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විගණකාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය 

ශ්රී ලං කා ප ලං රජපාප්ත්රි  ලං ාමපජදප ජ ලං ජජයජ ආ ලං ්ඩුක්රම ලං දයදාථාප   ලං 148 ලං දයදාථාපද ලං ර පයද ලං

පපර්ලි ේ්තතුද ලං ාතුදජ ලං  ලං යපජය ලං මුකය ලං  ලං පපකජ  ලං ඵකාපීවද ලං ාප ලං  පර් ්ෂමමද ලං පද්වදප නජ ලං  පම ලං

ාේබ්තධද ලංාථදපධීජ ලංපරි්ෂමණ ්ත ලංපැදැ්වවීම ලංාප ලං ලංඑ  ලංපපර්ලි ේ්තතුද ලං දා ලංදපර්ාප ලංකිරීම ලංපිළිබඳද ලං

්ඩුක්රම ලංදයදාථාප   ලං154 ලංදයදාථාපද ලංර පයද ලංිගනණ පිපපිවදය ප ලං දා ලංපැදරී ලංතිව ලං ලංරධපජාම ලං

 පර්  ්ෂ ලං  . ලං ලං ලංඑම ලං ලං ර්ාදය්ත ලංටු ලංකිරීම ලංාේබ්තධද ලං2016 ලංමුාල් ලංදර්ම  ලංාඳාප ලංව ලංමප ේ ලංදපර්ාපද ලං

ාතුටි්ත ලං ටදිරිප්ව ලං  යමි. ලං පපර්ලි ේ්තතුද ලං  දා ලං ටදිරිප්ව ලං  යනු ලං කබජ ලං  මම ලං දපර්ෂි  ලං දපර්ාපද, 

ා්ව දනි ලං පඩුඩ  ලංදශ  ්ත ලංටදිරිප්ව ලං යනු ලංකබජ ලංඅාය ලංඅ ජකු්ව ලංදපර්ාප ලංපාා ලංාඳා්ත ලං පඩුඩ ලං

අට ලං ට ්ව ලං දජ ලං දජම ලංාභපනා ලංකිරීමට ලං ටයුතු ලං  ොාප ලංතා. ලං 

පළමුදජ ලං පඩුඩ  ලං - අමපායපාශ ලංාප ලං ාපපර්ා ේ්තතු ලං 

 ාදජ ලං පඩුඩ  - යපජය ලංාාාථාප, අිප පරී, මඩුඩක ලංාප ලංදයදාථාපපිා ලංඅයමුාල් ලං 

තු්තදජ ලං පඩුඩ  ලං - දයදාථාපපිා ලං ජොදජ ලංඅයමුාල් ලං 

ාායදජ ලං පඩුඩ  ලං - ිග ේශ ලං්ධපය 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  - යපජය ලංාමපනේ 



 

ිගනණ පිපපිව ලං  ාපපර්ා ේ්තතු   ලං  පර් ාපධජ  ලං ාප ලං දයදාථාපපිා ලං ූමමි පද ලං පිළිබඳද ලං මාජජ ලං

 ථී ප   ලංපුළුල් ලං කා ලංාප ච්ඡපදට ලංභපජජ  ලංවීම ලංනිාප ලංිගනණ පිපපිව ලං ාපපර්ා ේ්තතුදට ලං මම ලං ලං

දර්ම  ලං පර්  ලංබහුක ලංදර්ම ්ෂ ලංිග . ලංාාජද ලංදජ ලං්ඩුක්රම ලංදයදාථාප ලංාා ශ ධජ  ලංමින්ත ලං්රි ප පරී ලං

අාශ  ්ත ලං පමණ්ෂ ලං  ජොද ලං පරිපපකජ  ලං ාප ලං මූකය ලං ාේබ්තධ  ්තා ලං ිගනණ පිපපිවදය ප ේ ලං

ාථදපධීජ්වද  ලං ්ය්ෂමප ලං  ලං කිරීම ලං ාඳාප ලං දැඩි ලං බකාක ලං ිගනණ පිපපිවදය ප ලං ාප ලං ඔහු ේ ලං  පර්   ලං

මඩුඩක ට ලංකබපදි  ලංයුතු ලංබද ලංයජ  ලංපිළි නජ ලං ලංිවබුණි. ලංදිගු ලං පක ්ෂ ලංඅ ලං ලං ේ්ෂමප ලං ළ ලංිගනණජ ලං ාේදප ලං

  ොමිම්ත ලංාභපද ලං2015 ලං ාාැේබර් ලංමපා ආ ජ ලං ලංාථාපපිා ලං යජ ලංක ජ. ලං ලංඑම ලං  ොමිම්ත ලංාභපද ලංිගසි්ත ලං ලංශ්රී ලං

කා ප ලංයපජය ලංිගනණජ ලං ාේද ආ ලංප්වකිරීේ, උාාථ ලංකිරීේ, මපරුකිරීේ,  පර්  ලංමඩුඩක  ලං ාේද  ්ත ලං

පාකිරීේ ලංාප ලංිගජ  ලංපපකජ  ලං ලංසිදුිග  ලංයුතුද ලංිවබුණි. ලං ලංජමු්ව ලං ලංජපිව  ලංිගනණජ ලංපජා ලංපපර්ලි ේ්තතු   ලං

ාේමා ලං  ලංකිරිම ලංාඳාප ලංටදිරිප්ව ලං ජොවීම ලං ාේතු ද්ත ලං  ලංශ්රී ලංකා ප ලං යපජය ලංිගනණජ ලං ාේද ්ෂ ලංාථාපපිා ලං

කිරීමට ලං ජොාැකි ලංවී ලංතා. ලංඑබැිග්ත ලංාදදුයට්ව ලංශ්රී ලංකා ප ලංිගනණජ ලං ාේද ආ ලංාප ලංිගනණජ ලංපරී්ෂම  ලං

 ාේද ආ ලං  ටයුතු ලං යපජය ලං  ාේදප ලං   ොමිම්ත ලං ාභපද ලං ිගසි්ත ලං ටු ලං  යනු ලං කබි.. ලං  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ිගනණජ ලං

 ාේද ආ ලංාප ලංිගනණජ ලංපරී්ෂම  ලං ාේද ආ ලංාපමපජි  ්ත ලංසිදු යජ ලංකා,  ාේද ආ ලංදටිජප ලංාප  ්වද  ලං

අමපාය ලංමඩුඩක  ලංාුනජප නජ ලංිවීමම ලංාා ලංශ්රී ලංකා ප ලංයපජය ලංිගනණජ ලං ාේද  ලංජමි්ත ලංඅුත්ව ලං ාේද ්ෂ ලං

පිහිුවීමට ලං අනුමා ලං  ය ලං ිවබුණි. ලං  ලං ටාා ලං  ාේදපද්ත ලං  ා  හි ලං නිකධපරී්ත ලං ජද ලං ඒකී  ලං  ාේදපදට ලං

අ ලංද ශ මණ  ලං කිරීම ලං ිගනණජ ලං  ාේදප ලං   ොමිම්ත ලං ාභපදට ලං පැදැරී ලං තා. ලං අ ජ්ෂ ලං රධපජාම ලං

 දජාථ ම ලංවු ආ ලංයජ  ලං ා  ලංයපජය ලංාාාථාපද්ෂ ලං ා  ලංපළප්ව ලංපපකජ ලං් ාජ ්ෂ ලංිගසි්ත ලං ලං ා  ලංසි  ට ලං

50 ලං්ෂ ලං ා  ලංඊට ලංදඩප ලංදැඩි ලං  ොටාථ ලංහිමි ම්ෂ ලං ලංකබප ලං නජ ලංතිව, ාමපනේ ලංපජා ලං ට ්ව ලංාාාථාපපිා ලං

ාමපනේා, ිගනණ පිපපිවදය ප ේ ලංිගම පා ට ලංතතුළ්ව ලංකිරිම . ලං 

නීිවපිවදය ප, නීිව ලං   ුේප්ව ලං ාේපපා දය ප ලං ාප ලං  ජො  කු්ව ලං  ලං ්ෂ මේත්ර ්තහි ලං නියා ලං  දජ්ව ලං

දි්වතී    ජ්ත ලං නණජපද  න්ත ලං  ාොයතුරු ලං ිගමසී ම්ත ලං අජතුරුද ලං දිගු ලං පක ්ෂ ලං අ ේ්ෂමප ලං  ළ ලං

ජපිව  ලංිගනණජ ලංපජා ලං  ුේප්ව ලං ය ලංතා. ලංිගනණ පිපපිවදය පට ලංදර්ාමපජ ආ ලංපදයප ලංතිව ලංසීමිා ලං

අිපභපය ලංබක  ලංමුළු ලංයපජය ලංඅාශ ම ලං්දයණ  ලංදජ ලංපරිදි ලංාදදුයට්ව ලංදයපේා ලංකිරීමට ලංට්ත ලං   ජජප ලං

 යි.. ලංිනණුේ යණ ලංාප ලංිගනණජ ලංදි්විව  හි ලං  ොටා්ෂ ලං කා ලං නොඩජැ නජ ලංපීඩජ  ලංතතුළ්වද ලං

දඩප ලං අභි   න පරී ලං ාා ලං නිය්තාය  ්ත ලං  දජාථදජ ලං පරිාය   ජ ලං  ාපපර්ා ේ්තතු   ලං

රිවාාිගධපජ  ලංසිදුකිරීම ලංටාප ලංදැාන්ව ලං  . ලංසියුේ ලංඅධී්ෂමණ  ලංාප ලංිගමර්ශජ  ලංසිදුකිරීමට ලංාැකිදජ ලං

පරිදි ලං ාා ලං ිගනණජ ලං ිගම   ලං පා  ලං පුළුල් ලංකිරීමට ලං ාැකිදජ ලං පරිදි ලං අාශ ලං 59 ලං ්ෂ ලං  ට ්ව ලං ිගනණජ ලං ාප ලං

ාාප   ලං ාේදප ලංාාිගධපජ  ලං යමි්ත ලං් ාජ ආ ලංාාිගධපජ ලංදුා  ලංපිළි  ක ලං ය ලංතා. ලං 

පපර්ලි ේ්තතු   ලං දැාන්ව ලං  පර් භපය  ලං ාැළකිල්කට ලං භපජජ  ලං කිරීේ ලං  ම්තම ලං යපජය ලං අාශ  ලං

මුහුණ ාජ ලං රධපජ ලං නැටළු  ාපපර්ා ේ්තතුද ලං  ාොඳි්ත ලං අද බ ධ ය ලං නැනීම ලං ාාිව  ලං කිරීමට ලං

ිගනණ පිපපිව ලං  ාපපර්ා ේ්තතුද ලං මුල් ලං පිරීේ ලං යපශි ්ෂ ලං ්රි පදට ලං ජාදප ලං තා. ලං  ලං ිගනණජ ලං දපර්ාප ලං

 පර් ්ෂමමද ලං ාප ලං ඵකාපීවද ලං  බාපාැරීම ලං උ ාාප ලං  ාපපර්ා ේ්තතු   ලං ්රි ප පරි්වද  ලං අ්ඩුඩද ලං

දර්ධජ  ලංකිරීමට ලංාප ලංාමප ක චජ  ලංකිරීමට ලං ාපපර්ා ේ්තතුද ලංබැඳි ලංසිටි. ලංඅදාපජ ආ ජ ලං ලං්ඩුක්රම ලං

දයදාථාප ද්ත ලංකබප ජ ලංිවබුණ ලංිගනණජ ලංාථදපධීජ්වද  ලං ාපපර්ා ේ්තතු   ලංඵකාපීවාපද ආ ලංරධපජ ලං

ාපධ   ලං කා ලංටාප ලංපැාැදිලි ලං කා ලංාුනජප ලං නජ ලංතා. ලං 

ිගනණ පිපපිව ලං  ාපපර්ා ේ්තතු   ලං යපජ පරි ට ලං  ැපවු ලං  පර්   ලං මඩුඩක  ලං ාමඟ ලං  ලං දැඩකිරීමට ලං

කැීමම ලං මප ලං කැබුදපවු ලං  නෞයද ්ෂ ලං දජ ලං අාය ලං ඔවු්ත ේ ලං යපජ පරි ලං  පර් ්ෂමමද ලං ා්ව්වද  ්ත ලං

ටුකිරීමට ලංඔවු්ත ේ ලං ැපවීම ලංාේබ්තධ  ්ත ලංමම ලංඔවු්තට ලංාථතුිවද්තා ලං දමි. ලංයපජය ලංිනණුේ ලංපිළිබඳ ලං

 පය  ලංාභප   ලංාප ලං  පොදු ලං  ලං දයපපපය ලං පිළිබඳ ලං පය  ලංාභප   ලංාභපපිව ලංතුම්තකප ලංාා ලංාපමපජි  ්ත ලං
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අඳගේ ඉතිවහඹ  

එට   රංහ   ඹනුවන්   වළදින්වුන   ශ්රී 

රංහවේ ත්භන් විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තුවේ    ආයේබඹ     බ්රිතහනය 

යුවේ මුල් හර සීභහ තයේ ඈතට දිවේ. 

1776  ර්වේදී බ්රිතහනයඹන් විිනන් දිිනන 

අත්ඳත් ය ළනීවභන් ය 3 ට ඳසු 

එනේ, 1779 ර්වේදී  ිනිනල් සමිත් නමින් 

ණහධිහරියවඹකු වහ 

විණහධිඳතියවඹකු  ිනටි ඵ 

ලිඹකිඹවිලිලින් නහථ වේ. එතළන් ඳටන් 

ශ්රී රංහවේ උත්තරීතය විණන ආඹතනඹ 

ලවඹන් විණහධිඳතිරු 40 වදවනකු 

ඹටවත් සහධීන ආඹතනඹක් වර 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තු අණ්ඩ 

ක්රිඹහත්භ වේ.  

විගණන ම්ඵන්ධ අගේ අධිකහය 

ඵරඹ  

යහජ්ය අංලවේ ආඹතනර ිණුමේ විණනඹ 

කිරීභට විණහධිඳතියඹහට අධිහය ඵරඹ 

මලි ලවඹන් රළවඵනුවේ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවේ 154 න යසථහවි..  

භහවේ වොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් 

වවෝ ඊට ළඩි ප්රතිලතඹක් යජ්ඹ වවෝ යහජ්ය 

ංසථහක් වවෝ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනක් 

විිනන් දයනු රඵන භහේ ඳනත ඹටවත් 

පිහිටුහ ඇති භහේද, ආයණඹ න ඳරිදි  

දවනන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංවලෝධනඹ ඹටවත් ඵරඹ තදුයටත් ඳවත 

ඳරිදි  පුළුල් ය ඇත.  

„‟විණහධිඳතියඹහ විිනන් ආණ්ඩුවේ 

ිනඹලු වදඳහර්තවේන්තු, ජ්නහධිඳතියඹහවේ 

වල්ේයඹහවේ හර්ඹහරඹ, අග්රහභහතය 

වල්ේයඹහවේ හර්ඹහරඹ, අභහතය 

භණ්ඩරවේ අභහතයරුන්වේ හර්ඹහර, 

අධියණ වේහ වොේන් බහ , 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ බහ, 41 (ආ) 

යසථහවේ උඳවල්නවේ වන් 

වොමින් බහ, ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ 

ඳහර්ලිවේන්තු වොභහරිසයඹහ, 

ඳහර්ලිවේන්තු භව වල්ේයඹහ, ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන, යහජ්ය ංසථහ, ඹේ ලිඛිත 

නීතිඹක්  ඹටවත් යජ්ඹ වත ඳයනු රළඵ 

ඇති වශ යහඳහය, වනත් යහඳහය ව 

2007 අං 7 දයන භහේ ඳනත ඹටවත් 

ලිඹහඳදිංචි වී ඇති වවෝ ලිඹහඳදිංචි වී ඇති 

ඵට රනු රඵන ව සකීඹ 

වොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් වවෝ ඊට ළඩි 

ප්රතිලතඹක් යජ්ඹ වවෝ යහජ්ය භහභක් වවෝ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් වවෝ විිනන් දයනු 

රඵන භහේද ඒහවේ ිණුමේ ඇතුළු 

විණනඹ යනු රළබිඹ යුත්වත්ඹ.” 

ඳවත අණඳනත් භිණන් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවන් විණහධිඳති වත ඳයහ 

ඇති ඵරඹ විහලනඹ කිරීභක් වවෝ 

ප්රහයණඹ කිරීභක් වවෝ ය තිව..  

 යහජ්ය ංසථහ වහ විණන විධිවිධහන 

ශන 1971 අං 38 දයන මුදල් 

ඳනවත්  II වොට  

 ඳශහත් බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන 1987 අං 42 දයන ඳශහත් බහ 

ඳනවත් 23 න්තිඹ  

 භව නය බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන භව නය බහ ආඥහඳනවත් 

(252 අධිහයඹ) 219  න්තිඹ 

 නය බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන නය බහ ආඥහඳනවත් (255 

අධිහයඹ) 181 න්තිඹ  

 ප්රහවේශීඹ බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන 1987 අං 15 දයන ප්රහවේශීඹ 

බහ ඳනවත් 172 න්තිඹ  

 වොවිජ්න ංර්ධන බහ වහ විණන 

විධිවිධහන රන 2000 අං 46 දයන 

වොවිජ්න ංර්ධන බහ ඳනවත් 58 

න්තිඹ  

 ක්රීඩහ ංේ වහ විණන විධිවිධහන 

රන 1993 අං 47 දයන ක්රීඩහ ංේ 

ඳනවත් 9 න්තිඹ 



2 jd¾Isl jd¾;dj - 2016 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් අලයතහඹක් වර 

ේභත යන රද වභොනඹේ වවෝ නීතිඹකින් 

වන් යන ය වවෝ වනත් යහජ්හරී 

යවන ඹහභට විණහධිඳතියඹහ තු 

ඵරතර ආණ්ඩුක්රභ යසථහවන්ද ඳයනු 

රළව.. විණහධිඳතියඹහවේ ටයුතු වහ 

යහජ්හරී ඉටුකිරීවේදී වහ ඳළරීවේදී ඔහුවේ 

යහජ්හරිඹට වහඹවීභට සුදුසුේරත් 

විණරුන්වේ වේඹ රඵහළනීභට 

විණහධිඳතියඹහට ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවන් ඵරඹ දී ඇත. තද 

විණනඹට අදහශ න  තහක්ණ, ෘත්තීඹ 

වහ විදයහත්භ ළටළු ි.යහයණඹ ය 

ළනීභ වහ  විවලේඥ වහඹ රඵහළනීභට  

අලය විධිවිධහන රහ තිව..  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 154(5) 

යසථහවන් විණහධිඳතියඹහ ඔහුවේ  

යහජ්හරී ටයුතු ිනදුකිරීවේදී  වහ ඳළරීවේදී 

ිනඹලු වඳොත්ඳත් වහ හර්තහ ඉවතින් වන් 

යන රද ආඹතනර වවෝ  යහජ්ය 

ආඹතනර ඵඩහ වහ වනත් වේඳරරට 

පිවිසීභට  විණනඹන් ිනදුකිරීභ වහ 

අලයවිඹ වළකි වතොයතුරු වහ රුුම 

ඳළවළදිලි කිරීේ රඵහළනීභට විධිවිධහන 

රහ ඇත.  
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අඳගේ ගේහ ග්රහවකගඹ   

විණහධිඳතියඹහවේ විඹ ඳථඹ 

ආණ්ඩුක්රභ  යසථහවන්භ ි.ර්නනඹ 

යන අතය තදුයටත් එඹ  දවනන  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනඹ භිණන් 

භහේ ද ඇතුශත් යමින්  යහප්ත ත ය 

තිව..  ර්තභහනවේදී අඳවේ වේහරහබ්රූ 

ඳදනභ ඳවත වන් ඳරිදි වේ.  

 
අභහතයහංල 51 

වදඳහර්තවේන්තු 95 

දිසත්රික් වල්ේ හර්ඹහරඹ  25 

ංසථහ 211 

යහජ්ය භහේ ( දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනඹ 

භිණන් විණහධිඳතියඹහවේ විඹ ඳථඹට ඹටත් ය ඇති) 

128 

විලසවිදයහර, ඳලසනහත් උඳහධි ආඹතන, ඳර්වේණ වහ  

අවනකුත් පුහුුමකිරීේ ආඹතන  

75 

යහජ්ය ඵළංකු   08 

යසථහපිත වහ අවනකුත් අයමුදල්  69 

විවේල අයමුදල් යහඳෘති  127 

අවනකුත් සහධීන  ආඹතන  19 

ඳශහත් බහ  09 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන  335 

වොවිජ්න වේහ භධ් ඹසථහන 559 

ක්රීඩහ ංේ  59 

 

අඳගේ විඹ ඳථඹ  

විණහධිඳති  විිනන් ඔහුවේ අබ්රභතඹ ඳරිදි 

විණන විඹ ඳථඹ තීයණඹ යනු රඵන 

අතය වේ ේඵන්ධවඹන් 1995 අං 15 

දයන ශ්රී රංහ ිණුමේයණ වහ විණන 

ප්රමිති ඳනවත් විධිවිධහන ප්රහය වඳුන්හ දී 

ඇති දළනට බහවිතවේ ඳතින විණන ප්රමිති  

ව  ශ්රී රංහ යරත් ණහධිහරී 

ආඹතනඹ (ICASL), උත්තරීතය විණන 

ආඹතන පිළිඵ ජ්හතයන්තය  ංවිධහනඹ 

(INTOSAI)  වහ උත්තරීතය විණන 

ආඹතන පිළිඵ ආිනඹහනු ංවිධහනඹ 

(ASOSAI) විිනන් අනුභනඹ යනු රඵන 

විණනඹට අදහශ  ේමුති ව ප්රලසත 

ඳරිනඹන් භිණන් ව ඳහර්ලි වේන්තුවේ යජ්වේ 

ිණුමේ පිළිඵ හය බහ (COPA) ව 

වඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ (COPE) 

විිනන් විණහධිඳති වත භඟ වඳන්නු 

රඵින.  

වභඹට අභතය යහජ්ය ංසථහ 

ේඵන්ධවඹන් විණහධිඳති විිනන් රහ 

ඵරහ තීයණඹ ශයුතු විණන විඹ ඳථඹ 
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1971 අං 38 දයන මුදල් ඳනත භඟින් ඩහ 

විසතයහත්භ දක්හ ඇත. ඒ අනු 

විණහධිඳති  විිනන් ංසථහවේ 

ශභනහයණඹ වත විසතයහත්භ 

හර්තහක්, ංසථහවේ  හර්ෂි හර්තහ 

භ ප්රහලඹට ඳත් කිරීභ වහ න 

හර්තහක් ව ඳහර්ලිවේන්තුට වනභ 

ඉදිරිඳත් යනු රඵන විණන හර්තහක් 

ලවඹන්  හර්තහ 03 ක් ි.කුත් යනු රඵින. 

මුදල් ඳනවත් විසතය ය දක්හ ඇති ඳරිදි 

වළකිතහක්  ව අලයන ප්රභහණඹට 

විණන විඹ ඳථඹට ඳවත රුුම ඇතුශත් 

විඹ යුතුඹ. 

 වතොයතුරු ඉදිරිඳත් කිරීවේ අංලවඹන් 

ඵරන ශ ංසථහවේ හර්ඹඹන් 

අණ්ඩ  ඇයීභට වළකින ඳරිදි 

ංවිධහන ක්රභ, හර්ඹ ඳටිඳහටි, වඳොත්, 

හර්තහ වහ වනත් ලිඹකිඹවිලි  ි.ඹමිත 

අන්දභට වහ ප්රභහණත් වර ස  ය 

තිව.ද ඹන ඵ ව එළි. ක්රභ, හර්ඹ 

ඳටිඳහටි, වඳොත්, හර්තහ වහ වනත් 

ලිඹකිඹවිලි පරදහයී ක්රිඹහත්භ ඳතීද 

ඹන ඵ; 

 යහජ්ය ංසථහවේ ළඩ ටයුතු එභ යහජ්ය 

ංසථහට අදහශ නීති, රීති වහ ි.වඹෝ 

අනු වවේ ද ංසථහවේ 

ඳරිඳහරනවඹහිරහ හධහයණත්ඹක් 

තිව.ද ඹන ඵ;  

 අයමුදල් වන්කිරීවේදී වහ එභ අයමුදල් 

උඳවඹෝජ්නඹ කිරීවේදි 

ආර්ථිබහවඹන් වහ 

හර්ඹක්භතහවඹන්  ඉටු ය තිව.ද 

ඹන  ඵ;  

 මුදල් තඵහ ළනීවේ වහ වේඳර ආයක්හ 

කිරීවේ ක්රභ තුටුදහඹද ඹන ඵ; 

 ළරළකිල්රට බහජ්නඹ වු 

හරඳරිච්වේදඹට අදහශ විණනඹට  

බහජ්නඹ යන රද  ිණුමේ  ංසථහවේ 

ටයුතු පිළිඵ තය වහ හධහයණ 

දර්ලනඹක් පිළිබිඹු වවයන ඳරිදි 

ණහධියණඹ, මුරයනඹ වහ 

තක්වේරු කිරීභ ඹන මුරධර්භඹන්ට ි.ින 

ළරළකිල්ර වඹොමු යමින් පිළිවඹර ය 

තිව.ද ඹන ඵ ව 

 විණහධිඳති විිනන් අලයඹළින 

රනු රළබිඹ වළකි වනඹේ රුුම.  

අඳගේ සහධීනත්ඹ  

විණහධිඳතියඹහවේ සහධීනත්ඹ  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවන්භ පුළුල් ලවඹන් 

වති ය ඇත.  දවනන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංවලෝධනඹ භිණන් උත්තරීතය 

විණන ආඹතනඹ සහධීනත්ඹ භත 

ඳදනේ ව උත්තරීතය විණන ආඹතන 

පිළිඵ ජ්හතයන්තය ංවිධහනවේ මලි 

මරධර්භඹන් භ ළරපීභට වභඹ 

තදුයටත් විහලනඹ යනු රළව.. 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 153  යසථහ 

අනු,  

„‟විගණකහධිඳතියගඹක් න්ගන්ඹ. ඔහු 

සුදුසුකම්රත් විගණකයගඹකු විඹ යුතු 

අතය, ජනහධිඳතියඹහ විසින් යසථහ 

බහගේ අනුභළතිඹට ඹටත් ඳත්කයනු රඵන 
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අතය විගණකහධිඳතියඹහ ඹථහ ඳළළත්ගභන් 

සිටිනතහක් සකීඹ ධුයඹ දයන්ගන්ඹ.‟‟  

අඹවඳත් වෞය තත්ත්ඹ වවෝ ආඵහධිත 

තත්ත්ඹ භත වවෝ ජ්නහධිඳතියඹහ 

ඳහර්ලිවේන්තු ඇභතීභත් ඹන 

තත්ත්ඹන්හීදී ඳභණක් ජ්නහධිඳතියඹහ 

විිනන් විණහධිඳතියඹහ ධුයවඹන් ඉත් 

යනු රඵින.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 153 යසථහවේ 

තදුයටත් දළක්වන ඳරිදි 

විණහධිඳතියඹහවේ ළටුඳ 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් ි.ලසනඹ යන අතය, 

එවේ ි.ලසනඹ යන රද ළටුඳ ඒහඵේධ 

අයමුදරට ළඹ ඵයක්නු රඵන අතය ඔහුවේ 

ධුය හරඹ තුශ එඹ අඩු වනොශ යුතුඹ.  

විණහධිඳති කිිනදු අභහතයයවඹකුවේ 

වවෝ යජ්වේ ි.රධහරිවඹකුවේ අධීක්ණඹ 

ඹටතට වනොළවන්.  

නීතයහනුකර ඉටු රීමභ 

නීතයහනුකර ඉටුරීමම් වහ 

අලයතහඹ 

විණහධිඳතියඹහවේ ක්රිඹහහරීත්ඹ 

පිළිඵ සහධීනත්ඹ වේතහක් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ භඟින් සුයක්ෂිත ය තිබුණද, 

විණහධිඳතියඹහවේ මරය වහ ඳරිඳහරන 

සහධීනත්ඹ ඳත්නහ යසථහ වහ 

නීතිභඹ විධිවිධහන භත විධහඹඹ විිනන් සීභහ 

කිරීේ ිනදුය ඇත. විණහධිඳතියඹහ 

කිිනදු පුේරවඹකුවේ වහ ආඹතනඹ ිනඹලු 

ඵළදීේලින් ි.දවස විඹ යුතු අතය 

අත්තවනෝභති ඳළිළනීේලින් වතොයවිඹ 

යුතු ි.හ මරය වහ මිි.ස ඵරඹ ඹන 

වදර්වඹන් දළක්වන ඔහුවේ ේඳත් 

වහ විණහධිඳතියඹහ විධහඹවේ 

යදහඳළළත්භ ඳහර්ලිවේන්තු වනුවන් 

ිනදුයන රද විණනවේ සහධීනත්ඹ 

ළඵවින්භ වහි.ඹට රක්න ඵ පිළිනී. 

මරය ඳරිඳහරන සහධීනත්ඹ ඇතුළු 

විණහධිඳතියඹහවේ සහධීනත්ඹ 

තවවුරු කිරීභ වහ නීතිභඹ විධිවිධහන 

භඟින් ළඩි ආයක්හක් ඳහර්ලිවේන්තු 

විිනන් ළරිනඹ යුතු වේ. ර්තභහනවේදී 

විණහධිඳතියඹහ ඔහුවේ විඹදේ වහ 

භවහ බහණ්ඩහහයවේ වවඹෝඹ තුශ ඹළපීභ 

ිනදුන අතය වදඳහර්තවේන්තුට ේඳත් 

වන්කිරීභ වදඳහර්තවේන්තු මුහුණ වදන 

අදහ නභට ළරවඳන ඳරිදි ිනදු වනොවේ. 

අවනකුත් උස වඳොදු යහජ්ය භණ්ඩීයඹ 

යටල්ර ඳරිදි ශ්රී රංහවේ විණහධිඳති 

වහ ව අඹළඹ,  යසථහදහඹ ේඳහද 

මිටුක් විිනන් ිනයුේ ඳරීක්ණඹට 

ඹටත් අනුභත ය වවෝ ඔහුවේ අඹළඹ 

පිළිඵ විධහඹ ඳහරනඹට එවයහි ව කිිනදු 

ආයක්හක් වවෝ රහ වනොභළත. 

විණහධිඳතියඹහවේ වහ ඔහුවේ හර්ඹ 

භණ්ඩරවේ ඳරිඳහරන සහධීනත්ඹ 

සුයක්ෂිත කිරීභට අලය වේ. විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ඳත්කිරීේ, උස කිරීේ, 

භහරු කිරීේ, විනඹ ක්රිඹහභහර්, ළටුප්ත  ව 

හර්ඹ භණ්ඩරවේ වනත් ඳරිඳහරන 

ටයුතු ේඵන්ධවඹන් ව ඳරිඳහරනභඹ 

රුුම පිළිඵ ඳහරනඹ ප්රථභවඹන් 

ජ්නහධිඳති වල්ේ වත ඳළරී තිබුුම අතය, 
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ඳසු ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ දවවත්වි. 

ංවලෝධනඹට අනු එභ ඵරතර යහජ්ය 

වේහ වොමින් බහ (PSC) වත ඳළරී 

ඇත. යහජ්ය වේහ වොමින් බහ විිනන් 

විණහධිඳතියඹහ වත ේපර්ණ 

ලවඹන් ඵරතර ඳළරීභක් ය වනොභළති 

වවිනන් ප්රර්තන ළඩ පිළිවර ඹටවත් 

වුද, විණහධිඳතිට තභ හර්ඹ 

භණ්ඩරවේ පුයප්ත ඳහඩු වහ ඳත් කිරීවේදී 

ළටලුරට මුහුණ ඳෆභට ිනදු වී ඇත. 

විවලේෂිත ආඹතනඹක් ව අධියණ වේහ 

වොමින් බහවේ  විඹ සීභහ ඹටතට එන 

අධියණ වේඹ ඳරිදි බ්රක්ති විදිඹ යුතු 

සහධීනතහඹ පිළිඵ දෘසඨිවෝණවඹන් 

ඵරන ශ විණන වේඹ විවලේ වේහක් 

වේ. 

තද, ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඳරිදි 

විණහධිඳති “යහජ්ය ි.රධහරීන් පිළිඵ 

විවලේෂිත රළිනසතුට” ඇතුශත් ය 

වනොතිබුුම අතය, ආඹතන ංග්රවවේ විසතය 

ය ඇති ඳරිදි යජ්වේ ිනඹලුභ ඳරිඳහරන 

වයගුරහින විණහධිඳතිට වහ ඔහුවේ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹට අදහශවේ. වභඹ තදුයටත් 

විණහධිඳතිවේ ඳරිඳහරන සහධීනතහඹ 

සීභහ කිරීභක් වේ. ඔහුවේ යහජ්හරි පිළිඵ 

වභභ ඳරිඳහරනභඹ ඳහරන අඩුඳහඩු 

විණන ටයුතුරට ළරකිඹ යුතු වර 

අහිය කිරීේ ශ අසථහ වඵොවවෝභඹක් 

විඹ.  

එක්ත් ජ්හතින්වේ උත්තරීතය විණන 

ආඹතනඹන් පිළිඵද ජ්හතයන්තය ංවිධහනඹ  

(INTOSAI) 1977 දි අනුභත ශ  “ීයභහ 

ප්රහලනඹ” භිණන් ශිල්ඳ ක්රභ වහ ෘත්තීභඹ 

ලවඹන් යහජ්ය විණනවේ සහධීනත්ඹ 

පිළිඵද මුරධර්භ වවයහි අධහනඹ වඹොමු  

ය  ඇත. ය 30 ට ඳසු උත්තරීතය 

විණන ආඹතන පිළිඵද ජ්හතයන්තය 

ංවිධහනවේ  XIX  ේවේරනවේදී (2007 

භළක්ිනවෝ) “භළක්ිනවෝ ප්රහලනඹ” 

භිණන් යහජ්ය අංලවේ භනහ විණනඹක් 

වහ උත්තරීතය විණන ආඹතනඹන්වේ 

සහධීනතහඹ  පිළිඵද සථිය ලවඹන් න 

ඳවත දවන් ඳරිදි ප්රධහන අතයලය 

අලයතහ 8 ක් වඳුනහවන ඇත. 

1 ප්රතිඳත්තිඹ   

වඹෝය ව ද පරදහයී ව ද ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහනුකර / යසථහපිත / ෛනති 

හර්ඹ යහමුක් ව එභ හර්ඹ යහමු තුශ 

තත්ත්හහයවඹන් ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

විධිවිධහන ඳළතීභ. 

උත්තරීතය විණන ආඹතන තු 

සහධීනත්වේ ප්රභහණඹ විසතය විදවහ 

දළක්වන නීති ේඳහදනඹ කිරීභ අලය වේ.  

 

2 ප්රතිඳත්තිඹ   

උත්තරීතය විණන ආඹතනර ප්රධහනීන් 

ව (විදයහඹති. ආඹතනර) 

හභහජිඹන් සකීඹ යහජ්හරී හභහනය 

ලවඹන් ඉටු කිරීවේදී ඔවුන්වේ ධයවේ 

ආයක්හ ව ෛනති ඳරියවේ 

සහධීනත්ඹ  

 

ඳවත වන් තත්ත්ඹන්ට ඹටත්න 

උත්තරීතය විණන ආඹතනර 
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ප්රධහනීන්වේ ව විදයහඹති. ආඹතනර 

හභහජිඹන් වේ ඳත්වීේ, නළත ඳත්වීේ, 

වේහ ි.යුක්තිඹ, වේවඹන් ඉත් කිරීභ 

ව විශ්රහභ ළන්වීභ පිළිඵ වොන්වේින 

අදහශ නීති ේඳහදනඹ භිණන් විවලේවඹන් 

දළක්විඹ යුතුඹ.  

 

 යසථහදහඹවඹන් වති වවයන 

ක්රිඹහලිඹක් භිණන් සහධීනත්ඹ 

තවවුරු වවයන ඳත්කිරීේ, නළත ඳත් 

කිරීේ වවෝ වේවඹන් ඉත් කිරීේ 

(උත්තරීතය විණන ආඹතනර 

සහධීනත්ඹ වහ ේඵන්ධ ISSAI II 
භහර්වෝඳවේල ව ඹවඳත් ඳරිනඹන්)  

 සකීඹ ි.වඹෝ (Mandate) විවයෝධ 

භත ඉදිරිඳත්වීවේ බිඹකින් වතොය 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ඉඩ රළවඵන ඳරිදි 

ප්රභහණත් තයේ දීර්ක ව ි.ලසචිත හර 

සීභහක් හිත යනු රඵන ඳත්වීේ ; 
ව  

 

 සකීඹ යහජ්හරී ි.ිනඹහහයවඹන් 

හභහනය ඳරිදි ඉටු කිරීවේදී අතීතවේදී 

ර්තභහනවේදී ිනදුයන රද ය වවෝ 

හර්ඹඹක් වවේතු වොට වන ිනදු යනු 

රඵන ඳළමිණිල්රදී ි.ර්මුක්ත වීභ. 
(Immune) 

 

3 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

උත්තරීතය විණන ආඹතනර හර්ඹ 

ඉටුකිරීවේදී ප්රභහණත් තයේ පුළුල් ව 

ි.වඹෝඹක් (Mandate) ව පර්ණ 

අබ්රභතඹ  
 

ඳවත වන් හර්ඹඹන් විණනඹ කිරීවේ 

ඵරඹ, උත්තරීතය විණන ආඹතනරට 

ඳළරිඹ යුතුඹ. 
 යහජ්ය මුදල්, ේඳත් වවෝ ත්ේ 

රඵහත් අඹකු වවෝ ප්රතිරහබ්රඹකු විිනන් 

ඒහ ප්රවඹෝජ්නඹට ළනීභ පිළිඵ එහි 

ෛනති සබහඹ වනොතහ විණනඹ 

කිරීභ.  
 යජ්ඹට වවෝ යජ්වේ ආඹතනරට 

රළබිඹයුතු ආදහඹේ එතු කිරීභ. 
 යජ්වේ වවෝ යජ්වේ ආඹතනර ිණුමේ 

පිළිඵ නීතයහනුකරබහඹ ව 

ි.ඹභහනුකරතහ; 
 මරය ශභනහයණවේ ව හර්තහ 

කිරීවේ ගුණහත්භබහඹ ; ව 

 යජ්වේ වවෝ යහජ්ය ආඹතනර 

වභවවයුේ ටයුතු පිළිඵ අයපිරිභළසභ, 

හර්ඹක්භතහ ව පරදහයීබහඹ. 

නීති භඟින් එවේ යන වර ි.ලසචිත 

ලවඹන් ි.ඹභ ය ඇති අසථහරදී විනහ, 

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් යජ්වේ 

වවෝ යජ්වේ ආඹතනර ප්රතිඳත්තිඹ 

විණනඹ වනොශ යුතු නමුත් ඔවුන්වේ 

විණනඹ, ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

හර්ඹඹට ඳභණක් සීභහ ශ යුතුඹ.  

 

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් එභ 

ආඹතනරට අදහර න අයුරින් 

යසථහදහඹඹ ඳනන නීතිරට රු 

ශයුතු අතය, ඳවත වන් රුුම 

ේඵන්ධවඹන් යසථහදහඹඹ වවෝ 

විධහඹඹ ිනදුයන විධහනලින් වවෝ 

භළදිවත්වීේලින් එකී විණන ආඹතන 

ි.දවස න්වන්ඹ;  
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 විණන ළටළු වතෝයහළනීභ ; 
 ඔවුන්වේ විණන ළරසුේ කිරීභ, 

ළඩටවන් තකිරීභ, ඳළළත්වීභ, 
හර්තහ කිරීභ ව ඳසු විඳයේ ටයුතු 

කිරීභ ; 
 සකීඹ හර්ඹහරඹ ංවිධහනඹ කිරීභ ව 

ශභනහයණඹ ; 
 අනුභත කිරීේ ක්රිඹහත්භ කිරීභ සකීඹ 

ි.වඹෝවේ (Mandate) වොටක් න 
අසථහරදී සකීඹ තීයණ ඵරහත්භ 

කිරීභ ; 
   

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් තභන් 

විණනඹ යනු රඵන ංවිධහනර 

ශභනහහරීත්ඹ තුශ කිිනදු ආහයවේ 

භළදිවත්වීභක් වවෝ භළදිවත් න ඵ වඳනී 

ඹන අයුරින් ක්රිඹහකිරීභක් වවෝ වනොශ 

යුතුඹ.  

 

උත්තරීතය විණන ආඹතන, සකීඹ 

විණිත ආඹතන භඟ ඩහ මීඳ 

ේඵන්ධතහ ඇති ය වනොන්නහ ඵට 

වති විඹ යුතුඹ. ඒ අනු ඔවුන් 

අයමුුමරට අනුකර ටයුතු යමින් 

ිනටින ඵ විදවහ දළක්විඹ යුතුඹ.  

 

සකීඹ කීේ ඉටු කිරීවේදී උත්තරීතය 

විණන ආඹතනරට පර්ණ අබ්රභතඹ අනු 

ක්රිඹහ ශවළකි විඹ යුතුඹ. ඔවුන් යහජ්ය 

අයමුදල් බහවිතඹ ව ශභනහයණඹ 

ළඩිදියුුම කිරීභට වවවවන යහජ්ය වවෝ 

යහජ්ය ආඹතන භඟ වවඹෝවඹන් ක්රිඹහ 

ශ යුතුඹ. 

 

උත්තරීතය විණන ආඹතන පිළිඵ 

ජ්හතයන්තය ංවිධහනවේ ද ජ්හතයන්තය 

ණහධිහරී ේවේරනවේ ද අවනකුත් 

පිළිත් ප්රමිති ි.ඹභ යන ආඹතනරද ි.ර 

වල්න ඳදනේ යත් වඹෝය ව ළඩ ව 

විණන ප්රමිතීන් ද ආනහය ධර්භ ංග්රවඹක් ද 

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් බහවිත 

ශ යුතුඹ.  

 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවන් ප්රඥප්ත තිලින් 

වවෝ නීති ේඳහදනඹ භඟින් ි.ඹභ ය ඇති 

ප්රහය හර්ෂි හර්ඹහධන හර්තහක් 

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් 

යසථහදහඹඹට ව අවනකුත් යහජ්ය 

ආඹතනරට ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. එභ 

ආඹතන විිනන් එකී හර්තහ භවජ්නඹහ වත 

දළන ළනීභට ළරළසවිඹ යුතුඹ. 

 

4 ප්රතිඳත්තිඹ 

   

සීභහකින් වතොය වතොයතුරු රඵහ තවළකි 

වීභ 

 

උත්තරීතය විණන ආඹතනඹ තු 

යසථහපිත කීේ ි.ිනඹහහය ඉටුකිරීභ 

වහ අලය ිනඹලු වල්න ව වතොයතුරු 

රට වේරහට, ළයදීභකින් වතොය, 

ඍජුභ ව ි.දවවේ රඵහ ළනීභට 

ප්රභහණත් ඵරතර එභ ආඹතන තු විඹ 

යුතුඹ.  

 

5 ප්රතිඳත්තිඹ  

  

සකීඹ ළඩ පිළිඵ හර්තහ කිරීභට ඇති 

අිනතිඹ ව ඵළඳීභ  

 

සකීඹ විණන හර්ඹවේ ප්රතිපර හර්තහ 

කිරීභ ේඵන්ධවඹන් උත්තරීතය විණන 

ආඹතනරට සීභහ කිරීේ වනොශ යුතුඹ. 

සකීඹ විණන හර්ඹ ප්රතිපර ඹටත් 

පිරිවිනන් ර්ඹට එක් යක්ත් හර්තහ 

කිරීභට ඔවුන්ට නීතිවඹන් ි.ඹභ ශ යුතුඹ.  
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6 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

විණන හර්තහර අන්තර්තඹ ව හර 

ි.ඹභඹ තීයණඹ කිරීවේ ි.දව ව ඒහ 

ප්රහලඹට ඳත්වොට වඵදහ වළරීභ 

  

 සකීඹ විණන හර්තහර අන්තර්තඹ 

තීයණඹ කිරීවේ ි.දව උත්තරීතය 

විණන ආඹතනරට තිව.. 

  

 විණනඹ යනු රඵන ආඹතනවේ 

අදවස වඹෝය ඳරිදි ළරකිල්රට 

ි.මින් සකීඹ විණන හර්තහර 

ි.රීක්ණ ව ි.ර්වේල ඇතුශත් කිරීවේ 

ි.දව උත්තරීතය විණන ආඹතන තු 

වේ.  

 

 විණන හර්තහර වන් විඹ යුතු 

අභ අලයතහ ි.ලසචිත දළක්වීභත් 

වඹෝය අසථහරදී විධිභත් විණන 

භතඹට වවෝ වති කිරීභට 

ි.ලසචිත රුුම දළක්වීභක් නීති භිණන් 

ශ යුතුඹ.  

 

 හර්තහ කිරීභට අලය රුුම ි.ලසචිත 

ලවඹන් නීතිවඹන් ි.ඹභ ය ඇති 

අසථහරදී වළය සකීඹ විණන 

හර්තහර හර ි.ඹභඹ තීයණඹ කිරීවේ 

ි.දව උත්තරීතය විණන ආඹතන තු 

වේ. 

  

 භසතඹක් ලවඹන් යසථහදහඹඹ, 

එහි වොමින් බහක්, වවෝ යජ්ඹ 

විිනන් විභර්ලනඹක් නළතවවොත් 

විණනඹක් වහ විවලේ ඉල්ීයේ ශ 

විට උත්තරීතය විණන ආඹතනරට 

ඒහ ඉටු ශ වළකිඹ.  

 

 උත්තරීතය විණන ආඹතනර හර්තහ 

නීතිවඹන් ි.ඹභ වී ඇති ඳරිදි අදහශ 

ඵරධහරීන්ට විධිභත් ඉදිරිඳත් කිරීවභන් 

වවෝ බහයදීවභන් ඳසු ඒහ ප්රහලඹට 

ඳත්වොට වඵදහ වළරිඹ යුතුඹ.  

 

7 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

උත්තරීතය විණන ආඹතනවේ ි.ර්වේල 

පිළිඵ පරදහයී ඳසුවිඳයේ ඹහන්ත්රණ ඳළතීභ 

 

 උත්තරීතය විණන ආඹතන සකීඹ 

හර්තහර වන් ි.ලසචිත ි.ර්වේල 

භහවරෝනනඹ වොට ඳසු විඳයේ 

ටයුතු යමින් විවලෝධන පිඹයල් 

ළනීභ වහ අදහශ න ඳරිදි 

යසථහදහඹඹ වත වවෝ එහි 

වොමින් බහක් වත වවෝ 

විණනඹ යනු රළබ ආඹතනවේ 

ඳහර භණ්ඩරඹ වත ඉදිරිඳත් යින.  

 

 උත්තරීතය විණන ආඹතනර වභන්භ 

අදහශ න ඳරිදි යසථහදහඹඹ, එහි 

වොමින් බහක් වවෝ විණනඹ 

යනු රළබ ආඹතනවේ ඳහර 

භණ්ඩරඹ ඹන වේහවේ ි.රීක්ණ ව 

ි.ර්වේල ි.ිනඹහහය ක්රිඹහත්භ යන 

ඵ තවවුරු ය ළනීභට එභ විණන 

ආඹතනරට සකීඹ ව අබයන්තය ඳසු 

විඳයේ ක්රභඹක් ඳතී.  

 

 ඳසු විඳයේ ටයුතු ව අනුභත කිරීේ 

වහ සකීඹභ ව යසථහපිත ඵරතර 

උත්තරීතය විණන ආඹතන තු තිබිඹ 

දී ඳහ එකී විණන ආඹතන සකීඹ ඳසු 

විඳයේ හර්තහ අදහශ න ඳරිදි 

යසථහදහඹඹ වත වවෝ එහි 

වොමින් බහක් වත වවෝ 

විණනඹ යනු රළබ ආඹතනවේ 

ඳහර භණ්ඩරඹ වත, රහ ඵරහ 

අලය පිඹය ළනීභ වහ ඉදිරිඳත් 

යින.  
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8 ප්රතිඳත්තිඹ 

    

මරය ව ශභනහයණ / ඳරිඳහරන 

සහඹත්තතහ ව වඹෝය භහන, වබෞති 

ව මරය ේඳත් ඳළතීභ 

  

 උත්තරීතය විණන ආඹතනරට 

අලයයන ව හධහයණ භහන, 

වබෞති ව මරය ේඳත් තිබිඹ යුතුඹ. 

වභභ ේඳත් රඵහ ළනීභ ඳහරනඹ 

කිරීභට වවෝ වභවවඹවීභට විධහඹඹ 

ඉදිරිඳත් වනොවිඹ යුතුඹ. උත්තරීතය 

විණන ආඹතන සකීඹ අඹ ළඹ ඔවුන් 

විිනන්භ ශභනහයණඹ යවන සුදුසු 

ඳරිදි වන් ය ි.ති.  

 

 යසථහදහඹඹ වවෝ එහි එක් 

වොමින් බහක් උත්තරීතය විණන 

ආඹතනරට සකීඹ ි.වඹෝඹ 

(Mandate) පුයහීයභට අලය යන 

ි.ින ේඳත් ඉඳුයහභ රඵහවදන ඵට 

වති වීවේ කීභ දළරිඹ යුතුඹ. 

  

 උත්තරීතය විණන ආඹතනරට ඳඹහ 

ඇති ේඳත් ඔවුන්වේ ි.වඹෝඹ 

(Mandate) පුයහීයභට පිඹය ළනීභට 

තයේ ප්රභහණත් වනොවේ නේ ඒ 

ේඵන්ධවඹන් වළින්භ 

යසථහදහඹඹට අබ්රඹහනනහ කිරීවේ 

අිනතිඹ එකී විණන ආඹතන තුවේ.  
 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ වන් න්වන් 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

වනො, විණහධිඳතියඹහ ඵළවින් වනත් 

යටර වභන්භ වනභභ විණන ඳනතක්  

භිණන් විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හර්ඹ භණ්ඩරවේ ටයුතු ව අධිහයඹ 

විසතය කිරීභට අලය වේ. 

විණහධිඳතියඹහට ඳරික්හ ශ 

වළකිනුවේ යහජ්ය ආඹතනර ටයුතු 

ඳභණක්ඹ. වවේ වුද, ේපර්ණවඹන් 

වවෝ වොටක් අිනති, භහේ ඳනත ඹටවත් 

ංසථහඳනඹ යන රද යහජ්ය භහේ 

විණහධිඳතියඹහවේ විඹ ඳථඹට 

වනොළවන්. වොටස ප්රහේධනවඹන් ිනඹඹට 

50 ක් වවෝ ඊට ඩහ ළඩි ප්රතිලතඹක් භවහ 

බහණ්ඩහහයවඹන් වවෝ යහජ්ය යහඳහය 

ආඹතනවඹන් ප්රහේධනඹ වර වඹොදන 

යහජ්ය භහේ 200 ට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් 

ඳතිින. යහජ්ය යහඳහය විිනන් ළරකිඹ යුතු 

භහේ ංයහක් පිහිටුහ ඇත. තද, 

යහජ්ය ආඹතනඹකින් අයමුදල් රළබුුම 

ංවිධහනද ඇතුළු වඳෞේලි ංවිධහන 

විභර්ලනඹ කිරීභට විණහධිඳතියඹහට 

වනොවළකි වී ඇත. 

දවනන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංගල ධනඹ ඹටගත් 153 වහ 154 

යසථහන්ට සිදුකශ ංගල ධන 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් මුහුණ දුන් 

ඳරිඳහරන වහ  මුරය  සහධීනත්වේ අඩුඳහඩු 

භඟ වළරීභ වහ ඳවත වන් 

ංවලෝධනඹන් දවනන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංවලෝධනඹ භිණන් ිනදු ය ඇත. 

යහජ්ය විණනඹ නවීයණඹ යමින් 

තදුයටත් ප්රතිංසයණඹන් විණන ඳනත් 

වටුේඳවතහි  ඇතුශත් ය ඇත. 

 විණහධිඳතියඹහ සුදුසුේරත් 

විණයවඹකු විඹ යුතු අතය, 

ජ්නහධිඳතියඹහ විිනන් යසථහ බහවේ 

අනුභතඹට ඹටත් ඳත්යනු 

රඵන්වන්ඹ. විණහධිඳතියඹහ ඹථහ 

ඳළත්වභන් ිනටිනතහක් සකීඹ ධයඹ 

දයන්වන්ඹ. 

 

 විණහධිඳතියඹහ බහඳතිත්ඹ දයන 

විණන වේහ වොමින් බහක් 

පිහිනු රළව.. ි.වඹෝජ්ය විණහධිඳති 

වවෝ ි.වඹෝජ්ය විණහධිඳතියඹහවේ 

වශ්රේණිඹට ඉවළින් ව ධුයඹක් උසුරන රද 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ  

විශ්රහභරත් ි.රධයඹන් වදවදවනකු,  ශ්රී 
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රංහවේ වශ්රේසධහධියණවේ, 

අබ්රඹහනනහධියණවේ වවෝ 

භවහධියණවේ විශ්රහභරත් 

විි.ලසනඹහයයවඹකු ව   ශ්රී රංහ 

ඳරිඳහරන වේවේ විශ්රහභරත් I න 

ඳන්තිවේ ි.රධයවඹකු අවනකුත් 

හභහජිඹන් නු ඇත. යසථහදහඹ 

බහවේ ි.ර්වේලඹන්ට ඹටත් ර් 03 

 සථීය  හරඳරිච්වේදඹට වොමින් 

බහවේ හභහජිඹන් ජ්නහධිඳතියඹහ 

විිනන් ඳත්යින.  

 

 ශ්රී රංහ යහජ්ය විණන වේඹට අඹත් 

භහජිඹන්වේ ඵහළනීේ, 

උසකිරීේ, භහරුකිරීේ, විනඹ ඳහරනඹ 

ව වේවඹන් ඳවකිරීවේ ඵරඹ 

වොමින් බහ වත ඳළළරීවභන් 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ඳරිඳහරන සහධීනත්ඹ ආයක්හ ය 

ළනීභට ටයුතු කිරීභ.   

 

 යජ්ඹ විිනන්  යහජ්ය භහභක් විිනන් වවෝ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් විිනන් 

භහේ ඳනත ඹටවත් ලිඹහඳදිංචි 

භහභ වොටස ප්රහේධනවඹන් 

ිනඹඹට 50 ට ළඩි හිමිභක් ඇති 

යහජ්ය භහේ  ිනඹල්වල් විණනඹ 

විණහධිඳතියඹහවේ විඹඹ ඳථඹ 

ඹටතට ළවන්. 

 

 විණහධිඳතියඹහවේ සහධීනත්ඹ 

ආයක්හ ය ළි.භට „‟යහජ්ය 

ි.රධහරිඹහ‟‟  ඹන ි.ර්නනවඹන් ඉත් 

යින.  

 

 විධහඹවේ කිිනදු භළදිවත්වීභකින් 

වතොය විණහධිඳතියඹහවේ ටයුතු 

ිනදුකිරීභට ප්රභහණත් අයමුදල් ඳඹන 

ඵට වති ය ළනීභට විණන 

වේහ වොමින් බහ විිනන් පිළිවඹශ 

යන ජ්හති විණන ආඹතනවේ 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් ි.ලසනඹ කිරීභ. 

ගඹ ජිත ජහතික විගණන ඳනත් 

ගකටුම්ඳත  

යහජ්ය මරය පිළිඵ ඳහර්ලිවේන්තු ඳහරනඹ 

ලක්තිභත් කිරීභට, යහජ්ය ේඳත් බහවිතහ 

කිරීභ  පිළිඵ හර්තහ කිරීවේ ිණුමේ 

ටයුතුබහඹ වති කිරීවේ 

විණහධිඳතියඹහවේ ටයුතු, අධිබහය 

ඵරඹ ව සහධීනත්ඹ ළඩි කිරීභට, යහජ්ය 

ේඳත් බහවිතහ කිරීවේදී පිරිභළසුේඵ, 

හර්ඹක්භතහඹ පරදහිනතහඹ ඉවශ 

නළංවීභට අධිහය ඵරඹ ඔප්ත නංමින් 

විණන  වටුේඳත් ඳනතක් ඉදිරිඳත් කිරීභ 

අලය වේ. ජ්හති විණන ඳනත් 

වටුේඳත ි.තීඳතියඹහ ව නීති 

වටුේඳත්යඹහවන් උඳවදස රඵහ 

ළනීවභන් අනතුරු අභහතය භණ්ඩරඹ  

විිනන් අනුභත ය භවජ්න අදවස වහ 

ළට් ඳත්රවේ ඳර යනු ඇත.  

ඉවතින් දක්න රද  ජ්හති විණන ඳනත් 

වටුේඳවත් වන්  ප්රධහන රක්ණ ඳවත 

ඳරිදි වේ.  

 ිණුමේ, මුරය, මුරය තත්ත්ඹ, යහජ්ය 

අයමුදල්ර මුරය ඳහරනඹ, විණන 

ආඹතනර වේඳර ඳරීක්හ ව 

හර්ඹහධන විණනඹක් ිනදුකිරීභට 

වළකිවන වරට ඔවුන්වේ 

ිණුමේටයුතුබහඹ, තහක්ණි 

විණනඹන් ිනදුකිරීභට 

විණහධිඳතියඹහට වළකින ඳරිදි 

විඹ ඳථඹ ළඩිකිරීභට අවප්ත ක්හ යින.  

 

 භවජ්නඹහ අතරින් ඹේකිින පුේරවඹකු 

විිනන් විණිත ආඹතනඹක් 

ේඵන්ධවඹන් ඉදිරිඳත් යන  රද 

ඹේකිින ළටළුක් විභර්ලනඹ කිරීභට 

ව ඒ පිළිඵ ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ 
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කිරීභ විණහධිඳතියඹහවේ  

අබ්රභතහනුහරී ඵරඹ ඳරිදි ිනදු කිරීභ.   

 

 1995 අං 15 දයන ශ්රී රංහ 

ිණුමේයණ වහ විණන ප්රමිති  ඳනත 

ඹටවත් පිහිටුන රද විණන ප්රමිති 

මිටු විිනන් තීයණඹ යන රද  ශ්රී 

රංහ විණන ප්රමිති ජ්හති විණන 

හර්ඹහරඹ විිනන් ඵහයනු රඵන අතය  

එඹ ිනඹලු විණනඹන්ට අදහශ වේ.  

 විණහධිඳතියඹහට වවෝ අධිහය 

ඵරඹරත් ි.රධහරිවඹකුට වහඹ 

වනොදළක්වීභ යදක් න ඵට ඳනවතහි 

විධිවිධහන ශහ තිව..  

 

 යවයබහඹ වනොශහ, ලිඛිත වවෝ 

ඉවරක්වරොි. හර්තහ,  වඳොත්, ලිඹවිලි 

වවෝ වතොයතුරුරට පිවිසීවේ ඉඩඩ 

ශහරමින් විණහධිඳතියඹහවේ 

ඵරතර පුළුල් ය ඇත.  

 

 ඕනෆභ පුේරවඹකුවේ වවෝ 

ආඹතනඹ වවෝ ිණුමේ විණනඹ ය 

විණන පිරිළඹ අඹය ළනීභට 

විණන හසතුක් ි.ඹභ කිරීභට 

විණහධිඳතියඹහට අධිහය ඵරඹ 

වදනු රළව.. 

 

 විණහධිඳතියඹහවේ භතඹ ඳරිදි 

නුවදනුක් ය වවෝ නීතිඹට, 

වයගුරහිනඹට වවෝ රීතිඹට ඳටවළි. 

ය තිබීවභන් එභ නුවදනුට අදහර 

වුන්වේ ංනහ, වනොළරකිල්ර, 

දණඹ වවෝ විභහනහයඹ වවේතුවන් 

අඩුක් වවෝ ඳහඩුක් ිනදුන 

අසථහදී  වවෝ ඇතුශත් ශ යුතු 

ය වු වවෝ නුවදනුක් ිණුමේලින් 

අත්වළය තිවඵන අසථහදී එළි. 

ිනඹලු නුවදනුර මුරය වවෝ වනත් 

ටිනහභ, ප්රතික්වේඳ කිරීභට 

විණහධිඳතියඹහට වළකි න්වන්ඹ. 

එළි. නුවදනුට අදහර මුළු ටිනහභ 

අධිබහය කිරීවේ ඵරතර 

විණහධිඳතියඹහට රඵහවදනු රළව.. 

එකී නුවදනුවේ ටිනහභ එඹට 

කියුතු පුේරඹන්වන් වන් 

වන් වවෝ හමුහි න ඳරිදි අධිබහය 

කිරීභට විණහධිඳතියඹහට වළකිඹ. 

 

 අධිබහයඹන් ඳළනවිභ ේඵන්ධවඹන් 

අතෘප්ත තිඹට ඳත් පුේරවඹකුට, එඹට 

එවයහි විණන වේහ වොමින් 

බහට අබ්රඹහනනහ කිරීභට අිනතිහිනේ 

තිව.. වොමින් බහ අහන තීයණඹ 

නු රළව..  

 

 හර්තහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ  බහත කිරීභ 

වහ හරයහමු ි.ඹභ කිරීභ.  

 

 යවට් උත්තරීතය විණන ආඹතනඹ 

වර ජ්හති විණන හර්ඹහරඹක් 

පිහිටුනු රළව.. විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ිනඹලු විණන 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ජ්හති විණන 

හර්ඹහරඹට අන්තර්ග්රවණඹ යනු 

රළව..  

 

 ජ්හති විණන හර්ඹහරඹ විණනඹ 

කිරීභට සුදුසුේරත්  සහධීන 

විණයවඹකු වොමින් බහ 

විිනන් ඳත්යනු රඵන අතය, එභ 

හර්තහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ බහත 

යනු රළව..  

 වේ ඳනත භඟින් ප්රධහන ණන්දීවේ 

ි.රධහරීන්වේ කීේ ි.ඹභ යනු 

රළව..  

 

 අබයන්තය විණනවේ ඳළළත්භ ව 

ර්තයන් වේ ඳනත භඟින් ි.ර්නනඹ 

යනු රළව..  

 

 ජ්නයජ්වේ හර්ෂි මුරය ප්රහලන 

ඉදිරිඳත් කිරීභ අධහයණඹ ය තිව..  
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 විණන වහ ශභනහයණ මිටුර 

ඳළළත්භ ව ඒහවේ පර  

ක්රිඹහහරීත්ඹ අධහයණඹ ය තිව.. 

 

 විණහධිඳතියඹහට වතොයතුරු ඳඹන 

පුේරිනන්වේ ආයක්හ තවවුරු ය 

තිව..  

විණහධිඳතියඹහ විිනන් වවෝ ඔහුවේ 

හර්ඹ භණ්ඩරවේ ි.රධහරිවඹකු විිනන් 

අං විලසහවඹන් වවෝ එකී අදවිනන් 

යුක්ත  ිනදු යනු රඵන කිිනදු 

ටයුත්තකින් වවෝ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ඹටවත් ඉටු යනු රඵන පුර් නීතිභඹ 

ටයුක්තට එවයහි ඳළනනිණන නීතිභඹ 

පිඹයඹන්වන් ඔවුන් ි.දවස යනු රළව..  

අඳගේ ංවිධහන ටවන 
 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ ප්රධහි.ඹහ 

විණහධිඳතියඹහ න අතය  

වදඳහර්තවේන්තුවේ මුරයභඹ ටයුතු 

ේඵන්ධවඹන් මුදල් වයගුරහින 124(2) 

ප්රහය ප්රධහන ණන්දීවේ ි.රධහරිවඹකු 

වරද ටයුතු යනු රඵින. 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ර්තභහන ංවිධහන 

යෘවඹ භවහ බහණ්ඩහහයවේ ශභනහයණ 

වේහ වදඳහර්තවේන්තු විිනන්  අනුභත ය 

ඇති හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ අනකරන ඳරිදි 

එක් එක් භට්ටේර  රැදුුම ි.ලසචිත  

ි.රධහරීන් ංයහකින් ළදුේරත් ධුයහලි 4 

කින් භන්විත වේ.  

 

ඳශමු භට්ටභ අතිවර් විණහධිඳතිරුන් 

තිවදවනකුවන් භන්විත න අතය ඔවුන් 

විිනන් භධයභ යජ්වේ වහ ඳශහත් බහර 

විණන ටයුතු ිනදු යනු රළව.. වදළි. 

භට්ටභ ි.වඹෝජ්ය විණහධිඳතිරුන් 15 

වදවනකු ඹටවේ අංල 60 කින් භන්විත වේ. 

එභ අංල 60 බහය වහය 

විණහධිඳතිරුන් 44 ක් ටයුතු යනු 

රළව..  වභභ අංල ප්රධහනීන් වත ඳළළවයන 

විණන “ලහහ” න්හි ප්රධහනත්ඹ “ලහහ 

ප්රධහනී” වර විණන අධිහරියවඹකු 

වවෝ විණන ඳරීක්  වේවේ වජ්යසධ 

තභ ි.රධහරිවඹකු විිනන් ඉටු යනු රඵන 

අතය ඔහුට ි.ලසචිත විණන ආඹතන 

ංයහක් ඳයහ ඇත. ඔවුන් තුන්න 

භට්ටභට අඹත් වේ. ඒ අනු ි.ලසචිත වර 

තභ අධීක්ණඹට ළවනන විණන ලහහ 

ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු ආහයඹ 

ශභනහයණඹ කිරිභ වහ අධීක්ණඹ 

පිළිඵ ේපුර්ණ කීභ අංල ප්රධහනීන්ට 

ඳළළවර්.  ලහහ ප්රධහනීන් වත අනුයුක්ත 

යනු රළඵ ඇති විණන ඳරීක් වේවේ 

ි.රධහරීන් හර්ඹක් වහ පරදහින 

වේවේ වඹොදහ ඔවුන් වත ඳයහ ඇති 

යහජ්ය ආඹතනර විණනඹන්  ක්රිඹහත්භ 

යවීභ අවප්ත ක්හ ය ඇත.  

 

ඒ අනු ලහහ ප්රධහනීන්ට වඹන එභ 

ි.රධහරීන් ිනේන  භට්ටභට අඹත් වේ.  ශ්රී 

රංහ විණන ප්රමිති, යසථහපිත ව 

වනත් නීතිභඹ අලයතහන්ට වහ 

ඳරිනඹන්ට අනුකර න ඳරිදි ඳරීක්ණ, 

ි.රීක්ණ ව ක්වේත්ර යහජ්හරී ිනඹ අනුභත 

ළඩටවන්රට අනුකර න ඳරිදි ඉටු 

කිරීභ භිණන් ඔවුන් වත ඳයහ ඇති යහජ්ය 

ආඹතනර ිණුමේ විණනඹ ක්රිඹහත්භ 

යමින් ිනඹ ලහහ ප්රධහනීන්ට වඹ වේ. 

ඉවත වන් වදන භට්ටභට අඹත්න අංල 

60  අංල ප්රධහනීන්වන් අංල නඹ 

ප්රධහනීන් 18 වදවනකු ඳශහත් භට්ටමින් 

ප්රහවේශීඹ හර්ඹහර බහය ටයුතු යන 

අතය ඔවුන්වේ අධික්ණඹට ි.වඹෝජ්ය 

විණහධිඳතිරුන් තිවදවනකු ටයුතු 

යනු රඵින.  

  

වදඳහර්තවේන්තුවේ ඳරිඳහරන ටයුතු 

අධයක් (ඳහරන) ඹටවත් න ආඹතන 

ලහහවන්ද,  මුරය ටයුතු ප්රධහන 

ණහධිහරී  ඹටවත්  ිණුමේ අංලවඹන්ද ිනදු 

යනු රඵින.  විණනඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

අදහශ ංවිධහන ටවන ඳවත වන් ය 

ඇත. 



 

Auditor General  

Add.AG(CGSE) 

DAG(PEN) 

AAG(PER) SA'S AE'S 

AAG(JPA) SA'S AE'S 

AAGHSM) SA'S AE'S 

AAG(TIP) SA'S AE'S 

AAG(FLS) SA'S AE'S 

DAG(TQC) 

AAG(TRD) SA'S AE'S 

AAGRQC) SA'S AE'S 

AAGITE) 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) 

DAGFFP) 

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 

Cheef Accountan Accountan MAS 

Directo(Admin) AD(Admin) MAS 

Add.AG(PZIA) 

DAG(WNS) 

AAG(WNP1) SA'S AE'S 

AAG(WNP2) SA'S AE'S 

AAGNWP) 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(NCL) SA'S AE'S 

AAG(NNP) SA'S AE'S 

AAG(NNL) SA'S AE'S 

AAG(ENP) SA'S AE'S 

AAG(ENL) SA'S SA'S 

DAG(USC) 

AAG(UVP) SA'S SA'S 

AAG(UVL) SA'S SA'S 

AAG(CLP) SA'S SA'S 

AAG(CLL) SA'S SA'S 

AAG(SGP) SA'S SA'S 

AAG(SGL) SA'S SA'S 
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විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ කීභ 

වහ හර්ඹබහයඹ පිළිඵ ඇළයීභකින් ඳසු 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

2011 වනොළේඵර් 14 දින අනුභත ය තිබ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ අනු  ශ්රී රංහ විණන 

වේවේ මුළු ි.රධහරීන් ණන 350 ක්ද, 

විණන ඳරීක් වේවේ මුළු ි.රධහරීන් 

ණන 1200 ක්ද විඹ. ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි 

භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවේ දවනන  යසථහ 

ංවලෝධනඹ අනු සථහපිත ශ ශ්රී  රංහ 

විණන වොමින් බහ ඵරහත්භ කිරිභ 

වහ ජ්හති විණන ඳනත 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ේභත වනොවිභ ි.හ එභ  

 

වොමින් බහ ඵරහත්භ වී වනොභළත. 

එි.හ වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

වනුවන් වටුේඳත් ය ඇති වේහ  

යසථහ ේභත ය ළනීභට වනොවළකි වී 

ඇති අතය, ඇති න පුයප්ත ඳහඩු පියවීභට 

ඳළරැණි වේහ  යසථහ  ප්රහය යහජ්ය 

වේහ වොමින් බහ විිනන් ිනදු යනු 

රඵින.   

  

එභ තත්ත්ඹ ඹටවත් 2016 ර්ඹ 

ආයේබවේ,  2016 ර්ඹ අහනඹට වහ 

2017 භළින 31 දිනට  වදඳහර්තවේන්තුවේ ඒ 

ඒ තනතුරුර ඳළළති පුයප්ත ඳහඩු  ංයහ 

ඳවත ගු 01හි දළක්වේ.

තනතුය 

2016 ජ්නහරී 01 දිනට 2016 වදළේඵර් 31 දිනට 2017 භළින 31 දිනට 
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විගණන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ  

         

අතිවර් විණහධිඳති 3 2 1 3 2 1 3 1 2 

ි.වඹෝජ්ය 
විණහධිඳති 

15 9 6 15 4 11 15 3 12 

වහය විණහධිඳති 44 32 12 44 29 15 44 28 16 

විණන අධිහරි 288 160 128 288 227 61 288 229 59 

විණන ඳරීක් 1200 1022 178 1200 922 278 1200 1082 118 

විගණන ගනොන 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

         

අධයක් - ඳරිඳහරන 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

ප්රධහන ණහධිහරී  1 1 - 1 1 - 1 - 1 

අවනකුත් භහණ්ඩලි 
ි.රධහරීන් 

5 2 3 6 3 3 5 3 2 

යහජ්ය ශභනහයණ 
වඹ වේහ වහ 
භහන්තය  වශ්රේණි 

184 153 31 185 149 36 186 155 31 

ණිසධ වේිනන් 183 143 40 188 154 34 213 175 38 

එකතු  1924 1525 399 1931 1492 439 1956 1677 279 

ගු 01 - හර්ඹ භණ් ඩර තත්ත්ඹ 2016 වදළේඵර් 31 දිනට වහ 2017 භළින 31 දිනට      

 



16 jd¾Isl jd¾;dj - 2016 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

ඉවත ටවවන් වන් ඳරිදි අනුභත හර්ඹ 

භණ්ඩරර එක් එක් වේහන්හි විලහර 

පුයප්ත ඳහඩු ංයහක් ඳළතිභ වවේතුවන් 

වදඳහර්තවේන්තු වත ඳළරි ඇති කීේ 

වහ හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරිභ වවයහි  විලහර 

ඵහධහක් ඳළළතුණි. ඒ අනු  ඳතින 

පුයප්ත ඳහඩු පිඹහ ළනීභ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ වදඳහර්තවේන්තු 

භට්ටමින් වේ න විටත් ිනදු ය ඇත. 

 

 අළුතින් මිරදී ත් හවන වහ රිඹදුයන් 
25 වදවනකු ඵහ ළනීභ. 

 

 හර්ඹහර වේ වේවේ පුයප්ත ඳහඩු 10 
ක්,  ංනහය ඵංරහ බහයරු පුයප්ත ඳහඩු 

10 ක්, ජ්රනර හර්මි පුයප්ත ඳහඩු 01 ක් 

වහ විදුලි හර්මි පුයප්ත ඳහඩු 01 ක් 

පියවීභට 2017 ළප්ත තළේඵර් 30 දින න 

විට ටයුතු ය ඇත.  

 

 2017 ර්වේදී විණන ඳරීක්රුන් 

174 ක් ඵහ න්නහ රදී.  

 

ගේහ යසථහ අනුභත කය 

ගළනීභ 

 
 විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

විණන හර්ඹ භණ්ඩරඹ ශ්රී රංහ 

විණන වේවේ ි.රධහරීන්වන් වහ 

විණන ඳරීක්රුන්වන් 

භන්විත වේ. එට ඳළති තත්ත්ඹ 

අනු, යහජ්ය ඳරිඳහරන නක්රවල් 

6/2006 අනු වභභ වේහන් වද 

වහ වන වනභ වේහ 

යසථහන් පිළිවඹර යනු රළබත් 

ඒ වනුවන් හර්ඹ භණ්ඩරවඹන් ව 

විවිධ වඹෝජ්නහ වහ ඉල්ීයේ පිළිඵ 

තදුයටත් රහ ඵළීයභ වහ 

ජ්නහධිඳති වල්ේයඹහ විිනන් 

මිටුක් ඳත් යන රදි. එභ මිටු 

විණහධිඳතියඹහවේ 

බහඳතිත්වඹන් වහ හිටපු 

විණහධිඳතිරුන් වදවදවනකු වහ 

ජ්නහධිඳති අතිවර් 

වල්ේයවඹකුවේ හභහජිත්වඹන් 

භන්විත විඹ. එභ මිටු ි.ර්වේල 

ළරකිල්රට වන  ශ්රී රංහ විණන 

වේඹ වහ විණන ඳරීක් වේඹ 

ඹන වේහන් වද ඒහඵේධ ය “ශ්රී 

රංහ යහජ්ය විණන වේඹ” නමින් 

න වේඹක් ඇති කිරීභ වහ අභහතය 

භණ්ඩරඹ වත ඉදිරිඳත් ශ අභහතය 

භණ්ඩර ංවේලඹ වහ 2014 

වදළේඵර් 23 දින අනුභළතිඹ රඵහදී 

තිබුණි. 

 

 එභ අභහතය භණ්ඩර තීයණඹ අනු ශ්රී 

රංහ විණන වේඹ වහ විණන 

ඳරීක් වේඹ ඒහඵේධ ය, 

සථහඳනඹ කිරීභට වඹෝජ්නහ ය තිබ “ශ්රී 

රංහ යහජ්ය විණන වේඹ” පිහිටුවීභ 

යජ්ඹ ප්රතිඳත්තිඹක් වර පිළිවන 

තිබුණි. ඒ අනු න වේහ වහ 

වේහ යසථහක් පිළිවඹර  අන් 

ය තිබුණත්, යහජ්ය විණන  

වොමින් බහ සථහපිත ය තිබුණත්, 

එඹ ඵරහත්භ විභ  වහ    ජ්හති 

විණන වේහ ඳනත 2016 ළප්ත තළේඵර් 

20 දින න විටත් ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

ේභත වනොවීභ වවේතුවන් ටයුතු 

අන් ය ඇති වේහ යසථහ 

අනුභත ය  ළනීභට වනොවළකි වි ඇත.  

න වේහ යසථහ ේභත කිරීභ 

තුළින් විණහධිඳතියඹහ වත 

ඳළවයන හර්ඹඹන් වහ ර්තයන් 

ඩහත් හර්ඹක්භ ඉටු කිරීභ වහ 

ඩහත් පුළුල් ෘත්තීඹ භට්ටවේ හර්ඹ 

භණ්ඩර ඳත්හ ළනීභට අසථහ 

ළරවනු ඇත. එවේභ, න වේහවේ 

ඳත්වීේ වහ විනඹ ඵරධහරිඹහ විණන 

වේහ වොමින් බහ ඵළවින් 

ප්රභහදඹකින් වතොය එභ ටයුතු ඉටු 
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කිරීභට වළකිවීභ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හර්ඹහධනඹ ඉවශ නළංවීභට 

පිටිවරක් නු ඇත. 

 

කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 

විණහධිඳතියඹහවේ යසථහපිත 

හර්ඹබහයඹ ඉටුකිරීවේදී ර්තභහන 

ආඹති. වහ භහජ්යීඹ අලයතහන්ට 

ළරවඳන වර  ඩහ හර්ඹක්භ වහ 

පරදහයී ඉටුකිරීභටත්,  ජ්හතයන්තය 

උත්තරීතය විණන ආඹතනර 

(INTOSAI and ASOSAI) භවඳන්වීේ 

වහ අලයතහඹන්ට අනුකරන ඳරිදි 

හර්ඹහධන (Performance), ඳහරිරි 

(Environment), වතොයතුරු තහක්ණ වහ 

ඳේධති (IT and System), ළඳයුේ වහ 

වේහ (Procurement), යහජ්ය යහඳහය 

(Public Enterprises) වහ වොවහරි  

(Forensic) ඹන  වක්සත්රඹන්ද ආයණඹ 

න ඳරිදි විණනඹන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීවේ අලයතහඹ ඉටු කිරිභ ශ 

යුතු ඇත. එවභන්භ  ශ්රී රංහ 

ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ දවනන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනඹ 

ඵරහත්භවීභත් භභ,  2007 අං 7 

දයන භහේ ඳනත ඹටවත් පිහිටුහ ඇති 

වහ  යජ්ඹට ිනඹඹට 50 ක් වවෝ ඊට ළඩි  

හිමිභක් ඇති සීමිත භහේ (වඳොදු වහ 

වඳෞේලි) 100 ට ළඩි ංයහ 

විණනඹද, විණහධිඳතියඹහවේ 

යසථහපිත හර්ඹබහයඹට අලුතින් 

ඇතුශත් වී තිබුණි. ඒ අනු 

විණහධිඳතියඹහවේ යසථහපිත 

හර්ඹබහයඹ තත් පුපල් විඹ. එභ  

හර්ඹබහයඹ ඉ ටු කිරීභ උවදහ විණන 

ි.රධහරීන් 1182 ක්  වහ වඹ 

වේහන්රට අඹත් ි.රධහරීන් 306 

කින් භන්විත හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

දහඹත්ඹ ර්තභහනවේ විණහධිඳති  

වදඳහර්තවේන්තුට තු ඳළළතුණි.   

විණහධිඳතියඹහවේ  යසථහපිත 

හර්ඹබහයඹ පුළුල් වුද, ඊට භහමී  

හර්ඹබහයඹ ඉටුකිරීභට අලය ඳරිදි 

විණහධිඳතියඹහවේ විණන හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ දළනුවභන් වහ කුරතහන්වන් 

ංර්ධනඹ කිරීභට අලය  වේශීඹ වහ 

විවේශිඹ පුහුුම  අසථහන්  ි.රධහරීන්ට  

ඳසුිණඹ ර් 10 ට ආන්න හරඹ තුශ 

ප්රභහණත් වර වනොරළබීභ ි.හ 

යසථහපිත හර්ඹබහයඹ පරදහයී වර 

ඉටුකිරීභ භවත් අබ්රවඹෝඹක් වී තිබුණි.  

 

එඵළවින් එභ අබ්රවඹෝරට මුහුණ දීවේදී,  

විණන හර්ඹ භණ්ඩරඹ  නයහඹහත්භ, 

ශිල්පීඹ/තහක්ණි දළනුවභන් වහ 

කුරතහන්වන් න්නේධ කිරීවේ 

අලයතහවේ ළදත්භ  ළරකිල්රට 

වන  විණන  හර්ඹ භණ්ඩරඹ  

ර්තභහනඹට රිරන වර දළනුවභන් වහ 

කුරතහවඹන්  න්නේධ කිරීභ  අයමුණ 

ඇති වදඳහර්තවේන්තුවේ  ෆභ විණන 

ි.රධහරිවඹකු විිනන්භ  තභ ෘත්තීවේ 

අණ්ඩ ංර්ධනඹ (Continuous 

Professional Development – CPD) වහ 

ර්ඹට ඳළඹ 80 ට වනොඅඩු වේශීඹ වවෝ  

විවේශීඹ පුහුුම ඳහධභහරහන්  ේපර්ණ 

කිරීවේ අලයතහඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ර්තභහන ඳරිඳහරනඹ විිනන් වදුනහ   න්නහ 

රදී.  

ඒ අනු  ි.රධහරීන්ට ඔවුන්වේ 

අලයතහඹට ළරවඳන වර  වන්හින 

වහ අවන්හින පුහුුම ළඩටවන් 

වදඳහර්තවේන්තුවේ පුහුුම අංලඹ විිනන් 

ංවිධහනඹ කිරීභ තුළින් ඔවුන්ට  අලය 

වඹ රඵහ වදමින් ඔවුන් දිරිළන්වීභට 

ටයුතු යනු රළ ව.. එහිදී 

ේඳත්දහඹිනන් වර වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ිනටින සුදුසුේ හිත දක්  ි.රධහරින්වේ  

වඹ වභන්භ ඵහහිය වේලරුන්වේ වඹද 

රඵහ ළනීභට ටයුතු යනු රළඵන අතය 

පුහුුම කිරීේ ක්රභවේද වර වේලන, 
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හච්ඡහ, ණ්ඩහඹේ ඉරක්, වෂේත්ර 

නහරිහ ආදිඹ වඹොදහ ළනීභ තුළින් ඳවත 

අයමුුම හක්හත් යළනීභට අවප්ත ක්හ 

යනු රළව.. 

 ි.රධහරීන්වේ දළනුභ වහ තහක්ණි 

කුරතහ ංර්ධනඹ 

 ි.රධහරීන්වේ හර්ඹක්භතහඹ 

ව හර්ඹහධනඹ  ඉවශ නළංවීභ 

 

 ි.රධහරීන්වේ ශභනහයණ 

වළකිඹහන් ර්ධනඹ 

 

 යහජ්හරී  ඉ ටුකිරීවභහිරහ අලයන 

දළනුභ, වභරේ වහ ශිල්පීඹ ඥහනඹ 

රඵහදීභ 

 

 මරයභඹ ව වේහ නීති ේඵන්ධ 

දළනුභ රඵහදීභ 

 

 ණ්ඩහඹේ වළඟීභ ර්ධනඹ කිරීභ 

 

 ි.රධහරීන්වේ ආල්ඳභඹ ලවඹන් 

වනක් ඇතිකිරීභ වහ ව 

ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

 

ඉවත අයමුුම පුයහ ළනීභ උවදහ 2016 

ර්වේ වදඳහර්තවේන්තුවේ පුහුුම අංලඹ 

භිණන්  ිනඹලුභ සථයර විණන ි.රධහරීන් 

ආයණඹ න ඳරිදි ි.රධහරීන්  2,269 

වදවනකු වහ භහතෘහ 13ක් ඹටවත් පුහුුම 

ළඩටවන් 39 ක් ඳත්හ තිබුණි. අසථහ 4 

දී වදඳහර්තවේන්තුවේ ිනටින විණන 

වනොන හර්ඹභණ්ඩරවේ  ි.රධහරීන් 31ක් 

වහද  පුහුුම ඳවසුේ රඵහ දී  තිබුණි.  

එවේභ යහජ්ය මරය ේඵන්ධවඹන් 

ඹවඳහරනඹ ලක්තිභත් කිරීවේ අයමුණ ඇති 

ඵහහිය යහජ්ය  ආඹතනර ි.රධහරීන් දළනුත් 

කිරීභ වහ ද  භහවරෝචිත ර්වේදී 

ඳශහත් 3ක් ආයණඹ න ඳරිදි ි.රධහරීන් 

387ක් වහ ළඩමුළු 3ක් ඳත්න රදී.  

ගු 02 හි විසතය දක්හ ඇත. 

වේශීඹ පුහුුම ළඩටවන් රට භහමී, 

බහණ්ඩහහය වල්ේයඹහවේද එඟත්ඹ 

ඇති, භළවල්ිනඹහවේ ජ්හති විණන 

ඇඩමිවේ ති වද  හර්ඹහධන 

විණනඹ පිළිඵද  පුහුුම ළඩටවනට 

ි.රධහරීන්  වබහගී යවීභට තීයණඹ යන 

රදු, වහය විණහධිඳති, විණන 

අධිහරී වහ විණන ඳරීක්  තනතුරුරට 

අඹත් ි.රධහරීන් 80කින් භන්විත මුල්භ 

ණ්ඩහඹභ 2016  වනොළේඵර් භහවේ 

ඳළති පුහුුම ළඩටවනට   වබහගී 

යවීභට වළකිව අතය භහවරෝචිත ර්වේදී 

ි.රධහරීන් 80 ක් වහ භහතෘහ 10ක් 

ආයණඹ න ඳරිදි ි.රධහරීන් 95 වදවනකු 

විවේල පුහුුම ළඩටවන් 15 ට වබහගී 

යහ  ඇත. විසතය ගු 02 හි  දක්හ ඇත. 
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ළඩටවන් විසතයඹ 

 වබහගී ව ි.රධහරීන් දින 
ණන 

මිි.ස දින 
ණන 

ළඩ 

ටවන් 

ගණන 

අංල 

ප්රධහනීන් 

විගණ

න 

අධිකහම 

විගණන 

ඳමක්ක 

විගණන 

ගනොන 

නිරධහම

න් 

එකතු

 

ගේශීඹ පුහුණු:   
1. මරය විණන පුහුුම 1 - 9 21  30 3 90 
2. න ි.රධහරීන් 

පුහුුම 
1   40  40 10 400 

3. ප්රේඳහදන ව 
ඉදිකිරීේ විණනඹ 

10 10 145 135 4 294 34 941 

4. යහඳෘති විණනඹ 2  25 48  73 4 146 

5. 
අධිබහය ක්රිඹහලිඹ වහ 
ඳශහත් ඳහරන 
විණනඹ 

2 6 24 83  113 12 466 

6. ප්රමිත පිළිඵ පුහුුම 5  29 51  80 30 366 
7. ඳරිණ පිළිඵ 

පුහුුම 
1  2 32  34 2 68 

8. පුහුුමරුන් පුහුුම 
කිරීභ 

1 4 16 20  40 3 120 

9. 
ඳරිඳහරන වහ 
අධීක්ණඹ පිළිඵ 
පුහුුම 

3  2 1 3 6 6 18 

10. ධනහත්භ චින්තන 
ංර්ධන ළඩටවන 

3 107 464 673 20 1264 3 1264 

11. ඹවඳහරනඹ ේඵන්ධ 
දළනුත් කිරීභ 

9 6 36 182 387 611 6 611 

12. අංල ප්රධහනීන් වහ 
න ළඩමුළු 

2 83    83 4 168 

13. වනත් පුහුුම 
ළඩටවන් 

4  9 6 4 19 5 28 

 එතු 43     2,687 119 4,686 
          
 විගේශිඹ පුහුණු :   
1. හර්ඹහධන විණනඹ 2 4 17 60  81 20 820 
2. තහනහඳති හර්ඹහර 

විණනඹ 
3 4    4 29 48 

3. වතොයතුරු තහක්ණ 
පුහුුම 

1   1  1 12 12 

4. E-governance 1  1   1 26 26 
5. ASSOSAI/ SAI පුහුුම 

ළඩටවන් 
3 1 2   3 13 13 

6. යහජ්ය විණන 
ශභනහයණඹ 

1  1   1 20 20 

7. යජ්වේ ිණුමේයණ වහ 
මරය ශභනහයණඹ 

1  1   1 21 21 

8. දණ විවයෝධී 
ක්රවභෝඳහඹ 

1  1   1 6 6 

9. 
ංර්ධනඹ න යටල් 
වහ මුරය  වහ 
ආර්ථි ඳරිඳහරනඹ 

1    1 1 30 30 

10. ඳලසනහත් උඳහධි 1  1   1 365 365 
 එතු 15     95 542 1,361 
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අදහර හර්ඹහධන  විණන පුහුුම තුළින්  

ි.රධහරීන්  රඵහත් දළනුභ, කුරතහඹ වහ 

ආල්ඳ ංර්ධනඹ බහවිතඹට වන වවට 

දිනවේ, මරය විණනවඹන් ඔ.ඵට ඹමින් 

හර්ඹහධන විණනඹද ආයනඹ යමින් 

යහජ්ය විණනඹ ඩහ පරදහයී විණනඹන් 

යහ වභවවඹවීභට අළින වර භහන 

ේඳත ංර්ධනඹ යළනීභට  ඉවල්වී 

තිව.. 
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සුදුසුකම්රත් විගණකරුන්  

ගේගේ ගඹොදහ ගළනීභ  

ඳතින පුයප්ත ඳහඩු වවේතුවන් වු ේඳත්ර 

ඳයතයඹ පිඹහ ළනීභ වහ යහජ්ය ඵළංකු 

විණනඹ ළි. විවලේ අසථහරදී වභන්භ 

අලයන විවලේෂිත වේහ වහද 

සුදුසුේරත් විණරුන් වේවඹහි 

වඹොදහ ළනීභට අලය විඹ. ශ්රී රංහ 

ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 154 යසථහ 

ප්රහය සුදුසුේරත් විණරුන් 

වේවේ වඹොදහ ළන්භට 

විණහධිඳතියඹහට ඵරඹ ඳයහ ඇත.  

 

මුදල් අභහතයහංලඹ, විණිත ආඹතනඹ, 

අදහශ අභහතයහංලඹ, වහ විණන භහවේ 

ි.වඹෝජිතඹන්ද ඇතුශත් න ඳරිදි 

වදඳහර්තවේන්තුවේ විණන හසතු 

මිටුවේ අනුභළතිඹ භත අදහශ විණන 

භහේරට ඔවුන් ඳඹන රද විණන 

වේහ වනුවන් 2016 වහ 2015 ර් 

වනුවන් පිළිවලින් රු.මිලිඹන 61.24 ක් 

වහ රු.මිලිඹන 37.94 ක් ලවඹන් වවීභට 

ි.ඹමිත ඇත. සුදුසුේරත් 

විණරුන්වේ වේඹ රඵහ ළනීවේදී 

ඔවුන් විිනන් වඳය ඳඹහ තිබුුම 

වේහන්වේ තත්ත්ඹ, භහවේ ිනටින 

වවුල්රුන් ංයහ ව ඔවුන් භඟ 

වේවේ වඹදී ිනටින විණන පුහුුමන්නන් 

ංයහ ඹනහදී හධ රහ ඵරන රදි. 

මිට අභතය, භහවේ ප්රමිතිඹ දළක්වීවේ 

රුණක් ලවඹන් ඔවුන්වේ ජ්හතයන්තය 

ේඵන්ධතහඹ වහ ඔවුන් රන ෘත්තීඹ 

වේහන්ර තත්ත්ඹ ආදී රුුම ඔවුන් 

වතෝයහ ළනීවේ ි.ර්ණහඹඹන්ට ඇතුශත් වී 

තිබුණි.   

 

හභහනයවඹන් එක් විණන භහභට 

උඳරිභ ර් 5  හරඹක් වහ අණ්ඩ 

එක් විණන හර්ඹබහයඹක් ඳයනු රළව..  

ප්රධහන යහජ්ය හණිජ් ඵළංකු 3 ක් වහ එහි 

වතෝයහත් ලහහන් ව දවනන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනවඹන් 

විණහධිඳතිවේ විඹ ඳථඹට ඇතුශත් වු 

ිනඹඹට 50 ක් වවෝ ඊට ළඩි යහජ්ය අිනතිඹ 

ඇති භහේ ඇතුශත් 2016 වහ 2015 

ර්රදී පිළිවලින් ආඹතන 180 ක් වහ 

139 ක් විණනඹ කිරීභ වහ ප්රිනේධ 

ෘත්තිවඹහි වඹදී ිනටින විණන භහේ 

පිළිවලින් 87 ක් වහ 89 ක් භට වඹ විඹ.  

 

ඳහර්ලිගම්න්තුට වහඹ වීභ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 148 යසථහ 

ප්රහය යහජ්ය මරය පිළිඵ ේපර්ණ 

ඳහරනඹ ඳහර්ලිවේන්තු තුඹ. යහජ්ය 

ණන්දීවේ කීේ ඳේධතිඹ පිළිඵ ප්රධහන 

දහඹත්ඹක් රන විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන්, මරය 

බහයහයත්ඹ වහ යහජ්ය ආඹතනර 

වභවවයුේහි ආර්ථිබහඹ, 

හර්ඹක්භතහඹ වහ පරදහයීතහඹ පිළිඵ 

ෘජුභ ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ යන  

යජ්වේ ඵහහිය විණ වර ටයුතු යින. 

ඳහර්ලිවේන්තු සථහය ි.වඹෝ 125 වහ 126 

ඹටවත් සථහපිත යජ්වේ ිණුමේ පිළිඵ හය 

බහ වහ වඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය 

බහ ලවඹන්  වඳුන්න ඳහර්ලිවේන්තු 

හය බහ භිණන් විණහධිඳතියඹහ 

විිනන් ඳහර්ලිවේන්තුවේ බහත යන 

හර්තහ ඳරීක්හ යනු රළව.. වභභ හය 

බහ වදවහි හර්ඹබහයඹ නුවේ යහජ්ය 

ිණුමේ ඳරීක්හ කිරීේ භඟින් යහජ්ය අයමුදල් 

වහ ේඳත් ි.ිනඹහහය බහවිත වවර්ද 

ඹන්න පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභට 

යසථහදහඹඹට වහඹ වීභින. එඵළවින් 

යහජ්ය අංලවේ ණන් දීවේ කීභ වහ 

පරදහයී ඳහරනඹ තවවුරු ය ළනීභ වහ 

ඉතහ ළදත් හර්ඹබහයඹක් වභභ මිටු 

වද භඟින් ිනදු යනු රළව.. ඉතහ 

යරහහයවඹන් ඵළලු විට යජ්වේ ිණුමේ 

පිළිඵ හය බහ වහ වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ භහභ වවෝ යහජ්ය  
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යහඹ ඇති විණන මිටුට 

භහනතහඹක් දක්ින. 

සථහය ි.වඹෝ 125 ප්රහය යජ්වේ ිණුමේ 

පිළිඵ හය බහවේ හර්ඹඹ නුවේ 

යහජ්ය  විඹදේ දළරීභ වනුවන් 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් වන් යන රද මුදල් 

වඹද ව ආහයඹ  දළක්වන ිණුමේ,  

ඳහර්ලිවේන්තු ඉදිරිවේ තඵන රද අි.කුත් 

ිණුමේලින් හය බහ සුදුසු ඹළින 

රන ිණුමේ ව ඒ ිණුමේ පිළිඵ 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහ ද ඳරීක්හට 

රක් කිරීභ වේ. වඳොදුවේ කිිනඹේ 

වදඳහර්තවේන්තු වවෝ  ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹ ිණුමේ, මරයඹනඹන්, මරය 

ඳරිඳහටි, හර්ඹ හධනඹ ව 

ශභනහයණඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඉන් ඳළන 

නිණන ඕනෆභ රුණක් පිළිඵ යජ්වේ 

ිණුමේ පිළිඵ හය බහ විිනන් 

ඳහර්ලිවේන්තුට ලින් රට හර්තහ යනු 

රළව.. 

සථහය ි.වඹෝ 126 ඹටවත් පිහිටුන රද 

වඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය  බහවේ 

හර්ඹබහයඹ නුවේ යහජ්ය ංසථහ වවෝ 

කිිනඹේ ලිඛිත ි.තීඹක් ඹටවත් යජ්ඹට ඳළරී 

ඇත්තහ ව වශ වවෝ වනත් යහඳහයඹ 

ිණුමේ වහ ඒ ිණුමේ පිළිඵ 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහද ඳරීක්හ 

කිරීභඹ. ය වවෝ යහජ්ය ංසථහ වවෝ 

කිිනඹේ ලිඛිත නීතිඹක් ඹටවත් ආණ්ඩුට 

ඳළරී ඇත්තහ ව වශ වවෝ වනත් 

යහඳහයඹ ඳරීක්හට බහජ්නඹ යන රද 

ිණුමේ, අඹළඹ වහ හර්ෂි ඇසතවේන්තු, 

මුදල් තත්ත්ඹන්, මුදල් ටයුතු පිළිඵ 

හර්ඹ ඳරිඳහටි වහ හභහනය 

ශභනහහරීත්ඹ  වහ ඒ අනු ඳළන නිණන 

ය වවෝ රුණක් පිළිඵ හය බහ 

විිනන් ලින් රට ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ 

ශ යුතුඹ. හය බහට අලය ඹළින වළඟී 

ිණඹ විට හය බහවේ භ 

හභහජිඹන්වන් භන්විත අනුහය 

බහ ඳත් කිරීභ වහ යජ්වේ ිණුමේ පිළිඵ 

හය බහට වභන්භ වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහටද වළකිඹහ ඳතින 

අතය, හය බහට වභන්භ එහි අනුහය 

බහරටත්  එඹට අඹත් හර්ඹඹන් ඉටු 

කිරීභ පිණි ය වවෝ පුේරවඹකු ළහ 

ප්රලසන කිරීවේ ඵරඹත්, ය වවෝ ලිපිඹක්, 

වඳොතක්, වල්නඹක් වවෝ වනඹේ 

ලිඹවිල්රක් වන්හ ඳරීක්හ කිරීවේ 

ඵරඹත්, ඵඩහරට ව වනත් 

වේඳරරට පිවිසීවේ ඵරඹත් ඳතී. 

එක් එක් මිටු ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඳහර 

ඳක්ඹ වහ විරුේධ ඳක්ඹ විධිභත් 

ි.වඹෝජ්නඹ න ඳරිදි වත්රීේ හය බහ 

විිනන් නේ යනු රඵන භන්ත්රීන් 26 

වදවනකුවන් ර්තභහනවේ භන්විත වේ. 

යජ්වේ ිණුමේ පිළිඵ හය බහ වහ වඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ හය බහ  ඹන බහ 

වදවහි ඳරීක්හ කිරීේලින් අනතුරු 

ඒහවේ ි.ර්වේල විධහඹඹ පිළිනු 

රළබුවේද ඹන්න ඳභණක් වනො එභ 

ි.ර්වේල පරදහයී වහ ේපර්ණ වර 

ක්රිඹහත්භ වවර් ද, ඩහත් ළදත් වර 

මරය හර්ඹක්භතහඹ වහ වේහ 

ගුණහත්භ තත්ත්ඹ පිළිඵ ධනහත්භ 

වනක්  ිනදු වශේ ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ 

ව ක්රිඹහත්භ කිරීේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ 

මිටුරට ආඳසු හර්තහ කිරීභද 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹබහයඹට 

ඇතුශත් වේ. 

විණහධිඳතියඹහ වවෝ ඔහුවේ 

ි.වඹෝජිතිනන් විිනන් විවලේවඹන් 

විණනඹන් වහ ෘජුභ  ේඵන්ධ 

ි.රධහරීන් භඟ මිටුරට වහඹ වේ. 

මිටුර ටයුතුරට වහඹ වීභ තුළින් 

විණහධිඳතියඹහ ඉතහ ළදත් 

හර්ඹබහයඹක් ිනදු යන අතය භහවරෝචිත 

රුුම පිළිඵ අලය ිනඹලු වතොයතුරු වහ 

භතඹන් ප්රහල යමින් මිටුරට වහඹ 

වේ. 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹ බහයඹ 

නුවේ ඳසුබිේ වතොයතුරු ළඳයීභ වහ රහ 
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ඵරන විඹ පිළිඵ අදහශ අදවස දළක්වීභ 

භඟින් මිටුට වහඹ වීභින. හය බහ  

ඳරීක්හවේ දී වතොයතුරු රඵහ දීභ වහ 

මිටුට අදවස දළක්වීභ වහ මිටු 

හභහජිඹන්වන් ඳළන නිණන ප්රලසනරට  

පිළිතුරු දළක්වීභ ද විණහධිඳතියඹහවන් 

අවප්ත ක්හ වවර්. ඇිනඹ වළකි ප්රලසන කිරීේ 

පිළිඵ ක්රිඹහඳරිඳටිඹක් වවෝ කිිනඹේ 

හච්ඡහ ශ යුතු  ළටළු පිළිඵ ඳසුබිේ 

වතොයතුරු විණහධිඳතියඹහ වඹෝජ්නහ 

යින. 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහ ඳදනේ 

යවන අදහශ යහජ්ය ආඹතනවේ 

වභවවයුේ පිළිඵ හර්ඹ හධනඹ ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ අදහශ යහජ්ය ආඹතනඹට 

හභහනයවඹන් භහඹ හරඹක් මිටු 

විිනන් රඵහ වේ. විණිත ආඹතනඹ විිනන් 

ඹහත්හීයන ප්රති හර්තහක් 

විණහධිඳතිට පිටඳතක් හිත ි.ලසචිත 

හර ඳරිච්වේදඹ ඇතුශත මිටුට ඉදිරිඳත් 

ශ යුතුඹ. මිටුවේ හච්ඡහ කිරීභ වහ 

වටි හච්ඡහ ටවනක් පිළිවඹර කිරීභ 

වහ විණහධිඳතියඹහට වළකින ඳරිදි 

ප්රතිනහයඹක් ලිඛිත විණිත ආඹතනඹ 

විිනන් පිළිවඹර ශ යුතුඹ. 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහවේ ඇතුශත් 

ි.ර්වේල විණිත ආඹතනඹ විිනන් 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ ප්රතිඹ පිළිඵ 

වතොයතුරුර හධහයණ ඵ තවවුරු ය 

ළනීභ වහ විණිත ආඹතනවේ ිනඹලු 

ලිඛිත ප්රතිනහය විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් භහවරෝනනඹ 

වවර්. භහවරෝනනඹ ේපර්ණ කිරීවභන් 

අනතුරු, අදහශ ප්රධහන ණන්දීවේ 

ි.රධහරී, ණන් දීවේ ි.රධහරී වවෝ ඳහර 

භණ්ඩරඹ විිනන් ිනදු යන අදවස දළක්වීේ 

වහ ි.රීක්ණ ළරකිල්රට වන විණන 

හර්තහ භඟින් ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ 

යන රද ළදත් විණන  ි.රීක්ණ 

පිළිඵ වටි හච්ඡහ ටවනක් 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

පිළිවඹර යනු රඵින. එඵළවින් මිටු 

හභහජිඹන්ට එභ විණන ි.රීක්ණ 

භිණන් විණිත ආඹතනවේ ර්තභහන 

තත්ත්ඹ පිළිඵ භළනවින් අවඵෝධඹක් 

රඵහ වේ. තද, වඳය ඳත්න රද රැසවීේ 

රදී රඵහ දී ඇති ි.වඹෝ ක්රිඹහත්භ 

කිරීවේ හර්ඹහධනඹත් එභ හච්ඡහ 

ටවවන් වනභ ඇතුශත් වවර්. 

2016 ර්ඹ තුශදී යජ්වේ ිණුමේ පිළිඵ 

හය බහ විිනන් ආඹතන 67 ක් ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ මිටු බහහය 67 ක් වහ වඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ හය බහ  විිනන් 

ආඹතන 43 ක් ඳරීක්හ කිරීභ වහ මිටු 

බහ හය 60 ක් ඳත්හ ඇත. 2015 

වඳඵයහරි ිනට 2016 භළින දක්හ ශ්රී රංහ 

භව ඵළංකු විිනන් ි.කුත් යන රද 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය පිළිඵ විවලේ 

විණනඹක් ිනදු ය හර්තහක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභට විණහධිඳතියඹහට වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ  විිනන් ඳයන රද අතය 

එඹට ප්රතිනහය ලවඹන් විසතයහත්භ 

විණන හර්තහක් 2016 ජුි. 29 වඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ හය බහට ඉදිරිඳත් 

යන රදී. එභ හර්තහ ඳදනේ යවන 

ි.රධහරින්වේ ද වඹ  ඇති වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ විිනන් තදුයටත් 

විවලේ මිටු බහ හය 15 ක් ඳත්හ 

ි.රධහරින්වන් හක්ෂි රඵහ වන වහ 

ලිඹකිඹවිලි වහ හර්තහ ඳරීක්හ ය විවලේ 

හර්තහක් ඳහර්ලිවේන්තුට ඉදිරිඳත් යන 

රද අතය එඹට විණහධිඳතියඹහ වහ 

ඔහුවේ ි.රධහරිවේ වහඹ රඵහ වදන රදි. 

වඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ හර්තහ 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ විහදඹට වන තදුයටත් 

විභර්ලනඹ කිරීභ වහ විවලේ ජ්නහධිඳති 

වොමින් බහට වඹොමු ය තිව..  

විවලේවඹන් අභහතයහංල, වදඳහර්තවේන්තු, 

ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන  ආඹතන 

ඇයීභ වහ වතොයතුරු තහක්ණඹ ඳදනේ 

යත් ප්රලසනභහරහක් ංර්ධනඹ කිරීභ 

වහ විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ි.රධහරින් විිනන් යහජ්ය ිණුමේ හය 
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බහට වහඹ  වී ඇත. එක් එක් වහ ිනඹලු 

ආඹතන විිනන් තභ ි.යදයතහඹ තවවුරු 

කිරීේ වහ වදන රද පිළිතුරුර 

රංගුබහඹ තවවුරු කිරීභ භිණන් විණන 

ි.රධහරින් තදුයටත් මිටුට වහඹ  වීභ 

ිනදු යින. 

 

විගණකහධිඳති  විසින් ඳනන රද 

අධිබහය 

 
ශ්රී රංහවේ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන  335 ක් 

ඳතින අතය, භවහ නය බහ 23 ක්, නය 

බහ 41 ක් වහ ප්රහවේශීඹ බහ 271 ක්  ඊට 

අඹත් විඹ. වභභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ශ්රී 

රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 154(1) යසථහ 

වහ  අදහශ ආඥහඳනත් ව ඳනත්ර 

විධිවිධහන ඳරිදි විණහධිඳති විිනන් 

විණනඹ යනු රළව..  

එකී ආඥහ ඳනත් ව ඳනත්ලින්, නීතිඹට 

ඳටවළි. වවීේ විඹඹන්, වනොළරකිල්ර 

වවෝ විභහනහයඹ ි.හ ිනදුව ඳහඩු ව 

ිණුමේර දළක්විඹ යුතු නමුත් දක්හ නළති 

විඹඹන් අධිබහය කිරීභ වහ 

විණහධිඳති වත ඵරඹ ඳයහ ඇත.  

එකී ඵරඹ අනු 2006 ර්වේ ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ ර් 11  හරඳරිච්වේදඹ 

තුශ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ේඵන්ධවඹන් 

ඳහර්ලරුන් 888 ක් වනුවන් 

රු.මිලිඹන 70.92  අධිබහය වති 133 ක් 

ි.කුත් ය තිබුණි. 2017 ජලි  31 දින න 

විට ඉන් රු.මිලිඹන 3.47 ක් වවත් ිනඹඹට 

4.89 ක් ඳභණක් අඹය තිබුණි. අදහශ 

ඵරධහරීන් විිනන් අධිබහය අඹය ළනීවේ 

ක්රිඹහලිඹ වවයහි ි.ින අධහනඹක් වඹොමු 

ය වනොතිබුණි.  

 

විගණකහධිඳතියඹහ විසින් සිදු 

කයනු රඵන කහර්ඹහධන 

විගණනඹ 

වතෝයහත් විවලේ  ක්වේත්රඹන් 

ේඵන්ධවඹන් යහජ්ය ආඹතනඹන්වේ 

ටයුතුර ආර්ථිඵ, හර්ඹක්භඵ, 

පරදහයීඵ වහ  ඳහරිරි   ඵරඳෆභද  

ඇයීභට රක්ය අදහශ විණන  ි.රීක්ණ 

අනු ිනදු ශ යුතු ළඩිදියුුම කිරීේ 

ේඵන්ධවඹන් ි.ර්වේලඹන් ඇතුශත් 

හර්තහ කිරීභ හර්ඹහධන විණනඹ භිණන් 

ිනදු යනු රළව..  

යහජ්ය ආඹතනර විවිධ ක්වේත්ර 

ේඵන්ධවඹන් වනත් විණන ලහහලින් 

ඉදිරිඳත් යනු රඵන වඹෝජ්නහ  වහ වභභ 

හර්ඹහධන  වහ  ඳරිය විණන ඒඹ 

භිණන් වතෝයහ නු රඵන ආර්ථි, භහජීඹ 

වහ ඳහරිරි ඵරඳෆේ ඇති විවලේ ක්වේත්ර 

ඔසවේ හර්ඹහධන වහ ඳරිය විණනඹන් 

ිනදු යනු රළව.. තද මරය විණන 

හර්තහන්ට අභතය ඉදිරිඳත් යනු රඵන 

හර්ඹහධන වහ ඳරිය විණන හර්තහන්ද 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ බහත යනු රළව.. 

වභභ  ක්වේත්රඹට අදහශ වදඳහර්තවේන්තු 

ි.රධහරීන් පුහුුම   කිරීභද ිනදු යනු රළව.. 

හර්ඹහධන විණනඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීවභහිරහ හර්ඹපර ඳදනේ යත් 

අඹළඹ ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ එක් 

එක් ආඹතනඹ වහ ප්රධහන හර්ඹහධන 

දර්ල (Key Performance Indicators)  

ි.ලසනඹ කිරිභ ඉතහ ළදත් න නමුත් ශ්රී 

රංහවේ දළනට හර්ඹපරඹ ඳදනේ යත් 

අඹළඹ ක්රභඹක්  වහ හර්ඹහධන දර්ල 

ි.ලසනඹ ය ක්රිඹහත්භ  යනු වනොරළව.. 

වේ වවේතුවන් එක් එක් ක්වේත්රඹන්ට 

අදහශ හර්ඹහධන දර්ල අඳ විිනන් 

ි.ලසනඹ ය හර්ඹහධන විණනඹ 

ක්රිඹහත්භ යනු රඵින. භහවරෝචිත 

ර්වේදී ිනදුයන රද හර්ඹහධන 
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විණනරදී අනහයණඹ වු ළදත්  

ි.රික්ණ හයහංල ය ඳවත දළක්වේ.  

රංකහ මිනයල් ෆන්ඩ්ස ලිමිටඩ් 

ආඹතනඹ විසින් ශ්රී රංකහගේ  ිජජ 

ළලි නිධි උඳගඹ ජනඹ ම්ඵන්ධ 

සිදුකයනු රඵන කහර්ඹහධන විගණනඹ 

 

වරො ජීත්න ිනඹළු මිි.සුන්ට අලයන 

වඵොවවෝ ි.සඳහදන බිහිකිරීභට වඹොදහ  

 

 

 

න්නහ  අමුද්රයඹක් න ළු යත්යන් 

(Black Gold) ඹන අන්ර්ථ නහභවඹන් 

වළඳින්වන, වරො අවනක් යටර ඳතින 

ි.ජ් ළලිරට හවප්ත ක් ඉතහ ඉවශ 

ි.ජ් ංයුතිඹකින් යුක්ත ඵට 

ඳර්වේණලින් වොඹහවන ඇති ටිනහ 

ි.ජ් ළලි ි.ධි ශ්රී රංහවේ පිහිටහ ඇත. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඡහඹහරඳ 01 –පුල්මුවේ ඹන්ත්රහහයවේ වොටක්. 

වභභ ි.ජ් ළලි ංයුතිඹ තුශ ඇතුශත් 

ඉල්භනිනට් ව රටිනල් ප්රධහන ලවඹන් 

ටිනවට්ි.ඹේ ඩවඹොක්ිනේ වහ ටිනවට්ි.ඹේ 

වරෝවඹ ි.සඳහදනඹ කිරීභ වහ බහවිතහ 

යනු රඵන අතය තීන්ත, ප්ත රහසටික් ව 

ඩදහින ර්භහන්තඹට වභභ ටිනවට්ි.ඹේ 

ඩවඹොක්ිනේ අතයලය අමුද්රයකි. 

ටිනවට්ි.ඹේ වරෝවඹ අබයහල ඹහනහ 

ි.සඳහදනඹට අමුද්රයඹක් වර වහ වල්ඩිං 

කරු ි.සඳහදනඹටද වඹොදහ නී. ර්වෝන් 

නළභළති  ි.ජ් ළල්ර පිඟන් බහණ්ඩ වහ 

නීඳහයක් බහණ්ඩ ි.සඳහදනඹ වහ ද 

හත්තු ර්භහන්තඹ වහ උදුන් ර්භහන්තඹ 

වහද බහවිතහ යනු රළව..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඡහඹහරඳ 02 - ශ්රී රංහවේ ි.ජ්ළලි ි.ධි පිහිමභ 
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1950 ර්වේදී වභභ ි.ජ්ළලි ි.ධි          

ශ්රී රංහවේ ඇති ඵට වොඹහ ළනීභත් 

භඟ 1957 ර්වේදී ි.ජ් ළලි ංයුක්ත 

භණ්ඩරඹ සථහපිත ය තිබුණි. ඳසු 1992 

ර්වේදී වොටස ප්රහේධනවඹන් ිනඹඹට 

100 ක් යජ්ඹ තු යහජ්ය භහභක් ඵට ඳත් 

ය තිබුණි. වභභ යහජ්ය භහභ විිනන් 

හර්ෂි උඳඹන රහබවඹන් භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ වත රහබහංල වන අතය 

2011 ර්වේ ිනට 2015 ර්ඹ දක්හ 

එතු රු.මිලිඹන 2,415 ක් බහණ්ඩහහයඹට 

වවීභට තයේ ප්රභහණත් වභවවයුේ 

රහබඹක් උඳඹහ තිබුණි.   

ඳසුිණඹ තිස අවුරුදු  යුධ භවේදීද අන්ඩ 

ක්රිඹහත්භ වු පුල්මුවේ පිහිටි වභභ 

ර්භහන්ත ලහරහ යටට විවේල විි.භඹද 

භවහ බහණ්ඩහහයඹට රහබහංල ද උඳඹහ 

වදමින් වේශීඹ ආර්ථිඹට ලක්තිඹක් වන 

දුන් ආඹතනඹක් විඹ.    

 

 

නිජ ළලි කළණීම් කටයුතු 

භහභ විිනන් කුච්නේලි ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

වොට්ධහලවේ ව වෝකිරහින ප්රහවේශීඹ 

වල්ේ වොට්ධහලවේ පුල්මුවේ 

ප්රවේලවඹනුත් ි.ජ් ළලි ළීමේ කිරීභ 

වහ ඵරඳත්ර රඵහවන තිබුණත්, 

වඳොඩුහට්ටු ප්රවේලවේ ිනට පුල්මුවේ දක්හ 

ළලි ප්රහවනඹ යන  භහර්වේ ඇති ඳහරභ 

අඵරන් වීභ භත එභ ප්රවේලවඹන් ළලි 

ළීමේ ය වනොතිබුණි. වතවික්ල්ලු 

ප්රවේලවේ ළලි ළීමේ කිරීභ වහ ඵරඳත්ර 

රඵහත් ප්රවේලවේ  වවෝටල් ංකීර්ණඹක් 

ඉදිකිරීභ භත එභ ප්රවේලවඹන්ද ළලි ළීමේ 

ය වනොතිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ඡහඹහරූඳ අංක 03 : ළලි ප්රහවනඹ කිරීභට ඵහධහ වී ඇති ඳහරභ 

ි.ජ් ළලි භහභ විිනන් දිිණන් දිභට 

ි.ජ් ළලි ළීමේ වවේතුවන් පුල්මුවේ 

ි.ධිවඹන් රඵහත වළකි ඉවශ ගුණත්වඹන් 

යුතු ි.ජ් ළලි ප්රභහණඹ අඩු වමින් 

ඳළළතුණි. වයවශන් ළලි ළීමේ ර ඳසු 

නළත වයශ ළලිලින් පිරීභ (Re filling)  

සහබහවි ංිනේධිඹක් ඵළවින් ඒ වහ ඹේ 

හරඹක් අලය වේ.  එවේ වුද, දිිණන් 

දිටභ වභභ ප්රවේලඹ තුශ ළීමේ ිනදු කිරීභ 

ි.හ පුල්මුවේ වයශ තීයවේ ිනට වොඩබිභ 

වදට ළලි ළීමේ ටයුතු පුළුල් කිරීභට 

ිනදු වී තිබුණි. ඹන්ත්රහහයවේ ටයුතු  උඳරිභ 

ධහරිතහවඹන් අණ්ඩ ිනදුකිරීභ වහ 

ප්රධහන අමුද්රය ලවඹන් ි.ජ් ළලි 
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වනොඅඩු ඳළතිඹ යුතුඹ. වභභ තත්ත්ඹ 

ි.හ ළලිර තිබිඹ යුතු අභ ණිජ් ළලි 

ංයුතිඹ (ිනඹඹට 40 ක්) වනොතිබුණත්, ළලි 

ළීමේ ය තිබුුම ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. 

එවේභ ළලි ළීමේ කිරීවේ ක්රභවේදඹන්හි 

ඳළති අඩුඳහඩු වහ ඳහරිරි නීති,රීති 

උල්රංකනඹ න අයුරින් ළලි ළීමේ යන 

රද අසථහද විණනවේදී ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඡහඹහරඳ අංඹ 04 : ළනීේ යන රද ළලි රැවන එන ආහයඹ. 

වෝකිරහින රපුවන් උතුරු වදට 

මුරතිේ දක්හද, වෝකිරහින රපුවේ ිනට 

වොක්කුකුඩුහින දකුුම වදට වහ  

 

නඹහරු වහ වනන්භෛරින දක්හ ද ඉතහ 

වඳොවවොත් ණිජ් ළලි ඇති ඵ භහභ 

විිනන් වඳුනහවන තිබුණි.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඡහඹහරඳ අං 05 -  භහභට ඳයහ න්නහ රද වොකිරහින ඉඩභ 
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ඡහඹහරඳ අං 06 වොකිරහින වයශ තීයවේ ඇති ප්රලසථ භට්ටවේ ි.ජ් ළලි  

භහභ තු ඇති ඹන්ත්රහහයඹ ය 

50ට ඩහ  ඳළයීමවීභත් එභ හරඹ තුශ 

පුල්මුවේ ි.ජ් ි.ධිවඹන් අන්ඩ ළලි 

ළීමේ කිරීභ ි.හ ි.සඳහදනඹ අඩු වී තිබීභ 

වවේතුවන් න ඹන්ත්රහහයඹක් පිහිටුවීවේ 

අලයතහඹ භත වෝකිරහින ප්රවේලවේ එඹ 

ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි.  

ඒ අනු වවක්ටඹහය 17.6938ක්  න  අදහර 

බ්රෘමි ප්රවේලඹ 2013 වඳඵයහරි 13 දින 

භහභට ඳයහ වන ඇත. ඉදිකිරීභ වහ 

ඉඩභ ඳයහ ළනීභටත් වඳය රු.මිලිඹන 

39.34ක් ටිනහ ඹන්වත්රෝඳයණ මිරදී 

ළනීභට භහභ ටයුතු ය තිබුණි. වභභ 

යහඳෘතිඹ වහ  ඵරඳත්ර රඵහ ළනීභට 

අඳවසු තිබිඹදීත්, 2015 ජි. භහවේ ිනට 

ේරු තනතුරු වහ 120 වදවනකු 

ඵහවන තිබුණි. ඒ අනු එභ ප්රවේලවඹන් 

ඳයහත් ි.ජ්ළලි හිත ඉඩභ විණන 

දිනඹ න විටත් ි.සක්රීඹ ඳළළතුණි.  

ිනිජ ළලි වහ අගඹ එකතු රීමභ 

ි.ජ් ද්රය ප්රහථමි සරඳවඹන් 

අඳනඹනඹ කිරීභ අෛධර්ඹභත් ය, ි.ජ් 

ඳදනේ යත් ි.ඳළයුේ වේශීඹ ලවඹන් 

ි.සඳහදනඹ කිරීභ දිරිළන්වීභ ඳයභහර්ථවඹන් 

භහභට ි.ජ් ළලි ළනීභ වහත්, 

අඳනඹනඹ ටයුතු වහත් අලය න 

ඵරඳත්ර රඵහළනීභ සීභහ ය තිබුණි. වේ 

වවේතුවන් භහවේ ටයුතු අණ්ඩ 

ඳත්හවන ඹහභ ප්රලසණහරී වී තිබුණි. 

එවභන්භ වභභ ි.සඳහදනවේ අඹ එතු 

ශ ි.සඳහදන ටයුතුරට ප්රවේලවීභට 

අලය ළඩි ි.ජ් ංයුතිඹක් හිත ි.ජ් 

ළලි රඵහ ළනීභද ළටළු වත වී තිබුණි.   

අඹ එතු කිරීවේ ක්රිඹහලිඹට ප්රවේල 

වනොවීභ ි.හ බ්රෘ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 

හර්ඹහංලඹ විිනන් වභභ යහජ්ය භහභට 

හර්ෂි ළීමේ ඵරඳත්ර ි.කුත් ය 

වනොතිබුණත්, වනත් වඳෞේලි 

ආඹතනඹට ය 10ට රංගු න ඳරිදි 

ළනීේ ඵරඳත්ර ි.කුත් ය තිබුුම ඵ වේ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද විණන 

ඳරික්ණඹදී අනහයණඹ විඹ. එවේභ 

ි.ජ් ළලි වහ අඹ එතු කිරීවේ 

ක්රිඹහලිඹ ඳහරිරි ලවඹන් විලහර 

ඵරඳෆභක් ිනදුවිඹ වළකි ර්තයඹක් ඵළවින් 

ඒ පිළිඵ ළඩි අධහනඹක් වඹොමුය 

අණ්ඩ ි.සඳහදන ටයුතු යවන ඹහභ 

වහ අවනකුත් අදහශ යහජ්ය ආඹතනලින්ද 

වවඹෝඹ අලය ඵත් ි.රීක්ණඹ විඹ.  
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ඉල්භනිනට් වහ රටිනල්ලින් රඵහ                   ර්වෝන්ලින් රඵහත වළකි අඹ  
ත වළකි අඹ එතු ශ ි.සඳහදන                                  එතු ශ ි.සඳහදන 
 

නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

 

ි.සඳහදන ක්රිඹහලිඹ ප්රධහන ඹන්ත්රහහය 5ක් 

ඹටවත් ිනදු යන අතය ඉල්භනිනට්, රටිනල්, 

ර්වෝන් ලවඹන් ප්රධහන ි.ඳයුේ 3ක් 

ි.ඳදනු රඵන අතය එකී ි.සඳහදන 

බිහිකිරීවේදී ඇතින අතුරු ි.සඳහදන වර  

 

නන් භළේනටික් වවවි මිනයල් 

(Nonmagnetic heavy mineral ) වහ විනටින 

ඉල්භනිනට් වභන්භ ෘේ වභොනිනට් 

(Crude Monazite) දළක්විඹ වළකිඹ. 

ඳසුිණඹ දලඹ තුශ වභකී ි.සඳහදනර 

තත්ත්ඹ ඳවත ඳරිදි වේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රසථහයඹ 01 ප්රධහන ි.සඳහදන අිනතභ     ප්රසථහයඹ 02 ප්රධහන ි.සඳහදන අිනතභ  

වභවේ භහවේ ප්රධහන ි.සඳහදනඹන් 

බිහිවීභ ක්රභවඹන් අභවීභත්, වනත් අතුරු 

ි.සඳහදනඹන් බිහිවීභ ර්ධනඹවීභත් ඹන 

රුුම වදභ ර්භහන්තවේ ඳළළත්භට 

අහිතය වර ඵරඳහ තිබුණි.  වේ වහ 

ඳවත වන් වවේතු ඵරඳහ ඇති ඵ 

විණනවේදී ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 ර් 50 ට ඩහ ඳළයණි ඹන්ත්රහහයවේ 

ඳතින ඹන්ත්ර ර්තභහනඹ න විට 

ි.සඳහදිත ධහරිතහවඹන් (Design 

Capacity) ිනඹඹට 25  ිනට ිනඹඹට 75 

ක් දක්හ ඌන උඳවඹෝජ්නඹ වීභ. 
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 එක් එක් ඹන්ත්රහහයවඹහි ඳතින ප්රධහන 

වදෝ අභ කිරීභ වහ සුදුසු ක්රිඹහභහර් 

වන වනොතිබීභ. 

 ඹන්ත්රහහය අතය ඳළළතිඹ යුතු ප්රමිත 

වඹදවුේ වහ ි.භවුේ ත් ඹ වඹදවුේ වහ 

ි.භවුේ භඟ ළළදීවේදී විලහර 

විනරනඹන් තිබීභ. 

 එක් එක් වඹදවුේ වහ ි.භවුේර තිබිඹ 

යුතු අවප්ත ක්ෂිත යහඹි. ඳයහමිතිර 

විනරනඹන් තිබීභ ි.හ ි.සඳහදිතඹන්හි 

ගුණහත්භබහඹ වනොභළතිවිභ. 

 ළඩි රහබඹක් ඉඳයීභට වළකි ි.සඳහදන 

වඳුනහවන ඒහවේ ි.සඳහදන ප්රභහණඹ 

ළඩි කිරීභට භහභ අවඳොවවොත්වීභ. 

 

 2015 ර්වේ මුල් අර්ධ ර්ඹ තුශ 

ඳළළති දින 181 න් දින 117 දී ඳළඹ 

142 ක් විදුලිඹ බිද ළමේ ඳළළතුණි.    

 

ඹන්ත්රහහයඹ ෛදි. ඳළඹ 24 ක් පුයහ 

වේහ මුය වදක් ඹටවත් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. ඳසුිණඹ ර් කිහිඳඹ ක්රිඹ 

ි.සඳහදනඹට දහඹ වී ඇති හරඹත්, 

ි.සඳහදනවේ අක්රීඹ ඳළළති හරඹත් අතය 

ළදීවේදී අන්ඩ විදුලිඹ ඵර ළඳයුභ 

වනොභළතිවීභ වහ පිරිිනදු  ජ්රඹ වනොභළතිවිභ 

ළි. රුුම ව ප්රභහණත් අමුද්රය 

වනොතිබිභ වවේතුවන් මුළු හරවඹන් අඩක් 

ඳභණ හරඹක් අක්රිඹ වී තිබුුම ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

රඳ ටවන 03 ි.සඳහදන හරඹ අක්රීඹ වී ඳළළතීභ. 
 

ිනිජ ළලි නිසඳහදන අගරවි රීමභ 

 

භහභ විිනන් 2007 ර්ඹ න වතක්භ 

ි.ජ් ළලි ි.සඳහදන ෘජු අඳනඹනඹ ය 

තිබුණි. ඳසු අතයභළදිඹන් භිණන් ඒහ 

අඳනඹනඹ කිරීභ ආයේබ ය තිබුණි. එවේ 

වුද, භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංලවේ වල්ේයඹහවේ  ලිපිඹ අනු 

භහ 03දී ෘජු අඳනඹනඹ වහ වඹොමු 

විඹ යුතු ඵ දන්හ  තිබුණි.  එවේ වුද, 

අවරවියණ අංලඹ න ළුමේරුන් 

වොඹහ ළනීභ වහ  පරදහයී ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. අවරවියණ ඳර්වේණඹක් 

ය අවරවියණ ළරළසභක් ි.ිනඹහහය 

ස ය වනොතිබුුම අතය තථස ඹ  විකුුමේ 

අඹළඹත විකුුමේ භඟ ළදීවේදී 2015 

ර්වේ ඉල්භනිනට්, රටිනල් වහ ර්වෝන් 

ඹන ි.සඳහදනර විකුුමේ ප්රභහණඹන් 

පිළිවළින් ිනඹඹට 18 ක් ිනඹඹට 58.5 ක් වහ 

ිනඹඹට 56.7 ක් වර ඇසතවේන්තුත 

තත්ත්ඹට ඩහ අඩු වී තිබුණි. 
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“ Industrial Mineral ” ඹන ව. අඩවිවඹහි 

භහභ ලිඹහඳදිංචි වී එහි ප්රදර්ලනඹ 

වවයන ි.ජ් ළලි  ි.සඳහදනර 

අන්තර්ජ්හති වශවඳොර මිර ණන් 

ශහ ඵරමින් අතයභළදිඹන්ට ි.ජ් ළලි  

අවරවිය තිබුණද, අන්තර්ජ්හති 

වශවඳොර මිර ණන්  වහ අවරවි ශ 

මිර ණන් අතය විනරනඹක්ද ඳළතුණි. 

සඳිනයල් ෂිනන් න්න්වේට් (Spiral fine 

concentrate) වහ දශ ර්වෝන් නේ 

අතයභළදි ි.සඳහදන අවරවි කිරීභද  භහභට 

රහබදහින වී වනොතිබුණි. ි.ජ් ළලිර 

ප්රමිතිඹ අන්තර්ජ්හති වශවඳොර ප්රමිතිඹට 

වනොතිබුුම අතය භහභ තු ව පුල්මුවේ 

ජ්ළටිඹ විනහල වීභ වහ වොේව. යහඹ 

වටෝකිවඹෝ ිනවභන්ති භහභට ඳයහ දීභ 

ළි. වවේතු ි.හ ි.ජ් ළලි වොශම  

යහවඹන් නළේත කිරීභට ිනදුවීවභන්  

අභතය  ප්රහවන විඹදභක් කිරීභට ිනදුවේ. 

වොේව. බ්රෘමිවේ ත්ේ 2013 ර්වේ 

රු.මිලිඹන 32.32 ට තක්වේරු ය තිබුුම 

අතය ඒහ අවරවිය වනොතිබීවභන් 

ර්තභහනවේදී දියහඳත්වමින් විනහල 

වමින් ඳළළතුණි.  

 

ශ්රී රංකහගේ විකල්ඳ 

ජහතයන්තය ුවන්ගතොටුඳර 

ගර භත්තර ජහතයන්තය 

ුවන් ගතොටුඳර ඉදිරීමභ. 

ශ්රී රංහවේ ජ්හතයන්තය ගුන් වේහ 

වභවවයුේ ටුනහඹ ජ්හතයන්තය ගුන් 

වතොටුඳර වයවහ 1967 ර්වේදී ආයේබ ව 

අතය, එඹට වඳය එභ ගුන් වේහ යත්භරහන 

ගුන් වතොටුඳර භඟින් ිනදුවිඹ. එවේභ 

ඉන්දිඹහ වහ භහරදිිනන ළි. ආන්න 

යටර සථහපිත  ගුන් වතොටුඳරල් විල්ඳ 

ගුන් වතොටුඳර වර බහවිතහ ය තිබුුම 

අතය ඳසුිණඹ හර හනු තුශ ශ්රී 

රංහවේ ඳළති ත්රසතහදි ක්රිඹහ ව 2000 

ර්වේදී මීමු දියහන ප්රවේලවේ ිනදු වු 

ගුන් අනතුය වවේතුවන් විල්ඳ ගුන් 

වතොටුඳර අලයතහඹ ඳළන නළගී තිබුණි. 

වේ ි.හ ජ්හතයන්තය ගුන් වතොටුඳර වහ 

සුදුසු ප්රවේලඹක්  වතෝයහ ළනීවේදී එට 

ඳළති යජ්ඹන් විිනන් ඳරහලි, වොේර, 

හිඟුයක්වොඩ, කුඩහඔඹ ව වීයවිර ඇතුළු 

විවිධ සථහන වඳුනහවන වන තිබුණි. එභ 

සථහන පිළිඵ මුලි අධයඹනඹන් ිනදුය 

හර්තහ පිළිවඹර කිරීභ, මිනුේ ටයුතු ව 

මුල්ර තළබීවේ උත් ඳළළත්වීභ ඹන 

හර්ඹඹන් ඉටු ය තිබුුම අතය, ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 52.44 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

භවජ්නතහවේ විවයෝධතහ වහ යජ්ඹන්වේ 

වනසවීේ ළි. විවිධ වවේතන් භත එභ 

ප්රවේලර ගුන් වතොටුඳරල් ඉදිකිරීභ 

අතවළය තිබුණි. එභ රුුමද ළරළකිල්රට 

ත් විට විල්ඳ ජ්හතයන්තය ගුන් 

වතොටුඳරක් ඉදිකිරීභ වහ  සුදුසු සථහනඹක් 

වතෝයහළනීභ ප්රලසනහරී වී තිබුණි.    

ශ්රී රංහවේ දකුුම ඳශහවත් තරුණ ඳයපුවර් 

විරැකිඹහ ව ආර්ථි  ඳසුඵෆභ ළි.  විවිධ 

වවේතන් භත ළයලි වහ ර්ජ්න ක්රිඹහභහර් 

යජ්ඹන්ට එවයහි ඳළන නළගීභ ි.හ එට 

යජ්ඹ විිනන්  දකුුම ඳශහතට මුලිත්ඹ 

රඵහදී ආර්ථි ංර්ධනඹ ඇති කිරීභට 

1994 ර්වේදී වේඵන්වතොට නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටවත් ජ්හතයන්තය 

යහඹක් ව ජ්හතයන්තය ගුන් වතොටුඳරක් 

ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. ඒ අනු   

වේඵන්වතොට යහඹ භ ංර්ධනඹට 

ඳවසු න ඳරිදි ගුන් වතොටුඳර ඉදිකිරීභ 

වහ අලය ඉඩේ  අත්ඳත් ය ළනීවේ 

ඳවසු වවේතුවන් ආයේබවේදී  වීයවිර 

ප්රවේලඹත් ඳසු එභ ප්රවේලවේ 

ජ්නතහවන් එල්ර වු වීවයෝධතහඹ 

වවේතුවන් භත්තර ප්රවේලඹ ගුන්වතොටුඳර 

ඉදිකිරීභ වහ වතෝයහ වන තිබුණි. ඒ 

අනු භත්තර ජ්හතයන්තය ගුන් වතොටුඳර 

ඉදිකිරීවේ ටයුතු ඇවභරිහනු වඩොරර් 

මිලිඹන 209 ට ඉදිකිරීභ වහ ශ්රී රංහ 

ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්ඹ වහ භවජ්න 
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චීන මවහණ්ඩු අතය 2009 වදළේඵර් 23 

දින ිණවිසුේරට එශම තිබුණි. වවක්ටඹහර් 

2000    බ්රෘමි බහඹක් වඹොදහවන ඉදිකිරීේ 

ටයුතු  2009 වනොළේඵර් 17  දින දී  

ආයේබ ය  තිබුුම අතය ඒ වහ 

ඇවභරිහනු වඩොරර් මිලිඹන 243.7 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  

 

 

 
 

 
 

 

 

ගුන් වතොටුඳර වොඩනළිණලි ඳරිශ්රඹ                                        ගුන් වතොටුඳර ගුන් ඳථඹ 

වේ වහ වතෝයහත් බ්රෘමිඹ වභභ ප්රවේලවේ 

සබහවි අබඹ බ්රමිඹට ආන්න  

පිහිමවභන් ඳහරිරි ලවඹන් භතු වු ළටළු 

වවේ  න තුන්වන් ධහන ඳථඹට එල්ර  

වු ඵහධහන් වභන්භ න තුන්වේ  

හසථහන අත්ඳත් ය ළනීවභන් භතු ව 

ළටළු විඹ.  

    

 

 

 
 

 

ගුන් වතොටුඳර බ්රෘමිඹ           ගුන් වතොටුඳර ප්රවේල භහර්ඹ 

ගුන් වතොටුඳර වභවවයුේ  ටයුතු වහ 

2013 භහර්තු 18 දින විෘත යන රද අතය 

සීභහහිත ගුන් වතොටුඳර වහ ගුන් වේහ 

භහභ (ශ්රී රංහ භහභ) ඹටවත් එහි 

වභවවයුේ ටයුතු  ිනදු ය තිබුණි.   

 භත්තර ගුන් වතොටුඳර විෘත කිරීවභන්  

ඳසු එනේ 2013 ර්වේ ිනට 2015 

වනොළේඵර් භහඹ දක්හ ජ්හතයන්තය ගුන් 

ඹහනහන් 14 ක් අඹවඳත් හරගුණ 

තත්ත්ඹ, ඉන්ධන රඵහ ළනීවේ ළටළු වහ 

ඹහනහර හර්මි වදෝ වවේතුවන් 

ටුනහඹ ගුන් වතොටුඳරට වොඩ ඵෆභට 

වනොවළකි වී භත්තර ගුන් වතොටුඳර වත 

වඹොමු ශ අසථහන් පිළිඵ වතොයතුරු 

හර්තහ වී තිබුණි.   

භත්තර ගුන් වතොටුඳර විෘත කිරීවභන් ඳසු 

වේශීඹ ගුන් ඹහනහ 03 ක් ව විවේශීඹ 

ගුන්ඹහනහ 03 ක්  භන් ආයේබ ය තිබු 

නමුත් 2015 ර්ඹ අහනඹ න විට  එක් 
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ඹහනහක් ඳභණක්  ගුන් භන් ආයේබ ය 

තිබුණි.  

වභවවයුේ ටයුතු පිළිඵ විසතය ගු 03 හි 

දළක්වේ.  

හයණඹ 2013 2014 
2015 ජුි. භහඹ 

වතක් 

භත්තර ගුන් වතොටුඳර වයවහ භන්ත් 
වේශීඹ වහ විවේශීඹ භගීන් ංයහ (ඳළමිීමභ 
වහ පිටවීභ) 

36,137 40,386 4,945 

ඉඳළය ආදහඹභ (රු.මිලිඹන) 48 136 49 

මුළු විඹදභ (වේ ඳඩිනඩි/නඩත්තු ටයුතු/ 
විදුලිඹ/ ජ්රඹ ආදිඹ 

2,153 2,865 1,323 

 
ගු : 03 - භත්තර ගුන් වතොටුඳවල් වභවවයුේ ටයුතු 
මරහශ්රඹ - සීභහහිත ගුන් වතොටුඳර වහ ගුන් වේහ (ශ්රී රංහ) භහභ  
 

2015 ර්වේ ඇතිවු වේලඳහරන 

වනසවීභත් භඟ අරහබ හිත 

ඳත්හවන ිණඹ වේශීඹ විවේශීඹ ගුන් 

ඹහනහන්  ඳළමිීමභ නතය වී තිබුුම අතය 

ගුන් වතොටුඳවල් වභවවයුේ එක් ඹහනහට 

සීභහ ය තිබීභ ි.හ   2015 ර්වේ ආදහඹභ  

අඩු වී තිබුණි.  

සීභහහිත ගුන් වතොටුඳර වහ ගුන් වේහ 

(ශ්රී රංහ ) භහභ විිනන්, 2015 ර්වේදී  වී 

ඵඩහ කිරීභ ේඵන්ධවඹන් උග්ර අර්බුදඹට 

ඳත්වී තිබුුම වී අවරවි භණ්ඩඹට වී ඵඩහ 

කිරීභ වහ භත්තර ගුන් බහණ්ඩ ඵඩහ 

ංකීර්ණඹ  2015 ළප්ත තළේඵර්  01  දින ිනට 

භහ තුන හරඹට කුීය ඳදනමින් 

රඵහවන ඒ වහ භහින රු.835,132 ක් 

වවීභට ිණවිසුභට එශම තිබුණි.  වභහිදී එහි  

තිබුුම  භවය ටිනහ උඳයණ ඉත් 

වනොය වී ඵඩහ කිරීභ වහ රඵහ දී තිබුුම 

ඵ අනහයණඹ විඹ.  

හර්ෂි උඳඹහ තිබුුම ආදහඹභ අවප්ත ක්ෂිත 

ඉරක්ඹන්ට ඩහ අඩුවීභ ි.හ එඹ ිනඹ 

වභවවයුේ විඹදේ පිඹහ ළනීභට වවෝ 

ප්රභහණත් වී වනොතිබුණි.  තද, භවජ්න චීන 

මුවහණ්ඩුවන් රඵහත්, 2030 ර්ඹ 

දක්හ ර් 15 කින් වහ ි.භ ශ යුතු ණඹ 

මුදවල් කීේ හසතු ව ශභනහයණ 

හසතු රු.මිලිඹන 1,989.82 ක් බහණ්ඩහහයඹ 

විිනන් වහ තිබුුම අතය, 2015 ර්වේදී 

වවිඹ යුතු තිබුුම එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 

මිලිඹන 8.4 ක්ව ඳශමු හරිඹ සීභහහිත  

ගුන් වතොටුඳර වහ ගුන් වේහ (ශ්රී රංහ) 

භහවේ වටිහීයන වඩොරර් තළන්ඳතු 

මුදල් වඹොදහ වන වහ තිබුණි. 

 

 

 

 

 හිස  ඳතින  වුළු 

ඳවසුේ  සථහපිත  ශ  වළකි බ්රෘමිඹ 
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විලහර මුදරක් ළඹය ඉවශ භට්ටමින් 

වොඩනහ  නවීණ උඳයණලින් 

භන්විත ඉදිකිරීේ අන්  ය තිබුුම 

ඵළවින් ගුන් වතොටුඳර පරදහින ආර්ථි 

වක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත්ය ළනීභ වදිින 

ව අතයහලය ටයුත්තක් වර ළරකිඹ 

යුතු වේ.   

ශ්රී රංකහගේ ඉගරක්ගරොනික 

අඳද්රය කශභනහකයණඹ 

විදයෘත් වහ විදුලි උඳයණ බහවිතඹ භිණන් 

ජ්න ජීවිතඹ ඩහ ඳවසු රද, එභ උඳයණ 

බහවිතඹ ළඩි වත්භ ජ්නනඹන අඳද්රය 

ප්රභහණඹද දිිණන් දිටභ ඉවශ ඹන අතය, 

ඒහ ි.ිනවර ශභනහයණඹ වනොකිරීභ 

ඳරියඹට වහි.දහඹ තත්ත්ඹන් ඇති 

යින.  

 

 

 

 

 

.                                               
 

                                  

 

විදුලි වහ විදයෘත් උඳයණර ංත 

ඳතින යහඹි. ද්රයඹන්ර ඇතුශත් ඵළය 

වරෝවඹන් ඳරියඹට එතුවීභ භිණන් වේ 

වයෝ, වඳනවළු  පිළිහ, සනහයු ආඵහධ, 

කුඩු වයෝ, ඇස වයෝ ඹනහදි විවිධහහය 

ව වයෝරට මුහුණ දීභට ිනදු වේ. ඊට 

අභතය ඉවරක්වරොි. අඳද්රය භඟ 

ඳරියඹට එතුන උඳහංද ි.ින වර 

ශභනහයණඹ වනොකිරීවභන් ිනඹළු 

ජීවීන්ට වනොවඹකුත් ඳහරිරි ළටළුරට 

මුහුණ දීභට ිනදුන ඵ වඳුනහවන ඇත. 

වරෝවේ දියුුම යටල් වේ වහ ප්රමු 

අධහනඹක් වඹොමුය ඒ වනුවන් 

ප්රතිඳත්ති වහ වයගුරහින ස ය ඒ වහ 

පිළිඹේ වඹොදමින් ිනටිින. ඒ වහ ව එක් 

පිළිඹභක් වර උත්ඳහදඹහ විිනන්භ 

ඉවරක්වරොි. අඳද්රයර කීභ ඵහය 

ළනීභ වඳුන්හ දී ඇත. ඒ අනු 

ඉවරක්වරොි. උඳයණඹක් බහවිතවඹන් 

ඳසු ඉත් කිරීවේදී එභ අඳද්රය උත්ඳහදඹහ 

අතට ඳත් යන අතය උත්ඳහදඹහ විිනන්භ 

ි.ින ක්රභවේදඹන්ට  අනුකර ඒහ 

ශභනහයණඹ යනු රඵින.  

ශ්රී රංහවේ ජ්නනඹ යනු රඵන 

ඉවරක්වරොි. අඳද්රය තුශ ප්ත  යධහන 

ලවඹන් CFL ඵල්., ජ්ංභ දුයථන, 

රඳහහිනී, ඵළටරි, ඳරිණ ඹනහදි 

උඳයණ බහවිතවඹන් ඳසු ඉතරන දෆ 

ඇතුශත් වේ. වභභ ඉවරක්වරොි. 

අඳද්රයර වහි.ය ප්රතිවිඳහ 

ේඵන්ධවඹන් භවජ්නතහ වහ ආඹතන තුශ 

දළනුත්බහඹ අභවීභ ි.හ ඒහ ි.ිනවර 

ශභනහයණඹ කිරීභට ඇති උනන්දු අඩු 

වී තිබුණි. ඉවරක්වරොි. අඳද්රය ඵළවළය 

කිරීභ වහ හභහනය අඳද්රය භඟ 

ඳරියඹට ඵළවළය කිරීභ, පිළිසසීභ, ඳසඹට 

ළශීයභ ළි. ක්රභ වඹොදහනු රඵන්වන් එභ 

වනොදළනුත්බහඹ ි.හ ඵ ඳළවළදිලි වේ. 

1980 අං 47  දයන ජ්හති ඳහරිරි 

ඳනවතහි 23 (අ) ව (ආ) ඹන න්ති 

ඹටවත් ඉවරක්වරොි. අඳද්රය 

ශභනහයණඹ ේඵන්ධවඹන් රුුම 

වන් ය ඇති අතය  2008 අං 1 දයන 

ජ්හති ඳහරිරි ි.වඹෝඹන්හි 15 න 

ි.වඹෝවඹහි වේ පිළිඵ ළඩි විසතය 

වන් වේ. 

එභ ි.වඹෝ අනු භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ 

විිනන් ි.කුත් යන රද ඵරඳත්රඹ 

අධිහයඹ ඹටවත්  ව  අධිහරිඹ විිනන්  

ි.ලසචිතභ වන් යනු රළබිඹ වළකි ඹේ 

ප්රමිති ව වනත් ි.ර්ණහඹරට 

අනුකර මි එහි උඳවල්නවේ වන් 
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අඳද්රය උත්ඳහදනඹ කිරීභ, ප්රහවනඹ කිරීභ, 

ඵඩහ කිරීභ, ි.සර්ණඹ කිරීභ, 

ප්රතිනක්රීයණඹ කිරීභ වවෝ ඵළවළය කිරීභ 

වවෝ අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ වහ සථහනඹක් 

පිහිටුවීභ වවෝ ඳවසුේ කිිනභ තළනළත්වතකු 

විිනන් යනු වවෝ ඳඹනු වනොරළබිඹ යුතු 

ඵ දක්හ ඇත. 

විදුලි ව විදයෘත් අඳද්රය ණඹට අඹත් ඉත 

දභන ඳරිණ, වයදි වෝදන ඹන්ත්ර, විදුලි 

ඳංහ, හයු මීයණ ඹන්ත්ර, ජ්ංභ 

දුයථන, විදුලි උදුන්, ඵත් පිිනන උඳුන්, 

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත් ය, ළට්  ඹන්ත්ර ඹනහදි 

වඵොවවෝ අිනතභ ණනහක් අඹත්න 

නමුත් ජ්හති ඳහරිරි ි.වඹෝරට 

ඉවරක්වරොි. අඳද්රය වර බහවිතවඹන් 

ඉත් යන රද ංයුක්ත, බිඳුුම වහ 

ප්රමිතිවඹන් වතොය ප්රතිදීප්ත ත ඵල්ඵ/ විදුලි 

ඳවන් ව ඉත දභන රද ඳරිණ, 

උඳහංඹන් වහ ජ්ංභ දුයථන ඹන 

උඳයණ ඳභණක් ඇතුශත් ය තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රංහවේ ජ්ංභ දුයථන 

ආනඹනරුන් ඳභණක් 1,080ක් ිනටින 

අතය 2012 ර්වේ ිනට 2015 ර්ඹ දක්හ 

ශ්රී රංහට ආනඹනඹ ය ඇති ජ්ංභ 

දුයථන ප්රභහණඹ මිලිඹන 16.2ක් වී තිබුණි. 

වභභ ඳහවිච්චි යන රද ඉවරක්වරොි. 

උඳයණ ආනඹනවේදී ඳභණක් භධ් ඹභ 

ඳරිය අධිහරිවේ නීති,රීති අදහශ යවන 

තිබුණි. ඳහවිච්චි වනොයන රද උඳයණ 

ආනඹනඹ ේඵන්ධවඹන් කිිනදු ඳහරනඹක් 

ක්රිඹහත්භ වී වනොතිබුණි. එවේ වුද, 

ඳහවිච්චි වනොයන රද උඳයණ තුශ ඉතහ 

ඵහර ර්වේ භහ කිහිඳඹක් ඇතුශත 

අඳද්රය ඵට ඳත්න බහණ්ඩද ආනඹනඹ 

ය තිබුුම අතය, එඹ යට තුශ ජ්ි.තන 

ඉවරක්වරොි.ක් අඳද්රය ප්රභහණඹ ඉවශ ඹහභ 

වවයහි ෘජුභ දහඹ වී තිබුණි. 

 

   

 

 

 

 

 

ඉවරක්වරොි. අඳද්රය ි.ින ක්රභවේදඹන්ට 

අනු ශභනහයණඹ ිනදු යන 

වඳෞේලි ආඹතන 12ක් භධයභ ඳරිය 

අධිහරිවේ අධීක්ණඹ ඹටවත් ක්රිඹහත්භ 

වී තිබුණි. ඊට  අභතය  CFL ඵල්. 

ප්රතිනක්රීයණඹ ිනදු යන විලහර 

ධහරිතහඹක් හිත වඳෞේලි  ආඹතනඹක් 

වවෝභහභ ප්රවේලවේ සථහපිත ය තිබුණි. 

එභ ආඹතන ේඵන්ධවඹන් භවජ්නතහ 

වභන්භ යජ්වේ ආඹතනරද දළනුත්බහඹ 

අභ වීභ ි.හ ඉවරක්වරොි. අඳද්රය 

විධිභත් ශභනහයණඹ වහ වඹොමුවීභ 

හර්ථ ිනදු වනොන ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. 

එවේභ වභභ ආඹතන ඵසනහහිය ඳශහත තුශ 

ඳභණක් සථහපිත වී තිබුුම අතය අවනකුත් 

ඳශහත්ර අඳද්රය ශභනහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් ළටළු භතුවී තිබුණි. 
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ඉවරක්වටොි. අඳද්රය එතු යන්නන් 

වට වභයටදී අඳද්රය ප්රතිනක්රීයණඹ කිරීවේ 

ඳවසුේ වනොභළතිවීභ භත ටිනහ වරෝව 

වන් ය ළනීභට වළකි අඳද්රය ඳභණක් 

එතු ය අඳනඹනඹ කිරීභට ඵරඳත්රරහබ්රූ 

එතු යන්නන් ළඩි නළඹුරුක් දක්හ 

තිබුණි. වේ ි.හ අඩු ටිනහභකින් යුතු 

ළදත් වනොන එවවත් වහි.ය ව අඳද්රය 

නළත අවිධිභත් වර ඳරියඹට එතුවීභ 

ඵහුර ිනදුවී තිබුණි. 

 

  

 

 

 

 

ඉවරක්වරොි. උඳයණ මිරදී ළනීභ 

වහ ඳහරිවබෝිණඹහ ෘජුභ ේඵන්ධන 

ප්රධහන සථහනඹ ප්රදර්ලනහහයඹ න ඵළවින් 

ඉවරක්වරොි. අඳද්රය ඵළවළය කිරීවේදී 

ඒහ ි.ින ඳරිදි ඵළවළය කිරීවේ ඇති 

ළදත්භ ව ඒහ ඵළවළය ශ යුතු 

ක්රභවේදඹ එභ සථහනවේදී ප්රදර්ලණඹ කිරීභ 

වවෝ එඹ අවරවිරුන්වේ ප්රධහන 

කීභක් ඵ තවරු යන ක්රභවේදඹක් 

ස  ය ළනීභට ටයුතු ශ යුතුඹ. 

එභිණන් ෘජුභ ඳහරිවබෝිණඹහ 

අඳද්රයශභනහයණ ක්රිඹහලිඹට දහඹ 

ය ළනීභට වළකි වේ.  

විභර්ලන විගණනඹ වහ භවජන 

නිගඹ ජන පිළිඵ විගණන කටයුතු  

පුේරවඹකු වවෝ ණ්ඩහඹභක් විිනන් 

අහධහයණ වවෝ නීතිඹට ඳටවළි. 

ආහයඹට හිනඹක් වවෝ ප්රතිරහබඹක් 

රඵහළනීභට ඇති අදහනේ පිළිඵ එහි 

මරඹන් ඳරීක්හ කිරීභ විභර්ලන 

විණනඹකින් අවප්ත ක්හ යින. වභළි. 

අසථහදී ංනහන් වොඹහ ළනීභ වහ 

ඒහ ළරළක්වීභට ඳහරන ඳේධතිඹ ලක්තිභත් 

කිරීභ වවයහි විභර්ලන විණනවේ 

ළරකිල්ර වඹොමු වේ.  

ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ දවනන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනඹ භිණන් 

යහජ්ය මරයනඹ ි.ින ඳරිදි ශභනහයණඹ 

කිරීභ වහ යහජ්ය විණනඹ ලක්තිභත් ය 

ඇත. විණිත ආඹතනර යහජ්හරි ලිපි 

වල්න ඳරීක්හ කිරීභට අභතය, 

විභර්ලනඹ පුළුල් කිරීභ පිණි භවජ්න 

ි.වඹෝජ්න ද, වොමින් බහර ඉල්ීයේ, 

ිණුමේ හය බහ ි.වඹෝජ්න, ආඹතන 

ප්රධහනීන්වේ ි.වඹෝජ්න වහ භහධය භිණන් 

අනහයණඹ න වතොයතුරු රඵහ ි.මින් 

යහජ්ය මරයනඹ ශභනහයණඹ 

හර්ඹක්භ කිරීභ වවයහි විභර්ලන 

විණනවඹන් ටයුතු කිරීභට අවප්ත ක්හ 

යනු රළව.. වභඹට භහමී 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ි.රධහරීන්වේ 

දළනුභ වහ කුරතහ ර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ක්රභවේදඹන් ළඩිදියුුම කිරීභත්, අලය 

පුහුුමවීේ රඵහදීභත්, වබෞති ේඳත්, 

ක්ණි ඇභතුේ අංඹන්, විදයෘත් තළඳෆර 

ඹනහදිඹ ළඩිදියුුම කිරීභට ටයුතු යමින් 

ඳති. 

විවලේ විභර්ලන අංලඹ විිනන් භහවරෝචිත 

ර්වේදී ළදත් වහ ක්ණි අධහනඹ 
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වඹොමුවිඹ යුතු ි.වඹෝජ්න වවයහි අධහනඹ 

වඹොමු  යන රදී. ඒ අනු ි.වඹෝජ්න 26 

ට අදහශ රු.බිලිඹන 3.87  විඹදේ 

ඳරීක්හ කිරීවේදී යජ්ඹට ිනදුවී තිබුුම 

ඇසතවේන්තුත අරහබඹ රු.බිලිඹන 2.31 

ක් වී තිබුණි. 2016 ර්වේදී ිනදුශ 

විභර්ලනඹන්ට අදහශ ළදත් ි.රීක්ණ 

හයහංල ය ඳවත දක්හ ඇත. 

ශ්රී රංකහ යුේධ වදාදහ විසින් ෂහයහ III 

ගනෞකහ අඳවයණඹ  

උතුය මුදහ ළනීවේ භහනුෂි වභවවයුවේදී 

වල්රමුල්ලිිනක්හල් මුහුදු තීයවේදී වමුවී 

තිබු අඵරන් තත්ත්වේ ඳළති ෂහයහ III 

වනෞහ ශ්රී රංහ යුේධ වමුදහ විිනන් 

ඹඩ ලවඹන් රු.මිලිඹන 80.3 ට අවරවි 

කිරීභට 2013 ළප්ත තළේඵර් 12 දින 

පුේරවඹකු භඟ ිණවිසුභට එශම තිබුණි. 

වේ ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන්  

ි.රීක්ණඹන් යනු රළව.. 

 යජ්ඹට අඹත් වභභ රළබීේ ශ්රී රංහ 

ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදි ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 149 ළි. 

යසථහ ප්රහය ඒහඵේධ අයමුදරට 

ඵළය ශ යුතු තිබුණි. නමුත් ඊට 

ඳටවළි. එභ මුදල් “යුේධ වමුදහඳති 
සුබහධ අයමුදර” නමින් වර්නඹ 
යන රද වනක්ඳත් භිණන් වවිඹ යුතුඹ 

ඹනුවන් එභ ිණවිසුවභහි 5.2 වේදවේ 

දක්හ තිබුණි.  

 

 2014 වඳඵයහරි 18 දින න විට වේ 

වහ රු.මිලිඹන 47 කින් රු.මිලිඹන 32 

ක් ශ්රී රංහ ආණ්ඩුක්රභ යථහවේ 149 

යසථහට ඳටවළි. යුේධ වමුදහඳති 

සුබහධ අයමුදරට වහ රු.මිලිඹන 15 

ක් අපි වනුවන් අපි අයමුදරට ඵළය ය 

තිබුණි. 

 

 යුේධ වමුදහඳති සුබහධ අයමුදරට ඵළය 

ශ රු.මිලිඹන 32  මුදර 2016 

වනොළේඵර් 17 දින ඒහඵේධ අයමුදර 

වත ඵළය ය තිබුණත්, අපි වනුවන් 

අපි අයමුදරට ඵළය ශ රු.මිලිඹන 15  

මුදර ඒහඵේධ අයමුදරට ඵළය ය 

වනොතිබුණි. 

 

 යුේධ වමුදහඳතියඹහවේ අනුභළතිඹ ඳරිදි 

ඉත් යනු රඵන ඹඩ වටොන් 20 ක් 

වහ රු.මිලිඹනඹක් වවිඹ යුතුඹ ඹන 

වොන්වේිනඹ ිණවිසුභට ඇතුශත් ශ 

යුතු වුත්, ඹඩ වටොන් 225 වහ එවේ  

වනොකිරීභ වවේතුවන් රු.මිලිඹන 22.5 

 අරහබඹක් ිනදුවී තිබුණි.  

 

 අදහශ ිණවිසුභ තුශ ප්රභහණත් 

වොන්වේින ඇතුශත් වනොවීභ 

වවේතුවන් ඳවසුවන් ඳහ ත වළකි 

මුහුද භතුපිට පිහිටි ඹඩ ප්රභහණඹ 

ඳභණක් ළනුේරු විිනන් ඉත් 

යවන තිබුණත්, වනෞහ ඉත් 

කිරීභ අතයභඟ නතය ය දළමීභට 

ළනුේරුට ඉඩ ළරසී තිබුණි. 

2018 ගඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ ්රීඩහ 

උත්ගේ ත්කහයකත්ඹ ශ්රී රංකහට 

රඵහගළනීභ  

සී.ඩ.ලිේ.ජී.වේඵන්වතොට 2018 වඳෞේලි 

භහභ පිහිටුවීභ වහ ක්රීඩහ විඹ බහය 

අභහතයයඹහ විිනන් 2010 වදළේඵර් 16 දින 

අභහතය භණ්ඩර ංවේලඹ අභහතය 

භණ්ඩරඹ වත ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. ඒ 

වහ 2010 වදළේඵර් 29 දින අභහතය 

භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹ රළබී තිබුණි. ඒ අනු 

ඉවත අභහතය භණ්ඩර ංවේලවේ 06(II)  

න්තිඹට අනු, ංසථහඳනඹ ශ 

සී.ඩ.ලිේ.ජී.වේඵන්වතොට 2018 වඳෞේලි 

භහවේ වොටසලින්  ිනඹඹට 51 ක් ශ්රී 

රංහ යජ්ඹටත්, ඉතිරි  ිනඹඹට 49  

වොටසර අිනතිඹ යජ්ඹට අඹත් 
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ආඹතනරටත් හිමි න වර වොටස 

ි.කුත් කිරීභට වඹෝජ්නහ ය තිබුණි. ඒ අනු 

ඳවත වන් ආඹතන විිනන් එහි ආයේබ 

වොටස ප්රහේධනඹ වහ රු.මිලිඹන 128  

මුදල් රඵහදී තිබුණි. එභ වොටස ප්රහේධනඹ 

වර රහ වේශිඹ ආදහඹේ ඵදු 

වදඳහර්තවේන්තුට අදහශ මුේදය හසතු වු 

රු.640,000  මුදරද වහ තිබු අතය, ඒ 

වහ අනුභළතිඹ අදහශ භහේ අධයක් 

භණ්ඩර තීයණ භිණන් තවවුරු වී තිබුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් ි.රීක්ණඹන් 

යනු රළව.. 

 ක්රීඩහ අභහතයහංලවඹන් රු.මිලිඹන 100 

ක්ද, ක්රීඩහ අභහතයහංලවේ ජ්හති ක්රීඩහ 

අයමුදලින් රු.මිලිඹන 10 ක්ද,  ශ්රී රංහ 

අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරවඹන් 

රු.මිලිඹන 8 ක් වහ ශ්රී රංහ වටලිවොේ 

භහභ රු.මිලිඹන 10 ක් ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 128 ක් වොටස ප්රහේධනඹ 

වනුවන් රඵහදී තිබුුම අතය, එිනන්  ශ්රී 

රංහ අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

භිණන් වඹොදහ තිබු මුදර ඳභණක් 

අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරවේ හර්ෂි 

ිණුමේර ආවඹෝජ්න වර ඇතුශත් ය 

තිබුණි.  

 

 භහවේ වයජිසරහර් වත ඉදිරිඳත් ශ 

භහවේ මරය ප්රහලන භිණන් ි.කුත් 

ය තිබු රු.මිලිඹන 128.00  වොටස 

ප්රහේධනඹ පිළිඵ වවළිදයේ ය 

වනොතිබුණි. 

ඉවත සී.ඩ.ලිේ.ජී. වේඵන්වතොට 2018 

වඳෞේලි භහභ පිහිටුවීභ වහ 

(118,000,000 /128,000,000 X 100)  

ිනඹඹට 92  වොටස ප්රහේධනඹ ේපර්ණ 

යහජ්ය අයමුදල් භිණන් වඹොදහ තිබුණි. එවේභ 

වඳෞේලි ආඹතනලින් රඵහන්නහ මුදල් 

වුද, ඒහ යහජ්ය භහභක් වත 

රඵහළනීවේදී වහ එභ මුදල් විඹදේ කිරීවේදී 

ඒ වහ යජ්වේ නීති,රීතිරට වහ මුදල් 

වයගුරහින ංග්රවඹට අනු ඉතහ 

අයපිරිභළසවභන් විඹදේ ශ යුතු අතය, 

යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල ංග්රවඹ 

අනු ප්රේඳහදන ටයුතු වහ 

උඳවේලනහත්භ වේහක් රඵහළනීවේදී 

ටයුතු කිරීභ අි.හර්ඹ න අතය ඉවත 

භහභ විිනන් ිනදුය තිබු රු.මිලිඹන 

696.70  විඹදේ ේඵන්ධවඹන් ඒ අනු 

ටයුතු ය වනොතිබුණි.  

රංකහ ධීය යහඹ නීතිගත ංසථහ 

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ විිනන් 

2016 ජි. 30 දිනට අනුභත හර්ඹභණ්ඩරඹ 

ඉක්භහ 190 වදවනකු ඵහවන තිබුණි. 

ි.වඹෝජ්ය හභහනයහධිහරි වභවවයුේ 

තනතුය වහ සුදුසුේ ඇති ි.රධහරිවඹකු 

ංසථහවේ ිනටිඹදී අඹදුේඳත් ළවීභකින් 

වතොය අධයක් භණ්ඩරවේ වහ 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

අනුභළතිඹකින් වතොය මුලි සුදුසුේ 

පුයහ වනොතිබුුම පුේරවඹකු ඵහ ළනීභ 

භිණන් එභ තනතුයට ි.රධහරින් වදවදවනකු 

ඳත්කිරීභ භත අනුභළතිඹකින් වතොය 

රු.මිලිඹන 3.62 ක් වහ තිබුණි.  

අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ වහ 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

අනුභළතිඹ වනොභළති ංසථහවේ භහන 

ේඳත් ශභනහයණ තනතුය වහ 

ි.රධහරිවඹකු ඵහවන තිබුණි. එභ 

ි.රධහරිඹහ වට අතිවර් ළටුප්ත  ර්ධ වහ 

දීභනහ ලවඹන් රු.474,907 ක් වහ 

තිබුණි. ංසථහවේ මරය ශභනහයණ 

තනතුය වහ ඳත්ශ ි.රධහරිවඹකු වට 

අතිවර් ළටුප්ත  ර්ධ වහ දීභනහ ලවඹන් 

රු.975,851 ක් වහ තිබුණි. 

බහඳතිවේ යවය වල්ේ තනතුය වහ 

ි.රධහරිවඹකු ඵහවන අනුභත ළටුප්ත  

තරඹට ඉවශ ළටුප්ත  තරඹ පිහිටුහ ළටුප්ත  

වහ දීභනහ වවීභ භත රු.මිලිඹන 1.16  

මරය අරහබඹක් ිනදුය තිබුණි. නීතයහනකර 

වනොන අයුරින් විණන ි.රධහරි තනතුයට 

ි.රධහරිවඹකු ඳත්කිරීභ භත ළටුප්ත  වහ දීභනහ 
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වවීභ භත රු.437,836  මරය අරහබඹක් 

ිනදුය තිබුණි.  

ශ්රී රංකහ නහවික වදාදහ 

ශ්රී රංහ නහවි වමුදහ විිනන් 2015 

ඔක්වතෝඵර් 15 දිනට අනුභළතිඹකින් වතොය 

ේරුන් 420 වදවනකු ඵහවන 

තිබුණි. ඔවුන්ට ළටුප්ත  වහ දීභනහ වර දශ 

ලවඹන් ර්ඹට රු.මිලිඹන 95 ක් ඳභණ 

වහ තිබුණි. ිනවිල් ඳරිඳහරන අධයක් 

හර්ඹහරවේ ිනවිල් ඳරිඳහරන අධයක්, 

ඳරිඳහරන ි.රධහරි තනතුරු පුයප්ත ඳහඩු වීභ වහ 

භහණ්ඩලි වහය වහ ප්රධහන ලිපිරු 

තනතුරුරට ි.රධහරින් නේ වනොකිරීභ භත 

ි.ින අධීක්ණඹකින් අදහශ අංලවේ ටයුතු 

ිනදු වනොවීභ වහ හර්ඹභණ්ඩර අතය 

භතවබ්රුදහත්භ තත්ත්ඹක් ි.ර්භහණඹ වී 

තිබුණි. 

සීභහහිත රංකහ ගතො 

ආඹතනඹ 

සී/ රංකහ ගතො ආඹතනඹ ගේශීඹ 

ගරොකු ළණු මිරදී ගළනීභ 

හර්ෂි වරොකු ළුම අලයතහඹ වේශීඹ 

වරොකු ළුම අසළන්න ි.ින ඳරිදි 

ශභනහයණඹ තුළින් පුයහ ළනීභත්, 

වේශීඹ ළුම ර්භහන්තවඹහි වඹවදන 

වොවීන් වට අසනු වහ ඉවශ මිරක් 

රඵහදීභත්, වශවඳොර වරොකු ළුම මිර 

උච්නහනනඹ අභ කිරීභත් අයමුුම 

යවන ළුම මිරදී ළනීභ, ළුම වත්රීභ, 

ඵඩහ කිරීභ ව ඵඩහ කිරීභට ප්රභහණත් 

වනොන ළුම රංහ වතො වයවහ දිනඳතහ 

අවරවි කිරීභ, ඵඩහ ද්රය භහ 04 ක් 

ල්තඵහ ළනීභ වහ තහක්ණි ක්රභ 

බහවිතහ කිරීභ වහ ඒ වහ වී අවරවි 

භණ්ඩරවේ ඵඩහ තහක්ණඹ ඳරිදි ස 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. වභභ ළරළසුේ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඳරීක්හ කිරීවේදී ඳවත 

වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව..  

 සීභහහිත රංහ වතො ආඹතනඹ 

විිනන් මිරදී ළනීේ වහ සුදුසු 

ක්රභවේදඹක්  වහ වරොකු ළුම මිරදී 

ළනීභට අදහශ ප්රේඳහදන ළරළසභක් 

පිළිවඹර ය වනොතිබුණි. 

 

 2014/15 භව න්නඹ වහ වේශීඹ 

වරොකු ළුම මිරදී ළනීවේදී එභ 

ි.සඳහදනර ප්රමිතිඹ පිළිඵ රහ 

ඵරහ වනොතිබුණි.   

 

 හර්ඹහධන වභවවයුේ මිටු විිනන් 

වරොකු ළුම කිවරෝග්රෆභඹට ළඹ න 

ි.සඳහදන පිරිළඹ ආදිඹ පිළිඵ රහ 

ඵළීයභකින් වතොය කිවරෝග්රෆභඹට 

රු.60  වති මිරක් ි.ඹභ ය 

තිබුණි. නමුත් ංර්ධන මරය 

වදඳහර්තවේන්තුවේ අධයක් 

ජ්නයහල්යඹහවේ උඳවදස ඳරිදි කිවරෝ 

ග්රෆභඹට රු.90 ක් ඵළිණන්  මිරට 

ළනීභට ිනදුවී තිබුණි.  වේ ි.හ 2014 

වනොළේඵර් 26 දින ිනට 2014 

වදළේඵර් 13 දින දක්හ 

හරඳරිච්වේදඹ තුශදී සීභහහිත රංහ 

වතො භිණන් මිරදීත් වරොකු ළුම 

කිවරෝග්රෆේ 4,522,342 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 135.67 ක් ළඩිපුය වහ 

තිබුණි.  

 

 මිරදීත් වරොකු ළුම භහ 04 ක් 

ල්තඵහ ත වළකි න ඳරිදි ඵඩහ 

කිරීභ වහ තහක්ණි ක්රභ බහවිතහ 

කිරීභට ළරළසුේය තිබුණද, ඒ වහ 

වඹොදහවන තිබ වී අවරවි භණ්ඩරඹට 

අඹත් ඵඩහර වරොකු ළුම ඵඩහ 

කිරීභට සුදුසු න ඳරිදි  තහක්ණි ක්රභ 

බහවිතහ වනොකිරීභ වහ අවරවි කිරීභට 

ි.ලසචිත ක්රභවේදඹක් වනොවඹදීභ  

වවේතුවන්  මිරදීත් වරොකු ළුම 

කිවරෝග්රෆේ 1,121,135 නයක් වීභ ි.හ 

රු.මිලිඹන 100.90  මරය අරහබඹක් 

ිනදු වී තිබුණි. 
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 ංර්ධන මරය වදඳහර්තවේන්තුවේ 

අධයක් ජ්නයහල් විිනන් වරොකු ළුම 

කිවරෝග්රෆභඹක් රු.65 ට ව රු.60 

ට අවරවි කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණත්, ඊට ඩහ අඩු මිර ණන්රට 

අවරවි කිරීභ ි.හ සීභහහිත රංහ 

වතොට ආඹතනඹට රු.මිලිඹන 44.31 

 මරය අරහබඹක් ිනදුවී තිබුණි. 

 

 සීභහහිත රංහ වතො ආඹතනඹ 

වේශීඹ වරොකු ළුම මිරදීත් 

හරඳරිච්වේදඹ තුශදීභ  ආනඹි. 

වරොකු ළුම කිවරෝ ග්රෆේ 959,541 ක් 

මිරදී වන තිබ අතය ඒ වහ  

රු.මිලිඹන 63.22 ක් ළඹය තිබුණි. 

්රීඩහ අභහතයහංලඹ ගනුගන් 

සීභහහිත රංකහ ගතො ආඹතනඹ 

විසින් කළයම්ගඵ ඩ් වහ දහම්ගඵ ඩ් 

ආනඹනඹ රීමභ. 

ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ වනුවන් සීභහහිත  

රංහ වතො ආඹතනඹ විිනන් 2014 

වනොළේඵර් 20 දින ිනට 2014 වදළේඵර් 05 

දින දක්හ හරඹ තුශ ළයේවඵෝේ 14,000 

ක් වහ දහේවඵෝේ 11,000 ක් තීරුඵදු යහිත 

ආනඹනඹ කිරීභ වනුවන් අඹවිඹ යුතු 

රු.මිලිඹන 39.06 ක් 2016 භළින භහඹ න 

විටත් රඵහ වන වනොතිබුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් ි.රීක්ණ 

යනු රළව..  

 වේ ේඵන්ධවඹන් ව ඉල්ීයභ ක්රීඩහ 

අභහතයහංලවේ වල්ේයඹහ විිනන් 

2014 වනොළේඵර් 07 දින සීභහහිත 

රංහ වතො ආඹතනඹ වත ය 

තිබුණි.  නමුත් ඊට ප්රථභවඹන් 2014 

ඔක්වතෝඵර් 01 දින වහ 21 දින එභ ක්රිඩහ 

බහණ්ඩ රඵහ ළි.භ වහ 

ඉන්වොිනසඳත් රඵහවන ණඹය ලිපි 

විෘතය තිබුණි. පර්ණ යහජ්ය 

භහභක්ව සීභහහිත රංහ වතො 

ආඹතනඹ විිනන් වභභ මිරදී ළනීභ 

වහ යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල 

ංග්රවවේ විධිවිධහන අනුභනඹ ශ 

යුතු වුත්, ඒ අනු ටයුතු වනොය 

ඉන්දිඹහනු ආඹතනඹකින් අදහශ බහණ්ඩ 

මිරදී ළනීභ වහ ණඹය ලිපි විෘත 

ය තිබුණි.   

 

 ඇණවුේ යන රද රු.මිලිඹන 26.80 ක් 

ටිනහ ළයේවඵෝේ 14,000 ක් අඩංගු  

ඵවලුේ 14 ක් ද, රු.මිලිඹන 12.26 ක් 

ටිනහ දහේවඵෝේ 11,000 ක් අඩංගු 

ඵවලුේ 03 ක්ද,  2014 වනොළේඵර් 17 

දින ිනට 2014 වදළේඵර් 06 දින දක්හ 

හරඹ තුශදී භළක්රේ වතො 

වඵදහවළරීවේ ලහහ වත රළබී තිබණි. 

එභ රළබීේ වනුවන් බහණ්ඩ රළබීවේ 

තුණ්ඩු (GRN) ි.කුත් ය වනොතිබ අතය 

වතො වල්නඹට ඇතුශත් යද 

වනොතිබුණි.  එවභන්භ  වභභ බහණ්ඩ 

වතොඹ ක්රීඩහ අභහතයහංලඹට බහය වනොදී 

ක්රීඩහ අභහතයහංලවේ යහජ්ය 

ශභනහයණ වේවේ ි.රධහරිවඹකුට 

ෘජුභ රඵහදුන් ඵට වල්න ස 

ය තිබුණි.   

ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ වනුවන් තීරුඵදු 

යහිත ආනඹනඹ යන රද ළයේ වඵෝේ 

වහ දහේවඵෝේ ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ වත 

බහයදීභට ටයුතු වනොය, විධිභත් 

අනුභළතිඹකින් වතොය යහඹ අධිහරිඹට 

අඹත් භහබිභ ඵඩහක් වත ඹහ තිබුණි. 

සීභහහිත රංකහ ගතො ආඹතනඹ 

විසින් ණඹට අගරවි රීමභ වහ දාදල් 

අඹකය ගළනීභ 

සීභහහිත රංහ වතො ආඹතනඹ විිනන් 

2014 ර්වේදී රු.මිලිඹන 501 ක් ටිනහ 

බහණ්ඩ ණඹ ඳදනභ ඹටවත් අවරවිය 

තිබණි. 2014 වදළේඵර් 31 දින න විට 

අවරවිළල් 112  ණඹළතිඹන් 337 

වදවනකුවන් රු.මිලිඹන 218 ක් අඹවීභට 

තිබණි. එභ මුදර අඹය ළනීභට 2016 
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ළප්ත තළේඵර් භහඹ න විටත් ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. එභ ණඹළති වලේඹ තුශ 

රු.මිලිඹන 1  ිනට රු.මිලිඹන 5 ක් දක්හ 

ඳයහඹ ප්රභහණඹකින් වු ණඹළතිඹන් 11 

වදවනකුද, රු.මිලිඹන 5 ට ළඩි 

ණඹළතිඹන් 8 වදවනකුද විඹ. තද 

භළක්රේ, තිසභවහයහභ, තයභ, 

වොක්වෝල් වීදිඹ, වදඵයළ වහ 

කුරුණෆර ඹන ලහහ භිණන් 2012 ර්වේ 

ිනට 2014 ර්ඹ දක්හ ණඹ ඳදනභ භත 

අවරවි ය තිබුුම එතු රු.මිලිඹන 11.37 

ක් ටිනහ  බහණ්ඩ වනුවන්  අඹ විඹ යුතු 

මුදර අධයක් භණ්ඩර රැසවීේ කිහිඳඹදී 

ඳරිතයහ වර ළරකීභට තීයණඹ ය  

තිබුණි. 

යහජය ඖධ නීතිගත ංසථහ භගින් 

Botulinum Toxin මිරදී ගළනීභ 

 

යජ්වේ වයෝවල්රට අලය Botulinum 
Toxin ml 100 ඖධවඹන් Vials 750 ක් 
2014 ළප්ත තළේඵර් භහඹ න විට ඳඹන 
වර 2014 භහර්තු 12 දින යජ්වේ ෛදය 
ළඳයුේ අංලඹ විිනන් යහජ්ය ඖධ නීතිත 
ංසථහ වතින් ඇණවුේ ය තිබුණි.  එභ 
ඇණවුභ ි.ින ඳරිදි ක්රිඹහත්භ වනොවීභ ි.හ 
2015 ර්වේදී වයෝවල් 05 ට එභ 
ඖධඹ ප්රහවේශීඹ  ඳඹහ ළනීභ වහ 
රු.මිලිඹන 4.76 ක් ළඹ ය තිබුණි. එභ 
එන්නත් ර්ඹ  2014 ර්වේදී රළබී තිබුුම 
මිර ණන්  අනු ඳඹහ තිබුවණ්නේ එක් 

එන්නතක් වහ රු.18,536.72 ක් ඵළිණන්  
ළඹ න මුදර රු.මිලිඹන 2.56 ක් වී තිබුණි. 
ි.ින ඳරිදි ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ ිනදු 
වනොකිරීභ ි.හ වයෝවල් 05 ක් වහ 
රු.මිලිඹන 2.20 ක් ළඩිපුය වවීභට ිනදුවී 
තිබුණි. 

ගකොශම භව නගය බහ 

ආවහය ඳරිවයණ ආඹතන ලිඹහඳදිංචි රීමභ 

1980 අං 26 දයන ආවහය ඳනවත් 32 

න්තිඹ ප්රහය වහ 2012 ජ්නහරි 26 

දිනළති අතිවිවලේ ළට් ඳත්රවේ ඳශ යන 

රද ි.වේදනඹ ප්රහය වොශම භව නය 

බහ ඵර ප්රවේලවේ ඳත්හවන ඹනු රඵන 

ෆභ ආවහය ඳරිවයණඹ යන යහඳහයඹක් 

විිනන්භ බහවිතහ යන තුය හේඳර, ආවහය 

හේඳර වහ ආවහය ඳරිවයණඹ යන්නන් 

වවො වෞය තත්ත්වඹන් ිනටින ඵ 

ප්රහවේශීඹ වෞය ෛදය ි.රධහරිඹහ විිනන් 

ඳරීක්හ ය ි.ර්වේල ශ ඳසු ඵරඳත්රඹ 

ි.කුත් ශ යුතු තිබුණි. වොශම භව නය 

බහ ඵර ප්රවේලවේ එළි. යහඳහරි සථහන 

285  කිිනදු ඳරීක්හකින් වතොය 

ප්රහවේශීඹ වෞය ෛදය ි.රධරිඹහ විිනන් 

ි.ර්වේලඹන් රඵහදී ඵරඳත්රඹ ි.කුත්ය 

තිබුණි. 

යහඹනික ද්රය කල් ඉකුත්වීභ 

ආවහය වහ ජ්රඹ ෛදය ඳරීක්ණ හේඳල් 

ඳරීක්හ කිරීභට නහරි අනුජීවි 

යහඹහනහහයඹ තු ප්රභහණත් තයේ 

නවීන ඹන්ත්ර වහ යහඹන ද්රය ඳළතුණි. 

ආවහය ඳරිවයණඹ යන්නන්වේ ෛදය 

ඳරීක්ණ 2015 භළින භහවේ ිනට 2016 

වදළේඵර් භහඹ දක්හ හර ඳරිච්වේදඹ 

තුශ  ිනදු ය වනොතිබුණි. එවභන්භ ආවහය 

හේඳල් ඳරීක්හන්ද 2016 ර්වේදී 

ිනදුය වනොතිබුණි. වේ ි.හ ඳරීක්ණ 

ටයුතු වහ මිරදී වන තිබුුම රු.මිලිඹන 

4.89 ක් ටිනහ ද්රය අිනතභ 21   වහ 

ටිනහභ වඳුනහ ළනීභට වනොවළකි වු ද්රය 

අිනතභ 30  හරඹ ඉකුත් වී තිබුණි. 

ශ්රී රංකහ දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්තු 
 

වසගය යී විගලේ දුම්රිඹ ධහනඹ 

රීමභ  
 

ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුට අඹත් 

ෛසවයෝයී විවලේ දුේරිඹ නමින් වඳුන්න 

භළදිරි වතයකින් වහ හසඳ එංජිභකින් 

භන්විත හසඳ දුේරිඹ ධහනඹ කිරිභ වහ 

ශ්රි රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු සීභහහිත 
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භහභක් භඟ ිණවිසුේරට එශම තිබුණි. 

2016 භළින 01 දින න විට ඉකුත් හර 

ඳරිච්වේද වනුවන් එභ සීභහහිත 

භහවභන් දුේරිඹ හසතු වර රු.මිලිඹන 

9.79 ක්ද,  අළුත්ළඩිඹහ හසතු ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 6.12 ක්ද ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 15.91 ක් ශ්රී රංහ දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තුට අඹ විඹ යුතු තිබුණි. 

භහභ විිනන් එභ වවීේ ඳළවළය වළය 

තිබුණි. එභ මුදල් අඹය ළනීභට ශ්රී රංහ 

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු ටයුතු වනොය 

නළත   2016 භළින 02 දින ිනට 2021 භළින 

01 දින දක්හ  ර් 05  

හරඳරිච්වේදඹට 2016 ජුි. 01 දින එභ 

භහභ භඟ ිණවිසුභට එශම තිබුණි.  

දුම්රිඹ භළදිරි ගඳෞේගලික භහගම් ගත 

ඵදුදීභ 

දුේරිඹන්හි භන් යන භගී ජ්නතහට ඉතහ 

උස වේහක් ඉටු කිරීභ වහ විවලේ 

සුවෝඳවබෝගී දුේරිඹ භළදිරි වඳුන්හදීභට ශ්රී 

රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු ටයුතු ය 

තිබුණි.  වේ ේඵන්ධ ශ්රී රංහ දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු වහ ප්රහවන අභහතයහංලඹ 

එක් එභ විවලේ සුවෝඳවබෝගී භගී ප්රහවන 

වේහ ඉටු කිරීභ වහ 2011 ර්වේ ිනට 

පුේලි භහේ වදක් වත දුේරිඹ භළදිරි 

ඵදු දී තිබුණි. එභ ඵදු ිණවිසුේරට එශම 

තිබුුම දිනවේ ිනට භහ 6 ක් ඳභණ හරඹක් 

වේහ ඉටු කිරීභ අදහශ භහේ වද විිනන් 

ඳළවළය වළය තිබුණි. වේ ි.හ ත්මිර 

රු.මිලිඹන 34.87 ක් වු දුේරිඹ භළදිරි 12 ක් 

එභ හරඹ තුශ ි.සක්රීඹ ඳළතුණි. වභභ 

භළදිරි ඳශමු ඳන්තිවේ ප්රවේලඳත හසතු 

අනු ධහනඹට වඹදවීවභන් රු.මිලිඹන 

22.08  ආදහඹභක් උඳඹහ ළනීභට 

වළකිඹහ තිබුණත්, එභ ආදහඹභද 

වදඳහර්තවේන්තුට අහිමි වී තිබුණි.  

  

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ T1 515 ගර්ල්කහර් 

යථඹ ඵදුදීභ 

ංනහය ර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරීවේ 

අයමුණින් විවේශීඹ ංනහයඹන්ට 

සුවෝඳවබෝගී වේහක් ළරසීභ වහ 

වදඳහර්තවේන්තු තු ඳත්නහ භගීන් 32 

ට භන් ශ වළකි T 1 515 දයන වර්ල් 

හර් යථඹ ඵදු කුීය හසතු භත සීභහහිත 

භහභක් වත ඵදු දී තිබුණි. එභ භහභ 

විිනන් ිණවිසුේ ප්රහය ටයුතු වනොකිරීභ 

ි.හ වර්ල්හර් යථඹ ළඩි දියුුම කිරීභ වහ 

ප්රතිංසයණ ටයුතු වනුවන් 2015 

ර්ඹ අන් න විට වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් රු.මිලිඹන 2.32 ක් ළඹ ය තිබුණත්, 

එභ විඹදභ භහවභන් අඹය වන 

වනොතිබුණි.  

“ගර්ල් ටුර්ස ” කහර්ඹහරඹ වහ 

ගකොශම ගකොටු දුම්රිඹ සථහනගඹන් 

ගගොඩනළගිලි ඉඩ ඳවසුකම් රඵහදිභ 

වොශම වොටු දුේරිඹ සථහනවේ 

වොඩනළිණලි ඳරිශ්රවේ ංනහය වතොයතුරු 

ළඳයීභ වහ “වර්ල් ටුර්ස“ නමින් 

හර්ඹහරඹක් ඳත්හ වන ඹහභ වහ 

සීභහහිත භහභක් වත 1987 ර්වේ 

ිනට ර් අඩි 565 කින් යුත් වොඩනළිණලි 

ඉඩ ඳවසුේ රඵහ දී තිබුණි. 2011 අවෝසතු 

30  දිනට අඹවිඹ යුතු ඵදු කුලිඹ රු.මිලිඹන 

1.32 ක් වී තිබුණි. එභ හිඟහිටි ඵදු කුලිඹ 

අඹය ළනීභට ටයුතු වනොය නළත 

2011 ළප්ත තළේඵර් 01 දින ිනට 2016 

අවෝසතු 31 දින දක්හ ර් 05 ක් වහ 

දුේරිඹ හභහනයහධිහරියඹහවේ අබ්රභතඹ 

ඳරිදි තීයණඹ වු රු.40,000  භහින 

කුලිඹක් ඹටවත් එභ භහභ වත න ඵදු 

ිණවිසුභක් ඹටවත් ඵදු දී තිබුණි.  

 

 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ර්ඹ වහ හර්ෂික මූරය ප්රකහලන 

 

 



44 jd¾Isl jd¾;dj - 2016 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 45 

 

හර්ෂික දාරය ප්රකහලන 

හර්ෂි මරය ප්රහලන වඳුන්හදීභ තුළින් 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තුලින් රහ 

වදන රද ප්රතිඳහදනලින් ජ්ි.තන ත්ේ 

මරය ප්රහලනරට ඇතුශත් කිරීවභන් 

ඒහවේ ඳහරනඹ වභන්භ යටක් ලවඹන් 

යජ්ඹ තු ත්ේර ටිනහභ ණනඹ 

කිරීවභන්, ඒහවේ ආයක්හ තවවුරුන 

ඳරිදි කීභ ඳළළරීභටත් වළකි තත්ත්ඹක් 

ි.ර්භහණඹ න ඵ වන් ශ යුතුඹ. වභභ 

මුරය ප්රහලනර වන් උඳචිත ඳදනභ 

භත ණනඹ ශ ආදහඹභ වහ විඹදභ භඟ 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තුර වන් 

ආදහඹේ වහ විඹදේ ළඳිඹ වළකිවීභ තුළින් 

ආදහඹේ රැසකිරීභට වහ විඹදේ ඳහරනඹක් 

ඇති ය ත වළකිඹ. 

