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ජාතික විගණන ආයතනයේ නි ාාංඡනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යෙෙ නි ාාංඡනය සඳහා භාවිතා කළ සාංයේතලලින් පහත සඳහන් අර්ථයන් 

පිළිබිඹු යකයර්. 

 ාාංඡනය ඉහළින්ෙ දේලා ඇති සාංහයා ෙගින් ශ්රී ාංකාල නිපනපනය යකයර්. 

 එහි ෙැද ඇති තරාදිය ෙගින් ස්ලාධීනත්ලය හා අපේෂපාතීත්ලය පිළිබිඹු යකයර්. 

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

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

 

 









 

 

 

විගණකාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය 

ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා ආ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප   ලං 148 ලං දයදාථාපද ලං ර පයද ලං

පපර්ලි ේ්තතුද ලං ාතුදජ ලං යපජාය ලං ුලකය ලං පපකජ  ලං ලකාපීවද ලං ාප ලං  පර් ්ෂමජද ලං පද්වදප නජ ලං  පජ ලං

ාේබ්තධද ලංාථදපධීජ ලංපරි්ෂමණ ්ත ලංපැදැ්වවීජ ලංාප ලංඑ  ලංපපර්ලි ේ්තතුද ලං දා ලංදපර්ාප ලංකිරීජ ලංපිළිබඳද ලං

්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප   ලං154 ලංදයදාථාපද ලංර පයද ලංිගනණ පිපපිවදය ප ලං දා ලංපැදරී ලංතිව ලං ලංරධපජාජ ලං

 පර්  ්ෂ ලං  . ලංඑජ ලං ර්ාදය්ත ලංටු  ලංකිරීජ ලංාේබ්තධද ලං0118 ලංුලාල් ලංදර්ම  ලංාඳාප ලංවූ ලංජප ේ ලංදපර්ාපද ලං

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

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

ජද  ලං ට ්ව ලං දජ ලං දජජ ලංාභපනා ලංකිරීජට ලං ටයුතු ලං  ොාප ලංතා. ලං 

පළුලදජ ලං පඩුඩ  ලං - අජපායපාශ ලංාප ලං ාපපර්ා ේ්තතු ලං 

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

තු්තදජ ලං පඩුඩ  ලං - දයදාථාපපිා ලං ජොදජ ලංඅයුලාල් 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  -  පර් ාපධජ ලංිගනණජ ලංදපර්ාප 

ජදදජ ලං පඩුඩ  - යපජාය ලංාජපනේ 

ාාදජ ලං පඩුඩ  - ිග ශේම ලංිගනණජ ලංදපර්ාප 



ාාජදදජ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප ලං ාා ශ ධජ  ලං ජින්ත ලං ්රි ප පරී ලං අාශ  ්ත ලං පජණ්ෂ ලං  ජොද ලං

පරිපපකජ  ලං ාප ලං මූකය ලං ාේබ්තධ  ්තා ලං ිගනණ පිපපිවදය ප ේ ලං ාථදපධීජ්වද  ලං ්ය්ෂමප ලං  ලං කිරීජ ලං

ාඳාප ලංදැඩි ලංබකාක ලංිගනණ පිපපිවදය පට ලංාප ලංඔහු ේ ලං පර්   ලංජඩුඩක ට ලංකබපදි  ලංයුතු ලංබද ලංයජා  ලං

පිළි නජ ලං  ලං ිවබුණි. ලං ඒ ලං අනුද ලං 0115 ලං  ාාැේබර් ලං ජපා ආ ජ ලං  ලං ාථාපපිා ලං  යජ ලං කා ලං ිගනණජ ලං  ාේදප ලං

  ොමිම්ත ලං ාභපද ලං ිගසි්ත ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යපජාය ලං ිගනණජ ලං  ාේද ආ ලං ප්වකිරීේ, උාාථ ලං කිරීේ, ජපරුකිරීේ, 

 පර්  ලංජඩුඩක  ලං ාේද  ්ත ලංපාකිරීේ ලංාප ලංිගජ  ලංපපකජ  ලං ලංසිදු ලං ළ ලංයුතුද ලංිවබුණි. ලං ලංජාපිව  ලංිගනණජ ලං

පජා ලං 0118 ලං ජුලි ලං 17 ලං දිජ ලං 0118 ලං අා  ලං 19 ලං ායජ ලංජාපිව  ලංිගනණජ ලංපජා ලංජමි්ත ලංපපර්ලි ේ්තතු   ජ ලං

ාේජා ලං  ළ ලං අාය, අිවනරු ලං ජාජජපිපපිවදය ප ලං ිගසි්ත ලං 0118 ලං අ න ාථතු ලං 11 ලං දිජ ලං සිට ලං එජ ලං පජා ලං

බකප්වජ  ලං දජ ලං බද ලං නැාට් ලං පත්ර ආ ලං පක ලං  යජ ලං කා ලං නි  ාජ කි්ත ලං රසිේධ ලං  යජ ලං ක ජ. ලං ජාපිව  ලං

ිගනණජ ලංපජා ලං0118 ලංඅ න ාථතු ලං11 ලංදිජ ලංසිට ලං්රි ප්වජ  ලංවී ලංිවබුණ්ව, ලං2019 ඔ්ෂ ා බර් ලං15 ලංදිජ ලංදජ ලං

ිගට්ව ලං ශ්රී ලං කා ප ලං යපජාය ලං ිගනණජ ලං  ාේද ්ෂ ලං ාථාපපිා ලං කිරීජට ලං  ජොාැකි ලං වී ලංතා. ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ිගනණජ ලං

 ාේද ආ ලංාප ලංිගනණජ ලංපරී්ෂම  ලං ාේද ආ ලංදටිජප ලංාප  ්වද  ලංඅජපාය ලංජඩුඩක  ලංාුනජප නජ ලංිවීමජ ලං

ාා ලංශ්රී ලංකා ප ලංයපජාය ලංිගනණජ ලං ාේද  ලංජමි්ත ලංඅුත්ව ලං ාේද ්ෂ ලංපිිටු වීජට ලංඅනුජා ලං ය ලංිවබුණි. ලංටාා ලං

 ාේදපද්ත ලං  ා  ිට ලං නිකධපරී්ත ලං ජද ලං ඒකී  ලං  ාේදපදට ලං අ ලංද ශ මණ  ලං කිරීජ ලං ිගනණජ ලං  ාේදප ලං

  ොමිම්ත ලංාභපදට ලංපැදැරී ලංතා. ලං 

ිගනණජ ලං  ාේදප ලං   ොමිම්ත ලං ාභප   ලං බකාක,  පර්  ලං ාප ලං  ර්ාදය ලං පිළිබඳ ලං ිගිපිගධපජ ලං ාැකැාථවීජ ලං

ාඳාප ලංා, ජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක  ලංාා ලංශ්රී ලංකා ප ලංයපජාය ලංිගනණජ ලං ාේද  ලංපිිටු වීජ ලංාඳාප ලංා, ඒ ලංාප ලං

ාේබ්තධ ලං ා  ලංඊට ලං්නුමාින  ලං රුණු ලංාඳාපා ලංිගිපිගධපජ ලංාැකැාථවීජ ලංපිණිා ලං0118 ලංඅා  ලං19 ලංායජ ලං

ජාපිව  ලංිගනණජ ලංපජිව්ත ලංඅ ේ්ෂමප ලං ය ලංිවබුණි. ලංිනණුේ යණ ලංාප ලංිගනණජ ලංදි්විව  ිට ලං  ොටා්ෂ ලං

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

පරිාය   ජ ලංජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක  ලංාථාපපිා ලංකිරීජ ලංටාප ලංදැාන්ව ලං  . ලං ිගනණජ ලංපජා ලං 0118 ලං

අ න ාථතු ලං11 ලංදිජ ලංසිට ලං්රි ප්වජ  ලං ය ලංිවබුණ්ව, ජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක ආ ලං පර් භපය ්ත ලංටු  ලං

කිරිජට ලංඅායපදශය ලංු  ලංිගනණජ ලං පර්  ලංජඩුඩක ට ලංඅාපළ ලං ාේදප ලංදයදාථාපද ලං ේ ලංදජ ලංිගට්ව ලං ලංාථාපපිා ලං

 ය ලංනැනීජට ලං ජොාැකි ලංවී ලංතා. ලං ේ ලං ාේතුද ලංනිාප ලංිගනණජ ලං පර් භපය ්ත ලංටු  ලං ය ලංනැනීජට ලංඑ  ලං

බපධප පරී ලංවී ලංතිව ලංඅාය ලං පර්  ලංජඩුඩක ට ලංඋාාථවීේ ලංකබප ලංනැනීජට ලංපැදැිව ලංඅදාථාප ලංඅිටමි ලංවී ලංතා. ලං ලං

ිගනණජ ලං පර් භපය  ලංටු  ලංකිරිජ ලංසියුේ ලංඅධී්ෂමණ  ලංාප ලංිගජර්ශජ  ලංසිදුකිරීජට ලංාා ලංිගනණජ ලංිගම  ලං

පා  ලං පුළුල් ලංකිරීජට ලංාැකිදජ ලංපරිදි ලං අාශ ලං 63 ලං්ෂ ලං  ට ්ව ලං ිගනණජ ලංාප ලං ාාප   ලං  ාේදප ලං ාාිගධපජ  ලං

 යමි්ත ලං පර් පක ආ ලංාාිගධපජ ලංදුා  ලංපිළි  ක ලං ය ලංතා. ලං 

 

ජාපිව  ලං ිගනණජ ලං  පර් පක ආ ලං දැාන්ව ලං  පර් භපය  ලං ාැළකිල්කට ලං භපජාජ  ලං කිරීජ ලං  ජ්තජ ලං යපජාය ලං

අාශ  ලංුලහුණ ලං ාජ ලංරධපජ ලංනැටළු  ාොඳි්ත ලංඅද බ ධ ය ලංනැනීජ ලංාාිව  ලංකිරීජට ලංාැකි ලංදජ ලංපරිදි ලං

ජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක ලං  ලංුලල් ලංපිරීේ ලංයපශි ්ෂ ලං්රි පදට ලංජැාවීජට ලංඅ ේ්ෂමප ලං යමි. ලංිගනණජ ලංදපර්ාප ලං

 පර් ්ෂමජද ලංාප ලං ලකාපීවද ලං බාපාැරීජ ලංඋ ාාප ලං පර් පක ආ ලං්රි ප පරි්වද  ලංඅ්ඩුඩද ලංදර්ධජ  ලං

කිරීජට ලංාප ලංාජප ක චජ  ලංකිරීජට ලංජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක  ලංබැඳි ලංසිටි. ලංඅදාපජ ආ ජ ලං ලං්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප ද්ත ලංකබප ජ ලංිවබුණු ලංිගනණජ ලංාථදපධීජ්වද  ලං පර් පක ආ ලංලකාපීවාපද ආ ලංරධපජ ලංාපධ   ලං

 කා ලංටාප ලංපැාැදිලි ලං කා ලංාුනජප ලං නජ ලංතා. ලං 

ජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක ආ ලංයපජා පරි ට ලං ැපු  ලං පර්   ලංජඩුඩක  ලංාජඟ ලං ලංදැඩකිරීජට ලංකැීමජ ලංජප ලං

කැබුදප ලං ු  ලං  නෞයද ්ෂ ලං දජ ලං අාය ලං ඔු ්ත ේ ලං යපජා පරි ලං  පර් ්ෂමජද ලං ා්ව්වද  ්ත ලං ටු කිරීජට ලං

ඔු ්ත ේ ලං ැපවීජ ලං ාේබ්තධ  ්ත ලං ජජ ලං ඔු ්තට ලං ාථතුිවද්තා ලං  දමි. ලං යපජාය ලං ිනණුේ ලං පිළිබඳ ලං පය  ලං

ාභප   ලං ාප ලං  පොදු ලං  ලං දයපපපය ලං පිළිබඳ ලං  පය  ලං ාභප   ලං ාභපපිවතුජ්තකප ලං ාා ලං ාපජපකය  ්ත ලං  පොදු ලං

දි්වත ලං ආ ලං    ාජ ලං ාාප  ලං ිගනණජ ්ත ලං සිදු ළ දයක්ව ලං නණ පිප පරිදරු්ත න්ත ලං ාජ්තිගා ලං



් ාජ, ලං ශ්රී ලං කා ප ලං දයක්ව ලං නණ පිප පරි ලං ් ාජ , ිගනණිා ලං ් ාජ, ලං ජාපිව  ලං ිගනණජ ලං

 පර් පක ආ ලං  ලං පරිපපකජ ලං  ටයුතුදක ජ ාා   න  ලං කබපදු්ත ලං ිගනණජ ලං  ාේදප ලං   ොමිම්ත ලං ාභප   ලං

ාජපකය තුජ්තකපට ලං ාප ලං එිට ලං පර්   ලං ජඩුඩක ට්ව, ජාජපිපපිව ලං  ල් ේතුජප ලං ාප ලං ඔහු ේ ලං පර්   ලං

ජඩුඩක , ුලාල් ලං අජපායපාශ ආ ලං  ල් ේතුජප ලං ාප ලං  පර්   ලං ජඩුඩක , යපජාය ලං  ාේදප ලං   ොමිම්ත ලං

ාභපද, දැු ේ ලං ාප ලං  ාේද  ලං ාා්යප ලං   ොමිම්ත ලං ාභපද, ලං නිිවපිවදය ප ලං ාා ලං පරිපපකජ ලං  ටයුතුදක ජ ලං

ාාප  ලංවූ ලංඅ ජකු්ව ලංයජා ආ ලං් ාජ,  පර් පක ආ ලං ලං භෞිව  ලංාප ලංජපජද ලංාේප්ව ලංාාදර්ධජ ට ලංාප   ලං

වූ ලං ජාපාය්තාය ලං ාාදර්ධජ ලං  ලං ාජප ාජ ආ ලං ාා   ිනාපද ට ලං ාථතුිව ලංකිරීජටා ලං ජජ ලං  ජජ ලං අදාථාපද ලං

  ොාපනනිමි. ලං 

 පොදු ලං ජාජාජාපද ේ ලං ාප ලං පපර්ලි ේ්තතු   ලං අදශයාපද ්ත ලං උ ාාප ලං පදිවජ ලං ිගනණජ  ලං පිළිබඳද ලං

ාාිව  ලංවීජට ලංජජ ලංාැඩිද ලංඋජ්තදු ලං දමි. ලං 

 

 

 

 

ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්රමත්න 

විගණකාධිපති  

 

2019 ලංඔ්ෂ ා බර් ලං ලං ලං ලං ලං ලංදිජ. 

 





පටුන 

 පිටුව  පිටුව 

අපේ සංවිධානය 01 මහාමාර්ග 267 
නිත්යනුකූලවව ටටු ිරිමම  04 ආපදා කළමනාකරණය 275 

අපපේ සංවිධාන සටහන 12 ක්රීඩා ා කටතු   281 
කාර්ය මණ්ඩා ව පුහුණුව 17 කාන්ත්ා හා ළමා කටතු    287 

සුදුසුකම්වත් විගණකවරුන් පසේවපේ 
පයොදවා ගැනීම 

21 සංචාරක කටතු  293 

නාගිමක සංවරධනය 299 
පාර්ලිපම්න් වට සහායවීම 21 කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටතු  307 

විගණකාධිපති විසින් පනවනුක වබන 
අධිභාර 

23 නිවාස හා ටදිරරීම් කටතු  315 

පුවාහන 319 

විගණකාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරනුක 
වබන කාර්යසාධන හා පිමසර 
විගණනය 

25 සමාජ සවිබවගැන්වීම හා 
සුභසාධනය 

329 

විදයා, ත ත්ාෂණ ණ හා පර්පේ ණ 335 

විපශේ  විමර්ශන විගණනය හා මහජන 
නිපයෝජන පිළිබඳ කටතු   

49 සන්නිපේදනය 339 
උසස් අධයාපනය 345 

2018 වර් ය සඳහා මූවය ්රකාශන 65 විදුලිබව හා පුනර්ජනනීය බවශෂණතිය 351 

2018 වර් පේදී ්රසි්ධධ කළ විපශේ  
විගණන වාර්ත්ා 

73 ඛනිජපත්ල් සම්පත් සංවරධනය 357 

ග්රාමීය ය ආර්ක ක කටතු  365 

ෂණප ේත්ර අනුකව සාරාංශගත් කරන වද 
විගණන නිරීෂණ ණ 

109 නගර සැවැසුම් හා ජවසම්පාදනය 373 
වාර්මාර්ග හා ජවසම්පත් 379 

ඒකාබ්ධධ අරමුදව 111 කෘෂිකර්මය 383 

රාජය ආරෂණ ාව 129 සංස්කෘතික කටතු    389 

රාජය වයවසාය 137 බන්ධනාගාර, ත්රතිසංස්කරණ හා  
පුනරුත්ථාපනය 

393 

පළාත් පාවනය 147 

විප්ධශාධාර වයාපෘති 155 රජපේ පසේවය සඳහා විශ්රාම වැටුේ 
්රතිවාභ 

397 

බැංකු අංශය 161 

වැවිලි කර්මාන්ත්ය 183 පළාත් සභාවව ඒකාබ්ධධ මූවය 
්රකාශන 

403 

ටඩා ම් කටතු  191 
අධයාපනය 197 බස්නාහිර පළාත් සභාව 413 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳත්ා 205 මධයම පළාත් සභාව 415 

පිමසරය 211 දකුණු පළාත් සභාව 419 

විප්ධශ කටතු  215 උ රු පළාත් සභාව 421 

විප්ධශ පසේවා නිතුත්තිය 221 වයඹ පළාත් සභාව 425 

ධිවර හා ජවජ සම්පෂණ සංවර්ධනය 225 උ රු මැද පළාත් සභාව 427 
පසෞඛය හා පපෝ ණය 233 ඌව පළාත් සභාව 431 

ජවමාධයය 247 සබරගමුව පළාත් සභාව 435 
නීතිය, ත සාමය හා දෂණෂිණ සංවර්ධනය 253 නැපගනහිර පළාත් සභාව 441 
වරාය හා නාවික කටතු  259   
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අඳගේ ඉතිවහඹ  

එට රංහ ඹනුවන් වළදින්වුන ශ්රී 

රංහවේ ත්භන් විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ආයේබඹ බ්රිතහනය ුගව  

මුල් හර සීභහ තයේ ඈතට දිවේ. 1776  

ර්ව දී බ්රිතහනයඹන් විිනන් දිිනන තත්ඳත් 

ය ළනීවභන් ය 3 ට ඳසු එනේ, 1779 

ර්ව දී  ිනිනල් සමිත් නමින් 

ණහධිහරියවඹකු වහ 

විණහධිඳතියවඹකු  ිනටි ඵ ලිඹකිඹවිලි 

ලින් නහථ වේ. එතළන් ඳටන් ශ්රී රංහවේ 

උත්තරීතය විණන ආඹතනඹ ලවඹන් 

විණහධිඳතිරු 40 වදවනකු ඹටවත් 

සහධීන ආඹතනඹක් වර විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තු තණ්ඩ ක්රිඹහත්භ වේ.  

විගණන ම්ඵන්ධ අගේ අධිකහය 
ඵරඹ  

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 154 න 

යසථහවන් යහජාය තංලව  ආඹතනර 

ගිණුේ විණනඹ කිරීභට 

විණහධිඳතියඹහට තධිහය ඵරඹ මලි 

ලවඹන් රළබී තිබුණි. එඹ 2018 තවෝසතු 01 

දින ිනට 2018 තං 19 දයන ජාහති 

විණන ඳනවත් විධිවිධහනලින් ඩහ පුළුල් වී 

ඇත.  

භහවේ වොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් වවෝ 

ඊට ළඩි රතිලතඹක් යජාඹ වවෝ යහජාය 

ංසථහක් වවෝ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනක් 

විිනන් දයනු රඵන භහේ ඳනත ඹටවත් 

පිහිටුහ ඇති භහේද, ආයණඹ න ඳරිදි  

දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනඹ 

ඹටවත් ඵරඹ තදුයටත් ඳවත ඳරිදි  පුළුල් ය 

ඇත.  

„‟විණහධිඳතියඹහ විිනන් ආණ්ඩුවේ ිනඹලු 

වදඳහර්තවේන්තු, ජානහධිඳතියඹහවේ 

වල්ේයඹහවේ හර්ඹහරඹ, තග්රහභහතය 

හර්ඹහරඹ, තභහතය භණ්ඩරව  

තභහතයරුන්වේ හර්ඹහර, තධියණ වේහ 

වොමින් බහ , ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

බහ, 41 (ආ) යසථහවේ උඳවල්නව  

වන් වොමින් බහ, ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ 

ඳහර්ලිවේන්තු වොභහරිසයඹහ, 

ඳහර්ලිවේන්තු භව වල්ේයඹහ, ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන, යහජාය ංසථහ, ඹේ ලිඛිත 

නීතිඹක්  ඹටවත් යජාඹ වත ඳයනු රළඵ ඇති 

වශ යහඳහය, වනත් යහඳහය ව 2007 

තං 7 දයන භහේ ඳනත ඹටවත් ලිඹහඳදිංචී 

වී ඇති වවෝ ලිඹහඳදිංචී වී ඇති ඵට රනු 

රඵන ව සකීඹ වොටසලින් ිනඹඹට 

ඳනවක් වවෝ ඊට ළඩි රතිලතඹක් යජාඹ වවෝ 

යහජාය භහභක් වවෝ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹක් වවෝ විිනන් දයනු රඵන භහේද 

ඒහව  ගිණුේ ඇතුළු විණනඹ යනු 

රළබිඹ ුගත්වත්ඹ.” 

ඳවත වන් තණඳනත් භගින් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවන් විණහධිඳති වත ඳයහ 

ඇති ඵරඹ විහලනඹ කිරීභක් වවෝ රහයණඹ 

කිරීභක් වවෝ ය තිවේ.  

 යහජාය මරය පිළිඵ 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹබහයඹ 

නිලසචිත දළක්විභ වහද, ඒ වහ ේඵන්ධ 

වවෝ ඊට තනුංගි රුණු වහ 

විධිවිධහන ශන 2018 තං 19 දයන 

ජාහති විණන ඳනත 

 යහජාය ංසථහ වහ විණන විධිවිධහන 

ශන 1971 තං 38 දයන මුදල් ඳනවත්  

II වොට 

 ඳශහත් බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන 1987 තං 42 දයන ඳශහත් බහ 

ඳනවත් 23 න්තිඹ  

 භව නය බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන භව නය බහ ආඥහඳනවත් (252 

තධිහයඹ) 219  න්තිඹ 

 නය බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන නය බහ ආඥහඳනවත් (255 

තධිහයඹ) 181 න්තිඹ  
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 රවශීයඹ බහ වහ විණන විධිවිධහන 

රන 1987 තං 15 දයන රවශීයඹ බහ 

ඳනවත් 172 න්තිඹ  

 වොවිජාන ංර්ධන බහ වහ විණන 

විධිවිධහන රන 2000 තං 46 දයන 

වොවිජාන ංර්ධන බහ ඳනවත් 58 

න්තිඹ 

 ක්රිඩහ ංේ වහ විණන විධිවිධහන 

රන 1993 තං 47 දයන ක්රිඩහ ංේ 

ඳනවත් 9 න්තිඹ 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් තලයතහඹක් වර 

ේභත යන රද වභොනඹේ වවෝ නීතිඹකින් 

වන් යන ය වවෝ වනත් යහජාහරි 

යවන ඹහභට විණහධිඳතියඹහ තු 

ඵරතර ආණ්ඩුක්රභ යසථහවන්ද ඳයනු 

රළවේ. විණහධිඳතියඹහවේ ටුගතු වහ 

යහජාහරි ඉටුකිරීවේදී වහ ඳළරීවේදී ඔහුවේ 

යහජාහරිඹට වහඹවීභට සුදුසුේරත් 

විණරුන්වේ වේඹ රඵහළනිභට 

විණහධිඳතියඹහට ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවන් ඵරඹ දී ඇත. තද විණනඹට 

තදහශ න  තහක්ණ, ෘත්තීඹ වහ විදයහත්භ 

ළටළු නියහයණඹ ය ළනීභ වහ  

විවලේඥ වහඹ රඵහළනීභට  තලය 

විධිවිධහන රහ තිවේ.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 154(5) 

යසථහවන් විණහධිඳතියඹහ ඔහුවේ 

යහජාහරි ටුගතු ිනදුකිරීවේදී වහ ඳළරීවේදී 

ිනඹලු වඳොත්ඳත් වහ හර්තහ ඉවතින් වන් 

යන රද ආඹතනර වවෝ  යහජාය ආඹතනර 

ඵඩහ වහ වනත් වශඳරරට පිවිසීභට  

විණනඹන් ිනදුකිරීභ වහ තලය විඹ වළකි 

වතොයතුරු වහ රුණු ඳළවළදිලි කිරීේ 

රඵහළනීභට විධිවිධහන රහ ඇත.  

අඳගේ ගේහ ග්රහවකගඹ   

විණහධිඳතියඹහවේ විඹ ඳථඹ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවන්භ නිර්නනඹ යන 

තතය තදුයටත් එඹ  දවනන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංවලෝධනඹ භගින් භහේ ද 

ඇතුශත් යමින්  යහප්ත ත ය තිවේ.  

ර්තභහනව දී තඳවේ වේහරහභී ඳදනභ ඳවත 

වන් ඳරිදි වේ.  
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අභහත්හංල 51 

ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු 96 

දිසත්රික් ල ගමකම් කහර්ඹහරඹ  25 

ංසථහ 204 

යහජ් භහගම් ( ෙවන න ආණ්ඩුක්රභ සථහ ංගල ධනඹ භිනන් 

විගණකහධිඳතියඹහගේ විඹ ඳථඹට ඹටත් කය ඇති) 
141 

යහජ් ඵළංු    10 

සථහිතත් වහ අගනු ත් අයමුෙම  60 

විගේල අයමුෙම හඳිති  164 

අගනු ත් සහධීන  ආඹත්න  23 

ඳශහත් බහ  09 

ඳශහත් ඳහරන ආඹත්න  341 

ගගොවිජ්න ගේහ භධසථහන 561 

ක්රීඩහ ංගම්  64 

ඳශහත් බහර අභහත්හංල, ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු වහ විගලේ විඹෙම්  කක 253 

ඳශහත් බහ ප්රඥපේති ඹටගත් ිතිටටුන රෙ ආඹත්න 44 

එකතු  2046 

 

අඳගේ විඹ ඳථඹ  

 
2018 තං 19 දයන ජාහති විණන ඳනවත් I 

වොටවේ 3 න න්තිව  ිනට 5 න 

න්තිඹ දක්හ න්තිලින් 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් ිනදු යනු රඵන 

විණනර විඹ ඳථඹ වන් ය ඇත. ඒ 

තනු  

 විණධිඳතියඹහ විිනන්  

- ඒහඵශධ තයමුදර වත රළවඵන 

ිනඹළුභ ආදහඹේ ව ඒහඵශධ 

තයමුදවරන් න ිනඹළු විඹදේ 

විණනඹ යනු රළබිඹ ුගතුඹ. 

- විණනඹ යනු රඵන 

ආසථිතයඹන්හි ගිණුේර විඹඳළවළදේ 

යනු රළඵ ඇති ඵට වඳන්නුේ යනු 

රඵන මුදල්, ඒහ තදහශ යවන 

ඇත්තහ ව වවෝ තඹයවන ඇත්තහ වු 

වවෝ තඹය වන ඇත්තහ ව වේහ 

වවෝ හර්ඹ වහ නිතයනුකර 

රඵහවන ව තදහශ ය වන තිවේ 

ද ඹන්න පිළිඵ විභහ දළනත ුගතුඹ. 

- විඹදේ, ඒහ ඳහරනඹ යනු රඵන 

තධිහයඹට තනුකර න්වන් ද ඹන්න 

පිළිඵ තීයණඹ ශ ුගතු ඹ. ව  

- එක් එක් විණනව  දී, ආදහඹේ, 

විඹදේ, නුවදනු වහ ිනශධීන් පිළිඵ 

ඳරීක්හ යනු රළබිඹ ුගතුඹ.  

 විණහධිඳතියඹහ විිනන් ිනදු යන රද 

විණනඹ විඹ ඳථඹ විණනඹ යනු 

රඵන ආසථිතයඹන්හි ගිණුේ, මරයඹන්, 

මරය තත්ත්ඹ ව යහජාය මරයර ව 

වශඳශ විනක්ණ ශභනහයණ ඳරීක්හ 

කිරිභ ඇතුශත් න්වන්ඹ.  

 විණහධිඳතියඹහ වේ ඳනවත් 

විධිවිධහන ඉටු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් 

ඳහර්ලිවේන්තුට කි ුගතුඹ.  

 විණන ඳනවත් 3 න න්තිව  

විධිවිධහනරට ඹටත්, විණනඹ යනු 

රඵන ආසථිතයඹට තදහශ ඕනෆභ 

හයණඹක් පිළිඵ, එභ රුණු නහථ 

කිරිභට රභහණත් හක්ි  හිත 

භවජානතහ තතරින් ඹේ තවඹකු 

විණහධිඳතියඹහට ලිඛිත දළනුත් 

ය ඇත්නේ, එභ රුණු 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් ඳරීක්හ ශ 

වළකි තතය, ඒ පිළිඵ ඳහර්ලිවේන්තුට 

හර්තහ ශ ුගතුඹ.  

විණහධිඳති  විිනන් ඔහුවේ තභිභතඹ ඳරිදි 

විණන විඹ ඳථඹ තීයණඹ යනු රඵන 

තතය වේ ේඵන්ධවඹන් 2018 තං 19 
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දයන ජාහති විණන ඳනවත්  5 න 

න්තිඹ රහය ටුගතු යනු රළවේ. ඒ 

තනු  

 විණන ඳනවත් 29 න න්තිඹ 

ඹටවත් පිහිටන රද ජාහති විණන 

හර්ඹහරඹ විිනන් බහයනු රඵන 

විණන වහ, 1995 තං 15 දයන ශ්රී 

රංහ ගිණුේ වහ විණන රමිති ඳනත 

ඹටවත් පිහිටුන රද විණන රමිති 

මිටු විිනන් තීයණඹ යන රද ශ්රී 

රංහ විණන රමිතින් තදහශ විඹ ුගතුඹ.  

 හර්ඹහධන විණන, ඳහරිරි 

විණන, තහක්ණි විණන ව 

වනත් ඹේ විවලේ විණන වහ ශ්රී 

රංහ විණන රමිතිර කිිනභ විණන 

රමිතිඹක් නිලසචිත වන් ය 

වනොභළති තසථහ දී, එභ විණන 

ේඵන්ධවඹන් තදහශ විඹ ුගතු ඵට 

උත්තරීතය විණන ආඹතනඹන්වේ 

ජාහතයන්තය ංවිධහනඹ භගින් තීයණඹ 

යන රද උත්තරීතය විණන ආඹතන 

වහ න ජාහතයන්තය රමිතිර 

රතිඳහදන, වශීයඹ තලයතහරට රිරන 

ඳරිදි ව ංවලෝධන හිත තදහශ විඹ ුගතු 

න ඳරිදි විණන වේහ වොමින් 

බහ විිනන් ළට් ඳත්රව  ඳශ යනු 

රඵන නිඹභඹන් භගින් නිලසචිත දක්නු 

රළබිඹ වළකිඹ.  

 ඳහර්ලි වේන්තුවේ යජාව  ගිණුේ පිළිඵ 

හය බහ (COPA) ව වඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ හය බහ (COPE) 

විිනන් විණහධිඳති වත භඟ 

වඳන්නු රඵින.  

 අඳගේ සහධීනත්ඹ  

විණහධිඳතියඹහවේ සහධීනත්ඹ  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවන්භ පුළුල් ලවඹන් 

වති ය ඇත. දවනන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංවලෝධනඹ වහ 2018 තං 19 

දයන ජාහති  විණන ඳනත භගින් 

උත්තරීතය විණන ආඹතනඹ 

සහධීනත්ඹ භත ඳදනේ ව උත්තරීතය 

විණන ආඹතන පිළිඵ ජාහතයන්තය 

ංවිධහනව  මලි මරධර්භඹන් භ 

ළරපීභට වභඹ තදුයටත් විහලනඹ යනු 

රළවේ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 153  

යසථහ තනු,  

‘’විගණකහධිඳතියගඹක් ල න්ගන්ඹ. ඔහු 

සුදුසුකම්රත් විගණකයගඹු  විඹ යුතු 

අත්ය, ජ්නහධිඳතියඹහ විසින් සථහ 

බහගේ අනුභළතිඹට ඹටත් ඳත්කයනු රඵන 

අත්ය විගණකහධිඳතියඹහ ඹථහ ඳළළත්ගභන් 

සිටිනත්හක් ල සකීඹ ධුයඹ ෙයන්ගන්ඹ.’’  

තඹවඳත් වෞය තත්ත්ඹ වවෝ ආඵහධිත 

තත්ත්ඹ භත වවෝ ජානහධිඳතියඹහ 

ඳහර්ලිවේන්තු ඇභතීභත් ඹන තත්ත්ඹන්හීදී 

ඳභණක් ජානහධිඳතියඹහ විිනන් 

විණහධිඳතියඹහ ධුයවඹන් ඉත් යනු 

රඵින. ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 153 

යසථහවේ තදුයටත් දළක්වන ඳරිදි 

විණහධිඳතියඹහවේ ළටුඳ ඳහර්ලිවේන්තු 

විිනන් නිලසනඹ යන තතය, එවේ නිලසනඹ 

යන රද ළටුඳ ඒහඵශධ තයමුදරට ළඹ 

ඵයක් න තතය ඔහුවේ ධුය හරඹ තුශ එඹ 

තඩු වනොශ ුගතුඹ.  

විණහධිඳති කිිනදු තභහතයයවඹකුවේ වවෝ 

යජාව  නිරධහරිවඹකුවේ තධික්ණඹ ඹටතට 

වනොළවන්.  

නීත්හනුල ර ඉටු රීමභ 

නීත්හනුල ර ඉටුරීමම් වහ 

අලත්හඹ 

විණහධිඳතියඹහවේ ක්රිඹහහරීත්ඹ පිළිඵ 

සහධීනත්ඹ වේතහක් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භඟින් සුයක්ි ත ය තිබුණද, 

විණහධිඳතියඹහවේ මරය වහ ඳරිඳහරන 

සහධීනත්ඹ ඳත්නහ යසථහ වහ නීතිභඹ 

විධිවිධහන භත විධහඹඹ විිනන් සීභහ කිරීේ 

ිනදුය තිබුණි. නමුත් 2018 තවෝසතු 01 දින 

ිනට 2018 තං 19 දයන ජාහති විණන 

ඳනවත් විධිවිධහනලින් එභ සීභහකිරිේ ඇහිරී 
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ඇත. විණහධිඳතියඹහ කිිනදු 

පුශරවඹකුවේ වහ ආඹතනඹ ිනඹලු 

ඵළදීේලින් නිදවස විඹ ුගතු තතය 

තත්තවනෝභති ඳළිළනීේලින් වතොයවිඹ 

ුගතු නිහ මරය වහ මිනිස ඵරඹ ඹන 

වදර්වඹන් දළක්වන ඔහුවේ ේඳත් වහ 

විණහධිඳතියඹහ විධහඹව  යදහඳළළත්භ 

ඳහර්ලිවේන්තු වනුවන් ිනදුයන රද 

විණනව  සහධීනත්ඹ ළඵවින්භ වහනිඹට 

රක්න ඵ පිළිනී. මරය ඳරිඳහරන 

සහධීනත්ඹ ඇතුළු විණහධිඳතියඹහවේ 

සහධීනත්ඹ තවවුරු කිරීභ වහ නීතිභඹ 

විධිවිධහන භඟින් ළඩි ආයක්හක් 

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් ළරිනඹ ුගතු වේ. 

භහවරෝචිත ර්ඹ දක්හ 

විණහධිඳතියඹහ ඔහුවේ විඹදේ වහ භවහ 

බහණ්ඩහහයව  වවඹෝඹ තුශ ඹළපීභ ිනදු ව 

තතය වදඳහර්තවේන්තුට ේඳත් වන්කිරීභ 

වදඳහර්තවේන්තු මුහුණ දුන් තදහ නභට 

ළරවඳන ඳරිදි ිනදු වී වනොතිබුණි. තවනකුත් 

උස වඳොදු යහජාය භණ්ඩීයඹ යටල්ර ඳරිදි 

ශ්රී රංහවේ විණහධිඳති වහ ව තඹළඹ,  

යසථහදහඹ ේඳහද මිටුක් විිනන් 

ිනුගේ ඳරීක්ණඹට ඹටත් තනුභත ය වවෝ 

ඔහුවේ තඹළඹ පිළිඵ විධහඹ ඳහරනවඹන් 

ඵළවළයන ඳරිදි 2018 තං 19 දයන ජාහති 

විණන ඳනවතන් විධිවිධහන රහ තීබීභ 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරීවේ සහධිනත්ඹ තවවුරු ය ඇත.   

විණහධිඳතියඹහවේ වහ ඔහුවේ හර්ඹ 

භණ්ඩරව  ඳරිඳහරන සහධීනත්ඹ සුයක්ි ත 

කිරීභ, හර්ඹ භණ්ඩරව  උස කිරීේ, භහරු 

කිරීේ, විනඹ ක්රිඹහභහර්, ළටුප්ත  ව හර්ඹ 

භණ්ඩරව  වනත් ඳරිඳහරන ටුගතු 

ේඵන්ධවඹන් ව ඳරිඳහරනභඹ රුණු පිළිඵ 

ඳහරනඹ ජාහති විණන වේහ වොමින් 

බහ විිනන් ිනදු යනු ඇත.  

තද, ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඳරිදි 

විණහධිඳති “යහජාය නිරධහරීන් පිළිඵ 

විවලේි ත රළිනසතුට” ඇතුශත් ය 

වනොතිබුණු තතය, ආඹතන ංග්රවව  විසතය 

ය ඇති ඳරිදි යජාව  ිනඹලුභ ඳරිඳහරන 

වයගුරහින විණහධිඳතිට වහ ඔහුවේ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹට තදහශවේ.වභඹ තදුයටත් 

විණහධිඳතිවේ ඳරිඳහරන සහධීන්ත්ඹ 

සීභහ කිරීභක් වේ. ඔහුවේ යහජාහරී පිළිඵ 

වභභ ඳරිඳහරනභඹ ඳහරන තඩුඳහඩු විණන 

ටුගතුරට ළරළකිඹ ුගතු වර තහිය කිරිේ 

ශ තසථහ වඵොවවොභඹක් විඹ.  
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එක්ත් ජාහතින්වේ උත්තරීතය විණන 

ආඹතනඹන් පිළිඵද ජාහතයන්තය ංවිධහනඹ  

(INTOSAI) 1977 දි තනුභත ශ  “ීයභහ 

රහලනඹ” භගින් ශිල්ඳ ක්රභ වහ ෘත්තීභඹ 

ලවඹන් යහජාය විණනව  සහධීනත්ඹ 

පිළිඵද මුරධර්භ වවයහි තධහනඹ වඹොමු  

ය  ඇත. ය 30 ට ඳසු උත්තරිතය 

විණන ආඹතන පිළිඵද ජාහතයන්තය 

ංවිධහනව   XIX  ේවේරනව දි (2007 

භළක්ිනවෝ) “භළක්ිනවෝ රහලනඹ” භගින් 

යහජාය තංලව  භනහ විණනඹක් වහ 

උත්තරීතය විණන ආඹතනඹන්වේ 

සහධීනතහඹ  පිළිඵද සථිය ලවඹන් න 

ඳවත දවන් ඳරිදි රධහන තතයලය තලයතහ 

8 ක් වඳුනහවන ඇත. 

 

1 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

වඹෝය ව ද පරදහී  ව ද ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහනුකර   යසථහපිත   ෛනති 

හර්ඹ යහමුක් ව එභ හර්ඹ යහමු තුශ 

තත්ත්හහයවඹන් ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

විධිවිධහන ඳළතීභ. 

 

උත්තරීතය විණන ආඹතන තු 

සහධීනත්ව  රභහණඹ විසතය විදවහ 

දළක්වන නීති ේඳහදනඹ කිරීභ තලය වේ.  

 

2 ප්රතිඳත්තිඹ   

උත්තරීතය විණන ආඹතනර රධහනීන් ව 

(විදයහඹතනි ආඹතනර) හභහජිඹන් 

සකීඹ යහජාහරී හභහනය ලවඹන් ඉටු 

කිරීවේදී ඔවුන්වේ ධයව  ආයක්හ ව 

ෛනති ඳරියව  සහධීනත්ඹ  

 

ඳවත වන් තත්ත්ඹන්ට ඹටත්න 

උත්තරීතය විණන ආඹතනර රධහනීන්වේ 

ව විදයහඹතනි ආඹතනර හභහජිඹන් 

වේ ඳත්වීේ, නළත ඳත්වීේ, වේහ නිුගක්තිඹ, 

වේවඹන් ඉත් කිරීභ ව විශ්රහභ ළන්වීභ 

පිළිඵ වොන්වශින තදහශ නීති ේඳහදනඹ 

භගින් විවලේවඹන් දළක්විඹ ුගතුඹ.  

 යසථහදහඹවඹන් වති වවයන 

ක්රිඹහලිඹක් භගින් සහධීනත්ඹ තවවුරු 

වවයන ඳත්කිරීේ, නළත ඳත් කිරීේ වවෝ 

වේවඹන් ඉත් කිරීේ (උත්තරීතය 

විණන ආඹතනර සහධීනත්ඹ වහ 

ේඵන්ධ ISSAI II භහර්වෝඳවශල ව 

ඹවඳත් ඳරිනඹන්)  

 

 සකීඹ නිවඹෝ (Mandate) විවයෝධ භත 

ඉදිරිඳත්වීවේ බිඹකින් වතොය ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට ඉඩ රළවඵන ඳරිදි රභහණත් තයේ 

දීර්ක ව නිලසචිත හර සීභහක් හිත 

යනු රඵන ඳත්වීේ ; ව  

 

 සකීඹ යහජාහරී නිිනඹහහයවඹන් 

හභහනය ඳරිදි ඉටු කිරීවේදී තතීතව දී 

ර්තභහනව දී ිනදුයන රද ය වවෝ 

හර්ඹඹක් වවේතු වොට වන ිනදු යනු 

රඵන ඳළමිණිල්රදී නිර්මුක්ත වීභ. 

(Immune) 

 

3 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

උත්තරීතය විණන ආඹතනර හර්ඹ 

ඉටුකිරීවේදී රභහණත් තයේ පුළුල් ව 

නිවඹෝඹක් (Mandate) ව පර්ණ තභිභතඹ  

 

ඳවත වන් හර්ඹඹන් විණනඹ කිරීවේ 

ඵරඹ, උත්තරීතය විණන ආඹතනරට 

ඳළරිඹ ුගතුඹ.  

 

 යහජාය මුදල්, ේඳත් වවෝ ත්ේ රඵහත් 

තඹකු වවෝ රතිරහභිඹකු විිනන් ඒහ 

රවඹෝජානඹට ළනීභ පිළිඵ එහි 

ෛනති සබහඹ වනොතහ විණනඹ 

කිරීභ.  

 යජාඹට වවෝ යජාව  ආඹතනරට 

රළබිඹුගතු ආදහඹේ එතු කිරීභ. 

 යජාව  වවෝ යජාව  ආඹතනර ගිණුේ 

පිළිඵ නීතයහනුකරබහඹ ව 

නිඹභහනුකරතහ



 
 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 7 

 

 

අ
ඳ
ග
ේ
 
ංවි
ධ
හන
ඹ
  

 මරය ශභනහයණව  ව හර්තහ 

කිරීවේ ගුණහත්භබහඹ ; ව 

 යජාව  වවෝ යහජාය ආඹතනර වභවවුගේ 

ටුගතු පිළිඵ තයපිරිභළසභ, 

හර්ඹක්භතහ ව පරදහී බහඹ. 

නීති භඟින් එවේ යන වර නිලසචිත 

ලවඹන් නිඹභ ය ඇති තසථහරදී විනහ, 

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් යජාව  

වවෝ යජාව  ආඹතනර රතිඳත්තිඹ විණනඹ 

වනොශ ුගතු නමුත් ඔවුන්වේ විණනඹ, 

රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ කිරීවේ හර්ඹඹට 

ඳභණක් සීභහ ශ ුගතුඹ.  

 

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් එභ 

ආඹතනරට තදහර න තුගරින් 

යසථහදහඹඹ ඳනන නීතිරට රු 

ශුගතු තතය, ඳවත වන් රුණු 

ේඵන්ධවඹන් යසථහදහඹඹ වවෝ 

විධහඹඹ ිනදුයන විධහනලින් වවෝ 

භළදිවත්වීේලින් එකී විණන ආඹතන 

නිදවස න්වන්ඹ;  

 

 විණන ළටළු වතෝයහළනීභ ; 

 ඔවුන්වේ විණන ළරසුේ කිරීභ, 

ළඩටවන් තකිරීභ, ඳළළත්වීභ, හර්තහ 

කිරීභ ව ඳසු විඳයේ ටුගතු කිරීභ ; 

 සකීඹ හර්ඹහරඹ ංවිධහනඹ කිරීභ ව 

ශභනහයණඹ ; 

 තනුභත කිරීේ ක්රිඹහත්භ කිරීභ සකීඹ 

නිවඹෝව  (Mandate) වොටක් න 

තසථහරදී සකීඹ තීයණ ඵරහත්භ 

කිරීභ ; 

    

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් තභන් 

විණනඹ යනු රඵන ංවිධහනර 

ශභනහහරීත්ඹ තුශ කිිනදු ආහයව  

භළදිවත්වීභක් වවෝ භළදිවත් න ඵ වඳනී ඹන 

තුගරින් ක්රිඹහකිරීභක් වවෝ වනොශ ුගතුඹ.  
 
උත්තරීතය විණන ආඹතන, සකීඹ 

විණිත ආඹතන භඟ ඩහ මීඳ ේඵන්ධතහ 

ඇති ය වනොන්නහ ඵට වති විඹ ුගතුඹ. 

ඒ තනු ඔවුන් තයමුණුරට තනුකර ටුගතු 

යමින් ිනටින ඵ විදවහ දළක්විඹ ුගතුඹ.  
 
සකීඹ කීේ ඉටු කිරීවේදී උත්තරීතය 

විණන ආඹතනරට පර්ණ තභිභතඹ තනු 

ක්රිඹහ ශවළකි විඹ ුගතුඹ. ඔවුන් යහජාය තයමුදල් 

බහවිතඹ ව ශභනහයණඹ ළඩිදිුගණු 

කිරීභට වවවවන යහජාය වවෝ යහජාය ආඹතන 

භඟ වවඹෝවඹන් ක්රිඹහ ශ ුගතුඹ.  
 
උත්තරීතය විණන ආඹතන පිළිඵ 

ජාහතයන්තය ංවිධහනව  ද ජාහතයන්තය 

ණහධිහරී ේවේරනව  ද තවනකුත් 

පිළිත් රමිති නිඹභ යන ආඹතනරද නිර 

වල්න ඳදනේ යත් වඹෝය ව ළඩ ව 

විණන රමිතීන් ද ආනහය ධර්භ ංග්රවඹක් ද 

උත්තරීතය විණන ආඹතන විිනන් බහවිත ශ 

ුගතුඹ.  
 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහවන් රඥප්ත තිලින් වවෝ 

නීති ේඳහදනඹ භඟින් නිඹභ ය ඇති රහය 

හර්ි  හර්ඹහධන හර්තහක් උත්තරීතය 

විණන ආඹතන විිනන් යසථහදහඹඹට 

ව තවනකුත් යහජාය ආඹතනරට ඉදිරිඳත් 

ශ ුගතුඹ. එභ ආඹතන විිනන් එකී හර්තහ 

භවජානඹහ වත දළන ළනීභට ළරළසවිඹ 

ුගතුඹ.  
 

4 ප්රතිඳත්තිඹ   

සීභහකින් වතොය වතොයතුරු රඵහ තවළකි 

වීභ 

උත්තරීතය විණන ආඹතනඹ තු 

යසථහපිත කීේ නිිනඹහහය ඉටුකිරීභ 

වහ තලය ිනඹලු වල්න ව වතොයතුරු 

රට වේරහට, ළයදීභකින් වතොය, 
ෘජුභ ව නිදවවේ රඵහ ළනීභට රභහණත් 

ඵරතර එභ ආඹතන තු විඹ ුගතුඹ.  
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5 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

සකීඹ ළඩ පිළිඵ හර්තහ කිරීභට ඇති 

තිනතිඹ ව ඵළඳීභ  

 

සකීඹ විණන හර්ඹව  රතිපර හර්තහ 

කිරීභ ේඵන්ධවඹන් උත්තරීතය විණන 

ආඹතනරට සීභහ කිරීේ වනොශ ුගතුඹ. 

සකීඹ විණන හර්ඹ රතිපර ඹටත් 

පිරිවිනන් ර්ඹට එක් යක්ත් හර්තහ 

කිරීභට ඔවුන්ට නීතිවඹන් නිඹභ ශ ුගතුඹ.  

 

6 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

විණන හර්තහර තන්තර්තඹ ව හර 

නිඹභඹ තීයණඹ කිරීවේ නිදව ව ඒහ 

රහලඹට ඳත්වොට වඵදහ වළරීභ  

 

 සකීඹ විණන හර්තහර තන්තර්තඹ 

තීයණඹ කිරීවේ නිදව උත්තරීතය 

විණන ආඹතනරට තිවේ.  
 විණනඹ යනු රඵන ආඹතනව  තදවස 

වඹෝය ඳරිදි ළරකිල්රට නිමින් 

සකීඹ විණන හර්තහර නිරීක්ණ ව 

නිර්වශල ඇතුශත් කිරීවේ නිදව 

උත්තරීතය විණන ආඹතන තු වේ.  
 විණන හර්තහර වන් විඹ ුගතු තභ 

තලයතහ නිලසචිත දළක්වීභත් වඹෝය 

තසථහරදී විධිභත් විණන භතඹට 

වවෝ වති කිරීභට නිලසචිත රුණු 

දළක්වීභක් නීති භගින් ශ ුගතුඹ.  
 හර්තහ කිරීභට තලය රුණු නිලසචිත 

ලවඹන් නීතිවඹන් නිඹභ ය ඇති 

තසථහරදී වළය සකීඹ විණන 

හර්තහර හර නිඹභඹ තීයණඹ කිරීවේ 

නිදව උත්තරීතය විණන ආඹතන තු 

වේ.  
 භසතඹක් ලවඹන් යසථහදහඹඹ, 

එහි වොමින් බහක්, වවෝ යජාඹ විිනන් 
විභර්ලනඹක් නළතවවොත් විණනඹක් 

වහ විවලේ ඉල්ීයේ ශ විට උත්තරීතය 

විණන ආඹතනරට ඒහ ඉටු ශ 

වළකිඹ.  
 උත්තරීතය විණන ආඹතනර හර්තහ 

නීතිවඹන් නිඹභ වී ඇති ඳරිදි තදහශ 

ඵරධහරීන්ට විධිභත් ඉදිරිඳත් කිරීවභන් 

වවෝ බහයදීවභන් ඳසු ඒහ රහලඹට 

ඳත්වොට වඵදහ වළරිඹ ුගතුඹ.  
7 ප්රතිඳත්තිඹ   

 

උත්තරීතය විණන ආඹතනව  නිර්වශල 

පිළිඵ පරදහී  ඳසුවිඳයේ ඹහන්ත්රණ ඳළතීභ 

 

 උත්තරීතය විණන ආඹතන සකීඹ 

හර්තහර වන් නිලසචිත නිර්වශල 

භහවරෝනනඹ වොට ඳසු විඳයේ ටුගතු 

යමින් විවලෝධන පිඹයල් ළනීභ 

වහ තදහශ න ඳරිදි යසථහදහඹඹ 

වත වවෝ එහි වොමින් බහක් වත 

වවෝ විණනඹ යනු රළබ ආඹතනව  

ඳහර භණ්ඩරඹ වත ඉදිරිඳත් යින.  

 උත්තරීතය විණන ආඹතනර වභන්භ 

තදහශ න ඳරිදි යසථහදහඹඹ, එහි 

වොමින් බහක් වවෝ විණනඹ යනු 

රළබ ආඹතනව  ඳහර භණ්ඩරඹ ඹන 

වේහව  නිරීක්ණ ව නිර්වශල 

නිිනඹහහය ක්රිඹහත්භ යන ඵ 

තවවුරු ය ළනීභට එභ විණන 

ආඹතනරට සකීඹ ව තබයන්තය ඳසු 

විඳයේ ක්රභඹක් ඳතී.  
 ඳසු විඳයේ ටුගතු ව තනුභත කිරීේ 

වහ සකීඹභ ව යසථහපිත ඵරතර 

උත්තරීතය විණන ආඹතන තු තිබිඹ 

දී ඳහ එකී විණන ආඹතන සකීඹ ඳසු 

විඳයේ හර්තහ තදහශ න ඳරිදි 

යසථහදහඹඹ වත වවෝ එහි 

වොමින් බහක් වත වවෝ විණනඹ 

යනු රළබ ආඹතනව  ඳහර භණ්ඩරඹ 

වත, රහ ඵරහ තලය පිඹය ළනීභ 
වහ ඉදිරිඳත් යින.  

  

  



 
 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 9 

 

 

අ
ඳ
ග
ේ
 
ං
ධ
හන
ඹ
  

8 ප්රතිඳත්තිඹ    

මරය ව ශභනහයණ   ඳරිඳහරන 

සහඹත්තතහ ව වඹෝය භහන, වබෞති 
ව මරය ේඳත් ඳළතීභ 
  

 උත්තරීතය විණන ආඹතනරට 

තලයයන ව හධහයණ භහන, 
වබෞති ව මරය ේඳත් තිබිඹ ුගතුඹ. 

වභභ ේඳත් රඵහ ළනීභ ඳහරනඹ කිරීභට 

වවෝ වභවවඹවීභට විධහඹඹ ඉදිරිඳත් 

වනොවිඹ ුගතුඹ. උත්තරීතය විණන 

ආඹතන සකීඹ තඹ ළඹ ඔවුන් විිනන්භ 

ශභනහයණඹ යවන සුදුසු ඳරිදි 

වන් ය නිති.  
 යසථහදහඹඹ වවෝ එහි එක් වොමින් 

බහක් උත්තරීතය විණන 

ආඹතනරට සකීඹ නිවඹෝඹ 

(Mandate) පුයහීයභට තලය යන නිින 

ේඳත් ඉඳුයහභ රඵහවදන ඵට වති 

වීවේ කීභ දළරිඹ ුගතුඹ.  
 උත්තරීතය විණන ආඹතනරට ඳඹහ 

ඇති ේඳත් ඔවුන්වේ නිවඹෝඹ 

(Mandate) පුයහීයභට පිඹය ළනීභට 

තයේ රභහණත් වනොවේ නේ ඒ 

ේඵන්ධවඹන් වළින්භ 

යසථහදහඹඹට තභිඹහනනහ කිරීවේ 

තිනතිඹ එකී විණන ආඹතන තුවේ. 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ වන් න්වන් 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

වනො, විණහධිඳතියඹහ ඵළවින් වනත් 

යටර වභන්භ වනභභ විණන ඳනතක්  

භගින් විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හර්ඹ භණ්ඩරව  ටුගතු ව තධිහයඹ 

විසතය කිරීභට තලය වේ. එභ තලයතහඹ 
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දයන ජාහති විණන ඳනත භගින් රළබී ඇත.  
 

 

ෙවනන ආණ්ඩුක්රභ සථහ 
ංගල ධනඹ ඹටගත් 153 වහ 154 
සථහන්ට සිදුකශ ංගල ධන 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් මුහුණ දුන් 
ඳරිඳහරන වහ  මුරය  සහධීනත්ව  තඩුඳහඩු 
භඟ වළරීභ වහ ඳවත වන් ංවලෝධනඹන් 
දවනන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනඹ 
භගින් ිනදු ය ඇත. යහජාය විණනඹ 
නවීයණඹ යමින් තදුයටත් 
රතිංසයණඹන් විණන ඳනත් 
වටුේඳවතහි  ඇතුශත් ය ඇත. 

 විණහධිඳතියඹහ සුදුසුේරත් 
විණයවඹකු විඹ ුගතු තතය, 
ජානහධිඳතියඹහ විිනන් යසථහ බහවේ 
තනුභතඹට ඹටත් ඳත්යනු රඵන්වන්ඹ. 
විණහධිඳතියඹහ ඹථහ ඳළත්වභන් 
ිනටිනතහක් සකීඹ ධයඹ දයන්වන්ඹ. 

 විණහධිඳතියඹහ බහඳතිත්ඹ දයන 

විණන වේහ වොමින් බහක් පිහිනු 

රළවේ. නිවඹෝජාය විණහධිඳති වවෝ 

නිවඹෝජාය විණහධිඳතියඹහවේ 

වශ්රේණිඹට ඉවළින් ව ධුයඹක් උසුරන රද 

විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ  

විශ්රහභරත් නිරධයඹන් වදවදවනකු,  ශ්රී 

රංහවේ වශ්රේසධහධියණව , 

තභිඹහනනහධියණව  වවෝ 

භවහධියණව  විශ්රහභරත් 

විනිලසනඹහයයවඹකු ව   ශ්රී රංහ 

ඳරිඳහරන වේව  විශ්රහභරත් I න 

ඳන්තිව  නිරධයවඹකු තවනකුත් 

හභහජිඹන් නු ඇත. යසථහදහඹ 

බහවේ නිර්වශලඹන්ට ඹටත් ර් 03  

සථීය  හරඳරිච්වේදඹට වොමින් 

බහවේ හභහජිඹන් ජානහධිඳතියඹහ 

විිනන් ඳත්යින.  

 ශ්රී රංහ යහජාය විණන වේඹට තඹත් 

භහජිඹන්වේ ඵහළනීේ, උසකිරීේ, 

භහරුකිරීේ, විනඹ ඳහරනඹ ව වේවඹන් 

ඳවකිරීවේ ඵරඹ වොමින් බහ වත 

ඳළළරීවභන් විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ඳරිඳහරන 

සහධිනත්ඹ ආයක්හ ය ළනිභට 

ටුගතු කිරිභ
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 යජාඹ විිනන්  යහජාය භහභක් විිනන් වවෝ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් විිනන් භහේ 

ඳනත ඹටවත් ලිඹහඳදිංචි භහභ 

වොටස රහේධනවඹන් ිනඹඹට 50 ට 

ළඩි හිමිභක් ඇති යහජාය භහේ  

ිනඹල්වල් විණනඹ 

විණහධිඳතියඹහවේ විඹඹ ඳථඹ 

ඹටතට ළවන්.. 

 විණහධිඳතියඹහවේ සහධීනත්ඹ 

ආයක්හ ය ළනිභට „‟යහජාය 

නිරධහරිඹහ‟‟  ඹන නිර්නනවඹන් ඉත් 

යින.  

 විධහඹවේ කිිනදු භළදිවත්වීභකින් වතොය 

විණහධිඳතියඹහවේ ටුගතු ිනදුකිරීභට 

රභහණත් තයමුදල් ඳඹන ඵට වති 

ය ළනීභට විණන වේහ වොමින් 

බහ විිනන් පිළිවඹශ යන ජාහති 

විණන ආඹතනව  හර්ි  තඹළඹ 

ඇසතවේන්තු ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් 

නිලසනඹ කිරීභ  

2018 අංක 19 ෙයන ජ්හතික 
විගණන ඳනත්  

විණන වේහ වොමින් බහවේ ඵරතර, 

හර්ඹ වහ ර්තය පිළිඵ විධිවිධහන 

ළරළසවීභ වහද, ජාහති විණන හර්ඹහරඹ 

ව ශ්රී රංහ යහජාය විණන වේඹ පිහිටුවීභ 

වහ ද, යහජාය මරය පිළිඵ 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹබහයඹ නිලසචිත 

දළක්වීභ වහද, ඒ වහ ේඵන්ධ වවෝ ඊට 

ආනුංගි රුණු වහ විධිවිධහන 2018 

තං 19 දයන ජාහති විණන ඳනතින් රහ 

ඇත. 

ජාහති විණන ඳනවත් වන්  රධහන 

රක්ණ ඳවත ඳරිදි වේ.  

 ගිණුේ, මුරය, මුරය තත්ත්ඹ, යහජාය 

තයමුදල්ර මුරය ඳහරනඹ, විණන 

ආඹතනර වශඳර ඳරීක්හ ව 

හර්ඹහධන විණනඹක්, ඳහරිරි 

විණනඹක්, තහක්ණි විණනඹක් ව 

වනත් විවලේ විණනඹන් ිනදුකිරීභට 

විණහධිඳතියඹහට වළකින ඳරිදි 

විඹඳථඹ පුළුල් ය තිබීභ.  

 විණනඹ යනු රඵන ආසථිතයඹට 

තදහශ ඕනෆභ හර්ණඹක් පිළිඵ, එභ 

රුණ නහථ කිරිභට රභහණත් හක්ි  

හිත භවජානඹහ තතරින් ඹේ තවඹකු 

විණහධිඳතියඹහට ලිඛිත දළනුත් ය 

ඇත්නේ, එභ රුණු විණහධිඳතියඹහ 

විිනන් ඳරීක්හ ශ වළකි තතය, ඒ පිළිඵ 

ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ ශ ුගතුඹ. 

 1995 තං 15 දයන ශ්රී රංහ ගිණුේයණ 

වහ විණන රමිති  ඳනත ඹටවත් පිහිටුන 

රද විණන රමිති මිටු විිනන් තීයණඹ 

යන රද  ශ්රී රංහ විණන රමිති ජාහති 

විණන හර්ඹහරඹ විිනන් ඵහයනු රඵන 

තතය  එඹ ිනඹලු විණනඹන්ට තදහශ වේ.  

 හර්ඹහධන විණනඹ, ඳහරිරි 

විණනඹ, තහක්ණි විණනඹ ව 

වනත් ඹේ විවලේ විණන වහ ශ්රී 

රංහ විණන රමිතිර කිිනදු විණන 

රමිතිඹක් නිලසචිත වන් ය වනොභළති 

තසථහදී, උත්තරීතය විණන ආඹතන 

වහ න ජාහතයන්තය රමිතිර 

රතිඳහදන, වශීයඹ තලයතහඹට රිරන 

ඳරිදි ව  ංවලෝධන හිත තදහශ විඹ ුගතු 

ඳරිදි විණන වේහ වොමින් බහ 

විිනන් ළට් ඳතුව  ඳර යනු රඵන 

නිඹභඹන් භගින් නිලසචිත දක්නු රළබිඹ 

ුගතුඹ.   

 යහජාය ංසථහ යහජාය භහේ වළය ඹේ 

විණනඹ යනු රඵන ආසථිතයඹක් 

විිනන් ඉදිරිඳත් යන රද ඹේ මරය 

රහලඹක් වවෝ ඹේ ගිණුභක් 

ේඵන්ධවඹන්, විණහධිඳතියඹහ 

විිනන්, විණනඹ යනු රඵන 

ආසථිතයඹට එක් එක් මරය ර්ඹ 

තන්වීවභන් ඳසු  භහ ඳවක් තුශදී 

ේපිණ්ඩන හර්තහක් නිකුත් ශ ුගතු 

වීභ.  
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 යහජාය ංසථහක් න වවෝ යජාඹ විිනන් 

වවෝ යහජාය ංසථහක් විිනන් 

වොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් වවෝ ඊට 

ළඩි රතිලතඹක් දයනු රඵන භහභ 

තනුභත හර්ි  මරය රහලන 

ව  වනත් තදහශ වල්න වහ වතොයතුරු 

විණහධිඳතියඹහ වත රළබී භහ 

තුනක් ඇතුශත, ිනඹ හර්ි  හර්තහවේ 

ඳශකිරිභ වහ විණහධිඳතියඹහ විිනන් 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් ශ ුගතුවීභ.  

 තදහශ විණනඹ යනු රඵන ආසථිතයඹ 

ඳයහ ඇති තභහතයයඹහට ව මුදල් විඹ 

ඳයහ ඇති තභතයයඹහට පිටඳත් හිත 

එක් එක් මුදල් ර්ඹ තන්වීවභන් භහ 

ඳවක් ඇතුශත එක් එක් විණනඹ යනු 

රඵන ආසථිතයඹන්හි ඳහර භණ්ඩරඹට 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් හර්ි  

විසතයහත්භ ශභනහයණ විණන 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් ශ ුගතුවීභ. 

 යජාව  මුරය රහලන යජාව  එක් එක් 

මුදල් ර්ඹ තන් වී භහ තුනක් 

ඉකුත්වීභට වඳය බහණ්ඩහහය 

වල්ේයඹහ විිනන් විණහධිඳතියඹහ 

වත ඉදිරිඳත් ශ ුගතු වීභ.  

 විණනඹ යනු රඵන  යහජාය ංසථහ  ව 

යසථහපිත තයමුදල් වවෝ භණ්ඩර, ඹමි 

ලිඛිත නීතිඹක් භගින් වවෝ ඒ ඹටවත් යජාඹ 

වත ඳයනු රළඵ ඇති වවශ යහඳහය 

වවෝ වනත් යහඳහය ව 2007 තං 7 

දයන භහේ ඳනත ඹටවත් ලිඹහඳදිංචි වී 

ඇති ඵට රනු රඵන සකීඹ 

වොටසලින් ිනඹඹට ඳනවක් වවෝ ඊට 

ළඩි රතිලතඹක් යජාඹ වවෝ යහජාය 

ංසථහක් වවෝ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹක් විිනන් දයනු රඵන ඹේ 

භහේලින් හසතුක් තඹ ශ ුගතුවීභ.  

 විණන වේහ වොමින් බහ විිනන් 

ඵහ නු රඵන ශ්රී රංහ යහජාය විණන 

වේඹට තඹත් හභහජිඹන්වේ ඳත් 

කිරිේ, උස කිරීේ, භහරු කිරීේ, විනඹ 

ඳහරනඹ කිරීභ ව වේවඹන් ඳව කිරීභ 

වොමින් බහ තු විඹ ුගතුවිභ. 

 වොමින් බහ විිනන් ඵහ නු රඵන 

තළනළත්තන්වේ ළටුප්ත  ව වනත් දීභනහ 

ව වනත් ඹේ රතිරහබ, ළටුප්ත  වහ 

වේ ංයහ වොමිවේ තදවස රඵහ 

ළනීවභන් තනතුරු වොමින් බහ 

විිනන් තීයණඹ යනු රළබිඹ ුගතු තතය, 

එකී ළටුප්ත  ඒහඵශධ තයමුදරට ළඹ ඵයක් 

විඹ ුගතුඹ.  

 ිනඹළුභ විණනඹ යනු රඵන 

ආසථිතයඹන් විිනන් විණහධිඳතියඹහට 

ව ඔහු විිනන් වේව  වඹොදහ ඇති ඹේ 

නිරධයවඹකුට වවඹෝඹ දළක්විඹ ුගතු 

තතය පරදහින විණනඹක් ිනදු කිරීභට 

ඳවසුේ ළරළසීභ වහ ළඩ කිරිභට 

තලය සුයක්ි ත ව ැකයණ හිත 

ඳරියඹක් ස ය දිඹ ුගතුඹ.  

 මුදල් විඹඹ ඳයහ ඇති තභහතයයඹහ 

විිනන් නිලසචිත වන් යනු රඵන 

හරසීභහක් ඇතුශත විණන 

හර්ඹහරව  හර්ි  තඹළඹ 

ඇසතවේන්තු වොමින් බහ විිනන් 

ස ශ ුගතුඹ. ථහනහඹයඹහ විිනන් 

තීයණඹ යනු රඵන දිනඹදී එඹ 

ථහනහඹයඹහ වත ඉදිරිඳත් ශ 

ුගතුඹ.  

 විණහධිඳතියඹහට වවෝ තධිහය 

ඵරඹරත් නිරධහරිවඹකුට වහඹ 

වනොදළක්වීභ යදක් න ඵට ඳනවතහි 

විධිවිධහන ශහ තිවේ.  

 යවයබහඹ වනොශහ, ලිඛිත වවෝ 

ඉවරක්වරොනි හර්තහ,  වඳොත්, ලිඹවිලි 

වවෝ වතොයතුරුරට පිවිසීවේ ඉඩඩ 

ශහරමින් විණහධිඳතියඹහවේ 

ඵරතර පුළුල් ය ඇත.  

 ඕනෆභ පුශරවඹකුවේ වවෝ ආඹතනඹ 

වවෝ ගිණුේ විණනඹ ය විණන 

පිරිළඹ තඹය ළනීභට විණන 

හසතුක් නිඹභ කිරීභට 

විණහධිඳතියඹහට තධිහය ඵරඹ වදනු 

රළවේ. 
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 විණහධිඳතියඹහවේ භතඹ ඳරිදි 

නුවදනුක් ය වවෝ නීතිඹට, 

වයගුරහිනඹට වවෝ රීතිඹට ඳටවළනි 

ය තිබීවභන් එභ නුවදනුට තදහර 

වුන්වේ ංනහ, වනොළරකිල්ර, දණඹ 

වවෝ විභහනහයඹ වවේතුවන් තඩුක් වවෝ 

ඳහඩුක් ිනදුන තසථහදී  වවෝ 

ඇතුශත් ශ ුගතු ය වු වවෝ 

නුවදනුක් ගිණුේලින් තත්වළය තිවඵන 

තසථහදී එළනි ිනඹලු නුවදනුර 

මුරය වවෝ වනත් ටිනහභ, රතික්වේඳ 

කිරීභට විණහධිඳතියඹහට වළකි 

න්වන්ඹ. එළනි නුවදනුට තදහර මුළු 

ටිනහභ තධිබහය කිරීවේ ඵරතර 

විණහධිඳතියඹහට රඵහවදනු රළවේ. 

එකී නුවදනුවේ ටිනහභ එඹට 

කිුගතු පුශරඹන්වන් වන් වන් 

වවෝ හමුහි න ඳරිදි තධිබහය කිරීභට 

විණහධිඳතියඹහට වළකිඹ. 

 තධිබහයඹන් ඳළනවිභ ේඵන්ධවඹන් 

තතෘප්ත තිඹට ඳත් පුශරවඹකුට, එඹට 

එවයහි විණන වේහ වොමින් 

බහට තභිඹහනනහ කිරීභට තිනතිහිනේ 

තිවේ. වොමින් බහ තහන තීයණඹ 

නු රළවේ.  

 හර්තහ ඳහර්ලිවේන්තුවේ  බහත කිරීභ 

වහ හරයහමු නිඹභ කිරීභ.  

 යවට් උත්තරීතය විණන ආඹතනඹ වර 

ජාහති විණන හර්ඹහරඹක් පිහිටුනු 

රළවේ. විණහධිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ිනඹලු විණන හර්ඹ භණ්ඩරඹ ජාහති 

විණන හර්ඹහරඹට තන්තර්ග්රවණඹ 

යනු රළවේ.  

 ජාහති විණන හර්ඹහරඹ විණනඹ 

කිරීභට සුදුසුේරත්  සහධීන 

විණයවඹකු වොමින් බහ විිනන් 

ඳත්යනු රඵන තතය, එභ හර්තහ 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ බහත යනු රළවේ.  

 වේ ඳනත භඟින් රධහන ණන්දීවේ 

නිරධහරීන්වේ කීේ නිඹභ යනු රළවේ. 

.  

 විණන වහ ශභනහයණ මිටුර 

ඳළළත්භ ව ඒහව  පර  

ක්රිඹහහරීත්ඹ තධහයණඹ ය තිවේ. 

 විණහධිඳතියඹහට වතොයතුරු ඳඹන 

පුශරිනන්වේ ආයක්හ තවවුරු ය 

තිවේ.  

 විණහධිඳතියඹහ විිනන් වවෝ ඔහුවේ 

හර්ඹ භණ්ඩරව  නිරධහරිවඹකු විිනන් 

තං විලසහවඹන් වවෝ එකී තදවිනන් 

ුගක්ත  ිනදු යනු රඵන කිිනදු 

ටුගත්තකින් වවෝ  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ඹටවත් ඉටු යනු රඵන පුර් 

නීතිභඹ ටුගක්තට එවයහි ඳළනනගින 

නීතිභඹ පිඹයඹන්වන් ඔවුන් නිදවස 

යනු රළවේ.  

 

අඳගේ ංවිධහන ටවන 
 

ජාහති විණන හර්ඹහරව  රධහනිඹහ 

විණහධිඳතියඹහ න තතය හර්ඹහරව  

මුරයභඹ ටුගතු ේඵන්ධවඹන් මුදල් 

වයගුරහින 124(2) රහය රධහන ණන්දීවේ 

නිරධහරිවඹකු වරද ටුගතු යනු රඵින. 

ජාහති විණන හර්ඹහරව  ර්තභහන 

ංවිධහන ුවඹ භවහ බහණ්ඩහහයව  

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් තනුභත ය ඇති හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ 

තනකරන ඳරිදි එක් එක් භට්ටේර ැකදුණු 

නිලසචිත නිරධහරීන් ංයහකින් ළදුේරත් 

ධුයහලි 4 කින් භන්විත වේ.  

 

ඳශමු භට්ටභ නිවඹෝජාය විණහධිඳතිරුන් 

15 වදවනකුවන් භන්විත න තතය ඔවුන් 

විිනන්  යජාව  වහ ඳශහත් බහර විණන 

ටුගතු ිනදු යනු රළවේ. වදළනි භට්ටභ 
වහය  විණහධිඳතිරුන් 44 වදවනකු 

ඹටවේ තංල 44 කින් භන්විත වේ. එභ තංල 

44 බහය වහය විණහධිඳතිරුන් 44 

වදවනකු ටුගතු යනු රළවේ.  වභභ තංල 

රධහනීන් වත ඳළළවයන විණන “ලහහ” 

න්හි රධහනත්ඹ “ලහහ රධහනී” වර 

විණන තධිහරියවඹකු වවෝ විණන 

ඳරීක් වේව  වජායසධ තභ නිරධහරිවඹකු 

විිනන් ඉටු යනු රඵන තතය ඔහුට නිලසචිත 

විණන ආඹතන ංයහක් ඳයහ ඇත. ඔවුන් 
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තුන්න භට්ටභට තඹත් වේ. ඒ තනු නිලසචිත 
වර තභ තධීක්ණඹට ළවනන විණන 

ලහහ ක්රිඹහත්භ විඹ ුගතු ආහයඹ 

ශභනහයණඹ කිරිභ වහ තධීක්ණඹ පිළිඵ 

ේපුර්ණ කීභ තංල රධහනීන්ට ඳළළවර්.  
ලහහ රධහනීන් වත තනුුගක්ත යනු රළඵ 

ඇති විණන ඳරීක් වේව  නිරධහරීන් 

හර්ඹක් වහ පරදහින වේව  වඹොදහ 

ඔවුන් වත ඳයහ ඇති යහජාය ආඹතනර 

විණනඹන් ක්රිඹහත්භ යවීභ තවප්ත ක්හ ය 

ඇත.  

 
ඒ තනු ලහහ ප්ත  යධහනීන්ට වඹන එභ 

නිරධහරීන් ිනේන  භට්ටභට තඹත් වේ.  ශ්රී 
රංහ විණන රමිති, යසථහපිත ව 

වනත් නීතිභඹ තලයතහන්ට වහ ඳරිනඹන්ට 

තනුකර න ඳරිදි ඳරීක්ණ, නිරීක්ණ ව 

ක්වේත්ර යහජාහරී ිනඹ තනුභත ළඩටවන්රට 

තනුකර න ඳරිදි ඉටු කිරීභ භගින් ඔවුන් වත 

ඳයහ ඇති යහජාය ආඹතනර ගිණුේ විණනඹ 

ක්රිඹහත්භ යමින් ිනඹ ලහහ රධහනීන්ට වඹ 

වේ. ඉවත වන් වදන භට්ටභට තඹත්න 

තංල 44  තංල රධහනීන්වන් තංල නඹ 

රධහනීන් 12 වදවනකු ඳශහත් භට්ටමින් 

රහවශීයඹ හර්ඹහර බහය ටුගතු යන තතය 

ඔවුන්වේ තධික්ණඹට නිවඹෝජාය 

විණහධිඳතිරුන් තිවදවනකු ටුගතු 

යනු රඵින.  

 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ඳරිඳහරන ටුගතු 

තධයක් (ඳහරන) ඹටවත් න ආඹතන 

ලහහවන්ද,  මුරය ටුගතු රධහන 

ණහධිහරී  ඹටවත්  ගිණුේ තංලවඹන්ද ිනදු 

යනු රඵින.   

 

විණනඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභට තදහශ ංවිධහන 

ටවන ඳවත වන් ය ඇත. 
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DAG (HUD) AAG- 5 SAs AEs 

DAG(TND) AAG -10 SAs AEs 

DAG(JPC) AAG - 5 SAs AEs 

DAG(MDP) AAG - 1 SAs AEs 

DAG(FFP) AAG - 5 SAs AEs 

DAG(SIN) AAG - 2 SAs AEs 

DAG(CGL) AAG - 12 SAs AEs 

DAG(COM) AAG - 1 SAs AEs 

DAG(SBE) AAG- 4 SAs AEs 

DAG(SOF) AAG-4 SAs AEs 

DAG(SPR) AAG - 3 SAs AEs 

DAG(ADM) 

Chief Accountant Accountant MAs 

Director (Admin) AD(Admin) MAs 

DAG(WNS) AAG - 3  SAs AEs 

DAG(NNE) AAG - 3 SAs AEs 

DAG(USC) AAG - 3 SAs AEs 
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ජාහති විණන හර්ඹහරව  කීභ වහ 

හර්ඹබහයඹ පිළිඵ ඇළී භකින් ඳසු 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තු 2011 

වනොළේඵර් 14 දින තනුභත ය තිබ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ තනු  ශ්රී රංහ විණන වේව  

මුළු නිරධහරීන් ංයහ 350 ක්ද, විණන 

ඳරීක් වේව  මුළු නිරධහරීන් ංයහ 

1200 ක්ද වේ. ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 

දවනන  යසථහ ංවලෝධනඹ තනු 

සථහපිත ශ ශ්රී  රංහ විණන වේහ 

වොමින් බහ 2018 ජලි 27 දින ජාහති 

විණන ඳනත ඳහර්ලිවේන්තුවේ ේභත 

වීභත්, 2018 තවෝසතු 01 දින තතිරු 

ජානහධිඳතිතුභහ විිනන් ළට් ඳත්රව  ඳශ ශ 

නිවේදනඹකින් ජාහති විණන ඳනත 

ඵරහත්භ ය තිබුණි. නමුත් ජාහති විණන 

හර්ඹහරව  යහජාය විණන වේඹක් සථහපිත 

කිරිභට වඹෝජිත වේහ යසථහ 2019 

ඔක්වතෝඵර් 15 දින න විටත් වනොවළකි වී 

තිබුණි. ජාහති විණන හර්ඹහරව  හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වනුවන් වටුේඳත් ය ඇති 

වේහ  යසථහ ේභත ය ළනීභට 

වනොවළකි වී ඇති තතය, ඇති න පුයප්ත ඳහඩු 

පියවීභට ඳළැකණි වේහ  යසථහ  රහය 

යහජාය වේහ වොමින් බහ විිනන් ද ිනදු ය 

වනොතිබුණි.    

  

එභ තත්ත්ඹ ඹටවත් 2018 ර්ඹ 

ආයේබව ,  2018 ර්ඹ තහනඹට වහ 

2019 තවෝසතු 01 දිනට  ජාහති විණන 

හර්ඹහරව  ඒ ඒ තනතුරුර ඳළළති 

පුයප්ත ඳහඩු ංයහ ඳවත ගු 01 හි දළක්වේ.  

 

ත්නතුය 2018 ජ්නහම 01 දිනට 2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිනට 2019 අගග සතු 01 දිනට 
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විගණන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ           

අතිගර්ක විගණකහධිඳති 3 1 2 3 1 2 3 - 3 

නිගඹ ජ් විගණකහධිඳති 15 11 04 15 11 4 15 11 4 

වකහය විගණකහධිඳති 44 22 22 44 32 12 44 28 16 

විගණන අධිකහරි 288 223 65 288 213 76 288 210 78 

විගණන ඳමක් ලක 1200 1137 63 1200 1102 98 1200 1027 17
3 

විගණන ගනොන කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ 

         

අධක් ල - ඳරිඳහරන 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

ප්රධහන ගණකහධිකහම  1 1 - 1 1 - 1 1 - 

අගනු ත් භහණ්ඩලික 
නිරධහමන් 

17 10 7  17 11 6 17 12 5 

යහජ් කශභනහකයණ 
වඹක ගේහ වහ 
භහන්ත්ය  ගරේණි 

127 98 29 127 115 12 127 115 12 

හර්ත්හ ළකළසුම්කරු 48 48 - 42 42 - 42 42 - 

කණිසඨ ගේකයින් 213 184 29 213 185 28 213 204 9 

එකතු  1957 1736 221 1951 1713 238 1951 1651 300 

ගු 01 - හර්ඹ භණ් ඩර තත්ත්ඹ 2018 වදළේඵර් 31 දිනට වහ 2019 තවෝසතු 01 දිනට      
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ඉවත ගුවේ වන් ඳරිදි 2018 ජානහරි 01 

දින ිනට 2018 වදළේඵර් 31 දින දක්හ හරඹ 

තුශ 221 වදවනකුවේ ිනට 238 ක් වදවනකු 

දක්හ ඳයහඹ රභහණඹ හර්ඹ භණ්ඩර 

පුයප්ත ඳහඩු ඳළළතීභ නිහ ජාහති විණන 

හර්ඹහරඹ වත ඳළරි ඇති කීේ වහ 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරිභ වවයහි විලහර 

ඵහධහක් ඳළළතුණි. එවේභ 2019 තවෝසතු 

01 දින න විට එභ පුයප්ත ඳහඩු ංයහ 300 ක් 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි. තදුයටත් පුයප්ත ඳහඩු 

ඳතින නිවඹෝජාය විණහධිඳති තනතුරු 04 

ක්, වහය විණහධිඳති තනතුරු 16 ක් වහ 

විණන තධිහරී තනතුරු 78 ක් වඹෝජිත න 

වේහ යසථහ ේභත වීවභන් ඳසු 

ටුගතු කිරිභට ඵරහවඳොවයොත්තු වේ. 2018 

ර්ව දී විණන ඳරීක්රුන් ඵහ 

ළනීවේ තයඟ විබහඹ ඳත්හ ඇති තතය, එහි 

රතිපර 2019 ජලි 17 දින නිකුත් විඹ. විණන 

වේහ වොමින් බහවේ ඵරතර තනු ඵහ 

ළනීභ ේඵන්ධවඹන් ඳළ නළගුණු ළටළු 

2019 ඔක්වතෝඵර් 15 දින න විටත් 

නියහයණඹ වී වනොභළත. තහක්ණ නිරධහරී 

තනතුය වහ ඵහ ළනීභ වහ ඵහ 

ළනීවේ ඳරිඳහටිඹ ංවලෝධනඹ ය විණන 

වේහ වොමින් බහවේ තනුභළතිඹ වහ 

වඹොමු ය ඇත. ංනහය ඵංරහ බහයරු 

තනතුරු පුයප්ත ඳහඩු පියවීභට වහ 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

තනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ වහ 2019 තවෝසතු 

23 දින විණන වේහ වොමින් බහ වත 

වඹොමු ය ඇත. තවනකුත් විණන වනොන 

හර්ඹ භණ්ඩරව  පුයප්ත ඳහඩු ේපර්ණ කිරීභ 

වහ යහජාය ඳරිඳහරන තභහතයහංලඹ දළනුත් 

ය ඇත.  

 

ගේහ සථහ අනුභත් කය 
ගළනීභ 

ජාහති විණන හර්ඹහරව  විණන හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ශ්රී රංහ විණන වේව  

නිරධහරීන්වන් වහ විණන 

ඳරීක්රුන්වන් භන්විත වේ. එට 

ඳළති තත්ත්ඹ තනු, යහජාය ඳරිඳහරන 

නක්රවල් 6 2006 තනු වභභ වේහන් වද 

වහ වන වනභ වේහ යසථහන් 

පිළිවඹර යනු රළබත්, ඒ වනුවන් හර්ඹ 

භණ්ඩරවඹන් ව විවිධ වඹෝජානහ වහ ඉල්ීයේ 

පිළිඵ තදුයටත් රහ ඵළීයභ වහ 

ජානහධිඳති වල්ේයඹහ විිනන් මිටුක් ඳත් 

යන රදි. එභ මිටු එට හිටපු 

විණහධිඳතියඹහවේ බහඳතිත්වඹන්, 

හිටපු විණහධිඳතිරුන් වදවදවනකු වහ 

ජානහධිඳති තතිවර් වල්ේයවඹකුවේ 

හභහජිත්වඹන් භන්විත විඹ. එභ 

මිටුවේ නිර්වශල ළරකිල්රට වන  ශ්රී 

රංහ විණන වේඹ වහ විණන ඳරීක් 

වේඹ ඹන වේහන් වද ඒහඵශධ ය “ශ්රී 

රංහ යහජාය විණන වේඹ” නමින් න 

වේඹක් ඇති කිරීභ වහ තභහතය භණ්ඩරඹ 

වත ඉදිරිඳත් ශ තභහතය භණ්ඩර ංවශලඹ 

වහ 2014 වදළේඵර් 23 දින තනුභළතිඹ 

රඵහදී තිබුණි. 

එභ තභහතය භණ්ඩර තීයණඹ තනු ශ්රී රංහ 

විණන වේඹ වහ විණන ඳරීක් වේඹ 

ඒහඵශධ ය, සථහඳනඹ කිරීභට  වඹෝජානහ 

ය තිබ “ශ්රී රංහ යහජාය විණන වේඹ” 

පිහිටුවීභ යජාඹ රතිඳත්තිඹක් වර පිළිවන 

තිබුණි. ඒ තනු න වේහ වහ වේහ 

යසථහක් පිළිවඹර  වවයමින් ඳතින  

තතය 2018 තං 19 දයන ජාහති විණන 

ඳනත ේභතවීවභන් ඳසු විණන වේහ 

වොමින් බහ විිනන් එඹ තනුභත ය 

ළනිවේ හර්ඹවඹහි නිඹළීය 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 

තසථහ ළරවනු ඇත. එවේභ, න 

වේහවේ ඳත්වීේ වහ විනඹ ඵරධහරිඹහ විණන 

වේහ වොමින් බහ ඵළවින් රභහදඹකින් 

වතොය එභ ටුගතු ඉටු කිරීභට වළකිවීභ 

ජාහති විණන හර්ඹහරව  හර්ඹහධනඹ 

ඉවශ නළංවීභට පිටිවරක් නු ඇත. 
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කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 

යහජාය ේඳත් ආර්ථි, හර්ඹක්භ වහ 

පරදහින වර බහවිතහ කිරීභ ලක්තිභත් කිරීභට 

තලය දහඹත්ඹ වහ භවඳන්වීභ රඵහදීභ 

තුළින් ශ්රී රහංකි ජාහතිඹට ගුණහත්භ වහ 

විලසහනීඹ යහජාය වේහක් ළරසීභ තවවුරු 

කිරීභ පිණි ජාහති විණන හර්ඹහරඹ විිනන් 

යහජාය ආඹතනර මරය වහ හර්ඹහධන 

හර්ඹබහයඹන් ඉටුකිරීභ පිළිඵ ණන්දීවේ 

කීභ නිළයදි වර ඉටුය ති වේද ඹන්න 

ඳරීක්හ ය ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ යනු 

රඵින. 

 වභභ යසථහපිත හර්ඹබහයඹ ඉ ටු කිරීභ 

උවදහ විණන නිරධහරීන් 1,385 ක් වහ 

වඹ වේහන්රට තඹත් නිරධහරීන් 355 

කින් භන්විත හර්ඹ භණ්ඩරඹ දහඹත්ඹ 

ර්තභහනව  ජාහති විණන හර්ඹහරඹ 

විිනන් රඵහ නී. 

යසථහපිත හර්ඹබහයඹ හර්ඹක්භ වහ 

පරදහින වර ඉටුකිරීභ පිණි ජාහති විණන 

හර්ඹහර හර්ඹ භණ්ඩරඹ ර්තභහනඹට 

රිරන වර දළනුවභන් වහ කුරතහවඹන් 

න්නශධ කිරීභ තතයලය හධඹක් වී තිවේ. 

එභ තයමුණ හක්හත් ය ළනීවේ 

තවප්ත ක්හවන් ුගක්ත ජාහති විණන 

හර්ඹහරව  ෆභ නිරධහරිවඹකු විිනන්භ 

තණ්ඩ ෘත්තීඹ ංර්ධනඹ (Continuous 

Professional Development – CPD) වහ 

ර්ඹට ඳළඹ 80 ට වනොතඩු වශීයඹ වවෝ 

විවශීයඹ පුහුණු ඳහධභහරහ ේපර්ණ කිරීවේ 

තලයතහඹ තධහයණඹ ය තිවේ. 

ඒ වහ නිරධහරීන්ට ඔවුන්වේ තලයතහඹට 

ළරවඳන ඳරිදි වශීයඹ වහ විවශීයඹ පුහුණු 

ළඩටවන් ජාහති විණන හර්ඹහරව  

පුහුණු තංලඹ විිනන් ංවිධහනඹ කිරීභටත්, ඒ 

වහ ඔවුන්ට තලය වහඹ රඵහ වදමින් 

ඔවුන් දිරිළන්වීභටත් ටුගතු යනු රළවේ. 

එහිදී ේඳත් දහඹඹන් වර ජාහති විණන 

හර්ඹහරව  වේව  වඹදී ිනටින සුදුසුේ 

හිත දක් නිරධහරීන්වේ වඹ වභන්භ ඵහහිය 

වශලරුන්වේ වඹද රඵහ ළනීභට ටුගතු 

යනු රළවේ. පුහුණු ළඩටවන් වහ 

වශලන, හච්ඡහ, රහවඹෝගි පුහුණු වහ 

වෂේත්ර නහරිහ ආදිඹ වඹොදහ ළනීභ තුළින් 

ඳවත වන් තයමුණු හක්හත් යළනීභට 

තවප්ත ක්හ යනු රළවේ. 

 නිරධහරීන්වේ දළනුභ වහ තහක්ණි 

කුරතහ ංර්ධනඹ 

 නිරධහරීන්වේ හර්ඹක්භතහඹ ව 

හර්ඹහධනඹ ඉවශ නළංවීභ 

 නිරධහරීන්වේ ශභණහයන වළකිඹහන් 

ර්ධනඹ 

 යහජාහරී  ඉ ටුකිරීවභහිරහ තලය න 

දළනුභ, වභරේ වහ ශිල්පීඹ ඥහනඹ 

රඵහදීභ 

 මරයභඹ ව වේහ නීති ේඵන්ධ දළනුභ 

රඵහදීභ 

 ණ්ඩහඹේ වළඟීභ ර්ධනඹ කිරීභ 

 නිරධහරීන්වේ ඹවඳත් ආල්ඳ ර්ධනඹ 

කිරීභ 

ගේශීඹ ලගඹන් පුහුණු රඵහ දීභ 

ඉවත තයමුණු පුයහළනීභ උවදහ 2018 

ර්ව දී ජාහති විණන හර්ඹහරව  පුහුණු 

තංලඹ භගින් ිනඹළුභ විණන නිරධහරීන් 

ආයණඹ න ඳරිදි භහතෘහ 15 ක් ඹටවත් 

පුහුණු ළඩටවන් 51 ක් ඳත්හ ඇති තතය 

විණන වනොන හර්ඹභණ්ඩරව  

නිරධහරීන් වහද පුහුණු ඳවසුේ රඵහ දී 

තිවේ. 

විගේශීඹ පුහුණුවීම් 

ිනඹළුභ විණන නිරධහරීන් වහ 

හර්ඹහධන විණනඹ පිළිඵ විවශල 

පුහුණු රඵහ  දීවේ තයමුණින් ආයේබ යන 

රද භළවල්ිනඹහනු හර්ඹහධන විණන පුහුණු 

ළඩමුළු වහ භහවරෝචිත ර්ව දී ද 

නිරධහරීන් 462 ක් වබහගී යන රදී. 
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වනත් භහතෘහ 9 ක් ආයණඹ න ඳරිදි 

විණන නිරධහරීන් 24 වදවනකු විවශල පුහුණු 

ළඩටවන් 23 ට වබහගී ය ඇත.  

භහවරෝචිත ර්ව දී ජාහති විණන 

හර්ඹහරව  නිරධහරීන් වබහගී ව වශීයඹ වහ 

විවශීයඹ පුහුණු ළඩටවන් පිළිඵ විසතය 

ඳවත ගු 02 හි දක්හ ඇත. 
 

ළඩටවන් විසත්යඹ ළඩටවන් 
ගණන 

වබහගී ව නිරධහමන් පුහුණු 
ඳළඹ 
ගණන   අංල 

ප්රධහනීන් 
විගණන 
අධිකහම 

විගණන 
ඳමක් ලක 

විගණන 
ගනොන 
නිරධහමන් 

එකතු 

  ගේශීඹ පුහුණුළඩටවන්     
1 මරය විණන  1 - 8 35 - 43 312 
2 හර්ඹහධන විණන  2 - 0 75  75 2,175 
3 ඳරිය විණන 1 - 4 28 - 32 232 
4 රේඳහදන ව ඉදිකිරීේ 

විණන 4 11 78 633 - 722 16,858 

5 විභර්ලණ විණන 
පුහුණු 2 - 5 71 - 76 2,523 

6 විර්ජාන ගිණුේ විණන  7 12 144 542 - 698 10,121 
7 වෝවහරි විණන 3 4 32 43 - 79 1,871 
8 ඳරිණ  8 1 14 204 - 219 4,815 
9 ඵදුයණඹ  3 43 199 737 - 979 14,196 
10 ධනහත්භ චින්තන 

ංර්ධනඹ   
13 42 212 1131 - 1,385 84,09

2 
11 විවශල තයමුදල් යහඳෘති 

විණන 1 - 6 34 - 40 290 

12 විවශල දතභණ්ඩර පිලිඵ 
විණන 1 10 66 262 - 338 2,450 

13 වභෝටර් යථ ඹහන්ත්රීයණ  2 2 17 78 - 97 2,661 
14 ංර්ධන හර්ඹඹන් 

වහ ඉඩේ තත්ඳත් ය 
ළනීභ  

1 - 7 38 - 45 326 

15 වනත්  2 2 3 5 - 10 189 
16 විණන වනොන 

නිශධහරීන්  
වහ  පුහුණු ළඩටන් 

2 - - - 374 374 2,712 

  එතු 55         5,212 145,823 
  විගේශිඹ පුහුණු 

ළඩටවන් 
  

1 හර්ඹහධන විණන 6 8 80 374   462 40,19
4 

2 තියහය ංර්ධන තයමුණු 2 1 3 1   5 167 
3 වතොයතුරු තහක්ණ 

පුහුණු 3 1 1 2   4 508 

4 ASSOSAI / SAI  පුහුණු 

ළඩටවන්  
ව වනත් ැකසවීේ  

8 5 5 1     348 

i .  18t h Meet i ng 
I NTOSAI  WGEA - 
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I ndonesi a 

i i .  14t h ASOSAI  - 
Assembl y 

  

i i i .  SAI ’ s - 
Wor kshop f or  
Engagi ng wi t h 
St akehol der s  

 
 

11 

i v.  SAI  - Peer 
Revi ew Conf er ence  

  

v.  Annual  Meet i ng 
of  t he WGPD 

  

vi . Asi an 
Eval uat i on Week 
vi i . I nt egr i t y 
Semi nar 
vi i i .I PSASB St at egy 
Roundt abl e & 
Capaci t y Bui l di ng  
For um 

  

   
5 යහජාය විණන 

ශභණහයන 2 1 1 1   3 471.7
5 

6 යජාව  ගිණුේයණ වහ 
මරය ශභණහයන 3   1 2   3 217.5 

7 ඉදිකිරීේ ශභණහයන  1   1     1 145 
8 ංර්ධනඹ න යටල් 

වහ මුරය වහ ආර්ථි 
ඳරිඳහරන 

4   4     4 348 

9 ඳලසනහත් උඳහධි 1   1     1   
10 ඳරිය විණන 1   1 2   3 65.25 
  එකතු 31         497 42,464 
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සුදුසුේරත් විණරුන් 
ගේගේ ගඹොෙහ ගළනීභ  
 
ඳතින පුයප්ත ඳහඩු වවේතුවන් ව ේඳත්ර 
ඳයතයඹ පිඹහ ළනීභ වහ යහජාය ඵළංකු 
විණනඹ ළනි විවලේ තසථහරදී වභන්භ 
තලයන විවලේි ත වේහ වහද 
සුදුසුේරත් විණරුන් වේවඹහි 
වඹොදහ ළනීභට තලය විඹ. ශ්රී රංහ 
රජාහතහන්්රි භහජාහදි ජානයජාව  ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහවේ 154 යසථහ රහය 
සුදුසුේරත් විණරුන් වේව  වඹොදහ 
ළනීභට විණහධිඳතියඹහට ඵරඹ ඳයහ 
ඇත. 
 

මුදල් තභහතයහංලඹ, විණිත ආඹතනඹ, තදහශ 

තභහතයහංලඹ වහ විණන භහවේ 

නිවඹෝජිතඹන්ද ඇතුශත් න ඳරිදි 

වදඳහර්තවේන්තුවේ විණන හසතු ේටුවේ 

තනුභළතිඹ භත තදහශ විණිත භහේරට 

ඔවුන් ඳඹන රද විණන වේහ වනුවන් 

2018 වහ 2017 ර් වනුවන් පිළිවලින් 

රු.මිලිඹන 33.85 ක් වහ රු.මිලිඹන 43.38 ක් 

ලවඹන් වවීභට නිඹමිත ඇත. 

සුදුසුේරත් විණරුන්වේ වේඹ රඵහ 

ළනීවේදී ඔවුන් විිනන් වඳය ඳඹහ තිබුණු 

වේහන්වේ තත්ත්ඹ, භහවේ ිනටින 

වවුල්රුන් ංයහ ව ඔවුන් භඟ 

වේව  වඹදී ිනටින විණන පුහුණුන්නන් 

ංයහ ඹනහදි හධ  රහ  ඵරන රදී. මීට 

තභතය, භහවේ රමිතිඹ දළක්වීවේ 

රුණක් ලවඹන් ඔවුන්වේ ජාහතයන්තය 

ේඵන්ධතහඹ වහ ඔවුන් රන ෘත්තීඹ 

වේහන්ර තත්ත්ඹ ආදී රුණු ඔවුන් 

වතෝයහ ළනීවේ නිර්ණහඹඹන්ට ඇතුශත් වී 

තිබුණි. 

  

හභහනයවඹන් එක් විණන භහභට 

උඳරිභ ර් 05  හරඹක් වහ තන්ඩ 

එක් විණන හර්ඹබහයඹක් ඳයනු රළවේ.  

 

රධහන යහජාය හණිජා ඵළංකු 02 ක් ව දවන 

න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංවලෝධනවඹන් 

විණහධිඳතිවේ විඹ ඳථඹට ඇතුශත් ව 

ිනඹඹට 50 ක් වවෝ ඊට ළඩි යහජාය තිනතිඹ ඇති 

භහේ ඇතුශත් 2018 වහ 2017 ර්රදී 

පිළිවලින් ආඹතන 76 ක් වහ 72 ක් විණනඹ 

කිරීභ වහ රිනශධ ෘත්තිවඹහි වඹදී ිනටින 

විණන භහේ පිළිවලින් 23 ක් වහ 27 ක් 

භට වඹ විඹ. න විණන ඳරීක්රුන් 

ඵහ ළනීභ නිහ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

තදහර භහේ ඍජු විණනඹට බහජානඹ කිරීභ 

ව රධහන හණිජා ඵළංකු වද ලහහන් 

විණනඹ කිරීභ වහ සුදුසුේරත්  

විණරුන් ඳත්  වනොකිරීභට ත් තීයණ 

වවේතුවන් 2017 ර්ව  ිනට වඹොදහ ත් 

වඹ විණන භහේ රභහණඹ තඩු වි තිබුණි.    

ඳහර්ලිගම්න්තුට වහඹ වීභ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 148 යසථහ 

රහය යහජාය මරය පිළිඵ ේපර්ණ ඳහරනඹ 

ඳහර්ලිවේන්තු තුඹ. යහජාය ණන්දීවේ 

කීේ ඳශධතිඹ පිළිඵ රධහන දහඹත්ඹක් 

රන ජාහති විණන හර්ඹහරඹ විිනන්, 

මරය බහයහයත්ඹ වහ යහජාය ආඹතනර 

වභවවුගේහි ආර්ථිබහඹ, හර්ඹක්භතහඹ 

වහ පරදහී තහඹ පිළිඵ ෘජුභ 

ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ යන  යජාව  ඵහහිය 

විණ වර ටුගතු යින. ඳහර්ලිවේන්තු 

සථහය නිවඹෝ 120 වහ 121 ඹටවත් සථහපිත 

වඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ වහ යජාව  

ගිණුේ පිළිඵ හය බහ ලවඹන් 

වඳුන්න ඳහර්ලිවේන්තු හය බහ භගින් 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

බහත යන හර්තහ ඳරීක්හ යනු රළවේ. 

වභභ හය බහ වදවහි හර්ඹ බහයඹ 

නුව  යහජාය ගිණුේ ඳරීක්හ කිරීභ භඟින් 

යහජාය තයමුදල් වහ ේඳත් නිිනඹහහය බහවිත 

වවර්ද ඹන්න පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභට 

යසථහදහඹඹට වහඹ වීභින. එඵළවින් 

යහජාය තංලව  ණන්දීවේ කීභ වහ පරදහී  

ඳහරනඹ තවවුරු ය ළනීභ වහ ඉතහ 

ළදත් හර්ඹ බහයඹක් වභභ මිටු වද 

භඟින් ිනදු යනු රළවේ. ඉතහ යරහහයවඹන් 

ඵළලු විට යජාව  ගිණුේ පිළිඵ හය බහ 

වහ වඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ, 
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භහභ වවෝ යහජාය යහඹ ඇති 

විණන මිටු භහනතහඹක් දක්ින.  

සථහය නිවඹෝ 121 රහය යජාව  ගිණුේ 

පිළිඵ හය බහවේ හර්ඹ නුව  යහජාය 

විඹදේ දළරිභ වනුවන් ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් 

වන් යනු රළබ මුදල් වඹදව ආහයඹ 

දළක්වන ගිණුේ, ඳහර්ලිවේන්තු ඉදිරිව  

තඵන රද තවනකුත් ගිණුේලින් හය 

බහ සුදුසුඹළින රන ගිණුේ ව ඒ ගිණුේ 

පිළිඵ විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහ ද 

ඳරික්හට රක් කිරීභ වේ.වඳොදුවේ කිිනඹේ  

වදඳහර්තවේන්තු වවෝ  ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹ ගිණුේ, මරයඹනඹන්, මරය 

ඳරිඳහටි, හර්ඹහධනඹ ව ශභණහයනඹ 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඉන් ඳළන නගින ඕනෆභ 

රුණක් පිළිඵ යජාව  ගිණුේ පිළිඵ 

හය බහ විිනන් ඳහර්ලිවේන්තුට ලින් 

රට හර්තහ යනු රළවේ.  

සථහය නිවඹෝ 120 ඹටවත් ඳඇත්තහ ව 

වශහිටුන රද වඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය 

බහවේ හර්ඹබහයඹ නුව  යහජාය ංසථහ 

වවෝ කිිනඹේ ලිඛිත නිතිඹක් ඹටවත් ආණ්ඩුට 

ඳළළරි ඇත්තහවද වවශද වවෝ වනත් 

යහඳහයඹ ගිණුේ වහ ඒ ගිණුේ පිළිඵ 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහද ඳරීක්හ 

කිරීභඹ. ය වවෝ යහජාය ංසථහ වවෝ 

කිිනඹේ ලිඛිත නීතිඹක් ඹටවත් ආණ්ඩුට 

ඳළරී ඇත්තහ ව වශ වවෝ වනත් 

යහඳහයඹ ඳරීක්හට බහජානඹ යන රද 

ගිණුේ, තඹළඹ වහ හර්ි  ඇසතවේන්තු, 

මුදල් තත්ත්ඹන්, මුදල් ටුගතු පිළිඵ හර්ඹ 

ඳරිඳහටි වහ හභහනය ශභනහහරීත්ඹ  වහ ඒ 

තනු ඳළන නගින ය වවෝ රුණක් 

පිළිඵ හය බහ විිනන් ලින් රට 

ඳහර්ලිවේන්තුට හර්තහ ශ ුගතුඹ. හය 

බහට තලය ඹළින වළඟී ගිඹ විට හය 

බහවේභ හභහජිඹන්වන් භන්විත 

තනුහය බහ ඳත් කිරීභ වහ යජාව  ගිණුේ 

පිළිඵ හය බහට වභන්භ වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහටද වළකිඹහ ඳතින 

තතය, හය බහට වභන්භ එහි තනුහය 

බහරටත්  එඹට තඹත් හර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ 

පිණි ය වවෝ පුශරවඹකු ළහ රලසන 

කිරීවේ ඵරඹත්, ය වවෝ ලිපිඹක්, වඳොතක්, 

වල්නඹක් වවෝ වනඹේ ලිඹවිල්රක් 

වන්හ ඳරීක්හ කිරීවේ ඵරඹත්, ඵඩහරට 

ව වනත් වශඳරරට පිවිසීවේ ඵරඹත් 

ඳතී. 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ ඳහර ඳක්ඹ වහ විරුශධ 

ඳක්ඹ විධිභත් නිවඹෝජානඹ න ඳරිදි 

වත්රීේ හය බහ විිනන් නේ යනු රඵන 

භන්ත්රීන් 16 වදවනකුවන් වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ භන්විත වේ. විඳක්ඹ 

නිවඹෝජානඹ න භන්්රියවඹකු බහඳති විඹ 

ුගතුඹ ඹන ඳදනභ භත වත්රීේ හය බහ 

විිනන් ඳත්යනු රඵන බහඳතියවඹකු වහ 

භන්්රිරුන් 11 වදවනකුවන් යජාව  ගිණුේ 

පිළිඵ හය බහ භන්විත වේ. යජාව  

ගිණුේ පිළිඵ හය බහ වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ  ඹන බහ වදවහි 

ඳරීක්හ කිරීේලින් තනතුරු ඒහව  

නිර්වශල විධහඹඹ පිළිනු රළබුවේද ඹන්න 

ඳභණක් වනො එභ නිර්වශල පරදහී  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 

නිවඹෝජිතිනන් විිනන් විවලේවඹන් 

විණනඹන් වහ ෘජුභ  ේඵන්ධ 

නිරධහරීන් භඟ මිටුරට වහඹ වේ. 

මිටුර ටුගතුරට වහඹ වීභ තුළින් 

විණහධිඳතියඹහ ඉතහ ළදත් 

හර්ඹබහයඹක් ිනදු යන තතය භහවරෝචිත 

රුණු පිළිඵ තලය ිනඹලු වතොයතුරු වහ 

භතඹන් රහල යමින් මිටු රට වහඹ 

වේ. 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්ඹ බහයඹ නුව  

ඳසුබිේ වතොයතුරු ළඳී භ වහ රහ ඵරන 

විඹ පිළිඵ තදහශ තදවස දළක්වීභ භඟින් 

මිටුට වහඹ වීභින. හය බහ  
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ඳරීක්හවේ දී වතොයතුරු රඵහ දීභ වහ මිටුට 

තදවස දළක්වීභ වහ මිටු හභහජිඹන්වන් 

ඳළන නගින රලසනරට  පිළිතුරු දළක්වීභ ද 

විණහධිඳතියඹහවන් තවප්ත ක්හ වවර්. 

ඇිනඹ වළකි රලසන කිරීේ පිළිඵ 

ක්රිඹහඳරිඳටිඹක් වවෝ කිිනඹේ හච්ඡහ ශ 

ුගතු  ළටළු පිළිඵ ඳසුබිේ වතොයතුරු 

විණහධිඳතියඹහ වඹෝජානහ යින. 

විණහධිඳතියඹහවේ හර්තහ ඳදනේ 

යවන තදහශ යහජාය ආඹතනව  වභවවුගේ 

පිළිඵ හර්ඹ හධනඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

තදහශ යහජාය ආඹතනඹට හභහනයවඹන් 

භහඹ හරඹක් මිටු විිනන් රඵහ වශ. 

මිටුවේ හච්ඡහ කිරීභ වහ වටි 

හච්ඡහ ටවනක් පිළිවඹර කිරීභ වහ 

විණහධිඳතියඹහට වළකින ඳරිදි 

රතිනහයඹක් ලිඛිත විණිත ආඹතනඹ විිනන් 

පිළිවඹර ශ ුගතුඹ. විණහධිඳතියඹහවේ 

හර්තහවේ ඇතුශත් නිර්වශල විණිත 

ආඹතනඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ කිරීවේ රතිඹ 

පිළිඵ වතොයතුරුර හධහයණ ඵ තවවුරු 

ය ළනීභ වහ විණිත ආඹතනව  ිනඹලු 

ලිඛිත රතිනහය ජාහති විණන හර්ඹහරඹ 

විිනන් භහවරෝනනඹ වවර්. භහවරෝනනඹ 

ේපර්ණ කිරීවභන් තනතුරු, තදහශ රධහන 

ණන්දීවේ නිරධහරී, ණන්දීවේ නිරධහරී 

වවෝ ඳහර භණ්ඩරඹ විිනන් ිනදු යන තදවස 

දළක්වීේ වහ නිරීක්ණ ළරකිල්රට වන 

විණන හර්තහ භඟින් ඳහර්ලිවේන්තුට 

හර්තහ යන රද ළදත් විණන  නිරීක්ණ 

පිළිඵ වටි හච්ඡහ ටවනක් ජාහති 

විණන හර්ඹහරඹ විිනන් පිළිවඹර යනු 

රඵින. එඵළවින් මිටු හභහජිඹන්ට එභ 

විණන නිරීක්ණ භගින් විණිත 

ආඹතනව  ර්තභහන තත්ත්ඹ පිළිඵ 

භළනවින් තවඵෝධඹක් රඵහ වශ. තද, වඳය 

ඳත්න රද ැකසවීේ රදී රඵහ දී ඇති 

නිවඹෝ ක්රිඹහත්භ කිරීවේ හර්ඹහධනඹත් 

එභ හච්ඡහ ටවවන් වනභ ඇතුශත් 

වවර්. 

2018 ර්ඹ තුශදී යජාව  ගිණුේ පිළිඵ 

හය බහ විිනන් ආඹතන 20 ක් ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ මිටු බහහය 22 ක් වහ 

හර්ඹහධන හර්තහ ේඵන්ධවඹන් ආඹතන 

04 ක් ඳරීක්හ කිරීභ වහ මිටු බහහය 05 

ක් ඳත්හ ඇති තතය වඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

හය බහ  විිනන් ආඹතන 28 ක් ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ මිටු බහ හය 30 ක් ඳත්හ 

ඇත.  

විවලේවඹන් තභහතයහංල, වදඳහර්තවේන්තු, 

ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන  ආඹතන 

ඇී භ වහ වතොයතුරු තහක්ණඹ ඳදනේ 

යත් රලසනභහරහක් පිළිවඹර කිරීභ වහ 

ජාහති විණන හර්ඹහරව  නිරධහරින් විිනන් 

යහජාය ගිණුේ හය බහට වහඹ වී ඇත. 

එක් එක් වහ ිනඹලු ආඹතන විිනන් තභ 

නියදයතහඹ තවවුරු කිරීේ වහ වදන රද 

පිළිතුරුර රංගුබහඹ තවවුරු කිරීභ භගින් 

විණන නිරධහරින් තදුයටත් මිටුට වහඹ  

වේ. 

විගණකහධිඳති  විසින් ඳනන රෙ 
අධිබහය 
 
ශ්රී රංහවේ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන  341 ක් 

ඳතින තතය, භවහ නය බහ 24 ක්, නය 

බහ 41 ක් වහ රහවශීයඹ බහ 276 ක්  ඊට 

තඹත් විඹ. වභභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ශ්රී 

රංහ රජාහතහන්්රි භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 154(1) යසථහ වහ  

තදහශ ආඥහඳනත් ව ඳනත්ර විධිවිධහන 

ඳරිදි විණහධිඳති විිනන් විණනඹ යනු 

රළවේ.  

එකී ආඥහ ඳනත් ව ඳනත්ලින්, නීතිඹට 

ඳටවළනි වවීේ විඹඹන්, වනොළරකිල්ර 

වවෝ විභහනහයඹ නිහ ිනදුව ඳහඩු ව 

ගිණුේර දළක්විඹ ුගතු නමුත් දක්හ නළති 

විඹඹන් තධිබහය කිරීභ වහ විණහධිඳති 

වත ඵරඹ ඳයහ ඇත.  

එකී ඵරඹ තනු 2008 ර්ව  ිනට 2018 

ර්ඹ දක්හ ර් 11  හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ේඵන්ධවඹන් 

ඳහර්ලරුන් 652 ක් වනුවන් රු.මිලිඹන 

55.56  තධිබහය වති 90 ක් නිකුත් ය 

තිබුණි. 2019 තවෝසතු 25 දින න විට ඉන් 

රු.මිලිඹන 6.21 ක් වවත් ිනඹඹට 11 ක් 
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ඳභණක් තඹය තිබුණි. තදහශ ඵරධහරීන් 

විිනන් තධිබහය තඹය ළනීවේ ක්රිඹහලිඹ  

වවයහි නිින තධහනඹක් වඹොමු ය 

වනොතිබුණි.  
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ප්රධහන විගණන නිමක් ලණ 

ත්ග ෙහනගේ තුන් ගය ගහඵහධරට 

රක් ලවීභ  

එශළු වහ ඳශතුරු ඳශු අසනු වහනිඹ  

ගඳොලිස ත්හග අයමුෙගම අයමුණු ඉටු 

ගනොවීභ  

කහරගුණ ගෙඳහර්ත්ගම්න්තුගේ ගර්ඩහර් 

උඳකයණ අළුත්ළඩිඹහ වහ කහර 

ඳභහන් සිදු රීරිභ  

ශි ං්හ අභ ඳහමර 

කහර්ඹහධනඹ 

තියය ංර්ධන අයමුණු ශගහ කය ගළනීගම් 

භසථ කහර්ඹහධනඹ අභ වීභ. 

රක් ලවිජ්ඹ ඵරහගහයගේ ගභවයුම් කටයුතු 

නිහ ඳරිය ඵරඳෆභ  

කළරණි ගගේ ජ්ර දණඹ 
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විගණකහධිඳතියඹහ විසින් සිදු කයනු රඵන කහර්ඹහධන වහ 
ඳරිය විගණනඹ  
 

යහජාය ආඹතනඹ, ළඩටවන, 

යහඳෘතිඹ වහ විඹදේ ඒඹ වතෝයහත් 

ක්වේත්රඹන් ේඵන්ධවඹන් යහජාය 

ආඹතනඹන්වේ ටුගතුර ආර්ථිඵ, 

හර්ඹක්භඵ, පරදහී ඵ වහ  ඳහරිරි 

ඵරඳෆභද  ඇී භට රක්ය තදහශ විණන  

නිරීක්ණ තනු ිනදු ශ ුගතු ළඩිදිුගණු කිරීේ 

ේඵන්ධවඹන් නිර්වශලඹන් ඇතුශත් හර්තහ 

කිරීභ හර්ඹහධන විණනඹ භගින් ිනදු යනු 

රළවේ.  

යහජාය ආඹතනර විවිධ ක්වේත්ර 

ේඵන්ධවඹන් වනත් විණන ලහහලින් 

ඉදිරිඳත් යනු රඵන වඹෝජානහ, වභභ 

හර්ඹහධන වහ ඳරිය විණන ඒඹ 

භගින් වතෝයහ නු රඵන ආර්ථි, භහජීඹ වහ 

ඳහරිරි ඵරඳෆේ ඇති විවලේ ක්වේත්ර ඔසවේ 

හර්ඹහධන වහ ඳරිය විණනඹන් ිනදු යනු 

රළවේ. තද මරය විණන හර්තහන්ට 

තභතය ඉදිරිඳත් යනු රඵන හර්ඹහධන 

වහ ඳරිය විණන හර්තහන්ද 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ බහත යනු රළවේ. වභභ  

ක්වේත්රඹට තදහශ ජාහති විණන හර්ඹහරව  

නිරධහරීන් පුහුණු  කිරීභද ිනදු යනු රළවේ. 

හර්ඹහධන විණනඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීවභහිරහ හර්ඹපර ඳදනේ යත් තඹළඹ 

ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ එක් එක් 

ආඹතනඹ වහ රධහන හර්ඹහධන දර්ල 

(Key Performance Indicators)  නිලසනඹ 

කිරිභ ඉතහ ළදත් න නමුත් ශ්රී රංහවේ 

දළනට හර්ඹපරඹ ඳදනේ යත් තඹළඹ 

ක්රභඹක්  වහ හර්ඹහධන දර්ල නිලසනඹ ය 

ක්රිඹහත්භ  යනු වනොරළවේ. වේ වවේතුවන් 

එක් එක් ක්වේත්රඹන්ට තදහශ හර්ඹහධන 

දර්ල තඳ විිනන් නිලසනඹ ය හර්ඹහධන 

විණනඹ ක්රිඹහත්භ යනු රඵින. 

භහවරෝචිත ර්ව දී ිනදුයන රද 

හර්ඹහධන විණනරදී තනහයණඹ වු 

ළදත්  නිරික්ණ හයහංල ය ඳවත දළක්වේ.     

කහර්ඹහධන විගණනඹ 

ත්ග ෙහන ංර්ධන වහ 
සුබහධන අයමුෙර ත් 
සුබහධනඹ වහ  
උඳගඹ ජ්නඹ කයන්ගන්ෙ ඹන්න 
ඇගයීභ 

 
න ත් එතුක් වර තඵහ නිමින් 1920 

දලව  මුල් බහව  ආයේබ ය 1936 ජුලි 

01 න දින යජාඹට ඳයහන්නහ රද වදහිර 

ත්වෝදයහනඹ 1946 දී සහධීන යහජාය 

වදඳහර්තවේන්තුක් වර සථහපිත ය 

තිබුණි. ඉන් ඳසු ජාහති ත්වෝදයහන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ඳහරනඹ වහ 

ශභණහයණඹ 1982 තං 41 දයන  ජාහති 

ත්වෝදයහන ඳනවත් විධිවිධහන ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ වේ. ආිනඹහවේ ඳළයණිතභ 

ත්වෝදයහනඹක් න වදහිර 

ත්වෝදයහනඹට තභතය පින්නර තලි 

තනහථහහයඹ, පින්නර ත්වෝදයහනඹ, 

වේඵන්වතොට ෂහරි උදයහනඹ ව 

වෝනවඳොර ත් ආවහය වොවිවඳොශ 

ත්වෝදයහන වදඳහර්තවේන්තුට තඹත් වේ.  

 

වභභ විණනව  තයමුණ වුව  ත්වෝදයහන 

ංර්ධන වහ සුබහධන තයමුදර ත් 

සුබහධනඹ වහ උඳවඹෝජානඹ යන්වන්ද 

ඹන්න ඇී භ වේ. වභභ විණනව  මලි 

නිරීක්ණඹන් තතය, වඵොවවෝ තසථහන්හිදී 

නිඹමිත වේරහ නවිට තුන්ට ආවහය 

වනොරළබීභ, තුන්ට දභන ආවහය 

ඵහහිරින් ඳළමිවණන තුන් හ දළමීභ, 

ළඳුගේරුන් විිනන් තුන්වේ ආවහය 

වනුවන් වොශ තතු ළඳී වේදී ඒහව  

ළරළකිඹ ුගතු රභහණඹක් ඉඳල් ඇතුශත් වීභ 
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නිහ වොශ තතුර ඵය තඩුන තසථහ 

දක්නට රළබුණි. විසතය රඳටවන 01 හි 

දක්වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 01 - වදහිර ත්වෝදයහනව  තුන්ට රඵහදීවභන් ඳසු ඉතිරි ව වොශ තතු ඉඳල් 

 

හිඟව ආවහය රභහණඹ ේපර්ණ ය ළනීභ 

වහ ක්රභවේදඹක් වනොතිබුණු තතය තලින් 

වහ රඵහවදනු රඵන ආවහය ඔවුන්වේ 

ඵවයහි වන තනු වනස ශ ුගතු 

තිබුණත්, ඒ වහ න ඵය භළනීභක් ිනදුය 

වනොතිබුණි.  

 

2016 වහ 2017 ර් වද තුශදී ජාහති 

ත්වෝදයහන වදඳහර්තවේන්තුට තඹත් 

ත්වෝදයහනර තුන් 328 ක් විවිධ 

වයෝහඵහධරට රක්වී මිඹ වොස තිබුණි. 

ජාහති ත්වෝදයහන වදඳහර්තවේන්තුට 

තඹත් ත්වෝදයහනර තුන්වේ වෞය 

ආයක්හ වවයහි තධහනඹ වඹොමු ය 

වනොතිබුණු තසථහ කිහිඳඹක් ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

 නිවයෝධහඹන ඳවසුේ රභහණත් 

වනොවීභ  

 තුන් එක් සථහනඹකින් තත් 

සථහනඹට භහරු කිරීවේදී ඳශු ෛදය 

උඳවදස තනු ටුගතු ය වනොතිබුණු 

තසථහ ඳළතීභ 

 තලින් ව ඇතුන් වහ රතිහය 

රඵහදීවේදී එභ රතිහයඹන් තණ්ඩ ිනදු 

වී වනොතිබීභ 

 තුන්ට ඳවසුවන් රතිහය කිරීභ වහ 

තුන් යනඹන් (Crush) රභහණත් 

වනොවීභ  

 

තුන්ට සහබහවි වළිනරීේ යටහන් රදර්ලනඹ 

ශ වළකි න ඳරිදි හසථහනඹන් නිර්භහණඹ 

විඹ ුගතු වුද, වදහිර ත්වෝදයහනව  

ඇතළේ තුන්ට රභහණත් ඉඩඩක් 

වනොතිබුණු තතය,  රභහණත් වණ 

ශභනහයණඹක්ද ය වනොතිබුණි. එඹට 

තභතය ඇතළේ තුන්ට වරුන් වහ 

වහරිඹන් වනොභළති තසථහද තනහයණඹ 

විඹ. වදහිර ත්වෝදයහනඹ වහ පින්නර 

තලි තනහථහහයවඹහි තඳවිත්ර ජාරඹ නිින ඳරිදි 

ඵළවළය න ආහයඹට ඉදිකිරීේ ිනදුය 

වනොතිබුණි. විසතය රඳටවන 02 වහ 03 හි 

දළක්වේ.   
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වදහිර ත්වෝදයහනව  ත් කඩු විලහර රභහණඹක් දියහඳත් තිබුණු තතය ඒහ එදිවනදහ පිළිඹේ 

වඹොදහ නිමින් බහවිතහ යමින් ඳළළතුණි.   

 

වේ සුබහධනඹ 

ේඵන්ධවඹන් යන රද 

නිරීක්ණඹන්හිදී 

ත්වෝදයහනඹ භගින් 

උඳඹන මුළු ආදහඹවභන් 

ිනඹඹට තුනට ඩහ තඩු 

රතිලතඹක් වේඹන් 

වනුවන් ළඹ ය තිබීභ, 

තුන්ට රතිහය යන 

තසථහන්හිදී ඔවුන් යහ 

තළබීභ වහ යනඹන් 

(Crush) වනොභළතිවීභ 

වවේතුවන් වේඹන් 

තනතුයට රක්විඹ වළකි 

තසථහ ඳළළතුණු තතය 

එළනි තනතුරු රක්හ 

ළනීභට රභහණත් 

ආයක්හක්, රභහණත් 

යක්ණහයණඹක් 

වනොතිබීභ වහ විධිභත් ඳරිදි 

පුහුණුවීේ රඵහ වනොදීභ ඹන 

වවේතු වේ සුබහධනඹ 

වවයහි ඵරඳහ තිබුණි.  

 

ත්වෝදයහන 

වදඳහර්තවේන්තු තු 

ත්වෝදයහන වහ 

තුන්වේ ව 

වේිනන්වේ ිනඹළු 

සුබහධන ටුගතු 

ආයණඹ නවේ 

විසතයහත්භ ව නිලසචිත 

භහර්වෝඳවශල ංග්රවඹක් 

සය ඹහත්හීයන 

ඳත්හවන ඹහභ, 

වරුන් වනොභළති තුන් 

වහ වරුන් රඵහදීභට 

තලය පිඹය ළනීභ, 

වේඹන්වට ඩහත් 

හර්ඹක්භ වහ පරදහඹ 

වර තභ වේඹ 

ඳත්හවන ඹහභට වළකි 

න ඳරිදි පුහුණුවීේ රඵහදීභ, 

නිඹමිත හරසීභහට 

යක් ෛදය වුරු 

ඳළළත්වීභ, රභහණත් 

යක්ණ ආයණඹක් 

රඵහදීභ භඟින් ඔවුන්වේ 

වේහ පරදහී තහඹ ඉවශ 

නළංවීභ වවයහි තධහනඹ 

වඹොමු ශ ුගතු ඇත.  

 

ජාහති ත්වෝදයහන 

වදඳහර්තවේන්තු 2017 

ර්ව  රු.මිලිඹන 999  

ඳභණ ආදහඹභක් උඳඹහ 

ඇති තතය වභභ ආදහඹවභන් 

තුන්වේ ආවහය ව ඖධ 

වහ ිනඹඹට 27 ක් ද, 

වේ සුබහධනඹ වහ 

පුහුණු කිරීේ වහ ිනඹඹට 

2.56 ක් ද, ඉදිකිරීේ වහ   

ිනඹඹට 16 ක් ද ළඹ ය 

තිබුණි. ත්වෝදයහන 

වදඳහර්තවේන්තු ිනඹ 

ආදහඹේ ේපර්ණවඹන් 

උඳඹනු රඵන්වන් තුන් 

රදර්ලනඹ කිරීභ භඟින් න 

තතය වඳුනහන්නහ රද 

නිරීක්ණ රට තධහනඹ 

වඹොමු යමින් ත් 

සුබහධනඹ ව වේ  

සුබහධනඹ වහ 

තදුයටත් තධහනඹ වඹොමු 

ශ ුගතු ඵ නිභනඹ 

යනු රළවේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 02-  වදහිර ත්වෝදයහනව  ල්වල් ැකසවී 

ඇති තඳ ජාරඹ  

 

රඳටවන 03 පින්නර තලි තනහථහහයව  තලි භඩු 

පිරිිනඳු කිරීවේදී ජාරඹ හණු දිවේ ජාර මරහශ්රරට රහඹෆභ 



 

30 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

 

ක
හර්
ඹ

හධ
න
 ව
හ 
ඳ
රි

ය
 වි
ග
ණ
න
ඹ
  
 

ශ්රී රංකහගේ  එශළු වහ ඳශතුරු ඳසු අසනු වහනිඹ අභ රීමභ වහ හධහයණ 
මිරට අගරවි රීමභ වහ අෙහශ යහජ් ආඹත්නර භළදිවත්වීභ 
 

ර් 2050 න විට වරෝ ජානවනඹ 

බිලිඹන 10.5 ක් ඳභණ වතළින  තවප්ත ක්හ 

යන ඵළවින්  ඒ දවහ ආවහය ළඳුගභ ිනඹඹට 

60 කින් ර්ධනඹ විඹ ුගතු ඵත්, ඒ වහ 

භහමී ආවහය වඵදහවළරීභ ළඩිදිුගණු 

කිරීභට තභතය ඳසු තසනු වහනිඹ 

තභයළනීභ තීයණහත්භ හධඹක් ඵ 

තන්තර්ජාහති ඳර්ව ණ භගින්ද තවවුරු ය 

ඇත. ශ්රී රංහවේ එශළු වහ ඳශතුරු 

වොවිබිවේ ිනට ඳහරිවබෝගිඹහ තතට ඳත්න 

වතක් ිනඹඹට 30  ිනට ිනඹඹට 40 ක් දක්හ 

ඳයහඹ රභහණඹක් වවත් ර්ඹට 

වටොන් 270,000 ක් ඳභණ තසනු තඳවත් ඹහභ 

වහ එභගින් ලස රී රංහවේ ආර්ථිඹට ිනදුන 

තහිනඹ රු.බිලිඹනඹක් ඳභණ න ඵළවින් ඒ 

පිළිඵද විවලේ තධහනඹ වඹොමු කිරීවේ 

හරඹ එශම ඇත. 

රහංකි වොවි ජානතහ තසනු වනශන 

හරරදී වඵොවවෝවිට ඒහ තවරවි ය 

ළනීභට වනොවළකි ඉත දළමීභට ිනදුන 

තසථහ හර්තහ වී තිබුණි. එවේභ තසනු වහ 

තභ වවෝ හධහයණ මිරක් වනොරළබීභ නිහ 

වොවීන් විිනන් හ වහ යනු රඵන 

විඹදභ ආයණඹ ය ළනීභට වනොවළකි 

තයණ න තසථහද හර්තහ වී ඇත.  

වේ ේඵන්ධ ටුගතු යන ෘි ර්භ 

තභහතයහංලඹ වහ තභහතයහංඹ ඹටවත් ඳතින 

යහජාය ආඹතන ඳසු තසනු තහක්ණඹ 

ේඵන්ධ ඳර්ව ණ ිනදුයනු රළවේ. වභහිදී 

තතයහලය වඵෝ වහ රධහන තංල පිළිඵද 

ඳර්ව ණ භගින් රභහණත් වර ආයණඹ 

වී වනොභළති ඵත්, ඳර්ව ණ හර්තහන්වේ 

නිර්වශල තදහශ යහජාය ආඹතන විිනන් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභද රභහණත් වී වනොතිබුණු 

ඵත් නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

තසනු වනීයවේ ිනට ඳහරිවබෝගිඹහ තතට 

ඳත්න වතක් ඳසු තසනු වහනිඹ පිළිඵ 

ක්රිඹහදහභඹ රඳටවන 04 හි දළක්වේ.  

 

 
රඳටවන 04 - තසනු වනීයවේ ිනට ඳහරිවබෝගිඹහ තතට ඳත්න වතක් ඳසු තසනු වහනිඹ පිළිඵ ක්රිඹහදහභඹ 

තසනු වනීයවේ තසථහ 

වඵෝවඹන් වඵෝඹට 

වනස න තතය එභ 

තසථහ නිළයදි 

වඳුනහවන තසනු වනීයභ 

මලි ශ ුගතු හර්ඹඹකි. 

තසනු 
වනළීභ 

පිරිිනදු කිරිභ 

ර් කිරීභ ළසීභ 

ඇිනරීභ 

ඵඩහ කිරිභ රහවනඹ 

වතො 
වවශන්දහ 

රහවනඹ 
ිනල්රය 

වවශන්දහ  

ඳහරිවලෝගිඹහ 
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ඒ වහ තසනු වනළීවේ 

තසථහ (දර්ල) පිළිඵ 

වොවීන් දළනුත් වනොවීභ, 

තසනු වනීයවේ ක්රභවේදඹ 

පිළිඵ තවඵෝධඹක් 

වනොතිබීභ, ඒ පිලිඵ පුහුණු 

කිරීභ වහ තලය උඳයණ 

වඵදහදීභ රභහණත් ඳරිදි 

ිනදු වනොකිරීභ, තසනු 

වශ්රේණිත කිරීේ ේඵන්ධ 

රමිතීන් සථහපිත වනොකිරීභ 

වහ ඒ පිළිඵ තවඵෝධඹක් 

වනොතිබීභ ඳසු තසනු 

වහනිඹට මලි ඵරඳහ 

තිබුණි.  

 

තද, විධිභත් ඇසුරුභකින් 

වතොය එශළු වහ ඳශතුරු 

ඵඩහකිරීභ වහ රහවනඹ 

කිරීභ ඳසු තසනු වහනිඹ 

ළඩියන රධහන 

වවේතුහයඹක් වී තිබුණි. 

වේ නිහ 

ඇසුරුේයණව දී ිනදුන 

ඳසු තසනු වහනිඹ තභ 

කිරීවේ තයමුණු ඇති 

ඳහරිවබෝගි ටුගතු පිළිඵ 

තධිහරිඹ විිනන් 2011 

ර්ව දී වහ 2012 

ර්ව දී තතිවිවලේ ළට් 

ඳත්ර 2  ඳර ශ නිවේදන 

වදක් භගින් පිළිවළින් 

වශශිඹ නිසඳහදිත එශළු 

වහ ඳශතුරු ර් 37 ක් වහ 

21 ක් ැකස කිරීවේදී, ඵඩහ 

කිරිවේදී වහ රහවනඹ 

කිරීවේදී ප්ත රහසටික් වහ කන 

ඩදහින වවෝ දළලින් 

හ ඇති ඇසුරුේ බහවිතහ 

ශ ුගතු ඵත්, ිනඹළු 

වශශිඹ එශළු වහ ඳශතුරු 

රහවනඹ යන්නන්, 

වඵදහවරින්නන් වහ 

වවශන්දන් වත විධහන 

නිකුත් ය තිබුණි. නමුත් 

වදන ළට් ඳත්රව  ඳර 

ශ නිවේදනඹ   නිකුත් 

කිරීවේදී ඳශමු ළට් 

ඳත්රව  ඳර ශ 

නිවේදනව  ඇසුරුේ 

බහවිතහ ශ ුගතු ඵට 

දවන් ය තිබු එශළු වහ 

ඳශතුරු ර්16 ක් එභ 

තලයතහවඹන් නිදවස 

ය ඉත් ය තිබුණි. 

නමුත් ඉන් එශළු ර් 8 

ක් රහවනව  දී වහ 

තවරවියණව  දී ිනදුන 

තසනු වහනිඹ තභඹ 

ිනඹඹට 7.68  ිනට 

උඳරිභඹ ිනඹඹට 77 ක් 

දක්හ ඳතින ඵ ජාහති 

ඳසු තසනු ශභනහයණ 

ආඹතනඹ විිනන් 2016 වහ 

2017 ඹන ර්ර දී 

ිනදුයන රද මීක්ණ 

රතිපර තනු තවවුරු වී 

තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 05- මීවොඩ විවලේ ආයථි භධයසථහනඹ - 
2018 ජුනි 26 දින  

රඳටවන 06- දඹුල්ර විවලේ ආර්ථි භධයසථහනඹ - 
2019 භහර්තු 19 දින  

 

 

ඳසු තසනු වහනිඹ ිනදුන 

එක් එක් තසථහ තතරින් 

රහවනඹ තසථහවේදී 

ළටළු ණනහට මුහුණ 

දීභට ිනදුවී තිබුණි. තසනු 

රහවනඹ කිරීවේදී ිනදුන 

වහනිඹ පිළිඵ ව දත්ත වහ 

ඳර්ව ණ හර්තහ තනු 

ේරදහින ක්රභ (වඳොලිළක් 

භලු) ව ප්ත රහසටික් ඇසුරුේ 

ක්රභ ඹටවත් විවිධ එශළු 

ර් රහවනඹ කිරීවේදී 
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ිනදුන තසනු වහනිඹ, 

ප්ත රහසටික් ඇසුරුේ භගින් 

රහවනඹ කිරීවේදී ිනඹඹට 

20  ිනට ිනඹඹට 25 ක් 

දක්හ ඳයහඹ 

රභහණඹකින් තඩු ය ත 

වළකි ඵ වඳන්හ දී තිබුණි. 

එවවත් ර්තභහනව දී වභභ 

ප්ත රහසටික් කඩ බහවිතඹ ඉතහ 

තභ භට්ටභ ඳළළතුණි.  

 

 

 
 

රඳටවන -07 තඹුත්වත්භ වි.ආ.භ. 2018 ජලි .20 දින රඳටවන  08- මීවොඩ වි.ආ.භ. – 2018 ජුනි 26 දින 

එශළු වහ ඳශතුරුර 

තසනු වහනිඹ තභ කිරීභ 

දවහත්, තතිරික්ත 

වඵෝඹන් තවරවි යත 

වනොවළකි ඉතට දළමීභ 

තුළින් වොවිඹහට න 

ආර්ථිභඹ තහිනඹ 

ඳහරනඹ ශ ුගතු තිවේ.  

යහජාය ආඹතන කිහිඳඹක් 

විිනන් නිසඳහදන ණනහ 

තඹ එතු ශ නිසඳහදන 

වඳුන්හ දී තිබුණත් තඹ 

එතු කිරීවේ නිසඳහදන 

වශදවඳොශ තුශ සුරබ 

වනොවීභ නිහ ඒහ 

වශදවඳොශ තුශට එක් 

කිරීභ දවහ යහඹඹන් 

රර්ධනඹ කිරීභට තලය 

ක්රිඹහභහර් ත ුගතු ඇත.  

 

හ ළරළසභක් භත 

ටුගතු කිරීභ වවේතුවන් 

එක් එක් හන් තුළින් 

රඵහත වළකි පරදහිනතහ 

උඳරිභ භට්ටභට ඳත්ය 

ත වළකි ඵළවින් හ 

ළරළසභ තලයතහඹ 

වභහි දී ළදත් වේ. වේ 

වහ එක් එක් න්නරදී 

එක් එක් රවශලර හ 

ශ ුගතු වඵෝඹ වහ රභහණ 

පිළිඵ ළරළසභක් පිළිවඹර 

ය එඹ ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

වහ වඳශමවීභක් වොවීන් 

තුශ ඇති ශ ුගතු වුත්, 

එළනි වඳශමවීභක් ිනදු 

කිරිභ වවයහි තධහනඹ 

වඹොමු ය වනොතිබුණි.  

 

ෘි  නිසඳහදන වශ 

ටුගතු ඳවසු යවීභ වහ 

රහවශීයඹ තවරවි 

භධයසථහන පිහිටුවීභ 

පිළිඵද 1988 තඹළඹ 

ථහ භගින් වඹෝජානහ ය 

තිබුණි. තනතුරු 1999 

ර්ව දී දඹුල්ර ආර්ථි 

භධයසථහනඹ ආයේබ 

කිරීභත් භ විවලේවඹන්භ 

එශළු තවරවිඹ දවහ 

යහජාය වහ වඳෞශලි තංල 

වවුල් යහඳහය ංර්ධනඹට 

හිතය ඳරියඹක් ස 

ය තිබුණි. 

 

1999 ර්ව  ිනට 2017 

ර්ඹ දක්හ 

හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

ආර්ථි භධයසථහන 15 ක් 

සථහපිත ය ඒහව  

ඩහභය ඉදිය ඒහ ඵදු දී 

තිබුණි.  

 

2019 ජානහරි 28 දින න 

විටත් පිළිඹන්දර, 

යත්භරහන, නුයඑළිඹ, 

ළප්ත වඳටිවඳොශ, 

කුරුඳුත්ත, මීවොඩ ව 

තේඳහය ඹන ආර්ථි 

භධයසථහනරට තඹත් 

භමිවඹහි නීතයහනුකර 

තිනතිඹ විඹ බහය 

තභහත් ඹහංලඹ විිනන් ඳයහ 

වන වනොතිබුණි. වොවීන් 

විිනන් ආර්ථි භධයසථහන 

වත ැකවන එන එශළු 

වහ ඳශතුරු තවරවි 

යන්නහ තුරු 
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තේවන් වහ ළසවන් 

ආයක්හ යළනීභ වහ 

ඩ හභය ඉදිරිපිට භමිඹ 

ආයණ න ඳරිදි වරඹක් 

ඉදිකිරීභ ඳසු තසනු වහනිඹ 

තභය ළනීභට ඉවල් වී 

තිබුණි. දඹුල්ර ආර්ථි 

භධයසථහනව  එළනි 

වරඹක් ඉදිය තිබුණ ද 

තඹුත්වත්භ, වේඹන්වොඩ 

ව නුයඑළිඹ ආර්ථි 

භධයසථහනර  එළනි 

ආයක්ි ත වරඹක් 

වනොතිබීභ භත තසනු 

වහනිඹ ළඩි වී තිබුණි. 

 

දඹුල්ර ආර්ථි 

භධයසථහනව  තතිරික්ත 

ලවඹන් රළවඵන තසනු 

වතො තවනකුත් ආර්ථි 

භධයසථහනරට ැකවන 

ඹහභට වොවීන් 

දිරිළන්වන ඳරිදි තලය 

වතොයතුරු රඵහදීභට ව 

ආර්ථි භධයසථහන 

ජාහරඹක් වර ටුගතු 

කිරීභට තලය ළඩ 

පිළිවශක් තදහශ 

තභහතයහංල වවෝ ආර්ථි 

භධයසථහනර 

ශභණහයන බහයඹන් 

විිනන් ස ය 

වනොතිබුණි.  

 

ෘි ර්භ, ග්රහමීඹ ආර්ථි 

ටුගතු, ඳශු ේඳත් 

ංර්ධන, හරිභහර් ව 

ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

ංර්ධන තභහතයංලඹ 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ න 

ආර්ථි භධයසථහනර 

වශළල්ර මිර 

රදර්ලණ පුරු වවෝ විදුත් 

මිර රදර්ලණ පුරු 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

 

දඹුල්ර ආර්ථි 

භධයසථහනව  එශළු 

තතිරික්ත ළඳුගභක් ඳතින 

ඇතළේ හරර ඒහ 

තවරවිය ළනීභට 

වනොවළකි ව විට එභ එශළු 

දිේඳතන රවශලඹට ඉත් 

යනු රඵින. එභ රවශලව  

ළරියන න තලින් විිනන් 

එභ ඉත දභන රද එශළු 

ආවහයඹට නු රඵින.  තලින් 

විිනන් එභ එශළු ආවහයඹට 

න්නහ ආහයඹ රඳ 

ටවන 09 හි දළක්වේ.  

 

 

රඳටවන 09 - දිේඳතන රවශලව  තලින් විිනන් ආර්ථි භධයසථහනවඹල් ඉත දභන රද එශළු ආවහයඹට 
ළනීභ - 2018. ඔක්වතෝඵර් 04 දින 

නමුත් වභභ හරරදීභ 

දිිනවන් තවනක් රවශලර 

එශළු මිර ණන්ර 

තඩුවිභක් තනහයණඹ වී 

වනොතිබුණු ඵළවින්, දඹුල්ර 

ආර්ථි භධයසථහනඹ තුශ 

තවරවි ය ළනිභට 

වනොවළකි වු එශළු වනත් 

රවශලරට වඵදහවරින 

ජාහරඹක් ක්රිඹහත්භ කිරිභට 

තදහශ ඵරධහරින්වේ 

තධහනඹ වඹොමු වි 

වනොතිබුණි.  

 

2014 ර්ව දී ඳසු තසනු 

තහක්ණ ආඹතනඹ විිනන් 

යන රද මීක්ණඹට 

තනු එශළු ර් 11 ක් 

ජාහර 09 ක් ඹටවත් 

වඵදහවළරීවේදී එභ 

එශළුලින් ිනඹඹට 7.68 
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 ිනට ිනඹඹට 66.45 ක් 

දක්හ ඳයහඹ රභහණඹකින් 

එභ එරළුරට වහනි 

ිනදුන ඵ රහල ය 

තිබුණි. වේ තනු එශළු 

ඹහඳනඹ ිනට දඹුල්රට 

ැකවන ඒවේදීත්, 

නුයඑලිව  ිනට වොශමට 

ැකවන ඒවේදීත්, 

තඹුත්වත්භ ිනට ෆල්රට 

ැකවන ඒවේදීත් ආදී 

ලවඹන් ළඩි දුය ිනට 

එශළු වඵදහවළරීවේ 

භධයසථහන වත 

ඳළමිවණන විට තසනු 

වහනිඹ ළඩිවන ඵ 

තනහයණඹ විඹ.  ඒ තනු 

ආර්ථි භධයසථහන දිිනන 

පුයහ සථහපිතවීවේ 

විභතහඹ නිහ මිවරහි 

විනරනඹන්ද ළඩි වී තිබුණි.  

 

නිසඳහදන රවශල 

වක්න්ද්රයත් ආර්ථි 

භධයසථහනර ඳළළති මිර 

ණන් වහ නහරි ර වශල 

වක්න්ශ ය යවන පිහිටි 

ආර්ථි භධයසථහනර මිර 

ණන් තතය මිර 

විනරනඹන් ඳළළතුණි. එභ 

විනරනඹන් වවයහි 

රහවන විඹදභ වහ නුවදනු 

කිරීවේදි තතයභළදිඹන් 

ිනටීභද ඵරඳහ තිබුණි. එවේභ 

එභ මිර විනරනඹන් 

නිඹහභනඹ කිරිභට වේ 

ේඵන්ධවඹන් ටුගතු 

යන යහජාය ආඹතන 

භළදිවත් වී වනොතිබුණි.  

 

ගඳොලිස ත්හග අයමුෙර 

දිිනවන් ෆභ රවශලඹභ 

ආයක්හ තවවුරු කිරීභත්, 

දවේ ඳළඹ විිනවතය පුයහභ 

ජාන ජීවිතවඹහි 

සුයක්ි තතහ තවවුරු කිරීභ 

පිණි පර්ණහීයන 

ැකයණ රඵහදීභ වඳොලිස 

වදඳහර්තවේන්තුවේ කීභ 

වේ.  ඒ කිේ ේබහයඹ 

තුශ තඳයහධ භර්ධනඹ, 

භත්ද්රය උදුය භළඩීයභ, 

යථහවන ශභනහයණඹ, 

ඳරිය ංයක්ණඹ වහ 

ආඳදහ තසථහරදී 

ජානතහට වන ළරසීභ 

ඹන ිනවිල් ජාන ජීවිතව  

විවිධ ළටළු ඔසවේ වඳොලිස 

වදඳහර්තවේන්තු ක්රිඹහහරී 

වේ. විසතය රඳටවන 10 

වහ 11හි දළක්වේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන10- යථහවන ශභනහයණඹ  රඳටවන 11. - ඳරිය ංයක්ණඹ  

වේ ිනඹලු හර්ඹඹන් 

ඉටුයන ශ්රී රංහ 

වඳොලිසීව  නිරධහරීන් 

දිරිළන්වීභ උවදහ වඳොලිස 

තයහ තයමුදර පිහිටුහ 

තිබුණි. 1865 තං 16 දයන 

ශ්රී රංහ වඳොීයිනඹ පිහිටුවීභ 

පිළිඵ ආඥහ ඳනවතහි 72 

වහ 73 න න්ති ඹටවත් 

තයහ තයමුදර සථහපිත ය 

ඇත. 1974 තවෝසතු 07 

දිනළති වහ තං 116 දයන 

ළට් ඳත්රව  ඳර යන රද 

නිවේදනඹක් භගින් ශ්රී රංහ 

වඳොලිස තයහ තයමුදර 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

1990 භහර්තු 09 දිනළති තං 

600 20 දයන තති විවලේ 

ළට් නිවේදනවඹන් තයහ 

තයමුදවල් නිවඹෝ 

ංවලෝධනඹ ය තිබුණි. 

වඳොලිස නිරධහරීන් 

ඉටුයන යහජාහරිරදී 

යජාඹට තඹන දඩ මුදලින් 
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කිිනඹේ රභහණඹක් වභභ තයමුදරට ඵළය යනු රළවේ. 

ඒ තනු වඳොලිස තයහ 

තයමුදරට රධහන භහර් 

වදක් ඹටවත් ආදහඹේ ඵළය 

යනු රළවේ. එනේ උහවි 

දඩමුදල් වහ යථහවන 

දඩමුදල් ලවඹන් වළදින්විඹ 

වළකිඹ. ඊට තභතය 

වඳොලිස තයහ තයමුදවල් 

හර්ි  ඇතින 

තතිරික්තඹ ආවඹෝජානඹ 

කිරීවභන් ජානිතන 

ආවඹෝජාන ආදහඹේ ද 

ආදහඹේ රබඹක් වර 

ගිණුේත යනු රළවේ. 

වභභ රධහන ආදහඹේ 

රබඹන් භගින් උඳඹන 

ආදහඹේ උඳවඹෝගි යවන 

වඳොලිස නිරධහරීන් 

දිරිළන්වීභ උවදහ විවිධ 

නක්රවල් භගින් නිර්ණහඹ 

වඳුන්හ දී  ඇත. එභ 

නිර්ණහඹ ඹටවත්  තයහ 

පිරිනළමීභ හර්ි  

ිනදුයනු රඵින. හභහනය 

තයහ වවීේ, යථහවන 

තයහ වවීේ, විවලේ තයහ 

වවීේ, වඳොලිසඳති විවලේ 

තයහ වවීේ වහ විවනෝද 

වවීේ වර එභ වවීේ  

ර් ය ඇත.  

 

2018 ර්ව දී දඩමුදල් 

ආදහඹේ වර රු.මිලිඹන 

1,939 ක් වඳොලිස තයහ 

තයමුදරට ඵළය ය තිබුණු 

තතය එභ ර්ව  තයහ 

වර  රු.මිලිඹන 885 ක් 

2018 ර්ව  

වඳොලිසඳතිවේ නිවඹෝ 

තනු තයහර මුදල් වවිඹ 

ුගතු රතිලතඹ ිනඹඹට 70 ක් 

වුත්, වහ තිබුණු 

රතිලතඹ ිනඹඹට 54 ක් 

ඳභණක් වී තිබුණි. 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

සථහය තළන්ඳත් වර 

රු.මිලිඹන 9,821 ක් 

ආවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

2018 ර්ව  වඳොලිසඳති 

නිවඹෝ තනු ආවඹෝජානඹ 

ශ ුගතු රතිලතඹ ිනඹඹට 

10 ක් වුත්, ආවඹෝජානඹ 

ය තිබුණු රතිලතඹ ිනඹඹට 

92 ක් වී තිබුණි. වඳොලිස 

නිරධහරීන්ට තයහ වවීවේ 

දී ර්තභහනඹට ළරවඳන 

ඳරිදි තයහ වවීවේ 

නිර්ණහඹඹන් හීයන 

ංවලෝධනඹ වනොකිරීභ, 

තයහ වවීවේ රභහදඹන් 

ඳළතීභ, තයහ තහිමි 

වඳොලිස නිරධහරීන් ිනටීභ, 

තයහ තයමුදල් ආදහඹේ වහ 

ගිණුේ තළබීවේදී තනුභනඹ 

යන ගිණුේ රතිඳත්ති 

ේඵන්ධ ව ළටළු වභභ 

තයමුදර ේඵන්ධවඹන්ද 

ඳළළතුණි. භවජානඹහ 

ේඵන්ධ න ෆභ 

හර්ඹදීභ ජානතහ භඟ 

මීඳ ටුගතු ය තභ 

වේඹ වනොපිරිවවශහ 

ඉටුයන වඳොලිස 

නිරධහරින් දිරිභත් කිරීභ 

වහ පිහිටුහ තිවඵන 

වඳොලිස තයහ තයමුදර 

හර්ඹක්භ වහ පරදහී  

ඳත්හ ත ුගතු ඇත.    

කහරගුණ විෙහ ශිමය ඹ ක්රභ බහවිත්හ රීමභ  

1948 දී වනභ වදඳහර්තවේන්තුක් වර 

සථහඳනඹ යනු රළබ හරගුණ විදයහ 

වදඳහර්තවේන්තු, ර්තභහනව දී ආඳදහ 

ශභනහයණ තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ වේ. වභභ වදඳහර්තවේන්තු 

හරගුණ, වශලගුණ විදයහත්භ වේහ වභන්භ 

හරගුණ යන ව සුනහමි පිළිඵ පර් 

තනතුරු ඇඟවීභ වහ ඵරඹරත් ජාහති 

ආඹතනඹද වේ. වොශම පිහිටි රධහන 

හර්ඹහරඹට තභතය ටුනහඹ, භත්තර ව 

යත්භරහන ගුන් වතොටුඳල්ල්හි පිහිටුහ ඇති 

හර්ඹහර ඇතුළු ඵහහිය හර්ඹහර 22 ක් 

වදඳහර්තවේන්තු ඹටවත් ඳතී. වභඹට 

තභතය වනත් සථහනර ඳතින 

වවඹෝගිතහ භධයසථහන 16 කින්ද හරගුණ 

තනහළකි ඳශකිරීභ වහ දත්ත රඵහළනීභ 

ිනදුයනු රඵින. භතර නිරීක්ණඹ වහ ඉවශ 

හුගවෝරව  දත්ත නිරීක්ණඹ දවහ 

ේරදහින උඳයණ ව සඹංක්රීඹ හරගුණ 

විදයහ උඳයණ බහවිතහ  වේ. තහිතය 

හරගුණි තත්ත්ඹන් තනහයණඹ ය 

ළනීභ, ඒහ පිළිඵ තණ්ඩ තධහනවඹන් 

ිනටීභට, තනතුරු ඇඟවීභ, හරගුණි 

තත්ත්ඹන් මීක්ණඹ ව ර්හඳතන 

රභහණඹ තක්වේරු කිරීභ වහ ශ්රී රංහවේ 

වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් ඳශධතිඹක් සථහඳනඹ කිරීභ 

ශ්රී රංහ යජාඹ විිනන් තනුභත ය  ඒ වහ 

2006 වහ 2007 ර්රදී රු.මිලිඹන 400  

රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ තලයතහඹ 

ඉටුකිරීභ වහ 2007 භළින 24 දින ආඳදහ 
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ශභනහයණ තභහතයහංලඹ විිනන් වරෝ 

හරගුණ විදයහ ංභඹ භඟ බහයහය 

තයමුදල් ගිවිසුභට එශඹුණි. වරෝ  

හරගුණ විදයහ ංභව  විවලේඥ උඳවදස 

භත වර්ඩහර් භමිඹ වර වදනිඹහඹ රවශලව  ව 

වොන්ර ඳු මුදුන වතෝයහ වන තිබ තතය 

තදහශ පිහිටීභ පිළිඵද ලයතහ තධයඹනඹක් 

ිනදු ය වනොතිබුණී. වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් 

ඳශධතිඹ මීටර් 20 ක් උළති කුළුණ සථහපිත 

ශ ුගතු ඵ තීයණඹ ය තිබුණි.  2010 

ජානහරි 13 දින තභහතය භණ්ඩර තීයණඹ 

තනු විෘත රංසු ළවීවභන් ඵළවළය 

ඉංජිවන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ 

උඳවශල හර්ඹහංලඹ වත කුළුණ ඉදිකිරීභ  

වහ යහව  ිනට වොන්ර දක්හ ආනඹනඹ 

යන රද වර්ඩහර් ඳශධතිව  වොටස ැකවන 

ඒභ වහ ව වොන්ත්රහත්තු පිරිනභහ තිබුණි. 

ඳස ඳරීක්හ ිනදු වනොකිරීභ වවේතුවන් 

ඉදිකිරීභ වහ තත්තිහයේ දළමීවේදී ඳවහි 

ළටළු භතුවීභ ළනි රුණු කිහිඳඹක් භත 

ඉදිකිරීේ ටුගතු තතයභඟ නතහ දළමීභට ිනදු 

වී තිබුණි. වදඳහර්තවේන්තු විිනන් යජාව  

රේඳහදන භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  8.12 

භහර්වෝඳවශලඹ රහය ඉදිකිරීභට තදහශ 

ළඩ ක්රිඹහත්භ කිරීභ, බහණ්ඩ ළඳී භ වහ 

වේහ ළරළසීභ රභහණත් ඳරිදි තධීක්ණඹ 

වහ තක්වේරු කිරිභ ිනදුය වනොතිබුණි. 

එවභන්භ ඉදිකිරීේ විධිභත් තනුභළතිඹකින් 

වතොය ිනදුය තිබුණි. ඉංජිවන්රුභඹ 

හර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ උඳවශල 

හර්ඹහංලඹ විිනන් නිභ යන රද 

වොන්ත්රහත්තුවේ ළඩ වොටස බහය දීවේදී ිනදු 

වී තිබුණු රභහදවීේ වහ ගුණත්ව  තඩුඳහඩු 

ඳළළතුණි. වරෝ හරගුණ විදයහ ංභව  

බහයහය තයමුදර භඟ එශම තිබුණු ගිවිසුවේ 

3.3 උඳන්තිඹ ඳරිදි ශ්රී රංහ හරගුණ 

විදයහ වදඳහර්තවේන්තුවේ උඳවදස භත 

වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් උඳයණ ඇතුළු උඳයණ 

මිරදී ළනීභ වරෝ හරගුණ විදයහ ංභඹට 

බහය වී තිබුණි. ඒ තනු එන්ටර්රිනස 

ඉවරක්වරොනික් වෝඳවර්න් වත වර්ඩහර් 

උඳයණ රේඳහදනඹ කිරීවේ 

වොන්ත්රහත්තු වරෝ හරගුණ විදයහ 

ංභඹ විිනන් පිරිනභහ තිබුණි.  2012 

ඔක්වතෝඵර් 10  දින න විට ඳශධතිඹ සථහපිත 

කිරීවේ ටුගතු ආයේබ ය තිබුණි. එඹ 

සථහපිත කිරීභ වහ තලය න වදොමයඹ 

ැකවන ඳළමිණි යථඹ රවේල භහර්වඹන් 

වොටක් ඩහවන එහි රිඹදුරුට තනතුරුට 

රක් වමින් න්වදන් ඳවශට ළටී තිබුණි. 

එභ වවේතු ඳදනේ ය වන වර්ඩහර් ඳශධතිඹ 

සථහපිත කිරීවේ ටුගතු තතයභඟ නතහ 

තිබුණි. 2013 ඔක්වතෝඵර් 05 දින 

ළඳුගේරුවේ හර්මි ඉංජිවන්රුයඹහ 

ඳළමිණ උඳයණ වොටස විකිරීභ ිනදුය 

තිබුණු තතය 2013 ඔක්වතෝඵර් 17 දින 

ළඳුගේරු වරෝ හරගුණ විදයහ 

භධයසථහනඹට ලිපිඹක් වඹොමුයමින් ඉවත 

වර්ඩහර් ඳශධතිඹට විදුත් ේඵන්ධතහඹ රඵහ 

දිඹ වනොවළකි ඵ රහල ය තිබුණි. ඊට ඳසු 

ිනදුව හච්ඡහර රතිපරඹක් වර වොන්ර 

ළඩබිවේ ව වර්ඩහර් උඳයණ වොටස 

තළුත්ළඩිඹහ වහ නළත නිසඳහදනහහයඹට 

ඹළවීභට තීයණඹ විඹ. ඒ තනු උඳයණ 

වොටස නළත ඇභරිහවේ නිසඳහදනහහයඹට 

ඹළවද තළුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ තධි 

පිරිළඹක් දළරීභට ිනදුන ඵට නිභනඹ වී 

තිබුණි.  වභවර එභ උඳයණ වොටස 2013 

ඔක්වතෝඵර් භහව දී එරස කිරීවභන් ඳසු 

නළත තළුත්ළඩිඹහ වහ ළඳුගේරු වත 

ඹළවීභට ර් 3 ½ ට ඩහ ළඩි හරඹක් 

රභහද වී තිබුණි. වේ වවේතුවන් එභ උඳයණ 

වොටස වහනිවීභට ළඩි ඉඩඩක් ඳළළතුණි.. 

වේ වහ ශ්රී රංහ යක්ණ ංසථහවන් 

රු.මිලිඹන 142.68  ටිනහභකින් ුගත් 

යක්ණ ආයණඹක් රඵහවන තිබුණද, වභභ 

වර්ඩහර් උඳයණ වොටස ඵඩහ කිරීවේදී වහ 

රහවනඹ කිරීවේදී  වහනිවීභට රක් වී 

තිබුණත්, වදඳහර්තවේන්තුට ඒ වනුවන් වු 

යක්ණ න්දි රඵහළනීභට වනොවළකි වී 

තිබුණි. තද 2018 තවරේල් 25 දින න විටත් 

වභභ වරෝ හරගුණ විදයහ ංභව  

බහයහය තයමුදලින් එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 1.84 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. ර්තභහනව  දී තදහශ 

සථහනඹ තනහයක්ි ත ඳළති තතය 

උඳයණර ඳළළත්භ පිළිඵද ෆහිභට 

ඳත්විඹ වනොවළකි විඹ. විසතය රඳටවන 12, 

13 වහ 14 හි දළක්වේ. 
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රඳටවන. 12 ඕනෆභ පුශරවඹකුට 

ඳවසුවන් ඇතුළුවීභට වළකි න ඳරිදි ළඩ බිභ 

ආයණඹ න ළට ඳහ තිබීභ 

රඳටවන 13. - ළින ජාරඹ හන්දු වී ඇති 
ආහයඹ 

රඳටවන 14- භත්ඳළන් වඵෝතල් දභහවොස 
ඇති ආහයඹ 

 

වොන්ර වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් ඳශධතිව  

හර්ථත්ඹ පිළිඵ තවිනිලසචිතතහඹ ව ශ්රී 

රංහවේ පර් තනතුරු ඇඟවීේ වහ 

වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් ඳශධතිඹ තලයතහඹ භත 

පුත්තරභ වහ වඳොතුවිල් හරගුණ විදයහ 

භධයසථහන වදවහි හර්ඹහර ඳරිශ්රඹට 

ආන්නව භ වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් ඳශධති 

වදක් සථහඳනඹ කිරීභ වහ 2017 ජුනි 30 

දින ජාඳන් තන්තර්ජාහති වවඹෝගිතහ 

භධයසථහනඹ (JAICA) වහ ශ්රී රංහ 

රජාහතන්ත්රහදී භහජාහදී ජානයජාඹ ගිවිසුභට 

එශම තිබුණි.  වභභ යහඳෘතිව දී රවේල 

භහර්, තධීක්ණඹ වහ නඩත්තු කිරීවේ 

වළකිඹහ වවයහි ළඩි තධහනඹක් වඹොමු 

යමින් වහ තයං ඵහධඹන් , වර්ඩහර් 

වනොභඟ ඹන තවයෝධඹන් වහ ඳහරිරි 

ඵරඳෆේ වවයහි තඩු තධහනඹක් වඹොමු ය 

වභභ ළඩ භමි වද වඳුනහවන තිබුණි. 

එවභන්භ වේ වහ තලය ඉඩේ රභහණඹ 

නිලසචිත වනහවන වනොභළති තතය, ඒහට 

තදහශ මිනින්වදෝරු ළරළසුේ ස ය 

වනොතිබුණි. එවේභ ඉඩේ ඳයහළනීවේ 

ටුගතු ඉතහ භන්දහමී ිනදු වමින් ඳළළතීභ 

වහ පුත්තරභ ළඩ භමිඹට ඹහඵදභ ඳහරක් 

පිහිටහ තිබුණි.   

හරගුණ තත්ත්ඹන් සඹංක්රීඹ භළනීභ 

(දත්ත ැකස කිරීභ), ඵඩහ කිරීභ වහ 

න්නිවේදනඹ සඹංක්රීඹ හරගුණ විදයහ 

ඳශධති 38 ක් ජාඳන් රදහනඹක් වර 2009 

ර්ව දී රළබී 2012 වහ 2013 ර්රදී එභ 

උඳයණ විය තිබුණි. වේ තන වභභ 

උඳයණ රදහනඹක් වර රළබී ර් වතයට 

තධි හරඹක් නිසක්රීඹ ඳළළතී තිබුණි.  

වභභ වඵොවවෝ භධයසථහනලින් ඇතළේ භහ 

වහ ව දත්ත කිිනභ  රධහන හර්ඹහරඹ වත 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 2009 ර්ව  ිනට 

2018 ර්ඹ දක්හභ වභභ ඳශධතිව  

ක්රිඹහහරීත්ඹ රින්ය බි ළටි තිබුණු තතය 

එභඟින් නිළයදි හරගුණි දත්ත රඵහදීභක් 

ිනදු වී වනොතිබුණි. දත්ත න්නිවේදන 

ඳවසුේ බි ළටී තිබුණු තතය එභ උඳයණ  

නිින ඳරිදි  නඩත්තු ය වනොතිබුණි. 

්රිකුණහභරඹ හරගුණ විදයහ භධයසථහනව  

සථහපිත කිරීභට නිඹමිත වු AWS ඳශධතිව  

උඳයණ වොටස රධහන හර්ඹහරව  

නිසහර්ඹ ඵඩහ ය තිබුණි. ඒ පිළිඵ 

විසතය රඳටවන 15,16 වහ 17 හි දළක්වේ.  
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රඳටවන 15. හවොල්වල් පිහිටි AWS 

ඳශධතිඹ 

රඳටවන 16 - හල්වල් හරගුණ විදයහ 
භධයසථහනව  පිහිටි AWS ඳශධතිව  Data 

logger හි ෘමි වොටස ැකදි ඇති ආහයඹ 

රඳටවන  17 - ්රිකුණහභර හරගුණ විදයහ 
භධයසථහනව  සථහපිත කිරීභට නිඹමිත AWS 

ඳශධතිව  mounting pole රධහන හර්ඹහරව  

ඵඩහ ය ඇති ආහයඹ 

තත්හීයන ර්හඳතන 

තත්ත්ඹන් පිළිඵ 

තදහනවඹන් ිනට ඒහව  

රතිපර භත තනතුරු ඇඟවීේ 

නිකුත් කිරීභ තයමුණු ය 

වන වතෝයහත් ංහන් 

05 ක් ආශ්රිත සඹංක්රීඹ 

ර්හභහන 100 ක් සථහපිත 

කිරීවේ යහඳෘතිඹ වහ 

ආඳදහ ශභනහයණ 

තභහතයහංලඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 53  රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. හරගුණ 

විදයහ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් එභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

තදහශ සථහනඹන් 

වතෝයහළනීභ වහ ළඩි 

හරඹක් ත ය තිබුණු 

තතය,  හරගුණ විදයහ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ර්හභහන මිරදී ළනීභ 

වහ තලය ටුගතු ය 

තිබුණත්, තලයතහඹ 

වදුනහ ළනීභට වඳය 

වොන්ත්රහත් ගිවිසුමිරට 

එශම තිබුණු තතය එභ 

ගිවිසුේ ඵරහත්භවීභට 

වඳය නුවදනු ිනදු ය 

තිබුණි. එවභන්භ උඳයණ 

මිරදී ළනීවේදී ක්රභහංණ 

වතිඹක් පිළිඵ 

තධහනඹ වඹොමු ය 

වනොතිබුණු තතය රධහන 

හර්ඹහර ඳරිශ්රව  විය 

තිබුණු ර්හභහව  වළය 

තවනකුත් ර්හභහඳනර 

දත්තර නිළයදිතහඹ 

තවවුරු ය ළනීභට 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

වොන්ත්රහත් ගිවිසුවභහි, 

වොන්ත්රහත්රු විිනන් ඉටු 

ශ ුගතු වේහන් ඹටවත් 

වභවවුගේ ව නඩත්තු 

ටුගතු වනුවන් 

වදඳහර්තවේන්තු 

නිරධහරීන්ට පුහුණු කිරීභ 

ශ ුගතු තිබුණත්, 

වොන්ත්රහත්රු විිනන් එභ 

හර්ඹඹන් ඉටු ය 

වනොතිබුණි.  

 

හුග පීඩනඹ, උසණත්ඹ, 

ආර්ද්රතහඹ, සුශවේ වේඹ 

වහ සුශවේ දිලහ පිළිඵ 

දත්ත රඵහදීභ වර්ඩිවඹෝ 

වුන්ඩ් උඳයණ භඟින් ිනදු 

යන තතය වරෝ 

හරගුණ විදයහ ංභව  

උඳවශලඹන් රහය 

ිනඹළුභ හභහජි යටල් 

ෛදනි oo UTC ව 12 

UTC ඹන විලස 

වේරහන්රදී ිනදු කිරීභ 

වවෝ තභ වර ෛදනි 

එක් යක් වවෝ 

වර්ඩිවඹෝවොන්ඩ් ඉවශ 

හුග නිරීක්ණඹ කිරීභ ශ 

ුගතු වුද, ශ්රී රංහවේ වභභ 

නිරීක්ණඹන් ිනදු යනු 

රඵන්වන් වඳයරු 11.30 ට 

ඳුදහ, ඵදහදහ වහ ිනකුයහදහ 

ඹන තිව  දින 03 

දී ඳභණි. ඵළලුභ ආුග 

හරඹ භහ 12 ක් ඵ 

ළඳුගේරු විිනන් දක්හ 

තිබුණද, භහ 12 ඉක්භ ව 

ආුග හරඹකින් ුගත් ඵළලුේ 

වර්ඩිවඹෝවොන්ඩ් 

නිරීක්ණ වහ වඹොදහ 

න්නහ ඵත් ඵළලුේ තුරට 

විනඩ්රජාන් හුග පියවීවේ දී 

ආයක්ි ත පිඹය වන 

වනොභළති ඵත් නිරීක්ණඹ 

විඹ. 
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රඳටවන 18 ආයක්ි ත ඇදුේ වනොභළති ඵළලුේ ඹළවීභ   රඳටවන 19- ආයක්ි ත ඇදුේ වනොභළති ඵළලුභට 

විනඩ්රජාන් හුග පියවීභ  

ම්ප්රෙහයික කහරගුණ විෙහ උඳකයණ 

දිිනන පුයහ පිහිටුහ ඇති භධයසථහන 500 

කින් ර්හඳතන දත්ත රඵහ න්නහ තතය ෆභ 

භධයසථහනඹක් විිනන්භ එභ දත්ත භහින 

රධහන හර්ඹහරඹ වත ඉදිරිඳත් ශ ුගතු 

තිබුණි. 2016 ිනට 2018 දක්හ වු ර්ර 

ර්හඳතන හර්තහ එභ භධයසථහන විිනන් 

තණ්ඩ රඵහ දී වනොතිබුණි. හරගුණ විදයහ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ෆභ 

භධයසථහනඹක්භ  තභ ලවඹන් ර් 2 ට 

යක් වවෝ ඳරීක්හ ය වනොතිබුණු තතය, 

හර්ි  බහණ්ඩ මීක්ණව දී ඳහ වභභ 

ර්හභහන මීක්ණඹ ය වනොතිබුණි. 

විණනඹ විිනන් ිනදුශ වබෞති 

ඳරීක්ණරදී එභ ර්හභහන තදහශ රමීතීන්ට 

තනුකර වනොව තසථහ තනහයණඹ විඹ.  

 

වදඳහර්තවේන්තුවේ පුවයෝතන වහ තීයණ 

උඳහය තංලඹ ඹටවත් ව ජාහති හරගුණ 

විදයහ භධයසථහනඹ විිනන් භවජානතහට, විවිධ 

ර්භහන්තඹන්ට තදහශ රජාහට වහ විවිධ 

ආඹතනඹන්ට සබහවි විඳත් පිළිඵ 

තහිතය හරගුණ තත්ත්ඹන් පිළිඵ පර් 

තනතුරු ඇඟවීභ ිනදුය තිබුණි. 2018 

ර්ව දී ිනදුව සබහවි විඳත් වහ එභ 

තනතුරු ේඵන්ධවඹන් නිකුත් ය තිබුණු 

පර් තනතුරු ඇළී ේර හර්ථත්ඹ 

පිළිඵ ඇළී භ වහ 2018 වනොළේඵර් වහ 

වදළේඵර් භහර වොඩබිේ රවශලර ඇති 

ව ආඳදහ තත්ත්ඹන් පිළිඵ නිඹළදිඹක් වර 

ඳරීක්හ යන රද රහවශීයඹ වල්ේරුන් 

විිනන් ඉදිරිඳත් යන රද හර්තහ තනු එභ 

ආඳදහ පිළිඵ පුර් තනතුරු ඇඟවීේ භගින් 

රජාහ දළනුත් ය වනොතිබුණි.   

 

ශි ං්හ අභ යජ්ගේ ඳහමර කහර්ඹහධනඹ 

ශ්රී රංහවේ ඳළති පිරිවන් 

තධයහඳන යටහ ඉංරීිනන් 

විිනන් මිනහරි ඳහල් ආයේබ 

කිරීභත් භඟ ඉංරීින මිනහරි 

ඳහල්රට තභතය ිනංවර 

වඵෞශධ ඳහල්ද, ඉන්ඳසු 

මුසලිේ වහ හින්දු ඳහල්ද 

බිහිවිඹ. ර්තභහනව  ජාහති 

ඳහල් වහ ඳශහත් ඳහල් වර 

ඳරිඳහරනභඹ ලවඹන් වඵදහ 

වන් ය ඇති තතය ඊට 

තභතය වඳෞශලි වහ 

ජාහතයන්තය ඳහල්ද එභ 

ජාහරඹට එතු වී ඇත. ඒ 

තතයතුය ශ්රී රංහවේ 

වදභහපිඹන්වේ මලි 

තභිරහඹක් න්වන් තභ 

දරුන් දවහ වවොද ඳහරක් 

රඵහ ළනීභ වේ.  

 

2017 ර්ව දී ශ්රී රංහවේ 

ඳහල් ංුගතිඹ, යජාව  

ඳහල් 10,194 කින් වහ 

යජාව  වනොන ඳහල් 859 

කින් භන්විත වී තිබුණි. 

යජාව  ඳහල් ඳශහත් ඳහල් 

9,841 කින් වහ ජාහති 

ඳහල් 353 කින් ළළසී 

තිබුණි. එවභන්භ ඒහව  

මුළු ශිය ංයහ 

4,165,964 ක් ව තතය මුළු 

ගුරුරු ංයහ 241,591 

ක් වී තිබුණි. ඒ තනු ශ්රී 
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රංහවේ ඳහල්ර ගුරු 

ශිය තනුඳහතඹ 1:17 ක් 

වර ණනඹ ය ඇත. 

මුළු ඳහල්ලින් ිනඹඹට 3.5 

ක් ජාහති ඳහල් වී තිබුණු 

තතය, එභ ඳහල්ර මුළු 

ශිය රභහණවඹන් ිනඹඹට 

19 ක් තධයහඳනඹ රඵින. 

මුළු ඳහල් ණනින් ිනඹඹට 

40 ක් 1 වශ්රේණිව  ිනට 5 

වශ්රේණිඹ දක්හ (3 ර්ඹ) 

තධයහඳනඹ රඵන ිනසුන් 

ිනටින ඳහල් වී තිබුණත්, 

මුළු ශිය රභහණවඹන් 

ිනඹඹට 16 ක් එභ ඳහල්ර 

තධයහඳනඹ රඵින.  

 

ජානප්රිඹ ඳහල් යහ තදහශ 

රවශලවඹන් ඳරිඵහහිය 

වනත් රවශලලින් ිනසුන් 

තධයඹන ටුගතු වහ 

ඳළමිවණති. එභ තත්ත්ඹ 

වවේතුවන් භසත ඳහල් 

ංයහවන් වරි තඩටත් 

ඩහ එනේ ඳහල්  5,161  

තධයඹන ටුගතු වහ 

ඳළමිවණන ිනසුන් ංයහ 

200 ට ඩහ තඩු වී තිබුණි. 

ශිය ංයහ තඩු ඳහල් 

වත තධයඹන ටුගතු 

වහ තභ දරුන් ඹළවීභට 

වදභහපිඹන් තභළති විභ, 

එභ ඳහල්ර ඉළන්වීභට 

ගුරුරුන් තභළති වීභ, 

එළනි ඳහල් ඳළළතීභ නිහ 

වදභහපිඹන්ට තභ දරුන් 

ජානප්රිඹ ඳහරට ඇතුශත් 

කිරිභ ඵහධහහරී වීභ, එභ 

ඳහල්ර ිනසුන්වේ විබහ 

රථිපර උස භට්ටමින් 

වනොඳළළතීභ, එභ ඳහල් 

ළසීඹහභ නත්හ ළනීභ 

දවහ භවත් වවවක් 

ළනීභට විදුවල්ඳතිරුන්ට 

වහ ගුරුරුන්ට ිනදුවීභ, ඉතහ 

විලහර භමි රභහණඹක්, 

වොඩනළගිලි ඇතුළු 

තවනකුත් වබෞති ේඳත් 

වභන්භ භහන ේඳතද 

ඌන උඳවඹෝජිත ඳළතීභ, 

එළනි ඳහල් ඳත්හවන 

ඹහභ දවහ යජාඹට දළඩි ළඹ 

ඵයක් දළරීභට ිනදුවීභ ඹනහදී 

සුවිවලේි  ව ළටළු ශිය 

ංයහ තභ ව ඳහල් 

තුළින් භතු වී තිබුණි.  

 

වභභ ළටළු තභ කිරීභ 

දවහ යජාඹ විිනන් විවිධ 

යහඳෘති වයවහ විවිධ 

වබෞති ේඳත් ඳහල් 

වත රඵහ දී තිබු තතය 

ර්තභහනව දී “වවොදභ 

ඳහර ශභ ඳහර” 

යහඳෘතිඹ එභ තයමුණ 

වනුවන් ක්රිඹහත්භ ව 

විවලේ යහඳෘතිඹකි. වභභ 

යහඳෘති භගින් ඳහල්ර 

ංර්ධනඹ දවහ 

වොඩනළගිලි, ජාර තලයතහ, 

නීඳහයක් තලයතහ ආදී 

ේඳත් ර්ධනඹ කිරීභ 

තුළින් වභභ ඳහල්ර 

ශිය ංයහ ර්ධනඹ 

කිරීභට ඵරහවඳොවයොත්තු වී 

තිබුණි. ර් ණනහ 

ිනට විවිධ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ භගින් 

තධයහඳනඹ දවහ විලහර 

විඹදභක් ය තිබුණද, වභභ 

ඳහල්ර ශිය  ංයහ 

ළඩිවීභ වවෝ ජානප්රිඹ 

ඳහල්ර ඳතින තදඵදඹ 

තඩු කිරීභට භත්වී 

වනොතිබුණි. එවේ වුද, 

තධයහඳන තභහතයංලඹ 

විිනන් වදුන්හ දී ඇති 

නිර්නහඹරට ඳටවළනි 

න ඳහල් ආයේබ කිරීභ 

එභ ඳහර තට ඇති 

තවනකුත් ඳහල් ළසීඹහභට 

වවේතුවීභ ඳහල් හ 

දළමීභට තදහශ නිර්ණහඹ 

ඳළතිඹද ඳහල් හ දළමීභ 

දවහ ටුගතු වනොය එභ 

ඳහල් ළසී ඹන තත්ඹට 

ක්රිඹහ කිරීභ, වභභ 

ඳහළල්ර  ගුරු ශිය 

තනුඳහතඹ ඉවශ තඹක් 

ත්තද විබහ රතිපර 

හර්ථ වනොවීභ, තතිරික්ත 

ගුරුරුන් ිනටීභ, භවය 

ඳහල්ර ගුරු හිඟඹ 

වවේතුවන් ීයයන්වේ 

ළභළත්ත ඳරිදි ශවිතිින 

තංලව  හණ්ඩ විඹන් 

වතෝයහ ළනීභට තසථහ 

වනොභළතිවීවභන් ශියඹන් 

වනත් ඳහල්රට ඹහභ, 

රහථමි තංලව  එක් 

ගුරුයවඹකු ඳංති කිඳඹක් 

එතු ය ඉළන්වීභ 

වවේතුවන් දරුහට භනහ 

තධයහඳනඹක් ඳහල් හර 

සීභහ තුශ වනොරළබීභ ඹන 

රධහන තඩුඳහඩු තනහයණඹ 

විඹ. එවභන්භ වභභ 

ඳහල්ර කිිනදු ශියවඹකු 

වනොභළති වශ්රේණි හිත 

ඳහල්ද ඳළති තතය ඇතළේ 

ඳහල්ර වඳය ඳහල්ද 

ඳත්හ තිබුණි. එභගින් 

ඳහරට ශමුන් ඇතුශත් වීභ 

ළඩි ය ළනීභට 

ඵරහවඳොවයොත්තු වී 

තිබුණත්, ශමුන් ඳහරට 

ඇතුල්වීවේ ර්ධනඹක් ඇති 

වී වනොතිබුණි. එවභන්භ 

ඇතළේ ඳහළල් ර 

වොඩනළගිලි, ක්රීඩහපිටි, 

විදයහහය ආදි ේඳත් ඌන 

උඳවඹෝජිත ඳළති තතය 
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ඇතළේ ඳහල්ර නවීන 

වබෞති ේඳත් 

වනොභළතිවීභ ආදී රුණු 

වභහිදී තනහයණඹ විඹ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ඌන උඳවඹෝජිත වොඩනළගිලි වහ ක්රීඩහ පිටිඹ 

 

 
තියය ංර්ධන අයමුණු ශඟහ කය ගළනීභ වහ යහජ් ආඹත්නර 
සෙහනභ  

 

 
එක්ත් ජාහතීන්වේ 

ංවිධහනව  හභහජි 

යටර යහජාය නහඹිනන්වේ 

රධහනත්වඹන් 2015 

ර්ව දී ඳළළත්ව තියය 

ංර්ධන මුළුවේදී 

තීයණඹ යත් ඳරිදි 2030 

ර්ඹ න විට හභහජි 

යටල් විිනන් රඟහ ය ත 

ුගතු තියය ංර්ධන 

තයමුණු 17 ක් වහ ඉරක් 

169 වහ දර්ල 244 
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රහලඹට ඳත්ය ඇත. 

