ිනදුය තිබුණි. එගේභ 2017 

ර්ඹට අදහශ ප්රතිඳහදනගඹන් රු.මිලිඹන 53 

ක් ජහති ගොඩනළගිලි ඳර්ගේා 

ංගණධහනඹ ගත බහණ්ඩහහය අනුභළතිඹ භත 

භහරු ය තිබුණු අතය යහඳෘතිගේ අයමුණු 

නිඹමිත ඳරිදි ඉටුය ළනීභ වහ ආඳදහ 

ශභනහයා භධයසථහනගේ භළදිවමන වීභ 

අභ භට්ටභ ඳළළතුණි.   

 

ආඳදහලින් පීඩහට ඳත්ව ජනතහ 
වහ ආධහය රඵහදීභ 

 
2014 අගප්රේල් භහගේ ිනට සබහගණ 

ආඳදහන් ගවේතුගන් පීඩහට ඳමනව 

ජනතහට වනහධහය ගවීගේ ටයුතු 

ජහති යක්ා බහයඹ ගත ඳයහ තිබුණි. ඒ 

ඹටගමන යක්ා ප්රතිරහබ රඵහදීභ වහ 

ආඳදහ වහනි ේඵන්ධ තක්ගේරු හර්තහ ව 

අගනකුමන ගණසතය ආඳදහ ශභනහයා 

අභහතයහංලගේ ගල්ේයඹහ ගණිනන් යක්ා 

බහය අයමුදර ගත ඉදිරිඳමන ශ යුතු 

තිබුණි. 2017 ජලි 26 දිනළති අං 

05 2016(11) දයන ජහති අඹළඹ 

නක්රගල්ඹ ප්රහය යක්ා ප්රතිරහබ 

රඵහළනීභ වහ අලය ගණසතය අදහශ 

දිස්රික් ගල්ේරුන් ගණිනන් ෘජුභ ජහති 

යක්ා බහය අයමුදර ගත ඹළගණඹ යුතු 

ඵමන, එභ ගතොයතුරු ඳදනේ යගන  

ජහති යක්ා බහය අයමුදර ගණිනන් අදහශ 

යක්ා ප්රතිරහබ නිදවස ශ යුතු ඵටමන 

උඳගදස රඵහදී තිබුණි. ගේ ගවේතුගන් 

සබහගණ ආඳදහ ගනුගන් න්දි ගවීභ 

ේඵන්ධගඹන් ආඳදහ ශභනහයා 

අභහතයහංලගේ ගණඹ ඳථඹ සීභහ වී තිබුණි.  

 

තද, ආඳදහ ශභනහයා භධයසථහනඹ 

ගණිනන් දිස්රික් ගල්ේ වහ ප්රහගශීයඹ 

ගල්ේරුන් භහර්ගඹන් ිනදුයන රද 

ආඳදහ වන ළරසීගේ ටයුතු 

හර්ඹක්භ ඉටු ගනොන ඵ ගණානගේදී 

ගවළිදයව ගණඹ. එළනි අසථහ කීඳඹක් ඳවත 

දළක්ගව.  

 

විඳතට ඳත් ජනතහට වන ළරළමාභ 

වහ භවජන ආධහය එකතු රීරිභ  
 

2016 ර්ගේදී උශත ව වදිින ආඳදහ 

තමනමනඹන්ගන් ගණඳතට ඳමනව ජනතහට 

වන ළරළසීභ වහ භවජන ආධහය එතු 

ය තිබුණු අතය ඉන් මුදලින් රළබී තිබුණු 

ආධහය යහජය ඵළංකු ජංභ ගිණුභ 

තළන්ඳමන ය තිබුණි. ගගේ ගතමන, එතු 

යන රද එභ ආධහය මුදල් ගණඳතට ඳමන 

ජනතහට ගඵදහ දීභට පිඹය ගන 

ගනොතිබුණු අතය 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට එභ ගිණුගේ රු.මිලිඹන 152.00  

ගලේඹක් ඳළළතුණි. 
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විඳතට ඳත් ජනතහට වන ළරළමාභ 

වහ රඵහදුන් ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ 

රීරිභ  

 

ගණඳතට  ඳමනව ජනතහට වන ළරළසීභ 

වහ භහගර චිත ර්ගේදී යමනනපුය 

දිස්රික් ගල්ේ ගත රඵහදී තිබුණු 

ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 19 ක්  2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන උඳගඹ ජනඹ 

ගනොය එභ හර්ඹහරගේ යහගන 

තිබුණි. තද ඵරංගොඩ, වමනත, 

කිරිඇල්ර ප්රහගශීයඹ ගල්ේරුන් ගත 

රඵහදී තිබුණු රු.මිලිඹන 25.60 ක් ව 

ප්රතිඳහදන 2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන 

උඳගඹ ජනඹ ය ගනොතිබුණි. ප්රතිරහභිඹහ 

තු ඉඩභ යජගේ මරයහධහය භත නික් 

ඉදිය ළනීභ වහ ගත යහගන තිබුණු 

අඹභ ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහලඹ තුශ 

ජීමනන ඟංතුය ආඳදහගන් පීඩහට ඳමනව 

ප්රතිරහභීන් 38 ගදගනකු ගත 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන කිිනදු මුදරක් 

ගහ ගනොතිබුණි. නි හිත ඉඩභක් මිරදී 

ළනීභ වහ යමනනපුය දිස්රික්ගේ 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහල 13  

ප්රතිරහභීන් 116 ගදගනකු ගත යහගන 

තිබුණු නමුමන, 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණටමන ප්රතිරහභීන් 112 ගදගනකු ගත කිිනදු 

මුදරක් ගහ ගනොතිබුණි. තද, යමනනපුය 

දිස්රික්ගේ ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහල 

12  ඉඩේ මිරදී ළනීභ ගව  නික් 

ඉදිකිරීභ වහ පිළිගලින් ප්රතිරහභීන් 323 

ගදගනක් වහ 350 ගදගනක් ගත යහගන 

තිබුණු නමුමන භහගර චිත ර්ඹ තුශදී 

ප්රතිරහබ ගවීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

 

රළබී තිබුණු බහණ්ඩ ආඳදහන්ට රක්වු 

තළනළත්තන් ගත ගඵදහදීභ  

 

නුයඑළිඹ දිස්රික්ගේ රඳගන් ප්රහගශීයඹ 

ගල්ේ හර්ඹහරඹ ගත ආඳදහන්ට රක්ව 

පුශරිනන් ගත ගඵදහවළරීභ වහ රළබී 

තිබුණු බහණ්ඩ ගඵදහ ගනොවළය අක්රභමන 

ඵඩහගව ගොඩ හ තිබුණි.  වඟුයන්ගත 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහලගේ ආඳදහන්ට 

රක්වන් ගණිනන් ප්රහගශීයඹ ගල්ේයඹහ 

ගත 2017 ර්ගේදී ඉදිරිඳමන ය තිබුණු 

ගණගණධ ඉල්ලීේ 52 ක් අතරින් ඉල්ලීේ 42 ක් 

ේඵන්ධගඹන් ක්රිඹහභහර් ගන 

ගනොතිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී සුලි සුරං 

වහ නහඹ ඹෆේ ගවේතුගන් වහනිඹට ඳමනව 

නිහ 14 ක් ප්රතිංසයාඹ කිරීභ වහ 

අමනතිහයේ ලගඹන් රු.140,000 ක් 

අමමු ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහරඹ ගත 

ගප්රේාඹ ය තිබුණු නමුමන ඉන් රු.75,000 

 මුදරක් ගවීේ ගනොය ගඳොදු තළන්ඳමන 

ගිණුගේ යහ ගන තිබුණි. 

 

ආඳදහ අභ රීමගම් කටයුතු 

ආඳදහ ශභනහයා භධයසථහනඹ ගණිනන් 

ිනදු යනු රඵන ආඳදහ අභ කිරීගේ 

යහඳෘති, දිස්රික් ගල්ේරුන් වයවහ 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු අතය ඒ ේඵන්ධ 

මරය ඳහරනඹ ගණපතභමන ගනොව ඵ 

ගණානගේදී අනහයාඹ ගණඹ. එළනි 

අසථහ කිහිඳඹක් ඳවත දළක්ගව.  

 

ළඩ අන් ගනොකශ යහඳෘති ගනුගන් 

මුද්ව ගගවීභ  

 

අදහශ ආඳදහ අභ කිරීගේ යහඳෘතිර 

ටයුතු නිභව වහභ ළඩ අන් ශ ඵට 

හර්තහ ආඳදහ ශභනහයා භධයසථහනඹ 

ගත එවීගභන් ඳසු ඒ භත ඳදනේ අන් 

ගවීේ ිනදුයනු රඵන ඵට, ආඳදහ 

ශභනහයා භධයසථහනඹ ගණිනන් අදහශ 

දිස්රික් ගල්ේරුන් ගත උඳගදස රඵහදී 

තිබුණි. නමුමන භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ 

න ගණට ළඩ අන් ගනොව යහඳෘති 15 ක් 

වහ රු.මිලිඹන 20.24  මුදරක් ගහ 

තිබුණි. තද, අනුයහධපුයඹ, ඵදුල්ර, 

නුයඑලිඹ, ගොශම වහ කුරුාෆර දිස්රික් 

ගල්ේරුන් ගත ඇසතගේන්තුත 
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  ටිනහභ රු.මිලිඹන 42.18 ක්ව යහඳෘති 

07 ක් ගනුගන් අමනතිතහයේ ලගඹන් 

රු.මිලිඹන 4.51 ක් භහගර චිත ර්ගේදී 

ගහ තිබුණු නමුමන එභ යහඳෘති ක්රිඹහමනභ 

ය ගනොතිබුණි. අදහශ අමනතිහයේ මුදල් 

භධයසථහනඹ ගත ආඳසු ගවීභ වහ 

උක්ත යහඳෘතිර ක්රිඹහහරිමනඹ නළළමනව 

දින ිනට භහ 1 ½ ිනට භහ 5 ½ ක් දක්හ 

ඳයහඹ හරඹක් ප්රභහද වී තිබුණි.  

 

ළරළසභට අනු යහඳෘති ු ක ගනොරීරිභ  

 

වේඵන්ගතොට දිස්රික් ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු අගුාගොශ 

ඳළරළස දිහගේ ළ ව ළප්ත ගඳටිඹහ 

උතුය ගේ ගල්ගර ළ ප්රතිංසයා  

ටයුතු ඊට අදහශ ළඩ ළරළසුේරට 

අනුකර න ඳරිදි නිභ ය ගනොතිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් ළව ඵළේභ ග දහඹහභ, 

ගයොන්භඩ තළන්ඳමන වීභ ළනි අඩුඳහඩු 

ගබෞති ඳරීක්ාරදී ගවලිදයව වී තිබුණි. 

තද, නුයඑලිඹ දිස්රික්ගේ සීතහ එලිඹ 

ප්රගශලගේ මීටර් 77 ක් දුයක් හණු ඳශධතිඹ 

පුළුල් කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 1.84 ක් ගහ 

තිබුණු නමුමන මීටර් 47  දුයක් ඳභාක් 

නිභය තිබුණු ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

ටුහන ගය  උඹන අබයන්තය භහර්ගේ 

ගොන්ක්රීට් අතුයහ ඳළති හණු ඉදිකිරීභ වහ 

ඇසතගේන්තු අඹ රු.මිලිඹන 18.89 ක් ව 

හර්ඹඹ ිනදු ගනොය එභ භහර්ගේ 

ඇසගෂොරට් ඇතිරීභ වහ රු.මිලිඹන 2.65 

ක් ළඹ ය තිබුණි.  

 

ගකොන්ත්රහත්කරුන් ගත ළඩිපුය මුද්ව 

ගගවීභ  

 

භවනුය දිස්රික්ගේ අකුයා නයගේ 

ංතුය ආඳදහ අභ කිරීගේ අයමුණින් 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු පිඟහ ඔඹ වහ  වර 

ඔඹ ප්රගශලගේ තළන්ඳමනවී තිබුණු ගයොන් භඩ 

ඉමන කිරීගේ ගොන්ත්රහමනතු ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 20.46 ක් ගොන්ත්රහමනරුන් 

ගත ළඩිපුය ගහ තිබුණු  නමුමන ආඳදහ 

ශභනහයා භධයසථහනඹ ගණිනන් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන ඒ පිළිඵ 

ළඩිදුය ගණභර්ලනඹන් ිනදුය ගනොතිබුණි. 

 

සඹංක්රීඹ ර්හභහන 100 ක් මිරදී 
ළනීභ  
 
සඹංක්රීඹ  ර්හභහන 100 ක්  මිරදී ළනීභ 

වහ  භවහ බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් 2017 

ගදළේඵර් 21 දින ඒ වහ රු.මිලිඹන 55  

ප්රතිඳහදන ජහති ගොඩනළගිලි ඳර්ගේා 

ංගණධහනඹ ගත රඵහ දී තිබුාමන, එභ 

ටයුතු ආඳදහ ශභනහයා අභහතයහංලඹ 

වහ හරගුා ගණදයහ ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

ිනදුය තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණට ඉන් රු.මිලිඹන 15.95  ප්රතිඳහදන ඉතිරි 

ය තිබුණි. නමුමන 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණටමන අදහශ ර්හභහන හරගුා ගණදයහ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගත රළබී ගනොතිබුණු 

අතය එදිනට ර්හභහන මිරදී ළනීභ 

ගනුගන් ලිඹහ තිබුණු ගනක්ඳත 2018 

අගප්රේල් භහඹ න ගණටමන අත යහ ගන 

තිබුණි.   

 

ට්රළක්ටර් ව ජර ඵවුර් මිකරදී ගළනීභ  

ට්රළක්ටර් ව ජර ඵවුර් එක් අිනතභඹක් 

ගර රහ ඒඹක් රු.මිලිඹන 1.91 

ඵළගින් ට්රළක්ටර් භවුන්ටඩ් ඳහනීඹ ජර ඵවුර් 

75 ක් රු.මිලිඹන 143.99  පිරිළඹට ආඳදහ 

ශභනහයා භධයසථහනඹ ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ගේදී මිරදී ගන තිබුණි. 

එභ හරහනු තුශදී ජහති ආඳදහ 

වන ගේහ භධයසථහනඹ ගණිනන්ද ට්රළක්ටර් 

වහ ජර ඵවුර් වහ ගන ගනභ රංසු 

ළහ ඒඹ ටිනහභ රු.මිලිඹන 

1.75  මිරට ඒ 125  ක් ප්රේඳහදනඹ 

ය තිබුණි.  
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ගඵ ට් ක වහ ගඵ ට් ක එන්ජින් බහවිතඹට 

ගළනීභ  

 

ආඳදහ ශභනහයා භධයසථහනඹ ගණිනන් 

ඉකුමන ර්ගේදී වහ භහගර චිත ර්ගේදී 

මිරදී ගන තිබුණු ගඵ ට්ටු වහ ගඵ ට්ටු 

එන්ජින් බහගණතඹට ළනීභ ේඵන්ධගඹන් 

නිින ක්රභගවදඹක් අනුභනඹ ය 

ගනොතිබුණි. 2017 ගදළේඵර්  31 දින න 

ගණට රු.මිලිඹන 36.35 ක් ටිනහ ගඵ ට්ටු 152 

ක් එන්ජින් යහිත ආඳදහ ශභනහයා 

භධයසථහනඹ ගණිනන් මිරදී ගන තිබුණු අතය 

මිරදී න්නහ රද ගඵ ට්ටු වහ එන්ජින් 

ගනොභළති වීභ ගවේතුගන් ඒහ වදිින ං තුය 

තමනමනඹදී ප්රගඹ ජනඹට ළනීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. 2017 භළින භහගේදී 

ඇති ව වදිින ංතුය අසථහන්රදී ඵහහිය 

ඳහර්ලඹන්ගන් කුලී ඳදනභ භත රඵහ මන 

ගඵ ට්ටු වහ රු. 600,000 ක් ගවීභට 

භධයසථහනඹට ිනදු වී තිබුණි. තද ආඳදහන් 

ිනදු වී ගනොතිබුණු අසථහ වදිින මිරදී 

ළනීේ ගර රහ රු.මිලිඹන 18.48 ක් 

ළඹ ය 2017 ජනි භහගේදී ගඵ ට්ටු 

එන්ජින් 42 ක් මිරදී ගන තිබුණි. ඉන් 

ගඵ ට්ටු එන්ජින් 11 ක් යමනනපුය, 

ගභොායහර වහ ගඳොගශොන්නරු දිස්රික් 

වහ නිකුමන ය තිබුණු අතය, ඉතිරි ගඵ ට්ටු 

එන්ජින් 2017 ගදළේඵර් 20 දින න ගණටමන 

ඵඩහගව යහ තිබුණි.  
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ක්රීඩහ කටයුතු  
 

ක්රීඩහ ගෞරයඹන් ප්රර්ධනඹ කිරීභ වයවහ 

ක්රිඹහීයලි ජහතිඹක් ගොඩනළගිභ වහ ජහතිගේ 

ප්රතිරඳඹ ග ලීඹ ලගඹන් ඉවශ නළංවීභ 

ක්රීඩහ අභහතයහංලගඹන් අගප්ත ක්හ යන 

ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ අමනය 

ළනීභ වහ ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටගමන ක්රීඩහ ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු, 

යසථහපිත ආඹතන 05 ක්, ක්රීඩහ අයමුදරක් 

වහ ක්රීඩහ ංේ 62 ක් භඟින් ඳවත වන් 

හර්ඹ බහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 

 ක්රීඩහ ගණඹට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසුගණඳයේ කිරීභ ව ඇයීභ. 

 ක්රීඩහ ටයුතු දිරිළන්වීභ වහ අලය 

පිඹය ළනීභ වහ ක්රීඩහ ක්ගේත්රඹ වහ 

අලය ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ 

කිරීභ. 

 ක්රීඩහ අධයහඳනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 ශ්රී රංහගව ප්රතිරඳඹ අන්තර්ජහති 

ලගඹන් ගොඩනළගිභ වහ ක්රීඩහ 

ගඹොදහ ළනීභට වළකින ගර න 

ක්රගභ ඳහඹන් ේඳහදනඹ වහ ළඩටවන් 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ. 

 ගඳොදු භවජනතහගේ ලහරීරි සුතහඹ 

ළරසීභට අලය ඳවසුේ ප්රර්ධනඹ 

වහ ේඵන්ධීයාඹ ිනදු කිරීභ. 

 ආඹතනඹන් අධීක්ාඹ කිරීභ. 

 

අභහතයහංලගේ වහ ඒ ඹටගමන න ආඹතන 

ගණිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු 

කිරීගේදි අනහයාඹ ව ගණාන නිරීක්ා 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්ගව. 

 

ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ  
 
 2017 ර්ඹ වහ ක්රීඩහ අභහතයහංලගේ 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ ගනුගන් මරධන 

ගණඹදේ වහ  රු.මිලිඹන 3,108.8  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට එිනන් රු.මිලිඹන 1,827 ක් 

ගවමන ිනඹඹට 58 ක් උඳගඹ ජනඹ ය 

ගනොතිබුණි. බිල්ඳමන ඉදිරිඳමන ගනොවීභ, 

ප්රේඳහදනගේදී අභිඹහනනහ ඉදිරිඳමනවීභ වහ 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිගේදී ළරළසුේ ශ හර 

යහමු තුශ ිනදු ගනොකිරීභ නිහ ප්රතිඳහදන 

ඉතිරි වී තිබුණි.  

 

ක්රීඩහ ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 

රීමභ 

 

ක්රීඩහ ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරීභ 

ඹටගමන ක්රීඩහංන 200 ක් ඉඳිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 560  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ගේ වහ රු.මිලිඹන 33.68 ක් අතිගර් 

ප්රතිඳහදන බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් රඵහ දී 

තිබුණි. දිස්රික් 22  දිස්රික් 

ගල්ේරුන් භහර්ගඹන් ක්රිඩහංන 332 ක් 

ංර්ධනඹ කිරීභ ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු 

අතය ඒ වහ දිස්රික් ගල්ේරුන් ගත 

රු.මිලිඹන 367.4 ක් ප්රතිඳහදන ගන් ය දී 

තිබුණි. අදහශ දිස්රික් ගල්ේරුන් ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 133.5 ක් 

ළඹ ය ක්රීඩහංන 161  ළඩ අන් ය 

තිබණි. ක්රීඩහංන 171  ළඩ අන් ය 

ගනොතිබුණි. 

 

සුගතදහ ජහතික ක්රීඩහ ංකීර්ණගේ 

ධහන ඳථ නළත ඇතිමභ 

සුතදහ ජහති ක්රීඩහ ංකීර්ාගේ මීටර් 

400 ව මීටර් 200 ධහන ඳථඹ නළත 

ඇතිරීභ වහ 2017 ර්ගේදී පිළිගලින් 

රු. මිලිඹන 200 ක් වහ රු. මිලිඹන 250  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. ඒ වහ 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

රු.මිලිඹන 56.32 ක් ළඹ ය ිනඹඹට 20 

ප්රභහාඹ ළඩ අන් ය තිබුණි. 
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ඩ
හ ක

ට
යු
තු
  

ශ්රී රහංරීක ක්රීඩකයින් දිනහගත් 

ජහතයන්තය ජඹග්රවණ 

 

2016 ර්ගේදී ශ්රී රහංකි ක්රීඩිනන් 

ජහතයන්තය තයඟහලි 08 ට වබහගි වී 

යන් 30, රිදී 71 ක් ව ගර ඩ 107 ක් 

ලගඹන් ඳදක්ේ 208 ක් හිමිය ගන 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී තයඟහලි 08 

ට වබහගි වී යන් 29, රිදී 39 ක් ව 

ගර ඩ 11 ක් ලගඹන් ඳදක්ේ 79 ක් 

ඳභාක් හිමි ය ගන තිබුණි. 

 

ඳශහත් වහ දිසත්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ණ 

ුඳිරීමභ 

 

ඳශහමන ව දිස්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ා ඉඳිකිරීභ 

ඹටගමන දිස්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ා 13 ක් ව 

ඳශහමන ක්රීඩහ ංකීර්ා 5 ක් ඉඳිකිරීභ වහ 

රු. මිලිඹන 1,000  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණු අතය බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 

300  අතිගර් ප්රතිඳහදනද රඵහ දී තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී දිස්රික් ක්රීඩහ 

ංකිර්ා 13 ක් ව ඳශහමන ක්රීඩහ ංකීර්ා 

07 ක් ඉඳිකිරීගේ ටයුතු ආයේබ ය ඒ 

වහ රු. මිලිඹන 941 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

එිනන් දිස්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ා 5 ක් ව 

ඳශහමන ක්රීඩහ ංකීර්ා 3  ළඩ අන් ය 

තිබුණු අතය ඉතිරි දිස්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ා 8 

 ව ඳශහමන ක්රීඩහ ංකීර්ා 4  ළඩ 

අන් ය ගනොතිබුණි. 

 

ප්රහගේශිඹ ක්රීඩහංගන ංර්ධනඹ රීමභ  

 

ප්රහගශීයඹ ක්රීඩහංන ංර්ධනඹ ඹටගමන 

ග්රහමීඹ ක්රීඩහංන 200 ක් ඉඳිකිරීභ වහ රු. 

මිලිඹන 564  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

2017 ර්ගේදී ග්රහමීඹ ක්රීඩහංන 54 ක් 

ඉඳිකිරීගේ ටයුතු ආයේබ ය ඒ වහ රු. 

මිලිඹන 343 ක් ළඹ ය තිබුණි. 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට ක්රීඩහංන 26  ළඩ 

අන් ය තිබුණු අතය ක්රීඩහංන 28  

ළඩ අන් ය ගනොතිබුණි. ගේ අනු 

ක්රීඩහංන 146 ක් ඉඳිකිරීේ ටයුතු ආයේබ 

කිරීභට භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

 

ඔලිම්පික් කමික කගන් ප්රතිපුර්ණඹ කය 

ගත යුතු මුද්ව 

 

2016 ගඳඵයහරි භහගේදී ඉන්දිඹහගව ඳළති 

12 න දකුණු ආිනඹහනු තයඟහලිඹට 

වබහගීන ක්රීඩිනන් ගනුගන් ගුන් 

ටිට්ඳමන මිරදී ළනීභ වහ ක්රීඩහ ංර්ධන 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ශ්රී රංහ ජහති 

ඔලිේපික් මිටු ගත රඵහ දී තිබුණු 

මුදලින් රු.මිලිඹන 6.88 ක් රඵහ ත යුතු 

තිබුණි. එභ මුදල් 2018 භහර්තු 31 දින න 

ගණටමන ප්රතිපර්ාඹ ය ළනීභට ක්රීඩහ 

ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු අගඳොගවොමන 

වී තිබුණි.  

 

උත්ගත්ජක ද්රය රඵහ ගළනීභට එගයහි 

මති ම්ඳහදනඹ ගනොරීරිභ  

  

2013 අං 33 දයන ක්රීඩහර ගඹදිගේදී 

උමනගමනජ ද්රය රඵහ ළනීභට එගයහි 

ේමුති ඳනගමන 33 න්තිඹ ප්රහය 

උමනගමනජ ද්රය රඵහ ළනීභට එගයහි රීති 

ේඳහදනඹ ය අභහතයයඹහගේ අනුභළතිඹ 

ඹටගමන ළට් ඳත්රගේ ඳශ ය ඵරහමනභ 

ශ යුතු තිබුණි. ශ්රී රංහ උමනගමනජ 

භර්ධන නිගඹ ජයහඹතනඹ ගණිනන් එභ හර්ඹ 

ඉටු ශ යුතු තිබුාමන, ආඹතනඹ පිහිටුහ 

ර් වතයක් ත වී තිබුාමන, භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන එභ හර්ඹ ඉටු ය 

ගනොතිබුණි.   

 

 



226 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

ක්රී
ඩ
හ 
ක
ට
යු
තු
  

පීජි ජහතික යගර් ක්රීඩකයින් ශ්රී රංකහ 

කණ්ඩහඹභට ඇතුශත් රීරිභ  

 

ශ්රී රංහ යේබි ංභගේ යසථහගව III 

ගොටගේ 1(6) ගේදඹ ප්රහය ජහතයන්තය 

යේබි මිටු ගණිනන් ළින් ශට යේබි 

ක්රීඩහ ේඵන්ධගඹන් ඳනනු රඵන නීති 

වහ රීතිරට අනු ක්රිඹහ ශ යුතු තිබුණි. 

එභ නීති වහ රීති උල්රංකනඹ යමින් 

සුදුසුේ ගනොරද පීඡිඹන් ජහති යේබි 

ක්රීඩිනන් ගදගදගනකු ශ්රී රංහ 

ණ්ඩහඹභට ඇතුශමන ය ජහතයන්තය 

තයඟර ඉදිරිඳමන කිරීභ නිහ ජහතයන්තය 

යේබි ේගේරනඹ ගණිනන් 2016 ර්ගේදී ශ්රී 

රංහ යේබි ේගේරනඹට සටර්ලිං ඳවුේ 

ඳනසදව (ආන්න ලගඹන් රු. මිලිඹන 

11 ක්) දඩඹක් නිඹභ ය තිබුණි. 

 

භරු ගඳොත් මුද්රණඹ 

 

2013 ර්ගේදී ශ්රී රංහ ඔලිේපික් මිටුගව 

75 න ංමනයඹට භහමී රු.මිලිඹන 

5.2 ට භරු ගඳොමන 2000 ක් මුද්රාඹ ය 

ළඳයීගේ හර්ඹඹ යජගේ ප්රේඳහදන 

භහර්ග ඳගශලලින් ඵළවළය ටයුතු ය 

ගිගණසුභට එශඹීභකින් ගතොය පුශලි 

ආඹතනඹක් ගත ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ 

ය තිබුණි. භරු ගඳොමන 2000 ළඳයීභ 

වහ 2013 ළප්ත තළේඵර් 30 දින ගොන්ත්රහමන 

ටිනහමින්  ිනඹඹට 50 ක් ව රු. මිලිඹන 

2.6  අමනතිහයේ ලගඹන් 

ගොන්ත්රහමනරු ගත ගහ තිබුණි. 2017 

ජුනි 30 දින න ගණටමන එභ භරු ගඳොමන 

මුද්රාඹ ය ළඳයීගේ හර්ඹ ඉටුය ගන 

ගනොතිබුණි.  

 

 

 

ශ්රී රංකහ ක්රිකට් 

 

ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනඹ ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ඹ වහ ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන ය තිබුණු මරය ප්රහලනර ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

 

 2017 ර්ඹට අදහශ සථහය මනේ 

ගල්නඹ වහ සථහය මනේ ගබෞති 

තයහඳන වති ගණානඹ ගත 

ඉදිරිඳමන ගනොකිරීභ නිහ රු.මිලිඹන 

4,249.70 ක් ව සථහය මනේර 

ඳළළමනභ වහ ටිනහගේ නිළයදිතහඹ 

තවවුරු ය ළනීභට ගනොවළකි ගණඹ. 

 

 ගොන්ත්රහමන ගිගණසුේ, ළඩ බහයමන ලිපි, 

ළඩ ආයේබ ශ වහ අන් ශ යුතු 

දිනඹන් පිළිඵ ගතොයතුරු ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන ගනොකිරීභ නිහ භහගර චිත 

ර්ඹට අදහශ මුරය ප්රහලනර 

එතු රු.මිලිඹන 240.99 ක් ව 

ගරිගන ඹන ළඩ ටිනහේර 

නිළයදිතහඹ තවවුරු ය ළනීභට 

ගනොවළකි ගණඹ. 

 

 2013 ර්ගේ ිනට ගහ තිබුණු එතු 

රු.මිලිඹන 5.85  අමනතිහයේ  

වඳුනහගන නියවුල් ය ළනීභට 

ආඹතනඹ අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 

 

 ක්රීඩහ තයඟහලි ඳළළමනවීභ වහ 2008 

ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්ගේදඹ තුශ  ක්රීඩහ ංේ ගත 

රු.මිලිඹන 58.27 අමනතිහයේ ගහ 

තිබුාමන, භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන එභ අමනතිහයේ පිඹහ ගන 

ගිණුේත කිරීභට ආඹතනඹ 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 
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කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
 
 

හන්තහ හිංනඹ වහ ශභහ 

අඳගඹ ජනඹන්ගන් ගතොය නිදවස 

භහජඹක් වති යලීභ අගප්ත ක්හගන් 

හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 03 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.   

 හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු ගණඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු ගණඳයේ කිරීභ වහ 

ඇයීභ 

 යහජය ටයුතුරදි තීයා ළනිභ ව 

ගශලඳහරන ක්ගේත්රඹ තුශ 

හන්තහන්ගේ වබහගිමනඹ ව 

නිගඹ ජනඹ ළඩි කිරිභ වහ 

ක්රගභ ඳහඹන් ළළිනභ ව ක්රිඹහමනභ 

කිරිභ 

 ළටුේලින් වහ දරිද්රතහගඹන් ගණඳතට ඳමන 

හන්තහ මුලි ෘව ණ්ඩහඹේ 

ගණ ගලේගඹන් අයමුණු ය නිමින් 

හන්තහන් ගණඵර ළන්ගණභ වහ අලය 

පිඹය ළනිභ ව ස්රි පුරු 

භහනහමනභතහඹ ව හධහයාමනඹ ඇති 

කිරිභ 

 හන්තහ වහ ශභහ හිංනඹ ළශළක්ගණභ 

වහ නීති වහ ප්රතිඳමනති ලක්තිභමන කිරිභ 

වහ ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

 හන්තහ වහ ශභහ ටයුතුරට අදහශ 

වශ්ර ංර්ධන අභිභතහර්ථ ඉටුය 

ළනීභ 

 හන්තහ වහ ශභහ ප්රඥප්ත තිඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරිභ  

 මුල් ශභහගණඹ ැකයාඹ වහ අනහයක්ෂිත 

තමනමනගේ ිනටින දරුන් ගනුගන්, 

ජහති ප්රතිඳමනති වහ ජහතයන්තය 

ේභතඹන්ට ළරළගඳන ගේ ළරළසුේ, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ළළසීභ වහ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ      

 ගන යා ළඳරු භවපිඹ ගඹ ජනහ 

ක්රභඹ ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ 

යසථහපිත ආඹතන 03 ක් ගණිනන් ඉවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීගේදී 

අනහයාඹ වු ගණාන නිරීක්ා 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

ගඳය ඳහ්ව දරුන්ට උදෆන ආවහය 

ගේරක් ළඳයීභ. 

අඩුඵය හිත ගඳය ඳහල් දරුන් වහ 

උදෆන ආවහය ගවරක් රඵහදීගේ 

ළඩටවන වහ භහගර චිත ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 300  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. එභ ළඩටවන් ළරළසුේ ශ ඳරිදි 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේ දුර්රතහ ගවේතුගන් එභ 

හර්ඹ වහ රහ තිබුණු ප්රතිඳහදනගඹන් 

රු.මිලිඹන 133  ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය 

තිබුණි.  

දිරිඹ කහන්තහ ළඩටවන 

හන්තහ ගණඹ ළඩටවන වහ 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 45  

ප්රතිඳහදන රහ තිබණි.  එභ ප්රතිඳහදනගඹන් 

රු.මිලිඹන 17.2  ප්රතිඳහදන, ළන්දඹු වහ 

ෘව මලි හන්තහ ඳවුල් ගණඵර ළන්වීභ, 

තියය ෘෂි යහඳෘතිඹ වහ දිරිඹ භංගඳමන 

ළඩටවන් වහ ගන්ය තිබුණි. එභ  

ළඩටවන් වහ භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 16.5 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ංර්ධන ඉරක් වහ සුදුසු යහඳෘති 

ගනොරළබීභ, යහඳෘති ආයේබ කිරීගේ 

ප්රභහදඹන්, ආර්ථි වහ ඳහරිරි හධ 

ළරකිල්රට ගනොළනීභ වහ අභහතයහංල 

නිරධහරීන් න යහඳෘති වහ අනුතවීගේ 

හර ප්රභහදඹන් ගවේතුගන් ප්රතිරහභීන්ට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුණු ප්රතිරහබ රඵහ ළනීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. 
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කහන්තහ වහ ශභහ අඳගඹ ජන ව 

හිංන ප්රභහණඹ ර්ධනඹවීභ 

 
2017 ර්ගේදී හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු 

අභහතයහංලගේ හන්තහ මිටුගව 1938 

දුයථන අංඹට වහ ඳළමිණිලි 

භධයසථහනඹට දිස්රික්ලින් 

ගණගණධහහයගඹන් ිනදුන හන්තහ හිංන 

ඳළමිණිලි 1,514 ක් හර්තහ වී තිබුණි. ඉන් 

ගණහ තිබුණු ඳළමිණිලි ප්රභහාඹ පිළිඵ දමනත 

ඳශධතිඹක් ඹහමනහලීන ය ගනොතිබීභ වහ 

ඒ පිළිඵ ඳසුගණඳයේ ය ගනොතිබුණි. 

එගභන්භ 2016 ර්ගේදී පුමනඳමනර ඳර 

ව හන්තහ වහ ශභහ හිංන, අඳගඹ ජන වහ 

අඳනහය ප්රභහාඹ 2,456 ක් ව අතය, 2017 

ර්ගේ එභ ප්රභහාඹ 3,046 දක්හ ර්ධනඹ 

වී තිබුණි. 

 

ගේලඳහරන ක්ගේත්රගේ කහන්තහ 

නිගඹ ජනඹ ප්රර්ධනඹ රීමභ 

ගප්ත යහගදණිඹ ගණලසගණදයහරඹ වහ එක් 

හන්තහන් ගශලඳහරන ක්ගේත්රඹට 

අතීර්ා කිරීභට අලය දළනුභ රඵහ දීභ 

වහ ඹ භහින ඳහධභහරහක් ගනුගන් 

2017 ර්ගේදී රු.670,000 ක් ද, 2010 

ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ රු.මිලිඹන 

6 ක් ළඹ ය තිබුණි. එභ ඳහධභහරහලින් 

ඳහධභහරහ 4 ක් අන් ශ ිනසුන් 109 

ගදගනකු වහ වති පිරිනභහ තිබුණි. 

එගේ වුද, ඳහධභහරහ වළදෆර හන්තහන් 

රහංකි ගශලඳහරනගේ හන්තහ භමිහගව 

ඉවශ භට්ටභට ඳළමිීමභට එභ ඳහධභහරහ 

දහඹ වී තිබීභ පිළිඵ අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ඳසුගණඳයේ ය ගනොතිබුණි.  

ශමුන්ගේ අයිතිහසිකම් පිළිඵ නීති 

ම්ඳහදනඹ ගනොරීමභ 
 

1956 ර්ගේ ආයේබ වු ඳරිහ වහ ශභහ 

යක් ගදඳහර්තගේන්තු ර් 61 ක් ත වී 

තිබුාමන ශමුන්ගේ අිනතිහිනේ ආයක්හ 

න ඳරිදි ගණලස ප්රඥප්ත තිඹට අනුකර ජහති 

ප්රතිඳමනතිඹක් ස  කිරීභ වහ ඊට අදහශ නීති 

ේඳහදනඹ කිරීභ භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන ිනදුය ගනොතිබුණි. 
 

ඳළමිකණිලි ම්ඵන්ධගඹන් ක්රිඹහ රීමභ 
 

ඳරිහ වහ ශභහයක් ගදඳහර්තගේන්තු 

ගත භහගර චිත ර්ගේදී ශභහ 

අඳගඹ ජන ේඵන්ධගඹන් ඳළමිණිලි 

12,093 ක් රළබී තිබුා අතය, එඹ ඉකුමන 

ර්ඹට හගප්ත ක් ිනඹඹට 9 කින් ර්ධනඹ 

වී තිබුණි.  එභ ඳළමිණිලිලින් ඳළමිණිලි 

6,232 ක් වහ ඳභාක් පර්ා හලීන 

ගණඳුේ රඵහ දී තිබුණි. ඳළමිණිලි 3,569 ක් 

වහ තහහලි ගණඳුේ රඵහ දී තිබුණු 

අතය, ඳළමිණිලි 2,268 ක් ගණඳීභ වහ 

ගනමන ආඹතන ගත ගඹොමු ය තිබුණි. 

ඳළමිණිලි 24 වහ පිළිතුරු රඵහ දී 

ගනොතිබුණු අතය, දරුන්ගේ ඳළමිණිලි 

වහ රඵහ දුන් ගණඳුේ පිළිඵ ඳසු ගණඳයේ 

ය ගනොතිබුණි. 
 

 

ශභහ නිහ අධීක්ණඹ දුර්රවීභ 

ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු ශභහ නිහ 140 

ක් අධීක්ාඹ කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 4.97 

 ගණඹදභක් වන් ය තිබුණු අතය, ඒ 

වහ හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුගන් 

රු.මිලිඹන 5.00  ප්රතිඳහදන රහ ගන 

තිබුණි. නමුමන භහගර චිත ර්ගේදී ශභහ 

නිහ 16 ක් ඳභාක් අධීක්ාඹ ය 

තිබුණි.  
 

ශමුන් වහ ව භහජ ආයක්ණ 

යහඳෘතිඹ 
  

ශමුන් වහ වු භහජ ආයක්ා යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන ව ප්රධහන හර්ඹඹන් වතයක් ඉටු 

කිරිභ වහ භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 5.5  ප්රතිඳහදන රහ තිබණි.  

ඒ අනු දිස්රික් ගල්ේරුන් ව වහය 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේරුන් වහ දළනුමන 

කිරීගේ ළඩමුළු ඳළළමනවීභ, ආඵහධ හිත 

දරුන්වට ශභහ භහජ ශභහ බහ තුශ 

ක්රිඹහහරී ගර වබහගිවීභට වළකිඹහ ඇති 

කිරීභ වහ ගණගලේ ක්රිඹහභහර් ළනීභ,   
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ජහති ඳර්ගේා ේගේරනඹක් 

ඳළළමනගණභ, ශ්රී රංහගව යහ තඵහ ළනීගේ 

වහ ැකයා ආඹතන තුශ ිනටින ශභහ 

ගශහගේ ගොදුරු ඵට ඳමන වන් වඳුනහ 

ළනීභ ේඵන්ධීයාඹ වහ ංගණධහනඹ ඹන 

හර්ඹඹන් භහගර චිත ර්ඹ තුශ 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි.  
 

ඳර්ගේණ වහ වීඩිගඹ  ඳට නිර්භහණඹ 
 

ශභහ අිනතීන් සුයක්ෂිත කිරීභ වහ දරුන්ට 

ශභහ අිනතිහිනේ පිළිඵ සුවදීයලි අයුරින් 

දළනුමන බහඹක් රඵහ දීභ අයමුණු ය ගන 

ගමනභහ 4 ක් ඹටගමන වීඩිගඹ  ඳට 4 ක් 

නිර්භහාඹ කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 1.81 ක් 

ළඹ ය තිබණි. එභ වීඩිගඹ  ඳට 2018 ජනි 

25 දින න ගණටමන කිිනදු පුහුණු ටයුමනතක් 

වහ ගඹොදහ ගන ගනොතිබුණි. 

 

ශමුන්ට ආධහය මුද්ව ගනො ගගවීභ  

ජහති ශභහ ංර්ධන අයමුදගල් 

භහර්ග ඳගශල ංග්රවඹ අනු ශභහ 

ංර්ධන අයමුදර පිහිටුවීගේ අයමුා යුද 

හතහයාඹ වහ ගනමන සබහගණ 

ආඳදහන් නිහ තභ ගදභහපිඹන් ගව  

බහයරුන් අහිමි ව දරුන්ට ගභන්භ 

ආර්ථි දුසයතහ නිහ තභන්ගේ අධයහඳන 

ටයුතු අණ්ඩ යගන ඹහභට වහ වජ 

කුරතහ වහ ගනමන දක්තහ ර්ධනඹ ය 

ළනීභට ගනොවළකි ව ශ්රී රහංකි දරුන්ට 

මරයභඹ ආධහය රඵහ දීභ ගව. භහගර චිත 

ර්ඹ අහන න ගණට ජහති ශභහ 

ංර්ධන අයමුදගල් රු.මිලිඹන 5.6 ක් 

ඳළළතුණි. එභ අයමුදල් ශමුන්ට ආධහය 

ගවීභ වහ ගඹොදහ ගන ගනොතිබුණු අතය, 

2015, 2016 වහ 2017 ර්රද කිිනදු ආධහය 

මුදරක් ශමුන් ගත ගවීභට අයමුදර 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 

 

 

ජහතික ශභහ ආයක්ක ප්රතිඳත්තිඹ 

නීතිගත ගනොරීමභ    
 

ජහති ශභහ ආයක් අපතහරිඹ පිහිටුහ 

ර් 20 ක් ත වී තිබුාමන, ජහති ශභහ 

ආයක් ප්රතිඳමනතිඹ නීතිත කිරීභට 

භහගර චිත ර්ගේ දී ද අගඳොගවොමන වී 

තිබුණි.   

 

ඳළමිකණිලි වහ විඳුම් රඵහදීගම් 
ප්රභහදඹ  
 

2017 ර්ගේදී ජහති ශභහ ආයක් 

අපතහරිඹ ගත ඳළමිණිලි 9,014 රළබී තිබුණි. 

2018 ගඳඵයහරි 15 දින න ගණට ඳළමිණිලි 

2,613 ක් ගණහ තිබුණි. ඒ අනු රළබුණු 

ඳළමිණිලිලින් ිනඹඹට 71 ක් ගණහ 

ගනොතිබුණි. 2011 – 2015 හරඹ තුශ රළබී 

තිබ ඳළමිණිලි 63,189 කින් ිනඹඹට 55 ක් 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන ගණහ 

ගනොතිබුණි. අපතහරිඹ ගත යක් ඳහහ 

රළගඵන ඳළමිණිලිරට ේඵන්ධ ගතොයතුරු 

ැකස ය හර්තහ කිරීභට ප්රහගශීයඹ වහ දිස්රික් 

නිරධහරින්ගේ ඇති අහර්ඹක්භතහඹ, 

ගතොයතුරු ළවීභ වහ ගණභර්ලන ටයුතු 

පිළිඵ ඳසු ගණඳයේ ගනොකිරීභ වහ නිින 

අධීක්ාඹක් ිනදු ගනොකිරීභ ඹනහදිඹ නිහ 

ගනොගණහ ඇති ඳළමිණිලි ංයහ සීග්රගඹන් 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. එගභන්භ 2016 ර්ගේ 

ිනට ප්රහගශීයඹ  ශභහ ආයක් නිරධහරි 

තනතුරු 100 ට අපත ංයහක් 

පුයප්ත ඳහඩු ඳළති අතය, එභ ඵහ ළනීේ 

වහ ගත යහ මන නිරධහරින් 116 ගදගනකු 

ගත යහ මන ඵට 2017 ගදළේඵර් 14 දින 

ලිපි ඹහ තිබ අතය, 2018 ජනි 30 දින න 

ගණටමන ඵහ ගන ගනොතිබුණි. ශභහ 

ආයක්හ තවවුරු කිරීභට ේඵන්ධ ගභභ 

නිරධහරින්ගේ පුයප්ත ඳහඩු ඳළතීභ ද ඳළමිණිලි 

ගණඳීභ ප්රභහද වීභට ගවේතු වී තිබුණි. 
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මු්ව ශභහවිඹ ංර්ධන යහඳෘතිගේ 

ක්රිඹහකහයකම් ළරළසුම් කශ ඳරිදි ු ක 
ගනොරීරිභ 
 

ශ්රී රංහ තුශ ඉවශ ගුාමනගඹන් යුමන මුල් 

ශභහගණඹ ංර්ධනඹ කිරීගේ අයමුණින් 

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 50  ගර  ඵළංකු ාඹ 

ආධහය ඹටගමන මුල් ශභහගණඹ ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබුණි. 2017 ර්ඹ 

වහ යහඳෘතිගේ ටයුතු ඉටු කිරිභ වහ 

රු.මිලිඹන 750  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ඉන් රු.මිලිඹන 523 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

මුල් ශභහගණඹ ංර්ධන භධයසථහනර 

හර්ෂි ශභහ ංර්ධන ඇයීභ, ආර්ථි 

අඳවසුතහ ඇති දරුන් වහ ගඳය ඳහල් 

හසතු වනඹ රඵහ දීභ, අඩු ප්රතිරහබ හිත 

ප්රගශලර මුල් ශභහගණඹ ංර්ධන 

භධයසථහන 12 ක් සථහඳනඹ කිරීභ, ප්රහථමි 

ගශ්රේණිර ඳහල් ගුරුරුන්,  ගඳය ඳහල් 

ගුරුරුන් භඟ අනුත කිරීගේ 

ළඩටවන්, මුල් ශභහගණඹ ංර්ධන 

භධයසථහන ලිඹහඳදිංචි කිරීභ ව ගණපතභමන 

අධීක්ාඹ ව ඇළයීගේ ක්රභඹක් දිඹමන 

කිරීභ ඹන ක්රිඹහහයේ ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 164.40  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුාමන, ළරසුේ ශ ඳරිදි  එභ හර්ඹඹන් 

ඉටු ය ගනොතිබුණි. 
 

මු්ව ශභහවිඹ ංර්ධන ගේහන් 

ළඩිදියුණු රීමභ  

ළගණලි භහන ංර්ධන බහයඹ ඹටගමන 

තුර මුල් ශභහගණඹ ංර්ධන ගේහන් 

ළඩිදියුණු කිරීගේ අයමුණින් මුල් ශභහගණඹ 

ංර්ධන භධයසථහන ඉදිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 98.84  ප්රතිඳහදන රඵහ දී 

තිබුණි. තද, භධයසථහන 06 ට ඒහගේ 

ළඩ නිභ කිරීභට ගඳය රු. මිලිඹන 1.69  

ගල්රේ උඳයා, ලීඵඩු ව 

මුලුතළන්ගින උඳයා රඵහ දී තිබුා 

අතය, ඒහ නිින ඳරිදි ඵඩහ ගනොකිරීගේ 

ගවේතුගන් බහගණතඹට නුසුදුසු තමනමනගේ 

ඳළතුණි. 
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ංචහයක කටයුතු 

 
ශ්රී රංහ ංනහයඹන්ගේ භතගේ 

ැකගදන, අයහජ ව ගණගණධමන අමනදළකීේ 

වහ ගරො ගණශිසධතභ දඳත ගර 

වඳුනහළනීභට අලය ප්රතිඳමනති ස කිරීභ 

භඟින් ශ්රී රංහගව තරුා ප්රජහට ෘජු වහ 

ක්ර ැකකිඹහ අසථහ උදහ කිරීභ භඟින් 

ආර්ථිඹට ඉවශ ගණගශල ගණනිභඹක් ඉඳළයීභ 

ංනහය ටයුතු අංලගේ ප්රධහන අයමුා වී 

තිබුණි. එභ අයමුා ඉටුය ළනීභ වහ 

ංනහය ංර්ධනඹ වහ ක්රිසතිඹහනි ආමි 

ටයුතු අභහතයංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තුක් 

වහ යසථහපිත ආඹතන 04 ක් ගණිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 

 ංනහය ංර්ධන ටයුතු පිළිඵ 

ගණඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් 

වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු ගණඳයේ 

කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 ංනහය ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ කිරීභ 

ව ප්රමිතීන් ේඳහදනඹ කිරීභ. 

 ංනහය නිගඹ ජිතහඹතන ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභ වහ නිඹහභන ටයුතු කිරීභ. 

 ගණගව ත කිරීභ වහ ගණගන දහමනභ 

ඳවසුේ ළඳයීභට අදහශ ටයුතු 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටගමන ඇති ආඹතන 
ගණිනන් ඉවත වන් හර්ඹ බහයඹන් ඉටු 
කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි 
ගණාන ඳරීක්ාරදී ඳවත වන් 
අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  
 

ංචහයකයින්ගේ ඳළමිකණීභ වහ විගේල 

විනිභඹ ුඳළයීභ 
 
භනසහන්ත ගයශල්, හිතහදී ව 

මිත්රීයලි ජනඹහ භඟ ගඳොගවොමන න ජීගණන් 

ව සබහධර්භඹ, ංසෘතිඹ, සඳලහසත්ර, 

ජරඹ ආශ්රිත ගණක්රභහන්ගණත වහ අපර්මනඹ 

මුසු ගණලස ංනහයඹනගේ භනසහන්තභ 

සථහනඹ ගර ආිනඹහගව ප්රමුතභ 

භනහන්තඹ ව ආිනඹහගව ප්රමුතභ 

ගණක්රභහන්ගණත ංනහය භනහන්තඹ ඹනහදී 

කීර්තිභමන ේභහන රඵහ නිමින් තභ 

ප්රතිරඳඹ ඩහ නිමින් භහගර චිත 

ර්ගේදී රු. මිලිඹන 598,356  ගණගශල 

ගණනිභඹක් ශ්රී රංහට දහඹහද යමින් 

ංනහයිනන් 2,116,407 ක් ඳළමිා තිබුණි.   

 

යටක් ලගඹන් මන ශ ංනහය 

ර්භහන්තගඹන් ශ්රී රංහ ඵරහගඳොගයොමනතු 

න්ගන් ඉවශ ගණගශල ගණනිභඹ ඉඳළයීභක් න 

අතය 2017 ර්ගේ දී ගභභ ර්භහන්තගඹන් 

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 3,924.9  ආදහඹේ උඳඹහ 

තිබුණි. එඹ ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් 

භහගර චිත ර්ගේදී ිනඹඹට 11.6 කින් 

ර්ධනඹ වී තිබුණි.  

 

ගගේ ගතමන, භහගර චිත ර්ගේදී 

ංනහය ඳළමිීමභ මිලිඹන 2.1 ක් වී 

තිබුාමන, ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් 

භහගර චිත ර්ගේ ර්ධන ගවඹ ිනඹඹට 

11 කින් අඩු වී තිබුණි. 2017 ජනහරි 

භහගේ ිනට අගප්රේල් භහඹ දක්හ හරඹ තුශ 

ගුන් ගතොටුගඳොගශේ ගොටක් හ 

දළමීභමන, භළින භහගේදී දකුගණ් ඳළති 

ංතුයමන, උතුරු නළගනහිය ව භධයභ 

ඳශහමනර නිඹඟඹන් ඳළළතීභමන, 

ජහතයන්තය ලගඹන් අහිතය ප්රතිපර 

අමනය දුන් ගඩංගු ගය ඹ යහප්ත තිඹ වීභමන 

වහ ර ප්රලසනඹමන ගවේතුවීභ නිහ එභ 

ර්ධන ගවඹ අඩු වී තිබුණි.   
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ඉකුමන ර්ගේ දී ගභන් භ භහගර චිත 

ර්ගේදී ද ප්රධහන ශහඳ ඵහුතයඹ 

ංනහය ඳළමිීමභ ර්ධනඹ ගණඹ. ඒ අනු 

නළගනහිය ආිනඹහගන් ිනඹඹට 4.5 ක් ද 

ඵටහිය යුගය ඳගඹන් ිනඹඹට 5.8 ක් ද දකුණු 

ආිනඹහගන් ිනඹඹට 0.9 ක් ලගඹන් ළඩි වී 

තිබුණි. එගභන්භ යටක් ලගඹන් ඉකුමන 

ර්ගේදී ගභන් භහගර චිත ර්ගේදීද 

ළඩිභ ංනහයිනන් ංයහක් ඉංදිඹහගන් 

ඳළමිා තිබුණි. එභ ප්රභහාඹ 384,628 ක් වී 

තිබුණි. ඊට ඳසු ළඩිභ ංනහය පිරි වු 

268,952 ගදගනකු භවජන චීන මව 

ආණ්ඩුගන් ඳළමිා තිබුණි. ඉකුමන ර්ගේදී 

වහ භහගර චිත ර්ගේදී ළඩිභ ංනහය 

පිරිගේ ඳළමිීමභ හර්තහ ශ යටල් 10 

වහ ඳළමිණි ංනහයිනන් ාන ඳවත 

වන් රඳ ටවන 28 හි දළක්ගව.  

 

ඳසුගිඹ ර්ඹ වහ ප්රර්තන ර්ගේදී 

ංනහයිනන්ගේ ඳළමිීමභ රඳ ටවන 27 හි  

දළක්ගව. 

 

 

රඳ ටවන  27 - යටල් අනු ංනහයිනන්ගේ ඳළමිීමභ 

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ ංනහය ංර්ධන අපතහරිගේ දමනත 

 

ගණගශීයඹ ංනහය ඳළමිීමභ ඉවශ ඹහභ 

ගභන්භ, ංනහයඹකුගේ හභහනය ගණඹදභ 

ව ංනහයඹකු ශ්රී රංහගව ත යන 

හභහනය දින ාන ඉවශ ඹහභ ංනහය 

ඉඳළයුේ ර්ධනඹ වීභට ප්රධහන හධඹක් වී 

තිබුණි. 2017 ර්ගේදී ංනහයගඹකුගේ 

හභහනය ෛදනි ගණඹදභ එ.ජ.ගඩො.170.1 ක් 

ව අතය එභ ප්රභහාඹ 2016 ර්ගේදී 

එ.ජ.ගඩො.168.2 ක් වී තිබුණි. ඒ අනු 

ංනහය ඉඳළයීේ කිිනඹේ අනුඳහතඹකින් 

ඉවශ ඹහභ ගගයහි එඹ ඵරඳහ තිබුණි. 

එගභන්භ ංනහයඹකු ශ්රී රංහගව ත 

යන හභහනය දින ාන 2017 ර්ගේ 

දින 10.9 ක් ව අතය එඹ ඉකුමන ර්ගේ දින 

10.2 ක් ගණඹ. එගවමන 1987 ර්ගේ 

ංනහයඹකු ශ්රී රංහගව ත යන 

හභහනය දින ාන 13.2  භඟ 

ළඳීගේදී එභ ඉරක්ඹට රඟහ වීභට 

භහගර චිත ර්ගේදීද ගනොවළකි වී තිබුණි.  

ශ්රී රංහ ගර  ංනහය ර්භහන්තගේ 

උච්නතභ සථහනඹට ැකගන ඹහභට 2017 

ර්ගේදීද ංනහය ංර්ධන අයමුදලින් 

රු.මිලිඹන 3,924  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. ශ්රී රංහ ංනහය ංර්ධන  
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අපතහරිඹට එභ ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 14 

ක්ද, ශ්රී රංහ ංනහය ප්රර්ධන 

හර්ඹහංලඹට ිනඹඹට 70 ක්ද, ශ්රී රංහ 

ංනහය වහ ගව ටල් ශභනහයා 

ආඹතනඹට ිනඹඹට 12 ක්ද වහ ශ්රී රංහ 

ංනහය ේගේරන හර්ඹහංලඹට ිනඹඹට 4 

ක් ලගඹන් ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  

ංනහය ංර්ධන අයමුදරට අභතය 2017 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුගන් 

ංනහය ංර්ධන ටයුතු වහ ංනහය 

ංර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි ආමි ටයුතු 

අභහතයහංලඹ ගත රු.මිලිඹන 618  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  

2005 අං 38 දයන ංනහය ටයුතු ඳනත 

භඟින් ශ්රී රංහ ංනහය ංර්ධන 

අපතහරිඹට, ශ්රී රංහ ංනහය ප්රර්ධන 

හර්ඹහංලඹට, ශ්රී රංහ ංනහය වහ ගව ටල් 

ශභනහයා ආඹතනඹට වහ ශ්රී රංහ 

ංනහය ේගේරන හර්ඹහංලඹට ඳයහ 

ඇති හර්ඹඹන් වහ ර්තයඹන්ලින්, ශ්රී 

රංහ ංනහය ංර්ධන අපතහරිගේ 

ලිඹහඳදිංචි ගනොවී නහරිහ ගව  ංනහය 

ගේහන්හි නියත න ඹේ තළනළමනගතකු 

ගව  තළනළමනතන් යදට යදරු කිරීභට 

රීති ඳළනවීභ, ංනහය ර්භහන්තඹ ගව  ඒ 

ආශ්රිත ගනමන ර්භහන්තරට අදහශ 

ගශීයඹ වහ ජහතයන්තය ලගඹන් පිළිමන 

ප්රමිත ළඩි දියුණු කිරීභ, ඵරහමනභ කිරීභ වහ 

ඳමනහගන ඹහභ වහ ංනහය 

යහඹඹන්ට ඵරඳත්ර රඵහ දීභ ංනහය 

ර්භහන්තඹට වඹ දීභ වහ ආඹතන ව 

යහඳහය පිහිටුවීභ ඹන හර්ඹඹන් ඉටු ය 

ගනොතිබුණි.  

ංචහයක ආකර්ණඹන්  ංර්ධනඹ 

රීරිභ  

 

ංනහය ංර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි ආමි 

ටයුතු අභහතයහංලඹ ගත ංනහය 

ආර්ාඹන් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 568  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට ඉන් රු.මිලිඹන 

162.3 ක් ගවමන රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 28.5 ක් ඳභාක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි.  

 

ංචහයක ගම්භහන ංර්ධනඹ රීරිභ  
  
ංනහය ේභහන ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 25  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුාද ර්ඹ අහන න 

ගණට රු.556,828 ක් ඳභාක් උඳගඹ ජනඹ 

ය තිබුණි. ගභභ යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභට 

ප්රථභගඹන් එඹ ක්රිඹහට නංන අයුරු 

ේඵන්ධගඹන් ව ප්රතිඳමනති භහරහක්   

භහර්ග ඳගශලඹක් ස ය අනුභත ය 

ගන ගනොතිබුණි. 

 

අඳගභන ඵදු අඹ ගනොරීරිභ  

2003 අං 25  දයන  මුදල්  ඳනගමන 2(ආ) 

උඳන්තිඹ අනු  ශ්රී රංහගන් පිටමන  

නළව භගින් භන් න්නහ භගීන් ගනුගන් 

නිකුමන  යන  ෆභ  ටිට්  ඳතකින්භ   ඵදු   

අඹය  ඉන්  ගොටක්  ශ්රී රංහ ංනහය 

ංර්ධන අපතහරිඹ  ගත  ගප්රේාඹ  ශ 

යුතු තිබුාමන එගේ භන් ශ භගීන්ගන් 

ඵදු  අඹය  අපතහරිඹ  ගත  එහ  

ගනොතිබුණි. 2017 ර්ගේදී භඟීන් 27565 

ක් පිටමනවී තිබුාමන, ඒ ගනුගන් එක් 

භගිගඹකුගන් එ.ජ.ගඩො.1.66 ක් ඵළගින් 

අයමුදරට රළබිඹ යුතු රු.මිලිඹන 6.41  

අඳභන ඵදු ආදහඹභ අඹ ය ළනීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  

යජගේ ප්රම්ඳහදන 

භහර්ගග ඳගේලඹන්ගගන් ඵළවළය 

කටයුතු රීරිභ  

2017 ළප්ත තළේඵර් 16 දින ිනට 26 දින දක්හ 

ප්රංලගේ ඳළළමනව ජහතයන්තය ප්රංල ංනහය 

ගගශදඳර ගනුගන් රු.මිලිඹන 35  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. එහි ගගශ කුටිඹ 

නිර්භහාඹ වහ ඉදිකිරීභ ගනුගන්  



234 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 


ංච
හය
ක
 ක
ට
යු
තු
  
 

රු.මිලිඹන 8.24 ක් වහ නළටුේ ණ්ඩහඹභක් 

ඳඹහ ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 1.03 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. මීට අදහශ ළඳයුේරුන් 

ගත යහ ළනීගේදී යජගේ ප්රේඳහදන 

භහර්ග ඳගශල ංග්රවගේ ගණපතගණධහනරට 

අනු ටයුතු ය ගනොතිබුණි.    

අනුභත කහර්ඹ භණ්ඩරගඹන් බහහිය 

ගනත් කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් ඳත් කය 

ගළනීභ  

ංනහය ප්රර්ධන ටයුතු වහ ගණගශල 

යටර සථහපිත ශ්රී රංහ දත භණ්ඩරරට 

අනුයුක්ත හණිජ ගදඳහර්තගේන්තුගව 

හණිජ නිරධහරිගඹකු වහ ආඹතනගේ 

අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹට ඇතුශමන (එක්මන 

යහජධහනිගේ ගශඳර ටයුතු වහ) 

නිරධහරීන් තිගදගනකු ඳමනය තිබුණි. නමුමන 

ශ්රී රංහ ංනහය ප්රර්ධන හර්ඹහංලගේ 

රභාහහරීමනඹ ගණිනන් අනුභත හර්ඹ 

භණ්ඩරඹට ඇතුශමන ගනොව අධයක් 

තනතුයක් වහ ංනහය ප්රර්ධන නිරධහරි 

තනතුයක් වහ අගණපතභමන ඳරිදි ගොන්ත්රහමන 

වහ අනිඹේ ඳදනේ භත ඳමනවීේ රඵහදී තිබුණි. 

එභ ඳමනවීේ ඳදනේ යගන ළටුප්ත , 

ප්රහවන, ගල්කුලී,  දුයථන වහ  අතිහර 

දීභනහ වහ ගනමන දීභනහ ලගඹන් ශ්රී රංහ 

ංනහය ප්රර්ධන හර්ඹහංලඹ ගණිනන් 

රු.මිලිඹන 179.44  අයපිරිභළසුේදහයී 

ගනොන ගවීභක් ය තිබුණි.  
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නහගරික ංර්ධනඹ 
 
ඵසනහහිය ශහඳඹ ව අගනකුමන භවහනය 

ආර්ථි, භහජ ව ංසෘතිභඹ 

ලගඹන් දියුණු ප්රජහගන් භන්ගණත අති 

නවීන හසතු ගණදයහනුකර නය ගර 

නිර්භහාඹ කිරීභ ගභභ ක්ගේත්ර ගඹන් 

අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ 

ප්රථිපරඹ අමන ය ළනීභ වහ භවහනය වහ 

ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 02 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 

ගණඹන්ට අදහශ යසථහපිත 

ආඹතනඹන්හි ගණඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන්  වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳසු ගණඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ  

 ගොට්ටහ, ඩුගර ව ඩත නය  

ංර්ධන යහඳෘතිඹ ව ඒ ආශ්රිත 

ටයුතු   

 නහරි ප්රගශලර ආර්ථි, හභහජි 

ව ගබෞති ංර්ධනඹ ඒහඵශධ 

ගණපතභමන ගර ප්රර්ධනඹ කිරිභ වහ 

නිඹහභන ටයුතු   

 නහරි කන අඳද්රය ශභනහයාඹ  

 ඳවමන බිේ ගොඩකිරිභ ව ංර්ධනඹට 

අදහශ ටයුතු  

 නහරි ප්රගශලර පිහිටි ගේහ වහ 

ඳවසුේ අඩු ප්රගශල ව ගුරු බිේ  

ගඳොදු ළරළසභට අනු ංර්ධනඹ 

කිරීභට අලය භඟගඳන්ගණභ 

 ජහති ගබෞති ළරසුේ වහ ප්රහගශීයඹ 

ගබෞති ළරළසුේ පිළිගඹර කිරිභ  

 ඒහඵශධ නහරි ංර්ධනඹන් 

වති කිරිභ වහ ජහති ගබෞති 

ළරළසුේ ඳදනේ යගන ිනඹළු 

ඉදිකිරිේ ටයුතු ගභගවඹවීභ වහ 

නිඹහභනඹ කිරිභ  

 අභහතයහංලගේ ගණඹ ඳථඹට අඹමන 

ආඹතනඹන්හි ඳළළරී ඇති අගනකුමන 

ිනඹළුභ ගණඹඹන්ට අදහශ ටයුතු 

  අභහතයහංලගේ ගණඹ ඳථඹට අඹමන 

ආඹතන අපතක්ාඹ  

නහගරික ංර්ධනඹ කශ යුතු කශහඳ 

වඳුනහ ගළනීභ 

1978 අං 41 දයන නහරි ංර්ධන 

අපතහරි ඳනගමන 3 න්තිඹ අනු දිිනගන් 

නහරි ංර්ධනඹ ශ යුතු ශහඳ 

වඳුනහළනීභ ව එභ ශහඳ වහ 

ංර්ධන ළරළසුේ පිළිගඹර කිරිභ නහරි 

ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණට 

නහරි ංර්ධන ශහඳ 243 ක් 

වඳුනහගන තිබුාද, එිනන් ංර්ධන 

ළරළසුේ ශහඳ 40 ක් ඳභාක් පිළිගඹර 

ය තිබුණි.  

උඳහඹ භහර්ගික නගය ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ 

උඳහඹශිලි නය ංර්ධන යහඳෘතිඹ,ශ්රී 

රංහගව වබහගිමන නය ශහඳර 

ගත යහමන නහරි ගේහ ව ගඳොදු 

නහරි සථහන ළඩිදියුණු කිරීගේ අයමුා 

ඇති ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

ඹටගමන වබහගිමන නය ශහඳ ගර 

භවනුය නයඹ, හල්ර නයඹ 

ගත යහගන තිබුණු අතය යහඳෘතිගේ මුරය 

ගිගණසුභ අනු යහඳෘතිඹ ඇසතගේන්තුත 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 25,162.5 ට භහන 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 192.8 ක් වී තිබුණි. එභ 

පිරිළගඹන් රු.මිලිඹන 19,257 ට භහන 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 167 ක් ජහතයන්තය 

ංර්ධන ංභඹ ගණිනන් රඵහදීභට එඟ ගණ 

තිබුණි. 2017 භළින භහගේ ිනට ගභභ 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබුණු අතය 2019  
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 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට යහඳෘතිඹ 

අන් කිරිභට නිඹමිත තිබුණි. ඹහඳනඹ 

නය ංර්ධනඹ කිරිගේ ටයුතුද ගභභ 

යහඳෘතිඹ වහ රහ තිබුණු මුරය 

ප්රතිඳහදනලින් ආයේබ ය තිබුණි.  

යහඳෘතිඹ ඹටගමන න නය ංර්ධන 

ටයුතු  2021 ර්ඹ න ගණට නිභකිරිභට 

නිඹමිත තිබුණි. ගභභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීගේදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 

විධිවිධහනරට ඳටවළනි උඳගේලකරුන් 

ඵහ ගළනීභ  

 

2016 භහර්තු 24 දිනළති අං 01 2016 දයන 

ශභනහයා ගේහ නක්රගල් 8.1 ගේදඹ 

ප්රහය, මුරය ගිගණසුගේ ව යජගේ 

ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශලර දවන් 

ගණපතගණධහනරට අනුකර උඳගශලිනන් 

ඵදහත යුතු තිබුණි. එභ නිඹභඹන් 

අනුභනඹ ගනොය භහගර චිත ර්ගේදී 

උඳගශලරුන් 11 ගදගනකු ඵදහගන 

එතු රු.මිලිඹන 36  ළටුප්ත  වහ දීභනහ 

ගහ තිබුණි.  

 

යහඳෘතිගේ කහර්ඹහධනඹ අඩුවීභ  

 

ගභභ යහඳෘතිඹ වහ ාඹ ප්රදහනඹ යනු 

රඵන නිගඹ ජිත ආඹතනඹ ගණිනන් 

රු.මිලිඹන 27,507 ට භහන 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 202  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ න 

ගණට යහඳෘතිඹ ආයේබ ය ර් 3 ½  

ඳභා හරඹක් ත වී තිබුාමන, ඒ න ගණට 

රහ තිබුණු ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 11 ක් 

න රු.මිලිඹන 3,421.72 ට භහන 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 23.16 ක් ඳභාක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ ප්රධහන ලගඹන් 

යහඳෘතිගේ හර්ඹඹන් භහින, හර්තුභඹ වහ 

අර්ධ හර්ෂි ලගඹන් ගන්ය ගන 

ඉරක් නිඹභ ය ක්රිඹහහරි ළරසුේ 

පිළිගඹර ගනොකිරිභ නිහ යහඳෘතිගේ 

හර්ඹහධනඹ ඉතහභ අඩු භට්ටභ 

ඳළළතුණි.   