හර්ෂික විර්ජනඹන් 

2016 ර්ඹ වහ වදඳහර්තවේන්තු වත 

ප්රතිඳහදනඹ යන රද මුළු අයමුදල් ප්රභහණඹ 

රු.මිලිඹන 1,390 ක් ව අතය ඊට අනුරපී 

ඉකුත් ර්වේ ප්රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 1,186 

ක් විඹ.  

2016 ර්ඹ තුශදී යහජ්ය ංසථහ, 

යසථහපිත භණ්ඩර, ඳශහත් ඳහරන 

ඵරභණ්ඩර, විලසවිදයහර වහ යසථහපිත 

අයමුදල්ලින් විණන හසතු ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 169 ක් ඒහඵේධ අයමුදරට ඵළය 

යන රදී. භහවරෝචිත ර්ඹ වනුවන් 

රැසකිරීභට අවප්ත ක්හ ශ විණන හසතු 

රු.මිලිඹන 120 ක් වුත්, එභ 

ඇසතවේන්තුට ඩහ රු.මිලිඹන 49  ක්  

ළඩිවඹන් භහවරෝචිත ර්වේ විණන 

හසතු රැසකිරීභට වළකි වී තිබුණි.  

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ දාරය ප්රකහලන 

පිළිගඹර රීමභ  

ත්ේ ඳහරනඹ වහ වභවවයුේ 

හර්ඹක්භතහඹ භළන ඵළීයභ වහ 

වභරභක් ලවඹන් මුරය ප්රහලන ස 

කිරීවේ මුලි ළඩ ටයුතු 2010 ර්වේදී 

ආයේබ වරුණි. ඹටත් විජිත භවේ ිනට 

විර්ජ්න ිණුමේ ඳභණක් ඉදිරිඳත් යමින් 

ඳතින ආඹතන හණ්ඩඹ ඹටවත් ඳතින 

වදඳහර්තවේන්තුරට ප්රථභ තහට වභභ 

ිණුමේයණඹ වදුන්හ දී ඇත.  තදුයටත් 

2013 ර්වේ ිනට ෆභ අභහතයහංලඹභ වහ 

වදඳහර්තවේන්තුටභ වභභ ිණුමේ ක්රභඹ 

2013 ජ්නහරි 24 දිනළති අං 

SA/AS/AA/Circular දයන යහජ්ය ිණුමේ 

අධයක් ජ්නයහල්යඹහවේ ලිපිවඹන් 

වදුන්හ දී ඇත. වේ භිණන් ආයේබ 

පිඹයක් ලවඹන් මුරය ප්රහලන පිළිවඹර 

කිරීභ මුළු යහජ්ය  ක්වේත්රඹටභ ආදර්ලඹක් වි 

ඇත.  

ගිණුම් ප්රතිඳත්ති 

1 හර්තහ රීමගම් අසථිත්ඹ 

 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තු 

සථහපිත කිරීභ ේඵන්ධවඹන් කිිනඹේ 

විවලේ නීතිඹක් වනොභළත.  වවේ වුද, 

ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී 

ජ්නයජ්වේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 153 

යසථහවහි විණහධිඳතියවඹක් 

විඹ යුතු ඵ දක්හ ඇත. විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ප්රධහන හර්ඹ 

න්වන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 154(1) 

වහ (3) යසථහර වන් 

ආඹතනරට විණන වේහ ළඳයීභ 

වේ. වභභ මුරය ප්රහලන 2016 

වදළේඵර් 31 දිවනන් අන් ර්ඹ 

වහ වේ.  

 

2   හර්තහ රීමගම් කහරඳරිච්ගේදඹ 

 

හර්තහ කිරීවේ හරඳරිච්වේදඹ ජ්නහරි 

01 දිවනන් ආයේබ වී වදළේඵර් 31 

දිවනන් අන් න ලිත් ර්ඹ වේ.  
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3   කස රීමගම් ඳදනභ 

 

වඳොදුවේ පිළිත් ිණුමේයණ 

මුරධර්භරට අනුකර මරය ප්රහලන 

පිළිවඹර යන රදී. ඓතිවහින පිරිළඹ 

ඳදනභ භත මුරය ප්රහලන පිළිවඹර 

යන රද අතය ිනඹලුභ ටිනහේ 

ආන්නභ රුපිඹල් දවවේ ටිනහභට 

ටඹහ ඇත.  

 

4   ආදහඹම් 

 
බහණ්ඩහහයවඹන් රද පුනයහර්තන 

විඹදේ වහ ප්රදහන, විණන හසතු, 

ණඹ වහ  වඳොළි, වොඩනළිණලි කුළී, 

ංනහය ඵංරහ හසතු, ත්ේ  

අඳවයණවඹන් රහබ, දඩ වහ හසතු 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ප්රධහන ආදහඹේ 

ප්රබඹන් න අතය ඒහ උඳචිත ඳදනභ 

භත ිණුමේත ය ඇත.  ආදහඹභ ඒහට 

රළබුුම ප්රතිසධහ අනු හධහයණ ඳදනභ 

භත ණනඹ ය  ඇත.  

 

යහජ්ය ංසථහ, යසථහපිත භණ්ඩර, 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන, විලසවිදයහර වහ 

යසථහපිත අයමුදල්ලින් විණන 

හසතු අඹයනු රඵින. 

හරඳරිච්වේදඹට අදහශ ආදහඹභක් වර 

හසතු වඳුනහනී.  විණන හසතුර 

ටිනහභ, විණනඹ වහ ත යනු 

රඵන හරඹ වහ එභ විණනඹ වහ 

ළඹ යන ෘජු පිරිළඹ ඳදනේ 

යවන තීයණඹ යනු රළව.. 

 

ණඹ වහ වඳොීය, වොඩනළිණලි කුීය, 

ංනහය ඵංරහ හසතු, දඩ වහ හසතු, 

ත්ේ අඳවයණවඹන් රද ආදහඹේ 

පිළිඵ ණන්දීවේ ි.රධහරිඹහ වනත් 

වදඳහර්තවේන්තු ප්රධහි.වඹකු වුත්, 

වදඳහර්තවේන්තුට අදහර එභ ආදහඹේ 

එතු යන ි.රධහරිඹහ විණහධිඳති 

න වවිනන් වහ එතු යන රද ආදහඹභ 

භසථ ආදහඹවභන් සුළු ප්රතිලතඹක් න 

වවිනන්, එභ ආදහඹේ මුරය ප්රහලනර 

දක්හ ඇත.  මුදල් ඳදනභ භත 

බහණ්ඩහහය පුනයහර්තන විඹදේ වහ  

න  ප්රදහනඹන් ිණුමේත ය ඇතත්, 

සථහය ත්ේ ක්ඹවීේ  පුනයහර්තන  

විඹදේ වහ  රළබිඹ යුතු ප්රදහන ඹටවත් 

ිණුමේත ය ඇත.   

 

5 විඹදම්  

 
උඳචිත ඳදනභ ඹටවත් ිනඹළු 

පුනයහර්තන විඹදේ ිණුමේත යනු 

රළව..  

 

6 විගේල යවහය දාදල් ගනුගදනු 

 
විවේල යවහය මුදල් නුවදනු එභ 

නුවදනු ිනදුන දිනට ඳතින විි.භඹ 

අනුඳහත වඹොදහ ි.මින් ශ්රී රංහ 

රුපිඹල්රට ඳරිර්තනඹ යනු රළව.. 

එභ නුවදනු පිඹවීවේදී ිනදුන විවේල 

විි.භඹ රහබ වහ ඳහඩු මරය හර්ඹහධන 

ප්රහලනවේදී වඳුනහනු රළව..   

 

7 දාදල් වහ දාදල්රට භහන දෆ 

 
අතළති මුදල් වහ ඵළංකුර ඇති ළඩි 

ද්රශීරතහවඹන් යුක්ත වටිහීයන 

තළන්ඳතු,  මුදල් වහ මුදල්රට භහන දෆ 

ඇතුශත් වේ.  

 

8 ණඹගළතිඹන් වහ අගනකුත් රළබිඹ යුතු  

දාදල්  

 
ණඹළතිවඹෝ වහ රළබිඹ යුතු දෆ මලි 

හධහයණ අඹට ණනඹ යනු රළව..  

රළබිඹ යුතු වලේ පිළිඵ මලි 

වොන්වේිනරට අනු 
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වදඳහර්තවේන්තුට මුදල් අඹය 

ළනීභට වනොවළකි ඵට හක්ෂි තිවඵන 

විට රළබිඹ යුතු මුදරක් වහි.යණඹ වු 

වර රනු රළව..  

 

9 ගේඳර, පිරිඹත වහ උඳකයණ 

  
ඉඩේ, වොඩනළිණලි, ීයඵඩු වහ විකිරීේ, 

හර්ඹහර උඳයණ, ඳරිණ දෘඩහං 

වහ වභෝටර්  යථ ඹනහදිවඹන් වේඳර, 

පිරිඹත වහ උඳයණ භන්විත වේ. 

වේඳර පිරිඹත වහ උඳයණ පිරිළඹට 

මුච්චිත ක්ඹ වහ අඳවයණවඹන් වු ඳහඩු 

අඩුය දක්නු රළව..  2009 ර්වේ 

ිනට ඉදිරිඹට වන එන වලේ ඳදනේ 

යවන ඳශමුයට මරය ප්රහලන 

පිළිවඹර ය ඇති අතය 2010 ජ්නහරි 

01 දිනට ඳළළති ිනඹළුභ ඉඩේ වහ 

වොඩනළිණලි භළුමේ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ළරළසුේරට අනු  තක්වේරු 

වදඳහර්තවේන්තු භිණන් යන රද 

තක්වේරුට අනු ිණුමේ ත යන 

රදී.  ිනඹළුභ වභෝටර් යථ හවන යජ්වේ 

තක්වේරුරු විිනන් යන රද 

ප්රතයහණනඹ ඳදනේ යවන 

ිණුමේත ය ඇති අතය, ීයඵඩු, 

ඳරිණ වහ වනත් විඹඹන් සහධීන 

තක්වේරු ණ්ඩහඹභක් විිනන් ිනදුයන 

රද තක්වේරු භත ඳදනේ යවන 

ිණුමේරට න්නහ රදී. 

 

වේඳර පිරිඹත වහ උඳයණ විඹඹ 

පිරිළඹ ත්භක් වර වඳුනහනු 

රඵන්වන් විඹඹ භඟ ේඵන්ධිත 

අනහත ආර්ථි ප්රතිරහබ වවෝ විඹ වළකි 

වේහ වදඳහර්තවේන්තුට රහ එන්වන් 

නේ වහ එභ විවඹහි පිරිළඹ 

විලසහදහඹ වර භළි.ඹ වළකි 

අසථහන්හිදීඹ. වඵොවවෝ අසථහරදී 

වේඳර පිරිඹත වහ උඳයණ විඹඹන් 

එහි පිරිළඹට වඳුනහනු රළව.. පිරිළඹ 

යහිත අත්ය ත් වවෝ නහමි 

පිරිළඹට අත්ය ත් ත්භ පිරිළඹ, 

එභ ත්භ අත්ය ත් දිනවේදී 

හධහයණ අඹට වඳුනහනු රළව..  

 

9.1 අඳවයණඹන් 

 
අඳවයණවේදී රළවඵන මුදර ත්වභහි 

ධහයණ ටිනහභ භඟ හ 

අඳවයණවඹන් උේතන රහබඹ වහ 

ඳහඩු තීයණඹ යනු රළව.. අඳවයණඹ 

භත රහබ වහ ඳහඩු මුරය හර්ඹහධනඹ 

පිළිඵ ප්රහලනවේ ඇතුශත් යනු 

රළව..  

 

9.2 ඳසු සිදුන පිරිළඹ 

  
මුල් අත්ඳත් ය ළනීවභන් අනතුරු 

දයනු රඵන පිරිළඹ ප්රහේධි.ත යනු 

රඵන්වන් එභිණන් රළබිඹ වළකි ආර්ථි 

ප්රතිරහබ වවෝ රළබිඹ වළකි වේහ 

වදඳහර්තවේන්තුට රහ එන්වන්නේ 

ව එභ විඹන්හි පිරිළඹ විලසහදහඹ 

වර භළි.ඹ වළකි අසථහන්හිදීඹ.   

 

9.3 ක්ඹ රීමභ 

 
ිනඹළුභ වේඳර, පිරිඹත වහ උඳයණර 

පිරිළඹ අඩුශ ඇසතවේන්තුත 

අවලේ ටිනහේ ව ඒහවේ 

ප්රවඹෝජ්නත් ආයුහරඹ අනුඳහතඹට 

අනු ිනඹළුභ වේඳර, පිරිඹත වහ 

උඳයණ වහ ක්ඹ යර භහර් 

ඳදනභ භත ප්රතිඳහදනඹ යනු රඵින. 

ප්රධහන ත්ේරට ප්රවඹෝජ්නත් ආයු 

හරඹ වහ ේඵන්ධිත ක්ඹ අනුඳහත 

ඳවත දළක්වන ඳරිදි ඇසතවේන්තු ය 

ඇත. ත්භ මිරදී න්නහ ර්ඹ වහ 

මුළු ර්ඹ වහභ ක්ඹ කිරීභත් 

විකුණන ර්ඹ වහ ක්ඹ වනො 

කිරීභත් වදඳහර්තවේන්තුවේ ප්රතිඳත්තිඹ 

වේ. 
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ත්භ ආයු හරඹ ක්ඹ අනුඳහතඹ 

 ර් ප්රතිලතඹ 

ගගොඩනළගිලි 50 2.0 

කුඩහ ඳරිභහණ දාද්රණහරඹ 20 5.0 

විදුලි ග ඳහනඹ 20 5.0 

ගභ ටර් හවන 8 12.5 

ීයඵඩු වහ උඳකයණ 5 20.0 

ඳරිගණක වහ දෘඩහංග 4 25.0 

 

10.  ගගවිඹ යුතු දාදල් 

 

මරය තත්ත්ඹ පිළිඵද ප්රහලනවේ 

දිනට ඳතින ටිනහභට වවිඹ යුතු 

මුදල් ිණුමේරට නු රළව.. මුලි 

හධහයණ අඹට වවිඹ යුතු මුදල් 

ණනඹ යනු රළව..  

 

11. හර්ෂික ඇසතගම්න්තු 

 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් හර්ෂි විර්ජ්න 

ඳනත භිණන් හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තුර දළක්වන ංයහ 

ප්රධහන ඇසතවේන්තුවේ ංයහ වේ. 

මුදල් වයගුරහින 66 වහ 69 ඹටවත් 

වීයවභොං ඳරිඳහටිවඹන්ද, ඳරිපුය 

ඇසතවේන්තු වන්කිරීේ භිණන් වහ 

ඳරිපුය ඇසතවේන්තු භිණන් ළරළපීේ 

කිරීවභන් ඳසු වභභ ංයහ අහන 

ංයහ වර දක්නු රළව.. 

 

12. විනිලසචඹන් ව ඇසතගම්න්තු රීමම් 

 

ප්රතිඳත්ති වඹොදහ ළනීභ ව හර්තහ 

යන රද ත්ේ වහ ඵළයේ, ආදහඹේ 

වහ විඹදේ වහ ඵරඳහන විි.ලසනඹන්, 

ඇසතවේන්තු කිරීේ, උඳල්ඳනඹන් 

වභභ මරය ප්රහලන ඉදිරිඳත් කිරිභ 

වහ අලය වේ. අසථහවෝචිත 

හධහයණ වර ළරවඳන ඳරිදි 

ඇසතවේන්තු වහ ආශ්රිත උඳල්ඳනඹන් 

ඓතිවහින අත්දළකීේ වහ වනත් විවිධ 

රුුම භත ඳදනේ වේ.  
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2015 ගඳඵයහරි භහගේ සිට 2016 භළයි දක්හ ශ්රී රංකහ භව 

ඵළංකුගේ යහජය ණඹ ගදඳහර්තගම්න්තු විසින් නිකුත් කයන රද 

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය පිළිඵ විගලේ විගණන හර්තහ  

ඉවත වන් හර්තහ 2016 ජුි. 29 න 

දින රු ථහනහඹතුභහ වත ඉදිරිඳත් ය 

ඇත. එභ හර්තහවේ ඇතුශත් ප්රධහන 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

ලස රි රංහ භව ඵළංකු බහණ්ඩහහය 

සුරැකුේඳතක් වර ර්ඹට ළඩි දිගු 

හරඹකින් ල්පිවයන බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේය ි.කුත් යනු රඵින. ශ්රී  රංහ භව 

ඵළංකු විිනන් 2015 වඳඵයහරි 27 දින 

දක්හ බහණ්ඩහහය  ඵළඳුේය ි.කුත් කිරීභ 

වහ ක්රභවේදඹන් 2 ක් අනුභනඹ ය 

තිබුණි. එනේ වන්වේින (auction) ක්රභඹ 

ව ෘජු ි.කුතු ක්රභඹින. 2014 ජ්නහරි 

භහවේ ිනට ෘජු ක්රභඹ තහහලි 

අත්හිටුවීභට ත්  තීයණඹ මුළුභි.න්භ 

ක්රිඹහත්භ ව 2015 අවප්රේල් භහඹ දක්හ ව 

භහ 15  හරඹ තුශ, ෘජු ක්රභඹ ඳභණක් 

වඹොදහත් භහඹන් ද,  වන්වේින ක්රභඹ  

ඳභණක්  වඹොදහ ත් භහඹන් ද,   වභභ ක්රභ 

වදභ වඹොදහත් භහඹන් ද, ඳළති ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ. වවේ වුත් එභ භහ 15 

 හරඹ තුශ ි.කුත් ශ භසථ 

ඵළඳුේයලින්  ිනඹඹට 80 ට ඩහ ෘජු 

ක්රභඹ වඹොදහවන ි.කුත් ය තිබුුම ඵ 

ළඩි දුයටත් ි.රීක්ණඹ විඹ. 

2015 ගඳඵයහරි 27 දින සිදු කශ  

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් රීමභ 

 2015 භහර්තු භහඹට අදහර යජ්වේ 

භසථ මුදල් අලයතහඹ රු.බිලිඹන 

261.683  ක් විඹ. එභ මුදල් බහණ්ඩහහය 

බිල්ඳත් ව බහණ්ඩහහය ඵළදුේය 

ි.කුත් කිරීභ භිණන් ඳඹහ ත යුතු 

තිබුණි. මුදල් අලයතහඹ පුයහ ළනීභ 

දවහ  රු. බිලිඹන 89.683 ක් 

බහණ්ඩහහය බිල්ඳත් ි.කුත් කිරීවභන්ද, 

රු.බිලිඹන 172 ක් බහණ්ඩහහය ඵළදුේය 

ි.කුත් කිරිවභන්ද ඳඹහ ත යුතු 

තිබුණි.  මුදල් අලයතහවඹන්  2015 

භහර්තු 02  දින වහ ඳභණක් ව යජ්වේ 

මුදල් අලයතහඹ  රු.බිලිඹන 13.550 

ක් ඳඹහ ත යුතු තිබුණි. 

 ඉවත දවන් රු.බිලිඹන 172 න් රු. 

බිලිඹන 1 ක් බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය 

ප්රහථමි වන්වේිනවඹන් ද, ඉතිරිඹ ෘජු 

ක්රභඹ භිණන් ද ඳඹහ ළනීභටත්, 2015 

භහර්තු 02  දින වහ ඳභණක් වු මුදල් 

අලයතහඹ  රු.බිලිඹන 13.550 න් 

රු.බිලිඹන 1 ක් ප්රහථමි වන්වේිනඹක් 

තුළින් ද, ඉතිරිඹ ෘජු ක්රභඹ භිණන් ද, 

ේඳහදනඹ ය ළනීභට වේශීඹ ණඹ 

ශභනහයණ මිටු (DDMC) විිනන් 

2015 වඳඵයහරි 27 දින 1300 ඳළඹට 

ඳත්න රද රැසවීවේදී  ි.ර්වේල ය 

තිබුණි. වභභ තීයණඹ වහ භව ඵළංකු 

අධිඳතිවේ අනුභළතිඹ 2015 භහර්තු 02 

දින රඵහ වන තිබුණි. වභහිදි, 

ි.රීක්ණඹ න ඉතහභ ළදත් රුණ 

න්වන්  2015 භහර්තු 27 දින ඳළඹ 0830 

ිනට ඳළඹ 1100 දක්හ  වු වන්වේිනඹ 

ඳත්න අසථහ න විටත්, එභ 

වන්වේිනඹ භිණන් 2015 භහර්තු 02 දිනට 

අලය රු.බිලිඹන 13.550 ක් වු මුදල් 

අලයතහඹද ඇතුශත් 2015 භහර්තු භ 

භහින මුදල් අලයතහඹද ඇතුශත් 

වේශීඹ ණඹ ශභනහයණ මිටුවේ 

ි.ර්වේලඹ වභන්භ භව ඵළංකු අධිඳතිවේ 

අනුභළතිඹ, වන්වේිනඹ අන් වී 

වටන්ඩර් මිටු තීයණඹ රඵහ ළි.භටත් 

ඳසු  රඵහ ළනීභින. 

 

 ඒ අනු 2015 භහර්තු 02  දින වහ වු 

මුදල් අලයතහඹ පුයහ ළනීභ වහ 

2015 වඳඵයහරි 25 දින ව 26 දින 
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පිළිවලින් අන්තර්ජ්හරවේ ව 

පුත්ඳත්ර ප්රිනේධ යන රද 

දළන්වීේරට අනු  ප්රහථමි වශඳුන් 

16 වදනහ වත  ය 30  හරඹකින් 

ල්පිවයන රු.බිලිඹන 1  බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේය ිනඹඹට 12.5 ක් න වඳොළී 

අනුඳහතඹක් ඹටවත් ි.කුත් කිරීභ දවහ  

මිර ණන් ළහ තිබුණි. 

 

 රංසු රළබීවේ වතොයතුරු  හර්තහ 

ඳරීක්හ කිරීවේදී  ි.රීක්ණඹ වවේ 

වේ අර්ථහධ අයමුදර ව  

ප්රහථමි ළනුේරුන් 16 වදවනකු 

විිනන්  රු.බිලිඹන 20.708  එතු 

ටිනහභක් දක්හ මිර ණන් ඉදිරිඳත් 

ය තිබ ඵින. තද, එභ මුදලින් ිනඹඹට 

75 ක් ඳභණ එනේ රු.බිලිඹන 15.531 ක් 

එක් වඳෞේලි ප්රහථමි 

නුවදනුරුකු විිනන් ව ඔහු 

වනුවන් වනත් ප්රහථමි 

නුවදනුරුකු න  රංහ ඵළංකු 

භිණන් ඉදිරිඳත් ය තිබ ඵද 

ි.රීක්ණඹ විඹ. 

 

 යහජ්ය ණඹ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය වටන්ඩර් 

මිටුට ඉදිරිඳත් දවහ හර්තහක් 

පිළිවඹර ය තිබුණි. එභ හර්තහවේ රු. 

බිලිඹන 2.608 ක් වන්වේින භිණන් 

උඳඹහ ළනීභට සුදුසු ඵ ි.ර්වේල ය 

තිබුණි. යහජ්ය ණඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

අධිහරි  විිනන් ඉවත  හර්තහ භත 

"යජ්වේ අතිවර් මුදල් අලයතහඹ 

පිළිඵ ළරකිල්රට ළනීවභන් ඳසු 

රුපිඹල් බිලිඹන 10 ක් දක්හ අයමුදල් 

ඳඹහ ළනීභට භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ 

විිනන් උඳවදස වදන රදී." ඹනුවන් ිනඹ 

අත්අකුරින් ටවනක් වඹොදහ තිබුණි. ඒ 

අනු, ංවලෝධිත ි.ර්වේලඹ 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය වටන්ඩර් 

මිටුට ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. 

 ළව ප්රභහණඹ වභන් දගුණඹටත් 

ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් එනේ රු.බිලිඹන 

10.058 ක් දක්හ රංසු පිළිළනීභට 2015 

වඳඵයහරි 27 න දින වන්වේිනඹ 

ඳළළත්වීවභන් ද අනතුරු ඳළඹ 1230  

ිනට ඳළඹ 1310 දක්හ ඳළළත්වුනු  අං 

2/2015 දයන බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය 

වටන්ඩර් මිටු  විිනන් තීයණඹ ය 

තිබුණි. වභහිදී ි.රීක්ණඹ ව ළදත්භ 

රුණ න්වන් ඉවත තීයණඹ වන 

ඇත්වත් වන්වේිනඹ ඳළළත්වීවභන්ද 

අනතුරු ඵඹ. වභඹ වේශීඹ ණඹ 

ශභනහයණ මිටු විිනන් රු.බිලිඹන 

12.550 ක් ෘජු ක්රභවඹන් පුයහ ළනීභට 

ය තිබ තීයණවඹන් ේපර්ණවඹන්භ 

ඵළවළය වීභකි. වටන්ඩර් මිටු තීයණඹ 

භව ඵළංකු අධිඳති විිනන් යහජ්ය ණඹ 

වදඳහර්තවේන්තු වත වදන රද 

උඳවදස ප්රහය වන තිබුණි. පිළිත් 

රංසු ර ඵයතළබ පරදහ අනුඳහතඹ 

11.7270 ක් වුද,  වන්වේිනඹට දින 

වදට වඳය එනේ 2015 වඳඵයහරි 

25 දිනට වඳය අන් තිවේ ේවිතිින 

වවශවඳොශ හභහනය පරදහ අනුඳහතඹ 

10.03 ක් ඳභණක් විඹ. 

 

 ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ මුදල් භණ්ඩරඹ 

විිනන් ෘජු ක්රභඹ තහහලි 

අත්හිටුවීභ අනුභත ය වනොතිබුණි. 

2015 භහර්තු 06 දිනළති වහ 

MB/ER/5/3/2015 අං දයණ මුදල් 

භණ්ඩර ඳත්රිහට අනු ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකු විිනන් බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය 

ි.කුත් කිරීවේදී බහවිතහ යන ෘජු 

ක්රභඹ තහහලි අත්හිටුවීභ පිළිඵ 

භව ඵළංකු අධිඳති විිනන් මුදල් 

භණ්ඩරඹට දළනුත් කිරීභක් ඳභණක් 

ය තිබුණි. 
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 අනුඳහතිඹන් සථහය කිරීභ වහ 

වේ අර්ථහධ අයමුදර (EPF), 

ජ්හති ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකු අයමුදල් 

ශභනහයණ භහභ (NSB)  ව ශ්රී 

රංහ යක්ණ භහභ (SLIC)  වත 

ඵළඳුේය ි.කුත් කිරීභට විභන වර 

ළි. අදවක් දළක්වන ටවනක් ව 

ර් 20, 30 ව 50 වර එක් 

ර්ඹකින් රු.බිලිඹන 10 ක් ඵළිණන් 

ි.කුත් ය ඵළඳුේය රු.බිලිඹන 40 ක් 

රැසය න්නහ වර ටවනක් ද 

තඵමින් වේශිඹ ණඹ ශභනහයණ 

මිටු ි.ර්වේලඹට ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 

අධිඳති විිනන් 2015 භහර්තු 02  දින 

අනුභළතිඹ දී තිබුණි. එහිදී ෘජු ක්රභඹ 

අත්හිටුවීභ ේඵන්ධවඹන් කිිනක් එභ  

අනුභළතිවඹහි වන් ය වනොතිබුණි.  

  

 ඵළඳුේය වන්වේිනවේ ළවු 

ටිනහභ වු රු.බිලිඹන 1 ට සීභහ  

යනු රළබුවේ නේ එභ  වන්වේිනවේ දී 

රළබුුම මිර ණන් අඩුභ ඵය තළබ පරදහ 

අනුඳහතිවේ ිනට ඉවශභ ඵය තළබු පරදහ 

අනුඳහතිඹ දක්හ ර්ගීයණඹ 

කිරීවභන් ප්රහථමි 

නුවදනුරුන්වන් ඵය තළබු පරදහ 

අනුඳහතිඹ 10.4652 ට රු.බිලිඹන 01 

 මුදර  පුයහළනීභට වළකි තිබුණි.  

එවේ සීභහ වල් නේ ඵය තළබ පරදහ 

අනුඳහතිඹ 11.7270 දක්හ ළඩි 

වනොනු ඇත.  

 

 ප්රහථමි වන්වේිනඹ රු.බිලිඹන 1 ට 

සීභහ වල් නේ එදිනට රළබී තිබු එතු 

රු.බිලිඹන 20.708 ක් වු ිනඹළුභ මිර 

ඉදිරිඳත් කිරීේලින් ිනඹඹට 75  

ප්රභහණඹක් වහ මිර ණන් ඉදිරිඳත් 

ය තිබ ඉවත වන් ප්රහථමි 

නුවදනුරුට ඵළඳුේය මිරදී ළනීභට 

අසථහක් වනොතිබණි. එදින 

වන්වේිනඹ භිණන් ි.කුත් කිරීභට 

අවප්ත ක්හ ශ රු.බිලිඹන 1  මුදර 

රු.බිලිඹන 10.058 දක්හ ළඩිකිරීභට 

තීයණඹ කිරීභ වවේතුවන් ඉවත වන් 

ප්රහථමි නුවදනුරුට එදින ි.කුත් 

යන රද මුළු ඵළඳුේය ටිනහමින් 

ිනඹඹට 50 ක් එනේ රු.බිලිඹන 5 ක් රඵහ 

ළනීවේ අසථහ උදහවී තිබීභ ළපී 

වඳවනන රක්ණඹක් විඹ. වභහිදී එභ 

රු.බිලිඹන 5 කින්  රු. බිලිඹන 2 ක් 

ෘජුභත් රු. බිලිඹන 3 ක් ප්රහථමි 

නුවදනුරුවකු ව රංහ ඵළංකු 

වයවහ ක්රහහයවඹනුත් රඵහ ළනීභට 

එභ ප්රහථමි නුවදනුරු ටයුතු ය 

තිබුණි. 

 

 ඉවත ඵළඳුේය ි.කුත් කිරීවේ දී ිනදුව 
තත් ළදත් රුණක් න්වන් ශ්රී 

රංහ භව ඵළංකුවහි අධීක්ණඹට 

ඹටත් න ව ප්රහථමි වන්වේිනවඹන් 

ඵළඳුේය මිරදී ළනීවේ  වළකිඹහක් 

ඇති ආඹතනඹක් වර වේ 

අර්ථහධ අයමුදර ළඩි පරදහ 

අනුඳහතිඹන් හිත ප්රහථමි 

වන්වේිනවඹන් හවප්ත ක් අඩු 

ඵළඳුේය ප්රභහණඹක් රඵහ වන තිබ 

අතය අඩු පරදහ අනුඳහතිඹක් හිත 

ේවිතී වවශවඳොවශන් වඳෞේලි 

නුවදනුරුන්වන් මිරදී ළනීභ 

වවේතුවන් රඵහ ත වළකි තිබ මරය 

අහිනඹ අහිමි ය වන තිබුණි. 

 

 2015 වඳඵයහරි 27 දින ඵළඳුේය 

ි.කුත් කිරීභ අවප්ත ක්හ ශ ඳරිදි 

රු.බිලිඹන 01 ට සීභහ වල් නේ එභ 

ටිනහභ ආයණඹ න ඳරිදි රඵහ තිබ 

රංසු ප්රභහණඹ අනු ඵළඳුේයඹ රංසු 

ටිනහභ රු.104.5073 ක් දක්හ 

ඳභණක් ඵළඳුේය ි.කුත් වල් නේ 

රු.මිලිඹන 1,403 ක් රඵහ ත වළකි 

තිබුණි. එවර එභ ටිනහභට 

ඵළඳුේය ි.කුත් කිරීභ ිනභහ වනොකිරිභ 

ි.හ යජ්ඹට  රු. 889,358,050  

ඇසතවේන්තුත අහිනඹක් ිනදු තිබුණි. 
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 වභභ වන්වේිනඹට අදහර රඵහ 

ළනීභට අවප්ත ක්හ ශ රු. බිලිඹන 01 

 ඵළඳුේය ටිනහභට එවයහි 

එතු රු. බිලිඹන 10.058 ක්  රංසු 

පිළිළනීභට ත් තීයණඹ  වහ  භව 

ඵළංකු අධිඳතිවේ ක්රිඹහ රහඳඹ (ඉදිරිඳත් 

වු මුළු රංසු ප්රභහණඹ ව රු. බිලිඹන 20 භ 

වනොන්වන් භන්දළින විභසීභ, රු.බිලිඹන 

10 ට වනොඹන්වන් භන්දළින විභසීභ) 

ප්රඵර වර ඵරඳහ ඇති ඵ යහජ්ය 

යහඳහය පිළිඵ හය බහවේ අනු 

මිටු  විිනන් වභභ වන්වේිනඹ පිළිඵ 

ිනදු යන රද විභර්ලණවේදී අදහර 

ි.රධහරීන් විිනන් රඵහ දී ඇති හචි 

හක්ෂි ටවන්හි ඇති රුුම වවේතුවන් 

තවවුරු විඹ. 

 

2016 භහර්තු 29  දින සිදුකශ 

බහණ්ඩහගහය   ඵළඳුම්කය නිකුතු 

 2016 භහර්තු 10 දින වහ භහර්තු 24 ඹන 

දිනර ඵළඳුේය අවරවි කිරීභ වහ 

ඳත්හ තිබ වන්වේින වදභ අවප්ත ක්හ 

ර අනුඳහතඹන්ට ඩහ ළඩි 

අනුඳහතඹන් දක්මින් රංසු ඉදිරිඳත් වීභ 

වවේතුවන්  ප්රතික්වේඳ ය තිබුණි. 

වවේ වතත්, වභභ අසථහරදී ෘජු 

ක්රභඹට අයමුදල් රඵහ ළනීභ වවයහි 

අධහනඹ වඹොමු ය තිබ ඵ 

අනහයණඹ වනොවීඹ. 

 

 අනතුරු 2016 භහර්තු 29 දින 

රු.බිලිඹන 10 ඵළිණන් ව විවිධ ඳරිනත 

හරඹන් හිත ල්පිවයන ඵළඳුේය 04 

ක් එනේ රු.බිලිඹන 40  ඵළඳුේය 

ි.කුතුක් වහ මිර ණන් ළහ 

තිබුණි. 

 

 වභහිදී  ි.රීක්ණඹ න එක් ළදත් 

රුණක් න්වන් රු.බිලිඹන 40  

සීභහට  ළන රද මිර ණන් භත 

තත් අභතය රු.බිලිඹන 37.732 ක් 

(මුහුණත අඹ) එනේ රු.බිලිඹන 

77.732 ක් (මුහුණත අඹ) දක්හ 

ඵළඳුේය ි.කුත් ය තිබිභින. එවර 

මිර ණන් ළවු ටිනහභ ඉක්භහ 

ි.කුත් ශ ඵළඳුේය ලින් ිනඹඹට 60 

ක්  ඉවත වන් ප්රහථමි නුවදනුරු 

හිමි ය වන  තිබුණි. එභ ප්රහථමි 

නුවදනුරු විිනන් විවිධ වඳොළී 

අනුඳහතඹන් ඹටවත් ඉවත වන් 

ඵළඳුේය ර් 04 හිමියත් 

අනුඳහතඹ විග්රව කිරීවේදී අනහයණඹ 

න්වන් අඩුභ පරදහ අනුඳහතඹ ඹටවත්දී 

ඳශමු ඵළඳුේයවඹන්  ිනඹඹට 0.5 ක් 

ඳභණක් හිමියන්නහ ඉවත වන් 

ප්රහථමි නුවදනුරු ඉවශ පරදහ 

අනුඳහතඹ ඹටවත් ි.කුත් ය ඇති 

අවනක් ඵළඳුේය තුවනන් ිනඹඹට 35 

 ිනට ිනඹඹට 44 ක් දක්හ ප්රභහණඹක් 

රඵහ ළනීභට භත් වී ඇති ඵින. එනේ 

ට්ටේ ප්රභහණඹ ළඩින විට ළඩි 

ඵළඳුේය ප්රභහණඹක් රඵහ වන 

තිබීභඹ. 

 

 වභභ ඵළඳුේය ි.කුත් ශ  දිනඹට 

වඳය ඳළති වන්වේින වදභ 

ප්රතික්වේඳ ය තිබ ඳදනභ ව පරදහ 

අනුඳහත ළඩිවීභ වභභ වන්වේිනවේ 

දීද එවරභ ි.රීක්ණඹ වුද,  ඉවශ 

පරදහ අනුඳහතඹන්ට එනේ ිනඹඹට 

14.0742 ක් දක්හ පරදහ අනුඳහතඹන්ට 

වභභ ඵළඳුේය ි.කුත් ය තිබුණි. 

 

 ඉවත ඳරිදි ඵළඳුේය 4 ක් භිණන් 

රු.බිලිඹන 77.73  මුහුණත අඹක් 

රළවඵන ඳරිදි ඵළඳුේය ි.කුත් කිරීභට 

තීයණඹ ය තිබුණද, ට්ටේ 

අනුඳහතඹට ඵළඳුේය ි.කුත් කිරීභ 

ි.හ රු.බිලිඹන  59.325 ක්  ඳභණක් 

රළබී තිබුණි. 

 

 වභහිදී අනහයණඹ ව ඉතහ ළදත් 

රුණක් න්වන් ප්රහථමි 
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වශදවඳොවශන් ඵළඳුේය මිරදී ත 

වළකි ආඹතනඹක් න වේ 

අර්ථහධ අයමුදර විිනන් 2016 භහර්තු 

29 දින තුශදී ි.කුත් ශ 

ඵළඳුේයඹන්වන් පරදහ අනුඳහතඹ 

ිනඹඹට 12.20  ිනට ිනඹඹට 12.45 ක් 

දක්හ ඳයහඹක් තුශ රු.බිලිඹන 9.736 

ක් ටිනහ ඵළඳුේය ේවිතිින 

වශවඳොවශන් රඵහ වන තිබුම 

ඵින. වේ අර්ථහධ අයමුදර 

වභභ ඵළඳුේය වහ 2016 භහර්තු 29 

දිනට ප්රහථමි වශවඳොශ මිර ණන් 

ඉදිරිඳත් ය තිබුවන් ඉතහ අඩු ඵළඳුේය 

ප්රභහණඹක් ව අතය ිනඹලු ඉල්ීයේ 

හර්ථ වී තිබණි. වභවර ඵළඳුේය 

ෘජුභ ප්රහථමි වශවඳොවශන් මිරදී 

ළනීභ වනුට ේවිතියී 

වශඳවශන් මිරදී වන තිබීභ 

ප්රලසනහරී වේ. තද  භව ඵළංකුවේ 

මුදල් භණ්ඩරවේ බහයහරීත්වේ 

ඳතින ආඹතනඹක් න වේ 

අර්ථහධ අයමුදර වභවර ටයුතු 

කිරීභ පිළිඵ භව ඵළංකු විිනන් 

අධහනඹ වඹොමු වනොකිරීභ ද ප්රලසනහරී 

තත්ත්ඹකි. 

 

 වභභ ඵළඳුේයඹ ි.කුත් කිරීවභන් 

අවප්ත ක්ෂිත නහමි ටිනහභ වු 

රු.බිලිඹන 40 ක් වනුට රු.බිලිඹන 

77.732 ක් දක්හ පිළිවන තිබුණි. 

එවේ වනොය ඵළඳුේය ි.කුතු 

මුහුණත ටිනහභ වු රු.බිලිඹන 40 

ට සීභහ වශේ නේ රු.784,898,755  

ඇසතවේන්තුත අහිනඹ රක්හත 

වළකි තිබුණි. 

 

 2015 වඳඵයහරි 27 දිවනන් ඳසු ිනදු 

ශ ක්රභවේදවේ වනිනන් ඳසු  

ප්රහථමි නුවදනුරුන්  විිනන් 

ේවිතියී වශවඳොවශේ ඳතින 

අනුඳහතඹන්ට හවප්ත ක් ඉවශ 

අනුඳහතඹන් වහ මිර ණන් ඉදිරිඳත් 

කිරීවේ ප්රණතහඹක් ි.ර්භහණඹ වි 

ඇති ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. ඉවත දක්හ 

ඇති ප්රනතහඹ විවිධ ව හධඹන්වේ 

ඵරඳෆභ භත ිනදු ඇති ඵ ි.රීක්ණඹ 

ශද 2015 වඳඵයහරි 27 දින ත් 

ඵළඳුේය ි.කුතුට අදහර ප්රතිඳත්තිභඹ 

තීයණඹද ඉවල් ව ඵට අනුභහන 

කිරීභ ප්රලසනහරී වනොන ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

ඳවත නිගභනඹන්ට එශඹුජ 

 2015 වඳඵයහරි 27 ව 2016 භහර්තු 29 

දින ඳළළති බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය 

වන්වේින වදවක්දී රක්හ ළනීභට 

වළකි තිබ එතු රු.1,674,256,805  

ඇසතවේන්තුත අහිනඹ රක්හ 

ළනීභට ටයුතු වනොකිරීභ පිළිඵ  

ඵරධහරීන් කි යුතු ඵ ි.භනඹ 

යනු රළව..  

 

 භව ඵළංකු අධිඳති විිනන් සකීඹ හර්ඹඹ 

වභවවඹවීවේ දී භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹකුවන් අවප්ත ක්හ යනු 

රඵන භට්ටවේ ෘත්තිභඹ 

විනක්ණබහඹකින් (Professional Due 

Care)  යුතු ටයුතු ය ඇති ඵ 

තවවුරු වනොවීඹ. 
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2009 ර්ගේ සිට 2016 ජුනි දක්හ ගනොගයොච්ගච ගල් 

රක්විජඹ ඵරහගහයඹ වහ සීභහහිත රංකහ ගල් අඟරු 

භහගභ භගින් සිදු කයන රද ගල් අඟුරු ප්රම්ඳහදනඹ 

 
2009 ර්වේ ිනට 2016 ජුි. භහඹ දක්හ 

වනොවයොච්වනෝවල් රක්විජ්ඹ ඵරහහයඹ 

වහ සීභහහිත රංහ ල් අඟුරු භහභ 

භිණන් ිනදු යන රද ල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹ 

පිළිඵ විවලේ විණහධිඳති හර්තහ 

භහවරෝචිත ර්වේදී ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

බහත ය ඇති අතය එභ හර්තහවේ 

ඇතුශත් විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩණඹ 

ය ඳවත වන් ය ඇත.  

 

2016 ජලි 20 දින ඳළති ඳහර්ලිවේන්තු 

ඵරලක්ති පිළිඵ ආංශි අධීක්ණ මිටු 

හච්ඡහවේදී 2009 ර්වේ ිනට 2016 ජි. 

භහඹ දක්හ හරඹ තුශ සීභහහිත රංහ 

ල් අඟුරු භහභ (Lanka Coal Company 

(Pvt) Limited) විිනන්  රංහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරවේ (Ceylon Electricity Board ) 

වනොවයොච්වනෝවල් රක්විජ්ඹ ඵරහහයඹට 

අලය ල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹ 

ේඵන්ධවඹන් හර්තහක් ඉදිරිඳත් යන 

වර විණහධිඳති වත යන රද ඉල්ීයභ 

ඳරිදි වභභ හර්තහ ඉදිරිඳත් යනු රළව..  

ඒ අනු දිගුහීයන ප්රේඳහදන (Term 

Contract) වඹට, ක්ණි ප්රේඳහදන 

(Spot Cotract) ඳවට ව සීභහහිත රංහ 

නළේ ංසථහ (Ceylon Sipping 

Corporation Ltd.) වතින් මිරදී ත් / 

රඵහත් ල් අඟුරුරට අදහශ රුුම 

ඳරීක්හ යන රදි. වභභ නුවදනුර 

අනුකරතහ පිළිඵ ඳරීක්හවේදී ඳදනේ 

වල්නඹක් වර යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවඹ  ව එඹට අදහශ 

වේ  දක්හ ි.කුත්ය ඇති ංවලෝධනඹන් 

අදහශය න්නහ රදී.  

 

දිගුහීයන ප්රේඳහදන 6 ට ව ක්ණි 

ප්රේඳහදන රංසු 5 ට අදහශ අභහතය 

භණ්ඩර ංවේල ව තීයණ,  රංසු 

ලිඹකිඹවිලි , තහක්ණි ඇයීේ මිටු 

හර්තහ ව අභහතය භණ්ඩරඹ විිනන් ඳත්ශ 

සථහය ප්රේඳහදන මිටු හර්තහ,  රංසු 

ඵළඳුේය ව හර්ඹහධන ඵළඳුේය, 

ිණවිසුේ, නඩු තීන්දු, ප්රේඳහදන අබ්රඹහනනහ 

භණ්ඩර හර්තහ, විවලේ මිටු හර්තහ, 

වනත් විවිධ වල්න ඳරීක්හට බහජ්නඹ 

යන රදී. 

 

උක්ත ක්රිඹහලිඹට අදහශ විවිධහහයවඹන් 

රද වතොයතුරු විලසවල්ණහත්භ විග්රවඹට 

රක්යන රදී. විණන ණ්ඩහඹභ අදහශ 

ඳහර්ලඹන් භ කීඳ අසථහදීභ 

හච්ඡහ ඳත්න රද අතය 

වනොවයොච්වනෝවල් රක්විජ්ඹ ඵරහහයවේ 

සථහනීඹ ඳරීක්හක්ද ිනදුයන රදී. 

 

2006 අවප්රේල් 05 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

අනුභළතිඹ භත ල් අඟුරු තහඳ විදුලි 

ඵරහහය වහ අලය ල් අඟුරු මිරදී 

ළනීේ ටයුතු ිනදුකිරීභ වනුවන් රංහ 

ල් අඟුරු භහභ 2008 ජ්නහරි 23 දින  

පිහිටුහ තිබුණි.  

 

වනොවයොච්වනෝවල් ල් අඟුරු ඵරහහයවේ 

ඳශමු අදිඹවයහි ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ 2011 

වඳඵයහරි භහවේදී ආයේබ ය තිබුුම 

අතය, එහි වදන වහ වතන අදිඹයඹන්හි  

ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ පිළිවලින් 2013 

අවප්රේල් ව ළප්ත තළේඵර් භහඹන්හිදී ආයේබ 

ය තිබුණි. එහි ල් අඟුරු මුළු හර්ෂි 

අලයතහඹ වභ.වටො. 2,250,000 කි. 

හභහනයවඹන් අවප්රේල් භහවේ ිනට 

ළප්ත තළේඵර් භහඹ දක්හ 

වනොවයොච්වනෝරවේ ප්රවේලඹට හයන් 

හරඹ ඳළතීභ වවේතුවන් ල් අඟුරු 
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වොඩඵෆභ ිනදුශ වනොවළකි ඵළවින් හර්ෂි 

ල්අඟුරු අලයතහඹ ඔක්වතෝඵර් භහවේ 

ිනට ඉදිරි ර්වේ භහර්තු භහඹ දක්හ හරඹ 

තුශදී ඵඩහ ය තඵහ නු රළව.. 

 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන් ඳඹන රද 

වතොයතුරු අනු රක්විජ්ඹ ඵරහහයඹ 

ආයේබවේ ිනට 2016 ඔක්වතෝඵර් 31 දින 

දක්හ ජ්නනඹ ය තිබුුම  මුලු විදුලි ඒ 

ප්රභහණඹ ිණහ වොට් ඳළඹ 15,744 කි. දළනට 

ජ්නනඹ යනු රඵන තහඳ ඉන්ධන කිවරෝ 

වොට් ඳළඹක් වහ රු. 21.44 ක් ළඹ න 

අතය, රක්විජ්ඹ ඵරහහයඹ භඟින් 

ි.සඳහදනඹ යන කිවරෝ වොට් ඳළඹක් 

වහ ළඹන ෘජු පිරිළඹ රු. 5.23 කි.  

ඵරහහයඹ විිනන් උඳඹහ ඇති භසථ ආදහඹභ 

එ.ජ්. වඩො මිලිඹන 1,823 ක් න අතය 

ඵරහහයඹ ඉදිකිරීභ වහ ය තිබුුම විඹදභ 

එ.ජ්. වඩො.මිලිඹන 1,346 ක් විඹ. ඒ අනු 

දළනට උඳඹහ ඇති මුළු විඹදභ ඉක්භව 

ආදහඹභ  එ.ජ්. වඩො.මිලිඹන 477 කි. 

 

2008 භහර්තු 27 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹ ඳරිදි දීගු හීයන ප්රේඳහදනඹ 

ඹටවත් ල් අඟුරු මිරදී ළනීවේ ටයුතු  

රංහ ල් අඟුරු භහභ විිනන් 2008 

ර්වේදී ආයේබ ය තිබුණි. ඒ අනු 2016 

ජි. භහඹ දක්හ හරඹ තුර ටයුතු 

ආයේබ ය තිබුුම දීගු හීයන ප්රේඳහදන 

06 කින් 02 ක් Noble Resources (Pvt) 

භහභ ව   Swiss Singapore Overseas 

(Ptv) භහභ වත වොන්ත්රහත්තු ප්රදහනඹ 

ය තිබුණි. ඉන් 03 ක් විවිධ වවේතන් භත 

අරංගුය තිබුුම අතය ටයුතු ආයේබය 

තිබුුම 4 න  ප්රේඳහදනඹ රංසු 

ළවීභකින්  වතොය අරංගුය තිබුණි.  

 

වදිින අලයතහඹ දවහ ක්ණි 

මිරදීළනීේ ප්රේඳහදන ක්රිඹහීයන් 06 ක් 

ආයේබ ය තිබුණි. ඉන් වතන 

ප්රේඳහදනඹ අරංගු ය තිබුුම අතය ඉතිරි 

ප්රේඳහදන 05 අවප්ත ක්ෂිත ඳරිදි Liberty 

Commodities භහභට ව Adani Global 

(Ptv) භහභට ප්රදහනඹ ය තිබුණි. 

 

කිිනදු ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹක් අනුභනඹ 

වනොය අසථහ තුනදී රංහ නළේ 

ංසථහ ළඳයුේරුකු වර රමින් 

ල් අඟුරු මිරදීවන තිබුණි. තද රංහ 

ල් අඟුරු භහවේ අධයක් භණ්ඩර 

තීයණඹක් අනු එක් අසථහදී  

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ අනුභනඹ වනොය 

ල් අඟුරු මිරදීවන රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වත ඳඹහ තිබුණි. 

 

රංහ ල් අඟුරු භහභ භහවරෝචිත 

හරඹ තුශ එ.ජ්.වඩො.මිලිඹන  484.53 ක් 

ටිනහ තහඳ ල් අඟුරු වභ.වටොන්  

6,775,199 ක් මිරදීවන තිබුණි. වභහිදී එක් 

ළඳයුේ රුකුවන් භහවරෝචිත හරවේ 

භහ 52 ක් තුශ එ.ජ්.වඩො.මිලිඹන  338.36 ක් 

ටිනහ තහඳ ල් අඟුරු වභ.වටොන්  

4,298,692 මිරදීවන තිබුණි. භහවරෝචිත 

හරඹ තුශ මිරදීවන තිබුුම ල් අඟුරු 

ප්රභහණවඹහි පිරිළඹ එ.ජ්.වඩො.මිලිඹන  

145.14  ක් විඹ. 

 

රංසු ලිඹකිඹවිලිර අඩුඳහඩු, රංසු 

බහයළනීවේ හරඹ ි.තය දීර්ක කිරීභ, එභ 

ංවලෝධන රංසුරුන් වත ංි.වේදනඹ 

කිරීවේ දුර්රතහ, අභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹන්ට අනුකර වනොවීභ, ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවඹ අනුභනඹ 

වනොකිරීභ, තහක්ණි ඇයීේ මිටුවේ 

ව අභහතය භණ්ඩරඹ විිනන් ඳත්ශ 

සථහය ප්රේඳහදන මිටුවේ හර්ඹන්හි 

දීර්ක ප්රභහදඹන්, ේඵන්ධිත ආඹතන අතය 

ි.ින ේඵන්ධීයණඹන් වනොතිබීභ,  අලය 

අසථහන්හිදී නීති උඳවේස රඵහ 

වනොළනීභ, රංසු ප්රතිග්රවනඹ කිරීවභන් 

අනතුරු වොන්වේින වනස කිරීභ, ිනදුන 

ඳරිය වහි.ඹ ේඵන්ධවඹන් අධහනඹ 

අඩුවීභ, රු.මිලිඹන 1,130 ක් ටිනහ 

ි.සහර්ඹ ත්ේ ේඵන්ධවඹන් පරදහයී 
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ක්රිඹහභහර් වනොළනීභ ළි. ප්රධහන අඩුඳහඩු  

විණනවේදී ි.රීක්ණඹවිඹ. 

 

වභභ දුර්රතහ භඟවයහ ළනීභට ව 

අඩුඳහඩු ි.ළයදිය ළනීභට යන රද 

ි.ර්වේල විසතයහත්භ හර්තහවේ දළක්වේ.  

භසථඹක් ලවඹන් ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිවේදී නීති, රීති, වයගුරහින ව භනහ 

ඳරිනඹන්ට අනු ටයුතු කිරීභට 

අවඳොවවොත්වීභ වවේතුවන් රු.මිලිඹන 

4,145.43  ඇසතවේන්තුත 

අරහබඹ/අභතය විඹදභ/ආදහඹභ අහිමිවීභ ිනදු 

වී තිබීවභන් විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ 

ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ, සීභහ හිත රංහ 

ල් අඟුරු භහභ, රංහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ වහ රංහ නළේ ංසථහ ඹන 

ආඹතනද තහක්ණ අළයීේ මිටු ව 

අභහතය භණ්ඩරඹ භිණන් ඳත් වවයන  

සථහය ප්රේඳහදන මිටුද ිනඹ ටයුතු ඉටු 

කිරීවේදී ි.ින ෘත්තිඹභඹ ඳරීක්හකින්  

(professional due care) ටයුතු ය තිබුුම 

ඵ විණනවේදී තවවුරු වී වනොතිබුණි. 

තද සීභහහිත රංහ ල් අඟුරු භහභ 

තදුයටත් ඳත්හවන ඹහ යුතුද ඹන්න 

ප්රලසනහරී න අතය නීති විවයෝධී වවෝ 

හඳයහධීටයුතු ිනදුවී ඇත්නේ ඒ වහ 

විවලේෂිත ව ආඹතනඹන් භිණන් ඳරීක්හන් 

ිනදුකිරීභ අලයවේ. 
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සීභහහිත රංකහ ගතො විසින් 2014 ව 2015 ර්රදී 

සිදු කයන රද වල් ආනඹන ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ විගලේ 

විගණන හර්තහ 

ඉවත වන් විවලේ විණහධිඳති හර්තහ 

භහවරෝචිත ර්වේදී ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

බහත ය ඇති අතය එභ හර්තහවේ 

ඇතුශත් විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය  ඳවත වන් ය ඇත.  

විණනඹට ඉදිරිඳත් යන රද වතොයතුරු 

අනු 2014 වහ 2015 ර්රදී රු.මිලිඹන 

15,996 ක් ළඹ ය වල් වභ.වටො.257,559  

ක්, ණඹය ලිපි විෘත කිරිභ භිණන් ව ඳසු 

වවීේ ක්රභඹ ඹටවත් ඉන්දිඹහවන් වහ 

ඵංරහවේලවඹන් ආනඹනඹ ය තිබුණි. 

මිට අභතය රු.මිලිඹන 1,199 ක් වු 

ආනඹි. වල් වභ.වටො.18,134 ක්ද, 

වේශීඹ වවශදවඳොවරන් මිරදී වන 

තිබුණි. විසතය ගු 04 හි දළක්වේ. 

 

ඳසු වවීේ ක්රභඹ 

වවෝ ණඹය ලිපි 

අංඹ 

ණඹය ලිපි 

විෘත ශ 

දිනඹ 

ණඹය ලිපි 
ටිනහභ 

(එ.ජ්.වඩො). 

වල් ර්ඹ ළඳයුේරු රළබුුම 

ප්රභහණඹ 

(වභ.වටො). 

මි.ය.ළ.  (CIF ) 
ටිනහභ  

රු. 

කි.ග්රෆ .1 
CIF 

ටිනහභ 

(රු). 

අයමුදල් 

ළඳයීභ 

1.  වේශීඹ මිරදී ළනීේ 

වේශීඹ ආනඹි. වල් මිරදී ළනීභ   ළඳයුේරුන් 14 

කි  

        18,134    1,199,495,609     රංහ වතො  

2.  රංහ වතො ෘජුභ වල් ආනඹනඹ කිරීභ 

ඳසු ගගවීම් ක්රභඹ 

(DP) 

 
  නහඩු ව 

ේඵහ වල් 

 ළඳයුේරුන් 07 

කි  

        29,262      1,851,055,933     රංහ වතො  

42002140026193 2014.09.22           

455,000  

නහඩු වල් Omvishkar Exports            1,040            62,634,808  60.23  භවජ්න 

ඵළංකු  

3.  අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ අනු විවේශීඹ වශවඳොවරන් වල් ආනඹනඹ කිරීභ 

42002140024186 2014.09.01     

21,500,000  

සුදු වල්  United Foods (pvt) 

Ltd  

        50,002      2,843,606,997  56.87  භවජ්න 

ඵළංකු  

BTD-M 064568 2014.12.10     

11,250,000  

නහඩු වල්  ඵංේරහවේල යජ්ඹ          25,000      1,504,335,376  60.17  රංහ ඵළංකු  

4. භවහ බහණ්ඩහහයවේ එඟතහඹ භත විවේශීඹ වශවඳොවරන් වල් ආනඹනඹ කිරීභ 

BTD-M 63519 2014.10.29       

1,994,018  

නහඩු වල් ACP Industries Ltd             4,887         268,319,420  54.90  රංහ ඵළංකු  

BTD-M 63519 

(දීර්ඝ රීමභ) 
2015.02.17     

18,056,000  

වඳොන්ි. 

ේඵහ වල් 

ACP Industries  Ltd          37,704      2,500,017,885  66.31  රංහ ඵළංකු  

BTD-M 63537 2014.10.30     2,403,837  වඳොන්ි. 

ේඵහ වල් 

ACP Industries Ltd            4,926         323,514,220  65.68  රංහ ඵළංකු  

BTD-M 63537 

(දීර්ඝ රීමභ) 
2015.02.13 12,999,291  වඳොන්ි. 

ේඵහ වල් 

ACP Industries Ltd          43,384      2,861,893,578  65.97  රංහ ඵළංකු  
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42002140033283 2014.12.03     

12,150,000  

සුදු වල් United Foods 

(pvt)Ltd  

        30,000      1,630,038,846  54.33  භවජ්න 

ඵළංකු  

42002140033274 2014.12.03     

15,300,000  

වඳොන්ි. 

ේඵහ වල් 

Trident Chemphar 

Ltd  

        31,354      2,151,117,709  68.61  භවජ්න 

ඵළංකු  

එතු     542,366 74,763,060,657   

 

ගු 04  - ිනභහහිත රංහ වතො  2014 වහ  2015 ර්ර වල් ආනඹන කිරිභ 

මුරහශ්ර : සීභහහිත රංහ වතො  

 

ගුවහි දක්හ ඇති එක් එක් වල් මිරදී 

ළනීභ පිළිඵ අනහයණඹ වු විණන 

ි.රීක්ණ හයහංල ය ඳවත ඳරිදි දක්හ 

ඇත.  

 සීභහහිත රංහ වතො ආඹතනඹ 

විධිභත් ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹක් ස 

ය අනුභත යවන වනොභළති ඵළවින් 

යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල 

ංග්රවවේ විධිවිධහන අනුභනඹ ශ 

යුතු වුත්, ඉවත වන් වල් මිරදී 

ළනීවේ ක්රිඹහලිවේදී යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ විධිවිධහන 

අනුභනඹ ය වනොතිබුණි.  

 යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල 

ංග්රවවේ 8.9.1(අ) භහර්වෝඳවේලඹ 

ප්රහය රු.500,000 ක් ඉක්භන 

ප්රේඳහදනඹන් ේඵන්ධවඹන් විධිභත් 

ිණවිසුභට එශඹිඹ යුතු වුත්, ඹවථෝක්ත 

වල් මිරදී ළනීවේදී ළඳයුේරුන් 

භ ිණවිසුේරට එශම වනොතිබුණි. 

 2014 ර්වේ වල් ආනඹන ක්රිඹහලිඹ 

ිනදු යමින් ඳළතිඹදී ඒ ේඵන්ධ 

අධහනඹකින් වතොය රංහ වතො 

ආඹතනඹ විිනන් රු.මිලිඹන 1,199 ක් 

ටිනහ ආනඹි. වල් වභ.වටො. 

18,134 ක් ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිවඹන් 

ඵළවළය වතෝයහත්, වේශීඹ 

ළඳයුේරුන්වන් විවිධ මිර ණන් 

ඹටවත් මිරදී වන තිබුණි. 

 

 

 ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ වහ වශඳර 

වල් මිර සථහය කිරීභ වහ ආවහය 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ඵඩහ බහවිතහ 

යමින් ආයක්ෂිත වතොඹක් ඳත්හ 

ළනීභට වල් වභ.වටො. 50,000 ක් 

වභ.වටො. 5,000 ඵළිණන් ආනඹනඹ 

කිරීභට අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී 

තිබුණද, එය සුදු වල් වභ.වටො. 

50,000 ක් ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිවඹන් 

ඵළවළය වර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ නේ ශ 

ළඳයුේරුවකු වන් මිරදී වන 

ආනඹනඹ ය තිබුණි. එවභන්භ වල් 

වතොඹ එය ආනඹනඹ කිරීභ ි.හ 

ආවහය වදඳහර්තවේන්තුවේ ඵඩහරට 

අභතය,  ළඩි පිරිළඹක් දයමින් 

වඳෞේලි අංලවේ ඵඩහක්ද බහවිතහ 

කිරීභට ිනදු වී තිබුණි. 

 වල් වභ.වටො. 257,559 කින් වභ.වටො. 

75,002 ක් ඳභණක් අභහතය භණ්ඩර 

අනුභළතිවඹන් ආනඹනඹ ය තිබ අතය, 

රු.මිලිඹන 9,735 ක් ටිනහ වල් 

වභ.වටො. 152,255 ක් අභහතය භණ්ඩර 

අනුභළතිවඹන් වතොය භවහ 

බහණ්ඩහහයවේ එඟතහඹ භත 

ආනඹනඹ ය තිබුණි. එවභන්භ රංහ 

වතො ආඹතනඹ විිනන් ෘජුභ 

ආනඹනඹ ය තිබ එතු රු.මිලිඹන 

1,914 ක් ටිනහ වභ.වටො. 30,302  

වල් වතො වහද අධයක් භණ්ඩර 

අනුභළතිඹ රඵහවන වනොතිබුුම අතය, 

බහඳතියඹහවේ උඳවදස භත මිරදී 

ළනීභ ිනදු ය තිබුණි. 
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 ඉන්දිඹහනු භහභක් විිනන් වල් 

වභ.වටො. 100,000 ක් ළඳයීභට 

එඟන ඵ දන්හ එට ිනටි ආර්ථි 

ංර්ධන අභහතයයඹහ වත එන රද 

ලිපිඹක් ඳදනේ යවන අදහශ 

භහවභන් වහභ වල් මිරදී ළනීභට 

ටයුතු යන වර බහණ්ඩහහය 

ි.වඹෝජ්ය වල්ේ විිනන් වතො 

බහඳතියඹහ වත දන්හ තිබුණද, ඒ 

වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ 

රඵහවන වනොතිබුණි.  එභ දළනුේදීවභන් 

වදදිනට ඳසු, ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිවඹන් ඵළවළය බහණ්ඩහහය 

ි.වඹෝජ්ය වල්ේයඹහ විිනන්භ 

වඳොන්ි. ේඵහ වල් වභ.වටො. 50,000 

ක් ව නහඩු වල් වභ.වටො. 50,000 ක් 

මිරදී ළනීභට ඇණවුේ ය තිබුණි. 

 ඇනවුේ යන රද වභ.වටො. 100,000  

වල් වතොඹ 2014 වදළේඵර් 31 දිනට 

වඳය  ඳඹන වර ඉන්දිඹහනු භහභට 

දන්හ තිබුණද, විෘත යන රද ණඹය 

ලිපි වද ල් ඉකුත් ව 2015 වඳඵයහරි 

භහඹ න විටත් වල් වභ.වටො. 9813 

ක් ඳභණක් රළබී තිබ අතය ණඹය 

ලිපිර හරඹ දීර්ක ය ඉතිරි ටිනහේ 

වහ වඳොන්ි. ේඵහ වල් ආනඹනඹ 

කිරීභටත්, ඒ ේඵන්ධවඹන් භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ දළනුත් යන වරත් 

අභහතයයඹහ විිනන් 2015 වඳඵයහරි 12 

දින උඳවදස රඵහ දී තිබුණි. 

 ණඹය ලිපි ංවලෝධනඹ කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් භවහ බහණ්ඩහහයඹ 

දළනුත් යන වර අභහතයයඹහ විිනන් 

උඳවදස රඵහ දී තිබුණද, ඊට ඳටවළි. 

අධිහය ඵරඹකින් වතොය ඳසු දිනභ 

එනේ 2015 වඳඵයහරි 13 දින භහවේ 

අධයක්යවඹකු ව අභහතයහංලවේ 

එට ිනටි අතිවර් වල්ේයඹහවේ 

ව භහවේ ි.වඹෝජ්ය හභහනයහධිහරී 

(මුදල්) වේ අත්ි.න් ණඹය ලිපිර 

හරඹ 2015 අවප්රේල් 20 දක්හ දීර්ක 

යන වර ඵළංකු වත දන්හ 

රු.මිලිඹන 5,362 ක් ව වල් 

වභ.වටො.81,088 ක් ආනඹනඹ කිරීභට 

ටයුතු ය තිබුණි. 

 2014/15 භව න්නවේ වී අසළන්න 

වශඳශ වත රළවඵමින් ඳතින ි.හ 

ල් ඉකුත් වු ණඹය ලිපිර හරඹ 

තදුයටත් දීර්ක වනොයන වර 

බහණ්ඩහහයඹ විිනන් දන්හ තිබුණද, ඒ 

න විටත් ණඹය ලිපිර හරඹ දීර්ක 

කිරීභට ටයුතු ය තිබුණි.  

 “අරංගු ශ වනොවළකි” ණඹය 

ලිපිඹක් විෘත කිරීභට ටයුතු යන 

වර බහණ්ඩහහය ි.වඹෝජ්ය වල්ේ 

විිනන් යන රද දළනුේ දීභට ඳටවළි. 

ළඳයුේරුවේ නහභභහත්ර 

ඉන්වොිනිනවේ ඳරිදි “වනත් 

ඳහර්ලඹන්ට ඳළරිඹ වළකි” වර 

ණඹය ලිපි විෘත කිරීභට රංහ 

වතො ආඹතනඹ ටයුතු  ය තිබ 

අතය, එභඟින් ළඳයුේරු මුලින් එඟ 

ව ඳරිදි තභ හ බිේලින් වල් ළඳයීභ 

වනුට අතයභළදිඹකු වර වනත් 

භහේලින් වල් ළඳයීභට අදහශ 

භහභට අසථහ රහ දී තිබුණි. 

 ණඹය ලිපිර හරඹ දීර්ක කිරීවේදී 

ඇනවුේ ය රළවඵමින් තිබ වල් 

ප්රභහණඹ වභන්භ ඳත්නහ ඵඩහ 

ඳවසුේ ේඵන්ධවඹන් ද අධහනඹ 

වඹොමු වනොකිරීභ වවේතුවන් යහඹට 

රළබී තිබ වභ.වටො. 90,901 ක් ව වල් 

වතොවඹන් වභ.වටො. 42,992 ක් එනේ 

ිනඹඹට 47.3 ට ආන්න ප්රභහණඹක් 

යහවඹන් කිදවස ය ළනීභට දීර්ක 

හරඹක් ත වී තිබ අතය, ඒ වනුවන් 

යහඹ අධිහරිඹට වව ව වවිඹ යුතු 

ප්රභහද කුීය වභන්භ අවනකුත් විඹදේර 

එතු රු.මිලිඹන 694 ක් වී තිබුණි. 

 යහඹ ඳරිශ්රවේ වභන්භ යහවඹන් ි.දවස 

ය ත් ඳසු වඳෞේලි ඵවහලුේ 
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අංනර ඵවහලුේ තුශභ දීර්ක හරඹක් 

අඹවඳත් ඳහරිරි තත්ත්ඹන් ඹටවත් 

ඳළතීභ වවේතුවන් වල් විලහර 

ලවඹන් මිි.ස ඳරිවබෝජ්නඹට නුසුදුසු 

තත්ත්ඹට ඳත් විනහල වී තිබුම අතය 

ඵවහලුේ අංනර බිේ කුලිඹ ලවඹන් 

විණනඹ දිනඹ ව 2016 වනොළේඵර් 16 

දින නවිට රු.මිලිඹන 15.64 ක් 

වවීභටද ිනදු වී තිබුණි. 

 භළතියණ භවේදී වල් මිර 

අහභහනය වර ඉවශ ඹහවේ 

ප්රණතහඹ අෛධර්ඹභත් කිරීභ වහ 

අභහතයයඹහවේ ඉල්ීයභ ඳරිදි 

රු.මිලිඹන 1,630 ක් ටිනහ සුදු වල් 

වභ.වටො. 30,000 ක් ව රු.මිලිඹන 

2,151 ක් ටිනහ වඳොන්ි. ේඵහ වල් 

වභ.වටො. 31,354 ක් අභහතය භණ්ඩර 

අනුභළතිවඹන් වතොයද, ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිවඹන් ඵළවළයද, ආනඹනඹ ය 

තිබ අතය එභ වල් වතො මිරදී 

ළනීභට වඳය ඒ න  විටත් රංහ 

වතො භිණන් ඇනවුේ ය තිබ 

වභ.වටො. 193,460  වල් වතො 

ේඵන්ධවඹන් අධහනඹ වඹොමු ය 

වනොතිබුණි. 

 ආනඹනඹ ශ වල් වභ.වටො. 257,559 

හි ටිනහභ ව රු.මිලිඹන 15,997 ට 

අභතය ඒ ේඵන්ධවඹන් දළරීභට ිනදු ව 

වර්ගු ඵදු, ඵළංකු ණඹ වහ වඳොීය, 

ි.සහලන හසතු, යහඹ හසතු, ඵඩහ 

කුීය ඹනහදී විවිධ විඹදේර එතු 

රු.මිලිඹන 11,015 ක් විඹ.  ඉන් 

රු.මිලිඹන 1,503 ක් ි.සහලන 

ි.වඹෝජිත ආඹතනඹට අත්තිහයේ 

වර වහ තිබ අතය එභ මුදලින් 

රු.මිලිඹන 303 ක් 2016 ඔක්වතෝඵර් 18 

දින න විටත් ි.යවුල් ය වනොතිබුණි. 

 වල් ආනඹනඹ කිරීභ වහ ණඹය 

ලිපි විෘත කිරීභට රංහ ඵළංකුවන් ව 

භවජ්න ඵළංකුවන් එතු රු.මිලිඹන 

14,087 ක් ව  ණඹ මුදරක් රඵහවන 

තිබ අතය, ඒ වහ 2016 වදළේඵර් 

භහඹ න විට වව ව වවිඹ යුතු 

ණඹ වඳොලිඹ රු.මිලිඹන 1,939 ක් විඹ.  

ඒ න විට ණඹ  මුදලින්  රු.මිලිඹන 

7,786 ක්ද ආඳසු වවිඹ යුතු තිබුණි. 

 ආනඹි. වල් වභ.වටො.257,559 න් 

වභ.වටො.176,208 ක් රු.මිලිඹන 9,666 

ක් ව මුදරට වතො අවරවිළල් 

භිණන් අවරවි ය තිබු අතය වල් 

වභ.වටො.57,600 ක් එනේ ආනඹි. 

වල්ලින් ිනඹඹට 22.36 ක් රු.මිලිඹන 

2,189 ක් ව මුදරට ත් ආවහය 

වහද අවරවි ය තිබුණි.  

 වල් ආනඹන ක්රිඹහලිඹ වහ දළරීභට 

ිනදු වී තිබුම පිරිළඹ රු.මිලිඹන 27,012 

ව අතය වල් අවරවිවඹන් රඵහ තිබ 

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 11,855 ක් වවඹන් 

ිනදු වී තිබ අරහබඹ රු.මිලිඹන 15,157 ක් 

විඹ. 
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ඒකහඵේධ අයදාදර 
 
යහජ්ය මරය ඳහරනඹට අදහර ශ්රී රංහ 

ප්රජ්හතින්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ XVII ඳරිච්වේදවේ 

148 යසථහ ප්රහය යහජ්ය මරය පිළිඵ 

ේපර්ණ ඳහරනඹ ඳහර්ලිවේන්තු තු වේ. 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ149 යසථහ 

ප්රහය යජ්ඹ විිනන් එතු යනු රඵන 

ආදහඹේ ඒහඵේධ අයමුදරට ඵළය ශ යුතු 

අතය ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 150 වහ 152 

යසථහන් ප්රහය ඒහඵේධ අයමුදලින් 

වවීේ ශ යුතු ආහයඹ වන් ය ඇත.  

 

2016 අං 23 දයන විර්ජ්න (ංවලෝධන) 

ඳනතින් ංවලෝධිත 2015 අං 16 දයන 

විර්ජ්න ඳනත අනු, 2016 ර්ඹ වහ  

 

 

 
පුනයහර්තන විඹදේ වනුවන් රු. බිලිඹන 

1,156 ක් වහ මරධන විඹදේ වනුවන් රු. 

බිලිඹන 1,323 ක් ලවඹන් එතු රු. 

බිලිඹන 2,479  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ඳත්නහ නීති භඟින් අනුභළතිඹ රළබී තිබුුම, 

ඒහඵේධ අයමුදරට ළඹ ඵයක් විඹ යුතු 

විවලේ නීති වේහ විඹදේ ඹටවත් 

පුනයහර්තන විඹදේ වනුවන් රු.බිලිඹන 

648 ක් වහ මරධන විඹදේ වනුවන් 

රු.බිලිඹන 544 ක් ලවඹන් එතු රු. 

බිලිඹන 1,192 ක් වහ ඊට අතිවර්  

රු.බිලිඹන 228   ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  

ඒ අනු 2016 ර්වේ විඹදේ වහ මුළු 

හර්ෂි ප්රතිඳහදනඹ රු.බිලිඹන 3,899 ක් වී 

තිබුණි. විසතය  ගු 05 වහ දළක්වේ.  

 

වේහ ප්රතිඳහදනඹ 

පුනයහර්තන 

රු.බිලිඹන 

දාරධන 

රු.බිලිඹන 

එකතු 

රු.බිලිඹන 

යජ්වේ ළඳයුේ වහ වේහ වහ  1,156 1,323 2,479 

විවලේ නීති වේහ වහ 648 544 1,192 

විවලේ නීති වේහ වහ (අතිවර්)  167 61 228 

එකතු  1,971 1,928 3,899 
ගු 05 2016 ර්ඹ වහ හර්ෂි ප්රතිඳහදනඹ  

මරහශ්රඹ :-  ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන. 

 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ ංවලෝධිත 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු අනු 

රු.බිලිඹන 3,899  ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම 

අතය, එඹ ඉකුත් ර්වේදී රු.බිලිඹන 3,475 

ක් වී තිබුණි. ඒ අනු ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත ර්වේදී ප්රතිඳහදන 

රු.බිලිඹන 424 කින් වවත් ිනඹඹට 12.20 

කින් ළඩි ය තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

වහ රහ තිබුුම මුළු ප්රතිඳහදනවඹන් රු. 

බිලිඹන 3,106 ක් ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුම අතය, රු. බිලිඹන 793 ක් වවත් 

රහ තිබුුම ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 20.34 

ක් ඉතිරි ය තිබුණි. ඉකුත් ර්වේ 

ප්රතිඳහදන ඉතිරිඹ රු. බිලිඹන 271  භ 

ළඳීවේදී ඉතිරිවීේර රු. බිලිඹන 522  

ළඩිවීභක් ි.රීක්ණඹ විඹ. ළඹ විඹඹන් 

416 ක් වහ රහ තිබුුම රු.බිලිඹන 

521 ශුේධ ප්රතිඳහදනවඹන් කිිනදු 

උඳවඹෝජ්නඹක් වනොය එඹ මුළුභණින්භ 

ඉතිරි ය තිබුණි.  එවේභ ළඹ විඹඹන්  

2261  රහ තිබුුම ශුේධ ප්රතිඳහදවඹන්  

ිනඹඹට 25 ට ළඩිවඹන් ඉතිරිවීේ 

ි.රීක්ණඹ වු අතය, එභ ඉතිරිවීේර 

මුච්චිත එතු රු.බිලිඹන 711 ක් වී 

තිබුුම අතය එඹ මුළු ශුේධ ප්රතිඳහදනවඹන් 

ිනඹඹට 18.24 ක් ි.වඹෝජ්නඹ විඹ. ඉතිරිඹ 

පිළිඵ විසතය ගු 06 හි දළක්වේ.  
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ඉතිරිවීේ ශුේධ 
ප්රතිඳහදනවේ ප්රතිලතර 
ඳයහඹක් වර  

ශුේධ ප්රතිඳහදනඹ 

 

 

රු.බිලිඹන 

උඳවඹෝජ්නඹ 

 

 

රු.බිලිඹන 

ඉතිරිඹ 

 

 

රු.බිලිඹන 

සිඹඹට 25 ට අඩු  3,003 2,921 82 

සිඹඹට 26 - සිඹඹට 50 207 132 75 

සිඹඹට 51 - සිඹඹට 75 123 47 76 

සිඹඹට 76 - සිඹඹට 99 45 6 39 

සිඹඹට 100 ක 521 - 521 

එතු  3,899 3,106 793 
ගු 06 - ඉතිරිවිේ ශුේධ ප්රතිඳහදනවේ ප්රතිලතඹක් වර  

 මරහශ්රඹ - බහණ්ඩහහයවේ ඳරිණ මුද්රිත ගු 33 
 

භහවරෝචිත ර්වේදී භවය අභහතයහංල 

වහ වදඳහර්තවේන්තු වහ රහ තිබුුම 

ප්රතිඳහදන උඳවඹෝජ්න කිරීභට ප්රභහණත් 

අග්රිභ බහණ්ඩහහය වභවවයුේ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් රඵහ දී වනොතිබුුම 

ි.හ රහ තිබුුම ප්රතිඳහදන පුර්ණ 

ල වඹන් උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට වනොවළකි 

වීවභන් ප්රතිඳහදන ඉතිරි ව ඵ අදහශ ප්රධහන 

ණන්දීවේ ි.රධහරීන් විිනන් වති ය 

තිබුුම විර්ජ්න ිණුමේර දක්හ තිබුණි. 

එවේ අග්රිභ රඵහ වනොදීභ ි.හ ර්ඹ 

අහන නවිට පුනයහර්තන ප්රතිඳහදන රු. 

බිලිඹන 14 ක්ද,  මරධන ප්රතිඳහදන රු. 

බිලිඹන 38 ක්ද ලවඹන් එතු රු.බිලිඹන 

52  ප්රතිඳහදන උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට 

වනොවළකි ඉතිරි වී තිබුණි. එභ ඉතිරිඹ මුළු 

ප්රතිඳහදන ඉතිරිවඹන්  ිනඹඹට 6.68  

ප්රභහණඹක් වී තිබුණි.  

 

2016 හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු අනු, 

අධයහඳන අභහතයහංලවේ 126-2-4-1-1407 

ළඹ විඹ ඹටවත් යහජ්ය ආවඹෝජ්න 

ඳත්හවන ඹහවේ පිරිළඹ (ඉඩේ වහ 

වොඩනළිණලි) වහ රු. බිලිඹන 121  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. වභභ පුනයහර්තන 

ප්රතිඳහදනඹ නහමි අඹක් ඳභණක් ව අතය, 

එළි. ප්රතිඳහදනඹ අදහර අභහතයංලඹ විිනන් 

ඉල්ලුේ ය වනොතිබුණි. ඒ අනු, 2016 

ර්වේදී එභ ප්රතිඳහදනවඹන් කිිනදු 

උඳවඹෝජ්නඹක් ය වනොතිබුුම අතය, එඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලවේ මුළු ප්රතිඳහදන 

ඉතිරිවඹන්  ිනඹඹට 88  ක් වී තිබුණි.   

එවේභ, වෞය වඳෝණ වහ වේශීඹ ෛදය 

අභහතයහංලඹ වත 111-01-05-0-1407(11)  

ළඹ විඹඹ ඹටවත් යහජ්ය ආවඹෝජ්න 

ඳත්හ වනඹහවේ පිරිළඹ (ඉඩේ වහ 

වොඩනළිණලි) වර රු.බිලිඹන 17.8  

පුනයහර්තන ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  එභ 

පුනයහර්තන ප්රතිඳහදනඹ නහමි අඹක් 

ඳභණක් වී තිබුුම අතය අදහර අභහතයංලඹ 

විිනන් ඇසතවේන්තු පිළිවඹර යන 

අසථහවේදී එළි. ප්රතිඳහදන ඉල්ලුේ ය 

වනොතිබුුම ඵ අනහයණඹ විඹ.  එභ 

ප්රතිඳහදනලින් කිිනදු විඹදභක් වනොයන 

වර බහණ්ඩහහයඹ විිනන් අදහර 

අභහතයහංලඹ වත දන්හ තිබුණි.  එඹ 

වෞය, වඳෝණ වහ වේශීඹ ෛදය 

අභහතයහංලවේ මුළු ප්රතිඳහදන ඉතිරිවීේලින් 

ිනඹඹට 42  ප්රභහණඹක් වී තිබුණි. 

 

භහවරෝචිත ර්ඹට අදහර ණඹ වවීේ 

වළය, මරධන ප්රතිඳහදනඹ රු.බිලිඹන 1,185 

ක් ව අතය ඉන් රු.බිලිඹන 594 ක් වවත් 

රහ තිබුුම ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 50.13 

ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. ඉකුත් ර්වේ 
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මරධන ප්රතිඳහදන උඳවඹෝජ්නඹ රු.බිලිඹන  

684 භඟ ළඳීවේදී එඹ රු. බිලිඹන 90 

කින් අඩු වී තිබුණි. එනේ, ඉකුත් ර්වේදී 

මුළු විඹදවභන් ිනඹඹට 29 ක් ව මරධන 

ප්රතිඳහදනඹ භහවරෝචිත ර්වේදී මුළු 

විඹදවභන් ිනඹඹට 25 ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි. 

එවේභ, භහවරෝචිත ර්වේ පුනයහර්තන 

විඹදේ වහ ව ප්රතිඳහදනඹ රු. බිලිඹන 

1,971 ක් ව අතය, ඉන් රු.බිලිඹන 1,771 ක් 

වවත් රහ තිබුුම ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 

89.85 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. එඹ 

ඉකුත්  ර්වේ පුනයහර්තන විඹදභ ව රු. 

බිලිඹන 1,673 භ ළඳීවේදී රු.බිලිඹන 

98 කින් ළඩි වී තිබුණි. ඒ අනු, ඉකුත් 

ර්වේ රු. බිලිඹන 2,357 ක් ව මුළු විඹදභ  

 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී  රු.බිලිඹන 2,365 ක් 

දක්හ රු. බිලිඹන 8 කින් ළඩිවී තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්වේ ණඹ වවීේ වළය මුළු 

විඹදභ ඇසතවේන්තුත දශ වේශීඹ 

ි.සඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 19.97  ක් වි තිබුණි. 

2010 ර්වේ ිනට භසථ විඹදභ එනේ 

ප්රනයහර්තන වහ මරධන විඹදභද අණ්ඩ 

ළඩි වී තිබුුම අතය, භහවරෝචිත ර්වේදී 

මරධන විඹදභ අඩු වී තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 04 හි දළක්වේ. එවේභ භසථ 

විඹදභ  ඇසතවේන්තුත දශ වේශීඹ 

ි.සඳහදිතවේ ප්රතිලතඹක් වර ළරළකීවේදී 

ඳසුිණඹ ර් 2  හර ඳරිච්වේදඹට ඩහ 

අඩු වි තිබුණි. විසතය රඳටවන 05 හි 

දළක්වේ. 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී වේශීඹ වහ විවේශිඹ 

ණඹ වනුවන් වඳොීය වවීභ වහ රු. 

බිලිඹන 611 ක් වවත් මුළු පුනයහර්තන 

විඹදවභන් ිනඹඹට 34.5  ප්රභහණඹක් 

ළඹය තිබුුම අතය එඹ ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් රු.බිලිඹන 84 කින් වවත් 

ිනඹඹට 15.94 කින් ළඩිවී තිබුණි. මීට 

අභතය පුේර ඳඩිනඩි වනුවන් රු. 

බිලිඹන 453 ක්ද, ප්රදහනඹන් වහ වනහධහය 

වනුවන් රු. බිලිඹන 557 ක්ද වහ අි.කුත් 

බහණ්ඩ වහ වේහ විඹදේ වහ රු. බිලිඹන 

149 ක්ද ළඹය තිබුණි. මුළු  පුනයහර්තන 

විඹදභ වවයහි ඉවත වන් විඹදේ ඉවශ 

දහඹත්ඹක් වන තිබුුම අතය, භසථ 

පුනයහර්තන විඹදභ පිඹහ ළනීභ වහ 

ර්ඹ තුර රැසශ ආදහඹභ ප්රභහණත් වී 

වනොතිබුණි. එවේභ, මුරධන විඹදේ වහද 

භහවරෝචිත ර්වේදී රු.බිලිඹන 594 ක් 

ළඹය තිබුුම අතය, පුනයහර්තන විඹදවේ 

වොටක් ව යහජ්ය ආවඹෝජ්න වහ ණඹ 

හරි වවීභට වේශීඹ ණඹ, විවේශීඹ ණඹ 

වහ අධහය රඵහ ළනීභට ිනදුවී තිබුණි. ඒ 

  
රඳටවන 04 - භසථ විඹදභ  
මුරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන 

 

රඳටවන 05භසථ විඹදභ ඇසතවේන්තුත දශ      
වේශීඹ ි.සඳහදනවේ ප්රතිලතඹක් වර  
මරහශ්රඹ : ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන ව ශ්රී රංහ භව 
ඵළංකුවේ හර්ෂි හර්තහ 
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අනු, හර්ෂි ණඹ හරි වහ වඳොීය වර 

විලහර මුදරක් වවීභට ිනදුවී තිබුුම අතය 

එඹ හර්ෂි ර්ධනඹ න පිරිළඹක් ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ. 

 

2016 ර්වේ පුනයහර්තන, මරධන වහ 

ණඹ ආඳසු වවීේර එතු රු.බිලිඹන  

 

3,106 ක් වී තිබුුම අතය භසථ විඹදමින් 

ිනඹඹට 23.86 ක් ණඹ වවීභ වහද ිනඹඹට 

19.67 ක් ණඹ වඳොීය වවීභ වහද ළඹය 

තිබුණි. වදුනහත් අංල 16 ක් අතය 2016 

ර්වේ මුළු විඹදභ ිනදුශ ආහයඹ 

රඳටවන 06 හි දළක්වේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 06 - භසථ විඹදභ වඳුනහත් ක්වේත්ර 16  දහඹඹ. 

මරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 77 

 

යහජය ආදහඹභ 
 

ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් අනුභත යන රද 

2016 හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු අනු, 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ වේශිඹ වහ 

විවේශිඹ ණඹ ළි.ේ වළය ඇසතවේන්තු ශ 

යහජ්ය ආදහඹභ රු.බිලිඹන 1,668 ක් වී තිබුණි. 

එඹ ඉකුත් ර්වේ ඇසතවේන්තුත 

ආදහඹභ වු රු.බිලිඹන 1,441 භඟ 

ළඳීවේදී රු. බිලිඹන 227 ක් වවත්  

ිනඹඹට 15.75  ළඩිවිභක් විඹ. 2016 

ර්වේදි ඇසතවේන්තු ශ ආදහඹභ 

රු.බිලිඹන 31 කින් ඉක්භහ  රු.බිලිඹන 

1,699  ආදහඹේ රැසය තිබුණි. 2016 

ර්වේදි රැසශ ආදහඹභ  ඉකුත් ර්ඹ 

භඟ ළදීවේදී රු.බිලිඹන 305 ක් වවත්  

ිනඹඹට 21.88  ර්ධනඹක් රඵහවන 

තිබුණි. යජ්වේ ආදහඹභ දශ වේශිඹ 

ි.සඳහදනවේ ප්රතිලතඹක් වර රහ 

ඵළීයවේදී ඉකුත් ර්වේ ිනඹඹට 12.47 ක් වි 

තිබුණත්, 2016 ර්වේදි එභ ප්රතිලතඹ 

ඉක්භහ ිනඹඹට 14.35  ක් රඵහ ළනීභට 

වළකි වී තිබුණි. විසතය රඳ ටවන 07 හි 

දළක්වේ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන අං 07 - යහජ්ය ආදහඹභ දශ වේශීඹ 

ි.සඳහදනවේ ප්රතිලතඹක් වර  

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන 2016 

 

 

යහජය ආදහඹභ ර්ීකකයණඹ 

යහජ්ය ආදහඹභ “ඵදු ආදහඹභ වහ ඵදු වනොන 

ආදහඹභ” වර ප්රධහන ප්රවබ්රුද වදක් 

ඹටවත් හර්තහ වී තිබුුම අතය, ඵදු ආදහඹභ 

නළත “ආදහඹේ ඵදු, වේශීඹ බහණ්ඩ වහ 

වේහ භත ඵදු වහ ජ්හතයන්තය වශහභ භත 

ඵදු ලවඹන් ර් ය, ශ්රී රංහ 

ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ මුරය 

ප්රහලනර දක්හ ඇත. භහවරෝචිත ර්ඹ 

වහ ආදහඹේ ඵදු ලවඹන් රු.බිලිඹන 

261ක් රැසකිරිභට අවප්ත ක්හ ය තිබුණත්, 

ඉන් රු.බිලිඹන 259 ක් ඳභණක් රැසකිරිභට 

වළකි වී තිබුණි. එවභන්භ වේශීඹ බහණ්ඩ වහ 

වේහ භත ඳනනු රඵන ඵදුලින් 

රු.බිලිඹන 846 ක් රැසකිරීභට අවප්ත ක්හ ය 

තිබුණත්, ඉන් රු.බිලිඹන 841 ක් ඳභණක් 

රැස කිරීභට භත් වී තිබුණි. ජ්හතයන්තය 

වශහභ භත ඳනනු රඵන ඵදුලින් 

රු.බිලිඹන 367 ක් රැසකිරීභට ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණත්, භහවරෝචිත ර්ඹ අන් 

න විට ඉන් රු.බිලිඹන 364 ක් රැස ය 

තිබුණි. වේ අනු ඵදු ආදහඹේලින් 

රු.බිලිඹන 1,474 ක් රැසකිරිභට අවප්ත ක්හ 

ය තිබුණත්, ඉන් ිනඹඹට 99.32 ක් වවත් 

රු.බිලිඹන 1,464 ක් ඳභණක් රැසය 

ළනීභට වළකිවී තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්වේදී ඵදු වනොන අවනකුත් 

ආදහඹේලින් රු.බිලිඹන 194 ක් රැසකිරිභට 

ඇසතවේන්තු ය තිබුුම අතය එභ 

ඇසතවේන්තුත ඉරක්ඹ රු.බිලිඹන 41 

කින් ඉක්භහ රු.බිලිඹන 235  ආදහඹේ 

රැසය තිබුණි. භහවරෝචිත ර්වේ 

ආදහඹේ ඇසතවේන්තු වහ රැසශ ආදහඹභ 

දළක්වන විසතයඹක් රඳටවන 08 වේ. 
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රඳටවන 08 - ඇසතවේන්තුත වහ තථය ආදහඹභ 
මරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන 2016  
 

ඵදු ආදහඹභ 

යහජ්ය ආදහඹභ තුර ආදහඹේ ඵදු ලවඹන් 

රු.බිලිඹන 259  ආදහඹේ රැසය තිබුණි. 

ඉකුත් ර්වේදී රැසශ ආදහඹභ රු.බිලිඹන 

263 ක් වී තිබුණි. ඒ අනු ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත ර්වේදී රු.බිලිඹන 

4 කින් ආදහඹේ ඵදු ආදහඹභ අඩු වී තිබුණි. 

2016 ර්වේදී රු.බිලිඹන 1,464  ඵදු 

ආදහඹභක් රැස ය තිබුණත්, 

ඳහරිවබෝිණඹන් වත විතළන් ශ වළකි ඵදු 

වේ ළරකිඹ වළකි  ක්ර ඵදු ප්රබඹන්වන් 

රු.බිලිඹන 1,205  ආදහඹභක් වවත් මුළු 

ඵදු ආදහඹවභන් ිනඹඹට 82.31 ක් 

ි.වඹෝජ්නඹ වී තිබුණි. ඉකුත් යවේ එභ 

අනුඳහතඹ ිනඹඹට 79.49 ක් වී තිබුණි. ඒ 

අනු ඵදු ආදහඹභ ඳහරිවබෝිණඹහ වත 

විතළන් කිරීභ අභ කිරීභට භහවරෝචිත 

ර්වේදීද අවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

ක්ර ඵදු වේ වඳුනහත වළකි වේශීඹ 

ඳරිවබෝජ්නඹ වහ ආනඹන භත ඳදනේ ව ඵදු 

ආදහඹභ, යහජ්ය ආදහඹේ යෘවඹ තුර ිනඹඹට 

70 ට ආන්න ඉතහ ඉවශ ප්රතිලතඹක් 

වන තිබුණි. වභවේ රැස ය ඇති 

ආදහඹවභන් ිනඹඹට 18 ට ළඩි ප්රතිලතඹක් 

භත්ඳළන් වහ ිනරැට් ඹන බහණ්ඩ භත ඳනහ 

ඇති ඵදුලින් භන්විත වී තිබුණ අතය 

ිනඹඹට 16 ට ළඩි ප්රතිලතඹක් වභෝටර් යථ 

හවන භත ඳනහ ඇති ඵදුලින් භන්විත වී 

තිබුණි.  

ඉවත වන් ඳරිදි යහජ්ය ආදහඹේ යෘවඹ 

තුශ ක්ර ඵදු වේ ළරකිඹ වළකි ආදහඹවේ 

ඉවශ දහඹත්ඹ ව ර්ධනඹ වහ ඳවත 

වන් හධඹන්වන් ප්රභහණහත්භ 

ඵරඳෆභක් ිනදු ය තිබුණ ද එභ ඵරඳෆේර 

මරයභඹ ටිනහභ ණනඹ කිරීභ වහ 

ආදහඹේ එතු යන වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ප්රභහණත් පිඹය වන වනොතිබුණි. එභ 

වවේතුවන් ආදහඹේ රැස යන 

වදඳහර්තවේන්තුර ළඵෆ හර්හධනඹ 

භළනීභ වහ රැස යන ආදහඹවේ ර්ධනඹ 

ඳභණක් ළරකිල්රට ළනීභ ප්රභහණත් 

වනොන ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. 

 යජ්ඹ විිනන් ඉවශ ඵදු අනුඳහතඹන් ි.ඹභ 

කිරීභ. 

 විවලේ අසථහරදී ිනදු න 

ආනඹනඹන්වේ ර්ධනඹ වවේතුවන් 

ඇති න ඵදු ආදහඹවේ ර්ධනඹ. 

 බහණ්ඩ වහ වේහර විවේශීඹ වශදඳර 

මිර ණන් ඉවශ ඹහභ ි.හ ිනදු න ඵදු 

ආදහඹවේ ර්ධනඹ. 

 විවේල විි.භඹ අනුඳහතවේ පිරිහීභ 

වවේතුවන් ඇති න ආනඹන පිරිළඹ 

ර්ධනඹ භත ඵදු ආදහඹභ ර්ධනඹ වීභ. 

 

තද, විවේශීඹ වශ ිණවිසුේ ව වනත් 

නීතීන් භත ිනදු යනු රඵන ඵදු අත්වළරීේ,  

ලිහිල් කිරීේ ව ඵදු ි.දවස කිරීේ 

වවේතුවන් යහජ්ය ආදහඹභට ිනදු න ඵරඳෆභ 

ේඵන්ධ විසතයහත්භ වතොයතුරුද අදහර 

වදඳහර්තවේන්තුර හර්ඹහධනඹ භළනීවේ 

දී ළරකිල්රට වන වනොතිබුණි.  
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අඹළඹ හිඟඹ 
 

භහවරෝචිත ර්වේ ජ්නයජ්වේ මරය 

ප්රහලනරට අනු, ඇසතවේන්තුත 

අඹළඹ හිඟඹ රු.බිලිඹන 1,488 ක් ව අතය 

එඹ ඉකුත් ර්වේ ඇසතවේන්තුත 

අඹළඹ හිඟඹට ඩහ  රු. බිලිඹන 317  

වවත් ිනඹඹට 27  ළඩිවීභකි. 2016 

ර්වේ මුරය ප්රහලන අනු තථය අඹළඹ 

හිඹ රු.බිලිඹන 666 ක් ව අතය, එඹ 

ඇසතවේන්තුත අඹළඹ හිඟඹට ඩහ රු. 

බිලිඹන 822  වවත් ිනඹඹට 55.24  

අඩුවීභකි. 2013 අං 15 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීේ) (ංවලෝධන) 

ඳනතින් ංවලෝධිත 2003 අං 3 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීේ) ඳනවත් 3(අ) 

න්තිඹ ප්රහය අඹළඹ හිඟඹ 

ඇසතවේන්තුත දශ වේශීඹ ි.සඳහදිතවඹන් 

ිනඹඹට 5 ට සීභහ විඹ යුතු වුද, 

භහවරෝචිත ර්වේ ඇසතවේන්තුත 

අඹළඹ හිඟඹ ඇසතවේන්තුත දශ වේශිඹ 

ි.සඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 12.57 ක් වී තිබුණි. 

2010 ර්වේදී එභ ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 9.78 

 ිනට 2013 ර්ඹ න විට එඹ ිනඹඹට 7.6 

ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි. නමුත් 2014 ර්වේ 

ිනට එභ ප්රතිලතඹ 2016 ර්ඹ න විට 

ිනඹඹට 12.57 ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණි. 

රඳටවන 09 හි දළක්වේ. එවභන්භ 2010 

ර්වේ තථය අඹළඹ හිඟඹ රු.බිලිඹන 473 

ක් වී තිබුණත්, 2015 ර්ඹ න විට එඹ 

රු.බිලිඹන 963 ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ න විට එඹ රු.බිලිඹන 

666 ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි. රඳටවන 10 

හි දක්හ ඇත.  

 

 

 

 

රඳටවන 09 - තථය අඹළඹ හිඟඹ 
මරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 10 -ඇසතවේන්තුත අඹළඹ හිඟඹ 
ඇසතවේන්තුත දශ වේශීඹ ි.සඳහදනවේ ප්රතිලතඹක් 
වර 

තද, ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්වේදී අඹළඹ හිඟඹ 

රු.බිලිඹන 297 කින් එනේ ිනඹඹට 30.84 

කින් අඩු වී තිබුණද, ශුේධ විවේල ණඹ 

ළනීේ රු.බිලිඹන 369  ිනට රු.බිලිඹන 

429 ක් දක්හ රු.බිලිඹන 60 කින් එනේ 

ිනඹඹට 16.2 කින් ළඩි වී තිබුණි. එවේභ, 

ශුේධ වේශීඹ ණඹ ළනීේ ඉකුත් ර්වේ 

රු.බිලිඹන 528  ිනට භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු.බිලිඹන 445 ක් දක්හ 

රු.බිලිඹන 83 කින් එනේ ිනඹඹට 15.7 කින් 

අඩු වී තිබුණි.  වේ අනු, අඹළඹ හිඟඹ 

පිඹහ ළනීභ වහ විවේල ණඹ ළනීේ ළඩි 

වී තිබුණි.  

 

පුනයහර්තන විඹදභ පිඹහ 

ගළනීභට අදහඹභ ප්රභහණත් 

ගනොවීභ 

  

ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන අනු, 2016 

ර්ඹ වහ යජ්වේ පුනයහර්තන විඹදභ රු. 

බිලිඹන 1,771 ක් වහ යජ්වේ මරධන විඹදභ 

රු. බිලිඹන 594 ක් වී තිබුණි. එවවත් යජ්ඹ 

විිනන් උඳඹහ තිබ භසත ආදහඹභ රු. 

බිලිඹන 1,699 ක් වීභ වවේතුවන් එභ 

ආදහඹභ 2016 ර්වේ පුනයහර්තන විඹදභ 

පිඹහ ළනීභටත් ප්රභහණත් වී වනොතිබුණි. 

ඒ අනු, භසත යහජ්ය ආදහඹභ ඉක්භහ රු. 
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බිලිඹන 72  පුනයහර්තන විඹදේ ිනදු ය  

තිබුණි. 2010 ර්වේ ිනට භහවරෝචිත 

ර්ඹ දක්හ යහජ්ය ආදහඹභ පුනයහර්තන 

විඹදභ පිඹහ ළනීභට ප්රභහණත් වී 

වනොතිබීභ රඳටවන 11 හි විසතය වේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 11 -යහජ්ය ආදහඹභ පුනයහර්තන විඹදභ 

පිඹහ  ළනීභට ප්රභහණත් වනොවිභ  

මරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන  

 

යහජය ණඹ 
 
ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 148 යසථහ 

ප්රහය ණඹ ඇතුළු ේපර්ණ මරය 

ඳහරනඹ ඳහර්ලිවේන්තු තු න අතය  

 

ජ්නයජ්වේ ිනඹළු ණඹ වහ ඳහර්ලිවේන්තු 

අනුභළතිඹ රඵහත යුතුවේ. ඒ අනු 2016 

අං 23 දයන විර්ජ්න (ංවලෝධන) 

ඳනතින් ංවලෝධිත 2015 අං 16 දයන 

විර්ජ්න ඳනවත් 2.1 (ආ) න්තිඹ ප්රහය 

ආණ්ඩු වහ ව ආණ්ඩු වනුවන් ශ්රි 

රංහ තුශ වවෝ ඉන් ඵළවළය ණඹ රඵහ 

ළනීභ වහ ඳහර්ලිවේන්තු අනුභළතිඹ රඵහ 

දී තිබුණි. 

 

ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන අනු භහවරෝචිත 

ර්වේදී විවේශිඹ ණඹ රු. බිලිඹන 574 ක් 

ද, වේශිඹ ඵළංකු වනොන ණඹ රු. බිලිඹන 

2,517 ක්ද ලවඹන් රු.බිලිඹන 3,091  

ණඹ රඵහ වන තිබුණි. එඹ ඉකුත් ර්වේ 

රඵහවන තිබුුම රු. බිලිඹන 3,350  ණඹ 

ප්රභහණඹ භ ළඳීවේදී,   රු.බිලිඹන 259 

කින් වවත් ිනඹඹට 7.73 කින් අඩු වී තිබුණි. 

යජ්ඹ වේශීඹ ණඹ වවයහි ළඩි 

ළරකිල්රක් දක්හ තිබ නමුත්, භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු.බිලිඹන 2,517 ක්ව වේශිඹ ණඹ 

ප්රභහණඹ ඉකුත් ර්වේදි රඵහ වන තිබුුම 

රු.බිලිඹන 2,794  වේශිඹ ණඹ ප්රභහණඹ 

භ ළඳීවේදී රු.බිලිඹන 277 කින් 

වවත් ිනඹඹට 9.91 කින් අඩු වි තිබුණි.   

 

විසතයඹ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

රු.බිලිඹන රු.බිලිඹන රු.බිලිඹන රු.බිලිඹන රු.බිලිඹන රු.බිලිඹන 

විගේල ණඹ ගළනීම් 287 366 183 423 556 574 

ගේශීඹ ණඹ ගළනීම්       

බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් 1,116 1,553 1,135 1,066 1,533 1,635 

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය 538 639 802 858 926 668 

විගේල යවහය දාදල් 

ඵළංකු ඒකක 

5 3 3 1 - 17 

ංර්ධන ඵළඳුම්කය 60 60 238 95 335 197 

දාළු ගේශීඹ ණඹ 

ගළනීම් 

1,719 2,255 2,178 2,020 2,794 2,517 

ර්ගේදී රඵහගත් දාළු 

ණඹ ප්රභහණඹ 

 

2,006 

 

2,621 

 

2,361 

 

2,443 

 

3,350 

 

3,091 
ගු 07 - ඳසුිණඹ ර් කිහිඳඹ යහජ්ය ණඹ ළි.භ 

මරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන 
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ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන අනු, 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට යජ්ඹ විිනන් වවිඹ 

යුතු ණඹ වලේඹ           රු. බිලිඹන 8,794 

ක්ව අතය, එඹ 2015 වදළේඵර් 31 දිනට 

ඳළති රු. බිලිඹන 7,684  ණඹ වලේඹ 

භ ළඳීවේදී රු. බිලිඹන 1,110 කින් 

වවත් ිනඹඹට 14.45 කින් ළඩිවී තිබුණි. 

ඉකුත් ර්වේ වහ භහවරෝචිත ර්වේ 

රඵහවන තිබ යහජ්ය ණඹ පිළිඵ විසතය 

ගු 08 හි දළක්වේ.  

විඹඹ 

 

 වදළේඵර් 31 දිනට වලේඹ 

2015 

රු. බිලිඹන 

2016 

රු. බිලිඹන 

බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් 633 792 

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය 3,187 3,567 

රුපිඹල් ණඹ 24 24 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඵළඳුම්කය 613 572 

විගේල යවහය දාදලින් ගේශීඹ ණඹ 22 42 

ශ්රී රංකහ ිජජ ගතල් ංසථහ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය - 105 

කල්ඵදු ණඹ හිමිඹන් 5 16 

මුළු වේශිඹ ණඹ 4,484 5,118 

මුළු විවේශිඹ ණඹ 3,200 3,676 

මුළු යහජ්ය ණඹ වලේඹ 7,684 8,794 

ඇසතගම්න්තුගත දශ ගේශිඹ නිසඳහදනඹ 11,183 11,839 

ගනොපිඹවු යහජය ණඹ ඇසතගම්න්තුගත දශ ගේශිඹ 

නිසඳහදනගේ ප්රතිලතඹක් ගර 

 
68.71 

 
74.28 

 

ගු 08 – 2015 වහ 2016 ර්ඹ අහන න විට ශ්රී රංහ යජ්ඹ විිනන් වවිඹ යුතු ණඹ වලේ 

මුරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන 2016 

 

ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන අනු, 2016 

ර්වේ වනොපිඹව යහජ්ය ණඹ වලේඹ රු. 

බිලිඹන 8,794 ක් වර දක්හ තිබුණද, ශ්රී 

රංහ යජ්ඹ විිනන් ිණවිසුේත වී රඵහවන 

යහජ්ය ආඹතන තුනක් වත ඳයන රද වහ 

වලේඳත්රවඹන් පිටත ිණුමේ තඵන රද විවේල 

ණඹ ිණවිසුේ 07 ට අදහර 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට ව ණඹ වලේඹ රු. 

බිලිඹන 332 ක් ව අතය, බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේය වලේඹ රු. බිලිඹන 487 ක් 

අඩුවන් ිණුමේත ය තිබුණි. ඒ අනු, 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට වනොපිඹව මුළු 

යහජ්ය ණඹ ප්රභහණඹ රු. බිලිඹන 9,613 ක් වී 

තිබුණි. 

 

යජ්වේ මුළු වනොපිඹව ණඹ වලේඹද 

ඇතුශත් භහවරෝචිත ර්ඹ අහනඹට 

මුළු ඵළයේ ටිනහභ රු.බිලිඹන 9,864 ක් 

ව අතය, එඹ රු. බිලිඹන 11,839 ක් ව 2016 

ර්වේ ඇසතවේන්තුත දශ වේශීඹ 

ි.සඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 83.32 ක් විඹ. 

එවේභ, එඹ ඉකුත් ර්වේ ිනඹඹට 79.68 ක් 

ව ප්රතිලතඹ භ ළඳීවේදී ිනඹඹට 3.64  

ළඩිවීභකි. 2013 අං 15 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීේ) (ංවලෝධන) 

ඳනතින් ංවලෝධිත 2003 අං 3 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීේ) ඳනවත් 2(ආ) 

න්තිඹ ප්රහය 2013 ජ්නහරි 01 දින 

ආයේබ න මුදල් ර්වේ ිනට  යජ්වේ මුළු 

ඵළයභ ඒ ඒ මුදල් ර්වේ 

ඇසතවේන්තුත දශ වේශීඹ ි.සඳහදිතවඹන් 
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ිනඹඹට 80 ක් වනොඉක්භවිඹ යුතු වුද, 

භහවරෝචිත ර්වේදී මරය ශභනහයණ 

(කීේ) ඳනවත් වන් එභ උඳරිභ 

ඵළයේ සීභහ ඉක්භහ තිබණි. විසතය ගු 

09 හි දළක්වේ.  

 

 

ඵළයකම්  වදළේඵර් 31 දිනට ඵළයේර 
ටිනහභ* 

2015 

රු.බිලිඹන 

2016 

රු.බිලිඹන 

ඵළංකු අයියහ 198 168 

භව ඵළංකු අත්තිකහයම් 151 83 

යහජය ණඹ 7,685 8,794 

මූරය ප්රකහලන තුශ ගිණුම්ගත ගනොකශ ඵළයකම්:   

- ගලේ ඳත්රගඹන් පිටත ගිණුම් තඵන විගේල 

ණඹ 

338 332 

- බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය ගලේඹ අඩුගන් 

ගිණුම්ගතරීමභ 

509 487 

- බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් ගලේඹ අඩුගන් 

ගිණුම්ගත රීමභ 

30 - 

දාළු ඵළයකභ 8,911 9,864 

දශ ගේශිඹ නිසඳහදිතඹ 11,183 11,839 

දාළු ඵළයකභ ඇසතගම්න්තුගත දශ ගේශිඹ 

නිසඳහදිතගඹන් ප්රතිලතඹක් ගර 

 
79.68 

 
83.32 

*භවහ බහණ්ඩහගහයගේ ඇඳකය භත යහජය යහඳහය විසින් රඵහගගන තිබ ණඹ වහ ඵළංකු ගත 

රඵහදී තිබ රු. මිලිඹන 563,337 ක් ව ඇඳකයර ටිනහකභ ඉවත ඵළයකම්ර ඇතුශත් කය 

ගනොතිබුජ. 

 
ගු 09 – 2015 වහ 2016 ර්රට අදහශ ජ්නයජ්වේ ඵළයේ 
මරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මුරය ප්රහලන 2016 
 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට මුළු යහජ්ය ණඹ, 

භධය හර්ෂි ජ්නවනඹ භ ළඳීවේදී 

ඒපුේර ණඹ ප්රභහණඹ රු. 417,865 ක් ව 

අතය, එඹ ඉකුත් ර්වේ ඒපුේර ණඹ 

ප්රභහණඹ ව රු. 373,462 ට හවප්ත ක් රු. 

44,403 කින් ළඩිවී තිබුණි 

 

භහවරෝචිත ර්වේ යහජ්ය ආදහඹභ ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් රු. බිලිඹන 305 කින් 

එනේ ිනඹඹට 21.9 කින් ළඩිවී තිබුණද, එභ 

මුළු යහජ්ය ආදහඹභ ර්ඹ තුශ වවිඹ යුතු 

මුළු ණඹ හරි වහ ණඹ වඳොලිවඹන් ිනඹඹට 

60.1 ක් ි.යවුල් කිරීභ වහ ඳභණක් 

ප්රභහණත් වී තිබුණි. ඒ අනු, රු. බිලිඹන 

1,129 ක් එනේ ිනඹඹට 39.9 ක් ි.යවුල් 

කිරීභ වහ භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ වේශීඹ 

වහ විවේශීඹ ලවඹන් රඵහත් ණඹ වඹොදහ 

ළනීභට ිනදුවී තිබුණි. එවේභ, ර්වේ ණඹ 

හරි වහ වඳොීය වවීේ යහජ්ය ආදහඹවභන් 

ිනඹඹට 166.4 ක් ව අතය, ඉකුත් ර්වේදී 

එඹ යහජ්ය ආදහඹවභන් ිනඹඹට 213.7 ක් විඹ. 

විසතය ගු 10 හි දළක්වේ.  

 

 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 83 

 

විසතයඹ  2011 

රු.බිලිඹන 

2012 

රු.බිලිඹන 

2013 

රු.බිලිඹන 

2014 

රු.බිලිඹන 

2015 

රු.බිලිඹන 

2016 

රු.බිලිඹන 

යහජය ආදහඹභ 943 997 1,066 1,128 1,394 1,699 

ණඹ හරික වහ ගඳොීය 

ගගවීභර එකතු 

 
1,917 

 
2,542 

 
2,255 

 
2,136 

 
2,979 

 
2,828 

ණඹ හරික වහ ගඳොීය 

ගගවීභර එකතු 

යහජය ආදහඹගම් 

ප්රතිලතඹක් ගර 

 
 
 

203.29 

 
 
 

254.96 

 
 
 

211.54 

 
 
 

189.36 

 
 
 

213.70 

 
 
 

166.45 

 
ගු 10 යහජ්ය ණඹ හරි වහ වඳොීය වවිභට යහජ්ය ආදහඹභ ප්රභහණත් වනොවිභ 
මරහශ්රඹ - ජ්නයජ්වේ මරය ප්රහලන 
 

ඵදු වන ව ඵදු අත්වළමභ 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණර දී අනහයණඹ 

ව ඳරිදි, 2016 ර්වේදී යහජ්ය ව 

වඳෞේලි ආඹතන විිනන් ආනඹන ය 

තිබුුම බහණ්ඩ භත රු.මිලිඹන 44,639 ක් ද , 

විවිධ ඳහර්ලඹන් වහ වනදහයී ඵදු ඳදනභ 

භත රඵහ දී ඇති හවන ආනඹන ඵරඳත්ර 

වනුවන් රු.මිලිඹන 6,619 ක් ද, විවේල 

වශ ිණවිසුේ 4 ක් භත රු.මිලිඹන 6,975 ක් 

ද ව ශ්රී රංහවේ පිහිටි විවේල දත භණ්ඩර 

වනුවන් රු.මිලිඹන 23,084 ක් ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 81,317  ඵදු 

වනඹන් ශ්රී රංහ යජ්ඹ විිනන් රඵහ දී 

තිබුණි.  

ශ්රී රංකහ ගර්ුව  

ශ්රී රංහ වර්ගුවේ ආදහඹේ එතු කිරිභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදුශ ි.ඹළදි විණන 

ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ වු විණන 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට ශ්රී රංහ 

වර්ගු වත රළබිඹ යුතු ඳළති හිඟ ඵදු 

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 21,316 ක් වර 

හර්තහ ය තිබුුම අතය එභ හිඟ ඵදු 

ආදහඹමින් ිනඹඹට 85  ඳභණ 

ප්රභහණඹක්  2015 ර්ඹ වවෝ ඊට වඳය 

ර්රට අදහශ හිඟ ඵදු ආදහඹේ විඹ. 

එවේභ වභභ හිඟ ඵදු ආදහඹමින් 

රු.මිලිඹන 15,644 ක් වවත් ිනඹඹට 73 

ක් යජ්වේ ප්රතිඳහදන භත ක්රිඹහත්භ න 

යහජ්ය ආඹතන 9 කින් රළබිඹ යුතු 

තිබුණි. ි.ඹමිත ඳරිදි ප්රතිඳහදන 

රඵහවන අදහශ හිඟ ඵදු ි.යවුල් කිරීභට 

ටයුතු ය වනොතිබුුම අතය  විවිධ 

වර්ගු ළයදි වහ ඳනහ ඇති 

දණ්ඩනලින් රු.මිලිඹන 945 ක් 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට රළබිඹ යුතු තිබුණි. 

එභ හිඟ දණ්ඩන ආදහඹේ තුශ ර් 5 

ට ඩහ ඳළයණි හිඟ ඵදු ආදහඹේ 

ඇතුශත් තිබුණි.   

 

 ටුනහඹ ජ්හතයන්තය ගුන් 

වතොටුඳවල් භගී ඳර්ඹන්තඹ වයවහ 

නීතයනුකර වනොන අයුරින් හණිජ්භඹ 

සරඳවේ බහණ්ඩ ආනඹනඹ ඵහුර ිනදු 

න අතය එභ බහණ්ඩ වහ විධිභත් 

ක්රභවේදඹක් අනු යජ්ඹට අඹ විඹ යුතු 

ඵදු ආදහඹේ අඹ ය ළනීභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි. 2016 ර්වේ දී ගුන් 

භගීන් 60 වදවනකු ඳභණක් අසථහ 

1,533  දී හණිජ්භඹ සරඳවේ 

බහණ්ඩ ආනඹනඹ ය තිබුුම ඵ ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්හරදී අනහයණඹ විඹ. 

එවේ ආනඹනඹ යනු රඵන හරි, 

ල්හර් ව වනත් ඇඳුේ ර් 

වහත්, වනත් කුඩහ ප්රභහණවේ 

ටිනහමින් ළඩි බහණ්ඩ වහත්, 

පිළිත වළකි ඉන්වොිනිනඹක් වවෝ 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුුම අසථහ 
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අනහයණඹ විඹ. එවේ ආනඹනඹ යනු 

රඵන බහණ්ඩර ටිනහභ තක්වේරු 

කිරීවේ විධිභත් ක්රභවේදඹක් අනුභනඹ 

ය වනොතිබුණි. එවේභ ි.රධහරීන් 

විිනන් ඳරික්හට රක් යන භන් භළු 

පිළිඵ වනත් අබයන්තය 

ඳරික්හක්ද ිනදු වනොන ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

 ගුන් වතොටුඳවල් පිහිටුහ ඇති තීරු ඵදු 

ි.දවස වශළල්ර අවරවියණ 

බහණ්ඩර මිර ි.ඹහභනඹ කිරීභ වහ 

සුදුසු ක්රභවේදඹක් කියුතු 

ඳහර්ලඹන් විිනන් වඳුන්හ දී වනොතිබුණි. 

ඒ වවේතුවන් අවරවිළල් 

හිමිරුන්වේ අබ්රභතඹ ඳරිදි 

බහණ්ඩර මිර තීයණඹ ය ඇති ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ. වභභ වශළල්ර 

අවරවියණ බහණ්ඩ වහ තීරු ඵදු අඹ 

කිරීභ අත්වළරීභ වවේතුවන් යජ්ඹ විිනන් 

විලහර ඵදු අරහබඹක් රළබු ද, එභ 

වනඹ ගුන් භගීන් වත රළබී තිබුුම 

ඵ තවවුරු ය ළනීවේ විධිභත් 

ක්රභවේදඹක් වනොතිබුණි.   

 

 ශ්රී රංහට ආනඹනඹ යනු රඵන 

බහණ්ඩ ි.ඹමිත ප්රමිතීන්ට අනුකර 

ඳතී ද ඹන්න තවවුරු ය ළනීභ වහ 

ශ්රී රංහ වර්ගු විිනන් ඒ වහ කි 

යුතු ආඹතනඹන්වේ වහඹ රඵහත 

යුතු තිබුණි. එභ ආඹතනඹන්වේ 

වති රළවඵනවතක් අදහශ බහණ්ඩ 

වඳෞේලි ඇඳය භත 

ආනඹනරුන්වේ ඳරිශ්ර වත මුදහ 

වළවයන නමුත්, එභ බහණ්ඩ වශඳරට 

ි.කුත් වනොශ යුතුඹ. එවවත් එවේ 

වඳෞේලි ඇඳය භත ි.දවස යන 

බහණ්ඩ පිළිඵ ශ්රී රංහ වර්ගුවේ 

අධීක්ණඹ තුටුදහඹ භට්ටභ 

වනොතිබුණි. වභවේ බහණ්ඩ ි.දවස ය 

ඇති අසථහ 1,200 කින් 937 ක්භ 

ේඵන්ධවඹන් ශ්රී රංහ වර්ගුවේ 

අධීක්ණඹක් ිනදු  ය වනොතිබුුම ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ. ලින් රඵහත් 

වඳෞේලි ඇඳය ි.යවුල් ය 

වනොතිබිඹදී නළත වඳෞේලි ඇඳය 

භත බහණ්ඩ ි.දවස ය ඇති අසථහ ද 

ි.රීක්ණඹ විඹ. 

 

 වොශම යහඹ, ටුණහඹ ගුන් 

වතොටුඳශ ව යහජ්ය හණිජ් විවිධ 

නීතිත ංසථහ ඹන සථහනර පිහිටුහ 

ඇති තීරු ඵදු ි.දවස විවේශීඹ භත්ඳළන් 

අවරවිළල්ර ටයුතු පිළිඵ 

කියුතු ඳහර්ලඹන්වේ ප්රභහණත් 

අධීක්ණඹක් ිනදු ය වනොතිබුුම 

අසථහ ි.රීක්ණඹ විඹ. වේ වවේතුවන් 

තීරු ඵදු යහිත විවේල භත්ඳළන් 

වශඳශට ඳළමිීමභත් ඒ තුළින් වේශීඹ 

භත්ඳළන් භත යජ්ඹට අඹ විඹ යුතු ඵදු 

ආදහඹභට ිනදු න ඵරඳෆභත් පිළිඵ 

විණනඹ විිනන් වඳන්හ දී තිබුණ ද 

තත්ත්ඹ ි.ළයදි කිරීභ වහ විධිභත් 

පිඹය වන තිබුුම ඵ විණනවේදී 

තවවුරු වී වනොතිබුණි.  

 

 ශ්රී රංහට ආනඹනඹ යනු රඵන 

බහණ්ඩ ඇතුශත් ඵවහලුේ විධිභත් 

ඳරික්හට රක් වනොන ඵ ඉකුත් 

විණන හර්තහලින් වඳන්හ දී තිබුණි. 

ආනඹි. බහණ්ඩ ඇතුශත් ඵවහලුේ 

ළඹුරු ඳරික්හට රක් වනොවීභ 

වවේතුවන්, 

 

- නීති විවයෝධි භත් කුඩු ළි. 

ආනඹනඹන් ිනදු කිරීභ, 

- ප්රහල වනොශ බහණ්ඩ ආනඹනඹ 

කිරීභ තුළින් ඵදු ංනහ ිනදු කිරීභ, 

- ප්රහල ශ ප්රභහණඹට ඩහ ළඩි 

ප්රභහණඹකින් බහණ්ඩ ආනඹනඹ ය 

වර්ගු ඵදු ංනහ කිරීභ, 

- ළයදි ර්ගීයණ අංඹන් ඹටවත් 

බහණ්ඩ ආනඹනඹ ය ඵදු 

අක්රමිතහර ි.යත වීභ, 
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- ප්රහල ශ බහණ්ඩ වනුට වනත් 

බහණ්ඩ අනඹනඹ කිරීභ, 

-  ි.ඹමිත ප්රමිතිවඹන් වතොය බහණ්ඩ 

ආනඹනඹ කිරීභ, 

- බහණ්ඩර ඳළතිඹ යුතු උඳහං 

අඩුවන් වවෝ ළඩිවඹන් වඹොදහ 

බහණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීභ, 

 

ඹනහදී වර්ගු ළයදි ණනහක් ිනදු යන 

ඵ වර්ගු ි.රධහරීන්වේ විභර්ලන 

තුළින්භ තවවුරු වී ඇත. එභි.හ දළනට 

ඳත්නහ ඳරීක්ණ ක්රභවේදඹ ඩහත් 

විධිභත් විඹ යුතු ඵ වඳන්හ දිඹ යුතු 

වේ. 

නළේ ඵඩු ඳරීක්ණ ටයුතු වහ 

ප්රභහණත් හර්ඹ භණ්ඩරඹක් අනුයුක්ත 

ය වනොතිබුුම අතය 2016 ර්වේ දී 

ආනඹි. බහණ්ඩ ඇතුශත් ඵවහලුේ 

203,712 ක් ඳරික්හ කිරීභ වහ අදහශ 

අංල වත අනුයුක්ත ය තිබුුම 

ි.රධහරීන් ංයහ 101 ක් වී තිබුණි.  

ගේශීඹ ආදහඹම් ගදඳහර්තගම්න්තු 

වේශිඹ ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තුවේ ආදහඹේ 

එතු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ වු 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

 ඵදු රුන්වන් අඹ විඹ යුතු ඳතින 

හිඟ ඵදු මුදල් හීයන ි.යවුල් ය 

ළනීභ වහ විධිභත් ක්රභවේදඹක් 

අනුභනඹ වනොකිරීභ වවේතුවන් 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට අඹ විඹ යුතු 

ඳළති හිඟ ඵදු ආදහඹභ රු.මිලිඹන 

295,296 ක් වී තිබුණි. විණනඹට රඵහ 

දුන් වතොයතුරු අනු, වභභ හිඟ ඵදු 

මුදල්ලින් ඵදු අබ්රඹහනනහ වහ 

අධියණභඹ ටයුතු  ිනදු වනොන රු. 

මිලිඹන 85,708 ක් ඩිනමින් ි.යවුල් 

ය ළනීවේ වළකිඹහ ඳළතිඹද, එඹද 

ි.යවුල් ය වනොතිබුණි. 

 එතු කිරීවේ අඹ භත ඵදු ව ජ්හතිඹ 

වොඩනළගීවේ ඵදු ේඵන්ධවඹන් ඵදු 

රුන් විිනන් ඉදිරිඳත් ශ ඵදු හර්තහ 

භත  මුදල් වහ වනොතිබුණ 

අසථහරදී  ඳරිණ ඳේධතිඹ 

ඇසුරින් සඹංක්රීඹ තක්වේරු හර්තහ 

ි.කුත් ය හිඟ ඵදු වර හර්තහ 

කිරීභත්, දඩ මුදල් ණනඹ කිරීවේත් 

ක්රභවේදඹක් 2012 භහර්තු 31 දින දක්හ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුුම අතය 2012 අවප්රේල් 01 දින ිනට 

එභ ක්රභවේදඹ නතය ය තිබුණි. ඒ 

වවේතුවන් එතු ශ අඹ භත ඵේදට 

ව ජ්හතිඹ වොඩනළගීවේ ඵේදට අදහශ 

2012 අවප්රේල් 01 දින ිනට 2015 

වදළේඵර් 31 දින දක්හ ව ඵදු හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ ඵදුරුන් විිනන් 

ඉදිරිඳත් ශ එතු රු.මිලිඹන 15,283 

 ඵදු හර්තහ වහ මුදල් වහ 

වනොතිබුණි. ඊට අදහශ තක්වේරු 

හර්තහ ි.කුත් වී වනොතිබුණි. ඒ අනු 

වභභ හිඟ ඵදු මුදර වහ ඒ භත ණනඹ 

ශ  රු.මිලිඹන 9,238  දඩ මුදරක්ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 24,521  

හිඟ වලේඹක්  2016 වදළේඵර් 31 

දිනටත් වදඳහර්තවේන්තු විිනන් අඹ ය 

වන වනොතිබුුම අතය එඹ හිඟ ඵදු 

වර හර්තහ කිරීභට වවෝ 

වදඳහර්තවේන්තු ටයුතු ය 

වනොතිබුණි.  

 

 වදඳහර්තවේන්තුවේ ි.රධහරීන්ට 

හර්ෂි ළපිරිඹ යුතු අතිවර් ඵදු රැස 

කිරීවේ ඉරක් රඵහ දී තිබුණද ඇතළේ 

ි.රධහරීන් අදහශ ඉරක් පුයහ 

වනොතිබුුම ඵ අදහශ හර්තහ අනු 

තවවුරු විඹ. වභභ ඉරක්ඹන් 

වදඳහර්තවේන්තුවේ දිරි දීභනහ වඹෝජ්නහ 

ක්රභඹ  වහ ද ප්රධහන ලවඹන් ඳහද 

ය වන තිබුණි. 2014 , 2015 ව 

2016 ර්රට අදහශ ිනදු යන රද 

ි.ඹළදි  විණන ඳරික්හවේදී එවේ 
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ේපර්ණ වනොශ ඉරක්ර 

ටිනහභ වවත් අතිවර් ඵදු වර 

යහජ්ය ආදහඹභට එතු වනොව මුදර 

රු.මිලිඹන 4,652 ක් විඹ. වවේ වුද 

ි.රධහරීන් දිරි දීභනහ රඵහ ළනීවේදී 

වභභ ඉරක් ේපර්ණ ය තිබුුම ඵ 

හර්තහ ය දිරි දීභනහ ද රඵහ වන 

තිබුණි.  

 

 වේශීඹ ආදහඹේ ඳනවත් විධිවිධහන 

ප්රහය ඳළවළය වරින රද ඵදු මුදල්, 

භවවේසත්රහත්යවඹකුවේ තීයණඹ භත 

ඳභණක් හරි ලවඹන් අඹ ය 

ළනීවේ වළකිඹහ ඇත. එවවත් ඊට 

ඳටවළි. වේශීඹ ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ අංල  වහ  ප්රහවේශීඹ 

හර්ඹහර 35 ක් විිනන් 2016 භළින භහඹ 

න විට රු.මිලිඹන 8,914  හිඟ  ඵදු 

මුදල් හරි ලවඹන් වවීභ වහ ඵදු 

රුන් 918 වදවනකුට ඉඩ රහ දී 

තිබුණි. වභවේ යහේ ඹ ආදහඹභ හීයන 

එක් රැස වනොකිරීභ යහජ්ය ආදහඹේ 

ශභනහයණඹට අහිතය වර 

ඵරඳහ තිබුණි.     

 

 ඵදු රුන් විිනන් වේශීඹ ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තුට රඵහ වදනු රඵන 

වනක්ඳත් අරුවීවේ ප්රණතහ 

හර්ෂි ඉවශ ඹමින්  ඳළතිඹද  එඹ 

ි.ළයදි කිරීභට ප්රභහණත් ක්රිඹහභහර් 

වන වනොතිබුණ අතය අරු ව 

වනක්ඳත් වහ මුදල් අඹ ය 

ළනීවේදීද භන්දහමී සරඳවඹන් 

ටයුතු ය තිබුුම අසථහ ි.රීක්ණඹ 

විඹ. 2016 වදළේඵර් 31 න දින න 

විට එවර අරු වී ඳළති වනක්ඳත් 

ංයහ 5,936 ක් ව අතය ඒහවේ 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 1,976 ක් වී 

තිබුණි. 

 

 වදඳහර්තවේන්තු තුශ නීති අංලඹක් 

වනභභ සථහපිත ඳළතිඹද, එභ අංලඹ 

භඟින් ප්රධහන හර්ඹහරවේ වහ ප්රහවේශීඹ 

හර්ඹහරර ඳතින හිඟ ඵදුරට අදහශ 

නඩු පිළිඵ ේඵන්ධීයණඹක් ිනදු 

කිරීභ වහ ප්රභහණත් පිඹයක් වන 

වනොතිබුණි.  වේ වවේතුවන් ඳයහ ඇති 

ඇතළේ නඩු විධිභත් ක්රභවේදඹන් 

අනුභනඹ ය ඳයහ ඇති ඒහ දළින 

තවවුරු ය ළනීභට ප්රභහණත් හක්ෂි 

නීති අංලවේ වනොතිබුණි. තද, ප්රහවේශීඹ 

හර්ඹහර විිනන් ඳයහ ඇති ඵ හර්තහ 

ය තිබුුම ඇතළේ නඩු තථය ලවඹන්භ 

ඳළර නඩු ඵ තවවුරු කිරීභට 

ප්රභහණත් හක්ෂි නීති අංලවේ 

වනොතිබුණි.  එභ නඩු ේඵන්ධවඹන් 

රඵහ දී තිබුුම නඩු තීන්දු අනු, හිඟ ඵදු 

මුදල් ි.ඹභහනුකර අදහශ ඳහර්ලඹන් 

විිනන් වන්වන් ද ඹන්න පිළිඵ ඳසු 

විඳයේ ටයුතු ද නීති අංලඹ විිනන් 

වභවවඹහ වනොතිබුණි. රඵහත වළකි ව 

වතොයතුරු අනු, එවේ ඳයහ ඇති නඩු 

413 ට අදහශ ඳභණක් අඹ විඹ යුතු 

ඳළති හිඟ ඵදු මුදල් ප්රභහණඹ රු.මිලිඹන 

1,771 ක් වී තිබුණි. 

 

 වදඳහර්තවේන්තු වත රළවඵන ඵදු 

අබ්රඹහනනහ ේඵන්ධවඹන් ඩිනේ 

පිඹය වනොළනීභ ි.හ යජ්ඹට රළබිඹ 

යුතු ඵදු ආදහඹේ හීයන වනොරළවඵන 

ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. ඒ අනු, 

වදඳහර්තවේන්තු ඹටවත් ඇති භවහ 

ඳරිභහණ ඵදු වන්නන්වේ අංල 6 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ ි.ඹළදි විණන 

ඳරික්හවේ දී 2012/13  ර්වේ ිනට  

2014/15 ර්ඹ දක්හ ව තක්වේරු ර් 

3 ට අදහශ රළබී තිබුුම  ඵදු 

අබ්රඹහනනහ 594 කින් 9 ක් ඳභණක් විහ 

ඇති ඵ හර්තහවී තිබුණි. රඵහත වළකි 

ව වතොයතුරු අනු රළබී ඇති 

අබ්රඹහනනහර ටිනහභ රු.මිලිඹන 

53,804 ක් ව අතය විහ තිබුුම 

අබ්රඹහනනහර ටිනහභ රු.මිලිඹන 67 

ක් වී තිබුණි. 
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 ඳහර්ලිවේන්තු භිණන් නීතිත ය ඇති 

ඇතළේ අණ ඳනත්ර විධිවිධහන 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ  අලය පිඹය 

වනොළනීභ ි.හ යජ්ඹට හීයන රළබිඹ 

යුතු ඵදු මුදල් අහිමි වීභක් වවෝ ප්රභහද 

වීභක් ිනදු න අසථහ ඳළළතුණි. ඒ 

අනු, 2015 අං 10 දයන මුදල් ඳනත 

ප්රහය ළිනවනෝ යහඳහයඹ වනුවන් 

අඹ විඹ යුතු ඳළති රු.මිලිඹන 3,490  

ඵදු ආදහඹභක් වනොරළබී ඳළති අතය 

විධිවිධහන ප්රහය අඹ ශ යුතු භන්දිය 

ඵේද වහ අලය නීති හ 

වනොතිබුණි. 

 

 යහජ්ය ආදහඹේ ශභනහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන්  හර්ෂි ඉදිරිඳත් 

යන අඹළඹ වඹෝජ්නහ ේඵන්ධවඹන් 

වදඳහර්තවේන්තුවේ භළදිවත්වීභ 

ප්රභහණත් භට්ටභ වනොතිබුණි. 2016 

ර්වේ දී යහජ්ය ආදහඹභ ර්ධනඹ ය 

ළනීභ වහ වේශීඹ ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තු ේඵන්ධවඹන් 

අඹළඹ වඹෝජ්නහ 18 ක් ඉදිරිඳත් 

තිබුණද, එිනන් ක්රිඹහත්භ භට්ටභ 

වඹෝජ්නහ 4 ක් ඳභණක් ඳළළතුණි.  ඒ 

අනු, වඹෝජිත ආදහඹේ ඉරක් පුයහ 

ළනීවේ දී හර්ෂි අඹළඹ වඹෝජ්නහ 

භඟින් ප්රභහණත් දහඹත්ඹක් ිනදු වී 

වනොතිබුණි. 

 

සුයහ ඵදු ගදඳහර්තගම්න්තු 

සුයහඵදු වදඳහර්තවේන්තුවේ ආදහඹේ එතු 

කිරිභ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ වු 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

 ශ්රී රංහ තුර ළය භත්ඳළන් 

ඳරිවබෝජ්නඹ කිරීභ අෛධයූභත් කිරීභ 

වහ යජ්ඹ විිනන් භත්ඳළන් භත ඉවශ 

ඵදු අනුඳහතඹන් ඳනහ තිබුණද, රඵහ 

ත වළකි ව වතොයතුරු අනු ළය 

භත්ඳළන් ි.සඳහදනඹ වහ ඳරිවබෝජ්නඹ 

අණ්ඩ ඉවශ ඹමින් ඳතින ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ. ඒ අනු 2014 ර්වේ 

ීයටර් මිලිඹන 43.9 ක් ඳළති ළය 

භත්ඳළන් ි.සඳහදනඹ 2015 ර්වේ දී 

ීයටර් මිලිඹන 51.8 ක් දක්හ ද, නළත 

එඹ 2016 ර්වේ දී ීයටර් මිලිඹන 55.5 

දක්හ ද ළඩි වී තිබුණි. එවේභ 2015 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 105,263 ක් 

ඳළති සුයහ ඵදු ආදහඹභ 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 120,238 ක් දක්හ ළඩි වී 

තිබුණි. වවේ වුද 2011 ර්වේ ිනට 

2016 ර්ඹ දක්හ ළය භත්ඳළන්රට 

අඹ යන ඵදු අනුඳහත ඉතහ සීඝ්රවර 

ඉවශ නංහ තිබිඹදී භත්ඳළන් 

ඳරිවබෝජ්නවේ ඉවශ ඹහභක් හර්තහවීභට 

ඵරඳහ ඇති වවේතු පිළිඵ ප්රභහණත් 

විභර්ලනඹක් වදඳහර්තවේන්තුවන් ිනදු 

ය වනොතිබුණි. 

 

 සුයහ ඵදු වදඳහර්තවේන්තුවේ 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට ඉදිරිඳත් යන රද 

හිඟ ආදහඹේ හර්තහ අනු අඹ විඹ යුතු 

ප්රභහද හසතු හිත මුළු හිඟ ඵදු ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 2,545 ක් වී තිබුණි. එභ හිඟ 

ඵදු ආදහඹමින් ිනඹඹට 57 ක්භ අවුරුදු 5 

ට ළඩි හරඹ ිනට ඳළත එන හිඟ ඵදු 

ආදහඹේවී තිබුණි. 

 

 ඳවසුවන් වහ ි.ළයදි සුයහ ඵදු ආදහඹභ 

එතු කිරීභට වහ ිණුමේ ත කිරීභට 

සුදුසු ඳරිණ ජ්හර ඳේධතිඹක් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. 

 

 වදඳහර්තවේන්තු විිනන් භත්ඳළන් 

අඳනඹනවේ දී රඵහ වදනු රඵන 

අඳනඹන ඵදු ප්රතිදහන රඵහදීභ වහ 

ඳදනේ ය නු රඵන්වන් අඳනඹනරු 

විිනන් ඉදිරිඳත් යනු රඵන වර්ගු 

ලිඹකිඹවිලි ඳභණි. වේ අනු තය 

ලවඹන්භ අඳනඹනඹ ශ ප්රභහණඹ 
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තවවුරු ය ළනීභ වහ ක්රභවේදඹක් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් ස ය 

වනො තිබුණි. 

 

 1999 අං 8 දයන දුේවොශ ඵදු ඳනවත් 

2 ළි. න්තිඹට අනු, ශ්රී රංහවේ 

ි.සඳහදනඹ යනු රඵන ෆභ 

ිනරැට්ටුක්භ, සුරුට්ටුක්භ, බීඩිඹක්භ 

වහ ෆභ ඳිනප්ත ඳ දුේ වොශ 

කිවරෝග්රෆභඹක් වහභ ළට් ඳත්රවේ 

ඳශ යනු රඵන ි.ඹභඹන් භඟින් 

අභහතයයඹහ විිනන් ි.ඹභ යනු රඵන 

ඒ ඒ අනු ප්රභහණ අනු ව ඵේදක් ඳනහ 

අඹ යනු රළබිඹ යුතු තිබුණි. 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් දුේවොශ ඵේද 

අඹ යනු රඵන්වන් ිනරැට් වහ 

ඳභණක් විඹ. වේ අනු 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් දුේ වොශ ඵදු 

ඳනතට අනුකර ටයුතු  ය 

වනොතිබුුම ඵ විණනවේ දි 

ි.රීක්ණඹ විඹ.    

 

 බීඩි ි.සඳහදනඹ වහ ආනඹනඹ යනු 

රඵන බීඩි වොශ ර්වේ ි.ළයදිතහ 

තවවුරු ය ළනීභටද ක්රභවේදඹක් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් ස ය 

වනොතිබුණි. 

 

 ිනරැට් අඳනඹනඹ වහ ව ඵරඳත්ර 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ි.කුත් යනු 

රඵන අතය අඳනඹනඹ ශ ඵට 

හර්තහ ය ඇති ප්රභහණඹ තය ලවඹන් 

අඳනඹනඹ ය තිබුුම ඵ තවවුරු ය 

ළනීභට ක්රභවේදඹක් වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත් ස ය වනොතිබුණි.  

 

 භත්ඳළන් ි.සඳහදන භහේරට 

අනුයුක්ත ය ඇති ි.රධහරීන් භඟින් ිනදු 

යනු රඵන ආදහඹේ රැස කිරීවේ හර්ඹ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ි.රධහරීන් විිනන් 

අණ්ඩ වෝදිින ඳරික්හට රක් ය 

වනොතිබුණි. 

 

ගභ ටර් යථ ප්රහවන ගදඳහර්තගම්න්තු 

වභෝටර් යථ ප්රහවන වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ආදහඹේ එතු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ 

වු විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දක්හ ඇත.  

 වදඳහර්තවේන්තුවේ ර්තභහන ඳරිණ 

ඳේධතිඹ පිළිඵ වඳෞේලි භහභක් 

විිනන් ිනදු ශ අධයනඹකින් අනතුරු ඊ 

වභෝටරින් යහඳෘතිඹ පිළිඵ මලි 

වඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් ය තිබුුම අතය එඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 2009 ර්වේ 

ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ එතු 

රු.මිලිඹන 741  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. තද, 2012 ඔක්වතෝඵර් 18 

දිනළති අභහතය භණ්ඩර තීයණඹ භඟින් ද 

වභභ හර්ඹඹ වහ සුදුසු භහභක් 

විෘත තයහරී රංසු ක්රිඹහලිඹ ඹටවත් 

වතෝයහ ළනීභට අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණි.  

 

ඳරිණ ඳේධතිවේ ඳත්නහ දුර්රතහ 

භඟ වයහ ි.මින් විලහර ලවඹන් ිනදු 

න ළයදි, ංනහ වහ අක්රමිතහ 

ළශළක්වීභට/ අනහයණඹ ය ළනීභට 

වළකි න ඳරිදි නවීන තහක්ණඹ 

වඹොදහළනීභට අතයහලය වහ අි.හර්ඹ 

රුණක් වුත්, වේ ේඵන්ධවඹන් 

ප්රභහණත් වහ පිළිත වළකි 

හර්ඹහධනඹක් ශඟහ ය ළනීභට 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විටත් 

වදඳහර්තවේන්තු අවඳොවවොත් 

තිබුණි. වේ වවේතුවන් ඳත්නහ 

ඳරිණ ඳේධතිවේ වතොයතුරු හදය 

වර වනස කිරීභ, වර්ගු ටවන් ය 

වනස ය හදය ලිඹහඳදිංචි ිනදු කිරීභ 
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ඇතුළු විවිධ අක්රමි ක්රිඹහන් දිිණන් 

දිටභ ිනදු න ඵත්/ිනදු යන ඵත් 

එභඟින් විලහර ආදහඹභක් යජ්ඹට අහිමි 

න ඵත් ි.රීක්ණඹ විඹ. 

 

 වභෝටර් යථ ප්රහවන වදඳහර්තවේන්තුවේ 

රිඹදුරු ඵරඳත්ර මුද්රණඹ වහ BOT 

ඳදනභ ඹටවත් ර් 7  හරඹට 

2009 භහර්තු 27 දින ිනට ඵර 

ඳළළත්වන ඳරිදි වඳෞේලි 

වොන්ත්රහත්රුකුට ඳයහ තිබුණි. 

වොන්ත්රහත් ිණවිසුභ අනු එහි ටයුතු 

2016 භහර්තු 26 දින නළත 

වදඳහර්තවේන්තුට ඳයහ වන 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ඳත්හ වන 

ඹහ යුතු තිබුණි. නමුත් එවේ වනොය 

2016 භහර්තු 26 දින දක්හ හරඹ දීර්ක 

ය නළත එභ හරඹ  2017 භහර්තු 26 

දින ිනට 2018 භහර්තු 26 දින දක්හ දීර්ක 

ය තිබුණි. වේ ි.හ තහක්ණි 

දියුුම ි.හ ඇති න පිරිළඹ හිනඹ 

රිඹදුරු ඵරඳත්රරහබ්රූන්ට වනොරළවඵන 

ඵත්, යහජ්ය ආදහඹභට රළබිඹ යුතු 

ආදහඹභක්, වඳෞේලි ඳහර්ලඹන් 

විිනන් බ්රක්ති විදින ඵත් ි.රීක්ණඹ 

විඹ. වභභ ිණවිසුභ ඹටවත් 2016 ර්වේ 

රිඹදුරු ඵරඳත්ර මුද්රණඹ වහ ඳභණක් 

අදහශ වොන්ත්රහත්රුට රු.මිලිඹන 968 

ක් වහ තිබුණි. 

 

 වදඳහර්තවේන්තුවේ ලිඹහඳදිංචි 

හවනරට අං තවඩු මුද්රණඹට අදහශ 

වොන්ත්රහත්තු 2010 භළින 01 දින ිනට 

2015 අවප්රේල් 30 දින දක්හ පුේලි 

වොන්ත්රහත් භහභට පිරිනභහ තිබුණි. 

නමුත් 2015 අවප්රේල් 30 දිවනන් ඳසු 

නළත මිර ණන් ළහ ඒ වහ න 

වොන්ත්රහත්රුවකු වතෝයහ ත යුතු 

වුත්, එවේ වනොය ඳළයණි 

වොන්ත්රහත්රුවේ වේහ හරඹ 2015 

භළින 01 දින ිනට 2017 ඔක්වතෝඵර් 31 

දින දක්හ අසථහ කිහිඳඹ දී විටින් විට 

ඳළයණි මිරටභ දීර්ක ය තිබුණි.වේ ි.හ 

තහක්ණි දියුුම වවේතුවන් අඩු 

මිරට අං තවඩු මුද්රණඹ යහ 

ළනීවභන් ඇතිවන පිරිළඹ හිනඹ රඵහ 

ළනීවේ අසථහ හවන හිමිරුන්ට 

අහිමි වී තිබුණි. ර්තභහන 

වොන්ත්රහත්රු අඹ යන මිරට ඩහ 

එක් අං තවඩුක් වනුවන් රු.300 

ක් අඩුවන් අං තවඩු ළඳයීභට මිර 

ණන් ඉදිරිඳත් ය තිබුණි.    
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යහජය ආයක්හ 
 
ශ්රී රංහවේ වබෞමි අණ්ඩතහඹ වති 

කිරීභ ව ගුන්, මුහුදු වහ වොඩබිභ 

ආයක්හ ඳත්හ වනඹහභ වභභ 

ක්වේත්රවේ අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුණ 

ඉටු කිරීභ වහ ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ආයක් අභහතයංලඹ වහ ඒ ඹටවත් ව 

වදඳහර්තවේන්තු ඳවක් වහ යසථහපිත 

ආඹතන අටක් විිනන් ඉටු ශ යුතු ඇත.  

 

 ශ්රී රංහවේ වබෞමි අණ්ඩතහඹ වහ 

ජ්හති ආයක්හ වති කිරීභ. 

 ගුන්, මුහුදු ව වොඩබිභ ශහඳඹන්හි 

ආයක්හ ඳත්හ වන ඹහභ. 

 ජ්හති ආයක්හ වහ ේඵන්ධ 

ඳර්වේණ වහ ංර්ධන ටයුතු 

වභවවඹ විභ. 

 ශ්රී රංහවේ අබ්රභහනඹ වහ වප්රෞඩත්ඹ 

ඳත්හ වන ඹහභ වහ වහඹවිභ. 

 ආයක් ටයුතු ේඵන්ධ ළඩටවන් 

වහ යඳෘතීන් පිළිඵ ප්රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හ කිරීභ වහ 

අලය අසථහරදී වඳොලිිනඹ වත 

වහඹවීභ. 

 ජීවිත වහ වේඳශ ර ආයක්හ වති 

කිරීභ. 

 කුඩහ ප්රභහණවේ ිණි. අවි ි.ඹහභනඹ 

කිරීභ. 

 

ආයක් අභහතයහංලඹ ව ඒ ඹටවත් ව 

ආඹතන ේඵන්ධවඹන්, විණනවේදී 

ි.රීක්ණඹ ව රුුම ේපීණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දක්හ ඇත. 

 

ගිනි අවි ඵරඳත්ර අළුත් රීමභ  

 

1996 අං 22 දයන තුක්කු (ංවලෝධන) 

ඳනත ඹටවත් අඹයනු රඵන තුක්කු 

ඵරඳත්ර හසතු ේඵන්ධවඹන් 2000 

ර්වඹන් ඳසු කිිනදු ංවලෝධනඹක් ිනදුය 

වනොතිබණි. ිණි.අවි ඵරඳත්ර අළුත්ය 

වනොළනීභ වවේතුවන් උේතවී තිබුුම 

රු.මිලිඹන 1.26 ක් ව හිඟ ඵරඳත්ර ආදහඹභ ද 

ඇතුළු 2016 වදළේඵර් 31 දිනට මුළු හිඟ 

ආදහඹභ රු. මිලිඹන 2.58 ක්  වී තිබුණි. ිණි. 

අවි ව පුපුයණ ද්රය ේඵන්ධවඹන් 

ඳනත්ර දක්හ ඇති ි.ඹභඹන් අනු 

ආයක් අභහතයංලඹ විිනන් දළනට 

ක්රිඹහත්භ යනු රඵන ක්රිඹහහයේ 22 ක් 

ේඵන්ධවඹන් ේභත ය න්නහ රද 

අබයන්තය හර්ඹ ඳටිඳහටි ංග්රවඹන් වවෝ 

අබයන්තය නක්රවල් භඟින් විඹ බහය 

ි.රධහරීන් න්ි.වේදනඹ කිරීභ වහ 

විධිභත් ක්රභවේදඹක් අදහර අංල තුශ 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි.  

 

ජ්හති ආයක්හට වහ විවිධ භහජ් විවයෝධී 

ක්රිඹහ ේඵන්ධ ිනදුන ක්රිඹහහයේරට 

එවයහි අභහතයංලඹ ඹටවත් ව ආඹතනර 

ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරීභ  වහ 

ව හර්ඹඹන් 03 ක් වනුවන් න 

යහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ මුදල් 

වයගුරහින 66 වහ 69 භහරු කිරීේ භිණන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශදී රු. මිලිඹන 450  

 ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය ර්ඹ 

අහනඹ න විට ඉන්  දයහ තිබුම විඹදභ 

රු.මිලිඹන 244  ක් විඹ. තද, විවේල ප්රදහන 

වහ ප්රතිපර්ණඹ රවළකි විවේල ප්රදහන 

ඹටවත් ව වභරිටිනේ යහඳෘතිඹ වහ ව 

ප්රතිඳහදන ලින් රු. මිලිඹන 8.50 ක් මු.වය. 

66 භිණන් වභරිටිනේ ආයක් ධහරිතහ ළඩි 

දියුුම කිරීේ යහඳෘතිඹ නේ වනත් 

යහඳෘතිඹක් වහ භහරු යවන තිබුණ 

නමුත් භහවරෝචිත ර්ඹ තුශදී එභ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් කිිනදු විඹදභක් දයහ 

වනොතිබුණි. අඹළඹත යහඳෘතිඹ 

ප්රතිඳහදන, අලයතහඹකින් වතොය වනත් 

යහඳෘතිඹක් දවහ විධිභත් ළරසුභකින් 
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වතොය භහරු ය තිබුුම ඵ වේ අනු 

ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

ශ්රී රංකහ නහවික වදාදහ වහ අධි 

ප්රතිඳහදන ළරසීභ  

 

ශ්රී රංහ නහවි වමුදහ වහ ළඹ විඹඹන් 

37 ක් ඹටවත් රහ තිබුුම ශුේධ 

ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 10  ිනට ිනඹඹට 

100 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහණඹකින් 

ප්රතිඳහදන ඉතිරි ය තිබුණි. ඉන්දිඹහනු 

ආනඹන වහ අඳනඹන ඵළංකු ණඹක් භත 

2013 ර්වේදී පිරිළඹ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් මිලිඹන 133.10 ක් ව නවීන 

ර්වේ හය මුය ඹහත්රහ වදක් මිරදී 

ළනීභට ශ්රී රංහ නහවි වමුදහ ඉන්දිඹහනු 

භහභක් භඟ ිණවිසුභට එශම තිබුණි.  

ඹහත්රහ ි.සඳහදන භහභ වත ශ යුතු 

වවීේ වනුවන්  ශ්රී රංහ නහවි වමුදහ 

විිනන් රු.මිලිඹන 7,040  ප්රතිඳහදන අඹදුේ 

ය තිබුුම නමුත්, 2016 හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තුවන් එභ ළඹ විඹ ඹටවත් 

රු.මිලිඹන 8,145  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. ඒ අනු රහ තිබුුම 

ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 2,355  

ප්රතිඳහදන ඉතිරි වී තිබුණි.  

 

ශ්රී රංකහ ුවන් වදාදහ විසින් සිදුකශ 

ආගඹ ජනඹට ප්රතිරහබ 

 

ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහ තු වබෞති වහ 

භහන ේඳත් වභන්භ අයමුදල් උඳවඹෝිණ 

ය ි.මින් ගුන් වමුදහ තු වඳෞේලි 

ආඹතනඹක් ලවඹන් ඳත්හවන ඹනු 

රඵන වවලිටුර්ස භහභ 2010 ර්වේ 

ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ ය 7  හරඹක් 

තුර රු. මිලිඹන  43.7  රහබඹක් රඵහ 

ඇතත් ශ්රි රංහ ගුන් වමුදහ විිනන් ිනදුර 

ආවඹෝජ්නඹට ප්රතිරහබ ලවඹන් කිිනඳු 

රහබහංලඹක් ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහ වත 

රළබී  වනොතිබුණි. 

අබයන්තය අයදාදල් භගින් උත්ඳහදනඹ 

කයන ආදහඹම් 

 

2011 වනොළේඵර් 30 දිනළති  අං 852 දයන 

ගුන් වමුදහඳතිවේ වහ ගුන් වමුදහ 

ි.වඹෝවේ අං 5 වේදඹ අනු, ශ්රී රංහ 

ගුන් වමුදහ මරසථහනවේ විවිධ දවුරු වහ 

ඒර අබයන්තය අයමුදල් 97 ක් ආයේබ 

ය තිබුණි. වභභ අයමුදල්ර වභවවයුේ 

ටයුතු දවහ ව අයමුදල් භිණන් යනු 

රඵන රහබ උඳඹන යහඳෘති දවහ ශ්රී රංහ 

ගුන් වමුදහ තු වබෞති වහ භහන 

ේඳත් උඳවඹෝගී යවන තිබුණි. ශ්රී රංහ 

ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 149(අ) යසථහ 

අනු කිිනඹේ ලිඛිත නීතිඹක් ඹටවත් දක්හ 

වනොභළති, ජ්නයජ්ඹට රළවඵන ිනඹළු රළබීේ 

ඒහඵේධ අයමුදරට ඵළය ශ යුතු වුත්, එභ 

අයමුදල් භිණන් උත්ඳහදනඹ යන ආදහඹභ 

යහජ්ය ආදහඹභට එතු ය වනොතිබුණි. 

 

ර් ගජ න් ගකොතරහර ආයක්ක 

විලසවිදයහරඹ 

 

ර් වජ්ෝන් වොතරහර ආයක් 

විලසවිදයහරඹ වහ  ශික්ණ වයෝවර 

ඉදිකිරීභට ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ  ඵළංකුවන්  

රඵහ ත් ණඹ මුදර වනුවන් වඳොලිඹ 

වවීභ වහ 2014  ර්වේ  ිනට 2016  

ර්ඹ දක්හ රු. මිලිඹන 4,554.31  

ප්රතිඳහදන බහණ්ඩහහයවඹන් රඵහ දී තිබුුම 

අතය ඉන් රු.මිලිඹන 4,486.39 ක් ඒ 

වනුවන් ළඹ ය තිබුණි.  රඵහදී තිබුුම 

ප්රතිඳහදනවඹන් රු.මිලිඹන 67.92 ක් 

බහණ්ඩහහය අනුභළතිඹකින් වතොය 

විලසවිදයහරවේ  අවනකුත් ටයුතු වහ 

විඹදේ ය තිබුණි.  

 

ආයක්ක ගේහ ගගොඩනළගිල්ර ඉදිරීමභ 

 

ශ්රනහහයඹ, න්ි.වේදන වොඩනළිණල්ර, 

ආයක් වොඩනළිණල්ර වහ ත්රිවිධ වමුදහ 
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හභහජිඹන්වේ වන්හින වොඩනළිණලි 

ආදිවඹන් භන්විත ර් අඩි 4,700,000 

ක් වු භවල් 10 කින් යුතු වොඩනළිණලි 08 

කින් භන්විත අකුවර්වොඩ ප්රවේලවේ 

ඉදියමින් ඳතින ආයක් වේහ 

මරසථහනඹ වොඩනළිණල්ර න්නේධ වේහ 

ි.රධහරීන් 10,250 ට හර්ඹහර ඉඩ 

ඳවසුේ වහ 6,850 ට වන්හින ඳවසුේ 

ළඳිනභට අයමුුම යවන ළරළසුේ ය 

තිබුණි. වේ වහ ශ්රභ දහඹත්ඹ ත්රිවිධ 

වමුදහ ි.රධහරින් විිනන් ඳඹමින් ඳළතුණි. 

2012 ර්වේදී ටයුතු ආයේබ ය තිබුම 

වභභ ඉදිකිරීේ වහ රු.බිලිඹන 25  

ඇසතවේනතු ඳසු හීයන විඹ ඳථඹ 

ංවලෝධනඹ වීභ වවේතුවන් රු.බිලිඹන 

53.29 ක් දක්හ ළඩි ය තිබුණි. න 

පිරිළඹ ඇසතවේන්තු වහ අභහතය 

භණ්ඩර අනුභළතිඹ 2016 ඔක්වතෝේඵර් 04  

දින රළබී තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්හවේදී අනහයණඹ ව 

විණන ි.රීක්ණ හයහංල ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

 භහවරෝචිත ර්ඹ දවහ යහඳෘතිඹ 

වහ රහ තිබුුම රු.මිලිඹන 5,546  

ශුේධ ප්රතිඳහදනවඹන් රු.මිලිඹන 2,987 

ක් වවත්  ිනඹඹට 53  ප්රභහණඹක් 

ඳභණක්  උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. 

වවේ වතත්, 2016 වදළේඵර් 31 දින 

න විට රු.මිලිඹන 1,869 ඉදිරිඹට 

වන එන රද ඵළදීේ ඳළති ඵ යහඳෘති 

ශභනහයණ ඒඹ විිනන් හර්තහ 

ය තිබුණි. 

 

 යහඳෘතිවේ ප්රේඳහදන හර්ඹඹන් වහ 

රංසු ලිඹවිලි ස කිරීවේ ප්රභහදඹ, 

තහක්ණි ඇයීේ ටයුතුර ප්රභහදඹ 

වහ වොන්ත්රහත් ප්රදහනඹ කිරීවේ ප්රභහදඹ 

වවේතුවන් ප්රේඳහදන හර්ඹඹන් 21 ක් 

දින 244  ිනට දින 1081 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹකින් ප්රභහද වී තිබුණි. තද, 

කීේ හරඹ දීර්ක කිරීභට ිනදුවීභ 

වවේතුවන් ළඳයුේ වොන්ත්රහත්රුන් 

05 වදවනකු විිනන් හරඹ දීර්ක කිරීවේ 

ඉල්ීයේ වහ මිර උච්නහනනඹන් වහ 

රු.මිලිඹන 222.88  අතිවර් මුදරක් 

වහ ව ඉල්ීයේ ඉදිරිඳත් ය තිබුණි.  

 

පුේගර අනනයතහ ගල්කම් කහර්ඹහර 

ගගොඩනළගිල්ර 

  

භවල් 20 කින් භන්විත පුේර අනනයතහ 

වල්ේ හර්ඹහර වොඩනළිණල්ර 2012 ජුලි 

භහවේ ිනට ර් 03 කින් ඉදිකිරීේ ි.භ 

කිරීවේ ඳදනභ භත වොන්ත්රහත්තුක් 

ප්රදහනඹ ය තිබුණි. වේ වහ යහජ්ය ඵළංකු 

02 කින් වහ වඳෞේලි ඵළංකු 02 කින් 2015 

අවෝසතු භහවේ ිනට ර් 15 කින් ආඳසු 

වවීවේ ඳදනභ භත රු.මිලිඹන 7,550  

ණඹක් 2012 ර්වේදී රඵහවන තිබුණි.  

වභභ ඉදිකිරීේ ටයුතු 2015 ජුලි 31 දින  

න විට අන් ය තිබුණි. වේ ේඵන්ධ 

ිනදු ශ ි.ඹළදි විණන ඳරීක්හවේදී 

ආනහයණඹ වු  විණන ි.රීක්ණ හයහංල 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 අදහශ ණඹ මුදර ආඳසු වවීේ ආයේබ ව  

2015 අවෝසතු 01  දිවනන් ඳසුද,  ත 

දුයටත් රු.මිලිඹන 337.71  ණඹ 

මුදරක් රඵහවන තිබුුම අතය ඒ අනු 

අර්ධ හර්ෂි වවිඹ යුතු ණඹ හරිඹ  

රු.මිලිඹන 267.61  ිනට රු.මිලිඹන 

278.87 ක් දක්හ  ද, වඳොීය ප්රතිලතඹ  

ිනඹඹට 8  ිනට  ිනඹඹට 13.12 ක් දක්හ 

ඳයහඹකින් ද ළඩි  වී තිබුණි.  

 

 වොඩනළිණල්වල් අිනතිඹ ඳළරීභ වහ කුීය 

මුදල් අඹය ළි.භ ේඵන්ධවඹන් 

ඳත්ය තිබුුම මිටු විිනන් 

වොඩනළඟිල්වල් ඇසතවේන්තුත 

නඩත්තු විඹදභ ව  රු.මිලිඹන 11,597.31 

ක්  ඳභණක් ඳදනේ යවන ර් 

අඩිඹක් වහ රු.37.65  කුීය මුදරක් 

අඹකිරීභට තීයණඹ ය තිබුණි. 
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භහවරෝචිත ර්වේදී වොඩනළිණල්වල් 

භවල් 16 ක් ආඹතන 05 ක් විිනන් කුීය 

ඳදනභ භත රඵහ වන තිබුණද, 2016 

වදළේඵර් 31 දින දක්හ කිිනදු 

ආඹතනඹක් භඟ ිණවිසුේ අත්න් කිරීභ 

වවෝ කුීය මුදල් අඹ ය ළනීභට වවෝ 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

උඳහඹ භහර්ගික ආයක්ක න්නිගේදන 

ජහරඹක් පිහිටුවීභ 

 

ආයක් අභහතයහංලඹ විිනන් ත්රිවිධ වමුදහ 

අතය ඳතින නවීන න්ි.වේදන ඳේධතිඹට 

භහන අයුරින් අන්ඩ ආයක්හරී වහ 

විල්ඳ න්ි.වේදන ජ්හරඹක් ළඳයීභ 

අයමුුම යවන උඳහඹ භහර්ිණ ආයක් 

න්ි.වේදන ජ්හරඹක් පිහිටුවීභට ටයුතු 

ය තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් අනහයණඹ 

වු විණන ි.රීක්ණඹන් හයහංල ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

 

 මුළු පිරිළඹ ඇසතවේන්තු රු.මිලිඹන 

1,192.00 ක් වී තිබුණත්, එඹ රු.මිලිඹන 

1,297.25 ක් දක්හ ංවලෝධනඹ ය 

තිබුණි. ඒ වහ අදහශ ඳහර්ලඹන්වන් 

අනුභළතිඹ රඵහ වන වනොතිබුණි.  

 

 භහවරෝචිත ර්ඹ වනුවන් රහ 

තිබුුම රු.මිලිඹන 590 ක් ව ශුේධ 

ප්රතිඳහදනවඹන් රු.මිලිඹන 20.32 ක් 

ඳභණක් අවප්ත ක්ෂිත යහඳෘති ටයුතු 

වනුවන් උඳවඹෝගී යවන තිබුණි.  

 

 2014 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

භධයහීයන විඹදේ යහමුක් තුශ 

යහඳෘතිවේ ළරළසුේ ශ හර්ඹඹ ි.භ 

කිරීභට අවප්ත ක්ෂිත තිබුණද, 

න්ි.වේදන කුළුුම සථහපිත කිරීභට 

නහරි ංර්ධන අධිහරිවේ 

අනුභළතිඹ රඵහළනීභ ව බ්රෘමි ඳරීක්ණ 

ටයුතු ප්රභහදවීභ වවේතුවන් කුළුුම 

ඉදිකිරීවේ ප්රේඳහදන ටයුතු ප්රභහද වී 

තිබුණි. ඒ වවේතුවන් භිනවක්රො තයං 

ගුන් විදුලි න්ි.වේදන ඳේධති මිරදී 

ළනීභ වහ ව ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹද ප්රභහද වී තිබුණි. තද, 

වේ වහ මිරදී වන තිබුම 

වජ්නවර්ටර් 22 ක් අතරින් වජ්නවර්ටර් 

12 ක් භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න 

විටත්, ි.ඹමිත සථහනර සථහනත ය 

වනොතිබුණි.  

 

හරහ කදවුරු භමිඹ තුශ පිහිටි අවි 

ගඵඩහගේ ඇති ව පිපිමගභන් සිදු ව 

අරහබවහනිඹ 

2016 ජුි. 05 දින ශ්රී රංහ යුේධ වමුදහවේ 

හරහ වුය තුශ පිහිටි අවිඵඩහවේ ඇති 

ව පිපිරීවභන් ිනදුව අරහබඹන් ේඵන්ධ 

මුදල් වයගුරහින 104(3)  ඹටවත් ිනදුයන රද 

ඳරීක්ණඹට අනු ඇසතවේන්තු ත දශ 

අරහබඹ රු.මිලිඹන 12,735.45 ක් ඵ 

ප්රහයේබ හර්තහ අනු අනහයණඹ විඹ. 

ආයක් අභහතයංලඹ විිනන් වභභ ිනදුවීභ 

ේඵන්ධ ඳරීක්හය හර්තහ කිරීභට ඳත් 

ය තිබුම  මලි ඳරීක්ණ උහවි 

භණ්ඩරඹ විිනන් ඳරීක්හ කිරීේ ටයුතු 

2017 අවප්රේල් 30 දින න විටත්  ිනදුයමින් 

ඳළති වවිනන් අරහබඹ ි.ලසචිත ලවඹන්  

ප්රහලඹට ඳත් ය වනොතිබුණි.  

 

ෂහයහ III ගනෞකහ ශ්රී රංකහ යුේධ වදාදහ 

විසින් ඹකඩ ලගඹන් අගරවි රීමභ 

 

උතුරු ප්රවේලඹ ත්රසතහදී ග්රවණවඹන් මුදහ 

ළනීවේ භහනුෂි වභවවයුවේදී 

වල්රමුල්ීයිනක්හල් මුහුදු තීයවේදී වමුවී 

තිබුම අඵරන් තත්ත්වේ ඳළති ෂහයහ III 

වනෞහ ශ්රී රංහ යුේධ වමුදහ විිනන් 

ඹඩ ලවඹන් අවරවි කිරීභට ටයුතු ය 

තිබණි. ඒ වහ රු.මිලිඹන 80.30 ක් වර 

මිර ණන් ඉදිරිඳත් ය තිබුම වේශීඹ 

රංසුරුකු  වත වටන්ඩයඹ ප්රදහනඹ ය 

තිබුණි. ඳසු වොන්ත්රහත්රු  විිනන් ඳහ 

ඉත් යත් ඹඩ ප්රභහණඹ වනුවන් 
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රු.මිලිඹන 47 ක් වහ  තිබ අතය එභ 

හර්ඹඹ අතය භළද නතහ තිබුණි. නළ 

විකිීමවභන් රළබී තිබුුම මුදලින් රු.මිලිඹන 

15 ක් අපි වනුවන් අපි අයමුදරටද, ඉතිරි 

රු.මිලිඹන.32 යුේධ වමුදහ සුබහධ 

අයමුදරටද, ඵළයය තිබුණි. යුේධ වමුදහ 

සුබහධ අයමුදරට ඵළයය තිබුුම මුදර 

විණනඹ විිනන් වඳන්හදීවභන් ඳසු 

යජ්වේ ආදහඹභට  2016 වනොළේඵර් 17 දින 

ඵළයය තිබුණි. 

 

මුහුදු ඵත් ව වනෞහවේ  ජ්රඹ භතුපිට ඇති 

වොටස ඳහ ඉත් කිරීභට ඩහ ජ්රඹට 

ඹටව වොටස ඳහ ඉත් කිරීභ වහ 

බහවිතහ ශ යුතු ඳළති ඉවශ පිරිළඹක් 

හිත තහක්ණි ක්රභ පිළිඵ ළශකිල්රට 

වන ඊට අදහශ වොන්වේින ිණවිසුවේ 

ඇතුශත් වනොකිරීභ වවේතුවන් ඳවසුවන් 

ඳහ ඉත් ශවළකි වොටස ඉත් ය 

වන අඳවසු වොටස අත්වළය දළමීභට 

ළුමේරුට වළකි වී තිබුණි. ඉතිරි වොටස 

ඉත් කිරීභට ඩහ එවරභ තළබීවභන් 

භත්ය ේඳත වඵෝ වීභ තුළින් ආර්ථිභඹ 

ලවඹන් හිනදහඹ න ඵළවින් වනෞහවේ 

ඉතිරි වොට එවරභ තඵහ ඇති ඵට ඳසු  

රුුම  දක්හ තිබුණි. ඒ වහ අදහශ 

ආඹතන වතින් රඵහ ත යුතු ඳහරිරි 

හර්තහ රඵහ ළනීභට ටයුතු යන ඵ 

දන්හ තිබුුම නමුත්, 2017 ජුි. 30 දින න 

විටත් එභ හර්තහ රඵහවන වනොතිබුණි.  

 

ත්කම් ඳයහ ගළනීභ වහ අඳවයණඹ රීමභ 

 

ශ්රී රංහ නහවි වමුදහ විිනන් 1995 

ර්වේ ිනට 1997 ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ මිරදී වන තිබුුම, ඳහවිච්චි 

ශ වනොවළකි තත්ත්ඹට ඳත්වී තිබුුම 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 239.97 ක් ටිනහ 

භළෂින් තුක්කු (Machine Gun) 101 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 47.97 ක් ටිනහ ගුන් ඹහනහ 

තුක්කුක් (Anti – Aircraft Gun) 

ඳරීක්ණ භණ්ඩරඹ ි.ර්වේල රඵහවන 

අඳවයණඹ කිරීභට ටයුතු වනොය 

ි.සහර්ඹ වර ඵඩහ ය තිබුණි. තද, 

1999 ර්වේදී සටර්ීයන් ඳවුේ මිලිඹන 

2.03 ක් වහ මිරදීත් වනෞහක් ර් 

03 ට අධි හරඹ ිනට ඹම නහවි 

විධහනවේ ර්බ්රත තත්ත්වේ ඳතින අතය 

එඹ අඳවයණඹ කිරීභ වහ අලය 

ක්රිඹහභහර් වන වනොතිබුණි.  ශ්රී රංහ 

නහවි වමුදහ විිනන් වනත් ආඹතන තු 

ඉඩේ අක්ය 5,821 ක්, වොඩනළිණලි 219 ක් 

වහ වභෝටර් හවන 55 ක් විධිභත් ඳරිදි ඳයහ 

වනොවන ශ්රී රංහ නහවි වමුදහවේ 

හර්ඹඹන් වහ වඹොදහ වන තිබුණි. 

 

ගභ ටර් හවන නඩත්තු, නවීකයණඹ වහ 

අළුත්ළඩිඹහ 

 

වුි.ඹහ ගුන් වමුදහ මුලි දවුවර් 

2එේමආර් ව ඕඩ.ලිේ ඒඹ භඟින් 

වභෝටර් හවන නඩත්තු කිරීේ, නවීයණඹ 

වහ අළුත්ළඩිඹහ ය නළත ස කිරීභ ිනදු 

යනු රඵින. වභභ ඒඹ සථහඳනඹ ය 

ර් 2 ට ඩහ ළඩි හරඹක් ත වී තිබුුම 

නමුත්  2016 වදළේඵර් 02 දින න විට 

අළුත්ළඩිඹහ දවහ වභෝටර් හවන 55 ක් 

රළබී තිබුුම අතය, ඉන් වභෝටර් හවන 19 ක් 

ඳභණක් අළුත්ළඩිඹහ ටයුතු ි.භ ය 

ආඳසු බහය දී තිබුණි. එවේභ එහි ටයුතු 

ක්රභහනුකර වහ හර්ඹක්භ ඳත්හවන 

ඹහභට අලය න හර්ඹ භණ්ඩරවේ  

පුයප්ත ඳහඩු  33 ක් ඳළළතුණි. වේ වවේතුවන් 

වභෝටර් හවන එන්ජින් 10 ක් අළුත්ළඩිඹහ 

කිරීවේ ටයුතු රු.මිලිඹන 4.74  

පිරිළඹට වඳෞේලි ආඹතනඹක් වතට 

2016 ජුි. 05 දින ඳයහ තිබුණි. 
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යහජය යහඹන්  

 යහජ්ය යහඹන් ඹනු තභ නමින් 

ිණවිසුේත වීභට ඵරඹක් හිත, යහඳහය 

ටයුතු ඳත්හවන ඹහභ වහ මරය වහ 

වභවවයුේ අධිහයඹ ඳයහ ඇති ව 

රහබඹක් හිත වවෝ ේපර්ණ පිරිළඹ 

ආයණඹ යන්නහ ඳරිදි හභහනය 

යහඳහරි ක්රිඹහහයේ තුශ අවනකුත් 

අසථීත්ඹන්ට බහණ්ඩ වහ වේහ විකිීමේ 

යනු රඵන  ව යහජ්ය අංලවේ 

අසථීත්ඹක් භිණන් ඳහරනඹ න 

ආඹතනඹක් වර   වළන්විඹ වළකිඹ. 

උඳවඹෝගීතහ වේහ ඳඹන  වවශ 

යහඹන් ව මරය ආඹතන ළි. මරය 

යහඹන්  යහජ්ය යහඹන් ඹටතට අඹත් 

වේ.  යහජ්ය යහඳහය යහඹන් භවයක් 

ප්රජ්හ වේහ ළඳයීභ පිළිඵ කීභක් 

හිත ඇතළේ පුේරඹන්ට ව ජ්න 

වොටසරට  වහ වේහ මිර අඹකිරීභකින් 

වතොය වවෝ ළශකිඹ යුතු ඳරිදි අභ හසතු 

ඳදනභක් භත බහණ්ඩ වහ වේහ ළඳයීවේ 

ඳයභහර්ථවඹන් ක්රිඹහත්භ වුත් 

හභහනයවඹන් රහබඹක් ඉඳයීභ වහ 

ක්රිඹහත්භ වේ.ඒ අනු එහි ත්ේ භත 

ප්රතිරහබඹක් ඉඳළයීභ අනහත ංර්ධනඹ 

වහ අලය වේ. ි.ඹහභන, ප්රර්ධනහත්භ 

වහ අධයහඳි. යහජ්ය යහඹන් 

ේප්රදහඹහනුකර හණිජ් අංලඹන්ට අඹත් 

වනොන අතය එභ යහඹන් රහබ 

වනොරඵන ංවිධහන වර ළරවන අතය, 

රහබදහයීත්ඹ වළය වනත් ි.ර්ණහඹඹන් 

බහවිතහ යමින් ඒහවේ හර්ඹහධනඹ 

ඳරික්හ ශ යුතු වේ. ඳවත වන් 

ශීර්ඹන් ඹටවත් ශ්රී රංහවේ යහජ්ය 

යහඹන් පුළුල් වර ර්ගීයණඹ ශ 

වළ.  

 

 විවලේෂිත යහඳහය යහඹන්  

 යසථහපිත වහ යසථහපිත වනොන 

අයමුදල් 

 යජ්ඹ තු සීමිත කීේ භහේ  

 ි.ඹහභන වහ අධීක්ණ ආඹතන 

 විලසවිදයහර, ඳර්වේණ ව වනත් 

පුහුුම ආඹතන  

 වනත් ංර්ධන වහ රහබ වනොරඵන 

ආඹතන  

 

විදුලි ඵරඹ, ජ්රඹ, ි.ජ් වතල් ි.සඳහදිත, 

විදුලි ංවේල වහ ගුන් ප්රහවන, යහඹ ආදී 

ආර්ථිවේ උඳහඹ භහර්ිණ ඉතහ ළදත් 

ක්වේත්ර යහජ්ය යහඹන් භඟින් 

වභවවඹනු රළව.. ආර්ථිවේ භසත 

හිමිේ ව තයඟහරිත්ඹ වවයහි ිනඹළු 

යහජ්ය යහඹන්හි ආඹති. ඳහරනඹ ඉතහ 

ළදත් වේ. 2016 වදළේඵර් 31 දිනට එක් 

එක් ර්ඹන්හි යජ්ඹ තු සීමිත කීේ 

හිත භහේ වළය යහජ්ය යහඹන් 344  

මුළු ත්ේර ංයුතිඹ ඉකුත් ර්ඹ 

අහනඹ භඟ හ ඳවත  රඳටවන 12 

හි  දළක්වේ. 
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රඳටවන 12 - 2015 ර්ඹ භඟ හ 2016 ර්වේ යහජ්ය යහඹන්හි මුළු ත්ේ   

2016 ර්වේදී යහජ්ය යහඹන්ට දශ 

ලවඹන් රු.බිලිඹන 55.4  යජ්වේ 

පුනයහර්තන ප්රදහන රඵහදී තිබුණ ද, එඹ 

යජ්වේ මුළු පුනයහර්තන විඹදවභන් ිනඹඹට 

3.13 ක් වු අතය එඹට අනුරපී  ඉකුත් 

ර්වේ ංයහ පිළිවලින් රු.බිලිඹන 

64.3 ක් ව ිනඹඹට 3..84 ක් විඹ. වභඹට 

අතිවර් ප්රහේධන විඹදේ වහ 

භහවරෝචිත ර්වේදී දශ ලවඹන් 

රු.බිලිඹන 230.2 ප්රහේධන ප්රදහන රඵහදී තිබ 

අතය එඹ යජ්වේ මුළු ප්රහේධන විඹදවභන් 

ිනඹඹට 17.24  ක් විඹ. ඉකුත් ර්ඹට 

අනුරපී එභ ංයහ පිළිවලින් රු.බිලිඹන 

212.6 ක් ව ිනඹඹට 13.90 ක් විඹ.  

 

කහර්ඹහධනඹ ඇගයීභ  

 

යහජ්ය යහඹන් විණනඹ මුරය වහ 

අනුකරතහ විණනඹට ඳභණක් සීභහ 

වනොන අතය අයමුුම වහ ඉරක් ඉටුය 

ළනීභ වහ හර්ඹක්භතහඹ, ආර්ථි 

ඵ වහ පරදහයීතහඹ වවයහි ද  අධහනඹ 

යනු රළව..  

 

යහජ්ය යහඹන්හි හර්ඹක්භතහඹ වහ 

පරහදහයීතහඹ පිළිඵ විණනඹ භවය 

ප්රමිතින් වහ ි.ර්නහඹඹන් භත ඳදනේ ිනදු 

යනු රළව.. රහබඹ හර්ඹහධනවේ ප්රධහන 

ි.ර්නහඹඹ වනොන අතයභ යහජ්ය අයමුදල් 

ආර්ථිබහවඹන් වහ හර්ඹක්භ වඹොදහ 

ළනීවේ ශභනහයණවේ හර්ඹහධනඹ 

ව අයමුුම හක්හත් ය ළනීභ ඩහත් 

පරදහයී වේ. යහවඹන් යහඹහට 

අයමුුම  වනස වේ. විණනවේ එක් ප්රමු 

හර්ඹඹක් නුවේ යහඹ 

හර්ඹහධනඹ ඇයීභ වහ ි.ර්නහඹඹ 

වඳුනහළනීභින. ි.සඳහදන යහඹ, 

උදහවයණඹක් ලවඹන්, රංහ ි.ජ් වතල්  

නීතිත ංසථහ ත් විට, අයමුුම ව 

ආවඹෝජ්නවේ ඳදනභ, ධහරිතහඹ, පිරිළඹ 

වහ හර ළරළසුේ, ඳරිවබෝජ්න ි.ඹභඹන්, 

ඉඳළයීේ, පරදහයීතහඹ, පිරිළඹ, ප්ත  යතිරහබ 

අනුඳහතඹ ආදිඹ හර්ඹහධනඹ භළනීවේ 

මිනුේ දඬු වේ. යහඹක් වත ඇති දිගු වහ 

වටි හීයන ප්රහේධනඹ වහ වභවවයුේ 

ළරළසුේ හර්ඹහධනඹ තක්වේරු කිරීවේ 

වනත් මුේවේල රක්ණඹන් වේ.  

 

වබෞති හර්ඹහධනඹ ඇයීභ අදහශ න 

අසථහ ඒඹ තක්වේරු ශ 

ධහරිතහඹ පිළිත වළකි මිුමේ රකුණක් වේ. 

අනුඳහති ධහරිතහඹ උඳවඹෝජ්නඹ ඹනු අමු 

ද්රය ව උඳවඹෝගීතහ ඳරිවබෝජ්නඹ වහ 

ේභතඹන් ඉඳළයීේ වහ ප්රතික්වේපිතඹන් 
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වභන්භ විධිභත් නඩත්තු වහ උඳයණ 

වේහ කිරීභ වහ අලයතහඹන් භඟ 

තක්වේරු කිරීභින. හර්ඹහධනඹ ඇයීභ 

වහ අවනක් ළදත් ඳදනභ න්වන් 

පිරිළඹ හර්ඹක්භතහඹින. ධහරිතහ 

උඳවඹෝජ්නඹ, ඳරිවබෝජ්නඹන්, 

පරදහයීතහඹ, ඉඳයීේ ආදිඹ පිළිඵ 

ේභතඹන් භත ඳදනේ ප්රමිති වහ පිරිළඹ 

ඉරක්ඹන් තීයණඹ යනු රළව.. 

ආඹති. ඳහරනඹ, හභහනය 

ශභනහයණඹ, මුරය ශභනහයණඹ, 

ප්රේඳහදන ශභනහයණඹ, ඉදිකිරීේ 

ශභනහයණඹ ේඵන්ධවඹන් යහජ්ය 

යහඹහඹක් අනුභනඹ ශ යුතු 

භහර්වෝඳවේල බහණ්ඩහහයඹ විිනන් ි.කුත් 

ය ඇති අතය වභභ භහර්වෝඳවේල 

යහඹඹ හර්ඹහධනඹ වහ ඳේධති 

ඇයීේ කිරීභ වහ වනත් ඳදනභක් වේ. 

අබයන්තය වහ ඵහහිය විවලේඥිනන් විිනන් 

ිනදුයන වනත් තහක්ණි අධයඹනඹන් 

වහ ප්රමිතීන් වභභ භහර්වෝඳවේලඹට ඳදනේ 

න වනත් ි.ර්නහඹඹන් වේ.   

 

හර්ඹහධන විණනඹ හීයන 

අලයතහඹකි.  මරය විණවේදී මරය 

ඳහරනඹ වහ ිණුමේර ි.ළයදිතහඹ පිළිඵ 

වතිවීභක්  ිනදුයින.  නමුත් ේඳත් 

ආර්ථිඵවින්, හර්ඹක්භ වහ පරදහයී 

උඳවඹෝජ්නඹ වීභ පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ 

හර්ඹහධන විණනවඹන් අවප්ත ක්හ 

වවර්. වභභ හධ තුනට අභතය 

ර්තභහනවේදී ඳරියහත්භ ඵරඳෆභ 

පිළිඵදද ඳරීක්හ යනු රඵින. හර්ඹහධන 

විණනඹ පිළිඵ විවිධ නහභඹන් බහවිත 

යනු රඵින. 

 

 මුදරට අඹ විණනඹ 

 ශභනහයණ විණනඹ  

 වභවවයුේ විණනඹ  

 3  “E” විණනඹ 

 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ර්තභහන විණන හර්තහ තුළින් මරය 

විණනඹට වහ භහනව සථහනඹක් 

හර්ඹහධන විණනඹටද රඵහ දීභත් ඒ 

තුලින් යහජ්ය යහඹන්  වත රඵහවදන 

ේඳත්  වහ අයමුදල් අවප්ත ක්ෂිත අයමුුම 

ඉටුය ළනීභ වනුවන් උඳවඹෝජ්නඹ 

ිනදුවවේද ඹන්න පුළුල් විග්රව යනු රඵින. 

 

යහජ්ය යහඹන්හි 2016 ර්වේ 

ි.කුත්යන රද විණහධිඳති හර්තහ 

භිණන් ඉකුත් ර්ඹන්ට  හවප්ත ක්  

හර්ඹහධන විණනඹ  වහ ළදත් 

සථහනඹක් රඵහවදන රදී.  ඊට අභතය 

ර්තභහනවේ භහජීඹ වහ ආර්ථි ලවඹන් 

විලහර අර්බුදහරී තත්ත්ඹක් භතු ඇති වහ 

භවජ්නතහවේ අධහනඹට රක් වී ඇති 

ආන්වදෝරනහත්භ ිනේධීන් කිහිඳඹක් 

වතෝයහ ි.මින් ඉන් යටට, භවජ්නඹහට 

වභන්භ ඳරියඹට ිනදුන ඵරඳෆභ පිළිඵ 

වේ න විට හර්ඹහධන විණන හර්තහ 

කිහිඳඹක් ි.කුත් යන රදී. 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් ඳත්නු රඵන 

ඵහහිය විණනඹ ණන්දීවේ කීේ පිළිඵ 

උඳයණඹක් වේ. යජ්ඹට වහඹක් වේභ 

යහඹ ශභනහහරිත්වේ ඔවුන්වේ 

හර්ඹක්භතහඹ වහ පරහදහිනතහඹ 

ළඩිදියුුම ය ළනීභ වහ යහජ්ය යහඳහය 

විණනඹ භහනභ ළදත් න 

හයණඹක් වේ. මුරය වහ වභවවයුේ අඩුඳහඩු, 

ඳේධති ප්රභහණහත්භ වනොවීභ වවෝ 

අහර්ඹක්භතහඹ, හර්ඹහධනවේ 

ඌනතහඹන්, නීති, රීති වහ වයගුරහින ආදිඹට 

අනුකර වනොවීේ ආදිඹ ව හර්ඹහධනඹ 

පිළිඵ පිළිත වළකි ප්රමිතින් පිළිඵ 

ඉරක්ඹන් පුයහ වනොළනීභ 

ේඵන්ධවඹන් වවේතු විග්රව කිරීභ භඟින් 

වභඹ පුයහ ළවන්. මුරය හර්ඹහධනඹ 

වබෞති හර්ඹහධනඹ භඟ ේඵන්ධන 

අතය හර්ඹක්භ වහ ආර්ථි වභවවයුේ ව 

ේඳත් ශභනහයණඹ පිළිඵ ළටළු 

විණන හර්තහවන් අධහයණඹ  යනු 
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රළව.. ආඹතනර ශභනහරිත්ඹ භඟ 

භහවේ ි.රධහරින් විිනන් ඳත්න විධිභත් 

රැසවීේරදී අලය ඳේධති වහ වභවවයුේ 

ළඩිදියුුම කිරීවේ අලයතහඹ පිළිඵ 

හච්ජ්හ යනු රළව.. විණහධිඳතියඹහ 

විිනන් ි.රික්ණඹ වවයන අහිතය 

වොඹහ ළනීේ වහ යහජ්ය යහඹන්හි 

අධයක් භණ්ඩරඹ වහ ශභනහහරිත්ඹ 

ඳසු විඳයේ ටයුතු ිනදුකිරීභද ළදත් වේ. 