වභභ නයහඹ ඳත්රඹ 

භහනඹහ, මිහිත වහ 

වෞබහඹ වනුවන් 

ස ර ළරළසභකි. එක් 

එක් හභහජි යටල්රට 

ළරවඳන ඳරිදි වභභ 

තයමුණු වහ ඉරක්ඹන් 

පුයහ ළනීවේ ක්රිඹහලිඹ 

2016 ර්ව  ිනට ආයේබ 

ය තිබුණු තතය වභභ 

ළඩටවවන් මුල් තදිඹය 

වර තදහශ ඳහර්ල වේ 

පිලිඵ දළනුත්වීභ වහ 

සදහනේ වීභ තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. වභභ තයමුණු 

එකිවන ඵළඳී ඳතින තතය 

යහජාය ව වඳෞශලි ිනඹළු 

තංලර වවඹෝගීතහ 

ඹටවත් එභ තයමුණ රඟහ 

ය ත ුගතු තිබුණි. 

 

ඒ තනු 2017 ර්ඹට 

තදහශ විණිත ආඹතන 

විිනන් වභභ තියය 

ංර්ධන තයමුණු වහ 

ඉරක්ඹන් රඟහය 

ළනීවේ සදහනභ පිළිඵ 

ඳරීක්හ කිරීවේදී ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන ඇතුළු යහජාය 

වහ තර්ධ යහජාය ආඹතන 

හණ්ඩ 11 ක් ඹටවත් 

ර්ගීයණඹ යන රද මුළු 

ආඹතන 964 කින් තියය 

ංර්ධන තයමුණු වහ 

ඉරක් පිළිඵ දළනුත් 

වීභ, තයමුණු වහ ඉරක් 

වඳුනහළනීභ, තයමුණු වහ 

ඉරක් ආඹතනව  

ළරසුේ රට ඇතුශත් 

කිරීභ, දර්ල ස කිරීභ, 

දත්ත ඳත්හ ළනීභ, 

ංධිසථහන වඳුනහළනීභ 

ඹන හර්ඹඹන් ේපර්ණ 

යන රද ආඹතන ංයහ 

පිළිවලින් 173, 132, 60, 

17, 6, 9 ක් වහ රතිඹ 

භළනීභ ශූනය තඹන් විඹ. 

වභභ ළඩටවවන් රතිඹ 

භළනීභ වහ ේපර්ණ ශ 

ුගතු ඉවත වන් තලය 

හර්ඹඹන් ආඹතන විිනන් 

ේපර්ණ ය වනොතිබීභ 

නිහ ළඩටවවන් රතිඹ 

භළනිඹ වනොවළකි විඹ. ඒ 

තනු වභභ ළඩටවවන් 

භසත හර්ඹහධනඹ තභ 

භට්ටභ ඳතී. විසතය 

රඳටවන 20 හි වේ.  

 

 

 
රඳටවන - 20 - ආඹතන විිනන් තියය ංර්ධන තයමුණු ශහ ය ළනිභට ඇති සදහනභ  
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ඳරිය විගණනඹ  
රක් ලවිජ්ඹ  ඵරහගහයගේ ගභගවයුම් කටයුතු වහ එිට ඳහරිරික ඵරඳෆභ 

ඹම ඳශහවත් ල්පිටිඹ - වනොවයොච්වනෝවල් 

රවශලව  පිහිටුහ ඇති වභහවොට් 900  

ධහරිතහඹකින් ුගත් රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹට තඹත් ශ්රී රංහවේ රථභ ව එභ 

ල් තඟුරු තහඳ ඵරහහයඹ රක්විජාඹ  ල් 

තඟුරු තහඳ ඵරහහයඹ වේ. 2006 ර්ව දී 

වභහවොට් 300 කින් ුගතු රථභ තදිඹයද, 2010 

ර්ව දී වභහවොට් 600 කින් ුගත් වදන 

තදිඹයද ආයේබ යන රද 

තතය 2011 වහ 2014 ර්ඹන්හි දී රථභ වහ 

වදන තදිඹයලින් වභහවොට් 900 ක් ජාහති 

විදුලිඵර ඳශධතිඹට එතු වී තිබුණි. ශ්රී 

රංහවේ ර්තභහන විදුලිඵර උත්ඳහදනඹ 

වහ ශ්රී රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹටවත් 

රධහන ඵරහහය 26  (පුශලි ඵරහහය 

වළය) දහඹත්ඹක් වහ මුළු උඳවඳොරල් 247 

ක් ඹටවත් 2017 ර්ව දී නිසඳහදනඹ යන 

රද මුළු නිසඳහදනඹ ගිහවොට් ඳළඹ 14,671.2 

ක් වී තිබුණි. වභභ නිසඳහදනඹ වහ රක්විජාඹ 

ඵරහහයව  දහඹත්ඹ ිනඹඹට 34.78 ක් වී 

තිබුණි. විදුලිඵර නිසඳහදනඹ වහ වඹොදහ නු 

රඵන රධහන මරහශ්ර න ජාරඹ , ඉන්ධන වහ 

ල් තඟුරු තතරින්  ල් තඟුරු භඟින් විදුලිඹ 

නිඳදවීභ වදන තභ හභහනය ඒ පිරිළඹ 

හිත මරහශ්රඹ වී තිබුණි.   

වභභ ඵරහහයඹ ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද 

ඳරිය විණනව දී තනහයණඹ ව විණන 

නිරික්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත. 

 ඳසුගිඹ ර් 04  විදුලි නිසඳහදන දත්ත 

ඳරීෂහවේදී රක්විජාඹ ඵරහහයව  

දහඹත්ව  හභහනය ිනඹඹට 32.58 ක් 

වහ ජාරවිදුලිවඹන්, ඉන්ධනලින් වහ 

වනත් මරහශ්රලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

පිළිවලින් ිනඹඹට 28.08 ක්, ිනඹඹට 

13.80 ක් වහ ිනඹඹට 25.54 ක් වී තිබුණි.  

 2015 ර්ව  ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

විදුලි උත්ඳහදන හර්ඹව දී ජාර විදුලි 

මරහශ්රඹ (Hydro)  භඟින් විදුලිඹ නිඳදවීභ 

මුළු උත්ඳහදනවඹන් ිනඹඹට 37.46 

(4,904 13,089*100)   ිනට ිනඹඹට 

20.85 ක් (3,059 14,671*100) දක්හ 

තඩුවී තිබුණි. ජාර මරහශ්රඹ (Hydro)   

ඳභණක් රහ ඵළීයවේදී විදුලි 

උත්ඳහදනඹ ිනඹඹට 37.62 කින් තඩු වී 

තිබුණි. වභභ හරඹ තුශ ව විදුලි ඉල්ලුභ 

පුයහීයභ වහ ඉන්ධන රබඹ (Oil) 

බහවිතහ යමින් විදුලි උත්ඳහදනඹ ිනඹඹට 

140.85 කින් ද, පුශලි තංලවඹන්(IPP) 

විදුලිඹ මිරදී ළනීභ ිනඹඹට 47.82 කින්ද 

ඉවශ වොස තිබුණි. රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරව  විදුලිඵර උත්ඳහදන මරහශ්ර 

තතරින් තභ වදන ඒ පිරිළඹ හිත 

මරහශ්රඹ ව ල් තඟුරු බහවිතහ ය වභභ 

හරඹ තුශදී උත්ඳහදනඹ යන රද විදුලි 

ඒ ංයහවේ ර්ධනඹ ිනඹඹට 14.85 

ක් ඳභණක් වී තිබුණි.  

 විදුලිඵර නිසඳහදන ක්රිඹහලිව දී තභ 

පිරිළඹ හිත මරහශ්රඹන් වඹොදහළනීභ 

වනුට ඉවශ  පිරිළඹක් හිත මරහශ්ර 

වවයහි තධහනඹ වඹොමු ය තිබුණි. 

 දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංවලෝධනඹ ඹටවත් ව ඳශහත් බහ 

ඵරතර භත 1990 තං 12 දයන ඹම 

ඳශහත් ඳහරිරි රඥසප්ත තිව  I න 

වොටවේ 2(1) උඳ න්තිඹ ඹටවත් 
ඹම ඳශහත් ඳහරිරි තධිහරිඹ පිහිටුහ 

තිබුණි. රඥසප්ත තිව  07(1) උඳ න්තිඹ 

රහය ඳශහත් ඳහරිරි උඳවශල 

බහක් පිහිටවිඹ ුගතු තතය එහි 

හභහජිඹන් විඹ බහය තභහතයයඹහ 

විිනන් ඳත් යන රද වවෝ ඒ තඹ තතුරින් 

ඳත් යනු රඵන ඹේ හභහජි 

ංයහකින් ුගක්ත විඹ ුගතු තිබුණි. 

රඥසප්ත තිව  7(1)() න්තිඹ රහය 

භධයභ ඳරිය තධිහරිඹ නිවඹෝජානඹ 

යන හභහජිඹකුද එභ උඳවශල 
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බහට ඇතුශත් විඹ ුගතුඹ. 2018 භළින 10 

දින න විට ඹම ඳශහත් ඳහරිරි 

උඳවශල බහ ක්රිඹහත්භ ය  

වනොතිබුණි. 

 ඳශහත් ඳරිය තධිහරිඹ විිනන් ඵරහහයඹ 

වත නිකුත් ය තිබණු වොන්වශින 22 

කින් ුගත් ඵරඳත්රඹ තලුත් කිරීවේදී 

(Renewal) එභ වොන්වශිනර තලයතහ 

ඵරහහයඹ විිනන් පුයහ තිබීවේ 

නියදයතහඹ වහ ඳසුවිඳයේ කිරීභ 

රභහණත් ආහයවඹන් ිනදු වනොය 2017 

ජනි 29 දින දක්හ එභ ඵරඳත්රඹ තලුත් 

කිරීභට (Renewal)  ටුගතු ය තිබුණි. 

වේ තනු ඵරහහයව  ක්රිඹහහයේ 

තුළින් ඇතිවිඹ වළකි ඳහරිරි තධහනේ 

තත්ත්ඹන් වවයහි ඵරධහරීන්වේ 

තධහනඹ වඹොමු වී වනොතිබුණි. 

 විදුලි ඵර නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ වහ ල් 

තඟුරු දවනව දී රධහන ලවඹන් 

තතුරුපර වදක් උත්ඳහදනඹ න තතය 

එඹ පිඹහය තළු (Fly Ash) ව ඹටි තළු 

(Bottom Ash) ලවඹන් වළඳින්වේ. වභභ 

තළු ඵළවළය යන තංනඹ දශ ලවඹන් 

තක්ය 25  ඳභණ භමි රභහණඹකින් 

ුගක්තවේ. ඵරහහයව  ක්රිඹහත්භ න 

එක් ඒඹ තවප්ත ක්ි ත ජී හරඹ ර් 

35 ක් වර ළරළසුේ තදිඹවර්දී 

වඳුනහවන තිබණි. වේ තනු 2018 

ර්ව  ිනට ඉදිරිඹට එභ ඒ 03 හි 

ිනඹඹට 65  හර්ඹක්භතහඹකින් 

ක්රිඹහත්භ න්වන් ඹළින උඳල්ඳනඹ 

භත  උත්ඳහදනඹ විඹ වළකි පිඹහය තළු වහ 

ඹටි තළු රභහණන් පිළිවලින් 

වභට්රික්වටොන් 6,405,750 ක් වහ 

වභට්රික්වටොන් 1,281,150 ක් විඹ වළකි 

තිබුණි. 

 ඉවත වන් ව වභභ තතුරු පරඹන් 

ඵළවළය කිරීවේ ක්රභවේදඹට තදහශ ිනදු 

යන රද විණන ඳරීක්හවේදී   ඳවත 

වන් රුණු තනහයණඹ විඹ. 

 2015 ර්ව  ිනට 2018 භළින 10 දින 

දක්හ හරඹ තුශ පිඹහය තළු  (Fly 

Ash) වභට්රික්වටොන් 425,008 ක්  

ඳභණ තවරවි ය තිබුණි. වභභ 

හරඳරිච්වේදඹ තුශ ඉතිරි ව පිඹහය 

තළු (Fly Ash) වභට්රික් වටොන් 

443,909 ක් ඳභණ තළු තංනව  

තළන්ඳත් ය තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 21 හි දළක්වේ.  

 රක්විජාඹ ඵරහහයඹ භඟින් විදුලිඹ 

නිසඳහදන හර්ඹඹව දී වඹොදහනු 

රඵන රධහන තමුද්රය ව ල් තඟුරුර 

ඳළතිඹ ුගතු ගුණත්ත්ඹ ව වයහි 

විවලේ තධහනඹක් වඹොමුය 

වනොතිබීභ නිහ ඳහරිරි ළටළුරට  

එඹ රධහන වවේතුක් වී තිබුණි. එවේභ 

ල් තඟුරු දවනව දී  නිසඳහදනඹ න 

පිඹහය තළු වහ ඹටි තළු ලවඹන් ව 

තතුරු පර ඵළවළය කිරීවේ ක්රභවේදඹ 

යහඳෘති ළරළසුේ තදිඹවර්දී 

වඳුනහවන තිබුණද, එභ ක්රිඹහලිඹ 

රභහණත් තුගරින් ක්රිඹහත්භ 

වනොකිරීභ වවේතුවන් ඇතින 

ඳහරිරි ළටළු ඳහරනඹ වහ 

තලය ක්රිඹහභහර් ළනීවේදී 

ඵරහහයඹ විිනන් දළරිඹ ුගතු පිරිළඹ 

ඉවශඹහභක් ිනදු විඹ වළකි තිබුණි. 

නමුත් ඳහරිරි ලවඹන් ළටළුක් 

ව පිඹහය තළු, තංනව  තළන්ඳත් 

කිරීභ වනුට ඩිනේ 

ක්රිඹහභහර්ඹකින් තංනවඹන් ඉත් 

ය වඳුනහත් වනත් නිසඳහදන 

වහ තමුද්රයඹක් ලවඹන් වඹදවීභ 

වවයහි තධහනඹ වඹොමු ය 

වනොතිබුණි.  ඳශහත් ඳරිය තධිහරිඹ 

විිනන් රිනශධ යන රද ංයණ හුග 

තත්ත් පිළිඵ රමිතරට තනුකර 

ඵරහහයව  වභවවුගේ ටුගතු ිනදු 

කිරිභ පිළිඵ ඳශහත් ඳරිය 

තධිහරිඹ විිනන් තණ්ඩ තධීක්ණඹ 

ය වනොතිබුණි.  

 ල් තඟුරු දවනව දී විවභෝනනඹ න 

හයූන් වහ ඵළය වරෝව ඳරිය 

තත්ත්ඹට වහනිය වේ. එභ ඵළවළය 

කිරීවේ ක්රිඹහලිඹ, ඵරහහයව  

වභවවුගේ ක්රිඹහහරීත්ඹ වහ 

උඳවඹෝගී යන්නහ මුහුදු ජාරඹ 

පිරිඳවදුවන් ඳසු නළත මුහුදට 
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ඵළවළය කිරීවේ ක්රිඹහලිඹ වහ භත 

ජාරඹ තණ්ඩ තධීක්ණඹ කිරීවේ 

තලයතහඹ විණනව දී 

නිරීක්ණඹ විඹ. තද විවභෝන හුග 

ේඵන්ධවඹන් විවභෝන හුග 

වන්දේ විුගක්තව ත් පිඹහය තළු 

ේඵන්ධවඹන් සථිති විදුත් 

තක්වේඳව ත් හර්ඹක්භතහඹ 

තණ්ඩ තධීක්ණඹ ශ ුගතු 

තිබුණි. ඵරහහයව  නඩත්තු ටුගතු 

ළරළසභට තනු ිනදු කිරීභ වහ 

ල්තඟුරු තංනව  ඇති දවිලි තංශු 

සුශඟ භඟ යහප්ත ත වීභ ළශළක්වීභ 

වහ ල් තඟුරු තංනඹ ටහ දළනට 

ඳතින සුශං ඵහධඹ පුළුල් කිරීභත්, 

දළනට තංනව  වොඩ හ ඇති තළු 

ේභහනඹ වදට යහප්ත ත වීභ 

ළශළක්වීභ වහ තලය ක්රිඹහභහර් 

ළනීභත් ිනදුශ ුගතුඹ.  

 ඵරහහයව  ක්රිඹහහයේ තුළින් ධීය 

ජානතහට න ඵරඳෆභ තභ 

කිරීභටත්, මුහුදු ඳතුර මීක්ණ 

ටුගතු ිනදුකිරීභ භඟින් ල් තඟුරු 

තළන්ඳත් වී ඇති රභහණඹ තභ 

කිරීභටත් තලය ක්රිඹහභහර් ළරළසුේ 

ශ ුගතු තිබුණි. වයශ හදනඹ 

තභ කිරීභ වහ වයශ තීයව  

ආයක්හට තලය ක්රිඹහභහර් ළනීභ 

වවයහි තධහනඹ වඹොමු යන 

තතය ඉවත වන් ිනඹළු ක්රිඹහභහර් 

ළනීවභන් ඳහරිරි වහනිඹ තභ ය 

නිමින් ඳරිය හිතහමි 

ර්භහන්තඹක් වර වහ ජාහති 

ආර්ථිඹට එතු ශ ටිනහභක් 

හිත විදුලිඵර නිසඳහදන 

ර්භහන්තඹක් ලවඹන් දහඹත්ඹක් 

රඵහදීවේ වළකිඹහ ර්ධනඹ ශ 

ුගතු ඇත.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 රඳටවන 21 - ල්තඟුරු තංනව  ඇති දවිලි තංශු 

කළරණි ගගේ ජ්ර දණඹ ිතළිඵ ගළටළු  

ශ්රී රංහවේ පිහිටි වදන 

දිභ ංඟහ වහ වතයන 

විලහරතභ ජාර වද්රෝණිඹ න 

ළරණි ංඟහ ඵසනහහිය 

ඳශහවත් ජීත්න 

ජානවනවඹන් ිනඹඹට 80 

ට ආන්න රභහණඹට 

ඳහනීඹ ජාරඹ ඳඹන්නහ ව 

රධහනතභ ජාර මරහශ්රඹ වේ. 

වභභ ංඟහ වද්රෝණිඹ 

ආශ්රිත ර්භහන්තලහරහ 

10,511 ට ආන්න 

ංයහක් පිහිටහ තිවඵන 

තතය වභභ ර්භහන්තලහරහ 

වහ ෘවහශ්රි ක්රිඹහහයේ 

නිහ ංඟහ ජාරඹ දණඹ 

වීවේ රණතහඹ ළඩි 

වමින් ඳළළතුණි. එවේභ 

ළරණි ඟ ආශ්රිත පිහිටි 

රධහන ආවඹෝජාන රර්ධන 

ශහඳ වදවහි ටුගතු 

ඳරීක්හවේදී එභ ශහඳර 

ඇතළේ ර්භහන්ත ලහරහර 

ක්රිඹහහයේ ලින් ඵළවළය 

යන තඳ ජාරඹ නිඹමිත 

රතිහය ලින්  වතොය වහ 

ේභත ඳයහමිතීන්රට 

තනුකර වනොන ආහයඹට 

තබයන්තය ජාර මරහශ්රරට 

වහ ඳරියඹට ඵළවළය ය 
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තිබුණි. උඳද්රහරී වහ 

උඳද්රහරී වනොන තඳද්රය 

ඵළවළය කිරීවේ ක්රභවේදඹ 

නිින ඳරිදි ශභනහයණඹ 

වනොවීභත්, තඳජාරඹ 

පිරිඳවදුවන් ඳසු ඉතිරින 

භඩිති ඵළවළය කිරීවේ 

ක්රභවේදඹන් ඳරිය 

හිතහමී තන්දමින් ිනදු ය 

වනොභළති නිහ එහි ඵරඳෆභ 

තන් ලවඹන් ජාර 

මරහශ්රරට එතු වී තිබුණි. 

මිනිහ විිනන් ළරණි ඟ 

ආශ්රවඹන් රඵහ න්නහ 

ආර්ථි හිනර ර්ධනඹක් 

ිනදුවී තිබුණද, වේ 

ඳහරිරි තිනරිඹ වහ 

ඳහරිරි ටිනහභ 

ආයක්හ කිරීභ වහ ිනඹළු 

ඳහර්ලඹන්වේ දහඹත්ඹ 

තභ වී තිබුණි. ජාරව  

දණඹ වඳුනහළනීවේ 

නිර්ණහඹ ඳරීක්හවේදී 

රධහන ඳහරේ හිත සථහන 

වඵොවවොභඹ ජාරව  

ගුණත්ඹ භධයභ ඳරිය 

තධිහරිව  ේභත 

ඳයහමිතීන් ඉක්භහ තිබුණි. 

පිරිිනදු ඳහනීඹ ජාරඹ 

ජානතහට රඵහ දීභ වහ 

ජාර ඳවිත්රහහයරට දළරීභට 

ිනදුන පිරිළඹ ළඩි වී 

තිබුණි. තබයන්තය ජාර 

මරහශ්රරට තඳජාරඹ ඵළවළය 

කිරීවේදී භධයභ ඳරිය 

තධිහරිඹ විිනන් නිඹභ 

යන රද ක්රභවේදඹ 

තනුභනඹ වනොයන 

ඳහර්ලඹන් වහ රඵහ 

වදනු රඵන දණ්ඩනඹන් 

වහ ජාහති ඳහරිරි 

ඳනවත් දක්හ තිබ 

ප්ත  යතිඳහදන රභහණත් වී 

වනොතිබුණි.  

ර්භහන්ත යහප්ත තිඹ 

වවේතුවන් ළරණි වේ 

ජාර දණඹ ළඩි වී තිබුණි. 

වභහිදී ළරණි 

මිටිඹහවතහි පිහිටි රධහන 

ර්භහන්ත පුයඹක් වර 

ක්රිඹහත්භ න සීතහ 

තඳනඹන ළසුේ ශහඳඹ 

වත නිකුත් ය තිබුණු 

ඳරිය ආයක්ණ ඵරඳත්රඹ 

ර් 8  ිනට හරඹ ඉකුත් 

වී තිබුණි. වභභ ශහඳව  

ර්භහන්ත 37 තඳජාර 

පිරිඳවදු වහ ඳතින 

වඳොදු  තඳජාර පිරිඳවදු 

භධයසථහන ධහරිතහඹද 

රභහණත් වී වනොතිබුණි. 

තඳජාර පිරිඳවදු 

භධයසථහනව  ක්ුදද්ර ජීවීන් 

විනහල කිරීවේ ඹන්ත්රඹ 

තක්රීඹ වී තිබීභ නිහ ඉන් 

ඳහරනඹ ව ඳරිය වහනිඹ 

නළත ඳහරිරි ඵරඳෆභක් 

වර එතු වී තිබුණි.  

තද සීතහ ව බිඹභ 

තඳනඹන ළසුේ 

ශහඳර ර්භහන්ත 

ලහරහලින් ජානිත න භඩිති 

(sludge) ඉත් කිරීභ වහ 

නිින ක්රභවේදඹක් වඹොදහ 

වනොතිබුණු ඵළවින් භඩිති 

ළින ජාරඹ භඟ මිශ්රවී ජාර 

මුරහලස ය දුණඹ විවේ 

තදහනභක් ඳළළතුණි.  

ළරණි ඟ ේඵන්ධවඹන් 

යන රද නිරීෂණ 

නහරිහරදී, ඟ වදඳ 

තනය ඉදිකිරීේ  

වවේතුවන්  ං ඉවුරු 

හදනඹ වීභත්, ඟට 

භහිනේ ඉදිශ වවෝටල් 

ව තනය වර ඉදිය 

තිබ නිහ ලින් ඵළවළය 

යන කන තඳද්රය, භශ 

තඳද්රය ව තඳජාරඹ වේ 

ජාරඹට එතු වීභ, හවන 

වේහ කිරීවේ 

භධයසථහනලින් ව 

ර්භහන්තලහරහලින් 

ඵළවළය යන තඳජාරඹ 

පිරිඳවදු කිරීභකින් වතොය 

ඵළවළය කිරීභ ංඟහ ජාරඹ 

දුණඹවීවේ රධහන වවේතු 

හයඹන් වී තිබුණි.  
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රඳටවන 22- ළරණි ඟ වදඳ තනය ඉදිකිරීේ 

 ඳට්ටිවිර ඇශ රංහ නිජා   

වතල් නීතිත ංසථහ 

තලින් ආයේබ වී රහ එන 

තතය ඇශ වදඳ    

ර්භහන්තලහරහ වහ නිහ 

පිහිටහ ඇත. වභභ 

ර්භහන්තලහරහලින් 

ඵළවළය යන ිනඹළු දය 

හයඹන් වභභ ඇශ 

ඔසවේ රහ ඹහභට රසහ 

තිබුණි. විණිත තසථහ 

කිහිඳඹදීභ වභභ ඇවරහි 

ජාරඹ තඳළවළවඹන් වහ 

තපිරිිනදු තත්ත්වඹන් 

ුගක්ත ඳළළතුණි. එවේභ 

වභභ ඇශ ඳට්ටිවිර ජාර 

ඳවිත්රහහයඹට ජාරඹ රඵහ 

න්නහ සථහනඹට(Intake) 

ඉතහභත් ආන්නවඹන් 

ළරණි ඟට එතු න 

ඇශ භහර්ඹක් වී තිබුණි. 

විසතය රඳටවන 23 හි 

දළක්වේ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳටවන 23- ඳට්ටිවිර ඇශ දණඹ වී ඇති ආහයඹ 

ළරණි වේ වභෝදය ිනට තමතවල් දක්හ රවශල විලහර ලවඹන් ඳහරිරි විනහලඹ රක් වී තිබුණු 

තතය මිනිස ක්රිඹහහයේ වවේතුවන් වභභ විනහලඹ ිනදු වී තිබුණි. නිින ශභනහයණඹකින් වතොය 

ළලි ර ඵළවළය කිරීභ, ං ඉවුරු වේදී ඹහභ, ඟට භහිනේ තනය නිහ වහ වොඩනළඟිලි ඉදි 

කිරීභ ව භශ තඳද්රය ඵළවළය කිරීභ ළනි වවේතන් වභභ ඳරිය විනහලඹට ඵරඳහ තිබුණි.  

2.1 2.2
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රඳටවන 24- වභෝදය ිනට තමතවල් දක්හ රවශලර ඳරිය වහනිඹ 

 

 ඳසුගිඹ ර් 05  හර ඳරිච්වේදඹ තුශ 

විලහර ලවඹන් එක්න තඳවිත්රහයඹන් 

නිහ තමතවල් වහ ඳට්ටිවිර ජාර ඳවිත්රහහය 

වදවක් ජාර ඳවිත්ර කිරීේ ටුගතු වහ  

යහඹනි ද්රය ළඩිවඹන් වඹදීභ නිහ ඒහ 

පිරිඳවදු කිරීවේ භසථ විඹදභ ළඩි වී තිබුණි. 

ජාරව  තඳවිත්රතහඹ ඉවශ ඹහභ නිහ 

යහඹනි ද්රය ළඩි ලවඹන් වඹොදහ 

ළනීභට ිනදු වී තිබුණි. ඒ තනු තමතවල් ජාර 

ඳවිත්රහහයව  මුළු පිරිඳවදු විඹදභ 2015 

ර්ව දී රු. මිලිඹන 879  ිනට 2017 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 929 දක්හ ළඩි වී  

තිබුණි. එවේභ  ඳට්ටිවිර ජාර ඳවිත්රහහයව  

බහවිතහ යන යහඹනි ද්රය රභහණඹ 

පිළිවලින් ඇරේ ිනඹඹට 17 කින්, රිනේ 

ිනඹඹට 37 කින් වහ ක්වරොරීන් ිනඹඹට 74  

රභහණඹකින් ළඩි වී තිබුණි. තද ජාරව  

පිරිඳවදු කිරීවේ විඹදභ ක්රභවඹන් ළඩිභ නිහ 

ඳහනීඹ ජාරඹ නිසඳහදනව  පිරිළඹ ළඩි වී එඹ 

ඳහරිවබෝගිඹහ වත විතළන්වීභ ිනදු වේ.  
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භවළලි ඉඩේර ල්රල් ඳත්හ වන 

ඹහභ 

ඵහුදින ඹහත්රහ මිරදී ළනීවේදී රභහද හසතු 

තඹය වනොළනීභ  

මරය ංනහ වහ තක්රමිතහ ිනදු කිරිභ 

තඩුමිර භත ඉල්භනිනට් වතො තවරවිකිරිභ 

 

තඹථහ වර දීභනහ රඵහ ළනීභ 

ඵහහිය ඳහර්ලඹන් වත මුදල් රඵහදීභ 
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  විභර්ලන විගණනඹ වහ භවජ්න නිගඹ ජ්න ිතළිඵ විගණන 

කටයුතු  

                                         

පුශරවඹකු වවෝ 

ණ්ඩහඹභක් විිනන් 

තහධහයණ වවෝ නීතිඹට 

ඳටවළනි ආහයඹට හිනඹක් 

වවෝ රතිරහබඹක් 

රඵහළනීභට ඇති තදනහේ 

පිළිඵ එහි මරඹන් 

ඳරීක්හ කිරීභ විභර්ලන 

විණනඹකින් තවප්ත ක්හ 

යින. වභළනි 

තසථහදී ංනහන් 

වොඹහ ළනීභ වහ ඒහ 

ළරළක්වීභට ඳහරන 

ඳශධතිඹ ලක්තිභත් කිරීභ 

වවයහි විභර්ලන 

විණනව  ළරකිල්ර 

වඹොමු වේ.  

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 

දවනන යසථහ 

ංවලෝධනඹ භගින් යහජාය 

මරයණඹ නිින ඳරිදි 

ශභනහයණඹ කිරීභ 

වහ යහජාය විණනඹ 

ලක්තිභත් ය ඇත. 
විණිත ආඹතනර 

යහජාහරි ලිපි වල්න 

ඳරීක්හ කිරීභට තභතය, 

විභර්ලනඹ පුළුල් කිරීභ 

පිණි භවජාන නිවඹෝජාන ද, 

වොමින් බහර ඉල්ීයේ, 

යහජාය ගිණුේ පිළිඵ වහ 

වඳොදු යහඹ පිළිඵ 

හය බහර නිවඹෝජාන, 

ආඹතන රධහනීන්වේ 

නිවඹෝජාන වහ භහධය භගින් 

තනහයණඹ න වතොයතුරු 

රඵහ නිමින් යහජාය 

මරයණඹ ශභනහයණඹ 

හර්ඹක්භ කිරීභ 

වවයහි විභර්ලන 

විණනවඹන් ටුගතු 

කිරීභට තවප්ත ක්හ යනු 

රළවේ. වභඹට භහමී 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

නිරධහරීන්වේ දළනුභ වහ 

කුරතහ ර්ධනඹ කිරීභ 

වහ ක්රභවේදඹන් 

ළඩිදිුගණු කිරීභත්, තලය 

පුහුණුවීේ රඵහදීභත්, 

වබෞති ේඳත් , ක්ණි 

ඇභතුේ තංඹන්, විදුත් 

තළඳෆර ඹනහදිඹ ළඩිදිුගණු 

කිරීභට ටුගතු ය ඇත. 

විවලේ විභර්ලන තංලඹ 

විිනන් භහවරෝචිත 

ර්ව දි ළදත් වහ 

ක්ණි තධහනඹ වඹොමු 

විඹ ුගතු (නිවඹෝජාන) 

වවයහි තධහනඹ වඹොමු 

කිරීවේදී නිවඹෝජාන 23 ට 

තදහශ රු.මිලිඹන 5,090.70 

 විඹදේ ඳරීක්හ කිරීවේදී 

යජාඹට ිනදුවී තිබුණු 

ඇසතවේන්තුත තරහබඹ 

රු.මිලිඹන 4,114.20 ක් වි 

තිබුණි. 2018 ර්ව දී 

ිනදුශ විභර්ලනඹන්ට 

තදහශ ළදත් නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත  

දක්හ ඇත.  

භවළලි ඉඩම්ර ගමරම ඳත්හගගන ඹහභ  

වම්ඵන්ගත්ොට දිසත්රික් ලකඹ  

ළශෆ ආඥහ ඳනවත් ඵරතර ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

වහ භවළලි තධිහරිව  තධයක් 

ජානයහල්යඹහ විිනන් නිකුත් ය තිබුණු  2012 

වනොළේඵර් 01 දිනළති තං 03 2012 දයන 

නක්රවල්ඹ භත ඳදනේ වේඵන්වතොට 

දිස්රික්ව  ල්රල් 49 ක් ඳත්හවන 

ඹහභ වහ වඳෞශලි තංලඹට තය රඵහදී 

තිබුණි. ළශෆ ආඥහ ඳනත ඹටවත් ඳයහ දී 

ඇති ඵරතර භවළලි යහඳෘති ඵරරවශලඹට 

ඳභණක් ිනභහ ය තිබුණත් එභ 

ල්රල්ලින් ඵහුතයඹක් 1981 තවරේල් 16 

දිනළති තං 13 දයන තතිවිවලේ ළට් 

නිවේදනඹ ඹටවත් රවේ ංඟහ වද්රෝණිඹ 

ර විවලේ භවළලි රවශලඹ වර රහලඹට 

ඳත්ය තිබු සීභහවේ පිහිටි න ංයක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තුට තඹත් යක්ි ත වහ නජිවි 

ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තුට තඹත් රවශලඹ 

තුශ පිහිටහ තිබුණි.  
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ඳහරිරි සබහවි ේඳත් තභහතයයඹහ 

විිනන් ළශෆ ආඥහ ඳනවත් 20 ළනි 

න්තිව  දවන් ඵරතර ඹටවත් රහලඹට 

ඳත්ය ඇති 2009 භළින 06 දිනළති තං 

1600 8 දයන තතිවිවලේ ළට් ඳත්රව  ඳර 

යන රද නිවේදනව  වන් ඳරිදි “එක් එක් 

ර්ඹක් තුශ ඉත් යනු රඵන ළුල් 

රභහණඹ ඳදනේ වොටවන හසතු තඹශ 

ුගතු ඵ” වන් වේ. ළුල් ළඩිභ වහ 

ඳයහ දි තිබු ඉඩේලින් ඉත් යනු රඵන 

ළු ල් රභහණඹ තියණඹ කිරීභට තදහශ 

නිර්ණහඹ වහ හසතු තඹ කිරීභ පිළිඵ 

නිර්ණහඹ නිලසනඹ ය වනොතිබුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් තඩුඳහඩු 

තනහයණඹ විඹ.  

 භ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් ළණිේ 

හර්ඹහංලඹ විිනන් 2010 ර්ව  ිනට 

2018 ර්ඹ දක්හ හරසීභහ තුශ වභභ 

ළුල් පිහිටි සථහන වහ නිකුත් ශ 

ඵරඳත්ර ඹටවත් යහජාය බහඹ තඹකිරීවේදී 

ළුල් කිුගේ 1,266,991 ක් ඉත් ය 

ඇති ඵට ණනඹ ය තිබුණි. භවළලි 

තධිහරිඹ විිනන් එකි හරිනභහ තුශ එභ 

සථහන 49 කින් ළුල් කිුගේ 150,837 ක් 

වහ ඳභණක් ඉඩේ ඳරිවයණ හසතු තඹ 

ය තිබුණි. ඒ තනු ඉඩේ ඳරිවයණ හසතු 

තඹ කිරීවේදි එභ යහජාය ආඹතනඹ භඟ 

න්නිවේදනඹක් හිත ඉත් ශ ල් 

රභහණඹ නිර්ණඹ වනොකිරීභ වවේතුවන් 

වභභ ල් රල් 49 භගින් ඳභණක් 

භවළලි තධිහරිඹට තඹශ වළකි තිබු 

රු.මිලිඹන 1,117.50  ඉඩේ ඳරිවයණ 

හසතු යජාඹට තහිමි වී තිබුණි.  

 

 එභ සථහන 49 තතරින් තක්ය 41.83  

රභහණවඹන් ුගත් සථහන 09 ක් පිළිඵ 

මිනින්වදෝරු වදඳහර්තවේන්තු භගින් 

රඵහත් මිනුේ තනු තනුභත වඩි 

වඵවවත් රභහණඹ භත ළණිඹ වළකි ඵට 

භ විදයහ මික්ණ වහ ඳතල් ළණිේ 

හර්ඹහංලඹ භගින් පුවයෝථනඹ ශ 

රභහණඹ වභන් 1.9  ගුණඹක් ළණිේ 

ය තිබුණි. ඵරඳත්ර රඵහදීවේදී  ළු 

වරහි පිහිටිභ පිළිඵ ිනතිඹේ ත ය ඒ 

තනු ඉඩේ ඳරිවයණ හසතු තඹ කිරීවේ 

ක්රභවේදඹක් වඳුන්හ වනොදීභ නිහ වභභ 

ල් රල් 49 ක් භගින් ඉත් ය ඇති 

ළුල් රභහණඹ භත තහිමි වී තිබු 

පුවයෝථනඹඹ ශ ඉඩේ ඳරිවයණ 

හසතු රු.මිලිඹන 2,407.28 ක් වී තිබුණි. 

විසතය රඳටවන 25 වහ 26 හි දළක්වේ. 

  

රඳටන 25- තක්ය 20  භමි රවශලඹ ඉංජිවන්රු 
භහභ ල් වොරිඹ  

 

රඳටවන 26 - දක්ි ණ තධිවේගී භහර්ව  

කි.මී.CH8+250-500 සථහනව  වඹෝජිත භහර්ඹ 

භධයව  තනය වර ළණිේ ය තිබුණු ල්ර 

(මිනින්වදෝරු වදඳහර්තවේන්තුවේ භළනුේ තනු 
ළඹුය මීටර් 28 කි) 
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 1980 තං 47 දයන 

ජාහති ඳහරිරි 

ඳනවත් 2 න්තිඹ 

ඹටවත් ඳහරිරි 

ටුගතු තභහතයයඹහ 

විිනන් රහලඹට ඳත්ය 

තිබු 1993 ජනි 24 

දිනළති තං 772 22 

දයන තති විවලේ ළට් 

ඳත්රව  ඳර ර 

නිවේදනඹ තනු 

වවක්ටඹහර් එට 

ළඩි ඉඩේ රවශලඹ 

ඇති ළශෆ ආශ්රිත 

වනොන රවඹෝජානඹක් 

දවහ වඹොදහ ළනීභ 

ඳරිය ඳනවත් IV ඇ 

ඹටවත් නිඹමිත 

යහඳෘති වර නේ ය 

තිබුණි. ඒ තනු ඳරිය 

ඳනවත් 23(ආ) 

න්තිඹ ඹටවත් න 

ඳහරිරි ඵරඳෆභ 

තක්වේරු කිරීවේ 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් ය 

ඳහරිරි තනුභළතිඹ 

රඵහවන ඳරිය 

තධිහරිව  

නිඹභනඹන්ට තනුකර 

ක්රිඹහත්භ ශ ුගතු 

තිබුණත්, එභ ළුල් 

ළඩිවේ යහඳෘති වහ 

ඳහරිරි ඇිනේ ය 

වනොතිබුණි. විසතය 

රඳටවන 27 වහ 28 හි 

දළක්වේ. 

 

  

රඳටවන 27 ඵරඳත්ර නීති උල්රංණඹ යමින් 

ළණිේ ය තිබුණු ල් වොරිඹක්   

රඳටවන 28- භවළලි ඉඩේර තනය වර ල් 
ඉත් ය ඇති ඡහඹහරඳඹ  

 ණිජා ළණිභ වහ භවළලි ංර්ධන 

තධිහරිඹට තඹත් ඉඩේ ඵදු රඵහ දීවේදි 

එභ ඉඩභ වහ පුනරුත්ථහඳන ළරළසුභක් 

රඵහවන වනොභළති තතය, 

පුනරුත්ථහඳනඹ ේඵන්ධ කීභ, ඉඩේ 

ඵරඳත්රරහභීන්ට ඳළළවයන ඳරිදි 

ගිවිසුේර වොන්වශින ඇතුශත් ය ඉඩේ 

රඵහදීභක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 1980 තං 

27 දයන ජාහති ඳරිය ඳනවත් 

විධිවිධහනඹන්ට තනුකර ඳහරිරි 

ඇී භ ිනදු කිරිභකින් වතොය වභභ 

ඉඩේර ළුල්  ළඩීභ වහ තය 

රඵහදී තිබුණි. ඵරඳත්ර වොන්වශින ඩ 

යමින් වහ හසතු වවිේ ඳළවළය වරිමින් 

ළණිේ ිනදුය තිබු තතය, ඒ ේඵන්ධ 

නීතිභඹ ක්රිඹහභහර්ඹන්ට එශමකභකින් 

වතොය තදුයටත් ඵරඳත්ර හරඹ දීර්ක 

කිරීභ වහ තනුභළතිඹ රඵහදි තිබුණි.  

ඵදුමර දිසත්රික් ලකඹ 

ළශෆ ආඥහ ඳනවත් ඵරතර ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

වහ භවළලි තධිහරිව  තධයක් 

ජානයහල්යඹහ විිනන් නිකුත් ය තිබුණු 2012 

වනොළේඵර් 01 දිනළති තං 03 2012 දයන 

නක්රවල්ඹ භත ඳදනේ ල්රල් 

ඳත්හවන ඹහභට තය රඵහදී තිබු ඵදුල්ර 

දිස්රික්ව  භවළලි සී ශහඳව  

හියහඳුරුවෝට්වට් සථහන 03 ක් ඳරීක්හ 

කිරීවේදී ඳවත වන් රුණු නිරීක්ණඹ 

විඹ.  
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 ළුල් ළඩීභ වහ තයදීවේදී එභ 

සථහනඹන්වන් ඉත් යනු රඵන ල් 

රභහණඹ තීයණඹ කිරීභට තදහශ 

නිර්ණහඹ වඳුන්හ වනොදිභ, හසතු තඹ 

කිරීභ පිළිඵ නිර්ණහඹ නිලසනඹ ය 

වනොතිබිභ වවේතුවන් ඳවත වන් ඳරිදි 

රු.236.8  ඳහඩුක් ිනදුවී තිබුණි.  

 

 ඳහරිරි වහ සබහවි ේඳත් 

තභහතයයඹහ විිනන් ළශෆ ආඥහ 

ඳනවත් 20 ළනි න්තිව  වන් 

ඵරතර ඹටවත් රහලඹට ඳත්ය 

ඇති 2009 භළින 06 දිනළති තං 

1600 8 දයන තති විවලේ ළට් 

නිවේදනඹ තනු ඉත් යනු රඵන 

ළුල් කිුගේ 01 ක් වහ තඹශ 

ුගතු හසතු තඹ වනොකිරීභ වහ නිකුත් 

ශ වඩි වඵවවත් රභහණඹ භත 

ඳදනේ රභහණඹ ණනඹ වනොකිරීභ 

භ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 

හර්ඹහංලඹ විිනන් යහජාය බහඹ 

තඹකිරීභට වභභ ක්රභඹ තනුභනඹ 

ය තිබුණි. ඒ වවේතුවන් රු.මිලිඹන 

21.8  තරහබඹක් ිනදුවී තිබුණි. 

විණන විභසුේ ඳසු 2018 ජලි 20 දින 

ිනට 2019 භළින 31 දක්හ හරසීභහ 

තුශ රු.මිලිඹන 7.04 ක් තඹ යවන 

තිබුණි. 

 

 වබෞති ඳරීක්හවේදී තනහයණඹ වු 

රුණු තනු වභභ සථහන 03 න් 

ඉත් ය ඇති ළුල් රභහණඹ 

කිුගේ 215,000 ක් ඳභණ විඹ. ඒ තනු 

ඉඩේ ඳරිවයණ හසතු තඹ කිරීවේදී 

ඉත් ශ රභහණඹ ණනඹ කිරීභට 

ක්රභවේදඹක් වඳුන්හ වනොදීභ නිහ 

එභ සථහන 03 න් යජාඹට තහිමි වී ඇති 

ඵට පුවයෝථනඹ ශ ඉඩේ 

ඳරිවයණ හසතු රු.මිලිඹන 215 ක් 

වී තිබුණි.  

 

 1980 තං 27 දයණ ජාහති ඳරිය 

ඳනවත් විධිවිධහනඹන්ට තනුකර 

ඳහරිරි ඇී භ ිනදු කිරිභකින් 

වතොය වභභ ඉඩේර ළුල්  

ළඩීභ වහ තය රඵහදී තිබුණි. 

ඵරඳත්ර වොන්වශින ඩ යමින් වහ 

හසතු වවිේ ඳළවළය වරිමින් ළණිේ 

ිනදුය තිබු තතය. ඒ ේඵන්ධ 

නීතිභඹ ක්රිඹහභහර්ඹන්ට එශමකභකින් 

වතොය තදුයටත් ඵරඳත්ර හරඹ දීර්ක 

කිරීභ වහ තනුභළතිඹ රඵහදි තිබුණි.  

ගභොයගවකන්ෙ හඳිතිඹ 

වභොයවන්ද යහඳෘතිව  ඳහරිරි ඇිනේ 

හර්තහ තනු එභ යහඳෘතිඹට තලය ළුල් 

නජීවින්ට තනතුරුදහඹ වනොන වර 

ජාරහලඹට ඹටන රවශලව  පිහිටි සථහන 02 

කින් රඵහළනිභට සුදුසු ඵ නිර්වශල ය 

තිබුණි. ඒ පිළිඵ වනොරහ ඇරවළය - 

ගිරිතවල් තබඹභමිව   සමු ජාහති 

යක්ි තඹ වයවහ මින්වන්රිඹ වහ වුඩුල්ර 

ජාහති උදයහනඹ වත න තීයන් ංක්රභණඹ 

න සථහනඹ පිහිටි වවක්ටඹහර් 07 ක් මිටර් 

30 ක් ඳභණ උට තංලඹ 90 ට ළඩි සීඝ්ර 

ඵෆවුභක් හිත ළුල් ළඩීභ ය තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධ ඳවත වන් නිරීක්ණඹන් යනු 

රළවේ.  

 වභොයවන්ද යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරිවභන් ඳසු තලි ඇතුන් ිනඹ ණනවේ 

ංක්රභණ වහ වභොයවන්ද ජාරහලව  

ඵළේභට ඳවළින් ඉතිරි ඇති මිටර් 450 ක් 

ඳභණ ඳශර ඳහරිරි ඉතහ ංවේදි ඳටු 

බිේ තීරුවේ පිහිටහ තිබු වභභ සථහනව  

ළුල් ළඩීභ නිහ න තලි ංක්රභණ 

වහ ඵහධහ ඳළමිණ තිබුණි.  

 

 ඒ වවේතුවන් න තීයන්වේ භන් 

භහර්ඹ වභොයවන්ද යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

න ජානහහ පිහිටුහ ඇති රවශලඹට 

වඹොමුවිභ තුළින් ඉදිරිව දී තලි මිනිස 

ළටුේ ර්ධනඹ වීභට වවේතුවී තිබුණි.  
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ණ
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 භ විදයහ  මීක්ණ 

ඳතල් වහ ළණිේ 

හර්ඹහංලව  හර්තහ 

තනු 2012 ර්ව  

ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ 

හරිනභහ තුශ වභභ 

සථහනවඹන් ළුල් 

කිුගේ 1,891,950 ක් 

ඉත් යවන තිබුණි.  

ළශෆ ආඥහ ඳනවත් (45 

ළනි තධිහරි) 20 ළනි 

න්තිඹ ඹටවත් 

ඳහරිරි වහ සබහවි 

ේඳත් තභහතයයඹහ 

විිනන් 2009 භළින 06 

දිනළති තං 1600 18 

දයන තති විවලේ ළට් 

ඳත්රව  ඳර ශ 

නිවේදනඹ තනු ල් 

කිුගේ එට ඉඩේ 

ඳරිවයණ හසතු වර 

රු.1,000 ක් ඵළගින් 

රු.මිලිඹන 1,891.95 ක් 

තඹ කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.  

 පිබිවදමු 

වඳොවශොන්නරු 

දිස්රික් ංර්ධන 

ළඩටවන ඹටවත් න 

භහර් ංර්ධන 

ළඩටවන වහ වභභ 

සථහනවඹන් තදුයටත් 

ළුල් රඵහළනිභට, 

උස තධයහඳන වහ 

භවහභහර් තභහතයයඹහ 

විිනන් තභහතය භණ්ඩර 

ංවශලඹක් ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණි. 

 

 

රඳටවන 29 - මීටර් 10 න් 10 ට තට්ටු ක්රභඹට ළණීේ ශ ුගතු වුත්, මීටර් 30 ක් ඳභණ උට තංල 90 ට 
ළඩි සීඝ්ර ඵෆවුභක් හිත ළණීේ ය තිබිභ 

 මුදල් තභහතයයඹහ වහ භවළලි ංර්ධන 

වහ ඳරිය තභහතයයඹහ විිනන් ඒ වහ 

ඉදිරිඳත් ය තිබු නිරීක්ණ තනු, 

 

 නජීවි ංයක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ එඟත්ඹ රඵහ 

වදන්වන් නේ, 

 ඳහරිරි ංයක්ණ ටුගතු නිින 

වර ඉටු යන ඵට භවහභහර් 

තභහතයහංලඹ එඟතහඹ 

රඵහවදන්වන් නේ, 

 ලයතහ තධයඹනඹක් ිනදුය එඹ 

තුටුදහඹ වුවවොත්, ගිවිත් 

වොන්ත්රහත් පිරිළවඹහි ළුල් වහ 

ඇතුශත් ය ඇති පිරිළඹ තඩුය 

වවීේ කිරීභටත්, 

ආදි රුණුරට ඹටත් තනුභළතිඹ 

රඵහදී තිබුණි. 

නජීවි තධයක් ජානයහල්යඹහ විිනන් 

වභභ ල්වරහි ටුගතු ඉදිරිඹටත් 

ක්රිඹහත්භ කිරිභට නිර්වශල ශ 

වනොවළකි ඵ 2017 තවරේල් 03 දින දළනුේ 

දී තිබිඹදී, නජීවි තධයක් (වභවවුගේ) 

විිනන් 2017 භළින 24 දින එභ සථහනව  

ඳරීක්ණ පිපිරීභක් වහ තනුභළතිඹ රඵහදී 

තිබුණි. 
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එභ තනුභළතිඹ බහවිතහ 

යමින් වඳෞශලි 

භහේ 02 ක් විිනන් 

තවඵෝධතහ ගිවිසුභක් 

තත්න් ය තභහතය 

භණ්ඩර තනුභළතිවඹහි 

වන් වොන්වශින 

වනොරහ තදහශ 

ල්වරහි වභවවුගේ 

ටුගතු නළත ආයේබ 

ය රු.මිලිඹන 73.5 

ඇසතවේන්තුත 

ටිනහභකින් ුගත් 

ළුල් ඉත් ය 

ළනිභට ටුගතු ය 

තිබුණි. 

නජීවි 

වදඳහර්තවේන්තුට 

තඹත් භමිවඹහි තනය 

ක්රිඹහහයේ පිළිඵ 

කිිනදු නීතිභඹ 

ක්රිඹහභහර්ඹට එශම 

වනොතිබුණි. 

භවනුය දිසත්රික් ලකඹ 

ශ්රි රංහ භවළලි 

තධිහරිව  දින වන්හින 

යහඳහය ශභනහයන 

හර්ඹහරඹට තඹත් ඵර 

රවශලඹ තුශ පිහිටි භවළලි 

ංර්ධන තධිහරිඹට තඹත් 

ඉඩේ ළඵලි 03 ක් 

වඩොරභිනට් වඳොවවොය 

නිසඳහදනඹ වහ හුණුල් 

ණිජා ඉත් ය ළනිභට 

2013 ර්ව දී දින 

යහඳහය ශභනහයණ 

හර්ඹහරඹ විිනන් ඵදු දී 

තිබුණි. 2009 භළින 06 දින 

තං 1600 18 දයන ළට් 

ඳත්රව  ඳශ යන රද 

නිවේදනඹ තනු කිුගේ 01 

ට රු.1,000 ක් ඵළගින් 

ඉඩේ ඳරිවයණ හසතු තඹ 

ශ ුගතු තිබුණි. නමුත් 

කිුගේ 01 ට රු.300 

ඵළගින් තඹ ය තිබුණි. භ 

විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 

හර්ඹහංලව  වතොයතුරු 

තනු 2013 ර්ව  ිනට 

2016 ර්ඹ දක්හ 

හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

ළණිේ වභභ 

සථහනඹන්වන් ල් කිුගේ 

31,684 ක් ඉත් යවන 

තිබුණි. ඒ වහ රු.මිලිඹන 

30.18 ක් තඩුවන් ඉඩේ 

ඳරිවයණ හසතු තඹ ය 

තිබුණි. 1980 තං 27 දයන 

ජාහති ඳරිය ඳනවත් 

විධිවිධහනඹන්ට තනුකර 

ඳහරිරි ඇී භ ිනදු 

කිරිභකින් වතොය වභභ 

ඉඩේර හුණුල් ළඩීභ 

වහ තය රඵහදී තිබුණි. 

ඵරඳත්ර වොන්වශින ඩ 

යමින් වහ හසතු වවිේ 

ඳළවළය වරිමින් ළණිේ 

ිනදුය තිබු තතය, ඒ 

ේඵන්ධ නීතිභඹ 

ක්රිඹහභහර්ඹන්ට 

එශමකභකින් වතොය 

තදුයටත් ඵරඳත්ර හරඹ 

දීර්ක කිරීභ වහ තනුභළතිඹ 

රඵහදි තිබුණි.  

CCTV කළභයහ ඳේධතිඹක් ල  

සථහිතත් රීරිභ  

තේඳහය උස තහක්ණ 

ආඹතනව  ඳරිඳහරන 

වොඩනළගිල්ර, වොවිඳර, 

ඉදිරිඳ වදොයටු, ඳරිණ 

විදයහහය 01 වහ 02 ඹන 

සථහන ආයණඹ න ඳරිදි  

CCTV ළභයහ ඳශධතිඹක් 

2017 ජානහරි භහව දී 

රු.මිලිඹන 1.24 ක් ළඹය 

සථහපිත ය තිබුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් රංසු ළහ 

තභ රංසු ඉදිරිඳත් යන 

රද ළඳුගේරු 

වතෝයහවන 

වොන්ත්රහත්තු රදහනඹ ය 

තිබුණි.  එභ 

වොන්ත්රහත්රු භඟ 

විධිභත් ඳරිදි වොන්ත්රහත් 

ගිවිසුභක් එශම වනොතිබුණි. 

එවභන්භ හර්ඹහධන 

සුයක්ණඹ රඵහළනීභට 

ආඹතනඹ විිනන් ටුගතු 

ය වනොතිබුණි.  2017 

වදළේඵර් 09 දින න විට 

වියන රද ළභයහ 23 

කින් ළභයහ 14 ක් තක්රීඹ වී 

ඳළළතුණි. එභ තක්රීඹ ළභයහ 

ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත්ය 

ළනීභට ආඹතනඹ විිනන් 

කිිනඳු ක්රිඹහභහර්ඹක් වන 

වනොතිබීභ නිහ ළඹ යන 

රද ේපර්ණ මුදරභ 

ආර්ථි වනොන විඹදභක් 

වී තිබුණි.  
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  ඵහුදින ඹහත්රහ 10 ක් ල නිඳෙහ ප්රතිරහීනන් ගත් ගඵෙහදීභ  

ධීය වහ ජාරජා ේඳත් වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් භත්ය නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ, 

වොඩඵහන භසුන්වේ රමිතිඹ ළඩිදිුගණු කිරීභ 

වහ ධීය ඳශධතිඹ ළඩි දිුගණු කිරීභ වහ සීභහ 

හිත සීවනෝර් ආඹතනවඹන් ව වඳෞශලි 

ඹහත්රහ නිසඳහදන ආඹතන  වදක් භගින් 

ඵහුදින ඹහත්රහ 10 ක් නිසඳහදනඹ යහ 

ළනීභට ටුගතු ය තිබුණි. ඒ වහ න මුළු 

පිරිළවඹන් ිනඹඹට 50 ක් රතිරහභීන් වන් 

තඹය ළනීවේ ඳදනභ භත  වතෝයහත් 

රතිරහභීන් 10 වදවනකු වත රඵහදීවේ 

තයමුණ ඇති වභභ මිරදී ළනීභ ිනදු ය 

තිබුණි. ඒ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

විභර්ලනව දී තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 2016 වදළේඵර් 06 දිනළති තභහතය 

භණ්ඩර ඳ්රිහ භගින් 2017 ර්ව  

නිසඳහදනඹ කිරීභට ළරසුේය තිබුණු 

ඵහුදින ඹහත්රහ 10 ක් වහ තලය 

රතිඳහදන 2016 ර්ඹ වනුවන්  

තභහතයහංලව  ළඹ ශිර්ඹ ඹටවත් රහ 

තිබුණු රතිඳහදනලින් රඵහවදන වර 

මුදල් තභහතයහංලවඹන් ඉල්ලුේ ය තිබුණි. 

ඒ ේඵන්ධවඹන් ව මුදල් ඇභතියඹහවේ 

නිර්වශලරට තනු 2017ර්ව  

හර්ඹඹන් වහ 2016 ර්ව  රතිඳහදන  

රඵහදිඹ වනොවළකි ඵ දන්හ තිබුණි. ඒ 

වවයහි තධහනඹ වඹොමු වනොය 2016 

ර්ඹ වහ ශහ තිබුණු  

රතිඳහදනලින් ඹහත්රහ 10 වහ මිරදී 

ළනීභ වහ තලය රු.මිලිඹන 149 ක් ව 

ේපර්ණ  මුදරභ ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන්  සීවනෝර් 

ආඹතනඹ වත රඵහදී තිබුණි. 

 

 2016 භළින 24 දිනළති තභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹට තනු තඩි 55 ක් දි ඵහුදින 

ඹහත්රහක් නිසඳහදනඹ කිරීභට තදහශ 

තච්චුක් නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 22  මුදරක්ද,  ආදර්ල 

ඹහත්රහක් නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 26 ක් ද ලවඹන් රු.මිලිඹන 

48 ක් ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් සීවනෝර් 

ආඹතනඹ වත රඵහදී තිබුණි.  සීවනෝර් 

ආඹතනඹ විිනන් එභ මුදලින් රු.මිලිඹන 

0.36 ක් ඳභණක් ළඹය දළනට බහවිතහ 

යනු රඵන තච්චුක් තළුත්ළඩිඹහ ය 

එඹ බහවිතහ යමින් රු.මිලිඹන 26.06 ක් 

ළඹය තඩි 55 ක් දි ආදර්ල වඵෝට්ටුක් 

නිසඳහදනඹ ය තිබුණි. රතිරහභින්වේ 

තදවස රඵහ වනොවන එභ ආදර්ල ඹහත්රහ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ නිහ එභ ආදර්ල 

ඹහත්රහට භහන න වේ තභ ඹහත්රහ 

නිසඳහදනඹ යහ ළනීභට රතිරහභීන් 

තභළති වී තිබුණි. ඒ තනු නළත 

රු.මිලිඹන 13.75 ක් ළඹය වනත්  

තච්චුක්  නිසඳහදනඹ කිරීභට ිනදුවී තිබුණි.  

වවේ වුද,  වභභ තසථහ වදවක්දීභ 

තච්චු නිසඳහදනඹ  වහ ළඹ ව මුළු මුදර 

රු.මිලිඹන 14.11 ක් න තතය තච්චු 

නිසඳහදනඹ වහ රඵහදුන් මුදලින් තත් 

රු.මිලිඹන 7.81  මුදරක් ඉතිරිවී තිබුණි. 

එභ මුදර නළත සීවනෝර් ආඹතනවඹන් 

තඹය ළනීභට ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විටත් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 රතිරහභීන් විිනන්  රතික්වේඳ යන රද 

රු.මිලිඹන  26.06 ක් ළඹය  නිසඳහදනඹ 

යන රද තඩි 55 ක් දි ආදර්ල ඵහුදින 

ඹහත්රහ ර්ඹ ඳභණ හරඹක් 

නිසක්රීඹ තිබී ඳසු විවශල යටට 

රු.මිලිඹන 21.22 ට විකිණීභ නිහ 

යජාඹට රු.මිලිඹන  4.83  තරහබඹක් ිනදුවී 

තිබුණි. එවභන්භ යජාව  ආධහය භත 

නිසඳහදනඹ යන රද වභභ ආදර්ල ඹහත්රහ 

විකිණීවභන් රද මුදර නළත යජාඹ වත 

තඹය ළනීභට වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විටත්  

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 



 

58 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

 

වි
භ
ර්
ල
න
 වි
ග
ණ
න
ඹ
  

 2016 වදළේඵර් 14 දින 

තභහතය භණ්ඩර 

තීයණව  24(ත) වේදඹ 

තනු ඵහුදින ඹහත්රහ 

නිසඳහදනඹ  

වඳෞශලි ඹහත්රහංන 

භගින් ිනදුය ළනීභ 

වහ යජාව  

රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

තනුභනඹ කිරීභට 

ඹටත් තනුභළතිඹ රඵහ 

දී තිබුණි. නමුත් එභ 

තීර්ණඹ වනොරහ 

රතිරහභීන්වේ ළභළත්ත 

ඳරිදි ආඹතන වදකින් 

ඳභණක් රංසු තළහ 

තිබ තතය එභ ආඹතන 

වද භගින් භ මිර 

ණන් ඉදිරිඳත්ය 

තිබුණි. 

 

 ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තු, 

සීභහහිත සීවනෝර් 

ඳදනභ, වඳෞශලි 

ඹහත්රහංන හිමිඹන් වහ 

රතිරහභීන් විිනන් 

තත්න් යන රද ිනේ 

ඳහර්ලවීඹ ගිවිසුභ තනු 

2017 භහර්තු 31 දිනට 

වඳය ඹහත්රහ නිසඳහදනඹ 

ය රතිරහභීන් වත 

බහයදිඹ ුගතු තිබුණි. 

2018 තවෝසතු 31 දින 

න විට වඳෞශලි 

ඹහත්රහංන වත ඳයහදී 

තිබු ඹහත්රහ 05 කින් ඹහත්රහ 

02 ක්ද, සීවනෝර් 

ආඹතනඹ වත ඳයහදී 

තිබු ඹහත්රහ 05 කින් ඹහත්රහ 

03 ක් ද ලවඹන් 

ඵහුදින ඹහත්රහ 05 ක් 

ඳභණි.  වේ නිහ 

ගිවිසුේ රහය  

වඳෞශලි ඹහත්රහංන 

වදකින් තඹ විඹ ුගතු 

රභහද හසතු ව 

රු.මිලිඹන 4.49ක් 

තඹය ළනීභට පිඹය 

වන වනොතිබුණි. 

 

 සීභහහිත සීවනෝර් 

ආඹතනඹ විිනන් 

නිසඳහදනඹ ය 

රතිරහභීන් වත 

රඵහදුන් එක් ඹහත්රහක් 

නිසඳහදඹහවේ 

කීභට ඹටත්හරඹ 

තුශ ගිනිවන විනහලවී 

තිබ තතය එඹ ඹහන්්රි 

වදෝඹක් ඵටද 

වඳුනහවන තිබුණි. 

එවේ තිබිඹදී සීවනෝර් 

ආඹතනඹ විිනන් නළත 

ඹහත්රහ තළුත්ළඩිඹහය 

වවෝ න ඹහත්රහක් 

නිසඳහදනඹ ය 

රතිරහභිඹහ වත 

රඵහදීභට ටුගතු ශ 

වළකි තිබුණද, 

යක්ණවඹන් රළබුණු 

ේපුර්ණ මුදරභ 

රතිරහභිඹහ වත රඵහදී 

තිබුණි. රතිරහභිඹහ 

විිනන් ඹහත්රහ වහ 

වහ තිබුණු මුළු 

පිරිළවඹන් බහඹක් 

න රු.මිලිඹන 12.35 

ක් වී තිබුණත්, ඹහත්රහවේ 

මුළු ටිනහභ ව 

රු.මිලිඹන  24.70  

මුදරභ රතිරහභිඹහ වත 

වහ තිබුණි.  වේ නිහ 

රතිරහභිඹහට රු.මිලිඹන 

12.35 ක් ළඩිපුය වහ 

තිබුණි. 

 

මර ංාහ වහ අක්රමිකත්හ සිදු රීමභ  

2009 ර්ව  ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශදී 

වප්ත යහවදනිඹ 

විලසවිදයහරඹට තනුඵශධිත 

විදයහ ඳලසනහත් උඳහධි 

ආඹතනඹ විිනන් යහජාය 

ඵළංකුර ආවඹෝජානඹ 

යන රද සථහය තළන්ඳත් 

14 ක් ල් පිරීවභන් ඳසු 

නළත ආවඹෝජානඹ 

කිරීවේදී ල්පිවයන විට 

මුච්චිත වී තිබුණු ේපර්ණ 

මුදරභ නළත සථහය 

තළන්ඳත්ර ආවඹෝජානඹ 

ය වනොතිබුණි.  ඉන් 

වොටක් ඳභණක් නළත 

ආවඹෝජානඹ ය ඉතිරි 

මුදලින් එතු රු.මිලිඹන 

55.34 ක් එට 

තනුුගක්ත ිනටි වජායධ 

වහය මුරයහධිහරීයඹකු 

විිනන්  ංනනි රඵහවන 

තිබුණි.  වේ ේඵන්ධවඹන් 

තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ හයහංල ය 

ඳවත දක්හ ඇත.  
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 සථහය තළන්ඳත් 

තන් ය ඉන් 

රළවඵන මුදලින් 

වොටක් භවජාන 

ඵළංකුවේ ජාංභ ගිණුභට 

ඵළය යන වරත්, 

ඉතිරිඹ න සථහය 

තළන්ඳතුක් ආයේබ 

යන වරත් 

ආඹතනව  

තධයක්යඹහවේ 

තත්නින් ඵළංකුට 

ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 

ස ශ නිර නිවඹෝ 

ලිපිඹ වනුට තදහශ 

මුදර වන් ය “ 

මුදලින් වන්න” 

ඹනුවන් යහජා 

උඳවදස ඇතුශත් යන 

රද ඵළංකු නිර නිවඹෝ 

ලිපිඹක් වහ කට වර 

ංවලෝධනඹ යන රද 

සථහය තළන්ඳත් 

කුවිතහන්ිනඹක් හිටපු 

වජායධ වහය 

මරයධිහරී විිනන් ඔහු 

විිනන්භ ඵළංකුට 

ඉදිරිඳත්ය වභභ මුදල් 

රඵහවන තිබුණු ඵ 

හිටපු තධයක්යඹහ 

රහල ය තිබුණි. . 

 

 වභභ මරය ංනහ 

ගිණුේ ලින් න් 

කිරීභ වහ සථහය 

තළන්ඳතු සඹංක්රීඹ 

තළුත් කිරීවේදී මුච්චිත 

වී තිබුණු තළන්ඳතු 

වලේඹ වහ වඳොළිඹ 

ගිණුේත ය 

වනොතිබුණි. 

 

 සථහය තළන්ඳතු 03 ක් 

තන් ය වඳොළිඹ 

භඟ මුචිත ටිනහභ 

ව රු.මිලිඹන 3.08  

මුදර විදයහ ඳලසනහත් 

උඳහධි ආඹතනව  

ඵළංකු ජාංභ ගිණුේර 

තළන්ඳත් වනොය වහ  

මුදල් වඳොතට ඇතුශත් 

වනොය ංනනි වර  

මුදලින් රඵහ වන 

තිබුණි. 

 

 සථහය තළන්ඳතු 03 ක් 

ල්පීරී තන් යන 

තසථහ නවිට 

මුච්චිත තිබ 

රු.මිලිඹන 24.51  

වලේවඹන් රු.මිලිඹන 

5.14 කින් න සථහය 

තළන්ඳතු ආයේබ ය,  

ඉතිරි රු.මිලිඹන 19.37 

 මුදර ංනනි 

රඵහවන තිබුණි. 

ආඹතනඹ වත තසථහ 

තුනදී යජාව  රදහන 

ඹටවත් රළබුණු 

රු.මිලිඹන 23.00 කින් 

රු.මිලිඹන 4.40 ක් 

ඳභණක් යජාව  රදහන 

වර ගිණුේ ත ය 

තිබුණි. ඉතිරි රු.මිලිඹන 

18.60 ක් සථහය 

තළන්ඳතු තන් 

කිරීවේදී ංනනි වර 

රඵහත් රු.මිලිඹන 

19.37  මුදර පිඹවීභ 

වහ වඹොදහවන 

තිබුණි. 

 

 සථහය තළන්ඳතුක් 

ල් පිරීවේදී  මුචිත 

තිබ රු.මිලිඹන 2.93 

කින් රු.මිලිඹන 1.93 ක් 

හිටපු වජායධ වහය 

මරයහධිහරීයඹහ යහජා 

වල්න ඵළංකුට 

ඉදිරිඳත් ය මුදලින් 

රඵහවන තිබුණි. ඳසු 

එභ මුදර ජාහති විදයහ 

ඳදනභ වත වව ඵ 

වළඟවීභ වහ විඹ 

බහය නිරධහරිඹහ රහ 

වවීේ වුනයඹක් 

පිළිවඹර ය එඹ තදහශ 

නිරධහරිඹකු රහ  

තනුභත යහ වන  

ඔහු විිනන්භ වති ය 

තභහ බහයව  යහ 

ළනීභ වහ ජාහති විදයහ 

ඳදනභ වත වහ 

වනොතිබුණි.  

 

 ආඹතනව  

තලයතහඹන් දවහ 

ඵළංකු නිර නිවඹෝඹක් 

වනොභළති තලය 

ඕනෆභ තසථහදී 

සථහය තළන්ඳතු මුදල් 

ය ළනීභට වළකින 

ඳයදි රු.මිලිඹන 5.68 ක් 

ව සථහය තළන්ඳත් 

කුවිතහන්ින 06 ක් 

රට වඳය ිනට 

ආඹතනව  

තධයක්යඹහවේ වහ 

වජායධ වහය 

මරයහධිහරීවේ තත්න 

වහ නිර මුද්රහ තඵහ 

පිටන්ය වේප්ත පුවේ 

ඵවහ වජායසධ වහය 

මරයහධිහරී බහයව  

යහ වන තිබුණි.  
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 ආඹතනව  එදිවනදහ 

වභවවුගේ ටුගතු ඉටු 

කිරීභ වහ තලය 

මුදල් ජාංභ වහ 

ඉතිරිකිරීවේ ගිණුේර 

රු.මිලිඹන 6  ිනට රු. 

මිලිඹන 118 ක් 

ඳයහඹ රභහණලින් 

ඳළළතුණි. එවේභ 

යජාව  ඵළංකු  RFC 

ගිණුේර රු.මිලිඹන 1 

 ිනට රු. මිලිඹන 27 

ක් ඳයහඹ මුදල් 

වලේද ඳළළතුණි. ඒ 

ආහයවඹන් පර්ණ 

ද්රීයරතහ ත්ේ 

ඳළළතිඹදී, ආඹතනව  

තතිරික්ත මුදල්ලින් 

ආදහඹේ ඉඳී භ වහ 

සථහය තළන්ඳතුර 

ආවඹෝජාන ය තිබුණු 

මුදල් ආඳසු රඵහ 

ළනීවේ තලයතහඹ 

පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරිභක් 

විණනඹ වත 

ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. 

 

 මුදල් ංනහ ිනදුකිරීවේ 

තයමුණු ඇති 2008 

ර්ව  ිනට 2016 

ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශදී 

සථහය තළන්ඳතු 

වනුවන් රළබිඹ ුගතු 

වඳොීය ආදහඹභ  

රු.මිලිඹන 16.89 ක් 

හර්ි  මරය 

රහලනර දක්හ 

වනොතිබුණි. වඳොීය 

ආදහඹභ ගිණුේත 

වනොය සථහය 

තළන්ඳතුර තථය 

මුච්චිත ටිනහභ 

තඩුවන් ගිණුේර 

ඇතුශත් ය එභ වඳොීය 

මුදල් ඵළංකුවන් 

රඵහවන ංනහ කිරීභට 

ටුගතු ය තිබණු 

ඵත්, එවේ සථහය 

තළන්ඳත් වඳොීය 

ගිණුේත වනොකිරීභ 

තුළින් සථහය 

තළන්ඳත්ර තථය 

ටිනහභ තඩුවන් 

ගිණුේර දළක්වීභට 

ටුගතු ය, ංනහශ 

මුදල් ගිණුේලින් 

වවලිදයවු කිරීභ න් 

කිරීභට ළරසුේ 

වත දීර්ක හරඹක් 

මුළුල්වල් ටුගතු  ය 

තිබුණි.  

 සථහය තළන්ඳතු 

තන් ය ංනහ 

වත වර ආඳසු 

මුදල් රඵහළනීභ 

වවේතුවන් 2008 භහර්තු 

14 දින ිනට විණන 

තසථහ න 2017 

වනොළේඵර් 30 දින 

දක්හ උඳඹහත වළකි 

තිබුණු වඳොීය ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 24.25 ක් 

ආඹතනඹට තහිමිවී 

තිබුණි.  

 

 සථහය තළන්ඳතු 

ආයේබ කිරීවේ 

තලයතහඹ තීයණඹ 

කිරීභ වහ ඒ වහ 

සථහය තළන්ඳත් 

ඉල්ලුේඳත් පිළිවඹර 

කිරීභ, සථහය තළන්ඳත් 

තන් ය මුදල් රඵහ 

ළනීවේ තලයතහඹ 

තීයණඹ කිරීභ වහ ඒ 

වහ ඵළංකු නිර 

නිවඹෝ ලිපි පිළිවඹර 

කිරීභ, සථහය 

තළන්ඳතුරට තදහර 

ඵළංකු වභවවුගේ 

ටුගතු ිනදුකිරීභ, 

සථහය තළන්ඳත්රට 

තදහශ වඳොීය ණනඹ 

කිරීභ, වඳොීය ගිණුේත 

කිරීභ වහ ජාර්නල් 

වුනර් පිළිවඹර කිරීභ 

වහ වති කිරීභ, 

සථහය තළන්ඳතු 

නුවදනුරට තදහශ 

ගිණුේ ටුගතු ඳහරනඹ 

වනුවන් තබයන්තය 

ඳහරන පිළිවත් 

ළරළසුේය ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ ඹන ිනඹළුභ 

ටුගතු 

වජායධ වහය 

මරයහධිහරී විිනන් 

ිනදුය තිබුණි. 

 

 සථහය තළන්ඳත් 

නුවදනු ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ වනුවන් 

ඳත්හ තුගතු 

උඳවඹෝගී වල්නඹ 

න සථහය තළන්ඳතු 

වල්නඹ ඳත්හ 

වනොතිබීභ වහ ලිපි 

වොනු විධිභත් 

ඳත්හ වනොතිබීභ, 

වජායධ වහය 

මරයහධිහරී විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ශ සථහය 

තළන්ඳත් ේඵන්ධ 

වභවවුගේ වහ ගිණුේ 

ටුගතු පිළිඵ 

රභහණත් 

තධීක්ණඹක් ඳත්හ 

වනොතිබීභ 



 
 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 61 

 

 

වි
භ
ර්
ල
න
 වි
ග
ණ
න
ඹ
  

වහ ආඹතනව  

තබයන්තය ඳහරනඹ 

පිළිඵ ඇී භක් 

ිනදුන ඳරිදි තබයන්තය 

විණනඹ රභහණත් 

වර ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වවයහි තධහනඹ 

වඹොමු  ය වනොතිබුණි.  

 

රංහ මිනයල් ෆන්ඩ් භහවේ වභවවුගේ ටුගතු  

ශ්රී රංහවේ ආර්ථි ලවඹන් පරදහී  නිජා 

ළලි පිරිඳවදු ය තඳනඹනඹ යනු රඵන 

රධහන ආඹතනඹක් න රංහ මිනයල් ෆන්ඩ් 

භහවේ වභවවුගේ ටුගතු ේඵන්ධවඹන් 

ිනදු ශ විවලේ විණන ඳරීක්හවේදී 

තනහයණඹ ව නිරීක්ණ හයහංල ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

 අඳනඹන ආෙහඹභ උඳරිභ කය 

ගනොගළනීභ   

ශ්රී රංහ තුශ නිජා ළලි ආශ්රිත 

නිසඳහදන ර්භහන්ත සථහපිත වී වනොතිබීභ 

වවේතුවන් භහවේ නිසඳහදනඹ න 

නිජා ළලි වහ වශීයඹ වශඳර 

ඉල්ලුභක් වනොතිබුණි. භසථ 

නිසඳහදනඹභ තඳනඹන වශවඳොර යහ 

වඹොමු ය තිබුණි. ඒ තනු භහවේ 

නිසඳහදන ජාඳහනඹ, එක්ත් යහජාධහනිඹ, 

ුගවයෝඳඹ, ඇභරිහ එක්ත් ජානඳදඹ, 

ඉන්දිඹහ, ඳහකිසතහනඹ, චීනඹ ළනි 

යටරට තඳනඹනඹ යනු රළවේ.  එවේ 

වුද, භහභ විිනන් විවශල 

ළනුේරුන් වඳුනහවන ෘජුභ මුල් 

වශඳර මුල් නිර්යහජා ළණුේරුන් 

වත ඉල්භනිනට් තඳනඹනඹ කිරීභ ිනදු 

ය වනොතිබුණු තතය, වශීයඹ වහ විවශීයඹ 

ළණුේරුන් වයවහ තවරවිඹ ිනදු කිරීභ 

වවේතුවන් ආදහඹභ උඳරිභ ලවඹන් රඵහ 

ළනීවේ තසථහ තහිමි ය වන තිබුණි. 

 ඉමභනයිට් ගභ.ගටො. 9000 ක් ල 

අගරවි රීමභ. 

වභ.වටොන් 9,000 ක් වු ඉල්භනිනට් 

වතොඹ තවරවිඹ වහ වටන්ඩර් ටුගතු 

ආයේබඹට රථභ තභහතය භණ්ඩර 

තනුභළතිඹ රඵහළනීභ  ශ ුගතු තිබුණි. 

නමුත් එභ තනුභළතිඹ රඵහ ළනීභට රථභ  

තවරවි කිරීභට තදහශ වටන්ඩර් ළවිේ, 

මිර ණන් රඵහළනීභ, තහක්ණි 

ඇිනේ ිනදුකිරීභ, වටන්ඩර් භණ්ඩර 

තනුභළතිඹ රඵහදීභ ඹනහදී ිනඹළුභ වටන්ඩර් 

ටුගතු ිනදුය වතෝයහත් ළනුේරු 

වත වටන්ඩයඹ රදහනඹ කිරීභට 

ආන්න තිබිඹදී තභහතයහංලඹ විිනන් 

තභහතය භණ්ඩරව  තනුභළතිඹ රඵහළනීභ 

වහ තභහතය භණ්ඩර ංවශලඹ ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණි. වභභ ංවශලඹ භගින් විලහර 

ලවඹන් ඵඩහර වොඩළසී තිබුණු 

භහවේ නිසඳහදිත ඉල්භනිනට් වතො 

පිළිඵ තත්ත්ඹ, වරෝ  වශඳර 

ඉල්භනිනට් මිර ණන් තනු 

වටන්ඩයවඹන් ඉවශ මිරක් රළබී ඇති ඵ, 

ලින් තවරවි ශ මිර ණන්රට ඩහ 

ඉවශ මිර ණන් වභභ වටන්ඩයඹ වහ 

රළබී ඇති ඵ, භහවේ නිජා ළලි 

නිසඳහදනව  ර්ධනඹ වවේතුවන් ඵඩහ 

ඉඩ ඳවසුේ තභ වීභ, දීර්ක හරඹක් 

වතො ඵඩහ ය තළබිභ වවේතුවන් 

ිනදුන වතො තඳතඹ වහ වහනි, නිසඳහදනඹ 

වහ නිසඳහදනව  ර්ධනඹ තනු තවරවි 

කිරීවේ තලයතහඹ ඹනහදී තතයහලය වහ 

ළදත් රුණු පිළිඵ වතොයතුරු 

තභහතය භණ්ඩරව  තධහනඹ වහ 

වඹොමු ය වනොතිබුණි. 

 

එවභන්භ එභ හරහනු තුශ 

ටිනවට්නිඹේ ඩවඹොක්ිනඩ් (TI02) 

රතිලතඹ ිනඹඹට 54  ඉල්භනිනට් 

වභ.වටොන් 01  වරෝ වශවඳොවරහි 

එ.ජා.වඩො. 215 ක්ව ඉතහ ඉවශ මිර 

ඳළළතුණි.  එභ මිර භත භහවේ 

තවරවිඹට ඳතින ටිනවට්නිඹේ 

ඩවඹොක්ිනඩ් (TI02) රතිලතඹ ිනඹඹට 
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51.54 ක්ව ඉල්භනිනට් වභ.වටොන් 01 ක් 

වහ එ.ජා.වඩො. 202.89  ඉවශ මිරක් 

වටන්ඩයවඹන් රළබි තිබුණි. වේ පිළිඵ 

තධහනඹ වඹොමු ය එභ වටන්ඩය මිරට 

භහවේ ඉල්භනිනට් වතො තවරවි 

කිරීභට තනුභළතිඹ රඵහ වනොදි වටන්ඩයඹ 

තරංගු කිරීභට තභහතයහංලව  

වල්ේයඹහ නිවඹෝ ය තිබුණි. නමුත් 

ජාහතයන්තය වශවඳොවරහි  ඉල්භනිනට් 

මිර ඉවශ ඹහවේ රණතහඹ ළරකිල්රට 

නිමින් ජාහතයන්තය රංසු ළවීභ භගින් 

ඉල්භනිනට් වතො විකිණිභට තලය 

ක්රිඹහභහර් න්නහ වර ර්භහන්ත වහ 

හණිජා ටුගතු තභහතයහංල වල්ේයඹහ 

වත තභහතය භණ්ඩරඹ විිනන්  නිවඹෝඹ 

ය තිබුණි. 

 

එවේභ තභහතය භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි 

තඹ එතු ශ ද්රය නිඳදවීභ වහ න 

වඹෝජානහ ආර්ථි ශභනහයණඹ 

පිළිඵ තභහතය භණ්ඩර හය බහ 

වත ඉදිරිඳත් යන වර ර්භහන්ත වහ 

හණිජා ටුගතු තභහතයයඹහවන් ඉල්රහ 

තිබුණද, එභ ටුගතු ඉටු කිරීභද ඔහු විිනන් 

ඳළවළය වළය තිබුණි. ඳශමු වටන්ඩයඹ 

වහ ඉල්භනිනට් වභ.වටොන් 01 ක් 

වනුවන් එ.ජා.වඩො. 202.89  ඉවශ 

මිරක් රළබී තිබුණද, එඹ තරංගු ය ඳසු 

නළත වටන්ඩර් කිරීවභන් එ.ජා.වඩො. 

163.80 ක්වු ඊට ඩහ තඩු මිරක් රළබී 

තිබුණි. ඉල්භනිනට් වශඳර මිර ණන් 

තඩුවීවේ රණතහඹ ළරකිල්රට වන 

එභ මිරටත් ඉල්භනිනට් වතොඹ තවරවි 

කිරීභට පිඹය වනොවන එභ වටන්ඩයඹද 

තරංගු ය තිබුණි. වශඳර මිර ණන් 

වනසවීවේ රණතහඹ පිළිඵ නිින 

තධයඹනඹකින් වවෝ ඇී භකින් වතොය 

වහ චිනක්ණීයලිබහඹකින් වතොය 

ර්භහන්ත වහ හණිජා ටුගතු තභහතයහංල 

වල්ේයඹහ තභ කීේ ඉටු වනොය 

ඳළවළය වළය තිබුණි.තහන ලවඹන් 

තුන්න යට ළවු වටන්ඩයව දී 

ඉල්භනිනට් වභ.වටොන් 01 ක් එ.ජා.වඩො. 

150  තඩු මිර භත ඉල්භනිනට් වතොඹ 

තවරවි කිරිභට ටුගතු ය තිබුණි.  

 

තභහතයහංලඹ විිනන් නිින රට, උචිත 

තීයණ රඵහදීභට පිඹය වනොවන තඩු මිර 

ණන් භත වභභ ඉල්භනිනට් වතොඹ 

තවරවි කිරීභ වවේතුවන් භහභට 

රඵහත වළකි තිබුණු රු.මිලිඹන 72.35  

වවත් එ.ජා.වඩො.476,010  තවරවි 

ආදහඹේ තහිමි වි තිබුණි. 

 

ඵහිටය ආඹත්නඹන් ගත් මුෙම රඵහදීභ 

සී  රංහ මිනයල් ෆන්ඩ් 

භහභ යහජාය ේඳත් වහ 

යහඹ ංර්ධන 

තභහතයහංලඹ ඹටවත් ඳළති 

2010 ර්ව  ිනට 2013 

ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ 

යහජාය ආඹතන 04 ට තභ 

තයමුණුරට ඳටවළනි එභ 

ආඹතන ශභනහයණ 

වභවවුගේ ටුගතු වහ  

රු.මිලිඹන 545  

වටිහීයන ණඹ මුදල් 

ඳඹහ තිබුණි. රංහ පිඟන් 

ර්භහන්ත ංුගක්ත 

භණ්ඩරව  වේ විශ්රහභ 

න්දි වවීභ, යහජාය ළවිලි 

ංසථහවේ වේිනන්ට හිඟ 

වේ ළටුප්ත  වවීභට, 

ජානතහ තු ංර්ධන 

භන්ඩරව  වදිින වවීේ ිනදු 

කිරීභ වහ සීභහහිත ජාහති 

ඩදහින භහවේ හිඟ 

වේ ළටුප්ත  වවීභ වහ 

වභභ මුදල් උඳවඹෝජානඹ 

ය තිබුණි. වභභ ණඹ මුදල් 

වවීවේදී යහජාය යහඹ 

ංර්ධන තභහතයහංලව  

උඳවදස භත ක්රිඹහය තිබ 

තතය වභභ ණඹ රඵහදීභ 

වනුවන් මුදල් 

තභහතයහංලව , යහජාය 

යහඳහය වදඳහර්තවේන්තුවේ 

තනුභළතිඹ රඵහළනීභට 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

රංහ පිඟන් ර්භහන්ත 

ංුගක්ත භණ්ඩරව  

වේ විශ්රහභ න්දි වවීභ 

වහ යහජාය ේඳත් 

ශභනහයණ ංසථහ 

වත රඵහදී තිබ රු.මිලිඹන 

500 ක් ේඵන්ධවඹන් 

වළරුන විට තවනක් ණඹ 
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මුදල් ේඵන්ධ තදහශ 

ඳහර්ලඹන් භඟ ගිවිසුේ 

රට එශම වනොතිබුණි.   

2018 වනොළේඵර් භහඹ  

තන් න විට ණඹ මුදල් 

රඵහදී ර් 05 ක් ඉක්භහ 

තිබුණද තදහර ණඹ මුදල් 

තඹ ය ළනීභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

 

දීභනහ අඹථහ ගර රඵහගළනීභ 

ජානභහධය වහ රෘත්ති තභහතයහංලව  2014 භහර්තු 01 දිනළති තං එේඑේතින 05 06 2 13-2 දයන 

ලිපිඹ රහය “යහජාය ඳරිඳහරන නක්රවල් 21 2013 ට ඹටත් භහඹට නිහඩු දින යහජාහරි කිරීභ 

වනුවන් නිහඩු දින ළටුප්ත  වවිභටත්, එභ දිනඹන් වහ වනත් කිිනදු දීභනහක් වනොවවීභටත්, 

වනත් කිිනදු දීභනහක් වහ එභ දින ණනඹ වනොකිරිභටත් ටුගතු යන වර” දන්හ තිබිඹදී  

යහජාය මුද්රණ වදඳහර්තවේන්තුවේ වේිනන් 25 වදවනකු විිනන් නිහඩු දින ළටුප්ත  රඵහත් දිනර 

ඳළඹ ණන උඳවඹෝගි යවන 2017 ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 4.44 ක්ද, 2018 භළින භහඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 1.35 ක් ද  හිමිේ වනොභළති හනිජා දීභනහ රඵහවන තිබුණි. 
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මරය රහලන පිළිවඹර කිරීේ ඳදනභ 

2018 වදළේඵර් 31 දිවනන් තන් 

ර්ඹ වහ මරය හර්ඹහධන 

රහලඹ 

තක්මුදල් ළරළපුේ ගිණුභ  

2018 වදළේඵර් 31 දිනට මරය 

තත්ත්ඹ පිළිඵ රහලඹ 

2018 වදළේඵර් 31 දිවනන් තන් 

ර්ඹ වහ මුදල් රහව රහලඹ  
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 මුර ප්රකහලන ිතළිගඹර රීමගම් ආකිතිඹ 

ජාහති විණන හර්ඹහරව   මරය රහලන 2018 වනොළේඵර් 21 දිනළති තං 267 2018 දයන 

යහජාය ගිණුේ නක්රවල්ව  වන් විධිවිධහන රහය පිළිවඹර ය ඇත. එභ නක්රවල්ව  ඳවත 

වන් ඳදනේ වඹොදහ වන 2018 වදළේඵර් 31 දිවනන් තන් ර්ඹ වහ මරය 

හර්ඹහධන රහලඹ, 2018 වදළේඵර් 31 දිනට මරය තත්ත්ඹ පිළිඵ රහලඹ වහ මුදල් රහව 

රහලඹ පිළිවඹර ය ඇත. 

හර්ත්හ රීමගම් ඳෙනභ 

හර්තහයණ හරඳරිච්වේදඹ 

2018 ජානහරි 01 ිනට වදළේඵර් 31 දක්හ ව හරඳරිච්වේදඹ වභභ මරය රහලඹන්ට තදහශ 

හර්තහයණ හරඳරිච්වේදඹ වේ. 

මිනුම්කයණ ඳෙනභ 

මරය රහලන ඓතිවහින පිරිළඹ භත පිළිවඹර ය ඇති තතය භවය ත්ේර ඓතිවහින 

පිරිළඹ නළත තක්වේරු යන රද ටිනහභට ළඩිදිුගණු ය ඇත. තනයහහයවඹන් දක්හ 

වනොභළති විට ගිණුේ පිළිවඹර කිරීභ ළඩිදිුගණු ශ මුදල් ඳදනභ භත ිනදුයින. 

මරය රහල ශ්රී රංහ රුපිඹල්ලින් ආන්නතභ රුපිඹරට ඉදිරිඳත් ය ඇත. 

ආෙහඹම් වඳුනහගළනීභ 

හුභහරු වහ හුභහරු වනොන ආදහඹේ ඒහව  ඵදු න හරසීභහ වනොශහ, ගිණුේ හරසීභහ 

තුශ මුදල් රළබීේ තනු වඳුනහනු රළවේ. 

ගේඳශ, ිතරිඹත් වහ උඳකයණ වඳුනහගළනීභ වහ භළනීභ 

ත්භට තදහශ තනහත ආර්ථි රතිරහබ ආඹතනඹට රළවඵන ඵට තවවුරුක් ඇති විට වහ එභ  

ත්ේ විලසහනීඹ භළනිඹ වළකි නේ එභ ත්ේ වශඳශ, පිරිඹත වහ උඳයණ වර 

වඳුනහනු රළවේ. 

වශඳශ, පිරිඹත වහ උඳයණ පිරිළඹට වඳුනහන්නහ තතය පිරිළඹ ආෘතිඹ තදහශ වනොන 

තසථහරදී නළත තක්වේරු යන රද තඹ වඹොදහනී. 

ගේඳශ, ිතරිඹත් වහ උඳකයණ ංචිත්ඹ 

වභභ ංචිත ගිණුභ වශඳශ, පිරිඹත වහ උඳයණර තනුරඳ ගිණුභ වේ. 

මුෙම වහ මුෙම භහන ෙෆ 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට තතළති වශීයඹ යවහය මුදල් වනෝට්ටු ව හිනලින් මුදල් වහ මුදල් 

භහන දෆ භන්විත වේ. 
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2018 වදළේඵර් 31 දිවනන් තන් ර්ඹ වහ  

 මරය හර්ඹහධන රහලඹ  

ඇසතවේන්තුත    ටවන  ත්ථ  

 2018           2018 

 රුපිඹල්            රුිතඹම   

 140,000,000    ආෙහඹම් රළබීම්        165,030,063   

                      -      ආදහඹේ ඵදු   1       

                      -      වශීයඹ බහණ්ඩ වහ වේහ භත ඵදු   2                        -      

                      -      ජාහතයන්තය වශහභ භත ඵදු   3                        -      

      
140,000,000  

  ඵදු වනොන ආදහඹේ වහ වනත්   4        165,030,063    

      140,000,000    මුළු ආෙහඹම් රළබීම් (අ)            165,030,063    

                

                      -      ආෙහඹම් ගනොන රළබීම්                            -      

                      -      බහණ්ඩහහය තග්රිභ         1,603,800,000    

                      -      තළන්ඳතු             20,365,300    

                      -      තත්තිහයේ ගිණුේ            77,867,428    

                      -      වනත් රළබීේ            62,339,998    

    එතු ශ තඹ භත ඵදු රළබීභ            26,380,610    

                      -      මුළු ආෙහඹම් ගනොන රළබීම් (ආ)        1,790,753,336    

      140,000,000    මුළු ආෙහඹම් රළබීම් ව ආෙහඹම් 

ගනොන රළබීම් ඇ = (අ)+(ආ) 
        1,955,783,399    

    අඩුකශහ : විඹෙම්           

                      -      පුනයහර්ත්න විඹෙම්           

  1,456,300,000    ළටුප්ත , වේතන ව තවනකුත් 
වේ රතිරහබ 

  5     1,464,526,249    

     190,200,000    තවනකුත් බහණ්ඩ වහ වේහ   6   253,286,132    

15,800,000    වනහධහය, රදහන ව භහරුකිරීේ   7       13,771,671    

                      -      වඳොළී වවීේ   8                        -      

                      -      වනත් පුනයහර්තන විඹදේ   9                        -      

1,662,300,000    මුළු පුනයහර්ත්න විඹෙම් (ඈ)       1,731,584,052    

                

    මරධන විඹෙම්           

       12,500,000    මරධන ත්ේ පුනරුත්ථහඳනඹ 
වහ ළඩිදිුගණු කිරීේ 

  10          12,212,631    

        23,000,000    මරධන ත්ේ තත්ඳත් ය 
ළනීේ 

  11          14,834,169    
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                       -      රහේධන භහරුකිරීේ   12                        -      

                      -      මරය ත්ේ තත්ඳත් ය ළනීභ   13                        -      

       87,000,000    වළකිඹහ ර්ධනඹ   14          76,136,977    

                      -      වනත් මරධන විඹදේ   15                        -      

     122,500,000    මුළු මරධන විඹෙම් (ඉ)         103,183,777    

                

    ප්රධහන ගරජ්ර් විඹෙම් (ඊ)         118,826,825    

             ත්ළන්ඳතු ගගවීම්              24,858,261    

             අත්තිකහයම් ගගවීම්              73,254,303    

    එකතු කර අගඹ භත් ඵදු ගගවීභ              20,714,261    

  1,784,800,000    මුළු විඹෙම් උ = (ඈ+ඉ+ඊ)         1,953,594,654    

 -   2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිනට අග්රිභ 

ගලේඹ     ඌ = (ඇ-උ) 
               2,188,745    

 

 

2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිගනන් අන් ර්ඹ වහ අක් ලමුෙම ගළරපුම් ිනණුභ 

 රුිතඹම  රුිතඹම 

2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිනට මර කහර්ඹ හධන 
ප්රකහලඹ අනු අග්රිභ ගලේඹ 

            2,188,745  

(+) එකතු කරහ      

අත්තිකහයම් ිනණුගම් ගළරපුම් ගලේඹ         1,204,496    

ගනත් ළඹ විඹඹන්ගගන් වය රීමම්         2,404,375            3,608,871  

             5,797,616  

(-) අඩු කරහ     

අත්තිකහයම් රළබීම් ගළරපුභ         2,462,180    

ගනත් ළඹ විඹඹන් ගනුගන් විඹෙම්         3,335,436            5,797,616  

2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිනට අග්රිභ ිනණුගම් ගලේඹ                           
(0) 
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2018 ගෙළභඵර් 31 දිනට 

මර ත්ත්ත්ඹ ිතළිඵ ප්රකහලඹ 

  ටවන 2018 

  

රුිතඹම  

මර ගනොන ත්කම් 

  වශඳශ පිරිඹත වහ උඳයණ ඒසීඒ-6 126,731,812 

මර ත්කම්     

තත්තිහයේ ගිණුේ ඒසීඒ-5/ඒසීඒ-5(ඒ)  219,416,775   

මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ ඒසීඒ-3                                  -    

මුළු ත්කම්              346,148,587  

ශුේධ ත්කම් / සකන්ධඹ     

ශුශධ ත්ේ 

 

              205,279,869  

වශඳශ පිරිඹත වහ උඳයණ ංචිතඹ                  126,731,812  

කුීය ළඩ තත්තිහයේ ංචිතඹ ඒසීඒ-5(බී)                   2,730,000  

ජාහති විණන තයමුදර 

 

  

ජ්ංගභ ගකීම් 

 

  

වවිඹ ුගතු VAT 

 

                  4,542,134  

තළන්ඳතු ගිණුේ ඒසීඒ-4                   6,864,772  

තග්රිභ වලේඹ ඒසීඒ-3                                 -    

මුළු ගකීම්               346,148,587  

 

වභභ මරය රහලන ඹන්හි ටවන් භඟින් වවලිදයේ ය ඇති ඳරිදි ඩහත් සුදුසු ගිණුේයණ 

රතිඳත්ති බහවිතහ ය ඇති තතය ඉවත තන් ගිණුවභහි වන් ංයහ ,ඊට  තදහශ ගිණුේ ටවන් 

වහ තවනකුත් ගිණුේ වතොයතුරු බහණ්ඩහහය ගිණුේ වඳොත් භඟ ළඳීේ ය ඇති ඵටත් ඒහ 

නිළයදි ඵටත් වභිනන් වති යමි. 

 

 

 

 
 

ඩේලිේ.පී.සී. වික්රභයත්න එස.එේ.සී.රක්සමි 

රධහන ණන්දීවේ නිරධහරි 

විණහධිඳති රධහන ණහධිහරී 

2019 වඳඵයහරී      දින. 2019 වඳඵයහරී       දින 
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2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිගනන් අන් ර්ඹ වහ 
මුෙම ප්රහව ප්රකහලඹ 

  2018 

  රුිතඹම 

ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව මුෙම ප්රහවඹන්   

මුළු ඵදු රළබීම්   

ගහසතු, අධිබහය, ෙඩමුෙම ව ඵරඳත්ර  165,030,063  

ආෙහඹම් ගනොන රළබීම්      1,666,049,458  

ත්ළන්ඳත් රළබීම්        20,365,300  

එකතු කර අගඹ භත් ඵදු        26,380,610  

ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව මුෙම ප්රහවඹ අඅ      1,877,825,431  

අඩුකශහ : මුෙම ළඹ රීමම්   

පුේගර ඳඩිනඩි වහ ගභගවයුම් විඹෙම්     1,820,864,723  

වනහධහය ව භහරුරීමම්                         -    

ඵදු ගගවීම්        20,714,261  

ත්ළන්ඳත් ගගවීම්        24,858,261  

මර ිතරිළඹ - බහණ්ඩහගහයඹට ිතඹන රෙ අග්රිභ                        -    

ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම් වහ ළඹ කයන රෙ මුෙම ප්රහවඹ අආ      1,866,437,245  

ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව ශුේධ මුෙම ප්රහවඹ අඇ )=(අ -අආ      11,388,186  

ආගඹ ජ්න ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව මුෙම ප්රහවඹන්   

ිටමිකම් ඉත්වීගම් ප්රතිඳහෙන වහ ගබ තික ත්කම් විරීීභ          90,540  

අත්තිකහයම් ආඳසු අඹකය ගළනීභ    75,405,249  

ආගඹ ජ්න ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව මුෙම ප්රහවඹ අඈ    75,495,789  

අඩුකශහ : මුෙම ළඹ රීමම්   

ගබ තික ත්කම් ඉදිරීමම් ගව  මිරදී ගළනීම් වහ ගනත් ආගඹ ජ්න අත්කය ගළනීම්       14,834,169  

අත්තිකහයම් ගගවීභ   72,049,806  

ආගඹ ජ්න ක්රිඹහකහයකම් වහ ළඹ කයන රෙ මුළු මුෙම ප්රහවඹ අඉ    86,883,975  

ආගඹ ජ්න ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව ශුේධ මුෙම ප්රහවඹ අ ඊ (අඈ -අඉ                 
(11,388,186) 

   

ගභගවයුම් වහ ආගඹ ජ්න ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව ශුේධ මුෙම ප්රහවඹ අඋ (අ ඇ  
+ අඊ  

                                   
-    

මර ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව මුෙම ප්රහවඹන්    

ගේශීඹ ණඹ ගළනීම්                            -    

විගේශීඹ ණඹ ගළනීම්                            -    

ප්රෙහනඹන් රළබීම්                            -    

මර ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව මුළු මුෙම ප්රහවඹ අඌ                          -    

අඩුකශහ : මුෙම ළඹ රීමම්   

ගේශීඹ ණඹ ආඳසු ගගවීම්                   -    

විගේශීඹ ණඹ ආඳසු ගගවීම්                          -    
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ෂි
ක
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හල
න

 ත්ළන්ඳත් ිනණුම් වහ අගනු ත් ගකීම්ර ගනසවීම්   

මර ක්රිඹහකහයකම් වහ ළඹ කයන රෙ මුළු මුෙම ප්රහවඹ අඑ                           -    

මර ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජ්නිත් ව මුෙම ප්රහවඹ අ  (අඌ -අඑ                           -    

මුෙමර ශුේධ ගනසවීම්   (ඔ  (  (උ  -අ                           -    

ජ්නහරි 01 දිනට ආයම්බක මුෙම ගලේඹ                         -    

ගෙළම්ඵර් 31 දිනට අහන මුෙම ගලේඹ                         -    
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යහජාය ණඹ ශභනහයණඹ 
වෞතුහහයඹ වහ සභහර් ඉදිකිරිභ 

ෛදය ළඳී ේ 
නජීවි ංයක්ණඹ පිළිඵ හර්ඹහධනඹ 
උභහ ඔඹ ඵහු හර්ඹ ංයධන යහඳෘතිඹ 
යහජාය වේඹ ඩිජිටල්යණඹ කිරිභ 
කිරි ිනන් ආනඹනඹ කිරිභ 

කුඹුරු වඳොවවොය වනහධහය ළඩටවන 
ශ්රී රංහවේ ක්රීඩහ වහ එහි ඳරිඳහරනඹ 
ඵදු ඳරිඳහරනඹ ඳරිණත කිරිභ 

යහජාය වේව  ංර්ධන නිරධහරින්වේ හර්ඹහධනඹ 
යත්රන් මිශ්ර ඳස ආනඹනඹ කිරිභ 
භෟශධිරහභීඹහ විඵර ළන්වීභ 
ෘි  ආර්ථිඹ නඟහ ිනටුවීභ 

උතුරු භළද ඳශහත් ආුගර්වේද වදඳහර්තවේන්තුවේ 
හර්ඹහධනඹ 

පුයන් කුඹුරු වොඩකිරීවේ ක්රිඹහලිඹ 
වරොතැකින ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද විවලේ විණන 

SEMA  ආඹතනව  හර්ඹහධනඹ 
ජාහති ජාර ේඳහදන වහ ජාරහඳවන භණ්ඩරව  

හර්ඹහධනඹ 
ිනයරුන්ට ආයක්හ වහ ැකයණඹ රඵහදීභ 
වේ තර්ථහධ තයමුදවල් තයමුදවරහි 
ශභනහයණඹ වහ හර්ඹහධනඹ 
යහජාය මුද්රණ ංසථහවේ හර්ඹහධනඹ 
ඹහං ඔඹ ළලි ළණීේ යහඳෘතිඹ 
භධයභ තධිවේගී භහර් යහඳෘතිඹ 
වී තවරවි භණ්ඩරව  හර්ඹහධනඹ 

නුයඑළිඹ දිස්රික් වල්ේ හර්ඹහරඹ ඉටු ශ 
යහඳෘතිර හර්ඹහධනඹ 
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2018 ර්ගේ නිු ත් කයන රෙ විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යහසථහවේ 

154(1) යසථහ රහය 

2018 තවෝසතු 01 දින 

දක්හ හරඹ තුශදී 

විණහධිඳති 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

විවලේ විණන හර්තහ 08 

ක් නිකුත් යන රදී. 2018 

තවෝසතු 01 දින ිනට 

ක්රිඹහත්භ න 2018 තං 

19 දයන ජාහති විණන 

ඳනවත් 13 න න්තිඹ 

රහය 2018 තවෝසතු 01 

දිවනන් ඳසු විවලේ 

විණන හර්තහ 19 ක් ද 

ලවඹන් 2018 ර්ව දී 

විවලේ විණන හර්තහ 27 

ක් නිතුත් යන රදී. ජාහති 

විණන හර්ඹහරඹ විිනන් 

විණනඹ යනු රඵන 

තභහතයහංල, 

වදඳහර්තවේන්තු, ංසථහ, 

භණ්ඩර, යහජාය භහේ 

ඇතුළු 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් 

විණනඹ යනු රඵන 

තවනකුත් ආඹතනරට 

තදහශ වභභ හර්තහ නිකුත් 

ය ඇත. එභ හර්තහ නිකුත් 

කිරීභ වහ වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ වවෝ 

යහජාය ගිණුේ පිලිඵ හය 

බහ විිනන් යන රද 

ඉල්ීයේද භහ වත ඳළළරී 

ඇති තභිභතහනුහරි ඵරතර 

භත භහධය වවළිදයේ කිරීේ 

වවෝ භවජාන නිවඹෝජානඹන් 

ආදී රුණුද ශහ ඵරන 

රද තතය ජාහති වහ හීයන 

ළදත්භ පිළිඵ 

තධහනඹ වඹොමු යන රදී.  

 ඳවත විසතය දළක්වන ඳරිදි 

2018 ර්ව දී නිකුත් 

යන රද ිනඹලුභ විවලේ 

විණන හර්තහ 

ඳහර්ලිවේන්තුවහි බහත 

ය ඇති තතය, වභභ හර්තහ 

භවජානතහවේ ඳරිීයරනඹ 

වහ ජාහති විණන 

හර්ඹහරව  නිර වේ 

තඩවිවඹහි ෛත්රිනබහහවන් 

ඳර කිරීභට ද ටුගතු ය 

ඇත.  

2018 ර්ව දී නිකුත් ශ 

විවලේ විණන හර්තහ 

පිළිඵ වතොයතුරු ගු 03 

හි දළක්වේ.  

 

 

හර්ත්හගේ නභ  
 

හර්ත්හගේ දිනඹ  
 

හර්ත්හ නිු ත් රීමභට ඳසුබිම් වු කරුණු  
 

01 ශ්රී රංහවේ යහජාය ණඹ ශභනහයණඹ 2018.02.02 ශ්රී රංහ ජානයජාව  ණඹ ශභනහයණඹ 
පිළිඵ විලසවල්ණහත්භ හර්තහක් 
ඳහර්ලිවේන්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභ 
 

02 රංහවේ ඉඩේ වොඩකිරීවේ වහ ංර්ධනඹ 
කිරීවේ ංසථහ විිනන්  භළදමුරන 
ඩී.ඒ.යහජාඳක් වෞතුහහයඹ වහ  
සභහයඹ ඉදිකිරීභ  
 

2018 .02.06 ඉඳිකිරීභ පිළිඵ වේ නවිට උශත ඇති 

විහදහත්භ තත්ත්ඹ වහ ළදත්භ රහ 

ඵළීයවභන් තනතුරු හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

03 වෞය, වඳෝණ වහ වශීයඹ ෛදය 

තභහතයහංලව  ෛදය ළඳී ේ තංලඹ      
විිනන් ිනදුයනු රඵන ෛදය ළඳී ේ,   

2018.03.14 වෞය, වඳෝණ වහ  වශීයඹ  ෛදය  

තභහතයහංලව  ෛදය ළඳී ේ තංලඹ විිනන් 

ිනදු යනු රඵන ෛදය ළඳී ේ, ළඳී වේ 
ක්රිඹහලිව  වඳුනහත් තඩුඳහඩු ඳළතීභ 
වවේතුවන් 

04 වොශම භව නය බහවේ කන තඳද්රය 

ශභනහයණඹ 
2018.03.16 මීවතොටමුල්ර වඳොතුවිල්කුඹුය කුණු න්ද නහඹ 

ඹහභ නිහ ිනදු ව වශඳර වහ ජීවිත වහනි 
ේඵන්ධවඹන් ඇති ව භහජාී ඹ රලසණඹ 
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 05 නජීවි ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හර්ඹහධනඹ 
2018.03.23 නජීවී ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

නජීවීන් ංයක්ණඹ ේඵන්ධවඹන් ව 
න තුන්වේ ආයක්හ ේඵන්ධවඹන් ව 
හර්ඹබහයඹ නිිනවර ඉටුය ඇශදළින ඹන්න 
පිළිඵ විලහර තිහතක් භහජාව  
වොඩනළවමින් ඳළතීභ 
 

06 භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය තභහතයහංලඹ 
ඹටවත් ක්රිඹහත්භ න  උභහඔඹ ඵහුහර්ඹ 
ංර්ධන යහඳෘතිඹ පිළිඵ විණහධිඳති 
විවලේ විණන හර්තහ 
 

2018.04.23 ඇති වු විලහර ජාර හන්දු වවේතුවන් විලහර 

ඳහරිරි වහ භහජීඹ ළටළු ැකට 

මුහුණඳෆභට ිනදුවිභ වවේතුවන් 

07 යහජාය වේඹ ඩිජිටල්යණඹ කිරීභට 
තදහශ සීභහහිත ශ්රී රංහ වතොයතුරු වහ 
න්නිවේදන තහක්ණ නිවඹෝජිත ආඹතනඹ 
(තිනසීටීඒ) ඉටුය ඇති හර්ඹබහයඹ  
පිළිඵ විණහධිඳති විවලේ හර්තහ 
 

2018.05.09 යහජාය වේඹ ඩිජිටල්යණඹ කිරීභ පිළිඵ 

තිනසීටීඒ ආඹතනව  කීභ නිින ආහයවඹන් 

ඉටු වී ඇත්ද ඹන්න වොඹහ ඵළීයභ 

08 කිරි ිනන් ආනඹන යහඳෘතිඹ  පිළිඵ      
විණහධිඳති විවලේ හර්තහ   
 

2018 .05. 04 කිරි ිනන් 15,000 ක් ජාහති ඳශු ේඳත් 
ංර්ධන භණ්ඩරව  වොවිවඳොර වහ 

ආනඹනඹ කිරීවේ පරදහිනතහඹ ඇී භ 
09 ශ්රී රංහවේ කුඹුරු වඳොවවොය වනහධහය 

ළඩටවන පිළිඵ විවලේ විණන 
හර්තහ. 
 

2018.05.18 වඳොවවොය වනහධහය ළඩපිළිවර භඟින් 

තවප්ත ක්හ ය තිබ තයමුණු ඉටු ය වන 

තිබුවණ්ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ 

10 ශ්රී රංහවේ ක්රීඩහ වහ එහි ඳරිඳහරනඹ 

පිළිඵ විවලේ විණන හර්තහ 
2018.05.24 ශ්රී රංහවේ ක්රීඩහ වවයහි ඵර ඳළළත්වන 

ෛනති ඳසුබිභ වහ එභ ෛනති ඳසුබිභ තුශ 
ක්රිඹහත්භ විඹ ුගතු ආඹතනි හර්ඹබහයඹ 
පිළිඵ විභර්ලනහත්භ ඳරීක්හ ය 
නිරීක්ණ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
 

11 ඵදු ඳරිඳහරන ඳරිණ ඳශධතිව  
ළඩටවන් භඟින් සඹංක්රීඹ තක්වේරු 
හර්තහ නිකුත් කිරීභ තත්හිටුවීභ වවේතුවන් 
යහජාය ආදහඹභට ිනදු ව ඵරඳෆභ පිළිඵ 
විණහධිඳති විිනන් ඉදිරිඳත් යනු රඵන 
විවලේ විණන හර්තහ 
 

2018.06.14 සඹංක්රිඹ ඳශධතිඹ නතය කිරීභ  වවේතුවන් 

ිනදු ව ඵරඳෆභ පිළිඵ වොඹහ ඵළීයභ 

12 යහජාය වේව  ංර්ධන නිරධහරින්වේ 
හර්ඹහධනඹ වහ යහජාහරි තෘප්ත තිඹ පිළිඵ 
විණනඹ 
 

2018.09.05  

13 යත්රන් මිශ්රිත ඳස තඳනඹනඹ කිරීභ පිළිඵ 

විවලේ විණන හර්තහ 
2018.09.06 සර්ණහබයණ නිසඳහදන ආඹතනලින් 

ඉතරන යත්රන් මිශ්රිත සුන්බුන් ඳස (Wast age 
Of  Gol dsmi t h ur net  
Resi due)තඳනඹනව දී ඇති වී තිවඵන ළටළු 
වත තත්ත්ඹ ඳරීක්හ කිරීභ 
 

14 භෘශධිරහභිඹහ විඵර ළන්වීභ වහ 

භෘශධි ළඩටවන්ර දහඹත්ඹ 
2018 .09.07 භෘශධිරහභිඹහ විඵර ළන්වීවේ 

ළඩටවවන් පරදහිනතහඹ ඳරීක්හ කිරීභ 
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 15 ෘි  ආර්ථිඹ නහ ිනටවිභ වහ 

ෘි ර්භ ඳර්ව ණ වහ නිසඳහදන වහය 
නිරධහරීන්වේ දහඹත්ඹ ඇී භ පිළිඵ 
විවලේ විණන හර්තහ 
 

2018.09.12 ෘි ර්භ ඳර්ව ණ වහ නිසඳහදන වහය 

නිරධහරීන්වන් ආර්ථිඹට ිනදුන 

දහඹත්ඹ රභහණත් ද ඹන්න වඳුනහළනීභ 

වහ 

16 උතුරු භළද ඳශහත් ආුගර්වේද 

වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්ඹඹ හධනඹ 

පිළිඵ විවලේ විණන හර්තහ 

2018.09.12 උතුරු භළද ඳශහත් ආුගර්වේද 
වදඳහර්තවේන්තුවන් තවප්ත ක්ි ත හර්ඹබහයඹ 
නිින ඳරිදි ඉටු වී ඇත්ද වහ එභ 
වදඳහර්තවේන්තුවන් පරදහින වේඹක් භව 
ජානතහට රඵහදීභ උවදහ උතුරු භළද   ඳශහත් 
බහ ටුගතු ය තිවේද ඹන්නත් වොඹහ 
ඵළීයභ 
 

17 ෆල්ර දිස්රික්ඹ තුශ පුයන් කුඹුරු 
වොඩකිරීවේ ක්රිඹහලිඹ තුළින් ඇතින 
ඵරඳෆභ පිළිඵ විවලේ විණන හර්තහ 
 

2018.09.28 පුයන් කුඹුරු වොඩකිරීභ තුලින්ඇතින 
ක්රභවඹන් ඉවශ ඹහභ නිහ ඇති වු ඵරඳෆභ 
වඳුනහළනීභ වහ 
 

18 ජාහති වරොතැකින භණ්ඩරඹ විිනන් ඳත්නු 

රඵන 32 න රේබු එඹහර් වඳෝර්ට් සුඳර් 

වඩ්රෝ,න ගුන් වතොටුඳර  වහ වඩොරර් 
වෂෝචන් වරොතැකින ේඵන්ධවඹන් ිනදුයනු 

විවලේ  

2018.09. 09 වොශම ජාහතයන්තය ගුන් වතොටුඳර වරො 

ටහ ංනහයිනන්ට ිනත් න්නහ ංක්රහන්ති 

භධයසථහනඹක් ලවඹන් රර්ධනඹ කිරීභ ව 

ගුන් වතොටුවඳොවරන් උඳඹහන්නහ ආදහඹභ 

ළඩිය ළනීභ ඹන ඳයභහර්ථවඹන් නිකුත් 

යන රද වරොතැකින ලින් තවප්ත ක්ි ත 

හර්ඹබහයඹ ඉටු වහද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ 
19 SEMA ආඹතනව  හර්ඹඹ හධනඹ 2018.11. 01 උඳහඹභහර්ගි යහඹ ශභනහයණ 

ආඹතනඹ  (SEMA) පිහිටුවීවේ මලි 

තයමුණ ඉටු වී ඇත්ද ඹන්න වහ   වභභ 
ආඹතනඹ තදුයටත් ඳත්හවන ඹහවේ 
පරතහඹ ඳරීක්හ කිරීභ 
 

20 ජාහති ජාරේඳහදන වහ ජාරහඳවන 

භණ්ඩරවඹහි හර්ඹහධනඹ ඇී භ වහ 

ව විවලේ විණන හර්තහ 

2018.11.30 ඳසුගිඹ ය 03  හරඳරිච්වේදඹ තුශ ිනදු 
කිරීභට තවප්ත ක්හ ශ ජාර හසතු ංවලෝධන 
වඹෝජානහ ක්රිඹහත්භ වුව  නේ එහි පීඩනඹ 
ජානතහට දයහ ළනීභට ිනදු විඹ වළකි තිබුණු 

තතය පිරිළඹ ඳහරනඹ කිරීභට, ආදහඹේ 

වනොරඵන ජාර රභහණඹ තභ ය ළනීභට වහ 
යහඳෘති හර්ඹ හධනඹ ඉවශ නංහ ළනීභට 
තලය පිඹය වනොවන ජාර හසතු 
ංවලෝධනඹ වහ පිඹය ළනීභට වවේතු 
ඳරීක්හ කිරීභ  වභභ හර්තහ නිකුත් කිරීවේ 
තයමුණ විඹ. 
 

21 ිනයරුන්ට ආයක්හ වහ ැකයණඹ 

රමින් ඔවුන් පුනරුත්ථහඳනඹ ය 

භහජාත කිරීවේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ විවලේ 

විණන හර්තහ 

2018.11.30 ිනයරුන්වේ ආයක්හ, ැකයණඹ වහ 

පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ නිිනඳරිදි 
ඳත්හවන ඹහභ වහ ඵන්ධනහහය 
වදඳහර්තවේන්තුවහි හර්ඹඹබහයඹ ඇී භ 
 

22 වේ තර්ථහධ තයමුදවරහි තයමුදල් 

ශභනහයණව  2015 ව 2016 

ර්ඹන්හි හර්ඹහධනඹ පිළිඵ විවලේ 

විණන හර්තහ 

2018.11.30 2015 වඳඵයහරි වහ 2016 භහර්තු භහඹන්හි දී 
ිනදුයන රද රලසනත ඵළඳුේය නිකුත් කිරීේ 
පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඳළති වඳොදු 
යහඳහය පිළිඵ හය බහවේදී වහ උක්ත 
ඵළඳුේය නිකුතු පිළිඵ ළඩිදුය ඳරීක්හ 
කිරීභ වහ ඳත්යන රද ජානහධිඳති 
වොමිභ වමුවේ ද වේ තර්ථහධ 
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තයමුදර පිළිඵද පුළුල් වර රලසන යන රද 
තතය එභ තසථහන්හිදී වඳුනහන්නහ රද 
රුණු ද ළරකිල්රට නිමින් වහ ෘජු 
ක්රභඹට බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය නිකුත් කිරීභ 
තත්හිටුවීභට තීයණත් හරඳරිච්වේදඹට ළඩි 
තධහනඹ වඹොමු යමින් තයමුදවරහි තයමුදල් 
ශභනහයණව  හර්ඹහධනඹ ඳරීක්හ 
කිරීභ වහ වභභ හර්තහ ස යන රදි. 
 

23 යහජාය මුද්රණ ංසථහවේ හර්ඹහධනඹ 

පිළිඵ විවලේ විණන හර්තහ 
2018 .12.06 යහජාය තංලව  රමු නිසඳහදන ආඹතනඹක් 

න යහජාය මුද්රණ ංසථහ ආහර්ඹක්භ වීභට 
වවේතු ඳරීක්හ කිරිභටත් නළතත් රහබ රඵන 
ආඹතනඹක් ඵට ඳත්කිරිභට ත වළකි පිඹය 
ඳරීක්හ කිරීභත් වභභ විණනව  තයමුණ 
විඹ. 
 

24 ඹහන්ඔඹ ළලි ළණීේ යහඳෘතිඹ ේඵන්ධ 

විවලේ විණන හර්තහ 
2018.12.27 ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීවේදි වභන්භ ළණීේ 

කිරීවේදි ඇති වී තිවඵන තවිධිභත්බහඹ නිහ 

උශත වී ඇති භහජාී ඹ, තහක්ණි වහ 

ඳහරිරි ළටළු පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ 
වහත් ඒ වහ රඵහදිඹ වළකි විඳුේ 
වඹෝජානහ කිරීභත් වභභ හර්තහවේ තයමුණු විඹ. 
 

25 භධයභ තධිවේගි භහර් යහඳෘතිව  ලයතහ  
තධයනඹ ව එභ යහඳෘතිඹ වහ න 

රේඳහදන ටුගතු පිළිඵ විවලේ විණන 

හර්තහ 

2018 .12. 28 භධයභ තධිවේගී භහර් යහඳෘතිව  ලයතහ 
තධයනඹ ව එභ යහඳෘතිඹ දවහ න 
රේඳහදන  ටුගතු නිින ඳරිදි ිනදු වව ද 
ඹන්න ඇී භ වහ 
 

26 වී තවරවි භණ්ඩරව  හර්ඹහධනඹ පිළිඵ 

විවලේ විණන හර්තහ 
2018.12.28 තහර්ඹක්භ තත්ත්ඹට ආඹතනඹ ඳත් වීභට 

වවේතු ඳරීක්හ කිරීභ වහත් නළත 
හර්ඹක්භ තත්ත්ඹට ආඹතනඹ ඳත් කිරීභ 
වහ ත වළකි ක්රිඹහභහර් ඳරීක්හ කිරිභ 
වහත් වභභ විණනඹ ිනදු යන රදී. 
 

27 නුයඑළිඹ දිස්රික් වල්ේ  හර්ඹහරඹ 

ඉටුශ ංර්ධන යහඳෘති ර හර්ඹඹ 

පිළිඵ විවලේ විණන හර්තහ 

2018 .12.31 නිින රමිතිඹකින් වතොය යහඳෘති වහ නිභ 

වනොයන රද යහඳෘති බිහිවීභත් යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේදී යහජාය මුදල් තබහවිතහ 

කිරීභත් භගින් භතු වී ඇති  ආර්ථි වභන්භ 

භහජීඹ ළටළු වඳුනහළනීභ. 
ගු 03. – 2018 ර්ව දී නිකුත් ශ විවලේ විණන හර්තහ  

2018 ර්ව දී නිකුත් යන රද හර්තහර වන් විණන නිරීක්ණ ේඳණ්ඩනඹ ය වභභ 

ඳරිච්වේදවඹහි දක්හ ඇත.  
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ල ර ීරංකහගේ යහජ් ණඹ කශභනහකයණඹ 
          

මුළු යහජ් ණඹ වහ මුළු 

ත්කම් හර්ත්හ රීමභ 

විණනඹට ඉදිරිඳත් යන 

රද මරය රහලන තනු 

2005 ර්ඹ තහනඹට 

රු.බිලිඹන 2,142 ක් යහජාය 

ණඹ ල වඹන් ගිණුේත 

ය තිබුණි.  2016 ර්ඹ 

තහන න විට එභ ණඹ 

වලේඹ රු.බිලිඹන 6,719 

කින් ඉක්භහ රු.බිලිඹන 

8,861 ක් දක්හ ළඩි වී 

තිබුණි. එවේභ, 2005 

ර්ඹ තහනව දී 

රු.බිලිඹන 293 ක් ඳළති 

මුළු ත්ේ (මරය ත්ේ 

ඳභණි) රභහණඹ, 2016 

ර්ඹ තහන න විට 

රු.බිලිඹන 794 කින් ළඩිවී 

රු.බිලිඹන 1,087 ක් වි 

තිබුණි. වේ තනු යවට් ණඹ 

ඵය ඉතහ සීග්රවඹන් ඉවශ 

ඹමින් තිබුණද, එභ ණඹ 

මුදල් උඳවඹෝජානවඹන් 

ජානිත ව ත්ේ නිළයදි 

වඳුනහවන ගිණුේ ත ය 

වනොතිබණි.   

 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

මුළු යහජාය ණඹ වලේඹ 

රු.බිලිඹන 8,861 ක්  (යජාඹ 

විිනන් වටිහීයන ණඹ 

ලවඹන් භව ඵළංකුවන් 

රඵහ වන ඇති 

තත්තිහයේද ඇතුළු) වී 

තිබුණි. එභ ණඹ වලේඹ 

2016 ර්ව   රු.බිලිඹන 

11,839 ක් ව දශ වශශිඹ 

නිසඳහදනඹ භඟ ළදීවේ 

එඹ ිනඹඹට 74.8 ක් ඳභණක් 

වි තිබුණි. ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුවේ හර්තහරට තනු 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

යහජාය ණඹ වලේඹ දශ 

වශීයඹ නිසඳහදිතවඹන් 

ිනඹඹට 79.3 ක් වි තිබුණි.   

 

මුළු ශුශධ යහජාය ණඹ (මුළු 

ණඹ ළනීේලින් ණඹ 

හරි ආඳසු වවීේ තඩුශ 

ඳසු) රභහණඹට භහන වවෝ 

ඊට ළඩි රභහණඹ යහජාය 

ආවඹෝජාන ඳතින්වන් නේ 

ණඹ මුදල් උඳවඹෝජානඹ 

තුළින් යවට් ංර්ධනඹක් 

ිනදුවී ඇති ඵ නිරඳණඹ 

වුද, 2016 ර්ව  වහ 

ඉකුත් ර්ර යහජාය 

ආවඹෝජාන වර වදුනහත් 

ටිනහභ තදහශ ර්ඹ තුශ 

රඵහත් ශුශධ ණඹ 

රභහණඹට ඩහ තඩුවී 

තිබණි. එවේභ, එභ යහජාය 

ආවඹෝජාන තුශ යහජාය 

ආඹතනරට රඵහ වදන 

රදහන, භහජා සුබහධන 

සරඳව  ංර්ධන වහඹ 

හර්ඹඹන් වහ යනු 

රඵන ළඹ කිරීේ, ඳශහත් 

බහරට රඵහවදන 

දහඹත්ඹ ආදී විඹදේද 

ඇතුශත් වේ. ඒ තනු, යජාඹ 

විිනන් රඵහනු රඵන මුළු 

ශුශධ ණඹලින් ළශකිඹ 

ුගතු රභහණඹක් 

පුනයහර්තන සරඳව  

ළඹ වහ බහවිතහ ය 

තිබණි.  

 

එවේභ, දීර්ක හරඹක් 

මුළුල්වල් යජාඹ විිනන් 

රඵහනු රඵන වශශිඹ වහ 

විවශශිඹ ණඹලින් 

ළශකිඹ ුගතු රභහණඹක් 

ණඹ හරි වහ වඳොළී 

වවීභ වහ වඹොදහ 

ළනීභට ිනදුවී තිබුණි. 

වේනිහ යවට් තවප්ත ක්ි ත 

ංර්ධන ඉරක් ශඟහය 

ළනීභට තවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. ඒ තනු, ණඹ 

ළනීේරට හවප්ත ක් 

යහජාය ආවඹෝජාන ර්ධනඹ 

වනොවීභ තුශ රභහණත් 

ඳරිදි නිසඳහදන ර්භහන්ත 

ඇති වනොවීභ වහ 

පුනයහර්ථන විඹදේ 

ක්රමි ඉවශ ඹහභ 

වවේතුවන් යහජාය ණඹ ඵය 

දීර්ක හරඹක් මුළුල්වල් 

තණ්ඩ ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. එවේභ, ංර්ධන 

යහඳෘති තවප්ත ක්ි ත ඳරිදි 

ක්රිඹහත්භ වී වනොතිබීභ 

වවේතුවන් යවට් මරය 

සථහයත්ඹට වභන්භ ණඹ 

ආඳසු වවීවේ වළකිඹහටද 

තහිතය වර ඵරඳෆේ 

ඇතිවිඹ වළකිඹ.  

 

 ක පුේගර ණඹ 
ප්රභහණඹ 
මුළු යහජාය ණඹ, භධය 

හර්ි  ජානවනඹ භඟ 

ළඳීවේදී 2005 වදළේඵර් 

31 දිනට රු.108,908 ක් ව 

ඒ පුශර ණඹ රභහණඹ, 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

රු.417,913 ක් වි තිබුණි.
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 එවේභ, එඹ 2015 

වදළේඵර් 31 දිනට 

රු.373,462 ක් ව ඒපුශර 

ණඹ රභහණඹ භඟ 

ළඳීවේදී 2016 වදළේඵර් 

31 දිනට රු.44,451  

එනේ ිනඹඹට 12 කින් 

ඳභණ ළඩි වි තිබුණි. තද, 

මුළු යහජාය ණඹ තුශ විවශල 

ණඹ ළශකිඹ ුගතු 

රභහණඹක් (එනේ ිනඹඹට 

40 ට තධි රභහණඹක්) 

ඇතුශත් වී තිබුණු තතය එඹ 

තණ්ඩ ර්ධනඹ වීභත්, 

විවිධ වවේතන් නිහ විවශල 

මුදල්රට හවප්ත ක් 

රුපිඹර තරභහණඹ වීභත්, 

නිහ ඒපුශර ණඹ 

රභහණව  තථය ටිනහභ 

තදුයටත් ඉවශ ඹහවේ 

ඉඩඩක් ඳළළතුණි. 

එවේභ, ගිණුේත වනොව 

ණඹ (රතිඳහදන 

වනොභළතිවීභ භත ගිණුේත 

වනොශ විවශල ණඹ ව 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේයර 

මුහුණත තඹ තඩුවන් 

ටවන් කිරීභ) ව වලේ 

ඳත්රවඹන් පිටත ගිණුේ ත 

ය ඇති විවශල ණඹ 

රභහණඹ (Off Balance 

Sheet Items) ඉවත ණඹ 

වලේඹට ඇතුශත් වනොන 

තතය, එභ ණඹ වලේඹද 

ළරප ඳසු ඒපුශර ණඹ 

රභහණඹ තදුයටත් ඉවශ 

තඹක් නු ඇත. .   

 

අඹළඹ ිටඟඹ 
මම ඹනඹ රීමභ 
අඅඹළඹ ිටඟඹ 
ිතඹවීභ  

 
2016 ර්ව  ජානයජාව  

මරය රහලන තනු, 

තඹළඹ හිඟඹ මරයනඹ 

කිරීභ වහ ඇසතවේන්තු 

යන රද මුළු 

මරයයණව  එතු 

රු.බිලිඹන 1,724 ක් වී 

තිබුණි. නමුත් තථය 

මරයයණව  එතු 

රු.බිලිඹන 666 ක් වී තිබුණි. 

ංවලෝධිත තඹළඹ 

ඇසතවේන්තුට තනු, 

2016 ර්ව  තවප්ත ක්ි ත 

වශීයඹ වහ විවශල ණඹ 

ළනීේර එතු 

රු.බිලිඹන 2,438 ක් වි 

තිබුණත්, තථය ණඹ 

ළනිේර එතු 

රු.බිලිඹන 1,616 ක් වී 

තිබුණි. වශීයඹ වහ විවශල 

ණඹ ළනීේර තථය 

ටිනහභ රු. බිලිඹන 

1,616 ක් වවඹන් එඹ 

ංවලෝධිත තඹළඹ 

ඇසතවේන්තුට 

හවප්ත ක් රු.බිලිඹන 822 

 එනේ ිනඹඹට 33.7  තඩු 

වීභකි. 2016 ර්ව දී යජාඹ 

විිනන් රඵහවන තිබ මුළු 

තථය ණඹ රභහණඹ 

ංවලෝධිත තඹළඹ 

ඇසතවේන්තු භඟ හ 

ගු 04 හි දළක්වේ.   

 
 

ණඹ ර්ගඹ 2016 ර්ඹ තුශ ණඹ ගළනීම් 

ංවලෝධිත තඹළඹ 
ඇසතවේන්තු තනු  

තථය ණඹ රඵහ 
ළනිභ 

තඹළඹ ඇසතවේන්තුට හවප්ත ක් තථය ණඹ 

ළනීේර ළඩිවීභ/(තඩුවීභ) 
ටිනහභ රතිලතඹ 

 රු. බිලිඹන රු. බිලිඹන රු. බිලිඹන  

විගේල ණඹ 300 574 274 91.3 

ගේශීඹ ණඹ* 2,138 1,042 (1,096) (51.3) 
එකතු 2,438 1,616  (822)  (33.7) 
ගු 04 - ංවලේධි තඹළඹ ඇසතවේන්තුට හවප්ත ක් තථය ණඹ රභහණඹ ළඩිවිභ  

 

* වශීයඹ ණඹ තුශ බහණ්ඩහහය බිල්ඳත් නිකුත් කිරීභ භඟින් රඵහත් ශුශධ ටිනහභ ඇතුශත් වේ. 

 
 
 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 81 

 

 

වි
ග
ල
ේ
 වි
ග
ණ
න
 
හර්
ත්
හ 
 මර ප්රකහලනරට 

ඇතුශත් කය 

ගනොභළති ණඹ ගලේ 

 
යජාව  මුරය රහලන ර 

වලේඳත්රවඹන් පිටත 

ගිණුේත ශ ණඹ (Off 

Balance Sheet Items) 

විණනඹට ඉදිරිඳත් යන 

රද මරය රහලන තනු, 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

යජාඹ විිනන් වවිඹ ුගතු 

තිබුණු ණඹ වලේඹ 

රු.බිලිඹන 8,861 ක් වී 

තිබුණි. ඳසුගිඹ ර් 

කිහිඳඹදී රඵහවන 

තිබණු, තදුයටත් වවීභට 

ඉතිරි තිබුණු රු.බිලිඹන 

826  ණඹ වලේ  මරය 

රහලනරට ඇතුශත් ය 

වනොතිබණි.   

 
 

ණඹ ගිවිසුේ 14 ට 

තදහශ 2016 ර්ව දි 

රළබී තිබුණු විවශල 

ණඹලින් රු.බිලිඹන 5 ක් 

වහ, ණඹ ගිවිසුේ 09 ට 

තදහශ 2015 ර්ව දි 

රළබී තිබුණු විවශල ණඹ 

ලින් රු.බිලිඹනඹක් 

ලවඹන් එතු 

රු.බිලිඹන 6  ණඹ 

උඳරේධි වි තිබුණද, එභ 

ණඹ මරය රහලනරට 

ඇතුශත් ය වනොතිබුණි.  
 

 

 

 

 

මුර කහර්ඹහධනඹ 
 

2015 ර්ව දී රු.බිලිඹන 

2,357 ක් ව මුළු යහජාය 

විඹදභ 2016 ර්ව දී 

රු.බිලිඹන 2,365 ක් දක්හ 

රු.බිලිඹන 8 කින් එනේ 

ිනඹඹට එට ඩහ තඩු 

රතිලතඹකින් ළඩි වී 

තිබුණද, මුළු පුනයහර්තන 

විඹදභ ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.බිලිඹන 98 

කින් එනේ ිනඹඹට 5.9 කින් 

ළඩි වී තිබුණි. ඉකුත් 

ර්ව දී මුළු පුනයහර්තන 

විඹදවභන් ිනඹඹට 31.5 ක් 

ව ණඹ වහ වඳොළී වවීේ, 

2016 ර්ව දී ිනඹඹට 

34.5 ක් දක්හ ළඩි වී 

තිබුණි. ඒ තනු 2015 

ර්ව දී මුළු විඹදවභන් 

ිනඹඹට 29 ක් ව යහජාය 

ආවඹෝජාන විඹදේ 

භහවරෝචිත ර්ව දී මුළු 

විඹදවභන් ිනඹඹට 25 ක් 

දක්හ ඳවශ ඵළ තිබුණි.  

 

2016 ර්ව  මුළු වශීයඹ 

ණඹ හරි ආඳසු වවීේ, 

මුළු වශීයඹ ණඹ ළනීේ 

ලින් ිනඹඹට 82.3 ක් 

ඳභණ ව තතය, ඒ තනු, 

ශුශධ වශීයඹ ණඹ ළනීේ, 

මුළු වශීයඹ ණඹ ළනීේ 

ලින් ිනඹඹට 17.7 ක් 

ඳභණක් විඹ. තද, 2016 

ර්ව  මුළු වශීයඹ ණඹ 

ළනීේ, ර්ඹ තුශ ිනදුශ 

ණඹ වඳොළී වවීේ ිනඹඹට 

20.3 ක් වවඹන් මුළු ණඹ 

ළනීේ, ණඹ හරි ව 

වඳොීය වවීභට රභහණත් 

වී වනොතිබුණි.   ඒ තනු, 

වශීයඹ ණඹ ළනීේ භත 

ආවඹෝජාන වළකිඹහක් 

වනොතිබණි 

 

තඹළඹ හිඟඹ දශ  වශීයඹ 

නිසඳහදනව  ිනඹඹට ඳව 

සීභහ ඉක්භවීභ 

 

2016 ර්ව  ජානයජාව  

මරය රහලනරට තනු 

ඇසතවේන්තුත තඹළඹ 

හිඟඹ රු.බිලිඹන 1,488 ක් 

ව තතය එඹ 2015 ර්ව  

ඇසතවේන්තුත තඹළඹ 

හිඟඹට ඩහ රු.බිලිඹන 317 

 වවත් ිනඹඹට 27  

ළඩි වී තිබුණි. 2016 

ර්ව  මුරය රහලන 

තනු තථය තඹළඹ හිඹ 

රු. බිලිඹන 666 ක් ව තතය, 

එඹ ඇසතවේන්තුත 

තඹළඹ හිඟඹට ඩහ 

රු.මිලිඹන 822 කින් තඩු වී 

තිබුණි.  2016 ර්ව  

තථය තඹළඹ හිඹ 

ඇසතවේන්තුත දශ වශශිඹ 

නිසඳහදිතඹ ව රු.බිලිඹන 

11,839 න් ිනඹඹට 5.63 ක් 

වී තිබුණු තතය එඹ 2013 

තං 15 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීේ) 

(ංවලෝධන) ඳනතින් 

ංවලෝධිත 2003 තං 3 

දයන මරය ශභනහයණ 

(කීේ) ඳනවත් 3 (ත) 

න්තිඹ රහය 

ඇසතවේන්තුත දශ වශීයඹ 

නිසඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 5 ක් 

ව සීභහ ඉක්භහ තිබුණි. 
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 සීභහ ඉක් ලභහ 

ඵළයකම්රට එශඹීභ 
  

 

2013 තං 15 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීේ 

)ංවලෝධන ඳනතින් 

ංවලෝධිත , 2003 තං 3 

දයන මරය ශභනහයණ 

(කීේ) ඳනත රහය 

යජාව  මුළු ඵළයභ දශ 

වශීයඹ නිසඳහදිතවඹන් 

ිනඹඹට 80  රභහණඹක් 

වනොඉක්භවිඹ ුගතුවේ. 

2016 මරය රහලන තනු 

2016 වදළේඵර් 31 දිනට 

මුළු ඵළයේ ටිනහභ 

රු.බිලිඹන 9,865 ක් ව 

තතය, එඹ 2016 ර්ව  

ඇසතවේන්තුත දශ 

වශීයඹ නිසඳහදිතඹ ව 

රු.බිලිඹන 11,839 භ 

ළඳීවේදී ිනඹඹට  83.3 ක් 

ව වවිනන්, එඹ මරය 

ශභනහයණ (කීේ) 

ඳනවත් වන් උඳරිභ 

ඵළයේ සීභහ ඉක්භහ 

තිබුණි.  

 
ශ්රී රංකහ ඉඩම් ගගොඩරීමගම් වහ ංර්ධනඹ රීමගම් ංසථහ විසින් 

භළෙමුරන ඩී. .යහජ්ඳක් ල ගක තුකහගහයඹ වහ සභහයකඹ ඉඳිරීමභ ිතළිඵ 
විගණකහධිඳති  විගලේ හර්ත්හ 
 

යහජාය ේඳත් ළඹ යමින් 

උක්ත සභහයඹ ඉඳිකිරීභ 

(යහඳෘතිඹ) තවිධිභත් 

ක්රිඹහලිඹක් ඵට 2014 

ර්ඹට තදහශ විණනව දී 

තනහයණඹ වීවභන් 

තනතුරු ඒ පිළිඵ 

ංක්ි ප්ත ත හර්තහ ය තිබ 

තතය වභභ ඉඳිකිරීභ 

පිළිඵ වේ නවිට 

උශත ඇති විහදහත්භ 

තත්ත්ඹ වහ ළදත්භ 

රහ වභභ විණහධිඳති 

විවලේ හර්තහ 

විසතයහත්භ ඉදිරිඳත් 

යනු රළවේ. 

වභභ යහඳෘතිඹට තදහශ 

ඉඳිකිරිේ ටුගතු ශ්රී රංහ 

නහවි වමුදහවේද ෘජු 

භළදිවත්වීවභන් ය ඇති 

තතය ඒ වහ ංසථහ 

විිනන් ස ශ රු.මිලිඹන 

33.94  මලි 

ඇසතවේන්තුක් (BOQ) 

තිබුණද, එඹ තදහශ ඳදනභ 

වත ඉදිරිඳත් ය එඹට 

එඟතහඹ රඵහත් ඵට 

කිිනඳු හක්ි ඹක් 

වනොතිබුණි. වභභ 

ඇසතවේන්තුත මුදර 

ඉක්භහ තය විඹදභ (ඵදු 

ව වඳොීය ද ඇතුශත්) 

රු.මිලිඹන 81.31 ක් දක්හ 

ළඩි වී තිබුණද, ඒ කිිනක් 

වහ ව යහඳෘති ුවව  

ළරසුේර ිනදුව 

වනසේ වහ ඳදනවේ 

එඟතහඹ රඵහ ළනීභක් 

ිනදුව ඵට හක්ි  

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි.  

වේහරහභිඹකු විිනන් 

වොන්ත්රහත්රුකුට 

වවීේ කිරීවේදී එභ මුදල් 

තදහශ වොන්ත්රහත්රුවේ 

දළනුේදීභ ඳරිදි 

වොන්ත්රහත්රුවේ 

හර්ඹහරඹට විධිභත් ඳරිදි 

රඵහදීභ පිළිත් ේරදහඹ වි 

තිබුණත්, ංසථහවේ ඵළංකු 

ගිණුභට වදුනහ වනොත් 

පුශරඹකු විිනන් රු.මිලිඹන 

25 ක් 2015 තවෝසතු 31 

දින ඵළයය ඇති ඵ 

ංසථහවේ නිවඹෝජාය 

හභහනයහධිහරී (මුදල්) 

විිනන් ංසථහවේ ඵළංකු 

ගිණුේ ඳරීක්හවේදී 

තනහයණඹ ය න්නහ 

වතක් තදහශ මුදල් රළබීභ 

පිළිඵද ංසථහ දළනුත් 

වනොතිබුණි. 2006 තං 35 

දයන ශ්රී රංහ ඉඩේ 

වොඩකිරිවේ වහ 

ංර්ධනඹ කිරිවේ ංසථහ 

(ංවලෝධන) ඳනතට තනු 

ඉටුශ ුගතු හර්ඹඹන් 

ඉටුකිරීභට රභහණත් මුරය 

රතිඳහදන වනොභළතිවීභ 

වවේතුවන් රු.මිලිඹන 

592.79 ක් වු ඹ භහින 

හරි 24 කින් ආඳසු 

වවීභට එඟ භවහ 

බහණ්ඩහහයඹටද විලහර ළඹ 

ඵයක් ඇතින ඳරිදි යහජාය 

ඵළංකුකින් රු.මිලිඹන 

14,277  ණඹ මුදරක් 

රඵහළනීභට ගිවිසුේ 

තත්න් ය ඇති යහජාය 

ංසථහක් වභවර තභ 

සීමිත ේඳත් ිනඹ තයමුණු 

ත හර්ඹඹන්වන් ඵළවළය 

හර්ඹඹන්ට වඹදවීභද 
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 විණනව දි රලසනත ඇත.     

ග ්, ගඳ ණ වහ  ගේශීඹ  වෙ  අභහත්හංලගේ වෙ 
ළඳයීම් අංලඹ විසින් සිදු කයනු රඵන වෙ ළඳයීම්, ළඳයීගම් 
ක්රිඹහලිඹ ිතළිඵ  විගණකහධිඳති විගලේ විගණන හර්ත්හ 
  

         

ජානතහ තලයතහඹට 
රතිනහය දක්මින්, 
හමහි ක්රිඹහයමින්, 
ඳරිපර්ණ, ඉවශභ භට්ටවේ, 
ගුණහත්භ, භහන, පරදහී  
ව තියහය වෞය 
වේහක් ශ්රී රංහහසී 
ජානතහට රඵහදීභ භගින් 
තත්යත වළකි ඉවශභ 
වෞය භට්ටභට ශඟහවීභ 
වෞය, වඳෝණ වහ  
වශීයඹ  ෛදය  
තභහතයහංලව  වභවවය 

(Mission) විඹ. වෞය 
තංලඹ වහ රතිඳත්ති 
ේඳහදනඹ, ළඩටවන් 
ව යහඳෘතීන් ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ, වෞය වේහ 
රඵහදීභ වහ රමිතීන් වහ 
නීතිරීති ේඳහදනඹ කිරීභ, 
භහන ේඳත් ංර්ධනඹ, 
ශභනහයණඹ, 
ළරළසුේයණඹ ව 
ඳශධති ංර්ධනඹ, ේඳත් 
වඵදහවළරීභ වහ ළඩටවන් 
වහ යහඳෘතීන් වභවවඹවීභ, 
තධීක්ණඹ වහ ඇී භ ඹන 
රධහන හර්ඹඹන් තතයට 
ළවනන වයෝගී ත්හය 
වේහ ළඳී භ වහ ඊට 
තලය වබෞති වහ භහන 
ේඳත් ළඳී භ ඩහත් 

ළදත් වේ.  
 
වයෝගී ත්හය වේහ 
ළඳී භට තලය වබෞති 

ේඳත් තතරින් ෛදය 
ළඳුගේ වහ තශවිතීඹ 
සථහනඹක් හිමින්වන් 
ෛදය ළඳුගේලින් වතොය 
වයෝගී ත්හය වේහක් 
ළන ිනතිඹ වනොවළකි 

ඵළවිනි.  
 
වර්ඛීඹ තභහතයහංලඹ වහ 
ඳශහත් බහ ඹටවත් ඇති 
ිනඹළුභ වයෝවල්  වහ වෞය 
ක්වේත්රඹට තඹත්   වනත් 
ආඹතනඹන්ලින් 
ළඳවඹන වයෝගී ත්හය 
වේහ වහ තලය ඖධ, 
ලරය ද්රය, විකියණීයීය ද්රය 
වහ යහඹන ද්රය  ෛදය 
ළඳී ේ වර වඳුන්නු 

රළවේ.  
 
ෛදය ළඳී ේ භසථ 
තලයතහඹ ේඳහදනඹ 
ය ළනීභ වහ 
රේඳහදනඹ, ඇණවුේ 
කිරීභ, බහය ළනීභ, 
ළඳුගේරුන්ට වවීේ 
කිරීභ, ඵඩහ කිරීභ වහ 
නිකුත් කිරීභ ඹන භසථ 
ක්රිඹහලිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ, 
ඳහරනඹ කිරීභ, වභවවඹවීභ 
වහ තධීක්ණඹ කිරීභ වහ 

වෞය ,වඳෝණ වහ  
වශීයඹ  ෛදය  
තභහතයහංලඹ ඹටවත් 
ෛදය ළඳී ේ තංලඹ 

සථහපිත ය ඇත.  

 
2011 ර්ව  ිනට 2016 
ර්ඹ දක්හ ව ර් 06  
හරඹ තුශදී හර්ි  
තඹළඹ ඇසතවේන්තු 
භඟින් වෞය, වඳෝණ වහ  
වශීයඹ  ෛදය  
තභහතයහංලඹ වත රහ 
තිබුණු භසථ ශුශධ 

රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 
685,152 ක් වී තිබුණු තතය 
ඉන් ිනඹඹට 26 ක් වවත් 

රු.මිලිඹන 180,544 ක් 

ෛදය ළඳී ේ වහ වී 
එභ ර් 06 තුශදී ෛදය 
ළඳී ේ වහ ළඹය 
තිබුණු තථය විඹදභ 

රු.මිලිඹන 165,162 ක් විඹ. 
ඊට තභතය 2016 
වදළේඵර් 31 දින න විට 
ෛදය ළඳී ේ වනුවන් 
යහජාය ඖධ නීතිත 
ංසථහ වහ තවනකුත් 

ආඹතන වත රු.මිලිඹන 
7,266  ඵළයේ වහ 

ඵළඳීේ ඇතිය වන තිබුණි. 
එභ ර් 06 තුශදී යජාව  

භසථ විඹදභ රු.මිලිඹන 
11,404,759 ක් ව තතය ඉන් 
ිනඹඹට 1.4  ක් ෛදය 
ළඳී ේ වහ විඹ. 
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හර්
ත්
හ 
 ගකොශම භවහ නගය බහගේ ඝණ අඳද්ර කශභනහකයණඹ ිතළිඵ 

විගණකහධිඳති විගලේ හර්ත්හ 
 
 
භවහ නය බහට තඹත් 

රධහන ර්තයන් වර 

භවජාන වෞය 

ඳත්හවන ඹහභ, 

භවජානඹහවේ ළඳ 

ඳවසුේ, සුබහධ 

ටුගතු වහ භවහ නයව  

සු විවයණ ක්රභ ආයක්හ 

කිරීභද වීභ නිහ, භවහ නය 

බහ ශ 

ශභනහයණඹ කිරීභ 

වවයහි රමුත්ඹක් රඵහ 

දී ටුගතු ශ ුගතුඹ. 

වොශම භවහ නය බහ 

විිනන් 2009 තවරේල් භහඹ 

දක්හ බහ ඵර රවශලවඹහි 

ශ, ේලුභළන්ඩල් 

රවශලඹට ඵළවළය ශ තතය 

“ේලුභළන්ඩල් කුණු න්ද” 

වර ශ න්දක් 

නිර්භහණඹ විඹ. ශ දළමීභ 

පිළිඵ භවජාන 

උශවකෝණ දිගින් දිටභ 

භතු වීභ වවේතුවන් 

වශ්රේසධහධියණඹ රඵහ දුන් 

තීන්දු භත ේලුභළන්ඩල් 

කුණු න්දට ශ ඵළවළය 

කිරීභ තවනේ යන රදී. 

ඉන්ඳසු 2009 තවරේල් 

භහව  ිනට මීවතොටමුල්ර 

වඳොතුවිල්කුඹුය රවශලවඹහි 

භමිඹකින් තක්ය 02  භමි 

බහඹට ර් 02  හර 

සීභහක් වහ ශ 

ඵළවළය කිරීභට තය රඵහදී 

තිබුණි. බහ, 

වශ්රේසධහධියණ තීන්දු 

ඉක්භහ ය 08  

හරඹක් දක්හ ශ 

ඵළවළය කිරීභ වවේතුවන් 

තක්ය 23  රවශලඹක් 

දක්හ ශ න්ද යහප්ත ත 

වී 2017 තවරේල් 14 දින 

නහඹඹහභට රක් ව තතය එභ 

යනවඹන් භයණ 32 ක් 

ඇතුළු වශඳශ විලහර 

රභහණඹට වහනි වීේ ිනදු 

විඹ. මීවතොටමුල්ර ශ 

න්ද 2018 ජානහරි 

භහව  තසථහ 02 දී ගිනි 

ළනීභට රක් ව තතය, 

එළනි ආඳදහ භඟින් 

ඳරියඹට වහ හභනය ජාන 

ජීවිවතරට ිනදු වී වහනිඹ 

පිළිඵ තධහනඹ 

වඹොමුය වනොතිබුණි. 

භවහ නය බහ ශ 

එභ බහවහි වශඳශක් 

වර ළරකිඹ ුගතු වුද, 

වොශම භවහ නය බහ 

විිනන් ශ, බහ ඵර 

රවශලවඹන් ඵළවළය 

රවශලඹට ඉත් කිරීභ 

වහත් ශ න්වදහි 

ශ භතරහ කිරීභ 

වහත් තධි ළඹඵයක් 

දයහ වඳෞශලි භහභහි 

වේඹ රඵහ වන තිබුණි. 

තද ශ ඵළවළය කිරීවේදී 

බහ විිනන් තධියණඹ 

භඟින් රඵහ දී ඇති තීන්දු 

තීයණ, ශ 

ශභනහයණඹ පිළිඵ 

යජාඹ විිනන් ඳනහ ඇති නීති 

රීති වහ ඳතින තඳද්රය 

රතිඳත්ති පිළිඵ 

තධහනඹ වඹොමුය 

වනොතිබුණි.  

බහ විිනන් දිගින් දිටභ 

ර ඵළවළය කිරීභ වහ 

සුදුසු රවශල වොඹහ ළනීභට 

තභතය ශ ළටළු 

විඳීභ වහ සථිය විඳුභක් 

වේ දක්හ රඵහ දී වනොභළත. 

වශීයඹ වහ විවශීයඹ 

විශතුන් විිනන් වඳන්හ 

වදන රද වහ බහවිතහ යන 

ශ රතිනක්රීයණ 

ක්රභවේද වහ ශ 

ත්භක් ඵට ඳරිර්තනඹ 

ය වනොළනීභ නිහ 

බහවහි ආදහඹමින් 

ළරකිඹ ුගතු රභහණඹක් 

ශ ඵළවළය කිරීභ වහ 

හර්ි  ළඹ ය තිබුණි. 

තද බහවහි ආදහඹමින් 

ළරකිඹ ුගතු රභහණඹක් 

ශ ඵළවළය කිරීභ වහ 

හර්ි  ළඹ ය තිබුණි. 

තද බහවහි ශ 

ශභනහයණ ටුගතු 

වහ තලය හවන මිරදී 

ළනීභට 2010 ර්ව  ිනට 

හර්ි  තඹළවඹන් මරය 

රතිඳහදන රහ තිබුණද 

බහට තලය හවන එවේ 

මිරදී වනොවන එභ 

ආඹතනඹකින් හවන කුීය 

ඳදනභ භත රඵහ වන 

වේවඹහි වඹොදහ තිබුණි. 
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 නජීවි ංයක් ලණ ගෙඳහර්ත්ගම්න්තුගේ කහර්ඹහධනඹ 

ශ්රී රංහ න තුන්වන් වන යටක් න 
තතය වභහි වවන න තුන්වේ 
ළදත්භ ංනහය ර්භහන්තඹ වහ 

විලහර පිටුවරක් වී ඇත. න තුන්වේ 

ආයක්හ ව වජීනඹ ේඵන්ධවඹන් 
ේපර්ණ කීභ නීතයහනුකර යජාඹ තු 

වේ. එභ නීතයහනුකර කීභ නජීවී 

ංයක්ණවදඳහර්තවේන් 1973 තං 2, 1942 
තං 31,  1944 තං 12,  1945 තං 12 (469 
න තධිහරිඹ) දයන න ත් වහ ෘක්රතහ 
ආයක් ආඥහ ඳනත ව 1949 තං 38 
(ංවලෝධන), 1964 තං 44 (ංවලෝධන), 
1970 තං 01 (ංවලෝධන), 1993 තං 49 

(ංවලෝධන),  2009 තං 22 (ංවලෝධන) 
ඳනත් භඟින ඳයහ තිබුණු තතය, ඒ තනු න 
තුන්වේ ආයක්හවේ කීභ යජාඹ 
වනුවන් ක්රිඹහත්භ යනු රඵන්වන් 

නජීවී ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්ත විිනනි. 
න ත් වහ ෘක්රතහ ආයක් ආඥහ 
ඳනත ඹටවත් නජීවී යක්ි තලින් ඵළවළය 
වඳවදසර නජීවී ේඳත් ආයක්හ කිරීභ 
වහද නීතිභඹ රතිඳහදන ඳනහ ඇති තතය 
එභ නීතිභඹ ඵරඹද නජීවි ංයක්ණ 
වදඳහර්තවේන්තු වත වභභ ඳනතින් ඳළරී 

ඇත.  

 

වේ වහ නජීවි ංයක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තුට තලය ඳවසුේ ව 

ේඳත් ඳඹහ තිබුණු තතය තීයණ ළනීවේ 

ේපර්ණ කීභ ඳළරී ඇත්වත් නජීවී 

ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තුටින. මීට තභතය 

ඳරියඹ ැක ළනීවේ ටුගතු වහ විවිධ 

ආඹතන කිහිඳඹක් ේඵන්ධ වී ඇත. 

උදහවයණ ලවඹන් න ංයක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තු, භවළලි ංර්ධන වහ 

ඳරිය තභහතයහංලඹ, භධයභ ඳරිය තධිහරිඹ, 

තියය ංර්ධන වහ නජීවි තභහතයහංලඹ, 

භවිදයහ වහ ඳතල් ළනීේ හර්ඹහංලඹ. මුද්රීඹ 
ඳරිය ආයක්ණ තධිහරිඹ, වයශ 

ංයක්ණ, වයශ ේඳත් ශභනහයණ 

වදඳහර්තවේන්තු, ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

ඳර්ව ණ වහ ංර්ධන ආඹතනඹ දළක්විඹ 

වළ. එවේ වුද න ජීවීන් ංයක්ණඹ 

කිරීභ වනුවන් මලි කීභ දයන 

ආඹතනඹ න්වන් නජීවී ංයක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තුින. ඳසුගිඹ ර් ණනහ 

ිනට නජීවී ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් නජීවීන් ංයක්ණඹ ේඵන්ධවඹන් 

ව න තුන්වේ ආයක්හ ේඵන්ධවඹන් 

ව හර්ඹබහයඹ නිිනවර ඉටුය ඇශදළින 

ඹන්න පිළිඵ විලහර තිහතක් භහජාව  

වොඩනළවමින් ඳතී. එඹට රධහනභ 

වවේතන් වර න තුන් වහ මිනිසුන් තතය 

ළටුේ ඉවශ ඹහභ, ටිනහ ේඳතක් වර 

රන දශ ඇතුන් භයහ දළමීභ වහ විලහර වර 

තලි භයණ ිනදුවීභ දළක්විඹ වළ. තද, න 
තුන්වේ ඹේ ඹේ ත් විවලේඹන් විනහල වි 

ඹන තතය තත් ත් විවලේඹන්වේ වණඹ 

ිනභහ ඉක්භහ ඉවශ ඹමින් ඳළළතුණු ඵ 

විණනඹට තනහයණඹ ව තතය, (උදහවයණ 

පිළිවලින් දශ ඇතුන් වහ වභොණරු) ඒ වහ 

ඳළවළදිලි ළඩ පිළිවරක් තිවේද ඹන්න 

තවවුරු ය ළනීභට හක්ි  වනොතිබුණි.  
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 භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහත්හංලඹ ඹටගත් ක්රිඹහත්භක න 

උභහඔඹ ඵහුකහර්ඹංර්ධන හඳිතිඹ ිතළිඵ විගණකහධිඳති 
විගලේ හර්ත්හ 
 

දල කිහිඳඹක් පුයහට විවිධ තසථහ රදී 

උභහ ඔඹ වද්රෝණිඹ ආශ්රිත විවිධ තධයඹනඹන් 

ිනදුය  තිබ තතය උභහ ඔඹ ජාරහධහය රවශලඹ 

වහ න තන්තර් වද්රෝණි ංර්ධනඹ  ව 

වද්රෝණිඹ තුශ ංර්ධනඹ ඹන විල්ඳ 

වදවන් ඩහ ආර්ලනීඹ විල්ඳඹ නිර්ණඹ 

කිරීභ ේඵන්ධවඹන් ඳසුහීයන ළඩි 

තධහනඹ වඹොමුය තිබුණි. ඒ තනු වේ 

වහ ලයතහ තධයඹනඹ තදිඹය වදට 

වඵදහ ඳශමුන තදිඹය ලවඹන් තන්තර් 

වද්රෝණි ව වද්රෝණි තුශ ලයතහ තධයඹනඹ 

වොට මින් ඩහත් වඹෝය විල්ඳඹ නිර්වශල 

කිරීභටත්, වදන තදිඹරින් නිර්වශශිත 

විල්ඳඹ ේඵන්ධ විසතීයණ ලයතහ 

තධයඹනඹක් ය යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට වළකිඹහ උදහය ළනීභට ටුගතු ය 

තිබුණි. වභභ ලයතහ තධයඹනව  ඳශමු 

තදිඹය 2002 ර්ව දී සීභහහිත 

එස.එන්.සී.රළලින් භහභ භගින් ිනදුයන 

රද තතය තන්තර් වද්රෝණි වඹෝජානහ නිර්වශල 

ය සකීඹ හර්තහ ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. 

 

ඳසු 2007 ර්ව  ඉයහන යජාඹ වහ ශ්රී රංහ 

යජාඹ තතය ඇතිය ත් තවඵෝධතහ ගිවිසුභ 

රහය කිවරෝමීටර් 20 ක් දි භත උභක් 

තුළින් උභහ ඔව  ජාරඹ කිරිඳි ඔඹට වළයවීභ 

භගින් ගිණිවොන දි විඹළි රහඳව  

වවක්ටඹහය 5,000  භමි රවශලඹට 

හරිභහර් ළඳී භ වහ ජාර විදුලි ඵරහහයඹක් 

ඉදිකිරීභ භගින් වභොහවොට් 100  

ධහරිතහඹකින් ුගත් විදුලි ඵරඹ නිඳදවීභ වහ 

ඉයහන යජාව  ආධහය ඇති වොන්ත්රහත්රු 

වර ඉයහනව  ෂයහේ භහභ නේ යමින් 

යහඳෘති ටුගතු ආයේබ කිරීභ වහ 2008 

ර්ව දී ගිවිසුේ ත වී තිබුණි.  

 

ඒ තනු ඉඩේ තත්ඳත් ය ළනීවේ රභහදඹන්, 

විසතීර්ණ ලයතහ තධයඹන ිනදු කිරීවේ 

රභහදඹන් ඹනහදී විවිධ වවේතු නිහවන් වභභ 

උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘතිව  

ටුගතු 2010 ර්ව  ආයේබ ය තිබුණි. 

2013 ර්ව  ඉයහන යජාඹට ේඵහධ 

ඳළනවීභ වවේතුවන් වභභ යහඳෘතිඹ වහ 

තයමුදල් ේඳහදනඹ ය ළනීවේ ළටළු භතු වී 

ඇති තතය ඳසු ශ්රී රංහ යජාඹ විිනන්භ වේ 

නවතක් ව යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

තදහර ිනඹලු විඹදේ දයහ තිබුණි. එවේභ 2014 

වදළේඵර් භ ඇති ව ඳශමු ජාර හන්දු වහ 

2016 වදළේඵර් භ ඇති වු විලහර ජාර 

හන්දු වවේතුවන් විලහර ඳහරිරි වහ 

භහජීඹ ළටළු ැකට මුහුණඳෆභට ිනදුවිඹ. 

 

 
 
 
 
 
  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 87 

 

 

වි
ග
ල
ේ
 වි
ග
ණ
න
 
හර්
ත්
හ 
 යහජ් ගේඹ ඩිිටටමකයණඹ රීමභට අෙහර සීභහිටත් ශ්රී රංකහ 

ගත්ොයතුරු වහ න්නිගේෙන ත්හක් ලණ නිගඹ ිටත්හඹත්නඹ (අයිසීටී ) 
ඉටුකය ඇති කහර්ඹබහයඹ ිතළිඵ විගණකහධිඳති විගලේ හර්ත්හ 

 

වතොයතුරු වහ න්නිවේදන 

තහක්ණඹ බහවිතඹ භගින් 

භහජීඹ වහ ආර්ථි 

ංර්ධනඹ තයමුණු 

යනිමින් 2002 

වනොළේඵර් 20 දින 

වතොයතුරු වහ න්නිවේදන 

තහක්ණ ක්රවභෝඳහඹ, (ICT 

Development Roadmap) 

ඉ- ශ්රි රංහ (e –Sri Lanka) 

රහලඹට ඳත්වීභත් භඟ 

වතොයතුරු වහ න්නිවේදන 

තහක්ණ ක්රවභෝඳහඹ 

ළරසුේ කිරීභ වහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

ආඹතනි යහමුක් 

පිහිටුවීවේ තලයතහඹ 

ඳළන නළ තිබුණි. ඒ තනු 

තං 03 060 134 022 වහ 

2003 තවරේල් 09 දිනළති 

තභහතය භණ්ඩර තීයණඹ වහ 

2003 තං 27 දයන 

වතොයතුරු වහ න්නිවේදන 

තහක්ණ ඳනත තනු 2003 

භළින 12 ළනි දින 1982 

තං 17 දයන භහේ 

ඳනත ඹටවත් 

ේපර්ණවඹන් යජාඹ තු 

වඳෞශලි භහභක් 

ලවඹන් සීභහහිත ශ්රී 

රංහ වතොයතුරු වහ 

න්නිවේදන තහක්ණ 

නිවඹෝජිතහඹතනඹ 

(තිනසීටීඒ) පිහිටුහ තිබුණි. 

ශ්රි රංහවේ රධහන ආර්ථි 

ංර්ධන ළඩටවන් 

හර්ථ ය ළනීභ වහ 

වතොයතුරු වහ න්නිවේදන 

තහක්ණඹ බහවිතහ කිරීවේ 

ක්රිඹහලිඹට නහඹත්ඹ 

ළඳී වේ රධහන කීභ 

තිනසීටීඒ ආඹතනඹට ඳයහ 

තිබ තතය 2003 තං 27 

දයන වතොයතුරු වහ 

න්නිවේදන තහක්ණ 

ඳනත භගින් වතොයතුරු වහ 

න්නිවේදන තහක්ණඹ 

ේඵන්ධ යජාව  රතිඳත්ති 

වහ ක්රිඹහහරී ළරසුේ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට තලය 

ිනඹළු පිඹය ළනීභට ඵරඹ 

තිනසීටීඒ ආඹතනඹ වත 

ඳයහ තිබුණි.  

තිනසීටීඒ ආඹතනඹ විිනන් 

වරෝ ඵළංකු ආධහය, 

වනත් විවශල ආධහය ව 

යජාව  තයමුදල් භත 2004 – 

2014 හරඹ තුශදී ඉ- ශ්රි 

රංහ ංර්ධන 

ළඩටවන ඹටවත් රධහන 

ක්වේත්ර 06 ක් වඳුනහ 

නිමින් යහඳෘතීන් 

ක්රිඹහත්භ යන රද තතය 

2015 ර්ව  ිනට 

ේපර්ණවඹන්භ ඒහඵශධ 

තයමුදල් භත තදහර 

යහඳෘතීන් ක්රිඹහත්භ වේ.  

වතොයතුරු තහක්ණ 

ංර්ධන ළඩටවන් තුශ 

යහජාය තංලඹ රතිනිර්භහණඹ 

මලි උඳහංඹක් වර 

වඳුනහවන තිබුණි. ඒ 

වහ තිනසීටීඒ ආඹතනඹ 

දයන රද උත්හවව  

රතිපරඹක් වර එක්ත් 

ජාහතීන්වේ ඉ-යහජාය 

දර්ලඹට (e- Gov Index) 

තනු 2012 ර්ව  දී 

යටල් 192 තතුරින් 115 

ළනි සථහනව  ඳළළති ශ්රි 

රංහ, 2014 ර්ව  දී 

සථහන 41 කින් ඉවශට 

එමින් 74 ළනි සථහනඹට 

ඳත්විඹ.  එවවත් 2016 

ර්ව දී එඹ 79 න 

සථහනඹ දක්හ ඳවශ වොස  

තිබුණි.  

වවේ වතත් 2010 

ර්ව  ිනට 2016 ර්ඹ 

දක්හ වතොයතුරු තහක්ණ 

යහඳෘති වහ ළඹ යන 

රද ේපර්ණ මුදර 

ආඹතනව  මරය 

රහලනරට තනු 

රු.මිලිඹන 5,799.9 ක් වුද  

යහජාය වේඹ 

ඩිජිටල්යණඹ කිරීභ 

පිළිඵ තිනසීටීඒ 

ආඹතනව  කීභ නිින 

ආහයවඹන් ඉටු වී 

වනොභළති ඵ තනහයණඹ ව 

නිරීක්ණරට තනු 

නිභනඹ යමි.  
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 කිරි ිනන් ආනඹන යහඳෘතිඹ පිළිඵ විණහධිඳති විවලේ 

විණන හර්තහ 

2006 ර්ව දී න රද 

යහජාය රතිඳත්තිඹ වහ භහින්ද 

චින්තනඹට තනු දිඹය කිරි 

ඳරිවබෝජානඹ රනලිත කිරීභ 

වහ එඹට ළරවඳන ඳරිදි 

තදහර යහජාය ඵදු ව කිරි 

නිසඳහදන ආනඹන 

රතිඳත්ති ළසීභ 

වඳුනහවන තිබුණි. 

උස ආයව  කිරි 

ිනන්වේ ඳතින හිඟභ 

භඟ වයහ කිරි පිටි ආනඹන 

පිරිළඹ තභ ය ළනීභ 

වහ උස ආයව  කිරි 

ිනන් 15,000 ක් ජාහති 

ඳශු ේඳත් ංර්ධන 

භණ්ඩරව  වොවිවඳොර 

වහ ආනඹනඹ කිරීභට 

තීයණඹ ය තිබුණි. 

ඳශමු තදිඹය වර 2012 ව 

2013 ර්රදී 2,000 ක් 

ව වදන තදිඹය වර 

2015 ර්ව දී 2,495 ක් 

වර ආනඹනඹ ශ කිරි 

ිනන් 4,495 තතරින් 2015 

ර්ව  ආනඹනඹ ශ කිරි 

ිනන් 2,500 එභ තුන්ට 

ඔවයොත්තු වනොවදන 

ඳරියඹ පිහිටි 

වේඵන්වතොට රීදිභ 

වොවිවඳොර වත රඵහදී 

තිබුණි. වභභ යහඳෘතිඹ 

වහ උඳ ණඹ වර 

රඵහත් විවශල ණඹ මුදල් 

තවප්ත ක්ි ත ඳරිදි වවීභට 

ජාහති ඳශු ේඳත් 

ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

එවේ තිබිඹදී 2014 ජුනි 20 

දිනළති තභහතය භණ්ඩරඹ 

තීයණඹ තනු තුන්න 

තදිඹය ඹටවත් කිරිිනන් 

20,000 ක් ආනඹනඹ වහ 

තනුභළතිඹ රඵහදීවේදී 

ආනඹනි තුන් ෘජුභ 

වොවිවඳොර වත 

රඵහවනොදී යහජාය 

වොවිවඳොර බහයව  තඵහ 

ැක ඵරහ ඳසු එභ වදන 

ඳයේඳයහවේ ිනන් 

වොවීන් වත වඵදහ දීභට 

තීයණඹ ය තිබු නමුත් 

එඹට තනුත වනොවී කිරි 

ිනන් 5,000 ක් ෘජුභ 

කිරි වොවීන් වත රඵහදීභට 

2017 ර්ව දී ටුගතු ය 

තිබුණි. 

තදහර රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

යජාඹට හිනවත තුගරින් 

වඹොදහවන වනොතිබු තතය 

කිරි ආනඹන වදන 

වතන තදිඹයඹන්රදී 

රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

තනුභනඹ ය වනොතිබුණු 

තතය ේ ඹහඳෘතිඹට තදහර 

යතහ හර්තහ රභහණත් 

ෘත්තීභඹ භට්ටභකින් ුගතු 

පිළිවඹර ය වනොතිබුණු 

ඵද නිරීක්ණඹ විඹ. තද, 

යහඳතිඹ වහ රු.බිලිඹන 

7.9  මුදරක් ළඹය 

තිබුණද තවප්ත ක්ි ත රථිඳර 

රළවඵන තුගරින් යහඳෘතිඹ 

වභවවඹවීභට තදහර 

නිරධහරිඹහ තවඳොවවොත් වී 

තිබුණි.  

 

ශ්රී රංකහගේ ු රුරු ගඳොගවොය වනහධහය ළඩටවන ිතළිඵ විගලේ 

විගණන හර්ත්හ 

ශ්රී රංහවේ වල් වහ 

ඳතින  ඉල්ලුභ වහ ශ්රී 

රංහවේ ෘි ර්භහන්තඹ 

ේඵන්ධ ඓතිවහින, 

වශලගුණි වහ භවෝීයඹ 

ළදත්භ භත වී 

නිසඳහදනඹ වහ ළඩි 

නළඹුරුක් ඳතී. ශ්රී 

රංහවේ මුළු වේහ 

නිුගක්තිවඹන් ෘි ර්භ 

ක්වේත්රඹට ඇති දහඹත්ඹ 

2016 ර්ව  ිනඹඹට 27 ක් 

න තතය ජාහති ආදහඹභ 

වහ ෘි ර්භහන්තව  

දහඹත්ඹ 7.5% කි. ඒ 

වළරුණු විට  ශ්රී රංහවේ 

ෘි  බිේ රභහණවඹන් 

ිනඹඹට 13.5 ක් වී හ 

වහ වන් වී ඇත .  
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ණ
න
 
හර්
ත්
හ 
 එවේ වුද වී වොවිතළන 

ේඵන්ධවඹන් භෆත 

හරව දී භතු වී ඇති ළටළු 

වවේතුවන් ජාහති 

නිසඳහදනඹට වභභ 

ක්වේත්රව  දහඹත්ඹ 

ක්රභවඹන් තඩුවී වන ඹන 

තත්ත්ඹක් නිරික්ණඹ 

ශ වළ. ඊට රධහන වවේතු 

වර ෘි ර්භහන්තඹ 

වහ න වඹදවුේ 

පිරිළඹට හවප්ත ක් 

ඉඳී ේ තභ භට්ටභ තිබීභ 

වහ ඒ වවේතුවන් 

වොවීන්වේ ජීන තත්ත්ඹ 

හවප්ත ක් ලවඹන් ඳවශ 

භට්ටභට ඳත්  තිබීභ 

දළක්විඹ වළ. වොවීන් 

ක්රභවඹන් වී හවන් 

ඈත්වීභට වභඹ වවේතුක් වී 

ඇති ඵ නිරීක්ණඹ ශ 

වළ. ඒ තනු වී 

නිසඳහදනඹට තලය හරි 

ක්රභ ඇතුළු ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ වභන්භ 

ක්වේත්රඹට තදහශ ජාහති 

භට්ටමින් ිනදුයනු රඵන 

රතිඳත්ති ේඳහදනඹ වහ ඊට 

තදහශ විවිධ වේහන් 

ළඳී භ යජාව  හර්ඹ 

බහයඹක් වේ.  

 

2006 ර්ව දී වී 

වොවිතළවන් රධහන 

වඹදවුභක් වර ළවනන 

වඳොවවොය වහ වනහධහය 

ක්රභඹක් ඇති කිරීභ භඟින් 

හ පිරිළඹ තභ ය  

ළනීභට තවප්ත ක්හ වරිණි.  

එභ තයමුණ වඳයදළරි 

වොවිඹහ වත වඳොවවොය 

වවොන්ඩයඹක් රු.350 ක් 

ඵළගින් ළඳී භ වභභ 

ළඩටවවන් මලි තයමුණ 

ව තතය, වභභ වනහධහය 

ළඩපිළිවර 2015 ර්ඹ 

දක්හ ක්රිඹහත්භ වමින් 

ඳළතිඹදී 2016 ර්ව දී 

වනහධහය ඳදනමින් 

වඳොවවොය රඵහදීභ වනුට 

මුදල් වනහධහයඹක් 

රඵහදීභට ටුගතු ය ඇත. 

එභඟින් වභභ වනහධහය 

ක්රභඹ ඩහ හර්ඹක්භ 

කිරීභට තවප්ත ක්හ ය ඇත.   

 

නමුත් 2006 ර්ව  ිනට 

ක්රිඹහත්භ ව වභභ 

වනහධහය ළඩටවන  

භඟින් තවප්ත ක්හ ශ වළකි 

තිබ වී තසළන්න ළඩි 

කිරීභ, වී හ බිේ රභහණඹ 

ළඩි කිරීභ, වල් ආනඹනඹ 

තඩු කිරීභ, වොවීන්වේ 

ජීන තත්ඹ උස කිරීභ 

ඇතුළු තංලර 

හර්ඹහධනඹ තභ 

භට්ටභ ඳළතුණි.  

 

2016 ර්ඹ න විට 

වඳොවවොය වනහධහයඹ 

වහ යජාඹ විිනන් 

ළඹයනු රඵන මුදල් 

රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 

24.254 ක් ව  තතය එඹ මුළු 

යහජාය විඹදවභන් 1% ක් 

ඳභණ විඹ. වභභ 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 

කිරීවේදී විවිධ යහජාය  

ආඹතන ණනහ 

දහඹත්ඹක් ළඳවඹන 

තතය වේ තුශ භසථ 

ළඩටවවන් හර්ථත්ඹ 

ැකඳී ඳතී.  

2016 ර්ව දී වඳොවවොය 

වනහධහය ළඩපිළිවර 

ේඵන්ධ යහජාය රතිඳත්තිඹ 

වනස වීභත් භඟ 

වඳොවවොය වනුට මුදල් 

වනහධහයඹක් රඵහදීභ 

පිණි ආයේබ වරුණු 

මුදල් වනහධහය රඵහදීවේ 

ළඩටවන ේඵන්ධ 

ඳරීක්හ කිරීවේදී 

තනහයණඹ ව රුණුරට 

තනු වනහධහය රළබීභට 

සුදුසුේ ඇති වොවීන් 

වනුවන්භ තදහශ 

වනහධහය මුදල් 

රඵහවනොදීභ වහ රඵහදිඹ 

වළකි උඳරිභ වනහධහය 

මුදල් ටිනහභ ඉක්භමින් 

මුදල් වනහධහය වවීේ ය 

තිබීභ වඳුනහන්නහ රදි. 

තද, වනත් 

පුශරිනන්වේ ගිණුේරට 

මුදල් ඵළයකිරීේ පිළිඵ 

වතොයතුරුද තනහයණඹ වී 

ඇත. ඳරීක්හ ශ නිඹළදිඹට 

තනු එවේ වහ තිබු 

තනහර්ථි වවීේර 

ටිනහභ 2016 ඹර වහ භව 

න්න වහද 2017 ඹර 

න්නඹ වහද එතු 

රු.1,266,733,838 ක් විඹ. 

තද තදහශ න්නඹට වඳය 

රඵහ දිඹ ුගතු වනහධහය 

මුදල් නිඹමිත දින 

ඉක්භවීවභන් ඳසු වවීේ 

ශ තසථහ නිරීක්ණඹ ව 

තතය, ඉවත වන් න්න 

03 තුකදී එවේ රභහද වී ිනදු 

ශ වවීේර ටිනහභ 

රු.5,475,649,532 ක් විඹ.  

එවේභ මුදල් වවීභ නිළයදි 

වහ හර්ඹක්භ තුගරින් ිනදු 

lsrකිරීභ පිණි 2017 

ර්ව දී වඳුන්හ දී තිබ 

ඳරිණ ඳශධතිවඹන්ද 

නිින රතිපර රළබී 

වනොතිබුණි.  

 

වනහධහය ළඩපිළිවරට 

භහහමී ජාහති වඳොවවොය 

වල්ේ හර්ඹහරඹ විිනන් 
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යවට් වඳොවවොය 

තලයතහඹ පුයහීයභ 

වහ වඳොවවොය තලයතහ 

තීයණඹ වොට වඳොවවොය 

ආනඹනඹ කිරීභ ේඵන්ධ 

රේඳහදන ටුගතු නිින 

ඳරිදි ඉටු කිරීභ තුළින් රට 

වේරහට වොවීන්ට 

වඳොවවොය රඵහදීභට ටුගතු 

කිරීභ එහි මලි 

හර්ඹබහයඹ න තතය, 

රේඳහදන ළරළසභක් භත 

තදහශ වඳොවවොය මිරදී 

ළනීේ ිනදු වනොකිරීභ වහ 

තයඟහරීත්ඹ සීභහන 

වොන්වශින ඇතුරත්වීභ 

ඹන වවේතු නිහ 2017 භව 

න්නව  දළඩි වඳොවවොය 

හිඟඹට මුහුණදිභට ිනදු 

තිබුණි. එහිදි වඳොවවොය 

ආනඹනඹ උවදහ රඵහ දුන් 

තභහතය භණ්ඩර තීයණ 

විටින් විට වනස කිරීභ වහ 

තභහතය භණ්ඩර ංවශලර 

ඇතුශත් ඇතළේ රුණු 

ඳදනේ යහිත වු තසථහ ද 

විඹ.  