 

ුඩම් අත්ඳත් කය ගළනීභට වහ නළත 

ඳදිංචි රීමභට විධිභත් ළරළසභක් පිළිගඹර 

ගනොරීරිභ  

 

ඉඩේ අමනඳමන යළනීභ වහ නළත ඳදිංචි 

කිරිගේ හර්ඹඹන් දවහ ගණපතභමන ළරළසභක් 

පිළිගඹර ය ගනොතිබීභ නිහ භහගර චිත 

ර්ගේදී ඹහඳනගේ නය ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ දවහ රහ තිබුණු රු. මිලිඹන 

335 ට භහන එ.ජ.ගඩො. 2.17  

ප්රතිඳහදනගඹන් රු.මිලිඹන 44.72 ට 

භහන එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 0.29 ක් ඳභාක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි.  

 

පිරිනභහ තිබුණු ගකොන්ත්රහත්තු නිඹමිකත 

දිනඹන්රදී ආයම්බ ගනොරීරිභ  

 

භහගර චිත ර්ගේදී භවනුය, හල්ර වහ 

ඹහඳනඹ ඹන නයර පුනරුමනථහඳන ළඩ 

ටයුතු වහ ගොන්ත්රහමන 87 ක් රු.මිලිඹන 

19,623  ඇසතගේන්තුත පිරිළඹට 

ගොන්ත්රහමනතු පිරිනළමීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

එභ ගොන්ත්රහමනලින් එතු රු.මිලිඹන 

8,289 ක් වු  ගොන්ත්රහමනතු 34 ක් 

ගොන්ත්රහමනරුන්ට පිරිනභහ තිබුණි. 

ගගේ වුද, ළරළසුේ ශ ඳරිදි රු.මිලිඹන 

1,065 ට පිරිනභහ තිබුණු උඳ යහඳෘති 25 

ට අදහශ  ගොන්ත්රහමනර ළඩ, නිඹමිත 

දිනඹන්හි  ආයේබ ය ගනොතිබුණි. 
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ඇසතගම්න්තුගත පිරිළඹ ුක්භහ 

ගකොන්ත්රහත්තු පිරිනළමීභ 
  

භවනුය නය ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටගමන 

භවගය වර ධර්භහගල  භහත ව 

ටුසගතොට, භඩර, දින භහර්ඹ ඹන 

ගොන්ත්රහමන ගදගහි ඉංජිගන්රු 

ඇසතගේන්තුර ටිනහේ  පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 911 ක් වහ රු.මිලිඹන 2,156 ක් වී 

තිබුාමන, එභ ඇසතගේන්තුත ටිනහේ 

ඉක්භහ පිළිගලින් රු.මිලිඹන 727 ට වහ 

රු.මිලිඹන 1,615 ක් ළනි ළඩි 

ටිනහේරට ගොන්ත්රහමනතු පිරිනභහ 

තිබුණි. ගභභ ගොන්ත්රහමනර 

ඇසතගේන්තුත පිරිළඹ වහ ගොන්ත්රහමන 

පිරිනළමිේර ටිනහභ අතය ළපී 

ගඳගනන ගණලහර ගණනරනඹන් දවහ ගවේතු 

ගණානඹට ඳළවළදිලි ය ගනොතිබුණි. 

එගේභ ඉවත ගොන්ත්රහමන 02 ක් දවහ 

එතු මිලිඹන 351  ළඩ ආයේබ කිරිගේ 

අමනතිහයේ ගොන්ත්රහමනරුන් 

ගදගදගනකු ගත මුදහවළය තිබුාද, 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණට 

ඒහගේ ප්රතිඹ  ිනඹඹට 30 ට ඩහ අඩුවීභ 

නිහ රඵහ දී තිබුණු අමනතිහයේ නළත 

අඹය ළනීභට ගනොවළකිවී තිබුණි.   

 

ළඩ ආයම්බ රීමගම් අත්තිකහයම් ගගහ 

තිබුණත් ආයම්බ ගනොකශ ගකොන්ත්රහත්තු 

 
භවනුය භවහනය බහ යථහර 

ළඩිදියුණුකිරිගේ ගොන්ත්රහමනතු ඹටගමන 

ගොන්ත්රහමන ගිගණසුේ අමනන් කිරිභට ගඳය 

ව ගොන්ත්රහමන ප්රදහනඹ කිරිගේ ලිපිඹ 

රඵහදීභට ගඳය ළඩ ආයේබ කිරිගේ 

අමනතිහයේ ගර රු.මිලිඹන 49 ක් රඵහ දී 

තිබුණි. 2018 අගප්රේල් 30 දින න ගණටමන 

ගොන්ත්රහමනතුගව ටයුතු ආයේබ ය 

ගනොතිබුණි. තද ගොන්ත්රහමනරුගේ 

වළකිඹහන්, හර්ඹහධනඹ ළරකිල්රට 

ළනීගභන් ගතොය භවනුය ගටොමිලීන් 

උදයහනඹ ළඩිදියුණු කිරිගේ ගොන්ත්රහමනතු 

දවහ ළඩ ආයේබ කිරිගේ අමනතිහයේ ගර 

හරි 02 ක් භගින් එතු රු.මිලිඹන 

58.82 ක් ගහ තිබුණි. එගේභ 

ගොන්ත්රහමනතුට අදහශ මුලි නිර්භහා 

ළරළසුේර අඩුඳහඩු ගවේතුගන් රු.මිලිඹන 

27  අතිගර් මුදරක් ළඹ කිරිභට ිනදුගණ 

තිබු අතය ගොන්ත්රහමන හරඹද තමන භහ 

03 ½  කින් දීර්ක කිරිභට ිනදු ගණ තිබුණි.  

 

ප්රම්ඳහදන කටයුතු ආයම්බ රීරිභට 

ගනොවළරීවීභ  

 
යහඳෘතිඹ දවහ ප්රේඳහදන ළරළසභක් 

පිළිගඹර ය ගනොතිබීභ නිහ 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 44.33 ක් ඇසතගේන්තුත 

පිරිළඹක් ඹටගමන වු ප්රේඳහදන 105  

ටයුතු භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ආයේබ කිරිභට ගනොවළකි වී තිබුණි.  

 

ප්රම්ඳහදන කටයුතු අන් ගනොරීරිභ  
 

භවනුය නයගේ ර්හ ජරඹ ඵළඹහගේ 

හණු ඳශධතිඹ ඉදිකිරිභ වහ රු.මිලිඹන 

950  ඇසතගේන්තුත පිරිළඹක් ඹටගමන 

ව ගොන්ත්රහමනතු දවහ ප්රේඳහදන ටයුතු 

2015 ර්ගේදී ආයේබ ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණටමන එභ 

ප්රේඳහදන ටයුතු අන් ය ගනොතිබුණි.  

 

ණඹ ප්රදහනඹ කයන ආඹතන විසින් ණඹ 

ඳවසුකම් කඳහ වළරිභ 
 

ළටගේ ජර පිරිඳවදු ඹන්ත්රහහයඹ 

ප්රතිංසයාඹ කිරිගේ ගොන්ත්රහමනතු 

රු.මිලිඹන 899 ට ප්රදහනඹ කිරිගභන් 

අනතුරු ගොන්ත්රහමනරුගේ ගඹ යතහඹ 

වහ සුදුසුේ පිළිඵ ඇති වු ළටළු භත 

නළත රංසු ළදවීභට ප්රේඳහදන අභිඹහනනහ 

මිටු තියාඹ ය තිබුණි. එභ තමනමනඹ 

ඹටගමන ගභභ ර්තය දවහ රහ තිබුණු 

මුරය ඳවසුේ ාඹ රඵහගදන නිගඹ ජිත 

ආඹතනඹ ගණිනන් ේපුර්ාගඹන්භ ඳහවළය 

තිබුණි. ගේ නිහ ළටගේ ජර පිරිඳවදු 

ඹන්ත්රඹ පිරිිනදු කිරිභ නළතී තිබුණි.  
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 මුරය අලයතහන් පිළිඵ දුර්ර 

පුගය කථනඹන්  

 

යහඳෘති ටයුතුර අඩු ප්රතිඹ ව මුරය 

අලයතහඹන් පිළිඵද යන රද දුර්ර 

පුගය ථනඹන් ගවේතුගන් රු.මිලිඹන 

634.5 ට භහන එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 4.26 ක් 

යහඳෘතිගේ ගණගලේ ගඩොරර් ගිණුගේ භහ 6 

ට ළඩි හරඹක් මුළුල්ගල් ප්රගඹ ජනඹට 

ළනීගභන් ගතොය යහගන තිබුණි.  

 

ළරළසුභරීන් ගතොය කලි හවන බහවිතහ 

රීරිභ  

 

යහඳෘතිඹ දවහ භට උඳරිභ ලගඹන් 

කිගර මීටර් 2500 ක් ධහනඹ ශ වළකි න 

ඳරිදි කුලී ඳදනභ භත ගභ ටර් යථ රඵහගන 

තිබුණි. එභ හවනලින් භවය හවන 

ධහනඹ ශ වළකි තිබුණු දුය ප්රභහාඹ ඩහ 

එතු කිගර මීටර් 75,249 ක් ඳභාක් 

අඩුගන් ධහනඹ ය තිබුණි. තමන භවය 

හවන ධහනඹ ශ වළකි තිබුණු දුය 

ප්රභහාඹ ඉක්භහ එතු කිගර මීටර් 

133,841 ක් ධහනඹ කිරිභ නිහ රු.මිලිඹන 

7.15  අතිගර් ගණඹදභක් ය තිබුණි. 

ගභගේ කුලී ඳදනභ භත රඵහ මන හවන 

උඳරිභ හයඹක්භතහඹකින් වහ භනහ 

ළරළසුභකින් ගතොය ධහනඹ ගනොකිරිභ 

නිහ අතිගර් ගණඹදභක් කිරීභට යහඳෘතිඹට 

ිනදු වී තිබුණි.   

 

මුලික විභර්ලන වහ ඳරිය ඵරඳෆම් පිළිඵ 

ඇගළයීම් ගනොරීරිභ  

  

හල්ර ගොටු ඳවුය ප්රතිංසයාඹ කිරිගේ 

හර්ඹගේදී මුලි ගණභර්ලන වහ ඳරිය 

ඵරඳෆේ පිළිඵද ඇයීභක් ිනදු ගනොය 

උඳගශලඹන් ගණිනන් උඳගශලන හර්තහ 

පිළිගඹර ය තිබුණි.  එකී හර්තහ ඳදනේ 

යගන ඉදිරි ංර්ධන ටයුතු ව 

ප්රතිංසයා ටයුතු ිනදුකිරීභට 

ගනොවළකිවී තිබුණි. ගගේවුද, එභ හර්තහ 

පිළිගඹර කිරිභ දවහ උඳගශලරුන්ට 

රු.මිලිඹන 60 ක් ගහ තිබුණු ඵළගණන් එභ 

ගණඹදභ නිසපර වී තිබුණි.  

 

ඌන උඳගඹ ජිත ත්කම්  

 

යහඳෘතිඹ ගණිනන් භහගල්චිත ර්ගේදී 

එතු රු.මිලිඹන 195 ට ඹන්ත්ර වහ 

උඳයා මිරදී ගන භවනුය වහ හල්ර 

භවනය බහරට වහ හරිභහර් 

ගදඳහර්තගේන්තුට බහයදි තිබුණි. එභ 

මනේ උඳගඹ ජනඹ කිරිගේ ළරළසභක් 

ගනොතිබීභ නිහ මිරදීමන අයමුණු දවහ 

බහගණතහ කිරිගභන් ගතොය එභ මනේ 

බහයදුන් ආඹතනඹන්හි ඳරිශ්රර 2018 

අගප්රේල් 30 දින න ගණටමන ඌන උඳගඹ ජිත 

ඳළළතුණි. තද රු.මිලිඹන 120  

පිරිළඹට 2016 ර්ගේදී මිරදී ගන 

තිබුණු ජරනර වහ උඳහං ගතොඹක් 2018 

අගප්රේල් භහඹ න ගණටමන බහගණතඹට 

ගනොගන ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගේ භුමිඹන්හි නිසහර්ඹ 

යහගන තිබුණි.   

 

අනුයහධපුය ඒකහඵේධ නහගරික 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

 

ංසෘති වහ සබහගණ උරුභඹන් 

ැකනිමින් අනුයහධපුය නයගේ 

ගඳෞයහණි වහ නවීයාඹ වු ප්රගශල අතය 

භඵය ංර්ධනඹන් ප්රර්ධනඹ කිරිගේ 

අයමුණින් ගභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිගේ ඇසතගේන්තුත මුළු 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 9779.95 ට භහන 

යුගය  මිලිඹන 62.4 ක් වී තිබුණි. එභ 

පිරිළගඹන් රු.මිලිඹන 8,150 ට භහන 

යුගය  මිලිඹන 52 ක් ප්රංල ංර්ධන 

නිගඹ ජිත ආඹතනඹ ගණිනන් රඵහදීභට එ 

ගණ තිබුණි. 2016 ර්ගේ ආයේබ ශ ගභභ 

යහඳෘතිඹ භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

52.01 ක් ගවමන යුගය  මිලිඹන 0.33 ක් 

ළඹය තිබුණි.  
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භසථ යහඳෘතිගේ හරඹ ආයාඹ න 

ඳරිදි ක්රිඹහහරි ළරළසභක් ගව  භහගර චිත 

ර්ඹ දවහ අඹළඹ ගල්නඹක් පිළිගඹර 

ය ගනොතිබුණි. එගේභ යහඳෘතිඹ භගින් 

යගන ඹනු රඵන ිනගණල් ළඩ දවහ 

ගණසතයහමනභ නිර්භහා ළරළසුභක් ස 

කිරිගේ ප්රභහදඹ භත භහගර චිත ර්ඹ 

දවහ වු ප්රේඳහදන ළරසුභක්ද ස ය 

ගනොතිබුණි. තද ප්රේඳහදන වහ නහරි 

ළරසුේයාඹ පිළිඵද අලය සුදුසුේ වහ 

ඳශපුරුදුේ ගනොභළති නිරධහරින් 

ගදගදගනකු වහය අධයෂරුන් ගර 

ඵදහගන යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරිභට 

ටයුතු කිරිභ භගින් යහඳෘතිගේ ටයුතු 

ප්රභහදවීභට ගවේතු ගණ තිබුණි.    

 

ත්රිකුණහභර දිසත්රික් භවළරළසභ 

පිළිගඹර රීමගම් යහඳෘතිඹ 

්රිකුාහභර දිස්රික්ගේ ෘෂිර්භ 

ඵරලක්ති වහ ංනහය ර්භහන්ත ප්රර්ධනඹ 

කිරීගේ අයමුණින් භවහනය ළරළසභක් 

පිළිගඹර කිරීගේ යහඳෘතිඹක් භවනය වහ 

ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ආයේබ ය තිබුණි. ඒ වහ යජගේ 

ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශලර වන් 

ගණපතගණධහන  අනුභනඹ ගනොය 

ිනංප්ත පුරුගව උඳගශල භහභක් 

යහඳෘතිගේ උඳගශලරුන් ගර ගත යහ 

ගන තිබුණි. ඒ අනු එ.ජ.ගඩො. 982,000  

පිරිළඹට ්රිකුාහභර දිස්රික් භවහ 

ළරළසභ පිළිගඹර කිරීභ වහ ඉකුමන 

ර්ගේදි ගිගණසුභට එශම තිබුණි.  එභ 

ගිගණසුේ ප්රහය භහ 09 ක් තුශ ළරළසුේ 

හර්තහ බහයදිඹ යුතු වුද, 2017 ර්ඹ 

අහනඹ න ගණටමන එකී හර්තහ බහයදි 

ගනොතිබුණි. එගේභ භහගර චිත ර්ඹ 

අහනඹ න ගණට එක්මන ජනඳද ගඩොරර් 

589,200 ක් ගවමන රු.මිලිඹන 90.29 ට 

භහන මුදරක් අසථහ 03 දි ගහ 

තිබුාද, 2018 ජුනි භහඹ අහන න ගණටද, 

්රිකුාහභර දිස්රික් භව ළරළසභ පිළිගඹර 

ය බහයදි ගනොතිබුණි. ගභගේ උඳගශල 

භහභ ගිගණසුේ ප්රහය භහ 09  හරඹක් 

තුශ හරඹ අන් කිරීභට අගඳොගවොමන 

වීභ භත රින් ය අභහතය භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

රඵහ දී තිබුණු අනුභළතිඹන් භඟින් තමන භහ 

08  හරඹක් දිර්කය තිබුණි. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ. 

ළරළසභ පිළිගඹර රීමභ ප්රභහදවීභ නිහ 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ළ කේ වහ දීභනහ ගගවීභ  

ළරළසභ පිළිගඹර කිරිභට රඵහ දී තිබුණු 

හරඹ තුශද ිනංප්ත පුරු භහභ ගණිනන් එභ 

ළරළසුභ රඵහදීභට අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ 2017 ගනොළේඵර් 30 න දින 

නිභ කිරීභට නිඹමිත තිබුාද, ළරළසභ 

පිළිගඹර කිරීගේ ප්රභහදඹ නිහ  2018 ජුලි 31 

දින දක්හ  හර්ඹ භණ්ඩරඹට ළටුප්ත  

ගමින් යහඳෘතිඹ ඳමනහගන ඹහභට ිනදු 

වී තිබුණි.  

ගනත් යහඳෘතිඹරීන් වහ 

ගදඳහර්තගම්න්තු විසින් ළරළසුම් 

පිළිගඹර කය තිබීභ 

ිනංප්ත පුරු භහභ ගණිනන් ළරළසුේ 

පිළිගඹර කිරීභට බහය දී තිබුාමන,  ඵසනහහිය 

රහපීඹ භවහනය ළරළසුේ යහඳෘතිඹ 

භගින්ද, ්රිකුාහභර භවහනය ළරසුේ 

යහඳෘතිඹ ගනුගන් රු.මිලිඹන 1.40 ක් 

ළඹය තිබුණි. එගභන්භ අභහතයහංලඹ 

ඹටගමන ඇති ජහති ගබෞති ළරසුේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් නහරි ංර්ධන 

අපතහරිඹ භගින්ද ළරළසුේ පිළිගඹර ය 

තිබුණි. එභ නය ංර්ධන ළරළසුේ 

ළරකිල්රට ළනීගභන් ගතොය ජහතයන්තය 

උඳගශල භහභක් භඟින් ්රිකුාහභර 

දිස්රික් භවළරළසභ පිළිගඹර කිරීගේ 

ර්තය බහයදී තිබුණි. 
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 ක්ගේත්ර රැසවීභකට වබහගිවීභට ළඹ කශ 

මුදර 

ගභභ යහඳෘතිගේ, යහඳෘති ේඵන්පතහය 

්රිකුාහභර දිස්රික්ගේ ඳළති ගෂේත්ර 

ැකසගණභට වබහගිවීභ වහ ගවලිගොප්ත ටර් 

ඹහනඹක් ගඹොදහගන තිබුණු අතය එකී ගුන් 

භන වහමන ඔහුගේ නහතළන් ආවහයඳහන 

වහ භමනඳළන් ගනුගන් බහණ්ඩහහය 

ප්රතිඳහදනලින් රු.101,622 ක් ළඹ ය 

තිබුණි.  

ගඳොදු ප්රහවන වහ ඵසගේහ ළඩිදියුණු 

රීමගම් යහඳෘතිඹ 

ගඳොදු ප්රහවනඹ වහ ඵසගේහ ළඩිදියුණු 

කිරීගේ යහඳෘතිඹ වහ භහගර චිත 

ර්ගේදී ඳරිපුය ඇසතගේන්තු ගන්කිරිභ 

භඟින් රු.මිලිඹන 200  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

ඉන් රු.මිලිඹන 104.04 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

යහඳෘතිඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 131.33  

ඵළයේරට එශම තිබුණි. ඒ අනු 

භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ න ගණට 

එතු රු.මිලිඹන 235.34  ගණඹදභක් ඇති 

ය ගන තිබුණි. ගගේවුද, 2017 

ර්ගේදී යහඳෘතිගේ අයමුදල් ගඵදහවළරීගේ 

ළරළසභ අනු යහඳෘතිඹ දවහ ළඹයන 

මුළු මුදර රු.මිලිඹන 346.93 ක් ගව. 

භහගර චිත ර්ගේදී ගභභ යහඳෘතිඹ 

භගින් ගඳොදු ප්රහවන ගේහ ළඩිදියුණු 

කිරිභ ගනුගන් ඵස ගේහ දියුණුකිරිභට 

ප්රමුතහ ඵස භංතීරු වදුන්හදිගේ 

ළඩටවනක් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. එක් 

දිලහට අභ ලගඹන් භංතීරු 03 ක් 

ඇතිගණට ඳභාක් ප්රමුතහ භංතීරුක් 

ගන්ය තළබිඹ වළකිඹහ තිබුාමන, ගඵොගව  

භහර්ර භංතීරු 03 ක් ගනොතිබීභ නිහ 

ප්රමුතහ ඵස භංතීරුරට ගභ ටර් ිනල්, 

ගරොරි වහ හර් යථ ඇතුළු කිරිභ ගවේතු 

ගොටගන ප්රමුතහ භංතීරු ක්රභඹ 

ක්රිඹහමනභ වී ගනොතිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේදී යහඳෘතිඹ ගනුගන් ළඹ ශ 

ගණඹදගභන් අගප්ත ක්ෂිත ප්රතිපර රඵහ ළනීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි.   

ඵසයථ ඳහරන ගභගවයුම් භධයසථහනඹ 

ඇතිරීමභ 

භහගර චිත ර්ගේදී ගොට්ටහ භහකුඹුය 

ඵහුගණධ ප්රහවන භධයසථහනඹ තුශ ඵසයථ 

ඳහරන ගභගවයුේ භධයසථහනඹක් සථහපිත 

කිරිභට වහ ිනඹළුභ ගඳෞශලි ඵසයථර 

ජිපිආර්එස ඹන්ත්ර ගණය ඵසයථ භන් 

ඳහරනඹ ගභගවයුේ භධයසථහනඹක් ආයේබ 

කිරිභ වහ රු.මිලිඹන 20  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අහනඹ 

න ගණටමන ඵසයථ ඳහරන ගභගවයුේ 

භධයසථහනඹ සථහපිත කිරීභ වහ ඵසයථර 

ජිපිඑසආර් ගණකිරිභ ිනදුය ගනොතිබුණි.  

ගකොශම අගනගය ආශ්රිත ජරගළ්වගභන් 

ඳසු ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත්න නහගරික 
ඳරියඹ උගදහ වු බහය අයමුදර 
 

ගර  ඵළංකු ගණිනන් එ.ජ.ගඩො.900,000 ක් 

ගවමන රු.මිලිඹන 118.8  ප්රදහනඹක් භත  

ඹගථ ක්ත බහය අයමුදර 2012 ර්ගේදී 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. එභ හර්ඹඹ 2014 

ජුලි 21 දින අන් කිරිභට නිඹමිත තිබුණි. 

එභ දිනගඹන් ඳසු 2017 ජනහරි 31 දින 

න ගණට අසථහ 02 දී ර් 02 ½ කින් 

බහය අයමුදගල් මුදල් උඳගඹ ජනඹ යමින් 

අයමුණු ඉටුය ළනීගේ හරඹ දීර්ක ය 

තිබුණි. ගගේවුද, එභ හරඹ තුශදී ද බහය 

අයමුදගල් මුදල් උඳගඹ ජනඹ කිරිභට 

අගඳොගවොමනවීභ නිහ එ.ජ.ගඩො.172,927 ක් 

ගවමන රු.මිලිඹන 26.55 ක් ගර  ඵළංකු 

ගත ආඳසු රඵහ දීභට ිනදු වී තිබුණි. එගේභ 

බහය අයමුදර ඹටගමන ක්රිඹහමනභ යන රද 

ංතුය අදහනේ තක්ගේරු කිරීභ වහ 

ංතුය අදහනභ අභ කිරිභ පිළිඵද 

ක්රිඹහහරි ළරළසුභක් පිළිගඹර කිරිභ දවහ 

වු උඳගශලන ගේහ දවහ ආඹතනඹක් 

ගත යහළනීභට ප්රේඳහදන ටයුතු ිනදුය 

තිබුණි. ඒ දවහ ර් 02 කුමන භහ 04  
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හරඹක් ත ය තිබුණි. එගේභ ගොශම 

අනය ආශ්රිත ප්රගශලඹන්හි අබයන්තය 

ජරභහර් වහ ළවර ගුාමනඹ තක්ගේරු 

කිරීභ වහ ගතමනබිේ ශභනහයාඹ කිරිගේ 

ළරළසුේ පිළිගඹර කිරිභ දවහ වු උඳගශලන 

ගේහ දවහ ප්රේඳහදන ටයුතුරට 

ර්ඹට ළඩි හරඹක් ත ය තිබුණි. 

එගර ළඩි හරඹක් ත ය අදහශ 

හර්ඹඹ දවහ උඳගශල ආඹතනඹක් 

ගත යහ ළනීගේදී ප්රේඳහදන ඇයීභට අනු 

ඳශමු සථහනඹට ඳමන ISO නළභළති 

ජහතයන්තය ප්රමිති වතිඹද හිමියගන 

තිබු ව ඉවශභ සුදුසුේ හිත හර්ඹ 

භණ්ඩරඹක් හිත , ජහතයන්තය උඳගශලන 

ආඹතනඹ ගනුට ගදන සථහනඹට 

රකුණු රඵහමන උඳගශලන ආඹතනඹට 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ය තිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් රු.මිලිඹන 9.72 ක්  උඳගශලන 

හසතු ගර ළඩිපුය ළඹ කිරිභට ිනදු වී 

තිබුණි. එගේභ 2015 ජුලි 21 දින ිනට 2016 

ජනහරි 18 දක්හ හරඹ තුශ එකී ආඹතනඹ 

ගණිනන් අසථහ 03 දී හරඹ දීර්ක ය 

තිබුණි. ගභභ ගවේතු නිහ අයමුදගල් අයමුණු 

ඉටුයළනීභට ප්රභහදගණ තිබුණි. එගේභ ගභභ 

උඳගශල ආඹතනඹ භගින්  ගොශම 

අනය ආශ්රිත ංතුය ආදහනභ අභ 

කිරිභ දවහ ක්රිඹහහරි ළරළසභක් පිළිගඹර 

කිරිගේ ඳළගක්ජඹ තුශ ආඹතනගේ 

නිරධහරින් පුහුණුකිරිභ වහ ළඩමුළු 

ඳළළමනවීභ ක්රභහනුකර ව ගණපතභමන ිනදුය 

ගනොතිබුණි. ගේ ගවේතු නිහ ංතුය 

අදහනේ තක්ගේරු කිරිභ වහ අදහනේ අභ 

කිරිභ ගනුගන් ක්රිඹහහරි ළරළසුේ 

පිළිගඹර කිරිභ දවහ නළත නළත 

ජහතයන්තය උඳගශලන භහේර වහඹ 

රඵහළනීභට ිනදුගණ තිබුණි. 

 

ගකොට්ටහ, කඩුගර ව කඩත නගය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ  

 

භවගොශම ප්රහවන ජහර ළඩි දියුණු කිරිගේ 

යහඳෘතිඹ ඹටගමන උඳංයනඹක් ගර 

ගොට්ටහ, ඩුගර ව ඩත නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ Township 

Development Component (3K යහඳෘතිඹ) 

ආයේබ ය තිබුණි. ාඹ ගිගණසුභ අනු 2015 

භළින 31 දිගනන් යහඳෘතිඹ අන් ගණඹ යුතු 

තිබුණි. ගගේවුද යහඳෘතිඹ ඹටගමන 

ඉටුකිරිභට ළරළසුේ ශ හර්ඹඹන් නිඹමිත 

හරිනභහගවදී ඉටුකිරිභට අගඳොගවොමනගණභ 

භත ාඹ මුදල් රඵහළනීගභන් ගතොය 

බහණ්ඩහහය ප්රතිඳහදන භත ර්තභහනගේදී 

ගභභ යහඳහතිඹ ක්රිඹහමනභ ගමින් 

ඳළළතුණි. ඒ අනු නිඹමිත හරඹ තුශ 

යහඳෘතිඹ අන් ගනොකිරිභ නිහ 

ර්තභහනගේදී හර්ඹ භණ්ඩරඹට වහ 

ඳරිඳහරන ගණඹදේ ඒහඵශධ අයමුදලින් ළඹ 

කිරිභට ිනදු වී තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට ඒ අනු රු.මිලිඹන 43.4 ක් 

ඒහඵශධ අයමුදලින් ළඹ කිරිභට ිනදු වී 

තිබුණි. යහඳෘතිගේ හර්ඹ භණ්ඩරඹට ළයදි 

ගර ානඹ ය රු.මිලිඹන 1.91 ක් 

ළඩිපුය ළටුප්ත  ගහ තිබුාමන, එගේ ළඩිපුය 

ගහ තිබුණු මුදර අඹය ත යුතු තිබුණි. 

එගේභ යහඳෘතිගේ ටයුතු ඉතහභ භන්දහමි 

ගර නිභ යමින් ඳළළතුණි.  

 

ඵසනහහිය කශහපීඹ භවනගය ළරසුම් 

යහඳෘතිඹ 

 

ඵසනහහිය ශහඳගේ භවහනය ළරළසුේ 

කිරිගේ යහඳෘතිඹ 2015 භළින භහගේදී 

ආයේබ ය තිබුණි. එඹ 2017 ළප්ත තළේඵර් 

භහඹ අහනඹ න ගණට ර් 02 ට ළඩි 

හරඹක් ක්රිඹහමනභ ඳළතුණි. 

ගගේවුද, ගභභ යහඳෘතිඹ ශ්රී රංහ 

ආගඹ ජන භණ්ඩරඹ ව මුදල් වහ 

ක්රභේඳහදන අභහතයහංලඹ භ 2003 වහ 

2004 ර්ර ක්රිඹහමනභ ඳළති අතය එභ 

ර් 02 ට ළඩි හරඹක් තුශ රු.මිලිඹන 

79.85 ක් ළඹ ය තිබුණි. ගගේවුද, එකී 

යහඳෘතිඹ නළත ආයේබ කිරිගභන් ඳසු 

2015 භළින භහගේ ිනට 2017 ළප්ත තළේඵර් 

භහඹ දක්හ හරඹ තුශ රු.මිලිඹන 250.37   
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 ක් යහඳෘතිඹ ගනුගන් ළඹ ය තිබුණි. ඒ 

අනු යහඳෘතිඹ ගනුගන් රු.මිලිඹන 

330.23  භසථ ගණඹදභක් ය තිබුණි. 

ගගේවුද, ගභභ යහඳෘතිගේ ගභගවයුේ 

ටයුතු 2017 ජුලි භහඹ අහන න ගණට 

නිභශ යුතු ඵ 2016 අග සතු 16 දින 

අභහතය භණ්ඩර ගණිනන් තීයාඹ ය තිබුණි.  

 

එභ අභහතය භණ්ඩර තීයාඹට ඳටවළනි 

2017 අග සතු වහ ළප්ත තළේඵර් ඹන භහ 

ගද වහ ළටුප්ත  වහ අගනකුමන ගණඹදේද 

ඇතුළු රු.මිලිඹන 13.08 ක් ඒහඵශධ 

අයමුදලින් ළඹ ය තිබුණි. 2017 ජුලි 11 

දින අභහතය භණ්ඩර ංගශලඹ අනු ගභභ 

යඳෘතිගේ ඉතිරි ෆභ ටයුක්තක්භ 

ඉටුයළනීභට ඵසනහහිය ශහපීඹ ළරළසුේ 

යහඳෘතිඹ නමින් න යහඳෘතිඹක් ආයේබ 

ය තිබුණු අතය එභ යහඳෘතිඹ 

ඳමනහගන ඹන හරයහමුක් ගනොතිබුණි. 

එගේභ ජහති ගබෞති ළරසුේ 

ගදඳහර්තගේන්තුගන් ිනදුයන 

හර්ඹබහයඹභ ගභභ යහඳෘතිගඹන් ිනදුය 

තිබුණු අතය ඵසනහහිය ශහපීඹ භවහනය 

අධීහරිඹ පිහිටුවීගේ ගටුේඳමන ළසීභ වහ 

ඊට ඵරඳහන ඳශහමන ඳහරන අාඳනමන 

ංගල ධනඹ කිරිභ, ඳශහමන ඳහරන ආඹතන 

අතය ඇතින ළටළු ගණදීභ වහ ඵසනහහිය 

ඳශහමන භවනය අපතහරිගේ ුවඹ පිළිඵද 

පුර් ළසුේ පිළිගඹර කිරිභ ප්රධහනභ 

අයමුා වුද, එකී අයමුණින් ඵළවළය 

ටයුතු ය තිබුණි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ගකොශම අගනගය ආශ්රිත නහගරික 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ  

 

ගොශම ජර ගද්ර ණිගේ ගඳ  ප්රගශලගේ 

ජර ළලීේ අඩුකිරීභ ගොශම අනය 

ප්රගශලගේ ඳශහමන ඳහරන ආඹතනර 

ධහරිතහඹ ලක්තිභමන කිරීභ, ගොශම නයඹ 

අරංහය කිරීභ අයමුණු යගන ගභභ 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබුණි. යහඳෘතිගේ 

ඇසතගේන්තුත මුළු පිරිළඹ රු.මිලිඹන 

42,031.44 ට භහන එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 

321 ක් වී තිබුණි. ඉන් එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 213 

ක් ගවමන මුළු පිරිළගඹන් ිනඹඹට 66.35 ක් 

ප්රතිංසයාඹ වහ ංර්ධනඹ දවහ වු 

ජහතයන්තය ඵළංකු ගණිනන් මරයනඹ යන 

අතය ඉතිරි ප්රභහාඹ ශ්රී රංහ යජඹ ගණිනන් 

දයනු රඵින. ගභභ යහඳෘතිඹ 2012 ජුලි 10 

දින ආයේබ ය 2017 ජුනි 30 න ගණට 

නිභකිරිභට නිඹමිත තිබුාද අසථහ 02 

දී යහඳෘතිගේ හරඹ දීර්ක ය තිබුණි. ඒ 

අනු 2020 ජුනි 30 යහඳෘතිඹ නිභවීභට 

නිඹමිත ඇත. ගගේවුද 2017 ර්ඹ 

අහනඹ න ගණට ගර  ඵළංකු ාඹ 

ඹටගමන අයමුදල්ලින් රු. මිලිඹන 12,198 

ට භහන එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 87.7 ක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණු අතය ඊට අභතය 

ශ්රී රංහ යජගේ අයමුදල්ලින් රු.මිලිඹන 

3,691 ක් ගවමන එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 25.7 ක් 

ළඹය තිබුණි. ඒඅනු යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ ය ර් 5 1 5 ට ඳසු ාඹ 

මුදලින් ිනඹඹට 41 ට ආන්න ප්රභහාඹක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 

          

යහඳෘතිඹ ඹටගමන ඉදිශ ඵළශදහන ෛජ 

ගණගණධමන උදයහනගේ ටයුතු නිඹමිත 

ප්රමිතිඹට වහ නිඹමිත ඳරිදි ඉදිකිරිේ ය 

ගනොතිබීභ නිහ ගොන්ත්රහමනරුට 

රු.මිලිඹන 92.07 ක් ළඩිපුය ගහ තිබුණි. 

එගේභ භට්ටක්කුලිඹ හ දුඳත ගයශ 

උදයහනඹ ඉදිකිරිභ වහ න 

ගොන්ත්රහමනතු රු.මිලිඹන 275.78 ක් භත  

ගොන්ත්රහමනරුගකු ගත ප්රදහනඹ ය 

තිබුණි. එභ ගොන්ත්රහමනතු භහ 10  

හරඹක් තුශ නිභකිරිභට ළරළසුේ ය 

තිබුාද, ගයශ උදයහනඹ ඉදිකිරිේ 

නිභකිරිභට ර් 01 ½ ට ළඩි හරඹක් 

තය තිබුණි. එගේභ  නිඹමිත ඉංජිගන්රු 

ළරළසභ අනු ඉදිය ගනොතිබු අතය 

ඉදිකිරිේ ටයුතුර ප්රභහදඹ නිහ අඩුඳහඩු 

47 ක් තිබිඹදී උදයහනඹ ඵහයගන තිබු අතය 

එභ අසථහ න ගණට අඩුඳහඩු පිළිඵද රහ 

ඵළලීගභන් ගතොය ගොන්ත්රහමනරුට  
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රු.මිලිඹන 129.14 ක් ගහ තිබුණි. 

ගොශම අනයඹ ඩහමන ඳරිය හිතහමි 

වහ අරංහයඹ කිරිභ දවහ  යහඳෘතිඹ භගින් 

ග.ගර් ළ ංර්ධනඹ කිරිගේ ගණගණධ 

හර්ඹඹන් දවහ රු.මිලිඹන 1,552.07 ක් 

ළඹය තිබුණි. බහණ්ඩහහය අයමුදල්ලින් 

තමන රු.මිලිඹන 470 ක් ගේ වහ ළඹය 

තිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගගේවුද, ග.ගර්ළ ආශ්රිත නිහ වහ 

ගවොටල්ර අඳද්රය ග.ගර්ළට මුසුවීභ 

ළශළක්වීභට ක්රිඹහභහර් ගනොළනීභ නිහ 

ග.ගර්ළ අට තද දුර්න්ධඹක් ඳළළති 

අතය ග.ගර් ළගව ංර්ධන ටයුතුලින් 

ංනහය යහඳහයඹට ව ශ්රී රහංකිඹන්ට 

ගණගවඹ තකිරිභට සුදුසු ඳරියඹක් ස 

වී ගනොතිබුණි.
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කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු  
 

ග ලීඹ ලගඹන් තයඟහරී ව හිනදහඹ 

යහඳහරි ඳරියඹක් නිර්භහාඹ කිරිභ ගභභ 

ක්ගේත්රගඹන්  අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී 

ඇත. එභ ප්රතිපරඹ අමනඳමන ය ළනීභ වහ 

ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තු 09 ක් වහ යහජය යහඳහය 26 

ක් ගණිනන් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු 

ශ යුතු තිබුණි.   

 ර්භහන්ත වහ හණිජ ගණඹට අදහශ 

ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් ව යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසුගණඳයේ කිරිභ වහ 

ඇළිනභ  

  ර්භහන්ත ප්රර්ධනඹ ව ංර්ධනඹ  

 ගගශද ප්රදර්ලන ඳළළමනගණභ  

 ගශශිඹ ගගශදගඳොර තුශ ඳහරිගබ ගි 

බහණ්ඩ ගුාහමනභ භට්ටගභන් වහ 

හිඟඹකින් ගතොය හධහයා මිරට 

ළඳිනභට අලය ක්රිඹහභහර් ළනීභ   

 1949 අං 6 දයන උස ඳනගතහි 114 

ළනි න්තිඹ ඹටගමන ාඹ ගදන 

ආඹතන අනුභත කිරිභ 

 ඳහරිගබ ගි බහණ්ඩරට අදහශ න 

ජහති මිර ප්රතිඳමනති ේඳහදනඹ ව 

ක්රිඹහන්හි ගඹදවීභ 

 ඳහරිගබ ගි ආයක්ාඹ වහ 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ 

 ශ්රි රංහ වසත ර්භහන්ත නිසඳහදනඹ 

වහ ගභ සතය ංර්ධනඹ වහ ප්රනලිත 

කිරිභ 

 බුශපතභඹ ගශඳර පිළිඵ ජහතයන්තය 

ේමුතිඹ ඳරිඳහරනඹ කිරීභට අදහශ 

හර්ඹඹන්හි ප්රහලන අිනතිඹ වහ ජමන 

බුශපතභඹ ගශඳර  හර්ඹහරගඹහි ප්රහලන 

අිනතිඹ ේඵන්ධ ටයුතු   

 ිනනි ර්භහන්තඹට අදහශ යහජය ේඳමන 

ශභනහයාඹ වහ සුැකකිභ 

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු කිරිභ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත වන් 

ය ඇත.  

 

ඳහරිගබ ගික ආයක්හ තවවුරු රීමභ  

 

භහගර චිත ර්ගේදී අපතහරිඹ ගණිනන් මිර 

රකුණු කිරීභ, ගල්ඵල් කිරිභ වහ ඇිනරීභ 

ේඵන්ධගඹන් ළටලීේ 9,825 ක්  ගවමන 

මුළු ළටලීේ ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 38 ක් ිනදු 

ය තිබුණි. මුළු ළටලීේලින් ිනඹඹට 26.98 

ක් බහණ්ඩර මිර රළිනසතු ප්රදර්ලනඹ 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් වී තිබුණි. නමුමන 

ඳහරිගබ ගි ආයක්හ ේඵන්ධගඹන් ළඩි 

අධහනඹක් ගඹොමු ගණඹ යුතු රකුණු ශ 

මිරට ඩහ ළඩි මිරට බහණ්ඩ ගණකිීමභ, 

බහණ්ඩ වහ ගේහ ේඵන්ධගඹන් ප්රමිති වහ 

පිරිගණතය, නිලසචිත බහණ්ඩ වහ ගේහර මිර 

වහ උඳරිභ මිර නිඹභ ශ බහණ්ඩ අගරගණ 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් වු ළටලීේ මුළු 

ළටලීේලින් ිනඹඹට 14 ක් ළනි අඩු 

ප්රභහාඹක් වී තිබුණි. 

හිඟහිටි ණඹ වහ ගඳොලී අඹකය 

ගනොගළනීභ  

 

මුඳහය ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු 

ඹටගමන ක්රිඹහමනභ න මඳහය ංර්ධන 

අයමුදර වහ මුඳහය අතිරික්ත අයමුදර 

ගණිනන් මඳහය මිති ගත එතු 

රු.මිලිඹන 818.62  ාඹ ප්රදහනඹ ය 

තිබුණු අතය 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණට එභ ාඹ ප්රභහාගඹන් රු.මිලිඹන 

618.01  ාඹ වහ රු.මිලිඹන 208.94  

ගඳොලී හිඟහිටි ඳළළතුණි.  
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භහගර චිත ර්ගේදී ාඹ රඵහමන මිති 

ගණිනන් රු.මිලිඹන 1.73  ාඹ හරි වහ 

රු.මිලිඹන 9.06  ගඳොලී මුදරක් ඳභාක් 

ආඳසු ගහ තිබුණි. හිඟහිටි ාඹ වහ ගඳොලී 

අඹය ළනීභ වහ මඳහය ංර්ධන 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ප්රභහාමන පිඹය 

ගන ගනොතිබුණි. 2017 ර්ගේ ක්රිඹහහරි 

ළරළසභට අනු මුඳහය මිති ගත 

රු.මිලිඹන 20  ාඹ රඵහ ගදන ඵ වන් 

ය තිබුාද, 2015 ජුලි භහගඹන් ඳසු 

කිිනඳු මිතිඹට ාඹ රඵහ දී ගනොතිබුණි.  

 

මඳකහය මිකති විගණනඹ 

 

1972 අං 5 දයන මුඳහය මිති ඳනගමන 

44(1) න්තිඹ අනු මුඳහය මිති 

ගණානඹ කිරීභ මුඳහය ංර්ධන 

ගොභහරිසයඹහ ගණිනන් ිනදු ශ යුතු 

තිබුණි. ඒ අනු 2017 ර්ගේදී මුඳහය 

මිති 45 කින් මුරය ප්රහලන 59 ක් ඉදිරිඳමන 

ය තිබුණි. 2018 ජුලි 10 දින න ගණට එභ 

මරය ප්රහලන 30 ක් වහ ඳභාක් හර්තහ 

නිකුමන ය තිබුණි. 2017 ර්ඹට ගඳය 

ඉදිරිඳමන ය තිබුණු මුරය ප්රහලන 12  

ගණාන ටයුතු අන් ය තිබුාමන, 

හර්තහ නිකුමන ය ගනොතිබුණි. 

 

 

 

භහේර හර්ෂි හර්තහ ගොනුත 

කිරිභ  

 

2007 අං 07 දයන භහේ ඳනගමන 131(1) 

ව (2) න්ති ප්රහය, ෆභ භහභක් 

ගණිනන්භ  ලිඹහඳදිංචි වී ර් 1 ½ කින් ඳසු 

හර්ෂි හර්තහ ගොනු ශ යුතුඹ.  හර්ෂි 

හර්තහ වහ අඹයන හසතුලින් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට රු.මිලිඹන 

1,623.63  ආදහඹභක් හිඟහිට තිබුණි. න 

භහේ ඳනත ක්රිඹහමනභ ව 2007 ර්ගේ 

ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ භහේ 72,865 ක් 

ලිඹහඳදිංචි ය තිබුණි. එභ භහේ 

ංසථහඳනඹ කිරීගභන් ඳසු නිඹමිත හර 

හනු තුශ හර්ෂි හර්තහ ගොනු ශ 

යුතු තිබුාමන, එභ හර සීභහ තුශ භහේ 

16,148 ක්  ගණිනන් කිිනදු හර්ෂි හර්තහක් 

ගොනුත ය ගනොතිබුණි. නළත ලිඹහඳදිංචි 

යන රද භහේ 25,071 ක්  අතරින් 

භහේ 2,555 ක් ගණිනන් එගේ හර්ෂි 

හර්තහ ගොනුත ය ගනොතිබුණි.  භහේ 

ඳනගමන 346(අ) න්තිඹ ඹටගමන භහේ 

3,455  නහභඹ ඳහ වළය තිබුණු අතය 

එිනන් හර්ෂි හර්තහ ගොනුත ගනොකිරීගේ 

ගවේතුගන් භහේ 2,715  නහභඹ ඳහ 

වළය තිබුණි. ඒ අනු නහභඹ ඳහ වළරීේරට 

අදහශ අඹය ත ගනොවළකි ව මුළු ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 50.87 ක් වී තිබුණි. හර්ෂි 

හර්තහ ගොනු කිරීභ ඳළවළය වළය ඇති 

භහේ ංයහ හර්ෂි ර්ධනඹ වීභ 

රඳටවන 29 හි දළක්ගව.  
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රඳටවන  29 - හර්ෂි හර්තහ ගොනු කිරිභ ඳළවළය 

වළය ඇති භහේ  
මරහශ්රඹ : හිඟ ආදහඹේ පිළිඵ අබයන්තය ගණාන 

හර්තහ 2017 
භහගම් ලිඹහඳදිංචි රීමගම් ක්රිඹහලිඹ 
ඳරිගණකගත රීරිභ  

 

භහේ ලිඹහඳදිංචි කිරීගේ ක්රිඹහලිඹ 

ඳරිා ත කිරීගේ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ වහ  රු.මිලිඹන 88.81  

ගොන්ත්රහමනතුක් 2014 ජනහරි 21 දින 

ගොන්ත්රහමනරුගකු ගත ප්රදහනඹ ය  

තිබුණි.  නිඹමිත ගොන්ත්රහමන හර සීභහ 

භහ 09 ක් වී තිබුාමන, එභ හරඹ තුශදී 

ගොන්ත්රහමනතු නිභ කිරිභට ගොන්ත්රහමනරු 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි. ඒ අනු ගොන්ත්රහමන 

ගිගණසුභ අන් ය තිබුණු අතය, යහඳෘතිඹ 

අතය භඟ නතය ය තිබුණි. ඒ න ගණට 

ගොන්ත්රහමනරු ගත  රු.මිලිඹන 13.27 ක් 

ගහ තිබුීම. භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණට නීතිඳති ගදඳහර්තගේන්තුගව 

උඳගදස ඳරිදි ග.රුේයාඹක් ගත 

ටයුතු යමින් ඳළළතුණි.  

 

 

 
 

ගේකර්භ වහ ඇගලුම් ක්ගේත්රඹ 

පිළිඵද ඳලසචහත් උඳහධි  ව උඳහධි 
ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 
 

ශ්රී රංහ ගප්ත ර්භ වහ ඇඟලුේ ආඹතනඹ 

2009 ර්ගේදී සථහපිත කිරීගභන් ඳසු 2017 

ර්ඹ අන් න ගණට ර් 08 ක් ඉක්භහ 

තිබුණි. 2009 අං 12 දයන ශ්රී රංහ 

ගප්ත ර්භ වහ ඇලුේ ආඹතන ඳනගමන 01 

ගොටගේ 04 (අ) න්තිඹ ප්රහය 

ගප්ත ර්භ වහ ඇලුේ ක්ගේත්රඹ පිළිඵද 

ඳලසනහමන උඳහපත  ව උඳහපත ළඩටවන් 

ඳළළමනවීභට භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ටයුතු ය ගනොතිබුණි. ගේ වහ 

අලය න මුලි ඳවසුේ ළඩි දියුණු කිරීභ 

වහ ගොඩනළගිල්රක් ඉදිකිරිභ ගනුගන් 

බහණ්ඩහහයගඹන් 2015 ර්ගේ ිනට 2017 

ර්ගේ අහනඹ දක්හ රු.මිලිඹන 23 ක් 

රඵහ දී තිබුණි. 2018 භළින 31 දින න ගණට 

ප්රධහන ළරළසභ වහ ඳස හේඳල් ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ ඉන් රු.මිලිඹන 1.59 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. ඉතිරි මුදර ආඹතනගේ 

ගටිහලීන තළන්ඳමනර ආගඹ ජනඹ ය 

තිබුණි. 

 

අනුකරතහ වතික නිකුත් රීමභ  

 

ජහතයන්තය වහ ජහති ප්රමිතිරට ව 

භහේ ප්රමිති ඳශධතිරට අනුකර 

ගප්ත ර්භ වහ ඇඟළුේ ර්භහන්තගේ නිඹළලී 

ිනටින තළනළමනතන්ට අනකරතහ වති 

නිකුමන කිරිභ ශ්රී රංහ ගප්ත ර්භ වහ ඇඟළුේ 

ආඹතනගේ ඳයභහර්ථඹක් වී තිබුණි. 

ආඹතනඹ භගින් ඳමනහගන ඹන Work 

Study ඳහධභහරහ වළය අගනකුමන ඳහධභහරහ 

වහ ජහති ෘමනතිඹ භට්ටගේ සුදුසුේ 

තමනමනඹ (NVQ)  රඵහ ළනීභ වහ 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. ආඹතනඹ ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ගේදී ඳළළමනවීභට 

ළරළසුේ යන රද ඳහධභහරහ 146 ක් 

අතරින් ඳහධභහරහ 19 ක් ඳභාක් ඳමනහ 
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තිබුණි. ඉංජිගන්රු අංලගේ ඳහධභහරහ 44 ක් 

ඳළළමනගණභ වහ ිනසුන් 773  

වබහගීමනඹක් අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන, 

ර්ඹ අන් න ගණට ඳහධභහරහ 21 ක් 

ඳභාක් ඳමනහ තිබුණු අතය, ිනසුන් 302 ක් 

වබහගී වී තිබුණි.  

 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුගන් රඵහ ගදන 

ඵරඳත්රඹ යහිත ලිඹහඳදිංචි රීරිභ  
 
1949 අං 6 දයන උස ඳනත, 1947 අං 

12 දයන බහයහය ආඥහඳනත වහ 1990 අං 

14 දයන ගශීයඹ වහය රදුඳමන ඳනත ඹටගමන 

ාඹගදන  මිති අනුභත කිරීගේ මිටුගව 

නිර්ගශලඹ භත ාඹ ගදන ආඹතන 

ප්රහලඹට ඳමන කිරීගේ ඵරඹ හණිජ 

අධයක් ජනයහල්යඹහට ඳළරී ඇත. හණිජ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 1973 ළප්ත තළේඵර් 

භහගේ ිනට 2017 අගප්රේල් භහඹ දක්හ 

උස ඳනගමන 114(1) න්තිඹ ඹටගමන 

ාඹ ගදන ආඹතන 375 ක් එභ ඳනගමන 

හර්ඹඹන් වහ අනුභත ශ ාඹගදන 

ආඹතන ඵට ප්රහල ය ඇත. එභ ආඹතන 

අතරින් ආඹතන 269 ක් මඳහය මිති වහ 

ග්රහමීඹ ඵළංකු න අතය ඉතිරි ආඹතන 106 

මරය භහේ වහ ඵළංකු ආඹතන ගව. ඉවත 

න්තිඹ ඹටගමන මරය භහේ වහ ඵළංකු 

ආඹතන අනුභත කිරීභ වහ අදහශ ආඹතන 

ගණිනන් ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගන් රඵහගන 

ඇති ඵරඳත්රඹ ඉදිරිඳමන ශ යුතු වුද, 

අනුභත ය තිබුණු මරය භහේ වහ ඵළංකු 

ආඹතන 57 ක් වහ  එභ ඵරඳත්රඹ 

රඵහගන ගනොතිබුණි. 

 

ණඹ ගදන ආඹතනර අධීක්ණඹ 

දර්රවීභ  
 
අනුභත ාඹගදන ආඹතනර ගඹ යතහඹ 

නියන්තය අපතක්ාඹ කිරීගේ හර්ඹඹ 

වහ එභ ආඹතනර හර්ෂි ගිණුේ 

හණිජ අධයක් ජනයහල්යඹහට ඉදිරිඳමන 

ශයුතු තිබුණි. එභ ගිණුේ හර්තහ ඉදිරිඳමන 

කිරීභ අදහශ ආඹතන ගණිනන් ිනදුය 

ගනොතිබුණි. ඒ අනු අනුභත ාඹ ගදන 

ආඹතනර ක්රිඹහහරීමනඹ පිළිඵ 

අධීක්ාඹක් ිනදුකිරීගේ කීභ හණිජ 

අධයක්යඹහ ගත තිබුාද, එභ හර්ඹ ඉටු 

ය ගනොතිබුණි.   

 

ගගශ රකුණ වහ ගේටන්ට් ඵරඳත්ර 

ලිඹහඳදිංචි රීමගම් ප්රභහදඹ  
 
භහගර චිත ර්ගේදී ශ්රී රංහගව ජහති 

බුශපතභඹ ගශඳශ හර්ඹහරඹ ගණිනන් ලිඹහඳදිංචි 

යන රද ගශ රකුණු ංයහ 10,622 ක් 

වී තිබුණි. 2017 ර්ගේදී ලිඹහඳදිංචිඹ වහ 

අඹදුේඳමන 11,286 ක් රළබී තිබුණු අතය 

එිනන් කිිනදු අඹදුේඳතක් ලිඹහඳදිංචි ය 

ගනොතිබුණි. ගශ රකුාක් ර් 10  

හරඹක් වහ රංගු න අතය, රකුාක් 

ලිඹහඳදිංචි යනු රඵන න ගණට එඹ 

ලිඹහඳදිංචි කිරීභ වහ ව ඉල්ලුේ ඳත්රඹ 

අධයක් ජනයහල්යඹහට රළබුණු දින ිනට 

එඹ ලිඹහඳදිංචි දිනඹ ගර ඳනගමන 

හර්ඹඹන් වහ ළරකිඹ යුතු ඵ 2003 

අං 36 දයන බුශපතභඹ ගශඳශ ඳනගමන 118 

(2) උඳ න්තිගේ වන් ය ඇත. ගශ 

රකුාක් ලිඹහඳදිංචි කිරීභ වහ 

අඹදුේඳතක් රද දිනගේ ිනට එඹ ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ භහ 7  ිනට ර් 10 ක් දක්හ 

හරඹක්ද, හසතු ගවීගභන් ඳසු ළට් 

ඳත්රගේ ඳර කිරීභ වහ ර් 1  ිනට ර් 

03 ක් දක්හ හරඹක්ද, ලිඹහඳදිංචි කිරීගේ 

හසතු ගව දින ිනට ලිඹහඳදිංචි වතිඹ 

නිකුමන කිරීභ වහ භහ 6  ිනට ර් 05 

ට අපත හරඹක්ද ලගඹන් ළරකිඹ යුතු 

ප්රභහදඹක් ිනදුවී තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට ආඹතනඹ ගණිනන් ලිඹහඳදිංචි 

ය තිබ මුළු ගශ රකුණු ංයහ 55,149 

ක් ව අතය ඉන් 24,076 ක් එනේ ිනඹඹට 44 

ක් අළුමන කිරීගේ හරඹ ඉකුමන ව ගශ 

රකුණු වී තිබුණි. තද හර්ඹහරඹ ගණිනන් 

ලිඹහඳදිංචි යන රද ගශ රකුණු 150 ට 

අදහශ ඵහහිය ඳහර්ල ගණිනන් ගොනු ය  
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තිබුණු නඩු ටයුතු වහ හක්ෂිරුගකු 

ගර ශ්රී රංහගව ජහති බුශපතභඹ ගශඳශ 

හර්ඹහරඹ ගඳනී ිනට තිබුණි.  

 

භහගර චිත ර්ගේදී ලිඹහඳදිංචි යන රද 

ගප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර ංයහ 181 ක් ගණඹ. ගභභ 

ගප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර ලිඹහඳදිංචි කිරීභ වහ 

භහ 05  ිනට ර් 12 ක් දක්හ හරඹක් 

ත වී තිබුණි. ගප්ත ටන්ට් ඵරඳත්රඹක් රඵහ 

ළනීභ වහ ඉල්ලුේ ඳතක් ඉදිරිඳමන ශ 

ඳසු එඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඉල්රේඳමන රද 

දින ිනට භහ 08  ිනට ර්  10 ක් දක්හ 

හරඹක්ද, ඳරීක්හගන් අනතුරු අඩුඳහඩු 

දන්හ ඹළවීභට භහ 2  ිනට ර් 1 භහ 11 

ක් දක්හ හරඹක්ද ත වී තිබ ඵ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. 2017 ර්ඹ අහන න 

ගණට රඵහ දී තිබ ගප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර ංයහ 

4,560 ක් වී තිබුණි.   

 

එගභන්භ ගප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර වහ හර්මි 

ළරසුේ වහ ඵරඳත්ර ප්රදහනඹ කිරීභ 

ේඵන්ධ පිළිගලින් ඳහර්ලඹන් 08 වහ 

05 ක් ලගඹන් ඵහහිය ඳහර්ලඹන් ගණිනන් ශ්රී 

රංහගව ජහති බුශපතභඹ ගශඳශ 

හර්ඹහරඹට එගයහි අපතයා ර නඩු 13 

ක් ගොනු ය තිබුණි.  

 

ගශ රකුණු ජහතයන්තය ලිඹහඳදිංචි කිරීභ 

වහ න „„ භළඩ්රිඩ් න්ධහන ඳත්රඹට 

ප්රගවලවීභ යහඳෘතිඹ” වහ ගර්ඛීඹ 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් 2016 වහ 2017 ර් 

ගදගක්දී රු. මිලිඹන 64  ප්රතිඳහදන රඵහදී 

තිබ අතය ඉන් රු. මිලිඹන 62.3 ක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. ඉන් රු. මිලිඹන 

32.5 ක් ර්ර් ඹන්ත්රඹක් මිරදී ළනීගේ 

ප්රේඳහදන ටයුතු කිරීභ වහ ගතොයතුරු 

වහ න්නිගවදන තහක්ා ආඹතනඹට 2016 

ගදළේඵර් භ ගහ තිබුාද, 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන මිරදී ළනීභ 

වහ අලය ප්රේඳහදන ටයුතු ආයේබ 

ය ගනොතිබුණි. එගභන්භ භළඩ්රිඩ් න්ධහන 

ඳත්රඹට ප්රගවලවීගේ යහඳෘතිඹට අදහර ගේහ 

ළඳයීභ වහ උඳගශලන භහභක් ගත යහ 

ළනීභ වහ රු. මිලිඹන 7.8 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. ගේ  තුළින්  ශ්රී රංහ යජඹ ගණිනන් 

අනුභනඹ ශ යුතු ගශ රකුණු 

ජහතයන්තය ලිඹහඳදිංචි කිරීභ පිළිඵ 

ඳටිඳහටිඹට අදහර නීතිභඹ අලයතහ 

ේපර්ා ගගයන ඳරිදි බුශපතභඹ ගශඳශ 

ඳනතට අලය ංගල ධන වහ ගයගුරහින 

ළසීභ වහ ගශ රකුණු අංලගේ ටයුතු  

ඹහමනහලීන ය ළනීභට ඉතිරි වී ඇති 

ගශ රකුණු ආශ්රිත යහජහරි ඉටු ය 

ළනීභද ඇතුශමන ගණ තිබුණි. එගවමන 2018 

භළින භහඹ න ගණටමන ගභභ ටයුතු 

ේපර්ා ය ගනොතිබුණි. 
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නිහ වහ ුදිරීරිම් කටයුතු  

ිනඹළුභ පුයළිනඹන්ට ඹවඳමන ජීන 

තමනමනඹක් වති කිරීභ අයමුණු ය 

නිමින් ෆභ ඳවුරක් වහභ ගඹ ය නිහ 

ඳවසුේ ළඳිනභ ගභභ අංලගඹන් අගප්ත ක්හ 

ය තිබුණු ප්රතිපරඹ ගණ තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ 

අමනඳමන ය ළනීභ වහ නිහ වහ ඉදිකිරීේ 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු 02 ක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන  08 ක් ගණිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.   

 නිහ වහ ඉදිකිරීේ පිළිඵ යජගේ 

ගදඳහර්තගේන්තු, යසථහපිත 

ආඹතනඹන් වහ  ංසථහන්හි 

ගණඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 

ගණඳයේ කිරිභ වහ ඇළයීභ   

 යජගේ නිර නිහ ව අගනකුමන 

ගොඩනළගිලි වහ ප්රමිති වහ ප්රතිභහන 

නිඹභ කිරිභ 

 අඩු ආදහඹේරහභීන් ව ගණගලේෂිත ප්රජහ 

ණ්ඩහඹේ ද ඇතුළු භවජනතහගේ 

නිහ අලයතහඹ පුයහලීභ වහ 

නිහ ගඹ ජනහ ක්රභ ව නිහ 

මුරයහධහය ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

 ඳරිය හිතහමි ගර ගණඹදභට රිරන 

ප්රතිරහබ ගන ගදන නිහ තළනීගේ 

තහක්ා ක්රභ  පිළිඵ ග්රහමීඹ ජනතහට 

භඟගඳන්ගණභ 

 ප්රධහන ලගඹන් යජගේ ආඹතනරට 

ඹහන්්රි ඉංජිගන්රු ගේහ ළඳයීභ 

 අදහශ නීති, රීති වහ ප්රමිතීන්රට අනු 

ඉදිකිරීේ ර්භහන්ත ක්ගේත්රගේ ටයුතු 

නිඹහභනඹ, ලිඹහඳදිංචි කිරීභ ගණපතභමන 

කිරීභ  ව ප්රමිතියාඹ 

 ඉදිකිරීේ ර්භහන්තඹට උඳගශලන වහ 

නිඹහභන ගේහ ළඳයීභ ව ඉදිකිරීේ 

උඳයා ක්රිඹහමනභ යවීභ වහ 

නඩමනතු පිළිඵ පුහුණු 

  වහපතඳතය ගශඳශ ශභනහයාඹ 

ව නිඹහභන ටයුතු 

  භවජන වහපතඳතය  ප්රතිංසයාඹ 

කිරීභ ව හර්ඹක්භ ව ඩිනේ 

ගර නිහර අිනතිඹ ඳළරීභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරිභ 

පිළිඵ ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්හගවදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

ආදර්ල ගම්භහන ළඩටවන (Model 

Villages Programme)  

ගභභ ළඩටවන ජහති නිහ ංර්ධන 

අපතහරිඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ වහ භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 1,170  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුාමන, ඉන් රු.මිලිඹන 815 ක් ඳභාක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේ දී නිහ  3,500 ක් ඉදිකිරීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන, ර්ඹ අන් න 

ගණට එභ ඉරක්ගඹන් ිනඹඹට 6 ක් ගවමන 

නිහ 205 ක් ඳභාක් භෟපර්ා ලගඹන් 

ඉදිය තිබුණි. ගේ අනු ළඩටවගන් 

හර්ඹහධනඹ ඳවශ භට්ටභ ඳළළතුණි.   

උතුරු ඳශහත් නිහ ළඩටවන  

ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් 

හින කුඩු ගය ඹ ඵහුර ඳතින 

ප්රගශලර ඉදියන රද නිහ යහඳෘතිඹ 

වහ භහගර චිත ර්ගේ රු.මිලිඹන 

1,267   ප්රතිඳහදන රහ තිබුාමන, ඉන් 

රු.මිලිඹන 1,167 ක් ඳභාක් ළඹ ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී නිභ ශ යුතු  

ඉරක්ත නිහ ංයහ 2,534 ක් ව 

නමුමන ර්ඹ අන් න ගණට ඉන් ිනඹඹට 

27 ක් ගවමන නිහ 695 ක් ඳභාක් නිභ 

ය තිබුණි.    
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ගඵ ගසළ විගලේ නිහ යහඳෘතිඹ 

ගභභ නිහ යහඳෘතිඹ ජහති නිහ 

ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය 

තිබ අතය, නිහ 1,078 ක් ඉදිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 471  ගණඹදභක් ඇසතගේන්තු 

ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණට රු.මිලිඹන 421 ක් ළඹ ය නිහ 184 

ක් නිභ ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී 

නිහ 1,078 ක් ඉදිය නිභ කිරීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන, ර්ඹ අහන න 

ගණට ඉන් ිනඹඹට 17 ක්  ගවමන නිහ 184 

ක් ංයහක් ඳභාක් නිභ ය තිබුණි 

විරු සුමිකතුරු නිහ ළඩටවන 

ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ වහ 

යාගණරු අපතහරිඹ භඟ ඒහඵශධ 

ක්රිඹහමනභ යනු රඵන ගභභ යහඳෘතිඹ 

වහ රු.මිලිඹන 798.1  ගණඹදේ 

ඇසතගේන්තුක් භත නිහ 913 ක් 

ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ගේදී ඒ වහ රු.මිලිඹන 

150  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු අතය ඉන් 

නිහ 49 ක් ඳභාක් ඉදිය තිබුණි. ඒ 

අනු භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

ඉදිය නිභ ශ යුතු තිබුණු නිහ 

ානින් ිනඹඹට 5  ඳභා ප්රභහාඹක් 

ඉදිය නිභ ය තිබුණි.  

ග්රහභ ලක්ති උදහගම්භහන නිහ 

ළඩටවන  

ගභභ යහඳෘතිඹ ජහති නිහ ංර්ධන 

අපතහරිඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ භගින් භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට නිහ 500 ක් ඉදිය නිභ 

කිරිභ වහ රු.මිලිඹන 250  ගණඹදභක් 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේදී ඒ වහ රු.මිලිඹන 100  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු අතය, එභ ප්රතිඳහදන 

උඳගඹ ජනඹ ය නිහ 1,304 ක් ඉදිකිරීභ 

වහ ළඩ ආයේබ ය තිබුාමන, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට එක් 

නික් ගව  ඉදිය නිභ ය ගනොතිබුණි.    

ළලිඔඹ නිහ යහඳෘතිඹ 

ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් 

ගභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී නිහ 1,042 ක් 

ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 61  ගණඹදභක් 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි.  යහඳෘතිඹ වහ 

රු.මිලිඹන 57 ක් ළඹ ය නිහ 995  

ළඩ නිභ ය තිබුණි. ඒ අනු යහඳෘතිගේ 

ගබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 95 ක් වී තිබුණි. 

ගගේ වුද, යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභට 

ගඳය ප්රගශලගේ ජර ේඳත ළනි සබහගණ 

හධ ළන නිින අධයඹනඹක් ය ඒ 

පිළිඵ ගොඹහ ඵළලීභකින් ගතොය 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභ නිහ ප්රගශලගේ 

ඳළළති ජර හිඟඹ ගවේතුගන් ප්රතිරහභීන් 

ඳදිංචිඹ වළය ගොස තිබුණි.      

ලුනහ නිහ යහඳෘතිඹ 

නහරි ජනහහ ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් නිහ  භහගර චිත ර්ගේදී නිහ 

356 ක් ඉදිකිරීභට ගභභ යහඳෘතිඹ ඹටගමන 

ළරළසුේ ය තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට යහඳෘතිඹ අන් කිරීභට 

නිඹමිත තිබුාමන එදින න ගණට 

යහඳෘතිගේ ළඩ අන් ය ගනොතිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේ යහඳෘතිඹ වහ 

රු.මිලිඹන 90  ප්රතිඳහදන රහ තිබුාමන, 

ඉන් රු.මිලිඹන 60 ක් ඳභාක් උඳගඹ ජනඹ 

ය යහඳෘතිගඹන් අගප්ත ක්ෂිත ඉරක්ගඹන් 

ිනඹඹට 14  ගබෞති ප්රතිඹඹක් රඵහ 

ගන තිබුණි.    
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ගවොයණ ගය සවුඩ්ත්ත නිහ 

යහඳෘතිඹ 

ගභභ නිහ යහඳෘතිඹ නහරි ජනහහ 

ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

ඇසතගේන්තුත පිරිළඹ රු.මිලිඹන 34  

නිහ ඒ 40 ක් ඉදිය නිභ කිරීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට රු.මිලිඹන 6.29 ක් ළඹ ය 

යහඳෘතිගඹන් අගප්ත ක්ෂිත ගබෞති 

ප්රතිගඹන් ිනඹඹට 12 ක් අමන ය ගන 

තිබුණි.   

ග්වඔඹ දක්ෂිණ මාභහ වයවහ ඳහරභ 

ුදිරීරිභ  

යහජය නිර්භහා වහ ඉදිකිරීේ ංසථහ ගණිනන් 

ල්ඔඹ දක්ෂිා ඉවුරු ඇර වයවහ ඳහරභ 

ඉදිකිරීගේ ගොන්ත්රහමනතු 2015 අගප්රේල් 24 

දින නිභ කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. 