එභ රුණ වහ ර්ඹක් ඳහහභ 

වවයන අහිතය වොඹහ ළනීේ නළත  

 

නළත ිනදුවීවභන් තත්ත්හණනඹ ශ 

විණන භතඹ වහ ළඩි ප්රනතහඹ 

වඳන්නුේ  යනු රළව..  

 

දාරය කහර්ඹහධනඹ 

  

රළබී ඇති වතොයතුරුරට අනු යහජ්ය 

යහඹන් 338 ට අදහශ වතොයතුරු 

ඳවත  ගු 11 හි දළක්වේ.  

 

 

 ආඹතන විසතයඹ  

 

ආඹතන 
ණන 

අරහබ රඵන 
ආඹතන 

රහබ රඵන 
ආඹතන 

වතොයතුරු ඉදිරිඳත් 
වනොශ ආඹතන 

(i) වනත් ංර්ධන වහ රහබ 
මලි වනොන ආඹතන 

65 17 27 21 

(ii) යසථහපිත වහ 
යසථහපිත අයමුදල් 

53 - 23 30 

(iii) ි.ඹභන වහ අධීක්ණ 
ආඹතන 

25 1 18 06 

(iv) විවලේෂිත යහඳය යහඹන් 54 6 33 15 

(v) විලසවිදයහර ඳර්වේණ වහ 
වනත් පුහුුම ආඹතන 

62 17 23 22 

(vi) යජ්ඹ තු සීමිත කීේ 
භහේ 

79 13 42 24 

 එකතු 338 54 166 118 
ගු 11 - යහජ්ය යහඹඹන් 338 ට අදහශ වතොයතුරු 

ඉවත වතොයතුරුරට අනු යහජ්ය 

යහඹන් 54  මරය ප්රතිපරඹ 

ඌනතහඹක් වඳන්නුේ ශ අතය මුළු 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 17,576 ක් වී තිබුණි. 

ළරකිඹ යුතු මරය ඌනතහඹක් හිත 

ආඹතන අතය තල් ංර්ධන භණ්ඩරඹ, ශ්රී 

රංහ රඳහහිි. ංසථහ, ශ්රී ජ්ඹර්ධනපුය 

වයෝවර වහ විලසවිදයහර 17 ක් අන්තර්ත 

විඹ. ඉකුත් ර්වේ මරය ප්රතිපරඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත ර්වේදී ජ්හති 

මලි අධයඹන ආඹතනඹ, යණවිරුවේහ 

අධිහරිඹ, ශ්රී රංහ ඳදනේ ආඹතනඹ ආදිඹ 

මරය ඌනතහඹ අඩුය ළනීභට භත් 

වී තිබුීම. 

 

ඊට අභතය ආඹතන 166 ට අදහර 

එතු රු.මිලිඹන 383,821  මරය 

අතිරික්තඹක් රඵහ තිබුණි. ඉඩේ 

ප්රතිංසයණ වොමිභ වහ ංනහය 

ප්රර්ධන හර්ඹහංලවේ මරය අතිරික්තඹ 

ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් ර්ධනඹක් 

වඳන්නුේ වරුණි. භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ, ජ්හති භළණික් වහ සර්ණහබයණ 

අධිහරිඹ ව රක්සභන් දියහභර් 

ආඹතනවේ මරය ප්රතිපරඹ ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් අඩුවී  තිබුණි.  
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දාරය ප්රකහලන ම්ඵන්ධගඹන් 

විගණකහධිඳතියඹහගේ භතඹ  

 
යහජ්ය යහඹන් විිනන් ර්ඹ අහනඹට 

මුරය තත්ත් ප්රහලනඹ වහ එදිවනන් 

අන් ර්ඹ වහ ආදහඹේ ප්රහලනඹ, 

මුදල් ප්රහව ප්රහලනඹ, හිමිේ වනසවීවේ 

ප්රහලනඹ ව ළදත් ිණුමේයණ 

ප්රතිඳත්ති ව අවනකුත් ඳළවළදිළි කිරීවේ 

වතොයතුරුර හයහංලඹකින් භන්විත 

හර්ෂි මුරය ප්රහලන පිළිවඹර යනු 

රළව.. ආඹතනර ක්රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ 

තය වහ හධහයණ තත්ත්ඹක් මුරය 

ප්රහලනලින් පිළිබිඹු යන්වන්ද ඹන ඵට 

සහධීන වතිඹක් විණහධිඳති විිනන් 

රඵහවදනු රළව.. මුරය ප්රහලන පිළිඵ 

භතඹක් ප්රහල කිරීභ භිණන් වභභ වතිඹ 

රඵහවදනු රළව..  යහජ්ය යහඹන්හි මුරය 

තත්ත් ප්රහලනඹ වහ මුරය හර්ඹහධන 

ප්රහලනලින් හධහයණ තත්ත්ඹක් පිළිබිඹු 

න්වන්ද වවෝ වනොන්වන්ද ඹන්න ව ශ්රී 

රංහ ිණුමේයණ ප්රමිතින්ට වවෝ දළනට 

ජ්හතයන්තය ිණුමේයණ ප්රමිතින්ට අනුකර 

න ශ්රී රංහ යහජ්ය අංලවේ ිණුමේයණ 

ප්රමිතිරට ව මුරය හර්තහයණ  

ප්රමිතින්ට එභ මුරය ප්රහලන අනුකර 

න්වන්ද වවෝ වනොන්වන්ද ඹන්න පිළිඵ 

විණහධිඳතියඹහවේ ි.භනඹ විණන 

භතවඹන් ප්රහල වවර්. 

 

මරය ප්රහලන අනු ප්රභහණහත්භ  යදහ 

දළක්වීේ  වවෝ වනොඑඟතහඹන් වහ විඹ 

ඳථඹ සීභහවීේ වහ ශභණහයණඹ වහ 

විණනඹ අතය  භතුන   

වනොඑඟතහඹන්   රහඵළලිවභන් 

අනතුරු ිනේ ආහයඹ භතඹන් ප්රහලඹට  

ඳත්යනු  රඵින.  ඒහ නේ. 

 

 

 

 

තත්ත්හගණනඹ ගනොකශ භතඹ 

 

මරය  ප්රහලනර ප්රභහණහත්භ යදහ  

දළක්වීේ වවෝ  වනොඑඟතහඹක් වනොභළති 

විවට. 

 

තත්ත්හගණනඹ කශ භතඹ (වළය භතඹ) 

 

මරය ප්රහලනර ප්රභහණහත්භ යදහ 

දළක්වීේ වවෝ  වනොඑඟතහඹන්  ඇතත් 

ඒහ ආඹතනවේ මරය  ප්රථිපර විෘති ය 

දළක්වීට තයේ ඳෘථුර වනොන විට, 

 

අහිතකය භතඹ 

 

මරය ප්රහලන ේඵන්ධවඹන් භතඹක් 

ප්රහල කිරීභට  වනොවළකින වර  විඹ 

ඳථඹ සීභහය ඇති විට. 

 

භතඹ යහචනඹ රීමභ 

 

වතෝයහවන ඇති ිණුමේයණ ප්රතිඳත්ති, 

ඒහ යවහය යන රද ක්රභඹ වවෝ මරය 

ප්රහලනර වවළිදයේ කිරීේර ප්රභහණත් 

ඵ ඹනහදී රුුම පිළිඵ ශභනහයණඹ 

වහ විණනඹ අතය ප්රභහණහත්භ/ඳෘථුර 

වනොඑඟතහඹන් වහ යදහ දළක්වීේ 

ඇතිවිට. 

 

මරය ප්රහලන වහ භතඹක් ප්රහල 

කිරීවේදී එඹ ඩහත් හධහයීමයණඹ වීභ 

උවදහ මරය විණනවේදී බහවිතහ ශ වළකි 

ඳරිණ විණන භෘදුහංඹ උඳහයඹද 

ඉවල් ය නු රළබීඹ.   ිණුමේ ඳරීක්හ 

යමින් වතෝයහ න්නහ රද ි.ඹළදිඹක් 

ආශ්රවඹන් වහ භසථ ප්රභහණහත්භබහඹට 

ප්රතිලතඹක් වර ි.ළයදි වනොයන රද  

හදය ප්රහලඹන්වන් එතු රඳහ එභ 

ප්රතිපරඹ භත විණන භතඹ තීයණඹ යනු 

රඵින. 
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2016 ර්ඹ වහ යහජ්ය යහඹන් 337 

ක් විිනන් ඉදිරිඳත් ය තිබුුම මුරය 

ප්ත  යහලන ේඵන්ධවඹන් ි.කුත් ශ 

විණන  
 

හර්තහර ඇතුශත් විණන භතඹ ඉකුත් 

ර්ඹ භඟ හ ඳවත  ගු 12 හි 

දළක්වේ.  
 

විගණන භතගේ ආකහයඹ  2016 2015 

තත්ත්හගණනඹ ගනොකශ 70 83 

තත්ත්හගණනඹ කශ 108 184 

යහචනඹ කශ 06 11 

අහිතකය 09 13 

ගභගතක් තීයණඹ ගනොකශ 144 46 

ගු 12 - යහජ්ය යහඹන් විිනන් ඉදිරිඳත් ශ මුරය ප්රහලන වහ  
විණහධිඳතියඹහ විිනන් ි.කුත් ශ විණන භතඹන් 

 

සථහය ත්කම් පිළිඵ හර්තහ 

ඳත්හ ගළනීභ  
 
වේඳශ පිරිඹත වහ උඳයණ ඹනු 

ි.සඳහදනවේදී වහ වේහ ළඳයීවේ දී බහවිතහ 

යනු රඵන ව  වනත් අඹට කුලිඹට දීභ 

වහ  වවෝ ඳරිඳහරනභඹ ටයුතු වහ  

තඵහවන ඇති ත්ේ න අතය එභ 

ත්ේ එක් හර්තහයණ 

හරඳරිච්වේදඹට ඩහ ළඩි හරඹක් තුශ 

බහවිතහ කිරීභට අවප්ත ක්ෂිත  සඳෘලය ත්ේ 

වේ.  තද ජ්ංභ ත්ේ වර වඳුන්නුවේ 

හභහනය වභවවයුේ නක්රඹ තුශදී විකිීමභට 

වවෝ  ඳරිවබෝජ්නඹ කිරීභට අදවස යන 

වවෝ   හර්තහයණ හරඳරිච්වේදවඹන් 

ඳසු භහ වදොශවක් තුරදී උඳර.ධි වතළින 

අවප්ත ක්හ යන  ත්ේ වේ. ෆභ සථහය 

ත්භක්භ ි.ළයදි අංනඹ කිරීභක් වහ 

සථහය ත්ේ වල්න ි.ිනඳරිදි නඩත්තු 

කිරීභ වනොයන්වන් නේ ත්ේ ි.ළයදි 

වඳුනහළනීභට  වනොවළකි න අතය ඒහ 

පිළිඵ වබෞති වතයක්ණඹ අහර්ථ 

හර්ඹඹක් ඵට ඳත්න ඵ ි.රික්ණඹ 

විඹ. සථහය ත්ේ පිළිඵ විසතය තඵහ 

ළනීවේ ක්රිඹහභහර්ඹ භිණන් ත්ේ 

ඳහරනඹ තවවුරු වීභ වහ ත්ේ හදය 

ඳරිවයණවඹන් රක්හ ළනීභ තවවුරු 

යින. ක්ඹ ණනඹ කිරීභ, ඵදු වහ ව 

යක්ණ හර්ඹඹන් වහ ඉඩ ළරවන 

ත්ේර ි.ළයදි ටිනහභ තඵහ ළනීවේ 

ක්රිඹහභහර්ඹක් ද වේ. සථහය ත්ේ 

වල්නඹ ශභනහයණ අලයතහරට 

ළරවඳන ේපුර්ණ ව ි.ළයදි හර්තහ 

ජ්නනඹ යින.  ණන්දීවේ ි.රධහරීන් 

විිනන් යජ්ඹ තු ව වවෝ යජ්ඹ බහයවේ 

ඳත්නහ මුදල්, ඵඩුඵහහියහදී උඳයණ වහ 

වනත් ත්ේ සුයක්ෂිත ඳත්හ ළනීභ 

වහ ංයක්ණඹ වහ ප්රභහණත් වහ විධිභත් 

විධිවිධහන වඹොදනු රඵන ඵට වහ ඒහ 

රින්ය වතයක්ණඹ යනු රඵන 

ඵටත්, ි.ඹමිත  වයගුරහින වහ උඳවදසරට 

අනුකර යනු රඵන ඵටත් ෆහීභට 

ඳත්විඹ යුතු වුද වඵොවවෝභඹක් ආඹතන 

නක්රවල් ප්රහය ත්ේ වල්න 

ඳත්හවන වනොඹන අතය මුදල් වයගුරහින 

අං 756 වහ 2016 භහර්තු 31 දිනළති අං 

05/2016 දයන යහජ්ය මුදල් නක්රවල්ඹ 

ප්රහය හර්ෂි බහණ්ඩ මීක්ණඹක්ද 

ිනදුය වනොතිබ ඵ විණනවේදී 

අනහයණඹ විඹ.  

 

වඵොවවෝ යහජ්ය ආඹතනර බහවිතවඹන් 

ඉත්යන රද ත්ේ ි.සක්රීඹ ඳතින 

අතය එභ ත්ේ 2009 වනොළේඵර් 13 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 101 

 

දිනළති අං 438 දයන යහජ්ය මුදල් 

නක්රවල්ඹ ප්රහය යජ්වේ ආඹතනර 

අඳවයණඹ ශ යුතු බහණ්ඩ  ව ත්ේ 

ි.ඹමිත ඳරිදි අඳවයණඹ වනොකිරීවභන් එභ 

බහණ්ඩ ව ත්ේ විකිීමවභන් රඵහත 

වළකි ආදහඹභ යජ්ඹට අහිමි න අතය එභ 

බහණ්ඩ ආයක්හ කිරීභ වහ ඵඩහ කිරීභ 

වහ  අභතය පිරිළඹක්ද දළරීභට ිනදුන  

ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

ජු ංසථහ, ජ්හති හිණි. ි.වීවේ යහඳහය 

භණ්ඩරඹ,  ශ්රී රංහ විෘත විලසවිදයහරඹ, 

භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ ව මු්රීඹ ඳරිය 

ආයක්ණ අධිහරිඹ වභභ තත්ත්ඹ වහ 

ි.දසුන් වේ. 

  

කි යුතු ි.රධහරින් විිනන් ළඩ ි.භ කිරීේ 

වති ි.කුත් කිරීභ ප්රභහදවීභ වවේතුවන් 

වරීවන ඹන ළඩ සථහය ත්ේ වර 

ප්රහේධි.ත කිරීවේදී ළරකිඹ යුතු ප්රභහදඹන් 

ිනදුන ඵ ි.රික්ණඹ විඹ. වභභ තත්ත්ඹ 

ජ්හති ජ්ර ේඳහදන වහ ජ්රහඳහවන 

භණ්ඩරවේ ජ්ර යහඳෘති ේඵන්ධවඹන් වහ 

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ විිනන් ි.භ යන 

රද විදුලි ඵර යහඳෘතිරදී ප්රධහන ලවඹන් 

ි.රික්ණඹ විඹ. ජ්හති අධිවේගී භහර් වහ 

භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ (RDA) විිනන් 

ි.භ යන රද වනත් ප්රධහන භහර් 

යහඳෘති ේඵන්ධවඹන් ද වභභ තත්ත්ඹ 

ි.රික්ණඹ විඹ. ප්රහේධි.ත කිරීවේ 

ළදත්භ විණනඹ විිනන් වඳන්හදීවභන් 

ඳසු වභභ තත්ත්ඹ ඳසු ි.ළයදි ය, 

වභභ භහර්ර පිරිළඹ ප්රහේධි.ත ය තිබු 

අතය එඹ භහර් ංර්ධන අධිහරිවේ මුරය 

ප්රහලනර ි.රඳණඹ ය තිබුණි. 

 

යහජ්ය ළවිලි ංසථහ, ජ්නතහ තු ංර්ධන 

භණ්ඩරඹ ව ඉඩේ ප්රතිංසයණ 

වොමින් බහට අඹත් ඉඩේ පිළිඵ 

හර්තහද අේපුර්ණ ඵ ි.රික්ණඹ වු අතය 

ඳළළත්භ වහ අිනතිඹ තවවුරු ය ළනීභ 

වහ පිහිටි සථහනඹ වහ ප්රභහණඹ හිත 

විසතයහත්භ උඳවල්නඹක් ළඳයීභටද 

වළකි තත්ත්ඹ  වනොතිබුණි. වවේ වුද 

ආඹතන ළරකිඹ යුතු ංයහක් ඔවුන්වේ 

ත්ේ අි.හර්ඹ හධහයණ අඹ ඳදනභට 

වන ඒභ වහ න ශ්රී රංහ ිණුමේයණ 

ප්ත  යමිති වඹොදහ ළනීභට දළනට ඔවුන්වේ 

ත්ේ වඳුනහ ළනීභ වහ යජ්වේ  ප්රධහන 

තක්වේරුරු භඟින් තක්වේරු ය ළනීභ 

ිනදුයමින් තිවඵන ඵද ි.රික්ණඹ විඹ. 

 

ආඹතන විසින් ගගන රද උඳඹන 

විට ගගවීම් ඵදු 
 

ඇතළේ යහජ්ය යහඹන් වේ නවිටත් 

වේඹඹන්වේ ළටුවඳන් අඩුයත යුතු 

උඳඹන විට වවීේ ඵදු ඔවුන්වන් අඹ 

වනොය එභ මුදල් ආඹතනඹට ළඹ  ඵයක් 

වර වවීේ යන  ඵ ි.රීක්ණඹ වී ඇත.   

වේ ේඵන්ධ රින් ය ි.කුත් යන රද  

නක්රවල්රට අභතය 2016 අවප්රේල් 29 

දිනළති අං 3/2016 දයන යහජ්ය යහඳහය 

නක්රවල්ඹ  ප්රහය වේශීඹ ආදහඹේ  

වදඳහර්තවේන්තු භිණන්  ි.කුත් යන රද  

වයගුරහිනරට අනුකර  ඵදුවවිඹ යුතු  

වේිනන්වේ ඉඳයීේලින් උඳඹනවිට ඵදු 

අඹශ යුතුඹ.   උඳඹනවිට ඵදු වවිඹ යුතු  

වේිනන්වේ ඉඳයීේලින් එභ ඵදු අඩුය 

වේශීඹ ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු වත 

ි.ිනවර වප්රේණඹ කිරීභට අධයක් 

භණ්ඩරඹ ව ඉවශ ශභනහහරීත්ඹ 

විිනන්  ඵරහත යුතු ඇත.  එනමුත් 

යහජ්ය යහඹන්   155  න්  විිනන්  උඳඹන 

විට ඵදු  නීතිඹ වහ නක්රවල් උල්රංකණඹ 

යමින් තභ ඉඳයීේ ප්රවඹෝජ්නඹට ි.මින් 

වේඹන් වනුවන් ඵදු වහ තිබුණි.  

ඵදු නක්රවල්රට ඳටවළි. එවේ වන 

රද ඵදු මුදර 2016 ර්වේදී රු.මිලිඹන 

3,421.9 ක් ව අතය එඹ 2015 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 3,347 ක් විඹ.  වේ රුුම අනු 

ි.රීක්ණඹ න්වන් යජ්ඹ  අවප්ත ක්හ ශ 
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ඳරිදි උඳඹනවිට ඵදු ඳළනවීවේ අයමුුම 

හක්හත් වනොන ඵින.    

 

හර්ෂික දාරය ප්රකහලන පිළිගඹර 

රීමභ වහ ඉදිරිඳත් රීමභ 
 

2016 ර්ඹ වහ යහජ්ය යහඹන් 290 

 මුරය ප්රහලන 2017 ළප්ත තළේඵර් 30  දින 

න විට විණහධිඳතියඹහ වත ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණි. වවේ වුද 2016 වදළේඵර් 

31 දිනට මුදල් ර්ඹ අහනවී භහ 9 ක් 

ඉකුත්වීවභන් ඳසුත් ආඹතන 54 ක් විිනන් 

තභ මුරය ප්රහලන විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි.  

 

2002 ර්වේදී අභහතය භණ්ඩරඹ විිනන් 

නු රළබු තීයණඹට අනුකර මුරය ප්රහලන 

විණනඹට රළබුුම දින ිනට දින 30  

හරඹක් ඇතුශත අදහශ යහජ්ය යහඹට 

විණන හර්තහ ි.කුත් කිරීභට වළකි න 

ඳරිදි යහජ්ය යහඹන් විිනන් ඔවුන්වේ 

හර්ෂි මුරය ප්රහලන ව වටුේඳත් 

හර්ෂි හර්තහ අදහශ මුදල් ර්ඹ අහන 

වී දින 60 ක් ඇතුශත විණනඹ වහ 

ඉදිරිඳත් ශ යුතු අතය අදහර මුදල් ර්ඹ 

අහනවී දින 150 ක් ඇතුශත යහජ්ය 

යහඹන් විිනන් හර්ෂි හර්තහ වහ 

විණිත මුරය ප්රහලන ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

බහත ශ යුතුඹ. බහණ්ඩහහය වල්ේ 

විිනන් 2002 භළින 24 දිනළති අං පීඑෂස 

/පීඊ/21 දයන යහජ්ය මුදල් නක්රවල්ඹ භඟින් 

ි.වඹෝ ි.කුත් ය තිබුණි.  

 

ෘත්තීඹ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ 

ගළනීභට වහ යහ ගළනීභ වහ 

සහධීනත්ඹ ගනොභළතිවීභ  

 

හණිජ්භඹ තීයණ ළනීවේදී වහ පුහුුම හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ඵහ ළනීභ ව යහ තඵහ 

ළනීවේ දී ඵරඳහන විවිධ අනුභත කිරීවේ 

අලයතහඹන් අධයක් භණ්ඩරඹ 

ක්රිඹහහරීත්ඹන්ටද අහිතය වර ඵරඳහනු 

රඵින. වභභ සීභහ කිරීභ වවේතුවන් වඵොවවෝ 

යහඹන් ඉවශ ළටුප්ත  භත වොන්ත්රහත් 

ඳදනමින් ෘත්තීඹන් ඵහ ළනීභ 

ිනදුයන ඵ ි.රික්ණ විඹ. පුේලි 

අංලඹ භඟ ළඳීවේදී ඉතහ අඩු ළටුප්ත  

යෘවඹක් වවේතුවන් විවලේවඹන් 

ණහධිහරිරුන්, ඉංජිවන්රුරුන් වහ 

තක්වේරුරුන් ආදී තනතුරු වහ ඵහ 

ළනීභට වහ ෘත්තීභඹ සුදුසුේරහබ්රූන් යහ 

ළනීභට යහජ්ය යහඹන්ට භවත් 

ඳරිශ්රභඹක් දළරීභට ිනදුවිඹ.   

 

යජඹ තු සීමිත ගකීම් භහගම් 

 

යහජ්ය යහඹන් වර යජ්ඹ තු සීමිත 

කීේ භහේ, භහේ ඳනත ඹටවත් 

සථහපිත ය තිබු අතය වභභ භහේ 

ේපුර්ණවඹන් යජ්ඹ තුන වවෝ යහජ්ය 

පුේලි ඵේධ යහඳහය වර ක්රිඹහත්භ 

න වොටස ප්රහේධනවඹන් ඹේ ප්රතිලතඹක් 

යජ්ඹ තුන භහේ වේ. ේපුර්ණවඹන්භ 

යජ්ඹ තු යහඹන් වවයහි ඇතින 

වඵොවවෝ ළටළු ශක්හ ළනීභට පුේලි 

අංලවේ භළදිවත්වීභ ඳහරන ඹහන්ත්රණඹක් 

වර ක්රිඹහ යින. භවහ බහණ්ඩහහයවේ  

භළදිවත් වීභක් වනොභළති අදහශ පුේලි 

යහඹන් භිණන් ප්රහේධනඹ වඹොදන 

ඳරිඳහලිත වවෝ ආශ්රිත භහේ වර යහජ්ය 

යහඹන් භිණන්  ඇති යන රද වහ 

භහේ ඳනත ඹටවත් ලිඹහඳදිංචි යන රද 

යජ්ඹ තු භහේද ඳතී.  

 

යහජ්ය යඳහය හය බහවේ ඳරීක්හ 

වහ භවය භහේ ළවු අසථහරදී 

එභ භහේ විිනන් වඳනී ිනමභ ප්රතික්වේඳ 

යනු රළබු අසථහන්ද විඹ. යජ්ඹ භිණන් 

ේපුර්ණවඹන් වවෝ වොටක් ලවඹන් 

වවෝ එවේ වනොභළති නේ ෘජු වවෝ ක්ර 

යහජ්ය ේඳත් ඳඹමින් ඕනෆභ ලිඛිත 

නීතිඹක් ඹටවත් ඕනෆභ වවනකුට වවෝ 

සථහඳනඹ යන රද අධිහරිඹක් ආයණඹ 
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කිරීභ දවහ වටුේඳත් විණන ඳනතට 

දළනටභත් ංවලෝධන වඹෝජ්නහ ය තිබු ඵ 

ි.රික්ණඹ විඹ. භෆත හරවේදී භවය 

යහජ්ය යහඹන් වහ විලසවිදයහර විිනන් 

අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහළනීවභන් 

වතොය ඳහ භහේ ඳනත ඹටවත් සීමිත 

කීේ භහේ විලහර ප්රභහණඹක් 

ංසථහඳනඹ ය තිබු ඵ ි.රික්ණඹ විඹ. 

 

වොටසලින් ිනඹඹට 100 ක්භ යජ්ඹ වවෝ 

යහජ්ය යහඹක් තුන සීමිත කීේ 

භහේර අධයක්රු ඳත්කිරීවේ ඵරඹ 

යජ්ඹ තුන අතය කිිනදු පුේලි 

තළනළත්වතකුට රහබවඹන් වොටක් රළබිඹ 

වනොවළකිඹ. එඹ ළඵළවින්භ යහජ්ය 

ංසථහක් ලවඹන් යජ්ඹ විිනන් යර 

වොටස  විකිණිභක්  භිණන් හභහනය  

"පුේලි අංලවේ" භහභට ඳරිර්තනඹ 

කිරීභ ප්රභහණත්වීභ වහ භහන වේ. 

වොටසලින් ිනඹඹට 50ට අඩු ප්රභහණඹක් 

විකිීමවේදී ද භහේ අධයක්රු ඳත් 

කිරීවේ ඵරඹ යජ්ඹ තුවේ. වොටසලින් 

ිනඹඹට 50 ට ළඩි ප්රභහණඹක් විකිීමවේදීද 

යජ්ඹ ආඹති. ප්රතිඳත්තිඹට ඵරඳෆේ 

කිරීභට වළකි න ප්රභහණත් ඵරත් 

තත්ත්ඹ ඇත. වවේ වුද වඵොවවෝ 

යහජ්ය ංසථහ විිනන් ඳරිඳහලිතඹන්හි අධයක් 

භණ්ඩරවේ ඵහුතයඹ ඔවුන්වේ 

හභහජිඹන්වන් භන්විත වුද ඔවුන්වේ 

ඳහරන ඵරතර ඳරිඳහරනඹන් දවහ 

ඳත්හවන වනොඹන  ඵ  ි.රීක්ණඹ 

විඹ. 

 

රහබ දාලික ගනොන අගනකුත් යහජය 

යහඹන්  
 

වභභ යහඹන් ි.ඹහභන වහ අධික්ණ 

ආඹතන, විලසවිදයහර, ඳර්වේණ වහ 

අවනකුත් පුහුුම              ආඹතන වහ 

වනත් ංර්ධන වහ රහබ මුලි වනොන 

ආඹතනඹන්වන් භන්විත න                           

අතය ආඹතනර ප්රධහන රක්ණඹ නේ 

හර්ෂි යජ්වේ ප්රදහන වවෝ භවය බහණ්ඩ 

වහ වේහ භත  යජ්ඹ ඳනන රද ඵදු එභ 

ආඹතනර ප්රධහන ආදහඹේ ප්රබඹ 

වීභින.වභභ ආඹතන 152  මුරය ප්රහලන 

අනු, භවහ බහණ්ඩහහයඹ විිනන් 2016 

ර්වේදී  රඵහ වදන රද රු.බිලිඹන 43.8  

පුනයහර්තන ප්රදහන ළරකිල්රට ළනීවභන් 

ඳසු එතු රු.බිලිඹන 40.8 ක්වු ඵදු වඳය 

රහබ උඳඹහ තිබුණි. වවේ වුද භවහ 

බහණ්ඩහහයවඹන් ඳඹන රද පුනයහර්තන 

ප්රදහන ළරකිල්රට ළනීවභන් ඳසුත් 

ආඹතන 35 ක් එතු රු.බිලිඹන 2.8  

ඌනතහඹන් දයහ තිබුණි 
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ඳශහත් ඳහරනඹ 
 
ශ්රී රංහවේ සථහඳනඹ ය ඇති ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන 335 න් භවහ නය බහ 23 

ක් භවහ නය බහ ආඥහ ඳනවත් (ඳරි.252) 

විධිවිධහන භිණන්ද,  නය බහ 41 ක් නය 
බහ ආඥහ  ඳනවත් (ඳරි.255) විධිවිධහන 

භිණන්ද, ප්රහවේශීඹ බහ 271 ක් 1987 අං 
15 දයන ප්රහවේශීඹ බහ ඳනවත් විධිවිධහන 

භිණන්ද පිහිටුහ ක්රිඹහත්භ වමින් ඳතින 

අතය, වභභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන්වේ 
2016 ර්වේ ිණුමේ විණනඹට ඉදිරිඳත් 

කිරීභ වහ  එභ ිණුමේ පිළිඵ විණන 

භතඹන් පිළිඵ හයහංලඹක් ඳවත  ගු 13 

හි දළක්වේ. 

 

ඳශහත් 

ඳහරන 

ආඹතන 

ර්ගඹ 

ගිණුම් 

ඉදිරිඳත් 

කශයුතු 

බහ ගණන 
 

2017.09.30  

දිනට ගිණුම් 

ඉදිරිඳත් කශ 

බහ ගණන 

විගණන 

හර්තහ 

නිකුත් කශ 

බහ ගණන 

2017 .09.30  දිනට  නිකුත් කය ඇති හර්තහ අනු විගණන 

භතඹ 
තත්ත්හණනඹ 

ශ 
තත්ත්හණනඹ 

වනොශ 
භතඹ 

යහනනඹ 
අහිතය 
භතඹ 
 

භවහ නගය 

බහ 
23 23 14 14 - - - 

නගය බහ 41 41 35 34 - - 01 
ප්රහගේශීඹ 

බහ 
271 271 231 229 01 - 01 

 එකතු 335 335 280 277 01 - 02 
ගු 13 - ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර මුරය ප්රහලන ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ විණන භතඹන්  

ඳශහත් ඳහරන ඵරභණ්ඩර  මුරය ප්රහලන 

පිළිඵ විණන හර්තහලින් අනහයණඹ 

ය ඇති ළදත් ි.රීක්ණ  කීහිඳඹක්  

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ. 

 වරන්බිඳුුම ළ ප්රහවේශීඹ බහ 

විිනන් හුරුළුි.ළ ඵටතුන අලින් 

දිවන ඇශ වයවහ ඳහරභක් ඉදි කිරීභ 

වහ  2014 ර්වේදී රු.මිලිඹන 1.95 

ක් විඹදේ ය තිබ නමුත්, ඳහරභට 

ප්රවේල වීවභන් ඳසු ඳහරවභන් පිටවීභට 

භහර්ඹක් වනොභළතිවීභ ි.හ එභ 

යහඳෘතිඹ වනුවන් ළඹ ය තිබුුම 

විඹදභ ි.සහර්ඹ වී තිබුණි. 

 

 අලසඹහඵළඳිළ ව ඉවරභ 

ේභහනරට ඳහනීඹ ජ්රඹ රඵහදීභ 

වනුවන් ව ජ්ර යහඳෘතිඹ ප්රහවේශීඹ 

වල්ේ හර්ඹහරඹ භිණන් ි.භ ය 2009 

ර්වේදී වරන්බිඳුුම ළ ප්රහවේශීඹ 

බහට බහයදී තිබණි. නමුත් එහි ඳළති 

අඩුඳහඩු ප්රහවේශීඹ වල්ේ භිණන් 

ේපර්ණ යහ ළනීභට බහ 

අවඳොවවොත් වීභ ි.හ එභ ජ්ර 

යහඳෘතිඹට ළඹ ය තිබුුම රු.මිලිඹන 

18.13  මුදර ව රු.මිලිඹන 3.45 ක් 

ටිනහ, ජ්රනර උඳයණ ි.සහර්ඹඹ වී 

තිබුණි. 

 

 ඳශහත් ඳහරන අභහතයහංලවඹන් 2015 

ර්වේදී වනොච්චිඹහභ ප්රහවේශීඹ 

බහට රඵහදී තිබුුම රු.මිලිඹන 7.97 ක් 

ටිනහ වටොන් 8-10 භහර් තරන ඹන්ත්රඹ 

ක්වේත්රවේ ප්රහවනඹ වහ සුදුසු 

හවනඹක් වනොභළති වීභ ි.හ ි.සහර්ඹ 

වී තිබුුම අතය, 2017 භළින 22 දිනට 

ඹන්ත්ර ඳළඹ 321 ක් ඳභණක් බහවිත ය 

තිබුණි. 
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 ි.ළයටිඹ ප්රහවේශීඹ බහවේ හඹන 

භධයසථහන වොඩනළිණල්වල් ව ඩ 

හභය 09 කින් ර් 04  හරඹ ිනට 

අඹවිඹ යුතු රු.මිලිඹන 3.43  වඳය 

වවුේ මුදල් අඹය ළනීභ වහ බහ 

විිනන්  ි.ින පිඹය වන වනොතිබුණි. 

 

 අනුයහධපුය භවහ නය බහ ඵර 

ප්රවේලවේ  භහර් යහඳෘති 03 ක් වඵොයළු 

දභහ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභට රු.මිලිඹන 

5.83 ක් ළඹ ය තිබුුම අතය එභ 

ේ ඹහඳෘති වබෞති ඳරීක්හ කිරීවේදී 

ඉටු වනොයන රද ළඩ විඹඹන් 08 ක් 

වහ රු.මිලිඹන 3.66 ක් වහ තිබුණි. 

 

 පුත්තරභ දිසත්රික් වල්ේ විිනන් 2016  

ර්වේ ඳශමු වහ වදන බහඹ වහ 

ි.කුත් ය තිබුුම  දිසත්රික් මිර මිටු 

තීයණ අනු, අනුභත වඵොයළු කියු. 

එ මිර රු.1,000 ක් ව නමුත් 

නහත්තන්ඩිඹ  ප්රහවේශීඹ  බහ  විිනන්  

වඵොයළු කියු. 01 ක් වහ රු.2,300 ිනට 

රු.3,600 දක්හ මිර ණන් 04 ක් 

ඹටවත් වඵොයළු කියු. 964  ක් මිරදී 

වන ඒ වහ රු.මිලිඹන 3.16 ක් වහ 

තිබ ඵළවින් රු.මිලිඹන 2.19 ක් 

ළඩිවඹන් වහ තිබුණි.      

 

 2009 අවප්රේල් 17 දිනළති අං 1597/8 

දයන ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රී භහජ්හදී 

ජ්නයජ්වේ අතිවිවලේ ළට් ඳත්රවේ 

1986 නහරි ංර්ධන අධිහරිවේ 

ළරළසුේ වහ වොඩනළිණලි ි.වඹෝඹන්ට 

යන රද ංවලෝධනඹන්හි  V න 

උඳවල්නඹ ඳරිදි දුයථන ේවප්රේණ 

කුළුුම ඉදිකිරීවේදී අඹශ යුතු හසතු 

ි.ින ඳරිදි  අඹ වනොකිරීභ ි.හ බහ ඵර 

ප්රවේලර සථහපිත න්ි.වේදන 

කුළුුමලින් ඳළල්භඩුල්ර ප්රහවේශීඹ 

බහට රු.මිලිඹන 2.66  ආදහඹභක් ද, 

ි.විතිර ප්රහවේශීඹ බහට රු.මිලිඹන 

1.21  ආදහඹභක්ද අහිමි වී තිබුණි. 

 

 ඵයමු ඳශහත් භහර් ංර්ධන, 

ග්රහමීඹ ඹටිතර ඳවසුේ ව ංනහය 

අභහතයහංලවේ ප්රතිඳහදන භත යත්නපුය 

භව නය බහ විිනන් 2007 ර්වේ 

ිනට 2010 ර්ඹ දක්හ අසථහ 04 දී 

එතු රු.මිලිඹන 2.82 ක් ළඹය 

ළුඟ අේදය ඉදිය තිබ නහරි 

උඹන ල් බිහිවී  විනහල වී තිබුණි. එඹ 

ි.ිනඹහහය නඩත්තු ය ප්රවේලවේ 

ජ්නඹහවේ සුබිනේධිඹ උවදහ වඹොදන 

වර ඳශහත් භහර් ංර්ධන ග්රහමීඹ 

ඹටිතර  ඳවසුේ වහ ංනහය 

අභහතයහංල වල්ේයඹහ විිනන් 2010 

ළප්ත තළේඵර් 21 දින යත්නපුය භවහ නය 

බහවේ නයහධිඳති වත දන්හ තිබුණි. 

නමුත් 2017 භහර්තු 02 දින න විටද 

අදහශ නහරි උඹන පරදහින වර 

බහවිතඹට ළනීභට අලය ටයුතු ඉටු 

කිරීභ කියුත්තන් විිනන් ඳළවළය වළය 

තිබුණි. 

 

 1987 අං 15 දයන ප්රහවේශීඹ බහ 

ඳනවත් 154(1) න්තිඹ ප්රහය ඉඩේ  

ට්ටිය විකිීමවභන් රළවඵන මුදලින් 

ිනඹඹට 01  ප්රභහණඹක් බහ ආදහඹභට 

ඵළය ශයුතු වුත්, ඉඩේ වන්වේින 03 

ට අදහශ ි.ඹමිත ප්රභහණඹට ඩහ 

අඩුවන් අඹකිරීභ වවේතුවන් කුරුවිට 

ප්රහවේශීඹ බහ අයමුදරට රු.764,444 ක් 

අහිමි වී තිබුණි. 

 

 කුරුවිට ප්රහවේශීඹ බහට අඹත් න 

වශ ංකීර්ණවේ ඩ හභය 05 ක් 

ඵදු දුන් 2009  ර්වේ ිනට ඵදු  කුීය 

වවීභ ඳළවළයවළරීභ වවේතුවන් 2014 

ජුලි 30 දින එභ ඩ හභය මුද්රහ තඵහ 

බහ වත ඳයහ වන තිබුණි. එවවත්  

ඵදුරුන්  භඟ ිණවිසුේත වී 

වනොතිබුුම වවිනන් බහට රළබිඹ යුතු 

එතු රු.මිලිඹන 4.44 ක් ව හිඟ කුීය 

ව දඩ මුදල් අඹය ළනීභ  
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ේඵන්ධවඹන් නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් 

ළනීවේ වළකිඹහක් වනොභළති ඵ  

දක්මින් හිඟ  කුලිඹ ඳහ වළරීභ වහ 

ඵයමු ඳශහත් ප්රධහන 

අභහතයයඹහවේ අනුභළතිඹ වහ 

වඹොමුය තිබුණි. 

 

 කුරුවිට ප්රහවේශීඹ බහට අඹත් කුරුවිට 

ද ෆිනෆන්ස න ජ්නඳද ජ්ර යහඳෘතිඹට 

අදහර ළි ස කිරීභ වහ 2014 

ර්වේ අසථහ 02 දී බහ අයමුදලින්  

රු.මිලිඹන 1.58 ක් ළඹය තිබණද 

ළිවේ ඳළති අධි භරඩ හිත ඵ ළිං 

ඉවුරුර වොන්ක්රීට් සථයඹන්හි ඇති 

ඹඩ ේබි වොන්ක්රීට් තට්ටුවන් 

පිටතට ි.යහයණඹ වී භර ඵළඳීභට රක් 

තිබීභ වහ ළි තුශට ළ වදඳිනන් ජ්රඹ 

රහ එමින් ඳළතීභ ි.හ ළිවදහි ජ්රඹ 

බීභට නුසුදුසු තත්ත්ඹක්  ඳළතීභ ි.හ 

ළඹ ය තිබුුම මුදර ි.සහර්ඹ වී 

තිබුණි. 

 

 2016 භළින 21 දින වක්පුය 

ඳවරොස වඳෝඹ දිනවේදී යට බීභ 

මිලිීයටර් 163,110 ක් ඵරඳත්ර 

වොන්වේිනරට ඳටවළි.  ඵරංවොඩ 

නය බහට අඹත් ඵරංවොඩ 

තහනහඹවේ තඵහ ළනීභ භත යත්නපුය 

වහය සුයහඵදු වොභහරිස විිනන් 

2016 අවෝසතු 08 දින රු.මිලිඹන 1.52 

 දඩ මුදරක් බහට ි.ඹභ ය තිබුණි.  

එභ දඩ මුදර හරි 9 කින් වවීභට ඇති 

යත් එත්ඹ  අනු 2017 ජුි. 19 

දින න විට හරි 04 කින් රු.793,571 

ක් වහ තිබුණි.  වභභ දඩ මුදල්, 

ිනේධිඹට ේඵන්ධ ි.රධහරීන්වන් 

අඹය ළනීභ වහ බහ විිනන් 

ඵරංවොඩ දිහ අධියණවේ නඩුක් 

වොනුය තිබුණි. 

 

 ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

අභහතයහංලවඹන් දඹුල්ර ප්රහවේශීඹ 

බහට රළබී තිබුුම ළ. යථඹක් 2015 

අවප්රේල් 13 දින අනතුයට රක් වී තිබුණි.  

වේ ේඵන්ධවඹන් මුදල් වයගුරහින 

104(4) ප්රහය ඳත්හ තිබ 

ඳරීක්ණවේ ි.ර්වේල අනු හවනඹට 

ිනදු තිබ රු.මිලිඹන 7.99 ක් ව 

අරහබවඹන් රු.මිලිඹන 7.19 ක් බහවේ 

බහඳතියඹහවන්ද රු.798,761 ක් 

හවනවේ රිඹදුරුවන්ද අඹකිරීභට 

තීයණඹ ය තිබුණත් 2016 වදළේඵර් 

31 දින නවිටත් එභ මුදල් අඹය වන 

වනොතිබුණි. 

 

 දඹුල්ර ප්රහවේශීඹ බහ විිනන් දඹුල්ර 

නයවේ වතො වඳොරක් ඉදිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 11.27  වොන්ත්රහත් 

ටිනහභට 1995 ර්වේ එක් 

අවුරුේද වොන්ත්රහත් හරඹට 

ිණවිසුේත වී තිබණි. නමුත් 1999 

ර්වේදී වොන්ත්රහත්තු අන් ය 

තිබුණි.  වොන්ත්රහත්රු විිනන් 2001 

ර්වේ ඉදිරිඳත් ය තිබ රු.මිලිඹන 

1.44  අහන බිල්ඳත වහ බහ 

විිනන් වවීේ ය වනොතිබුණි. වේ ි.හ  

වොන්ත්රහත්රු නඩු ඳයහ තිබ අතය 

2016 අවෝසතු 18  දිනළති නඩු තීන්දු 

අනු එභ බිල්ඳත වහ රු.මිලිඹන 

5.51ක් වවීභ වවේතුවන් රු.මිලිඹන 

4.09  ඳහඩුක් බහට ිනදු වී තිබුණි. 

 

 දළයණිඹර ප්රහවේශීඹ බහ විිනන් 

ක්රිඹහත්භ යනු රඵන ජ්රවඹෝජ්නහ 

ක්රභලින් ඳඹන ජ්රඹ පිරිිනදු වනොය 

වඵදහ වළරීභ ි.හ එහි අහිතය 

ඵළක්මරිඹහ අඩංගු ඵට දළයණිඹර 

වෞය ෛදය ි.රධහරීවේ ඳරීක්ණ 

හර්තහ භිණන් තවවුරු වී තිබුණි. 

 

 1984 වනොළේඵර් 20 දිනළති අං 

1984/19 දයන ඳශහත් ඳහරන 

වොභහරිසවේ නක්රවල්වේ 8.1 

න්තිඹ ළයදි වර අර්ථථනඹ ය 
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මුේදය හසතු ආදහඹේ එතු කිරීභ 

වනුවන් භහතය භවහ නය බහවේ 

ි.රධහරීන් 11 වදවනකුට රු.මිලිඹන 

1.37  වොමිස මුදල් වහ තිබුණි. 

 

 2015 වඳඵයහරි 07 දින අකුරැස 

ප්රහවේශීඹ බහට රළබී තිබ රු.මිලිඹන 

24.93 ක් ටිනහ වභෝටර් වග්රේටර් ඹන්ත්රඹ 

එදින ිනට භහවරෝචිත ර්වේ 

අහනඹ න විටත් කිිනදු ංර්ධන 

හර්ඹඹට වඹොදහ වනොවන 

ආදහවනහහය බ්රෘමිවේ හල්ය තිබුණි. 

 

 ශ්රී ජ්ඹර්ධනපුය වෝට්වට් භව නය 

බහ විිනන් ළලිඩ වඳොලිිනඹ අර 

බහට අඹත් ඉඩවේ නය බහ 

වොඩනළිණල්ර ඉදිකිරීභ වහ ෘව 

ි.ර්භහණ ව උඳවේල වේහ 

රඵහළනීභට 2014 ළප්ත තළේඵර් 03 දින 

වටන්ඩර් ක්රිඹහලිඹ භත වතෝයහත් 

ආඹතනඹට 2015  ර්වේ ිනට 2016 

වදළේඵර් භහඹ දක්හ රු.මිලිඹන 

23.16  (ඵදු වළය) මුදරක් වහ තිබුම 

අතය රු.මිලිඹන 16.93 ක් (ඵදු වළය) 

වවීභ වහ බිල්ඳත් ඉදිරිඳත් ය 

තිබුණි.  එවවත් 2015 භළින 07 දින ඳළති 

භවහ බහ,  ළලිඩ වඳොලිිනඹ අර 

ඉඩවේ ඉදිකිරීභට වඹෝජිත බහ 

වොඩනළිණල්ර එභ බ්රෘමිවේ ඉදි වනොය 

දළනට බහ වොඩනළිණල්ර ඇති බ්රෘමිවේභ 

ඉදිකිරීභට තීයණඹ ය තිබුණි.  

උඳවේල වේහ වොන්ත්රහත් ිණවිසුවේ 

හර යහමුට අනු 2015 අවප්රේල් 20 දින 

න විට වොඩනළිණල්ර ඉදිකිරීභට 

වටන්ඩර් ළහ වොන්ත්රහත්රුන් 

වතෝයහ වන ඉදිකිරීේ ර්භහන්තඹ 

ඔවුන්ට බහය දිඹයුතු වුද, 2017 ජුලි 31 

දින න විටත් උක්ත වොඩනළිණල්වල් 

වටන්ඩර් ළහ ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ආයේබ කිරීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

 ශ්රී ජ්ඹර්ධනපුය වෝට්වට් භවහ නය 

බහට කිිනදු ෛනති හිමිභක් 

වනොභළති අක්ය 02 රේ 01 ඳර්නස 34 

ක් විලහර යජ්ඹට අඹත් ගුරු බිභක් 

ඳළති ඉඩභ බහවේ ළඩ ඒඹ, 

හවන නඩත්තු ඒඹ ව ඵඩහ 

ංකීර්ණ වොඩනළිණල්ර ඉදිකිරීභ 

රු.මිලිඹන 46.97   ටිනහභට 

වඳෞේලි වොන්ත්රහත්රුවකුට 

2014 අවෝසතු 21 දින ඳයහ 2015 භළින 

27 දින  අන් කිරීභට ිණවිසුේ ත 

තිබුණි.  2015 ජ්නහරි භහවේදී 

රු.මිලිඹන 9.39  අත්තිහයේ මුදරක් 

ව 2015 වඳඵයහරි භහවේදී  ඳශමු 

වොටස වවීභ වර රු.මිලිඹන 8.26 

ක් වහ තිබණත් එදිනට 

වොන්ත්රහත්තුවේ ශ ළඩ ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 11.94 ක් වවඹන් 

වොන්ත්රහත්රුට  රු.මිලිඹන 5.72 ක් 

ළඩිපුය වහ තිබුණි.  2017 ජුලි 12 දින 

න විට වඳොවශො භතුපිටට 

වනොවඳවනන අත්තිහයභ වොන්ක්රීට් 

නු 42 ක් වහ ේබි ිනටුහ තිබුම 

අතය වොඩනළිණලි ඳරිශ්රඹ ළරවඹන් 

ඹට වමින් ඳළතුණි.  ිනටුහ තිබ  ේබි 

භරඩ ඵළදී දියහ  තිබ අතය ර්තභහනඹ 

න විට වොන්ත්රහත්රු ළඩ බිභ අත 

වළය වොස තිබුණි. 

 

 වේරුවිර ප්රහවේශීඹ බහ 

ආදහවනහහයඹ අලයතහඹ පිළිඵ 

ි.ින ලයතහ අධයනඹක් ිනදු කිරීභකින් 

වතොය පුයනළගුභ යහඳෘතිඹ (NELSIP)  

ඹටවත් රු.මිලිඹන 16  විඹදභකින් 

2014 ර්වේ ආදහවනහහයඹක් ඉදිය 

තිබුුම අතය, 2017 භළින 31 දින න විට 

එභිණන් භර ිනරුරු 5 ක් ඳභණක් 

ආදහවනඹ ය තිබුණි.  
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අඳද්රය කශභනහකයණඹ නිසි අයුරින් 

ක්රිඹහත්භක ගනොන ඵ ඳශහත් ඳහරන  

ආඹතන රීහිඳඹක ව ඳවත වන් 

නිමක්ණලින් ඳළවළදිලි විඹ. 

 

 ළකියහ ප්රහවේශීඹ බහ විිනන් 

ෛදි. වටොන් 8  ඳභණ ශ 

වතොඹක් එතු යන නමුත් ර 

ප්රතිනක්රීඹයන යහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භ 

වනොකිරීභ ි.හ එතු යන ශ 

ර්ගීයණඹකින් වතොය සථහන 03 දී 

අවිධිභත් ඳරිදි ඵළවළය කිරීවභන් 

ඳහරිරි වහ හභහජීඹ ළටළු ඇතිවීවේ 

අදහනභක් ඳළතුණි. 

 

 නත්වත්භ ප්රහවේශීඹ බහ ඵර 

ප්රවේලඹ තුශ කන අඳද්රය 

ශභනහයණ යහඳෘතිඹක් ආයේබ 

කිරීභ වහ 2016 ර්වේ දී රු.මිලිඹන 

1.78  ප්රතිඳහදන රළබී තිබ නමුත් 

යහඳෘතිඹ වහ වඹෝය ඉඩභක් අත්ඳත් 

ය ළනීභට ප්රහවේශීඹ බහ 

අවඳොවවොත් වීභ වවේතුවන් එකී 

ප්රතිඳහදන ආඳසු ඳයහවන තිබුණි.  ඒ 

අනු, දළනට එක්රැස යනු රඵන ශ 

තහහලි ඉඩභට ඵළවළය කිරීභ ිනදු 

යනු රඵන තත්ත්ඹ තුශ ඳරිය 

විනහලඹක් වභන්භ විවිධ වරඩවයෝ 

ඳළතියඹහවේ ප්රණතහඹක්ද ඇති වී 

තිබුණි. 

 

 නහතවිල්ලු ප්රහවේශීඹ බහ 

රු.මිලිඹන 2.95  පිරිළඹක් දයමින් 

ඉදිය තිබුුම වොේවඳෝසට් අංනවේ 

ෛදි. වඳොවවොය ි.සඳහදන ටයුතු 

වහ අලය වේිනන් ප්රභහණඹ 

වනොවඹදවීභ ි.හ අදහශ යහඳෘතිඹ 

අක්රීඹ තත්ත්ඹට ඳත් තිබුණි. 

 

 භධයභ ඳරිය අධිහරිවේ “ පිළිරු ”  

ජ්හති කන අඳද්රය ශභනහයණ 

යහඳෘතිවේ ආධහය භත රු.මිලිඹන 8.86 

ක් ළඹ ය ඉඹුල්වප්ත  ප්රහවේශීඹ බහ 

විිනන් කන අඳද්රය ශභනහයණ 

භධයසථහනඹක් ඉදිය 2016 වඳඵයහරි 

භහවේදී ළඩ අන් ය තිබණි. නමුත් 

එභ භධයසථහනඹට හර්ෂි එතුන 

අඳද්රය ලින් දියන අඳද්රය දශ 

ලවඹන් වටොන් 720 ක් හඵි. 

වඳොවවොය ි.සඳහදනඹ වහ වඹොදහ 

ළනීභට ක්රභවේදඹක් 2017 ජුි. භහඹ 

න විටත් ස ය වනොතිබීවභන් 

යහඳෘතිවේ අයමුණ ඉටු ය වනොතිබුණි. 

 

 භධයභ ඳරිය අධිහරිවේ පිළිරු 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් රු.මිලිඹන 18.09 ක් 

ළඹ ය රුන්ළල්ර ප්රහවේශීඹ බහ 

විිනන් ඉදල්වඳොර කන අඳද්රය 

ශභනහයණ භධයසථහනඹ 2014 

ර්වේදී ආයේබ ය තිබුණි. වභඹ 

දියන ශ ඳභණක් ස යන 

භධයසථහනඹක් වවඹන් වනොදියන ශ 

ඒ ආන්නවේ වොඩළසීභ ි.හ 

භළසන් වඵෝවීභ භිණන් ේළිනඹන්ට 

වරඩ වයෝ ඳළතිරීභ ි.හ ජ්නතහ 

විවයෝධඹ එල්රවීභ භත භධයසථහනඹ 

හ දභහ තිබ අතය  භහවරෝචිත ර්ඹ 

අන් න විටත් එඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි.    

 

 භහනළල්ර ප්රහවේශීඹ බහවේ ශ 

ශභනහයණ භධයසථහන බ්රෘමිඹට ලි 

ඵවුයඹ භිණන් රැවන එන භර අඳද්රය 

ඵළවළය කිරීභ ි.හ දීර්ක හරඹ ිනට 

ප්රවඹෝජ්නඹට න්නහ අනහයක්ෂිත ර 

උතුයහ ඹහභට ආන්න තිබුුම අතය, 

සුළු ර්හදී ඳහ ර උතුයහ ර 

ශභනහයණ භධයසථහන බ්රෘමිඹ 

ආන්නවඹන් ඇති භහඔඹට රහඹහවේ 

අදහනභක් ඳළතුණි.   තද ශ 

ශභනහයණ භධයසථහන බ්රෘමිඹට භර 

අඳද්රය රහ ඹහවභන් එහි ටයුතු 

අඩහරවීභට වහ ඳරියඹට විෘත වීවභන් 
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වේිනන්වේ වෞයඹට තර්ජ්නඹක් 

වීභට වවේතු වී තිබුණි. 

 

 භහතය භවහ නය බහ ශ එතු 

කිරීභ වනුවන් 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 103.92  විඹදභක් ය 

තිබුණි.  2009 ර්වේ ිනට 2011 ර්ඹ 

දක්හ භධයභ ඳරිය අධිහරිවේ 

ප්රතිඳහදන භත රු.මිලිඹන 13.60  

විඹදේ ය ඉදිය තිබ හඵි. 

වඳොවවොය භධයසථහනඹ, පිහිටි 

වොඩනළිණල්ර, ඵවඹෝෆස ි.සඳහදන 

භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභට 2011 

ර්වේ රඵහ දී තිබණි. ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 64.36 ක් ළඹය තිබුණත්, 

යහඳෘතිඹ අතයභ අත වළය තිබුණි.  

හඵි. වඳොවවොය භධයසථහනඹ ඉවත 

රුණට වඹොදහළනීභ ි.හ හර්ෂි 

එතු න ශ වටොන් 12,600 ක් 

අවිධිභත් ඵළවළය ය තිබුණි.   

 

 වක්භණ ප්රහවේශීඹ බහ විිනන් 

හඵි. වඳොවවොය ි.සඳහදන 

අංනඹක් ඉදිකිරීභ වහ 2012 

වදළේඵර් භහවේදී රු.මිලිඹන 1.00 ක් 

වහ රුේ 3 ඳර්.37.8  ඉඩභක් 

මිරදීවන තිබුණි. 2017 ජුි. 20 දින න 

විටත් එභ ඉඩවේ අදහශ හර්ඹඹ ආයේබ 

ය වනොතිබුණි.  ශ එතු කිරීභ 

වහ භහවරෝචිත ර්වේදී රු.මිලිඹන 

7.39 ක් වහ ඉකුත් ර් 05 තුශ 

රු.මිලිඹන 25.25 ක් ද,  ළඹය තිබ 

නමුත් ඉන් කිිනදු ආදහඹභක් උඳඹහ 

ළනීභට බහට වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

 ඹුරුපිටිඹ ප්රහවේශීඹ බහ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ ශ එතු 

කිරීභට රු.මිලිඹන 6.17 ක් ළඹ ය 

තිබුණද, කන අඳද්රය ශභනහයණ 

භධයසථහනවේ ංර්ධනඹ වනුවන්  

ඳශහත් ි.ලසචිත ප්රතිඳහදන ඹටවත් 2015 

ර්වේදී රඵහ දුන් රු.මිලිඹන 1.00  

මුදර අදහශ ර්භහන්තඹට වඹොදහ 

වනොවන බහවේ ඳළයණි හර්ඹහර 

වොඩනළිණල්වල් වර අලුත්ළඩිඹහ 

කිරීභ වහ වඹොදහවන තිබුණි.   
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විගේල ආධහය යහඳෘති  

 

2016 ර්ඹ වහ ව මුදල් අභහතයහංලවේ 

හර්ෂි හර්තහ අනු, යහජ්ය ණඹ ළනීවේ 

ළඩ ටවන ඹටවත් භහවරෝචිත ර්වේදී 

යජ්ඹ වේශීඹ මරහශ්ර ලින් රු.බිලිඹන 945 ක් 

වහ විවේශීඹ මරහශ්ර ලින් රු.බිලිඹන 574 ක් 

යහජ්ය ණඹ ලවඹන් රඵහවන තිබුණි. 

විවේශීඹ මුරහශ්රලින් රඵහත් ණඹ මුදලින් 

රු.බිලිඹන 218 ක් සෛරීත් ඵළඳුේය 

ි.කුත් කිරීවභන් ව රු.බිලිඹන 102 ක් 

විවේල විි.භඹ ඳහරන මරය ඳවසුභ 

ඹටවත් රඵහවන තිබුණි. තද, විවේල 

ආධහය වහ ළඩ ටවන් ණඹ ලවඹන් 

රු.බිලිඹන 254 ක් රඵහ වන තිබුණි.  

 

භහවරෝචිත ර්වේදී යජ්ඹ විවේල 

ංර්ධන ඳහර්ලසරුන්වන් ව ණඹ 

වදන ි.වඹෝජිත ආඹතන භඟ න විවේල 

මුරයඹන එතහ ිණවිසුේ 56 ට එශම 

තිබුුම අතය එභිණන් ඉදිරි ර්රදී එක්ත් 

ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 3,078.80 ක් රඵහ 

ළනීභට ි.ඹමිත තිබුණි. ප්රදහන ආධහය 

ිණවිසුේ 29 ක් භඟින් ඉදිරි ර්රදී රළබීභට 

ි.ඹමිත තිබුුම එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 

මිලිඹන 240.50 ක්ද ඊට ඇතුශත් විඹ. වභභ 

ණඹ වහ ආධහය ලවඹන් රළවඵන මුදලින් 

ිනඹඹට 33 ක් ජ්ර ේඳහදන වහ 

නීඳහයක් ඳවසුේ ළඩිදියුුම කිරීභ 

වහත්, ිනඹඹට 26 ක් ආර්ථි වහ මරය 

වවඹෝගීතහ අංලඹ වහත් ආවඹෝජ්නඹ 

කිරීභට අවප්ත ක්ෂිත විඹ. එවේභ, භවහ භහර් 

වහ ඳහරේ ංර්ධනඹ වනුවන් ිනඹඹට 16 

ක් ආවඹෝජ්නඹ කිරීභට ඵරහවඳොවයොත්තු 

විඹ.  

 

භහවරෝචිත ර්ඹ න විට විවේල ආධහය 

යහඳෘති 146 ක් ක්රිඹහත්භ තත්ත්වේ 

ඳළති අතය ඒ අතරින් විවේල ආධහය 

යහඳෘති 111  හර්ෂි මරය ප්රහලන 

විණනඹ වහ ඉදිරිඳත් ය තිබුණි.                  

ඒ අනු විවේල ංර්ධන 

ඳහර්ලසරුන්වන් ව ණඹ වදන 

ි.වඹෝජිත ආඹතන භඟින් ංර්ධන 

යහඳෘති වහ ළඩටවන් වයවහ රළබී තිබුුම 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 1,586.60  

ණඹ ව එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 

53.80  ප්රදහන භහවරෝචිත ර්වේදී 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. වවේ වතත්, 

ඉන්දිඹහනු ණඹ ක්රභඹ, චීන යජ්වේ ආධහය 

ව වනත් ේවීඳහර්ලසවි ණඹ වඹෝජ්නහ ක්රභ 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ ඳළති යහඳෘතිරට 

අදහශ ණඹ ිණවිසුේර, හර්ෂි මරය 

ප්රහලන විණහධිඳතියඹහවේ 

ඳරීක්ණඹට බහජ්නඹ විඹ යුතු ඵ දවන් 

වොන්වේින අි.හර්ඹ අලයතහඹන් වර 

දක්හ වනොතිබීභ වවේතුවන් එභ යහඳෘතිර  

මරය ප්රහලන විණනඹ වහ ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. 2016 ර්වේ විවේල ංර්ධන 

ඳහර්ලසරුන් ව ණඹ වදන ි.වඹෝජිත 

ආඹතන භඟින් ක්රිඹහත්භ ය තිබුුම 

විවේල යහඳෘති ව ඒහවේ මරය ප්රහලන 

විණනඹ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ 

තත්ත්ඹ ඳවත  ගු 14  හි දක්වේ.  
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විවේල ංර්ධන ඳහර්ලසරුන්/ 

ණඹ වදන ි.වඹෝජිත ආඹතනඹ  

ක්රිඹහත්භ ඳළළති 

විවේලහධහය යහඳෘති 

ණන 

විණනඹ වහ මුරය ප්රහලන 

ඉදිරිඳත් යන රද යහඳෘති 

ණන 

ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු  35 30 

ගර ක ඵළංකු  21 19 

ජඳහනඹ  17 14 

චීනඹ 14 11 

එක්ත් ජහතීන්ගේ ංර්ධන ළඩ 

ටවන 

11 4 

කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ වහ ව 

අන්තර් ජහතික අයදාදර 

4 4 

කුගට් 4 3 

ගකොරිඹහ 4 3 

ගනත් 36 23 

එතු 146 111 

එතු 146 111 
 ගු :- 14 - විවේල යහඳෘති විණනඹ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී ක්රිඹහත්භ ඳළති 

භවහ ඳරිභහණ විවේලහධහය යහඳෘති කිහිඳඹ 

හර්ඹහධනඹ ේඵන්ධවඹන් ි.රීක්ණඹ 

ව රුුම හයහංල ත ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකුවේ ණඹ 

ආධහය භත ක්රිඹහත්භ න ඒහඵේධ 

භහර් ආවඹෝජ්න ළඩටවන ඹටවත් 

දිිනන තුශ කිවරෝ මීටර් 3,313 ක් ව 

ඳශහත් වහ ග්රහමීඹ භහර් 742 ක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. වභභ ළඩ ටවවන් ටයුතු 

2014 ජුි. 01 දින ආයේබ ය තිබුුම 

අතය 2024 භහර්තු 30 දින දක්හ ර් 10 

ළඩි හරඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

අවප්ත ක්හ ය තිබුණත්, එභ ළඩටවන 

වහ ක්රිඹහහරී ළරළසුේ පිළිවඹර ය 

වනොතිබුුම ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

ඒ වවේතුවන් 2016 වදළේඵර් 31 දින 

න විට ඳශහත් වහ ග්රහමීඹ භහර් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ ඳළවක්ේ 42 

ක් ඹටවත් වොන්ත්රහත් පිරිනළමීභට 

අවප්ත ක්හ ය තිබුුම නමුත් විඹ 

හර්ඹඳථවේ ඳසුහීයන ිනදුයන රද 

වනස කිරීේ වවේතුවන් ඳළවක්ජ් 15 ක් 

ඹටවත් ඳභණක්  වොන්ත්රහත් පිරිනභහ 

තිබුණි. 2017 ජුලි 31 දින න විට කිවරෝ 

මීටර් 84.74 ක් ව ඳශහත් වහ ග්රහමීඹ භහර් 

25  පුනරුත්ථහඳන ටයුතු ේපර්ණ 

ය තිබුණි.  

 

 ශ්රී රංහවේ ෘත්තීඹ අධයහඳන 

ක්වේත්රවේ ගුණහත්භබහඹ වහ 

ජ්හතයන්තය පිළිළනීභ ර්ධනඹ කිරීවේ 

අයමුණින් ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු 

වහ ජ්හතයන්තය ංර්ධන ංභවේ ණඹ 

ආධහය භත ෘත්තීඹ පුහුුම අභහතයහංලඹ 

ඹටවත් ව ආඹතන 09 ක් වයවහ ි.පුනතහ 

අංල ංර්ධන යහඳෘතිඹ 2014 ර්වේ 

ිනට ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. වවේ 

වතත්, වභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

යනු රඵන විවිධ යහජ්ය ආඹතන අතය 

ි.ින ේඵන්ධීයණඹන් වනොවීභ 

වවේතුවන් යහඳෘතිවේ ටයුතු 
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අවප්ත ක්ෂිත ඳරිදි ඉටුයවන 

වනොතිබුණි.  

 

ශ්රී රංහවේ යහජ්ය අංලවේ ආඹතන 

විිනන් දළනටභත් ඳත්නු රඵන 

ෘත්තීඹ පුහුුම ඳහධභහරහර 

ගුණහත්භබහඹ ඉවර නළංවීභට වහ 

ජ්හතයන්තය පිළිළනීභ ර්ධනඹ කිරීභ 

 වහ එභ ඳහධභහරහ නළත 

භහවරෝනනඹ කිරීභ යහඳෘතිවේ එක් 

අයමුණක් විඹ. වවේ වතත්, දළනට 

ක්රිඹහත්භ ඳතින ෘත්තීඹ ඳහධභහරහ 

2,484 ක් අතරින් 2016 වදළේඵර් 31 

දින න විට ඳහධභහරහ 242 ක් ඳභණක් 

භහවරෝනනඹට බහජ්නඹ ය තිබුණි. 

 

 භවනුය, හල්ර ව ඹහඳනඹ නය 

ංර්ධනඹ වහ ජ්හතයන්තය ංර්ධන 

ංභවඹන් රළබී තිබුුම  එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් මිලිඹන 147 ට භහන 

රු.මිලිඹන 19,257  ණඹ මුදර 

උඳවඹෝගී ය වන උඳහඹ භහර්ිණ 

නය ංර්ධන යහඳෘතිඹ, භව නය වහ 

ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විට යහඳෘතිවේ ටයුතු 

ආයේබ ය ර් 2 ½ ට ළඩි හරඹක් 

තවී තිබුණද, යහඳෘතිඹ වහ 

විසතීයණ ක්රිඹහහරී ළරළසභක් පිළිවඹර 

ය වනොතිබීභ වවේතුවන් එහි ටයුතු 

භන්දහමී විඹ. තද, භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ, නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ, 

හරි භහර් වදඳහර්තවේන්තු, ජ්හති 

ජ්ර ේඳහදන ව ජ්ර ප්රහවන 

භණ්ඩරඹ ව අදහර භව නය බහර 

ි.වඹෝජිතඹන්වන් භන්විත ඳත් ශ 

යහඳෘති වභවවයුේ මිටු, සථහය 

ඳදනභක් භත ඳත් ය වනොතිබීභ වභභ 

යහඳෘතිවේ  ටයුතු 

භන්දහමීවීභට වවේතුවී තිබුණි.  

 

 ශ්රී රංහ වේලගුණි විඳර්ඹහරට 

ඔවයොත්තු වදන ආහයවේ ආර්ථිඹක් 

හිත යටක් ඵට ඳත් කිරීවේ අයමුණින් 

ජ්හතයන්තය ංර්ධන ංභවඹන් රළබී 

තිබුුම එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 

110 ට භහන රු.මිලිඹන 14,382 ක් ව 

ණඹ මුදර උඳවඹෝගී ය වන 

වේලගුණි  විඳර්ඹහරට ඔවයොත්තු 

දීභ ළඩිදියුුම කිරීවේ යහඳෘතිඹ, 

හරිභහර් ව ජ්ර ේඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහංලඹ භඟින් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. ශ්රී රංහවේ 

නහඹඹහේ වහ වනත් ආඳදහ අභ කිරීවේ 

ටයුතු වහ ප්රභහණත් තහක්ණි 

දළනුභ හිත පුේරිනන්වේ හිඟතහඹ, 

යහඳෘතිවේ ටයුතු භන්දහමී ිනදුවීභට 

ප්රධහන ලවඹන් ඵරඳහ තිබුණි.  

 

 ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු වතින් රළබී 

තිබුුම එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 

59  ණඹ ආධහය භත ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුුම ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ළඩිදියුුම 

කිරීවේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් ව වොන්ත්රහත් 

ේඵන්ධ වබෞති ප්රතිඹ, එභ 

ඉදිකිරීවේ වොන්ත්රහත් පිරිනළමීභට 

ල්තවීභ වවේතුවන් භන්දහමී වී 

තිබුණි. තද, යහඳෘතිවේ අයමුදල් 

වඹොදහ ි.මින් දිවුරපිටිඹ, යත්වතොට, 

විල්මු, ල්මු, තියප්ත ඳවන් ව 

ඉඳවරෝභ ඹන ප්රහවේශීඹ බහ විිනන් 

ඉදිය තිබුුම ඳරිඳහරන ව වනත් 

හණිජ්භඹ ටයුතු වහ ව 

වොඩනළඟිලි,  ර් 2 ½ ට ළඩි 

හරඹක් මුළුල්වල් භවජ්නතහවේ 

අලයතහ වහ විෘත වනොය 

ි.සහර්ඹ ඳළතුණි.  2012 ජලි 

භහවේදී ටයුතු ආයේබ ය තිබුුම 

වභභ යහඳෘතිඹ, 2017 ජුි. භහඹ න 

විට ි.භ ශ යුතු ඳළතුණි.     

 

උක්ත ි.රීක්ණරට අභතය, 2016 

ර්වේදී විවේල ආධහය යහඳෘති 
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විණනවේදී වවළිදයේ ව යහඳෘති 

හර්ඹහධනඹ ේඵන්ධ වඳොදු අඩුඳහඩු 

කිහිඳඹක් ඳවත දළක්වේ.  

 

 ණඹ වදන විවේල ි.වඹෝජිත ආඹතන 

විිනන් විවේල යහඳෘති වහ වන්යන 

රද අයමුදල් උඳවඹෝජ්නඹ ඳවශ භට්ටභ 

ඳළති ඵ විණනවේදී ි.රීක්ණඹ 

විඹ. වේ වවේතුවන් අවප්ත ක්ෂිත ඳරිදි 

උඳවඹෝජ්නඹ වනොශ අයමුදල් වහ 

අභතය වඳොීය මුදල් වවීභට ිනදුවී තිබුුම 

අතය යහඳෘති හරඹ දීර්ක කිරීවේ 

අදහනභක් ඳළතීභ, උේධභනහරී  

 

ඵරඳෆේ වවේතුවන් ඇසතවේන්තුත 

පිරිළඹ භත යහඳෘති ටයුතු ඉටුකිරීභට 

වනොවළකිවීභ ළි. අහිතය ප්රතිවිඳහ 

උේත න ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. විවේල 

අයමුදල් උඳවඹෝජ්නඹ ඳවශ භට්ටභ 

ඳළති යහඳෘති කිහිඳඹක් පිළිඵ 

වතොයතුරු ඳවත  ගු 15 හි දළක්වේ.  

 

 

 

 

 

 

යහඳෘතිවේ නභ විවේල ි.වඹෝජිත 
ආඹතනඹ 

මරයණඹ කිරීභට 
එඟව මුදර 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට  

උඳගඹ ජනඹ  ගතවී තිබුණු 

කහරඹ 

  එ.ජ්.වඩොරර් 
මිලිඹන 

එ.ජ්.වඩොරර් 
මිලිඹන 

ර් 

උඳහඹභහර්ගික නගය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

ජ්හ.ං.ං. 212.00 11.00 02 ½  

ගේලුවජක 

විඳර්ඹහරට 

ඔගයොත්තුදීභ ර්ධනඹ 

රීමගම් යහඳෘතිඹ  

ජ්හ.ං.ං. 110.00 29.00 02 

ගේලි ආයක්හ වහ ජර 

ම්ඳත් ළරසුම් රීමගම් 

යහඳෘතිඹ  

ජ්හ.ං.ං. 83.00 39.90 02 

ගදන ගෞිය අංල 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ  

ජ්හ.ං.ං. 190 9.36 3 ½ 

අධයහඳන අංල ංර්ධන 

ළඩ ටවන  

ආ.ං.ඵළ. 200 72.33 03 

භවළලි ජර සුරැකුම් 

ආගඹ ජන ළඩ ටවන  

ආ.ං.ඵළ. 150 9.10 1 ½  

දක්ෂිණ අධිගේීක භහර්ග 

ම්ඵන්ධතහ යහඳෘතිඹ 

ආ.ං.ඵළ. 70 11.79 2 ½  

විඹලි කරහපීඹ නහගරික 

ජර ව නීඳහයක්ක 

යහඳෘතිඹ 

ආ.ං.ඵළ. 125 72.81 07 

ජහතික කෘෂි යහඳහය 

ංර්ධන ළඩටවන   

ෘෂිහර්මි 
ංර්ධනඹ වහ 
ව අන්තර් ජ්හති 
අයමුදර 

25.00 12.30 03 

 

ගු 15- විවේල අයමුදල් උඳවඹෝජ්නඹ - 2016 
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 විවේල යහඳෘතිර ක්රිඹහහරී හර 

සීභහ අහන වීවභන් ඳසුද, භවය 

යහඳෘති ශභනහයණ ඒ විිනන් 

අණ්ඩ ඳළළත්භ ංල්ඳඹ ඳදනේ ය 

වන මරය ප්රහලන ඉදිරිඳත් ය තිබුුම 

ඵ විණනවේදී ි.රීක්ණඹ විඹ. මුදල් 

අභහතයහංලඹ විිනන් යහඳෘතිවේ අහන 

මරය ර්වේදී, මරය ප්රහලන පිළිවඹර 

ශ යුතු ආහයඹ පිළිඵ විධිභත් 

උඳවදස රඵහදී වනොතිබීභ වවේතුවන් 

වේ තත්ත්ඹ උේතවී ඳළතුණි. තද, 

විවේල අයමුදල් උඳවඹෝජ්නඹ ය 

මිරදීත් වේඳර, පිරිඹත වහ උඳයණ 

ඹනහදී ත්ේ යහඳෘතිවේ ක්රිඹහහරී 

හර සීභහ අන්වීවභන් ඳසු අදහශ 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ ආඹතන වත බහයදී 

තිබුුම නමුත් ඒහ අවප්ත ක්ෂිත අයමුුම 

වනුවන් උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභ පිළිඵ 

ඳසු විඳයේ ය වනොතිබීභ ප්රධහන 

අඩුඳහඩුක් වී තිබුණි. 

 

වබෞති වහ මරය ප්රතිඹ භන්දහමී වු 

විවේල යහඳෘති යහශිඹක් ඳළති අතය 

ළරළසුේ කිරීවේ දුර්රතහ, භවජ්න 

විවයෝධතහ, ඉඩේ ඳයහ ළනීවේ ප්රභහදඹ, 

ඉදිකිරීේ වොන්ත්රහත්රුන්වේ 

වනොවළකිඹහන්, ප්රේඳහදන ක්රභවේදවේ 

දුර්රතහ, ප්රභහණත් සුඳරීක්ණඹන් 

වනොභළතිවීභ වහ තහක්ණි දළනුභ හිත 

පුේරිනන් යහඳෘති ශභනහයණඹ 

වහ ඵහ ළනීවේ අඳවසුතහ ළි. 

රුුම යහශිඹක් ඊට වවේතුවී තිබුණි. වේ 

අනු යහඳෘතිර ටයුතු අධික්ණඹ 

ේඵන්ධවඹන් ංර්ධන හර්ඹ බහය 

අභහතයහංලඹ ඹටවත් ව යහඳෘති 

ශභනහයණ අධික්ණ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්ඹ බහර්ඹ 

පුළුල්වීවේ අලයතහඹ අධහයණඹ 

යනු රළව..  
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යහජය ඵළංකු 

 
ඵරඳත්රරහබ්රූ හණිජ් ඵළංකු (LCBs) ව 

ඵරඳත්රරහබ්රූ විවලේෂිත ඵළංකු (LSBs) ලින් 

ඵළංකු අංලඹ භන්විත වේ. 2016 ය 

අන් න විට ඵළංකු අංලඹ ඵරඳත්රරහබ්රූ 

හණිජ් ඵළංකු 25 කින් ව ඵරඳත්රරහබ්රූ 

විවලේෂිත ඵළංකු 7 කින් භන්විත විඹ. මුළු 

ඵරඳත්රරහබ්රූ හණිජ් ඵළංකු අතරින් විවේල 

ඵළංකු 12 ක් ඳළතුි.. ඵළංකු වේහන්  

 

ළඩිදියුුම කිරීභ ව දිිනන පුයහ ිනඹ ජ්හරඹ 

ව ප්රවේලඹ යහප්ත ත කිරීභ භිණන් ඵළංකු 

අංලඹ විිනන් අන්ඩ ආර්ථි ක්රිඹහහයේ 

වහ ංර්ධනඹ වහ දහඹ විඹ. ඒ අනු 

2016 න විට න ලහහ 65 ක් විෘත ය 

තිබු අතය න සඹංක්රිඹ වටරර් ඹන්ත්ර 366 

ක් සථහපිත ය තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ගු: 16 - මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වවෝ තහහලි දත්ත) 

ත්කම් 
 
ඵළංකු අංල වේ ත්ේ  ශම 2016 ය 

තුර තදුයටත් ප්රහයණඹ ව අතය ය 

අන් නවිට එඹ රු. ට්රිලිඹන 9 ක්  විඹ. 

භසත ත්ේ ශම ප්රධහන ලවඹන් ණඹ 

ව අත්තිහයේ ලින් භන්විත ව අතය, 

එඹ  ඵළංකු අංල වේ ත්ේ  ලින් ිනඹඹට 60 

 අඹක් නු රළබීඹ. ප්රධහන යහජ්ය ඵළංකු 

වදවක් ත්ේ ප්රභහණඹ, එනේ රංහ 

ඵළංකුවේ ව භවජ්න ඵළංකුවේ පිළිවළින් 

රු. බිලිඹන 1,669.3 ක් ව රු. බිලිඹන 

1,302 ක් ව අතය එඹ ඵළංකු අංලවේ මුළු 

ත්ේලින් ිනඹඹට 33 ක් විඹ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන : 13 - මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වවෝ 

තහහලි දත්ත) 
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අ්රීඹ ණඹ  
 
ඵළංකු අංලවේ භසත අක්රීඹ ණඹ 

අනුඳහතිඹ 2015 ර්වේ ිනඹඹට 3.2 ිනට 

2016 න විට ිනඹඹට 2.6 දක්හ බිලිඹන 6.9 

කින් ි.යවප්ත ක් ටිනහභ ඳවත ළම ඇත. 

ප්රධහන යහජ්ය ඵළංකු වදවහි එනේ රංහ 

ඵළංකු වේ ව භවජ්න ඵළංකුවේ 2016 ය 

අහනඹ න විට අක්රීඹ ණඹ පිළිවළින් 

රු.බිලිඹන 29.8 ක් ව රු.බිලිඹන 17.3 ක් 

විඹ. එඳරිදිභ අක්රීඹ ණඹ අනුඳහතිඹ 

පිළිවළින් ිනඹඹට 2.9 ව ිනඹඹට 1.95  

වර හර්තහ වී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන : 14 - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු  

 

 

 

 

 

 

රඳටවන : 15 - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වවෝ තහහලි 

දත්ත) 

 

 

ගකීම් ව ප්රහේධනඹ 

නුවදනුරුන්වේ තළන්ඳතු තදුයටත් 

කීේර ප්රධහන මුරහශ්රඹ ඵට ඳත් ඇති 

අතය එඹ ඵළංකු අංලවේ මුළු කීේ ව  

ප්රහේධනවඹන් ිනඹඹට 69.6  අඹක් නු 

රළබීඹ. 2016 ර්වේ අහනඹ න විට 

ප්රධහන යහජ්ය ඵළංකු වදවහි තළන්ඳතු 

ප්රභහණඹ එනේ රංහ ඵළංකුවේ ව භවජ්න 

ඵළංකුවේ පිළිවළින් රු. බිලිඹන 1,257 ක් 

ව   රු. බිලිඹන 1,077.8 ක් ව අතය එඹ 

ඵළංකු අංලවේ මුළු තළන්ඳතු ලින් ිනඹඹට 

37  අඹක් නු රළබීඹ. 

 

ඵළංකු අංල  වේ භසත ණඹ ළනීේ 2016 

ය අහනඹ න විට ිනඹඹට 3.5  

අහිනදහඹ ර්ධනඹක් වඳන්නුේ ශ අතය 

විවේල ණඹ ළනීේ රු. බිලිඹන 47.8 කින් 

ව රුපිඹල් ණඹ ළනීේ රු. බිලිඹන 14.2 

කින් අඩුවිභ වභඹට වවේතු වි ඇත. 

වවේවතත්, භසත ණඹ ළනීේ වහ 

ඉවශභ දහඹත්ඹ ිනඹඹට 60.7 ක් වු විවේල 

ණඹ ළනීේ භිණන් ඳඹන රදි.  ප්ර2016 

ර්ඹ අන් න විට ප්රධහන යහජ්ය ඵළංකු 

වදහි ණඹ ළනීේ රු. බිලිඹන 429.2 ක් 

විඹ. එඹ විවේල මුදලින් ණඹ ළනීේ රු. 

බිලිඹන 297.4   ව රුපිඹල් ණඹ ළනීේ රු. 

බිලිඹන 131.8 ක් ි.වඹෝජ්නඹ යින.  

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන : 16 මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වවෝ 

තහහලි දත්ත) 
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තළන්ඳතු 

ශ්රී රංහ රුපිඹල් භිණන් ජ්ි.ත වු හීයන 

තළන්ඳතු ළඩි වීභ ි.හ හරච්වේදඹ තුශදී 

ඵළංකු අංලවේ  තළන්ඳතු ඳදනභ ළඩි වී 

තිබුණි. ඳසු ිණඹ ර්වේ ිනඹඹට 13.9  

ර්ධනඹට  හවප්ත ක් 2016 දී හීයන 

තළන්ඳතු ිනඹඹට 23.8  ළඩිවීභක් හර්තහ 

ය තිබුණි. එහි ප්රතිපරඹක් ලවඹන්, 2015 

දී මුළු තළන්ඳතු ලින් ිනඹඹට 57.0 ක් ව 

හීයන තළන්ඳතු 2016 දී මුළු තළන්ඳතු ලින් 

ිනඹඹට 60.6 ක් දක්හ ළඩි වි තිබුණි.  

 

ප්රධහන යහජ්ය ඵළංකු වදවක් හීයන තළන්ඳතු 

2016 ර්ඹ අන් න විට රු. බිලිඹන 

1,300.3   ක් විඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන : 17 මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වවෝ 

තහහලි දත්ත) 

 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

 

ආර්ථි වහ මිර සථහයීතහඹ ව මරය 

ඳේධතිවේ සථහයත්ඹ වති කිරීභ වහ 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු සථහඳනඹ ය ඇත. 

වේශීඹ මුදල් සථහයීයණඹ වහ වේශීඹ 

මුදල් ප්රතිඳත්තිඹ ි.ර්ණඹ කිරීභට මුදල් නීති 

ඳනත භඟින් ඵරඹ රඵහ දී ඇති ක්රිඹහන් 

භිණන් ළඳයුභ, තිවඵන ඵ ව මුදල් 

පිරිළඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුවේ මුදල් භණ්ඩරඹ උත්හව ශ 

යුතුඹ. මුදල් ළඳයුවේ වනසවිේ මිර 

සථහයීතහඹට ඵරඳහන ප්රධහන හධඹක් 

වේ. ගුණිතඹක් වයවහ ංචිත මුදල් රට 

ේඵන්ධ න පුළුල් මුදල් ළඳයුවේ 

වනසේරට ඵරඳෆේ ඇති කිරීභ භඟින් 

මිර සථහයත්ඹ රඵහ ත යුතුඹ. ංචිත 

මුදල් ඹනු මුදල් ප්රතිඳත්තිවේ වභවවයුේ 

ඉරක්ඹින. ර්තභහනවේ බහවිතහ යන 

ප්රධහන මරය ප්රතිඳත්ති වභරේ න්වන් 

ප්රතිඳත්ති වඳොීය අනුඳහත, විට 

වවශවඳොශ වභවවයුේ (OMO) ව 

හණිජ් ඵළංකු තළන්ඳතු කීේ භත 

යසථහපිත ංචිත අලයතහ (SRR) වේ. 

 

සථහය තළන්ඳතු අනුඳහතිඹ, සථහය ණඹ 

අනුඳහතිඹ වහ යසථහපිත ංචිත 

අනුඳහතිඹ ළි. ප්රතිඳත්ති අනුඳහතිඹන් 

2016 ර්ඹ තුශදි පිළිවළින් ිනඹඹට 6, 

ිනඹඹට 7.5 වහ ිනඹඹට 6 ිනට ිනඹඹට 7, 

ිනඹඹට 8.5 වහ ිනඹඹට 7.5 දක්හ ළඩි ය 

තිබුණි. 2016 ය අහනඹ න විට රු. 

බිලිඹන 856.1ක් දක්හ  රු. බිලිඹන 182.7 

  ළරකිඹ යුතු ර්ධනඹක් ිනදු වී තිබුණි. 

ංචිත මුදල් ර ඇතුශත් හණිජ් ඵළංකු 

තළන්ඳතු රු. බිලිඹන 121.6 ිනට රු.  බිලිඹන 

303.3 දක්හ 2016 ර්ඹ අන් න විට 

ළරකිඹ යුතු ඉවශ ඹහභට යසථහපිත 

ංචිත අනුඳහතිඹ ඉවශ ඹහභ ඵරඳහ තිබුණි. 

එවේභ ංචිත මුදල් ර ඇතුශත් ංයණඹ 

න මුදල් රු.බිලිඹන 552.8 ක් දක්හ රු. 

බිලිඹන 61.1 කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි. ශ්රී 

රංහ භව ඵළංකුවේ වලේ ඳත්රවේ ත්ේ 

ඳළත්වතන් ඵළලූ විට, ංචිත මුදල් ප්රහයණඹ 

වීභ ේපර්ණවඹන්භ ඳහවවේ 2016 ර්වේ දී 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ ශුේධ විවේල ත්ේ 

(NFA) රුපිඹල් බිලිඹන 7.7 කින් ඳවත ළම 

තිබිඹදී, ශුේධ වේශීඹ ත්ේ (NDA) 

බිලිඹන 207.3 කින් ළඩි විභ ඵරඳහ තිබුණි. 

ශුේධ වේශීඹ ත්ේ තුර ඇතුශත්, භව 

ඵළංකු විිනන් විට වශවඳොශ වභවවයුේ 
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ඹටවත් මිරදී ත් යජ්වේ සුරැකුේඳත් 2016 

ය අහනඹ න විට රු. බිලිඹන 351.4 

ක් දක්හ රු. බිලිඹන 248.6 කින් ර්ධනඹ වී 

ඇති අතය එඹ  2015 ය අහන වේ දී 

රුපිඹල් බිලිඹන 102.8 ක් විඹ. 

 

ශ්රී රංහ රුපිඹවරහි ජ්හතයන්තය 

සථහයත්ඹ ඳත්හවන ඹහභ වහ ව 

එහි ත්භන් ජ්හතයන්තය නුවදනු ි.දව 

වති කිරීභ වහ, ජ්හතයන්තය වවුේ 

වලේවේ ඕනෆභ පුවයෝථන හිඟඹක් 

පුයහීයභට ප්රභහණත් න  ජ්හතයන්තය 

ංචිතඹක් වර ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ 

ත්ේ ඳත්හ ළනීභට මුදල් භණ්ඩරඹ 

උත්හව ශ යුතුඹ. 2016 ර්ඹ තුශදී 

විවේශීඹ මරය ත්ේ ර ඇතුරත් විවේල 

මුදල් වහ ඵළංකු වලේඹන් ඳවත ළමභ 

වවේතුවන් 2016 ර්වේදී ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුවේ ශුේධ විවේල ත්ේ රු. බිලිඹන 

544.2 ක් දක්හ බිලිඹන 7.7 කින් ඳවත ළම 

තිබුුම අතය, 2015 ර්වේ දී, රු. බිලිඹන 

125.3 කින් ඳවත ළම තිබුණි.  

 

ශ්රී රංහ රුපිඹවල් ඵහහිය අඹ 2016 දීත් 

අණ්ඩ අප්රභහණඹ විඹ. රුපිඹවල් අඹ 

ඇභරිහනු වඩොරයඹට හවප්ත ක් 2015 

ය අහනඹ න විට රු. 144.1 ිනට 2016 

ර්ඹ අහනඹ න විට රු.149.80 ක්  

දක්හ ිනඹඹට 3.8 කින් ඳවත ළම තිබුණි. 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරයඹට හවප්ත ක් 

රුපිඹර අප්රභහණඹ වීභ, 2015 දී රු. 131 

ිනට රු .144.1 දක්හ ිනඹඹට 9.1 ක් විඹ. 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරයඹට හවප්ත ක් 

රුපිඹර අප්රභහණඹ වීභට වේශීඹ විවේල 

විි.භඹ වශවඳොශට භළදිවත්වීභ සීභහ 

කිරීභට ව වශවඳොවශේ ඉල්ලුභ ව 

ළඳයුභ භඟින් විි.භඹ අනුඳහතඹ තීයණඹ 

වීභට ඉඩ රඵහ දීභ වහ 2015 ළප්ත තළේඵර් 

03 දින භව ඵළංකු විිනන් න්නහ රද 

තීයණඹ ප්රධහන ලවඹන්භ වවේතු වි තිබුණි. 

 

 

රංකහ ඵළංකු 

 

රංහ ඵළංකු භහවල්, වනන්නහින වහ 

සී වල්ස හි එවතය ලහහ ව එක්ත් 

යහජ්ධහි.වේ ඳරිඳහලිතඹක් හිත ඵරඳත්රරහබ්ර 

යහජ්ය හණිජ් ඵළංකුකි. 2016 ර්වේ දී 

එතු ශ ලහහන් 2 ක් හිත ලහහන් 

580  භඟ වේශීඹ ඵළංකු ටයුතු ඳත්හ 

නී. 2016 දී ඵළංකු වේ මුළු වේ ංයහ 

7,569 ක් න අතය, ශ්රභ ඵරහවඹන් ිනඹඹට  

63 ක් අවුරුදු 35 ට අඩු තරුණ වේඹන් 

වේ. 

ඵළංකු 2016 ර්වේ  දී රු. බිලිඹන 53.95 

 ශුේධ වඳොීය ආදහඹභක් උඳඹහවන තිබ 

අතය, එඹ ඳසුිණඹ ර්ඹ  භඟ න ර 

ිනඹඹට 16  අඩු වීභකි. වවේ වතත්, 

ඵළංකු 2016 ර්වේ දී රු. බිලිඹන 31.2  

ඵදු වඳය රහබඹක් හර්තහ ශ  අතය එඹ 

ිනඹඹට 23  ර්ධනඹකි. රු. ට්රිලිඹන 1.67 

 ත්ේ ඳදනභක් හිත රු. ට්රිලිඹන 1 ක් 

නුවදනුරුන් වට ණඹ වහ අත්තිහයේ 

ලවඹන් ප්රදහනඹ ය තිබ අතය, එඹ මුළු 

ත්ේ ලින් ිනඹඹට 60 ක් න අතය, එඹ 

ඳසුිණඹ ය වහ න ර ිනඹඹට 21  

ඉවශ ර්ධනඹකි. තද, ඵළංකුවේ අක්රිඹ 

අත්තිහයේ අනුඳහතඹ 2015 ර්වේ දී 

ිනඹඹට 4.3 ිනට 2016 ර්වේ දී ිනඹඹට 2.9  

දක්හ ඳවත ළම තිබුණි. මීට අභතය, 

ඵළංකුවේ තළන්ඳතු ඳදනභ රු. ට්රිලිඹන 1.08 

ිනට රු. ට්රිලිඹන 1.3 ක් දක්හ 2016 ර්ඹ 

තුරදී ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

ඵළංකුවේ ද්රශීර ත්ේ අනුඳහතඹ  ිනඹඹට 

28.2  ිනට 2016 ර්වේ දී ිනඹඹට 21.6 ක් 

දක්හ අඩු වී තිබ අතය එඹ අභ 

අලයතහඹ න ිනඹඹට 20 ට ශඟහ වී  

තිබුණි. ප්රහේධන ප්රභහණතහ අනුඳහතඹ ( වඳශ 

II ) ිනඹඹට 13.1 ිනට ිනඹඹට 12.3 ක් දක්හ 

2016 ර්වේදී අඩු වී තිබ අතය, එඹ අභ 

අලයතහඹ න ිනඹඹට 10 භට්ටභ ඉක්භහ 

වොස තිබුණි. 
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රංහ ඵළංකු රහබහංල වවුේ අනුඳහතඹ 

ිනඹඹට 70 ක් වර තඵහ ි.මින් රු. 

බිලිඹන 17.3   රහබහංලඹක්  ශ්රී රංහ 

යජ්ඹට වවීභට වළකි වී ඇත. එඹ ඳසුිණඹ 

වර් රු. බිලිඹන 11 භඟ න ර 

ිනඹඹට 57  ර්ධනඹකි. 

භවජන ඵළංකු 

ඵළංකුවේ ත්ේ  ංයුතිඹ ඉකුත් ය භඟ 

ළදීවේ දී, හවප්ත ක් වනොවනස 

ප්රණතහක් වඳන්නුේ ශ අතය, ත්ේ 

මුදහවේ ආධිඳතය දයහ ිනටිවේ ණඹ ත්භ, 

2016 වදළේඵර් අ න විට ිනඹඹට 68.4 

 වොටට හිමිේ වඳන්මින්ඹ. ඊට 

භහමී අන්දමින් ය තුරදී මවවේ 

ත්ේ ෘේධිඹ රු. බිලිඹන 1,444.4 ක් 

දක්හ ිනඹඹට 11.6 කින් යහප්ත ත වමින් 

ඉතහ ප්රඵර භට්ටභ ඳළතුණි. එඳභණක් 

වනො වේ ය තුශදී නුවදනුහය බතුන් 

වට පිරිනළමුුම ණඹ ව අත්තිහයේ රු. 

ට්රිලිඹනවේ න්ධිසථහනඹ මවඹ ඳසු යන 

රදි. 

අයමුදල් ඳඹහ ළනීභ අයබඹහ ඵළංකු විිනන් 

විවබ්රුදනඹ ව හිතය ංයුතිඹක් 

ඳත්හවන ඹින. 2016 ර්ඹ අදී 

තළන්ඳතු ඳදනභ රු. ට්රිලිඹනඹට රහ වී 

තිබුණි.  

ඵළංකු විිනන් 2016 ර්වේදී ිනඹඹට 19  

රහබ ෘේධිඹක් රඵහ ි.මින් රු.බිලිඹන 

14.9  රහබඹක් ව බහය භත ප්රතිරහබඹ 

ිනඹඹට 27.5 ක් හර්තහ යන රදි. 

ඵරඳත්රරහබ්රූ ඵළංකු පිළිඵ ි.ඹමු අලයතහ 

අනු ිනඹඹට 5 ට වනොඅඩු 1 ළි. සථයවේ 

ප්රහේධන ප්රභහණත් අනුඳහතඹක් වහ 

භසථඹක් ලවඹන් ිනඹඹට 10 ට 

වනොඅඩු ප්රහේධන ප්රභහණත් අනුඳහතඹක් 

ඳත්හවන ඹහභ අලය වේ. 2016 

වදළේඵර් අහනඹ නවිට ඵළංකුවේ 1 

ළි. තරවේ ව භසත ප්රහේධන 

ප්රභහණත් අනුඳහතඹ ලින් ර්වේ ිනඹඹට 

9.9, ිනඹඹට 12.6 වහ ළඳීවේදී පිළිවලින් 

ිනඹඹට 9.8 ව ිනඹඹට 12.1 දක්හ අඩු වී 

තිබුණි. 

ඵහල් 111 අභ ප්රහේධන අලයතහ වහ 

උත්වතෝරන අනුඳහත යහමු ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

2017 ජලි 1 දින ිනට ක්රිඹහත්භ නු ඇත. 

ඩහ ඔවයොත්තු වදන ආහයවේ ඵළංකු 

ර්භහන්තඹක් උවදහ දහඹ වීවේදී වේ 

වඹෝජිත වනසේ ක්රිඹහවේ වඹදවීභට 

ඵළංකු සුදහනමින් ිනම. 

ජහතික ඉතිරි රීමගම් ඵළංකු 

 

ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකු 1971 අං 30 

දයන ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකු  ඳනතින් ශ්රී 

රංහ තුර යජ්ඹ තු ඵළංකුක් වර 

ංසථහඳනඹ ය තිබ අතය 1988 අං 36 

දයන ඵළංකු ඳනත ප්රහය ඵරඳත්රරහබ්රූ 

විවලේ ඵළංකු තත්ඹ පිරිනභහ තිබුණි. 

ඳනවත් 2 (අ) න්තිඹ වහ  ඊට අදහර 

ංවලෝධනඹන් ඳරිදි ඵළංකුවේ අයමුණ විඹ 

යුත්  වත්, විවලේවඹන් සීමිත වළකිඹහ ඇති ශ්රී 

රංහ වේ ජ්නතහ අතය ඉතිරි කිරීේ 

ප්රර්ධනඹ ව එවේ එක්රැස යනු රඵන 

ඉතුරුේ රහබදහින ආවඹෝජ්නඹ කිරීභින. 

ජ්හති ඉතිරි කිරී වේ ඵළංකු 2016 ර්ඹ 

තුශදී න ලහහන් කිහිඳඹක් පිහිටුන රද 

අතය, ඒ අනු 2016 ර්ඹ අහනඹ න 

විට මුළු ලහහන් ංයහ 250 ක් විඹ. ඊට 

අභතය ඉතුරුේ එක් රැස කිරීවේ අදවිනන් 

ඳහල් ඵළංකු ඒ 2,858 ක් ඳළති අතය 

ර්ඹ තුර එළි. ඒ 571  ළඩි වීභක් 

හර්තහ  විඹ. ර්ඹ තුරදී ඵළංකු වේ මුළු 

තළන්ඳතු ඳදනභ රු. බිලිඹන 61.5 කින් 

වවත් ිනඹඹට 10 කින් ප්රහයණඹ වී තිබු 

අතය 2016 ර්ඹ අහනඹ න විට රු. 

බිලිඹන 657.3 ට ආන්න ඳළතුණි. 

ඵළංකුවේ මුළු ත්ේ ඳදනභ රු. බිලිඹන 

63.6 කින් වවත් ිනඹඹට 7.5 කින් 

ප්රහයණඹ වී තිබු අතය, 2016 වදළේඵර් න 

විට රු. බිලිඹන 911 ඉක්භහ ඹමින් 
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ඳළතුණි. ර්ඹ තුරදී ඵළංකු වහ වනත් 

නුවදනුරුන්ට රඵහදුන් ණඹ       රු. 

බිලිඹන 52 කින් ළඩිවීභ ත්ේ ළඩිවීවේ 

ප්රධහන හධඹක් ව අතය, එඹ ර්ඹ තුශ 

ිනඹඹට 10 ක් ව තළන්ඳත් ර්ධනවඹන් 

මලිභ මරයනඹ ය තිබුණි. 2015 

ර්වේ හර්තහ යන රද ිනඹඹට 3.5 වහ 

ළදීවේදී ක්රිඹහහරී වනොන ණඹ 

අනුඳහතඹ ිනඹඹට 1.7 ක් වර හර්තහ 

වීවභන් ර්ඹ තුරදී ඵළංකුවේ ත්ේ 

තත්ඹ ( Asset quality ) ළඩි දියුුම වී 

තිබුණි. 

ඵළංකු රු. බිලිඹන 13  ඵදු වඳය රහබඹක් 

2016 ර්වේදී  හර්තහ ය තිබ අතය එඹ 

වඳය ර්ඹට හවප්ත ක්  ිනඹඹට 2.1  

ළඩි වීභකි. වවේ වුද, 2015 ර්ඹ වහ 

ළඳීවේදී ඵළංකුවේ ශුේධ වඳොළී ආදහඹභ රු. 

බිලිඹන 1.5කින් වවත් ිනඹඹට 5.6 කින් 

ඳවත ළම තිබුණි. 

ඵළංකුවේ ප්රහේධන ප්රභහණහත්භතහ අනුඳහත 

ඳවත ළමවේ ප්රණතහඹක් වඳන්නුේ 

යන නමුත් ඒහ අභ ි.ඹහභ 

අලයතහඹන්ට ඩහ ඉවශ භට්ටභ 

ඳත්හ ි.මින් තිබුණි. මලි ප්රහේධන 

ප්රභහණහත්භතහ අනුඳහතඹ ව මුළු ප්රහේධන 

ප්රභහණහත්භතහ අනුඳහතඹ පිළිවලින් 

ිනඹඹට 12.53   (අභ ිනඹඹට 5) ව  ිනඹඹට 

14.68 (අභ ිනඹඹට 10) ක් විඹ. තද, 

ඵළංකු විිනන් ප්රහේධන ප්රභහණහත්භතහ 

අනුඳහතඹ ඳත්හවන ඹහභ පිණි 

වඳෞේලි සථහඳනඹක් (Private 

Placement ) වර 2016 වදළේඵර් 

භහවේදී ර්ඹට ිනඹඹට 13 අනුඳහතඹට 

එක් රු. 100  ඵළිණන්  න ප්රමිත, සුරැකුේ 

වනොරත්, ඹටත්, ි.දවස ශ වළකි රු. 

බිලිඹන 6 ක් ටිනහ ණඹය ි.කුත් ය 

තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 29 දින ශ්රී රංහ 

භව ඵළංකු විිනන් ි.කුත් යන රද 2016 

අං 1 දයන ි.ඹභඹ ඳරිදි 2017 ජුලි 01 දින 

ිනට ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකු විිනන් 6.25, 

7.75 ව 11.75  ප්රහේධන ප්රභහණහත්භතහ 

අනුඳහත ඳත්හවන ඹහ යුතුඹ. 

යහජය උකස වහ ආගඹ ජන ඵළංකු 

යහජ්ය උස වහ ආවඹෝජ්න ඵළංකු 1975 

අං 13 දයන යහජ්ය උස වහ ආවඹෝජ්න 

ඵළංකු නීතිඹ අනු පිහිටුන රද අතය එඹට 

අදහර ංවලෝධන වහ අදහර නීතිවේ 2 න 

න්තිඹ අනු, ඳනවත් විධිවිධහනරට 

අනුකර මරය වහ වනත් ආධහය 

ළඳයීවභන් ෘෂිහර්මි, ර්භහන්ත වහ 

ි.හ ංර්ධනඹට වහඹවීභ ඵළංකුවේ 

හර්ඹ න්වන්ඹ.  

2016  ර්ඹ අහනඹ න විට ඵළංකුවේ 

මුළු තළන්ඳතු ප්රභහණඹ රු. බිලිඹන 28 

ඉක්භහ ඇති අතය 2015 ර්ඹ වහ 

ළදීවේදී එඹ ිනඹඹට 3.6  ළඩිවීභකි. 

2016 ර්වේදී රු. බිලිඹන 1 කින්  වවත් 

ිනඹඹට 3 කින් ප්රහයණඹ වී තිබ ඵළංකුවේ  

මුළු ත්ේ ප්රභහණඹ ර්ඹ අහන න 

විට රු. බිලිඹන 35 ඉක්භහ තිබුණි. 

ුමවදනුරුන්ට  රඵහ දුන් ණඹ රු. 

බිලිඹන 1.6 කින් ළඩිවීභ  ත්ේ ළඩි වීවේ 

ප්රධහන  හයඹ විඹ.  

ඵළංකු විිනන් රු. මිලිඹන 706  ඵදු   වඳය 

රහබඹක් හර්තහ ය තිබ අතය එඹ ඳසුිණඹ 

ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 3.68  ළඩි 

වීභකි. එවේ වුත්, 2015 ර්ඹ වහ 

ළඳීවේදී  ඵළංකුවේ ශුේධ වඳොළී ආදහඹභ 

රු. බිලිඹන 6 කින් වවත් ිනඹඹට 0.34 කින් 

ඳවත ළම තිබුණි.  

නිහ ංර්ධන මූරය ංසථහ ඵළංකු 

ි.හ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු 1997 

අං 07 දයන (ංවලෝධිත 2003 අං 15 

දයන ඳනත වහ 2011 අං 45 දයන ඳනත) ශ්රී 

රංහ ි.හ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු 

ඳනත ඹටවත් ංසථහඳනඹ යන රද අතය, 

1988 අං 30 දයන ඵළංකු ඳනත භඟින් 

ඵරඳත්ර රහබ්රූ විවලේ ඵළංකුක් ඵට ඳත් විඹ. 
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ඳනවත් අං  12(අ) වහ ංවලෝධිතරට 

අනු ඵළංකුවේ අයමුුම නුවේ, ිනඹළුභ ශ්රී 

රහංකිඹන්වේ ි.හ ිනහිනඹ ළඵෆ ය 

ළනීභට ි.හ ආශ්රිත මරය ේඳහදනවේ 

අවිහදහත්භ වශවඳොශ නහඹඹහ ඵට 

ඳත් වීභඹ. 

2016 ර්වේදී න ලහහ විෘත කිරීභක් ිනදු 

වනොව අතය, මුළු ලහහ ජ්හරඹ එභ ර්ඹ 

අන් න විට 39 ක් විඹ. 2015 දී ඵළංකුවේ 

ණඹ ශම රු.බිලිඹන 26.684 ක්  වු  අතය 

ඵළංකුවේ ණඹ ශම ිනඹඹට 13.39 කින් 

ර්ධනඹ වී 2016 ර්ඹ අහන විට එඹ 

රු.බිලිඹන 30.259 ක් වී තිබුණි. එවවිනන් 

ඵළංකුවේ වඳොළී ආදහඹභ වඳය  ර්වේ 

රු.බිලිඹන 4.7 ට හවප්ත ක් වේ ර්වේ 

රු.බිලිඹන 5.4 දක්හ ිනඹඹට 17 කින් 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. ඵළංකුවේ තළන්ඳතු 

ඳදනභ, 2015 ර්ඹ අහන න විට ඳළති 

රු.බිලිඹන 28.59 හර්ථ ිනඹඹට 12.3 

කින් ර්ධනඹ වී 2016 ර්ඹ අහන න 

විට රු.බිලිඹන 32.12 ක් ඵට ඳත් වී තිබුණි. 

ඵළංකුවේ භසථ ත්ේ ඳදනභ රු.බිලිඹන 

3.69 කින් එනේ, ිනඹඹට 8.8 කින් ර්ධනඹ 

වී 2016 ර්ඹ අහන න විට එඹ 

රු.බිලිඹන 45.6 ක් විඹ. ත්ේ ර 

ර්ධනඹ වහ මලි දහඹත්ඹ ණඹ වහ 

අත්තිහයේ ර ිනදු ව ිනඹඹට 13  

ර්ධනඹ වවේතු විඹ.2015 ර්වේදී ිනඹඹට 

18.38 ක්ව අක්රීඹ ණඹ වලේ අනුඳහතඹ 2016 

ර්වේදී ිනඹඹට 17.58 ක් දක්හ අඩුවීභ 

ර්වේ ත්ේ ර ගුණහත්භබහඹ 

ර්ධනඹට වවේතු විඹ. 

2016 ර්ඹ වහ ඵළංකුවේ ඵදු වඳය රහබඹ 

වඳය ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 17.8  

අඩුවීභක් හර්තහ යමින් රු.මිලිඹන 660 ක් 

ඵට ඳත් වි තිබුණි. එවේභ, ශුේධ ණඹ 

වඳොළී ආදහඹභ 2015 ර්ඹ වහ න විට 

රු.මිලිඹන 157 කින් එනේ ිනඹඹට 7.4 කින් 

ඳවත ළටි තිබුණි. 

 

ප්රහේධන ප්රභහණහත්භතහඹ ව අභ 

ප්රහේධන අලයතහඹ ව වොටස හිමිඹන්ට 

ටිනහේ ි.ර්භහණඹ කිරීභ ඳශමු 

ප්රමුතහඹ න අතය, භහවරෝනනඹට 

රක්න හරසීභහ තුශ වොටස හිමිඹන්වේ 

අයමුදල් ිනඹඹට 10.4 කින් ර්ධනඹ වී ඇත. 

වොට ත්ේ අඹ රු.51.98 ිනට 2016 

ර්වේ දී, රු.57.68 දක්හ ිනඹඹට 10  

ර්ධනඹක් හර්තහ ය ඇත. වවේ වතත් 

දුර්ර ඉඳයීේ තත්ත්ඹ ි.හ 2016  ර්ඹ  

තුරදි  වොට ඉඳයුභ රු.7.87 ිනට 

රු.6.03 දක්හ අඩු වී ඇත. ප්රධහන ප්රහේධන 

අනුඳහතඹ (Tier 1) ව මුළු ප්රහේධන 

අනුඳහතඹ (Tier 2) අභ යසථහපිත 

අලයතහඹ න ිනඹඹට 5 වහ ිනඹඹට 10 

ඉක්භව අතය එඹ පිළිවලින් ිනඹඹට 13.11 

ව ිනඹඹට 11.76 විඹ. වවේ වුද, 2014 

ජ්නහරි 17 න දින මරය අංලවේ ආඹතන 

ඒහඵේධ කිරීභට අදහශ ප්රධහන ළරසුභට 

අනු ි.කුත් යන රද ශ්රී රංහ ඵළංකු භඟ 

වඳන්වීේ අං 02/17/402/0073/002 ඹටවත් 

මලි ප්රහේධනඹ 2016 ජ්නහරි 01 න විට 

රු.මිලිඹන 5,000 ක් විඹ යුතුඹ. 

ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු 

ප්රධහන ලවඹන් සක්භ මරය ආඹතන ව 

කුඩහ ව භධය ඳරිභහණ යහඹ වහ 

මරයභඹ වහඹ රඵහවදමින් ංර්ධනඹ 

හර්ඹඹන් ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව හන්තහ 

අබ්රෘේධිඹ භඟින් ශ්රී රංහවේ භසත 

රහපීඹ ආර්ථි ංර්ධනඹ වහ 

ඳවසුේ ළරසීවේ අයමුුම ඇති  2010 

ර්වේදී ප්රහවේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු 06 ක් 

ඒහඵේධ කිරීභ භඟින් ප්රහවේශීඹ ංර්ධන 

ඵළංකු පිහිටුන රදී. 

ඳසුිණඹ ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී 

ඵළංකුවේ ශුේධ වඳොළී ආදහඹභ රු.මිලිඹන 1, 

025 ක් වවත් ිනඹඹට 15  ප්රතිලතඹකින් 

ළඩිවී තිබුණි. 2015 ර්ඹ වහ ළඳීවේදී, 

ිනඹඹට 21 ප්රතිලතඹක් හිත 2016 ර්ඹ 

තුශදී රහබඹ  රු.මිලිඹන 641 ක් දක්හ ළඩි 
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වී තිබුණි. තද, 2016 ර්ඹ අහනවේදී 

අක්රීඹ ණඹ අනුඳහතඹ ිනඹඹට 2.85 ක් දක්හ 

අඩු වී ඇති ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. ණඹ වහ 

අත්තිහයේ ව ුමවදුමරුන්වේ 

තළන්ඳතු පිළිවලින් ිනඹඹට 21 ක් වහ 

ිනඹඹට 22 ඵළිණන් ර්ඹ අහනවේදී ළඩි 

වී තිබුණි. වවේ වුද, අදහනභ භත ඵය 

තළබ මුළු ත්ේ රට හවප්ත ක් අභ 

ප්රහේධන ප්රභහණහත්භතහ අනුඳහතඹ ව 

ිනඹඹට 10 ඳත්හවන වනොතිබ 

අසථහක් 2016 ර්වේදී ි.රීක්ණඹ 

විඹ. 

රංකහපුත්ර ංර්ධන ඵළංකු 

ඳසුිණඹ ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී 

ඵළංකුවේ ශුේධ වඳොළී ආදහඹභ රු.මිලිඹන 85 

ක් වවත් ිනඹඹට 15  ප්රතිලතඹකින් ළඩිවී 

තිබුණි. 2015 ර්ඹ වහ ළඳීවේදී, ිනඹඹට 

34 ප්රතිලතඹක් හිත 2016 ර්වේ රහබඹ  

රු.මිලිඹන 258.7 ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණි. 

ඳසුිණඹ ර්ඹ අහනඹට හවප්ත ක් ණඹ 

වහ අත්තිහයේ රු.මිලිඹන 271 වවත් 

ිනඹඹට 10 කින් ළඩි වී තිබුණි. වවේ වුද,  

ර්ඹ අහනඹ න විට අක්රීඹ ණඹ 

අනුඳහතඹ ිනඹඹට 39.2 ක් දක්හ තදුයටත් 

ළඩි වී ඇති ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. 

ුමවදුමරුන්වේ තළන්ඳතු 2016 ර්ඹ 

අහනඹ න විට ිනඹඹට 19 කින් අඩු වී 

තිබුණි. 

ප්රධහන විගණන ගොඹහ ගළනීම් 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු විසින් ගගොඩනළගිලි 

කුලිඹට දිභ 

මුදල් නීති ඳනවත් 117 න න්තිඹට 

අනු "ශ්රී රංහ භව ඵළංකු, සකීඹ 

හිමිභක් පුයහ ළනීවේදී අත්ඳත් ය 

න්නහ ේඵන්ධතහඹක් වළය වවශදහභ 

වවෝ වනත් වරකින් හණිජ්, හර්මි 

වවෝ වනත් යහඳහය ටයුත්ත ි.ඹළලිඹ 

වනොයුතුඹ." වභභ විධිවිධහනඹට ඳටවළි. ශ්රී 

රංහ භව ඵළංකුට අඹත් වොඩනළිණලි 

අවප්ත ක්ෂිත අයමුුම වහ වඹොදහ වනොවන 

ඵහහිය ඳහර්ලසඹන් වහ කුලිඹට රඵහ දි තිබු 

අතය, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් කුීය 

ආදහඹභ වර රු. මිලිඹන 426.6 ක් 2016 

ර්ඹ තුශදි උඳඹහ තිබුණි. 

උඳගේලක බහ ගනුගන් දළරූ 

උඳගේලන ගේහ පිරිළඹ 

ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ජ්නහධිඳතියඹහ විිනන් උතුරු වහ නළවනහිය 

ඳශහත් ර ඳදිංචි අතුරුදවන් ව පුේරිනන් 

ේඵන්ධවඹන් ඳළමිණිලි විභර්ලනඹ කිරීවේ 

ජ්නහධිඳති වොමින් බහට උඳවදස දීභ 

වහ උඳවේල බහක් 2014 ජුි. භ 28 

න දින ඳත් ය තිබුණි.  

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් කිිනදු ප්රතිපුයණඹ 

කිරීවේ ඳදනභකින් වතොය උඳවේල 

බහ ව ඔවුන්වේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ දවහ 

උඳවේලන හසතු, නහතළන් වහ අවනකුත් 

විඹදේ වනුවන් 2015 ර්ඹ වහ රු. 

මිලිඹන 145 ක් ව 2014 ර්ඹ වහ රු. 

මිලිඹන 111.5 ක් ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ 

මුදල් ප්රතිඳහදන වඹොදහ වහ තිබුණි. 

උඳවේල බහ වහ උඳවේලන හසතු 

වර 2016 ර්ඹ තුශදී රු. මිලිඹන 21 ක් 

වහ තිබුණි. ඉවත විඹදේ ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකු විිනන් කිිනදු ප්රතිපුයණඹ කිරීවේ 

ඳදනභකින් වතොය දයහ තිබුණත්, භව 

ඵළංකු වහ ඉවත වන් උවඳේලරුන් 

අතය කිිනදු ිණවිසුභක් වනොතිබුණි. ඉවත 

උවඳේලරුන්වේ යහජ්හරි ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුවේ අයමුුම රට ෘජුභ ේඵන්ධ 

වනොන ඵ තදුයටත් ි.රීක්ණඹ  විඹ.  

ගද  හිත ක්රිඹහන් ව මූරය අක්රමිකතහ 

ප්රහථමි නුවදනුරුකු භඟ ශ්රී රංහ 

භව ඵළංකු විිනන් එහි අයමුදල් වවශහේ 

ශ වළකි ප්රතිර්ත ප්රතිමිරදී ළනීේ 

(tradable reverse repo) ආවඹෝජ්නර 
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ආවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. ආඳසු න්නහ රද 

සුරැකුේ ේඵන්ධවඹන් කිිනදු සුරැකුේ ඹළි 

ඳළළරීවභන් වතොය ඳහද ව සුරැකුේඳත් 

ප්රහථමි නුවදනුරු විිනන් ආඳසු ළනීභ 

වවේතුවන් වභභ ආවඹෝජ්නඹන් 

ේඵන්ධවඹන් රංහ ිනකියර් ිනසටේ 

(Lanka Secure System) හි ශුනය වලේඹක් 

දක්හ තිබුණි. 2015 වදළේඵර් 04 දින 

න්නහ රද මුදල් භණ්ඩරවේ තීයණඹ 

ප්රහය, වති ඇඳ වනොභළති ඉවත 

වන් ආවඹෝජ්නඹන් ඹළි ඹළි ආවඹෝජ්නඹ 

කිරීභට ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ මුදල් 

භණ්ඩරඹ තීයණඹ ය තිබුණි. වභභ 

ප්රහථමි නුවදනුරු භඟ ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුවේ අයමුදල් භඟින් යන රද වති 

ඇඳ වනොභළති ප්රතිමිරදී ළනුේ ආවඹෝජ්න 

ටිනහභ 2015 වදළේඵර් 31 දිනට රු. 

බිලිඹන 1.9 ක් විඹ. 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් 2012 වදළේඵර් 

10 ව 14 දින රදී ඳත්න රද ඳරීක්ණ 

රදී අනහයණඹ ය න්නහ රද 

උල්රංකනඹ කිරීේ ේඵන්ධවඹන් (ඇතළේ 

ආවඹෝජ්ිනන්ට ප්රභහණත් සුරැකුේඳත් 

වන් වනොකිරිභ ව දිනඹ තුශ ද්රශීරතහ 

ඳවසුේ රඵහ ළනීභ වහ 

ආවඹොජ්ිනන්වේ සුරැකුේඳත් බහවිතහ කිරීභ) 

ඉවත ප්රහථමි නුවදනුරු වත 

අහදහත්භ ලිපි කිහිඳඹක් ව 2013 ජුි. 

06 දින ි.වඹෝඹක්ද ි.කුත් ය තිබිඹ දී, 

වභභ ප්රහථමි නුවදනුරුවේ ඉවත වදෝ 

හිත ක්රිඹහන් වහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 

විිනන් ි.ින ක්රිඹහභහර් වනොළනීභ ි.හ 

2015 ර්වේදී වභභ ප්රහථමි නුවදනුරු 

විිනන් නළතත් එළි. වදෝ හිත ක්රිඹහන් 

ිනදු ය තිබු ඵ තදුයටත් ි.රීක්ණඹ විඹ. 

තද, ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ යහජ්ය ණඹ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ අධීක්ණ අංලඹ විිනන් 

2015 භළින 20 ව 21 දින රදී එභ ප්රහථමි 

නුවදනුරු පිළිඵ සථහනීඹ 

ඳරීක්ණඹක් ිනදු ය තිබුණි. ඉවත වන් 

උල්රංකනඹන් ඇතුළු විවිධ වයගුරහින ව 

ි.ර්වේල උල්රංකනඹ කිරීේ ඉවත වන් 

සථහනීඹ ඳරීක්ණඹ තුශදී ි.රීක්ණඹ වී 

තිබුණි. 

රංකහ ඵළංකු 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට ඵළංකුවේ ණඹ 

වහ අත්තිහයේ  වලේඹ රු. මිලිඹන 

1,047,189 ක් විඹ. ඉවත මුළු ණඹ 

ංයුතිවඹන් රු. මිලිඹන 319,952 ක් 

වවත් ිනඹඹට 31 ක් භන්විත න්වන් 

යහජ්ය අධිහරීන්වන් වහ යජ්ඹට අිනති 

යහඹන්වන් න අතය, ඉතිරි රු. 

මිලිඹන 727,237 වවත් ිනඹඹට 69 ක් 

භන්විත න්වන් යහජ්ය වනොන 

ආඹතනඹන්වි.. යජ්වේ ණඹ 

ංයුතිවඹන් රු. මිලිඹන 30,998  

වලේඹක් යහජ්ය ආඹතනලින් රළබිඹ 

යුතු ඹින වවේතු හිත වඳුනහත් 

ප්රභහණහත්භ ණඹ ලින් භන්විත න 

අතය ඒ වහ දයන රද ඳහඩු වහ 

ප්රභහණහත්භ හක්ෂි තිබුණ ද, එඹ ති. 

වහි.යණඹ ඹටවත් වන වනොභළත. 

ඉවත වලේඹන් තුර රු. මිලිඹන  

12,635, රු. මිලිඹන  7,742, රු. මිලිඹන 

9,772, රු. මිලිඹන 496 ව රු. මිලිඹන 

352 ක් ලවඹන් පිළිවලින් නහරි 

ංර්ධන අධිහරිඹ, සීභහහිත වතො, 

වී අවරවි භණ්ඩරඹ, ආයඳතන ළවිලි 

භහභ ව ශ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත 

භණ්ඩරවඹන් රළබිඹ යුතු ඇත. වී 

අවරවි භණ්ඩරවඹන් රළබිඹ යුතු රු. 

මිලිඹන 3,802ක් වළය අි.ත් ිනඹලු ණඹ 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

බහණ්ඩහහය ඇඳය වවෝ වනත් 

සුරැකුේ භඟින් ආයණඹ වී වනොභළත. 

 

 ඵළංකු විිනන් 2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

රු. මිලිඹන 235,458  වඳුනහත් 

ප්රභහණහත්භ ණඹ ප්රභහණඹක් යහජ්ය 

වනොන ආඹතනරට ප්රදහනඹ ය 

තිබුණි. එළි. ප්රභහණහත්භ ණඹ 

ටිනහභක් රංහ ඵළංකුවේ භහරවේ 

ලහහ විිනන් දකුුම ආිනඹහති 
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තහක්ණි වහ ෛදය (පුේ.) 

ආඹතනඹ ට ( South Asian Institute of 

Technology and Medicine ( Pvt.) Ltd 

– SAITM) ප්රදහනඹ ය තිබුණි. 2011 

අවෝසතු 30 දිනළති ළට් ි.වේදනඹ 

අනු, ඵළංකු ශික්ණ වයෝවවල් 

ඉදිකිරීේ ටයුතු වනුවන් රු. මිලිඹන 

600 ක් ප්රදහනඹ ශ යුතුඹ. වවේ 

වතත්, 2017 ජුි. 05 දිනට ශික්ණ 

වයෝවර, ඳලසනහත් උඳහධි ආඹතනඹ  වහ 

ඉංජිවන්රු පීධවේ ඉදිකිරීේ ටයුතු 

වනුවන් ඵළංකු රු. මිලිඹන 1,820 ක් 

ප්රදහනඹ ය ඇත. මීට අභතය රු. 

මිලිඹන 925.5 ක් විලස විදයහරවේ වහ 

වයෝවවල් හය ප්රහේධන අලයතහ 

වහ ප්රදහනඹ ය තිබුණි. 

      හර්ඹහර උඳවදස නක්රවල් අං 

28/2015 අනු, ප්රදහනඹ ශ යුතු 

උඳරිභ අඹ හණිජ් වේඳරක් 

අත්ඳත්ය ළනීභ වහ ඹන 

විඹදවභන් ිනඹඹට 60 ට සීභහ ර 

යුතුඹ. නමුත් ඵළංකු විිනන් වයෝවල් 

වේඳවල් ඵරර විකුුමේ 

ටිනහවභන් ිනඹඹට 87.4  

ප්රතිලතඹක් වහ විලස විදයහර වේඳවල් 

ඵරර විකුුමේ ටිනහවභන් ිනඹඹට 

94.81  ප්රතිලතඹක් රඵහ දී තිබුණි.  

       ඉවත ඳවසුේ ලින් රු. මිලිඹන 

1,625  අඹක් වයෝවවල් වේඳර 

උ භත ප්රදහනඹ ය තිබුණි. එභ 

වේඳරට නහරි ංර්ධන 

අධිහරිවඹන් 2012 භහර්තු 13 දින අවු. 

30  හරඹට රඵහත් අක්ය 5 

ඳර්නස 28  ප්රභහණඹක් හිත ල්ඵදු 

ඉඩභක් අඹත් වී තිබුණි. එවේ වුත්, 

නහරි ංර්ධන අධිහරිඹට රු. 

මිලිඹන 130  ල්ඵදු අඹක්  වහ 

ඇති අතය, ඉවත ණඹ ප්රදහනඹ යන 

විට ඵළංකු ඉවත ඉඩවේ ඵරර 

විකුුමේ ටිනහභ රු. මිලිඹන 414 ක් 

වර රහ තිබුණි. 

       තත්ත්ඹ එවර වුත්, SAITM 

ආඹතනඹට 2017 භහර්තු ින ට ණඹ 

හරි වවීභට වනොවළකි වී ඇති අතය, 

එභ ණඹ අක්රිඹ ණඹ වර ර් වීභ 

ළරළක්වීභ වහ ඵළංකු  විිනන් 2017 

භළින  02 න දින භණ්ඩරවේ 

අනුභළතිඹ ඹටවත් ඳවසුේ කිහිඳඹක් 

රඵහ දී තිබුණි. ඒහ නේ, ඳත්නහ 

හීයන ණඹ වහ 2017 භහර්තු ිනට 

ළප්ත තළේඵර් දක්හ භහ 7  වන 

වවීේ හරඹක් අනුභත කිරීභ, 

ඳත්නහ ණඹ ර වඳොීය ප්රභහණඹ 

වවීභ වහ ිනඹඹට 4  හර්ෂි 

වන අනුඳහතඹක් ඹටවත් රු. මිලිඹන 

103  හීයන ණඹක් අනුභත කිරීභ 

ව වයෝවවල් වහ විලස විදයහරවේ 

හය ප්රහේධන අලයතහ පුයහ ළනීභ 

වහ හර්ෂි ිනඹඹට 12.5  වන 

ප්රතිලතඹක් ඹටවත් රු. මිලිඹන 300  

හීයන ණඹක් අනුභත කිරීභ භඟිි.. 

ඉවත ණඹ වද වහ ඉවත වන  

හරඹ ව SAITM ආඹතනවේ 

අධයක් රුන්වේ පුේලි ඇඳ 

එදිරි ප්රදහනඹ ය තිබුණි. තද 

SAITM ආඹතනවේ ඉල්ීයභ ඳරිදි, 

2017 වඳඵයහරි භ අඹයත් රු. 

මිලිඹන 27  ණඹ හරි ආඳසු 

වවීභ ට ඵළංකු ටයුතු ය තිබුණි. 

වභභ ණඹ ඳවසුේ භහරවේ ලහහවේ 

මුළු ක්රිඹහහරි ණඹ ලින් ිනඹඹට 45.5 

 ප්රතිලතඹක් න අතය  වභළි. 

තත්ඹක් තුර  ණඹ අඹය ළනීවේ 

අදහනභ  ළඩි යින.  

 රංහ ඵළංකුට අිනති භවල් 6 කින් 

භන්විත ර් අඩි 261,610  

වොඩනළිණල්රක් වඹෝර්ක් වීදිවේ පිහිටහ 

ඇත. එභ මුළු ප්රභහණවඹන් ර් අඩි 

163,890 ක් අනුය ලහහ       

(වභ වරොවඳොලිටන් ) වහ ඵසනහහිය ඳශහත් 

උතුරු හර්ඹහරඹ  2013 ය දක්හ 

බහවිතහ ය තිබ අතය ඉතිරි ර් අඩි 

97,720 ක් සීභහහිත වවොවටල්ස 
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ශේබ (1963) ( Grand Oriental Hotel 

) ආඹතනඹ විිනන් වේ දක්හ බහවිතහ 

යනු රඵින. 2016 ඔක්වතෝේඵර් 17  

දිනළති තක්වේරු හර්තහට අනු ඉඩවේ 

ව වොඩනළිණල්වල් ටිනහභ රු. 

මිලිඹන 3,413 ක් විඹ. වවේවතත් 

2013 වර් ිනට වොඩනළිණල්වරන් 

ිනඹඹට 60 ට ළඩි ළරකිඹ යුතු 

ප්රභහණඹක් බහවිතඹට වන වනොභළත. 

වභොයටු විලස විදයහරවේ ඉන්ජිවන්රු 

පීධවේ  ිනවිල් ඉන්ජිවන්රු 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් එභ 

වොඩනළිණල්වල් යෘවත තක්වේරු 

පිළිඵ 2010 වර් දී යන රද 

හර්තහ අනු, උග්ර වර දියහඳත්වීභට 

රක් ව වඵොවවෝභඹක් ඵයඋසුරන 

යෘවත අංඹන් වඳන්හ දී, 

වොඩනළිණල්ර පිළිඵ ි.ර්වදලඹන් 

15ක් වඹෝජ්නහ ය ඇත. 

වවේවතත්, ඉවත වන් හර්ඹහර 

වද වහ කුලිඹ ලවඹන් රු. මිලිඹන 

359  අභතය පිරිළඹක් ඵළංකු විිනන් 

2013 වර් ිනට දයහ තිබුණි.  

භහේ 3ක් රංහ ඵළංකු භඟ ඵදු 

ිණවිසුභට එශඹීවභන් වවෝ කිිනඳු 

ඵේදක්  වවීවභන් වතොය 

වොඩනළිණල්වල් ඳශමු භවවල් වොටස 

3 ඳදිංචි වී ිනටින ඵ 2017 අවප්රේල් 27 

න දින ිනදු ශ අඳවේ ඳරීක්ණවේ දී 

ි.රීක්ණඹ විඹ. වවේ වතත්, 

ශභනහහරීත්ඹ ඉවත ළටළු 

විඳීභ වහ උචිත ක්රිඹහභහර් වන 

වනොභළත. 

භවජන ඵළංකු 

 ඵළංකු විිනන් පුත්තරභ ප්රහවේශීඹ ප්රධහන 

හර්ඹහරඹ, උඩුපුසළල්රහ ලහහ වහ 

ඇරිත්ත ලහහ ඉදිකිරීේ යහඳෘති 

වනුවන් රු.3,601,897  විඹදේ 

දළරීවභන් අනතුරු, වභභ අඹළඹත 

යහඳෘතීන් නතහ දළමීභට තීයණඹ ර 

අතය එභ විඹදභ රහබ අරහබ ිණුමභට වය 

ය තිබුණි. 

 ඵළංකුවේ ඉංජිවන්රු වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් ත්රීකුණහභරඹ ලහහ, 

ත්රීකුණහභරඹ ප්රහවේශීඹ ප්රධහන 

හර්ඹහරඹ, ව.රුර ලහහ ව 

භහතවල් ලහහ ඉදිකිරීවේ ටයුතු 

ආයේබ ය රු.10,725,573  විඹදභක් 

දළරීවභන් අනතුරු ඉදිකිරිේ ඉංජිවන්රු 

ටයුතු පීඳල්ස ීයිනං වප්රොඳර්ටි 

ඩිවරොප්ත භන්ට් භහභ වත බහයවදන 

රදි. වේ වවේතුවන් ත්රීකුණහභරඹ 

ලහහට අදහර ව රු.2,536,340, 

ත්රීකුණහභරඹ ප්රහවේශීඹ ප්රධහන 

හර්ඹහරඹට අදහර ව රු.6,378,155 ව 

ව.රුර ලහහට අදහර ව රු.202,356 

විඹදේ රහබඅරහබ ිණුමභට භහරු ය තිබු 

අතය භහතවල් ලහහට අදහර ව 

රු.1,608,722  විඹදභ අවිි.ලසචිත 

ිණුමවේ යහ තිබු ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. 

 

 ඵළංකු විිනන් ඉදිකිරීභට තීයණඹ යන 

රද දුයම, ඵදුයලිඹ වහ වඵොයරන්ද ලහහ 

ඳරිශ්ර වනුවන් වනත් විඹදේ 

දළරීවභන් අනතුරු ඉදිකිරීේ 

තහහලි නතහ දළමීභට තීයණඹ 

යන රද අතය එභ විඹදේ රහබහරහබ 

ිණුමභට භහරු ය තිබු ඵ ි.රීක්ණඹ 

විඹ. 

 

 1961 අං 29 දයන භවජ්න ඵළංකු 

ඳනතට අනු ඵළංකුවේ අනුදත් වොටස 

ප්රහේධනඹ හභහනය වොටස 

20,000,000 ට සීභහ විඹ. ඵළංකු 

වොටස 999,960 ක් ි.කුත් ය තිබුණද, 

විබජ්නඹට ි.ඹමිත ඇති ප්රහේධනඹ 

රු.මිලිඹන 7,152 ක් න අතය, එඹ 

ඳනවත් වන් අනුදත් ප්රහේධනඹද 

ඉක්භන වොටස 143,040,000 

ප්රභහණඹට භහනඹ. වවේ වුද, 

ප්රහේධන විබජ්නඹට ි.ඹමිත ිණුමවේ 

යහ ඇති රු.මිලිඹන 7,152 ක් න 



126 jd¾Isl jd¾;dj - 2016 | ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 

 

අනුදත් වොටස ප්රහේධනඹ භවජ්න ඵළංකු 

ඳනත ංවලෝධනඹ ය තදුයටත් ළඩි 

ශයුතු ඇත. 

 

 ඵළංකු විිනන් ඉදිකිරීේ අන් යන 

රද ව.රුර, වතයලිඹේද, වක්භන, 

වොඩික්හභේ, භතුභ ව නහවුල්ර 

ලහහන්ට අදහර රු.634,655,694  

ටිනහභ ප්රහේධි.ත කිරීවභන් වතොය 

වරීවන ඹන ළඩ ිණුමවේ යහ 

තිබුණි. 

ජහතික ඉතිරි රීමගම් ඵළංකු 

 සළප්ත  පිරිළඹ(  swap cost)  වර 

ඵළංකු විිනන් 2016 ර්වේදී වන 

රද රු. මිලිඹන 403.232 ව රු. මිලිඹන 

842.667 ක් පිළිවලින් වොතරහර 

ආයක් විලස විදයහරවඹන් ව භවහ 

බහණ්ඩහහයවඹන් රළබිඹ යුතු වර 

වඳන්හ තිබුණි.සළප්ත  පිරිළඹ (swap 

cost) ේඵන්ධවඹන් කිිනදු වල්ණත 

හක්ෂි වවෝ ණඹ ිණවිසුවේ කිිනදු 

වොන්වේිනඹක් වනොභළති වීවභන් 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට වභභ ටිනහභ 

අඹයළනීභ අවිි.ලසචිත ඳළතුණි.  

 

 වඳය ර්ඹ වහ ළදීවේදී 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට  ංනි. මුදල්  

ආඳසු ළනීේ ටිනහභ රු.මිලිඹන 95.5 

ක් න අතය එඹ රු. මිලිඹන 1.2 වවත් 

ිනඹඹට 1.27  ර්ධනඹක් වඳන්නුේ 

වරිණි. වේ අතරින් රු. මිලිඹන 95 ක් 

ර්ඹට ළඩි හරඹක් හිඟ ඳතින 

අතය රු. මිලිඹන 8.8 ක් ය 5 ට ඩහ 

ළඩි හරඹක් හි ඳළතුණි. තද, හිඟ 

වලේ අතුරින් ෆල්ර වහ මීමු 

ලහහන් ේඵන්ධවඹන් රු. මිලිඹන 

0.19 ක් වහ රු, මිලිඹන 0.05 ක් 

පිළිවලින් ය 21 ක් වහ ය 14 ක් 

පුයහ හිඟ ඳළතුණි.  

 

 1971 අං 30 දයන ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ 

ඵළංකු ඳනවත් 47 (4)න්තිඹ ප්රහය, 

හිමිේ වනොඳෆ තළන්ඳතු ංචිතඹට භහරු 

ර මුදලින් ුමවදනුරුන්ට වව 

මුදල්, බහණ්ඩහහය වල්ේ විිනන් 

ඒහඵේධ අයමුදලින් ඵළංකුට වළකි 

තයේ ඉක්භි.න් වවිඹ යුතුඹ. ඵළංකු 

විිනන් 2000-2016 දක්හ හරඹ ඇතුරත 

රු. මිලිඹන 1,115.432 ක් එවර වහ 

තිබුණද, 2017 ජලි න විටත් 

බහණ්ඩහහය වල්ේ විිනන් කිිනදු මුදරක් 

ප්රතිපර්ණඹ ය වනොතිබුණි.  

 

 2010 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

ඵළංකු අංලවේ මුළු තළන්ඳතු ඳදනභ 

ිනඹඹට 143 කින් ළඩි දියුුම වී තිබුණද, 

අදහර හරඹ තුර ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ 

ඵළංකු ිනඹඹට 85 ක් ඳභණක් න 

ර්ධනඹක් රඟහ යවන තිබීවේ 

ප්රතිපරඹක් ලවඹන් ය 7  හරඹක් 

තුර ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකුවේ 

වශවඳොශ වොට ිනඹඹට 13.7 ිනට 

ිනඹඹට 10.4 දක්හ අඩුවමින් ඳළතුණි. 

තද, ඵළංකු අංලවේ මුළු ත්ේ අනු 

ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකුවේ 

වශවඳොශ වොට 2014 ර්වේදී 

ිනඹඹට 11 ට ළඩි වුද, ඉන් ඳසු 

ිනඹඹට 11 ට ඳවලින් ඳළතීභ භිණන් 

අඩුවීවේ  නළඹුරුක් වඳන්නුේ වරිණි. 

වවේ වුද, 2015 ව 2016 

ර්ඹන්හිදී ඵළංකු විිනන් ඵරඳත්රරහබ්රූ  

විවලේෂිත ඵළංකු අංලවේ වශවඳොශ 

වොට ිනඹඹට 75 ට ළඩිවඹන් 

ඳත්හවන වොස තිබුණි.  

 

 එක්ත්  ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 250  

ජ්හතයන්තය ඵළඳුේය ි.කුතුට අදහර 

ි.කුත්කිරීවේ  ලිඹවිල්ර ප්රහය, 

ඵළඳුේය ි.කුත් කිරීවභන් රළවඵන 

මුදල් ඹටිතර ඳවසුේ ඳඹන යහජ්ය 

යහඹන්, යජ්ඹට අිනති වවෝ ඳහරනඹ 

යන යහඳෘතිරට ි.කුත්ශ යුතුඹ 
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ඹන්නට අනුත වනොවී රළබ මුළු මුදල් 

ප්රභහණඹභ රද දින ිනටභ  බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේය ව සථහය තළන්ඳතු ර 

ආවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. 

 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට ඵළංකු විිනන් 

රු. මිලිඹන 280,718  මුදරක් ණඹ 

ඳවසුේ වර රඵහ දී තිබුුම අතය ඉන් 

රු. මිලිඹන 4,774 ක් වවත් ිනඹඹට 

1.70 ක් අක්රීඹ ණඹ වලේ වර වඳන්නුේ 

ය තිබුණි. තද, 2016 වදළේඵර් 31 

දිනට මුළු උස ණඹ අතරින් රු. 

මිලිඹන 2,348 ක් වවත් ිනඹඹට 12.37 

ක් අක්රීඹ ණඹ වර හර්තහ වී තිබුණි. 

 

 ඵළංකුවේ ප්රධහන හර්ඹහරඹ වහ භවල් 

18 කින් යුත් වොඩනළිණල්රක් ඉදි කිරීභ 

වනුවන්  2008 ර්වේ ිනට රු. 

මිලිඹන 35.23  මුදරක් විඹදේ ය 

තිබුණි . වභභ ප්රවේලඹ අධි ආයක් 

රහඳඹක් ඹටතට අිනති න 

ඵළවින්,ඳසුිණඹ ර්ඹන් තුර කිිනදු 

ඉදිකිරීභක් ිනදු වනොය 2016 වදළේඵර් 

31 දිනට වභභ විඹදභ වරීවන ඹන 

ළඩ වර වඳන්හ තිබුණි. 

යහජය උකස වහ ආගඹ ජන ඵළංකු 

 2016 ජ්නහරි 01 දිනට මරය 

ප්රහලනඹන්හි වනොළද  ඳහරන ිණුමේ 

වර රු. 8,614,361  ප්රභහණඹක් 

වඳන්හ තිබුණි. ර්ඹ තුරදී  

පිළිවලින් රු. 58, 137 ,838  ව රු. 

42, 526,685  මුදරක් වභභ ිණුමභට 

වය ව ඵළය ය තිබුණ ද, ඉන් වය වහ 

ඵළය ටවන් වඵොවවොභඹක් ඳසුිණඹ 

ර්ඹන්ට අදහර න අතය ඒහ දවහ 

ප්රභහණත් වතොයතුරු රළබී වනොතිබුණි. 

ඒ අනු රු. 24, 225, 514   වය 

වලේඹක් මරය ප්රහලනවේ වනත් 

ත්ේ ඹටවත් වඳන්හ තිබුණි. 

ප්රභහණත් වතොයතුරු වනොභළතිවීභ 

වවේතුවන් වභභ ටිනහභ අඹය 

ළනීවේ  වළකිඹහ අවිි.ලසචිත විඹ. 

 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට වවිඹ යුතු 

එතු ශ අඹ භත ඵදු  ව ජ්හති 

වොඩනළගීවේ ඵදු  ිණුමේ ර රු. 

13,199,560  අහභහනය වය වලේඹක් 

ඳතී. වභභ වලේඹන්  වේශීඹ ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් නහථ ය 

වනොතිබ අතය, ඒ අනු එභ දිනට වභභ 

වලේඹ අඹය ළනීවේ  වළකිඹහ 

අවිි.ලසචිත විඹ. 

 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට “උඳර.ධිඹ 

වහ ව වනක්ඳත්” ිණුමවේ 

රු.12,407,870  අහභහනය වය 

වලේඹක් තිබ අතය, එවේ වවිනන් මරය 

ප්රහලනඹන්හි වනත් ණඹළති 

ටිනහභ එභ ප්රභහණවඹන්  ළඩිවඹන් 

දළක්විණි. 

 

 ණඹ ිණුමේරට වන් වනොශ වලේඹ 

වර රු.168,317,332 ක් මරය 

ප්රහලනඹන්ර ඳළතුණි. එවේ වත්, 

ඊට ළඳය හර විලසවල්ණඹ ප්රහය,  

එභ වලේඹ රු.148,743,268 ක් වීවභන්  

2016 වදළේඵර් 31 දිනට වනත් 

ණඹහිමිවඹෝ රු.19,574,064 කින් 

ළඩිවඹන් දක්හ තිබුණි.  

 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට වනොන 

රද අන්තර් ඵළංකු ිණුමේ අතය  වන 

රු. 1,856,831 ක් විඹ. 

 

 අවිි.ලසචිත සබහවේ ඳතින රු. 

799,884  ටිනහභක් වනත් 

ණඹළතිවඹෝ තුර ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. 

වේ ේඵන්ධවඹන් කිිනදු  හක්ෂිඹක් 

විණනඹට ඳඹහ වනොතිබුණි. 

 

 මරය ප්රහලනඹන්හි වඳන්නුේ යන රද 

රු.30, 891,485  ටිනහභකින් යුත් 
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ිණුමේ තුන වලේඹන් වහ 

විණනඹට ප්රභහණත් හක්ෂි රඵහ 

වනොදීභ වවේතුවන් විණනවේදී 

න්ි.රීක්ණඹ ශ වනොවළකි වීඹ. 

 

 

 2015 වහ 2016 ර්ඹන් වදවහිභ 

ඵළංකුවේ  ද්රශීරතහඹ ඵරඳත්රරහබ්රූ 

විවලේෂිත ඵළංකු අංලඹට ඩහ ඳවශ 

තත්ඹ ඳළතුණි. විසතය ඳවත ගු  

හි දළක්වේ. 

ද්රශීරතහ අනුඳහතඹ 2016 2015 

යහ.උ.ආ.ඵළංකු 

සිඹඹට 

ඵ.වි.ඵළංකු 

අංලඹ 

සිඹඹට 

යහ.උ.ආ.ඵළංකු 

සිඹඹට 

ඵ.වි.ඵළංකු 

අංලඹ 

සිඹඹට 

ද්රශීර 

ත්කම්/තළන්ඳතු 

 
22.82 

 
61 

 
23.64 

 
67.2 

- ද්රශිරතහ අනුඳහතඹ යහජ්ය උස වහ  ආවඹෝජ්න ඵළංකු වහ ඵරඳත්රරහබ්ර විවලේ ඵළංකු 

ඒ අනු 2015 වහ 2016 ර්ඹ තුශදී 

ඵළංකුවේ ද්රශීරතහ අනුඳහතඹ 

ර්භහන්තවේ හභහනයඹට ඩහ ඳවත 

තත්ඹ ඳළතුණ අතය 2015 ර්ඹ 

වහ ළදීවේදී එඹ 2016 ර්වේදී 

ිනඹඹට 0.82 කින් අඩු වී තිබුණි. 

 2011 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹට 

ඵරඳත්රරහබ්රූ විවලේෂිත ඵළංකු අංලඹ භත 

ඳදනේ ව ඵළංකුවේ වශවඳොශ වොට 

ඳදනේ රකුුම (  Basis Points) 10 කින් 

අඩු වී තිබුණි. වවේ වුත්, 2015 

ර්ඹ භඟ න විට එඹ ඳදනේ 

රකුුම (Basis Points) 16 කින් අඩු වී 

ඇත. 

 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට මුළු හිඟ ණඹ 

රු. මිලිඹන 28,528 ක් ව අතය ඉන් රු. 

මිලිඹන 7,815  ටිනහභක් ක්රිඹහහරී 

වනොන ණඹ වර වඳුනහවන තිබුණි. 

එඹ මුළු හිඟ ණඹ ලින් ිනඹඹට 27 ක් 

ි.වඹෝජ්නඹ වරිණි. 

 

 අබයන්තය විණන අංලවේ අනුභත 

වේ ංයහ වේිනන් ඳවට 

සීභහ වී තිබුණි. රු. මිලිඹන 4,918 ක් න 

ඵළංකුවේ ශුේධ ත්ේ ප්රභහණඹ  ව 

වභවවයුේ ක්රිඹහලිවේ ංකීර්ණතහඹ 

අනු අබයන්තය ඳහරනවේ ළදත් 

ප්රවේලඹන් ආයණඹ කිරීභට අබයන්තය 

විණන අංලවේ හර්ඹභණ්ඩරඹ 

ප්රභහණත් වනොවීඹ. තද, ඵළංකුවේ 

ප්රධහන අබයන්තය විණ තනතුය 2016 

ජ්නහරි 01 න දින ිනට පුයප්ත ඳහඩු 

ඳළතුණි. 

නිහ ංර්ධන මූරය ංසථහ ඵළංකු 

 2003 ජි. 02 දිනළති අං පීඊඩී/12 දයන 

යහජ්ය යහඳහය වදඳහර්තවේන්තුවේ 

නක්රවල්වේ 9.2 (ආ) වහ (ඈ) වේද රට 

ප්රහය අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹක් 

හිත ංවිධහන ටවනක් ඵළංකු තු 

වනොවු අතය එඹ භවහ බහණ්ඩහහයවේ 

ලිඹහඳදිංචි ශ වනොතිබුණි. 

 

 2003 ජි. 02 දිනළති අං පීඊඩී/12 දයන 

යහජ්ය යහඳහය වදඳහර්තවේන්තුවේ 

නක්රවල්වේ 9.3.1 වේදඹ ප්රහය, ෆභ 

යහජ්ය යහඹක් වහ ඵහ ළනීවේ 

ඳරිඳහටිඹක් වහ එක් එක් තනතුය වහ 

උසවීේ ඳටිඳහටිඹක් තිබිඹ යුතු අතය 

එභ ඳරිඳහටි භවහ බහණ්ඩහහයවේ යහජ්ය 

යහඳහය වදඳහර්තවේන්තුවේ එඟත්ඹ 

හිත අධයක් භණ්ඩරඹ වහ අදහශ 

අභහතයහංල විිනන් අනුභත ශ යුතු වුද, 

එභ අලයතහඹට ඵළංකු අනුකර වී 

වනොතිබුණි. 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 129 

 

 ඳයහත් වේඳශ ර හිඟ තිබ 

රු.මිලිඹන 14.42  ේපර්ණ වලේඹභ 

අඹය ළනීභකින් වතොය විකිීමභ 

වවේතුවන් රු.මිලිඹන 9.36  

අරහබඹක් ඵළංකුට දළරීභට ිනදුවී තිබුණි. 

 

 1997 අං 7 දයන ි.හ ංර්ධන 

මරය ංසථහ ඵළංකු ඳනවත් 16(2) 

න්තිඹ ප්රහය, ඵළංකුවේ ි.කුත් ශ 

ප්රහේධනඹ රු. මිලිඹන 1,000 විඹ යුතු 

වුද, 2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

ඵළංකුවේ ප්රහශිත ප්රහේධනඹ රු.මිලිඹන 

962.09 ක් විඹ. 

 

 2012 අං 2 දයන ඵළංකු ඳනවත් 

න්ති අං 4(1)(IV) ඹටවත් 

භඟවඳන්වීේ 6.1 ට අනු, ඵහහිය 

ඳහර්ලඹකින් වේහ රඵහ ළනීවේදී 

වටන්ඩර් ක්රිඹහඳටිඳහටි අනුභනඹ ශ 

යුතුඹ. ඵළංකු ඊට අදහශ 2014 දී 

සථහපිත ප්රතිඳත්තිඹ අනු ද, මුද්රහ තඵන 

රද මිර ණන් ළවීභ භඟින් ඵහහිය 

ඳහර්ලඹකින් වේහ රඵහළනීභ ශ 

යුතු ඵට තවවුරු ය තිබුණ ද, එඹ 

අනුභනඹ වනොයමින් ණඹ අඹ ය 

ළනීවේ හර්ඹඹ වහ ආඹතනඹක් ඳත් 

යවන තිබුණි. 

 

 සීඵෆන්ක් අයමුදවල් රු.මිලිඹන 25 

ආවඹෝජ්නඹට අදහශ ආවඹෝජ්න 

ප්රතිරහබ 2015 ර්වේ ිනට රළබී 

වනොතිබුණි. 

 

 2016 ර්ඹ වහ ප්රේඳහදන ළරළසුභ, 

විසතයහත්භ ප්රේඳහදන ළරසුභ වහ 

ප්රේඳහදන හර ටවන පිළිවඹර ය 

වනොතිබුණි. 

 

ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු 

 ප්රහවේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු ඳනවත් 

වන් අයමුුම ශඟහය ළනීභ වහ 

මුළු ඉරක් ත ණඹ ව රු.මිලිඹන 

73,735 න් රු.මිලිඹන 38,014 ක් වවත් 

ිනඹඹට 52  ප්රතිලතඹක් ඉරක් ය 

තිබුණි. ඵළංකු ෘෂිර්භඹ, ර්භහන්ත, 

වශ වහ හණිජ්, ඳශු ේඳත් වහ ධීය 

ඹන අංල වහ රු.මිලිඹන 21,428  

ණඹ ද, කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ව ක්ෂුද්ර 

මරය ආඹතන වහ රු.මිලිඹන 9,342 

ක් ණඹ ද, රඵහ දී තිබුණි. තද, 

ඳහරිවබෝිණ ණඹ, ි.හ ණඹ, තළන්ඳතු 

භත රඵහදුන් ණඹ ව හර්ඹ භණ්ඩර 

ණඹ ලවඹන් රු.මිලිඹන 27,166 ක් ද, 

උස ණඹ ලවඹන් රු.මිලිඹන 13,471 

ක් ද, රඵහ දී තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 

දිනට ඵළංකු මුදහ වළය ඇති මුළු ණඹ 

ප්රභහණඹ රු.මිලිඹන 71,407 ක් විඹ. 

 

 අඹළඹ වඹෝජ්නහක් ව ලිඹ ඉසුය ණඹ 

ක්රභඹ භඟින් 2015 වදළේඵර් 31 දිනට 

15,199  ණඹ ංයහක් රු.මිලිඹන 

2,443.93  ටිනහභකින් යුතු වඳොළී 

යහිත රඵහ දී තිබුණි. වවේ වුද, ඊට 

අදහශ අයමුදල් පිරිළඹ යජ්ඹ භඟින් 

ප්රතිපර්ණඹ ය වනොතිබුණි. තද, 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට රු.මිලිඹන 62.92 ක් 

මුළු අක්රීඹ ණඹ වර හර්තහ ව අතය ඉන් 

රු.මිලිඹන 23.12 ක් අරහබ 

ර්ගීයණවේ විඹ. 

 

 2006 අං 10 දයන ආදහඹේ ඵදු ඳනවත් 

114 න න්තිඹ අනු උඳඹන විට 

වවීවේ ඵේද වේිනන්වේ 

ආදහඹවභන් අඩු ය වප්රේණඹ ශයුතු 

වුද, එවේ අඩුකිරීභකින් වතොය 2016 

ර්ඹ වහ වේිනන්වේ උ.වි.ව. 

ඵදු විඹදභ වර රු. මිලිඹන 20.4 ක් 

ඵළංකු ළඹ ය තිබුණි. 

රංකහපුත්ර ංර්ධන ඵළංකු 

 ප්රධහන ඵළංකු ටයුතු වවයහි ඇති අඩු 

අධහනඹ ි.රඳණඹ යමින් 2016 

ර්ඹ වහ  මුළු වඳොළී ආදහඹභ ව 
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රු.මිලිඹන 707 න් රු.මිලිඹන 339 ක් 

වවත් ිනඹඹට 48  ඳභණක් ණඹ වහ 

අත්තිහයේ භත වඳොළී ආදහඹභ 

ි.රඳණඹ විඹ. 2016 ර්වේ දී 

ආවඹෝජ්න භත වඳොළී ආදහඹේ 

රු.මිලිඹන 368 ක් වවත් ිනඹඹට 52  

ප්රතිලතඹක් විඹ. එඵළවින්, ආවඹෝජ්න 

ක්රිඹහහයේ  භත වඳොළී ආදහඹේ 

ඉඳිනඹ වනොවළකි තිබුවණ් නේ 

ඵළංකුට වභවවයුේ අරහබඹක් හිමිවිඹ 

වළකි තිබුණි. 

 

 ඵළංකුවේ තළන්ඳතු ඳදනභ 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට රු.මිලිඹන 

420.8 ක් දක්හ අඩු වී තිබ අතය ඳසුිණඹ 

ර්ඹ අහනඹ වහ ළඳීවේදී ිනඹඹට 

19  ප්රතිලතඹකින් අඩු වීභක් 

ි.රඳණඹ විඹ. ය 5  

හරඳරිච්වේදඹ තුශ ඵළංකුවේ 

වශවඳොශ වොට ිනඹඹට 1 

ප්රතිලතඹට ඩහ අඩු අඹක් ව අතය 

ඳසුිණඹ ර්ඹ වහ ළඳීවේදී ණඹ වහ 

තළන්ඳතු ර වශවඳොශ වොට 

පිළිවළින් ිනඹඹට 5.5  ප්රතිලතඹකින් 

වහ ිනඹඹට 27  ප්රතිලතඹකින් අඩු වී 

තිබුණි. 

 

 ඵළංකුවේ අක්රීඹ ණඹ වහ අත්තිහයේ, 

මුළු ණඹ වහ අත්තිහයේ ලින් 

රු.මිලිඹන 1,467 ක් වවත් ිනඹඹට 

39.2 ක් විඹ. එිනන් රු.මිලිඹන 919 ක් 

වවත් ිනඹඹට 63ක් ඳහඩු ර්ගීයණඹ 

ඹටවත් ර් ය ඇත. 
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 කෘෂිකර්භඹ 
 
යට තුශ ආවහය සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ 

උවදහ ආවහය ි.සඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වභභ 

ක්වේත්ර වඹන් අවප්ත ක්හ  යන අයමුණ වී 

තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු ය ළි.භ වහ 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.  

 ෘෂිර්භ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ළසීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

  

 ෘෂිහර්මි විවිධහංගීයණඹ වහ 

ි.සඳහදන ළඩිදියුුම කිරීභ. 

 

 හඵි. වඳොවවොය බහවිතඹ ප්රනලිත 

කිරීභ. 

 ඳහංශු ංයක්ණ ඳනත, ස ළපීභ 

ඳහරනඹ කිරීවේ ඳනත, බීජ් ඳනත, 

ඳළරෆටි ආයක්ණ  ආඥහ ඳනත, 

වඳොවවොය ඳනවත් විධිවිධහන ව 

ඳලිවඵෝධනහල ඳනත ඳරිඳහරනඹ.  

 

 ෘෂිහර්මි අධයහඳනඹ, ඳර්වේණ වහ 

යහප්ත ති වේහ.   

 

 පුයන් කුඹුරු ංර්ධනඹ.  

 

 ෘෂි යහඹ, ඳශු අසනු තහක්ණඹ 

වහ අධීතහක්ණි ටයුතු ංර්ධනඹ.   

 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තු වදකින් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර වහ ආඹතන 12 කින් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි. එභ 

ආඹතන පිළිඵ ිනදු යන රද 

විණනරදී අනහයණඹ වු විණන 

ි.රික්ණ ේපින්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

“ගම්ගදොය“ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක 

රීරිභ  

ෘෂිර්භ යහඳෘති ක්රිඹහත්භ යන 

ි.රධහරීන්වේ ප්රහවඹෝිණ දළනුභ වහ 

තහක්ණි දළනුභ ළඩි දියුුම කිරීභ වහ 

මුළු දිිනනභ  ආයණඹ න ඳරිදි 

“ේවදොය” නමින් විවලේ ළඩටවනක් 

වොවිජ්න ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 

භිණන් ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි.  වභභ 

ළඩටවන වහ අභහතය භණ්ඩරවේ 

අනුභළතිඹ රඵහ වන වනොතිබුණි. හර්ෂි 

අඹළඹ ඇසතවේන්තුලින් ද වේ වහ 

ප්රතිඳහදන රහ වනොතිබුුම අතය, හර්ෂි 

ක්රිඹහහරී ළරළසවේද එඹ ඇතුශත් ය 

වනොතිබුණි. ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ බහණ්ඩහහය අනුභළතිඹද රළබී 

වනොතිබුුම අතය ෘෂිර්භ අභහතයහංලවේ 

හර්ෂි අඹළඹ වල්නවඹන් වඳොවවොය 

වනහධහයඹ වහ රහ තිබුුම 

ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 62 ක් මුදල් 

වයගුරහින 66 ප්රහය ප්රතිඳහදන රහ වන 

එඹ ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි.   

 

“ගගොවි තිඹ“ ළඩටවන 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ වහ  ඒ ඹටවත් ඇති  

ආඹතන වතයක් භඟින් “ වොවි තිඹ” 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ය තිබණි.  වභහිදී 

කිරි අේභහරු 252 ක් වහ දහනඹ 

පිරිනළමීභට රු.මිලිඹන 1.97 ක් ද, හන්තහ 

වොවි ේවේරනඹ වහ  රු.මිලිඹන 8.9 ක් 

වහ දිසත්රික් භට්ටවේ ළඩටවන් වහ 

රු.මිලිඹන 14.4 ක් වොවිජ්න ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ළඹ ය තිබුණි. 

මීට අභතය වොවි තිඹ ළඩටවන 

වනුවන් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ විිනන් 

භහධය ආයණඹ ටයුතු වහ රු.මිලිඹන 

16.78 ක් ළඹ ය තිබුණි.   
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ළේ, අදාණු, ඇර භහර්ග,ජර ප්රහව 

ඳේධති වහ කෘෂි ඳහයල් 

ප්රතිංසකයණඹ රීරිභ 

අතවළය දභන රද ළේ පිළිය කිරීභ, 

වොවීන්ට අලය ජ්රඹ අණ්ඩ ළඳයීභ 

වහ අමුුම ප්රතිංසයණඹ කිරීභ වහ  ජ්ර 

ප්රහව ඳේධති, ඇර භහර් ළඩි දියුුම කිරීවේ 

අයමුවණන් භහවරෝචිත ර්වේදී  

රු.මිලිඹන 2,000  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 1,971 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. එභ විඹදේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණරදී ඳවත වන් 

ි.රීක්ණඹන් යනු රළව..  

 

 ේඳව දිසත්රික්වේ මිනුන්වොඩ 

ප්රහවේශිඹ වල්ේ වොට්ධහලවේ 

අමුණක් තළනීභ වහ රු.මිලිඹන 2.05 

ක් ළඹ ය තිබුණි. නමුත් එභ යහඳෘතිඹ 

හර්ථ වර ි.භ ය වනොතිබුණි.  

 

 අනුයහධපුය දිසත්රික්වේ ඉලුඳන්ඩර  

ිනට ඉදිසවඳොතහන දක්හ ෘෂි ඳහය 

රු.මිලිඹන 1.53 ක් ළඹ ය 

ප්රතිංසයණඹ කිරීභ ළරළසුේ ශ 

ඳරිදි ඉටු ය වනොතිබුණි.  

 

  ඉවශ ඉඳිසවඳොතහන ඳවරතරහ ෘෂි 

ඳහය රු.මිලිඹන 1.03 ක් ළඹ ය ඉදි ය 

තිබුණත්, එඹ ළරළසුේ ශ ඳරිදි 

වඵෝක්කුවේ ඳළති ඵළමි ඉදි ය 

වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් වඵෝක්කු 

ළඩීඹහවේ අධහනභක් ඳළතුණි. 

 

 දිසත්රික් 4  ෘෂි භහර් ඇසතවේන්තු 

අනු ඉදිය වනොතිබු අතය ඇර භහර් 

ි.ින ඳරිදි නඩත්තු වනොකිරීභ ි.හ ඒහ 

ල් බිහි වී තිබුණි. 

 

 

 

 

ගඳොගවොය වනහධහය ගගවීභ  

2016 ර්වේ වඳොවවොය වනහධහයඹ 

වවීභ වහ හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තුවන් රු.බිලිඹන 35  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 2016 ඹර න්නඹ 

වහ රු.බිලිඹන 6.47 ක් වහ භවහ න්නඹ 

වහ රු.බිලිඹන 6.85 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ඵළංකු භඟින් වනහධහය මුදල් වවීවේ දී 

රංහ ඵළංකු භඟින් වී වොවීන් 454 ක් 

වහ රු.මිලිඹන 2.41 ක් වොවීන් වනොන 

වනත් පුේරිනන්වේ ිණුමේරට ඵළය ය 

තිබුණි. යහජ්හංනඹ ේ ඉවුය වොවිජ්න 

වේහ භධයසථහන ඵර ප්රවේලවේ එක් වොවි 

භවත්මිඹක් වහ වවිඹ යුතු රු.10,000  

මුදර වනුට රු.මිලිඹන 2.81 ක් 

ළයදීභකින් ඵළය ය තිබුණි. එවේභ 2016 

ඹර න්නවේ හ වනොශ දිසත්රික් 12 

 වවක්ටඹහය 740110  ඉඩේ වහ 

රු.මිලිඹන 1,045.25  වනහධහය වහ 

තිබුණි. නමුත් 2016 ඹර න්නඹ අන් 

වීවභන් ඳසු 2016 ඹර න්නඹ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 3,554.39 ක් 2016 ජුි. 30 

දිවනන් ඳසු වහ තිබුණි. වේ වවේතු ි.හ 

වඳොවවොය වනහධහය ි.කුත් ශ යුතු 

තිබුුම ඹර න්නඹ අහනවීභට ප්රථභ 

වුත්, ඊට ඳසු වනහධහය වවීභ ි.හ 

ළඩටවවන් මුලි අයමුුම ඉටු වී 

වනොතිබුණි. 

පුයන් කුඹුරු අසළේදීභ 

2016 ර්ඹ වහ දිසත්රික් 25 වහ 

පුයන් කුඹුරු අක්ය 30,000 ක් අසළේදීභට 

රු.මිලිඹන 1,320  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි.  පුයන් කුඹුරු අක්ය 30,000 ක් වහ 

සුළු හරිභහර් 902 ක් ංර්ධනඹ ශ යුතු 

වුත් පුයන් කුඹුරු අක්ය 5,950 ක් එනේ 

ිනඹඹට 20 ක් වහ හරිභහර් 587 ක් වවත් 

ිනඹඹට 65 ක් ඳභණක් ංර්ධනඹ ය 

තිබුණි. දිසත්රික් 16  පුයන් කුඹුරු කිිනක් 

අසේදහ වනොතිබුණි. 
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අතිගර්ක කහර්ඹහර ඉඩ අලයතහ 

රඵහ ගළනිභ 

2015 ළප්ත තළේඵර් 27 දිනළති අං 

15/130/702/007 දයන අභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹ අනු ඳහර්ලිවේන්තු හය බහ 

ක්රභඹ ප්රතිංසයණඹ කිරීභ වහ අතිවර් 

හර්ඹහර ඉඩඩ අලයතහඹ රඵහ ළි.භ 

වහ ෘෂිර්භ අභහතයංලවේ සථහපිත ය 

තිබුුම වොවිජ්න භන්දියඹ වොඩනළිණල්ර 

වඹොදහ ළනීභට තීයණඹ ය තිබුණි.  ඒ 

වහ යහජ්ිණරිවේ ඉඳි ය තිබුුම භවල් 9 

කින් යුත් වොඩනළිණල්රක් ඵහහිය 

පුේරවඹකුවන් ඵදු ඳදනභට රඵහවන 

තිබුණි. වභභ වොඩනළිණල්ර නහරි 

ංර්ධන අධිහරිවේ අනුභළතිවඹන් වතොය 

භවල් වදක් ඉදිය තිබුුම අතය 2016 

අවප්රේල් භහවේ ිනට 2017 ජලි භහඹ දක්හ 

කුීය ලවඹන් රු.මිලිඹන 315 ක්ද, ඒ වහ 

එතු ශ අඹ භත ඵදු, තුන්න වහ 

වතයන හර්තු වහ ජ්හතිඹ වොඩනළගීවේ 

ඵදු වහ රු.මිලිඹන 53.64 ක් වහ තුන්න 

වහ වතයන ර් වද වහ වවීභට 

ි.ඹමිත කුලිඹ වනුවන් රු.මිලිඹන 504  

අත්තිහයේද ඇතුළු එතු රු.මිලිඹන 

872.64 ක් 2017 ජලි 31 දින න විටත් 

වහ තිබුණි. වභභ වොඩනළිණල්ර හර්ඹහර 

ඳරියඹට සුදුසු වර ස කිරීභ වහ 

2017 ජලි භහඹ න විට තත් රු.මිලිඹන 

148 ක් ළඹ ය තිබුණි. භහ 15  හරඹක් 

වොඩනළිණල්ර ඳරිවයණඹ ය වනොතිබුුම 

අතය ඒ වහ රු.මිලිඹන 6.18 ක් වේහ 

හසතු වහ වහ තිබුණි. 

ඳලසචහත් අසළන්න පිළිඵ තහක්ණ 

ආඹතනඹ 

 

ඳවත වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව.. 

 

 ඳලසනහත් අසළන්න පිළිඵ තහක්ණ 

ආඹතනඹ 2000 ර්වේ පිහිටුවීවභන් 

ඳසු භහවරෝචිත ර්ඹ දක්හ ර් 16 

ක් තුශ ඹහන්ත්රි ඉංජිවන්රු අංලඹ 

ඹටවත් විවිධ තහක්ණි ඹන්ත්ර 37 ක් 

ි.සඳහදනඹ ය තිබුණි. ඉන් ඹන්ත්ර 03 

ට ඳභණක් වප්ත ටන්ට් හිමිභ 

රඵහවන තිබුුම ි.හ එභ 

ි.සඳහදනලින් ිනඹඹට 92 ක් වු ඹන්ත්ර 

වහ ආඹතනඹට අනනයතහඹක් රළබී 

වනොතිබුණි. එභ ඹන්ත්ර ර් 37 කින් 

ඹන්ත්ර ර් 24 ක් 2016 වදළේඵර් 31 

දිනන විටත් ක්වේත්රවේ බහවිතඹට 

වන වනොතිබුණි.  

 

 2015 ර්වේදී ආඹතනවේ 

යහඹනහහයඹ නවීයණඹ කිරීභ 

වනුවන් රු. මිලිඹන 61.6  

උඳයණ මිරදී ළනීවේදී විධිභත් 

තහක්ණි ඇයීභක් ිනදු වනොකිරීභ වහ 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ  විධිභත් ඳරිදි 

ක්රිඹහත්භ වනොකිරීභ ි.හ ආඹතනඹට 

රු. මිලිඹන 16.6 ට ළඩි අරහබඹක් ිනදු 

වි තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ප්රභහණත් 

ක්රිඹහභහර් වන වනොතිබුුම අතය 

යහඹනහහයඹ වහ මිරදී වන තිබු 

ඹන්ත්ර අතරින් පුර්ණ හයුභන 

තත්ත්ඹ ඳත්හ ළනීභ වහ මිරදී 

වන තිබුම රු.මිලිඹන 15.22 ක් වු Gas 

chromatograph mass Spectrometer 

උඳයණඹ 2017 ජුි. 30 දින න විටත් 

ආඹතනවේ කිිනදු හර්ඹඹක් වහ 

බහවිතහ වනොය ි.සහර්ඹ ඳළතුණි. 

 

කෘෂිකහර්මික වහ ගගොවිජන යක්ණ 

ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

වී හ යක්ණඹ වොවිඹහට වඳුන්හවදමින් 

1973 දී ආයේබ ශ වභභ වඹෝජ්නහ ක්රභඹ 

ර්තභහනඹ න විට ෘෂිහර්මි උදයහන 

වබෝ වහ ඖධීඹ ඳළශෆටි, ඳශු ේඳත්, ධීය 

වහ නහ, ෘෂි උඳයණ, ඵඩහ වහ 

වතන ඳහර්ල යක්ණහයණඹ රඵහදීභ 

තුළින් වොවිඹහට වන ළරසීභට අයමුුම 

ය තිබුණි. භහවරෝචිත ර්වේදී ධීය වහ 
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න හ ි.සඳහදනඹ ේඵන්ධ යක්ණඹ 

ආයේබ ය වනොතිබුුම අතය ඉරක්ත 

ඵඩහ 275 කින් එක් ඵඩහක් ඳභණක් 

යක්ණඹ ය තිබුණි. ඳශු ේඳත්, වතො, 

ෘෂි උඳයණ, සුවත යක්ණ ක්රභර 

වබෞති වහ මරය ඉරක් ඉටුය ළනීභ 

ිනඹඹට 50 ට ඩහ අඩු භට්ටභ ඳළතුණි. 

එවේභ වතන ඳහර්ල යක්ණ වඹෝජ්නහ 

ක්රභඹ ඹටවත් ඉරක් ත ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 27.95 ක් වුද, තය ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 8.47 ක් වී තිබුණි. ඉන් වභවවයුේ 

විඹදේ අඩුශ විට රඵහ තිබ ශුේධ ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 1.96 ක් වී තිබුණි. 

ගගොවි විශ්රහභ ළටුේ වහ භහජ 

ආයක්ණ ප්රතිරහබ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

1987 අං 12 දයන වොවි විශ්රහභ ළටුප්ත  ව 

භහජ් ආයක්ණ ප්රතිරහබ වඹෝජ්නහ ක්රභඹ 

ඳනත භඟින්  පිහිටහ තිබුුම වභභ අයමුදර 

වහ 2016 වදළේඵර් 31 දිනට දහඹත්ඹ 

රඵහ ිනටින වොවීන් ංයහ 959,254 ක් 

න අතය භහින විශ්රහභ ළටුප්ත රහබ්රූන් 

ංයහ 141,260 ක් වී තිබුණි. 2012 

ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ වඹෝජ්නහ 

ක්රභඹට භහජිිනන් ඵහ වන 

වනොතිබුණි. 

2014 භහර්තු 14 දිනළති අං 1853/49 දයන 

අතිවිවලේ ළට් ඳත්රවඹහි ඳර ය තිබුුම 

දළන්වීවේ  වන් න වඹෝජ්නහ ක්රිඹහත්භ 

විඹ යුතු තිබුණද, විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීභ න 

වඹෝජ්නහ ක්රභඹ අනු ිනදුය, දහඹ මුදල් 

අඹකිරීභ ඳළයණි ක්රභඹ භත ිනදුය තිබුණි. 

වේ අනු 2014 ජ්නහරි භහවේ ිනට 

වදළේඵර් භහඹ දක්හ එතු රු.මිලිඹන 

5,047.72  විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීේ ිනදුය 

තිබුුම  අතය ඒ වහ රු.මිලිඹන 63.06 ක් 

ඳභණක් දහඹ මුදල් වර රැසය වන 

තිබුණි. 

අයමුදවල් මරය අර්බුදහරී තත්ත්ඹ භත 

භහින විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීභ වහ 

බහණ්ඩහහයවඹන් මුදල් රඵහළනීවේ 

තත්ත්ඹට භණ්ඩරඹ ඳත්, 2016 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 2,450 ක් 

බහණ්ඩහහයවඹන් රඵහ වන තිබුණි.  

ධීය විශ්රහභ ළටුේ ව භහජ ආයක්ණ 

ප්රතිරහබ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

1991 ර්වේ ආයේබ ය ක්රිඹහත්භ යනු 

රළබු වභභ වඹෝජ්නහ ක්රභඹ ඹටවත් 2016 

වදළේඵර් භහඹ න විට දහඹත්ඹ රඵහ 

ිනටින ධීය ංයහ 68,915 ක් වි තිබුුම 

අතය භහින විශ්රහභ ළටුප්ත  රඵන ංයහ 

3,724 ක් වි තිබුණි. 2012 ර්වේ ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ අයමුදරට න භහජිිනන් 

ඵහ ළනීභ විලහර වර අඩුවීවේ 

ප්රණතහඹක් ඳළළති අතය, එඹ 2012 

ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 85  අඩුවීභක් 

වී තිබුණි. 2016 ර්වේදී අයමුදරට රළබීේ 

වහ අයමුදලින් වවීේ ංන්දනඹ කිරිවේ දී 

රු.මිලිඹන 51.17 කින් රළබීේ ඉක්භහ 

වවීේ ය තිබුණි. විශ්රහභ ළටුප්ත රහබ්රූන් 

ංයහ ර්ධනඹ වීභ ි.හ 2014 ර්වඹන් 

ඳසු අයමුදර ක්ඹ න තත්ත්ට ඳත් වී 

2020 න විට ශුනය න තත්ත්ඹට 

ඳත්විඹ වළකි ඵ වඳුනහවන තිබිඹදී වභභ 

අයමුදර ප්රතිවලෝධනඹ කිරීභ වහ පිඹය 

ළනීභට භණ්ඩරඹ භහවරෝචිත ර්ඹ 

අන් න විටත්  ක්රිඹහභහර් වන 

වනොතිබුණි. 

ගගොවීන්ගේ බහයකහය අයදාදර 

2002 ර්වේ දී අභහතය භණ්ඩර 

ංවේලඹක් භඟින් පුළුල් යන රද 

ෘෂිහර්මි ංර්ධන වහ වොවි 

ජ්නතහවේ සුඵහධනඹ ළඩි දියුුම කිරීභ, 

සුළු වොවීන්ට ෘෂිහර්මි ණඹ ඳවසුේ 

වශඳශ ණඹ ඳවසුේ ළඳයීභ, 

ෘෂිහර්මි වඹදවුේ ේඳහදනඹ කිරීභ, 

දළනුත් කිරීවේ ළඩටවන්, විවලේ 

ෘෂිහර්මි ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ, 

වබෝ වහ ත්ත් ි.සඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

වභන්භ ි.සඳහදන පිරිළසුභ වහ අලය 
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වනත් අනුග්රවඹන් රඵහදීභ ඹන අයමුුම 

වනුවන් අයමුදර ක්රිඹහත්භ විඹ. 

අයමුදවල් ක්රිඹහහරීත්ඹ ේඵන්ධවඹන් 

ඳවත වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව..  

 බහයහය අයමුදර පිහිටුහ ඇති ප්රධහන 

අයමුුම අතරින් සුළු වොවීන්ට 

ෘෂිහර්මි වඹදවුේ ේඳහදනඹ වහ 

ත්ත් ි.සඳහදන ක්රිඹහලිඹ වභන්භ 

ි.සඳහදනඹ පිරිළසුේ වහ අලය 

වනත් අනුග්රවඹන් රඵහදීභ ඹන රුුම  

ඉටු ය වනොතිබුණි. 

 

 භහවරෝචිත ර්වේ වභභ අයමුදර 

ඹටවත් යහඳෘති 41 ක් වනුවන් 

රු.මිලිඹන 142.36 ක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබ අතය යහඳෘති 27 ට රු.මිලිඹන 

44.62ක් ි.දවස ය තිබුණි. ර්ඹ 

අහනවේ යහඳෘතිර වබෞති වහ 

මරය ප්රතිඹ ඇතුශත් හර්ඹහධන 

හර්තහක්  පිළිවඹර ය වනොතිබුුම 

අතය ළරළසුේ ශ ංර්ධන 

ළඩටවන් 14 ක් ආයේබ ය 

වනොතිබුණි.  

 

 වොවිවත වරොතරැිනවේ විකුුමේ 

ආදහඹවභන් ිනඹඹට 10 ක් අයමුදවල් 

ප්රධහන ආදහඹේ ප්රබඹක් වර වඹොදහ 

ත යුතු වුත්, 2009 ර්වේ ිනට එභ 

මුදල් භවහ බහණ්ඩහහයවඹන් රඵහ 

ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුුම අතය 

එවේ ප්රවඹෝජ්නඹට වනොත් ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 2,353.06 ක් වී තිබුණි.  

 

 වටිහීයන ණඹ ඹටවත් ර් 10 

ඉක්භව එතු රු.මිලිඹන 21.22 ක් න 

ණඹ වලේ 07 ක්ද, දිගුහීයන ණඹ 

ඹටවත් ර් 15 ඉක්භව රු.මිලිඹන 9.11 

 ණඹ වලේඹක් ද, අත්තිහයේ ඹටවත් 

ර් 03  ිනට ර් 11 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹක් තුශ ි.යවුල් වනොවී ඳතින 

එතු රු.මිලිඹන 4.12  ණඹ වලේ 

03 ක් ද, රළබිඹ යුතු වනත් ණඹ වඳොීය 

තුශ ඇතුශත් ර් 10 ට ඩහ ඳළයණි 

රු.මිලිඹන 98.48  ණඹ වලේ 04 ක් ද 

ඳළතිණි. 
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ළවිලි කර්භහන්තඹ 
 

 

යවටහි සීඝ්ර ආර්ථි ංර්ධනඹක් 

වනුවන්  අඳනඹන වවශවඳොර 

ඉරක් ය ි.මින් ප්රධහන ළවිලි 

වඵෝඹන්වේ පරදහිනතහඹ, 

රහබදහඹත්ඹ වහ තියහයබහඹ ර්ධනඹ 

කිරිභ වභභ අංලවඹන් අවප්ත ක්හ යන 

ප්රතිපරඹ වී තිබුණි.  

ඉවත වන් අවප්ත ක්ෂිත ප්රතිපරඹ අත්ය 

ළනීභ වහ අභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත 

ආඹතන 14 කින් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 

 ළවිලි වබෝර පරදහ ඉවශ නළංවීභ 

වහ අලය හනුඵර ව අවනකුත් 

ඳවසුේ ළරසීභ.  

 

 ළවිලි ර්භහන්ත ක්වේත්රවේ 

පරදහිනතහ වහ අන්තර්ජ්හති 

තයඟහරිත්ඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 

 ළවිලි වඵෝ භත ඳදනේ ව එතුශ 

ටිනහභ ළඩි කිරීභ ේඵන්ධ 

ර්භහන්ත නඟහ ිනටුවීභ වහ අලය 

පිඹය ළනීභ. 

 

 වත් වහ යඵර් ේඵන්ධ ඵරඳත්ර ි.කුත් 

කිරීභ. 

 

 වත් අඳනඹනඹ වහ අයඳත් ි.කුත් 

කිරීභ. 

 

 වත් වහ යඵර් තු ළඵලි කිරීභ ේඵන්ධ 

ඵරඳත්ර ි.කුත් කිරීභ ව ඳහරනඹ. 

 

 ඵහුවඵෝ හන් ව ංත වොවිඳර 

ක්රභ තුළින්  ළවිලි ඉඩේ ප්රලසත 

භට්ටමින් ප්රවඹෝජ්නඹට ළනීභ  ව  

 

 

එභඟින් ි.සඳහදනඹ වහ වේහ ි.යුක්තිඹ 

ළඩි යීයභ. 

 වත්, යඵර් ව වඳොල් ර්භහන්ත 

ංර්ධනඹ ව එභඟින් 

ඳර්වේණඹන්ට අදහශ ටයුතු. 

 අභහතයංලඹට අනුඵේධ ආඹතන දවහ 

යහඹන් වහ යෙවහත්භ වනසේ 

වඳුන්හ දීභ. 

 

අභහතයහංලඹ වහ අභහතයහංලඹ ඹටවත් ඇති 

ආඹතන විිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීභ පිළිඵ අනහයණඹ වු විණන 

ි.රීක්ණඹන් ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්වේ.  

ප්රධහන ළවිලි ගඵ ග තුගනහි 

නිසඳහදනඹ අඩුවීභ  

ශ්රී රංහවේ ළවිලි ක්වේත්රඹට අඹත් වත්, යඵර් 

වහ වඳොල් 2016 ර්වේ ි.සඳහදනඹ ඉකුත් 

ර්ඹ භඟ ළදීවේදී  පිළිවලින් ිනඹඹට 

11.01 කින්ද, ිනඹඹට 10.72 කින් වහ ිනඹඹට 

1.47  ප්රභහණලින් අඩු වී තිබුණි. විසතය 

ගු 17 හි දළක්වේ. 
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වඵෝඹ  ි.සඳහදනඹ 2015 ර්ඹට 
හවප්ත ක් 
අඩුවිභ 

2015 ර්ඹට 
හවප්ත ක් අඩුවීවේ 

ප්රතිලතඹ 
2015 2016 

ගත් රී.ග්රෆම් මිලිඹන  328.8 292.6 36.2 11.01 

යඵර් රී.ග්රෆම් මිලිඹන 88.6 79.1 9.5 10.72 

ගඳොල් ගගඩි මිලිඹන  3,056 3,011 45 1.47 
 
ගු : 17 ප්රධහන ළවිලි වඵෝ ි.සඳහදනඹ අඩුවීභ 
මුරහශ්රඹ - ශ්රි රංහ භව ඵළංකුවේ හර්ෂි හර්තහ 2016 

 

එවභන්භ 2016 ර්වේදී වත් වහ වඳොල් ි.සඳහදන දශ වේශීඹ ි.සඳහදනඹට වු දහඹත්ඹ, ඉකුත් 

ර්ඹ භඟ ළදීවේදී අඩු වී තිබුණි. විසතය ගු 18 හි දළක්වේ. 

ි.සඳහදනඹ වඵෝඹ දශ වේශීඹ ි.සඳහදනඹට වු 
දහඹඹ (ප්රතිලතඹ) 

2015 2016 

ගත් 0.8 0.7 

යඵර් 0.3 0.3 

ගඳොල් 0.8 0.7 
 

ගු: 18 - ළවිලි වඵෝ ි.සඳහදනඹ දශ වේශීඹ ි.සඳහදනඹට වු දහඹතක්ඹ  
මුරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භවහ ඵළංකුවේ හර්ෂි හර්තහ 2016 

 

කල් ඵදු කුීය ඳදනභට ඉඩම් ඳයහ 

දීභ  

ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ විිනන් 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ශ ආදහඹේ ිණුමභ 

අනු  ල් ඵදු කුීය ඳදනභ භත රඵහ දී 

තිබුුම ඉඩේලින් එතු රු.මිලිඹන 

450.96  ආදහඹේ ර් 1  ිනට ර් 25 

ක් දක්හ හර ඳයහඹ ිනට හිඟහිට 

ඳළළතුණත් එභ හිඟහිටි ආදහඹේ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටත් අඹ 

ය ළනීභට අභහතයහංලඹ අවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. ආයඳතන, උඩුපුසළල්රහ වහ 

ඇල්ඩු ඹන භහේ 3ට අඹත් තු 45 ක් 

වහ 1992 ර්වේ ිනට ඵදු කුීය  හිඟහිට 

ඳළළතුණි.    

ර්වේ ංවලෝධිත ආදහඹේ 

ඇසතවේන්තුට අනු රු. මිලිඹන 900  

ආදහඹභක් රැසශ යුතු තිබුුම අතය ර්ඹ 

අහන න විට හිඟ ආදහඹේ රැස කිරීේ ද 

ඇතුළු රු. මිලිඹන 767 ක් රැසය තිබුණි. 

ඉකුත් ර්වේ තථය  ආදහඹභට ඩහ 

භහවරෝචිත ර්වේ තථය ආදහඹභ රු. 

මිලිඹන 121 කින් ළඩි වී තිබුණි. 

ළවිලි භහේරට අඹත් තු 571  

ඉඩේලින් ඹටිතර ඳවසුේ ළි. වඳොදු 

ටයුතු වහ ඉඩේ රඵහ දී තිබුණි. වභභ 

ඳයණ රද ඉඩේර ි.ළයදි බ්රෘමි ප්රභහණඹන් 

වඳුනහ ළනීභට, සීභහ භහිනේ ි.ර්ණඹට අදහශ 

තවවුරු කිරීවේ හක්ෂි විණනඹට ඉදිරිඳත් 

ය වනොතිබුණි. 

ර් 53  හරඹට තු ඵදු දීවේදී එක් 

එක් ප්රහවේශීඹ ළවිලි භහේර ංවලෝධිත 

ඵදු ිණවිසුභට ඇතළේ තු ඇතුශත් ය 

වනොතිබණි. වේ ි.හ එභ තුලින් රළබිඹ 

යුතු තිබ ඵදු කුීය ආදහඹභ අහිමි වී තිබුණි. 

2009 වනොළේඵර් 11 දිනළති අභහතය 

භණ්ඩර තීයණඹ අනු උඳ ඵදු දීභට වඳය 

සර්ණභඹ වොටස හිමිරු වර 

බහණ්ඩහහය වල්ේවේ අනුභළතිඹ රඵහත 

යුතු තිබුණි. 2014 වහ 2015 ර්රදී  

ප්රහවේශීඹ තු භහේ 08 ට අඹත් ඉඩේ 

වොටස 18 ක් භහේ 14 ට උඳඵදු දී 

තිබුණද වොටස හිමිරු වර බහණ්ඩහහය 
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වල්ේවේ අනුභළතිඹ රඵහවන 

වනොතිබුණි. 