 

ඒ තනු භසථඹක් වර 

වඳොවවොය වනහධහය 

ළඩපිළිවර භඟින් 

තවප්ත ක්හ ශ වළකි තිබ 

තයමුණු ඉටු ය ළනීභ 

තුටුදහඹ භට්ටභ 

වනොභළති ඵ නිරීක්ණඹ 

යන තතය, වී හ වහ 

ඵරඳහන තවනකුත් ඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධනඹ වහ 

වඳොවවොය වනහධහය 

රතිඳත්තිඹ තදුයටත් 

විධිභත් ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වභන්භ ඊට භහමී 

හඵනි වඳොවවොය 

ළඩපිළිවර තදුයටත් 

යහප්ත ත කිරීභ වභහිදී මලි 

තලයතහඹන් වර වඳුනහ  

ත වළකි විඹ. 

 

ශ්රී රංකහගේ ක්රීඩහ වහ එිට ඳරිඳහරනඹ ිතළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 

      

යට පුයළිනඹකු 

උශවඹෝගීභත්, නීවයෝගී, 

විනඹරු ව 

තභිභහනත් තවඹකු ඵට 

ඳත් කිරීභ වහ ක්රීඩහවන් 

රළවඵන වඹ තතිභවත්ඹ. 

එභ තවප්ත ක්හවන් 

වරෝව  ෆභ යටක්භ 

ඳහහ ක්රීඩහවේ දිුගණු 

වනුවන් ඉවශ භළදිවත් 

වීභක් ිනදු යනු රඵින.  

 

ශ්රී රංහද ඊට තනුත 

වමින් ටුගතු කිරීභට 

උත්ව දයහ ඇත. ඒ තනු 

ක්රීඩහ වනුවන් වනභ 

තභහතයහංලඹක් පිහිටුවීභ, 

ක්රීඩහට තදහශ ෛනති 

ඳසුබිභ වොඩනළඟිභ 

වනුවන් ක්රීඩහ ඳනතක් 

ඇති කිරීභ, එක් එක් 

ක්රීඩහට තදහශ ජාහති 

ක්රීඩහ ංේ ව ඒ වහ 

න ඳරිඳහරන ටුගතු 

වහ ක්රීඩහ වයගුරහින 

වදුන්හ දීභ භඟින් 

ඳරිඳහරන ුවඹක් වදුන්හ 

දීභ, ක්රීඩහ ංර්ධනඹ 

තයමුණු වොට වන 

තභහතයහංලඹට තනුඵශධිත 

විවිධ ආඹතන ව තයමුදල් 

ආදිඹ සථහපිත කිරීභ

ජාහති ක්රීඩහ රතිඳත්තිඹක් 

සථහපිත කිරීභ ළනි 

ක්රිඹහභහර් ශ්රී රංහ විිනන් 

වේ දක්හ වන ඇත. 

 

ජාහතයන්තය ඔලිේපික් 

මිටුවේ ඳහරන 

වයගුරහිනරට ළරවඳන 

ආහයඹට විවලේි ත යජාව  

වයගුරහින ස කිරීභ වහ 

1973 තං 25 දයන ක්රීඩහ 

ඳනත භහ 06  තුර 

ංවලෝධනඹ කිරීභට 

නිර්වශල ය තිබුනද   ය 

05 ක් ත වී ඇතත් 

වභවතක් තදහර 

ංවලෝධනඹන් ිනදුකිරීභට 

ටුගතු ය වනොතිබුණි.  

 

ශ්රී රංහවේ ක්රීඩහවේ 

ංර්ධනඹ උවදහ ඉවත 

ඳරිදි විවිධ ක්රිඹහභහර් වන 

තිබුණද ජාහති ව 

ජාහතයන්තය ලවඹන් 

ක්රීඩහවන් තත්ය වන 

ඇති ජාඹග්රවණ වහ රතිඹ 

පිළිඵ දළඩි ථහ ඵවට රක් 

වී ඇත. ඳසුගිඹ දල 

කිහිඳඹක් තුශදී ශ්රී රංහ 

ශඟහ යවන ඇති ක්රීඩහ 

ජාඹග්රවණ පිළිඵ 

ළරකිවේදි වභඹ ඳළවළදිලි  

වේ. 

 

ශ්රී රංහවේ ක්රීඩහ වවයහි 

ඵර ඳළළත්වන ෛනති 

ඳසුබිභ වහ එභ ෛනති 

ඳසුබිභ තුශ ක්රිඹහත්භ විඹ 
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 ුගතු ආඹතනි හර්ඹබහයඹ 

පිළිඵ විභර්ලනහත්භ 

ඳරීක්හ ය නිරීක්ණ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ වභභ 

හර්තහ භඟින් තවප්ත ක්හ 

වවර්. 

 

ගේශීඹ ආෙහඹම් ගෙඳහර්ත්ගම්න්තුගේ ඵදු ඳරිඳහරන ඳරිගණක 
ඳේධතිගේ ළඩටවන් භඟින් සඹංක්රීඹ ත්ක් ලගේරු හර්ත්හ නිු ත් 
රීමභ අත්ිටටු වීභ ගවේතුගන් යහජ් ආෙහඹභට සිදු ව ඵරඳෆභ ිතළිඵ 
විගණකහධිඳති විසින් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 

ශ්රී රංහ යහජාය ආදහඹභ ඵදු 

ව ඵදු වනොන ආදහඹමින් 

භන්විත න තතය ඵදු 

ආදහඹභ ඳහරනඹ කිරීවේ 

කීභ දයන  එක් 

ඳහර්ලඹක් වර වශීයඹ 

ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු 

වඳුනහ ත වළකිඹ. වශීයඹ 

ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු 

ැකස යන ඵදු ආදහඹමින් 

ිනඹඹට 65 ක් ඳභණ  ක්ර 

ඵදු ආදහඹමින් උඳඹන තතය 

එභ ක්ර ඵදු ආදහඹභ තුශ 

VAT වහ NBT ඵදු 

ආදහඹභට වහ ළඩි 

ළදත්භක් හිමිවේ. 

එඵළවින්  VAT වහ NBT ඵදු 

වන්නන් ඵදු වවීභ 

ඳළවළය වළරීභ ිනදුශවවොත්  

ඒ තුලින් යජාඹට රළබිඹ ුගතු 

ඵදු ආදහඹභ තඩු වීභක් 

ිනදුවීභ ළශළක්විඹ 

වනොවළකිඹ. එඵළවින් උඳරිභ 

ඵදු ආදහඹභ යජාඹට උඳඹහ 

ළනීභ වශීයඹ ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තුව හි 

කීභ න තතය එඹ ඉටු 

ය ළනීවේ තයමුණින් 

හර්තහ භත හිඟ ඵදු වහ 

සඹංක්රීඹ තක්වේරු 

හර්තහ නිකුත් කිරීවේ 

ළඩපිළිවශක් 2002 

ර්ව  ිනට 2012 භහර්තු 31 

දින දක්හ ක්රිඹහත්භ යන 

රදි. 

 

වභභ සඹංක්රීඹ හර්තහ 

නිකුත් වීභ තුලින් ඳළවළය 

වළය ඇති ඵශදක් වේ නේ ඒ 

පිළිඵ වතොයතුරු හර්තහ 

වීභ, හිඟ ඵදු මුදල් භත දඩ 

මුදල් ඳළනවීභ, ඳරිණ 

ඳශධතිව  හිඟ ඵදු මුදල් 

වඳන්වීභ ආදී ළදත් 

හර්ඹඹන් යහශිඹක් ඉටු 

යන රද තතය 2012 

තවරේල් 01 දින ිනට 

සඹංක්රීඹ තක්වේරු 

හර්තහ නිකුත් කිරීභ වශීයඹ 

ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු 

තත්හිටුහ එභ ක්රිඹහලිඹ  

නිරධහරීන් භහර්වඹන් 

(Manually) ිනදු කිරීභ 

ආයේබ යන රදි.

 ඉවත ඳරිදි සඹංක්රිඹ 

ඳශධතිඹ නතය කිරීභ  

වවේතුවන් 2015 වදළේඵර් 

31 දිනට VAT වහ NBT ඵදු 

ලින් තඹ වීභට   නියවුල් 

වීභට රු.මිලිඹන 15,283  

ඵදු වලේඹක් වහ එභ ඵදු 

වලේ භත තඹ විඹ ුගතු දඩ 

මුදර විණනව  ණනඹ 

කිරීේ රට තනු දශ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 9,237 

ක් ද ඵ වභභ හර්තහවන් 

වවළිදයේ යනු රඵින. 

තද, වභභ ඳශධතිඹ තුශ 

කුඩහ තඹන්නවන් ුගතු 

හිඟ ඵදු වලේ ද විලහර 

ංයහක් ඳළති වවිනන් 

ටිනහභ රු.1,000 ඉක්භ 

ව හිඟ ඵදු වලේඹන් ඳභණක් 

වභභ හර්තහ ස කිරීවේ 

දී ළරකිල්රට නු රළබීඹ.     
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හර්
ත්
හ 
 යහජ් ගේගේ ංර්ධන නිරධහමන්ගේ කහර්ඹහධනඹ ිතළිඵ ව 

විගණකහධිඳති විගලේ හර්ත්හ 
  

යහජාය තංලව  ආඹතන 

භඟින් භවජානතහට 

ගුණහත්භ වේඹක් 

ළරසීභ උවදහත්, යහජාය 

ආඹතන ලක්තිභත් කිරීවේ 

තයමුණු මුල් යවන පිහිටු 

න රද යහජාය වේව  

වේහ නිුගක්ති 

ජානවනවඹන් ිනඹඹට 14.5 

 (යහජාය වහ තර්ධ යහජාය 

තංලව ) නිරධහරින් 

රභහණඹක් වේඹ යනු 

රඵින. භෆත හරව  යහජාය 

වේව  ංයහත්භ 

ර්ධනඹට උඳහධිධහරීන් 

ංර්ධන නිරධහරීන් 

ලවඹන් ඵහ ළනීභ ළපී 

වඳවනන වවේතුක් වී 

තිබුණි. ඒ තනු මුළු යහජාය 

වේව  නිරධහරීන්වන්  

41,668 ක් ංර්ධන 

නිරධහරීන් ඵ ර්තභහන 

මීක්ණ තනු 

තනහයණඹ විඹ. 

 

වභවේ යහජාය වේඹට එක්ව 

උඳහධිධහරීන් ඉටුයනු 

රඵන වේහන්වේ 

රභහණහත්භබහඹ 

ඇී භට රක්කිරීභ, වනු 

රඵන ළටුඳට රිරන 

ආහයඹට යහජාහරි 

සබහඹ සවීභ, 

යහජාහරිව  සථහනත වීභ, 

ළඩ ඳරියඹ නිර්භහණඹ වී 

ඇති රභහණඹ වහ  වභභ 

නිරධහරීන්වේ වේඹ 

වොවතක් දුයට 

භවජානතහවේ 

තලයතහඹන් වහ වඹොමු 

වක්ද ඹන්න පිළිඵ 

තවඵෝධඹක් රඵහළනීභ 

වවයහි තධහනඹ වඹොමු 

ර ුගතු ඇත. 

 

මීක්ණඹට බහජානඹ 

යනු රළබ නිඹළදිඹ තනු 

ඵහවන තිබු ංර්ධන 

නිරධහරීන්වන් ිනඹඹට 

86 ටත් ළඩි රභහණඹක් 

ලහසත්ර වේදී උඳහධිධහරීන් ව 

තතය, එභ නිරධහරීන්වන් 

ිනඹඹට 75 ට ආන්න 

රභහණඹක් හන්තහ 

නිරධහරීන් විඹ. ංර්ධන 

නිරධහරී වේඹ ක්වේත්ර 

ත තනතුයක් වර 

ශනු රළබද 

නිරධහරීන් තතුරින් ිනඹඹට 

22 ක් ඳභණ හර්ඹහර ත 

නිරධහරීන් ව තතය, 

ක්වේත්රත නිරධහරීන් 

ංයහ ිනඹඹට 78 ක් විඹ. 

තද එභ නිරධහරීන් 

ර්ඹ තුශ තධීක්ණඹට 

බහජානඹ ය ඇති යහඳෘති 

ංයහ 02 ත් 09 ත් තතය 

ඳයහඹ ංයහක් 

වන තිබුණි. 

 

ංර්ධන නිරධහරීන් වහ 

සථහනභහරු ඳරිඳහටිඹක් 

සය හර්ි  සථහන 

භහරු ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භ 

ය වනොතිබ ඵළවින් එභ 

වේහ සථහනව  දීර්ක 

හීයන වේව  නිුගක්ත 

ිනටීභ ද හර්ඹහධන 

වවයහි ඵරඳහනු රඵන 

ඵළවින් ංර්ධන නිරධහරි 

වේඹ තුලින් තවප්ත ක්ි ත 

හර්ඹහධනඹ ඉටු වී 

වනොභළති ඵ ඳළවළදිලි විඹ. 

 

 

යත්රන් මිශ්රිත් ඳස අඳනඹනඹ රීමභ ිතළිඵ විගලේ විගණන හර්ත්හ  
 

සර්ණහබයණ නිසඳහදන 

ආඹතනලින් ඉතරන 

යත්රන් මිශ්රිත සුන්බුන් ඳස 

(Wastage Of Goldsmith 

urnet Residue) වර 

දක්මින් එභ ඳසර තඩංගු 

යත්රන් ඉත්ය ළනීභ 

වහ වඳෞශලි භහේ 

03 ක් විිනන් විවශල යටල් 

කීඳඹක් වත වභකී ද්රය 

තඳනඹනඹ ය තිබ තතය 

ර්තභහනව  තඳනඹනඹ 

වහ සදහනේ යමින්ද 

ඳළතිණි. වභකී ද්රය ඳළටව 

ඵවහලුේ 51 ක් දළනටභත් ශ්රී 

රංහ වර්ගු වයවහ විවශල 

යටරට තඳනඹනඹ ය 

ඇති තතය එවර 
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 තඳනඹනඹ යමින් ඳළති 

තත් ඵවහලුේ 23 ක් වර්ගු 

බහයඹට වන තිබුණි. එිනන් 

ඵවහලුේ 04 ක් වහ වර්ගු 

ඳරීක්ණ නිභය දඩ මුදල් 

ඳනහ තිබු තතය ඉතිරි 

ඵවහලුේ 19 වහ වේ න 

විටත් වර්ගු ඳරීක්ණ ිනදු 

වවයමින් ඳතී. වභභ 

තඳනඹනඹ වවයන ඳස 

මිශ්රිත සුන්බුන් තුර විලහර 

යත්රන් ටිනහභක් තඩංගු 

ඳළතීභ ළ හිත ව තතය, 

භ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 

හර්ඹහංලව  තනුභළතිඹකින් 

වතොය ව ඵරඳත්ර 

වනොභළති ිනදුයන රද 

තඳනඹන ක්රිඹහලිඹ වහ එඹ 

ශ්රී රංහ වර්ගු වයවහ 

ඵහධහකින් වතොය 

තඳනඹනඹ ය තිබීභ තුර 

භතවේදහරී තත්ත්ඹන් 

ඳළන නළගී තිබුණි. වභභ 

ක්රිඹහලිඹට ඍජුභ 

ේඵන්ධ යහජාය ආඹතන 

වර ශ්රී රංහ වර්ගු ව භ 

විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 

හර්ඹහංලඹ විණනඹ 

විිනන් වඳුනහ න්නහ රදි.  

එභ ආඹතන වයවහ ිනදුයන 

රද විණන ඳරීක්හවේදී, ශ්රී 

රංහ වර්ගුවේ ිනදු තිබ 

තක්රමිතහඹන්ද, භ විදයහ 

මීක්ණ වහ ඳතල් 

හර්ඹහංලඹ විිනන් 1992 

තං 33 දයන ඳතල් වහ 

ණිජා ද්රය ඳනත  නිින ඳරිදි 

ක්රිඹහත්භ වනොකිරීභ 

වවේතුවන් යජාඹට තඹවිඹ 

ුගතු හසතු තහිමි වී ඇති 

ඵද තනහයණඹ විඹ.  

 

වභභ ක්රිඹහලිව දී එකී 

ආඹතනර ඳළති ඳශධති 

වහ ඳහරනභඹ තඩුඳහඩුද 

ආඹතන තතය 

ේඵන්ධීයණව  ඳළති 

වදෝඹන් ද වභභ 

තක්රමිතහඹන්ට වවේතු වී 

ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

කිෂි ආර්ථිකඹ නගහ සිටුවීභ වහ කිෂිකර්භ ඳර්ගේණ වහ 
නිසඳහෙන වකහය අකි.ඳ.නි.  නිරධහමන්ගේ ෙහඹකත්ඹ ඇගයීභ 
ිතළිඵ වි ගලේ විගණන හර්ත්හ 
  

ශ්රී රංහවේ ිනඹළුභ ෘි හර්මි ඉඩේ ලින් 

උඳරිභ පරදහඹත්ඹක් රඵහ ළනීභට වළකි න 

ඳරිදි වොවි ජානතහ වඳශමවීභ” වභවවය ය 

නිමින් ෘි හර්මි තංලඹ ේඵන්ධවඹන්  

රහවශීයඹ භට්ටමින් ක්රිඹහත්භ න රධහන 

ආඹතනඹක් වරට වොවිජාන ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තු  වඳුනහවන ඇත.  එහි 

වභවවය පරදහින වර ඉටුයළනීවේ 

තයමුණින් 1999 ර්ව  දී ෘි  ඳර්ව ණ 

නිසඳහදන වහය (ෘ.ඳ.නි.)  තනතුය ඇති 

යන රද තතය, ර්තභහනව  එභ නිරධහරීන් 

9,600 ක් ඳභණ දීඳ යහප්ත ත වේඹ යින. 2011 

තං 46 දයණ වොවිජාන ංර්ධන (ංවලෝධන) 

ඳනතින් ංවලෝධිත 2000 තං 46 දයණ 

වොවිජාන ංර්ධන ඳනවත් 74(1) න්තිඹ 

ඹටවත් වොවිජාන ංර්ධන වොභහරිස ජානයහල් 

විිනන් ඳනවත් විධිවිධහන තදහර ෘ.ඳ.නි.. 

වොට්ධහල තුර ක්රිඹහත්භ කිරීභට ව 

ෘි හර්මි ටුගතුරට ේඵන්ධ යජාව  

වනත් ආඹතනර ටුගතු රට වහඹ වීභ 

වහ ෘි ර්භ ඳර්ව ණ වහ නිසඳහදන වහය 

නිරධහරීන් ඳත් ය ඇත.  

 

වේ න විට ශ්රී රංහ තුර ෘි හර්මි 

තංලවඹන් දශ වශීයඹ නිසඳහදනඹට රඵහ වදන 

දහඹත්ඹ ක්රභවඹන් තඩු වී ඹන ඵ වඳන්නුේ 

යන තතය ෆල්ර දිස්රික්ව  වී වොවිතළන 

වහ ේඵන්ධ දත්ත රහ ඵළීයවේදී ද ඳසුගිඹ 

ය කීඳඹ තුශ වී හ ශ කුඹුරු ඉඩේ වහ වී 

තසළන්න තඩුවී තිබීභත්, පුයන් කුඹුරු රභහණඹ 

ළඩි වී තිබීභත් නිරීක්ණඹ ශ වළකිඹ. වොවිජාන 

ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තුවේ වභවවය ඉටුය 

ළනීභ වහ ඳත් යන රද ෘ.ඳ.නි.. 

නිශධහරීන් නිින ඳරිදි වභවවඹහ වනොතිබීභ ව 

තතළේ තසථහරදී ඔවුන් ක්වේත්රව  ළඩ ටුගතු 

නිින වර ඉටු වනොකිරීභ වේ වහ ඵරඳහ ඇති 

ඵ ෆල්ර දිස්රික්වඹහි  ිනදු යන රද 

විණන ඳරීක්හවේ දී නිරීක්ණඹ විඹ. තද ෘි  

ර්භහන්තඹ නහ ිනටුවීභ වහ ෘ.ඳ.නි.. 

නිරධහරින් නිින ඳරිදි වභවවඹවීභ වහ ඔවුන්වේ 

ටුගතු තධීක්ණඹ කිරීභ වහ ලක්තිභත් 
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 තබයන්තය ඳහරනඹක් ඇති කිරීභටත්, ඔවුන් 

ක්වේත්රව  යහජාහරි ටුගතු ඉටුකිරීවේදී 

වඳුනහන්නහ ළටළු නිින ඳරිදි ශභනහයණඹ 

ය විඳුේ රඵහ දීභටත්, ෘ.ඳ.නි.. නිරධහරීන්ට 

ඳහරනඹ ශ වනොවළකි රුණු වහ 

රතිඳත්තිභඹ විඳුේ රඵහදීභ වහත් ටුගතු  

කිරීභ තුලින් වභභ නිරධහරින්වන් රඵහත වළකි 

උඳරිභ වේඹ රඵහ ළනීභ තතයලය ඵ 

වඳුනහන්නහ රදී. 

 

උතුරු භළෙ ඳශහත් ආයුර්ගේෙ ගෙඳහර්ත්ගම්න්තුගේ කහර්ඹහධනඹ 

ිතළිඵ විගලේ විගණන හර්ත්හ - 2017 
  

 

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 13 න                              

ංවලෝධනඹ රහය, ඳශහත් බහ පිහිටුවීභත් 

භඟ 1987 ර්ව  ිනට ඳශහත් ආුගර්වේද 

වොභහරිසයවඹකුවේ තධීක්ණඹ වහ 

උඳවදස භත උතුරු භළද ඳශහත තුශ                            

ආුගර්වේද වදඳහර්තවේන්තු පිහිටුහ ඇත. එභ 

වදඳහර්තවේන්තු ඹටවත් තනුයහධපුය 

ආුගර්වේද වයෝවර, ග්රහමීඹ වයෝවල් 03 ක්  ව 

භධයභ වඵවවත් ලහරහ 10  ටුගතු ආයේබ 

ය තිබුණු තතය, 2017 ර්ඹ නවිට උතුරු 

භළද ඳශහත තුශ ආුගර්වේද වදඳහර්තවේන්තු 

ඹටවත් ආුගර්වේද වයෝවල් 09 ක්, භධයභ 

වඵවවත් ලහරහ 32 ක්, ඖධ 

නිසඳහදනහහයඹක් ව ඳහයේඳරි වදවරක් 

වර යහප්ත ත වී ඇත.  

 

උතුරු භළද ඳශහත් බහට හර්ි  වන් 

යනු රඵන භසථ මුදල් රතිඳහදනවඹන්                        

ඳශහත් ආුගර්වේද වදඳහර්තවේන්තුට සීමිත 

රතිඳහදනඹක් ඳභණක් වන් යනු රඵන 

තතය, එඹ 2017 ර්ව  ඇසතවේන්තුවන් 

ිනඹඹට 3  ඳභණ රතිඳහදනඹකි. 

ර්තභහනව                    වශීයඹ ආුගර්වේද 

ෛදය ක්රභඹ වවයහි වශීයඹ ජානතහ 

වභන්භ විවශශිිනන්වේද                          

ළඩි තධහනඹක් වඹොමු වී තිබුණද රතිඳහදන, 

භහන වහ වබෞති ේඳත් රභහණත් 

වනොවීභ වවේතුවන් වදඳහර්තවේන්තුට  

පරදහින වේඹක් රඵහදීභට වනොවළකි වී ඇති 

ඵ                     නිරීක්ණඹ විඹ. එවභන්භ 

නිින ඳරිදි ළරසුේ ස වනොකිරීභ, වබෞති 

වහ භහන ේඳත්                   නිින ඳරිදි 

ශභනහයණඹ වනොකිරීභ, තලයතහ වඳුනහ 

වනොළනීභ ආදී රුණුද                        

තදුයටත් ඵරඳහ ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

 

එවර පරදහින වේඹක් ළඳී භට 

තවඳොවවොත් වීභ වවේතුවන් වශීයඹ ෛදය 

රතිහය තවප්ත ක්හ යනු රඵනු ජානතහවේ 

තවප්ත ක්හන් ඉටුන ආහයඹට වේඹ 

රඵහදීභට වනොවළකි වී ඇත. තද, නිඹමිත ඳරිදි 

රේඳහදන හර්ඹඳරිඳහටින් තනුභනඹ 

වනොකිරීභ වවේතුවන් යහජාය මුදල් තනහර්ථි 

වර වඹොදහ ඇති ඵද නිරීක්ණඹ විඹ. 

ආුගර්වේද වයෝවල් භඟින් ඉත් යනු රඵන 

කන තඳද්රය නිින වර ශභනහයණඹට 

තලය පිඹය වනොළනීභ වවේතුවන් 

ඳහරිරි ළටළු යහශිඹට මුහුණ දීභට ද 

වදඳහර්තවේන්තුට ිනදු වී ඇත.  

 

ඒ  තනු, ඳශහත් ආුගර්වේද 

වදඳහර්තවේන්තුවන් තවප්ත ක්ි ත හර්ඹබහයඹ 

නිින ඳරිදි ඉටු වී වනොභළති ඵත්, එභ 

වදඳහර්තවේන්තුවන් පරදහින වේඹක් භව 

ජානතහට රඵහදීභ උවදහ උතුරු භළද ඳශහත් 

බහ ටුගතු ය වනොභළති ඵත් ඳළවළදිලි 

වේ. 
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 කෆගමර දිසත්රික් ලකඹ තුශ පුයන් ු රුරු ගගොඩරීමගම් ක්රිඹහලිඹ 

තුළින් ඇතින ඵරඳෆභ ිතළිඵ විගලේ විගණන හර්ත්හ 
  
1990 ර්ව  ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ ංයහ 

දත්ත පිළිඵ ඳරික්හ කිරීවේ දි ෆල්ර 

දිස්රික්ඹ තුර වී හ යනු රඵන ඉඩේ 

වවක්ටඹහය රභහණඹ වහ වී නිසඳහදනඹ 

ක්රභවඹන් ඳවර ඹමින් ඳතින ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ.වේ වහ රධහන වර 

ඵරඳහනු රඵන එක් වවේතුක් වර 

දිස්රික්ඹ තුශ ඳතින පුයන්කුඹුරු තවිධිභත් 

වර වොඩකිරීභ වඳුනහන්නහ රදී. වභභ 

පුයන් කුඹුරු වොඩකිරිභ තත්හිටුවීභට ටුගතු 

වනොකිරිභත්,නළත හ කිරිභට වොවින් 

වඳශමවීභට තලය ක්රිඹහභහර් නිින වර 

වනොළනීභ වවේතුවන් වශශිඹ ෘි  ආර්ථිඹ 

නඟහ ිනටුවීභට ෆල්ර දිස්රික්ඹ තුළින් 

රඵහ දීභට වළකි තිබ දහඹත්ඹ ක්රභවඹන් 

ඳවශ ඹමින් ඳතින ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

වේ න විට ඳරීක්හට රක් යන රද 

ෆල්ර දිස්රික්ඹ තුර ඵරඳත්ර භගින් 

රඵහත් තනුභළතිඹ භත ඳභණක් තසථහ 372 

දී කුඹුරු ඉඩේ තක්ය 63 රඩ් 02 ඳර්නස 12 

 ඳභණ රභහණඹක් වොඩය තිබුණි.වභභ 

හර්තහ ස කිරීවේ දී වඳොත්ඳත් වල්න 

ඳරීක්හ කිරීභ, වබෞති ඳරීක්හ ව 

හච්ඡහ කිරීේ භගින් වතොයතුරු ැකසකිරීභ 

ිනදුයන රදී.ඒ තනු යනු රළබ විණන 

ඳරීක්හවේදී විධිභත් ක්රභේදවඹන් ඵළවළය 

ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ,තය රඵහත් රභහණඹ 

ඉක්භහ හර කුඹුරු රට වහනින වර 

ඉඩේ වොඩකිරීභ,තවිධිභත් ඵරඳත්ර භත යනු 

රළබ වොඩකිරිේ නළළත්වීභට ටුගතු 

වනොකිරීභ,තඳද්රය මුදහවළරීභ වවේතුවන් 

කුඹුරු විනහලවීභ ආදී නිරීක්ණ යහශිඹක් 

වඳුනහළනීභට වළකි විඹ. 

වොවිජාන ංර්ධන ඳනවත් 28 න්තිඹ 

ඹටවත් වොවිජාන ංර්ධන වොභහරිස 

වත ඳළරී ඇති ඵරතර නළත රහ ඵරහ 

ංවලෝධනඹ කිරීභ,හකිරීභ දිරිළන්වීභ 

වහ වොවීන්ට හනුඵර ළඳී භ,වොවිජාන 

ංර්ධන ඳනත වහ නක්රවල් භගින් ඳනහ 

ඇති විධිවිධහන නිරධහරින් භගින් ක්රිඹහට 

නළංවීභ ආදී ක්රිඹහභහර් ළනීභ තුලින් තවිධිභත් 

වර පුයන් කුඹුරු වොඩකිරීභ ළරළක්වීභට 

තලය ක්රිඹහභහර් ත ුගතු ඵ නිර්වශල 

වවර්. 

 

ජ්හතික ගරොත්රැයි භණ්ඩරඹ විසින් ඳත්නු රඵන 32 න කරම්බු 
එඹහර්ගඳ ර්ට් සුඳර්ගර  ගරොත්රැයිඹ, න ගුන් ගත්ොටුඳර වහ 
ගඩොරර් ගෂ චූන් ගරොත්රැයි ම්ඵන්ධගඹන් සිදුකයන රෙ විගලේ 
විගණන හර්ත්හ 

 

 

වොශම ජාහතයන්තය ගුන් 

වතොටුඳර වරො ටහ 

ංනහයිනන්ට ිනත් න්නහ 

ංක්රහන්ති භධයසථහනඹක් 

ලවඹන් රර්ධනඹ කිරීභ 

ව ගුන් වතොටුවඳොවරන් 

උඳඹහන්නහ ආදහඹභ 

ළඩිය ළනීභ ඹන 

ඳයභහර්ථ වඳයදළරි 

ටුනහඹ ජාහතයන්තය 

ගුන් වතොටුවඳොවරහි 

“විවශල විනිභඹ-වභෝටර් යථ 

වරොතැකිනඹ” නමින් 

වරොතැකිනඹක් ඳත්හවන 

ඹහභ වහ 1991 

ඔක්වතෝඵර් 02 දින තභහතය 

භණ්ඩරඹ විිනන් තනුභළතිඹ 

රඵහදී තිබුණි. ඒ තනු ශ්රී 

රංහ තුශ වරොතැකින 

ඳළළත්වීභට ඵරඹරත් 

ආඹතනඹ න ජාහති 

වරොතැකින භණ්ඩරඹ විිනන් 

වභභ වරොතැකිනඹ 

ඳළළත්වීභටත්, සීභහ හිත 

එඹහර්වඳෝර්ට් ඇන්ඩ් 

ඒවිව න් ර්විස (ශ්රී 

රංහ) භහභ භගින් වභභ 
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වි
ග
ල
ේ
 වි
ග
ණ
න
 
හර්
ත්
හ 
 වරොතැකිනඹ ංවිධහනඹ 

කිරීභටත් වඹෝජානහ වී 

තිබුණි. 

උක්ත වඹෝජානහට තනු 

1992 වදළේඵර් 02 දිනළති 

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  තති 

විවලේ ළට් ඳත්රඹ භගින් 

වභභ වරොතැකිනඹ 

ඳළළත්වීවේ විධිවිධහන 

රහලඹට ඳත්ය තිබුණු 

තතය එහිදී වභභ 

වරොතැකිනඹ “ගකොශම ගුන් 

ගත්ොටුගඳොර සුිතරි දිනුම් 

ඇදීභ” ඹනුවන් නේය 

තිබුණි. තද, ඉවර ආදහඹේ 

රඵන ඳහරිවබෝගි පිරි, 

විවශලත ිනටින ශ්රී 

රහංකි පිරි වහ විවශල 

යටලින් ශ්රී රංහට 

ඳළමිවණන ඳහරිවබෝගි 

පිරි රධහන ලවඹන් 

ඉරක් යවන ජාහති 

වරොතැකින භණ්ඩරඹ ඉවත 

වරොතැකිනඹට තභතය 

විවශල මුදලින් නුවදනු 

යන වඩොරර් වෂෝචන් ව 

න ගුන් වතොටුඳර 

වරොතැකිනඹ නමින් තත් 

වරොතැකින 02 ක් ආයේබ 

ය තිබුණි.  

උක්ත තයමුණු රඟහ ය 

ළනීවේ තයමුණින් එභ 

වරොතැකිනඳත් නිකුත් ය 

තිබුණද විවලේවඹන් 32 

න Colombo Airport 

super draw දිනුේ ඇදීවේදී 

වභන්භ තනිකුත් දිනුේ 

ඇදීවේ තසථහන්හිදී එභ 

තයමුණු පුයහ ළනීභට 

වනොවළකි තත්ත්ඹට ඳත්වී 

තිබුණි. තද, වරොතැකින 

දිනුේ ඇදීේරට තදහර රීති 

ස ය ළට් වනොකිරීභ, 

බහණ්ඩහහය නක්රවල් වහ 

උඳවදස ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

දුර්රතහ ඳළතීභ, 

ඒහඵශධ තයමුදරට වහ 

තදහශ ආඹතන රට යනු 

රඵන දහඹත්ඹන් නිින 

ඳරිදි ිනදු වනොකිරීභ, 

වරොතැකිනඹ ආයේබ කිරීභ, 

මිර තීයණඹ කිරීභ වහ 

ඳත්හ ළනීභ වශවඳොර 

තධයඹනඹකින් වතොය ිනදු 

කිරීභ, තධීක්ණව  

දුර්රතහ වහ මරය විනඹ 

පිරිහීභ, ඳහරිවබෝගි 

ංතුසටිඹ බිළවටන 

තුගරින් වරොතැකින 

ඳළළත්වීභ තුලින් වරොතැකින 

ආදහඹේ තහිමිවීේ ළනි 

දුර්රතහ වභභ ිනඹලුභ 

වරොතැකින ේඵන්ධවඹන්භ 

නිරීක්ණඹන් විඹ. වේ 

නිහ වභභ වරොතැකින දිනුේ 

ඇදීේ ඳළළත්වීවේ 

ක්රභවේදව දී භණ්ඩරඹ 

තවප්ත ක්හ ශ තයමුණු යහ 

රඟහ වීභට තවඳොවවොත් වී 

තිබුණු තතය භණ්ඩරඹ 

වවර් භවජානතහවේ ඇති 

රහදඹ ඳලුදු වී ඇති ඵද 

දක්නට රළබුණි. එඵළවින් 

වරොතැකින ඳළළත්වීවේ 

තයමුණු වවයහි තධහනඹ 

වඹොමුය උඳරිභ හින 

රහ තවළකි ඳරිදි 

වරොතැකින දිනුේ ඇදීභ 

ංවිධහනඹ ශ ුගතු තතය 

විනිවිදබහඹකින් වහ 

හර්ඹක්භතහඹකින් 

ුගතු වරොතැකින දිනුේ ඇදීභ 

ිනදුකිරිභ තුලින් ඳත්නහ 

තඩුඳහඩු තභ ය ළනීභට 

ටුගතු ශ ුගතු වේ. 

 

 
උඳහඹභහර්ිනක හඹ කශභනහකයණ ආඹත්නගේ  (SEMA) 
කහර්ඹහධනඹ ඇගයීභ වහ ව විගලේ විගණන හර්ත්හ 
 

 

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 33 

න යසථහ රහය 

ජානහධිඳතියඹහ තු ඵරතර 

තනු උඳහඹභහර්ගි 

යහඹ ශභනහයණ 

ආඹතනඹ  (SEMA) 2004 

ර්ව දී ආයේබ යන 

රදී. වභභ ආඹතනඹ 

පිහිටුවීවේ මලි තයමුණ 

රහබ වනොරඵන යහජාය 

ආඹතන වඳෞශීයයණඹ 

වනොය උඳහඹභහර්ගි 

ළරසුේ භගින් සහධීන 

හණිජා යහඹන් 

ලවඹන් වොඩනළගීභින. 

එවේවුද, වභභ ආඹතනඹ 

භගින් තවප්ත ක්ි ත එභ 

තයමුණ ඉටු වී වනොභළති ඵ 

විණනව දී නිරීක්ණඹ ව 

තතය, ඒ තනු වභභ 

ආඹතනඹ තදුයටත් 

ඳත්හවන ඹහවේ 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 97 

 

 

වි
ග
ල
ේ
 වි
ග
ණ
න
 
හර්
ත්
හ 
 පරතහඹ ඳරීක්හ කිරීභ 

වහ වභභ විණනඹ 

ළරසුේ යන රදී.  

 

වභභ ආඹතනඹ ඵරහත්භ 

කිරීභට ජානහධිඳතියඹහ 

විිනන් විධහන ඳත්රඹක් භගින් 

ඵරඹ රඵහ දිඹ ුගතු නමුදු 

ර්තභහන ජානහධිඳතියඹහ 

විිනන් එළනි විධහන ඳත්රඹක් 

තත්න් ය වනොතිබීභ වහ 

එළනි ඵරඹ රඵහදීභක් 

වනොභළති වභභ ආඹතනඹ 

ඳත්හවන ඹහභ  

විවලේත්ඹකි.  

 

තද, වභහි ඳහරන ටුගතු 

වහ තධයක් භණ්ඩරඹක් 

ඳත්ය  වනොභළති තතය, 

ආඹතනව  බහඳතියඹහ 

වත ජානහධිඳති 

වල්ේයඹහ විිනන් ඳළර 

මරය ඵරතර භත ිනඹළු 

වභවවුගේ ටුගතු ිනදුය 

ඇත. එවේභ, විධිභත් ඵහ 

ළනීවේ ඳරිඳහටිඹක් වවෝ 

වනොභළති ආඹතනඹට 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ 

වන ඇති තතය, 

ආඹතනඹට ිනටිඹ ුගතු 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ වවෝ 

වවිඹ ුගතු ළටුප්ත  වහ දීභනහ 

ද වේ න විටත් විධිභත් 

තනුභත ය වන 

වනොභළත. තද, ආඹතනඹ 

වත ඵහ වන ඇති 

උඳවශල භණ්ඩරඹ වත 

2017 ර්ව  ජානහරි ිනට 

ළප්ත තළේඵර් දක්හ රු. 

මිලිඹන 19  ඳභණ දීභනහ 

වහ තිබුණද, එභ 

උඳවශලඹන්වේ 

තලයතහඹ විධිභත් 

වඳුනහවන වනොතිබ ඵත්, 

ඔවුන්වන් ඉටුව 

හර්ඹබහයඹ නිින ඳරිදි 

වල්ණ තවී වනොතිබ 

ඵත් නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

ආයේබව දී යහජාය ආඹතන 

12 ක් ද, ඳසු එභ 

ආඹතනඹන්ට තභතය 

තත් යහජාය ආඹතන 10 ක්ද 

වහ උඳහඹභහර්ගි 

ළරළසුේ හ තධීක්ණඹ 

කිරීභ වභභ ආඹතනඹ වත 

ඳයහ දී තිබුණද, එභ 

ආඹතන වහ එවර 

උඳහඹභහර්ගි ළරළසුේ 

හ තධීක්ණඹ කිරීභ 

ිනදුය ඇති ඵට රභහනත් 

හක්ි  විණනඹට ඉදිරිඳත් 

වනොවරුණි. 

 

ඒ තනු, ආඹතනඹ විධහන 

ඳත්රඹක් භගින් ඵරන්හ 

විධිභත් ඳරිදි තධයක් 

භණ්ඩරඹක් ඳත්ය 

භහමි හර්ඹන්හි නිඹළලි 

වනත් යහජාය ආඹතන 

භ ඒහඵශධ ය පරදහී  

වර ඳත්හවන ඹහභ 

වවෝ රභහණත් 

රතිරහබඹන් වනොභළති 

වභවර යහජාය මුදල් 

තනලය වර ළඹයමින් 

වභළනි ආඹතන තදුයටත් 

ඳත්හවන ඹහභ පරදහින 

වනොන ඵළවින්  වභභ 

ආඹතනව  ඳළළත්භ 

විධිභත් ඳරිදි වභහය කිරීභ 

සුදුසු ඵ වඳන්හ වදනු 

ළභළත්වතමි.  

 

ජ්හතික ජ්ර ම්ඳහෙන වහ ජ්රහඳවන භණ්ඩරගඹිට කහර්ඹඹ 
හධනඹ ඇගයීභ වහ ව විගලේ  විගණන හර්ත්හ 
  

1974 තං 02 දයන ජාර 

ේඳහදන වහ ජාරහඳවන 

භණ්ඩර ඳනත රහය 

ජාහති ජාර ේඳහදන වහ 

ජාරහඳවන භණ්ඩරඹ 1975 

ර්ව  දී සථහපිත ය 

තිබුණි. 2018 ජුනි 30 දින 

න විට ජානවනවඹන් 

ිනඹඹට 49.9 ට ඳභණ 

නශ ජාරඹ ළඳී භට 

භණ්ඩරඹ ටුගතු ය 

තිබුණු තතය පිරිඳවදු ශ 

ජාර ඒඹක් නිසඳහදනඹ 

කිරීභ තුළින් ිනඹඹට 42  

ඳභණ දහඹත් රතිරහබ 

තනුඳහතඹක් ද උඳඹහනු 

රඵින. එවේ වුද භණ්ඩරඹ 

ඉවශ වේ පිරිළඹක් 

දළරීභ වවේතුවන් පිරිඳවදු 

ශ ජාර ඒඹකින් 

රු.4.57  තරහබඹක් රඵන 

තත්ඹට ඳත් වී ඇත. තද 

නිසඳහදනඹ යනු රඵන 

පිරිඳවදු ශ ජාර 

ධහරිතහවන් හර්ි  

කිුගබික් මීටර් මිලිඹන 166 

ක් ඳභණ  ආදහඹේ 

වනොරඵන ජාරඹ ඵට 

ඳත්න ඵද නිරීක්ණඹ 

විඹ. පිරිඳවදු ශ ජාර 

ඒඹ පිරිළඹ ඉවශ 

ඹහභ ඳහරිවබෝගි ජානතහට 

දයහ ළනීභට ිනදු වීභ 
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 ළශළක්විඹ වනොවළකි 

තත්ත්ඹක් න තතය ඒ 

වවේතුවන් භණ්ඩරඹ රින් 

ය ජාර හසතු ංවලෝධනඹ 

කිරීභට පිඹය වන තිබුණි. 

ඳසුගිඹ ය 03  

හරඳරිච්වේදඹ තුශ ිනදු 

කිරීභට තවප්ත ක්හ ශ ජාර 

හසතු ංවලෝධන වඹෝජානහ 

වේ දක්හ ක්රිඹහත්භ 

වනොව ද එභ වඹෝජානහ 

ක්රිඹහත්භ වුව  නේ එහි 

පීඩනඹ ජානතහට දයහ 

ළනීභට ිනදු විඹ වළකි 

තිබුණි. ඒ තනු පිරිළඹ 

ඳහරනඹ කිරීභට, ආදහඹේ 

වනොරඵන ජාර රභහණඹ 

තභ ය ළනීභට වහ 

යහඳෘති හර්ඹ හධනඹ 

ඉවශ නංහ ළනීභට තලය 

පිඹය වනොවන ජාර 

හසතු ංවලෝධනඹ වහ 

පිඹය ළනීභට වවේතු 

ඳරීක්හ කිරීභ  වභභ 

හර්තහ නිකුත් කිරීවේ 

තයමුණ විඹ. ඒ තනු 2008 

ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ 

දක්හ ර් 10  හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශදී 

භණ්ඩරව  හර්ඹහධනඹ 

ඳරීක්හ යන රද තතය ඒ 

වහ වඳොත්ඳත් වල්න 

ඳරීක්හ කිරීභ, තදහශ 

ඳහර්ල භ හච්ඡහ 

කිරීභ ව රද වතොයතුරු 

විලසවල්ණහත්භ විග්රව 

කිරීභ ඹනහදිඹ ිනදු යන 

රදී. හර්ි  ක්රමි ළඩි 

න ආදහඹේ වනොරඵන ජාර 

භට්ටභ තභ ය ළනීභට 

විවලේවඹන්භ වොශම 

නයව  හර්ි  හර්තහ 

න ිනඹඹට 43 ක් ළනි 

ඉවශ භට්ටභ ඳතින 

ආදඹේ වනොරඵන ජාර 

රභහණඹ තභ කිරීභට 

ර්තභහනඹ න විට 

රභහණත් පිඹය වන 

වනොභළති ඵත් ඒ වහ 

දළනට ක්රිඹහත්භ න ජාර 

යහඳෘතීන්හි හර්ඹහධනඹ 

ද ඉතහ ඳවශ භට්ටභ 

ඳතින ඵත් නිරීක්ණඹ 

විඹ. තද දළනට ආයේබ ය 

ඇති යහඳෘති නිඹමිත හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ තන් 

කිරීභට වනොවළකි වහ ඒ 

වවේතුවන් ඇසතවේන්තු 

ශ ටිනහේ ඉක්භහ 

තභතය පිරිළඹක් දළරීභට ිනදු 

වීභද ජාර යහඳෘති 

වනුවන් 

වොන්ත්රහත්රුන් 

ඉදිරිඳත් ය තිබ තධි 

ඇසතවේන්තු භත ඳදනේ 

වවීේ ිනදු ය තිබීභ 

වවේතුවන් ද, භණ්ඩරඹට 

ඉවශ පිරිළඹක් දළරීභට ිනදු 

වී තිබුණි. 

වේ පිරිළඹ ඳහරනඹ 

කිරීභ තුළින් භණ්ඩරව  

පිරිඳවදු ශ ජාර 

නිසඳහදනඹ ව වඵදහවළරීභ 

වහ දයන රඵන පිරිළඹ 

ඳහරනඹ කිරීභ, වොශම 

නයවඹහි ිනඹඹට 43.14 ක් 

ව ආදහඹේ වනොරඵන ජාර 

තනුඳහතඹ තවනකුත් 

රහවශශිඹන්වේ හභහනය 

ආදහඹේ වනොරඵන ජාර 

තනුඳහතඹ ව ිනඹඹට 23 

දක්හ වවෝ තඩුය ළනීභ 

වහ තලය පිඹය ළනීභ, 

ඉංජිවන්රු ඇසතවේන්තු 

ඉක්භහ වවීේ ශක්හ 

ළනීභ, ආදී පිඹය ළනීභ 

තුළින් භණ්ඩරඹ දයනු 

රඵන පිරිළඹ ඳහරනඹ 

කිරීභ ිනදුශ ුගතු ඵ 

වදුනහන්නහ රදී. එවර 

ටුගතු කිරීභ තුළින් 

භණ්ඩරඹට හිනදහඹ 

ආදහඹභක් උඳඹහ ත වළකි 

ඵත් ජාර හසතු 

ංවලෝධනඹ කිරීභ තුළින් 

ජානතහ භත තභතය 

පීඩනඹක් ඇතිකිරීභ තලය 

වනොන ඵත් නිභනඹ 

යමි. 

 
සියකරුන්ට ආයක් ලහ වහ රැකයණඹ රමින් ඔවුන් 
පුනරුත්ථහඳනඹ කය භහජ් ගත් රීමගම් ක්රිඹහලිඹ ිතළිඵ 
විගණකහධිඳති විගලේ හර්ත්හ 
 

1832 ර්ව  දී බ්රිතහනය 

තධියහජායහදී ුගව  රංහ 

ඳහරනඹ ශ ළභයන් 

ආණ්ඩුහයයඹහ විිනන් 

වඳුන්හ වදන රද තධියණ 

රතිංයණවඹහි 

රතිපරඹක් ලවඹන් 

ඵන්ධනහහයඹ බිහි වී 

තිබුණි. ඒ තනු 1844 තං 
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 18 දයන නීති වහ තධියණ 

ආඥහඳනතට තනු බ්රිතහනය 

වඵොසටල් ක්රභඹට තනුරඳ 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 

වොඩනළගී තිබුණි.තද 

වභභ වේහ 1877 තං 16 

දයන ඵන්ධනහහය ඳනතට 

තනු 1905 ජලි 16 දින ිනට 

වොභහරිසයවඹකු 

ඹටවත් වනභභ ඳහරනඹ 

න වදඳහර්තවේන්තුක් 

ඵට ඳත්යන රදී. 

එවභන්භ භහජා 

විහලනඹත් භඟ වභභ 

වේහවේ තලයතහඹ 

තිව්රයවීවේ රතිපරඹක් වර 

1875 දී එංරන්ත බීන් 

ෆීල්ඩ් ඵන්ධනහහය 

ආෘතිඹට තනු 

වඵෝේඵය ඵන්ධනහහයඹ 

ඉදි වු ඵත්, ශ්රී රංහවේ 

ඵන්ධනහහය පිළිඵ 

ඉතිවහව  වන් වේ. 

ර්තභහනව  තධියණ වහ 

ඵන්ධනහහය රතිංසයණ 

තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ඳහරනඹ න ඵන්ධනහහය 

වදඳහර්තවේන්තු ආයේබ 

යන රද මුල් තදීන්ර 

ිනයරුන්ට ආයක්හ වහ 

ැකයණඹ ළඳී භ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ මලි 

තයමුණු වර වඳුනහවන 

තිබුණද භහජා 

ංකීර්ණත්ඹත් 

ඵන්ධනහහය ක්රිඹහලිව  

ක්රමි විහලනඹත් භඟ 

ආයක්හ, ැකයණඹ වහ 

පුනරුත්ථහඳනඹ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ මලි 

තයමුණු වර වඳුනහවන 

තිබුණි.  

 

දිිනන පුයහ ඳතින 

ඵන්ධනහහය ආඹතන 30  

ඳභණ ටුගතු ඳත්හවන 

ඹහභ වහ 7,872  

හර්ඹඹ භණ්ඩරඹක් 

තනුභත ය තිබුණි. ඉකුත් 

ය 05  

හරඳරිචිවේදව  දී යජාඹ 

විිනන් වභභ ආඹතන 

ඳත්හවන ඹහභ වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 30,119  

තඹළඹ රතිඳහදන වන් ය 

දී තිබුණි. වභභ රතිඳහදන 

ළඹ කිරීභ, එහි 

ශභනහයණඹ වහ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ තයමුණු 

ඉටුය ළනීභ පිළිඵ 

වභන්භ ර්තභහනව  

ඵන්ධනහහය පිළිඵ 

භහජාත වී ඇති 

තත්ත්ඹන් වඳුනහළනීභට 

වඳොත්ඳත් වහ හර්තහ 

ඳරීක්හ කිරීභ 

රලසණහලිඹක් භගින් 

වතොයතුරු ැකස කිරීභ ේමු 

හච්ඡහ ඳළළත්වීභ, 

වබෞති ඳරීක්හන් ිනදු 

යන රදී.  

 

ර්තභහන තලයතහඹන්ට 

තනු ර් 140 ක් ඳභණ 

ඳළයණි ඵන්ධනහහය 

ආඥහඳනත ංවලෝධනඹ 

වනොවීභ, ිනයභළදිරි වහ හට්ටු 

තුර ඳතින තධි තදඵදඹ, 

ිනයරුන්වේ තභිඹහනනහ 

විබහඹට ළනීභ රභහද වීභ, 

ඵන්ධනහහය තුර තවනේ 

ද්රය බහවිතඹ වහ 

ඵන්ධනහහය නිරධහරීන්වේ 

හර්ඹඹ භණ්ඩරර 

ඳතින ළටළුහරී 

තත්ත්ඹන් භත 

ිනයරුන්වේ ආයක්හ, 

ැකයණඹ වහ 

පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ 

නිිනඳරිදි ඳත්හවන ඹහභ 

තසීරු තත්ත්ඹ ඳතින 

ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. වභභ 

වවේතු භත ඵන්ධනහහය නිින 

ශභනහයණඹට රක් 

වනොභළති ඵත් ආයක්හ, 

ැකයණඹ, 

පුනරුත්ථහඳනඹ ඹන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ මලි 

තයමුණු ඵන්ධනහහය 

ක්රිඹහලිඹ තුලින් ඉටුය 

ළනීභට තවඳොවවොත් වී 

ඇති ඵත් නිභනඹ විඹ.  

 

වභභ තත්ත්ඹන් භවයහ 

ළනීභ වහ ඵන්ධනහහය 

ආඥහඳනත ර්තභහනඹට 

ළරවඳන ඳරිදි වහ වශශිඹ 

වහ ජාහතයන්තය රමිතීන්ට 

තනු ංවලෝධනඹ කිරීභ 

තුලින් ිනයරුන් වහ 

හධහයණ නහතළන් 

ඳවසුේ ළරසීභට 

ඩිනමින් ක්රිඹහභහර් ත 

ුගතු ඵද, එභගින් 

ිනයරුන් තන්ඩ වහ 

විධිභත් පුනරුත්ථහඳන 

ක්රිඹහලිඹට වඹොමු කිරීභ 

වහ දීර්ක හීයන ළරසුේ 

ස ය ක්රිඹහත්භ ර 

ුගතු ඵද වඳුනහන්නහ රදි. 
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වි
ග
ල
ේ
 වි
ග
ණ
න
 
හර්
ත්
හ 
 ගේක අර්ථහධක අයමුෙගරිට අයමුෙම කශභනහකයණගේ 2015 

වහ 2016 ර්ඹන්ිට කහර්ඹහධනඹ ිතළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 
  

ශ්රී රංහවේ 

වඳෞශලි වහ තර්ධ 

යහජාය වේව  

වේිනන්ට භහජා 

යක්ණ ක්රභඹක් 

පිහිටුවීවේ තයමුණින් 

1958 තං 15 දයන 

වේ තර්ථහධ 

තයමුදල් ඳනත ඹටවත් 

වේ තර්ථහධ 

තයමුදර ආයේබ ය 

ඇති තතය වභවවුගේ 

ටුගතු 1958 භළින 30 

දින ආයේබ යන රදි. 

එභ ඳනවත් 4 (1) 

න්තිඹ රහය 

ඳනත ක්රිඹහවේ වඹදවීභ 

ේරු 

වොභහරිසයඹහට ද 

එභ ඳනවත් 5 

න්තිඹ රහය 

තයමුදල්ර 

ශභනහයණඹ වහ 

බහයඹ දළරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ශ්රි 

රංහ භව ඵළංකු මුදල් 

භණ්ඩරඹට ද කීේ 

ඳයහ ඇත. 2017 

වදළේඵර් 31 න 

දිනට වේ 

තර්ථහධ තයමුදවරහි 

ක්රිඹහහරී හභහජිිනන් 

ණන මිලිඹන 2.63 ක් 

ව තතය එදිනට 

තයමුදවල් මුළු ශුශධ 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 

2,066,299 ක් විඹ. ඒ 

තනු ශ්රී රංහවේ තර්ධ 

යහජාය වහ වඳෞශලි 

තංලව  වේහ 

නිුගක්තඹන්වේ 

හභහජි මුදලින් 

ළඳුේරත් වභභ 

තයමුදරට ඳසුගිඹ ර් 

කිහිඳඹ තුරදී ෘජු වහ 

ක්ර ඵරඳෆේ ඇති වී 

ඇති ඵ තසථහ 

කිහිඳඹ දී 

හච්ඡහට ඵඳුන් විඹ. 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 

විිනන් 2015 වඳඵයහරි 

වහ 2016 භහර්තු 

භහඹන්හි දී ිනදුයන 

රද රලසනත ඵළඳුේය 

නිකුත් කිරීේ පිළිඵ 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

ඳළති වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය 

බහවේදී වහ උක්ත 

ඵළඳුේය නිකුතු 

පිළිඵ ළඩිදුය 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

ඳත්යන රද 

ජානහධිඳති වොමිභ 

වමුවේ ද වේ පිළිඵ 

පුළුල් වර රලසන 

යන රදී. ඒ තනු, 

එභ තසථහන්හිදී 

වඳුනහන්නහ රද 

රුණු ද ළරකිල්රට 

නිමින් වහ ෘජු 

ක්රභඹට බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේය නිකුත් කිරීභ 

තත්හිටුවීභට තීයණත් 

හරඳරිච්වේදඹට ළඩි 

තධහනඹ වඹොමු 

යමින් තයමුදවරහි 

තයමුදල් 

ශභනහයණව  

හර්ඹහධනඹ ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ වභභ 

හර්තහ ස යන 

රදි. වභභ හර්තහ 

ස කිරීවේ දී ඒ 

වහ තදහශ ව වල්න 

ඳරීක්හ කිරීභ, 

ේඵන්ධිත ඳහර්ල 

භඟ හච්ඡහ කිරීභ, 

රඵහත් දත්ත 

විලසවල්ණහත්භ 

විග්රව කිරීභ ආදී 

ක්රභවේදඹන් 

තනුභනඹ යන රදි.  

 

වේ තර්ථහධ 

තයමුදර විිනන් 

ආවඹෝජාන තනුභත ය 

ළනීවේ ක්රිඹහලිඹ 

තහර්කි ඳදනභක් භත 

ිනදු වනොකිරීභ, 

තයමුදවරහි ආවඹෝජාන 

වහ රභහණත් මුදල් 

තිබිඹදීත් වන්වශින 

වහ වබහගි වනොවීභ 

වහ එභ ඵළඳුේයභ 

නළතත් තඩු පරදහ 

තනුඳහතඹන් ඹටවත් 

ශවිතීින 

වවශවඳොවරන් 

මිරදී ළනීභ ව 

විධිභත් තධයනඹකින් 

වතොය ඳහඩු රඵන 

භහේර මුදල් 

ආවඹෝජානඹ කිරීභ ආදී 

ක්රිඹහන් තයමුදවරහි 

ගුණහත්භබහඹට 

ෘජු වහ ක්ර වර 
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 ඵරඳහ ඇති ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ. ඒ 

තනු, වොටස මිලිඹන 

42  ආවඹෝජානවඹන් 

රු.මිලිඹන 1,300  

වහනියණ තරහබඹක් 

ව රු.මිලිඹන 42.8  

තථය තරහබඹක් ිනදු වී 

ඇති තතය ඵළඳුේය 

රහථමි 

වශවඳොවරන් මිරදී 

වනොවන ශවිතීින 

වශඳවරන් මිරදී 

ළනීභ නිහ රහථමි 

වශවඳොවරන් මිරදී 

ළනීභට ඩහ 

රු.මිලිඹන 316  

තභතය පිරිළඹක් 

දළරීභට තයමුදරට ිනදුවී 

තිබුණි. තද ශවිතීින 

වශවඳොවල් 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය 

තවරවිය දින 

කිහිඳඹක් ඇතුශත එභ 

බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේයභ ශවිතිින 

වශවඳොවරන් මිරදී 

ළනීභ නිහ රු.මිලිඹන 

347  තරහබඹක් ිනදුවී 

තිබුණි. ඒ තනු, 

තයමුදර නිින ඳරිදි 

ශභනහයණඹ ය 

වනොභළති ඵ ඳළවළදිලි 

න තතය මුදල් 

ආවඹෝජානඹ කිරීවේදී 

ඩහත් පරදහින වහ 

හර්ඹක්භ වර 

ආවඹෝජාන භහර් 

වතෝයහ ළනීභට තලය 

තීයණත ුගතු ඵ 

ඳළවළදිලි වේ. තද 

වේ තර්ථහධ 

තයමුදල් ඳනත සුදුසු 

ඳරිදි ඹහත්හීයන 

කිරීභ, තයමුදවරහි 

නුවදනු 

විනිවිදබහඹකින් ුගතු 

ිනදුකිරීභට තලය 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ ව 

වේ තර්ථහධ 

තයමුදරට තදහශ 

ඵළඳුේය වොමින් 

බහ විිනන් රඵහදුන් 

නිර්වශල ඩිනමින් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

තුලින් තයමුදවල් මුරය 

වහ ඳරිඳහරන 

හර්ඹඹන් හර්ඹක්භ 

කිරීභ ශ වළකි ඵ 

නිරීක්ණඹ වවර්. 

 

යහජ් මුද්රණ ංසථහගේ කහර්ඹහධනඹ ිතළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 
 

1968 තං 24 දයන යහජාය මුද්රණ ංසථහ ඳනත 

ඹටවත් රුපිඹල් මිලිඹන 15  ආයේබ 

රහේධනඹක් ඹටවත් 1968 ර්ව දී යහජාය 

මුද්රණ ංසථහ ආයේබ ය තිබුණි. වභභ 

ඳනත ව ඳසුහරව දී ේභත යන රද 

1978 තං 24 දයන යහජාය මුද්රණ ංසථහ 

(ංවලෝධන) ඳනත, 1981 තං 51 දයන යහජාය 

මුද්රණ ංසථහ (ංවලෝධන) ඳනත ව 1998 

තං 7 දයන යහජාය මුද්රණ ංසථහ (ංවලෝධන) 

ඳනත ඹන ඳනත් ලින් ංසථහවේ තයමුණු 

වර යජාඹ, යහජාය ංසථහ, යසථහපිත 

භණ්ඩර, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වවෝ 

පුශලි ආඹතන ර මුද්රණ ටුගතු ඉටු 

කිරීභ, ලිපි ද්රය වහ වඳොත් නිසඳහදනඹ, 

ආනඹනඹ, තඳනඹනඹ, විකිණිභ, මිරදී ළනිභ 

ඹන ටුගතු දක්හ තිබුණි. 

බහඳතියවඹකුවන් භන්විත තධයක් 

භණ්ඩරඹක් භගින් ඳහරනඹ න ංසථහවහි 

ර්තභහනඹ න විට 715  හර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹක් වේඹ යනු රඵින.2013 

ර්ව  දී රු.මිලිඹන 41.8  ශුශධ රහබඹක් 

ඉඳී භට භත් ව ංසථහ ක්රභවඹන් 2017 

ර්ඹ න විට තරහබ රඵන තත්ත්ඹට ඳත් 

වී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. තද ංසථහවේ 

ද්රශිරතහඹ ව ආවඹෝජිත රහේධනඹට 

රතිරහබ තනුඳහතඹද පිරිහී තිබීභ තුශ 

ආඹතනව  ඳළළත්භ ළටළු වත 

තත්ත්ඹට ඳත් වී ඇති ඵද නිරීක්ණඹ 

විඹ. වභළනි තත්ත්ඹක් තුර යහජාය තංලව  

රමු නිසඳහදන ආඹතනඹක් න වභභ 

ආඹතනඹ ආහර්ඹක්භ වීභට වවේතු ඳරීක්හ 

කිරිභටත් නළතත් රහබ රඵන ආඹතනඹක් 

ඵට ඳත්කිරිභට ත වළකි පිඹය ඳරීක්හ 

කිරීභත් වභභ විණනව  තයමුණ විඹ. තද 

ආඹතනඹ 2013 ර්ව  ිනට 2017 ර්ඹ 
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 න විට ක්රභවඹන් තරහබ රඵන තත්ත්ඹට 

ඳත්වීභට වවේතන් ද ඳරීක්හ යන රදී. 

ඒ තනු 2016 වහ 2017 ර්ඹන්හි තරහබ 

රළබීභට රධහනතභ වවේතු වර ඉවශ වේ 

පිරිළඹ වහ වටිහලින ණඹ වහ මරය 

පිරිළඹ ඉවශඹහභ වඳුනහත වළකි විඹ. ඒ 

තනු 715  හර්ඹඹ භණ්ඩරඹක් වහ 

තඹළඹ වඹෝජානහ තනු ර්තභහනඹ න විට 

හර්ි  ළටුප්ත  ළඩිවීේ රඵහ දීභ වේ 

පිරිළඹ ළඩි වීභට වවේතු වී තිබුණි. තද 

මුද්රණ ංසථහ ර් 20 ට ඩහ ඳළයණි 

ඹන්ත්ර බහවිතහ කිරීභ වවේතුවන් නිසඳහදන 

හර්ඹක්භතහඹ රභහණත් වනොවීභ නිහ 

රළවඵන ඇණවුේ බහයළනීභට වනොවළකි 

තත්ත්ඹට ඳත් වී ඇත. තද ංසථහ 

වරොතැකින භණ්ඩරවඹන් ව තධයහඳන 

රහලන වදඳහර්තවේන්තුවන් රළවඵන මුද්රණ 

ඇණවුේ භත ඳභණක් යහ ඳළළතීභ තදහනේ 

තත්ත්ඹක් වර නිරීක්ණඹ විඹ. එහිදී 

තධයහඳන රහලණ වදඳහර්තවේන්තු 

වටන්ඩර් ඳරිඳහටිවඹන් ඵළවළය වඳොත් මුද්රණඹ 

වහ රඵහ දුන් වනඹ තරංගු කිරීභ තුර 

ංසථහ මුහුණ දුන් තත්ත්වඹන් වභඹ 

භනහ පිළිඹිබු විඹ. ඒ තනු ආඹතනඹ විිනන් 

න ඹන්ත්ර බහවිතහ ය නිසඳහදන 

විවිධහංගියණඹට වඹොමු වනොවුනවවොත් 

තනහතව දී ආඹතනඹට දළඩි 

දුසයතහඹට මුහුණ දීභට ිනදුවීභ 

ළරළක්විඹ වනොවළකි ඵ ඳළවළදිලි රුණකි. 

තද ආඹතනඹ ඳත්නහ ද්රශිරතහ ළටළු 

වහ ඩිනමින් විඳුේ රඵහ නිමින් 

නළතත් රහබ රඵන නිසඳහදන ආඹතනඹක් 

ඵට ඳත්කිරීභ තතයහලය ඵ නිරීක්ණඹ 

විඹ. 

 

ඹහන් ඔඹ ළලි කළීම් හඳිතිඹ ම්ඵන්ධ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 

 
රිටිර ඳුළටිවඹන් ආයේබ වී කී.මී. 145 ක් 

ඳභණ රහ වොස පුල්මුවඩ් රවශලවඹන් 

මුහුදට එක්න ඹහන්ඔඹ ්රිකුණහභරඹ 

දිස්රික්ව  ඳඹුරුසළ රවශලවඹන් වයස 

ය ඹහන්ඔඹ යහඳෘතිඹ ආයේබ ය තිබුණි. 

වභභ යහඳෘතිඹ රු.මිලිඹන 36,855  

විඹදභක් දයහ 2018 භළින 31 න දින නවිට 

තන් කිරීභ වහ ළරසුේ ය තිබුණු තතය 

වභභ යහඳෘතිව  ඉදිකිරීේ ටුගතු ඳළරී තිබ 

CAMCE භහභ යහඳෘතිඹට තලය තමුද්රය 

ඳඹහ ළනීභ වහ ළණීේ කිරීවේදී 

ජාරහලඹට ඹටන රවශලඹ තුශ වඳොවශො 

තබයන්තයව  විලහර ළලි නිධිඹක් තළන්ඳත් වී 

ඇති ඵ වඳුනහවන තිබුණි. වභභ ළලි 

නිධිව  තනිලසචිත ඇසතවේන්තු කිුගේ 

675,000 ක් ඳභණ න ඵත් එහි ටිනහභ 

දශ ලවඹන් රු.මිලිඹන 2,700 ක් ඵත් ඹහන් 

ඔඹ යහඳෘති හර්ඹහරඹ දන්හ තිබුණි. ඒ 

තනු වභභ ළලි නිධිව  ළණීේ දවහ 

CAMCE භහභට ව පුශරඹන් 183 

වදවනකු වහ භ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 

හර්ඹහංලඹ විිනන් ඵරඳත්ර නිකුත් ය තිබුණි. 

එවර ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීවේදි වභන්භ 

ළණීේ කිරීවේදි ඇති වී තිවඵන 

තවිධිභත්බහඹ නිහ උශත වී ඇති භහජාී ඹ, 

තහක්ණි වහ ඳහරිරි ළටළු පිළිඵ 

ඳරීක්හ කිරීභ වහත් ඒ වහ රඵහදිඹ වළකි 

විඳුේ වඹෝජානහ කිරීභත් වභභ හර්තහවේ 

තයමුණු විඹ. 

හර්තහ පිළිවඹර කිරීවේදී, ළලි නිධිඹ ඉත් 

කිරීවේදී  තනුභනඹ ය ඇති ක්රිඹහභහර්, 

යහඳෘතිඹ ේඵන්ධවඹන් රඵහදී ඇති මිටු 

නිර්වශල ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඹහන් ඔඹ 

යෘඳෘතිඹ වහ තමුද්රය ළඳී වේදී හසතු 

තඹකිරීභ ආදී ක්වේත්ර ඳරීක්හ යන රද තතය, 

ඒ වහ තලය ලිපි වල්න ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

තදහර ඳහර්ලඹන් භඟ හච්ඡහ කිරීේ 

ිනදුයන රදි.  වභහිදී ේඳත් වහ හරඹ  

රභහණත් වනොවීභ වවේතුවන්   ළණීේ 

ඵරඳත්ර ේඵන්ධවඹන් නිඹළදි ඳරීක්හන් 

ිනදුයන රද තතය, තහක්ණි දළනුභ 

රභහණත් වනොවීභ වවේතුවන් ජාරහල භමිව  

වොඩ න රද ළලි වතොර රභහණඹන් 
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 නිින ඳරිදි ණනඹ කිරීභටද CAMCE 

ආඹතනඹ ළණීේ යන රද ල්, ළලි, ඳස 

වහ වඵොයළු රභහණඹන්වේ තය රභහණඹන් 

තවවුරු යළනීභට ද වනොවළකි විඹ. 

භ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලඹ, 

හරිභහර් වදඳහර්තවේන්තු වහ න 

ංයක්ණ වදඳහර්තවේන්තු ඹන ආඹතන 

ළලි නිධිඹ ඉත් කිරීභ ේඵන්ධවඹන් 

කිුගතු ආඹතන න තතය, වභභ ආඹතන 

නිින ඳරිදි ක්රිඹහත්භ වනොවීභ වවේතුවන් 

උක්ත ළලි නිධිඹ ඉත් කිරීවේ ටුගතු 

තවිධිභත් වී තිබුණි. තද, ළලි ළණීේ කිරීභ 

වහ ඵරඳත්ර රඵහදිභ තයඟහරි වහ විෘත 

මිර ළවීභකින් වතොය ිනදු කිරීභත්, ළලි 

නිධිඹ ඉත් කිරීවේදි ඳරියඹට ිනදුන 

ඵරඳෆභ ඳරිය තධිහරිඹ භඟින් නළත 

තක්වේරු ය වනොභළතිවීභ, ඳරියඹ 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීවේ කීභ ඳළවළය වර 

ඵරඳත්රරහභීන් තධීක්ණඹ ය ඳරිය 

පුනරුත්ථහඳනඹ යවීභට භ විදයහ මික්ණ 

වහ ඳතල් හර්ඹහංලඹ පිඹය වන 

වනොතිබීභත්, නිර වනොන ඳහර්ලඹන් විිනන් 

යනු රඵන තඹථහ මුදල් රඵහළනීභ නතය 

කිරීභට තලය පිඹය වන වනොතිබීභ ඇතුළු 

ළටළු යහශිඹක් වවේතුවන් ළණීේ ටුගතුර 

විනිවිදබහඹක් වහ විධිභත්බහඹක් වනොභළති 

ඵ වඳුනහන්නහ රදි. වභභ තත්ත්ඹ භත 

ළණීේ ටුගතු ඳරීක්හ වහ 

තිවදවනකුවන් භන්විත මිටුක් ඳත්ය 

ළටළු නියහයණඹ වහ නිර්වශල දක්හ 

තිබුණී. නමුත් එභ මිටු භඟින් රඵහදුන් 

නිර්වශල ද නිිනවර ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණු ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. ඒ තනු, 

වභභඟින් ිනදුවී ඇති ඳහරිරි වහනිඹ වභන්භ 

ජාරහලව  ඉදිරි ඳළළත්භ වවයහි තහිතය 

වර ඵරඳෆභ වවේතුවන් ළලි ළණීභ නතය 

කිරීභ සුදුසු න තතය, දළනට ජාරහල භමිව  

ළණීේ යන රද සථහනඹන් හ දළමීභ, 

වොඩහ ඇති ඳස ඳු භතරහ ය භමිඹ 

නළතත් ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත්ශ ුගතු වේ. 

තද, ළණීේ ඵරඳත්ර නිකුත් ශ ඳසු ඒ 

පිළිඵ ඳසු විඳයේ ටුගතු ිනදුකිරීභ වහ ඳනත 

ඵරහත්භ කිරීභ වහ සුදුසු ළඩපිළිවරක් 

වඳුන්හ දී ක්රිඹහත්භ කිරීභට හර්ඹහංලඹ 

ටුගතු ශ ුගතු වේ. 

ඒ තනු රු.බිලිඹන 2.7 ක් ටිනහ ළලි නිධිඹ 

ඉත් කිරීවේදි නිින ඳරිදි ශභනහයණඹ 

වනොකිරීභ වවේතුවන් වහ තවිධිභත්බහඹ නිහ 

එඹ ඳරියඹට තහිතය වර ඵරඳහ 

තිබීභත්,ඒ තුලින් යජාඹට හිමි විඹ ුගතු තිබ 

ආදහඹභ ද තහිමි වී ඇති ඵ නිභනඹ යමි. 

 

භධභ අධිගේගී භහර්ග හඳිතිගේ ලකත්හ අධනඹ ව එභ 
හඳිතිඹ ෙවහ න ප්රම්ඳහෙන  කටයුතු ිතළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 
 
එට උස තධයහඳන වහ භවහභහර් 

තභහතයහංලඹ වුද ර්තභහනව  භවහභහර් ව 

භහර් ංර්ධන තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ න භහර් ංර්ධන තධිහරිඹ 

විිනන්  ස යන රද 2007 – 2017 

භවහභහර් භවහ ළරළසභට තනු උතුරු 

තධිවේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීභ වදුනහවන තිබුණි. 

ත දුයටත් රුණු ඳරීක්හ රීවේ දී, 1990 

ර්ව  ිනටභ භධයභ ඳශහතට තධිවේගී 

භහර්ඹක් ඉදිකිරීභ දවහ ළරසුේ ක්රිඹහත්භ 

ය තිබු ඵ තවවුරු වී ඇති තතය එහි දී වභභ 

ඉදිකිරීේ රට තදහර ජාහති රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ වනොවීභ නිහ යටට ිනදු ඇති 

තරහබ වභඳභනළින තක්වේරු ර 

වනොවළකින තතය නිරීක්ණඹ වු ඇතළේ 

රුණු වභභ හර්තහට ඇතුරත් ය ඇත. 

වවේ වුද වභභ හර්තහ 2017 ළප්ත තළේඵර් 

භ 19 දින ඳළඹ 1430 ට ඳළති වඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහ හච්ඡහවේදී භධයභ 

තධිවේගී භහර් යහඳෘතිව  රතිඹ පිළිඵ 
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 ව ඒ පිළිඵ ර්තභහනව  උශත ඇති 

රලසන පිළිඵ යන රද හච්ඡහවේදී ිනදුවු 

රලසන කිරීේලින් තනතුරු ඊට උස 

තධයහඳන වහ භවහභහර් තභහතයහංලඹ, භහර් 

ංර්ධන තධිහරිඹ ව යහඳෘති තධයක් 

විිනන් ඉදිරිඳත් යන රද වතොයතුරු තනු 

විවලේ විණන හර්තහක් පිළිවඹර යන 

වර විණහධිඳති වත දුන් උඳවශලඹ 

වහව එඟතහඹ ඳරිදි ඉදිරිඳත් යනු 

රළවේ. 

 

 2014 වදළේඵර් 31 දින න විට සවභක් 

ආඹතනඹට (SMEC) රු.මිලිඹන 1,759 ක් 

ද එභ ආඹතනව  හර්තහ පිළිත වළකි 

තත්ඹ වනොඳතින නිහ වේ 

ේඵන්ධ විවිධ තධයඹන වහ ඵහහිය 

ආඹතන රට රු.මිලිඹන 65 ක්ද වහ 

තිබුණද තහන ලයතහ තධයන 

හර්තහක් ස ය වනොතිබුණි. 

 විණිත දිනඹ න විටත් තධිවේගී 

භහර්ඳථඹ  ඳළවළදිලි වදුනහවන 

ඇසතවේන්තු ංවලෝධනඹ ය වනොභළති 

තත්ඹක් ඹටවත් රංසු වල්ණ පිළිවඹර 

කිරීභ ව රංසු ඇී  වේ නියදයතහඹ 

විණනඹට රලසනහරී වේ. යහඳෘතිඹ 

දවහ න ඉංජිවන්රු ඇසතවේන්තුරට 

රළබුණු තනුභළතිඹ, එඹ තනභත ර 

දිනඹ, ව එභ ඇසතවේන්තු පිළිවඹර 

ර නිරධහරීන්වේ නිර මුද්රහ වනොවීඹ. 

 භධයභ තධිවේගී භහර් තං 01, 02 ව 03 

න වොටස රට තදහර උඳවශල 

භහභක් ව වොන්ත්රහත් භහභක් 

වතෝයහළනීවේ ඳටිඳහටිඹ 2006 යහජාය 

රේඳහදන භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  1.1 

න්තිඹට ඳටවළනි ක්රිඹහත්භවී තිබුණි.  

 තයඟහරී මිර ක්රභඹ තනුභනඹ 

වනොකිරීභ වවේතුවන් 2006 යහජාය 

රේඳහදන භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  තං 

1.2.1 න්තිඹට ඳටවළනි තිබුණි. 

 වොන්ත්රහත්රු වතෝයහළනීවේදී 

තනුභනඹ ය ඇති ඳටිඳහටිඹට තනු එඹ 

යහජාය රේඳහදන භහර්වෝඳවශල 

ංග්රවව  තං 1.4.2 ව 1.4.3 හි 

දළක්වන රේඳහදන හයධර්භරට 

ඳටවළනි වී තිබුණි. 

 ජාඳන් තහනහඳති විිනන් නේ යන රද 

ආඹතනලින් රංසු ළවීභ වහ 

තහක්ණි ඇී ේ මිටු නිර්වශලඹ 

වනොතිබුණි. 

 ජාඳහන තහනහඳති හර්ඹහරඹ විිනන් වභභ 

තවිධිභත් රේඳහදන ක්රිඹහලිඹට 

තභළත්ත ඳරය තිබිඹදීත් තභහතයහංල 

වල්ේ විිනන් රංසුරුන් නේ යන 

වර ජාඳන් තහනහඳති වත ලිපි ඉදිරිඳත් 

කිරීවේ වළකිඹහ රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශලඹන්ට තනුකර වී 

වනොතිබුණි. 

 මුදල් තභහතයයඹහද විවයෝධඹ ඳශ ය 

තිබිඹදීත් තනුභනඹ ය තිබු තයඟහරී 

රංසු ක්රිඹහලිඹ නතහ ඊට ඳරිඵහහිය 

තභහතයතුභහවේ ළබිනට් ංවශලව  

වන් ඳරිදි Fujita භහභ විිනන් 

ඉදිරිඳත් ය තිබ රංසු පිළිඵ එභ 

ආඹතනඹ (Fujita) භඟ හච්ඡහ කිරීභට 

උත්ව කිරීභ රේඳහදන භහර්වෝඳවශල 

ංග්රවඹට ඳටවළනිවේ.  

 ධහරිතහඹ වනොභළති වවිනන් Fujita 

භහවේ රංසු රතික්වේඳවී තිබිඹදීත් 

එකී රංසු නළත තහක් ඇී භට 

රක්යන වර ජාඳහන විවලේ 

උඳවශලවේ ඉල්ීයභ පිළිවන 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශලරට ඳටවළනි වේ. 

 Fujita භහවේ රංසු රතික්වේඳ කිරීභ 

නිළයදි ඵට නළතත් රේඳහදන මිටු 

නිර්වශල ය තිබිඹදීත් ඊට ඳටවළනි එකී 

භහභට, රේඳහදනඹ රදහනඹ වහ 

හිමිභක් ඇති Taisei භහභ භඟ 

ඵශධවීභට තනුභළතිඹ රඵහළනීභ ව ඊට 

ඵරඳෆේ කිරීභ රේඳහදන මරධර්භරට 

ඳටවළනිවේ.  

 

ඉවත රුණු වවේතුවන් යහජාය මුදල් ව 

තවනකුත් 
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 ේඳත් තඳවත්ඹහභ ිනදු න තතය ළඹ න 

මුදර ව ඊට රළවඵන තඹ තතය විලහර 

වනක් ඳතින ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.එවේභ 

යහඳෘතිඹ දවහ වඹොදහ නු රඵන යහජාය ණඹ 

හර්ඹක්භ, ආර්ථිබහවඹන් ුගතු වහ  

පරදහී  වර බහවිතහ ශ ුගතු තතය, එවේ 

බහවිතහ යන ඵ වති කිරීභ වහ සුදුසු 

තබයන්තය ඳහරන ක්රභ ළශසුේ කිරීභ, 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඹහත්හීයන 

ඳත්හවන ඹහභ ශභනහයණව  

කීභක් වේ. තද, විවශල ආධහය ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ න වභළනි භවහඳරිභහන යහඳෘති 

ළරසුේ කිරීවේදී ව ක්රිඹහත්භ කිරීවේදි ඊට 

ේඵන්ධිත නිරධහරීන් නිින ෘත්තීඹ 

ඳරීක්හවන් ටුගතු ර ුගතු න තතය ඹව 

ඳහරන ආෘතිඹ තුර මීට ේඵන්ධ ආඹතන 

ක්රිඹහ කිරීභද තතය තලය වේ. 

වී අගරවි භණ්ඩරගේ කහර්ඹහධනඹ ිතළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 
 

1971 තං 14 දයන වී 

තවරවි භණ්ඩර ඳනත 

ඹටවත් 1972 ර්ව දී වී 

තවරවි භණ්ඩරඹ 

ංසථහඳනඹ ය තිබුණි. වී 

ව වල් මිරදී ළනීභ, 

තවරවි කිරීභ,ළඳී භ, 

වඵදහවළරීවේ යහඳහයඹක් 

වර ඳත්හ ළනීභ රධහන 

තයමුණු වර රමින් වහ 

තත් තයමුණු කිහිඳඹක් 

ශඟහ ය ළනීභ වහ 

ආඹතනඹ පිහිටුහ තිබුණි. 

එභ තයමුණු ඉටුය ළනීභ 

වහ වභභ ආඹතනඹ 

පිහිටුහ තිබුණද 2008 

ර්ව  ිනට 2016 ර්ඹ 

දක්හ හරඳරිච්වේදඹ තුරදී 

ආඹතනඹ තරහබ රඵන 

තත්ත්ඹට ඳත් වී තිබුණු 

තතය 2016 ර්ඹ න විට 

එඹ රු.මිලිඹන 5,894  

වභවවුගේ තරහබඹක් හර්තහ 

ය තිබුණි. වභවර 

තහර්ඹක්භ තත්ත්ඹට 

ආඹතනඹ ඳත් වීභට වවේතු 

ඳරීක්හ කිරීභ වහත් 

නළත හර්ඹක්භ 

තත්ත්ඹට ආඹතනඹ ඳත් 

කිරීභ වහ ත වළකි 

ක්රිඹහභහර් ඳරීක්හ කිරිභ 

වහත් වභභ විණනඹ ිනදු 

යන රදී. වභහිදි   2008 – 

2018 හරඳරිච්වේදඹට 

තදහර රුණු ඳරීක්හ 

යන රද තතය එභ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුර ආඹතනව  

වභවවුගේ 

හර්ඹක්භතහඹ ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ වී මිරදී ළනීභ, 

තවරවි කිරීභ, ආනඹන 

තඳනඹන ක්රිඹහලිඹ වහ 

ඵඩහ ඳවසුේ පිලිඵ 

ඳරීක්හ යන රදී. ඒ තනු 

2008 ර්ව  ිනට රහ 

ඵළීයවේදී 2011 ර්ඹ 

වළරුනු විට ෆභ 

ර්ඹදීභ වභවවුගේ 

තරහබ රළබීභට තභතය 

ආඹතනඹ දශ තරහබඹක්ද 

හර්තහ ය තිබුණි. යජාඹ 

විිනන් වවෝ භණ්ඩරව  

ඉවර රභනහහරිත්ඹ 

න්නහ රද තහර්කි 

වනොන විකුණුේ මිර භත 

වභළනි තත්ත්ඹක් 

භණ්ඩරඹට ඇති වී තිබුණි. 

තද ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ 

තදවස දළක්වීභට තනු 

හණිජා ටුගතු ඳත්හත 

වළකි ඵට තීයණඹ කිරීභ 

වහ භණ්ඩරඹ පිහිටුවීභට 

වඳය පුළුල් තධයනඹක් ිනදු 

වනොකිරීභ, රලසථ ඵඩහ 

ඳහරනඹක් ිනදු වනොකිරීභ, 

ඳරිවබෝජානඹට ත වළකි වී 

වතො ත්ත් ආවහය වර 

නිකුත් කිරීභ, පිරිළඹට ඩහ 

තඩු තඹන්ට වී වතො විවිධ 

ආඹතනඹන්ට නිකුත් කිරීභ, 

ඹහත්හීයන යන රද මිර 

රතිඳත්තිඹක් වනොභළතිවීභ 

ආදී වවේතන් නිහ එභ 

තහර්ඹක්භතහඹ 

තදුයටත් ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. නිින ඳරිදි මිර 

ණන් ළහ වී තවරවි 

කිරීභ, භණ්ඩරඹට තඹවිඹ 

ුගතු මුදල් ඩිනමින් තඹය 

ළනීභ වහ ණඹ මුදල් වහ 

ඵළයේ නිදවස කිරිභ, නිින 

ඵඩහ ඳහරනඹක් ඇති 

කිරීභ, ඵහහිය ආඹතනඹන්ට 

වල් නිකුත් කිරීවේදී 

තහර්කි මිරට නිකුත් 

කිරිභ ආදි පිඹය ඩිනමින් 

ත ුගතු ඇති ඵ වඳුනහ 

න්නහ රදී. වවේවුද වී 

තවරවි භණ්ඩරඹ ඩිනමින් 

රතිුවත ය 
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 හර්ඹක්භ ආඹතනඹක් 

ඵට ඳත් කිරීභ තුලින් 

වඳෞශලි තංලඹ භඟ  

තයඟයමින් වඳෞශලි 

තංලව  ඳතින ඒහධිහරී 

වශඳර භඟ වයහ 

ළනීභට ටුගතු ශ ුගතු 

ඵට නිභනඹ යමි. 

 
 
නුයඑළිඹ දිසත්රික් ල ගමකම් කහර්ඹහරඹ ඉටුකශ ංර්ධන හඳිති 
ර කහර්ඹඹ හධනඹ ිතළිඵ    විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 

ර් කිවරෝ මීටර් 1,741  විලහරත්ඹකින් 

ුගත් නුයඑළිඹ දිස්රික්ඹ රහවශීයඹ වල්ේ 

වොට්ධහල 5 කින් වහ ග්රහභ නිරධහරී ේ 496 

කින් භන්විත වේ. දිස්රික්වඹහි ජානතහ 

යහජාය රතිඳත්තිරට තනුකර භනහ 

ළරළසභකින් ුගතු ජාහති ංර්ධනඹට 

දහඹ ය ළනීභට වළකි න ඳරිදි තියහය 

ංර්ධනඹක් උවදහ, ේඳත් වහ ආඹතන 

පරදහින වර වභවවඹ න්නහ ව 

ේඵන්ධීයණඹක් භගින් ජානතහ තලයතහ 

හර්ඹක්භ, හධහයණ, ුගක්තිරු වහ 

මිත්රීයීය ඉටු කිරීභ දිස්රික් වල්ේ 

හර්ඹහරව  රධහන හර්ඹඹන් තතය රමු වේ. 

උක්ත තයමුණු ඉටුය ළනීභ උවදහ යජාඹ 

විිනන් හර්ි  මුදල් රතිඳහදන වන්යනු 

රඵන තතය, 2013 ර්ව  ිනට 2016 ර්ඹ 

දක්හ රු.4,768,574,578  මුදල් රතිඳහදන 

වන්ය තිබුණි. ඉන් රු.3,613,421,660 ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය යහඳෘති 7,537 ක් ක්රිඹහට 

නළංවීභ ආයේබ ය තිබුණු තතය ඉන් යහඳෘති 

5,812  ටුගතු නිභය ඇත. රහවශීයඹ 

වල්ේ හර්ඹහර වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

භඟින් වභභ යහඳෘති ඉටුයහ  හර්ි  

යහඳෘති 1,000 ට ළඩි රභහණඹක් ක්රිඹහට 

නළංවුද, තහක්ණි දළනුභ හිත නිරධහරීන් 

දිස්රික්ඹ තුශ රභහණත් වනොන තතය එභ 

නිශධහරීන් ඵහ ළනීභට ටුගතු වනොකිරීභ, 

රවශලව   හරගුණ තත්ත්ඹ පිළිඵ පර් 

තධයඹනඹකින් වතොය වොන්ත්රහත් ආයේබ 

කිරීභ වවේතුවන් යහඳෘති රභහදවීේ, 

වොන්ත්රහත් රදහනඹ කිරීවේදී විෘත මිර 

ළවීභකින් වහ මිතිර මරය ලක්තිඹ 

පිළිඵ ඇී භට රක් කිරීභකින් වතොය රජාහ 

ඳහද මිති භගින් ඉටු  යහ ළනීභ භගින් 

යහඳෘති තහර්ථවීභ ළනි ළටළු ඳළනනළගී 

ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

තද යහඳෘති වඳුනහළනීභ, පිරිළඹ 

ඇසතවේන්තු ස කිරීභ, තවිච්වේද යහඳෘති 

නිභ ය ළනීභ, විධිභත් රේඳහදන 

ක්රභවේදඹන් තනුභනඹ කිරීභ, රතිඳහදන 

වඵදහදීවේ නිර්නහඹඹන් ස කිරීභ ආදිඹ 

නිළයදි ිනදුවනොකිරීභ වවේතුවන් දිස්රික්ඹ 

තුර ක්රිඹහත්භ යන රද යහඳෘති ලින් 

තවප්ත ක්හ යනු රළබ තයමුණු යහ ශඟහවීභට 

වනොවළකිවී ඇති ඵද නිරීක්ණඹ වේ. 

උක්ත ළටළු වවේතුවන් නිින රමිතිඹකින් 

වතොය යහඳෘති වහ නිභ වනොයන රද යහඳෘති 

බිහිවීභත් යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීවේදී යහජාය 

මුදල් තබහවිතහ කිරීභත් භගින් ආර්ථි 

වභන්භ භහජීඹ ළටළු යහශිඹක් භතුවී ඇත. 

2013 ර්ව  ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ හර්ි  තඹළවඹන් 

රතිඳහදන යනු රළබ මරධන රතිඳහදනරට 

තභතය විවිධ තභහතයහංල වහ  වදඳහර්තවේන්තු 

වභන්භ තභහතය වහ භන්ත්රී රතිඳහදන භඟින්  

රහවශීයඹ ංර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ රඵහදුන් මරධන රතිඳහදන ලින් 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීවේ කීභ දිස්රික් 

වල්ේ හර්ඹහරඹ වහ රහවශීයඹ වල්ේ 

හර්ඹහර නිරධහරීන්වේ රධහන කීභක් ව 

තතය, එභ ක්රභවේදව   නීතිභඹ ඹහන්ත්රණඹ වහ 

එහි ක්රිඹහහරිත්ඹ ඇී භ වභභ විණනව  

තයමුණ විඹ. 

ඒ තනු වඳුනහත් තඩුඳහඩු භවයහ ළනීභ 

වහ රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ විධිභත් කිරීභ, 

ඳතින නිරධහරි පුයප්ත ඳහඩු ේපර්ණ කිරීභ, 
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 තබහවිතහ න යහජාය මුදල් ේඵන්ධවඹන් 

විධිභත් ක්රිඹහභහර් ළනීභ, නිින ඳරිදි 

වොන්ත්රහත් ඉටු වනොයන 

වොන්ත්රහත්රුන් තහදු වල්න ත කිරීභ 

ළනි පිඹය ළනීභ තතයලය රුණකි. 

එවර ඩිනමින් ක්රිඹහභහර් වනොතවවොත් 

තවප්ත ක්ි ත රහවශශිඹ ංර්ධනඹ ශඟහය 

ළනීභට වනොවළකි වේ. 

 

භිේධිරහභිඹහ විඵර ගළන්වීභ ෙවහ භිේධි වනහධහය ළඩිතළිගගම 
ෙහඹකත්ඹ 
 

ශ්රී රංහ නිදව රඵහළනීවභන් ඳසු ත වු 

දල ණනහක් තිසවේභ භවජානතහ වත 

වනහධහය රඵහදීවේ විවිධ ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ වු තතය ඊට න මුහුණුයක් රඵහ 

වදමින් 1995 ර්ව දී භෘශධි වනහධහය 

ළඩටවන ආයේබ යන රදී. 

“දිළිදුඵ තුයන් යමින් ජීවනෝඳහඹ, ආර්ථි 

ටුගතු තුළින් විඵර ළන්වු රජාහ” ඹන 

දළක්භ භල්ඳර ළන්වීවේ තයමුණින් 2014 

ර්ඹට වඳය භෘශධි වොභහරිස ජානයහල් 

වදඳහර්තවේන්තු වහ ශ්රී රංහ  භෘශධි 

තධිහරිඹ භඟින් භෘශධි ංර්ධන 

ළඩටවන් වභවවඹනු රළබු තතය, 2014 

ර්ව දී භෘශධි තධිහරිඹ, ශ්රී රංහ භෘශධි 

වොභහරිස ජානයහල් වදඳහර්තවේන්තු, ශ්රි 

රංහ උඩයට ංර්ධනඹ තධිහරිඹ, ශ්රී රංහ 

දක්ි ණ ංර්ධන තධිහරිඹ වහ උඩයට ළමි 

පුනරුත්තහඳන වදඳහර්තවේන්තු ඹන 

ආඹතන  ඒහඵශධ යමින්  දිළිදුඵ තුයන් 

කිරීභ ව භහජා හධහයණත්ඹ වති යනු 

රඵන භහජාඹක් බිහි කිරීභ දවහ 2013 තං 

01 දයන දිවි නළගුභ ඳනත ඹටවත් පිහිටු වු 

දිවිනළගුභ ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 2017 

තං 02 දයන දිවිනළගුභ (ංවලෝධන) ඳනත 

ඹටවත් භෘශධි ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 

ඵට ඳරිර්තනඹ වී වභභ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ යනු රඵින. 2017 වදළේඵර් 31 

දිනට වදඳහර්තවේන්තුවේ තනුභත හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 27,191 ක් ද තතය හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

25,750 ක් ද විඹ.  

දිස්රික් වල්ේ හර්ඹහර 25 තුශ රහවශීයඹ 

වල්ේ වොට්ධහල 332  ග්රහභ නිරධහරි ේ 

14,022 ක් ආයණඹ න ඳරිදි  පිහිටව 

භෘශධි රජාහමර ඵළංකු 1074 ක් වහ රජාහමර 

ඵළංකු මිති 332 ක් භඟින් ක්රිඹහත්භ යන 

ළඩටවන් තුළින් ආර්ථි ංර්ධන 

ක්රිඹහලිඹ රර්ධනඹ යමින් දිළිදුභ තුයන් 

ය, භහජා හධහයණත්ඹ ඉටු කිරීවේ 

තයමුණින් රජාහට මලිත්ඹ රඵහ දී තිබු 

තතය 2017 වදළේඵර් 31 දිනට රතිරහබ රළබු 

ඳවුල් ංයහ 1,388,242 ක් විඹ.  වභභ 

ළඩටවන ක්රිඹහට නළංවීභ වහ  තනි 

පුශර, ඳවුර, ණ්ඩහඹේ වහ රජාහ 

ඇතුශත්න ආහයඹට ශහඳ, දිස්රික් වහ 

ජාහති භට්ටවේ ේඵන්ධීයණ ජාහරඹක් ඇති 

කිරීභ උවදහ භෘශධි රජාහමර ංවිධහන, 

භෘශධි රහවශීයඹ ංවිධහන, භෘශධි දිස්රික් 

මිටු වහ භෘශධි ජාහති  ේවේරනඹ 

පිහිටුහ භෘශධිරහභිඹහ විඵර ළන්වීවේ 

ළඩටවන් පුළුල් ය තිබුණි.  

යවට් භසථ ංර්ධනඹ තයමුණු වොටවන 

ංර්ධන දිලහනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ භෘශධි 

ංර්ධන ළඩටවන භඟින් ඵරහවඳොවයොත්තු 

වු තතය තඩු ආදහඹේරහභි ඳවුල් තණ්ඩ 

දරිද්රතහවඹන් වඳළීභ ළරළක්වීභ වහ ඔවුන් 

වනුවන් යජාඹට විඹදභක් දළරීභට ිනදු 

වනොවීභ පිණි ඔවුන්වේ ආදහඹේ ඉඳළී වේ 

වළකිඹහ ළඩි දිුගණු ය යවට් භසථ ආර්ථි 

ක්රිඹහලිඹට ඔවුන් වඳොශමහ ළනීභ වභභඟින් 

තවප්ත ක්හ යන රදී.  

තධයහඳනඹ, වෞය තත්ත්ඹ, ආර්ථි 

භට්ටභ, ත්ේ, නිහර සබහඹ ආදි 

නිර්ණහඹ තුළින් වනහධහයරහභින් නළත 

වදුනහළනීවේ ංණනඹක්  2015 - 2017 

ර් තතය හරඹ තුශ ිනදු යන රදි. ඒ දවහ  

රු. මිලිඹන 80  විඹදභක් දයහ තිබු තතය 
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 රතිරහබ රඵමින් ිනටි ඳවුල් 1,403,021 ක් වහ 

නළත වදුනහත් ඳවුල් 519,753 ක් ඇතුශත් 

ඳවුල් 1,922,774  වතොයතුරු රඵහවන 

(ඇමුණුභ 03)  රමුතහ වල්න ස ය තිබු 

නමුත් එඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභට වනොවළකි වී 

තිබුණි.   
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ණ

 

ඒහඵශධ තයමුදර  
යහජාය ආයක්හ 
යහජාය යහඹ 
ඳශහත් ඳහරනඹ 
විවශලහධහය යහඳෘති 
යහජාය ඵළංකු  
ළවිලි ර්භහන්තඹ 
ඉඩේ ටුගතු 
තධයහඳනඹ 
ේරු වහ ෘත්තිඹ මිති ඵතහ 
ඳරියඹ 
විවශල ටුගතු 
විවශල වේහ නිුගක්තිඹ 
ධීය වහ ජාරජා ේඳත් ංර්ධනඹ 
වෞය වහ වඳෝණඹ 
ජානභහධයඹ 
නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ි ණ ංර්ධනඹ 
යහඹ වහ නහවි ටුගතු 
භවහභහර් 
ආඳදහ ශභනහයණඹ 
ක්රීඩහ ටුගතු 
හන්තහ වහ ශභහ ටුගතු 
ංනහය ටුගතු 
නහරි ංර්ධනඹ 
ර්භහන්ත වහ හණිජා ටුගතු 
නිහ වහ ඉදිකිරීේ ටුගතු 
රහවනඹ 
භහජා විඵරළන්වීභ වහ සුබහධනඹ 
විදයහ, තහක්ණ වහ ඳර්ව ණ 
ංනිවේදනඹ 
උස තධයහඳනඹ 
විදුලිඵර වහ පුනර්ජානනීඹ ඵරලක්තිඹ 
නිජාවතල් ේඳත් ංර්ධනඹ  
ග්රහමීඹ ආර්ථි ටුගතු 
නය ළරළසුේ වහ ජාරේඳහදනඹ 
භහරිභහර් වහ ජාර ේඳත් 
ෘි ර්භඹ 
ංසෘති ටුගතු 

ඵන්ධනහහය වහ පුනරුත්ථහඳන ටුගතු 
යජාව  වේඹ වහ විශ්රහභ ළටුප්ත  රතිරහබ 
ඳශහත් බහ ඒහඵශධ මරය රහලන 
ඵසනහහිය ඳශහත් බහ 
භධයභ ඳශහත් බහ 
දකුණු ඳශහත් බහ 
උතුරු ඳශහත් බහ 
ඹම ඳශහත් බහ 
උතුරු භළද ඳශහත් බහ 
ඌ ඳශහත් බහ 
ඵයමු ඳශහත් බහ 
නළවනහිය ඳශහත් බහ 
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පුනයහර්තන විඹදභ පිඹහ 
ළනීභට ආදහඹේ රභහණත් 
වනොවීභ  
 
යහජාය ණඹ වලේඹ හර්ි  ඉවශ 
ඹහභ  
 
ඒපුශර ණඹ රභහණඹ 
තන්ඩ ඉවශ ඹහභ 
 
යහජාය ණඹ හරි වහ හර්ි  
වඳොලිඹ වවීභට ැකසශ ආදහඹභ 
රභහණත් වනොවීභ 
 
විශ්රහභ ඳහර්වතෝි  වවීභ වහ 
රඵහ ත් වශීයඹ ඵළංකු ණඹ 
ගිණුේත වනොකිරිභ  
 
විවශල ණඹ වලේ ගිණුේලින් 
තතවළරීභ 
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 කහඵේධ අයමුෙර 

යහජාය මරය ඳහරනඹට තදහශ, ශ්රී රංහ 

රජාහතින්්රි භහජාහදී ජානයජාව  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවේ XVII ඳරිච්වේදව  148 

යසථහවේ විධිවිධහන රහය යහජාය මරය 

පිළිඵ ේපර්ණ ඳහරනඹ ඳහර්ලිවේන්තු තු 

වේ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 149 යසථහ 

රහය යජාඹ විිනන් එතු යනු රඵන 

ආදහඹේ ඒහඵශධ තයමුදරට ඵළය ශ ුගතු 

තතය, ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 150 වහ 152 

යසථහන් රහය ඒහඵශධ තයමුදලින් 

වවීේ ශ ුගතු ආහයඹ වන් ය ඇත. 

2018 ර්ඹ වහ යහජාය විඹදභට තලය 

නීතිභඹ විධිවිධහන 2017 තං 30 දයන 

විර්ජාන ඳනතින් ශහ තිබුණි. ඒ තනු, 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ යජාව  ළඳුගේ වහ 

වේහ වහ රු.බිලිඹන 4,298   රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. විසතය ගු 05 හි දළක්වේ.  

 

මරඹ  මරධන 
ප්රතිඳහෙන 

පුනයහර්ත්න 
ප්රතිඳහෙන 

එකතු 

රු.බිලිඹන රු.බිලිඹන රු.බිලිඹන  

විර්ජ්න ඳනත් භිනන් රහ තිබුණු ළඳයුම් 
වහ ගේහ වහ ව ප්රතිඳහෙන 

831  1,312  2,143  

ඳත්නහ නීති භිනන් අනුභළතිඹ රළබී ඇති, 
 කහඵේධ අයමුෙරට ළඹ ඵයක් ල ව 
විගලේ නීති ගේහ වහ ප්රතිඳහෙන  

1,153  852  2,005  

ළඳයුම් වහ ගේහ වහ අතිගර්ක රඵහ 
ගෙන රෙ ප්රතිඳහෙන 

30  - 30  

විගලේ නීති ගේහ විඹෙම් වහ අතිගර්ක 
රඵහ ගෙන රෙ ප්රතිඳහෙන 

86  34  120  

එකතු 2,100  2,198  4,298  

ගු 05. - යජාව  ළඳී ේ වහ වේහ වහ රහ තිබුණු රතිඳහදනඹ  
මරහශ්රඹ - යහජාය ගිණුේ වදඳහර්තවේන්තු  
 

2017 තං 30 දයන 

විර්ජාන ඳනවත් 6 න 

න්තිඹ රහය ීයර්ඹ 

240 ජාහති තඹළඹ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ංර්ධන ළඩටවන 

ඹටවත් ඳරිපුය වහඹ 

වේහ ව වදිින තලයතහ 

කීේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

හර්ි  තඹළඹ 

ඇසතවේන්තුවේ 2.3.3 

වේදව  වන් හර්ඹඹන් 

වහ ඳභණක් 

උඳවඹෝජානඹ කිරිභ වහ 

රු.බිලිඹන 313.30  

තතිවර් රතිඳහදන රඵහ දී 

තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී එභ 

රතිඳහදනලින් රු.බිලිඹන 

312.97 ක් වනත් ළඹ 

ශිර්රට භහරු ය තිබුණි. 

ඒ තනු භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විට එභ 

යහඳෘතිඹ වහ රහ 

තිබුණු රතිඳහදනවඹන් 

රු.බිලිඹන 0.33 ක් ඉතිරි වී 

තිබුණි. විසතය ගු 06 හි 

දළක්වේ. 
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විඹදවේ සබහඹ ශුශධ රතිඳහදනඹ රතිඳහදන වනත් 

ීයර්රට 

භහරුකිරීභ  

ඉතිරිවීභ ඉතිරිවීේ ශුශධ 

රතිඳහදනව  

රතිලතඹක් වර 

රු. බිලිඹන රු. බිලිඹන රු. බිලිඹන 

පුනයහර්ත්න 130.99 130.92 0.07 0.05 

මරධන 182.31 182.05 0.26 0.14 

එකතු 313.30 312.97 0.33 0.11 
ගු 06 - ඳරිපුය වහඹ වේහ ව වදිින තලයතහ කීේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් න රතිඳහදනඹ වහ භහරුතිරීේ  
මරහශ්රඹ - ජාහති තඹළඹ වදඳහර්තවේන්තු 

 

භහවරෝචිත ර්ව  

යජාව  ළඳී ේ වහ වේහ 

වහ රු.බිලිඹන 4,298  

රතිඳහදන රහ තිබුණු 

තතය ඉකුත් ර්ඹ වහ 

රහ තිබුණු රතිඳහදනඹ 

රු.බිලිඹන 3,860 ක් වී 

තිබුණි.  ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත 

ර්ව  රතිඳහදනඹ 

රු.මිලිඹන 438 ක් වවත් 

ිනඹඹට 11.3 කින් ළඩි ය 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

වහ රහ තිබුණු 

රතිඳහදනවඹන් රු.බිලිඹන 

3,971 ක් උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණු තතය රු.බිලිඹන 327 

ක් වවත් රහ තිබුණු 

රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 7.6 

ක් ඉතිරි ය තිබුණි.   

 

පුනයහර්තන විඹදේ වහ 

රහ තිබුණු මුළු ශුශධ 

රතිඳහදනඹ රු.බිලිඹන 

2,181 ක් වී තිබුණු තතය 

ඉන් රු.බිලිඹන 2,109 ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. ඒ 

තනු රු.බිලිඹන 73  

රතිඳහදන ඉතිරි වී තිබුණු 

තතය එඹ රහ තිබුණු 

ශුශධ රතිඳහදනවඹන් 

ිනඹඹට 3.3 ක් වී තිබුණි.  

භහවරෝචිත ර්ව  

මරධන විඹදේ වහ 

රු.බිලිඹන 880  රතිඳහදන 

රහ තිබුණු තතය ඉන් 

රු.බිලිඹන 625  ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. ඒ 

තනු රහ තිබුණු 

රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 28.9 

ක් වවත් රු.බිලිඹන 255 

 රතිඳහදන ඉතිරි ය 

තිබුණි.  ළඹ විඹඹන් 

තනු එභ රතිඳහදන ඉතිරිඹ 

ඳවත ඳරිදි ිනදු වී තිබුණි.  

 

 ීයර් 59 ට තදහශ 

පුනයහර්තන ළඹ 

විඹඹන් 121 ට 

රහ තිබුණු එතු 

රු.බිලිඹන 7  ක් වහ 

ීයර් 101  ළඹ 

විඹඹන් 369 ට 

රහ තිබුණු එතු 

රු.බිලිඹන 37  

රතිඳහදනලින් කිිනදු 

උඳවඹෝජානඹක් 

වනොය එභ රතිඳහදන 

මුළුභණින්භ ඉතිරි ය 

තිබුණි.  

 

 පුනයහර්තන විඹදේ 

වහ රහ තිබුණු 

රු.බිලිඹන 59  

රතිඳහදනලින් 

රු.බිලිඹන 36 ක්ද, 

මරධන විඹදේ වහ 

රහ තිබුණු 

රු.බිලිඹන 372  

රතිඳහදනලින් 

රු.බිලිඹන 186 ද, 

ලවඹන් එතු 

රු.බිලිඹන 222  

රතිඳහදන ඉතිරි වී 

තිබුණි. එභ ඉතිරිඹඹන් 

රහ තිබුණු ශුශධ 

රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 

25  ිනට ිනඹඹට 99 ක් 

දක්හ ඳයහඹ 

රභහණඹන්වන් 

භන්විත වී තිබුණි.  
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භහවරෝචිත ර්ඹට 

තදහශ ණඹ වවීේ වළය, 

මරධන රතිඳහදනඹ 

රු.බිලිඹන 880 ක් ව තතය 

ඉන් රු.බිලිඹන 625 ක් 

වවත් ිනඹඹට 71.04 ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

ඉකුත් ර්ව දී රු.බිලිඹන 

658  මුරධන රතිඳහදන 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. ඒ 

තනු ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත 

ර්ව දී මුරධන රතිඳහදන 

උඳවඹෝජානඹ රු.බිලිඹන 32 

කින් තඩු වී තිබුණි. නමුත් 

භහවරෝචිත ර්ව  

පුනයහර්තන විඹදේ වහ 

ව රතිඳහදනඹ රු.බිලිඹන 

2,181 ක් ව තතය, ඉන් 

රු.බිලිඹන 2,109 ක් වවත් 

ශහ තිබුණු 

රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 

96.69 ක් උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණි. එඹ ඉකුත් ර්ව  

පුනයහර්තන විඹදභ ව 

රු.බිලිඹන 1,946 භඟ 

ළඳීවේදී රු.බිලිඹන 163 

කින් ළඩිවී තිබුණි. ඒ තනු, 

ඉකුත් ර්ව  රු.බිලිඹන 

2,603 ක් ව මුළු විඹදභ 

(ණඹ වවීේ වළය) 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.බිලිඹන 2,734 ක් දක්හ 

රු.බිලිඹන 131 කින් ළඩිවී 

තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව  ණඹ වවීේ වළය 

මුළු විඹදභ 

ඇසතවේන්තුත දශ වශීයඹ 

නිසඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 

19.25 ක් වී තිබුණු තතය 

ඉකුත් ර්ව දී එඹ ිනඹඹට 

19.59 ක් වී තිබුණි. ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව දී එඹ 

තඩුවී තිබුණි. ඒ තනු 

ඳසුගිඹ ර් 7  හරඹ 

භඟ ළදීවේදී මුළු යහජාය 

විඹදභ (ණඹ වවීේ වළය) 

දශ වශීයඹ නිසඳහදනව  

ප්ත  යතිලතඹ භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විට තඩු 

ය ළනීභට වළකි වී තිබුණි.  

විසතය රඳටවන 30 හි 

දළක්වේ.  

 

 
රඳටවන 30 - මුළු විඹදභ දශ වශීයඹ නිසඳහදනව  රතිලතඹක් වර  

මරහශ්ර - යජාව  මරය රහලන  වහ  භව ඵළංකුවේ හර්ි  හර්තහ 

 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

වශීයඹ වහ විවශීයඹ ණඹ 

වහ වඳොීය, බහණ්ඩහහය 

බිල්ඳත් වහ බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේය භත ට්ටේ 

වවීභ වනුවන් එතු 

රු.බිලිඹන 852 ක් වඳොීය 

ලවඹන් ළඹ ය තිබුණි. 

එඹ මුළු පුනයහර්තන 

විඹදවභන් ිනඹඹට 40.41  

රභහණඹක් වී තිබුණු තතය 

ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

රු.බිලිඹන 117 කින් වවත් 

ිනඹඹට 15.85 කින් ළඩිවී 

තිබුණි. 

මීට තභතය පුශර ඳඩිනඩි 

වනුවන් රු.බිලිඹන 485 

ක්ද, රදහනඹන් වහ 

වනහධහය වනුවන් 

රු.බිලිඹන 599 ක්ද,  

තවනකුත් බහණ්ඩ වහ වේහ 

විඹදේ වහ  රු.බිලිඹන 

172 ක්ද ළඹය තිබුණි. 

මුළු පුනයහර්තන විඹදභ 
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ර්ඹ  

මුළු විඹදභ, දශ වශීයඹ 

නිසඳහදනව  රතිලතඹක් වර  
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වවයහි ඉවත විඹදේ ඉවශ 

දහඹත්ඹක් වන තිබුණු 

තතය, භසථ පුනයහර්තන 

විඹදභ පිඹහ ළනීභ වහ 

ර්ඹ තුශ ැකස ශ 

ආදහඹභ රභහණත් වී 

වනොතිබුණි. ඒ තනු 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ 

මුළු යහජාය ආදහඹභ ඉක්භ ව 

පුනයහර්තන විඹදභ 

රු.බිලිඹන 174 ක් වී තිබුණි. 

එවේභ, මරධන විඹදේ 

වහද භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.බිලිඹන 625 ක් 

ළඹය තිබුණු තතය, 

පුනයහර්තන විඹදවේ 

වොටක්, යහජාය ආවඹෝජාන 

ව ණඹ හරි වවීභට 

වශීයඹ ණඹ, විවශල ණඹ වහ 

තධහය රඵහ ළනීභට ිනදුවී 

තිබුණි. ඒ තනු හර්ි  

ණඹ හරි වහ වඳොීය වර 

විලහර මුදරක් වවීභට ිනදුවී 

තිබුණු තතය එභ පිරිළඹ 

හර්ි  ර්ධනඹ වමින් 

ඳළළතුණි.  

භහවරෝචිත ර්ව  

පුනයහර්තන වහ මරධන 

විඹදේ ව ණඹ ආඳසු 

වවීේර එතු 

රු.බිලිඹන 3,971 ක් වී 

තිබුණු තතය එභ භසථ 

විඹදමින් ිනඹඹට 31.14 ක් 

ණඹ වවීභ වහද, ිනඹඹට 

21.46 ක් ණඹ වඳොීය වහ 

ට්ටේ වවීභ වහද 

ළඹය තිබුණි. භසථ 

විඹදභ වදුනහත් තංල 16 ක් 

තතය වඵදීගිඹ ආහයඹ 

රඳටවන 31 හි දළක්වේ. 

 

 
රඳටවන 31 - භසථ විඹදභ වඳුනහත් තංල 16 ක් තතය වඵදී ගිඹ ආහයඹ 

මරහශ්රඹ - ජානයජාව  මරය රහලන 2018 

යහජාය ආයක්හ   

7% 

තධයහඳන  

2% 

භව නය වහ 

ඵසනහහිය 

ංර්ධන 

ව නය 

ළරසුේ වහ 

ජාරේඳහදන  

2% 

වෞය, 

වඳෝණ වහ 

වශීයඹ 

ෛදය  

4% 

ෘි ර්භ, ළවිලි 

ර්භහන්ත, ධීය  

වහ හරිභහර්  

2% 

ඳශහත් බහ 

වහ ඳශහත් 

ඳහරන  

5% 

වශීයඹ වහ විවශීයඹ 

ණඹ වඳොළී වවීේ  

21% 

යහජාය යහඹ 

ංර්ධන, ග්රහමීඹ 

ආර්ථි වහ හණිජා 

ටුගතු  

1% 

නීතිඹ වහ හභඹ, 

ඵන්ධනහහය 

රතිංසයණ වහ 

ජාහති වජීන  

3% 

උස 

තධයහඳන, 

හර්මි 

තධයහඳන, 

ෘත්තීඹ 

පුහුණු වහ 

භවහ භහර්  

6% 

නජීවී, න 

ංයක්ණ, භවළලි 

වහ ඳරිය ව ඉඩේ  

1% 

යහජාය ඳරිඳහරන 

සවශල ටුගතු 

වහ විශ්රහභ ළටුප්ත   

7% 

භහජා සුඵහධන   

1% 

නිහ, ඉදිකිරීේ 

වහ ඉංජිවන්රු 

වේහ  

1% 

වශීයඹ වහ විවශීයඹ 

ණඹ හරි වවීේ  

31% 

 තවනකුත් තංල  

7% 
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යහජ් ආෙහඹභ  

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදි ජානයජාව  

ඳහර්ලිවේන්තු විිනන් 

තනුභත යන රද 2018 

හර්ි  තඹළඹ 

ඇසතවේන්තු තනු, ඵදු 

ආදහඹභ, ඵදු වනොන 

ආදහඹභ වහ වනත් ආදහඹේ 

වර ඇසතවේන්තු ශ 

යහජාය ආදහඹභ රු.බිලිඹන 

2,233 ක් වී තිබුණි. එඹ 

ඉකුත් ර්ව  

ඇසතවේන්තුත ආදහඹභ ව 

රු.බිලිඹන 1,914 භඟ 

ළඳීවේ දී රු.බිලිඹන 319 

ක් වවත් ිනඹඹට 16.7 ළඩි 

වීභක් විඹ. ඇසතවේන්තුත 

ආදහඹභට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.බිලිඹන 1,935  

ආදහඹේ ැකස ය තිබුණු 

තතය එඹ ඉකුත් ර්ව  

ැකසශ රු.බිලිඹන 1,845 

 ආදහඹභට ඩහ  

රු.බිලිඹන 90 ක් වවත් 

ිනඹඹට 4.9  ර්ධනඹක් වී 

තිබුණි.  භහවරෝචිත 

ර්ව  වහ ඉකුත් ර්ව  

ැකසශ යජාව  ආදහඹේ දශ 

වශීයඹ නිසඳහදනඹ භඟ 

ළදීවේදී පිළිවලින් 

ිනඹඹට 13.4 ක් 

වහ ිනඹඹට 13.7 ක් වී 

තිබුණි. ඒ තනු ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් යජාව  

ආදහඹභ දශ වශීයඹ 

නිසඳහදනව  රතිලතඹ තඩු 

වී තිබුණි. ඳසුගිඹ 2016 

ර්ව දී එභ තනුඳහතඹ 

ිනඹඹට 14.3 ක් හර්තහ වී 

තිබුණු තතය ඉන් ඳසු 

ර්ර තනුඳහතඹ ක්රමි 

තඩුවමින් ඳළළතුණි. 

විසතය රඳටවන 31 හි  

දළක්වේ.  

 

 

රඳ ටවන 31 යජාව  ආදහඹභ දශ වශීයඹ නිසඳහදනව  රතිලතඹක් වර 
මරහශ්රඹ - ජානයජාව  මරය රහලන 

 

 යහජාය ආදහඹභ “ඵදු ආදහඹභ 

වහ ඵදු වනොන ආදහඹභ” 

වර රධහන රවේද වදක් 

ඹටවත් හර්තහ ය තිබුණු 

තතය, ඵදු ආදහඹභ නළත 

“ආදහඹේ ඵදු, වශීයඹ 

බහණ්ඩ වහ වේහ භත ඵදු 

ව ජාහතයන්තය වශදහභ 

භත ඵදු ලවඹන් ර් ය, 

යජාව  මරය රහලනර 

දක්හ තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ඹ වහ ආදහඹේ ඵදු 

ලවඹන් රු.බිලිඹන 370 ක් 

ැකස කිරීභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණ ද, ඉන් රු.බිලිඹන 

310 ක් ඳභණක් ැකස කිරීභට 

වළකි වී තිබුණි. එවභන්භ 

වශීයඹ බහණ්ඩ වහ වේහ 

භත ඳනනු රඵන ඵදුලින් 

රු.බිලිඹන 1,243 ක් ැකස 

කිරීභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණත්, ඉන් රු.බිලිඹන 

1,060 ක් ඳභණක් ැකස 

කිරීභට භත් වී තිබුණි. 

ජාහතයන්තය වශදහභ භත 

ඳනනු රඵන ඵදුලින් 

රු.බිලිඹන 421 ක් ැකස 

කිරීභට ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණත්, භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විට ඉන් 
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රු.බිලිඹන 341.7 ක් ැකස 

ය තිබුණි. වේ තනු, ඵදු 

ආදහඹේ ලින් රු.බිලිඹන 

2,034 ක් ැකස කිරීභට 

තවප්ත ක්හ ය තිබුණත්, ඉන් 

ිනඹඹට 84 ක් වවත් 

රු.බිලිඹන 1,712.3 ක් 

ඳභණක් ැකස ය ළනීභට 

වළකි වී තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව  දී ඵදු වනොන 

තවනකුත් ආදහඹේ ලින් 

රු.බිලිඹන 199.1 ක් ැකස 

කිරීභට ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණ තතය එභ 

ඇසතවේන්තුත ඉරක්ඹ 

රු.බිලිඹන 23.7 කින් 

ඉක්භහ රු.බිලිඹන 222.8 

 ආදහඹේ ැකස ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව  

ආදහඹේ ඇසතවේන්තු වහ 

ැකස ශ ආදහඹභ ඳවත රඳ 

ටවන 32 හි දළක්වේ.     

 

රඳ ටවන 32- ඇසතවේන්තුත වහ තථය ආදහඹභ 

මරහශ්රඹ - ජානයජාව  මරය රහලන - 2018 

 

අඹළඹ ිටඟඹ 
 

"2006 ර්ඹ තහනව  

තඹළඹ ඳයතයඹ, එභ ර්ඹ 

වහ ඇසතවේන්තු යන 

රද දශ වශීයඹ 

නිසඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 

ඳවක් වනොඉක්භන ඵට 

ව එභ භට්ටභ ඉන්ඳසු 

දිටභ ඳත්හවන ඹනු 

රඵන ඵට ඵරහ 

ළනීවභන් ආණ්ඩුවේ ණඹ 

දයදර්ීය භට්ටේ දක්හ තඩු 

කිරීභ" ආණ්ඩු විිනන් 

තනුභනඹ ශුගතු කීේ 

හිත මරය 

ශභනහයණඹට ඳහදව 

ඳයභහර්ථඹක් වර 2003 

තං 3 දයන මරය 

ශභනහයණ (කීේ) 

ඳනවත් 3(ත) න්තිවඹහි 

දක්හ තිබුණි. එවේ වුද, 

ඉකුත් ර්ව දී වහ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

ඇසතවේන්තුත තඹළඹ 

හිඟඹ එභ ර්රට තදහශ 

ඇසතවේන්තුත දශ වශීයඹ 

නිසඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 7.77 

ක් වහ ිනඹඹට 5.83 ක් වී 

තිබුණි. ඒ තනු මරය 

ශභනහයණ කීේ 

ඳනවත් විධිවිධහන රහය 

ටුගතු කිරිභට 

බහණ්ඩහහයඹ තවඳොවවොත් 

වී තිබුණි.  

භහවරෝචිත ර්ව  මුළු  

යහජාය ආදහඹභ රු.බිලිඹන 

1,935 ක් ව තතය භසථ 

යහජාය විඹදභ (පුනයහර්තන 

විඹදභ + යහජාය ආවඹෝජාන) 

රු.බිලිඹන 2,734 ක් වී 

තිබුණි. ඒ තනු තඹළඹ 

හිඟඹ රු.බිලිඹන 799 ක් වී 

තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව  වහ ඳසුගිඹ ර් 7 

  යහජාය ආදහඹභ, විඹදභ 

වහ තඹළඹ හිඟඹ  පිළිඵ 

විසතය රඳටවන 33 හි 

දළක්වේ.  
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රඳටවන 33 - යජාව  මුළු ආදහඹභ, මුළු විඹදභ වහ තඹළඹ හිඟඹ  

මරහශ්රඹ - යජාව  මුරය රහලන  

 

 

 අඹළඹ ිටඟඹ 

මරනඹ රීමභ 
 

ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

තඹළඹ හිඟඹ රු. බිලිඹන 

41 කින් එනේ ිනඹඹට 5.42 

කින් ළඩිවී තිබුණු තතය 

ශුශධ විවශල ණඹ ළනීේ 

රු.බිලිඹන 382 ිනට 

රු.බිලිඹන 465 දක්හ රු. 

බිලිඹන 83 කින් එනේ 

ිනඹඹට 21.63 කින් ළඩි වී 

තිබුණි.  ශුශධ වශීයඹ ණඹ 

ළනීේ රු.බිලිඹන 209  

ිනට රු.බිලිඹන 170 ක් 

දක්හ රු.බිලිඹන 39 කින් 

එනේ ිනඹඹට 18.52 කින් 

තඩු වී තිබුණි. ඒ තනු 

භහවරෝචිත ර්ව  

තඹළඹ හිඟඹ මරයනඹ 

කිරීභ වහ තළන්ඳතු ගිණුේ 

වහ කීේර ශුශධ 

වනසවීභ රු. බිලිඹන 20 

ක්ව හිනදහඹ වලේඹ, 

වේඵන්වතොට යහඹ ඵදු 

දීවභන් රත් මුදල් 

රු.බිලිඹන 108 ක් වහ 

උඳණඹ තඹය ළනීේ 

රු.බිලිඹන 26  ඉවශ 

දහඹත්ඹක් රඵහ දී 

තිබුණි. 

 

පුනයහර්ත්න විඹෙභ 
ිතඹහ ගළනීභට 
ආෙහඹම් ප්රභහණත් 
ගනොවීභ 
 
 

යජාව  මරය රහලන තනු, 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ 

පුනයහර්තන විඹදභ 

රු.බිලිඹන 2,109 ක් වහ 

මරධන විඹදභ රු.බිලිඹන 

625 ක් ලවඹන් මුළු විඹදභ 

රු.බිලිඹන 2,734 ක් වී 

තිබුණි. යජාඹ විිනන් 

උඳඹහවන තිබ භසථ 

ආදහඹභ රු.බිලිඹන 1,935 

ක් ඳභණක් වීභ වවේතුවන් 

එභ ආදහඹභ භහවරෝචිත 

ර්ව  පුනයහර්තන 

විඹදභ පිඹහ ළනීභටත් 

රභහණත් වී වනොතිබුණි. ඒ 

තනු භසථ යජාව  

ආදහඹභ ඉක්භහ රු.බිලිඹන 

174  පුනයහර්තන විඹදේ 

ය තිබුණි 2010 ර්ව  

ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ එභ 

තත්ත්ඹ පිළිඵ විසතය 

රඳටවන 34 හි දළක්වේ. 
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රඳටවන 34  - පුනයහර්තන විඹදභ පිඹවිභට යජාව  ආදහඹභ රභහණත් වනොවිභ  

මරහශ්රඹ - යජාව  මරය රහලන  

 

යහජ් ණඹ 
 
ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 

148 යසථහ රහය 

යහජාය ණඹ ඇතුළු ේපර්ණ 

මරය ඳහරනඹ 

ඳහර්ලිවේන්තු තුන 

තතය ජානයජාව  ිනඹළු ණඹ 

වහ ඳහර්ලිවේන්තු 

තනුභළතිඹ රඵහත ුගතුවේ. 

ඒ තනු, 2017 තං 30 

දයන විර්ජාන ඳනවත් 

2.1(ත) න්තිඹ රහය 

ආණ්ඩු වහ ව ආණ්ඩු 

වනුවන් ශ්රී රංහ තුශ 

වවෝ ඉන් ඵළවළය ණඹ රඵහ 

ළනීභ වහ ඳහර්ලිවේන්තු 

තනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. 

 

යජාව  මුරය රහලන තනු 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

විවශශිඹ ණඹ රු.බිලිඹන 

772 ක්ද, වශීයඹ ඵළංකු 

වනොන ණඹ රු.බිලිඹන 

2,718 ක්ද ලවඹන් ර්ඹ 

තුශ රඵහවන තිබ මුළු ණඹ 

රභහණඹ රු.බිලිඹන 3,490 

ක් වී තිබුණි. එඹ ඉකුත් 

ර්ව  රඵහවන තිබුණු 

රු.බිලිඹන 3,150  ණඹ 

රභහණඹ භඟ ළඳීවේදී, 

රු.බිලිඹන 340 කින් වවත් 

ිනඹඹට 10.79 කින් ළඩි වී 

තිබුණි. යජාඹ වශීයඹ ණඹ 

වවයහි ළඩි  ළශකිල්රක් 

දක්හ තිබ තතය 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රඵහවන තිබුණු වශීයඹ 

ණඹ රභහණඹ ඉකත් 

ර්ව දී රඵහවන තිබුණු 

රු.බිලිඹන 2,549  වශීයඹ 

ණඹ රභහණඹ භඟ 

ළඳීවේදී එඹ රු.බිලිඹන 

170 කින් වවත් ිනඹඹට 

6.66 කින් ළඩි වී තිබුණි. 

විසතය ගු 08 හි දළක්වේ.  
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විසතයඹ 

 

2017 2018 
රු. බිලිඹන රු. බිලිඹන 

විගේල ණඹ ගළනීම් 601 772 

ගේශීඹ ණඹ ගළනීම්   

බහණ්ඩහගහය බිමඳත් 1,624 1,653 

බහණ්ඩහගහයඵළඳුම්කය 549 763 

විගේල වහය මුෙම ඵළංු   කක අහඳිති ගනොන  33 62 

ංර්ධන ඵළඳුම්කය 339 234 

විගේල වහය මුෙම ඵළංු   කක අහඳිති ගනොන  4 6 

මුළු ගේශීඹ ණඹ ගළනීම් 2,549 2,718 

ර්ඹ තුශ රඵහගත් මුළු ණඹ ප්රභහණඹ  3,150 3,490 

ගු 08 - වශීයඹ ණඹ වහ විවශල ණඹ ළනීේ 
මරහශ්රඹ - යහජාය ගිණුේ වදඳහර්තවේන්තු   යජාව  මරය රහලන 
 

 යජාව  මරය රහලන තනු, 2018 වදළේඵර් 

31 දිනට වවිඹ ුගතු මුළු යහජාය ණඹ වලේඹ 

රු.බිලිඹන 11,276 ක් ව තතය, එඹ 2017 

වදළේඵර් 31 දිනට ඳළති රු.බිලිඹන 9,588 

 මුළු යහජාය ණඹ වලේඹ භ ළඳීවේදී 

රු.බිලිඹන 1,688 කින් වවත් ිනඹඹට 17.61 

කින් ළඩිවී තිබුණි. ඉකුත් ර්ඹ වහ 

භහවරෝචිත ර්ඹ තහනඹට ඳළති මුළු 

යහජාය ණඹ පිළිඵ විසතය ගු 09 හි දළක්වේ. 

 

ණඹ ර්ඹ  ගෙළම්ඵර් 31 දිනට ගලේඹ 

2017 2018 

    රු. බිලිඹන    රු. බිලිඹන 

බහණ්ඩහගහය බිමඳත් 725 759 

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය 3,755 4,000 

රුිතඹම ණඹ 24 24 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඵළඳුම්කය 638 614 

විගේල වහය මුෙලින් ගේශීඹ ණඹ 64 101 

විගේල වහය මුෙම ඵළංු   කකඹ අහඳිති  14 19 

සුහුරුඳහඹ ගගොඩනළිනමර ඉදිරීමභ වහ රඵහගත් ණඹ - 7 

කමඵදු ණඹ ිටමිඹන් 12 8 

මුළු ගේශිඹ ණඹ 5,232 5,532 

විගේශීඹ අහඳිති  2,664 3,194 

විගේල මුෙලින් කහලීන ණඹ ඳවසුකම්  217 330 

ජ්හත්න්ත්ය සවමත් ඵළඳුම්කය 1,475 2,220 

මුළු විගේශිඹ ණඹ 4,356 5,745 

මුළු යහජ් ණඹ ගලේඹ 9,588 11,276 

ඇසත්ගම්න්තුගත් ෙශ ගේශිඹ නිසඳහදිත්ඹ 13,500 14,200 

මුළු යහජ් ණඹ  ගලේඹ ඇසත්ගම්න්තුගත් ෙශ ගේශිඹ 
නිසඳහදිත්ගඹන් ප්රතිලත්ඹක් ල ගර 

 
71.02 

 
79.40 

ගු 09- යහජාය ණඹ ංුගතිඹ  
මරහශ්රඹ - යහජාය ගිණුේ වදඳහර්තවේන්තු   යජාව  මරය රහලන 
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2013 තං 15 දයන මරය ශභනහයණ (කීේ) (ංවලෝධන) ඳනතින් ංවලෝධිත 2003 තං 3 

දයන මරය ශභනහයණ (කීේ) ඳනත රහය, ඹේ ර්ඹක් තහනඹට ඳළතිඹ වළකි උඳරිභ 

ඵළයේ ටිනහභ එභ ර්ඹ වහ ව ඇසතවේන්තුත දශ වශීයඹ නිසඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 80 

වනොඉක්භවිඹ ුගතු තිබුණි. එභ සීභහන්ට තනුත මුදල් තභහතයහංලඹ ටුගතු ය ඇති ඵ 

බහණ්ඩහහය හර්තහ තනු විදයහභහන වී තිබුණත්, මරය තත්ත් රහලනඹට ඵළවළරින් ගිණුේ තඵහ  

ඇති එවවත් විවිධ යහජාය යහඹරට තදහශ ඵළයේද ළරකිල්රට ත්විට එභ සීභහ ඉක්භහ 

තිබුණි. විසතය ගු 10 හි දළක්වේ. 

 

ඵළයකභ  2018 ගෙළම්ඵර් 31 
දිනට ඵළයකම්  

  රු.බිලිඹන  

ඵළංු  අයියහ 149 

භව ඵළංු  අත්තිකහයම්  199 

යහජ් ණඹ 11,276 

මර ප්රකහලනර ිනණුම්ගත් ගනොකශ ඵළයකම්    

- ගලේඳගත්රඹන් ිතටත් ිනණුම් රඵන රෙ විගේල ණඹ  366 

- බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය ගලේඹ අඩුගන් ිනණුම්ගත් රීමභ 344 

- ප්රතිඳහෙන ගනොභළතිවීභ නිහ ිනණුම්ගත්  ගනොකශ විගේල ණඹ  58 

- විරහභ ළටුේ ඳහර්ගත් ෂික ගගවීභ වහ හණිජ් ඵළංු  භිනන් 
රඵහ ගත් ණඹ  

65 

- සර්ඹළ ජ්හත්න්ත්ය ක්රිකට් ක්රීඩහංගනඹ ඉදිරීමභ වහ 
ගගවීම් රීමභට රඵහ ගත් ණඹ  

4 

මුළු ඵයකම්  12,462* 

ෙශ ගේශීඹ නිසඳහදිත්ඹ 14,200 

මුළු ඵළයකම් ෙශ ගේශීඹ නිසඳහදිත්ගේ ප්රතිලත්ඹක් ල ගර  87.76 
ගු 10 - ර්ඹ තහනඹට තිබිඹ වළකි ඵයේ රභහණඹ  

 
*භවහ බහණ්ඩහහයව  ඇඳය භත යහජාය යහඹන් විිනන් රඵහවන ඇති ණඹ වහ ඵළංකු වත රඵහදී ඇති ඇඳය වහ 

වන ලිපි ටිනහභ ව රු.බිලිඹන 829 ක් ව තභහතයහංල, වදඳහර්තවේන්තු වහ විවලේ විඹදේ ඒර හර්ි  මරය 

රහලනර ඵළයේ රහලන තුශ ඇතුශත් රු.බිලිඹන 259 ක් (යහජාය ගිණුේ වදඳහර්තවේන්තු හර්තහ තනු) ඉවත 

ඵළයේ තුශට ඇතුශත් ය වනොභළත. 

 

 ක පුේගර ණඹ ප්රභහණඹ 
 

යහජාය ණඹ වලේඹ, භධය හර්ි  ජානවනඹ 

භඟ ළඳීවේදී 2013 වදළේඵර් 31 දිනට 

රු.291,304 ක් ව ඒ පුශර ණඹ රභහණඹ, 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට රු.520,364 ක් 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි.  එවේභ එඹ 2017 

වදළේඵර් 31 දිනට රු.447,123 ක් ව 

ඒපුශර ණඹ රභහණඹ භඟ ළදීවේදී 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට රු.73,241 කින් 

එනේ ිනඹඹට 16.38 කින් ඳභණ ළඩි වී 

තිබුණි. එවේභ යහජාය ණඹ වලේවඹන් ිනඹඹට 

45 ක් විවශල ණඹවීේ වහ රුපිඹර තරභහණඹ 

වීවේ ඵරඳෆභ වවේතුවන් ඒපුශර ණඹ 

රභහණව  තථය ටිනහභ තදුයටත් ඉවශ 

තඹක් වන තිබුණි.  

භහවරෝචිත ර්ව  වහ ඉකුත් ර් 05  

යහජාය ණඹ වලේඹ, භධය හර්ි  ජානවනඹ 

වහ ඒපුශර ණඹ රභහණඹ ගු 11 හි 

දළක්වේ.  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 123 

 

 

 
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
ෙර

 

 

විසත්යඹ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

යජ්ගේ මර ප්රකහලන අනු 
යහජ් ණඹ ගලේඹ 

(රු.බිලිඹන) 

 

5,996  

 

6,577 

 

7,685 

 

8,794 

 

9,588 

 

11,276 

භධ ර්ෂික ජ්නගවනඹ (‘000)** 20,585 20,771 20,966 21,203 21,444 21,670 

 කපුේගර ණඹ ප්රභහණඹ (රුිතඹම) 291,304 316,664 366,544 414,751 447,123 520,364 

ගු 11 -  යහජාය ණඹ වලේඹ, භධය හර්ි  ජානවනඹ වහ ඒ පුශර ණඹ රභහණඹ  

මරහශ්රඹ - යජාව  මරය රහලන වහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ හර්ි  හර්තහ 

 

 එවේභ මුළු යහජාය ණඹ වලේඹ තුශ විවශල 

ණඹ ළශකිඹ ුගතු රභහණඹක් ඇතුශත් න 

තතය ,විවශල මුදල්රට හවප්ත ක් රුපිඹර 

තරභහණඹ වීභ නිහ විවශල ණඹ වලේඹ භත 

ඇතින ඵරඳෆභ වවේතුවන් වවිඹ ුගතු 

විවශල ණඹ වලේඹ තණ්ඩ ර්ධනඹ වී 

තිබුණි.  භහවරෝචිත ර්ඹ තහනඹට 

රුපිඹවල් තඹ වනසවීභ වවේතුවන් විවශල 

ණඹ වලේඹ භත රු. බිලිඹන 1,029  තභතය 

ණඹ ඵයක් ඇතිවී තිබුණි. ඉදිරි ර්රදී 

වවීභට තිවඵන ණඹ හරි වහ වඳොළී 

රභහණඹ ඉවශ ඹහභ වහ රුපිඹර තරභහණඹ 

වීභ භත ඉදිරි ර්ඹන්ර ණඹ වලේඹ 

තදුයටත් ඉවශ ඹහ වළ. 

 

 
 
 

යහජ් ණඹ හරික වහ ර්ඹට 
අෙහශ ගඳොලී ගගවිභට යජ්ගේ 
ආෙහඹභ ප්රභහණත් ගනොවීභ  
 

භහවරෝචිත ර්ව  යජාව  ආදහඹභ 

රු.බිලිඹන 1,935 ක් වි තිබුණත්, ර්ව  ණඹ 

හරි වහ වඳොීය ලවඹන් පිළිවලින් 

රු.බිලිඹන 2,856 ක් වහ රු.බිලිඹන 852 ක් 

ලවඹන් රු.බිලිඹන 3,708 ක් වහ තිබුණි. ඒ 

තනු භහවරෝචිත ර්ව දී ණඹ හරි වහ 

වඳොීය වවීභට යජාව  ආදහඹභ ඉක්භහ තත් 

රු.බිලිඹන 1,773 ක් තලය වී තිබුණි. එභ 

තලයතහඹ වහ යජාව  විඹදේ දළරීභ වහ 

යජාඹට භහවරෝචිත ර්ව දී වශීයඹ ණඹ 

ලවඹන් රු.බිලිඹන 2,718 ක් වහ විවශීයඹ 

ණඹ ලවඹන් රු.බිලිඹන 772 ක් ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 3,490  ණඹ රඵහ 

ළනීභට ිනදු වි තිබුණි. එභ තත්ත්ඹ ඉකුත් 

ර් භඟ හ ඳවත ගු 12 හි  දක්හ 

ඇත.  
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විසතයඹ 

 

2014 

රු. බිලිඹන 

2015 

රු. බිලිඹන 

2016 

රු. බිලිඹන 

2017 

රු. බිලිඹන 

2018 

රු. බිලිඹන 

ර්ඹ තුශ රඵහගත් ගේශීඹ 
ණඹ* 

2,020 2,793 2,518 2,549 2,718 

ර්ඹ තුශ රඵහගත් විගේල ණඹ 423 556 574 601 771 

රඵහගත් ගේශීඹ වහ විගේල ණඹ 
එකතු 

 
2,443 

 
3,350 

 
3,092 

 
3,150 

 
3,490 

ගේශීඹ ණඹ හරික ගගවීභ** 1,584 2,265 2,073 2,340 2,549 

විගේශීඹ ණඹ හරික ගගවීභ 107 187 145 219 307 

ගේශීඹ ණඹ වහ ගඳොළී ගගවීම් 376 450 510 597 668 

විගේශීඹ ණඹ වහ ගඳොළී 
ගගවීම් 

70 77 101 139 185 

ණඹ හරික වහ ගඳොළී ගගවීම් 
එකතු 

2,137 2,980 2,829 3,295 3,708 

යහජ් ආෙහඹභ 1,127 1,394 1,699 1,845 1,935 

යහජ් ආෙහඹභ ඉක් ලභව ණඹ 
හරික වහ ගඳොළී ගගවීම් ප්රභහණඹ 

 
1,010 

 
1,586 

 
1,130 

 
1,450 

 
1,773 

ගෙළම්ඵර් 31 දිනට යහජ් ණඹ 
ගලේඹ 

6,577 7,685 8,794 9,588 11,276 

ගු 12. - යහජාය ණඹ රඵහ ළනීභ . හරි වහ වඳොීය වවීභ, යහජාය ආදහඹභ  

මරහශ්රඹ - යජාව  මරය රහලන 

 

ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව  මුළු 

ආදහඹේර එතු 

රු.බිලිඹන 90 කින් එනේ 

ිනඹඹට 4.88 කින් ළඩි වී 

තිබුණද, එඹ 

ඇසතවේන්තුත ආදහඹේ 

රභහණඹට හවප්ත ක් 

රු.බිලිඹන 298 ක් වවත් 

ිනඹඹට 13.34 කින් ඳභණ 

තඩු වී තිබුණි එවේභ, ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව දී ශුශධ 

ණඹ ළනීේ (වශීයඹ වහ 

විවශීයඹ) රු.මිලිඹන 

44,070 කින් ළඩි වී තිබුණු 

තතය, ණඹ වහ වඳොීය 

වවීභ ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.බිලිඹන 117 

කින් එනේ ිනඹඹට 145.85 

කින් ඳභණ ළඩි වී තිබුණි. 

ඉකුත් ර්ව  ේපර්ණ 

ණඹ හරි වහ ණඹ වඳොීය 

වවීේ, ර්ඹ තුශ රඵහත් 

මුළු ණඹ ලින් ිනඹඹට 

104.60 ක් ව තතය, එඹ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

ිනඹඹට 106.23 ක් වී  

තිබුණි. ඒ තනු ර්ඹ තුශ 

රඵහත් මුළු ණඹ, ර්ව  

ණඹ හරි වහ ණඹ වඳොීය 

වවීේ වහත් රභහණත් 

වී වනොතිබුණි. වේ තනු, 

ර්ඹ තහනඹට ව මුළු 

යහජාය ණඹ වලේඹ ර් 

ණනහක් මුළුල්වල් 

තණ්ඩ ර්ධනඹ වී 

තිබුණි.  විසතය රඳටවන 

35 හි දළක්වේ.  
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රඳටවන 35 - යජාව  ආදහඹභ, ණඹ හරි වහ වඳොීය වවීභ වහ යහජාය ණඹ රඵහ ළනීභ  

මරහශ්රඹ - යජාව  මරය රහලන  

 

 යහජාය ණඹ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

විණනව දී තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 

 2018 වදළේඵර් 31 දිනට රු.බිලිඹන 

11,276 ක් ව මුළු යහජාය ණඹ වලේඹ, 

රු.බිලිඹන 14,200 ක් ව ඇසතවේන්තුත 

දශ වශීයඹ නිසඳහදිතවඹන් ිනඹඹට 79.40 

ක් වී තිබුණි. වේ තනු, දීර්ක හරඹක් 

මුළුල්වල් යජාඹ විිනන් රඵහනු රඵන 

වශශිඹ වහ විවශශිඹ ණඹලින් ළශකිඹ 

ුගතු රභහණඹක් ණඹ හරි වහ වඳොීය 

ලවඹන් ආඳසු වවීභ වහ වඹොදහ 

වන තිබුණි. වේ වවේතුවන් තවප්ත ක්ි ත 

ඳරිදි ංර්ධනහත්භ යහඳෘති වහ 

රභහණත් ආවඹෝජානඹක් කිරීභට 

වනොවළකි වී තිබණි.  

 

 විණනඹට ඉදිරිඳත් යන රද යජාව  

මරය රහලන තනු, 2018 වදළේඵර් 31   

දිනට යජාඹ විිනන් වවිඹ ුගතු තිබුණු 

ණඹ වලේඹ රු.බිලිඹන11,276 ක්වී 

තිබුණි. නමුත් ඳවත වන් රුණු 

වවේතුවන් එභ ණඹ වලේඹ රු.බිලිඹන 

828 කින් තඩුවන් මරය රහලනර 

දක්හ තිබුණි.  

 

 යජාව  මරය රහලනර ඇතුශත් 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය ේඵන්ධවඹන් 

ව ගිණුේයණ රතිඳත්තිඹ  2016 

ර්ව  ිනට නිළයදිය තිබණු තතය, 

ඒ තනු බහණ්ඩහහය ඵළඳුේය 

නිකුතුවේදී ඒහව  ශුශධ තඹ 

වනුට මුහුණත තඹ ගිණුේත 

කිරීභ ආයේබ ය තිබුණි. එවේ වුද, 

2016 ර්ඹට වඳය නිකුත් යන රද 

බහණ්ඩහහය ඵළඳුේයර මුහුණත 

ටිනහභ තදුයටත් ගිණුේරට 

ළරපුේ වනොකිරීභ වවේතුවන් 2018 

වදළේඵර් 31  දින න විට මරය 

රහලනර බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුේයරට තදහශ මුළු ඵළයභ රු. 

බිලිඹන 344 ක් තඩුවන් දක්හ 

තිබුණි. 

 

 

 යජාඹ විිනන් ඇතිය ත් ගිවිසුේත 

ඵළඳීේ ඹටවත් ව විවශල ණඹ ගිවිසුේ 

08 ට තදහශ 2018 වදළේඵර් 31 

දිනට ඳළති රු.බිලිඹන 366 ක් ව ණඹ 

වලේඹ මරය රහලනර ඇතුශත් 

ය වනොතිබුණි.  

 

 ඉවත වන් විවශල ණඹ ගිවිසුේ 08 

තුශ ඇතුශත් ණඹ වලේලින් 

රු.බිලිඹන 172 ක් වේඵන්වතොට 
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ණඹ හරි වහ වඳොීය වවීභ  

වශීයඹ වහ විවශීයඹ ණඹ රඵහ ළනීභ  
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යහඹ ඉදිකිරීභ වහ යජාඹ විිනන් නු 

රළඵ ඇති ණඹලින් වවිඹ ුගතු 

තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් යහඹ වහ 

නහවි ටුගතු තභහතයහංලඹ විිනන් 

ඉදිරිඳත් යන රද 2017 ජලි 20 

දිනළති තං MPS/SEC/2017/32 දයන 

“වේඵන්වතොට යහඹ වන ගිවිසුභ” 

නේ ව තභහතය භණ්ඩර ංවශලඹට 

2017 තවෝසතු 04 දින තභහතය 

භණ්ඩර විිනන් තනුභළතිඹ රඵහ දී 

තිබුණි. ඒ තනු, වේඵන්වතොට යහඹ 

ඉදිකිරීභ වහ යජාඹ විිනන් නු රළබ 

ණඹ ලින් තදුයටත් වවිඹ ුගතු 

ඇති වලේඹ ආඳසු වවීවේ කීභ, 

එකී වන ගිවිසුභ ඵරහත්භ න 

දිනව  ිනට ඵරඳළළත්වන ඳරිදි භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ විිනන් ඵහය වන 

තිබුණි. නමුත්, එභ ණඹ වලේඹ යජාව  

මරය රහලනර ඇතුශත් ය 

වනොතිබුණි. එවේභ, එභ ණඹ වලේඹ 

යහඹ තධිහරිව  2018 වදළේඵර් 31 

දිනට ව මරය රහලනලින්ද 

ඉත්ය තිබුණි. 

 

 2018 ර්ව දී උඳරේධි ව විවශල 

ණඹ ගිවිසුේ 50 ට තදහශ රු.බි 

ලිඹන 39 ක් වහ විවශල ණඹ ගිවිසුේ 

15 ට තදහශ 2017 ර්ව දී 

උඳරේධි ව රු.බිලිඹන 19 ක් වර 

එතු රු.බිලිඹන 58 ක්, 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විටත්, විවශල 

ණඹ වර ගිණුේත ය වනොතිබුණි. 

 

 යජාව  මරය රහලනර ටවන 29, 

විවශල ණඹ වලේ රහලනව  2018 

වදළේඵර් 31 දිනට විවශල යවහය 

මුදලින් ව ණඹ වලේඹ රුපිඹල් ඵට 

ඳරිර්තනඹ කිරීවේදී වභවතක් 

ගිණුේත වනොයන රද ඉවත 

වන් ණඹ උඳරේධීන්ට තදහශ න 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට න විනිභඹ 

ළරපීභද, ණඹ වලේඹට රඳහ තිබුණි. 

ඒ වවේතුවන් ර්ඹ තහනඹට ව 

විවශල ණඹ වලේඹ, විවශල ණඹ 

ගිවිසුේ 36 ට තදහශ රු.බිලිඹන 9 

ක් ළඩිවඹන් වහ විවශල ණඹ ගිවිසුේ 

02 ට තදහශ රු.මිලිඹන 13 ක් 

තඩුවන්ද දක්හ  තිබුණි.  

 

 විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

2014 ර්ව  ිනට විශ්රහභ ළටුප්ත  

ඳහරිවතෝි  වවීභ වහ හණිජා 

ඵළංකු භගින් රඵහත් ණඹ මුදවරන් 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට වවිඹ ුගතු 

ණඹ වලේඹ රු.බිලිඹන 65 ක් ව තතය, 

එභ ටිනහභ මරය රහලනර 

වශීයඹ ණඹ වර වඳුනහවන 

ගිණුේත ය වනොතිබුණි. 

 

 සරිඹළ ජාහතයන්තය ක්රිට් 

ක්රීඩහංනඹ ඉදිකිරීභ වනුවන් 

වොන්ත්රහත්රු වත වවිඹ ුගතු ව 

රු.බිලිඹන 4  හිඟ මුදර වවීභ 

වහ ශ්රී රංහ යහඹ තධිහරිඹ විිනන් 

භවජාන ඵළංකුවන් ණඹ මුදරක් 

රඵහවන තිබුණු තතය 2017 

වනොළේඵර් 20 දිනළති තං 

17 2660 706 111-1  දයන තභහතය 

භණ්ඩර ඳ්රිහ වහ එභ තීයණඹ 

තනු, එභ ණඹ මුදර වහ ඊට තදහර 

වඳොලිඹ වවීභ එට මුදල් වහ 

ජානභහධය තභහතයහංලඹ වත බහය දී 

තිබුණි. ඒ තනු ඊට තදහශ තඹළඹ 

රතිඳහදන රමින් 2018 ර්ව  

ිනට එභ ණඹ මුදවල් වඳොලිඹ වවීභ 

ආයේබය තිබුණු තතය ර් 03  

වන හරඹට ඳසු 2021 ර්ව  

ිනට ණඹ මුදවල් හරි ආඳසු වවිඹ 

ුගතු තිබුණි. එවේ වුද, එභ 

ටිනහභ මරය රහලනර වශීයඹ 

ණඹ වර වඳුනහවන ගිණුේත ය 

වනොතිබුණි. 

 

 යජ්ගේ ආෙහඹම් රැසරීරිභ ිතළිඵ සිදු කයන 

රෙ නිඹළදි විගණනරදී අනහයණඹ ව 

විගණන නිරික් ලණ ම්ිතණ්ඩනඹ කය ඳවත් 

ෙක් ලහ ඇත්.  
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 භහවරෝචිත ර්ව  දී ැකස ය තිබුණු ඵදු 

ආදහඹමින් වශීයඹ බහණ්ඩ වහ වේහ භත 

ඳනන රද ඵදු මුදර රු.බිලිඹන 1,060 ක් 

වවත් මුළු ඵදු ආදහඹමින් ිනඹඹට 61.91 

ක් ද මුළු යහජාය ආදහඹමින් ිනඹඹට 54.78 ක් 

ද වී තිබුණි. ඉකුත් ර්ව  දී එඹ මුළු ඵදු 

ආදහඹමින් ිනඹඹට 61.32 ක් ද මුළු යහජාය 

ආදහඹමින් ිනඹඹට 55.51 ක් ද වී තිබුණි. ඒ 

තනු, ඵදු ආදහඹභ ඳහරිවබෝගිඹහ වත 

විතළන් කිරීභ තභ කිරීභට භහවරෝචිත 

ර්ව දී ද තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

 

 භහවරෝචිත ර්ව  යජාව  මරය 

රහලන තනු, වශීයඹ බහණ්ඩ වහ වේහ 

ඹටවත් න  එතු ශ තඹ භත ඵදු වහ 

ජාහතිඹ වොඩනළගීවේ ඵදු ලින් ිනඹඹට 27 

ට ඩහ ළඩි දහඹත්ඹක් මුළු යහජාය 

ආදහඹභට ඳඹහ තිබුණි. භත්ඳළන් වහ 

ිනැකට් ඹන බහණ්ඩ භත ඳනහ ඇති ඵදු 

ලින් මුළු ආදහඹභට ිනඹඹට 10.6  

දහඹත්ඹක් රඵහ දී තිබුණ තතය, මුළු 

ආදහඹමින් ිනඹඹට 14 ට ඩහ ළඩි 

රතිලතඹක් දුේළටි වහ භත්ඳළන්, වභෝටර් 

යථ හවන වහ නිජාවතල්  නිසඳහදන භත 

ඳනහ ඇති නිසඳහදන ඵදු ලින් රඵහවන 

තිබුණි. 

 

 යජාව  මරය රහලන රට තනු, 

භහවරෝචිත ර්ව  දී ජාහතයන්තය 

වශදහභ භත ඳනහ ඇති ඵදු භඟින් 

රු.බිලිඹන 342 ක් ැකස ය තිබුණු තතය 

එඹ මුළු ඵදු ආදහඹමින් ිනඹඹට 19.95 ක් ද 

භසත යහජාය ආදහඹමින් ිනඹඹට 17.65 ක් 

ද විඹ. ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව  දී ජාහතයන්තය 

වශදහභ භත ඳනහ ඇති ඵදු භඟින් 

ආදහඹේ ැකස කිරීභ රු.බිලිඹන 30 කින් 

එනේ ිනඹඹට 7.97 කින් ඳභණක් තඩුවී 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ව  ආනඹන ඵදු 

රු.බිලිඹන  40 කින් තඩු වී තිබීභ වේ 

වහ මලි ඵරඳහ තිබුණි. 

 ඉවත වන් ඳරිදි යහජාය ආදහඹේ ුවඹ 

තුශ ක්ර ඵදු වේ ළරකිඹ වළකි ආදහඹවේ 

ඉවශ දහඹත්ඹ ව ර්ධනඹ වහ 

ඳවත වන් හධඹන් වන් 

රභහණහත්භ ඵරඳෆභක් ිනදු වී තිබුණ ද, 

එභ ඵරඳෆේර මරයභඹ ටිනහභ 

ණනඹ කිරීභ වහ ආදහඹේ එතු යන 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් රභහණත් පිඹය 

වන වනොතිබුණි. එභ වවේතුවන් ආදහඹේ 

ැකසයන වදඳහර්තවේන්තුර ළඵෆ 

හර්හධනඹ භළනීභ වහ ැකසයන 

ආදහඹවේ ර්ධනඹ ඳභණක් ළරකිල්රට 

ළනීභ රභහණත් වනොන ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

 යජාඹ විිනන් ඉවශ ඵදු තනුඳහතඹන් 

නිඹභ කිරීභ. 

 විවලේ තසථහරදී  ිනදුන 

ආනඹනඹන්වේ ර්ධනඹ වවේතුවන් 

ඇතින ඵදු ආදහඹවේ ර්ධනඹ. 

 බහණ්ඩ වහ වේහර විවශීයඹ 

වශදඳර මිර ණන් ඉවශ ඹහභ නිහ 

ිනදුන ඵදු ආදහඹවේ ර්ධනඹ. 

 විවශල විනිභඹ තනුඳහතව  පිරිහීභ 

වවේතුවන් ඇතින ආනඹන පිරිළඹ 

ර්ධනඹ භත ඵදු ආදහඹභ ර්ධනඹ 

වීභ. තද, විවශීයඹ වශ ගිවිසුේ ව 

වනත් නීතීන් භත ිනදු යනු රඵන 

ඵදු තත් වළරීේ,  ලිහිල් කිරීේ ව ඵදු 

නිදවස කිරීේ වවේතුවන් යහජාය 

ආදහඹභට ිනදුන ඵරඳෆභ ේඵන්ධ 

විසතයහත්භ වතොයතුරුද තදහශ 

වදඳහර්තවේන්තුර හර්ඹහධනඹ 

භළනීවේ දී ළරකිල්රට වන 

වනොතිබුණි.  

 2018 හර්ි  ඇසතවේන්තු තනු ඳශහත් 

බහ ආදහඹේ ඇසතවේන්තු රු.බිලිඹන 

99 ක් වී තිබුණත්, ඊට තදහශ තය ආදහඹභ 

පිළිඵ හර්තහ ඳත්හ වනොතිබුණි.   

 

 2015 ජුලි 20 දිනළති තං 01 2015 දයන 

යහජාය මරය රතිඳත්ති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

යහජාය ආදහඹේ ඇසතවේන්තු කිරීභ, ැකස 

කිරීභ, තධීක්ණඹ වහ හර්තහ කිරීභ පිළිඵ 

භහර්වෝඳවශලඹ භඟින් වහ විණන 

ටුගතුරදී තනහයණඹ ව රුණු තනු, 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ඵදු වනොන 
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ආදහඹේ පිළිඵ භහවරෝනනඹක් කිරීභට 

වවෝ ඊට තදහශ ඉදිරි ක්රිඹහභහර් ළනීභට 

ක්රිඹහ ශ ඵට හක්ි  විණනඹට 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

 

 භහවරෝචිත ර්ඹ වහ පිළිවඹර ය 

තිබුණු තඹළඹ වල් නව  ආදහඹේ 

ංවක්ත 06 ක් ඹටවත් ආදහඹේ 

ඇසතවේන්තු ය වනොතිබුණත්, ර්ඹ 

තහන න විට එභ ආදහඹේ ංවක්ත 06 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 299.26  ආදහඹේ 

ැකසය තිබුණි.  

 

 භහවරෝචිත ර්ඹ වහ ආදහඹේ 

ංවක්ත 06 ක් ඹටවත් රු.බිලිඹන 18  

ආදහඹේ ැකසකිරිභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණත්, භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න 

විට එභ ආදහඹේ ංවක්ත ඹටවත් කිිනදු 

ආදහඹභක් ැකසය වනොතිබුණි.  

 

 ආදහඹේ ංවක්ත 03 ක් ඹටවත් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විට ර් 

ණනහක් මුළුල්වල් ඳළළත එන 

රු.බිලිඹන 3  ආදහඹභක් හිඟහිට 

ඳළළතුණි. එභ මුදල් තඹය ළනීභ 

ේඵන්ධවඹන් ආදහඹේ ණන්දීවේ 

නිරධහරිඹහ විිනන් වවෝ යහජාය මරය 

රතිඳත්ති වදඳහර්තවේන්තු විිනන් වන 

තිබුණු ක්රිඹහභහර් පිළිඵ වතොයතුරු 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  

 

 2018 ජානහරි 17 දිනළති තං 01 2018 

දයන යහජාය මුදල් නක්රවල්ඹ රහය, 

ඳසුගිඹ ර් 03  හරඹක් තුශ වේහ 

වහ තඹ යනු රඵන හසතු 

ංවලෝධනඹ ය වනොතිබුණි.  
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ය
හජා
ය
 ආ
ය
ක්

හ
  

ආයක් ටුගතු ේඵන්ධවඹන් 
න තණඳනත් ංවලෝධනඹ 
කිරීවේ රභහදඹ  
 

පුපුයන ද්රය පිළිඵ 
තභහතයහංලව   හර්ඹබහයඹ ඉටු 
වනොවීභ  
  
ආයක් වමුදහන් විිනන් 
තබයන්තය තයමුදල් වහ යහඳෘති 
ඳළළත්වීභ   
 
ආයක් වමුදහ මරසථහනඹ 
ඉදිකිරිභ 
 

යහජාය ආයක් විලසවිදයහර 
ඳනත ංවලෝධනඹ වනොකිරිභ  
 
ආයක් විලසවිදයහර ශික්ණ 
වයොවර පර්ණ ධහරිතහවඹන් 
ුගක්ත ක්රිඹහත්භ වනොවීභ  
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ය
හජ්

 ආ
ය
ක් ල

හ
  

යහජ් ආයක් ලහ  

 

ශ්රී රංහවේ වබෞමි තණ්ඩතහඹ වති 

කිරීභ ව ගුන්, මුහුදු ව වොඩබිභ 

ආයක්හ ඳත්හ වනඹහභ වහ ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ආයක් තභහතයහංලඹ 

වහ ඒ ඹටවත් ව වදඳහර්තවේන්තු ඳවක් වහ 

යසථහපිත ආඹතන තටක් විිනන් ඉටුශ 

ුගතු ඳළතුණි.  

 

 ශ්රී රංහවේ වබෞමි තණ්ඩතහඹ වහ 

ජාහති ආයක්හ වති කිරීභ 

 ගුන්, මුහුදු ව වොඩබිභ ශහඳඹන්හි 

ආයක්හ ඳත්හ වනඹහභ  

 ජාහති ආයක්හ වහ ේඵන්ධ ඳර්ව ණ 

වහ ංර්ධන ටුගතු වභවවඹවීභ  

 ශ්රී රංහවේ තභිභහනඹ වහ වඳෞඩත්ඹ 

ඳත්හ වනඹහභ වහ වඹවීභ  

 ආයක් ටුගතු ේඵන්ධ ළඩටවන් 

වහ යහඳෘතීන් පිළිඵ රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ  

 නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හ කිරීභ වහ 

තලය තසථහරදී වඳොීයිනඹ වත 

වඹවීභ  

 ජීවිත වහ වශඳශර ආයක්හ වති 

කිරීභ  

 කුඩහ රභහණව  ගිනි තවි නිඹහභනඹ කිරීභ  

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරිභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ නිඹළදි විණනව දී 

තනහයණඹ වු විණන නිරික්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 

 
 
 

ආයක් ලක කටයුතු ම්ඵන්ධ 
අණඳනත් ංගල ධනඹ රීමගම් 
ප්රභහෙඹන්  
 

2015 වදළේඵර් 11 දිනළති තං 

පීඊඩී 04 08 01 59 දයන යහජාය මුදල් 

නක්රවල්ඹ රහය වේහන් වහ වඳොදු 

හසතු තඹකිරීේ ංවලෝධනඹ ශ ුගතු 

තිබුණි. නමුත් 1996 තං 22 දයන තුක්කු ( 

ංවලෝධන ) ඳනත වහ 1998 තං 45 දයන 

වඳෞශලි ආයක් නිවඹෝජිත ආඹතන 

විධිභත් කිරීවේ ඳනත ඹටවත් තඹයනු රඵන 

හසතු භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විටත් 

ංවලෝධනඹ ය වනොතිබුණි.   

 

පුපුයණ ද්ර ඳහරනඹ ම්ඵන්ධගඹන් 
ආයක් ලක අභහත්හංලගේ කහර්ඹබහර්ඹ 
ඉටුගනොවීභ  
 

1956 තං 21 දයන පුපුයණ ද්රය ආඥහ ඳනත 

තනු යට තුශ පුපුයන ද්රය බහවිතඹ වහ 

ඳහරනඹ ේඵන්ධ ඵරතර ආයක් 

තභහතයහංලඹ තුන තතය දිස්රික් වල්ේ 

හර්ඹහරරට තනුුගක්ත වහය පුපුයණ දුය 

ඳහරරුන් භගින් එභ ඵරතර ක්රිඹහත්භ 

යනු රළවේ. වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

නිඹළඳි විණන ඳරික්ණරදී කුරුණෆර, 

පුත්තරභ වහ තනුයහධපුයඹ ඹන දිස්රික්ර 

පුපුයන ද්රය ඳහරන හර්ඹහරර පුපුයන ද්රය 

බහවිතඹ වහ ඵරඳත්ර රහභීන් පිළිඵ විසතය 

ව ඒහව  නිකුත් කිරීේ පිළිඵ වල්න නිින 

ඳරිදි ඳත්හ වනොතිබුණි. තද, භහවරෝචිත 

ර්ඹ තුශදී කුරුණෆර වහ පුත්තරභ 

දිස්රික්ර ල් ළඩඳරල් ේඵන්ධවඹන් 

ිනදු ශ ක්වේත්ර විණන ඳරීක්ණරදී 

ඵරඳත්ර රඵහ වනොවන ඳත්හ වන ඹන 

ල් ළඩඳර 35 ක් ඳළළතුණි.  
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ය
හජ්

 ආ
ය
ක් ල

හ
  

ආයක් ලක වමුෙහන් 

විසින් අබන්ත්ය 

අයමුෙම වහ හඳිති 

ඳළළත්වීභ 
 

ඉකුත් ර් කිහිඳඹ තුශදී 

විණහධිඳති හර්තහ 

භඟින් වඳන්හදී තිබුණු ඳරිදි 

ව යජාව  ගිණුේ පිළිඵ 

හය බහ විිනන් 

නිවඹෝ ය තිබුණු ඳරිදි 

ආයක් වමුදහන් විිනන් 

හණිජා ඳදනමින් 

ඳත්හවන ඹනු රඵන 

විවිධ රහබ උඳඹන යහඳෘති 

ව තයමුදල් ේඵන්ධවඹන් 

ඳහර්ලිවේන්තු ඳහරනඹ 

විධිභත් කිරීභට පිඹය 

වන වනොතිබුණි. උක්ත 

නිර්වශලඹ තනු ්රිවිධ 

වමුදහ තු වබෞති වහ 

භහන ේඳත් 

උඳවඹෝජානඹ ය නිමින් 

ඳත්හවන ඹනු රඵන 

යහඳෘති, වඳොදු 

රතිඳත්තිඹක් භත 

ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

තධීක්ණඹට රක් න ඳරිදි 

ව විණනඹට බහජානඹ 

න ඳරිදි යසථහපිත 

තයමුදල් ලවඹන් 

සථහඳනඹ යනු ඇතළින 

ඵරහවඳොවයොත්තු විඹ. වේ 

ේඵන්ධවඹන් 2009 

වනොළේඵර් 11 දිනළති තං 

ඊඒ තිනඒ 05 05(02) දයන 

ආයක් තභහතයහංලව  

වල්ේවේ ලිපිඹ භඟින් 

තදහශ උඳවදස නිකුත් ය 

තිබුණු නමුත් ඒ වහ 

විධිභත් පිඹය වන 

වනොතිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ඹ තුශදී වේ 

ේඵන්ධවඹන් ළඩිදුයටත් 

ිනදුයන රද විණනව දී 

ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහ 

විිනන්  නිහඩු නිවක්තන 03 

ක් වහ වොවිඳරල් ව ශ්රී 

රංහ නහවි වමුදහ විිනන් 

නිහඩු නිවක්තන 07 ක් 

උත් ලහරහ 05 ක් ඹනහදිඹ 

හණිජාභඹ ඳදනභක් භත 

ඳත්හ වන ඹන නමුත් 

ඒහව  මරය වහ වභවවුගේ 

රතිපර මරය රහලන රට 

ඇතුශත් වනොවු ඵ 

වවලිදයේ විඹ. තද, ශ්රී 

රංහ ගුන් වමුදහට  තඹත් 

වවලිටුර්ස වඳෞශලි 

භහවේ වභවවුගේ 

ටුගතුලින්  2010 - 2018 

හරඹ තුශදී රු.මිලිඹන 

54.50  රහබඹක් 

උඳඹහවන තිබුණු නමුත් ඒ 

වහ ශ්රී රංහ ගුන් 

වමුදහ විිනන් ිනදුයන රද 

ආවඹෝජානඹට කිිනදු 

රතිරහබඹක් රළබී 

වනොතිබුණි. වභභ භහවේ 

ේපර්ණ වොටස හිමිභ 

ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහවේ 

නිරධහරීන් 05 වදවනකු 

තු තිබුණු තතය යජාව  

ගිණුේ පිළිඵ ඳහර්ලිවේන්තු 

හය බහවේ නිවඹෝඹ 

ඳරිදි භවහ බහණ්ඩහහයඹට 

වොටස හිමිභ රළවඵන 

ඳරිදි භහභ නළත 

ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ ශ ුගතු 

වුත්, එභ ටුගතු 2018 

වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් ිනදුය වනොතිබුණි.  

 

යුේධගඹන් මිඹිනඹ 
වහ ආඵහධිත් 
යණවිරුන් වහ 
ඔවුන්ගේ ඳවුම 
වහ සුබහධන 
ඳවසුකම් ළරසීභ 
 

ුගශධවඹන් මිඹ ගිඹ වහ 

ආඵහධිත යණවිරුන් ව 

ඔවුන්වේ ඳවුල්ර 

සුබහධනඹ වහ 

ආයක් තභහතයහංලඹ 

ඹටවත් පිහිටුහ තිබුණු 

ආඹතන භඟින් 

යණවිරුන්වේ වහ 

ඔවුන්වේ ඳවුල්ර 

සුබහධනඹ වහ නිහ 

ව නිහ ණඹ රඵහදීභ, 

දරුන් වහ ශියත් 

රඵහදීභ ළනි හර්ඹඹන් 

කිහිඳඹක් ඳභණක් ිනදුය 

තිබුණි. එභ හර්ඹඹන් 

ේඵන්ධවඹන් තදහර 

ආඹතන තතය නිින 

ේඵන්ධීයණඹක් ඳත්හ 

වනොතිබුණි. ආයක් 

තභහතයහංලඹ ඹටවත් ව 

ආඹතන 03 ක් විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු 

නිහ යහඳෘති කිහිඳඹක් 

වහ භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 

833.51  රතිඳහදන රහ 

තිබුණු තතය ඉන් රු.මිලිඹන 

787.53 ක් උඳවඹෝජානඹ 

ය තිබුණි.   

 

 

 

 

 

 

 

තද, යණවිරුන් වහ 

ඔවුන්වේ රත්රඹන් වහ 

ඳවුල්ර හභහජිඹන් 
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ය
ක් ල

හ
  

මුහුණ වදන භහජාභඹ 

ළටළු ේඵන්ධවඹන් 

තධයඹනඹන් ිනදුකිරීභට වහ 

එභ ළටළු විදීභ වහ 

විධිභත් ළඩපිලිවරක් 

ආයක් තභහතයහංලඹ 

විිනන් ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. 

 

ආයක් ලක වමුෙහ 

මුරසථහනඹ ඉදිරීමම් 

කටයුතු  
 

තකුවර්වොඩ රවශලව  

ඉදියනු රඵන ආයක් 

වමුදහ මුරසථහන 

වොඩනළඟිලි ඉදිකිරීේ 

ටුගතු තදුයටත් රභහද 

වමින් ඳළතුණි. වභභ 

ඉදිකිරීේ ේඵන්ධවඹන් 

2011 ර්ව දී ස ය 

තිබුණු රු.බිලිඹන 25 ක් වු 

පිරිළඹ ඇසතවේන්තු, 

ඉදිකිරීේ ටුගතු ළරළසුේ 

ඳසු හීයන ංවලෝධනඹ 

කිරීභ වවේතුවන් රු.බිලිඹන 

55.60 ක් දක්හ ඉවශ වොස 

තිබුණි. හලු මුවදොය පිහිටි 

ශ්රී රංහ ුගධ වමුදහවේ 

රධහන හර්ඹහර 

වොඩනළඟිලි එභ 

රවශලවඹන් ඉත් ය 

වොශම නයව  වහ 

තදහන්න රවශලඹන්හි 

පිහිටි යහජාය වහ වඳෞශලි 

තංලරට තඹත් 

වොඩනළඟිලිර 2011 

ර්ව  ිනට සථහඳනඹ ය 

තිබුණු තතය 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

වොඩනළඟිලි කුීය ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 1,566 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  

 

ශ්රීභත් ගජ් න් 
ගකොත්රහර යහජ් 
ආයක් ලක 
විලසවිෙහරගේ 
අධඹන කටයුතු  
 

ශ්රීභත් වජාෝන් වොතරහර 

යහජාය ආයක් 

විලසවිදයහරඹ 1981 තං 

68 දයන ශ්රීභත් වජාෝන් 

වොතරහර යහජාය 

ආයක් තබයහ 

ආඹතනඹ ඳනත, 1988 තං 

27 දයන ංවලෝධිත ඳනත 

ව 2007 තං 50 දයන 

(ංවලෝධිත ) ඳනත ඹටවත් 

පිහිටුහ තිබුණු තතය එභ 

ඳනත්ර විධිවිධහන තනු 

ආඹතනඹ විිනන් ඳත්නු 

රඵන උඳහධි ඳහධභහරහ 

ආයක් ටුගතු වහ 

ඳභණක් සීභහ ය තිබුණි. 

වවේ වතත්, ඳසු 

හීයන ඇතිව වනසේ 

වවේතුවන් ෛදය, නීති, 

ඉංජිවන්රු ඹනහදි වනත් 

ක්වේත්ර ේඵන්ධවඹන් 

උඳහධි පිරිනභනු රඵන 

නමුත් ඒ වහ ඵරඹ 

ඳළවයන ඳරිදි උක්ත ඳනත් 

ංවලෝධනඹ ය 

වනොතිබුණි.  

 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට 

ආයක් විලසවිදයහරව  

ෛදය පීධව  මුළු ශිය 

ංයහ 1,393 ක් ව තතය 

ඊට ආයක් තංලරට 

තඹත් නිරධහරින් 112 

වදවනක් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තුශ දකුණු ආිනඹහනු 

ෛදය වහ තහක්ණි 

ආඹතනවඹන් (SAITAM) 

තනුුගක්ත ශ ශියිනන් 

819 වදවනක් වහ විවශීයඹ 

ශියිනන් 192 ක්ද විඹ. 

උක්ත ඳනත් තනු ෛදය 

පීධ වහ වශීයඹ ශියිනන් 

ඵහ වන ෛදය උඳහධි 

පිරිනළමීභ වහ රතිඳහදන 

රහ  වනොභළති වුත්,  

විවශීයඹ පුයළිනබහඹ භත 

ඵහ වන තිබුණු 

ශියිනන් 64 වදවනකු 

වනත් යටර ශවිත් 

පුයළිනබහඹ හිත ශ්රී 

රහංකි ශියිනන් ව ඵද 

නිරික්ණඹ විඹ.   

 

මුදල් තඹකිරීවේ ඳදනභ භත 

උඳහධි ඳහධභහරහ වළදෆරීභ 

වහ ශිය ශියහන් 

ආර්ලනඹ කිරීභ වහ 

වශඳර තයඟඹක් ඳතින 

නමුත්, ආයක් 

විලසවිදයහරඹ විිනන් ඉදිරි 

ර් වහ යහඳහය 

ංර්ධන ළරළසභක් ස 

කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. ඒ තනු 

ආයක් විලසවිදයහරඹ 

විිනන් ඉදිරි වශඳර ජාඹ 

ළනීවේ තභිවඹෝ 

ේඵන්ධවඹන් රභහණත් 

තධහනඹක් වඹොමු ය 

වනොතිබුණු ඵ තවවුරු විඹ.  
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ය
හජ්

 ආ
ය
ක් ල

හ
  

ශ්රීභත් ගජ් න් 
ගකොත්රහර 
ආයක් ලක 
විලසවිෙහරගේ 
ශීක් ලණ ගය වර  
 

ීයක්ණ වයෝවවල් 

වභවවුගේ ටුගතු 2017 

වදළේඵර් භහව දී ආයේබ 

ය තිබුණු නමුත් වයෝවවල් 

වභවවුගේ, පුර්ණ 

ධහරිතහවඹන් ුගක්ත 

ක්රිඹහත්භ වි වනොතිබුණි. 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට වයෝගී ඇදන් 

රභහණඹ 433 ක් වුත්, 

2018 භහර්තු භහව  ිනට 

වදළේඵර් 31 දින දක්හ  

හරඹ තුශ වන්හින 

වයෝගීන් 2,012 ක් වහ 

ඳභණක් රතිහය රඵහදී 

තිබුණි. ඒ තනු එභ හර 

සීභහ තුශ හභහනය ඇදන් 

උඳවඹෝජාන තනුඳහතඹ එක් 

ඇක් වහ වයෝගීන් 04 ක් 

ඳභණක් විඹ. තද, 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු 

ඵහහිය හඹන 16 ක් භඟින් 

වයෝගීන් 95,820 ට 

ඳවසුේ ළරිනඹ වළකි 

වුත්, 2018 වදළේඵර් 31 

දින න විට වයෝගීන් 

25,735 ට ඳභණක් 

රතිහය ය තිබුණි.   

 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ රභහණත් 

වනොවීභ නිහ වයෝවවල් 

වභවවුගේ ටුගතු උඳරිභ 

ධහරිතහවඹන් ිනදු කිරිභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. ීයක්ණ 

වයෝවර වහ තනුභත 

ෛදය වහ ඳරිඳහරන හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ පිළිවලින් 

නිරධහරින් 1,380 වදවනක් 

වහ 516 වදවනක් වි 

තිබුණත්, 2018 වදළේඵර් 

31 දිනට වොන්ත්රහත් ඳදනභ 

භත ඵහත් ව වමුදහ 

වේවඹන් තනුුගක්ත 

නිරධහරින් ඇතුශත් වේහ 

නිුගක්ත හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

පිළිවලින් නිරධහරින් 437 

වදවනක් වහ 284 වදවනක් 

වී තිබුණි. වොන්ත්රහත් 

ඳදනභ භත ඵහ වන ිනටි 

නිරධහරින් 85 වදවනකු 

2019 ජුනි 30 දින න විට 

වේවඹන් ඉත් වී තිබුණි. 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ 

ඵහ ළනීවේ ඳටිඳහටි 

ස ය තනුභත ය 

ළනීභට රභහදවීභ 

වවේතුවන් පුර්ණ ඳවසුේ 

හිත ශික්ණ වයෝවවල් 

ටුගතු ඌන උඳවඹෝජිත 

ඳළළතුණි.   

 

ීයක්ණ වයෝවර ඉදිකිරීභ 

වහ භවහ බහණ්ඩහහයව  

ඇඳයඹක් භත විවශීයඹ 

මුදලින් එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 

177.33 ව වශීයඹ මුදලින් 

රු.මිලිඹන 3,165.12  

ණඹ මුදරක් ජාහති 

ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකුවන් 

රඵහවන තිබුණි. 2018 

ළප්ත තළේඵර් 17 දින වභභ 

ණඹ මුදල් රතිේ ුගවත ය 

තිබුණි. ඒ තනු මුළු ණඹ 

මුදලින් එ.ජා.වඩොරර් මිලිඹන 

82.33 ට භහන 

රු.මිලිඹන 12,773.34 ක් 

වශීයඹ මුදරට ඳරිර්තනඹ 

ය තිබුණු තතය 2018 

වදළේඵර් 31 දිනට වවිඹ 

ුගතු තිබුණු රු.මිලිඹන 

717.92  වඳොීය මුදර වහ 

රු.මිලිඹන 617.47  ක් ව 

විවශල විනිභඹ 

ඳරිර්තනව දී ව තහිනඹ 

වශීයඹ මුදලින් ව ණඹ 

මුදරට එතු ය තිබුණි. 

වේ තනු 2018 වදළේඵර් 

31 දිනට භවහ බහණ්ඩහහයඹ 

ව විලසවිදයහරඹ විිනන් 

2023 ර්ව  ිනට වවීභට 

එඟවී තිබුණු මුළු ණඹ 

මුදර පිළිවලින් එ.ජා.වඩො. 

මිලිඹන 95 ක් වහ රු.මිලිඹන  

17,274.55 ක් වී තිබුණි.  