යහඳෘතිගේ ඇසතගේන්තුත පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 107.10 ක් වී තිබුණි. 2017 ජනි 27 

දින න ගණටමන ඉදිකිරීේ ටයුතු ිනදුගමින් 

ඳළතුණු අතය 2017 ජනහරී 24 දිනන ගණට ඒ 

වහ රු.මිලිඹන 66.68 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

ගේ ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 යහඳෘතිගේ හරඹ 2016 ජුනි 23 

දිගනන් ඳසු දීර්ක ය ගන 

ගනොතිබුණි. ගොන්ත්රහමනතුගව ගිගණසුභ 

ඳරිදි ප්රභහදන එක් දිනඹට රු.45,000 

ක් ගව  ගොන්ත්රහමන ටිනහගභන් 

ිනඹඹට 10  උඳරිභ ටිනහභ 

(රු.මිලිඹන 10.71 ක්) ගගණඹ යුතු 

තිබුාමන, ප්රභහද හසතු ඒ අනු 

අඹයගන ගනොතිබුණි.  

 

 කිිනඳු අපතහරි ඵරඹකින් ගතොය 

යහඳෘති සථහනගේ කුඹුක්, ගොට්ටන් 

ව කියර ස ඳහ පිළිගලින් ර් අඩි 

411, ර් අඩි 1327 ක් ව ර් අඩි 

155 ක්, ංසථහගව නිරධහරීන් ගණිනන් 

නීතිඹට ඳටවළනි ඉමන ය ගන 

තිබුණි. තද, අදහශ ඵරධහරීන්ගන් 

කිිනඳු අයඹක් රඵහ ගනොගන ළලි 

කියු. 73 ක් යහඳෘති ළඩ බිගභන් 

ඉමනය ගන තිබුණි. ගගේ වුද, ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ංසථහගව 

ශභනහයාඹ ගණිනන් ගණපතභමන 

ක්රිඹහභහර්ඹක් ගන ගනොතිබුණි. 

ලිපිගගොනු අසථහනගතවීභ නිහ අඹකය 

ගළනීභට ගනොවළරී ව ණඹ  

 
ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිගේ ඹහඳනඹ 

දිස්රික් හර්ඹහරඹ ගණිනන් මුඳහය 

ාඹගදන මිති නිහ ාඹ ක්රභඹ 

(ටීසීසීඑස) ඹටගමන රඵහදුන් රු.මිලිඹන 5.97 

ක් ටිනහ නිහ ාඹ 1,468  ලිපිගොනු 

අසථහනත වීභ ගවේතුගන් එභ ාඹ මුදල් 

අඹය ළනීභට ගනොවළකිවී තිබුණි. 

 

ගේක අර්ථහධක අයමුදරට වහ 

ගේක බහයකහය අයමුදරට දඩ මුද්ව 

ගගවීභ  
  

නිහ ංර්ධන අපතහරීඹ ගණිනන් 2006 

ර්ගේ ිනට 2012 ර්ඹ දක්හ ගේ 

අර්ථහධ අයමුදරට වහ ගේ බහයහය 

අයමුදරට අදහශ ය ත යුතු ළටුඳට ඩහ 

අඩු ළටුඳට දහඹ මුදල් ගවීභ 

ගවේතුගන් භහගර චිත ර්ගේදී ඒ 

ගනුගන් රු.මිලිඹන71.06  දඩ මුදරක් 

ගහ තිබුණි. 

 

ගන අයමුදග්ව අයමුණු ගනුගන් 
අයමුද්ව උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ 
 

භහගර චිත ර්ඹ ආයේබගේදී නිහ 

ංර්ධන අපතහරිඹ ඹටගමන ව ගන අයමුදර 

ඹටගමන රු.මිලිඹන 524  ගලේඹක් ඳළළති 

අතය, එභ අයමුදර ගනුගන් 

බහණ්ඩහහයගඹන් ව ගනමන 

ඳහර්ලඹන්ගන් රු.මිලිඹන 380 ක් රළබී 
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තිබුණි. ඒ අනු භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 904  අයමුදල්  ආධහය ගිණුගේ  

ඳළළතිඹමන, භහගර චිත ර්ඹ තුශ 

අයමුදගල් අයමුණු වහ ඉන් රු.මිලිඹන 70 

ක් ඳභාක් උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි.  

 

නිභ කශ නිහර ප්රතිරහී න් ඳදිංචි 

ගනොවීභ  
 
ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ ඹටගමන 

ගන ේභහන ළඩටවන වහ අඩු ආදහඹේ 

තහක්ණි ළඩටවන භගින් පිළිගලින් 

නිහ ඒ 500  වහ නිහ ඒ 35  

ළඩ භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණට  

නිභ කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. ජරඹ 

ආශ්රිත ළටළු ගවේතුගන් භහගර චිත ර්ඹ 

අහන න ගණට ඉන් කිිනඳු නිහ 

ඒඹ ළඩ නිභය ගනොතිබුණි. 2018 

භළින භහඹ න ගණට ඳදිංචිඹට සුදුසු 

භට්ටභට නිහ 89  ළඩ නිභය 

තිබුාමන, එභ නිහර ප්රතිරහභීන් ඳදිංචි වී 

ගනොතිබුණි. 

 

නිහ ළඩටවන වහ ගත යහගත් 

ුඩම් ගඹ ගය ගනොවීභ  

 
ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ ඹටගමන 

ආදර්ල ේභහන ළඩටවන භගින් නිහ 

ඒ 5,000  ළඩ ආයේබ ය 

භහගර චිත ර්ගේදී ඉන් නිහ ඒ 

3,500  ළඩ නිභකිරීභට ළරසුේ ය 

තිබුණි. එභ ළඩටවන වහ ගත යහ 

න්නහ රද ඉඩේ ගඹ ය ගනොවීභ 

ගවේතුගන් නිහ ඒ 205  ඳභාක් 

ළඩ නිභය තිබුණි.  

 

උතුරු ඳශහත් නිහ ංර්ධන 

ළඩටවන  
 

උතුරු ඳශහමන නිහ ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගමන  ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් නිහ ඒ 2,534  ළඩ නිභ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ අහන න ගණට නිහ ඒ 695 

ක් ඉදිය තිබුණි. 2018 ර්ගේ II න 

හර්තු න ගණට නිහ ඒ 726 ක් 

ේපර්ාගඹන් නිභය තිබුණු අතය, නිහ 

ඒ 1,103  ඳදිංචිඹට සුදුසු භට්ටභට 

ළඩ ගොටස අන් ය තිබුණි.  

 

වබහගීත් ක්රභගේදඹ අනු නිහ 

ුදිරීරිභ  
 
ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් 

වබහගීමන ක්රභගවදඹ අනුභනඹ යමින් 

ගන ගණිනරි නිහ ළඩටවන ඹටගමන 

නිහ ඒ 250  ළඩ නිභ කිරීභට 

ළරසුේ ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අහන න ගණට නිහ ඒ 24  

ඳභාක් ළඩ නිභය තිබුණි. 

 

ගොඳුරු පිඹ ඵළංකු ණඹ ළඩටවන  

ගොඳුරු පිඹ ඵළංකු ාඹ ළඩටවන 

ඹටගමන නිහ ඒ 3,000  ළඩ නිභ 

කිරීභට ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් ළරළසුේය තිබුාද, භහගර චිත 

ර්ඹ අහන න ගණට  එක් නිහ 

ඒඹ ඳභාක් ළඩ නිභය තිබුණි. 

 

ගන ගම්භහන නිහ ළඩටවන 

 

අගණච්ගේද ළඩටවන ඹටගමන ව ගන 

ේභහන නිහ ළඩටවන ඹටගමන නිහ 

ඒ 869  ළඩ නිභ කිරීභට ජහති 

නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් 

ළරසුේය තිබුණි. ජරඹ ආශ්රිත ළටළු 

ගවේතුගන් ප්රතිරහභීන් ඳදිංචිවීභට 

උනන්දුක් ගනොදළක්වීභ නිහ ඔවුන්ගේ 

දහඹමනඹන් හර්ථ ගනොරළබීභ භත 

භහගර චිත ර්ඹ අහනගේ නිහ 

ඒ 111  ළඩ නිභය තිබුණු අතය එහි 

ප්රතිඹ ිනඹඹට 13 ක් ඳභා වී තිබුණි. 
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යහජය ගඳෞේගලික දහඹකත් නිහ 

ළඩටවන  
 
අගණච්ගේද ළඩටවන ඹටගමන වු යහජය 

ගඳෞශලි දහඹමන නිහ ළඩටවන 

ඹටගමන ජහති නිහ ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් ඹක්ර ිනඹනෆ උඹන නිහ ඒ 

28  ළඩ නිභ කිරීභට ක්රිඹහහරී ළරළසභ 

අනු ළරසුේය තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ගේදී එක් නිහ 

ඒඹ ගව  ළඩ නිභය ගනොතිබුණි.  

 

භධයභ ඳහන්තික නිහ ළඩටවන 
 

භධයභ ඳහන්ති නිහ ළඩටවන ඹටගමන 

2017 ර්ගේදී යහඳෘති 05 ක් ඹටගමන 

නිහ ඒ 3,611  ළඩ ආයේබ කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුාද, භහගර චිත ර්ඹ 

අහන න ගණට භවුන්ට් ක්ලිෂර්ඩ් නිහ 

යහඳෘතිඹ ඹටගමන නිහ ඒ 860  

ඳභාක් ළඩ ආයේබ ය තිබුණි. 

 

ඳළයණි නිහ ක්රභ අළුත්ළඩිඹහ රීරිභ 

ඳළයණි නිහ ක්රභ 24 ක් අළුමනළඩිඹහ 

කිරීගේ ටයුතු වහ 2017 ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 250  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

එභ නිහ ක්රභර අළුමනළඩිඹහ ටයුතු 

භහගල්චිත ර්ගේදී අන් ශ  යුතු 

තිබුණි. නමුමන 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණට නිහ ක්රභ 18  ඳභාක් අළුමනළඩිඹහ 

ටයුතු ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු අතය ඒ 

වහ රු.මිලිඹන 170 ක් ළඹය තිබුණි. 
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ප්රහවනඹ  

 

භගීන් ව බහණ්ඩ වහ සුඳවසු, ආයක්ෂිත 
ව ගවමන භනහභනඹක් ළරසීභ 
ප්රහවන වහ ිනගණල් ගුන් ගේහ 
අභහතයහංලගඹන් අගප්ත ක්හ  යන ප්රතිපරඹ 
වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ අමනඳමන ය ළනීභ 
වහ අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටගමන 
ගදඳහර්තගේන්තු ගදක් වහ යසථහපිත 
භණ්ඩර ආඹතන 06 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 
හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 න තහක්ාඹ ගඹොදහ නිමින් 

ඒහඵශධ භගී වහ බහණ්ඩ දුේරිඹ ප්රහවන 

ගේහ හර්ඹක්භ කිරිභ වහ අලය 

පිඹඹය ළනීභ ව දුේරිඹ ඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධනඹ වහ දුේරිඹ ගේහ 

ළඳයීභ. 

 භගී ගතොටුඳර  ගේහන් ළඳයීභ. 

 ඳරිය හිතහමී ප්රහවන ඳශධතිඹක් 

වඳුන්හදීභ. 

 ගඳෞශලි භගී ප්රහවන ගේහන් 

නිඹහභනඹ කිරිභ. 

 ගභ ටර් යථ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරිභ ව 

ඵරඳත්ර නිකුමන කිරීභ ව රිඹදුරු ඵරඳත්ර 

නිකුමන කිරිභ.   

 ගභ ටර් යථ හවනරට අදහශ නීති, රීති 

වහ භහර්ග ඳගශල නිකුමන කිරිභ ව 

නිඹහභනඹ කිරිභ. 

 ගුන් ගතොටුඳරල් ංර්ධනඹ ව 

නිඹහභන ටයුතු ිනදු කිරිභ.  

 ජහතයන්තය  ගුන් භන් පුළුල් කිරීභ. 

 ශ්රී රංහගව ගුන් ගතොටුඳරල් ගණගශල 

යටල් ගණිනන් බහගණතහ කිරිභට අදහශ 

ප්රර්ධනඹ ව නිඹහභනඹ. 

 පුශලි ගුන් භන් ගේහ අධීක්ාඹ 

වහ නිඹහභනඹ.  

 ගුන් ඹහනහ ලිඹහඳදිංචි කිරිභ. 

 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටගමන න ආඹතන 
ගණිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු  

 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ිනදු යන රද නිඹළදි 
ගණාන ඳරීක්ාරදී ඳවත වන් 
අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  
 

භහතය, ගඵලිඅත්ත වහ කතයගභ න 

දුම්රිඹ භහර්ගඹ ුදිරීමභ.  

භහතය ිනට තයභ දක්හ අළුතින් දුේරිඹ 

භහර්ඹක් ඉදිකිරීේ යහඳෘතිඹ 2013 

අග සතු 01 දින ආයේබ ශ අතය 2016 

ජලි 31 දින යහඳෘතිඹ නිභ කිරිභට ළරළසුේ 

ය තිබුණි. අගප්ත ක්ෂිත ඳරිදි යහඳෘතිඹ නිභ 

කිරීභට ගනොවළකිවීභ ගවේතුගන් නළත 

යක් 2018 ඔක්ගත ඵර් 26 දින දක්හ 

ගතයක් හරඹ දීර්ක ය තිබුණි.  ගභභ 

ගණගශල ාඹ යහඳෘතිඹ වහ  චීන එක්ිනේ 

ඵළංකු ගණිනන් ඇ.ගඩො. මිලිඹන 278.2 ක් 

එනේ රු.මිලිඹන 36,155 ක් රඵහ දී  තිබුණි. 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට රු.මිලිඹන 

28,093 ක් ළඹ ය තිබුණි. අගප්ත ක්ෂිත 

හරඹ තුශ යහඳෘතිගේ ඉදිකිරීේ ේපර්ා 

ගනොවීභ ගවේතුගන්  යහඳෘතිගඹන් 

අගප්ත ක්ෂිත අයමුණු ඉටු වී ගනොතිබණු අතය 

ඳවත වන් අරහබඹන් ිනදු වී තිබුණි. 

 විගේල විනිභඹ අරහබ 

භහතය - තයභ න දුේරිඹ භහර්ඹ 

ඉදිකිරීභ වහ චීන එක්ිනේ ඵළංකු 

ගණිනන් 2010 අග සතු භහගේ ිනට 

ගොන්ත්රහමන භහභ ගත එ.ජ.ගඩො. 

83,460,000 ක් ගවීභ ර් 2 භහ 06 

කින් ප්රභහද කිරීභ නිහ රු.මිලිඹන 737.6 

 ගණගශල ගණනිභඹ ඳහඩුක් ිනදු වී තිබුණි. 

ගොන්ත්රහමන ගිගණසුභ අනු භහ 48 ක් 

ඇතුශත ගොන්ත්රහමනතු නිභ ශ යුතු 

තිබුාමන, ගොන්ත්රහමනතුගව හරඹ 

ගතයක් දීර්ක කිරීභ ගවේතුගන් යජඹට 

රු.මිලිඹන 36.5  ගණගශල ගණනිභඹ 

ඳහඩුක් ිනදු වී තිබුණි. 
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 ප්රභහද ගහසතු අඹ ගනොරීමභ 

භහතය ිනට තයභ දක්හ දුේරිඹ 

භහර්ඹ ඉදිකිරීගේ ගොන්ත්රහමනතු වහ 

වු ගිගණසුගේ 8.7 වහ 14:15(6) න්ති 

ප්රහය ගොන්ත්රහමනතු ඉදිකිරීගේ 

ප්රභහදඹක් න්ගන් නේ ඉදිකිරීේ අන් 

කිරීභට ළරළසුේ ශ දිනට ඳසු එන 

ෆභ තිඹක් ගනුගන්භ ගොන්ත්රහමන 

ටිනහමින් ිනඹඹට 0.1  ප්රභහද 

හසතුක් ගොන්ත්රහමනරුගන් අඹ 

ශ යුතු තිබුණි. ඒ අනු 2018 ජුනි 14 

දින න ගණට ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් 

ගොනත්රහමනතු නිභ කිරිභට ති 34 ක් 

ප්රභහද ය තිබුණි. ඒ අනු රු. මිලිඹන 

1,445.85  ප්රභහද හසතුක් 

ගොන්ත්රහමනරුගන් අඹ ශ යුතු 

තිබුාද, 2018 අග සතු භහඹ  න 

ගණටමන එභ ප්රභහද හසතු අඹය ගන 

ගනොතිබුණි.  

කුරුණෆගර, වඵයණ වයවහ දඹු්වර 

දුම්රිඹ භහර්ගඹ ුදිරීමභ. 

ගභභ යහඳෘතිඹ වහ 2017 ර්ගේ 

රු.මිලිඹන 370  ප්රතිඳහදන රහ තිබණු 

අතය ඉන් රු.මිලිඹන 29.08 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. ඳරිය අධයඹන හර්තහ අනුභත 

ය ළනීගේ ප්රභහදඹ භත යහඳෘතිඹ ආයේබ 

කිරීභ ප්රභහද ය තිබුණි. 

ඳරිය හිතකහමී ප්රහවන ඳේධතිඹක් 

වඳුන්හදීභ 

 

ඳරිය හිතහමී ප්රහවන ඳශධතිඹක් 

වඳුන්හදීභ අභහතයහංලගේ හර්ඹබහයඹ වී 

තිබුාමන, ඒ වහ භධයත ළරළසුභක් 

හිත ක්රිඹහහරී ළරළසභක් අභහතයහංලඹ 

ගණිනන් ස ය ගනොතිබුණි.  

ශ්රී රංකහ දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 

ගභගවයුම් අරහබඹ  

ශ්රී රංහ දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තු 1867 

ර්ගේදී ආයේබ ය තිබුණි. එභ ර්ගේ 

ිනට 1934 ර්ඹ දක්හ ගදඳහර්තගේන්තු 

ගභගවයුේ රහබ රඵහ තිබුණි. එභ හරඹ තුශ 

දුේරිඹ භගින් බහණ්ඩ ප්රහවනඹ කිරීගභන් 

භසථ ආදහ ඹගභන් ිනඹඹට 57  ඳභා 

ප්රභහාඹ ආදහඹභක් උඳඹහ තිබුණි.  2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට දුේරිඹ 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ගභගවයුේ ආදහඹභ රු. 

බිලිඹන 6.49 ක් ව අතය ගභගවයුේ ගණඹදභ 

රු. බිලිඹන 14.08 කි. ඒ අනු ගභගවයුේ 

ඳහඩු රු. බිලිඹන 7.59 ක් වී තිබුණි. ඳසුගිඹ 

ර් භඟ ළදීගේදී ගභගවයුේ අරහබඹ 

ක්රමි ළඩි ගමින් ඳළළතුණි. එඹ  ඉකුමන 

ර්ගේදී වහ භහගර චිත ර්ගේදී එතු 

ශ ආදහඹභද පිළිගලින් රු.මිලිඹන 150 

කින් වහ රු.මිලිඹන 1,100 කින් ඉක්භහ 

අරහබඹන් ළඩි වී තිබුණි. ගණසතය ගු 25 හි 

දළක්ගව.  

ගභගවයුේ ආදහඹභ, 
ගණඹදභ වහ අරහබඹ  

2012 

 

රු.මිලිඹන 

2013 

 

රු.මිලිඹන 

2014 

 

රු.මිලිඹන 

2015 

 

රු.මිලිඹන 

2016 

 

රු.මිලිඹන 

2017 

 

රු.මිලිඹන 

ගභගවයුම් ආදහඹභ  4,852 5,425 5,910 6,335 6,623 6,490 

ගභගවයුම් විඹදභ 8,648 10,586 16,943 14,048 13,396 14,080 

ගභගවයුම් අරහබඹ  3,796 5,161 11,033 7,713 6,773 7,590 

ගභගවයුම් අරහබඹ, 

ගභගවයුම් ආදහඹගම් 

ප්රතිලතඹක් ගර  

 
 

78.24 

 
 

95.13 

 
 

186.68 

 
 

121.75 

 
 

102.26 

 
 

116.95 

ගු 25 - ශ්රී රංහ දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තුගව පුනයහර්තන ආදහඹභ, ගණඹදභ වහ අරහබඹ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තුගව ගණසර්ජන ගිණුේ වහ ආදහඹේ ගිණුේ 
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ආදහඹම් රැසරීමභ 

ශ්රී රංහ දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තුගව ආදහඹේ 

ැකසකිරීභ ඉතහභ දුර්ර භට්ටභ ඳතින 

අතය එඹ ඉකුමන ර්ඹ වහ ළදීගේදී 

භහගර චිත ර්ගේදී ැකස යන රද 

ආදහඹභට ඩහ පුනයහර්තන ගණඹදභ 

ගදගුාඹටමන ඩහ ළඩි වී තිබුණි. ශ්රී රංහ 

දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තුගව හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීභ වහ භහගර චිත ර්ගේදී 

බහණ්ඩහහයඹට රු.බිලිඹන 7.59  අභතය 

ප්රතිඳහදන රඵහ දීභට ිනදු වී තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී ගදඳහර්තගේන්තු 

ැකසශ  රු.මිලිඹන 6,489.63  ආදහඹගේ 

ංයුතිඹ රඳ ටවන 30 හි දළක්ගව.  

රඳ ටවන 30 – 2017 ර්ගේ ආදහඹගේ ංයුතිඹ 
මරහශ්රඹ : 2017 ර්ගේ ශ්රී රංහ දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තුගව ආදහඹේ ගිණුභ 

 

ර්තභහනඹ න ගණට ආදහඹේ ංයුතිගඹන් 

ිනඹඹට 66 ක් ගවමන රු.මිලිඹන 4,280.63 

 ආදහඹේ භගීන්ගන් ැකසය ගන 

තිබුණි. ශ්රී රංහ දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තු 

ආයේබගේ ඳළළති ංයුතිඹ අනු බහණ්ඩ 

ප්රහවනගඹන් ිනඹඹට  57  ප්රභහාඹක් 

උඳඹහ තිබුාමන, භහගර චිත ර්ගේදී එඹ 

ිනඹඹට 7 ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි. එභ අඩුවීභ 

නිහ ආර්ථිඹට වහ ශ්රී රංහගව ඳරියඹ 

ගගයහි ඇති වී තිබුණු ඵරඳෆභ 

ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් නිරීක්ාඹන් 

යනු රළග..  

 ආර්ථික ඵරඳෆභ. 

ඳවත වන් රුණු අනු බහණ්ඩ 

ප්රහවනගඹන් ශ්රී රංහ දුේරිඹ 

ගදඳහර්තගේන්තුට අතිගර් ආදහඹේ 

උඳඹහ ළනීභට වළකිඹහ ඳළළතුණු ඵ 

නිරික්ාඹ ගණඹ.  

    හර්ෂි ශ්රී රංහ යහගඹන් න්ගට්නර් 

232,000 ක් පිටන අතය අභ ලගඹන් 

එභ න්ගට්නර් ශ්රී රංහ යහගේ ිනට 

ඔරුගොඩමනත න්ගට්නර් ඳර්ඹන්තඹ 

දක්හ  කිගර මීටර් 3.3  දුය ප්රභහාඹ 

දුේරිඹ භගින් ප්රහවනඹ ශ වළකි 

තිබුණි. එක් න්ගට්නයඹක් 

කිගර මීටයඹට රු.150  හසතුක් 

භත දුේරිඹ භගින් ප්රහවනඹ කිරිභට 

ටයුතු කිරීගභන් හර්ෂි රු.මිලිඹන 

114.84  ආදහඹභක් උඳඹහ ත වළකි 

තිබුණි. එභ අතිගර් ආදහඹභ උඳඹහ  

66% 

16% 

3% 7% 

8% 

0% 

භගීන් 

හය ප්රගවලඳත්ර 

ඳහර්ල් වහ තළඳළල් 

බහණ්ඩ වහ තුන් 

ගනමන 

වඳුනහ ගනොමන  
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ළනිභ ගගයහි ගදඳහර්තගේන්තුගව 

අධහනඹ ගඹොමු ය ගනොතිබුණි.  

 

    නිජ ගතල් නීතිත ංසථහට අඹමන 

ප්රහගශීයඹ ඵඩහ 11  2017 ජනහරී වහ 

ගදළේඵර් භහර වළය අගනකුමන 

භහර  ඉන්ධන අලයතහඹ ලීටර් 

987,402,120 ක් වී තිබුණි.  ශ්රී රංහ 

දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ගේදී ඉන්ධන ලීටර් 

315,435,760 ක් දුේරිඹ භගින් ප්රහවන 

ය තිබුණි. ඒ අනු එභ ප්රහගශීයඹ ඵඩහ 

ගත තමන ඉන්ධන ලීටර් 671,966,360 

ක් දුේරිඹ භගින් ප්රහවනඹ ශ වළකි 

තිබුාමන, එභ ඉන්ධන ප්රභහාඹ දුේරිඹ 

භගින් ප්රහවනඹ කිරිභට 

ගදඳහර්තගේන්තු ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. ප්රහවනඹ ශ එභ ඉන්ධන 

ගතොඹ ඩීල් (BGT) නේ රු.මිලිඹන 

449.39  ආදහඹභක් ගව  ගප්රට්ල්ලින් 

(BMT) නේ රු.මිලිඹන 360.43  

අදහඹභක් රඵහ ළනීභට වළකිඹහ තිබුණු 

ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ.  

  

   දුේරිඹ භගින් ිනගභන්ති ප්රහවනඹ ය 

උඳඹහ තිබුණු ආදහඹභ 2013 ර්ඹට 

හගප්ත  2017 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

13.22 කින් ගවමන ිනඹඹට 60  ඳභා 

ප්රභහාඹකින් අඩු වී තිබුණි. එභ ආදහඹභ 

ළඩි ය ළනීභ පිළිඵද උඳහඹ භහර් 

ගගයහි ගදඳහර්තගේන්තුගව අධහනඹ 

ගඹොමු වී ගනොතිබුණි.  

 ඳහරිරික ඵරඳෆම් 

ශ්රී රංහ තුශ දුේරිඹ භගින් බහණ්ඩ 

ප්රහවනඹ ර්ධනඹ කිරීගභන් ඳරියඹට ිනදු 

න වහනි අභ ය ළනීභට වළකි න ඳවත 

වන් රුණු ගගයහි ගදඳහර්තගේන්තුගව 

අධහනඹ ගඹොමු වී ගනොතිබුණි.  

    දුේරිඹ එන්ජිභක් භගින් අඩි 20 ක් දි 

න්ගට්නර් 18 ක් ප්රහවනඹ ශ වළකි 

අතය අඩි 40 දි න්ගට්නර් 09 ක් 

ප්රහවනඹ ශ වළකිඹ. ගේ වහ දුේරිඹ 

එන්ජිභ කිගර  මීටර් 01  දුයක් 

ධහනඹ කිරීභට ඉන්ධන ලීටයඹක් 

දවනඹ ගව. දි අඩි 20 න්ගට්නර් 18 

ක් ප්රහවනඹ වහ ප්රිනේමුර්  (ඵවහලුේ 

ප්රහව) 18 ක් බහගණතහ යන්ගන් නේ ඒ 

වහ කිගර මීටයඹට ළඹ න 

ඉන්ධන ප්රභහාඹ (0.26 ×18)  ලීටර් 

4.68 ක් ගව. අඩි 40 න්ගට්නර් 09 ක් 

ප්රහවනඹ වහ ප්රිනේමුර්  (ඵවහලුේ 

ප්රහව) 09 ක් බහගණතහ ශ යුතු අතය ඒ 

වහ කිගර මීටයඹට (0.37 × 9) 

ඉන්ධන ලීටර් 3.33 ක් දවනඹ ගව. ගේ 

අනු එක් කිගර  මීටයඹක් ධහනඹ 

කිරීභට ප්රිනේමුර් (ඵවහලුේ ප්රහව)  

බහගණතහ යන්ගන් නේ අභතය දවනඹ 

න ඉන්ධනර හභහනයඹ ලීටර් 03 ක් 

වීභ ගවේතුගන් ඳරියඹට මුදහ වරින 

හයු වහ හඵනි ද්රයඹ හභහනය 

ප්රභහාඹට ඩහ තුන් ගුාඹක් ඵ  

නිරීක්ාඹ ගණඹ. ගේ අනු දුේරිඹ 

එන්ජින් භගින් න්ගට්නර් ප්රහවනඹ 

කිරීගභන් ඳරියඹට ිනදුන වහනිඹ තුන් 

ගුාඹකින් අභ ය ත වළකි තිබුණු 

ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. ඒ අනු ශ්රි රංහ 

යහඹ  අපතහරිඹ ගණිනන්  හර්ෂි  

න්ගට්නර් 232,000 ක් ඳභා මුදහවරින 

අතය එභ න්ගට්නර් ප්රිනේමුර් 

(ඵවහලුේ ප්රහව) භගින් ප්රහවනඹ 

කිරීභ නිහ දවනඹ යන අභතය 

ඉන්ධන ප්රභහාඹ ලීටර් 696,000 ක් 

ලගඹන් ඇසතගේන්තු  ශ වළකිඹ.  

 

    ශ්රී රංහගව හයු දාගඹන් ිනඹඹට 

12.5 (2001 ර්ඹ) ක් හවනලින් 

පිටයන දුේ භගින් ිනදුන ඵමන, 

ර්තභහනගේදී එඹ ිනඹඹට 40  සීභහ 

දක්හ ශඟහ වී ඇති ඵමන 

මීක්ාලින් ගවළි වී තිබුණි. දුේරිඹ 

භගින් න්ගට්නර් ප්රහවනඹ ිනදු 

කිරීගභන් හර්ෂි ඉන්ධන ලීටය   
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696,000  දවන හයු වහ හඵනි 

ද්රයඹ භගින්  ඳරියඹට මුදහ වරින 

හඵන්ගභොගනොක්ිනඩ් (CO),  ල්ෂර් 

ඔක්ිනඩ් (SO×),  නිනට්රජන් ඔක්ිනඩ් 

(NO×),  අරේභිත අංු භඹ ඳදහර්ථ 

(SPM) ඵළය ගර ව වහ ඊඹේ (Heavy 

Metals, Pb) ඹේ ප්රභහාඹට ඳහරනඹ 

කිරීගේ වළකිඹහ ඳතින ඵ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

 

    ඉවතින් වන් හයු වහ ඵළය ගර ව 

ආඝ්රවාඹ භගින් ඇතින ගය  න හි 

ළයළගණල්ර, හියදඹ, සලන ආඵහධ, 

ගභ ඳටර ඇගණසසීභ, නිවගභ නිඹහ, 

ක්ගර භප්රදහවඹ වහ ඇසභහ ළනි 

ගය ලින් නිගය ගී ජන ජීගණතඹට න 

වහනිඹ අභ කිරීගේ වළකිඹහ ගගයහි 

ගදඳහර්තගේන්තුගව අධහනඹ ගඹොමු වී 

ගනොතිබුණි.  

භහර්ග ආයක්හ ගනුගන් 

කහර්ඹබහයඹන් ු ක ගනොරීමභ 

යක්ා ආඹතනර ගතන ඳහර්ලවීඹ 

හවන යක්ාලින් රළගඵන ආදහඹගභන් 

ිනඹඹට 01 ක් ඵළගින් රු.මිලිඹන 62.77  

ආදහඹභක් භහගර චිත ර්ගේදී භහර් 

ආයක්හ පිළිඵ ජහති බහ ගණිනන් 

ැකසය තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 17.82 ක් 

බහගව හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ වහ ළඹ 

ය තිබුණි. ඒ අනු භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට ැකසය තිබුණු මුදලින් 

රු.මිලිඹන 44.96 ක් ගණඹදේ ගනොය ඉතිරි 

ය තිබුණි. භහර් ආයක්හ වහ වු 

හර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ වහ ගඹොදහ 

ගනොළනීභ නිහ ගභභ මුදල් ඉතිරි ය 

තිබුණු ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ.  

භහර්ග අනතුරු වහ ගේඳර වහනි පිළිඵ 

ගතොයතුරු ඳේධතිඹක් පිළිගඹර 

ගනොරීමභ 

යථහවනලින් ිනදුන භහර් අනතුරු අභ 

ය ළනීභ භහර් ආයක්හ පිළිඵ ජහති 

බහගව ප්රධහන අයමුාක් වී තිබුණි. ෆභ 

ර්ඹභ භහර් ජහරඹට අලුතින් එතු න 

භහර්, යථහවන ප්රභහාඹ, භහර් අනතුරු, 

ගශඳර වහනි වහ ේඵන්ධ ිනඹළු ගතොයතුරු 

ඇතුශමන ඳරිා දමනත ඵඩහක් ඳමනහ 

ළනිභ අතයහලය රුාක් වී තිබුාමන, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන එභ 

හර්ඹඹ ඉටු ය ළනීභට බහ 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි.    

 

අනහයක්ෂිත දුම්රිඹ සථහන වඳුනහ 

ගනොගළනීභ 

භහගර චිත ර්ගේදී දුේරිඹර හවන 

ළටීේ 86 කින් 59 ගදගනකු තුහර රඵහ 

තිබුණු අතය 12 ගදගනකු භයාඹට ඳමනවී 

තිබුණි. දුේරිඹ වයස භහර්ර හවන ළටීේ 

439 ක්ද හර්තහ වී තිබුණි.  භහර් ආයක්හ 

තවවුරු කිරීභ වහ  අනහයක්ෂිත දුේරිඹ 

වයස භහර්ර දළනුමන කිරීභට පුරු 250 

ක් ගණ කිරීභ වහ භහගර චිත ර්ගේ දී 

රු.මිලිඹන 4  ප්රතිඳහදන රහ තිබුාමන, 

අනහයක්ෂිත දුේරිඹ සථහන වඳුනහළනීභ ගව  

පුරු ගණකිරීභ ගව  ිනදුය ගනොතිබුණි.  

 

තියය ංර්ධන අයමුණු ශඟහකය 
ගළනීභ. 
තියහය ංර්ධනඹ වහ ේඵන්ධ න 

ඉරක් ඳහද දමනත, ඉරක් ශඟහ ගණඹ යුතු 

ංපතසථහනඹන් ගභන්භ ප්රතිඹ භළන ඵළලීභ 

වහ න දර්ලඹන් වඳුනහ ළනීභට 

ගදඳහර්තගේන්තු ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

භහර්ග අනතුරුලින් මිකඹ ඹන ප්රභහණඹ 

ළඩිවීභ  

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ඉකුමන 

ර් භඟ ළදීගේදී භහර් අනතුරු 

ප්රභහාඹ වහ එභගින් තුහර රඵන වහ මිඹ 

ඹන ප්රභහාඹ හයෂි ඉවශ ඹමින් 

ඳළතුණි. ගණසතය රඳටවන 31 හි දළක්ගව.  
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භහජ විඵරගළන්වීභ වහ සුබ හධනඹ 

ආර්ථි වහ භහජභඹ ලගඹන් 

ගණඵරළන්වු සුයක්ෂිත ජහතිඹක් ඇති 

කිරීගේ ප්රතිපරඹ ශහ ය ළනීභ වහ 

භහජ ගණඵරළන්වීගේ වහ සුබහධන 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු ගදකින් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 05 ක් ගණිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹඹන් ඉටු ශ යුතුගව.  

 භහජ ගණඵර ළන්ගණභ වහ සුබහධනඹට 

අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ  

 ළඩිහිටිඹන් ැකඵරහ ළනිභ වහ 

ආයක්ාඹ  

 ගණගලේ අලයතහ හිත පුශරඹන්ගේ 

දුඵරතහඹන් වඳුනහ ළනිභ ව 

පුනරුමනථහඳනඹ ිනදු කිරිභ  

 දිගණ නළගුභ  ළඩටවන ක්රිඹහමනභ 

යමින් ග්රහමීඹ වහ ප්රහගශශිඹ ආර්ථි 

ංර්ධනඹ කිරිභ 

 භවජන ආධහය ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

භහගර නනඹ කිරීභ, ප්රතිංගණධහනඹ වහ 

උචිත න ප්රතිංසයා වඳුන්හදීභ 

 ක්ඹ ගය ගීන්ට, කුඩු ගය ගීන්ට, 

රහදුරු ගය ගීන්ට, පිලිහ, තළරසීමිඹහ 

ගය ගීන්ට ව ඔවුන්ගේ  ඹළගඳන්නන්ට 

ආධහය රඵහදීභ 

 උඳගශලන ගේහ ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 ආඵහධ හිත පුශරඹන් වහ ෘමනතීඹ 

පුහුණු රඵහදීභට වහ ැකකිඹහ අසථහ 

ඇති යලීභට අලය ක්රගභ ඳහඹන් 

ළරසීභ 

 භහජ ආයක්ා වහ යක්ා ක්රභ 

ක්රිඹහමනභ කිරිභ  

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු වහ 

යහසථහපිත ආඹතන ගණිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදු යන 

රද නිඹළදි ගණාන ඳරීක්හගවදී ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ. 

 ළඩිහිටි තළනළත්තන් වහව ජහතික 

ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක ගනොරීරිභ 

ඹ අවුරුදු 75 දක්හ ව ගජයසධ 

පුයළිනඹන් ගනුගන් ෛදය යක්ා 

ක්රභඹක් ඇතිකිරීභ වහ ඹ අවුරුදු 65 ට 

ළඩි ළඩිහිටිඹන් ගනුගන් ගඳොදු ප්රහවන 

ඳවසුේ ළඳයීභ ගනුගන්  ළඩිහිටි 

තළනළමනතන් වහ ව ජහති ප්රතිඳමනතිඹක් 

ස කිරීභ ගනුගන් ඉකුමන ර්ගේදී  

රු.මිලිඹන 5.00  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ඒ ේඵන්ධගඹන් ළඩිහිටි භව ගල්ේ 

හර්ඹහරගේ ව ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහර 

331  දළනුමන කිරීේ ළඩටවන් 

ඳළළමනවීභ ගනුගන් ඉකුමන ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 3.31 ක්  ළඹ ය තිබුණි. ඒ 

අනු රු.මිලිඹන 1.69  ප්රතිඳහදන ඉතිරි ගණ 

තිබුාමන, එභ ඉතිරි ව ප්රතිඳහදන ගණඹදභක් 

ගර ගිණුේත ය තළන්ඳමන ගිණුගේ යහ 

ගන තිබුණි. එභ ප්රතිඳමනති ප්රහලනඹ 

පිලිගඹර කිරීභ වහ ර් ගද ඳභා 

හරඹක් ඉකුමන ගණ තිබුාමන, 2015 ජුනි 30 

දින න ගණටමන එඹ ක්රිඹහමනභ ය 

ගනොතිබුණි.   

ළඩිහිටි දීභනහගන් ගකොටක් 

නිසකහර්ඹ ඳළළීනභ  

ඹ අවුරුදු 70 ට ළඩි අඩු ආදහඹේරහභී 

ළඩිහිටිඹන් 386,380 ගදගනකු වහ 

භහින  රු.2,000 ක් ඵළගින් දීභනහ ගවීභ 

වහ භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

9,265.92  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

දිසමන රික් 25  ළඩිහිටිඹන් 375,317 

ගදගනකු ගත රු.මිලිඹන 9,007.60 ක් 

ළඹය තිබුණි. ඒ අනු රු.මිලිඹන 258.11 

 ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය තිබුණි. 2016 

අග සතු 31 දින අභහතය භණ්ඩරගේ 

තීයාඹ ප්රහය ගන ළඩිහිටි 

දීභනහගන් රු.100 ක් අඹය  
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ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහර භගින් ළඩිහිටි 

භව ගල්ේ හර්ඹහරඹ ගත රඵහ  දී තිබුණි. 

2018 ජුනි 30 දින න ගණට එතු 

රු.මිලිඹන 1,098.46 ක් නිසහර්ඹ ළඩිහිටි 

භව ගල්ේ හර්ඹහරගේ යහ ගන 

තිබුණි.   

ළඩිහිටි දිහ සුරැකුම් භධයසථහන වහ 

භහර්ගග ඳගේල ංග්රවඹ පිළිගඹර රීරිභ 

ළඩිහිටි භව ගල්ේ හර්ඹරඹ ගණිනන් 2017 

ජනහරී භහගේදී ළඩිහිටි දිහ සුැකකුේ 

භධයසථහනඹ වහ භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවඹක් පිළිගඹර කිරීභ ආයේබ ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන එභ භහර්ග ඳගශල ංග්රවඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභට වළකින ඳරිදි ේපුර්ා 

ගර පිළිගඹර ය ගනොතිබුණි.  

ළඩිහිටි නිහ සුඳමක්ණඹ 

ශ්රී රංහගව ඳමනහගන ඹනු රඵන මුළු 

ළඩිහිටි නිහ ංයහ 306 ක් ව අතය ඉන් 

නිහ 119 ක් ළඩිහිටි භව ගල්ේ 

හර්ඹහරගේ ලිඹහඳදිංචි ය තිබුණි. ගගේ 

වුද, භහගර චිත ර්ගේදී එභ 

නිහලින් 19  ක් ඳභාක් ළඩිහිටි භව 

ගල්ේ හර්ඹහරඹ ගණිනන්  ඳරීක්හට 

රක්ය තිබුණි. 

ආඵහධිත පුේගරඹන්ට නිහ ආධහය 
ගගවීභ 
ජහති ගරොතැකින භණ්ඩරඹ ගණිනන් ඳමනහ 

ගන ඹනු රඵන සුපිරී හනහ ේඳත 

ගරොතැකින ආදහඹගභන් ිනඹඹට 5  

දහඹමනඹක් රඵහ ගන අඩු ආදහඹේරහභී 

නිහ ගනොභළති ආඵහධ හිත තළනළමනතන් 

වහ රු.250,000 ක් හරි 03 ක් ඹටගමන 

නිහ ආධහය රඵහ දී තිබුණි. ගගේවුද, 

භහගර චිත ර්ඹ න ගණට දිස්රික් 19  

නිහ ආධහය රහභීන් 93 ගදගනකු ගත 

2007 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

නිහ ආධහය ලගඹන් රු.මිලිඹන 8.50 ක් 

ගගණඹ යුතු තිබුණි.      

ආඵහධිත පුේගරයින්ට ආඵහධිත දීභනහ 

ගගවීභ 

අඩු ආදහඹේරහභී ආඵහපතත පුශරඹන් 

30,654 ගදගනකු ගත භහින රු.3,000 ක් 

ඵළගින් ආඵහපතත දීභනහ ගවීභ වහ 

රු.මිලිඹන 1,103,54  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. දිස්රික් 25  අඩු ආදහඹේරහභී 

ආඵහපතත පුශරඹන් 30,077 ගදගනකු ගත 

රු.මිලිඹන 1,082.78 ක් ආඵහපතත දීභනහ 

ලගඹන් ගහ තිබුණි. දිස්රික්ර ිනටින 

අඩු ආදහඹේරහභී ආඵහපතත පුශරඹන් 

පිළිඵ ගතොයතුරු ඹහමනහලීන ගනොකිරීභ 

නිහ ප්රතිඳහදන ඉතිරි වී තිබුණි. 

කුගඩු ගය ගීන් වහ ආධහය රඵහදීභ 

කුඩු ගය ගීන් වහ දිස්රික් 09 ට 

ආධහය රඵහදීභට රු.මිලිඹන 907.22  

ඳරිපය ඇසතගේන්තු ගන්කිරීේ භගින් 

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේදී ඉන් රු.මිලිඹන 868.76 ක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණු අතය ර්ඹ 

අහනඹ න ගණට රු.මිලිඹන 38.46  

ප්රතිඳහදන ඉතිරි වී තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේදී වඳුනහමන ගය ගීන් 21,500 

ගදගනකුගන් ගය ගීන් 20,493 ගදගනකුට 

ආධහය රඵහදී තිබුණි. ගගේවුද, 

ගඳොගයොමනතු ගල්නඹක් ස ය ගන 

ගනොතිබුණි. 

භහජ ආයක්ණ ඔේපු නිකුත් රීමභ 

1990 අං 17 දයන භහජ ආයක්ා 

භණ්ඩර ඳනගමන 14 න න්තිඹ අනු 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගඹ ජනහ ක්රභඹ දහඹමනඹ 

රඵහන්නහ ෆභ දහඹඹකුටභ ගනභ 

දහඹමනඹ පිළිමන ඵ නහථ කිරීභට 

ඔවුන්ට හිමි ප්රතිරහබ දළනුේ දීභටමන ඔප්ත පුක් 

නිකුමන ශ යුතු තිබුණි.  ගගේ වුද  

2014 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

172,684 ගදගනකු දහඹමනඹ රඵහ ගන 

තිබුාමන, භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණට භහජ ආයක්ා ඔප්ත පු 97,370 ක් නිකුමන  
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ය ගනොතිබුණි.    

ළඩිහිටි තළනළත්තන් වහව ජහතික 

බහට අඹත් ුඩම් 

2009 ර්ගේ ළඩිහිටි ැකයා 

භධයසථහනඹක් ඳමනහ ළනීභ වහ තෆගි 

ඔප්ත පුකින් අක්ය 02 ක්ව නිගණතිර 

නිල්රහ ගන ආඵහපතත භධයසථහනගේ 

ඉඩභ ව ගොඩනළගිල්ර තෆගි ඔප්ත පුකින් 

ජහති ළඩිහිටි භව ගල්ේ හර්ඹහරඹ ගත 

රළබී තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන එහි ටිනහභ ඇසතගේන්තු ය 

ඳයහ ළනීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

ළඩිහිටි නිහ ඉදිකිරීභ වහ 2011 

ර්ගේදී තෆගි ඔප්ත පුක් භගින් රු.මිලිඹන 

13.00 ක්ව ේඳව ගව ලිගක්රොස ඉඩභ ව 

රු.මිලිඹන 3.20 ක්ව වහයභ යජිත මනත 

ඉඩභ ජහති ළඩිහිටි භව ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ගත රළබී තිබුාමන, 2018 ජුනි 30 දින න 

ගණටමන අදහශ හර්ඹ ඉටු ගනොය නිසක්රීඹ 

ඳළතිණි. 

ෘත්ීනඹ පුහුණු භධයසථහන පිහිටි ුඩම් 

ඳයහ ගනොගළනීභ 

භහජ ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුට අඹමන 

ෘමනතීඹ පුහුණු භධයසථහන 07 ට අඹමන 

මුළු ඉඩේ ප්රභහාඹ ගවක්ටඹහර් 22 ක්ව 

අතය, එභ ඉඩේ 2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන 

ගණපතභමන ඳයහ ළනීභට ගනොවළකි වී තිබුණි. 

ශභහ භහර්ගග ඳගේලණ භධයසථහනඹ 

භහගර චිත ර්ගේදි භහජ ගේහ 

ගදඳහර්තගේන්තු වහ ශභහ 

භහර්ග ඳගශලන භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 25.00  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. ර්ඹ අන් න ගණට ඉන් 

රු.මිලිඹන 16.93 ක් ළඹ ය තිබුණි. 2018 

ජුනි 30 දින න ගණටමන එභ ඉදිකිරීේ ටයුතු 

නිභ ය ගනොතිබුණි.   
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විදයහ, තහක්ණ වහ ඳර්ගේණ 

 

ගණදයහමනභ ඳර්ගේාර නියතවීගභන් වහ 

ගණදයහ වහ  තහක්ාඹ ප්රනලිත කිරීභ වයවහ  

ගණදයහමනභ වහ තහක්ාමනගඹන් 

ංර්ධනඹ ව යටක් ඇති කිරිභ ගභභ 

ක්ගේත්රගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ අගප්ත ක්ෂිත ප්රතිපරඹ රඵහ ළනීභ 

වහ ගණදයහ, තහක්ා වහ ඳර්ගේා 

අභහතයහංලඹ, යසථහපිත ආඹතන 13 ක් 

ගණිනන් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි.  

 ගණදයහ, තහක්ාඹ වහ ඳර්ගේා 

ගණඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් 

වහ ව ඹහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු 

ගණඳයේ කිරිභ වහ ඇළයීභ 

 ගණදයහ වහ තහක්ා ක්ගේත්රර 

අන්තර්ජහති  ිනදුන න 

ගොඹහළනීේරට  අනුත නගේ  

ගශීයඹ ඳර්ගේා වහ ගොඹහළනීේ 

වහ අලය ඳවසුේ ළරසීභ 

 ගණදයහමනභ, හර්මි, භහජ වහ ආර්ථි 

ඳර්ගේා, ංර්ධන ටයුතු පුළුල් 

කිරීභ වහ අලය පිඹය ළනීභ 

 ඳර්ගේා වහ ඳර්ගේා ආඹතනරට 

ඳවසුේ ළඳයීභ තුළින් ඳර්ගේා 

ළරළසුේ  කිරීභ වහ ගභගවඹවීභ 

  න ඳර්ගේා ප්රතිපර අදහශ 

ඳහර්ලඹන් ගත රඵහදීභ 

 න ගොඹහළනීේ වහ ප්රජහ ගඹොමු 

කිරිභ ව ගඳශමවීභ වහ අලය 

පිඹය ළනීභ 

 ඉදිකිරීේ ර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ, 

ංර්ධනඹ වහ වු ඳර්ගේා 

ක්රිඹහමනභ කිරිභ 

අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත ආඹතන ගණිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

පිළිඵ ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.    

අනහර්ථික විඹදම්  
රීදිභ ගණදහතහ භධයසථහනඹට 2015 

ගදළේඵර් 23 දින ිනට ගණදයහ වහ තහක්ා 

නිරධහරිගඹකු ඳමනය ගනොතිබුණි. එභ 

භධයසථහනගේ ක්ගේත්ර ේඵන්ධීයා 

නිරධහරිගඹකු වහ හර්ඹහර හර්ඹඹ 

වහඹගඹකු ඳභාක් අනුයුක්ත ය 

තිබුණි. ගේ ගවේතුගන් 2015 ර්ගඹන් 

ඳසු ගභභ භධයසථහනගඹන් කිිනදු 

ගේහක් ිනදුය ගනොතිබු අතය එභ ක්ගේත්ර 

ේඵන්පතහය නිරධහරිඹහ වහ හර්ඹහර 

හර්ඹ වහඹඹහට රු.මිලිඹන 1.07 ක් 

අනහර්ථි ගර ළටුප්ත  වහ දීභනහ ගහ 

තිබුණි.  

2020 ර්ගේදී ආඹතනඹ ඳමනහගන 

ඹහගේ අයමුදල් හර්මි තහක්ා ආඹතනඹ 

තුළින්භ ජනනඹ ය ළනීභ වහ 2017 

ර්ේදී ආඹතනගේ ආදහඹභ රු.මිලිඹන 62 

ක් ගවමන ිනඹඹට 26 කින් ර්ධනඹ ය 

ළනීගේ අභිරහගඹන් ආඹතනගේ දළනට 

ඳතින ටයුතු අධයඹනඹ ය එභ 

ඉරක්ඹන්ට රඟහවීගේ ක්රභගවදඹක් ස 

කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 1.34 ක් ළඹය 

අගරගණ ප්රර්ධන උඳගශලඹකුගේ ගේඹ 

රඵහගන තිබුණි. එභ අභිරහඹ ක්රිඹහට 

නළංවීභට ටයුතු ගනොකිරීභ නිහ එභ ගණඹදභ 

අනහර්ථි වී තිබුණි.  

බහණ්ඩහගහය අනුභළතිඹ යහිත 

විගේලහධහය යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීරිභ 

2011 අගප්රේල් 21 දිනළති අං 

එේ.ඕ.එෂසපී. ඊ.ආර්.සී 2011 1 දයන මුදල් වහ 

ක්රභ ේඳහදන අභහතයහංලගේ  නක්රගල්ගේ 

ගණපතගණධහනරට ඳටවළනි ගණගශල ේඳමන 
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ගදඳහර්තගේන්තු දළනුමන කිරීභකින් 

ගතොය 2015 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 2.44 ක් 

ටිනහ ගොරිඹහනු යහඳෘතිඹක් ව 2013 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 9.476 ක් ටිනහ ඉන්දු 

ශ්රී රංහ යහඳෘතිඹක් ආයේබ ය තිබුණි. 

බහණ්ඩහගහය අනුභළතිඹ යහිත 

ගේකයින් ඵහ ගළනීභ  

 
2016 ජනහරී 08 දිනළති අං 1 2016 දයන 

බහණ්ඩහහය නක්රගල්ගේ ගණපතගණධහනරට 

ඳටවළනි වහ බහණ්ඩහහය ගල්ේයඹහගේ 

අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභකින් ගතොය 

ගොන්ත්රහමන ඳදනභ භත ගේිනන් 13 

ගදගනකු වහ හර්ඹබහය ඳදනභ භත 

ගේිනන් 64 ගදගනකු හර්මි තහක්ා 

ආඹතනඹ ගණිනන් ගේගේ ගඹොදහ ගන 

එතු රු.මිලිඹන 17.88 ක් ළඹ ය 

තිබුණි.   

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ගනොරීරිභ නිහ සිදු 
ව ඳහඩු 

 
යුගය ඳහ ංභගේ මරය ආධහය ඹටගමන 

ආයේබ ශ යහඳෘතිඹක් ගිගණසුේත ඳරිදි 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. ගේ නිහ 

රු.මිලිඹන 13.28  අරහබඹක් ිනදු වී තිබුණි. 

2014 ර්ගේදී හර්මි තහක්ා 

ආඹතනගේ අධයක් භණ්ඩරඹ ගණිනන් එභ 

අරහබඹ යුගය ඳහ ංභඹ ගත ගගණඹ යුතු 

ඵට තීයාඹ ය තිබුණි.  භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට එභ අරහබගඹන් 

රු.මිලිඹන 12.30 ක් ත දුයටමන ගගණඹ 

යුතු තිබුාමන, භහගර චිත ර්ගේදී වහ 

ඉකුමන ර්ගේදී එභ ගගණඹ යුතු අරහබඹ 

ආඹතනගේ මරය ප්රහලනලින් ගවළිදයව 

ය ගනොතිබුණි.   

විධිභත් ඳරිදි පිරිවිතය පිළිගඹර ගනොකය 

රංසු කළවීභ 
 
හර්මි තහක්ා ආඹතනඹට ඩඹල්ගට  

මීටයඹක් මිරදී ළනීභ වහ ගණපතභමන ඳරිදි 

පිරිගණතය පිළිගඹර ගනොය රංසු ළහ 

තිබුණි. ගේ නිහ අභ රංසු ඉදිරිඳමන ශ 

රංසුරුගේ රංසු ප්රතික්ගේඳ ය ළඩි මිර 

ාන් ඉදිරිඳමන ශ රංසුරුගේ රංසුට 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ය තිබුණි. ගේ 

නිහ ආඹතනඹට රු.මිලිඹන 2.23  

මරයභඹ අරහබඹක් ිනදු වී තිබුණි. ආඹතනඹ 

ගණිනන් අභ රංසු ඉදිරිඳමන ශ රංසුරු 

භඟ තකිහක් ිනදු ගනොය උඳරිභ රංසු 

ඉදිරිඳමන ශ රංසුරු ගත යහ ගන තිබුණි.  

විගේල ශියත් ගිවිසුම් කඩ කශ 

නිරධහමන්  

හර්මි තහක්ා ආඹතනඹ ගණිනන් ගණගශල 

ශියමන ප්රදහනඹ ශ නිරධහරීන් භඟ 

එශම තිබුණු ගිගණසුේ ප්රහය ටයුතු 

ගනොශ නිරධහරීන් 18 ගදගනකුගන් 

රු.මිලිඹන 7.81 ක් අඹ ය ත යුතු 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන එභ මුදල් අඹය ළනීභට ආඹතනඹ 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි.  

නිසක්රීඹ ත්කම්  

ගණදයහ, තහක්ා වහ ඳර්ගේා 

අභහතයහංලඹට අඹමන හවන 04 ක් ර් 2 

ට ළඩි හරඹ ිනට ග්රවගර හහය 

ඳරිශ්රගේ හල්ය තිබුණි. එභ හවන 

බහගණතඹට ළනීභට ගව  අඳවයාඹ කිරීභට 

ගව  භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

ආනඹනික ටින් භහළු වහ භහගරින් 

ම්ඵන්ධගඹන් ඵළය ගර ව ඳමක්හ 

සිදු ගනොරීරිභ  

භහගර චිත ර්ගේදී ගණගශීයඹ නිසඳහදන 

භහභකින් අසථහ 49 දි ආනඹනඹ 

යන රද එ.ජ.ගඩො. 7,878,766 ක් ටිනහ 

ටින් භහළු කිගර  ග්රෆේ 2,406,088 ක් වහ 

නිඹළඳි ඳරීක්ාඹක් ශ්රී රංහ ප්රමිති 

ආඹතනඹ ගණිනන් ිනදු ය තිබුණි. එභ 

ඳරීක්හ අනු අසථහ 42 දි ආනඹනඹ
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යන රද එ.ජ.ගඩො. 7,287,075 ක් ටිනහ 

ග්රෆේ 2,019,581 ක් වහ ඵළය ගර ව පිළිඵ 

ඳරීක්හ ිනදු ය ගනොතිබුණි.   

එගභන්භ භහගර චිත ර්ගේදී ගණගශීයඹ 

නිසඳහදන භහභකින් අසථහ 

28දී ආනඹනඹ යන රද එ.ජ.ගඩො. 

482,736 ක්ව භහරින් කිගර  ග්රෆේ 607,800 

ක් වහ ශ්රී රංහ ප්රමිති 1427: 2011 හි 5.6 

න්තිඹ ප්රහය ඵළය ගර ව ඳරීක්හ 

කිිනදු අසථහ ිනදු ය ගනොතිබුණි. ඉන් 

අසථහ 14 දී ආනඹනඹ යන රද 

එ.ජ.ගඩො.245,426 ක් ටිනහ භහරින් 

කිගර ග්රෆේ 306,600 ක් වහ  ශ්රී රංහ 

ප්රමිති 1427:2011 හි 5.5 න්තිගඹහි 

වන් ක්ෂුද්රජීගණ ඳරීක්හ ිනදු ය 

ගනොතිබුණි. 

ප්රමිකතිගඹහි වන් සිඹළු ඳයහමිකතිඹන් 

අනු ඳමක්හන් ගනොරීරිභ  

2016 ර්ගේ ිනට 2018 භළින භහඹ දක්හ 

ගණගශීයඹ භහභකින් අසථහ 24 දී 

ආනඹනඹ යන රද ශදරු ඵන් ගතො 

කිගර  ග්රෆේ 190,727 ක් වහ ලස රී රංහ 

ප්රමිති ආඹතනඹ ගණිනන් නිඹළඳි ඳරීක්හන් 

ිනදු ය තිබුණි. අදහශ ප්රමිතිඹ අනු එභ 

ඵන් පිළිඵ ඳයහමිතිඹන් 06 ක් අනු 

ඳරීක්හ ිනදු ශ යුතු තිබුාමන, ඉන් 

ඳයහමිතිඹන් 04 ක් ේඵන්ධගඹන් ඳභාක් 

ඳරීක්හන් ිනදු ය තිබුණි.   

ප්රමිතිගඹන් ගතොය ආයක්ෂිත හිස ළසුේ 

ගගශගඳොශට නිකුමන කිරීභ 

2017 භහර්තු 20 දින ගණගශීයඹ නිසඳහදන 

භහභකින් එ.ජ.ගඩො. 20,885 ක් ව 

ආයක්ෂිත හිස ළසුේ 7,536 ක් ආනඹනඹ 

ය තිබුණි. එභ ගතොඹ ගශගඳොරට 

නිකුමන ශ වළකි ඵ 2017 අගප්රේල් 04 දින ශ්රී 

රංහ ගර්ගුට දන්හ තිබුණි. ඳසු ිනදු ශ 

ප්රමිති ඳරීක්හන්ට අනු අදහශ ගතොඹ 

ප්රමිතගේ වන් අලයතහඹන් 2 ට 

අනුකර ගනොන ඵළගණන් එභ හිසළසුේ ප්රති 

අඳනඹනඹ ශ යුතු ඵ 2017 භළින 19 දින 

ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනඹ ගණිනන් 

ආනඹනරුට දන්හ තිබුණි. එගවමන 

ේපුර්ා ගතොඹභ ගණකුාහ අන් ඵ 

2017 ජුනි 02 දින ආනඹනරු ගණිනන් 

ආඹතනඹට දන්හ එහ තිබුණි.  

ඳමක්ණ හර්තහ රඵහ ගනොදීභ 

භහගර චිත ර්ගේදී ආනඹනඹ යන රද 

ආවහය වහ ආවහය ගනොන බහණ්ඩ ගතොඹන් 

344ට අදහශ ප්රමිති ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

නිඹළඳි රඵහ ගන 2018 අග සතු භහඹ 

න ගණට භහ 07  ිනට භහ 19 ක් දක්හ 

හර ඳයහඹක් තවී තිබුා ද ඳරීක්ා 

හර්තහ රඵහ දී ගනොතිබුණි. එභ ගතොලින් 

ගතො 157 ට අදහශ ිනදු ශ ගණාන 

ඳරීක්හගව දී, බහණ්ඩ ගතො 97ක් 

ගශගඳොර ගත නිකුමන කිරීභ වහ 

අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. 

හර්ථක ගර ු ක කශ ඳර්ගේණ 

යහඳෘතිර ප්රතිපර අත්කය ගනොගළනීභ  

ශ්රී රංහ ජහති ඳර්ගේා බහ ගණිනන් 

2016 වහ 2017 ර්රදී රු.මිලිඹන 171.92 

 ප්රදහන ටිනහභකින් යුමන ඳර්ගේ 

මලි ඳර්ගේා යහඳෘති 45  හර්තහ 

ඇයීේ ය තිබුණි. ඇඟයීේ හර්තහ අනු 

ඉන් රු.මිලිඹන 88.39  ප්රදහන 

ටිනහභකින් යුමන ඳර්ගේා යහඳෘති 21 

 යහඳෘති හර්ථ ගර අන් ය ඇති 

ඵ වන් ය තිබුණි. එගවමන එභ 

යහඳෘතිර ප්රතිපරඹන් ජහති 

අලයතහඹන්ට ගඹොදහ ළනීගේ වළකිඹහ 

පිළිඵ ඇඟයීභක් ය ඳර්ගේා භගින්  

බහණ්ඩඹක් ගව  ක්රිඹහලිඹක්  ළඩි දියුණු 

ය ළනීභ පිළිඵ ගණනිලසනඹක්  රඵහ දී 

ගනොතිබුණි. 
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ප්රගතිඹ භහගර චනඹ රීමභරීන් 

ගතොය ප්රතිඳහදන රඵහදීභ 

ශ්රී රංහ ජහති ඳර්ගේා බහ ගණිනන් 

ඳර්ගේා යහඳෘති වහ ප්රතිඳහදන 

රඵහදීගේදී, ඳර්ගේාර ප්රතිඹ පිළිඵ 

ඳරීක්හ ය ඵරහ රින් ය ප්රතිඳහදන 

රඵහදීභ ගනුට ඳර්ගේාඹ ආයේබ 

යන අසථහගවදීභ ඳර්ගේාඹට අදහශ 

ේපර්ා ප්රතිඳහදනඹභ ඒ ඒ යහඳෘති ඹටගමන 

වු ජංභ ගිණුභට ඵළය ය තිබුණි. 2013 

ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හරඳරිච්ගේදඹ තුශදී ආයේබ යන රද 

යහඳෘති 155ට අදහශ ඵළංකු ජංභ 

ගිණුේරට ඵළය යන රද රු.මිලිඹන 

897.28  ප්රදහනලින් 2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට රු.මිලිඹන 522.21ක්  ඵළංකු 

ජංභ ගිණුේර නිසහර්ඹ ඳළතුණි.   

න නිඳයුම් ගනුගන් ගේටන්ට් 

ඵරඳත්ර රඵහ ගළනීභට උනන්දු ගනොවිභ 

2014 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හරඹ තුශ ශ්රී රංහ න 

නිඳළයුේරුන්ගේ ගොමිභ ගණිනන් 

වක් නිභළවුේ ජහති තයඟහලිඹ ඹටගමන 

න නිඳළයුේ 1,118 ක් ඉදිරිඳමන ය තිබුණි. 

ඉන් න නිඳළවුේ 318 ක් ජඹග්රවා රඵහ 

තිබුණි. එගේ වුද, 2014-2017 හර 

ඳරිච්ගේදඹ තුශ ගප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර රඵහළනීභ 

වහ න නිඳළයුේරුන් 63 ගදගනකු 

ඳභාක් ඉදිරිඳමන වී තිබුණි. එඹ 

තයඟහලිඹට ඉදිරිඳමන ශ න නිඳළයුේ 

ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 5 ක් වහ ජඹග්රවාඹ 

ශ න නිඳළයුේලින් ිනඹඹට 20 ක් ළනි 

ඳවශ අඹන් ගන තිබුණි.  

 

න නිඳළයුම්රට මුරයහධහය රඵහදීභ  
 

ශ්රී රංහ න නිඳළයුේ ගොමින් බහ 

ගණිනන් “න නිඳයුේ දිරිඹ 2016” 

ළඩටවනින් මරයහධහය රඵහදීභට න 

නිඳයුේරුන් 08 ගදගනකු නිර්ගශල ය 

තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට න 

නිඳළයුේරුන් තිගදගනකු ඳභාක් මල් ඹ 

වහඹ රඵහ දී තිබුණි.  

 

න නිඳළයුම්කරුන්ට රඵහ දි තිබුණු 

මරයහධහයලින් අයමුණු ු ක වී 
ගනොතිබිභ  

 

2016 වහ 2017 ර්රදී ශ්රී රංහ න 

නිඳළයුේ ගොමින් බහ ගණිනන් න 

නිඳළයුේරුන් 11 ගදගනකු වහ එතු 

රු.මිලිඹන 7.72  මරයහධහය ප්රදහනඹය 

තිබුණි. අයමුදල්ර අලයතහඹ ව 

අයමුදල් අලයන අසථහ පිළිඵ නිින 

අධයඹනඹකින් ගතොය අයමුදල් රඵහ දීභ 

නිහ අසථහ 03 දී රඵහ දුන් එතු 

රු.මිලිඹන  4.13ක් වු ප්රදහනලින් අගප්ත ක්ෂිත 

අයමුණු ඉටු වී ගනොතිබුණි. 

 

න නිඳළයුම් ගගශගඳොරට රැගගන 

ඒභ 

ශ්රී රංහ න නිඳළයුේ ගොමින් බහ 

ගණිනන් න නිඳළයුේරුන්ට ඔවුන්ගේ 

නිඳළයුේ ගශගඳොශට ැකගන ඒභටමන, 

ඳර්ගේා ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහමන 

ඹහන්ත්රාඹක් ඇති කිරීගේ යහඳෘතිඹක් 

භහගර චිත ර්ගේදී ආයේබය තිබුණි. 

2018 අග සතු භහඹ න ගණට එහි 

ඳරිඳහරන ටයුතු ගනුගන් රු.මිලිඹන 

4.70 ක් ළඹ ය තිබුණි. නමුමන කිිනදු න 

නිඳළයුේරුගකුට ගව  ඳර්ගේගඹකුට 

මරය වඹ රඵහ දී ගනොතිබුණි. 

 

නග ත්ඳහදන ංසකෘතිඹ ප්රර්ධනඹ 

රීරිභ  

 
ශ්රී රංහ තුශ නග මනඳහදන ංසෘතිඹක් 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ සථහපිත කිරීභ වහ 

භහධය ප්රතිඳමනතිඹක් ස කිරිභ ගනුගන් 

භහධය ේභන්ත්රාඹක් ඳළළමනවීභට රු.මිලිඹන 

1.68 ක් ළඹ ය තිබුණි. නමුමන 2018 ජුනි 

භහඹ න ගණටමන භහධය ප්රතිඳමනතිඹක් 

සය අනුභත ය ගන ගනොතිබුණි. 
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න්නිගේදනඹ  

 

ඩිජිටල් ර්භහන්තඹ වහ ඒ ආශ්රිත ගේහ 

ශඟහය ළනීගේ වළකිඹහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

භගින්, ඩිජිටල් ගේහ වහ නිසඳහදන ජනප්රිඹ 

යවීභ භගින් වහ ජනතහගේ ඩිජිටල් 

හක්යතහඹ ඉවශ නළංවීභ භගින් ඩිජිටල් 

ඵරහමනභ ජහතිඹක් ගොඩනළගීභ ගභභ 

ක්ගේත්රගේ අයමුා වී තිබුණි. එභ අයමුා 

හක්හමන ය ළනීභ වහ ගණදුලි ංගශල වහ 

ඩිජිටල් ඹටිතර ඳවසුේ අභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටගමන යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 03 ක් 

සථහපිත ය තිබුණි. එභ ආඹතනලින් ඳවත 

වන් හර්ඹබහය ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 ගණදුලි ංගශල වහ ඩිජිටල් ඹටිතර 

ඳවසුේ ගණඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසු ගණඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 නවීන තහක්ාඹ ගඹොදහ නිමින් ළභට 

ගණදුලි ංගශල ඳවසුේ රඵහදීභට අලය 

පිඹය ළනීභ. 

 යහජය අංලගේ ගේහ ළඳයීගේ 

පරදහිනතහඹ වහ හර්ඹක්භතහඹ 

ඉවශ නළංවීභ වහ උචිත ගතොයතුරු 

තහක්ා ගණදුේ ගඹොදහ ළනීභට වඹ 

ගණභ. 

 ඳරිා හක්යතහ ඉවශ නළංවීගේ 

ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ කිරීභ. 

 ගතොයතුරු වහ න්නිගවදන තහක්ාඹ 

බහගණතහ කිරීභ දිරි ළන්වීභ වහ 

ක් යගභ ඳහඹන් ළසීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

පිළිඵ ිනදු ශ නිඹළඳි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත. 