විගේලහධහය යහඳෘති 

2016 හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු අනු  

විවේල ණඹ ආධහය භිණන් මුරයනඹ යන 

රද යහඳෘති වදක් වහ රු.මිලිඹන 885.9 

 ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. එක් යහඳෘතිඹක් 

වහ ඳභණක් රු.මිලිඹන 306.5  ණඹ 

ආධහය රළබී තිබුණි. අවනක් යහඳෘතිඹ 2016 

අවප්රේල් 26 දින ිණවිසුේරට එශම තිබුණත්,  

රහ තිබුුම රු. මිලිඹන 441.4   

ප්රතිඳහදන උඳවඹෝජ්නඹ ය වනොතිබුණි.  

 

ගත්,යඵර් වහ ගඳොල් තු කළඵළලි රීමභ 

 

වත්, යඵර් වහ වඳොල් තු (ළඵලි කිරීභ 

ඳහරන) භණ්ඩරවේ අයමුුමරට අනු 

ඳනත ංවලෝධනඹ ය හන් ආයක්හ 

ය ළනීභ වහ ක්රිඹහභහර් ළනීවේ 

හීයන අලයතහඹක් ඉටු ය වනොතිබුණි. 

වත්, යඵර්, වඳොල් තු (ළඵලි කිරීභ ඳහරන) 

භණ්ඩරඹ භඟින් වොන්වේින හිත ඉඩේ 

ඳළරීභ දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දුන් ඳසු 

අදහර වොන්වේින අනු ටයුතු යන්වන්ද 

ඹන්න පිළිඵ අධයක් භණ්ඩරඹ විිනන් 

ඳසු විඳයේ කිරීභක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 

ඳරහත් ඳහරන ආඹතන විිනන් ඉඩේ ළඵලි 

කිරීභ වහ අයඹ රඵහ දීවේදී 

භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹ රඵහ වන තිව.ද 

ඹන්න ඳරීක්හ ය වනොතිබුණි. 2005 අං 

20 දයන වත්, යඵර්, වඳොල් තු (ළඵළලි 

කිරීභ ඳහරන) (ංවලෝධන) ඳනතින් 

ංවලෝධනඹ යන රද 1958 අං 2 දයන 

වත්,යඵර්,වඳොල් තු (ළඵළලි කිරීභ ඳහරන) 

ඳනවත් 12(8) වහ 24 න්තිඹ ප්රහය වත්, 

යඵර්, වඳොල් තු (ළඵලි කිරීභ ඳහරන) 

භණ්ඩරඹ අදහශ හර්ඹඹන් ඉටු කිරීවේ 

වයගුරහින පිළිඵ ළට් ඳත්රවේ 

ි.වේදනඹක් ඳශය  ඳහර්ලිවේන්තු 

අනුභළතිඹ රඵහවන වනොතිබුණි. 2009  ජුි. 

10 දිනළති අභහතය භණ්ඩරවේ තීයණඹ 

ප්රහය වත්, යඵර්, වඳොල් තු (ළඵලි කිරීභ 

ඳහරනඹ) භණ්ඩරඹ වනභ ආඹතනඹක් 

වර සථහඳනඹ කිරීභ අලය වනොන ඵ 

දක්හ තිබුණ ද භණ්ඩරඹට බහඳතියඹකු 

ඳත් ය ඇති අතය ඒ වනුවන් ළටුප්ත  වහ 

ඉන්ධන දීභනහ වහ 2016 ර්වේදී 

එතු රු.මිලිඹන 1.09 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

 

ළවිලි ඉඩම් භළනීභ   

 

ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයහංලවේ හර්ඹ 

බහයඹන් ඹටවත් දිසත්රික් 7  ඉඩේ 

වවක්ටර්ඹහය 31,435.12 ක් වවත් බහය දී 

තිබුුම ඉඩේ ප්රභහණවඹන් ිනඹඹට 16.6 ක් 

භළනීේ ටයුතු ඉටු ය තිබුණි. ඒ වහ 

එතු රු. මිලිඹන 9.09 ක් වවත් රහ 

තිබුුම ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 22.7 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. ඉඩේ භළනීභ 

මිි.න්වදෝරු වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හර්ඹබහයඹක් න අතය අවප්ත ක්ෂිත 

දිසත්රික් 12  භළනුේ වනොශ ප්රභහණඹ 

ිනඹඹට 52.9  ිනට ිනඹඹට 91.0 ක් දක්හ 

ඳයහඹ ප්රභහණඹක් වී තිබුණි.   

 

කුලිඹට ගත් ගගොඩනළගිල්ර  

 

2016 අවෝසතු 16 දින ිනට 2017 වඳඵයහරී 

16 දින දක්හ හරඹට භහඹට 

රු.500,000 ක් ඵළිණන් රු.3,000,000  

කුලිඹක් වනුවන් 2016 අවෝසතු 16 දින 

අත්තිහයේ වහ  ළවිලි ශභනහයණ 

අධීක්ණ අංලඹ වහ වොඩනළිණල්රක් 

කුලිඹට වන තිබුණි.  2017 ජ්නහරි 5  දින 

න විටත් ළවිලි ර්භහන්ත අංලඹ විිනන් 

එභ වොඩනළිණල්ර  බහවිතඹට වනොළනීභ 

ි.හ එදින න විට වහ තිබුුම රු.මිලිඹන 

2.25  කුලිඹ ි.සපර විඹදභක් වී තිබුණි. 
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අගඹ එකතු කයන රද යඵර් නිසඳහදන 

අඳනඹනඹ 

2014 ර්වේ දී යඵර් වභට්රික් වටොන් 

16,305 ක් ව යඵර් අඳනඹනඹ 2015 දී 

වභට්රික් වටොන් 10,374 දක්හ ිනඹඹට 36 

කින් අඩු වී තිබුණි. 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2016 ර්වේ දී යඵර් 

අඳනඹනඹ වභට් ට්රික් වටොන් 16,167 දක්හ  

ිනඹඹට 56 කින් ළඩි වී තිබුණි. එවවත් 2014 

ර්වේ රු. මිලිඹන 5,915 ක් ව යඵර් 

අඳනඹන ආදහඹභ 2015 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 4,758 දක්හ ිනඹඹට ිනඹඹට 19 

කින් අඩු වී තිබුණි. විසතය රඳටවන 18 හි 

දළක්වේ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන18 - යඵර් ි.සඳහදනඹ වහ අඳනඹන ආදහඹභ  
මරහශ්රඹ - යඵර් ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තුවේ 
ංයහවල්න අංලවේ වතොයතුරු 
 

යඵර් ආනඹනඹ ළඩිවිභ 

ශ්රී රංහට සබහවි වහ ෘතිභ යඵර් 

ආනඹනඹ කිරීභ අණ්ඩ ඉවශ ඹමින් 

ඳතින අතය 2014 ර්වේ දී වභට්රික් 

වටොන් 68,685 ක් ව යඵර් ආනඹන ප්රභහණඹ 

2016 දී වභට්රික් වටොන් 142,476 දක්හ 

ිනඹඹට 107 කින් ළඩි වී තිබුණි. 2014 

ර්වේ රු. මිලිඹන 17,809 ක් ව ආනඹන 

විඹදභ 2016 දී රු. මිලිඹන 30,971 දක්හ 

ිනඹඹට 74 කින් ළඩි වී තිබුණි. 

යඵර් නිසඳහදනඹ අඩුවීභ 

යඵර් බිේ ප්රභහණඹ වහ යඵර් හ බිේර 

පරදහිනතහ ඉවශ නංවීභ වහ යඵර් 

ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

වනහධහය ළඩ ටවන් අණ්ඩ 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 2014 ර්වේ ිනට 

භසථ යඵර් ආදහඹභ අන්ඩ අඩු වමින් 

ඳළළති අතය 2014 ර්වේ වභට්රික් වටොන් 

98,573 ක් ව යඵර් ි.සඳහදනඹ 2016 

ර්වේදී වභට්රික් වටොන් 79,100 ක් දක්හ 

ිනඹඹට 20 කින් අඩු වී තිබුණි.  

ඉඩේ වවක්ටඹහය 7000  යඵර් නළත හ 

කිරීභ වහ අළුතින් හ කිරීභට ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණද, යඵර් මිර අඩු වීභ ි.හ යඵර් 

හ කිරීභ වවක්ටඹහය 1183 ක් වවත් 

ඇසතවේන්තු ශ ප්රභහණවඹන් ිනඹඹට 17  

ට සීභහ වී තිබුණි.  

වභොණයහර වහ අේඳහය දිසත්රික් තුශ යඵර් 

ඳළර ිනටුවීභ අවප්ත ක්හවන් යඵර් ඳළර රක් 

5 ක් ප්රහවනඹ කිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණත්, ඳළර 88,170 ක් ඳභණක් 

ප්රහවණඹ ය තිබුණි. ඒ අනු අවප්ත ක්ෂිත 

යඵර් ඳළර ප්රභහණවඹන්  ිනඹඹට 82 ක් 

ිනටුවීභට අවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

වභොණයහර දිසත්රික්වේ යඵර් හ වහ 

අය ඳත්ර ි.කුත්  යන රද වොවීන් 659 

වදවනකුට අඹත් යඵර් අක්ය 816 රේ 1 

ඳර්නස 13 ක් අහර්ථ යඵර් ඉඩේ ඵ 

වඳුනහවන තිබුණි. එභ ඉඩේ වහ 

වනහධහය ලවඹන් රු. මිලිඹන 5.01ක්  

රඵහ දී තිබුණි.  

යඵර් ගහ ප්රගේලර අතුරු ගඵ ග ගහ 

රීරිභ  

යඵර් හ ප්රවේලර වවක්ටඹහය 830  

අතුරු වඵෝ හ කිරීභ වහ  
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ඇසතවේන්තු ය තිබුණද එඹ ිනඹඹට 17  

 ව ඉරක්ඹක් ඳභණක් පුයහ තිබුණි.  

යඵර් වහ වතික මිරක් ගගවීභ 

2014 වහ 2015 ර්ර කුඩහ යඵර් තු 

හිමිඹන්ට යඵර් වහ වති මිරක් වහ 

තිබුණි. ඒ පිළිඵ ිනදු ශ ි.ඹළදි 

විණනවේදී වශ ආඹතන තුනට යඵර් 

කිවරෝග්රෆේ 77,458.9 ට  වති මිර 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 7.44 ක් වහ තිබුණද, 

යඵර් මිරදී ළනීභ කුඩහ යඵර් තු 

හිමිඹන්වන් ිනදු ශ ඵ තවවුරු කිරීවේ 

හක්ෂි ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. තද යඵර් 

වශ ි.වඹෝජිතඹකුට වති මිර වර 

රු.මිලිඹන 16.38 ක් වහ තිබුණද,  ඉන් 

රු.මිලිඹන 2.01 ක් ළයදි වතොයතුරු භත 

වහ තිබුණි.  

යඵර් ගහ පිළිඵ ඳර්ගේණ 

ඳළළත්වීභ  

භහවරෝචිත ර්වේදී යඵර් හ පිළිඵ 

ඳර්වේණ 111 ක් ඉටු  යමින් ඳළතුණි.  

එභ ඳර්වේණ අතරින් 2011 ර්වේ ිනට 

2015 ර්ඹ දක්හ හරච්වේදඹ තුශ 

ඳර්වේණ 63 ක් අන් ය තිබුණි.  

ඇතළේ ඳර්වේණ වහ ර් 18   ිනට  

ර් 20 ක් දක්හ හරඹක් තවී තිබුණි. 

ඳර්වේණ වහ තන හරඹ අභ ය 

ළනීභට විල්ඳ ක්රභවේද වඳුනහවන 

වනොතිබුම අතය අන් වනොව ඳර්වේණ 

48 ක් ඳළතිණි. එභ ඳර්වේණ අතය ර් 5 

 ිනට ර් 28 ක් දක්හ හර ඳයහඹ ිනට 

ිනදු යමින් ඳතින ඳර්වේණ අන් 

කිරීභට ි.ඹමිත තිබුණි. ර් 20 ක් තුශ 

ිනදුශ ඳර්වේණඹක් භඟින් හර්ෂි යඵර් 

පරදහයීතහ ළඩියත් ඵ වන් ය 

තිබුණද, ඩහර්ටන් ෆීල්ේ තුඹහවේ හර්ෂි 

අවප්ත ක්ෂිත පරදහ කිවරෝ ග්රෆේ 3004 ක් වු 

ද, තය පරදහ කිවරෝ ග්රෆේ 800  ිනට 

කිවරෝ ග්රෆේ 900  ක් අතය වී තිබුණි. 

 

භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ 

යඵර් ඳර්වේණ භණ්ඩරවේ භහන ේඳත් 

ශභනහයණඹ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව..  

 වොන්ත්රහත් ඳදනභ භත ඵහවන තිබ 

තු අධිහරීයඹකුට 2010 වදළේඵර් 

10 දිනළති  අං 1/2010 දයන වශ, 

තීරු ඵදු වහ ආවඹෝජ්න ප්රතිඳත්ති 

නක්රවල්වේ විධිවිධහනරට ඳටවළි. 

තීරු ඵදු වන ඇතුශත් වභෝටර් යථ ඵර 

ඳත්රඹක් ි.කුත් කිරීභ වහ ආනඹනඹ ශ 

වභෝටර් යථඹ වනුවන් වර්ගු ඵදු වහ 

අවනකුත් ඵදු වන වර රු.මිලිඹන 

8.09  ඵදු වන රහ දී තිබුණි. 

 

 හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ රු.මිලිඹන 

23.30  ෛදය බිල් භහවරෝචිත 

ර්වේ දී ප්රතිපයණඹ ය තිබුම අතය, 

එභ වවීේ ක්රභවේදඹ වහ බහණ්ඩහහය 

අනුභළතිඹක් රඵහ වන වනොතිබුණි. 

තද අධයක් භණ්ඩර තීයණඹක් භත 

ෛදයහධහය වවීභ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 5.05 ක් වනත් ඵළංකු 

ිණුමභ තළන්ඳත් ය තිබුණි. 

 

 2006  ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

වේ අර්ථහධ, වේ බහයහය 

අයමුදල් දහඹඹ වහ ඳහරිවතෝෂිත මුදල් 

ි.ින ඳරිදි වනොවවීභ ි.හ අධිබහය 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 1.75 ක් වහ 

තිබුණි. 

තුරුවිඹ අයදාදර 

තුරුවිඹ අයමුදර ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව..  

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට දිසත්රික් 

අනු අක්රීඹ තුරුවිඹ මිති 365 ක් ව 

අතය 2000 අං 33 දයන තුරුවිඹ 

අයමුදල් ඳනවත් 4 න්තිඹ අනු 

ලිඹහඳදිංචි තුරුවිඹ මිතිඹ ලිඹහඳදිංචි 
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අරංගු ය එහි ි.වේදනඹක් ළට් 

ඳත්රවේ ඳර කිරීභ ශ යුතු තිබුණි. 

නමුත් අක්රීඹ මිති ේඵන්ධවඹන් එවේ 

ක්රිඹහය වනොතිබුණි. 

 

 2015 ජුි. 09 දිනළති අං 90 : 15795 

දයන ශභනහයණ භණ්ඩර ඳත්රිහ 

භඟින් ඉදිරි වඹෝජිත ළඩ ළරළසභක් 

ඉදිරිඳත් ය තිබණි. එභ තීයණ අනු 

එක් හභහජිඹකුවන් රු.10 ඵළිණන් 

භට රු.1,000,000 ක් අයමුදරට 

ඵළයය ළනීභට වළකින වේ හභහජි 

ංයහ 100,000 දක්හ ළඩිය 

ළනීභට අවප්ත ක්හ ය තිබුණද,  එඹ 

ඉටුයවන වනොතිබුණි. 

 

 තුරුවිඹ මව ළසුේ භධයසථහන 09 

 ි.සඳහදන ටයුතුලින් භට 

රු.රක් 2  ආදහඹභක් අවප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. අවප්ත ක්ෂිත ආදහඹභ අඹය 

ළනීභට අයමුදර ක්රිඹහය වනොතිබණි. 

දිසත්රික් 07  යඵර් මිරදී ළනීවේ 

භධයසථහන වහ ඔට්ටඳහලු වක්රේප්ත  

ි.සඳහදනහහය ආයේබ ය භට 

රු.මිලිඹ ආදහඹභක් අවප්ත ක්හ ය 

තිබුණ ද, 2016 වදළේඵර් 31 දින න 

විටද භධයසථහන ආයේබ ය 

වනොතිබුණි. 

 

 ලිඹහඳදිංචි තුරුවිඹ මිති ංයහ 707 

ක් වත්,  2014, 2015 වහ 2016 ර්ර 

වයෝල් යුර වනහධහය රඵහ දීවේදී 

වනහධහය මුදලින් ිනඹඹට 50 ක් දළරිඹ 

වළකි මිති 80 ක් අතවර් ඳභණක් ය 

03 ක් තුශ වයෝල් යුර වනහධහය වඵදහ 

දී තිබුණි.  

ගඳොල් ංර්ධන අධිකහරිඹ 

වඳොල් ංර්ධන අධිහරිවේ හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරිභ පිළිඵ ිනදු යන රද ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ වු 

ි.රීක්ණර හයහංලඹක් ඳවත දළක්වේ.   

 අධිහරිඹ විිනන් දීිනඳි ි.සඳහදන වහ 

අඹයන කි.ග්රෆ. 01 ට ලත 20 ඵළිණන් 

ව මුදර ර් 40 ට වඳය ිනට තීයණඹ 

ය තිබුම අතය හරහනුරඳ එභ මුදර 

ංවලෝධනඹ කිරීභට ක්රිඹහය 

වනොතිබුණි. 

 වඳොල් කිරි, වඳොල් කිරි පිටි, වඳොල් ක්රීේ 

ඳහරිවබෝිණ ජ්නතහ අතය ප්රනලිත 

කිරීවේ ළඩටවන වනුවන් 

රඳහහිනී ංසථහට රු.මිලිඹන 9.34 ක් 

වහ තිබණි. ඳත්හ තිබ ළඩ 

ටවන්ර පිරිළඹ රු.මිලිඹන 2.28 ක් වී 

තිබුණි. ඒ අනු රු.මිලිඹන 7.06  ළඩි 

පුය වහ තිබුුම මුදර ආඳසු රඵහ 

ළනීභට වවෝ ඒ වනුට වනත් 

ළඩවන් ඳළළත්වීභට වවෝ ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 1985 ර්වේදී වඳෞේලි භහභක් 

වත රඵහ දී තිබ රු.මිලිඹන 26.72  

ණඹ මුදර වනුවන් වවිඹ යුතු වඳොීය 

මුදල් ව ණඹ හරි වහ 

වනොතිබිඹදීත්, එභ භහේ වත නළත 

වඳොීය යහිත 2002 ර්වේ දී 

රු.මිලිඹන 25 ක් වහ 2004 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 6.60 ක් ඵළිණන් රු.මිලිඹන 

31.60  ණඹ මුදරක් රඵහ දී තිබණි. 

ඉන් රු.මිලිඹන 31.55 ක් භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් අධිහරිඹට 

රළබී වනොතිබුණි. 

 

 අධිහරීඹ විිනන් රු.මිලිඹන 1.07 ක් ළඹ 

ය 2014 ඔක්වතෝඵර් භහවේ ිනට 

විය තිබුුම සීසීමවී ළභයහ ඳේධතිවේ 

ළභයහ 32 කින් 19 ක්භ ක්රිඹහත්භ 

තත්ත්වේ වනොඳළතුණි. 

 

 අධිහරිඹ විිනන් ේරු වොභහරිස 

ජ්නයහල්වේ අධීක්ණඹ ඹටවත් 

ඳත්හවන ඹනු රඵන වඳෞේලි 

වේ අර්ථහධ අයමුදරට දහඹ වී 

ඇති වේඹන් 91 ක් වනුවන් 2006 
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ර්වේ ිනට 2012 ර්ඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 2.66 ක් වහ භව ඵළංකු 

ඹටවත් ඳත්හවන ඹනු රඵන වේ 

අර්ථහධ අයමුදරට දහඹ වී ඇති 

වේඹන් 116 ක් වනුවන් 

රු.මිලිඹන 3.25 ක් අධිබහය වර වහ 

තිබුණි. තද ඉවත හරඹ තුශ වේ 

අර්ථහධ අයමුදල් වහ දහඹ මුදල් 

වවීවේ දී ජීන විඹදේ දීභනහ අදහශ 

ය වනොළනීභ ි.හ ඒ අසථහවේදී 

වේඹන් විිනන් වවිඹ යුතු තිබුම 

ජීන විඹදේ දීභනහට අදහශ ිනඹඹට 10 

 අර්ථහධ අයමුදල් දහඹඹ න 

රු.මිලිඹන 1.18 ක් අධිහරිඹ විිනන් 

වහ තිබුණි. 

ගඳොල් ඳර්ගේණ  

වඳොල් ඳර්වේණ භණ්ඩරඹ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්වේ දී ආයේබ ය 2018 

ර්වේදී ි.භ කිරීභට ළරසුේ ය තිබ 

ඳර්වේණ යහඳෘතිඹක්, භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් ආයේබය 

වනොතිබණි. ක්රිඹහත්භ යමින් තිබ 

ඳර්වේණ යහඳෘති 24 ක් භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහනවේ දී ඒහවේ වබෞති 

හර්ඹහධනඹ ිනඹඹට 0  ිනට ිනඹඹට 50 

ත්අතය ඳයහඹ ප්රභහණඹක් වී තිබුණි.  

ගඳොල් ගකොශ භළරවීගම් වහ කුණුවීගම් 

ගය ගඹ 

 

ළලිභ වඳොල් වොශ භළරවීවේ වහ කුුම 

වීවේ වයෝ භර්ධන ළඩටවන ඹටවත් 

2008 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

හල්ර, භහතය වහ වේඵන්වතොට ඹන 

දිසත්රික්ර වයෝඹ ළරඳීභ ි.හ 

ඉත්ශ ස ණන 288,683 ක් වි තිබුණි. 

ඒ වහ  රු.මිලිඹන 305.41 ක් න්දි වර 

වහ තිබුණි. අවනකුත් විඹදේර එතු 

රු.මිලිඹන 75.36 ක් ද ළඹ ය තිබුණත්, 

වභභ වයෝඹට ඔවයොත්තු වදන හර්ථ 

වඳොල් ප්රවබ්රුදඹක් වඳුන්හ දීභට වවෝ 

භර්ධනඹට වඳොල් හ කිරීවේ භණ්ඩරඹ 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

 

කේරුක් අයදාදර 

 

2016 අවෝසතු 01 දින ප්ත රු අයමුදවල් 

ශභනහයණ භණ්ඩරවේ ප්රථභ 

අධයක් භණ්ඩර රැසවීවේදී නු රළබ 

තීයණඹ අනු ශහඳ මිතිරට රඵහ දී 

තිබුුම බහවිතහ වනොයන රද මුදල් නළත 

අඹය වන ප්රහථමි මිතිරට රඵහ දීභට 

තීයණඹ ය තිබුණි. ඒ අනු ශහඳ 

මිතිරට රඵහ දී තිබුුම බහවිතහ වනොයන 

රද  රු.මිලිඹන 18.80 ක් නළත අඹය 

වන ප්රහථමි මිතිරට රඵහදිභට 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ටයුතු ය වනොතිබුණි.  

 

ඔයිල්ඳහම් යහඳෘතිඹ නතහ දළමභ 

වඳොල් ඳර්වේණ භණ්ඩරඹ විිනන් වේශීඹ 

එශළු වතල් අලයතහඹ පිරිභහ ළනීවේ 

විල්ඳ ක්රභඹක් වර 2012 ර්වේදී 

ආයේබ ය තිබ  ඔිනල්ඳහේ යහඳෘතිවේ 

යහඳෘති ළරළසභට අනු රු.මිලිඹන 31.17 

ක් ඇසතවේන්තු ය ඳර්වේණ යහඳෘති 08 

ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරසුේ ය තිබුණි. 

ඒහවේ යහඳෘති හරඹ 2013 ර්වේ ිනට 

2024 ර්ඹ දක්හ හර ඳයහඹක් වී 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්වේ ජලි භහවේදී 

එභ යහඳෘතිඹ අතයභ නතහ තිබුුම අතය 

ඒ න විට එභ යහඳෘතිඹ වහ රු.මිලිඹන 

3.88 ක් ළඹ තය තිබුණි.  

න ගඳොල් ප්රගදද වඳුන්හදීභ  

වඳොල් ඳර්වේණ භණ්ඩරවේ ප්රවේණි වහ 

ලහ අබ්රජ්නන අංලඹ විිනන් න වඳොල් 

ප්රවබ්රුද වඳුන්හ දීභ ේඵන්ධවඹන් 

ඳර්වේණ ටයුතු දිිණන් දිටභ ිනදු ය 

තිබුණි. 2012 ර්වඹන් ඳසු න වඳොල් 

ප්රවබ්රුද  වඳුන්හ දීභ ිනදුය වනොතිබුණි. 

වඳුන්හ දී තිබ වඳොල් ප්රවබ්රුද 06 ක් අතරින් 
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ප්ත රුන, ප්ත වත ව ප්ත සුඹ ඹන 

වඳොල්  ප්රවබ්රුද භවජ්නතහ අතය යහප්ත ත වී 

වනොතිබුණි. 

ගඳොල් කටු අුවරු නිසඳහදනඹ 

වඳොල් ටු අගුරු ි.සඳහදනවේදී පිටන 

තහඳඹ ඳරියඹට මුදහ වනොවළය එභ තහඳඹ 

වඹොදහවන වොප්ත ඳයහ විඹීයභ 

අයමුුමවොට වන රු.මිලිඹන 1.72  ක් 

ළඹ ය වඳොල් ඳර්වේණ භණ්ඩරවේ 

ඵණ්ඩිරිප්ත පු ඳර්වේණ භධයසථහනවේ 

තහඳ සුරැකුේ ඒඹක් 2008 ර්වේ 

ආයේබ ය තිබුණි. එඹ 2012 ර්වේ ිනට 

වඳොල් ටු අගුරු ි.සඳහදනඹ ිනදු වනොය  

ි.සක්රීඹ ඳළතුණි. 

ගඳොල් ගන්ගේසිගේ තීයණඹ වු මිරට 

ළඩිගඹන් ගගවීභ 

වඳොල් හ කිරීවේ භණ්ඩරඹ විිනන් 2016 

ර්වේ දී උස ලහලින් බීජ් වඳොල් (pp) 

3,910,110 ක් ද, වතෝයහ න්නහ රද බීජ් 

වඳොල් (PP2) 3,424,931 ක් වහද, වඳොල් 

වන්වේිනවේ තීයණඹ න උඳරිභ මිරට 

ඩහ පිළිවලින් රු.9 ක් වහ රු.6 ක් ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 55.74 ක්  ළඩිපුය වහ තිබුණි. 

වේ වහ බහණ්ඩහහය අනුභළතිඹ රඵහ වන 

වනොතිබුණි. 

ගඳොල් තු වහ තහන් වහ ගඳොගවොය 

මිරදී ගළනීභ 

2016 ර්ඹ වහ වඳොල් තු ව තහන් 

වහ වඳොවවොය මිරදී ළනීභ වහ රංසු 

ළහ භහභක් වත වොන්ත්රහත්තු 

ප්රදහනඹ ය තිබුණි.  වඳොවවොය 

වභට්රික්වටොන් 708.175 ක් රු.26,393,369 

ට මිරදී ළනීභ වහ 2016 වනොළේඵර් 

01 දින  වඳොල් හ කිරීවේ භණ්ඩරඹ අදහශ 

භහභ භඟ ිණවිසුභට එශම තිබුණි. රංසු 

ළවීවේ වල්නඹ අනු අදහශ වඳොවවොය 

වතොඹ දින 30  හරඹක් තුශදී ළඳිනඹ 

යුතු  වුත්,  එභ හරඹ තුශ වඳොවවොය 

වභට්රික් වටොන් 323.15 ක්  ඳභණක් ඳඹහ 

තිබුණි. ඉතිරි වඳොවවොය අදහශ භහභ විිනන් 

ි.ඹමිත දිනඹට ඳඹහ වනොතිබීභ 

ේඵන්ධවඹක් ත යුතු ක්රිඹහ භහර් පිළිඵ 

වොන්වේින ිණවිසුවේ ඇතුශත් ය 

වනොතිබුණි.  

ගඳොගවොය වනහධහය ගගවීභ 

කුඩහ වඳොල් හරුන් අතය වඳොවවොය 

බහවිතහ කිරීභ ප්රනලිත කිරීභ වහ 2016 

ර්ඹ දවහ ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයංලඹ 

විිනන් රු. මිලිඹන 654 ක් වඳොවවොය 

වනහධහය වවීභට ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

එභඟින් වඳොල් ස 11,678,571 ක් වහ 

වඳොවවොය රඵහ දීභට ඉරක් ය තිබුණද, 

2016 ර්වේදී වඳොල් ස 8,839,272 ක් 

දවහ අඹඳුේරුන් 72,384 ක් අතවර් රු. 

මිලිඹන 495ක් වඳොල් හ කිරීවේ භණ්ඩරඹ 

විිනන් වහ තිබුණි.  

ගත් නිසඳහදනඹ වහ අඳනඹන අඩුවීභ 

ශ්රී රංහ තුශ වත් ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ි.ඹහභනඹ කිරීභත්, රංහ වත් 

වෝීයඹ ලවඹන් ප්රර්ධන කිරීවේ ප්රධහන 

අබ්රභතහර්ථඹ  ඉටු කිරිභ වනුවන් 

මරයහධහය වඹෝජ්නහ ක්රභ ණනහක් ශ්රී 

රංහ වත් භණ්ඩරඹ විිනන් ක්රිඹහට නංහ 

තිබුණි. නමුත්, 2014 ර්වේ ිනට භසත 

වත් ි.සඳහදනඹ අඩු වමින් ඳළති අතය 

2015 ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 ර්වේ 

වත් ි.සඳහදනවේ ිනඹඹට 11  අඩුවීභක් 

තිබුණි. එවභන්භ 2001 ර්වේ වරෝ වත් 

වශඳවල් (World Percentage Share of 

Tea Exports) ප්රඵර තයඟ රුවකු වර 

ශ්රී රංහ වත් ිනඹඹට 20.6  අඳනඹන 

දහඹත්ඹක් රඵහ වන තිබුණි. නමුත්  

2015 ර්වේ එඹ ිනඹඹට 16.9 ක් දක්හ අඩු 

වී තිබුුම අතයභ 2015 ර්ඹට හවප්ත ක් 

2016 ර්වේ අඳනඹන වත් ප්රභහණඹ 

ිනඹඹට 3.41 කින් ඳවත ළම තිබුණි.  විසතය 

රඳටවන 19 හි දළක්වේ.  
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රඳටවන 19 - මුළු වත් ි.සඳහදනඹ වහ වත් 
අඳනඹනඹ අඩුවිභ 

මරහශ්රඹ : ශ්රී රංහ වත් භණ්ඩරවේ හර්ෂි 
හර්තහලින් වහ ංයහ වල්න අංලවේ 
වතොයතුරු 

 

ශ්රී රංකහ ගත් නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ 

රීමභ  

භහවරෝචිත ර්වේදී “ිනවරෝන් ම” 

න්නහභඹ ජ්හතයන්තය යහප්ත ත කිරීවේ 

වෝීයඹ අවරවියණ යහඳහයඹත්, “ිනංව 

රහංජ්නඹ”, “ඳරිය - ඕවෝන් හිතහමී 

රහංජ්නඹ” ව “බ්රෘවෝීයඹ දර්ල - ශහඳ 

වවතහි රහංජ්නඹ” ආදී ිනඹඹට 100 ක් පිරිිනදු 

ශ්රී රංහ වත් ඵට වති වවයන 

තත්ත් ශකුුම වදුන්හ දී තිබුුම අතය වත් 

ි.සඳහදන ප්රර්ධනඹ කිරීවේ අයමුණින් 

2014-2016 හර ඳරිච්වේදඹ තුශ රු. 

බිලිඹන 8 ක් ළඹ ය තිබුණි. නමුත් 

අවප්ත ක්ෂිත ව වෝීයඹ ප්රර්ධන ව අවරවි 

ළඩටවන 2016 ර්ඹ අහන න විටත් 

අවප්ත ක්ෂිත භට්ටභට රඟහ වී වනොතිබුණි. 

ඳහංශු ංයක්ණ වනහධහයඹ ගගවිභ 

 

කුඩහ වත් තු ංර්ධන අධිහරිවේ 

ප්රහවේශීඹ ශහඳ 8  කුඩහ වත් තු අක්ය 

¼ ක් වහ අක්ය 1 ට අඩු හණ්ඩවේ ිනඹළුභ 

කුඩහ වත් තු හිමිඹන්ට ඳහංශු ංයක්ණ 

වනහධහයඹ රඵහ දී දළනට  ි.සඳහදනඹ 

යන අමු වත්  ප්රභහණඹ කිවරෝග්රෆේ මිලිඹන 

10 කින් ළඩි ය විවේල විි.භඹ රු.මිලිඹන 

9,010 කින් ළඩි ය ළනීභට අවප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. 2014 වහ 2015 ර්ර අදහශ 

ිනඹළුභ කුඩහ වත්තු හිමිඹන්ට ඳහංශු 

ංයක්ණ වනහධහය වහ තිබුණත්, 

අවප්ත ක්ෂිත ඉරක්ඹ වත ශඟහවීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි.   

 

ගත් ර ඳලිගඵ ධනහලක අගලේ 

ඳමක්හ රීරිභ  

 

වත් ර ඳත්නහ ඳලිවඵෝධනහල අවලේ 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ ශ්රී රංහ වත් භණ්ඩරඹ 

විිනන් රු.මිලිඹන 44.41 ක් ළඹ ය මිරදී 

වන සථහපිත ය තිබ උඳයණ ර් 5 

ට ඩහ ළඩි හරඹ ිනට ි.සහර්ඹ 

ඳළතුණි 

 

කුඩහ ගත්තු හිමිඹන්ගේ දහඹකත්ඹ 

අඩුවීභ  

භහවරෝචිත ර්වේ ශ්රී රංහවේ මුළු වත් 

ි.සඳහදනඹ වහ කුඩහ වත් තු හිමිඹන්වේ 

දහඹත්ඹ ිනඹඹට 74.5 ක් වු අතය ඉකුත් 

ර්වේ එභ දහඹත්ඹ ිනඹඹට 72.91 ක්  වී 

තිබුණි.  කුඩහ වත් තුහිමිඹන්වේ 

ි.සඳහදනඹ ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක්  

කිවරෝග්රෆේ මිලිඹන 21.79 ක් වවත් ිනඹඹට 

9 කින් අඩුවී තිබුණි. කුඩහ වත් ඉඩේ අංලවේ 

හභහනය පරදහයීත්ඹ 2014, 2015 වහ 2016 

ර්ඹන්හි දී පිළිවලින් වවක්ටඹහයඹට 

හිමි වත් කිවරෝග්රෆේ 2,123 ක් 2,059 වහ 

1,872 ක් වර අඩු වී තිබුුම අතය ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් භහවරෝචිත ර්වේ දී 

පරදහයීතහඹ ිනඹඹට 9 කින් අඩු වී තිබුණි. 

උඳරිභ පරදහක් රඵමින් වත් හ බිේ 

ප්රභහණඹ සථහයී ඳත්හ ළනීභ වහ 

ර්ඹට ඳත්නහ කුඩහ වත් බ්රෘමි 

ප්රභහණවඹන් ිනඹඹට 2  වත් බ්රෘමි 

ප්රභහණඹක් නළත හ ශ යුතු වුත්, 

භහවරෝචිත ර්වේ එභ අඹ ිනඹඹට 0.61 

ක් වී තිබුණි. 
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කුඩහ ගත්තු හිමිඹන්ට වනහධහය 

ගගවීභ අඩුවීභ 

කුඩහ වත් තු ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

විල්ඳ වබෝ වහ ආදහඹේ භහර් වනොභළති 

ප්රවේලර අළුතින් වත් හ වහ රඵහ 

දුන් වනහධහය ප්රභහණඹ 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී රු. මිලිඹන 

81.39 කින් වවත් ිනඹඹට 64 කින් අඩු ය 

තිබුණි. එවභන්භ ඳහංශු වහ ජ්ර ංයක්ණ 

පරදහයීතහ විවලේ ළඩ ටවන ඹටවත් කුඩහ 

වත් ඉඩේ ර ඳහංශු හයත්බහඹ ළඩි 

දියුුම කිරීවභන් වඳොවවොය 

හර්ඹක්භතහඹ ළඩි දියුුම කිරීභ දවහ 

රහ තිබුුම ප්රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 32.08 

ක්  වී තිබුණත්, කුඩහ වත්තු ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් එභ ප්රතිඳහදන අදහශ 

හර්ඹඹ වහ වඹොදහ වනොතිබුණි. 

ගත් කර්භහන්තඹ වහ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භක රීරිභ  

පරදහයීතහඹ වහ ි.මි වත් ර 

ගුණහත්භබහඹ ඉවශ නළංවීවේ මලි 

අයමුණින් ක්වේත්රඹන් පිළිඵ අයමුදල් 

ළඹයමින් වත් ඳර්වේණ ආඹතනඹ 

විිනන් ආයේබයන රද ඳර්වේණ 

යහඳෘතීන් 38 ක් විවිධ සීභහහරී හධ 

වවේතුවන් අතයභ නතහ තිබුණි.  

වත් ර්භහන්තවේ උග්ර ශ්රභ හිඟඹ වහ 

විඳුභක් වර 2013 ර්වේදී වත් 

ඳර්වේණ ආඹතනඹ විිනන් ආයේබ යන 

රද ඹහන්ත්රීයණ යහඳෘතිඹ වහ  

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විට 

රු.මිලිඹන  44.85 ක් ළඹ ය තිබුුම නමුත්, 

ඵෆවුේ හිත ප්රවේල වහ  වඹොදහ ළනීභට 

අඳවසු වීභ ි.හ අසනුරට වහි. වීභ 

වවේතුවන් එභ ඹන්ත්ර පරදහයී බහවිතඹට 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

 

ගත් ලක්ති අයදාදර 

අයමුදරට අඹත් ර්භහන්තලහරහ 14 ක් වහ 

වඳොවවොය වහ වේශීඹ වත් අවරවිඹ ඹන ිනඹළු  

අංල ඳහඩු රළබීවභන් අයමුදවල් උේත වී 

ඇති දළඩි මරය අර්බුදඹ වවේතුවන් 

ආඹතනඹ ප්රතියෘවත කිරීභට අභහතය 

භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී තිබුණි. 2015 

වදළේඵර් 31 දිනට වොටස හිමිඹන් 

94,425 වදවනකු තු රු.මිලිඹන  206.01 

ක්  ටිනහ  වොටස ප්රභහණඹක් ව අතය එභ 

වොටස හිමිඹන් වහ 2007 ර්වඹන් 

ඳසු භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ප්රතිරහබ වවීභට වළකිනු පිණි අයමුදර 

වභවවඹහ  වනොතිබුණි.  

ගත් කර්භහන්තඹට අඹත් නිරධහමන් 

පුහුණු රීරිභ  

ජ්හති ළවිලි ශභනහයණ ආඹතනඹ 

විිනන් වත් ර්භහන්තලහරහ ි.රධහරි ව වත් 

ක්වේත්ර ි.රධහරි පුහුුම කිරීවේ 

ඳහධභහරහන් භහවරෝචිත ර්වේ ආයේබ 

ය තිබුණද, ර්ඹ අහන න විට එකී 

ඳහධභහරහන් වහ ශිය වබහගීත්ඹ 

පිළිවලින් ලිඹහඳදිංචි ර ශිය 

ංයහවන් ිනඹඹට 66 ක් ව ිනඹඹට 64 ක් 

වී තිබණි. ඳළළත්වීභට ි.ඹමිත තිබ 

ආදහඹේ උත්ඳහදන ළඩටවන් 25 කින් 17 

ක් ඳභණක් ඳත්හ තිබුණි.  

උක්  නිසඳහදන 

 

සුදුසු උක් ප්රවබ්රුද වඳුන්හ දීභ, වයෝ 

ඳහරනඹ, උක් හ ක්රභවේද වහ සීි. උවහ 

ළනීේ ප්රතිලතඹ ළඩි ය ළනීභට අලය 

ක්රභවේද වඳුන්හ දීභ භන්දහමී අයුරින් ිනදු වී 

තිබීභ වවේතුවන් උක් ඳර්වේණ ආඹතනඹ 

පිහිටුහ දළනට ය 33 ක් ඳභණ තවී 

තිබුණ ද, මුළු සීි. අලයතහවඹන් වේශීඹ 

සීි. ි.සඳහදනඹ ිනඹඹට 9  ඳභණ 

භට්ටභ ඳළතුණි. 
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උක් ඳර්වේණ ආඹතනවේ වේිනන්වේ 

ෛදය බිල්ඳත් ප්රතිපර්ණඹ කිරීභ 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුුම සුබහධ ළඩ 

ටවන වහ බහණ්ඩහහය අනුභළතිඹක් රඵහ 

වන වනොතිබුුම අතය ආඹතනඹ  බහවිතහ 

යන හර්ඹ ංවිධහන ංග්රවඹ වහ යහජ්ය 

යහඳහය වදඳහර්තවේන්තුවේ අනුභළතිඹ රඵහ 

වන වනොතිබුණි. 2016 ර්වේ ෛදය 

බිල්ඳත් ප්රතිපර්ණඹ වහ රු.මිලිඹන 11.35 

ක් ළඹය තිබුණි. 

උක් ඳර්වේණ ආඹතනඹ භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහන න විට  ිනඹඹට 100  

වබෞති ප්රතිඹක් අවප්ත ක්හ ශ 

ඳර්වේණ යහඳෘති 19 කින් ඳර්වේණ 

යහඳෘති 17  වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 5 

ිනට ිනඹඹට 75 භට්ටභ ඳළතුණි.  

වදි.ඹහඹ එන්හල් ත්වත් වවක්ටඹහය 5.4 

ක් ද, න්තවල් වවක්ටඹහය 200 ක් ව 

කිලිවනොච්චිවේ වවක්ටඹහය 12  බ්රෘමිවේ 

නීතයහනුකර අිනතිඹ ඳයහ වනොත් 

ඉඩේර උක් තහන් ඇති කිරීභ ව 

ඳර්වේණ ටයුතු ිනදු කිරීභට උක් 

ඳර්වේණ ආඹතනඹ විිනන් රු.මිලිඹන 

20.35 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

1981 අං 75 දයන උක් ඳර්වේණ ඳනවත් 

18 න්තිඹ ප්රහය වේශීඹ සීි. ි.සඳහදන 

ආඹතන විිනන් ි.සඳහදිත සීි. ප්රභහණඹ භත 

වස ඵේදක් අඹශ යුතු වුද, ල්ඔඹ සීි. 

ර්භහන්තහඹතනවඹන් රු.මිලිඹන 1.08 ක් 

අඹවිඹ යුතු තිබුණි. 
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ඉඩම්  

 

තියහය ංර්ධනඹ උවදහ ඉඩේ ේඳත 

ප්රලසත වර බහවිතහ කිරිභ අභහතයහංලවඹන් 

අවප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ  

ප්රතිළුරඹ  ශහ ය ළනීභට ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ඉඩේ විඹඹට අදහශ ප්රතිඳත්ති 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ස කිරිභ 

ව ක්රිඹහත්භ කිරිභ.  

  තියහය ංර්ධනඹ උවදහ ඉඩේ 

ඳරිවයණඹ ප්රතිඳත්තිරට අනුකර ිනදු 

යනු රඵන අධයඹනඹන් භත අදහශ 

අංල වහ උඳවදස රඵහදිභ.  

 යජ්වේ ඉඩේ ඳරිඳහරනඹ ව 

ශභනහයණඹ.  

 ි.තිවඹන් ි.ලසනඹ වොට දක්හ ඇති 

ඳරිදි ඉඩේ අන්තු කිරිභ.   

 ජ්හති අලයතහන් වහ ඉඩේ අත්ඳත් 

ය ළි.භ.  

 යජ්වේ ඉඩේර අිනතිඹ තවවුරු කිරිභ 

වහ දිභනහ ඳත්ර රඵහ දිභ. 

 ංර්ධන ව වන්හින අලයතහ 

වහ යජ්වේ ඉඩේ දීර්කහලින වහ 

වටිහීයන ඵදුදිභ. 

 ඉඩේ අිනතිඹ තවවුරු කිරිභ වහ 

හිමිේ වති ලිඹහඳදිංචි කිරිභ. 

 ජ්හති ළරළසුේයණඹ ඉරක් 

යවන ඉඩේ භළි.භ, ිනතිඹේ ස 

කිරිභ වහ අනුවර්න ේඳහදනඹ කිරිභ.  

 යවට් ිනඹළුභ ඉඩේ පිළිඵ වතොයතුරු 

ඳේධතිඹක් ස කිරිභ. 

 

ඉඩේ අභහතයහංලඹ ඹටවත් වදඳහර්තවේන්තු 

4 ක් වහ යසථහපිත භණ්ඩරඹකින්  

භන්විත ආඹතන භිණන්  ඉවත වන් 

හර්ඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි. එභ 

හර්ඹබහයඹට අදහශ ිනදු යන රද ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්හන්රදී අනහයණඹ ව 

අඩුඳහඩු ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත වන් ය 

ඇත.  

ඉඩම් ඵළංකු පිහිටුවීභ  

ඉඩේ ඵළංකු පිහිටුවිභ වහ ඉඩේ 

අභහතයහංලඹ ඹටවත් රු.මිලිඹන 500  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය එභ ප්රතිඳහදන 

උඳවඹෝජ්නඹ කිරිභ වහ රු.මිලිඹන 195 

 අක් මුදල් බහණ්ඩහහයඹ විිනන් ි.දවස 

ය තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විට එභ ි.දවස ශ අක්මුදලින් ිනඹඹට 55.5 

 ප්රතිඳහදන ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුණි. වභභ යහඳෘතිඹ ඹටවත් ඉඩේ 

වයජිසරහර් හර්ඹහර 22  ඳත්ඉරු 

ඳරිවරෝනඹ ය ඳරිණත කිරීවේ 

හර්ඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණත්, එහි ප්ත  යතිඹ 

ිනඹඹට 41 ක් වී තිබුණි.   

යජගේ අලයතහ වහ ඉඩම් අත්ඳත් 

කය ගළනීභ 
 
විවිධ ංර්ධන යහඳෘතීන් වහ 

වඳෞේලි ඉඩේ යජ්ඹට අත්යදීභ වහ 

අලය නීතයහනුකර ක්රිඹහභහර්ඹන් 

අනුභනඹ කිරීභද, අත්යනු රඵන 

ඉඩේරට න්දි වවීේ වහ ප්රතිඳහදන 

ි.දවස කිරීභද, අත්ය ළනීවේ ටයුතු 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේදී අත්ය ළනීවේ 

ි.රධහරීන් ි.ඹහභනඹ කිරීභද අභහතයහංලවේ 

ඉඩේ අත්ඳත් අංලඹ භඟින් ිනදු ය තිබුණි. 

ඉඩේ අත්ඳත් අංලඹ විිනන් භහවරෝචිත 

ර්වේදී ඉඩේ 244 ක් අත්ඳත් ය ළනීභට 

අභහතයහංලඹ ළරළසුේ ය තිබුණත්, ර්ඹ 

අන් න විටත් ඉඩේ 134 ක් වවත් 

ළරළසුේ ශ ප්රභහණවඹන් ිනඹඹට 55 ක් 

ඳභණක් අත්ඳත් ය වන තිබුණි.  

2012 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

හරඹ තුශ දළනට ක්රිඹහත්භ න ඉඩේ 
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අත්ඳත් ලිපිවොනු ණන 18,841 ක් ව අතය 

ඉන් ලිපිවොනු 401 ක් අක්රීඹ වී අතවළය දභහ 

තිබුණි. එවේභ එභ හර සීභහ තුශ 

ලිපිවොනු 1168  ඉඩේ ආඥහ ඳනවත් 38 

(අ) අතුරු විධහන ආඥහ ි.කුත් ය තිබුුම 

අතය ඉන් ලිපිවොනු 236 ට න්දි වහ 

ළඩ අන් ය තිබුණි.  

2016 ර්වේදී ඉඩේ අත්ඳත් යළනීභ 

වහ න්දි මුදල් වර රු.මිලිඹන 697.59 

ක්ද, වඳොලිඹ වර රු.මිලිඹන 160 ක්ද 

වහ තිබුණි. එවේ වහ තිබුුම 

වඳොලිවඹන් රු.මිලිඹන 49 ක් 1976 - 1995 

හරඳරිච්වේදඹ තුශ අත්ඳත් ය ත් ඉඩේ 

වනුවන්ද, රු.මිලිඹන 71 ක් 1996 - 2005 

හරසීභහ තුශ අත්ය ත් ඉඩේ 

වනුවන්ද වහ 2006 - 2014 හරසීභහ 

තුශ අත්ඳත් යත් ඉඩේ වනුවන් ඉතිරි 

රු.මිලිඹන 40 ක්ද වී තිබුණි.   

බිම්විඹ ළඩටවන  

ශ්රී රංහවේ ඉඩේ ේඳවතහි හිමිභ ි.යවුල් 

ය අනහත ඳයපුය සුයක්ෂිත කිරීවේ 

අයමුණ ඇති බිේවිඹ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි.  2016 ර්වේදී  

ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු ර්ඹ තුශ ි.කුත් 

කිරීභට ඉරක්ත හිමිේ වති 

ප්රභහණඹ 100,000 ක් වී තිබුණත්, 

මිි.න්වදෝරු වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

රින්ය ිනදු යන රද ංවලෝධනඹන්ට 

අනු භහ 06  හරඹ ඉකුත් වීවභන් ඳසු 

ංවලෝධිත ඉරක්ඹ 45,000 ක් වර 

වනස ය තිබුණි. එවේ වුද, භහවරෝචිත 

ර්වේදී ලිඹහඳදිංචි යන රද ඉඩේ ළඵලි 

ංයහ 35,031 ක් වී තිබුුම අතය එභ 

ංවලෝධිත ඉරක්ඹද පුයහ ළනීභට 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි. තද ලිඹහඳදිංචි 

හිමිේ වති ප්රභහණඹ වු 35,031කින් 

පුේරිනන් විිනන් රඵහවන තිබුුම හිමිේ 

වති ප්රභහණඹ 21,872 ක් වී තිබුණි. වේ 

ි.හ ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ වති ප්රභහණවඹන් 

ිනඹඹට 62 ක් ඳභණක් පුේරිනන් විිනන් 

රඵහ වන තිබුණි.  

ඉඩම් ගතොයතුරු කශභනහකයණ 

ඳේධතිඹ 

යජ්වේ ඉඩේ ශභනහයණ ටයුතු 

හර්ඹක්භ යීයභ වහ ඉඩේ වතොයතුරු 

ශභනහයණ ඳේධතිඹ ි.ර්භහණඹ කිරීභට 

ටයුතු ය තිබුණි. 2016 ර්ඹ අන් 

නවිට යහජ්ය ඉඩේ වතොයතුරු 

ශභනහයණ ඳේධතිඹ, ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

වොට්ධහල 332  ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

2016 ර්ඹ අන් න විට e- slims 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් ඉඩේ ළඵලි 689,120  

දත්ත ඳරිණත ය තිබුණි. 2016 

ර්වේ ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු ඉඩේ 

ළඵලි 1,000,000  දත්ත වතොයතුරු 

ඳේධතිඹට ඇතුශත් කිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණද, වතොයතුරු ඇතුශත් කිරීභ ළඵලි 

498,622 ක් වවඹන් ඉරක්ඹට හවප්ත ක් 

ප්රතිඹ ිනඹඹට 50 ක් වී තිබුණි.    

යහජ්ය ඉඩේ, ඉඩේ වතොයතුරු ඳේධතිඹට 

ඇතුශත් කිරීභ වහ ි.රධහරින් පුහුුම 

කිරීවේ ටයුතු වනුවන් ඳරිණ 

විදයහහයඹක් ළළසීභ 2015 ර්වේදී 

ආයේබ ය තිබුණි. පුහුුම ටයුතු ශ වළකි 

ආහයඹට එභ විදයහහයඹ ස කිරීභට 

2016 ර්වේදී භහ 9 ට අධි හරඹක් 

ත ය තිබුණි. 2017 ජුි. 30 දින න විටත් 

ි.රධහරීන් පුහුුම කිරීවේ ටයුතු ආයේබ 

ය වනොතිබුණි. එවේ වුද, එභ ඳරිණ 

විදයහහයඹ වනුවන් 2015 වහ 2016 

ර්රදී මුද්රණ ඹන්ත්ර මිරදී ළනීභ  වහ 

රු.මිලිඹන 1.56 ක්ද, ඳරිණ ඹන්ත්ර වහ 

රු.මිලිඹන 3.56 ක්ද, ඳරිණ වේ වහ 

රු.මිලිඹන 0.78 ක්ද, ඳරිණ පුටු වහ 

රු.මිලිඹන 0. 67 ක්ද ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 6.57 ක් ළඹ ය තිබුණි. නමුත් 

විදයහහයවේ ටයුතු ආයේබ වනොකිරීභ 

ි.හ එභ උඳයණ වහ වොඩනළිණල්ර 

ි.සහර්ඹ වී තිබුණි.     
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යජගේ ඉඩම් ඵදු ආදහඹභ 

යජ්වේ ඉඩේ ේඳත ප්රලසථ 

ශභනහයණඹ කිරීභ භිණන් යහජ්ය ඵදු 

ආදහඹේ යෘවඹ ලක්තිභත් කිරීභට 

වන්හින, ෘෂිහර්මි ව හණිජ් ටයුතු 

වහ යජ්වේ ඉඩේ, යහජ්ය වහ වඳෞේලි 

ආඹතනඹන්ට, පුේරිනන්ට ඵදු දීවභන් 

යහජ්ය ආදහඹේ රැසයනු රළව.. නමුත් 

භහවරෝචිත ර්ඹ ආයේබ න විට හිඟහිට 

ඵදු ආදහඹවභන් ිනඹඹට 75  ප්රභහණඹක් 

අඹය ළනීභට ඉඩේ වොභහරිස ජ්නයහල් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ළරළසුේ ය 

තිබුණද, 2016 ජ්නහරි 01 දින න විට එභ 

හිඟ ආදහඹවභන් ිනඹඹට 17 ක් ඳභණක් 

භහවරෝචිත ර්වේදී අඹය ළනීභට වළකි 

වී තිබුණි. 

ඉඩම් හිමිකම් ලිඹහඳදිංචි රීරිභ  

හිමිේ ලිඹහඳදිංචි ක්රිඹහලිවේදී ඳළනනඟින 

විවිධ ළටළු වවේතුවන් ක්රිඹහලිවේ විවිධ 

පිඹයඹන්හිදී භළනුේ යන ඉඩේ 

ළඵලිරට අදහශ ලිපිවොනු තහහලි 

ඳව තළබීභක් ිනදු යනු රළව.. 2016 

ර්වේ ජ්නහරි භහවේ ිනට ළප්ත තළේඵර් 

භහඹ දක්හ ඉඩේ ළඵලි 22,485 ට අදහශ 

ලිපිවොනු ප්රභහණඹක් ඳව තඵහ තිබුුම 

අතය, පර් ර්රදි ඳව තඵන රද 

ලිපිවොනුද ඇතුළු ලිපිවොනු 8331 ක් 

වහ ඳභණක් ඉඩේ හිමිේ ි.යවුල් කිරීවේ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් විඳුේ රඵහදී,  

හිමිේ ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ ළඩටවන ස 

ය තිබුණි.  

භළනුම් නිගඹ ග ඉටු රීරිභ  

භහවරෝචිත ර්වේදී මිනුේවදෝරු 

වදඳහර්තවේන්තු වත ි.භ කිරීභට තිබ 

මුළු භළනුේ ි.වඹෝ ංයහ 32,924 ක් ව 

අතය, ඉන් භළනුේ ි.වඹෝ 18,413 ක් 

වවත් මුළු භළනුේ ි.වඹෝලින් ිනඹඹට 49 

ක් ි.භ ය තිබුණි. 2012 ර්වේ ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ බිේ විඹ ළඩටවන වහ 

දිරිදීභනහ ලවඹන් රු.මිලිඹන 245 ක් වහ 

තිබුණත්, එහි භසත ප්රතිඹ ිනඹඹට 10  

ප්රභහණඹක් වී තිබුණි. ර්තභහනවේ භළනුේ 

ටයුතු වහ ඉතහ දියුුම තහක්ණි 

උඳයණ ව ශිල්ඳ ක්රභ වදඳහර්තවේන්තු 

බහවිතහ රද, ඳසුිණඹ ර් 35 ට ආන්න 

හර සීභහක් තුශදී 

මිි.න්වදෝරුයවඹකුවේ භහින ප්රතිභහන 

(Norms)  ප්රභහණඹ 20 ක් ව  අතය හීයන 

එඹ භහවරෝනනඹ ය වනොතිබුණි. 

ගගොඩනළගිලි ඉදිරීමභ  

මිි.න්වදෝරු වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

රු.මිලිඹන 62.34 ක් ළඹ ය ත්රිකුණහභරඹ, 

වුි.ඹහ, ළකියහ, කුච්නවේලි, දිඹතරහ 

ව ටුභහන ප්රවේලර වදඳහර්තවේන්තුට 

අඹත් වොඩනළඟිලි ඉදිය තිබුණි. එභ 

ඉදිකිරීේ ටයුතුරදී යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ වන් 

විධිවිධහනඹන් ව ඉදිකිරිේ ර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිහරිවේ (ICTAD) 

විධිවිධහනඹන්ද ඩය තිබුණි. අඩුමිර 

වොන්ත්රහත්රුන් වතෝයහ වනොළනීභ 

ි.හ යජ්ඹට රු.මිලිඹන 3.47  මුදරක් 

ළඩිපුය වවීභට ිනදුවී තිබුණි. 

වොන්ත්රහත්රු ඉල්රහ ඇති මුදර 

ඉක්භමින් රු.මිලිඹන 3.49 ක් වහ 

තිබුණි. වුි.ඹහ ව කුච්චිවේලි ප්රවේලර 

වොඩනළඟිලි ඉදිකිරීවේදී රු.මිලිඹන 2.70 ක් 

ළඩිපුය වහ තිබුුම අතය ත්රිකුණහභරඹ 

දිසත්රික් මිි.න්වදෝරු හර්ඹහර ඉදිකිරීවේ දී 

රු.මිලිඹන 1.05 ක් ප්රභහද හසතු වර 

අඹය වන වනොතිබුණි. 

උඳකයණ මිරදී ගළනීභ  

භහවරෝචිත ර්වේදී මිි.න්වදෝරු 

වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්ඹහධනඹ ඉවශ 

නළංවීභ වහ රු.මිලිඹන 76.85 ක් ළඹය 

පර්ණභහන 25 ක්, රළප්ත වටොප්ත  වහ 

වඩසක්වටොප්ත  ඳරිණ 165 ක් වහ Hand 

Held GPS 189 ක් මිරදී වන තිබුුම අතය  

CORS ඳහරන ඳේධති 06 ක්ද පිහිටුහ 
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තිබුණි. වභභ ළඳයුේ වහ වේහ රඵහ 

ළනීවේදී යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල 

ංග්රවවේ විධිවිධහනඹන්වන් ඵළවළයවීේ වහ 

සහධීනත්වඹන් ඵළවළයවීේද ි.රීක්ණඹ වී 

තිබුණි. පිටඳශහත් හර්ඹහරරද විවිධ මිරදී 

ළනීේ වහ රු.මිලිඹන 3.47 ක් ළඹය 

තිබුුම අතය එභ මිරදී ළනීේරදීද යජ්වේ 

ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේලඹ ඳරිදි ටයුතු 

ය වනොතිබුණි. 

ඉඩම් ප්රතිංසකයණ ගකොමින් බහ 

ඉඩේ හිමිඹන්වේ නීතිභඹ ඵළඳීේ රඵහදීභ 

වභන්භ ඔවුනට න්දි මුදල් වවීභ, 

ඳයහත් ඉඩේ පරදහයී ආවඹෝජ්න ර 

වඹදවීභ, වොමින් බහට රළබිඹ යුතු 

ආදහඹේ රැස කිරීභ වහ ඉඩේ ආයක්හ කිරිභ 

ඉඩේ ප්රතිංසයණ වොමින් බහවේ 

ප්රධහන හර්ඹඹක් වී තිබුණි. වොමින් 

බහ එභ හර්ඹ ඉටු කිරීවේදී  අනහයණඹ 

ව විණන ි.රික්ණ ඳවත දළක්වේ.  

 ඉඩේ වොමින් බහ තු ඳතින 

ඉඩේ ප්රභහණඹ දළක්වන වල්නත 

හක්ෂි 2016 වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් ඹහත්හීයන ය වනොතිබුණි. හිඟ 

ආදහඹේ අඹය ළනීභට අලය හර්තහ 

ඳත්හ වනොතිබුුම අතය එභ හිඟ 

ආදහඹේ අඹ ය ළනීභටද ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 1972 -1974 හර ඳරිච්වේදවේදී 

ප්රහලන ඉදිරිඳත් යනු රළබ ඉඩේරට 

අදහශ ර් 40 ක් ඉක්භහ තිබුුම 

යසථහපිත ි.ලසනඹන් රඵහ වනොදුන් 

පුේර ංයහ 235 ක් වී තිබුණි. ඉන් 

ිනඹඹට 25 ක් පිඹුරු ඉදිරිඳත් වනොකිරීභ 

භතද, ිනඹඹට 53 ක් ප්රහලිනන් 

ඉදිරිඳත් වනොකිරිභ භතද එවේ 

යසථහපිත ි.ලසනඹන් රඵහ දීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. යසථහපිත 

ි.ලසනඹන් ප්රභහද වුද, ඉඩේර බ්රක්තිඹ 

ප්රහල වත තිබිභ තුශ බහට ඳයහ 

න්නහ රද වභභ ඉඩේ ප්රවඹෝජ්නත් 

වර බහවිතහ කිරීභට ව ආදහඹේ උඳඹහ 

ළනීභට ඳතින ඉඩඩ සීභහවී තිබුණි. 

 

 1972 අං 1 දයන ඉඩේ ප්රතිංසයණ 

ඳනවත් 29 න න්තිඹ ඹටවත් න්දි 

වවීභට අදහශ ළට් ි.වේදන ඳරයන 

රද හිමිේ තවවුරු වනොව ලිපිවොනු 

104 ක් ර්ඹ ආයේබවේදී ඳළතුුම 

අතය ඉන් 2016 ර්වේදී න්දි වවීභට 

වළකි තිබුවණ් ලිපිවොනු 3 ක් වහ 

ඳභණි. 

 

 අභහතය භණ්ඩර තීයණඹක් භඟින් 

තවනේ යනු රළබ යහඳෘති නළතත් 

වොමින් බහට ඳයහ ළනීභට 

ටයුතු කිරීභ වවෝ හධහයණ වවේතු ඳතී 

නේ වනත් අභහතය භණ්ඩර තීයණ 

භඟින් නළතත් එඹ ඵර ළන්වීභට වවෝ 

ටයුතු වනොකිරිභ වවේතුවන් කිිනඳු 

ආදහඹභක් අඹ කිරීභකින් වතොය එභ 

යහඳෘතිරහබ්රන් ඉඩේ ඳරිවයණඹ ය 

තිබුණි. වේ ි.හ වොමින් බහට 

විලහර ආදහඹේ අහිමිවී තිබුණි. 
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අධයහඳනඹ 

 
ගුණහත්භ අධයහඳනඹක් උවදහ ඳහල් 

ි.ර්වේලඹ තුළින් බුේධිඹ, ගුණරුබහඹ,  

වඳෞරුත්ඹ වහ ඹවඳළළත්භ ඹනහදිවඹන් 

ඳරිපුර්ණ භහන ේඳත් බිහිකිරීභ වභභ 

ක්වේත්රවේ අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුණ 

ඉටු කිරිභ වහ අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තු 04 ක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 9 ක් සථහපිත ය තිබුණි. 

එභ ආඹතනලින් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ය අදහශ අයමුණ ඉටු 

යත යුතු ඇත.  

 වරෝ තයඟහරිත්ඹට ආත්භ 

විලසහඹකින් ව හර්ථත්ඹ පිළිඵ 

විලසහඹකින් යුතු ප්රවේලවීභට ශ්රී 

රහංකි ශභහ ව වඹෞන ඳයපුයට 

වළකිඹහ ඇති යන අන්දවේ ජ්හති 

අධයහඳන ක්රභඹක් ි.ර්භහණඹ කිරිභ. 

 ජ්හති අයමුුම ශහ ය ත වළකි ඳරිදි 

ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ, ක්රිඹහත්භ කිරිභ වහ 

වභවවඹවිභ. 

  ජ්හති ඳහල් වහ අලය  වබෞති 

වහ භහන ේඳත් ළඳිනභ වහ අලය 

පිඹය ළි.භ.  

 වනොමිවල් වඳශ වඳොත්, ි.ර ඇදුේ, 

ඳහවන් වහ දිහ ආවහය රඵහ දීභ.   

 භසථ අධයහඳන ඳේධතිඹ තුශ වහ ිනසුන් 

අතය අධයහඳනවඹහි ගුණහත්භ ඵ ව 

විනඹ වති ය ළනීභ. 

  වඵෞේධ වහ ඳහලි අධයඹන ටයුතු 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව පිරිවන් 

අධයහඳනඹ නහ ිනටුවිභ. 

 ඓතිවහින, පුයහවිදයහත්භ ව 

ංසෘති උරුභඹන් ංයක්නඹ 

කිරිභ වහ අලය පිඹය ළනීභ. 

 යහජ්ය වල්න විධිභත් ශභනහයණඹ 

වහ ංයක්ණඹ කිරීභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ අදහශ ආඹතන 

විිනන් ඉටු කිරීභ ේඵන්ධවඹන් අනහයණඹ 

ව විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 

 

හර්ෂික අඹළඹ ප්රතිඳහදන 

උඳගඹ ජනඹ 

 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඹටවත් ළඹ 

විඹඹන් 15 ක් දවහ  රහ තිබුුම 

රු.මිලිඹන 543.51  ප්රතිඳහදනවඹන් කිිනදු 

උඳවඹෝජ්නඹක් වනොය එභ මුළු 

ප්රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය තිබුණි. 2016 

හර්ෂි ඇසතවේන්තුවේ වන් 126-2-4-

1-1407 දයන ළඹ විඹ ඹටවත් 

අභහතයහංලඹ විිනන් හර්ෂි ඇසතවේන්තු 

ස කිරීවේදී ඇතුශත් ය වනොතිබුුම, 

යහජ්ය ආවඹෝජ්න ඳත්හවන ඹහවේ 

පිරිළඹ ඉඩේ වහ වොඩනළිණලි වර 

රු.මිලිඹන 121,352  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. නහමි අඹක් ලවඹන් දක්හ 

තිබුුම වභභ ප්රතිඳහදනවඹන් කිිනදු 

උඳවඹෝජ්නඹක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 2016 

වදළේඵර් 23 දින යහජ්ය ිණුමේ අධයෂ 

ජ්නයහල්යඹහවේ ලිපිඹ භිණන් ප්රතිඳහදන 

ි.දවස කිරීභක් ිනදුවනොන වවිනන් එඹ 

විඹදභක් වර ිණුමේත කිරීවේ 

අලයතහඹක් වනොභළති ඵ දන්හ එහ 

තිබුණි.  
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අධයහඳන ප්රතිපර 

 

2016 ර්වේදී අධයඹන වඳොදු වති 

ඳත්ර (උස වඳශ) වහ වඳනී ිනටි ඳහල් 

අඹදුේරුන් 211,865 කින් ිනසුන් 

17,702 ක් වවත් ිනඹඹට 8.36 ක් ිනඹළුභ 

විඹඹන්  අභත් වී තිබුණි. ිනඹළුභ 

විඹඹන්  වහ A භහර්ථ රද ංයහ 

6,468 ක් වවත් ිනඹඹට 3.05 ක් විඹ. 

හණිජ් විඹ ධහයහවන් ිනඹඹට 69.64 ක්ද, 

වබෞති විඹ ධහයහවන් ිනඹඹට 53.26 

ක්ද වහ ජී විදයහ විඹ ධහයහවන් ිනඹඹට 

53.35 ක්ද විලසවිදයහර වහ සුදුසුේ 

රඵහ තිබුණි. තහක් ණි විඹ ධහයහවන් 

උස වඳශ වහ වඳනී ිනටි වදන ය 

න භහවරෝචිත ර්වේදී ෛජ් ඳේධති 

තහෂණ විඹ ධහයවන් ිනඹඹට 60.16 ක් 

වහ ඉංජිවන්රු තහෂණ විඹ ධහයහවන් 

ිනඹඹට 55.58 ක් විලසවිදයහර වහ 

සුදුසුේ රඵහ තිබුණි. 

ජහතික ඳහල්රට සිසුන් ඇතුශත් 

රීමභ 

ජ්හති ඳහර ප්රහථමි වශ්රේණිර 

භහන්තය ඳන්තිඹ ිනටිඹ යුතු උඳරිභ 

ශිය ංයහ 40 ක් වහ ේවීතිින 

වශ්රේණිර භහන්තය ඳන්තිඹ ිනටිඹ යුතු 

උඳරිභ ශිය ංයහ 45 ක්ද, ඳශමු 

වශ්රේණිඹට ශමුන් ඇතුශත් කිරීවේදී 

ඳන්තිඹක් වහ වතෝයහත යුතු මුළු ිනසුන් 

ංයහ 40 ක්ද, ලවඹන් අභහතයහංලඹ 

විිනන් වන් ය තිබුණි. ජ්හති ඳහල් 

116 ක් විිනන් එභ සීභහන් ඉක්භහ ිනසුන් 

9,639 ක් ඳහල්රට ඇතුශත් යවන 

තිබුණි.  ඒ අතය, ජ්නප්රිඹ ඳහල් වර 

ළරවන ජ්හති ඳහල් 32 ක් විිනන් 

අදහශ සීභහ ඉක්භහ  ිනසුන් 5,373 ක් 

ඇතුශත් ය වන තිබුණි.  

 

 

ඳත් රීමම් වහ පුයේඳහඩු 

ආඹතන ංග්රවඹ අනු ි.තය ඳත්කිරිභක් 

යන වතක් තහහලි පිළිඹභක් 

ලවඹන් ළඩ ඵළීයවේ ි.රධහරිඹකු ඳත් 

ශ වළකි වුත්,  2017 ජුි. භහඹ න විට 

දිිනන පුයහ පිහිටි ජ්හති ඳහල් 352 කින් 

ඳහල් 228  විදුවල්ඳති පුයප්ත ඳහඩු වහ 

ළඩ ආයණඹ කිරීභ වහ  ි.රධහරීන් 

වඹොදහවන තිබුණි. ජ්හති ඳහරක් 

වහ  ි.ඹමිත  ි.වඹෝජ්ය විදුවල්ඳතිරුන් 

ංයහ ඉක්භහ ජ්හති ඳහල් 55  

ි.වඹෝජ්ය විදුවල්ඳතිරුන් 99 වදවනකු 

ඳත්ය තිබුණි. එවභන්භ ජ්හති ඳහරක් 

වහ ි.ඹමිත වහය විදුවල්ඳතිරුන් 

ංයහ ඉක්භහ ජ්හති ඳහල් 28  

වහය විදුවල්ඳතිරුන් 61 වදවනකු 

ඳත්ය තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහන න විට දිිනන පුයහ තහෂණි 

විඹ ධහයහ වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 327 ක් 

ඳළතුණි.    

2016 වදළේඵර් 31 දිනට ජ්හති ඳහල් 183 

 ඳතින ගුරු ඌනතහ 2,361 ක්  වහ   

ජ්හති ඳහල් 163  ඳතින ගුරු 

අතිරික්තතහ 1,527 ක් අභ ය ළනීභට 

අභහතයහංලඹ ටයුතු ය වනොතිබුණි.   

විනඹ ඳමක්ණ 

2008 ර්වේ ිනට 2017 අවෝසතු 30 දින 

දක්හ හරඳරිච්වේද තුශ අක්රමිතහ වහ 

විවිධ අවිනඹ ක්රිඹහ වවේතුවන් ඳහල් 

ඳේධතිඹ තුශ වනොවිදී තිබුුම විනඹ 

ළටළු ප්රභහණඹ 343 ක් විඹ. ඒ තුශ 

විදුවල්ඳතිරුන් 69 ට, අධයඹන වහ 

අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 274 ට අදහශ 

ළටළු විඹ.  අධයහඳනවේ 

ගුණහත්භබහඹ, ිනසු විනඹ වහ දහනහයඹ 

භනහ අයුරින් ඳත්හවන ඹහභ වහ 

අලය ප්රතිඳත්තිභඹ පිඹය ළනීභ 

අභහතයහංලවේ ප්රධහන හර්ඹඹන්වන් 

එක් විඹ. ඳහල් තුශ ිනදුන ශභහ අඳනහය 

ිනේධීන්රට අදහශ ඉතහ ඩිනේ විනඹ 
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ඳරීෂණ ඳත්හ දඬුේ රඵහදිභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි.   

නිහඩු 

 

2016 ර්වේදී ජ්හති ඳහල් 35  

අධයඹන වහ අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

හභහජිිනන් 198 වදවනකු විිනන් විධිභත් 

අනුභළතිඹකින් වතොය දින 5,072 ක් 

යහජ්හරිඹට හර්තහ ය වනොතිබුණි. එභ 

ි.රධහරීන් ේඵන්ධවඹන් අභහතයහංලඹ 

විිනන් ආඹතන ංග්රවවේ විධිවිධහන 

ප්රහය ටයුතු ය වනොතිබුණි.   

2016 ර්වේදී ජ්හති ඳහල් 143  

අධයඹන වහ අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

හභහජිිනන් 712 වදවනකු  විිනන් දින 

15,973  ළටුප්ත  යහිත ි.හඩු රඵහ වන 

තිබුුම නමුත්, එභ ි.හඩු දින වහ   

ළටුවඳන් මුදල් අඹය ළනීභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි. 

සථහන භහරුවීම් 

 

අධයහඳන ක්රිඹහලිඹ ඩහ පරදහයී අන්දමින් 

ිනදුන ඳරිදි වහ ගුරුබතුන් වහ 

ශියිනන්වේ සුබහධනඹ උඳරිභ න ඳරිදි 

ඳහල්ර ගුරුභහරු ප්රතිඳත්තිඹක් 

සය ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

අවප්ත ක්හවන් 2007 වදළේඵර් 13 දිනළති 

අං 2007/20 දයන අධයහඳන 

අභහත් ඹහංලවේ නක්රවල්ඹ ි.කුත් ය 

තිබුණද, එහි විධිවිධහන ි.ින වර  

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුුම ඵළවින් ජ්හති  

ඳහල් 193   ගුරුබතුන් 5,905 

වදවනකු ර් 08  ිනඹ ර් 27 ක් දක්හ  

හර ඳයහඹ ිනට සථහන භහරුවීේ රඵහ 

වනොවන එභ ඳහර  වේවේ වඹදී 

තිබුණි. 

 

 

විඹඹන් ඉගළන්වීභ වහ අනුයුක්ත 

රීමභ වහ කහර ඳරිච්ගේද ඳළමම් 

ජ්හති ඳහල් 152  ගුරුබතුන් 873 

වදවනකු ඔවුන් ඳත්වීේ රද විඹඹට 

ඳරිබහහිය විඹඹන් ඉළන්වීභ වහ 

අනුයුක්ත ය තිබුණි. විවලේවඹන්  ජ්හති 

ඳහල් 36  ප්රහථමි ගුරු පුහුුම වනොරද 

ගුරුබතුන් 137 වදවනකු  ප්රහථමි 

වශ්රේණිරට අනුයුක්ත ය තිබුණි. 

ජ්හති ඳහර ි.වඹෝජ්ය විදුවල්ඳතිරුන් 

වත  තිඹට  අභ ලවඹන් හර 

ඳරිච්වේද 10 ක් ඉළන්වීේ ටයුතු ඳළරිඹ 

යුතු තිබුණත්, ජ්හති ඳහල් 101   

ි.වඹෝජ්ය විදුවල්ඳතිරුන් 225 වදවනකු 

වත එභ හර ඳරිච්වේදඹක් වවෝ 

ඉළන්වීේ ටයුතු ඳයහ වනොතිබුණි. ජ්හති 

ඳහල් 5  ි.වඹෝජ්ය විදුවල්ඳතිරුන් 6 

වදවනකු වත රඵහදී තිබුුම හරඳරිච්වේද 

ංයහ 02  ිනට 06 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹකින් යුක්ත විඹ.  

වහය විදුවල්ඳතිරුන් වත අභ 

ලවඹන් තිඹට හර ඳරිච්වේද 12 ක් 

ඉළන්වීේ ටයුතු ඳළරිඹ යුතු තිබුණත්, 

ජ්හති ඳහල් 33   වහය 

විදුවල්ඳතිරුන් 69 වදවනකු වත එභ 

හර ඳරිච්වේදඹක් වවෝ ඉළන්වීේ ටයුතු 

ඳයහ වනොතිබුණි. ජ්හති ඳහල් 6  

වහය විදුවල්ඳතිරුන් 6 වදවනකු වත 

රඵහදී තිබුුම හරඳරිච්වේද ංයහ 02   

ිනට 06 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහණඹක් වී 

තිබුණි.  

විඹඹ ඉළන්වීවේ ටයුතුර ි.යුතු 

ගුරුබතුන් පිළිවලින් තිඹට අභ 

ලවඹන් විනහඩි 40   හරඳරිච්වේද 35 ක් 

ඉළන්වීවේ හර්ඹවඹහි ි.යුක්ත ය විඹ 

යුතු තිබුණි. ජ්හති ඳහල් 136   

ගුරුබතුන් 769 වදවනකු වත එභ 

ඉළන්වීේ හරඳරිච්වේදඹක් වවෝ රඵහදී 

වනොතිබුණි. ජ්හති ඳහල් 144  

ගුරුබතුන් 1,075 වදවනකු වත ඉළන්වීේ 
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හරඳරිච්වේද 16 ට ඩහ අඩු ංයහක් 

රඵහදී තිබුණි. 

ජ්හති ඳහර අධීෂණ හර්ඹවේ ි.යුතු 

ගුරුබතුන් වත තිඹට අභ ලවඹන්  

විනහඩි 40  ඉළන්වීේ හර ඳරිච්වේද 16 

ක් ඳළරිඹ යුතු වුත්, ජ්හති ඳහල් 14  

ගුරුබතුන් 59 වදවනකු වත කිිනදු හර 

ඳරිච්වේදඹක් වවෝ රඵහදී වනොතිබුණි. ජ්හති 

ඳහල් 12  ගුරු බතුන් 66 වදවනකු වත 

ඉළන්වීේ හර ඳරිච්වේද 16 ට ඩහ අඩු 

ංයහක් රඵහදී තිබුණි. 

දිිනවන් ඳශහත් 9 වඹහි විවලේ අධයඹන 

ගුරු පුයප්ත ඳහඩු ංයහ 411 ක්  වී තිබුණි. 

විවලේ අධයඹන ගුරු පුහුුම රළබු 

ගුරුරුන් 355 ක් වනත් ඳහල් වවෝ 

ඳන්ති හභයර වේවේ වඹොදහ තිබුණි. 

පුසතකහර ගඳොත් ආඳසු බහය ගනොදීභ  

ජ්හති ඳහල් 35  ගුරුබතුන් 243 

වදවනකු සථහන භහරුවීේ, විවේලත වීේ, 

විශ්රහභඹහේ වහ වේවඹන් ඉත්වීේ ළි. 

අසථහරදී ආඳසු බහයදී වනොතිබුුම 

ටිනහභ රු.522,181 ක් ව පුසතහර 

වඳොත් ංයහ 605 ක් වී තිබුණි. එභ 

වඳොත් වවෝ ඒහවේ ටිනහභ වවෝ ආඳසු 

රඵහ වනොවන එභ ගුරුබතුන් 

වේවඹන් ි.දවස ය තිබුණි.   
 

ගඳෞේගලික ඳහල් අධීක්ණඹ 

1961 අං 8 දයන උඳෘත ඳහධලහරහ ව 

අබයහ විදයහර (අතිවර් විධිවිධහන) 

ඳනවත් 25 න න්තිඹ ප්රහය අවුරුදු 05  

 ිනට අවුරුදු 14  ක් දක්හ ඹස සීභහර 

ඳසුන ශමුන්ට අධයහඳනඹ රඵහදීභ වහ 

කිිනදු පුේරවඹකුට වඳෞේලි ඳහල් 

ආයේබ ශ වනොවළකි විඹ. ඊට අනුකර 

වනොන අයුරින් ජ්හතයන්තය වහ වඳෞේලි 

ඳහල් 214 ක් ඳභණ ආයේබ ය තිබුණි.  

මීට අභතයත් වඳෞේලි වහ  ජ්හතයන්තය 

ඳහල් අයමහ තිබුුම අතය, ජ්හති අධයහඳන 

ප්රතිඳත්තිඹට අනුකර ජ්හතයන්තය ඳහල් 

අධීෂණඹ කිරීභ අභහතයහංලවේ ප්රධහන 

අයමුුම අතරින් එක් විඹ. 

වඳෞේලි ඳහල්ර ඳතින භහන වහ 

වබෞති ේඳත්ර ගුණහත්භබහඹ 

තක්වේරු කිරීභ වහ විඹභහරහ ජ්හති 

අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹට අනුකර ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ පිළිඵ අධීෂණඹ වහ ි.ඹහභනඹ කිරීභ 

වහ විධිභත් ප්රතිඳත්ති වහ ප්රමිතිඹක් 

අභහතයහංලඹ විිනන් පිළිවඹර ය 

වනොතිබුණි.  

සිසු අරුණ අධයහඳනික අයදාදර  

 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ විිනන් 2001 ර්වේ 

ිනට 2014 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ 

ඳහල්ර ඉවනීවභහි දෂ නමුත් 

ආර්ථිභඹ ලවඹන් දුසයතහ ඇති අඩු 

ආදහඹේරහබ්රූ වහ 5 න වශ්රේණි ශියහධහය 

වනොරළවඵන ශමුන් වත ආර්ථිභඹ 

ලවඹන් භහින වනදහයී මුදරක් රඵහදීභ 

අයමුුම යවන 2001 ර්වේදි ිනසු 

අරුණ අධයහඳි. අයමුදර පිහිටුහවන 

තිබුණි. අයමුදර පිහිටුහ ර් 15 ක් ඉක්භහ 

2016 ර්ඹ අහන න විට අයමුදවල් 

රු.මිලිඹන 3.58  වලේඹක් ඳළතුණි. 

අයමුුමත ඳරිදි ශියත් රඵහදීභ 2017 ජුි. 

30 න විටත් ිනදුය වනොතිබුණි.  

 

ජහතික අධයහඳන විදයහපීලර කටයුතු 

  
  

ි.ල්රහ ජ්හති අධයහඳන විදයහපීධවේ ශ්රී 

රංහ ගුරු අධයහඳනඥ වේඹට අඹත් 

තනතුරු 13  පුයප්ත ඳහඩු 45 ක්ද, අනධයඹන 

හර්ඹ භණ්ඩරවේ තනතුරු 16  පුයප්ත ඳහඩු 

30 ක්ද ඳළතුණි. අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

තනතුරු 05 ට අදහශ අතිරික්ත හර්ඹ 

භණ්ඩර 06 ක් විඹ. විදයහපීධවේ 

හථිහනහර්ඹරුන් 09 වදවනකු ර් 14  

ිනට ර් 22 ක් දක්හ හර ඳයහඹක් සථහන 

භහරුවීේ වනොරඵහ වභභ විදයහපීධවේභ 

වේඹ යමින් ිනටිති. 
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වප්ත යහවදණිඹ ජ්හති අධයහඳන විදයහපීධඹ 

වහ අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹ 151 ක් ව 

අතය, තථය හර්ඹ භණ්ඩරඹ 61 ක් විඹ.  එඹ 

මුළු අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරවඹන් ිනඹඹට 40 

ක් ඳභණක් විඹ. වදභශ භහධය කිිනදු සථිය 

ථිහනහර්ඹයවඹකු වනොිනටි ඵළවින්, ඵහහිය 

ථිහනහර්ඹරු වදවදවනකු එභ විඹ 

ආයණඹ ය තිබුණි. 

 
 

ශ්රී රංහ ගුරු අධයහඳනඥ වේවේ උසවීේ 

ඳරිඳහටිඹ ි.ින අයුරින් අප්රභහද ක්රිඹහත්භ 

ය වනොතිබුණි. ෘත්තීඹ ධහරිතහ ංර්ධනඹ 

වහ පුහුුම ළඩටවන් ප්රභහණත් ඳරිදි 

එභ හර්ඹ භණ්ඩරඹට රඵහ දී වනොතිබුණි. 

ප්රභහණත් ඳරිණ වහ අන්තර්ජ්හර 

ඳවසුේ වනොභළතිවීභ වහ දුයථන දීභනහ 

රඵහදීභට අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටත් 

අවඳොවවොත් වීභ ි.හ ි.රධහරීන් 

අඳවසුතහඹට ඳත්වී තිබුණි.  

 
 

පිරිගන් අධයහඳනගේ කහර්ඹහධනඹ 

 

1980 ඔක්වතෝඵර් 01 දිනළති අං 108/6 

දයන ශ්රී රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී 

ජ්නයජ්වේ අති විවලේ ළට් ඳත්රවේ ඳර ය 

තිබුුම ි.වේදනඹ වන් ි.වඹෝ අනු 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹන් අභහතයහංලඹ 

විිනන් ඉ ටු ය වනොතිබුණි.  

 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට පිරිවන් 754 

ක් ලිඹහඳදිංචි වී තිබුුම අතය, ඒහවඹහි 

66,003  ිණහි ඳළවිදි ිනසුන් ංයහක් 

විඹ. ිණහි ඳළවිදි අනුභත ගුරුබතුන් 

ංයහ 6,503 ක්ද, අනුභත වනොවු 

ගුරුබතුන් ංයහ 306 ක්ද විඹ. 1980 

ඔක්වතෝඵර් 01 දිනළති අං 108/6 දයන 

අති විවලේ ළට් ඳත්රවේ ඳර ය තිබුුම 

ි.වේදනවේ වන් ි.වඹෝ භහරහවේ 

16.3 න්තිඹ ප්රහය හර්ෂි 

ඳළමිණිවේ ශිය හභහනය අඹ 

ළරපීවේදී එදිනට ඳළළති ගුරු 

අතිරික්තඹද ළරළකිඹ යුතු වුද,  දශ 

ලවඹන් 1,700 ක් ඳළළති ගුරු 

අතිරික්ත තත්ත්ඹ වනොරහ 2017 

වඳඵයහරි 14 දින ඳළවිදි ගුරුබතුන් 

122 ක් ව ිණහි ගුරුබතුන් 77 ක් 

ලවඹන් ගුරුබතුන් 199 ක් වත 

ඳත්වීේ රඵහදී තිබුණි.  

 

 ිණුමේ ලහහවේ වතොයතුරු අනු 2015 

ර්ඹට අදහශ පිරිවන්  60 ක් වහ 

වවීභට අනුභත වු රු.මිලිඹන 18.24  

හර්ෂි ආධහය මුදල් විණන අසථහ 

න විටත් අභහතයහංලඹ විිනන් වහ 

වනොතිබුණි.   

 

 ඇතළේ විදයහඹතන පිරිවන්ර 

ශියිනන් 500 ට ළඩි ප්රභහණඹක් 

ිනටින නමුත්, පිරිවන් ඳහද 

ගුණහත්භ, ප්රභහණහත්භ වහ 

යෘවහත්භ ංර්ධනඹ වහ 

ළරළසුේයණඹක් වහ අධීක්ණඹක් 

වනොතිබුණි. 

 

 පිරිවන්ර ගුරුබතුන් වත විධිභත් 

පුහුුම ළඩටවන් රඵහදීවේ 

ළඩපිළිවරක් ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. 

 

 මුරතිේ දිසත්රික්වේ එක් මුලි 

පිරිවනක්ද, ේි.ඹහ දිසත්රික්වේ එක් 

විදයහඹතන පිරිවනක්ද වළය උතුය 

ඳශහවත් පිරිවන් ආයේබ ය 

වනොතිබුණි.  

 

කශභනහකයණ දුර්රතහ  

වඳෞේලි දුයථන භහේ වදක් විිනන් 

2005 ර්වේ ිනට ඳහල් ඳරිණ ජ්හරඹට 

ේඵන්ධිත රඵහදී තිබුුම අන්තර්ජ්හර 

ඳවසුේ ංයහ 1,724 ක් විඹ. 2016 

ර්වේ එභ අන්තර්ජ්හර ඳවසුේ 

අත්හිටුවීභට අභහතයහංලඹ තීයණඹ ය 
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තිබුණි. 2016 ර්වේදී එක් වඳෞේලි 

දුයථන භහභට අදහශ ේඵන්ධතහ 

123 ක් වහ වටලිවොේ ේඵන්ධතහ 910 ක් 

වින්ධි ය තිබුුම අතය, කිිනදු ඳහරක් 

වත 2017 ජුි. භහඹ අන් න විටත් 

න අන්තර්ජ්හර ඳවසුේ රඵහදී වනොතිබුණි. 

එක් වඳෞේලි භහභක් විිනන් ඳහළල් 

192 ක් වහ රඵහදී තිබුුම  ඵතහ වහ  

රු.1,500  භහින හසතුක් ඹටවත් න 

ඵතහ ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීවේ ටයුතු 

ඳභණක් ආයේබ ය තිබුුම ඵ විණනඹට 

ඉදිරිඳත් යන රද වතොයතුරුර වන් 

විඹ.  

2006 ජුි. 20 දිනළති අං 2006/27 දයන 

අධයහඳන අභහතයහංලවේ නක්රවල්ඹ ප්රහය 

ඳසන වශ්රේණි ශියත්ධහරීන්ට ශියහධහය 

වවීභ වහ න වුනර් ෆභ භහඹභ 7 

න දිනඹට වඳය ශහඳ අධයහඳන හර්ඹහර 

වත බහයදීභට අදහශ විදුවල්ඳතිරුන් විිනන් 

ඵරහත යුතු තිබුණි. එවේ බහය වදනු 

රඵන වුනර්ඳත් වහ  ි.ඹමිත ශියහධහය 

වනක්ඳත් භහවේ 25 දිනට වඳය අදහශ ඵළංකු 

වත ඹළවීභට ශහඳ ණහධිහරියඹහ 

ටයුතු ශයුතු තිබුණි. 2015 ර්ඹ 

වනුවන් ජ්හති ඳහල් 09 ක් වහ 

රු.211,000 ක් ටිනහ ශියහධහයද, 2016 

ර්ඹ වනුවන් ජ්හති ඳහල් 28 ක් 

වහ ශියහධහයද භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහන න විටත් වහ වනොතිබුණි.   

නිර ඇඳුම් වහ වුචර්ඳත් 

1993 ර්වේ ිනට 2015 ර්ඹ දක්හ 

ඳහල් ශමුන් වත ි.ර ඇඳුේ වහ වයදි 

රඵහදී තිබුණි. 2016 ර්වේදී ි.ර ඇදුේ 

වයදි රඵහ දීභ වනුට වුනර්ඳත් ක්රභඹක් 

වඳුන්හ දී තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

වනුවන් අභහතයහංලඹ විිනන් ඒ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 2,298.06 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. එභ විඹදමින් ප්රතිරහබ්රූ ිනසුන් 

4,342,381 ක් වත වුනර්ඳත් ි.කුත් ය 

තිබුුම අතය, ඒ අනු ඒ ශිය පිරිළඹ 

රු.529.22 ක් වී තිබුණි. එඹ ඉකුත් ර්ඹ 

භඟ ළදීවේදී රු.74.98 කින් ළඩි වී 

තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් 

අඩුඳහඩු අනහයණඹ විඹ.  

 

 ඉදිරිඳත් ය තිබුුම වතොයතුරු අනු 

ි.ර ඇඳුේ වහ වයදි රඵහදීවේදී 2014 

ර්ඹ වනුවන් ළඹය තිබුුම මුළු 

මුදර 2013 ර්ඹට හවප්ත ක්  ිනඹඹට 

38.77 කින් ළඩි වී තිබුණි. එඹ  2015 

ර්වේදී 2014 ර්ඹට හවප්ත ක්  

ිනඹඹට 14.46 කින් අඩුවී තිබුණි. නමුත් 

2016 ර්වේදී වුනර්ඳත් වඵදහ දීභ 

වනුවන් ළඹ ය තිබුුම මුදර 2015 

ර්වේ  ි.ර ඇඳුේ වයදි වනුවන් 

ළඹය තිබුුම මුදරට ඩහ ිනඹඹට 

11.91 කින් ළඩිවී තිබුණි. 

 2016 ර්ඹ වහ මුද්රණඹ ශ 

රු.මිලිඹන 2,616.57 ක් ටිනහ 

වුනර්ඳත්ලින් ශහඳ හර්ඹහර වයවහ 

ඳහල් වත රු.මිලිඹන 2,414.08 ක් 

ටිනහ වුනර්ඳත් ි.කුත් ය තිබුණි. 

ි.කුත් ශ වුනර් වහ ඵළංකු භඟින් 

වන රද මුදර රු.මිලිඹන 2,267.61 

වවඹන් රු.මිලිඹන 146.47 ක් ටිනහ 

වුනර් ශහඳ හර්ඹහර, ගුරුරුන් වවෝ 

ශියිනන් අත යහවන තිබුණි. 

භසථඹක් වර 2016 ර්ඹ තුශ 

මුද්රණඹ ශ ේපර්ණ වුනර්ලින් 

රු.මිලිඹන 348.96 ක් ටිනහ වුනර්ඳත් 

ඉතිරි තිබුණි.  

අධයහඳන කශභනහකයණ ගතොයතුරු 

ඳේධතිඹ 

ගුරු වතොයතුරු ඇතුශත් දත්ත ංචිතඹක් 

(Data Base) පිළිවඹර ය ළනීභ වහ ඊට 

අනුඵේධිත ගුරු වේහ ශභනහයණඹ ව 

ගුරුරුන්ට වහ හර්ඹහර ඳේධතිඹට අලය 

වේහන් ළඳයීභ ඹනහදී ව අයමුුම 

වඳයදළරි, වභොයටු විලස විදයහරවේ 

වවඹෝඹ ඇති අධයහඳන ශභනහයණ 
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වතොයතුරු ඳේධතිඹක් ( EMIS ) සථහපිත ය 

තිබුණි. ඒ වහ 2011 භහර්තු භහවේ ිනට 

2014 වදළේඵර් 31 දින දක්හ ව හරඹ 

තුශදී දළනුභළති භහජ්ඹක් වහ ව අධයහඳන 

යහඳෘති ( EKSP ) අයමුදලින් රු.මිලිඹන 

64.06 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

2012 වඳඵයහරි 27 දින ඳශමුන පිඹය 

ඹටවත් ගුරුරුන් වහ න දත්ත ඳේධතිඹ 

ි.ර්භහණඹ ය දීභ වහ රු. 900,000 (ඵදු 

යහිත) මුදරක්ද, 2013 ජුි.  27 දින  වදන 

පිඹය ඹටවත් ඳශමුන පිඹවයහි වන් 

දත්ත ඳහද යවන වභොඩියුර නඹක් 

ි.ර්භහණඹ ය රඵහදීභට රු.13,877,100 

(ඵදු යහිත) මුදරක්ද, වභොයටු විලස 

විදයහරඹ වත වහ තිබුණි. එවේ වුද 

දළනට ර් වතයටත් ඩහ ඳළයණි වභභ 

ඳේධතිඹ ි.ඹභහහයවඹන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට 2017 ජුි. 30 දින න විටත් 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි.   

ඳහල් ගඳශගඳොත් දාද්රණඹ වහ 

ගඵදහවළමභ  

අධයහඳන ප්රහලන වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

2017 ර්වේදී වඳශවඳොත් මුද්රණඹ වහ 

රු. මිලිඹන 3,888 ක් ළඹ ය තිබුණි. ඉන් 

රු. මිලිඹන 2,985 ක් වඳොත් ර් 315 කින් 

පිටඳත් 30,033,000 ක් මුද්රණඹ කිරීභ වහ 

වඳෞේලි මුද්රණහර 22 ක් වත රඵහදී 

තිබුුම අතය, එඹ මුළු මුද්රණ විඹදවභන් 

ිනඹඹට 77 ක් වී තිබුණි.  

 

2016 ර්වේදී ඳශමුයට ෘතිභ 

ඩදහිනවේ මුද්රණඹ ය තිබුුම 7 ය වහ 

බ්රෘවෝර විදයහ වඳොත වහ රු. මිලිඹන 

129 ක් ළඩිපුය ළඹ ය තිබුණි. හභහනය 

ඩදහිනවඹන් ය 8  වහ ෆභ යදීභ 

හය 08 ක් මුද්රණඹ ශද, එහි විඹදභ දශ 

ලවඹන් රු. මිලිඹන 206.43 ක් ඳභණක් වී 

තිබුණි. ෘතිභ ඩදහිනවඹන් වඳොත වදයක් 

ඳභණක් මුද්රණවේදී  රු.මිලිඹන 309.49 ක් 

ළඹ වතළින අවප්ත ෂහ ය තිබුණි.  

ප්රම්ඳහදන කටයුතු 

වොශම විහහ විදයහරවේ ිනේ භවල් 

වොඩනළිණල්රක් ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

97 ට රංසුක් ඉදිරිඳත් ය තිබුුම 

රංසුරුවකු වත වොන්ත්රහත්තු ප්රදහනඹ 

ය තිබුණි. එභ වොඩනළිණල්ර ඉදිකිරීේ 

ටයුතු වනුවන් මුළු විඹදභ පිඹහ ළනීභ 

වහ අදහශ විදයහරවේ ඳහල් ංර්ධන 

මිතිවේ රු.මිලිඹන 137  සථහය 

තළන්ඳතු වඹොදහ න්නහ ඵ අදහශ 

විදුවල්ඳතිි.ඹ අභහතයහංලඹ වත දන්හ 

තිබුණි. ඒ අනු අදහශ ඉදිකිරීභ ඳහල් 

ංර්ධන මිතිවේ මුදලින් ිනදු ශ ඳසු 

තත් රු.මිලිඹන 40 ක් ඉතිරි ය ළනීභට 

වළකිඹහ තිබුණත්, ඒ පිළිඵ ළරළකිලිභත් 

වනොවී 2017 ර්ඹ වහ අභහතයහංලඹ 

වහ රහ තිබුුම ප්රතිඳහදනලින් 

රු.මිලිඹන 63.5 ක් ඒ වනුවන් වන් ය 

තිබුණි.  

 

නුවේවොඩ අනුරහ විදයහරවේ ශ්රණහහය 

වොඩනළිණල්රක් ඉදිකිරීභ වහ තුන්න 

අභ මිර ඉදිරිඳත් ශ රංසුරුවකු වත 

2010 වනොළේඵර් 19 දින  රු.මිලිඹන 14.01 

ට (එතු ශ අඹ භත ඵදු වළය) 

වොන්ත්රහත්තු පිරිනභහ තිබුණි. වොන්ත්රහත් 

ිණවිසුභ අනු ඉදිකිරීේ ටයුතු 2010 

වනොළේඵර් භහවේදී ආයේබ ය 2011 

ජුි. 01 දින අන් ශ යුතු තිබුණි. 

අසථහ කිහිඳඹදීභ දින දීර්ක කිරීේද ිනදු 

ය තිබුුම අතය එභ දින අහන න විටත් 

ළඩ අන් ය වනොතිබුණි. 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට ශ ළඩර 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 8.10 ක් වී තිබුණි. 

අදහශ විදයහරඹ විිනන් වේ වහ රු.මිලිඹන 

25.60 ක් අභහතයහංලවේ තළන්ඳත් ය 

තිබුුම අතය, ඉන් රු.මිලිඹන 17.36 ක් 

යජ්වේ ආදහඹභට ඵළය ය තිබුණි. වේ වහ 

ර් ඳවට අධි හරඹක් තවී තිබුණද 

ඉදිකිරීේ ටයුතු අන් ය වනොතිබුුම 

අතය, ප්රභහදඹ වවේතුවන් ද්රයර මිර 
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විනරනඹන්වන් න අරහබඹන්ට වහ 

ඉදියන රද වොටසරට න වහි.ලින් 

ිනදුන අරහබඹන්ට අදහශ ි.රධහරීන් 

කීභට ඵළවන ඵ විණනවේදී 

ි.රීෂණඹ විඹ. 

වොශම ඉිනඳතන විදයහරවේ පිහිනුේ 

තටහඹක් ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 43.40 

ට ඉදිරිඳත් ය තිබුුම රංසුට 

වොන්ත්රහත්තු ප්රදහනඹ ය අදහශ 

වොන්ත්රහත්රුකු භඟ ිණවිසුභට එශම 

තිබුණි. එභ වොන්ත්රහත්තු 2014 ජුලි 29 

දින ළඩ ආයේබ ය දින 280 කින් අන් 

ශ යුතු තිබුණත්, 2016 ඔක්වතෝඵර් 11 

දින දක්හ එහි හරඹ දීර්ක ය තිබුණි. ඉටු 

ය තිබුුම ළඩර මුළු ටිනහභ වු 

රු.මිලිඹන 33.04 ක් අදහශ වොන්ත්රහත්රු 

වත වවීභට ටයුතු ය තිබුණි. 

වොන්ත්රහත්තු ඉටු කිරීභ ප්රභහද ශ හරඹ 

වනුවන් කිිනදු ප්රභහද හසතුක් අඹශ 

ඵට වතොයතුරු විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි.  

පිහිනුේ තටහඹක් ඉදිකිරීවේ අයමුදරක් 

වහ  වොශම භවහනහභ පිරිමි ජ්හති 

ඳහර විිනන් එතු යන රද රු.මිලිඹන 

6.00  මුදරක් 2007 වදළේඵර් 19 දින 

සථහය තළන්ඳතු ආවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට එභ 

ආවඹෝජ්නවේ ටිනහභ රු.මිලිඹන 22.53 

ක් වී තිබුණි. 2017 ජුලි 21 දින න විටත් 

අදහශ පිහිුමේ තටහඹ ඉදිකිරීවේ ටයුතු 

ආයේබ ය වනොතිබුණි. 

හවන උඳගඹ ජනඹ 

 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ තු ිනඹළුභ 

ර්ඹන්ට අඹත් හවන 147 ක් ඳළති අතය, 

ඉන් හවන 17 ක් බහවිතඹට ළනීභට 

වනොවළකි තත්ත්වේ ඳළතුණි. එිනන් හවන 

71 ක් අධයහඳන අභහතයහංලවේ 

හිමිහරීත්ඹ තිබුණද, අභහතයහංලවේ 

වනොතිබුණි. අභහතයහංලඹට අඹත් වනොවු 

හවන 25 ක් අභහතයහංලඹ විිනන්  බහවිතඹට 

වඹොදහ තිබුණි.  
  

ඳත්රීමම්, උස රීමම්, භහරුරීමම්  වහ 

ළටුේ ගගවීභ 

2014 ඔක්වතෝඵර් 22 දිනළති අං 1885/31 

දයන අති විවලේ ළට් ඳත්රවේ ඳර යන 

රද ි.වේදනඹ භිණන් ප්රහශිත ශ්රී රංහ 

විදුවල්ඳති වේහ යසථහ අනු 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට අන්තර්ග්රවණඹ 

ය තිබුුම ි.රධහරීන් ංයහ 12,160  ක් 

විඹ. අනුභත ි.රධහරී ංයහ 16,512 ක් ව 

නමුත්, තථය ංයහ 13,517 ක් ව ඵළවින් 

තත් තථය ංයහ තුශ ිනටින 1,357 ක් 

අන්තර්ග්රවනඹ ශ යුතු තිබුණි.   

යහජ්ය වේවේ ළටුප්ත  ප්රතියෘවත කිරීභ 

වහ ි.කුත් ශ 2006 අවප්රේල් 25  දිනළති  

අං 06/2006 දයන යහජ්ය ඳරිඳහරන 

නක්රවල්වේ ඇමුුමභ III හි වන් ටවන 

වහ 2006 වනොළේඵර් 10 දිනළති අං 

06/2006 (II) හි 04 වේදඹට අනුකර 

වනොන ඳරිදි 2006 ජ්නහරි 01 දිනට ඳසු 

අභහතයහංලවේ ජ්හති ඳහල්, විදයහපිධ වහ 

ගුරු විදයහර වහ ඵහවන තිබුුම 

යහඹනහහය වේ වහ පුසතහර වේ 

අදහශ තනතුරුර III වශ්රේණිවඹහි තඵහ, 

ළටුප්ත  ඳරිභහණවේ ආයේබ පිඹවයහි 

තළබිඹ යුතු වුද, II වශ්රේණිවඹහි තඵහ 12 න 

ළටුප්ත  පිඹය රඵහදී තිබුණි.  මුයරු වහ 

ිණරන්වල් වේ තනතුරු වහද ආයේබ 

ළටුප්ත  පිඹය වනුට 12 න ළටුප්ත  පිඹය 

රඵහදී තිබුණි. 

2007 ජුලි 01 දින ිනට 2009 වනොළේඵර් 01 

දින දක්හ හරසීභහ තුශ අි.ඹේ වේ 

තනතුරු 324 ක් වහ ඳත්වීේ රඵහදී තිබුණි. 

2016 ර්ඹ අහනඹ න විට ළටුඳ දශ 

ලවඹන් (ළටුප්ත  ර්ධ යහිත) රු. මිලිඹන 

46.61 ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි.  
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2010 වනොළේඵර් 10 දිනළති අං 

NSCC/1/84/TU – 2 දයන ජ්හති ළටුප්ත  වහ 

වේ ංයහ වොමින් බහවේ 

වල්ේවේ ලිපිවේ, 2008 වදළේඵර් 04 

දින, 2009 ජ්නහරි 06 දින  වහ 2009 භළින 18 

දින ලිපිලින් වොමින් බහවේ උඳවදස 

අභහතයහංලඹ වත එහ තිබුුම ඵත්, ඒ 

අනු ටයුතු වනොය න ඳත්වීේ 

රඵහවදන ඵ 2009 ජුි. 30 දිනළති අං 

ED/5/67/11/20 දයන ඳත්වීේ ලිපිවඹන් 

ඳළවළදිලි න ඵ වන් ය තිබුණි. එභ 

තත්ත්ඹ වහභ ි.ළයදි ශයුතු ඵත්, 

2006 ජ්නහරි 01 දිවනන් ඳසු ඵහත් 

වේිනන් ි.ළයදි ළටුප්ත  ක්රභවේ පිහිටුන 

වරත් වහ එභ හදය තීයණවඹන් 

ළඩිවඹන් වවීභට ිනදුව ළටුප්ත   අදහශ 

ි.වඹෝ රඵහදුන් ි.රධහරීන්වන් අධිබහය 

වර අඹය ළනීභට ටයුතු යන 

වරත්, ි.ර්වේල ය තිබුණි. එභ ි.ර්වේල  

ේඵන්ධවඹන් නු රඵන පිඹය පිළිඵ 

වොමින් බහ වහ විණහධිඳති 

දළනුත් යන වරද  ළඩි දුයටත් වන් 

ය තිබුණි. වවේ වුත්, ඒ ේඵන්ධවඹන් 

නු රළබ පිඹය පිළිඵ එභ ලිපිවේ 

වන් ඳරිදි විණහධිඳතියඹහ දළනුත් 

ය වනොතිබුණි.   

2009 වඳඵයහරි 20 දිනළති අං 1589/30 

දයන (අතිවිවලේ) ළට් ඳත්රවේ ඳශය 

තිබුුම යහජ්ය වේහ වොමින් බහවේ 

හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති xviii  ඳරිච්වේදවේ 

193 න වොන්වේිනඹ අනු ෆභ යජ්වේ 

ි.රධහරිවඹක්භ සථහන භහරුකිරීේරට 

ඹටත් න අතය, එහි සථහන භහරුවීේරට 

වහ ආඹතන ංග්රවවේ III ඳරිච්වේදවේ 

විධිවිධහනරට අනුකර වනොන අයුරින් 

ක්රිඹහ යමින් අධයහඳන අභහතයහංලඹ තුර 

වේවේ ි.යුතු අධයඹන වහ අනධයඹන 

හර්ඹ භණ්ඩර 203 වේ සථහන භහරුවීේ 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

 

ඵහහිය ඳහර්ලඹන් විසින් භුක්ති විඳිමින් 

ඳතින ත්කම් 

  

අභහතයහංලවේ ජ්හති ඳහල්, ගුරු විදයහර 

වහ ජ්හති අධයහඳන විදයහපීධ තු ඳතින 

ඳර්නස  04  ිනට ඳර්නස 224 ක් දක්හ 

ඳයහඹ බ්රෘමි ප්රභහණඹන් හිත වු නහරි 

පිහිටහ තිබුුම ඉඩේ 80 ක් අනුභළතිඹකින් වහ 

අයඹකින් වතොය ඵහහිය ඳහර්ලඹන් 

විිනන් බ්රෘක්ති විඳිමින් ඳළතුණි. ඉවශ 

තක්වේරු ටිනහේලින් යුක්ත ඇතළේ 

ඉඩේර විලහරත්ඹ වහ ර්තභහන 

ටිනහේර වතොයතුරු අභහතයහංලවේ 

වනොතිබුණි. 

 

පුයහවිදයහ සථහන ංයක්ණගඹහි 

ප්රගතිඹ 

2011 වඳඵයහරී 02 දින අභහතය භණ්ඩරඹ 

අනුභත ශ 2011 ජ්නහරි 18 දිනළති  

අභහතය භණ්ඩර ංවේලඹ අනු භධයභ 

ංසෘති අයමුදර විිනන් උඳඹන 

ආදහඹවභන් පුයහවිදයහ සථහනර නඩත්තු 

වහ ශභනහයණඹ වනුවන් ිනඹඹට 25  

 ප්රතිඳහදන පුයහවිදයහ උරුභ ශභනහයණ 

බහයඹට රඵහදිඹ යුතු තිබුණි. පුයහවිදයහ 

උරුභ ශභනහයණ බහයඹ භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් පිහිටුවීභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි. 2016 ර්වේදී භධයභ 

ංසෘති අයමුදවරහි ආදහඹභ රු.මිලිඹන 

3,446 ක් ව අතය එිනන් පුයහවිදයහ 

වදඳහර්තවේන්තුට රළබිඹ යුතු මුදර රු. 

මිලිඹන 861.5  ක් වී තිබුණි. එභ ආදහඹභට 

අනු 2016 ර්වේදී භධයභ ංසෘති 

අයමුදවරන්  යහඳෘති 75 ක් වහ රු. 

මිලිඹන 115 ක්  රළබී තිබු අතය, එඹ රළබිඹ 

යුතු ආදහඹමින් ිනඹඹට 13  ප්රභහණඹක් 

විඹ. එභ මුදලින්  භහවරෝචිත ර්වේදී  

රු.මිලිඹන 19 ක් ළඹ ය තිබුණි. එඹ 

අයමුදවල් ආදහඹවභන් ිනඹඹට 16.5 ක් වී 

තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ රු. මිලිඹන 37  
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ක්ව යහඳෘතින් 29 ක් වහ 2016 ර්වේදී  

කිිනදු විඹදභක් ය වනොතිබුණි. යහඳහතීන් 

39  ක් වහ රු.මිලිඹන 7 ක් ළඹ ය 

තිබුණත්, එහි වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 0  

ිනට ිනඹඹට 50 ක් දක්හ ඳයහඹ 

ප්රභහණඹක් වී තිබුණි.  යහඳෘති 51 ක් වහ 

ළඹ ය තිබුුම රු.මිලිඹන 10  මරය 

ප්ත  යතිඹ ිනඹඹට   0 ිනට 50 දක්හ ඳයහඹ 

ප්රභහණඹක් වී තිබුණි.   

පුයහවිදයහ සථහන ගළට් ගනොරීමභ , 

අනය අත්ඳත්කය ගළනීභ  වහ 

පුයහවිදයහ සථහනරට වහනි සිදු රීමභ   

ප්රහවේශීඹ පුයහවිදයහ හර්ඹහරලින් රද 

වතොයතුරු අනු පුයහවිදයහ සථහනරට ළඩි 

ඵරඳෆභක් ව දිසත්රික් 8 ට අදහශ  ළට්  

වනොශ පුයහවිදයහ සථහන 66 ක්ද,   අනය 

අත්ඳත්ය ළි.ේරට රක්ව පුයහවිදයහ 

සථහන 86 ක්  ව වහි. ිනදුකිරීේ යන රද 

පුයහවිදයහ සථහන 85 ක්ද විඹ. ඒ පිළිඵ 

විසතයහත්භ වතොයතුරු ඳවත වන් ගු 

19 වහ  දළක්වේ. වඳොවශොන්නරු, මුරතිේ 

වහ ේි.ඹහ දිසත්රික්ර ංයහවල්න 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  

 

 

 

 

 

දිසත්රික්ඹ ළට් 

වනොශ 

අනය 

අත්ඳත් ය 

ළනීේ     * 

වහි. 

ිනදුකිරීේ  

** 

ඹහඳනඹ 15 03 01 

රීලිගනොච්චිඹ 15 - - 

අම්ඳහය - 23 22 

අනුයහධපුයඹ 03 04 25 

ගහල්ර - 21 03 

ගභොණයහගර 16 20 11 

කුරුණෆගර - 13 15 

ත්රිකුණහභරඹ 17 02 08 

එතු 66 86 85 

ගු 19 :- පුයහවිදයහ සථහන ළට් වනොකිරිභ, අනය අත්ඳත්  
                       ය ළනීභ වහ වහි. ිනදු කිරීභ 
මරහශ්රඹ- ප්රහවේශීඹ පුයහවිදයහ හර්ඹහරලින් රැසය න්නහ රද වතොයතුරු 
 
 

වොශම දිසත් රික්වේ ඇතුල් වෝට්වට් 

ඉඳළයණි වෝට්වට් යහජ්ධහි.ඹ ටහ ඇති 

වොටු ඵළේවභහි ඉත් ශ යුතු අනය 

ඉදිකිරීේ  ප්රභහණඹ 110 ක් විඹ. 

 

 

පුයහවිදයහ සථහන ග ප පිටුට ඇතුශත් 

ගනොවීභ 

1940  අං 9 දයන පුයහසතු ආඥහ ඳනවත් 

40 (අ)  න්තිඹ ප්රහය ශ්රී රංහ 

පුයහවිදයහත්භ උරුභඹ පිළිඵ වල්නඹක් 

ඳත්හත යුතු ඵ වන් වේ. පුයහවිදයහ 

වදඳහර්තවේන්තු ඳත්හවන ඹනු රඵන 

ව. පිටු තුශ 2012 වදළේඵර් 30  දිවනන් 
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ඳසු ළට් ය ඇති සභහය ඹහත්හීයන 

ය වනොතිබුණ අතය ඒ අනු පුයහවිදයහ 

සභහය 802ක් ඳභණ  ව. අඩවිවේ 

වන් ය වනොතිබුණි. 

පුයහසතු ආඥහ ඳනවත් 33 න්තිඹ 

ප්රහය ළට් භිණන් ප්රහලඹට ඳත් ශ 

පුයහවිදයහ යක්ෂිතර වරනඹක් පුයහවිදයහ 

ව. අඩවිවේ දක්හ වනොතිබුණි.   
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කම්කරු වහ  ෘත්තිඹ මිති ඵතහ    

 

ේරු වහ ෘත්තිඹ මිති ඵතහ අංලඹ 

විිනන් ේරු වහ ෘත්තිඹ මිති ඵතහ 

විඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, වේ 

අර්ථහධ අයමුදර, වඳෞේලි 

අර්ථහධ අයමුදර ව වඳෞේලි විශ්රහභ 

ළන්වීවේ ක්රභ ඳරිඳහරනඹ කිරිභ, 

ජ්හතයන්තය ේරු ප්රමිතීන්, වේ 

ඳරිඳහරනඹ ව සුබහධනඹ ේඵන්ධවඹන් 

ප්රතිඳත්ති ස කිරිභ ව ක්රිඹහත්භ කිරිභ, 

ජ්හතයන්තය ේරු ංවිධහනඹ ව  

ජ්හතයන්තය  භහජ් ආයක්ණ  ංවිධහන 

භඟ අන්තර් වවඹෝගීතහ ඳත්හ ළනීභ, 

ෘත්තිඹ මිති  ලිඹහඳදිංචි කිරීභ ව යහජ්ය 

ව වඳෞේලි අංලර ිනඹළුභ ෘත්තිඹ 

මිතිර ටයුතු යවට් ංර්ධනඹට වඹොදහ  
 

 

 

ළනීභ වහ අලය හධනීඹ පිඹයඹන් 

වඳුන්හදීභ ව ක්රිඹහත්භ කිරීභ, ජ්හති 

මිි.සඵර  වහ රැකී  යක්හ  ප්රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ  කිරිභ, ෘත්තීඹ ව  රැකිඹහ 

භහර්වෝඳවේල ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ, හර්මි ඵතහ ව හර්මි 

ආයවුල් ි.යහයණඹ කිරීභ, ේරු 

ඵතහරට අදහශ නීති රීති ේඳහදනඹ ව 

ි.ඹහභනඹට අදහශ ටයුතු කිරීභ වහ ෘත්තීඹ 

භහර්වෝඳවේලන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

කිරිභ  ිනදු කිරීභ ශ යුතු තිබුණි.  

 

ශ්රී රංහට අදහශ ශ්රභ ඵරහවේ ප්රධහන 

රක්ණ කිහිඳඹක් ඳවත 20 ගුවහි  

දළක්වේ. 

 

 

 2015 2016 

කුටුේබ ජ්නවනඹ   

පුේරිනන් 15,282,000 15,449,000 

ශ්රභ ඵරහඹ   

පුේරිනන් 8,214,000 8,311,000 

වේහ ි.යුක්ත 7,831,000 7,948,000 

වේහ වියුක්ත 383,000 363,000 

ශ්රභ ඵරහ වබහිණත් 

අනුඳහතඹ  

53.8 53.8 

පුරු 74.7 75.1 

සත්රී 35.9 35.9 

 
       ගු 20 - ශ්රභ ඵරහවේ ප්රධහන රක්ණ  
       මරහශ්රඹ : ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහ - 2016  

 

 කම්කරු ඳමක්ණ ඳළමිජලි වහ නඩු 
ඳරිගණකගත රීමභ.  
 

 ඉ - යහජ්ය ප්රතිඳත්තිඹ ඹටවත් 2010 

ර්වේදී වඳුන්හදුන් ේරු ඳරීක්ණ 

ඳළමිණිලි වහ නඩු ඳරිණත කිරීවේ 

ළඩටවවන් (LISA) හධනීඹ ප්රතිඹක් 

2016 ර්ඹ අහන න විටත් ේරු 

වදඳහර්තවේන්තු රඟහ යවන 

වනොතිබුණි. වභභ ළඩටවන වහ මිරදී 

ත් රු.මිලිඹන 30.16 ක් ටිනහ තර 

ඳරිණ 314 ක් ේරු ි.රධහරීන් වත 
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රඵහ දී තිබුණ ද, එභ ඳරිණ ළඩටවන 

වහ බහවිතහ වනොය ඌන උඳවඹෝජිත 

ඳළතුණි. ේරු ි.රධහරීන් විිනන් 

වතොයතුරු වහ දත්ත වභභ ඳේධතිඹට ඇතුශත් 

වනොයන ඵළවින් ේරු හර්ඹහර වයවහ 

එභ ක්රිඹහලිඹ ිනදුය ළනීභට නළතත් 

රු.මිලිඹන 18.47 ක් ළඹ ය ඳරිණ 138 

ක් වහ අවනකුත් උඳහං 245 ක් මිරදී 

ළනීභට ේරු වදඳහර්තවේන්තුට ිනදු 

තිබුණි. ඉන් රු.51,800 ක් ටිනහ උඳහං 22 

ක් 2016 ර්ඹ අහන න තුරුත් 

ි.රධහරීන් වත වඵදහදීභට ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

ේරු හර්ඹහරර ඳළමිණිලි වහ නඩු 

ප්රතිඹ පිළිඵ ඉදිරිඳත් ශ වතොයතුරු වහ 

LISA ඳේධතිවේ වතොයතුරු අතය වඵොවවෝ 

වනොළරපීේ ඳළතුණි.  

 කම්කරු කහර්ඹහරර නඩු කටයුතු 

විඳීභ 

 

1999 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ ර් 

18  හරඹ තුශදී  ේරු 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් වේහ ි.යුක්තිඹ වහ 

ේරු නීතිරීති ඩවීේ ේඵන්ධ නඩු  

73,329 ක් ඳයහ තිබණි. ඉන් 2016 ර්ඹ 

අහන න විට නඩු 14,750 ක් ක්රිඹහත්භ 

තත්ත්වේ ඳළතුණි.  2016 ර්ඹ අහන 

න විට රු.මිලිඹන 1,803.51  

ටිනහභක් හිත නඩු 3,680 ක් අක්රිඹ 

ඳළතුණි. ටිනහභ රු.මිලිඹන 812.20 ක් 

හිත නඩු 2,461 ක් විෘත වයන්තු වරද 

ඳළතුණි. එභ  අක්රිඹ වහ විෘත වයන්තු නඩු 

ේඵන්ධවඹන් අනුභනඹ ශ යුතු නීතිභඹ 

ක්රභවේදඹක් වනොතිබීභ, නඩු නළත ක්රීඹ 

කිරීභට ේරු ි.රධහරින්ට විධිභත් 

කීභක් වනොඳළරිභ වහ ේරු 

ි.රධහරීන් ිනඹ යහජ්හරී ඉටු කිරීවේ ඳතින 

අහර්ඹක්භතහඹ ි.හ එභ නඩු 2016 

ර්ඹ අහන න විටත් විදීභකින් 

වතොය ේරු හර්ඹහරවේ ඳළතුණි. 

 

අම්ඳහය ංචහයක නිහඹ ඉදිරීමභ 
  

                      1954 වඳඵයහරි 12 දිනළති අං 10640 දයන 

අති විවලේ ළට් ඳත්රවේ ඳරයන රද 

ි.වේදන ඹටවත් අේඳහය අබඹ බ්රෘමිවේ 

වවත් ල්ඔඹ ි.ේන ඊහන දි අබඹ 

බ්රෘමිඹට අඹත් ඉඩභ ේරු වහ ෘත්තීඹ 

මිති ඵතහ ව ඵයමු ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ විිනන් ංනහය ි.හඹක් 

2015 ර්වේ ිනට ඉදියමින් ඳළළතුණි. ඒ 

වහ නත් වහ ෘක්රතහ ආයක්ණ 

ආඥහ ඳනවත් (469  අධිහයඹ) ඹටවත් 

නජීවී ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

අධයක් ජ්නයහල්යඹහවේ ලිඛිත අයඹක් 

රඵහ වන වනොතිබුණි. තද යජ්වේ 

ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ 

2.3.(i)(අ) න්තිඹ ප්රහය  ප්රේඳහදන 

ටයුතු ආයේබ කිරීභට ප්රථභ ඉටු ශ යුතු 

ආයේබ ඳහරිරි ඳරීක්ණඹ, ඳහරිරි 

ඵරඳෆේ පිළිඵ තක්වේරු, භහජ් ඵරඳෆේ 

පිළිඵ තක්වේරු ඹනහදිඹ අභහතයහංලඹ 

විිනන් ඉටුය වනොතිබුණි. එවේභ එභ 

ඉදිකිරීභට අදහශ වොඩනළිණලි ළරසුභ2017 

ජුලි 31 දින න විටත් නහරි ංර්ධන 

අධිහරිවඹන් අනුභත ය වනොතිබුණි. වභභ 

ඉඩේ වොටවේ අිනතිඹ ේඵන්ධවඹන් 

අභහතයහංලඹ වහ  නජීවී ංයක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තු අතය 2017 භහර්තු 23 දින 

අවඵෝධතහ ිණවිසුභක් අත්න් ය තිබුණද, 

එභ ිණවිසුභ අනු ඉඩවේ පර්ණ අිනතිඹ 

නජීවී ංයක්ණ  වදඳහර්තවේන්තු තු 

විඹ.  එඵළවින් අභහතයහංලඹට නීතයහනුකර 

හිමි වනොව යක්ෂිත බ්රෘමිඹ පිහිටි ඉඩභ 

ිනදුශ වභභ ඉදිකිරීභ වනුවන් 2017 භළින 

භහඹ අන් න විටත් රු.මිලිඹන 16.3 ක් 

අභහතයහංලඹ විිනන් ළඹ ය තිබුණි.    

කම්කරු න්දි ගගවීභ 

 

ආඳදහට වවෝ භයණඹට ඳත්න 

වේහි.යුක්තිඹන් වනුවන් වේහ 

වඹෝජ්ිනන්වන් අප්රභහද න්දි අඹ ය 

දීභ භඟින් වේ තෘප්ත තිඹ ඇති කිරිවේ 
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දළක්භ හිත ේරු න්දි වොභහරිස 

හර්ඹහරඹ සථහපිත ය තිබුණි. 

ඵහර ඹසකරුන්ගේ තළන්ඳත් 

ගිණුම්ර ඳළති න්දි දාදල් 

ගනොගගවීභ 

 

 2016 ර්ඹ අහන න විට ඹ 

පර්ණත්ඹට ඳත් ිනටි ප්රතිරහබ්රූන් 429  

වේ එතු රු.මිලිඹන 8.1 ක් ටිනහ 

තළන්ඳතු ිණුමේර වලේ ර් 01  ිනට 

ර් 30 ක්  දක්හ හර ඳයහඹ ිනට 

ඳළළත එමින් තිබුණද, එභ වලේ ි.යවුල් 

කිරීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

හර්තහ ව අනතුරු ව න්දි ගගවීභ  

භහය වවෝ භහය වනොන අනතුරු 

වවේතුවන් න්දි ඉල්ීයේ වහ යන රද 

ඳළමිණිලිලින් 763 ක් 2016 ර්වේ දී 

ේරු න්දි වොභහරිස හර්ඹහරවේ 

විබහ වමින් ඳළති අතය ඉන් ඳළමිණිලි 533 

ක් 2016 ර්ඹට වඳය ඳළර නඩු ව අතය එභ 

නඩු භහ 08  ිනට ර් 20 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹ ිනට ඳළත එමින් තිබුණි. න්දි 

රඵහළනීභ වහ ඳයන රද නඩු වහ විලහර 

හරසීභහක් තවීවභන් වේහ 

ි.යුක්තිඹන්ට එකී  න්දිලින් අත් ය 

ත වළකි ප්රතිරහබ රඵහ ළි.භට වනොවළකි වී 

තිබුණි.  

ගේහ ගඹ ජකයින් විසින් තළන්ඳත් කශ 

න්දි ගනොගගවිභ 

 

වේහවඹෝජ්ිනන් විිනන් ආඳදහට රක් වන් 

වත න්දි වවීභ වහ න්දි වොභහරිස 

හර්ඹහරඹ වත රු.මිලිඹන 3.13 ක් රඵහ දී 

තිබුණි. වොභහරිස හර්ඹහරඹ විිනන් අදහශ 

ඳහර්ලඹන් වත එභ න්දි රඵහ වනොදී ර් 2 

 ිනට ර් 6 ක් අතය හර සීභහ ිනට වඳොදු 

තළන්ඳතු ිණුමවේ යහ තඵහවන තිබුණි.     

 

ශභහ ශ්රභඹ ශනයත්ඹට ඳත්රීරිගම් 

යහඳෘතිඹ  

 

“සුි.ින වභවවය” ළඩටවන වනුවන් 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු භඟින් 

රු.මිලිඹන 8.00  ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම 

අතය, ඉන් රු.මිලිඹන 2.00 ක් ශ්රී රංහවේ 

ශභහ ශ්රභඹ ශනයත්ඹට ඳත් කිරීවේ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වනුවන් ේරු 

වදඳහර්තවේන්තුට රඵහ දී තිබුණි. වභභ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් දුේරිඹ භළදිරි 08  දළන්වීේ 

ඳර කිරීභට තීයණඹ ය තිබුණද, එභ 

යහඳෘතිඹ ළරළසුේ කිරීවේ අදිඹවර්දී  විධිභත් 

ලයතහ අධයඹනඹක් ිනදු වනොකිරීභත්, ි.ින 

පිරිළඹ ප්රතිරහබ ඇයීවේ ක්රභඹක් හිත 

ළරළසුේ ස වනොකිරීභත් ි.හ වභභ 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ යවීභ අනහර්ථි ඵ 

ඳසු තීයණඹ ය යහඳෘතිඹ අත්වළය තිබුණි.  

 

ගේක අර්ථහධක අයදාදර  

   

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහ අනු, 2016 

ර්ඹ අහන න විට වඳෞේලි අංලවේ 

වහ අර්ධ යහජ්ය අංලවේ මුළු වේහ ි.යුක්තිඹ 

වර 3,682,695 ක් හර්තහ ය තිබුණි. ඉන් 

වේ අර්ථහධ අයමුදවල් දහඹත්ඹ 

ඇති ක්රීඹ හභහජි ංයහ 2,400,000 ක් 

වවත් ිනඹඹට 65 ක් විඹ. අවනකුත් අනුභත 

අර්ථහධ අයමුදල්ර හභහජිත්ඹ දයන 

වේ ංයහ ිනඹඹට  11 ක් ඳභණක් 

වීවභන් ඉතිරි ිනඹඹට 24 ක් ව ප්රභහණඹ කිිනදු 

අයමුදරට දහඹත්ඹක් රඵහ වන 

වනොතිබුණි. එභ වේඹන්ට වේ 

අර්ථහධ අයමුදවල් හභහජිත්ඹ රඵහ 

දීභ වහ අධහනඹක් වඹොමු ය 

වනොතිබුණි.  
 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහ අනු, 2016 

ර්ඹ අහන න විට වේහ 

ි.යුක්තඹන්වේ බහය අයමුදල් භණ්ඩරවේ 

ක්රීඹ හභහජි ංයහ ව දහඹ මුදල් 

වන වේහ වඹෝජ් ංයහ පිළිවළින් 
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2,500,000 ක් වහ 77,842 ක් වර හර්තහ වී 

තිබුණි. වේ  අර්ථහධ අයමුදවල් එභ 

ංයහන් පිළිවලින් 2,400,000 ක් වහ 

73,973 ක් වී තිබුණි. එඹ වේහ 

ි.යුක්තඹන්වේ  බහය අයමුදල් භණ්ඩරඹට 

ඩහ අඩු අඹක් වන තිබුණි.  ඒ අනු, 

හභහජිිනන් 100,000 ක් වහ වේහ 

වඹෝජ්ිනන් 3,869 ක් ලිඹහඳදිංචි ය 

ළනීභට වේ අර්ථහධ අයමුදර 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

 

අයමුදරට අදහශ රළවඵන දහඹ මුදල් 

ේරු වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ි.යවුල් 

යන තුරු වඳොදු තළන්ඳත් ිණුමභ යහ 

වන තිබුණි. 2016 ර්වේදී රු.මිලිඹන 

240.21 ක් රළබී තිබුුම අතය රු.මිලිඹන 

107.75 ක් ි.යවුල් ය තිබුණි.  2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට රු.මිලිඹන 

356.42 ක් තදුයටත් ි.යවුල් ශ යුතු 

තිබුණි.   

 

1958 අං 15 දයන වේ අර්ථහධ 

අයමුදල් ඳනවත් 23 න න්තිඹ අනු, 

අයමුදවරහි හභහජිවඹකුවේ වඳෞේලි 

ණවනහි අඹ ඳක්ඹට ඇති මුළු ණන 

වළකිතහක් ඉක්භණින් හභහජිඹහට වවිඹ 

යුතු තිබුණි. නමුත් ප්රතිරහබ ඉල්ලුේය 

2017 ජුි. 30 දින න විට ර් 01  ිනට 

ර් 15 ක් දක්හ හරඹක් ත වී තිබුණද, 

වවීේ ිනදු ය වනොතිබුම හභහනය ප්රතිරහබ 

ඉල්ලුේඳත් 186 ක්ද, භයණ ප්රතිරහබ ඉල්ලුේ 

ශ ඉල්ලුේඳත්  39 ක් ද ඳළතුණි. 
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ඳරියඹ 
 

 

තියහය ඳරියඹක් උවදහ ක්රිඹහකිරිභ වභභ 

අංලවඹන් අවප්ත ක්හ යන අයමුණ වි තිබුණි. 

එභ අයමුණ ඉටු ය ළි.භ වහ ඳරිය වහ 

භවළලි ංර්ධන අභහතයහංලඹ ව ඒ 

ඹටවත් වදඳහර්තවේන්තු වදකින් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතන 08 ක් විිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.  

 

 ඳරිය වහ භවළලි ක්වේත්රඹ වහ 

ප්රතිඳත්ති වහ ළඩටවන්  ේඳහදනඹ 

ව  ක්රිඹහත්භ කිරිභ, ර්තභහන වහ 

අනහත ඳයපුය උවදහ ඳරියඹ සුරැකීභ. 

 ඳරිය දුණඹ භළඩීයභ පිණි 

ළඩටවන් ේඳහදනඹ කිරීභ වහ පරදහින 

වර ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

  මුද්ර දුණ ි.හයණ ටයුතු ව 

නහරි කණ අඳද්රය  ශභනහයණඹ. 

  නහන්තය, නතුන් වහ තුරුරතහ 

ආයක්හ කිරීභ ව ංයක්ණඹ. 

  යවට් දළ අලයතහ පුයහීයභ වහ 

හණිජ් න හ ප්රර්ධනඹ. 

  භළණික් වහ සර්ණහබයණ ර්භහන්තඹ 

ව වශදහභ ප්රර්ධනඹ වහ ි.ඹහභනඹ. 

  වයශ ංයක්ණඹ වහ ආයක්ණඹ. 

ඉවත වන් ආඹතන විිනන් එභ 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීවේදී අනහයණඹ වු 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

වන් ය ඇත. 

 

 

 

 

 

උභහඔඹ ඵහුකහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

 

උභහඔඹ වද්රෝණිවේ ඳහරිරි වහ අවනකුත් 

ජ්ර අලයතහරට ඵරඳෆභක් ඇති වනොන 

අයුරින් එභ වද්රෝණිවේ ිනට ජ්ර 

ඌණතහවඹන් වඳවශන දක්ෂිණ ශහඳවේ 

කිරිඳිඔඹ වද්රෝණිඹට ජ්රඹ කන මීටර් 

මිලිඹන 145 ක් හර්ෂි වළයවීභ ප්රධහන 

අයමුණ වොටවන ශ්රී රංහ යජ්ඹ වහ ඉයහන 

යජ්ඹ අතය අවඵෝධතහ ිණවිසුභක් 2007  

වනොළේඵර් 27  දින අත්න් ය තිබුණි. 

වේ වහ ඇසතවේන්තුත මුදර ඉයහන 

අඳනඹන ංර්ධන ඵළංකු (EDBI) වයවහ 

රළවඵන විවේල ණඹ එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 

මිලිඹන 450 ක්, ශ්රී රංහ  යජ්ඹ රඵහවදන 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 79 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 15,474 කින් භන්විත වේ. 

 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විට උභහ 

ඔඹ ඵහුහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘතිවේ 

ේපර්ණ විඹදභ රු.මිලිඹන 49,736  ක් ව 

අතය, යහඳෘතිවේ ක්රිඹහහයේ වහ වදිිනවේ 

ඇති වු ජ්ර හන්දු වවේතුවන් විවිධ 

දුසයතහරට ඳත් භවජ්නතහ වනුවන් 

වේශීඹ අයමුදලින් රු.මිලිඹන 901 ක් මුදල් 

වහ තිබුණි. යහඳෘතිඹ වවේතුවන් එභ 

ප්රවේලර භවජ්නඹහ ට ඔවුන්වේ ි.හ, 

ඉඩේ, අවනකුත් වේඳර වහ  බීභට 

රඵහන්නහ ජ්රඹ ේඵන්ධවඹන් දුසයතහ 

යහශිඹට මුහුණදීභට ිනදුවී තිබුණි.  
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ඳහරිරික ංගේදී භම ප්රගේලර වජ 

විවිධත්ඹ ංයක්ණඹ ප්රර්ධනඹ 

රීමභ වහ ඳරිය ඳේධති ගේහ නඩත්තු 

යහඳහතිඹ 

 

ඳහරිරි ලවඹන් ඉවශ ළදත්භක් 

හිත ප්රවේලර ිනදු යනු රඵන ංර්ධන 

හර්ඹඹන් ෛජ් විවිධත්ඹ වහ ඳරිය 

ඳේධති වේහන් ංයක්ණඹ ිනදුන 

ආහයඹට ශභනහයණඹ කිරීවේ 

ඹහන්ත්රණඹක් වර ඳරිය ංවේදී බ්රෘමී 

ප්රවේල නේ ය ප්රහලඹට ඳත් ය තිබුණි. 

ඒ අනු ි.ඹමු ප්රවේල වදක් වර 

රහළ ඳරිය ංවේදී බ්රෘමී ප්රවේලඹ වහ 

විල්ඳත්තු ඳරිය ංවේදී බ්රෘමී ප්රවේලඹ 

වඳුනහළනීභ අයමුුම ය වන, 2015 

ඔක්වතෝඵර් 01 දින ිනට ර් 05 ට වභභ 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබුණි. 

 

වභභ යහඳෘතිවේ ටිනහභ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් මිලිඹන 19.28 ක් න අතය එක්ත් 

ජ්හතීන්වේ ංර්ධන ළඩටවන විිනන් 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 6.50 ක්ද, 

වෝීයඹ ඳහරිරි ඳවසුභ (GEF) විිනන් 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 2.63 ක්ද, 

යහජ්ය ආඹතනර වවඹෝගීතහඹ 

(Government Co – Finance) භිණන් 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර්  මිලිඹන 10.15 ක්ද 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 

 

භහවරෝචිත ර්වේ ළරළසුේත න අලි 

ශභනහයණ ප්රතිඳත්ති උඳහඹභහර් වහ 

ක්රිඹහහරි ළරළසභ ංවලෝධනඹ කිරීභ, 

ළරසුේ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ  යවන 

ඹහභට අදහශ ධහරිතහ ර්ධනඹ, සීභහංනඹ 

වනොයන රද ළරෆර භහිනේ සීභහංනඹ 

කිරීභ, න්නී වේදන උඳහඹභහර් 

වොඩනළගීභ, වල්ර ඳල්වල්ළවල් 

ශභනහයණ ළරළසභ පිළිවඹර කිරීභ වහ 

එකිවන ක්රිඹහහයේරට අදහශ  ක්වේත්ර 

නහරිහ ිනදුකිරීභ ඹන ක්රිඹහහයේ ඉටු ය 

වනොතිබුණි. 

ආගන්තුක ආක්රභණකහම ජීවීන් 

ඇතුළුවීභ වහ ඳළතිමභ ඳහරනඹ වහ 

න ධහරිතහ ර්ධන යහඳෘතිඹ 

 

ආන්තු ආක්රභණහරී ජීවීන් ඇතුළුවීභ වහ 

ඳළතියරීවේ තර්ජ්නඹ ළරළකිල්රට වන 

2011 ර්වේදී එක්ත් ජ්හතීන්වේ 

ංර්ධන ළඩටවන වහ වෝීයඹ ඳහරිරි 

ඳවසුේ (GEF) හි මරය ප්රතිඳහදන ඇති 

ආයේබ ය තිබුුම වභභ යහඳෘතිවේ මුළු 

ටිනහභ එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 

5.24 ක් න අතය 2016 හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තුවන් රු.මිලිඹන 80.00  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය, භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විට ඉන් රු.මිලිඹන 

61.53 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි.  

 

ශ්රී රංකහගේ භවළලි ගංඟහ ගද්ර ජඹ 

ආශ්රිත ගගොවි ජනඳදර කෘෂිකහර්මික 

ප්රජහ ගේලුවණ විඳර්ඹහර අහිතකය 

ඵරඳෆම්රට අනුහුරු කයවීගම් 

යහඳෘතිඹ 

 

ශ්රී රංහවේ භවළලි ංඟහ  වද්රෝණිඹ ආශ්රිත 

භළදිරිිණරිඹ, රංහපුය වහ රඳවන් ප්රවේලර 

වොවි ජ්නඳදර ෘෂිහර්මි ප්රජ්හ 

වේලගුණි විඳර්ඹහර අහිතය 

ඵරඳෆේරට අනුහුරු යවීවේ අයමුණින් 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ 

ව  වරෝ ආවහය ළඩටවන අතය ර් 03 

ක් වහ ිණවිසුභට 2014 අවෝසතු 11 දින  

එශම තිබුණි. වභභ යහඳෘතිඹ එක්ත්  

ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 7.99  විවේල 

ප්රදහනඹක් ඹටවත්  ආයේබ ය තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ ආයේබවේ ිනට භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත්, එක් එක් ර්ඹ 

වහ රඵහදී තිබුුම ප්රතිඳහදනලින් 

ිනඹඹට 20  ටත් ඩහ අඩු ප්රභහණඹ මරය 

හර්ඹහධනඹක් රඟහ යවන තිබුණි. 
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තද යහඳෘතිවේ අවප්ත ක්ෂිත හර සීභහවන් 

ර් 02  ක් අන් වී තිබුණද, ළරකිඹ යුතු 

භට්ටභ වබෞති ප්රතිඹක් රඟහය 

ළනීභට අවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

 

ඝන අඳද්රය ඵළවළය රීමගම් ඳවසුකම් 

ඉදිරීමගම් යහඳෘතිඹ 

 

ආර්ථි ංර්ධන වවඹෝිණතහ අයමුදවල් 

වොරිඹහනු ණඹ ආධහය භත කන අඳද්රය 

ඵළවළය කිරීවේ ඳවසුේ ඉදිකිරීවේ 

යහඳෘතිවේ ඇසතවේන්තුත මුළු පිරිළඹ 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 41.89 ක්  වී 

තිබුණි. ඉන්  හර්ෂි ිනඹඹට 0.15  

වඳොලිඹක්  ඹටවත් ර් 10  වවීවේ 

වන හරඹක් ඇතුශත් ර් 40 කින් 

වහ ි.භ කිරීභට ඹටත් වොරිඹහනු ණඹ 

ආධහය ඹටවත් එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 

මිලිඹන 33.54  ණඹ රඵහ වන තිබුණි.  

යහඳෘතිවේ වේශීඹ අයමුදල් ප්රතිඳහදනඹ  

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර්  මිලිඹන 8.35 ක් වී 

තිබුණි. එභ ණඹ ිණවිසුභ 2013 ජුලි 23 දින 

අත්න් ය තිබුුම අතය, ිණවිසුභ ප්රහය 

ර් 4 ක් ඇතුශත වඳොකුරු ක්රභඹ ඹටවත් 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඵර ප්රවේලර 

ජ්නනඹ න ශ අහන වර ඵළවළය  

කිරීවේ ඳවසුේ ළඳයීභ වහ 

නීඳහයක් ශ යන 04  ක් 

අනුයහධපුයවේ කීරික්කුරභ, හික්ඩු, 

වභොන්වයෝවිඹහත්ත, ඳහනදුය භහරමුල්ර වහ 

උඩුනුය වොනහධිහත්ත ඹන සථහනර 

ඉදිකිරීභට ළරසුේය තිබුණි. 

 

භධයභ ඳරිය අධිහරීඹ විිනන් විධිභත් 

ලයතහ අධයඹනඹක් ිනදු ය නීඳහයක් 

ශ යන වහ සථහන වතෝයහ ළනීභට 

යහඳෘතිඹ ආයේබවේදීභ ටයුතු ය 

වනොතිබුුම අතය, ඳහනදුය භහරමුල්ර වහ 

උඩුනුය වොනහධිහත්ත ඉදිකිරීේ 

වනුට ඹහඳනඹ කීරීභවල් වහ භළදිරිිණරිඹ 

යුධනහ ඹන සථහනර වභභ ර 

යන සථහපිත කිරීභට යහඳෘතිඹ ආයේබ 

ය ර් 1 ½  ක් ඳභණ ත වී තිබුණි. 

රඳටවන 05 වහ 06  හි දළක්වේ. ඒ අනු 

යහඳෘතිඹ භඟින් අවප්ත ක්ෂිත අයමුුම 

හරහුමරපී වහ පරදහයී වර ශඟහ ය 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

ආයේබ ශ දින ිනට භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහන න විට භහ 37 ක් ඳභණ හරඹක් 

ත වී තිබුණත්, ශ යන ඉදිකිරීභට 

අදහශ යහඳෘතිවේ ටයුතු ළරළසුේ අදිඹවර් 

ඳළළතුණි.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

රඳ ටවන 05 - ඹහඳනඹ කීයභවල් වඹෝජිත බිේ පියවුභ         රඳ ටවන 06 වභොන්වයෝවිඹහත්ත වඹෝජිත බිේ පියවුභ 

 

  



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 169 

 

පිළිරු යහඳෘතිඹ 

 

භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ 

යන රද පිළිරු යහඳෘතිඹ භිණන් ි.ින 

ේඳත් ංයක්ණඹ ව කන අඳද්රය 

ශභනහයණඹ තවවුරු කිරීභ, කන 

අඳද්රය ශභනහයණඹ ේඵන්ධවඹන් 

අදහශ පුේරිනන්වේ දළනීභ වහ දක්තහ 

ර්ධනඹ කිරීභ ව කන අඳද්රය 

ශභනහයණ යඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ, 

ළඩටවන් ි.රීක්ණඹ කිරීභ, ඳවසුේ 

ළඳයීභ, අලය මලි ප්රතිඳහදන ළඳයීභ, 

කන අඳද්රය ප්රතිනක්රීඹයණ ඵළංකු ක්රභඹක් 

සථහපිත කිරීභ, ි.ින ඳරිදි කන අඳද්රය 

ශභනහයණඹ වනොයන ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන ේඵන්ධවඹන් නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් 

ළනීභ අවප්ත ක්හ ය තිබුණි.  ර් 06  ක් 

වහ ව අයමුදල් ළරළසභ අනු යහඳෘතිවේ 

මුළු පිරිළඹ  රු.බිලිඹන 5.6  ක් වී තිබුණි. 

ඉන් රු.බිලිඹන 2.68 ක් බහණ්ඩහහය 

ප්රතිඳහදනලින්ද, 2008 හර්ෂි අඹළඹ 

භිණන් වඳුන්හ දී තිබු “වරිත ඵේද“ තුළින්  

රු.බිලිඹන 2.92 ක්, රඵහ ළනීභට අවප්ත ක්හ 

ය තිබුණි.   

 

වභභ යහඳෘතිඹ ආයේබවේ ිනට භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් වොේවඳෝට් 

අංන 132 ක් ඉදි ය තිබුුම අතය, ඉන් 

වොේවඳෝසට් අංන 20  ක් අතය භ 

නතහ  තිබුණි.  2016 ර්වේදී 

වොේවඳෝසට් අංන 18 ක්  වහ ජී හයු 

ඒ 03 ක් ඉදිය තිබුුම අතය, අංන 09 

 ළඩිදියුුම කිරීේ ිනදු ය තිබුණි. මීට 

අභතය ඳශහත් ඳහරන හර්ඹ භණ්ඩර 

වහ පුහුුම ළඩටවන් 12  ක් ඳත්හ  

තිබුණි. 
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විගේල කටයුතු  
 
ශ්රී රංහවේ විවේල ප්රතිඳත්තිඹට අනුකර 

ජ්හති අබ්රරහලඹන් ජ්හතයන්තය ලවඹන් 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ, විදවහ දළක්වීභ වහ සුයක්හ 

කිරීභත්, ජ්හතයන්තය ඵතහ ජ්හති 

අබ්රරහඹන්ට අනුකර ශභනහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් යජ්ඹට උඳවදස දීභත් ඹන 

අයමුුම ඉටුයළනීභ වභභ අංලවඹන් 

අවප්ත ක්හ ය ඇත. එභ අයමුණ හක්හත් 

ය ළනීභ වහ ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 

 විවේල ටයුතු පිළිඵ වේලඳහරි. 

ළරසුේ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 විවේල යටරදී ශ්රී රංහ ි.වඹෝජ්නඹ 

කිරිභ. 

 ජ්හතයන්තය ිණවිසුේ ව ේමුතිරට 

එශඹීභ. 

 ශ්රී රංහවේ දී විවේල යටර ආණ්ඩු ව 

ජ්හතයන්තය ංවිධහන ි.වඹෝජ්නඹ 

කිරිභ. 

 විවේල යටර දී ිනදුයන ප්රනහයණ 

ටයුතු. 

 යහජ්යතහන්ත්රි විි.ර්මුක්තීන් වහ 

යප්රහද ව වොන්ිනයුරර් ටයුතු. 

 

ඉවත වන් හර්ඹඹන් වේශීඹ ලවඹන් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ විවේල ටයුතු 

අභහතයහංලවේ අංල 15ක් ඹටවත් ිනදුයනු 

රඵන අතය, විවේශීඹ ලවඹන් එභ 

හර්ඹඹන් ඉටුකිරීභ වහ 2016 ර්ඹ 

අහන න විට තහනහඳති ර්ඹහර 37 ක්, 

ි.වඹෝජ්ය භව වොභහරිස හර්ඹහර  13 ක්, 

වොන්ිනයුරර් ජ්නයහල් හර්ඹහර 12 ක්, 

එක්ත් ජ්හතීන් වහ ි.තය දත භණ්ඩර 02 

ක් වහ ි.වඹෝජිත හර්ඹහරඹක් ලවඹන් 

වෝීයඹ යහප්ත ත වී ඇති දත භණ්ඩර 

ජ්හරඹක් ඳත්හ වන ඹනු රළබීඹ. 

 

වභභ අංලඹ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ ව 

ළදත් විණන ි.රික්ණඹන් 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත වන් ය ඇත.  

අග්රිභ ගිණුගම් ගලේඹ නියවුල් 

ගනොරීමභ 

2013 වහ 2016 ර්රට අදහශ අග්රිභ ිණුමේ 

වද 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

ඳළළති එතු රු.මිලිඹන 860.34  

වලේලින් රු.මිලිඹන 423.88  වලේ 

අභහතයහංලඹ  විිනන් 2017 භළින 31 දින න 

විට පිඹහ වනොතිබුණි.  එභ වනොපිඹව වලේ 

තුශ 2013 ර්වේ ිනට ඳළළත එන වලේඹ 

රු.මිලිඹන 226.07 ක් වී තිබුණි. 

 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට විවේල 

දතභණ්ඩර හර්ඹහර විිනන් පිඹහ 

වනොතිබුුම අත්තිහයේ වලේඹ රු.මිලිඹන 

310.80 ක් වී තිබුණි. එභ වලේලින් 

රු.මිලිඹන 136.87 ක් ර් 01  ිනට ර් 

04 ක් දක්හද, රු.මිලිඹන 81.33 ක් ර් 04 

 ිනට ර් 06 ක් දක්හ හර ඳයහඹ වහ 

රු.මිලිඹන 92.60 ක් ර් 06 ට ළඩි 

හරඹ ිනටද ඳළත එමින් තිබුණත්, 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් එභ 

අත්තිහයේ වලේ ි.යවුල් ය වනොතිබුණි. 

 

කල් ඉකුත් ව තළන්ඳතු  

2016 වදළේඵර් 31 දිනට අභහතයහංලවේ 

වඳොදු තළන්ඳත් ිණුමේර ර් 2 ට ළඩි 

හරඹ ිනට ඳළළත එමින් තිබුුම 

රු.මිලිඹන 99.61  තළන්ඳතු 

ේඵන්ධවඹන් මුදල් වයගුරහින 571(2) 

ප්රහය ටයුතු ය වනොතිබුණි. 
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විවේල දත භණ්ඩරරට අදහශ වහ දත 

භණ්ඩර හර්ඹහරර ි.රධහරීන්වේ 

වඳෞේලි මිරදී ළනීේරට අදහශ වහ 

තිබුුම රු.මිලිඹන 8.29 ක් ව ඵදු මුදල් ආඳසු 

දත භණ්ඩරරට රළබී තිබුණි. එවේ රළබී 

තිබුුම ඵදු මුදල් ර් 4 හරඹ ිනට 

ඳළළත එමින් තිබුණත්, එභ ඵදු මුදල්  

ි.යවුල් කිරීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

නිස්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ජිත ත්කම් 

ඕසවේලිඹහවේ ළන්ඵයහ හි පිහිටි ශ්රී රංහ 

භව වොභහරිස හර්ඹහරඹ තු 

ඕසවේලිඹහනු වඩොරර් 2,589,000  

වොඩනළිණලි 02 ක් 2007 වහ 2012 ර්ර 

ිනට බහවිතවඹන් ඉත්ය තිබුණි. එභ 

වොඩනළිණලි පරදහින වර උඳවඹෝජ්නඹ 

කිරීභට වවෝ වනත් සුදුසු ක්රිඹහභහර්ඹක්  

ළනීභට වවෝ  ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

2007 ර්වේ එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 

මිලිඹන 1.2 ක් වහ භළවල්ිනඹහවේ පිහිටි ශ්රී 

රංහ භව වොභහරිස හර්ඹහරඹ ඉදි කිරීභ 

වහ විලහරත්ඹ අක්ය 1.681 ඉඩභක් 

මිරදී වන තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

අන් න විටත් එහි කිිනදු ඉදිකිරීභක් ිනදු 

ය වනොතිබුණි. 

ඳහඩු වහ වහනි 

 

ඔසවරෝ තහනහඳති හර්ඹහරවේ අභහතය 

තනතුවර් 2013 භළින භහවේ ිනට 2016 ජුලි 

භහඹ දක්හ යහජ්හරී ටයුතු ශ 

ි.රධහරිි.ඹක් ි.හ 3  අසථහ තුනදී 

නහතළන් ඳවසුේ වන තිබණි. එභ ි.හ 

3 ට රු.මිලිඹන 6.16  අරහබවහි. ිනදු වී 

තිබුණි. එභ අරහබවහි. දවහ කි යුතු 

ඳහර්ලඹන් වඳුනහවන ඒ අඹ වන් අඹය 

ළනීභට ටයුතු වනොය, කුීය විඹදේ වර 

යජ්වේ විඹදමින් වවීේ ය තිබුණි. 

 

ි.ේවඹෝර්ක් තහනහඳති හර්ඹහරවේ ඳශමු 

වල්ේවේ කුීය ි.හවේ ිණවිසුේ හරඹ 

අන්වීභට ප්රථභ එභ ි.හවඹන් ඉත්වීභ 

වහ ිණවිසුේ ප්රහය එභ ඉත්වීභ දළනුේ 

වනොදීභ වවේතුවන් භහින කුීය හසතු වහ 

ආයක් ඇඳ තළන්ඳතු පිළිවලින් 

රු.693,500 ක් වහ රු.440,040 ක් ආඳසු 

රඵහළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 
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විගේල රැරීඹහ නියුක්තිඹ 
 

විවේල රැකිඹහ අසථහ ළඩිකිරිභ වහ 

අලය ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ කිරීභ වහ විවේල 

වප්රේණ වයවහ ජ්හති ආර්ථිඹට ඇති 

දහඹත්ඹ ළඩිකිරීභ වභභ අංලවඹන් 

අවප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී ඇත. එභ 

අවප්ත ක්හ ඉටු ය ළනීභ වහ විවේල 

රැකිඹහ අභහතයහංලඹ, ශ්රී රංහ විවේල වේහ 

ි.යුක්ති හර්ඹහංලඹ වහ විවේල රැකිඹහ 

ඒජ්න්ින (පුේලි) භහභ සථහපිත ය 

ඇත. වභභ ආඹතන විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු වේ.  

 විවේල රැකිඹහරට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 ංක්රභි. වේහ ි.යුක්තිඹන්වේ 

සුබහධනඹ ව අවන්හින ශ්රී 

රහංකිඹන්වේ සුබහධනඹ. 

 ලිඹහඳදිංචි රැකිඹහ ි.වඹෝජිත ආඹතන 

ි.ඹහභනඹ වහ අධීක්ණඹ.  

 විවේල රැකිඹහ වහ ෘත්තිඹ 

භහර්වෝඳවේලනඹ. 

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

පිළිඵ ිනදු යන රද විණන 

ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ ව විණන 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

විගභජක ශ්රමිකයින් ම්ඵන්ධ ඳවුල් 

ඳළතිකඩ නිර්භහණඹ රීරිභ  

විවේල රැකිඹහ අභහතයහංලඹ විිනන් විභණි 

ශ්රමිිනන් ේඵන්ධ ඳවුල් ඳළතිඩ 

ි.ර්භහණඹ කිරීභ, ඳරිණත කිරීභ වහ 

ංල්ඳ ක්රිඹහත්භ කිරීභ අයමුුමත එක් 

එක් ප්රහවේශීඹ වල්ේ හර්ඹහරඹට එක් 

ඳරිණ ට්ටරඹක් ඵළිණන් ප්රහවේශීඹ 

වල්ේ හර්ඹහර 300 ක් අතය වඵදහ 

වළරීභට ටයුතු ය තිබුණි. ඒ අනු අලය 

ඳරිණ ට්ටර 300 ක් මිරදී ළනීභ 

වහ විවේල වේහ ි.යුක්ති හර්ඹහංලඹ 

වත රඵහ දීභ වහ රු.මිලිඹන 30  

ප්රතිඳහදන 2016 හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තු භඟින් රහ වන තිබුණි. 

එභ ප්රතිඳහදන උඳවඹෝජ්නඹ ය ඳරිණ 

242 ක් ඳභණක් මිරදී වන තිබුණි.  මිරදී 

න්නහ රද ඳරිණ වහ උඳහං ප්රහවේශීඹ 

වල්ේ හර්ඹහර වත රඵහ දී තිබුණත්, 

අලය ජ්හරත කිරීවේ ටයුතු ිනදුය 

වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් විණිත දිනඹ වු 

2017 අවෝසතු 14 දින න විටත් භහ 08 

 හරඹක් ත වි තිබුණත්, අදහශ අයමුුම 

ඉටු ය ළනීභ වහ එභ ඳරිණ වඹොදහ 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

ගතොයතුරු දත්ත ඵළංකුක් සථහපිත 

රීරිභ  

ශ්රී රංහවන් පිටත වේහ ි.යුක්තිඹ වහ 

පිට ඹන වහ වේහ ි.යුක්තිවඹන් ඳසු 

වඳයරහ ඳළමිවණන ශ්රී රහංකිිනන් 

ේඵන්ධවඹන් වතොයතුරු දත්ත ඵළංකුක් 

සථහපිත කිරීවේ හර්ඹ ශ්රී රංහ විවේල 

වේහ ි.යුක්ති හර්ඹහංලඹ වත ඳළරී 

තිබුණි. ඒ අනු 2016 ජ්නහරි 08 දින ිනට 

2016 ජ්නහරී 14 දින  දක්හ වු හර සීභහ 

තුශ දී දත්ත ඵළංකුට වතොයතුරු රැස කිරීභ 

ක්රිඹහත්භ ශ ශ්රභ සුරැකුභ ළඩටවවන් 

ප්රනහයණ ටයුතු වනුවන් හර්ඹහංලඹ 

රු.මිලිඹන 8.27 ක් ළඹ ය තිබුණි. එවවත් 

2014 වහ 2015 ර්ර ශ්රමිිනන් 563,768 

ක් විවේලත වී තිබුණත්,  ඔවුන්වන් 

ිනඹඹට 25 ට අඩු ප්රභහණඹක් එභ හර 

සීභහ තුශදී දත්ත ඵළංකුවේ ලිඹහඳදිංචි වි 

තිබුණි. ඒ අනු ඒ වහ ිනදු ශ විඹදභ 

පරදහයී  වී වනොතිබුණි.  
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විගේල රැරීඹහ ඇණවුම් වහ ශ්රමිකඹන් 

ළඳයීභ  

ශ්රී රංහ විවේල වේහ ි.යුක්ති හර්ඹහංලවේ 

ඳයභහර්ථ අතයට ශ්රී රහංකිිනන් වහ ශ්රී 

රංහවන් පිටත වේහ ි.යුක්ති අසථහ 

නංහීයභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ ඇතුශත් 

තිබුණි.  නමුත් හර්ඹහංලඹ වත 2008 

ර්වේ ිනට අනුභත කිරීභ වහ රළබී තිබු 

රැකිඹහ ඇණවුේ ප්රභහණවඹන් ිනඹඹට 12   

 

ිනට ිනඹඹට 84 ක් දක්හ ඳයහඹ 

ප්රභහණඹකින් ශ්රමිඹන් ළඳයීභ වහ 

විවේල රැකිඹහ ි.වඹෝජිත ආඹතන 

වඳශමවීභට හර්ඹහංලඹ අවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. විසතය ගු 21 හි දළක්වේ. එවභන්භ 

2008 ර්වේදී ශ්රී රංහ වත රළබී තිබුුම 

1,014,610 ක්ව රැකිඹහ ඇණවුේ ප්රභහණඹ  

ඳවත රඳ ටවන 20 හි දක්හ ඇති ඳරිදි 

2016 ර්ඹ න විට 275,634 ක් දක්හ සීඝ්ර 

වර අඩු වී තිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගු 21 : විවේල රැකිඹහ වහ ඇණවුේ ප්රභහණඹ 
 වහ විවේලත ශ ප්රභහණඹ 
මුරහශ්රඹ : ශ්රී රංහ විවේල වේහ ි.යුක්ති හර්ඹංලවේ 
               වටුේඳත් හර්ෂි හර්තහ 
 

ගකොරිඹහනු රැරීඹහරහභීන්ගේ වදය 

ඳමක්ණර ඳරිඳහරන විඹදම්  

ශ්රී රංහ විවේල වේහ කියුක්ත හර්ඹංලඹ 

විිනන් වොරිඹහනු රැකිඹහරහබ්රන්වේ ෛදය 

ඳරීක්ණඹන් ිනදු කිරීභ වහ වයෝවල් 

වදක් භ ිණවිසුේරට එශම තිබුණි. එභ 

ිණවිසුේරට අනු අලය න ඳරිඳහරන 

වේහන් රඵහදීවේ ටයුතු වනුවන් 

අදහශ භහවේ ෛදය හසතු ආදහඹමින් 

ිනඹඹට 25 ක් එහි ඳරිඳහලිත භහභක් වු ශ්රී 

රංහ විවේල රැකිඹහ ඒජ්න්ින (පුේලි) 

භහභ වත වවීභට එඟ වී තිබුණි. ඒ 

අනු 2016 ර්වේදී  ෛදය හසතු 

ආදහඹවභන්  රු. මිලිඹන 9.51 ක් භහභ 

විිනන් රඵහ වන තිබුුම නමුත් එහි ිනඹලු 

ඳරිඳහරන ටයුතු හර්ඹහංලවේ ඵහ 

ළනීේ අංලඹ විිනන් ිනදු ය තිබුණි.  

ර්ඹ විවේල 

රැකිඹහ 

ඇණවුේ 

ප්රභහණඹ 

විවේලත 

ශ 

ශ්රමිිනන් 

ණන 

විභණිත 

ශ්රමිිනන් 

ණන 

ඇණවුවේ 

ප්රතිලතඹක් 

වර 
2008 1,014,610 160,973 16 
2009 797,168 156,567 20 
2010 753,382 160,498 21 
2011 660,844 146,293 22 
2012 501,040 175,169 35 
2013 607,336 180,463 30 
2014 419,625 176,829 42 
2015 356,115 116,866 33 
2016 275,634 242,930 88 
 

රඳ ටවන - 20 රැකිඹහ ඇණවුේ ප්රභහණඹ ඳවශ ඹහභ 
මුරහශ්රඹ :. ශ්රී රංහ විවේල වේහ ි.යුක්ති හර්ඹංලවේ 

               වටුේඳත් හර්ෂි හර්තහ 
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පුහුණු ශ්රමිකයින් විගේල රැරීඹහ 

ගගශඳර ගත ගඹොදා රීරිභ 

පුහුුම ශ්රමිිනන් ළඩි ලවඹන් විවේල 

රැකිඹහ වශඳර වත වඹොමු කිරීවේ 

අයමුණින් ග්රහමීඹ භට්ටවේ තරුණ 

තරුණිඹන් දළනුත් කිරීභ වහ යත්නපුය 

වහ හල්ර දිසත්රික් වක්න්ද්ර ය ි.මින් 

ි.ඹමු යඳෘතිඹක් ආයේබ ය තිබුණි. ඒ 

වහ වොන්ත්රහත් ඳදනභ භත 

දිසත්රික්ලින් පිළිවලින් ේඵන්ධීයණ 

ි.රධහරීන් 06 වදවනකු වහ 04 වදවනකු  

ලවඹන් 10 වදවනකු ඵහ වන තිබුණි. 

එක් අවඹකුට භහින දීභනහ රු.30,000 ක් 

ලවඹන් 2016 වදළේඵර් 31 දින දක්හ 

එතු රු.මිලිඹන 2.34 ක් වහ තිබුණි.  ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයණඹ විඹ.   

 2014 වනොළේඵර් 12 දිනළති අං 

25/2014 දයන යහජ්ය ඳරිඳහරන 

නක්රවල්වේ 7 න වේදඹට ඳටවළි. 

වොන්ත්රහත් ඳදනභ භත ශභනහයණ 

වේහ වදඳහර්තවේන්තුවේ පර් 

අනුභළතිඹකින් වතොය අධයක් භණ්ඩර 

තීයණඹන් භත  ඉවත වන් ි.රධහරීන්  

ඵහ වන තිබුණි.   

 විවේල රැකිඹහ අභහතයහංලඹ විිනන් 

ප්රහවේශීඹ වල්ේ හර්ඹහරරට  

අනුයුක්ත යනු රළබු ංර්ධන 

ි.රධහරීන් භහර්වඹන් ිනදු යනු රඵන 

හර්ඹවඹන් වොටක් ඉටු කිරීභ එභ 

ි.රධහරීන්ට ඳයහ තිබුණි. වවේ වුද, 

එභ ි.ඹමු යහඳෘතිවේ හර සීභහ 

අන් තිබුණ ද, ඊට අදහර යහඳෘතිවේ 

ප්රතිඹ පිළිඵ ඳසු විඳයේ කිරීභක් ිනදු 

ය වනොතිබුණි.   

ශ්රී රංකහ විගේල රැරීඹහ ඒජන්සි 

(පුේගලික) භහගගම් කහර්ඹහධනඹ 

ශ්රී රංහ තුශ වවෝ විවේශීඹ ලවඹන් 

ෘත්තීභඹ, ඳරිඳහරනභඹ, තහක්ණිභඹ, 

හර්මි පුහුුම, අර්ධ පුහුුම වවෝ නුපුහුුම 

ිනඹළුභ ර්රට අඹත් වේිනන් වහ 

රැකිඹහ පිරිනළමීභ වවෝ ළඳයීභ ිනදු කිරීභත්, 

එභ වේ පුහුුම කිරීේ ිනදු කිරීභ වහ 

යසථහපිත ි.තීරට අනුකර ඳත්වන 

ඹහභ ප්රධහන අයමුුම යවන ශ්රී රංහ 

විවේල වේහ ි.යුක්ති හර්ඹහංලඹ  විිනන් 

ඊට පුර්ණ අනුයුක්ත ඇති විවේල රැකිඹහ 

එජ්න්ින (පුේලි) භහභ 1996 ර්වේ 

පිහිටුහ තිබුණි. ඳසුිණඹ ර් වතය 

විවේලත කිරීේ රහ ඵළීයවේ දී යහජ්ය 

ආඹතනඹක් වර භහභ ඒ වහ රඵහ දී 

ඇති දහඹත්ඹ පිළිඵ විසතය  ගු 22  හි  

දළක්වේ.  

ර්ඹ ි.වඹෝජිත රැකිඹහ 

ආඹතන වයවහ 

විවේලත යන 

රද ංයහ 

භහභ භඟින් 

යන රද 

විවේලත  

කිරීේ ංයහ 

ශ්රමිඹන් වඹොමු 

යන රද 

යටල් ංයහ 

භහභ භඟින් යන රද 

විවේලත කිරීේ මුළු 

විවේලත කිරීේර 

ප්රතිලතඹක් වර 

2013 180,463 460 15 0.25 

2014 176,829 529 12 0.30 

2015 116,749 374 10 0.32 

2016 88,164 820 06 0.93 

ගු : 22 - විවේශීඹ රැකිඹහ ඒජ්න්ින (වඳෞේලි) භහභ 

මුරහශ්රඹ : විවේල රැකිඹහ ඒජ්න්ින (වඳෞේලි) භහභ විිනන් විණනඹට ඉදිරිඳත් යනු රළබු වතොයතුරු 

උක්ත විග්රවඹ අනු ඳවත වන් 

ි.රීක්ණඹන් යනු රළව.. 

 

 භහවේ මලි අයමුණ විවේල රැකිඹහ 

වශවඳොරට ශ්රමිිනන් ළඳයීභ වුද, 

භසත වශඳර වොටිනන් ිනඹඹට 01 
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ට ඩහ අඩු ප්රතිලතඹක් භහභ විිනන් 

අත්ඳත් යවන තිබුණි. 

 

 2013 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

භහභ භිණන් විවේලත වු ශ්රමි 

ංයහවේ ක්රමි ර්ධනඹක් වඳන්නුේ 

ශ ද, රැකිඹහන් වහ වඹොමු යන 

රද යටල් ංයහ ක්රභවඹන් 15  ිනට 

06 දක්හ අඩුවී තිබුණි.   

 

 2016 ර්වේ දී විභණිඹන් 820 

වදවනක් භහභ භඟින් රැකිඹහන් 

වහ වඹොමු ය තිබුණත්, ඉන් 

ශ්රමිඹන් 787 වදවනක් එනේ ිනඹඹට 

96 ක් යටල් 03 ක් වහ ඳභණක් 

විවේලත ය තිබුණි. අවනක් යටල් 

වතින් රැකිඹහ ඉල්ලුභ වහ අසථහ 

ර්ධනඹ ය ළනීභ වවයහි භහභ 

විිනන් ප්රභහණත් අධහනඹ වඹොමු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 විවේල රැකිඹහ වහ ශ්රමිඹන් වඹොමු 

කිරීවේ දී රැකිඹහ වශඳවල් රැකිඹහ 

ක්වේත්ර/ ර් කිහිඳඹට ඳභණක් සීභහ 

වී තිබුුම අතය 2014, 2015 වහ 2016 

ඹන ර් රදී පිළිවලින් විවේල 

රැකිඹහ ර් 78 , 39 වහ 13 ට සීභහ වී 

තිබුණි.  

 2016 ර්වේදී භහභ වත රළබී 

තිබුුම රැකිඹහ ඇණවුේ 22 කින් රැකිඹහ 

අසථහ 3,138 ක් රළබී තිබුණ ද, ඉන් 

විවිධ රැකිඹහ වහ විභණිඹන් 820 

වදවනකු ඳභණක් විවේලත කිරීභට 

වළකි වි තිබුණි. ඒ අනු රැකිඹහ අසථහ 

2,318 ක් එනේ ිනඹඹට 74 ක් වහ 

ශ්රමිිනන් ඹළවීභට ඒජ්න්ිනඹ 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

 

  2016 ර්වේදී රැකිඹහ ර් අනු 

විවේලත වු ශ්රමි ංයහ 

විලසවල්ණඹ කිරීවේදී  ෘවසථ වේ, 

ේරු වහ ෘෂිහර්මි වේ ඹන 

නුපුහුුම අංල වවයහි ඒජ්න්ිනවේ ළඩි 

නළඹුරුක් ඳළළතී තිබුණි. ෘත්තීඹ 

සුදුසුේ හිත පුේරිනන් වේශිඹ 

රැකිඹහ වශවඳොලින් වොඹහ ළනීභට 

ප්රභහණත් ප්රර්ධන ළඩපිළිවරක් 

ඒජ්න්ිනඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි.  
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ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධනඹ  
 

ජ්නතහවේ  වඳෝණ  භට්ටභ ඉවශ නළංවීභ, 

ධිය ක්වේත්රවේ රැකිඹහ අසථහ ළඩිකිරිභ, 

විවේල විි.භඹ ඉඳළයීභ  ළඩිකිරිභ වහ  ධිය 

ප්රජ්හවේ භහජ් ආර්ථි තත්ත්ඹ නංහීයභ 

වභන්භ භහජ් ඹටිතර ඳවසුේ ළඩිදියුුම 

කිරීභ වභභ ක්වේත්රවේ අයමුණ වී තිබුණි. 

එභ අයමුණ ඉටු ය ළනීභ වහ ධීය වහ 

ජ්රජ් ේඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

එක් වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 05 ක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු ඇත.  

 ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් අභහතයහංලඹ ව 

අභහතයහංලඹ ඹටතට ළවනන 

වදඳහර්තවේන්තු, යසථහපිත 

ආඹතනඹන් වහ ංසථහන්හි විඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු විඳයේ 

කිරිභ වහ ඇළයීභ. 

  මුද්ර කිවුල් දිඹ වහ මිරිදිඹ භත්ය 

ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ වහ 

ශභනහයණඹ. 

  යජ්ඹට අඹත් ධීය ඹහත්රහ 

ශභනහයණඹ ව වභවවඹවීභ. 

  අනනය ආර්ථි රහඳඹ තුශ ධිය 

ටයුතු ංර්ධනඹ ව 

ශභනහයණඹ කිරිභ. 

 ධිය ර්භහන්තඹ වනුවන් අලය 

න අිනස ඹන්ත්රහහය, ශීත හභය ව 

වනත් ඹටිතර  ඳවසුේ පිහිටුහීයභ 

ව ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 ජී ව අජී ජ්හති ජ්රජ් ේඳත් 

ංර්ධනඹ කිරීභ. 

  ධීය ඹහත්රහ ව ධිය ආේඳන්න 

ි.සඳහදනඹ, ආනඹනඹ වහ වඵදහවළරීභ. 

 මුහුදු භත්ය හ ඇතුළු ජ්රජීවී හ 

ංර්ධනඹ ව ශභනහයණඹ. 

 භහළු වහ භහළු ආශ්රිත ි.සඳහදන වශහභ 

වහ වඵදහවළරීභ. 

 ධීය අංලවේ ඳර්වේණ ටයුතු පුළුල් 

කිරිභ වහ එභ ප්රතිපර ධීය ර්භහන්තවේ 

උන්නතිඹ වහ වඹොදහ ළනීභට අලය 

පිඹය ළනීභ. 

 නවීන විදයහත්භ ක්රභවේද ඇසුරින් 

හය ේඳත් ඳර්වේණ ටයුතු පුළුල් 

කිරීභට  ඳවසුේ ළඳයීභ. 

එභ ආඹතන විිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් 

අනහයණඹ වු විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

භත්ය වහ භත්ය නිසඳහදන ආනඹනඹ 

වහ අඳනඹනඹ 

දිිනන ටහ කී.මී. 1585  වයශ තීයඹක් 

තු වුද, දකුුම ආිනඹහනු ශහඳවේ මුළු 

භත්ය ආනඹනවඹන් ිනඹඹට 75 ට ළඩි 

දහඹත්ඹක් දයන ශ්රී රංහ දකුුම 

ආිනඹහනු ශහඳවේ ප්රධහනතභ භත්ය 

ආනඹන රු ඵට ඳත් තිබුණි. ආනඹන 

විඹදභ ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

රු.මිලිඹන 4,443 කින් වවත් ිනඹඹට 14.45 

කින් ළඩි වී තිබීභ ි.හ ශුේධ විවේල විි.භඹ 

ඉඳයීභ රු.මිලිඹන 8,370  ඍණ අඹක් 

ඵට ඳත් තිබුණි.  

ඳලසචහත් සුනහමි ළඩටවන 

ෘෂිර්භ ංර්ධනඹ වහ වු ජ්හතයන්තය 

අයමුදවල් ආධහය භත ඳලසනහත් සුනහමි 

ළඩටවන 2009 ර්වේ ආයේබ ය 

2013 වදළේඵර් 31 දිවනන් අන් කිරිභට 

වඹෝජිත තිබුණි. වභභ යහඳෘතිඹ වහ 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 31.3  

ප්රතිඳහදන ෘෂිර්භ ංර්ධනඹ වහ වු 

ජ්හතයන්තය අයමුදලින්ද, එක්ත් ජ්නඳද 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 177 

 

වඩොරර් මිලිඹන 4.79  ප්රතිඳහදන වේශිඹ 

අයමුදල්ලින්ද රඵහ දී තිබුණි. 2014 

වදළේඵර් 31 දින න විට එහි මුරය ප්රතිඹ 

රු.මිලිඹන 3,919 ක් වු යහඳෘතිඹ 2013 

වදළේඵර් 31 දින අන් ය තිබුණි. වේ 

පිළිඵ ඳරීක්හවේ දී ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

ි.රීක්ණඹ විඹ. 

 යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරිවේ මුරය 

ආඹතන වර රංහ ඵළංකු, භවජ්න 

ඵළංකු ව ග්රහමීඹ ංර්ධන ඵළංකු 

භිණන් ක්ෂුද්ර ඳරිභහණ යහඹිනන් 

වහ ණඹ ඳවසුේ රඵහ දී තිබුණි. එභ 

ණඹ මුදරට අභතය යහඹඹකු 

වීභට මුරයහධහය මුදලින් රු.4,000 ක් 

මුඳහය මිති වොටස වහ ද, 

රු.1,000 ක් විසභහ ප්ත රස භහවේ 

වොටස රඵහදීභ වහ ද අඩුය ඉතිරි 

මුදල් හභහජිඹන්ට රඵහදීවේ 

ක්රභවේදඹක් අනුභනඹ ය තිබුණි. 

එවවත් මුඳහය මිති 7 හි ිනඹලුභ 

හභහජිිනන් (2250) විසභහ ප්ත රස 

භහවේ වොටසරුන් ඵට 

ඳත්කිරිවේ අයමුණින් අයමුදල් එක් 

රැසය තිබුණත් භහවේ හිමිහරිත්ඹ 

හභහජිඹන් 7 වදවනකුට ඳභණක් සීභහ 

වී තිබුණි. 2013 ජුලි 31 දින ඉදිරිඳත් 

යන රද ප්රති හර්තහ අනු විසභහ 

ප්ත රස භහවේ වොටසරුන් 

ංයහ 1,276 ක් ඵත් මුළු ආවඹෝජ්න 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 1.28 ක් ඵත් 

දක්හ තිබුණත් වභභ හභහජිඹන් 

වහ වොටස ප්රහේධනඹ ි.කුත් ය 

වනොතිබුුම අතය භහවේ ප්රතිරහබ 

හභහජිඹන් 7 වදවනකුට ඳභණ සීභහ 

ය තිබුණි.   

 

 ක්ෂුද්ර යහඳහය ංර්ධන ළඩ ටවන 

භඟින් ආයේබ යන රද මුඳහය මිති 

ව විසභහ ප්ත රස භහවේ භළදිවත්වීභ 

භත ත්රිකුණහභරඹ, ඵරපිටිඹ වහ භහතය 

ඹන දිසත්රික්ර  සී/ සුළු ඳරිභහණ 

යහඹිනන්වේ මුඳහය 

මිතිඹකින් හභහජිඹන් තිවදවනකු 

න වේ හභහජිඹන් 09 වදවනකු වත 

ඩ හභය 9 ක් රඵහ දී තිබුණි. එභ ඩ 

හභය මුඳහය මිති විිනන් 

අධීක්ණඹ වනොකිරිභ වවේතුවන් 

මුඳහය මිතිවේ අයමුුම ත යහඳහය 

ටයුතුර වඹදවීභ වනුට අදහශ ඩ 

හභය කුලිඹට රඵහත් පුේරිනන් 

විිනන් ඔවුන්වේ අලයතහන් අනු 

ආදහඹේ උඳඹන තත්ත්ඹ ඳළතුණි. 

සුළු ඳරිභහණ යහඹිනන්වේ 

මුඳහය මිතිඹට රඵහ දී තිබුුම 

අවරවිළල්ර වභභ ළටළු ි.යහයණඹ 

කිරිභ වහ අභහතයහංලඹ භළදිවත් වීභක් 

ිනදුය වනොතිබුණි.  

 

 වභභ ක්ෂුද්ර ඳරිභහණ යහඳහය ංර්ධන 

හර්ඹ වහ ඳලසනහත් සුනහමි 

පුනරුත්ථහඳන ළඩටවන විිනන් 

රු.මිලිඹන 374.82 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

එභඟින් යහඳෘතිඹට වබහිණ න මුරය 

ආඹතන වහ මුදහවරින රද මුදල් 

ප්රභහණඹ, එභ යහඳෘති මුදල්ලින් එක් 

එක් ඵළංකු විිනන් හභහජිඹන්ට ණඹ 

රඵහදීවේ විසතය, ණඹ භත වදන රද 

ආධහය මුදල්, රඵහදුන් ංයහ ව මුදල් 

පිළිඵ විසතයද, ඵළංකු වත 

රඵහවදන රද ප්රතිඳහදන මුදල් මිති 

හභහජිඹන් වත  ේපුර්ණවඹන්භ 

රඵහ දී තිව.ද, ඉතිරිඹක් වේ නේ එභ 

මුදර වොඳභණද, ණඹ ආඳසු අඹය 

ළනීේ පිළිඵ විසතය අභහතයහංලඹ 

විිනන් යහඳෘතිඹ අහනවේ රඵහත 

යුතු වුත්, එළි. ක්රිඹහදහභඹක් 

අභහතයහංලඹ විිනන් ිනදු ය වනොතිබුණි. 

 

 දිසත්රික් වත පිහිටුන රද මුඳහය 

මිති හභහජිිනන් රඵහත් ණඹ මුදල් 

අනු ඵළංකු විිනන් ප්රදහනඹ යන රද 

මුරය ආධහයලින් එක් 

හභහජිඹකුවන් රු.4,000  මුදරක් 

මිතිර වොටස මිර දී ළනීභ ව 
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රු.1000  මුදරක් විසභහ ප්ත රස 

භහවේ වොටස මිර දී ළනීභ  දවහ 

අඩුය වන තිබුණි. නමුත් එභ මුදල් 

වඹොදහවන මුඳහය මිතිර 

හභහජිත්ඹ ව භහවේ වොටස 

මිරදී වන තිබුුම හභහජිඹන්ට 

ඔවුන්වේ වොටස භත ප්රතිරහබඹක් 

රඵහදි තිබුුම ඵ තවවුරු කිරීභට විසතය 

වල්නත ය වනොතිබුණි.    

ගයශ පුනරුත්ථහඳනඹ වහ ම්ඳත් 

කරභනහකයණ ළඩ ටවන 

භහවරෝචිත ර්වේදී වභභ ළඩටවන 

ඹටවත් වොඩනළිණලි වහ ඉදිකිරිේ ටයුතු 

වහ ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ වත රු.මිලිඹන 50 ක් 

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය එභ 

ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 26 ක් ධීය වහ 

ජ්රජ් ේඳත් වදඳහර්තවේන්තු වත රඵහ දී 

තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 16.10 ක් ඳේඵර 

භත්ය අබ්රජ්නන භධයසථහනඹ ඉදිකිරීභ 

වහ ජ්හති ජ්රජීවි හ ංර්ධන 

අධිහරිඹ වත වහ තිබුණි. එභ අධිහරිඹ 

විිනන් රු.මිලිඹන 15.97 ක් ළඹ ය 

තිබුණත්, එභ විඹදභට අදහශ වොන්ත්රහත් 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 15.00 ක් වී තිබුණි. 

වොන්ත්රහත් ටිනහභ රු.969,060 කින් 

ඉක්භහ වවීේ කිරිභට අදහශ වතොයතුරු 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  වභභ 

වොන්ත්රහත්තු වහ යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ 5.4.4(i) 

භහර්වෝඳවේලඹ ප්රහය අත්තිහයේ 

වවීේ සුයක්ණඹක් භත ිනඹඹට 20  

උඳරිභඹ ළඩ ආයේබ කිරීවේ  අත්තිහයේ 

වවිඹ වළකි වුත්, වොන්ත්රහත් 

ටිනහවභන් ිනඹඹට 43 ක් ව රු.මිලිඹන 

7.37  අත්තිහයේ වහ තිබුණි. 2017 ජුලි 

31 දින න විටත් ළඩ අන් කිරිවේ 

වතිඹක් යහඳෘති ඉංජීවන්රුයඹහ විිනන් 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. ශපු ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ වහ ධීය වදඳහර්තවේන්තු 

වත රඵහ දී තිබුුම ප්රතිඳහදනලින් 

යහඳෘතිඹට අදහශ හර්ඹඹක් වනොන 

වනත් හර්ඹඹන් වහ රු.මිලිඹන 2.96 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. යහඳෘතිවේ හර්ඹඹන් 

ඉටුකිරිභ වහ ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ විිනන් වේඵන්වතොට 

දිසත්රික් වල්ේ වත රු.මිලිඹන 1.70  

ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිබුුම අතය බහණ්ඩහහය 

ඳරිණ මුද්රිත ටවන් අනු එභ 

ප්රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 3.30 කින් ඉක්භහ 

රු.මිලිඹන 5.00 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

මිරිදිඹ ජරහලර ගනොමිගල් භත්ය 

ඳළටවුන් තළන්ඳත් රීරිභ 

මිරිදිඹ භත්ය ි.සඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 

වනුවන් මිරිදිඹ ජ්රහලර වනොමිවල් 

භත්ය ඳළටේ තළන්ඳත් කිරිභ වහ 2012 

ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන140  ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම 

අතය ඉන් රු.මිලිඹන 123.3 ක් උඳවඹෝජ්නඹ 

ය තිබුණි. එභ උඳවඹෝජ්නඹන් ලින් 

අවප්ත ක්ෂිත ඉරක්ඹන් රහ ය ත් ඵ වහ 

ඒ පිළිඵ ඳසුවිඳයේ කිරීභක් ිනදු ය 

වනොතිබුණි.වේ ි.හ 2014 ර්වේ රඵහ 

ත් භත්ය ි.සඳහදනඹට හවප්ත ක් 2016 

ර්වේ භත්ය ි.සඳහදනඹ  වභට්රික් වටොන් 

1,820 කින් අඩු වී තිබුණි. 

ධීය ප්රජහ ඵර ගළන්වීගම් ළඩටවන 

ධීය ප්රජ්හ ඵර ළන්වීවේ ළඩටවන 

ඹටවත් දිසත්රික් වල්ේ හර්ඹහර වත 

රු.මිලිඹන 91.85  ප්රතිඳහදන රඵහ දී  

තිබුුම අතය භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විට ඉන් රු.මිලිඹන 74.32 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. වභභ ළඩටවන ඹටවත් 

වේඵන්වතොට දිසත්රික් වල්ේ වත 

රු.මිලිඹන 5.43  ප්රතිඳහදන රඵහ දී 

තිබුණත්, එභිණන් ශ උඳවඹෝජ්නඹන් 

පිළිඵ වතොයතුරු විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. එවභන්භ වේඵන්වතොට 

දිසත්රික්වේ ධීය ප්රජ්හ ඵර ළන්වීභ වහ 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් වදඳහර්තවේන්තු 
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වත රඵහ දී තිබුුම රු.මිලිඹන 4.39  

ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 1.92 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි.  2016 ර්වේ දී 

රු.මිලිඹන 44.95 ක් ළඹ ය මිරිදිඹ ධීය 

වඹදවුේ මිරදී වන තිබුණත් එභ බහණ්ඩ 

ධීයිනන් අතය වඵදහ දුන් ඵට හක්ෂි 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

තංල්ර ධීයඹන්ට වඵදහදීභ වහ දළල් 

990 ක් මිර දී ළනීභට රු.මිලිඹන 2.27  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය එභ ආේඳන්න 

ධීයඹන් අතය වඵදහදුන් ඵ තවවුරු කිරීභට 

ප්රභහණත් හක්ෂි ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

අන්තර්ජහර වහ ඳරිගණක ඳේධතිඹ 

ධීය අභහතයහංලවේ ිනඹලු ටයුතු ඳරිණ 

ජ්හර ත කිරිභ වහ එක් එක් ි.රධහරිඹහවේ 

හර්ඹහධනඹ භළනීභට වහ ඳරීක්හ ශ 

වළකි න ඳරිදි අන්තර්ජ්හර ත ඳරිණ 

ඳේධතිඹක් සථහපිත කිරිභ වහ යජ්වේ 

ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේලලින් ඵළවළය 

රු.මිලිඹන 5.65 ට ආඹතනඹක් භඟ 

ිණවිසුභට එශම තිබුණි. වභභ උඳක්රභ 

ළරළසභ ක්රිඹඹහත්භ කිරීභ වහ 2012 

ර්වේදී රු. මිලිඹන 3.65 ක් ව 2014 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 8.00 ක් ලවඹන් 

එතු රු. මිලිඹන 11.65 ක් ළඹය 

තිබුණත්, 2017 ර්ඹ න විටත් එළි. 