 

ත්කම් 

කශභනහකයණඹ 
 

ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහ 

විිනන් තළුත්ළඩිඹහ ටුගතු 

වහ 2014 තවරේල් 25 දින 

ගුන් භඟින් චීනඹට ඹහ 

තිබුණු වර්ඩහර් රිිනයඹක් 

වහ ඇන්වටනහ සෆනයඹක් 

ගුන් භඟින් රහවනඹ 

කිරීවේදී තසථහනත වීභ 

වවේතුවන් රු.මිලිඹන 

74.46  තරහබඹක් ිනදුවී 

තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් 

රහයේබ හර්තහක් 2015 

තවෝසතු 31 දින ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණු නමුත් ඊට තදහර 

ඉදිරි පිඹයඹන් 2018 

වදළේඵර් 31 න විටත් 

වන වනොතිබුණි.  
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හජ්

 ආ
ය
ක් ල

හ
  

ිනවිල් ආයක් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

රු.මිලිඹන 74.76 ක් 

විඹදමින් න රධහන 

හර්ඹහර වොඩනළඟිල්ර 

ඳහනදුය වභෝල්වප්ත  

රවශලව  ඉදිය තිබුණි. 

එභ වොඩනළගිල්ර පිහිටි 

ඉඩභ  ර් 30  හරඹක් 

වහ ඵදු ඳදනභ භත 

රඵහත් පුජානීඹ 

සථහනඹට තඹත් තිබුණි. 

තදහශ ඵදු හරඹ තන් ව 

ඳසු එභ වොඩනළඟිලිර 

හිමිභ පුජානීඹ සථහනඹට 

හිමිවිඹ ුගතු ඵට ව 

වොන්වශින තදහශ ඵදු 

ගිවිසුවේ ඇතුශත් වි තිබුණි.  
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ය
හජ්

 



හඹ
  

 
 
 
ඉදිරිඳත් ශ වතොයතුරු තනු 
ආඹතන 389 කින් ආඹතන 101 ක් 
තරහබ රළබීභ   
 
 
විණනඹට ඉදිරිඳත් ශ මරය 
රහලන ේඵන්ධවඹන් ආඹතන 
13 ට තහිත ය විණන භතඹන් 
රහල වීභ 
  
 
2018 ර්ඹට තදහශ ආඹතන 59 
ක් මුරය රහලන විණනඹට 
ඉදිරිඳත් වනොකිරිභ. 
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යහජ් හඹන්  

යහජාය යහඹන් ඹනු තභ නමින් ගිවිසුේත 

වීභට ඵරඹක් හිත, යහඳහය ටුගතු 

ඳත්හවන ඹහභ වහ මරය වහ වභවවුගේ 

තධිහයඹ ඳයහ ඇති ව රහබඹක් හිත 

වවෝ ේපර්ණ පිරිළඹ ආයණඹ යන්නහ 

ඳරිදි හභහනය යහඳහරි ක්රිඹහහයේ තුශ 

තවනකුත් තසථීත්ඹන්ට බහණ්ඩ වහ වේහ 

විකිණීේ යනු රඵන  ව යහජාය තංලව  

තසථීත්ඹක් භගින් ඳහරනඹ න ආඹතනඹක් 

වර   වළන්විඹ වළකිඹ. උඳවඹෝගීතහ වේහ 

ඳඹන  වවශ යහඹන් ව මරය 

ආඹතන ළනි මරය යහඹන්  යහජාය 

යහඹන් ඹටතට තඹත් වේ.  යහජාය යහඳහය 

යහඹන් භවයක් රජාහ වේහ ළඳී භ 

පිළිඵ කීභක් හිත ඇතළේ 

පුශරඹන්ට ව ජාන වොටසරට  වහ වේහ 

මිර තඹකිරීභකින් වතොය වවෝ ළශකිඹ ුගතු 

ඳරිදි තභ හසතු ඳදනභක් භත බහණ්ඩ වහ 

වේහ ළඳී වේ ඳයභහර්ථවඹන් ක්රිඹහත්භ 

වුත් හභහනයවඹන් රහබඹක් ඉඳී භ වහ 

ක්රිඹහත්භ වේ. ඒ තනු එහි ත්ේ භත 

රතිරහබඹක් ඉඳළී භ තනහත ංර්ධනඹ 

වහ තලය වේ. නිඹහභන, රර්ධනහත්භ 

වහ තධයහඳනි යහජාය යහඹන් 

ේරදහඹහනුකර හණිජා තංලඹන්ට තඹත් 

වනොන තතය එභ යහඹන් රහබ වනොරඵන 

ංවිධහන වර ළරවන තතය, 

රහබදහී ත්ඹ වළය වනත් නිර්ණහඹඹන් 

බහවිතහ යමින් ඒහව  හර්ඹහධනඹ 

ඳරික්හ ශ ුගතු වේ. ඳවත වන් ීයර්ඹන් 

ඹටවත් ශ්රී රංහවේ යහජාය යහඹන් පුළුල් 

වර ර්ගීයණඹ ශ වළ.  

 විවලේි ත යහඳහය යහඹන්  

 යසථහපිත වහ යසථහපිත වනොන 

තයමුදල් 

 යජාඹ තු සීමිත කීේ භහේ  

 නිඹහභන වහ තධීක්ණ ආඹතන 

 විලසවිදයහර, ඳර්ව ණ ව වනත් 

පුහුණු ආඹතන  

 වනත් ංර්ධන වහ රහබ වනොරඵන 

ආඹතන  

 

විදුලි ඵරඹ, ජාරඹ, නිජා වතල් නිසඳහදිත, 

විදුලි ංවශල වහ ගුන් රහවන, යහඹ ආදී 

ආර්ථිව  උඳහඹ භහර්ගි ඉතහ ළදත් 

ක්වේත්ර යහජාය යහඹන් භඟින් වභවවඹනු 

රළවේ. ආර්ථිව  භසත හිමිේ ව 

තයඟහරිත්ඹ වවයහි ිනඹළු යහජාය 

යහඹන්හි ආඹතනි ඳහරනඹ ඉතහ ළදත් 

වේ. 2018 වදළේඵර් 31 දිනට එක් එක් 

ර්ඹන්හි යජාඹ තු සීමිත කීේ හිත 

භහේ වළය යහජාය යහඹන් 344  මුළු 

ත්ේර ංුගතිඹ ඉකුත් ර්ඹ තහනඹ 

භඟ හ ඳවත  රඳටවන 36 හි  දළක්වේ. 

 

රඳටවන  36 – 2017  ර්ඹ භඟ හ 2018  ර්ව  යහජාය යහඹන්හි මුළු ත්ේ   
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2018 ර්ව දී යහජාය 

යහඹන්ට දශ ලවඹන් 

යජාව  පුනයහර්තන රදහන 

වහ රු.බිලිඹන 28.6ක් 

පුනයහර්තන විඹදේ වහ 

ව දශ ලවඹන් රු.බිලිඹන 

21  රහේධන රදහන රඵහදී 

තිබුණි. ඉකුත් ර්ඹට 

තනුරපී එභ ංයහ 

පිළිවලින් රු.බිලිඹන 55.4 

ක් ව රු. බිලිඹන 29.26 ක් 

විඹ. ඒ තනු යජාව  රදහන 

රඵහදීවේ ඳවත ළටීභක් 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

කහර්ඹහධනඹ 

ඇගයීභ  

යහජාය යහඹන් විණනඹ 

මුරය වහ තනුකරතහ 

විණනඹට ඳභණක් සීභහ 

වනොන තතය තයමුණු වහ 

ඉරක් ඉටුය ළනීභ 

වහ හර්ඹක්භතහඹ, 

ආර්ථි ඵ වහ 

පරදහී තහඹ වවයහිද  

තධහනඹ යනු රළවේ.  

 

යහජාය යහඹන්හි 

හර්ඹක්භතහඹ වහ 

පරහදහී තහඹ පිළිඵ 

විණනඹ භවය රමිතින් 

වහ නිර්නහඹඹන් භත 

ඳදනේ ිනදු යනු රළවේ. 

රහබඹ හර්ඹහධනව  

රධහන නිර්නහඹඹ 

වනොන තතයභ යහජාය 

තයමුදල් ආර්ථිබහවඹන් 

වහ හර්ඹක්භ වඹොදහ 

ළනීවේ ශභනහයණව  

හර්ඹහධනඹ ව තයමුණු 

හක්හත් ය ළනීභ ඩහත් 

පරදහී  වේ. යහවඹන් 

යහඹහට තයමුණු  වනස 

වේ. විණනව  එක් රමු 

හර්ඹඹක් නුව  

යහඹ හර්ඹහධනඹ 

ඇී භ වහ නිර්නහඹඹ 

වඳුනහළනීභින. නිසඳහදන 

යහඹ, උදහවයණඹක් 

ලවඹන්, රංහ නිජා 

වතල්  නීතිත ංසථහ 

ත් විට, තයමුණු ව 

ආවඹෝජානව  ඳදනභ, 

ධහරිතහඹ, පිරිළඹ වහ හර 

ළරළසුේ, ඳරිවබෝජාන 

නිඹභඹන්, ඉඳළී ේ, 

පරදහී තහඹ, පිරිළඹ, 

රතිරහබ තනුඳහතඹ ආදිඹ 

හර්ඹහධනඹ භළනීවේ 

මිනුේ දඬු වේ. යහඹක් 

වත ඇති දිගු වහ වටි 

හීයන රහේධනඹ වහ 

වභවවුගේ ළරළසුේ 

හර්ඹහධනඹ තක්වේරු 

කිරීවේ වනත් ආශ්රිත 

රක්ණඹන් වේ.  

 

වබෞති හර්ඹහධනඹ 

ඇී භ තදහශ න 

තසථහ ඒඹ 

තක්වේරු ශ ධහරිතහඹ 

පිළිත වළකි මිණුේ 

රකුණක් වේ. තනුඳහති 

ධහරිතහඹ උඳවඹෝජානඹ 

ඹනු තමු ද්රය ව 

උඳවඹෝගීතහ ඳරිවබෝජානඹ 

වහ ේභතඹන් ඉඳළී ේ 

වහ රතික්වේපිතඹන් වභන්භ 

විධිභත් නඩත්තු වහ 

උඳයණ වේහ කිරීභ 

වහ තලයතහඹන් භඟ 

තක්වේරු කිරීභින. 

හර්ඹහධනඹ ඇී භ 

වහ තවනක් ළදත් 

ඳදනභ න්වන් පිරිළඹ 

හර්ඹක්භතහඹින. ධහරිතහ 

උඳවඹෝජානඹ, 

ඳරිවබෝජානඹන්, 

පරදහී තහඹ, ඉඳී ේ ආදිඹ 

පිළිඵ ේභතඹන් භත 

ඳදනේ රමිති වහ පිරිළඹ 

ඉරක්ඹන් තීයණඹ යනු 

රළවේ. ආඹතනි ඳහරනඹ, 

හභහනය ශභනහයණඹ, 

මුරය ශභනහයණඹ, 

රේඳහදන 

ශභනහයණඹ, ඉදිකිරීේ 

ශභනහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් යහජාය 

යහඹහඹක් තනුභනඹ 

ශ ුගතු භහර්වෝඳවශල 

බහණ්ඩහහයඹ විිනන් නිකුත් 

ය ඇති තතය වභභ 

භහර්වෝඳවශල 

යහඹඹ හර්ඹහධනඹ 

වහ ඳශධති ඇී ේ කිරීභ 

වහ වනත් ඳදනභක් වේ. 

තබයන්තය වහ ඵහහිය 

විවලේඥිනන් විිනන් 

ිනදුයන වනත් 

තහක්ණි තධයඹනඹන් වහ 

රමිතීන් වභභ 

භහර්වෝඳවශලඹට ඳදනේ 

න වනත් නිර්නහඹඹන් 

වේ.   

 
හර්ඹහධන විණනඹ 

හීයන තලයතහඹකි.  

මරය විණව දී මරය 

ඳහරනඹ වහ ගිණුේර 

නිළයදිතහඹ පිළිඵ 

වතිවීභක්  ිනදුයින.  

නමුත් ේඳත් 

ආර්ථිඵවින්, හර්ඹක්භ 

වහ පරදහී  උඳවඹෝජානඹ 

වීභ පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ 

හර්ඹහධන විණනවඹන් 

තවප්ත ක්හ වවර්.
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 වභභ හධ තුනට 

තභතය ර්තභහනව දී 

ඳරියහත්භ ඵරඳෆභ 

පිළිඵදද ඳරීක්හ යනු 

රඵින. හර්ඹහධන 

විණනඹ පිළිඵ විවිධ 

නහභඹන් බහවිත යනු 

රඵින. 

 

 මුදරට තඹ විණනඹ 

 ශභනහයණ 

විණනඹ  

 වභවවුගේ විණනඹ  

 3  “E” විණනඹ 

 

ජාහති විණන 

හර්ඹහරව  ර්තභහන 

විණන හර්තහ තුළින් මරය 

විණනඹට වහ භහනව 

සථහනඹක් හර්ඹහධන 

විණනඹටද රඵහ දීභත් ඒ 

තුලින් යහජාය යහඹන්  

වත රඵහවදන ේඳත්  වහ 

තයමුදල් තවප්ත ක්ි ත තයමුණු 

ඉටුය ළනීභ වනුවන් 

උඳවඹෝජානඹ ිනදුවව ද 

ඹන්න පුළුල් විග්රව යනු 

රඵින. 

 

ර්තභහනව  භහජීඹ වහ 

ආර්ථි ලවඹන් විලහර 

තර්බුදහරී තත්ත්ඹක් 

භතු ඇති වහ 

භවජානතහවේ තධහනඹට 

රක් වී ඇති 

ආන්වදෝරනහත්භ ිනශධීන් 

කිහිඳඹක් වතෝයහ නිමින් 

ඉන් යටට, භවජානඹහට 

වභන්භ ඳරියඹට ිනදුන 

ඵරඳෆභ පිළිඵ 

හර්ඹහධන විණනඹන් 

ිනදු යනු රඵන තතය  වේ 

න විට හර්ඹහධන 

විණන හර්තහ 26ක් නිකුත් 

යන රදී. 

 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් 

ඳත්නු රඵන ඵහහිය 

විණනඹ ණන්දීවේ 

කීේ පිළිඵ 

උඳයණඹක් වේ. යජාඹට 

වහඹක් වේභ යහඹ 

ශභනහහරිත්ව  

ඔවුන්වේ හර්ඹක්භතහඹ 

වහ පරහදහිනතහඹ ළඩිදිුගණු 

ය ළනීභ වහ යහජාය 

යහඳහය විණනඹ 

භහනභ ළදත් න 

හයණඹක් වේ. මුරය වහ 

වභවවුගේ තඩුඳහඩු, ඳශධති 

රභහණහත්භ වනොවීභ වවෝ 

තහර්ඹක්භතහඹ, 

හර්ඹහධනව  

ඌනතහඹන්, නීති, රීති වහ 

වයගුරහින ආදිඹට තනුකර 

වනොවීේ ආදිඹ ව 

හර්ඹහධනඹ පිළිඵ 

පිළිත වළකි රමිතින් පිළිඵ 

ඉරක්ඹන් පුයහ 

වනොළනීභ ේඵන්ධවඹන් 

වවේතු විග්රව කිරීභ භඟින් 

වභඹ පුයහ ළවන්. මුරය 

හර්ඹහධනඹ වබෞති 

හර්ඹහධනඹ භඟ 

ේඵන්ධන තතය 

හර්ඹක්භ වහ ආර්ථි 

වභවවුගේ ව ේඳත් 

ශභනහයණඹ පිළිඵ 

ළටළු විණන හර්තහවන් 

තධහයණඹ  යනු රළවේ.  

ආඹතනර 

ශභනහරිත්ඹ භඟ 

භහවේ නිරධහරින් විිනන් 

ඳත්න විධිභත් 

ැකසවීේරදී තලය ඳශධති 

වහ වභවවුගේ ළඩිදිුගණු 

කිරීවේ තලයතහඹ පිළිඵ 

හච්ජාහ යනු රළවේ. 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් 

නිරික්ණඹ වවයන 

තහිතය වොඹහ ළනීේ 

වහ යහජාය යහඹන්හි 

තධයක් භණ්ඩරඹ වහ 

ශභනහහරිත්ඹ ඳසු 

විඳයේ ටුගතු ිනදුකිරීභද 

ළදත් වේ. එභ රුණ 

වහ ර්ඹක් ඳහහභ 

වවයන තහිතය වොඹහ 

ළනීේ නළත නළත 

ිනදුවීවභන් තත්ත්හණනඹ 

ශ විණන භතඹ වහ 

ළඩි රනතහඹ වඳන්නුේ  

යනු රළවේ.  

 

මුර කහර්ඹහධනඹ  

රළබී ඇති වතොයතුරුරට 

තනු යහජාය යහඹන් 389 

ට තදහශ වතොයතුරු ඳවත  

ගු 13 හි දළක්වේ.  
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 ආඹතන විසතයඹ  

 

ආඹතන 
ණන 

තරහබ රඵන 
ආඹතන 

රහබ රඵන 
ආඹතන 

වතොයතුරු ඉදිරිඳත් 
වනොශ ආඹතන 

(i) වනත් ංර්ධන වහ රහබ 
මලි වනොන ආඹතන 

70 23 34 13 

(ii) යසථහපිත වහ 
යසථහපිත තයමුදල් 

54 04 22 28 

(iii) නිඹභන වහ තධීක්ණ 
ආඹතන 

29 10 18 01 

(iv) විවලේි ත යහඳය යහඹන් 58 12 38 08 
(v) විලසවිදයහර ඳර්ව ණ වහ 

වනත් පුහුණු ආඹතන 
66 28 29 09 

(vi) යජාඹ තු සීමිත කීේ 
භහේ 

112 24 51 37 

 එකතු 389 101 192 96 
 ගු 13 - යහජාය යහඹඹන් 389 ට තදහශ වතොයතුරු 

 

ඉවත වතොයතුරුරට තනු යහජාය යහඹන් 

75 මරය රතිපරඹ ඌනතහඹක් වඳන්නුේ 

ශ තතය මුළු ටිනහභ රු.මිලිඹන 

135,821ක් වී තිබුණි. ළරකිඹ ුගතු මරය 

ඌනතහඹක් හිත ආඹතන තතය ජාහති 

නිහ ංර්ධන තධිහරිඹ, රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ, රංහ නිජා වතල් නීතිත 

ංසථහ, වී තවරවි භණ්ඩරඹ වහ විලසවිදයහර 

විදයහතන ඇතුළු විලසවිදයහර 15ක් 

තන්තර්ත විඹ.  

 

තියය ංර්ධනඹ  

සබහවි ේඳත් සීග්රවඹන් ඳරිවබෝජානඹ 

කිරීභ වවේතුවන් තනහත ඳයපුය වහ 

ේඳත් හිඟවීවේ තධහනභට මුහුණ දීභට 

ිනදුන ආහයඹ වඳුනහත වළකිඹ. එවේභ 

ේඳත් ඳරිවබෝජානව  තතුරුපරඹක් න 

තඳද්රය භගින් ඳරියව  දයහළනීවේ වළකිඹහ 

ඉක්භහ ඹන ආහයඹක්ද වදුනහත වළකි 

තිවේ. තනිහර්ඹවඹන්භ විඹ ුගතු ආර්ථි 

ංර්ධනඹක් ඳරියව  තිබිඹ ුගතු තියහය 

ඵත් ඹන වදවහිභ තතයහලය ව ඒහඵශධ 

කිරීභත් තියය ංර්ධන ංල්ඳව  

වක්න්ද්රත වකි. ආර්ථි ංර්ධනඹ වහ 

ඳහරිරි ංයක්ණඹ එකිවනකින් වඳෝණඹ 

න තත්ත්ඹක් ඇතිශ ුගතු ඵත් ඒ වහ 

වරෝඹ පුයහ දළනුත් ඵක් ඇතිශ ුගතු ඵ 

තධහයණඹ වේ.  

 

ඳරිය ංර්ධනඹ කිරීවේ වරෝ ංවිධහනඹ 

දක්න ආහයඹට තියය ංර්ධනව  මලි 

තයමුණ න්වන් මලි මිනිස තලයතහඹන් 

තෘප්ත ත කිරීභත්, ඔවුන්වේ ජීවිතර 

ගුණහත්භඵ ළඩිදිුගණු කිරීභත්, ඳරිය 

ආයක්හ කිරීභත් භඟ නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ 

කිරීභත්ඹ. ඒ තනු තනහත ඳයපුයට ිනඹ 

තවප්ත ක්හන් වහ තලයතහන් ඉටුය 

ළනීභට ඳතින විබතහ ඳත්හවන ඹන 

තතයභ ත්භන් ඳයපුයට ඉවශභ රතිරහබ 

රළවඵන තන්දභට මිනිහ විිනන්  ෛජා 

වෝරඹ ඳරිවයණඹ කිරීභ වහ 

ශභනහයණඹ තියහය ංර්ධනඹ වේ.  

 

ආර්ථි, භහජීඹ, ඳහරිරි ආදී ක්වේත්රඹන්හි 

විවිධ හරඹන්හි ඳසුන එක්ත් ජාහතීන්වේ 

ංවිධහනඹට තඹත් හභහජි යහජායඹන් 2030 

ය න විට එභ හරඹට වනඒවේ 

තවප්ත ක්හවන් තියය ංර්ධන තයමුණු 

වදුන්හ දී ඇති තතය වේ පිලිඵ 2015 

ළප්ත තළේඵර් භහව දී ඳළති එක්ත්  

ජාහතීන්වේ තියය මුළුවේදී ැකස ව යහජාය 

නහඹඹන් එඟ වී තිවේ. තියය ංර්ධනඹ 

වහ ව 2030 නයහඹ ඳත්රඹ වේ වහ තදහර 
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යවන ඇති තතය එඹ මිනිහ, ඳෘථිවිඹ ව 

වෞබහය ඉරක් ය ත් ිනඹළු හභහජි 

යටල් විිනන් ක්රිඹහත්භ ශ ුගතු විලසවීඹ 

රහලණඹක් වේ. ශ්රී රංහද එක්ත් 

ජාහතීන්වේ ංවිධහනව  හභහජි යටක් ඵළවින් 

වභභ විලසවීඹ රහලනඹ ශ්රී රංහ තුශද 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ඵළඳී ඳතී. ඒතනු 2017 

ර්ව  ිනට විණනඹ යනු රඵන ආඹතන 

තුළින් වභභ ංල්ඳඹ ක්රිඹහත්භ වීභ 

පිළිඵ වොඹහ ඵරනු රඵන තතය තියය 

ංර්ධන තයමුණු යහ රඟහවීභ වහ යහජාය 

ආඹතනර සදහනේ තත්ත්ඹ වහ ඒහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ පිළිඵ යහජාය විණනඹක් 

ිනදුකිරීවේදී වහ හර්තහ කිරීවේදී තධහනඹට 

රක්න විවලේි ත ව නිරීක්ණඹක් වර 

තියය ංර්ධනඹ වඳුනහවන තිවේ. 

 

මුර ප්රකහලන ම්ඵන්ධගඹන් 

විගණකහධිඳතියඹහගේ භත්ඹ  

යහජාය යහඹන් විිනන් ර්ඹ තහනඹට 

මුරය තත්ත් රහලනඹ වහ එදිවනන් තන් 

ර්ඹ වහ ආදහඹේ රහලනඹ, මුදල් රහව 

රහලනඹ, හිමිේ වනසවීවේ රහලනඹ 

ව ළදත් ගිණුේයණ රතිඳත්ති ව 

තවනකුත් ඳළවළදිළි කිරීවේ වතොයතුරුර 

හයහංලඹකින් භන්විත හර්ි  මුරය 

රහලන පිළිවඹර යනු රළවේ. ආඹතනර 

ක්රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ තය වහ හධහයණ 

තත්ත්ඹක් මුරය රහලනලින් පිළිබිඹු 

යන්වන්ද ඹන ඵට සහධීන වතිඹක් 

විණහධිඳති විිනන් රඵහවදනු රළවේ. මුරය 

රහලන පිළිඵ භතඹක් රහල කිරීභ භගින් 

වභභ වතිඹ රඵහවදනු රළවේ.  යහජාය 

යහඹන්හි මුරය තත්ත් රහලනඹ වහ 

මුරය හර්ඹහධන රහලනලින් හධහයණ 

තත්ත්ඹක් පිළිබිඹු න්වන්ද වවෝ 

වනොන්වන්ද ඹන්න ව ශ්රී රංහ 

ගිණුේයණ රමිතින්ට වවෝ දළනට ජාහතයන්තය 

ගිණුේයණ රමිතින්ට තනුකර න ශ්රී රංහ 

යහජාය තංලව  ගිණුේයණ රමිතිරට ව 

මුරය හර්තහයණ  රමිතින්ට එභ මුරය 

රහලන තනුකර න්වන්ද වවෝ වනොන්වන්ද 

ඹන්න පිළිඵ විණහධිඳතියඹහවේ 

නිභනඹ විණන භතවඹන් රහල වවර්. 

 

මරය රහලන තනු රභහණහත්භ  යදහ 

දළක්වීේ  වවෝ වනොඑඟතහඹන් වහ විඹ 

ඳථඹ සීභහවීේ වහ ශභණහයණඹ වහ 

විණනඹ තතය  භතුන   වනොඑඟතහඹන්   

රහඵළලිවභන් තනතුරු ිනේ ආහයඹ 

භතඹන් රහලඹට  ඳත්යනු  රඵින.  ඒහ 

නේ. 

ත්ත්ත්හගණනඹ ගනොකශ භත්ඹ 

මරය  රහලනර රභහණහත්භ යදහ  

දළක්වීේ වවෝ  වනොඑඟතහඹක් වනොභළති 

විවට. 

ත්ත්ත්හගණනඹ කශ භත්ඹ අවළය භත්ඹ  

මරය රහලනර රභහණහත්භ යදහ 

දළක්වීේ වවෝ  වනොඑඟතහඹන්  ඇතත් ඒහ 

ආඹතනව  මරය  රථිපර විෘති ය 

දළක්වීට තයේ ඳෘථුර වනොන විට, 
අිටත්කය භත්ඹ 

මරය රහලන ේඵන්ධවඹන් භතඹක් රහල 

කිරීභට  වනොවළකින වර  විඹ ඳථඹ 

සීභහය ඇති විට. 
 

භතඹ යහනනඹ කිරීභ 

වතෝයහවන ඇති ගිණුේයණ රතිඳත්ති, ඒහ 

යවහය යන රද ක්රභඹ වවෝ මරය 

රහලනර වවළිදයේ කිරීේර රභහණත් 

ඵ ඹනහදී රුණු පිළිඵ ශභනහයණඹ 

වහ විණනඹ තතය රභහණහත්භ ඳෘථුර 

වනොඑඟතහඹන් වහ යදහ දළක්වීේ ඇතිවිට. 

 

මරය රහලන වහ භතඹක් රහල කිරීවේදී 

එඹ ඩහත් හධහයණීයණඹ වීභ උවදහ මරය 

විණනව දී බහවිතහ ශ වළකි ඳරිණ 

විණන භෘදුහංඹ උඳහයඹද ඉවල් ය 

නු රළබීඹ.   ගිණුේ ඳරීක්හ යමින් වතෝයහ 

න්නහ රද නිඹළදිඹක් ආශ්රවඹන් වහ භසථ 

රභහණහත්භබහඹට රතිලතඹක් වර 

නිළයදි වනොයන රද  හදය 

රහලඹන්වන් එතු රඳහ එභ රතිපරඹ 

භත විණන භතඹ තීයණඹ යනු රඵින. 
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2018 ර්ඹ වහ යහජාය යහඹන් 330 ක් 

විිනන් ඉදිරිඳත් ය තිබුණු මුරය රහලන 

ේඵන්ධවඹන් නිකුත් ශ විණන 

හර්තහර ඇතුශත් විණන භතඹ ඉකුත් 

ර්ඹ භඟ හ ඳවත  ගු 14 හි දළක්වේ.  

 

විගණන භත්ගේ ආකහයඹ  2018 2017 

ත්ත්ත්හගණනඹ ගනොකශ 75 80 

ත්ත්ත්හගණනඹ කශ 160 113 

හානඹ කශ 09 20 

අිටත්කය 13 06 

ගභගත්ක් ල තීයණඹ ගනොකශ 73 228 

ගු 14 - යහජාය යහඹන් විිනන් ඉදිරිඳත් ශ මුරය රහලන වහ  
විණහධිඳතියඹහ විිනන් නිකුත් ශ විණන භතඹන් 

 

සථහය ත්කම් 
ිතළිඵ හර්ත්හ 
ඳත්හ ගළනීභ  
වශඳශ පිරිඹත වහ උඳයණ 

ඹනු නිසඳහදනව දී වහ 

වේහ ළඳී වේ දී බහවිතහ 

යනු රඵන ව  වනත් 

තඹට කුලිඹට දීභ වහ  

වවෝ ඳරිඳහරනභඹ ටුගතු 

වහ  තඵහවන ඇති 

ත්ේ න තතය එභ 

ත්ේ එක් හර්තහයණ 

හරඳරිච්වේදඹට ඩහ 

ළඩි හරඹක් තුශ බහවිතහ 

කිරීභට තවප්ත ක්ි ත  සඳෘලය 

ත්ේ වේ.  තද ජාංභ 

ත්ේ වර වඳුන්නුව  

හභහනය වභවවුගේ නක්රඹ 

තුශදී විකිණීභට වවෝ  

ඳරිවබෝජානඹ කිරීභට තදවස 

යන වවෝ   හර්තහයණ 

හරඳරිච්වේදවඹන් ඳසු 

භහ වදොශවක් තුරදී 

උඳරේධි වතළින තවප්ත ක්හ 

යන  ත්ේ වේ. ෆභ 

සථහය ත්භක්භ 

නිළයදි තංනඹ කිරීභක් 

වහ සථහය ත්ේ වල්න 

නිිනඳරිදි නඩත්තු කිරීභ 

වනොයන්වන් නේ ත්ේ 

නිළයදි වඳුනහළනීභට  

වනොවළකි න තතය ඒහ 

පිළිඵ වබෞති 

වතයක්ණඹ තහර්ථ 

හර්ඹඹක් ඵට ඳත්න ඵ 

නිරික්ණඹ විඹ. එක් එක් 

සථහය ත්ේ පිළිඵ 

විසතය තඵහ ළනීවේ 

ක්රිඹහභහර්ඹ ත්ේ 

ඳහරනඹ තවවුරු වීභ වහ 

ත්ේ හදය 

ඳරිවයණවඹන් රක්හ 

ළනීභ තවවුරු ය ළනීභට 

ආඹතනඹට ඳවසුේ 

රින. ක්ඹ ණනඹ 

කිරීභ, ඵදු වහ ව 

යක්ණ හර්ඹඹන් වහ 

ඉඩ ළරවන ත්ේර 

නිළයදි ටිනහභ තඵහ 

ළනීවේ ක්රිඹහභහර්ඹක්ද 

වේ. සථහය ත්ේ 

වල්නඹ ශභනහයණ 

තලයතහරට ළරවඳන 

ේපුර්ණ ව නිළයදි 

හර්තහ ජානනඹ යින.  

ණන්දීවේ නිරධහරීන් 

විිනන් යජාඹ තු ව වවෝ 

යජාඹ බහයව  ඳත්නහ 

මුදල්, ඵඩුඵහහියහදී 

උඳයණ වහ වනත් 

ත්ේ සුයක්ි ත ඳත්හ 

ළනීභ වහ ංයක්ණඹ 

වහ රභහණත් වහ විධිභත් 

විධිවිධහන වඹොදනු රඵන 

ඵට වහ ඒහ රින්ය 

වතයක්ණඹ යනු රඵන 

ඵටත්, නිඹමිත  වයගුරහින 

වහ උඳවදසරට තනුකර 

යනු රඵන ඵටත් 

ෆහීභට ඳත්විඹ ුගතු වුද 

වඵොවවෝභඹක් ආඹතන 

නක්රවල් රහය ත්ේ 

වල්න ඳත්හවන 

වනොඹන තතය මුදල් 

වයගුරහින තං 756 වහ 

2016 භහර්තු 31 දිනළති තං 

05 2016 දයන යහජාය මුදල් 

නක්රවල්ඹ රහය හර්ි  

බහණ්ඩ මීක්ණඹක්ද 

ිනදුය වනොතිබ ඵ 

විණනව දී තනහයණඹ 

විඹ.  

 

වඵොවවෝ යහජාය ආඹතනර 

බහවිතවඹන් ඉත්යන රද 

ත්ේ නිසක්රීඹ ඳතින 

තතය එභ ත්ේ 2009 

වනොළේඵර් 13 දිනළති තං 

438 දයන යහජාය මුදල් 
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නක්රවල්ඹ රහය යජාව  

ආඹතනර තඳවයණඹ ශ 

ුගතු බහණ්ඩ  ව ත්ේ 

නිඹමිත ඳරිදි තඳවයණඹ 

වනොකිරීවභන් එභ බහණ්ඩ 

ව ත්ේ විකිණීවභන් 

රඵහත වළකි ආදහඹභ 

යජාඹට තහිමි න තතය එභ 

බහණ්ඩ ආයක්හ කිරීභ වහ 

ඵඩහ කිරීභ වහ  තභතය 

පිරිළඹක්ද දළරීභට ිනදුන  

ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

    
හර්ෂික මුර 
ප්රකහලන ිතළිගඹර 
රීමභ වහ ඉදිරිඳත් 
රීමභ 
2003 ජනි 02 දිනළති තං 

පීඊඩී 12 දයන යහජාය 

යහඳහය නක්රවල්ඹ රහය 

ගිණුේ ර්ඹ තහන වී 

දින 60 ක් ඇතුශත දී 

වටුේඳත් හර්ි  හර්තහ 

ව මරය රහලන 

විණහධිඳති වත 

ඉදිරිඳත් ශ ුගතුඹ. 

 

2018 ර්ඹ වහ යහජාය 

යහඹන් 330 මුරය 

රහලන 2019 ළප්ත තළේඵර් 

30  දින න විට 

විණහධිඳතියඹහ වත 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. වවේ 

වුද 2018 වදළේඵර් 31 

දිනට මුදල් ර්ඹ තහනවී 

භහ 9 ක් ඉකුත්වීවභන් 

ඳසුත් ආඹතන 59ක් විිනන් 

තභ මුරය රහලන 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි.  

 

2018 තං 19 දයන ජාහති 

විණන ඳනවත් 12 

න්තිඹ තනු යහජාය 

ංසථහක් න වවෝ යජාඹ 

විිනන් වවෝ යහජාය 

ංසථහක් විිනන් වොටස 

ලින් ිනඹඹට ඳනවක් වවෝ 

ඊට ළඩි රතිලතඹක් දයනු 

රඵන භහභ තනුභත 

හර්ි  මරය රහලන ව 

වනත් තදහශ වල්න ව 

වතොයතුරු 

විණහධිඳතියඹහ වත 

රළබී භහ තුනක් ඇතුශත, 

ිනඹ හර්ි  හර්තහවේ 

ඳශකිරීභ වහ එභ යහජාය 

ංසථහවේ වවෝ භහවේ 

ඳහර භණ්ඩරව  

බහඳතියඹහ වත 

විණහධිඳතියඹහ විිනන් 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් ශ 

ුගතුඹ. 

 

ිත්තීඹ කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ ඵහ 
ගළනීභට වහ යහ 
ගළනීභ වහ 
සහධීනත්ඹ 
ගනොභළතිවීභ  
 
හණිජාභඹ තීයණ ළනීවේදී 

වහ පුහුණු හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ඵහ ළනීභ ව යහ තඵහ 

ළනීවේ දී ඵරඳහන විවිධ 

තනුභත කිරීවේ 

තලයතහඹන් තධයක් 

භණ්ඩරඹ 

ක්රිඹහහරීත්ඹන්ටද 

තහිතය වර ඵරඳහනු 

රඵින. වභභ සීභහ කිරීභ 

වවේතුවන් වඵොවවෝ 

යහඹන් ඉවශ ළටුප්ත  භත 

වොන්ත්රහත් ඳදනමින් 

ෘත්තීඹන් ඵහ ළනීභ 

ිනදුයන ඵ නිරික්ණ 

විඹ. පුශලි තංලඹ භඟ 

ළඳීවේදී ඉතහ තඩු ළටුප්ත  

ුවඹක් වවේතුවන් 

විවලේවඹන් 

ණහධිහරිරුන්, 

ඉංජිවන්රුරුන් වහ 

තක්වේරුරුන් ආදී 

තනතුරු වහ ඵහ 

ළනීභට වහ ෘත්තීභඹ 

සුදුසුේරහභීන් යහ 

ළනීභට යහජාය 

යහඹන්ට භවත් 

ඳරිශ්රභඹක් දළරීභට ිනදුවිඹ.   

 

යජ්ඹ තු සීමිත් ගකීම් 
භහගම් 
යහජාය යහඹන් වර 

යජාඹ තු සීමිත කීේ 

භහේ, භහේ ඳනත 

ඹටවත් සථහපිත ය තිබු 

තතය වභභ භහේ 

ේපුර්ණවඹන් යජාඹ 

තුන වවෝ යහජාය පුශලි 

ඵශධ යහඳහය වර 

ක්රිඹහත්භ න වොටස 

රහේධනවඹන් ඹේ 

රතිලතඹක් යජාඹ තුන 

භහේ වේ. 

ේපුර්ණවඹන්භ යජාඹ තු 

යහඹන් වවයහි 

ඇතින වඵොවවෝ ළටළු 

ශක්හ ළනීභට පුශලි 

තංලව  භළදිවත්වීභ ඳහරන 

ඹහන්ත්රණඹක් වර ක්රිඹහ 

යින. භවහ බහණ්ඩහහයව   

භළදිවත් වීභක් වනොභළති 

තදහශ පුශලි යහඹන් 

භගින් රහේධනඹ වඹොදන 

ඳරිඳහලිත වවෝ ආශ්රිත 

භහේ වර යහජාය 

යහඹන් භගින්  ඇති 

යන රද වහ භහේ ඳනත 

ඹටවත් ලිඹහඳදිංචි යන රද 

යජාඹ තු භහේද ඳතී.  
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යහජාය යඳහය හය 

බහවේ ඳරීක්හ වහ 

භවය භහේ ළවු 

තසථහරදී එභ භහේ 

විිනන් වඳනී ිනටීභ 

රතික්වේඳ යනු රළබු 

තසථහන්ද විඹ. යජාඹ 

භගින් ේපුර්ණවඹන් වවෝ 

වොටක් ලවඹන් වවෝ 

එවේ වනොභළති නේ ෘජු 

වවෝ ක්ර යහජාය ේඳත් 

ඳඹමින් ඕනෆභ ලිඛිත 

නීතිඹක් ඹටවත් ඕනෆභ 

වවනකුට වවෝ සථහඳනඹ 

යන රද තධිහරිඹක් 

ආයණඹ කිරීභ දවහ 

වටුේඳත් විණන ඳනතට 

දළනටභත් ංවලෝධන 

වඹෝජානහ ය තිබු ඵ 

නිරික්ණඹ විඹ. භෆත 

හරව දී භවය යහජාය 

යහඹන් වහ විලසවිදයහර 

විිනන් තභහතය භණ්ඩර 

තනුභළතිඹ රඵහළනීවභන් 

වතොය ඳහ භහේ ඳනත 

ඹටවත් සීමිත කීේ 

භහේ විලහර රභහණඹක් 

ංසථහඳනඹ ය තිබු ඵ 

නිරික්ණඹ විඹ. 

 

වොටසලින් ිනඹඹට 100 

ක්භ යජාඹ වවෝ යහජාය 

යහඹක් තුන සීමිත 

කීේ භහේර 

තධයක්රු ඳත්කිරීවේ 

ඵරඹ යජාඹ තුන තතය 

කිිනදු පුශලි 

තළනළත්වතකුට රහබවඹන් 

වොටක් රළබිඹ 

වනොවළකිඹ. එඹ ළඵළවින්භ 

යහජාය ංසථහක් ලවඹන් 

යජාඹ විිනන් යර වොටස  

විකිණිභක්  භගින් හභහනය  

"පුශලි තංලව " 

භහභට ඳරිර්තනඹ 

කිරීභ රභහණත්වීභ වහ 

භහන වේ. වොටසලින් 

ිනඹඹට 50ට තඩු 

රභහණඹක් විකිණීවේදී ද 

භහේ තධයක්රු ඳත් 

කිරීවේ ඵරඹ යජාඹ තුවේ. 

වොටසලින් ිනඹඹට 50 

ට ළඩි රභහණඹක් 

විකිණීවේදීද යජාඹ 

ආඹතනි රතිඳත්තිඹට 

ඵරඳෆේ කිරීභට වළකි න 

රභහණත් ඵරත් 

තත්ත්ඹ ඇත. වවේ 

වුද වඵොවවෝ යහජාය ංසථහ 

විිනන් ඳරිඳහරතඹන්හි 

තධයක් භණ්ඩරව  

ඵහුතයඹ ඔවුන්වේ 

හභහජිඹන්වන් 

භන්විත වුද ඔවුන්වේ 

ඳහරන ඵරතර 

ඳරිඳහරනඹන් දවහ 

ඳත්හවන වනොඹන  ඵ  

නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

රහබ මුලික ගනොන 
අගනු ත් යහජ් 
හඹන්  
 

වභභ යහඹන් නිඹහභන 

වහ තධික්ණ ආඹතන, 

විලසවිදයහර, ඳර්ව ණ වහ 

තවනකුත් පුහුණු              

ආඹතන වහ වනත් 

ංර්ධන වහ රහබ මුලි 

වනොන ආඹතනඹන්වන් 

භන්විත න                           

තතය ආඹතනර රධහන 

රක්ණඹ නේ හර්ි  

යජාව  රදහන වවෝ භවය 

බහණ්ඩ වහ                          

වේහ භත  යජාඹ ඳනන 

රද ඵදු එභ ආඹතනර 

රධහන ආදහඹේ රබඹ 

වීභින.  

 

 

 

 

 

 

  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 147 

 

 

ඳ
ශ
හත්
 ඳ
හර
න
ඹ
  

 
 
 
 
වොන්ත්රහත් ඳරිඳහරනඹ තඩුඳහඩු   
 

 
 
තවිධිභත් වර ශ ඵළවළය කිරිභ  
  
ත්ේ තත්ඳත් ය වන 
තිබුණත්, ඒහ තදහශ තයමුණුරට 
වනොවඹදීභ  
 
හිඟහිටි රිඳනේ තඹ ය ළනීභට 
ටුගතු වනොකිරිභ  
 
ඵදු ගිවිසුේර තඩුඳහඩු නිහ 
හිඟහිටි ඵදු තඹය ළනිභට 
වනොවළකි වීභ.  
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ඳ
ශ
හත්
 ඳ
හර
න
ඹ
  

 

ඳශහත් ඳහරනඹ 

ශ්රී රංහවේ සථහඳනඹ ය ඇති ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන 341 කින් භවහ නය බහ 24 ක් භවහ 

නය බහ ආඥහ ඳනවත් (ඳරි.252) විධිවිධහන 

භගින්ද, නය බහ 41 ක් නය බහ ආඥහ 

ඳනවත් (ඳරි.255) විධිවිධහන භගින්ද, රහවශීයඹ 

බහ 276 ක් 1987 තං 15 දයන රහවශීයඹ 

බහ ඳනවත් විධිවිධහන භගින්ද පිහිටුහ 

ක්රිඹහත්භ වමින් ඳතින තතය, වභභ ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනඹන්වේ 2018 ර්ව  ගිණුේ 

විණනඹට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ එභ ගිණුේ 

පිළිඵ විණන භතඹන්  පිළිඵ හයහංලඹක් 

ගු 15 හි  දළක්වේ.  

 

ඳශහත් ඳහරන 

ආඹත්න ර්ගඹ 

ිනණුම් 

ඉදිරිඳත් 

කශයුතු බහ 

ගණන 

2019.08.15 

දිනට ිනණුම් 

ඉදිරිඳත් කශ 

බහ ගණන 

විගණන 

හර්ත්හ නිු ත් 

කශ බහ 

ගණන 

2019.08.15 දිනට නිු ත් කය ඇති හර්ත්හ අනු 

විගණන භත්ඹ 

ත්
ත්
ත්

හග
ණ
න
ඹ
 

ක
ශ
 භ
ත්
ඹ

 

ත්
ත්
ත්

හග
ණ
න
ඹ
 

ග
න
ොක
ශ
 භ
ත්
ඹ

 

භ
ත්
ඹ
 

හා
න
ඹ

 

අ
ිට
ත්
ක
ය
 භ
ත්
ඹ

 

භවහ නගය බහ 24 24 24 22 - 01 01 

නගය බහ 41 40 40 40 - - - 

ප්රහගේශීඹ බහ 276 272 271 266 03 02 - 

එකතු 341 336 335 328 03 03 01 

ගු - 15 - ඳශහත් ඳහරන ආඹතන විිනන් ගිණුේ විණනඹට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ නිකුත් ශ විණන භතඹන්  

මරහශ්රඹ - විණහධිඳති හර්තහ 2018 

 

ඳශහත් ඳහරන ඵරභණ්ඩර විිනන් ඉදිරිඳත් ශ මරය රහලන පිළිඵ නිකුත් ශ විණන 

හර්තහලින් තනහයණඹ ය ඇති ළදත් නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ. 

 

 ජාහ ඇර රහවශීයඹ බහ 

විිනන් කුඩවවඳොර 

ඵහුහර්ඹ 

වොඩනළගිල්රක් 

ඉදිකිරීභට තදහශ 

රතිඳහදන වනොරළබීභ 

නිහ තත්තිහයභ 

ඳභණක් වඹොදහ ඉදිකිරීේ 

ටුගතු නතහ තිබ 

වවිනන් 

වොන්ත්රහත්රු විිනන් 

තභන්ට ිනදු ව තරහබඹ 

ේඵන්ධවඹන් නඩුක් 

වොනු ය තිබුණි.  ඒ 

තනු 2012 වහ 2013 

ර්රදී රු.මිලිඹන 

2.40  න්දිඹක් වහ 

ඇති තතය, ඉදිකිරීභට 

තදහශ ලිපිවොනු 

විණනඹට ඉදිරිඳත් 

ය වනොතිබුණි. 2019 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින න 

විට එහි තත්තිහයභ 

රහ තිබුණු ඵ 

තනහයණඹ විඹ. 

 ටුනහඹ සීදු නය 

බහ විිනන් 2004 

ර්ව  ිනට 2011 

ර්ඹ දක්හ ව හර 

සීභහ තුශ නය 

බහවේ වේහ 

නිුගක්ත ිනටි යහඳෘති 

ේරුන් 105 

වදවනකු වනුවන් 

වේ තර්ථහධ 

තයමුදරට දහඹ මුදල් 

වනොවවීභ වවේතුවන් 

එභ හර සීභහට 

තදහශ හිඟ තර්ථහධ 

දහඹ මුදල් වහ තධිබහය 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 

12.22 ක් භහවරෝචිත 

ර්ව දී වහ තිබුණි. 

 මිනුන්වොඩ රහවශීයඹ 

බහ විිනන් 

ඡහඳහරත්ත 

ර්භහන්තපුයව  හවන් 

වවිලි ශ වභෝටර් යථ 

එරස කිරීවේ 

ර්භහන්ත ලහරහ 

රිඳනේ තක්වේරු 
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න
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ේඵන්ධවඹන් 

යහඳහරි ආඹතනඹ 

විිනන් නීතිභඹ පිඹය 

වන තිබුණි. එහිදී 

උහවිඹ විිනන් 

ංවලෝධිත තක්වේරු 

සථීය ය තිබුණද, 2018 

වදළේඵර් 31 දින න 

විට තඹවිඹ ුගතු හිඟ 

රිඳනේ රු.557,600 ක් 

තඹ ය ළනීභට බහ 

විිනන් ක්රිඹහභහර් වන 

වනොතිබුණි. 

 භවහ නය බහ ආඥහ 

ඳනවත් (252 න 

තධිහරිඹ) 179(ත) 

න්තිව  විධිවිධහන 

වවයහි ළරකීභකින් 

වතොය භහතවල් භවහ 

නය බහවේ 

නයහධිඳතියඹහවේ 

නිර යථඹ වනුවන් 

වඳෞශලි 

ආඹතනඹකින් රඵහත් 

හවනඹක් වේව  

වඹොදහ ළනීභට 

ටුගතු ය තිබුණි. 

රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

තන් වීභට රථභ එභ 

හවනඹ වේව  

වඹොදහ ළනීභට 

ටුගතු ය තිබුණු 

තතය, එභ හවනඹ 

නයහධිඳතියඹහවේ 

වඳෞශලි නමින් 

ලිඹහඳදිංචි ය තිබුණි. 

එභ හවනඹ වේව  

වඹොදහ ත් 2018 ජනි 

භහව  ිනට 2019 ජලි 

11 දින දක්හ හරඹ 

තුශ රු.මිලිඹන 1.69  

කුීය හසතු වහ 

තිබණි. 2019 ජලි 12 

දින ිනට 2019 

ළප්ත තළේඵර් 11 දින 

දක්හ තදුයටත් 

රු.260,000 ක් වවිඹ 

ුගතු තිබුණි.  

 හල්ර භවහ නය බහ 

ඵර රවශලව  

භවෝීයඹ වතොයතුරු 

ඳශධතිඹක් සථහඳනඹ 

කිරීභ වහ එශම 

තිබුණු ගිවිසුභ රහය 

2013 ජලි 02 දින වවෝ 

ඊට වඳය එභ යහඳෘතිඹ 

තන් ශ ුගතු 

තිබුණි. 2018 වදළේඵර් 

31 දින න විටද 

යහඳෘතිව  ළඩ 

තන් ය වනොතිබුණි. 

තද ගිවිසුේත මුදරට 

තභතය රු.මිලිඹන 

2.03 ක් ළඹ ය 

තිබුණත්,  

යහඳෘතිවඹන් 

තවප්ත ක්ි ත තයමුණු රඟහ 

ය වන වනොතිබුණි. 

 භහතය භවහ නය බහ 

විිනන් 2015 ර්ව  

ිනට ර්  04  

හරඹක් තුශ 

රතිනක්රීයණඹ ශ 

වළකි දියන ශ 

රළක්ටර් වරෝඩ් 30,725 

ක් වහ රතිනක්රීයණඹ 

ශ වනොවළකි ශ 

රළක්ටර් වරෝඩ් 1,661 

ක් තක්රභත් වහ 

තවිධිභත් වර 

වොටවිර ශ 

තංනඹට ඵළවළය කිරීභ 

නිහ ශ න්දක් 

නිර්භහණඹ වී තිබුණි.  

වභභ ශ න්ද තුනී 

කිරීභ වහ 2015 

ර්ව  ිනට 2018 

ඔක්වතෝඵර් භහඹ 

දක්හ බහවේ ඵළවෝ 

ඹන්ත්රඹ ඳළඹ 2,703 ක් 

වඹදවීභ වනුවන්  

ඉන්ධන විඹදේ වර 

රු.මිලිඹන 1.31 ක් වහ 

වඳෞශලි ඵළවෝ 

ඹන්ත්රඹක් වහ 

රු.මිලිඹන 2.63 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. තවිධිභත් 

ර ඵළවළය කිරීභ 

නිහ භවජාන විවයෝධතහ 

දිවනන් දින ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. 

 භහතය භවහ නය බහ 

විිනන් 2012 ර්ව දී 

කණ තඳද්රය 

ශභනහයණ 

ළඩටවන වහ 

රු.මිලිඹන 2.68 ක් 

ළඹය ඹතුරුඳළදි 10 

ක් මිරදී වන තිබුණි. 

එභ ඹතුරුඳළදි මිරදී 

ළනීවේදී තභතය 

වොටස රඵහ ළනීභ වහ 

වේහ ටුගතු ිනදු කිරීභ 

ළනි හයණහ පිළිඵ  

තධහනඹ වඹොමු 

වනොකිරීභ වවේතුවන් 

රු.මිලිඹන 1.61 ක් 

ටිනහ ඹතුරුඳළදි 06 ක් 

තභතය වොටස 

වනොභළති වීවභන් 

ධහනවඹන් ඉත් ය 

තිබුණි. 

 වක්භණ රහවශීයඹ 

බහ විිනන් ඉකුත් 

ර්ව  ඳශහත් නිලසචිත 

ංර්ධන රදහන ඹටවත් 

කුරුඳු පිඹ ජාර 

යහඳෘතිවඹන් ජාරඹ 

ළඳී භ වහ නර ළිං 

02 ක් ඉදි කිරීභට 

රු.මිලිඹන 1.59 ක් 

ජාරේඳහදන වහ 
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ජාරහඳවන භණ්ඩරඹ 

වත වහ තිබුණි. 

ජාරමරහශ්ර වඳුනහ 

වනොළනීභ වවේතුවන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ න 

විටත් තදහශ හර්ඹඹ ඉටු 

ය වනොතිබුණි. 

 ඳසවොඩ රහවශීයඹ 

බහ විිනන් ඉකුත් 

ර්ව දී ජාංභ 

පුසතහරඹක් ආයේබ 

කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

2.17 ක් ළඹය ටහටහ 

සුඳර් ර්ව  රක් 

යථඹක් මිරදී වන 

තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න 

විටත් හවනඹ තදහශ 

තයමුණ ඉටු යළනීභ 

වහ වඹොදහවන 

වනොතිබුණි. 

 තිසභවහයහභ රහවශීයඹ 

බහ තු පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 5.81 ක් ව 

ඵළවෝවරෝඩර් ඹන්ත්රඹ 

ර් 07 ක් මුළුල්වල් 

සබහවි ආඳදහන්ට 

රක්වමින් වඳෞශලි 

යහජාඹ දියහඳත් 

වමින් ඳළතුණි. 

 භව රහවශීයඹ බහ 

වත 2016 ළප්ත තළේඵර් 

භහව දී වඳොදු වශ 

ංකීර්ණඹ රළබී තිබුණි. 

එභ වවශද 

ංකීර්ණව  ඩ හභය 

ඵදුදීභ වහ 

ඵදුරුන් වතෝයහ 

වන තිබුණි. එවේ 

වතෝයහත් ඵදුරුන් 

වත, 2018 

ළප්ත තළේඵර් භහව දී 

ඹතුරු බහය දී තිබුණද,  

2018 වදළේඵර් භහඹ 

න විටද විදුලිඹ රඵහ 

වනොළනීභ වහ 

වදොයල්ර ඳතින 

තඩුඳහඩු වවේතුවන් කුීය 

තඹ කිරීභට වනොවළකිවී 

තිබුණි. වේ නිහ තභ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 

3.28  ආදහඹභක් 

බහට තහිමි වී තිබුණි. 

 ආඹතන ංග්රවව  IX 

ළනි ඳරිච්වේදව  ඳශමු 

න්තිඹ භඟ 

ංවඹෝජිත කිඹවිඹ 

ුගතු 1990 ජුනි 05 

දිනළති ඳශහත් බහ 

තභහතයහංල වල්ේවේ 

නක්රවල්ව  3(ආ) 

වේදඹ රහය ඳශහත් 

බහවේ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹට දීභනහ 

වවීභ වහ 

ආණ්ඩුහයයඹහවේ 

තනුභළතිඹ රඵහ ත 

ුගතු තිබුණි. 

කුරුණෆර රහවශීයඹ 

බහ විිනන් යහජාය 

ආඹතනලින් රළවඵන 

විවිධ රතිඳහදන භත 

ංර්ධන ටුගතු 

ිනදුකිරීභ වනුවන් 

2011 ර්ව  ිනට 

2017 ර්ඹ දක්හ බහ 

තයමුදරට රළබී තිබ 

ඳරිඳහරන විඹදමින් 

රු.මිලිඹන 2.39 ක් 

ආණ්ඩුහයයඹහවේ 

තනුභළතිවඹන් වතොය 

බහවේ වේව  නිුගතු 

නිරධහරීන් 22 

වදවදවනකු වත වහ 

තිබුණි.  

 යත්නපුය භවහ නය 

බහ තු ඉවශ ෛජා 

විවිධත්ඹකින් ුගතු වහ 

සබහවි ජාර 

වඳයනඹක් හිත 

සබහවි පිහිනුේ 

තටහඹකින් ුගත් 

වඳොේඳළරඹ නහරි 

වනෝදයහනඹ 

රභහණත් ඳරිදි නඩත්තු 

ය වනොතිබුණි. වේ 

වවේතුවන් ර්තභහනඹ 

නවිට ජාර වඳයනඹ 

තක්රීඹ වී ජාර තටහඹද 

තඳවිත්ර වී කිිනවකුත් 

රවඹෝජානඹට 

වනොන්නහ තත්ත්ඹට 

ඳත් තිබුණි.  

ආයේබව දී තක්ය 56 

 ඳභණ භමි 

රභහණඹකින් භන්විත 

ව වභභ වනෝදයහනඹ 

තනය ඉදිකිරිේ, 

ආඳදහන්ට රක් වන් 

ඳදිංචි යවීභ වහ විල් 

ජාර යහඳෘතිඹ වහ 

ඉඩ ඳවසුේ ඳඹහදීභ 

නිහ ර්තභහනඹ 

නවිට තක්ය 35 ට 

ඳභණ සීභහ වී තිබුණි.  

වනෝදයහනඹ 

ංයක්ණඹ වහ 

2012 වහ 2015 

ර්රදී වඹෝජානහ 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණද, 

එභ වඹෝජානහ කිිනක් 

2018 ර්ඹ තන් 

නවිටත් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට බහ 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

 යත්නපුය භවහ නය 

බහට තඹත් නය 

භධයඹට ආන්නව  

පිහිටි ඉවශ හණිජාභඹ 

ටිනහභකින් ුගතු 

තක්ය 05  භමිඹ වහ 

එහි පිහිටි 
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හර
න
ඹ
  

වොඩනළගිල්ර, වටනිස 

ක්රීඩහ පිටි වද වහ 

ඵළඩ්මින්ටන් ක්රීඩහපිටිඹ 

විධිභත් තක්වේරුකින් 

වතොය රු.350  

හර්ි  ඵදු කුලිඹට 

ර් 33  හර 

ඳරිච්වේදඹක් වහ 

2000  වනොළේඵර් 

භහව දී යත්නපුය 

නිතීඥ ංභඹ වත 

දීර්ක හීයන ඵදු දී 

තිබුණි. 2019 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින න 

විට ර් 18 ක් ත වී 

තිබුණද, ඵදු කුලිඹ 

ංවලෝධනඹ ය 

වනොතිබුණු තතය, ඵදු 

කුලිඹ ලවඹන් කිිනඳු 

මුදරක්  බහට තඹ වී 

වනොතිබුණි. 

 ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් 

ඳහරන තභහතයහංලව  

රතිඳහදන භත 

ඇඹිලිපිටිඹ රහවශීයඹ 

බහ විිනන් රු.මිලිඹන 

1.92 ක් ළඹය තුංභ 

ඳහර පිවිසුේ භහර්ඹ 

මීටර් 264.4 ක් 

වොන්ක්රීට් ය තිබණි. 

එිනන් මීටර් 195  

ඳභණ රභහණඹ 

භතුපිට ිනවභන්ති ව 

ළුල් තට්ටු ළරවී 

තිබුණි. ඒ තනු, එභ 

වොට ංර්ධනඹ 

වහ රු.මිලිඹන 1.42 

ක් ළඹ ය තිබුණි.  

 ඵරංවොඩ නය 

බහට තඹත් 

ඵරංවොඩ තහනහඹවේ 

තවරවි කිරීභ වහ 

2016 භළින 21 වනි 

වක්පුය 

ඳවරොස වඳෝඹ 

දිනව දී යට බීභ මිලි 

ීයටර් 163,110 ක් 

ඵරඳත්ර 

වොන්වශිනරට 

ඳටවළනි තඵහ ළනීභ 

භත යත්නපුය වහය 

සුයහඵදු වොභහරිස 

විිනන් 2016 තවෝසතු 

08 දින නිඹභ ශ 

රු.මිලිඹන 1.52  දඩ 

මුදර කි ුගතු 

ඳහර්ලඹන්වන් 

තඹය ළනීවේ 

ඳදනභට බහ විිනන් 

වහ තිබුණි.  දඩ මුදල් 

කි ුගතු 

ඳහර්ලඹන්වන් 

තඹය ළනීභ වහ 

විත්තිරුන් 

තිවදවනකුට එවයහි 

නඩු ඳයහ තිබ නමුත් 

වහය සුයහඵදු 

වොභහරිසවේ 

වනෝදනහ ඳත්රව  වන් 

වක් භහව  පුය 

ඳවරොස වඳෝඹ 

දිනව දී භත්ඳළන් 

විකිණීභ ඹන වනෝදනහද 

ඇතුශත් තවනකුත් 

වනෝදනහ නඩුවේ 

වනෝදනහ වර ඇතුශත් 

කිරීභට බහ ටුගතු 

ය වනොතිබුණි. 

 වොශම භවහ නය 

බහවේ 2018 

වදළේඵර් 31 දිනට 

රු.මිලිඹන 3,203.55  

රිඳනේ හිඟහිට 

ඳළළතුණි. එිනන් 

රු.500,000 ඉක්භ ව 

වශඳශ 753 ට තදහශ 

හිඟ රිඳනේ ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 1,507.22 ක් 

වී තිබුණි. එඹ මුළු 

හිඟහිටි රිඳනේ 

රභහණවඹන් ිනඹඹට  47 

ක් වී තිබුණි. එවේභ 

රු.මිලිඹන 10.00 ට 

ළඩි රිඳනේ 

වන්නන් ංයහ 25 

ක් ව  තතය එිනන් 19 

වදවනකු විිනන් 

රු.මිලිඹන 349.50  

රිඳනේ හිඟහිට 

තිබුණත්, ඉන් කිිනදු 

මුදරක් ඔවුන් විිනන් 

වහ වනොතිබුණි. 

 වොශම භවහ නය 

බහ විිනන් 2016 

වඳඵයහරි 28 දින න 

විට රු.මිලිඹන 200.86 

ක් ළඹ ය වොශම 

12, ඳළයඩිනස වඳවදවේ 

පිහිටි වරොන්ඩරි භමිඹ 

තුශ නිහ 64 ක් 

ඉදිය තිබුණි. නිඹමිත 

ඳදිංචි රුන්ට වහ තඩු 

ආදහඹේරහභී නිහ 

වනොභළති ජානතහට එභ 

නිහ රඵහදීභට 2019 

තවරේල් 30 දින න 

විටත් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

 වදහිර ල්කිස භවහ 

නය බහ විිනන් 

ල්කිස වවෝටල් 

ඳහවර් තං 4 89 දයන 

බිේ ළරළසවේ රඩ් 01 

ඳර්නස 4.1 ක් ව ඉඩභ 

හවන නළතුේ වඳොරක් 

වර බහවිතහ කිරීභ 

වහ ල්කිස 

වවෝටරඹ වත ඵදුදී 

තිබුණි. එභ ගිවිසුේර 

වු තඩුඳහඩු වවේතුවොට 

වන 2018 වදළේඵර් 

31 දින න විට එභ 
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වශඳවල් හිඟ කුලිඹ 

රු.මිලිඹන 5.12 ක් වී 

තිබුණ තතය එභ කුලි 

මුදල් ඵදුරුවන් 

තඹය ළනීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

 තනුයහධපුය භවහ නය 

බහවේ සථීය වහ 

තනිඹේ වේිනන් 532 

කින් භන්විත හර්ඹ 

භණ්ඩරව  ළටුප්ත  

ළසීභ වහ යහජාය 

ළටුප්ත  ළසීේ ඳශධතිඹ 

බහවිතහ ය තිබුණි. එභ 

ඳශධතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීවේදී දත්ත මුදහඹ 

විධිභත් ඳරිඳහරනඹ 

වනොකිරීභ, පුශර 

නහභ, මලි ළටුප්ත  

ඇතුශත් කිරීවේ 

වඹදවුේ ඳහරනඹ 

වනොකිරීභ, උපුටහ 

ළනීේ වහ ඵරඹ 

වනොඳළතීභ ව 

ආයක්හ වනොකිරීභ, 

භනහ තබයන්තය 

ඳරීක්හක් ිනදුය 

වනොතිබීභ, පුශර 

ළටුප්ත  වල්න ළන්දඹු 

ව තනත්දරු විශ්රහභ 

ළටුප්ත  වල්නඹ වහ 

යහජාය වේහ තර්ථහධ 

තයමුදල් වල්නඹ 

ඹහත්හීයන ඳත්හ 

වනොතිබීභ නිහ 

රු.මිලිඹන 40.85  

ළටුප්ත  ංනහක් ිනදු වී 

තිබුණි. 

 තනුයහධපුය භවහ නය 

බහවේ වේඹ ශ 

හර්ඹහර හර්ඹ 

වහඹයඹකු 2013 

තවෝසතු 19 දින ිනට 

ඳශහත් ඉංජිවන්රු 

වදඳහර්තවේන්තු වත 

සථහන භහරු වී වොස 

තිබුණි. එභ සථහන 

භහරුවීභ ළටුප්ත  

වල්නර ටවන් ය 

වනොතිබීභ නිහ 2013 

ළප්ත තළේඵර් භහව  

ිනට 2018 ජුනි භහඹ 

දක්හ ව 

හරඳරිච්වේදඹට 

තදහශ රු.මිලිඹන 1.82 

 මුදරක් භවහ නය 

බහ විිනන් ළටුප්ත  ව 

දීභනහ වර වවීේ ය 

තිබුණි. 

 භහිඹංණ රහවශීයඹ 

බහ විිනන් ඳශහත් 

ඳහරන ව ඳශහත් බහ 

තභහතයහංලව  ජාහති 

කණ තඳද්රය 

ශභනහයණ 

යහඳෘතිව  රතිඳහදන 

ඹටවත් 2013 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 13.66 ක් 

ළඹය තඳද්රය 

රතිනක්රීඹ 

භධයසථහනඹක් ඉදිය 

තිබුණි. 2017 ර්ව දී 

රු.18,846 ක් ළඹය 

විදුලි ේඵන්ධතහඹද 

රඵහවන තිබුණි.  

එවවත් 2018 වදළේඵර් 

31 දින න විටත් 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය 

වනොතිබුණි. 

 ඵදුල්ර භවහ නය 

බහ විිනන් 2017 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 

73.40 ක් විඹදේ ය 

ඉදියන රද හවන 

නතහ තළබීවේ යථහර 

ශභනහයණඹ කිරීභ 

වහ වේිනන් 09 

වදවනකු වඹොදහ 

ඳරිණ වභවවුගේ 

ඳශධතිඹක් ද සථහපිත 

ය තිබුණි.   දිනට 

යථහවන 170 ක් ඳභණ 

හල් ශවළකි වුත්, 

දළනට හවන 10-15 ක් 

තතය රභහණඹක් 

හල්ය තිබුණු තතය 

භහින රු.58,000  

ඳභණ ආදහඹභක් රඵහ 

වන තිබුණි. නයව  

විවිධ සථහනර 

තවිධිභත් වර නතහ 

ඇති යථ හවන වභභ 

සථහනඹට වඹොමු කිරීභ 

වහ ළඩ පිළිවරක් 

බහ විිනන් ක්රිඹහත්භ 

වනොකිරීභ නිහ 

යථහවල් ේපර්ණ 

ධහරිතහඹ රවඹෝජානඹට 

ළනීභට වනොවළකිවී 

තිබුණි. 

 ඵඩල්කුඹුය රහවශීයඹ 

බහ විිනන් පුයනළගුභ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

හිඟුරුඩු 

උඳහර්ඹහරඹ වහ 

රු.මිලිඹන 29.25 ක් 

ළඹය 

වොඩනළගිල්රක් ඉදිය 

2017 ජුනි භහව දී 

තන් ය තිබුණි. එහි 

උඳ හර්ඹහරඹ 

සථහඳනඹ ය 

වනොතිබුණු තතය 

යහඳෘතිඹ භගින් රඵහ දී 

තිබුණු රු.මිලිඹන 1.48 

ක් ටිනහ ෘව බහණ්ඩ 

වහ හර්ඹහර උඳයණ 

ද නිසහර්ඹ ඳළතුණි. 

 ගිරිඵහ රහවශීයඹ 

බහට තඹත් භහින 

ඩ කුලිඹ රු.200 

ඵළගින් ව වත්ථි කුච්චි 
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පිහිටි ඩහභය 07  

ඵදු ළණුේරුවක් 

බහට දළනුේදීභකින් 

වතොය එභ ඩ හභය 

රු.මිලිඹන 2.00 ට 

වනත් ඳහර්ලඹන්ට 

විකුණහ තිබුණි. 
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වි
ග
ේ
ල
හධ
හය
 

හඳ
ිති
  

 
විදුලිඵර තංලව  ගුණහත්භ 
ර්ධනඹ වහ ක්රිඹහත්භ ශ 
යහඳෘති 11  ටුගතු භන්දහවී 
ිනදුකිරිභ.   
ේපුර්ණ ශ ළඩ වහ 
වොන්ත්රහත්රුන්වේ බිල්ඳත් 
නියවුල් කිරීභට තවඳොවවොත්වීභ  
 
ඳහල්රට වඵදහ දුන් විදයහත්භ 
උඳයණ ගුණහත්භබහඹ 
තඩුවීභ නිහ උඳවඹෝජානඹ 
වනොකිරිභ   
  
 
විවශලහධහය යහඳෘති 18  මරය 
රහලන විණනඹට ඉදිරිඳත් 
වනොකිරීභ  
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වි
ග
ේ
ල
හධ
හය
 

හඳ
ිති

 විගේල ආධහය හඳිති  

 

2018 ර්ඹ වහ ව මුදල් තභහතයහංලව  

හර්ි  හර්තහ තනු, භහවරෝචිත 

ර්ව දී භසථ තඹළඹ හිඟඹ ව රු.බිලිඹන 

761 ක් පිඹවීභ වහ යජාඹ වශීයඹ මුරහශ්රලින් 

රු.බිලිඹන 437 ක් වහ විවශීයඹ මුරහශ්ර ලින් 

රු.බිලිඹන 324 ක් ණඹ ලවඹන් රඵහවන 

තිබුණි. ඉකුත් ර්ව දී විවශල මුරහලලින් 

රඵහවන තිබුණු රු.බිලිඹන 439  ශුශධ 

විවශල ණඹ ප්ත  යභහණඹ භඟ ළඳීවේදී 

භහවරෝචිත ර්ව දී විවශල ණඹ ළනීේර 

ිනඹඹට 26  ඳවශඹහභක් දළකිඹ වළකිඹ.    

 

භහවරෝචිත ර්ව දී යජාඹ විවශල ංර්ධන 

ඳහර්ලසරුන්වන් ව ණඹ වදන 

නිවඹෝජිත ආඹතන භඟ න විවශල 

මුරයඹන එතහ ගිවිසුේ 39 ට එශම 

තිබුණු තතය එභගින් ඉදිරි ර් රදී 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 1,241.6 ක් රඵහළනීභට 

නිඹමිත තිබුණි. ණඹ එඟතහ ගිවිසුේ 25 ක් 

භඟින් රඵහළනීභට ඵරහවඳොවයොත්තු ව 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 1,108.7 ක් වහ රදහන ආධහය 

ගිවිසුේ 25 ක් භඟින් ඉදිරි ර්රදී රළබීභට 

නිඹමිත තිබුණු එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 132.9 කින් 

එඹ භන්විත විඹ.  වභභ ණඹ වහ ආධහය මුදල් 

රධහන ලවඹන් තධයහඳනඹ වහ පුහුණු, 

ඳරියඹ, වෞය වහ නීඳහයක් ව භහජා 

ඹටිතර ඳවසුේ තංලඹන් වහ 

උඳවඹෝජානඹ කිරීභට නිඹමිතඹ.   

 

විගේල හඳිතිර මර ප්රකහලන විගණනඹ වහ ඉදිරිඳත් රීමභ  

භහවරෝචිත ර්ඹ තහන න විට විවශල 

ආධහය යහඳෘති 164 ක් ක්රිඹහත්භ තත්ත්ව  

ඳළති තතය ඒ තතරින් විවශල ආධහය යහඳෘති 

146  හර්ි  මරය රහලන විණනඹ 

වහ ඉදිරිඳත් ය තිබුණි.  වවේ වතත්, 

ඉන්දිඹහනු ණඹ ක්රභඹ, චීන යජාව  ආධහය ව 

වනත් ශවීඳහර්ලින ණඹ වඹෝජානහ ක්රභ 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ ඳළති යහඳෘතිරට 

තදහශ ණඹ ගිවිසුේර, හර්ි  මරය රහලන 

විණහධිඳතියඹහවේ ඳරීක්ණඹට බහජානඹ 

විඹ ුගතු ඵ දවන් වොන්වශින තනිහර්ඹ 

තලයතහඹන් වර දක්හ වනොතිබීභ 

වවේතුවන් එභ යහඳෘතිර  මරය රහලන 

විණනඹ වහ ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

2018 ර්ව  විවශල ංර්ධන 

ඳහර්ලසරුන් ව ණඹ වදන නිවඹෝජිත 

ආඹතන භඟින් ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු විවශල 

යහඳෘති පිළිඵ විසතයඹක් රඳ ටවන 37 හි 

දළක්වේ.  

 

 

රඳටවන  37 - විවශල යහඳෘතිර මරය රහලන ඉදිරිඳත් කිරිභ  
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හඳ
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 විගේල ආධය හඳිතිර කහර්ඹහධනඹ  

විදුලිඵර අංලඹ  

ශ්රී රංහවේ විදුලිඵර 

තංලව  ගුණහත්භතහඹ 

ර්ධනඹ කිරීභ වහ 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ 

විවශල ආධහය යහඳෘති 11 

ක් ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු 

තතය ඒහව  වබෞති 

රතිඹ භන්දහමී 

ඳළතුණි. එභ යහඳෘති 

වහ වනභ යහඳෘති 

වභවවුගේ ඒ පිහිටුහ 

වනොතිබුණු තතය රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරව  ව  

සුනිතය ඵරලක්ති 

තධිහරිව  විවිධ තංල 

භඟින් තදහශ යහඳෘතිර 

ංයන වන වනභ 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. එභ 

තංල තතය නිින 

ේඵන්ධීයණඹන් 

වනොවීභත් යහඳෘති භඟින් 

රේඳහදනඹ ය තිබුණු 

පිරිඹත වශඳර වහ උඳයණ 

ේඵන්ධවඹන් වනභ 

හර්තහ ඳත්හ වනොතිබීභත් 

වවේතුවන් යහඳෘතිර 

වබෞති වහ මරය 

හර්ඹහධනඹ ඇී භ 

දුසය වී තිබුණි. විවශල 

ආධහය යහඳෘති භඟින් 

විදුලිඵර ක්වේත්රව  

ංර්ධනඹ වහ 

ආවඹෝජානඹ ය තිබුණු 

විවශල ණඹ උඳවඹෝජානඹ 

කිරීභ හර්ඹක්භ කිරීභ 

වහ උක්ත යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

තනුභනඹ ය තිබුණු 

ක්රභවේදඹ නළත 

භහවරෝනනඹ ය නිළයදි 

කිරීභ තතයලය  රුණක් 

වී තිබුණි. තද, රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ භඟින් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු 

පුනර්ජානනීඹ ඵරලක්ති 

තවලෝණඹ කිරීභ 

රර්ධනඹ වහ ව විවශල 

ආධහය යහඳෘතිර විඹ 

ඳථඹ ඳසු හීයන වනස 

කිරීභ ව වොන්ත්රහත් 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ රභහදඹ 

ළනි රුණු වවේතුවන් 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට එභ යහඳෘතිර 

වබෞති රතිඹ ඳසුහමී 

ඳළතුණි.  

භහර්ග අංලඹ 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ, 

භවහභහර් වහ භහර් 

ංර්ධන ව නිජා වතල් 

ේඳත් ංර්ධන 

තභහතයහංලඹ විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු 

වඵොවවොභඹක් යහඳෘතිර 

වබෞති හර්ඹහධනඹ 

තවප්ත ක්ි ත ඉරක් පුයහ 

වනොතිබුණු ඵ වවළිදයේ 

විඹ. වේ වහ 

වොන්ත්රහත්රුන්වේ 

දුර්රතහ වභන්භ ේපර්ණ 

යන රද ළඩ වහ ව 

වොන්ත්රහත්රුන්වේ 

බිල්ඳත් නියවුල් කිරීභට 

ඩිනමින් ටුගතු කිරීභට 

වර්ඛීඹ තභහතයහංලඹ 

තවඳොවවොත් වීභද වවේතුවී 

තිබුණි.  

 

ග්රහමීඹ භහර් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ 

වහ 2015 ර්ව  ිනට 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු 

ඒහඵශධ භහර් ආවඹෝජාන 

ළඩටවන ඹටවත් දකුණු, 

භධයභ, ඵයමු, උතුරු 

භළද වහ ඹම ඳශහත්ර ව 

ළුතය දිස්රික්ව  ජාහති 

භට්ටවේ භවහ භහර් 

කිවරෝමීටර් 285 ක් වහ 

රහවශීයඹ භට්ටවේ භවහ 

භහර් ඳශධතිව  

කිවරෝමීටර් 3,038 ක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභට 

තවප්ත ක්ි ත ඳළළතුණි. 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට ජාහති භහර් 

ඳශධතිව  කිවරෝමීටර් 25 

ක් වහ රහවශීයඹ භහර් 

ඳශධතිව  668 ක් ඳභණක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ ය තිබුණි. 

වභභ යහඳෘතිව  වදන 

වොටවේ හර්ඹඹන් 2017 

ර්ව දී ආයේබ ය 

තිබුණු තතය ඒ ඹටවත් 

උතුරු, නළවනහිය, ඌ වහ 

ඵසනහහිය ඳශහත්ර ජාහති 

භහර් ඳශධතිව  

කිවරෝමීටර් 400 ක් වහ 

රහවශීයඹ භහර් ඳශධතිව  

කිවරෝමීටර් 3,750 ක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණි. 

වවේ නමුත් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

තදහශ රේඳහදන ටුගතු 

ආයේබ තධිව  

ඳළතුණි. පුනරුත්ථහඳන 

කිරීභ වහ ආයේබ 

තසථහවේ වඳුනහවන 

තිබුණු ග්රහමීඹ භහර් ඳසු 

හීයන වනස කිරීභ, 

වොන්ත්රහත්රුන්වේ 

ළඩ රභහදඹන් ඹනහදිඹ 
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වවේතුවන් වභභ යහඳෘතිඹ 

ඹටවත් ව භහර් 

පුනරුත්ථහඳන ටුගතු 

භන්දහමී ඳළතුණි.  

ජ්රම්ඳහෙන අංලඹ 

ජාහති ජාරේඳහදන වහ 

ජාරඳහවන භණ්ඩරඹ 

විිනන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණු විවශල ආධහය 

යහඳෘතිර වබෞති 

රතිඹ තුටුදහඹ වනොවිභ 

වඳොදු රක්ණඹක් විඹ. 

ඳසුහලින ළරළසුේ 

වනස කිරිභ, ජාර නර වහ 

වනත් උඳහං ඳඹහ 

ළනීවේ රභහදඹක් ව 

භවහභහර් වහ වනත් 

ඳශධතීන් උඳවඹෝජානඹ 

දවහ භහර් ංර්ධන 

තධිහරිඹ වහ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනලින් රඵහත ුගතු 

තනුභළතීන් රභහද වීභ 

ඹනහදිඹ වවේතුවන් 

වඵොවවෝ යහඳෘති ඉරක් 

ත හර සීභහ තුශදී නිභ 

කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 

ඹහඳනඹ තර්ධශවීඳව  

ජානතහට ඳහනීඹ ජාරඹ 

ළඳී වේ වහ නීඳහයක් 

ඳවසුේ ළඩි දිුගණු කිරීභ 

වහ ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණු ඹහඳනඹ, 

කිලිවනොච්චි ජාර ේඳහදන 

වහ නීඳහයක් යහඳෘතිඹ 

භඟින් ඉයනභඩු ජාරහලඹ, 

ජාර මරහශ්රඹ ලවඹන් 

වතෝයහවන තිබුණු නමුත් 

රවශලව  ජානතහවේ 

විවයෝධඹ වවේතුවන් 

යහඳෘතිව  ටුගතු 

තතයභ නළතී තිබුණි. 

වවේ වතත්, 

ඳසුහීයන මුහුදු ජාරඹ 

ඳහනිඹ ජාරඹ ඵට 

ඳරිර්තනඹ ය ජාර 

මුරහශ්රඹ ලවඹන් වඹොදහ 

ළනීභට  යහඳෘතිව  විඹ 

ඳථඹ ංවලෝධනඹ  ය 

තිබුණි. වේ වහ ආිනඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකු භඟින් 

න ණඹ ගිවිසුේ 02ක් 

ඹටවත් තයමුදල් ේඳහදනඹ 

කිරීභට එඟ වී තිබුණු 

තතය, යහඳෘති  විඹදභ 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 120 කින් 

ඉවශ වොස තිබුණි. වවේ 

වතත්, මුහුදු ජාර රතිවරෝභ 

ඔසවභෝිනස ඵරහහයව  

ටුගතු ේපර්ණ වී 

වනොභළති වීභ වවේතුවන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තහන 

දින න විට ඉදිකිරීේ 

ේපර්ණ ය තිබුණු ජාර 

කුළුණු 15 ක් වහ ජාර 

ළඳුගේ භහර් නිසහර්ඹ 

ඳළතුණි. 

නහගරික ංර්ධන 
අංලඹ 
නහරි ංර්ධන 

තධිහරිඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ 

ය තිබුණු වොශම 

තනය ආශ්රිත ංර්ධන 

යහඳෘතිව  වහ උඳහඹ 

භහර්ගි නය ංර්ධන 

යහඳෘතිව  ටුගතු 

වශලඳහරනිභඹ රතිඳත්ති 

වනසවීභ වවේතුවන් 

වඵවවවින් භන්දහමී 

ඳළතුණි. වේ වවේතුවන් 

තදහශ යහඳෘති වහ 

තතිවර් විඹදේ දළරීභට 

ිනදුවී තිබුණු තතය 

යහඳෘතිලින් තවප්ත ක්ි ත 

රවඹෝජාන නහරි 

ජානතහට රළබී වනොතිබුණි.  

 

වොශම භවනය සීභහවේ 

වහ තදහන්න රවශලර 

නහරි ඳවසුේ ළඩි 

දිුගණු කිරීභ වහ 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණු 

වොශම ත නය ආශ්රිත 

ංර්ධන යහඳෘතිව  

හර්ඹඹන් වහ වන්ය 

තිබුණු එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 

213 ට භහන රු.මිලිඹන 

27,980   මුදලින් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 103.66 

ට භහන රු.මිලිඹන 

14,890 ක් ඳභණක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි.  

යහඳෘතිඹ ඹටවත් භව 

වොශම රවශලව  ජාර 

ළීයේ ඳහරනඹ වහ 

ඉදිකිරීභට තවප්ත ක්ි ත 

ලහන්ත වඵසතිඹන් ඇර 

භහර්ඹ වහ වොවරොන්නහ 

ඇර භහර්ඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ, තරංභ වහ 

වඵෞශධහවරෝ භහත 

රවශලව  ජාර ඳහරන 

වේට්ටු ඉදිකිරීභ වහ වභෝදය 

වහ වටොරින්ටන් වඳවද 

ඉදිකිරීභට නිඹමිත ජාර උභං 

භහර්ර ටුගතු 

භන්දහමී  ක්රිඹහත්භ 

වමින් ඳළතුණි. 

 

අධහඳන වහ පුහුණු 
අංලඹ 
ශ්රී රංහවේ රහථමි වහ 

ශවීති තධයහඳන තංලර 

වහ හර්මි තධයහඳන 

තංලව  ංර්ධනඹ 

වනුවන් යහඳෘති 

කිහිඳඹක් ක්රිඹහත්භ 

තිබුණු තතය, ඳහල් 

තධයහඳන ඳශධතිඹ දළනුභ 
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වක්න්ද්රීඹ ඳදනභක් 

ලවඹන් ඳරිර්තනඹ 

කිරිවේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

ඳහල්ර තහක්ණ විඹ 

ධහයහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ තලය ඹටිතර 

ඳවසුේ රර්ධනඹ කිරීභට 

ටුගතු ය තිබුණි. වවේ 

වතත් ඳශහත් භට්ටවභන් 

ඳහල් උඳයණ 

වඵදහවළරීවේ ළඩපිළිවර 

ලක්තිභත් වනොවීභ 

වවේතුවන් එභ උඳයණ 

රහවශීයඹ ඳහල් වත 

තවප්ත ක්ි ත ඳරිදි රළබී 

වනොතිබුණු තසථහන් ව 

ඳහල් වත රළබී තිබුණු 

ඇතළේ උඳයණ ගුරු 

හිඟඹ, වොඩනළඟිලි ඉඩඩ 

රභහණත් වනොවීභ ළනි 

වනත් වවේතු නිහ 

බහවිතඹට වනොවන තිබුණු 

තසථහ නිරීක්ණඹ විඹ. 

ඵයමු ඳශහත් ඳහල් 45 

ක් වහ වඵදහ වළය තිබුණු 

රු.බිලිඹන 13.07ක් ටිනහ 

විදයහත්භ උඳයණ ඵහර 

ගුණහත්භ තත්ත්ඹන් 

වවේතුවන් උඳවඹෝජානඹ 

ය වනොතිබුණු තසථහන් 

ව ඳශහත් ඉංරීින තධයහඳන 

උඳයණ භධයසථහන 

වහ රු.බිලිඹන 24.90 ක් 

ටිනහ ඳරිණ තදහශ 

ළඳුගේරුන් විිනන් 

නිඹමිත හර සීභහ තුශදී 

වඵදහ වළය වනොතිබුණු 

තසථහක්ද විණනව දී 

නිරික්ණඹ විඹ.  

 

තද, ශ්රී රංහ ඳහල් 

ඳශධතිඹ තුශ විවලේ 

තලයතහ හිත ශිය 

ංයහ 10,284 ක් ව ඵද 

ඔවුන් වහ ජාහති ඳහල් 

112  වහ ඳශහත් ඳහල් 

704  විවලේ තධයහඳන 

ඒ පිහිටුහ තිබුණි. 

නමුත් විවලේ තලයතහ 

වහ පුහුණු ගුරු තනතුරු 

597 ක් 2018 වදළේඵර් 31 

දිනට පුයප්ත ඳහඩු ඳළති 

ඵත් විවලේ පුහුණු රළබු 

ගුරුරුන් 158 වදවනක් 

වනත් විඹඹන් ඉළන්වීභ 

වහ තනුුගක්ත ය තිබුණු 

ඵත් විණනව දී 

වවළිදයේ වී තිබුණි. තද, 

වභභ පුහුණු රළබු වනත් 

ගුරුරුන් 189 වදවනක් 

විවලේ තධයහඳන ඒ 

පිහිටුහ වනොභළති 

ඳහල්රට තනුුගක්ත ය 

තිබුණි.  

ගඳොදු නිරික් ලණ  

විවශල ආධහය 

යහඳෘතිලින් තවප්ත ක්ි ත 

තයමුණු හර්ඹක්භ 

ඉටුකිරීභ වහ යහඳෘති 

වභවවුගේ ඒර රධහන 

ශභනහයණ තනතුරු 

නියන්තයවඹන් පුයප්ත ඳහඩු 

ඳළතීභ රධහන ලවඹන් 

ඵහධහක් ඳළති ඵ 

විණනව දී වවළිදයේ විඹ. 

ෘි ර්භ තංලව  

නවීයණ යහඳෘතිඹ, 

උඳහඹභහර්ගි නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ, භව 

වොශම ජාර ේඳහදන වහ 

තඳ ජාර ශභනහයණ 

ළඩිදිුගණු කිරීවේ 

යහඳෘතිඹ ව ග්රහමීඹ 

ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ කිරීවේ 

යහඳෘතිඹ ඹන යහඳෘතිර 

යහඳෘති තධයක්රුන්, 

ඳරිය නිරධහරි, ඉඩේ 

තත්ඳත් ය ළනීවේ 

නිරධහරි ඹනහදී තනතුරු 

තණ්ඩ පුයප්ත ඳහඩු 

ඳළතීභ වවේතුවන් එභ 

යහඳෘතිර හර්ඹහධනඹ 

භන්දහමී ඳළතුණී. 

 

විවශල ආධහය යහඳෘතිර 

ක්රිඹහහරී හර සීභහ 

තහන වීවභන් ඳසුද, 

භවය යහඳෘති 

ශභනහයණ ඒ 

විිනන් තණ්ඩ ඳළළත්භ 

ංල්ඳඹ ඳදනේ ය 

වන මරය රහලන 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණු ඵ 

විණනව දී නිරීක්ණඹ 

විඹ. මුදල් වහ ජානභහධය 

තභහතයහංලඹ විිනන් 

යහඳෘතිව  තහන මරය 

ර්ව දී, මරය රහලන 

පිළිවඹර ශ ුගතු ආහයඹ 

පිළිඵ විධිභත් උඳවදස 

රඵහදී වනොතිබීභ වවේතුවන් 

වේ තත්ත්ඹ උශතවී 

ඳළතුණි. තද, විවශල 

තයමුදල් උඳවඹෝජානඹ ය 

මිරදීත් වශඳර, පිරිඹත වහ 

උඳයණ ඹනහදී ත්ේ 

යහඳෘතිව  ක්රිඹහහරී හර 

සීභහ තන්වීවභන් ඳසු 

වහ තදහශ ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

ආඹතන වත බහයදීවභන් 

ඳසු ඒහ තවප්ත ක්ි ත තයමුණු 

වනුවන් උඳවඹෝජානඹ 

යන ඵ තවවුරු කිරීභ 

වහ ඳසු ඳරික්හන් 

වර්ඛීඹ තභහතයහංලඹ විිනන් 

ිනදුය වනොතිබීභ රධහන 

තඩුඳහඩුක් විඹ. 
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ට
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තු
  
  

 
 
රංකහ ඵළංු ගේ අක්රීඹ ණඹ වහ 
අත්තිකහයම් ගලේඹ ඉවශඹහභ. එඹ 
සිඹඹට 2.9 ක සිට සිඹඹට 3.6 
ෙක් ලහ ළඩිවීභ   
 
ජාහති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකුවේ 
වවශදවඳොශ වොට ිනඹඹට 
13.7  ිනට ිනඹඹට 9.9 දක්හ 
තඩුවීභ  
 
ජාහති ඉතිරි කිරීවේ ඵළංකුවන් 
ංනනි වර මුදල්  ආඳසු ළනීේ 
ළඩි වී තිබීභ   
  
නිහ ංර්ධන මරය ංසථහ 
ඵළංකු වහ රහවශීයඹ ංර්ධන 
ඵංකුර වේිනන් වවිඹ ුගතු 
උඳඹන විට වවීවේ ඵදු ඵළංකු 
විිනන් වවීභ 
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ඵ
ළං
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 අ
ංල
ඹ
  
 

 

ඵළංු  අංලඹ 

ඵරඳත්රරහභී හණිජා ඵළංකු (එල්.සී.බී) ව 

ඵරඳත්රරහභී විවලේි ත ඵළංකු (එල්.එස.බී) ලින් 

ඵළංකු තංලඹ භන්විත වේ. 2018 ර්ඹ 

තන් න විට ඵළංකු තංලඹ, ඵරඳත්රරහභී 

හණිජා ඵළංකු 26 කින් ව ඵරඳත්රරහභී 

විවලේි ත ඵළංකු 7 කින් භන්විත විඹ. මුළු 

ඵරඳත්රරහභී හණිජා ඵළංකු තතරින් විවශල 

ඵළංකු 13 ක් ඳළතුණි. ඵළංකු වේහන් 

ළඩිදිුගණු කිරීභ ව දිිනන පුයහ ිනඹ ජාහරඹ 

ව රවේලඹ යහප්ත ත කිරීභ භඟින් ඵළංකු තංලඹ 

විිනන් තණ්ඩ ආර්ථි ක්රිඹහහයේ වහ 

ංර්ධනඹ වහ දහඹ විඹ. ඒ තනු 2018 

ර්ඹ තුශ න ලහහ 34 ක් විෘත ය තිබ 

තතය සඹංක්රීඹ වටරර් ඹන්ත්ර 801 ක් සථහපිත 

ය තිබුණි. 2018 ර්ඹ තහන න විට 

ඵළංකු ව ලහහන්වේ යහප්ත තිඹ ගු 16 හි 

හයහංල ය දක්හ ඇත. 

 

හණ්ඩඹ 

 

 

ඵළංකු 
ණන 

 

ලහහ 
ණන 

 

ශිය ඉතුරුේ 
ඒ 

 

සඹංක්රීඹ වටරර් 
ඹන්ත්ර ණන 

 

LCBs වශශිඹ ඵළංකු 13 2876 3309 4655 

 විවශීයඹ ඵළංකු 13 51   

LCBs ජාහති භට්ටවේ ඉතිරීකිරීවේ ඵළංකු  1 261   

 නිහ මුරය ආඹතන  2 64  376 

 තවනකුත් ඵරඳත්රරහභි විවලේි ත ඵළංකු  4 371   
ගු 16.- 2018 ර්ඹ තහන න විට ඵළංකු වහ ලහහන්වේ යහප්ත තිඹ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වහ තහහලි දත්ත)  

 

ත්කම් 

 

2018 ර්ඹ තහන න විට ඵළංකු තංලව  

ත්ේ ඳදනභ රුපිඹල් ට්රිලිඹන 11 ඉක්භහ 

තිබුණු තතය 2017 ර්ඹ තන් න විට 

ිනඹඹට 13.8 ිනට 2018 ර්ඹ තන් න විට 

ිනඹඹට 14.6 දක්හ ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

ත්ේ ශම රධහන ලවඹන් ණඹ වහ 

තත්තිහයේ ලින් භන්විත ව තතය, එඹ 

ඵළංකු තංලව  ත්ේ ලින් ිනඹඹට 65.2  

තඹක් වන තිබුණි. රධහන යහජාය ඵළංකු වද 

න රංහ ඵළංකුවේ ව භවජාන ඵළංකුවේ 

ත්ේ රභහණඹ පිළිවලින් රු. බිලිඹන 

2,268 ක් වහ රු.බිලිඹන 1,735 ක් ව තතය එඹ 

ඵළංකු තංලව  මුළු ත්ේ ලින් ිනඹඹට 33.9 

ක් නිවඹෝජානඹ විඹ. විිනතය රඳටවන 38 හි 

වේ.

.  
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රඳටවන 38 - ඵළංකු තංලව  මුළු ත්ේ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වහ තහහලි දත්ත) 

 
අක්රීඹ ණඹ 
 

ඵළංකු තංලව  භසත තක්රීඹ ණඹ තනුඳහතඹ 

2017 ර්ඹ තහනව  ිනඹඹට 2.5  ිනට 

2018 ර්ඹ තහන න විට ිනඹඹට 3.4 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි. රධහන යහජාය ඵළංකු 

වද න රංහ ඵළංකුවේ ව භවජාන 

ඵළංකුවේ 2018 ර්ඹ තහනඹ න විට 

තක්රීඹ ණඹ පිළිවලින් රු.බිලිඹන 53.75 ක් 

ව රු.බිලිඹන 31.47 ක් වි තිබුණි. ඒ තනු, 

තක්රීඹ ණඹ තනුඳහතඹ පිළිවලින් ිනඹඹට 1 

ක් ව ිනඹඹට 2.48 ක් වර 2018 ර්ඹ 

තහනව  ඵළංකු තංලව   තනුඳහතඹට ඩහ 

තඩු තනුඳහතඹක් වඳන්නුේ  වරිණි. 

විසතය රඳටවන 39 හි වේ.

 

 

 

 

 

 

 

රඳ ටවන 39 - ඵළංකු තංලව  තක්රීඹ ණඹ 
මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වවෝ තහහලි දත්ත) 
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ගකීම් ව ප්රහේධනඹ 
 

කීේර රධහන මරහශ්රඹ ඵට 

නුවදනුරුන්වේ තළන්ඳතු තණ්ඩ 

ඳළතුණු තතය එඹ ඵළංකු තංලව  මුළු කීේ 

වහ රහේධනවඹන් ිනඹඹට 72  තඹක් වන 

තිබුණි. 2018 ර්ඹ තන් න විට රධහන 

යහජාය ඵළංකු වද න රංහ ඵළංකුවේ ව 

භවජාන ඵළංකුවේ තළන්ඳතු පිළිවලින් 

රු.බිලිඹන 1,765 ක් වහ රු.බිලිඹන 1,423 ක් ව 

තතය එඹ ඵළංකු තංලව   මුළු තළන්ඳතු ලින් 

ිනඹඹට 37.5 ක් නිවඹෝජානඹ ය තිබුණි. ඵළංකු  

 

තංලව  මුළු ණඹ ළනීේ 2017 ර්ව  හර්තහ 

ව රු.බිලිඹන 89.3  (ිනඹඹට 5.3 ෘණ 

ර්ධනඹ) තඩු වීභට හවප්ත ක් 2018 

ර්ව දී රු.බිලිඹන 156.3 කින් (ිනඹඹට 9.7) 

ර්ධනඹ විඹ. වභභ ර්ධනඹට 2018 

ර්වඹහි රුපිඹල් ණඹ ළනීේර ිනදු ව 

ිනඹඹට 23.7 (රුපිඹල් බිලිඹන 142.3)  

ර්ධනඹ මලි ලවඹන් වවේතු වී තිබුණි. 

රධහන යහජාය ඵළංකු වදවහි ණඹ ළනීේ 

රු.බිලිඹන 237 ක් වී තිබුණි.  විසතය 

රඳටවන 40 හි දළක්වේ.  
 

 

 

 
 

රඳටවන 40 - ඵළංකු තංලව  කීේ 

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

 

ත්ළන්ඳතු 

 
ඵළංකු තංලව  තළන්ඳතු ඳදනභ ර්ඹ තුශදී 

රු.බිලිඹන 1,100 කින් ළඩි ව තතය, එඹ 2018 

ර්ඹ තහනඹ න විට රු.බිලිඹන 8,500 ක් 

වී තිබුණි. මුළු තළන්ඳතුලින් හීයන තළන්ඳතු 

රතිලතඹක් වර 2017 තහනව දී හර්තහ ව 

ිනඹඹට 63.6 ට හවප්ත ක් 2018 ර්ඹ 

තහන න විට ිනඹඹට 65.5 ක් දක්හ ළඩි 

වීභක් වඳන්නුේ වරුණි. රධහන යහජාය ඵළංකු 

වදවක් හීයන තළන්ඳතු 2018 ර්ඹ තන් 

න විට රු.බිලිඹන 1,743 ක් වී තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 41 හි වේ.  

 

 

 



 

166 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

 

ඵ
ළං
ු 
 අ
ංල
ඹ
  
 

 

රඳටවන 41 - ඵළංකු තංලව  තළන්ඳතු  

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ භව ඵළංකු (ංවලෝධිත වහ තහහලි දත්ත) 

 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංු  

 

1949 තං 58 දයන මුදල් නීති ඳනත 

(ංවලෝධිත ඳරිදි) ඹටවත් ශ්රී රංහවේ මුදල්, 

මරය වහ වවීේ ක්රභව  ඳරිඳහරනඹ, 

තධීක්ණඹ ව නිඹහභනඹ වහ කි ුගතු 

ඉවශභ තධිහරිඹ වර ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 

පිහිටුන රදී. ශ්රී රංහවේ පරදහී  ේඳත් 

ංර්ධනඹ කිරීභ, දිරිළන්වීභ ව රර්ධනඹ 

කිරීවේ තයමුණින් ආර්ථි වහ මිර සථහිනතහ 

ව මරය ඳශධතිව  සථහිනතහ සුයක්ි ත 

කිරීවේ තයමුණු වඳයදළරි ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකු ටුගතු යින. 

 

වශීයඹ මුදල් සථහිනයණඹ වහ වශීයඹ 

මුදල් රතිඳත්තිඹ නිර්ණඹ කිරීභට මුදල් නීති 

ඳනත භඟින් ඵරඹ රඵහ දී ඇති ක්රිඹහන් 

භඟින් වළකිතහක් දුයට සුයක්ි ත කිරීභ වහ 

ළඳුගභ, තිවඵන ඵ ව මුදල් පිරිළඹ 

නිඹහභනඹ කිරීභ වහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ 

මුදල් භණ්ඩරඹ උත්හව ශ ුගතුඹ. මුදල් 

ළඳුගවේ වනසවීේ මිර සථහිනතහඹට 

ඵරඳහන රධහන හධඹක් වේ. ගුණඹ 

වයවහ ංචිත මුදල්රට ේඵන්ධ න පුළුල් 

මුදල් ළඳුගවේ වනසේරට ඵරඳෆේ ඇති 

කිරීභ භඟින් මිර සථහයත්ඹ රඵහ ත ුගතුඹ.  

 

ංචිත මුදල් ඹනු මුදල් රතිඳත්තිව  

වභවවුගේ ඉරක්ඹින. ර්තභහනව  බහවිතහ 

යන රධහන මරය රතිඳත්ති වභරේ 

න්වන් රතිඳත්ති වඳොීය තනුඳහත, විට 

වවශවඳොර වභවවුගේ (OMO) ව හණිජා 

ඵළංකු තළන්ඳතු කීේ භත යසථහපිත 

ංචිත තලයතහ (SRR) වේ. සථහය තළන්ඳතු 

තනුඳහතිඹ ව සථහය ණඹ තනුඳහතිඹ 

ළනි රතිඳත්ති තනුඳහතිඹන් ිනඹඹට 7.25 වහ 

ිනඹඹට 8.75 ිනට 2018 ර්ව දී පිළිවලින් 

ිනඹඹට 8 වහ ිනඹඹට 9 ක් දක්හ ළඩිය 

තිබුණි. 

 

2017 ර්ව  රු.බිලිඹන 83.6  ඉවශඹහභක් 

හර්තහ ශ ංචිත මුදල් රභහණඹ 2018 

ර්ඹ තුශදී රු.බිලිඹන 961.1 ක් දක්හ 

රු.බිලිඹන 21.3 කින් ළඩි විඹ. භව ඵළංකු 

වතළති හණිජා ඵළංකු තු තළන්ඳතු රභහණඹ 

2018 වර් ඳශමු භහ දවඹ තුශදී රු.බිලිඹන 

43.1  ළඩිවීභක් හර්තහ යන රද තතය, 

2018 වනොළේඵර් භහඹ භළද බහව  ිනට 

ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි යසථහපිත ංචිත 

තනුඳහතඹ ිනඹඹට 7.50  ිනට ිනඹඹට 6.00 ක් 
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දක්හ තඩු කිරීභත් භඟ 2018 වනොළේඵර් 

ව වදළේඵර් ඹන භහරදී රු.බිලිඹන 64.7 

කින් ළරකිඹ ුගතු වර තඩු විඹ.  

 

ංචිත මුදල්ර ත්ේ තංලඹ භව ඵළංකුවේ 

ශුශධ වශීයඹ ත්ේ (NDA) ව ශුශධ විවශල 

ත්ේ (NFA) ලින් භන්විත වේ. ංචිත 

මුදල් ර ත්ේ තංලඹ තනු, ංචිත මුදල් 

ර්ධනඹ වහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ ශුශධ 

වශීයඹ ත්ේ ර්ධනඹ මුළුභනින්භ දහඹ 

විඹ. ඉකුත් ර්ව දී හර්තහ යන රද 

රු.බිලිඹන 203.9  ළරකිඹ ුගතු තඩුවීභට 

හවප්ත ක් ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ ශුශධ 

වශීයඹ ත්ේ 2018 ර්ව දී රු.බිලිඹන 

116.9 කින් ළඩි විඹ. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු තු 

බහණ්ඩහහය බිල්ඳත් වතොවඹහි ළඩි වීභක් 

පිළිඹිබු යමින්, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් 

යජාඹ වත ඳඹන රද ශුශධ ණඹ ළරකිඹ 

ුගතු වර ර්ධනඹවීවභහි රතිපරඹක් වර ශ්රී 

රංහ භව ඵළංකු තු ශුශධ වශීයඹ ත්ේ 

රහයණඹ විඹ. 

 

2018 ර්ව දී ශ්රී රංහ රුපිඹවල් ඵහහිය 

ටිනහභ තණ්ඩ  තරභහණඹ විඹ. 2017 

ර්ඹ තන් න විට රු.152.85  ිනට 

2018 ර්ඹ තන් න විට රු.182.75 ක් 

දක්හ ිනඹඹට 16.4 කින් රුපිඹර තරභහණඹ 

විඹ. 2017 ර්ඹ තුශ එක්ත් ජානඳද 

වඩොරයඹට හවප්ත ක් රුපිඹවල් තඹ 

තරභහණඹ රුපිඹල් 149.8 ිනට රුපිඹල් 

152.85 දක්හ ිනඹඹට 2 ක් විඹ. 

 

එක්ත් ජානඳද වෂඩයල් ංචිත ඵළංකු විිනන් 

වඳොීය තනුඳහත ඉවශ දළමීභ වමුවේ භසතඹක් 

වර එක්ත් ජානඳද වඩොරයඹ ලක්තිභත් 

වීභත් භඟ තවනකුත් රධහන මුදල් ර් 

එක්ත් ජානඳද වඩොරයඹට හවප්ත ක් 

තරභහණඹ විඹ. ඒ තනු, යූවයෝරට 

හවප්ත ක් ිනඹඹට 12.68 කින්ද, ඉන්දිඹහනු 

රුපිඹරට හවප්ත ක් ිනඹඹට 8.72 කින්ද, 

ජාඳන් වඹන්රට හවප්ත ක් ිනඹඹට 18.05 

ව සටර්ලින් ඳවුභට හවප්ත ක් ිනඹඹට 

11.35 කින්ද, ශ්රී රංහ රුපිඹර තරභහණඹ 

විඹ. 

වෝීයඹ ව වශීයඹ ඳළළති 

තභිවඹෝහත්භ වවශවඳොශ තත්ත්ඹන් 

වමුවේ වුද, ර්ඹ තුශදී මරය තංලඹ රධහන 

හර් විනක්ණතහ ළටලුලින් වතොය 

තණ්ඩ ර්ධනඹ විඹ. වවේ වුද, 2017 

ර්ඹ භඟ න ශ 2018 ර්ව දී 

තක්රීඹ ණඹ ව තත්තිහයේ ඉවශ ඹෆභ 

වවේතුවොට වන ඵළංකු තංලව  ව 

ඵරඳත්රරහභී මරය භහේ (LFC) ව 

විවලේි ත ල්ඵදු මරයයණ භහේ( SLC) 

තංලව  ණඹ ගුණහත්භබහව  ළරකිඹ ුගතු 

පිරිහීභක් දළකිඹ වළකි විඹ. 

 

2018 ර්ඹ තහනව දී ඵරඳත්රරහභී මරය 

භහේ 43 කින් ව විවලේි ත ල්ඵදු 

මරයයණ භහේ 5 කින් ඵරඳත්රරහභී මරය 

භහේ ව විවලේි ත ල්ඵදු මරයයණ 

භහේ තංලඹ භන්විත විඹ. වවේ වුද, 

මරය ළටලු වහ ද්රීයරතහ තර්බුද වවේතුවන් 

වන්රල් ඉන්වසට්භන්ට් ඇන්ඩ් ිනනෆන්ස පී 

එල් සී (CIFL) ව ද සටෆන්ඩර්ඩ් වක්රඩිට් 

ිනනෆන්ස ලිමිටඩ් (TSCFL) හි ඵරඳත්ර 

පිළිවලින් 2018 භහර්තු 05 දින ව 2018 ජලි 

25 දින ිනට ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ මුදල් 

භණ්ඩරඹ විිනන් තරංගු යන රදී. 

 

එභ භහේ ර තළන්ඳත්රුන්ට ශ්රී රංහ 

තළන්ඳතු යක්ණ ව ද්රීයරතහ ආධහය 

වඹෝජානහ ක්රභවඹන් රු.600,000 ක් දක්හ 

න්දි රඵහ ළනීභට හිමිේ ඇත. ඵරඳත්ර 

තරංගු යන තසථහ නවිට වන්රල් 

ඉසවසට්භන්ට් ඇන්ඩ් ිනනෆන්ස පී එල් සී 

(CIFL) ව සටෆන්ඩර්ඩ් වක්රඩිට් ිනනෆන්ස 

ලිමිටඩ් (TSCFL) හි මුළු තළන්ඳතු වලේඹ 

පිළිවළින් රු.මිලිඹන 3,966.39 ක් ව 

රු.මිලිඹන 2,656.12 ක් විඹ. වභිනන් 

වන්රල් ඉන්වසට්භන්ට් ඇන්ඩ් ිනනෆන්ස 

පී.එල්.සී. ව ද සටෆන්ඩර්ඩ් වක්රඩිට් ිනනෆන්ස 

ලිමිටඩ් හි තළන්ඳත්රුන්ට වවිඹ ුගතු 

සුදුසුේ රඵන න්දි මුදර පිළිවලින් 

තළන්ඳත්රුන් 15,126 ක් වහ රු.මිලිඹන 

1,656.71 ක් ව තළන්ඳත්රුන් 6,793 ක් 

වහ රු. මිලිඹන 1,235.91 ක් විඹ. ඒ තනු, 

2018 වදළේඵර් 31 දින න විට වන්රල් 
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ඉන්වසට්භන්ට් ව ිනනෆන්ස පී.එල්.සී. හි 

තළන්ඳත්රුන්ට රු.මිලිඹන 597.61 

(ිනඹඹට 36)  න්දි මුදරක් වහ තිබුණි. 

වවේ වුද, 2018 වදළේඵර් 31 දින න විට 

ද සටෆන්ඩර්ඩ් වක්රඩිට් ිනනෆන්ස ලිමිටඩ් හි 

තළන්ඳත්රුන්ට කිිනදු න්දි මුදරක් වහ 

වනොතිබුණි. 

 

ශ්රී රංහ මරය හර්තහයන රමිති තං 9 

(SLFRS 09) ; “මරය උඳයණ” ක්රිඹහත්භ 

කිරීභත් භඟ, 2018 ජානහරි 01 දින වවෝ ඊට 

ඳසු හර්ි  හරසීභහක් වහ ිනඹලු 

ආඹතන ර මරය ත්ේ ව කීේර 

මරය හර්තහයණඹ න ගිණුේයණ 

රමිතිඹට තනුකර විඹ. ඒ තනු, ඵරඳත්රරහභී 

ඵළංකු විිනන් වඳය ිනදු ශ ණඹ තරහබ 

රවේලඹ වනුට තවප්ත ක්ි ත ණඹ තරහබ 

රවේලඹ ඹටවත් ණඹ තරහබ වහ වන් 

කිරීේ ිනදුකිරීභට තලය වේ.   

 

රංකහ ඵළංු  
 

රංහ ඵළංකු , 1938 තං 53 දයන රංහ 

ඵළංකු ආඥහඳනත ඹටවත් 1939 තවෝසතු 

01 දින  නිින ඳරිදි ංසථහත යන රද තතය 

1988 තං 30 දයන ඵළංකු ඳනත ඹටවත් 

ඵරඳත්රරහභී හණිජා ඵළංකුක් වර පිහිටුහ 

ඇත.  

 

ඵළංකුවේ වභවවය නුව , වෝීයඹ 
ඵළංකුයණව  නළවුේ තත්දළකීේ තඳ 
නවදනුහය රජාහ වත රඟහයමින් 
වේ ඳරිපර්ණත්ඹ භත වොඩනළන්ව 

ඩහත් හර්ඹක්භත්, නුවදනුරු 
වක්න්ද්රත නභීයීය වහ නවීන තහක්ණ 
භවේදඹන් මුසු ව න මරය වේහන් වයවහ 
ිනඹලු ඳහර්ලසරුන් වත ටිනහේ 
උත්ඳහදනඹ යවීභින.  
 

ඉවත වභවවය හක්හත් ය ළනීභ වහ 

ඵළංකු විිනන් 2018 ර්ඹ නවිට ලහහ 

577 ක්, සීඩීඑේ ඹන්ත්ර 281 ක් ව සඹංක්රීඹ 

වටරර් ඹන්ත්ර 776 ක් වයවහ ිනඹ වේහන් 

වඵදහ දී ඇත. මීට තභතය හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

8,724 ක් නිුගක්ත වී ඇත. 

ඵළංු   

ඉදිරිඳත් යන රද මරය රහලනරට 

තනු, 2018 ර්ඹ තුශ ඵළංකුවේ මුළු වඳොීය 

ආදහඹභ ිනඹඹට 14 කින් වවත් රු.මිලිඹන 

171,344  ිනට රු.මිලිඹන 195,394 ක් 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි. ඳසුගිඹ ර්ඹ  වහ  

ළඳීවේදී   භහවරෝචිත ර්ඹ තහනව  

දී  භසත  ණඹ වහ තත්තිහයේ ිනඹඹට 22.9 

කින් වවත් රු.මිලිඹන 1,163,161  ිනට 

රු.මිලිඹන 1,429,107 ක් දක්හ ළඩි වී 

තිබුණි.  මීට තභතය, ර්ඹ තහනව දී 

ඵළංකුවේ මුළු තළන්ඳතු  ඳදනභ රු. මිලිඹන 

1,546,832 ිනට රු. මිලිඹන 1,765,026 ක් 

දක්හ ළඩිවී ඇත. 

 

වඳය ර්ව  තනුරපී ඵදු වඳය ශුශධ රහබඹ 

රු.මිලිඹන 37,592  වහ ළඳීවේදී 

භහවරෝචිත ර්ව දී ඵළංකුවේ 

වභවවුගේලින් වු ඵදු  වඳය ශුශධ රහබඹ රු. 

මිලිඹන 41,480 ක් වර හර්තහ වී තිබුණු 

තතය එඹ මරය රතිපරවඹහි රු.මිලිඹන 

3,888 ක් වවත් ිනඹඹට 10.3  ළඩිවීභකි. 

හභහනය ත්ේ භත රතිරහබඹ (ROAA) 

ව හභහනය සන්ධඹ භත රතිරහබඹ 

(ROAE) වඳය ර්ඹට හවප්ත ක් 

පිළිවලින් ිනඹඹට 0.2 ව ිනඹඹට 4.1 කින් 

තඩු වී තිබුණි. 

 

තද, සීභහහිත ිනච් වර්ටින්ේස රංහ  

ආඹතනඹ  විිනන් වශීයඹ ඵළංකු තංලව , 

ඵළංකුවේ ජාහති දිගු හීයන වශ්රේණිත කිරීභ 

“සථහය දෘසටිඹක් හිත“ AA + (LKA) 

”වර ඹළිත් තවවුරු ය ඇති තතය, 

සීභහහිත ICRA Lanka ආඹතනවඹහි  ණඹ 

ගුණහත්භ වශ්රේණිත කිරීභ තනු 2018 
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ර්ඹ තුශ “(සථහය) දෘසටිඹක් හිත 

AAA” තත්ඹ රදහනඹ ය ඇත. 

මවඹ 

2018 ර්ඹ වහ මවව  හර්තහත 

රහබඹ රු.බිලිඹන 42.2 ක් ව තතය එඹ ඉකුත් 

ර්ඹට  හවප්ත ක් ිනඹඹට 10.6  

ළඩිවීභකි. මවව  මුළු ත්ේ ඳදනභ  රු. 

බිලිඹන 2,313 ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණු තතය 

එඹ ඉකුත් ර්ඹ තහනඹ වහ ළඳීවේදී  

ිනඹඹට 15.7  ර්ධනඹක් වඳන්නුේ යින. 

2017 ර්ඹ වහ න විට දශ ණඹ ව 

තත්තිහයේ ව මුළු තළන්ඳතු පිළිවලින් 

ිනඹඹට 22.3 ව 13.9 කින් ළඩි වී තිබුණු 

තතය තක්රීඹ ණඹ තනුඳහතඹ ිනඹඹට 1.3  

තනුඳහතඹකින් ඳත්හ ළනීභට මවඹට 

වළකි විඹ. 2018 ර්ඹ තුශදී මවඹ 

ඳහරිවබෝගි ණඹ ව තත්තිහයේ රු. 

ට්රිලිඹන 1  න්ධිසථහනඹ ඳසු ය තිබුණි. 

 

ඵරඳත්රරහභී ඵළංකුර නිඹහභන 

තලයතහඹන් වහ ඳශමු වඳර I (භධය) 

රහේධන රභහණහත්භ තනුඳහතඹ (CAR) 

ිනඹඹට 5 ට වනොතඩු වහ භසත CAR 

ිනඹඹට 10 ට වනොතඩු රභහණඹක් ඳත්හ 

වන ඹහ ුගතුඹ. 2018 වදළේඵර් භහඹ 

තහන න විට ඵළංකුවේ ඳශමු වඳශ 

ිනඹඹට 10.9  ිනට 10.4 ක් දක්හ ඳවත 

ළටී තිබුණු තතය ඉකුත් ර්ඹ වහ 

ළවේදී  භසත CAR  ිනඹඹට  14.5 ිනට 

14.6 දක්හ ළඩි වී තිබුණි.  

 

 

භවජ්න ඵළංු  
 

යජාඹට තඹත් ඵළංකුක් වර 1961 තං 29 

දයන භවජාන ඵළංකු ඳනත ඹටවත් ඵරඳත්රරහභී 

හණිජා ඵළංකුක් ලවඹන් භවජාන ඵළංකු 

ංසථහඳනඹ ය තිබුණි.  ඳනවත් 4 න 

න්තිඹ වහ ංවලෝධන තනු ඵළංකුවේ 

තයමුණු නුව  ශ්රී රංහවේ මුඳහය 

යහඳහයඹ, ග්රහමීඹ ඵළංකුයණඹ, ෘි ර්භඹ 

ව ර්භහන්ත ංර්ධනඹ කිරීභ වහ වහඹ 

වීභ ව හණිජා ඵළංකු, උස තළැකේරු ව 

වශ ඵළංකු වර යහඳහයඹ ඳත්හවන 

ඹහභ ින. 

 

භවජාන ඵළංකු 2018 ර්ඹ තහන න විට 

දිිනන පුයහ ලහහ 738 ක් භඟ ක්රිඹහත්භ 

වේ. ඊට තභතය, සඹංක්රීඹ වට්රර් ඹන්ත්ර 

256 ක්, මුදල් තළන්ඳතු ඹන්ත්ර  111 ක්, 

කිවඹොසක් 97 ක්, පර්ණ සඹංක්රීඹ සඹං 

ඵළංකුයණ ඒ 108 ක් ව වේහ 

භධයසථහන 2 ක් ය තුශ සථහඳනඹ ය 

ඇත. ඵළංකුවේ මුළු තළන්ඳතු ඳදනභ ය 

තුශදී රු. බිලිඹන 179 ක් වවත් ිනඹඹට 14.4 

කින් පුළුල් ය 2018 ර්ඹ තන් න විට 

රු. බිලිඹන 1,423 ක් දක්හ ර්ධනඹ වී ඇත.  

 

2018 වදළේඵර් භහඹ තන් න විට 

ඵළංකුවේ මුළු ත්ේ ඳදනභ රු. බිලිඹන 

267.7 කින් වවත් ිනඹඹට 18.2 කින් පුළුල් 

ය රු. බිලිඹන 1,734.7 ක් ඉක්භහ තිබුණි. 

රධහන ලවඹන් රු. බිලිඹන 253  තවනකුත් 

නුවදනුරුන්ට ණඹ ව රළබිඹ ුගතු දෆ 

ළඩි වීභ ත්ේ ළඩිවීභ වවයහි රධහන 

ලවඹන් ඵරඳහ තිබුණි. 2017 ර්ව දී 

හර්තහ ව ිනඹඹට 1.9 ට හවප්ත ෂ තක්රීඹ ණඹ 

තනුඳහතඹ ිනඹඹට 2.5 ක් වර භහවරෝචිත 

ර්ව දී ටවන් වීවභන් ඵළංකුවේ 

ත්ේර ගුණහත්භබහඹ ඳවත ළටී 

තිබුණි. රු. බිලිඹන 24.4  ඵදු වවීභට වඳය 

රහබඹ ඵළංකු හර්තහ ශ තතය එඹ ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ෂ ිනඹඹට 5.8  තඩුවීභක් වී 

තිබුණි. වවේ වතත්, ඵළංකුවේ ශුශධ වඳොීය 

ආදහඹභ 2017 ර්ඹට හවප්ත ෂ රු. බිලිඹන 

9.6 කින් වවත් ිනඹඹට 19.1 කින් ළඩි වී 

තිබුණි. 

 

ඵළංකුවේ රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහත 

ඉවශ ඹන රණතහඹක් වඳන්නුේ ශ තතය 

තභ නිඹහභන තලයතහඹන්ට ඩහ ඉවශ 

භට්ටභ ඳළතුණි. 2018 ර්ඹ තහනව දී 
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මලි රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹ ව 

භසත රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹ 

පිළිවලින් ිනඹඹට 11.02  ක් (තභ ලවඹන් 

ිනඹඹට 8.875) ව 14.47 ක් (තභ ලවඹන් 

ිනඹඹට 12.875) විඹ.  

 

ජ්හතික ඉතිරිරීමගම් ඵළංු  

 
ජාහති ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකු 1971 තං 30 

දයන ජාහති ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකු ඳනතින් යජාඹ 

තු  ඵළංකුක් වර ශ්රී  රංහවේ සථහපිත ය 

තිබුණි.  1988 තං 36 දයන ඵළංකු ඳනත 

රහය  ඵරඳත්රරහභී  විවලේ ඵළංකු 

තත්ත්ඹ පිරිනභහ තිබුණි.  ඳනවත්  2 (ත) 

න්තිඹ  වහ එඹට තදහශ ංවලෝධන රහය, 

ඵළංකුවේ තයමුණ ශ්රී රංහවේ ජානතහ තතය  

ඉතිරිකිරීේ රර්ධනඹ, වීවලේවඹන් සීමිත 

තර්ථවඹන් ත් ශ ඔවුන් තතය ඉතිරිකිරීේ 

පිළිඵ රහබදහින තවඹෝජාන ඵරමුළු ළන්වීභින. 

 

2018 ර්ඹ තුශදී ජාහති ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකු 

න ලහහන් 2 ක් පිහිටුන රද තතය ඒ 

තනු, 2018 ර්ඹ තහනඹට මුළු ලහහ 

ංයහ  255 ක් විඹ. ර්ඹ ඇතුශත 

ඵළංකුවේ මුළු තළන්ඳතු ඳදනභ රු.බිලිඹන 102 

කින් වවත් ිනඹඹට 14 කින් පුළුල් වී ඇති 

තතය 2018 ර්ඹ තහනඹට රු. බිලිඹන 

840 ට රඟහ වී ඇත. 

 

ර්ඹ තුශදී ඵළංකුවේ මුළු ත්ේ ඳදනභ 

රු.බිලිඹන 27 ක් වවත් ිනඹඹට 3 ක් දක්හ  

පුළුල් වී තිබුණු තතය 2018 වදළේඵර් භහඹ 

තහන න විට එඹ රු.බිලිඹන 1,037 ට 

රඟහ වී තිබුණි. රධහන ලවඹන් රු.බිලිඹන 49 

ක්  දක්හ ණඹ වහ තත්තිහයේ ළඩිකිරීභ 

ත්ේ ළඩිවීභ වවයහි ඵරඳහ තිබුණු තතය 

භහවරෝචිත ර්ව දී ිනඹඹට 14  තළන්ඳතු 

ර්ධනඹ මුලි ලවඹන් තයමුදල් ළඳී භ 

වවයහි ඵරඳහ තිබුණි. තක්රීඹ ණඹ තනුඳහතඹ 

ිනඹඹට 1.34 වර ටවන් වු තතය ර්ඹ තුශ 

ඵළංකුවේ ත්ේර ගුණහත්භබහඹ 2017 

දී හර්තහ වු ිනඹඹට 1.44 ට හවප්ත ක් 

ර්ධනඹ වී තිබුණි.  

 

ඵළංකුවේ ඵදු වඳය රහබඹ රු.බිලිඹන 8 ක් 

වර හර්තහ  වී තිබුණත්, ඉකුත් ර්ඹ වහ 

ළවේදී එඹ ිනඹඹට 44  තඩුවීභක් වී 

තිබුණි. ශුශධ වඳොීය ආදහඹභ, වශහවභන් 

න ශුශධ රහබඹ, ශුශධ වභවවුගේ ආදහඹභ 

තඩුවීභ ව  වේ විඹදේ  ළඩීවීභ මුරය 

රතිපරඹ පිරිහීභට ඵරඳළ රධහන වවේතු විඹ. 

 

ඵළංකුවේ ශුශධ වඳොීය ආදහඹභ ඉකුත් ර්ඹ 

වහ ළදීවේ දී රු.මිලිඹන 249 කින් වවත් 

ිනඹඹට 1 කින් තඩු වී තිබුණ තතය, 2018 

ර් ව  භහ නඹ හරඹට තදහශ ල්පිත 

ඵශද වනොළරකීභ ව සථහය තළන්ඳතු 

වඳොීය තනුඳහත ඉවශ ඹහභ, තළන්ඳතු පිරිළඹ 

ඉවශ ඹහභට ඵරඳෆ රධහන වවේතු විඹ. ඵළංකුවේ 

යජාව  සුැකකුේ  ශවේ ව  සන්ධ 

වොටසර හධහයණ තඹ තඩුවමින් 

ඳළතීභ  වවේතුවන් වශහවභන් ව ශුශධ 

රහබඹ රු. මිලිඹන 1,914 කින් වවත් ිනඹඹට 

159 කින් තඩුවී තිබුණි. 2018 ර්ඹ වහ 

ජාහති ඉතිරිකිරිවේ ඵළංකුවේ  තයමුදල් 

ශභනහයණ භහභ (ජාහති ඉතිරිකිරීවේ 

ඵළංකුවේ පුර්ණ හිමිහරිත්ඹ හිත ඳරිඳහලිත 

ආඹනඹකි.) විිනන් රහබහංල රහලඹට ඳත් 

වනොකිරීභ වවේතුවන් ශුශධ වභවවුගේ 

ආදහඹභ ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

රු.මිලිඹන 630 කින් වවත් ිනඹඹට 37 කින් 

තඩු වී තිබුණි.  හමහි ගිවිසුභට තනු 2018 

ජානහරි 01 දින ිනට ඵරඳළළත්වන ඳරිදි 

වේිනන්ට රඵහ දී ඇති ළටුප්ත  ළඩිවීේ ව 

2018 ර්ව  VI ව VII වශ්රේණිර ඇතළේ 

වොන්ත්රහත් ඳදනේ වේිනන් සථිය වේ 

භණ්ඩරඹට තන්තර්ග්රවණඹ කිරීභ වවේතුවන් 

ඵළංකුවේ වේ විඹදේ රු. මිලිඹන 2,376 

කින් වවත් ිනඹඹට 35 කින් ළඩි වී තිබුණි. 
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ඵළංකුවේ රහේධන රභහණහත්භ තනුඳහත 

තභ නිඹහභන තලයතහඹන්ට ඩහ ඉවශ 

තඹක් වන තිබුණි. මලි රහේධන 

රභහණහත්භ තනුඳහතඹ ව භසත රහේධන 

රභහණහත්භ තනුඳහතඹ පිළිවලින් ිනඹඹට 

13.3 ක් (තභඹ ිනඹඹට 10) ව ිනඹඹට 16.1 

ක් (තභඹ ිනඹඹට 14) විඹ. ඵරඳත්රරත් 

විවලේි ත ඵළංකු තංලඹට හවප්ත ක් ඵළංකුවේ 

තළන්ඳතු ඳදනේ යත් වශඳර වොට 

ිනඹඹට 1.8 කින් තඩු වී තිබුණි. 

යජාව  (Sovereign) දිගුහීයන විවශල මුදල් 

නිකුත්කිරීවේ වශ්රේණිතකිරීභ 2018 

වදළේඵර් 3 නදින ිනට සථහය දළක්භක් 

හිත “B+” ිනට  “B”  දක්හ ඳවත වවශනු 

රළබීවභන් ඳසු ශ්රී රංහවේ ජාහති වශ්රේණිත 

කිරීවේ ඳරිභහණඹ නළත ණනඹ කිරීවභන් 

තනතුරු, 2019 වඳඵයහරි භහව  දී ජාහති 

ඉතිරිකිරිවේ ඵළංකුවේ  ජාහති දිගු හීයන 

වශ්රේණිත කිරීභ AAA (lka) ිනට 'AA + (lka)' 

දක්හ ංවලෝධනඹ ය ඇත. වවේවතත්, 

2019 ජුනි භ සීභහහිත  ICRA රංහ 

ආඹතනඹ  විිනන් ඵළංකු වත AAA තත්ඹ  

සථහය දෘසටිඹක් හිත රඵහ දී ඇත.       

 

ඵළංකුවේ 2017 හර්ි  හර්තහට ේභහන 8 

ක් රළබී ඇත. එනේ “රිදී ේභහනඹ - යහජාය 

ඵළංකු  ශ්රී රංහ යරත් ණහධිහරී 

ආඹතනඹ ”, “ඩහත්භ ළඩිදිුගනු ශ 

ඒහඵශධ හර්තහ වවොභ  10 වදනහ තතරින් 

ඉවර හර්තහ - CMA ශ්රී රංහ ආඹතනඹ , 

“වරෝඩ ේභහනඹ ලිඛිත වඳශ ඉතිරිකිරීේ 

ව ණඹ - ARC ේභහන තයඹ“ , “වරෝඩ 

ේභහනඹ- තබයන්තය නිර්භහණ- ඉතිරිකිරීේ 

ව ණඹ- ARC ේභහන තයඹ “,“ වරෝඩ 

ේභහනඹ- වශ වනොන හර්ි  හර්තහ - 

ඉතිරිකිරීේ ව ණඹ- ARC ේභහන තයඹ“ 

ව “ රිදී ේභහනඹ- ආයණ ඡහඹහරඳ 

නිර්භහණ -ඉතිරිකිරීේ ව ණඹ- ARC 

ේභහන තයඹ“ වේ. 

 

LK වඩොවේන් වයජිසට්රි විිනන් ංවිධහනඹ 

යන රද the best web.lk 2018 තයඟව දී 

“ඩහත් ජානප්රිඹ ආඹතනි වේ තඩවි 

ේභහනඹ” ව මරය ක්වේත්රව  වවොභ 

වේ තඩවි හණ්ඩඹ ඹටවත්   2018 ය 

වහ  ඩිජිටල් විශිසටත්ඹ වහ “SLT Zero 

One” “ තනුශූයතහඹ” ේභහනවඹන් ඵළංකු 

පිදුේ රළබීඹ. " 

  

යහජ් උකස වහ ආගඹ ජ්න ඵළංු  
 

1975  තං 13 දයන යහජාය උස වහ 

ආවඹෝජාන ඵළංකු නීතිඹ වහ එඹට තදහර 

ංවලෝධන ඹටවත් යහජාය උස වහ තවඹෝජාන 

ඵළංකු සථහපිත ය ඇත. ඳනවත් 2 න 

න්තිඹ ඳරිදි, ඳනවත් විධිවිධහනරට 

තනුකර මරය වහ වනත් ආධහය ළඳී වභන් 

ෘි හර්මි, ර්භහන්ත වහ නිහ 

ංර්ධනඹට වහඹවීභ ඵළංකුවේ හර්ඹ 

න්වන්ඹ. 

 

2018 ර්ඹ තහන න විට ඵළංකුවේ මුළු 

තළන්ඳතු රභහණඹ රු.බිලිඹන 34 ඉක්භහ 

තිබුණු තතය 2017 ර්ඹ වහ ළදීවේදී එඹ 

ිනඹඹට 1.9  ළඞිවීභකි. 2018 ර්ව දී 

ඵළංකුවේ ඳළළති මුළු ත්ේ රභහණඹ 2017 

ර්ඹට හවප්ත ක් රු.බිලිඹන 0.6 කින් 

වවත් ිනඹඹට 1.4 කින් රහයණඹ වී තිබුණු 

තතය එඹ ර්ඹ තහන න විට රු.බිලිඹන 

43 ක් ඉක්භහ තිබුණි. නුවදනුරුන්ට 

රඵහ දුන් ණඹ වහ රළබිඹ ුගතු දෆ රු.බිලිඹන 1.2 

කින් ළඩිවීභ ඒ දවහ රධහන ලවඹන් ඵරඳහ 

තිබුණි. 

 

ඵළංකු විිනන් රු.මිලිඹන 480  ඵදු වඳය 

රහබඹක් හර්තහ ය තිබ තතය එඹ ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 27  ළඩිවීභකි. 

2017 ර්ඹ වහ ළදීවේදී ඵළංකුවේ ශුශධ 

වඳොළී ආදහඹභ රු. මිලිඹන 304 කින් වවත් 

ිනඹඹට 19 කින් ළඩි වී තිබුණි. 

 

ඳසුගිඹ ර්ඹ භ ළදීවේදී   රහේධන 

රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹ ිනඹඹට 2.05 කින් 

ඳවත ළටී තිබුණු තතය, 2018 වදළේඵර් 31 

දින න එඹ ිනඹඹට 22.24 ක් වී තිබුණි. තක්රීඹ 
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ණඹ තනුඳහතඹ ඉකුත් ර්ඹ භ ළදීවේදී  

ිනඹඹට 1 කින් ඳවත ළටී තිබුණු  තතය 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට එඹ ිනඹඹට 22 ක් 

වී තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ  වහ ඉකුත් 

ර්ඹ භ ළදීවේදී  මුළු තළන්ඳතු 

රු.මිලිඹන 652 කින් ළඩි වී තිබුණු තතය 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට එඹ රු.මිලිඹන  

34,272 ක් වී තිබුණි.  

 

 

නිහ ංර්ධන මර ංසථහ ඵළංු  
 

1997 තං 7 දයන නිහ ංර්ධන මරය 

ංසථහ ඵළංකු  ඳනත (2003 තං 15 වහ 2011 

තං 45 දයන ඳනත් ලින් ංවලෝධිත) 

ඹටවත් නිහ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු 

ංසථහඳනඹ ය තිබුණි. 1988 තං 30 දයන 

ඵළංකු ඳනත භඟින් ඵරඳත්රරහභී විවලේ 

ඵළංකුක් ඵට ඳත් විඹ. ඳනවත් තං 12(ත) 

වහ ංවලෝධනරට තනු ඵළංකුවේ තයමුණු 

නුව , ිනඹළුභ ශ්රී රහංකිඹන්වේ නිහ 

ිනහිනඹ ළඵෆ ය ළනීභට නිහ ආශ්රිත මරය 

ේඳහදනව  තවිහදහත්භ වශවඳොර 

නහඹඹහ ඵට ඳත් වීභඹ. 

 

2018 ර්ව දී න ලහහ විෘත කිරීභක් ිනදු 

වනොව තතය, මුළු ලහහ ජාහරඹ එභ ර්ඹ 

තන් න විට 39 ක් විඹ. 2017 ර්ව දී 

ඵළංකුවේ ණඹ ශම රු.බිලිඹන 34.9 ක්  වු  

තතය  ඵළංකුවේ ණඹ ශම ිනඹඹට 8.4 කින් 

ර්ධනඹ වී 2018 ර්ඹ තහන විට එඹ 

රු.බිලිඹන 37.9 ක් වී තිබුණි. එවවිනන් 

ඵළංකුවේ වඳොළී ආදහඹභ ඉකුත් ර්ව  

ඳළළති රු.බිලිඹන 6.61 ට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව දී රු.බිලිඹන 6.68 දක්හ 

ිනඹඹට 1 කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි. ඵළංකුවේ 

තළන්ඳතු ඳදනභ, 2017 ර්ඹ තහන න 

විට ඳළති රු.බිලිඹන 36.65 ිනට ිනඹඹට 1 

කින් ර්ධනඹ වී 2018 ර්ඹ තහන න 

විට රු.බිලිඹන 37.02 ක් ඵට ඳත් වී තිබුණි. 

තඩු පරදහක් හිත ආවඹෝජාන ශම ව 

ද්රීයර ත්ේ තඩු කිරීවේ උඳහඹභහර්ගි 

තීයණඹ වවේතුවන් ඵළංකුවේ භසථ ත්ේ 

ඳදනභ 2017 ර්ඹ තහන විට රු.බිලිඹන 

49.72 ිනට 2018 දී රු.බිලිඹන 49.28 දක්හ 

රු.මිලිඹන 440 කින් ඳවත ළටී තිබුණි. 2017 

ර්ව දී  තක්රීඹ ණඹ ිනඹඹට 18.2 වු තතය, 

එඹ 2018  ර්ව දී ිනඹඹට 20.46  දක්හ 

ළඩි වි තිබුණි. 

 

2018 ර්ඹ වහ ඵළංකුවේ ඵදු වඳය රහබඹ 

වඳය ර්ඹට හවප්ත ක් 6.79  ළඩිවිභක් 

හර්තහ යමින් රු.මිලිඹන 629 ක් ඵට ඳත් වි 

තිබුණි. එවේභ, ශුශධ ණඹ වඳොළී ආදහඹභ 

2017 ර්ඹ වහ න විට රු.මිලිඹන 367 

කින් එනේ ිනඹඹට 19.59 කින් ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. 

 

රධහන රහේධන තනුඳහතඹ  (Tier 1) තභ 

යසථහපිත තලයතහඹ න ිනඹඹට 7.87 

ඉක්භව තතය එඹ ිනඹඹට 16.41 විඹ. වවේ 

වුද, 2014 ජානහරි 17 න දින මරය තංලව  

ආඹතන ඒහඵශධ කිරීභට තදහශ රධහන 

ළරළසුභට තනු නිකුත් යන රද ශ්රී රංහ 

ඵළංකු භඟ වඳන්වීේ තං 

02/17/402/0073/002 ඹටවත් මලි 

රහේධනඹ 2019 ජානහරි 01 න විට 

රු.මිලිඹන 5,000 ක් විඹ ුගතුඹ. ඵහල් III 

භහර්වෝඳවශලඹට තනුකර වීභ වහ තිබිඹ 

ුගතු රධහන රහේධනඹ වහ වඹෝජිත 

දිගුහීයන රහේධන මුරහශ්රඹට යජාව  

තනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ වහ න 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ ළරකිල්රට නිමින් ශ්රී රංහ 

භව ඵළංකු විිනන් දී ඇති හරසීභහ 

තදුයටත් භහ 06 කින් දීර්ක ය තිබුණි.  
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ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංු  
 

රහවශීයඹ ංර්ධන ඵළංකු, රහවශීයඹ 

ංර්ධන ඵළංකු 06 ක් ඒහඵශධ කිරීභ භඟින් 

2008 තං 41 දයන රහවශීයඹ ංර්ධන ඵළංකු 

ඳණත ඹටවත් 2010 දී යජාඹට තඹත් 

ඵරඳත්රරහභී විවලේි ත ඵළංකුක් වර සථහපිත 

යන රදී. ඳනවත් 6 න න්තිඹ ඳරිදි 

ඵළංකුවේ තයමුණ නුව  රධහන ලවඹන් 

සක්භ මරය ආඹතන ව කුඩහ ව භධය 

ඳරිභහණ යහඹ වහ මරයභඹ වහඹ 

රඵහවදමින් ංර්ධනඹ, ෘි ර්භඹ, 

ර්භහන්ත, වවශ, හණිජා, ඳශු ේඳත් ව 

හන්තහ විඵරළන්වීභ, ධීය ටුගතු 

රර්ධනඹ කිරීභ භඟින් ශ්රී රංහවේ භසත 

ශහපීඹ ආර්ථි ංර්ධනඹ වහ ඳවසුේ 

ළරසීභින. 

 

2018 ර්ඹ තහනව දී ඵළංකුවේ ලහහ 265 

ක් විඹ. ඵළංකුවේ මුළු තළන්ඳතු ඳදනභ 

රු.බිලිඹන 1.7 ක් වවත් ිනඹඹට 1.2  

රතිලතඹකින් ර්ඹ තුශදී යහප්ත ත ව තතය 

2018 ර්ඹ තහනඹ න විට රු.බිලිඹන 

141.6 ක් දක්හ ශඟහවිඹ.  ඵළංකුවේ මුළු 

ත්ේ ඳදනභ රු.බිලිඹන 7.7 ක් වවත් 

ිනඹඹට 4.5  රතිලතඹකින් ර්ඹ තුශදී 

යහප්ත ත වී 2018 වදළේඵර් භහඹ තහනඹ 

න විට රු.බිලිඹන 176.9 ඉක්භහ තිබුණි. 

නුවදනුරුන්වන් තඹවිඹ ුගතු ණඹ වහ 

රළබීේ රු.බිලිඹන 5.9 කින් ළඩිවීභ 

ත්ේර ළඩිවීභට රධහන ලවඹන් වවේතු 

විඹ. වවේ වුද, ණඹ ගුණහත්භබහඹ 

ර්ඹ තුශදී තඩු වී ඇති තතය 2017 ර්ව  

හර්තහ ව ිනඹඹට 3.27 ක් ව දශ තක්රීඹ ණඹ 

තනුඳහතඹ 2018 ර්ව දී ිනඹඹට 5.40 ක් 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි.  ඵළංකුවේ ඵදු වඳය 

රහබඹ රු.බිලිඹන 2.1 ක් ව තතය එඹ ඳසුගිඹ 

ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 4  තඩුවීභක් වී 

තිබුණි. වවේ වුද, ඵළංකුවේ ශුශධ වඳොළී 

ආදහඹේ 2017 ර්ඹ වහ ළඳීවේදී 

රු.බිලිඹන 2.2 කින් වවත් ිනඹඹට 23 කින් 

ළඩි වී තිබුණි. 

 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට තභ රහේධන 

රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹක් ඵළංකු විිනන් 

ඳත්හ වන ඇති තතය ඒ තනු, ඳශමු වඳශ 

රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹ ව මුළු 

රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹ පිළිවළින් 

ිනඹඹට 11.58  (තභඹ 7.875) ක් ව ිනඹඹට 

13.61 (තභඹ 11.875) ක් විඹ. තද, 2016 

තඹළඹ වඹෝජානහක් තනු රංහපුත්ර 

ංර්ධන ඵළංකු,  රහවශීයඹ ංර්ධන 

ඵළංකු භඟ ඒහඵශධ කිරීභට වඹෝජානහ වී 

තිබ තතය, ඒ තනු රංහපුත්ර ංර්ධන 

ඵළංකුවේ ිනඹඹට 100 වොටස තිනතිඹ 

රු.බිලිඹන 4.176  ළනුේ රතිසධහට 

එඟ ව තතය 2018 වදළේඵර් 31 දින ිනට 

ඵරඳළළත්වන ඳරිදි භවහ බහණ්ඩහහයඹට 

න වොටස නිකුතුක් භඟින් පිඹන රදී. 

 

රංකහපුත්ර ංර්ධන ඵළංු  
 

රංහපුත්ර ංර්ධන ඵළංකු, ශ්රී රංහවේ 

ආර්ථි වහ භහජාී ඹ ංර්ධන ක්රිඹහදහභව  

දීප්ත තිභත්භ නිඹමුහ ඵට ඳත්වීභ ඹන දළක්භක් 

හිත ේපර්ණ තිනතිඹ යජාඹ තු භහේ 

ඳනත ඹටවත් පිහිටව සීමිත වඳොදු භහභක් 

න තතය 1988 තං 30 දයන ඵළංකු ඳනත 

ඹටවත් සථහපිත ඵරඳත්ර රහභී විවලේි ත 

ඵළංකුකි. 2016 තඹළඹ වඹෝජානහක් තනු 

රංහපුත්ර ංර්ධන ඵළංකු,  රහවශීයඹ 

ංර්ධන ඵළංකු භඟ ඒහඵශධ කිරීභට 

වඹෝජානහ වී තිබ තතය, ඒ තනු රංහපුත්ර 

ංර්ධන ඵළංකුවේ ිනඹඹට 100  වොටස 

තිනතිඹ රු.බිලිඹන 4.176  ළනුේ 

රතිසධහට එඟ ව තතය 2018 වදළේඵර් 

31 දින ිනට ඵරඳළළත්වන ඳරිදි භවහ 

බහණ්ඩහහයඹට න වොටස නිකුතුක් භඟින් 

පිඹන රදී. 
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2018 ර්ඹ තහනව දී ඵළංකුවේ ලහහ 8 ක් 

විඹ. ර්ඹ තුශදී ඵළංකුවේ මුළු තළන්ඳතු 

ඳදනභ රු.මිලිඹන 77.7 කින් වවත් ිනඹඹට 

19  රතිලතඹකින් තඩු වී තිබුණි.  ඵළංකුවේ 

මුළු ත්ේ ඳදනභ රු.මිලිඹන 244 ක් වවත් 

ිනඹඹට 2.6  රතිලතඹකින් යහප්ත ත වී තිබුණි. 

2018 ර්ඹ තහනඹ න විට 

නුවදනුරුන්වන් තඹවිඹ ුගතු ණඹ වහ 

රළබීේ රු.මිලිඹන 404 ක් වවත් ිනඹඹට 12.9 

කින් තඩු වී ඇත. තද, ණඹ ගුණහත්භබහඹ 

ර්ඹ තුශදී තඩු වී තිබුණු තතය 2017 ර්ව  

හර්තහ ව ිනඹඹට 37.2 ක් ව දශ තක්රීඹ ණඹ 

තනුඳහතඹ 2018 ර්ව දී ිනඹඹට 46.5 ක් 

දක්හ ළඩිවී තිබුණි.  ඵළංකුවේ ඵදු වඳය රහබඹ 

2018 ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 297.5 ක් ව 

තතය එඹ 2017 ර්ව දී රු.මිලිඹන 298.1 ක් 

වී තිබුණි. 

 

ඵළංකු 2018 වදළේඵර් 31 දිනට තභ 

රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹන් ඉක්භහ 

ඳත්හ වන තිබුණු තතය ඒ තනු, ඳශමු 

වඳශ රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹ ව 

මුළු රහේධන රභහණහත්භතහ තනුඳහතඹ 

පිළිවළින් ිනඹඹට 95.09 (තභඹ 7.875)  ක් 

ව ිනඹඹට 95.76 (තභඹ 11.875) ක් වී 

තිබුණි. 

 

සීභහිටත් ශ්රී රංකහ ඉතිරිරීමගම් ඵළංු  
 

සීභහහිත ශ්රී රංහ ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකු 

(SLSBL) 2006 ජලි භහව දී ඵළංකු ඳනත 

ඹටවත් ආයේබ යන රද තතය භහේ 

ඳනවත් විධිවිධහන ඹටවත් ංසථහත යන 

රශවශ රධහන ලවඹන් තහර්ථ ව රමු 

ඉතිරිකිරීවේ ව ංර්ධන ඵළංකුවේ (PSDB) 

තළන්ඳත්රුන්ට වන ළරසීවේ තයමුණිනි. 

ශ්රී රංහ ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකු 2008 දී යජාඹ 

තු ඵරඳත්රරහභී විවලේි ත ඵළංකුක් වර ිනඹ 

යහඳහයඹ ආයේබ ය තිබුණි. ඵළංකු 2010 දී 

ජාහති ංර්ධන බහය තයමුදල් භහභ 

(NDTF) භඟ ඒහඵශධ විඹ. ඵළංකුවේ 

රධහන වභවවුගේ තතය තළන්ඳතු 

ඒයහීයකිරීභ, ණඹ රදහනඹ, ල්ඵදු, කුීයපිට 

ළනුේ ව උස තත්තිහයේ ඇතුශත් වේ. 

 

ඵළංකුවේ මුළු තළන්ඳතු ඳදනභ ර්ඹ තුශ රු. 

මිලිඹන 11 කින් වවත් ිනඹඹට 1 කින් පුළුල් 

වී 2018 ර්ඹ තන් න විට රු.මිලිඹන 

1,089  ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණි .භහවරෝචිත 

ර්ව  ඵළංකුවේ ණඹ ව තත්තිහයේ 

රු.මිලිඹන 272 කින් වවත් ිනඹඹට 6 කින් 

තඩු ව තතය රතිමිරදී ළනුේ ව සථහය 

තළන්ඳතු ආවඹෝජාන ඳසුගිඹ ර්ඹට 

හවප්ත ක් රු.මිලිඹන 95 කින් වවත් ිනඹඹට 

2 කින් ළඩි වී තිබුණි. 

 

ඵළංකුවේ ඵදු වඳය රහබඹ රු.මිලිඹන 488 ක් 

හර්තහ ශ තතය එඹ ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් ිනඹඹට 19 කින් තඩු වී තිබුණි. 

තවනකුත් වභවවුගේ ආදහඹභ තඩු වීභ, ඉවශ 

වේ විඹදේ ව තවනකුත් විඹදේ ව එතු 

ශ තඹ භත ඵදු, ජාහතිඹ වොඩනළගීවේ ඵදු 

ළඩිවීභ ව 2018 තවරේල් 01 දින ිනට 

ඵරඳළළත්වන ඳරිදි ආදහඹේ ඵශදට ඹටත් 

වීභ වභභ තඩුවීභට රධහන වවේතු වී තිබුණි.  

 

2018 වදළේඵර් 31 දිවනන් තන් ව ර්ඹ 

වහ රමු ඉතිරිකිරීවේ ව ංර්ධන 

ඵළංකුවේ (PSDB)  තක්රීඹ නුවදනුරුන් 

වළය ඵළංකුවේ දශ තක්රීඹ තත්තිහයේ තනුඳහතඹ 

ිනඹඹට 11 ක් ව තතය එඹ ඵරඳත්රරහභී 

විවලේි ත ඵළංකු තංලව  හභහනය තනුඳහතඹ 

න ිනඹඹට 4.8 ට ඩහ ඉවශ තඹක් වන 

තිබුණි. 

 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට ඵළංකුවේ මුළු 

රහේධන රභහණහත්භ තනුඳහතඹ ිනඹඹට 89.9 

ක් ව  තතය  තභ යසථහපිත තලයතහඹට 

ිනඹඹට 12.5 ක් වී තිබුණි. 
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ප්රධහන විගණන නිමක් ලණ 
 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංු  

 

 මදල් නීති ඳනවත් 38 ව 41 ළනි න්ති 

වහ ඵළංකුවේ රහබ වඵදහ වළරීවේ 

රතිඳත්තිඹට තනු තීයණඹ යන ඳරිදි 

වඵදහ වළරිඹ වළකි රහබඹක්, භහවරෝචිත 

ර්ඹ වහ වනොතිබුණි. ඒ තනු 

ඒහඵශධ තයමුදරට කිිනදු මුදරක් වඵදහ 

වළරීභට වනොවළකි වී තිබුණි. වවේ 

වතත්, ඉකුත් ර්ව දී වඵදහ වළරිඹ 

වළකි රහබවඹන් ඒහඵශධ තයමුදරට රු. 

බිලිඹන 15 ක් වඵදහ වළය තිබුණි.  

 

 ආර්ථිව  ළවඩන ඉල්ලුභට රිරන 

ඳරිදි තබයන්තය වහ ඵහහිය ේඳනඹන් 

වහ ඔවයොත්තු දීවේ වළකිඹහ ළඩි 

යන ලක්තිභත් ඵළංකු   ඵළංකු වනොන 

මරය ආඹතන තංලඹක් ංර්ධනඹ 

කිරීවේ තයමුණින් 2014 ජානහරි 17 න 

දින මරය තංලඹ ඒහඵශධ කිරීභ වහ 

ඵළංකු විිනන් රධහන ළරළසභ 

එළිදළක්විණි. ඒ තනු, 2018 භහර්තු 31 

ළන දිනට රු. මිලිඹන 74 ක් ළඹ යමින් 

ඵළංකු, මුදල් භහේ වහ ල්ඵදු භහේ 

ඇතුළු ආඹතන 19 ක් භඟ වු ඒහඵශධ 

කිරීවේ ළරළසුේ ේපුර්ණ ය තිබුණි. 

වවේ වතත්, 2019 භහර්තු භහඹ 

තන් න විටත් ආඹතන 14 ක් භඟ වු 

ඒහඵශධ කිරීවේ ළරළසුේ ේපුර්ණ ය 

වනොතිබුණු තතය වේ ේඵන්ධවඹන් 

රු.මිලිඹන 53  මුදරක් ඵළංකු විිනන් 

ළඹ ය තිබුණි. ඉවත විඹදේ රට 

තභතය, ඉවත ඒහඵශධ කිරීවේ 

ළරළසුේර ඇතුශත් වනොවු ආඹතන 20 

ක් ේඵන්ධ වතොයතුරු ලිඹවිල්ර, නිින 

විලසවල්ණ වහ තක්වේරු හර්තහ පිළිවඹර 

කිරීභ ව තවනකුත් යණහ වහ ඵළංකු 

විිනන් රු.මිලිඹන 59 ක් ළඹ ය තිබුණි.    

 

 2000 තං 56 දයන මරය ල්ඵදු ඳනතට 

තනු, ඵදු දීභනහරුවේ, ඵදු 

ළණුේරුවේ ව ළඳුගේරුවේ 

හර්ඹබහයඹ 11 ිනට 31 දක්හ න්ති 

ලින් විසතය ය ඇත. 11 න්තිඹ 

තනු, මරය ල්ඵදු ඹටවත් ඵදු 

ළණුේරුට රඵහ දී ඇති උඳයණර 

නියවුල් වහ හභහමී න්තඹ ඵදු 

ළණුේරුට ඇති එභ තිනතිඹ වේ. 15 

න න්තිඹ තනු, මරය ල්ඵදු හර 

සීභහ ඉකුත්වීවභන් ඳසු, ඵදු ළණුේරු 

විිනන් ඵදු දීභනහරු වත උඳයණඹ 

ආඳසු බහයදීභ, හධහයණ වවීඹහභට ව 

ල්ඵදු මුරයයණව  ඳහර්ලරුන් 

විිනන් එඟන රද සුළු ලවඹන් වු 

වනස කිරීේ කිිනට ඹටත්, එඹ ඵදු 

ළනුේරුට බහයදුන් තත්ත්වඹන්භ ිනදු 

ශ ුගතුඹ. 20 න න්තිඹ තනු,  ඵදු 

ළනුේරුවේ කිිනඹේ ඳළවළය වළරීභ දී, 

ඳඹන රද උඳයණව  න්තඹ ආඳසු 

රඵහළනීභට ව ල්ඵදු මුරයයණව  

නිඹභ වහ වොන්වශිනරට තනුකර ඵදු 

ළනුේරු එහි විධිවිධහන තනු ටුගතු 

ය ඇත්නේ, ඵදු දීභනහරු විිනන් දයනු 

රළබිඹ වළකි තිබුණු තත්ඹට, ඵදු 

දීභනහරු ඳත් කිරීභට තලය තරහබ 

තඹය ළනීභට ඵදු දීභනහරුට තිනතිඹ 

ඇත. ඳනවත් ඇතුශත් විධිවිධහනරට 

තනු, මරය ල්ඵදු ඹටවත් නිඹභ ය 

ඇති ඳරිදි ඵදු ළනුේරු විිනන් නිඹමිත 

මුදල් වහ තිබුණද, වනොතිබුණද, 

උඳයණව  න්තඹ, තඹය ත් මුදල් 

ව තඹය ත වළකි කිිනඹේ තරහබ වේ 

නේ එඹද ඵදු දීභනහරුට හිමි වේ. 

එවභන්භ මරය ල්ඵදු ඹටවත් න 

භසත කීේරට ඵදු ළනුේරු ඹටත් 

වේ. එඵළවින්, ඳනවත් කිිනඹේ 

ංවලෝධනඹක් කිරීවේ තලයතහඹ 

වඳුනහ ළනීභ වහ ඳනත භහවරෝනනඹ 

කිරීභ තලය විඹ වළකිඹ.   

 

 ක්ුදද්ර මරය යහඳහය යවන ඹන 

භහේරට ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ, 

නිඹහභනඹ ව තධීක්ණඹ, 2016 ජුලි 15 
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දින ිනට ඵරඳළළත්වන ඳරිදි 2016 තං 

06 දයන ක්ුදද්ර මරය ඳනත ඹටවත් 

ඵළංකුවේ මුදල් භණ්ඩරඹ විිනන් ිනදු යනු 

රඵින. තළන්ඳතු බහය න්නහ ව රධහන 

ලවඹන් තඩු ආදහඹේරහභීන්ට වහ ක්ුදද්ර 

යහඹඹන්ට මරය වේහ ඳඹන 

භහේ (ක්ුදද්ර මරය යහඳහය) වභභ ඳනත 

ඹටවත් ඵරඳත්රඹක් රඵහ ත ුගතුඹ. ඒ 

තනු, වභභ ඳනත ඵරඳළළත්වන දින 

ිනට 2019 භළින 09 දක්හ ක්ුදද්ර මරය 

ටුගතු යවන ඹහභ වහ භහේ 

වදක් ඳභණක් ඵරඳත්ර රඵහවන තිබුණි. 

තළන්ඳතු බහය වනොන්නහ නමුත් යට තුශ 

ිනටින තඩු ආදහඹේරහභීන්ට වහ ක්ුදද්ර 

යහඹඹන්ට මරය වේහ ඳඹන 

භහේ වභභ ඳනත ඹටවත් ඵරඳත්රඹක් 

රඵහ ළනීභට තලය වනොවේ. එඵළවින් 

එභ භහේරට, වභභ ඳනත ඹටවත් 

ඵළංකුවේ මුදල් භණ්ඩරඹ විිනන් ඵරඳත්ර 

නිකුත් කිරීභ, නිඹහභනඹ වහ තධීක්ණඹ 

වනොයනු රඵින.   

 

 ඵළංකු විිනන් එක් රහථමි 

තවරවිරුකුවේ ශභනහහරිත්ඹ 

ජාහති ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකු වත 2016 

ජානහරි 04 ළනි දින ඳයන රදි. රතිමිරදී 

ළනීවේ නුවදනු වනුවන් රභහණත් 

ඳරිදි සුැකකුේඳත් වන් වනොකිරීවභන් 

රළබිඹ ුගතු වඳොලිඹද, ඇතුශත් 2016 

ජානහරි 04 දිනට නුවදනුරුන්ට 

තඹය ත වනොවළකි ආවඹෝජාන 

ටිනහභ රු. බිලිඹන 7.2 ක් විඹ. මුළු 

තඹය ත වනොවළකි ටිනහවභන් රු. 

බිලිඹන 2.1 ක්, තබයන්තය තයමුදල් 

වසුරුන ඵළංකුවේ වදඳහර්තවේන්තු 

වතයට ආඳසු තඹය ත වනොවළකි ඵ 

වඳන්නුේ වරුණි. 

 

 රංහවට්ල් ඳශධතිව  වභවවුගේ වහ 

ඵළංකු විිනන් නිකුත් යන රද 

රංහවට්ල් ඳශධති නීති, තනුහදඹ 2.1 

(2013) හි න්ති තං 2.2 තනු රහථමි 

තවරවිරුවකු තනුභනඹ ශ ුගතු නීති 

වහ වයගුරහින උල්රංකනඹ යන විටදී එභ 

රහථමි තවරවිරුට එවයහි දඩ මුදල් 

නිඹභ ශ වළකිඹ. වවේ වතත්, 

ඵළංකුට වභභ ඳශධති නීති ඵරහත්භ 

කිරීභට වනොවළකිවීවභන් රහථමි 

තවරවිරුන්ට එවයහි දඩ මුදල් ඳනහ 

වනොතිබුණි. නුවදනුරුවේ ඹවඳතට 

එවයහි ටුගතු යන රහථමි 

තවරවිරුන්ට දඩ මුදල් ඳළනවීභට සුදුසු 

යහමුක් ස කිරීභ වහ 2015 

ළප්ත තළේඵර් භහව දී මුදල් භණ්ඩරඹ 

විිනන් යහජාය ණඹ වදඳහර්තවේන්තු වත 

උඳවදස රඵහ දී තිබුණි. වවේ වුද, 

2019 භහර්තු භහඹ තන් න විටත් 

එළනි සුදුසු යහමුක් ස ය 

වනොතිබුණි. 

 

රංකහ ඵළංු  

 

ණඹ වහ අත්තිකහයම් 

 

 2018 වදළේඵර් 31 දිනට ඵළංකු විිනන් 

රඵහ දුන් දශ ණඹ ව තත්තිහයේ 

රු.මිලිඹන 1,510,534 ක් ව තතය, එඹ 

ඉකුත් ර්ව  වලේඹ ව රු.මිලිඹන 

1,219,914 වහ ළඳීවේදී  ිනඹඹට 23.8 

කින් ළඩි වී තිබුණි. එභ ළඩිවීභට රධහන 

වවේතු භහවරෝචිත  ර්ඹ තුශ තිනයහ 

ඉවශ ඹහභින. ඉවත වලේවඹන් රු. මිලිඹන 

1,136,530 ක් වවෝ මුළු හිඟ මුදලින් 

ිනඹඹට 75 ක් හීයන ණඹ, තිනයහ ව 

පුශලි ණඹ ලින් භන්විත විඹ. ිනඹළු 

ණඹ ව තිනයහ ර ළඩින 

රණතහඹක් වඳන්නුේ ය ඇති තතය 

එඹ 2018 ර්ඹ තුශ ිනඹඹට 64  

ර්ධනඹක් වඳන්නුේ යින. 

 

 2017 ර්ඹ වහ ව මුඑ තක්රීඹ ණඹ ව 

තත්තිහයේ රු.මිලිඹන 34,261 ක් භඟ 

ළඳීවේදී   2018 වදළේඵර් 31 දිනට එඹ 

ිනඹඹට 57 කින් ළඩි වී රු.මිලිඹන 53,753 

ක් වී තිබුණි. ඉකුත් ර්ඹ වහ ළඳීවේදී 

2018 ර්ව  ඵළංකුවේ තක්රීඹ ණඹ 
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තනුඳහතඹ  ිනඹඹට 2.9  ිනට ිනඹඹට 3.6 

ක් දක්හ ළඩි වී තිබුණි. 

 

 තද, ආඹතනි, වදන ආඹතනි ලහහ 

ව තක්වයශ ඵළංකු තංලඹ විිනන් 2018 

ර්ඹ තහනඹට රු.මිලිඹන 20,636  

ඉවශ තක්රීඹ ටිනහභක් හර්තහ ය 

තිබණු තතය එඹ ඵළංකුවේ භසථ තක්රීඹ 

ණඹ ව තත්තිහයේලින් ිනඹඹට 38 ක් 

වී තිබුණි. ඊට තභතය, වදන ආඹතනි 

තංලඹ විිනන් රු.මිලිඹන 5,354 ක් න මුඑ 

තක්රීඹ තත්තිහයේ මුදර ඳහරනඹ යනු 

රඵින.  

 

 2018 ර්ඹ තහනඹට ඉවශභ තක්රීඹ 

නුවදනුරුන් තිවදවනකු හර්තහ වී 

තිබ තතය පිළිවලින් රු.මිලිඹන 2,738 ක්, 

රු.මිලිඹන 1,532.48 ක් ව රු.මිලිඹන 

1,455 ක් වු තක්රීඹ ණඹ මුදර , ඵළංකුවේ 

භසත තක්රීඹ ණඹ ව තත්තිහයේ ලින් 

ිනඹඹට 15 ක් වී තිබුණි. 

 

ණඹ වහ අත්තිකයම් කඳහ වළමභ 

2018 ර්ව දී ඳහ වරින රද ණඹ මුදවල් 

මුළු රහේධන වොට රු.මිලිඹන 40 ක් න 

තතය එඹ ඵළංකුවේ නුවදනුරුන් 2,843 ක් 

නිවඹෝජානඹ යින. ඉවත හිඟ මුදල් වහ 

වඳොලිඹ රු.මිලිඹන 53 ක් වී තිබුණි. ඒ තතරින් 

ණඹ මුදවල් රහේධන වොට රු.මිලිඹන 26 

ක් ව වඳොළිඹ රු.මිලිඹන 40 ක්  ඳශහත් 

තඹයළනීේ ඒඹට ේඵන්ධ ව තතය, 

ණඹ මුදවල් රහේධන වොට රහේධනඹ 

රු.මිලිඹන 14.8 ක් වහ වඳොලිඹ රු.මිලිඹන 

12.5 ක් ආඹතනි තඹයළනීවේ ඒඹට 

තදහශ  විඹ. 

 

භවජ්න ඵළංු  

 

 ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් නිකුත් යන 
රද 2008 භළින 08 දිනළති භඟ වඳන්වීේ 
තං 4 (5) තනු, එක් නුවදනුරුකුට 
ඵහුවිධ ණඹ ඳවසුේ රඵහ දී ඇති විට, 
තක්රීඹ ණඹ වර ර්ගීයණඹ ය ඇති 

හිඟ මුදර මුළු රභහණවඹන් ිනඹඹට 30  
ඉක්භන්වන් නේ එභ නුවදනුරුට 
රඵහ දී ඇති මුළු ණඹ ඳවසුේ තක්රීඹ ණඹ 
වර ර්ගීයණඹ ශ ුගතුඹ. එවවත් 
එභ උඳවදස තනු, නුවදනුරුන් 
කිහිඳ වදවනකු තක්රීඹ ණඹ 
වරර්ගීයණඹ  ය වනොතිබණි. 

 

 ඵළංකු භවය ආදහඹේ හණ්ඩ වහ 
ළට් ඵදු එතු ය වනොතිබ තතය එහි 
රතිපරඹක් වර ඵළංකුට රු. 
19,412,393  නිභවුේ ඵශදක් වවීභට 
ිනදු විඹ. වවිඹ ුගතු ළට් ඵදු භඟ 
ආදහඹේ ගිණුේ ිනතිඹේත කිරීභ 
(Mapping) ඳරීක්හ කිරීභ නිර්වශල යනු 
රළවේ. 

 

 ඵළංකු නක්රවල් තං 614/2007 (4) ට 
තනු, තහහලි තිනයහ කිිනදු 
රභහදඹකින් වතොය තඹ ය ත ුගතුඹ. 
වවේ වතත්, තහහලි තිනයහ 
ඳවසුේ නළත තඹය ළනීභට රභහද ව 
තසථහ ඳළතුණි. 

 

 ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් නිකුත් යන 
රද 2009 ළප්ත තළේඵර් 01 දිනළති භඟ 
වඳන්වීේ තං 03 (4.1 (xi)) ට තනු 
ිනඹලුභ ඵරඳත්රරහභී හණිජා ඵළංකු විිනන් 
ඉදිරිඳ හර්ඹහරව  නිවඹෝජිතඹන් 
ඔවුන්ට ඳයහ ඇති නුවදනු සීභහන් 
ඉක්භහ වනොවඹදන ඵ වති කිරීභ 
වහ, යනු රඵන ිනඹලුභ නුවදනු 
තධීක්ණඹ කිරීභට  තත්හීයන තධීක්ණ 
ඳශධතිඹක් ඳත්හවන ඹහභ තලය වේ. 
වවේ වතත්, ඵළංකුවේ බහණ්ඩහහය 
සීභහන් ිනන්ල් බහණ්ඩහහය ඳශධතිඹට 
ඇතුශත් ය ඇති තතය ඵළංකුවේ 
ලක්තිභත් තධීක්ණ ඳශධතිඹක් වනොභළති 
නිහ, නියන්තය හර ඳයහඹන්හිදී වවෝ 
ඊශඟ දිනව  දී තධීක්ණඹ ිනදු යනු 
රළවේ. 

 

 

ජ්හතික ඉතිරිරීමගම් ඵළංු  

 

 2010 ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ දක්හ 

ඵළංකු තංලව  භසත තළන්ඳතු ඳදනභ 

ිනඹඹට 228 කින් ර්ධනඹ වී තිබුණත්, එභ 



 

178 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

 

ඵ
ළං
ු 
 අ
ංල
ඹ
  
 

හරඹ තුශ ජාහති ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකුවේ 

තළන්ඳතු ඳදනේ ර්ධනඹ ිනඹඹට 136 ක් 

ඳභණක් වී තිබුණි. එභ නිහ ජාහති 

ඉතිරිකිරීවේ ඵළංකුවේ වශදවඳොශ 

වොට  2010 ර්ව දී ිනඹඹට 13.7  

ිනට 2018 ර්ව දී ිනඹඹට 9.9 ක් දක්හ 

පිරිහී තිබුණි. ඵරඳත්රරහභී විවලේි ත ඵළංකු 

තංලඹට හවප්ත ක් ජාහති ඉතිරිකිරීවේ 

ඵළංකුවේ වශඳර වොට ද 2010 

ර්ව දී ිනඹඹට 82.1 ිනට 2018  

ර්ව දී ිනඹඹට 77.4 දක්හ පිරිහී තිබුණි. 

 

 2018 වදළේඵර් 31 දින න විට ංනනි 

මුදල් ආඳසු ළනීේලින් ඵළංකුට රළබිඹ 

ුගතු මුදර රු.මිලිඹන 110.5 ක් න තතය 

ඉකුත් ර්ඹ වහ ළඳීවේදී  එහි ළඩිවීභ 

රු.මිලිඹන 15.7 ක් වවත් ිනඹඹට 16.6  

ක් වඳන්නුේ යින. වභභ රළබිඹ ුගතු 

වලේඹ ළඩි කිරීභට රධහන වවේතු 2018 

ර්ව දී රධහන හර්ඹහර ලහහවේ ිනදු ව 

ංනහින. ඉවත වලේවඹන් රු. මිලිඹන 85 

ක් ර්ඹට ළඩි හරඹක් හිඟ ඳළති 

තතය රු.මිලිඹන 29 ක් ර් ඳවට ළඩි 

හරඹක් හිඟ ඳළළතුණි. 

 

 ඵළංකුවේ තනුභත මුළු වේ ංයහ 

5,406 ක් තතරින්  භහණ්ඩලි වහය ව 

හර්ඹහර හර්ඹ වහය තනතුරු වහ 

තනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹ පිළිවලින් 

2,066 ක් ව 563 ක් විඹ. ඒ තනු මුළු 

හර්ඹ භණ්ඩරවඹන් ිනඹඹට 48.6 ක් එභ  

තනතුරු වහ වන්ය තිබුණි. සුදුසුේ 

රත් තවප්ත ක්ිනන්වන් රිනශධිව  

තඹදුේඳත් ළවීභකින් වතොය 

තභහතයහංලව  වහ ශභනහහරිත්ඹ 

විිනන් ඉදිරිඳත් ය තිබුණු රළිනසතු බහවිතහ 

ය ඉවත තනතුරු වහ ඵහ ළනීභ ිනදු 

ය තිබුණි. එඵළවින්,   ශ්රී රංහවේ ැකකිඹහ 

වශවඳොවල් ැකකිඹහ තවප්ත ෂහ යන 

භසත ජානතහටභ එඹ තහධහයණඹක් වී 

තිබුණි. 

  

 
 

යහජ් උකස වහ ආගඹ ජ්න ඵළංු  
 

 2016 ළප්ත තළේඵර්  01 ිනට 2017 භහර්තු 31 
දක්හ හර ඳරිච්වේදඹ තුශදී ඵළංකුවේ 
ණඹ තංලඹ විිනන්  මුළු ටිනහභ රුපිඹල් 
මිලිඹන 68.34   මුදරක් යහජා 
වඳෞශලි ංවිධහන වද වේිනන් 
වර වඳනී ිනටින පුශරිනන් 47 වදවනකු  
තතය ණඹ ලවඹන්  වඵදහ දී තිබුණි. වභභ 
යහජා වඳෞශලි ංවිධහන වදවක් 
වේිනන් වර වඳනී ිනටිමින් ඔවුන් 
තදහර  ණඹ වහ තඹදුේකිරීවේදී යහජා 
ලිඹකිඹවිලි ඉදිරිඳත් ය තිබු ඵ 
තනහයණඹ විඹ. ඉවත මුළු ණඹ 
ටිනහේ 2018 වදළේඵර් 31 දිනට 
තක්රීඹ ණඹ වලේව  ඇතුශත් ය තිබුණි. 
 

 ඵළංකු විිනන් 2017 ර්ඹ තුශදී 
කිරිඵත්වොඩ ලහහ වේ වඵදහ වන්කිරීේ 
(partition) වහ ඉදිකිරීේ වහ රුපිඹල් 
මිලිඹන 1.16  මුදරක් විඹදේය  
තිබුණි. එවේ වුත්, එභ ඉදිකිරිේ තන්වී 
භහ නඹට ඳසු එභ  ලහහ 2018 
ර්ඹ තුශදී න ඳරිශ්රඹට භහරු ය තිබු 
ඵළවින් එභ වඵදහ වන්කිරීේ වහ ඉදිකිරීේ 
වහ දයන රද විඹදභ නිසපර විඹදභක් 
වර විණනව දී නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

 භහවරෝචිත ර්ඹ වහ ඵළංකු රධහන 
හර්ඹහර වොඩනළගිල්වල් ඵදුකුලිඹ වර 
රු. 38,312,700 ක් වහ තිබුණද, 
යථහර, ඵඩහ, විදුලි ඳරිඳථඹ ආදී 
වඵොවවෝභඹක් ඳවසුේ ේඵන්ධවඹන් 
ෆහීභට ඳත් විඹ වනොවළකි භට්ටභ 
ඳතින ඵ නිරික්ණඹ විඹ. එවේභ, 
ඵදුකුීය ගිවිසුභ ඳරිදි ඵළංකු යක්ණ 
ආයණඹක් රඵහ ළනීභට ද තවඳොවවොත් 
වී තිබුණි. එභ නිහ වේිනන්, ත්ේ 
වහ ඳහරිවබොගිිනන්වේ ආයක්හ 
ේඵන්ධවඹන් තදහනභක් ඳළතුණි. 

 

නිහ ංර්ධන මර ංසථහ 

ඵළංු  

 

 වඡයසධ පුයළින වහ න විවලේ වඳොීය  

වනහධහය වඹෝජානහ ක්රභඹ ඹටවත් වු 

එතු රු.මිලිඹන 75.14 ක් තතරින්  
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රු.මිලිඹන 41.19 ක් වවත් ිනඹඹට 55 ක් 

ර්ඹට ළඩි හරඹක් යජාවඹන් තඹය 

වන වනොතිබුණි.  

 

 2016 තවප්ත  රල් 29 දිනළති තං 03/2016 

දයන යහජාය යහඳහය නක්රවල්ඹට 

ඳටවළනි, ඵළංකු විිනන් එහි 

වේඹන්වේ ළටුවඳන් තඩු වනොවොට 

2018 ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 22. 39  

උඳඹන විට වවීවේ ඵදු (PAYE)  

ඵළංකුවේ තයමුදල්ලින් වහ තිබුණි. 

 

 තං 09/188/2015 දයන තධයක් භණ්ඩර 

හර්තහ තනු, සීඵෆන්ක් ඒවඹන් 

ිනඹඹට 15  ඇසතවේන්තුත හර්ි  

රතිරහබඹක් රඵහ ළනීභටත් ත්ේ වහ 

කීේ ල් පිරීවේ ඳයතයඹ 

ශභනහයණඹ කිරීභටත් ඵළංකු 

ළරළසුේ ය තිබුණි. වවේ වතත්, 

2015 ර්ව  ිනට රු. මිලිඹන 25.00  

ආවඹෝජානඹ වහ කිිනදු රතිරහබඹක් රළබී 

වනොතිබුණි.  ආයේබ ආවඹෝජාන මිර 

රුපිඹල් 10 ක් වහ න විට ඒ 

බහයව  වශඳර ටිනහභ ඳසුගිඹ ය 

3 තුශ ළරකිඹ ුගතු වර පිරිහී තිබුණු ඵ 

තදුයටත් නිරීක්ණඹ විඹ. ර්ඹ 

තහනව දී ඒ බහයව  වශඳර 

තනුඳහතඹ රුපිඹල් 7.50 ක් විඹ. 

 

 විභසීේ භට්ටවේ (WATCH states) ඳළති 

රු.මිලිඹන 57.17 ක් ටිනහ ණඹ 37 ක්  

සුැකකුභක් වනොභළති වවිනන් ශවිතීින 

තඹය ළනීවේ විල්ඳඹක් වනොභළති 

හිඟ වී තිබුණු තතය තක්රීඹ ණඹ ඵට 

ඳත්වීවේ තධහනභ ඳළළතුණි. 

 

 2018 ර්ඹ තුශ රදහනඹ යන රද 

රු.මිලිඹන 282.27 ක් ටිනහ ණඹ 808 ක් 

එදු හරිඹක්ත් වනොවවීභ 

වවේතුවන් තක්රීඹ ණඹ හණ්ඩඹට භහරු 

ය තිබණි. ඉන් රු.මිලිඹන 264.03 ක් 

ටිනහ ණඹ 798 ක් එනේ ිනඹඹට 93.6 ක් 

වේ තර්ථහධ තයමුදල් ඇඳඹට තඵහ 

රඵහ දුන් ණඹ (EPF) භඟින් නිවඹෝජානඹ 

වී තිබුණි. 

 

 2018 ර්ඹ තුශ රදහනඹ යන රද 

රු.මිලිඹන 107.92 ක් ටිනහ ණඹ 280 ක් 

ඳශමු හරිඹ වවීවභන් ඳසු ආඳසු 

වනොවවීභ වවේතුවන් තක්රීඹ ණඹ 

හණ්ඩඹට භහරු ය තිබණි. ඉන් 

රු.මිලිඹන 107.48  ක් ටිනහ ණඹ 274 ක් 

එනේ ිනඹඹට 99.6 ක් වේ තර්ථහධ 

තයමුදල් ඇඳඹට තඵහ රඵහ දුන් ණඹ 

(EPF) භඟින් නිවඹෝජානඹ වී තිබුණි. 

 

ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංු  
 

 යජාව  රේඳහදන භහර්වෝඳවශල ංග්රව  

තං 2.1.1 භහර්වෝඳවශලඹට වහ  තං 

පීෂස 429(1) දයන යහජාය මුදල් නක්රවල්ඹට 

ඳටවළනි, යහජාය මුදල් තධයක් 

වජානයහල්යඹහවේ තනුභළතිඹක් රඵහ 

වනොවන ඵළංකු විිනන් ංර්ධිත 

රේඳහදන තත්වඳොතක් බහවිතහ ය 

තිබුණි. 

 

 2006 තං 10 දයන වශීයඹ ආදහඹේ 

ඳනවත් 114 න න්තිඹ, 2017 තං 24 

දයන වශීයඹ ආදහඹේ ඳනවත් 83 න 

න්තිඹ (2018.04.01 දින ිනට 

ඵරඳළළත්වන ඳරිදි), 2000 ජානහරි 31 

දිනළති වහ තං පීඑෂස   පීඊ   06 දයන යහජාය 

මුදල් නක්රවල්ඹට වහ 2016 තවරේල් 29 

දිනළති තං පීඊඩි 03/2016 දයන යහජාය 

යහඳහය නක්රවල්ඹට ඳටවළනි, 2018 

ර්ඹ වහ රු.මිලිඹන 191.48 ක් 

වේිනන්වේ උඳඹන විට වවීේ ඵදු 

වර තදහශ වේිනන්වේ ළටුවඳන් තඩු 

වනොය ඵළංකු විිනන් ිනඹ තයමුදලින් 

වහ තිබුණි. තං 03 2016 දයන යහජාය 

යහඳහය නක්රවල් රහය තධයක් 

භණ්ඩරඹ ව යජාඹ තු යහඹඹන්හි 

වජායසට ශභනහයණඹ, උඳඹන විට 

වවීේ ඵශද තඩු ය වශීයඹ ආදහඹේ 
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වදඳහර්තවේන්තු වත වරේණඹ කිරීභට 

 ඵරහ ත ුගතු තිබුණි. 

 

 2018 වදළේඵර් 31 දින න විට ත්ේ 

භත රතිරහබ ව සන්ධඹ භත රතිරහබ 

පිළිවලින් ිනඹඹට 0.62 ව ිනඹඹට 7.30 

දක්හ තඩු වී තිබුණි. ඉවශ තක්රීඹ ණඹ 

තනුඳහතඹ වවේතුවන් වහනියණ විඹදේ 

ව ඉවශ හර්ඹ භණ්ඩර පිරිළඹ, තඩු 

රහබදහිනතහ භට්ටභට වවේතු ව තතය 

රංහපුත්ර ංර්ධන ඵළංකු ඒහඵශධ 

කිරීභ සන්ධඹ ළඩි කිරීභට දහඹ විඹ. 

ිනඹඹට 54.2 ක් ව ආංශි තනුඳහතඹ වහ 

න විට 2018 ර්ව  වභවවුගේ 

විඹදේ වහ හර්ඹ භණ්ඩර පිරිළඹ 

ිනඹඹට 75.01 ක් වී තිබුණි. දුර්ර ණඹ 

ඇී ේ ව පරදහී  වනොව වහ තියහය 

වනොන ණඹ තඹය ළනීවේ රඹත්නඹන් 

වවේතුවන් ඉකුත් ර්ව  තහනව  ව 

ිනඹඹට 3.27  ිනට 2018 වදළේඵර් 31 

දින න විට තක්රීඹ ණඹ තනුඳහතඹ ිනඹඹට 

5.40 දක්හ ළරකිඹ ුගතු වර ඉවශ 

ඹහභත් භඟ ත්ේර ගුණහත්භබහඹ 

පිළිඵ තහිතය රණතහඹක් දක්නට 

රළබුණි. තද, 2019 භළින 31 න විට 

ඵළංකුවේ තක්රීඹ ණඹ තනුඳහතඹ ිනඹඹට 

9.87 දක්හ ළඩි වී තිවේ. 