 

 

සථහය වහ ජංගභ දුයකථන ගේහ 

ග්රහවක ං යහ 

ශ්රී රංහගව සථහය දුයථන ගේහ ග්රහව 

ංයහ 2011 ර්ගේදී මිලිඹන 3.6 ක් වී 

තිබුාමන, එඹ 2017 ර්ඹ න ගණට මිලිඹන 

2.6 ක් දක්හ ිනඹඹට 28 කින් අඩු වී තිබුණි. 

ඳසුගිඹ ර් 12  හරඹ තුශ ජංභ 

දුයථන අංලගේ ංයුක්ත හර්ෂි 

ර්ධනඹක් ගඳන්නුේ ය තිබුණි. ඒ අනු 

2005 ර්ගේදී මිලිඹන 3.36 ක් ව ජංභ 

දුයථන ග්රහව ංයහ 2017 ර්ඹ 

අහන න ගණට මිලිඹන 28.2 දක්හ ිනඹඹට 

739 කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි.  

ගභහිදී  දුයථන කනමනඹ පුශරඹන් 100 

ට 143.64 දක්හ ර්ධනඹ වී තිබුාද, 

ක්රීඹ ග්රහව අනනයතහ ගභොඩියුල් ඳමන (Sim 

cards) ළරකිඹ යුතු ප්රභහාඹක් තනි වහ 

එභ පුශරඹකු ගණිනන් බහගණතහ යන 

ඵළගණන් ගභභ ංයහලින් තය තමනමනඹ 

පිළිඹිබු වී ගනොතිබුණි.  

අන්තර්ජහර ග්රහවක ං යහ 

2016 ර්ගේදී සථහය අන්තර්ජහර ග්රහව 

ංයහ 929,089 ගදගනක් වී තිබුාමන, 

2017 ර්ඹ අහන න ගණට එභ ප්රභහාඹ 

1,221,960 ගදගනක් දක්හ ිනඹඹට 31 කින් 

ළඩි වී තිබුණි. එගභන්භ 2016 ර්ගේදී 

ජංභ දුයථන අන්තර්ජහර ග්රහව ංයහ 

3,991,465 ගදගනක් වී තිබුාමන, එඹ 2017 

ර්ඹ අන් න ගණට  4,682,300 ක් දක්හ 

ිනඹඹට 17 කින් ළඩි වී තිබුණි.  

2017 ර්ඹ න ගණට 768,760 ගදගනකු 

ADSL අන්තර්ජහර ඳවසුේ රඵහගන 

තිබුණි. ඳශහමන අනු ADSL අන්තර්ජහර 

ඳවසුේ යහප්ත තිඹ රඳටවන 32 හි 

දළක්ගව.  
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රඳටවන 32 - ඳශහමන අනු ADSL අන්තර්ජහර ඳවසුේ යහප්ත තිඹ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ ගණදුලි ංගශල නිඹහභන ගොමින් බහ 

 

ADSL අන්තර්ජහර ඳවසුේලින් ිනඹඹට  

48.1 ක් ඵසනහහිය ඳශහත අමනයගන 

තිබණු අතය ිනඹඹට 3.3 ිනට ිනඹඹට 10.9 

දක්හ ඳයහඹ ප්රභහාඹන් අගනකුමන 

ඳශහමන අතය යහප්ත ත වී තිබුණි.  ඒ අනු 

ADSL අන්තර්ජහර ඳවසුභ ඵසනහහිය 

ඳශහත වළය අගනක් ඳශහමන අතය යහප්ත තිවීභ 

ඉතහ ඳවශ භට්ටභ ඳළතිණි. 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීරිගම් ප්රභහදඹ   

අභහතයහංලඹ ගණිනන් පිළිගඹර ය තිබුණු 

ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු භහගර චිත 

ර්ගේදී යහඳෘති 22 ක් ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 2,290.10  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණට රු.මිලිඹන 2,290.10  ප්රතිඳහදන 

රඵහගන තිබුාද, ඉන් රු.මිලිඹන 251.13 

ක් ඳභාක් උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. ර්ඹ 

අන් න ගණට තදුයටමන ගගණඹ යුතු 

තිබුණු රු.මිලිඹන 328.89 ක් භඟ 

යහඳෘතිඹ ගනුගන් ඉටු ය තිබුණු 

හර්ඹඹන්ර ටිනහභ රු.මිලිඹන 580.02 

ක් වී තිබුණි. ඒ අනු යහඳෘති ගනුගන් 

රහ තිබුණු ප්රතිඳහදනගඹන් ිනඹඹට 25  

ඳභා ප්රභහාඹ ටයුතු ඉටු ය තිබුණි. 

ගභභ  යහඳෘති 22 න් ඳහල් ඳරිා 

ගණදයහහය යහඳෘතිඹ ඳභාක් ඉටුය  

තිබුණි. හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තුගන් 

රු.මිලිඹන 39.1  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු 

ඹහඳනඹ ගතොයතුරු තහක්ා උදයහනඹ, 

නළාර භධයසථහන පුළුල් කිරීභ ව න 

ඳවසුේ ඇති කිරීභ වහ දිස්රික් ගතොයතුරු 

තහක්ා ේඳමන භධයසථහන සථහපිත කිරීභ 

ඹන යහඳෘති ර්ඹ තුශදී ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් අමනහිටුහ තිබුණි. ඉතිරි 

යහඳෘති 17 හි ගබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 

10.20   ිනට ිනඹඹට 98 ක් දක්හ ඳයහඹ 

ප්රභහාඹක් වී තිබුණි.  

ගනළුම් කුළුණ යහඳෘතිඹ 

භවජන චීන මුවහණ්ඩුගව භහේ 02 ක් 

ගණිනන්  2012 ගනොළේඵර් 12 දින ඉදිකිරීේ 

ආයේබ යන රද ගභභ යහඳෘතිඹ දින 912 

කින් අන් කිරීභට නිඹමිත තිබුණි. එභ 

යහඳෘතිගේ ටිනහභ එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 

104.30 ක් වී තිබුණි.යහඳෘතිඹ නිභ කිරීගේ 

හරඹ 2017 ඔක්ගත ඵර් දක්හ හරඹ දීර්ක 

ය තිබුාමන, 2018 භළින 31 දින න ගණටමන 

එඹ නිභ ය ගනොතිබුණි.  
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ඒ අනු 2017 ගනොළේඵර් භහගේ ිනට 

2018 භළින භහඹ දක්හ දින 200 ක් ඉක්භහ 

ප්රභහදඹක් ිනදු වී තිබුාමන, ගිගණසුේ ප්රහය දින 

200 ක් දක්හ ප්රභහද හසතු ගර 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 10.43 ක් අඹය ගන 

ගනොතිබුණි. ගනළුේ කුළුා ඉදි ය ඇති 

ඉඩභ 2018 භළින භහඹ න ගණටමන නහරි 

ංර්ධන අපතහරිගඹන් ගණදුලි ංගශලන 

නි ඹහභන ගොමින් බහ ගත ඳයහ 

ගන ගනොතිබුණි.  

 

එගභන්භ භවජන චීන මුවහණ්ඩුගව EXIM 

ඵළංකු ගණිනන් ඳශමු ාඹ මුදර නිදවස කිරීභ 

(Disbursement) 2013 අග සතු 19 දින 

ිනදුය තිබ අතය ාඹ ගිගණසුභ අනු 2016 

අග සතු 18 දින න ගණට ාඹ නිදවස 

කිරීගේ හරඹ අන් වීභට නිඹමිත 

තිබුණි. එභ දිනඹ න ගණට ේපර්ා ාඹ 

මුදලින් එ.ජ.ගඩො. 43,746,097 ක් ගවමන 

ිනඹඹට 49 ක් නිදවස ය තිබුණි. ඒ අනු 

යහඳෘතිගඹහි ඉදිකිරීේ නිඹමිත දිනට ිනදු 

ගනොකිරීභ නිහ 2016 අග සතු 19 දින ිනට 

2017 ඔක්ගත ඵර් 27 දක්හ හරඹ වහ 

ඳභාක් උඳගඹ ජනඹට ගනොමන ාඹ මුදර 

වහ ගවීභට ිනදුව අභතය එඟතහ හසතු 

ප්රභහාඹ එ.ජ.ගඩො. 322,984 ක් වී තිබුණි.  

ාඹ ගිගණසුගභහි හර සීභහ ඉක්භවීභ භත 

EXIM ඵළංකු ගණිනන් නිදවස යනු රඵන 

ේපර්ා ාඹ මුදර එ.ජ.ගඩො. 67,259,754 

ට සීභහ ය තිබුාද, ආයේබගේ ිනටභ 

එඟතහ හසතු ානඹ කිරීගේදී ේපර්ා 

ාඹ මුදර ව එ.ජ.ගඩො. 88,655,000 ගඹොදහ 

ළනීභ ගවේතුගන් එ.ජ.ගඩො. 636,508  

එඟතහ හසතු ප්රභහාඹක් ළඩිගඹන් ගහ 

තිබුණි. 

2010 ඔක්ගත ඵර් 27 දිනළති අභහතය 

භණ්ඩර තීයාඹ භගින් ගඹ ජිත රඳහහිනී 

කුළුා ව ගණගන දහසහද භධයසථහනඹ, 

ශභනහයා උඳගශලන භහභක් ගත 

හච්ඡහ ය ඳළරීභ ටයුතු කිරීභටමන, ශ්රී 

රංහ ගණදුලි ංගශල නිඹහභන ගොමින් 

බහගව හිමිහරීමනඹ ඹටගමන ගොශම 

රඳහහිනී කුළුා ව ගණගන දහසහද 

භධයසථහනඹ, ප්රිනශධ භහභක් ගර 

පිහිටුවීභ, ගොශම ගොටස හුභහරුගහි 

රළිනසතුත කිරීභ ව ආයේබ භවජන 

නිකුතුක් භගින් ිනඹඹට 30  ගොටස 

ප්රහේධනඹක් නිකුමන කිරීභටමන තීයාඹ ය 

තිබුණි. නමුමන 1991 අං 25 දයන ශ්රී රංහ 

ගණදුලි ංගශල ඳනත  වහ 1996 අං 27 දයන 

ශ්රී රංහ ගණදුලි ංගශල (ංගල ධන) ඳනත  

ප්රහය ශ්රී රංහ ගණදුලි ංගශල නිඹහභන 

ගොමින් බහට උක්ත තීයා ක්රිඹහමනභ 

කිරීභට ඵරතර ගනොතිබුණි. ගණදුලි ංගශල 

ඳනතට අනු භහභක් පිහිටුවීභට 

ගනොවළකි වීභ භත, ගොශම ගනළුේ කුළුා 

ගශඳශ ශභනහයා භහභට ඵදු දීභ 

වහ පිඹය කීඳඹක් ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුාද, ඒ වහ ද 2018 ජලි භහඹ න 

ගණටමන අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහගන 

ගනොතිබුණි.  

ශ්රී රංහ ගණදුලි ංගශල නිඹහභන ගොමින් 

බහ ගණිනන් රු.බිලිඹන 4  ආගඹ ජනඹක් 

භත ඉදිකිරීභට ගඹ ජිත යථහර වහ 2018 

ජුලි 30 දින න ගණටමන අභහතය භණ්ඩරගේ 

අනුභළතිඹ රඵහ ගන ගනොතිබුණි.  
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උස අධයහඳනඹ 

උස අධයහඳනගේ ගුාහමනභ ර්ධනඹක් 

ව ජහතයන්තය භට්ටගේ ගණලසගණදයහර වහ 

ඳලසනහමන උඳහපත ආඹතන බිහිකිරීභ තුළින් 

දළනුභ ඳදනේ ය මන ආර්ථිඹක් යහ 

ශහවීභට වළකින ඳරිදි උස අධයහඳන 

අසථහ තවවුරු කිරිභ ගභභ ක්ගේත්රගඹන් 

අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ 

ප්රතිපරඹ අමනය ළනීභ වහ උස 

අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 36 ක් ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.   

 උස අධයහඳන ගණඹඹන්ට වහ එහි 

යසථහපිත ආඹතනඹන්හි ගණඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ  

 ගණලසගණදයහර වහ  අගනකුමන උස 

අධයහඳන ආඹතනරට අදහශ යහඳෘති 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 ඳශහමන බහ වහ ඳශහමන ඳහරන ආඹතන 

භ ඒහඵශධ ජහති ප්රතිඳමනති 

ඳදනේ යමන ංර්ධන ටයුතු 

ේඵන්ධීයාඹ කිරිභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත වන් 

ය ඇත.  

අතිගර්ක ශියඹන් 900 ක් තහක්ණ 

විඹ ධහයහට ඇතුශත් කය ගළනීභ  

2017 ර්ගේ තහක්ා ගණඹ ධහයහ වහ 

ඇතුශමන ය න්නහ ශිය ංයහ 900 

කින් ළඩි කිරීභ ප්රධහන හර්ඹහධ 

දර්ලඹ ගර රහ ගණලසගණදයහර 11 ක් 

වහ 2016 වහ 2017 ර්රදී පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 1,500 ක් වහ රු.මිලිඹන 700 ක් 

ලගඹන් ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. නමුමන 

තහක්ා ගණඹ ධහයහ වහ ඇතුශමන ය 

ගන තිබුණු ශිය ංයහ 2016 ර්ගේදී 

ිනසුන් 2,290 ගදගනක් වී තිබුාමන, 2017 

ර්ගේදී එඹ ිනසුන් 2,024 ක් දක්හ ිනසුන් 

266 කින් අඩු වී තිබුණි. ගේ අනු අගප්ත ක්ෂිත 

ඉරක් පුයහ ළනීභට භහගර චිත 

ර්ගේදී ගනොවළකි වී තිබුණි.   

නිර නිහ 50 ක් ුදිරීරිභ  

2016 අඹළඹ ගඹ ජනහක් ගර 

ගණලසගණදයහර හර්ඹභණ්ඩරඹ ගනුගන් 

නිර නිහ රඵහදීගේ යහඳෘතිඹ ඹටගමන 

2016 වහ 2017 ර්ර ගණලසගණදයහර 09 ක් 

වහ නිර නිහ 50 ක් ව ගණලසගණදයහර 

ප්රතිඳහදන ගොමින් බහ වහ එක් නිර 

නිහඹක් ද ලගඹන් නිර නිහ 51 ක් 

ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. එභ ඉදිකිරිේ 

වහ රු.මිලිඹන 300  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුාමන, එභ නිහ 51 ට අදහශ ඉදිකිරීේ 

ටයුතුලින් නිහ 22  ගබෞති ප්රතිඹ 

ිනඹඹට 60 ට ඩහ අඩු භට්ටභ ඳළළතුණි.  

 

ආචහර්ඹ උඳහධි 150 ක් ව ඳලසචහත් 

උඳහධි 50 ක් පිරිනළමීභ 

 

භහන ප්රහේධනඹ ංර්ධනඹ කිරීගේ 

අයමුණින් අධයඹන හර්ඹ භන්ඩරඹ වහ 

ආනහර්ඹ උඳහපත 150 ක් ව ඳලසනහමන උඳහපත 

50 ක් පිරිනළමීභ වහ 2017 ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 1,000 ක් ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණු අතය රු.මිලිඹන 160 ක් වහ 

බහණ්ඩහහයගේ අනුභළතිඹ රළබී තිබුණි. 

එිනන් රු.මිලිඹන 34.37 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

නමුමන භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

ආනහර්ඹ උඳහපත 63 ක් වහ ඳලසනහමන උඳහපත 13 

ක් ළනි අඩු ප්රභහාඹ උඳහපත ප්රදහනඹ ය 

තිබුණි.  
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කහර්ඹහධනඹ භළනීභ වහ 

ක්රභගේදඹන් පිළිගඹර ගනොරීමභ  
 

2014 ර්ගේදී ිනඹඹට 59 ක් ඳළති 

උඳහපතධහරී ැකකිඹහ නියුක්තිබහඹ 2017 

ර්ගේදී ිනඹඹට 60 දක්හ ළඩි කිරීභටමන, 

2014 ර්ගේදී ිනඹඹට 45.1 ක් ඳළති 

ආනහර්ඹ උඳහපත වහ සුදුසුේරමන 

ගණලසගණදයහර අධයඹන හර්ඹභණ්ඩරඹ 2017 

ර්ඹ අහන න ගණට ිනඹඹට 51 ක් දක්හ 

ළඩි කිරීභටමන ළරළසුේ ය තිබුණි. එභ 

ඉරක්ර හර්ඹහධන භට්ටභ ඳරීක්හ 

කිරීභට අදහශ ක්රභගවදඹක් උස අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් ගව  ගණලසගණදයහර 

ප්රතිඳහදන ගොමින් බහ ගණිනන් ගව  

පිළිගඹර ය  ගනොතිබුණි. 

 

විලසවිදයහරරට අදහශ ගර ක 

ගරේණිගත රීමම් අනු ුවශ 
සථහනඹකට ශගහවීභ  
 

ගණලසගණදයහරරට අදහශ ගර  ගශ්රේණිත 

කිරීේ අනු යහජය ගණලසගණදයහර 03 ක් අභ 

ලගඹන් මුල් 1000 අතයටද,  තමන 

ගණලසගණදයහර 03 ක් මුල් 2000 අතයටද වහ 

ඉතිරි ගණලසගණදයහර මුල් 5000 අතයටද තඵහ 

ළනීභට ළරසුේ ය තිබුණි. 2015 ර්ගේ 

ඳළති තමනමනඹ 2017 ර්ගේදී රඟහ වී 

ඇති තමනමනඹ භඟ ළඳීගේදී අගප්ත ක්ෂිත 

ප්රතිඹක් අමනය ගන ගනොතිබුණි. ගණසතය 

ඳවත වන් ගු 26 හි දළක්ගව.  

 

ගණලසගණදයහරඹ 2015 ර්ගේ ඳළළති 

භට්ටභ 

2017 ර්ගේ 

ශඟහවී තිබණු භට්ටභ 

ර්ධන (පිරිහීභ) 

ප්රතිලතඹ 

ගොශම ගණලසගණදයහරඹ 1946 2259 (20) 

ගප්ත යහගදණිඹ ගණලසගණදයහරඹ 2158 2113 10 

ගභොයටු ගණලසගණදයහරඹ 2415 2861 (20) 

ළශණිඹ ගණලසගණදයහරඹ 2559 2808 (10) 

රුහුණු ගණලසගණදයහරඹ 2634 2874 (10) 

ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ගණලසගණදයහරඹ 

3045 3349 (10) 

ගු 26 -  ගර  ගශ්රේණිත කිරිේ අනු ශ්රී රංහගව ගණලසගණදයහර අමනය ගන ඇති සථහනඹ  
මරහශ්රඹ - උස අධයහඳන වහ භවහ භහර් අභහතයහංලගේ 2017 ර්ගේ ක්රිඹහහරී ළරළසභ වහ 2017 ර්ගේ ප්රති 

හර්තහ 

විලසවිදයහර සිසුන් වහ පිරිනභන 

ශියත් ප්රභහණඹ ළඩි රීමභ  

යහජය වහ යහජය ගනොන ගණලසගණදයහරරට 

ශියමන රඵහ දී ඇතුශමන ය න්නහ ගණගශල 

ිනසුන් ප්රභහාඹ ළඩි කිරීභ තුළින් ගර  

ගණලසගණදයහර ගශ්රේණිත කිරීේලින් ශ්රී 

රංහගව ගණලසගණදයහර ඉවශ තමනමනඹට 

ඳමන ය ළනීභ උඳහඹභහර්ගි ළරළසුේ 

ය තිබුණි. නමුමන එභ උඳහඹභහර්ගි 

ළරළසභ භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන හර්ථ ගර ක්රිඹහමනභ ය 

ගනොතිබුණි. රඵහ දී තිබුණු ශියමන ප්රභාඹ 

පිළිඵ ගණසතය ගු 27 හි දළක්ගව.   
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ර්ඹ ප්රථභ උඳහපත ඳහධභහරහට 
ලිඹහඳදිංචි ශිය ංයහ 

ඳලසනහමන උඳහපත ඳහධභහරහට 
ලිඹහඳදිංචි ශිය ංයහ 

 

එතු 

3122 16 - 16 

3123 21 16 26 

3124 28 38 55 

3125 42 18 49 

3126 37 - 37 

3127 18 - 18 

3128 24 - 24 

ගු  27 -  ගර  ගශ්රේණිත කිරිේ අනු ශ්රී රංහගව ගණලසගණදයහර අමනය ගන ඇති සථහනඹ  
මරහශ්රඹ - උස අධයහඳන වහ භවහ භහර් අභහතයහංලගේ 2017 ර්ගේ ක්රිඹහහරී ළරළසභ වහ 2017 ර්ගේ ප්රති 

හර්තහ 

තළන්ඳත් මුද්ව උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ   

යහජය ගනොන උස අධයහඳන ආඹතන, 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලගේ 

ලිඹහඳදිංචි කිරීගේදී අඹ ය ගන තිබුණු 

තළන්ඳමන මුදල් එභ උස අධයහඳන 

ආඹතනර නිඹහභන ටයුතු වහ 

උඳගඹ ජනඹ ශ යුතු තිබුණි. නමුමන එභ 

උස අධයහඳන ආඹතනර කිිනදු නිඹහභන 

ටයුමනතට එභ තළන්ඳමන උඳගඹ ජනඹ 

ගනොය ර් ානහක් මුළුල්ගල් 

තළන්ඳමන ගිණුගේ යහ ගන තිබුණි. ඒ 

අනු 2013 භළින භහගේ ිනට භහගර චිත 

ර්ඹ අනඹ දක්හ යහජය ගනොන උඳහපත 

ප්රදහන ආඹතන 22 ට අදහශ අසථහ 38 

දී රළබී තිබුණු රු.මිලිඹන 109 ක් 

අභහතයහංලගේ තළන්ඳමන ගිණුගේ යහ ගන 

තිබුණි.   

ගේශීඹ සිසුන් ඇතුශත් කය ගළනීගභන් 

ඳසු ඇතින පුයේඳහඩු 
 
ගණලසගණදයහර ප්රතිඳහදන ගොමින් බහ 

ගණිනන් ගණලසගණදයහර වහ හර්ෂි ිනසුන් 

ඇතුශමන කිරීගේදී, ගණගණධ ඳහධභහරහ වහ 

සුදුසුේ රඵන ිනසුන් එභ ඳහධභහරහ ඹටගමන 

ලිඹහඳදිංචි ගනොවීභ, ලිඹහඳදිංචි වු ිනසුන් 

ගනමන ඳහධභහරහරට භහරුවීභ, 

ලිඹහඳදිංචිඹ අරංගු ය ළනීභ ව 

තදුයටමන පුයප්ත ඳහඩු පියවීභට ටයුතු 

ගනොයන ගර ගණලසගණදයහරලින් දළනුේදීභ 

ඹන ගවේතන් ගු 28 හි දළක්ගන ඳරිදි 

පුයප්ත ඳහඩු ඳළළතුණි. ඉකුමන ර් භ එභ 

පුයප්ත ඳහඩු ප්රභහාඹ ළදීගේදී භහගර චිත 

ර්ගේදී එභ පුයප්ත ඳහඩු ප්රභහාඹ අඩු වී 

තිබුණි.  
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උ


ස අ
ධ
ය
හඳ
න
ඹ
 

 

අධයඹන 

ර්ඹ 

පුයේඳහඩු ඳළති 

ඳහඨභහරහරට අදහශ ඵහ 

ගළනීභට ගඹ ජිත ශිය 

ං යහ 

එභ ඳහඨභහරහර 

ලිඹහඳදිංචි ශිය 

ං යහ 

 

පුයේඳහඩු ශිය 

ං යහ 

2013/2014 8,940 7,146 1,794 

2014/2015 7,980 6,525 1,455 

2015/2016 10,405 8,179 2,226 

2016/2017 10,318 9,580 738 
ගු 28 - ගණලසගණදයහරරට ිනසුන් ඇතුශමන ය ළනීගභන් ඳසු ඇතිව පුයප්ත ඳහඩු 

මරහශ්රඹ - ගණලසගණදයහර ප්රතිඳහදන ගොමින් බහ 

 

විගේශීඹ සිසුන් ඇතුශත් කයගළනීගභන් 

ඳසු ඇතින පුයේඳහඩු  

2011 ජනහරී 25 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

තීයාඹ අනු ගශීයඹ ගණලසගණදයහරරට 

ගණගශල ිනසුන් ඵහ ගන තිබුණි. අධයඹන 

ර් කිහිඳඹට අදහශ ඵහ ත යුතු 

තිබුණු ගණගශල ිනසුන් ංයහමන, ඵහ ගන 

තිබුණු ශිය ප්රභහාඹමන ළරළකීගේදී 

පුයප්ත ඳහඩු ඳළළතුණි. ගණසතය ගු 29 හි 

දළක්ගව.  

 

අධයඹන ර්ඹ ගඹ ජිත ශිය ංයහ ගත යහ මන ශිය 

ංයහ 

පුයප්ත ඳහඩු ශිය ංයහ 

2013/2014 58 14 44 

2014/2015 18 9 9 

2015/2016 38 17 21 

2016/2017 53 5 48 

ගු 29 - ගණලසගණදයහරරට ගණගශීයඹ ිනසුන් ඇතුශමන ය ළනීගභන් ඳසු ව පුයප්ත ඳහඩු  

මරහංශ්රඹ:- ගණලසගණදයහර ප්රතිඳහදන ගොමින් බහ 

 

2016 2017 අධයඹන ර්ගේදී ඳහධභහරහ 05 

ට ඳභාක් ගණගශල ිනසුන් 53 ක් ඵහ 

ළනීභට ගඹ ජිත තිබුාද, එභ ඳහධභහරහ 

05 කින් ඳහධභහරහ 04 ට ගණගශල ිනසුන් 05 

ගදගනකු ඳභාක් ගු 30 හි වන් ඳරිදි 

ගත යහ ගන තිබුණු අතය, තදුයටමන 

ඳහධභහරහ 05 ට අදහශ පුයප්ත ඳහඩු 48 ක් 

ඳළළතිඹමන, එභ පුයප්ත ඳහඩු පියවීභට ටයුතු 

ය ගනොතිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

උ


ස අ
ධ
ය
හඳ
න
ඹ

  

2016 2017 ගණගශල ිනසුන් 

ගනුගන් ව අධයඹන 

ඳහධභහරහ 

ඵහ ළනීභට ගඹ ජිත 

ශිය ංයහ 

ගත යහගන 
තිබ ශිය ංයහ 

 

පුයප්ත ඳහඩු ශිය 

ංයහ 

ෛදය විදයහ 07 02 05 

ුංජිගන්රු විදයහ 09 01 08 

නගය වහ ග්රහභ නිර්භහණ 01 - 01 

කරහ 26 01 25 

ගබෞතික විදයහ 10 01 09 

එකතු  53 05 48 

ගු 30 - ගණලසගණදයහරර ඳහධභහරහරට ගණගශීයඹ ශිස ඹඹන් ඵහ ළනීගේ පුයප්ත ඳහඩු  

මරහශ්රඹ - ගණලසගණදයහර ප්රතිඳහදන ගොමින් බහ  
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වි
දුලි
ඵ
ර
 ව
හ පු
න
ර්
ජ
න
නී
ඹ
 ඵ
ර
ල
ක්
ති
ඹ
  

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ 
 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති මරහශ්ර ආශ්රගඹන් 

ගණදුලිඵර උමනඳහදනඹ ළඩි කිරීභ භඟින් 

ඵරලක්තිගඹන් සඹංගඳ ෂිත ජහතිඹක් ඵට 

ඳමනකිරිගේ අගප්ත ක්හගන් ගණදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන  07 ක් ගණිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි.  

 ගණදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

ගණඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, 

ඳසුගණඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ 

 ගණදුලිඵර ේඳමන ඳහරනඹ, නිඹහභනඹ වහ 

උඳගඹ ගීයාඹ උගදහ උචිත 

ගණදුලිඵර  ප්රතිඳමනතිඹක් ේඳහදනඹ කිරීභ 

 ජරඹ, තහඳඹ, ල් අගුරු ව සුශං ඹන 

මුරහශ්රඹන් භඟින් ගණදුලි ඵරලක්තිඹ 

නිඳදවීභ ේඵන්ධ ටයුතු ගවාඹ, 

ළරළසුේයාඹ,  අධීක්ාඹ ව 

ංර්ධනඹ 

 ේ යහමීඹ ගණදුතඹ 

 ඵරලක්ති හර්ඹක්භතහ ඇතින ඳරිදි 

ඉල්ලුභ ශභනහයාඹ කිරිභ ව  

පුනර්ජනනීඹ ගණදුලිඵර ංර්ධනඹ කිරීභ 

 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ංර්ධනඹ 

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් අභහතයහංලඹ 

වහ යහසථහපිත ආඹතන ගණිනන් ඉටු 

කිරීගේදී අනහයාඹ වු ගණාන නිරීක්ා 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත. 

 

ළරළසුම් කශ ුරක්කගත ධහරිතහ 

භට්ටභට ශඟහ ගනොවීභ 

2025 ර්ඹ න ගණට ල්අඟුරු 

ඵරහහයලින් ගභහගොට් 2000  භසථ 

ධහරිතහඹක් ගණදුලිඵර ඳශධතිඹට එතු 

කිරීභට ගණදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් ළරසුේ ය තිබුණි. 

නමුමන  ගභහගොට් 500  ගණදුලිඵර 

ධහරිතහඹක් හේපුර් ගඹ ජිත ල්අඟුරු 

ඵරහහය යහඳෘතිගඹන් වහ  වේඵන්ගතොට 

යහඳෘතිඹ ඉදිකිරීේ භඟින් අගප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. නමුමන එභ යහඳෘති ගද 2017 

ර්ගේදී අමනහිටුවීභට තීයාඹ ය තිබුණු 

අතය ඒ ගනුට ශගණෘත සහබහගණ හයු 

(LNG) ඵරහහය වහ සර්ඹ ඵරහහය 

ඉදිකිරීභට පිඹය නිමින් ඳළළතිණි. ගේ 

අනු ළරළසුේ ශ ඳරිදි ඉරක්ත 

ධහරිතහඹන්ට ශඟහවීභට ගනොවළකි වී තිබුණි.   

සුර්ඹ ඳළනර බහවිතඹ 

යහජය අංලගේ ගොඩනළගිලි වරිත 

ඵරලක්තිඹට වළයවීගේ යහඳෘතිඹට අදහශ 

2018 භළින භහඹ න ගණට සර්ඹ ඳළනර 2018 

ක් ඳඹහ තිබුණි. එභ ඳළනර භඟින් සථහපිත 

ය ඇති ගණදුලි ධහරිතහඹ ගභහ ගොට් 104 

ක් වී තිබුණි. ගභභ යහඳෘතිඹ ගනුගන් 

බහණ්ඩහහයඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 245  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ යන 

රද සුනිතය ඵරලක්ති අපතහරිඹට ගේ 

ගනුගන් රු.මිලිඹන 45 ක් ගගණඹ යුතු 

තිබුණි.  ගභභ සර්ඹ ඳළනර බහගණතගඹන් 

ඉමන කිරීගේදී ඳරියඹට න වහනිඹ අභ 

යන ක්රිඹහපිළිගරක් අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ස ය ගනොතිබුණි. 

ගභොයගගෝවර ජර විදුලි ඵරහගහය 

යහඳෘතිඹ ආයම්බ රීමගම් ප්රභහදඹ 
ජහති ගණදුලි ජහරඹට ගභහ ගොට් 31  

ධහරිතහඹක් රඵහළනීගේ අයමුගාන් 

ගභොයගොල්ර ජර ගණදුලි ඵරහහයඹ ඉදිකිරීභ 

2014 ර්ගේදී ආයේබ කිරීභට ළරළසුේ 

ය තිබුණි. නමුමන එභ යහඳෘතිඹ ර් 2  

ප්රභහද හරඹකින් ඳසු 2016 ර්ගේදී 

ආයේබ ය තිබුණි.  
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යහඳෘතිඹ වහ රු.මිලිඹන 16,780 ක් 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකුගන් රළබී තිබුණි. 

එභ යහඳෘතිඹ 2019 ර්ගේදී නිභ කිරීභට 

නිඹමිත තිබුාද, 2017 ර්ඹ අහන න 

ගණට එහි ගබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 9 ක් වී 

තිබුණි. එභ යහඳෘතිඹ නිඹමිත දිනට ආයේබ 

ගනොකිරීභ නිහ රඵහමන ාඹ ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 28 ට ආන්න මුදරක් (USD 

177,931) ගනමන ගවීේ (දණ්ඩන ගවීේ) 

ගර ගහ තිබුණි.  

ගරොඩ්රන්ඩ්ස ජර විදුලි යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භක රීමගම් ප්රභහදඹ 
             
ගභහ ගොට් 35  සථහය ධහරිතහඹක් වහ 

හර්ෂි ගිහ ගොට් ඳළඹ 126 ක් ගණදුලි 

ජනනඹ කිරීභක් අගප්ත ක්හගන් 

ගරොඩ්රන්ඩ්ස ජර ගණදුලි යහඳෘතිඹ ආයේබ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. ගභභ 

යහඳෘතිඹ වහ එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 82 ක් 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණු අතය ඒ වහ  

හර්මි වහ හනිජ ඵළංකු (JCBC)  වහ 

වළටන් නළනල් ඵළංකු ගණිනන් 

ඇසතගේන්තුත පිරිළගඹන් පිළිගලින් 

ිනඹඹට 85 ක් වහ 15 ක් ලගඹන් මුරයනඹ 

කිරීභට නිඹමිත තිබුණි. යහඳෘතිඹ 2013 

ර්ගේදී ආයේබ ය 2018 ර්ඹ අන් 

න ගණට යහඳෘතිඹ අන් කිරීභට නිඹමිත 

තිබුාමන, 2017 ර් අහනඹට ගභහි 

ප්රතිඹ ිනඹඹට 43ක් වී තිබුණි.  

 

උභහ ඔඹ ජර විදුලි යහඳෘතිඹ නිභ 

ගනොරීමභ 
  

උභහ ඔඹ ජර ගණදුලි යහඳෘතිඹ භඟින් ගභහ 

ගොට් 120  සථහය ධහරිතහඹක් නිඳදවීභ 

ඉරක් යගන 2010 ර්ගේදී ආයේබ 

ය 2017 ර්ඹ අහන න ගණට නිභ 

කිරීභට ගඹ ජිත ඳළළතිණි. ගණදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ, රංහ 

ගණදුලිඵර භණ්ඩරඹ වහ හරිභහර් වහ ජර 

ශභනහයා අභහතයහංලඹ ගණිනන් ගභභ 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහට නංහ තිබුණු ඵහුහර්ඹ 

ංර්ධන යහඳෘතිඹකි. උභහ ඔඹ ජර ගණදුලි 

යහඳෘතිඹ  2017 ර්ගේදී නිභ කිරීභට 

ඉරක් ය තිබුාද, භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට එහි ගබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 

78 ක් ඳභාක් වී තිබුණි.  

න වඵයණ - ගේඹන්ගගොඩ ම්ගප්රේණ 

භහර්ග ුදිරීමගම් යහඳෘතිඹ නිභ රීමගම් 
ප්රභහදඹ 

න වඵයා - ගවඹන්ගොඩ ේගප්රේා 

භහර් ඉදිකිරීභ වහ න ංර්ධන ජහර 

උඳගඳොර ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 23,720 

 ගණඹදභක් ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ 2015 ජනහරි භහගේදී ආයේබ 

ය 2018 ජනහරි භහගේදී නිභ කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුාමන, 2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට එහි ගබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 10 

 ඳභා ප්රභහාඹක් වී තිබුණි.  

රංකහ විදුලි ඵර භණඩරගේ ගභගවයුම් 

ප්රතිපරඹ 

ගණානඹට ඉදිරිඳමන ශ ගටුේඳමන මරය 

ප්රහලන අනු රංහ ගණදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් 2017 ර්ගේ දී රු.මිලිඹන 45,729  

ඵදු ගඳය අරහබඹක් රඵහ තිබුණි. එඹ ඉකුමන 

ර්ගේ රු.මිලිඹන 13,191 ඵදු ගඳය 

අරහබඹ භ ළදීගේ දී රු.මිලිඹන 32,538 

 පිරිහීභක් ගණඹ.  යජඹ ගණිනන් ල්අගුරු භත 

එතු ශ අඹ භත ඵදු ඳළනවීභ වහ  

ල්අගුරු අමුද්රය පිරිළඹ ළඩිවීභ නිහ , 

ල්අගුරු පිරිළඹ ිනඹඹට 46 කින් ළඩිවීභ 

ගභභ පිරිහීභට මලි ගවේතු වී තිබුණි. තද, 

ගඵදහවළරීේ අංලගේ ගභගවයුේ වහ 

ශභාහයා ගණඹදේ ළඩිවී තිබණු අතය 

ජහතිඹ ගොඩනළගීගේ ඵශද ගඳය ර්ඹ භ 

ළදීගේ දී ිනඹඹට 204 කින් ළඩිවීභ, ඵළංකු 

අිනයහ ගඳොලිඹ ිනඹඹට 3560 කින් ළඩිවීභ, 

ගඳෞශලි ගණදුලිඹ මිරදී ළනීේ වහ රංහ 

ණිඡ ගතල් ංසථහගව ගතල් මිරදී ළනීේ 
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ගනුගන් ප්රභහද ගඳොලි ගවීභ පිළිගලින් 

ිනඹඹට 88 කින් වහ ිනඹඹට 90 කින්  ළඩීවීභ 

ද ගභඹට ගවේතුවී තිබුණි. 

විදුලිඵරඹ නිසඳහදනඹ  

භහගර චිත ර්ගේදී ප්රධහන මරහශ්ර 05 

කින් ගි.ගො.ඳළඹ 14,671  ගණදුලි ඵරඹ 

නිසඳහදනඹ ය තිබුණි. එඹ ඉකුමන ර්ගේ 

නිසඳහදනඹ ශ ගි.ගො.ඳළඹ 14,149 ක් 

භඟ ළදීගේදී ගි.ගො.ඳළඹ 522 ක් ගවමන 

ිනඹඹට 4 කින් ළඩි තිබුණි.  තහඳ ඵරගඹන්  

වහ සුරං ඵරගඹන් නිසඳහදනඹ ශ 

ගණදුලිඵරඹ ඉකුමන ර්ඹට ඩහ භහගර චිත 

ර්ගේදී ිනඹඹට 13කින් වහ ිනඹඹට 6 කින් 

ළඩී වී තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේ ඳළළති 

ගණඹලි හරගුාඹ නිහ ජර ගණදුලිඵර 

නිසඳහදනඹ ඉකුමන ර්ඹට හ ගප්ත ක් 

ිනඹඹට 5කින් අඩුවී තිබුණි. ගණසතය 

රඳටවන 33 හි දළක්ගව.  

 

රඳටවන 33 - එක් එක් ප්රබගඹන් ජනනඹ යන රද ගණදුලිඹ  

මරහශ්රඹ -  රංහ ගණදුලි ඵර භණ්ඩරගේ ංයහ දමනත හර්තහ  

 

උඳඹන විට ඵදු ගගවීභ. 

2007 ගදළේඵර් 13 දිනළති අභහතය භාඩර 

තීයාඹ ප්රහය 2009 ර්ගේ ළටුප්ත  

ංගල ධනඹ භගින් උඳඹන ගණට ඵදු 

ගේිනන්ගන් අඹය ත යුතු තිබුණි. 

නමුමන රංහ ගණදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගණිනන්භ 

2010 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හරඹ තුශ ගේිනන්ගේ ළටුගඳන් අඹය 

ගගණඹ යුතු තිබුණු උඳඹන ගණට ගවීගේ ඵදු 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ගහ තීබීභ නිහ එභ 

හරඳරින සගේදඹ වහ භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

රු.මිලිඹන 3,294  අතිගර් ගණඹදභක් ය 

තිබුණි.  

 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹට දීභනහ ගගවීභ 

2007 ගනොළේඵර් 14 දිනළති අභහතය 

භණ්ඩර තීයාඹට වහ අං 39 දයන 

ශභාහයා ගේහ  නක්රගල්ඹට 

ඳටවළනි  අධයක් භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ 

භත හර්ඹ භණ්ඩරඹ ගත රු.මිලිඹන 

1,930 ක් භහගර චිත ර්ගේ දී ගණගණධ 

දීභනහ ගර ගහ තිබුණි. 

රළබිඹ යුතු ගිණුම් 

ර් 05 ට ඩහ ළඩි හරඹ ිනට හි 

හිටි ඳතින රු.මිලිඹන 4,481  ගශ 

ාඹ ළතිගඹ  වහ අනිකුමන රළබීේ ගලේ 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

අඹය ළනීභට රංහ ගණදුලිඵර භණ්ඩරඹ
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විදුලි ඵරඹ නිසඳහදන ප්රබඹ   

2016 ර්ඹ 

2017 ර්ඹ 
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ගණිනන් කිිනදු ක්රිඹහභහර්ඹක් ගන 

ගනොතිබුණි.  

ආගඹ ජන අඹකයගළනීගම් අදහනභ 

රංහ ගණදුලිඵර භණ්ඩරගේ ගණශ්රහභ අයමුදර 

භගින් ඵළදුේයර ආගඹ ජන  ය තිබුණු 

රු.මිලිඹන 404 ක් මරය ගභරභක් ගර 

ගනොඳළතීභ නිහ, ඒ ගනුගන් රළබිඹ යුතු 

ගඳොලිඹ ව රු.මිලිඹන 51 ක් ගනොරළබීගේ 

අදහනභක් ඳළතුණි.  නමුමන, භහගර චිත 

ර්ගේ ගටුේඳමන ය තිබුණු මරය 

ප්රහලනර අලය ළරපීේ ගව  ගන්කිරීේ 

ිනදුය ගනොතිබුණි. 

 

 

 

 

ඳහරිගබ ගිකඹන්ගේ තළන්ඳතු වහ 

ගඳොලී ගගවීභට ප්රතිඳහදන රහ 

ගනොතිබීභ  

රංහ ගණදුලි ඵර භණ්ඩරගේ 

ඳහරිගබ ගිිනන් තු තළන්ඳතු ගනුගන් 

2009 අං 20  දයන රංහ ගණදුලි ඵර ඳනගමන 

28(3) උඳ න්තිඹ අනු භහගර චිත 

ර්ඹ තුර ගගණඹ යුතු ගඳොලිඹ  රු. මිලිඹන 

1,163 ක් න අතය ඒ අනු ර් ගද 

එතු වු රු. මිලිඹන 1,963 ක් ගනුගන් 

මරය පුහලන තුර ගන්කිරීේ ිනදු ය 

ගනොතිබුණි. 

ප්රභහද ගහසතු ගගවීභ  

ගණගශල ආධහය ාඹ ඹටගමන රංහ ගණදුලිඵර 

භාඩරඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ශ යුතු 

තිබණු යහඳෘති, ළරළසුේ ශ ඳරිදි 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. ගේ නිහ එභ 

ප්රභහද ශ යහඳෘති ගනුගන්  රු.මිලිඹන 

42  ප්රභහද හසතු ගවීභට භණ්ඩරඹට 

ිනදුවී තිබුණි. 
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 නිජගත්ව ම්ඳත් ංර්ධනඹ 
  
ගශීයඹ නිජගතල් වහ සබහගණ හයු 

ප්රලසත නිසඳහදනඹ භඟ ශ්රි රංහ 

ඵරලක්තිගඹන් සඹංගඳ ෂිත ජහතිඹක් ඵට 

ඳමනකිරිභ අභහතයහංලගේ අගප්ත ක්ෂිත 

ප්රතිපරඹ ගණ තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ ශහ ය 

ළනීභ වහ නිජගතල් ේඳමන ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ, යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන  

04 ක් ගණිනන් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු ශ යුතු තිබුණි.   

 නිජගතල් ේඳමන ංර්ධනඹ පිළිඵ 

ගණඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩ ටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ, ඳසු ගණඳයේ 

කිරිභ වහ ඇළයීභ   

 නිජගතල් ආශ්රිත නිසඳහදන ආනඹනඹ 

කිරිභ, පිරිඳවදු, ඵඩහ කිරිභ, 

ගඵදහවළරිභ ව අගරගණ කිරිභ 

 නිජගතල් නිසඳහදනඹ ව පිරිඳවදු 

ේඵන්ධ ටයුතු   

 නිජගතල් ගවලාඹ වහ ඒ ආශ්රිත 

ටයුතු   

  නිජගතල් නිසඳහදන ප්රබඹන්ගන් 

ළස නිසඳහදනඹ වහ ගඵදහ වළරීභ  

 ඉන්ධන ළඳයීභ වහ ගඵදහවළරිභට අදහශ 

න ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරිභ 

 ආඹතනඹන් අපතක්ාඹ කිරිභ  

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

පිළිඵද ිනදුයන රද නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්හගව අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

ගේශීඹ  නිජ ගත්ව ගගශගඳොර  

ශ්රී රංහ භව ඵළංකුගව 2017 හර්ෂි 

හර්තහ අනු ගශීයඹ නිජගතල් 

ගශගඳොගරන් ිනඹඹට 86  ළඳයුභ 

රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහ ගණිනන් 

ිනදු යනු රඵින. භහගර චිත ර්ගේදී 

නිජගතල් ආනඹනඹ කිරීභ වහ 

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 3,428 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

එභ ආනඹන ගණඹදභ භහගර චිත ර්ගේ ශ්රී 

රංහගව භසථ ආනඹන ගණඹදගභන් ිනඹඹට 

15  ප්රභහාඹක් වී තිබුණි. භසත 

නිජගතල් ගශගඳොගල් ගනසවීේර 

ප්රතිපරඹක් ගර, 2017 ර්ගේදී 

ගඵොයගතල් ඵළයරඹ හභහනය මිර 2016 

ර්ගේදී ඳළති හභහනය මිරට හගප්ත ක් 

එ.ජ. ගඩොරර් 57.79ක් දක්හ ිනඹඹට 24.8 

කින් ළඩි වී තිබුණි. ආනඹනඹ ශ පිරිඳවදු 

ශ නිජගතල් නිසඳහදිත ගභට්රික් ගටොන් 

එක් වහ හභහනය මිර 2016 ර්ගේදී  

එ.ජ. ගඩොරර් 434.62 ට හගප්ත ක් 2017 

ර්ගේදී එ.ජ. ගඩොරර් 503.06 ක් දක්හ 

ිනඹඹට 15.7 කින් ළඩි වී තිබුණි.   

 
 

රංකහ  නිජ ගත්ව නීතිගත ංසථහගේ 
මුරය ප්රතිපර වහ ශුේධ ත්කම්ර 

තත්ත්ඹ  

 
ගණානඹට ඉදිරිඳමන යන රද මරය 

ප්රහලන අනු (ගණානඹ ගනොශ) 

භහගර චිත ර්ගේදී  ංසථහගව 

ගභගවයුේ ටයුතුලින් රු.මිලිඹන 3,503.9  

 ඵදු ගඳය ු ශධ රහබඹක් හර්තහ ය 

තිබුණි. එඹ ඉකුමන ර්ඹට ඩහ රු.මිලිඹන 

66,049.8 කින් අඩු වී තිබුණි. ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුගව හර්ෂි හර්තහට අනු 

ජහතයන්තය ගශගඳොර තුශ ළඩි වී තිබුණු 

නිජ ගතල් මිර ාන්රට අනු ගශීයඹ 

ගශගඳොර තුශ මිර ාන්  ංගල ධනඹ 

ගනොකිරීභ ගභභ අඩුවීභට ප්රධහන ලගඹන් 

ගවේතු වී තිබණි. ගණදුලිඵර උමනඳහදන අංලඹ 

වහ නිජ ගතල් ඉල්ලුභ ඉවශ ඹහභ, රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහගහි ඵළංකු 

තළන්ඳතු ගඳොලීලින් රද අතිගර් ආදහඹභ, 

2017 ර්ගේදී හර්තහ ශ  රහබඹ වහ 

ප්රධහන ලගඹන් ගවේතු වී තිබුණි.  
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ගණානඹට ඉදිරිඳමන යන රද  භහගර චිත 

ර්ගේ මුරය ප්රහලනරට අනු 2017 

ගදළේඵර් 31 දිනට මුළු ගශ 

ාඹළතිඹන්ගේ ටිනහභ රු.මිලිඹන 

76,615.9 ක් ව අතය ඉකුමන ර්ගේ ගශ 

ාඹළතිඹන්ගේ ටිනහභ රු.මිලිඹන 

33,386.7 ට හගප්ත ක් භහගර චිත 

ර්ගේ ගශ ාඹළතිඹන්ගේ ප්රභහාඹ 

ිනඹඹට 129 කින් ළඩි වී තිබුණි. එඹ 

පිළිගලින් යහජය අංලගේ ාඹළතිඹන් 

රු.මිලිඹන  65,979.1ක් වහ ගඳෞශලි 

අංලගේ ාඹ ළතිඹන්ගන් රු.මිලිඹන 

10,636.8ක් වී තිබුණි. ඉන් රංහ ගණදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වහ ශ්රී රංන් ගුන් භහභ 

ගතින් ංසථහට අඹගණඹ යුතු හිඟ මුදර 

පිළිගලින් රු. බිලිඹන 50.3 ක් වහ 

රු.බිලිඹන 12.9 ක් වී තිබුණි.  

ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක් ංසථහගව ඍා 

ු ශධ මනේ තමනමනඹ භහගර චිත ර්ඹ 

අහනගේදී සුළු ලගඹන් අඩු වී තිබුාමන, 

තදුයටමන රු.මිලිඹන 174,939.9  

අහිතය තමනමනඹක් දක්හ හදනඹ වී 

තිබුණි. එඵළගණන් යජගේ මරය වහඹ 

ගනොභළති ංසථහ ප්රර්තන යහඳහයඹක් 

ගරට අණ්ඩ ඳමනහ ළනීභට ඇති 

වළකිඹහ භතගදදඹට තුඩු දී තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී වහ ඉකුමන ර් 4  

ංසථහගව මුරය ප්රතිපරඹ වහ ු ශධ 

මනේර තමනමනඹ රඳ ටවන 34 හි 

දළක්ගව.   

රඳටවන 34- රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහගව මුරය ප්රතිපර වහ ු ශධ මනේර තමනමනඹ  

මරහශ්රඹ - රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහගව මුරය ප්රහලන  

 

ංසථහ යටට රඵහ දී තිබුණු 

දහඹකත්ඹ  

ංසථහ ගණිනන් භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 1,572.1  ඵදු ඳසු ු ශධ රහබඹක් 

රඵහ තිබ අතය, ංසථහ ඳමනහ ළනීභ 

භගින් ගේඹන්ට ළටුප්ත  රඵහදීභ, යජඹට 

ඵදු ගවීභ, යජඹට ගණගලේ හසතු ගවීභ වහ 

ක්ඹවීේ ප්රභහාඹ ළරළකිල්රට මන ගණට 

භහගර චිත ර්ගේදී ංසථහ ගණිනන් 

රු.මිලිඹන 154,707.9  දහඹමනඹක් යටට 

රඵහ දී තිබුණි. ංසථහ ගණිනන් යටට රඵහ දී 

තිබුණු දහඹමනඹ වහ  රහබඹ (අරහබඹ) 

පිළිඵ තමනමනඹ ඉකුමන ර්ර ඳළළති 

තමනමනඹ රඳ ටවන 35 හි  දළක්ගව. 
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ු ශධ මනේර තමනමනඹ  
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රඳටවන 35 - ංසථහ ගණිනන් යටට රඵහ දී තිබුණු දහඹමනඹ වහ ු ශධ රහබඹ/ (අරහබඹ) 
මරහශ්රඹ - රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහගව මරය ප්රහලන  

 

ුදිරි සුරැකුම් ගනුගදනු (ගවජින්) 

රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහගව ඉදිරි 

සුැකකුේ නුගදනුරට අනු හණිජ ඵළංකු 

කිහිඳඹක් භඟ එශම තිබුණු ඉදිරි සුැකකුේ 

ගිගණසුේ ේඵන්ධගඹන් ග.රුේ කිරීගේ 

ක්රිඹහලිගේ ඳහර්ලඹක් ලගඹන් රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහ ළහ තිබුණි. 

ඳහර්ල අතය එශම තිබ ග.රුේ කිරීගේ 

ඔප්ත පු ඹටගමන එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 60 ක් 

(රු.මිලිඹන 7,613 ක්) සටෆන්ඩඩ් නහටර්ඩ් 

ඵළංකුට (SCB) 2013 ජනි 03 දින ගහ 

තිබ අතය, එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 27 ක් (රු. 

මිලිඹන 3,881ක්) ගඩොිනස ඵළංකුට 2016 

අග සතු 04 දින ගහ තිබුණි. රළබී තිබුණු 

ගතොයතුරුරට අනු 2018 අග සතු 31 

දින න ගණට ංසථහ ගණිනන් රු.මිලිඹන 

13,641  ඳහඩුක් රඵහ තිබුණි. ංසථහගව 

ඉදිරි සුැකකුේ නුගදනු (ගවජින්) 

ේඵන්ධගඹන් ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ගණිනන් 

නීති ගණඹදේ ලගඹන් රු. මිලිඹන 941.2 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. එිනන් රු.මිලිඹන 370.6 ක් 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ගණිනන් දයහ තිබ අතය 

රු.මිලිඹන 567 ක්  2011 ර්ගේ ිනට 2014 

ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ ංසථහ ගණිනන්  ශ්රී 

රංහ භව ඵළංකුට ප්රතිපර්ාඹ ය තිබුණි. 

ගගේ ගතමන, රු.මිලිඹන 3.1ක් ංසථහ 

ගණිනන් භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ප්රතිපර්ාඹ ය ගනොතිබුණි. තද, රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහට එගයහි 

එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 8.6  අිනතිඹක් වහ 

ගොභර්ල් ඵළංකු ගණිනන් ගොශඔ හණිජ 

ඉවශ අපතයාගේ නඩුක් ඳයහ තිගඵන 

අතය එභ නඩු 2017 ර්ඹ අහනඹ න 

ගණටද ගණබහ ගමින් ඳළතුණි. 

ගත්ව පිරිඳවදු නවීකයණඹ වහ පුළු්ව 

රීමභ  

1969 ර්ගේදි සථහපිත යන රද රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහ තු ඳතින 

ගතල් පිරිඳවදු ර්තභහන නිමි නිජගතල් 

නිසඳහදනර ගශශිඹ අලයතහන්ගන් 

ිනඹඹට 35  ිනට ිනඹඹට 45ක් දක්හ 

ඳයහඹ ප්රභහාඹක් පුයහ තිබුණි. ගභභ 

පිරිඳවදු නවීයාඹ වහ පුළුල් කිරීභ 

අතයලයන අතය ඒ තුළින් ඵරලක්ති 

සුයක්ෂිතතහඹ, ආර්ථි ංර්ධනඹට 

දහඹවීභ, නිසඳහදනර ගුාහමනභබහඹ 

ඹන ළටළු ඳළන නළගීභ අභ වීභ  වහ නිමි 

බහණ්ඩ ගර නිජගතල් ආනඹනගේදී ළඹ 

ශ යුතු අපත පිරිළඹ ඹේ ප්රභහාඹට 

ගව  අභ කිරීභට වළකිඹහක් තිබුණි. 
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ු ශධ රහබඹ/(අරහබඹ) 
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2015 භහර්තු 10 දින ිනට ආර්ථි 

ශභනහයාඹ පිළිඵ අභහතය භණ්ඩර 

අනුහය මිටු ැකසවීේ කිහිඳඹදී 

ර්තභහන ගතල් පිරිඳවදු නවීයාඹ වහ 

පුළුල් කිරීභ ේඵන්ධ ගණසතයහමනභ 

හච්ඡහ ය තිබුා අතය ගඹ ජිත 

යහඳෘතිගේ මුරය ලයතහඹ අධයඹනඹ 

කිරීභ වහ 2016 අග සතු 10 දින ඳළති 

මිටු ැකසවීගේදී ගණශ මන මිටුක් ඳමන ය 

තිබුණි. එගවමන, ගණාන දිනඹ වු 2018 ජුනි 

30 දින න ගණටමන එහි කිිනදු ප්රතිඹක් 

නිරීක්ාඹ වී ගනොතිබුණි. ජහති 

ළදමනභ වහ අලයතහඹ රහ ඵරහ 

ගභභ යහඳෘතිඹ ඉක්භණින් ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ ඉතහ ළදමන ඵ ගණානගේදී ද 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. තද ගඹ ජිත පුසන්ද 

ගතල් පිරිඳවදු පුළුල් කිරීභ වහ නවීයාඹ 

කිරීගේ යහඳෘතිඹ (SOREM) වහ ඉඩභ 

අමනඳමන ය ළනීගේ පිරිළඹ ගර 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට රු.මිලිඹන 1,003 

ක් ළඹ ය තිබුාද, යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ 

ය ගනොතිබුණි. 

ගත්ව ප්රහවනඹ නර භහර්ග ජහරඹ  

දල ානහට ගඳය සථහපිත යන රද 

නර භහර්ඹන් ඔසගේ ගොශම යහගේ ිනට 

ගොගශොන්නහ ගතල් ඳර්ඹන්තඹ දක්හ 

නිජගතල් නිසඳහදන ප්රහවනඹ යන අතය 

එභ නර භහර් අලුමනළඩිඹහ ශ යුතු 

තමනමනගේ ඳළළතුණි. ඉන් නර භහර් 

කිහිඳඹක්  අලුමනළඩිඹහ කිරීභට ගනොවළකි 

තමනගේ ඳළළතීභ ගවේතුගන් දළනටභමන 

අතවළය දභහ තිබුණි. දළනට බහගණතගේ ඇති 

අඟල් 10 ව අඟල් 14 ඉන්ධන  නර 

පිළිගලින් 04 යක් ව 06 යක් 2017 

ර්ගේදි හන්දු වීේ හර්තහ වී තිබුණි. 

එඵළගණන් ගභභ නර භහර් ප්රතිංසයාඹ 

ගව  නවීයාඹ කිරීභ ඉතහ වදිින 

අලයතහඹක්  වී තිබුණි. ගේ අතය, 

මුතුයහජගර ගතල් ඳර්ඹන්තඹ ව 

ගොගශොන්නහ ගතල් ඳර්ඹන්තඹ අතය 

කිිනදු අන්තර් ේඵන්ධඹක් ගනොතිබුණු අතය 

එභ ඵහධඹ ගවේතුගන් එභ ඳර්ඹන්තර 

ප්රලසත උඳගඹ ජනඹට ඵහධහහරී වී තිබුණි. 

තද 2012 ළප්ත තළේඵර් 13 දින "යට වයවහ 

නර යහඳෘතිඹ" ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ 

අභහතය භණ්ඩරගේ අනුභතිඹ රඵහ දී 

තිබුාද,  2018 ළප්ත තළේඵර් 30 දින න 

ගණටමන ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 

     

ර් 45 ගඳය ගොශම යහඹ (දකුණු ජළටිඹ) 

ිනට ගොගරොන්නහ අතය ඉන්ධන ප්රහවනඹ 

දවහ සථහඳනඹ ය තිබණු අඟල් 12  

ගණලසේබඹකින් යුමන නරඹ දලඹට 

ආන්න හරඹක් ළඩයන තමනමනගේ 

ගනොඳළතුණි. ගභභ ඉන්ධන නරඹ 2011 

ර්ගේදී භවමනත ප්රගශලගේ මීටර් 300 

ඳභා ප්රභහාඹක් නවීයාඹ ය තිබුාද, 

ේපුර්ා ක්රිඹහහරී භට්ටභට ගනොතිබුණි. 

2015 ගඳඵයහරි 13 දින CPSTL 

ආඹතනගේ අධයෂ භණ්ඩර ඳ්රිහකින් 

නර භහර් නවීයාඹ කිරීභ දවහ 

රු.මිලිඹන 260  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ඒ අනු 2015 ර්ගේදී රු.මිලිඹන  120  

ගණඹදමින් මීටර් 2,171 ක්  වහ 2016 ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 153  ගණඹදමින් මීටර් 2,573 ක් 

නිභය තිබුණි. එගේ වුද ක්රිඹහහරී 

තමනමනඹට ඉන්ධන නර භහර්ඹ ගන ඒභ 

වහ නවීයාඹ කිරීභට ඉතිරි ඇති දුය 

ප්රභහාඹ මීටර් 1000 ට ඩහ අඩු වුද, යට 

තුශ ඉන්ධන ළඳයුේ ක්රිඹහලිඹ අහියගණභට 

ඇති අදහනභ ශක්හ ළනීභ වහ නර 

භහර්ගේ නවීයා ක්රිඹහලිඹ ේපර්ා 

කිරීභ වහ ව ඩිනේ ක්රිඹහභහර් ගන 

ගනොතිබුණි.  

ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ගුන් 

ගතො කඳග්ව ගත්ව ළඳයුම් නර 

ඳේධතිඹ  නවීකයණඹ වහ පුළු්ව රීමභ 
 

ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය ගුන් 

ගතොටුඳගරහි ii අදිඹගර් 2 පිඹගර් 

ංර්ධන යහඳෘතිඹට භහමී 

ඵණ්ඩහයනහඹ ජහමන ඹන්තය ගුන්  
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ගතොටුඳගල් ගතල් ළඳයුභ නර ඳශධතිඹ 

නවීයාඹ වහ පුළුල් කිරීභ පිළිඵ 

යහඳෘතිගේ ංයනරට අතිගර් ඵඩහ 

ඳවසුේ ඇති කිරීභ ව දළනට ඳතින 

ගතල් ළඳයුභ නර ඳශධතිඹ නීගණයාඹ වහ 

පුළුල් කිරීගේ අං ඇතුශමන ගව. ඉංජිගන්රු 

ඇසතගේන්තුට අනු යහඳෘතිගේ 

ඇසතගේන්තුත පිරිළඹ එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 

61ක් ඳභා න අතය ඒ දවහ ඉංජිගන්රු 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹට අනුකර 

ජහතයන්තය තයහරී රංසු ළදන ගර  

2015 ගදළේඵර් 09  දින අභහතය භණ්ඩරඹ 

තීයාඹ ය තිබුණි. අභහතය භණ්ඩරගේ 

තීයාඹ ඳරිදි ගණගශීයඹ භහේ ගදක් ගත 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ය තිබුණි. 2017 

ගනොළේඵර් භහගේදි ගභභ යහඳෘතිඹ 

ආයේබ කිරීභට නිඹමිත ඳළළතිඹද, 2018 

ජුනි 30 දින න ගණටමන ආයේබ ය 

ගනොතිබුණි.  

ත්රිකුණහභරඹ ගත්ව ටළංරී ංකීර්ණඹ 

ංර්ධනඹ වහ පුනරුත්ථහඳනඹ රීමභ 

ගර ගේභ අධහනඹ ගඹොමු වී තිබුණු 

ගර ගේ ගදන ළඹුරුතභ යහඹ න 

ත්රීකුාහභර යහඹ තුශ පිහිටීභ අනු 1930 

ර්ගේදී සථහපිත ය තිබුණු ගතල් ටළංකි 

ඳශධතිඹ කා මීටර් 12,500  ධහරිතහකින් 

යුමන ටළංකි 102 කින් වහ අගනකුමන ආශ්රිත 

ඳවසුේලින් භන්ගණත ගව. යගට් ඳසු බහ 

නිජගතල් ක්ගේත්රගේ ප්රධහන 

ගභගවයුේරු ලගඹන් රංහ නිජගතල් 

නීතිත ංසථහට, ඵඩහ ඳවසුේ, 

හර්ඹක්භ ගොඩඵෆගේ ඳවසුේ, ප්රහවන 

නර ඳශධති ව අගනකුමන ආශ්රිත 

ඳවසුේලින් භන්ගණත ප්රභහාමන ඹටිතර 

ඳවසුේ රඵහ දීභ තුළින් රහබදහයී ගණල්ඳ 

යහඳහරි අසථහ වහ ගණල්ඳ ගශහේ න 

තහය, ලිහිින ගතල් ව ද්රගණෘත හයු 

ගභගවයුේ ඹනහදී යහඳහරි ටයුතු පුළුල් 

කිරීභට ගභභ ටළංකි ංර්ධනඹ වහ 

පුනරුමනථහඳනඹ ය බහගණතහ කිරීභ ඉතහ 

ප්රගඹ ජනමන ගව. දළනට ඳතින 99 ක් ව 

මුළු ටළංකි ප්රභහාගඹන් ඳවශ ගොටගේ 

ටළංකි 14 ක් රංහ ඉන්දිඹහනු ගතල් භහභ 

බහගණතහ යන අතය අතවළය දභහ තිගඵන 

ඉවශ ගොටගේ ටළංකි 84 නවීයාඹ වහ 

මලි තීයා ළනීගේ ටයුතු 2015 අගප්රේල් 

29 න දින ආයේබ ය තිබුා ද, ඒ පිළිඵ 

අන් තීයාඹට එශම ගනොභළති ඵළගණන් 

නවීයා යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. 

ජහතික හයු ප්රතිඳත්තිඹ ළකමාභ  

ශ්රී රංහ ප්රජහත්රහන්ති භහජහදී ජනයජගේ 

අතිගණගලේ ළට් ඳත්රගේ ඳර යන රද 

නිගවදනඹක්  භගින් 2015 ළප්ත තළේඵර් 21 

දින සබහගණ ෆස පිළිඵ නිජ ගතල් 

ේඳමන ළසීභ වහ ජහති ප්රතිඳමනති 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ ගත ඵරඹ රඵහ දී 

තිබුණි. ගේ භගින් නිජගතල් ව ෆස නිපත 

ගවාඹ වහ නිසඳහදනඹ වහ 

ආගඹ ජිනන්ට අලය නීති ඳශධතිඹ ස 

ය දීභමන, ගශීයඹ ලගඹන් ඳමනනහ 

නිජගතල් ව ෆස නිපත මරයභඹ ලගඹන් 

ටිනහභක් හිත ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

අගප්ත ක්හ ය තිබුණි. තද ගශීයඹ 

සහබහගණ හයු නිසඳහදනඹ ව බහගණතඹ ශ්රී 

රංහ ආර්ථිඹට වඳුන්හ දීභ ගභභ 

ප්රතිඳමනතිගේ මුලි ඳයභහර්ථඹ න අතය එඹ 

ඉල්ලුේ වහ ළඳයුේ ඳයතයඹ රඳහ ළනීභ 

වහ උඳහරී ගව. නමුමන 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට ස ය අන් කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණු ගභභ ජහති හයු 

ප්රතිඳමනතිඹ ගණාන දිනඹ ව 2018 ජුනි 30 

දින න ගණටමන ස ය ගනොතිබුණි. 

ලිහිසි ගත්ව මිකර රීමගම් කර්භහන්ත 

ලහරහක් සථහපිත රීමගම් යහඳෘතිඹ 

රංහ නිජ ගතල් නීතිත ංසථහ 

ර්තභහනඹ න ගණට ලිහිින ගතල් යහඳහයගේ 

ිනඹඹට 11 ගශගඳොශ ගොටක් අමනඳමන 

යගන තිබුණි. ලිහිින ගතල් යහඳහයගේ 

හභහනය හර්ෂි පිරිළටුභ න  
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රු.බිලිඹන 2.5  ප්රභහාඹ රංහ නිජ 

ගතල් නීතිත ංථහගව ලිහිිනගතල් 

යහඳහයගේ මුළු පිරිළටුගභන් ිනඹඹට 0.5  

ප්රභහාඹක් න ඵළගණන්, එඹ ංසථහට 

ගණල්ඳ ප්රතිරහබ ඳඹන ආගඹ ජන 

අසථහක් ගර ළරකිඹ වළකිඹ. ශ්රී 

රංහගව අඳනඹන ගශගඳොශට වහ ගශීයඹ 

ගශගඳොශට ලිහිිනගතල් ළඳයීගේ 

අයමුණින් රංහ නිජ ගතල් නීතිත 

ංසථහ ගණිනන් භළගල්ිනඹහගව විනැකක්ස 

ඔිනල් එස ඩී එන් බී එච් ඩී භහභ වහ එක් 

ඉදිකිරීභ, ක්රිඹහමනභ කිරීභ ව ඳළරීභ 

(BOT) භහදිලිඹ ඹටගමන ලිහිින ගතල් මිශ්ර 

කිරීගේ ර්භහන්ත ලහරහක් මුතුයහජගශ 

සථහපිත කිරීභට 2016 භළින 06 දින ගිගණසුේ 

03ට එශම තිබුණි. ගභභ ලිහිිනගතල් මිශ්ර 

කිරීගේ ර්භහන්ත ලහරහ හර්ෂි දශ 

ලගඹන් ගභ.ගටොන් 72,000  මුළු 

නිසඳහදන ධහරිතහඹකින් භන්ගණත න ඳරිදි 

ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. ගභභ 

යහඳෘතිඹ වහ න පිරිළඹ 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 13 ක් ගර තක්ගේරු ය 

තිබුණු අතය ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් එභ මුළු 

ආගඹ ජනඹ ිනදු කිරීභට නිඹමිත තිබුණි. 

රංහ නිජ ගතල් නීතිත ංසථහ ව 

භළගල්ිනඹහගව විනැකක්ස ඔිනල් එස ඩී එන් බී 

එච් ඩී භහභ අදහශ ගිගණසුේ 2016 භළින 06 

දින අමනන් ය තිබුණු අතය ඒ අනු 

ර්භහන්ත ලහරහ ඉදිකිරිේ ටයුතු ආයේබ 

යන රදි. ගභහි ඉදිකිරීේ ටයුතු 

නිභකිරීභට වහ ඳරීක්හ ය ඵළලීභට 

වළකින ඳරිදි යහඳෘතිගේ හරඹ දීර්ක 

යන රදි. ගගේ ගතමන අදහශ යහඳෘතිඹ 

වහ ගොන්ත්රහමනරු ගර භළගල්ිනඹහගව 

විනැකක්ස ආඹතනඹ ගත යහ ළනීගේ දී  ඒ 

වහ එභ භහගභන් රද ගඹ ජනහ 

ඳභාක් ළරකිල්රට ගන තිබුණු අතය 

සුදුසු ඳහර්ලඹක් ගත යහළනීභ පිණි යජගේ 

ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල ංග්රවගේ 

ගණපතගණධහන අනුභනඹ ය ගනොතිබුණි.  