ඳරිණ ඳේධතිඹක් ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. 

ළක් භඟ ගභක් ළඩ ටවන 

“ළක් භඟ භක්”  ළඩටවන ඹටවත් 

ඵළඳි ළ භ තුශ ධීය ප්රජ්හ ලහරහක් 

ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 1.49 ක් ළඹය 

ධීය ප්රජ්හ ලහරහක් ඉදිය තිබුණි. 

යහඳෘතිවේ අයමුණ ධීය ජ්නතහ නඟහ 

ිනටුවීභ වුද, එභ ප්රවේලඹ ධීය ඳවුල් ඳදිංචි 

ප්රවේලඹක් වනොන ඵ අනහයණඹ විඹ. 

එවභන්භ වබීභ ිනවභන්ති  දළමීභට 

රු.147,960 ක් වොවි ංවිධහනඹට වහ 

තිබුණත්, වබීභ ඉරි තරහ ඳළුදු වී තිබුුම 

අතය වබීභ ඉදිකිරිවේ හර්ඹ ි.ින 

ප්රමිතිඹට අනුකර ිනදු ය වන 

වනොතිබුණි.  

භහර්ග ංර්ධන යහඳෘති තුනක් 

ඉදිරීරිභ 

ධීය අභහතයහංලවේ ප්රතිඳහදන ඹටවත් 

තංල්ර වහ අේඵරන්වතොට ප්රහවේශිඹ 

වල්ේ හර්ඹහර විිනන් භහර් ංර්ධන 

යහඳෘති තුන ඉදිකිරිේ ටයුතු ි.ඹමිත 

ඳරිදි ඉටු ය වනොතිබුණි. එභ යහඳෘති 

පිළිඵ ිනදු ශ වබෞති ඳරීක්ණරදී 

ඉටු වනොශ හර්ඹඹන් වනුවන් එතු 

රු.මිලිඹන 2.1 ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි. 

ධීය යහඹ නළංුවයම් ගඳොශල් 

ගතොටුඳර ංර්ධන වහ 

ප්රතිංසකයණඹ රීරිභ 

ශභළටිඹ ධීය යහඹ ඉදිකිරිභ 2014 ජුලි 09 

දින ළඩ ආයේබ ය 2016 ජුලි 08 දින ළඩ 

අන් කිරිභට ිණවිසුභ අනු එඟ වී 

තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට රු. 

මිලිඹන 660.25 ක් ළඹ ය තිබුණත්, එහි 

වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 70 ක් වී තිබුණි.  

ිනහර නළංගුයේ වතොටුවඳොර ඉදිකිරීවේ 

ටයුතු 2014 ළප්ත තළේඵර් භහවේදී 

ආයේබය රු.මිලිඹන 83.4 ක් ළඹ ය 

තිබුුම අතය, 2014 ඔක්වතෝඵර් 23 දින න 

විට එභ හර්ඹඹ නතහ  තිබුණි. 

වජ විවිධත්ඹ ආයක්හ න ඳරිදි 

ජරජීවී ගහ ව ජරජීවී ගහ 

ගභගවයුම්  

2006 අං 23 දයන ශ්රී රංහ ජ්හති ජ්රජීවී 

හ ංර්ධන අධිහරිඹ (ංවලෝධන) 

ඳනත භිණන්  ංවලෝධනඹ යන රද 1998 

අං 53  දයන ශ්රී රංහ ජ්හති ජ්රජීවී හ 

ංර්ධන අධිහරී ඳනවත් 11 ළි. 

න්තිඹ ප්රහය ෛජ් විවිධත්ඹ 

ආයක්හ න ඳරිදි ජ්රජීවී හ ව ජ්රජීවී 

හ වභවවයුේ කිරීභ ශ්රී රංහ ජ්හති 
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ජ්රජීවී හ ංර්ධන අධිහරිවේ ප්රධහන 

ර්තයඹක් වී තිබුණි.  ඒ වහ වඹොදහනු 

රඵන ජ්රජ් ේඳත් වහ ි.තය ව හීයන 

ජ්රහලඹන්හි හ ඳදනේ යත් ධීය 

ර්භහන්තඹ ශභනහයණඹ කිරීභ, 

ංයක්ණඹ කිරීභ ව ළඩිදියුුම කිරීභ 

වහ ව ළරළසුේ වහ ඳරිය හිතහමී හ 

ළඩටවන් සය ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

ටයුතු භහවරෝචිත ර්වේදී අධිහරිඹ 

විිනන් ිනදුය වනොතිබුණි. 

මිරිදිඹ ජරහලර භත්ය ඇගිල්රන් 

තළන්ඳත් රීමභ 

ශ්රී රංහ ජ්හති ජ්රජීවී හ ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් මිරිදිඹ ජ්රහලර භත්ය 

ඇිණල්රන් තළන්ඳත් කිරීභ 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී මිලිඹන 12.6 

කින් ළඩි ය තිබණි. අධිහරිඹ විිනන් 

භත්ය ඇිණල්රන් තළන්ඳත් කිරීභ තුළින් 

රඵහන්නහ ප්රතිඹ (ඳසු අසළන්න) භළනීභ 

වහ ළඩිදියුුම කිරීභ වහ මීක්ණ වහ 

ඳර්වේණ ිනදුය වනොතිබුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් යජ්වේ එභ ඳර්වේණ වහ 

ංර්ධන ආඹතනඹ න ජ්රජ් ේඳත් 

ඳර්වේණ වහ ංර්ධන ි.වඹෝජිතහඹතනඹ 

භිණන් භත්ය ි.සඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ 

යළනීභ දවහ උඳවදස රඵහදීභ වහ 

ඳර්වේණ ිනදුය වන වනොතිබුණි. 

භත්ය ඇගිල්රන් නිසඳහදනඹ 

2014 ර්වේදී භත්ය ඇිණල්රන් 

ි.සඳහදනඹ මිලිඹන 40.98 ක් වී තිබුම 

අතය, මිරිදිඹ ධීය වහ ජ්රජීවී හ 

ි.සඳහදනඹ වභ.වටො. 70,600 ක් වී තිබුණි. 

2014 ර්ඹ වහ ළදීවේදී භහවරෝචිත 

ර්වේ භත්ය ඇිණල්රන් ි.සඳහදනඹ 

මිලිඹන 25.49 කින් ළඩිවී තිබුණද, භත්ය 

ි.සඳහදන වභ.වටො. 67,480 දක්හ අඩුවී 

තිබුණි. 2014 ර්ඹට හවප්ත ක් 2015 වහ 

2016 ර්ර මිරිදිඹ ජ්රජීවී හ 

ි.සඳහදනඹ පිළිවලින් වභ.වටො. 10,390 

කින් වහ වභ.වටො. 3,120 කින් අඩුවී තිබුණි. 

මිරිදිඹ ජ්රහලර භත්ය ඇිණල්රන් 

තළන්ඳත් කිරීභ තුළින් භත්ය ි.සඳහදනඹ 

ළඩිවීවේ ඉරක් ණනඹ ය වනොතිබුණි. 

මිරිදිඹ භත්ය ි.සඳහදනඹ වහ ඳහරිවබෝජ්නඹ 

ළඩි දියුුම කිරීභ ව ධීය ජ්නතහවේ 

රැකිඹහ අසථහ ඇති ය ළනීභ වහ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඹන අයමුණද 

අලයතහඹට අනු ශ්රී රංහ ජ්හති ජ්රජීවී 

හ ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් ඉටු ය 

වනොතිබුණි. 

භත්ය නිසඳහදනඹ ව ඳරිගබ ජනඹ 

ළඩි දියුණු රීමභ 
 
ශ්රී රංහ ජ්හති ජ්රජීවී හ ංර්ධන 

අධිහරිවේ  ප්රධහන අයමුණක් න  යටතුර 

භත්ය ි.සඳහදනඹ වහ ඳරිවබෝජ්නඹ ළඩි 

දියුුම කිරීවේ අයමුණින් මිරිදිඹ, කිවුල්දිඹ, 

වයශඵඩ වහ මු්රීඹ ජ්රජීවී හ 

ළඩිදියුුම කිරීභ වහ එභඟින් රැකිඹහ අසථහ  

ඇති කිරීභ වහ ප්රර්ධනඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටුය ළනීභ වහ  

2011, 2012, 2013  ව 2014 ඹන ර්ර 

දිවිනළගුභ ණඹ වඹෝජ්නහ ක්රභඹ භිණන් 

ප්රතිරහබ්රූන් 6,450 ක් වහ රු.මිලිඹන 

229.04 ක් රඵහදී තිබුණි. ඒ වහ ප්රතිරහබ්රූන් 

වතෝයහළනීවේදී ඒ ඒ ප්රවේලර ජ්ර හිඟඹ 

පිළිඵ අධහනඹ වඹොමු වනොකිරීභ, 

ප්රතිරහබ්රූන්ට  භත්ය ඳළටවුන් රඵහළනීවේ 

ළටළු ඳළතීභ, ප්රතිරහබ්රූන් ි.ින ඳරිදි පුහුුම 

වනොකිරීභ, යහඳෘති හිමිඹන්වේ ග්රහමීඹ වවෝ  

දිසත්රික් ංවිධහනඹක් ක්රිඹහත්භ වනොවීභ 

ඹන වවේතු ි.හ එභ ළඩටවන අහර්ථ වී 

තිබුණි.  

ගෘව ආර්ථික ඒකක දල රක්ගේ 

ජහතික යහඳහයඹ 

ශ්රී රංහ ජ්හති ජ්රජීවී හ ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් දිවිනළගුභ නක්රීඹ අයමුදරක් 

වර ඳත්හවන ඹහභ වහ යහඳෘතිඹ 

අයමහ භහ 6  වන හරඹකින් ඳසු 
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හරි 10 කින් ර් 2 ක් තුශ ිනඹඹට 50 ක් 

ආඳසු අඹය ළනීභට ප්රතිරහබ්රූන් භ 

ිණවිසුේ තවී තිබුණි. නමුත් ආඳසු 

අඹයළනීේ වහ ක්රභවේද වදුන්හ දී 

තිබුණද, ජ්රජීවී හ ංර්ධන අධිහරිඹ 

විිනන් ි.කුත් ශ වඳොදු උඳවදස භහරහ  

අනුභනඹ  වනොකිරීභ, විධිභත් හරි 

මුදල් අඹකිරීවේ ක්රභවේද  ක්රිඹහත්භ 

වනොකිරීභ, භත්ය අසළන්න ළඩිවීභ 

පිළිඵ මීක්ණ දත්ත අධිහරිඹ තු 

වනොතිබීභ, යහඳෘතිඹ ේඵන්ධ ඳසු විඳයේ 

ටයුතු ිනදු වනොකිරීභ වවේතුවොට වන දිවි 

නළගුභ නක්රීඹ අයමුදර භිණන් ඳවුවල් 

ආර්ථිඹ ව වඳෝණඹ ළඩි දියුුම යන 

ෘව ආර්ථි ඒ දල රක්වේ ජ්හති 

යහඳහයඹ හර්ථ ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. 

ගේක්කඹහ භසුන් අභිජනනඹ රීමභ 

පිළිඵ තහක්ණඹ ළඩි දියුණු රීමභ 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකුවන් රද 

රු.මිලිඹන 3.87 ක් ව මුදරක් ආවඹෝජ්නඹ 

ය 2005 ළප්ත තළේඵර් 28 දින ජ්රජීවී හ 

ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් වඳෞේලි 

භහභක් භඟ වේක්ඹහ භසුන් 

අබ්රජ්නනඹ කිරීභ පිළිඵ තහක්ණඹ ළඩි 

දියුුම කිරීවේ යහඳෘතිඹක් ආයේබ ය 

තිබුණි.  අධිහරිඹ වහ වඳෞේලි භහභ 

අතය ඇතිව ිණවිසුභ අනු එහි වභවවයුේ 

ටයුතු  ආයේබ ය ර් 02 ට ඳසු  ර් 

05 ක් තුශ මුළු මුදරභ භහභ විිනන් 

අධිහරිඹට වවිඹ යුතු වුත්,  2008 

වදළේඵර් 24 දින ිනට  වභවවයුේ ටයුතු 

ආයේබ ශ යහඳෘතිවඹන් 2016 වදළේඵර් 

31  දින න විට  2015 ර්වේ රඵහ දුන් 

මුදලින් රු.මිලිඹන 3.18 ක් අඹය ළනීභට 

ශ්රී රංහ ජ්හති ජ්රජීවී හ ංර්ධන 

අධිහරිඹ අවඳොවවොත් වී  වනොතිබුණි.  

 

මිරිදිඹ ජරහලර භත්ය අසන්න 

ම්ඵන්ධ ඳමක්ණ ඳළළත්වීභ 

1981 අං 54 දයන ජ්හති ජ්රජ් ේඳත් 

ඳර්වේණ වහ ංර්ධන ි.වඹෝජිතහඹතන 

ඳනතට අනු ඳර්වේණ ටයුතු ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ ව එභ හර්ඹඹන්ර ි.ඹළලුනු 

ආඹතනර ටයුතු ේඵන්ධීයණඹ 

කිරීභ, පුහුුම රඵහදීභ, ි.වඹෝජිතහඹතනවේ 

අයමුණක් වී තිබුණි. නමුත් මිරිදිඹ ජ්රහලර 

භත්ය අසනු ප්රර්ධනඹ කිරීභ පිළිඵ වහ 

ඳසු අසනු ප්රර්ධනඹ පිළිඵ මීක්ණ වහ 

ඳර්වේණ ිනදුය උඳවදස ි.කුත් කිරීභ 

ළි. ප්රධහන අයමුුම ත හර්ඹඹන් 

ි.වඹෝජිතහඹතනඹ විිනන් ිනදු ය 

වනොතිබුණි. තද, ඉන් ජ්රජ් ේඳත් 

වඳුනහළනීභ තක්වේරු කිරීභ, 

ශභනහයණ ව ංර්ධනඹට අදහශ 

ටයුතු වහ උඳවදස, විවලේඥ දළනුභ 

ළඳයීභ වහ ේඵන්ධීයණඹ ඹන අයමුුම 

ඉටුයළනීභ වහ ි.වඹෝජිතහඹතනවේ 

අධහනඹ වඹොමු කිරීභ අභ භට්ටභ 

ඳළළතුණි.  

භත්ය ඳළළත්භ ම්ඵන්ධගඹන් වජ 

විවිධහත්භක කරුණු වඳුනහගළනීභ 

2015 ර්ඹ වහ ව ජ්හති ජ්රජ් ේඳත් 

ඳර්වේණ වහ ංර්ධන 

ි.වඹෝජිතහඹතනවේ හර්ඹහධන හර්තහ 

අනු භන්නහයභ වහ ි.රහවේලි  ප්රවේලර 

භත්ය ඳළළත්භ ේඵන්ධවඹන් ෛජ් 

විවිධහත්භ රුුම වඳුනහළනීභ වහ 

තක්වේරු කිරීවේ යහඳෘතිඹ වහ 

රු.මිලිඹනඹ ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණත්,ඉන් රු.884,292 ක් ළඹය තිබණි. 

නමුත් එකී යහඳෘතිවේ ප්රධහන ක්රිඹහහයේ 

ව ඳරිය ඳේධතිඹ ේඵන්ධ ිනතිඹභක් 

ි.ර්භහණඹ කිරීභ වහ ෛජ් විවිධත් රුුම 

පිළිඵ වඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ඉටුය 

වනොතිබුණි. ල්පිටිඹ ප්රවේලවේ මුහුදු 

ළසඵෆන් අබ්රජ්නන භධයසථහන වහ 

යහප්ත තිඹ ේඵන්ධවඹන් විවලේ අසථහ  
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වඳුනහළනීභ ේඵන්ධවඹන් ව යහඳෘතිඹ 

වහ රු. 600,000 ප්රතිඳහදන රහ තිබුණද 

ඉන් රු.250,131 ක් ළඹය දත්ත රැසකිරීභ 

ඳභණක් ිනදුය තිබුණි.  

ගයශහන්න කරහඳගේ ඳර්ගේණ 

කටඹතු 

වයශහන්න ශහඳවේ ඳර්වේණ ටයුතු 

වහ 2012 ර්වේදී රු.මිලිඹන 15.69 ක් 

ළඹය ඉදිය තිබ “තයණි” ඹහත්රහ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් අදහශ 

හර්ඹඹ වහ බහවිතහ ය වනොතිබුණි. 

2014 වනොළේඵර් 12 දින ඳළති වඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ හය බහවේදී අදහශ නළ 

විකිීමභට ටයුතු යන වරට ි.වඹෝ 

ය තිබුණද, 2016 අවෝසතු 04 දින න 

විටත් එඹ විකුණහ වනොතිබුණි. තද වභභ 

ඹහත්රහ  ඉදිශ දිනවේ ිනට  භහවරෝචිත 

ර්වේ අහනඹ දක්හ ඹහත්රහවේ ි.යුතු 

ි.රධහරීන්වේ ළටුප්ත , අතිහර  දීභනහ වහ 

ආයක් ටයුතු වනුවන් රු.මිලිඹන 

8.07 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ධීය යහඹන්ර ගභගවයුම් අරහබඹන්  

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ ව ධීය යහඹන් 21 න් යහඹ 15 

ක්භ භහවරෝචිත ර්වේදී රු.මිලිඹන 

170.74  වභවවයුේ අරහබ රඵහ තිබණි. 

එභ යහඹඹන් ිනඹල්රභ ඉකුත් ර්වේදීද 

අරහබ රඵහ තිබුණි. පුයහණළල්ර , 

කුඩහළල්ර , වරහත , තංල්ර වහ 

ි.ල්ළල්ර  ධීය යහඹන්හි  වභවවයුේ 

අරහබඹ  ඳසුිණඹ ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්වේදී  පිළිවලින් ිනඹඹට 

104, ිනඹඹට 328 , ිනඹඹට 35 , ිනඹඹට 18 ක් 

වහ ිනඹඹට 10 කින් ළඩිවී තිබුණි. අරහබ 

රඵන යහඹන්ර අරහබ රළබීභට වවේතන් 

අධයඹනඹ ය රහබ රඵන තත්ත්ඹට 

වන ඒභ වවෝ අරහබ අඩුය ළනීභ වහ 

රහබඹ අඩුවමින් ඳතින යහඹන්ර එඹ 

ළඩිය ළනීභ වහ තයුතු  ක්රිඹහභහර්  

වඳුනහවන ඒ වහ අලය ක්රිඹහභහර්  

ළනීභට ශභනහයණ වේ අධහනඹ 

වඹොමුවී වනොතිබුණි. 
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ගෞිය වහ  ගඳ ණඹ   

 
යවටහි සීඝ්ර ආර්ථි ංර්ධනඹක් 

වනුවන් දහඹ න ි.වයෝගීභත් 

ජ්නතහක් බිහිකිරීභ උවදහ ප්රතිඳත්ති, 

උඳහඹභහර් වහ ංර්ධන ක්රිඹහහයේ 

ේඳහදනඹ තුළින් ගුණහත්භ වෞය 

වේහක් තවවුරු කිරීභ වභභ ක්වේත්රවඹන් 

අවප්ත ක්ෂිත අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුණ 

ඉටු ය ළනීභ වහ ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 

 වෞය අංලඹ වහ ප්රතිඳත්ති 

ේඳහදනඹ කිරීභ. 

 වෞය වේහ රඵහදීභ වහ ප්රමිතින් වහ 

නීති,රීති ේඳහදනඹ කිරිභ. 

 භහන ේඳත් ංර්ධනඹ. 

 ශභනහයණඹ,  ළරළසුේයණඹ ව 

ඳේධති ංර්ධනඹ. 

 ේඳත් වඵදහ වළරීභ, ළඩටවන් වහ 

යහඳෘතීන් වභවවඹවීභ, අධීක්ණඹ වහ 

ඇළයීභ. 

  ප්රධහන වයෝවල් ඳරිඳහරනඹ. 

 වඳෞේලි වෞය ආඹතන ි.ඹහභනඹ 

වහ අධීක්ණඹ. 

 ජ්හති වෞය වහ වඳෝණ ළඩිදියුුම 

කිරීභ වහ ළඩටවන් ේඳහදනඹ වහ 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 වෞය අංලවේ ඳර්වේණ අසථහ 

පුළුල් කිරීභ 

 

වෞය, වඳෝණ වහ වේශීඹ ෛදය 

අභහතයහංලඹ, ඒ ඹටවත් න 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 07 කින් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ ශ යුතු තිබුණි. එභ 

ආඹතන විිනන් එභ හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීවේදී 

ිනදු ය තිබුුම නුවදනු පිළිඵ 

අනහයණඹ ව විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

ප්රතිඳහදන ඌන උඳගඹ ජනඹ  

 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු වහ ඳරිපුය 

ඇසතවේන්තු වන්කිරිේ භඟින් වෞය, 

වඳෝණ වහ වේශීඹ ෛදය අභහතයහංලඹ 

වත භහවරෝචිත ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 

177,059  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට එභ 

ප්රතිඳහදනවඹන් රු.මිලිඹන 134,780 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. ඒ අනු 

රු.මිලිඹන 42,279 ක් වවත් ශුේධ 

ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 24  ප්රතිඳහදන ඉතිරි 

වී තිබුණි.  

 

භහවරෝචිත ර්ඹ වනුවන් රහ 

තිබුුම මුළු ශුේධ ප්රතිඳහදනවඹන් වෞය, 

වඳෝණ වහ වේශීඹ ෛදය අභහතයහංලඹට 

අදහශ වනොන විඹදභක් ව යජ්වේ ඉඩේ වහ 

වොඩනළිණලි අත්ඳත්ය ළනීවේ ප්රහේධන 

පිරිළඹ  (Capital Carrying Cost of 

Government Lands and Buildings) 

වනුවන් පුනයහර්තන ළඹ විඹඹක් 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 17,878  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණත්, එභ ප්රතිඳහදනවඹන් කිිනදු 

උඳවඹෝජ්නඹක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 

   

යහජකහරි  ඵරතර ඉක්භහ ඳත්රීමම්, 

භහරුරීමම් වහ ළඩ තවනම් රීමම් සිදු 

රීමභ 

 

වෞය, වඳෝණ වහ වේශීඹ ෛදය 

අභහතයහංලඹ වහ වෞය වේහ 

වදඳහර්තවේන්තු ඒහඵේධ යමින් 

ප්රතිංවිධහනඹ කිරීභට 2001 ජුි. 21 දින 

අභහතය භණ්ඩරඹ තීයණඹ ය තිබුුම අතය 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ  57 න යසථහ 

අනු යහජ්ය වේහ වොමින් බහවේ ඵරඹ 

වඵදහ වරිමින්  යජ්වේ ි.රධහරීන් ඳත් කිරීේ, 
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උස කිරීේ, භහරු කිරීේ වහ විනඹ ඳහරන 

ඵරතර වදඳහර්තවේන්තු ප්රධහි.ඹහ වත 

ඳයහ දී තිබුණි. වදඳහර්තවේන්තු ප්රධහි.ඹහ 

වෞය අභහතයහංලවේ වල්ේ ඵට යහජ්ය 

වේහ වොමින් බහ 2013 ඔක්වතෝඵර් 

24 දින තීයණඹ ය තිබුණි. නමුත්  වෞය 

වේහ අධයක් ජ්නයහල් ඇතුළු  ි.රධහරීන් 

කිහිඳ වදවනකු විිනන්  ඉවත වන්  

විධිවිධහනරට ඳටවළි. තභ යහජ්හරී 

ඵරතර ඉක්භහ අසථහ 09 දී ඳත්වීේ,  

භහරුකිරීේ,  උස කිරීේ,  විනඹ ි.වඹෝ 

රඵහදීේ වහ නළත වේවේ පිහිටුවීේ ිනදුය 

තිබුණි. 

කහර්ඹ භණ්ඩර පුයේඳහඩු  

 

ෛදය ි.රධහරී පුයප්ත ඳහඩු වවේතුවන්, 

දිසත්රික් 10 ට අඹත් ප්රහථමි ත්හය 

ඒ 15 ක් වහ ප්රහවේශීඹ වයෝවල් 04 ක් 

හ දභහ තිබුණි.  

 

ළඩිපුය ගගව න්නිගේදන දීභනහ 

 

යජ්වේ  ි.රධහරීන්ට න්ි.වේදන ඳවසුේ 

ළඳයීභ භළවඹන් ව 2014 වදළේඵර් 30 

දිනළති අං 03/2014 දයන වහ 2015 භහර්තු 

10 දිනළති අං 03/2014 (1) දයන යහජ්ය 

මුදල් නක්රවල්රට වහ  2015 ළප්ත තළේඵර්  

10 දිනළති අං  එන්පීසී/9/1/30-17 දයන 

ජ්හති  ළටුප්ත   වොමින්   බහවේ  

වල්ේවේ ලිපි වඹහි උඳවදසරට 

ඳටවළි., ෛදය වේවේ II වශ්රේණිවේ වහ 

ප්රහථමි වශ්රේණිවේ ෛදයරුන්ට 

න්ි.වේදන දීභනහ ලවඹන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ වහ ඉකුත් ර්ඹ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 411 ක්  ළඩිපුය වහ තිබුණි.  

 

ගිවිසුම් කඩවීගභන් යජඹට අඹවිඹ යුතු 

දාදල් අඹකය ගගන ගනොතිබීභ 

 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට ඳලසනහත් උඳහධි 

අධයඹන ටයුතු වහ ළටුප්ත  හිත ි.හඩු 

භත විවේලත වීවභන් වහ රැකිඹහ වහ 

ළටුප්ත  යහිත ි.හඩු භත විවේලත වීවභන් 

ඳසු නළත වේඹට හර්තහ වනොකිරීභ වවෝ 

අි.හර්ඹ වේහ හරඹ යජ්ඹට වේඹ 

වනොකිරීභ ි.හ එශම තිබුුම ිණවිසුේ ප්රහය 

අදහශ  ෛදයරුන්වන් රු.මිලිඹන 62.71 

ක් අඹ ශ යුතු තිබුණි. ඉන් 

ෛදයරුන්වේ ර්තභහන ලිපිනඹන් 

වොඹහ ළි.භට වනොවළකිවීභ ි.හ 

රු.මිලිඹන 22.57 ක් ද,  අඹවිඹ යුතු 

ටිනහේ අඩුවන් ණනඹ කිරීභ ි.හ 

රු.මිලිඹන 4.35 ක්  අඹය ළනීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි.  

 

අනහර්ථික ව විගේල ගභන් විඹදම් 

 

ආඹතන ංග්රවවේ XV ඳරිච්වේදවේ 11:1 

න්තිඹ ප්රහය විවේල භන්රදී ිනඹළුභ 

ි.රධහරීන් පිරිභළසුේ ඳන්තිවඹහි භන් 

ශයුතු වුද, අසථහ 06 දී ි.රධහරීන් 

වදවදවනකු යහඳහරි ඳන්තිවඹහි භන් 

ය තිබීභ ි.හ යජ්වේ මුදලින් රු.මිලිඹන 

1.58  අතිවර් විඹදභක් ය තිබුණි.  

වදය ළඳයුම් මිශදී ගළනීභ 

 

ඖධ ට්වටෝරු භහවරෝනන මිටුවේ 

ි.ර්වේලඹකින් වතොය කිිනභ ෛදය 

ළඳයීභක් මිරදී වනොත යුතු ඵ අභහතය 

භණ්ඩරඹ තීයණඹ ය තිබුණත්, බහවිතවේ 

ඳතින ෛදය ළඳයීේ අිනතභ 16,988 ක් 

අතුරින් අිනතභ 4,619 ක් වවත් ිනඹඹට 27 

ක් එභ මිටු අනුභළතිවඹන් වතොය මිරදී 

වන තිබුණි. 

 

විධිභත් කහර ටවනක් අනු ඖධ 

ඇණවුම් ගනොරීමභ  

 

ෛදය ළඳයීේ අංලඹ විිනන් 

ඇසතවේන්තුත අිනතභ මිරදී ළනීභ වහ 

භහ 11  ළඳයුේ හරඹක් හිත යහජ්ය 

ඖධ නීතිත ංසථහ වත ඇණවුේ 
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ි.කුත් කිරීභ ප්රතිඳත්තිඹ වී තිබුණි. 

ප්රභහදඹකින් වතොය ෛදය ළඳයීේ කිරීභට 

යහජ්ය ඖධ නීතිත ංසථහ අවඳොවවොත් 

වී  තිබුණි. 2016 ර්ඹට අදහශ ෛදය 

ළඳයීේර  මුළු ඇණවුේ අිනතභ ංයහ 

8,384 ක් ව අතය, ඉන් ඇණවුේ අිනතභ 

5,178 ක් වවත් ිනඹඹට 62 ක් ි.ඹමිත 

හරඹ තුශදී යහජ්ය ඖධ නීතිත ංසථහ 

විිනන් ඳඹහ වනොතිබුණි. වභභ ප්රභහදඹ 

වවේතුවන් ෆභ ර්ඹදීභ ඉතහ විලහර 

පිරිළඹක් හිත ෛදය ළඳයීේ වේශීඹ 

වශඳලින් මිරදී වන තිබුණි.  

භහවරෝචිත ර්වේදී ඳභණක් වේශීඹ 

වශඳලින් මිරදී වන තිබුුම ෛදය 

ළඳයීේර මුළු පිරිළඹ රු.මිලිඹන 8,292 ක් 

වී තිබුණි. එඹ ඉකුත් ර්ඹ භඟ ළඳීවේදී  

ිනඹඹට 192  ළඩිවීභක් විඹ. ෛදය 

ළඳයීේ වේශීඹ වශඳලින් මිරදී ළනීභට 

ිනදුවීභ වවේතුවන් 2007 ර්වේ ිනට  2016 

ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශදී  රු.මිලිඹන 5,166  

 අතිවර් විඹදභක් ය තිබුණි.   

 

වදය ළඳයීම් තත්ත් ඳමක්ණඹ 

වහ ගඹොදා ගනොරීමභ  

 

යහජ්ය ඖධ නීතිත ංසථහ භඟින් වවෝ 

වේශීඹ වශඳලින් මිරදී න්නහ  ිනඹළුභ 

ෛදය ළඳයීේර ි.ඹළඳිඹක්  තත්ත් 

ඳරීක්ණඹ වහ වඹොමු කිරීවේ 

ක්රභවේදඹක් වනොතිබුණි. ෛදය 

ළඳයීේර තත්ත්ඹ පිළිඵ ඳසුහීයන 

අවිි.ලසචිතතහ ඇති ව අසථහරදී ඳභණක් 

ඒහ තත්ත් ඳරීක්ණ වහ වඹොමුය 

තිබුණි.  

 

තත්ත් ඳමක්ණ වහ ප්රභහණත් 

ඳවසුකම් ගනොතිබීභ 

    

ෛදය ළඳයීේර තත්ත්ඹ ඳරීක්හ කිරීභ 

වහ පිහිටුහ තිබුුම ජ්හති ඖධ තත්ත් 

ආයක්ණ යහඹනහහයඹ වහ ප්රභහණත් 

යහඹනහහය ඳවසුේ සථහපිත ය ළනීභට 

වහ ප්රභහණත් හර්ඹ භණ්ඩරඹක් ඵහ 

ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. ඳරීක්ණ 

ටයුතු අන් ය හර්තහ ි.කුත් කිරීවේ 

ප්රභහදඹ වවේතුවන්,  නළත බහවිතඹට සුදුසු 

වුත්, පිරිළඹ රු.මිලිඹන 5.16 ක් ව ෛදය 

ළඳයීේ අිනතභ 07 ක් ල් ඉකුත් වී තිබුුම 

ඵ භහවරෝචිත ර්වේදී  ඳරීක්ණ 

අිනතභ 23 ක් පිළිඵ ිනදු යන රද ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්හදී තවවුරු විඹ. 

තත්ත්ගඹන් අභත් වදය ළඳයීම් 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී තත්ත්වඹන් 

අභත් බහවිතවඹන් ඉත් ශ (withdraw)  

ෛදය ළඳයීේ ර් 30   මුළු පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 602 ක් ව අතය එඹ ඉකුත් ර්ඹ 

භඟ ළඳීවේදී ිනඹඹට 258  කින් ළඩිවී 

තිබුණි. 

  

තත්ත්ගඹන් අභත් ඵ ප්රභහදවී 

දළනුම්දීභ 

 

තත්ත්වඹන් අභත් ෛදය ළඳයීේ 

අත්හිටුවීවේ ි.වඹෝ ි.කුත් කිරීභ වහ 

ඳරිණ ඳේධතිඹ උඳවඹෝගී ය වනොවන 

නක්රවල් භඟින් ඳභණක් දළනුේදී තිබුණි. 

තත්ත්වඹන් අභත් ෛදය ළඳයීේ 

පිළිඵ අනහයණඹ ව  අසථහ 57 කින් 

අසථහ 16  දීභ,   දින 20  ිනට දින 140 

ක් දක්හ ව හරඹට ඳසු එභ ෛදය 

ළඳයීේ  බහවිතඹ අත්හිටුවීවේ  ි.වඹෝ 

අදහශ වයෝවල් වහ ආඹතන වත ඹහ තිබුණි. 

 

තත්ත්ගඹන් අභත් වදය ළඳයීම් 

ගය ීකන් ගත නිකුත් රීමභ  

  

වදිින ළත්ේ වහ වඹොදහ න්නහ ඖධ, 

දිඹළඩිඹහ වයෝඹ වහ රඵහවදන ඖධ, 

ර්බණි භේරුන්ට රඵහ වදන ඖධ, 

ප්රතිජී ඖධ (Antibiotics),  රුධිය ඵෆේ 

වහ ඵළන්වේේ ර් ඇතුළු භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 602 ක් තත්ත්වඹන් 
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අභත්ව  ෛදය ළඳයීේ බහවිතවඹන් ඉත් 

යන වරට ි.වඹෝ රළවඵන අසථහ න 

විටත් රු.මිලිඹන 525 ක් ව  ෛදය ළඳයීේ 

අිනතභ 30ක් වයෝගීන් වත ි.කුත් ය 

තිබුණි. එඹ තත්ත්වඹන් අභත්  මුළු 

ඖධ ටිනහමින් ිනඹඹට 87 ක් ව අතය 

ඉන්  රු.මිලිඹන 377 ක් ටිනහ අිනතභ 19  

ිනඹඹට 93 ත් ිනඹඹට 100 ත් අතය 

ප්රභහණඹක් වයෝගීන්ට ි.කුත් ය අන් 

තිබුණි.  

තත්ත්ගඹන් අභත් ඖධර පිරිළඹ 

ළඳයුම්කරුන්ගගන් අඹකය 

ගනොගළනීභ 

 

තත්ත්වඹන් අභත් ඖධර පිරිළඹ වහ 

ිනඹඹට 25  ඳරිඳහරන විඹදේ 

ළඳයුේරුන්වන් අඹය ළනීභට 

අභහතය භණ්ඩරඹ තීයණඹ ය තිබුණි. 

නමුත් 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

තත්ත්වඹන් අභත් ඖධර මුළු පිරිළඹ 

ව රු.මිලිඹන 3,374 කින් රු.මිලිඹන 893.6 

ක් ඳභණක් ෛදය ළඳයීේ අංලඹ යහජ්ය 

ඖධ නීතිත ංසථහවන් අඹය තිබුුම 

නමුත් ළඳයුේරුන්වන් රු.මිලිඹන 

380.3 ක් ඳභණක් අඹය වන තිබුණි. 

ඖධ ඵඩහ වහ ප්රහවනඹ කිරීභට වඹොදහ 

න්නහ හවන ි.ඹමිත ප්රමිති තත්ත්වඹන් 

වනොතිවඵන ඵත්, ඒ වවේතුවන් ඖධ 

දිිනන තුශට ඳළමිණි ඳසු තත්ත්වඹන් 

අභත් න ඵත් ළඳයුේරුන්  විිනන් 

වනෝදනහ ය තිබුුම ඵළවින් ඉතිරි ටිනහේ 

ඔවුන්වන් අඹය ළනීභට වනොවළකිවී 

තිබුණි. 

 

වදය ළඳයීම් ඵවහුමම්ර යහජය 

රහංඡනඹ දාද්රණඹ ගනොරීරිභ 

 

ඖධ  ංසථහ භිණන් ඳඹනු රඵන 

ෛදය ළඳයීේ ඵවහලුේර යහජ්ය රහංඡනඹ 

මුද්රණඹ  ය තිබිඹ යුතුවීභ  ඇණවුේ  

වොන්වේිනඹක් වභන්භ වඳුන්හදී තිබුුම 

අබයන්තය ඳහරන උඳක්රභඹක්ද විඹ. නමුත් 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට යහජ්ය 

රහංඡනඹ මුද්රණඹ  ය වනොතිබුුම 

රු.මිලිඹන 97.6  පිරිළඹක් හිත ෛදය 

ළඳයීේ අිනතභ 04 ක්  ඵඩහර තිබුුම ඵ 

ි.ඹළදි  විණන ඳරීක්හදී තවවුරු විඹ. 

 

කහර්ඹක්භ ගතොග ඳහරනඹක් 

ගනොතිබීභ 

 

ෛදය ළඳයීේ අංලඹ විිනන් භහ 03 

ආයක්ෂිත වතොඹක් (Buffer Stock) තඵහ 

ත යුතු වුත්, එභ අලයතහඹ  පුයහ 

වනොතිබුුම ෛදය ළඳයීේ ර් 7,223 ක් 

ඳළති අතය ඉන් අතයලය ෛදය ළඳයීේ  

අිනතභ 1,607  වතොඹ ශුනය වී තිබුුම ඵ 

ඵ ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණඹදී තවවුරු 

විඹ.  

 

වදය ළඳයීම් සුදුසු ඳරිදි ගඵඩහ කය 

ගනොතිබීභ 

 

ෛදය ළඳයීේ අංලඹ, ප්රහවේශීඹ ෛදය 

ළඳයීේ භධයසථහන (RMSD) වහ 

වයෝවල්ර ඖධ ඵඩහ ි.ඹමිත 

උසණත්ඹන්වන් වතොය ඳතින  අතයභ 

ඵඩහ ඳවසුේ ප්රභහණත් වනොවීභ 

වවේතුවන් ෛදය ළඳයීේ අංලවේ 

වොරිවඩෝර දින 08   ිනට දින 53 ක් 

දක්හ  හරඹක් ඖධ ඵඩහ ය තිබුණි. 

ි.ඹමිත උසණත්වේ වනොතිබ ඖධ අතය, 

ඇස ළි. ිනයුේ ඉන්ද්රිඹන්ට වඹොදන ඖධද, 

කුඩු වයෝ, ිනවේරිඹන් ළත්ේ වහ 

අලය න්නහව ඖධද ඳළති ඵ 

අනහයණඹ විඹ.  

 

වදය ළඳයීම් වහ උඳකයණ 

ප්රගඹ ජනඹට ගනොගළනීභ 

  

ජ්හති ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයහංලඹ 

විිනන් ි.සහලන වහ ප්රහවන හසතු වර 
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විලහර මුදරක් ළඹය තිබුුම,  ංතුය ළි. 

වදිින ආඳදහ තත්ත්ඹන්හිදී ආධහය ලවඹන් 

රද ටිනහභ ණනඹ ශ වනොවළකි 

ඖධ වහ උඳයණ ි.ින වර ඵඩහ ය 

වනොතිබුණි. එභ ඖධ අදහශ ඳහර්ලඹන් 

වත ි.කුත් වනොකිරීභ ි.හ විනහල වමින් 

ඳළළතුණි. අධියණ ක්රිඹහභහර්ලින් ඳසු 

ෛදය ළඳයීේ අංලඹ වත වනොමිවල් රළබී 

තිබුුම ටිනහභ ණනඹ ය වනොතිබුුම 

විලහර ඖධ ප්රභහණඹක්  2016 වදළේඵර් 

31 දින න විට ල් ඉකුත්වී තිබුණි. ල් 

ඉකුත්වී ර්  ණනහක් තවී තිබුණද, 

ඒහ අඳවයණඹ කිරීභට ටයුතු ය 

වනොතිබුණි.   

 

භතගදදඹට තුඩුදුන්, පිඹයුරු පිළිකහ 

ගය ීකන්ට රඵහ ගදන ඖධඹ  

 

පිඹයුරු පිළිහ වහ ව ඖධීඹ නහභඹ 

Trastuzumab වහ වශ නහභඹ Herticad ව  

ඖධවේ ගුණත්ඹ, ආයක්හහරීඵ වහ 

ප්ත  යතයක්ඵ (quality, safety, efficacy) 

ේඵන්ධවඹන් පිළිහ වයෝ 

ෛදයරුන්වේ විවයෝධතහ ළරකිල්රට 

බහජ්නඹ වනොය භහවරෝචිත ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 567.7 ක් ළඹය එභ ඖධඹ  

මිරදී වන තිබුණි. ජ්හති ඖධ ි.ඹහභන 

අධිහරිවේ ඖධ ඇයීේ මිටු රැසවීේ 03 

දී Herticad ඖධඹ ේඵන්ධ හච්ඡහ  

වනොය වහ  පිළිහ වයෝ විවලේඥයඹහ 

වබහගීවී වනොතිබුුම  මිටු රැසවීභදී 

වභභ ඖධඹ ලිඹහඳදිංචිඹ පිළිඵ ි.ර්වේල 

රඵහදී තිබුණි.  ඖධ ඇයීවේ ටයුතු 

ිනදුවමින් ඳතින ඵළවින් එඹ තුටුදහඹ 

වුවවොත් 2016 වඳඵයහරි භහඹ 

අහනවේදී ලිඹහඳදිංචිඹ ප්රදහනඹ ශ වළකි 

ඵට ව එභ ි.ර්වේලඹ රඵහදී තිබුුම දිනට  

දින 05 ට වඳය වභභ ඖධඹ වහ 

ලිඹහඳදිංචිඹ රඵහදී තිබුණි.  

 

 

ගදන ගෞිය  අංල  ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ 

 

ජ්හතයන්තය ංර්ධන අයමුදර විිනන්  

මරයනඹ  යනු රඵන ඳස අවුරුදු  

යහඳෘතිඹක් න වදන වෞය  අංල 

ංර්ධන  යහඳෘතිඹ  2013 ර්වේදී  

ආයේබ  ය තිබුුම  අතය  2018 ර්වේදී 

අන් වීභට  ි.ඹමිත තිබුණි. 2013 

ර්වේ ිනට භහවරෝචිත ර්ඹ දක්හ ව 

ර් 04 දී රු.මිලිඹන 5,584  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුුම අතය භහවරෝචිත ර්ඹ 

අන් න විට තථය විඹදභ රු.මිලිඹන 

2,818 ක් වී තිබුණි. 

යජ්වේ වයෝවල් 14  වදිින  ප්රතිහය ඒ  

අළුතින්  ඉදිකිරීභත්,  වනත් යජ්වේ  

වයෝවල් 14  දළනට ඳතින  වදිින ප්රතිහය 

ඒ ළඩිදියුුම කිරීභත් යහඳෘතිවේ ප්රධහන 

ඉරක්ඹන් ව නමුත් භහවරෝචිත ර්ඹ 

අන් න විටත්  අළුතින් ඉදියන වදිින  

ප්රතිහය ඒ  04 ට අදහශ වොන්ත්රහත් 

ඳභණක් පිරිනභහ තිබුුම අතය ඳතින වදිින  

ප්රතිහය  ඒ ළඩිදියුුම කිරීේ  09  

ටයුතු ඳභණක් අන් ය තිබුණි.  

වඵෝ වනොන වයෝ වදුනහළනීභ වහ  

ඹ අවුරුදු  40 ට ළඩි පුේරිනන් සුදිවි 

භධයසථහන වත වඹොමුවීවේ ප්රණතහඹ 

ඇයීභ යහඳෘතිවේ තත් ඉරක්ඹක් ව 

අතය භහවරෝචිත  ර්වේදී සුදිවි  

භධයසථහන වත  වඹොමු ව  පුේරිනන් 

ංයහ ඉකුත්  ර්ඹ භඟ ළඳීවේදී 

251,368 කින් අඩුවී තිබුණි. ඒ අනු වඵෝ 

වනොන වයෝ වදුනහළනීභ වහ සුදිවි  

භධයසථහන වත ජ්නතහ වනඹහභට 

ප්රභහණත් දළනුත් කිරීවේ  ළඩටවන්  

ක්රිඹහත්භ ය  වනොතිබුණි.  

 

භහවරෝචිත ර්වේදී අපතින්  ක්ඹ  

වයෝගීන් 13,577 ක්  වදුනහළනීභට  

අවප්ත ක්හ ය තිබුණද, දළනුත් කිරීවේ  

ළඩටවන්  ව ප්රතිහය  වහ ඳවසුේ 
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ළඩිදුයුුම කිරීභට වන තිබුුම ක්රිඹහභහර් 

ප්රභහණත් වනොවීභ වවේතුවන් වයෝගීන්  

9,293 ක් ඳභණක් වඳුනහවන තිබුණි.  

අඳසභහය  ඒකකඹ ඉදිරීමම් කටයුතු  

ශ්රී  රංහ  ජ්හති වයෝවවරහි භවල්  08 කින්  

භන්විත  අඳසභහය  ඒඹ ඉදිකිරීභ වහ  

දිිනන පුයහ අඳසභහය ශභණහයන 

ළඩටවන  ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ව 

යහඳෘතිවේ  ඇසතවේන්තු  ටිනහභ 

වෞදි රිඹහල් මිලිඹන 281.25 ක් වී තිබුණි.  

2008 ර්වේදී ආයේබය තිබුුම වභභ 

යහඳෘතිඹ වහ  වෞදි ංර්ධන අයමුදර 

භිණන් රඵහ දුන් භසථ  ණඹ මුදර වෞදි 

රිඹහල් මිලිඹන 120   ව අතය  යහඳෘතිඹ 

2016 ර්ඹ අහන න විට  ි.භ ශ 

යුතු තිබුණි. නමුත්  2017 අවෝසතු 31 දින 

න විටත් ඉදිකිරීේ ටයුතු ි.භය 

වනොතිබුුම අතය, දිිනන පුයහ අඳසභහය 

ශභනහයණ ළඩටවන ආයේබ ය 

වවෝ වනොතිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 දින 

න විට එතු වෞදි රිඹහල් මිලිඹන 13.13 

 ණඹ හරි වහ එතු වෞදි රිඹහල් 

මිලිඹන 2.83  වඳොීය ආඳසු වහ තිබුණද, 

යහඳෘති ප්රභහදඹ ි.හ ප්රතිරහබ අත්ය 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. යහඳෘතිවේ 

අයමුුමරට අදහශ වනොන ජ්හති 

වයෝවවල් සනහයු ඒඹ වහ ෛදය 

උඳයණ ප්රේඳහදනඹට රු.මිලිඹන 337.26 

ක් ළඹය තිබුණි. 

පිළිකහ ගය ීකන් වහ අධිලක්ති 

විරීයණ උඳකයණ මිරදී ගළනීභ 

පිළිහ වයෝගීන් වහ  ඹල්ඳළනිණඹ 

වොවඵෝල්ට් (Cobalt) ප්රතිහය ක්රභඹ 

වනුට,  අධිලක්ති  විකියණ ප්රතිහය  

ක්රභඹ වදුන්හදීභ වහ  එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් මිලිඹන  53.38  යහඳෘතිඹක් 

වහ අභහතය භණ්ඩරවේ  අනුභළතිඹ 2012 

ර්වේදී  රළබී තිබුණි. වයෝවල් 10  අදිඹය  

02 ක් ඹටවත් ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරළසුේ 

ය තිබුුම වභභ යහඳෘතිඹ මරයයණඹ 

කිරීභට විවේල  ඵළංකුක් විිනන්  ිනඹ 

ළභළත්වතන් වඹෝජ්නහක් (unsolicited 

proposal ) ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. නමුත් 

ඉදිරිඳත් ය තිබුුම ණඹ වොන්වේිනරට 

එඟතහඹ රඵහදීභ භවහ බහණ්ඩහහයඹ 

විිනන්  ප්රතික්වේඳ ය තිබුණි. නමුත් වරෝ 

ඵළංකු ණඹ ආධහය වහ වේශීඹ අයමුදල් භිණන් 

ප්රතිඳහදන රහ වන, යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවවඹන් ඵළවළය 

ටයුතු යමින් වහ බහණ්ඩහයඹ විිනන්  

ප්රතික්වේඳ ශ වඹෝජ්නහවේ වන් මිර 

ණන්රටභ වහ එභ ළඳයුේරුවන්භ 

අධිලක්ති විකියණ උඳයණ (Linear 

Accelerator)  04 ක් ඒහවේ පිරිළවඹන් 

ිනඹඹට 80 ක් ව රු.මිලිඹන 8.8 ක් වහ 

මිරදී වන තිබුණි. ඹන්ත්ර විකිරීවභන් ඳසු 

ඉතිරි ිනඹඹට 20 වවීභට ි.ඹමිත තිබුණි. 

වයෝවල් 05  වභභ විකියණ උඳයණ 

විකිරීභ වහ  අලය ඵංර්  ඉදිකිරීභට, 

ි.ර්භහණඹ ය  ඉදිකිරීවේ ඳදනභ ඹටවත්  

රු.මිලිඹන 1,103  වොන්ත්රහත්තු  යජ්වේ 

ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ 

විධිවිධහනලින් ඵළවළය ඉංජිවන්රුභඹ 

හර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ උඳවේල 

හර්ඹංලඹ වත  2014 ජුි.  11 දින පිරිනභහ 

තිබුණි. 2015 අවප්රේල් භහඹ න විට  අන් 

ශ  යුතු ඉදිකිරීේ 2017 අවෝසතු 01 දින 

න විටත් අන් ය වනොතිබුණි. ඒ වහ 

ර් 2 ට අධි හරඹක් ප්රභහද ය 

තිබුණි.  ඵංර් ඉදිකිරීවේ ප්රභහදඹ ි.හ වභභ 

ඹන්ත්ර 04 කින් ඹන්ත්ර  03 ක්භ ර්ඹට 

අධි හරඹක් ි.සහර්ඹ ඳළතුණි. 
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ජනභහධය 

 

ජ්නහිතහමී වුත්, ංර්ධන නභයවුත්, 

ි.දවස ව කීේ හිත  ශ්රී රහංකි  

ජ්නභහධය රහක්  ඇති කිරීභ වභභ 

ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ අත්ය ළනීභ වහ 

ඳහර්ලිවේන්තු ප්රතිංසයණ වහ ජ්නභහධය 

අභහතයහංලඹ, ඒ ඹටවත් න 

වදඳහර්තවේන්තු වදක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 12 කින් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ඳහර්ලිවේන්තු ප්රතිංසයණ වහ 

ජ්නභහධය විඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන්  වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 ජ්නතහ ආල්ඳ ඹවඳත් භහනඹක්  ය 

වක්න්ද්රත යමින් ආර්ථි, භහජීඹ, 

ංසෘති වහ වේලඳහරනභඹ 

ක්වේත්රඹන්හි  ප්රභන හයඹක් වර 

ජ්නභහධයවඹහි දහඹත්ඹ රඵහදීභ 

වහ අලය ක්රවභෝඳහඹඹන් ේඳහදනඹ 

කිරීභ. 

 ජ්නතහ තුශ දළනුභ ආල්ඳ ව 

යඥතහඹන් ඇතියීයභ උවදහ වු 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරිභ.  

 ජ්නතහවේ ි.ළයදි වතොයතුරු 

දළනළනීවේ අිනතිඹ තවවුරු කිරීභට 

අලය ක්රිඹහභහර්ඹන් ළනීභ. 

 උස භහධය දහනහයඹන් ඇති කිරිභ 

වහ අලය ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 යහජ්ය ි.ර ි.වේදන වහ ප්රෘත්ති ි.කුත් 

කිරීභට අලය පිඹය ළනීභ. 

 ශ්රී රංහ පිළිඵ අදහශ වතොයතුරු 

වේශීඹ වහ විවේශීඹ ජ්නභහධය 

ආඹතනරට ි.කුත් කිරීභ. 

 විවේලඹන්හි පිහිටි ශ්රී රංහ දත 

භණ්ඩරරට අලය වතොයතුරු වහ 

ප්රනහය වේහ ළඳයීභ. 

 ප්රහලනරට අදහශ ජ්හතයන්තය ිණවිසුේ 

වහ ේමුතීන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

 වදඳහර්තවේන්තු ප්රහලන බහය යජ්වේ 

ප්රහලන අවරවිඹ, ඵඩහ කිරීභ වහ 

ි.කුත් කිරීවේ  ටයුතු. 

 ප්රෘත්ති, චිත්රඳට වහ හර්තහභඹ 

ළඩටවන් ි.සඳහදනඹ වහ ප්රදර්ලනඹ 

කිරීභ පිණි උචිත ක්රිඹහභහර් ළනීභ. 

 හණිජ් රඳහහිීම  වහ ගුන්විදුලි ප්රනහය 

වහ විවේල විහලනඹන් ඇතුළු ප්රනහය 

ටයුතු. 

 

ඉටුශ හර්ඹබහයඹන් ේඵන්ධවඹන් ිනදුශ 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ ව 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

ඇසතගම්න්තු ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ 

රීමභ  

 

ඳහර්ලිවේන්තු ප්රතිංසයණ වහ ජ්නභහධය 

අභහතයහංලවේ 2016 හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තු භිණන් වබෞමි රඳහහිනී 

විහලන ටයුතු වහ අංන තහක්ණඹ 

වඳුන්හ දීවේ යහඳෘතිඹ වහ රඳහහිනී 

ළඩටවන්ර ගුණහත්භබහඹ ළඩිදියුුම 

කිරීභ වහ න යහඳෘතිඹ වහ 

පිළිවලින් රු. මිලිඹන 1,698  වහ 

රු.මිලිඹන 101.6  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණත්, එභ යහඳෘතීන් වහ කිිනදු 

උඳවඹෝජ්නඹක් ිනදු වනොකිරීභ ි.හ මුළු 

ප්රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය තිබුණි.  
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නිස්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ජිත ත්කම්  

  

ි.ින ඳරිදි ලයතහ අධයඹනඹක් ිනදු වනොය 

ිනඹඹට 2.1  වඳොීය අනුඳහතිඹක් භත 

1999 වදළේඵර් 10 දින ළඳයුේරු වහ 

ප්රෘත්ති වදඳහර්තවේන්තු භඟ එශඹි 

ිණවිසුභට අනු ප්රංල යජ්වඹන් රළබුණ ණඹ 

ආධහය ඹටවත් ප්රංල ප්රෆන්ක් 9,150,000 

(යවයෝ 1,442,601) ට භහන රු.මිලිඹන 

102.2 ට 2003 ර්වේදී මිරදී වන තිබ 

ර්ණ යහඹනහහයඹ වහ උඳයණ 2016 

භළින භහඹ න විටත් ි.සක්රීඹ වහ ි.ින 

නඩත්තු කිරීභකින් වතොය ඳළතුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් 2010 ර්වේ ත්රිපුේර 

මිටුක් ඳත්ය තිබ අතය, එහි ි.ර්වේලඹ 

වවේ එභ ඹන්ත්ර ප්රිනේධ රංසු ළවීභක් 

භඟින් අවරවි කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහළනීභ 

වහ අභහතය භණ්ඩර ංවේලඹක් ඉදිරිඳත් 

යන වරත්, වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

2016 භළින 31 දින න විටත් ඒ අනු 

ටයුතු ය වනොතිබුණි.  

ුවන් විදුලි ගේහන් 

සඹං්රීඹකයණඹ රීමභ  

 

ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහවේ, ගුන් විදුලි 

වේහන් සඹංක්රීඹයණඹ කිරීවේ ටයුතු 

2008 ර්වේදී ආයේබ ය එදින ිනට 2012  

භළින 14  දින දක්හ ඒ වනුවන් රු.මිලිඹන 

3.40  ක් ළඹ ය තිබුණි. සඹංක්රීඹයණඹ 

ශයුතු ගුන් විදුලි වේහන් ංයහ 06 

ක් ව අතය, 2016 වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් වේහන් 03 ක් ඳභණක්  

සඹංක්රීඹයණඹ ය තිබුණි.   

  

ජඳහනගඹන් රඵහ ගනු රඵන 

ළඩටවන් සිංවගරන් වහ ගදභශ 

බහහලින් වඩ කළවිභ 

 

ශ්රී රංහ රඳහහිීම ංසථහවේ ළඩටවන් 

ළඩිදියුුම කිරීවේ අයමුණින් ජ්ඳහනවඹන්  

රු.මිලිඹන 589.00 ට ළඩටවන් 449 ක් 

රඵහ වන ිනංවර වහ වදභශ  බහහලින් 

වඬ ළවීභට ළරළසුේ ය තිබුණි.  නමුත් 

භහවරෝචිත ර්වේදී ඒ  වහ 

ිණවිසුේරට එශඹීභ ඳභණක් ිනදු ය තිබුණි. 

 

ක්ගේත්ර නිසඳහදන ඳවසුකම් ළඩි දියුණු 

රීරිභ 

 

ශ්රී රංහ රඳහහිීම ංසථහ විිනන් ක්වේත්ර 

ි.සඳහදන ඳවසුේ ළඩි දියුුම කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 16.20  පිරිළඹ ව භධයභ 

භට්ටවේ ළභයහ, ඵළටරි වහ තහක්ණි 

උඳයණ මිරදී ළනීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. නමුත් ඒ වහ අදහශ පිරිවිතය ස 

ය ංසථහවේ අධයක් භණ්ඩරවේ 

අනුභළතිඹට ඉදිරිඳත් කිරීභ ඳභණක් ිනදුය 

තිබුණි. 

 

ක්රිඹහත්භක රීරිභට ළරළසුම් කශ 

කහර්ඹඹන්  

 

ශ්රී රංහ රඳහහිීම ංසථහ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්වේදී ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

ළරළසුේ ශ ඳවත වන් හර්ඹඹන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි.  

 

 වේ හර්ඹහධනඹ ඳදනේ යත් 

ඇයීේ ක්රභඹක් වඳුන්හ දීභ, 

වේඹන්ට ප්රන්න හර්ඹහර 

ඳරියඹක් ි.ර්භහණඹ කිරීභ තුළින් එස 5 

ේභහනඹ දිනහ ළනීභ ව ංනහය 

ඵංරහ 05 ක් වඳුන්හ දීභ. 

 ආවඹෝජ්න භණ්ඩර යහඳෘතිඹක් ඹටවත් 

භහධය නයඹක් සථහඳනඹ කිරීභ ව 

න ව. අඩවිඹක් ි.ර්භහණඹ ය 

ඳත්හවන ඹහභ. 

 ඳතින ආදහඹේ උත්ඳහදන භහර්රට 

අභතය  න අතිවර් ආදහඹේ 

උත්ඳහදන භහර් වඳුන්හ දීභ.  
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 ඳතින රඳහහිනී ඳනත භහවරෝනනඹ 

ය ංවලෝධනඹන් ිනදු කිරීභ ව 

ංසථහට අලය න නීති වහ වයගුරහින 

සත්රණඹ (formulating) කිරීභ. 

 

සීභහහිත සහධීන රූඳහහිණී භහධය 

ජහරඹ 

 

සීභහහිත සහධීන රඳහහිීම භහධය 

ජ්හරවේ මරය ඳ  හලන අනු 2016 

වදළේඵර් 31 දිවනන් අන් ර්ඹ වහ 

ඵදු ඳසු අරහබඹ රු.මිලිඹන 107.19 ක් ව 

අතය, ඊට අනුරපී ඉකුත් ර්වේ ඵදු ඳසු 

රහබඹ රු.මිලිඹන 433.02 ක් වවඹන් ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් භහවරෝචිත ර්වේ 

මරය ප්රතිපරවඹහි  රු.මිලිඹන 540.21 ක් 

වවත් ිනඹඹට 125  පිරිහීභක් ි.රීක්ණඹ 

විඹ. භහවරෝචිත ර්වේ ගුන් හර 

විකුුමේ ආදහඹභ රු.මිලිඹන 656.66 කින් 

වවත් ිනඹඹට 27 කින් අඩු වී තිබුුම අතය 

ඊට හවප්ත ක් අවනකුත් විඹදේ අඩු විඹ 

යුතු වත් ළඩ ටවන්, ඳරිඳහරන ව 

අවරවියණ ඹන ිනඹලුභ විඹදේ පිළිවලින් 

ිනඹඹට 09 ක්, ිනඹඹට 02 ක් ව ිනඹඹට 34 

ක් ඵළිණන් ළඩි වී තිබුණි. 

  

රංකහගේ සීභහහිත එක්ත් ප්රෘත්ති 

ඳත්ර භහගභ 

 

“ශ්රී රංහවේ ඩහත් විලසහනීඹ ව 

ි.ර්භහණශීීය භහධය ළඳයුේරු” ඹන 

දළක්වභන් යුත් භහවේ ප්රධහන යහඳහය 

හර්ඹඹ පුත්ඳත් ව හය ඟයහ මුද්රණඹ 

ව ප්රිනේධ කිරීභ වී තිබුණි. භහභ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්වේදී ර් 06  පුත්ඳත් 

වහ ර් 09  හය ඟයහ ප්රිනේධ ය තිබුුම 

අතය, 2015 ර්වේ ප්රිනේධ ශ හය ඟයහ 

11 ක් 2016 ර්වේදී මුද්රණඹ අත්වළය දභහ 

තිබුණි. ඳසුිණඹ ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹලුභ 

පුත්ඳත්ලින් ව හය ඟයහ 07 කින් රද 

විකුුමේ ආදහඹභ රු.මිලිඹන 67.9 කින් අඩු 

වී තිබුණි. පුත්ඳත් 06  ව හය ඟයහ 07 

 මුද්රණඹ ඳසුිණඹ යට හවප්ත ක් 

ිනඹඹට 7 කින් අඩු වී තිබුණි. ඳහල් වඳශ 

වඳොත් මුද්රණඹ ව දුයථන නහභහීයන් 

මුද්රණඹ කිරීභ අත්වළය දළමීභ වවේතුවන් 

හණිජ් මුද්රණ ටයුතුලින් ඉඳළය ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 312.7 ිනට රු.මිලිඹන 50.7 ක් 

දක්හ ිනඹඹට 84 කින් අඩු වී තිබුණි.  

 

භහවේ ේපර්ණ අිනතිඹ තු 

ඳරිඳහලිතඹන් න සීභහහිත වල්ක්වවුස 

වනක්ට් (පුේලි) භහභ ව සීභහහිත 

ඔ.ර්ර් වජ්ො.ස (පුේලි) භහභ 

බුන්ත් තත්ත්වේ ව අතය, භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහනඹට මරය ප්රහලනර 

එතු පිළිවලින් රු.මිලිඹන 19.4 ක් ව 

රු.මිලිඹන 11.6 ක් ඵළිණන් ඳහඩු වඳන්නුේ 

ය තිබුණි.  

ශ්රී රංකහ පුත්ඳත් භණ්ඩරඹ  

 

1973 අං 5 දයන ශ්රී රංහ පුත්ඳත් 

භණ්ඩර ඳනතට අනු පුත්ඳත් වහ ඳත්ර 

රහවේදීන් විිනන් උස ඳත්රරහවේදී 

ආනහය ධර්භ ඳත්හවන ඹනු රළබීභ ළන 

ඵරහ ළනීභ ප්රධහන අයමුණක් වුද, 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ ප්රෘත්ති ඳත්ර රට 

විරුේධ භවජ්නතහ ව විවිධ ආඹතන 

ලින් රද ඳළමිණිලි 105 කින් ඳළමිණිලි 53 ක් 

ර්ඹ අන් න විට ද විහ වනොතිබුණි.  
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නීතිඹ , හභඹ වහ ඳහර්ලිගම්න්තු කටයුතු  

 
නීති රු භහජ්ඹක් වහ නීතිඹ වහ හභඹ 

ඳත්හ වන ඹහභ වභභ ක්වේත්රවඹන් 

අවප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ 

ප්රතිපරඹ රහ ය ළනීභ වහ නීතිඹ වහ 

හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

ඹටවත් වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

ආඹතන වදක් ටයුතු යනු රළව.. එභ 

ආඹතන විිනන් නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ 

ංර්ධන විඹඹන්ට අදහශ 

වදඳහර්තවේන්තු වහ යසථහපිත 

ආඹතනඹන්හි විඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, 

ඳසුවිඳයේ කිරිභ වහ ඇයීභ, නීතිඹ වහ 

හභඹ ඳත්හ වනඹහභ, භහජ් විනඹ 

තවවුරු යන පුළුල් ප්රතිංසයණ කිරීභ 

ඇතුශත් උඳහඹ භහර් ංර්ධනඹ වහ  

යථහවන භනහභනඹ ඳහරනඹ කිරීභ  

 

වභභ ක්වේත්රඹට අදහශ ප්රධහන 

හර්ඹබහයඹන් වී තිබුණි.   

අඳයහධ ඳළමිජලි විදීභ 

යට තුශ නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හවීවේ 

ප්රතිඹ පිළිබිඹු යන ප්රධහන දර්ලඹක් 

න්වන් යට තුශ අඳයහධ හර්තහවීේ ර 

ි.යවප්ත ක් ප්රභහණඹ වහ හර්තහ ව අඳයහධ 

විදීවේ හවප්ත ක් අඹින.  පුේරඹන්ට 

එවයහි සුළු ළයදි ඳළමිණිලි, ශභිනන්ට එවයහි 

අඳයහධ ඳළමිණිලි වහ සුයහ ේඵන්ධ 

ළයදිරට අදහශ ඳළමිණිලිලින් විදුේ 

රඵහදුන් ඳළමිණිලි ංයහ ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත ර්වේදී අඩු වී 

තිබුණි. විසතය ගු 23 හි දළක්වේ.  

 

අඳයහධ ර්ගඹ 2015 2016 

හර්තහ ව විනු 

රළබ 

විඳු 

ප්රතිලතඹ 
හර්තහ ව විනු 

රළබ 
විඳු 

ප්රතිලතඹ 

ඵයඳතර අඳයහධ      40,188        23,575     58.66        36,937        26,869     72.74  

සුළු ළයදි 

පුේගරඹන්ට එගයහි 
            

43,870  
            

30,292  
     

69.05  
            

45,579  
            

30,481  
   

 66.88  

සුළු ළයදි ගේඳශරට 

එගයහි 
            

30,685  
            

14,407  
   

  46.95  
            

33,349  
            

15,969  
    

47.88  

සුළු ඳළමිජලි  1,014,812   1,014,291      99.95   1,039,350   1,038,942     99.96  

ශභයින්ට එගයහි 

අඳයහධ 
  

 5,911  
         

5,102  
 

86.31  
      

 5,709  
         

3,294  
    

57.70  

කහන්තහන්ට එගයහි 

අඳයහධ 
               

8,288  
               

4,579  
     

55.25  
               

9,042  
               

4,986  
   

 55.14  

සුයහ ම්ඵන්ධ ළයදි    113,944     109,256      95.89     120,105      111,028     92.44  

නිද්රහජනක ද්රය 

ම්ඵන්ධ ළයදි 
            

89,996  
            

87,846  
     

97.61  
            

88,352  
            

86,330  
   

 97.71  

දණ ළයදි        1,796           1,788      99.55           1,255           1,217     96.97  

යසථහපිත ළයදි      46,290    43,869      94.77      46,171        44,177     95.68  

 

ගු 23 : අඳයහධරට අදහශ රළබී තිබුුම ඳළමිණිලි වහ විදු ඳළමිණිලි 

මුරහශ්රඹ : හර්ෂි හර්ඹහධන හර්තහ - 2016  නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතයහංලඹ 
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යථහවන අනතුරු ළශළක්වීභ 

ජ්නතහ වේ ජීවිත වහ වේඳශර ආයක්හ 

ළරවන ඳරිදි යථහවන භනහභනඹ 

විධිභත් කිරීභට අලය පිඹය ළනීභ 

අභහතයහංලවේ ප්රධහන හර්ඹඹකි. යවටහි 

භනහභනඹට වඹොදහවන ඇති හවන 

ප්රභහණඹ ර්ධනඹ වීභ වහ ඊට භහනුඳහති 

හවන අනතුරු ප්රභහණඹ ර්ධනඹවීවේ 

වේඹ හවන 1,000 ට අනතුරු 6 ක්  

වර 2014 – 2016 හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

සථහය ඳළතුණි. එභ හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

හර්තහ වී තිබුම රිඹ අනතුරු පිළිඵ වතොයතුරු 

ගු 24 වහ දළක්වේ. 

 

අනතුරු 2014 2015 2016 

භහයක අනතුරු 2,260 2,600 2,824 

ඵයඳතර තුහර 

අනතුරු 

7,071 8,186 8,148 

සුුම තුහර අනතුරු 12,781 13,595 14,604 

අරහබ අනතුරු 13,854 13,726 13,380 

මුළු අනතුරු ංයහ 35,966 38,107 38,956 

මිඹගිඹ ංඛ් ඹහ 2,440 2,816 3,017 

 
     ගු : 24 – 2014 -2016 හර ඳරිච්වේදඹ තුශදී ිනදු ව අනතුරු 
     මුරහශ්රඹ : ඳරිණ වහ ංයහවල්න  අංලවේ හර්තහ 
       යථහවන වඳොලිස මුරසථහනඹ 

 

භත්ද්රය ඳහරනඹ 

වඳොලිස භත්ද්රය නහල හර්ඹහංලවේ 

හර්ෂි හර්තහ අනු ඉකුත් ර්ඹ වහ 

භහවරෝචිත ර්ඹ ළදීවේදී අත්අඩංගුට 

වන තිබුුම වවවයොිනන්, වෂීස වහ 

වොවක්න් භත්ද්රය ප්රභහණඹන් ඉකුත් 

ර්වේදී අත්අඩංගුට ත් ප්රභහණඹට ඩහ 

ළඩි වී තිබුණි. විසතය ගු 25 හි දළක්වේ.  

 

ආඹතනඹ ගවගයොයින් 

රී.ග්රෆ 

ගංජහ  

රී.ග්රෆ 

වෂීස  

රී.ග්රෆ 

ගකොගක්න්  

රී.ග්රෆ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

භත් ද්රය නහලක 

කහර්ඹහංලඹ (PNB) 
22.6 147.7 196.3 108.3 - 4.6 - 1,486.3 

ගඳොලිස සථහන 16.6 48.7 5,481.1 3,531.8 1.2 35.6 0.1 1.5 

විගලේ කහර්ඹ 

ඵරකහඹ 
- - 676.1 409.8 - - - - 

ගනත් ආඹතන 6.3 10.4 215.9 124.4 2.9 - 5.5 82.9 

එකතු 45.5 206.8 6,569.4 4,174.3 4.1 40.2 5.6 1,570.7 

 

ගු : 25. - භත්ද්රය අත්අඩංගුට ළනීභ 

මරහශ්රඹ - හර්ෂි හර්තහ - 2016  වඳොලිස භත්ද්රය නහල හර්ඹහංලඹ  
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2016 ර්වේ අත් අඩංගුට වන තිබ 

වවවයොිනන් වහ වොවක්න් වතොවේ 

හභහනය වතො මිර අනු ටිනහභ 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 1,034 ක් වහ රු. 

මිලිඹන 23,560.5 ක් වී තිබුණි. 

මූරධන ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ රීරිභ  

2016 හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු භඟින් 

රහ තිබුුම මුරධන ප්රතිඳහදන 

උඳවඹෝජ්නඹ කිරිවේදී අනහයණඹ ව 

විණන ි.රීක්ණ ඳවත ඳරිදි විඹ.  

 වඳයවි වොඩනළිණලි 572 ක් ේපුර්ණ 

කිරීභ වහ භහවරෝචිත ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 985  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. වඳොලිස වදඳහර්තවේන්තු වත 

රඵහදුන් රු.මිලිඹන 485  

ප්රතිඳහදනවඹන් රු.මිලිඹන 285 ක්ද, 

විවලේ හර්ඹ ඵරහඹ වත රඵහ දුන් 

රු.මිලිඹන 485  ප්රතිඳහදනලින් 

රු.මිලිඹන 340  ප්රතිඳහදනද ඉතිරි වී 

තිබුණි. වඳොලිස වදඳහර්තවේන්තුවේ 

වඳයවි වොඩනළිණලි 75 ද විවලේ 

හර්ඹ ඵරහවේ වඳයවි වොඩනළිණලි 

13 ද ඉදි කිරීේ ටයුතු අයේබය 

වනොතිබුණි. 

 

 වඳොලිස අබයහ ආඹතනඹ ංර්ධනඹ 

කිරීවේ ටයුතුලින් ිනඹඹට 80  

ප්රභහණඹක් ඉටු කිරිභ වහ රු.මිලිඹන 

800  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. ඉන් 

රු.මිලිඹන 600 ක් වනත් ඉදිකිරිේ 

වහ ප්රතිඳහදන භහරු ය වන තිබුණි. 

ටහන වහ ළුතය වඳොලිස අබයහ 

විදයහරඹන්හි යහඳෘති 16 කින් යහඳෘති 

02 ක් වහ ඳභණක් රු.මිලිඹන 44 ක් 

ළඹය තිබුණි. 

 

 වඳොලිස වතොයතුරු වහ ංි.වේදන 

ජ්හරවේ වදිින ංි.වේදන 

වොඩනළිණල්වල් ිනඹඹට 75  ළඩ 

වොටස වහ  ජ්හර ත කිරීේ ලින් 

ිනඹඹට 75 ක් ේපුර්ණ කිරිභ වහ 

රු.මිලිඹන 500  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත් එභ ටයුත්ත ඉටු වනොය මුළු 

ප්රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය තිබුණි.  

 

දක්ෂිණ ංර්ධනඹ 

දක්ෂිණ ංර්ධන භණ්ඩර ඳනත් 

වටුේඳත ේභත යන වතක් 

බහඳතියවඹකුවන් ව හභහජිඹන්  

න වදවනකුවන් භන්විත අතුරු 

භණ්ඩරඹක් ඳත් කිරීභට 2016 අවප්රේල් 

භහවේදී අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී 

තිබුණි.  දකුුම ඳශහත් භහර් ංර්ධනඹ 

වහ දක්ෂිණ ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

රඵහදී තිබ රු.මිලිඹන 864.69  

ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 483.04 ක් 

ඳභණක් ළඹය තිබුණි. 

ඳහර්ලිගම්න්තු කටයුතු 

 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ  

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් ක්රිඹහහරී ළරළසභක් 

පිළිවඹර ය වනොතිබුුම අතය  2016 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු වහ 

හර්ඹහධන හර්තහ අනු ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

ක්රිඹහහරීත්ඹ  පිළිඵ අනහයණඹ ව  

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ. 

 

2016 ජ්නහරි 01 දින ිනට 2016 වදළේඵර් 

31 දින දක්හ 08 න ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

රැසවීේ හය 101 ක් ඳළළත්වීභට  ළරළසුේ 

ය තිබුුම අතය ඉන් රැසවීේ හය  97 ක් 

ඳත්හ තිබුණි. එභ රැසවීේ  හය  97 වහ 

රු ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරුන්වේ  

වබහගීත්ඹ ගු 5 ඳරිදි විඹ. 
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වබහගීවු රු ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරු ංයහ රැසවීේ හය ණන 

51 - 75 01 

76 - 100 01 

101 - 125 13 

126 - 150 21 

151 - 175 45 

176 - 200 11 

201 - 225 05 

එතු 97 

ගු 26 - වබහගීවු රු ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරු ංයහ 

 

ඉවත වන් වතොයතුරු අනු, රු 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරු 225 න් 150 ට 

ඩහ ළඩිවඹන් වබහගීවී තිබුුම රැසවීේ  

හය 61 ක් ඳභණක් භහවරෝචිත ර්ඹ 

තුශදී ඳත්හ තිබුුම අතය, ඳත්හ තිබුුම 

මුළු රැසවීේ හය 97 න් හය 36 ක් වහභ 

රු ඳහර්ලිවේන්තු  භන්ත්රීරු 150 ට 

අඩුවන් වබහගීවී තිබුණි.  රු 

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරුන් 200 ට 

ළඩිවඹන් වබහගීවී තිබුුම රැසවීේ හය 

ංයහ 5 කි.  

 

 

 

 

 

රු  අභහතයයවඹකු වහ රු ඳහර්ලිවේන්තු 

භන්ත්රීයවඹකු  වනුවන්  

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ශීර්ඹ වහ ඳහර්ලිවේන්තු 

ටයුතු වහ ජ්නභහධය අභහතයහංලවේ ශීර්ඹ 

ඹටවත්ද,  රු අභහතයයවඹකු  වනුවන්  

අදහශ අභහතයහංලවේ  ශීර්ඹන් ඹටවත්ද,  

2012 ර්වේ ිනට 2016  ර්ඹ දක්හව 

ර් 05  හර ඳරිච්වේදඹ තුශදී ළඹ ය 

තිබුුම ළටුප්ත , වේතන, දීභනහ, හර්ඹ 

භණ්ඩර විඹදේ, ප්රහවන, ඉන්ධන, ලිපි ද්රය, 

භන් විඹදේ, ආවහය ඳහන, හර්ඹහර 

නඩත්තු විඹදේ, තළඳළල් වහ න්ි.වේදන, 

විදුලිඹ වහ වනත් ලවඹන් ළඹ ය තිබුුම 

මුළු විඹදභ පිළිඵ විසතය ගු 27 හි  

දළක්වේ. 

 

ර්ඹ 
 

 

රු අභහතයයවඹකු වනුවන් 
ළඹ ය තිබුුම මුළු හර්ෂි 

විඹදවේ හභහනය 

රු ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීයවඹකු 
වනුවන් ළඹ ය තිබුුම මුළු 
හර්ෂි විඹදවේ හභහනය 

 රු. රු. 

2012 
30,566,054 

 
7,359,408 

2013 
32,996,514 

 
7,233,803 

2014 
34,506,004 

 
7,489,911 

2015 
32,703,193 

 
7,738,108 

2016 
37,277,857 

 
8,575,404 

   ගු 27 - රු අභහතයයවඹකු වහ රු ඳහර්ලිවේන්තු භන්තීයවඹකු වනුවන් ළඹ ය තිබුුම මුළු හර්ෂි   

                       විඹදවේ හභහනය 
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යහඹ වහ නහවික කටයුතු  

 

ජ්හති ආර්ථි ර්ධනඹ වහ මුද්රි 

භනහභන ටයුතු ක්වේත්රඹ තුශ වේශිඹ 

ව ජ්හතයන්තය අලයතහඹන් පුයහීයභ 

පිණි තයඟහරිත්ඹට මුහුණ දිඹ වළකි 

ගුණහත්භ යහඹ වහ නහවු වේහන් 

ළරසීභට ඉවල් න ඩහත් වඹෝය 

ප්රතිඳත්ති යටහක් පිළිවඹශ කිරීභ වහ 

හර්ඹක්භ ඹහන්ත්රණඹක් ළසීභ වභභ 

ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ යන අයමුණ වී 

තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටුකය ගළනීභ දවහ 

යහඹ වහ නහවික කටයුතු අභහතයංලඹ  වහ ඒ 

ඹටගත් ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිඹ, ගශ 

නහවික ගල්කම් කහර්ඹහරඹ, සී/ රංකහ නළේ 

ංසථහ වහ නහවික වහ ුවන් ගේහ 

ගතොයතුරු වහ ඳර්ගේණ (පුේගලික) 

භහගභ ඹන ආඹතන ඳවත වන් 

කහර්ඹබහයඹ ඉටු කශ යුතු තිබුජ.  

 යහඹ වහ නහවි විඹඹන්ට අදහශ 

ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ.     

 අේමියහල්තිඹට අඹත් ඒහ වළය අවනකුත් 

යහඹ වහ වතල් ටළංකි  ව උඳයණ 

ව ප්රදීඳහහය ව ප්රදීඳසථේබ 

ංර්ධනඹ වහ ඳරිඳහරනඹ. 

 නහවි වේහ ළඳයුේරුන් වහ 

ඳරිවයණඹ යන්නන් අතය ආයවුල් 

ව.රුේයණඹ. 

 නහවි වේහන් දවහ තයඟ රීති 

භහරහක් ඳළනවීභ. 

 නහවි වේහ ළඳයුේරුන් වහ 

ඳරිවයණඹ යන්නන් අතය 

උඳවේලහත්භ ේඵන්ධීයණඹ 

තවවුරු කිරීභ වහ වඹවීභ. 

 බුන් ඹහත්රහ වහ මුද්ර මුක්තහවලේ බහය 

ළනීභ.  

 නහවි ංර්ධන අයමුදර ඳරිඳහරනඹ 

කිරීභ.  

 නළේ හසතු වහ නහවි වේහ ටයුතු 

ඳරිඳහරනඹ.   

 වයශහන්න භගී ප්රහවනඹ. 

 අභහතයහංල ඹටවත් න ආඹතන 

අධීක්ණඹ.  

 

ඉවත දවන් ආඹතන විිනන් අදහශ 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදුයන 

රද ි.ඹළදි විණනවේදී අනහයණඹ ව 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

ඵවහුමම් ගභගවයුම් කටයුතුර 

ජහතයන්තය සථහනඹ ව යහඹ 

අධිකහරිගේ ගශඳශ ගකොට 

 

2016 ර්ඹ වහ වරෝ යහඹ පිළිඵ 

ඇල්ෂහරිනන් ංවිධහනඹ විිනන් ි.කුත් යන 

රද ඇල්ෂහරිනනර් හර්තහ (Alphaliner 

Report) අනු වොශම යහඹ විිනභ ඒ 

(Twenty Equivalent Unit)  5,734,923  

වභවවයුේ ිනදු යමින් වරෝවේ 23 වි. 

සථහනවේ රැදී ිනටි අතය, 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් එභ ටයුතුර ිනඹඹට 10.6  

ර්ධනඹක් ශහ ය වන තිබුණි. වවේ 

වුද, ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ එභ 

වවශවඳොශ වොට 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී ිනඹඹට 6.75 

කින් ඳවත ළම තිබුණි. 

 

නළේඵඩු ගභගවයුම් කටයුතු 

 

වොශම, හල්ර, වේඵන්වතොට වහ 

ත්රිකුණහභරඹ ඹන ප්රධහන යහඹඹන් භිණන් 

ඳසුිණඹ ර් 05 ක් තුශ වභවවඹන රද 

ඵවළුේ ඒ ව ේප්රදහින නළේ ඵඩු 

ප්රභහණඹන් පිළිඵ විසතය ඳවත ගු 28 හි 

දළක්වේ. 
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විසතයඹ 2012 2013 2014 2015 2016 

ඳළමිජ නළේ ංියහ 4,178 4,024 4,298 4,760 5,023 

ගභගවඹන රද විසිභ (TEUs) 

ඵවළුම් ඒකක ගණන (ඒකක 000) 

4,187 4,306 4,908 5,185 5,735 

ගභගවඹන රද ම්ප්රදහයික නළේ 

ඵඩු ප්රභහණඹ (ගභ.ගටොන් 000) 

6,508 5,664 6,339 7,156 7,811 

 

   ගු28 - ප්රධහන යහඹන්ර වභවවඹන රද ඵවළුේ ඒ වහ ේප්රදහින නළේ ඵඩු ප්රභහණඹ 

    මරහශ්රඹ :- ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ හර්ඹහධන භහවරෝනන හර්තහ 

2016 ර්වේදි ශ්රී රංහට ඳළමිණි මුළු 

නළේ ප්රභහණඹ 5,023 ක් වී තිබුුම අතය, එඹ 

ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 5.5 කින් 

ළඩි වී තිබුණි. 2016 ර්වේදි වභවවඹන 

රද විිනභ ඵවළුේ ඒ ණන 5,734,923 

ක් වු අතය ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් එඹ 

ිනඹඹට 10.6 කින් ළඩි වී තිබුණි. එවේභ 

ේප්රදහින නළේ ඵඩු වභවවඹවීභ 2016 

ර්වේදී වභ.වටොන් (දවස)ලින් 7,811 ක් 

ව අතය, එඹ ඉකුත් ර්වේ වභවවයුේරට 

හවප්ත ක් ිනඹඹට 9.1 කින් ළඩි වී තිබුණි.  

ගකොශම යහගේ ගභගවයුම් කටයුතු  

ඹහත්රහ ඳළමිණීභ (ආගභනඹ) 

2012 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

වොශම යහඹ වත ඳළමිණි වනෞහ පිළිඵ 

විසතය ඳවත වන් ගු 29 හි දළක්වේ.  

 

 

ඹහත්රහ ර්ඹ   ඳළමිණි නළේ ංයහ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ඵවළුම්ගත 3,092 3,142 3,239 3,643 3,804 

හම්ප්රදහයික 52 38 28 45 40 

ගනත් 726 487 475 509 561 

එකතු  3,870 3667 3,742 4,197 4,405 

 
ගු 29 - වොශම යහඹට ඹහත්රහ ඳළමි ීමභ (ආභනඹ) 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ හර්ඹහධන භහවරෝනන හර්තහ 

 

ඉකුත් ර්ඹ වහ ළදීවේදි භහවරෝචිත 

ර්වේදි වොශම යහඹ වත ඵවළුේත 

ඹහත්රහ 161 ක් වවත් ිනඹඹට 4  ඳළමිණිවේ 

ර්ධනඹක් රඵහ වන තිබුණි. 2014 

ර්ඹට හවප්ත ක් 2015 ර්වේදි 

වොශම යහඹ වත ඵවළුේ ඹහත්රහ 

ඳළමිීමවේ ර්ධනඹක් වඳන්නුේ ශත් ශ්රී 

රංහ යහඹ අධිහරිඹ භිණන් වභවවයුේ ිනදු 

යන ඳර්ඹන්ත වත වභභ වනෞහ 

වන්හ ළි.භට අධිහරිඹ අවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. විසතය ඉවත වන් ගු 29 හි 

දළක්වේ. 

ඵවළුම්ගත ඹහත්රහ විලසගල්ණඹ  

2012 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

වොශම යහඹ වත ඳළමිණි ඵවළුේත 

වනෞහ පිළිඵ විසතය ඳවත ගු 30 හි 

දළක්වේ.  
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ඳර්ඹන්ත වේහ ළඳයුේරු  ඳළමිණි නළේ ංයහ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිඹ 1,972 2,084 1,926 1,616 1,460 

දකුණු ආසිඹහනු පිවිසුම් ඳර්ඹන්ත 

(SAGT) 

1,120 1,011 855 1,026 1,087 

ගකොශම ජහතයන්තය ඵවහළුම් 

ඳර්ඹන්තඹ (CICT) 

- 47 458 1,001 1,257 

එතු  3,092 3,142 3,239 3,643 3,804 
 

ගු 30 - ඵවළුේත ඹහත්රහ විලසවල්ණඹ  

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ හර්ඹහධන භහවරෝනන හර්තහ 

 

2015 ර්වේදී අධිහරිවේ ඳර්ඹන්ත වත 

වභවවයුේ ටයුතු වහ ඳළමිණ තිබු නළේ 

ංයහ 2016 ර්වේදි 156 කින් අඩු වී 

තිබුණි. අධිහරිඹට අඹත් ඳර්ඹන්තඹන්හි 

ළඹුය ප්රභහණත් වනොවිභ, නළංගුයේ කිරීභ 

ප්රභහදවිභ වහ ඳත්නහ ග්රළන්ටි  වදොමයර 

ඳශර ප්රභහණත් වනොවිභ ි.හ යහඹ 

අධිහරිවේ ඳර්ඹන්ත වත නළේ ඳළමිණිභ 

අඩු වී තිබුණි. 

 

ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිගේ ඳර්ඹන්ත 

ගභගවයුම් කටයුතු ඳවත ළටීභ  

 

ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ 2001 ර්වේ 

ිනට 2016 ර්ඹ අහනඹ දක්හ ර් 

දවඹ හරඹ තුශ ඵවළුේ වභවවඹවීවේ 

ධහරිතහඹ මුළු ඵවළුේ වළිනයවීවේ 

ප්රතිලතඹක් වර ළරළකීවේදී ිනඹඹට 81  

ිනට ිනඹඹට 37 ක් දක්හ සීඝ්ර වර ඳවත 

ළම තිබුණි. වවේ නමුත්, වොශම යහඹ 

තුශ තයඟහරි ටයුතු යන පුේලි 

භහේ වදවන් 2013 ර්වේදි වභවවයුේ 

ටයුතු ආයේබ ශ භහභ ිනඹඹට 01  

ිනට ිනඹඹට 35 ක් දක්හ සීඝ්ර ර්ධනඹක් 

රඵහ වන තිබු අතය, අවනක් භහභ 2001 

ර්වේදි ිනඹඹට 19 ක් ව ිනඹ වවශදඳර 

වොට 2016 ර්ඹ න විට ිනඹඹට 28 ක් 

දක්හ ර්ධනඹ යවන තිබුණි. ඳසුිණඹ 

ර් දවඹ ඵවළුේ වළිනරීභ පිළිඵ 

විසතය ඳවත වන් රඳටවන 21 හි 

දළක්වේ.   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ගු 21 – ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ ඳර්ඹන්ත වභවවයුේ ටයුතු  

මරහංශ්රඹ - ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ2016  හර්ඹහධන භහවරෝනන හර්තහ 

 

ඉවත දත්ත අනු ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹට 

ඵවළුේ වභවවඹවීභ වහ හිමි තිබුුම 

වවශවඳොශ වොට ක්රභහුමකර 

පුේලි අංලඹ වත නතු වමින් 

ඳළළතුණි.  අධිහරිවේ ඵවළුේ වභවවයුේ 

ටයුතු ේඵන්ධ ඳර්ඹන්ත උඳවඹෝජ්න 

අනුඳහතඹ (Terminal Occupancy Ratio) 

රහ ඵළීයවේදි 2014, 2015 වහ 2016 
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ර්ර එඹ පිළිවලින් ිනඹඹට 78 ක්, 

ිනඹඹට 68 ක් වහ ිනඹඹට 63 ක් වී තිබුණි. ඒ 

අනු අධිහරිවේ ඳර්ඹන්ත උඳවඹෝජ්නඹ 

අනුඳහතඹ ක්රභවඹන් අඩුවී තිබුණි.  

 

නළගගනහිය ඵවළුම් ඳර්ඹන්තගේ 

ගභගවයුම් කටයුතු ආයම්බ ගනොරීරිභ  

 

අධිහරිඹ විිනන් වොශම යහඹ පුළුල් 

කිරීවේ යහඳෘතිවේ ඳශමු අදිඹය ඹටවත් දි 

(Quay Length) මීටර් 450, ළඹුය (Water 

Depth) මීටර් 18 ක් වහ ධහරිතහඹ 

(Capacity) විිනභ ඒ 800,000 ක් න 

නළවනහිය ඵවළුේ ඳර්ඹන්තඹ ඉදිකිරීේ 

හර්ඹඹන් යහඹ අධිහරිඹ විිනන් රු.මිලිඹන 

11,168.47 ක් ළඹ ය 2016 අවප්රේල් 

භහවේදී ළඩ අන් ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

අලය උඳයණ මිරදී වන වභවවයුේ 

ටයුතු ආයේබ කිරීභට පිඹය වන 

වනොතිබුණි.  

 

ශුේධ ගභගවයුම් රහබ වහ අරහබ 

 

ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹට අඹත් ප්රධහන 

යහඹන් භිණන් ඳසුිණඹ ර් 05  හරඹ 

තුශ ඉඳළය ශුේධ වභවවයුේ රහබ/අරහබ 

පිළිඵ විසතය ඳවත රඳටවන  22 හි 

දළක්වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

රඳටවන 22 - ශුේධ වභවවයුේ රහබ අරහබ  

මරහංශ්රඹ - ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිවේ මුරය ප්රහලන 

 

ත්රිකුණහභරඹ යහඹ ඉකුත් ර් 4 ක් තුශ 

අණ්ඩ අරහබ රඵමින් ඳළළතුුම අතය එහි 

මුච්චිත අරහබඹ රු.මිලිඹන 4,129 කි. 

වේඵන්වතොට යහඹ ඉදිකිරිේ වහ ංර්ධන 

ටයුතු වනුවන් ඳශමු අදිඹය වහ 

රු.මිලිඹන 73,833.64 ක්ද, වදන අදිඹය  

වහ රු.මිලිඹන 70,336.77 ක්ද, ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 144,170.41 ක් 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විට ළඹ ය තිබුණි. ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 129,848.19  විවේල ණඹ රඵහ 

වන තිබුණි. වවේ වතත්, වේඵන්වතොට 

යහඹ වභවවයුේ වහ විෘත ශ ර්වේ 

ිනට දිිණන් දිටභ ඳහඩු රඵමින් තිබුුම අතය 

ත්ේ ඌන උඳවඹෝජිත ඳළළතුණි. 

භහවරෝචිත ර්වේදි රු.මිලිඹන 10,860 

 අරහබඹක් හර්තහ වු අතය, 2016 ර්ඹ 

දක්හ විවේල විි.භඹ ඳරිර්තන අරහබඹද 

ඇතුළු රඵහ තිබුුම මුච්චිත අරහබඹ 

රු.මිලිඹන 46,699 ක් වී තිබුණි.  

 

ඔුමවිල් යහඹ උඳගඹ ජනඹ ගනොරීරිභ 

 

වඩන්භහර්ක් යජ්වඹන් රඵහත් යුවයෝ 

මිලිඹන 42.2 ක් වහ යහඹ අධිහරිඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 531 ක්ද, උඳවඹෝජ්නඹ ය 

ඔලුවිල් යහවේ ඉදිකිරිේ ටයුතු 2013 
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ළප්ත තළේඵර් 01 දින අන් ය තිබුණි. 

එවේ වුද, යහඹ වත නළේ ඳළමිීමභ වහ 

වභවවයුේ ටයුතු ිනදු කිරීභ භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් ිනදු ය 

වනොතිබුණි. එවේභ වභභ යහඹ මීටර් 9 ක් 

ළි. අඩු ළඹුයක් හිත යහඹක් ඵළවින් 

යහඹ විෘත කිරීවභන් ඳසු කිිනදු වනෞහක් 

යහඹට ඳළමිණ වනොතිබුණි. තද, යහඹ 

අබයන්තයඹට ළලි පිරීභ ි.හ අබයන්තරි  

ළලි පිරීභ ළරළක්විභට යුවයෝ මිලිඹන 1.8 

ක් ළඹ ය මීටර් 100 ක් ඵළිණන් වු දිඹඩන 

තුනක් ඉදිය තිබුණද, අවප්ත ක්ෂිත අයමුණ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් ඉටු වී 

වනොතිබුණි.  

 

වම්ඵන්ගතොට යහඹ ඉදිරීමභ වහ 

ංර්ධනඹ කටයුතු 

 

වේඵන්වතොට භහේපුය යහඹ ඳරිශ්රඹ තුශ 

රු.මිලිඹන 2,652 ක් ටිනහ ග්රළන්ටි වදොමය 

(Quay Side Gantry Crane) 2 ක් 2014 ජුලි 

30 දින ිනට යහඹ ඳරිශ්ර වේ සථහනත ය 

තිබුණි. භහේපුය යහඹ තුශ ප්රධහන ලවඹන් 

හවන වභවවයුේ ටයුතු (RO-RO 

Operation) ඳභණක් ිනදු යන ඵළවින් 

ර්වේ ළඩි හරඹක් ඵවළුේ ටයුතු 

වභවවඹවීභට අලය න වභභ ග්රළන්ට්රි 

වදොමය 2 ි.සහර්ඹ ඳළළතුණි. එවේභ 

ග්රළන්ටි වදොමය 2 ට භහමි බහවිතඹට 

නු රඵන රු.මිලිඹන 270 ක් ටිනහ යඵර් 

ටඹර් හිත හුභහරු වදොමයඹ (Rubber 

Tyre Transfer Crane ) ද වභවවයුේ ටයුතු 

වහ බහවිතහ වනොකිරීභ වවේතුවන් 

ි.සහර්ඹ ඳළළතුණි.   

 

වේඵන්වතොට යහඹ ඳරිශ්රවේ  යහඹ 

අධිහරිඹ භඟ ඳරිඳහලිත භහභ විිනන් 

ක්රිඹහත්භ යන රද වතල් ටළංකි 

ංකීර්ණවේ වභවවයුේ ටයුතු අවප්ත ක්ෂිත 

ඳරිදි ිනදු වනොවීවභන් ශ්රී රංහ යහඹ 

අධිහරිඹ විිනන් වතල් ටළංකි ංකීර්ණඹ 

වහ ආවඹෝජ්නඹ යන රද රු.මිලිඹන 

6,987.64 ක් ටිනහ ත්ේ ඌන 

උඳවඹෝජිත ඳළළතුණි. එවභන්භ නළේ 

වතල් අවරවිඹ ආයේබ ශ දින ිනට 2016 

වදළේඵර් 31 දින දක්හ වතල් අවරවිඹට 

අදහශ වභවවයුේ ටයුතු භිණන් රු.මිලිඹන 

2,738.9  භසථ වභවවයුේ අරහබඹක් ද 

ිනදු වී තිබුණි.  

 

ගහුම යහඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භක ගනොරීරිභ 

 

හළු යහඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ වහ 2006 

ර්වේ ණඹ ිණවිසුභ අත්න් ය තිබුණි. 

එවේභ වභභ යහඳෘතිඹ 2016 ර්වේදී 

යජ්වේ ඩිනේ යහඳෘතිඹක් වරද වදුනහ 

වන තිබුණි. ඒ වහ යුවනසවෝ 

(UNESCO) ංවිධහනවේ අනුභළතිඹ රළබී 

තිබුණි. ණඹ හර ිනභහ දීර්ක කිරීභට ඉල්රහ 

තිබුණත්, එඹ දීර්ක වනොකිරීභ වවේතුවන් 

2017 අවප්රේ ල් 30 දින න විටත් ඉදිකිරීේ 

ටයුතු ආයේබ ය වනොතිබුණි.  

 

සීභහහිත රංකහ නළේ ංසථහ 

 

භහභ විිනන් මිරදී ත් ිනවරෝන් බ්රීස වහ 

ිනවරෝන් ප්රින්ස ඹන වනෞහ වද 

පිළිවලින් 2016 භහර්තු වහ 2016 ජුලි ඹන 

භහරදී හණිජ්භඹ ප්රහවන ටයුතු වහ 

වඹොදහ වන තිබුණි.  එභ වනෞහ වද වහ 

කුීය ඳදනභ භත රඵහත් ඹහත්රහද උඳවඹෝිණ 

යවන රක්විජ්ඹ තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ 

වහ ල් අඟුරු ප්රහවන වේහ ළඳයීභ 

ඇතුළු නළේ ඵඩු ප්රහවන ටයුතු, 

වනෞහභඹ වනොන වඳොදු ප්රහව වේහ 

ළඳයීභ (Non Vessel Operations 

Common Carriers), නළේ ඵඩු ි.ලසහණඹ  

වහ ි.වඹෝජිත වේහ ළඳිනභ නහවි පුහුුම 

ඇතුළු වභවවයුේ ටයුතුර ි.යත 

තිබුණි. භහවේ ක්රිඹහහයේ පිළිඵ 

ඳවත වන් ි.රික්ණඹන් යනු රළව..  
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 භහභ විිනන් 2015/2016 ිණුමේ ර්ඹ 

තුශ රු.මිලිඹන 74.31  රහබඹක් උඳඹහ 

තිබුුම අතය ඊට අනුරඳ 2014/2015 

ර්වේදි උඳඹහ තිබුුම රහබඹ 

රු.මිලිඹන 124.94 ක් වී තිබුණි. ඒ අනු 

ඉකුත් ර්ඹ භඟ ළදීවේ දී  

2015/2016 ිණුමේ ර්වේ රහබඹ 

ිනඹඹට 40.5 කින් පිරිහී තිබුණි. 

භහවේ ෘජු වභවවයුේ විඹදභ ිනඹඹට 

93 කින් ඉවශ ඹහභ වභභ පිරිහීභට 

ප්ත  යධහන ලවඹන් ඵරඳහ තිබුණි.  

 භහවේ ඉඳළයුේ ර්ධනඹ 

කිරීභ  වභන්භ විවේල විි.භඹ ඉතිරි ය 

ළනීවේ අයමුණ ඇති පිරිළඹ භත 

ඳදනේ විඹ යුතු නළේ හසතු භත යටට 

අලය ල් අඟුරු වහ වඵොයවතල් 

ප්රහවනඹ කිරිභ රංහ නළේ ංසථහට 

ඳභණක් හිමිය දිභට අභහතය භණ්ඩරඹ 

විිනන් 2014 ර්වේදි ප්රතිඳත්තිභඹ 

තීයණඹට එශම තිබුණි. එවවත් 

වඵොයවතල් ප්රහවනඹ කිරිභ 

ේඵන්ධවඹන් අදහශ ආඹතන භඟ 

එඟතහඹට ඳළමිණිභට වනොවළකිවිභ 

වවේතුවන් 2015 ජ්නහරී භහවඹන් ඳසු 

වඵොය වතල් ප්රහවනඹ කිරීභ ඇනහිට 

තිබුණි. 

 භහභ විිනන් බහය රුවකු යහිත 

ඳළමිවණන පුේලි භන් භළු 

ි.සහලණඹ කිරිභ වහ ගුදේ 

(Unaccompanied Personal Baggage) 

Clearance Warehouse) ඳත්හ වන 

ඹහභට 2016 ර්වේදි ළරළසුේ ය 

තිබුණත්, ඊට සුදුසු බ්රෘමිබහඹක් වොඹහ 

ළනීවේ අඳවසුතහඹ ි.හ එභ හර්ඹඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරිභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 භහභ විිනන් 2016 ර්වේදි වතන 

ඳහර්ලරුවකු භඟ එක් ස 

ඵරවඹන් ක්රිඹහයණ ඵත්තල් (Self 

Propelled Barges) වදක් මිරදී 

ළනීභට ළරළසුේ ය තිබුණත්, අදහශ 

ආඹතන භඟ එඟතහඹට 

ඳළමිණිභට වනොවළකිවීවභන් එඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරිභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 වතන ඳහර්ලරුවකු භඟ එක් 

වනෞහ වහ ඉන්ධන ළඳයීවේ 

ඳහවන ඵඩහ ඳවසුේ (Floating 

Bunker Storage) ඳත්හවන ඹහභ 

භහවරෝචිත ර්වේදී ඉටු කිරිභට 

භහභ ළරළසුේ ය තිබුණත්, ඵරඳත්ර 

රඵහළනීවේ ප්රභහදඹ භත ක්රිඹහත්භ 

කිරිභට වනොවළකි වි තිබුණි.  

 දකුුම ඉන්දිඹහනු ශහඳඹ තුශ භගී 

ප්රහවන ඳහරු/නළේ වේහ ටයුතු 

(Passenger Ferry/Cruise Operations) 

ඳත්හ ළනීභට ළරළසුේ ය තිබුණත්, 

ඳවසුේ ිනමිතවීභ වහ ංනහය 

ආර්ලණඹක් වනොභළති භනහත්තඹක් 

ඳළළතිභ වවේතුවන් එඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරිභට වනොවළකි වි තිබුණි.  

 භහවරෝචිත ර්වේදී භහභ විිනන් 

වයශහන්න නහවි වේහ 

ඳත්හවන ඹහභට ළරළසුේ ය 

තිබුණත්, අලය දත්ත වනොභළතිවිභ 

වවේතුවන් ලයතහ  අධයඹනඹ අන 

කිරිභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 

නහවික ංර්ධන අයදාදර ඳරිඳහරනඹ  

 

2012 ර්වේ ිනට අක්රිඹ ඳත්නහ වභභ 

අයමුදරට යහජ්ය ආඹතන තුනකින් 

රු.මිලිඹන 422.64 ක් අඹවිඹ යුතු තිබුණි. 

එභ ආඹතන විිනන් වලේ නහථ වනොයන 

රද වභභ හිඟහිටි වලේ ේඵන්ධවඹන් සුදුසු 

ක්රිඹහභහර් අනුභනඹ ය අයමුදර ඈය 

කිරීභට ප්රභහණත් පිඹය වන වනොතිබුණි.  
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අන්තර්ජහතික දාද්රීඹ ංවිධහනගේ 

ම්දාතිඹන් ප්රකහය ගේශිඹ නීති 

ම්ඳහදනඹ 

 

අන්තර්ජ්හති මු්රීඹ ංවිධහනවේ 

ේමුතිඹන් ප්රහය වේශිඹ නීති ේඳහදනඹ 

වහ වු නීති වටුේඳත 2016 ජුි. 30 දින 

න විට ඳහර්ලිවේන්තු අනුභළතිඹට ඉදිරිඳත් 

කිරිභට ළරළසුේ ය තිබුණත්, භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් එඹ ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. අන්තර්ජ්හති මු්රීඹ 

ංවිධහනවේ මුතිඹන්ට අනුකර නීති, රීති 

වහ භඟවඳන්විේ ේඳහදනඹ වහ න නීති 

වටුේඳත් අනුභත කිරීභ වහ ළට් ඳත්රවේ 

ඳශ කිරිභට ළරළසුේ ය තිබුණත්, 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් එඹ 

හච්ඡහ භට්ටවේ ඳළළතුණි.  

 

නහවික වහ ුවන් ගේහ ගතොයතුරු වහ 

ඳර්ගේණ (පුේගලික) භහගභ 

 

භහභ 2012 ර්වේ ිනට අන්ඩ අරහබ 

රඵහ තිබුණි. එභ හරඹ තුශ සථහය 

තළන්ඳතු ආවඹෝජ්නඹ භත රළබුුම වඳොලි 

ආදහඹභ වළරුුම විට වනත් වභවවයුේ 

ආදහඹේ උඳඹහ වනොතිබුණි. නමුත් භහවේ 

වොටස ප්රහේධනඹ රු.මිලිඹන 30 ක් වී 

තිබුණි. භහවේ ඳළළති සථහය තළන්ඳතු 

වොටස ලවඹන් උඳර.ධි ය ආඹතන වහ 

ඳරිඳහරන විඹදේ වර උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට 

භහවේ මුච්චිත අරහබඹ රු.මිලිඹන 6.2 

ක් ව අතය, එඹ ප්රහශිත ප්රහේධනඹ වු 

රු.මිලිඹන 30 ට ළරළප ඳසු රු.මිලිඹන 23.8 

ක් දක්හ හදනඹ වී තිබුණි.  
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භවහභහර්ග 

 
ඉවශ ංයණ ඳේධතිඹක් ඇති කිරීභ තුළින් 

භන් හරඹ වහ පිරිළඹ අභ කිරිභ ව 

භහර් ආයක්හ වහ සුඳවසු ළඩි කිරිභ 

තුළින් භහර් බහවිතහ යන්නන්වේ ජීන 

තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ අයමුණින්, උස 

අධයහඳන වහ භවහ භහර් අභහතයහංලඹ වහ 

යසථහපිත ආඹතනඹක් විිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 

 භවහභහර් විඹට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන්  වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ. 

 එභ යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

භඟ ඒහඵේධ ජ්හති ප්රතිඳත්ති 

ඳදනේ යත් ංර්ධන ටයුතු 

ේඵන්ධීයණඹ කිරිභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටුකිරීභ 

ේඵන්ධ ිනදු ශ විණනවේදී 

අනහයණඹ වු විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

අනුභළතිඹරීන් ගතොය කහර්ඹ භණ්ඩර 

ඵහ ගළනීභ 

 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

අනුභළතිවඹන් වතොය ඵහ වන තිබුුම 

උඳවේලරුන් 73 වදවනකු රු.65,000 ක් 

ඵළිණන් ව භහින ළටුඳට අභහතයහංලඹ 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ විවේලහධහය යහඳෘති 12 

ක් වනුවන් 2016 ර්ඹ තුශ වේවේ 

වඹොදහ ළනීභට ටයුතු ය තිබුණි.  වේ 

වහ යජ්ඹට භට රු. මිලිඹන 4.74  

විඹදභක් දළරීභට ිනදු වී තිබුණි. 

 

 

 
 

ගේශීඹ ඵළංකු අයදාදල් භගින් භහර්ග 

පුළුල් රීමභ වහ පුනරුත්ථහඳනඹ රීමභ 

 

දි කි.මී.1434 ක් ව භහර් 64 ක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ  භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් රු.බිලිඹන 

143.51  ණඹ මුදරක් වේශීඹ ඵළංකු 

රඵහවන තිබුුම අතයථ, අදහ ශ වොන්ත්රහත්, 

වේශීඹ වොන්ත්රහත්රුන්වන්  ඉටු කිරීභ 

වහ අභහතය භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණි. භහර් පුනරුත්ථහඳනඹ වහ 

වොන්ත්රහත්රුන් වතෝයහ ළනීවේදී 

යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ 

විධිවිධහන ඳරිදි ටයුතු ය වනොතිබුුම 

අතය, එක් එක් භහර්ඹන්ට වොන්ත්රහත්රු 

විිනන් ඉදිරිඳත් යන රද මරය වඹෝජ්නහර 

අන් වොන්ත්රහත් මිර තීයණඹ කිරීභ, 

විවලේවඹන් ඳත්ශ අභහතය භණ්ඩර 

ප්රේඳහදන මිටුක් (SCAPC) විිනන් 

ිනදුය තිබුණි. අධිහරිඹ විිනන් රඵහත් 

ණඹ මුදලින් භහර් 28 ක් ඉදිකිරීභ වහ 

ජ්හති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකුවන් අනුභත 

රු.මිලිඹන 55,392.2  ණඹ මුදලින් 

රු.මිලිඹන 28,000 ක් භහර් 

පුනරුත්ථහඳනවඹන් ඳරිඵහහිය අධිහරිඹ, 

අභහතයහංලඹ වහ යහඳෘති ශභනහයණ 

ඒඹ වහ ළඹ ය තිබුණි. අභහත් ඹ 

භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹ ඳරිදි භවහ 

බහණ්ඩහහයවඹන් රු. මිලිඹන 28,000  

රඵහ වන 2015 ර්වේදී රු.මිලිඹන 

5,400 ක් ද, 2016 ර්වේ රු.මිලිඹන 6,250 

ක්ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 11,650  

ඉදිකිරීේ ටයුතුරට අදහශ බිල්ඳත් පිඹහ 

තිබුණි. අභතය ළඩ වහ ළඹ යන රද 

මුදල් අප්රභහද වනොරළබීභ වවේතුවන් 

ඉදිකිරීභට වඹෝජිත භහර්ර දි, ඳශර, 

වොන්ක්රීට් හුම ඳේධති, වඵෝක්කු, ඳළති 

ඵළමි ව භහර්වේ භතුපිට සථයවේ ඉදිකිරීේ 
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ඹනහදී ශයුතු ළඩ වොටස අඩුය 

ඉදිකිරීේ ටයුතු ිනදු ය තිබුණි. 

 

භහර්ග පුළුල් රීමභ වහ ළඩි දියුණු 

රීමම් රට අදහශ කහර්ඹහධනඹ 
 

ළඩ ආයම්බ කය ගනොතිබුණු යඳෘති 

 

2016 ර්වේදී ළඩ ආයේබ කිරීභට 

ළරළසුේ ශ නමුත්, 2016 වදළේඵර් 31 

දිනට ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ රු. මිලිඹන 

7,778.44 ක් ව යහඳෘතීන් 114  ළඩ 

භහවරෝචිත ර්වේදී ආයේබ ය 

වනොතිබුණි. වභභ යහඳෘති 114 න් යහඳෘති 

39 ක් භහර් ංර්ධන අධිහරිඹට අඹත් 

වනොන භහර්රට  අදහශ යහඳෘතී වී 

තිබුුම අතය එහි වොන්ත්රහත් ටිනහභ    

රු. මිලිඹන 3,206.28 ක් වී තිබුණි. 

 

සිඹඹට 50 කට අඩුගන් ළඩ නිභ කශ 

යහඳෘති 
 

වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 50 ට අඩු 

වොන්ත්රහත් පිරිළඹ රු. මිලිඹන 4,292.90 ක් 

වු යහඳෘතීන් 87 ක් ඳළති අතය එිනන් 

යහඳෘති 49 ක් භහර් ංර්ධන අධිහරිඹට 

අඹත් වනොන (Non RDA) භහර්රට 

අදහශ යහඳෘතී වී තිබුණි. එහි වොන්ත්රහත් 

ටිනහභ රු. මිලිඹන 1,649.95 ක් වහ ඒ 

වහ ළඹශ පිරිළඹ රු. මිලිඹන 302.47 

ක් වී තිබුණි. ිනඹඹට 50 ට අඩු වබෞති 

ප්රතිඹක් ඇති යහඳෘති 38 ක් භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹට අඹත් ව අතය එහි 

වොන්ත්රහත් පිරිළඹ රු.මිලිඹන 2,642.95 ක් 

ව අතය  රු.මිලිඹන 300.21 ක් ළඹය 

තිබුණි. 

 

 

 

 

 

ර්ඹ තුශ ළඩ නිභ ගනොකශ යහඳෘති 

 

2016 ර්ඹ අන් න විට ළඩ ි.භ 

කිරීභට වඹෝජිත වොන්ත්රහත් පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 16,771.37 ක් ව වොන්ත්රහත් 342 

 ළඩ අන් ය වනොතිබුුම අතය, එභ 

යහඳෘති ප්රභහදවීේරට වවේතුන් හර්ෂි 

ප්රති හර්තහවේ දක්හ වනොතිබුණි.එ 

 

ත්රිකුණහභරඹ පිටත ටයවුම් භහර්ගගේ 

ඉදිරීමභ  

 

භඩරපු - තිරික්වොන්ඩහින ආරු - 

ත්රිකුණහභරඹ (A-15) ව අවේපුස - 

කුරුණෆර - ත්රිකුණහභරඹ (A-6) භහර්, 

ත්රිකුණහභරඹ නයවඹන් පිටත ේඵන්ධ 

නවේ ඉදියන රද පිටත ටයවේ භහර්ඹ 

වහ එක්ත් යහජ්ධහි. හවන් ඳහරේ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් 2009 ව 2010 ර්රදී 

රු.මිලිඹන 3,495 ක් ළඹය ඳහරේ 08 ක් 

ඉදිය තිබුණි. වවේ වුද, 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට ර් 06  

හරඹක් ත වී තිබුණත්, වභභ ඳහරේ 

ේඵන්ධ වවයන භහර් ඉදිකිරීේ භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් ේපර්ණ ය 

වනොතිබුණි. 

 

භහර්ග පුළුල් රීමභ, පුනරුත්ථහඳනඹ වහ 

භහර්ග නඩත්තු කටයුතු  

 

2016 ර්වේ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹට 

අඹත් භහර් පුළුල් කිරීභ වහ ළඩිදියුුම 

කිරීවේ ටයුතු වහ රු. මිලිඹන 8,065.0 

 ප්රතිඳහදනඹ අලය වී තිබුණි.  ඉන් 

රු.මිලිඹන 4,637.6  ප්රතිඳහදන රළබී 

තිබුණි. ඒ අනු ප්රභහණත් ඳරිදි ප්රතිඳහදන 

මුදල් වනොරළබීභ වවේතුවන් 2016 ර්ඹ 

තුශ ශ ළඩ වහ වවිඹ යුතු බිල්ඳත් 

ටිනහභ 2016 වදළේඵර් 31 දිනට රු. 

මිලිඹන 3,523.45 ක් වර ඳළතුණි. 
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ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහඳටිඳහටිගඹන් ඵළවළය 

කටයුතු රීමභ 

 

2008 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ භහර් 

පුළුල් කිරීභ වහ ළඩි දියුුම කිරීේරට 

අදහශ එතු රු.මිලිඹන 56,771.69 ක් වු 

වොන්ත්රහත් 2773 ක් භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ විධිවිධහනලින් 

ඵළවළය පුේලි භහභක් වත ප්රදහනඹ 

ය තිබුණි. භවහභහර් හසතු උඳවල්නවේ 

(HRS) (මුලි) හසතු භත වඳොදු හර්ඹ 

පිරිළඹ ද, හිත  ිනඹඹට 28  රහබ 

ආන්තිඹක් හිත වභභ වොන්ත්රහත්ර 

මිර තීයණඹ ය තිබුණි. භහර් ංර්ධන 

අධිහරිවේ 2008 අවෝසතු 15 දිනළති 

නක්රවල්ඹට අනු වභභ වොන්ත්රහත් වහ 

උඳ වොන්ත්රහත් දීභට වනොවළකි වුද, එභ 

භහභ විිනන් ෘජ වභභ ඉදිකිරීේ ටයුතු 

ිනදු වනොය කිිනදු රංසු ළවීභකින් වතොය 

ඵහහිය වොන්ත්රහත්රුන් වත උඳ 

වොන්ත්රහත් රඵහ දී තිබුණි. 

 

භහර් නඩත්තු ටයුතු වහ භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් භහභකින් 

2004 ර්වේ ිනට 2017 භහර්තු භහඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 5,079.53  ඉභල්න් මිරදී 

වන තිබුණි. භවහභහර් හසතු 

උඳවල්නවේ පිරිළඹට (HSR) ළනුේ මිර 

තීයණඹ ය ප්රේඳහදන ක්රිඹහ ඳටිඳහටිවඹන් 

ඵළවළය ඉභල්න් මිරදී ළනීභ වහ 

ටයුතු ය තිබුණි. 

 

ණඹගළතිඹන්ගේ දාදල් එකතු රීමභ වහ 

අත්තිකහයම් නියවුල් රීමභ  

 

1987 ිනට 2015 දක්හ ර්ර ිනට ඳළළත 

එමින් තිබුුම රු.මිලිඹන 1,264.96 ක් ව 

ණඹළති වලේ 2016 වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

අඹය වන වනොතිබුණි. අධිහරිඹ විිනන් 

ඉදිකිරීේ ටයුතු වනුවන් විවිධ 

මිරදීළනීේ වහ වොන්ත්රහත්රුන්ට ව 

යජ්වේ අභහතයහංල වහ භණ්ඩර වත රඵහදී 

තිබුුම එතු රු.මිලිඹන 5,174.78  

අත්තිහයේ වනොපිඹහ ර් 01  ිනට ර් 

05 ක් දක්හ හරඹ ිනට ඳළත එමින් 

තිබුණත්,  භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත් එභ අත්තිහයේ ි.යවුල් කිරීභට වවෝ 

අඹය ළනීභට වවෝ අධිහරිඹ විිනන් 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

ගකොන්ත්රහත්කරුන්ගේ ප්රභහදඹ  

 

වොන්ත්රහත්රුන් වහ භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් එශම තිබුුම ිණවිසුේ අනු 

ි.ඹමිත දිනට ළඩ අන් කිරීභට 

අවඳොවවොත් වීභ භත ප්රභහද හර අරහබඹන් 

වොන්ත්රහත්රුන්වන් අඹ ශ යුතු 

තිබුණි. 2010 ර්ඹට වඳය ව 2011 

ර්වේ ිනට 2014 ර්ඹ දක්හ වොන්ත්රහත් 

344 ට අදහශ අඹය ත යුතු ප්රභහද ර 

අරහබර ටිනහභ (Liquidation 

Damages) රු.මිලිඹන 116.02 ක් වී තිබුණි. 

භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

ඳසුවිඳයභක් ය එභ ප්රභහදඹ භත වු අරහබ 

අදහශ වොන්ත්රහත්රුන්වන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් අඹ 

ය ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

කුීය ආදහඹම් රැසකය ගළනීභ 

  
භවනුය පිහිටි භගී උභං භහර්වේ ඩ 

හභය 02 ක් වහ ර් 04 හරඹ තුශ 

අඹය වනොත් කුීය ආදහඹභ රු. 699,463 

ක් වහ වඵොරැල්ර පිහිටි භගී උභං භහර්ර 

ඩ හභය 01 ක් වහ ර් 09 දක්හ 

හරඹ තුශ අඹය වනොත් කුීය ආදහඹභ 

රුපිඹල් මිලිඹන 1.47 ක් භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් 2016 වදළේඵර් 31 දින 

න විටත් අඹය ළනීභට ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 
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ගේහදහඹක තළන්ඳතු නියවුල් රීමභ 

 

භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් ඵහහිය 

ඳහර්ලඹන් වනුවන් ිනදු යනු රඵන 

ඉදිකිරීේ ටයුතුරට අදහශ ර් 03  

ිනට ර් 05 ක් දක්හ ව ර් 05 ට ඩහ 

ඳළයණි වේහදහඹිනන් විිනන් රඵහ දී තිබුුම 

ළඩ 148 ට අදහශ එතු රු.මිලිඹන 

205.94 ක් ව වේහදහඹ තළන්ඳතු 

ේඵන්ධවඹන් ඳසුවිඳයේ ය එභ තළන්ඳතු 

ි.යවුල් කිරීභට වවෝ ආදහඹභට ළනීභට වවෝ 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

බහවිතඹට ගනොගත් අභතය ගකොටස වහ 

ගතොග 

 

2012 ර්වේ ිනට බහවිතඹට වනොවන 

ඵඩහවේ යහ තිබුුම ටිනහභ රු.මිලිඹන 

32.14 ක් ව උඳවඹෝජ්නඹ වනොශ වහ 

වමින් නරනඹ න අභතය වොටස වතො 

ව 2008 ර්වේ ිනට ඵඩහවේ යහ තිබු 

රු.මිලිඹන 5.28 ක් ව ඹල් ඳළනිණඹ ි.ර 

ඇඳුේ, ඳත්තු වහ ළන්ේල්ස, ටඹර් වහ ද්රය 

වතොඹ ව ඇසවඳෝල්ට් පිරිඹත භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් අඳවයණඹ 

කිරීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. 
 

ගේශීඹ ඵදු නිදවස රීමභ 

 

ජ්හති භහර් ජ්හරවේ නහඹඹහේ ආඳදහ 

ළශළක්වීේ යහඳෘතිවේ ව දකුුම භහර් 

ේඵන්ධ වවයන යහඳෘතිවේ 

උඳවේලඹන් වහ වොන්ත්රහත්රුන් වත 

වවිේ කිරීභ වනුවන් ව වේශීඹ ඵදු 

ි.දවස කිරීභට භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 

විිනන් පිඹය වන වනොතිබුණි. ඒ අනු 

එතු ශ අඹ භත ඵදු ව ආදහඹේ ඵදු 

රු.මිලිඹන 23.39 ක් එභ යහඳෘති විිනන් 

වහ තිබුණි. 
 

 

 

අඹකය ගනොගත් ළඩපර් අත්තිකහයම් 

 

ජ්හති භහර් ජ්හරවේ නහඹඹහේ ආඳදහ 

ළශළක්වීවේ යහඳෘතිවේ උඳවේලිනන් 

වත වන රද ළඩ පුර් අත්තිහයේ 

රු.මිලිඹන 78.88 ක් උඳවේල වේහ 

ිණවිසුභ අනු 2016 ජි. 08 දින න විට 

ේපුර්ණවඹන් අඹ ය ත යුතු වුත්, එභ 

අවඹන් රු. මිලිඹන 9.78 ක් භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විටත් අඹය වන වනොතිබුණි.  
 

විචරතහ නිගඹ ග වහ අනුභළතිඹ 

ගනොභළති වීභ 

 

භධය අධිවේගී භහර් යහඳෘතිවේ භහර් 

ඉදිකිරීභට අවප්ත ක්හ ශ චීන යජ්වේ 

ආවඹෝජ්ඹහ ඉත්වීභ ි.හ වේශීඹ 

වොන්ත්රහත්රුන් භඟින් එභ ඉදිකිරීේ 

ටයුතු ිනදු කිරීභට තීයණඹ ය තිබුණි. 

භහර් ඉදිකිරීේ යහඳෘතිඹට අදහශ පිළිවඹර 

යන රද ලයතහ අධයන හර්තහ නළත 

ස කිරීභට ිනදු වීභ වවේතුවන් විවේශීඹ 

උඳවේල වේහ ආඹතනඹ වත 

රු.මිලිඹන 161.09  අතිවර් මුදරක් 

වවිඹ යුතු ඳළතුණි. පිළිවඹර යන රද 

ලයතහ අධයන හර්තහ නළත වනස 

කිරීභ වහ අතිවර් ළඩි ව අඹ ඇයීේ 

කිරීභ ේඵන්ධවඹන් උස අධයහඳන වහ 

භවහ භහර් අභහතයහංලවේ වල්ේයඹහ 

විිනන් මිටුක් ඳත් ය තිබුණි. එභ මිටු 

විිනන් 2017 ළප්ත තළේඵර් 30 දින න විටද 

අනුභළතිඹක් රඵහ දී වනොතිබුණි. නමුත්, 

අතිවර් අඹ ළඩිවීභ භත වන රද 

රු.මිලිඹන 30  මුදර වහ අභහතයහංලවේ 

වල්ේයඹහ විිනන් අනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුීම. 

 

අනහර්ථික විඹදම් 

 

රුන්ළල්ර ප්රහවේශීඹ බහ ඵර ප්රවේලඹ 

තුශ භඟනළඟුභ යහඳෘතිඹ ඹටවත් රු.මිලිඹන 
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1.5 ක් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ විිනන් විඹදේ ය ඉදියන රද 

මීටර් 806.7  අන්තර් ේඵන්ධිත 

වොන්ක්රීට් කුට්ටි ල් අතුයන රද ඳහය, 

වභෝටර් වග්රේඩයඹක් භඟින් මුළුභි.න්භ එකි 

කුට්ටි ල් ඉත් කිරීභ ි.හ ිනදු ය තිබුුම 

විඹදභ අනහර්ථි විඹදභක් ඵට ඳත් වී 

තිබුණි.  

 

අගරවි කයනු රඵන ිනිජ ගතල් 

ප්රභහණඹ භත ගහසතු අඹකය ගළනීභ 

2005 ඔක්වතෝඵර් 26 දිනළති අභහතය 

භණ්ඩරවේ තීයණඹ ප්රහය 2006 ජ්නහරි 

01 දින ිනට ඵර ඳළළත්වන ඳරිදි රංහ 

ණිජ්වතල් නීතිත ංසථහ විිනන් 

විකුණනු රඵන ෆභ ඩීල් ීයටයඹක් වහභ 

ලත 50 ක් ඵළිණන්ද, වඳට්රල් ීයටයඹක් වහ 

රු.1 ක් ඵළිණන්ද, උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර් අභහතයහංලඹට වවිඹ යුතු 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට 

2015 වහ 2016 ර්රට අදහශ රු.මිලිඹන 

4,486 ක් අභහතයහංලඹ විිනන් අඹය 

ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි.   

ළඩ ආයම්බ රීමගම් අත්තිකහයම් 

ළඩිගඹන් ගගවිභ  

ඒහඵේධ භහර් ආවඹෝජ්න (i-Road) 

යහඳෘතිවේ වොන්ත්රහත්රුන්ට ළඩ 

ඳටන්ළනීවේ අත්තිහයේ වර රු.මිලිඹන 

5,097 ක් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ විිනන් වහ තිබුණි. එභ 

අත්තිහයේ ණනඹ කිරීවේදී (වන්ර 

අඹන්- Provisional Sum) අඩු කිරීභකින් 

වතොය මුළු වොන්ත්රහත් මුදර වනභ 

ණනඹ කිරීභ ි.හ රු.මිලිඹන 974 ක් ළඩි 

පුය වහ තිබුණි.  එභ ළඩිපුය වහ තිබුුම 

මුදර අඹය ළනීභ වහ අභහතයහංලඹ 

විිනන් වන තිබුුම විධිභත් ක්රිඹහභහර් 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

ඳයහගත් ඉඩම් පිළිඵ ත්කම් 

හර්තහ 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයංලඹ 

විිනන් 2010 ර්වේ ිනට භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විට විලහර න්දි මුදරක් 

වහ විලහර ඉඩේ ප්රභහණඹක් අත්ඳත් ය 

වන තිබුණි. වවේ වුද, එභ න්දි වහ 

යජ්ඹ විිනන් අත්ඳත් ය ත් ඉඩේරට 

අදහශ ඳළවළදිලි ත්ේ හර්තහක් 

(වරජ්යඹ) අභහතයහංලඹ විිනන් ඳත්හ 

වනොතිබුණි. උදහවයණඹක් වර පිටත 

ටයවුේ භවහභහර් අදිඹය - II ඹටවත් න්දි 

වහ අත්ඳත් ය ත් වරොට් 1,205 කින් 

වරොට් 614 ක් ඳභණක්  ඉඩේ අත්ඳත් ය 

ළනීවේ ඳනවත් 44 න්තිඹ ඹටවත් 

අිනතිඹ ඳයහදීභට ටයුතු ය තිබුණි. තද, 

අභහතයහංලවේ භළදිවත්වීභකින් වතොය 

යහඳෘති භඟින් ඳභණක් අත්ඳත් යනු 

රඵන ඉඩේ පිළිඵ විසතය හර්තහක්ද 

අභහතයහංලවේ වනොතිබුණි. ඵළඳුේය භඟින් 

අත්ඳත් යත් ඉඩේ පිළිඵ විසතය 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

 

භවහභහර්ග ගල්කම් කහර්ඹහරඹ 

ගනුගන් ගගොඩනළගිල්ර ඉදි කීරිභ 

 

භවහභහර් වල්ේ හර්ඹහරඹ වනුවන් 

භවල් අට වොඩනළිණල්රක් ඉදි කීරිවේ 

ඳශමු අදිඹය ලවඹන් භවල් තුනක් ඉදිකිරීභ 

දවහ  න වොන්ත්රහත්තු ේපුර්ණ කිරිභට 

2010 අවෝසතු 17 දින රු.මිලිඹන 599.30 

 ටිනහභට වොන්ත්රහත්තු පුේලි 

ඳහර්ලඹක් වත පිරිනභහ තිබුණි.  එඹ 2011 

වනොළේඵර් 04 දින න විට ේපුර්ණ 

කිරීභට අවප්ත ක්හ ය තිබුණි. වවේ 

වතත්, භවල් තුන ඉදිකිරීවේ ටයුතුලින් 

ිනඹඹට 90 ක් ේපර්ණ න විට, 

වොඩනළිණල්වල් අවනක් භවල් ඳව ඉදිකිරීභ 

දවහ වොන්ත්රහත්තු ඳශමු 

වොන්ත්රහත්තුවේ විනරනඹක් වර රහ 

රු.මිලිඹන 568.14  අභතය පිරිළඹට 
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එභ වොන්ත්රහත්රු වතභ පිරිනභහ තිබුණි. 

තද රු.මිලිඹන795.72  ඇසතවේන්තුත 

පිරිළඹට වොඩනළිණල්ර තත් භවල් 

වදකින් ළඩිකිරිභට 2012 ජුි. භහවේදී 

යහඳෘති ි.ඹහභන ඒඹ තීයණඹ ය 

තිබුණි. එභ ි.හ භවල් දවඹකින් භන්විත 

වොඩනළිණල්වල් මුළු අවප්ත ක්ෂිත පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 2,506.54 ක් වී තිබුණි. ශ්රී රංහ 

යජ්වේ දහඹත්වඹන් අතිවර් පිරිළඹ 

දළරීභට ඉවත දවන් ිනඹලු අදිඹයඹන් දවහ 

අභහතය භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹ රඵහවන 

තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

විණනවේදී අනහයණඹ ව ි.රීක්ණ 

හයහංල ත ය ඳවත වන් ය ඇත.  

 

 විදුලි ජ්න ඹන්ත්ර, බ්රෘත ඉන්ධන 

ටළංකිඹ, දත්ත ජ්හරඹ, වේහ ඳේධතිඹ, 

විදුලි ආවයෝව වහ හයුමීයණ 

ඳේධතිඹ ආදී උඳහං කිහිඳඹක් 

වොන්ත්රහත්රුවන් රු.මිලිඹන 

495.39  පිරිළඹඹට ප්රේඳහදනඹ 

ය වොඩනළිණල්ර ඉදිකිරීභ දවහ 

ප්රධහන වොන්ත්රහත්තුවේ විනරනඹන් 

වර රහ තිබුුම ඵත් මුල් ප්රභහණ 

ඳවත්රඹහි එභ විඹඹන් ඇතුශත් ය 

වනොතිබු ඵත් ි.රික්ණඹ විඹ. එභි.හ  

වඳොදුහර්ඹ, විකිරීවේ හසතු,රහබ 

ආන්ති ආදීඹ භත ිනඹඹට 35ක් දක්හ 

අභතය හසතු ඉල්ීයභට 

වොන්ත්රහත්තරුට ඉඩ රහ තිබුණි. ඊට 

අභතය හවන හල් කිරීවේ හර්ඹඹන් 

දවහ ඉඩඩ ළරසුේ ය වනොතිබුුම 

අතය ඒ දවහ අභතය සථහන රඵහදීභට 

ිනදු වී තිබුණි. 

 

 දත්ත ජ්හර ඳේධතිඹ, වේහ ඳේධතිඹ, 

වඳොදු ඇභතුේ ඳේධතිඹ, විදයෘත් විකිරීේ, 

හයුමියණ ඳේධතිඹ, විදුලි වෝඳහන 

ආදී වොඩනළිණල්වල් උඳයණ වහ වි 

කිරීේ රු.මිලිඹන 259.42  පිරිළඹට 

ප්රේඳහදන ය තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ සථහනීඹ 

ඳරීක්ණරදී ඳළළති අඩුඳහඩු වඳන්හ දී 

තිබුණි. එභ අඩුඳහඩු පිළිය කිරිභට 

ටයුතු ය වනොතිබුුම ඵත්, 

උඳයණ වහ වි කිරීේ දිගු හර 

ඳරිච්වේදඹක් ඉදිකිරීේ ළඩබිවේ 

ි.සහර්ඹ ඳළතුුම අතය 2015 

වදළේඵර් 31 දින න විට ඒහවේ 

කිේ හරඹ ඉකුත් වී තිබුණි. 

 

භහර්ගර ම්පර්ණ කයන රද ගකොටස 

ඳයහ ගළනීභ 

 

ජ්හති භවහභහර් ආංශි යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

වභොයටු - පිළිඹන්දර ඳහය ව යත්භරහන 

මිරිවහන භහර්වේ ේපර්ණ යන රද 

වොටස වොන්ත්රහත් ිණවිසුවේ 8.7 

වොන්වේිනඹ ප්රහය භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹට ඳළරීභට ටයුතු  ය 

වනොතිබුණි. වේ වවේතු ි.හ 

වොන්ත්රහත්රුවන් රඵහත යුතු තිබුුම 

රු. මිලිඹන 66.11 කින් රු.මිලිඹන 38.51 ක් 

ඳභණක් අඹය වන තිබුණි.  
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නිපුණතහ ංර්ධනඹ වහ ෘත්තීඹ පුහුණු  

 

අධයහඳනඹ, ෘත්තීඹ වහ තහක්ණ පුහුුම 

භිණන් තරුණිනන් විඵර ළන්වීවභන් 

ි.පුණ ශ්රභ ඵරහඹක් ි.ර්භහණඹ කිරීභ 

වයවහ ආර්ථි ර්ධනඹ ළඩිකිරීභට අලය 

යන්නහවු ප්රතිඳත්ති  වහ රීතින් ේඳහදනඹ 

කිරිභ වභභ ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ යන 

ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ ප්රතිපරඹ රඵහ 

ළනීභ වහ ි.පුණතහ ංර්ධන වහ 

ෘත්තීඹ පුහුුම අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 10 ක් භඟින් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.   

 ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ, ි.පුණතහ ංර්ධනඹ 

වහ ෘත්තීඹ පුහුුම ළඩටවන් ඳසු 

විඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 විලසවිදයහර අධයහඳන වහ සුදුසුේ 

වනොරඵන ිනසුන්ට ෘත්තීඹ අධයහඳන 

අලයතහ පුළුල් කිරීභට ප්රතිඳත්ති 

ළසීභ වහ  ඳවසුේ ළඳයීභ.  

 රැකිඹහ වශවඳොශට උචිත 

ශ්රභඵරහඹක් ඇති කිරීභ වහ හර්මි 

වහ තහක්ණ අධයහඳනඹ නවීයණඹ 

කිරිභ.   

 ආධුි.ත්   පුහුුම අසථහ 

ප්රර්ධනඹට පිඹය ළනීභ.  

 ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ වහ ඇති නළඹුරු 

ඉවශ නළංවීභ වහ ක්රවභෝඳහඹඹන් 

ේඳහදනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

වේ අනු ගුණහත්භබහවඹන් පිරි ෘත්තීඹ 

පුහුුමක් රඵහදීභ තුළින් වරෝඹට අලය 

භහන ේඳත ංර්ධනඹ කිරීවේ 

අවප්ත ක්හවන් අභහතයහංලඹ ඹටවත් ඇති 

ආඹතන 07 ට අනුඵේධ දිිනන පුයහ 

භධයසථහන 397 ක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි. එකී 

ආඹතනඹන්හි හර්ඹහධනඹ 

ේඵන්ධවඹන්  ිනදු යන රද විණනවේදී 

අනහයණඹ ව විණන ි.රික්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත වන් ය ඇත. 

ෘත්තිඹ පුහුණු අසථහ වහ ඳවසුකම් 

ම්ඳහදනඹ රීරිභ 

හර්මි වහ ෘත්තීඹ පුහුුම ප්රවේලඹ ඉවශ 

නළංවීභ වහ ර්ඹ තුශ  ි.පුණතහ 

ංර්ධන වහ ෘත්තිඹ පුහුුම අභහතයහංලඹ 

විිනන් න පුහුුම ආඹතන වඳුන්හදී තිබුණි. 

නමුත් අවප්ත ක්ෂිත ඳරිදි හර්මි වහ ෘත්තීඹ 

පුහුුම අසථහන් ප්රභහණහත්භ භට්ටමින් 

ර්ධනඹ වී වනොතිබුණි. 2015 ර්ඹ නවිට 

අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර (හභහනය වඳශ) 

වහ අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර (උස වඳශ) 

අභත් උස අධයහඳනඹ අහිමි ව ිනසුන් 

210,695 ක් ඳභණ ව අතය 2016 ර්ඹට 

අදහශ විලසවිදයහර විදයහඹතන ඇතුළු 

ආඹතන 08 කින් විණනඹට රඵහදුන් 

වතොයතුරු අනු ෘත්තීඹ පුහුුම වහ 

ිනසුන් 97,925 ක් ඇතුශත් ය වන තිබුණි. 

වේ අනු උස අධයහඳන අසථහ අහිමින 

ිනසුන්ට හවප්ත ක් ෘත්තීඹ පුහුුම අසථහ 

ේඳහදනඹ වී වනොතිබුණි. එවේ වවිනන් 

උස තහක්ණ ආඹතන, හර්මි විදයහර 

වහ ෘත්තීඹ පුහුුම භධයසථහන භිණන් 

ඳත්හවන ඹන ඳහධභහරහ වහ ඵහ 

න්නහ ිනසුන් ප්රභහණහත්භ ඉවශ 

නළංවීභට අභහතයහංලවේ අධහනඹ වඹොමුවිඹ 

යුතු තිබුණි. 

පුහුණු ළඩටවන්ර ුවණහත්භක 

තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු රීමභ 

 

1990 අං 20 දයන තෘතිින වහ ෘත්තීඹ 

අධයහඳන ඳනතට අනු ජ්හති ෘත්තීඹ 

සුදුසුේ හිත (NVQ) ඳහධභහරහ ඳළළත්වීභ 

වහ පුහුුම ඳහධභහරහ ප්රතීතනඹ කිරීභ 

ිනදුශ යුතු තිබුණි. එවේ වුද, ි.පුණතහ 
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ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුුම අභහතයහංලඹ 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ න ආඹතන ඳත්නු 

රඵන ඳහධභහරහ 2148 ක් අතරින් ඳහධභහරහ 

526 ක් ේඵන්ධවඹන් ඳනවතහි විධිවිධහන 

අනු ටයුතු ය වනොතිබුණි. තද 

විදයහහය ඳවසුේ ප්රභහණහත්භ වනොවීභ 

වහ විදයහහය බහවිතහ ශ වළකි න ඳරිදි 

ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ ය 

වනොතිබීභ, පුහුුම ඳහධභහරහන්හි 

ගුණහත්භ තත්ත්ඹ අඩුවීභ වවයහි 

ඵරඳහ තිබුණි. ඒ අනු ි.ින ප්රමිතිඹකින් 

වේශිඹ වහ විවේශීඹ පිළිළනීභ හිත 

ගුණහත්භ ඳහධභහරහ ඳළළත්වීභ තුළින් 

වෝීයඹ විඵර ළන්වුුම රැකිඹහ ත ශ 

වළකි ශ්රභ ඵරහඹක් බිහිකිරීභ අභහතයහලවේ 

අයමුණ වී තිබුණත්, එඹ අවප්ත ක්ෂිත අයුරින් 

ඉටු වී වනොතිබුණි.   

පුහුණු ඳහලභහරහ වහ සිසුන්ගේ 

වබහීකත්ඹ  

පුහුුම ඳහධභහරහ වහ ිනසු වබහගීත්ඹ 

ප්රභහණහත්භ ර්ධනඹ වී වනොතිබුුම අතය 

භහවරෝචිත ර්ඹට අදහශ විණනඹට 

රළබුුම වතොයතුරුරට අනු අභහතයහංලඹට 

අඹත් විලසවිදයහර විදයහඹතන ඇතුළු 

ආඹතන 09  ිනඹඹට 70 ට අඩු ිනසුන් 

ංයහක් ඵහ වන තිබුුම ඳහධභහරහ 

306 ක් ඳළළතුණි. එවේභ අභහතයහංලඹ 

ඹටවත් ඇති ආඹතන 05 ෘත්තීඹ පුහුුම 

වහ අලය ඳවසුේ වහ ජ්හති ෘත්තීඹ 

සුදුසුේ භට්ටභ හිත ඳහධභහරහ 375 ක් 

වහ ඵහත් ිනසුන්වේ වබහගීත්ඹ 

අභ භට්ටභ ඳළළතුණි. ඒ අනු ිනසුන් 5 

 ිනට 10  ක් දක්හ ංයහක් ඵහත් 

ඳහධභහරහ 204 ක් ද, ිනසුන් 5 ට අඩු ිනසුන් 

ංයහක් ඵහත් ඳහධභහරහ 40 ක් ද 

ඳළති අතය ඳහධභහරහ 131 ක් වහ 

භහවරෝචිත ර්වේදී ශියිනන් ඵහවන 

වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් ර්ඹ තුශ 

පුහුුම ආඹතන තු ේඳත් හර්ඹක්භ වහ 

පරදහයී බහවිතහ ය වනොතිබුණි. වවේ 

වුද, හර්මි වහ ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ ව 

පුහුුම ක්වේත්රඹ වවයහි තරුණ ප්රජ්හවේ 

ආර්ලනඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ක්රභත් 

ළඩපිළිවරක් ළසී වනොතිබීභ මීට ප්රධහන 

ලවඹන් වවේතු වී තිබුණි. එක් එක් 

ආඹතනඹන්හි ඳහධභහරහ පිළිඵ ප්රජ්හ 

දළනුත් කිරීවේ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, 

ෘත්තීඹ භහර්වෝඳවේලන ළඩටවන් 

භිණන් ඳහල් ිනසුන් වහ ඳහල් වළයිණඹ ිනසුන් 

අණ්ඩ දළනුත් කිරීභ තුළින් ඳහධභහරහ 

වහ වඹොමුයහ ළනීභට ටයුතු ශ 

යුතු වුත්, වේ ේඵන්ධවඹන් ව 

අභහතයහංලවේ දහඹත්ඹ අභ භට්ටභ 

ඳළතීභ වවේතුවන් ඳහධභහරහලින් 

අවප්ත ක්ෂිත ප්රභහණහත්භ ප්රතිපරඹ යහ 

රඟහ වීභට වනොවළකි වී තිබුණි.   

පුහුණු භධයසථහන භධයගත පිහිටහ 

තිබීභ 

අභහතයහංලඹ ඹටවත් ඇති විවිධ ආඹතනර 

භහන ඳහධභහරහ ඳත්න පුහුුම 

භධයසථහන වක්න්ද්රත පිහිටහ තිබීභ 

වවේතුවන් ිනසුන්ට ඳහධභහරහ 

වතෝයහළනීවේ ළටළු ඇතිවිඹ වළකි අතය 

ඳහධභහරහ වහ ිනසුන් ංයහ අඩු වීභට ද 

එඹ වවේතු වී තිබුණි. ආර්ථි භහජීඹ 

දුසයතහ වමුවේ ළටළුරට මුහුණඳහමින් 

ිනටින ිනසුන්ට අසථහක් රඵහදීභ වහ 

පුහුුම භධයසථහන ප්රහවේශීඹ ඳළතීවේ 

අලයතහඹක් ඳළතිඹද වේ පිළිඵ 

අභහතයහංලවේ අධහනඹ වඹොමු වී 

වනොතිබුණි. 

ඳහධභහරහ වහ ිනසු ආර්ණඹ ර්ධනඹ 

කිරීභට ක්රභත් ළඩපිළිවරක් ළසීභ, 

ඳහධභහරහ ප්රතීතනඹ, න ඳහධභහරහ වඳුන්හ 

දීභ, ආඹතනර ඳහධභහරහ 

ේඵන්ධියණඹ, ප්රහවේශීඹ ආවේණි 

ර්භහන්තරට අදහශ ඳහධභහරහ ඇතිකිරීභ, 

ප්රහවේශීඹ පුහුුම භධයසථහන ඇතිකිරීභ, 

විදයහහය ඳවසුේ වහ ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ තුළින් ඉවත තත්ත්ඹන් අභ 
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ය ළනීභට අභහතයහංලවේ අධහනඹ වඹොමු 

විඹ යුතු තිබුණි. 

ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනඹ ඉදිරීමභ 

ළඩි දියුණු රීමගම් යහඳෘතිඹ 

 

වොශම ෘත්තීඹ පුහුුම භධයසථහනඹ 

ඉදිකිරීභ වහ ේඳව හර්මි විදයහරඹ ළඩි 

දියුුම කිරීවේ යහඳෘති ණඹ ිණවිසුභට අනු, 

2013 වනොළේඵර් 19 දින යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ ය භහ 36 ක් ඇතුශත 

යහඳෘතිඹ ේපර්ණ කිරීභට ි.ඹමිත 

තිබුණි. උඳවේලන වේහ වොන්ත්රහත්තු 

පිරිනළමීභට භහ 09  හරඹක් තවීභත්, 

ඉදිකිරීේ වොන්ත්රහත්තු වහ රංසු ළව 

දින ිනට රංසු ඇයීේ ය වොන්ත්රහත්තු 

පිරිනළමීභ වහ භහ 15 ට ආන්න 

හරඹක් තවීභත් ි.හ ිණවිසුභ ප්රහය 

යහඳෘති හර්ඹඹන් ඉටු කිරීභට වනොවළකි වී 

තිබුණි. වේ වවේතුවන් යහඳෘතිඹ ි.භ 

කිරීභට ි.ඹමිත දිනඹ ව 2016 වනොළේඵර් 

19 දින ිනට 2018 ජුි. 12 දින දක්හ යහඳෘති 

හරඹ දීර්ක ය ළනීභට ිනදු වී තිබුණි. 

 

විලසවිදයහර විදයහඹතනර 

ක්රිඹහකහමත්ඹ  

විලසවිදයහර යේ අහිමින තහක්ණ විඹ 

වළදෆර ිනසුන් වනුවන් ි.පුණතහ ආංශි 

ංර්ධන ළඩටවන ඹටවත් ජ්හති 

ෘත්තීඹ සුදුසුභ 5 වහ 6 හිත ඳහධභහරහ 

ඳත්මින් භධයභ භට්ටවේ තහක්ණිඹන් 

බිහිකිරීවේ අයමුණින් විලසවිදයහර 

විදයහඹතන 20 ක් පිහිටුවීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. 2016 ර්ඹ න විට යත්භරහන, 

කුලිඹහපිටිඹ, ඹහඳනඹ, භහතය, අනුයහධපුය 

ව ඵටංර විලසවිදයහර විදයහඹතන 06 ක් 

ඳභණක් ආයේබ ය තිබුණි. විලසවිදයහර 

විදයහඹතනර අධයක්රුන් වේවඹන් 

ඉල්රහ අසවීභ, වේඹ අතවළය ඹහභ ව 

රින්ය විදයහඹතන අතය තහහලි 

සථහන භහරුවීේ රඵහ දී තිබුණි. වේ 

වවේතුවන් අණ්ඩ වේහක් එක් 

විදයහඹතනඹක් වත ළඳයීභට වනොවළකි 

වීභ භත එභ විදයහඹතනඹන්හි ඳරිඳහරන 

ටයුතු වභන්භ ශියන්වේ අධයඹන වහ 

අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරවඹහි විනඹ 

ඳත්හවන ඹහභ වවයහි ඵරඳෆේ ඇති වී 

තිබුණි. එවේභ විදයහඹතනඹන්හි ඳරිඳහරන 

ටයුතු වහ මරය ශභණහයණ ටයුතු 

යජ්වේ ඳරිඳහරන විධිවිධහන, නක්රවල්ඹන්ට 

වහ මරය ඳරිඳහටින්ට අනුකර ිනදු කිරීභ 

වහ විධිභත් භඟවඳන්වීභක් වහ 

අධීක්ණඹක් ෘත්තීඹ තහක්ණ 

විලසවිදයහරඹ වවෝ අභහතයහංලඹ භට්ටමින් 

ිනදු ය වනොතිබුණි. විදයහඹතනවේ අධයඹන 

හර්ඹ භණ්ඩරවේ ෘත්තීඹභඹබහඹ වහ 

ෘත්තීඹ ඳරිනඹන් ආයක්හ කිරීභ වහ 

ආනහය ධර්භ ඳේධතිඹක් වඳුන්හදීභට 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් 

විදයහඹතනර විනඹ ඳත්හවන ඹහභට 

වනොවළකින ආහයවේ තත්ත්ඹන් 

ි.ර්භහණඹ ව අසථහන් ඳළතුණි. එවේභ 

විදයහඹතනඹන්හි ඳත්හවන ඹනු රඵන 

ඩිප්ත වරෝභහ ඳහධභහරහ වහ තෘතීයී 

අධයහඳන වොමින් බහවේ ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභ වහ ප්රතීතනඹ කිරීභ ශ යුතු වුද, 

කුලිඹහපිටිඹ විලසවිදයහර විදයහඹතනවේ 

ඳත්නු රඵන ඳහධභහරහ 8ක් වළය 

අවනකුත් විදයහඹතනර ඳහධභහරහ 

ප්රතීතනඹ ය වනොතිබුණි. එවේභ 

ඳහධභහරහන්හි තත්ත් වති වීභ වහ 

විදයහඹතනර ඳත්නු රඵන 

ඳහධභහරහරට අදහශ විඹ භහරහ වහ 

ි.ර්වේශිත අධයඹන හරඳරිච්වේදඹ, ශිය 

හර්තහ වඳොත්, වේලන ටවන්, වේල 

හර්ඹහධන හර්තහ වහ අණ්ඩ ඇයීේ 

හර්තහ පිළිඵ විධිභත් ක්රභවේදඹක් 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

විේ ඹහඹතනඹන්ට වඳුන්හ දී වනොතිබුුම 

අතය විදයහඹතන වහ අණ්ඩ අබයන්තය 

විණනඹක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 

විලසවිදයහර විදයහඹතනඹන්හි ඳහධභහරහ 49 

ක් වහ මුළු ශිය ධහරිතහඹ 1470 ක් 
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ඳභණ විඹ.වවේ වුද, භහවරෝචිත 

ර්වේ ිනසුන් 1380 ක් ඵහවන තිබුුම 

අතය ඉන් ිනසුන් 245 වදවනකු ඳහධභහරහ 

අතවළය තිබුණි. ථිහනහර්ඹරුන් 51 ක්, 

ප්රදර්ල 22 ක් වහ උඳවේල 01 ක් වර 

අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර පුයප්ත ඳහඩු ඳළති 

අතය පුහුුම උඳයණ බහවිතඹ වහ අලය 

විදයහහය ඳවසුේ, ඹටිතර ඳවසුේ 

වනොභළතිවීවේ අසථහ විණනවේ දී 

අනහයණඹ විඹ. වේ වවේතුවන් 

විලසවිදයහර විදයහඹතනඹන්හි 

ක්රිඹහහරීත්ඹ විධිභත් ඳරිදි ිනදුවී වනොතිබුුම 

ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. 

ඳහලභහරහ වහ තත්ත් වතික 

රඵහගළනීභ 

 

තහක්ණි වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන 

ක්වේත්රවේ ඩිප්ත වරෝභහ සුදුසුේ රඵහත් අඹ 

වත උස  අධයහඳන අසථහන් රඵහ දීභ 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරවේ ප්රධහන 

අයමුණ වී තිබුණි. එවේභ තහක්ණි වහ 

ෘත්තිඹ අධයහඳනඹ වහ විඹභහරහ 

ංර්ධනඹ කිරීභ වහ දහඹ විභ, 

විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ය ළනීභ වහ 

පිළිත වළකි සුදුසුේ රළබු භධයභ භට්ටවේ 

හර්මි ි.රධහරින් වහ අධයහඳන 

ඳහධභහරහ ළඳයීභ, ජ්හති ෘත්තීඹ 

සුදුසුේරත් අඹට ඔවුන්වේ ි.පුණතහ උස 

කිරීභ වහ අලය ඳහධභහරහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

වහ අණ්ඩ ෘත්තීභඹ ංර්ධනඹ වහ 

යහප්ත ති ඳහධභහරහ ඉදිරිඳත් කිරීභද අයමුුම වී 

තිබුණි. එකී අයමුුම ඉටුය ළනීභට අදහශ 

විලසවිදයහරඹ ඳත්හවන ඹනු රඵන 

ඉංජිවන්රු උඳහධි ඳහධභහරහ වහ ශ්රී රංහ 

ඉංජිවන්රු ආඹතනවඹන් ප්රතීතනඹ රඵහ 

ළනීභටත්, වභොයටු, වප්ත යහවදණිඹ වහ 

වොශඔ විලසවිදයහර භිණන් ඳහධභහරහ 

ප්රතීතනඹන් රඵහ ළනීභටත් අභතය 

විවේශිඹ පිළිත් විලසවිදයහරලින් 

ප්රතීතනඹන් රඵහළනීභටත් තීයණඹ ය 

තිබුණි. නමුත් විලසවිදයහරඹ පිහිටුහ ර් 

07  හරඹක් ත වී තිබුණත්, අවප්ත ක්ෂිත 

භට්ටභට උඳහධි ඳහධභහරහර තත්ත් 

වති යහ ළනීභට විලසවිදයහරඹට 

වළකිඹහ රළබී වනොතිබුණි. 

උඳහධි ඳහලභහරහ ඳළළත්වීභ 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ 2010 

ර්වේදී විිනන් ිනසුන් ඵහ ළනීභ ආයේබ 

ය තිබුුම අතය, පර්ණ හීයන ඳහධභහරහ 

07ක් වහ 2012 ර්වේදී පර්ණ හීයන 

ඳහධභහරහ 08 ක් ඳත්හ තිබුණි. 2012 

ර්වේ ිනට පර්ණ හීයන ඳහධභහරහ වහ 

න ඳහධභහරහ වඳුන්හ දී වනොතිබුණි. තද 

භහවරෝචිත ර්ඹ න විට ඉන් ඳහධභහරහ 

05 ක් වනුවන් ඳභණක් ිනසුන් ඵහ 

වන තිබුුම අතය අවනකුත් ඳහධභහරහ 

වහ ිනසුන් ඵහ වන වනොතිබුණි. 

 

2013 ර්වේ ිනට පර්ණ හීයන 

ඳහධභහරහරට අභතය ති අන්ත ඳහධභහරහ 

වනුවන් ද ිනසුන් ඵහ වන තිබුුම අතය 

භහවරෝචිත ර්ඹ න විට පර්ණ හීයන 

ඳහධභහරහරට හවප්ත ක් ති අන්ත 

ඳහධභහරහ වනුවන් ිනසුන් ඵහ ළනීභට 

ළඩි ප්රමුතහඹක් රඵහ දී තිබුම ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 

ජ්හති ෘත්තීඹ සුදුසුේ ඇති පුේරිනන්වේ 

ප්රවීණත්ඹ ළඩි දියුුම ය ළනීභ වහ 

අධයඹන ඳහධභහරහ ළඳයීභ ෘත්තීඹ 

තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනවත් ප්රධහන 

අයමුණක් වුද, එභ අයමුණ ඉටුය ළනීභට 

අදහශ භහවරෝචිත ර්වේදී ඳහධභහරහ 

උඳරිභ ධහරිතහවඹන් ඳත්හ වනොතිබණි. 

භහවරෝචිත ර්වේදී විලසවිදයහරවේ 

පීධඹන්හි ඳහධභහරහ 06  ිනසුන් ඵහ 

ළනීභ වන් වන් ළරකිවේදී ඌන 

උඳවඹෝජ්නඹ ිනඹඹට 23  ිනට ිනඹඹට 100 

ක් දක්හ ඳයහඹ ඳළළතුණි.  

 

භහවරෝචිත ර්වේදී විලසවිදයහරඹට 

ඵහත් ිනසුන්වන් ළරකිඹ යුතු 
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ප්රතිලතඹක් ඳහධභහරහ වළයඹහවේ 

ප්රණතහඹක් ි.රීක්ණඹ ව අතය ඒ අනු 

ඳහධභහරහ 11 ක් වහ ඵහත් ිනසුන් 342 

වදවනකුවන් ිනසුන් 98 වදවනකු ර්ඹ 

තුශ ඳහධභහරහ වළය වොස තිබුණි. ඳහධභහරහ 

වන් වන් ළරකීවේදී ඳහධභහරහ 

වළයඹහවේ ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 12  ිනට 

ිනඹඹට 67 ක් දක්හ ව ඳයහඹ 

ප්රභහණලින් ඳළතිණි. ඊට වවේතු වොඹහඵරහ 

පිළිඹේ වඹදීභට ශභනහයණඹ ටයුතු 

ය වනොතිබුණි.  

 

ඩිේගර භහ ඳහලභහරහ ඳළළත්වීභ 

 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනතට 

අනු විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ය ළනීභ 

වහ පිළිත වළකි සුදුසුේ ඇති භධයභ 

භට්ටවේ හර්මි ි.රධහරීන් වහ අධයඹන 

ඳහධභහරහ ළඳයීභ විලසවිදයහරවේ අයමුණක් 

වී තිබුණි. නමුත් ආංශි ි.පුණතහ ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ භිණන් ඳත්නු රඵන ඩිප්ත වරෝභහ 

ඳහධභහරහ (National Diploma in 

Technical Teacher Education) වළය 

වනත් ඩිප්ත වරෝභහ ඳහධභහරහ වහ 2015 

ර්වේදී ිනසුන් ඵහ වන වනොතිබුණි. 

තද 2016 ර්ඹ වනුවන් කිිනදු 

ඳහධභහරහක් වහ ිනසුන් ඵහ වන 

වනොතිබුණි. 

 

විලසවිදයහරඹ භිණන් 2013 ර්වේ 

ඳත්නු රළබ ජ්හති ෘත්තීඹ සුදුසුභ 05 

භට්ටවේ ඩිප්ත වරෝභහ ඳහධභහරහ 02 ක් වහ 

ජ්හති ෘත්තීඹ සුදුසුභ (NVQ) 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

රඵහළනීභට ටයුතු ය වනොතිබීභ 

වවේතුවන් ඳහධභහරහ වළදෆර ිනසුන් වත 

ගුණහත්භබහවඹන් යුත් උස ඳහධභහරහ 

රඵහදීභට විලසවිදයහරඹ අවඳොවවොත්වී 

තිබුණි. 

 

ඩිප්ත වරෝභහ ඳහධභහරහ භත් ිනසුන් පිළිඵ 

ඳරීක්හවේදී ඳහධභහරහ 03 ක් වළය අවනකුත් 

ඳහධභහරහ භත් වීවේ ප්රතිලතඹ අභ 

භට්ටභ ඳළති අතය එඹ ිනඹඹට 07  ිනට 

ිනඹඹට 47 ක් දක්හ ව ඳයහඹ  

ප්රභහණඹන්වන් ඳළතුණි. 

 

යත්භරහන විලසවිදයහර විදයහඹතනඹ 

 

2014  අං  01 දයන ෘත්තීඹ තහක්ණ 

විලසවිදයහර විදයහඹතන ි.ඹභහලිඹට අනු 

ජ්හති ෘත්තීඹ සුදුසුේ 5,6,7 භට්ටවේ 

ඳහධභහරහ වහ ඒ භහන භට්ටේර වනත් 

තහක්ණවේදී ඳහධභහරහ වභවවඹවීභ 

විලසවිදයහර විදයහඹතනවේ අයමුුම වර 

දක්හ තිබුණි.  වවේ වුද,  ඳහධභහරහ 

ආයේබ ය ර් වදක් ඉක්භහ තිබුණද, 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් එභ 

අයමුුම ඉටුය ළනීභට වළකි න ඳරිදි 

ඳහධභහරහ ංර්ධනඹ ය වන වනොතිබුණි. 

ඒ අනු 2015 ර්වේ ිනට ආයේබ ය 

ඳත්හවන ඹන ඳහධභහරහ 09 ක් 

ේඵන්ධ වඹන් 1990 අං 20 දයන තෘතීින 

වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන ඳනතට අනු ජ්හති 

ෘත්තිඹ සුදුසුේ (NVQ) හිත ඳහධභහරහ 

ප්රතීතනඹ කිරීභ ිනදුශ යුතු අතය ඳහධභහරහ 

ප්රතීතනඹ රඵහළනීභ වහ අලය විදයහහය 

ඳවසුේ ළඩිදියුුම ය ළනීභට 

ශභනහයණඹ ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

වේ වවේතුවන් අවප්ත ක්ෂිත ඳරිදි 

ජ්හතයන්තය පිළිත් ගුණහත්භබහවඹන් 

යුත් ඳහධභහරහ රඵහදීභට විදයහඹතනඹට 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

වළකිඹහ රළබී වනොතිබුණි. 

විදයහඹතනවේ ෆභ ඳහධභහරහක් වහභ 

අභ ලවඹන් ිනසුන් 30 වදවනකු ඵළිණන් 

ඵහ ළනීභට ඳවසුේ ඳළතිඹ ද, 

ඳහධභහරහ 06 ක් වහ ඇතුශත් ව ිනසුන් 

ංයහ 16  ිනට 26 ක් දක්හ ව ඳයහඹ 

ඳළතිණි. ඒ අනු විදයහඹතනඹ තු ේඳත් 

පරදහයී වර උඳරිභ ධහරිතහවඹන් 

ඳහධභහරහ වහ වඹොදහවන වනොතිබුණි. 
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විදයහඹතනඹ විිනන් ඳත්හවන ඹනු රඵන 

ඳහධභහරහ 9 කින් ඳහධභහරහ 8 ට ඵහත් 

ිනසුන් 219 වදවනකුවන් ිනසුන් 30 ක් 

ර්ඹ තුශ ඳහධභහරහ වළය වොස තිබුණි. ඒ 

අනු එක් එක් ඳහධභහරහ වන් වන් 

ළරකීවේදී ඵහත් ිනසුන්වන් ිනඹඹට 7 

 ිනට ිනඹඹට 33 ක් දක්හ ව ප්රභහණඹක් 

ඳහධභහරහ වළය වොස තිබුුම අතය, ඒ 

ේඵන්ධවඹන් වවේතු වොඹහඵරහ අලය 

ක්රිඹහභහර් ළනීභට ශභනහයණඹ 

ටයුතු ය වනොතිබුණි.  

විදයහඹතනඹ විිනන් පිළිවඹර යන රද 

අධයඹන හර ටවන තුශ ඒ ඒ හණ්ඩ 

වහ ිනසුන්වේ ප්රතිපර ි.කුත් කිරීභට 

ළරළසුේ ශ හරඳරිච්වේදඹන් ඇතුශත් වී 

වනොතිබුුම අතය, භහින විබහ 03  

විබහ ප්රතිපර ි.කුත් කිරීවේ හර ප්රභහදඹ 

භහ 06  ිනට භහ 12 ක් දක්හ වු  

ඳයහඹ ඳළතුණි. 

ආංශික නිපුණතහ ංර්ධන ළඩටවන 

(Skills Sector Development 

Programme) 

   

ෘත්තීඹ පුහුුම ක්වේත්රවේ ප්රභහණහත්භ වහ 

ගුණහත්භ ර්ධනඹ වහ භසථ ෘත්තීඹ 

පුහුුම  ක්වේත්රඹභ ි.වඹෝජ්නඹ න ඳරිදි 

ත් අවුරුදු ළරළසභක් භත ආංශි 

ි.පුණතහ ංර්ධන ළඩටවන 2014 

ර්වේ ිනට ි.පුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තිඹ 

පුහුුම අභහතයහංලවේ අධීක්ණඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ වමින් ඳළළතුණි. 

ළඩටවවනහි භසථ පිරිළඹ රු.මිලිඹන 

125,891 (ඇ.වඩොරර් මිලිඹන 961) ක් වී 

තිබුණි. වේ වහ අඹළඹ වඹ ක්රභඹ 

ඹටවත් ඇභරිහනු වඩොරර් මිලිඹන 100 ක් 

ඵළිණන් ජ්හතයන්තය ංර්ධන ංභඹ 

(IDA) ව ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු 

(ADB) භඟින්ද, ළඩටවනට අඹත් 

යහඳෘති 2 ක් වනුවන් ජ්ර්භන් යජ්වඹන් 

වඩොරර් මිලිඹන 15.4 ක් වහ  වොරිඹහනු 

ආනඹන අඳනඹන ඵළංකු භිණන් වඩොරර් 

මිලිඹන 26 ක් රඵහ දීභට එඟවී තිබුණි. 

ළඩටවන වහ වඩොරර් මිලිඹන 200  

මරය හිඟඹක් ඳතින අතය එභ මරය හිඟඹ 

පිඹහ ළනීභ වහ ළඩටවවනහි 

හර්ඹහධනඹ ඳදනේ යවන 2016 

ර්වේ වවෝ ඊට ඳසු එශවඵන ර්ර 

තත් ඇභරින් වඩොරර් මිලිඹන 100  

ණඹ ආධහය ළඳයීභට ආිනඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකු එඟතහඹ ඳරය තිබුණි. භසථ 

මරය  අලයතහවඹන් ිනඹඹට 54 ක් එනේ 

වඩොරර් මිලිඹන 519.8 ක් ශ්රී රංහ යජ්ඹ 

විිනන් ළඹ ශ යුතු  තිබුණි. 

 

විවලේවඹන් වඳුනහත් ක්වේත්රඹන්ට අදහශ 

විඹඳළවළදේ ේඵන්ධ දර්ල 

(Disbursement Link Indicators) 9 ක් 

ඳහද ය වන ළඩටවන ක්රිඹහත්භ න 

අතය භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට 

රු. මිලිඹන 15,372  විවේල ණඹ ඇතුළු 

එතු රු.මිලිඹන 36,819 ක්  ඒ දවහ 

ළඹය තිබුණි. එවවත් ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ ලිපිඹට අනු 2016 

ර්ඹ අන් න විට ආිනඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකුවන් වහ ජ්හතයන්තය ංර්ධන 

ංභවඹන් එතු රු.මිලිඹන 20,016 ක් 

ප්රතිපර්ණඹ ය ත යුතු තිබුණි.  

 

වභභ ළඩ ටවන ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්හවේදී අනහයණඹ වු 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත වන් 

ය ඇත.  

 

ංයුක්ත ළරළසභක් පිළිගඹර කය 

ගනොතිබීභ 

  
ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීවේ ලිපිඹට අනු 

එහි භසථ පිරිළඹ රු. මිලිඹන 125,891 ක් 

ඵ වන් තිබුණද, එභ මුදර 

උඳවඹෝජ්නඹ න ආහයඹ දළක්වන 

ංයුක්ත ළරසභක් ළඩටවන වනුවන් 

ස ය වනොතිබුණි. 
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ළරළසුම් කශ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 

ගනොරීරිභ 

 

2016 හර්ෂි ක්රිඹහහරී ළරළසවභහි 

ඇතුශත් ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ව 

ජ්හතයන්තය ංර්ධන ංභවේ මරය 

ප්රතිඳහදන භිණන් රු.මිලිඹන 3,020 ක් 

ළඹය ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරළසුේ ශ 

ළඩටවන් 42 කින් රු. මිලිඹන 1,279.6 ක් 

ළඹය ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරසුේ ශ 

ළඩටවන් 12 ක් භහවරෝචිත ර්වේදී 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි. වභභ 

ළඩටවන් ඇතුශත් ෘත්තීඹ පුහුුම 

ක්වේත්රඹ තුශ ක්රිඹහත්භ කිරීභට වඹෝජිත 

තිබ ළඩටවන් වනුවන් හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තුවන් රු.මිලිඹන 11,100  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය,  ඉන් 

රු.මිලිඹන 7,939  ක් වවත් රහ තිබුුම 

ිනඹඹට 72 ක් ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුණි.  

 

ළඩටවන ඹටවත් ෘත්තීඹ පුහුුම 

ක්වේත්රඹ ංර්ධනඹ කිරීවේ අයමුණින් 

වඳෞේලි අංලවේ වවඹෝඹ ඇති 

(Public Private Partnership) අභහතයහංලඹ 

විිනන් 2015 ර්ඹ ි.භ න විට 

විලසවිදයහර විදයහඹතන 05 ක් ආයේබ ශ 

යුතු තිබුණත්  ඉන් විදයහඹතන 03 ක් 

ඳභණක් ආයේබ ය තිබුණි. 

 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීවේ ප්රධහන 

ඳයභහර්ථඹ තහක්ණි වහ ෘත්තීඹ 

අධයහඳන වහ පුහුුම ක්වේත්රවේ තත්ත්ඹ වහ 

පිළිළනීභ ඉවශ නළංවීභ වුත්, අභහතයහංලඹ 

ඹටවත් ඳතින පුහුුම ආඹතනර 2016 

ර්වේ ක්රිඹහත්භ ව පුහුුම ඳහධභහරහ 442 

ක් ප්රතීතනඹ ය වනොතිබුණි. 

 

 

 

  

විලස විදයහර විදයහඹතන ම්ඵන්ධ 

කහර්ඹහධනඹ 

  
අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර (උස වඳශ) 

තහක්ණවේදඹ විඹධහයහ වදහයහ ජ්හති 

විලසවිදයහර වහ ඇතශත්වීභට 

වනොවළකින ිනසුන් වහ ආංශි ි.පුණතහ 

ංර්ධන ළඩටවන ඹටවත් විලසවිදයහර 

විදයහඹතන 20 ක් දිිනන පුයහ ආයේබ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. එවභන්භ 2015 

ර්ඹ ි.භන විට ඉන්  විදයහඹතන 14  

පුහුුම ඳහධභහරහ ආයේබ ශ යුතු තිබුණි. 

එවවත් 2017 ජුි. භහඹ අන් න විටත්, 

විලසවිදයහර විදයහඹතන 06 ක් ඳභණක් 

පුහුුම ඳහධභහරහ ආයේබ ය තිබුණි.  

 

2016 ර්වේ ිනට වභභ විලසවිදයහර 

විදයහඹතන වහ ඇතුශත් න ිනසුන්වන් 

ඳහධභහරහ හසතු අඹ වනොකිරීභට 

අභහතයහංලඹ විිනන් තීයණඹ  ය තිබුුම 

අතය ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් ඳහධභහරහ 

වහ අඹදුේ යන ංයහ ළරකිඹ යුතු 

වර ර්ධනඹ වී තිබුණි.  එවභන්භ 

ඵහත වළකි ිනසුන් 1470 කින් 1380 ක් 

ඇතුශත් ය වන තිබුණි. එවවත් ර්ඹ 

තුශ ඳහධභහරහ දවහ ඇතුශත්ව ිනසුන්වන් 

245 ක් ඳහධභහරහ වළය වොස තිබුණි.  

 

අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරවේ අනුභත 

තනතුරු 168 න් 74 ක් වවත් ිනඹඹට 44 ක් 

පුයප්ත ඳහඩු ඳළති අතය එඹ 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක්  ිනඹඹට 2  ළඩිවීභක් වී 

තිබුණි.   

 

යත්භරහන වහ ඵටංර විලසවිදයහර 

විදයහඹතන වහ 2015 ර්වේ මිරදීත් 

පිළිවලින්               රු.මිලිඹන 2.83 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 98.69 ක් ටිනහ පුහුුම උඳයණ 

ි.ඹමිත ඳහධභහරහ ආයේබ වනොකිරීභ 

වවේතුවන් ි.සහර්ඹ ඳළළතුණි. 

යත්භරහන පුහුුම භධයසථහනඹ වහ 

මිරදීත් රු.මිලිඹන 7.31 ක් ටිනහ පුහුුම 
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උඳයණ විදයහහයරට අලය විදුලිඹ, 

ජ්රඹ වහ විදයහහය ඉඩඩ ප්රභහණත් 

වනොවීභ භත තදුයටත් ි.සහර්ඹ 

ඳළළතුණි. .      

 

ශ්රී රංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිකහරිඹ 
 

1995 අං 12 දයන ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුුම 

අධිහරී ඳනත ඹටවත් ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ 

පුහුුම අධිහරිඹ සථහපිත ය තිබුණි. 

වෝීයඹ රැකිඹහ  වශවඳොවරහි අලයතහ 

පුයහරන ශ්රී රංහවේ ක්රිඹහශීීය වහ 

ි.ර්භහණශීීය පුහුුම ඳඹන ප්රමුතභ 

ආඹතනඹ වීභ ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුුම 

අධිහරිවේ දළක්භ වේ. තද ෘත්තීඹ පුහුුම 

වහ අධයහඳන ක්වේත්රවඹහි නවීන 

ක්රභවේදඹන් වහ තහක්ණඹන් භිණන් 

පුේරඹන් තුශ ි.පුණත්ඹන් ංර්ධනඹ 

යමින් වෝීයඹ පුහුුම ශ්රභ ඉල්ලුභ 

පුයහීයභ පිණි ඳවසුේ ළරසීභ 

අධිහරිවේ ප්රධහන හර්ඹඹ වේ. අධිහරිඹ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද විණන 

ඳරික්ණරදී අනහයණඹ වු විණන 

ි.රික්ණ ඳවත දළක්වේ.  

 

ෘත්තීඹ පුහුණු ළරළසුම් රීමභ වහ 

පුහුණු රඵහ දීභ 

 

2016 ර්වේදී ක්වේත්ර 18 ට අඹත් ව 

පුහුුම ඳහධභහරහ 133 ක් ඹටවත්  

ළඩටවන් 1952 ක් වහ ආධුි.ිනන් 

31537 ක් ඵහ වන තිබුුම අතය ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් එහි ිනඹඹට 10  

ර්ධනඹක් වඳන්නුේ වවයණි. ඳසුිණඹ 

ර්ඹන්හි උඳවේලයවඹකු වනොභළති 

හ දභහ තිබ ඳහධභහරහ 2016 ර්වේදී 

නළත ආයේබ කිරීභ වහ ඉරක්ත 

ළඩටවන් ංයහ 13 කින් ළඩිවීභ ඒ 

වහ වවේතු වී තිබුණි. 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2016 ර්වේ ආධුි. ඵහ 

ළනීේ ඉරක්ඹ 35,175  ිනට 35,460  ක් 

දක්හ ිනඹඹට 0.81 කින්ද, තය ඵහ 

ළනීේ 28,745 ිනට 31,537 ක් දක්හ ිනඹඹට 

9.7 කින් ද ළඩිවී තිබුණි.  

 

රැරීඹහගත රීමභ  

 

රැකිඹහත කිරීවේ ළඩපිළිවර ඹටවත් 

භහවරෝචිත ර්වේදී ශ්රී රංහ ෘත්තිඹ 

පුහුුම අධිහරිවඹහි ලිඹහඳදිංචි වී ිනටි 

විවේශීඹ රැකිඹහ, වේශීඹ රැකිඹහ වහ සඹං 

රැකිඹහ ලවඹන් පුහුුමරහබ්රූන් 6,052 

වදවනකු 2016 ර්වේදී රැකිඹහ ත ය 

තිබුණි. ඉන් වේශීඹ රැකිඹහත කිරීේ 

ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 84 ක් වි තිබුණි. රැකිඹහත 

කිරීේර ප්රතිලතඹක් වර විවේශීඹ 

රැකිඹහත කිරීේ ප්රභහණඹ ිනඹඹට 3 ළි. 

අභ භට්ටභ ඳළළතුණි. වේ ි.හ ෘත්තීඹ 

පුහුුම රඵන ආධුි.ඹන් විවේශීඹ 

ලවඹන් රැකිඹහ වහ නළඹුරුවීභ ඳවශ 

භට්ටභ ඳළළතුණි.  

 

රැකිඹහත කිරීේ ක්වේත්ර අනු ප්රමුතහ 

අනුපිළිවවරහි ඉවශභ සථහනඹ විදුලි, 

විදයෘත් වහ විදුලි ංවේල ක්වේත්රඹට හිමි 

තිබ අතය එභ ක්වේත්රවේ භසත රැකිඹහත 

කිරීේ ප්රභහණඹ 978 ක් වී තිබුණි. එභ 

ක්වේත්රඹ වහ ඵහ ළනීේර ප්රතිලතඹක් 

වර එඹ ිනඹඹට 29 ක් වි තිබුණි. නමුත් එභ 

ක්වේත්රඹ වහ 2016 ර්වේදී ආධුි. 

ඵහ ළනීේ ප්රමුතහ අනු ඳසන සථහනඹ 

හිමි තිබුණි.  

 

නිසකහර්ඹ ත්කම් 

 

ි.පුණතහ ආංශි ංර්ධන යහඳෘති 

අයමුදල් ඹටවත් ඉදිවවයමින් ඳතින 

අවංභ, කුච්නවේලි වහ වයිනනර් 

වවෝටල් ඳහල් වහ යහඳෘති අයමුදල් 

ඹටවත් 2015 වහ 2016 ර් තුශ දී මිරදී 

වන තිබ රු. 19,087,138 ක් ව පුහුුම 

උඳයණ ඉදිකිරීේ අන් කිරීභට වනොවළකි 

වීභ වවේතුවන් 2017 ජලි 31 දින න විටත් 

ි.සහර්ඹ ඳළතුණි. 
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ඉදිරීමම් 

 

ි.පුණතහ ආංශි ංර්ධන යහඳෘති 

අයමුදල් ඹටවත් රු.මිලිඹන 279.52  

ඇසතවේන්තු ටිනහභක් ඹටවත් 

කුච්නවේලි හි ඉදි යන වවෝටල් ඳහවරහි 

ව අවංභ ඉදියන ආදර්ල වවෝටරවඹහි 

ඉදිකිරීේ ටයුතු 2015 ර්වේදී ි.භකිරීභට 

ි.ඹමිත වුද, 2017 භහර්තු 31 දින න විටත් 

එභ ටයුතු ි.භ ය වනොතිබුණි. 

 

යහඳෘති අයමුදල් බහවිතහ යමින් අවංභ වහ 

වඳොතුවිල් හි ඉදිය තිබුුම ආදර්ල වවෝටල්, 

වේශිඹ වහ විවේශීඹ ංනහයඹන්වේ 

ආර්ලනඹ රඵහ ළනීවේ අයමුණින් ඉදිය 

තිබුණි. ර්තභහනවේදී  එභ වවෝටල් ෘත්තීඹ 

පුහුුම අධිහරිඹ විිනන් ආදර්ල වවෝටල් 

වර ඳත්හ තිබුණත්, ඒ වහ අලයඹ 

විවලේඥ දළනුභ, භහන ේඳත් වහ 

යහඳහරි ඥහණඹද අධිහරිඹ තු 

වනොඳතින ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ. 

  

ජහතික ආධුනිකත් වහ කහර්මික 

පුහුණු රීමගම් අධිකහරිඹ 

 

ආධුනික ඵහ ගළනීම් 

 

2016 ර්වේදී භධයසථහන ඳහද යත්, 

ජ්හති ආඹතන වහ ර්භහන්ත ඳහද යත් 

ඹනහදි ලවඹන් ිනඹළු පුහුුම ටයුතු වහ 

ආධුි.ිනන් 27,625 ක් ඵහ ළනීභට 

ඉරක්ත ය තිබණි. අධිහරිවේ 

හර්ඹහධන හර්තහ අනු භහවරෝචිත 

ර්වේදී ආධුි.ඹන් 31,947 ක් 

ඵහවන තිබුණි. එඹ ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් ිනඹඹට 40  ර්ධනඹක් වරද 

ප්රහල වී තිබුණත්, එභ ඵදහ ළනීේර  

වොඩනළිණලි වහ ඉදිකිරීේ විවලේ පුහුුම 

ළඩටවනක් වහ ඵහත් ආධුි.ිනන් 

9,250 ක්ද ඇතුශත් වී තිබීභ ි.හ හභහනය 

ඵහ ළනීේ 22,697 ක් ඳභණක් වී තිබුණි. .  

භහවරෝචිත ර්වේදී ජ්හති ආඹතන 

වහ ඵහ ළනීභට ඉරක් ත ය තිබ 

ආධුි. ංයහ 1,535 ක් වී තිබණත්, 

ආධුි.ිනන් 1,373 ක් ඵහ වන තිබුණි.  

එවේ ඵහ ත් ආධුි.ිනන්වන් ිනඹඹට 

10 ක් වවත්  139 වදවනකු ඳහධභහරහ වළය 

වොස තිබුණි. 2016 ර්වේදී වභොයටු 

ර්භහන්ත ඉංජිවන්රු අබයහ ආඹතනවේ 

ෆිටර් (විවලේ) වහ වඳොත් ඵළඳුේරු ඹන 

ඳහධභහරහ (NVQ) වහ ආධුි.ඹන් ඵහ 

ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. තද 

කිලිවනොච්චිඹ පුහුුම භධයසථහනවේ 

ඳහධභහරහ 11 ක් වහ ආධුි. ඵහ 

ළනීේර හභහනය ිනඹඹට 57 ක් වී තිබුණි. 

 

අවිධිභත් ඵහ ගළනීම් 

 

ටුනහඹ ඉංජිවන්රු විදයහ ජ්හති 

ඩිප්ත වරෝභහ ඳහධභහරහවේ 2016 ණ්ඩහඹභ 

වහ ආධුි.ඹන් ඵහ ළනීවේ දී ලිඛිත 

ඳරීක්ණඹ වහ රඵහත යුතු අභ 

ඩිනේ රකුුම ංයහ රඵහ වනොත් 

ආධුි.ිනන් 29 වදවනකු ඳහරන අධිහරිඹ 

විිනන් අක්රභත් ඵහ වන තිබුණි. 

 

ඉදිරීමම් වහ පුනරුත්ථහඳන කටයුතු 

  

වොශම දිසත්රික් හර්ඹහරඹ තුශ අං 

ේපර්ණ රැසවීේ ලහරහක් ස කිරීභ 

වහ රු. මිලිඹන 2 ක් ි.පුණතහ ආංශි 

ංර්ධන යහඳෘති අයමුදලින් වන්ය තිබ 

නමුත් 2016 වදළේඵර් 31 දින න විටත් 

රැසවීේ ලහරහ ස ය වනොතිබුණි. 

 

ර්ඹ තුශදී පුහුුම භධයසථහන 03 ක් 

ඇයීේ භධයසථහන 03 ක් වර ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහ අලය පුහුුම උඳයණ මිරදී 

ළනීභට රු.මි. 9.5 ක් ක්රිඹහහරී ළරළසභ 

භිණන් වන් ය තිබුණද අදහශ උඳයණ 

මිරදී වන වනොතිබුණි. 
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ආඳදහ කශභනහකයණඹ  
 
සබහවි වහ මිි.හ විිනන් ඇති යන ආඳදහ 

අභ කිරීභ වහ ළශළක්වීභට පරදහින 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ තුළින් ජීත්වීභට සුදුසු 

සුයක්ෂිත ඳරියඹක් වොඩනළගීභ වභභ 

ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ යන අයමුණ වී 

ඇත. එභ අයමුණ ඉටු ය ළනීභ වහ 

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටවත් එක් වදඳහර්තවේන්තුක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතන 04 ක් විිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.  

 

 ආඳදහ ශභනහයණ විඹඹට අදහශ 

ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ. 

 සබහවි විඳත් වහ මිි.ස ක්රිඹහහයේ 

ි.හ ඇතින විඳත් ලිහිල් කිරීභ, ප්රතිනහය 

දළක්විභ, ප්රතිහධනඹ (Recovery)  වහ 

වන ළරසීවේ ක්රිඹහහයේ 

ේඵන්ධීයණඹ වහ ශභනහයණඹ. 

 ජ්හති ප්රතිඳත්තිඹ භත ඳදනේ ව ජ්හති 

යන ශභනහයණඹ ළරළසභ වහ 

ජ්හති වදිින අසථහ වභවවයුේ ළරළසභ 

ළළසීභ. 

 යන ලිහිල් කිරිභ, ප්රතිනහය දළක්වීේ වහ 

ප්රතිහධනඹ (Recovery) පිළිඵ 

විවේලහධහය යහඳෘති ආයේබ කිරීභ වහ 

ේඵන්ධීයණඹ කිරීභ. 

 ඳහරිරි අදහනේරට ඔවයොත්තු දිඹ 

වළකි තහක්ණි ප්රමිතිඹකින් යුත් ි.හ 

තළනීභ ප්රර්ධනඹ කිරිභ. 

 ි.හ ඉදිකිරීභ ඹන අංල වහ වඹෝය 

තහක්ණඹට අදහශ ඳර්වේණ වහ 

ංර්ධන ටයුතු දිරිළන්විභ. 

  හරගුණ විදයහත්භ මීක්ණ වහ 

ඳර්වේණ ිනදු කිරිභ. 

 සබහවි යන වඳයයීේ කිරීභ 

(Forecasting of natural disasters )  වහ 

ඒ පිළිඵ අදහශ අංල දළනුත් කිරිභ. 

 සබහවි යන ව මිි.හ විිනන් ිනදු 

යනු රඵන යනරදී රහ ළනීවේ 

වභවවයුේ  ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 ජ්හතයන්තය භහනුෂීඹ වන වේහ 

ළඩටවන් ේඵන්ධීයණඹ කිරිභ. 