 

රංකහපුත්ර ංර්ධන ඵළංු  

 

 ඵළංකු ිනඹ නුවදනුරුන්ට ණඹ රඵහ 

වනොදී ඵළංකුවේ මුදල්ලින් විලහර 

රභහණඹක් තදහනේ යහිත වඳොීය 

තනුඳහතඹට සථහය තළන්ඳතුර 

ආවඹෝජානඹ ය තිබුණි. වභඹ හර්මි, 

ෘි හර්මි, හණිජා, ඉදිකිරීේ ව 

වනත් යහඹන් රර්ධනඹ කිරීභ, 

සථහපිත කිරීභ, පුළුල් කිරීභ, නවීයණඹ 

කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ ඹන ඵළංකුවේ 

මලි ඳයභහර්ථඹට ඳටවළනි විඹ. 

 

 ශ්රී රංහ මුරය හර්තහයණ රමිත තං 09 

– “මරය උඳයණ”, 2018 ජානහරි 01 

දිවනන් ආයේබ න  මරය හර්තහයණ 

හර ඳරිච්වේදඹට තදහර වේ. වවේ 

වතත්, රංහපුත්ර  ංර්ධන ඵළංකුවහි 

මරය රහලන ශ්රී රංහ මුරය 

හර්තහයණ රමිත තං 09 තනු ස 

ය වනොභළති තතය, එඵළවින් මරය 

රහලනරට ඉවත රමිතිඹ භත න 

ඵරඳෆභ තක්වේරු ශ වනොවළකි විඹ. 

 

 2018 වදළේඵර් 31 දිනට 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 16.41  ණඹ වලේඹක් 

ව ඒ.ජා.වඩො.මිලිඹන 20.51 වවිඹ ුගතු 

වඳොලිඹ, භව ඵළංකු ඒ.ජා.වඩොරර් විකුණුේ 

තනුඳහතඹ ව රු.184.6966 ක් වනුට භව 

ඵළංකු එ.ජා.වඩොරර් මිරදී ළනීවේ 

තනුඳහතඹ ව රු.180.72 බහවිතහ යමින් 

ඳරිර්තනඹ ය ඇත. එඵළවින් 2018 

වදළේඵර් 31 දිනට වවිඹ ුගතු ණඹ 

වලේඹ ව වඳොීය විඹදභ රු.මිලිඹන 

65.33 කින් තඩුවන් වඳන්හ තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශදී GOSL USD 

ණඹ වලේව  රහේධනඹ ව වඳොීය හරි 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 109.39 ක් 

බහණ්ඩහහයඹට භව ඵළංකු එ.ජා. වඩොරර් 

මිරදී ළනීවේ විනිභඹ තනුඳහතඹ බහවිතහ 

යමින් වහ තිබුණි. වවේ වතත්, 

එ.ජා.වඩොරර් ණඹ හරි භව ඵළංකු එ.ජා. 

වඩොරර් විකුණුේ තනුඳහතඹ බහවිතහ ය 

ඳරිර්තනඹ ශ ුගතු ඵළවින් 2018 

ර්වඹහි ණඹ හරි වවීභ රු.මිලිඹන 

2.47 කින් තඩුවන් වඳන්හ තිබුණි. 

 

 2018 වදළේඵර් 31 දිනට රධහන 

හර්ඹහරව  ඳරිවබෝජාන බහණ්ඩ, ලිපි ද්රය 

ව රර්ධන බහණ්ඩ ේඵන්ධවඹන් න 

වඳොදු වරජාය වලේඹන් වහ වබෞති 

තයහඳන වලේඹ තතය රු.මිලිඹන 6.89  

වනක් තනහයණඹ විඹ. 

සීභහිටත් ශ්රී රංකහ ඉතිරිරීමගම් 

ඵළංු  

 

 ඵළංකුවේ රධහන තයමුණ නුව  තියහය 

ආදහඹේ උඳඹන තසථහ වඳුනහ ළනීභ, 
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ංර්ධනඹ කිරීභ, රර්ධනඹ , 

උත්වරේයණඹ ව වහඹ රඵහදීභ වහ 

පරදහී  සඹං ැකකිඹහ වහ ග්රහමීඹ 

හර්ඹන් වහ මරය වවඹෝඹ වහ 

වේහ රඵහදීභ තුළින් දුප්ත ඳත් ජානතහ 

වහ ඉවශ ජීන තත්ත්ඹක් රඵහදීභ 

වුද, ඊට ඳටවළනි වර ඵළංකු ිනඹ මුළු 

ත්ේලින් ිනඹඹට 66 ක් ඳභණ 

රතිමිරදී ළනුේ, සථහය තළන්ඳතු, 

ණඹය ව සන්ධ වොටස  ළනි විවිධ 

වටිහීයන ආවඹෝජාන වහ බහවිතහ ය 

තිබුණි.  ඵළංකුවේ මුළු ත්ේ ලින් 

ිනඹඹට 26 ක් ඳභණක් ණඹ වහ 

තත්තිහයේ නිවඹෝජානඹ යින. 

 

 2010 භළින 24 දිනළති තං 

පීඊඩි එන්ඩීටීඑෂස දයන තභහතය භණ්ඩර 

ංවශලව  1.3 න්තිඹ රහය, 

තහර්ථ රමු ඉතිරිකිරීවේ ව 

ංර්ධන ඵළංකුවේ (PSDB) 

තළන්ඳත්රුන්ට වන ළරසීභට 2006 

ර්ව දී ඵළංකු පිහිටුහ තිබුණි. 2018 

ර්ඹ තුශදී ඵළංකු විිනන් රු.මිලිඹන 541 

ක් රමු ඉතිරිකිරීවේ ව ංර්ධන 

ඵළංකුවේ තළන්ඳත්රුන්ට වහ තිබුණු 

තතය එභ වලේඹ ඉකුත් ර්ව  හිඟ 

තළන්ඳතු කීේ වලේවඹන් ිනඹඹට 47 ක් 

නිවඹෝජානඹ යින. තද, 2018 වදළේඵර් 

31 දිනට රමු ඉතිරිකිරීවේ ව ංර්ධන 

ඵළංකුවේ හිඟ කීේ වලේඹ රු. මිලිඹන 

656 ක් වේ. 

 

 2017 වදළේඵර් 31 දිනට ඳළති 

රු.මිලිඹන 1,035 ක් ඳළති රමු 

ඉතිරිකිරීවේ ව ංර්ධන ඵළංකුවේ හිඟ 

තක්රීඹ ණඹ තතුරින් රු.මිලිඹන 15 ක් 

වවත් ිනඹඹට 2 ක් භහවරෝචිත ර්ඹ 

තුශදී තඹයවන තිබුණි.  ඒ තනු 2018 

වදළේඵර් 31 දිනට තඹය ත ුගතු ණඹ 

වලේඹ රු.මිලිඹන 1,020 ක් වී තිබුණි. 

 

 2018 වදළේඵර් 31 දිනට ඵළංකුවේ මුළු 

ණඹ ශම තතුරින් රු.මිලිඹන 1,319 ක් 

වවත් ිනඹඹට 33.3 ක් ක්ුදද්ර මරය ණඹ 

නිවඹෝජානඹ යින. 2018 වදළේඵර් 31 

දිනට මුළු හිඟ ක්ුදද්ර මරය ණඹ මුදර 

තතුරින් රු. මිලිඹන 568 ක් වවත් ිනඹඹට 

43 ක් රජාහමර ංවිධහන 06 ට රදහනඹ 

ය තිබ තතය එක් එක් ණඹ මුදර 

රු.මිලිඹන 50 ක් ඉක්භහ තිබුණි. හිඟ 

ණඹ වලේරට එවයහි ඳඹහ තිබුණු 

ආයක්ි ත ඇඳය ිනඹඹට 13  ිනට 

ිනඹඹට 45 ක් දක්හ ව රභහණඹක් ඳභණක් 

ඉවත ණඹ මුදලින් ආයණඹ වී තිබුණි. 

නුවදනුරුන් කිහිඳවදවනකු වවයහි 

තධි විලසහඹ තඵහළනීභ ඵළංකුට 

ළරකිඹ ුගතු ණඹ තදහනභක් නිර්භහණඹ 

යින. 
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ළවි
ලි
 ක
ර්
භ
හන්
ත්
ඹ
  
  

 
ඉඩම්ර හණිජ් ටිනහකභ රකහ 
ඵරහ ඵදු ු ලිඹ ංගල ධනඹ 
ගනොරීරිභ    
 
ගත් ප්රර්ධන විඹෙම් ළඩි වී 
තිබුණත්, ගත් අඳනඹන ප්රභහණඹ 
අඩුවීභ   
 
ගත් නළත් ගහ රීමගම් වනහධහය 
ගගහ තිබුණත්, ගත් නළත් ගහ 
රීමභ අගේක් ලෂිත් භට්ටභට ගනොවීභ   
  
තු භහගම්ර හර්ෂික ගඳොම 
පරෙහ ගගඩි 11 – 54 ක් ල ෙක් ලහ 
අඩුවීභ  
 
යඵර් වනහධහය ළඩටවන් 
ක්රිඹහත්භක කය තිබුණත් භසථ 
යඵර් නිසඳහෙනඹ අ්ණ්ඩ අඩුවීභ  
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 ක
ර්
භ
හන්
ත්
ඹ
  

ළවිලි කර්භහන්ත්ඹ 
 
යවට් සීඝ්ර ආර්ථි ංර්ධනඹ වනුවන් 

තඳනඹන වවශවඳොර ඉරක් ය නිමින්  

රධහන ළවිලි වඵෝඹන්වේ එරදහිනතහඹ, 

රහබදහඹත්ඹ වහ තියහයබහඹ ර්ධනඹ 

කිරීභ වභභ තංලවඹන් තවප්ත ක්හ යන 

රතිඑරඹ වී තිබුණි. එභ තවප්ත ක්හ ඉටු කිරීභ 

වහ තභහතයහංලඹ වහ යසථහපිත ආඹතන 

14 කින් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ 

ුගතු තිබුණි. 

 ළවිලි ර්භහන්ත විඹඹන්ට තදහශ 

රතිඳත්ති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති වහ 

යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳයේ 

කිරීභ ව ඇී භ 

 ළවිලි වඵෝර පරදහ ඉවශ නළංවීභ 

වහ තලය හනුඵර ව තවනකුත් 

ඳවසුේ ළරසීභ.  

 ළවිලි ර්භහන්ත ක්වේත්රව  පරදහිනතහ 

වහ තන්තර්ජාහති තයඟහරිත්ඹ ඉවශ 

නළංවීභ. 

 ළවිලි වඵෝ භත ඳදනේ ව එතු ශ 

ටිනහභ ළඩි කිරීභ ේඵන්ධ ර්භහන්ත 

නඟහ ිනටුවීභ වහ තලය පිඹය ළනීභ. 

 වත් වහ යඵර් ේඵන්ධ ඵරඳත්ර නිකුත් 

කිරීභ. 

 වත් තඳනඹනඹ වහ තයඳත් නිකුත් 

කිරීභ. 

 වත් වහ යඵර් තු ළඵලි කිරීභ ේඵන්ධ 

ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ ව ඳහරනඹ. 

 ඵහුවඵෝ හන් ව ංත වොවිඳර 

ක් යභ තුළින් ළවිලි ඉඩේ රලසත භට්ටමින් 

රවඹෝජානඹට ළනීභ  ව එභඟින් 

නිසඳහදනඹ වහ වේහ නිුගක්තිඹ ළඩි 

යීයභ. 

 වත්, යඵර් ව වඳොල් ර්භහන්ත 

ංර්ධනඹ ව ඳර්ව ණඹන්ට තදහශ 

ටුගතු 

 තභහතයංලඹට තනුඵශධ ආඹතන දවහ 

යහඹන් වහ යූවහත්භ වනසේ 

වඳුන්හ දීභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ නිඹළදි විණනව දී 

තනහයණඹ වු විණන නිරීක්ණඹන් 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ. 

කම ඵදු ු ලී ඳෙනභට ඉඩම් 

ඳයහ දීභ වහ ආෙහඹභ රැස 

රීමභ 
 

1992 ර්ව දී ළවිලි භහේ 23 ක් වත 

රඵහ දී තිබණු යජාඹට තඹත් එතු තක්ය 

617,486 ක් වු  තුලින්,  තක්ය එකින් 

රළවඵන හර්ි  ඵදු කුීය ආදහඹභ රු.433  

ිනට රු.2,780 ක් දක්හ ඳයහඹ රභහණඹක් 

වන තිබුණි. ර්තභහනව  ඉඩේර හණිජා 

ටිනහභ ශහ ඵරහ තඹ යනු රඵන ඵදු 

කුලිඹ ංවලෝධනඹ කිරිභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

2017 වඳඵයහරි 15 දිනළති තං 

PE/PL/RP/Gen/2017 දයන යහජාය යහඳහය 

වදඳහර්තවේන්තුවේ තධයක් ජානයහල්වේ 

ලිපිඹ තනු යජාව  ඉඩේ උඳ ඵදුදීේ තුළින් 

උඳඹන කුීය ආදහඹවභන් ිනඹඹට 20  

හසතුක් ඒහඵශධ තයමුදරට තඹ කිරීභට 

නිඹභ ය තිබුණි. 2017 ර්ඹට  වඳය උඳඵදු 

දී තිබ ළවිලි භහේ 05 ට තදහශ 2018 

ර්ඹ වහ තඹය තිබුණු රු.මිලිඹන 36.51 

 ඵදු කලි ආදහඹවභන් ිනඹඹට 20  හසතු 

ඒහඵශධ තයමුදරට ඵළය කිරිභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

ළවිලි භහභක් විිනන් 2011 භළින 31 දින ිනට 

2045 ජනි 17 දින දක්හ හරඳරිච්වේදඹ 

වහ හර්ි  රු.මිලිඹන 12.22  උඳ ඵදු 

ටිනහභක් භත තක්යඹ ඉඩේ රභහණඹක් 

ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහ වත ඵදු දී තිබුණි. එභ 

ළවිලි භහභ වත යජාව  ඉඩේ ඵදු දුන් 

ගිවිසුභ රහය යජාව  තලයතහ භත ළවිලි 

භහේ වත ඵදු දුන් ඉඩේ නළත ඳයහ 
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ළනීභට වළකිඹහක් තභහතයහංලඹට තිබුණත්, 

ඒ වවයහි තධහනඹ වඹොමු ය වනොතිබුණි.  

 

ගත් අගශවි ප්රර්ධනඹ 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භක රීමභ  
 

වත් රර්ධන තයමුදවල් ඉඳළී ේලින් 

රු.බිලිඹන තටක් වඹොදහ ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබණු වෝීයඹ වත් රර්ධන 

ළඩටවවන් නිසඳහදන වහ නිර්භහණහත්භ 

ටුගතු දවහ  වඳෞශලි භහභක් 

වතෝයහවන වශ දළන්වීේ නිර්භහණ ටුගතු 

වනුවන් රු.මිලිඹන 199.67 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. භහධය ටුගතු තන් වනොවීභ  

වවේතුවන් තවප්ත ක්ි ත ළඩටවන තවප්ත ක්ි ත 

ව ආහයඹට ක්රිඹහත්භ කිරීභට තවඳොවවොත් 

වී තිබුණි. එවේභ 2018 ර්ව  රර්ධන 

විඹදේ ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් ිනඹඹට 

18.87 කින් ළඩිවඹන් ළඹ ය තිබුණත්,  වත් 

තඳනඹන රභහණඹ ිනඹඹට 2.21 කින් තඩු වී 

තිබුණි. විසතය ගු 17 හි දළක්වේ.  

  

  ර්ඹ 

 

 

ගේශීඹ ගත් 
අඳනඹනඹ 

අරීගර  ග්රෆම් 

මිලිඹන  

ගත් අගශවි 
ප්රර්ධනඹ 

අරු.මිලිඹන  

 

2014 317.8 381,134,199 

2015 298.9 481,352,966 

2016 280.8 884,151,296 

2017 278.2 560,202,236 

2018 271.7 665,959,711 

ගු 17 - වශීයඹ වත් තඳනඹනඹ වහ වත් තවරවි 

රර්ධනඹ  

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ වත් භණ්ඩරව  ංයහ දත්ත 

රහලනඹ වහ මරය රහලන   

 

ගත් නළත් ගහ වනහධහය 
 

2012 ර්ව  ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ තදිඹය ඳවක් ඹටවත් වත් 

නළත හ වනහධහය වහ තිබුණි.  ඉඩේ 

වවක්ටඹහර් 577 ක් හිමි වොවීන් විිනන් ඳශමු 

තදිඹය තුනක් ඹටවත් ඳභණක් රු.මිලිඹන 

920.13  වත් නළත හ වනහධහය රඵහ 

වන තිබුණි. නමුත් එභ වොවීන් විිනන් වත් 

නළත හ වනොකිරීභ නිහ එභ වනහධහය 

රඵහ දීවභන් තවප්ත ක්හ ශ තයමුණු ඉටු ය 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ශභනහයණව  

තධහනඹ වඹොමු ය වනොතිබුණි.  

 

ගඳොම කර්භහන්ත්ඹ 
 

වඳොල් ර්භහන්තඹ දශ වශශිඹ නිසඳහදනඹ 

වහ ළවිලි ක්වේත්රවඹන් ඉවශතභ 

දහඹත්ඹ රඵහ වදන්නහවීභ ව නිසඳහදන 

තවරවි විවිධහංගීයණව දී වෝීයඹ නහඹඹහ 

විභට විවිධ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. එවේ වුද, වඳොල් තසළන්න 2017 

ර්ව දී වඳොල් වඩි මිලිඹන 2,450  ිනට 

2018 ර්ව දී වඳොල් වඩි මිලිඹන 2,623 ක් 

දක්හ සුළු රභහණඹකින් ළඩිවී තිබුණි.  නමුත් 

2015 ර්ව  වඳොල් වඩි මිලිඹන 3,056  

වඳොල් තසළන්න භ ළදීවේදී වඳොල් 

තසළන්න ඳසු ඵෆභට රක් වී තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 42 හි දළක්වේ.  

 

 
රඳටවන 42 - හර්ි  වඳොල් නිසඳහදනඹ 
මරහශ්රඹ - ළවිලි ර්භහන්ත තභහතයහංලව  හර්ඹහධන 
හර්තහ 2018 
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හර්ෂික ගඳොම පරෙහ  

වඳොල් ඳර්ව ණ ආඹතනව  ේභතඹන්ට 

තනු වඳොල්  හර්ි  හභහනය පරදහ 

වඩි 72 ක් ඳභණ විඹ ුගතු වුත්, කුරුණෆර 

ළවිලි භහභ විිනන් ඳහරනඹ යන තු 07 

 එභ තඹ වඳොල් වඩි 31-54 ක් ද, වරහත 

ළවිලි භහවේ තු 06  එභ තඹ වඳොල් 

වඩි 11-36 ක්ද, වී තිබුණි. වඳොල් ඳර්ව ණ 

ආඹතනව  ේභතඹ යහ රඟහවීභට භහේ 

විිනන් ඳහංශු ඳරීක්හ ිනදු ය ඒ තනු 

වඳොවවොය වහ යහඹනි ද්රය වඹදීභටත්, හරි 

ඳශධති ඇති ය න හන් භඟින් නිඹමිත 

පරදහ රඵහ ළනීභටත් තලය ක්රිඹහභහර් ත 

ුගතු තිබුණත්, එවේ ටුගතු ය වනොතිබුණි.   

 

යඵර් නිසඳහෙනඹ 

යඵර් හ බිේ රභහණඹ ළඩි කිරීභට ව යඵර් 

හ බිේ ර පරදහිනතහ ඉවශ නළංවීභ වහ 

යඵර් ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

වනහධහය ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. 2014 ර්ව  ිනට 2016 ර්ඹ දක්හ 

භසථ යඵර් නිසඳහදනඹ තණ්ඩ තඩු 

වමින් ඳළති තතය 2017 ර්ව  වභට් රික් 

වටොන් 83,070 ක් ව යඵර් නිසඳහදනඹ 2018 

ර්ව  දී වභට්රික් වටොන් 82,560 ක් දක්හ තඩු 

වී තිබුණි. විසතය රඳටවන 43 හි දළක්වේ.  

 
රඳටවන 43. - හර්ි  යඵර් නිසඳහදනඹ  
මරහශ්රඹ -ළවිලි ර්භහන්ත තභහතයහංලව  හර්ි  
හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

අමු යඵර් අඳනඹනඹ 
             

2017 ර්ව  දී වභට්රික් වටොන් 17,230 ක් ව 

යඵර් තඳනඹනඹ 2018 ර්ව දී වභට්රික් 

වටොන් 13,982 ක් දක්හ ිනඹඹට 19 කින්ද, 

2017 ර්ව  රු.මිලිඹන 5,920 ක් ව යඵර් 

තඳනඹන ආදහඹභ 2018 ර්ව  දී රු.මිලිඹන 

5,088 ක් දක්හ ිනඹඹට 14 කින්ද තඩු වී 

තිබුණි. විසතය රඳටවන 44 හි දළක්වේ.  

 

රඳටවන 44 - තමු යඵර් තඳනඹනඹ 
මරහශ්රඹ -ළවිලි ර්භහන්ත තභහතයහංලව  හර්ි  හර්ඹහධන හර්තහ  
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ර්ඹ  

තඳනඹන රභහණඹ - වභට්රික් වටොන්  

තඳනඹන ආදහඹභ - රු.මිලිඹන  
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අයමුණුරට රඟහ ගනොවීභ 
 

භහවරෝචිත ර්ව  කුඩහ යඵර් 

තුහිමිඹන්වේ වහ ළවිලි භහේර 

පිළිවලින් ඉඩේ  වවක්ටඹහර් 1,000  වහ 

වවක්ටඹහය 500  යඵර් නළත හ කිරීභට 

තවප්ත ක්හ ය තිබුණි.  ඉන් පිළිවලින් 

වවක්ටඹහය 523  වහ වවක්ටඹහය 319 

ඳභණක් යඵර් නළත හ ය තිබුණි. ඒ තනු 

ඉටු වනොශ රභහණඹ ළරළසුේ ශ 

රභහණවඹන් පිළිවලින් ිනඹඹට 48 ක් වහ 

ිනඹඹට 36 ක් වී තිබුණි. 

 

භහවරෝචිත ර්ව  ේරදහින වහ 

ේරදහින වනොන රවශලර න ඉඩේ  

වවක්ටඹහර් 750  යඵර් හ කිරීභට 

ළරළසුේය තිබුණද, ඉඩේ වවක්ටඹහර් 342.5 

 ඳභණක් යඵර් හ ය තිබුණි. ඒ තනු ඉටු 

වනොශ රභහණඹ ළරළසුේ ශ රභහණවඹන් 

ිනඹඹට 54 ක් වී තිබුණි. 

 

නිසකහර්ඹ ත්කම් 

 
විවලේ යහඳෘති වහ වත් ඳර්ව ණ 

ආඹතනඹට රළබී තිබුණු රු.මිලිඹන 14.03 ක් 

ළඹය Walk in Type Environmental 

Facility නභළති උඳයණඹ 2018 භළින 08 දින 

ඉන්දිඹහවන් ආනඹනඹ ය තිබුණි. එභ 

උඳයණව  ක්රිඹහහරී තවප්ත ක්ි ත භට්ටභ 

තීයණඹ වනොය ආනඹනඹ ය තිබුණි. වේ 

නිහ එභ උඳයණඹ ආඹතනඹට රළබී 

ර්ඹක් ත වී තිබුණත්, එඹ ඳර්ව ණ 

වහ බහවිතහ වනොය නිසහර්ඹ ඳළළතුණි. 

 

2014 ර්ව  ිනට තලයතහඹ වදුනහ 

ළනීභකින් වතොය රු.මිලිඹන 5.80 ක් ටිනහ 

යහඹහනහහය බහණ්ඩ මිරදී ළනිභ නිහ එභ 

වතොලින් රු.මිලිඹන 3.46 ක් ටිනහ වතො 

නිසහර්ඹ ඳළළතුණි.  

 

2014 ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ දක්හ 
හර ඳරිච්වේදඹ තුශ වඳොල් ආශ්රිත 

නිසඳහදනර ඇරවීභ වහ රු.මිලිඹන 7.18 

ක් ටිනහ සටිර් 4,076,000 ක් තලයතහඹ 

වදුනහළනීභකින් වතොය මිරදී වන තිබුණි. 

එභ වතො ර් 2 ට ළඩි හරඹ ිනට 

නිසහර්ඹ ඳළළතුණි.  

 

යඵර් ඳර්ව ණ ආඹතනඹ විිනන් 2010 

ර්ව  ිනට 2017 ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ මිර දී වන තිබුණු රු.මිලිඹන 

15.74 ක් ටිනහ උඳයණ 04 ක් තළුත්ළඩිඹහ 

ය බහවිතඹට වනොවන ර් 2  ිනට ර් 

8 දක්හ ඳයහඹ හරඹක් නිසහර්ඹ 

ඳළළතුණි.    

 

සීභහහිත වරහත ළවිලි භහභ විිනන් 

කීණිඹභ තු වොටවේ ඳත්හවන ඹනු 

රඵන බීජා වඳොල් උඹනට ජාරඹ රඵහළනීභ 

වහ 2018 භහර්තු 19 දින රු.මිලිඹන 1.39  

පිරිළඹට විදුලි ජානන ඹන්ත්රඹක්  මිරදී වන 

තිබුණි. ජාර නශ එීයවේ ටුගතු 2019 

තවෝසතු 31 දින න විටත් තන් වනොකිරීභ 

නිහ එභ ඹන්ත්රඹ බහවිතඹට වන වනොතිබුණි. 

 

සීභහහිත ඇල්ඩු ළවිලි භහභ තු 

ර්භහන්තලහරහ 06 කින් ර්භහන්තලහරහ 03 

ක් තක්රීඹ තත්ත්ව  ඳළති තතය තක්රීඹ 

ර්භහන්තලහරහ වත් නිසඳහදන ටුගතු වහ 

දහඹ ය ළනීභට වවෝ ඵදු දීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

කශභනහකයණ ක්රිඹහකහයකම්  
 

ජු ංසථහට තඹත් සුදුතුය ආය බීජා 

උදයහනඹට තඹත් තක්ය 160 ට ආන්න 

භමි රභහණඹක් ව භන්දළු තු ඹහව , 

ඔට්ටුකුරභ වොටවේ ව ඉඩවේ තක්ය 10  

රභහණඹක් ඵහහිය ඳහර්ලඹන් විිනන් තත්ඳත් 

යවන න්න වබෝ ව බුරත් ඇතුළු 

හන් ිනදුයමින් ඳළතුණි. එභ ඉඩේ  

නළත තත්ඳත් ය ළනීභ වහ තලය 
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ෛනති ක්රිඹහභහර් ළනීභට ජු ංසථහ 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

2012 ජුලි 24 දිනළති වඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

හය බහ විිනන් ජු ංසථහට තඹත් 

නීතයනුකර තිනතිඹ වනොභළති ඉඩේර තිනතිඹ 

ංසථහට ඳයහ ළනීභට ටුගතු ශ ුගතු 

ඵ දන්හ තිබුණත්, ංසථහ විිනන් ජු හ 

යන ඉඩේ තක්ය 15,329  නීතයහනුකර 

තිනතිඹ 2019 භළින 31 දින න විටත් ඳයහ 

ළනිභට ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

නිසකහර්ඹ විඹෙම් 
 

සීභහහිත කුරුණෆර ළවිලි භහභ විිනන් 

ලයතහ තධයනඹක් ිනදු කිරීවභන් වතොය 

2016 ර්ව දී රු.මිලිඹන 12.08 ක් ළඹ ය 

ආයේබයන රද යඵර් ර්භහන්ත ලහරහවේ 

නිසඳහදන ටුගතු උඳරිභ ධහරිතහවඹන් 

ඳත්හවන ඹහභට තලය තමුද්රය 

වනොරළබීභ වහ රභහණත් තවරවි ආදහඹභක් 

වනොරළබීභ වවේතුවන් භහවරෝච්ත ර්ඹ 

තන් න විට ර්භහන්තලහරහවේ නිසඳහදන 

ටුගතු නතහ තිබුණි. ඒ තනු, 

ර්භහන්තලහරහ වහ ළඹ ශ මුදර 

නිසපර වී තිබුණි.  

    

ගභගවයුම් අකහර්ඹක් ලභත්හ 

 
2013 ර්ව  සීභහහිත වරහත ළවිලි 

භහභට තඹත් ලහන්ත වජාෝන් බී වහ 

භරිච්චිට්ටු ත්වත් වවක්ටඹහර් 20.75  

භමිඹ ජු ඳළර 4,131 ක් හ ය  තිබුණි. 

2018 ර්ඹ තන් න විට ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 7.06 ක් ළඹ ය තිබුණි. එවේ හ 

ශ ජු ඳළර ලින් ර්ධනඹ ව ජු ස 

3,685 ක් වවත් හ ශ රභහණවඹන් 

ිනඹඹට 89 ක් නඩත්තු වහ තධීක්ණ 

ටුගතුර දුර්රතහ වවේතුවන් විනහල වී 

තිබුණි.   

 

විගේලහධහය හඳිතිර 

ප්රගතිඹ   
 

ෘි හර්මි ංර්ධනඹ වහ න 

තන්තර්ජාහති තයමුදර වහ ශ්රී රංහ යජාව  

මරය දහඹත්ඹ ඹටවත් 2016 ර්ව  ිනට 

2021 ර්ඹ දක්හ හර ඳයහඹ 

තුශ ක්රිඹහත්භ යනු රඵන කුඩහ වත් වහ 

යඵර් තු පුනර්ජීන යහඳෘතිඹ වහ 2018 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 1,400  රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. 2018 ර්ව දී වත් තු 

වවක්ටඹහර් 2,115 ක්, යඵර් තු වවක්ටඹහය 

1,000 ක් වහ  භහර් 31 ක් ංර්ධනඹ කිරීභට 

ඉරක් ත ය තිබුණද,  වත් තු 

වවක්ටඹහය 1,344 ක් , යඵර් වවක්ටඹහය 293 

ක් ව භහර් 24 ක් ඳභණක් නිභ කිරීභ නිහ 

තවප්ත ක්ි ත ඉරක්රට ශඟහ වී වනොතිබුණි.  

 

වනහධහය වවීවේ ගිවිසුේර වොන්වශින 

රහය වනහධහය හරිඹ වොවීන් වත 

නිදවස කිරීභ වහ කුඩහ වත් තු ංර්ධන 

තධිහරිව  වත් ඳරීක්රුන්වේ නිර්වශලඹ 

රඵහ ත ුගතු තිබුණි. වත් ඳරීක්රුන්වේ 

නිර්වශලඹන් රඵහදීවේ රභහදඹ නිහ භවනුය 

දිස්රික්ව  කුඩහ වත් තු හිමිඹන් 331 

වදවනකුවේ එතු වවක්ටඹහර් 47.23  භමි 

රභහණඹ වත් නළත හ වහ සදහනේ ය 

තිබිඹදීත්, වදන වහ වතන වනහධහය 

හරිඹ රඵහ ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 

භවනුය දිස්රික්ව  වවක්ටඹහය 23.85  

වත් නළත හ වහ ඵරඳත්ර රඵහ වන 

තිබ රතිරහභීන් 109 වදවනක් වත එතු 

රු.මිලිඹන 3.58 ක් ව මලි වනහධහය වහ 

තිබුණද, වත් නළත හ ආයේබ ය 

වනොතිබුණි. 

 

2016 වහ 2017 ර්රදී තේඳහය දිස්රික්ව  

දභන වහ රහහුර රවශල, භවඔඹ රහවශීයඹ 

වල්ේ වොට්ධහලඹට තඹත් ඉඩේ වවක්ටඹහය 

59.457 හ කිරීභට රු.මිලිඹන 4.88ක් 

රතිරහභීන් 99 වදවනකු වත වහ තිබුණි. 

එවවත් එභ යඵර් හන්  පිළිවලින් 
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නිඹඟඹ, න තලි විිනන් විනහල කිරීභ වහ  

යහපිටිඹ ජාරහලඹ ඉඳි කිරීභ වහ තත් ය 

වන තිබීභ ළනි රුණු වවේතුවන් හට 

වහ තිබ එභ වනහධහය මුදල් නිසහර්ඹ වී 

තිබණි.  

තේඳහය දිස්රික්ව  වොවීන් 15 වදවනකු 

විිනන් 2016 වහ 2017 ර්රදී හ ය තිබ 

වවක්ටඹහර් 12.135  යඵර් හ වහ 

එතු රු.849,317  මලි වනහධහය රඵහ 

ළනීවභන් ඳසු එභ හන් තතවළය තිබුණි. 
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තත්ඳත් ය ත් ඉඩේ වහ න්දි 
වවීභ රභහදවීභ නිහ න්දි වඳොීය 
වර රු.මිලිඹන 542.71 ක් 
වවීභ   
 
ඉඩේ ඵදු ආදහඹවභන් රු.මිලිඹන 
2,657  ආදහඹේ හිඟහිට ඳළළතීභ  
 
ඉඩේ ඵදුදීභ විධිභත් ඳරිදි ිනදු 
වනොවීභ   
  
ිනතිඹේයණව  හර්ඹහධනඹ 
තඩුවීභ  
 
ඉඩේ ඳරිවයණ ළරළසභ පිළිවඹර 
වනොකිරිභ  
 
මිනින්වදෝරුන්වේ විභහනහය 
ේඵන්ධවඹන් භන්දහමී 
ටුගතු කිරිභ. 
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ඉඩම් කටයුතු  
 

තියහය ංර්ධනඹ උවදහ 

ඉඩේ ේඳත රලසත වර 

බහවිතහ කිරීභ ඉඩේ 

තංලවඹන් තවප්ත ක්හ යන 

රතිපරඹ වී තිබුණි. එ භ 

තවප්ත ක්හ ඉටු කිරීභ වහ 

ඉඩේ තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු 4 ක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර 4 ක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.   

 ඉඩේ විඹඹට තදහශ 

රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ස 

කිරිභ ව ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ.   

 තියහය ංර්ධනඹ 

උවදහ ඉඩේ ඳරිවයණ 

රතිඳත්තිරට 

තනුකර ිනදු යනු 

රඵන තධයඹනඹන් භත 

තදහශ තංල වහ 

උඳවදස රඵහදීභ.  

 යජාව  ඉඩේ 

ඳරිඳහරනඹ ව 

ශභනහයණඹ.  

 නිතිවඹන් නිලසනඹ 

වොට දක්හ ඇති ඳරිදි 

ඉඩේ තන්තු කිරීභ.   

 ජාහති තලයතහන් 

වහ ඉඩේ තත්ඳත් ය 

ළනීභ.  

 යජාව  ඉඩේර තිනතිඹ 

තවවුරු කිරිභ වහ 

දීභනහ ඳත්ර රඵහ දීභ. 

 ංර්ධන ව 

වන්හින තලයතහ 

වහ යජාව  ඉඩේ 

දීර්කහලින වහ 

වටිහීයන ඵදුදීභ. 

 ඉඩේ තිනතිඹ තවවුරු 

කිරිභ වහ හිමිේ 

වති ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභ. 

 ජාහති ළරළසුේයණඹ 

ඉරක් යවන ඉඩේ 

භළනීභ, ිනතිඹේ ස 

කිරීභ වහ තනුවර්න 

ේඳහදනඹ කිරීභ.  

 යජාව  ිනඹළුභ ඉඩේ 

පිළිඵ වතොයතුරු 

ඳශධතිඹක් ස කිරීභ. 

තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර විිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදු ශ 

නිඹළදි විණනව දී ඳවත 

වන් තඩුඳහඩු තනහයණඹ 

විඹ.   

ඉඩම් අත්ඳත් කය 
ගළනිභ. 

 
1950 තං 9 දයන ඉඩේ 

ඳනවත් 38(ත) තතුරු විධහන 

ආඥහ ඳරිදි යජාව  

ංර්ධන ක්රිඹහලිඹ වහ 

ඉඩේ පුශලි තංලවඹන් 

තත්ඳත් ය ළනීේ 

ක්රිඹහලිඹ ඉඩේ 

තභහතයහංලඹ, ංර්ධන 

ටුගත්ත ක්රිඹහත්භ යන 

ආඹතනඹ, තක්වේරු 

වදඳහර්තවේන්තු, රහවශීයඹ 

වල්ේ හර්ඹහරඹ, 

මිනින්වදෝරු 

වදඳහර්තවේන්තු වහ ඊට 

තදහශ තවනකුත් 

ආඹතනඹන් විිනන් 

හමුහි ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි. එභ හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරිභ වහ හර හනු 

ඇතුශත් ය ක්රිඹහහරී 

ළරළසභක් පිළිවඹර ය 

වනොතිබුණි. වේ නිහ 2014 

ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ 

දක්හ හර ඳරිච්වේදඹ තුශ 

එවේ ඉඩේ තත්ඳත් ය 

ළනීවේ ටුගතු වහ 

ඉදිරිඳත් ය තිබණු වොනු  

8029 කින් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විට නිභ 

ය තිබුවණ් 1368 ක් 

වවත් ටුගතු ශ ුගතු 

ලිපිවොනු ංයහවන් 

ිනඹඹට 17 ක් ළනි තඩු 

ංයහකි. 1970 ර්ව  

ිනට 2015 ර්ඹ දක්හ 

හර ඳරිච්වේදඹ තුශ 

තත්ඳත් යවන තිබ ඉඩේ 

වහ න්දි වවීභ රභහද 

වීභ වවේතුවන් භහවරෝචිත 

ර්ව  න්දි වඳොීය වර 

රු.මිලිඹන 452.71 ක් වහ 

තිබුණි.  

 

යහජ්  ඉඩම්  
ගත්ොයතුරු වහ 
කශභනහකයණ 
ඳේධතිඹ. 
 
වතොයතුරු තහක්ණඹ 

බහවිතහ යමින් යජාව  

ඉඩේ වතොයතුරු වහ 

ශභනහයණ ඳශධතිඹක් 

නිර්භහණඹ ය 2013 

ර්ව  ිනට ඳත්හවන 

ඹන තතය ඒ වහ 2018 

ර්ඹ න විට රු.මිලිඹන 

115.71 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ඵදු දී තිබුණු ිනඹළු ඉඩේ 
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ේඵන්ධ වතොයතුරු 2019 

භළින 31 දින න විටත් වභභ 

ඳශධතිඹට ඇතුශත් ය 

වනොතිබුණි. වේ වවේතුවන් 

ඵදු තඹකිරීභ ේඵන්ධවඹන් 

තලය වතොයතුරු වභභ 

ඳශධතිවඹන් රඵහ ළනීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි.   
 

ඉඩම් ඵදු ආෙහඹම් 
කශභනහකයණඹ  
 
තන්තර් ඳශහත් වොවි ජානඳද 

රවශලඹන්හි ඉඩේ ඵදු 

ආදහඹේ ැකස කිරීභ ඉඩේ 

වොභහරිස ජානයහල් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ිනදුයන තතය එභ ආදහඹේ 

එතු කිරීභට තදහශ ඳසු 

විඳයේ ටුගතු දුර්ර 

තත්ත්ඹ ඳළළතුණි. වේ 

වවේතු නිහ භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහන න විට 

රු.මිලිඹන 35.65  

ආදහඹේ හිඟහිට ඳළළතුණි.  

 

තන්තර් ඳශහත් වොවි ජානඳද 

රවශලඹන් වළය වසු 

රවශලර ඵදු ආදහඹේ ැකස 

කිරීභ ඳශහත් ඉඩේ 

වොභහරිස 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ිනදු 

ය තිබුණි. එභ රවශලර 

යජාව  ඉඩේ ඳරිඳහරනඹ වහ  

ඳරිඳහරනඹ ේඵන්ධ 

නිරධහරීන් තධීෂණඹ 

කිරීවේ ේපර්ණ ඵරතර 

යජාව  ඉඩේ ආඥහ ඳනවත් 

91 න්තිඹ වහ 2010 

වඳඵයහරි 03 දිනළති තං 

එසපී ආර්ඩී 02 10 දයන 

ජානහධිඳති හර්ඹහරව  

නක්රවල්ඹ රහය ඉඩේ 

වොභහරිස ජානයහල්යඹහ 

වත ඳළරී තිබුණි. එවේ 

වුද, ඵදුදීවේ ක්රිඹහලිව  

වහ ඵදු මුදල් තඹ කිරීවේ 

තධීක්ණ ටුගතු දුර්ර 

තත්ඹ ඳළතීභ 

වවේතුවන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහනඹට 

රු.මිලිඹන 2,656.59  

ආදහඹභක් හිඟහිට 

ඳළතුණි. 
 

ළරළසුම් කශ 
ඉරක් ලක කයහ රඟහ 
ගනොවීභ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 බිේවිඹ ළඩටවන 

2002 ර්ව  ආයේබ 

ය 2021 ර්ඹ න 

විට තන් කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණත්,  

2018 ර්ඹ තන් 

නවිට ඒ වහ ර් 

16ක් තවී  තිබුණි. 

නමුත් එභ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භන 

රහවශීයඹ වල්ේ 

වොට්ධහල 57 ට 

තඹත් මුළු ග්රහභ නිරධහරී 

වොට්ධහල 3659 කින් 

ග්රහභ නිරධහරී 

වොට්ධහල ණන 

1695ක් වවත් ිනඹඹට 

46  රභහණඹ  මිනුේ 

ටුගතු තන් ය 

තිබුණි.  

 

 එවභන්භ හිමිේ 

නියවුල් කිරීවේ ක්රිඹහ 

තතයතුය 2018 ර්ව  

දී ලිපිවොනු 34,428 ක් 

ඳව තඵහ ඇති තතය 

2018 වදළේඵර් 31 

දිනට ඳව තඵන රද 

භසත ලිපිවොනු 

ංයහ 414,543 ක් වි 

තිබුණි. ඳව තළබ එභ 

ලිපිවොනුලින් 2018 

ර්ඹ තුශ ලිපිවොනු 

12,341  ඳභණක් 

ළටළු නියවුල් ය 

හිමිේ රහල නිකුත් 

ය තිබුණි. ඒ තනු 

ඳව තළබු වොනු 

ේඵන්ධවඹන් ටුගතු 

කිරීවේ රතිඹ ිනඹඹට 

36 ක් වී තිබුණි.  
 

ඉඩම් ඵදුදීභ විධිභත් 
ඳරිදි සිදු ගනොරීරිභ  
 
ඉඩවේ රභහණඹ තක්ය 05 

ට ළඩි න තසථහර 

යහඳෘති වහ ඉඩේ 

ඵදුදීවේදී තභහතය 

භණ්ඩරව  තනුභළතිඹ රඵහ 

ත ුගතු තිබුණි. නමුත් 

ළුතය දිස්රික්ව  

භළශවශ වදය ත්ත ඉඩවේ 

තක්ය 80 ක්, 04 වදවනකු 

වත ෘි හර්මි ටුගතු 

වහ තභහතය භණ්ඩරව  

තනුභළතිඹකින් වතොය 

ඉඩේ වොමින් බහ 

විිනන් ඵදු දි තිබුණි. ඒ වහ 

මුලි ඇසතවේන්තු මුදර 

ඳභණක් තඹයවන 

තිබුණු තතය යජාව  

තක්වේරු තනු ඵදු මුදල් 

තඹයවන වනොතිබුණි. 

  

ර්ඹට ළඩි හරඹක් 

වහ ළුල් ඉඩේ ඵදු 

දීවේදී, භධයභ ඳරිය 

තධිහරිඹ වහ භ විදයහ වහ 

ඳතල් හර්ඹයහංලඹ ළනි 

ආඹතනර නිර්වශල රඵහ 

වන විධිභත් ඵදු ගිවිසුභක් 
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භත ඉඩේ ඵදුදිභ ිනදු ශ 

ුගතු තිබුණි.  භහවරෝචිත 

ර්ව දී ඵදු ගිවිසුේ වහ 

තදහශ ආඹතනර නිර්වශල 

වනොභළති  ඉඩේ 

රතිංසයණ වොමින් 

බහට තඹත් ඔරවඵොඩු, 

ඹවර ළවල් වහ ඉංගිරිඹ 

තුරට තඹත් තක්ය 22 

 භමිඹ පිහිටි ලුල් 

ඉඩේ 2001, 2004 වහ 2005 

ඹන ර්රදී ඵදු දී තිබුණි. 

එවභන්භ මිල්රනිඹ 

වවොවර්න්ද තු ඹහඹට 

තඹත් තක්ය 10  ඉඩභ 

පිහිටි ළු රක් 2003 

ර්ව  ිනට භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහනඹ දක්හභ 

තනයවඹන් ළනීේ ය 

තිබුණත්, ඉඩේ 

රතිංසයණ වොමින් 

බහ විිනන් ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. ඵදුරුන් 

විිනන් ඵදු මුදල් වනොවවීභ 

වහ තදහර ආඹතනලින් 

රඵහ ත ුගතු තනුභළතිඹ 

රඵහ වනොළනීභ වවේතුවන් 

ඉඩේ රතිංසයණ 

වොමින් බහ භඟ 

එශම තිබුණු ගිවිසුේ තරංගු 

ය තිබුණද, තනය 

ළනීේ නතය කිරීභට 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. ඒ 

තනු 2018 වනොළේඵර් 30 

දින න විට රු.මිලිඹන 

47.43 ඵදු මුදරක් 

හිඟහිට ඳළළතුණි. 

එවභන්භ පුත්තරභ 

දිස්රික්ව  තක්ය 173 

ක් ඉසන් හ කිරීභට 

තනයවඹන් වහ ඵදු 

ඳදනභට රඵහ දී තිබුණත්, 

නිින ක්රභවේදඹක් 

තනුභනඹ වනොකිරීභ 

වවේතුවන් 2018 ර්ඹ 

තහන න විට රු. මිලිඹන 

16.42  ආදහඹභක් 

හිහිට ඳළතුණි.  
 

ඉඩම් ිතළිඵ 
ගම්නඹක් ල ඳත්හ 
ගළනීභ. 
 
1972 ර්ව  ඉඩේ 

රතිංසයණ වොමින් 

බහ පිහිටවු දින ිනට 

තත්ඳත් යත් ඉඩේරට 

තදහශ, එභ ඉඩේර 

තක්ය ණන එක් එක් 

ඉඩේ පිහිටි රවශල, තත්ඳත් 

යනු රළබුවේ 

වයකුවන්ද, දළනට 

බුක්තිඹ ඳයහදීේ පිළිඵ 

විසතය, ළට් ඳත්රව  ඳශ 

ශ තදහශ නිවේදන ව 

ඉඩේ ඵළවළය කිරීේරට 

තදහශ ිනඹලුභ විසතය 

ඇතුශත් වල්නඹක් ඉඩේ 

රතිංසයණ වොමින් 

බහ විිනන් ඹහත්හලින 

ය වනොතිබුණි. එවභන්භ ඒ 

පිළිඵ උඳවඹෝගී ලිඹවිලි 

භඟින් ඳළවළදිලි කිරිභටද 

බහ තවඳොවවොත් විඹ. ඒ 

තනු මුරය රහලනර 

දක්හ තිබුණු රු.මිලිඹන 

676.17 ක් ව ඳයහත් 

ඉඩේර ඳළළත්භ වහ තඹ 

කිරීවේ නිළයදිතහඹ 

තවවුරු ය ළනිභට 

වනොවළකි විඹ. 
 

ඉඩම් අන්තු රීරිම්  

2004 ර්ව දී තභහතය 

භණ්ඩරඹ විිනන් ඉඩේ තන් 

තු කිරිභ තවනේ ය 

තිබුණත්, 2002 ර්ව  ිනට 

2004 ර්ඹ දක්හ ඉඩේ 

රතිංසයණ බහ විිනන් 

යහඳෘති වහ ඉඩේ ඵදු 

දීවේ ක්රභවේදඹට 

ඳරිඵහහිය ඉඩේ තන්තු 

ය තිබුණි. එවේ තන්තු 

ශ ඉඩේ  භුක්තිඹට 

ඳයහදීභක් වහ භුක්තිඹට 

ඳයහදීභක් ිනදු වනොයන 

රද වර විධි 02 කින් 

රළිනසතු ත ය තිබුණි. 

භුක්තිඹට ඳයහ වදන ඉඩේ 

තතරින් තක්ය 760 ඳර්නස 

31 ක් ආඳසු ඵහයදී 

වනොතිබුණි. භුක්තිඹ බහය 

වනොදුන් තක්ය 1689 ක් 

වහ රඵහ වන තිබුණු 

තත්තිහයේ මුදල් එභ 

ඉල්ලුේරුන්ට ආඳසු 

රඵහ දීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණු තතය, එභ ඉඩේ 

පිළිඵ ඳසුවිඳයේ ටුගතු ද 

ිනදුය වනොතිබුණි. 

 

භළනුම් නිගඹ ග ඉටු 
රීමගම් වහ 
සිතිඹම්කයණගේ 
කහර්ඹහධනඹ 
  
ර් 36 ට වඳය ිනට 

මිනින්වදෝරු 

වදඳහර්තවේන්තුවේ 

මිනින්වදෝරුයඹකු 

භහඹට භළනිඹ ුගතු තභ 

බිේ ළඵලි ංයහ 

(Norms) 20  ේභතඹක් 

භත ටුගතු ය තිබුණි.  

ර් 36 ටත් වඳය 

පිහිටුහත් ේභතඹ භළනුේ 

ශිල්ඳ ක්රභ වහ උඳයණර 

තහක්ණි දිුගණුත් භඟ 
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ර්තභහනඹට ළරවඳන 

ආහයඹට භහවරෝනනඹ 

ය ේභතඹ ංවලෝධනඹ 

කිරිභට ටඹතු ය 

වනොතිබුණි. 2009 ර්ව  

ිනට 2018 ර්ඹ තහන 

නවිට රළබී තිබුණු මුළු 

භළනුේ නිවඹෝ 33,443 

කින් භළනුේ නිවඹෝ 

22,039 ක් නිභ කිරීභට 

වදඳහර්තවේන්තු 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. වේ 

නිහ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

භළනුේ නිවඹෝ ඉටු කිරීවේ 

භසත හර්ඹහධනඹ 

ිනඹඹට 34  භට්ටභ 

ඳළතුණි. 2017 ර්ඹ 

තන් නවිට 1:50,000 

ිනතිඹේ 92 ක් නිර්භහණඹ 

කිරීභට තීයණඹ ය 

තිබුණද, භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහනඹ න විට 

ිනතිඹේ 70 ක් ඳභණක් ය 

තිබුණි. මුළු දිිනනභ 

ආයණඹ න ඳරිදි 

1:10,000 ිනතිඹේ 1834 ක් 

නිර්භහණඹ ශ ුගතු 

තිබුණත්, භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහන න විටත් 

ිනතිඹේ 700 ක් ඳභණක් නිභ 

ය තිබුණි.      

 

ජ්හතික ඉඩම් 
ඳරිවයණ ළරළසභක් ල 
ිතළිගඹර රීමභ   
 
2010 භළින 20 දිනළති තං 

1654 21 දයන (තතිවිවලේ) 

ළට් ඳත්රව  ඳර ශ 

නිවේදනඹක් භඟින් ජාහති 

ඉඩේ ඳරිවයණ ළරළසභක් 

ළසීභ ව ඉඩේ ඳරිවයණ 

රතිඳත්ති ක්රිඹහට නළංවීවේ 

මලි තයමුණු ඇති ඉඩේ 

ඳරිවයණ රතිඳත්ති ළරළසුේ 

වදඳහර්තවේන්තු සථහපිත 

ය තිබුණි. 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ඉඩේ ඳරිවයණ ළරළසභ 

ළසීභට වහ ඉඩේ 

ඳරිවයණ රතිඳත්ති ක්රිඹහට 

නළංවීභ වහ තලය 

ෛනති ඳසුබිභ 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් ස ය 

වනොතිබුණි  . 
 

 
 
 
 
 

මිනින්ගෙ රුරුන්
ගේ විභහාහය 
ඳමක් ලහ රීමභ වහ 
නිඹහභනඹ 
 
2002 තං 17 දයන භළනුේ 

ඳනත රහය, භළනුේ 

ෘත්තීඹ වහ එහි 

යවහයඹන් ක්රභත් 

ඳත්හ න්නහ ඵටත්, 

ෘත්තිව  වඹවදන්නන් 

විිනන් ෘත්තිඹ ඳළළත්වේ 

ඉවශභ රමිතීන් ඳත්හ 

නු රඵන ඵටත් තවවුරු 

කිරීභ තයමුණු යවන 

ඉඩේ භළනුේ බහ සථහපිත 

ය තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව  

මිනින්වදෝරුරුන්වේ 

ෘත්තීඹ විභහනහය පිළිඵ 

භවජානතහ විිනන් ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණු මුළු ඳළමිණිලි 

ංඛ් ඹහ 78 කින් බහ 

විිනන්  ඳළමිණිලි 45 ක් 

වවත් ඳළමිණිලිලින් 

ිනඹඹට 58 ක් ඳභණක් 

විහ තිබුණි. බහවේ 

ලිඹහඳදිංචි වනොවී භළනුේ 

ටුගතු ිනදු යන 

පුශරිනන් ේඵන්ධ 

වොඹහ ඵළීයභට රභහණත් 

ක්රිඹහ භහර්ද තනුභනඹ 

ය වනොතිබුණි.    
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ත
ධ
ය
හඳ
න
ඹ
  
  

 
 
ජාහති ඳහල්ර සීභහ ඉක්භහ 
ිනසුන් ඇතුශත් ය ළනීභ   
 
තහක්ණ විඹ ධහයහ වහ ගුරු 
පුයප්ත ඳහඩු ඳළළතීභ  
 
විනඹ ඳරීක්ණ නිභ වනොකිරිභ   
  
ජාහති ඳහල් විලහර ංයහ 
තනුුගක්ත හර්ඹ භණ්ඩරව  
වොටට කිිනදු හර්ඹඹක් ඳයහ 
වනොතිබීභ 
 
ඳහල්ර ගුරු පුසතහරහධිඳති 
රුන් 1,906 වදවනකු තලය 
සුදුසුේ පුයහ වනොතිබීභ 
 
ජාහති ඳහල් 258  විදුවල්ඳති 
පුයප්ත ඳහඩු පියවීභට 
තවඳොවවොත්වීභ 
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අ
ධ

හඳ
න
ඹ
  

අධහඳනඹ 
 
ජාහති තධයහඳන රතිඳත්ති 

යහමු තුශ, ජාහති වඳොදු 

තයමුණු ඉටුයළනීභ 

උවදහ, වනසන 

වරෝඹට රිරන වේ 

තධයහඳනඹ රතිනිර්භහණඹ 

යමින්, පරදහී  වර 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

පුවයෝහමී කීභ දයන්නහ 

ලවඹන් තධයහඳන 

තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු 02 ක් වහ 

යසථහපිත ආඹතන 04 ක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටුශ 

ුගතු ඳළතුණි. 

 ශ්රී රහංකි ශභහ ව 

වඹෞන ඳයපුයට, 

ආත්භ විලසහඹකින් 

ව හර්ථත්ඹ 

පිළිඵ විලසහඹකින් 

ුගතු, වරෝ 

තයඟහරීත්ඹට 

රවේලවීභට වළකිඹහ 

ඇති යන තන්දවේ 

ජාහති තධයහඳන 

ක්රභඹක් නිර්භහණඹ 

කිරීභ.  

 ශ්රී රංහ තුශ 

ඳතින ිනඹළුභ 

ඳහල් ජාහති 

තධයහඳන 

රතිඳත්තිඹට 

තනුකර ක්රිඹහත්භ 

න ඵ හෂහත් 

යළනීභ වහ ඒහ 

තධීෂණඹ කිරීභ. 

 තධයහඳන විඹඹට 

තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ 

යහඳෘති ේඳහදනඹ, 

ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ 

ඇී භ. 

 ජාහති ඳහල් වහ 

තලය වබෞති වහ 

භහන ේඳත් 

ළඳී භ වහ තලය 

පිඹය ළනීභ. 

 වනොමිවල් 

වඳශවඳොත්, නිර 

ඇඳුේ, ඳහවන් වහ 

දිහ ආවහය රඵහදීභ 

ආදී ිනසු සුඵහධන 

ළරසීභ.  

 භසථ තධයහඳන 

ඳශධතිඹ තුශ වහ 

ිනසුන් තතය 

තධයහඳනවඹහි 

ගුණහත්භ ඵ ව 

විනඹ වති 

යීයභ.  

 ශ්රී රංහ තධයහඳන 

ඳරිඳහරන වේව , 

විදුවල්ඳති වේව , 

ශ්රී රංහ ගුරු 

තධයහඳනඥ වේව  

ව ශ්රී රංහ ගුරු 

වේව  ඳරිඳහරන 

වහ පිරිස 

ශභනහයණඹ 

ටුගතු කිරීභ. 

 වඵෞශධ වහ ඳහලි 

තධයඹන ටුගතු 

රර්ධනඹ කිරීභ ව 

පිරිවන් තධයහඳනඹ 

නහ ිනටුවීභ.   

  කිඹවීවභන් ිනසුන් 

ේපර්ණ යීයභ 

වහ ඳහල් 

පුසතහර රර්ධනඹ 

වහ ංර්ධනඹ. 

 යහජාය වල්න විධිභත් 

ශභනහයණඹ වහ 

ංයෂණඹ කිරීභ. 

 විවලේ තලයතහ 

හිත ිනසුන් වහ 

තධයහඳන තසථහ 

තවවුරු කිරීභ. 

තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු වහ 

යසථහපිත ආඹතන විිනන් 

ඉවත හර්ඹබහයඹන් 

හෂහත් යළනීභ වහ 

ටුගතු කිරීවේදී  

තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

ප්රතිඳහෙන ඌන 
උඳගඹ ජ්නඹ  

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ 

තධයහඳන තභහතයහංලව  

හර්ඹබහයඹන් ඉටුකිරීභ 

වනුවන් මරධන  ළඹ 

විඹඹන් 21 ක් වහ 

පුනයහර්තන ළඹ විඹඹන් 

04 ක් වහ පිළිවළින් 

රු.මිලිඹන 5.46 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 4.81 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

10.27  රතිඳහදන කිිනදු 

හර්ඹඹක් වහ 

උඳවඹෝජානඹ ය 

වනොතිබුණි.   
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ඳහමර අත්යභළදි 
ගරේණි වහ සිසුන් 
ඇතුශත් රීමභ 

2015 ඔක්වතෝඵර් 14 දිනළති 

තභහතය භණ්ඩර තීයණඹ  

වහ 2008 ළප්ත තළේඵර් 19 

දිනළති තං 37 දයන 

තධයහඳන තභහතයහංලව  

නක්රවල්ඹ රහය ජාහති 

ඳහර රහථමි වශ්රේණිර 

භහන්තය ඳන්තිඹ ිනටිඹ 

ුගතු උඳරිභ ශිය ංයහ 

40 ක්ද, ශවිතිී  වශ්රේණිර 

භහන්තය ඳන්තිඹ ිනටිඹ 

ුගතු උඳරිභ ශිය ංයහ 

45 ක්ද, 2018 ර්ව  ඳශමු 

වශ්රේණිඹට 38 ක්ද, ලවඹන් 

උඳරිභ ශිය ංයහ 

වන් ය තිබුණි. නමුත් 

2018 ර්ව දී ජාහති 

ඳහල් 73 ක් විිනන් එභ 

සීභහන් ඉක්භහ ිනසුන් 

3,339 ක් ඇතුශත් යවන 

තිබුණි. 

ළඩ ආයණඹ රීමභ 
වහ නිරධහමන් 
ඳත්රීමභ 

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  

ආඹතන ංග්රවඹ රහය 

නිතය ඳත්කිරීභක් ිනදුයන 

වතක් තහහලි ඳදනභක් 

භත ළඩඵළීයවේ 

නිරධහරිඹකු ඳත්ශ වළකි 

තිබුණි. එවේ වුද, ර් 

ණනහ ිනට 2018 

ර්ඹ තන් න විට 

ජාහති ඳහල් 353 කින් 

ඳහල් 258  විදුවල්ඳති 

තනතුරු පුයප්ත ඳහඩු වී තිබුණු 

තතය, එභ තනතුරුර ළඩ 

ආයණඹ කිරීභ වහ 

නිරධහරීන් ඳත් ය තිබුණි. 

එභ පුයප්ත ඳහඩු ව තනතුරු 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විටත් පියවීභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

ත්හක්ෂණ විඹ ධහයහ 
වහ ගුරු පුයේඳහඩු 
ඳළතීභ 

භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහනඹ න විට දිිනන 

පුයහ තහෂණි විඹ ධහයහ 

වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 166 ක් 

ඳළතුණි. එභ පුයප්ත ඳහඩු 

තතය ඉංජිවන්රු තහෂණ 

විඹ වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 

35 ක්ද, තහෂණඹ විදයහ 

විඹ වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 

117 ක් වහ ෛජා ඳශධති 

තහෂණවේදඹ වහ ගුරු 

පුයප්ත ඳහඩු 14 ක්ද ඳළළතුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් එභ පුයප්ත ඳහඩු 

පියවීභට තධයහඳන 

තභහතයහංලඹ තවඳොවවොත් 

වී තිබුණි. 

විනඹ ඳමක්ෂණ නිභ 
ගනොරීමභ 

තධයහඳන තභහතයහංලඹ, 

ජාහති ඳහල්, විදයහපීධ වහ 

තභහතයහංලව  තවනකුත් 

ආඹතනරට තදහශ විනඹ 

ළටළු 397 ක් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විටත් 

විහ තන් ය 

වනොතිබුණි. වභභ විනඹ 

ළටළු 128 ක් ර් 

වදට තඩු හරඹ ිනටද, 

ළටළු 30 ක් ර් 2  ිනට 

ර් 7 ක් දක්හ හරඹ 

ිනටද, විනඹ ළටළු 9 ක් 

ර් 7 ට තධි හරඹ 

ිනටද ඳළළත එමින් තිබුණි. 

වභභ විනඹ ළටළුලින් 

ළටළු 42 ක් මුරය 

තක්රමිතහ පිළිඵද, ළටළු 

62 ක් ඳහල්රට ශමුන් 

ඇතිකිරීභ පිළිඵද වහ ශභහ 

තඳනහය ේඵන්ධවඹන් 

විනඹ ළටළු 19 ක්ද වී 

තිබුණි.  

ඳහම ආදි ශි 
ංගම් 

1964 වනොළේඵර් 20 

දිනළති තං 1964 27 දයන 

තධයහඳන නක්රවල්ඹ වහ 

1996 ජනි 21 දිනළති ආදි 

ශිය ංේ ලිපිඹ තනු 

ඳහල්ර සුඵහධනඹ වහ 

හර්ඹහධනඹ ඉවශ 

නළංවීභ වනුවන් ආදි 

ශිය ංේ පිහිටුවිඹ ුගතු 

ඵ වන් ය ඇත. එවේ 

වවිනන්, ඳහවල් නභ 

බහවිතහ යමින් ආදි ශිය 

ංේ විිනන් ැකසයනු 

රඵන තයමුදල් එභ 

ඳහල්ර සුඵහධනඹ වහ 

හර්ඹහධනඹ වනුවන් 

මුළුභනින්භ වවෝ ළඩි 

රභහණඹක් ළඹ ශ ුගතු 

තිබුණත්, 2018 ර්ව දී 

ඳහල් 18  ආදි ශිය 

ංේ විිනන් රු.මිලිඹන 

129 ක් ැකසය තිබුණි.  ඉන් 

ඳහල් 08 ක් වනුවන් 

රු.මිලිඹන 24 ක් ඳභණක් 

ළඹ ය තිබුණි. ඳහල් 09 

 ආදි ශිය ංේ විිනන් 

ැකසය තිබුණු රු.මිලිඹන 

70 ක් එභ ඳහල්ර කිිනදු 

ටුගත්තක් වනුවන් 

ළඹය වනොතිබුණි.  
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ඳහම ආයම්බ රීමභ 
වහ හ ෙළමීභ 

2018 ර්ව  ංයහ 

වල්න තනු දිස්රික් 21  

ඳහල් 101 ක් හ දභහ 

තිබුණි. ඉන් ඳහල් 31  

රභහණත් ශිය ංයහක් 

වනොභළතිවීභ වහ ඳහල් 45 

 යවට් ඳතින තත්ත්ඹ 

ඹටවත් ඵ වන් ය 

හ දභහ තිබුණි. එභ හ 

දභහ තිබුණු ඳහල්ර 

ඳරිවයණඹ වහ තිබුණු 

වබෞති ේඳත් පිළිඵ 

ටුගතු යන ආහයඹ 

ේඵන්ධවඹන් ඳළවළදිලි 

රතිඳත්තිඹක් විණනඹට 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  

ිනසුන් දෂ 
ක්රීඩිනන් ඵට 
ඳත්කිරීවේ 
ළඩටවන 

හින වහ භහනින 

භඵයතහවඹන් ුගතු 

නිවයෝගී ඳයපුයක් දළඹට 

දහඹද කිරීභ වහ ක්රීඩහ දෂතහ 

හිත ිනසුන් දෂ ක්රීඩිනන් 

ඵට ඳත්කිරීභ වහ ව 

තධයහඳන තභහතයහංලව  

යහඳෘති වඹෝජානහට 

තභහතය භණ්ඩර තනුභළතිඹ 

රළබී තිබුණි. තයමුණු 07 ක් 

මුල් යවන 2016 

ර්ව  ිනට ඉදිරි ර් 5 ක් 

තුශ එභ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 18,394.5 ක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 

2016 ර්ව දී එභ 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණු තතය 2017 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 250 ක් 

වහ 2018 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 300  රතිඳහදන 

රළබී තිබුණි.  2018 ර්ඹ 

වහ ශහ තිබුණු රු. 

මිලිඹන 300  

රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 

99 ක්  ඳභණක් 

ළඩටවවන් හර්ඹඹන් 

වහ ළඹ ය තිබුණු 

නමුත්, තයමුණු ත ඳරිදි 

ළඩ ටවන ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. 

විගලේ අධහඳන 
 කක 

ජාහති ඳහල් 112  වහ 

ඳශහත් ඳහල් 704  විවලේ 

තධයහඳන ඒ ඳත්හ 

තිබුණි. එභ ඳහල්ර 

විවලේ  තලයතහ හිත 

ිනසුන් 10,284 ක් ඉවනුභ 

රඵමින් ිනටිින. ජාහති 

ඳහල්ර වහ ඳශහත් 

ඳහල්ර ඳතින විවලේ 

තධයහඳන ඒ වහ 

පිළිවලින් ගුරුබතුන් 

1,189 වදවනකුවේ වහ 

ගුරුබතුන් 597 

වදවනකුවේ පුයප්ත ඳහඩු 

ඳළතුණි. විවලේ තධයහඳන 

ඒව  උන්නු රඵන 

ගුරුබතුන්වන් 158 

වදවනක් වවත් උන්නු 

රඵන ගුරුබතුන්වන් 

ිනඹඹට 13 ක් වනත් 

විඹඹට ඳත්වීේ රද 

ගුරුබතුන් වී තිබුණි. 

විවලේ තධයහඳනඹ වහ 

පුහුණු ව ඳත්වීේ රද 

ගුරුබතුන් 189 වදවනක් 

එභ ඒ වනොභළති 

ඳහල්රත්,  එභ ඒ 

තිවඵන ඳහල්ර වනත් 

ඳන්ති හභයර 

ගුරුබතුන්  54 වදවනක්  

උන්නු රඵින.  ඒ තනු 

විවලේ තධයහඳන තලයතහ 

ඇති ිනසුන්ට තලය 

ඉළන්වීේ රඵහදීභට වළකි 

ගුරුරුන්වන් එභ 

තලයතහඹ ඉටු න ඳරිදි 

තනුුගක්ත ය වනොතිබුණි.   

ගඳ ේගලික ඳහම 
ඳළළත්වීභ  

1961 තං 8 දයන උඳෘත 

ඳහධලහරහ තබයහ විදයහර 

(තතිවර් විධිවිධහන) 

ඳනවත් 25 න න්තිඹ 

රහය තවුරුදු 05  ිනට 

තවුරුදු 14 ක් දක්හ ඹස 

හණ්ඩව  ඳසුන ශමුන්ට 

තධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහ 

කිිනදු පුශරවඹකුට 

වඳෞශලි ඳහල් ආයේබ 

ශ වනොවළකි ඵ වන් 

ය තිබුණි. එභ 

විධිවිධහනඹට තනුකර 

වනොන තුගරින් 

ජාහතයන්තය වහ වඳෞශලි 

ඳහල් විලහර ංයහක් 

ආයේබ ය තිබුණි. එභ 

ඳහල් 2007 තං 7 දයන 

භහේ ඳනත ඹටවත් වවෝ 

ආවඹෝජාන භණ්ඩරඹ 

ඹටවත් වවෝ වඳෞශලි 

ආඹතන වර ලිඹහඳදිංචි වී 

තිබුණි. ජාහති තධයහඳන 

රතිඳත්තිඹට තනුකර 

ජාහතයන්තය ඳහල් 

තධීෂණඹ කිරීභ තධයහඳන 

තභහතයහංලව  රධහන 

තයමුණක් වී තිබුණත්, එභ 

ඳහල් ශ්රී රංහ තුශ මලි 

තධයහඳනඹ රඵහ වදන 

ඳහල් වර තධයහඳන 

තභහතයහංලඹ තුශ ලිඹහඳදිංචි 
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වී වනොතිබුණි. එවභන්භ එභ 

ඳහල් ේඵන්ධ වතොයතුරු 

තභහතයහංලඹ විිනන් ැකසය 

ළනීභ වහ විධිභත් 

ක්රභවේදඹක් පිළිවඹර ය 

වනොතිබුණි.  

යජාව  ඳහර තිබිඹ ුගතු 

තභ ගුණහත්භ වහ 

රභහණහත්භ 

පිරිවිතයලින්ත් වභභ 

වඳෞශලි ඳහල් වඳෝි ත 

භට්ටභ ඳතින්වන්ද, එක් 

එක් භට්ටේ තනු ිනසුන් 

වත ගුණහත්භ 

තධයහඳනඹක් රඵහ දීභ 

වහ සුදුසුේ වහ 

තත්දළකීේ රත් ගුරු 

භණ්ඩරඹකින් භන්විත 

න්වන්ද ව තධයහඳන 

ක්රභඹ තුශ හීයන ිනදුන 

වනසේ පිළිඵ 

ඹහත්හීයන න්වන්ද ඹන 

රුණු තධීෂණඹ කිරීවේ 

ක්රිඹහලිඹක් තභහතයහංලඹ 

විිනන් ිනදුය වනොතිබුණි. 

ගුරු තුරනඹ, සථහන 
භහරු වහ 
කහර්ඹබහයඹන් 
ඳළමභ 

ගුරු තුරනඹ වනොකිරීභ 

වවේතුවන් ජාහති ඳහල් 

113  විඹඹන් 1,069 ක් 

වනුවන් ගුරු 

ඌනතහඹන් 1,359 ක් වහ 

විඹඹන් 584 ක් 

වනුවන් ගුරු තතිරික්තඹ 

898 ක් වී තිබුණි. එභ 

තතිරික්ත වහ ඌනතහ 

තුරනඹ ය ළනීභට 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් තභහතයහංලඹ 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

හර්ි  සථහන භහරු ක්රභඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ආයේබ 

ය තිබුණු නමුත්, 

තදුයටත් ජාහති ඳහල් 

115  ර් 8 ට ළඩි 

හරඹ ිනට ඉළන්වීේ 

ටුගතුර නිුගක්ත 

ගුරුබතුන් 2,276 වදවනක් 

ිනටින තතය, ජාහති ඳහල් 

107  ගුරුබතුන් 601 

වදවනකු වත ඳත්වීේ රද 

විඹඹට ඳරිඵහහිය විඹඹන් 

ඳයහ තිබුණි. ජාහති 

ඳහල්ර නිවඹෝජාය වහ 

වහය විදුවල්ඳතිරුන් 

වත වහ ගුරුබතුන් වත 

පිළිවළින් හර ඳරිච්වේද 

10 ක් 12 ක් වහ 35 ක් 

තිඹට වන් ශ ුගතු 

වුද, 2018 ර්ව දී 

ජාහති ඳහල් 164  කිිනදු 

හර්ඹඹක් ඳයහ වනොතිබුණු 

නිවඹෝජාය විදුවල්ඳතිරු, 

වහය විදුවල්ඳතිරු වහ 

ගුරුබතුන් ංයහ 

පිළිවළින් 139 වදවනක්, 

42 වදවනක් වහ 549 

වදවනක් වී තිබුණි. 

අ.ගඳො.. උස 
ගඳශ විඹඹන්ිට 
ප්රතිපර වහ ගුරු 
ලකත්හ 
 
2017 ර්ව දී වතොයතුරු 

වහ න්නිවේදන තහෂණඹ, 

වබෞති විදයහ, යහඹන 

විදයහ, ංුගක්ත ණිතඹ, 

තර් ලහසත්රඹ වහ 

විදයහත්භ ක්රභඹ ව 

තහෂණඹ වහ විදයහ 

ඹන විඹඹන් වළදෆර 

ිනසුන්වන් 1 3 ට 

ආන්න රභහණඹක් 

විබහඹ තභත් වී තිබුණි. 

ෘි  විදයහ, ෘි  

තහෂණඹ, ඉංජිවන්රු 

තහෂණඹ, ෛජා ඳශධති 

තහෂණඹ වහ තහෂණඹ 

වහ විදයහ ඹන 

විඹඹන්ර විශිසධ 

හභහර්ථ රඵහ ළනීභ 

ිනඹඹට එටත් ඩහ තඩු 

භට්ටභ ඳළළතුණි. එඹ 

පිළිවළින් ිනඹඹට 0.82 ක්, 

0.44 ක්, 1.11 ක්, 0.61 ක් 

වහ 0.37 ක් වී තිබුණි. ඉංරීින 

හහිතයඹ, රංල, රුිනඹහනු 

වහ ජාඳන් ඹන විවශල බහහ 

වහ ගුරු පුයප්ත ඳහඩු 52 ක් 

ඳළතුණු තතය, රුිනඹහනු වහ 

ජාඳන් බහහ වහ ඳසුගිඹ 

ර් ඳව හරඹ පුයහභ 

ගුරුබතුන් ඵහවන 

වනොතිබුණි. ඉංරීින 

හහිතයඹ විඹඹ වහ 

2014 ර්ව  ිනට 2018 

ර්ඹ දක්හ කිිනදු ගුරු 

පුහුණු ළඩටවනක් 

ඳත්හ වනොතිබුණි. 

 සිසු අරුණ 
අධහඳනික අයමුෙර 

2001 ර්ව දී ිනසු තරුණ 

තධයහඳනි තයමුදර ආයේබ 

ය තිබුණි. 2003 තවරේල් 

29 දින   ඳළති තධයෂ 

භණ්ඩරව  ැකසවීේ 

හර්තහට තනු තයමුදවල් 

ඇති සථහය තළන්ඳත්ර 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 2.5 ක් 

ේපර්ණ ව ඳසු ශියත් 

රඵහ දීභට තලය පිඹය 

ත ුගතු ඵට තීයණඹ ය 

තිබුණි. 2015 ර්ඹ 

තහන න විට තදහශ 

සථහය තළන්ඳතුර 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 2.6 ක් 
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ේපර්ණ ය තිබුණු තතය, 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට එඹ රු.මිලිඹන 4.4 

ක් වී තිබුණි. තධයක් 

භණ්ඩරඹ තීයණඹ ය 

තිබුණු සීභහ 2015 ර්ඹ 

තහන න විටද ඉක්භහ 

තිබුණ නමුත්, භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විටත් 

ශියහධහය පිරිනළමීභට 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

වභභ තයමුදර පිළිඵ 

රභහණත් තධීෂණඹක් ිනදු 

වනොකිරීභ වවේතුවන්, 

තයමුදවල් නහභඹ ඳහ වළය 

ඇති ඵළවින් එහි වශඳශ වහ 

තිනතිහිනේ භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ වත ඳළරී 

තිබුණි. 

ඳහම පුසත්කහර 
ංර්ධනඹ 

ර්තභහනඹ න විට 

දිිනවන් ඳතින මුළු ඳහල් 

ංයහ 10,162 ක් වි 

තිබුණත්, ඉන් ඳහල් 3,499 

ට ඳභණක් සථිය 

පුසතහර ඳවසුේ 

ඳළතුණු තතය කිඹවීවේ 

හභය 2,185 ක් වහ 

තහහලි පුසතහර 

3,314 ක් ඳළතුණි. 2018 

ර්ව දී තදිඹය 3 ක් 

ඹටවත් ඳශහත් 9 හි ශහඳ 

98  විඹ තධයෂරු 80 

වදවනකු රු.මිලිඹන 3.6 ක් 

ළඹය පුසතහර 

ංර්ධනඹ පිළිඵ 

පුහුණු රඵහ දි තිබුණි. 

නමුත්, එභ පුහුණුවේ 

රතිපර ඳශහත් නිරධහරීන් 

භගින් ඳහල් වත රඵහ දී 

වනොතිබුණි. ඳහල්ර ගුරු 

පුසතහරහධිඳතිරුන් 

ලවඹන් 2,607 වදවනක් 

වේව  නිුගක්ත ිනටි 

තතය, ඉන් 1,906 වදවනක් 

ඒ වහ න සුදුසුේ 

පුයහ වනොතිබුණි.  

තියය ංර්ධන 
අයමුණු ශඟහ 
කයගළනීභ 

තියය ංර්ධනඹ පිළිඵ 

එක්ත් ජාහතීන්වේ ය 

2030 නයහඹ ඳත්රඹ තනු එහි 

හර්ඹඹන්ට ේඵන්ධ 

ඉරක් ශඟහ ය ළනීවේ 

ළඩපිළිවශ ළරළසුේරට 

ඇතුශත් ය, එභ 

න්ධිසථහනඹන් වහ 

ඉරක්ඹන් වත ශඟහ වීභ 

පිළිඵ භළන ඵළීයභ වහ 

දර්ල වඳුනහ ළනීභට 

ටුගතු ය වනොතිබුණි.  

විබහගර ප්රතිපර 
වතික නිු ත් රීමභ 

තධයඹන වඳොදු වති ඳත්ර 

(හභහනය වඳශ) වහ (උස 

වඳශ) විබහර රතිපර 

වති රඵහ ළනීභ වහ 

දිනඳතහ විලහර පිරික් 

විබහ වදඳහර්තවේන්තු 

වත ඳළමිවණන ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

මුදල් තඹය නිකුත් යනු 

රඵන ඉවශ 

ගුණහත්භබහවඹන් ුගත් 

රතිපර වතිඹට භහන 

වතිඹක් ඳහල් භගින් 

නිකුත් කිරීභට ටුගතු 

වනොකිරීභ නිහ වභභ 

තත්ත්ඹ උශත වී තිබුණි.  

එවභන්භ එක්දින වේඹ 

භගින් වති ඳත්ර රඵහ 

ළනීභ වහ දිනට විලහර 

පිරික් ඳළමිවණන ඵළවින් 

වති ඳත්ර ලහහට 

තනුුගක්ත නිරධහරීන්වන් 

ළඩි පිරික් එක් දින 

වේව  වුළුර ටුගතු 

වහ තනුුගක්ත ය තිබුණි. 

එභ වවේතුවන් රතිපර 

නහථ කිරීවේ හර්ඹ වහ 

රභහණත් හර්ඹ 

භණ්ඩරඹක් වඹොදහ 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට රතිපර 10,660  

රභහණඹ නහථ කිරීේ ිනදු 

ය ළනීභට වනොවළකි 

ඳළළතුණි.  

වදඳහර්තවේන්තුවේ තනුභත 

හර්ඹ භණ්ඩරව  දත්ත 

වහය තනතුරු 49 කින් 

තනතුරු 40 ක් පුයප්ත ඳහඩු 

ඳළළතුණත්, එභ පුයප්ත ඳහඩු 

පුයහ ළනීභට  විබහ 

වදඳහර්තවේන්තු 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

ගඳශ ගඳොත් මුද්රණඹ 
රීමභ වහ ගඵෙහවළමභ   

2018 ර්ව  තධයහඳන 

රහලන වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් 2019 ර්ඹ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 

3, 499.25 ක් ටිනහ වඳොත් 

419   පිටඳත් 39,714, 000 

 ක් යහජාය ආඹතන 02 කින් 

වහ වඳෞශලි 

මුද්රණරුන් 27 

වදවනකුවන් මුද්රණඹ 

යහ වන තිබුණි. වභහිදී 

වොභහරිසයවඹකු වහ 

නිවඹෝජාය 
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වොභහරිසරුන් 

වදවදවනකුවන් භන්විත 

මිටුක් නේ ය එභ 

මිටු නිර්වශල භත තසථහ 

කිහිඳඹ දී  මුද්රණරුන්  

වට වඳශ වඳොත් මුද්රණඹ 

වහ කීේ ඳයහ දී 

තිබුණ ද, ඒ වහ තභහතය 

භණ්ඩර රේඳහදන 

මිටුවේ තයඹක්  රඵහ 

වන වනොතිබුණි. 

2017 භළින 31 දිනළති තං 

2017 09  දයන තධයහඳන 

ර හලන වොභහරිස 

ජානයහල්වේ   තබයන්තය 

නක්රවල්ව  9 වේදඹට 

තනු වඳශ වඳොත් 

වඵදහවළරිභ ේඵන්ධවඹන් 

ඵඩහර තතිරික්ත වඳොත් 

ඵඩහ ය තඵහ ළනීභක් 

ිනදු වනොන  වර  

තතයලය වඳශ වඳොත් 

තලයතහඹ නිළයදි 

ණනඹ  ය  ඉල්ලුේ  

කිරීභට ඳහල් වත 

උඳවදස දී තිබුණි .එවවත් 

වොශඔ රවශලව  ඳහල් 

11  ට තලයතහඹ 

ඉක්භහ වඳශ වඳොත් 

10,545 ක් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ළඩිපුය නිකුත් ය තිබුණි . 

යජාව  රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශල ංග්රවව   

5.6.3 භහර්වෝඳවශලඹ 

තනු ශ්රී රංහ රමිත 

ආඹතනඹ විිනන් ස 

යනු රඵන රමිතීන් වළකි 

උඳරීභ රභහණවඹන් බහවිතහ 

ශ  ුගතු තිබුණි. නමුත් 

තත්ත් ඳරීක්ණ 

පිරිවිතයඹන් 04  ට 

තදහශ තත්ත් ඳරීක්ණ 

වහ ඳරීක්ණ ක්රභඹන්  

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

2018 ර්ව දී වඵදහවළරීභ 

වහ න විඹ නිර්වශලඹ 

තනු ස ර 3 වශ්රේණිඹ 

ඉංරීින ළඩ වඳොත, ඉංරීින 

ලිවීේ  වඳොත ව ඉංරීින 

වඳශ වඳොත වදෝහිත වීභ 

නිහ 2019 ර්ව දී  

නළත   යක් ංවලෝධනඹ 

ය තිබුණි .ඒ වවේතුවන් 

2018  ර්ව  

තලයතහඹට ඩහ ළඩිපුය 

මුද්රණඹ ශ  රු.මිලිඹන 

5.72 ක්  ටිනහ වඳොත් 

27, 275 ක් ිනසුන්වේ 

බහවිතඹට ළනීවභන් 

වතොය ඉත් ය තිබුණි . 

2018 පිරිවිතය  මිටු 

හර්තහවේ 7 වේදඹ තනු 

6,7,8 වහ 9 වශ්රේණිර වඳශ 

වඳොත් නළත බහවිතඹ 

ිනඹඹට 50 ක්   දක්හ    ළඩි   

කිරීභ   වවේතුවන් 

ඩදහිනර 

ගුණහත්භබහඹ ඉවශ 

දළමීභට ව දීප්ත තිව  තඹ 

ිනඹඹට 85 දක්හ ඉවශ 

දළමීභට තීයණඹ ය තිබුණි.  

2017  ර්ව දී 2018 

ර්ඹ වනුවන් මුද්රණඹ 

ශ මුළු වඳොත් ර් 357 

කින් 106   දීප්ත තිඹ වනස 

වීභ වවේතුවන් රු.මිලිඹන 

6.13  දඩ මුදරක් තඹ ය 

තිබුණි. තද 2019 ර්ඹ 

වනුවන් 2018 

ර්ව දී මුද්රණඹ යන රද 

වඳොත්ර පිට ය වහ 

ඇතුශත ඩදහිනර 

වදඳහර්තවේන්තු නිඹභ 

ය තිබුණු පිරිවිතයරට 

තනු මුද්රණ වහ ඵඩහ 

තනුභළතීන් රඵහ දීවේ දී 

ඳරීක්හ ශ  ුගතු ඇවදන 

සුළු ඵ (Tensile index) 

ඳරීක්හ කිිනදු වඳොතක් 

ේඵන්ධවඹන් වවෝ ිනදු ය 

වනොතිබුණි. 

හර්ි  වඳොත් තලයතහඹ 

නිළයදි වදුනහ  වනොළනීභ 

නිහ තතිරික්ත වඳොත් වතො 

ඉවශ ඹහභ වභන්භ එභ 

වඳොත් ඵඩහ කිරීවේ 

දුර්රතහඹන් වවේතුවන් 

2016, 2017  වහ 2018 ඹන 

ර්ඹන්රදී වඳශ වඳොත්, 

ගුරු තත් වඳොත් ව 

තතිවර් වඳොත් 1,190, 691 

 රභහණඹක් තඳවයණඹ 

ය තිබුණි. 

ගත්භවම 
ගන්හසිකහගහයගේ 
ළසිරීලි ඳේධතිඹ 
ඉදිරීමභ 
 

2008 ර්ව දී 
ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ 
රු.මිලිඹන 27.85 ක්වු 
ජාහති තධයහඳන 
ආඹතනව  වතභවල් 
වන්හිනහහයව  ළිනකිලි 
ඳශධතිඹක් ඉදිකිරීභ 
වනුවන් ළරළසුේ වහ 
ඇසතවේන්තු ස කිරීභ 
වහ උඳවශල හසතු 
වර වොන්ත්රහත් 
ටිනහමින් ිනඹඹට 5 ක්වු  
රු.මිලිඹන 1.20 ක් වහ 
තිබුණි. එභ වවීවභන් ඳසු  
ර් 10 ක් තවී තිබුණත් 
ඉදිකිරීේ ටුගතු 2018 
වදළේඵර් 31 න විටත් 
ආයේබ ය  වනොතිබුණි. 
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ෘත්තීඹ සුයක්ි තහ තංලඹ තු 
යහඹහනහහය ඳරිශ්ර වද 
බහවිතඹට වනොළනීභ  
 
තධියණඹ විිනන් නඩු තීන්දු 
භගින් වේ තර්ථහධ තයමුදර 
වත වඹොමු යන රද මුදල් 
වේඹන්ට වනොවහ 
වදඳහර්තවේන්තුවේ යහ ළනීභ 
    
තක්රීඹ නඩු 4,921 ක් ඳළළතු තතය, 
එභ නඩුලින් රු.මිලිඹන 1,548 ක් 
තඹ ය ත ුගතු තිබීභ.  
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කම්කරු ිත්තීඹ මිති ඵත්හ  
 
පරදහින ව හර්මි ආයවුල්ලින් වතොය 

හර්මි ඵදතහක් ඇතිකිරීවේ 

තවප්ත ක්හවන් ේරු,  ෘත්තීඹ ඵතහ 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් වදඳහර්තවේන්තු 

වදක් වහ යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන 03 

ක් විිනන් ඳවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ 

ුගතු තිබුණි.  

 ේරු වහ ෘත්තිඹ මිති ඵදතහ 

විඹඹන්ට තදහශ රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරිභ 

 වේ තර්ථහධ තයමුදර, වඳෞශලි 

තර්ථහධ තයමුදර ව වඳෞශලි 

විශ්රහභ ළන්වීවේ ක්රභ ඳරිඳහරනඹ කිරිභ  

 ජාහතයන්තය ේරු රමිතීන්, වේ 

ඳරිඳහරනඹ ව සුඵහධනඹ 

ේඵන්ධවඹන් රතිඳත්ති ස කිරිභ ව 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ  

 ජාහතයන්තය ේරු ංවිධහනඹ ව 

ජාහතයන්තය භහජා ආයක්ණ ංවිධහනඹ 

භඟ තන්තර් වවඹෝගීතහ ඳත්හ 

ළනිභ  

 ෘත්තිඹ මිති ලිඹහඳදිංචි කිරිභ ව යහජාය 

ව වඳෞශලි තංලර ිනඹළුභ ෘත්තිඹ 

මිතිර ටුගතු යවට් ංර්ධනඹට 

වඹොදහ ළනිභ වහ තලය හධනිඹ 

පිඹයඹන් වඳුන්හදිභ ව ක්රිඹහත්භ 

කිරිභ 

 ජාහති මිනිසඵර වහ ැකකි යක්හ රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

 ෘත්තිඹ ව ැකකිඹහ  භහර්වෝඳවශල 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

  හර්මි ඵදතහ වහ හර්මි ආයවුල් 

නියහයණඹ කිරිභ 

 ේරු ඵදතහරට තදහශ නීති රීති 

ේඳහදනඹ ව නිඹහභනඹට තදහශ ටුගතු 

කිරිභ   

තභහතයහංලඹ, වදඳහර්තවේන්තු වහ යහසථහපිත 

ආඹතන විිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරිභ පිළිඵ ිනදු යන රද නිඹළදි විණන 

ඳරීක්හවේදී තනහයණඹ ව විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.   

 

ශ්රී රංකහගේ ිත්තීඹ සසථත්හ 
වහ ග ්ඹ 
 

තනතුරු වහ උඳද්රඹන්වන් වතොය 

වෞයහයක්ි ත වේහ ඳරියඹක් වොඩනළගිභ 

වේඹන්වේ හර්ඹක්භතහඹ වහ 

පරදහී තහඹ ඉවශ නළංවීභට ඉවල් වේ. එභ 

තයමුණු ඉටු ය ළනිභ වහ 1942 තං 45 

දයන ර්භහන්තලහරහ ආඥහ ඳනත භගින් 

ෛනති රතිඳහදන වේහවඹෝජාඹන් වත 

රඵහදී තිබුණි. ශ්රී රංහවේ ෘත්තීඹ සසථතහ 

වහ වෞය පිළිඵ ිනදු යන රද නිඹළදි 

විණනව දී ඳවත වන් තඩුඳහඩු 

තනහයණඹ විඹ.  

 

 ර්භහන්තලහරහ ආඥහ ඳනවත් 13(2) 

න්තිඹ රහය ර්භහන්තලහරහ වහ 

රභහණත් ආවරෝඹ රඵහදීවේ උඳභහන, 

තං 14577 දයන 1965 වදළේඵර් 04 

දිනළති තතිවිවලේ ළට් ඳත්රව  නිඹභ ය 

තිබුණි. එභ නිඹභඹ ර්තභහනඹට 

ළරවඳන ආහයඹට ඹහත්හීයන ය 

වනොතිබුණි. තද, ර්භහන්තලහරහ ආඥහ 

ඳනවත් 12 (2) න්තිඹ රහය 

ර්භහන්තලහරහ වහ රභහණත් 

හතහශ්රඹ රඵහදීවේ උඳභහන තභහතයයඹහ 

විිනන් නිඹභ ය ළට් ඳත්රව  ඳශ ශ 

ුගතු වුත් එවේ ය වනොතිබුණි.  

 

 ේරු වදඳහර්තවේන්තුවේ ෘත්තීඹ 

සුයක්ි තතහ තංලඹ තු යහඹනහහය 

ඳරිශ්ර 02 ක් ඳතින නමුත් ඒහ බහවිතඹට 

ළනීභට වළකින ඳරිදි නඩත්තු ය 

වනොතිබුණි. වභභ යහඹනහහයලින් 

වේහ නිුගක්තිිනන් වහ වනොමිවල් 

රුධිය ඳරීක්ණඹන් ිනදු ය තිබුණත්, 

2004 ර්වඹන් ඳසු වනොමිවල් රුධිය 
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ඳරීක්ණ ිනදුකිරීභ නතහ තිබුණි. ඒ 

වනුවන් බහවිතහ ශ යහඹනහහය 

උඳයණ තඵරන් යහඹනහහය ඳරිශ්රඹ 

තුශ ඳළතිණි. තද, තනුභත හර්ඹ 

භණ්ඩරව  ඳර්ව ණ වහය තනතුරු 

03  පුයප්ත ඳහඩු ඳළළතුණි.   

 

 ශ්රී රංහවේ ෘත්තීඹ ආයක්ණ ව 

වෞය පිළිඵ 2009 තං 38 දයන 

ජාහති ෘත්තීඹ ව වෞය පිළිඵ 

ආඹතන ඳනත භගින් ජාහති ෘත්තීඹ 

සුයක්ි තතහ වහ වෞය ආඹතනඹ පිහිටුහ 

තිබුණි. එහි රධහන ඳයභහර්ථඹක් න 

ෘත්තීඹ ආයක්ණ වහ වෞය ක්වේත්රඹ 

පිළිඵ රමිත 2018 ර්ඹ තහන 

නවිටත් සථහපිත ය වනොතිබුණි. 

 

ගේක ප්රතිරහබ නියවුම රීමභ  
 

2011 ර්ව  ිනට 2018 වනොළේඵර් භහඹ 

දක්හ තධියණඹ විිනන් නඩු තින්දු භගින් 

වේ තර්ථහධ තයමුදර වත වඹොමු 

යන රද මුදලින් වේිනන්ට වනොවව 

එතු රු.මිලිඹන 299.35  ව මුදල් 

වලේඹක් ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ වේ 

තර්ථහධ තයමුදල් ගිණුභට ඵළය වනොය, 

ේරු වදඳහර්තවේන්තු විිනන් යදහවන 

තිබණි. 2011 ර්ව දී එවේ යහ වන 

තිබුණු වලේඹ රු.මිලිඹන 1.11 ක් ව තතය 

2018 ර්ඹ න විට එභ වලේඹ රු.මිලිඹන 

219.34 ක් දක්හ  හර්ි  ළඩිවමින් 

ඳළළතුණි. විසතය රඳටවන 45 හි දළක්වේ.  

 

 
රඳටවන 45 - තධියණඹ විිනන් නඩු තින්දු භගින් 

රඵහ දී තිබුණු මුදර 

මරහශ්රඹ - වේහ තර්ථහධ තයමුදර විිනන් 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ශ වතොයතුරු 

 

 වේයඹන් විිනන් තධියණව  තළන්ඳත් 

යන රද මුදල්, වොටස ලවඹන් 

වනක්ඳත් භහර්වඹන් ේරු 

වොභහරිස වත එනු රඵන තතය එභ 

මුදල් වහ ස ශ “C” හර්තහ වහ 

රික්විි න් ඳත්රර ඳළති විවිධ දුර්රතහ 

නිහ වවීේ කිරීභට වනොවළකි, නඩු 181 

ට තදහශ රු.මිලිඹන 93.09  වලේඹක් 

ඳළළතුණි.  

 

 ේරු හර්ඹහර විිනන් නඩු භගින් 

තඹය  වන තිබණු, වේ තර්ථහධ 

තයමුදල් වනොන තවනකුත් තඹය 

ළනීේලින් රු.මිලිඹන 409.76 ක් 2019 

ජලි 01 දින න විටත් වේඹන්ට 

වනොවහ යහ වන තිබුණි. 

 

 තධියණඹ විිනන් ැකසයත් මුදල් 

වදඳහර්තවේන්තු වත එවීවේදී නඩු 

තංඹ ඳභණක් වන් යන තතය, තදහශ 

ේරු හර්ඹහරඹ වන් ය 

වනොතිබීභ වවේතුවන් එභ මුදර වවිඹ 

ුගතු වේිනන් නිලසචිත වඳුනහළනීභට 

තඳවසු වී තිබුණු තතය ඊට විලහර හරඹක් 

ළඹ කිරීභට ිනදු වි තිබුණි. නමුත් 

තධියණඹ විිනන් එවේ මුදල් එවීවේදී 

තදහශ ේරු හර්ඹහරඹ වඳුනහවන 

වන් ය තිබුණද, 2019 ජලි 01 දින 
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න විටත් වනොවන රද රු.මිලිඹන 

0.79  මුදරක් ඳළළතුණි.  

 

 ශ්රී රංහ භව ඵළංකුවේ දහඹ මුදල් 

ගිණුවභහි යදහ වන තිබුණු 

වේහඹතනර දහඹ මුදල් ගිණුේත 

කිරීභට ේරු හර්ඹහර වයවහ ඩිනේ 

පිඹය න්නහ ඵට භව ඵළංකු භඟ 

ඳළති හච්ඡහදී එඟවී තිබුණි. 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට රු.මිලිඹන 10 

ට ළඩි වලේඹඹන් හිත ආඹතන 

කිහිඳඹක් ඳළළති තතය නිළයදි සී හර්තහ 

වනොරළබීභ භත එභ මුදල් ගිණුේත 

වනොය ඳළළතුණි.  

 

 උහවි තීයණඹන් රද වහ රතිරහභීන්වේ 

ගිණුේරට ඵළය ශ ුගතු තිබුණත්, „C‟ 

හර්තහර තඩුඳහඩු නිහ භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විටත් එවේ ඵළය ය 

වනොතිබ රු.මිලිඹන 43.69 ක් ඳළතිණි. 

 

කම්කරු ඳමක් ලණර ප්රභහණත් 
බහඹ 
 

දිස්රික් ේරු හර්ඹහර 40 ට තදහශ 

ඳරීක්හ ශ ුගතු භසථ ආඹතන 146,468 

කින් භහවරෝචිත ර්ව දී ආඹතන 75,086 

ක් එනේ, ිනඹඹට 51 ක් ඳරීක්හ ය 

වනොතිබුණි. ඒ තතරින් භවයභ, ඵටහිය 

වොශම, තනුයහධපුයඹ, උතුරු වොශම, 

ජාහඇර, නුයඑළිඹ ඹන දිස්රික් ේරු 

හර්ඹහරර ඳරීත්හට රක්වනොව 

ආඹතනර රතිලතඹ පිළිවලින් ිනඹඹට 84, 

80, 64, 66, 65,ක් වහ 75 ක් වි තිබුණි.  

 

භවජ්න ඳළමිණිලි වහ ගඳත්ම් 
ම්ඵන්ධගඹන් ක්රිඹහරීමභ 
 

දිස්රික් ේරු හර්ඹහර 40 ට තදහශ 

භහවරෝචිත ර්ඹ ආයේබව  ඳළති වහ  

භහවරෝචිත ර්ව දී රළබ විවිධ භවජාන 

ඳළමිණිලිර එතු 24,972 ක් වී තිබුණි. 

2011 තවරේල් 29 දිනළති තං 06 2011 දයන 

ේරු වදඳහර්තවේන්තුවේ නක්රවල්ඹ 

රහය  දින 14 ක් තුශ ඳළමිණිළි විඳිඹ ුගතු 

තිබුණත්, භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විට 

ඉන් ඳළමිණිළි 10,064 ක් වවත් ිනඹඹට 40  

රභහණඹක් විහ වනොතිබුණි.  

 

අක්රීඹ නඩු 
 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට මුළු තක්රීඹ නඩු 

ංයහ 4,921 ක් ව තතය ඒ ඹටවත් 

රු.මිලිඹන 1,547.62 ක් තඹය ත ුගතු 

තිබුණි. එභ නඩුලින් ර් 05 ට ළඩි 

හරඹ ිනට වොනුශ නඩු 3,186 ක් වී 

තිබුණි. එඹ භසථ නඩු ංයහවන් ිනඹඹට 

65  රභහණඹක් විඹ. තද, විෘත වයන්තු 

වර නඩු වොනු 2,994 ක් ඳළළති තතය  ඒ 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 933 ක් තඹය තුගතු 

තිබුණි. ඉන් ර් 05 ට ළඩි හරඹ ිනට නඩු 

වොනු 2,047 ක් ඳළළත එමින් තිබුණු තතය එඹ 

භසථ ංයහවන් ිනඹඹට 68 ක් වී තිබුණි.  

 
ගේක න්දි නියවුම රීමභ 
 
2013 ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ දක්හ 

ආඳදහට වවෝ භයණඹට ඳත්න 

වේඹන් වනුවන් න්දි වොභහරිස 

හර්ඹහරඹ විිනන් වේහ වඹෝජාඹන්වන් 

තඹය වන තිබුණු රු.මිලිඹන 17.29 ක් 

2018 වදළේඵර් 31 න විටත් විවිධ වවේතු 

දක්හ හිමිරුන් වත වනොවහ යදහ 

වන තිබණි.  ඹස පර්ණත්ඹට ඳත් ව 

ඵහරඹසරුන් වත නිදවස ශ ුගතු 

තිබුණු  ර් 01  ිනට ර් 25 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹ ිනට ඳළළත එන රු.මිලිඹන 9.96 ක් 

ටිනහ ගිණුේ 384 ක් න්දි වොභහරිස 

හර්ඹහරව  විිනන් 2019 වඳඵයහරී 14 දින 

න විටත් නියවුල් ය වනොතිබුණි.  

 

හභහිටකඹන් නළත් ලිඹහඳදිංචි 
රීමගම් හඳිතිඹ 
 

 හභහජිිනන් නළත ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ 

යහඳෘතිව  ඳශමු තදිඹය 2007 2008 

ර්ව දීද, වදන තදිඹය 2010 2011 
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ර්ව දීද, වතන තදිඹය 2016 2017 

ර්ව දී ද ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. වේ 

වහ 2008 ර්ව  ිනට 2018 වදළේඵර් 

31 දින දක්හ ේරු 

වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්ි  ඇසතවේන්තු 

භගින් රහ තිබුණු රතිඳහදනලින් 

එතු රු.මිලිඹන 247.1ක් ළඹ ය 

තිබුණි. නමුත් ඇඟිලි රකුණු රඵහත් 

හභහජිඹන් ණන ඇසතවේන්තුත 

හභහජි ංයහවන් එක් එක් තදිඹය 

ඹටවත් පිළිවලින් ිනඹඹට 38 ක්, ිනඹඹට 

25 ක් වහ ිනඹඹට 14 ක් ළනි තභ 

භට්ටභ ඳළතුණි. 

 

 Kiosk ඹන්ත්ර වි කිරීවේ යහඳෘතිව  

ඳශමු තදිඹය ඹටවත් 2008 වදළේඵර් 

භහව දී රු.මිලිඹන 12.61 ක් ළඹය 

හඩ්ඳත් 15,000 ක් වහ රු.මිලිඹන 2.75 ක් 

ළඹය Kiosk ඹන්ත්ර 05 ක් මිරදී වන 

තිබුණි. හඩ්ඳත්ර හභහජි නභ, ජාහති 

වළඳුනුේඳත් තංඹ ආදී වතොයතුරු මුද්රණඹ 

කිරීවභන්ද තනතුරු හභහජිඹන්ට 

වඵදහවළරීවභන් වතොය 2018 වදළේඵර් 

31 දින න විට ර් 10 ක් මුළුල්වල් 

ඵඩහ ය තිබුණි. තද, එවර මිරදීත් 

Kiosk ඹන්ත්ර ද මිරදීත් දින ිනටභ 

ක්රිඹහත්භ ව ඵට වතොයතුරු තනහයණඹ 

වනොව ඵළවින් යහඳෘතිව  ඳශමු තදිඹය 

ඹටවත් ළඹ ශ මුදර නිසපර වී තිබුණි. 

තද, වදන තදිඹය ඹටවත් 2015 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 14.92 ක් ළඹය 

මිරදීවන තිබු ඹන්ත්ර 30 කින් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට ඹන්ත්ර 10 ක් 

තක්රීඹ ඳළතුණි. 

 

නඩු ඳළමගභන් අඹකයගත් මුෙම 
නියවුම ගනොරීමභ 

 
වේ තර්ථහධ තයමුදර වත දහඹ මුදල් 

එහ වනොතිබුණු වේහවඹෝජාඹන්ට එවයහි 

නඩු ඳළරීවභන් තඹය වන තිබණු  2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට රු.මිලිඹන 301.47 

ක්  හභහජි ගිණුේරට ඵළය වනොය 

ේරු වදඳහර්තවේන්තුවේ තළන්ඳත් 

ගිණුභ 2011 ර්ව  ිනට යහ වන 

තිබුණි. එභ මුදල් තළන්ඳත් ගිණුවේ යහ 

ළනිභ නිහ හභහජිඹන්ට හිමිවිඹ ුගතු වඳොීය 

ආදහඹභ තහිමි වි තිබුණි.  

 

නියවුම ගනොකයන රෙ ප්රතිරහබ 
 
රතිරහබ රඵහළනීභ වහ හභහජිඹන් විිනන් 

දිස්රික් ේරු හර්ඹහර 18 ට 2016 

ජානහරි 01 දින ිනට 2018 වදළේඵර් 31 දින 

දක්හ හරඳරිච්වේදඹ තුශ ඉදිරිඳත් ය 

තිබණු  තඹදුේඳත් තතරින් රු.මිලිඹන 17.92 ක් 

ව රතිරහබ තඹදුේඳත් 112  වවීේ කිරීභ 

වහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකු වත වඹොමු ය 

තිබුණු තතය ඉන් තනතුරු විවිධ වවේතු භත 

ඒහ රතික්වේඳ ය තිබුණි. එභ තඹදුේඳත් 

තතරින් තඹදුේඳත් 90 ක් වවත් මුළු 

තඹදුේඳත් ංයහවන් ිනඹඹට 80 ක් 2019 

භහර්තු 01 දින න විට භහ 06  ිනට ර් 03 

ක් දක්හ හර ඳයහඹ රභහදඹන් ිනදු වී 

තිබුණත්, ඒහ නියවුල් කිරිභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.  
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ඳ
රි

ය
ඹ
  
  

 
 
උභහඔඹ ඵහුහර්ඹ ංර්ධන 
යහඳෘතිඹ නිඹමිත හර යහමු තුශ 
ක්රිඹහත්භ කිරිභට වනොවළකිවිභ     
 
කන තඳද්රය ඵළවළය කිරීවේ 
ඳවසුේ ඉදිකිරීවේ යහඳෘතිඹ 
ඹටවත් ර යදන ඉදිකිරිභ 
ර්ඹ තන් න විටත් ආයේබ 
වනොකිරිභ. 
 
පිළිරු යහඳෘතිඹ ඹටවත් 
ඉදිකිරීභට තවප්ත ක්ි ත 
වොේවඳොසට් තංන 30 ක් 
ඉදිකිරීභට ටුගතු ය වනොතිබීභ. 
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ඳ
රි

ය
ඹ

  

ඳරියඹ 
 
තියහය ඳරියඹක් උවදහ 

ක්රිඹහත්භ වීභ වහ 

භවළලි ංර්ධන වහ 

ඳරිය තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තු වදක් වහ 

යසථහපිත ආඹතන 08 ක් 

සථහපිත ය තිබුණි. එභ 

ආඹතනලින් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටුශ 

ුගතු තිබුණි. 

 

 ඳරිය ක්වේත්ර වහ 

රතිඳත්ති වහ 

ළඩටවන් ේඳහදනඹ 

කිරිභ 

 ර්තභහන වහ තනහත 

ඳයපුය උවදහ ඳරියඹ 

සුැකකීභ 

 ඳරිය දණඹ භළඩීයභ 

පිණි ළඩටවන් 

ේඳහදනඹ කිරීභ වහ 

පරදහී  වර 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 මුද්ර දණ නියහයණ 

ටුගතු ව නහරි 

කන තඳද්රය 

ශභනහයණඹ 

 නහන්තය, න තුන් 

වහ තුරුරතහ ආයක්හ 

කිරීභ ව ංයක්ණඹ 

 යවට් දළ පුයහීයභ 

වහ හණිජා නහ 

රර්ධනඹ 

 භළණික් වහ 

සර්ණහබයණ 

ර්භහන්තඹ ව 

වශදහභ රර්ධනඹ වහ 

නිඹහභනඹ 

 වයශ ංයක්ණඹ වහ 

ආයක්ණඹ 

 

භවළලි ංර්ධන වහ 

ඳරිය තභහතයහංලඹ වහ ඒ 

ඹටවත් ඇති ආඹතන විිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරිභ පිළිඵ ිනදුශ 

නිඹළදි විණන 

ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ 

ව විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්වේ.  

 
උභහඔඹ ඵහුකහර්ඹ 
ංර්ධන හඳිතිඹ 
 

උභහඔඹ වද්රෝණිව  

ඳහරිරි වහ තවනකුත් ජාර 

තලයතහරට ඵරඳෆභක් 

ඇති වනොන තුගරින් එභ 

වද්රෝණිව  ිනට ජාර 

ඌණතහවඹන් වඳවශන 

දක්ි ණ ශහඳව  කිරිඳිඔඹ 

වද්රෝණිඹට ජාරඹ කන මීටර් 

මිලිඹන 145 ක් හර්ි  

වළයවීභ රධහන තයමුණ ය 

වන ශ්රී රංහ යජාඹ වහ 

ඉයහන යජාඹ තතය 

තවඵෝධතහ ගිවිසුභක් 2007 

වනොළේඵර් 27 දින තත්න් 

ය තිබුණි. වභභ යහඳෘතිඹ 

වහ තලය න මුදල් 

ඉයහන තඳනඹන ංර්ධන 

ඵළංකු (EDBI) භගින් 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 450.00 

ක්ද,  ශ්රී රංහ  යජාඹ 

රඵහවදන එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 

79.06 ක් වවත් රු.මිලිඹන 

15,474.25 කින් භන්විත 

වේ. යහඳෘතිව  ිනඹළුභ 

ක්රිඹහහයේ ේපර්ණ 

කිරීභ වවෝ නිභ කිරීභ 

නිඹමිත හර යහමු තුශ 

ිනදුකිරීභට වනොවළකි වීභ 

වවේතුවන් තවප්ත ක්ි ත 

රතිපර රඵහළනීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

ඝන අඳද්ර ඵළවළය 
රීමගම් ඳවසුකම් 
ඉදිරීමගම් හඳිතිඹ 
 

ආර්ථි ංර්ධන 

වවඹෝගිතහ තයමුදවල් 

වොරිඹහනු ණඹ ආධහය භත 

කන තඳද්රය ඵළවළය කිරීවේ 

ඳවසුේ ඉදිකිරීවේ 

යහඳෘතිව  

ඇසතවේන්තුත මුළු 

පිරිළඹ එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 

41.89 ක් වී තිබුණි. වේ 

වහ මුරයහධහය ර් 10  

වන හරඹකින් ඳසු 

ර් 40 කින් වවිඹ ුගතු 

න ඳරිදි ිනඹඹට 0.15 ක් වු 

හර්ි  වඳොලිඹක් භත 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 33.54  

ණඹ මුදරක් වොරිඹහනු 

ණඹ ආධහයඹ භත රඵහ 

වන තිබුණි. යහඳෘතිව  

වශීයඹ තයමුදල් රතිඳහදනඹ 

එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 8.35 ක් වී 

තිබුණි. 2013 ජුලි 23 දින 

තයමුදර වහ ශ්රි රංහ යජාඹ 

ණඹ ගිවිසුභට එශම තිබුණි. 

වභභ ළඩටවන භගින් 

ර් 04 ක් ඇතුශත 

වඳොකුරු ක්රභඹ ඹටවත් 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඵර 

රවශලර ජානනඹ න 

ශ තහන වර ඵළවළය 

කිරීභ වහ ඳවසුේ 

ළඳිනඹ ුගතු තිබුණි. එභ 

තයමුණ ඉටුය ළනීභ 
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ඳ
රි

ය
ඹ
  

වහ නීඳහයක් ශ 

යන 04 ක් තනුයහධපුයව  

කීරික්කුරභ, හික්ඩු 

වභොන්වයෝවිඹහත්ත, 

ඳහනදුය භහරමුල්ර වහ 

උඩුනුය වොනහධිහත්ත 

ඹන සථහනර ඉදිකිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණි. 

 

විධිභත් ලයතහ 

තධයඹනඹක් ිනදු ය 

නීඳහයක් ශ යන 

වහ සථහන වතෝයහ 

ළනීභට යහඳෘතිඹ 

ආයේබව දීභ ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. ඳහනදුය, 

භහරමුල්ර, උඩුනුය වහ  

වොනහධිහත්ත ඉදිකිරීේ 

වනුට ඹහඳනඹ, 

කීරීභවල්, භළදිරිගිරිඹ වහ 

ුගධනහ ඹන සථහනර 

වභභ ර යන සථහපිත 

කිරීභට ඳභණක් යහඳෘතිඹ 

ආයේබ ය ර් 2   

ඳභණ හරඹක් ත වී 

තිබුණි. ඒ තනු යහඳෘතිඹ 

භගින් තවප්ත ක්ි ත තයමුණු 

හරහණුරපී වහ පරදහී  

වර ශඟහ ය ළනීභට 

වනොවළකි වී තිබණු තතය 

ශ යන ඉදිකිරීේ 

ටුගතු භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විටත් ආයේබ 

ය වනොතිබුණි.  

 

ිතළිරු හඳිතිඹ 
 

පිළිරු යහඳෘතිඹ භගින්, 

නිින ේඳත් ංයක්ණඹ වහ 

කන තඳද්රය 

ශභනහයණඹ තවවුරු 

කිරිභ, කන තඳද්රය 

ශභනහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් තදහශ 

පුශරිනන්වේ දළනීභ වහ 

දක්තහ ර්ධනඹ කිරීභ, 

කන තඳද්රය ශභනහයණ 

යඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ, 

ළඩටවන් නිරීක්ණඹ 

කිරීභ, ඳවසුේ ළඳී භ, 

තලය මලි රතිඳහදන 

ළඳී භ, කන තඳද්රය 

රතිනක්රීඹයණ ඵළංකු 

ක්රභඹක් සථහපිත කිරීභ, නිින 

ඳරිදි කන තඳද්රය 

ශභනහයණඹ වනොයන 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ේඵන්ධවඹන් නීතිභඹ 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ රධහන 

තයමුණු  වේ. ර් 06 ක් 

වහ ව තයමුදල් ළරළසභ 

තනු යහඳෘතිව  මුළු 

පිරිළඹ රු.බිලිඹන 5.6 ක් වි 

තිබුණි. ඉන් රු. බිලිඹන 

2.675 ක් භවහ 

බහණ්ඩහහයවඹන්ද, 

රු.බිලිඹන 03 ක් 2008 

හර්ි  තඹළඹ වල්නඹ 

භගින් වඳුන්හදී තිබුණු  

“වරිත ඵශද‟‟ භගින්ද රඵහ 

ළනීභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණි.  
 

යහඳෘතිඹ ආයේබව  ිනට 

භහවරෝචිත ර්ඹ න 

විට, වොේවඳෝසට් තංන 

139 ක් තතරින් ක්රිඹහත්භ 

වොේවඳෝසට් තංන 108 

ක් ද ඉදියමින් ඳතින 

තංන 12 ක් ද,  තක්රිඹ 

තත්ත්ව  ඳතින තංන 

14 ක් ද, ඉදිකිරීේ වනොය 

නළත මුදල් රඵහදුන් තංන 

02 ක් වහ ඉදිකිරීේ තතයභ 

නතය ශ තංන 14 ක් ද 

ඳළතුණි. ක්රිඹහහරී 

වොේවඳෝසට් තංන විලහර 

රභහණඹක් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන භගින් නිින වර 

ක්රිඹහත්භ වනොකිරීභ වහ 

යහඳෘතිඹ විිනන් නිින වර 

ඳසු විඳයේ වනොකිරීභ 

වවේතුවන් රලසථ 

භට්ටමින් ක්රිඹහත්භ වී 

වනොතිබුණි.   
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කළන්ඵයහ ශ්රි රංකහ භව 
ගකොභහරිස කහර්ඹහරඹ තු 
ගගොඩනළිනමර  
   
දත් භණ්ඩර කහර්ඹහරඹ වහ ු ලී 
ගගවීභ  
 
ගකොන්සියුරර් ගජ්නයහම 
කහර්ඹහරඹ අළුත්ළඩිඹහ රීරිභ    
  
ත්හනහඳති කහර්ඹහර වහ අක් ලමුෙම 
ඹළවීභ  
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විගේල කටයුතු 
තවනයෝනය රතිරහබ තත්ඳත් 

ය න්නහ වරො මිත්රීයීය 

යටක් වීභ විවශල ටුගතු 

තභහතයහංලවඹන් තවප්ත ක්හ 

යන රතිපරඹ වී ඇත. එභ 

රතිපරඹ තත්ඳත් ය ළනීභ 

වහ තභහතයංලඹ වශීයඹ 

ලවඹන් තංල 18 ක් ව 

2018 ර්ඹ තහන 

නවිට විවශීයඹ ලවඹන් 

තහනහඳති ර්ඹහර 37 ක්, 

භව වොභහරිස හර්ඹහර 

13 ක්, නිවඹොජාය භව 

වොභහරිස හර්ඹහර 01 

ක්, වොන්ිනුගරර් ජානයහල් 

හර්ඹහර 13 ක් , එක්ත් 

ජාහතීන් වහ නිතය දත 

භණ්ඩර 02 ක් වහ 

නිවඹෝජිත හර්ඹහර 01 ක් 

ලවඹන් වෝීයඹ යහප්ත ත 

වී ඇති දත භණ්ඩර ජාහරඹක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි. 

 

 විවශල ටුගතු 

විඹඹන්ට තදහශ 

රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ 

වහ ඇී භ 

 ශ්රී රංහ පිළිඵ 

හිතය රතිරඳඹ 

නංහීයභ ව 

ජාහතයන්තය ලවඹන් 

එල්ර න එදිරිහදී 

රනහයඹන් 

ේඵන්ධවඹන් නිින 

රතිනහය දළක්වීභ. 

 විවශල යටල් භඟ 

යහජාය දත ඵතහ 

ඳත්හ වන ඹහභ 

රඥප්ත ති, ගිවිසුේ ව 

ේමුතින් පිළිඵ 

හච්ඡහ කිරීභ. 

 යහජායතහන්්රි විවලේ 

මුක්ති වහ යරහද 

රඵහදීභ. 

 විවශල වවශද වහ 

ංනහය ටුගතු 

රර්ධනඹ වහ වහඹ 

වීභ. 

 භ වශලඳහරන රණතහ 

තධයඹනඹ කිරීභ ව 

එභ රණතහ පිළිඵ 

යජාඹට උඳවදස දීභ. 

 විවශල යටර හඹ 

යන ශ්රී 

රහංකිිනන්වේ 

සුඵහධනඹ පිළිඵ 

තලය පිඹය ළනීභ. 

තභහතයහංලඹ විිනන් ඉවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරීවේදී තනහයණඹ ව 

විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

 

කළන්ඵයහ ශ්රි රංකහ 
භව ගකොභහරිස 
කහර්ඹහරඹ තු 
ගගොඩනළිනමර 

 
 ඕසවේලිඹහවේ ළන්ඵයහ ශ්රී 

රංහ භව වොභහරිස 

හර්ඹහරඹට තඹත් 

ඕසවේලිඹහනු වඩොරර් 

2,589,000 ක් ටිනහ 

වොඩනළගිලි 02 ක් 2012 

ර්ව  ිනට ව 2007 

ර්ව  ිනට බහවිතවඹන් 

ඉත් ය තිබුණි. ඉන් එ 

වොඩනළගිල්රක් භව 

වොභහරිසයඹහවේ නිර 

නි ඵට ඳත්කිරීභට 

2017 ළප්ත තළේඵර් 26 දින 

ඳළති තභහතය භණ්ඩර 

ැකසවීවේදී තනුභළතිඹ රඵහදී 

තිබුණි. ඒ වහ 2018 

ර්ව  තඹළඹ භඟින් 

රු.මිලිඹන 260  රතිඳහදන 

රඵහදි තිබුණ ද ඒ 

ේඵන්ධවඹන් කිිනදු 

උඳවඹෝජානඹක් ය 

වනොතිබුණි. 

 

දත් භණ්ඩර 
කහර්ඹහරඹ වහ 
ු ලි ගගවීභ 

 
භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 93 ක් 

ළනඩහවේ වටොවයන්වටෝ 

ව ඔටහහර පිහිටි දත 

භණ්ඩර හර්ඹහර වහ නිර 

නිහ වහ (ඔටහහ නිර 

නි වළය) කුලි ලවඹන් 

ළඹ ය තිබුණි. එභ විඹදේ 

තභ ය ළනීභට 

විල්ඳඹක් ලවඹන් 

වශඳර මිරදී ළනීවේ 

වළකිඹහ පිළිඵ තධහනඹ 

වඹොමු කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 
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වි
ග
ේ
ල
 ක
ට
යු
තු
  
 

භව ගකොභහරිස නිර 
නි අලුත්ළඩිඹහ 
රීමභ 

 
 ර් 100 ක් ඳභණ ඳළයණි 

ළනඩහවේ ඔටහහ භව 

වොභහරිස නිර නි 

තලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ 

විල්ඳ ක්රිඹහභහර්ඹන් 

පිළිඵ වොඹහ ඵළීයභකින් 

වතොය භහවරෝචිත 

ර්ව  දී රු.මිලිඹන 26.71 

ළඹ ය තිබුණි. 

 
ගකොන්සියරර් 
කහර්ඹඹන් 
ගනුගන් අඹ 
කයනු රඵන ගහසතු  
විවශලඹන්හි ශ්රී රංහ දත 

භණ්ඩර භඟින් ඉටුයනු 

රඵන වොන්ිනුගරර් 

හර්ඹඹන් වහ තඹ යනු 

රඵන හසතු 2018 භහර්තු 

01 දින ිනට ංවලෝධනඹ 

ය ළට් ඳත්රව  ඳර ශ 

දළන්වීේ භඟින් රහලඹට 

ඳත් ය තිබුණි. නමුත් එභ 

ළට් නිවේදනව  වන් 

මුදල් ඒ බහවිතහ 

වනොයනු රඵන යටල්ර 

තදහශ මුදල් ඒරට 

ඳරිර්තනඹ ශ ුගතු 

ආහයඹ පිළිඵ වඳොදු 

ක්රභවේදඹක් නිලසනඹ ය 

වනොතිබුණි. එභ වවේතුවන් 

විවිධ නිර්ණහඹ ඳදනේ 

ය වන ඳරිර්තිත 

තනුඳහත තීයණඹ ය 

තිබුණි. 

 
ගකොන්සියරර් 
ගජ්නයහම 
කහර්ඹහරඹ 
අලුත්ළඩිඹහ රීමභ 

   
 2016 ර්ව  දී රු.මිලිඹන 

28.16 ක් ළඹ ය මුේඵහින 

වොන්ල් වජානයහල් 

හර්ඹහරඹ තලුත්ළඩිඹහ ය 

තිබුණි. එවේ වුද, එභ 

තලුත්ළඩිඹහ ටුගතු 

නිිනඳරිදි ඉටු වනොකිරීභ 

වවේතුවන් 2018 ර්ව  දී 

නළත තලුත්ළඩිඹහ ටුගතු 

වනුවන් රු. 999,626 ක් 

ළඹ කිරීභට ිනදුවී තිබුණි. 

ත්හනහඳති කහර්ඹහරඹ 
වහ අක් ල මුෙම 
ඹළවීභ 
ඇභරිහ එක්ත් ජානඳදඹ 

භඟින් ඳනහ ඇති 

ේඵහධ වවේතුවන් 

වටවවයහන් තහනහඳති 

හර්ඹහර ඹ වහ තක් මුදල් 

ඹළවීභ ඩුඵහින න්ිනුගරර් 

වජානයහල් හර්ඹහරඹ භඟින් 

ිනදුය තිබුණි. ඒ වහ ෆභ 

භහඹදීභ වටවවයහන් 

තහනහඳතියඹහට ඩුඵහින 

යටට ඹහභට ිනදු වී තිබුණි. 

වභභ ක්රිඹහලිඹ තනහයක්ි ත 

වභන්භ තධි විඹදේහරි 

ක්රිඹහක් වී තිබුණු තතය, 

භන් ටිට්ඳත් වහ 

තවනකුත් දීභනහ ලවඹන් 

2017 වහ 2018 ර්ර දී 

පිළිවළින් රු.මිලිඹන 5.12 

ක් වහ රු.මිලිඹන 3.83 ක් 

ළඹ ය තිබුණි.  

විරහභ ලහරහ 
වෙනික ආෙහඹභ 
නදිල්ලිව  පිහිටි ශ්රී රංහ 

භව වොභහරිස හර්ඹහරඹ 

ඹටවත් ඳතින විශ්රහභ 

ලහරහට ඳළමිවණන 

න්දනහරුන් ේඵන්ධ 

නහභ වල්නඹ 

ඹහත්හීයන  ය 

වනොතිබුණි. එභ වවේතුවන් 

විශ්රහභ ලහරහවන් රළවඵන 

ෛදනි ආදහඹභට තදහශ 

නිකුත් ය තිබුණු 

කුවිතහන්ින රභහණඹන්වේ 

නියදයතහඹ වහ රළ බුණු 

ිනඹළු ආදහඹේ ඵළංකු ත 

ශ ඵ තවවුරු ය ළනීභ 

වහ රභහණත් 

ක්රභවේදඹක් වඳුන්හ දී 

වනොතිබුණි. එවේභ එහි 

යහජාහරි ටුගතු වහ 

වොන්ත්රහත් ඳදනභ භත 

තනුුගක්ත ය ඇති සහමින් 

වන්වේට ව 

නිරධහරිවඹකු 

ේඵන්ධවඹන් විධිභත් 

ඵහ ළනීවේ ඳටිඳහටිඹක් 

තනුභනඹ ය වනොතිබුණි. 
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ඹහත්හීයන ව වතොයතුරු 
ඳශධතිඹක් ඳත්හ වනොතිබීභ 
 
විවශල ැකකිඹහ ක්වේත්රඹ රර්ධනඹ 
වහ රභහණත් ළඩපිළිවරක් 
ක්රිඹහත්භ වනොකිරීභ  
 
තක්රමිතහ ේඵන්ධවඹන් ටුගතු 
වනොකිරිභ ත්තිහයේ වලේඹ 
ඉවශඹහභ. එඹ ිනඹඹට 2.9  ිනට 
කුවේට් න්දි නිින ඳරිදි නියවුල් 
වනොකිරීභ 
ඹඹට 3.6 දක්හ ළඩිවීභ   
විවශලත ශ්රමිඹන්වන් විවිධ 
හසතු තඹකිරීභ  
 
විධිභත් තනුභළතිඹකින් වතොය 
හර්ඹ භණ්ඩරඹට දීභනහ වවීභ    
  
විධිභත් තනුභළතිඹකින් වතොය 
වේ යක්ණ ක්රභඹක් 
ක්රිඹහත්භ කිරිභ  
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විගේල ගේහ නියුක් ලතිඹ 

විවශල ැකකිඹහ තසථහ ළඩිකිරිභ වහ තලය 

රතිඳත්ති ේඳහදනඹ කිරීභ වහ විවශල වරේණ 

වයවහ ජාහති ආර්ථිඹට ඇති දහඹත්ඹ 

ළඩිකිරීභ විවශල වේහ නිුගක්තිවඹන් 

තවප්ත ක්හ යන රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ 

රතිපරඹ තත්ඳත් ය ළනීභ වහ විවශල 

ැකකිඹහ තභහතයහංලඹ ඹටවත්  යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 02 ක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ ුගතු තිබුණි.   

 විවශල ැකකිඹහරට තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරිභ   

 ංක්රභනි වේහ නිුගක්තිඹන්වේ 

සුබහධනඹ ව තවන්හින ශ්රී 

රහංකිඹන්වේ සුබහධනඹ   

 ලිඹහඳදිංචි ැකකිඹහ නිවඹෝජිත ආඹතන 

නිඹහභනඹ වහ තධීක්ණඹ.  

 විවශල ැකකිඹහ වහ ෘත්තිඹ 

භහර්වෝඳවශලනඹ. 

 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් න යසථහපිත 

ආඹතන විිනන් ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීභ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ නිඹළදි 

විණනව දී තනහයණඹ වු විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත.  

විගේල රැරීඹහ ක් ලගේත්රඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් ඹහත්කහලීන ව 
ගත්ොයතුරු ඳේධතිඹක් ල ඳත්හ 
ගනොතිබීභ. 

1985 තං 21 දයන ශ්රී රංහ විවශල වේහ 

නිුගක්ති හර්ඹහංල ඳනවත් 53 (1) න්තිඹ 

රහය           ශ්රි රංහවන් පිටත ව තභ 

වේහ නිුගක්තිඹ නිභ කිරීවභන් ඳසු වඳයරහ 

ඳළමිවණන                ශ්රී රහංකිිනන් 

ේඵන්ධවඹන් වතොයතුරු දත්ත ඵළංකුක් 

ඳත්හ තුගතු තිබුණි. එවවත් ක්වේත්රඹට 

ේඵන්ධ ආඹතන ේඵන්ධීයණඹ ය 

ඹහත්හීයන ව දත්ත ඵළංකුක් ඳත්හ 

ළනීභට භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න 

විටත් විවශල ැකකිඹහ තභහතයහංලඹට වහ විවශල 

වේහ නිුගක්ති හර්ඹහංලඹට වනොවළකි වී 

තිබුණි. විවලේවඹන්භ ආභන වහ විභන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ දත්ත ඳශධතිඹ වහ 

ේඵන්ධ වී විවශල ැකකිඹහ වහ පිටත් ඹන 

ව නළත ඳළමිවණන ශ්රමිඹන්වේ 

වතොයතුරු රඵහ ළනීවේ ඳවසුභද 

හර්ඹහංලඹට රළබී වනොතිබුණි. ක්වේත්රඹ තුශ 

ඳතින විවිධ ළටලු වහ ඩිනේ විඳුේ 

රඵහ දීභට ව ජාහති විභනි ංක්රභණි 

රතිඳත්තිඹ ව විභනඹ ේඵන්ධ තවනකුත් 

ජාහති වහ ජාහතයන්තය රතිඳත්ති, නීති ඹනහදිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට වභභ තත්ත්ඹ ඵහධහක් වී 

තිබුණි. 

විගේල රැරීඹහ ක් ලගේත්රගේ 
ප්රර්ධනඹට කටයුතු රීමභ   

යටින් පිටන ශ්රී රහංකි ශ්රමිිනන් පිළිඵ 

ේඵන්ධීයණඹ ඳත්හ වන ඹහභ, 

විවශලත ශ්රමිඹහවේ සුයක්ි තතහඹ 

තවවුරු කිරීභ, විභණි ශ්රමිඹන් වහ 

උස වහ ගුණහත්භ විවශල ැකකිඹහ වශ 

වඳොශක් නිර්භහණඹ කිරීභ, යහජායඹන් තතය 

දළනුභ වහ තවනකුත් ේඳත් හුභහරු ය 

ළනීභ ළනි හර්ඹඹන් වහ යහජාය තහන්්රි 

භට්ටවේ වවඹෝඹ රඵහ ළනීභ වහ 

ලක්තිභත් තවඵෝධතහ ගිවිසුේ ඳත්හ ළනීභ 

ළදත් වේ. එවේ වුද දළනට ක්වේත්රඹ තුශ 

ඳතින ළටළු රහ ඵළීයවේදී ඉවත 

ේඵන්ධතහඹ ඳත්හ ළනීභ 

ේඵන්ධවඹන් රභහණත් ළඩපිළිවරක් 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි.   

අක්රමිකත්හ ම්ඵන්ධගඹන් කටයුතු 
රීමභ 

විවශල ැකකිඹහ ක්වේත්රඹ තුශ ිනදුවී ඇති විවිධ 

තක්රමිතහ ේඵන්ධවඹන් තලය ක්රිඹහභහර් 

ළනීභ වහ තභහතය භණ්ඩර තීයණඹක් භත 
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හර්ඹහංලව  විවලේ විභර්ලණ ඒඹ 

ආයේබ ය තිබුණි. 2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට එභ ඒඹ දවහ වඳොලිස නිරධහරීන් 

17 වදවනකු ඇතුශත් හර්ඹ භණ්ඩරඹ 36 

වදවනකු තනුුගක්ත ය තිබුණි. 2018 

ර්ව දී එභ ඒඹ වත ඳළමිණිලි 2452 ක් 

වඹොමු ය තිබණු තතය ඉන් ඳළමිණිලි 1,364 

 විභර්ලණ ටුගතු තන් ය තිබුණි. 

ඳළමිණිලි 322 ක් වඳොලිස සථහන වත වඹොමු 

කිරීභට පිඹය වන තිබුණු තතය ඳළමිණිලි 

1088 ක් 2018 වදළේඵර් 31 දින න විටත් 

විභර්ලණ භට්ටවේ ඳළතුණි.  

2017 වහ 2018 ර්ර භහ 13  

හරඳරිච්වේදඹ තුශ විවශල ැකකිඹහ රඵහ වදන 

ඵට වඳොවයොන්දු වී එතු රු.මිලිඹන 

108.46  මුදල් ංනහ කිරීේරට තදහශ 

ඳළමිණිලි 274 ක් එභ ඒඹ වත රළබී 

තිබුණි. විවශල ැකකිඹහ රඵහදීභට වඳොවයොන්දු ව 

ඵට ලිඛිත තවවුරු ශ වනොවළකි ව ඵළවින් 

එභ ඳළමිණිලි විවලේ විභර්ලණ ඒව  

ටවන් ය තදහශ වඳොලිස සථහන වත වඹොමු 

ය තිබුණි. එභ ඳළමිණිලි ේඵන්ධවඹන් ඳසු 

විඳයේ ටුගතු ිනදු ය වනොතිබුණු තතය 

ක්වේත්රඹ තුශ ිනදුන වභළනි තක්රමිතහ තභ 

ය ළනීභට එභ ඒඹ ආයේබ කිරීවභන් 

ඳභණක් වනොවළකි වී තිබුණි. 

ැකවුේ නිහරට ඳළමිවණන 
ංයහ තභ කිරිභ  
 
ඳසුගිඹ භහමී ර් 03 තුශ භළදවඳයදි 

යටරට ැකකිඹහ වහ විවශලත වී විවිධ 

වවේතන් භත විවශල දුත භණ්ඩරර 

ැකයණඹ වහ ඳළමිණි ශ්රී රහංකි 

හන්තහන්වන් 10,324 වදවනකු ැකවුේ 

නිහරට වඹොමුය තිබුණි. 2017 ර්ඹ 

තන් න විට එහි ිනටි ැකදවිඹන් 250 

වදවනකුවන් 20 වදවනකු භහ 06 ට ළඩි 

හරඹක් එභ නිහර ත ය තිබුණි. 

එවභන්භ එභ නිහර කුීය , ෆභ ව 

ෛදයහධහය වහ 2017 ර්ව දී එතු 

රු.මිලිඹන 43.30 ක්  යජාඹ විිනන් ළඹ ය 

තිබුණි.  2018 ර්ව දී ඒ වහ රු.මිලිඹන 

87.32 ක් ළඹය තිබුණු තතය 2,383 වදවනකු 

ඳළමිණ තිබුණි. වභවේ ැකවුේ නිහරට 

නියන්තයවඹන් ඳළමිණිභට වවේතු වොඹහ ඵරහ 

එභ තත්ත්ඹ තභ ය ත වළකි ක්රභවේදඹක් 

ස ය වනොතිබුණි.  

ු ගේට් න්දි නිසි ඳරිදි නියවුම 
ගනොරීමභ 

1990 1991 ල්ෂස ුගශධඹ වවේතුවන් එහි 

ැකකිඹහන්හි නිුගක්ත ශ්රී රහංකිඹන්ට න්දි 

වවීභ වහ එක්ත් ජාහතීන්වේ න්දි 

වොමිවභන් රළබී තිබු න්දිරට තදහශ 

තයමුදල් ගිණුවේ 2018 වදළේඵර් 31 දිනට 

වලේඹ රු.මිලිඹන 3,177.56 ක් වී තිබුණි. 

2018 වදළේඵර් 31 දින න විට න්දි 

හිමිඹන්ට තය ලවඹන්භ වවිඹ ුගතු තිබු 

මුදර රු.මිලිඹන 251.45 ක් වී තිබුණි.  එවවත් 

හර්ඹහංලඹ විිනන් එභ මුදල් නියවුල් කිරීවභන් 

වතොය ආවඹෝජානඹ ය එතු රු.මිලිඹන 

2,926.10  ආදහඹභක් එක්ැකස ය තිබුණි 

යටවිරු හඳිතිඹ 
 
ශ්රී රංහ භෘශධි තධිහරිව  ව හර්ඹහංලව  

වවඹෝගිතහවඹන් විභණි වේඹන් 

වහ ක්රිඹහත්භ වු නිහ ණඹ වඹෝජානහ 

ක්රභඹ ඹටවත්, 2018 ළප්ත තළේඵර් 20 දින න 

විට විභණිඹන් 12,078 වදවනකු වහ 

භෘශධි ඵළංකු භගින් රු.මිලිඹන 3,557  

ණඹ මුදරක් රඵහ දී තිබුණි. විභණිඹන් 

2157 වදවනකුට තඹත් රු.මිලිඹන 214.68  

ණඹ වවීේ ඳළවළය වළය තිබුණි. ඉන් 

විභණිඹන් 1,573 වදවනකු වත ණඹ 

රඵහදීවේ වොන්වශිනරට ඳටවළනි වහ කිිනදු 

ඇඳඹක් යහිත ණඹ රඵහ දි තිබුණි. වේ න 

විට ගිවිසුභට තනුකර ටුගතු වනොකිරීභ, 

ේ ඹහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීවේ වහ ඳසු විඳයේ 

කිරීවේ දුර්රතහ ළනි රුණු වවේතුවන් එභ 

වඹෝජානහ ක්රභඹ තර්භනය වී තිබණු තතය 

හර්ඹහංලඹ තු වේ ේඵන්ධවඹන් කිිනදු 

වතොයතුයක් වනොතිබුණි. උක්ත හර්ඹඹට 

තදහශ ගිවිසුභ රහය හර්ඹහංලඹ නමින් 

රු.මිලිඹන 100 ක් තළන්ඳත් කිරීභ වනුට 

හර්ඹහංලඹ විිනන් රංහ ඵළංකුවේ භෘශධි 

තධිහරිඹ නමින් ඳත්හවන ඹන  ගිණුවේ 
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රු.මිලිඹන 100 ක් තළන්ඳත් කිරීභ නිහ ඊට 

තදහශ වඳොලිඹද 2014 ර්ව  ිනට 

හර්ඹහංලඹට රළබී වනොතිබුණි. 

 

විගේලගත්න රමිකයින්ගගන් 
විවිධ ගහසතු අඹ රීමභ 
 
1985 තං 21 දයන ශ්රී රංහ විවශල වේහ 

නිුගක්ති හර්ඹහංල ඳනවතහි විධිවිධහනරට 

තනු ැකකිඹහ වහ විවශල තන 

පුශරිනන්වන් හර්ඹහංලව  මලි 

ලිඹහඳදිංචිඹ දී රු.15,200 ක් වහ නළත 

ලිඹහඳදිංචිඹ දී රු.3,200 ක් ඳභණක් හසතු 

ලවඹන් තඹශ වළකි තිබුණි. එවවත් 

විධිභත් තනුභළතිඹකින් වතොය ව හසතු 

තීයණඹ කිරීභට විධිභත් ක්රභවේදඹක් 

වනොභළති විවශලතන ශ්රමිඹන්වන් 

විවිධ ක්රභ භඟින් හසතු තඹ කිරීභට 

හර්ඹහංලඹ ටුගතු ය තිබුණි. වේ 

වවේතුවන් 2018 ර්ව දී ඳභණක් 

රු.මිලිඹන 391.67   ආදහඹේ හර්ඹහංලඹ 

විිනන් උඳඹහවන තිබුණි. 

විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය 
කහර්ඹ භණ්ඩරඹට දීභනහ ගගවීභ 
 
2003 ජුනි 02 දිනළති තං පිඊඩි/12 දයන යහජාය 

යහඳහය නක්රවල්වඹහි 9.7 න්තිඹට තනු, 

බහණ්ඩහහය වල්ේවේ තනුභළතිඹ රඵහ 

ළනීවභන් වතොය හර්ඹහංලඹ විිනන් ස 

යත් නිර්ණහඹ භත ක්රභ 09 ක් ඹටවත් 

හර්ඹ භණ්ඩර දීභනහ වවීභට ටුගතු ය 

තිබුණි.  2017 වහ 2018 ර්රදී පිළිවලින් 

ඒ වහ රු.මිලිඹන 83.17 ක් වහ රු.මිලිඹන 

86.40 ක් ළඹ ය තිබුණි. එවභන්භ 2018 

ර්ව දී වන රද රු.මිලිඹන 90.35  

දිරිදීභනහරට තභතය  2018 ජුනි 20 දින 

තභහතය භණ්ඩර තීයණඹට තනු, එක් 

නිරධහරිඹකුට රු.17,500 ක් ඵළගින් විවලේ දිරි 

දීභනහ වර එතු රු.මිලිඹන 28.63 ක් 

හර්ඹහංලඹ විිනන් වහ තිබුණි.  

විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය 
ගේක යක් ලණ ක්රභඹක් ල 
ක්රිඹහත්භක රීමභ 

යහජාය යහඳහය වදඳහවර්තවේන්තුවේ 

තනුභළතිඹකින් වතොය හර්ඹහංලව  හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වහ ෛදය බිල්ඳත් රතිපර්ණඹ 

කිරීවේ වහ වදිින තනතුරු න්දි රඵහදීවේ 

යක්ණ ක්රභඹක් 1995 ර්ව  ිනට 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. හර්ි  ඊට තදහශ 

ේපර්ණ න්දි මුදල් හර්ඹහංලව  ආදහඹේ 

උඳවඹෝගී යවන වහ තිබුණු තතය ඒ 

දවහ 2017 වහ 2018 ර්ර පිළිවලින් 

රු.මිලිඹන 45.09 ක් වහ රු.මිලිඹන 44.29 ක් 

ළඹය තිබුණි. 1985 තං 21 දයන ශ්රී රංහ 

විවශල වේහ නිුගක්ති හර්ඹහංල ඳනවත් II 

වොටවේ 17(3) උඳ න්තිඹට තනු 

හර්ඹහංලව  තයමුදල් භගින් එළනි විඹදේ 

කිරීවේ වළකිඹහක් වනොතිබුණි. 
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හර්ි  භත්ය නිසඳහදනඹ ක්රමි 
තඩුවීභ  
   

රතිඳහදන රහ තිබුණු රපුර 
වයොන්භඩ ඉත් වනොකිරිභ   
 
රපු සීභහ රකුණු කිරීභ වහ 
රමිතිඹට තනුකර වනොවී භහිනේ ල් 
මිරදී ළනීභ    
  
ගිරන් ඹහත්රහක් නිසඳහදනඹ කිරිභ 
 
ඵහුදින ඹහත්රහ නිඳදවීභ 
 
යජාව  මුදල් තබහවිතහ කිරිභට ඉඩ 
දීභ 
 
තලයතහඹ ඉක්භහ භත්ය දළල් 
මිරදී ළනීභ  
 
ඌන උඳවඹෝජිත ත්ේ 
 
මුදහවර නිරධහරීන්වේ ළටුප්ත  වහ 
වේතන වවීභ 
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ධීය වහ ජ්රජ් ම්ඳත් ංර්ධනඹ 
 
භත්ය  ඳරිවබෝජානඹ ළඩිකිරීභ භගින් ඉවශ 

වඳෝණ භට්ටභක් හිත ජානතහක්, ඉවශ 

විවශල විනිභඹ ඉඳී භක් වහ ධීය ක්වේත්රව  

ැකකිඹහ තසථහ ළඩි කිරීවභන් ධීය රජාහට 

උස ජීන භට්ටභක් රඵහදීභත් වභභ 

වක්සත්රවඹන් තවප්ත ක්ි ත රතිපර වී තිබ තතය 

එභ රතිපර තත්ඳත් යළනීභ වහ ධීය වහ 

ජාරජා ේඳත් ංර්ධන තභහතයහංලයඹ, ධීය 

වහ ජාරජා ේඳත් වදඳහර්තවේන්තු වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර  ආඹතන 5 ක් විිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහර්ඹන් ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.  

 

 ධීය වහ ජාරජා ේඳත් තභහතයහංලඹ ව 

තභහතයහංලඹ ඹටතට ළවනන 

වදඳහර්තවේන්තු, යසථහපිත 

ආඹතනඹන් වහ ංසථහන්හි විඹඹන්ට 

තදහශ රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ 

ඇී භ 

 මුද්ර කිවුල් දිඹ වහ මිරිදිඹ භත්ය 

ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ වහ 

ශභනහයණඹ 

 යජාඹට තඹත් ධීය ඹහත්රහ ශභනහයණඹ 

ව වභවවඹවීභ  

 තනනය ආර්ථි ශහඳඹ තුශ ධීය 

ටුගතු ංර්ධනඹ ව ශභනහයණඹ 

කිරීභ 

 ධීය ර්භහන්තඹ වනුවන් තලය න 

තිනස ඹන්ත්රහහය, ීයත හභය ව වනත් 

ඹටිතර ඳවසුේ පිහිටුහීයභ ව 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 ජී ව තජී ජාහති ජාරජා ේඳත් 

ංර්ධනඹ කිරීභ 

 ධීය ඹහත්රහ ව ධීය ආේඳන්න 

නිසඳහදනඹ, ආනඹනඹ වහ වඵදහවළරීභ 

 මුහුදු භත්ය හ ඇතුළු ජාරජීවි හ 

ංර්ධනඹ ව ශභනහයණඹ 

 භත්ය වහ භත්ය ආශ්රිත නිසඳහදන 

වශදහභ වහ වඵදහවළරීභ 

 ධීය තංලව  ඳර්ව ණ ටුගතු පුළුල් 

කිරීභ වහ එභ රතිපර ධීය ර්භහන්තව  

උන්නතිඹ වහ වඹොදහ ළනීභට තලය 

පිඹය ළනීභ 

 නවීන විදයහත්භ ක්රභවේද ඇසුරින් හය 

ේඳත් ඳර්ව ණ ටුගතු පුළුල් කිරීභට 

ඳවසුේ ළඳී භ 

තභහතයහංලඹ, වදඳහර්තවේන්තු වහ 

යසථහපිත ආඹතන විිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ ේඵන්ධවඹන් ිනදුශ 

නිඹළදි විණන ඳරීක්හවේදී තනහයණඹ ව 

විණන නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

හර්ෂික භත් නිසඳහෙනඹ 
ක්රමික අඩුවීභ 

භහවරෝචිත ර්ව  භත්ය නිසඳහදනව  

තවප්ත ක්ි ත ඉරක්ඹ වභට්රික් වටොන් 633,750 

ක් වුද, නිසඳහදනඹ ශ රභහණඹ වභට්රික් 

වටොන් 527,060 ක් විඹ. 2014 ර්ව දි 

භත්ය නිසඳහදනඹ වභට්රික් වටොන් 535,050 ක් 

වී තිබුණත්, එඹ 2018 ර්ඹ තහන න විට 

වභට්රික් වටොන් 7,990 කින් තඩු වි වභට්රික් 

වටොන් 527,060 ක් දක්හ තඩුවී තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 46 හි දළක්වේ.  
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රඳටවන 46 - හර්ි  භත්ය නිසඳහදනඹ  
මරහශ්රඹ: ධීය වහ ජාරජා ේඳත් තභහතයහංලව  ංයහ 
වල්න තංලඹ 

 

මුළු භත් වහ භත් නිසඳහෙන 

අඳනඹනගේ ර්ධනඹ  

2017 වහ 2018 ර්ර මුළු භත්ය වහ 

භත්ය නිසඳහදන තඳනඹනඹ පිළිවලින් 

වේට්රික් වටොන් 24,827 ද  වභට්රික් වටොන් 

27,998 ක් ද ව තතය 2017 ර්ඹ වහ ළඳීවේ 

දී එඹ වභට්රික් වටොන් 3,171 කින් ළඩි වී 

තිබුණි. එවවත් දශ වශීයඹ නිසඳහදිතඹට 

භත්ය වහ භත්ය නිසඳහදන දහඹත්ඹ 2017 

වහ 2018 ර්රදී  පිළිවලින් ිනඹඹට 1.3 ක් 

වහ ිනඹඹට 1.2 ක් වී තිබුණි.  

 

කරපුර ගයොන්භඩ ඉත් රීමභ  

2018 ර්ව  හර්ි  ඇසතවේන්තුවන් 

රපු 10  වයොන්භඩ ඉත්ය ළඹුරු ය 

පිරිිනදු කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 1,000  

රතිඳහදන රහවන තිබුණි. එභ 

රතිඳහදනලින් පුත්තරභ, නඹහරු, ආරුේවේ 

වහ ැක ඹන රපුර වයොන්භඩ ඉත් 

කිරීවේ ටුගතු රමු ිනදු යන ඵ වන් 

ය තිබුණත්, 2019 භළින 31 දින න විටත් 

කිිනදු රපුක් ංර්ධනඹ කිරීේ ටුගතු 

ආයේබ ය වනොතිබුණි.  

කරපු සීභහ රු ණු රීමභ වහ 

භහයිම් ගම මිරදී ගළනීභ 
 

ධිය වහ ජාරජා ේඳත් වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් විවලේි ත ංයක්ණ රවශලඹක් වර 

ඳත්හ ළනීභට රපු සීභහ රකුණු කිරීවේ 

තලයතහඹ වඳුනහවන තිබුණි. ඒ තනු 

රපු 10  සීභහ රකුණු කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 31.96  ටිනහ තඩි 5 x 6 

රභහණව  භහිනේ ල් 19888 ක්  ඳඹහ 

ළනීභට ළරසුේ ය තිබුණි.  2019 ජානහරි 

භහඹ න විට භහිනේ ල් 11264 ක් ඳඹහ 

තිබුණි. ඉන් 2018 වදළේඵර් 31 දිනට භහිනේ 

ල් 4831 ක් ළඳී භ වනුවන් රු.මිලිඹන 

7.70 ක් ළඹ ය තිබුණි. 2019 ජුනි භහඹ න 

විට භහ 6  හරඹක් ඉක්භහ තිබුණත් එභ 

භහිනේ ල් රපු භහිනේ රකුණු කිරීභ වහ 

වඹොදහවන වනොතිබුණි. එභ භහිනේල් රපු 

ආශ්රිත වොඩහ තිබුණු තතය භවය භහිනේ 

ල් තදහශ රමිතිඹට තනුකරවී වනොතිබුණු ඵ 

තනහයණඹ විඹ.   

 

ඹහත්රහ නිමක් ලණ භධසථහන 

ගගොඩනළිනමර ඉදිරීමභ  
 

ධීය වහ ජාරජා ේඳත් වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ඹහත්රහ නිරීක්ණ භධයසථහන වොඩනළගිල්ර 

දීර්ක කිරීවේ ඉදිකිරීේ වොන්ත්රහත්තු වහ 

මුළු පිරිළඹ ඇසතවේන්තු ඳදනේ ය වන 

යජාව  රේඳහදන භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  

4.3.1 වහ 4.3.2 භහර්වෝඳවශලඹන් රහය 

වවිඹ වළකි උඳරිභ තවිනිලසචිත   තේබහය 

රභහණඹ තනු විනරනඹ රු.8,974,795 ක් විඹ 

ුගතු තිබුණි. ඒ වහ වවීේ කිරීවේදී එභ 

ටිනහභ ඉක්භහ රු.මිලිඹන 15.93 ක් දක්හ 

වබෞති තවිනිලසචිතතහ වහ වවීේ ය 

තිබුණි. ඒ තනු තනුභළතිඹකින් වතොය, 

රේඳහදන භහර්වෝඳවශලඹට ඳටවළනි 

රු.මිලිඹන 6.96 ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි.   
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ිනරන් ඹහත්රහක් ල නිසඳහෙනඹ රීමභ  
 

උතුරු ඳශහත් වෞය වේහ තභහතයහංලඹ 

විිනන් 2015 ර්ව  දී ඉදිරිඳත් ශ 

ඇණවුභක් භත, ලිඛිත ගිවිසුභට එශමකභකින් 

වතොය සීභහහිත ිනවනෝර් ඳදනභ විිනන් 

රු.මිලිඹන 4.52 ක් ළඹ ය ගිරන් ඹහත්රහක් 

(AMBULANCE BOAT) නිසඳහදනඹ ය 

තිබුණි. නිඹමිත පිරිවිතයඹන්ට තනුකුර ඵට 

තහක්ණි ඇී ේ මිටුක් භඟින් ඳරීක්හ 

ය තවවුරුක් රඵහ වනොවන ඹහත්රහ වහ 

රු.මිලිඹන 1.13 ක් ටිනහ වඵෝට්ටු එන්ජිභක් 

මිරදී වන විය තිබුණි. එභ එන්ජිභ තධි 

වර යත්වීභ වවේතුවන් ළණුේරු විිනන් 

ඹහත්රහ මිරදී ළනීභ රතික්වේඳ ය තිබුණි. ඒ 

තනු ඹහත්රහ වහ එන්ජිභ වහ ළඹ ශ 

රු.මිලිඹන 4.52  පිරිළඹ තඹය ළනීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. ඒ ේඵන්ධවඹන් කි 

ුගතු නිරධහරීන් ේඵන්ධවඹන් විධිභත් 

ඳරීක්හක් 2018 ඔක්වතෝඵර් 29 දින න 

විටත් ිනදුය වනොතිබුණි. 

 

ඵහුදින ඹහත්රහ නිඳෙවීභ  
 

භත්ය ඳසු තසනු වහනිඹ තභ ය 

ගුණහත්භබහවඹන් ුගතු භත්ය නිසඳහදන, 

ඳහරිවබෝගිඹන්ට රඵහදීවේ තයමුණින් ඵහුදින 

ඹහත්රහ 10 ක් නිඳදහ ළඳී භට සී-වනෝර් 

ඳදනභට රඵහ දීභට 2016 ජලි 06 දින තභහතය 

භණ්ඩරඹ විිනන් තීයණඹ ය තිබුණි. ඵහුදින 

ඹහත්රහ නිසඳහදන මිර රු.මිලිඹන 26 ට 

තක්වේරු ය යජාවඹන් ිනඹඹට ඳනව 

වනහධහයඹක් ද, ිනඹඹට ඳනවක් ධීයඹහ 

විිනන් ද දළරිඹ ුගතු තිබුණි. වභභ හර්ඹඹ 

2016 වදළේඵර් 15 දිනට රථභ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණු ඵළවින් ඵහුදින 

ඹහත්රහලින් 5 ක් සී-වනෝර් ඳදනභ විිනන් ද, 

ඉතිරි ඹහත්රහ 5 ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ලිඹහඳදිංචි වඳෞශලි 

ඹහත්රහංන වදක් භඟින් සී-වනෝර් ඳදනවේ 

තධීක්ණඹ ඹටවත් නිසඳහදන ටුගතු 

ිනදුකිරීභ ආයේබ ය තිබුණි.  

 

සී-වනෝර් ඳදනභ විිනන් 2016 වදළේඵර් 15 

දිනට වඳය ඵහුදින ඹහත්රහ 5  නිසඳහදන 

ටුගතු තන් ශුගතු වුත්, සී-වනෝර් 

ඳදනභ ඵහුදින ඹහත්රහ නිසඳහදනඹ ද 

වඳෞශලි ආඹතනඹට රඵහදුන් ඵහුදින 

ඹහත්රහ 3  නිසඳහදනඹ ද 2018 වදළේඵර් 31 

දිනන විට තන් කිරීභට වනොවළකි  

තිබුණි. 

  

සී-වනෝර් ඳදනභ නිඳදහ ධීයවඹකුට 

බහයවදන රද ඹහත්රහක්, රථභ මුහුදු භවන්දීභ 

එනේ 2018 භහර්තු 22 දින ගිනිවන විනහල වී 

තිබුණි. 2018 වඳඵයහරි 20 දින ධීය වහ ජාරජා 

ේඳත් වදඳහර්තවේන්තුවේ නහවි ඉංජිවන්රු 

වහය විිනන් ඵහුදින ඹහත්රහ වවො 

තත්ත්වඹන් නිඳදහ ඇති ඵ නහථ ය 

තිබුණ ද,  වභභ වහනිඹ ේඵන්ධ මුදල් 

වයගුරහින 103 වහ 104 රහය විධිභත් 

ඳරීක්හක් ිනදු ය වනොතිබුණි. 

 

යජ්ගේ මුෙම අබහවිත්හ රීමභට 

ඉඩදීභ  

 
රපු ංර්ධන ළඩටවන ඹටවත් ජාහති 

ජාරජීවි හ ංර්ධන තධිහරිඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 161.40  ටිනහ ල්ඳළශෆටි ව 

සුන්බුන් ඉත් කිරීවේ ඹන්ත්ර 03 ක් මිරදී 

ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 42.57 ක් 

ළඳුගේරුට වහ තිබුණි. වභභ  

තත්තිහයේ වවීභ වහ ඉදිරිඳත් ය තිබුණු 

ඵළඳුේය ලිඹවිලි, තත්න් යහජා ඒහ වී 

තිබුණු තතය එභ කධ වල්න ඳදනේ යවන 

රු.මිලිඹන 42.57  තත්තිහයේ වහ 

තිබුණි. එභ තත්තිහයේ මුදල් භහ 06  

ඳභණ හරඹක් වඳෞශලි ඳරිවයණඹට ඉඩ 

දී ආඳසු තඹය වන තිබුණි.  

අලත්හඹ ඉක් ලභහ භත් ෙළම 
මිරදී ගළනීභ  
 
2017 වදළේඵර් 31 දිනට ජාහති ජාරජීවි හ 

ංර්ධන තධිහරිව  රධහන හර්ඹහරඹ 

ඇතුළු  භධයසථහන 15  එතු රු.මිලිඹන  

21.41ක් ටිනහ භත්ය දළල් වඵදහවළරීවභන් 
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වතොය ඉතිරි වී තිබුණි. 2018 ළප්ත තළේඵර් 30 

දින න විට භවු භසුන් ශභනහයණඹ 

වනුවන් ළඹ ය තිබුණු රු.මිලිඹන 8.93 

කින් ිනඹඹට 80 ක් වවත් රු.මිලිඹන 7.18 ක් 

භත්ය දළල් මිරදී ළනීභ වහ ළඹ ය 

තිබුණි. දඹුල්ර, රහළ, උඩර, ඉයණභඩු, 

මුරුතවර ඹන භධයසථහනර එතු 

රු.මිලිඹන 17.71 ක් ටිනහ දළල් වතොඹක් 

තිබිඹදී එභ භධයසථහන රටභ 2018 

ර්ව දීද එතු රු.මිලිඹන 4.90  දළල් 

වඵදහ වළය තිබුණි. 

 

ඌන උඳගඹ ිටත් ත්කම්  

රංහ ධිය ංසථහට තඹත්  තනුයහධපුය පිහිටි 

ඳළයණි තතුරු නිසඳහදන ේවරක්, 

වඳොවශොන්නරු, යත්නපුය, පුත්තරභ, 

වේරනි, ිනන්දභරුදු, වේරුර ව 

වේඵන්වතොට පිහිටි  තිනස ඹන්ත්රහහය 07ක් , 

නිර නිහඹක්, යර විඹීයවේ තංනඹක්, 

්රිකුණහභරඹ පිහිටි දළල් ළසුේ 

භධයසථහනඹක්, භන්නහයභ පිහිටි ඳළයණි 

යර විඹීයවේ තංනඹක් ව වප්ත හවරින 

ඉඩවේ පිහිටි තිනස ඹන්ත්රහහයඹ භඩරපු 

පිහිටි  ඵවහලුේ ීයතහහය වොටස 03 ක් 

ඹහඳනඹ වයිනපර් ඉඩභ ව ීයතහහය 

වොඩනළගිල්ර ,කුරුණෆර පිහිටි ඉඩභ  ව 

ඳළයණි ංනහය ඵංරහ  රවඹෝජානඹට 

ළනීභකින් වතොය ර් 02  ිනට ර් 29 ක් 

දක්හ හර ඳයහඹ ිනට නිසහර්ඹ 

ඳළතුණි. රංහ ධීය ංසථහට තඹත් හවන 

20  ක් ංසථහ ඳරිශ්රඹ තුශ වහ තදහශ විධහඹ 

තුශ නිසහර්ඹ ඳළළතුණි.  එවභන්භ වභෝදය 

ීයතහහයව  ේපිණ්ඩන ඹන්ත්ර 07 ක්ද, ීයත 

හභය 13 ක්ද, තධී ීයත හභය 04 ක්ද, 

න්වඩන්ර් 02 ක්ද, නිසහර්ඹ ඳළතුණි. 

මුෙහවර නිරධහමන්ගේ ළටුේ වහ 
ගේත්න ගගවීභ  

භහවරෝචිත ර්ව දී රංහ ධීය ංසථහවේ 

නිරධහරීන් ඳසවදවනකු වනත් යහජාය ආඹතන 

4 ක් වත මුදහවළය තිබණි. එභ නිරධහරීන් 

ඳසවදනහවන් තිවදවනකු වහ ළටුප්ත  වහ 

වේතන වර රු.මිලිඹන 1.66 ක්  ංසථහවේ 

තයමුදලින් වහ තිබුණි. 

අගේක් ලෂිත් මිර ගණන්ලින් 
ඵළවළය භත් අසනු මිරදී 
ගළනීභ  

ුගවයෝඳහ ංභඹ විිනන් ඳනහ තිබුණු තවනභ 

ඉත් යන තුරු ධීයඹන්වේ තතිරික්ත 

භත්ය තසනු මිරදීළනීභ වහ බහණ්ඩහහය 

රතිඳහදන භත ආයේබ ය තිබ ටනහ 

යහඳෘතිව  තවප්ත ක්ි ත මිර ණන්ලින් 

ඵළවළය  එට ිනටි රංහ ධිය ංසථහ වේ 

උඳ බහඳතියඹහවේ තනුභළතිඹ භත භසුන් 

වතො මිරදී ළනීභ වහ විකිණීභ ිනදු ය 

තිබුණි. වේ නිහ ති 02  හරඹ තුශ 

රු.මිලිඹන 47.36   තරහබඹක් ිනදුවී තිබුණි.  

විනඹ ඳමක් ලණඹක් ල සිදු ගනොකය 
නළත් ගේගේ ිතිටටුවීභ  
 

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ විිනන් 

2007 ර්ව දී රු.මිලිඹන 5.06 ට ඉන්ධන 

ටළංකි 06 ක් රඵහ ළනීභ වහ වු 

වොන්ත්රහත්තු වනුවන් තත්තිහයේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 2.79 ක් වොන්ත්රහත්රු 

වත වහ තිබුණි. එභ ඉන්ධන ටළංකි 

ංසථහට වනොරළබීභ පිළිඵ ඊට කි 

ුගතු ළඳුගේ ශභනහරුට එවයහි විනඹ 

ඳරීෂණඹක් කිරීභට උඳවදස දී තිබිඹදී, එභ 

විනඹ ඳරීක්ණඹ ිනදු වනොය තදහශ ළඳුගේ 

ශභනහරු නළත වේව  පිහිටුහ තිබුණි. 

 

ඳහරම් ත්යහදි බහවිත්ඹට ගත් වළරී 
ඳරිදි සථහිතත් ගනොරීමභ 

 

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ විිනන් 

ජාහති තයඟහරී රංසු ළවීවේ ක්රභඹ 

ඹටවත් හල්ර, මිරිස, කුඩහළල්ර ව 

වේරුර ධීය යහඹන් වහ වටොන් 40  

ධහරිතහඹ හිත ඳහරේ තයහදි 04 ක් මිරදී 

ළනීභ වහ වු වොන්ත්රහත්තු 2016 

වදළේඵර් 23 දින රු.මිලිඹන 4.48  

වොන්ත්රහත් ටිනහභක් භත වඳෞශලි 

භහභක් වත රදහනඹ ය තිබණි. 
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වොන්ත්රහත්රු  විිනන් වොන්ත්රහත්තු 

බහයත් 2016 වදළේඵර් 28 දින ිනට දින 120 

ක් ඇතුශත එනේ 2017 තවරේල් 26 දින න 

විට ධීය යහඹන් 04 හි ඳහරේ තයහදි බහවිතඹට 

ත වළකි තත්ත්ඹට ඳත් ශ ුගතු තිබුණත්, 

2019 වඳඵයහරි 12 දින න විට දින 777 ක් 

තවී තිබිඹදී කිිනදු යහඹ ඳහරේ තයහදි 

බහවිතඹට ත වළකි තත්ත්ඹට සථහපිත ය 

වනොතිබුණි. 
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ව
ඳ
ෝ
ණ
ඹ
  
  

ැකසය ඇති ආදහඹභ ඒහඵශධ තයමුදරට ඵළය 
වනොකිරීභ  
   
ඇඟිලි රණු ඹන්ත්ර බහවිතහ වනොකිරීභ   
 
තවිධිභත් වර තතිහර වවීභ    
  
ලහයතහ තධයඹනඹකින් වතොය ඵස යථ 
භහරදී ළනීභ  
 
විධිභත් හර ටවනක් තනු ඖධ ඇණවුේ 
කිරීභ 
 
තත්ත්වඹන් තභත් ෛදය ළඳිනේ   
 
ල් ඉකුත් ව ෛදය ළඳිනේ  
 
වේඹ වළයගිඹ ෛදයරුන්ට ළටුප්ත  වවීභ 
 
ෛදය වනවිල් රනහන්දු වයෝවවල් වශඳර 
වබෞති භුක්තිඹට ඳයහ වනොළනිභ 
 
විනවඩ්රොක්වල්වි ඹන්ත්ර වදක් නිසහර්ඹ 
ඳළළතීභ  
 
වයෝවල් ංර්ධන ංභඹ නමින් ඉඩභක් 
මිරදී ළනීභ 
 
තවිධිභත් වර නිදර්ල දීභන වවිභ 
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 ්

 ව
හ 
ග
ඳ
 
ණ
ඹ
 වෞය වහ  වඳෝණඹ   

යවටහි සීඝ්ර ආර්ථි 

ංර්ධනඹක් වනුවන් 

දහඹන නිවයෝගීභත් 

ජානතහක්  බිහිකිරීභ  

උවදහ රතිඳත්ති, 

උඳහඹභහර් වහ ංර්ධන 

ක්රිඹහහයේ ේඳහදනඹ 

තුළින් ගුණහභ වෞය 

වේහක් තවවුරු කිරීභ 

වෞය වහ වඳෝණ 

තංලවඹන් තවප්ත ක්හ  යන 

රතිපරඹ වී ඇත. එභ  

රතිපරඹ  තත් ය ළනීභ 

වහ තභහතයහංලඹ, ඒ 

ඹටවත් වදඳහර්තවේන්තුක් 

වහ යහසථහපිත  

භණ්ඩර ආඹතන 12 කින් 

භන්විත වේ. එභ ආඹතන 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹඹන් ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි. 

  වෞය තංලඹ වහ 

රතිඳත්ති 

ේඳහදනඹ,ළඩටවන් 

වහ යහඳෘතීන් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 වෞය වේහ රඵහ දීභ 

වහ රමිතීන් වහ 

භහර්වෝඳවශල 

ේඳහදනඹ කිරිභ 

 භහන ේඳත් 

ංර්ධනඹ 

 ශභනහයණඹ, 

ළරළසුේයණඹ ව 

ඳශධති ංර්ධනඹ 

 ේඳත් වඵදහ වළරීභ, 

ළඩටවන් වහ 

යහඳෘතීන් තධීක්ණඹ 

වහ ඇී භ 

 රධහන වයෝවල් 

ඳරිඳහරනඹ 

 වඳෞශලි වෞය 

ආඹතන නිඹහභනඹ වහ 

තධීක්ණඹ  

 ජාහති වෞය යක්ණ 

ළඩටවනට තදහශ 

ටුගතු 

 භවජාන වෞය වහ 

වඳෝණඹ ළඩිදිුගණු 

කිරීභ වහ ළඩටවන් 

ේඳහදනඹ වහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 වෞය තංලව  

ඳර්ව ණ තසථහ 

පුළුල් කිරීභ  

වභහි රධහන හර්ඹඹඹන් 

වේ. ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටුකිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

නිඹළදි ඳරීක්ණරදී 

තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපින්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

ප්රතිඳහෙන 
උඳගඹ ජ්නඹ 
ගනොරීරිභ  
 
වෞය, වඳෝණ වහ වශීයඹ 

ෛදය  තභහතයහංලඹ විිනන් 

මරධන ළඹ විඹඹන් 15 

ක් වහ රහ වන 

තිබුණු රු.මිලිඹන 1,198  

රතිඳහදන වහ ඳරිපුය 

ඇසතවේන්තු වන්කිරීේ 

වහ මුදල් වයගුරහින  66 භහරු 

කිරීේ භගින් ළඹ විඹඹන් 

12 ක් වහ රහ වන 

තිබුණු රු.මිලිඹන 1,466  

රතිඳහදන ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 2,664  

රතිඳහදන කිිනදු 

උඳවඹෝජානඹක් වනොය 

මුළු රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය 

තිබුණි.       

 

යහජ් ආෙහඹභට ඵළය 
ගනොරීමභ 

 
ජාහති රුධිය ඳහයවිරඹන 

වේඹ විිනන් තතිරික්ත 

රුධිය ප්ත රසභහ ීයටර් 31,572 

ක්  විකිණීවභන් රද 

රු.මිලිඹන 120 ක් ශ්රී රංහ 

රජාහතහන්්රි භහජාහදී 

ජානයජාව  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහවේ 149 

යසථහ රහය යහජාය 

ආදහඹභට ඵළය වනොය 

ජාහති වෞය ංර්ධන 

තයමුදර ඹටවත් ඳතින 

ජාහති වල් ඵළංකු ංර්ධන 

තයමුදරට  ඵළය ය තිබුණි.  

තද, කුරුණෆර භව 

වයෝවවරහි ආඳනලහරහ 

ඵදුදීවේ රේඳහදන ටුගතු 

වයෝවර විිනන් ිනදු වනොය 

වයෝවල් වේ සුබහධ 

ංභඹ විිනන් ිනදුය කුීය 

ආදහඹභ  රු.මිලිඹන 7 ක් 

යජාව  ආදහඹභට ඵළය 

වනොය වේ සුබහධ 

ංභව  ගිණුභට ඵළය 

ය තිබුණි.  

 

ඹහඳනඹ ශික්ණ වයෝවවල් 

වොඩනළගිලි සථහන 08 ක් 

සුබහධ ංභඹ වත 

රඵහදී තිබුණු තතය ඉන් 

සථහන 05 ක් සුබහධ 

ංභඹ විිනන් වඳෞශලි 

තංලඹ වත ඵදු දී ආදහඹේ 

උඳඹහවන තිබුණි.  
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ඹ
 වයෝවර වත තඹවිඹ ුගතු 

ඵදු ආදහඹේ සුබහධ 

ංභඹට  තඹය ළනීභට 

ඉඩවළරීභ නිහ යජාඹට තහිමි 

වී තිබුණු මුළු ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 4.21 ක් වී 

තිබුණි. ඉතිරි වොඩනළගිලි 

සථහන 03  හි සුඵහධ 

ංභඹ විිනන් ඳත්හ 

වන ඹන යහඳහරි 

ටුගතුලින් භහින 

රු.30,000   ිනට 

රු.300,000 ක් දක්හ 

ඳයහඹ ආදහඹේ උඳඹහ 

තිබුණි. ඉන් ඒහඵශධ 

තයමුදරට කිිනදු ආදහඹභක් 

ඵළය ය වනොතිබුණි.  

 

ඇඟිලි රු ණු 
ඹන්ත්ර බහවිත්හ 
ගනොරීමභ 
 
තභහතයහංලඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 32 ක් ළඹය 

2017 ර්ව දී වහ ඊට 

වඳය මිරට වන තිබුණු 

ඇඟිලි රකුණු ඹන්ත්ර 224 

ක් 2019 භළින 31 දින න 

විටත් බහවිතඹට වන 

වනොතිබුණි. 2017 තවරේල් 

19 දිනළති තං 03 2017 

දයන යහජාය ඳරිඳහරන 

නක්රවල්ඹ වහ 2017 භළින 

12 දිනළති තං 

DMS/0016 දයන 

බහණ්ඩහහය නිවඹෝජාය 

වල්ේවේ ලිපිඹ රහය, 

ඇඟිලි රකුණු ඹන්ත්ර 

බහවිතහ වනොයන්වන් නේ 

න ළටුඳට තතිහර 

දීභනහ වවීේ වනොකිරීභට 

ඵරහ ත ුගතු වුද, 

ර්තභහන ළටුඳ ඳදනේ 

යවන තතිහර දීභනහ 

තභහතයහංලඹ විිනන් වහ 

තිබුණි. හර්ඹහරඹ තුශ 

වේඹ යන ඉවශ 

ශභනහයණව   

ෛදයරුන් විිනන් ඇඟිලි 

රකුණු ඹන්ත්ර බහවිතහ 

වනොකිරීභ වවේතුවන් 

වසු වේිනන්ද ඇඟිලි 

රකුණු ඹන්ත්ර බහවිතහ 

කිරීභ රතික්වේඳ ය 

තිබුණි. 

 

අවිධිභත් ගර 
අතිකහර ගගවීභ 
 

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  

ආඹතන ංග්රවව   XXVIII 

ඳරිච්වේදව  1.1 වේදව  

දක්හ ඇති විධිවිධහන වහ 

2006 භළින 30 දිනළති තං 

09 2006 දයන  යහජාය 

ඳරිඳහරන නක්රවල් 

විධිවිධහනරට ඳටවළනි,  

ෛදය නිරධහරීන්වේ 

හර්ඹහර වේරහන්  නිඹභ 

යමින් තභහතයහංලව  

වල්ේයඹහ විිනන් 2014 

වඳඵයහරි  05 දින තං 02-

20 2014 දයන වඳොදු 

නක්රවල්ඹ  නිකුත්ය 

තිබුණි.   

එභ නක්රවල්ඹ ඳදනේ 

යවන තභහතයහංල රධහන 

හර්ඹහරව  විවිධ තංලර 

වේඹ යන වෞය 

වේහන්ට තදහශ වඳොදු 

ඳරිඳහරන ටුගතුර 

නිඹළවරන නමුත් ෘජුභ 

හඹනි වේහන් ඉටු 

වනොයන ෛදයරුන්ට, 

හඹනි වේහන් ඉටු 

යන ෛදයරුන්ට 

ඳභණක් වවිඹ වළකි 

දිනට  ඳළඹ වවෝ ඳළඹ 

වද   හරඹක්  වහ 

තතිහර දීභනහ වහ 

තිබුණි. 2018 ර්ව  මුල් 

භහ 06 දී ඳභණක් 

රු.මිලිඹන 6  තතිහ ර 

එවේ වහ තිබුණි.   

එභ තතිහර දීභනහ රඵහ 

ත් ෛදය නිරධහරීන්, 

ආඹතන ංග්රවව  XXVIII 

ඳරිච්වේදව  1.3 න්තිඹ 

භඟ කිඹවිඹ ුගතු  2017 

තවරේල් 19 දිනළති තං 

03 2017 දයන යහජාය 

ඳරිඳහරන නක්රවල්ව  

දළක්වන යජාව  

නිරධහරීන්වේ ඳළමිණීභ වහ 

පිටවීභ ේඵන්ධවඹන් ව 

ඇඟිලි රකුණු ටවන් 

ඹන්ත්ර බහවිත ය 

වනොතිබුණි. ඒ වනුට 

භහඹට යක් ඳභණක් 

තධීක්ණ නිරධහරිඹකු 

විිනන් තත්න් යනු රඵන 

දින වඳොත ටවන් ශ 

ඳළමිණීේ හර්තහ ඳදනේ 

යවන තතිහර දීභනහ 

වහ තිබුණි 

 

 
අවිධිභත් ගර මුෙම 
රැසරීමභ වහ විඹෙම් 
රීමභ  
 
කිිනදු තධිහරී ඵරඹකින් 

වතොය, වෞය, වඳෝණ 

වහ වශීයඹ ෛදය 

තභහතයයඹහට උඳවහය 

පිරිනළමීවේ උත්ඹක් 
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 ඳළළත්වීභ වහ යහජාය 

ආඹතන 04 කින් රු.මිලිඹන 

3 ක් ඇතුළු මුළු මුදර  

රු.මිලිඹන 5 ක් වෞය 

වේහ තධයක් ජානයහල් 

නමින් ව ඵළංකු ගිණුභට 

ැකසය එභ උත්ව  

විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 7 

ක් ළඹ ය තිබුණි. වභභ 

උඳවහය උවශවල් ඉේ 

ශභනහයණ ටුගතු 

(Event Management) 

ඉටුය ළනීභට රු.මිලිඹන 

6  තභ රංසුක් ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණි. යහජා ලිපි 

වල්න භත ඳදනේ 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණු එභ 

රංසු පිළිඵ තධහනඹ 

වඹොමු  වනොය වහ යජාව   

රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශලඹන්වන් 

ඵළවළය පර් නිලසචිත 

ආඹතනඹක් ඉරක් ය 

නිමින් ටුගතු ය 

වොන්ත්රහත්තු එභ 

ආඹතනඹ වත පිරිනභහ 

තිබුණි.  තභහතයහංලඹ 

ඹටවත් ඇති  වඵොවවොභඹක් 

වයෝවල්රට ෛදය හුග 

ළඳී වේ වොන්ත්රහත්රුද  

වභභ උත්ඹ වහ මුදල් 

රඵහදුන් ඳහර්ලඹන් තතය 

විඹ. 

යජාව  නිරධහරිවඹකු 
වනොන තවඹකු 
විවශල භන් වහ 
වබහගී යහ 
ළනීභ වහ විඹදේ 
දළරීභ  

තභහතය හර්ඹ භණ්ඩරව  

නිරධහරිවඹකු වර ඳත්ය 

වනොතිබුණු නමුත් තභහතය 

හර්ඹ භණ්ඩරව  භහධය 

වල්ේ, ඉේ ංවිධහඹ  

වහ උත් ේඵන්ධිහය 

වර යහජා  වර වඳනී 

ිනටි යජාව  නිරධහරිවඹකු 

වනොව පුශරවඹකු 2018 

ළප්ත තළේඵර් 26 වහ 27 

දිනරදී  ඇභරිහ එක්ත් 

ජානඳදව  නිේවඹෝර්ක් 

නුය ඳත්හ තිබුණු  

මුළුට  වහ 2018 

ඔක්වතෝඵර් 01 දින ිනට  06 

දින දක්හ 

සවිසටර්රන්තව  ඳත්හ 

තිබුණු මුළුට 

වබහගීයවීභ  වහ  

ඹහනහඳත්ර වහ රු.487,500 

ක් ද, තනිඹේ දීභනහ වහ 

ංුගක්ත දීභනහ වර 

රු.685,545  ක්ද ලවඹන් 

එතු රු.1,173,045 ක් 

තභහතයහංලඹ විිනන් ළඹය 

තිබුණි. 

ලකත්හ  
අධනඹරීන් 
ගත්ොය ඵස යථ 
මිරට ගළනීභ 

ජාහති තඹළඹ 

වදඳහර්තවේන්තු තනුභත 

ය තිබුණු රු.මිලිඹන 40  

මරය සීභහ ඉක්භහ ඵස 

යථඹක් වහ රු.මිලිඹන 

10.6 ක් ඵළගින් රු.මිලිඹන 

53 ක් ළඹ ය හුග 

මීයණඹ යන රද  

සුවෝඳවබෝගී ආන 54 ක් 

හිත ඵස යථ 05 ක් වවද 

විදුවල් 05 ක් වහ 

භහවරෝචිත ර්ව දී මිරදී 

වන තිබුණි. ලයතහ 

තධයනඹකින් වතොය මිරදී 

වන තිබුණු වභභ ඵස යථ 

වවද විදුවල් පිහිටි ඳශහත්ර 

භහර්ර ධහනඹ කිරීවේ 

තඳවසුතහඹ, වවද විදුවල් 

ඳරිශ්රරට ඇතුශත් ශ 

වනොවළකිවීභ වහ විවිධ 

තහක්ණි 

වදෝ වවේතුවන් ඌන 

උඳවඹෝජිත එභ වවද 

විදුවල්ර හල් ය තිබුණි. 