ගභභ යහඳෘතිඹ ේඵන්ධගඹන් BOT 

ගිගණසුභ, ළඳයුේ ගිගණසුභ වහ ඉඩේ ඵදු ගිගණසුභ 

ඹන ගිගණසුේ තුනට එශළඹීගේ දී නීතිඳතියඹහ 

භතඹට පර්ා ලගඹන් අනුකුර වී 

ගනොතිබුණි. එගභන්භ ඉවත ගිගණසුේර 

නිඹභඹන් වහ ගොන්ගශින තුශ රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහගව ලිහිිනගතල් 

යහඳහයඹට අහිතය ඵරඳෆේ ඇතිගණඹ වළකි 

රුණු අඩංගු ඵ වහ ඇතළේ න්ති භඟින් 

රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහ ඳනත වහ 

අභහතය භණ්ඩර තීයා ෘජු උල්රංකාඹ 

න ඵ ගඳන්හ ගදමින් නිජගතල් ේඳමන 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ වහ නිජගතල් 

නීතිත ංසථහ ලිහිිනගතල් මිශ්ර කිරීගේ 

ර්භහන්තලහරහ ආයේබ කිරීභට අදහශ ඉදිරි 

ක්රිඹහභහර් 2018 ජුනි 20 දින ගණටමන 

තහහලි නතය ය තිබුණි. 

තද, විනැකක්ස භහභ ගණිනන් ලිහිිනගතල් 

මිශ්ර කිරීගේ ර්භහන්ත ලහරහගව ඉදිකිරීේ 

ටයුතු  අන් ය 2017 ගදළේඵර් 15 

දින ිනට ගභගවයුේ ටයුතු ආයේබ කිරීභ 

වහ ිනඹළු ටයුතු සුදහනේ ය තිබුණු 

අතය ඉවත ගිගණසුේ ප්රහය රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහ ගණිනන් 

විනැකක්ස භහභ ගත ඳළරීභට එඟ වී 

තිබුණු ඵරඳත්රඹ (ලිහිිනගතල් මිශ්ර කිරීගේ 

ර්භහන්ත ලහරහට අලය ගතල් ර් 

ආනඹනඹ කිරීභ, මිශ්ර කිරීභ වහ 

ප්රතිඅඳනඹනඹ ආදී ටයුතුරට අදහශ 

අවුරුදු 20  හරඹක් වහ න ඵරඳත්රඹ) 

2018 ජුනි 20 දින න ගණටමන එභ භහභට 

ඳයහ ගනොතිබුණි. 

BOT ගිගණසුගභහි 2.24 න්තිඹට අනු 

විනැකක්ස ඔිනල් එස ඩී එන් බී එච් ඩී 

භහභට අමුද්රය ආනඹනඹ කිරීභ වහ නිජ 

ද්රය මිශ්ර කිරීගේ ටයුතු වහ අතයලය 

ිනඹලුභ නිඹහභන වහ යජගේ අනුභළතින් ව 

ඵරඳත්ර ංසථහ ගණිනන් රඵහ දිඹ යුතු ඵ 

වන් ඇත. එගභන්භ ගිගණසුගභහි 2.25 

න්තිඹට අනු, ංසථහ ගණිනන් ඉවත 

නිඹහභනඹන් උල්රංකනඹ ශගවොමන,  
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එඹ ගභභ ගිගණසුගභහි ප්රභහාහමනභ 

නිඹභඹක් ගව  ගොන්ගශිනඹක් ඩ කිරීභක් 

ගර ළරකිඹ යුතු ඵද වන් ඇත. 

ගගේ ගතමන ඉවත වන් ඵරඳත්ර 2018 

ජුනි 30 දින න ගණටමන රඵහ දී ගනොතිබුණි. ඒ 

අනු, අදහශ භහභ ගණිනන් ංසථහට 

එගයහි නීතිභඹ ක්රිඹහභහර්ඹක් ළනීගේ 

වළකිඹහක් ඳළළතුණි.  

තද රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහ 

ගණිනන් ගිගණසුේ ප්රහය ටයුතු ගනොකිරීභ 

පිළිඵ විනැකක්ස භහභ ගණිනන් ලිපි වහ 

ිනහිළවීේ ානහක් නිජගතල් ේඳමන 

ංර්ධන අභහතයංලඹටමන රංහ නිජගතල් 

නීතිත ංසථහටමන එහ තිබුණි. ගේ 

පිළිඵ නීතිඳතිතුභහගේ 2018 ජනහරි 23 

දිනළති ලිපිඹට අනු ඉවත ගිගණසුේර 

ප්රතිඳහදන ංගල ධනඹ කිරීභට ංසථහ 

අදවස යන්ගන් නේ, එභ ගිගණසුේර 

වන් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශ යුතු ඵ 

දන්හ තිබුණි. තද, එභ ගිගණසුේරට අනු 

ඹේ න්තිඹක් ංගල ධනඹ කිරීභට අලය 

නේ එඹ ගදඳහර්ලගේ අගන නය 

එඟතහගඹන් ිනදු ශ යුතු ඵ වන් 

ය තිබුණි. එගවමන නිජගතල් ේඳමන 

ංර්ධන අභහතයංලඹ ගණිනන් ගිගණසුේ ත 

රුණු සුදුසු ඳරිදි ංගල ධනඹ ය නිමින් 

ගභභ යහඳෘතිඹ  ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ 

ගණාන දිනඹ වු 2018 ජුනි 30 දින න 

ගණටමන අලය  පිඹය ගන ගනොතිබුණි. 

 

න ුන්ධන ගතොග ගඵඩහක් උතුරු 
ඳශහගත් සථහඳනඹ රීමභ.  

යුදභඹ හතහයාගඹන් ඳසු සීඝ්රගඹන් 

ර්ධනඹ වු උතුගයහි ජනතහගේ වහ 

ආයක් අංලර ඉන්ධන අලයතහඹ 

රංහ නිජගතල් ගතො ඵඩහ ඳර්ඹන්ත 

භහභ ගණිනන් ඳමනහගන ඹන ගතල් 

ගතො ඵඩහ භඟින් පුයහරන අතය එභ  

ගතො ඵඩහ න්න්තුගර් ිනගභන්ති 

ංසථහ පිහිටි භමිගේ පිහිටහ තිබුණි. 

ිනගභන්ති ංසථහ ගණිනන් ගභභ ගතල් ගතො 

ඵඩහ එභ සථහනගඹන් ඉමන ය න්නහ 

ගර 2011 ර්ගේ දී රංහ නිජගතල් 

ගතො ඵඩහ ඳර්ඹන්තඹ භහභ ගත 

දන්හ තිබුණි. එගවමන, ිනඹළු ඳවසුේලින් 

භන්ගණත න ගතො ඵඩහක් සථහඳනඹ 

කිරීභ වහ සුදුසු ඉඩභක් ගොඹහ ළනීභට 

ගනොවළකි වීභ භත එභ යහඳෘතිගේ 

ක්රිඹහමනභ වීභ ඇනහිට තිබුණි. ඒ ගනුට 

දළනට ගතල් ගතො ඵඩහ ඳතින 

ිනගභන්ති ංසථහට අඹමන භුමිගේභ අලය 

නවීයාඹ වහ පුළුල් කිරිභ ිනදුය 

අණ්ඩ ඉන්ධන ඵඩහ ඳමනහගන 

ඹහභ වහ අලය ටයුතු ඉටුය ළනීභ 

වහ නිජ ගතල් ේඳමන ංර්ධන 

අභහතයතුභහ ගණිනන්  2016 ජනහරි 14 දින වහ 

ළප්ත තළේඵර් 13 දින අභහතය භණ්ඩර 

ංගශල 2 ක් භගින් අභහතය භණ්ඩරඹ ගත 

ඉදිරිඳමන ය තිබුණි. 2015 ර්ගේ ිනට 

2010 ර්ඹ දක්හ හරඹ ගනුගන් රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහ ගණිනන් 

ිනගභන්ති ංසථහට කුලිඹක් ගගණඹ යුතු 

නේ එඳරිශගදන්භ එඹ ගවීභට වහ එභ ඉඩේ 

ගොට දීර්ක හලීන ඵදු ගිගණසුභක් ඹටගමන 

රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහට රඵහ 

ළනීභට 2016 ඔක්ගත ඵර් 19 දින අභහතය 

භණ්ඩරඹ තීයාඹ ය තිබුණි. නමුමන රංහ 

නිජ ගතල් ගතො ඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහභ 

ගණිනන් ඉවත හරඳරිච්ගේදඹ වහ ශ්රී රංහ 

ිනගභන්ති ංසථහට ගගණඹ යුතු හිඟ කුළී 

මුදර ව රු.මිලිඹන 105 ක් ගහ ගනොතිබණු 

ඵළගණන් ඉන්ධන ගතො ඵඩහ නවීයාඹ 

වහ පුළුල් කිරීගේ ටයුතු ගණාන දිනඹ ව 

2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන ඉටු කිරීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි.     

උඳ භහගම්ර කහර්ඹහධනඹ 

භහගර චනඹ රීරිභ  
 
2003 ජුනි 02 දිනළති අං පීඊඩී 12 දයන 

යහජය යහඳහය නක්රගල්ගේ 4.2.3 ගේදඹ 

ප්රහය භව භහගේ අධයක් භණ්ඩරඹ 

ගණිනන්  අර්ධ ර්ඹට යක් ගව  උඳ 

භහේර හර්ඹහධනඹ භහගර නනඹ  
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ය හර්ඹහධන හර්තහක් පිළිගඹර ය 

එඹ යහජය යහඳහය ගදඳහර්තගේන්තු ගත 

ඉදිරිඳමන ශ යුතු තිබුණි. ගගේ ගතමන 

රංහ නිජගතල් නීතිත ංසථහ ගණිනන් 

එළනි ක්රිඹහලිඹක් ිනදු ශ ඵ තවවුරු ය 

ළනීභට ප්රභහාමන හක්ෂි ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. ගේ අනු, රංහ 

නිජගතල් නීතිත ංසථහගව ඳරිඳහලිත 

භහභක් න රංහ නිජ ගතල් ගතො 

ඵඩහ ඳර්ඹන්තඹ භහගේ ප්රධහන යහඳහය 

ටයුමනතක් න නළව වහ ඉන්ධන 

ළඳයීගේ යහඳහයඹ පිළිඵද ංසථහගව 

අධයක් භණ්ඩර ැකසවීේරදී හච්ඡහට 

බහජනඹ වී ගනොතිබුණු ඵ අනහයාඹ ගණඹ. 
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ග්රහමීඹ ආර්ථික කටයුතු 
යට තුශ තියහය ංර්ධනඹක් වහ ග්රහමීඹ 

ජනතහට භහජීඹ ප්රතිරහබ වති කිරීභ 

අභහතයහංලගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ 

වී ඇත. එභ ප්රතිපරඹ අමනඳමන ය ළනීභ 

වහ ග්රහමිඹ ආර්ථි ටයුතු පිළිඵ 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තුක්, 

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 05 ක් වහ 

ගණගලේ ආර්ථි භධයසථහන 13 ක් ගණිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.  

 

 ග්රහමීඹ ආර්ථි ගණඹඹට අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති  ේඳහදනඹ ව 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ, ඳසුගණඳයේ කිරීභ වහ 

ඇයීභ 

 ප්රහගශීයඹ ව ග්රහමීඹ ංර්ධන ප්රතිඳමනති 

ව උඳහඹ භහර්ගි ංර්ධනඹ 

 ග්රහමීඹ ඹටිතර වසුේ ව කුඩහ 

යහඹ ංර්ධන ටයුතු 

 ඳු  ේඳමන අංලගේ නිසඳහදනඹ ඉවශ 

නළංවීභ වහ අලයන ඳවසුේ 

ළඳයීභ 

 මනමන සුබහධනඹ වහ ඒ ේඵන්ධ 

ටයුතු 

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ අභහතයහංලඹ, 

ගදඳහර්තගේන්තු වහ යසථහපිත ආඹතන 

ගණිනන් ඉටු කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ 

නිඹළදි ගණාන ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ 

ව ගණාන නිරික්ා ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දක්හ ඇත.  

 

තියය ංර්ධන අයමුණු ශගහ කය 

ගළනීභ  
  
ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ පිළිඵද අභහතයංලඹට අඹමන 

ආඹතන වහ 2017 ජනහරී 03 දිනළති අං 

MREA/6/2/2/1 දයන 2017 ජනහරී 03 

දිනළති ලිපිඹ භගින් තියය ංර්ධනඹට 

අදහශ දුගී ඵ නළති කිරීභ, හගින්න තුයන් 

කිරීභ ව ඹවඳමන ළඩ ඳරියඹ ආර්ථි 

ංර්ධනඹක් ඹන අයමුණු 3 වඳුනහගන 

තිබුණි. එගේ වුද, ඳු  ේඳමන භණ්ඩරගේ 

නිසඳහදනඹ තුළින් හගින්න තුයන් කිරීභ වහ 

ගඳ ාඹ නළංවීභ අයමුාක් ගර ඳු  

ේඳමන භණ්ඩරගේ හර්ඹහධන හර්තහගව 

ඇතුශමන ය ගනොතිබුණු අතය දුගී ඵ නළති 

කිරීභ ව ඹවඳමන ළඩ ඳරියඹ ආර්ථි 

ංර්ධනඹක් රඵහ ළනීභ ඹන අයමුණු ගද 

ඳභාක් ඇතුශමන ය තිබුණි.  

 

 රීරි නිසඳහදනගඹන් සඹංගඳ ෂිත වීභ 
 අභහතයහංලගේ ඳු  ේඳමන අංලඹ ගණිනන් කිරි 

පිටි ආනඹනඹ අඩුකිරීභ වහ කිරි 

නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභ ගනුගන් 2010 

ර්ගේ ිනට 2017ර්ඹ දක්හ ර් 8  

හරඳරිච්ගේදඹ තුශදී රු. මිලිඹන 7,673.3 

ක් ළඹ ය තිබුණි. (මන නිසඳහදන 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ගණඹදේ වළය ) 2010 

ර්ඹට හගප්ත ක් 2017 ර්ගේ කිරි 

නිසඳහදනඹ ලීටර් මිලිඹන 148.6 කින් ළඩි 

ය තිබුණි. ඒ අනු ලීටයඹ කිරි 

නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභට  රු. 51.63 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  

තද, කිරි  ආනඹන යහඳෘතිඹ ඹටගමන 

2012 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්ගේදඹ තුශදී ගඳොලී ප්රතිලතඹක් භත 

ගණගශල ඵළංකුකින්  රු.මිලිඹන 5,972  

ාඹ රඵහ ගන තිබුණි. එගේ රඵහමන ාඹ 

මුදලින් ිනන් 9,500 ක් ආනඹනඹ ය 

තිබුණු අතය, ග්රහමීඹ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයහංලඹ වහ ඳු  ේඳමන භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ගඳෞශලි ගොවීන් ගත එභ 

ිනන් ගඵදහ වළය තිබුණි. නමුමන කිරි 

ිනන් ආනඹන කිරීගභන් කිරි පිටි ආනඹන 

අඩු කිරීභ අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන,  2011 

ර්ගේදී  ආනඹන ය තිබුණු කිරි පිටි 

ගභට්ට්රික් ගටොන්  84.02 ක් භඟ 2017    
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  ර්ගේ ආනඹන ය තිබුණු කිරි පිටි 

ගභට්රික් ගටොන් 93.12 ක් ළදීගේදී කිරි පිටි 

ආනඹනඹ අඩුවීභක් ිනදු වී ගනොතිබුණි. 

 

දිඹය රීරි ප්රචලිත රීරිගම් යහඳෘතිඹ 

ඳු  ේඳමන අභහතයහංලඹ ඹටගමන 2004 

ර්ගේ ිනට ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු දිඹය කිරි 

ප්රනලිත කිරීගේ යඳෘතිඹ ඹටගමන කිරි අගරගණ 

ළල් 1,250  පිහිටුවීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. 

2013 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට අගරගණ 

ළල් 685 ක් ආයේබ ය තිබුණි. ඉන් අගරගණ 

ළල් 283 ක් ඳු  ේඳමන ංර්ධන 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ආයේබ ය තිබුණි. එභ 

අගරගණ ළල් ලයතහ අධයඹනඹකින් ගතොය 

ආයේබ කිරීභ  නිහ 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට එිනන් අගරගණ ළල් 34 ක් ගවමන 

ිනඹඹට 12 ක් ඳභාක්  ක්රිඹහමනභ 

තමනමනගේ ඳළතුණි. ඳශහමන භට්ටමින් 

ආයේබ ය තිබුණු අගරගණ ළල් 402 කින් 

2016 ගදළේඵර් 31 දින න අගරගණ ළල් 

112 ක් ගවමන ිනඹඹට 28 ඳභාක් 

ක්රිඹහමනභ තමනමනගේ ඳළළතුණි. 

(ර්තභහනගේ ඳතින ංයහ දක්හ 

නළත.)  කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභට ටයුතු 

යන නමුමන දිඹය කිරි ඳරිගබ ජනඹ ළඩි 

කිරීභට අලය අගරගණ ළල් ළසීඹෆභ අභ 

කිරීභට අලය ක්රිඹහභහර් ගන ගනොතිබුණි.   

 

රීරි ගයින් 20,000 ක් ආනඹනඹ 

රීමගම් යහඳෘතිඹ 
කිරි ිනන් ආනඹන කිරීගේ යහඳෘතිඹ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්හගවදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.   

 

රීරි ගයින් ආනඹන රීමගම් ප්රතිඳත්තිඹක් 

කස කය ගනොතිබීභ 

 

කිරි ිනන් ආනඹනඹ ේඵන්ධ කර්භ 

ශහපීඹ ගශලගුාඹට උචිත න ඳරිදි, යගට් 

ඳතින ේඳමනලින් ිනන් ගඳ ාඹ 

කිරීභට වළකින ඳරිදි, ගරඩ ගය ලින් 

ආයක්හ ශ වළකි ඳරිදි වහ අභ 

පිරිළඹකින් නඩමනතු ශ වළකි තුන් ර් 

වඳුනහගන ආනඹනඹ කිරීභ වහ ආනඹන 

ප්රතිඳමනතිඹක් ස ය ගනොතිබුණි. 2008 

අග සතු 13 දින ජහති ක්රභේඳහදන 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන්  ගභගතක් 

ආනඹනඹ ශ කිරි ිනන්ගේ ආයු හරඹ 

ගටි ඵමන, ඳළටවු රළබීගේ වළකිඹහ අඩු 

ඵමන, ගය රට බහජනඹ වීේ ළඩි 

ප්රාතහඹක් ඇති ඵමන, ළඩි අදහනභක් 

හිත යහඳෘතිඹක් ඵමන ව ගභභ ාඹ 

මුදර යජඹට දයහ ළනීභ අඳවසු ඵමන 

ඳළවළඳිලි හර්තහ ය තිබුණි. නමුමන ඳු  

ේඳමන භණ්ඩරඹ ඉවත තීයාඹ ළන 

ගනොරහ 2015 ර්ඹ න ගණට ඹන් 

4,500 ක් ආනඹනඹ ය තිබුණි. ඳශමු වහ 

ගදන අදිඹය ඹටගමන ආනඹනඹ යන රද 

තුන් අහර්ඹක්භ ඵ වහ යටට පරදහයී 

ගනොන ඵ එභ මුරය ප්රහලන, ගොගණඳශ 

කිරි නිසඳහදන හර්තහ, ගණාන ගණභසුේ වහ ඒ 

වහ රද පිළිතුරු අනු තවවුරු වී තිබිඹදීමන 

2017 ර්ගේදී අභහතයහංලඹ ගණිනන් කුඩහ 

ඳරිභහා ගොවීන්ට ආනඹනඹ යන රද 

තුන් රඵහදීභ ගවේතුගන් ඔවුන් මරය 

දුසයතහඹන්ට ගභන්භ භහනින පීඩහ 

තමනමනඹන්ට මුහුා ඳහ තිබුණි.  

 

රඵහගත් ණඹ මුදලින් රීසිදු මුදරක් 

බහණ්ඩහගහයඹ ගත ආඳසු ගගහ 

ගනොතිබිභ  

 

ජහති ඳු  ේඳමන ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් 2016 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

ආඳසු ගගණඹ යුතු ාඹ ගලේඹ රු.මිලිඹන 

1,160.61 ක් වහ එදින දක්හ ගගණඹ යුතු ාඹ 

ගඳොලීඹ රු.මිලිඹන 203.72 ක් වුද, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ාඹ 

මුදලින් කිිනදු මුදරක් භවහ බහණ්ඩහහයඹ 

ගත ගහ ගනොතිබුණි. ගගණඹ යුතු 
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තිබුණු ාඹ ගඳොලී ගන් ගන් ලගඹන් 

රු.මිලිඹන 24.81 ක් ඳභාක් ආඳසු ගහ 

තිබුණි. ගේ වහ භණ්ඩරගේ බහඳති 

ගණිනන් දන්හ ඇමනගමන ඳශමුන වහ ගදන  

අදිඹය ඹටගමන ගන්න රද ිනන් 

ගනුගන් භණ්ඩරඹට ෛදනි ගණලහර 

මුදරක් ළඹ කිරීභට ිනදුවී තිබුණු ඵළගණන් 

ගභභ හරි භණ්ඩරඹට ගවීභට අඳවසු 

ඵ භණ්ඩරගේ බහඳති ගණිනන් ගණානඹ 

ගත හර්තහ ය තිබුණි. 

 

යහඳෘතිඹ වහ ඳහරිරික ඵරඳෆම් 

හර්තහක් රඵහ ගනොගළනීභ  
 
ගභභ යහඳෘතිඹ ආයේබඹට ගඳය ඳහරිරි 

ඵරඳෆේ ඇයීේ හර්තහක්ද, රඵහගන 

ගනොතිබුණි. ගභළනි කිරි ිනන්ගන් 

උඳරිභ ප්රතිරහබ රළගඵන හර සීභහ න 

ර් ඳව ඳභා හරගඹන් ඳසු එභ 

තුන් ගොගණගඳොලින් ඉමන කිරීභ ිනදු ශ 

යුතු අතය ඒ වහ   ගණපතභමන වහ  ඳරිය 

හිතහමී ක්රභඹක් වඳුන්හ දී ගනොතිබුණි. 

ගණානඹ ගණිනන් ඳරික්හ යන රද 2017 

ර්ගේ ගොගණඳර 09 ක් ගත ගඵදහවරින 

රද එශඹන් 902 ගදගනකුගන් 31 

ගදගනක් වහ ගොගණඳශ ගත තුන් 

ැකගන එන ගණටමන භළක්සටිනටීස ඹන 

ගය ඹ ළශදී තිබණි. නමුමන එභ ගය ගී 

තුන් යට තුශට ගන ඒභට ගඳය ඳරීක්හ 

ය ඵරහ අලය ක්රිඹහභහර් ගනොගනීභ 

නිහ එභ ගය ඹ ගවගඹන් ඳළතිරී ඹහ වළකි 

ඵළගණන් එඹ ඳහරනඹ කිරීභ ේඵන්ධගඹන් 

අදහශ නිරධහරීන් කීගභන් යුතු ටයුතු 

ය ගනොතිබුණි. 

ආනඹන රීරි ගයින්ගගන් රළගඵන 

පරදහට ඩහ නඩත්තු පිරිළඹ ුවශ ඹහභ  

ඳු  ේඳමන භණ්ඩරඹ ගණිනන් කිරි  

යහඳෘතිඹට භහමී ආයේබ ශ ඵඩ ඉරිඟු 

නිසඳහදන යහඳෘතිඹද  අහර්ථ වී තිබුණි. 

ඉන් ඳසු රීදිභ ගොගණඳශට ආනඹනඹ ශ 

ිනන් ගනුගන් ඇල්ෂහ හ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුාමන,එඹද අහර්ථ වී 

තිබුණි. ඒ අනු ගඳෞශලි ආඹතන භගින් 

ආනඹනි කිරි ිනන් වට ආවහය මිරදී 

ළනීභට ිනදුවීභ නිහ එහි පිරිළඹ ඉවශ 

ඹෆගේ ප්රාතහඹක් ඳළළතුණි. ගේ නිහ 

ආනඹන ඹන්ගන් රළගඵන පරදහට 

ඩහ නඩමනතු පිරිළඹ ඉවශ ඹහභ ගවේතුගන් 

ඳු  ේඳමන භණ්ඩරගේ ගොගණඳශල් 

ගභන්භ කිරි ගොගණඹන්ද අරහබ රඵන 

තමනමනඹට ඳමන තිබුණි. 

 

නිගය ධහඹන හර්තහගේ නිරිගේල අනු 

කටයුතු ගනොරීරිභ  
 

කිරි ිනන් 20,000 ආනඹනඹ කිරීභ 

ඹටගමන 2017 ගදළේඵර් 27 දින කිරි ිනන් 

3,024 ක් ගභයටට ගන්හ තිබුණි. එභ කිරි 

ිනන් පිළිඵ ිනදුශ නිගය ධහඹන 

හර්තහට අනු එභ තුන් තු ගය  

හය ගශීයඹ ිනන් ගත ව භනුයඹන් 

ගතද ගඵ වීගේ අධහනභක් ඇති ඵ මන 

නිසඳහදන වහ ගෞය ගදඳහර්තගේන්තුගව 

අධයක් ජනයහල් ගණිනන් ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ 

පිළිඵ අභහතයහංලගේ ගල්ේ ගත 2018 

ගඳඵයහරි 28 දින ලිඛිත දන්හ තිබුණි. 

තද, එභ හර්තහට අනු ගනොඳභහ ත 

යුතු පිඹයඹන් නිර්ාඹ ය තිබු අතය 

ඇතළේ තුන් ගණනහල ය දළමීගේ 

අධහනභක්ද අනහයාඹ වී තිබුණි. නමුමන 

එභ හර්තහගව දළක්ගන නිර්ගශලඹන් 

පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු ගනොය කිරිගදනුන් 

20000 කින් ඉතිරි තුන් 15,000 ක් ඉතහ 

ඩිනමින් ආනඹනඹ කිරීභ වහ අලය 

ටයුතු ඩිනේ කිරීගේ ක්රිඹහලිඹ 

අභහතයහංලගේ නිරධහරීන් නියත වී තිබුණු 

ඵ 2018 භළින 02 දින ප්රිනශධ පුමනඳමන 

භඟින් කිරි ගොවීන් ගතින් අඹදුේඳමනද 

ළහ තිබීගභන් තවවුරු ගණඹ. 
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යජගේ මුද්ව අබහවිතහ රීරිභ 
 

2018 ර්ගේදී තුන් 2,500 ක්ද,  2019 

ර්ගේදී තුන් 7,500 ක් ද වහ 2020 

ර්ගේදී තුන් 5,000 ක් ද ලගඹන්  කිරි 

ිනන් 15,000 ක් ආනඹන කිරිභට 

ළරළසුේ ය තිබුණි. නමුමන තුන් 15,000 

ආනඹනඹ වහ ගගණඹ යුතු එ.ජ.ගඩො. 

55,465,541  මුළු මුදලින්  ිනඹඹට 20 ක් 

අමනතිහයේ ගර ගොන්ත්රහමනරු ගත 

2018 භළින 08 දින අභහතයහංලඹ ගණිනන් ගහ 

තිබුණි. එභ ගණඹදේ වහ ගණර්ජන ඳනතින් 

ප්රතිඳහදන රහ ගනොතිබුාමන, 

එ.ජ.ගඩො.11,093,108 ක් ගවමන රු.මිලිඹන 

1,749.67 ක් ගහ තිබුණි. ඒ අනු 2019 වහ 

2020 ර්රදී ගන්වීභට නිඹමිත තුන් 

වහ ද  අමනතිහයේ ගහ තිබුණු අතය 

ගණගශීයඹ ඵළංකුකින් ාඹ ඳදනභට රඵහ 

න්නහ ගභභ මුදල් වහ ගඳොලිඹ ව 

ගණගශල ගණනිභඹ අප්රභහාඹවීගේ අරහබඹද 

එභ  තුන් යට තුශට ගන ඒභට ගඳය ිනටභ 

ශ්රී රංහ යජඹට දළරීභට ිනදු වී තිබුණු අතය 

යජඹට අදහශ ළඳයීේ වහ ගේහ රඵහ 

ළනීභකින් ගතොය යජගේ මුදල් ගණගශීයඹ 

ළඳයුේරුගකුගේ ඳරිවයාඹට රක්වීභට 

ඉඩ දී තිබුණි.    

 

ශීතහගහය ුදිකීරිභ  

ගගශදගඳොර මිර සථහිනයාඹ ඇති 

කිරීභට ගභන්භ ඳසු අසනු වහනිඹ අභ 

කිරීභ වහ ගඳෞශලි අංලඹ ගණිනන් 

ශභනහයාඹ යනු රඵන ීයතහහය 5ක් 

ඉදිකිරීභ වහ 2016 ර්ගේ අඹළඹ 

ඇසතගේන්තු භඟින් රු.මිලිඹන 2,000  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. ගභභ යහඳෘතිඹ 

ංර්ධන වහ ළරළසුේ අංලඹ ඹටගමන  2016 

ජනහරි භහගේ ිනට 2016 ගදළේඵර් භහඹ 

දක්හ වු ර්ඹ හරඹ තුශ නිඹමු 

යහඳෘතිඹක් ගර ක්රිඹහමනභ ය ීයතහහය 

2 ක් ඳභාක් ඉදිකිරීභට තීයාඹ ය තිබුණි. 

ඳසු 2017 අගප්රේල් 04 දින ිනට ගදළේඵර් 

31 දින දක්හ ගභභ ඉදිකිරීේ වහ 

රු.මිලිඹන 500  ප්රතිඳහදන රහ ගන 

තිබුණි. 2018 භහර්තු භ 14 දින න ගණට  

ඉඩේ ඳඹහ ළනීගේ ගනොවළකි තමනමනඹක් 

තුශ ප්රේඳහදන ටයුතු නතහ තිබුණි.   
 

ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන 

භණ්ඩරගේ දහඹකත්ඹ අඩුවීභ  

ජන වහ ංයහගල්න ගදඳහර්තගේන්තුගව  

වහ භව ඵළංකු හර්ෂි හර්තහ අනු 

භහගර චිත ර්ඹ තුශ යගටහි භසත කිරි 

නිසඳහදනඹ ලීටය 396,198,000 ක්ද, ගඳොල් 

නිසඳහදනඹ ගඩි 2,450,000,000 ක්ද, 

කුකුළු නිසඳහදනඹ තුන් 21,275,820 ක් ද ව 

අතය එිනන් ජහති ඳු  ේඳමන ංර්ධන 

භණ්ඩරගේ කිරි නිසඳහදනඹ ලීටය 

15,003,767 ක් ද ගඳොල් නිසඳහදනඹ ගඩි 

14,227,509 ක්ද කුකුළු නිසඳහදනඹ තුන් 

2,873,941 ක්ද ඳභාක් වී තිබුණි. ඒ අනු 

භණ්ඩරගේ දහඹමනඹ කිරි නිසඳහදනගඹන් 

ිනඹඹට 3.8 ක්, ගඳොල් නිසඳහදනගඹන්  

ිනඹඹට 0.6 ක් වහ කුකුළු නිසඳහදනගඹන් 

ිනඹඹට 13.5 ක්ද වගඹන් දහඹමනඹ ඉතහ 

ඳවශ භට්ටභ ඳළතුණි. 
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නගය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදනඹ  
 
පිරිිනදු ඳහනීඹ ජරඹ වහ ඇති ප්රගවලඹ, 

නහරි ප්රගශල තුශ භරහප්රහවනඹ ඵළවළය 

කිරීභ ආයාඹ වහ දිිනන පුයහ නය භනහ 

ගර ළරළසුේයාඹ වති කිරීභ නය 

ළරළසුේ වහ ජර ේඳහදන අභහතයහංලගඹන් 

වහ ඒ ඹටගමන ඇති ආඹතනඹන් අගප්ත ක්හ 

යන රද ප්රතිපරඹ වී තිබුණි.  එභ ප්රතිපරඹ 

අමනඳමන ය ළනීභ වහ අභහතයහංලඹ වහ 

ඒඹටගමන ඇති ආඹතන ගණිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ගණගලේ නය ළරළසුේයාඹ වහ 

ංර්ධනඹ.  

 නහරි ංර්ධන හර්ඹඹන් ඉටුකිරිභ 

වහ ජහති ගබෞති ළරළසුේ ඳදනේ 

යගන ිනඹළු ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ගභගවඹවීභ වහ ක්රිඹහමනභ කිරීභ.  

 ෆභ පුයළිනගඹකුටභ පිරිිනදු ඳහනීඹ 

ජරඹ රඵහදීභ තවවුරු කිරීභ වහ 

අලය න ක්රිඹහභහර් ළනීභ. 

 ජර ේඳහදන ගේහ, ජරහඳවන ඳශධති 

ව නීඳහයක් ඳවසුේ ගණභර්ලනඹ 

කිරිභ, ළරළසුේ කිරිභ, නිර්භහාඹ කිරිභ, 

ඉදිකිරිභ, ගභගවඹවීභ වහ නඩමනතු කිරීභ.  

 ප්රජහ ජරේඳහදන වහ නීඳහයක් 

යහඳෘති හර්ඹක්භ ව ගණපතභමන ඉටු 

කිරීභ වහ අලය පිඹය ළනීභ.ල්ස   

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටගමන ඇති ආඹතන 

ගණිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ. 

 

 

 

 

 

නර ජර ම්ඵන්ධතහ රඵහදීභ 

අගේක්ෂිත භට්ටභට ශගහ ගනොවීභ  

 

ජර ළඳයුභ වහ නීඳහයක්හ අයමුණු 

යනිමින් භණ්ඩරඹ ගණිනන් අභහතයහංලගේ 

අධීක්ාඹ ඹටගමන භවහ ඳරිභහා ජර 

ේඳහදන ගණගශලහධහය යහඳෘති 42 ක්ද , කුඩහ 

වහ භධය ඳරිභහා යහඳෘති    2 ක්ද, ජර 

ආංශි ප්රජහ ඳවසුේ වහ ගඹ ජනහක්රභ 

15 ක්ද , ගශීයඹ ාඹ ආධහය ඹටගමන 

යහඳෘතීන් 15 ක්ද, ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට මුළු ජර 

ළඳයුේ ේඵන්ධතහ 2,219,172 ක් ජහති 

ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් රඵහ දී තිබුණි. නමුමන භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට ජර ළඳයුේ 

ේඵන්ධතහ 2,323,669 ක් රඵහ දීභට 

අගප්ත ක්හ ය තිබුාමන, ඉන් ජර ළඳයුේ 

ේඵන්ධතහ 104,497 ක් අඩුගන් රඵහ දී 

තිබුණි. එඹ අගප්ත ක්ෂිත භට්ටභට ඩහ 

104,497  අඩු වීභකි.  එගභන්භ 2015 

ර්ඹට හගප්ත ක් 2016 ර්ගේදී ජර 

ළඳයුේ ේඵන්ධතහ 138,750  ර්ධනඹක් 

රඵහ දී තිබුණි.  2017 ර්ගේදී 2016 

ර්ඹට හගප්ත ක් ජර ළඳයුේ 

ේඵන්ධතහ 126,703  ර්ධනඹ වී 

තිබුාමන, ඉකුමන ර්ගේ ර්ධනඹට 

හගප්ත ක් අඩු වී තිබුණි.   

පිරිඳවදු ජර නිසඳහදනඹ, ගඵදහවළමභ 

වහ පිරිළඹ භහගර චනඹ  

 ජහති ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගේ පිරිඳවදු ශ ජර නිසඳහදනඹ, 

නිසඳහදිත ජර ධහරිතහගන් ඳහරිගබ ජනඹ 

යන රද ජර ප්රභහාඹ වහ ආදහඹේ 

ගනොරඵන ජර ප්රභහාඹ ඉකුමන ර්රදී 

ගභන්භ  භහගර චිත ර්ගේදීද, ඉවශ 

අඹක් ගන තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 36 

හි දළක්ගව. 
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රඳටවන 36- පිරිඳවදු ජර නිසඳහදනඹ,  ඳහරිගබ ජනඹ වහ ආදහඹේ ගනොරඵන ජරඹ 
 

2013 ර්ඹ භඟ ළදීගේදී 2017 ර්ඹ 

දක්හ ජර නිසඳහදනඹ වහ ඳහරිගබ ජනඹ  

ක්රමි ළඩිවී තිබුණි. 2015 ර්ගේ ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ ආදහඹේ ගනොරඵන ජර 

ප්රභහාඹද ක්රමි ළඩිවී තිබුණි. නීති 

ගණගය ධී ගර ජරඹ රඵහළනීභ, ගද  හිත 

නර ඳළතීභ  වහ ගනොමිගල් රඵහගදන ජරඹ 

ගවේතුගන් භහගර චිත ර්ගේදී ළරකිඹ 

යුතු ආදහඹභක් භණ්ඩරඹට අහිමිවී තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී යටපුයහ භසථ 

ආදහඹේ ගනොරඵන ජර අනුඳහතඹ මුළු ජර 

නිසඳහදනගඹන් ිනඹඹට 25.24 ක් වී තිබුණි. 

ඉකුමන ර් භඟ ළදීගේදී එභ අනුඳහතඹ 

ක්රමි අඩු වී තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 37 

හි දළක්ගව.  

 

රඳ ටවන 37 - මුළු ජර නිසඳහදනගඹන් ආදහඹේ ගනොරඵන ජර ප්රභහාගේ ප්රතිලතඹ 
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2017 ර්ගේදී ගොශම නයගේ ආදහඹේ 

ගනොරඵන ජර අනුඳහතඹ ිනඹඹට 43 ක් 

ලගඹන් ඇසතගේන්තු ය තිබුාමන, එභ 

ඇසතගේන්තුත ප්රතිලතඹද ඉක්භහ ිනඹඹට 

43.14  ඉවශ ප්රතිලතඹක් ගන තිබුණි. 

එභ ප්රතිලතඹ 2013 ර්ගේදී ිනඹඹට 47.71 

 ිනට 2017 ර්ඹ අහන න ගණට ිනඹඹට 

43.14 ක් දක්හ අඩු ය ළනීභට භමන වී 

තිබුණි. නමුමන භහගර චිත ර්ගේදී ගභන් 

ඉකුමන ර්රද ඇසතගේන්තු ය තිබුණු 

ප්රතිලතඹන් ඉක්භහ ආදහඹේ ගනොරඵන ජර 

ප්රතිලතඹ ළඩි වී තිබුණි. ගණසතය රඳ ටවන 

38 හි දළක්ගව.   

රඳටවන 38. - ගොශම නයගේ ආදහඹේ ගනොරඵන ජර ප්රභහාගේ ප්රතිලතඹ ඇසතගේන්තුත ප්රභහාඹ ඉක්භවී   
 

ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගේ මරය ප්රතිපරඹ 
 
2013 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

භණ්ඩරගේ ජර ගණකුණුේ ආදහඹභ ක්රමි 

ර්ධනඹක් ගඳන්නුේ ය තිබුණි. නමුමන 

ඉකුමන ර් ර ගණකුණුේ ආදහඹගේ ළඩිවීගේ 

ප්රතිලතඹන් භඟ ළදීගේ 2017 ර්ගේ 

ගණකුණුේ ආදහඹභ ළඩිවීගේ ප්රතිලතඹ ිනඹඹට  

1.17 ක් ළනි ඳවශ අඹක් ගන තිබුණි.  

2016 ර්ඹ වළය අගනකුමන ෆභ ර්ඹභ 

ගණකුණුේ ආදහඹේ ළඩිවීගේ ප්රතිලතඹට ඩහ 

ළඩි ප්රතිලතඹකින් ගණකුණුේ පිරිළඹ ළඩි ගණ 

තිබුණි. ඉකුමන ර්ඹ වහ ළදීගේදී 

භහගර චිත ර්ගේදී මුරය ආදහඹභ ිනඹඹට 

6 කින් අඩු වී මුරය ගණඹදභ ිනඹඹට 303 කින් 

ළඩි වී තිබුණි.  ඒ අනු ඉකුමන ර්ඹ වහ 

ළදීගේදී භහගර චිත ර්ගේ ගභගවයුේ 

රහබඹ රු.මිලිඹන 1,758.9  ිනට රු.මිලිඹන 

738 ක් දක්හ ිනඹඹට 58 කින් අඩු වී තිබුණි. 

ගණසතය රඳටවන 39 හි දළක්ගව.  

රඳටවන 39 - ජහති ජරේඳහදන වහ ජරඳවන භණ්ඩරගේ මුරය ප්රතිපර 
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විගේල ණඹ ආධහය උඳගඹ ජනඹ 

ගනොරීරිභ 

ගණඹළි රහපීඹ නහරි ජර වහ 

නීඳහයක් යහඳෘතිඹ වහ වු ාඹ 

ගිගණසුභ අනු ාඹ රඵහ ගදන හර සීභහ 

2017 අග සතු භහගේදී අන් වී තිබුණි. 

ාඹ ගිගණසුභ අනු එ.ජ.ගඩො. මිලිඹන 13.6 

ක් වු ගණගශශිඹ ාඹ වහ ආධහය උඳගඹ ජනඹ 

ය ගනොතිබුණි. වරහත වහ පුමනතරභ 

ප්රගශලර ඳතින ජර ඳගණත්රහහය ගදගහි 

ප්රතිංසයාඹ කිරීභ වහ ගොන්ත්රහමනතු 

ප්රදහනඹ කිරීභට ිනදු වී තිබුණු  හර ඳභහ 

නිහ එභ ගොන්ත්රහමනතු අරංගු ය තිබීභ 

වහ ගප්ත රු ආරු ජරහලගේ ප්රධහන ේගප්රේා 

ඳශධතිඹ ඉදිකිරීගේ හර්ඹ ගනුගන් 

ගොන්ත්රහමනතුරු ගණිනන් ප්රමිතිගඹන් ගතොය 

ඳඹහ තිබුණු ජර නර ඉමන ය ප්රමිතිගඹන් 

යුමන ජර නර ඳඹහ ගනොතිබීභ නිහ එභ 

ප්රභහදඹන් ිනදු වීභ නිහ  වුනිඹහ ප්රගශලගේ  

ජර ේඳහදන ටයුතු ප්රභහද වී තිබුණි.  

 

ක්රිඹහකහම භළඳිවත් ගනොව කහර්ඹඹන් 
ගනුගන් රහබ වහ ගඳොදු කහර්ඹ විඹදම් 

ගගවීභ  
  

ජහති ජරේඳහදන වහ ජරඳහවන 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු 

ඳවත වන් යහඳෘති ගනුගන් 

ගොන්ත්රහමනරු ක්රිඹහහරී ගර භළදිවමන 

ගනොව හර්ඹඹන් ගනුගන් භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ගොන්ත්රහමනරු ගත ගවීේ ය 

තිබුණි.  

 ගභොණයහගර, බුත්තර ඒකහඵේධ ජර 
ම්ඳහදන ගඹ ජනහ ක්රභඹ  

ඉවත වන් ගඹ ජනහ ක්රභඹ වහ 

ගඵල්ජිඹේ යජඹ වහ  ගශීයඹ හණිජ 

ඵළංකුක් ගණිනන් මුරයාඹ ය තිබුණු 

අතය එහි මුළු පිරිළඹ රු.මිලිඹන 

5,545.48 ක් වී තිබුණි. ඊට අදහශ 

ගොන්ත්රහන්තු ගණගශීයඹ 

ගොන්ත්රහමනරුගකු ගත 2014 ජුනි 

16 දින පිරිනභහ තිබුණි. භණ්ඩරඹ වහ  

ගොන්ත්රහමනරු අතය 2015 ගනොළේඵර් 

30 දින එඟ වු අගඵ ධතහ ගිගණසුභ 

ප්රහය යුගය  500,000  හර්ඹඹන් 

උඳ ගොන්ත්රහමනතුක් ගර ජහති ජර 

ේඳහදන වහ ජරහඳහවන භන්ඩරඹ 

ගණිනන් ඉටු කිරීභ වහ බහය ගන තිබුණු 

අතය ඒ ගනුගන් යුගය  500,000 ක් 

ප්රතිඳහදනගඹන් යුගය  400,000 ක් 

ගවමන රු.මිලිඹන 62.81 ක් භණ්ඩරඹ 

ගත ගප්රේාඹ ය තිබුණි. ඉතිරි යුගය  

100,000 ගවමන රු.මිලිඹන 15.70 ක් 

ගොන්ත්රහමනරු ක්රිඹහහරී 

භළදිවමනවීභකින් ගතොය රහබ වහ ගඳොදු 

හර්ඹ ගණඹදේ ගර ගොන්ත්රහමනරු අඹ 

ය ගන තිබුණි.   

 වි්ව භවනුය ජර ම්ඳහදන 

යහඳෘතිඹ 

 

ගභභ යහඳෘතිඹ ජඳහන ජහති 

වගඹ ගීතහ ආඹතනඹ (ජිනහ) ගණිනන් 

මුරයාඹ ය තිබුණු අතය එහි මුළු 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 7,146 ක් වී තිබුණි. 

යහඳෘති අයමුණුරට ඳරිබහහිය ජහති 

ජරේඳහදන වහ ජරප්රහවන භණ්ඩරගේ 

බහඳතියඹහගේ ප්රගඹ ජනඹ වහ 

යහඳෘති මුදලින් ජිප්ත  යථඹක් මිරදී 

ළනීභට භණ්ඩරඹ ගණිනන් යහඳෘතිගඹන් 

යන රද ඉල්ලීභට අනු 

ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන්  තහහලි 

මුදල් (Provisional Sum) ලින් 

රු.මිලිඹන 18.60 ක්  2016 භහර්තු 18 

දින ගනක්ඳතක් භගින් භණ්ඩරගේ 

ප්රධහන හර්ඹහරඹට ගප්රේාඹ ය 

තිබුණි. නමුමන එභ මුදලින් හවනඹ මිරදී 

ගන ගනොතිබුණි. එභ මුදල් ගප්රේාඹ 

කිරීභ ගනුගන් ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් 

වබහගිමන හසතු ගර (Attendants 

Fees) රු.980,000 ක් අඹය ගන 

තිබුණි. 
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ගකොන්ත්රහත් කඩිනමිකන් නිභ ගනොකය 

කහර දිගුන් රඵහදීභ 

  

ගණල්  දඹුල්ර ජර ේඳහදන යහඳෘතිඹ 

2012 භහර්තු 06  දින ආයේබ ය 2014 

ළප්ත තළේඵර් 05 න දින න ගණට භහ 30 

කින් නිභ කිරීභට මුලි ළරසුේ  ය 

තිබුණි. එභ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ නිභ 

කිරීභට අගඳොගවොමන වී තිබුණු අතය, 

අසථහ 05 දී භහ 43  හර දිගු රඵහ දී 

තිබුාමන 2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන 

ගොන්ත්රහමනතු  නිභ ය ගනොතිබුණි. නමුමන 

යජඹ ගණිනන් යහඳෘතිඹ වහ රඵහමන ාඹ 

ගනුගන් 2016 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

ාඹ හරි වහ ාඹ ගඳොළී  ගර පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 1,964.32 ක් වහ රු.මිලිඹන 677  

ක් ගහ තිබුණි.  2018 ජුනි 30 දින න ගණට 

භණ්ඩරඹට යහඳෘතිඹ තුළින් කිිනදු 

ප්රතිරහබඹක් රඵහ ගන ගනොතිබුණි. එභ 

හරඹ වහ යහඳෘති හර්ඹහරඹ 

ඳමනහගන ඹහභට ිනදුවීගභන් 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට හර්ඹ භණ්ඩර 

වහ ගඳොදු හර්ඹ ගණඹදේ ගර රු. මිලිඹන 

151  අභතය ගණඹදභක්ද  ය තිබුණි. 

 

හභහනය ගගශගඳොශ ටිනහකභ 

ුක්භහ ුදිරීමම් සිදු රීරිභ  

ගභොායහර, බුමනතර ඒහඵශධ 

ජරේඳහදන ගඹ ජනහ ක්රභඹ ඹටගමන 

කුඹුක්න, භඩුල්ර වහ ගවොගයොේබු  

ප්රගශලඹන්හි ඉදිය තිබ ගදභවල් 

ගොඩනළගිල්ර, ගභගවයුේ නිර නිහ 

ගදක්, හර්ඹ බහය නිර නිහ ගදක්, 

තහක්ණි නිර නිහඹක් ඇතුළු ආයක් 

නිර නිහ ගදක් වහ රු.මිලිඹන 

103.37 ක් ගොන්ත්රහමනරු ගත ගහ 

තිබුණි. එභ ඉදිකිරීේ වහ යහජය  ඉංජිගන්රු 

ංසථහගව වහ ගොඩනළගිලි 

ගදඳහර්තුගේන්තුගව මිරාන් රට අනු 

එහි ඉදිකිරීේ පිරිළඹ රු.මිලිඹන 52.48 ක් වී 

තිබුණි.    

විදයහගහයඹ බහවිතඹට ගනොගගන 
අත්වළය දළමීභ  

ගණල් භවනුය ජරේඳහදන යහඳෘතිඹ 

ගණිනන් රු.මිලිඹන 166.99  ක් ළඹ ය 

භධයභ ඳශහත ගනුගන් ජර ගභරේ 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ ගණදයහහයඹක් ඉදිය 

තිබුීම. භණ්ඩරඹ ගණිනන් රඵහගදන ගේහගව 

ගුාහමනභබහඹ ළඩි කිරීභ වහ ආදහඹේ 

ගනොරඵන ජර ඳරිභහ අඩුකිරීභ අයමුණු ය 

ගන ගභභ ගණදයහහයඹ ඉදිය තිබුණි. නමුමන 

ගණදයහහයඹ ඳමනහගන ඹහභ ගනුගන් 

අලය පුහුණු හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ජහති ජර 

ේඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ ගණිනන් 

අනුයුක්ත කිරීභට ටයුතු ගනොකිරීභ නිහ 

ගණදයහහයඹ ඳමනහගන ඹහභට අලය න 

අන්තර්ජහති ISO 17025 ප්රමිති වතිඹ ශ්රී 

රංහ ප්රතිතන භණ්ඩරඹ භඟින් (Sri Lanka 

Accreditation Board)  රඵහ දී ගනොතිබුණි.  

ඒ ගවේතුගන්  ගණදයහහයඹ 2016 ජනහරි 01 

දින ිනට බහගණතඹට ළනීභට ගනොවළකිවී 

තිබුණි. 
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හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත්   

 

ෘෂිහර්මි හර්ඹඹන් වහ අලය 

ගගයන හරි ජරඹ ඳළළතීභ වති කිරීභ 

ගභභ අංලගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ  ප්රතිපරඹ  අමන ය  ළනීභ 

වහ අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තුක් වහ 

යසථහපිත ආඹතන ගදක් ගණිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.  

 හරිභහර්, ජරහල, ජර ේඳමන 

ශභනහයා ගණඹඹන්ට ව 

අභහතයහංලඹ ඹටගමන න 

ගදඳහර්තගේන්තුගව වහ යහජය 

යහඳහයඹන්හි  ගණඹඳථඹ ඹටතට එන 

ෆභ ගණඹඹටභ අදහශ ප්රතිඳමනති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ළසීභ වහ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 හරිභහර් ගඹ ජනහ ක්රභ ජරහඳහවන 

ව ංතුය ආයක්ා ගඹ ජනහ ක්රභ, 

රා ජරඹ ඉමන කිරීගේ ගඹ ජනහ 

ක්රභ, ප්රර්ධනඹ, ඉදිකිරීභ, ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ, නඩමනතු කිරිභ, නළත 

ංර්ධනඹ කිරීභ ව ශභනහයාඹ 

කිරිභ 

 ංහ, ඇශ ගදොශ ව අගනකුමන ජර 

මරහශ්ර  දුාඹ ළරළක්ගණභ. 

 ළින ජරඹ ැකස කිරිභ 

 ඉංජිගන්රු උඳගශලන ගේහ ව 

ඉදිකිරීේ 

 ජර ේඳමන භණ්ඩර ඳනත ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් අභහතයහංලඹ 

වහ ඒ ඹටගමන න ආඹතන ගණිනන් ඉටු කිරීභ 

පිළිඵ ිනදු යන රද නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්හගවදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 

 

අභහතයහංලගේ කහර්ඹබහයඹට අඹත් 

ගනොව කහර්ඹඹන් ු ක රීරිභ  

්රිගණධ වමුදහ ව ශ්රී රංහ ගඳොලිිනඹ ගත 

ගඵදහ වළරීභ වහ යහජය ආයක් 

අභහතයහංලඹ ගනුගන් ගඳයගණ 

ගොඩනළගිලි මිරදී ගන හරි 07 කින් 

ගවීභ වහ  2012 ජලි 05 දින චීන 

භහභක් භඟ හර්භහර් වහ ජර ේඳමන 

ශභනහයා අභහතයහංලඹ ගිගණසුභට 

එශම තිබුණි.  ඒ ගනුගන් භහගර චිත 

ර්ගේ දී රු.මිලිඹන 560.76 ක් ගහ 

තිබුණි. ඒ අනු 2012 ර්ගේ ිනට 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට එතු  

රු.මිලිඹන 13,003.30 ක් ගහ තිබුණි. එභ 

ගඳයගණ ගොඩනළගිලි මිරදී ළනීභ 

අභහතයහංලඹ ගණඹ ඳථඹට අඹමන 

හර්ඹබහයඹක් ගනොන අතය අභහතයහංල 

ක්රිඹහහරී ළරළසභටද ඇතුශමන ය 

ගනොතිබුණි. තද ්රිගණධ වමුදහ ව ශ්රී රංහ 

ගඳොලිිනඹ ගත බහයදුන් මුළු නිහ ංයහ 

ව එභ නිහ තුටුදහඹ ගර ගණ ශ 

ඵට ආඹතන ප්රධහනීන්ගන් රඵහමන 

වති ද 2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන 

ගණානඹට ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. 

 

ගිං නි්වරහ වළයවුම් යහඳෘතිඹ 
ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ 
 

අභහතයහංලඹ ගණිනන්  ගිං නිල්රහ  වළයවුේ  

යහඳෘතිඹ වහ 2014 වහ 2015 ර්රදී 

රු.මිලිඹන 4,011.05 ක් ළඩ ආයේබ කිරීගේ 

අමනතිහයේ ගර ගණගශීයඹ භහභක් ගත 

ගහ තිබුණි. එභ අමනතිහයේ ලින් 

රු.මිලිඹන 2,972.49 ක් ඳහර්ලිගේන්තු 

ගණිනන් ප්රභහාමන ප්රතිඳහදන රහ 

ගනොතිබුණු ළඹ ගණඹඹ ගණඹදභක් ගර 

ගිණුේත ය තිබුණි. ගේ නිහ 2015 

ර්ගේදී අපතළඹක් අභහතයහංලඹ ගණිනන් ිනදු 

ය තිබුණි. එභ අපතළඹ 2018 ජලි 31 දින 
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න ගණටමන ඳහර්ලිගේන්තු ගණිනන් අනුභත ය 

ගනොතිබුණි. යහඳෘතිඹ වනහළනීභ, 

ගොන්්රිමනරුගකු ගත යහ ළනීභ, 

අමනතිහයේ රඵහ දීභ, ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ  

ඳසු ගණඳයේ කිරීභ ඹන රුණුරදී භනහ 

ළරසුේ ළසීභ, ගණනිගණද බහඹ ආයක්හ 

කිරීභ වහ ගයගුරහිනරට අනුත වීභ අදහශ 

කි යුතු ඳහර්ල ගණිනන්  ළරකිඹ යුතු 

භට්ටමින් ඳළවළය වළය  තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

වහ යජඹ ළඹ ය තිබුණු මුදරට 

හගප්ත ක් කිිනදු ළරකිඹ යුතු  ප්රතිරහබඹක් 

රළබී ගනොතිබුණු අතය යජගේ ේඳමන 

අනහර්ථි ගර උඳගඹ ජනඹට රක්වීභට 

ඉඩඩ රඵහ දී තිබුණි. අදහශ අමනතිහයේ 

මුදර ගවීභ වහ ප්රභහාමන ප්රතිඳහදන 

ගනොභළති ඵ තවවුරු වී තිබිඹදීමන ඒ පිළිඵ 

නිින ළරකිල්රක් ගනොදක්හ අයමුදල් 

නිදවස කිරීභ ේඵන්ධගඹන් නිශධහරීන් 

කි යුතු ඵ ද නිරීක්ාඹ ගණඹ. එශම 

තිබුණු ගිගණසුභ ප්රහය   ටයුතු ය 

ගනොතිබුණු අතය 2018 ජලි 31 දින න 

ගණටමන යහඳෘතිගේ ඉදිකිරීේ ටයුතු ආයේබ   

ය   ගනොතිබුණි.   
 

 

ඳයහ ගනොගත් ත්කම් අවිධිභත් ගර 

ඳරිවයණඹ රීමභ 

 
 

ශ්රී රංහ භවළලි අපතහරිඹට අඹමන 

ගොඩනළගිළිර හර්භහර් වහ ජර ේඳමන 

ශභනහයා අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ගොමනභගල් ජහතයන්තය පුහුණු ආඹතනඹ 

සථහපිත ය තිබුණි. ගණපතභමන ඳරිදි එභ 

ගොඩනළගිලි අභහතයහංලඹ ගත ඳයහ 

ළනීභකින් ගතොය භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 7.03 ක් ළඹ ය ගොඩනළගිලි 

ඉදිකිරිේ වහ නඩමනතු කිරීේ ිනදු ය තිබුණි  

 

යහඳෘති  නිභ  ගනොකය අත්වළය දළමීභ   
   
 

හර්භහර් ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ප්රධහන  

හර්ඹබහයඹන්  ඉටු  කිරීභ  වහ 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

ඇසතගේන්තුත පිරිළඹ එතු රු.මිලිඹන 

667 ක් ව යහඳෘති 54 ක්  ආයේබ  ය  ඒ 

වහ එතු රු.මිලිඹන 401 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

එභ යහඳෘති නිභ  ගනොය   අමනවළය   

තිබුණි.   
 

 

ඹහන් ඔඹ යහඳෘතිඹ  නිහ ඳරියඹට 
සිදුන ඵරඳෆභ 
 

 

 

ඹහන් ඔඹ ජරහලඹ ඉදිකිරීගේ දී  

නහන්තයඹට ිනදුන වහනිඹ ඹථහ 

තමනමනඹට ඳමන කිරීභ වහ  ිනටුන රද 

ඳළර භළරී ගොස  තිබුණු අතය ඉතිරි ඳළර 

ිනටුගණඹ යුතු හරඹ ඉක්භ  ගොස තිබුණි.  

ප්රධහන භහර්ඹට   මීඳගඹන් අනහයක්ෂිත 

නළත න  හ  ිනදු  ය  තිබීභ නිහ 

තුන් ගණිනන් එභ න හට  වහනි  ය 

තිබුණි. තද  ජරහලඹට ඹටන යක්ෂිතගේ  

ගණනහල වී තිබුණු  ස 100,000 ක් ගනුගන් 

ඳළර  300,000  ක් ළවීභට රු.මිලිඹන 17  ක්  

ළඹ ය තිබුණි. 2018   ජුනි 30  දින  න  

ගණටමන   කිිනදු ඳළරඹක්  ගය ඳනඹ  ය  

ගනොතිබුණි. ජරහලඹ ඉදි යන භමිගේ ළලි 

ඉමන කිරීගභන් ඳසු එභ භමිගේ ඇති  

රල් නළත පියගණඹ යුතු තිබුණු අතය 

ළලි ළීමේ 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

අන් ශ යුතු ඵට  තීයාඹ ය  තිබුණි. 

2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන ඒ අනු ටයුතු 

ගනොය ළලි ළනීේරුන්ට ගණරුශධ 

නීතිභඹ පිඹයද ගන ගනොතිබුණි. 

ජරහලගේ ඵළේභට කිගර  මීටර් එක් 

ඇතුශත ප්රගශලඹ    අපත  ංගවදී ශහඳඹක් 

ලගඹන් වදුනහගන තිබුා ද, එභ 

ප්රගශලගේ ද  ළලි ළනීේ ව ළලි  ගේදීේ   

ටයුතු ිනදු ය තිබුණි. ජරහලඹ ඉදියන 

භමිඹ තුශ ළලි ළනීේ යන සථහන භ ගණදයහ 

මීක්ා වහ  ඳතල්   හර්ඹංලඹ   ගණිනන්  

නිඹහභනඹ   ශ   යුතු  වු ද   එගේ ය   

ගනොතිබුණි.  ළලි  ළනීේ  යන    රද 

රල්ර   ඵෆවුභ V   ග ාඹකින් තිබිඹ 

යුතු   වු ද    ිනඹළුභ   රල් ෘජු   
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ඵෆවුභකින්   යුක්ත    ඳතින  ඳරිදි ළලි  

ළනීේ   ිනදු  ය  තිබුණි.    ළලි  ළනීේ   

කිරීභ   දවහ   නිකුමන   යන  රද   

ගොන්ගශින  අනු   ළඹුය   මිටර්  03   

ගනොඉක්භගණඹ   යුතු    වුද   ළලි  ළනීේ  

ිනදු  ය තිබුණු රල්ර    ළඹුය   මීටර්      

10  මන 12  මන     අතය   ප්රභහාඹක්  ගන  

තිබුණි. 

 

විධිභත් ඳරිදි ඳයහ ගනොගත් හවන  

ගණගණධ යහජය ආඹතනලින් රළබී තිබුණු 

හවන 137 ක් හර්භහර් ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් බහගණත  යමින් තිබුා ද, 2018 ජුනි 

30 දින න ගණටමන එභ හවන ගණපතභමන ඳරිදි 

ඳයහ  ළනීභට ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි.     

මිකණුම් උඳකයණ ඌනතහ 
 

2002 ර්ඹට ගඳය ජර ලක්ති අංලගේ 

රු.මිලිඹන 4.31  මිණුේ උඳයා 

ඌනතහඹක් ිනදු වී තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධගඹන් කි යුතු එභ අංලගේ 

ගේඹ ය  2002  භළින  09  දින අනිහර්ඹ 

ගණශ්රහභ න්න රද  ඵඩහ බහයරුකුට 

නඩු ඳයහ තිබුණි. එභ නඩුගව තීන්දු අනු 

එභ ඌනතහගඹන් රු.411,051 ක් ඳභාක් 

එභ නිරධහරිඹහගන් අඹය ගන තිබුණි. 

ගභභ ඌනතහඹ ිනදු වී 2018 ජුනි 30 දින 

න ගණට ර් 14 ට ළඩි හරඹක් ත වී 

තිබුාමන, ඒ ේඵන්ධගඹන් මුදල් ගයගුරහින 

104(4) ප්රහය ටයුතු ය පුර්ා 

හර්තහක් ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි. ඒ අනු 

ඌනතහගඹන් තදුයටමන අඹ ය ත යුතු 

මුදර ේඵන්ධගඹන් කිිනදු ක්රිඹහභහර්ඹක් 

හර්භහර් ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගන 

ගනොතිබුණි. 
 

හරි තහක්ණගඹන් ඵළවළය 
ගොගයොේ ුදිරීරිභ  
 

ගභොනයහර දිස්රික්ගේ වල්මිල්ර 

පිල්රෆ ළ ප්රතිංසයාඹ කිරීභ වහ 

ස යන රද   රු.මිලිඹන 2.22 ක් ව 

ඇසතගේන්තුක් අනු ෘජු ශ්රභ ඳදනභ 

ඹටගමන ළල්රහඹ හරිභහර් ඉංජිගන්රු  

හර්ඹහරඹ ගණිනන් රු.මිලිඹන 3.86 ක් ළඹ 

ය හභහනය හරි තහක්ාගඹන් ඵළවළය 

ළව ඵළේභට පිටතින් ගගයොව ඉදි ය  

තිබුණි. එගේ ගොගයොව ඉදි කිරීගභන් ඳසු 

ළගහි ජරඹ   ගොගයොව ගදඳිනන් 

හන්දුවීභ නිහ නළත ළ ඇතුළින් 

ගොගයොවක් ඉදි කිරීභට රු.මිලිඹන 4.47   

ඇසතගේන්තුක් ස   ය  තිබුණි. ඒ 

අනු පිළිමන හරි තහක්ාගඹන් ඵළවළය  

ගොගයොව ඉදි කිරීභ වහ ළඹ යන රද 

රු.මිලිඹන 3.86  ගණඹදභ නිසපර වී තිබුණි.    
 

 

නිරධහරිගඹකු විසින් ගගවිඹ යුතු න්දි 

ගදඳහර්තගම්න්තු ගගවීභ 
 

ගදඳහර්තගේන්තුගව හර්භහර් 

ඉංජිගන්රුයගඹකු ගණිනන් ගණපතභමන ඳරිදි 

අනුභළතිඹ රඵහ ගනොගන ගදඳහර්තගේන්තු 

තු හවනඹක් ධහනඹ ය  2013  

ළප්ත තළේඵර්  15  දින  අනතුයට රක් වී 

ඹතුරුඳළදිරුගකු භයාඹට ඳමන වී  තිබුණි. 

එභ අනතුය ේඵන්ධගඹන් අදහශ 

ඉංජිගන්රුයඹහ   යදරු වී අවුරුදු 2  

ිනය දඩුභ අවුරුදු 3 ට අමනහිටුහ තිබුණි. 

එභ අනතුය නිහ අතිඹට ඳමන ඳහර්ලඹ 

ගණිනන් න්දි ඉල්රහ ඳයන රද නඩුගව 

තීන්දු අනු ගදඳහර්තගේන්තු හණිජ 

ඵළංකු ඳමනහ ගන ගිඹ ජංභ ගිණුභක් 

තවනේ ය ඉන් රු. මිලිඹන 2.49 ක් 2017  

ළප්ත තළේඵර් 19  දින  භවහපතයාඹ ගණිනන් 

ඉමන ය ගන  තිබුණි.  ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් එගේ ඵළංකු ගණිනන් අඹය මන මුදර 

අමනතිහයේ ගවීභක් ගර රහ ටයුතු 

ය තිබුණි. එභ අමනතිහයභ අදහශ 

නිරධහරිඹගන් අඹය ගන එඹ නියවුල් 

ශ යුතු වුමන, 2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන 

අදහශ නිරධහරිඹහගන් එභ මුදර අඹය 

ගන ගහ තිබුණු අමනතිහයේ මුදර පිඹහ 

ගනොතිබුණි.  
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අනුභළතිඹරීන් ගතොය දීභනහ ගගවීභ 
 

අභහතයහංලඹ ඹටගමන ඳතින ජර ේඳමන 

භණ්ඩරගේ නිරධහරින් වහ  ආඹතනඹට 

ආර්ාඹ ය ළනීගේ දිරි ළන්වීගේ 

දීභනහක් ගවීභ සුදුසු ඵට අභහතයහංලගේ 

ගල්ේයඹහ අනුභත ය බහණ්ඩහහය 

ගල්ේයඹහගේ  අනුභළතිඹක් රඵහ 

ළනීභකින් ගතොය 2014 ර්ගේ ිනට 2017 

ර්ඹ දක්හ රු.මිලිඹන 8.47  දීභනහ 

ගහ තිබුණි. 
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නජීවි ම්ඳත් ංයක්ණඹ  

තියහය ංර්ධනඹක් හිත ඳරිය 

හිතහයමී ජහතිඹක් බිහිකිරිභ නජීගණ ේඳමන 

ංයක්ාගඹන් අගප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ 

වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ අමනඳමන ය ළනීභ 

වහ තියය ංර්ධන වහ නජීගණ 

අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු තුනක් වහ 

යසථහපිත ආඹතනඹක් ගණිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.   

 තියය ංර්ධනඹ වහ නජීගණ 

ගණඹඹන්ට වහ අදහශ ගදඳහර්තගේන්තුර 

යසථහපිත ආඹතනඹන්හි ගණඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

සථහපිත කිරීභ 

 ඳරිය ගනසේ ව හඵන් බහගණතඹ 

අභ ආර්ථිඹක් හිත තියය 

ංර්ධනඹක් ඇති කිරීභ වහ නීති ව 

උඳහඹ භහර් ේඳහදනඹ කිරිභ    

 තියය මිණුේ ව ඳහරිරි පිඹටවන් 

දර්ලඹ ේඳහදනඹ කිරීභ  

 තියය ංර්ධනඹ වහ ගල්ේ 

හර්ඹහරඹක් සථහපිත කිරිභ 

 ශ්රී රංහගව ෘක්රතහ ංයක්ාඹ, 

උශභිද උදයහන නඩමනතු ව භල්හ 

ර්භහන්තඹ ළඩිදියුණු කිරිභ 

 ිනවුඳහවුන්, ඳක්ෂීන් ව උයිනන් ආදි 

ගණගණධ තුන් ඒයහීය කිරීභ ව 

ප්රදර්ලනඹ කිරීභට අදහශ ටයුතු   

 නජීවී ේඳමන ංයක්ාඹ   

 නජීවී ආයක්ෂිත ප්රගශලඹන්හි ංනහය 

ර්භහන්තඹ ප්රර්ධනගේදී අදහශ ඳරිය 

ඳශධති ංයක්ාඹ කිරිභ අධහයාඹ 

වහ අලය පිඹය ළනීභ   

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටගමන න ආඹතන 

ගණිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි 

ගණාන ඳරීක්ාරදී ඳවත වන් 

අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

තියය ංර්ධන ළඩපිළිගර පිළිඵ 

දළනුත් ගනොරීමභ   

තියය ංර්ධන වහ නජීවී අභහතයහංලඹ 

යගට් තියය ංර්ධන අලයතහ ව 

නිර්ාහඹඹන් ඒහඵශධ කිරීභ වහ ඩහ 

ඹවඳමන ගණඳුේ ශඟහ ය ළනීගේ අයමුණින් 

පිහිටුහ තිබුණි. නමුමන එභ අභහතයහංලඹ 

ඹටගමන ඇති නජීවී ංයක්ා 

ගදඳහර්තගේන්තු, මන ංයක්ාඹ 

ේඵන්ධගඹන් න තියය අයමුණු වහ 

ඉරක්ඹන් පිළිඵ නිළයදි දළනුමන 

කිරීගේ ළඩටවන් භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන ක්රිඹහමනභ ය 

ගනොතිබුණි. තද භහගර චිත ර්ගේ 

ක්රිඹහහරී ළරළසභ පිළිගඹර කිරීගේදී එභ 

අයමුණු යහ ශඟහවීභට වළකි අයුරින් 

ප්රතිඳහදන රහ ගන ගනොතිබුණි.  