 

ඉවත වන් ආඹතන විිනන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරීවේ දී අනහයණඹ ව විණන 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

 

ආඳදහ විඳත් ංියහ ඉවශඹහභ  

 

භහවරෝචිත ර්වේදී සහබහවි ආඳදහ 

ංයහ 602 ක් වී  තිබුුම අතය, සහබහවි 

වනොන ආඳදහ ංයහ 84 ක් ලවඹන් 

එතු ආඳදහ 686 ක් ිනදු වී තිබුණි. ඉකුත් 

ර්ඹ වහ ළදීවේ එඹ පිළිවලින් 571 ක් 

වහ 70 ක් ලවඹන් එතු ආඳදහ 641 ක් වී 

තිබුණි. ඒ අනු ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

සබහවි වහ සබහවි වනොන ආඳදහ 

ංයහ භහවරෝචිත ර්වේදී ළඩි වී 

තිබුණි. වභභ තත්ත්ඹ ඉකුත් ර් 4 භඟ 

ළදීවේදී  ිනදු වී තිබුුම සබහවි 

ආඳදහලින් 2014 ර්ඹට ඳසු ළඩිභ 

සබහවි ආඳදහ ංයහ භහවරෝචිත 

ර්වේදී ිනදු වී තිබුණි. එවභන්භ සබහවි 

වනොන ආඳදහ ංයහ ක්රමි ර්ධනඹ 

වමින් ඳතින සබහඹක් ි.රීක්ණඹ 

විඹ. එභ තත්ත්ඹ ඳවත වන් රඳටවන 

23 හි දළක්වේ.  
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රඳටවන 23 - ිනදු ව ආඳදහ ණන  
මුරහශ්රඹ ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනඹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ඳසුිණඹ ර් 5  හරඹ තුශ ිනදු ව 

ආඳදහලින් පුේර භයණ ංයහ  වහ 

අතුරුදවන් වුන් ණන හර්ෂි ඉවශ 

වොස තිබුණි.  විසතය ප්රසථහයඹ 24 හි 

දළක්වේ. ආඳදහ ංයහ වහ පුේර භයණ වහ  

 

අතුරුදවන් වීේ ංයහ ඳසුිණඹ ර් 5  

හරඹ තුශ ර්ධනඹ වී තිබුණත් පුර්ණ වර 

ි.හ වහි.වීේ ංයහ වහ අර්ධ ලවඹන් 

ි.හ වහි.වීේ ංයහවේ අඩුවීභක් 

ි.රීක්ණඹ විඹ. විසතය ප්රසථහය 25 හි 

දළක්වේ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ප්රසථහයඹ 25 - ඳසුිණඹ ර් 5 හි ආඳදහලින් ිනදු ව 

ි.හ වහි.වීේ 

 

ආඳදහලින් පීඩහට ඳත් ජනතහට 

වනහධහය ගගවීභ  

 

2016 අවප්රේල් භහවේ ිනට ජ්හති යක්ණ 

බහයඹ වයවහ ඳලසනහත් ආඳදහ න්දි රඵහදීවේ 

ළඩ පිළිවරක් ක්රිඹහත්භ ව අතය ඒ අනු 

සහබහවි ආඳදහන් වවේතුවන් පීඩහට 

ඳත් ව ජ්නතහට වනහධහය වවීවේ 

ටයුතු ජ්හති යක්ණ බහයඹ වත ඳයහ 

තිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රංකහගේ ආඳදහ කශභනහකයණඹ 

ම්ඵන්ධ නීතිභඹ යහදා  

 

ශ්රී රංහවේ ආඳදහ ශභනහයණ ටයුතු 

ේඵන්ධ නීතිභඹ විධිවිධහන 2005 අං 13 

දයන යන ශභනහයණ ඳනත භඟින් 

රහ තිබුණි. ආඳදහ ශභනහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් අනහත අබ්රවඹෝඹන් ජ්ඹ 

ළනීභ වහ යන ශභනහයණ 

 
 රඳටවන : 24 - ආඳදහලින් ිනදු වු භයණ ණන වහ       

                             අතුරුදවන්වන් ණන 
මුරහශ්රඹ :- ආඳදහ ශභහයණ භධයසථහනඹ 
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ඳනවත් ඇතුශත් ව නීතිභඹ අලයතහඹ 

පුළුල් කිරීවේ අලයතහඹන් භතුවී තිබුුම 

නමුත් යන ශභනහයණ ඳනත වහ 

2013 ර්වේදී වඹෝජ්නහ යන රද 

ංවලෝධන භහවරෝචිත ර්වේ අහනඹ 

න විටත් ඳහර්ලිවේන්තුවේ අනුභළතිඹ වහ 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  

 

වොඩනළඟිලි ඳර්වේණ ංවිධහනඹ, 

යසථහපිත විධිවිධහන භත සථහඳනඹ යන 

රද ආඹතනඹක් වනොන අතය ඒ වවේතුවන් 

ඳර්වේණ ංවිධහනඹ භඟින් භවජ්නතහ 

වත ි.කුත් යනු රඵන නහඹඹහේ 

අදහනභ පිළිඵ තක්වේරු හර්තහ 

ේඵන්ධවඹන් නීතිභඹ පිලිළනීභක් 

වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් අනතුරු ඇයීේ 

වනොරහ ඉදිකිරීේ ිනදුයනු රඵන 

ඳහර්ලසඹන්ට එවයහි නීතිභඹ පිඹය 

ළනීභට ඳර්වේණ ංවිධහනඹට වළකිවී 

වනොතිබුණි.  

 

ශ්රී රංකහ තුශ සිදුවිඹ වළරී 

යනඹන් වඳුනහ ගළනීභ 

 

2015 අං 13 යන ශභනහයණ 

ඳනත ඹටවත් ශ්රී රංහ තුශ ිනදුවිඹ වළකි 

යනඹන් 21 ක් වඳුනහවන තිබුුම 

නමුත් නයසටි වහ වනත් පිපිරීේ භඟින් 

ිනදුවිඹ වළකි ආඳදහන්, භවජ්න උේවකෝණ 

ළයලි ළි. දෆ භඟින් න ආඳදහන්, 

යනඹන් ලවඹන් වඳුනහ වන 

වනොතිබුණි. තද ආඳදහ ශභනහයණ 

භධයසථහනඹ විිනන් භහවරෝචිත ර්වේ 

ඉටුයන රද ආඳදහ අදහනභ අභ කිරීවේ 

ටයුතු ංතුය, නහඹඹහේ ව ි.ඹඟඹ ඹන 

ආඳදහන් කිහිඳඹට ඳභණක් සීභහවී 

තිබුණි.  

 

 

 

 

 

ආඳදහ අභ රීමගම් ළරළසුම් 

 

ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනඹ විිනන් 

ස යන රද ආඳදහ අභ කිරීේ පිළිඵ 

ළරළසුේ තර්හනුකර ඳදනභක් භත 

පිළිවඹර ය වනොතිබුණි. ආඳදහ 

ශභනහයණ භධයසථහනවේ ඉකුත් ර් 

තුන ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු 

දිසත්රික්ර ක්රිඹහත්භ කිරීභට අවප්ත ක්හ 

යන රද ආඳදහ අභ කිරීවේ යහඳෘති 

ංයහ වන් යන රද ප්රතිඳහදන ව එභ 

ර්ඹන් තුශ ිනදුව ආඳදහන් පිළිඵ විසතය 

ඳවත ගු 31 හි දළක්වේ.   
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දිසත්රික්කඹ 2014 2015 2016 

යහඳෘති 
ංයහ 

වන්යන 
රද 

ප්රතිඳහදන 

ිනදුව 
ආඳදහ 
ංයහ 

යහඳෘති 
ංයහ 

වන්යන 
රද 

ප්රතිඳහදන 

ිනදුව 
ආඳදහ 
ංයහ 

යහඳෘති 
ංයහ 

වන්යන 
රද 

ප්රතිඳහදන 

ිනදුව 
ආඳදහ 
ංයහ 

  රු.මිලිඹන   රු.මිලිඹන   රු.මිලිඹන  

ඹහඳනඹ  - - 08 01 30.00 20 01 19.94 13 

වුනිඹහ 02 10.20 10 04 10.00 16 02 21.20 06 

රීලිගනොච්චිඹ 01 23.79 04 06 4.30 07 01 7.89 01 

දාරතිේ 01 3.06 09 03 28.90 16 03 23.50 08 

භන්නහයභ  01 26.50 04 - - 03 - - 01 

අනුයහධපුයඹ 02 1.40 07 03 12.45 03 05 27.80 04 

ගඳොගශොන්නරු 05 7.11 02 01 18.83 03  33.37 06 

ත් රිකුණහභරඹ 02 34.00 08 04 7.00 05 02 5.27 07 

භඩකරපු 01 4.00 03 01 4.41 09 02 5.63 01 

අම්ඳහය 02 5.00 02 02 6.68 06 - - 01 

වම්ඵන්ගතොට 51 163.45 08 40 150.34 19 - - 05 

භහතය  01 6.17 10 01 685.00 18 - - 14 

ගහල්ර 01 1.00 07 04 6.127 26 01 9.50 20 

කළුතය 02 7.15 06 01 10.00 10 01 24.00 04 

ගකොශම 02 10.30 16 - - 39 01 8.00 12 

ගම්ඳව 02 10.50 08 - - 04 01 483.20 11 

පුත්තරභ 06 13.55 08 04 23.08 10 04 32.27 08 

කුරුණෆගර 01 59.58 13 02 76.80 16 49 153.23 04 

භහතගල් 01 1.33 07 02 23.76 04 01 5.20 03 

භවනුය 03 11.52 22 02 50.00 16 03 7.36 06 

නුයඑළිඹ 05 4.38 56 04 7.82 53 04 12.77 22 

කෆගල්ර 02 7.43 36 04 14.38 75 01 16.32 44 

යත්නපුය 05 4.77 09 07 9.22 07 49 63.79 16 

ඵදුල්ර 03 10.91 10 01 925.96 03 03 10.14 01 

ගභොණයහගර 05 6.04 13 02 4.40 12 02 7.00 03 

 

ගු - 31 - ආඳදහ අභ කිරීවේ යහඳෘති වහ ඒ වහ රහ තිබුුම ප්රතිඳහදන 

මරහශ්රඹ - ආඳදහ දත්ත 

   

උක්ත ටවන අනු ආඳදහ අභ කිරීවේ 

ටයුතු වහ 2014 වහ 2015 ර්ර 

වේඵන්වතොට දිසත්රික්ඹට ඉවශ 

ප්රමුත්ඹන් රඵහදී තිබුුම අතය 2016 

ර්වේදී කුරුණෆර වහ යත්නපුය දිසත්රික් 

රට ප්රමුත්ඹන් රඵහදී තිබුණි. සහබහවි 

ආඳදහ ළඩි ලවඹන්  ිනදුවී තිබුුම 

නුයඑළිඹ, ෆල්ර ව හල්ර 

දිසත්රික්ර ප්රභහණත් යහඳෘති ංයහක් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ආඳදහ ශභනහයණ 

භධයසථහනඹ ළරළසුේ ය වනොතිබුණි.  

 

 

 

ආඳදහ අදහනභ වඳුනහගළනීභ වහ 

බහවිතහ කයනු රඵන උඳකයණ  

 

ශ්රී රංහවේ ආඳදහ අදහනභ වඳුනහ ළනීභ 

වහ හරගුණ අනහළකි ඳර කිරීභ වහ 

බහවිතහ යනු රඵන උඳයණ ඳේධතිඹ 

පරදහයී වඹොදහ වනොන්නහ ඵ 

විණනවේදී ි.රික්ණඹ විඹ. විවිධ 

විවේශීඹ ි.වඹෝජිත ආඹතන භඟින් රඵහදී 

තිබුුම උඳයණ ශ්රී රංහවේ වේලගුණි 

තත්ත්ඹන්ට අනුකර වනොවීභ, ි.ින ළරසුේ 

ස කිරීවභන් වතොය උඳයණ 

රඵහළනීභ ව ඳළයණි වහ ඹල් ඳළනිණඹ 

උඳයණ අනහළකි ඳර කිරීභ වහ වඹොදහ 

ළනීභ ළි. වවේතුන් ි.හ අදහශ උඳයණ 
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ඳේධතිඹ හර්ඹක්භ උඳවඹෝජ්න කිරීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් 

අනහයණඹ වු විණන ි.රීක්ණ හයහංල 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

  

 2006 ර්වේ අඹළඹ වඹෝජ්නහන් 

අනු වන්යනු රළබු රු.මිලිඹන 400 

 ප්රතිඳහදන උඳවඹෝිණ ය ි.මින් 

රු.මිලිඹන 320 ක් ටිනහ වඩොප්ත රර් 

වර්ඩහර් ඳේධතිඹක්, වරෝ හරගුණ 

විදයහ ංභවඹන් මිරදී වන 2011 

ර්වේදී වදි.ඹහඹ ප්රවේලවේ සථහපිත 

ය තිබුණි.  2016 වදළේඵර් 31 දින 

න විටත් විවිධ තහක්ණි ළටළු 

වවේතුවන් එඹ ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

විණනවේදී වර්ඩහර් ඳේධතිඹ ි.සඳහදිත 

ආඹතනඹ විිනන් 2010 ර්වේදී 

ඇභරිහ එක්ත් ජ්නඳදවේදී ිනදුයන 

රද ක්රිඹහත්භ කිරීවේ ඳශමු ඳරික්ණඹ 

අහර්ථ වී තිබුුම ඵත්, වදන 

ඳරික්ණවේදී එඹ හර්ථ ක්රිඹහත්භ 

න ඵට තවවුරු යන රද නමුත් එභ 

ඳරික්ණඹට ශ්රී රංහවේ හරගුණ 

විදයහ වදඳහර්තවේන්තුවේ ි.රධහරින් 

වබහගී ව වනොතිබුුම ඵත් ි.රික්ණඹ 

විඹ. වර්ඩහර් ඳේධතිඹ ආනඹනඹ 

කිරීවභන් ඳසු දීර්ක හරඹක් ි.සහර්ඹ 

ඳළතීභ එභ ඳේධතිඹ අක්රිඹ වීභට වවේතුවී 

තිබුණි. 2016 ජ්නහරි 29 දින වර්ඩහර් 

ඳේධතිඹට අඹත් රු.මිලිඹන 8.14 ක් 

ටිනහ උඳහං පිටසතය ඳහර්ලසඹන් 

විිනන් වොයේ ය තිබුුම ඵ හර්තහ 

වු අතය 2017 අවප්රේල් 21 දින ඳේධතිඹ 

රහ අළුත්ළඩිඹහ ටයුතු වහ 

ඇවභරිහ එක්ත් ජ්නඳදවේ ි.සඳහදන 

ආඹතනඹ වත ආඳසු ඹහ තිබුුම ඵත් 

ි.රික්ණඹ විඹ.  

 

 හරගුණ විදයහ වතොයතුරු රඵහළනීභ 

වහ බහවිතහ යනු රඵන යදිඹ හය 

උඳයණ බහවිතඹ වරෝවඹන් තුයන් 

වමින් ඳතින අතය ඒ ේඵන්ධවඹන් 

වරෝ හරගුණ විදයහ ංභවේ 

ි.ර්නහඹ අනුතවමින් සංක්රීඹ 

හරගුණ විදයහ උඳයණ ඳේධතිඹක් 

පිහිටුවීභට හරගුණ විදයහ 

වදඳහර්තවේන්තු 2008 – 2009 හරඹ 

තුශදී පිඹය වන තිබුණි. වේ වහ 

ජ්ඳහන අන්තර් ජ්හති වවඹෝගීතහ 

ංවිධහනඹක් රළබී තිබුුම රු.මිලිඹන 

570  ප්රදහනඹන් උඳවඹෝගී යමින් 

හරගුණ විදයහ භධයසථහන 37  

සඹංක්රිඹ හරගුණ විදයහ උඳයණ 

සථහපිත ය තිබුණි. වභභ ඳේධතිඹ 

භඟින් වතොයතුරු රඵහළනීභ නන්ද්රිහ 

භහර්වඹන් වහ දත්ත වරොයඹක් වයවහ 

ිනදුකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුුම නමුත් 

2016 ර්ඹ න විට අදහශ නන්ද්රිහ 

ඳෘථිවි ක්වඹන්  ඵළවළය ඳළති 

වවිනන් ළරසුේ ශ ඳරිදි වතොයතුරු 

රඵහත  වනොවළකි විඹ. එවේභ, දත්ත 

වරොයඹ වයවහ රළබිඹ යුතු වතොයතුරු 

භඩරපු, වඳොතුවිල්, භහලිේඵඩ, 

තරභ,     වොශම වහ ිනරිඳුය ඹන 

ප්රවේලර පිහිටහ තිබුුම 

භධයසථහනලින් භහවරෝචිත ර්ඹ 

තුශ රළබී වනොතිබුණි. වභභ ඳේධතිඹ 

අණ්ඩ විවිධ අක්රිඹවීේරට බහජ්නඹ 

වමින් ඳළති අතය, 2011-2016 හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ ඳේධතිඹ නඩත්තු කිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 73.12 ක් ළඹ ය 

තිබුණි.  

 

 දිිනන ටහ සුනහමි අනතුරු ඇයීවේ 

කුළුුම 77 ක් පිහිටුහ තිවඵන අතය ඒහ 

ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනඹ 

විිනන් ඳහරනඹ යනු රළව.. වභභ 

කුළුුමලින් ි.කුත් යනු රඵන ංඥහ 

නන්ද්රිහ තහක්ණඹ වහ විදයෘත් තයං 

භහරහ ආධහයවඹන් න්ි.වේදනඹ යනු 

රළව.. වේ ේඵන්ධවඹන් 2017 භහර්තු 

භහවේදී ිනදුයන රද විණනඹ අනු, 

විවිධ තහක්ණි ළටළු  වවේතුවන් 
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2017 ජ්නහරි භහඹ තුශදී වභභ 

කුළුුමලින් නන්ද්රිහ තහක්ණඹ වයවහ 

 වතොයතුරු රළබී වනොතිබුුම අතය 

2017 භහර්තු භහවේදී එභ තහක්ණඹ 

වයවහ වතොයතුරු කුළුුම 30 කින් 

ඳභණක් රඵහදී  තිබුණි.  තද, 2017 

භහර්තු 31 දින න විට කුළුුම 30 ට 

ළඩි ංයහක් භඟින් විදයෘත් තයං 

වයවහ වතොයතුරු රළබී වනොතිබුණි.  

 

භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ  

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ව ආඹතන වහ විවලේඥ දළනුභ හිත 

පුේරිනන්වේ හිඟඹ, එභ ආඹතනර 

අයමුුම ඉටු ය ළනීභ වහ ප්රඵර 

ඵහධඹක් ඳළතුණි. ජ්හති වොඩනළඟිලි 

ඳර්වේණ ංවිධහනඹ වහ විදයහඥ 

තනතුරු 104 ක් අනුභත ය තිබුුම නමුත් 

එහි සථිය හර්ඹ භණ්ඩරඹට අඹත් ව 

විදයහඥිනන් ංයහ 77 ක් ඳභණක් විඹ. 

ඳළරුේ ඳදනභ භත වනත් විදයහඥිනන් 35 

වදවනකු වේවේ ි.යුක්ත ය තිබුුම 

නමුත් යහජ්හරී ටයුතු වහ ඔවුන්වේ 

කීභ ප්රලසනහරී විඹ. ආඳදහ 

ශභනහයණ භධයසථහනඹ වහ අනුභත 

තනතුරු ංයහ 344 ක් වුද, 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට ඉන් තනතුරු 114 

ක් පුයප්ත ඳහඩු ඳළතුණි.  
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්රීඩහ කටයුතු 
 

 

ක්රිඹහශීලි ජ්හතිඹක් වොඩනළගීභ වහ ජ්හති 

ප්රතිරඳඹ අන්තර්ජ්හති ඉවශ නළංවීවේ 

අයමුණින් වේශීඹ වහ ජ්හතයන්තය ක්රීඩහ 

වනුවන් ප්රතිඳත්ති ස කිරීභ, 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ අධීක්ණඹ කිරීභ 

ක්රීඩහට අදහ ශ ආඹතන  යෘවඹ තුළින් 

අවප්ත ක්හ යන හර්ඹ බහයඹ වී තිබුණි. එහි 

ප්රති පර අත්ය ළනීභ වහ ක්රීඩහ 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තුක්, යසථහපිත ආඹතන 

04 ක්, අයමුදරක් වහ ක්රීඩහ ංේ 61 ක් 

විිනන් ඳවත වන් හර්ඹඹන් ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි.  

 

 ක්රීඩහ විඹට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳසුවිඳයේ කිරිභ ව ඇළයීභ.   

 ක්රිඩහ ටයුතු  දිරිළන්විභ වහ අලය 

පිඹය ළි.භ වහ ක්රීඩහ ක්වේත්ර වහ 

අලය ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ 

කිරිභ. 

 ක්රීඩහ අධයහඳනඹ ප්රර්ධනඹ කිරිභ.  

 ශ්රී රංහවේ ප්රතිරඳඹ අන්තර් ජ්හති 

ලවඹන් වොඩනළිණභ වහ ක්රීඩහ 

වඹොදහ ළි.භට වළකින වර න 

ක්රවභෝඳහඹන් ේඳහදනඹ වහ ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ.   

 වඳොදු භවජ්නතහවේ ලහරීරි සුතහඹ 

ළරිනභට අලය ඳවසුේ ප්රර්ධනඹ 

වහ ේඵන්ධියණඹ ිනදු කිරිභ. 

 ආඹතනඹන් අධික්ණඹ. 

 

ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ වහ  ඒ ඹටවත්  

ක්රිඹහත්භ න ආඹතන විිනන් ඉවත 

වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීවේදී 

අනහයණඹ ව   විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

 

 

 

්රීඩහ ංර්ධනඹට ඹටිතර ඳවසුකම් 

ංර්ධනඹ රීරිභ 

 

ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරීභ ඹටවත් 

ක්රීඩහංණ 11 ක් ව ක්රීඩහ ංකීර්ණ 10 ක් 

ඉදිකිරීභ වහ රු. මිලිඹන 1,348  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  එභ ප්රතිඳහදන 

උඳවඹෝජ්නඹ ය ක්රීඩහ ංකීර්ණ, ග්රහමීඹ 

ක්රීඩහ පිටි,  ඳහල් ක්රීඩහ පිටි  ංර්ධන 

යහඳෘති 54 ක්,   දිසත්රික් පුහුුම භධයසථහන 

01 ක්, ජ්හති ක්රීඩහ වෞතුහහය 01 ක් වහ 

ඳශහත් වහ දිසත්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ණ 18 ක් 

ඇතුශත් ව යහඳෘති 74 ක් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. ඒ වහ 2016 ර්වේ දී රු.මිලිඹන 

1,136.39 ක් ළඹය තිබුණි. ඉන් යහඳෘති 

54 ක් අන්  ය තිබුම අතය ඉතිරි 

යහඳෘති 20 හි ළඩ අන් ය වනොතිබුණි.  

 

ග්රහමඹ ්රීඩහංගණ 50 ක් ඉදිරීමභ 

 

ඳශහත් 09 ක් ආයණඹ න ඳරිදි ග්රහමීඹ 

ක්රීඩහංණ 50 ක් ඉදිකිරීභ තුළින් ග්රහමීඹ 

ක්රීඩිනන් දවහ ක්රීඩහ ඳවසුේ ඇති කිරීවේ 

අවප්ත ක්හ භත රු.මිලිඹන 320 ක් 2016 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු භිණන් 

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 59.2  අතිවර් ප්රතිඳහදනඹක් 

රඵහ දී තිබුම අතය  වේ ඹටවත් ග්රහමීඹ 

ක්රීඩහංණ 263 ක් ඉදිකිරීවේ ටයුතු ආයේබ 

ය ඒ වහ රු.මිලිඹන 363.09 ක් ළඹය 

තිබුණි. ඉන් ක්රීඩහංන 242  ළඩ අන් 

ය තිබ අතය ඉතිරි ක්රීඩහංණ 21 හි ළඩ 

අන් ය වනොතිබුණි. 
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්රීඩහ ලක්ති ළඩටවන 

 

ග්රහමීඹ ක්රීඩිනන්වේ ක්රීඩහ වෞලරය දියුුම 

කිරීභ දවහ දක්තහ ඇති ක්රීඩිනන් 

වතෝයහවන ක්රීඩහට වඹොමු කිරීභ ක්රීඩහ 

ලක්ති ළඩටවන භිණන් අවප්ත ක්ෂිත මලි 

අයමුණ වී තිබුණි. හර්ෂි ක්රීඩිනන් 

වඳුනහ ළනීභද ක්රිඹහත්භ ශ යුතු වේ. 

ක්රීඩහ ලක්ති ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ 2016 ර්වේදී රු.මිලිඹන 60  

ප්රතිඳහදනඹ රහ තිබුුම අතය ඉන් 

රු.මිලිඹන 25.7 ක් ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ 

ය තිබුණි. ඒ අනු රු.මිලිඹන 34.3  

ප්රතිඳහදන ඉතිරි වි තිබුුම අතය එභ ඉතිරි 

ප්රතිඳහදන වනත් යහඳෘතිඹ උඳවඹෝජ්නඹ 

ය තිබුණි.  2016 ර්ඹට අදහශ ශමුන් 

වහ වවිඹ යුතු වඳෝණ දීභනහ ව 

පුහුුමරු දීභනහ ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 11 ක් 2017 ර්වේ 

ප්රතිඳහදනලින් ළඹ ය තිබුණි.  2016   

ර්වේදී වභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ වහ ඊට වඳය ර්වේ වතෝයහත් 

ශමුන් වභභ ළඩටවන තුශ රැඳී වනොිනටි 

ි.හ 2016 ර්වේ  භහර්තු භහවේ ිනට 

ළප්ත තළේඵර් භහඹ දක්හ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 

ජහතයන්තය තයඟලින් ජඹග්රවනඹ 

රීරිභ වහ ඳහල්ර ශදාන් පුහුණු 

රීරිභ 

 

අභහතය භණ්ඩර තීයණඹක් භත 2016 

ර්වේදී දිිනවන් ිනඹලුභ ඳහල්ර 7 න 

වර් ඉවනුභ රඵන ිනසුන් 75,000 ක් 

වතෝයහවන එභ ශමුන්වේ ක්රිඩහ 

වෞරයඹන් විදයහත්භ ඳදනභකින් 

වඳුනහවන 2024 ව 2028 ර්රදී 

ඳළළත්වන ඔලිේපික් තයඟ වහ ජ්හතයන්තය 

තයඟ ජ්ඹග්රවණඹ කිරීභ වහ ක්රීඩහ 

වෞරයඹන් වහ ප්රවේලඹ වති 

කිරීවේ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

එභ යහඳෘතිඹ වහ හර්ෂි රු.මිලිඹන 

400 ක් අනුභත ය තිබුණි. 2016 ර්වේදී  

රු.මිලිඹන 174   ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම 

අතය ඉන් රු.මිලිඹන 119.9 ක් ඳභණක් ළඹ 

ය තිබුණි. පුහුුම වහ ශමුන් වතෝයහ 

ළනීභ 2016 ර්ඹ අන් න විටත් 

ේපුර්ණ ය වනොතිබුණි.  

 

2016 ර්වේදී වභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ වහ අලය ක්රීඩහ බහණ්ඩ වහ 

උඳයණ මිරදී ළනීභ යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේලඹන්ට ඳටවළි. ිනදු ය 

තිබීභ ි.හ ක්රීඩහ උඳයණ ර් 2 ක් මිරදී 

ළනීවේදී අසථහ වදදී රු.මිලිඹන 14.49 

 අහිනදහඹ වවීභක් ිනදුය තිබුණි. තද 

යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේලඹට 

ඳටවළි. එතු ශ අඹ භත ඵදු වවීේ 

පිළිඵ හර්තහ ි.ින ඳරිදි වේශීඹ ආදහඹේ 

වොභහරිස ජ්නයහල්යඹහට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. වේ ි.හ යහඳෘතිඹ වහ ක්රීඩහ 

බහණ්ඩ මිරදී ළනීවේදී එක් රංසුරුකු 

වත එතු ශ අඹ භත ඵදු වර 

රු.මිලිඹන 1.45 ක් හදය වර වහ 

තිබුණි.  

 

සුගතදහ ජහතික ්රීඩහ ංකීර්ණ 

අධිකහරිඹ 

 

වේශිඹ වහ ජ්හතයන්තය ලවඹන් භශර ක්රීඩහ 

උවශර ඳළළත්වීභට රිරන ඳරිදි ිනඹලු 

ඳවසුේලින් භන්විත වු ජ්හති සුතදහ 

ක්රීඩහ ංකීර්ණඹ  ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ ආඹතනඹක්  වර 1999.09.01 

දින  ිනට ජ්හති සුතදහ ක්රීඩහ ංකිර්ණ 

අධිහරිඹ නමින් ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

වභභ අධිහරිවේ 2016 ර්වේ මුළු විඹදභ 

රු.මිලිඹන 363.35 ක් වු අතය උඳඹහ තිබුුම 

අදහඹභ රු.මිලිඹන 82.52  ආදහඹභක් 

රැසය තිබුණි.   

 

වභභ ක්රීඩහ ංකිර්ණවේ ධහන ඳථඹ 2012 

ර්වේදී  රු.මිලිඹන 126 ක් ළඹ ය 
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ඉදිය තිබණි.  නමුත් එභ ඉදිකිරීේර 

ප්රමිතිඹ අලය තත්ත්වේ වනොතිබිභ ි.හ 

එඹ බහවිතඹට ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

2016 ව 2017 ර්රදී අසථහ වදදී 

එතු රු.350,159 ක් ළඹ ය රංසු ළහ 

තිබුුම අතය එභ රංසු ප්රදහනඹට එවයහි 

ඉදිරිඳත් වු අබ්රඹහඹනනඹන් වවේතුවන් 

ධහන ඳථඹ ඉදිකිරීේ වොන්ත්රහත්තු 

පිරිනළමීභට වනොවළකි වී තිබුණි. වේ ි.හ 

ර් 05 ක් මුළුල්වල් ධහන ඳථඹ බහවිතඹට 

ළනීභට වනොවළකි  වී තිබුණි. එභඟින් ක්රීඩහ 

නළංවීභ වහ වඹොදහත වළකි තිබ වභභ 

ක්රීඩහපිටිඹ තුශ ජ්හතයන්තය තයඟ 

ඳළළත්වීවේ දහඹත්ඹ අහිමි වී තිබීවභන් 

ක්රීඩහ ක්වේත්රවේ ඳසු ඵෆභටද වවේතුක් වී 

තිබුණි.  

 

ජ්හති සුතදහ ක්රීඩහ ංකීර්ණ අධිහරිඹ 

වහ රු.මිලිඹන 9.107 ක් ළඹ ය LED 

ඩිජිටල් නහභ පුරු වදක් විකිරීභ වහ 

වොන්ත්රහත්රුකු භඟ ිණවිසුභට එශම 

තිබුණි. ඉන් එක් නහභ පුරුක් ඳභණක් 

ඉදිය ඉතිරි මුදර වනත් වොඩනළිණලි 

ඉදිකිරීවේ යහඳෘතිඹක් වහ ළඹ ය 

තිබුණි.  

 

වභභ ක්රීඩහ ංකිර්ණඹ තුශ පිහිටි ක්රීඩහ 

වවෝටරඹ නවීයණඹ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 63  ඇසතවේන්තුක් 

උඳවේල වේහ භහභක් විිනන් ස 

ය තිබුණද, උඳවේල භහභ 

අනුභළතිඹකින් වතොය අදිඹය 03 ක් ඹටවත් 

එඹ නවීයණඹ කිරීභට ක්රීඩහ ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ අධයක් (ඉංජිවන්රු 

වේහ) විිනන් ඇසතවේන්තු හණ්ඩ කිරීභ 

වවේතුවන් එකිවනට ඵළඳි නවීයණ 

ටයුතු ි.භ කිරීභට වනොවළකි වීභ ි.හ 

ක්රීඩහ වවෝටරඹ අවප්ත ක්ෂිත ඳරිදි නවීයණඹ 

ය වනොතිබුණි.  

 

 

ශ්රී රංකහ උත්ගත්ජක භර්දන 

නිගඹ ජයහඹතනඹ 

 

2013 අං 33 දයන ක්රීඩහර වඹදීවේදී 

උත්වත්ජ් ද්රය රඵහළනීභට එවයහි 

ේමුති ඳනවත් 33 න න්තිඹ ප්රහය 

උත්වත්ජ් ද්රය රඵහ ළනීභට එවයහි රීති 

ේඳහදනඹ ය අභහතයයඹහවේ අනුභළතිඹ 

ඹටවත් ළට් ඳත්රවඹහි ප්රහලඹට ඳත්ය 

ඵරහත්භ ශ යුතු තිබුණි. ආඹතනඹ 

පිහිටුහ ර් තුනක් ත වී තිබුණද, එකී 

තවනේ උත්වත්ජ් රඵහ ළනීභට එවයහි 

ක්රිඹහ කිරීභට අදහශ රීති ස ය 

වනොතිබුණි. 

 

ඵරහත්භ යන රද නීති, රීති වනොභළති 

2014 ර්වේදි තවනේ උත්වත්ජ් බහවිතඹ 

ේඵන්ධවඹන් වරෝ තවනේ උත්වත්ජ් 

රීති භහරහන්ට ඳටවළි. ක්රීඩිහට වදන 

රද භහ 08  තය තවනභ භත වරෝ 

තවනේ උත්වත්ජ්න භර්දන 

ි.වඹෝජ්යහඹතනඹ අන්තර් ජ්හති  

ව.රුේයන අධියණවඹන් නඩුක් 

ඳළරීවභන් ඳසු  ප්රංල ෂෆන්ක් 5305 ක් 

වවත් රු.795,750 තුශ ව.රුේ යන 

හසතු වන වර අධියණඹ ි.වඹෝ 

ය තිබුණි. 

 

ජහතික ්රීඩහ අයදාදර 

 

2016 ර්වේදී ජ්හති ක්රීඩහ අයමුදවල් 

භසථ ආදහඹභ රු. මිලිඹන 58.4 ක් ව අතය 

භසථ විඹදභ රු. මිලිඹන 119.3 ක්  වී 

තිබුණි. දකුුම ආිනඹහනු ක්රීඩහ උවශවල් 

ජ්ඹග්රව ක්රීඩඹන් වහ උඳවහය දළක්වීභ 

වනුවන් ඉන් රු. මිලිඹන 95.8 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. වේ වහ අයමුදල් ඳඹහ 

ළනීභට අයමුදවල් සථහය තළන්ඳතුලින් 

රු.මිලිඹන 63.3 ක් රඵහ වන තිබුුම අතය 

එභ සථහය තළන්ඳතු ල්පිරීභට වඳය ආඳසු 

ළනීභ ි.හ අයමුදරට රු.440,228  

මුරයභඹ ඳහඩුක් ිනදු වී තිබුණි.   
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්රීඩහ ංගම් නිඹහභනඹ 

 

ක්රීඩහ ංේ ි.ඹහභනඹ ක්රීඩහ අධයක් 

ජ්නයහල්යඹහ ඹටවත් ිනදු න ප්රධහන 

හර්ඹබහයඹක් වේ. 2016 වදළේඵර් 31 දින 

න විට ලිඹහඳදිංචි ක්රීඩහ ංේ 61 ක් 

අතරින් 2013, 2014 ව 2015 ර්රට 

අදහශ පිළිවලින් ක්රීඩහ ංේ 19 , 18  

ව 29  මුරය ප්රහලන ඉදිරිඳත් කිරීභට 

ර් 2  ඳභණ හරඹක් ප්රභහද ය 

තිබුණි. තද 2016 ර්වේදි ක්රීඩහ ංේ 47 

ක් වහ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

රු.මිලිඹන 226.97 ක් රඵහ දී තිබුණි.  ක්රීඩහ 

ංේ ි.ඹහභනවේදී ඒහවේ ිණුමේ ටයුතු 

විධිභත් පිළිවඹර කිරීවේ අත්වඳොත 

ඹහත්හීයන ය වනොතිබණි.  

 

ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ 

 

ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනවේ විධහඹ මිටු 

වහ ර් වද හරඹක් වහ ඳත්වී 

ිනටින බහඳතියඹහ ඇතුළු විධහඹ මිටු 

භහජිඹන් 09 වදනකු ව ප්රධහන විධහඹ 

ි.රධහරිඹහ විිනන් ඹහජී වර 

අධයක්රු ලවඹන් ඳත්වමින් 

ඇඳවඹන් සීමිත හභහභක් පිහිටු වීභ වහ 

ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනවඹන් රු.මිලිඹන 

10.24 ක් වහ තිබුණි. 2016 ර්ඹ අන් 

න විටත් එභ මුදර පිඹහ ළනීභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි. ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනවේ 

ි.ර රහංඡනඹ උඳවඹෝගී ය ි.මින් ශ්රී 

රංහ ක්රිට් ආඹතනඹට ඳභණක් ආදහඹේ 

ඉඳිනඹ වළකි තිබුණත්, ඊට ඳටවළි. එභ 

රහංඡනඹ උඳවඹෝගී ය ි.මින් උක්ත 

භහභට ආදහඹේ ඉඳයීභට අසථහ රහ 

වන තිබුණි. 

 

හල්ර භව නය බහවන් රළබිඹ යුතු 

තිබුම රු.මිලිඹන 5.59 ක් 2016 ර්ඹ න 

විටත් ඳළළති අතය, එභ රළබිඹ යුතු මුදර 

ක්රිට් තයඟහලි ප්රවේල ඳත්ර භත ව විවනෝද 

ඵදු වවීවේදී හිරේ ය තිබුණි. නළත යක් 

එභ මුදරභ රළබී තිබුණද, එඹ ආඳසු බහය 

වනොදී වවිඹ යුතු වර ිණුමේර දක්හ 

තිබුණි. 

ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනඹ තු සරිඹළ 

භහින්ද යහජ්ඳක් ක්රීඩහංනඹ ඉදිකිරීභට 

අදහශ ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹට වවිඹ 

යුතු රු.මිලිඹන 2,187.28 ක් කීේ වහ ඊට 

අදහශ ත්ේ මුරය ප්රහලනලින් ලින් 

ඉත් කිරීභට ඇති වළකිඹහ තවවුරු ය 

ළනීභ වහ ආඹතන වදකින් ි.ර්වේල 

රඵහ ළනීභ වනුවන් රු.මිලිඹන 2.40  

ෘත්තීඹ හසතු වර වහ තිබුණද, එවේ 

වවීේ ශ වනොවළකිවීභ ි.හ අදහශ විඹදභ 

ි.සහර්ඹ වී තිබුණි.  

 

ශ්රී රංකහ ඳහඳන්දු ම්ගම්රනඹ 

 

ශ්රී රංහ ඳහඳන්දු ේවේරනවේ 2016 

ර්වේ මරය ප්රහලන අනු ර්වේ මුළු 

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 168.32 ක් වහ මුළු විඹදභ 

රු. මිලිඹන 164.32 වවඹන් රු. මිලිඹන 3.99 

 අතිරික්තඹක් ඳළතුණි. එඹ ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 8.5 කින් 

පිරිහී තිබුණි. 

 

ඉකුත් ර්වේදී ංභවේ මුරය 

ප්රහලනර ි.රීක්ණඹ වු ිණුමේයණ 

ේඵන්ධ  අඩුඳහඩු වවේතුවන්  විණන 

හර්තහවේ භතඹ විඹහනනඹ ය තිබුණ අතය 

භහවරෝචිත ර්වේදීද අලය වතොයතුරු 

විණනඹට ඉදිරිඳත් වනොකිරීභ වහ ිණුමේ 

වලේ අතය ඳළති වනොළරපීේ වවේතුවන්    

හර්තහවේ භතඹ විඹහනනඹ ය ඇත. 

 

ශ්රී රංකහ යේබි ඳහඳන්දු ම්ගම්රනඹ 

 

ක්රීඩහ ංේ ි.රයණඹ වහ අඹඳුේ කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ක්රීඩහ ංේ ි.වඹෝර 

ඇතුශත් ව න්තිඹක් ඉත් කිරීවේ 

අවප්ත ක්හවන් යේබි ඳහඳන්දු භණ්ඩර 

ංේ ි.රධහරිවඹකු විිනන් නීතිභඹ ක්රිඹහ 

භහර් ළනීභ වනුවන් 2015 වහ 2016 
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ර් වද තුශ දී රු.මිලිඹන 1.93 ක් 

ළඹය තිබුණි. 

 

ජහතයන්තය ජඹග්රවණ 

 

ක්රීඩහ තුළින් ශ්රි රංහවේ ප්රතිරඳඹ  

අන්තර්ජ්හති ලවඹන් වොඩනළඟිභ වහ 

න ක්රභ උඳහඹ භහර්ඹන් ේඳහදනඹ වහ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටවත් 2016 

ර්වේදී ශ්රී රංහ ි.වඹෝජ්නඹ යන රද 

ජ්හතයන්තය තයඟහලි 28 ක් තුළින් රඵහ ත් 

ඳදක්ේ එතු 371 ක් වී තිබුණි. එඹ 

පිළිවලින් යන් 85 ක්, රිදි 122 ක් වහ 

වරෝඩ 164 කින් භන්විත වුද, වහබහගී 

ව ක්රීඩ ක්රීඩිහන් ංයහ පිළිඵ දත්ත 

වදඳහර්තවේන්තු තුශ වල්න ත ය 

වනොතිබුණි. 
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කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු  
 

 

හන්තහ හිංනඹ වහ ශභහ අඳවඹෝජ්නඹ 

ි.දවස භහජ්ඹක් ඇතියලිභ වභභ 

ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී 

ඇත. එභ අවප්ත ක්හ ඉටු ය ළනීභ වහ 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු 

ඇත.  

 

 හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු විඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන්  වහ 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු විඳයේ 

කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 යහජ්ය ටයුතුරදි තීයණ ළි.භ ව 

වේලඳහරන ක්වේත්රඹ තුශ 

හන්තහන්වේ වබහිණත්ඹ ව 

ි.වඹෝජ්නඹ ළඩි කිරිභ වහ 

ක්රවභෝඳහඹන් ළළිනභ ව ක්රිඹහත්භ 

කිරිභ.  

 ළටුේලින් වහ දරිද්රතහවඹන් විඳතට 

ඳත් හන්තහ මුලි ෘව ණ්ඩහඹේ 

වි වලේවඹන් අයමුුම ය ි.මින් 

හන්තහන් විඵර ළන්විභ වහ 

අලය පිඹය ළි.භ ව සත්රි පුරු 

භහනහත්භතහඹ ව හධහයණත්ඹ 

ඇති කිරිභ. 

 හන්තහ වහ ශභහ හිංනඹ ළශළක්විභ 

වහ ි.ති වහ ප්රතිඳත්ති ලක්තිභත් කිරිභ 

වහ ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 හන්තහ වහ ශභහ ටයුතුරට අදහශ 

වශ්ර ංර්ධන අබ්රභතහර්ථ ඉටුය 

ළනීභ. 

 හන්තහ වහ ශභහ ප්රඥප්ත තිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරිභ.  

 ලහරිය වහ භහනින ලවඹන් ි.වයෝිණ 

දරුවකු ඇති යීයවේ අබ්රප්රහවඹන් මුල් 

ශභහවිඹ රැයණඹ වහ ංර්ධනඹ 

පිළිඵ ප්රතිඳත්ති වහ ළඩටවන් 

ේඳහදනඹ කිරිභ. 

 

 

 අනහයක්ෂිත තත්ත්වේ ිනටින 

දරුන්වේ අිනතිහිනේ, ජ්හති 

ප්රතිඳත්ති  වහ ජ්හතයන්තය ේභතඹන්ට 

ළරළවඳන වේ උස භට්ටභට ඳමුුමහ, 

ළරසුේ ළඩටවන් වහ යහඳහති 

ළළිනභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරිභ.  

 වන යණ ළඳරු භේපිඹ වඹෝජ්නහ 

ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ කිරිභ. 

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ හන්තහ වහ ශභහ 

ටයුතු අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත්  

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 03 කින් ඉටු යනු රඵින. 

එභ හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ ේඵන්ධවඹන් 

ිනදු ශ විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ 

වු විණන ි.රික්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත වන් ය ඇත.  

 

අභහතයහංලඹ විසින් පිළිගඹර කශ නීති 

වහ ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භක රීමභ 

ශභහ වහ හන්තහ අිනතිහිනේ සුයක්ෂිත 

කිරීභ වහ ඹවඳහරන බහවිතහන් තවවුරු 

න ඳරිදි අදහශ අලයතහ ේඳහදනඹ කිරීභ 

ව ප්රතිඳත්ති ස කිරීභ, ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ ි.ඹහභනඹ කිරීභ අභහතයහංලවේ 

වභවවය ව අතය, ඒ වහ අභහතයහංලඹ 

විිනන් ේඳහදනඹ ශ වහ ස ශ නීති 

ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඵරහත්භ 

ය වනොතිබුණි. 

සුබහධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 

රීමභ 

   

ළබිණි භේරුන්ට වඳෝණ භල්ර 

ළඩටවන වහ රු.මිලිඹන 7,500 ක් ද,  

කිරි විදුරු ළඩටවන වහ රු.මිලිඹන 

128 ක් ද ලවඹන් සුබහධන ළඩටවන් 

වහ එතු රු.මිලිඹන 7,628  ප්රතිඳහදන 
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අභහතයහංලඹ වත රහ දී තිබුණි. එභ 

ප්රතිඳහදන උඳවඹෝජ්නඹ කිරීවේදී ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු ආයණඹ වී තිබුණි.  

 

 ගළබිජ භේරුන්ට ගඳ ණ භල්රක් 

රඵහදීගම්  ළඩටවන 

 

ර්බීම භේරුන් වහ වඳෝණ 

දීභනහ රඵහදීවේ ළඩටවන වහ දුන් 

රු.මිලිඹන 7,500  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුුම අතය භහවරෝචිත ර්ඹ අන් 

න විට ඉන් රු.මිලිඹන  5,746 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. වඳෝණ භල්රක් රඵහ දීවේ 

ටයුතු ප්රහවේශීඹ වල්ේ හර්ඹහර 

විිනන් ිනදු ය තිබුුම අතය, ඒ 

වනුවන් ිනදුශ විඹදභර එතු 

රු.මිලිඹන 4,354 ක් ඵ ප්රහවේශිඹ 

වල්ේ හර්ඹහර විිනන් තවවුරු ය 

තිබුණි. අභහතයහංලඹ විිනන් හර්තහ ය 

තිබුුම විඹදභ වහ ප්රහවේශිඹ වල්ේ 

හර්ඹහර විිනන් තවවුරු ශ විඹදභ 

අතය රු.මිලිඹන 1,392  වනක් 

අනහයණඹ විඹ. එභ වන 

වඳුනහවන අදහශ ි.ළයදි කිරීේ ය 

වනොතිබුණි.  

 

 රීරි විදුරු ළඩටවන 

  

ඹ අවුරුදු 2 ිනට අවුරුදු 5 ක් දක්හ 

දරුන්වේ වඳෝණ භට්ටභ ඉවශ 

නළංවීවේ ඳයභහර්ථවඹන් ප්රහවේශිඹ 

වල්ේ හර්ඹහර භට්ටවභන් වඳය 

ඳහල් ශමුන් වහ කිරි වීදුරුක් රඵහ 

දීවේ ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. වඳෝයදහින ළඩිහිටි ආවහයරට 

ප්රමුත්ඹ රඵහ දිඹ යුතු ඵළවින් ව කිරි 

මිලි ීයටර් 100  මිලි ීයටර් 87.5 ක් 

ජ්රඹ අඩංගු ඵළවින් වභභ ළඩටවි.න් 

අවප්ත ක්ෂිත වඳෝණ භට්ටේ ඉවශ 

නළංවීභක් ිනදු වනොන ඵ භහතෘ වහ ශභහ 

වෞය අධයක් විිනන් වඳන්හදී  

තිබුණි. නමුත් එභ උඳවේලඹ වවයහි 

ළරළකිල්ර වඹොමු වනොය කිරි විදුරු 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරිභ වහ 

ඳරිපය ඇසතවේන්තු වන්කිරීේ 

භඟින් රු.මිලිඹන 127.9  

ප්රතිඳහදනලින් රු. මිලිඹන 106.43 ක් 

ළඹ ය තිබුණි.  

 

ච්රීඹ ණඹ ළඩටවන 

 

ශ්රී රංහ හන්තහ හර්ඹංලඹ විිනන් 1990 

ර්වේ ිනට 2013 ර්ඹ දක්හ රු. මිලිඹන 

93 ක් රඵහ වදමින් ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

වොට්ධහල 304  වභභ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි.  භහවරෝචිත 

ර්ඹට අදහශ වොට්ධහල 274  විසතය 

ඳභණක් විණනඹට ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. 

එභ වතොයතුරු අනු, එකී වොට්ධහලරට 

රඵහ දී තිබ එතු රු. මිලිඹන 85.46 කින් 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට රු.මිලිඹන 

51  වලේඹක් ඵළංකු ිණුමේර යහ වන  

තිබුණි. ඒ අනු වභභ ළඩටවන නක්රිඹ 

ණඹ ළඩටවනක් වර ක්රිඹහත්භ වී 

වනොතිබුණි.  

 

කහන්තහ රැකයණ භධයසථහන 

 

හන්තහන්ට එවයහි ෘවසථ ප්රනණ්ඩත්ඹ 

පිළිඵ එක්ත්  ජ්හතීන්වේ 2015 හර්තහට 

අනු ශ්රී රහංකි හන්තහන්වන් ිනඹඹට 

60 ට ඩහ ෘවසථ හිංනඹට රක් වී 

තිබුණි. එභ තත්ත්ඹ ශක්හීයභට ෘවසථ 

හිංනඹ ළශළක්වීවේ ඳනත නීතිත ය 

වින්දිතිනන් වඳුනහ වන ඔවුන්ට රැයණඹ 

රඵහ දීභත්, වශහභට වොදුරු ව හන්තහ 

වහ ශභහ වින්දිතඹන්ට රැයණඹ රඵහ දීභත් 

අයමුුම ය වන හන්තහ රැයණ 

භධයසථහන පිහිටුහ තිබුණි. වවේ වුද, 

2016 ර්වේදී වහ 2017 මුල් භහ 03 ක් 

ඇතුශත හන්තහ හිංනඹ වහ ශභහ අඳනහය 

1,251 ක් ිනදු ව ඵ පුත්ඳත්ර හර්තහ වී 

තිබුණි. යත්භරහන රැයණ භධයසථහනවේ 

භහවරෝචිත ර්වේ වින්දිතඹන් 15 
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වදවනකුට රැයණඹ රඵහ දී තිබ අතය, 

මීරිභ රැයණ භධයසථහනවේ කිිනදු 

වින්දිතඹකු ඉදිරිඳත් වී වනොතිබුණි.  

 

2015 ර්වේදී යත්නපුය දිසත්රික්වේ 

රු.මිලිඹන 10.57 ක් ළඹ යමින් ඉදිශ 

රැයණ භධයසථහනඹ 2017 ජලි 31 දින 

න විටත් අදහශ හර්ඹ වහ වඹොදහ වන 

වනොතිබුණි. භවනුය හන්තහ රැයණ 

භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභට රු.මිලිඹන 10 ක් 

2015 ජලි 17 දින ප්රහවේශීඹ වල්ේ වත 

ඹහ තිබණි. නමුත් එභ භධයසථහන ඉදිශ 

ඵට කිිනදු හක්ෂිඹක් විණනඹට ඉදිරිඳත් 

වනොවරුණි. වභභ භධයසථහනර අඩුඳහඩු 

ව ප්රතිඹ භහවරෝනනඹ කිරීභ වහ 

ඳත්ය තිබුම අනුමිටු කිිනදු අසථහ 

රැසවී වනොතිබුම අතය අභහතයහංලඹ විිනන් ඒ 

පිළිඵ ඳසුවිඳයේ කිරීභක් ිනදු ය 

වනොතිබුණි.  

 

ශභහ අඳගඹ ජන වහ කහන්තහ හිංන 

ළශළක්වීභ පිළිඵ යහඳෘතිඹ 

 

වභභ යහඳෘතිඹ වහ 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 66  ප්රතිඳහදන රහ තිබු අතය 

ශභහ අඳවඹෝජ්න වහ හන්තහ හිංන 

ළශළක්වීවේ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ වහ 

ඉන් රු.මිලිඹන 37 ක් ළඹය තිබුණි. ශභහ 

භේරුන්, ිනඵර් අඳයහධ වහ හන්තහ 

හිංනඹ පිළිඵ වහ තුයවේ 

හන්තහන්ට ිනදුන හිංනඹ ඹනුවන් 

ඳර්වේණ තුනක් වඳෞේලි ආඹතන 

වදක් රහ ිනදු ය ඒ වහ රු. මිලිඹන 

3.65 ක් ළඹ ය තිබණි.  2016 භළින භහවේ 

දී එභ හර්තහ රළබී තිබණත්, එභ හර්තහර 

වන් ි.ර්වේල ක්රිඹහත්භ කිරීභ පිළිඵ 

වතොයතුරු විණනඹට ඉදිරිඳත් 

වනොවරුණි.  

 

 

ගේලඳහරන ක්ගේත්රඹ තුශ කහන්තහ 

නිගඹ ජනඹ ළඩි රීමභ 

 

ඉකුත් ර්රදී රු.මිලිඹන 6 ක් ද, 

භහවරෝචිත ර්වේ දී රු.මිලිඹන 0.67 ක් ද 

ළඹ යමින් වේලඳහරන ක්වේත්රවේ 

හන්තහ ි.වඹෝජ්නඹ ප්රර්ධනඹ කිරීවේ ඹ 

භහින ඳහධභහරහ 5 ක් ඳත්හ ිනසුන් 141 

ට වති ඳත් ඳදහනඹ ය තිබුණි. ඉන් 

වේලඳහරනඹට අතීයණ වි ටයුතු ර 

ි.යත න්නන් පිළිඵද ඳසුවිඳයේ කිරීභක් ිනදු 

ය වනොතිබුණි. 

 

ඳරිහ වහ ශභහයක්ක ගේහ 

ගදඳහර්තගම්න්තු 

 

අනහථ, අත්වර වහ අයණ ශභිනන් ද, 

නීතිභඹ ළටළුරට ඵඳුන් වු ශභිනන් ද, 

සුවිවලේෂී ය ි.මින් ජ්හති ප්රතිඳත්තින් වහ 

ජ්හතයන්තය ප්රමිතින්ට අනුකර ිනඹලුභ 

ශමුන්වේ අිනතිහිනේ තවවුරු යමින් 

ඔවුනට භහන අසථහ උදහ ය දීභ වහ 

අලය ක්රිඹහභහර් ළනීභ ඳරිහ වහ ශභහ 

යක් වදඳහර්තවේන්තුවේ ප්රධහන 

හර්ඹබහයඹ වේ. භහවරෝචිත 

ර්වේදී  වදඳහයතවේන්තු විිනන් ිනදු ශ 

හර්ඹඹන් ේඵන්ධවඹන් ි.රීක්ණ ඳවත 

දළක්වේ. 

 

ශදාන්ගේ අයිතහහසිකම් වහ ශභහ නිහ 

අධික්ණඹ 

 

ඳරිහ වහ ශභහයක් වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් ශමුන්වේ අිනතිහිනේ ආයක්හ න 

ඳරිදි ජ්හති ප්රතිඳත්ති ස කිරීභ වහ නීති 

ේඳහදනඹ කිරිවේ හර්ඹබහයඹ භහවරෝචිත 

ර්වේදී ිනදු ය වනොතිබුණි.  

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ශභහ ි.හ 200 ක් 

අධීක්ණඹ කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 5  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය, එභ 

ප්රතිඳහදනලින් ශභහ ි.හ 165 ක් 

අධීක්ණඹ ය තිබුණි. එවවත් අධීක්ණ 
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හර්තහ වහ ි.රීක්ණ හර්තහ රඵහ වන ඉදිරි 

පිඹයඹන් වන වනොතිබ ඵළවින්, 

අධීක්ණඹ කිරීවභන් අවප්ත ක්ෂිත අයමුණ 

ඉටු ය වනොතිබුණි.  

 

වදඳහර්තවේන්තුට රළබි තිබු ශභහ 

අඳවඹෝජ්න ඳළමිණිලි ංයහ 11,054 ක් ව 

අතය, එිනන් ඳළමිණිලි 7,031 ක් වහ පර්ණ 

හීයන විඳුේද, ඳළමිණිලි 2,419 වහ 

වටි හීයන විඳුේ ද රඵහ දී තිබණි. 

ඳළමිණිලි 53 ක් ේඵන්ධ විඳුේ රඵහ දී 

වනොතිබුණි. භහවරෝචිත ර්වේදී ඳළමිණිලි 

1,551 ක් වනත් ආඹතන වත වඹොමු ය 

තිබු අතය, එභ ඳළමිණිලි වහ විඳුේ රළබීභ 

ේඵන්ධ ඳසුවිඳයේ ක්රිඹහභහර්ඹක් වන 

වනොතිබුණි.  

 

ශභහ ංර්ධන අයදාදර 

 

ශභහ ංර්ධන අයමුදර පිහිටුවීවේ ප්රධහන 

අයමුණ යුධ හතහයණඹ වහ වනත් 

සබහවි ආඳදහන් ි.හ තභ වදභහපිඹන් 

වවෝ බහයරුන් අහිමි ව දරුන්ට වභන්භ 

ආර්ථී දුසයතහ ි.හ තභන්වේ අධයහඳන 

ටයුතු අණ්ඩ යවන ඹහභට වහ වජ් 

කුරතහ වහ වනත් දක්තහ ර්ධනඹ ය 

ළනීභට ද වනොවළකි ව ශ්රී රහංකී දරුන්ට 

මරයභඹ ආධහය රඵහ දීභට වේ. 2014 

ජ්නහරි 24  දින අභහතය භණ්ඩර තීයණඹ 

අනු වොඩි අවරවිවඹන් රළවඵන මුදල් 

උඳවඹෝිණ ය ි.මින් අභහතය භණ්ඩර 

ංවේලවේ වන් ළඩටවන් ඩහත් 

පරදහින වර ක්රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතු 

ශ යුතු ඵ වන් ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්වේදී වොඩි අවරවිවඹන් 

වහ සථහය තළන්ඳත් ආවඹෝජ්න භඟින් 

රළබුුම එතු රු.මිලිඹන 1.99 ක්ද 

ඇතුශත් ර්ඹ අහනවේ රළබී තිබුුම 

රු.මිලිඹන 4.74  කින් කිිනදු ශභවඹකුට 

ආධහය මුදල් වවීභක් ිනදුය වනොතිබුණි. 

 

ජහතික ශභහ ආයක්ක ප්රතිඳත්ති 

නීතිගත රීරිභ 

 

ජ්හති ශභහ ආයක් අධිහරිඹ පිහිටුහ 

ර් 19 ක් ත වී තිබුණත්, ජ්හති ශභහ 

ආයක් ප්රතිඳත්තිඹ නීතිත කිරීභට 

භහවරෝචිත ර්වේ දීද  අවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. 

 

ගේේ ද චිල්ඩ්රන්ස (Save the 

Children) යෘඳහතිඹ 

 

හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයහංලඹ විිනන් 

වේේ ද චිල්ඩ්රන්ස (save the children)  

යහඳෘතිඹ වහ 2016 ර්ඹ වනුවන් 

රු.මිරඹන 23   ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

එභ ප්රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 10 ක් ශභහ 

යක් අධිහරිඹ වත 2016 අවෝසතු 24 

දින රඵහ දී තිබුණද අධිහරිඹ විිනන් ඉන් 

රු.මිලිඹන 8 ක් ඳභණක් ඒ වහ 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි.  

ඳළමිජලි වහ විදුම් රඵහ දීභ 

2016 ර්වේදී ජ්හති ශභහ යක් 

අධිහරිඹ වත ඳළමිණිලි 9,540 ක් රළබී 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට 

ඉන් ඳළමිණිලි 2,845 ක් ඳභණක් විදහ 

තිබුණි. ඒ අනු රළබුුම ඳළමිණිලිලින් 

ිනඹඹට 70 ක් විහ වනොතිබුණි. 2011 – 

2015 හරඹ තුශ රළබී තිබ ඳළමිණිලි 48,417 

කින් ිනඹඹට 51 ක් 2016 වදළේඵර් 31 දින 

න විටත් විහ වනොතිබුණි. අධිහරිඹ වත 

යක් ඳහහ රළවඵන ඳළමිණිලිරට 

ේඵන්ධ වතොයතුරු රැසය හර්තහ කිරීභට 

ප්රහවේශීඹ වහ දිසත්රික් ි.රධහරින්වේ ඇති 

අහර්ඹක්භතහඹ, වතොයතුරු ළවීේ වහ 

විභර්ණ ටයුතු පිළිඵ ඳසුවිඳයේ 

වනොකිරීභ ව ි.ින අධීක්ණඹක් ිනදු 

වනොකිරිභ ඹනහදිඹ ි.හ වනොවිදහ ඇති 

ඳළමිණිලි ංයහ සීග්රවඹන් ර්ධනඹ වී 

තිබුණි.  
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ශභහ ආයක්හ පිළිඵ දළණුත් රීරිභ  

 

ශභහ ආයක්හ පිළිඵ ශභිනන් දළනුත් 

කිරීභ ඹන වත්භහ ඹටවත් තත්ඳය 15  

හරඹක් තුශ විහලනඹ කිරීභ වහ ිනංවර 

වහ වදභශ ඹන බහහ වදවන් දළන්වීේ 09 ක් 

ි.සඳහදනඹ කිරීභට වඳෞේලි ආඹතනඹක් 

වත රු.මිලිඹන 4 ක් ජ්හති ශභහ යක් 

අධිහරිඹහ විිනන් වහ තිබුණි. එවවත් ශභහ 

ආයක්හ පිළිඵ දළනුත්වීභට ප්රභහණත් 

ඳණිවිඩඹක් එභ දළන්වීේ තුළින් රඵහ දී 

වනොතිබුණි. නමුත්  රඳහහිි., ගුන්විදුලි 

භහධය භඟින් විහලනඹ කිරීභට රු.මිලිඹන 

17.62 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

 

උඳගේලක ගේහ රඵහදීභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේ දී උඳවේලන වේහ 

රඵහ ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 2.43 ක් 

පුේරඹන් 04 වදවනකු වත වහ 

තිබණත්, ජ්හති ශභහ ආයක්ණ අධිහරිඹ 

විිනන් එභ උඳවේලන හර්තහ රඵහ වන එහි 

වන් ි.ර්වේල ක්රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි.  

 

දාල් ශභහවිඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

 

ශ්රී රංහ තුශ ඉවශ ගුණත්වඹන් යුත් මුල් 

ශභහවිඹ ංර්ධනඹ කිරීවේ අයමුණින් 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 50  

වරෝ ඵළංකු ණඹ ආධහය ඹටවත් වභ 

යහඳහතිඹ ආයේබ ය තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු. මිලිඹන 473  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබණත්, ඉන් රු. මිලිඹන 115 ක් 

ඳභණක් ළඹ ය තිබුණි. වභහිදී මුල් 

ශභහවිඹ ංර්ධන භධයසථහන 4 ක් 

ඉදිකිරීභට රු.මිලිඹන 6  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණත්, එභ ඉදිකිරීේ ටයුතු ඉටු ය 

වනොතිබුණි. ළවිලි භහන ංර්ධන බහයඹ 

ඹටවත් ළවිලි ක්වේත්රවේ මුල් ශභහවිඹ 

ංර්ධන භධයසථහන 28 ක් ඉදිකිරීභට රු. 

මිලිඹන 112  ප්රතිඳහදන රහ තිබ නමුත් 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටත් 

ඒහවේ ඉදිකීේ ටයුතු අන් ය 

වනොතිබුණි. තද, මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන 

භධයසථහන 35  අලුත්ළඩිඹහ වහ වහ 

වල්රේ මිදුල් 77 ක් අලුත්ළඩිඹහ / ඉදිකිරීේ 

වහ වොන්ත්රහත්දී තිබ අතය, පිළිවලින් 

ඉන් භධයසථහන 23 ක් වහ 46  ටයුතු 

අන් ය වනොතිබුණි. 

සත්රී පුරු භහජ බහඹ භත සිදුන 

හිංනඹ ළරළක්වීගම් යහඳෘතිඹ 

 

සත්රී පුරු භහජ්බහඹ භත ිනදුන හිංනඹ 

ළරළක්වීභ වහ එක්ත් ජ්හතීන්වේ 

ංර්ධන ළඩටවන (UNDP) ඹටවත් 

රඵහ දී තිබ රු.මිලිඹන 78 කින් රු.මිලිඹන 

38.36 ක් ළඹ ය ශභහ ටයුතු, ආඳදහ 

රභණහයණ, ආර්ථි ංර්ධන, 

අධයහඳන, විවේල, වෞය, අධියණ, 

භහධය, ඵරළන්වීේ වහ ි.හයණ ඹන අංල 

ඒහඵේධ ය (2016 – 2020)  ඳස අවුරුදු 

ළරළසභක් පිළිවඹර ය තිබණි. එවවත් 

2017 ජලි භහඹ න විටත් එහි 

ක්රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ හර්තහ වී 

වනොතිබුණි.  
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ංචහයක කටයුතු 

 

ශ්රී රංහ ංනහය භනහන්තඹක් ඵට 

ඳත් කිරිභට අලය ප්රතිඳත්ති ස කිරීභ 

භිණන්  ශ්රී රංහවේ තරුණ ප්රජ්හට ෘජු  වහ 

ක්ර රැකිඹහ අසථහ උදහ කිරීභ තුළින් 

ආර්ථිඹට ඉවශ විවේල විි.භඹක් ඉඳයීභ  

ංනහය ටයුතු අංලවේ ප්රධහන අයමුණ වී 

තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු ය ළනීභ වහ 

ංනහය ංර්ධනඹ වහ ක්රිසතිඹහි. ආමි 

ටයුතු අභහතයහංලඹ, වදඳහර්තවේන්තුක් 

වහ යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතන 04 ක් 

විිනන් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි.  

 ංනහය ංර්ධන ටයුතු පිළිඵ 

විඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු 

විඳයේ කිරිභ වහ ඇළයීභ. 

 ංනහය ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ කිරීභ 

ව ප්රමිතීන් ේඳහදනඹ කිරිභ. 

 ංනහය ි.වඹෝජිතහඹතන ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභ වහ ි.ඹහභන ටයුතු කිරිභ.  

  විවේඹ ත කිරිභ වහ 

විවනෝදහත්භ ඳවසුේ ළඳයීභට අදහශ 

ටයුතු ප්රර්ධනඹ කිරිභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ විණන 

ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ වු විණන 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

ංචහයකයින්ගේ ඳළමිණීභ වහ විගේල 

විනිභඹ ඉඳළයීභ  

භනසහන්ත වයශල්, හිතහදී ව 

මිත්රශීලි ජ්නඹහ භඟ වඳොවවොත් සබහ 

ධර්භඹ, ංසෘතිඹ වහ අපර්ත්ඹ මුසු 

විලස ංනහයඹන්වේ භනසහන්තභ 

සථහනඹ වර ආිනඹහනු ංනහය ංවක්තඹ 

ලවඹන් තභ ප්රතිරඳඹ ඩහ ි.මින් 

භහවරෝචිත ර්වේදී රු.මිලිඹන 512,293 

 විවේල විි.භඹක් ශ්රී රංහට 

දහඹදයමින් ංනහයඹන් 2,050,832 ක් 

ඳළමිණ තිබුණි. 

යටක් ලවඹන් ත් ශ ංනහය 

ර්භහන්තවඹන් ශ්රී රංහ ඵරහවඳොවයොත්තු 

න්වන් ඉවශ විවේල විි.භඹ ඉඳළයීභක් න  

අතය 2016 ර්වේදී වභභ ර්භහන්තවඹන් 

ඇභරිහ එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 

3,518.5  ආදහඹභක් උඳඹහ තිබුණි.එභ 

ප්රභහණඹ ඉකුත් ර්ඹ භඟ ළදීවේදී 

ිනඹඹට  18.1  ඉවශ ර්ධනඹක් වර 

වන් ශ වළකිඹ. 

2016 ර්වේදී ංනහය ර්භහන්තඹ 

ඹවඳත් ක්රිඹහහරීත්ඹක් වඳන්මින් 

ංනහය ඳළමිීමභ මිලිඹන 2 ක් ව අතය 

ංනහය යහඳහයඹ වහ ව ආවඹෝජ්න 

ළරකිඹ යුතු වර ඉවශ ඹහභ, ඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධනඹ, නතභ ංනහය 

ආර්ණඹකින් යහජ්ය අංලඹ වහ 

වඳෞේලි අංලඹ භඟින් ිනදුයන රද 

ප්රර්ධන ළඩටවන් වභභ ංනහය 

ඳළමිීමභ ඉවශ ඹහභට වවේතු විඹ. වවේ 

වතත් 2016 ර්වේ විවේශීඹ 

ංනහයිනන්වේ ඳළමිීමවේ ඉරක්ඹ ව 

මිලිඹන 2  ප්රභහණඹට රඟහවීභට වළකි වී 

තිබුුම නමුත් ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

ඳළමිීමවේ ර්ධන වේඹ 3.72 කින් අඩු වී 

තිබුණි.  

ඉකුත් ර්වේදී වභන්භ භහවරෝචිත 

ර්වේදී ද ප්රධහන රහඳ ඵහුතයඹ 

ංනහය ඳළමිීමභ ර්ධනඹ විඹ. ඒ අනු 

නළවනහිය ආිනඹහවන් ිනඹඹට 17.2 ක්ද, 

භළදවඳයදි රහඳවඹන් ිනඹඹට 6.5 ක්ද, 

ඵටහිය යුවයෝඳවඹන්  ිනඹඹට  16.5 ක් වහ 

දකුුම ආිනඹහවන් ිනඹඹට  11.8 ක් 

ලවඹන් ප්රභහණහත්භ ළඩිවීභක් දක්නට 
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රළබුණි. එවභන්භ යටක් ලවඹන් ළඩිභ 

ංනහයඹන් ංයහක් ඳළමිණ තිබුවණ් 

ඉකුත් ර්වේදී වභන් ඉන්දිඹහවි.. එභ 

ප්රභහණඹ  356,729 කි. වභභ ර්වේ දී  

ඊශඟ ආර්ීමඹභ ඳළමිීමභ ළඩි වී 

තිබුවණ් භවජ්න චීන මව ආණ්ඩුවි.. එභ 

ප්රභහණඹ  271,577 ක් වුත්, ඉකුත් ර්ඹ 

භඟ ළදීවේදී එඹ ිනඹඹට  26.4  ළඩි 

වීභකි. විසතය රඳටවන 26 හි දළක්වේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 26 විවේශීඹ ංනහයිනන්වේ ඳළමිීමභ 
මරහශ්රඹ :- ශ්රී රංහ ංනහය ංර්ධන අධිහරිවේ    
හර්ෂි ංයහ හර්තහ - 2016 
 

විවේශිඹ ංනහය ඳළමිීමභ ඉවශඹහභ 

වභන්භ  ංනහයඹකුවේ හභහනය ෛදි. 

විඹදභ ව ංනහයඹකු ශ්රී රංහවේ ත 

යන හභහනය දින ණන ඉවශ ඹහභ 

ංනහය ඉඳළයුේ ර්ධනඹවීභට ප්රධහන 

හධඹක් වර වන් ශ වළකිඹ. 2016  

ර්වේදී ංනහයඹකුවේ හභහනය 

ෛදි. විඹදභ ඇභරිහ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර්  168.2 ක් ව අතය එභ ප්රභහණඹ 

2015 ර්වේදී ඇභරිහ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර්  164.1 ක් විඹ. ඒ අනුද ංනහය 

ඉඳයීේ කිිනඹේ අනුඳහතඹකින් ඉවශ ඹහභටද 

වභඹ ඵරඳහ තිබුණි. එවභන්භ ංනහයඹකු 

ශ්රී රංහවේ ත යන හභහනය  දින ණන 

2016 ර්වේ  දින 10.2 ක් ව අතය එඹ 

ඉකුත් ර්වේදී දින  10.1 ක් විඹ. එවවත් 

1987 ර්වේ ංනහයවඹකු ශ්රී රංහවේ 

ත යන රද හභහනය දින ණන 13.2  

භඟ ළදීවේදී එභ ඉරක්ඹට ශහ වීභට 

භහවරෝචිත ර්වේදීද වනොවළකි වී තිබුණි. 

වහඳර් ඵහර් ඟයහ  (එක්ත් යහජ්ධහි.ඹ)   

2016 දී උුමසුේ නහරිහ රළිනසතුවේ වභභ 

ර්වේ අත් වනොවළරිඹ වළකි භනහන්තඹන් 

ඹන ර්ගීයණ අං 03 ඹටවත් ශ්රී රංහ 

වඳශ සහ තිබුණි.  ශ්රී රංහට වභභ 

තත්ත්ඹන් රඵහ ළනීභට වහ වරෝ 

ංනහය ර්භහන්තවේ උච්නතභ සථහනඹට 

රැවන ඹහභට 2016 ර්වේ ංනහය 

ංර්ධන අයමුදවරන් රු.මිලිඹන 3,637  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ ප්රභහණඹ 2016 

ර්වේදී රු.මිලිඹන  3,637 කි. ශ්රී රංහ 

ංනහය ංර්ධන අධිහරිඹ, ශ්රී රංහ 

ංනහය ප්රර්ධන හර්ඹහංලඹ, ශ්රී රංහ 

ංනහය වහ වවෝටල් ශභනහයණ 

ආඹතනඹ ව ශ්රී රංහ ේවේරන 

හර්ඹහංලඹ ඹන ආඹතන 04 ක් වහ 

ිනඹඹට 14 , ිනඹඹට 70 , ිනඹඹට 12  

වහ ිනඹඹට 4 ක් ඵළිණන් මුරයනඹ ය තිබුණි. 

එවවත් 2005 අං 38 දයන ංනහය 

ටයුතු ඳනත භඟින් වභභ ආඹතන 04 ට 

ඳයහ ඇති හර්ඹඹන් වහ ර්තයඹන්ලින්, 

ශ්රී රංහ ංනහය ංර්ධන අධිහරිවේ 

ලිඹහඳදිංචි වනොවී නහරිහ වවෝ ංනහය 

වේහන්හි ි.යත න ඹේ තළනළත්වතකු 

වවෝ තළනළත්තන් යදට යදරු කිරීභට 

රීති ඳළනවීභ, ංනහය ර්භහන්තඹ වවෝ ඒ 

ආශ්රිත වනත් ර්භහන්තරට අදහශ 

වේශීඹ වහ ජ්හතයන්තය ලවඹන් පිළිත් 

ප්රමිත ළඩිදියුුම කිරීභ,  ඵරහත්භ කිරීභ වහ 

ඳත්හවන ඹහභ වහ ංනහය 

යහඹඹන්ට ඵරඳත් රඵහ දීභ, ඵරඹ 

රඵහ දීභ වහ ංනහය ර්භහන්තඹට වහඹ 

දීභ වහ ආඹතන ව යහඳහය පිහිටුවීභ 

ඹන ටයුතු ිනදු ය වනොතිබුණි. 

ශ්රී රංකහ ංචහයක ප්රර්ධන කහර්ඹහංලඹ 

අනහයණඹ වු විණන ි.රීක්ණ හයහංල 

ය ඳවත දළක්වේ.  
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 යහජ්ය වේහ වොමින් බහ ඳටිඳහටි 

රීති 69,70,72,73,74 වහ ංනහය 

ටයුතු ඳනවත් 40(7) න්තිඹට 

අනුකර වනොන ඳරිදි ංනහය ප්රර්ධන 

හර්ඹහංලඹට සුදුසුේ වනොභළති 

ි.රධහරිවඹකු 2016 වඳඵයහරි 08 දින 

ශභනහයණ අධයක් තනතුයට ඵහ 

වන රු.මිලිඹන 1.56 ක් ළටුප්ත  

ලවඹන් වහ තිබණි.  

 

 අභහතයහංලවේ අනුභළතිඹකින් වහ 

ශභනහයණ වේහ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ අධයක් 

ජ්නයහල්යඹහවේ අනුභළතිඹකින් වතොය 

සුදුසුේ වනොභළති ි.රධහරිි.ඹ 

උත් අසථහ අධයක් තනතුය වහ 

වොන්ත්රහත් ඳදනභ භත ඵහ වන 

2014 වදළේඵර් භහවේ ිනට 2016 භළින 

භහඹ දක්හ ළටුප්ත   වහ දීභනහ වර  

රු.මිලිඹන 1.69 ක් වහ තිබුණි. 

 

 2016 ර්වේ ප්රංලවේ ංනහය 

ි.වඹෝජිත ජ්හති ංභවේ (SNAV)  

හර්ෂි ේවේරනඹ ශ්රී රංහවේ 

ඳළළත්වීභ වහ එඹහර්රිනන් 

භහභට රු.මිලිඹන 37.44 ක් 

අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹකින් වතොය 

වහ 2016 ඔක්වතෝඵර් 12 දිනළති අභහතය 

භණ්ඩර තීයණවේ 7(iv) ට ඳටවළි. 

එභ භහවභන් රංසු ළවීභකින් 

වතොය වහ මුදල් වයගුරහින 136, 137, 

138 වහ 139  ඳටවළි. වහ තිබුණි. 

 

 2011 වඳඵයහරි 11 දිනළති අං 57 

දයන යහජ්ය යහඳහය නක්රවල්ඹට 

ඳටවළි. මුදල් අභහතයයඹහවේ 

අනුභළතිඹකින් වතොය රු.මිලිඹන 26.28 

 අනුේ යහව විඹදේ වහ ඳරිතයහ 

ලවඹන් වහ තිබුණි. 

 

 

ශ්රී රංකහ ම්ගම්රන කහර්ඹහංලඹ 

අනහයණඹ වු විණන ි.රීක්ණ හයහංල 

ය ඳවත දළක්වේ. 

 ඵහ ළනීවේ ඳරිඳහටිඹට අනු මලි 

සුදුසුේ පුයහ වනොතිබුුම 

හභහනයහධිහරීයවඹක් ඵහ වන 

2016 වදළේඵර් 01 දින ිනට 2017 

වඳඵයහරි 20 දින දක්හ ළටුප්ත  වහ දීභනහ 

ලවඹන් රු.483,372ක් වහ තිබුණි. 

 

 හර්ෂි හර්ඹහධන හර්තහ අනු 

2016 ර්වේදී යහඳෘති 155 ක් ි.භ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණද, යහඳෘති 

97 ක් ඳභණක් ි.භ ය තිබුණි.  ප්රධහන 

ක්රිඹහහයේ 14 ක් වහ රු.මිලිඹන 

212.85  ප්රතිඳහදන රහ තිබණත් 

භහවරෝචිත ර්වේදී රු.මිලිඹන 

104.14 ක්  වවත් රහ තිබුුම 

ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 49 ක් ළඹය 

තිබුණි.  

 

 ප්රංලවේ ංනහය ි.වඹෝජිත ජ්හති 

ංභවේ හර්ෂි ේවේරනඹ ශ්රී 

රංහවේ ඳත්හ තිබුණි. එභ ළිනඹ 

වහ විවේශිඹන් 286 වදවනකු 

වබහගී වී තිබුුම අතය වේශීඹ  

අමුත්තන් භඟ 325 වදවනකු ඳභණ 

වබහගී වී තිබුණි. වේ වහ රු.මිලිඹන 

83.5 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

 

වභභ ළිනඹට වබහගී වු අඹ වහ 

වවෝටල් ඳවසුේ ළඳයීවේදී තරු ඳවවේ 

වවොටල්ලින් රංසු ළහ වනොතිබුණි. 

වවෝටල්රුන්වේ ංභවේ 

බහඳතියඹහවන් රඵහ ත් රංසු   

පිළිවන වවීේ ය තිබුණි. නමුත් 

ංනහය ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

ළට් ඳත්රවේ ඳර යන රද මිර ණන් 

ඳහද ය වන  රංසු ඉදිරිඳත් ය 

තිබුණත්, එභ ළිනඹ වනුවන් එභ 

ළට් ි.වේදනවේ වන් ිනඹඹට 10 ක් 
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අඩු වනොකිරිභ ි.හ රු.740,306  

මුදරක් වවෝටල්රට ළඩිපුය වහ 

තිබුණි.   

2016 ළප්ත තළේඵර් 15 දිනළති අභහතය 

භණ්ඩර ංවේලවේ වු ඇමුුමභ ඳරිදි 

වවෝටල්රට හභය වහ ඵදු භඟ 

වවීභට එඟ වී තිබුණ මුදර,  ති. 

හභය US$ 169 ව  ේවිත් හභය 

US$ 180 ක් වුත්, වවීේ වුනර් 

ඳරීක්හවේදී ඊට ඩහ වනස ව  

අඹන්වන් වවීේ කිරීභ ි.හ උක්ත 

වවෝටල්රට රු.329,592 ක්  ළඩිපුය 

වහ තිබුණි.  

විවේශිඹන් 286 වදවනකු වබහගී ව 

ළිනඹට අතිවර් අමුත්තන් භඟ 325 

වදවනකු ඳභණ වබහගී ව ඵ අි.කුත් 

රුුම ළඳීවේදී ි.රීක්ණඹ විඹ. 

2016 ඔක්වතෝඵර් 31 දින 

ඵණ්ඩහයනහඹ ේභන්ත්රණ ලහරහවේ 

ආයේබ ළිනඹ ඳළළත්වීභ වහ එක්  

අවඹකුට රු.6,550 ඵළිණන් 450 වදවනකු 

වනුවන් රු.2,947,500 ක් වහ තිබුණි.  

වේ ි.හ ළිනඹට වබහගී වු ඵට තවවුරු 

කිරීවේ හක්ෂි ඉදිරිඳත් වනොශ 125 

වදවනකු වනුවන්  රු. 818,750 ක් වහ 

තිබුණි. 

ේවේරනඹ ඳළළත්වීභ වනුවන් ප්රංල 

ංනහය ි.වඹෝජිත ජ්හති ංභවඹන්  

අඹශ යුතු මුදල්ලින් ගුන් භන් හසතු 

වනුවන් ඹළින වන් ය රු.4,029,000 

ක් අඩු ය තිබුණත්, එඹ තවවුරු කිරීභට 

ප්රභහණත් හක්ෂි විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි.   

ංචහයක කටයුතුර ව ර්ධනඹ 

ඉකුත් ර්රට හවප්ත ක් භහවරෝචිත 

ර්වේදී ංනහයිනන්වේ ඳළමිීමභ, ත 

ශ යහත්රී දින ණන,  ංනහයිනන්වන් 

රද ආදහඹභ, ඒ පුේර ංනහය රළබීේ, 

මුළු රැකිඹහ රළබීේ ණන ළඩි වි තිබුණි. 

විසතය රඳටවන 27 හි දළක්වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
රඳටවන 27 - ංනහය යහඳහයවේ ර්ධනඹ 
මුරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ ංනහය ංර්ධන අධිහරිවේ හර්ෂි ංයහන හර්තහ 2016 
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නහගරික ංර්ධනඹ 
 

 

ෆභ එක් එක් නයඹක් වහ ආර්ථිභඹ 

අසථහන් වහ වෝීයඹ තයඟහරීත්ඹ 

ඉවශ නංන න නහරි ආෘතිඹක් 

ි.ර්භහණඹ කිරිභ, ළලි ශ, ඳළල්ඳත් 

හසීන් වහ ි.හ ප්රලසන ි.යහයණඹ 

වහ විදුේ වවීභ ව යවට් ඵසනහහිය 

ශහඳවේ වහ තදහන්න ප්රවේලර න 

නය ඉදිකිරීභ වභභ ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ 

යන අයමුණ වී තිබුණි.  එභ අයමුණ ඉටු 

කිරිභ වහ භවහ නය වහ ඵසනහහිය 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 02 කින් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු ශ යුතු තිබුණි. 

 

 භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 

විඹන්ට අදහශ යසථහපිත 

ආඹතනඹන්හි විඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන්  වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 වොට්ටහ, ඩුවර ව ඩත නය  

ංර්ධන යහඳෘතිඹ ව ඒ ආශ්රිත 

ටයුතු. 

 නහරි ප්රවේලර ආර්ථි, හභහජි 

ව වබෞති  ංර්ධනඹ ඒහඵේධ 

විධිභත් වර   ප්රර්ධනඹ කිරිභ වහ 

ි.ඹහභන ටයුතු. 

 නහරි කන අඳද්රය ශභනහයණඹ. 

 ඳවත් බිේ වොඩකිරිභ ව ංර්ධනඹට 

අදහශ ටයුතු. 

 නහරි ප්රවේලර පිහිටි වේහ වහ 

ඳවසුේ අඩු ප්රවේල ව ගුරු බිේ  

වඳොදු ළරළසභට අනු ංර්ධනඹ 

කිරීභට අලය භඟවඳන්විභ. 

 ජ්හති වබෞති ළරසුේ වහ ප්රහවේශීඹ 

වබෞති ළරළසුේ පිළිවඹර කිරිභ. 

 ඒහඵේධ නහරි ංර්ධනඹන් 

වති කිරිභ වහ ජ්හති වබෞති 

ළරළසුේ ඳදනේ යවන ිනඹළු 

ඉදිකිරිේ ටයුතු වභවවඹවීභ වහ 

ි.ඹහභනඹ කිරිභ. 

 අභහතයහංලවේ විඹ ඳථඹට අඹත් 

ආඹතනඹන්හි ඳළළරී ඇති අවනකුත් 

ිනඹළුභ විඹඹන්ට අදහශ ටයුතු.  

ඉවත වන් ආඹතන විිනන් එභ 

හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් 

ිනදු ශ ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණරදී 

අනහයණඹ ව විණන ි.රික්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

නිහ රඵහදීගම් යහඳෘතිඹ  

 

නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් වොශම 

නයවේ අඩු ඳවසුේ හිත වහ අනය 

ඉඩේර ඳදිංචි වි ිනටින ඳදිංචිරුන් වට 

ි.හ රඵහදීභ වහ ි.හ ඒ 68,000 

ක් ඉදිකිරීභ වහ ළරසුේ ය තිබුණි.  

නමුත් භහවරෝචිත ර්ඹ අහනඹ න 

විට ි.හ ඒ 5,203 ක් ඳභණක් 

ේපර්ණ ය තිබුණි. 

 

නහගරික ංර්ධනඹ කශ යුතු කශහඳ 

වඳුනහ ගළනීභ  

 

1978 අං 41 දයන නහරි ංර්ධන 

අධිහරි ඳනවත් 3 න්තිඹ අනු නහරි 

ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් දිිනවන් 

ංර්ධනඹ ශ යුතු නහරි ශහඳ 

වඳුනහළනීභ ව එභ ශහඳ වහ 

ංර්ධන ළරළසුේ පිළිවඹර කිරිභ ශ 

යුතු තිබුණි. වවේවුද භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහනඹ න විට නහරි 

ංර්ධන ශහඳ 243 ක් වඳුනහවන 

තිබුණද, එිනන් ශහඳ 42  වහ ඳභණක් 

ංර්ධන ළරළසුේ පිළිවඹර ය තිබුණි.  
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යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීරිභ    

නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

ඵසනහහිය ඳශහත තුශ යහඳෘති 11 ක්ද,  

දකුුම ඳශහත තුශ යහඳෘති 09 ක්ද, උතුරු වහ 

භධයභ ඳශහත තුශ එක් යහඳෘතිඹ ඵළිණන්, 

ඇසතවේන්තු පිරිළඹ රු.මිලිඹන 3,252.09 

ක් වු යහඳෘති 22 ක් 2016 ර්වේදී 

ක්රිඹහත්භ කිරිභට ළරසුේ ය තිබුණද ඉන් 

එක් යහඳෘතිඹක් වවෝ ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි.  

අනයගඹන් ඉඩම් ගගොඩරීමභ 

ඳහරනඹ රීරිභ  

දිිනන පුයහ ඳශහත් භට්ටමින් පිහිටි ඳවත් 

ගුරු බිේ, ි.රු වවෝ භඩ ඉඩේ 

වඳුනහවන අනය ඉඩේ වොඩකිරීේ 

ඳහරනඹ කිරීභ වහ අධීක්ණඹ කිරීභට 

වළකින ඳරිදි ඒහ ළට් ඳත්රවේ ි.වේදන 

භිණන් ප්රිනේධ කිරීභට ශ්රී රංහ ඉඩේ 

වොඩකිරීවේ වහ ංර්ධනඹ කිරීවේ ංසථහ 

ඳනත භිණන් ංසථහ වත ඳයහ තිබුණි. 

2016 ර්ඹ අහන න විටත් එවර 

ි.වේදන භිණන් ළට් ඳත්රවේ   ඳර ය 

ප්රිනේධ යන රද ඳශහත් ණන 04 ට 

ඳභණක් සීභහ වී තිබුණි. එවභන්භ ංර්ධන 

ටයුතු වනුවන් 1995 ර්වේදී 

ංසථහ ඳයහ නු රළබ ඉඩේ අක්ය 307 

කින් ර්ඹ අහන න විට ංර්ධනඹ 

ශ ප්රභහණඹ අක්ය 97  ඳවශ අඹ 

ඳළතුණි. 1996 ර්වේ අභහත් ඹ භණ්ඩර 

තීයණඹක් අනු භව වොශම ංතුය 

ඳහරනඹ ව ඳහරිරි ළඩි දියුුම කිරීේ 

ටයුතු වහ වවක්ටඹහය 378  ඳභණ ව 

ඳවත් බිේ ජ්ර රැදවුේ ප්රවේල වර ආයක්හ 

ය ළනීභට, වභන්භ ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

ශ්රී රංහ ඉඩේ වොඩකිරීවේ වහ ංර්ධනඹ 

කිරීවේ ංසථහට ඳයහ දී තිබුණි. 2016 

ර්ඹ අහන න විට ඉන් ඉඩේ අක්ය 

400 ක් ඳභණ අනය ඳදිංචි රුන් විිනන් 

අත්යවන තිබීභ වහ ංසථහ විිනන් 

අතුයනඹ (Divesting) ය තිබීභ 

වවේතුවන් අභහතය භණ්ඩරඹ විිනන් 

ංසථහවන් අවප්ත ක්හ යන රද හර්ඹඹ 

ඉටුකිරීභට ංසථහ අවඳොවවොත් තිබුණි.  

 

භව ගකොශම ප්රගේලගේ ගංතුය 

ළශළක්විභ වහ ඳරිය ප්රර්ධනඹ 

 

භව වොශම ප්රවේලවේ ංතුය ළශළක්වීවේ 

වහ ඳරිය ප්රර්ධන යහඳෘතිඹට ව වර්ඛීඹ 

අභහතයහංලඹ ඹටවත් ක්රිඹහත්භ න 

යහඳෘති වහ 2016 ර්වේදී ශ්රී රංහ 

ඉඩේ වොඩකිරීවේ වහ ංර්ධනඹ කිරීවේ 

ංසථහ වත බහණ්ඩහහයවඹන් රු.මිලිඹන 

2,360  ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිබණි.  නමුත් 

එිනන් රු.මිලිඹන 1,010.75 ක් වවත් 

ිනඹඹට 43 ක් ඳභණක්  උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුණි. එවේභ, ංසථහ විිනන් 2016 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 361.87  යහඳෘති 13 

ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණද, 

එභ යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභකින් වතොය 

ක්රිඹහහරී ළරළසභට ඇතුශත් වනොව 

යහඳෘති 14 ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 626.13 ක් ළඹ ය තිබුණි. 
 
 

 

උඳහඹ භහර්ගික නගය ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ 

 

උඳහඹ භහර්ිණ නය ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

වහ වොශම අනය ආශ්රිත ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ වහ භවහ නය වහ ඵසනහහිය 

ංර්ධන අභහතයහංලඹ වත භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 12,810  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. 2016 ර්වේදී ඉන් 

රු.මිලිඹන 3,054 ක් ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ 

ය තිබුණි. ඒ අනු රහ තිබුුම 

ප්රතිඳහදනලින් ිනඹඹට 77  ප්රතිඳහදන 

ඉතිරි ය තිබුණි. අදහශ යහඳෘති ි.ඹමිත 

ඉරක්ත හරඹ තුශ ි.භ කිරිභට 

වනොවළකි වීභ ි.හ ප්රතිඳහදන ඉතිරි වී තිබුණි.  
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ගකොශම අගනගය ආශ්රිත නහගරික 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ  

 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් ඵළේදහන ෛජ් 

විවිධත් උදයහනඹ ඉදිකිරිභ යජ්ඹට අනුඵේධ 

ඉදිකිරිේ ආඹතනඹට ඳයහ  තිබුුම අතය 

එභ ආඹතනඹ උදයහනඹ ඉදිකිරිවේ හර්ඹඹ 

ි.ඹමිත දිනඹට භහ 07  ප්රභහදඹකින් ඳසු 

ි.භ ය තිබුණි. එවේභ යහඳෘතිවේ 

වබෞති ප්රතිඹ ඳරිෂහ කිරිවේදී රු.මිලිඹන 

92.07ක් ටිනහ ළඩ වොටස ි.භ ය 

වනොතිබුුම අතය ප්රමිතිඹට අනුකර ඉදි ය 

වනොතිබුුම හර්ඹඹන් වහද 

වොන්ත්රහත්රුට ළඩිපුය වවීේ ය 

තිබුණි. එවේභ, භට්ටක්කුලිඹ හ දුඳත 

වයශ උදයහනඹ භහ 10 ක් තුශ ඉදිකිරිභ 

වහ 2014 ළප්ත තළේඵර් භහවේදී 

වොන්ත්රහත්රුවකුට බහයදී තිබුණත්, 

ඉදිකිරිේ ටයුතුර අහභහනය ප්රභහදඹ ි.හ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටද 

උදයහනවේ ඉදිකිරිේ ටයුතු අන් ය 

වනොතිබුණි.  

වොන්ත්රහත්රුන්වේ ළඩ කිරිවේ 

වළකිඹහ, එය ළඩ කිහිඳඹක් කිරිභට 

ඇති මුරය  වහ ශ්රභ ලක්තිඹ පිළිඵ රහ 

ඵළීයවභන් වතොය එභ 

වොන්ත්රහත්රුහට එභ හර හනු 

තුශ වොන්ත්රහත් කිහිඳඹක් පිරිනභහ තිබීභ 

භඟින් වොන්ත්රහත් ි.භ කිරිභට ප්රභහද වී 

තිබුණි.  

වොශම අනයවේ ංතුය ඳහරනඹ කිරීභ 

වභභ යහඳෘතිවේ ප්රධහන ංයනඹ න 

අතය එභ අයමුණ ඉටුකිරිභ වහ අනුය 

ංතුරින් ඹටන ව ළිනතුය විලහර 

ලවඹන් එක් රැසන ප්රවේල වඳුනහවන 

න හුම ඳේධති ළරළසුේ කිරිභ, ඉදිරිකිරිභ 

ව ඳළයණි හුම ඳේධති අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ 

ිනදුකිරිභ අන් යමින් ඳළතුණද 

තදුයටත් හභහනය ර්හඳතනඹදී 

ෂණි වොශම නයවේ භහර් තුරින් 

ඹටන තත්ත්ඹක් ඳතින ඵළවින් 

යහඳෘතිවේ අයමුුම ඉටුවී වනොතිබුණි.    

භව ගකොශම ඝන අඳද්රය 

කශභනහකයණ යහඳෘතිඹ 

 

භව වොශම කන අඳද්රය ශභනහයණ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් කන අඳද්රය 

ශභනහයණවේ  ඳරිය ඵරඳෆභ 

තක්වේරුකිරිභ වහ කන අඳද්රය 

ශභනහයණඹ වහ ක්රිඹහහරි ළරසුභක් 

පිළිවඹර කිරිභට ජ්හතයන්තය උඳවේල 

ආඹතනර වඹ රඵහවන එභ 

ආඹතනරට භහවරෝචිත ර් 

අහනවේදී රු. මිලිඹන 65.92 ක් වහ 

තිබුුම අතය තදුයටත් එභ ආඹතනලින් 

අතිවර් උඳවේලන හර්තහද රඵහවන 

තිබුණි. වවේවුද විවේල ආඹතනලින් 

රඵහත් උඳවේල හර්තහලින් වඳන්හදුන් 

රුුම ව ි.ර්වේලඹන් ක්රිඹහත්භ කිරිභට 

වවෝ ඒ ේඵන්ධවඹන් ේඵන්ධීයණඹක් 

ඇති ය ළනීභට අවඳොවවොත්වී තිබුණි. 

ඉකුත් ර් වද තුශ අභහතයහංලඹ වත 

කන අඳද්රය ශභනහයණඹ වහ 

රු.මිලිඹන 4,000  ප්රතිඳහදන රඵහදී 

තිබුණද එකි ප්රතිඳහදනලින් ිනඹඹට 99.9 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය වනොතිබුණි. ඒ අනු 

අඳද්රය ශභනහයණ ළඩපිළිවර 

ඉදිරිඹට වනඹහභට අභහතයහංලඹ ටයුතු 

ය වනොතිබු අතය භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහන න විටත් එකී යහඳෘතිඹ වහ 

යහඳෘති අධයෂයවඹකු විධිභත් වර 

ඳත් ය වනොතිබුණි. ඒ වහ අභහතයහංලවේ 

ි.රධහරින් ළඩඵළීයවේ ඳදනභ භත 

ඳත්යමින් යහඳෘතිවේ ටයුතු ඉතහ 

භන්දහමි ිනදුය තිබුණි. එවේභ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විට කන 

අඳද්රය ශභනහයණඹ වහ අධයනඹ 

ටයුතු වනුවන් ි.රධහරින් විවේල ත වී 

රු.546,778 ක් ළඹය තිබුණත්, එකී 

අධයඹන ටයුතු පිළිඵ කිිනදු හර්තහක් 
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භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  
 

ඵසනහහිය කශහපීඹ භවනගය ළරළසුම් 

යහඳෘතිඹ  

 

ඵසනහහිය රහපීඹ භවනය ළරළසුේ 

යහඳෘතිඹ වහ භහවරෝචිත ර්වේදී 

භවහ නය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ විිනන් රු.මිලිඹන 133 ක් 

ළඹය තිබු අතය භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහන න විට යහඳෘතිඹ වනුවන් 

බහණ්ඩහහය වහ වනත් යසථහපිත 

ආඹතන විිනන් ළඹ ය තිබුුම මුළු විඹදභ 

රු.මිලිඹන 279  ක් වී තිබුණි.  

වභභ යහඳෘතිඹ භඟින් ඵසනහහිය ශහපීඹ 

භවනය අධිහරිඹ පිහිටුවීවේ වටුේඳතක් 

ළසීභ, එහිදී ඊට ඵරඳහන ඳශහත් ඳහරන 

අණඳනත් ංවලෝධනඹ කිරිභ වහ අධිහරිඹ 

පිහිටුවීභ භඟින් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන අතය 

ඇතින ළටුේ වඳුනහළනීභ වහ විදීභත් 

ඵසනහහිය ශහපිඹ භවනය අධිහරිවේ 

යෘවඹ වර්ද ඹන්න තීයණඹ කිරිභ ප්රධහන 

අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුුමලින් ඵළවළය 

අධිහරිඹ පිහිටුවීවභන් ඳසු ශ යුතු 

වොඩනළිණලි ළරළසුේ වයගුරහින පිළිවඹර 

කිරිභ  විදයහ වහ තහෂණ නය ළරසුේ 

ළසීභ, වවොයණ, මිරීභ නහරි 

ළරළසුේ පිළිවඹර කිරිභ ළි. ටයුතුරට 

වඹොමුවි තිබුණද, මුලි අයමුුම ඉටුය 

ළනීභට භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත් ටයුතු ය වනොතිබුණි.  

2003 ර්වේ ිනට 2005 ර්ඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 79.85 ක් ශ්රී රංහ ආවඹෝජ්න 

භණ්ඩරඹ විිනන් ළඹ ය වභභ යහඳෘතිවේ 

මුලි ටයුතු ිනදුය තිබුණි. එකී ළරළසුේ 

යහඳෘතිවේ ර්තභහන ළරළසුේරට 

වනොළරපීභ භත මුළුභි.න්භ අත්වළය දළමීභ 

ි.හ ළඹ යන රද රු. මිරඹන 79.85 ට 

ආන්න මුදර ි.සපර විඹදභක් ඵට ඳත් 

තිබුණි.  

ඵසනහහිය ශහපිඹ භවනය ළරළසුේ 

පිළිවඹර කිරිභ වහ හර යහමුක් 

වනොභළති දිිණන්  දිටභ යහඳෘතිඹ 

ඳත්හවන ඹන අතය, ජ්හති වබෞති 

ළරළසුේ වදඳහර්තවේන්තුවන් යන 

හර්ඹ ර්තයභ යහඳෘතිඹ භිණන්ද 

ිනදුයනු රඵන අතය යහඳහතිවේ හර්ඹ 

ටයුතු පිළිඵ ක්රිඹහහරි ළරළසුේ ඳහ 

පිළිවඹර කිරිවභන් වතොය ටයුතු ය 

තිබුණි.       

යහඳෘතිඹ වහ විධිභත් අනුභළතිඹකින් 

වතොය ව ඵදහළනීවේ ඳරිඳහටිඹකින් 

වතොය හර්ඹභණ්ඩරඹ ඵදහවන තිබුුම 

අතය එකී හර්ඹභණ්ඩරඹ ඳරපුරුේද 

වනොරහ යට ආන්න හරඹක් තුශ 

උඳවේල තනතුරුරට ඳත්ය ඉවශ 

ළටුප්ත  වහ තිබුණි. එවර භහවරෝචිත 

ර්ඹ තුශ ඳභණක් උඳවේලඹන් 25 

වදවනකුට රු.මිලිඹන 18.52  වවීේ ය 

තිබුණි. 

ඉකුත් ර්වේ ව භහවරෝචිත ර්වේදී 

ි.රධහරින්වේ විවේල භන් වනුවන් 

යහඳෘතිවඹන් රු.මිලිඹන 9.30 ක් ළඹය 

තිබු අතය එකී විවේල භන්ලින් ි.රධහරින් 

රඵහත් අත්දළකීේ, යටට රඵහත වළකි 

ප්රවඹෝජ්න දළක්වන හර්තහ ඉදියඳත් ය 

වනොතිබුණි. 

භවනය ළරළසභ එලිදළක්වීවේ උත්ඹක් 

වනුවන් රු. මිලිඹන 8 ට ළඩි මුදරක් 

ළඹය තිබු අතය එහි ඇතළේ විඹදේ 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහභහර් අනුභනඹ කිරිවභන් 

වතොය ිනදු ය තිබුණි.  

කඩත, කඩුගර, ගකොට්ටහ නගය 

ංර්ධන ංයචකඹ වහ වු යහඳෘතිඹ 

    

භව වොශම ප්රහවනජ්හර ළඩිදියුුම කිරිවේ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

ඩත,ඩුවර,වොට්ටහ  නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ඳළති 

අතය නය ංර්ධනඹ වනුට එකී 
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නයර භහර් කිහිඳඹක් අලුතින් හඳට් 

කිරිභ ව භහකුඹුය ඵහුවිධ ප්රහවන 

භධයසථහනඹක්  ඉදිකිරිභ වභභ  

යහඳෘතිවේ ප්රධහන අයමුුම  වී තිබුණද, 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටත් 

ඳර්ඹන්ත ඉදිකිරිභ ි.භකිරිභට ව දුේරිඹ වහ 

ඵස ඒහඵේධ කිරිභට ටයුතු ය 

වනොතිබුණි.  

වභභ යහඳෘතිඹ ජ්ඳන් ජ්හතයන්තය 

වවඹෝගීතහ ආඹතනවඹන් (JICA) ණඹ 

මුදරක් භත ක්රිඹහත්භ තිබු අතය එකී ණඹ 

මුදර ේපුර්ණවඹන් උඳවඹෝජ්නඹ කිරිභ 

වවේතු වොටවන 2016 ර්වේ ිනට මුළු 

භි.න්භ බහණ්ඩහහය ප්රතිඳහදන භත වභභ 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ න අතය භහවරෝචිත 

ර්වේදී බහණ්ඩහහයවඹන් රහ තිබුුම 

මුළු ප්රතිඳහදනඹ රු. මිලිඹන 714.1 ක් විඹ. 

භවගකොශම ප්රගේලගේ ගංතුය 

ළශළක්විගම් වහ ඳරිය ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ 

වභභ යහඳෘතිඹ ඹටවත් කිවරෝමීටර් 4 ක් දි 

සුළු ඇරභහර් ව කිවරෝමීටර් 2 ක් දි 

භවහඳරිභහණ ඇරභහර් ශුේධ ඳවිත්ර ය 

හ ඇරභහර් නඩත්තු කිරිභ ව අක්ය 

94  ළක් ඉදිකිරිභ  ළරළසුේ ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්වේදී ඒ වහ රු.මිලිඹන 

1,000  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණද, ඉන් රු. 

මිලිඹන 218.3 ක් ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුණි. ඒ අනු රහ තිබුුම 

ප්රතිඳහදනවඹන්  ිනඹඹට 78.16  ප්රතිඳහදන 

උඳවඹෝජ්නඹ ය වනොතිබුුම අතය අදහශ 

ටයුතුර ප්රතිඹ පිළිඵ කිිනඳු 

හර්තහක් අභහතයහංලඹ විිනන් රඵහවන 

වනොතිබුණි. 

 

 

 

 

 

ගඩංුව ළශළක්වීභ වහ ඇරභහර්ග වහ 

කහණු පිරිසිදු රීරිභ 

 

වඩංගු ළශළක්වීභ වහ ඇරභහර් වහ හුම 

පිරිිනදු කිරිභට ඳරිපුය ඇසතවේන්තු 

වන්කිරිේ භඟින්                        රු.මිලිඹන 

11.11  ප්රතිඳහදන රහවන තිබුණද, 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ ඇරභහර් වහ හුම 

පිරිිනදු කිරිභක් වවෝ ඒ ේඵන්ධවඹන් 

ටයුතු ය වනොතිබුුම අතය රහ තිබු මුළු 

ප්රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය තිබුණි.  
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කර්භහන්ත වහ හජජ කටයුතු  
 

 

වෝීයඹ ලවඹන් තයඟහරී වු දළුමභ භත 

ඳදනේ වු හර්මි ි.සඳහදන අංලඹක් 

ි.ර්භහණඹ කිරිභ, එතු ශ අඹ භත 

ඳදනේ වු අඳනඹන ඉවශ  නළංවිභ වහ 

ප්රර්ධන තුළින් උඳරිභ ආදහඹභක් 

රඵහළනීභ වහ හිතය හණිජ්භඹ 

ආර්ථිඹක් ි.ර්භහණඹ කිරිභ වභභ අංලවේ 

ප්රධහන අයමුණ වි තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු 

ය ළි.භ වහ ර්භහන්ත වහ හණිජ් 

ටයුතු  අභහතයහංලඹ වහ එභ අභහතයහංලඹ 

ඹටවත් වදඳහර්තවේන්තු 07 කින්, 

යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතන 12 කින් වහ 

යහජ්ය යහඳහය 15 කින් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ර්භහන්ත වහ හණිජ් විඹට අදහශ 

ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසුවිඳයේ කිරිභ වහ 

ඇළිනභ. 

 ර්භහන්ත ප්රර්ධනඹ ව ංර්ධනඹ. 

  වවශද ප්රදර්ලන ඳළළත්විභ. 

 වේශිඹ වවශදවඳොර තුශ ඳහරිවබෝිණ 

බහණ්ඩ ගුණහත්භ භට්ටවභන් වහ 

හිඟඹකින් වතොය හධහයණ මිරට 

ළඳිනභට අලය ක්රිඹහභහර් ළනීභ. 

 1949 අං 6 දයන උස ඳනවතහි 114 

ළි. න්තිඹ ඹටවත් ණඹ වදන 

ආඹතන අනුභත කිරිභ. 

 ඳහරිවබෝිණ බහණ්ඩරට අදහශ න 

ජ්හති මිර ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ ව 

ක්රිඹහන්හි වඹදවීභ. 

 ඳහරිවබෝිණ ආයක්ණඹ වහ 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ. 

 

 

 ශ්රි රංහ වසත ර්භහන්ත ි.සඳහදනඹ 

වහ වභෝසතය ංර්ධනඹ වහ ප්රනලිත 

කිරිභ. 

 බුේධිභඹ වේඳර පිළිඵ ජ්හතයන්තය 

ේමුතිඹ ඳරිඳහරනඹ කිරීභට අදහශ 

හර්ඹඹන්හි ප්රහලන අිනතිඹ වහ ජ්ත් 

බුේධිභඹ වේඳර පිළිඵ  හර්ඹහරවඹහි 

ප්රහලන අිනතිඹ ේඵන්ධ ටයුතු. 

  සීි. ර්භහන්තඹට අදහශ යහජ්ය ේඳත් 

ශභනහයණඹ වහ සුරැකිභ. 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹට වත් ඇති ආඹතන 

විිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු 

කිරීවේදී විණනවේදි අනහයණඹ වු 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

කර්භහන්තපුය ඉදිරීරිභ  

 

ර්භහන්ත වහ හණිජ් ටයුතු අභහතයංලවේ  

ංර්ධන අංලඹ විිනන් 2016 වදළේඵර් 31 

දින න විට ර්භහන්තපුය 55  ටයුතු 

වනුවන් රු.මිලිඹන  556.37 ක් ළඹය 

තිබුණි.  භහවරෝචිත ර්වේ ක්රිඹහහරි 

ළරළසභ අනු ර්භහන්තපුය 07  

ඉදිකිරීවේ ටයුතු අන් ශ යුතු තිබුණි. 

ඒ වනුවන් භහවරෝචිත ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 153.88 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

නමුත් එභ විඹදභට රිරන වබෞති 

ප්රතිඹක් අත්ය වන වනොතිබුණි. තද 

යහඳෘතිඹක් වහ රු.මිලිඹන 0.32 ක් 

ළඹය තිබුණද, අදහශ හර්ඹඹන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට ආයේබ 

ය වනොතිබුණි. ආවඹෝජ්න අසථහ ළඩි 

කිරිභ වහ ප්රවේලවේ භහජ් වහ ආර්ථි 

යෘවඹ නංහීයවේ අයමුණින් සථහඳනඹ 

කිරිභට අවප්ත ක්ෂිත ර්භහන්තපුය 02 ට 
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අදහශ 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

අදහශ ඉඩේ වඳුනහවන හර්ඹඹන් ආයේබ 

ශ යුතු තිබුණත්, එභ ටයුතු ආයේබ ය 

වනොතිබුණි.   

 

වල් ආයක්ෂිත ගතොග ඳත්හ ගළනිභ 

 

2013 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ  

ආවහය වොභහරිස වදඳහර්තවේන්තු 

පිළිවඹර ශ ංයුක්ත ළරළසභ අනු 

වදඳහර්තවේන්තු තු වභ.වටො. 50,000  

ආයක්ෂිත වල් වතොඹක් ඳත්හ වන 

ඹහභට ළරළසුේ ය තිබුණි. ඊට අනුකර 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ පිළිවඹර යන 

රද ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු 2016 

ර්වේදී වභ.වටො. 50,000  වල් 

ආයක්ෂිත වතොඹක් ඳත්හ වන ඹහභට 

ළරසුේ ය තිබුණි. ආයක් වල් වතො 

ඵඩහ කිරීභට වේඹන්වොඩ ඵඩහ 

ඳරිශ්රවඹහි අං 9 ව 10 ඵඩහ විදයහත්භ 

ඵඩහ ඵට ඳත් කිරීභට වදඳහර්තවේන්තුට 

2012-2014 හරඹ තුශ රු.මිලිඹන 43.72 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. එවේ වුද, 2016 ජ්නහරි 

01 දින ිනට 2017 ජුි. 30 දින දක්හ හරඹ 

තුශ ඵඩහර කිිනදු ආයක්ෂිත වල් 

වතොඹක් වනොතිබුණි. තද වේඹන්වොඩ 

ඵඩහ ඳරිශ්රවඹහි  තත් ඵඩහ 05 ක් 

විදයහත්භ ඵඩහ වර ළඩිදියුුම කිරීභ 

වහ 2016 අවප්රේල් 27 දින අභහතය භණ්ඩර 

ඳත්රිහ ඹටවත් රු.මිලිඹන 214.00 ක් 

අනුභත ය තිබුණත්, 2016 වදළේඵර් 31 

දින න විටත් ඉන් රු.මිලිඹන 38.22 ක් 

ඳභණක් ළඹ ය තිබුණි.  

 

ජහතික භට්ටගම් දාඳකහය මිති 

සථහපිත රීරිභ  

 

ජ්හති භට්ටවේ මුඳහය මිති 16 ක් 

සථහපිත කිරීභට මුඳහය ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ළරළසුේ ය 

තිබුණත්, භහවරෝචිත  ර්ඹ අන් න 

විට මිති 03 ක් ඳභණක් සථහපිත ය 

තිබුණි.  

 

දාඳකහය මිතිර අක්රමිකතහ අභ 

කය ගළනීභ 

 

මුඳහය මිතිර ඳතින අක්රමිතහ අභ 

කිරීභ වහ අදහර ඳරීක්ණ ටයුතු 

ඳළළත්වීභට මුඳහය ංයධන 

වදඳහර්තවේන්තු ළරළසුේ ය තිබුණත්, ඒ 

ේඵන්ධවඹන්  වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

කිිනදු ක්රිඹහභහර්ඹක් වන වනොතිබුණි. 

එවභන්භ භහවරෝචිත  ර්වේදී මුඳහය 

මිතිර ඳළළති ආයවුල් ව.රුේ කිරීේ ව 

උහවි ඵරළන්වීේ 750 ක් අන් කිරීවේ 

ඉරක් ය තිබුණත්, ඉන් තය ලවඹන් 

129 ට ඳභණක් තීන්දු රඵහ දී  තිබුණි. 

 

දාඳකහය මිතිර දහඹක දාදල් 

අඹරීරිභ 

 

2016 ර්ඹ ආයේබවේදී මුඳහය මිති 

ංේ භඟින් දහඹ මුදල් වර රු.මිලිඹන 

44.77 ක් අඹය ත යුතු තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට ඉන් 

රු.මිලිඹන 4.87 ක් ඳභණක් අඹය වන 

තිබුණි. එවභන්භ මුඳහය අතිරික්ත ව 

මුඳහය ංර්ධන අයමුදර භඟින් 

මුඳහය මිති වත රඵහ දුන් ණඹලින් 

රු.මිලිඹන 616.18 ක් භහවරොචිත ර්ඹ 

ආයේබවේදී අඹය ත යුතු තිබුණත්, 

ර්ඹ අහන න විට ඉන් රු.මිලිඹන 

3.00 ක් ඳභණක් අඹය වන තිබුණි.   

 

1977 යහඳෘතිඹ සථහපිත රීරිභ  

 

ඳහරිවබෝිණඹන්ට අධිහරිඹ වත 

ක්ණි ඳළමිණිලි ඉදිරිඳත් කිරීභ ව 

ඳහරිවබෝිණඹන්ට වහ වොවීන්ට වශඳවශේ 

වතො වහ ිනල්රය මිර ණන් දළනළනීභ 

වහ 2013  වහ 2014 ර්රදී        

රු.මිලිඹන 9.19 ක් ළඹය “ 1977 
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යහඳෘතිඹ ” සථහපිත ය තිබුණි. වභභ 

යහඳෘතිඹ වයවහ ඉදිරිඳත් යනු රඵන 

ඳළමිණිලි බහය ළනීභ වහ ි.රධහරිවඹකු 

ේඵන්ධ ය වනොතිබුුම ඵළවින්  ඳළමිණිලි 

රඵහ ළනීභ ි.ින ඳරිදි ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. ඳහරිවබෝිණ ටයුතු පිළිඵ 

අධිහරිඹ විිනන් වශඳශ මිර ණන් 

වතොයතුරු ඹහත්හීයන ය වනොතිබීභ ි.හ 

වභභ යහඳෘතිවේ අයමුුම ඉටුවී වනොතිබුණි. 

 

ගගශ රකුණ ලිඹහඳදිංචි රීමභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී  ශ්රී රංහ බුේධිභඹ 

වේඳර හර්ඹහරඹ විිනන් ලිඹහඳදිංචි යන 

රද වශ රකුුම ංයහ 3,312 ක් ව අතය 

ඒහ ලිඹහඳදිංචි කිරීභ වහ ර් 01  ිනට 

ර් 39 ක් දක්හ හරඹක් ත ය තිබුණි. 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

ලිඹහඳදිංචිඹ වහ රළබි තිබුුම අඹඳුේඳත් 

ංයහ 55,506 ක් විඹ. 2016 ර්වේදී 

ලිඹහඳදිංචි ය තිබුුම හර්මි ළරළසුේ 

ංයහ 34 ක් වු අතය, ඒ තුශ 2009 

ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ 

රද අඹදුේඳත් ඳළළතුණි. වේ අනු හර්මි 

ළරළසුේ වහ න අඹඳුේඳත් ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභට ර් 01  ිනට ර් 07 ක් දක්හ 

හරඹක් ත ය තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විට ටයුතු ි.භ වී වනොතිබුුම 

අඹදුේඳත් ංයහ 825 ක් විඹ.  

 

ගේටන්ට් ඵරඳත්ර ලිඹහඳදිංචි රීමභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී ශ්රී රංහවේ ජ්හති 

බුේධිභඹ වේඳර හර්ඹහරඹ විිනන් ලිඹහඳදිංචි 

යන රද වප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර ංයහ 124 ක් 

වී තිබුණි. එභ වප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභ වහ භහ 09  ිනට ර් 16 ක් 

දක්හ හරඹක් ත ය තිබුණි. වප්ත ට්න්ට් 

ඵරඳත්ර ලිඹහඳදිංචිඹ වහ අධි හරඹක් 

ත වීභ ි.හ න ි.ඳයුේරුන්ට 

වප්ත ට්න්ට් ඵරඳත්ර රඵහ ළනීභට ඇති 

උනන්දු අඩුවීවේ ප්රනතහඹක් ඳළළතුණි. 

 

එවභන්භ වප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර වහ හර්මි 

ළරසුේ ඵරඳත්ර ප්රදහනඹ කිරීභ ේඵන්ධ 

ඵහහිය ඳහර්ලඹන් 11 ක් විිනන් ශ්රී රංහවේ 

ජ්හති බුේධිභඹ වේඳර හර්ඹහරඹට 

එවයහි අධියණර නඩු 11 ක් වොනු ය 

තිබුණි. තද, හර්ඹහරඹ විිනන් ලිඹහඳදිංචි 

යන රද වශ රකුුම 131 ට අදහශ 

ඵහහිය ඳහර්ල විිනන් වොනුය තිබුණ නඩු 

ටයුතු වහ හක්ෂිරුවකු වර ශ්රී 

රංහවේ ජ්හති බුේධිභඹ වේඳර හර්ඹහරඹ 

වඳනී ිනට තිබුණි.  

 

ගගශ රකුණ ජහතයන්තය 

ලිඹහඳදිංචි රීමභ  

 

වශ රකුුම ජ්හතයන්තය ලිඹහඳදිංචි කිරීභ 

වහ න “භළේරිේ න්ධහන ඳත්රඹට  

ප්ර වේලවීවේ යහඳෘතිඹ” වහ වර්ඛීඹ 

අභහතයහංලඹ විිනන් රු.මිලිඹන 38.00  

ප්රතිඳහදන රඵහදී තිබුුම අතය භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහන න විට ශ්රී රංහවේ ජ්හති 

බුේධිභඹ වේඳර හර්ඹහරඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 37.96 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුණි. එභ ප්රතිඳහදන වබෞති  ේඳත් 

වොඩනළංවීභ වහ ළඹය තිබුණි.  2016 

භළින 15 දින ිනට 2018 භළින 14 දින දක්හ 

භහඹට රු.175,000 ක් ඵළිණන් කුලිඹක් 

වවීවේ ඳදනභ භත වොඩනළිණල්රක් 

කුලිඹට වන 2017 භළින භහඹ දක්හ 

එතු රු.මිලිඹන 2.43  කුලිඹක් වහ 

තිබුණත් භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත් එඹ ප්රවඹෝජ්නඹට වන වනොතිබුණි.  

එවභන්භ රු.මිලිඹන 3.88 ක් ළඹ ය 

හර්ඹහර උඳයණ ව ීය ඵඩු මිරදී වන 

තිබුණද, එභ බහණ්ඩ භහවරෝචිත ර්ඹ 

අන් න විටත් ප්රවඹෝජ්නඹට වන 

වනොතිබුණි. ර්ර් (Server) ඹන්ත්රඹක් මිරදී 
ළනීභ වහ වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන 

තහක්ණ ආඹතනඹට රු.මිලිඹන 32.50 ක් 

වහ තිබුණත්, 2017 ජුි. 28 දින න විටත් 

රංසු ළහ වනොතිබුණි. 
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ගේකර්භ වහ ඇඟළුම් ක්ගේත්රඹ 

පිළිඵ ඳලසචහත් උඳහධි ව උඳහධි 

ළඩටවන් ඳළළත්වීභට 

 

ශ්රී රංහ වප්ත ර්භ වහ ඇඟළුේ ආඹතනඹ 

2009  දී සථහපිත ය 2015 ර්ඹ අන් 

න විට ර් 06  හරඹක් ඉක්භහ 

තිබුණි. 2009 අං 12 දයන ශ්රී රංහ 

වප්ත ර්භ වහ ඇඟළුේ ආඹතන ඳනවත් 04 

(අ) න්තිඹ ප්රහය වප්ත ර්භ වහ ඇඟළුේ 

ක්වේත්රඹ පිළිඵ ඳලසනහත් උඳහධි ව උඳහධි 

ළඩටවන් ඳළළත්වීභට 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විටත් අලය ළඩපිළිවර ස 

ය වනොතිබුණි. 

 

අනුකරතහ වතික නිකුත් රීමභ 

 

ජ්හතයන්තය වහ ජ්හති ප්රමිතිරට ව 

භහේ ප්රමිති ඳේධතිරට අනුකර 

වප්ත ර්භ වහ ඇඟළුේ ර්භහන්තවේ ි.ඹළීය 

ිනටින තළනළත්තන්ට අනුකරතහ වති 

ි.කුත් කිරීභ, ශ්රී රංහ වප්ත ර්භ වහ ඇළුේ 

ආඹතනවේ ඳයභහර්ථඹක් වී තිබුණත්, 

ආඹතනඹ විිනන් ඳත්හවන ඹන 

ඳහධභහරහ වහ ජ්හති ෘත්තීඹ භට්ටවේ 

සුදුසුේ තත්ත්ඹ (NVQ) රඵහ ළනීභට 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ටයුතු ය වනොතිබුණි.  

 

ඵහගළනීගම් ඳරිඳහටිඹ අනුභත කය 

ගළනීභ  

 

සීභහහිත රංහ වතො භහභ විිනන් 

ඵහ ළනීවේ ඳරිඳහටිඹ අනුභත යහවන 

වනොතිබුුම අතය අවිධිභත් ඳරිදි ඵහ ළනීේ 

වහ උස කිරීේ ිනදු ය තිබුණි.  එවභන්භ 

සුදුසුේ ි.ලසනඹ කිරීභකින් වහ ි.ින 

ක්රභවේදඹක් අනුභනඹ කිරීවභන් වතොය 

ඵහ ත් ශභනහයණ විවලේඥඹන් 04 

වදවනකු වහ රු.මිලිඹන 1.86 ක් 

භහවරෝචිත ර්වේදී  වහ තිබුණි. 

භහවේ අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹ 3,075 

ක් වුත් 2016 ර්වේ තතය හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 3,641 ක් වවඹන් අතිරික්ත හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 566 ක් විඹ. 

 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ප්රහවන ඳවසුකම් 

රඵහදිභ  

 

2015 භළින 25 දිනළති අං පීඊඩී/1/2015 

දයන යහජ්ය යහඳහය නක්රවල්ඹට ඳටවළි. 

අදහශ වනොන ි.රධහරීන් 22 ට ප්රහවන 

ඳවසුේ ළඳයීභ වනුවන් සීභහහිත ශ්රී 

රංහ යහජ්ය හණිජ් (විවිධ) නීතිත ංසථහ 

විිනන් රු.මිලිඹන 13.63 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

වන් ශ හවන රඵහදී තිබුුම ි.රධහරීන් 

වදවදවනකු වහ රු.මිලිඹන 1.05  

ප්රහවන දීභනහ ලවඹන් ංසථහ විිනන් 

වහ තිබුණි. 

 

යජගේ ප්රම්ඳහදනඹ ක්රිඹහලිඹ 

අනුගභනඹ ගනොරීරිභ 

 

යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ 

විධිවිධහන අනුභනඹ කිරීවභන් වතොය 

සීභහහිත ශ්රී රංහ යහජ්ය හණිජ් (විවිධ)  

නීතිත ංසථහ විිනන් රු.මිලිඹන 108.36 

 මිරදී ළනීේ ිනදුය තිබුණි. ඒ තුශ  

ඳහරිරි වහ වශඳශ අධයඹනඹකින් 

වතොය මිරදීත් පිරිළඹ රු.මිලිඹන 107.39 

ක් ටිනහ ජ්ංභ ඵඩහ 50 අතරින් පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 75.17 ක් ව  ජ්ංභ ඵඩහ 35 ක් 

අවරවි ය ළනීභට වනොවළකි ඳළළතුණි. 

එභ ජ්ංභ ඵඩහ මිරදී ළනීභ වනුවන් 

රඵහ වන තිබ රු. මිලිඹන 81.64  

වටිහීයන ණඹ වහ වඳොීය ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 0.70  විඹදභක් ිනදු ය තිබුණි.   
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නිහ වහ ඉදිරීමම් 

  

 

යවට් ිනඹළුභ ඳවුල් වහ මුලි ඳවසුේ 

හිත ි.හ රඵහදීභ වහ ඉදිකිරීේ 

ර්භහන්තඹ වහ උඳවේලන වහ නීතිභඹ 

වේහ රඵහ දීභ වහ පුහුුම ශිල්පීන් ඇති කිරීභ 

වභභ ක්වේත්රවේ  අවප්ත ක්ෂිත  අයමුුම වි 

තිබුණි. එභ අයමුුම ඉටු ය ළි.භ වහ 

ි.හ වහ ඉදිකිරිේ අභහතයහංලඹ ඹටවත්, 

වොඩනළිණලි වදඳහර්තවේන්තු, යජ්වේ 

ර්භහන්තලහරහ, ජ්හති ි.හ ංර්ධන 

අධිහරිඹ, යහජ්ය ඉංජිවන්රු ංසථහ, 

නහරි ජ්නහහ  ංර්ධන අධිහරිඹ, 

වහධිඳතය ශභනහයණ අධිහරිඹ, යහජ්ය 

ංර්ධන ව ි.ර්භහණ නීතිත ංසථහ, 

ඉදිකිරීේ ංර්ධන අධිහරිඹ, වොඩනළිණලි 

ද්රය ංසථහ වහ ඕන්වීේ ංර්ධන 

භහභ ඹන ආඹතන සථහපිත ය තිබුණි. 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් ඇති ආඹතන 

විිනන් ඳවත වන් හර්ඹහබහයඹන් ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි. . 

 ඉදිකිරීේ ක්වේත්රඹ ි.ඹහභනඹ, ඉදිකිරීේ 

ක්වේත්රඹ වහ ඳර්වේණ වහ ංර්ධන 

ටයුතු ිනදු කිරීභ, ඉදිකිරීේ ක්වේත්රවේ 

ි.ඹළවරන්නන් පුහුුම කිරීභ වහ 

ංර්ධනඹ කිරීභ.  

 යහජ්ය ආඹතන වහ ඉංජිවන්රු වේහ 

ළඳයීභ.  

 ි.හ ංර්ධනඹ, අඩු ඳවසුේ හිත 

ජ්නහහ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ප්රජ්හ 

ංර්ධනඹ කිරීභ.  

 ඹටිතර ඳවසුේ ළඩි දියුුම කිරීභ, 

වහධිඳතය ක්වේත්රඹට අදහශ ි.ඹහභන 

ටයුතු ළඩි දියුුම කිරීභ. 

 

වභභ මලි  අයමුුම ශඟහ ය ළනීභ වහ 

භහවරෝචිත ර්වේදී අභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටවත් න වදඳහර්තවේන්තු වහ  

 

යසථහපිත ආඹතන විිනන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීවේදී අනහයණඹ ව විණන 

ි.රීක්ණ  ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

ආදර්ල ගම්භහන ළඩටවන 

“ආදර්ල ේභහන ළඩටවන” (Model 

Villages Programme) ඹටවත් යජ්වඹන් 

රඵහ වදන ඉඩභ ි.ක් හදහ ළනීභ 

වහ රු.300,000  ණඹ මුදරක් 

ප්රතිරහබ්රන් වත වවීභ අයමුණ වී තිබුණි. 

එභ යහඳෘතිඹ ජ්හති ි.හ ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. ඒ 

වහ භහවරෝචිත ර්වේ දී රු.මිලිඹන 

1,125 ක් විඹදේ ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට ප්රති හර්තහට 

අනු එදින න විට ඒ වහ රු.මිලිඹන 

1,079 ක් ළඹ ය තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්වේ දී ි.හ 4500 ක් ඉදිකිරීභට 

අවප්ත ක්හ ය තිබුණත්, ර්ඹ අන් න 

විට එභ ඉරක්වඹන් ිනඹඹට 6 ක් වු ි.හ 

259 ක් ඳභණක් ඉදිය තිබුණි.  

ළලිඔඹ නළත ඳදිංචි රීමගම් නිහ 

යහඳෘතිඹ  

ජ්හති ි.හ ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

ළලිඔඹ ප්රවේලවේ යුේධවඹන් අතළන්වන් 

වහ න ි.හ ඉදිකිරීභ ව ඳතින 

ි.හ ළඩිදියුුම කිරීවේ අවප්ත ක්හවන් 

වභභ යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්වේදි රු.මිලිඹන 350  

විඹදේ ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට ප්රති හර්තහ අනු 

යහඳෘතිඹ වනුවන් රු. මිලිඹන 311 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහනඹ න විට න ි.හ 500 ක් 

ඉදිකිරීභට වහ ි.හ 500 ක් ළඩි දියුුම 
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කිරීභට ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට ි.හ 42 ක් 

වවත් ඇසතවේන්තු ශ ි.හ 

ප්රභහණවඹන් ිනඹඹට 4.2  ප්රභහණඹ 

ි.හ ි.භ ය තිබුණි.   

ඳළයජ නිහ ගඹ ජනහ ක්රභ 

ප්රතිංසකයණඹ රීමභ 

ඳළයණි ි.හ වඹෝජ්නහ ක්රභ 12  වඳොදු 

සථහන වහ ඹටිතර ඳවසුේ ප්රතිංසයණඹ 

කිරීභ වහ ළඩි දියුුම කිරීවේ අවප්ත ක්හවන් 

ජ්හති ි.හ ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

ආයේබ ශ යහඳෘතිඹකි. යහඳෘතිවේ  

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ රු. මිලිඹන 240 ක් 

වී තිබුණි. ප්රති හර්තහ අනු 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට රු.මිලිඹන 240  

ඇසතවේන්තුත මුදරභ ළඹ ය තිබුණත්, 

එහි වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 33 ක් ඳභණක් 

වී තිබුණි.   

ුමනහ නිහ යහඳෘතිඹ   

ජ්හති ි.හ ංර්ධන අධිහරිඹ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්වේදී ි.හ 356 ක් 

ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 340  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණත්, භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න 

විට රු.මිලිඹන 339.99 ක් වවත් රහ 

තිබුුම ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 100  ඳභණ 

උඳවඹෝජ්නඹක් ය තිබුණත්, එහි වබෞති 

ප්රතිඹ ිනඹඹට 23  ප්රභහණඹක් වි තිබුණි.   

හිඟ හිටි ණඹ අඹකය ගළනීභ දුර්ර වී 

තිබීභ 

ජ්හති ි.හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ ව ණඹ ළඩටවන් 13 ක් ඹටවත් 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට රු.මිලිඹන 

3,417.59  ණඹ වලේ හිඟහිට ඳළළතුණි.  

2016 ර්ඹ ආයේබවේ ඳළළති රු.මිලිඹන 

3,102.79 ක් වී තිබුණත්, ර්ඹ අහන න 

විට එහි ටිනහභ රු.මිලිඹන 3,417.59 කි 

වී තිබුණි. ඒ අනු ණඹ අඹය ළනීභ ඉතහභ 

දුර්ර භට්ටභ ඳළතුණි. භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහනඹට අධිහරිවේ ණඹ 

ළඩටවන්රට අදහශ ණඹළති ංයහ 

348,466 ක් වුද, ක්රීඹ ණඹළති ංයහ 

100,353 ක් ඳභණක් වී තිබුණි. ඒ අනු 

අක්රීඹ ණඹළති ංයහ ිනඹඹට 71 ක් වී 

තිබුණි.  

ඳයහගගන තිබුණු ඉඩම් පිළිඵ 

මක්ණඹ 

2016 ර්වේ ජ්හති ි.හ ංර්ධන 

අධිහරිඹට අඹත්/ඳයහ වන තිබ ඉඩේ 

ේඵන්ධ ිනදු යන රද ඉඩේ මීක්ණ 

හර්තහ අනු හිස ඉඩේ වවක්ටඹහර් 335.55 

ක් ද, අනය ඳදිංචි ඉඩේ වවක්ටඹහර් 

128.96 ක් ද  වහ  ඹහඵද ඉඩේ වවක්ටඹහර් 

8.64 ක්ද ඳළළති ඵ වඳුනහවන තිබුණි. 

උතුරු ඳශහතට අඹත් දිසත්රික් 04  ඉඩේ 

මීක්ණ ටයුතු භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහන න විටත් ිනදුය වනොතිබුණි.  

දහඹක දාදල් ගගවීභ 

2006 ර්වේ ිනට 2012 ර්ඹ දක්හ 

වේ අර්ථ හධ වහ වේ බහයහය 

අයමුදල් වහ ජ්හති ි.හ ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් දහඹ මුදල් වවීවේදී, 

අදහශ යත යුතු ළටුඳට ඩහ අඩු 

ළටුඳට දහඹ මුදල් වහ තිබුණි. වේ 

වවේතුවන් අධිහරිඹට 2016 ර්වේ දී 

රු.මිලිඹන 71.93  අධිබහය  මුදරක් 

වවීභට ිනදුවී තිබුණි.  

අත්තිකහයම් ගගවීම්   

1979 වදළේඵර් 20 දිනළති අං 121/1979 

දයන ශ්රී රංහ යහජ්ය ඉංජිවන්රු ංසථහවේ 

නක්රවල්වේ 2(ඇ) වේදඹ ප්රහය ඇණවුේ 

භ වනක්ඳත් භිණන් අත්තිහයේ 

රඵහදීවභන් ඳසු දින 30 ක් ඇතුශත එභ 

අත්තිහයේ පිඹවිඹ යුතු තිබුණි. 2015 

වදළේඵර් 31 දින න විට ඇණවුේ භ 

වනක්ඳත් භිණන් වහ තිබුුම අත්තිහයේ 
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වලේඹ රු.මිලිඹන 114.69 ක් ව අතය ඉන් 

රු.මිලිඹන 68.19 ක් ර් 03 ටළඩි 

හරඹ ිනට ඳළළතුණි. 

ම්ඳත් ඌන උඳගඹ ජනඹ 

යහජ්ය ංර්ධන වහ ි.ර්භහණ ි.තිත 

ංසථහ වත රු.මිලිඹන 125 ක් ටිනහ 

ඇසඳල්ට් ඹන්ත්රඹක් ආර්ථි ංර්ධන 

අභහතයහංලවඹන් රළබී තිබුණි. එභ ඹන්ත්රඹ 

වඳොවශොන්නරුවේ සථහනත ය තිබුණි. 

එහි ි.සඳහදන ධහරිතහඹ දිනට ඇසඳල්ට් 

වභට්රික් වටොන් 600 ක් වී තිබුණි. වවේ 

වුද, 2014 ර්වඹන් ඳසු එහි ි.සඳහදන 

අත්හිටුවීභ වවේතුවන් එභ ඹන්ත්රඹ වහ 

උඳහං උඳවඹෝජ්නඹකින් වතොය ඳළතුණි.   

රළබිඹ යුතු දාදල් අඹරීමභ 

යහජ්ය ංර්ධන වහ ි.ර්භහණ නීතිත 

ංසථහවේ ඵේධ යහඳහය ආඹතනඹක් ව 

ෆූජීභහ සවට්ට් වෝඳවර්න් (වඳෞේලි) 

ලිමිටේහි මරය ප්රහලන අනු, 2010 භහර්තු 

31 දිනට ංසථහට රළබිඹ යුතු මුදර 

රු.මිලිඹන 41.90 ක් ව අතය ඉන්ඳසු කිිනඳු 

නුවදනුක් ිනදු වී වනොතිබුණි. වවේ වුද 

රළබිඹ යුතු මුදර අඹය ළනීභ වහ 

ංසථහවේ ශභනහයණඹ විිනන් කිිනඳු 

පිඹයක් 2016 වදළේඵර් 31 දින න විටත් 

වන වනොි.බුණි.  
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ප්රහවනඹ  

 
ශ්රී රංහ, ශහඳඹ තුශ ප්රමුතභ භවජ්න 

වක්න්්රීඹ ඳේධතිඹ හිත යට ඵට ඳත් කිරීභ 

ිනඹ දළක්භ ඹටවත් වහ ජ්නතහවේ ජීන 

තත්ත්ඹ නඟහ ිනටුවීභ උවදහ නයතභ 

තහක්ණි ක්රවභෝඳහඹන් බහවිතහ යමින් 

ඉතහ උස ප්රහවන ඹටිතර ඳවසුේ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ, ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

තියහය ඳත්හවන ඹහවේ වභවවය 

හක්හත් කිරීභ පිණි ප්රධහන හර්ඹඹන් 18 

ක් ඉටු කිරීභ වහ ප්රහවන වහ ිනවිල් ගුන් 

වේහ අභහතයහංලඹ ඹටවත් ශ්රී රංහ 

භනහභන භණ්ඩරඹ,                 ශ්රී රංහ 

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු, වභෝටර්යථ 

ප්රහවන වදඳහර්තවේන්තු, ජ්හති භනහ 

භන වොමින් බහ, ජ්හති ප්රහවන 

ෛදය ආඹතනඹ ව ගුන්වතොටුඳශ වහ 

ගුන් වේහ භහභ, ිනවිල් ගුන් වේහ 

අධිහරිඹ වහ ජ්හති භනහභන වොමින් 

බහ සථහපිත ය තිබුණි. 

 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් ඇති ආඹතන 

විිනන් 2016 ර්වේදී අදහශ හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ ි.ඹළදි 

විණන ඳරික්ණරදි අනහයණඹ වු 

ළදත් ි.රීක්ණ ඳවත දළක්වේ. 

 

භහතය සිට කතයගභ දක්හ න දුම්රිඹ 

භහර්ගඹ  

 

භහවරෝචිත ර්වේදී අභහතයහංලඹ විවේල 

මරය ණඹ ඹටවත් භහතය ිනට තයභ 

දක්හ න දුේරිඹ භහර්ඹ ඉදිකිරීවේ 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. එභ 

යහඳෘතිවේ ණඹ ිණවිසුභ වහ ඉදිකිරීේ ිණවිසුභ 

අනු ඇසතවේන්තුත මුළු පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 36,166 ක් වි තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ඹ දවහ පිළිවඹර ය තිබ 

ඇසතවේන්තු රු. මිලිඹන 18,915 ක් ව 

අතය එිනන් රු. මිලිඹන 6,461 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. වේ අනු 

ඇසතවේන්තුවන් ිනඹඹට 66  ප්රතිඳහදන 

ඉතිරි වී තිබුණි. තද යහඳෘතිඹ අන් 

කිරීභට 2016 ජලි 31 දිනට ළරළසුේ  ය 

තිබුණද, එදිනට වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 72 

ක් වවඹන් වභහි ඉදිකිරීවේ හරඹ 2017 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින දක්හ දීර්ක ය තිබුණි. 

 

භහතය ිනට තයභ දක්හ න දුේරිඹ භහර් 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් උඳවේලන 

වොන්ත්රහත්තු වහ  වොන්ත්රහත්රුට 

රු.මිලිඹන 327  භසථ වවීභක් ය 

තිබුණි. වේ වහ උඳවේලන 

වොන්ත්රහත්තු ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

ළඩටවන් ස ය වනොතිබීභ 

වවේතුවන් රු.මිලිඹන 28.57  

ඇසතවේන්තුත මුදරක් යහඳෘතිඹ අන් 

කිරීභට ළරළසුේ ශ දිනඹ ව 2016 ජලි 31 

දින න විටද ඉතිරි ය තිබුණි. 

දුම්රිඹ භහර්ග යහඳෘති  

දුේරිඹ භහර් යහඳෘති 07 ක් න දුේරිඹ 

භහර් ංර්ධන යහඳෘති වර වඳුනහවන 

ඒ වහ ර් 06  හරඹ ිනට හර්ෂි 

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 2016 හර්ෂි 

අඹළඹ ඇසතවේන්තු භඟින් යහඳෘති 06 

වහ රු. මිලිඹන 41  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විට 

ඉන් රු.මිලිඹන 39.9 ක් ඉතිරි වී තිබුණි.  

දුම්රිඹ ප්රහවනඹ 

ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු දිනට 

භඟී දුේරිඹ 326 ට ආන්න ප්රභහණඹකින් 

ව දිිනන පුයහ නළතුේ සථහන 378  

ඳහරනඹ ඹටවත් භඟීන් 370,000 ට 

ආන්න ප්රභහණඹට දශ ලවඹන් ප්රහවන 

ඳවසුේ ඳඹනු රළව..   
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ශ්රී රංකහ දුම්රිඹ ගේගේ ගභගවයුම් 

අරහබඹ 

2016 ර්වේදී ශ්රී රංහ දුේරිඹ වේවේ 

වභවවයුේ අරහබඹ රු.මිලිඹන 6,773 ක් වී 

තිබුණි. එඹ 2012 ර්වේ  රු.මිලිඹන 3,796 

 වභවවයුේ අරහබඹ වහ ළදීවේ ිනඹඹට 

78.42 කින් පිරිහී තිබුණි. 2012 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී වභවවයුේ  

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 1,771 කින් වවත් 

ිනඹඹට 36.50 කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි. 2012 

ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 ර්ඹ න විට 

වභවවයුේ විඹදභ රු.මිලිඹන 4,748 කින් 

වවත් ිනඹඹට 54.90 කින් ළඩි වී තිබුණි.  

විසතය ගු 32 හි දළක්වේ.   

 

 

ආදහඹභ, විඹදභ වහ වභවවයුේ 

අරහබඹ  

2012 

රු.මිලිඹන 

2013 

රු.මිලිඹන 

2014 

රු.මිලිඹන 

2015 

රු.මිලිඹන 

2016 

රු.මිලිඹන 

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

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

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

ගභගවයුම් අරහබඹ ගභගවයුම් 

ආදහඹගම් ප්රතිලතඹක් ගර  

 
78.24 

 
95.13 

 
186.68 

 
121.75 

 
102.26 

 
ගු 32 - ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ වභවවයුේ ආදහඹභ, විඹදභ වහ අරහබඹ  
මුරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්ඹහධන හර්තහ - 2016 
 

2012 ර්වේ වභවවයුේ අරහබඹ වභවවයුේ 

ආදහඹවේ ප්රතිලතඹක් වර ිනඹඹට 78  

ිනට 2016 ර්ඹ න විට ිනඹඹට 102 දක්හ 

ක්රභවඹන් ළඩි වී තිබුණි. 2014 ර්වේදී 

එභ ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 187 ක් වී තිබුණත්, 

2016 ර්ඹ න විට එඹ ිනඹඹට 102 දක්හ 

ක්රමි අඩුවමින් ඳළළතුණි. විසතය රඳ 

ටවන 28 හි දළක්වේ.  

   

 

 

 

 

 
ගු 28 - ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ 
වභවවයුේ අරහබඹ, වභවවයුේ  
                   ආදහඹවේ ප්රතිලතඹක් වර   
මුරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ 
හර්ඹහධන හර්තහ - 2016 

ළරළසුම් කශ ඳරිදි දුම්රිඹ ධහනඹ 

රීරිභ  

2015 ර්වේ දී ළරළසුේ යන රද භගී 

දුේරිඹ ංයහවන් ිනඹඹට 97.35 ක් 

ධහනවඹහි වඹොදහ තිබ අතය 2016 

ර්වේ දී එඹ ිනඹඹට 97.81 ක් වී තිබුණි. 

නමුත් ළරළසුේ ශ දුේරිඹ හය ප්රභහණඹ 

2014 ර්ඹට හවප්ත ක් 2015 ර්වේ දී 

ිනඹඹට 8.4 කින් අඩු වී තිබුුම අතය, 2016 

ර්වේදී 2015 ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 

3.9 කින් අඩු වී තිබුණි.  

නිඹමිත ගේරහට දුම්රිඹ ගභන් ආයම්බ 

රීරිභ  

ළරළසුේ ශ ඳරිදි  ි.ඹමිත වේරහට භගී 

දුේරිඹ ධහනඹ ආයේබ කිරීභ ශ යුතු 

තිබුණත්, 2015 ර්වේදී ළරළසුේ ශ 

දුේරිඹ ධහන හය ණවනන් ිනඹඹට 39.49 

ක්ද, එඹ 2016 ර්වේදි ිනඹඹට 47.47 ක්ද 

ලවඹන් භිණ දුේරිඹ ි.ඹමිත වේරහට 
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භන් ආයේබ ය තිබුණි.  ළරළසුේ ශ 

වේරහට ඩහ විනහඩි 6  ිනට විනහඩි 59 ක් 

දක්හ හර ප්රභහදඹකින් ඳසු භන් ආයේබ 

ශ හය ණන ළරළසුේ ශ දුේරිඹ ධහන 

හය ණි.න් ිනඹඹට 52.21 ක් 2015 

ර්වේදි හර්තහ වි තිබුුම අතය, එඹ 2016 

ර්වේදී ිනඹඹට 45.20 ක් වී තිබුණි.  2015 

ර්වේදී ි.ඹමිත වේරහට ඩහ ඳළඹ 

එට ළඩිවඹන් ප්රභහද වී ධහන ශ 

දුේරිඹ හය ණන ළරළසුේ ශ දුේරිඹ හය 

ණි.න් ිනඹඹට 5.65 ක් වි තිබුණත්, 2016 

ර්වේදි එඹ ිනඹඹට 5.14 දක්හ අඩු 

කිරිභට භත් වි තිබුණි. ළරළසුේ ශ ඳරිදි 

දුේරිඹ ධහනඹ වනොය දුේරිඹ හයඹ 

අරංගු ශ අසථහ ණන 2015 ර්වේදි 

ිනඹඹට 2.65 ක්ද, 2016 ර්වේ දී  එඹ 

ිනඹඹට 2.19 දක්හ අඩු වී තිබුණි.   

දුම්රිඹ භීකන් ංියහ ළඩිවීභ 

2015 ර්වේදී  භගීන් මිලිඹන 133.29 ක් 

ප්රහවනඹ ය තිබුුම අතය 2016 ර්වේදී 

එභ ිනභහ ඉක්භහ භගීන් මිලිඹන 2.76 ක් 

ප්රහවනඹ ය තිබුණි. නමුත් ප්රහවනඹ 

යන රද භගී ංයහ 2015 ර්වේදී 

2014 ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 2.93 කින් 

ර්ධනඹ වි තිබුණත්, 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී  එඹ ිනඹඹට 

2.07 ක් වි තිබිභ ි.හ 2016 ර්වේදී  

ර්ධනවේ අඩු වීභක් ි.රික්ණඹ විඹ.   

දුම්රිඹ භීක ප්රහවන ආදහඹගම් 

කහර්ඹක්භතහඹ 

2016 ර්වේ ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු 

2015 ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 10  

ආදහඹභක් ර්ධනඹ ය ළනීභට ළරළසුේ 

ය ඇතත් ඇසතවේන්තු ස කිරීවේ දී 

2015 ඇසතවේන්තුත මුළු ආදහඹභ වර 

රු. මිලිඹන 6,000 ක් වහ 2016 ර්ඹ දවහ 

රු. මිලිඹන 6,300 ක් වර ඇසතවේන්තුත 

ය තිබුණි. එඹ 2015  ඇසතවේන්තුත මුළු 

ආදහඹමින් ිනඹඹට 5  ළඩිවීභකි. ඒ අනු 

ක්රිඹහහරී ළරළසවේ ඉරක්ඹට අනු 

ඇසතවේන්තු ස කිරීභක් ිනදු ය 

වනොතිබුණි. 

2016 ර්වේදී ිනදු ශ ි.ඹළදි විණන 

ඳරීක්ණඹට අනු දුේරිඹ භගීන් රංගු 

ප්රවේල ඳත්රඹක් වනොභළති භන් ත් භගීන් 

ංයහ 13,267 ක් වි තිබුණි. එඹ භට 

දශ ලවඹන් භගීන් 1,106 ක් ඳභණ 

ප්රභහණඹක් වී තිබුණි. 2015 ර්වේදී එභ 

ංයහ පිළිවලින් 12,826 ක් වහ 1,069 ක් වී 

තිබුණි. වේ අනු රංගු ප්රවේල ඳත්රඹක් 

වනොභළති භන් යන භගීන් ංයහවේ 

ළඩිවීභක් වඳන්නුේ ය තිබුුම අතය 

අබයන්තය ඳහරනවේ දුර්රතහඹකින් 

විලහර භගී ප්රභහණඹක් දුේරිවඹන් ප්රවේලඳත්ර 

වනොභළති භන් කිරීභ ිනදුන ඵළවින් 

වදඳහර්තවේන්තුට ආදහඹභක් අහිමි න ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ. වභඹ ඳහරනඹ කිරිභ වහ 

වතොයතුරු තහක්ණඹ උඳවඹෝගී යත් න 

ක්රභවේදඹක් වඹොදහ ළනීභට 

වදඳහර්තවේන්තුවේ අධහනඹ වඹොමු ය 

වනොතිබුණි. 

බහණ්ඩ ප්රහවන ආදහඹගම් 

කහර්ඹක්භතහඹ 

2015 ර්ඹට හවප්ත ක් භහවරෝචිත 

ර්වේ බහණ්ඩ ප්රහවනඹ වභට්රික් වටොන් 

ිනඹඹට 8.10  කින් ද, බහණ්ඩ ධහන 

කිවරෝමීටර්  ිනඹඹට 7.6  කින්ද වහ  බහණ්ඩ 

ප්රහවන ආදහඹභ ිනඹඹට 5.3  කින් ද 

ලවඹන් ර්ධනඹ වී තිබුණි. තද 

දුේරිඹකින් බහණ්ඩ වභට්රික් වටොන් එක්  

කිවරෝමීටයඹ දුයක්  ප්රහවනඹ කිරීභ දවහ 

පිරිළඹ රු. 58.10  ක් වී තිබුණි.  දුේරිවඹන්  

බහණ්ඩ වභට්රික් වටොන් එක් ප්රහවනඹ 

කිරීවභන්  කිවරෝමීටර් 01 ට උඳඹහත 

වළකි ආදහඹභ රු. 1,024.20 ක්  වි තිබුණි. ඒ 

වහ න පිරිළඹ භඟ ළදීවේදී 

වදඳහර්තවේන්තුට රු. 966.10   ආදහඹේ 

අතිරික්තඹක් රඵහ ළි.භට වළකිඹහ 

ඳළළතුණි.  
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ගේශීඹ අයදාදලින් දාරයනඹ කශ 

යහඳෘති  

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ අං 4 යහඳෘතිඹ 

ඹටවත් ළරළසුේ යන රද  රු. මිලිඹන 

4,664  යහඳෘති 10 ක් භහවරෝචිත 

ර්වේදී ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 2016 

ර්වේ ක්රිඹහහරී ළරළසභ ප්රහය 

රු.මිලිඹන  992  ඇසතවේන්තු  

ටිනහමින් යුත් යහඳෘති 09  මරයභඹ 

හර්ඹහධනඹ ිනඹඹට 01  ිනට ිනඹඹට 

49.99  ඳයහඹකින් යුක්ත ව අතය භසත 

විඹදවේ හර්හධනඹ ිනඹඹට 17.49 ක් වී 

තිබුණි.  2016  ර්වේ  දුේරිඹ  ඹටිතර  

ඳවසුේ  දවහ  රු. මිලිඹන 14,931.38  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය ඉන් රු.මිලිඹන 

10,961.44 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

ඵදු කුළී ආදහඹම් 

වදඳහර්තවේන්තු  තු  ඉඩේ  ඵහහිය  

ඳහර්ලසඹන්ට  ඵදුදීභ තුළින් 2016 ර්ඹ 

අහන න විට  හිඟ ආදහඹභ රු.මිලිඹන 

1,887.9 ක් විඹ.   

භයණ ඳහරිගත ෂික ගගහ ගනොතිබිභ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ වේඹ යමින් ිනටිඹ දී 

මිඹිණඹ ි.රධහරීන්ට හිමි ඳහරිවතෝෂිඹ ඵහර 

ඹසහය දරුන් වහ වවීේ කිරීභ 

ේඵන්ධ ඳරීක්හවේදී 1927 ර්වේ ිනට 

1996 ර්ඹ දක්හ  ඵහරඹසහය දරුන් 

1,482 ට අදහශ එතු රු.මිලිඹන 1.55  

ටිනහ හිමිේද, 1996 ර්වේ ිනට 2007 

ර්ඹ දක්හ ව හරසීභහ තුශ මිඹිණඹ 

ි.රධහරීන් 646 වදවනකුවේ ඵහරඹසහය 

දරුන්වේ හිමිේ ි.යවුල් කිරීභට 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

පිඹය වන වනොතිබුණි. 

ගඵඩහ අත්තිකහයම් ගිණුභ 

1993 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

ආනඹනඹ යන රද වතො හණ්ඩ 223 

ට අදහශ වහ තිබුුම වර්ගු හසතු වහ 

වනත් ඵදු දවහ රු.මිලිඹන 166.16 ක් 

2017 අවෝසතු 31 දින න විටත් ි.යවුල් 

ය වනොතිබුණි. එභ වතො 

වදඳහර්තවේන්තු වත රළබී තිබුුම ඵ 

විණනඹට තවවුරු ය වනොතිබුණි.  

බහණ්ඩ මිරදි ළනීභ වහ 1980 ර්වේ 

ිනට 2015 ර්ඹ දක්හ ර් 35 හර 

සීභහ තුශ ළඳයුේරුන්ට අත්තිහයේ 

වවීේ ය තිබුණත්, ඉන් රු.මිලිඹන 12.06 

 අත්තිහයේ ි.යවුල් ය වනොතිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹට අදහශ රු.මිලිඹන 

10.89 ක් ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 22.95 

 අත්තිහයේ රඵහ ළි.භට  2016 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් ක්රභත් 

ළඩපිළිවරක් වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

2016 ර්වේදී අසථහ 28 දී ඉන්වොිනස 

159ක් වහ දින 02  ිනට දින 994 ක් 

දක්හ හර ඳයහඹක් තුශදී බහණ්ඩ මුදහ 

ළනීභ ප්රභහද කිරිභ ි.හ රු.මිලිඹන 2.44  

ප්රභහද හසතු  ලවඹන් ශ්රී රංහ යහඹ 

අධිහරිඹට ි.සහර්ඹ වහ තිබුණි. 

1980  ර්වේ  ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ ව 

ය 36  හරඳරිච්වේදඹ තුශ බහණ්ඩ 

අඩුවන් රළබීේ, වදඳහර්තවේන්තු 

අලයතහඹ අනු වනොරළබීේ වහ 

වහි.වීේර එතු රු.මිලිඹන 78.72 ක් වී 

තිබුණි. 

2011 ර්වේදී රු.මිලිඹන 5.09  ණඹය 

ලිපි ි.කුත් ය විදයෘත් ඳහරන 1,000 ක් 

ඇණවුේ ශ ඳසු   එභ බහණ්ඩ ඵඩහට 

රළබී තිබුණි. අවප්ත ක්ෂිත පිරිවිතයඹන්ට 

වනොළරපීභක් භත ඒ පිළිඵද අදහශ 

භහභ දළනුත් ය තිබුණි. 2015 ජුි. 07 

දින එභ භහවේ ි.රධහරීන් 

වදඳහර්තවේන්තුට ඳළමිණ එභ ටයුත්ත 

පුයහීයභට අසථහක් ඉල්ලුේ ය තිබුණි.  

2017 ජුි.  භහඹ දක්හ ළඳයුේරුට එභ 

හර්ඹඹ අන් යදීභට අසථහ 
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වදඳහර්තවේන්තු විිනන් රඵහ දී වනොතිබුණි. 

වේ අනු වතො අිනතභ ටිනහභ රු. 

මිලිඹන 5.09 ක් බහණ්ඩ ි.සක්රීඹ ර් 06 

ක් මුළුල්වල් යහ වන තිබුණි.  

දුම්රිඹ එන්ජින් මිරදී ගළනිභ  

2001 ර්වේ දී රු.මිලිඹන 810 ක් ළඹ ය 

මිරදී වන තිබු M 9 භහදිලිවේ එන්ජින් 05ක් 

2004 ර්වේ ිනට ධහනඹට වඹොදහ 

වනොතිබුණි. M 9 873 දයන එන්ජිභ මිරදී 

ළනීවභන් ඳසු ය වදක් ඳභණක් 

ධහනඹ කිරීභට වළකි වී තිබුණි. 

භහර්ග ආයක්හ පිළිඵ ජහතික බහ. 

1998 අං 5 දයන වභෝටර් හවන 

(ංවලෝධන) ඳනතින් ංවලෝධිත 1951 අං 

14 දයන වභෝටර් හවන ඳනවත් 213(අ) 

න්තිඹ ප්රහය 2005 අවප්රේල් භහවේ දී ශ්රී 

රංහ ප්රජ්හතහන්ත්රි භහජ්හදී ජ්නයජ්වේ 

ළට් ඳත්රවේ ඳර යන රද ි.වේදනඹ 

ප්රහය  භහර් ආයක්හ පිළිඵ ජ්හති 

බහ සථහපිත ය තිබුණි. භහර් ආයක්හ 

අයමුුම වහ තෘතීඹ ඳහර්ලවේ 

අධහනභක් ේඵන්ධවඹන් අසථහවෝචිත 

ඳරිදි යක්ණ ඔප්ත පුක් වවෝ ඇඳඹක් හිමි 

යක්ඹකු වවෝ තළනළත්වතකු විිනන් 

අයමුදරට හරි මුදලින් ිනඹඹට 01 දහඹ 

මුදරක් හර්ෂි වවිඹ යුතුඹ. වේ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් ි.රීක්ණඹන් 

යනු රළව..  

 2012 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

ිනදු ව හවන අනතුරුලින් මිඹිණඹ 

ංයහ 13,050 ක්ද, භහය අනතුරු 

12,181 ක්ද, ඵයඳතර තුහර 37,801 

ක්ද, සුළු තුහර  68,134 ක් වහ අරහබ 

73,979 ක්ද ලවඹන් හර්තහ වී තිබුණි. 

එිනන් වඳුනහ වනොත් හවන භඟින් ිනදු 

ව අනතුරු වොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු 

වනොවුණි. භහර් අනතුරු ලින් මිඹිණඹ 

ංයහ වඳය ර්ඹට ඩහ ිනඹඹට 07 

 ළඩිවීභක් භහවරෝචිත ර්වේදී 

ි.රීක්ණඹ විඹ. භහවරෝචිත ර්වේදී  

න්දි වවීේ අඹදුේඳත් 88 ක් බහ 

වත රළබී තිබුුම අතය ඉන් රු.මිලිඹන 

7.7 ක් න්දි ලවඹන් වහ තිබුණි. 

 

 වභභ බහ 2010 අවෝසතු භහවේ 

භහර් ආයක්හ පිළිඵ ජ්හති බහ 

වනුට එහි ංයුතිඹ, යෘවඹ 

හර්ඹබහයඹ ඇතුරත් න ඳනතක් 

ඳහර්ලිවේන්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභ ඇතුළු 

රුුම 04 ක් දවහ අභහතය භණ්ඩර 

ංවේලඹක් ඉදිරිඳත් ය ඒ දවහ 

අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහවන 

තිබුණ ද, අදහශ අනුභළතිඹ රළබී ය 06 

ට ආන්න හරඹක් ත වී ඇතත්, 

යසථහපිත ආඹතනඹක් ලවඹන් 

සථහපිත කිරීභට අලය ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 2014  ර්වේ  චියසථහින ංර්ධනඹ 

පිළිඵ අන්තර් යහජ්ය විෘත ක්රිඹහහරී 

ණ්ඩහඹභ විිනන් 2030 ර්වේදී 

හක්හත් යත යුතු තියහය ංර්ධන 

ඉරක් 17 ක් වහ ඊට ඵළඳි අයමුුම 169 

ක් වඹෝජ්නහ ය තිබුණි. තියහය 

ංර්ධන ඉරක් 03 භඟින් හවන 

අනතුරුලින් ිනදුන භයණ වහ 

තුහරරුන් ප්රභහණඹ අභ කිරීභට 

ඉරක් ඇති ය ත යුතු වුත් 

භහවරෝචිත ර්ඹ වනුවන් 

පිළිවඹර යන රද ක්රිඹහහරී 

ළරසුේර තියහය ංර්ධන 

ඉරක්ඹන් වහ එභ ඉරක්ඹන්ට අදහශ 

ළරළසුේද හර්ඹහධන දර්ලඹන්ද 

ඇතුරත් ය වනොතිබුණි. 

 

 බහ   පිහිටුවීවේ  ප්රධහන හර්ඹඹන් 11 

ක් ි.ලසචිත වදුන්හ දී තිබුණද, බහ 

ආයේබ ය ර් 10 ට ආන්න 

හරඹක් ත වී තිබුණද, එභ 

හර්ඹඹන්ලින් හර්ඹඹන් 02 ක් 

වවයහි ඳභණක් අධහනඹ වඹොමු ය 
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තිබුණි. අවනකුත් හර්ඹඹන් වහ දීර්ක 

හීයන ළරළසුභට වවෝ හර්ෂි 

ක්රිඹහහරී ළරළසභට ඇතුරත් ය 

ක්රිඹහත්භ  කිරීභට ළරළසුේ ය 

වනොතිබුණි. 

ශ්රී රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹ  

                                                                                                      

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට ප්රධහන 

ඩිවඳෝ 108 කින් වහ උඳ ඩිවඳෝ 15 කින් 

භන්විත ක්රිඹහත්භ න අතය ප්රධහන 

හර්ඹහරඹ ඇතුළු ප්රහවේශීඹ හර්ඹහර 13 

කින්ද, ප්රහවේශීඹ ළඩඳරල් 11 කින් ද, 

රිඹදුරු අබයහ විදයහර 21 කින් ද, ංනහය 

ඵංරහ 05 කින් වහ විශ්රහභ ලහරහ 01 කින් ද 

භන්විත වේ. ශ්රී රංහ භනහභන 

භණ්ඩරඹ විිනන් ඉටු යන රද  භගී ප්රහවන 

ටයුතු ේඵන්ධවඹන් අනහයණඹ වු 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

 

 

 

 

 ඵස යථ ධහනඹ රීරිභ 

 

භණ්ඩරවේ හර ටවන් 

අලයතහවඹන් ධහනඹ ශ ඵස යථ 

ංයහ 2012 ර්වේදී ිනඹඹට 56 ක් 

ඳළතුනද, එඹ 2016 ර්ඹ න විට 

ක්රභවඹන් ර්ධනඹ වී ිනඹඹට 72 ක් 

දක්හ ළඩි වී  තිබුණි. එවභන්භ 

භණ්ඩරඹ විිනන් හර්ෂි ධහනඹ 

කිරීභට අවප්ත ක්ෂිත කිවරෝ මීටර් 

ප්රභහණවඹන් 2012 ර්වේදී ිනඹඹට 56 

ක් ධහනඹ ය තිබ අතය 2016 ර්ඹ 

න විට එඹ ිනඹඹට 72 ක් දක්හ 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. අවප්ත ක්ෂිත කිවරෝ 

මීටර් ප්රභහණවඹන් ිනඹඹට 28 ක්  

තදුයටත් ධහනඹ කිරීභට 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි. තද 2015 

ර්ඹ න විට ඵසයථ 2200 ක් රළබී 

තිබුණ ද, ෛදි. ධහනඹ ය තිබුුම 

ඵසයථ ප්රභහණඹ ඒ අනු ළඩිවී 

වනොතිබුණි. ඳසුිණඹ ර් 05  හරඹ 

තුශ භණ්ඩරවේ ඵසයථ ධහනවේ 

ප්රතිඹ ගු 33 හි දළක්වේ.   

 

 

 

 

 

විසතයඹ  2016 2015 2014 2013 2012 

ෛදි. ඵසයථ ඇණිඹ 7,768 7,779 7,669 7,143 7,756 

ෛදි. හර ටවන් අලයතහඹ  7,257 7,235 7,204 7,168 7,172 

ෛදි. ධහනඹ ශ ඵසයථ ංයහ 5,314 5,270 4,596 4,806 4,694 

ධහනඹ ශ ඵස යථ ණන ෛදි. 
හර ටවන් අලයතහවේ ප්රතිලතඹක් 
වර   

 
 
73 

 
 
73 

 
 
64 

 
 
67 

 
 
61 

ධහනඹ කිරීභට අවප්ත ක්ෂිත කිවරෝ 
මීටර් මිලිඹන ප්රභහණඹ - ර්ඹට 

 
629.61 

 
643.18 

 
616.85 

 
603.09 

 
609.65 

ධහනඹ ශ කිවරෝ මීටර් මිලිඹන 
ප්රභහණඹ- ර්ඹට 

 
451.52 

 
440.42 

 
371.24 

 
343.70 

 
337.83 

ධහනඹ ශ කිවරෝ මීටර් මිලිඹන 
ප්රභහණඹ ධහනඹ කිරීභට අවප්ත ක්ෂිත 
කිවරෝ මීටර් මිලිඹන ප්රභහණවේ 
ප්රතිලතඹක් වර  

 
 
 
72 

 
 
 
68 

 
 
 
60 

 
 
 
57 

 
 
 

55.5 
 
ගු 33 : භණ්ඩරවේ ඵස යථ ධහනවේ ප්රතිඹ 
ප්රබඹ :ඵසයථ ඇණි තත්ත් හර්තහ, ධහ.5 හර්තහ, ආදහඹේ ප්රහලන 
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අත්තිකහයම් පිඹවීභ  

 

භණ්ඩරවේ ප්රධහන හර්ඹහරඹ විිනන් 2014 

වදළේඵර් 31 දින දක්හ ළඳයුේරුන්ට 

රඵහදුන් අත්තිහයේරට අදහශ අභතය 

වොටස ප්රධහන හර්ඹහරඹට රඵහ වනොවන 

ඒහ ඩිවඳෝ වත ඍජුභ රඵහදීභ 

වවේතුවන් ප්රධහන හර්ඹහරවේ මිරදී ළනුේ 

අත්තිහයේ ිණුමවභහි 2014 වදළේඵර් 31 

දිනට රු.මිලිඹන 1,831.86  වනොපිඹවු 

වලේඹක් ඳළළතුණි. 2015 ර්ඹ වහ 

ඉදිරිඳත් ය තිබුුම මරය ප්රහලනරට 

අනු මිරදී ළනුේ අත්තිහයේ ිණුමවේ 

වලේඹ රු.මිලිඹන 1,907.29 ක් දක්හ ළඩි වී 

තිබුණි. අදහශ ළඳයුේරුන් විිනන් අභතය 

වොටස  ඩිවඳෝ වත ඳඹහ තිබුුම ඵ 

තවවුරු කිරීභට ප්රභහණත් වතොයතුරු 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  

 

ළරළසුම් කශ ඳරිදි හිඟ ගේක 

අර්ථහධක අයදාදල් ගගවීභට ගනොවළරී 

වීභ 
 

 

 

 

 

ශ්රී රංහ භනහභන භණ්ඩරඹ වත ආන 

42  වහ ආන 54  ඵස යථ 2200 ක් 

ඉන්දිඹහනු අවලෝක් වල්රන්ේ භහභ 

වතින් ඇභරිහනු වඩොරර් මිලිඹන 72.62 

ට වවත් ආන්න ලවඹන් රු.මිලිඹන 

10,331.78 ට ල්ඵදු ක්රභඹ ඹටවත් මිරදී 

වන තිබුණි. වභභ මිරදී ළි.ේ වහ 2013 

ඔක්වතෝඵර් 17 දින අභහතය භණ්ඩර 

අනුභළතිඹ රළබී තිබුණත්, එහි වන් ව 

භණ්ඩරඹ තු ආර්ථි ලවඹන් රහබදහයී 

වනොන අළුත්ළඩිඹහ ශ වනොවළකි ඵස යථ 

විකිීමවභන් රළවඵන මුදල්ලින් හිඟ 

වේ අර්ථහධ අයමුදල් ව බහයහය 

අයමුදල් වවීභට උඳවදසදී තිබුණි. නමුත්  

2014 ර්වේ වන්වේිනය තිබ ඵසයථ 

1,239 කින් රු.මිලිඹන 182 ක්  ඳභණක් 

රළබී තිබුණි. ඒ අනු අභහතය භණ්ඩරඹ 

විිනන් අවප්ත ක්හ ශ අයමුණ ඉටු කිරිභට 

භණ්ඩරඹ අවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

 

ඵළංකු අයියහ ළඩිවීභ 

 

භවජ්න ඵළංකුවේ ඵළංකු අිනයහ ඳවසුභ  

රු.මිලිඹන 721.62 ක් වුද, 2014 වදළේඵර් 

31 දින න විට  අිනයහ රු.මිලිඹන 745.22 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි. ඵළංකු අිනයහ 

වනුවන්  ඵළංකු සුයක්ණඹක් වර 

රු.මිලිඹන 325 ක්වු සථහය තළන්ඳතු ිණුමභ 

ඳත්හවන ඹනු රඵන අතය  ඵළංකු 

අිනයහ වහ ිනඹඹට 17  වඳොීය 

අනුඳහතඹක් ඹටවත් රු.මිලිඹන 10.3  

භහින හභහනය  වඳොීය ප්රභහණඹක් වහ 

තිබුණි. ඵළංකු සුයක්ණඹක් වර තඵහ ඇති 

තළන්ඳතු වහ රළබුුම වඳොලිඹ  වහ ඵළංකු 

අිනයහ වඳොලිඹ ළදීවේදී ශුේධ ලවඹන් 

භහින රු.මිලිඹන 7  ඳභණ වඳොීය 

පිරිළඹක් භණ්ඩරඹ විිනන් ළඹ යනු 

රළව.. 

 

අතිරික්ත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

2016 ර්ඹ න විට සවේච්ඡහවන් විශ්රහභ 

ළන්වීවේ වඹෝජ්නහ ක්රභඹ ඹටවත් 

රු.මිලිඹන 6,555  න්දි වහ වේඹන් 

3,227 ක් විශ්රහභ ළන්වීවභන් ඳසුද, 

භණ්ඩරවේ මුළු හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 31,495 

ක් වී තිබුණි. එහි ඇතුශත් සථීය හර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹ 30,524 ක් වි තිබුණි. 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් අනුභත ශ හර්ඹ භණ්ඩරඹ 24,886 

ක් භඟ ළඳීවේදී තදුයටත් භණ්ඩරවේ 

සථීය හර්ඹ භණ්ඩරවේ 5,638  

අතිරික්තඹක් ඳළතුණි.  

 

රිඹදුරු අබයහ විදයහර  

 

භණ්ඩරඹ භඟින් රිඹදුරු අබයහ විදයහර 19 

ක් ඳත්හවන ඹන අතය 2014 ර්වේදී 

රිඹදුරු අබයහ විදයහර භඟින් රු.මිලිඹන 

32.28  ආදහඹභක් උඳඹහ තිබුණි. ඒ වහ 

න මුළු විඹදභ රු.මිලිඹන  37.84 ක් වී 

තිබුණි. ඒ අනු රු.මිලිඹන 5.56  ශුේධ 

අරහබඹක් රඵහ තිබුණි. අබයහ විදයහර 19 හි 
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වඳොදු හර්ඹඹ විඹදේ ළඩිවීභ වභභ 

අරහබඹට වවේතුවී තිබුුම අතය රිඹදුරු 

අබයහ විදයහරර පුහුුම උඳවේලරුන් 

ඇතුළු අි.කුත් ේඳත් ළඩිය රහබදහයී 

ඳත්හ වන ඹහභට ශභනහයණවේ ි.ින 

අධහනඹ වඹොමු ය වනොතිබුණි. 

 

ඵසයථ පුනරුත්ථහඳනඹ රීරිභ 

ඵස යථ 143 ක් රු. මිලිඹන 97.46 ට 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ 2002 

ර්වේදී වසවෝ ආඹතනඹට ඹහ 

තිබුණි. නමුත් වසවෝ ආඹතනඹ 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට ක්රිඹහත්භ 

තත්ත්ඹ වනොඳතින අතය අදහශ ඵසයථ 

නළත භණ්ඩරඹ වත රඵහ වන 

වනොතිබුණි. 
 

භණ්ඩරගේ ඵස යථ වහ හයු විගභ චන 

වතික රඵහ ගළනීභ 
  
ශ්රී රංහ භනහභන භණ්ඩරවේ ඵස යථ 

වහ හයු විවභෝනන වති රඵහ 

ළි.භකින් වතොය  ෛදි. ධහනඹ ය 

තිබුණි. විණනඹට ඉදිරිඳත් ය තිබ 

වතොයතුරු අනු 2014 ර්ඹට අදහශ 

ප්රහවේශිඹන් 10  මුළු ඵස යථ 6,729 කින් 

ඵසයථ වහ 5,356 ක් හයු විවභෝනන 

වති රඵහවන වනොතිබුණි. තද 2016 

ර්ඹට අදහශ රළබුුම වතොයතුරු අනු 

ප්රහවේශිඹන් 04  මුළු ඵසයථ 2,810 කින්  
 
 

ඵසයථ 2,010 ක් වහ ඉවත වතිඹ රඵහ 

වන වනොතිබීභ ි.හ ඳරියඹට න වහි.ඹ 

ණනඹ කිරීභට වනොවළකි විඹ. 

 

ගේක අර්ථහධක අයදාදරට වහ ගේක 

බහයකහය අයදාදරට අධිබහය ගගවීභ  
 

භණ්ඩරඹ විිනන් 2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

රඵහදුන් වතොයතුරු අනු වේ අර්ථහධ 

අයමුදරට වවිඹ යුතු රු.මිලිඹන 9,200 ක් 

වහ ඒ දවහ අධිබහය රු.මිලිඹන 4,212 ක් 

භ රු.මිලිඹන 13,412 ක් වී තිබුණි. එභ 

මුළු වවිඹ යුතු අවඹන් රු.මිලිඹන 7,405 

ක් වහ තිබුුම ඵ භණ්ඩරඹ ප්රහල ය 

තිබුුම අතය, ඒ අනු තදුයටත් වවිඹ යුතු 

වලේඹ රු.මිලිඹන 6,006 ක් වර දක්හ 

තිබුණි.වේ බහයහය අයමුදරට 

වවිඹයුතු මුදර රු.මිලිඹන 52 ක් ව අතය ඒ 

දවහ ව අධිබහයඹ රු.මිලිඹන 11 ක් වී 

තිබුණි.   
 

ජහතික ගභනහගභන ගකොමින් 

බහ 

2017 භළින 28 දින විණනඹට රඵහදුන් 

වතොයතුරුරට අනු භනහභන 

වොමින් බහ විිනන් ප්රධහන ආහය 03 ක් 

ඹටවත් හසතු අඹය ගු 34 හි දළක්වන 

ඳරිදි  ඵරඳත්ර ි.කුත් ය තිබුණි. 
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විසතයඹ ඵරඳත්රරහබ්රූන් ණන 

හර්ෂික රු. 3,000 ක් අුමත් රීමගම් ගහසතු 

ඳභණක් ගගන ඵරඳත්ර රහභීන් ගණන 

(ගටන්ඩර් ගනොන)  

 

           

2,284 

 

හර්ෂික රු. 15,000 ක් අුමත් රීමගම් ගහසතු 

ඳභණක් ගගන ඵරඳත්ර රහභීන් ගණන 

(ගටන්ඩර් ගනොන) 

 

 

717 

 

හර්ෂික අුමත් රීමගම් ගහසතු රු. 3,000 ක් 

වහ හර්ෂික ගටන්ඩර් ටිනහකභ ඹන ගදකභ 

ගගන ඵරඳත්රරහභීන් ගණන  

  

 

 

               276 

 

එකතු  3,277 
                                            

                      ගු 34 - ජ්හති භනහභන වොමින් බහ විිනන් අඹයනු රඵන හසතු  

                      මුරහශ්රඹ : 2017 භළින 28 දින විණනඹට රළබුුම වතොයතුරු 

 

අභතුලිත භහර්ග ඵරඳත්ර නිකුත් රීමගම් 

ගහසතු  

 

එභ භහර්ඹ වනුවන් හර්ෂි අළුත් 

කිරීවේ හසතු ලවඹන් රු.3,000 ක් වහ 

රු.15,000 ක් වහ ඵරඳත්ර හිමියත් ඵස 

හිමිඹන් ව එභ භහර්ඹ වනුවන්භ තත් 

වොටට අභ තහක්ණි මුදර වවෝ ඊට 

ළඩි වටන්ඩර් ටිනහභත් භ හර්ෂි 

අලුත් කිරීවේ හසතු ලවඹන් රු.3,000 ක් 

වහ ඵරඳත්ර හිමියත් ඵස හිමිඹන් ිනමභ 

භත ඵරඳත්ර රඵහදීවේදී  අඹයන හසතුර 

දළඩි අභතුලිතතහඹක් ඳළනනළඟී තිබුණි. 

එවභන්භ 2017 භළින 28 දිනට රඵහදී තිබ මුළු 

ඵරඳත්ර 3,277 කින් ිනඹඹට 70 ක්භ රු.3,000 

 හර්ෂි ඵරඳත්ර හසතුක් භත රඵහදී 

තිබුුම අතය, මුළු ඵරඳත්රලින් ිනඹඹට 22 ක් 

රු.15,000  හර්ෂි අළුත් කිරීවේ හසතු 

භත ිනදු ය තිබුණි.ඒ අනු වොමින් 

බහ විිනන් රඵහදුන් මුළු ඵරඳත්රලින් 

ිනඹඹට 92 ක් අඩු හර්ෂි ඵරඳත්ර හසතුක් 

භත රඵහ දී තිබුණි.  

 

 

 

 

භඟී ගේහ අය ඳත් නිකුත් රීරිභ 

1991 අං 37 දයන ජ්හති භනහභන 

වොමින් බහ ඳනවත් 25(ආ) න්තිඹට  

 

අනු එක් ර්ඹට වනොඅඩු ර් තුනට 

වනොළඩි හර ඳරිච්වේදඹක්  ඵරහත්භ න 

වේ භඟී වේහ අය ඳත් ි.කුත් ශ යුතු 

වුත්, 2015 ජලි 25 දින ිනට 2016 

වදළේඵර් 28 දක්හ හර ඳරිච්වේදඹ තුශ 

අධිවේගී භහර්වේ ඳභණක් සුවෝඳවබෝගී 

ඵස යථ 65 ක් වහ හභහනය ඵස යථ 02 ක්, 

දිනට රු.2,500 ක් ඵළිණන් අඹය 

තහහලි ඵරඳත්ර ි.කුත් ය තිබුණි. වේ 

අනු අභ තහක්ණි ටිනහභ ඳදනේ 

යවන වටන්ඩර් භිණන් භඟී වේහ අය 

ඳත් ි.කුත් වනොකිරීභ ි.හ ජ්හති 

භනහභන වොමින් බහට විලහර 

ඵරඳත්ර  ආදහඹභක් අහිමි වී  තිබුණි. 

 

ඵස යථ භගින් භඟී ප්රහවනඹ රීමගම් 

ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ පිළිගඹර රීරිභ  

 

1991 අං 37 දයන ජ්හති භනහභන 

වොමින් බහ ඳනතින් පිහිටුහ ඇති ජ්හති 

භනහභන වොමින් බහ විිනන්  භඟී 
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ප්රහවනඹ කිරීභට අදහශ ජ්හති ප්රතිඳත්තිඹ 

පිළිඵ ආණ්ඩුට උඳවදස දීභ ව එභ 

ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහවේ වඹදවීභ එහි ප්රධහන 

අයමුණ වී තිබුණි. වවේ වුද වොමින් 

බහ විිනන් 2009 ර්වේදී ජ්හති ප්රහවන 

ප්රතිඳත්තිඹ භළවඹන් ප්රහවන වෂේත්රඹට 

අදහශ වතොයතුරු ඇතුශත් හර්තහක් ව 

2016 ර්වේදී  ජ්හති ප්රහවන ංයහ 

වල්න හර්තහ ඳභණක් 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විට ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. ඵස යථ 

භිණන් භඟී ප්රහවනඹ කිරීභට අදහශ ජ්හති 

ප්රතිඳත්තිඹක් සය ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. 

 

ගළමි ළරිඹ ඵස ගේහ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට ළමි 

ළරිඹ ඵස වේහ 40 ක් ඳත්හ වනඹහභට 

ළරළසුේය තිබුණද, 2016 වදළේඵර් 31 

දින න විට වේහන් 03 ක් ඳභණක් 

ධහනඹ ය තිබුණි. වේ වහ රහ තිබුුම 

රු.මිලිඹන 23.5  ප්රතිඳහදනලින් 

රු.මිලිඹන 19.78  ප්රතිඳහදන ඳභණක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි.  

 

අන්තර් ඳශහත් භහර්ග කහර ටවන් 

පිළිගඹර රීමභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී අන්තර් ඳශහත් භහර් 

514  හරටවන් පිළිවඹර කිරීභ වහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණි. 

අන්තර් ඳශහත් භහර් 234  හර ටවන් 

ඳභණක් පිළිවඹර ය තිබුුම අතය ඒ දවහ 

රු.මිලිඹන 2  ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම 

අතය, එභ මුළු ප්රතිඳහදනඹභ උඳවඹෝජ්නඹ 

ය තිබුණත්, ළරළසුේ ශ ඳරිදි හර 

ටවන් 280 ක් පිළිවඹර කිරිභට 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

 

ජීපීඑස ඳේධතිඹ ගගොඩනළීකභ 

වොමින් බහ විිනන් 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 17.57 ක්  ළඹය  ඳරිණ ව 

මුද්රණ ඹන්ත්ර මිරදී වන ජීපීඑස ඳේධතිඹ 

වොඩනළඟීභ වහ වඹොදහ තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ ඉරක්ත 

ජීපීඑස ඒ ණන 2100 ක් වුත්, 2016 

ර්වේදී එභ ඉරක්ඹ ඉටුය ළනීභ 

වහ අලය දත්ත ේවප්රේණ ිනේ හේඳත් 

ි.කුත්ය වනොතිබුණි. පර් ර්ර 

ි.කුත්ය තිබ දත්ත ේවප්රේණ ිනේහේ 

438 ක් භඟින් ජීපීආර්එස ඒ 438 ක් 

ක්රිඹහහරී තත්ත්ඹට ඳත්ශ වළකි වුත්, 

2016 ර්වේ අවප්ත ක්ෂිත මුළු ඉරක්වඹන් 

ිනඹඹට 79  ඉරක් රඟහ ය ළනීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

ඵස ඳර්ඹන්ත ඉදිරීරිභ  

වොමින් බහ විිනන්  වඳෞේලි ඵස 

ර්භහන්තඹ නඟහ ිනටුවීභ, ඵසයථ වේහ 

ගුණත්ඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධනඹ ඹන යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 2016 ර්වේදී 

බහණ්ඩහහයවඹන් රු.මිලිඹන 75  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  2016 ර්වේ 

ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු ඉදිශයුතු 

හිඟුයක්වොඩ ඵස ඳර්ඹන්තඹ වහ ඵළසටිඹන් 

භහවත් ඵස ඳර්ඹන්තඹ නවීයණඹ 

වනොය ජ්හති භනහභන වොමින් 

බහ විිනන් රු.මිලිඹන 43  ප්රතිඳහදන 

REPO හි ආවඹෝජ්නඹ ය රු.මිලිඹන 26.11 

ක් ර්ඹ අහනවේ බහණ්ඩහහයඹ වත 

ඹහ තිබුණි. 

 

ඵස ඳර්ඹන්ත ඉදිකශ ඉඩම් ඳයහ ගළනීභ 

 

1991 අං 37 දයන ජ්හති භනහභන 

වොමින් බහ ඳනවත් 12 ව 13 න්ති 

ප්රහය ඉඩේ වහ යජ්වේ වේඳශ ඳයහත 

වළකි අතය වොමින් බහ විිනන් 2016 

ර්වේ දී ඵස ඳර්ඹන්ත ඉදිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 68.47  ප්රහේධන විඹදභක් ිනදු 

ය තිබුණි. එභ ඉදිකිරීේ වහ ඒහ පිහිටි ඉඩේ 

වොමින් බහ වත ඳයහ ළනීභට 

ටයුතු ය වනොතිබුුම අතය එභ මුදර 
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ප්රහේධන විඹදේ වර  ිණුමේත ය 

වනොතිබුණි. 

  

ජහතික ප්රහවන වදය ආඹතනඹ  
   

1997 අං 25 දයන ජ්හති ප්රහවන ෛදය 

ආඹතන ඳනවත් 3 න න්තිවේ ඇතුශත් 

ර්තයන් ඇතුශත් ය  2016 ර්වේ ිනට 

2018 ර්ඹ දක්හ ංයුක්ත ළරළසභක් 

පිළිවඹර ය තිබුණි. එහි වන් අයමුුම 9 

කින් ෛදය වති ි.කුත් කිරීවේ 

ර්තයන් අදහශ අයමුණ ඳභණක් 2016 

ර්වේ ක්රිඹහහරි ළරළසවභහි ඇතුශත් ය 

තිබුුම අතය අවනකුත් ිනඹළු ර්තයන් ඉටු 

ය ළනීභට අදහශ ඉරක් වහ ළරළසුේ 

සය වනොතිබුණි. 
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තරුණ කටයුතු 
 
දළනුවභන් වහ කුරතහවඹන් ඳරිපර්ණ, 

වේශීඹත්ඹ රු යන ජ්හතයන්තයඹ ජ්ඹ 

ත වළකි, විනඹරු ශ්රී රහංවක්ඹ තරුණ 

ඳයපුයක් බිහි කිරීවේ ඳයභහර්ථවඹන්, තරුණ 

ංර්ධනඹට අදහශ ප්රධහන අයමුුම 14 ක් 

ඹටවත් ජ්හති තරුණ වේහ බහ 

ක්රිඹහත්භ වේ. වභභ ජ්හති වභවවය 

වනුවන් 2016 හර්ෂි අඹළඹ 

ඇසතවේන්තුවන් රු.මිලිඹන 1,136 ක්ද, 

විවේල ංවිධහනලින්   රු. මිලිඹන 15 ක් ද, 

අභහතයහංලඹ වහ වනත් යහජ්ය ආඹතන 

රළබීේ රු. මිලිඹන 375 වර එතු රු. 

මිලිඹන 1,526 ක් ද රළබී තිබුණි. තද, 

ඳහධභහරහ හසතු, වොවිඳර ආදහඹේ, වනත් 

අබයන්තය ඉඳළයීේ රු.මිලිඹන 193 ක්ද, 

ඇතුළු මුළු ආදහඹභ රු.මිලිඹන 1,719 ක් වී 

තිබුණි. ඊට හවප්ත ක් ර්වේ මුළු විඹදභ 

රු. මිලිඹන 1,798 ක්  වී තිබුණි. උක්ත 

අයමුුම වඳයදළරි යි.මින් තරුණ 

ංර්ධනඹට අදහශ විවිධ ළඩටවන්  2016 

ර්වේදි ක්රිඹහත්භ ය තිබුුම අතය ඒ 

පිළිඵ යන රද විණනවේදී ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු ි.රීක්ණඹ විඹ.   

ගඹොවුන් ඳහර්ලිගම්න්තු ළඩටවන 
 

භහජ්වේ ප්රජ්හතහන්ත්රීඹ යහමුට තරුණ 

ඳයපුය අනුත කිරීවේ අයමුවණන් 2010 

ර්වේ ආයේබ ශ වඹොවුන් ඳහර්ලිවේන්තු 

ළඩටවන වහ 2016 ර්ඹ න විට 

එතු රු.මිලිඹන 224 ක් ළඹය තිබුණි.  

භහවරෝචිත ර්වේ විඹදමින් රු.මිලිඹන 

24 ක්  වවත් ිනඹඹට 50 ක්  වඹොවුන් 

ඳහර්ලිවේන්තු භළතියණඹ ඳළළත්වීභට 

ළඹය තිබුණද, ලිඹහඳදිංචි ව  334, 026  

ඡන්දදහඹිනන් වන් ිනඹඹට 33 ක්  වවත් 

ඡන්දදහඹිනන් 112,367 ක් ඳභණක් ඡන්දඹ 

ප්රහල ය තිබුණි.  

2015 වහ 2016 ර් වහ ව ඳහර්ලිවේන්තු 

ළිනහය 5 ක් තුශ  ඳත්න රද රැසවීේ හය 

13 ක් වහ භන්ත්රීරුන් 2,925  

වබහගීත්ඹක් අවප්ත ක්හ ය තිබුණත්, ඒ 

වහ භන්ත්රීරුන් 1,716 වදවනක් ඳභණක් 

වබහගී වී තිබුණි.  එවභන්භ ඳශමු 

ළිනහයඹ වහ භන්ත්රීරුන්වේ ඳළමිීමවේ 

ප්රතිලතඹ ිනඹඹට 98 ක් වුත්, 4 න වහ 5 

න ළිනහය වහ ඳළමිීමවේ ප්රතිලතඹ 

ිනඹඹට 44 ක් දක්හ අඩු වී තිබුණි.  