විධිභත් කහර 
ටවනක් ල අනු 
ඖධ ඇණවුම් 
ගනොරීමභ 

භහ 11  ළඳුගේ 

හරඹක් හිත යහජාය 

ඖධ නීතිත ංසථහ 

වත ඇණවුේ නිකුත් 

කිරීවේ රතිඳත්තිඹ භත 

ෛදය ළඳී ේ තංලඹ 

විිනන් ඇසතවේන්තුත 

තිනතභ මිරදී ළනීභ ිනදු ය 

තිබුණි. නමුත් රභහදඹකින් 

වතොය ෛදය ළඳී ේ ිනදු 

කිරීභට යහජාය ඖධ 

නීතිත ංසථහ 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

භහවරෝචිත  ර්ඹට තදහශ 

ෛදය ළඳී ේර මුළු 

ඇණවුේ තිනතභ ංයහ 

8,918 ක්  වී තිබුණු තතය, 

ඉන් ඇණවුේ තිනතභ 5,544 

ක් වවත් ිනඹඹට 62 ක් 

යහජාය ඖධ නීතිත 

ංසථහ විිනන් ර්ඹ තුශදී 

ඳඹහ වනොතිබුණි. වභභ 

රභහදඹ වවේතුවන් ෆභ 

ර්ඹදීභ ඉතහ විලහර 

පිරිළඹක් හිත ෛදය 

ළඳී ේ වශීයඹ වශඳලින් 

මිරදී වන තිබුණි.  ඒ තනු 

රධහන ඇණවුභ ළඳී වේ 

රභහදඹ වවේතුවන් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 
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 යහජාය ඖධ නීතිත 

ංසථහ වයවහ වශීයඹ 

වශඳලින් ව යහජාය 

ඖධ නීතිත ංසථහවේ 

වශ වතොඹ ඇතුළු 

මිරදී වන තිබුණු ෛදය 

ළඳී ේර මුළු පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 5,242 ක් වී 

තිබුණි.  

ත්ත්ත්ගඹන් අභත් 
වෙ ළඳයීම් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

තත්ත්වඹන් තභත් 

බහවිතවඹන් ඉත් ශ 

(withdraw)  ෛදය 

ළඳී ේ ර් 48  මුළු 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 538 ක් 

ව තතය එහි ර් 08  

ඳභණ රතිජී ඖධ 

(Antibiotics), වඩංගු, 

වොවරොසවරෝල්, තඳසභහය, 

දිඹළඩිඹහ වහ තක්ි  වයෝ 

වහ ව ඖධ වභන්භ  

වෝස වහ ලරය ද්රය ද විඹ. 

එවර තත්ත්වඹන් 

තභත්ව  ෛදය ළඳී ේ 

බහවිතවඹන් ඉත් යන 

වරට නිවඹෝ රළවඵන 

තසථහ න විටත් ඇතළේ 

තිනතභ ිනඹඹට 100 ක්භ  

වයෝගීන්ට නිකුත් ය 

තන් තිබුණු ඵ නිඹළදි 

ඳරීක්හවේදී තනහයණඹ 

විඹ. ඒ තනු වයෝගීන්ට 

නිකුත් ශ එභ ඖධ 

තත්ත්වඹන් තභත් ඖධ 

(Quality Fail) ඵ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

වවළිදයේ වී තිබුණි. 

 

කම ඉු ත් ව 
වෙ ළඳයීම් 

2018 ර්ව දී  ෛදය 

ළඳී ේ  තංලව  ඵඩහ  08 

ක්  තුශ  පිරිළඹ රු. මිලිඹන 

31   වහ  තභහතයහංලඹ 

ඹටවත්  ඳත්නහ  වයෝවල් 

වහ ආඹතන 50 ක්  තුශ 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 95  

ලවඹන් මුළු පිරිළඹ රු. 

මිලිඹන 126 ක් ව ෛදය 

ළඳී ේ  ල් ඉකුත්  වී  

තිබුණු ඵ Pronto  

ඳරිණ ඳශධතිවඹන් 

රඵහත් වතොයතුරු තනු 

තවවුරු විඹ. ඒ තතරින් 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 9 ක් ව 

තිනතභ  4 ක් ෛදය 

ළඳී ේ තංලව  ඵඩහ 

තුශද,  එක් තිනතභඹ 

පිරිළඹ රු.මිලිඹනඹ ඉක්භව 

මුළු පිරිළඹ රු.මිලිඹන 12 

ක් ව තිනතභ 10 ක් වයෝවල් 

08 ද ල් ඉකුත් වී තිබුණි.  

තධි  ඇසතවේන්තු කිරීභ වහ 

වමින් නරනඹ න තිනතභ 

වීභ ඊට වවේතුවී තිබුණි.   

අධි ඇසත්ගම්න්තුභත් 
ඖධ ගත්ොග රඵහ 
ගළනීභ  

ර්බණී භේරුන්ට රඵහ 

වදනු රඵන Calcium 

lactate 300 mg තිනතභඹ 

තධි ඇසතවේන්තු ය 

වන්හ තිබුණි. ඒ 

වවේතුවන් ඇති ව තතිරික්ත 

වතො වඵදහ වළය තන් 

කිරීවේ තයමුණින් ඳවුල් 

වෞය හර්ඹහංලව   

තනුභළතිඹකින් වතොය 

ඹ තවුරුදු 13 ට  ළඩි 

ඳහල් දරුන්ට වහ සුනහරි 

හඹනරට 

වබහගීන්නන්ට වඵදහවළය 

තිබුණි. එවභන්භ එභ ඖධ 

කිරිවදන භේරුන්ට ළඩි 

භහත්රහන් රඵහදීභටත් 

ටුගතු ය තිබුණි.  වඵදහ 

තන් ය ළනීභට 

වනොවළකි ව රු.මිලිඹන 13.5 

 ඖධ වතො ල් 

ඉකුත්වී තිබුණි.  

අධඹන කටයුතු 
වහ විගේලගත් වී 
ඹළි ගේඹට 
ගනොඳළමිීභ 
  
ඳලසනහත් උඳහධි තධයඹන 

ටුගතු  වහ  විවශලත 

වීවභන් ඳසු නළත වේඹට 

හර්තහ වනොකිරීභ, වේඹට 
හර්තහ කිරීවභන් ඳසු 

තනිහර්ඹ වේහ හරඹ 

යජාඹට වේඹ රඵහ වනොදීභ, 
ැකකිඹහ වහ  ළටුප්ත  යහිත 

නිහඩු රඵහ විවශලත  

වීවභන් ඳසු නළත වේඹට 

හර්තහ වනොකිරීභ වහ පුහුණු 

ටුගතු තතයභඟ වළය ඹහභ 

ආදී  රුණු වවේතුවන් 

යජාඹ භඟ තත්න් ය 

තිබුණු ගිවිසුේ ඵළදුේය 

ඩ ශ නිරධහරීන් 69 
වදවනකුවන් රු.මිලිඹන 
118 ක් තඹවිඹ ුගතු 

තිබුණි. තත් නිරධහරීන් 

141 කුවන් තඹවිඹ ුගතු 
මුදර තභහතයහංලඹ විිනන් 

ණනඹ ය වනොතිබුණි. 

තද ළඩිපුය වවු ළටුප්ත , 
තඹවිඹ ුගතු ණඹ වලේ වහ 
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 තවනකුත් වවීේ 

ළරකිල්රට වන 

වනොතිබීභ වවේතුවන් 

ෛදයරු  06 
වදවනකුවන් රු.මිලිඹන 2 
ක් තඩුවන් තඹය 

ලිපිවොනු හ දළමීභට වහ 

තත් ෛදයරු  06 
වදවනකුවන් තඹවිඹ ුගතු 

මුදර රු. මිලිඹන 2.8 ක් 
තඩුවන් ණනඹ කිරීභට 

ටුගතු ය තිබුණි. 

අවිධිභත් ගර සථිය 
ඳත්වීම් ප්රෙහනඹ කය  
තිබීභ 

2007 තවරේල් 05  දිනළති 

තං 33 දයන 

ශභනහයණ වේහ 

නක්රවල්ඹ ඹටතට ළවනන 

යහඳෘතිරට වොන්ත්රහත් 

ඳදනභ භත ඵහවන ිනටි 

වේිනන්,  2014 

වනොළේඵර් 12 දිනළති තං 

25 2014 දයන යහජාය 

ඳරිඳහරන නක්රවල්ඹ 

රහය සථිය කිරීවේ 

වළකිඹහක් වනොතිබුණි. 

එවේභ යහජාය ඳරිඳහරන 

නක්රවල්ව  දක්හ ඇති 

වේහ ණඹන්ට තඹත්  

වනොන වේිනන්ට සථිය 

ඳත්වීේ  රදහනඹ ශ 

වනොවළකි තිබිඹදී  එළනි 

යහඳෘති  වේිනන් 120 

වදවනකුට  සථිය ඳත්වීේ 

රදහනඹ ය  තිබුණි. 

 

ඳරිගබ ජ්න ද්ර 

ගඵෙහවළමභරීන් 

ගත්ොය යහ ගළනීභ  

හර්ක් ංර්ධන තයමුදල් 

(භහතෘ වහ ශභහ වෞය) 

යහඳෘතිවඹන් ඳරිතයහ 

වර රළබී තිබුණු 

ඇවභරිහනු වඩොරර් 

500,000 ක් ටිනහ 

ඳරිවබෝජාය ද්රය 

(consumables) ඳවුල් 

වෞය හර්ඹහංලඹ වත 

රළබී  තිබුණි. වභභ 

ඳරිවබෝජාය වතොඹ ගුන් 

වතොටුවඳොවරන් 

නිසහලණඹ ය ළනීභ 

වහ දින 27  ිනට දින 

105 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹක් ත ය තිබුණු 

තතය ඳභහ කුීය රු.මිලිඹන 

6 ක්ද ඇතුළු  නිලසහණ 

හසතු වර   රු.මිලිඹන 

15.7 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

එභ ඳරිවබෝජාය වතොව  

ඇතුශත් තිබුණු Dispo 

Van single use syringe 

24 G 20 ml ිනරින්ජාර් 

ඒ 145,000  

වතොඹක් 2015 ර්ව  

ිනට වඵදහවළරීභකින් 

වතොයභ ඳවුල් වෞය 

හර්ඹහංල ඳරිශ්රඹ තුශ වහ 

නිනනභඩභ චින්තන 

භධයසථහනඹ තුශ යහ 

වන තිබුණි. 2017 භහර්තු, 

ජලි වහ ඔක්වතෝඵර් ඹන 

භහරදී එභ ද්රයර ජී 

හරඹ ඉකුත් වී තිබුණි. 

වභභ ිනරින්ජාර් 145,000 

වනුවන් ළඹය තිබුණු 

රු.මිලිඹන 1.9 ක් ව ඳභහ 

කුීය වහ නිසහලණ හසතු  

නිසහර්ඹ විඹදභක් වී 

තිබුණි. 

ගේඹ වළය ිනඹ 
වෙරුන්ට 
ළටුේ ගගවීභ 

ෛදයරුන්  වේඹ වළය 

ගිඹ දින ිනට භහ 01  ිනට 

භහ 57 ක් දක්හ ඳයහඹ 

රභහද හරඹකින් ඳසු 

වේඹ වළය ඹහවේ ලිපි 

නිකුත් ය තිබුණු තතය, 

ඔවුන් වේව  වනොිනටි 

හරඹටද ළටුප්ත  වහ 

තිබුණු තසථහ විඹ. වේඹ 

වළය ගිඹ ෛදයරුන්වේ 

ර්තභහන ලිපිනඹන් 

වොඹහළනීභට 

වනොවළකිවීභ භත 

ඔවුන්වන් තඹවිඹ ුගතු 

රු.මිලිඹන 53 ක් 

ේඵන්ධවඹන්  ඉදිරි 

නීතිභඹ පිඹය  ළනීභට 

වනොවළකිවී තිබුණු තතය වේ 

පිළිඵ නීතිභඹ ටුගතු ඳසු 

විඳයභට රක් වනොශ 

තසථහද විඹ. 

 

හවන 
කශභනහකයණගේ 
දුර්රත්හ 
 

තභහතයහංලව  වල්ේ, 

වෞය වේහ තධයක් 

ජානයහල් වහ වෞය 

ක්වේත්රඹට තඹත් විවිධ 

තනතුරු නහභ ඹටවත් 

ලිඹහඳදිංචි හවන 5,556 ක් 

ඳතින ඵට වභෝටර් යථ 

රහවන වදඳහර්තවේන්තුවේ 

දත්ත තනු තවවුරු ව තතය 

තභහතයහංලව  හවන 
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 වල්නඹ තනු එභ 

රභහණඹ 5,792 ක් වී තිබුණි. 

ඉන් හවන 1,794  

වබෞති ඳළළත්භ තවවුරු 

යවන වනොතිබුණි. 

වභෝටර් යථ රහවන 

වදඳහර්තවේන්තුට තනු 

තභහතයහංලඹ තු වුද,  

තභහතයහංලඹ විිනන් ඉදිරිඳත් 

ශ හවන වල්නව  

ඇතුශත් වනොතිබුණු 

හවන 202 කින් වභෝටර් 

යථ වහ ඹතුරු ඳළදි 171  

වබෞති ඳළළත්භ නහථ 

ය වනොතිබුණි. 

 

තභහතයහංලඹ ඉදිරිඳත් ශ 

හවන වල්නව  

ඇතුශත් තිබුණු නමුත් 

ඵහහිය ඳහර්ල වත ඳයහ 

තිබුණු ඵට වභෝටර් යථ 

රහවන වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් තවවුරු ශ වභෝටර් 

යථ වහ ඹතුරු ඳළදි  177  ක් 

එභ ඳහර්ල වත ඳයන 

රද ඳදනභ තභහතයහංලඹ 

විිනන් තවවුරු ය 

වනොතිබුණි.  

වබෞති ඳළළත්භ 

තයහඳනඹ ය ළනීභට 

වනොවළකි ව  වභෝටර් යථ 

584 ක් සථහය ත්ේ 

වල්නවඹන් ඉත් කිරීභ 

වහ 2017 භහර්තු 24 දින 

තභහතයහංල වල්ේ විිනන් 

යහජාය මුදල් 

වදඳහර්තවේන්තුවන් 

ඉල්ීයේ ය තිබුණද, එභ 

ඉල්ීයභ වහ තනුභළතිඹ 

රඵහදී වනොතිබුණි.   

2010 භළින 14  දිනළති තං 

සීඒ 1 17 1 දයන ජානහධිඳති 

වල්ේවේ යහජාය විඹදේ 

ශභනහයණ 

නක්රවල්ව  4.1 වේදඹ 

රහය හිමිේ රඵන 

හවන රභහණඹ ඉක්භහ 

තභහතයයඹහ, හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වහ තභහතය 

හර්ඹහරඹ වත වභෝටර් 

යථ 16 ක් ද, නිවඹෝජාය 

තභහතයයඹහ, හර්ඹ 

භණ්ඩර වහ නිවඹෝජාය 

තභහතය හර්ඹහර වත 

වභෝටර් යථ 8 ක් ද 

වන්යදී තිබුණි. තද 

තභහතයයඹහට වහ 

නිවඹෝජාය තභහතයයඹහට 

හිමි ඉන්ධන දීභනහට 

තභතය 2017 ර්ඹ තුශදී 

ඳභණක් පිළිවලින්  

රු.මිලිඹන 2  වහ 

රු.මිලිඹන 4  ඉන්ධන 

තභහතයහංලඹ විිනන් රඵහදී 

තිබුණි. 

 

තභහතය, නිවඹෝජාය තභහතය 

වහ හර්ඹ භණ්ඩරඹට 

වන්ශ හවනරට 

තභතය 2017 ර්ව   

භහ 06  හර 

ඳරිච්වේදඹක්  තුශදී 

ඳභණක් ංචිත වභෝටර් 

හවන තසථහ 314 දී 

රඵහදී තිබුණි. එභ තසථහ 

තතරින් තසථහ 102 දී 

කිවරෝ මීටර් 56,182 ක් 

වහ රු.795,370   

ඉන්ධන විඹදේ තභහතයහංලඹ 

විිනන් ළඹය  තිබුණි. 

 

 
 

ණඹ ිනවිසුභට 
ඳටවළනි කටයුතු 
රීමභ 
 
ශ්රී රංහ ජාහති වයෝවර 

තුශ තඳසභහය වයෝවරක් වහ 

දිිනවන් ඳශහත් 09 ක් හි 

තඳසභහය වෞය 

භධයසථහන ඉදිකිරීභ වහ 

ව වෞදි රිඹහල් මිලිඹන 75 

ක් වවත්  ඇභරිහනු 

වඩොරර් මිලිඹන 20 ක් 

(ආන්න ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 3,000 ක්) ව 

ණඹ ගිවිසුභ 2008 භහර්තු 26 

දින තත්න් ය තිබුණි. එභ 

ණඹ ගිවිසුභ රහය, 

යහඳෘතිඹ 2009 වදළේඵර් 

31 දින තන් කිරීභට 

නිඹමිත තිබුණි.  තඳසභහය 

වයෝවර ඳභණක් ර් 08 

 රභහද හරඹකින් ඳසු 

ඉදිය තිබුණු නමුත් ඳශහත් 

09 හි වෞය භධයසථහන 

ඉදිකිරීේ ටුගතු ආයේබ 

ය වවෝ වනොතිබුණි. තද 

ණඹ ගිවිසුභට ඳටවළනි,  

ඳශහත් 09 හි වෞය 

භධයසථහන ඉදිකිරීභ වහ 

තනුභත වී තිබුණු ණඹ 

මුදරද, තඳසභහය වයෝවර 

ඉදිකිරීභ වහභ ළඹ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිව  එක් 

තයමුණක් ව තඳසභහය 

වෞය භධයසථහන 09 

ඉදිකිරීභ වහ 2015 

ඔක්වතෝඵර් 30 දින 

නළතත් වෞදි ංර්ධන 

තයමුදවරන් වෞදි රිඹහල් 

මිලිඹන 45 ක් වවත්  

ඇභරිහනු වඩොරර් මිලිඹන 

12  (ආන්න ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 1,800 ක්) ණඹක්  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 241 

 

 

ග

 ්

 ව
හ 
ග
ඳ
 
ණ
ඹ
 රඵහ ළනීභ වහ ව  

තතිවර් ණඹ ගිවිසුභට 

එශමක තිබුණි. ණඹ ගිවිසුේ 

වොන්වශිනරට ඳටවළනි, 

ණඹ මුදර වෞය 

භධයසථහන ඉදිකිරීභ වහ 

ළඹ වනොය තඳසභහය 

වයෝවර වහ තලය 

ෛදය රතිරඳන උඳයණ 

(Diagnostic Medical 

Imaging Equipment) මිරදී 

ළනීභ වහ ළඹය 

තිබුණි. 

 
භහරගේ වෙ 
ගනවිම ප්රනහන්දු 
ගය වගම ගේඳර 
ගබ තික භුක් ලතිඹට 
ඳයහ ගළනීභ 
 

භහරවේ ෛදය වනවිල් 

රනහන්දු ශ්රී රංහ රුිනඹහනු 

මිත්රත් වයෝවවල් වශඳර 

ඇතුළු වොඩනළගිලිර 

වබෞති භුක්තිඹ තනු 

ල්ඵදු ඳදනභ භත ර් 10 

ට ශ්රී රංහ යජාඹ වත 

භහරු කිරීභට 

එඟතහඹට 

ඳළමිණීභටත්, වයෝවර 

සථහඳනඹ කිරීභ වහ 

වඳෞශලි ආඹතනඹක් 

යහජාය ඵළංකුකින් රඵහ 

වන තිබුණු රු.මිලිඹන 

1,013  ණඹ මුදර වහ 

නිභන වතක් එකී 

වශඳරර තිනතිඹ වහ 

නීතයහනුකරබහඹ එභ 

වඳෞශලි ආඹතනඹ වත 

එවරභ ඳත්හ 

ළනීභටත්, ණඹ මුදර වහ 

තහනව දී වයෝවවල් 

තිනතිඹ වහ ිනඹළු වශඳර 

ටිනහභ ශ්රී රංහ  යජාඹ 

වත භහරු කිරීභටත් 

වඹෝජානහ යමින් ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණු තභහතය භණ්ඩර 

ංවශලඹ රහ ඵරමින් 

එභ වයෝවර යජාඹට ඳයහ 

ළනීභ වහ 2017 ජලි 05 

දින තභහතය භණ්ඩර 

තනුභළතිඹ රළබී තිබුණි.  

තභහතය භණ්ඩර තනුභළතිඹ 

රළබී ර් වදට 

ආන්න හරඹක් ත 

තිබුණද, වයෝවවල් වශඳර 

ඇතුළු වොඩනළගිලිර 

වබෞති භුක්තිඹ යජාඹට 

ඳයහ ළනීභට තනු ල්ඵදු 

ගිවිසුභට ඇතුශත්වී 

වනොතිබුණු තතය එළනි 

ගිවිසුභට එශමකවභන් 

වතොය 2017 තවෝසතු 01 

දින ිනට 2018 වදළේඵර් 31 

දක්හ හරඳරිච්වේදඹ තුශදී 

වභභ වයෝවවල් තඹබහය 

විඹදේ පිඹහ ළනීභ වහ 

තභහතයහංලඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 583 ක්  ළඹය 

තිබුණි. 

 

ගඳ ණ 
අතිගර්කඹන් රඵහ 
ගළනීභ වහ 
ළඩිගඹන් ගගවීභ  

2016 2017 ර්ඹ වහ ශ්රී 

රංහ ජාහති වයෝවර විිනන් 

ස යන රද ආවහය ද්රය 

ඳඹහ ළනීවේ රේඳහදනඹ 

වහ ඳත්ය තිබුණු  

තහක්ණි ඇී ේ 

මිටුට  වඳෝණ තතිවර් 

පිළිඵ දළනුභක් හිත 

වඳෝණවේදිවඹකු ඳත්ය 

වනොතිබුණි. 

ෛදයරුන්වේ වහ 

වඳෝණවේදීන්වේ නිර්වශල 

භත  වහ භහින තලයතහඹ 

භත ඳදනේ  පිළිවඹර ය 

තිබුණු ඇසතවේන්තුවහි  

වඳෝණ තතිවර්ඹන් 05 ක් 

ේඵන්ධවඹන් මිනුේ 

ඒඹ  ටින් වවෝ ඳළට් 

වර වන් ය තිබුණි.  

නමුත් ඒහට තදහශ  ඵය 

රභහණඹන් වහ තඩංගු විඹ 

ුගතු වඳෝණ වොටස 

පිළිඵ වන් ය 

වනොතිබුණි. එවේභ 

ළඳුගේරුන් විිනන්  ටින් 

වහ රංසු ඉදිරිඳත් ශ 

ආවහය ර් ඳළට් 

ලවඹන්ද, ඳළට් වහ 

රංසු ඉදිරිඳත් ශ ආවහය 

ර් ටින් ලවඹන්ද ඳඹහ 

තිබුණි.  Impact වඳෝණ 

තතිවර්ඹ ග්රෆේ 74 කුඩහ 

ළවේ ඳළට් 05 ක් 

තන්තර්ත ටින් එක් 

වහ රු.1,390  රංසුක් 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණු 

ළඳුගේරු වත එභ 

ළවේ ඳළට් 23,304 ක් 

වහ ඳළට් එට 

රු.1,390 ක් ඵළගින් වහ 

තිබීභ වවේතුවන් 

ළඳුගේරු වත 

රු.මිලිඹන 26 ක් ළඩිවඹන් 

වහ තිබුණි. වභභ Impact 

වඳෝණ තතිවර්ඹ ග්රෆේ 74  

කුඩහ ළවේ ඳළට් එ 

හභහනය වශවඳොවල් 

ිනල්රය මිර රු.365 ක් විඹ.  
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 වයිගරොක් ලගමේ 

ඹන්ත්ර ගෙක 
නිසකහර්ඹ ඳළතීභ 
 

හඹනි තඳද්රය විනහල 

කිරීභ වහ ශ්රී රංහ ජාහති 

වයෝවවල් විය තිබුණු 

විනවඩ්රොක්වල්ේ ඹන්ත්ර වද 

නඩත්තු කිරීභ වහ වේහ 

කිරීභ වඳෞශලි 

භහභක් වත ඳයහ  

තිබුණි. නමුත් ගිවිසුේ ත 

හරඹ ඉකුත්වීභට භහ 06 

ට වඳය එභ ඹන්ත්ර වද 

බහවිතහ යමින් හඹනි 

තඳද්රය විනහල කිරීවේ 

ක්රිඹහලිඹ නතහ දභහ 

තිබුණි. ඒ වවේතුවන්, 

2016 2017 හර 

ඳරිච්වේදඹ වහ 2016 

තවෝසතු භහව දී වහ 

තිබුණු රු. මිලිඹන 3 ක් ව 

නඩත්තු වහ වේහ 

හසතුවන්  2016 

වදළේඵර් භහව  ිනට ව 

භහ 06  හරඳරිච්වේදඹ 

වනුවන් වහ තිබුණු 

රු.මිලිඹන 1.6  විඹදභ 

නිසහර්ඹ වී තිබුණි. තද, 

එභ විනවඩ්රොක්වල්ේ ඹන්ත්ර 

වද වහ ඊට ේඵන්ධ ය 

තිබුණු ඉවරක්වරොනික් 

සටීේ වඵොිනරර් ඹන්ත්ර වද  

2016 වදළේඵර් භහව  

ිනට නිසහර්ඹ තඵහ 

තිබුණි. 

 

 
 
 
 
 

ගඳට් සීටී සකෆනර් 
අPet CT Scanner  
ඹන්ත්රඹක් ල මිරදී 
ගළනීභ 
 

භවයභ තවප්ත ක්හ වයෝවර 

වහ වඳට් සීටී සෆනර් 

(Pet CT Scanner) 

ඹන්ත්රඹක් ළඳී භ, 

සථහඳනඹ කිරීභ, ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ යවීභ 

වහ ව රේඳහදනඹ 

වනුවන් ඉදිරිඳත් ය 

තිබුණු තභ රංසු 

රු.මිලිඹන 156 ක් ව තතය, 

වදන වහ තහන ළඩිභ 

ංවලෝධිත රංසු ව   

රු.මිලිඹන 192 ක් ඉදිරිඳත් 

ය තිබුණු රංසුරු වත 

වොන්ත්රහත්තු පිරිනභහ 

තිබුණි. රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  

5.4.5 භහර්වෝඳවශලඹ 

රහය, පිළිත වළකි 

සුයක්ණඹක් භත ණඹය 

ලිපිව  ටිනහමින් ිනඹඹට 

30 ට භහන මුදරට 

ළඩි වනොන මුදරක් 

තත්තිහයභක් ලවඹන් 

වවිඹ වළකි තිබුණි. ඊට 

ඳටවළනි ජී ෛදය 

ඉංජිවන්රු වේහ තංලඹ 

විිනන් ඹන්ත්රව  භේ  

භහවේ  නභට වභභ Pet 

CT Scanner ඹන්ත්රව  

ටිනහමින් ිනඹඹට 80  

ටිනහභට ණඹය ලිපි  

විෘත ය තිබුණි.  2018  

භහර්තු 30 දින න විට වභභ 

රේඳහදනඹ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 179 ක් 

ළඳුගේරු වත වහ 

තිබුණි.   

වභභ ඹන්ත්රඹ මිරදී ළනීභ 

වහ පුශර ංවිධහනඹක් 

වහ එක් මුදල් ැකසකිරීභටත් 

එභ මුදල් ජාහති වෞය 

ංර්ධන තයමුදර නමින් ව  

ගිණුභට ඵළය කිරීභටත් 

ටුගතු ය තිබුණි. නමුත් 

ඒ වහ වෞය, වඳෝණ 

වහ වශීයඹ ෛදය 

තභහතයහංලව  

වල්ේයඹහවන් වහ 

ජාහති වෞය ංර්ධන 

තයමුදවරන් පර් තනුභළතිඹ 

රඵහ වන වනොතිබුණි.  

 

භහජා වේහ වහ වඳොදු 

ඳවසුේ ළඳී භ වහ 

පුනය ආඹතනඹක් වර 

භහජා වේහ 

වදඳහර්තවේන්තුවන් 

විධිභත් ඳරිදි ඵරඹ රඵහත් 

ආඹතනඹක් වනොව එභ 

පුශර ංවිධහනඹ විිනන් 

භවජාන මුදල් ැකසකිරීභට 

ටුගතු ය තිබුණි. 

රඳහහිනී නහලිහක් 

භගින් වේ පිළිඵ රනහයණ 

ටුගතු වහ ඳභණක් 

භළදිවත්වී තිබුණු තතය එභ 

පුශර ංවිධහනඹ විිනන් 

වභභ ඹන්ත්රඹ මිරදී ළනීභ 

වහ කිිනදු මුදරක් 

ඳරිතයහය වනොතිබුණි. 

රේඳහදන ටුගතු වහ 

තභහතයහංල නිරධහරීන් වත 

ඵරඳෆේය තිබුණු වභභ 

පුශර ංවිධහනඹ 

ඹන්ත්රව  පිරිවිතය 

ේඵන්ධවඹන් තදවස 

දක්හ තිබුණි.  

 

ර්තභහනඹ න විට වභභ 

පුශර ංවිධහනඹ වඳොදු 

සීමිත භහභක් නමින් ව 
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 ලිපි ීයර් බහවිතහ යමින් 

තභ ංවිධහන ටුගතු 

ඳත්හවන ඹන එභ 

තත්ත්ඹන් ඹටවත් භවජාන 

මුදල් ැකසකිරීභ වහ තනිින 

තධිහරී ඵරඹක් එභ පුශර 

ංවිධහනඹට රළබී තිබීභ 

ේඵන්ධවඹන් 

තභහතයහංලඹ තධහනඹ 

වඹොමු වී වනොතිබුණි.  

 

ගය වම ංර්ධන 
ංගභඹ නමින් 
ඉඩභක් ල මිරදී ගළනීභ  
 

ඹහඳනඹ ශික්ණ වයෝවවල් 

තධයක්යඹහ වහ එභ 

වයෝවල් ංර්ධන ංභඹ 

විිනන් ඉඩභක් මිරදී ළනීභට 

තදහශ ඹහඳනඹ දිස්රික් 

වල්ේයඹහ භඟ ලිපි 

නුවදනු ිනදුය තිබුණි.  

එභ ලිපිරට තනු  ඉඩභ 

මිරදී ළනීභට 

තවප්ත ක්හවන් ඳසුන්වන් 

ඹහඳනඹ ශික්ණ වයෝවල් 

ංර්ධන ංභඹ නළභළති 

යහජාය වනොන ංවිධහනඹක් 

න ඵ තවවුරු වී තිබුණි. 

නමුත්  දිස්රික් 

වල්ේයඹකු වහ 

වයෝවවල් තධයක්යඹකු 

තු ඵරතර තභිඵහඹමින් 

වනත්  කිිනදු තධිහරී 

ඵරඹකින් වවෝ 

තනුභළතිඹකින් වතොය 

යජාව  මුදල් රු.මිලිඹන 

12.5 ක්  දිස්රික් 

වල්ේයඹහ විිනන් වයෝවර 

වතත් ඉන් ඳසු වයෝවල් 

තධයක්යඹහ විිනන් 

වයෝවල් ංර්ධන ංභඹ 

වතත් මුදහවළරීභට ටුගතු 

ය තිබුණි. 

 

වයෝවල් ංර්ධන ංභඹ  

විිනන් රු.මිලිඹන 12.5 ක්  

වහ එභ ංභඹ නමින් 

ඉඩභ  මිරදී වන තිබුණි. 

ඉඩවේ තිනතිරු වත 

ෘජුභ මුදල් වහ ඉඩභ 

මිරදී ළනීභ වනුට 

ක්රහහය මුදල් වහ 

නුවදනුවේ තවිධිභත් ඵ 

ඹටඳත් ය තිබුණි. 

 

දිස්රික් වල්ේ 

හර්ඹහරවඹන් ඉඩභ මිරදී 

ළනීභ වහ මුදල් 

මුදහවළරීභට වඳය මිරදී 

ළනීභට වඹෝජිත ඳත්ඉරු 

භගින් නහථ ය ත ුගතු 

ඉඩවේ ඉතිවහඹ, ඉඩවේ 

ළරළසභ වහ ඉඩවේ 

තක්වේරු ටිනහභ ආදී 

වතොයතුරු රඵහ වන 

නුවදනුවේ හධහයණ ඵ 

වහ  විනිවිදබහඹ 

ේඵන්ධවඹන් ෆහීභට 

ඳත්විඹ ුගතු වුත්, එඳරිදි 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

ඉඩභ මිරදී වන තිබුණු 

2011 තවෝසතු 02 දිනට 

ඳසු එනේ 2011 ළප්ත තළේඵර් 

19 දින තක්වේරු හර්තහ 

රඵහ වන තිබුණු තතය  

ඉඩවේ හිමිරු 

ඵරහවඳොවයොත්තු ව 

ටිනහභ ඔහු වත 

රඵහදීභ තයමුණු යනිමින් 

තක්වේරු හර්තහ නිකුත් 

ය තිබුණි. තද තක්වේරු 

හර්තහවහි වභභ ඉඩභ 

හණිජා ටිනහභක් හිත 

ඉඩභක් වර රහ 

තක්වේරු ය තිබුණි.  

 

ඹහඳනඹ ශික් ලණ 
ගය වගම ඉදිරීමම්  
 
2016, 2017 වහ 2018 ඹන 

ර්රදී ඹහඳනඹ 

ශික්ණ  වයෝවවල් ඉදිකිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් මුළු 

වොන්ත්රහත් ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 170 ක් ව 

වොන්ත්රහත් 310 ක් යහජාය 

වනොන ංවිධහනඹක් වර 

ලිඹහඳදිංචි ය තිබුණු 

ංභඹක් වත රදහනඹ 

ය තිබුණි. එභ ංභඹ 

ඹහඳනඹ ශික්ණ වයෝවවල් 

විවලේඥ ෛදයරුන් 06 

වදවනකු ඳභණක්  

හභහජිත්ඹ දයන රජාහ 

ඳහද ංවිධහනඹක් වර 

ළරකිඹ වනොවළකි 

ංවිධහනඹක් ව තතය 

ICTAD ආඹතනව  M8 

වශ්රේණිව  වවෝ ඊට ඉවශ 

වශ්රේණිඹ ලිඹහඳදිංචිඹද 

රඵහ වන වනොතිබුණි. ඒ 

තනු යජාව  රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  

3.9.1 වහ 3.9.2 

භහර්වෝඳවශලර වන් 

තලයතහඹන් ඉටු ය 

වනොතිබුණු වභභ ංභඹ 

වත රවශලව  රහවශීයඹ 

වල්ේයඹහ ව 

වදඳහර්තවේන්තු රධහනිඹහ 

නේ යන රද හභහජිිනන් 

වදවදවනකු වන් භන්විත 

මිටු නිර්වශල රඵහ 

ළනීභකින් වතොය ඉවත 

වන් වොන්ත්රහත්තු 

පිරිනභහ තිබුණි.    

 

යජාව  රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  

3.9.1 භහර්වෝඳවශල 
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ණ
ඹ
 රහය, ඳයන රද 

වොන්ත්රහත්තු, උඳ 

වොන්ත්රහත් ලවඹන් 

වනත් ඳහර්ලඹන් වත 

රඵහ වනොදිඹ ුගතු 

තිබුණත්, එභ ිනඹලු 

වොන්ත්රහත්  ඹහඳනඹ 

ශික්ණ වයෝවවල් 

තධයක්යඹහවේ 

බහඳතීත්වඹන් ුගක්ත 

සුබහධ ංභඹක් වත 

නළත උඳ වොන්ත්රහත් 

වර රඵහදී තිබුණි. 

එවභන්භ වදන උඳ 

වොන්ත්රහත් රඵහත් එභ 

සුබහධ ංභඹ ICTAD 

ආඹතනව  ලිඹහඳදිංචි ව වහ 

පර් වොන්ත්රහත් 

ඳශපුරුශදක් හිත වහ තදහශ 

ෘත්තීඹ දක්තහඹකින් 

ුගත් වේඹන්වන් 

භන්විත වී වනොතිබුණි. 

එඵළවින් එභ සුබහධ 

ංභඹ විිනන් රඵහවන 

තිබුණු උඳවොන්ත්රහත් 

හර්ඹඹන් වඳෞශලි 

භට්ටමින් ෘත්තිඹන් 

වඹොදහවන නිභය 

තිබුණි. රේඳහදන මිටුවේ 

බහඳතීත්ඹ දයන වයෝවල් 

තධයක්යඹහ විිනන් තභහ 

බහඳතීත්ඹ  දයන 

සුබහධ ංභඹ වත 

ක්රහහය වයෝවල් 

වොන්ත්රහත් රඵහළනීභ තුශ 

රේඳහදනව  විනිවිදබහඹ 

තහිමි ය තිබුණි.   

 

වොන්ත්රහත් 310 ට තදහශ 

රභහණ ඳත්ර (BOQ) භධයභ 

ඉංජිවන්රු උඳවශල 

හර්ඹහංලඹ (CECB)  විිනන් 

පිළිවඹර ය තිබුණි.  

රභහණ ඳත්ර පිළිවඹර 

කිරීභට වඳය තදහශ හර්ඹ 

ඇතුශත් රවශලඹ 

(Location), හර්ඹඹ 

ඉටුශ ුගතු ආහයඹ, මිනුේ 

තඹන් වහ බහවිතහ න 

මලි ද්රය පිළිඵ දත්තඹන් 

ඇතුශත් Drawings 

පිළිවඹර ය ඊට තදහශ න 

වේ රභහණ ඳත්ර ළසීභ 

හභහනය ක්රභඹ විඹ.  එළනි 

Drawings වනොභළති 

රභහණඹන් වහ වර්ටඹන් 

ඳභණක් ඇතුශත් CECB 

ආඹතනඹ විිනන් රභහණ ඳත්ර 

(BOQ) පිළිවඹර ය 

තිබුණි. යහජාය ආඹතනරට 

තදහශ වොන්ත්රහත් වහ 

තළුත්ළඩිඹහ හර්ඹඹන්හි 

රභහණ ඳත්ර පිළිවඹර 

කිරීවේදී වොඩනළගිලි 

වදඳහර්තවේන්තු ඒ ඒ 

ඳශහත්රට තදහශ නිකුත් 

ය ඇති වර්ටඹන් බහවිතඹට 

ත ුගතු වුත්, CECB 

ආඹතනඹ විිනන් වයෝවර 

වහ ඔවුන් විිනන් පිළිවඹර 

ය තිබුණු වර්ටඹන් බහවිතහ 

ය තිබුණි. වයෝවවල් 

තහක්ණි නිරධහරිඹහ 

විිනන් CECB තනුභත 

වර්ටඹන් ද බහවිතහ 

වනොවොට වනත් 

වර්ටඹන් බහවිතහ ය තිබීභ 

තුශ, උක්ත වොන්ත්රහත් 

විඹන් වහ පිළිවඹර ය 

තිබුණු රභහණ ඳත්රඹන්හි 

දළක්වන පිරිළඹ 

ඇසතවේන්තු නිළයදි වහ 

තහත්ත්වි තඹන් වී 

වනොතිබුණි. 

 

අවිධිභත් ගර 
නිෙර්ලක දීභනහ 
ගගවීභ 

නිඹළදි ඳදනභ භත වතෝයහ 

ත් වඳොවශොන්නරු, 

ඹහඳනඹ වහ ඵදුල්ර ශික්ණ 

වයෝවල් තුවනහි එක්ස 

කියණ ඳරීක්හන් ිනදුයන 

විකියණ ශිල්පින්,  වබෞත 

චිකිත් තංලව  

වතයපිරුන්, ECG න්තු 

වර්න ශිල්පීන් වහ 

යහඹනහහය 

ඳරීක්රුන් (MLT) 

ළනි ඳරිපය ෛදය 

වේව  නිරධහරීන් විිනන් 

තවිධිභත්, 

විනිවිදබහඹකින් වතොය  

වහ නීතයහනුකර වනොන 

ඳරිදි තතිහර වහ නිදර්ල 

දීභනහ රඵහ වන තිබුණි.  

ඳරිපය ෛදය වේව  

නිරධහරීන් වත තභ වේහ 

ටුගතු වනුවන් 

තදහනභ ඉතහ තඩු, 

හර්ඹක්භ වහ පර්ණ 

සඹංක්රීඹ ඹන්ත්ර සුත්ර 

වඳුන්හ දී තිබුණු නමුත්, 

තතිහර වනුවන් ව 

නිදර්ලඹ වහ නිදර්ල 

දීභනහ ඳළවළදිලි වර 

තර්ථතනඹ ය වනොතිබීභ 

වවේතුවන් 

රහවඹෝගිත්වඹන් වහ 

හධහයණත්වඹන් වතොය 

තතිහර දීභනහ වහ 

තිබුණි. තතිහර දීභනහ 

වහ රින් ය නිකුත් ය 

ඇති නක්රවල්නඹන්හි 

නිදර්ල දීභනහ, තතිහර 

දීභනහ, වඳොවයොත්තු 

දීභනහ වහ උඳරිභ තතිහර 
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ග

 ්

 ව
හ 
ග
ඳ
 
ණ
ඹ
 දීභනහර ටිනහේ තතය  

ඳයසඳයතහඹන් ඳළති 

තතය,   තතිහර දීභනහ 

වහ එක් සථිය වඳොදු 

නිර්ණහඹඹක් සථහපිත ය 

වනොතිබුණි.   

  

වේහ මුය ක්රභඹක් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ තුළින් තභ 

මලි ළටුඳ වභන් කිහිඳ 

ගුණඹක් තතිහර දීභනහ 

රඵහළනීභට රඵහදී තිබුණු 

තසථහන් ඳහරනඹ 

යමින් තතිහර ඳහරනඹක් 

ඇති කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. ඳරීක්ණඹට 

රක් ශ වඵොවවෝ 

තසථහන්හිදී, හභහනය 

යහජාහරි හරඹ තුශ 

ිනදුයන රද ඳරීක්ණ 

ංයහට ඩහ වදතුන් 

ගුණඹකින් ළඩි ඳරීක්ණ 

ංයහක් තතිහර හරඹ 

තුශ ිනදුයමින් තහභහනය 

තතිහර දීභනහ රඵහ වන 

තිබුණු ඵ තවවුරු විඹ. 

හභහනය යහජාහරි හරඹ 

තුශ ිනදුයන ඳරීක්ණ, 

විවේ හරඹ තුශ ිනදුශ 

ඵට යහජා ටවන් වඹොදහ 

දීභනහ රඵහ වන තිබුණු 

තසථහ තනහයණඹ විඹ. 

 

නිසකහර්ඹ ගව  ඌන 
උඳගඹ ිටත් ජී 
වෙ උඳකයණ 

වේ පුයප්ත ඳහඩු ඳළතීභ, 

ෛදයරු වනොභළති වීභ, 

වොඩනළගිලි ඉදිය 

වනොතිබීභ, උඳහං වහ 

තභතය වොටස වනොභළති 

වීභ, ඉල්ීයභ ශ විවලේඥ 

ෛදයයඹහ 

සථහනභහරුවීභ, ඉල්ීයභකින් 

වතොය උඳයණ රළබී 

තිබීභ වහ ඒහව  

තලයතහඹක් වනොතිබීභ, 

ශ්රී රංහ ඳයභහණු ඵරලක්ති 

ඳනත තනු රඵහ ත ුගතු 

ඵරඳත්ර රඵහ වනොතිබීභ වහ 

තළුත්ළඩිඹහ වනොකිරීභ 

ඹනහදී ව වවේතු නිහ මුළු 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 3,030 ක් 

ව ජී ෛදය උඳයණ 

854 ක් වයෝවල් 33 ක් තුශ 

භහ 05  ිනට ර් 07 ක් 

දක්හ ව හර ඳයහඹ ිනට  

නිසහර්ඹ වවෝ ඌන 

උඳවඹෝජිත ඳළතුණි. ඊට 

තභතය ඹහඳනඹ, යහපිටිඹ 

වහ භඩශපු ශික්ණ 

වයෝවල්ර සථහපිත පිළිහ 

වයෝ රතිහය ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 726 ට මිරදී 

වන තිබුණු තධිලක්ති 

විකියණ උඳයණ 03 ක් 

ඒහ සථහපිත කිරීභට තලය 

ඵංය ඉදිය වනොතිබීභ 

වවේතුවන් ර් 03 ට 

තධි හරඹ ිනට 

නිසහර්ඹ ඳළතුණි.  
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ජ්
න
භ
හධ

ඹ
  
  

 
 
 
 
 
 
රේඳහදන භහර්වෝඳවශලරට 
තනුකර වනොවීභ 
 
වවීේ රභහද කිරිභ නිහ වු තහිනඹ   
 
වහ තිබුණු තත්තිහයේ ආඳසු 
තඹය වනොළනීභ  ත්තිහයේ 
වලේඹ ඉවශඹහභ. එඹ ිනඹඹට 2.9  
වේ තර්ථහධ තයමුදරට 
තධිබහය වවීභ 
ඹඹට 3.6 දක්හ ළඩිවීභ   
යජාව  පුත්ඳත් තවරවිඹ තඩුවීභ   
 
යහඳෘති ක්රිඹහත්භ වනොකිරිභ     
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ජ්
න
භ
හධ

ඹ
 

ජ්නභහධ 

 

ජානතහ ආල්ඳ ඹවඳත් 

භහනඹන් යහ වක්න්ද්රත 

යමින් ආර්ථි, භහජීඹ, 

ංසෘති වහ 

වශලඳහරනභඹ 

ක්වේත්රඹන්හි රභන 

හයඹක් වර ජානභහධය 

දහඹත්ඹ රඵහදිභ වභභ 

ක්වේත්රව  තයමුණු වී 

තිබුණි. එභ තයමුණු 

ඉටුකිරීභ වහ ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ මුදල් 

වහ ජානභහධය තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ 

යසථහපිත ආඹතන 

නඹක් විිනන් ඉටුශ ුගතු 

ඳළතුණි.  

 

ශ්රී රංහවේ ආර්ථි 

ර්ධනඹ ව භහජා රතිඹ 

ඩිනේ කිරීභ වහ යහජාය 

ේඳත් රලසත තන්දමින් 

වති කිරීභ පිණි යහජාය 

මරය වහ ජානභහදය 

ටුගතුරට තදහශ න 

රතිඳත්ති ව 

ක්රවභෝඳහඹඹන් ේඳහදනඹ 

ය ක්රිඹහත්භ කිරිභ ව 

ජානතහ ආල්ඳ ඹවඳත් 

භහනඹන් යහ වක්න්ද්ර ත 

යමින් ආර්ථි, භහජීඹ, 

ංසෘති වහ 

වශලඳහරනි ක්වේත්රඹන්හි 

රභන හයඹක් වර 

ජානභහධඹවඹහි දහඹත්ඹ 

රඵහ දීභ.  

 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ  ඹටවත් 

ඇති වදඳහර්තවේන්තු වහ 

යසථහපිත ආඹතන විිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටුකිරිභ ේඵන්ධවඹන් ිනදු 

ශ නිඹළදි විණන 

ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ 

වු නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

  

ංනිගේෙන 
උඳකයණ මිරදී 
ගළනීභ  
ංහිඳිඹහවේ නහලිහ 

වනුවන් රධහන ඳහර 

භළදිරිඹට රු.මිලිඹන 48.60 

ක් ළඹය විවශීයඹ 

ළඳුගේරුකුවන් 

න්නිවේදන උඳයණ 

මිරදීළනීභ වහ ව 

රේඳහදනව දී ශ්රී  රංහ 

රඳහහිනී ංසථහවේ 

තහක්ණි පිරිවිතය තනු 

උඳයණ වොටස වහ 

කීේ හරඹ ර් 5 ක් 

වර වන් ය තිබුණි. 

නමුත් වොන්ත්රහත් 

ගිවිසුවභහි කීේ හරඹ 

එක් ර්ඹට ඳභණක් සීභහ 

ය තිබුණි. තද තිව  

ඕනෆභ දින ඳළඹ 24 තුශභ 

වේහ වහඹ රඵහ දීභට 

වොන්ත්රහත්හය භහභ 

එ වී තිබුණද, 64 x 64 

Digital Video Switch 

මිරදී වන භහ 09 ක් 

ඉකුත්වීභට වඳය 

ක්රිඹහවියහිත වී තිබුණි. ඒ 

වහ වේහ ළඳී භ දින 21 

ට ඳසු ආයේබය 

තිබුණි. තද, වභභ 

උඳයණඹ වහ තතිවර් 

ඳශධතිඹක් ළඳී භට ව 

ඇතළේ උඳයණ වහ 

තලය තභතය උඳහං 

ළඳී භට පිරිවිතය තනු 

එ වී තිබුණද, ඒ තනු 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

ප්රම්ඳහෙන 
භහර්ගග ඳගේලරට 
අනුල ර ගනොවීභ  

 

යජාව  රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශල 3.6.1 

භහර්වෝඳවශලඹ රහය  

එභ බහණ්ඩඹ මිරදී ළනීභ 

වහ මුල් ළඳුගේරු 

වත, නළත ඇණවුභක් 

නිකුත් යනු රඵන විට එභ 

ඇනවුවේ ටිනහභ මුල් 

වොන්ත්රහත් ටිනහමින් 

ිනඹඹට 50 ක් ළඩි වනොවිඹ 

ුගතුඹ. එවේ වද, ශ්රී රංහ 

රඳහහිනී ංසථහ 2018 

ජානහරි වහ වඳඵයහරි 

භහරදී broadcast quality 

H.D ළභයහ තුනක් 

එ.ජා.වඩො 82,256.12 ට 

මිරදී ත් 

වොන්ත්රහත්රුවන් 

භහර්තු ව තවරේල් භහරදී 

නළත ළභයහ වදක්  

එ.ජා.වඩො 47,685.52 ට 

මිරදී වන තිබුණි. ඒ තනු  

මුල් වොන්ත්රහත්තුවේ  

ිනඹඹට 50  ටිනහභට 

ඩහ එ.ජා.වඩො 6,557.46 ක් 

ඉක්භහ තිබුණි.  

ගගවීම් ප්රභහෙ රීමභ  

2016 තවෝසතු භහව  

ඳළති රිවඹෝ ඔලිමිපික් 

තයහලිව  විහලන 

තිනතිඹ රඵහළනීභ 
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න
භ
හධ

ඹ
 

ේඵන්ධවඹන් විවශීයඹ 

වඳෞශලි භහභක් වහ ශ්රී 

රංහ රඳහහිනී ංසථහ 

තතය ගිවිසුභට එශම 

තිබුණි. එභ ගිවිසුභ තනු 

2016 තවෝසතු භහව දී 

විවශීයඹ භහභට 

එ.ජා.වඩො.125,000 ක් 

වවිඹ ුගතු තිබුණි. එභ 

වවිභ ර් වදට ළඩි 

හරඹක් රභහද කිරිභ නිහ 

ඇති ව විනිභඹ තනුඳහතව  

තහින වන වවේතුවන් 

ංසථහට රු.මිලිඹන 2.12 

 තහිනඹක් ිනදු වී තිබුණි.  

 

ගරොත්රැයි දිනුම් 
ඇදීභ විකහලඹ රීමභ  

භහවරෝචිත ර්ව දී 

වරොතැකින දිනුේ ඇදීභ 

විහලඹ කිරීවභන් 

රු.මිලිඹන 763.36  

ආදහඹභක් ශ්රී රංහ 

රඳහහිනී ංසථහ විිනන් 

උඳඹහ වන තිබුණි. ඒ 

වහ ංසථහ රු.මිලිඹන 

154.01  නිසඳහදන 

විඹදභක් ය තිබුණි. 

නිවඹෝජිත වොමිස 

රු.මිලිඹන 91.40 ක් වහ 

තවරවි විධහඹ වොමිස 

රු.මිලිඹන 1.08 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

246.49 ක්  වී තිබුණි. එභ 

නුවදනු වහ යහජාය 

ආඹතන ෘජුභ ේඵන්ධ 

වනොවීභ නිහ රු.මිලිඹන 

91.40  ක් ංසථහට තහිමි 

වී තිබුණි. 

 

 

ගගහ තිබුණු 
අත්තිකහයම් ආඳසු 
අඹකය ගනොගළනීභ 
 

ශ්රී රංහවේ ජාහති 

තනනයතහ වරොට 

වනඹහභ වහ විවශලත 

රහංකිඹන්වේ දළනුභ 

යහසහදඹ රර්ධනඹ 

වහ නන්ද්රිහ තහක්ණඹ 

ඔසවේ ඉතහලිව  වවෝ 

ුගවයෝඳව  වනත් යට 

සථහපිත යන භළදිරිඹ 

රඳහහිනී නහලිහක් 

ඳත්හවන ඹහභටත් ඊට 

තලය උඳයණ 

තහහලි ඵදු ඳදනභක් 

ඹටවත් මුදල් තභහතයහංලව  

එඟතහඹ භත රඵහ 

ළනීභටත්  තභහතය 

භණ්ඩරඹ විිනන් 2014 

වදළේඵර් භහව දී 

තනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. 

එහි ආයේබ ටුගතු වහ 

2015 ජානහරි 02 දින 

රු.මිලිඹන 3.45 ක් 

තත්තිහයේ ලවඹන් 

නන්ද්රිහ තහක්ණඹ 

තන්තර්ජාහති වඵදහවරින 

භහභක් වත වහ 

තිබුණි. එභ වවීභ වහ 

ලිඛිත ගිවිසුභට එශම 

වනොතිබුණු තතය මුදල් 

තභහතයංලව  එඟතහඹද 

රඵහ වන වනොතිබුණි. 

එවේ වත් 2015 ජානහරි 

භහවඹන් ඳසු එභ 

හර්ඹඹ මුළුභනින්භ 

තත්වළය තිබුණු තතය වන 

රද තත්තිහයභ ආඳසු 

තඹය ළනීභට  

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.   

 

ගේක අර්ථහධක 
අයමුෙරට අධිබහය 
ගගවීභ  
 
1958 තං 15 දයන වේ 

තර්ථහධ තයමුදල් ඳනවත් 

15 න න්තිඹ තනු 

වේ තර්ථහධ තයමුදල් 

දහඹඹන් තඩුශ භහඹට 

ඳසු එශවමන භහව  

තහන දිනට වඳය එභ 

තර්ථහධ තයමුදල් 

දහඹඹන්  වේ 

තර්ථහධ තයමුදර වත 

වරේණඹ ශ ුගතු වුත්,  ශ්රී 

රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ 

විිනන් 2007 වහ 2008 

ර්ර තයණඹ යන 

රද වේ තර්ථහධ 

තයමුදල් දහඹඹන් රභහද 

ය වරේණඹ ය තිබුණි. 

වභභ රභහද කිරීභ 

වවේතුවන් 2007 තවරේල් 

භහව  ිනට 2009 

වදළේඵර් භහඹ දක්හ 

හරඹට තදහශ රු.මිලිඹන 

15.05 ක් තධිබහය ංසථහ 

විිනන් වහ තිබුණි.   

හඳිති ක්රිඹහත්භක 
ගනොරීමභ  
 
ශ්රී රංහ රෘත්ති 

වදඳහර්තවේන්තුවේ 

තබයන්තය ංර්ධන 

යහඳෘති 10 ක් ක්රිඹහට 

නළන්වීභ වහ  රු.මිලිඹන 

81  රතිඳහදන රහ 

තිබුණත්, භහවරෝචිත 

ර්ව දී එභ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ වනොකිරිභ නිහ 
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න
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හධ

ඹ
 

රහ තිබුණු රතිඳහදනඹ 

මුළුභණින්භ ඉතිරි ය 

තිබුණි.   

පුත්ඳත් අගරවිඹ 
අඩුවීභ     

සීභහහිත රංහවේ එක්ත් 

රෘත්ති ඳත්ර භහභ විිනන් 

රහලනඹ යනු රඵන 

න්වඩ් ඔේර්, වඩිනලි 

නිවුස, දිනමිණ ව ිනළුමිණ 

පුත්ඳත්රට තදහශ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

තවරවි යන රද පිටඳත් 

ංයහ ිනඹඹට 5  ිනට 

ිනඹඹට 12 ක් දක්හ 

ඳයහඹකින් තඩු වී තිබුණි.  

“තරුණි” ,“භහංචු” ව 

“සුඵවත” නේ ව හය 

ඟයහර ද ිනඹඹට 9   

ිනට ිනඹඹට 11 ක් දක්හ ව  

ඳයහඹකින් තවරවි යන 

රද පිටඳත් ංයහ තඩුවී 

තිබුණි. 

සීභහහිත රංහවේ එක්ත් 

රෘත්ති ඳත්ර භහවේ ඉකුත් 

ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

හණිජා මුද්රණ තංලඹ, විවලේ 

රහලන ව ඩිජිටල් 

මුද්රණඹන්වේ ආදහඹභ 

පිළිවලින් ිනඹඹට 13 ක්, 

ිනඹඹට 21 ක් ව ිනඹඹට 

63 ක් ලවඹන් තඩු වී 

තිබුණි. 
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ං
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යථහවන තනතුරු ළඩිවීභ 
 
තඳයහධ විදීභ ඉකුත් ර්ඹට 
හවප්ත ක් තඩුවීභ 
 
වතොයතුරු න්නිවේදනඹ ඳශධතිඹ 
ළඩි දිුගණු වනොකිරීභ  
 
“භට වඳොීයිනඹ“ ංල්ඳඹ 
වහ රහ තිබුණු රතිඳහදන 
ඌන උඳවඹෝජානඹ 
 
එක්ත් ජාෘතීන්වේ හභහධ 
යහජාහරිඹට එක් වනොවීභ  
ත්තිහයේ වලේඹ ඉවශඹහභ. එඹ 
ිනඹඹඹඹට 3.6 දක්හ ළඩිවීභ   
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නීතිඹ වහ හභඹ ව ෙක් ලෂිණ ංර්ධනඹ 
 

නීති රු භහජාඹක් වහ නීතිඹ වහ හභඹ 

ඳත්හවන ඹහභ, දකුණු ඳශහවත් 

ංර්ධනඹ ඉවශ නළංවීභ වභභ ක්වේත්රවඹන් 

තවප්ත ක්හ යන රතිපරඹ වී තිබුණි.  එභ 

රතිපරඹ තත්ය ළනීභ වහ නීතිඹ වහ 

හභඹ ව දක්ි ණ ංර්ධන තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තුකින් වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 03 ක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ ුගතු තිබුණි.   

 නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ි ණ ංර්ධන 

විඹඹන්ට තදහශ තදහශ රතිඳත්ති 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ කිරීභ, 

ඳසුවිඳයේ කිරීභ වහ තළී භ, නීතිඹ වහ 

හභඹ ඳත්හවන ඹහභ භහජා විනඹ 

තවවුරු යන පුළුල් රතිංසයණඹ 

කිරීභ ඇතුශත් උඳහඹ භහර් ංර්ධනඹ. 

 යථහවන භනහභනඹ ඳහරනඹ. 

 තඳයහධ වහ භහජා විවයෝධී ක්රිඹහ 

භළඩඳළළත්වීභ වහ ළරළක්වීභ 

  ඓතිවහින හලු වොටු ංයක්ණඹ, 

ආයක්හ ව පුරුත්ථහඳනඹ කිරීභ. 

 දක්ි ණ ඳශහත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

සථහඳනඹ කිරීභ. 

ඉවත වන් හර්බහයඹන් ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද නිඹළදි 

විණනව දී තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ 

ඇත. 

යථහවන අනතුරු ළරළක් ලවීභ 

ජානතහවේ ජීවිත වහ වශඳශර ආයක්හ 

රන ඳරිදි යථහවන භනහ භනඹ විධිභත් 

කිරීභට තලය පිඹය ළනීභ නීතිඹ වහ හභඹ 

ව දක්ි ණ ංර්ධන තභහතයහංලව  රධහන 

හර්ඹ වී තිබුණි.  ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

මුළු රිඹ තනතුරු ංයහ භහවරෝචිත 

ර්ව  දී 2,133 කින් තඩු වී තිබුණද, භහය 

තනතුරු ංයහ 31 කින් වහ ඵයඳතර තුහර 

තනතුරු ංයහ 173 කින් ළඩි වී තිබුණි.  

2016 ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ දක්හ හර 

ඳරිච්වච්දඹ තුශ යවට් ිනදුව රිඹ තනතුරු 

ංයහ ගු 13 හි දළක්වේ.   

අනතුරු ර්ගඹ ගෙළම්ඵර් 31 දිනට අප්රභහණඹ  

2016 2017      2018 

භහයක 2,824 2,922 2,953 
ඵයඳත්ර තුහර 8,148 8,302 8,475 
සුළු තුහර 14,604 13,592 12,264 
අරහබ 13,510 13,072 12,064 
එකතු 39,086 37,888 35,756 
රඳටවන-  13. -  හවන තනතුරු ංයහ 

මරහශ්රඹ   :  නීතිඹ වහ හභඹ තංලව  හර්ි  හර්තහ   - 2018 

 

අඳයහධ විදීභ 

නීතිඹ වහ හභඹ ආයක්හවීවේ රතිඹ පිළිබිඹු යන රධහන දර්ලඹක් න්වන් යටතුශ තඳයහධ 

හර්තහවීේර නියවප්ත ක් රභහණඹ ව හර්තහ ව තඳයහධ විඳීවේ හවප්ත ක් තඹින. ශ්රී රංහ 

වඳොීයිනඹ වත රළබී තිබුණු ඳළමිණිලිලින් විනු රළබ ඳළමිණිලි රභහණව  රතිලතඹ තඳයහධ ර් 

01 ක් වළය 09 ක් ේඵන්ධවඹන් ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් ඳවශ තඹක් හර්තහ ය තිබුණි.   

විසතය ගු 14  හි දළක්වේ.   

 



 

256 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

නී
ති
ඹ
 ව
හ 

හභ
ඹ

 

තඳයධ ර්ගඹ  2017   2018  

හර්ත්හ ව 
ප්රභහණඹ 

විනු රළබ 
ප්රභහණඹ 

විඳූ 
ප්රතිලත්ඹ 

හර්ත්හ ව 
ප්රභහණඹ 

විනු 
රළබ 

ප්රභහණඹ 

විඳූ 
ප්රතිලත්ඹ 

ඵයඳත්ර අඳයහධ 35,979 28,016 77.87 36,355 28,246 77.69 

සළු ළයදි 
පුේගරඹන්ට 
එගයිට 

42,224 29,303 69.40 41,888 27,831 66.44 

සුළු ළයදි 
ගේඳශරට එගයිට 

32,881 16,664 50.68 31,415 14,143 45.02 

සුළු ඳළමිණිලි 1,029,087 1,029,047 100.00 971,617 971,617 100.00 

ශභයින්ට එගයිට 
ඵර අඳයහධ 

2,911 1,998 68.64 3,344 1,572 47.01 

කහන්ත්හන්ට 
එගයිට ඵර අඳයහධ 

790 498 63.04 775 326 42.06 

සුයහ ම්ඵන්ධ 
ළයදි 

120,198 103,022 85.71 129,813 104,048 80.15 

නිද්රහ ජ්නක ද්ර 
ම්ඵන්ධ ළයදි 

107,944 104,592 96.89 124,940 120,052 96.09 

දණ ළයදි 1,055 1,025 97.16 954 868 90.99 

සථහිතත් ළයදි 49,013 46,857 95.60 40,607 38,102 93.83 
රඳ ටවන 14 -  හර්තහත ව තඳයහධ ණන වහ ඒ වහ විඳුේ රඵහදීභ 

මරහශ්රඹ - හර්ි  හර්ඹහධන හර්තහ 2018  -  ශ්රී රංහ වඳොීයිනඹ 

 

භත්ද්ර ඳහරනඹ 
   

තන්තයහඹහරී ඖධ බහවිතඹ වහ ංයණඹ 

ළරළක්වීභ ද තභහතයහංලව  රධහන හර්ඹඹක් 

වී තිබුණි  ඉකුත් ර්ව  දී වවවයෝී න් වහ 

ංජාහ ේඵන්ධ ළයදිරට තදහශ 

තත්තඩංගුට ත් පුශර ංයහ පිළිවලින් 

29,288 වදවනක් වහ 51,788 වදවනක් වී 

තිබුණත්, භහවරෝචිත ර්ව දී එඹ 40,997 

වදවනක් ව  54,685 වදවනක් වී තිබුණි.  

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ ඉකුත් ර්ව දී  

තත්තඩංගුට වන තිබ භත්ද්රය රභහණඹ රඳ 

ටවන  15 හි දළක්වේ.  

ආඹත්නඹ Heroin 

ගවගය යින් රී.ග්රෆ. 

 

Cannbis  

කළනබීස රී.ග්රෆ. 

Hashish - වෂීස 

රී.ග්රෆ. 

Cocaine 

ගකොගක් ලන් රී.ග්රෆ. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ගඳොලිස භත්ද්ර 
නහලක 
කහර්ඹහංලඹ 

23.598 669.310 206.587 543.555 1.122 1.667 2.050 18.266 

ගඳොලිස සථහන 236.814 46.658 3,876.945 2,420.902 3.040 9.814 218.647 0.134 

විගලේ කහර්ඹඹ 
ඵරකහඹ 

0.295 3.831 512.882 1,267.644 - 1.846  - 0.036 

ගනත් ආඹත්න 54.246 12.325 390.644 546.648 34.009 19.983 - 2.768 

එකතු 314.953 732.124 4,987.058 4,778.749 38.171 33.310 220.697 21.204 

රඳටවන 15. - තත් තඩංගුට වන තිබුණු භත්ද්රය රභහණඹ 

මරහශ්රඹ : වඳොලිස භත්ද්රය නහල හර්ඹහංලව  හර්ි  හර්තහ  - 2018 
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නී
ති
ඹ
 ව
හ 

හභ
ඹ

 

ගඳොලිස ගත්ොයතුරු වහ 

න්නිගේෙන  ඳේධතිඹ ළඩිදියුණු 

රීමභ. 

නතන තලයතහඹන්ට ළරවඳන වර ශ්රී 

රංහ වඳොීයිනව  වඳොලිස වතොයතුරු වහ 

න්නිවේදන ඳශධතීන් ළඩි දිුගණු කිරීභට වහ 

තඳයහධ ඳරීක්ණ ඒ ංර්ධනඹ වහ 

භහවරෝචිත ර්ව දී එතු රු.මිලිඹන 440 

 රතිඳහදන රහ තිබුණත්, ඉන් කිිනදු 

උඳවඹෝජානඹක් වනොකිරීභ නිහ මුළු 

රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය තිබුණි.  

ප්රජ්හ ගඳොලිස ංකමඳඹ 

ංර්ධනඹ  

වඳොලිස සථහන 483  “භට වඳොීයිනඹ” 

ංල්ඳඹ වහ ව රජාහ වඳොලිස ටුගතු 

වහ තලය  ඹතුරු ඳළදි ඇතුළු උඳයණ 

මිරදී ළනීභ වහ භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 150  රතිඳහදන රහ තිබුණත් 

එභ රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 143.67 ක් 

තදහශ ටුගතු වහ උඳවඹෝජානඹ වනොය 

ඉතිරි ය තිබුණි.  

ගඳොලිස විලසවිෙහරඹ ඇති රීරිභ. 

වඳොලිස විලසවිදයහරඹ ඳනත වටුේඳත් 

කිරිභ, ීය ඵඩු උඳයණ මිරදී ළනීභ ළනි 

ටුගතු වහ භහවරෝචිත ර්ඹව දී 

රු.මිලිඹන 125  රතිඳහදන රහ තිබුණද, 

ර්ඹ තහන න විට එභ ටුගතු ඉටු 

වනොකිරිභ නිහ රහ තිබුණු රතිඳහදනවඹන් 

රු.මිලිඹන 102.94 ක් ඉතිරි ය තිබුණි.   

ශ්රී රංකහ ගඳොලීසිගේ ගගොඩනළිනලි 

ඉදිරීමම් ප්රගතිඹ 

 2016-2018 භධය හීයන තඹළඹ යහමු තුශ 

මුළු පිරිළඹ රු.මිලිඹන 1,808.09 ක් ව ශ්රී 

රංහ වඳොීයිනව  ඉදිකිරීේ යහඳෘති 4 ක් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ වොඩනළගිලි  

වදඳහර්තවේන්තු වත ඳයහ තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විට බට 

නිහ, ශ්රනහහය, නිර නිහ වහ යථහවන 

මරසථහන වොඩනළගිල්ර ඹන වභභ යහඳෘති 

4 හි වබෞති රතිඹ ිනඹඹට 2  ිනට ිනඹඹට 

60 දක්හ ඳයහඹ රභහණඹක් වී තිබුණි.  

විගලේ කහර්ඹ ඵරකහගේ UN 

MISSION හඳිතිඹ 

එක්ත් ජාහතීන්වේ හභහධ යහජාහරී වහ 

විවලේ හර්ඹ ඵරහව  ංග්රහමි ඵර 

ඇනිඹක් භහලි යහජායඹ තුශ සථහපිත කිරීභට 

තලය තවි ආුගධ, න්නශධ යථ  වහ 

න්නිවේදන උඳයණ ඇතුළු උඳයණ මිරදී 

ළනීභ වහ 2016 ර්ව  ිනට ටුගතු 

යමින් තිබණි.  නිරධහරීන් 320 වදවනකුට 

2016 ර්ව දී පුහුණුක් ද රඵහ දී තිබුණි. 

2017 වහ 2018 ර් වදවහිදී උඳයණ 

මිරදී ළනීභ වහ එතු රු.මිලිඹන 792 ක් 

ළඹ ය තිබුණු තතය එභ උඳයණ  

ටුකුරුන්ද දවුවර් ඵඩහ ය තිබුණි.  2019 

භළින භහඹ න විටත් විවලේ හර්ඹ 

ඵරහව  නිරධහරීන් එක්ත් ජාහතීන්වේ හභ 

හධ යහජාහරීඹට එක්වී වනොතිබුණි. 
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හවි
ක
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ට
යු
තු
  
  

 
තවප්ත ක්ි ත රතිරහබ රඵහ 
වනොළනීභ 
 
විවශල ණඹ ඌන උඳවඹෝජානඹ  
 
යහජාය තනුග්රවඹ රලසථ වර 
වඹොදහ වනොළනීභ 
 
ඳර්ඹන්ත වභවවුගේ ටුගතු ඳවත 
ළටීභ  
 
නළවනහිය ඵවලුේ ඳර්ඹන්තව  
වභවවුගේ ටුගතු ආයේබ 
වනොකිරීභ  
 
වේඵන්වතොට යහඹ ඉදිකිරීභ 
වහ රඵහ ත් විවශල ණඹ 
විධිභත් තනුභළතිඹකින් වතොය 
මරය රහලනලින් ඉත් කිරිභ 
 
CCTV ළභයහ ඳශධතිඹ වි 
වනොකිරීභ  
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ට
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යහඹ වහ නහවික කටයුතු  

ඵහධහකින් වතොය මුද්රීඹ 

යහඹ ඳවසුේ නිර්භහණඹ 

කිරීභ වභභ තංලවඹන් 

තවප්ත ක්හ යන රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ තවප්ත ක්හ ඉටු 

ය ළනීභ වහ යහඹ වහ 

නහවි ටුගතු 

තභහතයහංලඹ වහ 

යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 03 ක් 

විිනන් ඳවත වන් හර්ඹ 

බහයඹඹන් ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.   

 යහඹ වහ නහවි 

ටුගතු විඹඹන්ට 

තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු 

විඳයේ කිරීභ වහ ඇී භ 

 තශමියහල්තිඹට තඹත් 

ඒහ වළය තවනකුත් 

යහඹ වතල් ටළංකි 

උඳයණ, රදීඳහහය 

ව රදීඳසථේබ 

ංර්ධනඹ ව 

ඳරිඳහරන ටුගතු 

 නහවි වේහ 

ළඳුගේරුන් වහ 

ඳරිවයණඹ යන්නන් 

තතය ආයවුල් 

වේරුේයණඹ 

 නහවි වේහන් වහ 

තයඟ රීති භහරහන් 

ඳළනවීභ 

 නහවි ළඳුගේරුන් 

ව ඳරිවයණඹ 

යන්නන් තතය 

උඳවශලහත්භ 

ේඵන්ධියණඹ 

තවවුරු කිරීභ වහ 

වහඹවිභ 

 බුන් ඹහත්රහ ව මුද්ර 

මුක්තහවලේ බහය 

ළනීභ 

 නහවි ටුගතු 

ංර්ධන තයමුදර 

ඳරිඳහරනඹ කිරිභ 

 නළේ හසතු වහ නහවි 

වේහ ටුගතු 

 වයශහන්න භගී 

රහවනඹ 

 ආඹතනඹන් 

තධීක්ණඹ කිරිභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරිභ ේඵන්ධවඹන් 

ිනදු ශ නිඹළදි විණන 

ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ 

වු ළදත් විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

ප්රධහන ංර්ධන 
හඳිති ක්රිඹහත්භක 
රීමභ  
 
මරධන ළඹ විඹඹන් 15  

ක් ඹටවත් රහේධන යහඳෘති 

08 ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

දවහ රු. මිලිඹන 3,376.90 

 රතිඳහදන  රහ තිබුණි. 

ඉන් ංර්ධනඹ යහඳෘති 

05 ක් වහ රු.මිලිඹන 

2,270.00  රතිඳහදන 

රහ තිබුණත්, එභ 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භ 

වනොකිරීභ නිහ රහ 

තිබුණු මුළු රතිඳහදනඹභ 

ඉතිරි ය තිබුණි.  

අගේක් ලෂිත් ප්රතිරහබ 
අOutcome) රඵහ 
ගනොගළනීභ 
 
වයශහන්න භගී රහවන 

වේහ විධිභත් කිරීේ තයමුණ 

ඇතු ඹහඳනඹ තර්ධශවිඳඹ 

ව දඳත් තතය භගී වහ 

බහණ්ඩ රහවන ඹහත්රහ 

ලිඹහඳදිංචිඹ, නිඹහභනඹ වහ 

තළුත්ළඩිඹහ දවහ 

ඳවසුේ ළඳී භ වහ 

2016 ර්ව දී යහඳෘති 

වදක් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. තදහශ ඉදිකිරීේ 2017 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

තන් කිරීභට ළරළසුේ 

ය තිබුණි. 2018 

වදළේඵර් 31 දින නවිට 

මලි ඉදිකිරීේ ඳභණක් 

තන් ය තිබුණු තතය 

2019 තවරේල් 09 දින න 

විටත් ජාරඹ වහ විදුලිඹ 

ඇතුළු ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධන කිරිවේ ටුගතු 

මලි තදිඹවයහි ඳළතුණි.  

 

විගේල ණඹ ඌන 
උඳගඹ ජ්නඹ  

තභහතය භණ්ඩර තනුභළතිඹ 

භත න්න්තුවර් යහඹ 

ටුගතු වභවවඹවීභ වහ 

ංර්ධනඹ  දවහ 

ඳරිඳහරන වොඩනළඟිල්රක් 

වහ ගුදභක් ඉදිකිරීභට 
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 භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 1,350  

රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ 

රතිඳහදන ඉන්දිඹහනු එක්ිනේ 

ඵළංකුවේ ණඹ (Line of 

Credit)  ඹටවත් මරයණඹ 

ය තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී යහඳෘතිඹට තදහශ  

රේඳහදන  හර්ඹඹන් වහ 

ඉදිකිරීේලින් ිනඹඹට 5  

ඳභණ රභහණඹක් තන් 

කිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. නමුත් එභ ළරළසුේ 

ශ හර්ඹඹන් මලි 

භට්ටවේ ඳළති තතය මුළු 

රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය 

තිබුණි. ඒ තනු යහඳෘතිඹ 

වහ රහ තිබුණු යහජාය 

ණඹ රලසථ වර 

උඳවඹෝජානඹ කිරීභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

යහජ් අංලගේ නළේ 
බහණ්ඩ ආනඹනඹ 
රීමභ 
 

2016 ජානහරි 13 දින ඳළති 

තභහතය භණ්ඩරව  තීයණඹ 

රහය විවශලහධහය 

යහඳෘතිද ඇතුළු  ිනඹළුභ 

යහජාය ආඹතන විිනන් 2015 

භළින 06 දිනළති තං 415 

දයන යහජාය මුදල් 

නක්රවල්ව  විධිවිධහන 

රහය යහජාය තංලව  නළේ 

බහණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීභ 

සීභහහිත රංහ නළේ 

ංසථහ භගින් ශ ුගතු 

තිබුණි. එවේභ 2016 

වඳඵයහරි 18 දිනළති  තං 

03 දයන යහජාය මුදල් 

නක්රවල් ලිපිඹ භඟින්ද, 

2016 තවෝසතු 11 දිනළති 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විිනන් 

හණිජා ඵළංකු වත රඵහදී 

තිබ උඳවදස භගින්ද යහජාය 

තංලව  බහණ්ඩ ආනඹනඹ 

සී  රංහ නළේ ංසථහ 

භගින් ිනදුශ ුගතු ඵට 

තදුයටත් වති ය 

තිබුණි.  

 

භහවේ වේහ ඳඹහනු 

රඵන යහජාය ආඹතන ණන 

සීභහවී ඳළති තතය, විලහර 

ලවඹන් ආනඹන 

ටුගතුර වඹවදන යහජාය 

ආඹතන භහවේ වේහ 

රඵහවන වනොතිබුණි.  

එවේභ, ඇතළේ  යහජාය 

ආඹතන වනත් විවශීයඹ 

නළේ භහේ භගින් 

ආනඹනඹන් ිනදු ය ළනීභ 

දවහ  ඉල්ීයේය තිබණු 

ඵ තනහයණඹ විඹ. 2017 

ර්ව දී එළනි ඉල්ීයේය 

තිබ තසථහ 700 ට තධි 

ංයහක් දවහද, 2018  

ර්ව දී තසථහ 538 ක් 

දවහ ද භහභ විිනන් 

තත්වළරීවේ නිවේදන ලිපි 

(waivers)  නිකුත් ය 

තිබුණි. වේ තනු යහජාය 

ආඹතන විිනන් ිනදුයනු 

රඵන  බහණ්ඩ ආනඹනඹ 

කිරීේ වහ ේඵන්ධ 

යහඳහරි තසථහන් 

භහභ වත රඵහළනීභ 

දවහ සුදුසු ක්රභවේදඹක් 

ක්රිඹහට නංහ වනොතිබුණි. 

ඉවත වන් නක්රවල් 

භඟින් භහවේ වශඳර 

වොට පුළුල්ය ළනීභ 

දවහ  රහ තිබණු යහජාය 

තනුග්රවඹන් රලසථ වර 

වඹොදහ ළනීභට සීභහහිත 

රංහ නළේ ංසථහ විිනන් 

ටුගතු ය වනොතිබුණි.    

 

ඵවලුම් ගභගවයුම් 
කටයුතුර 
ජ්හත්න්ත්ය සථහනඹ 
ව යහඹ 
අධිකහරිගේ 
ගශඳශ ගකොට 

2018 ර්ඹ වහ වරෝ 

යහඹ පිළිඵ ඇල්ෂහරිනන් 

ංවිධහනඹ විිනන් නිකුත් 

යන රද ඇල්ෂහරිනනර් 

හර්තහ (Alpha liner 

Report) තනු වොශම 

යහඹ විිනභ ඒ 

(Twenty Equivalent Unit) 

7,047,486  වභවවුගේ ිනදු 

යමින් වරෝව  23 වනි 

සථහනව  ැකදී ිනටි තතය, 

2017 ර්ඹට හවප්ත ෂ 

එභ ටුගතුර ිනඹඹට 13.5 

 ර්ධනඹක් ශහ ය 

වන තිබුණි. එවේභ ශ්රී 

රංහ යහඹ තධිහරිවඹහි 

ඵවලුේ වළිනයවීභ 2017 

ර්ඹට හවප්ත ෂ 2018 

ර්ව දී ිනඹඹට 14.6 කින් 

ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

  

 

නළේ ඵඩු ගභගවයුම් 
කටයුතු 

වොශම, හල්ර, 

වේඵන්වතොට වහ 

්රිකුණහභරඹ ඹන රධහන 

යහඹන් වත 2016 

ර්ව දී  ඳළමිණි නළේ 

ංයහ 5,023 ක් වී 

තිබුණත්, එඹ 2018 ර්ඹ 

න විට නළේ ංයහ 

4,933 ක් දක්හ තඩු වී 
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 තිබුණි. නමුත් වභවවඹන 

රද විිනභ (TEUs) ඵවලුේ 

ඒ ණන 2014 දී 

මිලිඹන 4.91   ිනට 2018 

ර්ව දී මිලිඹන 7.05 ක් 

දක්හ ළඩි වි තිබුණි. එවේභ 

වභවවඹන රද ේරදහින 

නළේ ඵඩු රභහණඹ 2016 

ර්ව දී වභ.වටො.මිලිඹන 

7.81  ිනට 2018 ර්ඹ 

න විට වභ.වටො.මිලිඹන 

7.44 ක් දක්හ තඩු වී තිබුණි.  

විසතය ඳවත ගු 15 හි 

දළක්වේ. 

 

විසත්යඹ 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

ඳළමිණි නළේ ං්හ (ඵවලුම්ගත්, ම්ප්රෙහයික 

ගනත්  

4,298 4,760 5,023 4,942 4,933 

ගභගවඹන රෙ විසිභ (TEUs) ඵවලුම් 

 කක ගණන ( කක 000) 
4,908 5,185 5,735 6,209 7,047 

ගභගවඹන රෙ ම්ප්රෙහයික නළේ ඵඩු ප්රභහණඹ 

(ගභ.ගටොන් 000) 
6,339 7,156 7,811 7,735 7,438 

ගු - 15 රධහන යහඹන්ර වභවවඹන රද ඵවලුේ ඒ වහ ේරදහින නළේ ඵඩු රභහණඹ  
මරහශ්රඹ :- ශ්රී රංහ යහඹ තධිහරිව  හර්ඹහධන භහවරෝනන හර්තහ 
 

ගකොශම යහගේ ගභගවයුම් 
කටයුතු 
 

ඳර්ඹන්ත් ගභගවයුම් කටයුතු ඳවත් 
ළටීභ 

 

ශ්රී රංහ යහඹ තධිහරිව  2001 ර්ව  ිනට 

2018 ර්ඹ තහනඹ දක්හ ර් දව තට 

හරඹ තුශ ඵවලුේ වභවවුගේ ධහරිතහඹ මුළු 

ඵවලුේ වළිනයවීවේ රතිලතඹක් වර 

ළරකීවේදී ිනඹඹට 81  ිනට ිනඹඹට 33 ක් 

දක්හ සීඝ්ර වර ඳවත ළටී තිබුණි. වවේ 

නමුත්, වොශම යහඹ තුශ තයඟහරී 

ටුගතු යන පුශලි භහේ වදවන් 

2013 ර්ව දී වභවවුගේ ටුගතු ආයේබ 

ශ භහභ ිනඹඹට 01  ිනට ිනඹඹට 38 ක් 

දක්හ සීඝ්ර ර්ධනඹක් රඵහ වන තිබුණි.  

තවනක් භහභ 2001 ර්ව දී ිනඹඹට 19 ක් 

වු ිනඹ වශඳර වොට 2018 ර්ඹ න 

විට ිනඹඹට 29 ක් දක්හ ර්ධනඹ යවන 

තිබුණි. ඳසුගිඹ ර් දවතට ඵවලුේ වළිනරීභ 

පිළිඵ විසතය රඳටවන 47 හි දළක්වේ.  

 

 
රඳටවන 47 - ශ්රී රංහ යහඹ තධිහරිව  ඳර්ඹන්ත වභවවුගේ ටුගතු 

මරහශ්රඹ - ශ්රී රංහ යහඹ තධිහරිව  2018 හර්ඹහධනඹ භහවරෝනන හර්තහ 
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 ඉවත දත්ත තනු ශ්රී රංහ යහඹ 

තධිහරිඹට  ඵවලුේ වභවවඹවීභ වහ හිමි 

තිබුණු වශවඳශ වොට ක්රභහනුකර 

පුශලි තංලඹ වත නතු වමින් ඳළතුණි. 

තධිහරිව  ඵවලුේ වභවවුගේ ටුගතු 

ේඵන්ධ ඳර්ඹන්ත උඳවඹෝජාන තනුඳහතඹ 

(Terminal Occupancy Ratio) රහ 

ඵළීයවේදී 2017 ර්ඹ වහ ළදීවේදි  2018 

ර්ව දී ිනඹඹට 60  ිනට ිනඹඹට 65 ක් 

දක්හ ර්ධනඹ වී තිබුණි.  

 

නළගගනිටය ඵවලුම් ඳර්ඹන්ත්ගේ 
ගභගවයුම් කටයුතු ආයම්බ 
ගනොරීමභ. 
 

වොශම යහව  දළනට ඵවහළුේ වළිනයවීභ 

වහ ක්රිඹහත්භ ඳර්ඹන්ත තතුරින් ළඹුය 

(Draft) මීටර් 14.25ට ඩහ ළඩි නළේ ඳළමිණිඹ 

වළකි එභ ඳර්ඹන්තඹ, වොශම ජාහතයන්තය 

ඵවහළුේ ඳර්ඹන්තඹ (C.I.C.T) ඳභණක් න 

තතය එහි ධහරිතහඹ ර්ඹට විිනභ ඒ 

මිලිඹන 2.4 ක් වේ. 2018 ර්ව  දී එභ 

ඳර්ඹන්තඹ වත ළඹුය මීටර් 14.25 ට ඩහ 

ළඩි නළේ 308 ක් ඳළමිණ තිබු තතය මුළු 

ඵවහළුේ ඒ මිලිඹන 2.6 ට ළඩි 

ංයහක් වභවවඹහ තිබුණි. ඒ තනු,  2017 

ර්ඹට හවප්ත ක් එභ ඳර්ඹන්තව  ඵවහළුේ 

වළිනයවීභ ිනඹඹට 12  ර්ධනඹක් ිනදු 

තිබුණි.  ඉදිරිව දී ඇති විඹ වළකි ඳර්ඹන්ත 

වේහ ඉල්ලුවේ ර්ධනඹට රිරන වොශම 

යහඹ ඳර්ඹන්ත වේහ ළඳී භ වවයහි 

තධහනඹ වඹොමු ය වනොතිබුණි.   

වවේ වුද, වොශම යහඹ පුළුල් කිරීවේ 

යහඳෘතිඹට තදහශ වශීයඹ ඵළංකුකින් 

තයමුදල් ේඳහදිත ඵවහළුේ ඒ 800,000 

 හර්ි  ධහරිතහඹක් හිත ඉදිකිරීේ 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 11,168 ක් ව මීටර් 18  

ළඹුැකති වහ මීටර් 440 ක් දිළති  නළවනහිය 

ඵවහළුේ ඳර්ඹන්තව  ඉදිකිරීේ ටුගතු 2016 

තවරේල් භහව  තන් ය තිබුණද, නළේ ඵඩු 

වභවවඹවීභ වහ තලය ග්රළන්ටි වදොමය 

ඇතුළු උඳයණ ඳඹහ වන වභභ 

ඳර්ඹන්තව  වභවවුගේ ටුගතු ආයේබ 

කිරීභට 2019 තවරේල් 30 දින න විටත් ශ්රි 

රංහ යහඹ තධිහරිඹ ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

වම්ඵන්ගත්ොට යහඹ ඉදිරිරීරිභ 
වහ රඵහ ගත් විගේල ණඹ  
 

වේඵන්වතොට යහඹ ඉදිකිරීභ වහ රඵහවන 

තිබු විවශල ණඹලින් 2017 වනොළේඵර් 30    

දිනට ශ්රී රංහ යහඹ තධිහරිව  ගිණුේර 

ඳළති ණඹ වලේඹ වු රු. මිලිඹන 147,746  ක් 

භවහ බහණ්ඩහහයව   එඟතහකින් වවෝ 

තභහතය භණ්ඩරව  තනුභළතිඹකින් වතොය ශ්රී 

රංහ යහඹ තධිහරිඹ විිනන් මරය 

රහලනලින් ඉත් ය තිබුණි. ඒ වවේතුවන් 

යජාව  කිිනදු ගිණුභ එභ ණඹ මුදල් 

ඇතුශත් වනොතිබුණි. භවහ බහණ්ඩහහයව  

විවශල ේඳත් වදඳහර්තවේන්තුවේ වල්න 

තනු, 2018 වදළේඵර් 31 දිනට එභ ණඹ 

වලේඹ රු.මිලිඹන 179,546 ක් වී තිබුණි. 

වවේ වුද, භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න 

විටද වභභ ණඹ ගිණුේත කිරීභ පිළිඵ 

වදඳහර්ලඹ තතය එඟතහඹට එශම 

වනොතිබුණි. 

 

ඉවත ණඹ මුදරට තදහශ 2017 වනොළේඵර් 

30 දින න විට ණනඹ යන රද විවශල 

විනිභඹ ඳරිර්තන තරහබඹ රු.මිලිඹන 31,544 

ක්ද,  ශ්රී රංහ යහඹ තධිහරිව  ගිණුේලින් 

ඉත් ය තිබුණි. 2017 වනොළේඵර් 30 දින 

ිනට 2018 වදළේඵර් 31 දින දක්හ විවශල 

විනිභඹ මුච්චිත තරහබ වු රු.මිලිඹන 28,396 

ක් කිිනදු ගිණුභ ඇතුශත් ය වනොතිබුණි. 

වේ තනු වභභ ණඹ මුදර ේඵන්ධවඹන් 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට මුච්චිත විවශල 

විනිභඹ ඳරිර්තන තරහබඹ රු.මිලිඹන 59,940 

ක් වී තිබුණි. 

 

භහගභක් ල විසින් රඵහ ගත් ණඹ 
ගනුගන් ඇඳවීභ  
 

භහේපුය යහඹ ශභනහයණ වේහ 

(පුශලි) භහභ විිනන් පුශලි 

ඵළංකුකින් එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 24  ණඹ 
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තු
 මුදරක් රඵහ වන තිබුණු තතය, ඒ වහ ශ්රි 

රංහ යහඹ තධිහරිඹ විිනන් ඇඳ වි තිබුණි.  

2017 වනොළේඵර් භහව  ිනට එභ භහවේ 

වභවවුගේ ටුගතු නතය ය තිබුණු තතය 

රඵහ වන තිබුණු ණඹ මුදර එභ භහභ 

විිනන්  පිඹහ වනොතිබණි.  2019 තවෝසතු 30 

දින න විට එභ ණඹ පිඹවිභ වහ භහභ 

තු රභහණත් මුදල් වනොඳළතුණි. වවේ 

වුද, ණඹ මුදර වහ ඇඳරු ලවඹන් ශ්රී 

රංහ යහඹ තධිහරිඹට විරුශධ හිඟ ණඹ 

වලේඹ ව එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 22.3 ක් තඹය 

ළනීභ වහ නීතිභඹ ලවඹන් ටුගතු යන 

ඵ තදහශ ඵළංකු විිනන් එන්තයහිනඹක් 2019 

තවරේල් 02  දින තධිහරිඹ වත වඹොමු ය 

තිබුණි.  

 

CCTV කළභයහ ඳේධතිඹ වි 
ගනොරීරිභ  
 

තධි ආයක්ෂිත රහඳඹක් වර නේ ය 

තිවඵන යහඹ ඳරිශ්රව  ආයෂහ තවවුරු ය 

ළනීභ පිණි 2017 ර්ව දී ිනඹළු වේට්ටු 

ව ඵන්ධිත ගුදේර ආයක්හ වහ 

රු.මිලිඹන 60 ක් ළඹ ය CCTV ළභයහ 

ඳශධතිඹක් වි කිරීභට ළරළසුේය තිබුණි. 

2018 ර්ව දී ඒ වහ රු.මිලිඹන 150 ක් 

රතිඳහදන රහ තිබුණද, තවප්ත ක්ෂිත ඳරිදි තදහශ 

හර්ඹඹ භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න 

විටත් තන් ය වනොතිබුණි. 

 

ගර්ගු විසින් ඳනහ තිබුණු 
ෙණ්ඩනඹ 
 
2011 ර්ව  දී  ශ්රී රංහ වර්ගු දළනුත්  

කිරීභකින් වතොය  ආනඹනඹ යන රද 

වදොමය 27 ක් ේඵන්ධවඹන් වර්ගු විිනන් 

ඳනහ තිබු රු.මිලිඹන 1,580 ක් වු වර්ගු 

දණ්ඩනඹ ලිහිල් ය ළනීභ වහ වර්ගු ආඥහ 

ඳනවත් 165 න්තිඹ රහය වර්ගු 

විභර්ලණඹ තීන්දුක් භත මුදල් 

තභහතයයඹහ වත තභිඹහනනඹක් ඉදිරිඳත් 

ශ වළකි තිබුණි. නමුත් තධිහරිඹ විිනන් 

මුදල් තභහතයයඹහ වත එළනි තභිඹහනනඹක් 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. වවේ වුද, වේ 

ේඵන්ධවඹන් මරය රහලනර රු.මිලිඹන 

1,577  තේබහය ඵළයේ දක්හ තිබුණි. 

ඉවත රුණ ේඵන්ධවඹන් තධිහරිඹ 

තභිඹහනනහධියණව  නඩුක් ඳයහ තිබුණු 

තතය එඹ තභිඹහනනහ තධියණඹ විිනන් 

නිලසරබහ ය තිබුණි. ඉන් ඳසු තධිහරිඹ 

විිනන් තභිඹහනනහධියණව  නිවඹෝඹට 

එවයහි තභිඹහනනඹක් වශ්රේසධහධියණව  

වොනු ය තිබුණි.    
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ඉඩේ ඳයහ ළනීභට ටුගතු 
වනොකිරීභ 
 
තධිවේගී භහර්ලින් රඵන 
ආදහඹභ උඳවඹෝජානඹ කිරිභ 
 
ශ්රි රංහ වඳොලිස 
වශඳහර්තවේන්තු වනුවන් 
විඹදේ කිරිභ 
 
භහර් ළඩිදිුගණු කිරිභට 
හවප්ත ක් ඳහරේ පුනර්ථහඳනඹ 
වනොකිරිභ 
 
ඹඩ ඳහරේ නඩත්තු කිරිභ වහ 
විධිභත් ක්රභවේදඹක් වනොතිබීභ 
 
ගිවිසුේ හරඹ තුශ භහර් ඉදිකිරීේ 
තන් වනොකිරීභ  
 
යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරිභට වඳය 
හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ ළනීභ   
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භවහභහර්ග  

ඉවශ ංයණ ඳශධතිඹක් 

ඇති කිරීභ තුළින් භන් 

හරඹ වහ පිරිළඹ තභ 

කිරීභ ව භහර් ආයක්හ 

වහ සුඳවසු ළඩි කිරීභ 

තුළින් භහර් බහවිතහ 

යන්නන්වේ ජීන 

තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ 

වභභ ක්වේත්රව  තවප්ත ක්ි ත 

රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ 

රතිපරඹ තත්ඳත් ය ළනීභ 

වහ උස තධයහඳන වහ 

භවහභහර් තභහතයහංලඹ වහ 

යසථහපිත ආඹතන 

වදක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹඹන් ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.  

 භවහභහර් විඹට 

තදහශ ප්ත යතිඳත්ති, 

ළඩටවන්  වහ 

ේඹහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ 

 එභ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

 ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන භඟ 

ඒහඵශධ ජාහති 

ප්ත යතිඳත්ති ඳදනේ 

යත් ංර්ධන 

ටුගතු 

ේඵන්ධියණඹ කිරිභ 

තභහතයහංලඹ වහ 

යසථහපිත ආඹතන විිනන් 

එභ හර්ඹහ බහයඹඹන් ඉටු 

කිරීභ ේඵන්දවඹන් ිනදු 

යන රද නිඹළදි විණන 

ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ 

ව විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.   

අධිගේගී භහර්ග 
ඳේධතිගේ ධහරිත්හ 
ළඩි රීමභට අෙහර 
ගනොන විඹෙම් 
ඇතුරත් රීමභ  

1991 ර්ව  ිනට 2005 

ර්ඹ දක්හ වොශම 

ටුනහඹ තධිවේගී භහර්ඹ 

වනුවන් ළඹ ය තිබ රු. 

මිලිඹන 5,063 ක් 2018 

ර්ව  දී භහර් ංර්ධන 

තධිහරිඹ විිනන් නඩත්තු 

යන තධිවේගී භහර් 

ඳශධතිව  පිරිළඹක් වර 

ඵළය ය තිබුණි. නමුත් එභ 

හරඹ තුශ ළඹ ය තිබ 

විඹදේ තුළින් තධිවේගී 

භහර් ඳශධතිව  ධහරිතහඹ 

ළඩි දිුගණු කිරීභට කිිනදු 

දහඹත්ඹක් ිනදු ය 

වනොතිබුණි.  

ඉඩම් ඳයහ ගළනීභට 
කටයුතු ගනොරීමභ  

භවහභහර් ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තු භුක්ති විද 

ඳසු භහර් ංර්ධන 

තධිහරිඹ වත බහය දී තිබ 

වවක්ටඹහර් 7,586.39  

ඉඩේ ළඵලි 546 ක් 2019 

තවෝසතු 30 දින න විටත් 

භහර් ංර්ධන තධිහරිඹ 

වත ඳයහළනීභට ටුගතු 

ය වනොතිබුණි. තද, 

තධිවේගී භහර් යහඳෘති 

වහ ඉඩේ ඳයහ ළනීභ වහ 

තතළන් වන් වනුවන් 

රඵහ දීභට නිඹමිත 

ඉඩේලින් ඉතිරි ඉඩේ 

ළඵලි 164  ටිනහභ 

තධිහරිව  මරය 

රහලනර දක්හ 

වනොතිබුණි. 

ත්කම් 
කශභනහකයණ   

භහර් ංර්ධන තධිහරිව  

ත්ේ ශභනහයණ වහ 

ආදහඹේ තංලඹ විිනන් 

තක්ය 21.5 ක් ව ඉඩේ 

ළඵලි 11 ක් ඵදු ඳදනභ භත 

ඵහහිය ඳහර්ල වත රඵහ දී 

තිබුණි. උක්ත වශඳශ ඵදු 

දීවේ තසථහ 06  දී ඵදු 

ගිවිසුේ යහිතත්, තසථහ 

05  දී ඵදු ගිවිසුේ 

හිතත් ඵදු දීභ ිනදු ය 

තිබුණ තතය එභ ගිවිසුේර 

ළරකිඹ ුගතු තඩුඳහඩු 

ඳළළතුණි. 2008 තං 40 

දයන ජාහති භංභහත් 

ඳනවත් විධිවිධහනරට 

ඳටවළනි එභ ගිවිසුේරට 

එශම තිබුණු තසථහ 

තනහයණඹ විඹ. එවභන්භ 

එකී වශඳශලින් ආදහඹභ 

උඳඹහ ළනීභ ව වශඳශ 

නිින තධීක්ණඹක් ඹටවත් 

ඳත්හ ළනීභට තධිහරිඹ 

තවඳොවවොත්වී තිබුණි. 

තද, භහර් යක්ි ත 

ේඵන්ධවඹන් රභහණත් 

වතොයතුරු ඳශධතිඹක් 

තධිහරිඹ තු වනොතිබණු 

තතය භහර් යක්ි ත ඵදු දීභට 

තදහශ විධිභත් තබයන්තය 

ඳහරන ඳශධතිඹක්ද 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 
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අධිගේගී භහර්ගලින් 
රඵන ආෙහඹගභන් 
ිතරිළඹ ආයණඹ 
රීරිභ  

භහර් ංර්ධන තධිහරිව  

විඹ ඳථඹට තඹත් කි.මි. 

169.13 ක් දි තධිවේගී 

භහර් ඳශධතිවඹන් 2018 

වදළේඵර් 31 දිනට රද මුළු 

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 36,074 

ක් වි තිබුණි. එභ භහර් 

ඳශධතිඹ ඉදිකිරීභ වහ 

යජාඹ විිනන් රු.මිලිඹන 

245,769 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. ඒ තනු 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විට තධිවේගී භහර් 

තුළින් රළබී තිබ ආදහඹමින් 

විඹදභ ආයණඹ කිරීභ 

වහ ඉදිරිව දී දක්ි ණ 

තධිවේගී භහර්ඹට ය 38 

ක්ද, ටුනහඹ තධිවේගී 

භහර්ඹට ය 16 ක්ද, 

වොශම පිටත ටයවුේ 

භහර්ඹට ය 35 ක්ද, 

හරඹක් ත ශ ුගතු 

තිබුණි.   

අධිගේගී භහර්ගලින් 
රඵන ආෙහඹභ 
උඳගඹ ජ්නඹ  

2015 තවරේල් 27 දිනළති 

තං 1912 2 දයන 

තතිවිවලේ ළට් ඳත්රව  

ඳර ශ නිවේදනව  10 

වේදඹ රහය තධිවේගී 

භහර්ලින් රළවඵන 

ආදහඹභ භහර් ංර්ධන 

තධිහරිව  ගිණුභට ඵළය 

ය එභ මුදල්, හසතු 

වවිඹ ුගතු ජාහති 

භවහභහර් ඳශධතිඹ 

ංර්ධනඹ ය 

ඳත්හවන ඹෆවේ 

හර්ඹඹ වහ බහවිතහ ශ 

ුගතු තිබුණි. නමුත් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

මුළු තධිවේගී භහර් ආදහඹභ 

ව රු.මිලිඹන 36,074 කින් 

රු.මිලිඹන 25,548 ක් ඉවත 

නිඹභඹන් තනුත වනොවී 

ඉන් ඵළවළය භහර් 

ංර්ධන තධිහරිව  

එදිවනදහ විඹදේ වහ 

බහණ්ඩහහයඹ වත වවීභ 

වහ ළඹ ය තිබණි. එභ 

ආදහඹවභන් රු.මිලිඹන 

5,507 ක් ඳභණක් තදහශ 

ගිණුවේ ඉතිරි ය තිබුණි.  

තධිවේගී භහර් ඉදිකිරීභ 

වහ යජාඹ විිනන් රඵහ 

වන තිබ රු.මිලිඹන 

245,769  ණඹ මුදර 

වහ හරි වහ වඳොීයඹ 

භවහ බහණ්ඩහහයඹ විිනන් 

වහ තිබුණි. නමුත් භහර් 

ංර්ධන තධිහරිඹ වත 

රළවඵන තධිවේගී භහර් 

ආදහඹභ එභ වවීේ වහ 

වඹොදහ ළනීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 

ශ්රී රංකහ ගඳොලිස 
ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු 
ගනුගන් විඹෙම් 
රීරිභ 

ශ්රී රංහ වඳොීයිනව  වහ 

විවලේ හර්ඹ ඵරහව  

නිරධහරීන් තධිවේගී භහර් 

ඳශධතිව  යහජාහරි වහ 

වඹදවිභ වනුවන් ත්ේ 

මිරදී ළනීභ වහ ඉන්ධන 

වහ රු.මිලිඹන 414 ක් 

තධිවේගී භහර් ආදහඹමින් ශ්රී 

රංහ වඳීයිනඹ වත වහ 

තිබුණි.  

භහර්ග ළඩිදියුණු 
රීමභට හගේක් ල 
ඳහරම් 
පුනරුත්ත්හඳනඹ 
ගනොරීමභ 

භහර් ංර්ධන තධිහරිඹට 

තඹත් ඳහරේ ේඵන්ධ 

වතොයතුරු ඳශධතිඹට තනු 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට ජාහති භවහභහර් 

ඳශධතිඹට තඹත් ගුන් 

ඳහරේ ංයහ 15 ක් වහ 

මීටර් 03 ට ඩහ ළඩි ඳහරේ 

ංයහ 4,153 ක් වී තිබුණි. 

ඉන් ඳහරේ 46 ක් නළත 

ඉදිකිරිේ ශ ුගතු ඵත් 

ඳහරේ 161 ක් 

රතිංසයණඹ ශ ුගතු 

තිබුණු ඵත් වඳුනහවන 

තිබුණි. 

නළත ඉදිකිරීේ ශ ුගතු ව 

ඳහරේ 46 කින් ඳහරේ 09 ක් 

ව රතිංසයණඹ ශ 

ුගතු ව ඳහරේ 161 කින් 

ඳහරේ 37 ක් භ හණිජාභඹ 

ලවඹන් ළදත් නය වහ 

ඳශහත් ඹහ යන A 

වශ්රේණිව  ජාහති භවහ 

භහර්ර පිහිටහ තිබුණි. 

ඳසුගිඹ ය කිහිඳඹ තුශ 

වභභ භවහ භහර්ර හඳට් 

තතුයහ පුළුල් කිරීේ වහ 

ළඩිදිුගණු කිරීේ ිනදුශ ද, 

ඳහරේ ඉදිකිරීභ ව 

රතිංසයණඹ කිරීභට එභ 

භහර් ළඩිදිුගණු යන 
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තසථහවේදී ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.  

 

පුළුල් යන රද වහ 

ළඩිදිුගණු යන රද 

භහර්ර ඳතින ඳහරේර 

ඳශර රභහණත් වනොවී 

තිබුණු තතය ඇතළේ ඳහරේ 

තඵරන් වී තිබුණු ඵළවින් 

යවට් වඳොදු භවජානතහ 

වනුවන්  තධිහරිව  

වභවවය තවප්ත ක්ි ත ඳරිදි 

ඉටු කිරීභට එඹ ඵහධහක් වී 

තිබුණි.  

ඹකඩ ඳහරම් නඩත්තු 
රීමභ වහ විධිභත් 
ක්රභගේෙඹක් ල 
ගනොතිබීභ  

ජාහති භවහභහර් ජාහරඹ 

තුශ පිහිටහ ඇති ගුන් 

ඳහරේද ඇතුළු ඳහරේ 

4,168 කින් ඳහරේ 615 ක් 

ඹඩ ඳහරේ වේ. වභභ 

ඹඩ ඳහරේ නිඹමිත හර 

තන්තයරදී නඩත්තු ශ 

ුගතු තිබුණත්, භහර් 

ංර්ධන තධිහරිඹ තු 

ඹඩ ඳහරේ නඩත්තු 

ටුගතු වහ විවලේඥ 

දළනුභළති ණ්ඩහඹභකින් 

භන්විත ඒඹක් පිහිටුහ 

වනොතිබුණි. වභභ වවේතු 

නිහ තනහතව  දී ඹඩ 

ඳහරේ නඩත්තු කිරීභ 

තධිහරිඹට ළටළු වත 

විඹ වළකි තිබුණි. 

 

ිනවිසුම් කහරඹ තුශ 
භහර්ග ඉදිරීමම් 
අන් ගනොරීරිභ  
 

භහර් ංර්ධන තධිහරිඹ 

විිනන් ඳඹන රද වතොයතුරු 

තනු ජාහති භවහභහර් 

ජාහරව  භහර් ළඩි දිුගණු 

කිරීේ වහ පුළුල් කිරීභට 

තදහශ 2016 ව 2017 

ර්රදී එශම තිබුණු 

භහර් ළඩි දිුගණු කිරීේ වහ 

පුළුල් කිරීවේ ගිවිසුේ 

තතරින් රු.මිලිඹන 1,871  

ටිනහභකින් ුගතු ගිවිසුේ 

35  ගිවිසුේ ත හරඹ 

ඉකුත් වොස තිබුණ ද, එකී 

ගිවිසුේත හර්ඹන් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

තන් ය වනොතිබුණි. 

 

භහර්ග ඉදිරීමම් 

ිනේසුම් අරංගු 

රීමභ 
 

භහර් ංර්ධන තධිහරිඹ 

විිනන් භහර් ඉදිකිරීභ වහ 

2016 වහ 2017 ර්රදී 

එශම තිබුණු ගිවිසුේලින් 

රු.මිලිඹන 1,245 ක් ටිනහ 

ගිවිසුේ 19 ක් විවිධ වවේතුන් 

භත තරංගු ය තිබණි. එභ 

ඉදිකිරීේ ටුගතු ේපර්ණ 

කිරීභට 2019 තවෝසතු 30 

දින න විටත් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.  

 

ේවිත් ගගවීම්  

භධයභ තධිවේගී භහර්ව  

ලයතහ තධයඹනඹ ිනදුකිරීභ 

පිණි ඕසවේලිඹහනු 

භහභක් වත රු.මිලිඹන 

1,759 ක් වහ තිබුණත්, 

එභ භහවභන් තදහශ 

හර්ඹඹ ඉටුය වනොවන 

එඹ වශීයඹ ආඹතන 

කිහිඳඹක් ඉටු ය ළනිභ 

වහ රු.මිලිඹන 97  

ගිවිසුේරට එශම තිබුණි. 

හඳිති ආයම්බ 

රීමභට ගඳය කහර්ඹ 

භණ්ඩර  ඵහ 

ගළනීභ 

භධයභ තධිවේගී භහර්ව  

වඳොතුවළය ිනට රවදය 

දක්හ වොට වනුවන් 

2017 ර්ව දී 

වොන්ත්රහත්රු වහ 

උඳවශල භහභ 

වතෝයහවන තිබ නමුත් 

වොන්ත්රහත් ගිවිසුේ තත්න් 

තළබීභට වවෝ ඉදිකිරීේ 

ආයේබ කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. ඉඩේ ඳයහ 

ළනීභ වනුවන් වහ 

යහඳෘති ශභනහයණඹ 

වනුවන් ළඹ ශ මුදර 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 

3,200 ක් වහ රු.මිලිඹන 

1,931 ක් වවඹන් යහඳෘතිඹ 

ආයේබ කිරීභකින් වතොය 

යහඳෘති හර්ඹභණ්ඩරඹ 

ඵහළනීභ, නඩත්තු වහ 

හවන බහවිතඹ වහ 

විඹදේ ය තිබුණි.  

ඇඳකයඹ ඉක් ලභහ 

ළඩ ආයම්බ රීමගම් 

අත්තිකහයම් ගගවීභ  

ඒහඵශධ භහර් ආවඹෝජාන 

ළඩටවන ෆල්ර 

දිස්රික්ව  වොන්ත්රහත් 

ඳළවක්ේ තං 1 භහර් 

පුනරුත්ථහඳන ටුගතුර 

නියත වී ිනටින 

වොන්ත්රහත්රුට ළඩ 
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ආයේබ කිරීවේ තත්තිහයේ 

සුයක්ණඹ ඉක්භහ ළඩ 

ආයේබ කිරීවේ තත්තිහයේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 30  

මුදරක් වහ තිබුණි.  

නිසකහර්ඹ කළඳකරු 
ගකොමිස ගගවීභ  

ආිනඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකුවේ ණඹ රතිඳහදන 

ඹහත්හීයන 

උඳවඹෝජානඹ ය 

වනොළනීභ නිහ ඒහඵශධ 

භහර් ආවඹෝජාන 

ළඩටවන ඹටවත් රු. 

මිලිඹන 476 ක් වහ වදන 

ඒහඵශධ භහර් ආවඹෝජාන 

ළඩටවන් ඹටවත් 

රු.මිලිඹන 31  ළඳරු 

වොමිස නිසහර්ඹ 

වවීභට ිනදු වී තිබුණි.  

 

ගකොන්ත්රහත්කරු 
විසින් ඉදිරීමම් 
ඹන්ගත්ර ඳකයණ 
ඉත් කය ගළනීභ  

ඒහඵශධ භහර් ආවඹෝජාන 

ළඩටවවන් ෆල්ර 

දිස්රික්ව  ඳළවක්ජා 

වදක් ව යත්නපුය 

දිස්රික්ව  ඳළවක්ජාඹක් 

වහ වොන්ත්රහත්රු 

වත රඵහ දී තිබ ළඩ 

ආයේබ කිරීවේ තත්තිහයේ 

මුදලින් රු.මිලිඹන 1,087 ක් 

තඹ විඹ ුගතු තිබුණි. එවේ 

තිබිඹදීත් තදහශ 

වොන්ත්රහත්තු තත්හිටුවීභට 

තීයණඹ ය තිබුණු තතය 

එකී තත්තිහයේ මුදර පිඹහ 

ළනීවභන් වතොය ව 

ඉංජිවන්රුයඹහවේ 

තනුභළතිඹකින් වතොය 

වොන්ත්රහත්රු ඔහුට තඹත් 

ඹන්වත්රෝඳයණ 

ළඩබිවභන් ඉත් යවන 

තිබුණි.  

ලහකත්හ අධනඹ 
වහ විඹෙම් රීරිම්  
 

දකුණු තධිවේගී භහර්ඹට 

ේඵන්ධ භහර් 30  

කිවරෝ මීටය 250  දුය 

රභහණඹක් ේඵන්ධවඹන් 

ලයතහ තධයනඹක් ිනදු ය 

විසතයහත්භ හර්තහක් 

පිළිවඹශ කිරීභ තධිවේගී 

භහර් ේඵන්ධතහ ළඩි 

දිුගණු කිරීවේ යහඳෘතිව  

තයමුණ විඹ. වභභ 

යහඳෘතිඹ වහ රු.මිලිඹන 

790.80 ක් ළඹය එභ 

ටුගතු 2014 වදළේඵර් 19 

දින ආයේබ ය 2016 

තවෝසතු 31 දින න විට 

තන් ය තිබුණි. වවේ 

වතත් පුනරුත්ථහඳනඹ 

කිරීභ වහ වතෝයහ වන 

තිබුණු ඉවත වන් කිවරෝ 

මීටය 250 කින් කිවරෝ මීටය 

24 ක් ඳභණි. වේ තනු 

භහර් ළරළසුේ ඹල්ඳළනිභ 

නිහ ඉතිරි භහර්ර 

ලයතහ තධයනඹ වහ 

ළඹ ය තිබ මුදල් පරයහිත 

විඹදේ ඵට ඳත්වී තිබුණි.  

ණඹ ළඳයුම් ණඹ 
ගෙන ආඹත්නඹ 
ගත් ආඳසු ඹෆභට  

ජාහති භවහභහර් ආංශි 

යහඳෘතිව  ණඹ ඳඹන 

ආඹතන විිනන් රඵහ දී තිබ 

මුළු රතිඳහදනලින් ිනඹඹට 

7.2 ක් වවත් රු.මිලිඹන 

923 ට භහන 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 6.12 ක් 

රතිඳහදන යහඳෘතිව  ඳළති 

භන්දහමී රතිඹ නිහ 

උඳවඹෝජානඹ වනොය 

ආඳසු ණඹ ළඳුගේ 

ආඹතනඹ වත ඹළවීභට ිනදු 

වී තිබුණි. 

ප්රහයම්බක 
අත්තිකහයම් ළඩිපුය 
ගගවීභ 

දක්ි ණ තධිවේගී භහර්ව  

වොන්ත්රහත් ඳළවක්ජා එක් 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 134.32 

ක් ටිනහ ළඩ රභහණ 

තිනතභ 235 ක් වහ 

වොන්ත්රහත් ඳළවක්ජා තුනක් 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 189 ක් 

ටිනහ ළඩ රභහණ තිනතභ 

260 ක් ඉටු කිරීභට 

වොන්ත්රහත්රු විිනන් 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. වේ 

තනු වොන්ත්රහත් 

ඳළවක්ජාරට තදහශ 

ඉංජිවන්රු ඇසතවේන්තු 

නිළයදි පිළිවඹශ 

වනොකිරීභ නිහ 

වොන්ත්රහත්රුට 

රු.මිලිඹන 61.72 ක් යජාව  

රේඳහදන භහර්වෝඳවශල 

ංග්රවව  වන් 

විධිවිධහනරට ඳටවළනි 

රහයේබ තත්තිහයේ ව 

තිබුණි.   

නිසකහර්ඹ ගව  
කළඳරීමම් ගහසතු 
ගගවීභ  

ඳහරේ 37 යහඳෘතිව  ණඹ 

ගිවිසුභ භඟින් ජාඳන් වඹන් 
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මිලිඹන 12,381  

රතිඳහදන රහ තිබුණු 

තතය ඳහරේ ඉදි කිරීවේ 

ඳළති තහභහනය රභහදඹ 

වවේතුවන් 2018 වදළේඵර් 

31 දින න විට එභ 

රතිඳහදනවඹන් ජාඳන් වඹන් 

මිලිඹන 7,003 ක් 

වනොවවොත් මුළු 

රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 57 

ක් ඳභණක් උඳවඹෝජානඹ 

ය තිබණි. එභ වවේතු 

නිහ ණඹ වදන ආඹතනඹ 

වත රු.මිලිඹන 68.53 ක් 

ළඳවීේ හසතු වර 

නිසහර්ඹ වවීභට ිනදු වී 

තිබුණි. තද ගිවිසුේ හරඹ 

තුශ යහඳෘතිඹ ටුගතු 

තන් කිරීභ පිළිඵ 

තවිනිලසචිතතහක්ද ඳළතුණි.  

ප්රතිඳහෙන 
උඳගඹ ජ්නඹ 
ගනොරීමභ  

යහඹ පිවිසුේ භහර් 

යහඳෘතිව  රේඳහදන 

ළරළසභ තනු රු.මිලිඹන 

44,945 ක් ළඹය  

තධීක්ණ උඳවශල වේහ, 

වොඩනළගිලි ළරළසුේ 

ටුගතු වහ ළඩමුළු 

ඳළළත්වීභ වහ 2018 

ර්ව දී ආයේබ කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණි. නමුත් 

එභ ටුගතු 2019 ජනි 30 

දින න විටත් ආයේබ ය 

වනොතිබුණි. වේ නිහ 2018 

තඹළඹ භඟින් රතිඳහදනඹ 

ය තිබ රු.මිලිඹන 3,040 

 රතිඳහදනවඹන් රහේධන 

රතිඳහදන රු.2,925 ක් 

වනත් යහඳෘතිඹට භහරු 

ය තිබුණි. තද ඉතිරි 

රතිඳහදනලින් ද රු.මිලිඹන 

84.55 ක් උඳවඹෝජානඹ ය 

වනොවන භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ වත ආඳසු 

ඹහ තිබුණි.  

ගේරුම්කයණ ගළටළු 
විහ ගනොතිබීභ  

යත්නපුය තධිවේගී භහර්ව  

ඳළවක්ජා 01 ඉංගිරිඹ ිනට 

යත්නපුය දක්හ වොටවේ 

ඉදිකිරීේරට තදහශ 2018 

වඳඵයහරි 27 දින 

වොන්ත්රහත්රු විිනන් 

භහර් ංර්ධන තධිහරිඹට 

එවයහි වේරුේයණඹක් 

රඵහ වන තිබුණි. වේ 

තනු වොන්ත්රහත්රු 

විිනන් ආයවුල් 07 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 1,687  

හසතුක් ඉල්රහ තිබුණි. 

මීට තභතය වේ වහ 

2018 තවරේල් 30 දින න 

විට රු. මිලිඹන 903.10  

වඳොලිඹක්ද එතු වී තිබුණි. 

වභභ වේරුේයණ ළටළු 

2019 භළින 30 දින දක්හභ 

විඳීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

හඳිතිගේ විඹ 
ඳථඹ ගනස 
ගනොරීමභ  

රහවන ේඵන්ධතහ වහ 

ත්ේ ශභනහයණ 

යහඳෘතිව  මලි විඹ 

ඳථඹ 2018 තවෝසතු 15 

දිනළති තභහතය භණ්ඩර 

නිවඹෝඹ තනු වනස 

ය තිබණි. එභ වවේතුවන් 

භහර් පුළුල් කිරීභ වහ 

ඉඩේ තත්ඳත් යළනීභ, 

භළණුේ ිනදු කිරීභ වහ 

ළරළසුේ ිනදු කිරීභ වහ 

ළඹ ය තිබ රු.මිලිඹන 

91.23  නිසහර්ඹ 

විඹදභක් ඵට ඳත් වී 

තිබුණි.   

ඉඩම් ඳයහ ගළනීම් 
කටයුතු අන් 
ගනොරීමභ 

ජාහති භවහභහර් ආංශි 

යහඳෘතිඹ (තතිවර් 

මරයනඹ) ඹටවත් යජාඹට 

තඹත් ඉඩේ ළඵලි 1,535 ක් 

භඟ මුළු ඉඩේ ළඵලි 

7,082 ක් තත්ඳත් ය 

ළනීභ වහ ළරළසුේ ය 

තිබුණි. ඉඩේ තත්ඳත් ය 

ළනීවේ ඳනවත් 17 

න්තිඹ රහය වභභ ඉඩේ 

ළඵලිලින් ඉඩේ ළඵලි 

4,343 ක් වහ රු.මිලිඹන 

1,933 ක් වහ තිබුණි. මීට 

තභතය ඉඩේ තත්ඳත් ය 

ළනීේ වේරුේයණ 

මිටුවේ තීයණ තනු 

තභතය රු.මිලිඹන 4,134 ක් 

ව ඊට තදහශ වඳොලිඹ ව 

රු.මිලිඹන 379.44 ක් 2018 

වදළේඵර් 31 න විට 

වහ තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

භඟින් 2018 වදළේඵර් 31 

දින න විටත් එක්  ඉඩේ 

ට්ටිඹක් වවෝ ඉඩේ 

තත්ඳත් යළනීවේ ඳනවත් 

44 න්තිඹ රහය 

නිවේදන නිකුත් ය වභභ 

ටුගතු තන් ය 

වනොතිබුණි. 
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ළඩිභ සබහවි ආඳදහන්ට 
රක්න යටක්වීභ 
 
ශ්රී රංහ යන ශභනහයණ 
ඳනත වහ වඹෝජිත ංවලෝධන 
ක්රිඹහත්භ වනොවීභ  
 
ආඳදහලින් පීඩහට ඳත් ව 
ජානතහ වහ ආධහය රඵහදීභ 
 
ආඳදහ තභ කිරීවේ යහඳෘති 
ක්රිඹහත්භ කිරිභ  
 
වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් ඳශධතිඹ තක්රීඹ 
වීභ   
 
තියය ංර්ධන තයමුණු පුයහ 
ළනීභට රභහණත් පිඹය 
වනොළනීභ 
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 ආඳෙහ කශභනහකයණඹ      

 

සබහවි වහ මිනිහ විිනන් ඇති යනු රඵන 

ආඳදහ තභ කිරීභ වහ ළරළක්වීභට පරදහින 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ තුළින් ජීත්වීභට සුදුසු 

සුයක්ි ත ඳරියඹක් වොඩනළගීභ වභභ 

ක්වේත්රවඹන් තවප්ත ක්හ යන තයමුණ වී 

තිබුණි. එභ තයමුණ ඉටු ය ළනීභ වහ 

ආඳදහ ශභනහයණ තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ යසථහපිත භණ්ඩර  

ආඹතන 04 ක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ ුගතු තිබුණි. 

 ආඳදහ ශභනහයණ විඹට තදහශ 

රතිඳත්ති, ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ. 

 සබහවි විඳත් වහ මිනිස ක්රිඹහහයේ 

නිහ ඇතින විඳත් ලිහිල් කිරීභ, රතිනහය 

දළක්වීභ, රතිහධනඹ (Recovery) වහ 

වන ළරසීවේ ක්රිඹහහයේ 

ේඵන්ධීයණඹ වහ ශභනහයණඹ. 

 ජාහති රතිඳත්තිඹ භත ඳදනේ ව ජාහති 

යන ශභනහයණඹ ළරළසභ වහ 

ජාහති වදිින තසථහ වභවවුගේ ළරළසභ 

ළසීභ. 

 යන ලිහිල් කිරීභ, රතිනහය දළක්වීේ වහ 

රතිහධනඹ පිළිඵ විවශලහධහය යහඳෘති 

ආයේබ කිරීභ වහ ේඵන්ධීයණඹ කිරීභ. 

 ඳහරිරි තදහනේරට ඔ වයොත්තු දිඹ 

වළකි තහක්ණි රමිතිඹකින් ුගත් නිහ 

තළනීභ රර්ධනඹ කිරීභ. 

 නිහ ඉදිකිරීභ වහ වඹෝය 

තහක්ණඹට තදහශ ඳර්ව ණ වහ 

ංර්ධන ටුගතු දිරිළන්වීභ. 

 හරගුණ විදයහත්භ මීක්ණ වහ 

ඳර්ව ණ ිනදු කිරීභ. 

 සබහවි යන වඳයී ේ කිරීභ 

(Forecasting of Natural Disasters) වහ ඒ 

පිළිඵ තදහශ තංල දළනුත් කිරීභ. 

 සබහවි යන වහ මිනිහ විිනන් ිනදු 

යනු රඵන යනරදී රහ ළනීවේ 

වභවවුගේ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ජාහතයන්තය භහනුීයඹ වන වේහ 

ළඩටවන් ේඵන්ධීයණඹ කිරීභ. 

 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹට වත් ඇති ආඹතන විිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටුකිරිභ පිළිඵද 

ිනදුයන රද නිඹළදි විණන ඳරික්ණලින් 

තනහයණඹ ව විණන නිරික්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත. 

 

සහබහවික ආඳෙහරට මුහුණදිභ  
 

වරෝව  සහබහවි ආඳදහන් පිළිඵ 

තධයඹනඹන් ේඵන්ධවඹන් පිළිත් 

ආඹතනඹක් න ජාර්භන් වොච් ංවිධහනඹ 

විිනන් 2019 ර්ව දී රහලඹට ඳත් යන 

රද වරෝව  සහබහවි ආඳදහන්රට 

මුහුණ ඳහන යටල් පිළිඵ ර්ගීයණඹ 

තනු, 1998- 2017  හරඳරිච්වේදඹ තුශ 

ළඩිභ සහබහවි ආඳදහන්ට මුහුණ වදන රද 

යටල් තතුරින් වදන සථහනඹට ශ්රී රංහ 

ඳත්වී තිබුණි. ඉන් භය වුව  සහබහවි 

ආඳදහන් ශභනහයණඹ වවයහි ළඩි 

තධහනඹක් වඹොමු විඹුගතු විභඹ.  

 

ශ්රී රංකහගේ ආඳෙහ  
කශභනහකයණඹ ම්ඵන්ධ 
නීතිභඹ යහමු 
 

ශ්රී රංහවේ ආඳදහ ශභනහයණ ටුගතු 

ේඵන්ධ නීතිභඹ විධිවිධහන 2005 තං 13 

දයන ශ්රී රංහ යන ශභනහයණ ඳනත 

භගින් රහ තිබුණි. ආඳදහ ශභනහයණඹ 

ේඵන්ධවඹන් තනහත තභිවඹෝඹන් ජාඹ 

ළනීභ වහ යන ශභනහයණ ඳනවත් 

ඇතුශත් ව නීතිභඹ තලයතහඹ පුළුල් කිරීභ 

ශ ුගතු තිබුණි. නමුත් ශ්රී රංහ යන 

ශභනහයණ ඳනත වහ 2013 ර්ව දී 

වඹෝජානහ යන රද ංවලෝධන භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහන න විටත් ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

තනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 
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තද, වොඩනළගිලි ඳර්ව ණ ංවිධහනඹ, 

යසථහපිත විධිවිධහන භත සථහඳනඹ යන 

රද ආඹතනඹක් වනොන තතය ඒ වවේතුවන් 

ඳර්ව ණ ංවිධහනඹ භඟින් භවජානතහ 

වත නිකුත් යනු රඵන නහඹඹහේ තදහනභ 

පිළිඵ තක්වේරු හර්තහ ේඵන්ධවඹන් 

නීතිභඹ පිළිළනීභක් වනොතිබුණි. වේ 

වවේතුවන් ආඳදහ තනතුරු ඇී ේ වනොරහ 

ඉදිකිරීේ ිනදුයනු රඵන ඳහර්ලඹන්ට 

එවයහි නීතිභඹ පිඹය ළනීභට ඳර්ව ණ 

ංවිධහනඹට වළකි වී වනොතිබුණි. 

 

ශ්රී රංකහ තුශ සිදුවිඹ වළරී 
සබහවික වහ සබහවික ගනොන 
නඹන් වඳුනහ ගළනීභ 
 

2005 තං 13 දයන දයන ශ්රී රංහ යන 

ශභනහයණ ඳනත ඹටවත් ශ්රී රංහ තුශ 

ිනදුවිඹ වළකි යනඹන් 21 ක් වඳුනහවන 

තිබුණු නමුත් වරෝව  යටල් ඵහුර 

ලවඹන් භෆත හීයන මුහුණ ඳහ තිවඵන 

යනඹන් න වෝීයඹ උසණත්ඹ 

ඉවරඹහභ , හය ජාර භට්ටභ ළඩිවීභ ඹනහදිඹ 

භගින් ිනදුවිඹ වළකි ආඳදහන්, යනඹන් 

ලවඹන් වඳුනහවන වනොතිබුණි. තද, ආඳදහ 

ශභනහයණ භධයසථහනඹ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්ව දී ඉටුයන රද ආඳදහ 

තදහනභ තභ කිරීවේ ටුගතු ංතුය, 

නහඹඹහේ ව නිඹඟඹ ඹන ආඳදහන් 

කිහිඳඹට ඳභණක් සීභහ වී තිබුණි. 

 

ආඳෙහ කශභනහකයණ ළරළසුම් 
කස රීමභ 
 

ශ්රී රංහ යන ශභනහයණ ඳනවත් 8 

ළනි ඳර්ච්වේදව  2(ත) න්තිඹ රහය 

ජාහති ආඳදහ ශභනහයණ ළරළසභක් 

පිළිවඹර ශ ුගතු ව තතය ආඳදහ 

ශභනහයණඹ ේඵන්ධවඹන් ව 

ජාහතයන්තය ේමුතිඹ ව "වන්දහින" යහමුට 

තනුකර න ඳරිදි එභ ජාහති ළරළසභ 

පිළිවඹර ශ ුගතු තිබුණි. වවේ වතත්  

2018 – 2030 හර ඳරිච්වේදඹ වහ ජාහති 

ආඳදහ ශභනහයණ ළරළසභ ස කිරීවේ 

ටුගතු 2017 භහර්තු 07 දින ආයේබ ය 

තිබුණු නමුත් එභ ටුගතු 2018 වදළේඵර් 31 

දින න විටත් නිභ ය වනොතිබුණි. වභභ 

ජාහති ආඳදහ ශභනහයණ ළරළසුේ 

පිළිවඹර වනොකිරීභ වවේතුවන් ඊට භහමී 

පිළිවඹර ශ ුගතු දිස්රික් ආඳදහ 

ශභනහයණ ළරළසුේ, ආඹතනි ආඳදහ 

ශභනහයණ ළරළසුේ වහ ජාහති වදිින 

වභවවුගේ ළරළසුේ ඹනහදී උඳ ළරළසුේ නිභ 

කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

ආඳෙහලින් ය ඩහට ඳත්ව ජ්නත්හ 
වහ ආධහය රඵහදීභ  
 
2017 ර්ඹ තුශ ිනදුව ං තුය වහ නහඹ ඹෆේ 

වවේතුවන් තධි තදහනේ ශහඳර ජීත්න 

ඵ වඳුනහවන තිබුණු ළුතය දිස්රික්ව  

ඳවුල් 1,444 ක් යත්නපුය දිස්රික්ව  ඳවුල් 

312 ක් ව භවනුය දිස්රික්ව  ඳවුල් 328 

ක් වහ ව ආඳදහ වන ළරසීවේ ටුගතු ිනදු 

ශ ුගතු තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදුශ 

විණන ඳරික්ණරදී තදහශ රතිරහභින් 

වතෝයහ ළනීවේ ක්රභවේදඹ විධිභත් වනොවීභ, 

න නිහ ඉදිකිරීවේ රතිඹ තුටුදහඹ 

වනොවීභ, තදහනේ ශහඳලින් ඵළවළය ඉඩේ 

වතෝයහ ළනීවේ තඳවසුතහ ළනි වඳොදු තඩුඳහඩු 

තනහයණඹ විඹ. ඒ තනු ළුතය 

දිස්රික්ව  නිහ 167 ක් වහ යත්නපුය 

දිස්රික්ව  නිහ 151 ක් ඉදිකිරීේ ටුගතු 

2019 භහර්තු 31 දින න විටත් මුලි 

තදිඹයඹන්හි ඳළතුණි. භවනුය දිස්රික්ව  

වතෝයහත් ඳවුල් 125 ක් කිිනඳු නිහ 

ඳවසුභක් වනොභළති තධි තදහනේ ශහඳ 

තුශභ ජීත් න ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.   

 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශදී නිඹං වනහධහය 

ටුගතු වහ දිස්රික් 14  රතිරහභින් 

451,224 ක් වඳුනහවන තිබුණු තතය ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 700  මරය රතිඳහදන දිස්රික් 

වල්ේරුන් වත 2018 ළප්ත තළේඵර් 25 දින 

වරේණඹ ය තිබුණු නමුත් එභ මුදර ආඳදහ 

ශභනහයණ තභහතයහංල වල්ේවේ 
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 උඳවදස භත 2018 ඔක්වතෝඵර් 09 දින න 

විට ආඳසු රඵහළනීභට ටුගතු ය තිබුණි.  

 

වදිින ආඳදහ තත්ඹන්වන් විඳතට ඳත් 

ජානතහට වන ළරසීවේ තයමුණින් ආධහය 

එතු කිරීභ වහ තභහතයහංලඹ විිනන් ඳත්හ 

තිබුණු ඵළංකු ගිණුවේ වශීයඹ වහ විවශීයඹ 

ඳරිතයහීයීයන්වන් රළබී තිබුණු රු.මිලිඹන 

294.43 ක් 2018 තවෝසතු 06 දින න විටත් 

උඳවඹෝජානඹ ය වනොතිබුණි. එභ තයමුදර 

වහ චීන මුවහණ්ඩුවන් රළබී තිබුණු එ.ජා. 

මිලිඹන 1.00 ක්ද, ඊට ඇතුශත්වී තිබුණි. වේ 

තනු තයමුදර වහ දහඹත්ඹ ළඳුග 

ඳරිතයහීයීයන්වේ තයමුණු ඉටුවී වනොතිබුණි.  

 

ආඳෙහ අභ රීමගම් හඳිති 
ක්රිඹහත්භක රීමභ  
 

භහවරෝචිත ර්ව දී ආඳදහ තභ කිරීවේ 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ තඹළඹ 

ඇසතවේන්තු භගින් රු.මිලිඹන 480  

රතිඳහදනඹක් රහ තිබුණු නමුත් ඒ ඒ 

දිස්රික්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භ කිරීභට තවප්ත ක්ි ත 

යහඳෘති ේඵන්ධ විසතය ආඳදහ 

ශභනහයණ භධයසථහනව  ක්රිඹහහරි 

ළරළසුේර දක්හ වනොතිබුණි. 2017 ර්ව  

ක්රිඹහත්භ වු  යහඳෘති 15  හි බිල්ඳත් 

නියවුල් කිරීභ වහ රහ තිබුණු රු.මිලිඹන 

20  රතිඳහදනඹද ඊට ඇතුශත් තිබුණි. 

වවේ වතත්, භධයසථහනව  රති හර්තහ 

තනු 2018 ර්ඹ වනුවන් යහඳෘති 278 

ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ රු. මිලිඹන 474.43 

 රතිඳහදන දිස්රික් වල්ේ හර්ඹහර වත 

මුදහවළය තිබුණි. 2018 වදළේඵර් 31 දිනට එභ 

රතිඳහදනලින් රු.මිලිඹන 361.49 ක් ඳභණක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

 

සහබහවි ආඳදහ තභ කිරීවේ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ රහ තිබුණු මුළු 

රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 22 ක්  වවත් 

රු.මිලිඹන 104.97 ක් තනුයහධපුය දිස්රික්ව  

යහඳෘති 93 ක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ වඹොදහ 

වන තිබිභ නිහ දිිනවන් දිස්රික් තතය 

රතිඳහදන වන්කිරීභ භහමී වී වනොතිබුණි. 

හල්ර දිස්රික්ව  නළත ඳදිංචි කිරිවේ 

ටුගතු වහ වතෝයහන්නහ රද තළුත්ත්ත 

ඳහය ඉඩභ ංර්ධනඹ වහ රු.මිලිඹන 10  

රතිඳහදන රහ තිබුණු තතය එඹ ආඳදහ තභ 

කිරිවේ තයමුණුරට තනුත වි වනොතිබුණු 

හර්ඹඹක් විඹ. 

 

ඵහුවිධ තදහනේ ඳළතිඩ ංර්ධනඹ කිරීභ 

ඹටවත් රහ තිබුණු රු.මිලිඹන 50  

රතිඳහදනවඹන් භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 20.31 ක් ඳභණක් ළඹය තිබුණු 

තතය භසථ රතිඳහදනවඹන් උඳවඹෝජානඹ 

කිරීභට තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

 

ගඩොේරර් ගර්ඩහර් ඳේධතිඹ   

2006 ර්ව  තඹළඹ වඹෝජානහක් තනු 

රහ තිබුණු රු.මිලිඹන 400  රතිඳහදන 

උඳවඹෝගී ය වන රු.මිලිඹන 320 ක් ටිනහ 

වඩොප්ත රර් වර්ඩහර් ඳශධතිඹක්, වරෝ 

හරගුණ විදයහ ංභවඹන් රඵහවන 2011 

ර්ව දී වදනිඹහඹ රවශලව  සථහපිත ය 

තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 31 දින න විට 

ඳශධතිව  ඇතිවී තිබුණු විවිධ තහක්ණි 

ළටළු වවේතුවන් එඹ ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. වර්ඩහර් ඳශධතිඹ ආනඹනඹ 

කිරීවභන් ඳසු දීර්ක හරඹක් නිසහර්ඹ 

ඳළතීභ, එභ ඳශධතිඹ තක්රීඹ වීභට වවේතුවී 

තිබුණි.  

 

2017 තවරේල් 21 දින න විට ේපර්ණවඹන්භ 

තක්රීඹ ඳළති වර්ඩහර් ඳශධතිඹ රහ 

තළුත්ළඩිඹහ ටුගතු වහ ඇභරිහ එක්ත් 

ජානඳදව  පිහිටි නිසඳහදන ආඹතනඹ වත 

ආඳසු ඹහ තිබුණි. වවේ වතත් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට තළුත්ළඩිඹහ 

ටුගතුර රතිඹ පිළිඵ වතොයතුරු 

හරගුණ විදයහ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

රඵහවන වනොතිබුණි.  

 

2018 වදළේඵර් 31 දින න විට වර්ඩහර් 

ඳශධතිඹ සථහපිත කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

408.82 ක් ළඹ ය තිබුණු නමුත් හරගුණ 

විශ ඹහ වදඳහර්තවේන්තුවේ එදිනට මරය 
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 රහලනර වභභ රුණු වවළිදයේ ය 

වනොතිබීභත්, සථහය ත්ේ වල්නඹ 

ඹහත්හීයන ය ඳත්හ වනොතිබීභත්, 

වවේතුවන් වේ ේඵන්ධ වතොයතුරු ඟහ 

තළබීවේ තදහනභක් ඳළතිණි.   

 

තියය ංර්ධන ඉරක් ලක පුයහ 
ගළනීභ  

තියය ංර්ධන ඉරක් පුයහ ළනීභ 

ේඵන්ධවඹන් ආඳදහ ශභනහයණ විඹඹ 

ෘජු ේඵන්ධ න නමුත් ආඳදහ 

ශභනහයණ තභහතයහංලඹ ඹටවත් ව 

ආඹතන තභ විඹ ඳථඹට ඹටවත් ව තියය 

ංර්ධන ඉරක් වඳුනහළනීභට වහ එභ 

හර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භ කිරීභට රභහණත් 

පිඹය වන වනොතිබුණි.  

භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ  

ආඳදහ ශභනහයණ තභහතයහංලව  වහ ඒ 

ඹටවත් ආඹතනර හර්ඹ භණ්ඩරව  

පුයප්ත ඳහඩු ඳළතීභ ආදහශ ආඹතන විිනන් 

ඉටුශ ුගතු හර්ඹඹන් පරදහී  වර ඉටු 

කිරීභට ඵහධහක් වී ඳළළතුණි. 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට ආඳදහ 

ශභනහයණ තභහතයහංලව  තනතුරු 35 ක් 

ව හරගුණ විදයහ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

තධයක් ජානයහල් තනතුය ඇතුශත් 

භහණ්ඩලි වශ්රේණිව  තනතුරු 11 ක් 

පුයප්ත ඳහඩු ඳළතුණි.  
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යහඳෘති ඉටු කිරීවේ රභහදඹන් 
 
තවප්ත ක්ි ත ඳරිදි ක්රීඩහ ංකීර්ණ 
ඉදිකිරිේ නිභ වනොකිරීභ  
 
ළඩිපුය ළටුප්ත  වවීභ 
 
රතිඹක් රඵහ වනොතිබුණු 
යහඳෘති  
 
රේඳහදන භහර්වෝඳවශලලින් 
ඵළවළයවීභ  
 
උත්වත්ජා ද්රය රඵහ ළනීභට 
එවයහි රීති ේඳහදනඹ වනොකිරිභ 
 
ජාහති ක්රීඩහ තයමුදවරන් 
නිරධහරීන්ට වවීේ කිරිභ 
 
මරය රහලන විණනඹට 
ඉදිරිඳත් වනොකිරීභ 
 
මරය ංනහ   
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ක්රී
ඩ
හ 
l

g
h
q;
= 

ක්රීඩහ කටයුතු 
 

ක්රිඹහීයලි ජාහතිඹක් 

වොඩනළගිභ වහ ජාහති 

රතිරඳඹ තන්තර්ජාහති 

ලවඹන් ඉවශ නළංවීභ 

වහ යවට් වශශිඹ වහ 

ජාහතයන්තය ක්රීඩහන්ට 

තදහශ ටුගතු ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

තධීක්ණඹ කිරීභ ක්රීඩහ 

තභහතයහංලවඹන් තවප්ත ක්හ 

යන රතිපරඹ වී තිබුණි. 

එභ රතිපරඹ තත්ය ළනීභ 

වහ ක්රීඩහ තභහතයහංලඹ වහ 

ඒ ඹටවත් න ක්රීඩහ 

ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තු, 

යසථහපිත ආඹතන 05 

ක්, ක්රීඩහ තයමුදරක් වහ ක්රීඩහ 

ංේ 64 ක් භඟින් ඳවත 

වන් හර්ඹ බහයඹන් ඉටු 

ශ ුගතු තිබුණි. 

 

 ක්රීඩහ විඹට තදහශ 

රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසුවිඳයේ කිරීභ 

ව ඇී භ. 

 ක්රීඩහ ටුගතු 

දිරිළන්වීභ වහ 

තලය පිඹය ළනීභ වහ 

ක්රීඩහ ක්වේත්රඹ වහ 

තලය ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 ක්රීඩහ තධයහඳනඹ 

රර්ධනඹ කිරීභ. 

 ශ්රී රංහවේ රතිරඳඹ 

තන්තර්ජාහති ලවඹන් 

වොඩනළගිභ වහ 

ක්රීඩහ වඹොදහ ළනීභට 

වළකින වර න 

ක්රවභෝඳහඹන් 

ේඳහදනඹ වහ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 වඳොදු භවජානතහවේ 

ලහරීරි සුතහඹ 

ළරසීභට තලය 

ඳවසුේ රර්ධනඹ වහ 

ේඵන්ධීයණඹ ිනදු 

කිරීභ. 

 ආඹතනඹන් 

තධීක්ණඹ කිරීභ. 

 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

න ආඹතන විිනන් ඉවත 

වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු 

කිරීවේදි තනහයණඹ ව 

විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්වේ. 

 

ශ්රී රහංරීකයින් 
දිනහගත් ජ්හත්න්ත්ය 
ජ්ඹග්රවන 
 

2017 ර්ව දී ශ්රී රහංකි 

ක්රීඩිනන් ජාහතයන්තය 

තයඟහලි 08 ට වබහගි 

වී යන් 29 ක්,  රිදී 39 ක් ව 

වරෝඩ 11 ක් ලවඹන් 

ඳදක්ේ 79ක් හිමියවන 

තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී තයඟහලි 10 ට 

වබහගි වී යන් 23 ක් රිදී 16 

ක් ව වරෝඩ 22 ක් 

ලවඹන් ඳදක්ේ 61 ක් 

ඳභණක් රඵහවන තිබුණි. 

 

හඳිති ඉටු රීමගම් 

ප්රභහෙඹන් 
 

තභහතයහංලඹ විිනන් 

ළල්ළටිතුවර් පිහිනුේ 

තටහඹ ඉදිකිරීභ, දිඹභ 

භහින්ද යහජාඳක් ජාහති 

ක්රීඩහ ඇඩමිව  මීටර් 400 

ෘත්රීභ ධහන ඳථඹ, එහි 

ළිනකිළි ඳශධතිඹ වහ පිවිසුේ 

භහර් ස කිරීභ, 

කුරුණළර භලිඹවශ 

විදයහීයඹ වඩි තළබීවේ ව 

දුනු විදීවේ භධයසථහනඹක් 

ඉදිකිරීභ ඹන යහඳෘති 04 ක් 

වහ රු.මිලිඹන 429.39  

රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ 

යහඳෘතින් වහ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 222.48 ක් 

ළඹය තිබුණි. 2019 භළින 

භහඹ න විටත් එභ 

යහඳෘති නිභ ය 

වනොතිබුණි.  

 

ක්රීඩහ ංකීර්ණ 
ඉදිරීමභ 
 

ක්රීඩහ ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

දිස්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ණ 12 

ක් වහ ඳශහත් ක්රීඩහ 

ංකීර්ණ 7 ක් ඉදිකිරීභ 

වහ රු.මිලිඹන 1,000  

රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

දිස්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ණ 10 

ක් වහ ඳශහත් ක්රීඩහ 

ංකීර්ණ 7 ක් ඉදිකිරීවේ 

ටුගතු ආයේබ ය ඒ 

වහ රු.මිලිඹන 692 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. එිනන් 

දිස්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ණ 6 
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ක් ව ඳශහත් ක්රීඩහ 

ංකීර්ණ 2  ළඩ තන් 

ය තිබුණු තතය දිස්රික් 

ක්රීඩහ ංකීර්ණ 4  ව 

ඳශහත් ක්රීඩහ ංකීර්ණ 5  

ළඩ තන් ය 

වනොතිබුණි. 

 

ළඩිපුය ළටුේ ගගවීභ  

 
ක්රීඩහ ක්වේත්රව   නිරධහරීන් 

ඒහඵශධ වේව  යහඳෘති 

නිරධහරී තනතුයට උස 

කිරීභට තදහශ ළටුප්ත  

ඳරිර්තනඹ කිරීවේදී 

ළඩිපුය ළටුප්ත  වහ තිබුණි. 

එවේ ළඩිපුය ළටුප්ත  වහ 

තිබුණු  දළනට වේව  

නිුගතු නිරධහරීන් 26 

වදවනකුවන් රු.මිලිඹන 

1.20 ක් වහ විශ්රහමි 

නිරධහරීන් 5 වදවනකුවන් 

රු.මිලිඹන 0.50 ක් 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 1.70 

ක් 2018 වදළේඵර් 31 දින 

නවිට  තඹය ත ුගතු 

තිබුණි. තද ඹ තවුරුදු 

55 ේපුර්ණ ය 

වනොතිබණු නිරධහරිවඹකුට 

2017 තවරේල් 8 දින ිනට 

විශ්රහභ ළනීභ තනුභත ය 

තිබුණු තතය එභ 

නිරධහරිඹහට ළඩිපුය වහ 

තිබුණු ළටුප්ත  තඹය ත 

ුගතු තිබුණි. එවේ ළඩිපුය 

වහ තිබුණු ළටුප්ත  

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් තඹය ළනීභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

ප්රගතිඹක් ල රඵහ 
ගනොතිබුණු හඳිති  
 

තවුරුදු 13-14 ඹස 

හණ්ඩර ඳසුන ක්රීඩහ 

වෞලරයන්වන් වවබි 

දරුන් විදයහත්භ 

ඳදනභක් භත වඳුනහ 

නිමින්, 2024 ව 2028 

ර්රදී ඳළළත්වන 

ඔලිේපික් තයඟහලිඹට 

වඹොමු කිරීභ වහ ව 

යහඳෘතිඹ, ජාහති ක්රභ 

ේඳහදන වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් තනුභත ය තිබුණි. 

2016 ර්ව  ිනට 2018 

ර්ඹ දක්හ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට ළරළසුේ ය තිබණු 

වභභ යහඳෘතිඹ වහ 

එතු රු.මිලිඹන 474  

රතිඳහදන රහ තිබණි. 

2018 ර්ඹ තන් නවිට 

ඊට තදහශ රු.මිලිඹන 

132.1 ක් ළඹය තිබුණි. 

වභභ යහඳෘතිඹ 2018 

ර්ව දී නතහ තිබුණු 

තතය යහඳෘතිව  රතිඹ වහ 

නතහ දළමීභට වවේතු 

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. 

රේඳහදන 
භහර්වෝඳවශලලින් 
ඵළවළය වීභ 
 
ජාහති ංචිතර 

ක්රීඩිනන්වේ ආවහය 

ළඳිනභ වහ එතු 

රු.මිලිඹන 54.63  

වොන්ත්රහත්තු රදහනඹ ය 

තිබුණි. ඒ වහ න 

වොන්ත්රහත්රුන් වතෝයහ 

ළනීභ යජාව  රේඳහදන 

භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  

1.2 භහර්වෝඳවශලව  

වන් තයමුණු ඉටුන ඳරිදි 

ිනදු ය වනොතිබුණි.  

 

උත්ගත්ජ්ක ද්ර 
රඵහ ගළනීභට 
එගයිට මති 
ම්ඳහෙනඹ 
ගනොරීමභ 
 

2013 තං 33 දයන 

ක්රීඩහර වඹදීවේදී 

උත්වත්ජා ද්රය රඵහ 

ළනීභට එවයහි ේමුති 

ඳනවත් 33 න්තිඹ 

රහය උත්වත්ජා ද්රය 

රඵහ ළනීභට එවයහි රීති 

ේඳහදනඹ ය 

තභහතයයඹහවේ තනුභළතිඹ 

ඹටවත් ළට් ඳත්රව  

ඳරය ඵරහත්භ ශ 

ුගතු තිබුණි. 2018 ර්ඹ 

තහන නවිට ශ්රී රංහ 

උත්වත්ජා භර්දන 

නිවඹෝජායහඹතනඹ පිහිටුහ 

ර් 5 ක් ත වී තිබුණද, 

ආඹතනවඹන් තවප්ත ක්හ 

යන රද රධහනතභ 

හර්ඹඹ ව උත්වත්ජා රඵහ 

ළනීභට එවයහි ක්රිඹහකිරීභ 

වහ රීති ස ය 

වනොතිබුණි. 

 

ජ්හතික ක්රීඩහ 
අයමුෙගරන් 
නිරධහමන්ට ගගවීම් 
රීමභ 
 

2017 වහ 2018 ර්රදී 

ක්රීඩහ ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ වේඹ 

යන භහණ්ඩලි 

නිරධහරීන් 4 වදවනකුට 

ක්රීඩහ පුහුණුරුන් වර 
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රහ ජාහති ක්රීඩහ 

තයමුදවරන් තසථහ 

කිහිඳඹදී භහින දිභනහ 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

1.19 ක් වහ තිබුණි. එභ 

නිරධහරීන් 4 වදනහ විිනන් 

ඉටු යන රද ක්රීඩහ 

පුහුණුවීේ ේඵන්ධ 

හර්ඹහධනඹ ඇළී භක් 

ිනදු ය වනොතිබුණි. තද 

ඉවත නිරධහරින්වන්  02 

වදවනකු වහ ක්රීඩහ 

පුහුණුරුන් ඹටවත් වඳොදු 

යහජාය භණ්ඩීයඹ ඵය 

ඉිනීයවේ තයඟ ජාඹග්රවනඹ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 1.60 

ක් ජාහති ක්රීඩහ තයමුදවරන් 

වහ තිබුණි.  

දීර්ඝ කහරඹක සිට 

ඳතින රළබිඹ යුතු 

වහ ගගවිඹ යුතු ගලේ 

සුතදහ ජාහති ක්රීඩහ 

ංකීර්ණ තධිහරිව  2018 

වදළේඵර් 31 දිනට රළබිඹ 

ුගතු වලේර එතු 

රු.මිලිඹන 39.99 ක් වී 

තිබුණු තතය එභ වලේවඹන් 

රු.මිලිඹන 31.66  වලේ  

ර් 01 ට ඩහ ළඩි 

හරඹ ිනට හීඟහිට 

ඳළළත එන නමුත් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් තඹය ළනීභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

වොශම භව නය බහට 

ර් 11  ඳභණ හරඹ 

ිනට නියවුල් ශ ුගතු 

තිබුණු රු.මිලිඹන 1.12  

වලේඹ භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විටත් නියවුල් 

කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

මර ප්රකහලන 
විගණනඹට ඉදිරිඳත් 
ගනොරීරිභ  
 

ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනඹ 

විිනන් ක්රිට් ඒඩ් (ළයන්ටි) 

ලිමිටඩ් නළභළති ඇඳවඹන් 

ිනභහහිත භහභක් 2016 

භළින 23 දින ංසථහඳනඹ 

ය තිබුණි. පුනයහධහය ව 

භහජීඹ කීේ ළඩටවන් 

වහ ආධහය වර 

හර්ි  රු.මිලිඹන 10 ක් 

රඵහ දීභට ශ්රී රංහ ක්රිට් 

විධහඹ මිටු විිනන් 

තනුභත ය තිබුණු තතය ඒ 

තනු 2017 ර්ව  ිනට 

2019 ජුනි 30 දින දක්හ 

රු.මිලිඹන 16.75 ක් එභ 

භහභ වත රඵහ දී 

තිබුණි. 2016, 2017 වහ 

2018 ර් වහ වභභ 

භහවේ මරය රහලන 

විණනඹ කිරීභ වහ 

විණහධිඳතියඹහ වත 

ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

ජ්හත්න්ත්ය ක්රිකට් 
විකහලන අයිතිඹ 

2018 ජලි 12 දින දකුණු 

තප්රිහ ජාහති ක්රිට් 

ණ්ඩහඹභ ශ්රී රංහ තයඟ 

ංනහයව දී ජාහතයන්තය 

ක්රිට් තයඟ විහලන 

තිනතිඹ එ.ජා.වඩොරර් මිලිඹන 

1.25 ට රඵහදිභට  

ජාහතයන්තය රඳහහිනී 

විහලන භහභක් භඟ ශ්රී 

රංහ ක්රිට් ආඹතනඹ 

ගිවිසුභට එශම තිබුණි. 

එභ ගිවිසුේත 

ටිනහවභන් ිනඹඹට 15 ක් 

ව රු.මිලිඹන 29.83 ක් 

වවත් එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 

0.19 ක් ව තන් වවීේ 

ටිනහභ 2018 තවෝසතු 

14 දින තයඟ ංනහයඹ 

තන් වීවභන් ඳසු රඵහ 

ත ුගතු තිබුණි.  එභ 

වවීේ ටිනහභ රඵහ 

ළනීභ වහ යහජා විවශීයඹ 

ඵළංකු ගිණුේ තංඹක් ව 

යහජා ඊ-වේල් ලිපිනඹක් 

ඉන්වොිනිනව  ඇතුශත් ය 

ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනව  

මරය තංලව  රධහනි විිනන් 

තදහශ භහභ වත වඹොමු 

ය ඇති ඵ දළන න්නට 

රළබුණු ඵ වන් 

ඳළමිණිල්රක් 2018 

ඔක්වතෝඵර් 04 දින ශ්රී රංහ 

ක්රිට් ආඹතනව  රධහන 

විධහඹ නිරධහරි විිනන් 

වොශම තඳයහධ ඳරීක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ විවලේ 

විභර්ලන තංලඹට වඹොමු ය 

තිබුණි. වභභ මුදර  ශ්රී රංහ 

ක්රිට් වත රඵහ දී ඇති ඵ 

2019 භළින 10 දින එභ 

භහභ විිනන් රධහන 

විධහඹ නිරධහරි වත 

දළනුේදී  තිබුණද, මුදල් 

තඹය ළනීභ 

ේඵන්ධවඹන් ශ්රී රංහ 

ක්රිට් ආඹතනඹ විිනන් 

විධිභත් ක්රිඹහභහර් 2019 

භළින 31 දින න විටත් 

වන වනොතිබුණි.  
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ක්රී
ඩ
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මර ංාහ 
 

ශ්රී රංහ ඳහඳන්දු 

ේවේරනව  හිටපු මුදල් 

ශභනහරු විිනන් තයඟ 

විනිසුරුන් වර යහජා 

නේ ඇතුශත් ය මුදල් 

රඵහවන ඇති ඵ 2017 

ර්ව දී ශ්රී රංහ ඳහඳන්දු 

ේවේරනඹ විිනන් යන 

රද ඳරීක්ණරදි 

තනහයණඹ වී තිබුණි. වභභ 

මුදල් ංනහ ේඵන්ධවඹන් 

තඳයහධ ඳරීක්ණ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ළඩිදුය ඳරීක්ණ ඳත්න 

තතය ංනහයන රද මුළු 

මුදල් රභහණඹ භහවරෝචිත 

ර්ව දී ද තනහයණඹ 

ය ළනීභට වනොවළකි වී 

තිබුණි. වේ පිළිඵ 2017 

ර්ව  විණහධිඳති 

හර්තහ භගින් වඳන්හ දී 

තිබුණද 2018 ර්ව  මරය 

රහලනර වඳුනහ වනොත් 

තයමුදල් භහරු කිරීේ වර 

රු.මිලිඹන 14.53 ක් රළබිඹ 

ුගතු ගිණුේ ඹටවත් දක්හ 

තිබුණි.  
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ට
යු
තු
  
  

 
 
නිති වහ රතිඳත්ති ඵරහත්භ 
වනොකිරීභ 
 
හන්තහන් වහ දරුන් වහ 
ක්ණි වන රඵහ දීභ  
 
හන්තහන් දිරිළන්විභ වහ ඔවුන් 
විඵර ළන්වීභ  
 
ඳළමිණිලි වහ විදුේ රඵහදීවේ 
රභහදඹ  
 
ශභිනන් වහ න භහජා 
ආයක්ණ ළඩටවන  
 
ජාහති ශභහ ආයක් රතිඳත්තිඹ 
නීතිත වනොකිරිභ  
 
මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන 
යහඳෘතිව  ක්රිඹහහයේ 
ළරළසුේ ශ ඳරිදි ඉටු වනොකිරීභ   
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කහන්ත්හ වහ ශභහ කටයුතු 
 
ශභිනන් වහ හන්තහන්වේ 

තිනතිහිනේ වහ ආයක්හ 

තවවුරු යන හිතය 

ංවේදී භහජාඹක් බිහි 

කිරීවේ තවප්ත ක්හවන් 

හන්තහ වහ ශභහ ටුගතු 

ව විඹළි ශහඳ ංර්ධන 

තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තුක්, 

යසථහපිත තධිහරිඹක් වහ 

විවශලහධහය යහඳෘතිඹක් 

ඹන ආඹතන 03 ක් ඹටවත් 

ඳවත වන් හර්ඹඹන් ඉටු 

ශ ුගතු තිබුණි.   

 හන්තහ වහ ශභහ 

ටුගතු විඹඹන්ට 

තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ, 

ඳසුවිඳයේ කිරීභ වහ 

ඇී භ. 

 යහජාය ටුගතුරදී 

තීයණ ළනීභ ව 

වශලඳහරන ක්වේත්රඹ 

තුශ හන්තහන්වේ 

වබහගිත්ඹ ව 

නිවඹෝජානඹ ළඩි කිරීභ 

වහ ක්රවභෝඳහඹන් 

ළසීභ ව ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 ළටුේලින් වහ 

දරිද්රතහවඹන් විඳතට 

ඳත් හන්තහ මලි ෘව 

ණ්ඩහඹේ විවලේවඹන් 

තයමුණු ය නිමින් 

හන්තහන් විඵර 

ළන්වීභ වහ තලය 

පිඹය ළනීභ ව සත්රී 

පුරු භහනහත්භතහඹ 

ව හධහයණත්ඹ ඇති 

කිරීභ. 

 හන්තහ වහ ශභහ 

හිංනඹ ළශළක්වීභ 

වහ නීති වහ රතිඳත්ති 

ලක්තිභත් කිරීභ වහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ.   

 ශභහ ටුගතුරට තදහශ 

වශ්ර ංර්ධන 

තභිභතහර්ථ ඉටු ය 

ළනීවේ රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

 හන්තහ වහ ශභහ 

රඥප්ත තිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 ලහරීරි වහ භහනින 

ලවඹන් නිවයෝගි 

දරුවකු ඇති යීයවේ 

තභිරහවඹන් මුල් 

ශභහවිඹ ැකයණඹ වහ 

තනහයක්ි ත තත්ත්ව  

ිනටින දරුන් 

වනුවන් ජාහති 

රතිඳත්ති වහ 

ජාහතයන්තය 

ේභතඹන්ට ළරවඳන 

වේ ළරසුේ, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ළසීභ වහ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 වන යණ ළඳරු 

භේපිඹ වඹෝජානහ ක්රභඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරීවේ දී තනහයණඹ වු 

විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

ශභහ වහ කහන්ත්හ 

අයිතිහසිකම් 

සුයක් ලෂිත් රීමභ 

ශභහ වහ හන්තහ 

තිනතිහිනේ තවවුරු කිරීභ, 

ආයක්හ කිරීභ, රර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ේඳහදනඹ 

ශ නීති වහ ස ශ 

රතිඳත්ති ඵරහත්භ ය 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

ගගොවිජ්න භන්දියගේ 
දිහ සුරැු ම් 
භධසථහනඹක් ල 
ඉඳිරීමභ  
 
වොවිජාන භන්දියව  දිහ 

සුයකුේ භධයසථහනඹක් 

ඉදිකිරීභට වහ ඒ වහ 

උඳයණ රඵහ ළනීභ 

වහ රු.මිලිඹන 1.5  

රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ 

රතිඳහදනලින් තදහශ හර්ඹ 

ඉටු කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

1.26 ක් ඳහර්ලිවේන්තු 

භවවල්ේ වත 2018 

ළප්ත තළේඵර් භහව දී ඹහ 

තිබුණි. එභ මුදල් තදහර 

හර්ඹඹ වහ වඹදවීභකින් 

වතොය වඳොදු තළන්ඳත් 

ගිණුවේ යහ වන තිබුණි.  

 

 

කහන්ත්හන් වහ 
ෙරුන් වහ 
ක් ලණික වන රඵහ 
දීභ 

2018 ර්ව  දී 

හන්තහන් වහ දරුන් 

වහ ක්ණි වන රඵහ 

දීභ වහ රු.මිලිඹන 3  



 

290 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

 

ක
හන්
ත්
හ 
ව
හ 
ශ
භ
හ 
l

g
h
q;
= රතිඳහදන රහ තිබුණි. එභ 

රතිඳහදනලින් රතිරහභීන් 6 

වදවනකු වහ ඳභණක් 

රු.378,329  රතිරහබ රඵහ 

දී තිබුණි. 

කහන්ත්හන් දිරි 
ගළන්වීභ ව ඔවුන් 
විඵර ගළන්වීභ 
 
යහඹ හන්තහන්වේ 

ආදහඹේ ර්ධනඹ වහ 

නිඳළුගේරට සථීය 

වශවඳොරක් ඇති කිරීභ 

වහත්, වශවඳොර 

තලයතහන්ට ළරවඳන 

වර වහ නිින රමිතිවඹන් 

ුගතු බහණ්ඩ වහ වේහ 

ළඳී භට ඔවුන් 

වඳශමවීභත් තයමුණු ය 

වන ඳහරිරි ංනහය 

ර්භහන්ත ක්වේත්රඹ වහ 

හන්තහන් දිරි ළන්වීභ 

ව ඔවුන් විඵර ළන්වීවේ 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි.  

2018 ර්ව දී රු.මිලිඹන 

4  රතිඳහදන රහ වන 

තවරවි භධයසථහන 2 ක් 

ඉඳිකිරීභට ළරළසුේ ය 

තිබුණි. ඉන් රු.මිලිඹන 1.01 

ක් ළඹ ය එක් 

භධයසථහනඹක් ඳභණක් 

ඉඳිය තිබුණි. 2017 

ර්ව  රු.මිලිඹන 5.47 ක් 

ළඹ ය තවරවි භධයසථහන 

2 ක් ඉදිය තිබුණ ද, 

විණිත දිනඹ ව 2019 භළින 

8 දින න විටත් එක් 

භධයසථහනඹක් විෘත ය 

වනොතිබුණි. වේ නිහ 

යහඳෘතිවඹන් තවප්ත ක්හ 

ශ තයමුණු ඉටු ය 

ළනීභට තවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. 

ඳළමිණිලි වහ 
විඳුම් රඵහ දීගම් 
ප්රභහෙඹ 

2011 ර්ව  ිනට 2018 

ර්ඹ තහනඹ දක්හ 

ජාහති ශභහ ආයක් 

තධිහරිඹ වත ඳළමිණිලි 

9,266 ක් රළබී තිබුණි. 2019 

භහර්තු 31 දින න විට එභ 

ඳළමිණිලිලින් 7,326 ක් 

එනේ, ිනඹඹට 79 ක් වහ 

විඳුේ රඵහ දී වනොතිබුණි. 

තධිහරිඹ වත ර්ඹක් 

ඳහහ රළවඵන 

ඳළමිණිලිරට ේඵන්ධ 

වතොයතුරු ැකසය හර්තහ 

කිරීභට රහවශීයඹ වහ දිස්රික් 

නිරධහරීන්වේ ඇති 

තහර්ඹක්භතහඹ, 

වතොයතුරු ළවීභ වහ 

විභර්ලන ටුගතු පිළිඵ 

ඳසුවිඳයේ වනොකිරීභ වහ 

නිින තධීක්ණඹ ිනදු 

වනොකිරීභ ඹනහදී රුණු 

වනොවිඳීභ වවේතුවන් රළබී 

තිබුණු ඳළමිණිලි ංයහ 

ීයඝ්රවඹන් ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. 

ශභයින් වහ න 

භහජ් ආයක් ලණ 

ළඩටවන  

ඳරිහ වහ ශභහයක් 

වේහ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් ශභිනන් වහ න 

භහජා ආයක්ණ 

ළඩටවන ඹටවත් 

දිස්රික් 25 ක් තුශ 

ළඩමුළු 25 ක් 

ඳළළත්වීභටත්, ජාහති වහ 

ඳශහත් භට්ටවේ මිටු 18 ක් 

පිහිටුවීභටත්, පුහුණු 

ළඩටවන් 11 ක් 

ඳළළත්වීභටත්, ධහරිතහ 

ංර්ධන ළඩටවන් 6 ක් 

වහ දරුන්වේ ආයක්හ 

ලක්තිභත් කිරීවේ තයමුණින් 

ළඩටවන් 3 ක් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභටත් ළරළසුේ ය 

තිබුණි. ඒ වහ රු.මිලිඹන 

7.8  රතිඳහදන රහ 

වන තිබුණු තතය එභ 

හර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. එවභන්භ 

ජාහති ශභහ ආයක් 

තධිහරිඹ ද භහජා 

ආයක්ණ ළඩටවන 

වහ හර්ඹබහයඹන් 11 ක් 

ඇතුශත් ය රු.මිලිඹන 20 

 රතිඳහදන රහ වන 

තිබුණි. ශභහ දිහ සුැකකුේ 

භධයසථහන වහ න 

භහර්වෝඳවශලඹ පිළිඵ 

පුහුණු කිරීභ, ශභහ 

ආයක්හ පිළිඵ ජාහති 

රතිඳත්තිඹ ළසීභ, ශභහ 

විහව ළරළක්වීභට තදහශ 

හර්තහ ළඩටවන් වහ 

රහලන ස කිරීභ වහ 

ළඩටවන් 25 ක් 

ඳළළත්වීභ, තිනතිහිනේ වහ 

ශභහ ළටළුරට තදහර 

රහලන ස කිරීභ ඹන 

හර්ඹඹන් 2018 ර්ඹ 

තහනඹ න විටත් ආයේබ 

ය වනොතිබුණි.   
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ජ්හතික ශභහ 
ආයක් ලක 
ප්රතිඳත්තිඹ නීතිගත් 
ගනොරීමභ 

ජාහති ශභහ ආයක් 

තධිහරිඹ පිහිටුහ ර් 20 

ක් ත වී තිබුණත්, ජාහති 

ශභහ ආයක් රතිඳත්තිඹ 

නීතිත කිරීභට 2018 

ර්ව  දී ද තවඳොවවොත් 

වී තිබුණි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

මුම ශභහවිඹ 
ංර්ධන 
හඳිතිගේ 
ක්රිඹහකහයකම් 
ළරළසුම් කශ ඳරිදි 
ඉටු ගනොරීමභ 

ශ්රී රංහ තුශ ඉවශ 

ගුණත්වඹන් ුගතු මුල් 

ශභහවිඹ ංර්ධනඹ කිරීවේ 

තයමුණින් එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 

50  වරෝ ඵළංකු ණඹ 

ආධහය ඹටවත් මුල් ශභහවිඹ 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

ආයේබ ය තිබුණි. 2018 

ර්ඹ වහ යහඳෘතිව  

ටුගතු ඉටු කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 1,000  

රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ඉන් රු.මිලිඹන 767.75 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. 2018 

ක්රිඹහහරී ළරළසභට 

ඇතුශත් ය රු.මිලිඹන 

3,957  රතිඳහදන රහ 

තිබ තු තංලව  මුල් 

ශභහවිඹ ංර්ධන 

භධයසථහන 28 ක් ඉඳිකිරීභ, 

තඩු රතිරහබ හිත 

රවශලර මුල් ශභහවිඹ 

ංර්ධන භධයසථහන 

ඉඳිකිරීභ, රහථමි වශ්රේණිර 

ඳහල් ගුරුරුන් පුහුණු 

කිරීභ වහ මුල් ශභහවිඹ 

ංර්ධන භධයසථහන 

ලිඹහඳදිංචි  කිරීභ ඹන 

හර්ඹඹන් ළරළසුේ ශ 

ඳරිදි ඉටු ය වනොතිබුණි. 

එවභන්භ මුල් ශභහවිඹ 

ංර්ධන භධයසථහන 

1,500  ඳවසුේ 

ංර්ධන රදහන වහ 

රු.මිලිඹන 1,230.10  

ප්ත  යතිඳහදන රහ වන 

තිබුණ ද, 2018 ර්ඹ තුශ 

මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන 

භධයසථහන 259 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 51.32  රදහන 

ඳභණක් රඵහ දී තිබුණි. 
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ට
යු
තු
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
රතිඳහදන ඌන උඳවඹෝජානඹ 
 
තවප්ත ක්ි ත ක්රිඹහහයේ ඉටු කිරීභ  
 
තවරවි රර්ධන විඹදේලින් 
තවප්ත ක්ි ත ඉරක් පුයහ 
වනොතිබීභ  
 
තඳභන ඵදු තඹ වනොකිරීභ   
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ංාහයක කටයුතු 
 

ශ්රී රංහ ංනහයඹන්වේ භතව  ැකවදන, 

තයහජා ව විවිධත් තත්දළකීේ වහ වරො 

විශිසටතභ දඳත වර වඳුනහළනීභට තලය 

රතිඳත්ති ස කිරීභ භඟින් ශ්රී රංහවේ 

තරුණ රජාහට ෘජු වහ ක්ර ැකකිඹහ තසථහ 

උදහ කිරීභ භඟින් ආර්ථිඹට ඉවශ විවශල 

විනිභඹක් ඉඳළී භ ංනහය ටුගතු තංලව  

රධහන තයමුණ වී තිබුණි. එභ තයමුණ ඉටුය 

ළනීභ වහ ංනහය ංර්ධනඹ වහ 

ක් රිසතිඹහනි ආමි ටුගතු තභහතයංලඹ, 

යසථහපිත ආඹතන 04 ක් වහ තයමුදරක් 

විිනන් ඳවත වන් හර්ඹබහර්ඹ ඉටු ශ 

ුගතු තිබුණි. 

 

 ංනහය ර්භහන්තඹ පිලිඵ ජාහති 

රතිඳත්තිඹට තනුකර ංනහය 

ර්භහන්තඹ ංර්ධනඹ කිරීභ ව රමිතීන් 

ේඳහදනඹ කිරීභ. 

 ංනහය නිවඹෝජිතහඹතන ලිඹහඳදිංචි කිරීභ 

ව නිඹහභන ටුගතු. 

 විවේ ත කිරීභ වහ විවනෝදහත්භ 

ඳවසුේ ළඳී භට තදහර ටුගතු 

රර්ධනඹ කිරීභ. 

 නජීවි ආයක්ි ත රවශලඹන්හි ංනහය 

ර්භහන්තඹ රර්ධනව දී තදහශ ඳරිය 

ඳශධති ංයක්ණඹ කිරීභ තධහයණඹ 

වහ තලය පිඹය ළනීභ. 

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධහවඹන් ිනදුශ නිඹළදි විණනව දී 

තනහයණඹ වු විණන නිරීක්ණ 

මිපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

ංාහයකයින්ගේ ඳළමිීභ වහ 
විගේල විනිභඹ ඉඳළයීභ 
 

සබහවි භනසහන්ත වයශල්, හිතහදී 

ව මිත්රීයලි ජානඹහ භඟ වඳොවවොත් 

නජීවින් ව සබහ ධර්භඹ, ංසෘතිඹ, 

සඳලහසත්ර, පුයහ විදයහත්භ උරුභ, ජාරඹ ආශ්රිත 

වික්රභහන්විත වහ තපර්ත්ඹ මුසුව විලස 

ංනහයඹන්වේ භනසහන්තභ සථහනඹ 

වභන්භ වරෝ නහරිහ ේභහන උවශවල්දී 

ආිනඹහවේ රමුතභ වික්රභහන්විත ංනහය 

භනහන්තඹ වර ේභහනඹට ඳහත්ර වී තිබුණි. 

වරෝන්ලි ප්ත රළනට් ඟයහට තනු ශ්රී රංහ 

“2018 තං 01 භනහන්තඹ” ලවඹන් 

ජාහතයහන්තය ලවඹන් ඳශමු යට සථහනඹක් 

රඵහනිමින් ව චීනව  පීඳල්ස වඩ්ලි 

පුත්ඳතට තනු හන්තහ ංනහයිනන් වහ 

ඉවශභ වෝීයඹ ආයක්ි ත භනහන්තඹ වර 

තභ රතිරඳඹ ඩහ වන තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව දී රු.මිලිඹන 712,027.3 

 විවශල විනිභඹක් ශ්රී රංහට දහඹහද 

යමින්, ංනහයිනන් 2,333,796 ක් ඳළමිණ 

තිබුණි. ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව  ංනහයඹන්වේ 

ඳළමිණීභ ිනඹඹට 10 කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

 

යටක් ලවඹන් ත් ශ ංනහය 

ර්භහන්තවඹන් ශ්රී රංහ ඵරහවඳොවයොත්තු 

න්වන් ඉවශ විවශල විනිභඹ ඉඳළී භක් න 

තතය 2018 ර්ව  දී වභභ ර්භහන්තවඹන් 

එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 4,380.6  ආදහඹභක් 

උඳඹහ තිබුණි. එභ රභහණඹ ඉකුත් ර්ඹ 

භඟ ළඳීවේදී ිනඹඹට 11.6  ර්ධනඹක් 

වර වන් ශ වළකිඹ. විසතය රඳටවන 

48 හි දළක්වේ.  
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රඳටවන 48 - ංනහය යහඳහයවඹන් ඉඳයූ ආදහඹභ  

මරහශ්රඹ - ශ්රි රංහ ංනහය ංර්ධන තධිහරිඹ 

 

වවේ වතත්, ඉකුත් ර්ව  දී වභන් භ 

භහවරෝචිත ර්ව දී ද රධහන ශහඳ 

ඵහුතයඹකින් ංනහය ඳළමිණීභ ර්ධනඹ විඹ. 

එවභන් භ ළඩිභ ංනහයිනන් ණන න 

424,887 වදවනකු ඉන්දිඹහවන් ඳළමිණ 

තිබුණි. එභ ඳළමිණීභ ඉකුත් ර්ඹ භඟ 

ළඳීවේදී ිනඹඹට 10.46  ර්ධනඹක් වී 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ව දී ඊරඟ ඳළමිණි 

ළඩිභ ංනහයිනන් ණන න 265,965 

වදවනකු චීන මවහණ්ඩුවන් ඳළමිණ තිබුණි. 

නමුත් ඉකුත් ර්ඹ භඟ ළඳීවේදී එඹ 

ිනඹඹට 1.12 කින් තඩු වී තිබුණි. 

 

විවශීයඹ ංනහය ඳළමිණීභ ඉවශඹහභ වභන් භ 

ංනහයඹකුවේ හභහනය විඹදභ ව 

ංනහයඹකු ශ්රී රංහවේ ත යන හභහනය 

දින ණන ඉවශ ඹහභ ංනහය ඉඳළුගේ 

ර්ධනඹ වීභට රධහන හධඹක් වර 

වන් ර වළකිඹ. 2018 ර්ව දී 

ංනහයවඹකුවේ හභහනය ෛදනි විඹදභ 

එ.ජා.වඩො.173.8 ක් ව තතය එභ රභහණඹ 2017 

ර්ව දී එ.ජා.වඩො.170.1 ක් විඹ. ඒ තනුද 

ංනහය ඉඳළී ේ කිිනඹේ තනුඳහතඹකින් ඉවශ 

ඹහභටද වභඹ ඵරඳහ තිබුණි. එවභන් භ 

ංනහයඹකු  ශ්රී රංහවේ ත යන හභහනය 

දින ණන භහවරෝචිත ර්ව දී දින 10.8 ක් 

ව තතය එඹ 1987 ර්ව  ංනහයඹකු ශ්රී 

රංහවේ ත යන හභහනය දින ණන 13.2 

 භඟ ළඳීවේදී එභ ඉරක්ඹට රඟහ 

වීභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 

ප්රතිඳහෙන ඌන උඳගඹ ජ්නඹ 

 
ංනහය ංර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි ආමි 

ටුගතු තභහතයහංලඹට ංනහය ංර්ධන 

යහඳෘති වහ රු.මිලිඹන 845  රතිඳහදන 

රහ තිබණි. ඉන් ංනහය ආර්ණඹන් 

ංර්ධනඹ කිරීභ වහ භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 390  රතිඳහදන රහ 

තිබුණද, භහවරෝචිත ර්ඹ තහන න විට 

රු.මිලිඹන 256.83 ක් වවත් ිනඹඹට 65.85 ක් 

ඳභණක් විඹදේ ය තිබුණි. එවභන්භ ංනහය 

ේභහන ංර්ධනඹ කිරීභ වහ භහවරෝචිත 

ර්ව  රු.මිලිඹන 10  රතිඳහදන රහ 

තිබුණද, ර්ඹ තහන න විට රු.මිලිඹන 

2.19 ක් ඳභණක් විඹදේ ය තිබුණි.  

 

අගේක් ලෂිත් ක්රිඹහකහයකම් ඉටුරීමභ   
 

ශ්රී රංහ ංනහය ංර්ධන තධිහරිව  

හර්ි  ක්රිඹහහරී ළරළසභට තනු තවප්ත ක්ි ත 

ක්රිඹහහයේ 178 කින් ක්රිඹහහයේ 72 ක් 

ඳභණක් ඉටු ය තිබුණි. තධිහරිව  

ක්රිඹහහයේ ඉටු කිරීභට තංල 07 ක් පිහිටුහ 

තිබුණු තතය ඒ වහ භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 2446.90  රතිඳහදන රහ  

තිබුණත්, ඉන් රු.මිලිඹන 244.33 ක් වවත් 

රහ තිබුණු රතිඳහදනවඹන් ිනඹඹට 9 ක් 

ඳභණක් උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි.  

 

අගරවි ප්රර්ධන විඹෙම්  
 

භළදවඳයදි, චීනඹ, ඉන්දුනීිනඹහ, 

භළවල්ිනඹහ, තහිනරන්තඹ, වොරිඹහ ඹන 

යටල් වනුවන් ශ්රී රංහ ංනහය රර්ධන 

හර්ඹහංලඹ විිනන් භහවරෝචිත ර්ව දී 

ංනහය රර්ධනඹ වනුවන් ළඹ ශ 

විඹදභ ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් ඉවශ 

රතිලතඹක් වන තිබුණි. නමුත් එභ 

යටරලින් ංනහයඹන්වේ ඳළමිණීවේ 
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ර්ධනඹ ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව දී ඳවත ළටී තිබුණි. 

තද, ශ්රී රංහ ංනහය රර්ධන 

හර්ඹහංලව  ක්රිඹහහරී ළරළසභට තනු 

භහවරෝචිත ර්ව දී වරෝව  රධහන 

යටල් 28 ක් තුශ ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරළසුේ 

ය තිබණු තවරවි රර්ධන ඉවු ණන 152 

කින් ඉේ 89 ක් ඳභණක් නිභ ය තිබුණි.   