උේිද උදයහන වහ ත්ග දයහන 

නළයඹිභට ඳළමිකගණන ංචහයකඹන්ගේ 

අඩුවීභ  

ශ්රී රංහගව උශභිද උදයහන වහ 

මනග දයහනඹ නයඹිභට ඳළමිගාන 

ංනහයිනන් ඳළමිීමභ ඳසුගිඹ ර් කිහිඳඹ 

තුශ හර්ධනඹ වී තිබුාමන, භහගර චිත 

ර්ගේදී ඉකුමන ර්ඹ භඟ ළදීගේදී 

අඩුවීභක් නිරීක්ාඹ ගණඹ.  ඉකුමන ර්ගේදී 

ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ ංනහයිනන් පිළිගලින් 

මිලිඹන 5.14  ගදගනකු වහ මිලිඹන 0.88 

ගදගනකු ලගඹන් එතු මිලිඹන 6.02 

ගදගනකු ඳළමිා තිබුණි. නමුමන භහගර චිත 

ර්ඹ අහන න ගණට පිළිගලින් මිලිඹන 

4.91 ගදගනකු වහ මිලිඹන 0.81 ගදගනකු 

ල ගඹන් එතු මිලිඹන 5.72 ගදගනක් 

දක්හ අඩු වී තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 40 

හි දළක්ගව.  
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රඳටවන 40 උශභිද උදයහන වහ මනග දයහනඹ නළයඹිභ වහ ඳළමිණි ංනහයඹන් ාන 

මරහශ්රඹ :2017 ර්ගේ  හර්ඹහධන හර්තහ 

 

එගභන්භ ඉකුමන ර්ගේදී රු.මිලිඹන 1.78  ආදහඹභක් ැකස ය තිබුාමන, භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණට එඹ රු.මිලිඹන 1.75 ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 41 හි දළක්ගව.    

රඳටවන 41-  උශභිද උදයහන වහ මනග දයහනඹ නළයඹීභට ඳළමිණි ංනහයිනන්ගන් රද ආදහඹභ 

මරහශ්රඹ :- 2017 ර්ගේ හර්ඹහධන හර්තහ 

අලි මිකනිස ගළ කභ 

ජනහහ තුශට න අලින්ගේ පිගණසීභ ඵහධ 

න ඳරිදි ගණදුලි ළට, ජී ළට වහ ගනමන 

නවීන ක්රභගවද භගින්  ගබෞති ඵහධ 

සථහපිත ය තිබීභ ගවේතුගන් ඳසුගිඹ 

ර්ඹට හගප්ත ක් අලි භයා ාන 

ිනඹඹට 8 කින් වහ මිනිස භයා ාන 

ිනඹඹට 1 කින් අඩු වී තිබුණි. නමුමන 

නළගනහිය, ඌ වහ කිලිගනොච්චිඹ නජීගණ 

ශහඳ ර එභ ප්රභහාඹන් භහගර චිත 

ර්ගේදී ළඩි වී තිබුණි. ඳසුගිඹ ර් 05  

හරඹ තුශ හර්තහ වී තිබුණු අලි වහ මිනිස 

භයා ාන රඳටවන 42 හි දළක්ගව.  
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රඳටවන 42 - අලි මිනිස ළටුභ නිහ භයාඹට ඳමන අලි වහ මිනිසුන් ාන   
මරහශ්රඹ: 2017 හර්ඹහධන හර්තහ 

 

අලි භංකඩ 

න අලි ඹනු හුගදක්භ සබහගඹන්භ 

ංනහය මනඹකු න අතය ඔවුන්ට 

ආගවණි පුරුදු භහර් ගවමන අලිභංඩ 

ඔසගේ භන් යනු රඵින. නජීවී 

ංයක්ා ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගභළනි 

අලි භංඩල් 17 ක් වඳුනහගන තිබ නමුමන 

මින්ගන්රිඹ අලි භංඩ ඳභාක් ළට් 

ඳත්රගේ ඳර කිරීභට ගදඳහර්තගේන්තු 

ටයුතු ය තිබුණි. අගනකුමන ිනඹළු 

අලිභංඩර පුශරිනන් ඳදිංචි වීභ වහ ගණගණධ 

ංර්ධන ටයුතු ිනදුය තිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් න අලින්ගේ භන් භහර්ඹන් 

අහිය වීභ නිහ නිහ මිනිහ භඟ ඇතින 

ළටුගභන් ඳහර්ල ගදටභ වහනි ිනදු වී 

තිබුණි. එභ වහනිලින් මිනිස භයා, ලහරීරි 

වහනි වහ ගශඳශරට ිනදුන වහනි ප්රමු  වී 

තිබුණි.  

න අලි මිකඹඹහභ 

නජීවී ංයක්ා ගදඳහර්තගේන්තුගව දමනත 

අනු වීගේ තර්ජනඹට රක් වී ඇති දශ 

ඇතුන් 38 ක් ඳභා ඳසුගිඹ ර් 05  

හරඹ තුශ මිඹ ගොස තිබුණි. ගිනි අගණ 

බහගණතඹ, ගණදුලි ළය ළශදවීභට ළරළසවීභ, 

වක්ඳටස ෆභට ළරළසවීේ වහ දීේ 

ආදිඹ ිනදු කිරීභට මිනිසුන් ළඩි ලගඹන් 

ගඹොමු වී තිබුණි. නජීවී නිරධහරීන්ට අලින් 

පිළිඵ ක්රිඹහ ශ යුතු ආහයඹ 

ේඵන්ධගඹන් අගඵ ධඹක් වහ ගණගලේ 

පුහුණුක් රඵහදී තිබුාමන, ඔවුන්ගේ 

ගනොළරකිලිභමන ඵ ගවේතුගන් න අලින් 

මිඹ ඹන අසථහද ඳළළතුණි. උදහවයා 

ලගඹන් දශ පට්ටුහට නිින ආයක්හක් 

ගනොළඳයීභ, ඕභන්ත ප්රගශලගේ ඇතින්නක් 

මිඹ ඹහභ වහ ිනඹමරන්මුගව භව ඇතහ 

ප්රහවනගේදී මිඹ ඹහභ දළක්ගණඹ වළකිඹ. තද 

ර ඵළවළය යන සථහනරට අලි ඇතුන් 

ශඟහ වීභට ගනොවළකි න ආහයඹට ගණදුලි 

ළටල් ඉදි කිරීභට ගදඳහර්තගේන්තු 

අගඳොගවොමන වීභ නිහ ර්තභහනගේ අලින් 

ර ආවහයඹට ළනීභට පුරුදු වී ිනටිති. එහි 

ප්රතිපරඹක් ලගඹන් න අලි ගණලහර 

ංයහක් ර ආවහයඹට ළනීභ 

ගවේතුගන් ගණගණධ ගය රට බහජනඹ වී මිඹ 

ඹන ඵ මනමන ෛදයරුන්ගේ භතඹ වී 

තිබුණි. 
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ඡහඹහරඳඹ 12 - ශ ඵළවළයයන සථහනරට ඳළමිගාන න අලි 

අගනකුත් ත් විගලේ 

ගන දයහන වහ නජීවී ංයක්ා බහයඹ 

ගණිනන් ිනදු ශ ඳර්ගේාඹට අනු 2017 

ර්ඹ අන් න ගණට ශ්රී රංහ තුශ 

දිගණඹන් 750 – 1000 ගදගනකු ඳභා ජීමන 

න ඵ අනහයාඹ ය ගන තිබුණි. 

2001 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හරඹ තුශ දිගණඹන් 35 ගදගනකු මිඹ ගොස 

තිබුණි. තද දිගණඹන් ැක ළනීභට වහ 

ඔවුනගන් භවජනතහට ිනදුන වහනි අභ 

කිරීගේ ළඩපිළිගරක් වඳුන්හදීභට නජීගණ 

ංයක්ා ගදඳහර්තගේන්තු අගඳොගවොමන 

වී තිබුණි. 

කළසඵෆ ංයක්ණඹ 

හයගේ ගගන ජීවීන් අතරින් ළසඵෆහ 

සුගණගලේෂි මනගඹකි. ශ්රී රංහගව ගයශ 

තීයඹට බිමනතය දළමීභට ඳළමිගාන ගභභ 

තුන් ංයක්ාඹ කිරීභට නජීගණ 

ංයක්ා ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

ංයක්ා භධයසථහන 05 ක් ඳමනහ ගන 

ඹනු රඵන අතය ගඳෞශලි භධයසථහන 12 

 ිනට 16 ක් දක්හ ප්රභහාඹක් ඳමනහ 

ගන ඹනු රළග.. නමුමන එභ භධයසථහන 

නිඹහභනඹ කිරීභට අලය නීතිභඹ යහමු 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

පිළිගඹර ය ගනොතිබුණි.  

හර්ඹබහයඹ ප්රභහාමන ඳරිදි ඉටු 

ගනොකිරිභ 

ෘෂිහර්මි නිසඳහදන, ගවළල් ආනඹනඹ 

ඹන අයමුණු  ඉටුය ළනිභට යහජය දළ 

ංසථහ ටයුතු ය ගනොතිබුණු අතය 

අගප්ත ක්ෂීත ඳරිදි දළ අතුරු බහණ්ඩ 

නිසඳහදනඹ වහ  අගරගණඹද ිනදු ය 

ගනොතිබුණි. එගභන්භ දළ ආශ්රිත නිමි වහ 

අර්ධ නිමි බහණ්ඩ අඳනඹනට කිරිභ 

ංසථහගව අයමුාක් වී තිබුාමන, එභ 

අයමුණු ඉටු ය ළනිභ වහ ංසථහ 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 
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යහජය දළ ංසථහගේ අදහඹභ අඩුවීභ 

 

හභහගර චිත ර්ගේ යහජය දළ ංසථහගව 

භසත ගණකුණුේ ආදහඹභ ඉකුමන ර්ඹට 

හගප්ත ක්  ිනඹඹට 1  ප්රතිලතඹකින් ළඩි 

වී තිබුණි. නමුමන පුශලි දළ දන් අගරගණ  

ආදහඹභ, පුශලි වහ යජගේ ඉඩේර 

ිනල්ඳය, ආනඹනි ිනල්ඳය අගරගණ ආදහඹභ, 

ගණදුලි ළට ණු වහ අලි ළට ණු ආදිගඹහි 

අගරගණ ආදහඹභ ඉකුමන ර්ඹට හගප්ත ක්  

ිනඹඹට 30  ිනට ිනඹඹට 75 ක් දක්හ 

ඳයහඹ ප්රභහාඹකින් අඩු වී තිබුණි. 

අඳනඹනි ඉර දළ අගරගණ ආදහඹගභහි 

ඳභාක් ිනඹඹට 0.85  ප්රතිලතඹ ළඩිවී 

තිබුාද එභ ආදහඹගභහි ළරකිඹ යුතු 

ප්රතිඹක් අමනඳමන ය ගන ගනොතිබුණි. . 

යහජය දළ ංසථහගේ ගෘව බහණ්ඩ 

අගරවිඹ 

  

ෘව බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ය අගරගණ කිරීභ 

යහජය දළ ංසථහගව ප්රධහන ආදහඹේ 

ඉඳළිනගේ භහර්ඹක් වී තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේ ෘව බහණ්ඩ ගණකුණුේ ආදහඹභ 

රු.985,956 ක් වී තිබුණු අතය එඹ ංසථහගව 

භසථ ආදහඹගභන් ිනඹඹට 9 ක් වී තිබුණු 

අතය භසථ ු ශධ රහබගඹන් ිනඹඹට 0.1 ක් 

වී තිබුණි.  ංසථහ යජගේ දළ රඵහ 

ළනිගේ ඒහපතහරිඹක් ඳතින ආඹතනඹක් 

වී තිබුාමන, ෘව බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ය 

අගරගණ කිරීභ ේඵන්ධගඹන් න උඳහඹ 

භහර් අනුභනඹ කිරීභ  ගගයහි 

ංසථහගව අධහනඹ ගඹොමු ය ගනොතිබුණි.  

 

ෆින්ගර් ගජොයින්ට් නිසඳහදනගඹහි 

අරහබඹ 
 

යහජය දළ ංසථහ ගණිනන් ෘව බහණ්ඩ 

නිසඳහදනගේදි ිනදුන දළ අඳතඹ තුළින් 

උඳරිභ ප්රගඹ ජන රඵහ ළනිගේ අයමුණින් 

ඳමනහගන ඹනු රඵන බුස ෆින්ර් 

ගජොිනන්ට් නිසඳහදනහහයගඹහි භහගර චිත 

ර්ගේදි රු.මිලිඹන 2.71  දර අරහබඹක් 

රඵහ තිබුණි. එඹ ඉකුමන ර්ගේදි එභ 

නිසඳහදන අගරගණගඹන් රළබු දර රහබඹට 

හගප්ත ක් ිනඹඹට 220  ප්රභහාඹ 

පිරිහීභක් ිනදු වී තිබුණි. ර් ානට ගඳය 

ෆින්ර් ගජොිනන්ට් නිසඳහදනඹන් 

වදුන්හගදනු රළබුද, ඒ දවහ ගශඳගල් 

ඹවඳමන ප්රතිනහයඹක් ගනොතිබුණි. එභ 

තමනමනඹක් තුශ 2017 ර්ගේදී  රු.මිලිඹන 

15.88 ක් ටිනහ නිසඳහදනඹන් ිනදු ය 

තිබුණි. 2017 ර්ගේදි එිනන් රළබු 

රු.මිලිඹන 6.43  අගරගණ  ආදහඹභ එඹ මුළු 

නිසඳහදන ටිනහමින්  ිනඹඹට 40  ඳභා 

ප්රභහාඹක්  වී  තිබුණි. ඒ අනු මුළු 

නිසඳහදනගඹන් ිනඹඹට 60 ක් ව ගණකුණුේ 

පිරිළඹ ඉදිරිගේදි නිසහර්ඹ ගණඹදභක් වීභට 

වළකිඹහක් ඇති ඵ නිරික්ාඹ ගණඹ. 
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කඳුයට න ගම්භහන, ඹටිතර ඳවසුකම් වහ ප්රජහ ංර්ධනඹ  
තු ප්රජහ ගණඵරළන්වීභ ඹන ප්රධහන 

අගප්ත ක්හ ඉටු ය ළනීභ වහ ඳුයට 

නේභහන ඹටිතර ඳවසුේ වහ ප්රජහ 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත 

ආඹතන තුනක් භගින් ඳවත වන් හර්ඹ 

බහයඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ඳුයට නේභහන, ඹටිතර ඳවසුේ 

වහ ප්රජහ ංර්ධනඹ පිළිඵ ගණඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳමනති, ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ වහ ඇයීභ  

 තු අංලගේ ප්රජහ ආර්ථි, භහජයීඹ 

ලගඹන් නහ ිනටුවීභ 

 යජගේ ව ගඳෞශලි ළගණලි 

භහේර ගේඹ යන ඉඩේ අහිමි 

ජනතහ වහ නිහ වහ ඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරීගේ අයමුණින් 

න ේභහන ව නය නිර්භහාඹ කිරීභ  

 තු අංලගේ ප්රජහ ගණඵර ළන්වීභ 

වහ ජීගන ඳහඹ උමනඳහදන යහඳෘති 

ක්රිඹහමනභ කිරිභ  

 ග්රහමීඹ තු අංලඹන්හි ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ කිරිභ  

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹඹන් අභහතයහංලඹ 

වහ යසථහපිත ආඹතන ගණිනන් ක්රිඹහමනභ 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි 

ගණාන ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ වු 

ගණාන නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

 

ප්රතිරහී න් ගත ගගහ තිබුණු ණඹ 

ආඳසු අඹකය ගළනීභ  

 2011 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ ආයේබඹ 

දක්හ න ජීන තු නිහ ංර්ධන 

ළඩටවන ඹටගමන වහ ග්රින් ග ල්ඩ් 

යහඳෘතිඹ ඹටගමන නිහ ඉදිකිරීේ දවහ 

රු.මිලිඹන 442.94 ක් ගහ තිබුණි. එගේ 

නිකුමන ශ ාඹ ප්රභහාගඹන් රු.මිලිඹන 

232.46 ක් න ජීන තු නිහලින්ද, 

රු.මිලිඹන 4.11 ක් ග්රීන් ග ල්ඩ් 

නිහලින්ද ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 

236.57 ක් භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණට අඹය ත යුතු තිබුණි. නමුමන 2015 

ර්ගේ ිනට භහගර චිත ර්ඹ අහන 

න ගණට එතු රු.මිලිඹන 17.62 ක් 

ඳභාක් ආඳසු අඹය මන ාඹ ලගඹන් 

බහණ්ඩහහයඹට ඹහ තිබුණි.  ගේ අනු 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් ාඹ ආඳසු අඹකිරිභ නිින 

අධීක්ාඹකින් ගතොය ිනදු ය තිබුණි.  

නිහ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ 

ළගණලි භහන ංර්ධන බහයඹ ඍජුභ 

ේඵන්ධ වී තිබුණු  අතය, ගහ තිබුණු 

ාඹලින් 2015 ර්ගේ ගව  ඊට ගඳය ිනට 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණට එතු 

රු.මිලිඹන 48.31 ක් එතු ය තිබුණු අතය, 

එභ මුදලින් රු.මිලිඹන 33.25 ක්  

අභහතයහංලඹ ගත ගප්රේාඹ ගනොය ළගණලි 

භහන ංර්ධන බහයගේ යහගන තිබුණි. 

ගේ අනු බහහිය ආඹතනඹක් බහයගේ යජගේ 

මුදල් අබහගණතහවීභක් ිනදු ගමින් ඳළතුණි.   

නිහ යහඳෘති නිභ රීමගම් ප්රභහදඹ 

 

ආඳදහන්ට  රක්වන් වහ වරිත යන් 

නිහ පර්ා යහජය ආධහය ඹටගමන නිහ 

ඉදියමින් ඳළළතුණි. 2017 ර්ගේ 

අභහතයහංලගේ හර්ඹහධන හර්තහ අනු 

භහගර චිත ර්ගේදී නිහ 367 ක් 

ඉදිකිරිභට ළරළසුේ ය තිබුාමන, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට මුලි 

අදිඹගර් නිහ 162 ක්ද, ඳශමු අදිඹගර් 

නිහ 60 ක්ද වහ ගතන අදිඹගර් නිහ 12 

ක්ද, ඳළළතුණි. නිහ 133  ටයුතු 

ආයේබ ය ගව  ගනොතිබුණි. යහඳෘතිඹ  

වහ වු ක්රිඹහහරී ළරළසගේ ගව   
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හර්ඹහධන හර්තහගව යහඳෘති ක්රිඹහමනභ 

කිරීගේ හරහනු වන් ය 

ගනොතිබුණු ඵළගණන් ඉදිකිරීේර ප්රභහද හරඹ 

ානඹ කිරීභට ගනොවළකි ගණඹ. 2016 

ර්ගේදී නිභ ශ යුතු තිබුණු නිහ 937 

ක් 2017 ර්ගේදී නිභ ශ යුතු තිබුාමන, 

ඉන් නිහ 458 ක් භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන නිභ කිරීභට අගඳොගවොමන 

වී තිබුණි.  

 

ගඳය නිමික ගකොන්ක්රීට් ක්රභඹ ඹටගත් 

නිහ ුදිරීමම් යහඳෘතිඹ  

 
ගඳය නිමි ගොන්ක්රීට් ක්රභඹ ඹටගමන නිහ 

ඉදිකිරීේ යහඳෘතිඹ 2017 භළින 17 දින 

ආයේබ ය 2017 ගනොළේඵර් 16 දින 

අන් ශ යුතු තිබුණි. යහඳෘතිගේ 

ඇසතගේන්තුත පිරිළඹ රු.මිලිඹන 50 ක් 

වී තිබුණි. අභහතයහංලඹ ගණිනන් එභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ 2017 ගදළේඵර් 21 

දින න ගණට රු.මිලිඹන 33 ක් ළගණලි භහන 

ංර්ධන බහයඹ ගත ගහ තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන කිිනදු 

නික් නිභ ය බහය දී ගනොතිබුණි.  

 

ළරළසුම් කශ ඳරිදි නිහ ුදි 

ගනොරීමභ  

 
2017 ර්ගේ ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු 

නිහ 2,500 ක් ඉදිය නිභ ශ යුතු 

තිබුණි. ඒ වහ භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 2,000.00  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුාමන, ර්ඹ අන් න ගණට ඉන් 

රු.මිලිඹන 1,431.22 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

නමුමන ර්ඹ තුශදී නිහ 692 ක් ඳභාක් 

ේපර්ාගඹන් නිභ ය තිබුණි. ිනඹඹට 80 

 ඳභා ප්රතිඹක් අමන ය ගන තිබුණු 

නිහ 455 ක් වී තිබුණු අතය, ිනඹඹට 60  

ිනට ිනඹඹට 80 ක් දක්හ ප්රතිඹක් අමනය 

මන නිහ ාන 493 ක් වී තිබුණි. තමන 

නිහ 221  ටයුතු ආයේබ ය ගව  

ගනොතිබුණි.  

භවජන නිගඹ ජන  

නිහ යහඳෘති ඉටු කිරීගේදී දරිද්රතහගඹන් 

ගඳගරන නි හිමිහරිමනඹක් ගනොභළති 

අතයහලය පුශරඹන්ට නිහ ගනොරළගඵන 

ඵමන, නිහ රඵහ දීභ වහ ගණපතභමන 

ක්රභගවදඹක් ගනොතිබුණු ඵ ප්රහල ය 

භවජන ඳළමිණිලි රළබී තිබුණි. නිහරහභීන් 

ගත යනු රඵන ක්රභගවදඹක් අභහතයහංලගේ 

ගනොතිබුණු අතය, තු ශභාහයාඹ වහ 

ළගණලි භහන ංර්ධන බහයඹ ළනි බහහිය 

ආඹතන ගණිනන් නිහ රහභීන් ගත යහගන 

තිබුණු ඵළගණන් ඒහගේ නිළයදිබහඹ තවවුරු 

ය ළනීභට ප්රභහාමන ගතොයතුරු 

ගණානඹට ඉදිරිඳමන වී ගනොතිබුණි.  

 ගත් ගහකයන භූමිකඹ අඩුවීභ  

2015 අගප්රේල් 23 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

තීයාඹ අනු තු ගේඹන්ට ඉඩේ 

අිනතිඹ භඟ ළඵෆ නි හිමිහරීමනඹ 

රඵහ දීභ වහ ප්රතිඳමනතිභඹ ලගඹන් 

අනුභළතිඹ රඵහ දීභට ටයුතු ය තිබුණි. ඒ 

අනු ළගණලි ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ භගින් 

අදහශ ප්රතිරහභිඹහට ඳර්නස 07  ඉඩභ වහ 

නි අිනතිඹ නීතයහනුකර රඵහ දීභට 

තීයාඹ ය තිබුණි. 2018 ළප්ත තළේඵර් 30 

දින න ගණට  නිභ යන රද නිහ ංයහ 

3009 ක්ද, ඉදියමින් ඳතින නිහ ංහ 

2292 ක්ද වී තිබුණි.  ඊට අභතය ඉන්දිඹහනු 

යජඹ භ ඇතියමන ගිගණසුේ ගදට 

අනු ඉන්දිඹහනු ආධහය ඹටගමන 2018 ර්ඹ 

න ගණට නිහ 4,000 ක් වහ ඉදිරිගේදී තමන 

නිහ 10,000 ක් නිභකිරීභට ගඹ ජිත 

ඳළළතුණි. ඒ අනු මුළු නිභ ශ වහ 

ඉදිකිරීභට ගඹ ජිත නිහ ංයහ 

19,301ක්  දවහ ගමන තුලින් ඳර්නස 

135,107 ක්  ගවමන  අක්ය 844 ක් ගේ 

න ගණට ගන්ය වහ ගන්කිරීභට ගඹ ජිත 

තිබුණි. නමුමන ගභභ නිහ දවහ තු 

ගේඹන් ගනොන ගනමන ැකකිඹහර  
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නියත පුශරඹන් ද ප්රතිරහභීන් ගර ගත යහ 

ගන තිබුණි. නිහ රඵහ ගදන 

ප්රතිරහභීන්ගන් තුඹහගේ ළඩයන 

ංයහ ිනඹඹට 28 ක් ළනි අඩු ප්රභහාඹක් 

වී තිබුණි. ගභගේ නිහ දවහ සුදුසු ගනමන 

ඉඩේ රඵහ දී ගමන හ යන ඉඩේ ප්රභහාඹ 

ැක ළනීභ ගගයහි අභහතයහංලගේ 

අධහනඹ ගඹොමු වී ගනොතිබුණි.  
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කෘෂිකර්භඹ    

යට තුශ  ආවහය සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ 

උගදහ ආවහය නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ ගභභ 

ක්ගේත්රගඹන් අගප්ත ක්හ යන අයමුා ගණඹ. 

ගභභ අයමුා ඉටු ය ළනීභ වහ ඳවත 

වන් ප්රධහන හර්ඹබහයඹන්  ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි. 

 ෘෂිහර්මි අංලගේ ංර්ධනඹ උගදහ 

ප්රතිඳමනති, ළඩටවන්, යහඳෘති ළසීභ, 

භඟගඳන්වීභ රඵහදීභ වහ ඳවසුේ ළරසීභ 

ව ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 ශහඳරට උචිත ෘෂි තහක්ාඹ 

ජනනඹ කිරීභ වහ එඹ ගොගණ ප්රජහ අතය 

යහප්ත ත කිරීභ 

 උස ගුාහමනභ බීජ වහ ගය ඳා ද්රය 

නිසඳහදනඹ ගොට ගඵදහ වළරීභ වහ ආවහය 

ගඵ  නිසඳහදනඹට අදහශ භහජ ආර්ථි 

මීක්ා ඳළළමනවීභ 

 ඳළශෆටි ංයක්ා ඳනත, ඳළිගඵ ධ 

නහල ඳහරන ඳනත, ඳහංු  ංයක්ා 

ඳනත ව බීජ ඳනත ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 ගඳොගවොය ප්රමිතිඹ ඳමනහ ළනීභ, 

ගඳොගවොය අලයතහඹ වඳුනහළනීභ, 

ගඵදහවළරීභ, දමනත ඳශධතිඹක් 

ඹහමනහලීන කිරීභ ව යජගේ ගඳොගවොය 

ළඩපිළිගර ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

 ෘෂිහර්මීඹ ඉඩේ තුළින් ප්රලසථ 

පරදහයීතහ රඵහළනීභට ටයුතු කිරීභ 

 ගොවීන්ට ව නිරධහරින්ට අලය පුහුණු 

ළඩටවන් ඳළළමනවීභ 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ, ගදඳහර්තගේන්තු 2 

ක් යසථහපිත භණ්ඩර වහ ආඹතන 9 ක්, 

ගණගශල යහඳෘතිඹක් වහ අයමුදල් 2 ක් භඟින් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි. එභ ආඹතන ගණිනන් එභ හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්නරදී අනහයාඹ වු ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගත් 

ගගොඩනළගි්වර  

ෘෂිර්භ අභහතයහංලගේ හර්ඹහරඹ 

ඳමනහගන ඹහභ වහ පුශලි 

ආඹතනඹකින් කුලී ඳදනභ භත රඵහමන 

ගොඩනළගිල්ර ගනුගන් භහගර චිත 

ර්ගේදී කුලි ව ගේහ හසතු ලගඹන් 

රු.මිලිඹන 252 ක් ළඹ ය තිබුණි. එභ 

ගොඩනළගිල්ගල් හභය ගඵදහ ගන් කිරීභ, 

බුමුතුරුණු ඇතිරීභ, ගණදුලි ටයුතු වහ හයු 

මීයා ටයුතු වහ රු. මිලිඹන 261 

ක්ද ළඹ ය තිබුණි. මිර තයඟඹ සීභහ 

කිරීභට ටයුතු කිරීභ ගවේතුගන් යජඹ ට 

භහින රු.මිලිඹන 20  අපත ළඹක් කිරිභට 

ිනදු වී තිබුණු අතය, ගොන්ත්රහමනරුන් ළඩ 

නිභ කිරීභ ප්රභහද කිරීභ ගවේතුගන් අඹ ය 

ත යුතු තිබ රු.මිලිඹන 17  ප්රභහද හසතු 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන අඹ 

ය ගන ගනොතිබුණි.   

කෘෂිකර්භ අභහතයහංල ඳළයණි 

ගගොඩනළගි්වර 

ටිනහභ ගවලිදයවු ය ගනොතිබුණු 

ඵමනතයමුල්ගල් පිහිටි ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹට අඹමන ගවක්ටඹහර් 17.199  

ඉඩභ ව එහි පිහිටි ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹට අඹමන ගොඩනළගිලි 

ංකීර්ාඹ භහගර චිත ර්ගේදී 

නිසහර්ඹ ඳළතුණි.  
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ගඳොගවොය වනහධහය  අදහශ ගගොවීන්ගේ 

ගිණුම්රට ඵළය ගනොරීරිභ  

ගඳොගවොය වනහධහය ගවීේ ේඵන්ධ ිනදු 

ශ නිඹළදි ගණාන ඳරීක්ාරට අනු 

පුශරඹන් 3,021 ක් වහ එතු 

රු.මිලිඹන 28.25  වනහධහය මුදල්, අදහශ 

ගොගණන්ගේ ගිණුේරට ඵළය ගනොය 

ගනමන පුශරිනන්ගේ ගිණුේරට ඵළය ය 

තිබුණි. එගේභ ගඳොගවොය වනහධහයලින් 

රු.බිලිඹන 5 ට අපත වනහධහය මුදල් 

ප්රභහද ය ගවීභ නිහ ගොවීන් දළඩි 

දුසයතහන්ට මුහුා දි තිබුණි. 

යරිඹහ ගඳොගවොය වහ අධි ගගවීභක් 

රීරිභ 

භහගර චිත ර්ගේ යජගේ ප්රේඳහදන 

භහර්ග ඳගශලලින් ඵළවළය 

එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 316.20 ක් ළඹ ය යරිඹහ 

ගභට්රික් ගටොන් 72,000 ක් ආනඹනඹ ය 

තිබුණි. ගඳොගවොය ආනඹනඹ කිරීගේදී යරිඹහ 

(ෆිල්ඩ්) මිර ාන් භතභ යරිඹහ (ග්රළනියුරහ) 

ආනඹන කිරීභ නිහ යජඹට දශ ලගඹන් 

රු.මිලිඹන 519  අපත ගවීභක් කිරීභට ිනදු 

වී තිබුණි.  

ගඳොගවොය අගරවිගඹන් රද මුද්ව යහ 

ගගන තිබිභ  

2016 භහර්තු 09 දිනළති අං 

2016/NFS/FCG(1) දයන ෘෂිර්භ 

අභහතයංලගේ නක්ර ගල්ගේ  6.3 වහ 6.4 ගේද 

ප්රහය දිිනගන් ිනඹළුභ ගොගණජන ගේහ 

භධයසථහනර 2016 ගඳඵයහරි 29 දිනට 

ඳළති ගඳොගවොය වනහධහය ක්රභඹ  ඹටගමන 

ඉතිරි වු රු.මිලිඹන 239.27 ක් ටිනහ 

ගඳොගවොය ගතොඹ 2016 භහර්තු 31 දිනට 

ගඳය අගරගණ ය එභ ආදහඹභ යජගේ 

ගිණුභට ඵළය යන ගර දන්හ තිබුණි. 

නමුමන ගඳොගවොය  කිගර  ග්රෆේ 93,830 ක් 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණටමන අගරගණ 

ය ගනොතිබුණු අතය ගඳොගවොය අගරගණ 

කිරීගභන් රළබ එතු රු.මිලිඹන 207.74 ක් 

ගොගණජන ගේහ මිටුර ගිණුේර  යහ 

ගන තිබුණි.  

ණඹ ඳදනභ භත නිකුත් කශ ගඳොගවොය 

භඩරපු දිස්රික් හර්ඹහරඹට අඹමන 

ගොගණජන ගේහ භධ් ඹසථහනර එතු 

රු.මිලිඹන 58.23 ක් ටිනහ ගඳොගවොය ගතො 

ාඹ ඳදනභට  ගොවීන් ගත රඵහ දී තිබුණි. 

2018 භහර්තු 31 දින න ගණටමන එභ ාඹ 

ආඳසු අඹය ගන යජගේ ගිණුභට ඵළය ය 

ගනොතිබුණි. 

කහඵනික දිඹය ගඳොගවොය ළඳයීභ 

දිඹය ගඳොගවොය ළඳයීභ වහ යජගේ 

ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල ංග්රවගේ 

ගණපතගණධහන අනුභනඹ ගනොය පුශලි 

භහභක් භඟ එශම තිබුණු තුන් අවුරුදු 

ගිගණසුභට අනු සීභහහිත රංහ ගඳොගවොය 

භහභ ගණිනන් පුශලි භහභක් ගත 

රු.මිලිඹන 125  ඵළංකු ඇඳයඹක් රඵහ දී 

තිබුණි. එභ ඵළංකු ඇඳයඹ උඳගඹ ගී ය 

නිමින් රු.මිලිඹන 112.5  ඵළංකු 

අිනයහක් රඵහ ළනීභට අදහර භහභට ඉඩ 

දී තිබුණු අතය, ළඳයුේහය භහභ ගණිනන් 

2018 අගප්රේල් 30 දින න ගණට ගඳොගවොය 

ලීටර් රක් 3 ට අපත ප්රභහාඹක් ඳඹහ 

තිබුාමන, එභ දිඹය ගඳගවොයලින් ලීටර් 

17,200 ක් ඳභාක් අගරගණ  ය තිබුණි.  
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කෘෂිකර්භ අංලගේ නවීකයණ 

යහඳෘතිඹ 

ෘෂිර්භ අංලගේ නවීයා යහඳෘතිඹ 

වහ ගර  ඵළංකු ආධහය ඹටගමන 

රු.මිලිඹන 9,553.78  ාඹ මුදරක් 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ වහ රඵහ දී 

තිබුණි. එභ යහඳෘතිගේ ටයුතු 2016 

ඔක්ගත ඵර් 15 දින ආයේබ කිරීභට 

නිඹමිත තිබාමන, ප්රභහදඹකින් ඳසු 2017 

භහර්තු 22 දින එභ යහඳෘතිගේ ළඩ ආයේබ 

ය තිබුණි. යහඳෘතිගේ ටයුතු ගනුගන් 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 700  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු අතය ඉන් රු.මිලිඹන 

81.04 ක් ඳභාක් උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 

එභ ගණඹදභ හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ ළනීභ, 

ප්රහගශීයඹ හර්ඹහර පිහිටුවීභ, අලය 

උඳයා මිරදී ළනීභ ව උඳගශලන 

හසතු ගවීභ වහ ළඹ ය තිබුාමන, 

යහඳෘතිගේ අයමුණු රඟහ ය ළනීභට අදහශ 

අගනකුමන ළඩ ටයුතු ආයේබ ය 

ගනොතිබුණි. 

ඳශතුරු ඳසු අසනු යහඳෘතිඹ 

මලි මික්ා වහ නිින ලයතහ 

අධයනඹක් ිනදු ගනොය එ.ජ.ගඩො. 644,693 

ක් ළඹ ය ඉදි යන රද ඳශතුරු පිරි 

ළසුේ භධයසථහනර ටයුතු 2018 භළින 

10 දින න ගණටමන අක්රිඹ තමනමනගේ 

ඳළතුණි. 

ඳළිගඵ ධ නහලක ඳහරන ඳනගත් 

විධිවිධහන ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ 

1980 අං 33 දයන ඳළි ගඵ ධ නහල 

ඳහරන ඳනත ේභත ය 2017 ළප්ත තළේඵර් 

30 දින න ගණට ර් 37 ට ආන්න 

හරඹක් ත වී තිබුාමන, ශ්රී රංහගව 

ෘෂිහර්මි ටයුතු වහ බහගණතහ යනු 

රඵන ක්රීඹ ඳළිගඵ ධනහල 107 කින් 47 

 ගඳය අසනු හරඹ වහ උඳරිභ අගලේ 

ප්රභහාඹ පිළිඵ සීභහ නිර්ාඹ ය 

ගනොතිබුණි. 

ක්රිඹහකහම ළරළසභට අනුකර ගනොවීම්   

ගොගණජන ගේහ භධයසථහන, න ඉදි කිරීේ, 

අළුමනළඩිඹහ වහ දිස්රික් හර්ඹහර 

අළුමනළඩිඹහ ඹටගමන ක්රිඹහහරී ළරළසගේ 

ඇතුශමන ගනොතිබුණු රු.මිලිඹන 23.7 ක් ව 

යහඳෘති 10 ක් ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු අතය, 

ංගල පතත ක්රිඹහහරී ළරසගේ ඇතුශමන 

තිබ රු.මිලිඹන 27 ක් ටිනහ යහඳෘති 11 ක් 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 

කුඩහ ළව පුනුරුමනථහඳනඹ, 

ප්රතිංසයා, සුළු හරිභහර් වහ 

පුයන් කුඹුරු ංර්ධනඹ කිරීභ 

ගේ ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 ළඩටවගන් ක්රිඹහහයේ 4 ක් ඹටගමන 

රු. මිලිඹන 918 ක් ටිනහ ළව 558 කින් 

ළව 247  ඳභාක් ළඩ ආයේබ ය 

තිබුණු අතය, ගභභ ළඩටවන ඹටගමනභ 

යහඳෘති 1,184 ක් වහ රු.මිලිඹන 627 

ක් ළඹ ය තිබුාද භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන එභ යහඳෘතිඹ අන් 

ය ගනොතිබුණි. 

 

 ළඩටවගන් ක්රිඹහහයේ 4 ක් ඹටගමන 

අමුණු 500 ක් වහ එතු රු.මිලිඹන 

593  ප්රතිඳහදන රහ තිබුාද, අමුණු 

235  ඳභාක් ළඩ ආයේබ ය තිබුණි. 

යහඳහති 437 ක් වහ එතු 

රු.මිලිඹන 164.09 ක් ළඹ ය තිබුාද, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

එභ යහඳෘති නිභ ය ගනොතිබුණි. 

 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 311 

 

ක
ෘෂි
ක
ර්
භ
ඹ
  

 ෘෂිර්භ අභහතයංලඹ භඟින් භහතගල් 

දිස්රික්ඹට සුළු හරිභහර් 

ප්රතිංසයා ටයුතු ගනුගන් 

ර්භහන්ත 11 ක් වහ එතු 

රු.මිලිඹන 23  ප්රතිඳහදන රඵහ දී 

තිබුාද, භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන එභ යහඳෘති ආයේබ ය 

ගනොතිබුණි. 

මිකරදී ගගන තිබුණු ඳරිගණක නිසක්රීඹ 

ඳළළීනභ 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලගඹන් ගොගණජන 

ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තුට ඳරිා 

මිරදී ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 30 ක් 2017 

ගදළේඵර් භහගේදී රඵහ දී තිබ අතය,  

එිනන් මිරදී මන ඳරිා 200 කින් 30 ක් 

2018 අග සතු 24 දින න ගණට ක්රිඹහහරී 

තමනමනගේ ගනොතිබුණු අතය, ඉතිරි 

ඳරිා 170 ක් ඵඩහගව අක්රීඹ 

ඳළතුණි.             

ආදහඹම් ුරක්ක කයහ ශගහ ගනොවිභ  

ෘෂිහර්මි වහ ගොගණජන යක්ා 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් භහගර චිත ර්ගේ 

ිනඹපභ යක්ා ක්රභලින් රු.මිලිඹන 

210.00 ක් ඉඳයීභට ඉරක් ය තිබුණි. 

නමුමන භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

156.47  ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. ඒ අනු 

ඉරක්ත ආදහඹගභන් ිනඹඹට 25 ක් 

ගවමන රු.මිලිඹන 13.53 කින් ආදහඹේ 

ඉරක්ඹට ශහ වී ගනොතිබුණි.   

ගගොවීන් යක්ණ ක්රභරට ගඳශඹීභට 

කටයුතු ගනොරීරිභ  

ෘෂිහර්මි වහ ගොගණජන යක්ා 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් ධීය ව න හ 

නිසඳහදනඹට යක්ාඹ ආයේබ ගනොකිරීභ, 

තයඟහරී න යක්ා ක්රභ අලයතහ 

වඳුනහගන ක්රිඹහමනභ ගනොකිරීභ වහ හණිජ 

ඵළංකු ෘෂිහර්මිඹහට රඵහගදන ාඹ 

ගඹ ජනහ ක්රභ අධයඹනඹ ය ඩහ පරදහයී 

යක්ා ක්රභ වඳුන්හ දී ගොවීන් යක්ා 

ක්රභරට ගඳොශමහ ළනීභට භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 

වඳුන්හ දුන් යක්ණ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

යහේත ගනොරීරිභ  

ෘෂිහර්මි වහ ගොගණජන යක්ා 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් තියය ංර්ධන අයමුණු 

ඹටගමන ගශලගුණි ගණඳර්ඹහ වහ එහි 

ඵරඳෆේරට එගයහි ඩිනමින් ක්රිඹහමනභ 

වීභ වහ වඳුනහමන ඉරක්ඹ ගර දර්ල 

භත ඳදනේ ව යක්ා ගඹ ජනහ ක්රභඹක් 

දිින්රික් 5  වඳුන්හ දීභ භඟින් න්දි 

ගවීභ හර්ඹක්භ කිරීභට ළරළසුේ ය 

2016 භළින 05 දින ගිගණසුභඹ එශම තිබුණි. 

2019 භළින 04 දින නිභගණභට නිඹමිත 

තිබුාමන, භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන එඹ වනිඹහ දිස්රික්ගේ ඳභාක් 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. 

ගගොවීන් පිරිකගේ යක්ණ න්දි එක් 

ගගොවිඹකුට ගගවීභ  

ෘෂිහර්මි වහ ගොගණජන යක්ා 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් කුරුාෆර දිස්රික්ගේ 

අතුරු ගබ  හය වහනි ව ගොවීන් 32 

කුට හිමි එතු රු.276,800  යක්ා 

න්දි එක් ගොගණගඹකුගේ ඵළංකු ගිණුභට 

ඵළය ය තිබුණු අතය 2018 ජුනි 30 දින න 

ගණටමන එඹ නියවුල් ය ගනොතිබුණි. 

චක්රග්ව  විධිවිධහනරට ඳටවළනි සිදු 

කශ ගගවීම් 

2017 අගප්රේල් 21 දිනළති අං 4 3 මු 6 දයන 
ෘෂිහර්මි වහ ගොගණජන යක්ා 
භණ්ඩරගේ බහඳතියඹහගේ ලිපිඹ ප්රහය  
න්දි ගවීේ යන ගණට ජහති වළඳුනුේඳමන 
අං ශගණානඹ ගනොන ගර ගවීේ ශ 
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යුතු ඵ දන්හ තිබුා ද, එභ ගණපතගණධහනරට 

ඳටවළනි නිඹළදි ගණාන ඳරික්හගවදී 

දිස්රික් 07  එභ වළඳුනුේඳමන අංඹ වහ 

එභ නභ වන් ගොවීන් 364 ට එතු 

රු.මිලිඹන 3.15 ක් වහ දිස්රික් 5  

වළඳුනුේඳමන අංගඹහි සුළු ගනසේ හිත 

එභ නභ වන් ගොවීන් 50 ක් ගත 

රු.432,500 ක් ගහ තිබුණු ඵ 

අනහයාඹ ගණඹ.  

ඵළංකු ගණිනන් ප්රතික්ගේඳ ය තිබුණු 
ගවීේ 

ෘෂිහර්මි වහ ගොගණජන යක්ා 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට ගොවීන් 9,587 ට රු.මිලිඹන 

82.93 ක් ගවීභ වහ එභ මුදල් ඵළංකු 

ගත ඹහ තිබුණි. නමුමන ඵළංකු ගණිනන් 

ගවීන්ගේ වළඳුනුේඳමන අං , නභ 

ගනසවීභ නිහ ගවීේ ප්රතික්ගේඳ ය 

තිබණි. 2018 ජුනි 30 දින න ගණට ඉන් 

ගොවීන් 6,461 ට අදහශ රු.මිලිඹන 

57.37  මුදරක් එභ ගොවීන් ගත ගවීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි.  

ගගොවි විරහභ ළ කේ වහ භහජ 

ආයක්ණ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

1987 අං 12 දයන ගොගණ ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ව 

භහජ ආයක්ා ප්රතිරහබ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

ඳනත භගින් පිහිටුහ තිබුණු ගභභ අයමුදර 

වහ  2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

දහඹමනඹ රඵහ ිනටින ගොවීන් ංයහ 

959,254 ක් වී තිබුණු අතය භහින ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත රහභීන් ංයහ 148,085 ක් වී තිබුණි. 

ගභභ ගඹ ජනහක්රභඹ ේඵන්ධගඹන් ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

 2012 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

ගඹ ජනහ ක්රභඹට හභහජිිනන් ඵහ 

ගන ගනොතිබුණි. 

 

 2014 භහර්තු 14 දිනළති අං 1853/49 

දයන අතිගණගලේ ළට් ඳත්රගඹහි ඳර ය 

තිබුණු දළන්වීගේ දවන් න ගඹ ජනහ 

ක්රිඹහමනභ ගණඹ යුතු තිබුාද, ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  ගවීභ න ගඹ ජනහ ක්රභඹ අනු 

ිනදුය, දහඹ මුදල් අඹකිරීභ ඳළයණි 

ක්රභඹ ඹටගමන ිනදුය තිබුණි. 

 

 2014 ජනහරි භහගේ ිනට 2017 

ගදළේඵර් භහඹ දක්හ එතු 

රු.මිලිඹන 7,664  ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගවීේ 

ිනදුය තිබුණු අතය ඒ වහ රු.මිලිඹන 

92.4 ක් ඳභාක් දහඹ මුදල් ගර 

ැකසය ගන තිබුණි. අයමුදගල් මරය 

අර්බුදහරී තමනමනඹ භත භහින ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  ගවීභ වහ බහාඩහහයගඹන් 

මුදල් රඵහ ළනීගේ තමනමනඹට 

භණ්ඩරඹ ඳමන තිබ අතය 2017 

ර්ගේදි  රු.මිලිඹන 2,520 ක් එගේ 

බහණ්ඩහහයගඹන් රඵහගන තිබුණි.  ගල් 

 

ධීය විරහභ ළ කේ වහ භහජ ආයක්ණ 

ප්රතිරහබ ගඹොජනහ ක්රභඹ 

භවලු ඹගේ දී ගව  දුඵරතහඹ දී 

ධීයඹන්ට භහජ ආයක්ාඹ ළරසීභ, 

ධීයඹකු මිඹගිඹ ගණට එභ ධීයඹහගේ 

ඹළගඳන්නන්ට වන ළරසීභ, තභ 

ජීගන ඳහගඹහි දිටභ  නිඹළලීභ වහ 

ධීයඹන් උනන්දු යවීභ, තරුා අඹ ධීය 

ර්භහන්තඹ ගත ගඹොමු යවීභ, ධීයඹන් 

අතය ඉතිරි කිරීගේ පුරුශද ඇති කිරීභ ව 

සුරුේභ ළඩි දියුණු කිරීභ ඹන 

ඳයභහර්ථ ඉටු කිරීභ පිණි ධීය ගණශ්රහභ  

ළටුප්ත  ව භහජ ආයක්ා ප්රතිරහබ 

ගඹොජනහ ක්රභඹ සථහපිත ය තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ. 

 2014 – 2016 හරඳරිච්ගේදඹ වහ වු 
ංයුක්ත ළරළසභ පිළිගඹර කිරීගේ දී 
2014 ර්ගඹන් ඳසු අයමුදර ක්ඹ න 
තමනමනඹක් ආයේබ වී 2020 දී එඹ ු නය 
න තමනමනඹට ඳමනගණඹ වළකි ඵ 
වඳුනහගන  ර් 03  හරඹක්  
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ඉක්භහ තිබුාමන, එභ තමනමනඹට 

ගණදුභක් ලගඹන් කිිනදු ප්රතිංගණධහන 

ටයුමනතක් ිනදු කිරීභට ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි.  

 තභ ජීගන ඳහගඹහි දිටභ නිඹළලීභ 

වහ ධීයඹන් උනන්දු යවීභ, තරුා 

අඹ  ධීය  ර්භහන්තඹ ගත ගඹොමු 

යවීභ, ධීයඹන් අතය ඉතිරි කිරීගේ 

පුරුශද ඇති කිරීභ ව  සුරුේභ 

ළඩි දියුණු කිරීභ ඹන ඳයභහර්ථ ඉටු 

කිරීභ ේඵන්ධගඹන්  ගඹ ජනහ ක්රභගේ 

අධහනඹ ගඹොමු වී ගනොතිබුණි. 

 භහගර චිත ර්ඹ තුශ දහඹිනන්ගන් 

රු.මිලිඹන 3.68  දහඹ මුදල් රඵහ 

ළනීභට අගප්ත ක්හ ය තිබුාද, තථය 

දහඹ මුදල් රළබීභ රු.920,022 ක් 

ඳභාක් වී තිබුණි. 

ගගොවින්ගේ බහයකහය අයමුදර 

2002 ර්ගේදී අභහතය භණ්ඩර 

ංගශලඹක් භඟින් පුළුල් යන රද 

ෘෂිහර්මි ංර්ධන වහ ගොගණ 

ජනතහ ගේ සුඵ හධනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ, 

සුළු ගොවීන්ට ෘෂිහර්මි ාඹ ඳවසුේ 

ගශඳර ාඹ ඳවසුේ ළඳයීභ, 

ෘෂිහර්මි ගඹදවුේ ේඳහදනඹ කිරීභ, 

දළනුමන කිරීගේ ළඩටවන්, ගණගලේ 

ෘෂිහර්මි ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ කිරීභ, 

ගබ  වහ මනමන නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

නිසඳහදන පිලි ළසුේ වහ අනුග්රවඹන් 

රඵහ දීභ ඹන අයමුණු ගනුගන් අයමුදර 

පිහිටුහ ක්රිඹහමනභ ගණඹ. ගේ ේඵන්ධගඹන් 

ඳවත වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ. 

 අයමුදගල් භසත අදහඹමින් ිනඹඹට 98 

ක් ගවමන රු.මිලිඹන 100.75 ක් 

ආගඹ ජන භඟින් ඉඳය ගඳොලී ආදහඹේ 

න අතය, එිනන් ිනඹඹට 21 ගවමන 

රු.මිලිඹන 21.61 ක් ඳභාක් ංර්ධන 

ගණඹදේ ගනුගන් ළඹ තිබුණි.   

 ගොගණගත ගරොතැකිනගේ ගණකුණුේ 

ආදහඹමින් ිනඹඹට 10 ක් අයමුදගල් 

ප්රධහන ආදහඹේ ප්රබඹක් ගර ගඹොදහ 

ත යුතු වුමන, 2008 ර්ගඹන් ඳසු එභ 

මුදල් භවහ බහණ්ඩහහයගඹන් නිදවස 

යගන ගොවීන්ට ගත ළරසීගේ 

ළඩටවන් ක්රිඹහමනභ කිරීභට ගඹොදහ 

ගනොතිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අහනඹ න ගණට රු.මිලිඹන 2,797.19 

 ගලේඹක් ගොගණන්ගේ බහයහය 

අයමුදර ගනුගන් බහණ්ඩහහයගේ 

ඳතින ඵ මුරය ප්රහලනර ටවන් 

භඟින් දක්හ තිබුණි. 

 භහගර චිත ර්ගේ ංගල පතත  

අඹළඹ ඇසතගේන්තු භඟින් යහඳෘති 

51 ක් ගනුගන් රු.මිලිඹන 538.21  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුාද, ඉන් යහඳෘති 

38 ක් ඳභාක් ආයේබ ය රු.මිලිඹන 

166.25  මුදරක් නිදවස ය තිබුණි. 

ගේ අනු යහඳෘති 13 ක් ගනුගන් 

ඇසතගේන්තුත ටිනහගභන් 

රු.මිලිඹන 187.97 ක් කිිනඳු 

ටයුමනතට  උඳගඹ ජනඹ ය 

ගනොතිබුණි. 

 හඵනි ගයඩ්ගල්ඩි ඳළගඳොල් හ 

වහ ගභොයගොල්රහභ ගොගණ 

භවගතකු ගනුගන් රු.මිලිඹනඹක් 

ඇඳරුන්ගන් ගණපතභමන ඇඳ සුැකකුේ 

රඵහ ළනීභකින් ගතොය ගහ තිබුණි. 

ක්ගේත්ර නහරිහ හර්තහර රු.600,000 

ක් ව ප්රථභ ාඹ හරිගේ ප්රතිඹක් 

ගනොභළති ඵ හර්තහ ය තිබිඹදීමන ඒ 

පිළිඵ ගනොරහ ගදන ාඹ හරිඹද 

නිදවස ය තිබුණි. 2018 ජුනි 06  දින 

න ගණටමන ාඹ හරි අඹ ය ළනීභට 

ගව  නීතිභඹ පිඹය ළනීභට 

අගඳොගවොමන වී තිබුණි. 
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යජගේ ගේඹ වහ විරහභ ළ කේ ප්රතිරහබ 

යහජය ගේහ ගණශ්රහමිිනන් වහ ඔවුන්ගේ 

ප්රතිරහභීන් වහ ගතොයතුරු තහක්ාඹ වහ 

තියහය ශභනහයා ක්රභගවද 

බහගණතගඹන්ද, ගඳෞශලි වහ යහජය අංල 

මුහුගන් ඉවශ ගේහරහභී වහ ගේහදහඹ 

තෘප්ත තිඹ තවවුරු යමින් ෛනති 

ප්රතිරහබඹන් පිළිළන්වීභ තුළින් ආර්ථි වහ 

භහජීඹ ලගඹන් තෘප්ත තිභමන ගණශ්රහමි 

ප්රජහක් බිහිකිරීභ ගණශ්රහභ ළටුප්ත  

ගදඳහර්තගේන්තුගව දළක්භ වහ ගභගවය ගව. 

1934 ගඳඵයහරි 05 දින සථහපිත වු ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  යසථහ ංග්රවඹ ඹටගමන ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  ගගණභද, 1898 අං 01 දයන ළන්දඹු 

අනමනදරු ගණශ්රහභ ළටුප්ත  අයමුදල් ආඥහ ඳනත 

වහ 1983 අං 24 දයන ළන්දඹු පුරු 

අනමනදරු ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ඳනත ඹටගමන 

ළන්දඹු, ළන්දඹු පුරු අනමනදරු ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  ගගණභද, 1942 අං 18 දයන ආඥහ 

ඳනත ප්රහය යහජය ගේහ අර්ථහධ 

අයමුදර ඳරිඳහරනඹ වහ ගගණේ ක්රිඹහලිඹ 

නිඹහභනඹ කිරිභද ගණශ්රහභ ළටුප්ත  

ගදඳහර්තගේන්තුගව ප්රමු කිභ ගව. 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් යහජය 

ගේගේ නියුක්ත ිනට ගණශ්රහභ ගිඹ 

නිරධහරීන් ගත ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගවීගේදී 

අනහයාඹ වු ගණාන නිරීක්ා කිහිඳඹක් 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

විරහභ ළ කේ ගගවීභ ආර්ථිකඹට න 
ඵරඳෆභ 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ක්රීඹ 

ගණශ්රහමිිනන් 599,522 ට ප්රතිරහබ රඵහ දී 

තිබුණි.  2017 ර්ගේදී ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගණඹදභ 

රු. මිලිඹන 209,533 ක්වී තිබුණි. එඹ මුළු 

යජගේ පුනයහර්තන ගණඹදගභන් ිනඹඹට 10.8 

ක් වී තිබුණු අතය එඹ මුළු යජගේ 

ආදහඹගභන් ිනඹඹට 11.4 ක් වී තිබුණි.  

2011 ර්ගේදී ගණශ්රහමිඹන් 497,209 

ගදගනකුට ගණග්රහභ ළටුප්ත  ගහ තිබුණු අතය, 

එඹ 2017 ර්ඹ අන් න ගණට 

ගණශ්රහමිඹන් 599,522 ගදගනකු දක්හ ළඩි 

වී තිබුණි. ඒ අනු 2011 ර්ඹට හගප්ත ක් 

2017 ර්ගේදී ගණශ්රහමිඹන් ාන 

102,313 ගදගනකුගන් ගවමන ිනඹඹට 21 

කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි. 2011 ර්ගේදී 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගණඹදභ රු.මිලිඹන 113,278  

ිනට 2017 ර්ඹ අන් න ගණට එඹ 

රු.මිලිඹන 209,533 ක් ගවමන ිනඹඹට 84 

කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි.  

යහජය ගේහ යහප්ත ත වීභ, ගණශ්රහභ ළන්ගණගේ 

න ගණපතගණධහන, ගණශ්රහමිිනන්ටද ජීන ගණඹදේ 

දීභනහ ගවීභ. යහජය ගේගේ ළටුප්ත  ළඩිගණභ 

වහ ඒ භත ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ානඹ, 

ළන්දඹුන්ගේ ංයහ ළඩිගණභ, ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  ගණභතහ ඉමන කිරිභ, ජීගණත 

අගප්ත ක්හ ඉවශඹහභ ඹන ගවේතුන් නිහ 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගණඹදභ අණ්ඩ ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. ඉකුමන ය 6  ව භහගර චිත 

ර්ගේ ගණශ්රහමි ප්රජහගේ ර්ධනඹ වහ මුළු 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගණඹදගේ ර්ධනඹ  රුඳටවන 

43 හි දළක්ගව.  
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රඳටවන 43 - ගණශ්රහමිඹන්ගේ වහ ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගණඹදගේ ර්ධනඹ  
මරහශ්රඹ - හර්ෂි අඹළඹ ඇසතගේන්තු, ගණශ්රහභ ළටුප්ත  දමනත ඳශධතිඹ, ංයහගල්න ගදඳහර්තගේන්තුගව ංයහ  
              නිඵන්ධනඹ   

 

විරහභ ඳහරිගත ෂික ගගවීභ වහ ඵළංකු 

ණඹ රඵහ ගළනීභ 

2014 අගප්රේල් භහගේ ිනට 2017 ගදළේඵර් 

31 දින දක්හ ගණශ්රහමිිනන් 90,490 

ගදගනකුට ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ඳහරිගත ෂි 

ගවීභට අවුරුදු 18 කින් ගගණේ ඳදනභ භත 

යහජය ඵළංකු තුනක් භගින් ගණශ්රහභ ළටුප්ත  

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් රු. මිලිඹන 50,592 

 ාඹ මුදරක් රඵහගන තිබුණි. එභ රඵහ 

මන ාඹ මුදලින් 2017 ගදළේඵර් 31 දිනට 

ගලේඹ රු.මිලිඹන 45,792 ක් වී තිබුණි. 

2017 ර්ගේදී එගේ රඵහ මන ාඹ 

ගනුගන් ගඳොලිඹ ගර රු.මිලිඹන 4,116 

ක් වහ හරිඹ ගර රු. මිලිඹන 2,283 ක් 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 6,399 ක් ගහ 

තිබුණි. 2014 ර්ගේ ිනට ගණශ්රහභ 

ඳහරිගත ෂි ගගණේ දවහ රඵහන්නහ රද 

ාඹ මුදගල් ළඩිවීභ රුඳටවන 44 හි 

දළක්ගව.  

රඳ ටවන  44  - ගණශ්රහභ ඳහරිගත ෂි ගවීභ වහ යජගේ ඵළංකුලින් රඵහ මන ාඹ 
මරහශ්රඹ - ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු 
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අයමුද්ව ඇති රීරිගම් අයමුණු ු ක 

ගනොවීභ  

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  අයමුදල් 05 ක් ඳරිඳහරනඹ යනු 

රඵන අතය ඉන් යහජය ගේහ අර්ථහධ 

අයමුදර ඳභාක් ක්රිඹහහරී භට්ටභ 

ඳළතුණි. 1993 ර්ගේ ඳශහමන යහජය 

ගේඹ සථහපිත වීභමන භඟ ඳශහමන යහජය 

නිරධහරින්ට යහජය නිරධහරින්ට හිමි ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  වහ ළන්දඹු අනමනදරු ගණශ්රහභ ළටුප්ත  

ප්රතිරහබ හිමිගණඹ. ගේ නිහ 1993 ළප්ත තළේඵර් 

03 දින ිනට භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ඳශහමන ඳහරන ගේහ ගණශ්රහභ ළටුප්ත  

අයමුදර, ඳශහමන ඳහරන ගේහ ළන්දඹු වහ 

අනමනදරු ගණශ්රහභ ළටුප්ත  අයමුදර වහ ඳශහමන 

ඳහරන ගේහ ළන්දඹු පුරු ගණශ්රහභ ළටුප්ත  

අයමුදර වහ න හභහජිිනන් එතුගණභක් 

ිනදු වී ගනොතිබුණි. එගර න හභහජි 

මුදල් ගනොරළබිභ භත ගගණභට තයේ මුදල් 

අයමුදල්ර ගනොභළතිගණභ ගවේතුගන් ගණශ්රහභ 

ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු ළඹ ශිර්ඹ ඹටගමන 

ගණඹදේ ය තිබුණි. ගේ නිහ ර්තභහනඹ න 

ගණට එභ අයමුදල් ඇති කිරීගභන් අගප්ත ක්හ 

ශ අයමුණු ඉටු වී ගනොතිබුණි.  

1953 අං 44 දයන ඳහධලහලීඹ 

ගුරුරුන්ගේ ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ඳනමන නිගඹ  

අං 04 ප්රහය ගුරු ළන්දඹු අනමනදරු 

දහඹ මුදල් භඟින් අයමුදරක් ගොඩනහ 

එභඟින් ගුරු ළන්දඹු අනමනදරු ගණශ්රහභ ළටුප්ත  

ගවීේ ශ යුතු තිබුණි. එගේ වුමන දහඹ 

මුදල් ැකස කිරීභ වහ ගණඹදේ කිරීභ වහ 

අයමුදර ගනුගන් ඵළංකු ගිණුභක් ඳමනහ 

ගනොතිබු අතය එගේ රළබී තිබුණු දහඹ මුදල් 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තුගව ළන්දඹු 

අනමනදරු දහඹ මුදල් ැකසකිරීගේ ඵළංකු 

ගිණුභට ඵළය ය තිබුණි. එභ අයමුදගල් 

ගණඹදේ ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු ළඹ 

ීයර්ඹ ඹටගමන ගණඹදේ කිරීභ නිහ එභ 

අයමුදර පිහිටුවීගේ අයමුණු ඉටු වී 

ගනොතිබුණි.  

විරහභ ළ කේ ළඩිපුය ගගවීම්.   

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ළඩිපුය ගහ තිබුණු නමුමන අඹ ය ගන 

ගනොතිබුණු ගණශ්රහභ  ළටුප්ත ර එතු 

රු.මිලිඹන 551.94 ක් වී තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට එගේ අඹ ය 

ගනොමන ර් 5ට අඩු හරඹ ිනට ඳළත 

එන රු.මිලිඹන 490.83 ක්ද, ර් 5  ිනට 

ර් 10 ක් දක්හ ඳයහඹ හරඹ ිනට 

ඳළත එන රු. මිලිඹන 51.17ක් වහ ර් 

10ට ළඩි හරඹ ිනට ඳළත එන රු. 

මිලිඹන 9.94  ක් වී තිබුණි.   

ුතිම රීමගම් ඳහසගඳොත් බහයකරුන් 
ගත බහය ගනොදීභ 

ඳහසගඳොමන රඵහ දීගේ ඳළයණි ක්රභගවදගේ 

ඳළති දුර්රතහ ගවේතුගන් 2015 

ළප්ත තළේඵර් 14 දිනළති  අං 09 2015 දයන 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  නක්රගල්ඹ භඟින් ඵහර 

ඹසරුන්ට ප්රතිරහබ හිමින්න මුල් 

අසථහගවදීභ ඵහර ඹසරුගේ ඳහසගඳොත 

ඔහුගේ බහයරුහට බහය දිඹ යුතු තිබුණි. 

ගගේ නමුමන ඳළයණි ක්රභගවදඹ ඹටගමන 

ඳළති ඳහසගඳොමන ව සථහය තළන්ඳතු 

වති ඵහර ඹසරුගේ බහයරුන් 

ගත රඵහදීභට ගණපතභමන ළඩපිළිගරක් 

ගණශ්රහභ ළටුප්ත  ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. ගේ නිහ 

එතු රු.මිලිඹන 3.17 ක් ටිනහ ඵහර 

ඹසරුන්ගේ තළන්ඳතු වති 778 ක් 

වහ රු.192,629 ක් වු ඉතිරිකිරිගේ ගිණුේ 

ගඳොමන 02 ක් 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණටමන ඵහර සරුන්ගේ බහයරුන් 

ගත බහය දී ගනොතිබුණි.  
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ඳශහත් බහ විසින් රැසකශ ආදහඹභ වහ විඹදභ  

ඳශහමන බහ 09 ක් ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ගේදී එතු රු.මිලිඹන 269,572  

ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. එභ අදහඹභ තුශ 

ඳශහමන බහ 09 වහ යජඹ ගණිනන් එතු 

රු.මිලිඹන 182,217  ප්රදහනද ඇතුශමන 

තිබුණි. ඒ අනු ඳශහමන බහ ගණිනන් ැකස ශ 

මුළු ආදහඹගභන් ිනඹඹට  67.59 ක් යජඹ 

ගණිනන් රඵහ දුන් ප්රදහනලින් භන්ගණත වී 

තිබුණි. යජඹ ගණිනන් එක් එක් ඳශහමන බහ 

ගත භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

5,163 ක් ිනට රු.මිලිඹන 28,772 ක් දක්හ 

ඳයහඹ ප්රභහාලින් ප්රදහන රඵහ දී තිබුණි. 

යජඹ ගණිනන් එක් එක් ඳශහමන බහට රඵහ 

දුන් ප්රදහන පිළිඵ ගණසතය රඳටවන 45 හි 

ගව.  

රඳටවන  45. - එක් එක් ඳශහමන බහන් ගත යජඹ රඵහ දී තිබුණු ප්රදහන 
මරහශ්රඹ - ඳශහමන බහර මරය ප්රහලන  

 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට ඳශහමන 

බහ 09 ගණිනන් එතු රු.මිලිඹන 290,431 

ක් ළඹ ය තිබුණි. ඒ අනු ඳශහමන බහ 09 

ගණිනන් ැකසය තිබුණු ආදහඹභ රු.මිලිඹන 

20,859 කින් ඉක්භහ ගණඹදේ ය තිබුණි. 

ැකසශ අදහඹභ වහ ගණඹදභ ඳශහමන බහන් 

අනු ළදීගේදී ඳශහමන බහ 04 ක් ගණිනන් 

ගණඹදේ ශ ඳසු ැකසශ ආදහඹගේ ඉතිරිඹන් 

හර්තහ ය තිබුණු අතය, ඳශහමන බහ 05 ක් 

ගණිනන් ැකසශ ආදහඹභ ඉක්භහ ගණඹදේ ය 

තිබුණි. ගණසතය රඳටවන 46 ගව.  

රඳටවන  46 - ඳශහමන බහ 09 ගණිනන් ැකසශ ආදහගභන් ගණඹදේ ශ ඳසු ඉතිරිඹ  (ඉක්භවීභ)
මරහශ්රඹ - ඳශහමන බහර මරය ප්රහලන  2017 
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ඳශහමන බහ 09 ගණිනන් භහගර චිත ර්ගේ ැකසශ ආදහඹභ වහ ගණඹදභ පිළිඵ ගණසතය ගු 31 හි 

දක්හ ඇත. 

ඳශහත් බහ රැසකශ ආදහඹභ 

රු.මිකලිඹන 

විඹදභ 

රු.මිකලිඹන 

ුතිරිඹ/ (ුක්භවීභ) 

රු.මිකලිඹන 

ඵසනහහිය 62,584 62,181 403 

භධයභ 12,569 35,519 (22,950) 

දකුණ 34,970 34,548 422 

උතුය 26,713 24,044 2,669 

ඹම 36,863 35,456 1,407 

උතුරු භළද 22,827 23,083 (256) 

ඌ 22,944 23,460 (516) 

ඵයගමු 27,821 28,931 (1,100) 

නළගගනහිය 22,281 23,209 (928) 

එකතු  269,572 290,431 (20,859) 
ගු 31 - ඳශහමන බහ ගණිනන් ැකසශ ආදහඹභ වහ ගණඹදභ පිළිඵ ගණසතය  
මරහශ්රඹ - එක් එක් ඳශහමන බහගව මරය ප්රහලන 2017 
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 ඵසනහහිය ඳශහත් බහ 

ඵසනහහිය ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 26,156 ක් යජගේ ප්රදහන 

භගින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

42,979 ක්ද, ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 

69,135  ආදහඹභක් ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. 2017 ර්ගේ පුනයහර්තන ගණඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 54,387 ක්ද, මරධන 

ගණඹදේ වහ රු.මිලිඹන 14,748 ක්ද, 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 69,135 ක් 

උඳගඹ ජනඹ කිරීභට ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. ඒ අනු 2017 ර්ගේදී යජගේ 

ප්රදහන භගින් රු.මිලිඹන 18,085 ක්ද, 

අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 44,499 

ක්ද ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 62,584  

ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. 2017 ර්ගේදී 

පුනයහර්තන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 52,651 ක් 

වහ මරධන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 9,530 ක් 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 62,181 ක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 

 

ගේ ේඵන්ධගඹන් ිනදු යන රද 

ගණානගේදී අනහයාඹ ව ප්රභහාහමනභ 

වහ ළදමන ගණාන නිරීක්ා ඳවත 

දළක්ගව. 