 

2015/2016 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ වඹොවුන් 

ඳහර්ලිවේන්තු 5.1 සථහය ි.වඹෝඹ අනු 

එහි ණ පර්ණඹ 75 ක් විඹ යුතු වුත්, 

ිනේන වහ ඳසන ළිනහය වහ 

පිළිවලින් භන්ත්රීරු 60  වහ 57  

වබහගීත්වඹන් ළිනහය ඳත්හ තිබුණි.  

 

“යත් ගගොට් ටළරන්ට්” ළඩටවන  
 

වඹොවුන් ඳහර්ලිවේන්තු ළඩටවනට 

භහමී ක්රිඹහත්භ ශ “යත් වොට් 

ටළරන්ට්” ළඩටවන ඹටවත් දිිනන පුයහ 

වඹෞන භහජ් භට්ටමින් ක්වේත්රඹන් 06 ක් 

ඹටවත් ප්රහවේශීඹ ංර්ධන යහඳෘති 1,500 

ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 112.5 

ක් ළඹ ය තිබුණි. ළඩටවන් ළරළසභට 

අනු ක්වේත්රඹන් 06 ක් ඹටවත් යහඳෘති 

වතෝයහත වළකි තිබුණත්, ක්රිඹහත්භ 

යන රද යහඳෘති 1,500 කින් 1,375 ක් 

වඳොදු අලයතහ භත ඳදනේ වු යහඳෘති විඹ. 

ප්රහවේශීඹ සවලේෂී වු එක් යහඳෘතිඹක් වවෝ 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. එවභන්භ 

වතෝයහත් අවනකුත් ක්වේත්රඹන් ආර්ථි 

ංර්ධනඹට වභන්භ න රැකිඹහ 

උත්ඳහදනඹට ඉරක් ය  ළරළසුේ ය 

තිබුණත්, එභ යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

අලය දිරිළන්වීේ ිනදු ය වනොතිබුණි.  
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යහඳෘති ක්රිඹහත්භ ව  දිසත්රික් 12 කින් 

රළබුුම වතොයතුරු අනු, 2016 වනොළේඵර් 

12 දින න විට ි.භ ශ යුතු යහඳෘති 493 

ක් වහ බහ විිනන් රු.මිලිඹන 33 ක් 

ි.දවස ය තිබුණත්,  ඇසතවේන්තු පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 76 ක් ව යහඳෘති 162 ක් 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් ි.භ ය 

වනොතිබුණි.  

 

ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්වේ ක්රිඹහත්භ ශ 

යහඳෘති 26 ක් ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

වබෞති විණන ඳරීක්හට 

අනු, යහඳෘති 6 ට අදහශ තහක්ණි 

ි.රධහරී විිනන් වති ශ ළඩර 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 1.29 ක් වී තිබුණත්, 

තය ලවඹන් ි.භය තිබ ළඩර 

ටිනහභ රු. 678,366 ක් ඳභණක් වී 

තිබුණි. අයමුදල් වනොභළති වීභ භත 

ඇසතවේන්තු ත පිරිළඹ රු. 814,252 ක් ව 

යහඳෘති 05 ක් අත්වළය තිබුුම අතය, 

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ රු.මිලිඹන 5.37 ක් 

ව වනත් යහඳෘති 17  ඉදිකිරිේ ටයුතු 

2017 වඳඵයහරි භහඹ අන් න විටත් 

ි.භ ය වනොතිබුණි. එවභන්භ අවප්ත ක්ෂිත 

ප්රමිතඹට අනු ිනදු වනොශ පිරිළඹ 

රු.831,234 ක් ව යහඳෘති 04 ක් ඳළළතුණි. 

ළඩ ි.භය තිබුණත්, ප්රවඹෝජ්නඹට 

වනොවන තිබුුම රු.814,120  පිරිළඹ ව 

යහඳෘති 03 ක් වනුවන් බහ 

රු.225,000 ක් රඵහ දී තිබුණි.  පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 1.91 ක් වු යහඳෘති 08  විඹදේ 

තවවුරු කිරීභට අදහශ බිල්ඳත් වවෝ වනත් 

පිළිත වළකි හක්ෂි වොනුත ය 

වනොතිබුණි. වේ අනු, වඹෞන භහජ්ර 

ක්රීඹ දහඹත්වඹන් රු.මිලිඹන 112.5 ක් 

ළඹ ය රු.මිලිඹන 337.5 ක් ටිනහ 

යහඳෘති 1500 ක් ි.භ කිරීවේ අන් 

ඉරක්ඹට ශහවීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

  

 

 

පුහුණු ළඩටවන්ර තත්ත්ඹ ඉවර 

භට්ටභරීන් ඳත්හ ගළනීභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී බහවේ පුහුුම 

භධයසථහන 49  ක්රිඹහත්භ ශ ිනසුන් 

ංයහ 15,691 ක්ව පුහුුම ඳහධභහරහ 471 

ක් ව අතය එඹ ිනසුන් 6,793 ක් වු පර්ණ 

හීයන ඳහධභහරහ 201  කින් වහ බහහ පුහුුම 

ඳහධභහරහ 77 ක් ඇතුළු  ිනසුන් 8,898 ක්වු 

අර්ධහීයන ඳහධභහරහ 270 කින් භන්විත 

විඹ. ිනසුන් 2,293 ක් වබහගී ව ඳහධභහරහ 

471 කින් ඳහධභහරහ 80 ක් ජ්හති ෘත්තීඹ 

සුදුසුේ (NVQ) වනොන ඳහධභහරහ විඹ.  

 

ග පරුර පුහුණු භධයසථහනගේ 

ඉදිරීමම් තදුයටත් ප්රභහදවීභ 

 

තරුණ භධයසථහනඹක් ඉදිකිරිභ වහ 

ව.රුර පිහිටි අක්ය 01  ඉඩභක් 2000 

ජුලි 07  දින ිනට අවුරුදු 50  ඵදු සීභහට 

රු.මිලිඹන 3.33 ක් ළඹ ය නහරි 

ංර්ධන අධිහරිවඹන් රඵහ වන තිබුුම 

අතය එභ ඉඩේ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

තත් රු.467,184 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

එවවත් 2016 ර්ඹ අන් න විට ඉඩේ 

රඵහ වන පුයහ ර් 16 ක් තවී තිබුණත්, 

අදහශ භධයසථහනඹ ඉදිය වනොතිබුණි.  

  

අවිධිභත් ගනුගදනු 

 

බහට අඹත් ඳශහත් හර්ඹහර, දිසත්රික් 

හර්ඹහර වහ පුහුුම භධයසථහනර  

ි.රධහරීන්වේ ඳළමිීමභ වහ පිටවීභ ටවන් 

තළබීභ වනුවන්  එතු රු.මිලිඹන 2.79 

ක් ළඹ ය අසථහ වදදී ජ්හති තරුණ 

වේහ බහ විිනන් ඇඟිලි රකුුම ඹන්ත්ර 

60 ක් මිරදී වන තිබුණි. ඉන් ඹන්ත්ර 09 ක් 

විණන දිනඹ ව 2017 භළින 31 දින න 

විටත් අදහශ  ළඳයුේරු විිනන් බහ වත 

ඳඹහ වනොතිබුණි. ඳඹහ තිබුුම ඹන්ත්ර 51 

කින් අවප්ත ක්ෂිත අයමුුම වහ ඹන්ත්ර 03 ක් 

ඳභණක් වඹොදහ වන තිබුණි. වියන රද 
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ඹන්ත්ර 29 ට භෘදුහං ඇතුශත් ය 

වනොතිබුුම අතය භෘදුහං ඇතුශත් ය 

තිබුණත්, ඳළමිීමවේ හර්තහ රඵහළනීභට 

වනොවළකි ව ඹන්ත්ර ණන 16 ක් වී තිබුණි. 

වභභ මිරදී ළනීභට අදහශ හර්ඹහධන 

සුයක්ණඹක් රඵහළනීභකින් වතොය ව 

ඹන්ත්ර ි.ඹමිත ප්රභහණවඹන් වහ අවප්ත ක්ෂිත 

ගුණත්වඹන් ඳඹහ තිබුුම ඵ තවවුරු ය 

ළනීභකින් වතොය ඉවත වවීභ ිනදු ය 

තිබුණි.  

 

බහ විිනන් වඹොවුන් ඳහර්ලිවේන්තු 

ළඩටවන ඹටවත් භන්ත්රීරුන් වත වඵදහ 

වළරීභ වහ  රු.මිලිඹන 15.86 ක් ළඹය 

ටළ. ඳරිණ 327 ක් මිරදී වන තිබුණි. 

එභ ටළ. ඳරිණ ඹන්ත්ර 23 ක් ළඳයුේරු 

ඵඩහ වත බහයවදන අසථහ න විටත් 

ක්රිඹහහරී තත්ත්වේ වනොඳළතුණි. එවවත් 

තහක්ණි ඇයීේ මිටු විිනන් එභ ඹන්ත්ර 

වවො ක්රිඹහහරී තත්ත්වේ ඳතින ඵ 

වති ය තිබුණි. තද, ළඳය ටළ. ඹන්ත්ර 

වඵොවවෝ වදෝ හිත ඵ වඹොවුන් 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ භන්ත්රීරුන් විිනන් 

විණනඹට ප්රහල ය තිබුණි. මිරදී ත් 

ප්රභහණඹ අනු වශ ට්ටේ රඵහළනීවේ 

වළකිඹහ තිබුණත්, එවේ කිරීවභන් වතොය 

ඳතින වශ වඳොශ මිරට ඩහ ළඩි 

මිරට වභභ ඹන්ත්ර මිරදී වන තිබුණි.  

 

ආංශි ි.පුණතහ ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටවත් වරහත පුහුුම භධයසථහනඹ වහ                           

රු.මිලිඹන 7.93 ක් ළඹය ඳරිණ 75 ක් 

මිරදී වන තිබුණි. ඒ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව.. 

 

 ජ්හති තයඟහරී ප්රේඳහදන ක්රභවේදඹ 

අනුභනඹ ශ යුතු  වුත්, වශ 

වඳොර මිර ළහුේ ක්රභඹ අනුභනඹ 

ය තිබුණි.  

 ආඹතන 05 කින් රංසු ඉදිරිඳත් ය 

තිබුණත්, වවේතු දළක්වීභකින් වතොය  

රංසු 03 ක් ප්රතික්වේඳ ය තිබුණි.  

 මිරදීවන තිබ ඳරිණ 75 කින්  

ඳරිණ 07 ක් විවිධ තහක්ණි වදෝ 

වවේතුවන් මිරදීත් අසථහවේ ිනටභ 

ක්රිඹහ වියහිත වී තිබුණි.  

 යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල  

ංග්රවවේ 8.9.1 භහර්වෝඳවේලඹ 

ප්රහය විධිභත් ිණවිසුභක් අත්න් ය 

වනොතිබුණි.  

 යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල 

ංග්රවවේ 5.4.10 භහර්වෝඳවේලඹ 

ප්රහය හර්ඹහධන සුයක්ණඹක් 

තඵහළනීභට වහ කීේ හර සීභහවේදී 

ිනදුවිඹ වළකි වහි. ේඵන්ධවඹන් 

වොන්ත්රහත් ටිනහවභන් ිනඹඹට 5 ක් 

යහ තඵහ ළනීභක්ද ිනදු ය 

වනොතිබුණි.   

  

බහගේ ගේකයින් ගනත් 

ආඹතනර ගේගේ ගඹොදහ තිබීභ 

 

1972 අං 5 දයන මිති ඳනත ඹටවත් 

ලිඹහඳදිංචි යන රද මඳහය ංර්ධන 

වොභහරිසවේ ඳහරනඹට වහ අධීක්ණඹට 

රක්න ආඹතනඹක් න සීභහහිත ශ්රී රංහ 

ජ්හති තරුණ වේහ මඳහහය මිති 

ංභවේ ටයුතු වහ විධිභත් 

අනුභළතිඹකින් වතොය බහවේ වේඹන් 

19 වදවනකු පර්ණහීයනද තත් 

වේඹන් වදවදවනකු අර්ධ හීයනද 

වේවේ ි.යුක්ත ය තිබුණි. ඉන් 

වේිනන් 05 වදවනකු ර් 05 ට ඩහ 

ළඩි හරඳරිච්වේදඹ ිනට එවේ වේහ 

ි.යුක්ත ය තිබුණි. පර්ණ හීයන 

වේවේ ි.යුක්ත වේඹන් වනුවන් 

බහ 2016 ර්ඹ වහ ඳභණක් එතු 

රු. මිලිඹන 8.47  ඳහරිශ්රමි වහ තිබුණි. 

 

1980 අං 37 දයන සවේච්ඡහ භහජ්වේහ 

ංවිධහන (ලිඹහඳදිංචි කිරීභ වහ අධීක්ණඹ 

කිරීභ) ඳනත ඹටවත් භහජ් වේහ 

ංවිධහනඹක් ලවඹන් ලිඹහඳදිංචි ව වඹෞන 

භහජ් ේවේරනඹ වත නීතයහනුකර 
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ඳදනභකින් වතොය බහවේ වේිනන් 04 

වදවනකු පර්ණහීයන මුදහවළය ඔවුන් 

වනුවන් 2016 ර්ඹ වහ බහ විිනන් 

රු.මිලිඹන 1.39 ක් ළටුප්ත  ලවඹන් වහ 

තිබුණි. 

 

ආංශික නිපුණතහ ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටගත් ක්රිඹහත්භක ව යහඳෘති 

 

ආංශි ි.පුණතහ ංර්ධන ළඩටවවන් 

ශභනහයණ ඒඹ විිනන් ජ්හති 

තරුණ වේහ බහ වහ පිළිවඹර යන 

රද ළඩටවවනහි භසථ ක්රිඹහහරී 

ළරළසභ අනු (Disbursement Link 

Indicators) DLI 6 ක් ඹටවත් ක්රිඹහත්භ 

ශ යුතු ළඩටවන් වහ  රු.මිලිඹන 

1,353 ක් ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 2016 

ර්ඹ ි.භ න විට ඉන් රු. මිලිඹන 435 ක් 

ඳභණක් ළඹය තිබුණි. තද 2016 

ර්වේ ක්රිඹහත්භ කිරීභට වඹෝජිත තිබ 

ප්රධහන ළඩටවන් 06 ක් වහ රු.මිලිඹන 

230 ක් වන්ය තිබ අතය ප්රති හර්තහ 

අනු එභ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන  218 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට අවප්ත ක්ෂිත 

ඉරක්ඹන්වේ හර්ඹහධනඹ ඳවත වන් 

ඳරිදි වී තිබුණි.   

 

 2016 ර්ඹ අන් න විට පුහුුම 

භධයසථහන 10  නවීයණ ටයුතු 

කිරීභට රු.මිලිඹන 385 ක් ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණි. බහ විිනන් 2016 ර්ඹ 

අන් න විට රු. මිලිඹන 339 ක්  

ළඹය පුහුුම භධයසථහන 06  

නවීයණ ටයුතු ිනදු යමින් ඳළතුණි. 

තද, එභ භධයසථහන වහ පුහුුම 

උඳයණ මිරදී ළනීභට 2014 ර්වේ 

ආයේබ ය 2020 ර්ඹ දක්හ ිනදුශ 

යුතු තිබුුම අතය, 2016 ර්ඹ ි.භ 

න විට රු.මිලිඹන 16  උඳයණ 

මිරදී ත යුතු තිබුණි. එවවත්  2016 

ර්ඹ ි.භ න විට රු.මිලිඹන 78  

ඳභණ උඳයණ මිරදීවන තිබුණි. 

වභවේ මුල් ළරළසුභ වනොරහ 

ටයුතු කිරීභ ි.හ පුහුුම භධයසථහන 

නවීයණඹ අන් කිරීභට වඳය  මිරදී 

න්නහ රද රු.මිලිඹන 8 ක් ඳභණ ටිනහ 

පුහුුම උඳයණ ි.සක්රීඹ තළබීභට ිනදුවී 

තිබුණි. එවභන්භ ඳහධභහරහ ආයේබ 

කිරීවේ වහ ිනසුන් ඵහ ළනීවේ 

ඉරක්ඹන්ද ශහ ය ළනීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

 ළඩටවන ඹටවත් නවීයණඹ යන 

රද පුහුුම භධයසථහන 04  ඳහධභහරහ  

ආයේබ ය තිබුුම අතය ඳහධභහරහර  

වළයඹහවේ ප්රතිලතඹ  ිනඹඹට 35  ිනට 

ිනඹඹට 50 ක් අතය ඳයහඹ ප්රභහණඹක් 

වී තිබුණි. 

 

 ළඩටවවනහි විසතයහත්භ ක්රිඹහහරී 

ළරළසභට අනු 2015 ර්ඹ අහන 

න විට           රු. මිලිඹන 1.5 ක් ළඹ 

යමින් පුහුුම භධයසථහන 10 ක් වහ 

යහඳහය ළරසුේ 10 ක් ංර්ධනඹ ය 

ක්රිඹහත්භ ශ යුතු වුත්, එභ ළරළසුේ 

2016 ර්ඹ අහන න විටත් ස 

ය වනොතිබුණි. 

 

  2015 ර්ඹ ි.භ න විට බහවහි 

පුහුුම භධයසථහනර වතොයතුරු 

ශභනහයණ ඳේධති භහවරෝනනඹ 

ය තත්ත් ශභනහයණ ඳේධති 

සථහපිත ය ඊට අදහශ පුහුුමක් 

රඵහදීභ, වහ රු.මිලිඹන 7.5 ක් 

වන්ය වන තිබුුම අතය ඳසුිණඹ 

ර් 3  හරඹ තුශ වභභ ටයුත්ත 

වහ එතු රු.මිලිඹන 7.18 ක් 

ළඹය තිබුණි. එවවත් 2016 ර්ඹ 

අහන න විටත් පුහුුම භධයසථහන 

වහ අදහශ තත්ත් ශභනහයණ 

ඳේධති වහ වතොයතුරු ශභනහයණ 

ඳේධති සථහපිත කිරීභ අන් ය 

වනොතිබුණි.  
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සී/ තරුණ ගේහ පුේගලික භහගභ 

 

ජ්හති තරුණ වේහ බහවහි ිනඹඹට 98  

වොටස හිමිහයත්ඹ භත ක්වේත්ර 56 ක් 

ඔසවේ යහඳහරි ටයුතු යවන ඹහවේ 

අයමුවණන් සීභහහිත තරුණ වේහ 

පුේලි භහභ 1981 ර්වේ ආයේබ 

ය තිබුණි. විණනඹට ඉදිරිඳත් යන රද 

2015/2016 මරය ර්ඹට අඹත් මරය 

ප්රහලන වහ එහි හර්ඹහධන 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ විණනවේදී ඳවත 

වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව..     

 

අනුකර ගනොවිම් 

 

හංමි යසථහලිඹට අනු භහවේ 

ෆභ අධයක්යවඹකුභ අභ ලවඹන් 

වොටස 100 ක් වවෝ මිරදීවන තිබිඹ යුතු 

වුද, භහවභහි දළනට ිනටින 

අධයක්රුන් විිනන් වොටස මිරදීවන 

වනොතිබුණි.   

2016 භහර්තු 31 න දිනට භහවේ 

වේවේ ි.යුතු මුළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ 767 ක් 

වහ හර්ෂි ඳහරිවතෝෂි වහ 

ප්රතිඳහදන වන් ය වනොතිබුණි.  

වේහ ඳඹන ආඹතනඹක් න භහභ 

විිනන් එතු ශ අඹ භත ඵදු වහ ජ්හතිඹ 

වොඩනළගීවේ ඵදු ඳනත්ර දක්හ ඇති 

විධිවිධහන ප්රහය අදහශ ඵදු මුදල් වවීභ 

වහ ලිඹහඳදිංචි වී වනොතිබුණි. 

2015 ඔක්වතෝඵර් භහවේ  ිනට 2016 භහර්තු 

භහඹ දක්හ න භහ 06  හරඹ තුශ 

ආඹතනවේ වේවේ ි.යුක්ත ිනටි 

වේඹන්වන් ිනඹඹට 11  ඳභණ 

ප්රභහණඹට වේ අර්ථහධ අයමුදල් වහ 

වේ බහයහය අයමුදල් වහ දහඹ මුදල් 

වහ වනොතිබුණි.  

වේ අර්ථහධ අයමුදල් වහ වේ 

බහයහය අයමුදල් දහඹඹ ණනඹ කිරීවේදී 

අන්තර් දීභනහ වහ විවලේ දීභනහ වළය 

අවනකුත් ඉඳයීේ අදහශ ය ත යුතු වුත්, 

භහභ විිනන් වේඹන්වේ මලි ළටුඳ 

වනොරහ, ආයක් වේහ ර්භහන්තඹ 

පිළිඵ ඳඩිඳහර බහ විිනන් තීයණඹ 

යන අභ භහින වේතනඹට ඳභණක් 

දහඹ මුදල් ණනඹ ය තිබුණි.  

2007 අං 07 දයන භහේ ඳනතට අනු 

එක් එක් ලිත් ර්ඹට යක් භහවේ 

අධයක් භණ්ඩරඹ විිනන් හර්ෂි භවහ බහ 

රැසවීභක් ඳළළත්විඹ යුතු වුත්, 2015 වහ 

2016 ර්රට අදහශ භවහ බහ රැසවීේ 

ඳත්හ වනොතිබුණි.  

කශභනහකයණ අකහර්ඹක්භතහ 

භහවභහි ඉරක්ඹන් ි.ලසචිත 

වඳුනහවන දිගුහීයන වහ වටිහීයන 

ළරසුේ ස ය යහඳහරි ටයුතු 

ඳත්හවන ඹහභ වවයහි 

ශභනහයණඹ අදහනඹ වඹොමුය 

වනොතිබුුම ඵ ඳවත වන් රුුම අනු 

නහථ වී තිබුණි. 

  

 භහවේ හංමි ංසථහ ඳත්රඹට අනු 

සී/ තරුණ වේහ (පුේ) භහභට විවිධ 

ක්වේත්ර 56 ක් ඹටවත් තභ වේහන් 

පුළුල් ය යහඳහරි ටයුතු කිරීභට 

වළකිඹහ තිබුණත්, භහභ ආයේබ ය 

ර් 35 ක් ඉක්භහ තිබුණ ද මුද්රණහරඹ, 

ආඳන ලහරහ, ඳවිත්රතහ ව ආයක් 

ඹන ක්වේත්ර 4 ක් වහ ඳභණක් තභ 

යහඳහරි ටයුතු සීභහය තිබුණි.    

 

 භහභ වත ණඹ ප්රතිඳත්තිඹක් වභන්භ 

ණඹ ඳදනභ භත වේහන් රඵහදීවේදී 

විධිභත් ක්රභවේදඹක් වහ ිණවිසුේත 

ඵළඳීභක් වනොතිබුුම අතය 2016 භහර්තු 

31 දිනට භහභ වත රළබිඹ යුතු 

එතු රු.මිලිඹන 98ක් ව ණඹ 

වලේලින් රු.මිලිඹන 36 ක් ර්ට 

ඩහ ඳළයණි වලේ විඹ. එභ ණඹ අඹය 

ළනීභ වහ විධිභත් ළඩපිළිවරක් 
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භහභට වනොභළති වීභ වවේතුවන් තභ 

හය ප්රහේධන අලයතහ ඉවශ 

වඳොලිඹක් ඹටවත් ඵළංකු අිනයහලින් 

පුයහවන තිබුණි.  

 

 න ඵහළනීේ ිනදුකිරීවේදී වහ තනතුරු 

වහ පුයප්ත ඳහඩු පියවීවේදී අනුභත 

ඵහළනීවේ ඳරිඳහටිවේ ඇතුශත් ළටුප්ත  

තරර ි.රධහරීන් පිහිටවිඹ යුතු වුත්, 

එභ තනතුය වහ ඵහත් 

ි.රධහරීන්ට විවිධ ළටුප්ත  තරර පිහිටුහ 

ඒ අනු ළටුප්ත  වහ තිබුණි.  
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භහජ විඵරගළන්වීම් වහ සුබහධනඹ 

 
ග්රහමීඹ ප්රජ්හ වහ අදහනේ හිත ණ්ඩහඹේ 

විඵර ළන්වීභ වහ ඔවුන්වේ ජීන 

තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ තුළින් වෞබහය 

යහ වඹොමු කිරීභ වභභ ක්වේත්රවඹන් 

අවප්ත ක්හ යන ප්රතිපරඹ වී ඇත. එභ 

ප්රතිපරඹ අත්ය ළනීභ වහ ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ යුතු ඇත.  

 භහජ් විඵර ළන්වීභ වහ සුබහධනඹට 

අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ. 

 ළඩිහිටිඹන් රැඵරහ ළි.භ වහ 

ආයක්ණඹ. 

 විවලේ අලයතහ හිත පුේරඹන්වේ 

දුඵරතහඹන් වඳුනහ ළනීභ ව 

පුනරුත්ථහඳනඹ ිනදු  කිරිභ. 

  දිවි නළගුභ  ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 

යමින් ග්රහමීඹ වහ ප්රහවේශිඹ ආර්ථි 

ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 භවජ්න ආධහය වඹෝජ්නහ ක්රභඹ 

භහවරෝනනඹ කිරීභ, ප්රතිංවිධහනඹ වහ 

උචිත න ප්රතිංසයණ වඳුන්හදීභ. 

 ක්ඹ වයෝගීන්ට, කුඩු වයෝිණන්ට, 

රහදුරු වයෝගීන්ට, පිලිහ, තළරසීමිඹහ 

වයෝගීන්ට ව ඔවුන්වේ  ඹළවඳන්නන්ට 

ආධහය රඵහදීභ. 

 උඳවේලන වේහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ආඵහධ හිත පුේරඹන් වහ ෘත්තීඹ 

පුහුුම රඵහදීභට වහ රැකිඹහ අසථහ 

ඇති යීයභට අලය ක්රවභෝඳහඹන් 

ළරසීභ. 

 භහජ් යක්ණ ක්රභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

භහජ් විඵර ළන්වීභ වහ සුබහධන 

අභහතයහංලඹ, වදඳහර්තවේන්තු වදක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර වහ ආඹතන 05 ක් 

භිණන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි.  

අඩු ආදහඹම්රහභි ඹ අවුරුදු 70 ට 

ළඩි පුයළසිඹන් වහ දීභනහක් 

රඵහදීභ  

අඩු ආදහඹේරහබ්රූ ඹ අවුරුදු 70 ට ළඩි 

පුයළිනඹන් වහ රු.2,000  දීභනහක් 

රඵහදීභට භහවරෝචිත ර්වේදී රු.මිලිඹන 

9,262.37  ප්රතිඳහදන අභහතයහංලඹ වත 

රහ තිබුණි.  ඉන් රු.මිලිඹන 9,059.59 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. ඒ අනු රහ තිබුුම 

ප්රතිඳහදනවඹන් රු.මිලිඹන 202.78 ක් ඉතිරි 

වී තිබුණි. එවේභ වභභ දීභනහවන්  නළත 

රු.100 ක් ප්රහවේශීඹ වල්ේ හර්ඹහර  

භිණන්  ළඩිහිටි භවවල්ේ හර්ඹහරඹ වත 

රඵහ දීභට 2016 අවෝසතු 30 දින  අභහතය 

භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. වවේ 

වුද,  භහවරෝචිත ර්වේදී එවේ රළබී 

තිබුුම රු.මිලිඹන 427.70 ක් 2017 ජලි 31 

දින න විටත් ි.සහර්ඹ ඳළතුණි. 

කුගඩු ගය ීකන් වහ ආධහය රඵහදීභ 

කුඩු වයෝගීන් වහ ආධහය රඵහදීභ වහ 

රු.මිලිඹන 667.22  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්වේදී ඉන් 

රු.මිලිඹන 486.80 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය 

තිබුුම අතය ර්ඹ අහන න විට 

රු.මිලිඹන 180.42  ප්රතිඳහදන ඉතිරි වී 

තිබුණි. 2016 ර්වේදී වඳුනහත් වයෝගීන් 

19,645 කින් වයෝගීන් 15,453 ට ඳභණක් 

ආධහය වහ තිබුණි. වවේ වුද, 

වඳොවයොත්තු වල්නවේ ආධහය අවප්ත ක්ෂිත 

වයෝගීන්  4,192 ක් ිනටිඹද,  ඒ පිළිඵ 

අභහතයහංලඹ අධහනඹ වඹොමු ය 

වනොතිබුණි.  
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තීරු ඵදු වන රඵහගත් බහණ්ඩ 

ගඵදහදීභ 

භහවරෝචිත ර්වේදී යහජ්ය වනොන 

ංවිධහන විිනන් භහජ් ත්හයඹක් වර 

ශ්රී රංහට  රඵහදී තිබ ණනඹ ශ වළකි 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 1.5   උඳයණ 

ර් 08  ඒ 24,610 ක් තීරු ඵදුලින් 

ි.දවස කිරීවේ වතිඹක් අභහතයහංලඹ 

විිනන්  රඵහදී තිබුණි. වවේ නමුත්  

ඳරිතයහ අභහතයහංලවේ  අධීක්ණඹ 

ඹටවත් ආඵහධිත පුේරඹන් අතය 

වඵදහදීභක් ිනදු වී වනොතිබුණි. එවවිනන් වභභ 

බහණ්ඩ වඵදහ දුන් අඹ පිළිඵ වතොයතුරු 

අභහතයහංලඹ විිනන් විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. 

ආඵහධිත පුේගරයින්ට නිහ ආධහය 

ගගවීභ 

අඩු ආදහඹේ රඵන ආඵහධිත පුේරිනන්ට 

ි.හ ආධහය වවීභ 2007 ර්වේ ිනට 

ආයේබ ය තිබුණි. 2007 ර්වේ ිනට 2015 

ර්ඹ දක්හ දිසත්රික් 22  ඉදිවමින් 

ඳතින ි.හ 329 ක් වහ රු.මිලිඹන 

3.58 ක් රඵහදිඹ යුතු තිබුණද, ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 21.58  ක් රඵහ දී තිබුණි. ඒ අනු 

ි.හ ආධහය රඵහදීවේ ක්රභවේදඹ ළරළසුේ 

වත ිනදු වී වනොතිබුණි. 

වඳුනහ ගනොගත් තළන්ඳතු  

භහජ් ආයක්ණ ක්රභඹ ඹටවත් ඵළංකු භිණන් 

රැස යන හරි ටවන් කිරිවේදී දහඹඹහ 

වඳුනහ ළනීවේ ි.ලසචිත ක්රභවේදඹක් 

වනොතිබුණි. වේ ි.හ 2016 වදළේඵර් 31 

දින න විට රු.මිලිඹන 9.57  වදුනහ 

වනොත් තළන්ඳතු ප්රභහණඹක් ඳළළතුණි.  

ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන පිහිටි ඉඩම් 

ඳයහ ගනොගළනීභ 

භහජ් වේහ වදඳහර්තවේන්තුට අඹත් 

ෘත්තීඹ පුහුුම භධයසථහන 08 ට අඹත් 

මුළු ඉඩේ ප්රභහණඹ වවක්ටඹහර් 24.45 ක් ව 

අතය, එභ ඉඩේ විධිභත් වර ඳයහ ළනීභට 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

ළඩිහිටි තළනළත්තන් වහ වු ජහතික 

බහට අඹත් ඉඩම් 

ළඩිහිටි තළනළත්තන් වහ ව ජ්හති බහට 

අඹත් තයභ ළඩිහිටි ි.හඹ, තයභ 

ංනහය ි.වක්තනඹ, භහළිහතළන්න 

ළඩිහිටි ි.හඹ ව ි.විතිර ි.ල්රහ 

වන ආඵහධිත භධයසථහනඹන්ට අඹත් 

ඉඩේ ව වොඩනළිණලි තක්වේරු ය 

විධිභත් වර ඳයහ ළනීභට ටයුතු ය  

වනොතිබුණි. 

සථහය ත්කම් ඳහරනඹ 

 

දිවිනළගුභ ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තුට 

ඒහඵේධ යන රද ආඹතන විිනන් සථහය 

ත්ේ වල්න ඳත්හ වනොතිබීභත්, 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ත්ේ වල්නත 

කිරීවේ ටයුතු අන් ය වනොතිබීභත් 

වවේතුවන් ඒහඵේධ යන රද ආඹතනර 

ඈය කිරීවේ ිණුමේර ඇතුශත් වු 

රු.මිලිඹන 2,340.26  සථහය ත්ේ වහ 

වදඳහර්තවේන්තු සථහපිත කිරීවභන් ඳසු 

මිරදී ත් රු.මිලිඹන 29.04  සථහය 

ත්ේර ි.ළයදිතහඹ නහථ ය 

ළි.භට වනොවළකි විඹ. 
 

රළබිඹ යුතු ණඹ ගලේ අඹකය ගළනීභ 

 

දිවි නළගුභ ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තුට 

ඒහඵේධ වු ශ්රී රංහ භෘේධි අධිහරිඹ, ශ්රී 

රංහ දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිඹ වහ ශ්රී 

රංහ උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ ඹන 

අධිහරි 03 හි 2013 වදළේඵර් 31 දිනට ව 

මරය ප්රහලර අඹවිඹ යුතු වලේ 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 289.03 ක්, 

රු.මිලිඹන 26.58 ක්  වහ රු. මිලිඹන 0.64 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 316.25 ක් 
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2016 වදළේඵර් 31 දින න විටත් අඹය 

ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි.  
 

ගදඳහර්තගම්න්තු විඹ ඳථඹට අඹත් 

ගනොව කහර්ඹඹන් සිදු රීමභ 

 

දිවිනළගුභ ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තුවේ 

විඹ ඳථවඹන් ඵළවළයව හර්ඹඹන් වර 

ඳවත වවේහවළට ජ්ර වඹෝජ්නහ ක්රභඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ, රිකිල්රසඩ ඵස 

නළතුේඳර ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඳවත 

වවේහවළට ප්රහවේශිඹ වල්ේ වොට්ධහලවේ 

ඳහල්ර දරුන්ට ශිර්හබයණ මිරදී ළනීභ 

ඹන හර්ඹඹන් දවහ භහවරෝචිත ර්වේදී 

භධයභ ඳශහත් බහට රු. මිලිඹන 46.83 ක් 

රඵහ දී තිබුුම අතය, එිනන් ඳවත වවේහවළට 

ජ්රවඹොජ්නහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ දවහ 

රඵහදුන් රු.මිලිඹන 32.5 ක් අදහශ හර්ඹඹ 

ඉටු වනොය ඳශහත් වහ ිණුමවේ යහවන 

තිබුණි.   

 

යජගේ ප්රම්ඳහදන 

භහර්ගග ඳගේලඹන්ගගන් ඵළවළයවීභ 

 

යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ 

උඳවදසලින් ඵළවළය ටයුතු ය 

රු.මිලිඹන 7.17 ක් ළඹ යමින් භෘේධි 

යහඳහයවේ න භන් භ ේඵන්ධ ළඩ 

මුළුක් ඳළළත්වීභ, වදඳහර්තවේන්තුවේ 

වත්භහ ගීතඹ ංවලෝධනඹ කිරීභ වහ 

ඳරිණ ටළ. ඹන්ත්ර 25 ක් මිරදී ළනීභ 

ඹන ප්රේඳහදනඹන් ිනදුය තිබුණි. භෘේධි 

ංර්ධන ි.රධහරී පුයප්ත ඳහඩු 3771 ක් 

පියවීවේ තයඟ විබහඹ ඳළළත්වීභ දවහ 

විධිභත් ලිඛිත ිණවිසුභකින් වතොය 

රු.මිලිඹන 97.58 ක් ශ්රී ජ්ඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹ වත වහ තිබුණි. 

 

 

 

 
 

මූරය අක්රමිකතහ අඹකය ගනොගළනීභ 

 

2014 ජ්නහරි භහවේ ිනට 2016 ජ්නහරි 

භහඹ දක්හ හරඹ තුශ භවනුය දිසත්රික් 

දිවි නළගුභ හර්ඹහරවේ ිනදුය තිබු 

රු.මිලිඹන 23.41  මරය ංනහ වහ 2015 

ර්වේ ඵණ්ඩහයභ ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

හර්ඹහරවේ ිනදුය තිබ රු.මිලිඹන 1.02  

මුදල් ංනහ අඹය ළනීභට දිවිනළගුභ 

ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

දිවි නළගුභ ප්රජ්හමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිති 81 

 ර් ණනහක් මුළුල්වල් ිනදුය තිබුුම 

එතු රු.මිලිඹන 120.93 ක් වු මරය ංනහ 

ේඵන්ධවඹන් විභර්ලන ටයුතු අන් 

ය එභ අරහබඹන් අඹය ළනීභට 

දිවිනළගුභ ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. තත් ඵළංකු වහ 

ඵළංකු මිති 25  ිනදු ය තිබු මරය 

ංනහන්හි ටිනහභ ණනඹ ය 

වනොතිබුණි. 

 

ඳහරිගත ෂික දවහ අධිබහය ගගවීභ 

 

දිවි නළගුභ ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තුට 

ඒහඵේධ ව අධිහරි තුවනහි ි.රධහරීන් 

14,403 වදවනකු දවහ ණනඹ ශ 

රු.මිලිඹන 3,327.66 ක් වු ඳහරිවතෝෂි මුදර 

වවීභට බහණ්ඩහහය ප්රතිඳහදන  ප්රභහද වීභ 

වවේතුවන් 1983 අං 12 දයන ඳහරිවතෝෂි 

ඳනත ප්රහය ිනඹඹට 30 ක් ඵළිණන් ණනඹ 

ශ අධිබහයඹ රු.මිලිඹන 998.30 ක් වු අතය, 

භහවරෝචිත ර්වේදී එිනන් ි.රධහරීන් 

3,307 වදවනකුට අදහශ එතු රු.මිලිඹන 

292.04  අධිබහය වහ තිබුණි. 
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දිවි නළුවභ ප්රජහමූර ඵළංකු වහ ඵළංකු 

මිති ඳත්හ ගගන ඹනු රඵන ඉඩම් 

වහ ගගොඩනළගිලි 

 

දිවි නළගුභ ප්රජ්හමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිති 

1,405 ක් අතරින් ඵළංකු 1,115 ක් 

ඳත්හවන ඹනු රඵන වොඩනළිණලි පිහිටි 

ඉඩේර අිනතිඹ ඳයහ ළනීභට දිවිනළගුභ 

ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු ටයුතු ය 

වනොතිබුණි.  

 

දිවි නළුවභ භහජ ංර්ධන ඳදනභ 

 

ජ්හතයන්තය දුේළටි වහ භත් විවයෝධී දිනඹ 

ි.මිති ය වන ඳත්නු රඵන වොඩි 

අවරවි ළඩටවි.න් රැස යන මුදලින් අඩු 

ආදහඹේරහබ්ර දිළිඳු ජ්නතහවේ ළටළුරට 

ආධහය උඳහය කිරීවේ අයමුණින් දිවි නළගුභ 

ප්රජ්හමර ඵළංකුර ඳත්හවන ඹනු රඵන 

දිවි නළගුභ භහජ් ංර්ධන ඳදනභ 

යසථහපිත ය එහි හර්ඹඹන් විධිභත් 

ඳරිදි ළරළසුේ කිරීභට ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අහන 

න විට එභ අයමුදවල් වලේඹ රු. මිලිඹන 

218.28 ක් වී තිබුණි. තද, ි.ලසචිත අවරවි 

මිරක් යහිත වොඩි අවරවි ය තිබීභ ි.හ 

භහවරෝචිත ර්වේදී රැසයවන තිබ 

රු.මිලිඹන 229.63  ආදහඹවේ 

ි.ළයදිතහඹ නහථ ය ළනීභට වනොවළකි 

විඹ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 271 

 

විදයහ තහක්ණ වහ ඳර්ගේණ 
 
විදයහත්භ ඳර්වේණර ි.යතවීවභන් වහ 

විදයහ වහ  තහක්ණඹ ප්රනලිත කිරීභ වයවහ ශ්රී 

රංහ විදයහත්භ වහ 

තහක්ණත්වඹන් උස යටක් ඵට 

දියුුම කිරීභ වභභ ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ 

යන ප්රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ ප්රතිළුරඹ ශහ 

ය ළනීභ වහ විදයහ, තහක්ණ වහ 

ඳර්වේණ අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතන 13 ක් 

සථහපිත ය තිබුණි. එභ ආඹතන විිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි.  

 විදයහ, තහක්ණඹ වහ ඳර්වේණ 

විඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු 

විඳයේ කිරිභ වහ ඇයීභ.  

 විදයහ වහ තහක්ණ ක්වේත්රර 

අන්තර්ජ්හති  ිනදුන න 

වොඹහළනීේරට  අනුත නවේ  

වේශීඹ ඳර්වේණ වහ වොඹහළනීේ 

වහ අලය ඳවසුේ ළරසීභ.    

 විදයහත්භ, හර්මි, භහජ් වහ ආර්ථි 

ඳර්වේණ, ංර්ධන ටයුතු පුළුල් 

කිරීභ වහ අලය පිඹය ළනීභ.    

 ඳර්වේණ වහ ඳර්වේණ ආඹතනරට 

ඳවසුේ ළඳයීභ තුළින් ඳර්වේණ 

ළරළසුේ  කිරීභ වහ වභවවඹවීභ.   

 න ඳර්වේණ ප්රතිපර අදහශ 

ඳහර්ලඹන් වත රඵහදීභ. 

 ප්රමිතීන් ඳළනවීභ වහ ඳහරනඹ.   

 වනත් අභහතයහංල විඹ ඳථඹ ඹටවත් 

ළවනන ඳර්වේණ ආඹතන විිනන් 

ක්රිඹහත්භ යනු රඵන ඳර්වේණ 

වහ තහක්ණි වඹ රඵහදීභ.  

 න වොඹහළනීේ වහ ප්රජ්හ වඹොමු 

කිරිභ ව වඳශමවීභ වහ අලය 

පිඹය ළනීභ.  

 ඉදිකිරීේ ර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ, 

ංර්ධනඹ වහ වු ඳර්වේණ 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ.  

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් ඇති ආඹතන 

විිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරීවේදී අනහයණඹ ව විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

විදහතහ භධයසථහනර අධීක්ණඹ  

විදයහත්භ, හර්මි, භහජ් වහ ආර්ථි 

ඳර්වේණ ංර්ධන පුළුල් කිරීභ වහ 

අලය  පිඹය ළනීභ වනුවන් සථහපිත 

ය තිබු විදහතහ භධයසථහනර ටයුතු 

වනුවන් 2016 ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 

30  ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය ඉන් 

රු.මිලිඹන 23.8 ක් ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ 

ය තිබුණි. අභහතයහංලඹ ඹටවත් ඳත්නහ 

විදහත භධයසථහන පිළිඵ යන රද ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්හවේදී ඳවත වන් අඩුඳහඩු  

ි.රීක්ණඹ විඹ.  

 භධයසථහන වත ප්රභහණත් ි.රධහරීන්  

වහ ේඳත් රඵහ දී වනොතිබුුම  ඵළවින් 

ඒහ විධිභත් ඳරිදි ඳත්හ වන ඹහභට 

වනොවළකි වී තිබුණි.  

 ඳළමිීමවේ වහ පිටවීවේ වල්න ි.ින ඳරිදි 

ඹහත්හීයන ය වනොතිබුුම අතය, 

අදහශ භධයසථහනර ි.රධහරින් රැඳී 

ිනමභ පිළිඵ අධීක්ණඹ දුර්ර 

භට්ටභ ඳළළතුණි.   

 විදහතහ භධයසථහන විිනන් යනු රඵන 

හර්ඹන් පිළිඵ අභහතයහංලවේ 

අධීක්ණඹ  ිනදු වී ඇති ඵ තවවුරු 

වවයන වතොයතුරු විණනඹට 

ඉදිරිඳත් වනොවු අතය, එභ භධයසථහන වහ 

අභහතයහංලඹ අතය ේඵන්ධතහඹ 

දුර්ර භට්ටභ ඳළළතුණි. 
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 අභහතයහංලඹ විිනන් ඳඹහ තිබ  භවය 

ඹන්ත්ර උඳයණ ඌන උඳවඹෝජිත 

වවෝ බහවිතඹකින් වතොය ඳළළතුණි. 

 පිළිවඹර යන රද  භවය 

යහඳෘතිරට අභහතයහංලවේ අනුභළතිඹ 

රඵහදීභ වහ ඒ වහ අලය මුදල් රඵහදීභ 

ප්රභහද වී තිබුණි.  

 

ඳමක්ණහගහය ව ක්රභහංකන ආඹතන 

ප්රතීතනඹ 

 

වඳුනහත් ප්රතීතනඹන්ට රක්විඹ යුතු 

ඳරීක්ණහහය ව ක්රභහංන ආඹතන 

ප්රභහණඹ 184 ක් වුද, 2016 වදළේඵර් 31 

දින න විට එිනන් ආඹතන 72 ක් ඳභණ 

ප්රතීතනඹ ය තිබුණි.  අනුකරතහ තක්වේරු 

පිළිඵ ශ්රී රංහ ප්රතීතන භණ්ඩරවඹන් 

ප්රතීතන වතිඹ රඵහවන තිබ ආඹතන 

72 කින් ආඹතන 11 ක් නළත ප්රතීතනඹ 

වති රඵහළනීවභන් ඉත් වී තිබුණි. 

 

වදය යහඹනහගහය ප්රතීතනඹ 

 

වඳුනහත් ප්රතීතනඹන්ට රක්විඹ යුතු 

ෛදය යහඹනහහය 311 ක් ඳළතිඹද, 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට අනුකරතහ 

තක්වේරු පිළිඵ ශ්රී රංහ ප්රතීතන 

භණ්ඩරඹ විිනන් ආඹතන 22 ක් ඳභණක් 

ප්රතීතනඹට රක්ය තිබුණි. ප්රතීතන 

වතිඹ රඵහවන තිබ ආඹතන 22 කින් 

ආඹතන 05 ක් නළත ප්රතීතන වති රඵහ 

ළනීවභන් ඉත් වී තිබුණි.  

 

ආර්ථික ගනොන විඹදම් 

 

ප්රතීතනඹන්ට අඹදුේකිරීභ හර්ඹක්භ කිරීභ 

වහ අනුකරතහ තක්වේරු පිළිඵ ශ්රී රංහ 

ප්රතීතන භණ්ඩරඹ විිනන් වඳුන්හ දී තිබු 

භහර් ත ඳරිණ ඳේධතිවේ වේහ 

කිරීවේ හසතු ලවඹන් 2011 ර්වේ ිනට 

2016 ර්ඹ  දක්හ රු.මිලිඹන 2.53 ක්  

වඳෞේලි ආඹතනඹක් වත වහ තිබුණි. 

වභභ භෘදුහංවේ ක්රිඹහහරීත්ඹ පිළිඵ 

2016 භහර්තු 31 දින වතොයතුරු වහ 

න්ි.වේදන තහක්ණ ි.වඹෝජිත 

ආඹතනවඹන් (ICTA) විභහ තිබ අතය  එභ 

ආඹතනඹ විිනන් එභ භෘදුහංඹ  ර්තභහන 

අලයතහඹන්ට වනොළරවඳන ඵ ප්රහල 

ය තිබුණි. ඒ අනු ිනදු ය තිබුුම විඹදභ 

අනහර්ථි වී තිබුණි.    

 

භහගරින් වහ න ප්රමිතිඹ ඳමක්හ 

රීමභ 

  

භහවරෝචිත ර්වේදී වඳෞේලි 

භහභක් විිනන් අසථහ 32 දී ආනඹනඹ 

යන රද ඇ.වඩොරර් 501,472 ක් ටිනහ 

භහරින් කිවරෝග්රෆේ 732,703 ක් වහ 

හේඳල් ඳරික්හ ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනඹ 

විිනන් ිනදුය තිබුණද, භහරින් වහ න ශ්රී 

රංහ ප්රමිති 1427:2011 හි 5.6 න්තිඹ 

ප්රහය ිනදු ශ යුතු ඵළය වරෝව පිළිඵ 

ඳරික්හ කිිනඳු අසථහ දි ශ්රී රංහ ප්රමිති 

ආඹතනඹ විිනන් ිනදුය වනොතිබුණි. 

 

න නිඳයුම්කරුන් ගනුගන් දාරය, 

තහක්ණ වහ ගශ වහඹ රඵහදීභ 

 

න ි.ඳළයුේරුන් වනුවන් මුරය, 

තහක්ණි වහ වශ ආධහය රඵහදීභ වහ 

න ි.ඳළයුේරුන් වතෝයහ ළනීභ වහ 

ළඩටවන් වදක් ශ්රී රංහ න 

ි.ඳළයුේරුන්වේ වොමිභ විිනන් 

ඳත්හ තිබුණි. ඉන් “Invent – 2015” 

ළඩටවන ඹටවත් ි.ඳළයුේරුන් 14 

වදවනකු ඇයීේ ය එක් ි.ඳළයුේරුකු 

ඳභණක් වතෝයහ වන තිබුුම අතය, න 

ි.ඳළයුේරුන් 07 වදවනකුට තහක්ණි 

වහ වශවඳොර වහඹ රඵහ දීභට සුදුසු ඵ 

ඇයීේ මිටු ි.ර්වේල ය තිබුණි. නමුත් 

එභ වහඹ රඵහදීභට  වොමිභ ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. “න ි.ඳළයුේ දිරිඹ - 2016” 

ළඩටවවනහි දී න ි.ඳළයුේරුන් 16 



ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j | jd¾Isl jd¾;dj - 2016 273 

 

වදවනකු වත මරය තහක්ණි වහ හණිජ් 

වහඹ රඵහදීභට ඇයීේ මිටු ි.ර්වේ 

ය තිබුණත්, භහවරෝචිත ර්ඹ අන් 

න විටත් එඹ ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

න නිඳළයුම් ක පිහිටුවීභ වහ 

ම්භන්ත්රණ ඳළළත්වීභ  

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශදී ඳහල්, විලස 

විදයහර, හර්මි විදයහර, ණිජ් ක්වේත්රඹ 

වහ ඳර්වේණ ආඹතන තුශ න ි.ඳළයුේ 

 පිහිටුවීභ වහ න ි.ඳළයුේ පිළිඵ 

දළනුත් කිරීවේ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

වහ ශ්රී රංහ න ි.ඳයුේරුන්වේ 

වොමිභ විිනන් රු.මිලිඹන 1.12 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. නමුත් භහවරෝචිත ර්වේදී 

කිිනදු ි.ර්භහණහත්භ ඹක් එභ අංලර 

පිහිටුහ වනොතිබුණි. තද, 2016 ර්ඹට 

වඳය පිහිටුහ තිබු න ි.ඳළයුේ  163 ක් 

අතරින්  136 ක් ඳහල්ර ථහපිත  

විඹ. එවේ වුද, ඳහල් අංලඹට හවප්ත ක් 

හර්මි විදයහර වහ විලස විදයහර ිනසුන්වේ 

ි.ර්භහණහත්භ වළකිඹහ වහ න ි.ඳළයුේ 

හණිජ්යණ කිරීවේ වළකිඹහ ඉවශ 

භට්ටභ ඳළතිඹද එභ අංලර එක් ඹක් 

ඳභණක් සථහපිත ය තිබුණි. 

න නිඳළයුම් ශ්රී රංකහගේ වහ 

විගේලඹන්හි හජජකයණඹ රීරිභ 

න ි.ඳළයුේරුන්වේ, න ි.ඳළයුේ ශ්රී 

රංහවේ වහ විවේලඹන්හි හණිජ්යණඹ 

කිරීභ වහ උඳහය කිරීභ ශ්රී රංහ න 

ි.ඳයුේරුන්වේ වොමිවේ හර්ඹඹක් 

වුද, භහවරෝචිත ර්වේදී හණිජ්යණඹ 

වහ න ි.ඳළයුේ 04 ක් වහ ඳභණක් 

එභ වඹ රඵහදී තිබුණි. 

වක් නිඳළයුම් ප්රදර්ලනඹ 2016 

ශ්රී රංහ න ි.ඳළයුේරුන්වේ වොමිභ 

විිනන් ක්රිඹහත්භ ශ  “වක් ි.භළවුභ 

ප්රදර්ලනඹ 2016” ළඩටවන වහ විෘත, 

විලස විදයහර, ඳහල් ව හණිජ් 

අංලඹන්වන් ඉදිරිඳත් වු ි.භළවුේ ංයහ 

2014 ර්ඹට හවප්ත ක් 2015 ර්වේදී 

ිනඹඹට 41 කින් ළඩි වී තිබුණි. නමුත් 2015 

ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී  එඹ 

ිනඹඹට 4 කින් අඩු වී තිබුණි. එවවත් 2016 

ර්වේදී වභභ ළඩටවන වහ වු විඹදභ 

2015 ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 25 කින් 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. තද ඳහල් අංලඹ වළය 

අි.කුත් ිනඹලුභ අංලලින් ඉදිරිඳත් වු 

ි.භළවුේ ප්රභහණඹ අඩු වී තිබුණි.   

ඳර්ගේණ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීමභ 

  

ජ්හති ඳර්වේණ බහ විිනන් 2012 

ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ රු.මිලිඹන 

303.08 ක් ටිනහ ඳර්වේණ යහඳෘති 82 ක් 

අන් ය තිබුණි. ඒ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් ි.රීක්ණ යනු රළව..  

 ඳර්වේණ යහඳෘති 41 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 127.08 ක් ළඹ ය තිබුණද,  

එභ ඳර්වේණලින් කිිනදු වේශීඹ වවෝ 

විවේශීඹ ප්රහලනඹක් ඳරය 

වනොතිබුණි. 

 ඳර්වේණ යහඳෘති 51 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 160.18 ක් ළඹ තිබුණද, 

බහණ්ඩඹක් වවෝ වේඹක් ි.ර්භහණඹ 

ය තිබු යහඳෘති 31කින් යහඳෘති 02 ක් 

වහ ඳභණක් ජ්හති ඳර්වේණ බහ 

විිනන් වප්ත ටන්ට් ඵරඳත්ර රඵහ දී තිබුණි. 

 ජ්හති ඳර්වේණ බහ විිනන් 

ඳර්වේණ යහඳෘති වහ ප්රතිඳහදන 

රඵහදීවේදී ඳර්වේණඹ ආයේබ යන 

අසථහවේදීභ ර් 03  

හරඳරිච්වේදඹට අදහශ ේපර්ණ 

ප්රතිඳහදනඹභ ඒ ඒ යහඳෘති ඹටවත් වු 

ජ්ංභ ිණුමභට ඵළය ය තිබුණි. ඒ 

අනු මුරය අලයතහඹ වඳුනහ 

වනොවන එය මුදල් රඵහදී තිබුණි. 

වේ ි.හ 2011 ර්වේ ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

ආයේබ යන රද ඳර්වේණ 

යහඳෘතිලින් යඳෘති 138 ට අදහශ 
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රු.මිලිඹන 504.13 ක් එවේ ජ්ංභ 

ිණුමේරට මුදල් තළන්ඳත් ය තිබුණි. 

වේ ි.හ එභ මුදල්ලින් ජ්ංභ 

ිණුමේර වු වලේ 2016 වදළේඵර් 31 

දින න විට කිිනදු ප්රතිරහබඹක් වනොරඵහ 

ි.සහර්ඹ යහ තිබුණි.  

 

ඳර්ගේණ යහඳෘති වහ තහක්ණ 

ඳළළරුම් රඵහදීභ 

 

2014 – 2016 හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 111.29 ක් ව 

ඳර්වේණ යහඳෘති 64 ක් අන් ය 

තිබුණි. එභ යහඳෘති  64 හි අහන ප්රතිපර 

වර වේශිඹ වහ විවේශිඹ විදයහත්භ 

ප්රහලන පර කිරීභ, ඳලසනහත් දර්ලනඳති, 

දර්ලනශරි උඳහධි වහ වඹොදහ ළනීභ වහ 

ජ්නහධිඳති ේභහන වහ ි.ර්වේල වීභ ඹන 

අයමුුම ඉටුවී තිබුණි. නමුත්  ජ්හති විදයහ 

ඳදනභ විිනන් එභ යහඳෘති 64 කින් කිිනදු 

යහඳෘතිඹක් වහ තහෂණ ඳළරුේ 

(හණිජ්යණඹ කිරීභ වහ ළඩිදියුුම 

කිරීභ) රඵහ දීභ වවෝ කිිනදු යහඳෘතිඹක් 

වහ වප්ත ටන්ට් රඵහ ළනීභද ිනදු ය 

වනොතිබුණි. 

 

හර්ෂික ඳර්ගේණ ම්භහන හිමිකය 

ගනොගළනීභ  

 

ජ්හති විදයහ ඳදනභ විිනන් 2015 ර්වේ 

ි.භ යන රද රු.මිලිඹන 27.53 ක් ටිනහ 

ඳර්වේණ යහඳෘති 21 ක් අතරින් එභ 

ඳර්වේණ යහඳෘතිඹක්ත් 2016 ර්වේදී 

හර්ෂි ඳර්වේණ ේභහන හිමිය ළනීභ 

වහ සුදුසුේ රඵහවන  වනොතිබුණි. 
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න්නිගේදනඹ 
 

ඩිජිටල් ර්භහන්තඹ වහ ඒ ආශ්රිත වේහ 

ශහය ළනීවේ වළකිඹහ ළඩිදියුුම කිරීභ 

භිණන්, ඩිජිටල් වේහ වහ ි.සඳහදන ජ්නප්රිඹ 

යවීභ භිණන් වහ ජ්නතහවේ ඩිජිටල්  

හක්යතහඹ ඉවශ නළංවීභ භිණන් ඩිජිටල් 

ඵරහත්භ ජ්හතිඹක් වොඩනළගීභ වභභ 

ක්වේත්ර වේ අයමුණ වි තිබුණි. එභ අයමුණ 

හහත් ය ළි.භ වහ විදුලි ංවේල වහ 

ඩිජිටල් ඹටිතර ඳවසුේ අභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටවත්  යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතන 03 

ක් සථහපිත ය තිබුණි. එභ ආඹතනලින් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු 

තිබුණි.  

 විදුලි ංවේල වහ ඩිජිටල් ඹටිතර 

ඳවසුේ විඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන්  වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 නවීන තහක්ණඹ වඹොදහ ි.මින් ළභට 

විදුලි ංවේල  ඳවසුේ  රඵහදීභට 

අලය පිඹය ළනීභ     

 යහජ්ය අංලවේ වේහ ළඳයීවේ 

පරදහිනතහඹ වහ හර්ඹක්භතහඹ 

ඉවශ නළංවීභ වහ උචිත වතොයතුරු 

තහක්ණ විදුේ වඹොදහ ළනීභට වඹ 

විභ. 

 ඳරිණ හක්යතහ ඉවශ නළංවීවේ 

ළඩටවන්  ක්රිඹහත්භ  කිරිභ. 

 වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන තහක්ණඹ 

බහවිතහ කිරිභ දිරි ළන්විභ වහ 

ක්රවභෝඳහඹන් ළසීභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරිභ 

පිළිඵ ිනදු ශ ි.ඹළදි විණන 

ඳරීක්ණරදි අනහයණඹ වු විණන 

ි.රික්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත. 

සථහය දුයකථන ගේහ ග්රහවක ංියහ  

ශ්රි රංහවේ සථහය දුයථන වේහ ග්රහව 

ංයහ 2011 ර්වේ මිලිඹන 3.6  ිනට 

2016 ර්ඹ න විට මිලිඹන  2.55 ක් දක්හ 

ිනඹඹට 29 ක් අඩු වී තිබුුම අතය ඳසුිණඹ 

ය 10  හරඹ තුර ජ්ංභ දුයථන 

අංලවේ ංයුක්ත හර්ෂි ර්ධනඹක් 

වඳන්නුේ යමින් 2005 ර්වේ මිලිඹන 

3.36 ක් ව ජ්ංභ දුයථන ග්රහව ංයහ 

2016 ර්වේදී මිලිඹන 26.23 දක්හ ිනඹඹට 

680 කින්  ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

වභහිදී දුයථන කනත්ඹ පුේරඹන් 100 

ට 123.7 දක්හ ර්ධනඹ වී තිබුණද ක්රීඹ 

ග්රහව අනනයතහ වභොඩියුල් ඳත් (sim 

cards) ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක් ති. වහ 

එභ පුේරඹකු විිනන් බහවිතහ යන 

ඵළවින් වභභ ංයහලින් තය තත්ත්ඹ 

පිළිඹිබු වී වනොතිබුණි. විසතය රඳටවන 

..... හි දළක්වේ. 

අන්තර්ජහර ග්රහවක ංියහ  

සථහය අන්තර්ජ්හර ග්රහව ංයහ 2015 

ර්වේ 682,512  ිනට 2016 ර්වේදී  

929,089 ක් දක්හ ිනඹඹට 36 කින්ද,  ජ්ංභ 

දුයථන අන්තර්ජ්හර ග්රහව ංයහ 2015 

ර්වේ 3,408,408  ිනට 2016 ර්වේදී  

3,991,465 ක් දක්හ ිනඹඹට  17 කින්ද 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. විසතය රඳටවන 29 හි 

දළක්වේ. 
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රඳටවන 29 : සථහය දුයථන, ජ්ංභ දුයථන වහ අන්තර්ජ්හර ග්රහව ංයහ 
මුරහශ්රඹ :- ................................................................................................... .....

යහජය භහගභ අත්කය ගගන ඇති 

ගශගඳොශ ගකොට 

විදුලි ංවේල ර්භහන්තඹ තුශ සථහය 

දුයථන මුළු ග්රහව ංයහ 2016 ර්වේදී 

2,550,432 ක් වී තිබුණත්, එභ සීභහ 

ඉක්භහ ජ්ංභ දුයථන ග්රහව ංයහ 

26,227,631 ක් වී තිබුණි. අන්තර් ජ්හර ග්රව 

ංයහ සථහය දුයථන භහර්වඹන් 

929,089 ක් වී තිබුණත් එභ ප්රභහණඹ 

ඉක්භහ ජ්ංභ දුයථන බහවිතවඹන් 

අන්තර්ජ්හර ඳවසුේ රඵහ න්නහ ග්රහව 

ංයහ 3,991,465 ක් වී තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 30 හි දළක්වේ.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

විදුලි ංවේල ර්භහන්තඹ තුශ ශ්රි රංහ 

වටලිවොේ ව වභොබිවටල් භහේ විිනන් 

මුළු විදුලි ංවේල ර්භහන්ත වේ  වශඳර 

වොට ේඵන්ධවඹන් 2016 වදළේඵර් 31 

දිනට දුයථන, අන්තර්ජ්හර, ග්රහව 

ංයහත්භ දත්ත  ඳවත වන් 

රඳටවන 31 හි දළක්වේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 31 - ශ්රී රංහ වටලිවොේ වහ වභොබිවටල් 

අත්ඳත් ය වන ඇති වවශවඳොශ   වොට 

 

 

 

 

 

 

 

 රඳටවන - 30 - විදුලි ංවේල ර්භහන්තවේ ථහය වහ 

ජ්ංභ දුයථන බහවිතඹ 
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දුයථන තහ හරඹ රහ ඵළීයවේදී  

2015 ර්ඹ දක්හ ක්රභවඹන් ර්ධනඹ ව 

වේශිඹ තහ හරඹ 2016 ර්වේදී මිි.ත්තු 

64,206,794 කින් එනේ ිනඹඹට 8 කින් අඩුවී 

තිබුණි. 2012 ර්වේ මිි.ත්තු 

2,023,274,456 ක් ව ජ්හතයන්තය තහ 

හරඹ 2016 ර්වේ දී 1,083,162,251 

දක්හ ිනඹඹට 46 කින් අඩුවී තිබුණි. සභහර්ට් 

වෂෝන් (smart phone) බහවිතවේ ව ඕර් ද 

වටොප්ත  (Over – the – top ) වභොඵිනල් 

ඇප්ත ලිවක්න් බහවිතඹ ව යජ්වේ ඵදු 

ප්රතිඳත්තිවේ ව වනසවීේ  වේ වහ ඵරඳහ 

තිබුණි. 

ඳහල් ඳරිගණක විදයහගහය යහඳෘතිඹ 

2016 ර්වේ, අදිඹය 1 ඹටවත් දළනට 

ඳරිණ විදයහහය ඳතින ඳහල් 45 ක් 

වහ ඳරිණ වහ උඳහං ළඳයීභ ව 

අදිඹය 2 ඹටවත් න ඳරිණ විදයහහය වහ 

න වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන තහක්ණ 

භධයසථහන පිහිටුවීභ ළරසුේ ය තිබුණි. ඒ 

වහ රු. මිලිඹන 250  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

අදිඹය 1 ඹටවත් ඳරිණ විදයහහය 38 ක් 

වහ ඳභණක් ඳරිණ වහ උඳහං රඵහදී 

තිබුණ අතය ඳහල් 06 ක් වහ උඳහං 

කිහිඳඹක් රඵහ දී තිබුණි. අදිඹය 2 ඹටවත් 

න ඳරිණ විදයහහය 59 ක් පිහිටුහ 

තිබුණි. ඒ වහ රු.මිලිඹන 146.37 ක් ළඹ 

වී තිබුණි. ඒ අනු රු.මිලිඹන 103.63  

ප්රතිඳහදන අවප්ත ක්ෂිත හර්ඹ වහ 

උඳවඹෝජ්නඹ ය වනොතිබුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් ි.රීක්ණඹන් 

අනහයණඹ විඹ.  

 2016 ර්වේදී අදිඹය II ඹටවත් න 

ඳරිණ විදයහහය වහ න වතොයතුරු 

වහ න්ි.වේදන තහක්ණ භධයසථහන 

සථහපිත කිරීභට ඵරහවඳොවයොත්තු ව 

ප්රභහණඹ ණනඹ ය ළරළසුේ 

පිළිවඹර ය වනොතිබුණි.  

 

 2016 ර්වේදී සථහපිත ශ ඳරිණ 

විදයහහය 59 කින් 30 ක් ඵදුල්ර 

දිසත්රික්ඹ රඵහ දී තිබීභ ි.හ ේඳත් 

වඵදහදීවේ විභතහඹක් ඳළළතුණි. 

 

 ඵදුල්ර දිසත්රික්වේ ඳහල් ඳරිණ 

අළුත්ළඩිඹහ කිරීවේ ළඩටවන වහ 

ඵ/බහයති භවහ විදයහරඹට වහ ඵ/උදඹයහජ් 

භවහ විදයහරඹට රු.200,000 ක් ඵළිණන් 

රු.400,000 ක් රඵහ දී තිබුණත්, එභ 

ඳරිණ ේඵන්ධවඹන් කිිනදු 

අළුත්ළඩිඹහ කිරීභක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 

 

 සථහපිත යන රද ඳරිණ විදයහහය 

වහ 2016 ර්වේදී ගුරුරුන් 500 ක් 

පුහුුම කිරීභට වඹෝජිත තිබුුම නමුත් 

ගුරුරුන් 432 ක් ඳභණක් පුහුුම ය 

තිබුණි. 

දිසත්රික් ගතොයතුරු තහක්ණ 

භධයසථහන 

දිසත්රික් වතොයතුරු තහක්ණ භධයසථහන 

ඉදිකිරීවේ යහඳෘතිඹ 2014 ර්වේ ආයේබ 

ය තිබුුම අතය, එභිණන් දිිනන පුයහ 

දිසත්රික් වතොයතුරු භධයසථහන 25 ක් 

ඉදිකිරීභට ළරසුේ ය තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධවඹන් අනහයණඹ වු අඩුඳහඩු ඳවත 

වන් වේ.  

 2016 ර්වේ ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු 

ඳරිණ තහක්ණ භධයසථහන 06 ක් 

සථහපිත කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණද, 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන නවිට ඉන් 

කිිනදු වතොයතුරු භධයසථහනඹක් සථහපිත 

ය වනොතිබුණි.  

 2014 ර්වේ ිනට අවිච්වේද ඳළති 

අේඳහය, ළුතය, පුත්තරභ, හල්ර, 

භහතවල්, ෆල්ර, වුි.ඹහ වහ ඵදුල්ර 

ඹන සථහනර දිසත්රික් වතොයතුරු 

තහක්ණ භධයසථහන 08 ක් සථහපිත 

කිරීභට භහවරෝචිත ර්වේදී ඳරිණ 
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වහ අවනකුත් උඳයණ රඵහ දී තිබුණි. 

විඹදභ රු.මිලිඹන 19.02 ක් විඹ. එවේ 

වුද, ෆල්ර, හල්ර, ඵදුල්ර වහ 

භහතවල් ඹන දිසත්රික් වතොයතුරු 

තහක්ණ භධයසථහන ක්රිඹහහරී 

තත්ත්වේ වනොඳළතිණි.  

 ේි.ඹහ, අේඳහය, පුත්තරභ වහ ළුතය 

වතොයතුරු භධයසථහනර ප්රතිඹ හර්තහ 

වී වනොතිබුුම අතය යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ යවීභ වහ දිසත්රික් 

වල්ේරුන්ට අවඵෝධඹක්ද රඵහදී 

වනොතිබුණි.      

ගතොයතුරු තහක්ණ උදයහන පිහිටුවීභ 

ප්රහවේශීඹ ජ්නතහවේ වතොයතුරු තහක්ණ 

දළනුභ දියුුම කිරීවේ අයමුණ ඇති ඹහඳනඹ 

වහ භන්නහයභ පිහිටුහ ඇති වතොයතුරු 

තහක්ණ උදයහන වහ හර්ෂි 

පුනයහර්තන වහ ප්රහේධන විඹදේ අදහශ 

දිසත්රික් වල්ේ හර්ඹහර භිණන් 

අභහතයහංලඹ විිනන් ිනදු ය තිබුණි.   

ඹහඳනඹ ගතොයතුරු තහක්ණ උදයහනඹ 

2013 ර්වේ ිනට 2016 වදළේඵර් 31 දින 

දක්හ වභභ තහක්ණ උදයහනඹ වහ රු. 

මිලිඹන 27.98 ක් ළඹය,  ඳරිණ 

පුහුුම 525 වදවනකුට ඳභණක් රඵහදී 

තිබුණි.  වභභ හරඹ තුශ රද ආදහඹභ රු. 

953,489 ක්  වී තිබුණත්, විඹදභට හවප්ත ක් 

ආදහඹභ ිනඹඹට 3.4 ක් වී තිබුණි. 2016 

ර්ඹ තුශදී ඳහධභහරහ 13 ක් ඳළළත්වීභටත් 

වහ එිනන් ිනසුන් 245 ක් පුහුුම කිරීභටත් 

අවප්ත ක්හ ය තිබුණි. එවවත් ඳහධභහරහ 

වදට ඳභණක් ිනසුන් 81 ක් වබහිණ වී 

තිබුණි.  

භන්නහයභ ගතොයතුරු තහක්ණ 

උදයහනඹ 

2013 ර්වේ ිනට 2016 වදළේඵර් 31 දින 

දක්හ වභභ තහක්ණ උදයහනඹ වහ රු. 

මිලිඹන 17.7 ක් ළඹය තිබුණ අතය 

ඳරිණ පුහුුම 868 වදවනකුට රඵහ දී 

තිබුණි. එභ හරඹ තුශ රු.මිලිඹන 3.13  

ආදහඹභක් රඵහවන තිබුණද, එඹ විඹදභට 

හවප්ත ක් ිනඹඹට 17.67 ක් වී තිබුණි.  

ශ්රි රංකහ ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන 

තහක්ණ නිගඹ ජිතහඹතනඹ 

 

ශ්රි රංහ වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන 

තහක්ණ ි.වඹෝජිතහඹතනඹ ශ්රි රංහ යජ්ඹට 

පර්ණ ලවඹන් අඹත් භහභක් වර ර් 

05  හරඹක් වහ 2003 අං 27 දයන  

වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන තහක්ණ ඳනත 

ඹටවත් 2003 භළින 18 දින සථහපිත ය 

තිබුණි. 2003  ජලි 16 දින ආඹතනවේ මරය 

වහ ඳරිඳහරනභඹ ටයුතු ේඵන්ධවඹන් 

අභහතය භණ්ඩරඹ තීයණඹක් වන තිබුුම 

අතය එභඟින් භහභට පර්ණ 

සහධීනත්ඹක් රඵහදී තිබුණි. ර් 05  

හරඹ ි.භහවීවභන් ඳසු ආඹතනවේ ටයුතු 

අණ්ඩ ඳත්හ වනඹහභට 2008 අං 

33 දයන වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන 

තහක්ණ (ංවලෝධන) ඳනත ක්රිඹහත්භ 

ය තිබුණ ද, උක්ත  තීයණඹ ංවලෝධනඹ 

ය වනොතිබුණි.    

මුල් හරඹ තුර  “ඊ ශ්රී රංහ යහඳෘතිඹ”, 

වරෝ ඵළංකු, වොරිඹහනු EXIM ඵළංකු 

ව අි.කුත් ංර්ධන වහඹ ආඹතන 

කිහිඳඹක් භිණන් අයමුදල් ළඳයීවභන් 

ක්රිඹහත්භ වුද, ර්තභහනවේදී 

ේපර්ණවඹන්භ යජ්වේ අයමුදල් භත 

ක්රිඹහත්භ වේ. එවේ වුද,  ශ්රි රංහ 

වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන තහක්ණ 

ි.වඹෝජිතහඹතනඹ 2003 අභහතය භණ්ඩර 

තීයණ ඳරිදි  ර්තභහනඹ දක්හභ පර්ණ 

සහධිනත්ඹකින් ටයුතු යන අතය 

යජ්වේ නීති, රීති වහ වයගුරහින අනුභනඹ 

ය වනොතිබුණි. 
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ශ්රි රංහ වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන 

තහක්ණ ි.වඹෝජිතහඹතනවේ  ඳරිඳහලිත 

භහේ වදකි. Computer Emergency 

Response team භහභ Cyber Security 

වහ 2005 භළින 19 දිනළති අධයක් 

භණ්ඩර තීයණඹක් අනු 2005 අවෝසතු 15 

දින පිහිටුහ තිබුණි. Lanka Government 

information infrastructure භහභ  2011 

ජුි. 16 දිනළති අධයක් භණ්ඩර තීයණඹක් 

අනු රංහ යහජ්ය ජ්හරඹ ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

අයමුණින් 2011 ජලි 18 දින පිහිටුහ තිබුණි. 

ආඹතනවේ අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹක් වහ 

අනුභත ඵහ ළනීවේ ඳරිඳහටිඹක් 

වනොතිබුණි. ඳරිඳහරනඹ වහ මරය අංලවේ 

ි.රධහරීන් ඇතුළු ආඹතනවේ ිනඹළුභ 

ි.රධහරීන්, උඳවේලරුන් වහ වේඹන්  

වොන්ත්රහත් ඳදනමින් ඵහ වන තිබුණි. 

2016 වදළේඵර් 31  දින න විට වභවේ  

ඵහවන තිබ ංයහ  187 ක් විඹ. 

ි.වඹෝජිතහඹතනඹ 2003 ජුි. 02 දිනළති අං 

පීඊඩී 12 දයන යහජ්ය යහඳහය නක්රවල්වේ 

විධිවිධහන කිිනක් අනුභනඹ ය 

වනොතිබුණි. 

2003 අං 27 දයන වතොයතුරු වහ 

න්ි.වේදන තහක්ණ ඳනත වහ 2008 අං 

33 දයන ංවලෝධන ඳනතට අනු පිහිටුවිඹ 

යුතු අන්තර් අභහතයහංල මිටු ර් 12 ට 

ඳසු 2015 ඔක්වතෝඵර් 16 දින පිහිටුහ 

තිබුණි. ඒ අනු ශ්රි රංහ වතොයතුරු වහ 

න්ි.වේදන තහක්ණ ි.වඹෝජිතහඹතනඹ 

ර් 12  අන්තර් අභහතයහංල මිටුවේ 

අධීක්ණඹට බහජ්නඹ ය වනොතිබුණි. 

යහඳෘති කහර්ඹහධනඹ 

 

2016 ර්වේදී යහඳෘතීන් 65 ක් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුුම අතය ඒ අතරින් 

යහඳෘති 55 ක් වහ ජ්හති ළරළසුේ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ අනුභළතිඹ හිමි වී තිබුණි. 

වභභ ි.වඹෝජිතහඹතනඹ වහ හර්ෂි 

අඹළඹ ඇසතවේන්තුවන් ප්රතිඳහදන රහ 

වනොතිබුණි. ඳරිපය ඇසතවේන්තු 

වන්කිරීේ භඟින් රු. මිලිඹන 963  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය එිනන් රු. 

මිලිඹන 651 ක් අභහතයහංලඹ භඟින් රඵහ දී 

තිබුණි. 

ි.වඹෝජිතහඹතනඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ ශ 

යහඳෘතිඹන්හි වබෞති හර්ඹහධනඹ ඉතහ 

ඳවශ භට්ටභ ඳළති අතය  “ ඊ - සබ්රභහි. 

“ වවොභ ජ්හති ඉවරක්වරොි. 

අන්නර්තඹ වහ න ේභහන උවශර 

ඳභණක් ඳත්හ තිබුණි. 

ඉතිරි යහඳෘති 54 කින්  යහඳෘති 20 ක් 

ිනඹඹට 0  ිනට ිනඹඹට 30 ක් අතය 

ප්රභහණඹක්ද,  යහඳෘති 27 ක් ිනඹඹට 31  

ිනට ිනඹඹට 60 ක් දක්හ ප්රභහණඹක්ද,  

යහඳෘති 7 ක් ිනඹඹට 61  ිනට ිනඹඹට 96 

ක් දක්හ ප්රභහණඹද හර්ඹහධනඹන් 

අත්ය වන තිබුණි. වේ වහ යහඳෘති 

ආයේබ කිරීවේදී ිනදුව  ප්රභහදවීේ,  ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිවේ ප්රභහද වීේ, යහඳෘති වහ 

ේඵන්ධ අවනකුත් ආඹතනර  

එඟතහඹ රඵහළනීභ ප්රභහදවීේ,  

යහඳෘතින්හි විඹ ඳථඹ වනස කිරීේ, 

රංහ යහජ්ය ජ්හරඹ (LGN) යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ  ප්රභහද වීභ විවලේවඹන් 

වවේතු වී තිබුණි. ඊට අභතය අක් මුදල් රඵහ 

ළනීවේ ප්රභහදඹන්ද වේ වහ ඵරඳහ තිබුුම 

ඵ ආඹතනවේ අදව විඹ. 

ණළනර යහඳෘතිඹ 

 

ග්රහමිඹ ජ්නතහ, වතොයතුරු වහ න්ි.වේදන 

තහක්ණඹ ආශ්රිත වේහන් වහ වඹොමු 

කිරීභ ර්ධනඹ කිරීභ වභභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ ප්රධහන අයමුණ වී තිබුණි. 

එවේ  වුද, 2014 වදළේඵර් 31 දින න විට 

සථහපිත ය තිබ ණළනර භධයසථහන 

1,005 කින් භධයසථහන 336 ක් 

ේපර්ණවඹන්භ හදභහ තිබුණි. 
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උස අධයහඳනඹ 
 
උස අධයහඳන ප්රවේල අසථහ ළඩිකිරිභ, 

ගුණහත්භ ංර්ධනඹක් ව අන්තර් 

ජ්හති  භට්ටවේ විලසවිදයහර වහ ඳලසනහත් 

උඳහධි ආඹතන  බිහිකිරීභ තුළින්  දළනුේ 

ඳහද ආර්ථිඹක් යහ ශහවීභට වළකින 

ඳරිදි පුළුල් අධයහඳන අසථහන් තවවුරු  

ය ළනීභ වභභ ක්වේත්රවේ අයමුණ වි 

තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු ය ළනීභ වහ 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹ 

වහ ඒ ඹටවත් එක් වදඳහර්තවේන්තුක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතන 40 කින් 

භන්විත ආඹතන විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 

 උස අධයහඳන විඹඹන්ට වහ එහි 

යසථහපිත ආඹතනඹන්හි විඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ. 

 විලසවිදයහර වහ  අවනකුත් උස 

අධයහඳන ආඹතනරට අදහශ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

භඟ ඒහඵේධ ජ්හති ප්රතිඳත්ති 

ඳදනේ යත් ංර්ධන ටයුතු 

ේඵන්ධීයණඹ කිරිභ. 

අභහතයහංලඹ වහ අවනකුත් ආඹතන විිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

පිළිඵ ිනදු යන රද විණනවේදී  

අනහයණඹ ව විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 

 

 

විගේලහධහය යහඳෘතිර 

කහර්ඹහධනඹ 

ආසිඹහගේ ගත යහගත් යටල්හි ජර 

කශභනහකයණඹ ව කහරුවජක 

විඳර්ඹහරට අනුර්තනඹවීභ 

පිළිඵ ආඹතනඹන්හි ධහරිතහ 

ර්ධනඹ පිළිඵ යහඳෘතිඹ 

 
ඉවත වන් යහඳෘතිඹ (WASO- ASIA) 

වනුවන් 2015 වහ 2016 ර්ර 

පිළිවළින් රු.මිලිඹන 20.6 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 25 ක්ද ලවඹන් ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. 2016 ර්වේදී එභ ප්රතිඳහදනලින් 

කිිනදු උඳවඹෝජ්නඹක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විට එභ 

යහඳෘතිවේ වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 52 ක් 

ඳභණක් වී තිබුණි. 

 

රුහුණු විලසවිදයහරගේ කරහගහයඹ 

ඉදිරීමගම් යහඳෘතිඹ 

ඉවත වන් යහඳෘතිඹ වනුවන් 2015 

ව 2016 ර්ර පිළිවළින් රු.මිලිඹන 

306 ක් වහ රු.මිලිඹන 180 ක්ද ලවඹන් 

ප්රතිඳහදන රහ තිබුුම අතය, එභ යහඳෘතිඹ 

2017 වනොළේඵර් 06 දින න විට ි.භ ශ 

යුතු තිබුණි. භහවරෝචිත ර් අහන 

නවිට යහඳෘතිවේ වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 

30 ක් ඳභණක් වී තිබුණි. 

21 න සිඹ වහ ව උස 

අධයහඳන  යහඳෘතිඹ 

වභභ යහඳෘතිවේ හර්ඹහධනඹ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් අඩුඳහඩු 

අනහයණඹ විඹ. 
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 වභභ යහඳෘතිඹ ඹටවත් වදහිර ශ්රී 

රංහ උස තහක්ණ අධයහඳන 

ආඹතනවේ ගුණහත්භ ංර්ධන වහ 

නහඹත් භධයසථහන වොඩනළිණල්වල් 

ඉදිකිරීේ ටයුතු වහ රු .මිලිඹන 80  

 ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි.  එභ 

යහඳෘතිඹ 2015 ර්වේදී ආයේබ ය 

තිබුුම අතය 2016 භළින භහඹ න විට 

අන් ශ යුතු තිබුණි. නමුත් 2016 

ජුි. 30 දින න විට එභ යහඳෘතිවේ 

ඉදිකිරිේර වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 60 

 ප්රභහණඹක් වී තිබුණි. ි.ඹමිත දිනඹට 

යහඳෘතිඹ ේපර්ණ වනොකිරීභ ි.හ ඒ 

වහ රහ තිබුුම රු.මිලිඹන 19  

ප්රතිඳහදන බහණ්ඩහහයඹ වත ආඳසු 

ඹහ තිබුණි.  

 

 21 න ිනඹ වහ ව උස අධයහඳන  

යහඳෘතිඹ ඹටවත් ජ්හති විලසවිදයහර 

13  ව උස තහක්ණ අධයහඳන 

ආඹතනඹන්හි අධයඹන වහ අනධයඹන 

හර්ඹ භණ්ඩර ි.රධහරීන් 240 වදවනකු 

වහ දර්ලනඳති ඳලසනහත් උඳහධි 

ඳහධභහරහ වළදෆරීභ වහ රු.මිලිඹන 367 

 ප්රදහන රඵහ දී තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

අන් න විට ප්රතිරහබ්රූන් 30 වදවනකු 

විිනන් උඳහධි ඳහධභහරහ ේපර්ණ ය 

වනොතිබුණි.   

 

 යහඳෘතිඹ ඹටවත් ඵයමු 

විලසවිදයහරවේ යවහරි විදයහ පීධඹට 

අදහශ පිටත පුහුුම ඒඹ පිහිටුවීභ 

වහ  2016 භහර්තු 29 දින රු.මිලිඹන 

2.4 ක් ටිනහ ක්රීඩහ උඳයණ, ආයක්ෂිත 

හිස ළසුේ වහ පුහුුම උඳයණ මිරදී 

වන තිබුණි. එභ ඳරිශ්රඹ පිහිටුවීභ වහ 

අලය ඉඩඩ වන්ය වනොළනීභ වහ 

අදහශ ළරළසුේ පිළිවඹර ය වනොතිබීභ 

ි.හ 2017 අවප්රේල් භහඹ න විටත් එභ 

බහණ්ඩ වහ උඳයණ අනහයක්ෂිත 

ඳළළතුණි. 

විලසවිදයහර සිසු සිසුවිඹන් වහ 

ගන්හසිකහගහය 60 ක් ඉදිරීමගම් 

කඩිනම් යහඳෘතිඹ 

2015 හර්ෂි ක්රිඹහහරී ළරළසභ අනු 

ශිය වන්හිනහහය ඳවසුේ ළඩිදියුුම 

කිරීවේ අයමුණින් යහජ්ය විලසවිදයහර 

ඳේධතිඹට වන්හින ශියඹන් ංයහ 

12,000 කින් ළඩි කිරීභ වහ එක් 

වන්හිනහහයඹක් වනුවන් රු.මිලිඹන 

220  හභහනය විඹදේ ඇසතවේන්තු ය 

විලසවිදයහර තුශ වන්හිනහහය 60 ක් 

ඉදිකිරීවේ යහඳෘතිඹ උස අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ විිනන් 2013 ර්වේදී ආයේබ 

ය තිබුණි. ඒ ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද 

විණනවේදී අනහයණඹ වු අඩුඳහඩු 

ේපින්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 එහි ඳශමු අදිඹය ඹටවත් වන්හිනහහය 

30  ළඩ අන් ය තිබ අතය , 2013 

ජලි 26 දිනළති අභහතය භණ්ඩර තීයණඹ 

අනු ඉතිරි වන්හිනහහය 30 හි ළඩ 

ටයුතු 2015 වදළේඵර් 31 දින න විට 

අන් ශ යුතු තිබුණි. 2016 ර්ඹ 

අහන න විට වන්හිනහහය 15  

ඉදිකිරීේ ටයුතුර වබෞති ප්රතිඹ 

ිනඹඹට 50  ිනට ිනඹඹට 95 ක් අතය 

ඳයහඹ ඳළතුණි. ඒ න විට 

වන්හිනහහය 45  ඉදිකිරීේ ටයුතු 

අන් ය තිබුණද, ිනසු ඳරිවයණඹට 

බහය වනොදුන් වන්හිනහහය ංයහ 

11 ක් වී තිබුණි. 

 

 වන්හිනහහය ඉදිකිරීවේ වොන්ත්රහත් 

ිණවිසුේ ප්රහය විලසවිදයහර වත අදහශ 

වොඩනළිණල්ර ඳයහ දීවභන් අනතුරු 

ර්ඹක් ඇතුශත ඉදිකිරීේර වදෝඹන් 

එභ වොඩනළිණලි ඳරිවයණඹ කිරී වභන්  

වඳුනහවන  එභ වදෝඹන් 

වොන්ත්රහත්රුට දළන්වීවභන් අනතුරු 

අදහශ ි.ළයදි කිරීේ යළනීභට 

වළකිඹහ තිබුණද ිනසු අිනතිඹට බහය 

වනොදුන් වන්හිනහහය 11 ක් 
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ේඵන්ධ ඉදිකිරීේ වදෝ වඳුනහ 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

වොඩනළිණලි ඉදිකිරීේ ටයුතුරට 

ඳරිබහහිය ීය ඵඩු උඳයණ, ජ්රඹ, 

විදුලිඹ, අකුුම න්නහඹ විකිරීභ ආදී 

ඳවසුේ වභන්භ අදහශ ඹටිතර 

ඳවසුේ ඉදිකිරීේ ි.භවීභට භහමී 

ඉටුකිරීභ පිළිඵ අධීක්ණඹක් ිනදු 

වනොකිරීභ වවේතුවන් වභභ තත්ත්ඹ 

ඳළන නළගී තිබුණි.  

භතගදදඹට තුඩුදුන් ගනුගදනු  

 

ශ්රී රංහ යජ්වේ ජ්නහධිඳති ශියත් 

ළඩටවන ඹටවත් වප්ත යවදණිඹ ෘෂිර්භ 

පීධවේ ත් ඳහරනඹ ව භත්ය විදයහ 

ව ෘෂි තහක්ණඹ වහ ශභනහයණ 

ඳහධභහරහ ( BSC Animal Science and  

Fisheries and  Agricultural Technology 

and Management )ඹන ඳහධභහරහ වහ 

ඳළමිණ ලිඹහඳදිංචි වී ිනටි ඳකිසථහන ිනසුන් 

වදවදවනකු ඳසු යහජ්ය වනොන උඳහධි 

ප්රදහන ආඹතනඹ ෛදය උඳහධි 

ඳහධභහරහ වහ ලිඹහඳදිංචි යවීභට 2013 

ර්වේදී උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

ටයුතු ය තිබුණි. එභ ිනසුන් වදවදනහ 

වනුවන් උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

විිනන් යහජ්ය වනොන උඳහධි ප්රදහන 

ආඹතනඹ වත 2017 ජුි. භහඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 3.15 ක් වහ තිබුණද ඊට අදහශ 

විධිභත් අනුභළතිඹක් විණනඹට ඉදිරිඳත් 

ය වනොතිබුණි. 

ඉවත වන් ශියත් වඹෝජ්නහ ක්රභඹ 

ඹටවත් විවිධ ඳහධභහරහන් වහ ශ්රී 

රංහවේ විලසවිදයහරර ලිඹහඳදිංචි න 

විවේශීඹ ිනසුන් අදහශ ඳහධභහරහ ේපර්ණ 

වනොය 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 වහ 2015/2016 දක්හ ව 

අධයඹන ර් 04 ක් තුශ පිළිවළින් 04 ක්, 

07 ක්, 10 ක් වහ  එක් අවඹකු ලවඹන් 

ඳහධභහරහ වළය වොස තිබුණි. ඒ අනු 

2012/2013 අධයඹන ර්වේදී ඳහධහභහරහ 

වළය වොස තිබ ිනසුන් ිනවුවදනහ වනුවන් 

රු. මිලිඹන 1.73 ක් උස අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ විිනන් විලසවිදයහරරට වහ 

තිබුණි. එභ මුදලින් එභ ිනසුන් ිනවුවදනහවේ 

ඉතිරි ඳහධභහරහ හරඳරිච්වේදඹට අදහශ 

රු.335,000  මුදර අදහශ විලසවිදයහරලින් 

ආඳසු වන්හ ළනීභට අභහතයහංලඹ 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

විලසවිදයහරරට ගේශීඹ සිසුන් 

ඇතුශත් කය ගළනීගභන් ඳසු ඇතින 

පුයේඳහඩු 

 

විලසවිදයහර වොමින් බහ විිනන් 

වොශම, ළශණිඹ, ජ්ඹර්ධනපුය ළි. 

ප්රධහන විලසවිදයහරර වභන්භ අවනකුත් 

විලසවිදයහරර ඳත්හවන ඹනු රඵන 

වබෞති විදයහ, ෘෂි තහක්ණඹ වහ 

ශභනහයණඹ, ආවහය විදයහ වහ 

තහක්ණඹ, ඳරිණ විදයහ, ෛජ් විදයහ 

ළි. ඳහධභහරහ වහ සුදුසුේ පුයන 

භවය ිනසුන් එභ ඳහධභහරහ ඹටවත් 

ලිඹහඳදිංචි වී වනොතිබුුම අසථහ විඹ. එභ 

වවේතුවන් ඇති න ිනසු පුයප්ත ඳහඩු වහ 

තදුයටත් ඉල්ලුේ ය ඇති ිනසුන් අතරින් 

ඳසු ඵහ ළනීභට ටයුතු වනොකිරීභ 

වවේතුවන් 2013/2014 අධයඹන ර්වේ 

ිනට 2015/2016 අධයඹන ර්ඹ දක්හ 

පිළිවළින් 1,794 ක්, 1,455 ක් වහ 1,695 ක් 

ිනසු පුයප්ත ඳහඩු ඳළතුණි. ඒ අනු 

විලසවිදයහරරට ඇතුශත් වීවේ සුදුසුේ 

රඵහ ඇති ිනසුන් විලහර ප්රභහණඹට 

විලසවිදයහරරට ඇතුශත්වීවේ යේ අහිමි වී 

තිබුුම ඵ ි.රීක්ණඹ විඹ.  

2015/2016 අධයඹන ර්වේදී ඳළති 

පුයප්ත ඳහඩු 1,695 කින් පුයප්ත ඳහඩු 990 ක් 

වනුවන්  විලසවිදයහරර විවිධ ඳහධභහරහ 

වහ සුදුසුේ රඵහ ඇති ිනසුන් වත 

ලිඹහඳදිංචි න වර දන්හ ඹහ තිබ නමුත්, 

ඇතළේ ඳහධභහරහර ඳතින ඹල්ඳළන ිණඹ 

වහ තහනුතිබහඹ ි.හ විලසවිදයහර 

ප්රවේලඹ බහය වනොළනීභ ි.හ පුයප්ත ඳහඩු 
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ඇති වි තිබුුම ඵ අනහයණඹ විඹ. එවේභ 

පීධහධිඳතිරුන් විිනන් විලසවිදයහරර 

අධයඹන ටයුතු ආයේබ කිරීවභන් ඳසු 

ිනසුන්  අනුයුක්ත වනොයන වරට 

ප්රතිඳහදන වොමිභ වත දන්හ තිබීභ 

වවේතුවන් එභ පුයප්ත ඳහඩු ඳළන නළගී තිබුණි.  

විලසවිදයහරරට විගේශීඹ සිසුන් 

ඇතුශත් කයගළනීගභන් ඳසු ඇතින 

පුයේඳහඩු  

 

2011 ජ්නහරි 25 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹ අනු ශ්රී රංහවේ විලසවිදයහරරට 

විවේශීඹ ිනසුන් ඵහ ළනීභට තීයණඹ ය 

තිබුණද ඳසුිණඹ අධයඹන ර් 03 ක් වහ 

විලසවිදයහරරට විවේල ිනසුන් ඵහ 

ළනීවේදී වඹෝජිත ශිය ංයහ වහ ඵහ 

ත් ශිය ංයහ අතය විලහර ප්රභහණඹ 

විනරතහඹක් ඳළතිණි. 

 

වේශීඹ විලසවිේ ඹහර වහ වතෝයහ නු 

රඵන විවේශීඹ ිනසුන් වොශඹින් ඵළවළය 

විලසවිදයහර වහ ඇතුශත් වනොවීවේ 

ප්රණතහඹ වභභ පුයප්ත ඳහඩු වවයහි ප්රධහන 

ලවඹන් ඵරඳහ තිබුුම අතය එභ 

විලසවිදයහර තත්ත්ඹ උස කිරීභත් භඟ 

ප්රහවන ඳවසුේ, නහතළන්, ආවහයඳහන වහ 

නීඳහයක් ඳවසුේ ඇතුලු අවනකුත් 

ඳවසුේද ජ්හතයන්තය තත්ත්ඹට 

ළරවඳන වර ළඩි දියුුම වනොවීභ වේ 

වහ වවේතු වී තිබුණි.  

ගිවිසුම් වහ ඵළඳුම්කය කඩරීමම් 

ිණවිසුේ ඩ කිරීේ වවේතුවන් 

ආනහර්ඹරුන්වන් අඹයත් මුදල් 1978 

අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනවත් 10 (2) 

වහ 99(1) න්ති අනු විලසවිදයහර 

අයමුදරට ඵළය ශ යුතු වේ. වවේ වුත්, 

ඊට ඳටවළි. බහණ්ඩහහය අනුභළතිඹකින් ද 

වතොය 1998 අවෝසතු 18 දිනළති අං 737 

දයන විලසවිදයහර වොමින් බහ නක්රවල්ඹ 

අනු ිණවිසුේ ඩශ ආනහර්ඹරුන්වේ 

අයමුදර “Bond Violation/ Breach Fund” 

නමින් අයමුදර පිහිටුහ එභ මුදල් 

ආවඹෝජ්නවඹන් රළවඵන ආදහඹභ 

විලසවිදයහරර විවිධ විඹදේ වහ 

වඹොදහවන තිබුණි. ි.ඹළදි ඳරීක්හට අනු 

වොමින් බහ ඇතුළු විලසවිදයහර 6  

භහවරෝචිත ර්ඹ අහනඹට ඳළති 

අයමුදල්ර එතු රු.මිලිඹන 265 ක් විඹ. 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණඹට අනු 

විලසවිදයහර 4  ිණවිසුේ ඩශ 

ආනහර්ඹරුන්වන් භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහනඹට රු.මිලිඹන 189 ක් අඹවිඹ යුතු 

තිබ අතය එභ මුදර අඹය ළනීභ 

ේඵන්ධවඹන් විලසවිදයහර ආඹතන 

ංග්රවවේ V ඳරිච්වේදඹ 7.6 ව 7.8 න්ති 

ප්රහය ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

අයදාදල් ඌන උඳගඹ ජනඹ 

  

බහණ්ඩහහයඹ විිනන් භහවරෝචිත ර්වේදී 

ඳරිපය ඇසතවේන්තු වන්කිරිේ භඟින් 

ප්රහේධන ළඩ 05 ක් වහ රු.මිලිඹන 3,855 

 ප්රතිඳහදන රහ වන තිබුුම අතය ඉන් 

ප්රහේධන ළඩ 03 ක් වහ රඵහ දී තිබුුම 

ප්රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 1,750 ක් විඹ. 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහනඹ නවිට 2016 

වදළේඵර් 29 දින රඵහ දී තිබුුම රු.මිලිඹන 

900 කින් රු.මිලිඹන 409 ක් ඉතිරි ය 

තිබුණි. 

විවිධ ර්වේ ශියත් ප්රදහනඹන් වහ 

වොමින් බහ විිනන් එතු රු.මිලිඹන 

24 කින් යුත්  අයමුදල් ිණුමේ 30 ක් ඳත්හ 

තිබුණත්, අදහශ හර්ඹඹ වහ අයමුදල් 

ිණුමේ 05  රු.මිලිඹන 15 ක් ඳභණක් 

උඳවඹෝගී ය වන තිබුණි. උඳවඹෝිණ ය 

වනොත් අයමුදල් ිණුමේ 25  හි එතු 

රු.මිලිඹන 9  වලේඹක් ඳළතුණි. එභ 

මුදල් ඵළංකු සථහය තළන්ඳතුර 

ආවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි.  

ශ්රී රංහ උස තහක්ණ අධයහඳන 

ආඹතනඹ වත 2016 ර්වේදීද රු.මිලිඹන 
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978  ප්රහේධන ප්රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට ඉන් රු. 

මිලිඹන 545 ක් මුදලින් රළබී තිබුණි. වභභ 

මුදලින් රු. මිලිඹන 395 ක් වවත් ිනඹඹට 

72 ක් ඳභණක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබ අතය  

රු.මිලිඹන 150 ක් එනේ ිනඹඹට 28  

ප්රතිඳහදන ඌන උඳවඹෝජිත ඳළතුණි. 

ශ්රී රංහ උස තහක්ණ අධයහඳන 

ආඹතනවඹහි වහ උස තහක්ණ 

ආඹතනරට අඹත් ඵළංකු ජ්ංභ ිණුමේ 12 

 රු.මිලිඹන 518  වලේඹක් ඳළළති අතය 

අතිරික්ත මුදල් ආවඹෝජ්නඹ කිරීභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි.  

භවගඳොශ ශියත් ප්රදහනඹ 

 

ශ්රී රංහ උස තහක්ණ අධයහඳන 

ආඹතනවඹහි 2013/2014 අධයඹන ර්ඹ 

වහ ඇතුශත් ය ත් න ිනසුන් 

වනුවන් භවවඳොශ උස අධයහඳන 

ශියත් අයමුදර ඹටවත් පිරිනභනු රඵන 

ශියත් වනුවන් ිනසුන් වතෝයහ ළනීභ 

වහ අලයතහ ංගුණඹ (Need Index) 

උඳවඹෝගීය වන එභ ංගුණඹට දත්ත 

ඇතුශත් කිරීවේදී ශියත් වහ සුදුසුේ 

වනොරඵන ඉවශ ආදහඹේ රඵන 

වදභහපිඹන්වේ ඳවුල්ර ිනසුන්, ආදහඹේ 

යහිත ිනසුන් වර රහ දත්ත ඇතුශත් ය 

තිබුණි. වේ වවේතුවන් භවවඳොශ ශියත් 

වහ සුදුේ වනොරඵන ඉවශ ආදහඹේ 

රඵන ඳවුල්ර  ිනසුන්ට භවවඳොශ 

අයමුදලින් පිරිනභනු රඵන ශියත් හිමිවීභ 

තුළින් අඩු ආදහඹේ රඵන ඳවුල්ර 

ශියඹන්ට ශියඹත් රළබීවේ අසථහ 

අහිමිවී තිවඵන ඵ ශියත් රඵහදීේ 

ේඵන්ධ යන රද ි.ඹළදි ඳරීක්හවේදී 

ි.රීක්ණඹ විඹ. 
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විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ  

 
ශ්රී රංහ ඵරලක්තිවඹන් සඹංවඳෝෂිත  

ජ්හතිඹක් ඵට ඳත් යන අතය විදුලිඵර 

උත්ඳහදනඹ වනුවන් පුනර්ජ්නනීඹ 

ඵරලක්ති මුරහශ්රඹන්වන් රළවඵන 

දහඹත්ඹ ඉවශ නළංවීභ ව භසථ 

විදුලිඵර ඉල්ලුභ පුනර්ජ්නනීඹ වහ වනත් 

වේශීඹ ඵරලක්ති  ප්රබඹන්වන් පුයහ 

ළනීභටත්, ඵරලක්ති අංලවේ ආවඹෝජ්නඹ 

කිරීභ වහ ඵළඳුේය, ණඹය, යහජ්ය 

වඳෞේලි වවුල්හරීත්ඹ ව වනත් 

න මුරය හනුඵරඹන් වඹොදහ ළනීභ වභභ 

අංලවේ අවප්ත ක්ෂිත ප්රතිපරඹ වී තිබුණි.එභ 

අයමුණ ඉටු කිරීභ වහ විදුලි ඵර වහ 

පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටවත් යසථහපිත ආඹතන 07 ක් විිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීවභන් 

අවප්ත ක්ෂිත අයමුණ යහ ශහ විඹ යුතු 

තිබුණි.  

 

 විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති 

විඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරීභ, 

ඳසුවිඳයේ කිරිභ වහ ඇයීභ. 

 විදුලිඵර ේඳත් ඳහරනඹ, ි.ඹහභනඹ වහ 

උඳවඹෝගීයණඹ උවදහ උචිත 

විදුලිඵර  ප්රතිඳත්තිඹක් ේඳහදනඹ 

කිරීභ. 

 ජ්රඹ, තහඳඹ, ල් අඟුරු ව සුශං ඹන 

මුරහශ්රඹන් භිණන් විදුලි ඵරලක්තිඹ 

ි.ඳදවීභ ේඵන්ධ ටයුතු වේලනඹ, 

ළරළසුේයණඹ,  අධීක්ණඹ ව 

ංර්ධනඹ. 

 ග්රහමීඹ විදයෘත්තනඹ. 

 ඵරලක්ති හර්ඹක්භතහ ඇතින ඳරිදි 

ඉල්ලුභ ශභනහයණඹ කිරීභ ව  

පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති ංර්ධනඹ. 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් න ආඹතන 

විිනන් උක්ත හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීවේ දී 

අනහයණඹ ව විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

ළරසුම් කශ ගල් අඟුරු ඵරහගහය 

ආයම්බ රීමභ 

2025 ර්ඹ න විට ල් අඟුරු 

ඵරහහයලින් වභහ වොට් 2000  භසත 

ධහරිතහඹක් විදුලිඵර ඳේධතිඹට එතු 

කිරීභට විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹ ළරසුේ ය තිබුණත්, වභහ 

වොට් 500  ධහරිතහඹකින් යුත් හේපුර් 

වඹෝජිත ල් අඟුරු ඵරහහය යහඳෘතිඹ 

අතවළය දභහ තිබුුම අතය, වභහවොට් 600 

 ධහරිතහඹකින් යුත් වේඵන්වතොට 

යහඳෘතිඹ භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත් ආයේබ ය වනොතිබුණි.  

විගේලහධහය උඳගඹ ජනඹ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී විවේල මරයනඹ 

ඹටවත් යහඳෘති 10 ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

හර්ෂි විර්ජ්න ඳනතින් විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

රු. මිලිඹන 768  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණත්, ඉන් රු.මිලිඹන 161 ක් වවත් 

රහ තිබුුම ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 21 ක් 

ඉතිරි ය තිබුණි. 

 

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ රු.මිලිඹන 290 ක් 

ව, 2013 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

ක්රිඹහත්භ ව තියහය ඵරලක්ති අංලඹ 

අදිඹය 2 යහඳෘතිඹ (ADB), විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ක්ෂුද්ර ජ්ර යහඳෘති 19 ක් අළුත්ළඩිඹහ ය 

ජ්හති විදුලිඵර ඳේධතිඹට එක් කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණද එිනන් එක් ක්ද්ර ජ්ර 
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යහඳෘතිඹක් ඳභණක් ක්රිඹහත්භ වී තිබුණි. 

ජ්ර යහඳෘති හිමිඹන් 18 වදවනකු තභ 

දහඹත්ඹ ඒ වහ රඵහදීභට එඟ 

වනොවීභ වවේතුවන් එභ යහඳෘතිවඹන් 

අවප්ත ක්ෂිත ප්රතිපර රඵහ ළනීභට වනොවළකිවී 

තිබුණද උඳවේල වහ ඳරිඳහරන විඹදේ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 6.89 ක් ළඹ ය 

තිබුණි.  

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ආධහය භත 

පිවිතුරු ඵරලක්ති ප්රවේලඹන් ළඩි දියුුම 

කිරීවේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් ශ්රී ජ්ඹර්ධනපුය 

ඳේධති ඳහරන භධයසථහනඹ ඉදිකිරිභ වහ 

රු.මිලිඹන 2,863 ක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2014 ර්වේදී වභභ යහඳෘතිඹ 

ආයේබ ය තිබුුම අතය 2016 වදළේඵර් 

භහඹ න විට ළරළසුේ ශ ටයුතු ි.භ 

ශ යුතු ඳළතුණි. වවේ වුද, 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විට ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 714 ක් ඳභණක් ළඹ ය තිබුුම 

අතය  වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 37 ක් විඹ.  

 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ආධහය භත 

තියහය විදුලිඵර අංල වහඹ යහඳෘතිඹ 

ඹටවත් විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹ විිනන් කිරිඵත්කුඹුය ජ්හර 

උඳවඳොශ ර්ධනඹ කිරීභ වහ 2015 

ර්වේ රු.මිලිඹන 1,042 ක් ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණි. එභ යහඳෘතිඹ 2016 ර්වේ 

ි.භ ශ යුතු තිබුණත්, 2016 වදළේඵර් 

31 දින දින න විට ඉන් රු.මිලිඹන 862 ක් 

වවත් ඇසතවේන්තු ටිනහවභන් ිනඹඹට 

83 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණද, එදිනට 

එදිනට එහි වබෞති ප්රතිඹ ිනඹඹට 47 ක් 

විඹ. 

 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ණඹ ඹටවත් 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ 

ශ යුතු තිබුුම යහඳෘති, ළරළසුේ ශ 

ඳරිදි ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබිභ ි.හ 

රු.මිලිඹන 60   ප්රභහද හසතු වවීභට ිනදු 

වී තිබුණි.  

රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරගේ ගභගවයුම් 

ප්රතිපරඹ 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ශ වටුේඳත් මුරය 

ප්රහලන අනු රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

විිනන් 2016 ර්වේදී රු. මිලිඹන 13,234  

ඵදු වඳය අරහබඹක් රඵහ තිබුුම අතය ඉකුත් 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 19,409   ඵදු වඳය 

රහබඹ භඟ ළදීවේදී රු.මිලිඹන 32,643 

 පිරිහීභක් විඹ. ඉන්ධන ළුමේ පිරිළඹ 

ිනඹඹට 117 කින් ළඩිවීභ වහ තහඳ විදුලි 

ඵරඹ මිරදී ළනීවේ පිරිළඹ ිනඹඹට 59 කින් 

ළඩිවීභ වභභ පිරිහීභට මුලිභ වවේතුවී 

තිබුණි. 

විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ කයන ජරහලර 

ඳවශ ජර භට්ටභක් ඳළළතීභ  

විදුලි ඵරඹ ි.සඳහදනඹ යන ජ්රහලර 

ඳවශ ජ්ර භට්ටභක් ඳළතීභ ි.හ 2016 

ර්වේ ජ්ර විදුලි ඵර ි.සඳහදනඹ ිණ.වො. 

ඳළඹ 1,749 ක් වවත් ිනඹඹට 29 කින් ඳවශ 

ඹහභක් ිනදු වී තිබුණි. තද, 2016 ර්වේ 

ල් අඟුරු භත විදුලිඵර ි.සඳහදනඹ ිනඹඹට 

14 කින් වහ ඉන්ධන භත විදුලි ඵර 

ි.සඳහදනඹ ිනඹඹට 96 කින් ඉවශ වොස 

තිබුණි. එක් එක් ප්රබවඹන් ජ්නනඹ යන 

රද විදුලිඹ පිළිඵද හයහංලඹක් ගු 35 හි 

දළක්වේ. 
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මරහශ්රඹ 
විදුලිඵරඹ ි.සඳහදනඹ ිණ.වො.ඳළඹ ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් ළඩිවීභ/(අඩුවීභ) 

2016 2015 ගි.ගො.ඳළඹ ප්රතිලතඹ 

ජර විදුලිඹ 4,220 5,969 (1,749) (29.30) 

ඉන්ධන 4,461 2,275 2,186 96.09 

ගල් අුවරු 5,047 4,443 604 13.59 

ම්ප්රදහයික ගනොන 

පුනර්ජනනීඹ ඵර 

ලක්තිඹ 

421 402 19 4.73 

එකතු  14,149 13,089 1,060 8.10 

 
ගු 35 - එක් එක් ප්රබවඹන් ජ්නනඹ යන රද විදුලිඹ 
මරහශ්රඹ : - රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන් ි.කුත් ය ඇති ංයහ වල්න දත්ත හර්තහ ඇසුවයි.. 

භණ්ඩරඹ විිනන් වඳෞේලි විදුලි 

උත්ඳහදිනන්වන් තහඳ විදුලිඹ මිරදී ළනීභ 

වහ 2016 ර්වේදී ළඩි විඹදභක් ය 

තිබුණි. එභ විඹදභ ළඩිවීභ රු. මිලිඹන 

22,682 ක්  වවත් ිනඹඹට 59 ක් වී තිබුණි.  

උඳඹන විට ඵදු ගගවීභ 

2007 වදළේඵර් 13 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹ ප්රහය 2009 ර්වේ ළටුප්ත  

ංවලෝධනඹ භිණන් වේිනන්වන් අඹය 

තයුතු උඳඹන විට වවීේ ඵදු එවේ 

අඹකිරීවභන් වතොය රංහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ විිනන්භ වහ තිබුුම අතය ඒ භත 

භණ්ඩරඹට රු.මිලිඹන 2,617  අතිවර් 

පිරිළඹක් දළරීභට ිනදු වී තිබුණි.   

කහර්ඹ භණ්ඩරඹට දීභනහ ගගවීභ 

1994 ජුි. 04 දිනළති අං 95 දයන යහජ්ය 

යහඳහය නක්රවල්ඹට ඳටවළි. අභහතය 

භණ්ඩරවේ අනුභළතිඹකින් වතොය, හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වත විවිධ දීභනහ ලවඹන් 2016 

ර්වේදී රු. මිලිඹන 1,222 ක් වහ ඉකුත් 

ර් වද වහ රු. මිලිඹන 1,993 ක් 

ලවඹන් එතු රු. මිලිඹන 3,215 ක් 

වහ තිබුණි. 

“විදුරක්ඳහඹ ” ගගොඩනළගිල්ර ඉදිරීමභ  

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරවේ ප්රධහන 

හර්ඹහරඹ වහ “විදුරක්ඳහඹ“ 

වොඩනළිණල්ර ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

418  විඹදභක් ශ ඳසු එභ ඉදිකිරී ේ 

ටයුතු 2014 ර්වේ දී  නතය ය තිබුණද, 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විටත් එඹ  

විල්ඳ බහවිතඹන් වහ වඹොදහ වන 

වනොතිබුණි.  

රක්විජඹ ඵරහගහයඹ - නිසකහර්ඹ 

ත්කම්  

ල් අඟුරු ප්රහවනඹ වහ රු. මිලිඹන 

1,077  පිරිළඹට 2009 ර්වේදී මිරදී 

ත් ඇදවන ඹෆවේ වඵෝට්ටු 02 ක්, ඵත්තල් 

03 ක් ව රිනන් වඵෝට්ටුක් ල් අඟුරු 

වොඩ ඵෆවේ වභවවයුේ වහ සුදුසු වනොව 

ඵළවින්, භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත් ි.සහර්ඹ ඳළළතුණි. තද, එභ 

වඵෝට්ටු ත්රිකුණහභරඹ වහ වොශම යහඹන්හි 

යහ තළබීභ වනුවන් 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 36 ක්  රංහ නළේ ංසථහ වත 

වහ තිබුණි. 

රළබිඹ යුතු ගිණුම් 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන් කිිනදු 

අඹය ළනීවේ ක්රිඹහභහර්ඹක් ළනීවභන් 

වතොය, 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

ර් 05 ට ළඩි හරඹ ිනට ඳළළත එන 

හිඟහිටි වලේඹ රු. මිලිඹන 2,289 ක් වී 

තිබුණි. 
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අයිතිඹ තවවුරු ගනොව ත්කම්  

එට ඳළති විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹ නමින් 2009 ර්වේදී 

ලිඹහඳදිංචි යන රද රු.මිලිඹන 47 ක් ටිනහ 

හවන 06 ක් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරවේ 

ත්ේ වර මුරය ප්රහලනර අණ්ඩ 

දක්හ තිබුණත්, එභ ත්ේ රංහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹට ඳයහ ළනීභට භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් න විටත් ටයුතු ය 

වනොතිබුණි.  

අසථහන ගත වු ත්කම් 

එට ඳළති විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹට මුදහ වරින රද රු.මිලිඹන 07 

ක් පිරිළඹ ව හවන 11 ක් ර් කිහිඳඹට 

වඳය ිනට අසථහනත වී තිබුණි. 
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ිනිජ ගතල් ම්ඳත් ංර්ධනඹ 
 

වේශීඹ ි.ජ්වතල් වහ ෆස ප්රලසත 

ි.සඳහදනඹ තුළින් ශ්රී රංහ ඵරලක්තිවඹන් 

සඹංවඳෝෂිත ජ්හතිඹක් ඵට ඳත්කිරීභ ව 

යවට් ි.ජ් වතල් ි.සඳහදන ඉල්ලුභ, වේශීඹ 

අනනය ව ි.සඳහදන ක්රිඹහදහභඹන් භිණන් 

පුයහරන අතය ඉතරන ප්ත රහසටික් වඹොදහ 

ි.මින් ි.ජ්වතල් ි.සඳහදනඹ ිනදුකිරීභ 

භිණන් ඳරියඹට ිනදුන වහි. අභ කිරිභ 

ි.ජ් වතල් ේඳත් ංර්ධන අංලවේ 

අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු ය 

ළනීභ වහ ි.ජ් වතල් ේඳත් ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් යසථහපිත 

ආඹතන 04 ක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ි.ජ් වතල් ේඳත් ංර්ධනඹ පිළිඵ 

විඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩ ටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ, ඳසු විඳයේ 

කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 ි.ජ් වතල් ආශ්රිත ි.සඳහදන වහ 

සබහවි ෆස ආනඹනඹ කිරීභ, 

පිරිඳවදු, ඵඩහ කිරීභ, වඵදහවළරීභ ව 

අවරවි කිරීභ. 

 ි.ජ් වතල් ි.සඳහදනඹ ව පිරිඳවදු 

ේඵන්ධ ටයුතු. 

 ි.ජ් වතල් වේලණඹ වහ ඒ ආශ්රිත 

ටයුතු.    

 ි.ජ් වතල් ි.සඳහදන ප්රබඹන්වන් 

ළස ි.සඳහදනඹ වහ වඵදහ වළරීභ.  

 ඉන්ධන ළඳයීභ වහ වඵදහවළරීභට අදහශ 

න ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් න යසථහපිත 

ආඹතන විිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීභ ේඵන්ධවඹන්  අනහයණඹ වු 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

ත්රීකුණහභරඹ ගතල් ටළංරී ංකීර්ණඹ 

ංර්ධනඹ වහ පුනරුත්ථහඳනඹ 

1930 ර්වේදී සථහපිත යන රද 

බ්රෘවෝීයඹ පිහිමභ අනු වරෝ ප්රජ්හවේ 

අධහනඹ වඹොමු වී තිබුුම වරෝවේ වදන 

ළඹුරුතභ යහඹ ත්රීකුණහභර යහඹ  වී 

තිබුණි. එහි වතල් ටළංකි ඳේධතිඹ කණ මීටර් 

12,500  ධහරිතහකින් යුත් ටළංකි 102 කින් 

වහ අවනකුත් ආශ්රිත ඳවසුේලින් 

භන්විත විඹ. දළනට වතල් ටළංකි 99 ක්  

ඳතින අතය ඳවශ වොටවේ වතල් ටළංකි 

14 ක් රංහ ඉන්දිඹහනු වතල් භහභ 

බහවිතහ යනු රළව.. බහවිතඹට වන 

වනොභළති ඉවශ වොටවේ වතල් ටළංකි 84  

ක් නවීයණඹ වහ මලි තීයණ ළනීවේ 

ටයුතු 2011 ර්වේ ිනට ආයේබ ය 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න 

විටත්  අන් තීයණඹට එශම වනොතිබීභ 

ි.හ නවීයණ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

ේරහසටික් අඳද්රය ලින් ඉන්ධන 

නිඳදවීභ 

ඉතරන ප්ත රහසටික්ලින් ඳරියඹට ිනදුන 

අහිතය ඵරඳෆභ රක්හ ීයභ වහ  විවේල 

විි.භඹ ඉතිරි ය ළනීවේ අයමුණින් 

වඳොලිප්ත වටෝ රංහ පුේලි භහභ 

ඉතරන ප්ත රහසටික්ලින් ඉන්ධන 

ි.ඳදවීවේ ි.ඹමු යහඳෘතිඹ 2009 ර්වේ 

භළද බහවේදී ආයේබ ය  2010 වදළේඵර් 

භහවේදී ි.භ ය තිබුණි. වභභ ි.ඹමු 

යහඳෘතිඹ අර්ධ හණිජ් යහඳෘතිඹක් වර 

ි.ර්භහණඹ කිරීභ 2011 ර්වේදී ආයේබ 

ය 2014 භළින 07 දින හණිජ් යහඳෘතිවේ 

ඳශමු යහශි ඵරළන්වීභ ිනදු ය තිබුණි. 2015 

ළප්ත තළේඵර් 03 දින අර්ධ හණිජ් 

ඹන්ත්රහහයඹ ඵරන්හ තිබුණි. ි.ඹමු 
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යහඳෘතිඹද ඇතුළු අර්ධ හණිජ් යහඳෘතිඹ 

වහ 2017 ජුලි 15 දින න විට  

බහණ්ඩහහයවඹන් රින් ය රු. මිලිඹන 

250.36 ක් වභභ යහඳෘතිඹ වහ රඵහ දී 

තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීවේදී විධිභත් ඳරිදි 

පිරිළඹ ප්රතිරහබ විලසවල්ණඹන් වනොකිරීභ, 

ි.සඳහදන වහ වශවඳොශ වඳුනහ 

වනොළනීභ, ි.ඹමු යහඳෘතිඹ අර්ධ හණිජ් 

යහඳෘතිඹක් වර ක්රිඹහත්භ කිරීවේදී 

ඇතින ඵහධ වහ ළටළු වඳුනහවන ඒහ  

භ වයහ ළනීභ වහ ළරළසුේ ස ය 

ක්රිඹහත්භ වනොකිරීභ, යහඳෘතිඹට අලය 

ප්රභහණත් ඹටිතර ඳවසුේ වනොතිබීභ, 

අර්ධ හණිජ් යහඳෘතිඹට අයමුදල් ි.ින රට  

 

වනොරළබීභ වහ අර්ධ හණිජ් යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේදී ි.සඳහදන 

ශභනහයණඹ ඉතහ දුර්ර ඳළතීභ ි.හ 

වභභ යහඳෘතිවේ අයමුුම යහ රඟහ වීභට 

වනොවළකි වී අහර්ථ යහඳෘතිඹක් ඵට 

ඳත් වී තිබුණි. 

යහඳෘතිවේ ඉරක් රඟහ ය ළනීභට 

ඳවත වන් හර්ඹහධන දර්ලඹන් අනු 

හර්ඹහධනඹ ශහ ය ත යුතු තිබුණත්, 

අර්ධ හණිජ් යහඳෘතිඹක් ලවඹන්  2016 

ර්වේ  ක්රිඹහත්භ ව වභභ යහඳෘතිවේ 

හර්ඹහධනඹ  අදහශ හර්ඹහධන 

දර්ලරට අනු ඉරක් යහ රඟහ වී 

වනොතිබුණි. විසතය ගු 36 හි දළක්වේ. 

 

ප්රධහන  හර්ඹහධ දර්ලඹ හර්ඹහධනඹ 
ඉරක් රඟහය ළනීභ 

ප්රතිලතඹ 

ඉතරන ප්ත රහසටික් ඳරියඹට 
මුදහ වළරීභ ළශළක්වීභ වහ 
ර්ඹට ඉතරන ප්ත රහසටික් 
කිවරෝග්රෆේ 660,000 ක් 
ප්රවඹෝජ්නඹට ළනීභ. 

 

ි.සඳහදනඹ වහ අමුද්රය 
ලවඹන් බහවිතහ ශ ඉතරන 
ප්ත රහසටික්  කිවරෝේරෑේ 22,000 ක් 
ප්රවඹෝජ්නඹට වන තිබුණි. 
 
 
 

ිනඹඹට 3.3 

ි.ජ්වතල් ි.සඳහදන ආනඹන 
පිරිළඹ අභ කිරීභ තුළින් 
හර්ෂි රු.මිලිඹන 30  
විවේල විි.භඹ ඉතිරි කිරීභ. 

ි.සඳහදනඹ යන රද දළවි වතල් 
ීයටර් 39,600 ක් රු.40 ක් ඵළිණන් 
විකිීමවභන් රු.මිලිඹන 1.584  
ආදහඹභක් උඳඹහ තිබුණි. නමුත් 
වතල් ීයටයඹක් ි.ඳදවීභ වහ 
රු.350  අධි විඹදභක් ය 
තිබුණි. 

ීයටයඹකින් රු. 40  විවේල 
විි.භඹ ඉතිරි කිරීභට ඹහවේදී ඒ 
වහ තය ලවඹන් රු. 350  
ි.සඳහදන පිරිළඹක් දයහ ඇති 
ඵළවින් ඉරක් රඟහ ය ළනීභ 
ිනඹඹට -40.92 ක් වී තිබුණි.. 

 

ගු 36- ප්ත රහසටික් අඳද්රය ලින් ඉන්ධන ි.ඳදවීවේ ඉරක් ශඟහ ය ළනීභ 

ිනිජගතල් නිසඳහදන වහ මිර 

සත්රඹක්  වඳුන්හ දීභ 

ශ්රී රංහවේ හර්ෂි ි.ජ්වතල් ආනඹන 

විඹදභ මුළු ආනඹන විඹදමින් ිනඹඹට 12 ක් 

ඳභණ න අතය එඹ යවට් භසථ හර්ෂි 

අඳනඹන ආදහඹවභන්  ිනඹඹට 20  ිනට 

ිනඹඹට 40 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහණඹක් වී 

තිබුණි. වරෝ වශවඳොවශේ ි.ජ්වතල් 

මිර ණන් උච්ඡහනනඹ න ප්රභහණඹට 

භහමී වවෝ බහණ්ඩහහයඹ විිනන් 

ි.ජ්වතල් භත ඳනන රද විවිධ ඵදු 

ප්රභහණඹන් අඩු ළඩි න අනුඳහතඹට වවෝ 

වේශිඹ වශවඳොවශහි ි.ජ්වතල් අවරවි 

යන මිර ණන් වනස වනොන 

අසථහර රංහ ි.ජ්වතල් නීතිත 

ංසථහට ඩීල් වහ වඳරල්  ීයටයඹක් 

ආනඹනඹ කිරීභට ඹන විඹදභට ඩහ අඩු 
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මිරට අවරවි කිරීභට ිනදු වී තිබුණි. 

භවජ්නඹහට වනදහයී මිරට වතල් අවරවි 

කිරීභ වහ යජ්ඹ විිනන් රින් ය වන 

ඇති ප්රතිඳත්ති ව අවනකුත් විවිධ වවේතු භත 

ඇති වී තිබුුම අහිතය මුරය තත්ත්ඹ 

වවේතුවන් ි.ජ්වතල් ප්රහවන නර භහර් 

ඳේධතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ, එක් අන්ත 

නළංගුයේවඳොශ වඵෝඹහ ඳේධතිඹ වි කිරීභ 

ව පිරිඳවදු නවීයණඹ කිරිභ ආදී 

ි.ජ්වතල් ර්භහන්ත ක්වේත්රවේ ප්රමු 

ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධන ටයුතුර  

ි.ිනරට ආවඹෝජ්නඹ කිරීභට රංහ 

ි.ජ්වතල් නීතිත ංසථහට වනොවළකි වී 

තිබුණි. රංහ ි.ජ්වතල් නීතිත 

ංසථහවේ වභවවයුේ ටයුතු වහ අලය 

ඹටිතර ඳවසුේ ප්රභහණත් ඳරිදි වනොභළති 

වීභ භත එහි අහර්ඹක්භ වභවවයුේ 

ටයුතු වවේතුවන් දිනඳතහ විලහර පිරිළඹක් 

දළරීභට ිනදු වී තිබුණි. 

එඵළවින් යට ංර්ධන ක්රිඹහලිඹට 

භහමී ි.ජ්වතල් මිර ශභනහයණඹ 

තුළින් ි.ජ්වතල් මිර සථහය 

ඳත්හවන ඹහභ අතයලය වේ. ඒ වහ 

ි.ජ්වතල් ි.සඳහදන වහ මුරයභඹ වහ 

ආර්ථිභඹ ලවඹන් හධහයණ සත්රඹන් 

ස ය ළනීභට 2015 වඳඵයහරි 02 දින 

ආර්ථි ටයුතු පිළිඵ අභහතය භණ්ඩර 

අනුහය බහවේදී තීයණඹ ය තිබුණි. 

නමුත් අදහශ ටයුතු 2016 ර්ඹ අන් 

න විට ද ි.භ ය වනොතිබුණි.  

ගතල් පිරිඳවදු නවීකයණඹ වහ පුළුල් 

රීමභ 

1969 සථහපිත යන රද රංහ ි.ජ්වතල් 

නීතිත ංසථහ තු ඳතින වතල් 

පිරිඳවදු භිණන් ි.ජ්වතල් ි.සඳහදනර 

වේශිඹ අලයතහවඹන් ිනඹඹට 35  ිනට 

ිනඹඹට 45 ක් දක්හ ඳයහඹ ප්රභහණඹක් 

පුයහ වන තිබුණි. ර්තභහන ි.ජ්වතල් 

ි.සඳහදන ර්තභහනඹට ළරළවඳන ඳරිදි 

පිහිඳවදු කිරිභ නවීයණඹ වහ පුළුල් කිරීභ 

අතයහලය වු හර්ඹඹක් වී ඇත. ඒ තුළින් 

ඵරලක්ති සුයක්ෂිතබහඹ, ආර්ථි 

ංර්ධනඹට දහඹවීභ, ි.සඳහදනර 

ගුණහත්භබහඹට ළටළු ඳළන නළගීභ 

අභවීභ වහ ි.මි බහණ්ඩ වර ි.ජ්වතල් 

ආනඹනවේදී ළඹ ශ යුතු අධි පිරිළඹ 

ඹේ ප්රභහණඹට වවෝ අභ කිරීභට වළකි 

වීභ ළි. හින අත්ය ළනීභට වළකි නු 

ඇත. 

ර්තභහන වතල් පිරිඳවදු නවීයණඹ වහ 

පුළුල් කිරීභ ේඵන්ධ ආර්ථි 

ශභනහයණඹ පිළිඵ අභහතය 

භණ්ඩරවේ අනුහය බහක් ඳත්ය 

තිබුණි. එභ බහ 2015 භහර්තු 15 දින ිනට 

මිටුවේ රැසවීේ හය කිහිඳඹදී වතල් 

පිරිඳවදු නවීයණඹ වහ පුළුල් කිරිභ 

ේඵන්ධවඹන් විසතයහත්භ හච්ඡහ 

ය තිබුණි. 2016 අවෝසතු 10 දින ඳළති 

මිටු රැසවීදී  වඹෝජිත යහඳෘතිවේ මුරය 

ලයතහඹ අධයඹනඹ කිරීභ වහ විේ ත් 

මිටුක් ඳත් ය තිබුණි. ර්තභහන වතල් 

පිරිඳවදු නවීයණඹ වහ පුළුල් කිරීභ ඉතහ 

ළදත් වහ අතයලය රුණක් වුද, ඒ 

වවයහි ළඩි ප්රමුතහක් රඵහ දීභට අදහශ 

ඳහර්ලඹන් විිනන් උනන්දුවී වනොතිබුණි.   

ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ුවන් 

ගතොටුඳගල් ගතල් ළඳයුම් නර 

ඳේධතිඹ  නවීකයණඹ වහ පුළුල් රීමභ 

ඵණ්ඩහයනහඹ ජ්හතයන්තය  ගුන් 

වතොටුඳවල් වතල් ළඳයුේ නර ඳේධතිඹ  

නවීයණඹ වහ පුළුල් කිරීභ පිළිඵ 

යහඳෘතිවේ ංයන වර අතිවර් ඵඩහ 

ඳවසුේ ඇති කිරීභ, දළනට ඳතින වතල් 

ළඳයුේ නර ඳේධතිඹ නවීයණඹ වහ පුළුල් 

කිරීවේ අං ඇතුශත් වි තිබුණි. යහඳෘතිවේ 

ඉංජිවන්රු ඇසතවේන්තු ඇභරින් 

වඩොරර් මිලිඹන 61 ක් වී තිබුණි. 

ඵණ්ඩහයනහඹ ජ්හතයන්තය ගුන් 

වතොටුඳවල්  වතල් ළඳයුේ නර ඳේධතිඹ 

නවීයණඹ වහ පුළුල් කිරීභ වහ  
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ඉංජිවන්රු ප්රේඳහදන වහ ඉදිකිරීේ 

ක්රිඹහලිඹට අනුකර ජ්හතයන්තය රංසු 

ළන වර 2015 වදළේඵර් 09 දින 

ඳළති අභහතය භණ්ඩර රැසවීවේදී තීයණඹ 

ය තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ අහන 

න විටත් වේ ේඵන්ධවඹන් ප්රභහණත් 

හර්ඹබහයඹක් ඉටු ය වනොතිබුණි.   

ිනිජ ගතල් ආනඹනඹ රීමභ  

ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ හර්ෂි හර්තහ 

අනු 2016 ර්වේදි රංහට ි.ජ් වතල් 

ආනඹනඹ කිරිභ වහ රු.බිලිඹන 333 ක් 

(එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් බිලිඹන 2.3 ක් ) 

ළඹ ය තිබුණි. එභ ආනඹන විඹදභ 2016 

ර්වේ ර්තභහන වවශ වඳොශ මිරට දශ 

වේශිඹ ි.සඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 3  ඳභණ 

ි.වඹෝජ්නඹක් වි තිබුණි.  එවභන්භ එභ 

විඹදභ 2016 ර්වේ ශ්රී රංහවේ භසථ 

ආනඹන විඹදවභන් ිනඹඹට 12  

ප්රභහණඹක් ි.වඹෝජ්නඹ වී තිබුණි. ි.මි වතල් 

ආනඹනඹ කිරීභ වහ 2015 වහ 2016 

යර පිළිවලින් රු.බිලිඹන 244 ක් වහ 

රු.බිලිඹන 246 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ංසථහ විිනන් ආනඹනඹ යනු රඵන 

වඵොය වතල් ඵළයරඹ හර්ෂි හභහනය 

මිර 2014 ර්වේදී එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 

104.53 ක් ව අතය, එඹ 2015 ර්වේදී 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 54.80 ක් දක්හ 

ිනඹඹට 47.6 කින්ද, 2016 ර්වේදී එක්ත් 

ජ්නඳද වඩොරර් 46 දක්හ ිනඹඹට 16 කින්ද 

අඩු වී තිබුණි. 2015 ර්වේදී ි.මි වඳට්රල් 

ඔක්වට්න් 92 වහ ි.මි වඳට්රල් ඔක්වට්න් 95 

ඵළයරඹ හර්ෂි හභහනය ආනඹන මිර 

පිළිවලින් එත් ජ්නඳද වඩොරර් 71 ක් වහ 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 74 ක් වී තිබුණි. එඹ 

2016 ර්වේදි පිළිවලින් එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් 58.2 ක් වහ එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 

60.5 ක් වි තිබුණි. ඒ අනු 2016 ර්වේදි 

ි.මි වඳට්රල් ඔක්වට්න් 92 වහ ි.මි වඳට්රල් 

ඔක්වරන් 95 ඵළයරඹ හර්ෂි හභහනය 

ආනඹන මිර 2015 ර්ඹට හවප්ත ක් 

පිළිවලින් ිනඹඹට 18.0 කින්  වහ ිනඹඹට 

18.2 කින් අඩු වි තිබුණි. තද, 2015 

ර්වේදි ි.මි ඩීල් පිපිඑේ 10 වහ ඩීල් 

පීපීඑේ 500 ඵළයරඹ හභහනය ආනඹනමිර 

පිළිවලින් එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 68.2 ක් 

වහ එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 68.5 ක් වී තිබුණි. 

එඹ 2016 යවේදි පිළිවලින් එක්ත් 

ජ්නඳද වඩොරර් 56.9 ක් වහ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරය 54.7 ක් වි තිබුණි. ඒ අනු 2016 

ර්වේදි ි.මි ඩිල් පිපිඑේ 10 වහ ි.මි 

ඩීල් පීපිඑේ500  ඵළයරඹ හර්ෂි 

හභහනය ආනඹන මිර 2015 ර්ඹට 

හවප්ත ක් පිළිවලින් ිනඹඹට 16.6 කින් වහ 

ිනඹඹට 20.1 කින් අඩු වි තිබුණි.  

රංකහ ිනිජ නීතිගත ංසථහගේ මූරය 

ප්රතිපර 

 

ඉදිරිඳත් යන රද මරය ප්රහලන අනු 

(විණනඹ වනොශ) 2016 ර්වේ 

ංසථහවේ වභවවයුේ ටයුතුලින් 

රු.මිලිඹන රු.මිලිඹන 69,620  ඵදු වඳය 

ශුේධ රහබඹට එවයහි ඉකුත් ර්වේ ඵදු 

වඳය ශුේධ අරහබඹ රු.මිලිඹන 19,886 ක් වි 

තිබුණි. ඒ අනු 2016 ර්වේ මුරය 

ප්රතිපරඹ ඉකුත් ර්ඹ භඟ ළදීවේදි 

ර්ධනඹ රු.මිලිඹන 89,506 ක් වි තිබුණි. 

ජ්හතයන්තය වවශවඳොවශේ ි.ජ් වතල් 

මිර ණන්ර අඩුවීභ ි.හ ආනඹන පිරිළඹ 

අඩුවිභ, වේශිඹ වවශවඳොවශේ ි.ජ් වතල් 

ඉල්ලුභ ඉවශඹහභ ි.හ ඇති ව විකුුමේ 

ර්ධනඹ, 2016 ර්වේ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරයඹට හවප්ත ක් රුපිඹවල් අඹ 

හිනවීවේ ප්රනතහඹවේ අඩුවීභ වහ ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් මරය විඹදේර 

අඩුවිභළි. රුුම වභභ රහබඹට වවේතු වී 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්වේදි ංසථහවේ 

මුරය හර්ඹහධනවඹහි ර්ධනඹක් වී 

තිබුණත්, 2008 ර්වේ ිනට 2015 ර්ඹ 

දක්හ ( 2014 ර්වේ වළය) අධි අරහබ 

රළබීභ වවේතුවන් ංසථහවේ ශුේධ ත්ේ 

තත්ත්ඹ 2016 ර්ඹ අහනවේදි 
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රු.මිලිඹන 185,886  අහිතය තත්ත්ඹක් 

දක්හ හදනඹ වී තිබුණි. එඵළවින් යජ්වේ 

මුරය වහඹ වනොභළති ංසථහ ප්රර්තන 

යහඳහයඹක් වරට අන්ඩ ඳත්හ 

ළි.භට ඇති වළකිඹහ භතවබ්රුදඹට තුඩු 

වදන්නක් වී තිබුණි. 2016 ර්ඹ වහ ඉකුත් 

ර් 4 ක් වහ ංසථහවේ ශුේධ 

රහබඹ/අරහබඹ වහ ශුේධ ත්ේ තත්ත්ඹ 

රඳටවන 32 හි දළක්වේ.  

 

 

 

රඳ ටවන 32  - ංසථහවේ ශුේධ රහබඹ)/අරහබඹ (-  

          ශුේධ ත්ේර තත්ත්ඹ 

මුරහශ්රඹ - ංසථහවේ වති ශ මුරය හර්තහ  

 

ංසථහ විිනන් 2016 ර්වේදි රු.මිලිඹන 

43,099  ඵදු ඳසු ශුේධ රහබඹක් රඵහ වන 

තිබුුම අතය, ංසථහ ඳත්හ ළි.භ භිණන් 

වේිනන්ට ළටුප්ත  රඵහදිභ, යජ්ඹට ඵදු 

වවිභ, යජ්ඹට විවලේ හසතු වවිභ වහ 

ක්විේ ප්රභහණඹ ළරළකිල්රට ත්විට 2016 

ර්වේදි ංසථහ විිනන් රු.මිලිඹන 

153,184  දහඹත්ඹක්ද රඵහ දි තිබුණි. 

ංසථහ යටට රඵහ දි තිබුුම දහඹත්ඹ වහ 

ංසථහ රඵහ තිබුුම රහබඹ/(අරහබඹ)/ 

පිළිඵ තත්ත්ඹ රඳටවන  33 හි දළක්වේ.  

 

 

 

 

 

රඳටව 33 - ංසථහ රළබ රහබඹ)/අරහබඹ (වහ යටට 

එතු ශ අඹ 

 

 

ඉදිරි සුරැකුම් ගනුගදනු (ගවජින්) 

 

ංසථහ විිනන් ිනදු ය තිබුුම ඉදිරි සුරැකුේ 

නුවදනු (වවජින්)  භිණන් 2017 වඳඵයහරි 

20 දින න විට යට විිනන්දළර භසථ 

අරහබඹ රු.බිලිඹන 14.03 ක් වී තිබුණි. 

විසතය ගු 37 හි දළක්වේ. 
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විසතයඹ රුපිඹල් රුපිඹල් 

සුරැකුම් ගනුගදනු (ගවජින් )භගින් සිඹුම රළබීම්     

නුවදනු භත ප්රතිරහබඹ 137,988,404  

ව.රුේ කිරීභ භත රළබීේ 152,160,848  

  290,149,252 

ංසථහ භගින් දළරූ ටිනහකම්   

නුවදනු භත අරහබ 1,278,531,706  

ව.රුේ කිරීභ භත වවීේ 11,577,356,580  

නීති විඹදේ 799,393,492  

භන් විඹදේ 5,261,827  

ඵළංකු වඳොළී 250,570,863  

අවනකුත් විඹදේ 20,139,947  

  13,931,254,415 

ඉදිරි සුරැකුම් ගනුගදනු (ගවජින් )භත ංසථහ 

දළරූ දාළු ඳහඩු 
  

13,641,105,163 
ංසථහ වනුවන් භව ඵළංකු විිනන් දළර නීති 
විඹදභ 

  

ප්රතිපර්ණඹ වනොශ විඹදභ 3,145,971  
භව ඵළංකු විිනන් දළර විඹදභ 370,558,963  
ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් ිනදුශ වන්කිරීේ – 
වඩොිනස ඵළංකු ඒජී 

 
13,079,333 

 

  386,784,267 

ඉදිරි සුරැකුම් ගනුගදනු (ගවජින් )භත යට විසින් 

දළරූ භසථ අරහබඹ 
  

14,027,889,430 
 

ගු 37  - ඉදිරි සුරැකුේ නුවදනු  ) වවජින් (භිණන්  2017 වඳඵයහරී  20 දින න විට යඹ විිනන් දළර භසථ අරහබඹ 

 

රංහ ි.ජ් වතල් නීතිත ංසථහවේ ඉදිරි 

සුරැකුේ නුවදනුරට අනු හණිජ් ඵළංකු 

කිහිඳඹක් භඟ එශම තිබුුම ඉදිරි සුයකුේ 

ිණවිසුේ ේඵන්ධවඹන් ව.රුේ කිරීවේ 

ක්රිඹහලිවේ ඳහර්ලඹක් ලවඹන් ංසථහ 

හ තිබුණි. ඳහර්ල අතය එශම තිබුුම 

ව.රුේ කිරීවේ ඔප්ත පු ක්රභඹ ඹටවත් එක්ත් 

ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 60 ක් (රු.මිලිඹන 

7,713 ක් ) සටෆන්ඩේ නහටර්ේ ඵළංකු 

(SCB) 2013 ජුි. 03 දින වහ තිබුණි. 

එවභන්භ එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 27 

ක් ( රු.මිලිඹන 3,881 ක්) වඩොිනස ඵළංකුට 

2016 අවෝසතු 04 දින වහ තිබුණි. රළබි 

තිබුුම වතොයතුරුරට අනු 2017 

වඳඵයහරී 20 දින න විට ංසථහ විිනන් 

රු.මිලිඹන 13,641  ඳහඩුක් රඵහ තිබුණි.  

ංසථහ ඉදිරි සුයකුේ නුවදනු (වවජින්) 

ේඵන්ධවඹන් ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් 

නීති විඹදේ ලවඹන් රු.මිලිඹන 941.2 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. එිනන් රු.මිලිඹන 370.6 ක් 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් ළඹ ය තිබුුම 

අතය, රු.මිලිඹන 567 ක් 2011 ර්වේ ිනට 

2014 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ ංසථහ 

විිනන් ශ්රී රංහ භව ඵළංකුට ප්රතිපර්ණඹ ය 

තිබුණි. වවේ වතත්, රු.මිලිඹන 3.1 ක් 

ංසථහ විිනන් 2017 වඳඵයහරි 20 දින න 

විට ප්රතිපර්ණඹ ය වනොතිබුණි. 

රළබී තිබුුම වලේ තවවුරු කිරීවේ ලිපිරට 

අනු එතු එක්ත් ජ්නඳද  වඩොරර් 

මිලිඹන 27.77 ක් ව එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් මිලිඹන 8.65 ක් (වඳලි වළය) 

පිළිවලින් භවජ්න ඵළංකුට වහ වොභර්ල් 
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ඵළංකුට 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

වවිඹ යුතු තිබුණත්, ංසථහවේ 

මුරයප්රහලනර වේ ේඵන්ධවඹන් 

ටවනක් දක්හ වනොතිබුණි. 

තද, රංහ ි.ජ් වතල් ි.තිත ංසථහට 

එවයහි එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 

8.65  අිනතිඹක් වහ වොභර්ල් ඵළංකු 

විිනන් වොශම හණිජ් ඉභශ අධියණවේ 

නඩුක් ඳයහ තිබුණි.  

ිනිජ ගතල් නිසඳහදනඹ ව පිරිඳවදු 

ම්ඵන්ධ කටයුතු 

 

ර් 47 ක් ඳළයණි පුසන්ද වතල් 

පිරිඳවදුවන් යවට් ළඩින ි.ජ්වතල් 

ි.සඳහදන අලයතහඹ ළඳිනභට වනොවළකි 

වී තිබුණි. ඉතහ අඩු පිරිළඹට ඉන්ධන 

ි.ඳදවීභ වහ ඳවසුේ ඇති ව එභිණන් 

පිරිඳවදු වභවවයුේ ටයුතු හර්ඹක්භ වහ 

උඳරිභ කිරීභට වළකි න ඳරිදි නවීන 

වරෝවේ උස තහක්ණඹක් හිත 

වභවවයුේ වවයන වනත් පිරිඳවදු භඟ 

ළදීවේදි පුසන්ද වතල් පිරිඳවදුවන් 

ඉතහ අඩු හර්ඹක්භතහඹකින් යුතු 

වභවවයුේ ිනදු ය තිබුණි. වවේ වුද, 

පිරිළඹ පරදහින ආහයවඹන් ි.ජ්වතල් 

ි.සඳහදන වවශදවඳොශට ළඳයීභ තවවුරු 

ය ළි.භ වහ වඹෝජිත පුසන්ද 

වතල් පිරිඳවදු පුළුල් කිරිභ වහ නවියණඹ 

කිරීවේ යහඳෘතිඹ (SOREM)  ක්රිඹහත්භ 

ය වනොතිබුුම අතය, වභභ යහඳෘතිඹ 

වනුවන් 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

රු.මිලිඹන 837 ක් ළඹ ය තිබුණත්, එභ 

විඹදභ අනහර්ථි වි තිබුණි.  

ගතල් ප්රහවනඹ වහ නර භහර්ග 

ජහරඹ 

වොශම යහඹ ිනට වොවශොන්නහවේ පිහිටි 

ි.ජ්වතල් සථහපිතඹට ආනඹි. වඳරල්, 

ඩීල්, බ්රෘමිවතල් වහ දළවිවතල් ළි. ි.ජ් 

වතල් ි.මි ි.සඳහදිත ප්රහවනඹ කිරීභ දල 

කිහිඳඹට වඳය සථහඳනඹ යන රද නර 

භහර් ඳේධතිඹ භිණන් ිනදු ය තිබුණි .එභ 

නර භහර් අළුත්ළඩිඹහ ශ යුතු තත්ත්වේ 

ඳතින අතය ඉන් කිහිඳඹක් අළුත්ළඩිඹහ 

කිරීභට වනොවළකි තත්ත්වේ ඳළතීභ 

වවේතුවන් දළනටභත් අත්වළය තිබුණි .ි.ජ් 

වතල් ි.සඳහදනර ජ්හති අලයතහවඹන් 

විලහර ප්රභහණඹක් වභභ දියහඳත් ව නර 

භහර් භිණන් වොවරොන්නහ ඉන්ධන ඵඩහ 

ඳර්ඹන්තඹට වන ඹන ඵළවින් වභභ නර 

භහර් අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ නවීයණඹ 

කිරීභ වහ ශ යුතු අලයතහඹක් වී 

තිබුණි .එභ අඵරන් ව නර භහර්ලින් 

ආනඹි. පිරිඳවදු ශ ි.ජ් වතල් 

ි.සඳහදන ප්රහවනඹ කිරීභ ි.හ උග්ර ඉන්ධන 

අර්බුදඹක් ඇතිවීවේ අදහනභ විණනවේදී 

ඵළවළය ශ වනොවළකි විඹ. 

 

වභභ නර භහර් ඳේධතිවඹන් වොශම 

යහඹ ිනට පුසන්ද වතල් පිරිඳවදු 

දක්හ වඵොය වතල් ප්රහවනඹ කිරීභ වහ 

)විසේබඹ  24″  ක් ව නරඹ (ව පිරිඳවදුවේ 

ිනට වොවශොන්නහ ි.ජ්වතල් සථහපිතඹ 

දක්හ ි.ජ් වතල් ආශ්රිත ි.මි ි.සඳහදිත 

ප්රහවනඹ කිරීභ වහ  ) විසේබඹ 12″, 8″ 
වහ 6″ ව නර) සථහඳනඹ යන රද නර 

භහර් ඳේධතිඹ ංසථහ තු ඳළළතුණි .

වොශම යහඹ ිනට වොවශොන්නහ 

ි.ජ්වතල් සථහපිතඹට ආනඹි. ි.මි 

ි.ජ් වතල් ි.සඳහදිත ප්රහවනඹ කිරීභ 

වහ සථහඳනඹ යන රද නර භහර් 

ඳේධතිඹ ංසථහවේ ඳරිඳහලිතඹ න රංහ 

ි.ජ් වතල් ඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහභ 

(CPSTL) තු වේ .රංහ ි.ජ් වතල් ඵඩහ 

ඳර්ඹන්ත භහභ ඹටවත් ඳහරනඹ න 

ඉන්ධන නර භහර් පිළිඵ විසතය ගු 38 

හි දළක්වේ. 
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නරවේ ප්රභහණඹ ි.සඳහදනඹ ත්භන් තත්ත්ඹ 

10″ ඩීල් ක්රිඹහත්භ තත්ත්වේ ඳතී. 
 

10″ අවනකුත් පිරිඳවදු ශ 
ඉන්ධන  
)Other White Oil( 

අක්රීඹ ඳතී )වොවරොන්නහ ිනට ළරණිතිස දක්හ නළප්ත තහ 
ප්රහවනඹ වහ වොටක් ඳභණක් බහවිතහ යින( 
 

10″ නළප්ත තහ අක්රීඹ ඳතී 
 

12″ නළප්ත තහ අක්රීඹ ඳතී. CPSTL ආඹතනඹ විිනන් ප්රතිසථහඳනඹ යමින් 
ඳතී. 
 

14″ දළවිවතල් ක්රිඹහත්භ තත්ත්වේ ඳතී. 
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ග්රහමඹ ආර්ථික කටයුතු 

 

ආර්ථි වහ භහජ් ප්රතිරහබ හධහයණ වර 

ග්රහමීඹ ජ්නතහ වත ශහයවීභ වභභ 

ක්වේත්රවේ අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුණ 

ඉටු ය ළනීභ වහ ේ යහමීඹ ආර්ථිඹ 

පිළිඵ අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් එක් 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර/ආඹතන 08 ක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 ග්රහමීඹ ආර්ථි විඹඹට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ ව 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ, ඳසුවිඳයේ කිරිභ වහ 

ඇයීභ.  

 ග්රහමීඹ ජීවනෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ.  

 ප්රහවේශීඹ ව ග්රහමීඹ ංර්ධන ප්රතිඳත්ති 

ව උඳහඹභහර්ිණ ංර්ධනඹ. 

 ග්රහමීඹ ආර්ථි ටයුතු වහ මුරයහධහය 

ේඳහදනඹ.  

 ඳශ්ර ේඳත් අංලවේ ි.සඳහදනඹ ඉවශ  

නළංවීභ වහ අලයන ඳවසුේ 

ළඳයීභ. 

 ත් සුඵහධනඹ වහ ඒ ේඵන්ධ 

ටයුතු.   

 ඳශ්ර ේඳත් ආශ්රිත ි.සඳහදන ප්රර්ධනඹ, 

ප්රනහයණඹ වහ ංර්ධනඹ වහ අලය 

පිඹය ළනීභ. 

 නවීන තහක්ණඹ වඹොදහ ි.මින් ඳශු 

ේඳත් ේඵන්ධ ඳර්වේණ අංලඹ 

පුළුල් කිරීභ වහ  ප්රතිපර භත ි.ඳළයුේ 

ක්වේත්රඹ ගුණහත්භ වහ 

ප්රභහණහත්භ ර්ධනඹ වහ අලය 

පිඹය  ළනීභ. 

 ඳශු ක්වේත්රවේ ත්වනඹ ළඩිදියුුම 

කිරීභ වහ විදයහත්භ වඵෝ කිරීවේ 

ක්රභ ප්රනලිත කිරිභ ව එභ තුන් 

වයෝලින් ආයක්හ කිරිභ වහ 

ි.වයෝධහඹන ටයුතු. 

 

එභ ආඹතන විිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ ේඵන්ධවඹන් 

අනහයණඹ වු විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත. 

රීරි නිසඳහදනගඹන් සඹංගඳ ෂිතවීභ  

ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ පිළිඵ අභහතයහංලවේ ඳශු 

ේඳත් අංලඹ විිනන් කිරි පිටි ආනඹනඹ 

අඩුකිරීභ වහ කිරි ි.සඳහදනඹ ළඩිකිරීභ 

වනුවන් 2010 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ 

දක්හ ර් 7  හරඳරිච්වේදඹ තුශදී රු. 

මිලිඹන 5557.38 ක් ළඹ ය තිබුණි. (ත් 

ි.සඳහදන වදඳහර්තවේන්තුවේ විඹදේ වළය ) 

2010 ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී 

කිරි ි.සඳහදනඹ ීයටර් මිලිඹන 136.5 කින් 

ළඩි ය තිබුණි. ඒ අනු ීයටයඹ කිරි 

ි.සඳහදනඹ ළඩිකිරීභට  රු.40.72 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  ංයහ වල්ණ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්තහන්හි යවට් 

හර්ෂි කිරි ආශ්රිත ි.සඳහදනඹ වහ කිරි 

ආශ්රිත ි.සඳහදන ආනඹනඹ අනු යවට් කිරි 

ආශ්රිත ි.සඳහදන ඳරිවබෝජ්නඹ 2010 

ර්වේදී පිළිවලින් වභට්ට්රික් වටොන් 22.29  

ක් වහ වභට්ට්රික් වටොන් 72.53 ක් විඹ. ඒ 

අනු යවට් කිරි අලයතහවඹන් ිනඹඹට 

23.5 ක් ඳභණක් 2010 ර්වේදී යට තුශ 

ි.සඳහදනඹ ය තිබුුම අතය 2014 ර්වේදී 

එඹ ිනඹඹට 26.67 ක් වී තිබුණි. තද 2014 

ර්වේදී කිරි පිටි වභට්ට්රික් වටොන්  86.37 

ක් ආනඹණඹ ය තිබ අතය 2016 ර්වේදී 

කිරි පිටි වභට්රික් වටොන් 94.01 ක් ආනඹණඹ 

ය තිබුණි. ඒ අනු කිරි පිටි ආනඹණඹ 

ළරළසුේ ශ ඳරිදි අඩුවී වනොතිබුණි. 
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 දිඹය රීරි ප්රචලිත රීරිගම් යහඳෘතිඹ 

 

2004 ර්වේ ිනට ක්රිඹහත්භ ය තිබුුම 

දිඹය කිරි ප්රනලිත කිරීවේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

කිරි අවරවි ළල් 1250  පිහිටුවීභට ළරළසුේ 

ය තිබුණි. නමුත් 2013 වදළේඵර් 31 දින 

න විට අවරවි ළල් 685 ක් ඳභණක් 

ආයේබ ය තිබුණි. ඉන් අවරවි ළල් 283 ක් 

ඳශු ේඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ භඟින් 

ආයේබ ය තිබුණි. ලහයතහ අධයඹනඹක් 

වනොය එභ අරවි ළල් ආයේබ කිරීභ 

වවේතුවන් 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

අවරවි ළල් 43 ක් වවත් ිනඹඹට 15 ක් 

ක්රිඹහත්භ තත්ත්වේ ඳළතුණි. ඳශහත් 

භට්ටමින් අභහතයහංලඹ ආයේබ ශ ඉතිරි 

අවරවි ළල් 402 න් ර්තභහනවේ 112 ක් 

වවත් ිනඹඹට 28 ක් ඳභණක් ක්රිඹහත්භ 

තත්ත්වේ ඳළළතුණි. නමුත් අවරවිළල් 

ළසීඹෆභ අභ කිරීභට අලය ක්රිඹහභහර් 

ළනීභට අභහතයහංලඹ ටයුතු ය 

වනොතිබුණි.   

 

ශීතහගහය ඉදිකීරිභ  

  

2016 ර්වේ ග්රහමීඹ ටයුතු පිළිඵද 

අභහතයහංලඹ ඹටවත් ග්රහමීඹ වශදඳර මිර 

සථහිනයණඹ කිරීභත්, ඳසු අසනු වහි.ඹ 

අභ කිරීභ වහත්, ශ්රී රංහ යජ්ඹ 

වඳෞේලි අංලඹ වහ ඒහඵේධ  ශීතහහය 

5ක් ඉදිකිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ දවහ 

හර්ෂි අඹළඹ ඇසතවේන්තු භඟින් 

රු.මිලිඹන 2,000  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. අභහතයහංලවේ ක්රිඹහහරි ළරළසභ 

තුශ වභභ යහඳෘතිඹ ංර්ධන වහ ළරළසුේ 

අංලඹ ඹටවත්  2016 ජ්නහරි භහවේ ිනට 

2016 වදළේඵර් භහඹ දක්හ වු ර්ඹ 

හරඹ තුශ ි.භ කිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණද,  2017 ජුි. 26 දින න විටත් එඹ 

ඉදිකිරීභ ආයේබ ය වවෝ වනොතිබුණි. 

 

ශීතහහය ේඵන්ධ  අධයඹනඹක් ිනදු කිරීභ 

වහ 2016 භහර්තු 02  දින ිනට භහර්තු 10 

දින දක්හ තහිනරන්තඹ වහ ඊශ්රහඹරඹට 

ි.රධහරීන් ඳස වදවනකු ංනහයඹ ය 

තිබුණත්, එභ ංනහයඹ දවහ  ලහයතහ 

අධයඹන මිටුවන් ඳරිබහහිය ි.රධහරින් 

තුන් වදවනකු වහ අභහතයයඹහ භඟ 

මිටුවේ බහඳති ඳභණක් වබහගී වී 

තිබුණි. වභභ ංනහයවේ විඹදේ පිළිඵ 

කිිනදු හක්ෂිඹක් විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. 

 

යහඳෘතිඹ වහ ලයතහ අධයඹනඹට ඳත් 

ශ මිටු අසථහ 2 දී රැසවීේ ඳත්හ 

තිබු නමුත් අභහතයහංලඹ විිනන් අසථහ 05 

දී ලිඛිත ඉල්ීයේ කිරීවභන් ඳසු 2016 

අවොසතු 10 දිනළති මිටුවේ 

බහඳතියඹහවේ අත්න ඳභණක් වඹොදහ 

අවනකුත් මිටු භහජිිනන් ද වදනහවේ 

අත්න් යහිත වඹෝජ්නහ 6ක් ඳභණක්  

ඇතුශත් හර්තහක් ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. 

නමුත් ලයතහ  අධයඹන  හර්තහ 

අලයවඹන්භ තිබිඹ යුතු රුුම එහි 

ඇතුශත් ය වනොතිබුණි.  

 

ආර්ථික භධයසථහන 

   

වොවීන්වේ ෘෂි ි.සඳහදන ෘජු අවරවි 

ය ළනීභ දවහත්, ි.සඳහදිනන් වතො 

වවශන්දන් වහ ඳහරිවබෝිණිනන් ෘජුභ 

ේඵන්ධ කිරීභ භිණන් හර්ඹඹක්භ වර 

මිර ඹන්ත්රණඹ ක්රිඹහත්භ යවීභ අයමුුම 

යවන විවලේ ආර්ථි භධයසථහන 

ආයේබ ය තිබුණත් එළි. හර්ඹඹක්භ 

හධහයන මිර ඹන්ත්රඹක් ක්රිඹහත්භ වු ඵට 

හක්ෂි විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

ආර්ථි භධයසථහන ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් ි.රික්ණඹන් යනු රළව..  

 

 2006 වදළේඵර් 22 දිනළති අං PF/423 

දයන යහජ්ය මුදල් නක්රවල්වේ 4.3 

වේදඹ ප්රහය ිණුමේ ර්ඹ අන් වී 

භහ 2 ක් ඇතුශත මරය ප්රහලන 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ශ යුතු වුත්, 
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වොශඔ ව ේඳව දිසත්රික්ර  පිහිටි  

ආර්ථි භධයසථහන 6  2008 ර්වේ 

ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ මරය ප්රහලන 

08 ක්  2017 ජි. 30 දින න විටත් 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

තද, 2003 වඳඵයහරි 05 දින ආයේබ 

ය තිබුුම ඇඕලිපිටිඹ ආර්ථි 

භධයසථහනවේ 2003 ිනට 2016 දක්හභ 

මරය ප්රහලන ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

 

    කිලිවනොච්චි වහ අේඳහය ආර්ථි 

භධයසථහනර ඉදිකිරීේ 2013 වහ 2014 

ර්රදී පිළිවලින් රු. මිලිඹන 96.7 

ක් වහ රු. මිලිඹන 29.2ක්  ළඹ ය 

අන් ය තිබුණද, 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විටත් එභ ඩ හභය 

කුලිඹට දී වනොතිබුණි. 

 

 ලහයතහ අධයඹනඹකින් වතොය 

ආර්ථි භධයසථහන ආයේබ කිරීභ 

වවේතුවන් රු.මිලිඹන 136 ක් ළඹ ය 

ඉදියණ රද ආර්ථි භධයසථහන 3 ක් 

2016 වදළේඵර් 31 දින න විට වනත් 

ආඹතන වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වත 

ඳයහ තිබුණි. 2014 ර්වේදී රු.මිලිඹන 

21 ක් ළඹ ය ආයේබය තිබුුම ඩ 

හභය  25 කින් යුත් න්දවන්දිඹ 

ආර්ථි භධයසථහනඹ වහ 2014 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 6.9 ක් ළඹය 

අර්ධ ලවඹන් ඉදිය තිබු ළලිභ, 

වදි.පිටිඹ වඳොර බ්රෘමිවේ විවලේ ආර්ථි 

භධයසථහනඹත් වනත් ආඹතන වත 

ඳයහ දීභට ටයුතු යමින් ඳළළතුණි. 

 

කර්භහන්තලහරහ නවීකයණ යහඳෘතිඹ 

2013 ර්වේදී HSBC ඵළංකු වහ 

බහණ්ඩහහයවේ විවේල ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තු අතය වහ විවේල ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තු වහ මිල්වෝ (පුේලි) 

භහභ අතය ර්භහන්ත ලහරහ නවීයණඹ 

කිරිභ වහ වු ිණවිසුේ අත්න් ය තිබුණි. ඒ 

අනු රඵහ වන තිබුුම රු.මිලිඹන 

5,854.45  (යුවයෝ මිලිඹන 33.78) ණඹ 

මුදර වහ හණිජ් වනොන ණඹ ිනඹඹට 2 

 වඳොලිඹක් වහ හණිජ් ණඹ ිනඹඹට 

6+LIBOR  වඳොීයඹක් වවීභට එ වි 

තිබුණි. වඳොවරොන්නරු, දින වහ 

අවේවර ඹන ර්භහන්තලහරහ නවීයණ 

යහඳෘතිඹ දවහ රංසු ළදවීවභන් වතොය 

ටර්න්කී (Turnkey) ක්රභඹ ඹටවත් 

වොන්ත්රහත්රු වතෝයහ වන තිබණි. වභභ 

ණඹ මුදර වනුවන් 2017 ජුි. 15 දින න 

විට විවේල ේඳත් වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 16.69 ක් 

වවත් රු.මිලිඹන 2,436.18 ක් ණඹ හරි 

වරත්, එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 

3.80 ක් වවත් රු.මිලිඹන 554.17 ක් ණඹ 

වඳොීය වරත්,  ඵළංකු වත වහ තිබුණි. 

ිනභහහිත මිල්වෝ භහභ විිනන් ණඹ වහ 

ණඹ භත වඳොීය ලවඹන් කිිනදු මුදරක් භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ වත පිඹහ වනොතිබුණි.  

   

මිල්වෝ පුේලි භහභ ව 

වොන්ත්රහත්හය භහභ අතය එරම තිබුුම 

ිණවිසුභට අනු යහඳෘතිවේ වොන්ත්රහත්තුවේ 

හරඹ 2014 ජුලි 12  දිවනන් අන් විඹ 

යුතු තිබුණත්, දින වහ අවේර කිරි 

ර්භහන්තලහරහ නවීයණ ටයුතු 2017 

ජලි 31 දින න විටත් ි.භ ය වනොතිබණි. 

වදඳහර්ලවඹන් කිිනදු ඳහර්ලඹක් 

වොන්ත්රහත්තු හරඹ දීර්ක ය ළනීභට වවෝ 

ප්රභහද හසතු ලවඹන් එඟ වී ඇති 

ටිනහභ අඹ කිරීභට වවෝ ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. ිණවිසුභ භහ 36 ට ඩහ 

ප්රභහද ඳතින අතය ප්රභහද හසතු 

වවඹන් යුවයෝ 1,688,961 ක් අඹය ත 

යුතු තිබුණත්, භහවරෝචිත ර්ඹ අන් 

න විට වේ ේඵන්ධවඹන් කිිනදු ලිපි 

නුවදනුක් වවෝ ිනදු ය වනොතිබුණි.  

අවේවර වහ දින ර්භහන්තලහරහරට 

අදහශ යහඳෘති හර්ඹඹන් වොන්ත්රහත්හය 

ආඹතනඹ විිනන් ි.ඹමිත දිනට අන් ය 

වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් HSBC ඵළංකු 
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වහ බහණ්ඩහහයවේ විවේල ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තු අතය ඳළති ණඹ ිණවිසුභ 

2016 වදළේඵර් 31 දින දක්හ දීර්ක ය 

තිබුණි. නමුත් ඉවත යහඳෘති හර්ඹඹන් 

2017 ජුලි 31 දින න විටත් අන් ය 

වනොතිබුණත්, ඵළංකු භ ඳළති ණඹ 

ිණවිසුේ හර සීභහ දීර්ක කිරීභට ටයුතු 

වනොය වොන්ත්රහත්හය ආඹතනඹට 

වවිඹ යුතු අහන යහළනීවේ හසතු 

න වොන්ත්රහත් ටිනහමින්  ිනඹඹට 10 ක් 

ව යුවයෝ 3,071,693 ක් ිණවිසුභට ඳටවළි. 

ඵළංකු ඇඳයඹක් භත 2016 භහර්තු 27 දින 

වහ තිබුණි.  

රීරි එකතු රීමගම් භධයසථහනර 

අධීක්ණඹ   

 

සීභහහිත මිල්වෝ (පුේලි) භහභ 

විිනන් යවට් කිරි එතු කිරීවේ භධයසථහන 

ළඩි දියුුම කිරීභට ක්රිඹහභහර් වනොළනීභ 

වහ කිරි එතු යන කිරි භධයසථහන 

අධීක්ණඹ ශ වළකි න ඳරිදි නවීයණඹ 

වනොකිරීභ ි.හ 2015 වහ 2016 ර් වද 

තුශදී එතු ය තිබුුම කිරි ීයටර් ප්රභහණඹට 

ළඩිවඹන් පිළිවලින් කිරි ීයටර් 320,893 ක් 

වහ කිරි ීයටර් 587,247 ක් වහ වවීේ ය 

තිබුණි. ඒ අනු 2015 වහ 2016 ර්රදී 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 20.52 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 39.61  මුරයභඹ අරහබඹක් ිනදු 

වී තිබුණි. එවභන්භ ර්භහන්ත ලහරහ වත 

එතු යන රද කිරී රැවන ආ ඳසු 2016 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 2.50 ක් ටිනහ කිරි 

ීයටර් 35,681 ක් නයක් වී තිබුණි.  

 

2014 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ යවට් 

කිරි ි.සඳහදනඹ ක්රමි ළඩි වි තිබුණත්, 

භසථ යවට් මුළු කිරි ි.සඳහදනවඹන් 

සීභහහිත මිල්වෝ (පුේලි) භහභ 

විිනන් එතු ශ කිරි ීයටර් ප්රභහණවේ 

ප්රතිලතඹ 2014 ර්වේදී ිනඹඹට 19  ිනට 

2016 ර්ඹ න විට ිනඹඹට 18 දක්හ අඩු 

වී තිබුණි. විසතය රඳටවන 34 හි දළක්වේ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රඳටවන 34 - යවට් මුළු කිරි ි.සඳහදනඹ, භහභ 

එතු ශ කිරි ප්රභහණඹ වහ එහි ප්රතිලතඹ  

 මරහශ්රඹ- භව ඵළංකුවේ ංයහ වල්න හර්තහ 

 

කල්ඵඳු ඳදනභට මිරදීගත් ගඹ ගට් මිශ්ර 

රීමගම් ඹන්ත්රඹ 

 

සීභහහිත මිල්වෝ (පුේලි) භහභ 

විිනන් අලයතහඹ ි.ින ඳරිදි වඳුනහ 

ළනීවභන් වතොය වොශම ර්භහන්ත 

ලහරහට වඹෝට් මිශ්ර කිරීවේ ඹන්ත්රඹක් 

ල්ඵදු ක්රභඹ ඹටවත් මිරදී ළි.භට තීයණඹ 

ය තිබුණි. යජ්වේ ප්රේඳහදන 

භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ විධිවිධහනරට 

ඳටවළි. 2011 ජ්නහරි 20 දින ල්ඵඳු 

ඳදනභ භත රු.මිලිඹන 104.17 ක් ළඹ ය 

මිරදී ත් වඹෝට් මිශ්රකිරිවේ ඹන්ත්රඹ 

වඳොවරොන්නරු ර්භහන්ත ලහරහවේ 

විය 2017 ජුලි භහඹ න විටත් 

බහවිතඹට වන වනොතිබුණි.  

  

රීරි ගයින් ආනඹනඹ රීමභ 

 

වරහේ යහඳෘතිවඹහි 2 න අදිඹය ඹටවත් 

2014 ජුලි 14 දින ිනට ර් 2  හර 

ඳරිච්වේදඹක් තුශදී එක් කිරි වඹකු 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 3,032.87 ක් ඵළිණන් 

කිරි ිනන් 2500 ක් ආනඹනඹ කිරීභ වහ 

ජ්හති ඳශු ේඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

ිණවිසුට එශම තිබුණි.  ඒ අනු 2015 ජුලි 

13 වහ ඔක්වතෝඵර් 12 ඹන වදදින තුශ කිරි 

ඹන් 2495 ක් ආනඹනඹ ය තිබුණි. 
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2016 ඔක්වතෝඵර් 11 දින න විට 

යදහළනීවේ මුදල්ද ඇතුශත් එක්ත් 

ජ්නඳද වඩොරර් 7,576,101 ක් වහ තිබුණි. 

ඒ අනු කිරි ිනන් 5 ක් අඩුවන් ඳඹහ 

තිබිඹදී වහ ිණවිසුේත මුදර එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් 9,098.59 කින් ඉක්භහ වවීේ ය 

තිබුණි. එක් කිරි ඹකු 

වන්වන්  රු.415,372 ක් ඵළිණන් න වර 

රු.මිලිඹන 1,036.35 ක් ළඹ ය ආනඹනඹ 

ශ කිරි ිනන් යක්ණඹ වනොකිරීභ ි.හ 

මිඹ ිණඹ කිරි ිනන් 133  වන් 

රු.මිලිඹන 55.24  අරහබවහි.ඹ ආයණඹ  

ය ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. ිණවිසුභ 

අනු ආනඹනඹ යන අසථහවේ ළ. 

වන ිනටිඹ යුතු වුත් ිනන් 79 ක්  එවේ 

ළ. වන වනොතිබුණි.  ඳශමුය ඳළටිඹහ 

රළබීවභන් ඳසු කිරි රඵහදීභ අහර්ථ වු වහ 

වදනය ෘතීභ  ිනංනන ක්රිඹහලිඹ භඟින් 

අහර්ථ වු ිනන් 260 ක්ද 2016 භළින 30 

දින න විට ළ.වන වනොතිබුණි. ඒ අනු  

ආනඹි. කිරි ිනන් 472 ට ළඹ යන 

රද රු.මිලිඹන 196.06  විඹදභ යහඳෘතිවේ 

අයමුුම රඟහය ළනීභට දහඹ වී 

වනොතිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඡහඹහරඳඹ 07 - ආනඹනඹ ශ කිරි ිනන්  

කිරි ිනන් 2500 ක් වේඵන්වතොට යහවේ 

ිනට රිදිඹභ වොවිඳරට කිවරෝමීටර් 38  

දුයක්  ප්රහවනඹ කිරීභ වහ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් 260,555 ක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. කිරි ඹන් ප්රහවනඹ දවහ ජ්හති 

ඳශු ේඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ තු  හවන 

ලින් අඹයන වර්ටඹන් අනු ිනන් 

2500 ක් කිවරෝමීටර් 38  දුයක් ප්රහවනඹ 

කිරීභ දවහ හභහනය පිරිළඹ රු.570,000 ක් 

විඹ. ඒ අනු අහභහනය වර අධි 

ඇසතවේන්තුක් හ තිබීභ වවේතුවන්   

 

 

 

 

 

කිරි ිනන් 2495 ක් ප්රහවනඹට එක්ත් 

ජ්නඳද වඩොරර් 260,347.11 ක් එනේ 

රු.මිලිඹන 35.87 ක් වහ තිබුණි. ිනන් 

2495 ක් භණ්ඩරඹ තු යථ භිණන් ප්රහවනඹ 

කිරීභ වහ දළරිඹ යුතු පිරිළඹ රු.568,860 

ක් වුත්, ඒ වහ රු.35,299,208 කින් 

ඉක්භහ අධි විඹදභක් ය තිබුණි.  

කිරි ිනන් ආනඹන කිරීවේ වදන අදිඹය 

ඹටවත් 2013 ජුලි 11 දින අභහතය භණ්ඩර  

වඹෝජ්නහට මුදල් අභහතයයඹහවේ 

ි.රීක්ණරට අනු ඒ පුේර කිරි 
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ඳරිවබෝජ්නඹ ළඩි කිරීභට 2012 ර්වේදී 

ඳශමුන අධිඹය ඹටවත් ආනඹනඹ යන 

රද කිරි ිනන් 2000 ක් හර්ථ වේශීඹ 

ඳරියඹට අනුත වී ඇති ඵ වන් ය 

තිබුණි. ඒ අනු වදන අදිඹය ඹටවත් කිරි 

ිනන් 2500 ක් ආනඹනඹ කිරීභට ි.ර්වේල 

ය තිබුණි. නමුත්, යහඳෘතිවේ ඳශන 

අදිඹය ආයේබඹට වඳය 2009 භහර්තු 24  

දිනළති  ලයතහ අධයඹන හර්තහ අනු 

ආනඹි.ත එක් කිරි ඹකුවන් දිනට 

අවප්ත ක්ෂිත කිරි ප්රභහණවේ හභහනයඹ ීයටර් 

20 ක් වර තක්වේරු ය තිබුණි. නමුත් 

එභ අවප්ත ක්ෂිත ප්රභහණඹට රහ වී 

වනොතිබුණත්, වදන අදිඹවර් කිරි ඹන් 

ආනඹනඹටද එභ ප්රහවඹෝිණ තත්ත්ඹ 

වනොරහ අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි.  

 

ගඵොයළු හිත භහර්ග ඉදිරීමභ 

 

දිිණන් කිවරෝමීටර් 5  වඵොයළු හිත 

භහර්ඹක් ළසීවේ යහඳෘතිඹට අදහශ  

ඇසතවේන්තුත ටිනහභ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් 94,868.89 ක් වී තිබුණි.එභ ඉදිකිරීභ 

වහ භහවරෝචිත ර්වේදී එභ 

ඇසතවේන්තුත මුදරට රු.12,734,155 ක් 

වහ තිබුණි. දකුුම ඳශහත් භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් 2015 ර්ඹට ි.කුත් ශ 

භහර් ඒ මිර ණන් අනු එභ භහර්ඹ 

වහ ඇසතවේන්තුත ටිනහභ 

රු.1,450,228 ක් වී තිබුණත්, යහඳෘතිඹ 

වනුවන් රු.11,283,927 ක් ළඩිපුය වහ 

තිබුණි. ඒ අනු යට තුශ ඳතින හභහනය 

මිර ණන් ඉක්භහ ඇසතවේන්තු 

අහභහනය වර ළඩිවඹන් දළක්වීභ ි.හ 

ජ්හති ඳශු ේඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

විිනන් ළඩිපුය වවීේ ය තිබුණි. ඉදි 

කිරීවභන් ඳසු ර්ඹක් තවීභට වඳය 2016 

ජුි. භහවේදී ිනදුශ වබෞති ඳරීක්හවේදී 

වවළිදයේ ව ඳරිදි එභ භහර්ඹ ළඩී තිබුණි. 

ඒ පිළිඵ ඡහඹහරඳඹ 08 හි  දළක්වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඡහඹහරඳඹ - 08 - භහර්ඹ ඉදිකිරීවභන් ඳසු ළඩී තිබුුම ආහයඹ 

ගහ ළිං වහ නර ළිං ඉදිරීමභ  

 

යහඳෘතිවේ පිරිවිතයඹට අනු ගහ ලිං 6 ක් 

වනුවන් එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 31,267 

ක් ප්රතිඳහදන රහ තිබුණත්, එක් ගහ ලිදක් 

වහ නර ළිං 2 ක් ඳභණක් ි.භය තිබුණි. ඒ 

අනු වවිඹ යුතු තිබු එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් 15,633 ක් වනුට  එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් 31,267 ක් වවත් රු.4,340,176 ක් 

ප්රතිපර්ණඹ කිරීභ ි.හ එක්ත් ජ්නඳද 

වඩොරර් 15,634 ක් වවත් රු.2,170,157 ක් 

ජ්හති ඳශු ේඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

ළඩිපුය වහ තිබුණි.  
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ගකොකුන් ගඵඩහ මිරදී ගළනීභ 

 

2015 ර්වේදී මිරදී න්නහ රද වී වතො 

ඵඩහ කිරීභට වී අවරවි භණ්ඩරඹ තු 

ඵඩහ ප්රභහණත් වනොවීභ වවේතුවන් 

වොකුන් ඵඩහ (තහහලි ඵඩහ) 15 ක් 

මිරදි ළනීභ වහ යහජ්ය ංසථහක් වත 

රු.මිලිඹන 39.33 ක් වහ තිබුණි. ඉන් 

අනුයහධපුය වහ ත්රිකුණහභරඹ  ශහඳරට 

ි.කුත් යන රද රු.මිලිඹන 10.49 ක්වු 

ඵඩහ 04 ක් 2017 වඳඵයහරි 06 දින න 

විටත් වී ඵඩහ කිරිභ වහ වඹොදහවන 

වනොතිබුණි. 

 

වොකුන් ඵඩහක් ර් 10  ිනට ර් 15 

ක් දක්හ හරඹක් බහවිතහ ශ වළකි ඵ 

අදහශ භහභ දන්හ තිබුණද,  අේඳහය 

ශහඳඹට ි.කුත් යන රද ඵඩහ 06 කින් 

2015 ඹර න්නවේදි ඵඩහ 02 ක් බහවිතහ 

ය තිබුුම අතය ඊශඟ න්නඹ වහ 

අලුත්ළඩිඹහකින් වතොය බහවිතඹට වඹොදහ 

ළනීභට වනොවළකි ඵ අේඳහය ශහඳ 

ශභනහරු විිනන් වී අවරවි භණ්ඩරඹ 

වත දන්හ තිබුණි. 
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නගය ළරළසුම් වහ ජර ම්ඳහදනඹ 

 

පුයළිනඹන්වේ සුයක්ෂිත ඳහනීඹ ජ්රඹ වහ 

ඇති ප්රවේලඹ, දිිනන පුයහ නර භහර් වහ 

නර අඳවන ඉදිකිරීභ, ආයණඹ තවවුරු 

කිරීභ ව දිිනන පුයහ නය භනහ වර 

ළරළසුේයණඹ  කිරීභ වභභ ක්වේත්රවේ 

අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු කිරීභ 

වහ නය ළරළසුේ වහ ජ්ර ේඳහදන 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩරඹක්  විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතුවේ.  

 නය ළරළසුේ වහ ජ්ර ේඳහදන 

විඹඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන්  

වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු 

විඳයේ කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 විවලේ නය ළරළසුේයණඹ වහ 

ංර්ධනඹ.  

 නහරි ංර්ධන හර්ඹඹන් ඉටු කිරිභ 

වහ ජ්හති වබෞති ළරළසුේ ඳදනේ 

යවන ිනඹළු ඉදිකිරීේ ටයුතු 

වභවවඹවීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

 ෆභ පුයළිනවඹකුටභ පිරිිනදු ඳහනීඹ 

ජ්රඹ රඵහදීභ තවවුරු කිරීභ වහ 

අලය න ක්රිඹහභහර් ළනීභ. 

 ජ්ර ේඳහදන වේහ, ජ්රහඳවන ඳේධති 

ව නීඳහයක් ඳවසුේ විභර්ලනඹ 

කිරිභ. 

 ළරළසුේ කිරීභ, ි.ර්භහණඹ කිරීභ, 

ඉදිකිරීභ, වභවවඹවීභ වහ නඩත්තු කිරිභ. 

 ප්රජ්හ ජ්රේඳහදන වහ නීඳහයක් 

යහඳෘති හර්ඹක්භ ව විධිභත් ඉටු 

කිරීභ වහ අලය පිඹය ළනීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ එභ ආඹතන 

විිනන් ඉටු කිරීවේදී අනහර්ණඹ වු විණන 

ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත. 

ජර වහ නීඳහයක්ක ළඳයුභ 

2016 ර්ඹ නවිට මුළු ජ්ර ළඳයුේ 

ේඵන්ධතහ 2,092,471 ක් ජ්හති ජ්ර 

ේඳහදන වහ ජ්රහඳවන භණ්ඩරඹ විිනන් 

රඵහදී තිබුණි. එඹ අවප්ත ක්ෂිත භට්ටභට ඩහ 

78,199 කින් අඩු වී තිබුණි. 2016 ර්ඹ න 

විට මුළු ජ්නවනවඹන් ිනඹඹට 47.7 ට 

ඳහනීඹ නර ජ්රඹ ළඳයීභත්, ජ්නවනවඹන් 

ිනඹඹට 2.08 ට නර අඳවනඹ 

රහදීභටත් ජ්හති ජ්ර ේඳහදනඹ වහ 

ජ්රහඳවන භණ්ඩරඹ භත් වී තිබුණි.   

ජ්ර ළඳයුභ වහ නීඳහයක්හ වනුවන් 

භණ්ඩරඹ විිනන් භවහ ඳරිභහණ විවේලහධහය 

යහඳෘති 42 ක්ද, කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ 

යහඳෘති 62 ක්ද, සුනහමි ඵරඳෆ ප්රවේල වහ 

ජ්ර වහ නීඳහයක් යහඳෘති 6 ක්ද, ජ්ර 

ආංශි ප්රජ්හ ඳවසුේ වහ වඹෝජ්නහක්රභ 

14 ක්ද, වේශිඹ ණඹ ආධහය ඹටවත් 

යහඳෘතීන් 15 ක්ද, ක්රිඹහත්භ ය තිබුුම 

අතය 2016 ර්වේ න ජ්ර වහ 

නීඳහයක් යහඳෘතීන් 12ක්ද ආයේබ ය 

තිබුණි. 

පිරිඳවදු ජර නිසඳහදනඹ,ගඵදහවළමභ  

වහ පිරිළඹ භහගර චනඹ 
 

ජ්හති ජ්ර ේඳහදන වහ ජ්රහඳවන 

භණ්ඩරඹ විිනන් පිරිිනදු ජ්ර ි.සඳහදනඹ,  

ඳහරිවබෝජ්නඹ යන රද ජ්ර ප්රභහණඹ වහ 

ආදහඹේ වනොරඵන ජ්ර ප්රභහණඹ ඉකුත් 

ර්රදී වභන් භහවරෝචිත ර්වේදීද 

ඉවශ අඹක් වන තිබුණි. විසතය ගු 39 

හි දළක්වේ.  
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විසතයඹ 2013 2014 2015 2016 

පිරිසිදු ජර නිසඳහදනඹ (cum  මිලිඹන) 547.00 575.00 600.14 649.00 

ඳහරිගබ ජනඹ කයන රද ප්රභහණඹ (cum  මිලිඹන) 381.60 410.92 436.27 483.00 

ආදහඹම් ගනොරඵන ජරඹ (cum  මිලිඹන) 165.40 164.08 163.87 166.00 
 

ගු 39 - ජ්රේඳහදන වහ ජ්රහඳවන භණ්ඩරවේ ජ්ර ළඳයුේ 

ජ්ර ි.සඳහදනඹ වහ ජ්ර ඳරිවබෝජ්නඹ 2013 

ර්වේ ිනට ක්රමි ළඩි වී තිබුණි. ආදහඹේ 

වනොරඵන ජ්ර ප්රභහණඹ 2013 ර්වේ ිනට 

2015 දක්හ ක්රමි අඩු වි තිබුණත්, 

භහවරෝචිත ර්වේදි එඹ 2013 ර්වේ 

ඳළළති ප්රභහණඹද ඉක්භහ CUM මිලිඹන 

166,000 ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණි.  ජ්රඹ 

හන්දුවීේ,  නීතයහනුකර වනොන ජ්ර 

ේඵන්ධතහ වහ වනොමිවල් රඵහවදන ජ්රඹ 

වවේතුවන් ජ්රඹ ි.සඳහදනවඹන් ළරකිඹ 

යුතු ප්රභහණඹ ආදහඹභක් භණ්ඩරඹට අහිමි 

වී තිබුණි. යට පුයහ භසථඹක් වර ආදහඹේ 

වනොරඵන ජ්ර අනුඳහතඹ 2013 ර්වේ ිනට 

2016 ර්ඹ දක්හ ක්රභවඹන් අඩු වී ිනඹඹට 

25.58  ප්රතිලතඹක් දක්හ ඳවශ ළම 

තිබුණද, වොශම නයඹට අදහශ ජ්ර 

ි.සඳහදනවඹන් ආදහඹේ වනොරඵන ජ්ර 

අනුඳහතඹ 2016 ර්වේදී ිනඹඹට 45.72 ක් 

ළි. ඉවශ ප්රතිලතඹක් වන තිබුණි.  විසතය 

රඳටවන 35 හි දළක්වේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රඳටවන 35 - ආදහඹේ වනොරඵන ජ්ර ප්රතිලතඹ 

මුරහශ්රඹ : ශභනහයණ වතොයතුරු හර්තහ - 2016 

වදළේඵර්  

 

වභභ හරඹ තුශ ජ්ර ේඳහදන යහඳෘතීන් 

නනහක් ි.භය ජ්ර ි.සඳහදන ටයුතු 

අයමහ තිබුණත්, වඵොවවෝ යහඳෘතීන් 

ි.භකිරීභ ප්රභහදවීභ වවේතුවන් භසථ ජ්ර 

ි.සඳහදනවේ ඉල්ලුභ පුයහීයභට ප්රභහණත් 

ළඳයුභක් ර්ධනඹවී වනොතිබීභ ි.හ 

ජ්නතහවේ ඳහනීඹ ජ්ර අලයතහ ළපිරීභට 

භණ්ඩරඹ අවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

ජහතික ජර ම්ඳහදනඹ වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගේ දාරය ප්රතිපරඹ 

 

2011 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

(2015 ර්ඹ වළය) භණ්ඩරවේ මුරය 

ප්රතිපරඹ හිනදහඹ වි තිබුණි. එවභන්භ 

2015  ර්ඹ වළය අවනක් ර්ර මුළු 

විසතීර්ණ ආදහඹභ ක්රමි ළඩිවමින් 

ඳළළතුණි. විසතය රඳටවන 36 හි දක්හ 

ඇත.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රඳටවන 36 - ඉකුත් ර් 06 තුර භණ්ඩරවේ මුරය 
ප්රතිඳරඹ  
මුරහශ්රඹ - ජ්හති ජ්රේඳහදනඹ වහ ජ්රහඳවන 
භණ්ඩරවේ 2011 ිනට 2016 දක්හ මරය ප්රහලන 
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රහ ඵරන රද ර් 6  දත්ත 

ි.රීක්ණඹ කිරීවේදී ජ්ර විකුුමේ 

ආදහඹවභහි ක්රමි ර්ධනඹක් ි.රඳණඹ 

න අතය ඊට හවප්ත ක් ළඩි ප්රභහණඹකින් 

විකුුමේ පිරිළඹ ළඩිවීභක් (2013 ර්ඹ 

වළය) දක්නට රළබුණි. 2015 ර්වේ 

ආදහඹභ 2014 ර්ඹට හවප්ත ක්  ිනඹඹට 

5  ර්ධනඹ වි තිබුණත්, විකුුමේ 

පිරිළවඹහි ිනඹඹට 9 කින් ර්ධනඹවීභ 

වවේතුවන් 2015 ර්වේදී පිරිළඹ 

ආන්තිඹ ිනඹඹට 2 කින් ළඩිවී තිබුණි. 