 

අඳගභන ඵදු අඹ ගනොරීමභ  
 

2003 තං 25 දයන මුදල් ඳනවත් 2(ආ) 

උඳන්තිඹ තනු ශ්රී රංහවන් පිටත් ඹන     

නළකින් ශ්රී  රංහවන්  පිටත්  ඹන  

භගිවඹකු  වහ  නිකුත්  යන  ෆභ  ටිට් 

ඳතකින්භ   ඵදු තඹය ඉන් වොටක් 

ංනහය ංර්ධන තයමුදර වත වරේණඹ 

ශ ුගතු තිබුණි. එවර නළේ භඟින් 

භන්යන භගීන්වන් ඵදු තඹය තධිහරිඹ 

වත එහ වනොතිබුණි. 2018 ර්ව දී භඟීන් 

87631 ක් පිටත් වී තිබුණු ඵළවින් ඒ වනුවන් 

එ භගිවඹකුවන් එ.ජා.වඩො.1.66 ක් ඵළගින් 

රු.මිලිඹන 23.56  තඳභන ඵදු ආදහඹභ තඹ 

ය ළනීභට තධිහරිඹ විිනන් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 
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න
හග
රි
ක
 
ං
ර්
ධ
න
ඹ
  
  

 
්රිකුණහභරඹ දිස්රික් භව 
ංර්ධන ළරළසවේ වන් 
හර්ඹඹන් ආයේබ වනොකිරිභ 
 
වඳොදු රහවන වහ ඵසවේහ 
ළඩිදිුගණු කිරීවේ යහඳෘතිඹ   
 
වොට්ටහ, ඩුවශ ව ඩත 
නය ංර්ධන යහඳෘතිඹ  
 
ඵසනහහිය ශහපීඹ භවනය 
ළරළසුේ යහඳෘතිඹ   
 
විශ ඹහ වහ තහක්ණ නය 
ංර්ධන යහඳෘතිඹ   
 
ගුන් නය වහ ඳරිඳහරන නය 
යහඳෘතිඹ  
 
වොශම තනය ආශ්රිත නහරි 
ංර්ධන යහඳෘතිඹ    
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ක
 
ං
ර්
ධ
න
ඹ
 නහගරික ංර්ධනඹ 

ඵසනහහිය ශහඳඹ ව 

තවනකුත් භවහනය 

ආර්ථි, භහජා ව 

ංසෘතිභඹ ලවඹන් 

දිුගණු රජාහවන් 

භන්විත තති නවීන හසතු 

විදයහනුකර නය වර 

නිර්භහණඹ කිරීභ වභභ 

ක්වේත්ර වඹන් තවප්ත ක්හ 

යන රතිපරඹ වී තිබුණි. 

එභ රථිපරඹ තත් ය 

ළනීභ වහ භවහනය වහ 

ඵසනහහිය ංර්ධන 

තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තුක් වහ 

යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 02 ක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.  

 භවහනය වහ ඵසනහහිය 

ංර්ධන විඹන්ට 

තදහශ යසථහපිත 

ආඹතනඹන්හි විඹන්ට 

තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන්  වහ 

යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ 

වහ ඇී භ  

 වොට්ටහ, ඩුවර 

ව ඩත නය  

ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

ව ඒ ආශ්රිත ටුගතු   

 නහරි රවශලර 

ආර්ථි, හභහජි ව 

වබෞති ංර්ධනඹ 

ඒහඵශධ විධිභත් 

වර රර්ධනඹ කිරිභ 

වහ නිඹහභන ටුගතු   

 නහරි කන තඳද්රය 

ශභනහයණඹ  

 ඳවත් බිේ වොඩකිරිභ 

ව ංර්ධනඹට තදහශ 

ටුගතු  

 නහරි රවශලර 

පිහිටි වේහ වහ 

ඳවසුේ තඩු රවශල 

ව ගුරු බිේ  වඳොදු 

ළරළසභට තනු 

ංර්ධනඹ කිරීභට 

තලය භඟවඳන්විභ 

 ජාහති වබෞති 

ළරසුේ වහ රහවශීයඹ 

වබෞති ළරළසුේ 

පිළිවඹර කිරිභ  

 ඒහඵශධ නහරි 

ංර්ධනඹන් වති 

කිරිභ වහ ජාහති 

වබෞති ළරළසුේ 

ඳදනේ යවන ිනඹළු 

ඉදිකිරිේ ටුගතු 

වභවවඹවීභ වහ 

නිඹහභනඹ කිරිභ  

 තභහතයහංලව  විඹ 

ඳථඹට තඹත් 

ආඹතනඹන්හි ඳළළරී 

ඇති තවනකුත් ිනඹළුභ 

විඹඹන්ට තදහශ 

ටුගතු 

  තභහතයහංලව  විඹ 

ඳථඹට තඹත් ආඹතන 

තධික්ණඹ  

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරිභ පිළිඵ ිනදු 

යන රද නිඹළදි 

විණනවඹන් තනහයණඹ 

වු විණන නිරික්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

 

ත්රිු ණහභර දිසත්රික් ල 

භවළරළසභ  
 

්රිකුණහභර දිස්රික්ව  

ෘි ර්භ ඵරලක්ති වහ 

ංනහය ර්භහන්ත 

රර්ධනඹ කිරීවේ 

තයමුණින් එකී දිස්රික්ඹ 

දවහ භව ළරළසභක් 

පිළිවඹර කිරීභ දවහ 

රේඳහදන ක්රිඹහභහර් 

තනුභනඹ කිරීවභන් 

වතොය ිනංප්ත පුරුවේ 

උඳවශල භහභක් 

වතෝයහවන තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව දී එකී 

භව ළරළසුේ හර්තහ 

තභහතයහංලඹට ඉදිරිඳත් ය 

තිබු තතය ඒ දවහ එ.ජා.වඩො. 

982,000 ක් වවත් 

රු.මිලිඹන 90.29 ට 

භහන මුදරක් ළඹය 

තිබුණි. වවේවුද 

්රිකුණහභර දිස්රික් භව 

ළරළසභ ස කිරිවභන් 

ඳසු එඹ විධිභත් වර 

තධයඹනඹ ය ළරළසවභන් 

ඉදිරිඳත් යන ංර්ධන 

හර්ඹඹන් ඉටුකිරීභ දවහ 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් පිඹය වන 

වනොතිබුණි. 

ගඳොදු ප්රහවන වහ 

ඵසගේහ ළඩිදියුණු 

රීමගම් හඳිතිඹ 
ඹවථෝක්ත යහඳෘතිඹ වහ 

2017 ර්ඹ තහනඹ න 

විට රු.මිලිඹන 104.04 ක්ද, 

2018 ර්ව දී රු.මිලිඹන 
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609.79 ක්ද, ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 713.83 

ක් ළඹ ය තිබුණි. වඳොදු 

රහවන වේහ ළඩිදිුගණු 

කිරිභ වනුවන් ඵස 

වේහ දිුගණුකිරිභට 

රමුතහ ඵස භංතීරු 

වදුන්හදිවේ ළඩටවනක් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 346.93 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. 2019 

ඔක්වතෝඵර් භහඹ න විට 

එභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 

වනොවීභ නිහ ළඹ ශ 

විඹදභ නිසපර වී තිබුණි.   

ගකොට්ටහ, කඩුගර 
ව කඩත් නගය 
ංර්ධන හඳිතිඹ  
 

භව වොශම රහවන ජාහර 

ළඩි දිුගණු කිරිවේ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

උඳංයනඹක් වර 

වොට්ටහ, ඩුවර ව 

ඩත නය ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ Township 

Development Component 

(3K යහඳෘතිඹ) ආයේබ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිඹට තදහශ 

ණඹ ගිවිසුභ තනු 2015 

භළින 31 දිවනන් යහඳෘතිඹ 

තන් වී තිබුණි. 

වවේවුද, යහඳෘතිඹ 

ඹටවත් ඉටුකිරිභට ළරළසුේ 

ශ හර්ඹඹන් නිඹමිත 

හරිනභහවේදී ඉටුකිරිභට 

තවඳොවවොත්විභ භත ණඹ 

මුදල් රඵහළනීවභන් 

වතොය බහණ්ඩහහය 

රතිඳහදන භත 

ර්තභහනව දී වභභ 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ වේ. 

ඒ තනු නිඹමිත හරඹ තුශ 

යහඳෘතිඹ තන් 

වනොකිරිභ නිහ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹට භහඹට 

වවිඹ ුගතු ඳරිඳහරන 

විඹදභ (ළටුප්ත  වහ තවනකුත් 

විඹදේ) දශ ලවඹන් 

මිලිඹන 1.4 ක් ව ඵළවින්, 

2018 ර්ඹ තහන න 

විට මුළු ඳරිඳහරන විඹදභ 

දශ ලවඹන් රු.මිලිඹන 

60.2  ව තතය යහඳෘතිව  

ටුගතු ඉතහභ භන්දහමි 

වර ක්රිඹහත්භ වමින් 

ඳළළතුණි.  

 

ඵසනහිටය කශහය ඹ 
භවනගය ළරළසුම් 
හඳිතිඹ 
 

ඵසනහහිය ශහඳව  

භවනය ළරළසුේ කිරිවේ 

යහඳෘතිඹ 2015 භළින 

භහව දි ආයේබ යන රද 

තතය එඹ 2017 ළප්ත තළේඵර් 

භහඹ න වතක් පුයහ ර් 

02 ට ළඩි හරඹක් 

ක්රිඹහත්භ ඳළළතුණි. 

යහඳෘතිඹ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 330.23 ක් 

ළඹය තිබුණි. 

වවේවුද, භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 10.22 

ක් ළඹ ය ඵසනහහිය 

ශහපීඹ ළරළසුේ 

යහඳෘතිඹ නමින් න 

යහඳෘතිඹක් වර ඳළයණි 

යහඳෘතිඹභ ඉදිරිඹට ය 

වන ඹමින් ඳළතුණු තතය 

එකී යහඳෘතිඹ නිභ යන 

හර යහමුක් දක්හ 

වනොතිබුණි. තද, ඵසනහහිය 

ශහපීඹ භවනය ළරළසුේ 

යහඳෘතිවඹන් දක්න රද 

ළරළසුේ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ පිළිඵ 

විධිභත් ලයතහ තධයනඹක් 

ිනදුය වනොතිබුණි. 

භවනය ළරළසුේ කිරිවේ 

යහඳෘතිවඹන් ඉදිරිඳත් ය 

තිබුණු ළරළසුේලින් 

වොටක් ඳභණක් 

ක්රිඹහත්භ කිරිභට විවිධ 

යහඳෘති කිහිඳඹක් ආයේබ 

ය තිබුණි. වවේවුද, 

ජාහති වබෞති ළරළසුේ 

වදඳහර්තවේන්තු භගින්ද 

විවිධ ශහපීඹ ළරළසුේ 

යහඳෘති ස කිරිවේ 

හර්ඹව  නියත වී තිබුණි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

විෙහ වහ ත්හක්ෂණික 
නගය ංර්ධන 
හඳිතිඹ 
විදයහ වහ තහෂණි නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

භහරවේ, වවෝභහභ, 

ඩුවර තතුරුගිරිඹ ඹන 

නය ංර්ධනඹ කිරිභට 

වඹෝජිත න තතය තෘතීඹ 

තධයහඳන ශහඳඹ, 

විදයහත්භ ඳර්ව ණ වහ 

ංර්ධන ශහඳඹ, තහෂණ 

යහින ශහඳඹ, 

නළවනෝ තහක් ණ, ෛජා 

තහෂණ රදර්ලනහහය 

ශහඳඹ වර ශහඳ 05 

ට වන්ය ංර්ධනඹ 

කිරීභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. වභභ යහඳෘතිඹ 

2017 භහර්තු 01 දින ආයේබ 

ය තිබුණු තතය 2023 

භහර්තු 01 දින තන් 

කිරිභට නිඹමිත තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

දවහ තභහතයහංලඹ වහ 

වොරිඹහනු යජාව  ඉඩේ 
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න
හග
රි
ක
 
ං
ර්
ධ
න
ඹ
 

ඹටිතර ඳවසුේ වහ 

රහවන තභහතයහංලඹ භ 

තවඵෝධතහ ගිවිසුභක් 2016 

භළින 24 දින තත්න් ය 

තිබුණි. ඉන් තනතුරු 

ලයතහ තධයනඹක් 

වොරිඹහනු යජාව  

තභහතයහංලවඹන් ආයේබ 

ය තිබුණි. වවේවුද, 

තහෂණ නය යහඳෘතිඹ 

දවහ පිහිටුහ තිබුණු 

යහඳෘති ශභනහයණ 

ඒඹට තනුුගක්ත හර්ඹ 

භණ්ඩරව  ළටුප්ත  වහ දීභනහ 

වර 2017 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 25.49 ක්ද, 2018 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 40.72 

ක්ද ළඹය තිබුණි. වභභ 

යහඳෘතිඹ භගින් විදයහ වහ 

තහෂණි නයව  වඳොදු 

ඳවසුේ ර්ධනඹ කිරීභ 

මුලි තයමුණ වී තිබුණි. 

 

ගුන් නගය වහ 
ඳරිඳහරන නගය 
හඳිතිඹ 

 

තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ න ගුන් නය 

වහ ඳරිඳහරන නය යහඳෘති 

වදවහි හර්ඹභණ්ඩර 

ළටුප්ත  වහ වනත් 

පුනයහර්තන විඹදේ 

වනුවන් භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 80.7 

ක් ළඹය තිබුණි. නමුත් 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරිභට 

වඳය එකී යහඳෘති 

ේඵන්ධවඹන් ලයතහ 

තධයනඹක් වවෝ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරිවභන් ිනදුන 

ඳරිය ඵරඳෆභ ේඵන්ධ 

තක්වේරු හර්තහ රඵහ 

වන වනොතිබුණි. එවේභ 

යහඳෘති 02 න් ළරළසුේ 

ශ හර්ඹඹන් කිරිභ දවහ 

ආවඹෝජාිනන් වොඹහවන 

වනොතිබුණු ඵළවින් වභභ 

යහඳෘතිද මුළුභනින්භ 

බහණ්ඩහහයව  තයමුදල් 

භත ඹළවඳමින් ඳළතුණු 

තතය නිලසචිත ළරළසුේ 

වනොභළති ඉතහ භන්දහමි 

වර ක්රිඹහත්භ 

ඳළතුණි.   

 

ගකොශම අගනගය 
ආශ්රිත් නහගරික 
ංර්ධන හඳිතිඹ 

 

වොශම ජාර වද්රෝණිව  

වඳෝ රවශලව  ජාර 

ළීයේ තඩු කිරීභ, වොශම 

තනය රවශලව  ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනර 

ධහරිතහඹ ලක්තිභත් කිරීභ 

වහ වොශම නයඹ 

තරංයනඹ කිරීභ තයමුණු 

යවන වොශම තනය 

ආශ්රිත නහරි ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය 

තිබුණි.  යහඳෘතිව  

ඇසතවේන්තුත මුළු 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 

42,031.44 ට භහන 

එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 321 ක් වී 

තිබුණි. ඉන් එ.ජා.වඩො. 

මිලිඹන 213 ක් වවත් මුළු 

පිරිළවඹන් ිනඹඹට 66.35 

ක් රතිංසයණඹ වහ 

ංර්ධනඹ දවහ වු 

ජාහතයන්තය ඵළංකු විිනන් 

මුරයනඹ යන තතය ඉතිරි 

රභහණඹ ශ්රී රංහ යජාඹ 

විිනන් ිනදු කිරීභට ඹටත් 

යහඳෘතිඹ ආයේබ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

විණනව දී ඳවත වන් 

තඩුඳහඩු තනහයණඹ විඹ. 

 

 වභභ යහඳෘතිඹ 2012 

ජුලි 10 දින ආයේබ ය 

2017 ජුනි 30 දින න 

විට නිභ කිරිභට 

නිඹමිත තිබුණද, 

තසථහ 02 දී 

යහඳෘතිව  හරඹ දීර්ක 

ය තිබුණි. ඒ තනු 

2020 ජුනි 30 දින 

යහඳෘතිඹ නිභවීභට 

නිඹමිත තිබුණි. 

වවේවුද 2018 

ර්ඹ තහනඹ න 

විට වරෝ ඵළංකු ණඹ 

ඹටවත් තයමුදල්ලින් 

රු.මිලිඹන 14,890.18 

ට භහන 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 

103.66  ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණු තතය ඊට 

තභතය ශ්රී රංහ 

යජාව  තයමුදල්ලින් 

රු.මිලිඹන 4,891.46 ක් 

වවත් 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 32.86 

ක් ළඹය තිබුණි. ඒ 

තනු යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භය ර්  05 

1 2   හරඹට ඳසු 

ණඹ මුදලින් ිනඹඹට 

48.66 ට ආන්න 

රභහණඹක් 

උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණි.      

 

 වොශම තනයඹ 

ඩහත් ඳරිය හිතහමි 

වහ තරංහයඹ කිරිභ 
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දවහ යහඳෘතිඹ භගින් 

වේවර්ළ ංර්ධනඹ 

කිරිවේ විවිධ හර්ඹඹන් 

දවහ රු.මිලිඹන 

1,552.07 ක් ළඹ ය 

තිබුණු තතය 

බහණ්ඩහහය 

තයමුදල්ලින් තත් 

රු.මිලිඹන 470 ක් 

ළඹය තිබුණි. 

වවේවුද, වේවර්ළ 

ආශ්රිත නිහ වහ 

වවොටල්ර තඳද්රය 

වේවර්ළට මුසුවීභ 

ළශළක්වීභට ක්රිඹහභහර් 

වනොළනීභ නිහ 

වේවර්ළ තට තද 

දුර්න්ධඹක් ඳළළතුණි. 

වේවර් ළවේ ංර්ධන 

ටුගතුලින් ංනහය 

යහඳහයඹට ව ශ්රී 

රහංකිඹන්ට විවේඹ 

තකිරිභට සුදුසු 

ඳරියඹක් සවි 

වනොතිබුණු තතය වේවර් 

ළ ංර්ධනඹ කිරිවේ 

හර්ඹඹන් දවහ 

ළඹයන රද මුදවරන් 

භවජානඹහට රතිරහබඹක් 

තත්වි වනොතිබුණි.  

 

 තත්හීයන ංතුය 

ඳහරන ක්රභඹක් සථහපිත 

කිරිභ වහ වු ළරළසභ 

තනු 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන2.6 ක් 

වවත් රු.මිලිඹන 390 

 විඹදේ ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 105.5 ක් 

යහඳෘතිඹ වහ ළඹ 

ය තිබුණි. ළඹය 

තිබුණු මුදලින් 

රු.මිලිඹන 24.74 ක් එභ 

තංලව  

උඳවශලයඹහවේ 

ඳහරිශ්රමිඹ වර වහ 

තිබුණු තතය ඒ දවහ 

බහණ්ඩහහය 

තනුභළතිඹක් රඵහ වන 

වනොතිබුණි.  තත්හීයන 

ංතුය ඳහරන ඳශධතිඹ 

සථහපිත කිරිභ දවහ 

තලයඹ උඳහං වහ 

උඳයණ වන්හ 

ළනීභට ටුගතු ය 

වනොතිබු තතය ර් 02 

 හරඹක් තුශ එභ 

උඳවශලයඹහ විිනන් 

වභොයටු 

විලසවිදයහරව  උඳහධි 

තවප්ත ෂිනන් වහඹ 

යවන ර්හඳතන 

දත්ත ටවන් ය 

නිමින් හශගුණි 

තනහළකි රඵහළනීභ 

දවහ ඳභණක් ටුගතු 

ය තිබුණි.     

 

උඳහඹ භහර්ිනක නගය 
ංර්ධන හඳිතිඹ 
 

උඳහඹ භහර්ගි නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

ශ්රී රංහවේ වබහගිත් 

නය ශහඳර වතෝයහත් 

නහරි වේහ ව වඳොදු 

නහරි සථහන 

ළඩිදිුගණුකිරීවේ තයමුණ 

ඇති ක්රිඹහත්භ න තතය 

එකී යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

වබහගිත් නය රහඳ 

වර භවනුය නයඹ, 

හල්ර නයඹ වතෝයහවන 

තිබු තතය යහඳෘතිව  මුරය 

ගිවිසුභ තනු යහඳෘතිඹ 

ඇසතවේන්තුත මුළු 

විඹදභ රු.මිලිඹන 27,507 

ට භහන එ.ජා.වඩො. 

මිලිඹන 202  මුළු 

තයමුදල්ලින්, යහඳෘතිව  

ටුගතු ආයේබ කිරීවේ දින 

ිනට ර් 4 ½  ක් ඉකුත් ව 

ඳසු එනේ 2018 වදළේඵර් 

31 දිනට මුළු 

වන්කිරීවභන් ිනඹඹට 18 

ක් නිවඹෝජානඹ න 

රු.මිලිඹන 5,638.31 ට 

භහන එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 

36.28 ක් ඳභණක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

උඳහඹ භහර් නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

හල්ර ව භවනුය නය 

ංර්ධන යහඳෘති දවහ 

රු.මිලිඹන 3,700 ක් තඹළඹ 

ඇසතවේන්තු භගින් 

ප්ත  යතිඳහදන රහ වන 

තිබුණි.  ඉන් ිනඹඹට 64 ක් 

වවත් රු.මිලිඹන 2,386 ක් 

ඳභණක් විඹදේ ය තිබුණි. 

එවභන්භ ඹහඳනඹ නය 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ දවහ 

රු.මිලිඹන 1,400 ක් තඹළඹ 

ඇසතවේන්තු භගින් 

රතිඳහදන රහ තිබුණද, 

ඉන් ිනඹඹට 22 ක් වවත් 

රු.මිලිඹන 313 ක් ඳභණක් 

විඹදේ ය තිබුණි. 

 

භහවරෝචිත ර්ව දී ඉටු 

කිරිභට ළරළසුේ ය තිබුණු 

වරීවන ඹන යහඳෘති 13 

 වබෞති හර්ඹහධනඹ 

ිනඹඹට 50 ට ඩහ තඩු 

තඹක් වන තිබුණු තතය 

යහඳෘති 33  මුරය 

හර්ඹහධනඹ ිනඹඹට 50 
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ට ඩහ තඩු තඹක් වන 

තිබුණි. තද, භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහනඹට ළඩ 

තන් ශ ුගතු යහඳෘති 3 

 වබෞති හර්ඹහධනඹ 

ිනඹඹට 62   ිනට ිනඹඹට 

90 ක් දක්හ ඳයහඹ 

ඳළතුණි. 

වොන්ත්රහත්රුන්වේ 

මුරයභඹ ලහයතහඹ 

ඇී භකින් වතොය 

වොන්ත්රහත්රුන් වතෝයහ 

ළනීභ, වොන්ත්රහත්රුන් 

විිනන් රභහණත් වනොන 

හර්මි නිරධහරින් 

ංයහක් වේව  

වඹදවීභ, ළරළසුේ 

උඳවශලරුන් පිළිවඹර 

ශ ළරසුේර ඳළති 

වදෝ, යහඳෘතිඹ භගින් 

උඳවදස රඵහදීවේ රභහදඹන් 

ඹනහදී තඩුඳහඩු වොන්ත්රහත් 

ළඩර දුර්ර 

හර්ඹහධනඹ වවයහි 

ෘජු ඵරඳහ තිබුණි. 

 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

රු.මිලිඹන 6,100  

රතිඳහදන රහ තිබුණු 

යහඳෘතිලින් 

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ  

රු.මිලිඹන 1,333 ක් ව  

යහඳෘති 26 ක් ක්රිඹහත්භ 

ය වනොතිබුණි. එභ 

ටිනහභ තඹළඹත 

ඇසතවේන්තු ටිනහමින් 

ිනඹඹට 22  ක් වී තිබුණි.  

 

ඹහඳනඹ නය ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරළසුේ 

ශ ළඩටවන් 03 ට 

තදහශ උඳවශලන වේහ 

වනුවන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ දවහ රු.මිලිඹන 

144  රතිඳහදන රහ  

තිබුණ ද, ර්ඹ තහන 

න විට එභ උඳවශලන 

වේහ ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. එවේභ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළරළසුේ 

ශ ඹහඳනඹ තර්ධශවීඳව  

ංර්ධන ළඩ ටවනක් 

(Contract Facilitate the 

proposed developments 

Intervention in Jaffna 

peinsula) දවහ රු.මිලිඹන 

5.8  රතිඳහදන රහ 

තිබුණද, එභ ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

ඵසනහිටය කරහය ඹ 
මුද්රිඹ නගය 
ංර්ධන හඳිතිඹ 
 

මීමු වයශ තීයව  ිනට 

ළුතය ළලිවඩෝ වයශ 

තීයඹ දක්හ මුහුදු වයශ 

තීයඹ වොටස 03 ට 

වන්ය වොල්ලුපිටිව  

ිනට වදහිර දක්හ 

විවනෝදහසහද මුහුදු තීයඹක් 

වරද, වොශම යහඹ 

ආශ්රිත ක්රිඹහහයේ 

ංර්ධනඹ දවහ 

ේලුභළන්ඩල් කිඹුරහ ඇර 

රවශලඹද , ළලිය නහවි 

වමුදහ මුරසථහනඹ පිහිටි 

රවශලඹ ළඳුගේ වහ වේහ 

ජාහරඹක් බිහිකිරිවේ 

තයමුණින් විවලේ 

යහඳෘතිඹක් 2017 ර්ව  

ආයේබ ය තිබුණි. වභභ 

යහඳෘතිඹ වනුවන් 2017 

ර්ව දී ව 2018 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 47.2 

ක් ළඹය තිබුණද, 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

දවහ ලයතහ තධයනඹක් 

වවෝ යඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරිභ භගින් ිනදුන 

ඳරියඹට න ඵරඳෆභ 

තක්වේරු කිරිවේ 

හර්තහක් රඵහළනීවභන් 

වතොය යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ යමින් 

ඳළතුණි.  

 

නහගරික පුනර්ජීන 
හඳිතිඹ  
  

නහරි පුනර්ජීන 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් 2013 

ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ 

තහනඹ න විට නිහ 

යහඳෘති 16 ක් ක්රිඹහත්භ 

ය නිහ ඒ 8,113 ක් 

ේපුර්ණවඹන් නිභය තඩු 

ආදහඹේරහභි ඳවුල් ඳදිංචි 

ය තිබුණි.  භහවරෝචිත 

ර්ව දී ඉදියමින් 

ඳළතුනු නිහ යහඳෘති 02 

 ව තළුත්භ නිහ 

යහඳෘති 12 ක් භඟින් තත් 

නිහ ඒ 7,395 ක් 

ඉදියමින් ඳළතුණි. වභභ 

යහඳෘතිඹ ඹටවත් තඩු 

ආදහඹේරහභි ඳළල්ඳත්හසීන් 

ඳදිංචිරුන් වට නිහ 

ඒ 68,000 ක් ඉදිය 

ඳදිංචි කිරිභට ළරසුේ ය 

තිබුණි. 

නහරි ංර්ධනඹ 
ළරළසුේ පිළිවඹර 
කිරිභ  

1978 තං 41 දයන 

නහරි ංර්ධන තධිහරි 

ඳනවත් 3 න්තිඹ තනු 
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දිිනවන් නහරි ංර්ධන 

ශ ුගතු ශහඳ 

වඳුනහළනීභ ව එභ ශහඳ 

වහ ංර්ධන ළරළසුේ 

පිළිවඹර කිරිභ ශ ුගතු 

වේ. වවේවුද, 

භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහනඹට නහරි 

ංර්ධන ශහඳ 243 ක් 

වඳුනහවන තිබුණද, 

භහවරෝචිත ර්ව  

තහන න විට එිනන් 

ංර්ධන ළරළසුේ 

ිනඹඹට ඩහ තඩු 

ශහඳඹන් දවහ ඳභණක් 

ංර්ධන ළරළසුේ 

පිළිවඹර ය තිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 307 

 

ක
ර්
භ
හන්
ත්
 ව
හ 

හණි
ජ්
 ක
ට
යු
තු
  
  

 
 
ර්භහන්තපුය ංර්ධනඹ 
 
නිඹහභන ක්රභවේදඹන් ක්රිඹහත්භ 
වනොකිරිභ   
 
තර්තහඳල් තවරවි කිරිභට විධිභත් 
ළඩපිළිවරක් වනොතිබීභ 
 
වොන්ත්රහත්  ගිවිසුේර 
ලිඹහඳදිංචිඹ තළුත් වනොකිරීභ  
 
භහේර මරය හර්තහ 
ලිඹහඳදිංචි වනොකිරීවභන් ආදහඹේ 
තහිමිවීභ   
 
භහේ ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ 
ක්රිඹහලිඹ ඳරිණ ත කිරීවේ 
යහඳෘතිඹ තවළය දළමීභ 
 
ජාහතයන්තය වවශ රකුණු 
ලිඹහඳදිංචි කිරීභ  
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කර්භහන්ත් වහ හණිජ් කටයුතු 

වෝීයඹ ලඹන් තයඟහරී 

ව හිනදහඹ යහඳහරි 

ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ 

වභභ ක්වේත්රවඹන් 

තවප්ත ක්හ යන රතිපරඹ වී 

ඇත.  එභ රතිපරඹ තත්ඳත් 

ය ළනීභ වහ 

ර්භහන්ත වහ හණිජා 

ටුගතු තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු 09 ක්  

යසථහපිත භණ්ඩර 07 ක් 

වහ යහජාය යහඳහය 20 ක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ 

ුගතු තිබුණි. 

 ර්භහන්ත වහ හණිජා 

විඹට තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසුවිඳයේ කිරීභ 

වහ ඇළී භ 

 ර්භහන්ත රර්ධනඹ 

ව ංර්ධනඹ  

 වවශ රදර්ලන 

ඳළළත්වීභ 

 වශීයඹ වවශවඳොර 

තුශ ඳහරිවබෝගි 

බහණ්ඩ ගුණහත්භ 

භට්ටවභන් වහ 

හිඟඹකින් වතොය 

හධහයණ මිරට 

ළඳී භට තලය 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ 

 1949 තං 6 දයන 

උස ඳනවතහි 114 

ළනි න්තිඹ ඹටවත් 

ණඹ වදන ආඹතන 

තනුභත කිරීභ 

 ඳහරිවබෝගි 

බහණ්ඩරට තදහශ න 

ජාහති මිර රතිඳත්ති 

ේඳහදනඹ ව 

ක්රිඹහන්හි වඹදවීභ 

 ඳහරිවබෝගි 

ආයක්ණඹ වහ 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ 

 ශ්රී රංහ වසත 

ර්භහන්ත නිසඳහදනඹ 

වහ වභෝසතය 

ංර්ධනඹ වහ රනලිත 

කිරීභ 

 බුශධිභඹ වශඳර පිළිඵ 

ජාහතයන්තය ේමුතිඹ 

ඳරිඳහරනඹ කිරීභට 

තදහශ හර්ඹඹන්හි 

රහලන තිනතිඹ වහ 

ජාත් බුශධිභඹ වශඳර 

හර්ඹහරවඹහි රහලන 

තිනතිඹ ේඵන්ධ 

ටුගතු 

 

ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

නිඹළදි විණන 

ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ 

ව විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

වන් ය ඇත. 

කර්භහන්ත්පුය 
ංර්ධනඹ 

ංර්ධිත රවශලරට 

ඳභණක් සීභහවී තිබුණු 

ංර්ධනඹ රහවශීයඹ 

භට්ටමින් යහප්ත ත කිරීභටත්, 

එභගින් ජාහති ආදහඹභට 

ර්භහන්ත තංලවඹන් න 

දහඹත්ඹ ඉවශ 

නළංවීභටත් ර්භහන්ත වහ 

හණිජා ටුගතු, දිගුහීයන 

තතළන්ව  පුශරිනන් 

නළත ඳදිංචි කිරීේ, 

මඳහය ංර්ධන ව 

ෘත්තීඹ පුහුණු වහ නිපුණතහ 

ංර්ධන තභහතයහංලව  

ර්භහන්ත ංර්ධන ළඩ 

ටවනින් දහඹත්ඹ 

ඳඹනු රඵින. වභභ 

හර්ඹව දී රහවශීයඹ 

ලවඹන් ර්භහන්ත 

ක්වේත්රව  ආවඹෝජානඹ දිරි 

ළන්වීභ ව තලය ඹටිතර 

ඳවසුේ රහදීභ 

වනුවන් 2018 ර්ව දී 

තභහතයහංලව  ර්භහන්ත 

ංර්ධන තංලඹ භගින් 

ර්භහන්තපුය 18  

යහඳෘති 33 ක් වනුවන් 

රු.මිලිඹන 328.76 ක් 

ළඹය තිබුණි. හර්ි  

ක්රිඹහහරි ළරළසභට තනු 

ර්භහන්තපුය 02  ඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධනඹ 

වනුවන් භහවරෝචිත 

ර්ව දී රහ තිබුණු මුළු 

රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 

26.11 කින් රු.මිලිඹන 

25.85 ක් ළඹය තිබුණි. 

කිිනදු වබෞති රතිඹක් 

තත්යවන වනොතිබුණු 

තතය භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විට නිභකිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණු 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 

165.25 ක් ව යහඳෘති 13 ක් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් නිභ ය 

වනොතිබුණි. තද හර්ි  

ක්රිඹහහරී ළරළසවභහි 

ඇතුශත් වනොව යහඳෘති 02 

ක් වනුවන් රු.මිලිඹන 

11.37 ක් ළඹය තිබුණු 
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තතය, යහඳෘති 07 ක් 

වනුවන් 

ඇසතවේන්තුත මුදර 

ඉක්භහ රු.මිලිඹන 21.82 

ක් ළඹය තිබුණි. 

නිඹහභන 
ක්රිභගේෙඹන් 
ක්රිඹහත්භක 
ගනොරීරිභ  

2013 තවරේල් 26 දිනළති 

තභහතය භණ්ඩර තීයණඹ 

රහය මඳහය ග්රහමීඹ 

ඵළංකු, ග්රහමීඹ ඵළංකු ංේ, 

ණ මිති, ණ ංේ 

ව වනත් මරය මුඳහය 

මිතිර ටුගතු නිඹහභනඹ 

කිරීභ පිණි විවලේි ත 

නිඹහභන ඒඹක් 

පිහිටුවිඹ ුගතු ඵට තීයණඹ 

ය තිබුණි. ඒ තනු 

පිහිටුනු රළබ නිඹහභන 

ඒව  ටුගතු 

වනුවන් 2013 ර්ව  

ිනට 2018 ර්ඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 20.99 ක් 

මඳහය ංර්ධන 

වොභහරිස 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ළඹ ය තිබුණි. එවේ වුද, 

එභ ඒඹ ආයේබ ය 

ර් 06  හරඹක් ත වී 

තිබුණත්, එභ නිඹහභන 

ටුගතු ේඵන්ධවඹන් 

විධිභත්  ළඩපිළිවරක් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි.  

තද, වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් ග්රහමිඹ ඵළංකු 

ක්වේත්රඹ වළය තවනකුත් 

මුරය වේහ මිති ව 

ණ මිති වහ නිඹහභන 

ක්රභවේදඹ  ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි . 

අර්ත්හඳම අගරවි 
රීමභට විධිභත් 
ළඩිතළිගරක් ල 
ගනොතිබීභ 

2018 ඔක්වතෝඵර් 16 දින 

ඳළළති ජීන විඹදේ 

මිටුවේ නිර්වශල භත ඌ 

ඳශහවත් වොවීන්වේ 

තර්තහඳල් කිවරෝක් රු.92 

 වති මිරට මිරදී 

ළනීභට භවහ බහණ්ඩහහයඹ 

විිනන් රු.මිලිඹන 150 ක් 

හරි 02 කින් මුඳහය 

ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 

භගින් ිනභහහිත ශ්රි රංහ 

ඳහරිවබෝගි මුඳහය මිති 

ංභඹ වත රඵහදීභට 

තභහතය භණ්ඩර තනුහය 

බහවේදී තීයණඹ ය 

තිබුණි. ඒ තනු ජානහධිඳති 

වල්ේ හර්ඹහරව  ළඹ 

ීයර්ඹ ඹටවත් රු.මිලිඹන 75 

 රතිඳහදන 

වදඳහර්තවේන්තු වත රළබී 

තිබුණි. 2018 වනොළේඵර් 

29 දින එභ මුදල් ංභඹ 

වත රඵහ දී තිබුණි.  එවේ 

රඵහ දී තිබුණු මුදල් 

ංභවඹන් ආඳසු රඵහ 

වන භවහ බහණ්ඩහහයඹ 

පිඹවිඹ ුගතු ඵත් ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ව ිනඹළුභ 

ටුගතු ේඵන්ධීයණඹ වහ 

තධීක්ණඹ 

වදඳහර්තවේන්තු වත 

ඳයන ඵ ර්භහන්ත වහ 

හණිජා ටුගතු තභහතයහංල 

වල්ේයඹහ විිනන් 

වදඳහර්තවේන්තු වත 

දළනුේ දී තිබුණි. එවේ වුත්, 

ංභඹට තර්තහඳල් තවරවි 

කිරීභට විධිභත් 

ළඩපිළිවරක් වනොතිබීභ වහ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

රභහණත් තධීක්ණඹක් ිනදු 

ය වනොතිබීභ නිහ 

රු.මිලිඹන 85.82 ක්ව 

තර්තහඳල් කිවරෝ 932,868 ක් 

නයක්වී තිබුණි. 

ගකොන්ත්රහත් 

ිනවිසුම්ර 

ලිඹහඳදිංචිඹ අළුත් 

ගනොරීරිභ  

1987 තං 3 දයන වඳොදු 

වොන්ත්රහත් ඳනවත් 5(1), 

5(2) වහ 2(1) උඳ න්ති 

රහය භහේ 

වයජිසරහර්යඹහ වත 

රහශිතභ ඳයන රද 

නළතවවොත් නිඹභ යන රද 

ඵරඹ ක්රිඹහත්භ යමින් 

වොන්ත්රහත් ගිවිසුේර 

ඇතුශත් ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 5.00 ක් 

ඉක්භන්නහ ව ෆභ වඳොදු 

වොන්ත්රහත් ගිවිසුභක්භ 

වභභ ඳනවත් 

විධිවිධහනරට තනු 

ලිඹහඳදිංචි ශ ුගතු තිබුණි. 

රේඳහදනඹන් වහ 

ඇතුශත්වීභට තදවස ය 

ඇති වොන්ත්රහත්රුන් 

24,345 වදවනකු 

භහවරෝචිත ර්ඹ තුශ 

ලිඹහඳදිංචි වී තිබුණද, 

වොන්ත්රහත් රදහනඹ 

කිරීවභන් තනතුරු ගිවිසුේ 

398 ක් ඳභණක් ලිඹහඳදිංචි 

ය තිබුණි. එභ ඳනවත් 1 

වහ 3 න්ති රහය 

ලිඹහඳදිංචිවඹන් ර්ඹක් 

ඉක්භන රද 
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වොන්ත්රහත්ර ලිඹහඳදිංචිඹ 

තලුත් කිරීභ වහ ක්රිඹහශ 

ුගතු තිබුණත්, ලිඹහඳදිංචිඹ 

තලුත් කිරීේ යන රද 

ගිවිසුේ කිිනක් වනොතිබුණි.  

භහගම් ඳනගත් 
නිඹභඹන්ට 
අනුල ර ක්රිඹහ රීමභ 

2007 තං 07 දයන භහේ 

ඳනවත් 131 (1) වහ (2) 

න්ති රහය ෆභ 

භහභක්භ ලිඹහඳදිංචි වී 

ර් 1½ කින් ඳසු හර්ි  

හර්තහ වොනු ශ ුගතුඹ. 

2007 ර්ව  ිනට 2018 

ර්ඹ දක්හ ලිඹහඳදිංචි ය 

ඇති මුළු භහේ ංයහ 

83,225 ක් න තතය එිනන් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

භහේ 18,054 ක් 2018 

ර්ඹට තදහශ හර්ි  

හර්තහ වොනු ය තිබුණි. 

2010 ර්ව දී හර්ි  

හර්තහ වොනු කිරීභ ඳළවළය 

වරින රද භහේ ංයහ 

11,411 ක් ව තතය එඹ 2018 

ර්ඹ න විට 65,171 ක් 

දක්හ තන්ඩ ර්ධනඹ වී 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහන න විට තඹවීභට 

ඇති හර්ි  හර්තහ 

ආදහඹභ රු.මිලිඹන 

1,974.60 ක්  වි තිබුණි. 

භහේ ඳන වත් 170(1) 

න්තිඹ තනු වඳෞශලි 

වනොන ෆභ භහභක් 

විිනන්භ භහවේ මරය 

රහල, විණයඹහවේ 

හර්තහක්ද භඟ 

ලිඹහඳදිංචිඹ දවහ භහේ 

වයජිසරහර්යඹහ වත 

ඉදිරිඳත් න ඵට  ඵරහ 

ත ුගතු තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව  මරය 

හර්තහ ලිඹහඳදිංචි ශ ුගතු 

භහේ ංයහ 6,893 ක් 

ඳළළතිඹද, එිනන් භහේ 

2,110 ක් ඳභණක් මරය 

හර්තහ ලිඹහඳදිංචි ය 

තිබුණි. ඒ තනු 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ 

ඳභණක් ලිඹහඳදිංචි භහේ 

4,783 ක් වහ රළබිඹ ුගතු 

රු.මිලිඹන 9.57  ආදහඹේ 

තහිමි වී තිබුණි. 

මිති ලිඹහඳදිංචි 

රීමභ 

2005 තං 11 දයන මිති 

ආඥහ ඳනත තනු 

ලිඹහඳදිංචි මිති 12,307 ක් 

තතරින් භහවරෝචිත ර්ඹ 

වහ මිති 180 ක් 

ඳභණක් විිනන් හර්ි  

හර්තහ වොනු ය තිබුණි. ඒ 

තනු 2018 ර්ඹට 

ඳභණක් හිඟ මිති ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 12.12 ක් වී 

තිබුණි. 

ඵදු ආෙහඹභ අඹකය 

ගළනීභ 

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ 

රු.මිලිඹන 1500 ක් මලි 

ඵදු ආදහඹේ ල වඹන් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 

එභ ආදහඹේ ංවක්තඹ 

ඹටවත් න කිිනදු ආදහඹභක් 

භහ වරෝචිත ර්ව දී ැකස 

ය වනොතිබුණි. වභභ ඵදු 

තඹය ළනිභ වහ ළට් 

ඳත්රව  නිවේදනඹක් ඳර 

ය ආදහඹේ ැකසශ ුගතු 

තිබුණත්, එවේ වනොකිරිභ 

නිහ ඳළන නළගුණු 

ළටළුහරී තත්ත්ඹ 

භඟවයහ ළනිභ වහ 

ආදහඹේ ැකසකිරිභ තත්හිටුහ 

තිබුණි. 

භහගම් ලිඹහඳදිංචි 

රීමගම් ක්රිඹහලිඹ 

ඳරිගණක ගත් රීමභ 

භහේ ලිඹහඳදිංචි කිරීවේ 

ක්රිඹහලිඹ ඳරිණත 

කිරීවේ භෘදුහංඹක් 

සථහපිත කිරීභ වහ ව 

යහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. එභ යහඳෘතිඹ භහ 

9 කින් නිභ කිරීවේ 

තවප්ත ක්හවන් රු.මිලිඹන 

57  ටිනහභට 

වොන්ත්රහත්තු 2017 භළින 

30 දින 

වොන්ත්රහත්රුවකු වත 

පිරිනභහ තිබුණි. වභභ 

වොන්ත්රහත්තුවේ හරඹ 

හය වදදී දීර්ක ය 

තිබුණු තතය භහ 25 

හරඹක් ත වී තිබුණද, 

2019 තවෝසතු 31 දින න 

විටත් වොන්ත්රහත්තු 

තන් ය වනොතිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තහන 

න විට ඳශමු තදිඹය 

තන් කිරීභ වහ ව 

රු.මිලිඹන 1.52  ඳශමු 

වවීභ ඳභණක් ිනදු ය 

තිබුණි. වභභ ලිඹහඳදිංචි 

කිරීවේ ක්රිඹහලිඹ ඳරිණ 

ත කිරීවේ ක්රිඹහලිඹ 

වහ 2014 ර්ව දීද, 

වොන්ත්රහත්තුක් රදහනඹ 

ය තිබුණු තතය ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 13.27 ක් වහ 

තිබුණු තතය, ඳසු 

යහඳෘතිඹ තත්වළය තිබුණි.  



 

312 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

 

l
¾
u
dk

a;
 y

d 
j
dK

sc
 l

g
h
q;
= 

භහගම් අයමුෙම 
ආගඹ ජ්නඹ රීරිභ  

2007 ර්ව දී 

භහේ  වයජිසරහර් 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

භහේ තයමුදලින් 

රු.මිලිඹන 90.27 ක් ළඹ 

ය ඳහඩු රඵමින් තිබුණු 

භහභ වොටස 

රහේධනව  ආවඹෝජානඹ 

ය තිබුණි. වභභ 

ආවඹෝජානඹ වහ 2007 

භහර්තු 29 දිනළති තභහතය 

භණ්ඩර තීයණඹකින් 

තනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණු 

තතය තවඹෝජානඹට තලය 

මුදල්, තවරවි ංර්ධන වහ 

මඳහය තභහතයහංලව  

වල්ේයඹහ වත 

වරේණඹ ය තිබුණි. වභභ 

ආවඹෝජානව  කිිනදු 

රතිරහබඹක් භහේ 

තයමුදරට ආවඹෝජිත දිනව  

ිනට 2019 තවෝසතු 30 දින 

න විටත් රළබී වනොතිබුණු 

තතය තවඹෝජානඹ යන රද 

ටිනහභ මරය 

රහලනර ජාංභ වනොන 

ත්ේ වර දක්හ ඇත. 

2013 ජානහරි 02 දින දයන 

තභහතය භණ්ඩර 

ංවශලඹක් වභභ භහභ 

බුන්ත් ඵ වන් ය 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. වභභ 

ආවඹෝජිත මුදර වවෝ ඊට 

රළබිඹ ුගතු රතිරහබ රඵහ 

ළනීභට වේ දක්හභ 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

 

ජ්හත්න්ත්ය ගශ 
රු ණු ලිඹහඳදිංචි 
රීමභ   

ජාහතයන්තය වශ රකුණු 

ලිඹහඳදිංචිඹ කිරිභ වහ ව 

භළඩ්රිඩ් යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට වර්ඛීඹ 

තභහතයහංලවඹන් ශ්රී රංහ 

ජාහති බුශධිභඹ වශඳර 

හර්ඹහරඹ වත 2016 

ර්ව  ිනට 2018 

වදළේඵර් 31 දින දක්හ 

රු.මිලිඹන 93.00  

රතිඳහදන රළබී තිබුණි. ඉන් 

රු.මිලිඹන 79.43   

රතිඳහදන උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 30 

දින යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට තලය ර්ර් 

ඹන්ත්රඹක් මිරදී ළනීභට, 

ඳශධතිඹ සථහපිත කිරීභට වහ 

නඩත්තු කිරීවේ ටුගතු 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 32.5 ක් 

වතොයතුරු වහ න්නිවේදන 

තහක්ණ ආඹතනඹ වත 

වහ තිබුණි. එදිනභ 

වදඳහර්ලඹ තතය 

තවඵෝධතහ ගිවිසුභක් 

තත්න් ය තිබුණ තතය 

ගිවිසුවේ 4,3 න්තිඹට 

තනු වතොයතුරු වහ 

න්නිවේදන තහක්ණ 

ආඹතනඹ ේපර්ණ මිරදී 

ළනීවේ ක්රිඹහලිඹ වහ 

කිුගතු ඵත් ගිවිසුේ 

ත දින ිනට භහ 06 ක් 

ඇතුශත එභ හර්ඹඹ ිනදු 

ශ ුගතු ඵත් දක්හ 

තිබුණි. එවවත් 2019 භළින 

භහඹ තන් න විටත් 

ර්ර් ඹන්ත්රඹ ඳඹහ 

ළනිභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

ගඹ ිටත් 
ගබ ජ්නහගහයගේ 
අබන්ත්ය අරංකහය 
කටයුතු සිදු රීමභ 

වප්ත ර්භ වහ ඇඟළුේ 

ආඹතනඹ වහ න 

වබෝජානහහයව  වඹෝජිත 

තබයන්තය තරංහය ටුගතු 

කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

6.00 ක් වර ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණි. ඒ වනුවන් 

2017 වදළේඵර් භහව දී 

රු.මිලිඹන 6.41  

රතිඳහදන බහණ්ඩහහයඹ 

විිනන් රඵහ දි තිබුණි. එභ 

ටුගතු වහ 2017 

වනොළේඵර් 28 දින 

රු.මිලිඹ 8.02  

පිරිළඹට රංසු ඉදිරිඳත් 

ශ වොන්ත්රහත්රුකු 

වත වොන්ත්රහත්තු 

රදහනඹ ය තිබුණි. වභභ 

වොන්ත්රහත්තු වහ 2017 

වදළේඵර් 06 දින ිනට 2018 

භහර්තු 06 දක්හ හරඹට 

රංගු ව සුයක්ණඹක් භත 

2018 ජානහරී 03 දින 

රු.මිලිඹන 1.88  

තත්තිහයේ වප්ත ර්භ වහ 

ඇඟළුේ ආඹතනඹ විිනන් 

වොන්ත්රහත්රු වත රඵහ 

දී තිබුණි. එවවත් 

භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහනඹ න විටත් එභ 

වොන්ත්රහත්තු තන් ය 

වනොතිබුණි. එවභන්භ 

තත්තිහයේ සුයක්ණව  

හරඹ ඉකුත් තිබුණද එඹ 

තලුත් කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණු තතය 
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වොන්ත්රහත්තුවේ නිභ යන 

රද ළඩ පිළිඵ ඉංජිවන්රු 

හර්තහක් වවෝ රඵහවන 

වනොතිබුණි. 2018 

ළප්ත තළේඵර් 09 දින ිනට දින 

60 ක් ඇතුශත වභභ 

වොන්ත්රහත්තුවේ ළඩ 

තන් ශ ුගතු ඵට 

වන් ය ගිවිසුභට 

එශම තිබුණද, ගිවිසුභ තලුත් 

කිරීභටද ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

ු ලී ඳෙනභ භත් 

ගගොඩනළිනමරක් ල 

රඵහ ගළනීභ 

භවල් 04  න 

වොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ 

වහ ඳළයණි 

වොඩනළගිල්වල් වොටක් 

ඩහ ඉත් කිරීභට ිනදුන 

ඵළවින් ඒ වහ කුීය ඳදනභ 

භත භහින හරිඹ 

රු.80,000 ක් ව 

වොඩනළගිල්රක් 2017 ජුනි 

01 දින ිනට ර්ඹ 

හරඹක් වහ රඵහ වන 

තිබුණි. 2019 තවෝසතු 31 

දින න විට න 

වොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීේ 

රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

තන් ය වනොතිබුණි. 

කුීය ඳදනභ භත රඵහත් 

වොඩනළගිල්ර ර්ඹ 

හරඹක් තුශ හ දභහ 

තිබුණි. වේ වහ කුීය 

ලවඹන් රු.960,000 ක්ද, 

විදුලිඹ වනුවන් රු.8,353 

ක් ද වහ තිබුණි. 
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ට
යු
තු
  
  

 
 
 
 
 
 
ආදර්ල ේභහන ළඩටවන 
 
වඵෝසළ විවලේ නිහ 
යහඳෘතිඹ  
 
වීය සුමිතුරු නිහ ළඩටවන 
 
ග්රහභ ලක්ති උදහේභහන නිහ 
ළඩටවන   
 
විිනරි නිහ යහඳෘතිඹ  
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නිහ වහ ඉදිරීමම් කටයුතු  

ිනඹලුභ පුයළිනඹන්ට 

ඹවඳත් ජීන තත්ත්ඹක් 

වති කිරීභ තයමුණු ය 

නිමින් ෆභ ඳවුරක් 

වහභ වඹෝය නිහ 

ඳවසුේ ළඳී භ වභභ 

තංලවඹන් තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණු රතිපරඹ වී තිබුණි. 

එභ රතිපරඹ තත්ඳත් ය 

ළනීභ වහ නිහ වහ 

ඉදිකිරීේ තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු 02 ක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර  

ආඹතන 8 ක් විිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු 

ශ ුගතු තිබුණි.  

 නිහ වහ ඉදිකිරීේ 

පිළිඵ යජාව  

වදඳහර්තවේන්තු, 

යසථහපිත 

ආඹතනඹන් වහ 

ංසථහන්හි විඹඹන්ට 

තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ 

වහ ඇළී භ 

 යජාව  නිර නිහ ව 

තවනකුත් වොඩනළගිලි 

වහ රමිති වහ රතිභහන 

නිඹභ කිරීභ  

 තඩු ආදහඹේරහභීන් ව 

විවලේි ත රජාහ 

ණ්ඩහඹේ ද ඇතුළු 

භවහජානතහවේ නිහ 

තලයතහඹ පුයහීයභ 

වහ නිහ වඹෝජානහ 

ක්රභ ව නිහ 

මරයහධහය ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 ඳරිය හිතහමී වර 

විඹදභට රිරන 

රතිරහබ වන වදන 

නිහ තළනීවේ 

තහක්ණ ක්රභ පිළිඵ 

ග්රහමීඹ ජානතහට 

භවඳන්වීභ 

 රධහන ලවඹන් යජාව  

ආඹතනරට ඹහන්්රි 

ඉංජිවන්රු වේහ 

ළඳී භ  

 තදහශ නීති, රීති වහ  

රමිතීන්රට තනු 

ඉදිකිරීේ ර්භහන්ත 

ක්වේත්රව  ටුගතු 

නිඹහභනඹ, ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභ, විධිභත් කිරීභ ව 

රමිතියණඹ 

 ඉදිකිරීේ ර්භහන්තඹට 

උඳවශලන වහ නිඹහභන 

වේහ ළඳී භ ව 

ඉදිකිරීේ උඳයණ 

ක්රිඹහත්භ යවීභ වහ 

නඩත්තු පිළිඵ 

පුහුණු 

 වහධිඳතය වශඳශ 

ශභනහයණඹ  ව 

නිඹහභන  ටුගතු 

 භවජාන වහධිඳතය 

රතිංසයණඹ කිරීභ 

ව හර්ඹෂභ ව 

ඩිනේ වර 

නිහර තිනතිඹ 

ඳළරීභ 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදු ශ 

නිඹළදි විණන ඳරීක්හවේ 

දී තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

ආෙර්ල ගම්භහන 
ළඩටවන  

වභභ ළඩටවන ජාහති 

නිහ ංර්ධන තධිහරිඹ 

විිනන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිඹ වහ 

භහවරෝචිත ර්ව දී රු. 

මිලිඹන 937  රතිඳහදන 

රහ තිබුණත්, ඉන් 

රු.මිලිඹන 581 ක් ඳභණක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව  දී 

නිහ  20,375 ක් 

ඉදිකිරීභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණත්, ර්ඹ තන් 

න විට එභ ඉරක්වඹන් 

ිනඹඹට 08 ක් වවත් නිහ 

1,555 ක් ේපර්ණ 

ලවඹන් වහ වර දක්හ 

ඳභණක් ඉදිය තිබුණි. වේ 

තනු ළඩටවවන්  

හර්ඹහධනඹ ඳවශ 

භට්ටභ ඳළළතුණි.  

වභභ ළඩටවන ඹටවත් 

2017 ර්ව දී නිභ කිරිභට 

වනොවළකි වී 2018 ර්ඹට 

තවිචිවේද වී තිබුණු නිහ 

ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

632  විඹදේ ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 486 ක් ළඹ ය 

තිබුණි.  ඒ තනු 

යහඳෘතිව  මරය  රතිඹ 

ිනඹඹට 76 ක් වී තිබුණි. 

යහඳෘතිව  ඉරක්ත 

නිහ 4,960 කින් නිහ 

3,099 ක් ඳභණක් නිභය 

තිබණි. යහඳෘතිඹ නිභ ශ 

ුගතු තිබුණු දිනඹ 2018 



 

318 jd¾Isl jd¾;dj - 2018| cd;sl ú.Kk ld¾hd,h 

 

 

නි

හ
 ව
හ 
ඉ
දි
රී
ම
ම්
 l

g
h
q;
= 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින වුත්, 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විට භහ 03  

හරඹක් ඉක්භහ තිබුණත්, 

යහඳෘතිඹ නිභ කිරීභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

ගඵ ගසළ විගලේ 

නිහ හඳිතිඹ   

වභභ නිහ යහඳෘතිඹ 

ජාහති නිහ ංර්ධන 

තධිහරිඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ 

ය තිබ තතය, නිහ 1,566 

ක් ඉදිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 449  විඹදභක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විට රු.මිලිඹන 280 ක් 

ළඹ ය නිහ 978 ක් 

වරඹ දක්හ වහ ේපර්ණ 

ලවඹන් නිභ ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

නිහ 1,566 ක් ඉදිය නිභ 

කිරීභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණත්, ර්ඹ තහන 

න විට ඉන් ිනඹඹට 62 ක් 

වවත් නිහ 978 ක්  

ඳභණක් නිභ ය තිබුණි.  

විරු සුමිතුරු නිහ 

ළඩටවන  

ජාහති නිහ ංර්ධන 

තධිහරිඹ වහ යණවිරු වේහ 

තධිහරිඹ භ ඒහඵශධ 

ක්රිඹහත්භ යනු රඵන 

වභභ යහඳෘතිඹ වහ 

රු.මිලිඹන 116  විඹදේ 

ඇසතවේන්තුක් භත 

නිහ 550 ක් ඉදිකිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණි. නමුත් 

භහවරෝචිත ර්ව  දී ඒ 

වහ රු.මිලිඹන 113 ක් 

ළඹ ය  නිහ 405 ක් 

වර දක්හ ව ේපර්ණ 

ලවඹන් ඉදිය තිබුණි. ඒ 

තනු භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විට ඉදිය නිභ 

ශ ුගතු තිබුණු නිහ 

ණනින් ිනඹඹට 74  

ඳභණ රභහණඹක් ඉදිකිරීභ 

නිභ ය  තිබුණි.  

ග්රහභ ලක් ලති 
උෙහගම්භහන නිහ 
ළඩටවන අන  

වභභ යහඳෘතිඹ ජාහති 

නිහ ංර්ධන තධිහරිඹ 

විිනන් ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිඹ භගින් 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විට නිහ 1,200 ක් 

ඉදිය නිභ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 100  විඹදභක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව  දී 

තභතය රතිඳහදන ඇතුළු ඒ 

වහ රු.මිලිඹන 234 ක් 

ළඹ ය වර දක්හ ව 

ේපර්ණ ලවඹන් නිහ 

255 ක්  ඉදිය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විට ඉරක්ත නිහ 

ංයහවන් ිනඹඹට 21  

නිහ රභහණඹක් ඳභණක් 

නිභ ය තිබුණි.   

විසිරි නිහ 
හඳිතිඹ අන  

වභභ නිහ යහඳෘතිඹ 

ජාහති නිහ ංර්ධන 

තධිහරිඹ විිනන් ක්රිඹහත්භ 

ය තිබුණි. ර්ව  

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹ 

රු. මිලිඹන 709 ක් ව තතය 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට රු.මිලිඹන 637 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. ඒ තනු 

යහඳෘතිව  මරය රතිඹ 

ිනඹඹට 90 ක් වී තිබුණි. 

ර්ව  ඉරක්ත නිහ 

ඉදිකිරීේ ංයහ ව නිහ 

7,000 කින් නිහ 4,879 ක් 

වර දක්හ ව ේපර්ණ 

ලවඹන් නිභය තිබුණි. 

එභ නිහ ංයහ 

ඉරක්ත නිහ 

ංයහවන් ිනඹඹට 70 ක් 

වී තිබුණි.  
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තධිවේගී භහර්ර ධහනඹට සුදුසු 
ඵසයථ වනොතිබීභ   
 
වටන්ඩර් කිරීවභන් වතොය නිතය 
වේහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ  
 
වොශම තදහන්න දුේරිඹ 
යහඳෘතිඹ  
 
ධහනඹ ශ දුේරිඹ හය ණන 
තඩුවීභ 
 
දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු තු 
ඉඩේ ඳරිවයණඹ දුර්රවීභ  
 
බහණ්ඩ රහවනවඹන් රඵන 
ආදහඹභ තඩුවීභ  
 
දුේරිඹ භළදිරි පුනරුත්ථහඳනඹ 
කිරීවේ ඳභහ  
 
භගී රහවනඹ වහ ඵසයථ 
වඹදවීභ තඩුවීභ  
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ප්රහවනඹ. 
 
ජානතහවේ ජීන 

තත්ත්ඹන් නඟහ ිනටුවීභ 

උවදහ නයතභ 

තහක්ණි ක්රවභෝඳහඹන් 

බහවිතහ යමින් ඉතහ උස 

රහවන, ඹටිතර ඳවසුේ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ, 

ංර්ධනඹ ව තියහය 

ඳත්හවන ඹහභ රහවන 

වහ ිනවිල් ගුන් වේහ 

තභහතයහංලව  හර්ඹබහයඹ 

වී තිබුණි. එභ රතිපරඹ 

තත්ඳත් ය ළනීභ වහ 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

වදඳහර්තවේන්තු 02 ක් වහ 

යසථහපිත භණ්ඩර   

ආඹතන 07 ක් විිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටුශ ුගතු තිබුණි. 

 න තහක්ණඹ වඹොදහ 

නිමින් ඒහඵශධ භගී 

ව බහණ්ඩ දුේරිඹ 

රහවන වේහ 

හර්ඹක්භ කිරීභ 

වහ තලය පිඹය 

ළනීභ ව දුේරිඹ 

ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ වහ දුේරිඹ 

වේහ ළඳී භ. 

 භගී වතොටුඳශ 

වේහන් ළඳී භ. 

 ආයක්හහරී ව 

විලසහනීඹ භගී 

රහවන වේහක් 

ළඳී භ. 

 ඳරිය හිතහමී 

රහවන ඳශධතිඹක් 

වඳුන්හ දීභ. 

 වඳෞශලි භගී 

රහවන වේහන් 

නිඹහභනඹ කිරීභ. 

 න දුේරිඹ භහර් 

ඉදිකිරීභට තදහශ 

ඉඩේ ඳයහ ළනීභ ව 

ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ ඇතුළු 

ිනඹළු ටුගතු. 

 වභෝටර් යථ හවන 

ලිඹහඳදිංචි කිරීභ ව 

ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ. 

 රිඹදුරු ඵරඳත්ර නිකුත් 

කිරීභ. 

 වභෝටර් යථ 

හවනරට තදහශ 

නීතිරීති ව 

භහර්වෝඳවශල නිකුත් 

කිරීභ ව නිඹහභනඹ 

කිරීභ. 

 ගුන් වතොටුඳශල් 

ංර්ධනඹ ව 

නිඹහභන ටුගතු ිනදු 

කිරීභ. 

 ගුන් වතොටුඳශ භගින් 

ළරවන 

වේහන්ර රතිඹ, 

හසතු ව 

ගුණහත්භබහඹ 

නිඹහභනඹ කිරීභ. 

 ජාහතයන්තය ගුන් 

භන් පුළුල් කිරීභ 

වහ තවනකුත් 

යටල් භඟ 

ගිවිසුේරට එශමකභ 

ඇතුළු තවනකුත් 

තලය පිඹය ළනීභ. 

 ශ්රී රංහවේ ගුන් 

වතොටුඳශල් විවශල 

යටල් විිනන් බහවිතහ 

කිරීභට තදහශ 

රර්ධනඹ වහ 

නිඹහභනඹ. 

 පුශලි ගුන් භන් 

වේහ තධීක්ණඹ ව 

නිඹහභනඹ. 

 ගුන්ඹහනහ ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභ. 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

න ආඹතන විිනන් ඉවත 

වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු 

කිරීභ ේඵන්ධවඹන් ිනදු 

ශ විණනව  දී 

තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දළක්වේ. 

භහත්ය - ගඵලිඅත්ත්, 

කත්යගභ න දුම්රිඹ 

භහර්ගඹ ඉදිරීමභ. 

රහවන වහ ිනවිල් ගුන් 

වේහ තභහතයහංලඹ විිනන් 

විවශලහධහය යහඳෘතිඹක් 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 36,166 

 ඇසතවේන්තුත 

පිරිළඹක් භත ඉටුකිරිභට 

භහතය - තයභ දුේරිඹ 

භහර් යහඳෘතිඹ 2013 

තවෝසතු 01 දින ආයේබ 

ය තිබණු තතය 2016 ජලි 

31 දින න විට එඹ නිභශ 

ුගතු තිබුණි. යහඳෘතිව  

ළඩ නිින ඳරිදි ඉටු කිරීභට 

වොන්ත්රහත්රු තභත්වීභ 

භත නිභශ ුගතු දිනඹ 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

දක්හ දීර්ක ය තිබණු තතය 

එදින න විට රු. මිලිඹන 

33,730 ක් එනේ 

වොන්ත්රහත් ටිනහමින් 

ිනඹඹට 93 ක් 

වොන්ත්රහත්රු වත 
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වහ තිබුණි. 2019 

ර්ව  දී වඵලිතත්ත දක්හ 

දුේරිඹ ධහනඹ වහ විෘත 

ය තිබුණත්, ඒ ේඵන්ධ 

ඳවත වන් තඩුඳහඩු 

තනහයණඹ වී තිබුණි.  

 

 වොන්ත්රහත් ගිවිසුවේ 

වොන්වශිනර 7.4 

න්තිඹ රහය 

වොන්ත්රහත්රු විිනන් 

ඳඹනු රඵන වර්ල්පීීය 

වහ ිනල්ඳයර 

ගුණත්ඹ ඉංජිවන්රු 

විිනන් වශීයඹ ලවඹන් 

ඳරීක්හ ය තත්ත් 

ඳරික්ණ හර්තහක් 

රඵහ දිඹ ුගතු තිබුණි. 

2018 භහර්තු 31 දින 

එ.ජා.වඩොරර් 4,526,117 

ට මිරදී වන තිබුණු 

වර්ල්පීලි වහ ිනල්ඳයර 

තදහශ තත්ත් ඳරීක්ණ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් ය 

වනොතිබුණි. 

 

 දුේරිඹ භහර් ඉදිකිරීේ 

වනුවන් මිරදී ත 

ුගතු වර්ල්පීලි රභහණඹ, 

බහවිතහ ය ඇති 

රභහණඹ වහ ඉතිරි 

රභහණඹඹන් දළක්වන 

හර්තහක් උඳවශලන 

භහභ විිනන් රඵහ 

දීභට තවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. වේ නිහ මිරදී 

වන ඇති වර්ල්පීලි 

ේඵන්ධ වතො 

ඳහරනඹක් ිනදු කිරීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

 යහඳෘතිඹට තදහශ ණඹ 

ගිවිසුවේ වොන්වශින 

1.3 න්තිඹ රහය 

ණඹ ගිවිසුභ තත්න් 

ශ දින ිනට ර් 

වතයක් ඇතුශත ණඹ 

රඵහ ත ුගතු තිබුණි. 

2013 තවරේල් භහව දී 

තත්න් යන රද ණඹ 

ගිවිසුභ තනු 2017 

තවරේල් භහඹ න විට 

එභ හරඹ නිභ වී 

තිබුණි. ඉදිකිරීේ රභහදඹ 

භත 2017 භළින භහව  

ිනට 2018 වදළේඵර් 31 

දින දක්හ හර 

ඳරිච්වේදඹ තුශ ිනදු 

යන රද වවීේ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 

5.35  ඳභණ විවශල 

විනිභඹ තරහබඹක් ිනදු 

ය තිබුණි. 

 

ු රුණෆගර - 

වඵයණ දුම්රිඹ 

භහර්ගඹ ඉදිරීමභ 

කුරුණෆර වඵයණ දක්හ 

කි.මී. 84  දිගින් ුගත් 

දුේරිඹ භහර්ඹක් ඉදිකිරීවේ 

යහඳෘතිඹ වහ 

තභහතයහංලඹ ඹටවත් 2018 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 500  

රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ ඉඩේ තත්ඳත් ය 

ළනීවේ ටුගතු ඉතහ 

වවභන් ිනදු ව ඵළවින් 

යහඳෘතිඹ වහ රහ 

තිබුණු රතිඳහදනවඹන් 

රු.මිලිඹන 420 ක් භහතය - 

තයභ යහඳෘතිඹ වහ 

භහරුය තිබුණි. 2016 

ර්ව  ිනට 2020 ර්ඹ 

දක්හ ඳස තවුරුදු ළරළසභ 

තුශ වභභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ ශ ුගතු වුද,  

2019 භළින භහඹ න විට 

ඉඩේ තත්ඳත් ය ළනීභ 

වහ රු.මිලිඹන 56 ක් 

ඳභණක් ළඹ ය තිබුණි.  

ගකොශම ත්ෙහන්න 

දුම්රිඹ හඳිතිඹ. 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු 

ආධහය ඹටවත් වොශම 

තදහන්න දුේරිඹ යහඳෘතිඹ  

තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

යහඳෘති හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

1,000  රතිඳහදන රහ 

තිබුණද, ඉන් රු.මිලිඹන 

700  රතිඳහදන  නිහ 

ඉදිකිරීවේ යහඳෘතිඹක් 

වහ භහරු ය තිබුණි. 

2018 ජානහරි භහව  දී 

ආයේබ ව වභභ යහඳෘතිඹ 

2020 දී නිභශ ුගතු වුත්, 

2018 ර්ඹ තහන න 

විට විසතයහත්භ 

නිර්භහණ ළසීවභන් 

ිනඹඹට 30 ක් ඳභණක් 

ඉටුය තිබුණි. 

ශ්රී රංකහ දුම්රිඹ 

ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු. 

ශ්රී රංහ දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු 1867 

ර්ව  දී ආයේබ ය 

තිබුණි. එභ ර්ව  ිනට 

1934 ර්ඹ දක්හ 

වදඳහර්තවේන්තු 

වභවවුගේ රහබ රඵහ තිබුණි. 

එභ හරඹ තුශ දුේරිඹ 

භගින් බහණ්ඩ රහවනඹ 

කිරීවභන් භසථ 

ආදහඹවභන් ිනඹඹට 57  

ඳභණ රභහණඹ ආදහඹභක් 
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ප්ර

හව
න
ඹ

  

උඳඹහ තිබුණි. 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

පුනයහර්තන ආදහඹභ 

රු.බිලිඹන 7.41 ක් ව තතය 

පුනයහර්තන විඹදභ 

රු.බිලිඹන 14.38 ක් වී 

තිබුණි. ඒ තනු 

පුනයහර්තන තරහබඹ 

රු.බිලිඹන 6.97 ක් ව තතය 

පුනයහර්තන ආදහඹභ ඉක්භ 

ව පුනයහර්තන තරහබඹ 

ිනඹඹට 94 ක් විඹ. විසතය 

ගු 17 හි දළක්වේ. 

 

පුනයහර්ත්න ආෙහඹභ,                                      

විඹෙභ වහ අරහබඹ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 රු.මිලිඹන රු. මිලිඹන රු. මිලිඹන රු. මිලිඹන රු. මිලිඹන රු. මිලිඹන 

පුනයහර්තන ආදහඹභ 5,425 5,910 6,335 6,623 6,490 7,412 

පුනයහර්තන විඹදභ 10,586 16,943 14,048 13,396 14,080 14,380 

පුනයහර්තන තරහබඹ 5,161 11,033 7,713 6,773 7,590 6,968 

පුනයහර්තන තරහබඹ, 

පුනයහර්තන ආදහඹවේ 

රතිලතඹක් වර 

 
 

95.13 

 
 

186.68 

 
 

121.75 

 
 

102.26 

 
 

116.95 

 
 

94 

ගු 17 -  ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ පුනයහර්තන ආදහඹභ, විඹදභ වහ තරහබඹ 

මරහශ්රඹ - ශ්රි රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ මරය රහලන 

 

ආෙහඹම් රැස රීමභ. 

ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ ආදහඹේ 

ැකසකිරීභ ඉතහභ දුර්ර භට්ටභ ඳතින තතය 

භහවරෝචිත ර්ව  ආදහඹභට ඩහ 

පුනයහර්තන විඹදභ වදගුණඹට ආන්න වී 

තිබුණි. දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ වහ භහවරෝචිත 

ර්ව  දී බහණ්ඩහහයඹ විිනන් රු.බිලිඹන 

25.92  තභතය රතිඳහදන රඵහදී තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව  දී වදඳහර්තවේන්තු 

ැකසශ රු. මිලිඹන 7,412  ආදහඹවේ 

ංුගතිඹ රඳ ටවන 49 හි දක්හ ඇත.  

 

රඳ ටවන 49 – 2018 ර්ව  ආදහඹවේ ංුගතිඹ 

මරහශ්රඹ : 2018 ආදහඹේ ගිණුභ 

 

භගී වහ බහණ්ඩ රහවනඹ වහ ආයක්ි ත, 

විලසහදහී  නිඹමිත වේරහට ධහනඹ න 

සුරුේ වහ හර්ඹක්භ රහවන වේහක් 

ළඳී භ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ රධහන 

වභවවය වේ.  වේ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් නිරීක්ණ ඉදිරිඳත් වවර්. 

භගී ආදහඹභ 

සීන් ටිට් 

ඳහර්ල් වහ 

තළඳළල් 

බහණ්ඩ වහ 

තුන් 

වනත් 
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ප්ර

හව
න
ඹ

  

ධහනඹ කශ දුම්රිඹ ගභන් හය 

ගණන අඩුවීභ  

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ ශ්රි රංහ දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් භගී දුේරිඹ භන් හය 

121,473 ක් ළරළසුේ ය තිබුණ ද, ධහනව  

වඹදව දුේරිඹ භන්හය ණන 117,189 ක් 

දක්හ තඩු වී තිබුණි. ඒ තනු භන් හය 4,284 

ක් ධහනඹ ය වනොතිබුණි. ධහනඹ ශ 

දුේරිඹ භන් හය 50,997 ක් රභහද වී ධහනඹ 

ය තිබ තතය තරංගු යන රද දුේරිඹ භන් 

හය ංයහ 4,284 ක් වී තිබුණි. 

 

දුම්රිඹ ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු තු 

ඉඩම් ඳරිවයණඹ දුර්රවීභ  

දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තු යක්ි තඹ වර ඉඩේ 

තක්ය 14,000 ක් තිබුණත්, ඒ වහ දත්ත 

ඳශධතිඹක් ඳත්හ වනොතිබීභ නිහ එභ 

ඉඩේර තනය ඳදිංචිවීේ වහ ඵදු මුදල් 

වවීභ ඳළවළය වළරීභ නිහ දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තුට විලහර ආදහඹභක් තහිමි වී 

තිබුණි. 

බහණ්ඩ ප්රහවනගඹන් රඵන 

ආෙහඹභ අඩුවීභ  

බහණ්ඩ රහවනඹ භගින් දුේරිඹ 

වදඳහර්තවේන්තුට තතිවර් ආදහඹභ 

උඳඹහත වළකි තිබුණ ද, බහණ්ඩ රහවන 

ආදහඹභ ඉකුත් ර්ඹ වහ ළඳීවේ දී ිනඹඹට 

2.25 කින් තඩු වී තිබුණි. විසතය ගු 18 හි 

දළක්වේ. 

 

ෙර්ලකඹ 2017 2018 ඉු ත් ර්ඹට 
හගේක් ල 

ළඩිවීභ/ (අඩුවීභ)  

ළඩිගම්/ 
(අඩුවීගම් 
ප්රතිලත්ඹ  

බහණ්ඩ කි.මී. (මිලිඹන) 144.79 119.78 (25.01) (17.27) 

බහණ්ඩ රභහණඹ වටොන් (මිලිඹන) 2.00 1.84 (0.16) (8.00) 

ධහනඹ යන රද බහණ්ඩ දුේරිඹ 
ංයහ 

6,590 6,845 255 3.87 

බහණ්ඩ ආදහඹභ (රු.මිලිඹන) 429.11 418.22 (10.89) (2.53) 

ගු 18  ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ බහණ්ඩ රහවන ආදහඹභ 

මරහශ්රඹ -ශ්රී රංහ දුේරිඹ වදඳහර්තවේන්තුවේ  හර්ඹහධන හර්තහ 2018 

 

දුම්රිඹ භළදිරි 

පුනරුත්ථහඳනඹ 

රීමගම් ඳභහ. 

වඳෞශලි ඳහර්ලඹක් 

භඟ එක් ධහනවඹන් 

ඉත් ශ භගී භළදිරි 200 ක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීවේ 

ළඩටවන ඹටවත් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

තළුත්ළඩිඹහ වහ 

රඵහදුන් භළදිරි 88 කින් 

භළදිරි 52 ක් ඳභණක් 

පුනරුත්ථහඳනඹ ය තිබුණි. 

 

භහර්ග අනතුරු අභ 

කය ගළනීභ වහ 

ආයක් ලහ  

යක්ණ ආඹතනර 

වතන ඳහර්ලවීඹ හවන 

යක්ණඹ කිරිේලින් 

රළවඵන ආදහඹමින් ිනඹඹට 

01 ක් වහ වනත් ආදහඹභ 

වර රු. මිලිඹන 66  

ආදහඹභක් භහවරෝචිත 

ර්ව  දී භහර් ආයක්හ 

පිළිඵ ජාහති බහ විිනන් 

ැකසය තිබුණි. බහවේ 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ය 

ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 14 
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හව
න
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ක් ඳභණක් ළඹ ය තිබණි. 

බහ විිනන් රු.මිලිඹන 

319.5 ක් ආවඹෝජානඹ ය 

තිබුණත්, භහර් තනතුරු 

තභ ය ළනීභ වහ වු 

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

වවයහි බහවේ තධහනඹ 

වඹොමු ය වනොතිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

දුේරිඹ තනතුරු වවේතුවන් 

තුහර ිනදුවීභ 474 ක්ද, 

භයණ 220 ක්ද හර්තහ වී 

තිබුණි. එභ දුේරිවඹන් 

ිනදුන තනතුරු ළරළක්වීභ 

වහ රභහණත් 

හර්ඹබහයඹක් භහර් 

ආයක්හ පිළිඵ ජාහති 

බහවන් ිනදු වී වනොතිබුණි. 

භහර් තනතුරුලින් ිනදුන 

තනතුරු තභ ය ළනීභ 

ෆභ ර්ඹභ භහර් 

ජාහරඹට තළුතින් එතුන 

භහර් යථ හවන රභහණඹ, 

භහර් තනතුරු, වශඳශ වහනි 

වහ ේඵන්ධ ිනඹළු 

වතොයතුරු ඇතුශත් 

ඳරිණ දත්ත ඵඩහක් 

ඳත්හවන ඹහභ බහ 

පිහිටුවීවේ ඳනවත් 

තයමුණක් වුද භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහන න විටත් 

එභ හර්ඹඹ ඉටු ය 

ළනීභට බහ 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි. 

භගී ප්රහවනඹ වහ 

ඵසයථ ගඹෙවීභ 

අඩුවීභ  

ඉකුත් ර්ව  දී ශ්රී රංහ 

භනහභන භණ්ඩරඹ 

තු ඵස යථ 7,302 ක් 

ඳළළතුණද, භහවරෝච්ත 

ර්ඹ තන් න විට එඹ 

ඵස යථ 6,929 ක් දක්හ 

ිනඹඹට ඳවකින් තඩු වී 

තිබුණි.  2018 ර්ව දී 

භණ්ඩරඹ තු දිනට 

ධහනඹ ශ වළකි ඵස යථ 

5,575 ක් ඳළළතිඹද, ඉන් 

දිනට ඵස යථ 5,151 ක් 

ඳභණ ධහනඹ ය තිබුණි. 

හර ටවන් තලයතහඹ 

හිත හභහනය ඵස යථ 

ංයහ 2018 ර්ව  දී 

6,465 ක් වුත්, ධහනඹ 

වහ ඵස යථ 5,575 ක් 

ඳභණක් රඵහ දී තිබුණි. 

ගළමි විඹ වහ ඵස 

යථ ධහනඹ 

ගනොරීරිභ   

ශ්රී රංහ ජාහති භනහභන 

භණ්ඩරඹ විිනන් දිනට 

ඵස යථ 5,000 ක් ඳභණ 

ධහනඹ යමින් ඳළළති 

තතය, ආදහඹේ හිත 

භහර්ර වභන්භ හර්ඹහර 

වහ ඳහල් ශමුන් රහවනඹ 

වහද එභ ඵස යථ වඹොදහ 

තිබුණි. ඒ තනු 2018 

ර්ව  ිනසු ළරිඹ වහ 

ඵස යථ 726 ක්ද, නිින ළරිඹ 

වහ ඵස යථ 142 ක්ද 

වඹොදහ තිබුණි. එවේ වුද, 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

ේඵද භහර්ර ක්රිඹහත්භ 

න ළමි ළරිඹ වහ ඵස 

යථ වඹදවීභට භණ්ඩරඹ 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

ජීය එස ඳේධතිගඹන් 

අගේක් ලෂිත් ප්රතිපර 

රඵහ ගනොගළනීභ 

ශ්රී රංහ භනහ භන 

භණ්ඩරව  රධහන 

හර්ඹහරව  ිනට ඵස යථ 

ධහනඹ පිළිඵ වතොයතුරු 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

භණ්ඩරඹ විිනන් ජීපීඑස 

ඳශධතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභට 

ටුගතු ය තිබුණි. ඒ තනු 

එභ ඳශධතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ වහ පුශලි 

භහභක් භඟ එතු 

රු.33,628,840  

ගිවිසුභට එශම තිබුණි. 

භණ්ඩරව  සුවෝඳවබෝගී 

ඵස යථ 125 ක් වනුවන් 

වභභ ජීපීඑස ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට නිඹමිත තිබුණු 

තතය ඒ වහ තලය 

ළභයහ වහ උඳහං ඵස යථ 

වහ විය තිබුණි. වභභ 

ඳශධතිඹ තධීක්ණඹ කිරීභ 

වහ රධහන හර්ඹහරව  

වවෝ ඩිවඳෝර නිරධහරීන් 

වඹොදහ වනොතිබීභ නිහ 

යහඳෘතිව  රතිපර  රඵහ 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

අධිගේගී භහර්ගර 

ධහනඹට සුදුසු 

ඵසයථ ගනොතිබීභ  

ශ්රී රංහ භනහභන 

භණ්ඩරඹ විිනන් තධිවේගී 

භහර්ව  ඵස යථ ධහනඹ 

යනු රළබද, එභ 

භහර්ර ධහනඹ කිරීභට 

තයේ සුදුසු වහ රභහණත් 

ඵස යථ භණ්ඩරඹ තු 

වනොතිබුණි. එභ නිහ ඵහහිය 

ඳහර්ලඹන් වතින් රඵහ 

න්නහ රද ඵස යථ 

භණ්ඩරව  රහංඡනඹ 

ඹටවත් ධහනඹ කිරීභට 

ටුගතු ය, එභ ඵස යථ 

ආදහඹවභන් ිනඹඹට 15  
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ආදහඹභක් ඳභණක් රඵහ 

ළනීට ටුගතු ය තිබුණි. 

ගටන්ඩර් රීමගභන් 

ගත්ොය නිත් ගේහ 

ඵරඳත්ර නිු ත් රීරිභ  

2005 ඔක්වතෝඵර් 06 දිනළති 

තභහතය භණ්ඩර තීයණඹ 

ඳරිදි වටන්ඩර් කිරීභ භත 

නිතය වේහ ඵරඳත්ර නිකුත් 

කිරීභට වොමින් බහට 

තනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. 

එවේ වුද, රංසු 

ළවීභකින් වතොය ජාහති 

භනහභන වොමින් 

බහ විිනන් 2018 ර්ව  

වදළේඵර් 31 දින න විට 

භහර් ඵරඳත්ර 3,440 ක් 

නිකුත් ය තිබුණු තතය, 

ඉන් ිනඹඹට 64 ක් හර්ි  

තළුත් කිරීවේ හසතු න රු. 

3,000  හසතු තඹකිරීභ 

භත වහ ිනඹඹට 27 ක් 

හර්ි  රු. 15,000  

හසතු තඹකිරීභ භත 

ඳභණක් රඵහ දී තිබුණි. ඒ 

තනු නිකුත් යන රද මුළු 

ඵරඳත්රලින් ිනඹඹට 91 ක් 

වටන්ඩර් කිරීවභන් වතොය 

රඵහදීභ නිහ වොමින් 

බහට රඵහත වළකි තිබ 

ආදහඹේ තහිමි වී තිබුණි. 

එවේභ වොමින් බහ 

තධිවේගී භහර්ව  ඵස යථ 

වහ තහහලි භහර් 

වේහ තයඳත්ර තභ 

තහක්ණි තඹ ඳදනේ 

යවන රඵහ දී තිබුණි. ඒ 

තනු භහවරෝචිත ර්ව  

දී උඳරිභ දින 28  

හරඹක් වහ ඵරඳත්ර 820 

ක් නිකුත් ය තිබුණු තතය, 

වටන්ඩර් කිරීභ භගින් 

රඵහත වළකි උඳරිභ 

ආදහඹභ තහිමි වී තිබුණි. 

භගී ගේහ අයඳත් 

නිු ත් ගනොරීරිභ  

භහවරෝචිත ර්ව  දී 

රංහවේ විවිධ ඳශහත්ර 

ිනට උතුරු, නළවනහිය 

ඳශහත් දක්හ භගී වේහ 

තයඳත්ර වනොභළති ඵස 

යථ 28 ක් ඳභණ ධහනඹ 

යනු රඵන ඵ ජාංභ 

ඳරීක්ණ තංලඹ විිනන් 

වඳුනහවන තිබුණි. ඒ තනු 

භහර් 17 ක් වහ භගී 

වේහ තයඳත්ර 31 ක් 

නිකුත් කිරීභට ජාහති 

භනහභන වොමින් 

බහ විිනන් ටුගතු ය 

තිබුණි. වේ තනු වොමින් 

බහ විිනන් භහර් 06 ක් 

වහ භගී වේහ තයඳත්ර 

09 ක් නිකුත් කිරීභට රංසු 

ළහ හර්ථ 

ඉල්ලුේරුන් වතෝයහ 

වන තිබුණි. වතෝයහත් 

ඉල්ලුේරුන් වහ 

තයඳත්ර රදහනඹ වහ 

තධයක් භණ්ඩර ැකසවීේ 

වනොඳළළත්වීභ නිහ 

තනුභළතිඹ රඵහ ළනීභට 

වනොවළකි වීභ භත 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

තයඳත්ර රදහනඹ කිරීභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. වේ 

වවේතුවන් වොමින් 

බහට ර්ඹට 

රු.මිලිඹන 25.82  

ආදහඹේ තහිමි වී තිබුණි. 

සිසුන් වහ ඳහම 

විසින් ඉදිරිඳත් කය 

තිබුණු ඉමලීම් ඉටු 

ගනොරීරිභ  

ිනසු ළරිඹ යහඳෘති වහ 

ිනසුන් වහ ඳහල් විිනන් 

ඉල්ීයේ 31 ක් ඉදිරිඳත් ය 

තිබුණද, 2018 ර්ව  දී 

එභ ඉල්ීයේ 31 භ ඉටු 

කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

වභභ යහඳෘතිඹ ඉටු කිරීවේ 

දී රහවනඹ නිඹහභනඹ ිනදු 

යන ආඹතනඹ වර 

තදහශ වේහන් වහ ඵස 

යථ වඹදවීභ ජාහති 

භනහභන වොමින් 

බහවේ මලි හර්ඹඹක් 

වභන්භ භහජා කීභක් 

න තතය ඒ පිළිඵ 

තධහනඹ වඹොමු ය තලය 

ක්රිඹහභහර් වන 

වනොතිබුණි. 

වෙනික ඳළඹ ඳෙනභ 
භත් 
වෙරුන්ගේ 
ගේඹ රඵහ ගගන 
වෙ වතික 
නිු ත් රීරිභ   

ජාහති රහවන ෛදය 

ආඹතනව  රධහන හර්ඹඹ 

ෛදය වති නිකුත් 

කිරීභ වුද, වේ වහ 

ආඹතනව  රභහණත් 

ෛදයරු ංයහක් 

වනොභළති තතය වොන්ත්රහත් 

වහ ෛදනි ඳළඹ ඳදනභ 

ඹටවත් ෛදයරු වේව  

වඹොදහ වන තිබුණි. 2018 

ර්ව දී ිනදු ශ විණන 

ඳරීක්හවේ දී ලහහ 

හර්ඹහර 07 ක් වහ එක් 

සථිය ෛදයයවඹකු වවෝ 

ඳත් ය වනොතිබුණු තතය 
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ප්ර

හව
න
ඹ

  

ෛදනි ඳදනභ භත 

ෛදයරු වේව  

වඹොදහ ෛදය වති 

නිකුත් ය තිබුණි.  

ඳනගත් කහර්ඹඹන් 

ප්රභහණත් ඳරිදි ඉටු 

ගනොරීරිභ  

1997 තං 25 දයන ජාහති 

රහවන ෛදය ආඹතන 

ඳනත රහය  

තනතුරුරට තදහශ 

ෛදය වේහ වහ ආධහය 

ළරළසීභ, වවිඹ ුගතු න්දි 

වවෝ තරහබ පිළිඵ උඳවදස 

රඵහදීභ, ආඹතනව  

ර්තයන් ඉටු කිරීභ වහ 

සුදුසු ෛදය නිරධහරී 

භණ්ඩරඹක් ඳත්කිරීභ, 

ිනඹළුභ වභෝටර් හවන 

ලහරීරි වවෝ භහනින 

වඹෝය වහ රවීන 

තළනළත්තන් විිනන් ඳභණක් 

ධහනඹ යන ඵට  

ඵරහ ළනීභ වහ තදහශ 

ක්රිඹහත්භ කිරීේ 

ඵරධයඹන් විිනන් පිළිත 

ුගතු වහ ක්රිඹහත්භ ශ ුගතු 

රහවන ෛදය 

ටුගතුරට රමිත ස 

කිරීභ ව සීභහ නිඹභ කිරීභ 

ඹන හර්ඹන් ජාහති 

රහවන ෛදය ආඹතනඹ 

විිනන් ඉටු ය වනොතිබුණි.  
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වි
ඵ
ර
ග
ළන්
වී
භ
 ව
හ 
සු
බ

හධ
න
ඹ

 
 
භහජා ආයක්ණ තයමුදවල් වලේඹ 
තභහතය භණ්ඩරව  තීයණඹ ශ 
ඳරිදි තදහශ හර්ඹඹන් වහ 
වඹොදහ වනොතිබුණි.  
 
හධනීඹ විඹඳත්වීභ පිළිඵ 
ඳර්ව ණ වනොඳළළත්වීභ 
 
ආඵහධිත තළනළත්තන් වහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන 
ඉදිකිරිවේ ටුගතු තන් 
වනොකිරීභ 
 
 ශභනහයණ වතොයතුරු 
ඳශධතිඹ සථහපිත කිරිභට 
වනොවළකි වීභ 
 
රහ තිබුණු රතිඳහදන 
උඳවඹෝජානඹ වනොකිරීභ 
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වි
ඵ
ර
 ග
ළන්
වී
භ
  භහජ් විඵරගළන්වීම් වහ සුබහධනඹ 

ආර්ථි වහ භහජාභඹ 

ලවඹන් විඵරළන්වු 

සුයක්ි ත ජාහතිඹක් ඇති 

කිරීවේ රතිපරඹ ශහ ය 

ළනීභ වහ භහජා 

විඵරළන්වීවේ වහ 

සුබහධන තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු වදකින් 

වහ යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන 05 ක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹඹන් ඉටු ශ ුගතුවේ.  

 භහජා විඵර ළන්වීභ 

වහ සුබහධන 

විඹඹන්ට තදහශ 

රතිඳත්ති ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ වහ ඇී භ 

 ග්රහමීඹ ජාන දිවිඹ විඵර 

ළන්වීභ පිණි 

ක්රවභෝඳහඹන් 

වඳුන්හදීභ වහ ඒහ  

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

මුරයහධහය ේඳහදනඹ 

කිරීභ. 

 ග්රහමීඹ වහ රහවශීයඹ 

ආර්ථි රතිඳත්ති 

ේඳහදනඹ කිරීභ  

 දිවිනළඟුභ (භෘශධි) 

ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 විවලේ තලයතහ ඇති 

පුශරඹන්වේ 

දුඵරතහඹන් වඳුනහ 

ළනීභ වහ 

පුනරුත්ථහඳනඹ ිනදු 

කිරීභ 

 භවජාන ආධහය වඹෝජානහ 

ක්රභඹ භහවරෝනනඹ 

කිරීභ, රතිංවිධහනඹ 

වහ උචිත න 

රතිංසයණඹ 

වඳුන්හ දීභ. 

 ක්ඹ වයෝගීන්ට, 

කුඩු වයෝගීන්ට, 

රහදුරු වයෝගීන්ට,පිළිහ 

වහ තළලිසීමිඹහ 

වයෝගීන්ට ව ඔවුන්වේ 

ඹළවඳන්නන්ට ආධහය 

රඵහදීභ. 

 ඳවුල් උඳවශලන වේහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ආඵහධ හිත 

පුශරඹන් වහ 

ෘත්තීඹ පුහුණු 

රඵහදීභට වහ ැකකිඹහ 

තසථහ ඇතියීයභට  

තලය ක්රවභෝඳහඹන් 

ළශසීභ. 

 ආඵහධිතඹන් වහ 

භහජා ආයක්ණ ක්රභ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 වඹෝෘශධ 

තළනළත්තන් ැකඵරහ 

ළනීභ, භහජා ංර්ධන 

හර්ඹඹන්හි 

ළඩිහිටිඹන්වේ 

වබහගිත්ඹ ඉවශ 

නළංවීභ වහ වජායසධ 

පුයළිනඹන්වේ 

තිනතිහිනේ සුැකකීභට 

තලය  පිඹය  ළනීභ 

තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු වහ 

යහසථහපිත ආඹතන 

විිනන් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු කිරීභ 

පිළිඵ ිනදු යන රද 

නිඹළදි විණන ඳරීක්හවේදී 

තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේඳණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

ගජ්ේසඨ පුයළසි 
දීභනහ  

භහවරෝචිත ර්ව  ඳශමු 

භහ 03 තුශ ඹ තවුරුදු 

70 ඉක්භව තඩු ආදහඹේරහභී 

වජායසධ පුයළිනඹන් 

386,083 වදවනකුට වහ 

ඳසු එශඹුණු භහ 09  

හරඹ තුශ ළඩිහිටිඹන් 

416,667 වදවනකුට 

රු.2,000 ක් ඵළගින් ව 

වජායේසධ පුයළින දීභනහ 

වවීභ දවහ රු.මිලිඹන 

9,816.50   රතිඳහදන 

ශහ තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී ළඩිහිටිඹන් 

410,397 වදවනකුට 

රු.මිලිඹන 9,590.03   

දීභනහ වහ තිබුණි. 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

රහ තිබුණු 

රතිඳහදනලින්  රු.මිලිඹන 

226.47 ක් උඳවඹෝජානඹ 

වනොය ඉතිරි ය තිබුණි. 

වවේ වුද, දිස්රික් 25 

ක් තුශ වඳොවයොත්තු 

වල්නව  ළඩිහිටිඹන් 

117,598 වදවනක් වජායසධ 

පුයළින දීභනහ තවප්ත ක්හ 

ය තිබුණි.  2016 

තවෝසතු 31 දිනළති තභහතය 

භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි 

ළඩිහිටිඹන් වත රඵහ 

වදන වභභ දීභනහවන් 

රු.100 ක් ඵළගින් තඩුය 

රහවශීයඹ වල්ේ හර්ඹහර 

භගින් ළඩිහිටි භව වල්ේ 

හර්ඹහරඹ වත රඵහ දිඹ 
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  ුගතු තිබුණි. ඒ තනු  

භහවරෝචිත ර්ඹ වහ 

රු.මිලිඹන 490.82ක් භහජා 

ආයක්ණ තයමුදරට 

වරේණඹ ශ ුගතු 

තිබුණත්, ඉන් රු.මිලිඹන 

5.36 ක් තඩුවන් වරේණඹ 

ය තිබුණි. එවවත් එභ 

ඌණතහඹ තඹය ළනීභ 

ේඵන්ධ භව වල්ේ 

හර්ඹහරඹ විිනන්  රහවශීයඹ  

වල්ේ හර්ඹහරලින් 

විභසීේ  ය වනොතිබුණි.  

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට භහජා ආයක්ණ 

තයමුදවල් වලේඹ රු.මිලිඹන 

1,476.16 ක් ව තතය එභ  

වලේඹ භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහනඹ න විටත් 

තභහතය භණ්ඩරව  

තීයණව  වන් ය තිබ 

කිිනදු  ර්තයට 

උඳවඹෝජානඹ  වනොය 

නිසහර්ඹ ඳළතිණි. 

හධනීඹ විඹඳත්වීභ 

ිතළිඵ ඳර්ගේණඹ 

 ශ්රී රංහවේ රජාහ මලි 

ළඩිහිටි ැකයණ ඳශධතිඹ 

ංර්ධනඹ කිරීභ පිළිඵ 

ඳර්ව ණඹ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 4.20  

රතිඳහදනඹන් ළඩිහිටි භවහ 

වල්ේ හර්ඹහරඹ වත 

රහ තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහන න විටත් 

එභ යහඳෘතිඹට තදහශ 

ඳර්ව ණ ිනදු ය 

වනොතිබුණි.    

ආඵහධිත් දීභනහ 

ගගවීභ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

ආඵහධිත දීභනහ ලවඹන් 

දිස්රික් 25 ක් තුශ 

ආඵහධිත පුශරඹන් 34,667 

වදවනකුට භහින 

රු.3,000 ඵළගින් ආඵහධිත 

දීභනහ වවිභ වහ රු. 

මිලිඹන 1,151.77  

රතිඳහදන ළඩිහිටි භවහ 

වල්ේ හර්ඹහරඹ වත 

රඵහ දී තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී ආඵහධිත  

පුශරඹන්  31,956 

වදවනකුට දීභනහ 

රඵහදීවභන් ඳසු 

රු.මිලිඹන 10.55  

රතිඳහදන ඉතිරි ය තිබුණි.  

ආඵහධිත් 

පුේගරයින්ට නිහ 

ආධහය ගගවීභ 

තඩු ආදහඹේරහභී ආඵහධිත 

තළනළත්තන් දවහ නිහ 

ආධහය රඵහදීවේ 

ළඩටවන ඹටවත් ඉකුත් 

ර්රදී ආයේබ යන රද 

නමුත්, 2018 වදළේඵර් 31 

දින න විටත් නිහ 366 

 ළඩ තන් ය 

වනොතිබුණි. එභ නිහ 

වහ ත දුයටත්  වවිඹ 

ුගතු හරි ර ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 25.11 ක් වී 

තිබුණි. එභ වවිඹ ුගතු 

හරිලින්,   ඉදිකිරීේ 

ආයේබ ය ර් 02  ිනට 

ර් 06 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹ ිනට ළඩ නිභ 

වනොශ නිහ 169 ක් 

ඳළළතුණි. ඉදිකිරීේ ආයේබ 

ය ර්ඹට ඩහ ළඩි 

හර ඳයහඹක් ත වී 

තිබණු  නිහ ණන 67 ක් 

වී තිබුණි. එභ නිහ 

වනුවන් පිළිවලින් 

රු.මිලිඹන 14.26 ක් වහ  

රු.මිලිඹන 3.40 ක් 

ලවඹන් එකුතු රු.මිලිඹන 

17.66 ක්  වවිඹ ුගතු 

තිබුණි. 

ආඵහධ ිටත් 
ත්ළනළත්ත්න්ට 
ගගොඩනළිනලිරට 
ඇතුළුවීභ ෙවහ 
ප්රගේල ඳවසුකම් 
ළඳයීභ 

 
2016 තං 01 දයන ආඵහධ 

තළනළත්තන් වහ වු රවේල 

නිවඹෝ ඹටවත් නීති 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ ව 

රවේල ඳවසුේ පුයහීයභ 

පිළිඵ ඳසුවිඳයේ වහ 

තධීක්ණ ටුගතු වභන්භ 

ඒ ේඵන්ධ ිනඹළුභ 

හර්ඹඹන් හි කීභ ආඵහධ 

හිත තළනළත්තන් වහ ව 

බහ වත ඳළරී තිබුණි.  

ජාහති ආඵහධිත භව 

වල්ේ හර්ඹහරව  

තනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹට 

ඇතුශත් තහක්ණ 

නිරධහරීයවඹක් 2019 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින න 

විටත් ඵහ වන වනොභළති 

ඵළවින් එභ හර්ඹඹ 

හර්ථ ඉටුය ළනීභට 

වනොවළකිවී තිබුණි. 
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වි
ඵ
ර
 ග
ළන්
වී
භ
  රහ තිබුණු 

ප්රතිඳහෙන 

උඳගඹ ජ්නඹ 

ගනොරීරිභ       

ළඩිහිටි ත්හය 

වරුන් 100 වදවනකු 

ඵහවන පුහුණු කිරිභට 

රු.මිලිඹන 2.50 ක්ද, 

ළඩිහිටිඹන් තු ේරදහින 

වහ වශීයඹ සුඳවේදී ක්රභ 

භහජාඹ තුශ රර්ධනඹ 

කිරිභ වහ  තත්තේභහ 

වක්ටරින් යහඳෘතිඹට 

රු.මිලිඹන 5.00 ක්ද,  

තයභ ළඩිහිටි නිහ 

ඳහරයඹහවේ නිර 

නිහඹ තළුත්ළඩිඹහට 

රු.මිලිඹන 3.00 ක්ද,  

ජාහති ළඩිහිටි භව වල්ේ 

හර්ඹහරඹ විිනන් 

ළඩිහිටිඹන්වේ සුබහධනඹ 

වනුවන්  රධහන 

හර්ඹඹන් 03 ක් ඉටුකිරීභට 

භහජා  ආයක්ණ 

තයමුදලින් රඵහත් 

රු.මිලිඹන 252.83 ක්ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

263.33  රතිඳහදන 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රහ තිබුණත් එභ 

රතිඳහදන උඳවඹෝජානඹ 

කිරීභට තලය මලි 

ටුගතු  ඉටු වනොකිරීභ 

නිහ  මුළු රතිඳහදනඹභ 

උඳවඹෝජානඹ ය 

වනොතිබුණි.    

 

ඉඩම් උඳගඹ ජ්නඹ 

ළඩිහිටි නිහ ඉදිකිරීභ 

වහ 2011 ර්ව දී තෆගි 

ඔප්ත පු භගින් බහට රඵහ දී 

තිබ රු.මිලිඹන 13.00 ක් ව 

ේඳව වවෝලිවක්රොස ඉඩභ 

ව රු.මිලිඹන 3.20 ක් ව 

වහයභ යහජිත ත්ත ඹන 

ඉඩේ  තදහශ නිහ 

ඉදිකිරීභට තවඳොවවොත් 

වීභ නිහ නිසක්රීඹ 

ඳළතුණි. 

ගගොඩනළිනමරක් ල 

මිරදී ගළනීභ 

ශ්රී රංහ භහජා ආයක්ණ 

භණ්ඩරඹ විිනන් තලය 

තයමුදල් වන්ය 

ළනීභකින් ව රේඳහදන 

ක්රිඹහලිඹ තනුභනඹ 

කිරීභකින් වතොය, යජාව  

තක්වේරු ව රු.මිලිඹන 

165.00 ක් ඉක්භහ 

භණ්ඩරව  රධහන 

හර්ඹහරඹ ඳත්හවන 

ඹහභට විශ්රහභ ළටුප්ත  

තයමුදලින් රු.මිලිඹන 

195.00 ක් ළඹ ය 2013 

ර්ව දී වොඩනළගිල්රක් 

මිරදි වන තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විට වොඩනළගිල්ර 

මිරදී වන ර් 05 ක් 

හරඹක් තවී තිබුණත්, 

වඩනළගිල්වල් ර්තභහන 

ටිනහභ තක්වේරු කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් තධයක් 

භණ්ඩරඹ විිනන් විධිභත් 

තීයණඹක් වන 

වනොතිබුණි. 

 

 

කශභනහකයණ 

ගත්ොයතුරු  

ඳේධතිඹක් ල මිරදී 

ගළනීභ 

භහජා ආයක්ණ විශ්රහභ 

ළටුප්ත  ශභනහයණඹ 

වහ වතොයතුරු ඳශධතිඹක් 

මිරදී ළනීභ වහ  2018 

ර්ව දී  රු.මිලිඹන 12.51 

ක් රතිඳහදනඹ ශහ 

තිබුණි. වභභ ඳරිණ 

ඳශධතිඹ මිරදී ළනීභ වහ 

ර් 03  හරඹ ඳටන් 

ළරළසුේ ය තිබුණත් එඹ 

සථහපිත කිරීභට වනොවළකි වී 

තිබුණි. භණ්ඩරව  ඳත්නහ 

ශභනහයණ වතොයතුරු 

ඳශධතිව  ඳතින වදෝ 

තත්ත්ඹන් වවේතුවන් 

ක්රීඹ වහ තක්රීඹ දහඹඹන් 

වඳුනහ ළනීභට වනොවළකි වී 

තිබුණි. වේ නිහ ඒ පිළිඵ 

ංයහ නිලසචිත ඉදිරිඳත් 

කිරීභට භණ්ඩරඹට 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

ආඵහධිත් 

ත්ළනළත්ත්න් වහ 

ිත්තීඹ  පුහුණු 

භධසථහන ඉදිරීමභ 

ඉකුත් ර්ව දී වොට්ටහ 

ෘත්තීඹ පුහුණු 

භධයසථහනඹ ඉදිය 

තන් කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 25 ක්  

ඇසතවේන්තු ය තිබුණද, 

යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභ 

රභහදවීභ වවේතුවන් 

භහවරෝචිත ර්ව දීද   

හර්ි  ඇසතවේන්තුවන් 

රු.මිලිඹන 5  රතිඳහදන 
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ළන්
වී
භ
  රහ තිබුණි. ඒ තනු 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න මුළු විඹදභ රු.මිලිඹන 

12.06 ක් වී තිබුණු තතය 

වබෞති රතිඹ ිනඹඹට 50 

ක් ඳභණක් වී තිබුණි. වේ 

නිහ තවප්ත ක්හ ශ ඳරිදි 

යහඳෘතිඹ තන් ය 

ෘත්තීඹ පුහුණු 

භධයසථහනඹ ආයේබ 

කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

භඩරපු ෘත්තීඹ පුහුණු 

භධයසථහනඹ ඉදි කිරීභ 

2016 ර්ව  ආයේබ ය 

2017 ර්ව දී තන් 

කිරීභට නිඹමිතවී තිබුණි. 

එහි ඇසතවේන්තුත 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 100 

ක් වී තිබුණි.  භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් නවිට 

ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

64.74 ක් ළඹය තිබුණු 

නමුත් තවප්ත ක්ි ත ඳරිදි  

පුහුණු භධයසථහනඹ ආයේබ 

ය වනොතිබුණි.  

උතුරු ඳශහත් තරුණ 

රජාහවේ ආර්ථි 

ංර්ධනඹ උවදහ 

කිලිවනොච්චිඹ ෘත්තීඹ 

පුහුණු භධයසථහනඹ තදිඹය 

වදකින් ඉදිකිරීභට 2016 

ර්ව දී ළරසුේ ය 

තිබණු තතය එහි 

ඇසතවේන්තුත ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 64.00 ක් වී 

තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව  ඔක්වතෝඵර්  

භහව දී වභභ ඉදිකිරීභ 

තන් ශ ුගතු තිබුණත්  

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

නවිට රු.මිලිඹන 54.37 ක් 

විඹදේ ය තිබ තතය වදන 

තදිඹය නිභ ය වනොතිබුණි.  
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වි
ෙ
හ,
 ත්
හක් ල

ණ
 ව
හ 
ඳ
ර්
ග
ේ

ණ
  
  

 
 
 
 
 
ළරළසුේ ශ ර්ඹඹන් ඉටු 
වනොකිරිභ 
 
විධිභත් තනුභළතිඹක් යහිත 
වේිනන් ඵහ ළනීභ  
 
විවශල ශියත් ගිවිසුේ ඩශ 
නිරධහරීන්   
 
ඌන උඳවඹෝජිත ත්ේ   
 
තනහර්ථි විඹදේ  
 
තතයහලය වනොන බහණ්ඩ මිරදී 
ළනීේ  
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විෙහ, ත්හක් ලණ වහ ඳර්ගේණ  

විදයහත්භ ඳර්ව ණර 

නියතවීවභන් වහ විදයහ 

තහක්ණඹ රනලිත කිරීභ 

වයවහ විදයහත්භ වහ 

තහක්ණත්වඹන් 

ංර්ධනඹ ව යටක් ඇති 

කිරීභ, වභභ ක්වේත්රවඹන්  

තවප්ත ක්හ යන රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ තවප්ත ක්හ රඵහ 

ළනීභ වහ විදයහ, 

තහක්ණ වහ ඳර්ව ණ 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

න යසථහපිත ආඹතන 

13 ක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.  

 විදයහ, තහක්ණඹ වහ 

ඳර්ව ණ විඹන්ට 

තදහ ශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරීභ, ඳසු 

විඳයේ කිරීභ වහ 

ඇී භ. 

 විදයහ වහ තහක්ණ 

ක්වේත්රර 

තන්තර්ජාහති ිනදුන 

න තන්තර්ජාහති 

ිනදුන න 

වොඹහළනීේ රට 

තනුත න වේ වශීයඹ 

ඳර්ව ණ වහ 

වොඹහළනීේ වහ 

තලය ඳවසුේ 

ළරසීභ. 

 විදයහත්භ, හර්මි, 

භහජා වහ ආර්ථි 

ඳර්ව ණ, ංර්ධන 

ටුගතු පුළුල් කිරීභ 

වහ තලය පිඹය 

ළනීභ. 

 ඳර්ව ණ වහ 

ඳර්ව ණ 

ආඹතනරට ඳවසුේ 

ළඳී භ තුළින් 

ඳර්ව ණ ළරසුේ 

කිරීභ වහ වභවවඹවීභ. 

 න වොඹහළනීේ වහ 

රජාහ වඹොමු කිරීභ ව 

වඳශමවීභ වහ තලය 

පිඹය ළනීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ 

ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදු 

යන රද නිඹළදි 

විණනව දී තනහයණඹ ව 

විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.   

ළරළසුම් කශ 
කහර්ඹඹන් ඉටු 
ගනොරීමභ 

2018  ර්ව දී ඉටු කිරීභට 

තවප්ත ක්හවන් ඳවත 

වන් ය ඇති හර්ඹඹන් 

හර්ි  ක්රිඹහහරී 

ළරළසභට ඇතුශත් ය 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විටත් එභ 

හර්ඹඹන් ඉටු ය 

වනොතිබුණි.  

 වෝරහ ඳළනල් 

යහඳෘතිඹ වහ 

ගුරුරුන් 100 

වදවනකු ශහඳ 

ලවඹන් වතෝයහ වන 

පුහුණු ළඩටවන් 

ඳළළත්වීභ. 

 වෝරහ ඳළනල් 

යහඳෘතිඹ වහ 

හර්මි විදයහරර 

ිනසුන් 250 ක් ලිඹහඳදිංචි 

ය ළඩටවන 

ඳළළත්වීභ. 

 2018 ර්ව  තන් 

හර්තුවේ දී ජාහති 

විදයහ භධයසථහනව  

ඉදිකිරීේ ටුගතු 

ආයේබ කිරීභ වහ එහි 

මලි ටුගතු ව 

ළරසුේ ළසීේ වහ 

ඉඩභ මිර දී ළනීවේ 

ටුගතු. 

 ජාහන විදයහ පිළිඵ 

විශිසධත්වඹන් ුගත් 

භධයසථහනඹක් 

පිහිටුවීභ. 

 භහවරෝචිත ර්ව  

රු.මිලිඹන 44  

රතිඳහදන රහ වන 

තිබුණත්, වඹෝජිත ශ්රී 

රංහ රමිති ආඹතනඹ 

වහ විදයහහයඹ 

ඉදිකිරිභ  

 භහවරෝචිත ර්ව දී 

හර්මි තහක්ණ 

ආඹතනඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 100  

රතිඳහදන රහ තිබුණු 

වඳට්වරෝලිඹේ 

නිසඳහදන ඳරීක්හ 

වහ ඳවසුේ 

ළරසීවේ යහඳෘතිඹ  

 භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 250  

ඳරිපය ඇසතවේන්තු  

වන්කිරිේ භගින් 

රතිඳහදන රහ වන 

තිබුණු ඹන්ත්ර 

ඉවරක්වරෝන 

විදයහවන් විඵර 

ළන්වන ආර්ථි 
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ංර්ධනඹ මරහයේබඹ 

(MEDI) වයවහ 

නිසඳහදන ළරළසුේ 

ඉංජිවන්රු විදයහ 

(PDE) වහ වඹ 

රඵහ දීභ යහඳෘතිඹ  

 භහවරෝචිත ර්ව  දී 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 150  

රතිඳහදන  රහ තිබුණු 

ශ්රී රංහ රමිති 

ආඹතනඹ විිනන් 

යහඳහය ේඳත් 

ළරළසුේ කිරීවේ 

(Enterprises Resource 

Planning) යහඳෘතිඹ. 

විධිභත් අනුභළතිඹ 
යිටත් ගේකයින් 
ඵහ ගළනීභ 

2016 ජානහරි 08 දිනළති 

තං 1 2016 දයන 

බහණ්ඩහහය නක්රවල්ව  

විධිවිධහනරට ඳටවළනි 

වහ බහණ්ඩහහය 

වල්ේයඹහවේ තනුභළතිඹ 

රඵහ ළනීභකින් වතොය 

හර්ඹබහය ඳදනභ භත 

වේිනන් 19 වදවනකු 

හර්මි තහක්ණ 

ආඹතනඹ විිනන් වේව  

වඹොදහ වන ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 10.29 ක් ළඹ 

ය තිබුණි.  

විගේල ශිත් 
ිනවිසුම් කඩ කශ 
නිශධහමන් 

හර්මි තහක්ණ 

ආඹතනඹ විිනන් විවශල 

ශියත් රදහනඹ ශ 

නිරධහරීන් භඟ එශම 

තිබුණු ගිවිසුේ රහය 

ටුගතු වනොශ නිරධහරීන් 

18 වදවනකුවන් 

රු.මිලිඹන 7.61 ක් තඹ ය 

ත ුගතු තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් එභ මුදල් තඹය 

ළනීභට ආඹතනඹ 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

ඌන උඳවඹෝජිත 
ත්ේ  

ආවහයර ඳලිවඵෝධනහල 

තඳද්රය තඩංගුදළින ඳරීක්හ 

කිරීභට Gas 

chromatograph mass 

spectrophotometer 

GC/MS-MS ඳශධතිඹක් 

සථහපිත කිරීභ වහ ශ්රී 

රංහ රමිති ආඹතනඹ 

විිනන් රු.මිලිඹන 24.61 ක් 

ටිනහ උඳයණ 03 ක් 

2017 වනොළේඵර් 12 දින 

මිරදී වන තිබුණි. එභ 

උඳයණ 2019 භළින භහඹ 

න විටත් බහවිතවඹන් 

වතොය නිසක්රීඹ ඳළළතුණි. 

එවභන්භ එභ ඳශධතිඹ 

සථහපිත කිරීභට සුදුසු 

යහඹනහහයඹක් 2019 භළින 

භහඹ න විටත් ස ය 

වනොතිබුණු තතය ඒ දවහ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹට තලය 

පුහුණුද රඵහදී වනොතිබුණි. 

තනහර්ථි විඹදේ  

ශ්රී රංහ තුශ 

නවොත්ඳහදන ංසෘතිඹක් 

රර්ධනඹ කිරීභ වහ 

සථහපිත කිරීභට භහධය 

රතිඳත්තිඹක් ස කිරීභ 

වහ 2017 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 1.68 ළඹ ය 

තිබුණි. 2019 තවරේල් භහඹ 

න විටත් එභ භහධය 

රතිඳත්තිඹ රහවඹෝගි 

බහවිතඹට වන වනොතිබුණි. 

වක් නිභළවුේ 2018 

රදර්ලනව  මුද්රිත වහ 

ඉවරක්වරොනි භහධය 

රනහයණ ටුගතු වහ 

වඳෞශලි ආඹතනඹක් 

වතෝයහවන තිබණු තතය ඒ 

වහ රු.මිලිඹන 2.65 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. දිනමිණ, 

තිනයන්, වඩ්ලි නිවුස, 

රංහදීඳ වහ වඩ්ලි මියර් ඹන 

පුත්ඳත්ර දළන්වීේ 

ඳරකිරීභ වහ ඉන් 

රු.මිලිඹන 1.25 ක් ළඹ ය 

තිබුණි. පුත්ඳත්ර ඳර 

කිරීභ වහ දළන්වීභ 

නිර්භහණඹ කිරීභ ශ්රී රංහ 

න නිඳළුගේරුන්වේ 

වොමිවේ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ භඟින් ිනදුය 

තිබණු ඵළවින් පුත්ඳත් හි 

ඳර කිරීභ වහ 

තතයභළඳිවඹකු වත 

රු.මිලිඹන 2.25 ක් වහ 

තිබුණි.  

අත්ල ගනොන 
බහණ්ඩ මිරදී ගළනීභ  

ආතර් සී ක්රහක් 

භධයසථහනඹ විිනන් 

ඳර්ව ණ වහ ංර්ධන 

යහඳෘති වනුවන් 

රු.මිලිඹන 24.08 ක් ටිනහ 

ත්ේ ර් 6 ක් මිරදී 

වන තිබුණි. එවේ මිරදී 

වන තිබුණු උඳයණ 

උඳහං වහ ඳශධතීන් 

ඳරීක්හවේදී එභ ත්ේ 

බහවිතවඹන් වතොය 

නිලසහර්ඹ ඳළළතුණි.  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 339 

 


න්
නි
ග
ේ
ෙන
ඹ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තන්තර්ජාහර ග්රහව ංයහ 
ජානග්රවනඹට හවප්ත ක් තඩුවීභ  
 
ADSL තන්තර්ජාහර ඳවසුේර 
යහප්ත තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
භන්දහමීවීභ  
 
වනළුේ කුළුණ යහඳෘතිඹ  
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න්නිගේෙනඹ 

ඩිජිටල් තහක්ණවඹන් 

විඵර ව දළඹක් 

වොඩනළගීවේ තයමුණ 

හක්හත් ය ළනීභ වහ 

විදුලි ංවශල වහ ඩිජිටල් 

ඹටිතර ඳවසුේ 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

යසථහපිත ආඹතන 03 ක් 

සථහපිත ය තිබුණි. එභ 

ආඹතනලින් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ 

ුගතු තිබුණි. 

 විදුලි ංවශල වහ ඩිජිටල් 

ඹටිතර ඳවසුේ 

විඹන්ට තදහශ 

රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

වහ යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ 

වහ ඇී භ. 

 නවීන තහක්ණඹ 

වඹොදහ නිමින් ළභට 

විදුලි ංවශල ඳවසුේ 

රඵහදීභට තලය පිඹය 

ළනීභ. 

 යහජාය තංලව  වේහ 

ළඳී වේ පරදහිනතහඹ 

වහ හර්ඹක්භතහඹ 

ඉවශ නළංවීභ වහ 

උචිත වතොයතුරු 

තහක්ණ විදුේ වඹොදහ 

ළනීභට වඹ විභ. 

 ඳරිණ හක්යතහ 

ඉවශ නළංවීවේ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 වතොයතුරු වහ 

න්නිවේදන 

තහක්ණඹ බහවිතහ 

කිරීභ දිරි ළන්වීභ වහ 

ක්රවභෝඳහඹන් ළසීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීභ පිළිඵ ිනදු ශ 

නිඹළඳි විණන 

ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ 

ව විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

අන්ත්ර්ජ්හර ග්රහවක 
ං්හ ජ්නගවනඹට 
හගේක් ල අඩුවීභ 

2016 ර්ව දී තන්තර්ජාහර 

ග්රහව ංයහ 4,921,000 

ක් වහ 2017 වහ 2018 

ර්රදී පිළිවලින් එභ 

ංයහ 5,904,260 ක් වහ 

7,263,098 ක් වී තිබුණි. 

වභභ ග්රහව ංයහවේ 

ර්ධනඹක් වඳන්නුේ ශද 

එභ රභහණඹ ශ්රී රංහවේ 

ජානවනඹ වහ භඟ 

ළඳීවේදී ඉතහ තඩු තඹක් 

වන තිබුණි. 

ADSL අන්ත්ර්ජ්හර 

ඳවසුකම්ර 

හේතිඹ ඳවශ 

අගඹක් ල ගළනීභ  

2018 ර්ඹ තහන න 

විට ADSL තන්තර් ජාහර 

ඳවසුේ 864,821 ක් 

රඵහවන තිබුණි. එිනන් 

ිනඹඹට 49.88 ක් ඵසනහහිය 

ඳශහවතන් ව තතය ිනඹඹට 

0.48  ිනට ිනඹඹට 5.04 ක් 

දක්හ ඳභණක් තවනකුත් 

රවශල තතය යහප්ත ත වී 

තිබුණි. ඒ තනු ග්රහමීඹ 

රවශලර ADSL තන්තර් 

ජාහර ඳවසුේර යහප්ත තිඹ 

ඉතහ ඳවර භට්ටභ 

ඳළළතුණි.  

 

ආර්ථිකඹ ඩිිටටමකයණ 

හඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක 

රීමභ භන්ෙගහමීවීභ 
 

2018 ර්ව දී 

තභහතයහංලඹ විිනන් 

ආර්ථිඹ ඩිජිටල්යණ 

යහඳෘති වහ රු. මිලිඹන 

1,731.85  රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී එිනන් රු.මිලිඹන 

637.96 ක් ඳභණක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විට රු.මිලිඹන 89.36 

 බිල්ඳත් වවිඹ ුගතු 

තිබුණි. ඒ තනු එහි මරය 

රතිඹ ිනඹඹට 42 ක් වී 

තිබුණු තතය ර්ඹ තුශ නිභ 

ශ ුගතු යහඳෘති 14 කින් 

කිිනදු යහඳෘතිඹක් 

නිභකිරිභට තවඳොවවොත් වී 

තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී ළරළසුේ ශ 

ඳරිදි ඉරක් රඟහය 

ළනීභට ටුගතු වනොකිරීභ 

වහ ිනදුශ ුගතු 

රේඳහදනඹන් නිඹමිත දින 

හනු තුශදී ිනදු 

වනොකිරීභ වභභ තත්ත්ඹට 

විවලේවඹන් ඵරඳහ තිබුණි.  

 
ගනළුම් ු ළුණ හඳිතිඹ 
 

න්නිවේදන ක්වේත්රඹ 

නිඹහභනඹ කිරීවේ ආඹතනඹ ව 

ශ්රී රංහ විදුලි ංවශල නිඹහභන 
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වොමින් බහ ජානහධිඳති 

වල්ේ හර්ඹහරඹ ඹටවත් 

ඳළති තතය ර්තභහනඹ න 

විට වභභ වොමින් බහ 

ආයක් තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

ඳත්හවන ඹනු රඵින. 2010 

ඔක්වතෝඵර් 29 දින තභහතය 

භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි වනළුේ 

කුළුණ ඉදිකිරීවේ 

වොන්ත්රහත්තු චීන භහේ 02 

ක් වත රදහනඹ ය තිබුණි. 

2012 ජානහරි 03 දින විදුලි 

ංවශල නිඹහභන වොමින් 

බහ වහ එභ මවඹ, 

වොන්ත්රහත් ගිවිසුභට එශම 

තිබුණි. වොන්ත්රහත් ටිනහභ 

එ.ජා.වඩො 104,300,000 ක් ව 

තතය ගිවිසුභට තනු 2012 

වනොළේඵර් 12 දින ිනට 2015 

භළින 12 දින දක්හ දින 912 

කින් වභභ වොන්ත්රහත්තු නිභ 

ශ ුගතු ඳළතුණි. වේ 

ේඵන්ධවඹන් තනහයණඹ වු 

විණන නිරීක්ණ ඳවත දක්හ 

ඇත. 

 යහඳෘති හර්තහක් වහ 

විධිභත් ලයතහ 

තධයඹන හර්තහක් 

පිළිවඹර ය 

වනොතිබුණ තතය 

යහඳෘතිඹ වහ 

තඩුඳහඩු හිත මරය 

ලයතහ තධයඹන  

හර්තහක් ඳභණක් 

ස ය තිබුණි. 

 

 කුළුණ ඉදිකිරීවභහි 

වොන්ත්රහත් හරඹ 

තන් වීවභන් ඳසු 

2015 තවෝසතු 28 

දිනළති තං 

2K15.217.02(2) දයන 

වොමින් බහ තීයණඹ 

තනු වොන්ත්රහත් 

හරඹ 2017 

ඔක්වතෝඵර් දක්හ දීර්ක 

කිරීභට තනුභළතිඹ රඵහ 

දී තිබුණද, 2019 භහර්තු 

31 දින න විටත් 

ඉදිකිරීේ  ටුගතු 

තන් ය වනොතිබුණි. 

 

 ඉදිකිරීවේ රභහදඹ 

වවේතුවන් ගිවිසුේත 

මුළු ණඹ රභහණඹභ 

රඵහළනීභට වනොවළකි 

වීභ වවේතුවන් චීන 

ආනඹන වහ තඳනඹන 

(EXIM) ඵළංකු විිනන් 

නිදවස යන රද ණඹ 

මුදර එ.ජා.වඩො. 

67,259,754 ට සීභහ 

ය තිබුණි. ආයේබව  

ිනටභ එඟතහ හසතු 

ණනඹ කිරීභ වහ 

ේපර්ණ ණඹ මුදර ව 

එ.ජා.වඩො. 88,655,000 

වඹොදහ ළනීභ 

වවේතුවන් රු.මිලිඹන 

91.88 ක් (එ.ජා.වඩො. 

636,508)  එඟතහ 

හසතු රභහණඹක් 

ළඩිපුය වහ තිබුණි.  

 

 නිඹමිත හරඹ තුශදී 

ණඹ මුදර රඵහළනීභට 

වනොවළකි වීභ නිහ 

2016 තවෝසතු 19 දින 

ිනට 2017 ඔක්වතෝඵර් 

27 දින දක්හ හරඹ 

වහ උඳවඹෝජානඹට 

වනොත් ණඹ මුදර 

වහ වවීභට ිනදු ව 

තභතය එඟතහ හසතු 

රභහණඹ රු.මිලිඹන 

49.61 ක් වවත් 

එ.ජා.වඩො. 322,984  ක් 

වී තිබුණි.  

 

 උඳවශලන හසතු වර 

වභොයටු 

විලසවිදයහරඹට 

වවීභට එඟ වී තිබ 

රු.මිලිඹන 198.69 ක් 

වහ තභහතය භණ්ඩර 

තනුභළතිඹ රඵහවන 

වනොතිබුණු තතය 2015 

වදළේඵර් 31 දින න 

විට යහඳෘතිවඹන් 

ිනඹඹට 50.2 ක් ඳභණක් 

ේපර්ණ ය තිබිඹදී 

ගිවිසුවභහි ළරළසුේත 

සීභහන් ඉක්භමින් 

උඳවශලන වේහ 

හසතුවන් ිනඹඹට 75 

ක් එනේ රු.මිලිඹන 

150 ක් වහ තිබුණි.  

 

 උඳවශලන හසතු හරි 

12 ක් වවීවභන් ඳසු 

එභ වවීේ තත්හිටුහ 

උඳවශලන හසතු 

වවීවේ ගිවිසුේ 

වොන්වශින 

විධිවිධහනරට 

ඳරිඵහහිය වොන්ත්රහත් 

තධීක්ණඹ වනුවන් 

ඹළින වන් ය 

භහඹට රු.මිලිඹන 3 

ක් ඵළගින් 2015 

වනොළේඵර් භහව  

ිනට උඳවශල හසතු 

වමින් ඳළළතුණි. 

 2014 වදළේඵර් 14 දින 

තභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹට තනු ඒ න 

විට ළඹ ය තිබුණු 

පිරිළඹ ණනඹ 

කිරීවභන් වතොය 

රු.බිලිඹන 11.7 ක් 
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න්
නි
ග
ේ
ෙන
ඹ
  

නහරි ංර්ධන 

තධිහරිඹට වොටස 

ලවඹන් වවීවේ 

ඳදනමින් ඉඩභ ඳයහ 

දීභට ව වන්ය දීභට 

2012 ජානහරි 23 දින 

වදඳහර්ලඹ එඟ වී 

තිබුණි. 

 

 වභවේ තභහතය භණ්ඩර 

තීයණරට තනුකර 

වනොවී 2015 තවරේල් 10 

දින දක්හ                       

රු. මිලිඹන 2,250 ක් 

නහරි ංර්ධන 

තධිහරිඹ වත වහ 

තිබුණු තතය තභහතය 

භණ්ඩර තීයණඹ වවෝ 

තවඵෝධතහ ගිවිසුභ 

තනු භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න 

විටත් ඉඩභ ඳයහ වන 

වනොතිබුණි. 

 

 කුළුණ ඉදිකිරීවභන් ඳසු 

හර්ඹඹන් ඉටුකිරීභ 

වහ වභභ කුළුණ 

වශඳශ රභනහයණ 

භහභට ඵදු දීභ 

වහ ව ක්රිඹහලිඹක් 

ආයේබ ය තිබුණ ද ඒ 

වහ භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න 

විටත් තභහතය භණ්ඩර 

තනුභළතිඹ රඵහවන 

වනොතිබුණි. 
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උ


ස අ
ධ

හඳ
න
ඹ
  
  

 
 
 
 
 
තඹළඹ වඹෝජානහ ක්රිඹහත්භ 
වනොකිරීභ 
 
විවශලහධහය යහඳෘතිර 
හර්ඹහධනඹ තඩුවීභ  
 
නළවනහිය විලසවිදයහරව  
වොඩනළගිලි ංකීර්ණඹක් 
ඉදිකිරීභ  
 
රුහුණු විලසවිදයහරව  ෛදය 
පීධ වොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ   
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උ


ස අ
ධ

හඳ
න
ඹ
  

උස අධහඳනඹ 

උස තධයහඳන ආඹතන 

ඳශධතිව  

හර්ඹක්භතහඹ ව එහි 

පරදහී තහඹ ඉවශ 

නළංවීවේ තයමුණින් 

තධයහඳනව  ගුණහත්භ 

ර්ධනඹක් ව වශීයඹ 

විලසවිදයහර ව උස 

තධයහඳන ආඹතන 

ජාහතයන්තය භට්ටභට වන 

ඒභ තුළින් දළනුභ ඳදනේ 

ය ත් ආර්ථිඹක් යහ 

රඟහවීභට වළකින තුගරින් 

උස තධයහඳන තසථහ 

ඇති යීයභ වභභ 

ක්වේත්රවඹන් තවප්ත ක්හ 

යන රතිපරඹ වී තිබුණි. 

එභ රතිපරඹ රඟහ ය 

ළනීභ වහ උස 

තධයහඳන තභහතයංලඹ, 

යසථහපිත භණ්ඩර  

තඹතන 36 ක් විිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹඹන් ඉටුශ 

ුගතු තිබුණි. 

 ජාහති රතිඳත්තිඹ වහ 

තනුකර විලසවිදයහර 

තධයහඳනඹ ළරළසුේ 

කිරීභ ව 

ේඵන්ධීයණඹ කිරීභ. 

 උස තධයහඳන 

ආඹතනඹන්හි තධයඹන 

රමිතීන් ඳත්හ වන 

ඹහභ ව එභ 

ආඹතනඹන්හි 

ඳරිඳහරනඹ නිඹහභනඹ 

කිරීභ. 

 විලසවිදයහර ව 

තවනකුත් උස 

තධයහඳන ආඹතනරට 

තදහශ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

ඉවත වන් හර්ඹබහර්ඹඹ 

ඉටුකිරීභ ේඵන්ධවඹන් 

ිනදුශ නිඹළදි විණන 

ඳරීක්ණව දී තනහයණඹ 

ව ළදත් විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

විලසවිෙහර වහ 
උස අධහඳන 
ආඹත්නඹ ගත් 
ඵහගනු රඵන 
සිසුන් ප්රභහණඹ 
ර්ධනඹ රීමභ 
 
2017 ර්වඹන් ආයේබ 

ය 2020 ර්ඹ තහන 

නවිට විලසවිදයහර වහ 

උස තධයහඳන ආඹතන 

වත ඵහ නු රඵන 

ිනසුන් රභහණඹ 27,000  

ිනට 40,000 ක් දක්හ 

ර්ධනඹ කිරීභ 2018 

ර්ව  ක්රිඹහහරි 

ළරළසවේ රධහන තයමුණක් 

වී තිබුණි. එවේ වුද, 

2016 2017 වහ 2017 2018 

ඹන ආන්න ර් වද 

ළරකීවේදී ඵහ වන තිබ 

ශිය ංයහ පිළිවළින් 

30,660 ක් වහ 30,550 ක් 

වවඹන් ිනසුන් 118 

වදවනකුවේ තඩු වීභක් 

වඳන්නුේ වරුණි. එවේභ 

2017 2018 තධයඹන ර්ඹ 

තුශ විලසවිදයහර තධයහඳනඹ 

වහ සුදුසුේ රළබ 

ිනසුන්වන් විලසවිදයහර 

වහ වතෝයහත් ශිය 

ංයහ ිනඹඹට 19 ක් වී 

තිබුණි. 

 

නළගගනිටය 
විලසවිෙහරගේ 
ගගොඩනළිනලි 
ංකීර්ණඹක් ල 
ඉදිරීමභ 

 

නළවනහිය විලසවිදයහරව  

වෞය ආයක්ණ විදයහ 

පීධඹ වහ ර් තඩි 

351,898  වොඩනළගිලි 

ංකීර්ණඹක් ඉදිකිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබ තතය එඹ 

2016 ර්ව  ආයේබ ය 

2019 ර්ව  තන් ශ 

ුගතු තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 288.5 

මරය රතිඳහදන රහ 

තිබුණ ද, ඉන් රු.මිලිඹන 

31.3 ක් ඳභණක් විඹදේ ය 

තිබුණි. එහි මරය රතිඹ 

ිනඹඹට 10 ක් වී තිබුණු 

තතය, වබෞති රතිඹ 

ිනඹඹට 14 ක් ළනි ඳවශ  

භට්ටභ ඳළතුණි. 

භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහනඹ නවිට 

වොන්ත්රහත්තු පිරිනළමීවේ 

රේඳහදන ටුගතු ඳභණක් 

ේපර්ණ ය තිබුණි.  
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රුහුණු 
විලසවිෙහරගේ 
වෙ ය ඨ 
ගගොඩනළිනමර 
ඉදිරීමභ 
 

රුහුණු විලසවිදයහරවඹහි 

ර් තඩි 85,935 ක් ව තට්ටු 

08 කින් ුගත් ෛදය පීධ 

වොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීවේ 

වොන්ත්රහත් ගිවිසුේ රහය 

2017 ර්ව  දී ආයේබ 

ය 2020 ර්ව  නිභ ශ 

ුගතු තිබුණි. වභභ 

යහඳෘතිඹ වහ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 500  රතිඳහදන 

රහ තිබ තතය ඉන් 

රු.මිලිඹන 269.3 ක් 

ඳභණක් උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිව  ළඩ 

ආයේබ කිරීවේ තත්තිහයේ 

වර රු.මිලිඹන 200 ක් 

රඵහ දී තිබුණ ද,  ළඩ 

ආයේබ ය ර්ඹක් 

තවී තිබුණද, වහ තිබ 

තත්තිහයේ මුදර පිඹවීභට 

රභහණත් ළඩ වොටක් 

නිභ ය වනොතිබණි. 2019 

භළින 02 දින න විටත් නිභ 

ශ ළඩර මරය රතිඹ 

රු.මිලිඹන 101 ක් ඳභණක් 

වී තිබුණි.  

ශි ණඹ ගඹ ජ්නහ 
ක්රභඹ 

ශිය ණඹ වඹෝජානහ ක්රභඹ 

ඹටවත් භහවරෝචිත 

ර්ව දී ශියඹන් 5000 

ට ණඹ ඳවසුේ 

ළරසීභට ඉරක් ය 

තිබුණි. වේ ඹටවත් ර්ඹ 

තුශ යහජාය වනොන 

විලසවිදයහර 08  උඳහධි 

ඳහධභහරහ 38 ක් වළදෆරීභ 

වහ තඹදුේරුන් 1382 

ක් ඳභණක් ලිඹහඳදිංචි වී 

තිබුණි. ඒ තනු භසථ 

ඉරක් ත ිනසුන්වන් 

ිනඹඹට 27 ක් ඳභණක් වභභ 

ණඹ වඹෝජානහ ක්රභඹ 

ඹටවත් ණඹ ඳවසුේ 

රඵහවන තිබුණි. 

අඹළඹ ගඹ ජ්නහ 
ක්රිඹහත්භක 
ගනොරීමභ  

තඹළඹ වඹෝජානහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ තයමුණ 

ඇති බහණ්ඩහහයඹ විිනන් 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

වඹෝජානහ ක්රභ වහ යහඳෘති 

07 ක් වහ රු.මිලිඹන 663 

 රතිඳහදන රහ තිබුණි. 

ඊට තදහශ ළරළසුේ ස 

ය එභ වඹෝජානහ ක්රිඹහට 

නළංවීවේ කීභ 

තභහතයංලඹ වත ඳළළරී 

තිබුණ ද, තදහශ ඉරක් 

රඟහ ය ළනීභට ටුගතු 

වනොකිරීභ වවේතුවන් 

රහ තිබුණු මුළු 

රතිඳදනඹ උඳවඹෝජානඹ 

වනොය ඉතිරි ය තිබුණි.  

විගේලහධහය 
හඳිතිර 
කහර්ඹහධනඹ  

 වරෝ ඵළංකු ආධහය 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ න 

උස තධයහඳනඹ පුළුල් 

කිරීවේ ව ංර්ධනඹ 

ඩිනේ කිරීවේ 

යහඳෘතිඹ 2017 

ර්ව  ආයේබ ය 

තිබණු තතය එඹ 2023 

ර්ව දී නිභ ශ 

ුගතු ඇත. භහවරෝචිත 

ර්ව දි වභභ 

යහඳෘතිඹ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 714.21  

රතිඳහදන රහ තිබුණ 

ද ර්ඹ තහනව  දී 

යහඳෘතිව  වබෞති 

රතිඹ ිනඹඹට 5 ක් 

ළනි ඉතහ ඳවශ 

භට්ටභ ඳළතුණි. 

 

 ඇසතවේන්තුත 

රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 

280 ක් ව ශ්රි රංහ 

යජාව  වහ වෞදි යජාව  

ආධහය ඇති 

ක්රිඹහත්භ න ඹම 

විලසවිදයහීයඹ නය 

ංර්ධන යහඳෘතිවඹහි 

වහ ඇසතවේන්තුත 

රතිඳහදනඹ රු.මිලිඹන 

1450 ක් ව ශ්රි රංහ 

යජාඹ වහ ආිනඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකු ආධහය 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ න 

ළරණිඹ, ඵයමු, 

යජායට වහ වොශම ඹන 

විලසවිදයහර වහ 

තහක්ණ ේඳත් 

ංර්ධන 

ළඩටවවනහි  ව ශ්රි 

ජාඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරව  

ඉංජිවන්රු පීධඹ ආයේබ 

කිරීවේ යහඳෘතිර 

වබෞති රතිඹ ිනඹඹට  

02 ක් ළනි ඳවශ 

භට්ටභ ඳළතුණි. 

 ශ්රී රංහ යජාව  වහ 

කුවේට් යජාව  ආධහය 

ඇති 2017 ර්ව දී 

ආයේබ ය තිබ සුනහමි 

විඳතින් වහනි ව 
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උ


ස අ
ධ

හඳ
න
ඹ
  

රවශලර පිහිටි 

විලසවිදයහර 

රතිංසයණඹ ව 

නළත ඉදිකිරීේ ටුගතු 

වනුවන් භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 

133.5  රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. 2019 

ර්ව දී වභභ 

යහඳෘතිව  ළඩ 

තන් ශ ුගතු වත් 

භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් නවිට 

යහඳෘතිව  වබෞති 

රතිඹ ිනඹඹට 37 ක් වහ 

මරය රතිඹ ිනඹඹට 23 

ක් ළනි ඳවශ භට්ටභ 

ඳළළතුණි. 

විලසවිෙහර ප්ර ගේලඹ 
වහ අන්ත්ර්ජ්හරඹ 
වයවහ අඹදුම් රීමභ 

2015 2016 තධයඹන 

ර්ව දී ඳශමුයට 

තන්තර්ජාහරඹ වයවහ වභන්භ 

හභහනය ක්රභඹ ඹටවත් 

ේලසවිදයහර රවේලඹ වහ 

තඹදුේ කිරීභට තසථහ 

රහ දී තිබුණි. 2017 2018 

තධයඹන ර්ව දී වභභ 

භහර්ත ඳශධතිඹ 

වනුවන් ර්ඹ 

තහනඹ න විට 

රු.මිලිඹන 9.35 ක් වහ 

භහවරෝචිත ර්ව  ිනට 

රු.මිලිඹන 0.70  නඩත්තු 

කිරීභ වහ ළඹ ය 

තිබුණි. එවේ තිබිඹදී 

හභහනය ක්රභඹ ව 

භහර්ත ඳශධතිඹ ඹන ක්රභ 

වදභ ක්රිඹහත්භ ව 

2015 2016 තධයඹන 

ර්ව දී ිනසුන් ලිඹහඳදිංචි 

කිරීවේදී ිනසුන්වන් 

ඉදිරිඳත් තිබ ළටළු 

ංයහ 1081 වී තිබුණි. 

භහර්ත ඳශධතිඹ ඳභණක් 

ක්රිඹහත්භ ව 2018 2019 

තධයඹන ර්ව දී ඉදිරිඳත් 

වී තිබ ළටළු ංයහ 5602 

දක්හ ළඩි වී තිබුණි. 

 

ේත් හර්ෂික නිහඩු  

උස තධයහඳන ආඹතන 

වහ ව ආඹතන ංග්රවව  

ඳරිච්වේද 5 තං  07 තනු 

වහ 2018 වදළේඵර් 17 

දිනළති තං 02 2018 දයන 

විලසවිදයහර රතිඳහදන 

වොමින් බහ නක්රවල් 

රහය විලසවිදයහර 

තධයඹන වහ තනධයඹන 

හර්ඹ භණ්ඩරර 

නිරධහරීන් ප්ත ත හර්ි  

නිහඩු රඵහ වනත් 

ආඹතනඹ වේව  

වඹදීවේදී වවෝ තධයඹන 

නිහඩු රඵහ විවශල 

තවීවේදී වවෝ නිඹමිත 

හරඹ තහනව දී නළත 

වේඹට ඳළමිවණන ඵට 

ඵළඳුේය ගිවිසුභට 

එශඹිඹ ුගතු තිබුණි. එවේ 

වුද, ඵළඳුේය ගිවිසුේ 

රහය නළත වේඹට 

වනොඳළමිණීභ වවේතුවන් 

විලසවිදයහර වහ උස 

තධයහඳන ආඹතන 17 ට 

තදහශ තධයඹන වහ 

තනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

හභහජිිනන් 350 වදවනකු 

වන් රු.මිලිඹන 761.3 ක් 

තඹවිඹ ුගතු ඳළතුණත්, 

එභ මුදර තඹය ළනීභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

ප්රහේධන ප්රෙහන 
උඳගඹ ජ්නඹ 
ගනොරීමභ  
භහවරෝචිත ර්ව දී 

විලසවිදයහර වහ 

බහණ්ඩහහයඹ විිනන් 

රහේධන රදහන වර 

රු.මිලිඹන 14,098 ක් රඵහ 

දි තිබුණි. එභ රහේධන 

රදහනලින් රු.මිලිඹන 

2,261.2 ක් ආදහශ 

හර්ඹඹන් වහ 

උඳවඹෝජානඹ වනොය 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් යහ වන 

තිබුණි.   
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වභ.වො.31 වභොයවොල්ර ජාර විදුලි 
ඵරහහයඹ ඉදිකිරිේ නිඹමිති දිනඹට 

ආයේබ වනොකිරිභ නිහ (Commitment 
Charges) දණ්ඩන වවීභ 
 
යහඳෘති නිභ කිරීවේ රභහදඹ 
 
ල් තගුරු ආනඹනව දී නිළයදි 
වතොයතුරු ඉදිරිඳත් වනොකිරීභ  
 
ත්ේ ඳයහ වනොළනීභ  

 
ල් තගුරු තඩුවන් ළඳී භ 
 
විදුලිඵර භණ්ඩරව  වේිනන් විිනන් 
වවිඹ ුගතු උඳඹන විට ඵදු වවීේ 
භණ්ඩරඹ විිනන් වවීභ 
 
හර්ඹ භණ්ඩරඹට දීභනහ වවීභ 
 
ඳහර්වබෝගිිනන් වන් රඵහ ත් තළන්ඳතු 
වනුවන් වඳොලි වහ වනොතිබීභ   
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විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක් ලතිඹ 
 
පුනර්ජානනීඹ ඵරලක්ති 

මරහශ්ර ආශ්රවඹන් විදුලිඵර 

උත්ඳහදනඹ ළඩි කිරීභ 

භඟින් ඵරලක්තිවඹන් 

සඹංවඳෝි ත ජාහතිඹක් 

ඵට ඳත්කිරිවේ 

තවප්ත ක්හවන් විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජානනීඹ ඵරලක්ති 

තභහතයහංලඹ වහ 

යසථහපිත 

භණ්ඩර ආඹතන  07 ක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹඹන් ඉටු ශ 

ුගතු තිබුණි.  

 විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජානනීඹ ඵරලක්ති 

විඹඹන්ට තදහශ 

රතිඳත්ති, ළඩටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරිභ, ඳසුවිඳයේ කිරීභ 

වහ ඇී භ 

 විදුලිඵර ේඳත් 

ඳහරනඹ, නිඹහභනඹ වහ 

උඳවඹෝගීයණඹ 

උවදහ උචිත විදුලිඵර  

රතිඳත්තිඹක් 

ේඳහදනඹ කිරීභ 

 ජාරඹ, තහඳඹ, ල් තගුරු 

ව සුශං ඹන 

මුරහශ්රඹන් භඟින් විදුලි 

ඵරලක්තිඹ නිඳදවීභ 

ේඵන්ධ ටුගතු 

වේණඹ, 

ළරළසුේයණඹ,  

තධීක්ණඹ ව 

ංර්ධනඹ 

 ග්රහමීඹ විදුතඹ 

 ඵරලක්ති 

හර්ඹක්භතහ 

ඇතින ඳරිදි ඉල්ලුභ 

ශභනහයණඹ කිරිභ 

ව  පුනර්ජානනීඹ 

විදුලිඵර ංර්ධනඹ 

කිරීභ 

 පුනර්ජානනීඹ ඵරලක්ති 

ංර්ධනඹ 

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

තභහතයහංලඹ වහ 

යහසථහපිත ආඹතන 

විිනන් ඉටු කිරීවේදී 

තනහයණඹ වු විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත. 

 

ගභ.ගො. 31 
ගභොයගගොමර ජ්ර 
විදුලි ඵරහගහයඹ 
ඉදිරීමභ 
              
වභහ වොට් 31  

ධහරිතහඹක් ජාහති විදුලි 

ජාහරඹ වත රඵහළනීවේ 

තවප්ත ක්හවන් 

වභොයවොල්ර ජාර විදුලි 

ඵරහහයඹ ඉදිකිරීභට තදහශ 

යහඳෘතිඹ 2014 ර්ව  

ආයේබ කිරීභට ළරසුේ ය 

තිබුණි. නමුත් ර් 3  

රභහදඹකින් ඳසු 2017 

ර්ව  දී එඹ ආයේබ ය 

තිබුණි. යහඳෘතිව  

ඇසතවේන්තුත ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 16,780  ක් න 

තතය, ඉන් රු.මිලිඹන 

14,851  මුදරක් ආිනඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකුවන් රළබී 

තිබුණි.  2018 ර්ඹ 

තහන න විට එහි 

වබෞති රතිඹ ිනඹඹට 17 

ක් වී තිබුණි. යහඳෘතිව  

උඳවශලන වේහ 

වොන්ත්රහත්තු රදහනඹ 

කිරීභ රභහදවීභ වවේතුවන් 

යහඳෘතිඹ නිඹමිත දිනට 

ආයේබ වනොකිරීභ නිහ 

රඵහත් ණඹ මුදල් 

වනුවන් රු.මිලිඹන 28  

ක් වවත් 

එ.ජා.වඩො.177,931 ක් 

දණ්ඩන වර 

(Commitment Charges) 

වවීභට ිනදුවී තිබුණි . 

ජාහති ේවරේණ 
වහ වඵදහවළරීේ ජාහර 
ංර්ධන වහ 
ඵරලක්ති 
හර්ඹක්භතහ 
ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

වභභ යහඳෘතිඹ දවහ රු. 

මිලිඹන 23,720  මුදරක් 

රළබී තිබුණ තතය යහඳෘතිඹ 

2015 ජානහරි ආයේබ ය 

2018 ජානහරි නිභ කිරීභට 

නිඹමිත විඹ. ඒ තනු  

යහඳෘතිඹ 2015 ජානහරි 

ආයේබ ය තිබුණ තතය 

උඳවශලනඹ වහ ව විඹ 

ඳථඹ JICA ආඹතනඹ භඟ 

හච්ඡහ වොට 

එඟතහඹට ඳළමිණිභ 

රභහද වීභ, වොන්ත්රහත් 

රුන්වේ පර් සුදුසුේ 

(PQ) වහ  JICA 

තනුභළතිඹ රඵහළනීභ රභහද 

වීභ වහ රේඳහදන වල්න 

වහ JICA තනුභළතිඹ රඵහ 

ළනීභට රභහද වීභ ආදී 

වවේතු නිහ යහඳෘතිඹ 2018 

ජානහරි න විට නිභ 
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කිරීභට වනොවළකි වී තිබුණ 

තතය 2018 වදළේඵර් න 

විටද එහි නිභ කිරීවේ 

රතිඹ ිනඹඹට 84 ක් 

ඳභණක් වී තිබුණි.  

හඳිති නිභ රීමගම් 
ප්රභහෙඹ  

වභ.වො.35  

වරොඩ්රන්ඩ්ස ජාරවිදුලි 

ඵරහහයඹ යහඳෘතිඹ 2013 

තවෝසතු භහව දී ආයේබ 

ය 2017 තවෝසතු 

භහව දී නිභ ශ ුගතු 

තිබුණි. යහඳෘතිඹ වහ 

රු.මිලිඹන 9,424 ක් රළබී 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විට ඉන් 

රු.මිලිඹන 6,426 ක් ළඹ 

ය තිබුණු තතය එහි 

වබෞති රතිඹ ිනඹඹට 58 

ක් වී තිබුණි. 2019 භළින 31 

දින න විටත් එභ 

යහඳෘතිඹ නිභ ය 

වනොතිබුණි.   

භන්නහයභ ේවප්ත ණ 

භහර්ව  ඹටිතර ඳවසුේ 

ඉදිකිරීභ වරොට් ඒ - විනිඹහ 

රීඩ් උඳවඳොශ ළඩිදිුගණු 

කිරීවේ වහ භන්නහයභ  රීඩ් 

උඳවඳොශ ඉදිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 4,149 ක් රළබී 

තිබුණි. යහඳෘතිඹ 2015 

ර්ව දී ආයේබ ය 2017 

ර්ව දී නිභ ශ ුගතු 

තිබුණි. භන්නහයභ ජාහර 

උඳවඳොශ ඉදිකිරීභ වහ වු 

ඳළවක්ජාව  විඹ ඳථඹ, 

යහඳෘති හර සීභහ තතය 

තුය වනසවීභ වවේතුවන් 

යහඳෘතිඹ නිභ කිරීභ රභහද 

වී තිබුණි.  

ගම අගුරු 
ආනඹනගේදී 
නිළයදි ගත්ොයතුරු 
ඉදිරිඳත් ගනොරීරිභ  
 
සීභහහිත රංහ ල් තඟුරු 

(පුශලි) භහභ විිනන් 

2016 ළප්ත තළේඵර් 19  දින 

ිනට 2018 තවරේල් 09 දින 

දක්හ හරඹ තුශ ල් 

තඟුරු ආනඹනව දී නිළයදි 

නුවදනු ටිනහභ 

රහලඹට ඳත් වනොකිරීභ  

නිහ ශ්රී රංහ වර්ගු විිනන් 

රු.මිලිඹන 205  දඩඹක් 

ඳනහ තිබුණි.  

 

ත්කම් ඳයහ 
ගනොගළනීභ  
සීභහහිත ශ්රී රංහ එනර්ජීස 

(පුශලි) භහභ ව 

මවඹ විිනන් පුශලි 

භහභක් භඟ  ඵශධ 

යහඳහයඹක් වර දලි තළු 

(Fly ash) ව ඵරින් ළඩි 

තළු (Bottom Slag) බහවිතහ 

යමින් ිනවභන්ති ආශ්රිත 

නිසඳහදනඹක් තවරවි 

කිරීවේ ර්භහන්ත ලහරහක් 

ඉදිකිරීභ වහ රු.මිලිඹන 

7.36  ආවඹෝජානඹක් 

ිනදුය තිබුණි. වවේ 

වතත්, වවුල් යහඳහය 

ගිවිසුභ තත්හිටුහ ඇති තතය 

යහඳහරි වවුල්රුවකු 

වනොභළතිවීභ වවේතුවන් 

ත්භ තක්රිඹ ඳළතුණි. 

භහවේ තධයක් 

භණ්ඩරඹ විිනන් ත්ේ 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

බහය දීභට තීයණඹ ය 

2016 වනොළේඵර් 10 දින 

හභහනයහධිහරීයඹහට 

න්නිවේදනඹ ය තිබුණත් 

එභ ත්භ 2019 ජලි 15 

දින න විටත් රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන් 

ඳයහ වන වනොතිබුණි.  

 

ගම අගුරු අඩුගන් 
ළඳයීභ  
ල් තගුරු ළඳයූ 

භහභකින් රු.මිලිඹන 

539.19  හිඟ වලේඹක් 

ර් වඹ හරඹ ිනට 

රංහ ල් තගුරු භහභ 

විිනන් එඟ ව 

වේරුේයණ ක්රභඹක් 

ඹටවත් භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විටත් තඹය 

වන වනොතිබුණි.  

එවභන්භ රංහ ල් තගුරු 

භහභ විිනන් විෘත යන 

රද දින 90  රංගු හරඹ 

ඉක්භව ණඹය ලිපි ඳවක් 

වනුවන් රු.මිලිඹන 2.93 

 තභතය වොමිස මුදරක් 

වවිඹ ුගතු තිබුණි.   

 

උඳඹන විට ඵදු 
ගගවීභ. 

2007 වදළේඵර් 13 දිනළති 

තභහතය භණඩර තීයණඹ 

රහය 2009 ර්ව  

ළටුප්ත  ංවලෝධනඹ භගින් 

වේිනන්වන් තඹය 

ත ුගතු උඳඹන විට 

වවීවේ ඵදු එවේ 

තඹකිරීභකින් වතොය රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විිනන්භ 

වහ තිබණි. ඒ තනු 2010 

ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ 

දක්හ හරඳරිච්වේදඹ තුශ  

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

විිනන් රු.මිලිඹන 4,210  
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ජ්
න
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ඹ
 ඵ
ර
ල
ක් ල
ති
  

තතිවර් විඹදභක් ය 

තිබුණි.    

කහර්ඹ භණ්ඩරඹට 
දීභනහ ගගවීභ 

2007 වනොළේඵර් 14 

දිනළති තභහතය භණ්ඩර 

තීයණඹට වහ 2009 භළින 26 

දිනළති තං 39 දයන 

ශභණහයණ වේහ 

නක්රවල්ව  වන් 

විධිවිධහනරට ඳටවළනි  

තධයක් භණ්ඩරව  

තනුභළතිඹ භත හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වත රු.මිලිඹන 

1,873  විවිධ දීභනහ 

භහවරෝචිත ර්ව  දී 

වහ තිබුණි. 

 

රළබිඹ යුතු ිනණුම් 

ර් 05 ට ඩහ ළඩි 

හරඹ ිනට හිහිටි 

ඳළළති රු.මිලිඹන 5,235  

වශ ණඹළතිවඹෝ වහ 

තනිකුත් රළබීේ වලේ තඹය 

ළනීභට භණ්ඩරඹ විිනන් 

ක්රිඹහභහර් වන 

වනොතිබුණි.  

ආගඹ ජ්න 
අඹකයගළනීගම් 
අෙහනභ 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරව  

විශ්රහභ තයමුදර භගින් 

ඵළදුේයර  ආවඹෝජාන  

ශ  රු.මිලිඹන 404 ක් 

මරය වභරභක් වර 

වනොඳළතීභ නිහ, ඒ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 16 

 රළබිඹ ුගතු වඳොලිඹ ව 

එභ මුදර වනොරළබීවේ 

තදහනභ ඳළතුනි.  වේ 

වහ භහවරෝචිත 

ර්ව දී මරය රහලනර 

තලය ළරපීේ වවෝ 

වන්කිරීේ වවෝ ිනදුය 

වනොතිබුණි. 

 

ඳහරිගබ ිනකඹන්ගගන් 
ත්ළන්ඳතු ගනුගන් 
ගඳොලී ගගවීභ 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරව  

ඳහරිවබෝගිිනන් තු 

තළන්ඳතු වනුවන් 2009 

තං 20  දයන රංහ 

විදුලිඵර ඳනවත් 28(3) උඳ 

න්තිඹ තනු 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

වවිඹ ුගතු වඳොලිඹ  

රු.මිලිඹන 1,562 ක් වී 

තිබුණි.  

විදුලිඵර ඳනත්ට 
ඳටවළනි මිරදී 
ගළනීම්  

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

විිනන් 2013 තං 31 දයන 

(ංවලෝධිත) ශ්රී රංහ 

විදුලිඵර ඳනවත් 4 සී(ii)  

න උඳ න්තිඹට 

ඳටවළනි 2016 තවරේල් 

භහව  ිනට 2018 

වදළේඵර් භහඹ දක්හ 

හරඹ තුශ ගි.වො ඳළඹ 

1,398  විදුලිඵරඹ 

ර ේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

තනුභනඹ කිරීභකින් 

වතොය රු.මිලිඹන 34,326 

 වදිින මිරදී ළනීේ ිනදු 

ය තිබුණි.   
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නිජාවතල් නීතිත ංසථහ ඳනත් 
ංවලෝධනඹ ඳභහවිභ 
 
ජාහති හුග රතිඳත්තිඹ පිළිවඹර 
කිරිභ තන් ය වනොතිබීභ  
 
තියය ංර්ධන තයමුණු ශහ ය 
ළනීභට ක්රභවේදඹන් වඳුන්හදී 
වනොතිබුණි. 
 
ඉදිරි සුයකුේ නුවදනු (වවජින්) 
ේඵන්ධ නඩු බහඹ තන් වී 
වනොතිබීභ   
 
වතල් රහවන නර භහර් ජාහරඹ   
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්නිජ්ගත්ම ම්ඳත් ංර්ධනඹ 
 

වශීයඹ නිජාවතල් වහ සබහවි හුග රලසත 

නිසඳහදනඹ භඟ ශ්රි රංහ ඵරලක්තිවඹන් 

සඹංවඳෝි ත ජාහතිඹක් ඵට ඳත්කිරිභ 

තභහතයහංලව  තවප්ත ක්ි ත රතිපරඹ වි තිබුණි. 

එභ රතිපරඹ ශහ ය ළනීභ වහ 

නිජාවතල් ේඳත් ංර්ධන තභහතයහංලඹ, 

යසථහපිත භණ්ඩර ආඹතන  04 ක් විිනන් 

ඳවත වන් හර්ඹබහයඹන් ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.   

 නිජාවතල් ේඳත් ංර්ධනඹ පිළිඵ 

විඹඹන්ට තදහශ රතිඳත්ති, ළඩ ටවන් 

ව යහඳෘති ේඳහදනඹ, ඳසු විඳයේ කිරිභ 

වහ ඇළී භ   

 නිජාවතල් ආශ්රිත නිසඳහදන ආනඹනඹ 

කිරිභ, පිරිඳවදු, ඵඩහ කිරිභ, වඵදහවළරිභ 

ව තවරවි කිරිභ 

 නිජාවතල් නිසඳහදනඹ ව පිරිඳවදු 

ේඵන්ධ ටුගතු   

 නිජාවතල් වේලණඹ වහ ඒ ආශ්රිත 

ටුගතු   

  නිජාවතල් නිසඳහදන රබඹන්වන් 

ළස නිසඳහදනඹ වහ වඵදහ වළරීභ  

 ඉන්ධන ළඳී භ වහ වඵදහවළරිභට තදහශ 

න ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ කිරිභ 

 ආඹතනඹන් තධික්ණඹ කිරිභ  

 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ පිළිඵද 

ිනදුයන රද නිඹළදි විණන ඳරීක්හවේ 

තනහයණඹ ව විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 
්නිජ්ගත්ම නීතිගත් ංසථහ ඳනත් 
ංගල ධනඹ රීමභ 
 
2004 ර්ව  ිනට නිජා වතල් ර්භහන්තඹ 

ේඵන්ධවඹන් නිඹහභන තධිහරිඹක් 

වනොභළති විභ නිහ නිජාවතල් ර්භහන්තඹද, 

2002 තං 35 දයන ශ්රී රංහ භවජාන 

උඳවඹෝගිතහ වොමින් බහ ඳනත ඹටවත් 

නිඹහභනඹ න ර්භහන්ත තතයට ඇතුශත් 

කිරීභ වහ 2006 ර්ව දී ඳහර්ලිවේන්තුවේ 

වඹෝජානහක් ේභත ය වන තිබුණි. ඒ 

තනු ර්භහන්තඹ නිඹහභනඹට තලය 

වභරේ ශ්රී රංහ භවජාන උඳවඹෝගීතහ 

වොමින් බහට ඳඹහ දිභ වහ 2002 

තං 33 දයන නිජාවතල් නිසඳහදන (විවලේ 

විධිවිධහන) ඳනත ව 1961 තං 28 දයන 

රංහ නිජාවතල් නිතිත ංසථහ ඳනත 

ංවලෝධනඹ කිරිභට තදහශ මලි ටුගතු 

2006 ර්ව දී ආයේබ ය තිබුණි. 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් එඹ නිභ ය 

වනොතිබුණි.   

 

ජ්හතික හයු ප්රතිඳත්තිඹ ළකසීභ 
 

2015 ළප්ත තළේඵර් 21 දිනළති තතිවිවල ළට් 

ඳත්ර ව  ඳර ශ නිවේදනඹක් භගින් 

සහබහවි ෆස පිළිඵ ජාහති රතිඳත්තිඹක් 

ළසීභ වහ නිජාවතල් ේඳත් ංර්ධන 

තභහතයහංලඹ වත ඵරඹ රඵහ දී තිබුණි .2018 

ජුනි භහඹ න විට සය තන් කිරීභට 

ළරළසුේ ය තිබුණු වභභ ජාහති හුග 

රතිඳත්තිඹ භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න 

විටත් තන් ය වනොතිබුණි.  

 

ත්රිු ණහභරඹ ගත්ම ටළංරී 
ංකීර්ණඹ ංර්ධනඹ වහ 
පුනරුත්ථහඳනඹ  
 
භවෝීයඹ පිහිටිභ තනු මුළු වරෝව භ 

තධහනඹ වඹොමු වි ඇති වරෝව  වදන 

ළඹුරුතභ යහඹ න ත්රීකුණහභරඹ යහඹ තුශ 

1930 ර්ව  ිනට වභභ ංකීර්ණඹ සථහපිත 

ය තිබුණි. වතල් ටළංකි ඳශධතිඹ කන මිටර් 

12,500  ධහරිතහකින් ුගත් ටළංකි 102 කින් 

වහ තවනකුත් ආශ්රිත ඳවසුේලින් භන්විත 

වේ. දළනට ඳතින මුළු ටළංකි 99 කින් 

ංකීර්ණව  ඳවශ වොටවේ ටළංකි 14 ක් 

රංහ ඉන්දිඹහනු වතල් භහභ බහවිතහ යනු 

රළවේ. තතවළය දභහ තිවඵන ඉතිරි ටළංකි 
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නවීයණඹ වහ මලි තීයණ ළනීවේ 

ටුගතු 2015 තවරේල් 29 දින ආයේබ ය 

තිබුණද,ඒ පිළිඵ තන් තීයණඹට එශම 

වනොතිබුණු ඵළවින් නවීයණ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරිභට 2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විටත් වනොවළකි වී තිබුණි  

 

තියය ංර්ධන අයමුණු ශගහ කය 
ගළනීභ 
තියය ංර්ධනඹ පිළිඵ එක්ත් ජාහතීන්වේ 

ය 2030 “නයහඹ ඳත්රඹ” රහය ෆභ යහජාය 

ආඹතනඹක් විිනන්භ ටුගතු ශ ුගතු 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ඹට තදහශ 

තභහතයහංලඹ විිනන් තභ විඹඳථඹ ඹටතට 

ළවනන හර්ඹඹන්ට ේඵන්ධ තියය 

ංර්ධන තයමුණු, ඉරක් වහ එභ ඉරක් 

යහ ශඟහ විඹ ුගතු න්ධිසථහනඹන්ද ඉරක් 

භත ශහවීේ භළන ඵළීයභ වහ න 

දර්ලඹන්ද වඳුනහ ළනීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි 

තභහතයහංලඹ විිනන් තියය ංර්ධන තයමුණු 

ඉටුය ළනීභ වහ තභහතයහංලව  හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වභවවඹවීභ ේඵන්ධවඹන් 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් කිිනදු තබයන්තය 

නක්රවල්ඹක් වවෝ භඟවඳන්වීභක් නිකුත් ය 

වනොතිබුණු තතය ඒ පිළිඵ උනන්දුක් 

දක්න ඳහර්ල වත දළනුත් කිරීවේ 

ළඩටවනක් වවෝ ක්රිඹහත්භ ය 

වනොතිබුණි. 

තභහතයහංලඹ විිනන් තියය ංර්ධන ඉරක් 

යහ ශඟහවීවේදී ඒ පිළිඵ දත්ත එක්ැකස 

කිරීවේ ක්රභවේදඹක් සථහපිත ය වනොතිබුණු 

තතය ඒ වහ නිරධහරිවඹකු වඹොදහ 

වනොතිබුණි. 

නිජාවතල් ේඳත් ංර්ධන තභහතයහංලඹ 

විිනන් තියය ංර්ධන ඉරක් යහ ශඟහවීභ 

වහ තලය මරය රතිඳහදන වඳුනහවන 

වනොතිබුණු තතය තභහතයහංලව  දළනට ඳතින 

වබෞති ේඳත් වහ හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඒ වහ 

වඹොදහ ළනීවේ ක්රභවේදඹක්  වහ තියය 

ංර්ධන ඉරක් ශඟහය ළනීභට තදහශ 

හර්ඹඹන් නිඹහභනඹ වහ ක්රභවේදඹක් 

වඳුනහවන වනොතිබුණි. 

ගේශීඹ ්නිජ් ගත්ම ගශෙගඳොර 

2018 ර්ව දී වශීයඹ නිජාවතල් 

වශවඳොවරන් ිනඹඹට 87  ළඳුගභ රංහ 

නිජා වතල් නීතිත ංසථහ විිනන් ිනදු ය 

තිබුණි. භහවරෝචිත ර්ව දී භසථ 

නිජාවතල් ආනඹනඹ කිරීභ වහ 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 4,152 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

භසත නිජාවතල් වශවඳොවල් 

වනසවීේර රතිපරඹක් වර, 2018 

ර්ව දී වඵොයවතල් ඵළයරඹ හභහනය මිර 

වඳය ර්ව දී ඳළති එ.ජා.වඩො.57.79  

මිරට හවප්ත ක් එ.ජා.වඩොරර් 76.25 ක් දක්හ 

ිනඹඹට 31.9 කින් ළඩි වී තිබුණි. ආනඹනඹ 

ශ පිරිඳවදු ශ නිජාවතල් නිසඳහදිත 

වභට්රික් වටොන් එක් වහ හභහනය මිර 

2017 ර්ව දි හර්තහ ශ එ.ජා.වඩො. 518.9 

ට හවප්ත ක් 2018 ර්ව දී එ.ජා.වඩො. 

650.02 ක් දක්හ ිනඹඹට 25.3 කින් ළඩි වී 

තිබුණි.   

 

රංකහ ්නිජ්ගත්ම නීතිගත් 
ංසථහගේ මුර ප්රතිපර ව ශුේධ 
ත්කම්ර ත්ත්ත්ඹ 
 
විණනඹට ඉදිරිඳත් යන රද මරය රහලන 
තනු භහවරෝචිත ර්ව දී ංසථහ 
රු.මිලිඹන 105,028.6   ඵදු වඳය ශුශධ 
තරහබඹක් හර්තහ ය තිබුණි. ඉකුත් ර්ව දී 
රු.මිලිඹන 2,815.2  රහබඹක් උඳඹහ තිබුණි. 
ශ්රී රංහ භවහ ඵළංකුවේ 2018 හර්ි  
හර්තහට තනු ජාහතයන්තය වඵොය වතල් මිර 
ඉවශ ඹෆභ, එ.ජා.වඩොරයඹ වමුවේ රුපිඹර  
තරභහණඹ වීභ (රුපිඹර තරභහණඹ වීභ 
භගින් රු.මිලිඹන 82,717.3  තරහබඹක් 
හර්තහ ය තිබුණි) ව නිජා වතල් 
නිසඳදිතර වශීයඹ ිනල්රය මිර ණන් 
ංවලෝධනඹ වීභ 2018 භළින  භහඹ දක්හ 
රභහද වීභ ළනි රුණු  භත ංසථහ 2018 
ර්ව දී තරහබඹක් හර්තහ කිරීභට රධහන 
ලවඹන් වවේතු වී තිබුණි.  
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විණනඹට ඉදිරිඳත් යන රද භහවරෝචිත 

ර්ව  මුරය රහලන තනු 2018 වදළේඵර් 

31 දිනට මුළු වශද ණඹළතිඹන්වේ 

ටිනහභ රු.මිලිඹන  86,652.1 ක් ව තතය 

එඹ ඉකුත් ර්ව  වශ ණඹළතිඹන්වේ 

ටිනහභ ව රු.මිලිඹන 77,005.4  

ටිනහභට හවප්ත ක් ිනඹඹට 12.60 කින් 

ළඩි වී තිබුණි. වභභ ණඹළති වලේඹ යහජාය 

තංලව  ණඹළතිඹන් රු.මිලිඹන 77,120.1 

කින් වහ වඳෞශලි තංලව  ණඹළතිඹන් 

රු.මිලිඹන 9,531.9 කින් භන්විත විඹ. ඉන් 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වහ ශ්රී රංන් ගුන් 

භහභ වතින් ංසථහට තඹවිඹ ුගතු හිඟ 

මුදර පිළිවලින් රු.මිලිඹන 46,813.1 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 29,005.3 ක් වී තිබුණි. 

 

ඉකුත් ර්ව  රු.මිලිඹන 176,991.9 ක් 

ඳළති ංසථහවේ ෘණ ශුශධ ත්ේ රභහණඹ 

භහවරෝචිත ර්ඹ තහනව දී රු.මිලිඹන 

281,761.5 දක්හ රු.මිලිඹන 104,769.60 කින් 

තදුයටත් ළඩි වී තිබුණි. විනිභඹ තනුඳහතව  

ඍණහත්භ විනරතහඹ ව විවශල මුදලින් 

රඵහ න්නහ රද වටිහලින වහ දිගුහලින 

ණඹ, වභභ මුච්චිත තරහබඹ ඇතිවීභට රධහන 

ලවඹන් ඵරඳහ තිබුණි. එඵළවින් යජාව  මරය 

වහඹ වනොභළති ංසථහ  තණ්ඩ ඳත්හ 

ළනීභට ඇති වළකිඹහ භතවේදඹට තුඩු දී 

තිබුණි. 

 

භහවරෝචිත ර්ව දී වහ ඉකුත් ර් 5  

ංසථහවේ මුරය රතිපරඹ රඳටවන 50 හි 

දළක්වේ. 

 

රඳටවන 50- ංසථහවේ ශුශධ 
රහබඹ (තරහබඹ) 
මුරහශ්රඹ - ංසථහවේ විණිත මුල් ඹ ප්ත  යහලන 
 

 

ඉදිරි සුරැු ම් ගනුගෙනු අගවිටන්  
 

රංහ නිජා වතල් නීතිත ංසථහවේ ඉදිරි 

සුැකකුේ නුවදනුරට තනු හණිජා ඵළංකු 

කීඳඹක් භඟ එශම තිබුණු ඉදිරි සුැකකුේ 

ගිවිසුේ ේඵන්ධවඹන් වේරුේ කිරීවේ 

ක්රිඹහලිව  ඳහර්ලඹක් ලවඹන් ංසථහ 

ළහ තිබුණි. ඳහර්ල තතය එශම තිබ වේරුේ 

කිරීවේ ඔප්ත පු ඹටවත් එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 60 ක් 

(රු.මිලිඹන 7,613 ක්) සටෆන්ඩඩ් නහටර්ඩ් 

ඵළංකුට (SCB) 2013 ජනි 03 දින වහ 

තිබණි. එවභන්භ එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 27 ක් (රු. 

මිලිඹන 3,881ක්) වඩොිනස ඵළංකුට 2016 

තවෝසතු 04 දින වහ තිබුණි. රළබී තිබුණු 

වතොයතුරුරට තනු 2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට වභභ ණුවදනු  වවේතුවන් ංසථහ 

විිනන් රු.මිලිඹන 13,641  ඳහඩුක් රඵහ 

තිබුණි. ංසථහවේ ඉදිරි සුැකකුේ 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 දයහ තිබ තතය 

රු.මිලිඹන 567 ක්  2011 ර්ව  ිනට 2014 

ර්ඹ දක්හ හරඹ තුශ ංසථහ විිනන්  ශ්රී 
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රංහ භව ඵළංකුට රතිපර්ණඹ ය 

වනොතිබුණි. වවේ වතත්, රු.මිලිඹන 3.1  

මුදරක් ංසථහ විිනන් 2019 භළින 30 දින න 

විටත් රතිපර්ණඹ ය වනොතිබුණි. තද, රංහ 

නිජා වතල් නීතිත ංසථහට එවයහි 

එ.ජා.වඩො. මිලිඹන 8.6  තිනතිඹක් වහ 

වොභර්ල් ඵළංකු විිනන් වොශම ඉවශ 

හණිජා තධියණව  නඩුක් ඳයහ තිවඵන 

තතය එභ නඩු 2018 ර්ඹ තහනඹ න 

විටද විබහ වමින් ඳළතුණි. 

 

මුෙම කශභනහකයණඹ   

ඳසුගිඹ ර්ඹට හවප්ත ක් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහනව දී ඇවභරිහනු වඩොරර් භත 

ඳදනේ ව දිගු හීයන ණඹ ව වටිහීයන 

ණඹ පිළිවලින් රු.මිලිඹන 1,311.6 වවත් 

ිනඹඹට 493 කින් වහ රු.මිලිඹන 115,021.1 

වවත් ිනඹඹට 64 කින් ළඩිවී තිබුණි. එහි 

රතිපරඹක් වර භහවරෝචිත ර්ව දී 

වඳොලි විඹදභ රු.මිලිඹන 12,053.30   වහ 

විවශීයඹ  විනිභඹ විනරනඹ භත ිනදු ව විනිභඹ 

තරහබඹ රු.මිලිඹන 82,717.3 ක් වර එතු 

රු.මිලිඹන 94,770.60  පිරිළඹක් දයහ 

තිබුණි. එවභන්භ භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහනව දී මුළු ආවඹෝජාන ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 83,180.3 කින් වවත් ිනඹඹට 176 

කින් ළඩි වී තිබුණු තතය භහවරෝචිත 

ර්ව දී එභගින් ඉඳයූ මුළු වඳොලි ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 7,732.9 ක් ඳභණක් වී තිබුණි. ඒ 

තනු මුරය රහලන භගින් නිරුඳනඹ න 

ආහයඹට ංසථහ විිනන් 2018 ර්ව දී 

විවශල විනිභඹ ඳදනේ වටිහලින වහ 

දිගුහලින ණඹ රඵහ වන ඒහ නළත වටි 

හීයන ආවඹෝජානඹ ය ඇති ඵ නිරඳණඹ 

විඹ. ඒ තනු, ංසථහ තුශ ඳළති තයමුදල් 

උඳවඹෝගී වොට වන විවශල විනිභඹ භත 

ඳදනේ ව ණඹ පිඹහ දළමීභ තුළින් ංසථහ 

දයහ ඇති තධි ණඹ වඳොීය  පිරිළඹ ව 

විනිභඹ තනුඳහත විනරතහඹන්වේ තහිනඹ 

තභ ය ළනීභට ංසථහ තභත් වී තිබුණි.  

එඹ ංසථහවේ මුරය ඳතිපරඹ වවයහි දළඩි 

ඵරඳහ තිබුණි.  

 

ගත්ම ප්රහවනඹ නර භහර්ග ජ්හරඹ 

දල ණනහට වඳය සථහපිත යන රද 

නර භහර්ඹන් ඔසවේ වොශම යහව  ිනට 

වොවශොන්නහ වතල් ඳර්ඹන්තඹ දක්හ නිජා 

වතල් නිසඳහදන රහවනඹ යන තතය එභ 

නර භහර් තලුත්ළඩිඹහ ශ ුගතු තත්ත්ව  

ඳළතුණි.  ඉන් නර භහර් කිහිඳඹක් 

තලුත්ළඩිඹහ කිරීභට වනොවළකි තත්ත්ව  

ඳළළතීභ වවේතුවන් දළනටභත් තතවළය දභහ 

තිබුණි. දළනට බහවිතව  ඇති විලසේබඹ තඟල් 

10 ව තඟල් 14 ඉන්ධන  නර  කිහිඳ හයඹක් 

හන්දු වීේ හර්තහ වී තිබුණි. එඵළවින් වභභ 

නර භහර් රතිංසයණඹ වවෝ නවීයණඹ 

කිරීභ ඉතහ වදිින තලයතහඹක් වි තිබුණි.      

 

වේ තතය, මුතුයහජාවර වතල් ඳර්ඹන්තඹ ව 

වොවශොන්නහ වතල් ඳර්ඹන්තඹ තතය කිිනදු 

තන්තර් ේඵන්ධඹක් වනොභළති තතය එභ 

ඵහධඹ වවේතුවන් එභ ඳර්ඹන්තර රලසත 

උඳවඹෝජානඹට ඵහධහහරී වී තිබුණි. තද, 

2012 ළප්ත තළේඵර් 13 දින "යට වයවහ නර 

යහඳෘතිඹ" ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ තභහතය 

භණ්ඩවර  තනුභතිඹ රඵහ දී තිබුණද, එඹ 

ක්රිඹහත්භ ය වනොතිබුණි. 

     

දල 05 ට ඳභණ වඳය වොශම යහඹ 

(දකුණු ජාළටිඹ) ිනට වොවරොන්නහ තතය 

ඉන්ධන රහවනඹ දවහ සථහඳනඹ ය තිබුණු 

තඟල් 12  විලසේබඹකින් ුගත් නරඹ 

දලඹට ආන්න හරඹක් ළඩ යන 

තත්ත්ව  වනොඳළතුණි. වභභ  ඉන්ධන 

නරඹ 2011 ර්ව දී භවත්ත රවශලව  

මීටර් 300  ඳභණ රභහණඹක් නවීයණඹ ය 

තිබුණද, ේපුර්ණ ක්රිඹහහරී භට්ටභට වන 

වනොතිබුණි. 2015 වඳඵයහරි 13 දින රංහ 

නිජාවතල් වතො ඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහවේ 

(CPSTL) තධයක්  භණ්ඩර ඳ්රිහ තං 

09 137න් නර භහර් නවීයණඹ කිරීභ දවහ 

රු.මිලිඹන 260 රතිඳහදන රහ තිබුණි. ඒ 

තනු 2015 ර්ව දී රු.මිලිඹන 120  

විඹදමින් මීටර් 2,171 ක් ව 2016 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 153  විඹදමින් මීටර් 2,573 ක් 

නිභය තිබුණි. එවේ වුද, ඉන්ධන නර 
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භහර්ඹ ක්රිඹහහරී තත්ත්ඹට වන ඒභ වහ 

නවීයණඹ කිරීභට ඉතිරි ඇති දුය රභහණඹ 

මීටර් 1000 ට ඩහ තඩු වුද, යට තුශ ඉන්ධන 

ළඳුගේ ක්රිඹහලිඹ තහිය විභට ඇති තදහනභ 

ශක්හ ළනීභ වහ නර භහර්ව  

නවීයණ ක්රිඹහලිඹ ේපර්ණ කිරීභ වහ ව 

ඩිනේ ක්රිඹහභහර්  වන වනොතිබුණි.  