 

ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 

ඳශහමන ඉඩේ ගොභහරිස ගත අඹගණඹ යුතු 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහර 04 ට අදහශ 

ඉඩේ වහ දීර්කහලීන ඵදු රු.මිලිඹන 17 

ක් අඹය ගනොතිබුණි. මනතර ප්රහගශීයඹ 

ගල්ේ හර්ඹහරඹට අඹමන අක්ය 4 රඩ් 1 

ඳර්නස 18 ක් ඳභා ව යජගේ ඉඩේ 

ගොටක් ෘෂිහර්මි ටයුමනතක් වහ 

ගඳෞශලි ඳහර්ලඹට 1997 ජලි 31 දින 

ඵදුදී තිබුණි.  ගිගණසුේත හර්ෂි ඵදු මුදර ව 

රු.140,000 ක් වී තිබුණි. එභ ඵදු මුදලින් 

එතු රු.මිලිඹන 6.8 ක් 1995 ර්ගේ ිනට 

හිඟහිට ඳළළතුණි.  ගභභ ඉඩභ හණිජ 

ටයුතු වහ ගඹොදහ න්නහ ඵ 

අනහයාඹවීභ නිහ ඵදු ගිගණසුභ අමනහිටුන 

ගර 2002 ජුනි භහගේදී ඳශහමන ගිණුේ 

හය බහ ප්රහගශීයඹ ගල්ේයඹහට 

නිගඹ  ය තිබුාද, එභ නිගඹ ඹ 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 2005 ර්ගේදී 

ගභභ ඉඩගභන් ඳර්නස 550 ක් ර් 10 ට 

අතුරු ඵදු දී තිබ අතය ඉතිරි ඳර්නස 148 හි 

නිහ 03 ක් ඉදිය ගන්හින භුක්තිඹ 

රඵහගදන ගර ඉල්රහ තිබුාද, එභ ඉඩේ 

ළටළු නියවුල් කිරීභට ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි.       

 

නිසක්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ජිත ත්කම් 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහර 04 ක් ගණිනන් 

භහ ගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 6.42 ක් 

ළඹ ය ප්රතිරහභීන් ගත ගඵදහ දීභ වහ 

යහඳෘති බහණ්ඩ 4,801 ක් මිරදී ගන 

තිබුාමන, භහ ගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ගණපතභමන ඳරිදි ගඵදහදීගභන් ගතොය 

නිසහර්ඹ ඳළළතුණි.  

ගවොයා මලි ගය වගල් මුළුතළන්ගඹ 

වහ රු.මිලිඹන 3.30 ක් ටිනහ උඳයා 

මිරදී ගන තිබුණි.  එගේ මිරදී ගන තිබුණු 

බහණ්ඩලින් රු.943,800 ක් ටිනහ බහණ්ඩ 

මුළුතළන්ගඹ වහ අලය ගනොන 

උඳයා වී තිබුණි.  

ළුතය දිස්රික්ගේ ගෞය ෛදය 

නිරධහරී හර්ඹහර වහ 2017 ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 54.7 ක් ටිනහ ගණදුලි ජන ඹන්ත්ර 

28 ක් මිරදී ගන තිබණි. එභ ඹන්ත්රලින් 

23 ක් වහ රු.මිලිඹන 2.6 ක් ළඩිපුය ගහ 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

එභ ඹන්ත්ර ප්රගඹ ජනඹට ගනොගන 

නිසහර්ඹ ඳළළති අතය ඹන්ත්ර සුයක්ෂිත 

තළබීභට සුදුසු සථහනඹක්ද ස ය 

ගනොතිබුණි. 
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කශභනහකයණ අකහර්ඹක්භතහ 

ඳශහමන අධයහඳන අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ගොශම දිස්රික්ගේ ලිඹහඳදිංචි ක්රීඩහ භහජ 

වහ අලය ක්රීඩහ උඳයා රඵහදීභ වහ 

රු.මිලිඹන 3 ක් ළඹ ය තිබුණි. 2018 

ජනහරී භහඹ න ගණටමන එභ ක්රීඩහ බහණ්ඩ 

ඵඩහ ගත රළබී ගනොතිබුණි. 

ගවොයා ශහඳ අධයහඳන හර්ඹහරඹ 

ඹටගමන ඳතින ඳහල් 22  ගොඩනළගිලි 

22 ක් දීර්ක හරඹක් මුළුල්ගල් අදහනේ 

තමනමනගේ ඳතින ඵ 2017 අගප්රේල් 

භහගේදී ඳශහමන අධයහඳන අධයක් ගත 

දළනුේදී තිබුාද, භහ ගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන ඒහ ඉමන කිරීභට ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 

දෘලය අක්රමිකකතහ   

2011 ගඳඵයහරි 10 දින ගව  ඊට ආන්න 

දිනඹ ිනට 2013 ජලි භහඹ ගව  ඊට 

ආන්න හරඳරිච්ගේදඹක් දක්හ 

මිනුන්ගොඩ ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ගත රු.මිලිඹනඹක් ඳභා ව ගනොගන 

රද භවජනහධහය තළන්ඳමන ගිණුගේ යහ 

ගනොගන  හදය ඳරිවයාඹ වහ ගඹොදහ 

ළනීභ නිහ මරය ංනහක් ිනදු වී තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධගඹන් 2013 ර්ගේ ිනට නීතිභඹ 

ක්රිඹහභහර් ගන තිබුාද, 2018 ගඳඵයහරි 

භහඹ න ගණටමන අපතයා ටයුතු නිභ වී 

ගනොතිබුණි. 

භවය ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහරගේ ඳශහමන 

බහ ආදහඹේ රු.900,000 ක් 2014 ජලි 

භහගේදී අසථහනත වී තිබුණු නමුමන 2018 

භළින භහඹ න ගණටමන කි යුතු ඳහර්ල 

වඳුනහගන ගනොතිබුණි. 

ගකොන්ත්රහත් ඳරිඳහරනගේ අඩුඳහඩු 

භතුභ ශහඳගේ ඳහල් 03 , රු.මිලිඹන 

11.9 ක් ටිනහ ගොඩනළගිලි ඉදිකිරීේ 

ආයේබ ය ර් කිහිඳඹක් තවී තිබුාද, 

2018 අග සතු භහඹ න ගණටමන එහගේ 

ළඩ අන් ය ගනොතිබුණි. 

ප්රභහද ව යහඳෘති 

නිට්ටඹු ංකගඵ පත භවහ ගණදයහරගේ ඉඩඩ 

ප්රභහාමන ගනොවීභ ගවේතුගන් 2014 

ර්ගේදී ගතභවල් ගොඩනළගිල්රක් වහ 

අමනතිහයේ ගඹොදහ සරළ. භට්ටභ දක්හ 

ගොන්ක්රීට් ණු ස ය තිබුාද, 

ඉදිකිරීේ ටයුතු අන් ගනොකිරීභ නිහ 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ගොඩනළගිලි ළකිල්ර දියහ ඳමන ගමින් 

ඳළතුණි. 
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 භධයභ ඳශහත් බහ 

භධයභ ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 8,136 ක් යජගේ ප්රදහන 

භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

7,454 ක් ද ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 

15,590  ආදහඹභක් ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. 2017 ර්ගේ පුනයහර්තන ගණඹදේ 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 30,836 ක් ද, මරධන 

ගණඹදේ ලගඹන් රු.මිලිඹන 8,136 ක් ද 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 38,972 ක් 

උඳගඹ ජනඹ කිරීභට ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. ඒ අනු 2017 ර්ගේ දී යජගේ 

ප්රදහන භඟින් රු.මිලිඹන 5,163 ක් ද, 

අබයන්තය භහර් භඟින් රු.මිලිඹන 7,406 ක් 

ද ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 12,569  

ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. 2017 ර්ගේදී 

පුනයහර්තන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 30,355 ක් 

වහ මරධන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 5,164 ක් 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 35,519 ක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 

භධයභ ඳශහමන බහට අදහශ 2017 

ර්ගේ ිනදු යනු රළබ ගණානගේදී 

අනහයාඹ ව ළදමන ගණාන නිරීක්ා 

ඳවත දළක්ගව.  

ඳශහත් බහගේ අයමුද්ව උඳගඹ ජනඹ 

ගනොරීමභ 

භධයභ ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 ර්ඹ 

අන් න ගණට රු.මිලිඹන 1,362.73 ක් 

ඳශහමන ංර්ධනඹ ගනුගන් උඳගඹ ජනඹ 

ශ යුතු තිබුාමන,  එගේ ගනොය එභ මුදර 

සථහය තළන්ඳතුර ආගඹ ජනඹ ය 

තිබුණි. ඒ ගනුගන් භහගර චිත ර්ගේදී 

රු.මිලිඹන 145.40  ගඳොලී ආදහඹේ රඵහ 

ගන තිබුණි. ඳශහමන බහ ගණිනන් 

ඳමනහගන ඹනු රඵන ජංභ ගිණුේ 

ගද 2018 අගප්රේල් 30 දින න ගණට 

එතු රු.මිලිඹන 1,718.94  ගලේඹක් 

යහ ගන තිබුණි. ශ්රී රංහ ජනයජඹ ගණිනන් 

ඵළංකු අිනයහ ඳවසුේ රඵහ ගන ඳශහමන 

බහ ගත මුදල් ප්රදහනඹන් ය තිබුාමන, ඒ 

වහ ළඹ න මුරයයා පිරිළඹට ඩහ 

අඩු ප්රතිරහබඹක් හිත සථහය තළන්ඳමනර 

ආගඹ ජනඹ කිරීගභන් ු ශධ ලගඹන් 

යජඹට අභතය මුරය පිරිළඹක් දළරීභට ිනදු 

න ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

ජීහයු ඒකක අක්රීඹ ඳළළීනභ 

ගණපතභමන ශ ශභනහයාඹ, ෆස වහ 

ගඳොගවොය බහගණතඹට ළනීගේ ප්රතිරහබ 

අගප්ත ක්හගන් භධයභ ඳශහමන භහර් 

ංර්ධන, ප්රහවන,ගණදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

ව නිහ වහ ඉදිකිරීේ  අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

2013 ර්ගේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ ර් 

04  හරඹක් තුශ ධහරිතහඹ කන මීටය 10 

 ිනට 100 ක් දක්හ පිරිළඹ රු.මිලිඹන 

6.37 ක් ව ජී හයු ඒ 05 ක්, සථහන 05 

 ඉදිය තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 2.27 ක් 

ටිනහ ජී හයු ඒ 04 ක් අක්රිඹ ඳළති 

අතය එක් ජී හයු ඒඹකින්මන 

අගප්ත ක්ෂිත ප්රතිරහබ ශඟහය ළනීභට 

ගනොවළකි වී තිබුණි. 

අරංගු රීමගම් තත්ත්ගේ ඳළළති 

යහඳෘති 

ඳශහමන මුදල් වහ ක්රභේඳහදන, නීතිඹ වහ 

හභඹ, ඳශහමන ඳහරන වහ ඳශහමන ඳරිඳහරනඹ, 

භහන ේඳමන, අධයහඳන වහ ංසෘති 

ටයුතු, ංනහය, ඉඩේ, ගගශ වහ 

හණිජ, ආවහය ළඳයුේ ගඵදහවළරීගේ ටයුතු 

ව ආගඹ ජන ේඵන්ධීයා, ගනමන 

අභහතයහංලඹක් ඹටතට ගනොළගනන 

ගණඹඹන් ේඵන්ධ අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

2016 වහ 2017 ර්ඹන්රදී රු.මිලිඹන 

337.53  පිරිළඹකින් යුතු ගොන්ත්රහමන 21 

ක් එක් ගොන්ත්රහමනරුගකු ගත ප්රදහනඹ 

ය තිබුණි. ඉන් එක් යහඳෘතිඹක් වළය 

අගනකුමන යහඳෘති 13 ක් අරංගු 

තමනමනගේ වහ යහඳෘති 07 
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ක් දුර්ර ප්රතිඹකින් යුතු ඳළළතුණි. ඒ 

අනු 2017 ර්ඹ අහනඹට ගොන්ත්රහමන 

ආඹතනගඹන් යජඹට අඹ ගණඹ යුතු 

අමනතිහයේ වහ හර්ඹහධන ඇඳයර මුළු 

අඹ රු.මිලිඹන 49.85 ක් වී තිබුණි.  

ඳහ්ව සිසුන්ගගන් අවිධිභත් ගර මුද්ව 

එකතු රීරිභ 

2015 ජනහරි 09 දිනළති  අං 05 2015 

දයන අධයහඳන අභහතයහංලගේ නක්රගල්ඹට 

ඳටවළනි භඳ ගතල්ගදණිඹ ඵණ්ඩහයනහඹ 

ශගණතිින ඳහගල් තහක්ා ගණදයහහයගේ 

ගණදුලි ගණඹදේ පිඹහ ළනීභ වහ එක් 

ිනසුකුගන් රු.500 ඵළගින් ිනසුන් 647 

ගදගනකුගන්  අතය ඒ වහ කුගණතහන්ින 

නිකුමන ය ගනොතිබුණි. එගභන්භ  එභ 

මුදලින් 2017 ර්ගේදී එතු ශ 

රු.102,500 ක් 2016 වහ 2017 ර්රදී 

පිළිගළින් රු.221,000 ක් වහ රු.102,500 ක් 

ලගඹන් එතු රු.323,500 ක් එතු ය 

තිබුණු 2017 ළප්ත තළේඵර් 25 දින තළන්ඳමන 

ය තිබුාමන, 2016 ර්ගේ දී එතු යන 

රද රු.221,000  මුදර ගණානඹ ිනදු ශ 

දිගනන් ඳසු 2017 ඔක්ගත ඵර් 03 දින 

ඵළංකුත ය තිබුණි.  

ඳහ්ව ගනොඹන ශමුන් ඳහ්වගත රීමභ 

2016 අගප්රේල් 20 දිනළති අං 1963 30 දයන 

අතිගණගලේ ළට් ඳත්රගේ ඳශ ශ නිගවදනඹ 

අනු  අධ් ඹහඳන අභහතයයඹහ ගණිනන් 2015 

අං 1 දයන ශභිනන් අනිහර්ගඹන් 

ඳහල්රට ඳළමිණිඹ යුතුවීගේ නිගඹ  

නිකුමන ය තිබුණි. එහි  අං 15 ිනට 19 

දක්හ නිගඹ රට අනු ඳශහමන අධයහඳන 

අධයක්යඹහ ගණිනන් ඳහල්ත ගනොව 

දරුන් ඳහල්ත කිරීභට අලය උඳරිභ 

ක්රිඹහභහර් ත යුතු තිබුණි. ඳශහමන 

ගනොගණපතභමන අධයහඳන ඒගේ හර්තහ 

අනු භධයභ ඳශහත තුශ 2017 ර්ගේදී 

ඹ අවුරුදු 5   ිනට අවුරුදු  16  ක් දක්හ 

ඳයහඹ ඹස හණ්ඩගේ  ඳහල් ගනොඹන 

ශමුන් 848 ක් වඳුනහගන තිබුණි. ඉන් 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

තදුයටමන ඳහල්ත කිරීභට ිනටින ශමුන් 

ංයහ 223 ක් වී තිබුණි. 

ඳහර පිහිටි ුඩභ විධිභත් ඳයහ 

ගනොගළනීභ  

ගතල්ගදණිඹ වහ ගදනුය ශහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහරරට අඹමන ඳහල් 183 කින් ඳහල් 

121  ඉඩේ නීතයහනුකර ඳශහමන 

අධයහඳන ගදඳහර්තගේන්තු ගත ඳයහ 

ළනීගේ ටයුතු භහගර චිත ර්ඹ අන් 

න ගණටමන  අන් ය ගනොතිබුණි. 

දීර්ඝකහලීන එකභ ඳහග්ව ගේඹ 

කයන ගුරුරුන්  

2007 ගදළේඵර් 13 දිනළති අං 2007 20 

දයන අධයහඳන අභහතයහංලගේ නක්රගල්ඹ 

ප්රහය ගුරුරුන් වහ ඩහමන ඳවසු 

ඳහල් ර්ඹට අඹමන ඳහර උඳරිභ ගේහ 

හරඹ ර් 06 ක් වහ ඳවසු ඳහල් ර්ඹට 

අඹමන ඳහර උඳරිභ ගේහ හරඹ ර් 08 

ක් ගණඹ යුතු තිබුණි. එගවමන ඳශහමන බහගව 

ශහඳ අධයහඳන හර්ඹහර 04  ඳහල් 215 

 ගුරුරුන් 764 ගදගනකු ර් 9  ිනට 

ර් 27 ක් දක්හ හර ඳයහඹ 

ප්රභහාඹන්ගන් එභ ඳහගල් ගේඹ 

යමින් ඳතින ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ.   

අනුභත මාභහ ුක්භහ ඳහ්ව කහර්ඹ 

වහඹකයින් අනුයුක්ත රීරිභ   

භවනුය දිස්රික්ගේ ශහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහර අතරින් ේගඳොශ ශහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහරඹ වළය අගනකුමන ශහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහර 5 ක් ඹටගමන ඇති ඳහල්ර, ඳහල් 

හර්ඹ වහඹිනන් අනුභත සීභහ ඉක්භහ 

අනුයුක්ත ය තිබුණි. ගතල්ගදණිඹ ශහඳ 

අධයහඳන හර්ඹහරගේ ඇති ඳහල්ර 

ඳභාක් 98 ගදගනකු අනුභත සීභහ ඉක්භහ  

අනුයුක්ත ය තිබුණි. ඳහල්ර අනුභත 
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සීභහ ඉක්භහ අනුයුක්ත ය තිබුණු හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ පුයප්ත ඳහඩු ඇති ඳහල්රට 

අනුයුක්ත කිරීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 

අනුභත සීභහ ඉක්භහ අනුයුක්ත ය තිබුණු 

ඳහල්ර, ඳහල් හර්ඹ වහඹකින් 74 

ගදගනකු, පුයප්ත ඳහඩු ඳතින ඳහල්රට 

අනුයුක්ත කිරීභ ගනුට අනුභත සීභහ 

ඉක්භන ඳරිදි ඳහල්රට අනුයුක්ත ය 

තිබුණි.  

ගත්වගදණිඹ දිසත්රික් ගය වග්ව න 

ගගොඩනළගිලි ංකීර්ණඹ ුදිරීරිභ  

ගශීයඹ වහ ගණගශීයඹ අයමුදල් ගඹොදහ 2014 

ර්ගේ දී ආයේබ ය  2017 අගප්රේල් 11 දින 

ගණෘත යන රද ගතල්ගදණිඹ දිස්රික් මලි 

ගය වගල් න ගොඩනළගිලි ංකීර්ාගේ 

ිනගණල් ඉදිකිරීේ ඳරීක්හ කිරීගේ දී ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ. 

 ගොන්ත්රහමනරු භඟ ඇති ය ගන 

තිබුණු ගිගණසුභ වහ ඳසු යන රද 

ගොන්ත්රහමන හරඹ දීර්ක කිරීේ අනු 

2015 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට 

ඉදිකිරීේ ටයුතු අන් ය 

ගොඩනළගිල්ර බහයදිඹ යුතු තිබුණි. 

2017 ගනොළේඵර් 30 දින න ගණටමන, 

ගොඩනළගිල්ර බහය දී ගව  ගොන්ත්රහමන 

හ රඹ දීර්ක ය ගව   ගනොතිබුණු 

ඵළගණන් ගිගණසුභ ප්රහය දිනට 

රු.92,502 ඵළගින් දින 473  ප්රභහදඹ 

ගනුගන් ප්රභහද හසතු අඹ ය ගන 

ගනොතිබුණි.  

 

 එශම තිබුණු ගොන්ත්රහමන ගිගණසුභ අනු 

ගොන්ත්රහමනතු නිඹමිත ඳරිදි බහයදුන් 

දින ිනට දින 365  නඩමනතු හරඹ නිභ 

වීගභන් ඳසු යහ මන මුදල් නිදවස ශ 

යුතු තිබුාමන, ගොන්ත්රහමනතු අන් 

ය ගොඩනළගිල්ර 2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට බහය ගනොදී තිබිඹදී 2016 

ගදළේඵර් 23 දින  රු.මිලිඹන 18.50  

යහමන මුදර ගොන්ත්රහමනරු ගත 

ගහ තිබුණි. 

 

 ලරයහහය ංකීර්ාඹ ඉදිකිරීභ වහ 

අමනතිහයේ ගොට ඳහ කි.මී. 03 ක් 

දුයට එභ ඳස ගන ගොස ඉමන කිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 2.13 ක් 

ගොන්ත්රහමනරු ගත ගහ තිබුණි. එභ 

ඳස ගය වර ඉදිරිපිට ව ඊට 

ආන්නගේ පිහිටි ගතල්ගදණිඹ ජහති 

ඳහල් ක්රීඩහ පිටිඹ පියවීභ වහ 

ගඹොදහගන තිබුණු ඵ ගබෞති 

ඳරීක්හගව දී අනහයාඹ ගණඹ. ඒ 

ගගයහි අධහනඹ ගඹොමු ගනොය ඳස 

ප්රහවනඹ ගනුගන් ගොන්ත්රහමනරු 

ගත ගවීේ ය තිබුණි.  

 න ගය වල් ංකීර්ාගේ 

නහනහභයරට ටල් ඵහර්, බුරුසු 

ැකවුේ වහ ගප්රේඳර් ගව ල්ඩර් ආදී ර් 5 

ට අඹමන උඳහං ගණ ශ ඵ වන් 

ය රු.237,510 ක් ගොන්ත්රහමනරු 

ගත ගහ තිබුණි. නමුමන එභ උඳහං 

ගණය ගනොතිබුණු ඵ ක්ගේත්ර 

ඳරීක්ාගේදී අනහයාඹ ගණඹ. 

 

 ගොඩනළඟිලි ංකීර්ාඹ ගණපතභමන ඳරිදි 

බහයදීභට ගඳය එහි අබයන්තය ගණදුලි 

ැකවළන් ඳශධතිගේ ඳතින ගද  නිහ 

2017 අග සතු 11 දින න ගණට ගණදුලි 

බුබුලු 101 ක් ක්රිඹහ ගණයහිත වී තිබුණි.  

 

 ගොඩනළඟිලි ළරළසභ භළදදුේඵය 

ප්රහගශීයඹ බහගන් අනුභත යහ ත 

යුතු තිබුාමන, 2017 ගදළේඵර් 31 දින 

න ගණට ද ගොඩනළඟිලි ළරළසභ අනුභත 

ය ගන ගනොතිබුණි. ගේ නිහ ඉදිය 

තිබුණු ගොඩනළගිල්ර අනය ඉදි 

කිරීභක් ගර නිරීක්ාඹ ගණඹ. 
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කුගඩු ගය ගීන් වහ ුදිකශ හඹන 

භධයසථහනඹ 

ගණල්මු ප්රහගශීයඹ ගල්ේ ගොට්ධහලගේ 

කුඩු ගය ගීන් 1200 ක් ඉක්භහ ිනටින 

ඵමන, එභ තමනමනඹ ශක්හ ළනීභ වහ 

ගෞය වහ ගශීයඹ ෛදය අභහතයහංලඹ 

ගණිනන් රු.මිලිඹන 41.46  ප්රතිඳහදන රඵහ දී 

නවීන ඳවසුේලින් භන්ගණත හඹන 

භධයසථහනඹක් ඉදි ය 2017 භහර්තු 13 න 

දින භවජන අිනතිඹට ඳමන ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට එභ 

ෛදය ඒඹ භධයභ ඳශහමන බහට 

ඳයහ තිබුාමන, අදහශ ෛදයරුන් 

ගනොභළතිමින් එභ ගොඩනළගිල්ර කිිනදු 

ප්රගඹ ජනඹට ගනොගන හ දභහ තිබුණි. 
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 දකුණු ඳශහත් බහ 

දකුණු ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 27,426 ක් යජගේ 

ප්ර දහනලින් වහ අබයන්තය භහර්ලින් 

රු.මිලිඹන 8,159 ක්ද , ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 35,585  ආදහඹේ ඇසතගේන්තු 

ය තිබුණි. එභ ආදහඹමින් රු.මිලිඹන 

29,180 ක් පුනයහර්තන ගණඹදේ ලගඹන්ද, 

රු.මිලිඹන 9,116 ක් මරධන ගණඹදේ 

ලගඹන්ද උඳගඹ ජනඹ කිරීභට 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. ඒ අනු, 2017 

ර්ගේදී යජගේ ප්ර දහන භඟින් රු.මිලිඹන 

26,177 ක්ද, අබයන්තය භහර් භඟින් 

රු.මිලිඹන 8,793 ක්ද ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 34,970  ආදහඹේ ැකසය 

තිබුණි.  2017 ර්ගේදී පුනයහර්තන 

ගණඹදභ රු.මිලිඹන 28,900 ක් වහ මරධන 

ගණඹදභ රු.මිලිඹන 5,648 ක් ලගඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 34,548 ක් උඳගඹ ජනඹ 

ය තිබුණි. ගේ අනු ගණඹදභ ඉක්භ ව 

ආදහඹභ රු. මිලිඹන 422 ක් වී තිබුණි.  

 

දකුණු ඳශහමන බහට  අදහශ 2017  

ර්ගේ ිනදුයනු රළබු ගණානගේදී  

අනහයාඹ වු  ළදමන  ගණාන 

නිරීක්ාඹන්    ඳවත දළක්ගව. 

 

ආදහඹම් රැසරීමභ  

 
භහගර චිත ර්ඹ ආයේබගේදී ආදහඹේ 

ංගක්ත 07 ක් ඹටගමන එතු රු.මිලිඹන 

880.5  ආදහඹේ හිඟහිට තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ ගනුගන් එභ ආදහඹේ 

ංගක්ත 7 න් රු.මිලිඹන 419.7  ආදහඹේ 

ැකසකිරිභට අගප්ත ක්හ ය තිබුණි. ඒ අනු 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 1,300.2 

 ආදහඹේ ැකසශ යුතු තිබුණි. නමුමන 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණට 

රු.මිලිඹන 122.8  ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී ැකසශ යුතු තිබුණු 

අදහඹගභන් ැකසශ ආදහඹභ වහ නිදවස 

කිරීේ, වය නිගවදන වහ දඩ ළරළප ගණට 

භහගර චිත ර්ඹ අහන න ගණට 

රු.මිලිඹන 873.4  හිඟහිටි ආදහඹේ 

ඳළළතුණි.    

 

ෛදය නිර නිහඹ අළුත්ළඩිඹහ  

 

අමුගොඩ භධයභ ගඵගවමන ලහරහගව ෛදය 

නිර නිහ අළුමනළඩිඹහ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 1.41 ක් ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. 2012 ඔක්ගත ඵර් 18 දිනට ගඳය එභ 

ඉදිකිරීභ නිභ කිරීභට එඟ වී භෘශපත 

මිතිඹක් භඟ 2012 අග සතු 03 දින 

දකුණු ඳශහමන ප්රධහන අභහතය ව මුදල් වහ 

ක්රභ ේඳහදන, නීතිඹ වහ හභඹ, ඳශහමන 

ඳහරන,ප්රහවන, ගෞය වහ ගශීයඹ ෛදය, 

ංනහය ව ඉංජිගන්රු ගේහ අභහතයහංලඹ 

භඟ ගිගණසුභට එශම තිබුණි. 2012 

ගනොළේඵර් 17 දින න ගණට රු.මිලිඹන 1.26 

ක් ගොන්ත්රහමනරු ගත ගහ තිබුණි. 

2017 ගනොළේඵර් 17 දින න ගණටමන 

ර්භහන්තඹ නිභ ය බහයදී ගනොතිබුණු අතය 

ගිගණසුභ ඳරිදි හර්ඹහධන ඵළඳුේයඹ 

රඵහගන ගනොතිබුණි. භෘශපත මිතිගේ 

බහඳතියඹහගේ අමනන ගනමන අගඹකු 

ගණිනන් ගඹොදහ බිල්ඳමන ඉදිරිඳමන ය තිබුණි. 

 

ගකොන්ත්රහත්කරු ගත යහ ගළනීභට ප්රථභ 

ගකොන්ත්රහත්කරු ළඩ ආයම්බ රීරිභ 
  

දකුණු ඳශහමන ප්රධහන අභහතය ව මුදල් වහ 

ක්රභ ේඳහදන, නීතිඹ වහ හභඹ, ඳශහමන 

ඳහරන,ප්රහවන, ගෞය වහ ගශීයඹ ෛදය, 

ංනහය ව ඉංජිගන්රු ගේහ,අභහතයහංලඹ 

2017 ගනොළේඵර් 16 දින ර්භහන්ත 06 ක් 

දවහ කිහිඳ ගදගනකුගන් රංසු ළහ 

තිබුණි. එභ ර්භහන්තර ඇසතගේන්තුත 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 30.75 ක් වී තිබුණි. 
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අදහශ ගොන්ත්රහමනරුන්ට ගොන්ත්රහමනතු 

ප්රදහනඹ කිරිභට ප්රථභ 2017 ගනොළේඵර් 29 

දින ිනට ගදළේඵර් 11 දින දක්හ හර 

ඳයහඹ තුශ ගොන්ත්රහමනරු ගණිනන් ඉදිකිරීේ 

ටයුතු ආයේබ ය තිබුණි. 2017 

ගදළේඵර් 15 දින ර්භහන්ත 06 ක් වහ 

එභ ගොන්ත්රහමනරුගකු ගත 

ගොන්ත්රහමනතු ප්රදහනඹ ය ඔහු භඟ 

ගිගණසුේරට එශම තිබුණි. ර්භහන්ත 06 

අධීක්ාඹද ගණපතභමන ඳරිදි ිනදු ය 

ගනොතිබුණු ඵ අනහයාඹ ගණඹ. 

 

ඳශහත් නළඟුභ ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගත් ක්රිඹහත්භක කශ යහඳෘති   
 

2014 ර්ගේ ඳශහමන නළගුභ ංර්ධන 

ළඩටවන ඹටගමන යහඳෘති 08 ක් 

ක්රිඹහමනභ ය ඒ වහ රු.මිලිඹන 127.63 

ක් ළඹ ය තිබුණි. එභ යහඳෘති 08 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

භවජන අලයතහ වහ ගඹොදහ ගන 

ගනොතිබුණි. ගභභ යහඳෘති ක්රිඹහමනභ 

කිරිගේදි යජගේ ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල 

ංග්රවඹට අනුකුර න ගර අමනතිහයේ 

ගවීේ කිරීභ ව අමනතිහයේ සුයක්ා වහ 

හර්ඹහධන සුයක්ා රඵහ ළනිභද ිනදු ය 

ගනොති බුණි. එගභන්භ ඉදිකිරිේර ඳළළති 

අඩුඳහඩු නිළයදි ගනොකිරිේ ව ඇතළේ ළඩ 

ගොටස නිඹමිත ප්රමිතඹට ඉදිය 

ගනොතිබුණු අතය යහඳෘති ක්රිඹහමනභ 

කිරිගේදී නිින අධීක්ාඹක් ද ිනදු ය 

ගනොතිබුණි. තද, පුර් අනුභළතිඹ රඵහ 

ළනීගභන් ගතොය උඳ ගොන්ත්රහමන රඵහ දීභ 

ද ිනදු ය තිබුණි. භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන එභ යහඳෘති 08 භගින් 

භවජන අලයතහ ඉටු ය ගනොතිබුණි.  

 

නිභ ගනොකශ යහඳෘති 
   

ඵශගශභ භහකුරුගොඩ තරුා ක්රීඩහ 

ංකීර්ාඹ ඉදිකිරීගේ ටයුතු 2001 ර්ගේ 

ිනට 2018 ර්ඹ න ගණටමන ිනදු ගගයමින් 

ඳළළතුණි. එභ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ 

යහඳෘතිඹ ගනුගන් රු.මිලිඹන 81.76 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. නමුමන යහඳෘතිගේ ළඩ 

ටයුතු අතයභ නතය ය තිබුණි. අදහශ 

ඉදිකිරීේ ිනදු ශ ශ්රී රංහ යුධ වමුදහ 

ඉංජිගන්රු ගේහ ගයජිගේන්තු 2018 භළින 

01 දින ිනට ඉදිකිරීේ ටයුතු නතහ ළඩ 

බිගභන් ඉමනවී තිබුණි. නිභ ශ ළඩ 

ගොටසර ආයක්හ පිළිඵ ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. ඒ අනු ර් 17  හරඹක් 

ත වීගභන් ඳසුද අදහශ යහඳෘතිගේ 

අගප්ත ක්ෂිත ප්රතිපර රඵහ ළනීභට ගනොවළකි ගණ 

තිබුණි.  

 

ඳහ්ව ගඳොත්, ඵෆේ වහ උඳකයණ සිසුන් 

ගත ගඵදහ ගනොදීභ 
  

දකුණු ඳශහමන බහගව අධයහඳන, ඉඩේ වහ 

ඉඩේ ංර්ධන, භවහභහර් වහ ප්රෘමනති 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් 2016 වහ 2017 ර්රදී 

එතු රු.මිලිඹන 15.27 ක් ළඹ ය ඳහල් 

ිනසුන් ගත ගඵදහදීභ වහ  ඳහල් ගඳොමන, 

ඵෆේ වහ උඳයා මිරදී ගන තිබුණි. 2018 

අගප්රේල් 30 දින න ගණටමන එභ ගඳොමන වහ 

උඳයා ඳහල් ිනසුන් ගත ගඵදහ ගනොදී 

අභහතයහංලගේ වහ ඳශහමන අධයහඳන 

හර්ඹහරර යහ ගන තිබුණි.  

 

විධිවිධහනරට ඳටවළනි නිරධහමන් 

ගේගේ අනුයුක්ත රීරිභ  
 

2015 අග සතු 21 දිනළති ශ්රී රංහ 

ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ අං 

1928 28 දයන  අතිගණගලේ ළට් ඳත්රඹ 

භඟින් ඳරයන රද ශ්රී රංහ අධයහඳන 

ඳරිඳහරන ගේගේ යසථහ ංග්රවඹට 

අනු ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගේ 

II වහ III  ගශ්රේණිගේ ගණගලේ ගේ 

ංයහට අඹමන තනතුයක් දයන 

නිරධහරිගඹකුට හභහනය ගේ ංයහට 

අඹමන තනතුයක් 
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දළරිඹ ගනොවළකි අතය, හභහනය ගේ 

ංයහට අඹමන තනතුයක් දයන 

නිරධහරීගඹකුට ගණගලේ ගේ ංයහට 

අඹමන තනතුයක් දළරිඹ ගනොවළකිඹ. නමුමන 

එභ ගණපතගණධහනරට අනුකර ගනොගණ දකුණු 

ඳශහමන අධයහඳන ගදඳහර්තගේන්තුගව 

හභහනය ගේ ංයහට අඹමන තනතුරු 

03  ගණගලේ ගේ ංයහට අඹමන 

නිරධහරින් 39 ගදගනකුද, ගණගලේ ගේ 

ංයහට අදහශ තනතුරු 02  හභහනය 

ගේ ංයහට අඹමන නිරධහරීන් 20 

ගදගනකු, සථීය වහ ළඩඵළලීගේ, ළඩ 

ආයාඹ කිරීගේ ඳදනභ භත ගේගේ 

ගඹොදහ ගන තිබුණි. එගේභ ශ්රී රංහ 

අධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගේ ගණගලේ 

ගේඹට අදහශ නිගඹ ජය  වහය අධයහඳන 

අධයක් තනතුය වහ හභහනය ගේ 

ංයහට අඹමන නිරධහරීන් 47 ගදගනකු 

සථීය ලගඹන් ඳමන ය තිබුණු අතය, ඉන් 

නිරධහරීන් 27 ගදගනකු හභහනය ගේ 

ංයහට අදහශ තනතුරුර ළඩ ඵළලීගේ   

යහජහරී ඉටු කිරිගේ ඳදනභ භත ඳමන ය 

තිබුණි.  

  

ඳශහත් බහගේ ගතොයතුරු ඵහහිය 

ඳහර්ලඹන් විසින් ගභගවඹවීභ 
 

දකුණු ඳශහමන හර්මි ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් ර්භහන්ත ගතොයතුරු ඳශධතිඹක් 

නිර්භහාඹ ය ළනිභ වහ 2012 ර්ගේ 

ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ එතු රු.මිලිඹන 

4.33 ක් ළඹ ය තිබුණි. ගතොයතුරු ඳශධතිඹ 

නිර්භහාඹ යන රද ආඹතනඹට ඳභාක් 

ඳශධතිගේ ගභගවයුේ ටයුතු ිනදු කිරිභට 

වළකිඹහ ඳළතිභ ව අපතහරිඹට අලය 

ඳරිදි ඳශධතිඹ ඹහමනහලින කිරීභට 

වළකිඹහක් ගනොතිබුණි. ගේ අනු ඳශහමන 

බහට අඹමන ගතොයතුරු ඵහහිය ආඹතනඹක් 

ගණිනන් ගභගවඹවීභට අසථහ දකුණු ඳශහමන 

හර්මි ංර්ධන අපතහරිඹ ගණිනන් රඵහ දී 

තිබුණි.  

තලුන්න ආදර්ල රීරි ග ගගොවිඳර 

ආයම්බ ගනොරීරිභ  
 
මනමන නිසඳහදන වහ ගෞය 

ගදඳහර්තගේන්තුට අඹමන තලුන්න ඳට්ටි 

භධයසථහනඹ ආදර්ල කිරි  ගොගණඳරක් 

ඵට ඳමන කිරිභ වහ 2015 ර්ගේ ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ රු.මිලිඹන 8.25 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  නිහඹක්, ජර ටළංකි, 

ගභ ටර් හභයඹක්, ආයක්ෂිත ළට, ගේ 

නිහඹක්, ළි වහ ගඳොේඳහහයඹ ඉදි කිරීභ 

වහ එභ ගණඹදේ ිනදු ය තිබුාමන, කිරි 

ගොගණඳර ආයේබ කිරීභ වහ අලය මුලි 

හධ න තෘා, ජරඹ ව භහන ේඳමන 

ගනොභළතිගණගභන් ගොගණඳගරහි ගභගවයුේ 

ටයුතු ආයේබ කිරීභට ගනොවළකි ගණ තිබුණි. 

ගේ අනු ආදර්ල කිරි ගොගණඳර ආයේබ 

කිරීභ වහ ළඹ ශ මුදලින් භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන ප්රතිපර අමනය 

ළනීභට ගනොවළකි වී තිබුණි.  

භත්ය ඇසිත්තන් ඇඟි්වරන් දක්හ 

ර්ධනඹ රීමගම් යහඳෘතිඹ. 
  

භමනය ඇිනමනතන් ඇඟිල්රන් දක්හ 

ර්ධනඹ කිරිගේ යහඳෘතිඹ වහ රිදිඹභ 

මනමන ගොගණඳරට අඹමන ඉඩගභන් 

ගවක්ටඹහර් 0.0818  ගොට ගඳොකුණු 

09 ක් ඉදි කිරිභ, මුය නිහඹක් ඉදි කිරිභ 

ව ඵවුයඹක් මිරදි ළනීභ වහ 2015 

ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ අන් න ගණට 

රු.මිලිඹන 27.48 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

යහඳෘතිගේ ගභගවයුේ ටයුතු ආයේබ 

කිරීභට ටයුතු ය ගනොතිබුණි. ඒ අනු 

ගභගවයුේ ටයුතු ිනදු කිරීභ පිළිඵ 

ළරළසුේ පිලිගඹර කිරීභකින් ගතොය 

රු.මිලිඹන 8.06 ක් ගණඹදේ ය භමනය 

ඇිනමනතන් ප්රහවනඹට ඵවුයඹක් මිරදී 

ගන තිබණි.   
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භහතය දිසත්රික්කගේ ඳශහත් භහර්ග වහ 

නිභ ගනොව භහර්ග ංර්ධන යහඳෘතිඹ   
 

දකුණු ඳශහමන භහර් ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් 2011 ර්ගේ ිනට ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණු ඉවත වන් යහඳෘතිඹ ගනුගන් 

ඒබීසී (ABC) මිශ්ර ල් මිරදී ළනීගේ 

ප්රේඳහදනඹ ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් 

අඩුඳහඩු ආනහයාඹ ගණඹ. 

 

 යහඳෘතිගේ ළඩි දියුණු යන රද 

භහර්රට අදහශ අනුභත ප්රභහා 

ඳත්රරට අනු අලය ඒබීසී (ABC) 

මිශ්රල් කියුබික් මීටර් 128602 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 556.10 ක් ළඹ න ඵ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. ඒ අනු යජගේ 

ප්රේඳහදන භහර්ග ඳගශල ංග්රවගේ 

2.7.2 භහර්ග ඳගශලඹ ප්රහය එභ 

ප්රේඳහදන ටයුතු අභහතය භණ්ඩරඹ 

ගණිනන් ඳමනයනු රඵන ප්රේඳහදන 

මිටුක් ගණිනන් ිනදු ශ යුතු තිබුණු 

නමුමන අභහතයහංලගේ ප්රේඳහදන මිටු 

ගණිනන් ප්රේඳහදන ටයුතු ඉටු ය 

තිබුණි. 

 

 ගභභ යහඳෘතිගේ මිශ්ර ල් ළඳයීභ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු වී තිබුණු අක්රමිතහ 

ේඵන්ධගඹන් ගණාන ගණභසුභක් 

නිකුමන ය තිබුණි. ඒ ේඵන්ධගඹන් 

ඳරීක්හ ය හර්තහ කිරීභ වහ දකුණු 

ඳශහමන අබයන්තය ගණාන අධයක් 

ප්රධහන ගල්ේ ගණිනන් ඳමන ය තිබුණි. 

ඔහුගේ හර්තහ අනු නිරධහරීන් ගණිනන් 

එතු රු.මිලිඹන 14.47  මුරය 

ඳහඩුක් ිනදු ය තිබුණු ඵ අනහයාඹ 

ය ගන තිබුණි.  

 

 ගභභ යහඳෘතිඹ ඹටගමන නීති, රීති වහ 

ගයගුරහිනරට අනුකර ගනොවී ටයුතු 

ය යජඹට මුරය ඳහඩුක් ිනදු ශ 

නිරධහරින් ේඵන්ධගඹන් ගණනඹ 

ක්රිඹහභහර් ගන ප්රධහන ගල්ේ ගත 

හර්තහ යන ගර අභහතයහංලගේ 

ගල්ේයඹහට 2016 ගනොළේඵර් 10 

දින දන්හ තිබුාමන, 2018 අගප්රේල් 30 

දින න ගණටමන ඒ ේඵන්ධගඹන් ගණනඹ 

පිඹය ගන ගනොතිබුණි.   
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 උතුරු ඳශහත් බහ 
 
උතුරු ඳශහමන බහට 2017 ර්ඹ වහ 

රු.මිලිඹන 27,331  ආදහඹභක් 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණු අතය එඹ යජගේ 

ප්රදහන රු.මිලිඹන 23,854 කින් වහ ගනමන 

අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 3,477 

කින් භන්ගණත වී තිබුණි.  භහගර චිත 

ර්ගේ පුනයහර්තන ගණඹදභ ගර 

රු.මිලිඹන 20,575 ක්  වහ මුරධන ගණඹදභ 

ගර රු.මිලිඹන 6,776 ක් ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 27,351 ක් ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී යජගේ 

ප්රදහනලින් රු.මිලිඹන 23,149 ක් වහ 

අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 3,564 ක් 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 26,713  

ආදහඹේ ලගඹන් රළබී තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණට පුනයහර්තන ගණඹදේ 

ගර රු.මිලිඹන 20,989 ක් වහ මරධන 

ගණඹදේ ලගඹන් රු.මිලිඹන 3,055 ක් 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 24,044 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  

භහගර චිත ර්ගේදී ඳශහමන බහ 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරික්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

ප්රගඹ ජනඹට ගනොගත් ගගොඩනළගිලි 

උතුරු නළගනහිය ඳශහමන ගේහ ළඩිදියුණු 

කිරීගේ යහඳෘතිඹ (North East Local 

Services Improvement Project) භඟින් 

නළගනහිය ඳශහගමන දුය ඵළවළය වහ අඩු 

ජනවනඹක් ිනටින භන්නහයභ මුහලි, 

ඵටහිය භන්ගමනින වහ පුතුක්කුඩිඹහරුප්ත පු 

ප්රහගශීයඹ  බහ ඵර ප්රගශල තුශ රු.මිලිඹන 

159.3  මුළු පිරිළඹකින් ඉදිශ හප්ත පු 

ංකීර්ා, ඵස නළතුේගඳොශල්, ශභහ 

උදයහන වහ හර්ඹ භණ්ඩර නිර නිහ 

ංර්ධන ළඩ 11 ක් ර් 4 ට ළඩි 

හරඹක් නිසහර්ඹ ඳළතුණි. තද, 

රු.මිලිඹන 44.5  පිරිළඹකින් නල්ලර් 

ප්රහගශීයඹ බහ ප්රගශලඹ තුශ ඉදිශ ෘවසථ 

ක්රීඩහ පුහුණු භධයසථහනඹ වහ ංසෘති 

ලහරහ අදවස ශ ඳයභහර්ථ වහ බහගණතහ 

කිරීභ ගනුට 2014 ර්ගේ ිනට ගනමන 

ඳයභහර්ථ වහ බහගණතහ ය තිබුණි. 

උතුරු ඳශහමන බහගව අයමුදල්ලින් 

රු.මිලිඹන 60.2  පිරිළඹකින් ඉදිශ 

ගශගඳොරල්, හවන ගේහ කිරීගේ 

භධයසථහන, යම ක්රීඩහ භධයසථහන, හවන 

යහ ළනීගේ සථහන වහ ප්රහගශීයඹ ගය වල් 

ගොඩනළගිලි ආදිඹ ර් 1 ිනට ර් 3ක්  

දක්හ හරඳරිච්ගේදඹක් නිසහර්ඹ 

ඳළතුණි. 

නියවු්ව ගනොකශ අග්රිභ 

භන්නහයභ දිස්රික්ගේ ගින්ගනන් ගණනහල ව 

ඳයා ගශගඳොරල් හිමි ගශඳුන්ට න්දි 

ගවීගේ ඳයභහර්ථගඹන් ඳශහමන ඳහරන 

ගදඳහර්තගේන්තුට 2012 ර්ගේදී නිදවස 

ශ රු.මිලිඹන 6  අග්රිභගඹන් රු.මිලිඹන 

4.87 ක් භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන නියවුල් ය ගනොතිබුණි. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් අදහශ අපතහරිඹ ගණිනන් 

ගතන ඳහර්ලඹන්ට ගව මුදල් ර් 5 ට 

ඳසුමන අඹය ළනීභට ක්රිඹහභහර් ගන 

ගනොතිබුණි. 

NELSIP යහඳෘතිගඹන් සිදු ව මුද්ව 

ංචහ 

ළල්ගටිතුගයින නය බහ වහ 

ගඳොිනන්ට්ගප්ත දුරු ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් 

භහර් වහ ගශගඳොරල් ඉදිකිරීගේ 

ළඩරදී රු.මිලිඹන 4.348  මුදල් 

ංනහක් ිනදු වී තිබුණු ඵ උතුරු 
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ඳශහමන බහගව ගණභර්ලනඹකින් ඳසු 

අනහයාඹ වී තිබුණු අතය නළගනහිය 

ප්රහගශීයඹ ගල්ේයඹහට හර්තහ ය තිබුණි. 

තද ගේ ේඵන්ධගඹන් නළගනහිය ඳශහමන 

ප්රධහන ගල්ේයඹහ ගණිනන් මිටුක් 

ඳමනය තිබුණු අතය ගණභර්ලනඹ නිභකිරීභට 

ඳශහමන අයමුදලින් රු.මිලිඹන 1.55 ක් ගහ 

තිබුණි. ගගේ නමුමන, ගේ ේඵන්ධගඹන් 

ටයුතු කිරීගේ ප්රභහදඹ ර් 3 ට ඩහ 

ළඩි ගණඹ. 

වඳුනහගත් ඳහඩු 

උතුය ඳශහගමන ගදඳහර්තගේන්තු 4  ර් 

ගද ිනට ර් 8  හරඳරිච්ගේදඹ තුශ 

ිනදු ව රු.මිලිඹන 48.5 ක් ටිනහ අිනතභ 35 

 ගණනහලවීේ ේඵන්ධගඹන් ඳශහමන මරය 

නිගඹ  අං 70(5) ප්රහය ටයුතු ය 

ගනොතිබුණි. 

ත්කම් උඳගඹ ජනඹ 

ලිහභේ දකුා ප්රහගශීයඹ බහ ගණිනන් 

ඳවුල් 30 ට නිහ ගඹ ජනහ ක්රභඹක් 

ඉදිකිරීභ වහ ඳර්නස 680  ප්රභහාඹකින් 

යුතු ඉඩභක් රු.මිලිඹන 3.24  ළඹය  

2000 අගප්රේල් 5 දින මිරදී ගන තිබුණි. 

ගගේ නමුමන, ගභභ ගශඳගරහි අිනතිඹ 

ේඵන්ධගඹන් ගතන ඳහර්ලඹක් ගණිනන් 

2002 ගදළේඵර් 24 දින නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් 

ළනීභ නිහ ගභභ ඉඩභ ඵරහගඳොගයොමනතු ව 

ඳයභහර්ථ වහ ගඹදවීභකින් ගතොය 

නිසහර්ඹ තළබීභට ඉඩවළය තිබුණි.  
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ඹම ඳශහත් බහ 

ඹම ඳශහමන බහ ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 22,266 ක් යජගේ 

ප්රදහන භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් 

රු.මිලිඹන 8,652 ක්ද ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 30,918  ආදහඹේ ඇසතගේන්තු 

ය තිබුණි. 2017 ර්ගේදී පුනයහර්තන 

වහ මුරධන ගණඹදේ ගර පිළිගලින් 

රු.මිලිඹන 30,918 ක් වහ රු.මිලිඹන 10,971 

ක් ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 41,889  

ගණඹදේ ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ගේදී යජගේ ප්රදහන භඟින් 

රු.මිලිඹන 28,772 ක්ද අබයන්තය භහර් 

භඟින් රු.මිලිඹන 8,091 ක්ද ලගඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 36,863  ආදහඹේ 

ැකසය තිබුණි. පුනයහර්තන ගණඹදභ 

රු.මිලිඹන 28,806 ක් වහ මරධන ගණඹදභ 

රු.මිලිඹන 6,650 ක් ලගඹන් රු.මිලිඹන 

35,456 ක් උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි.  

 

ඹම ඳශහමන බහ ගණිනන් භහගර චිත 

ර්ගේදී ඉටු ශ හර්ඹබහයඹන් 

ේඵන්ධගඹන් ිනදු ශ නිඹළදි ගණාන 

ඳරීක්ාරදී අනහයාඹ වු ළදමන 

ගණාන නිරීක්ාඹන් ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දළක්ගව. 

 

සථහය තළන්ඳතුර මුද්ව ආගඹ ජනඹ 

රීමභ  

 

ප්රධහන අභහතයහංලඹ ඹටගමන ඳශහමන බහ 

ගණිනන් ප්රඥසප්ත ති භගින් සථහපිත ය තිබුණු 

ආඹතනරට රඵහ දුන් ප්රතිඳහදන වහ ැකසශ 

ආදහඹගභන් භවජන ඹවඳත ගනුගන් ඉටු 

ශ යුතු හර්ඹබහයඹන් ඉටු ගනොය 

රු.මිලිඹන 102.59 ක් ඵළංකුර සථහය 

තළන්ඳමන ගිණුේර ආගඹ ජනඹ ය තිබුණි.   

ගනත් ගේහන් වහ ගුරුබතුන් 

මුදහවළමභ 
 
ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආඹතන ංග්රවගේ V න ඳරිච්ගේදගේ 

2.5.1 න්තිඹ ප්රහය යජගේ ගේගේ 

තනතුයක් දයන නිරධහරිගඹකු ගනමන 

ගේඹට අවුරුදු 02 ට ළඩි හරඹට 

මුදහ වළරීභ ගනොශ යුතු තිබුණි. නමුමන 

ඹම ඳශහගමන ගුරුබතුන් 50 ක් සගවච්ඡහ 

ඵරහඹන්හි ක්රීඹ ගේඹ වහ මුදහ වළය 

ර් 02  හරඹ අන් වී තිබුාමන, 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන එභ 

ගුරුබතුන් නළත ගුරු ගේඹට හර්තහ ය 

ගනොතිබුණි. එභ ගුරුබතුන්ට 1991 ර්ගේ 

ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ එතු රු.මිලිඹන 

107.42  ළටුප්ත  ඹම ඳශහමන අධයහඳන 

ගදඳහර්තගේන්තුගන් ගහ තිබුණි.  
 

අධයහඳනඹට අලය ම්ඳත්ර 
ඌනතහඹ 

 
ඹම ඳශහත තුශ ඳහල් 791  ශිය ගඩස 

31,667 ක්ද, ශිය පුටු 32,089 ක්ද, ගුරු 

ගේ 5,440 ක් වහ  ගුරු පුටු 7,046  

ඌනතහ ඳතින ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන එභ 

අලයතහඹන් ඉටු කිරීගේ ටයුතු 

භන්දහමී ිනදු යමින් ඳළළතුණි.  
 

හ දළම ඳහ්ව  

ඳසුගිඹ ර් 22  ඳභා 

හරඳරිච්ගේදගේදී  ඹම ඳශහත තුශ ඳහල් 

67 ක් හ දභහ තිබණි. එභ ඳහල්ලින් 

ඳහල් 43 ක් කිිනදු පරදහයී හර්ඹඹක් වහ 

ගඹොදහ ගන ගනොතිබුණි.  
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අනුභත ගනොකශ තනතුරු වහ ඵහ 

ගළනීභ  
ශභනහයා ගේහ ගදඳහර්තගේන්තු 

භඟින් අනුභත ය ගනොතිබුණු තනතුරු 05 

ක් වහ ඹම භහන ේඳමන ංර්ධන 

අපතහරිඹ ගණිනන් 16 ගදගනකුට සථිය ඳමනවීේ 

රඵහ දී තිබුණි. 2014 ඔක්ගත ඵර් 24 දින ිනට 

2017 ගදළේඵර් 31 දින දක්හ හරඹ තුශ 

එභ නිරධහරීන්ට එතු රු.මිලිඹන 19.57 

 ළටුප්ත  වහ දීභනහ ගහ තිබුණි. 
 

අඹගණඹ යුතු ාඹ මුදල් 

ඹම භහන ේඳමන ංර්ධන අපතහරිඹ 

ගණිනන් ගණගණධ යහඳෘති භගින් ප්රතිරහභීන් ගත 

ාඹ රඵහ දී ර් 3 ක් අහනගේදී ආඳසු 

අඹ ශ යුතු තිබුණි. නමුමන එගේ 

ප්රතිරහභීන් ගත ාඹ ප්රදහනඹ ය 2017 

ගදළේඵර් 31 දින න ගණට ර් 3  හරඹ 

ඉක්භහ තිබුණු හිඟ හිටි ාඹ හරි එතු 

රු.මිලිඹන 21.49 ක් වී තිබුණි.  
 

 

හිඟ හිටි ආදහඹම් 

 
ඹම ඳශහමන බහගව ආදහඹේ ංගක්තහං  
05 ක් ඹටගමන 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 
ගණට රු.මිලිඹන 198.77  ආදහඹේ හිඟ හිට 
ඳළළතුණි. එභ හිඟහිටි ආදහඹේ අඹය 
ළනීභට ඳශහමන බහ ගණිනන් ගණපතභමන 
ක්රිඹහභහර් ගන ගනොතිබුණි.  

 

හට් ක ංකීර්ණඹ හිත ගගොඩනළගිලි 
නිසකහර්ඹ ඳළළීනභ  

 
ගණගශලහධහය යහඳෘතිඹක් ඹටගමන ල්මු 

මලි ගය වගල් රු.මිලිඹන 605 ක් ඳභා 

ළඹය හට්ටු ංකීර්ාඹ හිත  ිනඹළු 

උඳහංලින් භන්ගණත අං ේපර්ා 

ලරයහහය ගදක්, දළඩිමනහය ඒඹ, 

කුඩු ගය ගීන් වහ ව රුපතය හන්දුයන 

ඒඹ, ගනොගේර ශදරු ඒඹ, ගල් 

ඵළංකු, එන්ගඩ සගොපි ඒඹ, ෛදය 

හයු ඳශධතිඹ ඹන අංල  ක්රිඹහමනභ කිරීභ 

වහ ප්රභහාමන ෛදය ව ගවද හර්ඹ 

භණ්ඩරඹක් ගනොභළතිගණභ ගවේතුගන් 2016 

ර්ගේ ිනට එභ අංල නිසහර්ඹ ඳළතුණි.  

 

එගභන්භ, 2015 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 15.92 

ක් ළඹ ය නිළයටිඹ මලි ගය වගල් 

ගතභවල්  ගොඩනළගිල්රක් ඉදිය තිබුණි. 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන 

ගය ගී මනහය ටයුතු වහ එභ 

ගොඩනළගිල්ගල් භවල් ගදක් ගඹොදහගන 

ගනොතිබුණි. 

 

ෛදයරුන් වහ ගවද කහර්ඹ 
භණ්ඩරගේ හිඟඹ 

 
2016 ර්ගේදී ජිනහ යහඳෘතිඹක් භගින් 

නවීයාඹ යන රද ල්මු ගය වගල් 

ගය ගී මනහය ගේහ ප්රලසත භට්ටමින් 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ ගණගලේඥ 

ෛදයරුන් 16 ක්, ෛදයරුන් 94 ක් 

ව ගවද  ගවදිඹන් 150 ක් අනුයුක්ත ශ 

යුතු තිබුණි. නමුමන භහගර චිත ර්ඹ 

අන් න ගණටමන ගණගලේඥ ෛදයරුන්  

ගදගදගනකු, ෛදයරුන් 18 ගදගනකු වහ 

ගවද   ගවදිඹන් 53 ගදගනකු ඳභාක් 

අනුයුක්ත ය තිබුණි. ඒ අනු 

යහඳෘතිගඹන් අගප්ත ක්හ ශ ගය ගී 

මනහය ගේඹ ප්රලසථ භට්ටගභන් 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි.  
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භෘත ලමයහගහයඹ නිසකහර්ඹවීභ 

පුමනතරභ ගය වගල් රු. මිලිඹන 12.76 ක් 

ළඹය ඉදියන රද අං ේපර්ා භෘත 

ලරීයහහයඹට අලය  ඳරිිනදු ජරඹ රඵහ 

ළනීභට ගනොවළකිවීභ නිහ භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන එඹ නිසහර්ඹ 

ඳළතුණි. 

 

ප්රමිකතිගඹන් ගතොය ව ක්ව ුකුත් ව 
ඖධ 
ඹම ප්රහගශීයඹ ෛදය ළඳයීේ අංලගේ ව 

කුරුාෆර දිස්රික්ගේ ගය වල්ර 

රු.මිලිඹන 55.2  ප්රමිතිගඹන් ගතොය ඖධ 

වහ රු.මිලිඹන 2.4  ල් ඉකුමන ව ඖධ 

2017 ර්ගේදී බහගණතගඹන් ඉමනය 

තිබුණි.  

 

භහර්ග ගදඳ අනය ුදිරීමම් 

ඹම ඳශහමන බහගව භහර් ංර්ධන 

ප්රඥප්ත තිගේ 23(1) වහ 33(1) න්ති ප්රහය 

භහර් ගදඳ ඉදිකිරීේ සීභහන් ගනොතහ 

හරිඹගඳොශ ප්රහගශශිඹ ඉංජිගන්රු හර්ඹහරඹ 

ගණිනන් නඩමනතු යන ඳහයල් ගද 

අනය ඉදිකිරීේ ය තිබුණි. 

 

භහර්ග ංර්ධන වහ නඩත්තු කටයුතු 

සිදු ගනොරීමභ 

 
ඉ.ඵහමු ප්රහගශශිඹ ගල්ේ ගොට්ධහලඹට 

අඹමන කිගර  මීටර් 5.5  දුය ප්රභහාඹක් 

හිත ගොැකල්ර - දුර භහර්ගේ 

ංර්ධන ටයුතු ඉටු ය ගනොතිබුණි. ගේ 

නිහ භහර්ඹ ගදඳ ජිමනන්නන්ගේ ජන 

ජීගණතඹ අඩහර වී තිබුණු අතය භගී ඵස යථ 

ධහනඹද ර්ඹ ඳභා හරඹ ිනට 

නතය ය තිබුණි. 

 

 
 

 

 

අතිරික්ත නු්ව ගතොග ඳත්හ ගළනිභ  

 
ඳශහමන ගප්ත ර්භහන්ත ගදඳහර්තගේන්තුගව 

2016 ර්ගේ නල් ඳරිගබ ජනඹ රු.මිලිඹන 

8.32 ක් ව අතය, එභ ර්ඹ අහන න ගණට 

නල් ගතොගේ ටිනහභ රු.මිලිඹන 28.99 

ක් වී තිබුණි. ඒ අනු හර්ෂි නුල් 

අලයතහඹ ගභන් ගතගුාඹ නල්, ගතො 

ලගඹන් තඵහ ගන තිබුණු ඵළගණන් ගතො 

ගභගවයුේ ගණඹදේ වහ ගතො වහනි අපත ගණඹ 

වළකි ඵ නිරීක්ාඹ ගණඹ. 

 

අනුභත මාභහ ුක්භහ රැවුම් 
නිහගේ ශමුන් රැවීභ 

 
ඳරිහ වහ ශභහයක් ගේහ 

ගදඳහර්තගේන්තුගව මීවගොටු යජගේ 

ඵහලිහ ැකදවුේ නිහගේ ශමුන් 45 ගදගනකු 

ැකදවීභ අනුභත ප්රභහාඹ වී තිබුණි. නමුමන 

ගන්හින ශමුන් 70 ගදගනකු යහ 

තිබුණි. එගභන්භ අතිරික්ත ැකදගණඹන් වහ 

අලය ඳවසුේර ඌාතහඹන් ද 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. ඵහලිහ ැකදගණඹන් ඳහල් 

අධයහඳනඹ ප්රතික්ගේඳ යන අසථහරදී 

භහජත කිරීභට ගඳය ක්රභමන ෘමනතීඹ 

අධයහඳනඹක් රඵහදීභ වහ ගණපතභමන 

ළඩපිළිගරක්ද ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුණි. 

 

අවිධිභත් ගර ළේ ප්රතිංසකයණඹ 

රීමභ 
 
ඹම ඳශහගමන ළව ප්රතිංසයා ටයුතු 

ගනුගන් 2017 ර්ගේදී ඳශහමන බහ 

අයමුදලින් මිලිඹන 32 ක් ඳශහමන හරිභහර් 

ගදඳහර්තගේන්තුට රඵහදී තිබණි. ළවලින් 

ඳස ඉමන කිරීභ, ළලි නිසහයාඹ කිරීභ, 

ගොන්නූහමනරුන්ගේ ප්රධහන අයමුා ව 

නිහ ළව ගඵොගවොභඹ ප්රතිංසයා 

ටයුතු නිින ඳරිදි ඉටුය ගනොතිබණු ඵ 

නිරීක්ාඹ ගණඹ. එළනි ළව කිහිඳඹ 

ඡහඹහරඳ අං 13 ිනට 15 දක්හ  ජහඹහරඳ 

භගින් නිරඳනඹ ගව.   



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 335 

 

 


ඹ
ම
 ඳ
ශ
හත්
 
බ
හ

 

 

 

 
 

 

ඡහඹහරඳ 13 - ගඵ ගොඩ ළගහි ළලි නිසහයාඹ කිරීභ වහ අගණපතභමන ගර ඳස ඉමන ය තිබ ආහයඹ 
 

 

  

ඡහඹහරඳ -14 - කිතර පල්ර ළගව අගණපතභමන ගර ගයොන්භඩ ඉමන කිරීභ 

 

 

 
 

 

ඡහඹහරඳ -  15 - වරහත භවළගහි අගණපතභමන ගර ගයොන්භඩ ඉමන කිරීභ 

 



336 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

උ
තු
රු
 භ
ළද
 ඳ
ශ
හත්
 
බ
හ

 

උතුරු භළද ඳශහත් බහ 

 

උතුරු භළද ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 ර්ඹ 

වහ එතු රු. මිලිඹන 29,131  

ආදහඹේ ඇසතගේන්තු ය තිබුණි.   එිනන් 

රු. මිලිඹන 25,800 ක් යජගේ ප්රදහන භගින් 

රඵහළනීභට වහ  රු.මිලිඹන 3,331 ක් 

අබයන්තය භහර්ලින් ැකසකිරීභටද, 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ ගනුගන් පුනයහර්තන ගණඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 16,692 ක් වහ මරධන 

ගණඹදේ වහ රු.මිලිඹන 2,914 ක් ලගඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 19,606  ගණඹදේ 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේදී යජගේ ප්රදහන භගින් රු.මිලිඹන 

19,166 ක් වහ අබයන්තය භහර්ලින් 

රු.මිලිඹන 3,661 ක් ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 22,827 ආදහඹේ රඵහ ගන 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

20,586 ක් පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ 

රු.මිලිඹන 2,497 ක් මරධන ගණඹදේ 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 23,083 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  

  

උතුරු භළද ඳශහමන බහගව ටයුතු 

ේඵන්ධගඹන් අනහයාඹ ව ගණාන 

නිරීක්ා ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවතින් දක්හ 

ඇත.  

 

ගේ.මා.අම ගහ යහඳෘතිඹ  

උතුරු භළද ඳශහගමන ග්රහමීඹ ජනතහගේ 

ආදහඹේ උමනඳහදන අසථහ ජනිත කිරීභ 

වහ 2015 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 16 ක් ළඹ ය ග්රහමීඹ ඉඩේ 

අක්ය 460  J.C අම හ යහප්ත ත කිරීගේ 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබණි. එභ 

යහඳෘතිගඹන් ප්රතිරහභීන් ගත රඵහදී තිබුණු 

අම ඳළර 33,158 කින් ිනඹඹට 50 ට 

ආන්න ප්රභහාඹක් 2017 ගදළේඵර් 31 

දින න ගණට ගණනහල වී තිබුණි. 

ගවොදභ ඳහර ශගභ ඳහර යහඳෘතිඹ  

ගවොදභ ඳහර ශඟභ ඳහර යහඳෘතිඹ වහ 

2017 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 6,481 ක්ද, 

ඳහල්ර ප්රභහාහමනභ වහ ගුාහමනභ 

ංර්ධනඹ වහ රු.මිලිඹන 824 ක් ද, 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 7,305  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ ප්රතිඳහදන 

උඳගඹ ජනඹ ය ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු 

උදයහන අරංයාඹ කිරීභ වහ ර් මීටර් 

1,366.9  ප්රභහාඹ තා පිඩලි ඇල්ලීභ 

වහ ළඹ ශ මුදලින් රු.මිලිඹන 3.5 ක් 

ළඩිපුය ගහ තිබුණි.  

සිසුන්ගේ විබහග ප්රතිපර  

උතුරු භළද ඳශහමන බහට අඹමන ඳහල් 814 

ක් වහ අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ 16,674 

ගදගනකු අනුයුක්ත ගේඹ යන අතය 

අධයහඳනඹ වදහයා ශිය ංයහ 289,971 

ගදගනකු වී තිබුණි. ඒ අනු ගුරු ිනසු 

අනුඳහතඹ 1:17 ක් ගව. තද ගභභ 

ගුරුරුන්ගන් 322 ක් ගුරු උඳගශලිනන් 

න අතය 72 ගදගදගනකු ගණඹ 

අධයක්රුන් ගව. එභ රුණු භත 

ඳදනේ 2017 ර්ගේදී අධයහඳන ප්රතිපර 

ඳරික්හ කිරීගේදී අ.ගඳො. (හගඳශ) 

ගණබහඹට ගඳනී ිනටී ිනසුන් 19,455 

ගදනකුගන් ිනසුන් 628 ගදගනකු ිනඹළුභ 

ගණඹන් අභමන වී තිබුණි. එභ ප්රතිපර භත 

ඳශහමන ගඳශළසීභ අනු  උතුරු භළද ඳශහත 

6 න සථහනගේ පිහිටහ තිබුණි. තද 2017 

ර්ගේ අ.ගඳො.(උගඳශ) ප්රතිපර අනු 

ගණබහඹට ගඳනී ිනටී ිනසුන් 12130 ගදගනකු 

අතරින් ිනසුන් 1188 ගදගනක් ගවමන 

ිනඹඹට 10 ක් ගඳනී ිනටී ිනඹළුභ ගණඹඹන් 

අභමන වී තිබුණි. ඒ අනු ඳශහමන ගඳශ 

ළසවීේ අනු ගභභ ඳශහත 8 න සථහනඹට 

ඳමනවී තිබුණි. 2017 ර්ගේ 5 ය 

ශියමනඹ වහ ගඳනීිනටී ිනසුන් 24,836   
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ගදගනකු අතරින් ිනසුන් 7358 ගදගනකු 

ගඳනී ිනටි ප්රලසන ඳත්ර ගද වහ මුළු රකුණු 

70 ට ඩහ අඩුගන් රඵහ ගරන තිබුණි.  