තද, භණ්ඩරවේ පිරිළටුභ 2015 ර්ඹ 

භ ංන්දනඹ කිරීවේදී ිනඹඹට 20 කින් 

ළඩි වී  තිබණි.  

ශුේධ මුරය ආදහඹභ 2014 ර්ඹට 

හවප්ත ක් 2015 ර්වේදී ිනඹඹට 215 

කින් ර්ධනඹ වී තිබුණද, ඊට ප්රධහන වවේතු 

භණ්ඩරඹ භවහ බහණ්ඩහහයඹට වවිඹ යුතු  

විවේල ණඹ වහ  ඊට අදහශ වඳොලිඹ යජ්වේ 

හිමිභට (Equity) ඳරිර්තනඹ කිරීභට 

බහණ්ඩහහයඹ අනුභළතිඹ රඵහදීභ වහ 

බහණ්ඩහහයඹ රඵහ දුන් ඵළදුේය ර 

ආවඹෝජ්නඹ කිරීවභන් රද ආදහඹභ ඵ 

ි.රීක්ණඹ විඹ. ඳසුිණඹ ර් 6 හරඹ 

රහ ඵළීයවේදී 2016 ර්වේදී රු.මිලිඹන 

2,914  හර්තහත ඵදු ඳසු රහබඹක් උඳඹහ 

ළනීභට භණ්ඩරඹ භත් තිබ අතය එඹ 

2015 ර්ඹ භ ළඳීවේදී ිනඹඹට 183 

කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

2011 ර්වේ ිනට 2014 ර්ඹ දක්හ 

වභවවයුේ රහබවඹහි ක්රමි ර්ධනඹක් 

වඳන්නුේ ශද, 2015 ර්වේදී  එඹ 

ිනඹඹට 104 කින් අඩු වී වභවවයුේ 

අරහබඹක් ඵට ඳත් වී තිබුණි. ඳරිඳහරන 

විඹදේර ිනඹඹට 43  ළඩිවීභ වභඹට 

ප්රධහන වවේතු වී තිබුණි. එවේ වුද,  

භණ්ඩරවේ පිරිළටුභ 2016 ර්වේදී 

ිනඹඹට 20 කින් ඉවශඹහභ වවේතුවන් 

වභවවයුේ රහබඹද ඊට භහමී ිනඹඹට 

1829  ඳභණ අහභහනය අඹකින් 

ර්ධනඹ වී තිබුණි .  

ගේශිඹ අයදාදල් වහ   විගේලහධහය දාරය 

ප්රතිඳහදන ඹටගත් ක්රිඹහත්භකර යහඳෘති 

යහඳෘති නිභ රීමභ ප්රභහදවීභ 

 

ජ්ර ේඳහදන යහඳෘති අවප්ත ක්ෂිත 

හරඳරිච්වේදඹ තුශදී ි.භ කිරීභට ටයුතු 

ය වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් අවප්ත ක්ෂිත 

ජ්ර ේඵන්ධතහ ප්රභහණඹ ඳේධතිඹට එතු 

වනොවීභ තුශ ආදහඹභ අහිමි වීභ, යහඳෘති 

ඇසතවේන්තු පිරිළඹ ඉවශ ඹහභ, විවේල 

විි.භඹ විනරතහ ඇතිවීභ, උඳවේලන හසතු 

දිටභ දළරීභට ිනදුවීභ වහ ඵළඳීේ හසතු 

(Commitment Charges) ළඩිවීභ 

ි.රීක්ණඹ විඹ.  වභභ තත්ත්ඹ භ 

වයහ ළනීභට ටයුතු කිරීභ තුළින් පිරිළඹ 

අභ ය ළනීභට වළකිඹහ තිබුණත්, 

භණ්ඩරඹ එවේ ය වනොතිබුණි 

 

කහර්ඹහධන වළරීඹහ ගනොරකහ 

ගකොන්ත්රහත් ප්රදහනඹ 

   

විල් දඹුල්ර ජ්ර ේඳහදන යහඳෘතිඹ 2012 

භහර්තු 06  දින ආයේබ ය තිබුුම අතය 

2014 ළප්ත තළේඵර් 05 දින ි.භ ශ යුතු 

තිබුණි. ඒ අනු වොන්ත්රහත් හරඹ ර් 2 

භහ 06 ක් වී තිබුණි. නමුත් ප්රභහණත් 

ේරුන් වනොභළතිවීභ, උඳ 

වොන්ත්රහත්රුන් වොන්ත්රහත්තු අතය 

භඟ අත්වළය ඹහභ වහ ආනඹි. අමුද්රය 

ළඳයීභට අවඳොවවොත් වීභ ළි. රුුම 

භත යහඳෘතිඹ 2017 භළින 31 දක්හ අසථහ 

4දී දින දීර්ක කිරීේ රඵහ දී තිබුණි. 2017 

ජුි. 30 දින න විටත්  වභහි වබෞති වහ  

මුරය හර්ඹහධනඹ  පිළිවලින්  ිනඹඹට 

88.6 ක් වහ ිනඹඹට 85.0  ප්රභහණඹක් වී 

තිබුණි. ඒ අනු යහඳෘති ප්රභහද හරඹ 

ඳභණක් ර් 2 භහ 09 ක් වී තිබුණි. එභ 

යහඳෘතිඹ ේඵන්ධවඹන් එවේ 

අහර්ඹක්භතහක් තිබිඹදී භණ්ඩරඹ විිනන් 

එභ වොන්ත්රහත්රු වත පිළිවලින් 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 108 ක් වහ 

එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් මිලිඹන 91.30 ක් ව 
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ජ්රේඳහදන වොන්ත්රහත්තු වදක් 2014 

අවප්රේල් 08 දින වහ 2015 වදළේඵර් 02 දින 

ප්රදහනඹ ය තිබුණි.  

 

භවනුය නහරි අඳ ජ්ර ශභණහයන 

යහඳෘතිවේ ක්රිඹහහයේ ළරළසුේ ශ 

ආහයඹට ක්රිඹහත්භ වනොකිරීභ ි.හ ණඹ 

ිණවිසුභ භත ණඹ දහඹඹ යහඳෘතිඹ 

ආයේබවේ ිනට 2015 වදළේඵර් 31 දක්හ 

රු.මිලිඹන 104.51  ඵළඳීේ හසතු වහ 

තිබුණි. 

උඳගේලක ගේහ ගහසතු  

          

විවේලහධහය යහඳෘති වහ උඳවේල වේහ 

වනත් ආඹතන භිණන් ඳඹහ ළනීභ 

වවේතුවන් ඒ වහ න විඹදභ මුළු යහඳෘති 

පිරිළවඹන් ිනඹඹට 4  ිනට ිනඹඹට 10 ක් 

දක්හ ඳයහඹ ප්රභහණඹක් වී තිබුණි. 

ජ්රේඳහදන යහඳෘතිර උඳවේලන වේහ 

ඳඹහ ළනීභ වහ ජ්රේඳහදනඹ වහ ඊට 

අදහශ හර්ඹන් ේඵන්ධවඹන් විවලේ 

දළනුභක් ඇති ආඹතන වහ ි.රධහරීන් වතින් 

රඵහත යුතු තිබුණි. භණ්ඩරවේ ප්රධහන 

ඉංජිවන්රුරුන් 115 ක් ද, ඉංජිවන්රුරුන් 

423 ක් ද, වේවේ වඹවදන අතය 

භණ්ඩරවේ උඳවේලන වේහ ළඳිනඹ වළකි 

ි.රධහරීන් යහඳෘති උඳවේලන වේහ 

ටයුතු වහ වඹොදහ ළනීවභන් පිටත 

ආඹතන වත රහඹන මුදල් යහ ළනීභට 

වළකිඹහ තිබුුම අතය ණඹ ආඳසු වවීේ වහ 

වඳොීය වවීේ අඩුය ළනීවභන් භණ්ඩරවේ 

මුරය තත්ත්ඹ ඩහත් ඹවඳත් භට්ටභට 

වන ඒභට තිබුුම වළකිඹහ ේඵන්ධ වඹන් 

භණ්ඩරවේ අධහනඹ වඹොමු වී වනොතිබුණි.  

    

ඳහරිරික ඵරඳෆම් 

             

යත්භරහන / වභොයටු ව ජ්හ ඇර / ඒර 

අඳජ්ර අඳවයණ කිරීවේ යහඳෘතිවේ අඳජ්ර 

පිරිඳවදුවන් පිටන අඳජ්රඹ ව 

වයොන්වඵොය (Wastewater sludge) 

ඳරියඹට වවෝ මිි.සුන්ට අහිතය වනොන 

අයුරින් ි.ින ඳරිදි ඵළවළය කිරීභ යහඳෘතිවේ 

අයමුණක් වී තිබුණි. 2016 ර්ඹ අහන 

න විටත් අඳජ්ර පිරිඳවදුලින් ඵළවළයන 

වයොන්වඵොය ි.ින ඳරිදි ඵළවළය කිරීවේ 

ක්රභවේදඹක් ඇති කිරීභට භණ්ඩරඹට 

වනොවළකිවී තිබුණි. 

ගකොන්ත්රහත් ප්රදහනඹ රීමභ 

      

වේශීඹ ඵළංකු ණඹ යහඳෘතිර මුලි 

ඉංජිවන්රු ඇසතවේන්තු, වොන්ත්රහත්තු 

ප්රදහනඹ ය තිබුුම ටිනහේ භඟ 

ළදීවේදී ඉවශ ප්රතිලතඹකින් ළඩිවී තිබුණි. 

ඒ අනු වභභ යහඳෘතිභත වවීභට ිනදුන 

ණඹ වේහ පිරිළඹ ( වඳොලිඹ + හරි මුදර) 

අහභහනය වර ඉවශ අඹක් ළනීභ වහ 

වභභ යහඳෘතිර ත්ේ ඉවශ අඹට 

ප්රහේධි.ත වීවභන් ත්ේර අධි 

ක්ඹවීභක් ි.රුඳණඹ විඹ වළ. ඒ තුළින් 

ි.සඳහදන පිරිළඹ ඉවශ ඹෆභට වවේතු න 

ඵ ි.රික්ණඹ විඹ. විසතය ගු 40 හි 

දළක්වේ.  
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යහඳෘතිඹ 

 

 

 

 

දාලික ඉංජිගන්රු 

ඇසතගම්න්තු 

 

 

රු.මිලිඹන 

ගකොන්ත්රහත්තු 

ප්රදහනඹ කශ 

ටිනහකභ 

 

රු.මිලිඹන 

ඉංජිවන්රු 
ඇසතවේන්තු 
ඉක්භවීභ 

 

රු.මිලිඹන 

ඉක්භවීභ 
ඉංජිවන්රු 

ඇසතවේන්තුවේ 
ප්රතිලතඹක් වර 

 

ගරගගදය - භහතගභ 

ජරම්ඳහදන යහඳෘතිඹ 

700 3,064 2,364 337 

කන්දකළටිඹ 

ජරම්ඳහදන යහඳෘතිඹ 

750 1,662 912 121 

අම්ඳහය ගඵදහවළමගම් ජර 

ම්ඳහදන යහඳෘතිඹ 

3,000 6,848 3,848 128 

විල්ගදා ජර ම්ඳහදන 

යහඳෘතිඹ 

1,000 3,113 2,113 211 

ගකොශම නළගගනහිය 

නගය යහඳෘතිඹ 

(ඳළගක්ේ i ) 

3,000 5,170 2,170 72 

ගකොශම නළගගනහිය 

නගය යහඳෘතිඹ 

(ඳළගක්ේ iii) 

4,000 10,049 6,049 151 

     

 
ගු - 40 ඉංජිවන්රු ඇසතවේන්තු ඉක්භහ වොන්ත්රහත් ප්රදහනඹ කිරිභ 
  

වේශීඹ ඵළංකු භඟින් රඵහන්නහ ණඹ 

වනුවන් වශවඳොර වඳොීය අනුඳහතඹ 

ඳදනේ යවන ණඹ රඵහළනීභට ිනදුන 

ි.හ විවේලහධහය යහඳෘති භඟින් රඵහ 

න්නහ ණඹරට හවප්ත ක්  වඳොීය 

අනුඳහතඹ ඉවශ අඹක් න්නහ ඵළවින් ණඹ 

වේහ පිරිළඹ ළඩිවීභ වවයහි භණ්ඩරවේ 

අධහනඹ වඹොමු ය වනොතිබුණි.  

ගකොන්ත්රහත්කරුන්ගගන් ඵදු අඹකය 

ගේශිඹ ආදහඹම් ගදඳහර්තගම්න්තු ගත 

ගප්රේණඹ රීමභ 

භවනුය නහරි අඳජ්ර ශභණහයන 

යහඳෘතිවේ වහ භව වොශම ජ්ර 

පුනරුත්ථහඳන යහඳෘති ඹටවත් ක්රිඹහත්භ 

යහඳෘති ක්රිඹහහයේර ි.ඹළවරන 

වොන්ත්රහත්රුන්ට මුදල් වන 

අසථහවේදී ඉදිකිරීේ ර්භහන්ත වති 

අයමුදල් ඵේද (CIGFL) යහ ළනීවේ 

ඵේදක් වර අඩුය වනොළනීභ වවේතුවන් 

රු.මිලිඹන 9.21ක් වේශීඹ ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තු වත වප්රේණඹ කිරීභ 

ජ්හති ජ්ර ේඳහදන වහ ජ්රහඳවන 

භණඩරඹ වහ එභ යහඳෘතිරට වනොවළකි වී 

තිබුණි.  

අතවළය දභහ තිබුණු අතයහලය විඹන් 
 

ඵසනහහිය ඳශහත් ප්රධහන ජ්ර ේඳහදන 

ප්රධහන ළරළසභ ඹහත්හීයන කිරීභ, 

ආඹති. ංර්ධන වහ ආදහඹේ වනොරඵන 

ජ්ර ප්රභහණ අධයඹනඹ වහ හර්තහවේ 

ි.ර්වේලරට අනු ජ්ර කුළුුම ව බ්රෘත 
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ජ්රහලර ජ්රඹ ඇතුශත් න වහ පිටයන 

සථහනර ළීයේභහන (Flow meters ) 

විකිරීභ ළදත් වහ අතයලය ඵට 

වඳන්හදී තිබුණි. භණ්ඩරඹ විිනන් එභ 

ි.ර්වේල වනොරහ වරිමින් භව වොශම 

ජ්ර පුනරුත්ථහඳන යහඳෘතිවේ රු.මිලිඹන 

12.86 ක් වහ ජ්ඳහන වඹන් මිලිඹන 11.70  

ටිනහමින් යුත් ළීයේභහන ඳඹහ 

විකිරීභ වහ විකිරීවේ කුටි ඉදිකිරීේ 

අත්වළය දළමීභට අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. 

 

ජර දාරහශ්ර තීයණඹ රීමභ  
        

ඹහඳනඹ, කිලිවනොච්චිඹ ජ්ර ේඳහදන වහ 

නීඳහයක් යහඳෘතිඹ භඟින් ඉයණභඩු 

ජ්රහලවඹන් ජ්රඹ රඵහළනීභ 

ේඵන්ධවඹන් ඳළන නළගුුම ළටළු 

වවේතුවන් එඹ අත්වළය දළමීභට ිනදුවී තිබුණි. 

වේ වනුවන් රඵහත් ණඹ භත ඵළඳීේ 

හසතු, ඇයීේ හසතු, වඳොලිඹ වහ ණඹ 

මුදර අරංගු කිරීභ ි.හ වන වහි. පුර්ණ 

න්දි ලවඹන් 2015 ර්ඹ අන් න විට 

රු.මිලිඹන 84.94 ක්  වවීභට ිනදුවීභ ි.හ 

යටට අහින වත තත්ත්ඹක් වී තිබුණි.  
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හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් 

 
භෘේධිභත් ශ්රී රංහක් උවදහ හර්භහර් 

ඳවසුේ ළඳයීභ වහ ජ්ර ේඳත් 

ශභනහයණඹ කිරීභ වභභ ක්වේත්රවේ  

අයමුණ වී තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු කිරීභ 

වහ හරිභහර් වහ ජ්ර ේඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

හර්භහර් වදඳහර්තවේන්තු වහ 

යසථහපිත ආඹතන 02 ක් භිණන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ යුතු තිබුණි.  

 

 හරිභහර්, ජ්රහල, ජ්ර ේඳත් 

ශභනහයණ විඹ ඳථඹ ඹටතට එන 

ෆභ විඹඹටභ අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ළසීභ වහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ.   

 හරිභහර් වඹෝජ්නහ ක්රභ ජ්රප්රහවන ව 

ංතුය ආයක්ණ වඹෝජ්නහ ක්රභ, රන 

ජ්රඹ ඉත් කිරීවේ වඹෝජ්නහ ක්රභ, 

ප්රර්ධනඹ, ඉදිකිරීභ, වභවවඹවීභ, 

නඩත්තු කිරිභ, නළත ංර්ධනඹ කිරීභ 

ව ශභනහයණඹ කිරිභ.   

 ංහ, ඇශ වදොශ ව අවනකුත් ජ්ර 

භහර් දුණඹ ළරළක්විභ. 

 ළින ජ්රඹ රැස කිරිභ. 

 ඉංජිවන්රු උඳවේලන වේහ ව ඉදි 

කිරීේ.  

 ජ්ර ේඳත් භණ්ඩර ඳනත ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් විණනවේ දී අනහයණඹ ව 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

වන් ය ඇත.  

 

ගිං නිල්රහ වළයවීගම් යහඳෘතිඹ  

 

හර්භහර් වහ ජ්ර ේඳත් ශභනහයණ 

අභහතයහංලඹ විිනන් ිණං ි.ල්රහ වළයවීවේ 

යහඳෘතිඹ වහ 2014 ර්වේ දී රු.මිලිඹන 

998.58 ක් ද, 2015 ර්වේදී රු.මිලිඹන 

3,012.48 ක්ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

4,011.05  ළඩ ආයේබ කිරීවේ 

අත්තිහයේ විවේශීඹ භහභට වහ 

තිබුණ ද යහඳෘතිඹට අදහශ කිිනදු හර්ඹඹක් 

2017  ජලි 31  දින න විටත්  ඉටු ය 

වනොතිබුණි. 2014 ර්වේ දී  වන රද 

අත්තිහයේ මුදර න රු.මිලිඹන 998.58 ක්  

එභ ර්වේ විඹදේ වර ිණුමේත ය 

තිබුණි. 2015 ර්වේදී වහ තිබුුම 

අත්තිහයේ ර්වේ  විඹදභක් වර ිණුමේ 

තළබීභ ි.හ එභ ළඹ විවේ රු.මිලිඹන 

2,972.49  අධිළඹක් ිනදු ය තිබුණි.  

2016 ර්වේ දී රු.මිලිඹන 4,000  

ප්රතිඳහදන රහ වන තිබුණ ද  ඉන් කිිනදු 

උඳවඹෝජ්නඹක් ය වනොතිබුණි. 

 

අභහතයහංලගේ විඹ ඳථඹට 

ගනොළගටන කහර්ඹඹන් ඉටු රීමභ 

 

ත්රිවිධ වමුදහ ව ශ්රී රංහ වඳොීයිනඹ වත 

වඵදහවළරීභ දවහ යහජ්ය ආයක් 

අභහතයහංලඹ වනුවන් වඳයවි 

වොඩනළිණලි මිරදී වන හරි 07 කින් 

වවීභ දවහ 2012 ජලි 05 දින චීන 

භහභක් භ ිණවිසුභට එශම තිබුණි. 

2015 ර්වේ දී  ඒ වහ රු.මිලිඹන 

2,774.80 ක් වහ තිබුුම අතය 2012 

ර්වේ ිනට 2016 වදළේඵර් 31 දින දක්හ 

රු.මිලිඹන 12,442.5 ක් වහ තිබුණි. එභ 

වඳයවි වොඩනළිණලි මිරදී ළනීභ 

අභහතයහංලවේ විඹ ඳථඹට අඹත් 

හර්ඹබහයඹක් වනොන අතය අභහතයහංලවේ 

ක්රිඹහහරී ළරළසවේ ද ඇතුශත් වී 

වනොතිබුණි. තද ත්රිවිධ වමුදහ ව ශ්රී රංහ 

වඳොීයිනඹ වත බහය දුන් මුළු ි.හ ංයහ 

ව එභ ි.හ තුටුදහඹ වර විශ 

ඵට ආඹතන ප්රධහනීන්වන් රඵහත් 
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වති ද 2017 අවප්රේල් 30 දින න විටත් 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

 

කල ගල්ිණ ඳදනම් කයගගන ංයුක්ත 

දීභනහ රඵහ ගළනීභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේ දී විවේල ංනහයඹ 

වඹදුනු අභහතයහංලවේ උස ි.රධහරින් 

වදවදවනකු කධ වල්නඹක් උඳවඹෝගී ය 

ි.මින් එක්ත් ජ්නඳද වඩොරර් 8,800 ක් 

රඵහ වන තිබුණි.   

 

භගත ජරඹ පිළිඵද ඳර්ගේණ 

ඳළළත්වීභ 

 

බ්රෘත ජ්රඹ පිළිඵද ඳර්වේණ ඳළළත්වීභ 

ජ්ර ේඳත් භණ්ඩරවේ ප්රධහන අයමුණක් වී 

තිබුුම අතය, ඒ දවහ 2010 ර්වේ ිනට  

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටත් 

ඳර්වේණ අධයඹන 11 ක් ආයේබ ය 

රු.මිලිඹන 112.29 ක් ළඹ ය තිබුණි. 2017 

ජුි. 30 දින න විටත් එභ කිිනදු 

ඳර්වේණඹක්  ළරළසුේ ශ ඳරිදි ි.භ ය  

වනොතිබුණි.   

 

භණ්ඩරගේ  ගේකයින් ගනත් 

ආඹතනරට දාදහ වළමභ 

 

2003 ජි.  02  දිනළති  අං පීඊඩී/12 දයන 

යහජ්ය  යහඳහය  නක්රවල්වේ 8.3.9 වේදඹට 

ඳටවළි. භණ්ඩරවේ වේඹන් 06 

වදවනකු වනත් යහජ්ය ආඹතනරට 

මුදහවළය ළටුප්ත  වහ දීභනහ වර රු.මිලිඹන 

1.35 ක් වහ තිබුණි. 
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තියය ංර්ධනඹ වහ නජීවි ංයක්ණඹ  
 
ඳරිය වනසවීේ ව හඵන් භත යහ 

ඳළළතීභ අභ කිරිභ, නජීවී ංයක්ණඹ 

වහ නජිවි ආයක්ෂිත ප්රවේලඹන්හි ංනහය 

ර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරිභ වභභ 

ක්වේත්රවඹන් අවප්ත ක්හ යන ප්රධහන 

අයමුණ වි තිබුණි. එභ අයමුණ ඉටු ය 

ළි.භ වහ තියය ංර්ධන වහ නජීවි 

අභහතයහංලඹ  වහ ඒ ඹටවත්  වදඳහර්තවේන්තු 

තුනක් වහ යසථහපිත භණ්ඩර/ආඹතනඹක් 

භිණන් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ 

යුතු තිබුණි.  

 තියය ංර්ධනඹ වහ නජීවි 

විඹඹන්ට වහ අදහශ වදඳහර්තවේන්තුර 

යසථහපිත ආඹතනඹන්හි විඹඹන්ට 

අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

සථහපිත කිරීභ.  

 ඳරිය වනසේ ව හඵන් බහවිතඹ 

අභ ආර්ථිඹක් හිත තියය 

ංර්ධනඹක් ඇති කිරීභ වහ නීති ව 

උඳහඹ භහර් ේඳහදනඹ කිරිභ. 

 තියය මිුමේ ව ඳහයරි පිඹටවන් 

දර්ලඹ ේඳහදනඹ කිරීභ. 

 තියය ංර්ධනඹ වහ වල්ේ 

හර්ඹහරඹක් සථහපිත කිරිභ. 

 ශ්රී රංහවේ ෘක්රතහ ංයක්ණඹ, 

උේබ්රද උදයහන නඩත්තු ව භල් හ 

ර්භහන්තඹ ළඩිදියුුම කිරිභ. 

 ිනවුඳහවුන්, ඳක්ෂීන් ව උයිනන් ආදි 

විවිධ තුන් ඒයහශී කිරීභ ව 

ප්රදර්ලනඹ කිරීභට අදහශ ටයුතු.   

 නජීවී ේඳත් ංයක්ණඹ. 

 නජීවී ආයක්ෂිත ප්රවේලඹන්හි ංනහය 

ර්භහන්තඹ ප්රර්ධනවේදී අදහශ ඳරිය 

ඳේධති ංයක්ණඹ කිරිභ අධහයණඹ 

වහ අලය පිඹය ළනීභ   

ඉවත වන් ආඹතන විිනන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් ිනදුශ ි.ඹළදි 

විණන ඳරීක්ණරදී  අනහයණඹ වු 

විණන ි.රික්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

අලි වහ මිනිස ගළටුම්ලින් මිඹඹහම් 

ළඩිවිභ  

බ්රෘමි ඳරිවයණ යටහවේ වනසවීභ වහ බහවිත 

ශ වළකි හසථහනර ගුණහත්භබහඹ 

පිරිහීභ වවේතු වොට වන ප්රලසථ 

ග්රණහත්භබහඹකින් යුතු හසථහන 

අඩුවීභ වවේතුවන් ශ්රී රංහවේ නඅලි 

වනඹ, එහි ඳළළත්භට ඇති තීයණහත්භ 

ඵහධහරට මුහුණ වදමින් ිනටි. වේ වවේතු 

ි.හ මිි.හ භඟ ඇතින ළටුවභන් 

ඳහර්ල වදටභ වහි.න අතය මිි.ස 

භයණ, නඅලි භයණ, ලහරීරි වහි. වහ 

වේඳරරට ිනදුන වහි. වේ අතුරින් 

ප්රමුඹ. අලි මිි.ස ළටුභ ඇතිවීභ වවේතුවන් 

ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක්, අලි භයණ 

ංයහ ිනඹඹට 36 ක්, මිි.ස භයණ 

ංයහ ිනඹඹට 40 ක් වහ වේඳර වහි. 

ිනඹඹට 8 ක් වහ ලහරීරි වහි. ිනඹඹට 50 

කින්ද ළඩිවී තිබුණි. උක්ත ළටළුට විඳුේ 

ලවඹන් විවිධ ක්රිඹහභහර් වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් වන තිබුුම අතය ජ්නහහ තුශට 

න අලින්වේ පිවිසීභ ඵහධ න ඳරිදි 

විදුලිළට, ජී ළට වහ වනත් නවීන 

ක්රභවේද භඟින් වබෞති ඵහධ සථහපිත 

කිරීභට ටයුතු ය තිබුණි.  නමුත්, ආන්න 

ය 05  හරඹ තුශ ිනදුව අලිභයණ වහ 

මිි.ස භයණ ංයහ ඉවශ අඹන් වන 

තිබුණි. විසතය රඳටවන 37 හි වේ.  
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රඳටවන 37  - ඳසුිණඹ ර් 7 තුශ මිඹ ිණඹ අලි ණන වහ මිි.ස ජිවිත ණන  

 

විදුලිළට ඉදිරීරිභ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට නඅලි 

මිි.ස ළටුභ භළඩීයභ වහ විදුලි ළට ඉදි 

කිරීභ වඹොදහනු රඵන ප්රධහනතභ වභරභ 

වී තිබුණි. භහවල්චිත ර්ඹ අන් න 

විට කිවරෝ මිටර් 3,860.73  දුය ප්රභහණඹ 

විදුලි ළට ඉදි ය තිබුණි. ඉන් භහවරෝචිත 

ර්වේදී කිවරෝමීටර් 287.1 ක් දුයට 

විදුලිළට ඉදිය තිබුණි. විදුලි ළට ඉදිකිරිභ 

ේඵන්ධවඹන් අනහයණඹ වු විණන 

ි.රීක්ණඹන් හයහංල ය ඳවත වන් 

ය ඇත.  

 විල්භළන්න උයණඹ (වභෝදයඳළරළස 

ඇදශ) විදුලිළට කිවරෝමීටර් 20 ඉදි 

කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 2.81  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණත්, කිවරෝමීටර් 6 

 දුයක් වහ ඵරලක්ති කුටි 1 ක් ඳභණක් 

ඉදිය තිබුණි. එකී අලිළට ඉදි කිරීේ 

ටයුතු අතයභඟ අත්වළය දළමීභ ි.හ  

රු.මිලිඹන 2.03  විඹදභ ි.පර වී 

තිබුණි. තද අලි ළට ුම පුළුසහ 

දළමීභට ප්රවේලහසීන් ක්රිඹහය තිබුණි. 

 වොවවොරංර ිනට යමළ දක්හ 

කිවරෝමීටර් 46 භහර්ඹ ඉදි කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 4.14  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුුම අතය, ඉන් කිවරෝමීටර් 25.5 දුයක් 

වඩෝර් කිරීේ ිනදුකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

2.95 ක් විඹදේ ය තිබුණත්,  

වේලඳහරන ඵරඳෆේ වවේතවන් එඹ 

අතවළය දභහ තිබුණි. 

 ඉඩේ ළටළු වවේතුවන් අළුත්ංආය - 

උනහතුළ දක්හ කිවරෝමීටර් 60  

දුයක් ඉදි ශ යුතු විදුලි ළවටන් 

කිවරෝමීටර් 19.5 ක් දුයක් ඳභණක් ඉදි 

ය තිබුුම අතය විදුලි ළට ේපර්ණ 

වනොකිරීභ ි.හ ඒ වහ ළඹ ශ 

රු.මිලිඹ 3.23  ි.සහර්ඹ විඹදභක් වී 

තිබුණි. එවභන්භ දරභ 

ඉලුක්ඳළරළස භවවනටුර විදුලිළට 

කිවරෝමීටර් 24 දුයක් ඉදිකිරීභට ළරළසුේ 

ය තිබුණද, එහිදී ඉඩේ ළටළු ඳළන 

නළගීභ ි.හ එභ ටයුතු අත්වළය තිබුණි. 

  උඩර ජ්හති උදයහනවේ ඉදිශ 

තහහලි විදුලිළට ඉදිකිරීභ පිළිඵ 

ිනදු ශ වබෞති විණන ඳරීක්හවේදී 

අලිළට නඩත්තු ටයුතු ි.ිනවර ිනදු 

වනොන ඵ තවවුරු විඹ. අලින් විිනන් 

අලිළට ඩහ ුම බිභ දභහ තිබුුම ඵ 

ඳවත වන් ඡහඹහරඳ අං 01 වහ 02  

භිණන්  ඳළවළදිලි වේ.  
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ඡහඹහරඳ  අං 09. - අලිළට ඩහ ඇති අයුරු 

 

 

 

 

 

 

 

ඡහඹහරඳ  අං 10. - අලිළට ඩහ ඇති අයුරු 
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යජගේ ගේඹ වහ විශ්රහභ ළටුේ ප්රතිරහබ  

 
යහජ්ය වේහ විශ්රහමිිනන් වහ ඔවුන්වේ 

ප්රතිරහබ්රූන් වහ වතොයතුරු තහක්ණඹ වහ 

තියහය ශභනහයණ ක්රභවේද 

බහවිතවඹන්ද, වඳෞේලි වහ යහජ්ය අංල 

මුහුවන් ඉවශ වේහරහබ්රූ වහ වේහදහඹ 

තෘප්ත තිඹ තවවුරු යමින් ෛනති 

ප්රතිරහබඹන් පිළිළන්වීභ තුළින් ආර්ථි වහ 

භහජීඹ ලවඹන් තෘප්ත තිභත් විශ්රහමි 

ප්රජ්හක් බිහිකිරීභ විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තුවේ දළක්භ වහ වභවවය වේ. 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ක්රීඹ විශ්රහමිිනන් 

579,414 ට ප්රතිරහබ රඵහ දී තිබුණි. 2016 

ර්වේ රු.මිලිඹන 172,276 ක් විශ්රහභ ළටුප්ත  

ලවඹන් වහ තිබුණි. එඹ මුළු යජ්වේ 

පුනයහර්තන විඹදවභන් ිනඹඹට 10 ක් වී 

තිබුුම අතය එඹ මුළු යහජ්ය ආදහඹවභන් 

ිනඹඹට 9.8 ක් වී තිබුණි.  

ප්රහවේශිඹ වල්ේ හර්ඹහර වයවහ විශ්රහභ 

ළටුප්ත  වවීවේ දී ළඩිපුය වවීේ, ේවිත් 

වවීේ, ංනහ වත වවීේ ිනදුවී තිබුණි. 

එභ තත්ත්ඹන් ශක්හ ළනීභ වහ 2014 

ර්වේ ිනට ආයේබ යන රද ප්රතියෘවත 

කිරීවේ ක්රිඹහලිවේ ව විවිධ අදිඹයඹන් 

ඹටවත්, 2015 ජ්නහරි භහවේ ිනට භධයත 

දත්ත ඳේධතිඹක් ආයේබ ය විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තු භිණන්  භහින විශ්රහභ 

ළටුප්ත  වවීභ ආයේබ ය තිබුණි. 2016 

ඔක්වතෝඵර් භහවේ ිනට විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ංර්ධනඹ ය 

ක්රිඹහත්භ යනු රඵන විශ්රහභ ළටුප්ත  

ශභනහයණ ඳේධතිඹ (PMS) භිණන් 

2,600 ක් ඳභණ ව යහජ්ය ආඹතන 

අන්තර්ජ්හරඹ වහ භහර්ත (Online) 

ේඵන්ධ වමින් ප්රථභ විශ්රහභ ළටුප්ත  

අඹදුේඳත් වන්හ විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීවේ 

ක්රිඹහලිඹ ආයේබ ය තිබුණි. නමුත් 2014 

ර්වේ ිනට ිනදුයනු රඵන ප්රතියෘවත 

කිරීවේ ක්රිඹහලිඹට අදහශ ළරළසභක් 

පිළිවඹශ ය වනොතිබුණි. 

විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු විිනන් යහජ්ය 

වේවේ ි.යුක්ත ිනට විශ්රහභ ිණඹ 

ි.රධහරින් වත විශ්රහභ ළටුප්ත  වවිවේ දි 

අනහයණඹ ව විණන ි.රීක්ණ කිහිඳඹක් 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.   

විශ්රහභ ළටුේ ළඩිපුය ගගවීභ  

විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීභ ප්රතියෘවත කිරීවේ දී, 

විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීවේ ක්රිඹහලිඹ තුශ 

ලක්තිභත් අබයන්තය ඳහරන ක්රභවේදඹන් 

ක්රිඹහත්භ වනොවීභ වවේතුවන් භහින 

විශ්රහභ ළටුප්ත  ළඩිපුය වවීේ ිනදුවී තිබුණි. 

එළි. අසථහ කිහිඳඹක් ඳවත දළක්වේ. 

 2016 ජ්නහරි භහවේ ිනට 2016 

වදළේඵර් භහඹ දක්හ හරඹ තුශ 

විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීේ දත්ත ඳේධතිඹ තුශ 

ිනදුශ ි.ඹළදි ඳරීක්හවේදී විශ්රහමිිනන් 

13වදවනකු වහ ඔවුන්ට හිමි භහින 

විශ්රහභ ළටුඳ වදයක් ඵළිණන් වවීභ 

වවේතුවන් රු. මිලිඹන 4.7 ක් ද, 

විශ්රහමිිනන් 10වදවනකු වහ හිඟ 

විශ්රහභ ළටුඳ වදයක් ඵළිණන් වවීභ 

වවේතුවන් රු. මිලිඹන 0.58 ක් ද 

ළඩිපුය වහ තිබුණි. 

 2006 ජ්නහරි 01 දිනට වඳය විශ්රහභ ිණඹ 

ි.රධහරින් 4 වදවනකු වහ 2015 

අවෝසතු 06 දිනළති වහ අං 5/2015 

දයන විශ්රහභ ළටුප්ත  නක්රවල්ඹ ප්රහය 

විශ්රහභ  ළටුඳ ි.ළයදි ංවලෝධනඹ 

වනොකිරීභ වවේතුවන් රු. මිලිඹන 0.55 

 මුදරක් ළඩිපුය වහ තිබුණි. 
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 ඒහඵේධ ය වවිඹ යුතු යුර විශ්රහභ 

ළටුප්ත  ඒහඵේධ වනොය විශ්රහමිිනන් 

18 වදවනකු වහ හිමි විශ්රහභ ළටුප්ත  

යුරඹටභ අන්තර් දීභනහ වවීභ 

වවේතුවන් රු. මිලිඹන 1.82 ක් ළඩිපුය 

වහ තිබුණි. 

 යජ්වේ වේවඹකු ලවඹන් රළබිඹ 

යුතු උඳරිභ ජීන විඹදේ දීභනහ 

ඉක්භහ ිනවිල් වහ න්නේධ වේහ 

විශ්රහමි ි.රධහරින් 522 වදවනකු වත 

ජීන විඹදේ දීභනහ වවීභ වවේතුවන් 

රු. මිලිඹන 81  ක් ළඩිපුය වහ 

තිබුණි. 

 විවේල ත ව විශ්රහමිඹකුට වවිඹ යුතු 

උඳරිභ සීභහ ඉක්භහ ජීන විඹදේ 

දීභනහ වහ අන්තර් දීභනහ වවීභ 

වවේතුවන්  රු. මිලිඹන 0.16 ක් ළඩිපුය 

වහ තිබුණි. 

 විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තුවේ 

අබයන්තය විණන අංලඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 37.2 ක් ළඩිපුය වහ 

තිබුුම ඵ අනහයණඹ ය වන 

තිබණි. 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට වඳුනහත් 

විලස යහභ ළටුප්ත  ළඩිපුය වවීේර 

ටිනහභ රු.මිලිඹන  320.25 ක් විඹ.  

එභ විශ්රහභ ළටුප්ත  ළඩිපුය වවීේ 

ේඵන්ධවඹන් මුදල් වයගුරහින.102 ිනට 

113 දක්හ ටයුතු ය, මුදල් වයගුරහින 

119 ප්රහය කි යුත්තන් ි.ලසනඹ 

ය ඔවුන්ට එඹ අධිබහය ශ යුතු 

තිබුණත්, එවේ ිනදු ය වනොතිබුණි. 

2015 වහ 2016 ර් අහනඹට 

පිළිවලින් අවුරුදු 5 ට අඩු විශ්රහභ ළටුප්ත  

ළඩිපුය වවීේ රු. 125,257,219 ක් වහ 

රු.262,718,954 ක්ද, අවුරුදු 5-10 ත් 

විශ්රහභ ළටුප්ත  ළඩිපුය වවීේ රු. 

63,789,453 ක් වහ රු.168,088,603 ක්ද 

ලවඹන් තදුයටත් ඳළතුණි. 

හර්ෂික ජීන වතික රඵහගනොගගන 

විශ්රහභ ළටුේ ගගවීභ  

විශ්රහභ ළටුප්ත  භධයත දත්ත ඳේධතිඹ අන 

2016 ර්ඹ වහ හර්ෂි ජීත්න ඵට  

වති රඵහවනොදුන් විශ්රහමිිනන් 109,842 

ක් වහ විශ්රහභ ළටුප්ත  වහ තිබුණි. 

විශ්රහමික ලිපිගගොනු ගනොභළති 

විශ්රහමිකයින් ගත විශ්රහභ ළටුේ ගගවීභ 

ි.ඹළඳි විණන ඳරීක්හට අනු 2016 

ර්වේදී වොවරොන්නහ ව දිවුරපිටිඹ 

ප්රහවේශිඹ වල්ේ හර්ඹහරඹන්හි විශ්රහභ 

ලිපිවොනු වනොභළති විශ්රහමිිනන් 112 

වදවනකු වහ විශ්රහභ ළටුප්ත  වහ තිබුුම 

ඵ අනහයණඹ විඹ. 

විශ්රහභ ළටුේ ංගල ධන කස රීමභ  

2015 ජි. 25 දිනළති අං 16/2015 දයන 

යහජ්ය ඳරිඳහරන නක්රවල් ප්රහය 2016 

වදළේඵර් භහඹ අන් න විට, 06/2006 

යහජ්ය ඳරිඳහරන නක්රවල්ඹට අන 

විශ්රහමිිනන් 7,343 වදවනකුවේ විශ්රහභ 

ළටුප්ත  විභතහ ඉත් ය වනොතිබුණි.  

විශ්රහභ ගතොයතුරු ගතයක්ණඹ 

ගනොකය විශ්රහභ ළටුේ ගගවීභ  

විභධයත ඳළති විශ්රහමි වතොයතුරු 

ඒයහශී වොට විශ්රහභ ළටුප්ත  භධයත 

ඳේධතිඹ ස  කිරීවේදි විභධයත තිබ 

දත්ත විශ්රහමි ංණනඹක් භිණන් 

තයක්ණඹ වනොය ඍජුභ බහවිතහ 

වොට තිබුණි. 

ඵහරඹසකරුන්ගේ ඉතිරි රීමගම් 

ඳහස ගඳොත්  

විශ්රහභ ප්රතිරහබ හිමිළන්වීේ ක්රභ ඹටවත් 

ඵහරඹසරුන්ට හිමින මුදල්, ජ්හති 
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ඉතිරි  කිරීවේ ඵළංකුවේ තළන්ඳතු ිණුමභ 

වවෝ සථහය  තළන්ඳතු තළන්ඳත් ය  

ඹ ේපර්ණ වු විට  ඵහරඹසරුන්ට 

රඵහදීවේ කීභ  අදහශ යහජ්ය ආඹතන 

වත ඳයහ තිබුණි. එභ  ක්රිඹහදහභඹ පිළිඵ 

අධීක්ණඹක් විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ිනදු ශ යුතු 

තිබුණි. ඹ ේපර්ණ වු 

ඵහරඹසරුන්ට හිමි ප්රතිරහබ වහ 

වනොතිබ අසථහ කිහිඳඹක් ඳවත දළක්වේ.  

 වොවශොන්නහ වහ ශ්රී ජ්ඹර්ධනපුය 

වෝට්වට් ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

හර්ඹහරරට අදහශ 

ඵහරඹසරුන්වේ  ඹ ේපර්ණ 

වී තිබුුම පිළිවළින් ඳහස  වඳොත් 24 ක් 

වහ සථහය තළන්ඳතු 5 ක්ද, ඳහස වඳොත් 

8 ක්ද එභ හර්ඹහරර ඳළතුණි. 

 ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවන් 

රඵහත් වතොයතුරු අනු 1927 ර්වේ 

ිනට 1995 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශදී 

ඵහරඹසරුන් 1482 ක් වනුවන් 

තළන්ඳත් යන රද රු.මිලිඹන 1.55 ක් 

ඳළතුි.. 2013 අවෝසතු 30 දින න 

විටද ඵහරඹසහරීත්ඹ ේපර්ණ ය 

තිබුණ ප්රතිරහබ්රූන් වත  එභ ඳහසවඳොත් 

රඵහ දී වනොතිබුණි. 1995 ර්වේ  ිනට 

2007 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශදී 

ඵහරඹසරුන් 943 වදවනකුවේ 

ඹ ේපර්ණ වුද, ඔවුන්වේ  

ඳහසවඳොත් රඵහ දී වනොතිබුණි. වේ 

අනු විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් ඵහරඹසරුන්වේ 

ඳහසවඳොත්ර තළන්ඳත් යන රද 

මුදලින් අවප්ත ක්ෂිත අයමුුම ඉටුවී 

වනොතිබුණි.  

 ඳහසවඳොත් රඵහ දීවේ ඳළයණි 

ක්රභවේදවේ ඳළති දුර්රතහ වවේතුවන් 

2015 ළප්ත තළේඵර් 14 දිනළති අං 

09/2015 දයන විශ්රහභ ළටුප්ත  නක්රවල්ඹ 

භඟින් ඵහරඹසරුන්ට ප්රතිරහබ 

හිමින්න මුල් අසථහවේදීභ 

ඳහසවඳොත බහයරුහ අතට ඳත් ය 

තිබුණි. වවේ නමුත් ඳළයණි ක්රභවේදඹ 

ඹටවත් ඳළති  ඳහසවඳොත් ව සථහය 

තළන්ඳතුර ප්රතිරහබ හිමිරුන්  

වත රඵහදීභට විධිභත් ළඩපිළිවරක් 

විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

විශ්රහභ ඳහරිගත ෂිකගඹන් සිදුකයන 

අකයණ 

විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු විිනන් විශ්රහභ 

ඳහරිවතෝෂිවඹන් යනු රඵන 

අයණඹන් ඒ ඒ අභහතයහංල වහ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ි.ළයදි ිණුමේත 

කිරිභ පිළිඵ ිනදු ය තිබුුම අධීක්ණඹ 

දුර්ර වී තිබුණි. එළි. අසථහ කිහිඳඹක් 

ඳවත දළක්වේ.  

 වර්ඛිඹ අභහතයහංල වහ වදඳහර්තවේන්තු 

05 ක් විිනන් 2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

පිළිවඹර ය තිබුුම යජ්වේ ි.රධහරින්ට  

අත්තිහයේ ිණුමේ අනු විශ්රහභ ිණඹ වහ 

මිඹ ිණඹ ි.රධහරින් විිනන් රඵහ වන 

තිබුුම අත්තිහයේ වහ ණඹ ඔවුන්වේ 

විශ්රහභ ඳහර්වතෝෂිවඹන් වවෝ භයණ 

ඳහරිවතෝෂිවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

94.99 ක් අයණඹ ය තිබුණත්, එභ 

අයණඹන් භිණන් ඔවුන්වේ ළටුප්ත  

අත්තිහයේ ණඹ වලේඹන් ි.යවුල් ය 

වනොතිබුණි. 

 වර්ඛිඹ අභහතයහංල වහ වදඳහර්තවේන්තු 

පිළිවලින් 27 ට වහ 64 ට අදහශ 

භවහ බහණ්ඩහහයවඹන් රඵහත් 

වතොයතුරු අනු 2016 වදළේඵර් 31 

දිනට යජ්වේ ි.රධහරින්වේ අත්තිහයේ 

ිණුමභ අනු මිඹිණඹ ි.රධහරීන්වන් 

රු.මිලිඹන 21.58 ක්ද, විශ්රහභ ිණඹ 

ි.රධහරීන්වන් රු. මිලිඹන 116.44ක් 

ද,  ලවඹන් රු.මිලිඹන 138.02  
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විශ්රහමි ඳහරිවතෝෂි අයණ ිණුමේ 

ත ය වනොතිබුණි.  

 2016 ර්ඹ තුශ විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් භධයභ යජ්ඹට 

අඹත් ි.රධහරින් 4318 වදවනකුවේ 

විශ්රහභ ඳහරිවතෝෂිවඹන් ිනදු ශ 

අයණ රු.මිලිඹන 19.79 ක් විඹදේ 

වර ිණුමේත ය වනොතිබුණි.  

අකයණ දාදල්ද භඟ විශ්රහමිකඹහට 

විශ්රහභ ඳහරිගත ෂික ගගවීභ 

විශ්රහමිඹහට විශ්රහභ ඳහරිවතෝෂිවඹන් 

යජ්ඹට අඹවිඹ යුතු අයණ අඩු වනොය 

මුළු ඳහරිවතෝෂිඹභ විශ්රහමිඹහට වවීභ 

වවේතුවන්  විශ්රහමිිනන් 182 වදවනකු 

වහ රු.මිලිඹන 9.96 ක් ළඩිපුය වහ 

තිබුණි. විශ්රහභ ඳහරිවතෝෂිඹ ිනඹඹට 12  

වඳොලිඹ භත අවුරුදු 18 කින් ඵළංකු ණඹක් 

භඟින් වවීභ වවේතුවන් ළඩිපුය වන රද 

ඳහරිවතෝෂි වනුවන් ව ණඹ වහ 

ඳභණක් ර් 18 ක් අහනඹට රු.මිලිඹන 

10.80  වඳොීයඹ අභතය වවිභට ිනදු වි 

තිබුණි.   

යහජය ගේහ අර්ථහධක අයදාදර  

යහජ්ය වේහ අර්ථහධ අයමුදවල් ප්රතිරහබ 

රඵහ ළි.භ වහ 2016 ජ්නහරි 01 දිනට 

වවිේ වනොශ අඹදුේඳත් 5,604 ක් 

ඳළළතුණි. භහවරෝචිත ර්වේ රද 

අඹදුේඳත් ණන ඇතුළු වවිේ ශ යුතු 

ඳළළති මුළු අඹදුේඳත් ණන 12,158 ක් වි 

තිබුණි. ඉන් භහවරෝචිත ර්වේදි අඹදුේ 

ඳත් 5,109 ට ඳභණක් ප්රතිරහබ වහ 

තිබුණි.   
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ඵසනහහිය ඳශහත් බහ 
 
ඵසනහහිය ඳශහත් බහ විිනන් 2016 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 36,929 ක් යජ්වේ ප්රදහන 

වහ ඉතිරිවීේ භිණන්ද, අබයන්තය භහර්ලින් 

රු.මිලිඹන 38,465 ක්ද, ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 75,394  ආදහඹභක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 2016 ර්වේ 

පුනයහර්තන විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 

60,476 ක්ද, මරධන විඹදේ වහ 

රු.මිලිඹන 14,918 ක්ද, ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 75,394 ක් උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ අනු 2016 

ර්වේදී යජ්වේ ප්රදහන භිණන් රු.මිලිඹන 

24,102 ක්ද, අබයන්තය භහර් භිණන් 

රු.මිලිඹන 41,203 ක්ද, ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 65,305  ආදහඹේ රැසය 

තිබුණි. 2016 ර්වේදී පුනයහර්තන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 54,326 ක් වහ මරධන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 7,382 ක් ලවඹන් රු.මිලිඹන 

61,708 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. 

 

වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද 

විණනවේදී ආයණඹ ව ප්රභහණහත්භ වහ 

ළදත් ි.රීක්ණ ඳවත දළක්වේ. 

 

ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 

 

දීර්කහීයන වහ හර්ෂි ඉඩේ ඵදුදීේරට 

අදහශ ිනදුශ ි.ඹළදි ඳරීක්හන් අනු 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහනඹට ප්රහවේශීඹ 

වල්ේ හර්ඹහර 06  රු.මිලිඹන 80.76  

 හිඟ ආදහඹභක් ඳළතුණි. 

 

භවය ප්රහවේශීඹ වල්ේ ඵර ප්රවේලවේ 

දීර්කහීයන ඳදනභ භත ආඹතන 04 ක් වත 

රඵහදී තිබ ඉඩේර අදහශ ර්භහන්ත 

ි.ඹමිත ඳරිදි ආයේබ ය වනොතිබුණි. වේ 

ි.හ එකී ඉඩේලින් ඵදු මුදල් අඹකිරීභක් 

ිනදු ය වනොතිබුණි. ආඹතන වදක් වත 

රඵහ දි තිබුුම ඉඩේර අදහශ ර්භහන්ත 

ි.ඹමිත ඳරිදි ආයේබ ය වනොතිබුුම ඵළවින් 

එභ ආඹතන 02 කින් අඹය ත වළකි 

තිබුම රු.මිලිඹන 6.36  ඵදු මුදරක් අහිමි 

වී තිබුණි.  

 

නිස්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ජිත ත්කම් 

 

නීඳහයක් ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරීවේ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් ළිනකිළි ඳේධති 04 ක් 

සථහඳනඹ කිරීභ වහ ඳශහත් ංනහය 

භණ්ඩරඹ විිනන් රු.මිලිඹන 11.04 ක් 

ළඹය තිබුණද, භහවරෝචිත ර්ඹ 

අන් න විට එිනන් එක් ළිනකිළි 

ඳේධතිඹක් ඳභණක් බහවිතහ ශ වළකි 

භට්ටවේ ඳළළතුණි.  

 

2013 ර්වේදී රු.මිලිඹන 9.5 ක් ඳභණ 

මුදරක් ළඹය ඳශහත් ඵද භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ විිනන් වයශ පිරිිනදු කිරීවේ 

ඹන්ත්රඹක් මිරදීවන තිබුණි. වභභ ඹන්ත්රඹ 

ඳශහත් ඳහරන, ආර්ථි ප්රර්ධනඹ, විදුලිඵර 

වහ ඵරලක්ති, ඳරිය ටයුතු, ජ්රේඳහදන 

වහ ජ්රහඳවන ව ංනහය ටයුතු  

අභහතයහංලඹ වනුවන් මිරදීවන තිබුණද, 

එභ අභහතයහංලවඹන් මුදල් රළබුුම ඵ වවෝ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් එභ 

ඹන්ත්රඹ අදහශ ඳහර්ලඹන් වත ඳළරීභක් 

ශ ඵට වවෝ ප්රවඹෝජ්නත් හර්ඹඹක් 

වහ වඹොදහ තිබුුම ඵ වවෝ වඳුනහ 

ළි.භට වනොවළකි විඹ.   

 

කශභනහකයණ අකහර්ඹක්භතහ 

 

ඳශහත් යහජ්ය වේහ වොමින් බහවේ 

වේඹ ශ ශ්රී රංහ ඳරිඳහරන වේවේ 

විවලේ වශ්රේණිඹට උසවීභක් වනොරද ශ්රී 

රංහ ඳරිඳහරන වේවේ I වශ්රේණිවේ 

ි.රධහරිණිඹට ශ්රී රංහ ඳරිඳහරන 

වේවේ I වශ්රේණිඹට හිමි SL-01 ළටුප්ත  තරඹ 
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වනුට 2007 භළින භහවේ ිනට ශ්රී රංහ 

ඳරිඳහරන වේවේ විවලේ වශ්රේණිඹ වහ ඊට 

අදහශ SL-03 ළටුප්ත  තරඹ ඳදනේ යවන 

ළටුප්ත  වවීභට ආණ්ඩුහයයඹහවේ 

අනුභළතිඹ රළබී තිබුණි.  ඒ භත හර්ෂි 

ළටුප්ත  ර්ධ වවීභට, රහනුරපී ිනදුන 

ළටුප්ත  ංවලෝධනඹන් ිනදුකිරීභට ව විශ්රහභ 

ළටුප්ත  ඉල්ීයභ වහ වහ ඊට අදහශ අවනකුත් 

යප්රහද වහ SL-03 ළටුප්ත  තරඹ අදහශ 

යවන තිබුණි.  

 

වොශම භවහ නය බහවේ නහරි 

වොභහරිස වර ටයුතු ශ 

ි.රධහරිණිඹට එවයහි මලි 

විභර්ලනඹක් ිනදුකිරීභට තීයණඹ ය 2015 

ර්වේදී ප්රධහන වල්ේ හර්ඹහරඹ වත 

අනුයුක්ත ය තිබුණි. එවවත් එභ 

ි.රධහරිණිඹට ඵසනහහිය ඳශහත් බහ තුශ 

හර්ඹහර ඉඩ ඳවසුේ වහ තනතුයක් රඵහදී 

යහජ්හරි ඳළරීභක් ිනදුය ඳශහත් බහට 

වේඹක් රඵහවන තිබුුම ඵ විණනවේදී 

තවවුරු වී වනොතිබුණි.  එවේ වේඹක් 

රඵහවන වනොතිබිඹදී  2015 වඳඵයහරි 

භහවේ ිනට 2017 ජ්නහරි භහඹ දක්හ 

ඳශහත් බහ අයමුදලින් ළටුප්ත  වහ දීභනහ 

ලවඹන් එතු (අයණරට වඳය) 

රු.මිලිඹන 2.11 ක් වහ තිබුණි. 

 

ගභගවයුම් අකහර්ඹක්භතහ 

 

වෞය ෛදය ි.රධහරී හර්ඹහර වහ  

ප්රහවේශීඹ වයෝවල් 09 ක් ේඵන්ධවඹන් ිනදු 

ශ ි.ඹළදි විණන ඳරීක්හවේදී  ඖධ 

ර් 129 ක් ඹටවත් ඒ 1,270,611 ක් 

ල් ඉකුත්වීභ වහ ගුණත්වඹන් ඵහරවීභ 

වවේතුවන් බහවිතවඹන් ඉත්ය වවෝ 

විනහල ය තිබුණි. එභ ඖධර ණනඹ 

ශ ටිනහභ රු.මිලිඹන 2.33 ක් විඹ. 

 

 

 

 

භතගදදඹට තුඩුගදන ගනුගදනු 

 

වොශම ප්රහවේශීඹ වෞය වේහ අධයක් 

හර්ඹහරවේ ජී ෛදය ඒඹ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්වේදී රු.මිලිඹන 22  

ඳභණ වෞය උඳයණ වහ අභතය 

වොටස මිරදී ළනීේ ිනදුය තිබුණි. ඒ 

වහ ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ අනුභනඹ ය 

වනොතිබුුම අතය එක් ළඳයුේරුකුවේ 

රංසු ඳදනේ යවන මිරදී ළනීේ ිනදුය 

තිබුණි. එකී මිරදී ළනීේ තුශ පිරිවිතයඹන්ට 

අනුකර වනොන ඵට ි.ර්වේල ශ බහණ්ඩ 

ර් 04 ක් ඹටවත් ටිනහභ රු.මිලිඹන 

8.07 ක්ව ඒ 213 ක් වහ පිරිවිතයඹන්ට 

අනුකරදළින ඳරීක්හ ශ ඵට නහථ 

වනොශ බහණ්ඩ ර් 04 ක් ඹටවත් 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 13.81 ක්ව ඒ 22 

ට අඹත් බහණ්ඩ ඳළතුණි.  

 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීමභ 

 

ේඳව ශහඳ අධයහඳන ඵර ප්රවේලඹ තුශ 

පිහිටි ඳහල් 57  අඩක් ි.භය තිබ 

වොඩනළිණලි 61 ක් ි.රීක්ණඹ විඹ. එභ 

වොඩනළිණලි වනුවන් රු.මිලිඹන 277.69 

ක් ළඹ ය තිබුණි. ඉන් ඳහල් 04  

රු.මිලිඹන 12.01 ක් ළඹය වනත් 

වොඩනළිණලි 08 ක් ඉදිය තිබුණි. 

  

ඳශහවත් දවේ ඳහල් නඟහ ිනටුවීභ අයමුුම 

යත් “රුදේ අරුණළල්ර” නළභති 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ප්රධහන 

වල්ේවේ ළඹ ශීර්ඹ ඹටවත්  2012 

ර්වේ  ිනට 2015 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ 

රු.මිලිඹන 665.73 ක් ඵසනහහිය ඳශහත් 

ආර්ථි ප්රර්ධන හර්ඹහංලඹට රඵහදී 

තිබුණි. හර්ඹහංලඹ විිනන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහනඹ න විට එභ මුදලින් 

රු.මිලිඹන 29.30 ක් වනත් යහඳෘති වහ 

ළඹ ය තිබුුම අතය, ඳශහවත් දවේ ඳහල් 

නහිනටුවීභ වහ රු.මිලිඹන 572.80 ක් 

ඳභණක් ළඹ ය තිබුණි.  ඉතිරි රු.මිලිඹන 
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63.63 කින් රු.මිලිඹන 13.06 ක් ආඹතනවේ 

ඳරිඳහරන විඹදේ වහ රඵහවන තිබණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට ඉතිරි වී 

තිබුුම මුදර රු.මිලිඹන 5.41 ක් වී තිබුණි. ඒ 

අනු රු.මිලිඹන 45.16  මුදර පිළිඵ 

වතොයතුරු විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි.   

  

අඩු ආදහඹේරහබ්රූ ඳවුල් වත ඇස ණ්නහඩි 

රඵහදීභ අයමුුම යත් “වනතට අරුණ” 

නළභති යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

ප්රධහන වල්ේවේ ළඹ ශීර්වඹන් 2012 

ර්වේ ිනට 2015 ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ 

රු.මිලිඹන 53.36  මුදරක් ඵසනහහිය 

ඳශහත් ආර්ථි ප්රර්ධන හර්ඹහංලඹ වත 

රඵහදී තිබුණි. හර්ඹහංලඹ විිනන් එභ 

යහඳෘතිවේ මලි අයමුණ ව ඇස ණ්නහඩි 

රඵහදීභ වහ ඇස ඳරීක්හ වහ පිළිවලින් 

රු.මිලිඹන 39.59 ක් වහ රු.මිලිඹන 2.56 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 42.15 ක් 

ඳභණක් ළඹය තිබුණි. ඉතිරි මුදලින් 

රු.මිලිඹන 1.90 ක් අධිහරිඹ විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුුම වනත් යඳෘති 

වනුවන් ළඹ ය තිබුණි. ආඹතන වහ 

ඳරිඳහරන විඹදේ ලවඹන් රු.මිලිඹන 2.68 

ක් යහ වන තිබුණි.  ඉන්ධන, ඵළනර්, 

උත් ළි. ටයුතු වහ රු.මිලිඹන 0.25 

ක් (අදිඹය 2)  ළඹ ය තිබුණි. ප්රධහන 

වල්ේ හර්ඹහරවඹන් රළබී තිබුුම මුදර 

භඟ ළළද විට රු.මිලිඹන 6.38  මුදර 

ේඵන්ධවඹන් වතොයතුරු විණනඹට 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  
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භධයභ ඳශහත් බහ   

 
භධයභ ඳශහත් බහ විිනන් 2016 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 12,989 ක් යජ්වේ ප්රදහන 

භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

6,766 ක් ද, ලවඹන් එතු රු. මිලිඹන 

19,755  ආදහඹභක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2016 ර්වේ පුනයහර්තන විඹදේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 30,030 ක් ද මරධන 

විඹදේ ලවඹන් රු. මිලිඹන 12,989 ක් ද, 

එතු රු. මිලිඹන 43,019 ක් උඳවඹෝජ්නඹ 

කිරීභට ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ අනු 

2016 ර්වේදී යජ්වේ ප්රදහන භිණන් 

රු.මිලිඹන 5,097 ක් ද අබයන්තය භහර් 

භිණන් රු. මිලිඹන 6,980 ක් ද ලවඹන් 

එතු රු. මිලිඹන 12,077  ආදහඹේ 

රැසය තිබුණි. 2016 ර්වේදී 

පුනයහර්තන විඹදභ රු. මිලිඹන 29,299 ක් 

වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 5,097 ක් 

ලවඹන් රු. මිලිඹන 34,396 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 5,097 ක් ආවඹෝජ්නඹන් ිනදු ය 

තිබුණි.  

භධයභ ඳශහත් බහට අදහශ 2016 

ර්වේ ිනදු යනු රළබ විණනවේ දී 

අනහයණඹ ව ළදත් විණන 

ි.රීක්ණඹන් ඳවත දළක්වේ.  

බහණ්ඩ වහ ගේහ ළඳයීභ යහිත දාදල් 

නිදවස රීමභ 

 

භධයභ ඳශහත් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට ළඩ අන් ය 

වනොතිබුුම ෘෂි භහර් 4 ක් වනුවන් රු. 

මිලිඹන 8.12 ක්  වහ තු භහර් 6 ක් 

වනුවන් රු. මිලිඹන 4.65 ක් ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 12.77  ළඩ අන් 

ය ඇති වර රහ වවීේ ය තිබුණි. 

 

භධයභ ඳශහත් වෞය අභහතයහංලඹ 

වොඩනළඟිලි ඉදිකිරීේ යහඳෘති 8  ටයුතු 

ඉටු කිරිභ වහ 2016 ර්වේදී රු.මිලිඹන 

128.7 ක් වොඩනළඟිලි වදඳහර්තවේන්තුට 

වහ තිබුණි. 2017 භහර්තු 31 දින න විටත් 

ඊට අදහශ ප්රේඳහදන ටයුතු අන් ය 

වනොතිබුණි. 

 

භධයභ ඳශහත් ෘෂිර්භ වදඳහර්තවේන්තු 

නහරන්ද  වොවිඳර භධයසථහනඹ 

නවීයණඹ ව  වේශීඹ  ආවහය  ප්රර්ධන 

කිරීවේ යහඳෘතිඹ ඹටවත්  වවරවඵොජුන්  

වල් වහ   ීය   ඵඩු   වහ  උඳයණ මිරදී 

ළනීභ වනුවන් ඳශහත් බහවේ මරය රීති  

471.2 ට ඳටවළි. රු.මිලිඹන 2.21 ක් අදහශ 

වශ  ආඹතන  වත වවීේ ය තිබුණි.  

එභ  උඳයණ 2017 භළින 31 දින න විටත් 

වදඳහර්තවේන්තු වත රළබී වනොතිබුණි.  

 

භධයභ ඳශහත් ෘෂිර්භ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ල්ඳහරභ වොවිඳවරහි  

ඉදිකිරීේ පිළිඵ 2017 අවප්රේල් භහවේදී 

වබෞති ිනදුයන රද ි.ඹළදි ඳරීක්හවේදී 

ළඩ අන් ය වනොතිබුුම එක් 

ර්භහන්තඹක් වහ රු.මිලිඹන 0.17 ක් වහ 

තත් ර්භහන්ත 4  ශ ළඩ කි යුතු 

ි.රධහරිවඹකුවේ වතිඹකින් වතොය 

රු.මිලිඹන 3.36 ක් ලවඹන්  එතු 

රු.මිලිඹන 3.53 ක් වවීේ ය තිබුණි. 
 

 
 

චක්රගල්ි විධිවිධහනරට ඳටවළනි වීභ 
  

2013 භහර්තු 13 දිනළති අං 2013/11 වහ 

2015 ජ්නහරි 29 දිනළති අං 05/2015 දයන 

අධයහඳන අභහතයහංලවේ නක්රවල්රට 

ඳටවළි. යවි උඹන භවහ විදයහරවේ 

2014, 2015 වහ 2016 ර්ර ඳශමු යට 

ශමුන් ඇතුශත් කිරීවේදී එක් ශභඹකුවන් 

රු.15,000ක් ඵළඟින් එතු රු.මිලිඹන 4.88 

ක් අදහශ ශමුන්වේ වදභහපිඹන් විිනන් එය 
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වහ හරි වර ඳහල් ංර්ධන මිතිවේ 

ඵළංකු ිණුමභට ඵළය ය තිබුණි 

2015 ජි. 05 දිනළති අං සීඑසඒ/1/1/83 

දයන ජ්නහධිඳති වල්ේවේ ලිපිඹ ප්රහය 

විවේල ංනහය වහභ අත්හිටුවීභට ක්රිඹහ ශ 

යුතු  වුද, එභ උඳවදසරට ඳටවළි. 2016 

ර් වේ භධයභ ඳශහත් බහ ඇභතිරුන් 

ව භන්ත්රීරුන් 83 ක් ඇතුළු ි.රධහරීන් 

22 වදවනකු විවේල ංනහය 02 ක් වහ 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 24.92 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 29.15 ක් ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 54.07 ක් ඳශහත් බහ අයමුදලින් 

ළඹ ය තිබුණි.  
 

යජගේ ප්රම්ඳහදන ඳරිඳහටිගඹන් 

ඵළවළය ගෘවබහණ්ඩ මිරදී ගළනීභ 

යජ්වේ  ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල 

ංග්රවවේ විධිවිධහනරට ඳටවළි. භධයභ 

ඳශහත් ආණ්ඩුහය ි.ර ි.හඹ වහ 

රු.මිලිඹන 3.99 ක් ළඹ ය ෘව බහණ්ඩ 

මිරදී වන තිබුණි.  

 

කහර්ඹහධනඹ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී භධයභ ඳශහත් භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹට අඹත් භහර් නඩත්තු 

කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 190.00  ප්රතිඳහදන 

රහ තිබුණද, ඉන් ිනඹඹට 39ක් න 

රු.මිලිඹන 73.94 ක් ඳභණක් භහර් නඩත්තු 

ටයුතු වහ ළඹ ය තිබණි. රහ 

තිබුුම ප්රතිඳහදනලින් ිනඹඹට 61ක් වවත් 

රු.මිලිඹන 116.06  ප්රතිඳහදන, වේ 

ළටුප්ත  වවීභට උඳවඹෝගී  ය වන තිබුණි.  
   

 
 

ඳහල්ර ුවරුබතුන්ගේ ඌනතහ වහ 

අතිරික්තතහඹන් ඳළතීභ 

 

භධයභ ඳශහවත් ඳහල්ර ගුරුබතුන් 

4,308 වදවනකුවේ අතිරික්තඹක් ඳළතිඹද, 

වල්වර ශහඳඹට අඹත් ඳහල් 108  

විවිධ විඹඹන් වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 157 ක් 

වහ නුයඑළිඹ වහ වොත්භවල් ශහඳරට 

අදහශ ඳහල්ර ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 710 ක් 

ඳළතුණි. 

 

ගභගවයුම් අකහර්ඹක්භතහ 

භධයභ ඳශහත් විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලවේ 2009, 2010 වහ 2011 ඹන 

ර්රදී විදුලි දිගු 9ක් ළසීභ වහ 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වත රු.මිලිඹන 

2.73 ක් වහ තිබණි. එභ යහඳෘති වනත් 

විල්ඳ වඹෝජ්නහ භිණන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුුම ඵ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන් 

දන්හ තිබුණද,  2016 වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ වත වහ 

තිබුුම මුදර ඳශහත් බහ අයමුදරට රළබී 

වනොතිබුණි.  

       

 

 

ජ්හති අඹළඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ අං 

බීඩී/ජීපීඑස/130/9/14/එේසී දයන 2016 

ජ්නහරි 06 දිනළති නක්රවල්ඹ අනු භධයභ 

ඳශහත් ක්වේත්ර ි.රධහරීන්ට ඹතුරුඳළදි 

රඵහදීවේ ළඩටවන ඹටවත් ඹතුරුඳළදි 

රඵහත් ි.රධහරීන්, ඹතුරුඳළදි හිමි වනොන 

තනතුයට ඳත්ව විට එභ ඹතුරුඳළදිවේ 

වශඳර ටිනහභ භහ 4 ක් තුශ ජ්හති 

අඹළඹ වදඳහර්තවේන්තු වත වවිඹ යුතු 

වුද, එවේ ඹතුරු ඳළදි රඵහවන වනත් 

තනතුරුරට ිණඹ ි.රධහරීන් 19 

වදවනකුවන් අඹවිඹ යුතු රු.2,617,180 ක් 

2017 භහර්තු 31 න විටත් අඹය වන 

වනොතිබුණි.     

    

අවිධිභත් ගනුගදනු 

  

ගුරුවදණිඹ අධයහඳන ංර්ධන වක්න්ද්රවේ 

වන්හිනහහයඹ විධිභත් ඳරිදි වන්ය 

ළනීභකින් වතොය 2010 ජ්නහරි භහවේ 

ිනට 2015 ජ්නහරි 09 දින දක්හ භධයභ 

ඳශහත් රු ප්රධහන අභහතයයඹහවේ 

ආයක් ි.රධහරින්වේ ඳරිවයණඹ වහ 

බහවිතහ ය තිබුණි.  ඊට අදහශ හිඟ 

වන්හිනහහය හසතු ව රු.මිලිඹන 2.54 ක් 
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ේඳත් භධයසථහනවඹන් අඹ විඹ යුතු 

ඳළතුණි.   

කුණ්ඩහවල් ප්රහවේශීඹ බහට අඹත් 

ජ්නවිභ ක්රීඩහ පිටිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ඇවිදින භං තීරු ළසීභ වහ 2014 වහ 

2015 ර්ඹන්රදී  මුදල් වොමින් 

බහවේ අනුභළතිඹකින් වතොය ත්ේ 

නඩත්තු ළඹ විඹඹ ඹටවත් රු.මිලිඹන 7.13 

ක් වහ තුලිත ආර්ථි ංර්ධන යහඳෘති 

අයමුදලින් රු.මිලිඹන 3.29 ක්ද ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 10.42 ළඹ ය ඉදිය 

තිබුුම  ඇවිදුේ භං තීරු බහවිතඹට වනොවන 

ල් බිහිවී තිබුණි. 

දෘලය අක්රමිකතහ 

 

වළටන් සීඩහ භධයසථහනවේ 2014 භහර්තු 21 

දින ිනට 2016 ජුි. 26 දින  දක්හ ඵහහිය 

ආඹතන විිනන් ඳත්න රද වන්හින වහ 

වන්හින වනොන ළඩටවන් වනුවන් 

අසථහ 407  දී රැසශ යුතු රු.මිලිඹන 

2.63  ආදහඹේ බිල්ය ිණුමේත කිරීභට 

සථහනඹ බහය ේඵන්ධීයණ ි.රධහරි විිනන් 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 
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උතුරු භළද ඳශහත් බහ 

 

ඳසුිණඹ ර් 29  හරඹ තුශ උතුරු භළද 

ඳශහත් බහ විිනන් ශ්රි රංහවේ දශ ජ්හති 

ි.සඳහදිතඹට ිනඹඹට 5.4 ක් ළි. ඳවශ 

භට්ටභ දහඹත්ඹ රඵහ දි තිබුණි.  

ඳශහවත් දරිද්රතහඹ ිනඹඹට 7.3  භට්ටභ 

ඳළතුණි.  වභභ තත්ත්ඹ වඳුනහවන 

උතුරු භළද ඳශහත් බහ විිනන් 2016 

ර්වේදී ඳශහත් ෘෂිර්භ, අධයහඳනඹ, 

වෞය, ග්රහමීඹ ඹටිතර ඳවසුේ ළි. 

ක්වේත්ර ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ප්රමුත්ඹක් රඵහ දීභ වහ භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 17,404 ක් යජ්වේ 

ප්රදහන භිණන්ද, රු.මිලිඹන 20,981  

අබයන්තය ආදහඹේ ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 38,385  ආදහඹභක්  

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 2016 ර්ඹ 

වහ පුනයහර්තන විඹදේ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 16,914.5 ක්ද, මරධන විඹදේ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 5,382.2 ක්ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 22,296.7  

විඹදේ ඇසතවේන්තු ය තිබුණි.  ඒ අනු 

යජ්වේ ප්රදහන ලවඹන් රු.මිලිඹන 15,578 

ක්ද, අබයන්තය ආදහඹේ භිණන් රු.මිලිඹන 

3,535 ක්ද ලවඹන් රු.මිලිඹන 19,113  

ආදහඹභක් රැසය තිබුණි. 2016 ර්වේදී 

පුනයහර්තන විඹදභ රු.මිලිඹන 16,948 ක් 

වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 3,145 ක්ද  

ලවඹන් රු.මිලිඹන 20,093 ක් විඹදේ ය 

තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද 

විණන ටයුතු රදී අනහයණඹ ව 

ප්රභහණහත්භ වහ ළදත් ි.රීක්ණ ඳවත 

දළක්වේ. 

කෘෂිකර්භඹ 

උතුරු භළද ඳශහවත් ජීත්න මිලිඹන 1.4 ක් 

ඳභණ ව ජ්නවනවඹන් ිනඹඹට 79  

ඳභණ ප්රභහණඹ ප්රධහන ජීන භහර්ඹ 

ෘෂිර්භඹ වේ.  ඒ අනු ඳශහත් ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹ විිනන් “ඉසුරුභත් බ්රෘමිඹක් 

අිනරිභත් වොවිළශක්” ඹන දළක්භ ඹටවත් 

ඳශහත් ෘෂිහර්මි ි.සඳහදන ංර්ධනඹ 

වහ 2016 ර්වේ රු.මිලිඹන 302.2  

පුනයහර්තන විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 335.1  

ප්රහේධන විඹදේ වහ ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. ඳසුිණඹ ර්වේ එභ ප්රතිඳහදනඹ 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 279.6 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 181.5 ක් වී තිබුණි.  ඒ අනු 

2015 ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 176.2  ප්රතිඳහදන ළඩිවඹන් 

රහ තිබුුම නමුත්, අදහශ ි.සඳහදනර 

ර්ධනඹ අඩු වී තිබුණි. විසතය ඳවත 

දළක්වේ.  

 

 2016 ර්ඹ 2015 ර්ඹ 2015 ර්ඹට 
හවප්ත ක් අඩුවීභ 

වී ගහ කයන භමි ප්රභහණඹ    

භව (ගවක්ටඹහය දවස) 161.5 174.6 13.1 

ඹර (ගවක්ටඹහය දවස) 112.5 112.5 - 

හර්ෂික වි නිසඳහදනඹ (ගභ.ගටොන් දවස)    

භව 657.3 703.5 46.2 

ඹර 466.3 466.3 - 

අතිගර්ක ගඵ ග නිසඳහදනඹ (ගභ.ගටොන්) 144 185 41 

හර්ෂික එශළු නිසඳහදනඹ (ගභ.ගටොන්) 93 101 07 

හර්ෂික මිරිදිඹ ධිය නිසඳහදනඹ (ගභ.ගටොන්) 7,705 23,860 16,155 

හර්ෂික රීරි නිසඳහදනඹ (ලිටර් දවස) 35.56 32.03 3.53 
ගු - 41 උතුරු භළද ඳශහවත් ෘෂි ි.සඳහදනඹ  
මුරහශ්රඹ : ශ්රී රංහ භව ඵළංකු - 2016 හර්ෂි හර්තහ වහ උතුරු භළද ඳශහත් බහවේ හයඹහධන හර්තහ 
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2016-2018 හරඳරිච්වේදවේ ජ්හති ආවහය 

වඵෝ ි.සඳහදන ළඩටවන ඹටවත් ඹර 

න්නවේ අක්ය 4000  ඵඩඉරිඟු හ 

කිරීභට ටයුතු ය තිබුණි. ඒ අනු වොවීන් 

වත ඵඩඉරිඟු බීජ් රඵහ දීභ වහ ඵඩඉරිඟු 

බීජ් මිරදී ළනීභ ිනදු ය තිබුණි. 

වොවීන්වේ, ෘෂිර්භ ි.රධහරීන්වේ 

ඉල්ීයේ වහ තහක්ණ ඇයීේ මිටුවේ 

ි.ර්වේලරට අනුකර වනොන වර 

ප්රේඳහදන මිටු විිනන් S.A 501 

ප්රවබ්රුදඹට අඹත් ඵඩඉරිඟු බීජ් කිවරෝග්රෆේ 

8,755 ක් මිරදි වන වොවීන් වත රඵහදී 

තිබණි. නමුත්, එභ බීජ් ඳළරවනොවීභ 

වවේතුවන් ජ්හති ආවහය වඵෝ ි.සඳහදන 

ළඩටවන භිණන් අවප්ත ක්හ ශ අයමුුම 

ඉටු වී වනොතිබුණි. 

වරොකු ළුම බීජ් ි.සඳහදනඹට අදහශ අක්ය 

05 ඹහඹ 20 ළඩටවන වහ භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 1.5 ක් ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. එභ ළඩටවන ඹටවත් ි.ඹමිත 

හරඹ තුශ වොවීන් වත වරොකු ළුම බීජ් 

රඵහදීභට ඳශහත් ෘෂිර්භ 

වදඳහර්තවේන්තු අභත් වී තිබුණි. වේ 

වවේතුවන් අක්ය 100  වරොකු ළුම 

අසළන්න ජ්හති ි.සඳහදනඹට අහිමි වී 

තිබුණි. 

අතුරු වඵෝඹක් වර වොවීන්ට අභතය 

ආදහඹභක් රඵහළනීභට වළකින වේ ඉඟුරු 

හ ප්රනලිත කිරීවේ අයමුණින් 

භහවරෝචිත ර්වේදී රු.මිලිඹන 6.61 ක් 

ළඹ ය  අක්ය 67.5  හ ආදර්ලන 

270 ක් ක්රිඹහට නංහ තිබුණි. ඉන් අක්ය 

5.75  හ ආදර්ලන 23 ක් ඳභණක් 

පරදහින වර හර්ථ වී තිබුණි.  ඒ අනු 

වභභ යහඳෘතිවේ පරදහයීත්ඹ ිනඹඹට 8.5 

ක් ව අභ භට්ටභ ඳළළතුණි.  

ඳශහත් ෘෂිර්භ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ශීතහහය  02 ක් වහ වොඩනළිණලි ඉදිකිරීභ 

වහ ශීතහහය උඳයණ මිරදී ළනීභ වහ 

රු.මිලිඹන 6.55   ඇසතවේන්තුක් භත 

ප්රේඳහදන ටයුතු ිනදුකිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි .ඳශහත් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ විිනන් 

එකී ටයුතු ඳයහවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

ි.හ එභ යහඳෘතිඹ වහ රු.මිලිඹන 8.51 

ක් ළඹ ය තිබුුම නමුත් එභ ටයුතු 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් ි.භය 

වනොතිබුණි. 

උතුරු භළද ඳශහවත් ළේ  18 ක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ වහ ප්රධහන අභහතයහංලඹ 

විිනන් 2010  ර්වේදී රු.මිලිඹන 26.55  

ළඩ ආයේබ කිරීවේ අත්තිහයේ ංර්ධන, 

ි.ර්භහණ වහ ඹන්වත්රෝඳයණ ඒජ්න්ිනඹ 

වත රඵහදී තිබුණි .එභ යහඳෘතිඹ  2016 

ර්ඹ අන් න විටත් ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුම අතය, වහ තිබුුම අත්තිහයේද 

පිඹහ වනොතිබුණි. 

අධයහඳනඹ 

2016 ර්ඹ වනුවන් අඹළඹ වල්නඹ 

භිණන් ිනඹඹට 48.9  ප්රතිඳහදන අධයහඳන 

ක්වේත්රඹට රහ තිබුණි. ගුරු 

උඳවේලිනන් 345 වදවනකු, විඹ 

අධයක්රුන් 46 වදවනකු භ අලුතින් 

උඳහධිධහරී ගුරුරුන් 1065 වදවනකු ව 

විදයහපීධ වහ ඩිප්ත වරෝභහ උඳහධිධහරීන් 37 

වදවනකු ඵහවන භහවරෝචිත ර්වේ 

අධයහඳන ක්වේත්රඹ නඟහ ිනටුවීභට ටයුතු 

ය තිබුණි. නමුත් 2016 ර්වේ අධයහඳන 

ටයුතුරට අදහශ ප්රතිඹ පිළිඵ 

ි.රීක්ණ ඳවත දළක්වේ. 

 අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර (හභහනය 

වඳශ) විබහවඹන් උස වඳශට 

සුදුසුේ රත් ිනසුන්වේ ප්රතිලතඹ 2015 

ර්වේදී ිනඹඹට 66.61  ිනට 2016 

ර්වේදී ිනඹඹට 66.34 ක් දක්හ අඩුවී 

තිබුණි. භසථ ශ්රී රංහවේ උස වඳශ 

විබහඹ භත්වීවේ ප්රතිලතඹ වු ිනඹඹට 

69.94 භඟ ළඳීවේදී එඹ ඳවශ 

භට්ටභ ඳළතුණි. 

 

 අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර (උස 

වඳශ) විබහවේ ප්රතිපර භත විලස 
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විදයහර ප්රවේලඹ වහ සුදුසුේරත් 

ංයහ 2015 ර්වේ ිනඹඹට 59.56  

ිනට 2016 ර්වේදී ිනඹඹට 59.27 ක් 

දක්හ අඩු වී තිබුණි. ශ්රී රංහවේ උස 

වඳශ විබහඹ භත්වීවේ ඊට අදහශ 

හභහනය ප්රතිලතඹ ව ිනඹඹට  63 භඟ 

ළදීවේදී ද එඹ ඳවශ භට්ටභ 

ඳළතුණි. 

 

 අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර (උස 

වඳශ) වහ (හභහනය වඳශ) විබහරට 

ඉදිරිඳත් ව ශියඹන්වන් ිනඹළුභ 

විඹඹන් අභත්වීවේ ප්රතිලතවේ 

හභහනයඹ 2015 වහ 2016 ර්රදී 

පිළිවලින් ිනඹඹට 8.56 ක් වහ 4.01 ක්  

ඳළළතුන නමුත් උතුරු භළද ඳශහවත් ඊට 

අදහශ අඹන් පිළිවලින් ිනඹඹට 9.64 

ක් වහ ිනඹඹට 10.51 ක් වී තිබුණි. 

 

 උතුරු භළද ඳශහවත් රහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහර 6 ට අඹත් ඳහල්ර යජ්වේ 

ි.හ 1,235 ක් තිබුුම නමුත්, එිනන් 

ි.හ 691 ක් වවත් ිනඹඹට 56 ක් 

අබහවිත ඳළතුණි. 

 

 2016 ර්ඹ න විට උතුරු භළද ඳශහත 

අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර (හභහනය 

වඳශ) විබහ ප්රතිපර අනු ශ්රී රංහවේ 

අධයහඳන භට්ටමින් 7 න සථහනඹ 

හිමියවන තිබුුම අතය අධයඹන වඳොදු 

වති ඳත්ර (උස වඳශ) විබහවේ 

ප්රතිපර අනු 9 න සථහනඹ හිමිය 

වන තිබුණි.   

 

ගෞිය 

ඳසුිණඹ යුධ භවේදී ක්රිඹහහරී තත්ත්වේ 

ඳළති ඳදවිඹ වයෝවවල් ලරයහහයඹ ලරය 

ෛදයරුන් වනොභළතිමින් ර්ඹ 5 ට 

ආන්න හරඹක් ි.සහර්ඹ ඳළළතුණි.  

භහවරෝචිත ර්වේදී ලරයහහයවේ ඹන්ත්ර 

වහ ලරය ෛදය උඳයණ රු.මිලිඹන1.47 

ක් ළඹ ය අළුත්ළඩිඹහක් ිනදු ය තිබුණි.  

නමුත් වභභ වයෝවර වත ලරය 

ෛදයරුන් අනුයුක්ත වනොකිරීභ 

වවේතුවන් ප්රතිහය රඵහළනීභට ඳළමිවණන 

වයෝගීන්ට අනුයහධපුය ශික්ණ වයෝවර 

වත ඳළමිීමභට ිනදු වී තිබුණි. 

භළදච්චිඹ කුඩු ආයුර්වේද වයෝවර 

ඉදිකිරීභ වහ 2008 ර්වේ රු.මිලිඹන 

5.84  ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිබුණි.  2016 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් ළඩ ි.භවී 

වනොතිබුණත්, ඒ න විට රු.මිලිඹන 85.37 

ක් ළඹ ය තිබුණි.  තද, වයෝවවල් ෛදය 

ි.ර ි.හ, වවද ි.ර ි.හ ඹන ි.හර 

බිභ ටිනල් කිරීභ, වදොයල් ව ජ්වනල් 

විකිරීභ, විදුලිඹ රඵහදීභ ළි. ටයුතු ිනදු 

ශ යුතු ඳළළතුණි. වයෝවර ටහ තහප්ත ඳඹ 

ඉදිකිරීවේ ටයුතුද ි.භය වනොතිබුණි. 

මිහින්තවල් ෛභත්රිඳහර වේනහනහඹ 

ආයුර්වේද ඳර්වේණ වයෝවර වහ 

වෞතුහහයඹ ඉදිකිරීභ වහ 2008 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 31.3 ක් ළඹ ය 

තිබුුම නමුත්, 2016 වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් බහවිතඹට වනොළනීභ ි.හ 

වොඩනළිණල්ර අට ල් බිහිවී ඳයවිඹන් 

රිණමින් ඳළළතුණි. 

ඳශහත් වෞය වේහ වදඳහර්තවේන්තුට 

අඹත් වයෝවල්  20  වහ ෛදය ළඳයුේ 

ඒවේ ටිනහභ රු.මිලිඹන 5.08 ක් 

ඖධ ඒ  361 ක් ව තත් වයෝවල්  4  

ටිනහභ ණනඹ ශ වනොවළකි ඖධ 

ඒ  98 ක් ල් ඉකුත් වී තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ වයෝවල් වහ වෞය 

ආඹතන වතින් ෛදය ළඳයුේ අංලඹට 

රු.මිලිඹන 5.43 ක් ටිනහ තත්ත්වඹන් 

අභත් ඖධ ඒ  48 ක් රළබී තිබුුම 

අතය, රු .95 265ක් ටිනහ ඖධ ර්  10 ක් 

වයෝවල්  4  ඵඩහර ඳළළතුණි. 

ෛදය ළඳයුේ අංලවඹන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තුශ තත්ත්වඹන් අභත් රු.මිලිඹන 
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1. 92 ක් ටිනහ ඖධ ර්  4 ට අඹත් 

ඒ 766,000 ක් උතුරු භළද ඳශහත් 

බහවේ වෞය වදඳහර්තවේන්තු වත 

රළබි තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 1.38 ක් ටිනහ 

ඖධ ඒ  433,356 ක් වයෝවර වත 

ි.කුත් ය තිබුණි.  

ඳශහත් භහර්ග ංර්ධනඹ 

උතුරු භළද ඳශහවත් භහර් 16   ඉදිකිරීේ 

වහ ංර්ධනඹ වහ  2016 ර්වේ අඹළඹ 

වල්නඹ භිණන් රු.මිලිඹන  341.83  

ප්රතිඳහදන රහ දී තිබුණි  .එභ ප්රතිඳහදන 

භත භහර් 7  කිවරෝමීටර්  16.9 ක් හඳට් 

ඇතිරීභට වහ භහර්  5  ඩවතොලු ස 

ය තහය දළමීභට ළරළසුේ ය භහවරෝචිත 

ර්වේදී රු.මිලිඹන  336.42 ට 

ිණවිසුේරට එශම තිබුණි.   2016 වදළේඵර් 

31 දින න විට වභභ භහර්  12 හි වබෞති 

ප්රතිඹ ිනඹඹට  10  ිනට ිනඹඹට 85ක් දක්හ 

ඳයහඹ ප්රභහණඹක් වී තිබුුම අතය, ඒ 

වහ රු.මිලිඹන  76.1 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

එඹ ඇසතවේන්තුත විඹදවභන් ිනඹඹට 

22.6 ක් වී තිබුණි.  ඊට අතිවර් ංතුරින් 

වහි. ව භහර් 04 ක් ප්රතිංසයණඹ වහ 

රු.මිලිඹන  18.1 ක් ටිනහ ඇසතවේන්තු 

ස ය තිබුුම නමුත්, භහවරෝචිත 

ර්වේදී එභ යහඳෘති ප්රදහනඹ කිරීභට 

අවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

පුබුදදා ගඳොශහන්නරු 

2015 අභහතය භණ්ඩර ංවේලඹක් භිණන් 

ආයේබ ය තිබ පුබුදමු වඳොවශොන්නරු 

ජ්හති ළඩටවන වහ 2016-2020 හර 

ඳරිච්වේදඹ වහ ංර්ධන ළරළසභක් 

ස ය තිබුණි .ඒ අනු ප්රධහන හර්ඹඹන් 

5 ට අදහශ ක්වේත්ර  20 ක් ංර්ධනඹ කිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 60,000  ක් පිරිළඹ ව දශ 

විඹදේ ඇසතවේන්තුක් අභහතය භණ්ඩරඹ 

විිනන් අනුභත ය තිබුණි. වේ වහ ඳස 

අවුරුදු ළරළසභක් ස ය හර්ෂි ි.භ 

කිරීභට අවප්ත ක්ෂිත යහඳෘති දක්මින් 

ක්රිඹහහරී ළරළසභක් ස ශ යුතු 

තිබුණත්, එවේ ය වනොතිබුණි. 2016 

ර්වේදී රළබී තිබුුම රු.මිලිඹන 8,316   

ප්රතිඳහදනලින් යහඳෘති 854 ක් අනුභත ය 

තිබුණි.  නමුත්, භහවරෝචිත ර්ඹ අන් 

න විට ඉන් යහඳෘති 265 ක් ි.භය 

වනොතිබුුම අතය, යහඳෘති  7  ළඩ ආයේබ 

ය වනොතිබුණි.  ළඩ ආයේබ ය තිබ 

යහඳෘති වහ භහවරෝචිත ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 4,642 විඹදභක් ය තිබුණි. 

එඹ 2016 ර්ඹ වනුවන් රහ 

තිබුුම ප්රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට  57 ක් වී 

තිබුණි. 

 2016-2020 හර ඳරිච්වේදඹ තුශ පුබුදමු 

වඳොවශොන්නරු ංර්ධන ළඩටවන 

2016 ර්වේදී ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

ආයේබකිරීභට ි.ඹමිත තිබුණි. නමුත් එභ 

යහඳහතිඹ ඹටවත් 2016 ර්ඹ න විටත් 

ප්රභහද ශ වනොවළකි ඵට වඳුනහත් 

යහඳෘති 152 ක් 2015 ර්වේදී ආයේබ 

කිරීභට ළරළසුේ ය රු.මිලිඹන 756.42   

ප්රතිඳහදන රඵහදී තිබුණි. එිනන් රු.මිලිඹන 

360.73  ක් ටිනහ යහඳෘති  11 ක් 2017 ජුි. 

30 දින න විටත් ි.භය වනොතිබුණි. 
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දකුණු ඳශහත් බහ  
 

දකුුම ඳශහත් බහ විිනන් 2016 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 28,692 ක් යජ්වේ ප්ර දහන 

භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

7,449 ක්ද , ලවඹන් එතු රු. මිලිඹන 

36,141  ආදහඹභක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. එභ ආදහඹමින් රු.මිලිඹන 29,543 ක් 

පුනයහර්තන විඹදේ ලවඹන්ද, රු.මිලිඹන 

8,753 ක් ප්රහේධන විඹදේ ලවඹන්ද, 

උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. ඒ අනු 2016 ර්වේදී යජ්වේ 

ප්ර දහන භඟින් රු.මිලිඹන 23,640 ක්ද, 

අබයන්තය භහර් භඟින් රු.මිලිඹන 7,229 

ක්ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 30,869  

ආදහඹේ රැසය තිබුණි.  2016 ර්වේදී 

පුනයහර්තන විඹදභ රු.මිලිඹන 28,239 ක් 

වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 5,054 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 33,293 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. වේ අනු ආදහඹභ 

ඉක්භ ව විඹදේ ඳළතීවභන් ඳශහත් බහ 

අයමුදලින් රු. මිලිඹන 1,473 ක් විඹදේ ය 

තිබුණි.  

 

දකුුම ඳශහත් බහට  අදහශ 2016  

ර්වේ ිනදු යනු රළබු විණනවේදී  

අනහයණඹ වු  ළදත්  විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ. 

 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ 

 

භහවරෝචිත ර්වේදී  ඳශහත් ි.ලසචිත 

ංර්ධන ප්ර දහන ඹටවත් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

වඹෝජිත යහඳෘති 66 ක්ද, උඳභහන ඳහද 

ංර්ධන ප්ර ධහන ඹටවත් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

වඹෝජිත තිබුුම  යහඳෘති 65 ක් ව  

උඳභහන ඳහද ංර්ධන ප්ර දහන - 

භන්ත්රී ප්ර තිඳහදන ඹටවත් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

වඹෝජිත යහඳෘති 97  ළඩ 2016 ර්ඹ 

අන් න විටත්  ආයේබ ය වනොතිබුණි. 

 

හිඟ හිටි ආදහඹම් එකතු රීමභ 

 

2016 ර්ඹ අහන න විට  ආදහඹේ 

ංවක්ත 7 ක් ඹටවත් එතු රු.මිලිඹන 

952.91  ආදහඹේ හිඟහිට ඳළළතුණි. වේ 

අනු හිඟහිටි ආදහඹේ අඹය ළනීවේ 

ප්ර තිඹ තුටුදහඹ තත්ත්ඹ වනොතිබුණි. 

  

දීර්ඝකහීයන ඵදු අඹකය ගළනීභ 

 

ප්රහවේශීඹ වල්ේ හර්ඹහර 8 ක් විිනන් 

දීර්කහීයන ඵදු ඳදනභ භත ඉඩේ ඵදුදීභ 

වනුවන් ඵදුය 73 ක් වනුවන්  අඹවිඹ 

යුතු හිඟ ඵදු වහ දඩ මුදල්ර එතු  

රු.මිලිඹන 33.45 ක් වී තිබුණි.  

 

අයදාණුරට ඳටවළනි උඳභහන ඳහදක 

අයදාදල් උඳගඹ ජනඹ රීමභ 

 

දකුුම ඳශහත් ංර්ධන අධිහරිවේ අයමුුම 

ප්ර හය  ෘෂිර්භහන්තඹ නඟහ ිනටුවීභ  

වහ  උඳභහන ඳහද අයමුදලින්  

ක්රිඹහත්භ ය තිබ “ රු බිේ ” ළඩ 

ටවන ඹටවත්  ි.ර ි.  ආයක්ෂිත  

ඹඩ ළට ඉදිකිරීභට වහ උදයහන  

අරංයණඹ වහ  රු.මිලිඹන 2.05 ක් 

ළඹය තිබුණි. 

 

ලිඹහඳදිංචිඹ අරංුව 

ගකොන්ත්රහක්කරුන් ගත එකතු කශ 

අගඹ භත ඵදු ගගවීභ 

 

ඳශහත් අධයහඳන, ඉඩේ වහ ඉඩේ ංර්ධන, 

ඳශහත් භහර් වහ ංි.වේදනඹ  අභහතයහංලඹ 

විිනන් ලිඹහඳදිංචිඹ අරංගු ය තිබුුම 

වොන්ත්රහත්රුන් 17 වදවනකුට ඒ ළන 

වනොරහ 2016 ර්වේදී එතු 

රු.මිලිඹන 14.98  එතු ශ අඹ භත 

ඵදු (VAT) වවීේ ය  තිබුණි.   
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ඳශහත් භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිගේ 

ගේගේ නියුතු ඉංජිගන්රුරුන්ට 

දීභනහ ගගවීභ  

 

2011 වදළේඵර් 12 දිනළති අං 28/2011 

දයන යහජ්ය ඳරිඳහරන නක්රවල්වේ 

විධිවිධහනරට අනුකර වනොවී ශ්රී රංහ 

ඉංජිවන්රු වේහට අඹත් වනොන 

අධිහරිවේ වේවේ ි.යුතු ඉංජිවන්රුරුන් 

වහ භට රු.15,000 ක් ඵළඟින් 2015 

ර්වේදී එතු  රු.මිලිඹන 2.72 ක්  ව  

2016 ර්වේදී එතු රු.මිලිඹන 2.43 ක් 

ලවඹන් ඉංජිවන්රු දීභනහ වහ තිබුණි. 

වවේ වුද, විණනඹ විිනන් යන රද 

විභසීභට අනු වභභ දීභනහ රඵහ ළනීභ 

වහ එභ අධිහරිවේ ි.රධහරීන්ට හිමිේ 

වනොරඵන ඵ ශභනහයණ වේහ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් දන්හ තිබුණි.   

 

නිසකහර්ඹ වහ ඌන උඳගඹ ජිත ත්කම් 

 

ඳහල් අධයහඳනඹ දළනුවේ වක්න්ද්රසථහනඹ 

ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීවේ යහඳෘතිඹ 

(TSEP) ඹටවත් ඳශහත් අධයහඳන, ඉඩේ වහ 

ඉඩේ ංර්ධන, ඳශහත් භහර් වහ 

ංි.වේදනඹ අභහතයහංලඹ, ඳශහත් අධයහඳන 

වදඳහර්තවේන්තු, ශහඳ හර්ඹහර ව 

වතෝයහත් ඳහල් වහ ළඳයීභට 

රු.මිලිඹන 24.31 ක් ළඹ ය මිරදි වන 

තිබුුම ඳරිණ ඹන්ත්රලින් ඳහල් වත 

වඵදහ වළරීභ වහ ශහඳ හර්ඹහර 08 ක් 

වත රඵහදී තිබුුම ඳරිණ 147 ක් 

ර්ඹට අධි හරඹක් මුළුල්වල් එභ 

හර්ඹහරර ඵඩහ ය  තිබුණි.  

 

ඹවථොක්ත යහඳෘතිඹ ඹටවත් ඳහල්රට 

තර්ඹ හද බහණ්ඩ ළඳයීභ වහ 

රු.මිලිඹන 3.33 ක් ළඹ ය මිරදී වන 

තිබුුම වඳයදි වහ අඳයදි ංගීත 

බහණ්ඩලින් රු.මිලිඹන 1.51 ක්ව ංගීත 

බහණ්ඩ 224 ක් ඳහල් වත වඵදහ වනොවළය 

අභහතයහංලවේ ඵඩහවේ අනහයක්ෂිත 

ඵඩහ ය තිබුණි. එභ බහණ්ඩලින් 

ඳවතයට ළටවඵය 25 ක්, තේභළට්ටේ 22 ක් 

ව ඵටනරහ 04 ක් බහවිතඹට ළනීභට 

වනොවළකි න වර තුන් විිනන් වහි. ය 

තිබුුම අතය, අවනකුත් බහණ්ඩද විනහල වීවේ 

අදහනභක් ඳළතුණි. 

 

දීක දුේඳත්කභ දුයීයගම් අයදාදර 

 

දකුුම ඳශහත් දුගී දුප්ත ඳත්භ දුයීයවේ 

අයමුදර ඹටවත් ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

හර්ඹහරඹ 29  ණඹරහබ්රූන් 242 

වදවනකුට රඵහදී තිබුුම රු.මිලිඹන 1.82  

ණඹ මුදල්ලින් කිිනදු මුදරක් 2016 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් අඹ ය 

වනොතිබුණි. 

 

ුවරුරුන්ගේ සථහන භහරු වීම් 

  

2007 වදළේඵර් 13 දිනළති අං 2007/20 

දයන අධයහඳන අභහතයහංලවේ නක්රවල්ඹ 

ඳරිදි ගුරුබතුන්වේ වේහ හරඹ එක් 

ඳහර ර් 06 ට සීභහ ශ යුතු වුද, 

ඊට ඳටවළි. දකුුම ඳශහවත් දිසත්රික් 03 ට 

අඹත් ඳහල් 1024  ගුරුරුන් 11,960 ක් 

ර් 06  ිනට 20 ක් දක්හ හරඹක් 

මුළුල්වල් එභ ඳහවල් වේඹ ය තිබුණි. 

එවභන්භ ර් 20 ට ළඩි හරඹක් සථහන 

භහරු වීේ වනොරඵහ එභ ඳහවල් වේඹ 

යන ගුරුබතුන් ංයහ 1518 ක් වී 

තිබුණි.  

 

අනහර්ථික ගනුගදනු 

 

දකුුම ඳශහත් ධීය, ත්ත් ි.සඳහදන වහ 

ංර්ධන, ඳරිය ටයුතු, ග්රහමීඹ 

ර්භහන්ත, විදුලිඵර ව ග්රහමීඹ තුඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධන අභහතයහංලඹ විිනන් 

ඇඹුල් තිඹල් ි.සඳහදන යහඳෘතිඹක් වහ 

භහවරෝචිත ර්ඹ ඇතුළු ඉකුත් ර් 

වද තුශ රු.මිලිඹන 11.11 ක් විඹදේ ය 

තිබුණි. එහි  වභවවයුේ ටයුතු ඳත්හ 
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වනඹහභ වහ දකුුම ඳශහත් හර්මි 

ංර්ධන අධිහරිඹට ඳයහ තිබුණි. වවේ 

වුද, භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් 

එහි වභවවයුේ ටයුතු ආයේබ කිරීභට 

අධිහරිඹ අවඳොවවොත්  වී තිබුණි.  
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නළගගනහිය ඳශහත් බහ 

 

නළවනහිය ඳශහත් බහ විිනන් 2016 

ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 20,351 ක් යජ්වේ 

ප්රදහන භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් 

රු.මිලිඹන 2,770 ක් ද ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 23,121  ආදහඹභක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 2016 ර්වේ 

පුනයහර්තන විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 

20,351 ක් වහ මරධන විඹදේ වහ 

රු.මිලිඹන 4,882 ක් ද ලවඹන් එතු 

රු.25,233 ක් උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ අනු, 2016 

ර්වේදී යජ්වේ ප්රදහන භඟින් රු.මිලිඹන 

17,016 ක් ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු. 

මිලිඹන 3,317 ක් ද ලවඹන් රු.මිලිඹන 

20,333  ආදහඹේ රැසය තිබුණි. 2016 

ර්වේදී පුනයහර්තන විඹදභ රු.මිලිඹන 

20,276 ක් වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 

1,308 ක් ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

21,584 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. 

නළවනහිය ඳශහත් බහට අදහර 2016 

ර්වේදී ිනදු යනු රළබ ි.ඹළඳි 

විණනවේදී අනහයණඹ ව ප්රභහණහත්භ 

වහ ළදත් විණන ි.රීක්ණඹන් ඳවත 

දළක්වේ. 

ළඩ අතවළය දභහ ඇති 

ගකොන්ත්රහත්කරුට ගගවීම් රීමභ 

භශ පිරිඳවදු කිරීවේ ඹන්ත්රඹක් (Night Soil 

Treatment Plant) ඉදිකිරීභ වහ 2012 

ජ්නහරි 28 දින ත්රිකුණහභරඹ නය බහ 

විිනන් වොන්ත්රහත් පිරිනභහ තිබුුම අතය එභ 

වොන්ත්රහත්රු විිනන් රු.මිලිඹන 4.49  

මුදරක් රඵහළනීවභන් ඳසු අදහර 

වොන්ත්රහත්තු අතවළය දභහ තිබුණි. වවේ 

වුද, ඳශහත් ඉංජිවන්රුයඹහ විිනන් ඔහුවේ 

2014 වනොළේඵර් 20 දිනළති ලිපිවඹන් 

ිනඹලුභ ඉදිකිරීේ ටයුතු තුටුදහඹ වර 

ි.භ ය ඇති ඵ වන් ය තිබුණි. ඒ 

අනු, නය බහ විිනන් වේ න විටත් 

ිනඹඹට 50  ඳභණක් ළඩ ේපර්ණ ය 

තිබුුම වොන්ත්රහත්රුට යහ ළනීවේ 

මුදල් ි.දවස ය තිබුණි. 

නිස්රීඹ ඳතින ඵවුයඹ හිත 

රළක්ටයඹ 

යහජ්ය වනොන ංවිධහනඹකින් (NGO)  බහය 

වදන අසථහවේ කි.මි. 06 ක් ඳභණක් 

ධහනඹ ය තිබු ඵවුයඹක් හිත 

රළක්ටයඹක් හිනන්දභරුදු වයෝවර වත 

රඵහදී තිබුණි. අදහශ යහජ්ය වනොන 

ංවිධහනවඹන් බහය ත් දින ිනට ර් 10 

ට අධි හරඹක් තවී තිබුණත් කිිනඳු 

කිවරෝමීටයඹක් ධහනඹ කිරීභකින් වතොය 

වභභ රළක්ටයඹ ි.සක්රීඹ ඳළතුණි. 

නිස්රීඹ ඳතින ඳරිගණක ඹන්ත්ර 

තිරුක්වෝවිල් රහඳ අධයහඳන 

හර්ඹහරඹට අඹත් ඳහර ඳතින 

භහින්වදෝදඹ විදයහඹතනඹට ව න්තවල් 

රහඳ අධයහඳන හර්ඹහරඹට අඹත් 

ේවිතීින ඳහර ඳරිණ ේඳත් 

භධයසථහනඹට පිළිවලින් ඳරිණ 64 

ක් ව 24 ක් රඵහ දී තිබ නමුත් වභභ 

ඳරිණ ර් 03 ට අධි හරඹ ිනට 

ි.සක්රීඹ ඳළළති අතය එහි කීේ හිත 

හරඹද ඉකුත් වී තිබුණි. 

නිස්රීඹ ඳතින වදය උඳකයණ 

මතර් ව කින්ි.ඹහ මලි වයෝවල්ර 

හන්දු වඳරීවේ ඒ (Dialysis Unit) 

වනොභළති අතය වේ දක්හ කුඩු වයෝගීන්ද 

වභභ වයෝවල් වදවහි හර්තහ වී 

වනොතිබුණි. වවේ වුද, වභභ වයෝවල් 

වද වහ 2016 වදළේඵර් 19 දින 
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රු.මිලිඹන 19.17  පිරිළඹට හන්දු 

වඳරීවේ ප්රතිහය වහ න උඳයණ, 

ඳශහත් වෞය වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ප්රේඳහදනඹ ය තිබුුම අතය එභ උඳයණ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටත් 

ි.සක්රීඹ ඳළළතුණි. කින්ි.ඹහ මලි 

වයෝවරට අක්ෂි ලරය උඳයණ ි.කුත් ය 

තිබුුම නමුත් අක්ෂි ලරය ෛදයයවඹකු 

වනොභළති වීභ වවේතුවන් ර්ඹට අධි 

හරඹ ිනට ි.සහර්ඹ ඳළළතුණි. 

අ්රීඹ ඳතින ගකොම්ගඳ සට් අංගනඹ 

ි.රහවේලි ප්රවේලවේ රු.මිලිඹන 12.8  

පිරිළඹට වොේවඳෝසට් වඳොවවොය 

අංනඹක් ඉදිය ිනඹලුභ උඳයණ භඟ 

2016 භහර්තු 26 දින ි.රහවේලි ප්රහවේශීඹ 

බහ වත බහය දී තිබ අතය භහවරෝචිත 

ර්ඹ අහන න විටත් එභ අංනඹ 

ි.සක්රීඹ ඳළළතුණි. 

භවජන දාදල් අයුතු ඳරිවයණඹ 

නළවනහිය ඳශහවත් ඳතින ඳශහත් ව 

භධයභ යජ්වේ ආඹතනරට උඳවේලහත්භ 

වේහ ළඳයීභ ඳශහත් වොඩනළිණලි 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ප්රධහන හර්ඹඹන්වන් 

එකි. එවර භඩරපු දිසත්රික් වල්ේ 

හර්ඹහරවේ 2016 ව 2017 ර්රදී 

ිනදුයන රද හර්ඹහර වොඩනළිණලි ඉදිකිරීභ 

වහ ව උඳවේලහත්භ වේහ ළඳයීභ 

වනුවන් රද රු.මිලිඹන 6.30 ක් ඳශහත් 

බහණ්ඩහහයඹට වප්රේණඹ වනොය 

නළවනහිය ඳශහත් බහවේ ප්රධහන වල්ේ, 

ි.වඹෝජ්ය ප්රධහන වල්ේ, ඉංජිවන්රු වේහ 

ඇතුළු ි.රධහරීන් 21වදවනකු අතවර් වඵදහ 

වළය තිබුණි. ඳශහත් වොඩනළිණලි 

වදඳහර්තවේන්තු තු වභළි. උඳවේල 

වේහ ළඳයීභ වහ ව විවලේඥිනන්වේ 

හිඟඹක් ඳළතීභ වවේතුවොට වන ඉන්ඳසු 

වදඳහර්තවේන්තු භඟ ව ිණවිසුභ 

භඩරපු දිසත්රික් වල්ේයඹහ විිනන් 

අන් යනු රළබ අතය හර්ඹහර 

වොඩනළිණල්ර ඉදිකිරීවේ ටයුතු ර් 2 

ට අධි හරඹක් දක්හ ඳභහවී තිබුණි. 

භවන භළෂින් නිස්රීඹ ඳළතීභ 

2015 වදළේඵර් 31 දින එතු රු.මිලිඹන 

1.95 ක් ටිනහ භවන භළෂින් 57 ක් මිරදී 

වන තිබුණි. 2017 ජුි. 30 දින න විටත් 

භළහුේ භධයසථහනවේ ඉදිකිරීේ ටයුතු ි.භ 

වනොකිරීභ ි.හ මිරදී වන තිබුුම වභභ 

භවන භළෂින් ි.සක්රීඹ ඳළතුණි. 

භහර්ග ඉදිරීමභ වහ බහවිතහ කයන 

ඹන්ත්ර නිස්රීඹ ඳළතීභ 

ඳශහත් භහර් ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් භහර් ඉදිකිරීවේ ටයුතු වහ 

වඹොදහන්නහ එතු රු.මිලිඹන 140.28 ක් 

ටිනහ ඹන්ත්ර ර් 48 ක් ර් 6 ට අධි 

හරඹ ිනට ි.සක්රීඹ ඳළළතුණි. එභ ඹන්ත්ර 

අළුත්ළඩිඹහ ය බහවිතඹට ළනීභට වවෝ 

වන්වේින කිරීභට වවෝ ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 

හිඟහිටි ඉඩම් ඵදු අඹරීමභ 

එතු රු.මිලිඹන 169.98  යජ්වේ ඉඩේ 

ඵදු ආදහඹභ 1991 ර්වේ ිනට හිඟහිට 

ඳළතුුම අතය එභ හිඟහිටි ඵදු ආදහඹේ අඹ 

ය ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

හිටපු ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් විසින් 

රඵහගත් ණඹ 

හිටපු ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් විිනන් 

රඵහවන තිබුුම ණඹ වනුවන් වවිඹ 

යුතු ව ණඹ හරි එතු රු.මිලිඹන 0.9 ක් 

ර් 07  ිනට අඹය ළනීභකින් වතොය 

හිඟහිට ඳළතුණි.  

නිස්රීඹ ඳතින LED දර්ලක 

ප්රචහයක පුරු 

වේරුවිර ප්රහවේශීඹ බහ විිනන් 2014 භහර්තු 

10 දින රු.මිලිඹන 0.94  පිරිළඹට මිරදී 
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වන තිබ LED දර්ල ප්රනහය පුරු 

භහවරෝචිත ර්ඹ අහන න විටත් 

බහවිතහ ය වනොතිබුණි. 

ංචනික ක්රිඹහකහයකම් 

ආදහඹේ එතුකිරීවේ ි.රධහරීන් වත 

ි.කුත් යනු රළබ කුවිතහන්ින වඳොත් 09ක් 

භඟින් 2013 ව 2014 ර්රදී එතු 

යනු රළබ කුීය වහ රිඳනේ තේඵරමු 

ප්රහවේශීඹ බහට ි.යවුල් ය වනොතිබුණි. 

ඉන් ඳසු, 2015 වඳඵයහරි 17 දින හිටපු 

වල්ේ ව තත් ි.රධහරීන් 05 වදවනකු 

විිනන් කුවිතහන්ින වඳොත් 09 න් වඳොත් 02 

කින් එතු යන්නහ රද රු.160,900  

මුදරක් ආඳසු වවීභට එඟ වී තිබුණි. 

වවේ වුද, වභභ ංනි. ක්රිඹහහයභට 

ේඵන්ධ ව ි.රධහරීන්ට එවයහි විනඹ 

ක්රිඹහභහර් වන වනොතිබුණි. 

ආඳසු බහයදී ගනොතිබුණු රළේගටොේ 

ඳරිගණක වහ ෂළක්ස ඹන්ත්ර  

හිටපු ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් විිනන් 

රළප්ත වටොප්ත  ඳරිණ 37 ක් ව ෂළක්ස 

ඹන්ත්ර 37 ක් 2008 ර්වේ ිනට 2011 ර්ඹ 

දක්හ හර ඳරිච්වේදඹ තුශ රඵහවන 

තිබුණි. වවේ වතත්, වේහිනන් 

රළප්ත වටොප්ත  ඳරිණ 25 ක් ව ෂළක්ස 

ඹන්ත්ර 25 ක් 2017 ජුි. 30 දින න විටත් 

ආඳසු බහය දී වනොතිබුණි. 

නිහ ංර්ධන ළරසුම් ප්රකහය 

නිහ ඉදිරීමභ 

ඳශහත් ි.හ ංර්ධන අධිහරිවේ ි.හ                                   

 ංර්ධන ළරළසභ අනු, 2016 ර්වේදී                 

රු.මිලිඹන 2,687  පිරිළඹ 

ඇසතවේන්තුක් ඹටවත් ි.හ 5000 ක් 

ඉදිකිරීභට අවප්ත ක්හ ය තිබුණි. වවේ 

වුද, 2016 ර්ඹ තුශදී කිිනඳු ි.හඹක් 

ඉදිය වනොතිබුණි. 

ගකොරිඹහනු බහහ ඳන්ති වහ ගගවු 

අත්තිකහයම් ගනොපිඹවීභ 

රැකිඹහ වියහිත තරුණිනන්ට 2008 ර්වේදී 

වොරිඹහනු බහහ ඳන්ති ඳළළත්වීභ වහ 

ප්රධහන අභහතයයඹහවේ හිටපු 

වල්ේයඹහට රු.මිලිඹන 2  මුදරක් 

අත්තිහයේ ලවඹන් වහ තිබුණි. වවේ 

වුද, අවප්ත ක්හ ශ ඳරිදි ඉවත වන් 

ඳන්ති ඳත්හ වනොතිබුුම අතය 2017 ජුි. 

30 දින න විටත් අත්තිහයේ මුදල්ද 

ි.යවුල් ය වනොතිබුණි. 
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උතුරු ඳශහත් බහ 

 

උතුරු ඳශහත් බහ විිනන් 2016 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 22,912 ක් යජ්වේ ප්රදහන 

භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

2,430 ක් ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

25,342  ආදහඹභක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2016 ර්වේ පුනයහර්තන විඹදේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 19,366 ක් ද, මරධන 

විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 6,185 ක් ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 25,551 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. වවේ වුද, 2016 ර්වේදී 

පුනයහර්තන විඹදභ රු.මිලිඹන 19,312 ක් 

ව මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 4,241 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 23,553  

විඹදේ ිනදු ය තිබුණි. ඇසතවේන්තුත 

ආදහඹමින් 2016 ර්වේදී යජ්වේ ප්රදහන 

භඟින් රු.මිලිඹන 20,415 ක් ද අබයන්තය 

භහර්ලින් රු.මිලිඹන 3,115 ක් ද ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 23,530  ආදහඹභක් 

රැසය වන තිබුණි. 

උතුරු ඳශහත් බහට අදහර 2016 

ර්වේදී අනහයණඹ ව ප්රභහණහත්භ වහ 

ළදත් විණන ි.රීක්ණඹන් ඳවත 

දළක්වේ. 

ඉදිරීමගම් කර්භහන්ත ආයම්බ ගනොකය 

ගචක්ඳත් ලිඹහ තිබීභ 

වුි.ඹහ දිසත්රික්වේ ඵඩි පිටිඹක් (Court) 

ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 5  මුදරක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. වවේ වුද, 

ඉදිකිරීේ ටයුතු ඇයඹීභට ප්රථභ, ඳශහත් 

ක්රීඩහ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ඉදිරිවේදී 

ඇතිවිඹ වළකි විඹදේ වහ එතු 

රු.මිලිඹන 3.80  වනක්ඳත් වදක් ලිඹහ 

තඵහ තිබුණි. ඳසු රු.මිලිඹන 1.98 ක් ටිනහ 

වනක්ඳතක් 2016 ළප්ත තළේඵර් 14 දින 

ආදහඹේ ිණුමභට ඵළය ය තිබ අතය 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 1.82 ට ලිඹන රද 

අවනක් වනක්ඳත තළන්ඳත් ිණුමවේ අදහශ 

අයමුුම වහ උඳවඹෝජ්නඹ වනොය තඵහ 

තිබුණි. වභභ ඵඩි පිටිඹ විණිත දිනඹ න 

2017 අවෝසතු 31 දින න විටත් ඉදිය 

වනොතිබුණි. 

ඳශු ම්ඳත් ගගොවිගඳොශල් ගභගවඹවීභ 

උතුරු ඳශහවත් ඳශු ේඳත් ංර්ධනඹ 

ප්රර්ධනඹ කිරීවේ විවලේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

අි.න්වනිනන්කුරේ (Aninchainkulam) 

අබ්රජ්නන වොවිවඳොශ සථහපිත ය තිබුණි. 

2013 ර්වේදී ඉඩේ අක්ය 50  

ඳරිඹකින් යුතු වභභ වොවිඳවශේ අයමුණ 

අබ්රජ්නනඹ වහ න ළසිනඹන්, ඳට්ටි 

ළිනඹ වළකි වයක් ඳළටවුන් ව එළුන් 

අවනකුත් වොවිවඳොශල් වත 

වඵදහවළරීභින. වේ අතයතුය කිරි ීයටර් 

36,000 ක් ව භස වභට්රික් වටොන් 25 ක් 

ි.ඳදවීභ භඟින්  ඉරක්ත ජ්හති කිරි වහ 

භහංල ඳරිවබෝජ්න අලයතහඹට දහඹ වීභ 

අවප්ත ක්හ ය තිබුණි. වවේ වතත්, වභභ 

වොවිවඳොශ පරදහයී වර ක්රිඹහත්භ වනොව 

අතය එශවදනුන් 17 ක් ව වයක් ඳළටවුන් 8 

වදවනකු ඳභණක් එහි විඹ. තද, ළශඹට 

ආන්න වභභ වොවිවඳොශ ඳළතීභ ි.හ 

එශවදනුන් 8 වදවනකු න තුන් විිනන් භයහ 

දභහ තිබුණි. 

කිරි රඵහළනීභ වහ 2013 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන 3.7 ට මිරදී නු රළබ 

උඳයණ වොවිවඳොශ විිනන් ඒහ 

බහවිතඹකින් වතොය ි.සහර්ඹ ඳළතුණි. 

භහවරෝචිත ර්වේදී රු.245,460  

ආදහඹභක් වොවිවඳොශ විිනන් රැසය තිබුුම 

නමුත් වොවිවඳොවශේ ටයුතු වනුවන් 

රු.4,632,674  විඹදභක් ිනදුය තිබුණි. 

රුපිඹල් මිලිඹන 1.2  ටිනහභට එළු 

භඩුක්ද ඉදිය තිබුුම නමුත් එහි එළුන් 

දක්නට වනොතිබුණි. එභ ඉඩභ පිහිටි ප්රවේලඹ 
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විණන නහය ඳරීක්හට රක් ශ 

අසථහවේදී වොවිවඳොශ ඉදිකිරීභ වහ 

ඉත් යනු රළබ ටිනහ ස පිළිඵ විසතය, 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

විගලේ අලයතහ හිත ඳවුල්රට ගගවීම් 

සිදුරීමභ 

උතුරු ඳශහවත් නළත ඳදිංචි ශ 

පුේරඹන්වේ ආදහඹේ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභ 

වහ ග්රහමීඹ ංර්ධන මිති (Rural 

Development Societies - RDS) ව 

හන්තහ ග්රහමීඹ ංර්ධන මිති (Women 

Rural Development Societies - WRDS) 

භහර්වඹන් ඳශු ේඳත් වොවිවඳොශක් 

සථහපිත කිරීභ, ි.පුණතහ පුහුුම ළඩටවන් 

ඳළළත්වීභ, සඹං රැකිඹහ වහ වහඹ 

රඵහදීභ ළි. ටයුතු කිරීභ වහ මුදල් 

වොමින් බහවේ 2015 භළින 26 දින ි.කුත් 

යනු රළබ ලිපිඹ භඟින් රු.මිලිඹන 56 ක් 

රඵහදීභට එඟ වී තිබුණි. තද, මුදල් 

වොමින් බහවේ අනුභළතිඹක් රඵහ 

ළනීභකින් වතොය ඳශහත් ආංශි ංර්ධන 

ප්රදහන වඹෝජ්නහ යහඳෘතිඹ  (Provincial 

Specified Development Grant – PSDG) 

ව උඳභහන ඳහද ප්රදහන (Criteria Based 

Grant – CBG) විිනන් පිළිවලින් රු.මිලිඹන 

20 ක් ව රු.මිලිඹන 5 ක් සඹං රැකිඹහන් 

වහ වහඹ වීභට නළත ඳදිංචි ශ අඹට 

රඵහ දී තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් ි.රීක්ණඹන් යනු රළව.. 

 ඉවත වන් මුදලින්, නළත ඳදිංචි 

ශ ඳවුල් 1,377 ක් වනුවන් 

රු.මිලිඹන 68.8 ක් ඳභණක් ළඹ ය 

තිබුණි. 

 RDS ව WRDS භහර්වඹන් මුදල් 

වොමින් බහවේ උඳවදස භත 

වභභ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

අවප්ත ක්හ ය තිබුණත් එභ උඳවදස 

ආහයවඹන් ක්රිඹහත්භ වී 

වනොතිබුණි. වවේ වතත්, 

ප්රතිරහබ්රූන් අදහශ ග්රහභ ි.රධහරීවේ 

ි.ර්වේල හිත ප්රහවේශීඹ 

වල්ේයඹහවේ අනුභළතිඹක් ද 

යහිත වේලඳහරන හතහයණඹ භත 

වෞය අභහතයයඹහවේ ෘජු 

වත්රීභ භත ිනදු වී ඇති ඵ ඳශහත් 

ග්රහමීඹ ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 

අධයක්යඹහ විිනන් භහ වත දන්හ 

තිබුණි. 

නිසකහර්ඹ ඳතින වදය උඳකයණ 

වප්ත දුරු තුඩු, නහච්වච්රි ව 

වතල්ලිප්ත ඳවරහි ඹන මලි වයෝවල්ර 

හන්දු වඳරීවේ ඒ (Dialysis Units) 

වනොතිබුණි. එවේ වුද, ඹහඳනඹ, මුරතිේ, 

භන්නහයභ ව වුි.ඹහ ප්රහවේශීඹ වෞය 

වේහ අධයක් හර්ඹහර (Directorate) 

විිනන් 2016 වදළේඵර් 19 දින හන්දු 

වඳරීවේ ඹන්ත්ර ව වනත් විවිධ ර්වේ 

උඳහං රු.මිලිඹන 107.48  පිරිළඹට 

මිරදී වන ඉවත මලි වයෝවල් තුන ඇතුළු 

වයෝවල් 09 ට 2017 ජ්නහරි 27 දින ඳඹහ 

තිබුණි. 2017  ර්වේ මුල් අර්ධ ර්ඹ තුශ 

කුඩු වයෝගීන් 200 වදවනකු ෆභ 

වයෝවරකින්භ හර්තහ වී තිබුණි. වවේ 

වුද, පුහුුම භහන ේඳත් ව වභභ 

උඳයණ සථහපිත කිරීභ වහ ප්රභහණත් 

ඉඩ ඳවසුේ වොඩනළිණලි ද ඉවත වන් 

වයෝවල්ර ඇතුළු වනොභළති වීභ 

වවේතුවන් වභභ උඳයණ බහවිතඹට ත 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

විදුලිඵරඹ උත්ඳහද ඹන්ත්ර සථහපිත කිරීභ 

උතුරු ඳශහත් ප්රධහන වල්ේ ව පුේලි 

භහේ වදක් අතය සුශං ට‟ඵිනභ (Wind 

Turbine) භඟින් ඵරඹ උත්ඳහදනඹ කිරීවේ 

ඹන්ත්රඹක් සථහපිත කිරීභ වහ 2014 

වනොළේඵර් 07 දින ිණවිසුභට එශම 

තිබුණි. තක්වේරු වදඳහර්තවේන්තුවන් 

තක්වේරු හර්තහක් රඵහ ළනීභකින් 

වතොය ඉවත ිණවිසුභ ප්රහය ඳශමු ර් 10 

වහ ඵදු කුීය රු.මිලිඹන 20 ක් ව ඊශඟ 

ර් 10 වහ ඵදු කුීය රු.මිලිඹන 23 
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ඵළඟින් ද තීයණඹ ය තිබුණි. වේ වහ න 

ඉඩභ බහවිතහ කිරීභ වහ න අනුභළතිඹ ද 

අදහශ ඵරධහරීන්වන් රඵහවන 

වනොතිබුණි. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන්       

රු.මිලිඹන 2,933.81  මුදරක් 2014 

වදළේඵර් ිනට 2016 වදළේඵර් දක්හ 

හරඳරිච්වේදඹ වහ ජ්හති ජ්හරඹට 

විදුලිඹ රඵහළනීභ වනුවන් ඉවත භහේ 

වදට වහ තිබ ඵට වතොයතුරු 

විණනඹට අනහයණඹ වී තිබුණි. 

වේ අතය, 2014 – 2017 හර ඳරිච්වේදඹ 

වහ අදහශ භහේ වදවන් රළබී තිබුුම 

රු.මිලිඹන 60  ඵදු කුීය (lease rentals) 

ඳශහත් ආදහඹේ ිණුමභට ඵළය ය වනොතිබුුම 

අතය වභභ මුදලින් ඳශහත් වදඳහර්තවේන්තු 

වදට අනුයුක්ත ි.රධහරීන් 20 

වදවනකුට රු.මිලිඹන 0.84  දිරි දීභනහ 

කිිනඳු අනුභළතිඹකින් වතොය වහ තිබුණි. 

අවිධිභත් මිරදී ගළනීම් 

(අ) ඳශහත් ක්රීඩහ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

උතුරු ඳශහවත් ඳතින ක්රීඩහ භහජ් අතය 

වඵදහ වළරීභ වහ රු.මිලිඹන 3 ක් ටිනහ 

ක්රීඩහ උඳයණ ප්රේඳහදනඹ ය තිබුණි. 

වභභ ක්රීඩහ උඳයණ, ක්රීඩහ භහජ් අතවර් 

වඵදහ වළය තිබ ඵට වවෝ ඒහ රද ඵට 

කිිනඳු හක්ෂිඹක් වනොවීඹ. තද, ඳශහත් 

මරය රීති 107 ට ඳටවළි. වභභ වවීේ 

වුනර් අනුභත කිරීභ වහ ි.ර්වේල කිරීභ ක්රීඩහ 

අධයක්යඹහ විිනන් ිනදුය ඇති ඵ 

තදුයටත් ි.රීක්ණඹ විඹ. 

(ආ) උතුරු ඳශහවත් ක්රීඩහ ංර්ධනඹ 

වහ ක්රීඩහ අභහතයහංලවඹන් රඵහ දී තිබ 

රු.මිලිඹන 1.2 ක් අදහශ අයමුුම වහ 

උඳවඹෝජ්නඹ වනොය භහවරෝචිත ර්ඹ 

අහන න විටත් තළන්ඳත් ිණුමවේ තඵහ 

තිබුණි. ඉන් අනතුරු, ඳශහත් ක්රීඩහ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 2017 ර්වේදී 

වනත් හර්ඹඹන් වහ වභභ මුදල් ි.දවස 

යවන තිබුණි. 

උතුරු නළගගනහිය ඳශහත් ඳහරන ගේහ 

ළඩිදියුණු රීමගම් යහඳෘතිගේ (North 

East Local Services Improvement 

Project - NELSIP) සිදු වී ඇති මූරය 

ංචහ 

උතුරු ඳශහත් බහවේ යහඳෘති 

ඉංජිවන්රුයඹහ විිනන් ළල්වටිතුවයින 

නය බහවේ ව වප්ත දුරු තුඩු ප්රහවේශීඹ 

බහවේ අධීක්ණඹ (Authorisation) භත 

ප්රහවේශීඹ ඳහයල් ව භවජ්න වඳොශල් 

ඉදිකිරීේ ර්භහන්තරදී රු.මිලිඹන 4.35  

මරය ංනහක් ිනදුය ඇති ඵ ඳශහත් බහ 

විිනන් ඳත්යනු රළබ විවලේ මිටුක් 

විිනන් ිනදු යනු රළබ විභර්ලනඹක් අනු 

හර්තහ ය තිබුණි. ඉන් ඳසු, ප්රධහන 

වල්ේයඹහ විිනන් වභභ මරය ංනහ 

විභර්ලනඹ වහ තත් මිටුක් ඳත්ය 

තිබුණි. වභභ මිටු භඟින් ඉදිරිඳත් යනු 

රළබ හර්තහ අනු, වභභ ි.රධහරිඹහ 

රු.මිලිඹන 57  මරය ංනහක් ිනදුය ඇති 

ඵ අනහයණඹ විඹ. එවේ වුත්, වභභ 

ි.රධහරිඹහට එවයහි කිිනඳු ක්රිඹහභහර්ඹක් 

ඳශහත් බහ විිනන් වන වනොතිබුණි. 

නියවුල් ගනොකශ අග්රිභ 

භන්නහයභ දිසත්රික්වේ 2012 ර්වේ දී 

ිණන්වනන් විනහලඹට ඳත් වශළල් වහ 

එභ වශළල් හිමිඹන්ට න්දි වවීභට 

රු.මිලිඹන 6  අග්රිභඹක් ඳශහත් ඳහරන 

වදඳහර්තවේන්තුට ි.දවස ය තිබුුම අතය 

එභ මුදලින් රු.මිලිඹන 4.97 ක් 2017 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින න විටත් ි.යවුල් ය 

වනොතිබුණි. වභභ මුදල් වහ ර් 5 ක් 

ඉකුත් වොස තිබුණද, වේ ේඵන්ධවඹන් 

අදහශ ඵරධහරීන් වභභ මුදල් අඹය ළනීභට 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

NELSIP යහඳෘතිඹ ඹටගත් ඉදි කශ 

නිසකහර්ඹ ත්කම් 

උතුරු ඳශහවත් දුසය එවභන්භ ජ්නතහ 

ඉතහ අඩු ලවඹන් ඳදිංචි මීය, නහනහට්ටන්, 
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භන්නහයභ, භහන්තහින ඵටහිය ප්රහවේශීඹ බහ 

ප්රවේලර රු.මිලිඹන 459.9 ක් ළඹ ය 

ඉදියනු රළබ ශභහ උදයහන, 

වශවඳොශල්, ඵස නළතුේ ඳර්ඹන්ත, 

හප්ත පු ංකීර්ණ, පුහුුම භධයසථහන, 

ංසෘති ලහරහ ආදී ංර්ධන ටයුතු 32 

ක් ඉදිය තිබුණත්, ඒහ ර් 03 ට අධි 

හරඹ ිනට ි.සහර්ඹ ඳළතුණි. තද, 

තවරිනභන්නහයභ දුේරිඹ සථහනඹ, ඉයනහින 

ඉලුප්ත ඳහිනකුරේ, වඳරිඹභඩු ව 

ආන්ඩහන්කුරේර ඉදියනු රළබ හප්ත පු 

ංකීර්ණ ව නල්ලූර් ප්රහවේශීඹ බහවේ 

ඉදියනු රළබ  ෘවසථ ක්රීඩහංනඹ, ශභහ 

පුහුුම භධයසථහනඹ ව ංසෘති ලහරහ 

හිත වොඩනළිණල්ර 2014 ර්වේ ිනට 

අදහශ අයමුුම වහ බහවිතහ වනොය 

වනත් හර්ඹඹන් වහ බහවිතහ ය තිබුණි. 

භවජන ඵළංකු විසින් ගගන රද 

ුවරුරුන්ගේ ළටුේ නියවුල් ගනොරීමභ 

තුනුක්හින ඳශහත් අධයහඳන 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ගුරුරුන්වේ 2009 

ජ්නහරි භ ළටුප්ත  වවීභ දවහ රංහ 

ඵළංකු භහන්කුරේ ලහහවේ රු.මිලිඹන 5.2 ක් 

ටිනහ වනක්ඳතක් භහන්කුරේ භවජ්න ඵළංකු 

ශභනහරු වත ි.කුත් ය තිබුණි. ඒ 

අනු, භහන්කුරේ භවජ්න ඵළංකු විිනන් 

අදහශ ඳහල්ර ිණුමේරට එභ මුදල් ඵළය 

ය තිබුණි. ඳසු වභභ වනක්ඳත 

ි.සහලනඹ වහ රංහ ඵළකුට ඹළව 

අසථහවේදී රංහ ඵළංකු විිනන් වභභ 

වනක්ඳතට වවීේ කිරීභ ප්රතික්වේඳ ය 

තිබුණි. ර් 08 ක් ඉක්භ වොස තිබුණ ද, 

වේ ේඵන්ධවඹන් අර්ථත් ක්රිඹහභහර්ඹක් 

අධයහඳන අභහතයහංල වල්ේයඹහ විිනන් 

වන වනොතිබුණි. 

හවන අනතුරුලින් ඳහඩු සිදුරීමභ 

භන්නහයභ රහඳ අධයහඳන අධයක්යඹහට 

අනුයුක්ත ශ හවනඹ 2015 ඔක්වතෝඵර් 

16 දින අනතුයට රක් ව අතය එහි 

ඇසවේන්තුත අළුත්ළඩිඹහ විඹදභ 

රු.මිලිඹන 1.74 කි. වවේ වතත්, උතුරු 

ඳශහත් බහ  මරය රීති ප්රහය අනතුය ිනදු ව 

ඳසු වඳොීයිනඹට දන්හ මලි විභර්ණඹක් 

අනතුය ිනදු වී හධහයණ හරසීභහක් 

ඇතුශත යවන වනොතිබුණි. තද, වභඹට 

වඳය අසථහ වදදීභ වභභ හවනඹ අදහශ 

රිඹදුරු විිනන් ධහනඹ කිරීවේදී අනතුරුරට 

බහජ්නඹ වී තිබුණි. වභභ හවනඹ ර්ග්රහහී 

යක්ණඹ ය තිබුණද, යක්ණ භහවභන් 

ිනදු ව අරහබ වහ න්දි රඵහ ළනීභට 

පිඹය වන වනොතිබුණි. තද, අදහශ 

ි.රධහරීඹහට විරුේධ වවෝ හවනඹ 

අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට 2017 ළප්ත තළේඵර් 30 

දින න විටත් කිිනඳු ක්රිඹහභහර්ඹක් වන 

වනොතිබුණි. වභභ හවනඹ ර් 2 ට අධි 

හරඹ ිනට ඹහඳනවේ පුේලි යහජ්ඹ 

හල්ය තිබුණි. 

වඳුනහගත් ඳහඩු 

1995 – 2015 අතය හර ඳරිච්වේදඹ තුශ ිනදු 

ව එතු රු.මිලිඹන 49.06  ඳහඩු 

ේඵන්ධවඹන් ඳශහත් වදඳහර්තවේන්තු 4 ක් 

විිනන් ි.ින ක්රිඹහභහර්ඹන් වන වනොතිබුණි. 
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ඵයගදා ඳශහත් බහ 
 

ඵයමු ඳශහත් බහ විිනන් 2016 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 22,794 ක් යජ්වේ ප්රදහන 

භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

3,220 ක් ද, ලවඹන් එතු රු. මිලිඹන 

26,014  ආදහඹභක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2016 ර්වේ පුනයහර්තන විඹදේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 21,439 ක් ද මරධන 

විඹදේ ලවඹන් රු. මිලිඹන 4,575 ක් ද, 

එතු රු. 26,014 ක් උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ අනු 2016 

ර්වේදී යජ්වේ ප්රදහන භිණන් රු.මිලිඹන 

20,766 ක් ද අබයන්තය භහර් භිණන් රු. 

මිලිඹන 4,090 ක් ද ලවඹන් එතු රු. 

මිලිඹන 24,856  ආදහඹේ රැසය තිබුණි. 

2016 ර්වේදී පුනයහර්තන විඹදභ රු. 

මිලිඹන 22,116 ක් වහ මරධන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 4,557 ක් ලවඹන් රු. මිලිඹන 

26,673 ක් උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි. 

ඵයමු ඳශහත් බහට අදහශ 2016 

ර්වේ ිනදු යනු රළබ විණනවේ දී 

අනහයණඹ ව ළදත් විණන 

ි.රීක්ණඹන් ඳවත දළක්වේ.  

විගේල ංචහය වහ විඹදම් රීමභ  

2015 වහ 2016 ර්රට අදහශ විවේල 

භන් විඹදේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ ි.ඹළදි 

විණන ඳරික්ණරදී ඳවත වන් 

ි.රීක්ණඹන් යනු රළව..  

 ප්රදහඹ ආඹතනඹ විිනන් නහතළන්, 

ආවහයඳහන වහ අවනකුත් ඳවසුේ රඵහ 

වදන ඵ දන්හ තිබුම විවේල ංනහය 03 

දී එතු රු.මිලිඹන 4.01 ක් ංයුක්ත 

දීභනහ ලවඹන් ඳශහත් අභහතයරුන් 

වදවදවනකු වහ ි.රධහරීන් 05 වදවනකු 

වත වහ තිබුණි. තද එක් විවේල 

ංනහයඹදී ඳශහත් අභහතයයවඹකුට වහ  

 

 

 ි.රධහරීන් 04 වදවනකුට රු.මිලිඹන 

0.81 ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි. 

 

 විවේල ංනහය 02 දී ඳශහත් අභහතයරු 

03 වදවනක් වහ ි.රධහරීන් 19 වදවනක් 

වත අි.ඹේ දීභනහ ලවඹන් රු.මිලිඹන 

1.00 ක් වහ ංග්රව දීභනහ වර 

රු.මිලිඹන 0.11 ක් ළඩිපුය වහ 

තිබුණි. 

 

 විවේල ංනහය 05 දී ඹහනහ ඳත්ර මිරදී 

ළනීභ වහ වඳෞේලි භහභක් 

වත එතු  රු.මිලිඹන 2.88 ක් වහ 

තිබුණි.  ඒ ේඵන්ධවඹන් ිනදුයන රද 

ි.ඹළදි විණන ඳරික්හදී එභ 

භහවභන් ඹහනහ ඳත්ර මිරදී ළනීභ ි.හ 

විවේල ංනහය 02 ට අදහශ ඳභණක් 

රු.මිලිඹන 1.01  මරයභඹ අරහබඹක් 

ිනදු වී තිබුණි.  

 

 2015 ජුි.  05 දිනළති අං 

සීඑසඒ/1/1/83 දයන ජ්නහධිඳති 

වල්ේවේ නක්රවල් උඳවදසරට 

ඳටවළි. ඵයමු ඳශහත් බහවේ 

අභහතයරු 02 වදවනක්, භන්ත්රීරු 24 

වදවනක් වහ වතෝයහත් ි.රධහරීන් 07 

වදවනක් ඇතුළු 33 වදවනකු ඉතහලිවේ 

ංනහයඹ කිරීභ වනුවන් ඳශහත් බහ 

අයමුදවරන් රු.මිලිඹන 20.65 ක් විඹදේ 

ය තිබුණි. 

 

 ඳශහත තුශ විවිධ යහඳෘති ආයේබ කිරීභ 

වහ අලය දළනුභ වහ අසථහන් 

රඵහළනීවේ අයමුණින් ඳශහත් ප්රධහන 

අභහතයයඹහ වහ එභ වඳෞේලි 

වල්ේරිඹ 2015 වහ 2016 ර් වද 

තුශ විවේල ංනහය වදක් වහ ඳශහත් 

භහජ් සුබහධන වහ ර්භහන්ත 

ංර්ධන අභහතයයඹහ  2015 ර්වේදී 
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ිනදුය තිබ  එක් විවේල ංනහයඹක් 

වහ ඳශහත් බහ අයමුදලින් එතු 

රු.මිලිඹන 4.34 ක් ළඹය තිබණි. 

එභිණන් ඵයමු ඳශහතට අත්ව 

ප්රතිරහබ කිිනක් 2017 ජුි. 30 දින න 

විටත් වඳුනහ වන වනොතිබුණි. 

 

 ෛදය ක්වේත්ර ඳරිඳහරනවේ ි.ඹළවරන 

ෛදය ි.රධහරින් පුහුුම කිරීවේ 

ළඩටවනක් වහ එක්ත් 

යහජ්ධහි.වේ වඳෞේලි වයෝවරකින් 

යන රද ආයහධනඹට අනු 2016 

භහර්තු 27 දින ිනට 2016 අවප්රේල් 03 දින 

දක්හ, ෛදය ක්වේත්රඹට ේඵන්ධ 

කිිනඳු ි.රධහරිවඹකුවේ 

වබහිණත්වඹන් වතොය ඳශහත් ප්රධහන 

අභහතයයඹහ ව එතුභහවේ වඳෞේලි 

වල්ේ යන රද විවේල ංනහයඹක් 

වහ රු.මිලිඹන 1.67 ක් ඳශහත් බහ 

අයමුදලින් ළඹ ය තිබණි. එභ 

ංනහයවඹන් ඳසු වවෝ ෛදය  

ක්වේත්රවේ ි.රධහරීන් වනුවන් පුහුුම 

අසථහ හිමිවී වනොතිබීභ වවේතුවන් ිනදු 

ය තිබුුම විඹදේ ි.සපර වී තිබුණි. 

ඉදිරීමම් ගකොන්ත්රහත් වහ ගගවීම් 

රීමගම්දී සිදු වී තිබුණු අක්රමිකතහ  

 ඵයමු ඳශහත් බහ භන්ත්රී ි.ර 

ි.හඹ අලුත්ළඩිඹහ වහ නවීයණ 

ටයුතු වනුවන් 2015 ර්වේදී 

රු.මිලිඹන  4.92 ක් ළඹය තිබණි. 

ඇසතවේන්තු ස කිරීභ, අනුභත 

කිරීභ වහ වවීේ කිරීවේදී ිනදුවී තිබුම 

දුර්රතහ වහ අක්රමිතහ වවේතුවන් 

ඳශහත් බහ අයමුදරට රු.මිලිඹන 1.98 

 අරහබඹක් ිනදුවී තිබුණි. 

 

 කිවරෝමීටර් 15   දිිණන් යුතු  උඩර 

ජ්හති වනෝදයහනවේ විණරිඹ වදන 

පිවිසුේ භහර්ඹ ඉදිකිරීවේ 

වොන්ත්රහත්තු වහ ි.ර්වේල යන 

රද බිල්ඳත් අනු ඉටු යන රද ළඩ 

වහ ඹන්ත්ර සත්ර ඳළඹ ණන ව තය 

ලවඹන් ි.භ යන රද ළඩ වහ 

වඹදවිඹ යුතු වු ඹන්ත්ර ඳළඹ ණන රහ 

ඵළීයවේදී ඹන්ත්ර ඳළඹ 349.08 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 1.33 ක් ඉටු වනොයන රද 

ළඩ වහ වහ තිබුණි. 

 

ඵන්ධනහගහයගත සිටි ඳශහත් බහගේ  

භන්ත්රීරුන් ගත දීභනහ ගගවීභ 

ඳශහත් බහ ි.වඹෝජ්නඹ යනු රඵන 

භන්ත්රීරුන් වදවදවනකු 2014 වඳඵයහරි 

භහවේ ිනට 2016 වඳඵයහරි භහඹ දක්හ 

හරඳරිච්වේදඹ තුශ ඵන්ධනහහයත වී 

තිබුණි. එකී හරඹ තුශ එභ භන්ත්රීරුන් 

ඵයමු ඳශහත් බහ භිණන් ඳළළත්ව බහ 

රැසවීේ කිිනට වවෝ වබහගී වී 

වනොතිබුණි. ඵන්ධනහහය ත ිනටි හරඹ 

තුශ  ඵයමු ඳශහත් බහ වත 

ඔවන්වේ  වේඹ රළබී වනොතිබණද, එභ 

හරඳරිච්වේදඹ වහ ළටුඳට අභතය 

රිඹදුරු දීභනහ, ඉන්ධන දීභනහ, දුයථන 

දීභනහ ව ංග්රව දීභනහ වනුවන්  එතු 

රු.මිලිඹන 1.19 ක්  වහ තිබුණි. 

 

යජගේ නිහ කුීය අඹරීමම් විධිභත් 

ඳරිදි සිදු ගනොරීමභ 

ඳශහත් බහට අඹත් යජ්වේ ි.හ 12  

2003 ර්වේ ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

හරඳරිච්වේදඹ තුශ ඳදිංචි ිනටි 

ි.රධහරින්වන් ආඹතන ංග්රවවේ 

විධිවිධහනඹන්ට ඳටවළි. ි.හ කුීය 

අඹකිරීභ වවේතුවන් එතු රු. මිලිඹන 

2.58  ආදහඹභක් ඳශහත් බහට අහිමි වී 

තිබුණි. 

 

ඳශහත් බහ ප්රතිඳහදනලින් තිලිණ 

මිරදීගගන ප්රදහනඹ රීමභ 

2015 ර්වේදී ආණ්ඩුහයයඹහ විිනන් 

විවිධ ඳහර්ලඹන් වත තිළිණ ලවඹන් 
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විවිධ බහණ්ඩ වඵදහ වළරීභ වහ රු. මිලිඹන 

4.07 ක් ළඹය තිබුණි. 

භහින්ගද දඹ තහක්ජක විදයහගහය 

ඌන උඳගඹ ජිත ඳළතීභ 

 ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහංලඹ භිණන් 

ඵයමු ඳශහත තුශ වතෝයහ ත් ඳහල් 

15  එතු රු.මිලිඹන 133.29  

විඹදමින් භහින්වදෝදඹ තහක්ණි 

විදයහහය ඉදිය තිබුණි. එභ ඉදිකිරීේ 

ි.භය ර් වදට ළඩි හරඹක් 

ත වී තිබණත්,  තහක්ණි විදයහහය 5 

ක් 2017 භහර්තු භහඹ න විටත් ි.ර 

ලවඹන් ිනසු අිනතිඹට ඳත් ය 

වනොතිබුණි.  

 

 භහින්වදෝදඹ විදයහහය වහ 2015 

ර්වේදී මිරදී ළනීභට ළරළසුේ ය 

තිබුුම ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 83.50 ක් ව ඳරිණ වහ 

උඳහං, පුටු වහ වේ ඇතුප උඳයණ 

ර් 25 ක් 2016 වදළේඵර් 31 දින න 

විටද මිරදී වන වනොතිබුණි. ඒ 

වවේතුවන් එභ උඳයණ රළබී වනොභළති 

ඳහල්ර තහක්ණි විදයහහය ඌන 

උඳවඹෝජිත ඳළතුණි. 

ගනොදියන කර ගඵඩහ රීමභට 

ඳවසුකම් රඵහගනොදීභ 

ඵයමු ඳශහත් විවලේ වඩංගු භර්ධන 

ළඩටවන පිළිඵ රැසවීේ හර්තහට අනු 

වනොදියන ර ඵඩහ කිරීභට ඳවසුේ 

වනොතිබුුම ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට 

ඵඩහ ඳවසුේ වහ වොඩනළිණලි 

ඉදියදීභට තීයණඹ ය තිබණි. 2017 ජි. 

30 දින න විටත් ඵයමු ඳශහවත් ඵඩහ 

ඳවසුේ වනොතිබුුම ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

12 ක් වහ ඵඩහ ඳවසුේ රඵහ දී 

වනොතිබුණි. 
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ඹම ඳශහත් බහ 

ඹම ඳශහත් බහ විිනන් 2016 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 35,346 ක් යජ්වේ ප්රදහන 

භඟින්ද, අබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

7,711 ක්ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

43,057  ආදහඹේ ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2016 ර්වේ පුනයහර්තන විඹදේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 29,359 ක්ද, මරධන 

විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 13,697 ක් 

ලවඹන්ද එතු රු මිලිඹන 43,056 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ කිරීභට ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. ඒ අනු 2016 ර්වේදී යජ්වේ 

ප්රදහන භඟින් රු.මිලිඹන 25,701 ක්ද 

අබයන්තය භහර් භඟින් රු.මිලිඹන 7,518 

ක්ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 33,219  

ආදහඹේ රැසය තිබුණි. 2016 ර්වේදී 

පුනයහර්තන විඹදභ රු.මිලිඹන 28,224 ක් 

වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 4,778 ක් 

ලවඹන් රු.මිලිඹන රු.33,002 ක් 

උඳවඹෝජ්නඹ ය තිබුණි.  

 

ඹම ඳශහත් බහවේ ටයුතු ේඵන්ධවඹන් 

2016 ර්ඹට අදහශ ළදත් විණන 

ි.රීක්ණඹන් ේපිණ්ඩණඹ ය ඳවත 

දළක්වේ. 

 

ඵදු දාදල් අඹ ගනොරීමභ 

 

භහවරෝචිත ර්ඹ වනුවන් භහදළල්ඳහඩු 

හිමිරුන් 12 වදවනකුවන් එතු 

රු.මිලිඹන 0.36 ක්ද, ලුුම ෛක්හර 167 

කින් රු.මිලිඹන 3.68 ක් ව ඉසන් 

යහඳෘතිලින් රු.මිලිඹන0.18 ක් ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 4.22 ක් ව ඵදු  

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට 

හිඟහිට ඳළළති අතය, එභ හිඟහිටි ආදහඹේ 

එතු කිරීභට ල්පිටිඹ ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

හර්ඹහරඹ විිනන් ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

ඳඞුසනුය (ඵටහිය) ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

හර්ඹහර ඵර ප්රවේලවේ වු  යජ්වේ ඉඩේ 

දීර්ක හීයන ඵදු දී තිබුණත්, 2003 ර්වේ  

ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ හර්ෂි අඹවිඹ 

යුතු එතු රු.මිලිඹන 1.46  ඵදු මුදල් 

අඹය ළනීභට ඳඩුසනුය (ඵටහිය) 

ප්රහවේශීඹ වල්ේ හර්ඹහරඹ විිනන් ටයුතු 

ය වනොතිබුණි.  

 

වදය උඳකයණ මිරදී ගළනීභ 

  

භහවරෝචිත ර්වේ අසථහ 38 දී  

ඳශහත් වෞය වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් රු.මිලිඹන 134.62 ක් ව ෛදය 

උඳයණ මිරදී ළනීභ වහ ජී ෛදය 

ඉංජිවන්රුයවඹකුවේ ි.ර්වේලඹකින් 

වතොය තහක්ණි ඇයීේ මිටු 

ි.ර්වේල රඵහදී තිබුණි. 

 

ඝන අඳද්රය කශභනහකයණඹ  

 

නත්වත්භ ප්රහවේශීඹ වල්ේ ඵර 

ප්රවේලවේ එතුන ළලි ර වහ කන 

අඳද්රය ශභනහයණ යහඳෘතිඹක් ආයේබ 

කිරීභට නත්වත්භ ප්රහවේශීඹ 

වල්ේයඹහ විිනන් වඹෝය ඉඩභක් රඵහ දී 

වනොතිබුණි. එභ හර්ඹ දවහ රු.මිලිඹන 

1.78  ප්රතිඳහදන රහ තිබුණත්, එභ 

යහඳෘතිඹ ඉටු කිරීභට වනොවළකිවීභ ි.හ 

එභ ප්රතිඳහදන ආඳසු ඹහ තිබුණි.   

 

අයදාදල් වහ දහඹක දාදල් ගනොගගවිභ 

 

ඳශහත් ඹන්වත්රෝඳයණ අධිහරිඹ විිනන් 

වේ අර්ථහධ අයමුදරට වහ වේ 

බහයහය අයමුදරට 2013 ර්වේ ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ එතු රු.මිලිඹන 6.19  

දහඹ මුදල් වහ වනොතිබුණි. වේ ි.හ 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විට එභ 
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දහඹ මුදල් වනොවවීභ භත රු.මිලිඹන 5.24 

 දණ්ඩනඹක්ද ි.ඹභ ය තිබුණි.  

 

කුගඩු ගය ීකන් ඳමක්හ රීමභ 

 

අමන්වඳොර, වොවඵිනවන්, වඳොල්පිතිභ, 

ල්මු, ිණරිඵහ, ි.ළයටිඹ ව භව 

ප්රවේලර  කුඩු වයෝගීන් වඳුනහළනීභට 

වහ අදහශ වයෝගීන් ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

ඳශහත් වෞය වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

වත රු.මිලිඹන 5.00  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණද, අග්රිභ ලවඹන් රු.මිලිඹන 1.58 ක් 

ඳභණක් ි.දවස ය තිබීභ ි.හ 

භහවරෝචිත ර්වේදී කුඩු වයෝගීන් 

ඳරීක්හ කිරීභ අවප්ත ක්හ ශ භට්ටවභන් ඉටු 

කිරීභට වනොවළකි වි තිබුණි.   

 

ඳරිය වහනිඹ ළරළක්වීභ 

 

ඳරිය ඵරඳත්ර රඵහ වනොවන ර්භහන්ත 

ඳත්හ වන ඹන ර්භහන්ත හිමිඹන් 

ේඵන්ධවඹන් ත යුතු ක්රිඹහභහර් පිළිඵ 

ඳරිය ප්රඥප්ත තිඹ ඵරහත්භ ය වනොතිබුණි. 

එළි. ර්භහන්ත භඟින් ඳරියඹට ිනදු 

යන වහි.ඹ අභ ය ළනීභට ත යුතු 

ඇති නීතයහනුකර ක් රිඹහභහර් පිළිඵ 

විධිභත් ළඩපිලිවරක් වඳුනහවන 

වනොතිබුණි. ඹම ඳරිය අධිහරිඹ පිහිටුහ 

ර් 21 ක් ඉක්භහ තිබුණත්, ඒ වහ 

අලය පිඹය වන වනොතිබුණි. 

 

තහක්ණ විදයහගහය වහ ුවරුබතුන් 

ගනොභළතිවීභ 

 

ඹම ඳශහවත් පිහිටි ේවිතිින ඳහල්ර 

තහක්ණ විදයහහය 126 ක් සථහපිත ය තිබ 

අතය, භහවරෝචිත ර්ඹ අහනඹ න 

විට ඳහල් 36  ඳභණක් උස වඳශ 

විදයහ/ණිත ඳංති ආයේබ ය තිබුණි. එභ 

විඹඹන්ට අදහශ ගුරු හිඟඹ 47 ක් වි තිබුණි.  

2015 ර්වේ අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර 

(උස වඳශ) විබහඹට ඳහල් 20 කින් විදයහ 

/ ණිත අංලවඹන් ිනසුන් 127 ක් වඳනී ිනට 

තිබුණත්, ඉන් ිනසුන් 11 වදවනක් ඳභණක් 

භත් වී තිබුණි.    

 

අභ රංසු  ප්රතික්ගේඳ රීමභ  

 

ඳශහත් වෞය වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් Multipara Monitors 15 ක් මිරදී 

ළනීවේදී ිනඹලු තහක්ණි පිරිවිතයඹන් 

පුයහ තිබ නඩත්තු පිරිළඹ භඟ රු.මිලිඹන 

3.75 ට ඉදිරිඳත් ය තිබුුම රංසු 

ප්රතික්වේඳ ය, නඩත්තු පිරිළඹ භඟ 

රු.මිලිඹන 6.23 ක් වන් ය තිබුුම 

රංසු පිළිවන වොන්ත්රහත්තු පිරිනභහ 

තිබුණි. වේ ි.හ ඳශහත් බහ අයමුදලින්  

රු.මිලිඹන 2.48 ළඩි පුය වහ තිබුණි.  

  

අත්වළයදළමූ ඉදිරීමම් කටයුතු 

 

ඳශහත් භහර්, ප්රහවන, මඳහය ංර්ධන 

වහ වශ, ි.හ වහ ඉදිකිරීේ, ර්භහන්ත 

ව ග්රහභ ංර්ධන අභහතයහංලඹ විිනන් 

අටමුවන් විදයහර බ්රෘමිවේ ග්රහභ ංර්ධන 

භධයසථහනඹක් ඉදිකිරීභ වහ 2007 

ර්වේදී රු.900,000 ළඹ ය තිබුණි. ඳසු 

එභ ඉදිකිරීේ හර්ඹ අතවළය තිබුණි.   

 

ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ අනුගභනඹ කය 

ගනොතිබීභ 

  

ඳශහත් ෘෂිර්භ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

භහවරෝචිත ර්වේදී වඳයවභෝන උගුල් 

20,300 ක්, ප්රතිවයෝධී දළල් මීටර් 6250 ක්, 

ඳළවඳොල් වනරන උඳයණ 120 ක්, ඉණිභං 

20 ක්, ලු වඳොලිතීන් ඵඳුන් 755,300 ක්, 

වඳොලිතීන් ළඵලි 700 ක් ව ඇසුරුේ 

20,000 ක් මිරදී ළනීභ වහ තයඟහරි 

රංසු ළවීවභන් වතොය එතු රු.මිලිඹන 

13.35 ට මිරදී වන තිබුණි.   
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5 ය ශියහධහය දාදල් ගනොගගවීභ 

 

කුරුණෆර ශහඳ අධයහඳන හර්ඹහරඹ 

විිනන් ඳහල්  15  ශියත්රහබ්රූන් 176 ක් 

වනුවන් 2014 වහ 2015 ර්ර එතු 

රු.210,500  ශියහධහය මුදල් වහ 

වනොතිබුණි.  

 

ජර පිරිඳවදු ඹන්ත්රඹ අක්රිඹවීභ 

 

කීේ හර සීභහ තුශ ේපර්ණවඹන්භ 

අක්රීඹවී තිබුුම රු.මිලිඹන 3.40 ක් ටිනහ 

ිණරිඵහ ඉවශ භයදංඩර ප්රතිආශ්රිත ජ්ර 

පිරිඳවදු ඳේධතිඹ වනුට න පිරිඳවදු 

ඳේධතිඹක් රඵහ ළනීභට ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

අයදාණුගත කහර්ඹඹන් වහ ම්ඳත් 

ගඹොදහ ගනොගළනීභ 

 

වඳොල්පිතිභ යවේ ංසෘති 

භධයසථහනඹ රු.මිලිඹන 9.02 ක් ළඹ ය 

2016  ර්වේදී ඉදිකිරීේ ි.භ ය  තිබුණත්, 

2017 භළින භහඹ න විටත් අවප්ත ක්ෂිත 

හර්ඹඹන් වහ වඹොදහවන වනොතිබුණි.  

 

භඩවවඳොර ප්රහථමි ෛදය ත්හය 

ඒවේ ඉවශ භහරඹ ඳහවිච්චි කිරීභට සුදුසු 

ඳරිදි වඵදහ වන්කිරීභ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 1.06 ක් ළඹ ය තිබණත්, 2017 

භළින භහඹ න විටත් එභ භවශ කිිනදු 

හර්ඹඹක් වහ ප්රවඹෝජ්නඹට වන 

වනොතිබුණි. 

 

ප්රමිතිගඹන් ගතොය ඹන්ත්ර මිරදී ගළනීභ 

  

2014 ර්වේදී ඳශහත් වප්ත ර්භහන්ත 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් කිවරෝ ග්රෆේ 60  

ධහරිතහවඹන් යුත් නුල් විඹීයවේ ඹන්ත්රඹක් 

රු.මිලිඹන 1.76 ට මිරදී වන තිබුණි.  

නමුත් එභ ඹන්ත්රවඹන් යට විඹලිඹ වළකි 

නුල්  ප්රභහණඹ කිවරෝ ග්රෆේ 12.5 ක් ඵත් ඒ 

අනු දිනට කිවරෝ ග්රෆේ 25  ඳභණ නුල් 

විඹීයභ ිනදුශ වළකි ඵ අනහයණඹ වි 

තිබුණි. ඒ අනු මිරදී වන තිබුුම ඹන්ත්රඹ  

අවප්ත ක්ෂිත ධහරිතහ භට්ටභ වනොතිබුණි. 

 

කුලිඹහපිටිඹ ගය වගල් ඳල්ගද රු 

ඳේධතිඹ අක්රිඹවීභ 

 

2008  ර්වේදී රු.මිලිඹන 18.5 ක් ළඹය 

කුලිඹහපිටිඹ මලි වයෝවවල් ඉදියන රද 

ඳල්වදෝරු ඳේධතිඹ 2012 ර්වේ ිනට 

භහවරෝචිත ර්ඹ අන් න විටත් දිිණන් 

දිටභ අක්රිඹවීභ ි.හ ලි ඵවුයඹකින් 

අඳද්රය ඉත් කිරීභට ිනදුවී තිබුණි. වභභ 

ඳල්වදෝරු ඳේධතිඹ නළත අළුත්ළඩිඹහ 

කිරීභ වහ 2016 ර්වේදී ඳශහත් ි.ලසචිත 

ප්රතිඳහදන ඹටවත් රු.මිලිඹන 15.00  

ප්රතිඳහදන රහ තිබුණද, භහවරෝචිත 

ර්ඹ අන් නවිටත් එඹ ක්රිඹහත්භ 

තත්ත්වේ වනොතිබුණි. 
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ඌ ඳශහත් බහ  

 
ඌ ඳශහත් බහ විිනන් 2016 ර්ඹ වහ 

එතු රු. මිලිඹන 22,979  ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 18,587 ක් යජ්වේ ප්රදහන භඟින් 

රඵහළනීභට වහ රු.මිලිඹන 2,685 ක් 

අබයන්තය භහර් භඟින් රැසකිරීභටද, 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 

18,935 ක් පුනයහර්තන විඹදේ වහ වහ 

රු.මිලිඹන 3,570 ක් මරධන විඹදේ වහ 

වඹදවීභටද අවප්ත ක්හ ය තිබුණි. වේ අනු 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ යජ්වේ ප්රදහන භඟින් 

රු.මිලිඹන 18,588 ක් රළබී තිබුුම අතය 

රු.මිලිඹන 3,296 ක් අබයන්තය භහර් භඟින් 

රැසය තිබුණි. තද පුනයහර්තන විඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 19,386 ක් වහ මරධන 

විඹදේ වහ රු. මිලිඹන 2,998 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. 

  

ඌ ඳශහත් බහවේ ටයුතු ේඵන්ධවඹන් 

අනහයණඹ ව විණන ි.රීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවතින් දක්හ ඇත. 

 

පිලිපිනගේ වහ තහයිරන්තගේ ළඩදාළු  

 

දළනුේ ආර්ථිඹ උවදහ භහන ප්රහේධන 

ඳදනභ (TSEP)  යහඳෘතිඹ ඹටවත් 2016 

ජ්නහරි 10 දින ිනට 24 දින දක්හ 

පිලිපීනවේ වහ තහිනරන්තවේ දී ඳළති ඳහල් 

ඳහද ශභනහයණඹ වහ ඳහල් ඳහද 

ගුරු ේඵන්ධතහ ළඩමුළු වහ ඌ 

ඳශහත් බහවේ යහජ්ය ි.රධහරින් 30 

වදවනකු වබහිණවී තිබුණි. ඒ වහ ඌ 

ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහංලඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 30.88 ක් ළඹ ය තිබුණි. 2016 

ර්ඹ වහ යහඳෘතිවේ ප්රේඳහදන 

ළරළසවේ දක්හ තිබුුම ධහරිතහ 

ංර්ධනවේ අයමුණ ව ශහඳ අධයහඳන වහ 

ි.වඹෝජ්ය අධයහඳන අධයක්රුන්වේ 

ධහරිතහ ර්ධනඹ කිරීභට ඳටවළි. වනත් 

ක්වේත්රර ි.රධහරින් 10 වදවනකු වබහිණ 

ය ඒ වනුවන් රු.මිලිඹන 10.67 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  තද වභභ ළඩටවන වහ 

වතෝයහවන තිබුුම  පුහුුම ආඹතනවේ 

ඳරිණතබහඹ වහ වළකිඹහ පිළිඵ 

ඇයීභක් ිනදු වනොය  එභ ආඹතනඹට  

රු.මිලිඹන 8.36 ක් වහ තිබුණි. 

ග්රහමඹ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භක රීමභ 

 

ඌ ඳශහත් ප්රධහන අභහතය ව මුදල් වහ ක්රභ 

ේඳහදන,නීතීඹ වහ හභඹ, අධයහඳන, 

ඳශහත් ඳහරන, ඉඩේ, ංසෘති, භහජ් 

සුබහධන ව ග්රහමීඹ ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධන වහ ඉදිකිරිේ අභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ග්රහමීඹ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති  වහ  

රු.මිලිඹන 10.00  ප්රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. එභ හර්ඹ වහ 2016 වදළේඵර් 

31 දින න විට රු.මිලිඹන 8.60 ක් ළඹය 

තිබුණි.  මුදල් වොමින් බහවේ 

වල්ේයඹහවේ 2015 වනොළේඵර් 26 

දිනළති  අං එෂසසී/3/2/2016 දයන 2016 

ර්වේ හර්ෂි ංර්ධන ළරළසභ ස 

කිරීභට අදහශ භහර්වෝඳවේල ංග්රවවේ 2.12 

භහර්වෝඳවේලවේ විධිවිධහන ඳරිදි වඳොදු 

විදුලි දිගු වහ ඳභණක් ප්රතිඳහදන වඹදවිඹ 

යුතු වුද, ඊට ඳටවළි. ි.හරට ති. 

විදුලි රැවළන් ඇදීභ වහ ප්රතිඳහදන ළඹ ය 

තිබුුම අසථහ අනහයණඹ විඹ. තද 

විල්ඳ විදුලිඹ ජ්නනඹන් රඵහදීභ ව 

විදුලිඹ අයපිරිභළසවභන් බහවිතහ කිරීභ, 

ේඵන්ධවඹන් ක්රිඹහත්භ ශ යුතු 

ළඩටවන්ද ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි.  

ළලිභඩ ප්රහගේශීඹ බහ - භශප්රහවන 

යහඳෘතිඹ 
    

ඳශහත් ඳහරන ඹටිතර ඳවසුේ ළඩිදියුුම 

කිරීවේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් ආිනඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකු ණඹ ආධහය භත ළලිභඩ 
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නයවේ භශප්රහවන ඳේධතිඹ ස කිරීභට 

2011 වඳඵයහරි 10 දින රු.මිලිඹන 92.51 

 ිණවිසුභට එශම තිබුුම අතය, අතිවර් 

ළඩ ඇතුශත් යමින් 2012 අවප්රේල් 05 දින  

රු.මිලිඹන 109.6 1  න ිණවිසුභට එශම 

තිබුණි. වොන්ත්රහත්හය භහභ විිනන්  

2013 ජ්නහරි 14 දින ළලිභඩ ප්රහවේශීඹ 

බහට යහඳෘතිඹ බහය දී තිබුුම අතය, එහිදී 

රු.මිලිඹන 10.96 ක් ව ප්රභහද හසතු අඹය 

වනොවන රැවුේ මුදල් ඇතුළු ේපර්ණ 

ිණවිසුේත මුදර වොන්ත්රහත්රු වත 

වහ තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් අඩුඳහඩු අනහයණඹ විඹ.   

 

 ප්රතිරහබ්රූන්වේ ළිනකිළිරට ඩහ 

ඉවළින් යහඳෘතිවේ භශප්රහවන නර 

ඳේධතිඹ භන් ය තිබුණි. 

 භශ අඳද්රේ ඹ ඵඩහ යන ටළංකිඹට 

ජ්රඹ හන්දුවීභ, 

 ඇසතවේන්තුත භශප්රහවන 

ේඵන්ධතහ ංයහ 300 ක් වුද, 

ඳරීක්ණ අසථහ නවිට රඵහදී තිබුුම  

ේඵන්ධතහ ණන 17 ක් වී තිබුණි. 

 භශප්රහවන නර ඳේධතිඹ පුපුයහඹහභ වහ 

ප්රධහන පති ටළංකිවේ භශ අඳද්රය 

හිත ජ්රඹ ඵහහිය ඳරියඹට හන්දු වී 

තිබුණි. 

 

යජගේ ඉඩම් හජජ කටයුතු වහ ඵදු 

දීභ  

  

ළලිභඩ ප්රහවේශීඹ වල්ේ වොට්ධහලඹට 

අඹත් මීපිලිභහන පිහිටි වවක්ටඹහය 11.056 

කින් බිේ වොටක් හණිජ් ටයුත්තක් 

වහ ය 30  හරඹට ශ්රී රංහ ගුන් 

විදුලි ංසථහ වත  ඵදු දීභට 2011 භළින 09 

දින ඉඩේ වොභහරිස ජ්නයහල්යඹහ විිනන් 

අනුභත ය තිබුණි.  ඉඩභ ඵදු දීභ 

ේඵන්ධවඹන් ඵදු ිණවිසුභට එශඹීභට වවෝ 

ඵදු ඔප්ත පුක් පිළිවඹර කිරීභට ළලිභඩ 

ප්රහවේශීඹ වල්ේ හර්ඹහරඹ විිනන් ටයුතු 

ය වනොතිබුණි.  වභභ ඉඩවභන් අක්ය 19 

 බ්රෘමි ප්රභහණඹක් ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි 

ංසථහ විිනන් යට රු.මිලිඹන 2.76  

ඵදු කුලිඹට 2012 වනොළේඵර් 06 දින ිනට 

හ ටයුතු වහ වඳෞේලි 

ඳහර්ලඹට ඵදු දී තිබුණි. දිසත්රික් 

තක්වේරුරුවේ 2012 ජි. 14 දිනළති 

තක්වේරු හර්තහ අනු 2012 ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ ඌ ඳශහත් බහට ගුන් 

විදුලි ංසථහවන් අඹ විඹයුතු  රු.මිලිඹන 

8.68 ක් ව ඵදු ආදහඹභ අඹය වන 

වනොතිබුණි.  වභභ ඉඩවභහි නීතයහනුකර 

අයඹකින් වතොය හ ටයුතු ව 

වන්හින ටයුතු යවන ඹන ශ්රී රංහ 

ගුන් විදුලි ංසථහ, ජ්හති වඹොවුන් 

වේනහංඹ ව වඳෞේලි ඳහර්ලඹන් 

ේඵන්ධවඹන් ළලිභඩ ප්රහවේශීඹ වල්ේ 

හර්ඹහරඹ විිනන් කිිනදු ක්රිඹහභහර්ඹක් වන 

වනොතිබුණි.   

 

උහවි දඩ වහ දාේදය ගහසතු    

 

1979 අං 42 දයන භවහ නය බහ වහ 

නය බහ (ංවලෝධිත) ඳනවත්  ව 1987 

අං 15 දයන ප්රහවේශීඹ බහ ඳනවත් 129(2) 

න්තිවේ විධිවිධහන ප්රහය භවහ නය 

බහ 02 ට, නය බහ 01 ට වහ 

ප්රහවේශීඹ බහ 25 ට  අඹවිඹ යුතු උහවි 

දඩ රු.මිලිඹන 77.59 ක්  වහ මුේදය හසතු 

රු.මිලිඹන 74.32 ක් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

වත වහ වනොතිබුණි.   

අධයහඳන කටයුතු  

 

ඌ ඳශහත් බහවේ ඳශහත් අධයහඳන 

ටයුතු ේඵන්ධවඹන් අනහයණඹ වු 

විණන ි.රීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්වේ.  

 ඵණ්ඩහයවර අධයහඳන ශහඳවේ 2014 

– 2016 දක්හ හර ඳරිච්වේදඹ තුශ 

ඳළළත්ව අධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර 

(උස වඳශ) විබහඹ වහ  2014 – 2015 

ර්ර ඳළළත්ව අධයඹන වඳොදු 
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වති ඳත්ර (හභහනය වඳශ) විබහඹට 

වඳනී ිනටි ිනසුන්වන් එභ ඳහල් 

රළිනසතු ව ිනසුන ිනඹඹට 50 ට අඩු  

ප්රභහණඹක් එභ විබහ භත් වී තිබුණි.  

 

 ගුණහත්භ වඹදවුේ ංයනඹ ඹටවත් 

ඳහල් 68 ක් වහ රඵහදී තිබුුම 

රු.මිලිඹන 3.59  මුදරක් ර් 

වදට ඩහ ළඩි හරඹක් ළලිභඩ 

රහඳ අධයහඳන හර්ඹහරවේ වඳොදු 

තළන්ඳත් ිණුමවේ යහවන 2016 ජුි. 

භහවේදී යජ්වේ ආදහඹභට ඵළය ය 

තිබුණි. ඒ අනු ගුණහත්භ වඹදවුේ 

වහ  රඵහ දුන් ප්රතිඳහදනලින් 

අවප්ත ක්ෂිත අයමුුම  ඉටු ය වනොතිබුණි. 

 

 ඌ ඳශහත් ප්රධහන අභහතය ව මුදල් වහ 

ක්රභ ේඳහදන, නීතිඹ වහ 

හභඹ, අධයහඳන, ඳශහත් ඳහරන, 

ඉඩේ, ංසෘති, භහජ් සුබහධන ව 

ග්රහමීඹ ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධන වහ 

ඉදිකිරීේ අභහතයහංලඹ විිනන් රු.මිලිඹන 

15.00 ක් ළඹ ය ඌ ඳශහවත් ඳහල් 

වහ ශභහ වේ 2600 ක්, ශභහ පුටු 

2600 ක්,  ශදරු වේ 867 ක් වහ ශදරු 

පුටු 1734 ක් මිරදී වන තිබුණි. 

එභ භවය ශභහ වේ වහ පුටුරට 

අනුභත ඳරිවිතයඹන්ට අනුකර වනොව 

රෆලි වඹොදහ තිබුුම අතය ඇණ හිස හ 

වනොතිබීභ වහ රෆලි අතය හිඩළසද තිබුණි.  

භවය ශභහ වේර භතුපිට රෆලි 

තට්ටු පුපුයහ තිබුණි.  

 

කෘෂිකහර්මික කටයුතු  

 

ඳශහත් ෘෂිර්භඹ ේඵන්ධවඹන් ිනදු 

යන රද ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණරදී 

අනහයණඹ වු විණන ි.රික්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.  

 

 

 ඌ ඳශහවත් ජීත්න මිලිඹන 1.33 ක් 

ඳභණ ව ජ්නවනවඹන් මිලිඹන 0.4 ක් 

වවත් ිනඹඹට 30  ඳභණ ප්රභහණඹ 

ප්රධහන ජීවනෝඳහඹ භහර්ඹ ෘෂිර්භඹ 

වේ. ඒ අනු ඳශහත් ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹ විිනන් "වඳෝණවඹන් පිරි 

වෞබහයභත් ඌ වල්රසක්" ඹන 

දළක්භ ඹටවත් ඳශහත් ෘෂිහර්මි 

ි.සඳහදන ංර්ධනඹ වහ 2016 

ර්වේ රු.මිලිඹන 370 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. ඳසුිණඹ ර්වේ එභ විඹදභ 

රු.මිලිඹන 80 ක් වී තිබුණි. ඒ අනු 

2015 ර්ඹට හවප්ත ක් 2016 

ර්වේදී රු.මිලිඹන 290 ක් ළඩිවඹන් 

විඹදේ ය තිබුුම නමුත්, අදහශ 

ි.සඳහදනර ප්රභහණඹන් අඩු වී තිබුණි. 

විසතය ගු 42 හි දළක්වේ.  
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වඵෝ ර්ඹ ර්ඹ 2015 ර්ඹට  
හවප්ත ක් 
අඩුවීභ   

2015  2016  

වී ගහ කයන භමි ප්රභහණඹ    
භව (වවක්ටඹහර්) 525,575 45,140 480,435 
ඹර (වවක්ටඹහර්) 26,264 23,057 3,207 

හර්ෂික වී නිසඳහදනඹ    
භව (වභ.වටොන්) 1,944,627 167,017 1,777,610 
ඹර (වභ.වටොන්) 97,179 85,312 11,867 

අර්තහඳල්    

හ ශ බ්රෘමි ප්රභහණඹ (වවක්ටර් ඹහය) 4,296 3,757 539 

හර්ෂි ි.සඳහදනඹ (වභ.වටොන්) 64,438 56,367 8,071 

අතිගර්ක ගඵ ග    
අතිවර් වඵෝ ි.සඳහදනඹ (වවක්ඹර්ඹහය) 45,678 32,609 13,069 
අතිවර් වඵෝ ි.සඳහදනඹ (වභ.වටොන්) 121,576 100,313 21,263 

එශළු    
එශළු හයන බ්රෘමි ප්රභහණඹ 
(වවක්ටර්ඹහය) 

13,114 12,202 912 

හර්ෂි එශළු ි.සඳහදනඹ (වභ.වටොන්) 167,752 151,521 16,231 
 
ගු 42 - ඌ ඳශහවත් හ ශ ෘෂි බ්රෘමි ප්රභහණඹ වහ ළුරදහ 
මුරහශ්රඹ - ඌ ඳශහවත් ෘෂිර්භ වදඳහර්තවේන්තුවේ ංයහ වල්න අංලවේ දත්ත 
 

 ඔක්ේපිටිඹ බීජ් වොවිඳවල් 

ධහනවඹන් ඉත් ය තිබුුම රළක්ටර් 

03 ක්, අත්රළක්ටයඹක් ව ඹතුරු ඳළදි 02 

ක් අළුත්ළඩිඹහ ය බහවිතඹට ළනීභට 

වවෝ සුදුසු ඳරිදි අඳවයණඹ කිරීභට 

ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

 ඌ ඳශහත් ෘෂිර්භ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් හර්ඹහර 

හර්ඹ වඹ වේවේ අනුභත වේ 

ංයහට අතිවර් ඳශහත් ෘෂිර්භ 

අධයක් හර්ඹහරඹ වහ වඹොදහත් 

ේරුන් 06 වදවනකු වහ 2015 

වහ 2016 ර්වේදී රු.මිලිඹන 3.19  

ළටුප්ත  වහ දීභනහ වහ තිබුණි. 

 

 ඵදුල්ර ි.වඹෝජ්ය ෘෂිර්භ 

අධයක් හර්ඹහරවේ ෘෂිර්භහන්තඹ 

ඳහද ය ි.මින් යහඳෘති ක්රිඹහත්භ 

වුත්, ක්වේත්රවේ ේඵන්ධීයණඹට 

අලය ෘෂිර්භ උඳවේලරුන් 37 

 පුයප්ත ඳහඩු පියවීභට ටයුතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 ඌ ඳශහත් මුදල් රීති 510.2 අනු 

අත්තිහයේ ිණුමේ ටයුතුලින් 

උත්ඳහදනඹ න රහබ ඳශහත් බහ 

අයමුදරට ඵළය ශ යුතු වුත්, 2016 

වදළේඵර් 31 දිනට සන්ධඹ 

වනසවීවේ ප්රහලනඹ අනු මුච්චිත 

රහබ රු.මිලිඹන 9.35 ක් ඳශහත් බහ 

අයමුදරට ඵළයය වනොතිබුණි. 

 

 ඌ ඳශහත් මුදල් රීති 501.3.ඇ රීතිඹට 

ඳටවළි. අදහශ විඹ අං 71402  දයන 

ඔක්ේපිටිවේ බීජ් වොවිඳවශේ 

අත්තිහයේ ටයුත්වත් 2016 ර්ඹට 

අදහශ උඳරිභ වය වලේ සීභහ රු.මිලිඹන 

1.91 කින් ඉක්භහ තිබුණි. 
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ගෞිය කටයුතු   

 

ඳශහත් වෞය ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද 

ි.ඹළදි විණන ඳරීක්ණරදී අනහයණඹ 

වු විණන ි.රික්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දළක්වේ.  

 

 2016 වදළේඵර් 31 දිනට ඌ ඳශහත් 

බහවේ වෞය වේහවේ අතයලය 

තනතුරුර අනුභත හර්ඹඹ භණ්ඩර 

වේ ංයහ 2,861 ක් ව අතය ඉන් 

තනතුරු 608 ක් පුයප්ත ඳහඩු ඳළතුණි.  

 

 ඳශහත් වයෝවල් 06  2016 ර්වේ අමු 

/ පිස ආවහය ළඳයීභ ේඵන්ධවඹන් 

යජ්වේ ප්රේඳහදන භහර්වෝඳවේල 

ංග්රවවේ විධිවිධහනරට අදහශ වනොන  

ඳරිදි අභ මිර ණන් ඉදිරිඳත් ශ රංසු 

ප්රතික්වේඳ ය ඊට ඉවශ මිර ණන් 

ඉදිරිඳත් ය තිබුුම රංසු පිළිළනීභ 

වවේතුවන් ඳශහත් බහ අයමුදරට 

රු.මිලිඹන 7.80  අරහබඹක් ිනදු 

තිබුණි. 

 

 භහිඹංණ වයෝවවල් 

ෛදය ි.රධහරිවඹකු 2014 අවෝසතු 

13 දින ිනට 2016 අවෝසතු භහඹ දක්හ 

හරඹ තුශ වවෝභහභ මලි වයෝවරට 

අනුයුක්ත ය තිබුුම අතය, ඒ වහ 

ඳශහත් බහ අයමුදවරන් රු.මිලිඹන 2.08 

 ළටුප්ත  වහ දීභනහ වර වහ තිබුණි. 

 

 භවළලි යහඳෘතිඹ ඹටවත් 1984 

ර්වේදී ිණයහඳුරුවෝට්වට් ප්රහවේශීඹ 

වයෝවර සථහපිත ය ර් 32  ඳභණ 

හරඹක් තවී තිබුණත්, වයෝවරට අඹත් 

බ්රෘමිඹ ඌ ඳශහත් බහ වත ඳයහ 

ළනීභට ටයුතු ය වනොතිබුණි.  

 

 ඵදුල්ර ප්රහවේශීඹ වෞය වේහ 

අධයක් හර්ඹහරඹට අඹත් ධහනවඹන් 

ඉත් යන රද හවන 06 ක් ර් 04  

ඳභණ හරඹ ිනට අදහශ අඳවයණ 

ටයුතු ිනදු වනොය ප්රහවේශීඹ වෞය 

වේහ අධයක් හර්ඹහරඹට අඹත් 

වෞය අධයහඳන ඒවේ හල් ය 

තිබුණි. 

 

 ළලිභඩ මලි වයෝවර තු වවක්ටඹහර් 

0.409  ඉඩේ ප්රභහණඹක් ඵහහිය 

ඳහර්ලඹන් 11 වදවනකු විිනන් 

අනයවඹන් අත්ඳත් ය වන බ්රක්ති 

විඳින අතය එභ අනය ඳදිංචිරුන් 

ඉත් කිරීවේ ටයුතු ය වනොතිබුණි. 

 

 ළලිභඩ මලි වයෝවර වත  

රඵහදී  ඇති  රු.මිලිඹන 9.29 ක්  ටිනහ  

ලරය  උඳයණ  වහ රු.මිලිඹන 3.56 ක් 

ටිනහ වයදි වෝදන ඹන්ත්රඹක් ර් 02 

ට අධි හරඹක් ි.සහර්ඹ 

ඳළතුණි.  

 

 දිඹතරහ මලි වයෝවර තුශ අක්ෂි 

ප්රතිහය ටයුතු ිනදුකිරීභ වහ 2015 

ර්වේදී රඵහත් Ophthalmoscopy 

උඳයණඹ 2017 වඳඵයහරි දක්හභ 

බහවිතහ වනොය ි.ලසහර්ඹ දිඹතරහ 

මලි වයෝවවල් ලරය ද්රය ඵඩහවේ 

ඵඩහ ය තිබුණි. 

 

 භහිඹංණ වයෝවර තු අං 

ේපර්ණ අක්ෂි ලරයහහයඹක් 

ඳළතුණද,  අක්ෂි ලරය 

විවලේඥයවඹකු අනුයුක්ත වනොකිරීභ 

වවේතුවන් 2013 භළින භහවේ ිනට එඹ 

ි.සක්රීඹ ඳළතුණි. 

 

 2016 අවෝසතු භහඹට අදහර 

ිනදුශ ි.ඹදි ඳරීක්හවේදී මුයකුටිවේ 

ඳළමිණිවේ වහ පිටවීවේ වල්නඹට අනු 

ඵදුල්ර ප්රහවේශීඹ වෞය වේහ 

අධයක් හර්ඹහරවේ හවන 05 ක් 

ධහනවේ වනොවඹොදහ හර්ඹහර ඳරිශ්රවේ 

නතහ තිබිඹදී, අසථහ 39 දී 
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කිවරෝමීටර් 6597 ක් ධහනඹ ව ඵට 

යහජ් වර ධහන ටවන් ලිඹහ තිබුණි. 

 

 ඳශහත් බහ මුදල් රීති 762.1 ප්රහය 

ප්රභහණත් වතො භට්ටේ ඳත්හ ළනීභ 

වවයහි අධහනඹ වඹොමු වනොකිරීභ 

වවේතුවන් දිඹතරහ මලි වයෝවවල් 

ටිනහභ රු. 888,184 ක්ව ර් 29 

ට අඹත් ඖධ වතොඹක්ද, ටිනහභ 

ණනඹ වනොශ ර් 15 ට අඹත් 

ඖධ වතොඹක්ද ල් ඉකුත්, ඳළුදුවී 

බහවිතවඹන් ඉත්කිරීභට ිනදුවී තිබුණි.  
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