ත්කම් ඌන උඳගඹ ජිත වහ 

නිසකහර්ඹ ඳළළීනභ  

භහගර චිත ර්ඹ න ගණට ඳශහගමන ඳහල් 

50 ක් හ දභහ තිබ අතය එිනන් ඳහල් 39  

ගොඩනළගිලි වහ අගනකුමන ේඳමන 

නිසහර්ඹ ඳළතුණි. හභය 9 කින් යුක්ත 

ළකියහ ගුරු භධයසථහනගේ ගදභවල් 

ගොඩනළගිල්ගරහි හභය 04 ක් පරදහයී 

ටයුමනතට ගනොගඹොදහ අඳවයාඹ ශ 

යුතු ද්රය එහි ඵඩහ ය තිබුණි. තද, ඳශහත 

තුශ පිහිටි යජගේ නිහ 1491 කින් නිහ 

830 ක් ඌන උඳගඹ ජිත ඳළතුණි.  

ඳශහමන ගෞය ගේහ ගදඳහර්තගේන්තු තු 

රු.මිලිඹන 93.00 ක් ටිනහ ගොඩනළගිලි 10 

ක්,  රු.මිලිඹන 54.00 ක් ටිනහ Dialysis 

machine 04 ක් වහ රු.මිලිඹන 1.64 ක් 

ටිනහ ඖධ නිසහර්ඹ ඳළළතුණු අතය 

ඳශහමන ආයුර්ගවද ගදඳහර්තගේන්තු තු 

රු.මිලිඹන 7.98 ක් ටිනහ ගොඩනළගිල්රක් 

2016 ර්ගේ ිනට නිසහර්ඹ ඳළළතුණි.  

නීඳහයක්ක ඳවසුකම් ළඩිදියුණු 

රීමගම් යහඳෘතිඹ  

උතුරු භළද ඳශහගමන ක්රිඹහමනභ ශ 

නීඳහයක් ඳවසුේ ළඩිදියුණු කිරීගේ 

යහඳෘතිගඹහි ඉදිකිරීේ ටයුතු 2017 

ඔක්ගත ඵර් 15 දින න ගණට අන් ය 

යහඳෘතිඹ ඳහල්රට බහයදිඹ යුතු තිබුණි. 

ඳශහමන බහ ගණිනන් ගේ වහ  රු.මිලිඹන 

265 ක් ළඹ ය තිබුණි. එභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහමනභ ශ Type B ඹටගමන ව ඳහල් 

208 කින් ඳහල් 78  ප්රතිඹ ිනඹඹට 40 

ට ඩහ අඩු වී තිබුණි. ඳහල් 88  ප්රතිඹ 

ිනඹඹට 40  ිනට ිනඹඹට 60 ක් දක්හ 

ඳයහඹ ප්රභහාඹ ඳළතුණි. Type G 

ඹටගමන ව ඳහල් 27 කින් ඳහල් 25  

ප්රතිඹ ිනඹඹට 80 ට ඩහ අඩුගන් 

ඳළතුණි.  

ගේසථ ළසි වහ ළඩටවන් 

ඳළළත්වීභ  

ඳශහමන බහ ඹටගමන න ශහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහරර ළඩටවන් 33 ක් ඹටගමන 

ගේසථ ළින ඳළළමනවීභ වහ රු.මිලිඹන 

9.5 ක් ළඹ ය තිබුාමන, එිනන් රු. මිලිඹන 

6.1 ක් ගේසථ ළින වහ ළඹ ගනොය 

2017 ගදළේඵර් 31 දින න ගණට අත 

යදහගන තිබුණි. ඳශහමන බහ ප්රතිඳහදන 

ඹටගමන ගේසථ ළින 64 ක් ඳළළමනවීභ 

වහ රු.මිලිඹන 6.2  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුාමන, එභ මුළු ප්රතිඳහදනඹභ 

උඳගඹ ජනඹ ය ගනොතිබුණි. භධයභ 

යජගේ ESPD යහඳෘතිඹ ඹටගමන ගණලස 

ළඩටවන් වහ රු.මිලිඹන 3.4  මුදල් 

රඵහදී තිබුාමන, එභ මුදල් යහඳෘතිගේ 

වන් හර්ඹඹන්ට ගණඹදේ ගනොය 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන අත 

යහ ගන තිබුණි.   

තියය ංර්ධන අයමුණු ු කකය 

ගළනීභ 

තියය ංර්ධන අයමුණු ඉටු ය ළනීභ 

වහ ඳශහමන ෘෂිර්භ නිසඳහදන අගරගණ, 

මන ගෞය ව ධීය ටයුතු 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් භහගර චිත ර්ගේදී 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණු යහඳෘතිර ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ ගණඹ.  

 2016 ර්ගේ ිනට ආයේබ ය තිබුණු 

භව ඉලුප්ත ඳල්රභ ීයතහහය ආයා 

ෘවඹ ඉදිකිරීභ වහ භහගර චිත 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 7.7  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුාමන, ර්ඹ අහන න ගණට 

එභ ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ය 

ගනොතිබුණි. ගේනිහ එභ යහඳෘතිගේ 

ටයුතු 2018 ර්ඹට අගණච්ගේද ය 

තිබුණි.  



338 jd¾Isl jd¾;dj - 2017 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

උ
තු
රු
 භ
ළද
 ඳ
ශ
හත්
 
බ
හ

  හ ලිං 100 ක් ප්රතිංසයාඹ වහ 

රු.මිලිඹන 1  ප්රතිඳහදන රහ  

තිබුාද, භහගර චිත ර්ගේදී හ ලිං 

59 ක් ඳභාක් ප්රතිංසයාඹ ය 

තිබුණි.  

 භල් හ වහ ආදර්ල ෘව ඉදිකිරීභ 

වහ ප්රතිරහභීන්  38 ගදගනකු 

ගනුගන් රු.මිලිඹන 3  ප්රතිඳහදන 

රහ ගණඹදේ ය තිබුාමන, ඒ වහ 

වබහගී ගණඹ යුතු ප්රතිරහභින් 09 ගදගනකු 

 යහඳෘතිඹ අමනවළය තිබුණි.  

 අඳනඹන ෘෂිහර්මි ගඵ  ප්රනලිත 

කිරීභ වහ ප්රතිරහභීන් 55 ගදගනකු 

ඉරක් ය අක්ය 27  ගගල් 

හ කීරීභ වහ රු.මිලිඹන 4  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. ඳසු එභ 

යහඳෘතිඹ අතවළය තිබුණි.  

 භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 5 ක් 

ළඹ ය ංර්ධන ගොගණඳරල් 150 ක් 

බිහි කිරීභට රු.මිලිඹන 4.6 ක් ළඹ ය 

උඳයා මිරදී ගන තිබුණි. නමුමන 

එිනන් රු.මිලිඹන 2 ක් ටිනහ උඳයා 

2018 ජනහරි 29 දින න ගණටමන 

ප්රතිරහභින් ගත ගඵදහ දී ගනොතිබුණි.  

 අඳනඹන ගඵ ඹක් ගර 

භඤසගඤොක්හ හ වහ දඩු 45,000 

ක් ගොගණන් ගත ගඵදහදීභට ළරසුේ ය 

තිබුණු නමුමන භහගර චිත ර්ගේදී 

භඤසගඤොක්හ දඩු 20,265 ක් ඳභාක් 

ගඵදහ වළය තිබුණි.   

 

ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ වහ 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ   

ඳශහමන ගෞය ගදඳර්තගේන්තු ගණිනන් 

භහගර චිත ර්ගේදී ඉටු ශ යුතු තිබුණු 

යහඳෘති ගව  හර්ඹඹන් ඉටු ගනොය තිබුණු 

අසථහ කිහිඳඹක් නිඹළදි ගණානගේදී 

අනහයාඹ ගණඹ. ගණසතය ඳවත දළක්ගව.  

 භහගර චිත ර්ගේදී ක්රිඹහමනභ ශ 

යුතු රු.මිලිඹන 509.99  

ඇසතගේන්තුත ටිනහභක් හිත 

යහඳෘති 142 ක් ක්රිඹහමනභ ගනොය 

2018 ර්ඹට අගණච්ගේද ය තිබුණි.  

 ඳශහමන නිලසචිත ංර්ධන ප්රදහන ව 

ගදන ගෞය ආංශි ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ (SHSDP) ඹටගමන රු.මිලිඹන 

1,157.23  ප්රතිඳහදනලින් ිනඹඹට 50 

ට ආන්න ප්රභහාඹ ප්රතිඳහදන 

උඳගඹ ජනඹ ය ගනොතිබුණි.   

 ගදන ගෞය ආංශි ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ  (SHSDP) ඹටගමන 2013 

ර්ගේදී රඵහදී තිබුණු රු.මිලිඹන 566 

 ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 269 ක් ව 

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණු යහඳෘති 47 ක් 

2018 ජනි 30 දින න ගණටමන නිභ ය 

ගනොතිබුණි.  

 භහගර චිත ර්ගේදී තඹුමනගමනභ 

ගය වගල් ඉටු ශ යුතු තිබුණු එතු 

රු.මිලිඹන 56.06 ක් ටිනහ 

ගොන්ත්රහමනතු 03 ක් 2018 ජනහරි 08 

දින න ගණටමන නිභ ය ගය වර ගත 

බහයදී ගනොතිබුණි.   
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ඌ ඳශහත් බහ 
 
ඌ ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 ර්ඹ වහ 

එතු රු. මිලිඹන 22,261  ආදහඹේ 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි.   එිනන් රු. 

මිලිඹන 18,821 ක් යජගේ ප්රදහන භගින් 

රඵහළනීභට වහ  රු. මිලිඹන 3,440 ක් 

අබයන්තය භහර් භගින් ැකසකිරීභටද, 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ඹ ගනුගන් පුනයහර්තන ගණඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 19,339 ක් වහ මරධන 

ගණඹදේ වහ රු.මිලිඹන 2,994 ක් ලගඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 22,333  ගණඹදේ 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. භහගර චිත 

ර්ගේදී යජගේ ප්රදහන භගින් රු.මිලිඹන 

19,457 ක් වහ අබයන්තය භහර්ලින් 

රු.මිලිඹන 3,487 ක් ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 22,944  ආදහඹේ රඵහ ගන 

තිබුණි. භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

20,069  පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ 

රු.මිලිඹන 3,391  මරධන ගණඹදේ 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 23,460 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  

 

ඌ ඳශහමන බහගව ටයුතු ේඵන්ධගඹන් 

අනහයාඹ ව ගණාන නිරීක්ා 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවතින් දක්හ ඇත.  

 

ආදහඹම් රැසරීමභට අලය ප්රඥාේති 

ම්භත ගනොරීරිභ  
  

ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහගව දවතුන්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංගල ධනගඹන් 

ඳශහමන බහරට ඳළරී ඇති ගණඹඹන් 

රළිනසතුට ඇතුශමන ආදහඹේ ගණඹඹන් 13 

ක් ේඵන්ධගඹන් ඌ ඳශහමන බහ ගණිනන් 

ප්රඥප්ත ති ේභත ය ගන ගනොතිබුණි. 

ආදහඹේ ගණඹඹන් 6 ක් භහගර චිත ර්ගේ 

මුදල් ප්රහලඹට ඇතුශමන ය ගනොතිබුණු 

අතය හර්ෂි ආදහඹේ ඇසතගේන්තුට 

ඇතුශමන ය තිබුණු ආදහඹේ ගණඹඹන් 21 

ට අදහශ ආදහඹේ තක්ගේරු ය 

ගනොතිබුණි.   

 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට අදහශ 
ආදහඹම් ගප්රේණඹ ගනොරීරිභ  
 

ඳශහමන බහ ගත උහගණ දඩ වහ මුශදය 

හසතු  ලගඹන් පිළිගලින් රු.මිලිඹන 

77.59 ක් වහ රු.මිලිඹන 74.32 ක් රළබී 

තිබුණි. එභ මුදල් ඳශහමන ඳහරන 

ආඹතනරට අදහශ ඳනමනර ගණපතගණධහන 

ප්රහය භවහ නය බහ ගදට, නය 

බහට වහ ප්රහගශශිඹ බහ 25 ක් ගත 

ගප්රේාඹ ශ යුතු තිබුාමන, භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන එභ මුදල් 

ගප්රේාඹ ය ගනොතිබුණි.  

 

ඇඟිලි රකුණු ඹන්ත්ර බහවිතඹට ගඹොදහ 

ගනොගළනීභ 
 

2009 අගප්රේල් 16 දිනළති අං 2009 09 දයන 

යහජය ඳරිඳහරන නක්රගල්ඹ ප්රහය ඳශහමන 

ගෞය ගදඳහර්තගේන්තුට අඹමන ආඹතන 

135 ක් වහ රු.මිලිඹන 7.69 ක් ළඹ ය 

ඇඟිලි රකුණු ටවන් කිරීගේ ඹන්ත්ර මිරදී  

ගන තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 31 දින න 

ගණටමන එභ ඹන්ත්ර නිරධහරීන්ගේ ඳළමිීමභ වහ 

පිටවීභ ටවන් කිරීභ වහ ගඹොදහ ගන 

ගනොතිබුණි.   

 

සුන  න්දයහකයණ යහඳෘතිඹ  

 

2017  අගප්රේල්     07   දිනළති අං   

DDG/PHSI/DA4/R/6/2017 දයන ගෞය, 

ගඳ ා  ව  ගශීයඹ  ෛදය   

අභහතයහංලගේ    නිගඹ ජය    අධයක් 

ජනයහල්ගේ  (භවජන ගෞය ගේහ)      

ලිපිඹ   භඟින්    ඌ  ඳශහගමන  සුන 
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න්දයහයා ළඩටවන ගනුගන් 

භහගර චිත ර්ගේදී රු.මිලිඹන 21.63  

ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිබුණි. යහඳෘතිඹ ආයේබ 

යන අසථහගවදීභ සුනිනන් 9000 ක් 

න්දයහයා කිරීභට ගොන්ත්රහමනරු භඟ 

ගිගණසුේරට එශම තිබුාමන, භහගර චිත 

ර්ඹ අන් න ගණටමන  අගප්ත ක්ෂිත 

ප්රභහාගඹන් ිනඹඹට 44 ක් ඳභා අඩු 

ප්රභහාඹ සුනිනන් න්දයහයාඹ ය 

තිබුණි. ගභභ යහඳෘතිඹ වහ ඌ ඳශහමන 

මනමන නිසඳහදන ගදඳහර්තගේන්තුගව 

වහඹ රඵහළනීභ පිළිඵ අධහනඹ 

ගඹොමුය ගනොතිබුණි. 

ශඹ ගය ග ත්කහය ගේහ ඇණහිටිභ  

ශඹ ගය  ේඵන්ධ Total Lung Capacity 

ව DLCO ඹන ඳරීක්ා ිනදුකිරීභ 

වහ ඌ ඳශහත වහ ඇති එභ 

Cosmed Quart PFT 4 Lung Function 

ඹන්ත්රඹ 2016 ර්ගේ ිනට අක්රීඹ වී තිබුණි. 

එභ ඹන්ත්රඹ 2018 අගප්රේල් 20 දින න ගණටමන 

ඳශහමන ගෞය ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

අළුමනළඩිඹහ ගනොකිරීභ නිහ භහ 20 ට 

ආන්න හරඹක් ගය ගී මනහය ගේහ 

ඇාහිට තිබුණි. 

 

ෛදය උඳකයණ අළුත්ළඩිඹහ 

ගනොරීරිභ 
 

භහිඹංාඹ මලි ගය වගල් දළඩි මනහය 

ඒඹ වහ 2014 අග සතු 21 දින 

ගණය තිබුණු Therapeutic Ventilator 

උඳයාඹ Airway pressure high 

(indicated alarm) ගද ඹ නිහ රින්ය 

අක්රීඹ වී තිබුණි. 2017 ර්ගේ අසථහ 06 

දීභ එභ ඹන්ත්රඹ අලුමනළඩිඹහ ය ගදන 

ගර ඉල්ලීේ ය තිබුාද,  2017 ගදළේඵර් 

07  දින න ගණටමන එඹ අළුමනළඩිඹහ ය 

ගනොතිබුණි. 

 

2016 ගනොළේඵර් 28 දින භහිඹංාඹ 

මුලි ගයොවගල් දළඩි මනහය ඒඹ වහ 

රු.මිලිඹන 4.50 ක් ටිනහ Continuous 

Renal Replacement Therapy ඹන්ත්රඹක් 

මිරදීගන තිබණි. එභ ඹන්ත්රඹට අලය  

ඳහරිගබ ජය ගොටස ළඳයුේහය ආඹතනඹ 

භඟින් රඵහළනීභට වළකිඹහ තිබුාමන, ඒ 

වහ එභ ආඹතනඹ භඟ ගිගණසුභට එශම 

ගනොතිබුණි. ගේ නිහ ර් 10 ක් මුළුල්ගල්  

එභ ඹන්ත්රඹට අලය ඳහරිගබ ජය ගොටස 

රඵහළනීභට ගනොවළකිවීභ නිහ 

භහගර චිත ර්ඹ මුළුල්ගල් ඹන්ත්රඹ 

ක්රිඹහගණයහිත  නිසහර්ඹ ඳළතුණි.  

 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ගනොභළතිවිභ නිහ 

ගය ව්ව කටයුතු අඩහරවීභ  

 

භහිඹංනඹ මුලි ගයොවගල් ගවද වහ 

ණිසධ හර්ඹ භණ්ඩරගේ ඌනතහඹ 

ගවේතුගන් රුපතය හන්දු ගඳයා ඹන්ත්ර 03ක් 

නිසහර්ඹ ඳළති අතය හර්ඹ භණ්ඩර 

ඌනතහඹ නිහ ගය වර ගත ඳළමිගාන 

කුඩු ගය ගීන්ට ප්රතිහය රඵහළනීගේ 

අසථහ අහිමි වී තිබුණි. එගභන්භ ලරය 

ෛදයයගඹකු ගනොභළති වීභ නිහ  

භහිඹංාඹ මුලි ගය වගල් ENT ඒඹ 

භහ 04  ඳභා හරඹක් ිනට ේපර්ාභ 

අක්රීඹ තමනමනගේ ඳළතුණි. 

 

ප්රභහණත් ජර ළඳයුභක් ගනොරළබීභ  

 

භහිඹංා මලි ගය වගල් ක්රිඹහමනභ න 

ඒ 33 කින් අතයහලය ගේහන් ඳඹන 

ඒ GYN, Maternity Labor, ICU වහ 

PBU ඹන ඒ 04 වහ ජරඹ ළඳයීභට 

ලීටර් 10000  ජර ටළංකිඹක් ඳභාක් 

තිබුණි. ගේ නිහ එභ ඒඹන්හි ගේහන් 

ඉටු කිරීභ වහ ප්රභහාමන ජර ළඳයුභක් 

රළබී ගනොතිබුණි.  

  

  



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2017 341 

 

 

ඌ

 ඳ
ශ
හත්
 
බ
හ

 

ඖධ කශභනහකයණඹ 

 

ඳශහමන බහගව ගය වල්ර වහ ඖධ 

ඵඩහර ඳවත වන් අඩුඳහඩු අනහයාඹ 

ගණඹ.  

 

 ගියහඳුරුග ට්ගට් ප්රහගශීයඹ ගය වර 

භඟින් ඉල්ලුේ ගනොශ රු.මිලිඹන 4.50 

ක් ටිනහ ඖධ ර් 128 ක් ඳඹහ 

තිබීභ ගවේතුගන් ළරකිඹ යුතු ඖධ 

ගතොඹක් ඵඩහ ඳරිශ්රගේ ඳළළතුණි. එභ 

ඖධ බහගණතහ ගනොකිරීභ වහ අතිරික්තතහ 

ඳළළතීභ නිහ ඖධ ල් ඉකුමනවීගේ 

අධහනභට රක්වී තිබුණි.  

 

 ගියහඳුරුග ට්ගට් ප්රහගශීයඹ ගය වරට 

රු.මිලිඹන 2.73 ක් ටිනහ ඖධ ර් 

85 ක් ඉල්ලුේ ශ ප්රභහාඹට ළඩිගඹන් 

ඳඹහ තිබුණි.  

 

 ඵදුල්ර ප්රහගශීයඹ ගෞය ගේහ 

අධයක් හර්ඹහර ඵඩහගව 2018 

ජනහරි 15 දින න ගණට රු.මිලිඹන 

11.82 ක් ටිනහ භන්දහමී බහගණතඹක් 

හිත ඖධ (Slow moving drugs) 

අිනතභ 48 ක් ඳළළතුණි. එභ ඖධ 

අලයතහඹ හිත ගය වල් වඳුනහගන 

එභ ඖධ ගය වල් ගත ගඵදහවළරීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබණු ඵළගණන් අදහශ 

ඖධ ගතො ල් ඉකුමනවීගේ 

අදහනභක් ඳළළතුණි.   

 

ඳශහත් භගී ප්රහවන කටයුතු  

 

2001 අං 1 දයන භගී ප්රහවන ගේහ 

අපතහරී ප්රඥප්ත තිඹ වහ ව ගයගුරහින 

භහගර චිත ර්ඹ අන් න ගණටමන ස 

කිරීභට අපතහරිගේ අධයක් භණ්ඩරඹ 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. ඳශහමන භගී ප්රහවන 

අපතහරිඹ ගණිනන් න භහර් ඵරඳත්ර නිකුමන 

කිරීභ වහ ගණනිගණදබහගඹන් යුතු ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටිඹක්ද ස ය ගනොතිබුණි. 

එගභන්භ ඉදිරි මුදල් ර්ඹ ආයේබ වීභට 

භහ 03 ට ගඳය අඹළඹ ගල්නඹ 

පිළිගඹර ය එඹ අපතහරිගේ අධයක් 

භණ්ඩරඹ ගණිනන් අනුභත ශ යුතු වුමන, 

ගණණිත ර්ඹද ඇතුළු ඉකුමන ර්රට 

අදහශ භගී ප්රහවන අපතහරිඹ වහ 

අඹළඹ ගල්න පිළිගඹර ය ගනොතිබුණි. 

 

ගේකර්භහන්තඹ 

 

ඌ ඳශහමන ර්භහන්ත ංර්ධන 

ගදඳහර්තගේන්තුගව ඳතින අමන ඹන්ත්ර 96 ක් 

හර්මිඹන් ගනොභළතිවීභ ගවේතුගන් 

නිසක්රීඹ ඳළතුණි. ගප්ත ර්භ නිසඳහදන, 

හරි 8 කින් අඹය ළනීගේ ඳදනභ භත 

ාඹට ගණකුාහ ඇත. 2017 අග සතු 31 දින 

න ගණට රු.මිලිඹන 2.84 ක් හිඟහිට 

ඳළළතුණි. එභ හිඟ හිටි ාඹ ගලේගඹන් 

රු.මිලිඹන 2.26 ක් ර් 10 ට ඩහ ළඩි 

හරඹ ිනට හිඟහිට ඳළළත එමින් තිබුණි.   

 

ගේළ්ව කර්භහන්තඹ 

 

යදලිඹශද ගවළල් ර්භහන්ත නිසඳහදන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹක් පිහිටුහ තිබුාද, 

2014 ර්ගේ ිනට 2017 අග සතු 31 දින 

න ගණටමන ඉන් කිිනඳු නිසඳහදනඹක් ිනදු ය 

ගනොතිබුණි. ර්භහන්තඹ අක්රීඹ වීභ 

ගවේතුගන් ගභභ භධයසථහනගේ ගේඹට 

ගඹොදහ ිනටින ගවළල් නිසඳහදන 

උඳගශශිහට ව මුයරුට ගන රද 

ළටුප්ත  වහ භධයසථහනගේ ජරඹ ගනුගන් 

ළඹ ශ එතු රු.මිලිඹන 1.43 ක්  

නිසපර වී තිබුණි.  
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රිඹදුරු පුහුණු පිළිඵ අතය 

ගතොයතුරු ුදිරිඳත් රීමභ  

  

රිඹදුරු පුහුණු රඵහ දීභ වහ ශ යුතු 

ගවීගභන් ිනඹඹට 50 ක් පුහුණුරහභිඹහ 

ගණිනන්ද, ඉතිරිඹ ඳශහමන බහ ගණිනන්ද ළඹ 

ය ඵදුල්ර දිස්රික්ගේ පුහුණු රහභීන්ට 

රිඹදුරු ඵරඳත්ර රඵහදීගේ ළඩටවනක් 

ක්රිඹහමනභ ය තිබුණි. ඳශහමන බහ ගණිනන් 

පුහුණුරහභීන් 23 ගදගනකු හර්ථ පුහුණු 

නිභය තහහලි රිඹදුරු ඵරඳත්ර රඵහ දුන් 

ඵ ඳශහමන ර්භහන්ත ංර්ධන 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ගණානඹ ගත 

දන්හ තිබුණි. ගභ ටර්යථ ප්රහවන 

ගොභහරිස ගදඳහර්තගේන්තුගන් රද 

නහථ කිරීේ අනු එභ පුහුණු රළබ 

පුහුණුරහභීන් 14 ගදගනකු ලිඛිත 

ඳරීක්ාඹට ගව  ඉදිරි ඳමන වී ගනොතිබුණි.  

  

ආනඹනික රීරි ගදනුන් ගෞ ය 

ආයක්ෂිත ගනොන ගර ගහ්ව කය 

තළබීභ  

 

ගඵොයරන්ද මනමන ගොගණඳරට 2017 

ගදළේඵර් 24 දින ඕසගේලිඹහගන් උස 

තමනමනගේ  ගදනුන් 100 ක් ආනඹනඹ 

ය තිබුණි. එභ තුන් ගනුගන්  

හරක් ඉදිකිරීභ වහ 2017 ගනොළේඵර් 06 

දින ගිගණසුේ අමනන් ය තිබුණු අතය  

හර ඉදිකිරීභ 2018 ගඳඵයහරි 03 දින න 

ගණට නිභ ශ යුතු තිබුණි. එගවමන 2018 

භහර්තු 23 දින න ගණටමන අදහශ ඉදිකිරීභ නිභ 

ය ගනොතිබුණු අතය  ගදනුන්ගේ 

ගෞය ආයක්ෂිත ගනොන ආහයඹට හල් 

ය තිබුණි. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ 

ඵයමු ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 ර්ඹ 

වහ රු. මිලිඹන 21,659 ක් යජගේ ප්රදහන 

භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

4,050 ක් ද, ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 

25,709  ආදහඹභක් ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. 2017 ර්ගේ පුනයහර්තන ගණඹදේ 

ලගඹන් රු.මිලිඹන 23,245 ක් ද, මරධන 

ගණඹදේ ලගඹන් රු.මිලිඹන 2,464 ක් ද, 

ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 25,709 ක් 

උඳගඹ ජනඹ කිරීභට ඇසතගේන්තු ය 

තිබුණි. ඒ අනු 2017 ර්ගේදී යජගේ 

ප්රදහන භගින් රු.මිලිඹන 23,580 ක් ද 

අබයන්තය භහර් භගින් රු.මිලිඹන 4,241  

ක් ද ලගඹන් එතු රු. මිලිඹන 27,821  

ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. 2017 ර්ගේදී 

පුනයහර්තන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 22,668 ක් 

වහ මරධන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 6,263 ක් 

ලගඹන් රු. මිලිඹන 28,931 ක් 

උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 

ඵයමු ඳශහමන බහට අදහශ 2017 

ර්ගේ ිනදු යනු රළබ ගණානගේ දී 

අනහයාඹ ව ළදමන ගණාන 

නිරීක්ාඹන් ඳවත දළක්ගව.  

භවජන නිගඹ ජිතඹන් වහ වනදහයි 

ඳදනභට ඹතුරු ඳළදි රඵහදීභ. 

2014 ර්ගේ යජගේ අඹළඹ ගඹ ජනහ 

අනු ංර්ධන ටයුතු අධීක්ාඹ වහ 

ඳශහමන ඳහරන ආඹතනර භවජන 

නිගඹ ජිතිනන්ට වනදහින ඳදනභ භත 

ඹතුරුඳළදි රඵහදීගේ ළඩටවන ක්රිඹහමනභ 

ය තිබුණි. ඒ අනු ඵයමු ඳශහතට 

අඹමන ඳශහමන ඳහරන ආඹතනර භවජන 

නිගඹ ජිතිනන් 63 ගදගනකු ගණිනන් ඳශමු 

අදිඹය  ඹටගමන ඹතුරු ඳළදි රඵහ ළනීභ වහ 

දිගණ නළඟුභ ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු 

ගණිනන් රු.50,000  ාඹ මුදල් භවජන 

නිගඹ ජිතිනන් ගත රඵහ දී තිබුණි. එභ ාඹ 

මුදලින් ආඳසු ගනොගහ 2018 ජනහරි 31 

දින නගණට හිඟහිටි ාඹ ගලේඹ රු.873,951 

ක් වී තිබුණි. ඊට අභතය රු.50,000  

වනදහින මුදර එය ගවීගේ ඳදනභ භත 

ඹතුරු ඳළදි රඵහගන තිබු භවජන 

නිගඹ ජිතිනන් 37 ගදගනකුගන් එතු 

රු.මිලිඹන 1.85 ක් අඹය ළනීභට 2018 

ගඳඵයහරි භහඹ න ගණටමන දිගණනළඟුභ 

ංර්ධන ගදඳහර්තගේන්තු අගඳොගවොමන 

වී තිබුණි. 

විගේල ංචහය වහ වු විඹදම් 

භහගර චිත ර්ගේදී ඳශහමන බහ ගණිනන් 

ගණගශල ංනහය වහ ිනදු ය තිබුණු ගණඹදේ 

ේඵන්ධගඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 ආයහපතත ගණගශල ආඹතනඹ ගණිනන් ඳඹන 

ඳවසුේ පිළිඵ තවවුරු ය ළනීගභන් 

ගතොය ප්රධහන අභහතයයඹහ වහ 

ගඳෞශලි ගල්ේරිඹ වබහගි වු 

ගණගශල ංනහය 05 ක් වහ ංයුක්ත 

දීභනහ වහ ංග්රව දීභනහ ගර රු.මිලිඹන 

2.70 ක් ළඹ ය තිබුණි.  ංනහය 04  දී 

තිළිා ැකගනඹහභ ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 1.24 ක් ඳශහමන අයමුදලින් 

ළඹය තිබුණි. 

 

 භහගර චිත ර්ගේදී ගණඹට්නහභගේ 

ශ ංනහයඹක් ගනුගන් නිරධහරීන් 

10 ගදගනකු ගණිනන් රඵහගන තිබු දීභනහ 

ගද  වත ඵ පිළිගන රඵහ ගන 

තිබුණු මුදලින් එතු රු.මිලිඹන 3.23 

ක් ආඳසු ගහ තිබුණි. එභ ංනහයඹට 

වබහගි වී තිබුණු ප්රධහන අභහතයයඹහ,  

ගඳෞශලි ගල්ේ වහ නිරධහරීන් 04 

ගදගනකුගන් එතු රු.මිලිඹන 1.94 

ක් තදුයටමන අඹවීභට තිබුණි. 
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 සර්ඹ ඵරලක්තිඹ භගින් ගණදුලිඹ ප්රනලිත 

කිරීගේ යහඳෘතිඹක් වහ ර්භහන්ත 

අභහතයහංලගේ වහ ර්භහන්ත ංර්ධන 

අපතහරිගේ නිරධහරීන් පිරික් චීනගේ 

ංනහයඹ නිඹළළි තිබුණි.  එභ 

ංනහයගඹන් අගප්ත ක්හ ශ තහක්ණි 

වළකිඹහ රඵහ ළනීභ, පුහුණුවීේ රඵහ 

දීභ , ගණගශීයඹ ෘජු ආනඹන ිනදු කිරීභ 

ඹනහදි රුණු කිිනක් ඉටුය 

ගනොතිබුණි. ඊට ඳසු ඳශහමන ර්භහන්ත, 

භහජ සුබහධන, ඳරිහ වහ ශභහ 

යක්, ග්රහභ ංර්ධන ව ග්රහමීඹ 

ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ ඹටගමන වු 

ආඹතන 05  සර්ඹ ඵර ලක්ති 

අලයතහඹ ගශීයඹ ආඹතනඹකින් 

ේපුර්ා ය ළනීභට රු.මිලිඹන 5.83 

ක් ළඹය තිබුණි. ඒ අනු, ගණගශල 

ංනහයඹ ගනුගන් ළඹ ශ 

රු.මිලිඹන 6.89 ක් නිසපර ගණඹදභක් වී 

තිබුණි. 

ළඩමුළු ගව ට්වර ඳළළත්වීභ  

2007 ගඳඵයහරි 28 දිනළති අං 

සීඑසඒ/පී/1/40 දයන ජනහධීඳති ගල්ේගේ 

ලිපිඹ ප්රහය අභහතයහංල, ගදඳහර්තගේන්තු 

වහ  යහජය ආඹතන ිනඹ ැකසවීේ, ේභන්ත්රා 

, ළඩමුළු ආදිඹ ඳළළමනවීභ වහ ගව ටල් 

ගත යහ ගනොත යුතු අතය,  ගශීයඹ 

ංනහයරදි ආවහය වහ නහතළන් ගනුගන්  

ගගණඹ යුතු ගව ටල් හසතු යජගේ මුදලින් 

නියවුල් ගනොශ යුතු ඵට උඳගදස රඵහ දි 

තිබුණි. ඳශහමන බහ ගණිනන් එභ උඳගදස 

ගනොතහ ඳවත වන් ළඩමුළු ගව ටල්ර 

ඳමනහ තිබුණි.  

 ප්රධහන අභහතයහංලඹ ව බහ ගල්ේ 

හර්ඹහරඹ ගණිනන් 2017 ර්ගේදී ඳශහමන 

අභහතයහංලගේ නිරධහරින්ගේ වහ ඳශහමන 

ආයුර්ගවද ෛදයරුන්ගේ පුහුණු 

ළඩටවන වහ එතු රු.මිලිඹන 

1.11 ක් ගඳෞශලි ගව ටල්රට ගහ 

තිබුණි. 

 

 ඳශහමන බහ ගල්ේ හර්ඹහරඹ ගණිනන් 

ඵයමු ඳශහමන බහගව අභහතයරුන්, 

භන්ත්රීරුන් ව ගජයසධ නිරධහරින් 

වහ ගතදින ළඩමුළුක් ගඳෞශලි 

ගව ටඹ ඳමනහ රු.මිලිඹන 3.33 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. එභ ළඩමුළු 

ගනුගන් රු.190,000 ක් අතිගර් 

ඉන්ධන වහ ළඹය තිබුණු අතය  

හභය හසතු ව ගශලන ලහරහ ගණඹදමින් 

රු.656,500 ක් නිසහර්ඹවී තිබුණි. 

 

අධීක්ණ භන්ත්රීරුන් ගත ුන්ධන 

දීභනහ ළඩිපුය ගගවීභ  

2014 ඔක්ගත ඵර් 15 දිනළති වතලිසන 

අභහතය භණ්ඩර ැකසවීේ හර්තහ අනු 

ඳශහමන බහගව එක් එක් අභහතයහංල වහ 

ඳමනය ඇති අධීක්ා භන්ත්රීරුන්ට, 

ඔවුනට හිමි භන්ත්රී ඉන්ධන දීභනහට 

අභතය භට රු.10,000  අතිගර් 

ඉන්ධන දීභනහක් රඵහදීභ  අනුභත ය 

තිබුණි. ඊට ඳටවළනි භට රු.15,000  

අතිගර් ඉන්ධන දීභනහ ගර ඳශහමන 

අභහතයහංල ගදක් ගණිනන් ගහ තිබුණි. ඒ 

අනු 2014 ඔක්ගත ඵර් භහගේ ිනට 2017 

ළප්ත තළේඵර් භහඹ දක්හ හරඳරිච්ගේදඹට 

අදහශ භන්ත්රීරු 16 ගදගනකු ගත එතු 

රු.මිලිඹන 2.30 ක් ඉන්ධන දීභනහ ළඩිපුය 

ගහ තිබුණි.  

අක්රමිකකතහ  

ඳශහමන බහ ගණිනන් ඉටු යන රද 

හර්ඹඹන්රදී ඳවත වන් අක්රමිතහන් 

අනහයාඹ ගණඹ.  

 ප්රධහන අභහතය, නීතිඹ වහ හභඹ, මුදල් 

වහ ළරළසුේ, ඳශහමන ඳහරන, ගෞය, 

ගශීයඹ ෛදය, නිතහ ටයුතු, 

මඳහය, ගශ වහ ආවහය, ප්රහවන, 

තු සුබහධන, ඳරිය, ප්රෘමනති,  
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නිහ වහ ඉදිකිරීේ ව අහමි ටයුතු 

අභහතයහංලඹ ගණිනන් ගණගණධ ආමි 

උමන වහ ගණවහයසථහන ගත 

රු.මිලිඹන 8.34  ඳරිතයහ ිනදු ය 

තිබුණි. එභ ඳරිතයහලින් ිනඹඹට 20  

නිඹළදිඹක් ගවමන රු.මිලිඹන 1.70  

ඳරිතයහ ඳරික්හ කිරීගේදී රු.මිලිඹන 

1.33 ක්  අදහශ ගණවහයසථහන ගත රඵහ දී 

ගනොතිබුණු ඵ අනහයාඹ ගණඹ.  

 

 හර්ඹහර හර්ඹ වහඹඹකු ගණිනන් 

යහජ ගල්න පිළිගඹර ය පුර් 

ශභහගණඹ ංර්ධන භධයසථහනඹ 

වරඹ අලුමනළඩිඹහ කිරිභ වහ ක්රීඩහ 

උඳයා රඵහදීභ ගනුගන් 

රු.150,000  ගනක්ඳතක් ප්රධහන 

අභහතය, නීතිඹ වහ හභඹ, මුදල් වහ 

ළරළසුේ, ඳශහමන ඳහරන, ගෞය, 

ගශීයඹ ෛදය, නිතහ ටයුතු, 

මඳහය, ගශ වහ ආවහය, ප්රහවන, 

තු සුබහධන, ඳරිය, ප්රෘමනති, නිහ 

වහ ඉදිකිරීේ ව අහමි ටයුතු 

අභහතයංලඹ ගතින් රඵහ ගන තිබුණි. 

 

 ඳශහමන භහර් ංර්ධනඹ, ග්රහමීඹ ඹටිතර 

ඳවසුේ, ංනහය ව ක්රීඩහ වහ 

ගඹෞන ටයුතු අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ඇඹිලිපිටිඹ ප්රගශීයඹ බහගව අධීක්ාඹ 

ඹටගමන ක්රිඹහමනභ ය තිබ 

තිගමොල්ළටිඹ ගණදයහලීඹ ක්රීඩහපිටිඹ 

ංර්ධන යහඳෘතිගේ I අදිඹය 

ගනුගන් ගොගණ ංගණධහනඹන් ගත 

රු.මිලිඹන 1.99 ක් ගවීේ ය තිබුණි.  

එභ අදිඹය ඹටගමන එළනි හර්ඹඹන් 

ක්රිඹහමනභ ය ගනොතිබුීම. 

 ඳශහමන භහර් ංර්ධනඹ, ග්රහමීඹ ඹටිතර 

ඳවසුේ, ංනහය ව ක්රීඩහ වහ 

ගඹෞන ටයුතු අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ඇඹිලිපිටිඹ ප්රහගශීයඹ බහගව 

අධීක්ාඹ ඹටගමන ක්රිඹහමනභ ය 

තිබුණු ර්භහන්ත 06 ක් වහ ගගණඹ 

යුතු ටිනහභ ඉක්භහ රු.මිලිඹන 5.07 

ක් ළඩිපුය ගහ තිබුණි.  

අගේක්ෂිත දින කහනු තුශ භගී 

ආයණ ඳඹහ වි ගනොරීරිභ  

ප්රධහන අභහතය, නීතිඹ වහ හභඹ, මුදල් වහ 

ළරළසුේ, ඳශහමන ඳහරන, ගෞය, ගශීයඹ 

ෛදය, නිතහ ටයුතු, මඳහය, ගශ 

වහ ආවහය, ප්රහවන, තු සුබහධන, ඳරිය, 

ප්රෘමනති, නිහ වහ ඉදිකිරීේ ව අහමි 

ටයුතු අභහතයහංලඹ ගණිනන් ඵයමු 

ඳශහත තුශ ගත යහමන සථහන 200 ක් වහ 

දින 90  හර සීභහක් තුශ රු.මිලිඹන 

56.70  ටිනහභට භගී ආයා ඳඹහ 

ගණකිරීභ ගනුගන් 2015 ගදළේඵර් 30  

දින ගඳෞශලි භහභක් භඟ  

ගිගණසුභට එශම තිබුණි. එභ හර්ඹ 

ගනුගන් ිනදු ය තිබුණු ප්රේඳහදන 

ඇයීභ, ගොන්ත්රහමනතු පිරිනළමීභ වහ 

ඉදිකිරිේර ිනදුවී තිබුණු අඩුඳහඩු ගවේතුගන් 

ඳශහමන බහ අයමුදරට එතු රු.මිලිඹන 

11.01  අරහබඹක් ිනදු වී තිබණි. එගභන්භ 

2018 ජනහරි 31  දින න ගණටමන භගී 

ආයා 15   ළඩ අන් ය ගනොතිබුණි. 

2016 ජුනි  30 දිගනන් ඳසු ගණපතභමන ඳරිදි 

හරඹ දීර්ක කිරීේ රඵහ දී ගනොතිබුණු අතය, 

2018 ජනහරි 31 දින න ගණට දින 580  

ප්රභහද හරඹ වහ එතු රු.මිලිඹන 2.35 

 ප්රභහද හසතු අඹය ගන ගනොතිබුණි. 

යජගේ නිහ කුලි විධිභත් අඹ 
ගනොරීරිභ 
නිගණතිර ගය වර තු ෛදය නිර 

නිහඹ, ඇඹිලිපිටිඹ ගෞය ෛදය 

නිරධහරිගේ නිර නි  වහ එභ හර්ඹහරඹට 

අඹමන ග්රහමීඹ ගෞය භධයසථහන 09  

2009 ර්ගේ ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ ඳදිංචි 

නිරධහරින්ගන් ආඹතන ංග්රවගේ 

ගණපතගණධහනරට ඳටවළනි නිහ කුලි 

අඹකිරීභ ගවේතුගන් එතු රු.මිලිඹන 

2.02  ආදහඹේ ඳශහමන බහට අහිමි වී 

තිබුණි.  
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 ගනොදියන කර ගඵඩහ රීමභට 

ඳවසුකම් රඵහ ගනොදිභ 

2016 ජුලි 27 දින ඳළති ඵයමු ඳශහමන 

ගණගලේ ගඩංගු භර්ධන ළඩටවන පිළිඵ 

ැකසවීේ හර්තහට අනු ගනොදියන ර 

ඵඩහ කිරිභට ඳවසුේ ගනොභළති ඳශහමන 

ඳහරන ආඹතනරට ඵඩහ ඳවසුේ 

රඵහදීභ වහ ගොඩනළගිලි ඉදිය දීභට 

තීයාඹ ය තිබුණි.  ගත යහමන ඳශහමන 

ඳහරන ආඹතන අතරින් ආඹතන 12 ක් 

වහ 2018 භහර්තු 30 දින න ගණටමන සථිය 

ගොඩනළගිලි ඉදිය  ගනොතිබුණි. 

නිරධහමන්ගේ පුහුණු වහ ධහමතහ 

ංර්ධනඹට අදහශ කටයුතු ගනොරීරිභ  

ඳශහමන ඉඩේ ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

පුහුණු වහ ධහරිතහ ංර්ධනඹ ගනුගන් 

රහ තිබුණු රු.මිලිඹන 22.49  ප්රතිඳහදන 

එකී අයමුා ඉටු කිරීභ වහ උඳගඹ ජනඹ 

ගනොය ෘෂි අගරගණ කුටි 750 ක් මිරදී 

ළනීභ වහ ළඹ ය තිබුණි. එගේ 

මිරදීගන තිබුණු වහ 2017 ගනොළේඵර් 23 

දින නගණටමන ගඵදහවළය ගනොතිබුණු එතු 

රු.මිලිඹන 1.23 ක් ව ෘෂි අගරගණ කුටි 41 ක් 

ගණාන ගබෞති ඳරීක්හට ඉදිරිඳමන ය 

ගනොතිබුණි. ප්රතිරහභීන් ගත යහළනීභ යහජය 

ආඹතනඹ ගව  යජගේ නිරධයගඹකුගේ 

අධීක්ාඹ භත ිනදු ය ගනොතිබුණු අතය, 

සුදුසු ප්රතිරහභීන් ගත එභ ෘෂි අගරගණ කුටි 

හධහයා ඳදනභකින් ගඵදහවළරිභ ිනදු ශ 

ඵට තවවුරු ගගයන හක්ෂි ගණානඹට 

ඉදිරිඳමන ය ගනොතිබුණි.  

ංගීත බහණ්ඩ මිකරදි ගළනිභ වහ ගඵදහ 

වළරිගම් ඌනතහ 

ඳශහමන අධයහඳන අභහතයහංලඹ ගණිනන් 

ඳහල්රට ගඵදහවළරීභ වහ රු.මිලිඹන 

9.42 ක් ළඹය තර්ඹහදන ට්ටර මිරදී  

ගන තිබුණි. ඉන් එතු රු.මිලිඹන 1.59 

ක් වු ඉයුගඳ නිඹේ 36 ක් මිර දී ළනීභ 

වහ 2016  ගදළේඵර් භහගේදී 

ගිගණසුේරට එශම තිබුණි. 2017 ගදළේඵර් 

භහඹ න ගණටමන එභ බහණ්ඩ ඳඹහ 

ගනොතිබුණි.  2016  ගදළේඵර් භහගේ රළබී 

තිබුණු රු.මිලිඹන 7.82  ඉතිරි  බහණ්ඩ 

ගතොඹ 2018  ජනහරි භහඹ න ගණටමන  

ඳහල් ගත ගඵදහ වළය ගනොතිබුණි. 

බහණ්ඩර කීේ හරඹ ර් 02 ක් වී 

තිබුාමන, ඒහ බහගණතහ කිරීභටමන ගඳය 

ර්ඹ හරඹක් ඵඩහගව යහ ගන 

තිබුණි. ඊට අභතය එභ බහණ්ඩර තමනමන 

ඳරීක්ා හර්තහ රඵහ දීභට තහක්ණි 

ඇයීේ මිටු භහ 12 හරඹක් තය 

තිබුණි. 

හ දළමුණ ඳහ්ව පිළිඵ ටයුතු 
කිරීභ  

ිනසුන් අඩුවීභ ගව  ගනමන සබහගණ ගණඳමන 

භත 1992 – 2018 හරඳරිච්ගේදඹ තුශ 

ඵයමු ඳශහගමන ඳහල් 130 ක් හ දභහ 

තිබුණි. ඉන් ඳහල් 57 ක් ප්රහගශීයඹ ගල්ේ 

හර්ඹහර ගත ඳයහ දී ගනොතිබුණු අතය 

ඳහල් 05ක් ගනමන ටයුතු වහ මුදහවළය 

තිබුණි. ඳහල් 17 ලීඵඩු වහ උඳයා 

කිිනදු ආඹතනඹට ඳයහ දී ගනොතිබුණි. 

එගභන්භ,  ර් 2  ිනට ර් 18 ක් දක්හ 

හර ඳයහඹ ිනට ඳහල් 42  භමිඹ ගව  

ගොඩනළගිලි කිිනදු බහගණතඹට ගනොගන 

නිසහර්ඹ ඳළළතුණි.  

හිටපු ඳශහත් බහ නිගඹ ජිතරුන් 

ගත රඵහ දී තිබුණු ත්කම් ආඳසු රඵහ 

ගනොගළනීභ  

ඳශහමන බහ නිගඹ ජිතිනන් ගත බහ 

භගින් ඳඹහ ගදනු රඵන මනේ බහ 

ගණසුරුහ වළරීගභන් ඳසු ආඳසු බහය දිඹ යුතු  

වුමන,  හිටපු ප්රධහන අභහතයයඹහ ඇතුළු 

ඳශහමන බහ නිගඹ ජිතඹන් ගත ඳඹහ 

තිබුණූ එතු රු.මිලිඹන 7.16 ක් ටිනහ 

උඳයා 58 ක්  ආඳසු  රබහ ළනීභට 

ඳශහමන බහ අගඳොගවොමන වී තිබුණි.  
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නළගගනහිය ඳශහත් බහ 

නළගනහිය ඳශහමන බහ ගණිනන් 2017 

ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 22,154 ක් යජගේ 

ප්රදහන භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් 

රු.මිලිඹන 3,475 ක් ද ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 25,629  ආදහඹභක් 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. 2017 ර්ගේ 

පුනයහර්තන ගණඹදේ වහ රු.මිලිඹන 

22,154 ක් වහ මරධන ගණඹදේ වහ 

රු.මිලිඹන 4,141 ක් ද ලගඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 26,295 ක් උඳගඹ ජනඹ කිරීභට 

ඇසතගේන්තු ය තිබුණි. ඒ අනු, 2017 

ර්ගේදී යජගේ ප්රදහන භඟින් රු.මිලිඹන 

18,668 ක් ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු. 

මිලිඹන 3,613 ක් ද ලගඹන් රු.මිලිඹන 

22,281  ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. 2017 

ර්ගේදී පුනයහර්තන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 

22,052 ක් වහ මරධන ගණඹදභ රු.මිලිඹන 

1,157 ක් ලගඹන් එතු රු.මිලිඹන 

23,209 ක් උඳගඹ ජනඹ ය තිබුණි. 

නළගනහිය ඳශහමන බහට අදහශ 2017 

ර්ගේදී ිනදු යනු රළබ නිඹළඳි 

ගණානගේදී අනහයාඹ ව ප්රභහාහමනභ 

වහ ළදමන ගණාන නිරීක්ාඹන් ඳවත 

දළක්ගව. 

ප්රහවන ඳහරු බහවිතහ ගනොරීමභ 

කින්නිඹහ ව ්රිකුාහභරඹ අතය භගී 

ප්රහවන ගේහ වහ බහගණතහ ශ ඳහරු 

(Ferry) 2012 ර්ගේදී රු.323,550 ක් ළඹ 

ය හමනතන්කුඩිගේ ිනට 

ගොක්ඩිච්ගන ගරින අතය ප්රහවන ගේහ 

වහ බහගණතහ කිරීභ වහ රඵහ ගන 

තිබුණි. ඳහරු අලුමනළඩිඹහ කිරීභ වහ 

හමනතන්කුඩි ප්රහගශීයඹ ගල්ේ හර්ඹහරඹ 

ගණිනන් රු.489,500 ක් ද ළඹ ය තිබුණි. 

ගගේ වුද, 2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන 

ගභඹ නිසහර්ඹ ඳළතුණි. ගභහි 

ප්රතිපරඹක් ගර, ඳහරු ැකගන ඒගේ 

අයමුා ඉටු වී ගනොතිබුණි.  

ගය ද වතගර් ට්රළක්ටයඹක් ගන්ගේසි 

රීමභ 

හමනතන්කුඩි නය බහට 1992 ර්ගේදී 

ඳරිතයහ ලගඹන් රළබී තිබ රු.600,000 ක් 

ටිනහ ගය ද වතගර් ට්රළක්ටයඹ 2014 

ගදළේඵර් 31 දින දක්හ බහගණතහ ය තිබ 

අතය 2012 ර්ගේදී ගභභ ට්රළක්ටයඹ 

අලුමනළඩිඹහ කිරීභ වහ එතු 

රු.315,203 ක් බහ ගණිනන් ළඹය තිබුණි. 

ගගේ වුද, 2015 භළින 10 දිනළති අං 

02 2015 දයන යහජය මරය නක්රගල්ගේ 

දක්හ ඇති ගොන්ගශිනරට අධහනඹ 

ගඹොමු ගනොය බහගව ගල්ේයඹහ ගණිනන් 

ගභඹ ගන්ගශින භඟින් රු.16,150 ට 

ගණකුාහ තිබුණි. 

පුසතකහර ගගොඩනළගි්වර කුලිඹට දීභ 

තක්ගේරු ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් 

හමනතන්කුඩි නය බහගව පුසතහර 

ගොඩනළගිල්ගල් භහින කුලිඹ රු.125,000 

ක් ගර තක්ගේරු ය තිබුාමන, බහ 

ගණිනන් එභ ගොඩනළගිල්ර ගඳෞශලි 

අධයහඳන ආඹතනඹට රු.5,000  භහින 

කුලිඹට ර් 04  හරඹක් වහ රඵහ දී 

තිබුණි. ගේ ගවේතුගන් බහට රු.මිලිඹන 

4.75  කුලී ආදහඹභක් අහිමි වී තිබුණි. 

ෛදය අඳද්රය දන ඹන්ත්රඹ 

උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ 

්රිකුාහභරඹ නය බහගව වීයනර් 

ප්රගශලගේ ගය වල්ලින් ඉමන යන 

අන්තයහඹහය ෛදය අඳද්රය පිළිසසීගේ 

අයමුණින් දන ඹන්ත්රඹක් සථහපිත කිරීභ 

2015 ර්ගේ ආයේබ ය තිබුණු අතය  
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2017 ර්ගේදී එඹ නිභ ය තිබුණි. ගේ 

වහ රු.මිලිඹන 4.23 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ගගේ වුද, එඹ ක්රිඹහකිරීභ වහ ගණදුලි 

ඵරඹ රඵහ ළනීභට ගනොවළකි වීභ නිහ 

ර්තභහනගේදී එභ දන ඹන්ත්රඹ 

නිසහර්ඹ ඳතින අතය ගය වල්ලින් 

ඉමන යන අන්තයහඹහරී අඳද්රය 

්රිකුාහභරඹ දිස්රික්ගේ න්නිඹහ 

ප්රගශලගේ ගණෘත ඉඩභ ඵළවළය ය තිබුණි. 

බහ තු ුඩම් ගඳෞේගලික අංලඹට 

බහයදීභ 

්රිකුාහභරඹ නය බහ තු ඉඩේ 

ගඳෞශලි අංලඹට බහයදීභට 

බහඳතියඹහට කිිනඳු අපතහරී ඵරඹක් 

ගනොභළති වුද, බහ තු ඳර්නස 3,212  

ඳරිඹකින් යුතු ඉඩේ පුශරිනන් 576 

ගදගනකු ගත 2008 ර්ගේදී බහය දී 

තිබුණි. ගගේ වුද, ගේ ේඵන්ධගඹන් 

හිටපු බහඳතියඹහට ගණරුශධ නීතිභඹ 

ක්රිඹහභහර් 2018 ජුනි 30 දින න ගණටමන 

ගන ගනොතිබුණි. 

ගශ කුටි ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ 

්රිකුාහභරඹ නය බහ තු ගශ කුටි 

299 කින් ගශ කුටි 90 ක් කුලිඹට රඵහ 

ගනොදී 2011 ර්ගේ ිනට නිසහර්ඹ 

ඳළතුණි. ගේ ගවේතුගොට ගන නය 

බහට ආන්න ලගඹන් රු.මිලිඹන 2.00 

 ආදහඹභක් අහිමි වී තිබුණි. 

කශ ුත් රීමගම් ඵඳුන් බහවිතහ 

ගනොරීමභ 

්රිකුාහභරඹ නය බහ ගණිනන් රු.මිලිඹන 

1.8 ට මිරදී නු රළබ ර ඉමන කිරීගේ 

ඵඳුන් 424ක් ර් 01  ිනට ර් 02 ක් 

දක්හ හර ඳයහඹක් අදහශ අයමුණු වහ 

බහගණතහ ගනොය, නිසහර්ඹ ඳළතුණි. ගේ 

ගවේතුගන් නිහලින් ඉමන යන ර 

ගන්කිරීගේ අයමුා ඉටු ගනොවී තිබුණි. 

පුසතකහර ගගොඩනළගි්වර ම්පර්ණ 

ගනොරීමභ 

භඩරපු භවහ නය බහ ගණිනන්  

රු.මිලිඹන 195  ඇසතගේන්තුත 

පිරිළඹක් භත භවජන පුසතහර 

ගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ ිනදු ය තිබුණු අතය  

2011 ර්ගේ ිනට 2013 ර්ඹ දක්හ  හර 

ඳයහඹ තුශ රු.මිලිඹන 74.7 ක් ළඹය 

තිබුණි. ගගේ වුද, ඉදිකිරිේ ටයුතු වහ 

ර් 4 ට අපත හරඹක් ත ය 

තිබුාමන, භහගර චිත ර්ඹ අන් න 

ගණටමන ඉදිකිරීේ ටයුතු ේපර්ා කිරීභට 

බහ ටයුතු ය ගනොතිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් ඉතිරි  ිනඹඹට 80  ඳභා ළඩ 

ගොටස  නිභකිරීගේ ඇසතගේන්තුත 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 195  ිනට රු.මිලිඹන 

207 ක් දක්හ ළඩි ගණ තිබුණි.  

ෛදය උඳකයණ ව ඖධ 

උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ 

නිදන්ත කුඩු (Chronic Kidney 

Disease-CKD) ගය ගීන් හර්තහ ගනොවීභ 

ගවේතුගන් නින්දවර් ව හරච්ගච්ගනින 

මලි ගය වල්ර හන්දු කිරීගේ ඒ 

(Dialysis Units) ගනොතිබුණි. ගගේ වුද, 

ඳශහමන ගෞය ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් එභ 

ගය වල්ර අලයතහඹ පිළිඵ අධහනඹ 

ගඹොමු ගනොය පිරිළඹ රු.මිලිඹන 18.5  

හන්දු ගඳරීගේ ප්රතිහය වහ න 

උඳයා ව රු.මිලිඹන 6.15 ක් ටිනහ 

ෛදය ඖධ ප්රේඳහදනඹ ය තිබුණි. ගේ 

ගවේතුගන් 2017 භහර්තු 22 දින න ගණටමන 

එභ උඳයා නිසහර්ඹ ඳළතුණි. තද, 

උඳයා ක්රිඹහකිරීභ වහ සුදුසු ඖධ 

පිළිඵ ෘමනතීඹ තහක්ාගවදීන් (PSM) 

ගනොභළති වීගභන් ගඳොතුගණල් වහ 

තිරුක්ග ගණල් මලි ගය වල්රට නිකුමන 

යනු රළබ රු.මිලිඹන 4.89 ක් ටිනහ x-ray  

ඹන්ත්ර 02 ක් ර් 01  ිනට ර් 05 ක් 

දක්හ හර ඳයහඹ ිනට නිසහර්ඹ 

ඳළතුණි. 
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හවන බහවිතහ ගනොරීමභ 

2018 ජනහරි 12 දිනළති අං 01 08 දයන 

ගෞය ගේහ වහ ගඳ ා අභහතයහංලගේ 

නක්රගල්ඹ ප්රහය ගදඳහර්තගේන්තු 

බහගණතහ ගනොයන හවන, ගදඳහර්තගේන්තු 

යහජහරී ඳරිශ්රඹ තුශ ගනොතළබිඹ යුතු වුමන, 

ඳශහමන ගෞය ගේහ ගදඳහර්තගේන්තුගව 

හවන 15 ක් භහ 02  ිනට භහ 84 ක් 

දක්හ ව හර ඳයහඹක් අලුමනළඩිඹහ 

කිරීභට ගව  ගන්ගශින භඟින් ගණකිීමභට 

ගව  ටයුතු ගනොය ්රිකුාහභරඹ 

ප්රහගශීයඹ ෛශ ඹ ළඳයුේ ගොට්ධහල 

භමිගේ නතහ තිබුණි. 

ළඩඵරන විදුව්වඳතිරුන් ඳත්රීමභ  

1998 ජුලි 06 දිනළති අං 1998 23 දයන 

අධයහඳන අභහතයහංලගේ නක්රගල්ගේ 06 

ගේදඹ ප්රහය, සුදුසුේ රමන 

ගණදුවල්ඳතිරුන් ඳමනයන ගතක් ළඩඵරන 

ගණදුවල්ඳතිරුන් ඳමනශ වළකිඹ. ගගේ 

වුද, ගණදුවල්ඳති ගේඹට අලුතින් ඵහමන 

නිරධහරීන් 215  ගදනහ පිළිඵ ළරකිල්ර 

ගඹොමු ගනොය ශ්රී රංහ ගුරු ගේගේ 

ගුරුරුන් 255 ගදගනකු නළගනහිය 

ඳශහගමන ඳහල් වහ ළඩඵරන 

ගණදුවල්ඳතිරුන් ගර ගඹොදහ ගන 

තිබුණි. 

ඳහ්ව ගුරුරුන්ගේ හිඟඹ වහ 

අතිරික්තඹ 

ල්මුගනින, භන්තුගයින ව ඳඩ්ඩිරිප්ත පු 

ශහඳ අධයහඳන හර්ඹහරර ගුරුරුන් 

291 ගදගනකුගේ අතිරික්තඹක් ඳළළති අතය 

නළගනහිය ඳශහත තුශ ඇති 

අක්ගයිනඳමනතු, භඩරපු භධයභ, 

භඩරපු ඵටහිය, ල්කුඩහ, කින්නිඹහ, 

මතර් ව ්රිකුාහභරඹ ඹන ශහඳ 

අධයහඳන හර්ඹහරර ඳහල් ගුරුරුන් 

1237 ගදගනකුගේ පුයප්ත ඳහඩු ඳළතුණි. තද, 

භඩරපු, ල්මුගනින ව ඳඩ්ඩිරිප්ත පු 

ශහඳ අධයහඳන හර්ඹහරර ප්රහථමි 

(ගඳොදු) ගණඹ ගුරුරුන් 227 ගදගනකුගේ 

අතිරික්තඹක් ඳළති අතය, අක්ගයිනඳමනතු, 

භඩරපු භධයභ, ල්කුඩහ, කින්නිඹහ ව 

මතර් ශහඳ අධයහඳන හර්ඹහරර එභ 

ගණඹ වහ න ගුරුරුන් 157 ගදගනකුගේ 

පුයප්ත ඳහඩු ඳළතුණි. ගගේ වුද, ඳහල් ගුරු 

හිඟඹ භඟවළයවීභ වහ ඳශහත තුශ ගණපතභමන 

ගුරුරුන් ගන්කිරීගේ ගඹ ජනහ ක්රභඹක් 

ක්රිඹහමනභ කිරීභ වහ ක්රිඹහභහර් ගන 

ගනොතිබුණි. 

ඳහ්ව ගුරුරුන් ව විදුව්වඳතිරුන් 

සථහන භහරු රීමභ 

2007 ගදළේඵර් 13 දිනළති අං 2007 20 

දයන අධයහඳන අභහතයහංලගේ නක්රගල්ඹ 

ප්රහය, ඳහර ර් 08 ට අපත 

හරඹක් අණ්ඩ ගේඹ ශ  ගුරුරුන් 

වහ සථහන භහරුවීේ රඵහදිඹ යුතුඹ. 

ගගේ වුද, 2018 අගප්රේල් 15 දින න  

ගණටමන සුදුසු ඳහල්රට සථහන භහරු කිරීභට 

ටයුතු ගනොශ ශ්රී රංහ ගුරු ගේගේ  

ගුරුරුන් 523 ගදගනකුමන, ගණදුවල්ඳතිරුන් 

24 ගදගනකුමන ර් 10  ිනට ර් 18  

හර ඳයහඹක් දක්හ එභ ඳහගල් 

ටයුතු  යමින් ඳළතුණි. 

ඳරිගණක ම්ඳත් භධයසථහන 

ක්රිඹහත්භක ගනොවීභ 

ඹල්ඳළන ගිඹ ඳරිා ගවේතුගන් 

අක්ගයිනඳමනතු ශහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහරගේ ඳරිා ේඳමන භධයසථහනඹ 

2015 ඔක්ගත ඵර් 01 දින ිනට ක්රිඹහමනභ වී 

ගනොතිබුණි. ගභහි ප්රතිපරඹක් ගර එභ 

භධයසථහනගඹන් ගුරුරුන්ට ව ිනසුන්ට 

ගතොයතුරු තහක්ා (IT) ඳහධභහරහ ේපර්ා 

කිරීගේ වහ පුහුණු ඳවසුේ රඵහළනීගේ 

අසථහ අහිමි වී තිබණු අතය ඳරිා ව 

උඳහං 32 ක්, ඳරිා පුටු 30 ක්, ඳරිා 

ගේ 28 ක්, ගශලන ලහරහ පුටු 20 ක්, හය 

මීයා 03 ක්, ිනගණලින් ගණදුලි ඳංහ 06 ක්, 

ළනි ලී ඵඩු වහ උඳයා ර් ගදට අපත 

හරඹ ිනට නිසහර්ඹ ඳළතුණි.  
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ආඳසු බහයදීභට අගඳොගවොත් ව 

රළේගටොේ ඳරිගණක වහ ෂළක්ස ඹන්ත්ර  

හිටපු ඳශහමන බහ භන්ත්රීරුන් ගණිනන් 

රළප්ත ගටොප්ත  ඳරිා 37 ක් ව ෂළක්ස 

ඹන්ත්ර 37 ක් 2008 ර්ගේ ිනට 2011 ර්ඹ 

දක්හ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ රඵහගන 

තිබුණි. ගගේ ගතමන, ගේහිනන් 

රළප්ත ගටොප්ත  ඳරිා 21 ක් ව ෂළක්ස 

ඹන්ත්ර 21 ක් 2018 ජුනි 30  දින න ගණටමන 

ආඳසු බහය දී ගනොතිබුණි. 

හිටපු ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන්ගේ 

නියවු්ව ගනොකශ ණඹ ගලේ 

හිටපු ඳශහමන බහ භන්ත්රීරුන් ගණිනන් 

රඵහගන තිබුණු ාඹ ගනුගන් 

රු.මිලිඹන 0.9  ාඹ හරි ර් 08  

අපත හරඹ ිනට හිඟහිටි ඳළළතුණි.  

නිහ ංර්ධන ළරසුම් ප්රකහය 

නිහ ුදිරීමභ 

ඳශහමන නිහ අපතහරිගේ නිහ ංර්ධන 

ළරළසභ අනු, 2017 ර්ගේදී රු.මිලිඹන 

2,937  පිරිළඹ ඇසතගේන්තුක් භත 

නිහ 6000 ක් ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. ගගේ වුද, ඳශහමන නිහ 

අපතහරිඹ ගණිනන් භහගර චිත ර්ගේදී 

කිිනදු නිහඹක් ඉදිය ගනොතිබුණි. 

ලී ඵඩු වහ උඳකයණ බහවිතහ ගනොරීමභ  

නළගනහිය ඳශහගමන ංනහය හර්ඹහංලගේ 

(Bureau) බහගණතඹ වහ මිරදී නු රළබ 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 3.5 ක් ටිනහ ලී ඵඩු ව 

උඳයා හර්ඹහංලඹ ක්රිඹහමනභ ගනොවීභ 

ගවේතුගන් ර් 01  ිනට ර් 03 ක් 

දක්හ ව හර ඳයහඹ ිනට නිසහර්ඹ 

ඳළතුණි. 

 

 

ගකොරිඹහනු බහහ ඳන්ති වහ ව 

අත්තිකහයම් ගනොපිඹවීභ 

ැකකිඹහ ගණයහිත තරුාිනන්ට 2008 ර්ගේදී 

ගොරිඹහනු බහහ ඳන්ති ඳළළමනවීභ වහ 

ප්රධහන අභහතයයඹහගේ හිටපු 

ගල්ේයඹහට රු.මිලිඹන 2 ක් අමනතිහයේ 

ලගඹන් ගහ තිබුණි. නමුමන, අගප්ත ක්හ 

ශ ඳරිදි ඉවත වන් ඳන්ති ඳමනහ 

ගනොතිබුණු අතය 2018 ජුනි 30 දින න 

ගණටමන රඵහ දී තිබුණු අමනතිහයේ මුදල්ද 

නියවුල් ය ගනොතිබුණි. 

අඩුගන්  තක්ගේරු කශ ගේඳශලින් 

මුේදය ගහසතු අඹ රීමභ 

භහගර චිත ර්ගේදී ඳශහමන ආදහඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ක්රිඹහමනභ ශ 

මුශදය හසතු ැකසකිරීගේ ජංභ ගේහට 

අදහශ, නළගනහිය ඳශහගමන ඉඩේ 

ගයජිසට්රහර් හර්ඹහරගේ ලිඹහඳදිංචි 

ඉඩේලින් ඉඩේ හිමිඹන් 93 ගදගනකු ගණිනන් 

අඩු මුශදය හසතුක් ගවීගේ අයමුගාන්  

ඔවුන්ගේ ඉඩේර ටිනහභ අඩුගන් 

තක්ගේරු ය තිබුණි. ගේ නිහ, එතු 

රු.මිලිඹන 5.9  අභතය මුශදය හසතුක් 

එභ අඩු තක්ගේරු ශ ගශඳරරට ඳනහ 

තිබුණි. ගගේ ගතමන, 2018 ජුනි 30 දින 

න ගණටමන ඉවත වන් අභතය මුශදය හසතු 

ඳළනව ඉඩේ හිමිඹන්ගන් ඒහ අඹය 

ළනීභ වහ ඳශහමන ආදහඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තු ගණිනන් ක්රිඹහභහර් ගන 

ගනොතිබුණි. 

හිඟහිටි ඵදු අඹරීමභ 

එතු රු.මිලිඹන 273  යජගේ ඉඩේ 

පුශලි භහේ ගණිනන් දිගුහලීන ඵදු 

ඹටගමන බහගණතහ කිරීභ ගනුගන් ඵදු ආදහඹභ 

1991 ර්ගේ ිනට හිඟහිට ඳළතුණු අතය 

එභ හිඟහිටි ඵදු ආදහඹේ අඹ ය ළනීභට 

ටයුතු ය ගනොතිබුණි. 
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