 

න ඉන්ධන ගත්ොග ගඵඩහක් ල 
උතුරු ඳශහගත් සථහඳනඹ රීමභ.  

ුගදභඹ හතහයණවඹන් ඳසු සීඝ්රවඹන් 

ර්ධනඹ වු උතුවයහි ජානතහවේ වහ 

ආයක් තංලර ඉන්ධන තලයතහ රංහ 

නිජාවතල් වතො ඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහභ 

විිනන් ඳත්හවන ඹන වතල් වතො ඵඩහ 

භඟින් පුයහරන රදි. එභ වතො ඵඩහ 

න්න්තුවර් ිනවභන්ති ංසථහ පිහිටි 

භමිව  පිහිටහ තිවඵන තතය ිනවභන්ති 

ංසථහ විිනන් වභභ වතල් වතො ඵඩහ එභ 

සථහනවඹන් ඉත් ය න්නහ වර 2011 

ර්ව  දී රංහ නිජාවතල් වතො ඵඩහ 

ඳර්ඹන්තඹ භහභ වත දන්හ තිබුණි. 

දළනට වතල් වතො ඵඩහ ඳතින ිනවභන්ති 

ංසථහට තඹත් භුමිව භ තලය නවීයණඹ 

වහ පුළුල් කිරිභ ිනදුය ඉන්ධන ඵඩහ 

ඳත්හවන ඹනු රළවේ. 2016 ඔක්වතෝඵර් 

19 දිනළති තභහතය භණ්ඩර තීයණඹට තනු 

ඉඩවේ තිනතිඹ නියවුල් ය විධිභත් ඵදු 

ගිවිසුභට එශම වභභ ඵඩහ ඳත්හ වන 

ඒභටත්, ඹේකිින හිඟ ඵදු මුදරක් වවතොත් එඹ 

ිනවභන්ති ංසථහ වත වවීභටත් තීයණඹ 

ය තිබුණද, එභ තීයණඹට තනුකුර 2019 

භළින 30 දින න විටත් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.  

 

අන්ත්ර් භහගම් ගණුගෙනු 
ගලේඹන් ව ිනවිසුම් 
 

යහජාය ංසථහක් විිනන් ඹේ නිලසචිත තයමුණක් 

උවදහ සථහපිත ය ඇති උඳ භහේර 

ටුගතු විධිභත් තධීක්ණඹ කිරීභට ව භ 

වඳන්වීභ ඉතහ තතයහලය ටුගත්තක් වි 

තිබුණි. එවේ වුද රංහ නිජාවතල් නීතිත 

ංසථහ විිනන් එහි ඳරිඳහලිත භභ ව රංහ 

නිජාවතල් වතො ඵඩහ ඳර්ඹන්ත භවභහි 

ටුගතු විධිභත් භහවරෝනනඹ ය 

වනොතිබුණි. 2003 ජුනි 02 දිනළති තං 

PED 12 දයන යහජාය යහඳහය නක්රවල්ව  

4.2.3 ( ආ) වේදඹට තනු භේ භහවේ 

තධයක් භණ්ඩරඹ විිනන් තර්ධ ර්ඹට 

යක් වවෝ උඳ භහේර හර්ඹහධනඹ 

භහවරෝනනඹ ය හර්ඹහධන හර්තහක් 

පිළිවඹශ ය එඹ යහජාය යහඳහය 

වදඳහර්තවේන්තුට ඉදිරිඳත් ශ ුගතු 

තිබුණත් එවේ ය වනොතිබුණි. තද එකී 

භහවේ තධයක් භණ්ඩරඹ භගින් නු 

රඵන තීයණ පිළිඵ විධිභත් දළනුත්බහඹක් 

ංසථහ තු වනොතිබුණි. උදහවයණ වර; 

ංසථහ භගින් ිනදු යනු රඵන රධහන 

යහඳහරි ටුගත්තක් න නළේ වහ 

ඉන්ධන ළඳී වේ  යහඳහයඹ, එභ 

උඳභහවේ තධයක් භණ්ඩර තීයණඹට 

තනු ක්රිඹහත්භ ය තිබුණද, ඒ පිළිඵ 

ංසථහ කිිනදු දළනුත් වීභක් ිනදු වී 

වනොතිබුණි. එවභන්භ, තන්තර් භහේ 

නුවදනු පිළිඵ විධිභත් ේඵන්ධීයණඹක් 

ආඹතන වද තතය වනොතිබීභ වවේතුවන්  

දීර්ක හරඹක් තිසවේ වදඳහර්ලව  ජාංභ 

ගිණුේ තතය ළරකිඹ ුගතු වනසේ 

ඳළළතුණි. භහවරෝචිත ර්ඹ  තහනව දී 

එඹ රු.මිලිඹන 2,475.80  වනක් වි 

තිබුණි.  

 

තද රංහ නිජාවතල් නීතිත ංසථහ, 

රංහ ඉන්දිඹහනු වතල් භහභ ව රංහ 

නිජාවතල් වතො ඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහභ 

තතය වඳොදු ඳරිීයර ඳවසුභ වහ න 

වොටසරුන්වේ ගිවිසුභ ව වොටස මිරදී 

ළනීවේ ගිවිසුේර 2008 වදළේඵර් 31 න 

දින හරඹ ඉකුත් වොස තිබුණද, ිනඹලු 

ඳහර්ලඹන්වේ එඟතහවඹන් එකී ගිවිසුේ 

ඹහත්හලින ය ඳත්හ ළනීභට තලය 

විධිභත් ක්රිඹහභහර් 2019 භළින 30 දින න 

විටත් වන වනොතිබුණි. 
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කිරි ිනන් ආනඹනඹ කිරිභ 
 
යටට තනහයක්ි ත වර තුන් 
ආනඹනඹ කිරිභ   
 
තියය ංර්ධන තයමුණු ශහ ය 
වනොළනීභ  
 
ත් ආවහය වහ පිරිළඹ 
තධිවීභ  
 
තවේවර ර්භහන්ත ලහරහ 
නවීයණඹ කිරිභ   
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= ග්රහමීඹ ආර්ථික කටයුතු   

ශ්රී රංහ ආර්ථිව  ළදත් 

හර්ඹබහයඹක් ඉටුයනු 

රඵන ග්රහමීඹ ජානතහවේ 

ආර්ථි භට්ටභ ඉවශ 

නළංවීභ උවදහ 2018 

ජානහරී භහව  ිනට 2018 

භළින 11 දින දක්හ ග්රහමීඹ 

ආර්ථිඹ පිළිඵ 

තභහතයහංලඹ වරත්, 2018 

භළින 12 දින ිනට 2018 

වදළේඵර් 27 දින දක්හ 

ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

ංර්ධන ව ග්රහමීඹ 

ආර්ථි පිළිඵද තභහතයහංලඹ 

(ග්රහමීඹ ආයථි පිළිඵද 

තංලඹ) වරත්  2018 

වදළේඵර් 28 දින ිනට 

ෘි ර්භ ,ග්රහමීඹ ආර්ථි 

ටුගතු ඳශු ේඳත් 

ංර්ධන හරිභහර් ව 

ධීය වහ ජාරජා ේඳත් 

ංර්ධන තභහතයහංලඹ ( 

ආයථි ටුගතු වහ ඳශු 

ේඳත් ංර්ධන තංලඹ) 

වරත්  ඳළති තතය ඒ 

ඹටවත් වදඳහර්තවේන්තුක් 

වහ යසථහපිත ආඹතන 5 

කින් වහ විවලේ ආර්ථි 

භධයසථහන 13 කින් ඳවත 

වන් හර්ඹඹ බහයඹ ඉටු 

ශ ුගතු තිබුණි.   

 ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ 

ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ඊට තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ේඳහදනඹ 

කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ 

වහ ඇී භ 

 ග්රහමීඹ ආර්ථි ටුගතු 

වහ මරයහධහය 

ේඳහදනඹ කිරීභ  

 නවීන තහක්ණඹ 

වඹොදහ නිමින් ඳශු 

ේඳත් ේඵන්ධ 

ඳර්ව ණ තංලඹ පුළුල් 

කිරිභ වහ එහි රතිපර 

භත නිඳළුගේ ක්වේත්රඹ 

ගුණහත්භ වහ 

රභහණහත්භ 

ර්ධනඹක් ඇතිකිරීභට 

තලය ිනඹලුභ පිඹය 

ළනීභට රධහනතභ 

හර්ඹඹන් වී තිබුණි. 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් 

සථහපිත ය ඇති ආඹතන 

විිනන් ඉවත වන්  

හර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන 

රද නිඹළදි විණනව දී 

තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත. 

රීරි ගයින් 
ආනඹනඹ රීරිභ 

ශ්රී රංහ යජාඹ ව 

ඕසවේලිඹහනු ව 

වනදර්රන්ත භඟ එශම 

තිබුණු ගිවිසුභක් ඹටවත් 

කිරිිනන් 4,500 ක් 

ආනඹනඹ ය තිබුණි. එභ 

ආනඹනි කිරි ිනන් 

4,500 වදවනකු ඳශු  

ේඳත් භණ්ඩරඹ වත 

රතිණඹ ගිවිසුභක් ඹටවත් 

බහය දී තිබුණි. රතිණඹ 

ගිවිසුභ ඹටවත් විවශීයඹ 

භහේ වදට වවිඹ ුගතු 

ණඹ මුදර වහ ඒ වහ 

වඳොලිඹ ඳශු ේඳත් 

භණ්ඩරඹ විිනන් 

බණ්ඩහහයඹට වවිඹ ුගතු 

තිබුණි. 2017 වදළේඵර් 31 

දින න විට ඳශු ේඳත් 

භණ්ඩරඹ විිනන් වවිඹ ුගතු 

මුදර වහ හිඟහිටි වඳොලිඹ 

රු.මිලිඹන 5,374.17 ක් වි 

තිබුණි. 2012 ර්ව  ිනට 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

දක්හ වු හර ඳරිච්වේදඹ 

තුශ ඳශු ේඳත් භණ්ඩරඹ 

විිනන් රු.මිලිඹන 28.26 ක් 

වඳොීය මුදරක් ඳභණක් 

බහණ්ඩහහයඹට වහ 

තිබුණි.  

ඳශමු න වහ වදන තදිඹය 

ඹටවත් ආනඹනඹ යන රද 

තුන් දවහ විලහර මුදරක් 

ළඹ කිරීභට ිනදු ඇති 

ඵළවින්, වභභ හරි මුදර 

භණ්ඩරඹට වවීභ තඳවසු 

ඵ 2017 වදළේඵර් 22  

දින  භණ්ඩරව  බහඳති 

විිනන් විණනඹ වත 

දන්හ තිබුණි.  

ජාහති ඳශු ේඳත් 

ංර්ධන භණ්ඩරඹ රඵහ දී 

ඇති වතොයතුරු තනු ඳශමු 

තදිඹය ඹටවත් වොවිඳර 

වත වන එන රද තුන් 

2,143 වදවනකුවන් 2018 

ර්ඹ න විට එනේ ර් 

5 ක් තන් න විට තුන් 

883 වදවනකු වවත් 

ආනඹනි තුන්වන් 

ිනඹඹට 41 ක් ඳභණක් 

ඉතිරි ඳළළතුණි. 2015 

ර්ව දී වන්න රද 
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න විට එනේ ර් 3 ට 

ඳසු තුන් 1,796 වදවනකු 

වවත් ිනඹඹට 72  

රභහණඹක් ඉතිරි 

ඳළළතුණි.  

ඳශමු තදිඹය ඹටවත් වේ 

තුන් ඳළටවු දළමිවේ 

හභහනය ර් 7 ක් තුශ 

ිනඹඹට 45 ක්ද, වදන 

තදිඹය ඹටවත් ර් 4 ක් 

තුශ ිනඹඹට 52.4 ක්ද වී 

තිබුණු තතය වදන 

ඳයේඳයහ ඳළටවු දළමීභ 

ඳශමු තදිඹය ඹටවත් ිනඹඹට 

21.4 ක්ද වදන තදිඹය 

ඹටවත් ිනඹඹට 7.17 ක් ළනි 

ඉතහ තඩු තඹක් ද වන 

තිබුණි. 

රීරි ගඹන් 20,000 
ක් ල ආනඹනඹ රීමභ 

ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ පිළිඵද 

තභහතයහංලඹ වත කිරි 

ඹන් 20,000 ක් 

ආනඹනඹ කිරිභ වහ ව 

වඹෝජානහ ේඵන්ධවඹන් 

භනහ තධයඹනඹක් ය වවෝ 

ලයතහ තධයඹනඹක් 

කිරීවභන් වතොය වහ 2007 

ර්ව  වටන්ඩර් ළවීභ 

භගින් වතෝයහත් 

වොන්ත්රහත්රුටභ 

රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

තනුභනවඹන් වතොය 

තභහතයහංලඹ වහ පුශලි 

භහභක් තතය 2014 

ඔක්වතෝඵර් 14  දින 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 73.95 

ට ගිවිසුභට එශම 

තිබුණි.   

 යහඳෘතිඹ තහර්ථ ඵට 

රුණු වදුනහ වන තිබණු 

නමුත්, ගිවිසුවේ 3.01 වහ 

3.02 න්ති ංවලෝධනඹ 

ය කිරි ිනන් 20,000 ක් 

ආනඹනඹ කිරීභටත් ඉන් 

5,000 ක් ඳශමු තදිඹය 

ඹටවත් ආනඹනඹ 

කිරීභටත්, එහි හර්ථත්ඹ 

භත ඉතිරි තුන් 15,000 ක් 

වදන තදිඹය ඹටවත් 

ආනඹනඹ යන ඵට 

2016 වනොළේඵර් භහව දී 

ංවලෝධිත ගිවිසුභක් 

ඹටවත් එ වී තිබුණි. 

ඳසු වභභ යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 

ක්රභවේදඹ තනුභත ය 

ළනීභට  තභහතය භණ්ඩර 

ංවශලඹක් ඉදිරිඳත් ය 

2017 තවරේල් 04 දින 

තභහතයභණ්ඩර තනුභළතිඹ 

රඵහ දී තිබුණි. 

වභභ කිරි ඹන් 20,000 

ක් ආනඹනඹ කිරිභ වහ 

තීයණඹ කිරීභට රථභ වඳය 

ආනඹනඹ ශ කිරි ිනන් 

ිනටින ඳශු ේඳත් 

භණ්ඩරව  වොවිඳරල් 

ේඵන්ධවඹන්  විවලේඥ 

දළනුභ ඇති පුශරිනන් 

භගින් භනහ තධයඹනඹක් 

ය නිළයදි ලයතහ 

තධයඹනඹක් ය 

වනොතිබුණි.  2017 භළින 

භහව දී වහ වදළේඵර් 

භහව දී පිළිවලින් කිරි 

ිනන් 1,994 වදවනක් වහ 

කිරි ිනන් 3024 වදවනක් 

ලවඹන් කිරි ිනන් 5,011 

වදවනක් ආනඹන ය 

තිබුණි. ආනඹනඹ ය තිබු 

එභ ිනන් දවහ එන්නත්, 

ඳරීක්ණ හසතු වහ වර්ගු 

හසතු ඇතුශත් ිනන් 

5,000 ට 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන  16.74 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. එභ 

ිනන් දවහ තහක්ණි 

ශභනහයණඹ ව 

ධහරිතහ ර්ධනඹ දවහ  

ඒ.ජා.වඩො.868,518.52 ක් 

වවත් රු.මිලිඹන 135.01 

ක් ළඹ ය තිබුණි. නමුත් 

එභ තුන්වේ 

හර්ඹහධනඹ ඉතහ 

තඩුභට්ටභ ඳළතුණ ඵ 

ඳවත රුණු තනු තවවුරු 

විඹ. 

 ඉවත කිරි ඹන් 

තතරින් වදන ය 

ආනඹනඹ ශ වදනුන් 

වන් 858 

වදවනකුවන් 803 ක් 

ඳශමු ය ඳළටවු බිහිය 

තිබු තතය එිනන් පිරිමි 

තුන් 242 ක් එනේ 

ිනඹඹට 53  

රතිලතඹක් විඹ. තද 

බිහි ශ ඳළටවුන් 803 

න්  ඳළටවු 361 ක් එනේ 

ිනඹඹට 45  මිඹ වොස 

තිබුණි.  2019 

වඳඵයහරි භ 28 දින 

න විට ඉතිරි ආනඹන 

භවු තුන් ණන 533 

ක් න තතය එභ 

තුන්වන් ළේ ත් 

තුන් ංයහ  210 ක් 

ඳභණක් එනේ 39% ක් 

ඳභණ න තතය වදන 

ය බිහිශ ඳළටවුන් 

ණන 116 ක් ඳභණක් 

ඵ නිරීෂණඹ විඹ. ඒ 

තනු ආනඹනඹ ශ 

වදනුන් 858 වදනහ 

වන් වදන ය ඳළටේ 
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ට ඳභණි. 

 2017 භළින 14 දින වහ 

2017 තවෝසතු 02 දින 

ආනඹනඹ ශ 

තුන්වන් වතෝයහත් 

තුන් 902  

නිඹළදිවඹන් 2019 

වඳඵයහරි 28 දිනට භේ 

තුන් 656 ක් ඳභණක් 

ජීත් ිනටින තතය 

මිරදී ත් තුන් 902  

වන් ඳළටවු රළබී දළනට 

වොවිඳර තුශ  තුන් 

190 වදවනක් ඳභණක් 

ජීත් ිනටින ඵ 

තවවුරු විඹ.  

 වදන තසථහවේදී 

ආනඹනඹ ශ තුන් 

3034 වදවනක්වන් 

නිඹළඳිඹක් ලවඹන් 

තුන් 858 ක් වතෝයහ 

වන  තුන් 858 කින් 

කිරි වොවීන් 12 

වදවනකු භහින 

රු.25,240  ිනට 

රු.5,200,000 ක් දක්හ 

ඳයහඹ 

රභහණඹන්වන තරහබ 

රඵන ඵ හර්තහ ය 

තිබුණි. 

 කිරි ිනන් පිළිඵ 

හර්ඹහධනඹ 

ඇී භට ඳත්ශ 

මිටු විිනන් 2018 

භහර්තු 20 දින කිරි 

ඹන් 20,000  

යහඳෘතිව  ඳශමු 

තදිඹය ඹටවත් වභයට 

වන්වු කිරි ිනන්වේ 

හර්ඹහධනඹ හර්ථ 

ඵ රහල ය තිබුණි. 

ඳශමු තදිඹය හර්ථ 

ඵ වන් යමින් 

ඉතිරි ිනන් 15,000 

වදවනකු ආනඹනඹ 

කිරීභ සුදුසු ඵ රහල 

ය තිබුණි. වභභ කිරි 

ිනන් ආනඹනඹ 

කිරිභ වහ 2018 

හර්ි  තඹළඹ 

වල්නවඹන් රතිඳහදන 

රහ වනොතිබුණි. 

2018, 2019 වහ 2020 

ඹන ර්රදී 

පිළිවලින් 2,500 ක් 

7,500 ක් වහ 5,000 ක් 

ලවඹන් කිරිිනන් 

15,000 ක් ආනඹනඹ 

කිරීභට තවප්ත ක්හ ය 

තිබුණි. ඒ වහ 2018 

භළින 08 දින තත්තිහයේ 

ලවඹන් පිළිවලින් 

රු.මිලිඹන 291.61 ක්, 

රු. මිලිඹන 874.83 ක්  

වහ රු.මිලිඹන 5,83.22 

ක් ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 1,749.67 ක් 

වහ තිබුණි. වේ වහ 

වඳොලිඹ ව විවශල 

විනිභඹ තරභහණඹ 

වීවේ තරහබඹද එභ 

තුන් යට තුශට වන 

ඒභට වඳය  ශ්රී රංහ 

යජාඹ විිනන් දළරීභට 

ිනදුන ඵ නිරීක්ණඹ 

විඹ. යහඳෘතිව  

තහර්ථත්ඹ 

වවේතුවන් 2018 

ර්ව  ආනඹනඹට 

නිඹමිත තුන් 2500 

වවෝ 2019 ළප්ත තළේඵර් 

භහඹ න විටත් 

ආනඹනඹ ය 

වනොතිබුණි. ඒ තනු 

වහ තිබුණු 

තත්තිහයේ පරදහඹ වී 

වනොතිබුණි.   

යටට අනහයක් ලෂිත් 
ගර තුන් 
ආනඹනඹ රීමභ 

1992 තං 59 දයන ත් 

වයෝ ඳනවත් 28 

වොන්වශසීඹ තනු ෆභ 

වතකුභ නිවයෝධහඹන 

ඳරීක්හට රක් ශ ුගතු 

තිබුණි. නමුත් යහඳෘතිව  

ඳශමු තදිඹය ඹටවත් වභයට 

වන්වු කිරි ිනන් 

පිළිඵ නිඹළදිඹක් ඳභණක් 

ඳරීක්හ ය රධහන ත් 

නිවයෝධහඹන නිරධහරී ව 

ඳශු ෛදය ඳර්ව ණ 

තධයක් විිනන් 

නිවයෝධහඹන හර්තහක් 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණි. ඒ 

තනු එභ තුන්වන් 

නිඹළදිඹක් ඳරීක්හ ය 

තුන් තු වයෝ හය 

වශීයඹ ිනන් වත ව 

භනුයඹන් වතද වඵෝවීවේ 

තධහනභක් ඇති ඵ ත් 

නිසඳහදන වහ වෞය 

වදඳහර්තවේන්තුවේ 

තධයක් ජානයහල් විිනන් 

ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ පිළිඵ 

තභහතයහංලව  වල්ේ 

වත 2018 වඳඵයහරි 28 

දින ලිඛිත දන්හ තිබුණි. 

තද, එභ හර්තහට තනු 

වනොඳභහ ත ුගතු 

පිඹයඹන් නිර්ණඹ ය තිබු 

තතය ඇතළේ තුන් විනහල 

ය දළමීවේ තධහනභක්ද 

තනහයණඹ වී තිබුණි. 

නමුත් වදන තධිඹයට 

ආනඹනඹ ශ තුන්ද 

හුවදරහ රවශලඹන් තුශ 

ඳශු ෛදය සුඳරික්ණඹ 

ඹටවත් දින 30 ක් තළබීභ ිනදු 

වනොය, ඍජුභ වොවිඳර 
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තනු ජින්වටක් ආඹතනඹ 

භගින් ිනදු යන රද 

ආනඹනි කිරි ඳලසනහත් 

භයණ ඳරීක්ණඹන් තනු 

BVD ෛයඹ ලරීය ත 

ඳළත ඇති ඵත්, 

ආනඹනව දී  

නිවයෝධහඹනඹන් භගින් එඹ 

තනහයණඹ ය වනොභළති 

ඵත් නිරීක්ණඹ විඹ.   

තියය ංර්ධන 
අයමුණු ශගහ කය 
ගනොගළනීභ 

කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ 

භඟින් කිරිපිටි ආනඹනඹ 

තඩු කිරීභට වහ දිඹය කිරි 

ඳරිවබෝජානඹ ළඩි කිරීවේ 

තවප්ත ක්හවන් 2012 

ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ 

දක්හ හර ඳරිච්වේදඹ තුශ 

කිරි ඹන් ආනඹන 

යහඳෘතිඹ වහ රු.මිලිඹන 

6,435  විවශල ණඹ රඵහ 

වන කිරි ිනන් 9,500 ක් 

ආනඹනඹ ය තිබුණි. එභ 

ආනඹනි කිරි ිනන් ඳශු 

ේඳත් භණ්ඩරඹට වහ  

තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

වඳෞශලි වොවීන්  වත  

වඵදහ වළය තිබුණි. වවේ 

වුත්,  2011 ර්ව දී 

ආනඹනි කිරිපිටි රභහණඹ 

වභට්රික් වටොන් 84.02 ක් වී 

තිබුණත්, එඹ 2018 

ර්ව දී  වභට්ට්රික් වටොන් 

99.03ක් දක්හ ළඩිවී 

තිබුණි. ඒ තනු කිරිපිටි 

ආනඹනඹ ළරළසුේ ශ 

ඳරිදි තඩුවී වනොතිබුණ තතය 

තියය ංර්ධන තයමුණු 

ශහ ය වනොතිබුණි. 

ත් ආවහය ෙවහ 

ිතරිළඹ අධිකවීභ  

ජාහති ඳශු ේඳත් 

ංර්ධන භණ්ඩරඹ, ින  

භවළලි ත් යහඳහරි 

භහභ වහ  ින  ශ්රි රංහ 

කුකුළු ඳහරන ංර්ධන ( 

පුශලි) භහභ ඹන 

භහේ තුවන් ත් 

නිසඳහදනඹ වහ ත් 

නිසඳහදන තවරවි කිරීභ 

රධහන වභවවුගේ ක්රිඹහලිඹ 

වී තිබුණි. ත් ආවහය 

විඹදභ තධි වීභ නිහ වභභ 

ආඹතන දිගින් දිටභ ඳහඩු 

රඵහ තිබුණි. ත් 

නිසඳහදන වොවිඳරර 

නිසහර්ඹඹ ඳතින විලහර 

භුමි රභහණව  ඹටි 

හන්  වර  වෝේ, ඵඩ 

ඉරිගු නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ  

නිසහර්ඹ ඳතින ආවහය 

නිසඳහදන ඹන්ත්ර බහවිතහ 

යමින් ආවහය නිසඳහදනඹ 

කිරීභ භගින් ත් ආවහය 

විඹදභ තඩු ය ළනීභ 

වවයහි තධහනඹ වඹොමු 

ය වනොතිබුණි . ඉවත 

වන්   ආඹතන විිනන් 

විෘත තයහරි ක්රභවඹන් 

ඵළවළය සීමිත මිර ණන් 

ළහ ආවහය මිරදි ළනීේ 

ිනදු ය තිබුණි.   

 ජාහති ඳශු ේඳත් 

ංර්ධන භණ්ඩරව  

ිනන් ඇති යන 

වොවිඳරල් තතරින් 

ආනඹනි එශ ඹන් 

ඇති යනු රඵන 

වොවිවඳොර 04  

නිඹළදිඹක් ඳරීක්හ 

යන රදී. ඒ තනු 

2018 ර්ව   ත් 

ආවහය  වටොන් 

14,385.21 ක් ආඹතන 

3 කින්  මිරදී වන ඒ 

වහ  රු.මිලිඹන 

735.99 ක්  ළඹ ය 

තිබුණි. එභ විඹදභ එක් 

එක් වොවිඳර කිරි 

ආදහඹමින් ිනඹඹට  63 

 ිනට ිනඹඹට 89 ක් 

දක්හ වු ඉවශ 

රතිලතඹක් වි තිබුණි. 

එභ වොවිඳර 4 හි  

2018 හර්ි  තරහබව  

එතු රු.මිලිඹන 

411.53 වී තිබුණි. නමුත් 

ජාහති ඳශු ේඳත් 

භණ්ඩරව  වොවිවඳොර 

4   එක් ඳළඹට 

එතු  ආවහය 

වටොන් 3.75 ක් එනේ 

ර්ඹට එතු  

වටොන් 10,950  (3.75 * 

දිනට ඳළඹ8 * දින 

365 ) ක් නිසඳහදනඹ 

ශ වළකි  ඹන්ත්ර 4 ක් 

නිසහර්ඹ ඳළළතුණි. 

 

 කුකුළු යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ ජාහති ඳශු 

ේඳත් ංර්ධන 

භණ්ඩරව   

වොවිවඳොර 03 ක් ද,    

ින  භවළලි ත් 

යහඳහරි භහභ වහ  

ින  ශ්රි රංහ කුකුළු 

ඳහරන ංර්ධන 

(පුශලි) භහභ ඹන 

ආඹතනරට තඹත් 

වොවිවඳොර 02 ට ද 

තදහශ 2018 ර්ව  

කුකුළු ආවහය වටොන් 

4,553.33 ක් මිරදී වන 

ඒ වහ රු.මිලිඹන 
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තිබුණි. එභ පිරිළඹ 

කුකුළු ආදහඹමින් කුකුළු 

ඳහරන ංර්ධන 

භහභට ිනඹඹට 64 

ක්ද  භවළලි ත් 

යහඳහරි භහභට 

ිනඹඹට 54 ක්ද, ඳශු 

ේඳත් ංර්ධන 

භණ්ඩරව   

වොවිවඳොර 03 දවහ 

ිනඹඹට 36 ක්ද වී 

තිබුණි.  ඒ වවේතුවන් 

එභ වොවිඳර 5 න් 

වොවිඳර 2 ක් භ 2018 

ර්ව  තරහබ රඵහ 

තිබුණි. නමුත් ඉවත 

ආඹතන තුනට තඹත් 

වොවිවඳොර 5  

එතු එක් ඳළඹට 

කුකුළු ආවහය  වටොන් 9  

ක් එනේ ර්ඹට 

එතු වටොන් 26,280 

ක් (9 * දිනට ඳළඹ8 * 

දින 365) නිසඳහදනඹ 

ශ වළකි  ඇමරුේ  වහ 

මිශ්රණ ඹන්ත්ර ට්ටර  

06 ක් ද නිසහර්ඹ 

ඳළළතුණි.   

 

 

 

 

 

අගේගර 
කර්භහන්ත් ලහරහ 
නවීකයණඹ රීරිභ  

මිල්වෝ ආඹතනඹ විිනන් 

තවේවර විනරන්ඩ් පිටිකිරි 

ර්භහන්ත ලහරහ 

නවීයණඹ කිරීභ වහ 

ුගවයෝ මිලිඹන 26.69 ක් 

වවත් රු.මිලිඹන 

4,625.58 ක් ළඹ ය න 

ඹන්ත්ර විය 2017 

තවෝසතු භහව දී 

නිසඳහදනඹන් ආයේබ ය 

තිබුණි. ර්භහන්ත ලහරහ 

ප්ත  යති හර්තහ තනු 2017 

ර්ව දී පිටිකිරි 

නිසඳහදනඹ වටොන් 7,087 ක් 

වී තිබුණත්, එඹ 2018 

ර්ව දී වටොන් 
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නර ජාර ව නර භහරඳවන 
ඳවසුේ ආයණඹ  
 
යහඳෘති නිභ කිරීවේ රභහදඹ  
 
තමතවල් ඵරලක්ති ඉතුරුේ 
යහඳෘතිඹ තහහලි තත්හිටුහ 
තිබීභ 
 
ඹහඳනඹ - කිලිවනොච්චිඹ 
ජාරේඳහදන යහඳෘතිඹ   
 
වොශම දිස්රික්ව  නළවනහිය 
ජාරේඳහදන යහඳෘතිඹ   
 
නළවනහිය ඳශහත් ජාරේඳහදන 
ංර්ධන යහඳෘති  
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නගය ළරළසුම් වහ ජ්ර ම්ඳහෙනඹ 
 
 
ඩහ ඹවඳත් ජීවිතඹක් වහ ළරළසුේත නය, සුයක්ි ත ඳහනීඹ ජාරඹ ව ළඩිදිුගණු ශ 

නීඳහයක් ඳවසුේ ළරසීභ නය ළරසුේ වහ ජාර ේඳහදන තභහතයහංලව  ව ඒ ඹටවත් ඇති 

ආඹතනඹන්වන් තවප්ත ක්හ යන රතිපරඹ වී තිබුණි. වභභ රතිපරඹ තත්ඳත් ය ළනීභ වහ 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් ඇති ජාහති රජාහ ජාර ළඳුගේ වදඳහර්තවේන්තු වහ ජාහති ජාරේඳහදන 

වහ ජාරහඳවන භණ්ඩරඹ විිනන් ඳවත වන් හර්ඹඹන් ඉටු ශ ුගතු තිබුණි. 

 නය ළරළසුේ ව ජාර ේඳහදන විඹඹන් වහ ේඵන්ධ රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව යහඳෘති 

ස කිරීභ වහ තදහශ වදඳහර්තවේන්තු, යසථහපිත ආඹතනඹන්හි විඹ ඳථඹ ඹටතට ළවනන 

ඒ වහ ේඵන්ධ විඹඹන් තධීක්ණඹ ව ඇී භ 

 විවලේ නය ළරළසුේ වහ ංර්ධන හර්ඹඹන් 

 නහරි ංර්ධන ටුගතුරදී ජාහති වබෞති ළරසුේ ඳදනේ ය වන ිනඹළු ඉදිකිරීේ 

ටුගතු වභවවඹවීභ වහ නිඹහභනඹ කිරීභ 

 ිනඹළු පුයළිනඹන්ට පිරිිනදු ඳහනීඹ ජාරඹ ළඳී භ තවවුරු කිරීභ පිණි ක්රිඹහභහර් ළනීභ 

 ජාර ළඳුගේ වේහ, භරහඳවන ක්රභ ව නීඳහයක් ඳවසුේ පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ, 

ළරළසුේ කිරීභ, ළරළසුේ ළසීභ, ඉදිකිරීභ වභවවඹවීභ ව නඩත්තු කිරීභ 

 රජාහ ජාර ේඳහදන ව නීඳහයක් යහඳෘති හර්ඹක්භ ව ක්රභහනුකර ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ තලය පිඹයඹන් ළනීභ 

තභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටවත් ඇති ඉවත ආඹතන වද විිනන් වභභ හර්ඹබහර්ඹඹ ඉටුකිරීභ 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ නිඹළඳි විණන ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ වු විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ තය ඳවත වන් ය ඇත.  

නර ජ්ර ව නර භරහඳවන ඳවසුකම් ආයණඹ 
 

ජාර ළඳුගභ වහ නීඳහයක්හ තයමුණු යනිමින් ජාර ේඳහදන භණ්ඩරඹ විිනන් තභහතයහංලව  

තධීක්ණඹ ඹටවත් භවහ ඳරිභහණ ජාර ේඳහදන විවශලහධහය යහඳෘති 26 ක් ද, භවහඳරිභහණ තඳවන 

විවශලහධහය යහඳෘති 07 ක්ද, වශීයඹ මරයන ජාර ේඳහදන යහඳෘති 14 ක්ද, කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ 

යහඳෘති 13 ක්ද, ජාර ආංශි රජාහ ඳවසුේ වහ වඹෝජානහ ක්රභ 09 ක්ද භහවරෝචිත ර්ඹ තුශදී 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

 

ජාර ේඳහදන භණ්ඩරව  හර්ි  ක්රිඹහහරී ළරළසභ තනු 2018 ර්ඹ තහනඹ න විට නර ජාර 

ව නර භරහඳවන ඳවසුේ ආයණඹ පිළිවලින් ිනඹඹට 54.9 ක් ව ිනඹඹට 2.7 ක් යහ ශඟහ 

වීභට තවප්ත ක්හ ය තිබුණද, භහවරෝචිත ර්ඹ තහන න විට ශහ ය වන තිබුණු රතිඹ 

පිළිවලින් ිනඹඹට 50.5 ක් වහ ිනඹඹට 2.06 ක් ඳභණක් වී තිබුණි. තද භහවරෝචිත ර්ව  දී රඵහ 

දී තිබ න ජාර ේඵන්ධතහ ංයහ 109,462 ක් ව තතය එඹ ඉකුත් ර්ව දී රඵහ දුන් 126,701  

ජාර ේඵන්ධතහ ංයහ භඟ දන විට ිනඹඹට 14 කින් තඩුවී තිබුණි. ඒ තනු භහවරෝචිත ර්ඹ 

තහන න විට රඵහ දී තිබ මුළු ජාර ේඵන්ධතහ ංයහ 2,328,634 ක් වී තිබුණි. ඳසුගිඹ ර් 5  

හරඹ ජාහති ජාරේඳහදන වහ ජාරහඳවන භණ්ඩරව   ජාර ළඳුගේ ආයණඹ පිළිඵ විසතය 

රඳටවන 51 වහ  52 හි දළක්වේ. 
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රඳ ටවන 51 - මුළු නර ජාර ළඳුගේ ණන  
මරහශ්රඹ :- හර්ඹහධන හර්තහ 2018 

රඳ ටවන 52 - ජාර ේඵන්ධතහ ර්ධනඹ  
මරහශ්රඹ :- හර්ඹහධන හර්තහ 2018 

 

ජ්ර නිසඳහෙනඹ වහ ඳරිගබ ජ්නඹ 
 

ජාහති ජාර ේඳහදන වහ ජාරහඳවන භණ්ඩරව  පිරිඳවදු ශ ජාර නිසඳහදනඹ, ඳරිවබෝජානඹ වහ 

ආදහඹේ වනොරඵන ජාරඹ පිළිඵ ඳසුගිඹ ර් 05 තුශ දත්ත ඳවත රඳටවන 53 හි දළක්වේ. 

 

 
රඳටවන 53 - පිරිඳවදු නර ජාර නිසඳහදනඹ, ඳහරිවබෝජානඹ වහ ආදහඹේ වනොරඵන ජාරඹ 

මරහශ්රඹ :- හර්ඹහධන හර්තහ 2018 

 

ඉකුත් ර්ව  ිනඹඹට 

25.24 ක් තිබ යට පුයහ 

භසත ආදහඹේ වනොරඵන 

ජාර තනුඳහතඹ භහවරෝචිත 

ර්ව දී ිනඹඹට 24.93 

දක්හ ිනඹඹට 1.05 කින් 

තඩුය ළනීභට භණ්ඩරඹ 

භත් වී තිබුණි. ඉකුත් 

ර්ව  ිනඹඹට 43.14 ක්  

ඳළති වොශම නයව  

ආදහඹේ වනොරඵන ජාර 

තනුඳහතඹ භහවරෝචිත 

ර්ව දී ද ිනඹඹට 41.65 

 රභහණඹ ඉතහ ඉවශ 

තඹක් වන තිබණි. 

වොශම නයව  ආදහඹේ 

වනොරඵන ජාරඹ තභ ය 

ළනීභ ඉරක් ය ත් භව 

වොශම ජාර වහ තඳජාර 

ශභනහයණ ආවඹෝජාන 

ළඩටවන ඹටවත් න 

යහඳෘති 2 හි රතිඹ ඉතහ 

ඳවශ භට්ටභ ඳළතීභත්, 

එභ ේ ඹහඳෘති තවප්ත ක්ි ත 
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ජාර නිසඳහදනඹ -කිුගබික් මීටර් 

මිලිඹන  

ජාර ඳරිවබෝජානඹ -කිුගබික් මීටර් 

මිලිඹන 

ආදහඹේ වනොරඵන ජාරඹ - කිුගබික් 

මීටය මිලිඹන  
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හරඹ තුශ නිභ ය 

ළනීභට වනොවළකි වීභත්, 

ඹන රුණු වේ වහ 

රධහන ලවඹන් වවේතු වී 

තිබුණි.  තද, දකුණ, ඌ 

වහ ඵයමු ඹන 

රහවශශිඹන්හි ආදහඹේ 

වනොරඵන ජාර තනුඳහතඹ 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

ිනඹඹට 25  රභහණඹද 

ඉක්භහ තිබුණි. භසත 

ආදහඹේ වනොරඵන ජාර 

රතිලතඹ ිනඹඹට 1 කින් 

තඩුය ළනීභට භණ්ඩරඹට 

වළකිඹහ තිබුවණ්නේ, 

ආන්න ලවඹන් 

භහවරෝචිත ර්ව දි 

රු.මිලිඹන 270  පිරිළඹ 

තභ ය ළනීභට වළකිඹහ 

ඳළළතුණි.  

 

හඳිති නිභ රීමගම් 
ප්රභහෙඹ   
 

භහවරෝචිත ර්ව  

ක්රිඹහත්භ ශ භවහ 

ඳරිභහණ විවශලහධහය 

යහඳෘති 07  ටුගතු 

වොන්ත්රහත්රුන්වේ 

දුර්ර හර්ඹහධනඹ, ඉඩේ 

නියවුල් ය ළනීවේ 

රභහදඹ, ඳහරිරි වහ නළත 

ඳදිංචි කිරීවේ ළටළු 

ඳළතීභ, වොන්ත්රහත් 

රදහනඹන් ිනදු කිරීභ රභහද 

වීභ ව 

වොන්ත්රහත්රුන් විිනන් 

තඩු ගුණත්ඹකින් ුගතු 

නර ළඳී භ ඹන වවේතන් 

නිහ එභ යහඳෘති දින 349 

 ිනට දින 2009 ක් දක්හ 

හර රභහදඹන් ිනදු ය 

තිබුණි.  

 

අමත්ගම ඵරලක් ලති 
ඉතුරුම් හඳිතිඹ 
 

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට තමතවල් ඵරලක්ති 

ඉතුරුේ යහඳෘතිව  භහ 63 

කින් නිභ ශ ුගතු 

තිබුණත් එභ හර 

ඳරිච්වේදවඹන් භහ 52 ක් 

වවත් ිනඹඹට 83  

හරඹක් ත වී තිබුණිත්,  

යහඳෘතිව  භසථ 

වබෞති වහ මරය 

හර්ඹහධනඹ පිළිවලින් 

ිනඹඹට 10.84 ක් වහ ිනඹඹට 

11.67 ක් වී තිබුණි. 

එවභන්භ ණඹ මුදවල් 

උඳවඹෝජානඹ ිනඹඹට 15.5 

 තභ තඹක් වන 

තිබුණු තතය, ක්රිඹහත්භ 

ශ ුගතු තිබුණු 

යහඳෘතිව  ංයන 05 

කින් ංයන 03  කිිනදු 

රතිඹක් තත්ය වන 

වනොතිබුණි. වේ නිහ 2019 

භහර්තු 31 දින න විට 

එ.ජා.වඩො.මිලිඹන 1.5 ට 

භහන රු.මිලිඹන 227.89 

 (ණඹ ටිනහමින් 

ිනඹඹට 2.1ක් ) ඵළදීේ හසතු 

වවීභට යජාඹට ිනදු වී 

තිබුණි. 

 

තඔතවල් ජාර ඳවිත්රහහයව  

ිනට එීය වවුස ජාර ඵඩහ 

දක්හ කි.මි.9 ක් දුයට 

මි.මි.1,200 රභහණව  නර 

ඇතිරීභ ඇතුළු ජාර නර වහ 

උඳහං ළඳී වේ 

වොන්ත්රහත්තු (ICB 04) 

2016 ජලි භහව දී ආයේබ 

ය 2018 භළින 04 දින න 

විට තන් කිරීභට 

නිඹමිත ඳළළතිඹද, 

වොන්ත්රහත්රුවේ දුර්ර 

හර්ඹහධනඹ භත මීටර් 

9000 කින් නර ඇතිරීේ 

රභහණඹ මීටර් 1316  

(ිනඹඹට 14.62) තඩු 

රතිඹක් රඵහ වන 

තිබුණි.   

 

රංල නිවඹෝජිත ආඹතනඹ 

විිනන් න ඵළංකු ගිණුභක් 

විෘත යන වතක් භහ 06 

 හරඹක්  මුදල් වවීභ 

තහහලි තත්හිටහ 

තිබුණත්, වොන්ත්රහත්රු 

විිනන් 2018 ජලි භහව  

ිනට 2019 ජලි 31 දින දක්හ 

යහඳෘතිව  ඉදිකිරීේ නතහ 

තිබුණි. 

 

ඹහඳනඹ රීලිගනොච්චි 
ජ්රම්ඳහෙන 
හඳිතිඹ 
 

ඹහඳනඹ කිලිවනොච්චි 

ජාරේඳහදන යහඳෘතිව  

එක් ංයනඹක් වු 

ඉයණභඩු ළවන් 

ඹහඳනඹට ජාරඹ රඵහ දීවේ 

හර්ඹඹට භවජාන 

විවයෝධතහ නිහ එභ 

යහඳෘතිඹ වහ රඵහ දී තිබු 

රු.මිලිඹන 5,363 ණඹ මුදර 

තරංගු ය තිබුණි. ඒ න 

විට එභ යහඳෘතිව  

ඇසතවේන්තුත 

ටිනහවභන් ිනඹඹට 2.3ක් 

වවත් රු.මිලිඹන 124.64 

ක් විඹදේ ය තිබුණි. ණඹ 

මුදර තරංගු වීභ නිහ ණඹ 

නිවඹෝජිතහඹතනඹට 

රු.මිලිඹන 11.95  වහනි 

පර්ණ න්දිඹක්ද, රු. 

මිලිඹන 15.17  ඇී ේ 

හසතු ද, රු.මිලිඹන 57.83 
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 ඵළදීේ හසතු ද ඇතුළු 

එතු රු.මිලිඹන 84.95 

තභතය විඹදභක් යජාඹට 

වවීභට ිනදු වී තිබුණි. 

 

උක්ත යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

රු.මිලිඹන 1,139 ට 

රදහනඹ ය තිබු ඹහඳනව  

ජාර කුළුණු 18  ඉදිකිරීවේ 

වොන්ත්රහත්තු වහ 

රු.මිලිඹන 5,536 ට 

රදහනඹ ශ පිරිඳවදු ශ 

ජාරේවරේණ නශ එළීවේ 

වොන්ත්රහත්තු 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

තන් ය තිබුණ ද 

යහඳෘතිඹ වහ ජාර 

මරහශ්රඹක් වනොතිබීභ 

වවේතුවන් භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විට 

ිනඹලු ඉදිකිරීේ නිසහර්ඹ 

ඳළළතුණි.  

 

ගකොශම 
දිසත්රික් ලකගේ 
නළගගනිටය ජ්ර 
ම්ඳහෙන හඳිතිඹ 
 
යජාව  හණිජා ඵළංකුක් 

විිනන් මුරයනඹ යනු 

රඵන වොශම දිස්රික්ව  

නළවනහිය ජාර ේඳහදන 

යහඳෘතිව  ඳළවක්ජා තං 1 

ට තදහශ වොන්ත්රහත්තු 

2014 ජලි 23 දින 

වඳෞශලි ආඹතනඹක් 

වත රු.මිලිඹන 4,700  

රංසු ටිනහභක් භත 

රදහනඹ ය තිබුණි. වභභ 

යහඳෘතිව  රධහන තයමුණ 

ලවඹන් ඳහදුක්, සීතහ, 

වවොයණ වහ වවෝභහභ 

රහවශීයඹ වල්ේ 

ඵරරවශල ආයණඹ න 

ඳරිදි කි.මී. 176 දුයකින් ුගතු 

වඵදහවළරීවේ ජාර 

ඳශධතිඹක් වහ කී.මී.4  දුය 

රභහණඹකින් ුගතු 

ේවරේණ නර 

(Transmission) ඇතිරීභ වහ 

වේහ ේඵන්ධතහ ළඳී භ 

ලවඹන් දක්හ තිබුණි.   

නමුත්, යහඳෘතිඹ වහ 

ඳිනප්ත ඳ වහ උඳහං මිරදී 

ළනීභ වහ ළඹ ශ 

මුදර, ජාරේඳහදන වහ 

ජාරහඳවන භණ්ඩරව  

වර්ටඹන් භඟ ළදීවේදී 

රු.මිලිඹන 531 ක් ළඩිපුය 

වහ තිබුණි. යහඳෘතිඹ 

ඹටවත් නර ඇතිරීභට 

තවප්ත ක්හ ශ දුය රභහණඹ 

මීටර් 32,550 ක් වී 

තිබුණත් මීටර් 131,000 ක් 

දුයට නර එළීභ වහ ඵට 

ආනඹන ය ඒ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 77.7 ක් 

වොන්ත්රහත්රු වත 

ළඩිපුය වහ තිබුණි. තද 

යහඳෘතිඹ වහ ජාර භනු 

4900 ක් මිරදී ළනිභ වහ 

ළඹ ශ මුදරත්, ඒහව  

හභහනය වවශදවඳොර 

ටිනහභත් තතය 

ළදීවේදි රු.මිලිඹන 8.9 

ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි.  

 

නළගගනිටය ඳශහත් 
ජ්රම්ඳහෙන 
ංර්ධන හඳිතිඹ 
 

වභභ යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

ක්රිඹහත්භ න ඳහනභ 

ජාරේඳහදන වඹෝජානහ 

ක්රභඹ භගින් රු.මිලිඹන 

253.83 ක් ළඹ ය ජාර 

කුළුණක්, වඳොේඳහහයඹක්, 

ේවරේණ වහ වඵදහවළරීවේ 

ඳශධතිඹක් ඉදිය තිබුණි. ඒ 

වහ සුදුසු ජාර මරහශ්රඹක් 

වනොතිබීභ නිහ එභ 

යහඳෘතිඹ  2016 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින ිනට 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් නිසහර්ඹ 

ඳළළතුණි.  
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වේ තර්ථහධ තයමුදල් දහඹ 
යහ ළනීභ 
 
රතිංසයණඹ ශ ළේලින් 
තවප්ත ක්ි ත රතිපර වනොරළබීභ   
 
භහන ේඳත් ශභනහයණඹ  
 
විධිභත් ඳයහ වනොත් ත්ේ   
 
තනහර්ථි විඹදේ   
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හරිභහර්ග වහ ජ්ර ම්ඳත්  

 

ෘි හර්මි හර්ඹඹන් 

දවහ තලය වවයන 

හරිජාරඹ ඳළතීභ වති 

කිරීභ වභභ  තංලවඹන් 

තවප්ත ක්හ යන  රතිපරඹ 

වී  තිබුණි.   වභභ  රතිපරඹ 

තත්ය  ළනීභ  වහ   

තභහතයහංලඹ,  

වදඳහර්තවේන්තුක්  ව 

යසථහපිත ආඹතන 

වදක් විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඉටු  ශ  

ුගතු තිබුණි. 

 

 හරිභහර්, ජාරහල, ජාර 

ේඳත් ශභනහයණ 

විඹඹන්ට ව 

තභහතයහංලඹ ඹටවත් 

න   

වදඳහර්තවේන්තුවේ වහ 

යහජාය යහඳහයඹන්හි 

විඹ ඳථඹ ඹටතට එන 

ෆභ විඹඹටභ   

තදහශ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ළසීභ වහ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. 

 හරිභහර් වඹෝජානහ 

ක්රභ, ජාර රහවනඹ ව 

ංතුය ආයක්ණ 

වඹෝජානහ ක්රභ, රන 

ජාරඹ ඉත් කිරීවේ 

වඹොජානහ ක්රභ, 

රර්ධනඹ, ඉදිකිරීභ, 

ක්රිඹහත්භ  කිරීභ, 

නඩත්තු කිරීභ, නළත 

ංර්ධනඹ කිරීභ ව 

ශභනහයණඹ කිරීභ. 

 ංඟහ, ඇශ වදොශ ව 

තවනකුත් ජාර මරහශ්ර 

දණඹ ළරළක්වීභ. 

  ළින ජාරඹ ැකස කිරීභ. 

 ඉංජිවන්රු උඳවශලන 

වේහ ව ඉදිකිරීේ. 

 ජාර ේඳත් භණ්ඩර 

ඳනත ක්රිඹහත්භ  

කිරීභ. 

 

ඉවත  වන්  

හර්ඹබහයඹන් තභහතයහංලඹ 

වහ ඒ ඹටවත් න ආඹතන 

විිනන් ඉටු කිරීභ පිළිඵ  

ිනදු යන රද නිඹළඳි 

විණන ඳරීක්හවේ දී ඳවත 

වන් තඩුඳහඩු තනහයණඹ 

විඹ.    

 

ගේක අර්ථහධක 
අයමුෙම ෙහඹකඹ 
යහ ගළනිභ    
 

වොත්භවල් හරිභහර් වහ 

ජාර ශභනහයණඹ පිළිඵද 

ජාහතයහන්තය පුහුණු 

ආඹතනව  වේව   

නිුගක්ත වේඹන්වන් 

2017 වහ 2018 ඹන ර්ර 

ළටුවඳන් ඳහ න්නහ රද 

රු.927,580 ක් ව යහජාය 

වේ තර්ථහධ තයමුදල් 

දහඹඹ වරේණඹ වනොය 

තළන්ඳත් ගිණුවේ 

යදහවන  තිබුණි.    

 
 

ළේ ප්රතිංසකයණඹ 
කශ ළේලින් 
අගේක් ලෂිත් ප්රතිපර 
ගනොරළබීභ  
 
රධහන ව භධයභ 

හරිභහර් වඹෝජානහ  ක්රභ 

රතිංසයණඹ කිරීභ 

වහ 2015 ර්ව  ිනට 

2018 ර්ඹ දක්හ 

තභහතයහංලඹ විිනන් රහ 

තිබුණු රු.මිලිඹන 54.83 ක් 

ළඹ ය වොවිජාන 

ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු 

තු ළේ 03 ක් 

රතිංසයණඹ ය තිබුණි. 

එවවත් ඉන් රු.මිලිඹන 3.71 

ක් ළඹ ය රතිංසයණඹ 

යන රද මුදිඹන්නෆභ 

ළවන්  හ යමින් 

තිබුණු කුඹුරු ඉඩේ තක්ය 

15 කින් 14 ක්භ වොඩය 

වොඩ ඉඩභක් ඵට ඳත්ය 

තිබුණි. වොවිජාන ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තුට තඹත්  

කුඩහවල් ළ 

රතිංසයණඹ කිරීභ 

දවහ 2016, 2017 ව 

2018 ඹන ර්රදී 

තභහතයහංලවඹන් රු.මිලිඹන 

6.19 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ළවේ වොවයොේ ළඩී  

තිබුණු ඵළවින් ළවේ 

එතුන ජාරඹ හ 

ටුගතු දවහ රවඹෝජානඹට 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

ළවන් වඳෝණඹ න 

කුඹුරු තක්ය 95 ක් හ 

වනොකිරීභ ළඹ 

රතිංසයණඹ වහ ළඹ 
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ඳ
ත්
  ශ රු.මිලිඹන 6.19  

විඹදභ නිසපර වි තිබුණි.   

භහන  ම්ඳත්  
කශභනහකයණඹ   
   

 වොත්භවල්  හරිභහර්  වහ  

ජාර  ශභනහයණඹ  

පිළිඵද  ජාහතයන්තය  පුහුණු   

ආඹතනඹ වහ තනතුරු 

06 ක් තනුභත ය තිබුණි. 

එභ තනුභත තනතුරු 

ංයහ ඉක්භහ 15 

වදවනකු ඵහ වන 

තිබුණි.  තනුභත  ේරු  

තනතුරු  04  ට  ඵදහ  

ළනිේ ිනදු වනොය 

වොන්ත්රහත්   ඳදනභ භත 28 

වදවනකු ඵදහ වන ළටුප්ත  

වහ දීභනහ වර 

භහවරෝචිත ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 19.58 ක්  වහ  

තිබුණි. ශභනහයණ 

වේහ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

තනුභළතිඹකින් වතොය 

තනතුරු නහභ 05 ක් දවහ  

06  වදවනකු ආඹතනඹ  

විිනන්  ඵදහ  වන තිබුණි. 

ශභනහයණ  වහය 

තනතුයක් තනුභත ය 

තිබුණ ද ඒ දවහ 10 

වදවනකු ද, තනිඹේ ඳදනභ 

භත   ේරුන්  25 

වදවනකුද  ඵදහ  වන 

තිබුණි.   

 

වොත්භවල් හරිභහර් වහ 

ජාර ශභනහයණඹ පිළිඵද 

ජාහතයන්තය පුහුණු 

ආඹතනඹ දවහ 

ථිහනහර්ඹ තනතුරු 07 ක් 

තනුභත ය තිබුණ ද, එභ 

ථිහනහර්ඹරුන් ඵදහ 

ළනීභට ටුගතු වනොය 

ඵහහිය වශලඹන් ඒ වහ 

වඹොදහ වන තිබුණි. 2017 

වහ 2018  ර්රදී  

පිළිවලින්  ඵහහිය 

වශලඹන් 25 වදවනකුට 

වහ 11 වදවනකුට රු.මිලිඹන 

1.10 ක් වහ රු.මිලිඹන 0.70 

ක් ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 1.80 ක් වහ 

තිබුණි. 

 

ත්කම්  
කශභනහකයණඹ   
 

හිටපු  තභහතයයඹහ වත 

2017 ර්ව දී රඵහ දී 

තිබණු රු.640,354 ක් 

ටිනහ ත්ේ ආඳසු  ඳයහ 

ළනීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 2010 භළින  10  

දිනළති තං CA/1/17/1 

දයන ජානහධිඳති වල්ේවේ 

නක්රවල්ව  2.1 වේදඹට 

ඳටවළනි තභහතයයඹහවේ 

වඳෞශලි ආයක් 

නිරධහරින්ට,  

තභහතයහංලව  වහ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ 

රතිඳහදනලින් පිළිවලින් 

රු.මිලිඹන 2.20 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 0.92 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

3.12  දීභනහ  වහ 

තිබුණි.  

 

වනත් වදඳහර්තවේන්තු, 

තභහතයංල වහ ජාර ේඳත් 

භණ්ඩරඹට තභහතයංලඹ 

තු හවන 129 ක් රඵහ දී 

තිබුණ ද එභ ආඹතනරට 

තිනතිඹ ඳයහදීභට ටුගතු 

ය වනොතිබුණි. එභ 

හවනර  ටිනහභ 

ණනඹ ය මරය වනොන 

ත්ේ පිළිඵ රහලව  

ඇතුශත් ය වනොතිබුණි. 

 

විධිභත්  ඳයහ  
ගනොගත් ත්කම් 
 

හරිභහර් වදඳහර්තවේන්තු 

වත යහජාය ආඹතන 07 

කින් රු.මිලිඹන 332.95 ක් 

ටිනහ හවන හවන 89 ක් 

වහ රු.මිලිඹන 0.27 ක් 

ටිනහ ඹතුරු ඳළදි 27 ක් 

ඳයහ ළනීභකින් වතොය 

බහවිතහ  ය  තිබුණි.     

 

අනහර්ථික විඹෙම්   
 
උසර ිනඹඵරහංමු 

ළවේ ිනට භවල්මු ළ 

දක්හ වඳෝි ත ඇශ 

ඉදිකිරීවේ දී ඹන්ත්ර  

ළඳුගේරුන්  භ 

එශම තිබුණු ඹන්ත්ර 

ළඳී වේ ගිවිසුේ හරඹ 

තන්වීභට වඳය එභ  

ගිවිසුේ තරංගු ය තිබුණි. 

ඳසු ළඩි මිර ණන් 

ඹටවත් එභ ඹන්ත්ර 

ළඳුගේරුන් භඟභ 

න ගිවිසුේරට එශම 

තිබුණි. වේ නිහ රු.මිලිඹන 

1.16  තනහර්ථි විඹදභක් 

හරිභහර් වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් ිනදු ය තිබුණි.     
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ක
ිෂි
ක
ර්
භ
ඹ
  

 
 
හඵනි වඳොවවොය නිසඳහදනඹ 
ළඩිදිුගණු කිරිභ  
 
යක්ණ කීේ ටිනහභ 
ළඩිවඹන් තක්වේරු කිරිභ   
 
ඳර්ව ණ විඹදේ  
 
යහඳෘති තතවළය දළමීභ   
 
නිසපර විඹදේ   
 
ධිය විශ්රහභ ළටුප්ත  වහ භහජා 
ආයක්ණ වඹෝජානහ ක්රභඹ 
 
වොවි විශ්රහභ ළටුප්ත  වහ භහජා 
ආයක්ණ වඹෝජානහ ක්රභඹ 
 
වොවීන්වේ බහය හය තයමුදර   
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ක
ිෂි
ක
ර්
භ
ඹ
 

කිෂිකර්භඹ  

යටතුශ ආවහය 

සුයක්ි තතහඹ වහ ජාහති 

භෘශධිඹ වනුවන් ආවහය  

නිසඳහදනඹ ළඩිකිරිභ 

උවදහ හර්ඹක්භ, 

පරදහී  වහ ලක්තිභත් 

ෘි හර්මි තංලඹක් බිහි 

කිරිභ වභහි දළක්භ වේ.වභභ 

තයමුණු ඉටුයළනිභ දවහ 

ඳවත දවන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු ශ ුගතු තිබුණි. 

 ෘි හර්මි තංලව  

ංර්ධන ටුගතු 

උවදහ රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ළසීභ වහ 

ඳවසුේ ළරසීභ. 

 වශීයඹ ආවහය ව 

තතිවර් ආවහය ංචිත 

විධිභත් 

ශභනහයණඹ භඟින් 

සුයක්ි තතහඹ ඇති 

කිරීභ. 

 ආවහය නිසඳහදනව දී 

යහඹනි වඳොවවොය වහ 

ඳළිවඵෝධනහල 

බහවිතඹ තභ ය, 

ඉතරන තඳද්රය 

ශභනහයණඹ තුළින් 

 විිනන් වතොය, ඳරිය 

හිතහමී ව 

වෞයහයක්ි ත ෘි  

නිසඳහදන ජානතහ වත 

රඵහදීභ. යහඹනි 

වඳොවවොය බහවිතඹ 

විධිභත් කිරීභ. 

 ඹහන්ත්රීයණඹ, 

නතහයණඹ, 

හර්ඹක්භ ජාර 

ශභනහයණඹ, 

වඵෝ විවිධහංගීයණඹ 

ඳහංශු ංයක්ණ ක්රභ 

වඳුන්හදීභ භඟින් 

වඵෝර නිසඳහදන 

පරදහී තහඹ ඉවශ 

නළංවීභ ව නිසඳහදන 

පිරිළඹ තභ කිරීභ. 

 ඉවශ ගුණහත්භවඹන් 

ුගත් සඹං බීජා 

නිසඳහදනඹ, තඹ එතු 

ශ නිසඳහදන ක්රභවේද 

වොවීන් තතය රනලිත 

කිරීභ, ඹවඳත් 

ෘි හර්මි පිළිවත් 

(GAP) ව ඹවඳත් 

නිසඳහදන පිළිවත් 

වඳුන්හදීභ භඟින් 

වශීයඹ ව විවශීයඹ 

වශඳර වහ 

රමිතිවඹන් ුගතු උස 

ෘි  නිසඳහදන වහ 

නිසඳහදිනන් 

වඹොමුකිරීභ. 

  ිනඹළු ළඩීබිඳී ගිඹ ළේ, 

තමුණු ව ඇශභහර් 

රතිංසයණඹ ව 

පුයන් කුඹුරු තසළශදීභ 

භඟින් වී නිසඳහදනඹ 

ඉවශ නළංවීභ වහ 

දහඹවීභ.  

ෘි ර්භ තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු 2 ක් 

යසථහපිත භණ්ඩර වහ 

ආඹතන 10 ක් විවශල 

යහඳෘතිඹක් වහ තයමුදල් 2 

ක් භඟින් ඉවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටුකිරීභ 

පිළිඵ ිනදුශ නිඹළදි 

විණන ඳරීක්ණරදී 

තනහයණඹ ව විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.   

කහඵනික ගඳොගවොය 
නිසඳහෙනඹ 
ළඩිදියුණු රීමභ 
ළුතය ව  භහතය දිස්රික් 

හර්ඹහරරට හඵනි 

වඳොවවොය නිසඳහදනඹ 

ළඩිදිුගණු කිරීභ වහ 

ෘි ර්භ තභහතයහංලවඹන් 

රඵහදුන් එතු රු.400,000 

 රතිඳහදන වහ වොවිජාන 

වේහ භධයසථහන 03 ක් 

භගින් වොවීන් තිවදවනකුට 

රඵහදුන් එතු රු.900,000 

ක් ව ණඹ මුදල් එභ 

හර්ඹඹට වඹොදහ 

වනොතිබුණි. 

ඳර්ගේණ හඳිති 
අන් ගනොරීමභ 
වවක්ටර් වොේඵෆඩු 

වොවි ටුගතු ඳර්ව ණ 

වහ පුහුණු කිරීවේ ආඹතනඹ 

භගින් 2015 වහ 2016 

ර්රදී ඳර්ව ණ 

යහඳෘති 09 ට රු.මිලිඹන 

6.2 ක් වහ 2017 ර්ව දී 

යහඳෘති 04  ඳර්ව ණ 

ටුගතු වහ රු.මිලිඹන 

3.4 ක් ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 9.6 ක් ළඹ ය 

තිබුණත්, භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විටත් 

එභ ඳර්ව ණ තන් ය 

වනොතිබුණි. වේ නිහ 2015 

ර්ව  ිනට විඹදේ ය 

තිබුණත්, එභගින් කිිනදු 

රතිපරඹක් රඵහ ළනිභට 

වනොවළකි වි තිබුණි. 
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යක් ලණ ගකීම් 
ටිනහකභ ළඩිගඹන් 
ත්ක් ලගේරු රීමභ  
ෘි හර්මි වහ වොවිජාන 

යක්ණ භණ්ඩරඹ විිනන්  

2018 තවරේල් 01 දින ිනට 

2019 භහර්තු 31 දින දක්හ 

තනිහර්ඹ වඵෝ ර් 6 

වනුවන් රු.මිලිඹන 

7,500.00  උඳරිභ 

යක්ණ කීේ රඵහ දීභ 

වහ වනොමිවල් යක්ණඹ 

කිරිභට තීයණඹ ය තිබුණි. 

තතීත දත්ත තනු  

රු.මිලිඹන 5,000.00 ක් 

ඳභණ විඹ වළකි යක්ණ 

කීභ රතියක්ණ කිරිභ 

වහ ටිනහභ රු.මිලිඹන 

3,500.00 ක් වි තිබුණත්, 

භණ්ඩරඹ විිනන් රු.මිලිඹන 

5,315.00  රතියක්ණ 

කීභට එශම තිබුණි. වේ 

නිහ රු.මිලිඹන 1,815.00 

ක් ළඩිවඹන් තක්වේරු ය 

රතියක්ණඹ ය තිබුණි.   

 

ඉවත වන් 

රතියක්ණඹට තදහශ 

ගිවිසුභ තනු රු.මිලිඹන 

2,185.00 ක් දක්හ න්දි 

ටිනහභ භණ්ඩරඹ විිනන් 

දළරීභටද,  රු.මිලිඹන 

1,500.00  න්දි මුදල්  

ජාහති යක්ණ බහය 

තයමුදලින්  දළරීවභන් ඳසු 

රතියක්ණඹට ඹහභට 

හිමිභ තිබුණි. නමුත් 

රතියක්ණ හරි 

ටිනහභ ව රු.මිලිඹන 

675.76 ක් භණ්ඩරඹ විිනන් 

වහ තිබුණි. 2019 තවරේල් 

30 දින න විට 2018 ඹර 

වහ 2018 19 භව න්න 

වනුවන් රු.මිලිඹන 

412.62 ක් න්දි ලවඹන් 

වහ තිබුණි. විවශශිඹ 

රතියක්ණ හරි වර  

රු.මිලිඹන 473.03  මුදර 

නිසහර්ඹ වී තිබුණි.   

 

ඳර්ගේණ විඹෙම්  
  ඳසු තසනු ශභනහයණ 

ආඹතනව  ජාහති ආවහය 

නිසඳහදන ළඩටවන 

ඹටවත් ආනඹනි ආවහය 

ර් 07 ඵළය වරෝව ර් 

04ක් තන්තර්ත තිවේද 

ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

2017 ර්ව  රු.මිලිඹන 

1.96 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ඳර්ව ණඹ වහ 500 

කින් ුගත් නිඹළදිඹක් ඳරීක්හ 

ය තිබුණු තතය ඇතළේ 

ආවහය ද්රයර උඳරිභ 

ආයක් භට්ටභ ඉක්භහ 

ඵළයවරෝව තන්තර්ත ඵ 

තවවුරු ය වන තිබුණි.  

ඒ ේඵන්ධ විධිභත් 

ක්රිඹහභහර් ළනීභ වහ 

තලය වතොයතුරු ඉදිරිඳත් 

ය වනොතිබුණි. වේ නිහ 

ඳර්ව ණ වහ ළඹ ශ 

විඹදභ නිසපර වි තිබුණි.  

 

හඳිති අත්වළය 
ෙළමීභ 
ෘි ර්භ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ එශළු 

ඳළිවඵෝධිනන් ඳහරනඹ 

වහ ෛජා විදයහත්භ 

ඳළිවඵෝධ ඳහරිනන් වඹොදහ 

ළනීවේ යහඳෘතිඹක් වහ 

භහවරෝචිත ර්ව  

රු.මිලිඹන 17  රතිඳහදන 

රහ තිබුණි. යහඳෘතිව  

ඳරිඳහරන වහ ක්වේත්ර 

ඳර්ව ණ විඹදේ 

වනුවන් රු.මිලිඹන 1.15 

ක් විඹදේ කිරීවභන් ඳසු 

යහඳෘතිඹ තතවළය තිබුණි. 

වේ නිහ යහඳෘතිඹ 

වනුවන් ිනදු ශ විඹදභ 

නිසපර වි තිබුණි.  

 

නිසපර විඹෙම්  
 ෘි ර්භ තංල 

නවීයණ යහඳෘතිව  

වොවි පුහුණු වහ 

ධහරිතහ ංර්ධනඹ 

වහ උඳවශලරුන් 

විිනන් න රද 

පුහුණු තත්වඳොත් ව 

ළඩවඳොත් මුද්රණඹ 

කිරීභට 2018 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 28.64 ක්  

ළඹ ය තිබුණි. 2019 

භළින 13 දින න විටත් 

වොවීන් වහ පුහුණු 

ළඩටවන් ආයේබ 

වනොකිරිභ නිහ ළඹ 

ශ මුදවල් රතිපර 

තත්ය ළනිභට 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

 ෘි හර්මි වහ 

වොවිජාන යක්ණ 

භණ්ඩරඹ භඟින් 

දිස්රික් 5  

වොවීන්වේ තඹදුේඳත් 

281,250 ක් සෆන් ය 

ඳරිණ තකිරීභට 

2017 තවෝසතු භහව  

ිනට 2018 ජලි භහඹ 

දක්හ රු.මිලිඹන 2.76 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. එභ දත්ත 

න්දි වවීවේ 

ක්රිඹහලිඹට උඳවඹෝගි 

ය වන වනොතිබුණි.  

 සීතහ උශභිද 

උදයහනව  නළයඹුේ 

භළදිරිඹ ඉදිකිරීභ වහ 

රු.මිලිඹන 1.34 ක් ළඹ 
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ය තිබුණි. එභ ඉදිකිරිේ 

වහ කුඹුක් දළ වඹොදහ 

වන තිබුණි. එභ 

ඉදිකිරිේ පිළිඵ 2019 

වඳඵයහරි 06 දින ිනදු ශ 

වබොති 

ඳරික්හවේදී  වොන්ත්රහත්

තු තන් ය ර් 03 

 ඳභණ හරඹක් ත වී 

තිබුණත්, ඉදිකිරිේ වහ 

වඹොදහ වන තිබුණු කුඹුක් 

දළ විලහර රභහණඹක් 

ඳළුදු වි දියහඳත් වී තිබුණි.  

කුඹුක් දළ ර්හ වහ 

ඔවයොත්තු වදන දළඹක් 

වේභ දීර්ක හරඹක් 

බහවිතහ ශ වළකි දළ 

ර්ඹක් වුත්  එභ 

වොන්ත්රහත්තු වහ 

ගුණහත්භ භට්ටවේ 

කුඹුක් දළ වඹොදහ වන 

වනොතිබුණි.  

 

ධීය විරහභ ළටුේ වහ 
භහජ් ආයක් ලණ 
ගඹ ජ්නහ ක්රභඹ 

 
1990 තං 23 දයන ධීය 

විශ්රහභ ළටුප්ත  ව භහජා 

ආයක්ණ රතිරහබ 

වඹෝජානහ ක්රභ ඳනත භඟින් 

වභභ වඹෝජානහ ක්රභඹ 

සථහපිත ය තිබුණි. ඒ 

ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් තඩුඳහඩු තනහයණඹ 

විඹ. 

 භහවරෝචිත ර්ව  

තහන දින න විට 

විශ්රහභ ළටුප්ත  කීභ 

රු.මිලිඹන 3,590.89 ක් 

ව තතය එඹ ඉකුත් 

ර්ඹට ඩහ ිනඹඹට 

8.9  ළඩි වී තිබුණි. 

2018 වදළේඵර් 31 

දිනට මුච්චිත 

තයමුදවරහි රු.මිලිඹන 

2,947.93 ක් දක්හ 

ෘණහත්භ වි තිබුණි. 

වභභ තත්ත්ඹ 

වඹෝජානහ ක්රභව  

තණ්ඩ ඳළළත්භ 

වවයහි තහිතය වර 

ඵරඳහ තිබුණි. වඹෝජානහ 

ක්රභඹ රතිුවත ය 

මරය ලයතහඹකින් 

ුගතු ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට ආඹතනඹ 2019 

ළප්ත තළේඵර් 30 දින න 

විටත් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

 

 2017 ජානහරි භහව  

ිනට ධීයඹන් 95 

වදවනකුට විශ්රහභ ළටුප්ත  

ණනඹ ය වහ 

තිබුණි. 2011 ජානහරි 

භහව  ිනට 2016 

වදළේඵර් භහඹ දක්හ 

හරඹට තදහශ 

විශ්රහමිඹන්ට 

රු.මිලිඹන 2.79  

විශ්රහභ ළටුප්ත  වවිඹ 

ුගතු තිබුණි. එභ 

හිඟහිටි විශ්රහභ ළටුප්ත  

2019 ළප්ත තළේඵර් 30  

දින න විටත් නියවුල් 

කිරිභට වනොවළකි වි 

තිබුණි.   

ගගොවි විරහභ ළටුේ 
වහ හභහජ් 
ආයක් ලණ ගඹ ජ්නහ 
ක්රභඹ 

 
වභභ වඹෝජානහ ක්රභඹ 1987 

තං 12 දයන වොවි විශ්රහභ 

ළටුප්ත  ව භහජා ආයක්ණ 

රතිරහබ වඹෝජානහ ක්රභ 

ඳනත භඟින් සථහපිත ය 

තිබුණි. වභභ වඹෝජානහ 

ක්රභඹ ේඵන්ධවඹන් ඳවත 

වන් තඩුඳහඩු තනහයණඹ 

විඹ. 

 ක්රීඹ දහඹඹන් වහ 

වොවි විශ්රහමිඹන්වේ 

විශ්රහභ ළටුප්ත  කීභ 

වහ ආුග ණ 

තක්වේරු 

හරහනුරපී ිනදු ශ 

ුගතු තිබුණි. මුරය 

රහලනර දක්හ 

තිබුණු රු.මිලිඹන 

66,508.21  විශ්රහභ 

ළටුප්ත  කීභ 

ේඵන්ධවඹන් එවේ 

ආුග ණ 

තක්වේරුක් ය 

වනොතිබුණි.  

 

 2014 භහර්තු 14 දිනළති 

තං 1853/49 දයන 

තතිවිවලේ ළට් 

ඳත්රව  ඳර යන රද 

වොවි විශ්රහභ ළටුප්ත  

රතිරහබ වඹෝජානහ ක්රභඹ 

තනු විශ්රහභ ළටුප්ත  

දහඹ තඹය ළනිභ වහ 

වවීේ ිනදු ශ ුගතු 

තිබුණි.  භහවරෝචිත 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 

24.55  විශ්රහභ ළටුප්ත  

දහඹඹන් තඹ ය 

වන තිබුණු තතය, 

විශ්රහභ ළටුප්ත  ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 3,059.37 ක් 

වහ තිබුණි. විශ්රහභ 

ළටුප්ත  දහඹ තඩු වී 

වවිේ ළඩිවිභ නිහ 

රු.මිලිඹන 2,725.00 ක් 
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ක
ර්
භ
ඹ
 

බහණ්ඩහහයඹ වතින් 

රඵහ ළනීභට ිනදු වී 

තිබුණි. තතිවිවලේ 

ළට් ඳත්රඹ ඳර ශ 

නිවේදනව  වන් 

විධිවිධහන රහය 

විශ්රහභ ළටුප්ත  දහඹ 

මුදල් තඹය ළනීභට 

ටුගතු වනොකිරිභ නිහ 

තදුයටත් විශ්රහභ ළටුප්ත  

වවීභට 

බහණ්ඩහහයව  

දහඹත්ඹ රඵහ 

ළනිභට ිනදු වී තිබුණි.   

 

 විශ්රහභ ගිඹ වොවීන් 

වහ 2017 තවරේල් 

භහව  ිනට 2018 

වදළේඵර් 31 දින 

දක්හ හරඹ තුශ  

වොවීන් 19,283 ට 

හිමි විශ්රහභ ළටුප්ත  

එතු රු.මිලිඹන 

451.32ක්ද, 2012 

ර්ව  ිනට 2013 

ර්ඹ දක්හ 

හරඳරිච්වේදඹට 

තදහශ වොවීන් 90,573 

ට හිමි රු.මිලිඹන 

3,033.33 ක් ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 

3,484.65  විශ්රහභ 

ළටුප්ත  රභහණඹක්ද 

2019 ළප්ත තළේඵර් 30  

දින න විටත් වහ 

වනොතිබුණි.  

 

ගගොවීන්ගේ බහයකහය 
අයමුෙර 
 
2002 ර්ව දී තභහතය 

භණ්ඩර ංවශලඹක් භඟින් 

පුළුල් යන රද 

ෘි හර්මි ංර්ධන වහ 

වොවි ජානතහවේ සුඵ 

හධනඹ ළඩි දිුගණු කිරීභ, 

සුළු වොවීන්ට ෘි හර්මි 

ණඹ ඳවසුේ වශඳර 

ණඹ ඳවසුේ ළඳී භ, 

ෘි හර්මි වඹදවුේ 

ේඳහදනඹ කිරීභ, දළනුත් 

කිරීවේ ළඩටවන්, විවලේ 

ෘීයහර්මි ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ, වබෝ වහ 

ත්ත් නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ 

නිසඳහදන පිලි ළසුේ වහ 

තනුග්රවවඹන් රඵහ දීභ ඹන 

තයමුණු වනුවන් තයමුදර 

පිහිටුහ ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. බහයහය ඔප්ත පුවේ 

වන් තයමුණු ඉටු කිරීභ 

වහ තයමුදර ආයේබ ය 

තිබුණත්, එහි මුදල් එභ 

තයමුණු වහ රභහණත් 

වර වඹොදහ වනොවන 

රු.මිලිඹ 835.00 ක් සථහය 

තළන්ඳතුර ද, රු.මිලිඹන 

93.04 ක් බහණ්ඩහහය 

බිල්ඳත්රද ආවඹෝජානඹ 

ය තිබුණි. වොවිවත 

වරොතැකින ආදහඹමින් වොවි 

බහයහය තයමුදර වත 

බහණ්ඩහහයවඹන් රළබිඹ 

ුගතු තිබණු රු.මිලිඹන 

3,542.06  මුදර වොවීන්ට 

වත ළශසීවේ ළඩටවන් 

වහ වඹදවීභට තයමුදවල් 

තධහනඹ වඹොමුය 

වනොතිබුණි.  
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ංසකි 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තික භධසථහන ිතිටටුවීභ  

ංසෘති භධයසථහන පිහිටුවීභ   
 
එතු ශ තඹ භත ඵදු තඹ 
වනොකිරීභ 
 
ඉදිකිරීේ වොන්ත්රහත්තු භත 
ළඩිපුය වවීේ   
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ක
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h
q;
= ංසකිතික කටයුතු  

යවට් ංසෘති තංඹන් 

ළඩිදිුගණු කිරීභ භගින් 

තියහය භහජා ආර්ථි 

ංර්ධනඹ තවවුරු කිරිභ 

වභභ තංලව  තවප්ත ක්ි ත 

රතිපරඹ වී තිබුණි. එභ 

රතිපරඹ තත්ඳත් ය ළනීභ 

වහ තබයන්තය ටුගතු 

ඹම ංර්ධන වහ 

ංසෘති ටුගතු 

තභහතයහංලඹ වහ 

වදඳහර්තවේන්තු වදක් 

විිනන් ඳවත වන් 

හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ ුගතු 

තිබුණි.   

 ශ්රී රංහ ජාහති 

ංසෘතිව  ිනඹළුභ 

තංඹන් තභිර්ධනඹ 

කිරිභ වහ තලය 

පිඹය ළනීභ 

 විවශීයඹ යටල් භඟ 

ංසෘති ඵතහ 

ඳත්හ වන ඹහභ 

 ංසෘති වහ පුයහ 

විදයහ උරුභඹන්ට වහනි 

වනොන ඳරිදි 

ංසෘතිඹ ඳදනේ 

ංනහය ළඩටවන් 

ළඩි දිුගණු කිරිභ වහ 

තලය වවඹෝඹ රඵහ 

දීභ 

 ිනංවර විලස වෝඹ, 

ිනවර ලේධ වෝඹ, 

භවහ ංලඹ ේඳහදනඹ 

වහ තන්ඩ තලය 

පිඹය ළනීභ  

 රජාහන් තතය භඟිඹ 

සථහපිත කිරිභ වහ 

ංසෘති 

නළඹුරුතහඹන් වඳුනහ 

ළනීභ 

තභහතයහංලඹ වහ ඒඹටවත් 

න වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ඉවත වන් හර්ඹබහයඹන් 

ඉටු කිරීභ ේඵන්ධවඹන් 

තනහයණඹ වු විණන 

නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ 

ය ඳවත දක්හ ඇත.  

 

ංසකිතික 

භධසථහන ිතිටටුවීභ  
ෆභ රහවශීයඹ වල්ේ 

වොට්ධහලඹටභ එක් 

ංසෘති භධයසථහනඹක් 

පිහිටුවීවේ ළඩටවන 

2011 ර්ව දී ක්රිඹහත්භ 

යනු රළබද, 2018 

වදළේඵර් 31 දින නවිට 

රහවශශිඹ වල්ේ 

වොට්ධහල 110  

ංසෘති භධයසථහන 

ඉදිකිරීභට තභහතයහංලඹ 

තවඳොවවොත් තිබුණි. 

ංසෘති භධයසථහන 09 

ක් ඉදිකිරීභ වනුවන් 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට 

රු. මිලිඹන 93.8 ක් ළඹය 

තිබ තතය එභ ඉදිකිරීේ 

ආයේබ ය ර් 05 ට 

ළඩි හරඹක් තය 

තිබුණත්, 2019 වඳඵයහරි 

භහඹ නවිටත් එභ ළඩ 

තන් ය වනොතිබුණි.  

ංසෘති භධයසථහන 

ඉදිකිරීවේදී භමිඹ නහඹඹෆේ,  

ුගධභඹ තත්ත් ළනි 

වවේතන් භත භධයසථහන 03 

ක් ඉදිකිරීේ ආයේබ ය 

තතයභඟ නතහ තිබුණි.  

2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට එතු රු.මිලිඹන 

4.26 ක් එභ ඉදිකිරීේ 

වනුවන් ළඹ ය තිබුණු 

ඵළවින් එභ විඹදභ නිසපර වී 

තිබුණි.  

එකතුකශ අගඹ භත් 

ඵදු අඹගනොරීමභ 

ජාහති වෞතුහහය 

වදඳහර්තවේන්තු විසින් 

මිරදී ගළනීම් වහ ඉදිරීමම් 

ගකොන්ත්රහත් තුරට අෙහශ 

එකතු කශ අගඹ භත් ඵදු 

අVAT)   අෙහශ ගගවීම් 

වුාර්ර ගන් ලගඹන් 

ගවළිෙයේ කය ගනොතිබුණි. 

එගභන්භ එකතු කශ අගඹ 

භත් ඵදු අVAT   ගගවීම් 

ිතළිඵ භහසික හර්ත්හ 

ගේශීඹ ආෙහඹම් ගකොභහරිස 

ජ්නයහමයඹහ ගත්  

ඉදිරිඳත් රීරිභට දිර්ඝ 

කහරඹක සිට කටයුතු කය 

ගනොතිබුණි. භහගර චිත් 

ර්ගේදී රු.මිලිඹන 5.35  

ක් ල එකතු කශ අගඹ භත් ඵදු 

ලගඹන් ගගහ තිබුණි. 

නමුත් එභ ඵදු ප්රභහණඹ 

නිළයදි යහජ් ආෙහඹභට 

ඵළය  න ඳරිදි  කටයුතු 

රීමභ ගකගයිට අධහනඹ 

ගඹොමු කය ගනොතිබුණි.   
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ඉදිරීමම් 
ගකොන්ත්රහත්තු භත් 
ළඩිපුය ගගවීම් 

2017 වහ 2018  ර්රදී  

ජ්හතික ගක තුකහගහය 

ගෙඳහර්ත්ගම්න්තුට අෙහශ 

ඉදිරීමම් හඳිති 06 ක් ල 

වහ  න ගකොන්ත්රහත්තු 

ඇසත්ගම්න්තුගත් ටිනහකභ 

භත් යහජ් ඉංිටගන්රු 

ංසථහ ගත් ිතරිනභහ 

තිබුණි.  යහජ් ඉංිටගන්රු 

ංසථහ විසින් ඉටු කශ 

කහර්ඹඹන්ර ටිනහකභට 

ළඩිගඹන් රු.මිලිඹන 2.2 ක් ල 

ගගහ තිබුණි. එගේ ළඩිපුය 

ගගහ තිබුණු මුෙර 

භහගර චිත් ර්ඹ අන් 

න විටත් ආඳසු අඹකය 

ගගන ගනොතිබුණි. 
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වතොයතුරු ශභනහයණ 
ඳශධතිඹ භසථ ඵන්ධහහයඹ 
තුශභ ක්රිඹහත්භ කිරීභට 
තවඳොවවොත්වීභ. 
 
තනහර්ථි විඹදේ   
 
හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණුවීේ වඵොවවෝ 
නිරධහරින්ට රළබී වනොතිබීභ 
 
දණ්ඩණ කුීය තඹය වනොළනීභ   
 
හවන ඳහරනඹ   
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ඵන්ධනහගහය ප්රතිංසකයණ, පුනරුත්ථහඳන වහ නළත් ඳදිංචි 

රීමභ   

සුයක්ි ත ැකයණඹ ව 

පරදහින නිළයදි කිරිභ තුළින් 

තෘප්ත තිභත් රජාහක් බිහිකිරීභ 

ඵන්ධනහහය රතිංසයණ 

වහ පුනරුත්ථහඳන තංලවඹන් 

තවප්ත ක්ි ත රතිපරඹ වී 

තිබුණි. එභ තවප්ත ක්හ ඉටු 

ය ළනීභ වහ 

තභහතයහංලඹ වහ තත් 

වදඳහර්තවේන්තු 02 ක් වහ 

තධිහරිඹක් විිනන් ඳවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු 

ශ ුගතු තිබුණි.  

 රජාහඳහද විවලෝධන 

යහඳෘති ේඵන්ධ 

ටුගතු කිරිභ 

 ළටුේ වවේතුවන් 

තතළන්ව, ලහරීරි වහ 

භහනින ආඵහධරට 

රක් ව පුශරිනන් 

නළත ඳදිංචි කිරීභ වහ 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභට 

ළඩටවන් ව 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ  

 ඹළි ඳදිංචි යවීවේ 

ටුගතුරදී යජාඹ ව 

ආධහය වදන නිවඹෝජිත 

ආඹතනඹන්, යහජාය 

වනොන ංවිධහන ව 

ිනවිල් භහජාඹ තතය 

ටුගතු 

ේඵන්ධියණඹ කිරිභ  

 තතළන්වන් වහ 

තතයහලය වේහන් 

ළඳී භට තදහශ ටුගතු 

ේඵන්ධීයණඹ කිරිභ  

 ළටුේලින් වහනිඹට 

ඳත් වශඳර වහ 

තළනළත්තන් නළත 

භහජාත කිරිභ වහ  

ක්රවභෝඳහඹන් 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

 දහනහය ේඳන්න 

භහජාඹක් වොඩනළගීභ 

වහ ආමි 

ටිනහේ ජානතහ 

තතය ර්ධනඹ කිරීභ 

වහ රතිඳත්ති 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

ේඳහදනඹ කිරිභ.  

තභහතයහංලඹ, 

වදඳහර්තවේන්තු වහ 

තධිහරිඹ විිනන් ඉවත 

වන් හර්ඹබහයඹ ඉටු 

කිරීභ පිළිඵ ිනදු ශ 

නිඹළදි විණනව දී ඳවත 

වන් තඩුඳහඩු තනහයණඹ 

විඹ.  

ඵන්ධනහගහය 
ගත්ොයතුරු 
කශභනහකයණ 
ඳේධතිඹ ක්රිඹහත්භක 
රීරිභ  

ඵන්ධනහහය වතොයතුරු 

ශභනහයණ ඳශධතිඹක් 

ළළසීවේ හර්ඹඹ ආයේබ 

ය 2018 වදළේඵර් 31 දින 

න විට ර් 07  

හරඹක් ත වී තිබුණි. ඒ 

වහ රු.මිලිඹන 101 ට 

ආන්න විඹදභක් ය 

තිබුණි.  ඵන්ධනහහය 

වතොයතුරු ශභනහයණ 

ඳශධතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ 2016 ර්ව දී 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 

ජාහරත කිරීභ ශ්රී රංහ 

වටලිවොේ ආඹතනඹ වත 

බහය දී ඒ වහ රු.957,978 

ක් ළඹ ය තිබුණි. 

ඵන්ධනහහය ආඹතන 12 ක් 

ජාහරත කිරීභ වහ 2018 

ර්ව  දී රු.මිලිඹන 30.51 

ට වොන්ත්රහත්තු 

වඳෞශලි ආඹතනඹක් 

වත බහයදී තිබුණි. තත් 

ආඹතන 16 ක් ඉදිරිව  දී 

ජාහරත කිරීභට නිඹමිත 

ඳළතුණි. වවේ වුද, 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් එභ වතොයතුරු 

ඳශධතිඹ භසථ 

ඵන්ධනහහය ඳශධතිඹ තුශ 

ක්රිඹහත්භ කිරිභට 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

අනහර්ථික විඹෙම්  

හර්ඹභණ්ඩර පුයප්ත ඳහඩු 

2138 ක් ඳළතීභ, 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ටුගතු 

හර්ඹක්භ ඉටු කිරීභ 

වවයහි ඵහධහහරී වී 

තිබුණි. නිඹහභ තනතුයට 

නිරධහරීන් 1,184 ක් ඵහ 

ළනීවේ ක්රිඹහලිව  දී 

යහජාය වේහ වොමින් 

බහවේ නිරධහරීන්, 

තභහතයහංල නිරධහරීන් වහ 

ඵන්ධනහහය නිරධහරීන් 

විිනන් එඟ ව ඳරිදි ඵහ 

ළනීවේ ඳටිඳහටිව  වු ඵහ 

ළනීවේ ක්රභඹ ඹටවත් 

තයඟ විබහඹක් ඇතුශත් 

කිරීභට ටුගතු ය 
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ධ
න
හග
හය
 ප්ර
ති

ං
සක
ය
ණ
  

වනොතිබුණි. වර්ඛීඹ 

තභහතයහංලව  උඳවදස භත 

ේමු ඳරීක්ණ භත 

නිඹහභ නිරධහරීන් 

ඵහළනීභට ළරළසුේ ය 

ඒ වහ රු.මිලිඹන 4.23 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. විඹ බහය 

තභහතයයඹහ විිනන් තභහතය 

භණ්ඩර ංවශලඹක් 

ඉදිරිඳත් යමින් එභ 

ඵහළනීේ තරංගු කිරීභ 

නිහ ළඹ ශ විඹදභ 

තනහර්ථි වී තිබුණි.  

කහර්ඹභණ්ඩරඹ 
පුහුණු රීමභ 

හර්ඹභණ්ඩර පුහුණු 

වහ භහවරෝචිත ර්ව  

දී රු.මිලිඹන 3.04 ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණු 

නමුත් ඵන්ධනහහය 

ආඹතන 25  නිරධහරීන් 

1831 වදවනකු වහ කිිනදු 

ආහයව  පුහුණුක් රඵහ දී 

වනොතිබුණි. ඵන්ධනහහය 

ආඹතන 23  නිරධහරීන් 

වහ වේහ ආයේබ 

පුහුණුට තභතය වනත් 

කිිනදු පුහුණු තසථහක් 

හිමි වනොතිබීභ වහ 

වඵොවවෝ නිරධහරීන් වට 

තභ ලවඹන් ආන්න 

ර් 05  හරඹ තුශදී 

වවෝ පුහුණු තසථහ හිමි 

වනොතිබුණි.  

ෙණ්ඩන ු ලී අඹකය 
ගනොගළනීභ  

සථහන භහරු වීභ වහ ඵදු 

හර සීභහ ඉක්භවීභ ඹන 

වවේතු භත යජාව  නිහඹ 

ඳදිංචි වීභ වහ ඇති 

සුදුසුභ තවවෝින වීවභන් 

ඳසු ද යජාව  නිහ තුශ 

තදුයටත් ඳදිංචි ිනටින 

නිරධහරීන් 13 

වදවනකුවන් තඹ ශ ුගතු 

රු.මිලිඹන 2.67  දණ්ඩන 

කුීය තඹය වන 

වනොතිබුණි. 

හවන ඳහරනඹ   

වදඳහර්තවේන්තු නමින් 

ලිඹහඳදිංචි වනොශ ධහනඹ 

යනු රඵන හවන 21 ක් 

වහ ධහන තත්ත්ව  

වනොඳතින හවන 32 ක් 

වදඳහර්තවේන්තු ඳරිශ්රව  

ඳළළතුණි. 2019 ජානහරි 

භහඹ න විට ක්රිඹහ 

වියහිත භහ 03  ිනට 

ර් 09  දක්හ හර 

ඳයහඹ ිනට ඳළළත එන 

හවන 43 ක් 

ේඵන්ධවඹන් 2015 ජලි 

10 දිනළති  තං 02 2015 

දයන යහජාය මුදල් 

නක්රවල්ඹ රහය එභ 

හවන තළුත්ළඩිඹහ ය 

ධහනඹට එක් කිරීභට වවෝ 

තඳවයණඹ කිරීභට වවෝ 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් 

න විටත් ටුගතු  ය 

වනොතිබුණි. වේ නිහ එභ 

හවන සබහවි 

උඳද්රඹන්ට රක් විනහල 

වමින් ඳළළතුණි.  ර් 01 

 ිනට ර් 03 ක් දක්හ 

හර ඳයහඹක් තුශ 

තඳවයණඹ කිරීභ සුදුසුඹළින 

තීයණඹ ය තිබුණු හවන 

16 ක් භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විටත් 

තඳවයණඹ කිරීභට ටුගතු 

ය වනොතිබුණි. හවන 53 

ක් වහ හවන ලිඹහඳදිංචි 

වතිඹ, යක්ණ 

වතිඹ වහ ආදහඹේ 

ඵරඳත්රඹ වනොතිබීභ නිහ 

එභ හවන 

වදඳහර්තවේන්තු නමින් 

ඳයහවන ලිඹහඳදිංචි ය 

වනොතිබුණු තතය එභ හවන 

තතරින් හවන 08 ක් 

වභෝටර් යථ රහවන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ලිඹහඳදිංචි ය වනොතිබුණි.    

එවභන්භ භහවරෝචිත 
ර්ඹ තන් න විට 
ඉකුත් ර්රට තදහශ 
ඵන්ධනහහය 
වදඳහර්තවේන්තුට තඹත් 
හවන තසථහ 180 දී 
තනතුයට රක් වි තිබුණි. එභ 
තනතුරුලින් ිනදු වී තිබුණු 
තරහබවහනිර ටිනහභ 
රු.මිලිඹන 43.26 ක් වි 
තිබුණි. එවභන්භ 
භහවරෝචිත ර්ව දී 
තසථහ 27 දී ිනදු වී තිබුණු 
වහන තනතුරුලින් 
රු.මිලිඹන 2.54  
තරහබවහනි ිනදු වි තිබුණි. 
එභ තරහබවහනි  
ේඵන්ධවඹන් මුදල් 
වයගුරහින රහය ටුගතු 
ය තරහබවහනි තඹය 
ළනීභට වවෝ වඳොත්ලින් 
ඳහ වළරීභට වවෝ 
ඵන්ධනහහය 
වදඳහර්තවේන්තු 
තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  
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විශ්රහභ ළටුප්ත  විඹදභ ආර්ථිඹට ිනදු 
යන ඵරඳෆභ 
 
තයමුදල් ඳරිඳහරනඹ  
 
විශ්රහභ ළටුප්ත  ළඩිපුය වවීභ  
 
මරය තක්රමිතහ සරඳව  
නුවදනු  
 
ශභනහයණ තහර්ඹක්භතහ  
 
විශ්රහමිිනන් මිඹඹහභ හීයන 
දළනුේ දීභ 
 
තළන්ඳතු යහ ළනීභ  
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ේ
ඹ
 

ව
හ 
වි
ර
හභ
 
ළටු
ේ
  

යජාව  වේඹ වහ විශ්රහභ ළටුප්ත  රතිරහබ 

යහජාය වේහ විශ්රහමිිනන් වහ ඔවුන්වේ 

රතිරහභීන් වහ වතොයතුරු තහක්ණඹ වහ 

තියහය ශභනහයණ ක්රභවේද 

බහවිතවඹන්ද, වඳෞශලි වහ යහජාය තංල 

මුහුවන් ඉවශ වේහරහභී වහ වේහදහඹ 

තෘප්ත තිඹ තවවුරු යමින් ෛනති 

රතිරහබඹන් පිළිළන්වීභ තුළින් ආර්ථි වහ 

භහජීඹ ලවඹන් තෘප්ත තිභත් විලස යහමි 

රජාහක් බිහිකිරීභ, විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තුවේ දළක්භ වහ වභවවය වේ. 

1934 වඳඵයහරි 05 දින සථහපිත වු විශ්රහභ 

ළටුප්ත  යසථහ ංග්රවඹ ඹටවත්  විශ්රහභ ළටුප්ත  

වවිභද, 1898 තං 01 දයන ළන්දඹු 

තනත්දරු විශ්රහභ ළටුප්ත  තයමුදල් ආඥහ ඳනත 

වහ 1983 තං 24 දයන ළන්දඹු පුරු 

තනත්දරු විශ්රහභ ළටුප්ත  ඳනත ඹටවත් ළන්දඹු 

පුරු, තනත්දරු විශ්රහභ ළටුප්ත  වවිභද, 1942 

තං 18 දයන ආඥහ ඳනත රහය යහජාය 

වේහ තර්ථහධ තයමුදර ඳරිඳහරනඹ වහ 

වවිේ ක්රිඹහලිඹ නිඹහභනඹ කිරිභද විශ්රහභ 

ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තුවේ රමු කිභ වේ. 

විශ්රහභ ළටුප්ත  විඹදභ ආර්ථිඹට 
ිනදුයන ඵරඳෆභ 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ක්රීඹ විශ්රහමිිනන් 

619,176 ට රතිරහබ රඵහ දී තිබුණු තතය 

2018 ර්ව  විශ්රහභ ළටුප්ත  විඹදභ රු.මිලිඹන 

224,853 ක් වී තිබුණි. එඹ මුළු යජාව  

පුනයහර්තන විඹදවභන් ිනඹඹට 10.75 ක් වී 

තිබුණු තතය එඹ මුළු යජාව  ආදහඹවභන් 

ිනඹඹට 11.71 ක් වී තිබුණි. 

2012 ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ දක්හ 

විශ්රහමිිනන් 514,584 වදවනකුවේ ිනට 

619,176 වදවනකු දක්හ 104,792 

වදවදවනකුවන් එනේ ිනඹඹට 20 කින් වහ 

විශ්රහභ ළටුප්ත  විඹදභ පිළිවලින් රු. මිලිඹන 

126,461 ක් ිනට රු. මිලිඹන 224,853 ක් දක්හ 

රු.මිලිඹන 98,392  කින් එනේ ිනඹඹට 78 

කින් ර්ධනඹ වී තිබුණි. 

යහජාය වේහ යහප්ත ත වීභ, විශ්රහභ ළන්විවේ 

න විධිවිධහන, විශ්රහමිිනන්ටද ජීන විඹදේ 

දීභනහ වවීභ. යහජාය වේව  ළටුප්ත  ළඩිවිභ 

වහ ඒ භත විශ්රහභ ළටුප්ත  ණනඹ, විශ්රහභ ළටුප්ත  

විභතහ ඉත් කිරිභ, ජීවිත තවප්ත ක්හ 

ඉවශඹහභ ආදී වවේතුන් නිහ විශ්රහභ ළටුප්ත  

විඹදභ තණ්ඩ ර්ධනඹ වී තිබුණි. එඹ 

ඉදිරිව දී ද තණ්ඩ ර්ධනඹක් ිනදුවිඹ වළකි 

ඵ තවප්ත ක්හ ය තිබුණි. ඒඵළවින් ඉදිරි 

තනහතව දී යහජාය විඹදවේ විශ්රහභ ළටුප්ත  

විඹදභ ළරකිඹ ුගතු ඵරඳෆභක් ඇති යනු 

රඵින. 

භහවරෝචිත ර්ඹ ඇතුළු ඉකුත් ය 6  

මුළු විශ්රහභ ළටුප්ත  විඹදවේ ර්ධනඹ 

රඳටවන 53 වහ දළක්ව.  

 

 

 
රඳටවන 53 - විශ්රහභ ළටුප්ත  විඹදභ  
මරහශ්රඹ- විශ්රහභ ළටුප්ත  දත්ත ඳශධතිඹ, මුරය තත් 
රහලඹ 2018  
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භහවරෝචිත ර්ව දි ිනදු ශ නිඹළදි 

විණන ඳරික්ණරදි තනහයණඹ ව 

විණන නිරික්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත.  

තයමුදල් ඳරිඳහරනඹ 

විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු විිනන් යහජාය 

වේහ විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීභට තභතයට  විශ්රහභ 

ළටුප්ත  තයමුදල් 05 ක් ඳරිඳහරනඹ යනු රඵන 

තතය එිනන් යහජාය වේහ තර්ථ හධ තයමුදර 

ඳභණක් ක්රිඹහහරී භට්ටභ ඳළතුණි. 1993 

ර්ව  ඳශහත් යහජාය වේඹ සථහපිත වීභත් 

භඟ ඳශහත් යහජාය නිරධහරින්ට, යහජාය 

නිරධහරින්ට හිමි විශ්රහභ ළටුප්ත  වහ ළන්දඹු 

තනත්දරු විශ්රහභ ළටුප්ත  රතිරහබ හිමිවීභ නිහ 

1993 ර්ව  ිනට භහවරෝචිත ර්ඹ දක්හ 

ඳශහත් ඳහරන වේහ විශ්රහභ ළටුප්ත  තයමුදර, 

ඳශහත් ඳහරන වේහ ළන්දඹු වහ තනත්දරු 

විශ්රහභ ළටුප්ත  තයමුදර, ඳශහත් ඳහරන වේහ 

ළන්දඹු පුරු විශ්රහභ ළටුප්ත  තයමුදර වහ න 

හභහජිිනන් එතුවිභක් ිනදු වී වනොතිබුණි. 

එවර න හභහජි මුදල් වනොරළබිභ භත 

වවිභට තයේ මුදල් තයමුදල්ර වනොභළතිවිභ 

වවේතුවන් විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු 

ළඹ ශිර්ඹ ඹටවත් තඹළඹ රතිඳහදන භගින් 

තයමුදල් වහ විඹදේ ය තිබුණි. 

වේ තතය, 1953 තං 44 දයන ඳහධලහීයඹ 

ගුරුරුන්වේ විශ්රහභ ළටුප්ත  ඳනත් නිවඹෝ 

තං 04 රහය ගුරු ළන්දඹු තනත්දරු දහඹ 

මුදල් භඟින් තයමුදරක් වොඩනහ එභඟින් 

ගුරු ළන්දඹු තනත්දරු විශ්රහභ ළටුප්ත  වවීේ 

ශ ුගතුඹ. එවේ වුත්, දහඹ මුදල් ැකස කිරීභ 

වහ විඹදේ දළරීභ වහ තයමුදර වනුවන් 

ඵළංකු ගිණුභක් ඳත්හ වනොතිබුණු තතය 

දහඹ මුදල් විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තුවේ 

ළන්දඹු තනත්දරු දහඹ මුදල් ඵළංකු ගිණුභට 

ැකසය තිබිභත්  විශ්රහභ ළටුප්ත  වදඳහර්තවේන්තු 

ළඹ ීයර්ඹ ඹටවත් තඹළඹ රතිඳහදන භඟින් 

උක්ත විඹදේ දළරීභ  වවේතුවන් වභභ තයමුදර 

පිහිටුවීවේ තයමුණු ඉටු වී වනොතිබුණි.  

 

විශ්රහභ ළටුප්ත  ළඩිපුය වවීේ 

 භහවරෝචිත ර්ඹ තහනව  දී තදුයටත් 

තඹය ත ුගතු විශ්රහභ ළටුප්ත  ළඩිපුය වවීේ 

ටිනහභ රු.මිලිඹන 591 ක් ද වී තිබුණි. 

වභභ මුදල් ර් 10 ට ඩහ ළඩි හරඹ 

ිනට ඳළත එමින් ඳළළතුණු රු.මිලිඹන 8 ක්ද, 

ර් 5  ිනට ර් 10 ක් දක්හ හර 

ඳයහඹ ිනට ඳළත එන රු.මිලිඹන 37 ක්ද 

වහ ර් 5 ට තඩු හරඹ ිනට ඳළත එන 

රු.මිලිඹන 546 කින් ද භන්විත වි තිබුණි.   

මරය තක්රමිතහ සරඳව  
නුවදනු 
 
ිනවිල් වහ ළන්දඹු වර විශ්රහභ ළටුප්ත  02 ක් 

රඵමින් ිනට මිඹ ගිඹ විශ්රහමි නිරධහරිනිඹට 

මිඹ වොස භහ 55 ක් දක්හ  මිඹ ඹන විට 

රඵමින් ිනටි විශ්රහභ  ළටුඳ ඵළංකු ගිණුභට ඵළය 

ය තිබුණි. එවේ ඵළය යන රද මුදලින් 

රු.මිලිඹන 2.70 ක් ATM හඩ්ඳත බහවිතහ ය 

මිඹගිඹ තඹවේ පුතහ විිනන් ඉත් යවන 

තිබුණි. ඉන්  රු.308,052 ක් ඔහු විිනන් ඳසු 

වදඳහර්තවේන්තුට වහ තිබුණත්, ඉතිරි 

රු.මිලිඹන  2.39  මුදර 2019 ජුනි 30 න 

විටත් තඹය වන වනොතිබුණි. 

 

රහවශශිඹ වල්ේ හර්ඹහර 2 ක් විිනන් 

තහහලි වහ සථිය ලවඹන්  විශ්රහභ ළටුප්ත  

වදක් 1991 ජානහරි භහව  ිනට 2016 

වඳඵයහරි භහඹ දක්හ ර් 20  හරඹක් 

නිරධහරිවඹකු වත රඵහ දී තිබුණි. එක්  

රහවශශිඹ වල්ේ හර්ඹහරඹක් භගින් 

රු.මිලිඹන 1.87 ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි. 

2016 වඳඵයහරි 10 දින ිනට විශ්රහභ ළටුප්ත  

වවිභ නතහ තිබු නමුත් ළඩිපුය වහ තිබු  

මුදල් තඹය ළනිභට ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

 විශ්රහභ ළටුප්ත  දත්ත ඳශධතිවඹහි විශ්රහමිඹහවේ 

ජාහති වළඳුනුේඳත් තංඹ වනුට 

දිඹණිඹවේ ජාහති වළදුනුේඳත් තංඹ වඹොදහ 

විශ්රහමිඹහ මිඹ වොස භහ 86  හරඹක් 

තන විටත් මිඹගිඹ භවේ විශ්රහභ ළටුඳ 

වර රු.මිලිඹන 1.56 ක්  දිඹණිඹක්  විිනන් 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h | jd¾Isl jd¾;dj - 2018 401 

 

 

ය
ජ්
ග
ේ
 ග

ේ
ඹ
 

ව
හ 
වි
ර
හභ
 
ළටු
ේ
  

හදය වර රඵහවන තිබුණි. වභභ ළඩිපුය 

වව මුදල් තඹ ය ළනීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.  

 

ශභනහයණ තහර්ඹක්භතහ 
   

මීමු, මීරිභ, ේඳව, තරේ, යහවඳොර 

වහ ත්තර ඹන  රහවශශිඹ වල්ේ 

හර්ඹහරර, 2006 තවරේල් 25 දිනළති තං 

6 2006 දයන යහජාය ඳරිඳහරන නක්රවල්ඹ 

රහය විශ්රහභ ළටුප්ත  ංවලෝධනඹ වනොශ 

ලිපිවොනු  669 ක් ඳළළතුණි.   

 

2011 තවෝසතු 15 දිනළති තං 1719 3 දයන 

තති විවලේ ළට් ඳත්රව  ඳර ශ 

නිවේදනව  වන් ඳරිදි උඳතින් පුර්ණ 

ආඵහධිත වනොන තළනළත්තන් ර් 05 ට 

යක් ෛදය භණ්ඩරඹට වඹොමු ශ ුගතු 

වුත්,  මීමු, මීරිභ,  ේඳව,  තරේ වහ 

යඹුක්න රහවශශිඹ වල්ේ හර්ඹහරර 

උඳතින් පුර්ණ ආඵහධිත වනොන තළනළත්තන් 

කිිනවකුත් කිිනභ දින ෛදය 

භණ්ඩරඹට වඹොමුය වනොතිබුණි.  

 

විශ්රහභ ළටුප්ත  වනු රඵන ෆභ විශ්රහමිඹකු 

වහභ විශ්රහභ ළටුප්ත  වොනුක් ඳත්හවන 

ඹහුගතු වුද, මීමු, මීරිභ,ේඳව, තරේ, 

යහවඳොර වහ ත්තර රහවශශිඹ වල්ේ 

හර්ඹහරඹ 6  ලිපිවොනු වනොභළති 

විශ්රහමිිනන් 512 ට විශ්රහභ ළටුප්ත  වමින් 

ඳළතුණි. 

 

විශ්රහමිිනන් මිඹඹහභ හලින 
දළනුේ දීභ 
 
විශ්රහමිඹහ මිඹගිඹ ඵ රහවශශිඹ වල්ේ 

හර්ඹහරඹ දළනුත් වනොවිභ වවේතුවන් 

මිඹගිඹ විශ්රහමිිනන් වත විශ්රහභ ළටුප්ත  වහ 

තිබුණු තතය ේඳව රහවශශිඹ වල්ේ 

හර්ඹහරව  2016 ර්ව  මිඹගිඹ 

විශ්රහමිඹන් 10 කුට රු.336,378 ක් ළඩිපුය 

වහ තිබුණි. 2017 ර්ව  මිඹගිඹ 

විශ්රහමිිනන් 7 වදවනකුවන් රු.750,390 ක් 

වු ේපුර්ණ මුදරභ 2018 ළප්ත තළේඵර් භහඹ 

න විටත් තඹ ශ ුගතු තිබුණී.  

 

තළන්ඳතු   
  

වදඳහර්තවේන්තුවේ වේව  නිුගතු 

ක්වේත්රත නිරධහරින් 05 වදවනකු වනත් 

වේඹට ඹහභ නිහ ංර්ධන වේඹට වහ 

වල්න වහය වේඹට රඵහදුන් ඹතුරු ඳළදි 

වහ  තඹය න්නහ රද රු.696,500  මුදල් 

ජාහති තඹළඹ වදඳහර්තවේන්තුට ඹළවීභකින් 

වතොය 2018 ඔක්වතෝඵර් භහව  ිනට වඳොදු 

තළන්ඳත් ගිණුවේ යහවන තිබුණි. 
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ඳශහත් බහ පිළිඵ වළදින්වීභ  
 
 
ඳශහත් බහ වහ වු ඒහඵශධ 
මරය හර්ඹහධන රහලඹ  
  
 
ඳශහත් බහ වහ ව ඒහඵශධ 
මරය තත්ත්ඹ පිළිඵ රහලඹ 
  
 
ඳශහත් බහ ආදහඹේ  
  
 
ඳශහත් බහ විඹදේ   
  
 
ඳශහත් බහ ත්ේ   
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ඳශහත් බහ ිතළිඵ වළදින්වීභ  

 

ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි 

භහජාහදී ජානයජාව  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 

දවතුන්න යසථහ 

ංවලෝධනවඹන් භඟ 

ංවඹෝජිත කිඹවිඹ ුගතු 

1987 තං 42 දයන ඳශහත් 

බහ ඳනවත් විධිවිධහන 

රහය දිිනවන් ඳශහත් 

නඹ තුශ ඳශහත් බහඹක් 

ලවඹන් ඳශහත් බහ 

නඹක් ර්තභහනව දී 

ක්රිඹහත්භ වේ. දවතුන් න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 

ඇතුශත් භහමී 

රළිනසතුවේ වන් 

හර්ඹබහයඹන් ඳශහත් බහ 

විිනන් ඉටු ශ ුගතු ඇත.  

ඒ තනු ෘි ර්භඹ, 

තධයහඳන, වෞයඹ, 

නිහ, ඳශහත් ඳහරනඹ වහ 

භහජා වේහ ආදි 

ක්වේත්රඹන් ඇතුළු ක්වේත්ර 

යහශිඹ ඳශහත් භට්ටවේ 

ඵරතර වභභ ඳශහත් 

බහරට ඳයහ වදන රදී.  

ඳශහත් බහක් 

ජානහධිඳතියඹහ විිනන් ඳත් 

යනු රඵන 

ආණ්ඩුහයඹහවේ ඳහරනඹ 

ඹටවත් ඳතින තතය එහි 

යසථහදහඹවඹහි 

රධහනිඹහ වර රධහන 

තභහතයයඹහ ටුගතු යනු 

රළවේ. රධහන තභහතයයඹහ 

ඇතුළු තභහතයරුන් 04 

වදවනකුවන් ඳශහත් 

බහවේ තභහතය භණ්ඩරඹ 

රමු විධහඹ භන්විත 

වේ. රධහන වල්ේයවඹකු 

ඳරිඳහරන ඵරධහරිඹහ වර 

ටුගතු යනු රඵන තතය 

ජානහධිඳතියඹහ විිනන් ඔහු 

ඳත් යනු රඵින. ෆභ 

ඳශහත් බහක්භ ඳශහත් 

බහ තයමුදලින් වහ වදිින 

තලයතහ තයමුදලින් 

භන්විත වේ.  භධයභ 

යජාවඹහි ඒහඵශධ තයමුදර 

වහ වඵවවවින්  භහන න 

වභභ ඳශහත් බහ තයමුදරට 

යජාව  රදහන, ඵදු ඉඳී භ වහ 

තවනකුත් භහර්වඹන් 

තයමුදල් රළවඵන තතය 

තයමුදලින් පුනයහර්ථන වහ 

රහේධන සරඳව  විඹදේ 

දළරීභට ිනදුවේ. 

තභහතයහංලඹක් ඹටතට 

වනොවන ඳශහත් බහ 

ආඹතන, ඳශහත් බහ 

තභහතයහංල වහ තභහතයහංල 

ඹටතට ළවනන ිනඹලුභ 

වදඳහර්තවේන්තු විර්ජාන 

ගිණුභ ඇතුළු මරය 

රහලන හර්ි  පිළිවඹර 

යනු රඵින. 

ඒ වළරුණ විට ෆභ ඳශහත් 

බහක්භ ිනඹලු ආදහඹේ 

විඹදේ, ත්ේ, කීේ 

දක්මින් භධයභ යජාව  

ජානයජා ගිණුභ ළනි මරය 

රහලන පිළිවඹර යනු 

රළඵින. 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහවේ 

154 (1) යසථහ රහය 

වහ 1987 තං 42 දයන 

ඳශහත් බහ ඳනවතහි 23 

(1) න්තිඹ රහය 

ඳශහත් බහ තයමුදවරහි 

ගිණුේ විණනඹ කිරීවේ 

ඵරතර විණහධිඳතිට 

රළබී ඇත. 

ඒ තනු ඵසනහහිය, උතුරු 

භළද, ඵයමු, ඹම, 

භධයභ,උතරු,නළවනහිය,

භධයභ ව ඌ ඹන ඳශහත් 

9 හි 2018 ර්වඹහි 

විණනඹ යන රද මරය 

රහලන වහ ඊට තනුකර 

2017 ර්වඹහි මරය 

රහලන ේඵන්ධවඹන් 

විලසවල්ණඹක් වභභ 

ඳරිච්වේදවඹන් ඉදිරිඳත් 

කිරීභට ටුගතු යන රදී. 
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ඳශහත් බහ වහ 

2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිගනන් අන් ර්ඹ වහ  කහඵේධ මර කහර්ඹහධන ප්රකහලඹ 

 

විසත්යඹ  2018 2017 

 රු.දවස රු.දවස 
ආදහඹභ   

යජාවඹන් රද ආදහඹභ   

යජ්ගේ ප්රෙහන         200,841,189 198,792,188 

ඵදු ආෙහඹභ               6,287,894 5,858,351 
ඳශහත් ආදහඹභ   

ඵදු ආෙහඹභ 75,096,438                    71,193,811 
ඵදු ගනොන ආෙහඹභ 10,127,500                       9,481,133 
අගනු ත් ආෙහඹභ 5,949,267                       2,866,628 
මුළු ආදහඹභ 298,302,288 288,192,111 
විඹදභ   
ගඳ ේගලික ඳහර්රමික 198,203,699                   187,724,905 
අගනු ත් ළඳයුම් වහ ගේහ 17,165,910                     14,545,706 
ප්රධහනඹන්,භහරුරීමම් වහ අගනු ත් 
පුනයහර්ත්න විඹෙම් 

50,231,703                     49,406,673 

මුළු පුනයහර්තන විඹදභ 265,601,312 251,677,284 
ංර්ධන විඹෙභ 31,868,875 31,876,011 
මුළු විඹදභ         297,470,187                  283,553,295 
විඹදභ ඉක්භ ව ආදහඹභ                 832,101 4,638,816 

 

ඳශහත් බහ වහ 

2018 ගෙළම්ඵර් 31 දිනට  කහඵේධ මර ත්ත්ත්ඹ ිතළිඵ ප්රකහලඹ  
 

විසත්යඹ 2018 2017 

 රු.දවස රු.දවස 
ත්ේ   
ජාංභ වනොන ත්ේ   
ගේඳර,ිතරිඹත් වහ උඳකයණ 172,688,283        

85,191,431 
ඇඳ ත්ළන්ඳතු ආගඹ ජ්න              28,906                

24,951 
ආගඹ ජ්න 6,665,533 7,689,392 
ගකමගගන ඹන ළඩ 95,874                           

-    
අසඳිල ත්කම්                 8,715                           

-    
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මුළු ජාංභ වනොන ත්ේ 179,487,311        
92,905,774 

ජාංභ ත්ේ   
ගත්ොග 51,065                

58,774 
ඳශහත් යහජ් නිරධහරින්ට ණඹ 16,102,576        

14,757,383 
ඳශහත් අභහත්හංල වහ ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු ර අග්රිභ 
ිනණුම් ගලේ 

       1,081,887          
1,199,250 

අනුභත් අත්තිකහයම් ිනණුම් වහ අත්තිකහයම්            497,884 496,057 
සථහය ත්ළන්ඳතු වහ ගකටිකහලීන ආගඹ ජ්න        3,075,655 2,234,018 
අනිු ත් මර ත්කම් 1,914,208 1,737,818 
ඳශහත් බහණ්ඩහගහයඹ ව වදිසි අසථහ අයමුෙ ර 26,887              

514,340 
ඳශහත් අභහත්හංල වහ ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු වහ 
අත්තිකහයම් 

       2,465,894 2,770,141 

ඳශහත් වදිසි අසථහ අයමුෙර වහ අත්තිකහයම් 3,582                   
3,581 

හණිජ් අත්තිකහයම්              94,735                
80,482 

කලින් ගගවීම් 106,073 22,417                  
ඳශහත් හඳහය වහ ප්රෙහන                     249                   

2,969 
ඳශහත් අභහත්හංල වහ ගෙඳහර්ත්ගම්න්තු ලින් 
රළබිඹ යුතු ගලේ   

             43,896 350,079 

අගනු ත් රළබිඹ යුතු ගලේ 1,912,999 1,192,006 
මුෙම , මුෙරට භහන ෙෆ 15,425,105 18,662,063 
මුළු ජාංභ ත්ේ      42,802,695        

44,081,378 
 මුළු ත්ේ   222,290,006     136,987,152 
   
ඒහඵශධ තයමුදල් වහ ංචිත     
ෙහඹකත් ප්රහේධනඹ 195,894,215          107,553,674              

අතිරික් ලත්ඹ/ඌණත්හඹ (474,065) 108,520                
වදිසි අසථහ අයමුෙර 24,139            21,683              
ක් ලඹ ංචිත් අයමුෙර 141,785 108,520                              
ප්රඥපේති ආගඹ ජ්න 839,554 -          
ංචිත් 10,455,659 5,994,077 
රහේධන ත්ේ තත්ඳත්ය ළනීේ වහ රදහන 1,458,266                           

-    
 195,586,074 117,205,741 
දිගුහීයන කීේ   

මර කරඵදු - හවන 21,844 104,841 

ඇඳකරුන්ගේ ඇඳ ත්ළන්ඳතු 20,250 18,551 
ඇඳ ත්ළන්ඳතු භත් ගඳොළිඹ 8,656                   

6,401 
අනිු ත් ගගවිඹ යුතු ෙෆ                       44 227 
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අනිු ත් ගකීම්                         -                              
-    

මර කමඵදු - හවන 93,609                
78,310 

ත්ළන්ඳතු ිනණුම්        6,760,477 5,938,918 
අගනු ත් ගගවිඹ යුතු විඹෙම් 7,045,573 7,640,086 
මුළු කීේ 13,950,453 13,787,334 
මළු තයමුදල් වහ කීේ      222,290,006 136,987,152 

 

ඳශහත් බහ ආෙහඹම් 

ඳශහත් බහ ආදහඹභ යජාව  රදහන, ඵදු වහ 

ඵදු වනොන ඹන ආදහඹේ රබඹන්වන් 

භන්විත වේ.   

 

යජ්ගේ ප්රෙහන 

 

2018 ර්ව දී ඳශහත් බහ 09 ක් වහ 

රඵහදුන් යජාව  රදහනඹ රු.බිලිඹන 204 ක් ව 

තතය එඹ 2017 ර්ඹට හවප්ත ෂ රු.බිලිඹන 

02  ර්ධනඹ වීභකි. 2018 ර්ව දී 

රදහනඹන්වේ ඉවශභ රතිලතඹ එනේ ිනඹඹට 

15 ක් භධයභ ඳශහතට රඵහදී තිබුණු තතය එඹ 

රු.බිලිඹන 30 ක් වී තිබුණි.  තද, ඵසනහහිය 

ඳශහතට තඩුභ රදහනඹ රඵහදී තිබුණු තතය එඹ 

රු.බිලිඹන 17 ක් ව තතය මුළු රදහනඹනවේ 

රතිලතඹක් වර ිනඹඹට 8 ක් වී තිබුණි. ඒ 

තනු 2018 ර්ව  යජාව  භසථ විඹදභ  වු 

රු.බිලිඹන 2,734 කින් ිනඹඹට 7.4 ක් වවත් 

රු.බිලිඹන 204 ක් ඳශහත් බහ වහ යජාව  

රදහන ලවඹන් රඵහ දී තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 54 හි දළක්වේ.  

 

රඳටවන 54 – 2017 වහ 2018 ර්රදී ඳශහත් බහන් වත රඵහ දුන් යජාව  රදහන  
මරහශ්රඹ - ඳශහත් බහර මරය රහලන  

 

ඵදු ආෙහඹභ 
2018 ර්ව  දී ිනඹළුභ ඳශහත් බහන්හි 

ඵදු ආදහඹභ රු.බිලිඹන 75 ක් ව තතය එඹ 

2017 ර්ඹට හවප්ත ෂ ිනඹඹට 5  ඳභණ 

ළඩිවීභකි. 2018 ර්ව දී ිනඹළුභ ඳශහත් 

බහ විිනන් ැකසශ ඵදු ආදහඹභ ඳශහත් බහ 

භඟ ළදීවේදී ළඩිභ ඵදු ආදහඹභ න 

 -
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  රු.බිලිඹන 43 ක් වවත් ිනඹඹට 57 ක් 

ඵසනහහිය ඳශහත් බහ විිනන් ැකසය 

තිබුණි. වවේවුද  2018 ර්ව  භසථ 

යජාව  ඵදු ආදහඹභ න රු.බිලිඹන 1,784 ක් 

භඟ  ළදීවේදී ඳශහත් බහ විිනන් ිනඹඹට 

4  ඵදු රභහණඹක් ඳභණක් ැකසය 

ළනීභට වළකි වී තිබුණි.  එක් එක් ඳශහත් 

බහ විිනන් 2017 වහ 2018 ර්ර ැකසය 

තිබුණු ආදහඹභ පිළිඵ විසතය රඳටවන 

55 හි දළක්වේ.  

 

 

 
රඳටවන 55 – 2017 වහ 2018 ර්ර ඳශහත් බහ විිනන් ැකස ශ ඵදු ආදහඹභ  
මරහශ්රඹ - ඳශහත් බහ විිනන් ඉදිරිඳත් යන රද මරය රහලන  
 

ඵදු ගනොන වහ අගනු ත් ආෙහඹභ 

ඵදු වනොන වහ තවනකුත් භහර්ඹන්වන් 

2018 ර්ව දී රු.බිලිඹන 22 ක් ඳශහත් බහ 

විිනන්  උඳඹහවන තිබුණි. වභභ ආදහඹභ තුශ 

වශීයඹ ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තුවන් රද 

රු.බිලිඹන 6  ආදහඹභද ඇතුශත් වේ. 2018 

ර්ව දී ඵසනහහිය ඳශහත රු.බිලිඹන 4  ඵදු 

වනොන ආදහඹේ උඳඹහ තිබුණි. වවේ වුද 

ඳශහත් බහ වහ තිබු භසථ ඵදු වනොන 

ආදහඹභ යජාව  භසථ ඵදු වනොන  

ආදහඹවභන් ිනඹඹට 4 ක් ඳභණක් වී තිබුණි.  

 

 

 

යජ්ගේ ප්රෙහන වහ ඳශහත් බහ ඉඳයු 

ආෙහඹභ 
 

2018 ර්ව දී යජාඹ විිනන් ඳශහත් බහ වහ 

රු.බිලිඹන 203  රදහනඹන් රඵහදී තිබුණු 

තතය ඊට හවප්ත ෂ ඳශහත් බහ විිනන් 

රු.බිලිඹන 97  ආදහඹභක් ඳභණක් උඳඹහ 

වන තිබුණි. ඒ තනු ඳශහත් බහ ඳත්හ 

වන ඹහභ වහ යජාඹ විිනන් ඳශහත් බහර 

භසථ ආදහඹවභන් ිනඹඹට 47 ක් ඳභණ 

රභහණඹකින් දහඹ වීභට ිනදු වී තිබුණි. විසතය 

රඳටවන 56 හි දළක්වේ.  

 

 

රූඳටවන 56. - ඳශහත් බහර ආෙහඹම් ංයුතිඹ  
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රු.දවස,  

97,460,

357  

යජාව  

රදහන 

රු.දවස ,  

203,820

,936  
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මරහශුඹ - ඳශහත් බහ විසින් ඉදිරිඳත්  කශ මර 
ප්රකහලන  

 
ඳශහත් බහ විඹෙම් 

ෆභ ඳශහත් බහක් විිනන්භ වඳෞශලි 

ඳහරිශ්රමි, තවනකුත් බහණ්ඩ වහ වේහ, 

නඩත්තු විඹදේ ඇතුශත් පුනයහර්ථන 

විඹදේද රහේධන සරඳවඹන් ංර්ධන 

විඹදේද හර්ි  දයනු රඵින. ඒ තනු 2018 

ර්ව  ඳශහත් බහ විිනන් දයන රද භසථ 

විඹදභ රු. බිලිඹන 300 කි. එඹ යවට් භසථ 

විඹදවභන් ිනඹඹට  10 කි. 

 

පුනයහර්ත්න විඹෙභ 

භහවරෝචිත ර්ව  දී ඳශහත් බහ විිනන් 

පුනයහර්තන විඹදේ වනුවන් රු.බිලිඹන 

265 ක් ළඹ ය තිබුණු තතය ඳශහත් බහ 

විිනන් රු.බිලිඹන 97  ආදහඹේ ැකසය 

තිබුණි. ඒ තනු ඳශහත් බහ විිනන් ැකස ය 

තිබුණු ආදහඹභ රු.බිලිඹන 168 කින් වවත් 

ිනඹඹට 273 කින් ඉක්භහ පුනයර්තන විඹදේ 

ය තිබුණි. 2017 ර්ව දී රු.බිලිඹන 251  

පුනයහර්තන විඹදභක් ිනදු ය තිබුණි. ඳශහත් 

බහ විිනන් ිනදු ය තිබුණු පුනයහර්තන 

විඹදභ 2018 ර්ව දී යජාඹ විිනන් ය තිබුණු 

පුනයහර්තන විඹදවභන් ිනඹඹට 21 ක් වී 

තිබුණි. ෆභ ඳශහත බහක් විිනන් 

පුනයර්තන විඹදභ ිනදු කිරීභට ඳශහත් බහ 

විිනන් ැකසය තිබුණු ආදහඹභ රභහණත් වි 

වනොතිබුණු තතය එඹ ිනඹඹට 659  ිනට 

ිනඹඹට 100 ක් දක්හ ඳයහඹ රතිලතඹන් 

වන තිබුණි. එවභන්භ යජාඹ විිනන් රඵහ දුන් 

රු.බිලිඹන 203  රදහනඹන් ය තිබුණත්, 

ඳශහත් බ ය තිබුණු පුනයහර්තන විඹදභ 

පිඹහ ළනීභටද එඹ රභහණත් වී වනොතිබුණි. 

එඹ රු.බිලිඹන 63  ිනට රු.බිලිඹන 266 ක් 

දක්හ ඳය උතුරු ඳශහත ඳයහඹ රභහණඹක් 

වී තිබුණි. විසතය රඳටවන 57 හි දළක්වේ.  

 

 

රඳටවන -57 - ඳශහත් බහ ැකසශ ආදහඹභ වහ පුනයර්තන විඹදභ - 2018  

මරහංශ්රඹ - ඳශහත් බ විිනන් ඉදිරිඳත් ශ මරය රහලන - 2018 

 

ගඳ ේගලික ඳහරිරමිකඹ 

2018 ර්ව දී වඳෞශලි ඳහරිශ්රමිඹ වර 

රු.බිලිඹන 198 ක් ඳශහත් බහ විිනන් ළඹ ය  

තිබුණු තතය 2017 ර්ව දී ඒ වහ 

රු.බිලිඹන 188 ක් ළඹ ය තිබුණි. ළභ 

ඳශහත් බක් විිනන් ඉකුත් ර්ඹට ඩහ 

භහවරෝචිත ර්ව දී ඒ වහ ළඹ ය 

තිබුණි. විසතය රඳටවන 58 හි දළක්වේ.  
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රුඳටවන 58 - ඳශහත් බහ විිනන් ළඹ ශ වඳෞශලි ඳහර්ශ්රමි 2017 වහ 2018 

මරහශ්රඹ - ඳශහත් බහ විිනන් ඉදිරිඳත් ශ මරය රහලන 

 

ංර්ධන විඹෙම් 

භහවරෝචිත ර්ව දී ඳශහත් බහ 09 විිනන් 

ංර්ධන විඹදේ වර රු.බිලිඹන 34.8 ක් 

ළඹ ය තිබුණි. ඉකුත් යව දී එභ විඹදභ 

රු.බිලිඹන 34.3 ක් වී තිබුණි. ඳශහත් බහ 

ංර්ධන විඹදභට හවප්ත ෂ යජාව  

ආවඹෝජාන රු.බිලිඹන 625 ක් වි තිබුණි. 

ඵසනහහිය ඳශහත් බහ විිනන් රු.බිලිඹන 12.6 

 ඉවශභ ංර්ධන විඹදේ ය තිබුණු තතය 

නළවනහිය ඳශහත් බහ විිනන් රු.බිලිඹන 

0.5  තඩුභ ංර්ධන විඹදභ ිනදු ය තිබුණි. 

2018 ර්ව දී ඳශහත් බහ 9 ක් විිනන් ිනදු 

ය තිබුණු ංර්ධන විඹදභ  වහ පුනයර්තන 

විඹදභ ළදීවේදී මුළු පුනයහර්තන විඹදවභන් 

ංර්ධන විඹදභ ිනඹඹට 13 ක් ඳභණක් වි 

තිබුණි. ඳශහත් බහ විිනන් ිනදු ය තිබුණු 

ංර්ධන විඹදභ වහ පුනයහර්තන විඹදභ 

හ රඳටවන 59 හි දක්හ ඇත.   

 

 
රඳටවන 59 - ඳශහත් බහර පුනයහර්තන වහ ංර්ධන විඹදභ -2018  

මුරහශ්රඹ - ඳශහත් බහ විිනන් ඉදිරිඳත් යන රද මරය රහලන  
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ඳශහත් බහර  ත්කම් 

2017 ර්ව දී රු.බිලිඹන 136 ක් වර 

වඳුනහත් ඳශහත් බහ මුළු ත්ේ රභහණඹ 

2018 ර්ව  දී රු.බිලිඹන 222 ක් වර 

වඳුනහවන තිබුණි. ඒ තනු ඉකුත් ර්ඹට 

හවප්ත ක් ිනඹඹට 63  ර්ධනඹක් තත් ය 

වන තිබුණි. යජාව  මුරය රහලන තනු 

2018 ර්වඹහි ඳළළති මුළු ත්ේ රභහණඹ 

රු.බිලිඹන 2,133 ක් වි තිබුණි. ඒ තනු යජාව  

වහ ඳශහත් බහර 2018 යව  ඳළළති මුළු 

ත්ේ රභහණඹ රු.බිලිඹන 2,355 ක් වී 

තිබුණි.   

 

 

ජ්ංගභ ගනොන ත්කම් 

2017 ර්ව  ඳශහත් බහර ඳළළති මුළු 

ජාංභ වනොන ත්ේර ටිනහභ 

රු.බිලිඹන 93 ක් වී තිබුණි. එඹ භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විට රු.බිලිඹන 86 කින් 

ළඩි වී රු.බිලිඹන 179 ක් වි තිබුණි. වභභ 

ජාංභ වනොන ත්ේ තුශ ඳශහත් බහ 08  

තක්වේරු යන රද වශඳශ, පිරිඹත වහ 

උඳයණ රු.බිලිඹන 172.6 ක්  වහ ආවඹෝජාන 

රු.බිලිඹන 7.7 ක්ද ඇතුශත් වී තිබුණි.  

භහවරෝචිත ර්ව  යජාව  මරය 

රහලනර ඇතුශත් රු.බිලිඹන 1,087  

ජාංභ වනොන ත්ේ රභහණඹද  භඟ 

ඳශහත් බහර වහ යජාව  මුළු ජාංභ වනොන 

ත්ේ රභහණඹ රු.බිලිඹන  1,266 ක් වී 

තිබුණි.  
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ඵසනහහිය ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 25,218 ක් යජාව  රදහන 

භගින්ද, තබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

51,766 ක්ද, ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

76,984  ආදහඹභක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2018 ර්ව දී පුනයහර්තන විඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 61,119 ක්ද, මරධන විඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 15,865 ක්ද, ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 76,984 ක් උඳවඹෝජානඹ 

කිරීභට ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ තනු 

2018 ර්ව දී යජාව  රදහන භගින් 

රු.මිලිඹන 21,023 ක්ද, තබයන්තය භහර් 

භගින් රු.මිලිඹන 47,109 ක්ද ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 68,132  ආදහඹේ ැකසය 

තිබුණි. 2018 ර්ව දී පුනයහර්තන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 56,805 ක් වහ මරධන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 12,649 ක් ලවඹන් රු.මිලිඹන 

69,454 ක් උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

 

වේ ේඵන්ධවඹන් ිනදු යන රද නිඹළදි 

විණනව දී ආයණඹ ව රභහණහත්භ වහ 

ළදත් නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

 

අයමුණුලින් ඵළවළය ක්රිඹහකහයකම් 
 

ඵඳ ජාඹ භහරවේ ශ්රී යහහුර ඵහලිහ භවහ 

විදයහරව  2015 වශදවඳොර යහඳෘතිඹ 

භගින් රු.මිලිඹන 1.87 ක්, 2016 වශදඳර 

යහඳෘතිවඹන් රු.මිලිඹන 1.43 ක් ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 3.25 ක් තදහඹේ ෘවසථ 

ක්රිඩහහයඹ ඉදිකිරිභ වනුවන් ැකසය වන 

තිබුණි. එභ මුදලින් ෘවසථ ක්රීඩහහයඹ 

ඉදිකිරිේ ටුගතු ිනදු ය වනොතිබුණු තතය 

වශදඳර යහඳෘතිඹ භගින් උඳඹහන්නහ රද 

රු.මිලිඹන 3.30  මුදර ළඹ කිරිභ පිළිඵද 

විසතය විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි. 

 

 

 

ත්කම් කශභනහකයණඹ 
 

2017 ජනි 27 දින ඳශහත් වෞය වේහ 

තධයක් හර්ඹහරඹ භඟින් රුධිය හන්දු 

යන ඒඹ වහ Dialysis Machine 04 

ක්, Ro Plant 01ක්, Dialysis Bed 02 ක් රළබි 

තිබණි. නමුත් එභ උඳයණ රඵහ ළනිභට 

රථභ ඒ වහ ඹටිතර ඳවසුේ ළසීභ ිනදු 

ශ ුගතු තිබුණත්, 2018 ළප්ත තළේඵර් 14 දින 

න විටත් එවේ ය  වනොතිබුණි. වයෝවවල් 

ඉල්ීයභකින් වතොය රළබී තිබුණු වභභ 

උඳයණ හිත වඳට්ටි න වොඩනළගිල්වල් 

6 න භවවල් වොරිවඩෝවේ තනහයක්ි ත 

වර තඵහ තිබුණි. ඇසුරුභ ඩහ වනොතිබුණ 

වභභ උඳයණර කීේ හරඹ බහවිතහ 

කිරීභකින් වතොය තන්වී තිබුණි. එවභන්භ 

ඒව  ටුගතු කිරීභ වහ ෛදය 

නිරධහරීන් තිවදවනක්ද, වවද නිරධහරීන් 2 

වදවදවනක් වහ නිසධ හර්ඹ භණ්ඩරව  

එක් වවනකුද පුහුණු ය තිබුණි. 

 

 

මිනුන්වොඩ මලි වයෝවවල් තලය 

තවනකුත් ඳවසුේ සථහපිත වනොකිරීභ නිහ 

2015 ර්ව දී යහඹනහහයඹ වත රළබී 

ඇති 3 Part Ha matology එක් , Semi – 

Auto mated Biochemistry Analyzer එක් 

ව 1000 VA Isolation Transformer එක් 

බවිතඹට ළනිභට වනොවළකි ඇසුරුේ තුශභ 

තඵහ තිබුණු තතය ඒහව  කීේ හරඹද 

ඇසුරුේ තුශදීභ තන් වි තිබුණි. 
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 නිසක්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ිටත් 
ත්කම් 
 

ඳශහත් නිලසචිත රදහන ඹටවත් 2016 ර්ව දී 

ජානතහවේ තහක්ණි දළනුභ ඉවශ නළංවීභ 

වහ ගුණහත්භ තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීවේ 

තයමුණින් ක්රිඹහත්භ ව යහඳෘතිඹ ෘි  

උඳවශලරුන් වත රඵහදුන් ටළේ ඹන්ත්ර 45 

ක් වහ රු.මිලිඹන 1.32 ක් ළඹ ය තිබුණි. 

2017 ඔක්වතෝඵර් භහඹ න විටත් එභ දත්ත 

ේඵන්ධතහඹ රඵහළනීභ වහ රු.156,078 

ක් ළඹ ය තිබුණි. 2018 ඔක්වතෝඵර් 02 

දිනළති තං WP/AG/PD/3/1/2-2018 දයන 

ලිපිඹ භඟින් ිනඹළු ටළේ ඹන්ත්ර ඳයහ ළනීභක් 

ිනදුය තිබුණි. 2019 ජානහරි 30 දින නවිට 

ිනඹළුභ ටළේ ඹන්ත්ර ආඳසු රඵහවන තිබ තතය 

ඵළටරි ආවයෝඳණඹ නිසක්රීඹ ඳළතුණි. 

 

ගකොන්ත්රහත් ඳරිඳහරනගේ අඩුඳහඩු 
 

2017 ජුනි 14 දින ගිවිසුේත ටිනහමින් 

ිනඹඹට 30 ක් ලවඹන් රු.මිලිඹන 6.59  

තත්තිහයේ වහ ේඳව දිස්රික් භවහ 

වයෝවවල් භෘත ලරීයහහය වොඩනළගිල්වල් 

ඉදිකිරීේ ටුගතු ඉදිකිරීේ ආඹතනඹක් වත 

ඳයහදී තිබුණි. වොඩනළගිල්වල් ඉදිකිරීේ 

තන් කිරීභට නිඹමිත හරඹ ඉකුත්වී 

ර්ඹට ආන්න හරඹක් තවී තිබුණද, 

තත්තිහයභ ඳභණක් දභහ ඉදිරිකිරීේ ටුගතු 

තතයභ නතය ය තිබුණි. 2016 වදළේඵර් 

16 දිනළති ඇඳ ඵළඳුේයඹ මුදල් ය ළනීභට 

වනොවළකිවීභ නිහ ශ ළඩ ටිනහභ ව 

රු.මිලිඹන 2.67 ක් තඩුකිරීවභන් ඳසු 

රු.මිලිඹන 3.92  ඉතිරි මුදර තඹය ළනීභට 

වනොවළකිවී තිබුණි.   

 

 

 

 

 

 

කශභනහකයණ අකහර්ඹක් ලභත්හ 
 

ඳහල්ර ඳංති හභය වොඩනළගිලි 

තලයතහඹන් ළන ළරකිල්රට වනොවන 

වනත් වොඩනළගිලි ඉදිය තිබුණි. ඹටිඹන 

ණිසධ විදයහරව  ව ඵදුයලිඹ භවහ 

විදයහරව  ිනසුන් තහහලි ඉදිශ ඳන්ති 

හභයර තධයහඳනඹ රඵශදී එභ ඳහල්ර 

රු.මිලිඹන 42.38  විදුවල්ඳති වහ ගුරු නිර 

නිහ ව ළෂවට්රිඹහ වොඩනළගිලි ඉදිය 

තිබුණි.  

 

අධිබහය රීමභ වහ 

විධහඹ වශ්රේණිව  නිරධහරීන් 11 වදවනකුට 

ආණ්ඩුහයයඹහවේන් රඵහත් තනුභළතිඹ 

භත නිර නිහ කුීය ලවඹන් භහින 

රු.30,000 ක් ඵළගින් 2017 වනොළේඵර් 

භහව  ිනට 2019 තවරේල් භහඹ දක්හ 

රු.මිලිඹන 5.34 ක් වහ තිබුණි. වභභ 

නිරධහරීන්වන් 10 වදවනකු ඵසනහහිය ඳශහත 

තුශ ඳදිංචි තඹ ව තතය ඉන් 08 වදවනකු සථිය 

නිහ ලිපිනවඹහි ඳදිංචි තඹ වව.  

ප්රම්ඳහෙනඹ 

ශ්රභ විඹ ළඩටවන ඹටවත් ෘි ර්භ 

තභහතයහංලව  වල්ේයඹහ විිනන් 2018 

තවෝසතු 15 දින තනුභත ය තිබ රු.මිලිඹන 

7.50  රතිඳහදනලින් 2018 ර්ව  තඹළඹ 

වඹෝජානහරට ඇතුශත් ය වනොතිබණු ෘි  

හර්මි බහණ්ඩ මිරදී ළනීභ රේඳහදන 

ක්රිඹහලිවඹන් ඵළවළය ිනදුය රු.මිලිඹන 

7.44 ක් වහ තිබුණි. එභ මිරදී ළනීභ තුශ 

රු.596,625 ක් ටිනහ තණවොශ ඳන 

ඹන්ත්ර 35 ක් ඇතුශත් තිබුණි. එවේභ 2019 

ජානහරි 11 දින නළතත් රේඳහදන 

ක්රිඹහලිවඹන් ඵළවළය තණවොශ ඳන 

ඹන්ත්ර 85 ක් රු.මිලිඹන 1.71 ට මිරදීවන 

තිබණු තතය මිරදීවන තිබ තණවොශ ඳන 

ඹන්ත්ර 100 ක් ''ිනතමු'' යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

බහඳති විිනන් වතෝයහන්නහ රද පිරිට 

වඵදහවළය තිබුණි. 
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 භධභ ඳශහත් බහ 

භධයභ ඳශහත් බහ විිනන් 

2018 ර්ඹ වහ 

රු.මිලිඹන 8,741 ක් යජාව  

රදහන භඟින් ද, තබයන්තය 

භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

8,442 ක් ද ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 17,183 

 ආදහඹේ ඇසතවේන්තු 

ය තිබුණි. 2018 ර්ව  

පුනයහර්තන විඹදේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 

34,176 ක් ද, මරධන විඹදේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 8,741 

ක් ද ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 42,917 ක් 

උඳවඹෝජානඹ කිරීභට 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ 

තනු 2018 ර්ව  දී 

යජාව  රදහන භඟින් 

රු.මිලිඹන 4,663 ක් ද, 

තබයන්තය භහර් භඟින් 

රු.මිලිඹන 7,967 ක් ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

12,630  ආදහඹභක් 

ැකසය තිබුණි. 2018 

ර්ව  දී පුනයහර්තන 

විඹදභ රු.මිලිඹන 32,278 

ක් වහ මරධන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 4,663 ක් 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 

36,941 ක් උඳවඹෝජානඹ 

ය තිබුණි. 

භධයභ ඳශහත් බහට 

තදහශ 2018 ර්ව  ිනදු 

යනු රළබ විණනව  දී 

තනහයණඹ ව ළදත් 

විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දක්හ ඇත. 

අයමුෙම 
උඳගඹ ජ්නඹ 
ගනොකය 
ආගඹ ජ්නඹ රීමභ  

භධයභ ඳශහත් බහ විිනන් 

2018 ර්ඹ තන් න 

විට රු.මිලිඹන 1,782.40 ක් 

ඳශහත් ංර්ධනඹ 

වනුවන් උඳවඹෝජානඹ 

ශ ුගතු තිබුණත්, එවේ 

වනොය එභ මුදර සථහය 

තළන්ඳතුර තවඹෝජානඹ 

ය තිබුණි. ඒ වනුවන් 

භහවරෝචිත ර්ව දී රු. 

මිලිඹන 163.21  වඳොීය 

ආදහඹේ රඵහවන තිබුණි. 

ඳශහත් බහ විිනන් 

ඳත්හවන ඹනු රඵන 

ජාංභ ගිණුේ වද 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විට 

එතු රු.මිලිඹන 413.38 

 වලේඹක් යහවන 

තිබුණි. යජාඹ ිනඹඹට 27  

වඳොලිඹක් ඹටවත් තිනයහ 

ඳවසුේ රඵහ වන ඳශහත් 

බහ වත රු.මිලිඹන 

4,663  යජාව  රදහනඹක් 

රඵහ දී තිබුණත්, ඳශහත් 

බහ විිනන් රු.මිලිඹන 

1,782.40 ක් සථහය 

තළන්ඳතුර ආවඹෝජානඹ 

කිරීභ නිහ භහවරෝචිත 

ර්ව  රු.මිලිඹන 318.03 

 තභතය මරය පිරිළඹක් 

යජාඹට දළරිභට ිනදු වී තිබුණි.  

 
 
 

අධිකහරි ඵරඹ 
ගනොරත් ගගවීම් 
 
භවනුය සීතහවශවී ඵහලිහ 

විදුවරට ඉඩේ තත්ය 

ළනීභට තදහශ න්දි වහ 

වඳොීය මුදල් වවීවේ දී 

ඉඩේ තභහතයහංලව  වහ 

නීතිඳති වදඳහර්තවේන්තුවේ 

නිවඹෝ ව 17 තීයණව  

නභ වන් තඹට ඳභණක් 

න්දි ව වඳොීය වවිඹ ුගතු 

ඵට දක්හ තිබුණි. නමුත් 

එභ තීයණව  නභ වන් 

වනොව ඳහර්ලඹට න්දි 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 1.47 

ක් වහ වඳොීය ලවඹන් 

රු.මිලිඹන1.13 ක් ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

2.60 ක් භවනුය රහවශීයඹ 

වල්ේ හර්ඹහරඹ විිනන් 

ඵර යහිත වවීේ ය 

තිබුණි. 

ජ්ර වළයවුම් ඵදු 

වදොළු රහවශීයඹ වල්ේ 

ඵර රවශලව  වඳෞශලි 

ආඹතනඹක් විිනන් 

වඩල්ටහත්වත් ව 

සවටරන්ඵර්ේ ත්වත් 

පිහිටුහ ඇති කුඩහ ජාර විදුලි 

ඵරහහය වදවහි 2016 

ර්ව  විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

පිළිවලින් කිවරෝවොට් 

5,222,056 ක් වහ කිවරෝ 

වොට් 2,931,126 ක් වී 

තිබුණි. නමුත් ඉඩේ 

වොභහරිස 

ජානයහල්යඹහවේ 2010 

භහර්තු 11 දිනළති තං 

2010 2 නක්රවල්ඹට තනු 
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ර්ඹට කිවරෝවොට් 1 

ට රු.100 ඵළඟින් වවිඹ 

ුගතු ජාර වළයවුේ ඵදු වහ 

වනොතිබුණි.  

නිසකහර්ඹ ම්ඳත් 

 වඟුයන්වත 

වෝනන්තළන්න 

රහවශීයඹ වයෝවවල් 

භහතෘ වහ ශභහ හඹන 

භධයසථහනඹ 2004 

ර්ව  ිනට 2017 

ර්ඹ දක්හ හරඹ 

තුශදී තදිඹය 03 කින් 

ඉදිය තිබුණි. නමුත් 

2019 තවෝසතු භහඹ 

න විටත් බහවිතඹට 

වනොවන ල් ළදී 

තිබුණි. වභවේ ර් තඩි 

2000  ඳභණ න බිේ 

භවර 2003 ර්ව  දී 

රු.මිලිඹන 2 ක් ළඹය 

ඉදිය 2004 වඳඵයහරී 

15 දින විෘත ය 

තිබුණු නමුත් හඹන 

ආයේබ ය වනොතිබුණි. 

ඳසු 2016 ව 2017 

ර්ර දී රු.මිලිඹන 

6.92 ක් ළඹය ඳශමු 

භවර ඉදිය වර වි 

ය ළඩ නිභය 

තිබුණි.  

 

 වඟුයන්වත නයව  

න වදභවල් ආුගර්වේද 

වයෝවරක් ඉදිකිරීභ 

වහ 2005 ර්ව  දී 

ළරළසුේ ස ය 

රු.මිලිඹන 2.5 ක් ඳභණ 

ළඹය ර් තඩි 1500 

ක් ඳභණ න බිේ භවර 

ඳභණක් ඉදිය 

වොන්ක්රීට් තට්ටු දභහ 

තිබුණි. නමුත් ඉතිරි ළඩ 

නිභ වනොය 

භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විටත් 

තබහවිත තිබුණි.  

අනහර්ථික ගනුගෙනු 

 වභොයවන්ද ළු ඟ 

ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

ඹටවත් ඵරඳෆභට 

රක්න යජාව  

ආඹතනඹක් වර 

දළනුත් තිබ 

වෝන්වවර 

රහවශීයඹ වයෝවර 2016 

ර්ව දී රු.මිලිඹන 

2.74 ක් ළඹය වදිින 

තනතුරු ඒඹක් 

ඉදිය තිබුණි. එභ 

වයෝවර වභොයවන්ද 

ළු ඟ ංර්ධන 

යහඳෘතිඹට ඹටව 

ඵළවින් එභ ඉදිකිරීභ 

වහ ළඹ ව මුදර 

නිසපර වී තිබුණි.  

 

 ඳල්වල්වඳොර රහවශීයඹ 

වයෝවවල් 2004 

ර්ව  දී රු.මිලිඹන 5 

ක් ළඹ ය ඉදිශ න 

හඹන වොඩනළගිල්ර 

ගිරහ ඵළසීභට රක් 

තිවඵන ඵළවින් එභ 

වොඩනළගිල්ර විෘත 

කිරීභට වනොවළකි 

ඳළතුණි. 

 

 

 

ඳහම 
ගගොඩනළිනලිර 
ඉදිරීමම් 
අවිච්ගේෙවීභ 

ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන 

රදහන ඹටවත් ඳහල් 

වොඩනළගිලි 07 ක් ඉදිකිරීභ 

වහ 2016 ර්ව  ිනට 

2018 ර්ඹ දක්හ 

ර්ඹන්රදී රහ තිබුණු 

රතිඳහදන පිළිවළින් 

රු.මිලිඹන 45.58 ක්, 

රු.මිලිඹන 31.11 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 37.71 ක් 

තවිච්වේද වී තිබුණි. එභ 

යහඳෘති ඳටන්වන 

තතයභඟ නතයවීභ නිහ එභ 

රතිඳහදන වනත් 

හර්ඹඹන් වහ වඹදවීභටද 

වනොවළකි වී තිබුණි. 

හඹනඹ 
භධසථහනඹ හ 
ෙළමීභ   

විල්මු රහවශීයඹ වල්ේ 

වොට්ධහලව  1200 ට 

ළඩි කුඩු වයෝගීන් 

ංයහක් ිනටින ඵත්, එභ 

තත්ත්ඹ ශක්හ ළනීභ 

වහ වෞය වහ වශීයඹ 

ෛදය තභහතයහංලඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 41.46  

රතිඳහදන රඵහදී නවීන 

ඳවසුේලින් භන්විත 

හඹන භධයසථහනඹක් 

ඉදිය 2017 භහර්තු 13 දින 

භවජාන තිනතිඹට ඳත් ය 

තිබුණි. එභ ෛදය ඒඹ 

භධයභ ඳශහත් බහට 

ඳයහ තිබුණත්, 2019 ජනි 

30 දින න විට තදහශ 

ෛදයරුන් 
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වනොභළතිමින් වභභ 

වොඩනළගිල්ර කිිනදු 

රවඹෝජානඹට වනොවන 

හ දභහ තිබුණි. 

ඳහඩු වහ වහනි 

ඳශහත් තධයහඳන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ හර්ි  

මරය රහලන තනු 

ළඩටවන් 03 ට තදහශ 

ිනශධි 181 ට තදහශ 

රු.මිලිඹන 18.51 ක් වු වහනි 

වහ ඳහඩු ඳළළතුණි. එභ 

වහනිලින් ිනශධීන් 68  

තදහශ රු.මිලිඹන 6.08  

ඳහඩු වහ වහනි ර් 05 ට 

ළඩි ර් 10 ක් දක්හ ව 

හරඹ ිනට ඳළළත එමින් 

තිබුණි. ිනශධීන් 53 ට 

තදහශ එතු රු.මිලිඹන 

3.57 ක් ඳහඩු වහ වහනි ර් 

10 ට ළඩි හරඹ ිනට 

ඳළළත එමින් තිබුණි. දීර්ක 

හරඹ ිනට ඳළළත එන 

වභභ වහනි වහ ඳහඩු මුදල් 

වයගුරහින රහය ටුගතු 

ය තඹය ළනීභට වවෝ 

ඳහවළරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 

අවිධිභත් ණඹ 
ප්රෙහනඹ 

භධයභ ඳශහත් මඳහය 

ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ, 

මඳහය තයමුදලින් 

තවිධිභත් වර ණඹ නිකුත් 

කිරීභ නිහ 2018 වදළේඵර් 

15 දිනට ර් 01  ිනට 

ර් 27 ක් දක්හ ව හර 

ඳයහඹ ිනට ඳළළත එන 

එතු රු.මිලිඹන 17.12 ක් 

ව ණඹ වලේ භහවරෝචිත 

ර්ඹ තන් න විටත් 

තඹය වන වනොතිබුණි. ඒ 

තුශ වු තසථහ 09 දී රඵහ 

දී තිබුණු එතු රු.මිලිඹන 

2.27 ක් ව ණඹ වලේ 

මුළුභණින්භ තඹ ය වන 

වනොතිබුණි. 

ශුේධ අතිරික් ලත්ඹ 
ඳශහත් බහ 
අයමුෙරට ඵළය 
ගනොරීමභ  

ඳශහත් බහවේ මරය රීති 

378(2) රහය තත්තිහයේ 

ගිණුේ ටුගත්ත ශුශධ 

තතිරික්තඹ ඳශහත් බහ 

තයමුදරට ඵළය ශ ුගතු 

වුත්, ඳශහත් ත්ත් 

නිසඳහදන වහ වෞය 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

ඖධ තත්තිහයේ ගිණුේ 

ටුගත්වත් භහවරෝචිත 

ර්ව  වහ ඉකුත් 

ර්රට තදහශ එතු 

රු.මිලිඹන 13.99 ක් ව 

මුච්චිත තතිරික්තඹ ඳශහත් 

බහ ආදහඹේ ීයර්ඹට 

ඵළයය වනොතිබුණි. 

 

 

 

 

ඵදුු ලිඹ අඹකය 
ගනගළනිභ  

දිවිනළගුභ ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

2015 ර්ව දි රඵහ දී 

තිබුණු රතිඳහදනලින් 

රු.මිලිඹන 1.23 ක් ටිනහ  

කිරි ීයත කිරීවේ උඳයණ 

ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ 

වෞය වදඳහර්තවේන්තු 

වත රඵහ දී තිබුණි. 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

උඩදුේඵය ඳශු ෛදය 

හර්ඹහරඹට තඹත් 

වොඩනළගිල්ර වහ කිරි ීයත 

කිරිවේ උඳයණ, 

සුබහධ ංභඹට 

2015 භහර්තු 25 දින 

ආයක්ි ත තළන්ඳතුකින් 

වතොය ගිවිසුේත ඳයහ 

දී තිබුණි. එභ ංභඹ විිනන් 

වනත් ඵහහිය ඳහර්ලඹට 

භහින රු.6,000  ඵදු 

කුලිඹක් භත ර් 02  

ගිවිසුභක් භත ඵදු දි තිබුණි. 

එවේ ඵදු දී ඇති ඵ ඳශු 

ෛදය හර්ඹහරඹ 

දළනුත්වීභට ර් 3 ½ ට 

ආන්න හරඹක් තවී 

තිබුණි. එභ වශඳශ 

සුබහධ ංභඹට ඳයහ 

ළනීභට ටුගතු ය තිබුණු 

ඵ තවවුරු කිරිභට හක්ි  

ඉදිරිඳත් වනොශ තතය, එභ 

වශඳශ ඳළර දින ිනට 

විණිත දිනව 2018 

වදළේඵර් 06 දින දක්හ 

යජාඹට හිමිවිඹ ුගතු එතු 

රු.264,000 ක් තඹ ය 

වන වනොතිබුණි.  
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 ඳ
ශ
හත්
 
බ
හ

 

ෙු ණු ඳශහත් බහ 
 

 

දකුණු ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ඹ වහ 

රු.මිලිඹන 25,653 ක් යජාව  ර දහන භඟින් වහ 

තබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 8,258 ක්ද, 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 33,911  

ආදහඹේ ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. එභ 

ආදහඹවභන් රු.මිලිඹන 28,950 ක් 

පුනයහර්තන විඹදේ ලවඹන්ද, රු.මිලිඹන 

4,761 ක් මරධන විඹදේ ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 33,711 ක් උඳවඹෝජානඹ කිරීභට 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ තනු 2018 

ර්ව දී යජාව  ර දහන භඟින් රු.මිලිඹන 

26,889 ක්ද, තබයන්තය භහර් භඟින් 

රු.මිලිඹන 9,172 ක්ද ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 36,061  ආදහඹභක් ැකසය 

තිබුණි.  2018 ර්ව දී පුනයහර්තන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 30,147 ක් වහ මරධන විඹදභ 

රු.මිලිඹන 5,328 ක් ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 35,475 ක් උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණි. වේ තනු විඹදභ ඉක්භ ව ආදහඹභ රු. 

මිලිඹන 586 ක් වී තිබුණි. 

 

දකුණු ඳශහත් බහට තදහශ 2018 ර්ව දී 

ිනදු යන රද විණනව දී තනහයණඹ ව 

ළදත් නිරික්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්වේ.  

 

විදුලි ඳවසුකම් රඵහදීභ  
 

වේඵන්වතොට දිස්රික්ව  මිශවදණිව  

නළචුයල් ඳහක් නළභති වඳෞශලි වන්වශසී 

ඉඩභට 2015 ඔක්වතෝඵර් 20 දිනළති තනුවේදීේ 

ඵරඳත්ර තඹදුේඳත්රඹ තනු විදුලිඹ ඳවසුේ 

හිත ඳළතුණු ඵ වති ය තිබුණි. 

නමුත් දකුණු ඳශහත් ධීය, ත්ත් නිසඳහදන 

වහ ංර්ධන, ඳරිය ටුගතු, ග්රහමීඹ 

ර්භහන්ත, විදුලිඵර ව ග්රහමීඹ තු ඹටිතර 

ඳවසුේ ංර්ධන තභහතයහංලඹ විිනන් 2018 

ජුනි 21 දින එභ ඉඩභට විදුලිඹ රඵහ ළනීභ 

වහ රු.මිලිඹන 1.67 ක් රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹට වහ තිබුණි. 

 

ළඩිපුය ගගවීම් 
 

දකුණු ඳශහත් රධහන තභහතය ව මුදල් වහ ක්රභ 

ේඳහදන, නීතිඹ වහ හභඹ, ඳශහත් ඳහරන, 

රහවන, වෞය වහ වශීයඹ ෛදය, ංනහය 

ව ඉංජිවන්රු වේහ තභහතයහංලඹ විිනන් දිළිදු 

ඵ තභ කිරීභ වහ විවලේ ජාහති ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටවත් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන වත රඵහදීභ වහ ජාර ඵවුර් 04 ක් 

මිරදී  වන තිබුණි. තහක්ණි ඇී ේ 

මිටුවේ නිර්වශල වනොරහ රේඳහදන 

මිටු විිනන් තදහශ මිරදී ළනීේ ිනදු කිරීභ 

නිහ රු.මිලිඹන 9.63 ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි. 

 

ප්රම්ඳහෙන භහර්ගගොඳගේලරට 

ඳටවළනිවීම්  
 

දකුණු ඳශහත් තධයහඳන ,ඉඩේ වහ ඉඩේ 

ංර්ධන භවහභහර් ව රෘත්ති තභතයහංලඹ 

විිනන් ඳහල් 659 ක් වහ ක්රීඩහ උඳයණ 

මිරදී ළනීභ වහ රු.මිලිඹන 3.00 ක් ළඹ 

ය තිබුණි. යජාව  රේඳහදන භහර්වොඳවශල 

ංග්රවව  3.4 භහර්වෝඳවශලඹට තනුකර 

වනොවී ටුගතු කිරිභ නිහ රු.මිලිඹන 1.06  

මරයභඹ තරහබඹක් ිනදු ය තිබුණි.  

 

අරහබඹන් අඹකය ගනොගළනීභ  
            

දකුණු ඳශහත් තධයහඳන, ඉඩේ වහ ඉඩේ 

ංර්ධන, භවහභහර් ව රෘත්ති 

තභහතයහංලඹට තඹත්, හවනඹක් භහවරෝචිත 

ර්ව  දී තනතුයට රක් වී තිබුණි. එභ තනතුය 

නිහ හවනඹට ිනදු වී තිබුණු මුළු 

තරහබවහනිව  ටිනහභ රු.මිලිඹන 1.63 ක් 

වර තක්වේරු ය තිබුණි.   ඳශහ ත් 

තභහතයහංලව  වල්ේ විිනන් 2019 භහර්තු 22 

දිනළති ලිපිවඹන් එභ තරහබඹ තදහශ කි 

ුගතු ඳහර්ලඹන්වන් තඹශ ුගතු ඵ දන්හ 

තිබුණි. නමුත් එභ තරහබඹ තඹය ළනීභට 
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2019 භළින 31 දින න විටත් ටුගතු ය 

වනොතිබුණි.  

 

ඳහම ංර්ධන මිතිඹක මුෙම 

අවිධිභත් ගර ඳරිවයණඹ රීරිභ  
                                 

දකුණු ඳශහත් තධයහඳන වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හල්ර ශහඳ තධයහඳන හර්ඹහරඹට තඹත් 

ඳහර නීඳහයක් ඳවසුේ ළඩි දිුගණු 

කිරීභ වහ ඳහල් ංර්ධන මිති ගිණුභට 

ඵළය ශ ුගතු මුදරට ඩහ රු.846,000 ක් 

ඳශහත් තධයහඳන වදඳහර්තවේන්තුවේ 

නිරධහරීන් විිනන් ළඩිපුය ඵළය ය තිබුණි. එභ 

මුදර වහ දකුණු ඳශහත් තධයහඳන තභහතයහංලඹ 

විිනන් ඳහල් තධයහඳනඹ දළනුවේ 

වක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් කිරීවේ යහඳෘතිඹ 

ඹටවත් ඳහරට රඵහ දුන් රු.මිලිඹඹක් ඇතුළු 

ඳහල් ංර්ධන මිති ගිණුවේ තිබ එතු 

රු.මිලිඹන 2.96 ක් ඳහල් විදුවල්ඳතියඹහ 

විිනන් තවිධිභත් වර බහවිතහ ය තිබුණි.  

 

අවිධිභත් ගගවීම්  

 
දකුණු ඳශහත් ආණ්ඩුහය වල්ේ 

හර්ඹහරව  රු හිටපු  ආණ්ඩුහයතුමිඹවේ 

වඳෞශලි හර්ඹ භණ්ඩරඹට තනුුගක්ත 

2006 වනොළේඵර් 01 දින ිනට වේඹ ශ 

නිරධහරිනිඹට 2012 තවරේල් 24 දින ිනට 

ජාහති වෞතුහහය වදඳහර්තවේන්තුවේ, 

වෞතුහහය වහඹරිඹ ලවඹන් 

තනතුයක් රළඵ වේඹ ය තිබුණි.  එභ 

හර ඳරිච්වේදඹ තුශ  එනේ 2012 තවරේල් 24 

දින ිනට 2015 ජානහරි භහඹ දක්හ දකුණු 

ඳශහත් ආණ්ඩුහය වල්ේ හර්ඹහරවඹන් වහ 

ජාහති වෞතුහහය වදඳහර්තවේන්තුවේ 

වේඹ කිරීභ වනුවන් ළටුප්ත  ලවඹන් 

පිළිවලින් රු.760,368 ක් ව රු.733,267 ක් 

රඵහවන තිබුණි.   
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 උතුරු ඳශහත් බහ  

 

උතුරු ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 26,669  ආදහඹභක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබ තතය, එඹ රු.මිලිඹන 

23,169 ක් යජාව  රදහනලින් වහ රු.මිලිඹන 

3,500 ක් වනත් තබයන්තය ආදහඹේ 

භහර්ලින් භන්විත විඹ. එභ 

ඇසතවේන්තුත ආදහඹවභන් පුනයහර්තන 

විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 23,323 ක් වහ 

රහේධන විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 4,966 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 28,289 ක් ළඹ 

කිරීභට තවප්ත ක්හ ය තිබුණි. වවේ වුද, 

2018 ර්ඹ වහ යජාව  රදහනලින් 

රු.මිලිඹන 21,788 ක් වහ වනත් තබයන්තය 

ආදහඹේ භහර්ලින් රු.මිලිඹන 4,956 ක් 

ලවඹන් රළබී තිබුණු එතු රු.මිලිඹන 

26,744 ක් ව ආදහඹේලින් පුනයහර්තන 

විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 22,109 ක් වහ 

මරධන විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 3,463 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 25,572 ක් 

2018 ර්ඹ තුශ ළඹ ය තිබුණි. 

  

ඳශහත් බහවේ හර්ඹබහයඹන් 

ේඵන්ධවඹන් ිනදුශ නිඹළදි විණන 

ඳරීක්හවේදී තනහයණඹ ව ළදත් වහ 

රභහණහත්භ නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දක්හ ඇත.  

  

අවිධිභත් ඳත්වීම් 
  

2015 ර්ඹ තුශදී ශභනහයණ වේහ 

වදඳහර්තවේන්තුවේ තනුභළතිඹකින් වතොය 

විදුලි වෝඳහන ක්රිඹහරුවකු ඳත්ය තිබ 

තතය, 2005 වදළේඵර් 31 දින ිනට 2018 

වදළේඵර් 31 දින දක්හ ළටුප්ත  ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 3.1 ක් වහ තිබුණි. වවේ 

වුද, එභ හර සීභහ තුශ 

එභ වොඩනළගිල්වල් කිිනඳු විදුලි 

වෝඳහනඹක් ඉදිය වනොතිබුණි. 

 

ශභනහයණ වේහ වදඳහර්තවේන්තුවේ 

තනුභළතිඹකින් වතොය හර්ඹ භණ්ඩර ර් 

10 ක් ඹටවත් නිරධහරීන් 16 වදවනකු 

ඹහඳනව  රහවශීයඹ වෞය වේහ තධයක් 

හර්ඹහරඹට ඵහ වන තිබුණි. 

 

වෝකිවඹකු, විදුලි වෝඳහන ක්රිඹහරුවකු, 

ේරුවකු, හත්තු වේවඹකු ව 

වහය වෞය වේිනන් තිවදවනකු 

ඇතුළු වේිනන් 7 වදවනකු ඔවුන්වේ 

යහජාහරි රළිනසතුරට ඳටවළනි රිඹදුරු ව 

එන්නත් කිරීවේ යහජාහරි වහ තනුුගක්ත 

ය තිබුණි.   

 

2014 ර්ව දී නිින තනුභළතිඹකින් වතොය 

ඉංජිවන්රුයවඹකු වහ ඳශු ෛදයයවඹකු 

භව නය බහට ඳත්ය තිබුණු තතය, 

2014 ව 2015 ර්රදී ළටුප්ත  වහ භන් 

විඹදේ වර      රු.1,135,309 ක් වහ 

තිබුණි. 

 

වර්ඛීඹ තධයහඳන තභහතයහංලව  වල්ේ 

විිනන් 2007 ජුලි 31 දින වඳය වේවඹන් 

ඉත් යන රද ගුරුරිඹට ඳශහත් 

තධයහඳන තභහතයහංලව  වල්ේ විිනන් 

තක්රභත් ඳත්වීභක් රඵහදී තිබ තතය, 2014 

ර්ඹ තුශදී රු. 428,482 ක් ළටුප්ත  වර 

රඵහදී තිබුණි.   

 

2017 ළප්ත තළේඵර් 07 දින ඳළති යජාව  

ගිණුේ පිළිඵ හය බහවේදී, වභභ 

ළටළු තධයඹනඹ කිරීභ වහ ව වභභ 

ඳත්වීවේ රංගුබහඹ පිළිඵ නිර්වශල රඵහ 

ළනීභ වහ මිටුක් ඳත් යන වර 

රධහන ණන් දීවේ නිරධහරී ණන් දීවේ 

නිරධහරී වත නිවඹෝ යන රදී. එභ නේ 

යන රද මිටු විිනන් ඉවත වන් 

ඳත්වීභ විධිභත් වනොන ඵ නිර්වශල ය 

තිබුණි. ඒ තනු, එවේ වන රද ළටුප්ත  වහ 
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වනත් දීභනහ යජාඹට ිනදුව මරයභඹ 

තරහබඹක් වර නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

තද, ඳශහත් යහජාය වේව  එභ ඳත්වීභ රඵහ 

දීභ ේඵන්ධවඹන් උතුරු ඳශහත් යහජාය 

වේහ වොමින් බහවේ හිටපු 

වල්ේයඹහ තනියභ කි ුගතු ඵළවින් 

ඔහුට එවයහි විනඹ ඳරීක්ණඹක් 

ඳළළත්වීභට ඳත්යන රද මිටු නිර්වශල 

ය තිබුණි.  

 

එවේභ, වල්න හිනදහඹ වර වනසය 

ආණ්ඩුහයයඹහ වත ඉදිරිඳත් කිරීභ 

වවේතුවන් තධයහඳන තභහතයහංලව  

වල්ේයඹහට එවයහි යජාව  

නිරධහරීන්වන් ළදුේරත් සුදුසු වොමින් 

බහක් වයවහ ළඩිදුය ඳරීක්ණ 

ඳළළත්වීභට ද ඳත් යන රද මිටු 

නිර්වශල ය තිබුණි. 

  

ංානික ගනුගෙනු 
  

2015 ර්ව දී රු.2,934,429  ංනහක් 

ිනදුවී තිබ තතය, ශභනහයණ වහඹඹකු 

එභ ංනහට ේඵන්ධ ඵ තනහයණඹ විඹ. 

වවේ වුද, එභ පුශරඹහවන් 

රු.320,000  මුදරක් තඹය වන ඇති 

තතය, රු.2,614,429 ක් ව ඉතිරි ංනහ මුදර 

එභ චදිත ශභනහයණ වහඹඹවන් 

තඹය වන නඩු තන් කිරීභ වහ 

පිළිඹේ වඹදීභකින් වතොය ර් වදට 

තධි හරඹක් මුළුල්වල් ඳරීක්ණ ඳත්හ 

තිබුණි.   

  

2019 භළින 30 ිනදුයන රද විණන 

ඳරීක්ණඹට තනු, 2018 ජානහරි 

භහව  ිනට 2019 භළින භහඹ දක්හ හරඹ 

තුශ ංර්ධන නිරධහරිවඹකු විිනන් ිනදු 

යන රද මුදල් ංනහ වවේතුවන් 

රු.592,750  තරහබඹක් ිනදුවී තිබණි.  

ආදහඹේ එතු කිරීභ පිළිඵ නිින 

තබයන්තය ඳහරනඹක් වනොභළති වීභ 

වවේතුවන් එළනි මුදල් ංනහක් 

කිරීභට තසථහ රළබී තිබුණි. එනේ, මුදල් 

එතු කිරීභ ව ඵළංකුවේ තළන්ඳත් කිරීභ 

ඹන ිනඹලු ක්රිඹහහයේ එක් පුශරවඹකු 

විිනන් ිනදු ය තිබුණි. 

  

දෘලය තක්රමිතහ 
  

භන්නහයභ ශහඳ 

තධයහඳන හර්ඹහරඹට තනුුගක්ත 

ඳහල් විදුවල්ඳතිරුන් 2 වදවනක්, ගුරුරු 

151 වදවනක් වහ හර්ඹහර වේිනන් 17 

වදවනක් ඹම ඳශහවත් (පුත්තරභ 

දිින්රික්ඹ) ඳහල් 6  වේඹ වහ 

වඹොදහ තිබණි. 2017 වහ 2018 ර්රදී 

ළටුප්ත  වහ වනත් දීභනහ ලවඹන් 

රු.මිලිඹන 160.09 ක් උතුරු ඳශහත් 

තධයහඳන වදඳහර්තවේන්තු විිනන් වහ 

තිබුණි. වවේ වුද, 2019 ජුනි 28 දින න 

විටත් එභ මුදල් ඹම ඳශහත් බහවන් 

රතිපයණඹ ය ළනීභට කිිනඳු 

ක්රිඹහභහර්ඹක් වන වනොතිබුණි. ඒ තනු, 

භන්නහයභ ශහඳ තධයහඳන හර්ඹහරඹ 

විිනන් ළඹ යන රද මුදල් වහ උතුරු 

ඳශහත් බහට ටිනහභක් රළබී වනොතිබණු 

ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.    

  

බහවිත්ඹට ගනොගත් ත්කම් 

  
NELSIP, ENREP ව PSDG යහඳෘතිර 

තයමුදල් බහවිතහ යමින් රු.මිලිඹන 259.18 

 පිරිළඹකින් ඉදියන රද හප්ත පු 

ංකීර්ණ, තිඳතහ වශඳර, ශභහ උදයහන, 

රධහන නිර නිහ ව ංනහය 

වොඩනළගිලි ආදී ංර්ධන හර්ඹඹන් 18 ක් 

තවප්ත ක්ි ත තයමුණු වහ වඹොදහ 

වනොතිබුණි. 
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ආදහඹේ ශභනහයණඹ 
  

එක් භව නය බහකින්, නය බහ 5 කින් 

ව රහවශීයඹ බහ 28 කින් රළබිඹ ුගතු 

මුශදය ඵදු       රු.මිලිඹන 774.02 ක්, උහවි 

දඩ මුදල් රු. මිලිඹන 220.98 ක්, හසතු 

රු.මිලිඹන 238.78 ක් ව තවනකුත් හිඟ 

ආදහඹේ රු.මිලිඹන 118.3 ක් ලවඹන් හිඟ 

ආදහඹේ එතු රු.මිලිඹන 1,352.08 ක් 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට නියවුල් ය 

වනොතිබුණි.  

 

වොන්ත්රහත් ඳරිඳහරනඹ 
  

ශඟභ ඳහර වවොභ ඳහර යහඳෘති 

(එන්එසබීඑස) ළඩ 54 ක් වොන්ත්රහත් 

ගිවිසුවේ 6.4 න්තිඹ රහය  නිලසචිත 

හර සීභහ තුශ ේපර්ණ ය 

වනොතිබුණි. ඒ තනු, විණනඹ ිනදු යන 

රද  2018 ජුනි 21 දිනට රභහද වීවේ හර 

සීභහ දින 30  ිනට දින 559 ක් දක්හ 

ඳයහඹ රභහණඹක් වී තිබුණි. වවේ 

වුද, ඇසතවේන්තුත ද්රීයරතහ වහනිඹ ව 

රු. මිලිඹන 53.13  මුදර ඉල්ලුේ ය 

වනොතිබුණි. 

  

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීවේ 
දුර්රතහ              
 

යහඳෘතිඹක් ආයේබ කිරීභට වඳය එභ 

රවශලව  තලයතහ පිළිඵ මීක්ණඹක් 

ිනදු වනොය      රු.මිලිඹන 5  

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹකින් ේනිඹහ 

දිස්රික්ව  ඵඩි ක්රීඩහංනඹක් ඉදිකිරීේ 

ටුගතු ආයේබ ය තිබණි. ඳශහත් ක්රීඩහ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් රු.3,014,206 ක් 

ටිනහභළති වනක්ඳත් 03 ක් රහවශීයඹ 

බහ වත නිකුත් ය තිබුණි. වවේ වුද, 

එඟ ව හර සීභහ තුශ ළඩ නිභය 

වනොතිබුණි. ඉන් රු.3,014,206 ක් ටිනහ 

එක් වනක්ඳතක් 2016 ළප්ත තළේඵර් 14 දින 

වදඳහර්තවේන්තුවේ ආදහඹේ ගිණුභට ඵළය 

ය තිබ තතය, රු.1,984,824 ක් 

ටිනහභළති තවනක් වනක්ඳත් වද 

වදඳහර්තවේන්තුවේ වඳොදු තළන්ඳත් ගිණුභට 

ඵළය ය තිබුණි.       

  

අත්වළය ෙළම හඳිති 
  

ශඟභ ඳහර වවොභ ඳහර යහඳෘති 

(එන්එසබීඑස) ඹටවත් රු.මිලිඹන 31.7 ක් 

ටිනහභළති ළඩ තුනක් තධයහඳන 

තභහතයහංලඹ විිනන් ආයේබ වනොය 

ේපර්ණවඹන්භ තතවළය දභහ තිබුණි.  

  

වේ භණ්ඩර ඳරිඳහරනඹ 
  

2009 භහර්තු 25 දිනළති තං 

එන්පී 02 2009(7)  දයන ඳශහත් යහජාය 

ඳරිඳහරන නක්රවල් තනු, එක් ආඹතනඹ 

නිරධහරිවඹකුවේ උඳරිභ වේහ හරඹ 

තවුරුදු 05ට සීභහ ය තිබුණි. එවේ වුද, 

ඹහඳනව  රහවශීයඹ වෞය වේහ තධයක් 

හර්ඹහරව  වේිනන් 27 වදවනකු එභ 

ආඹතනව   ර් 07  ිනට ර් 34 ක් 

දක්හ හරඹක් වේඹ ය තිබුණි. 

 

තනුභත ෛදය නිරධහරීන් 864 

වදවනකුවන් භන්විත හර්ඹ භණ්ඩරඹක් 

තනුභත ය තිබුණත්, ෛදය නිරධහරීන් 

644 ක් ඳභණක් වේව  වඹොදහ තිබුණි. 

එහි රතිපරඹක් වර ෛදය නිරධහරීන්වේ 

උඳවදස වනොභළති ඳර්ඹන්ත වයෝවල් 

කිහිඳඹක් ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. 

 

උතුරු ඳශහවත් දන්ත ලරය ෛදයරුන් 

වහ තනුභත 97 වදනහවන් 2018 ර්ඹ 

තන් න විට දන්ත ලරය ෛදයරුන් 

90 වදවනකු ඳභණක් වේව  වඹොදහ 

තිබුණි. ඒ තනු, ඳශහවත් දන්ත ලරය 

ෛදයරුන්වේ පුයප්ත ඳහඩු 07 ක් ඳළළතුණි.  

 

රධහන වයෝවල්ර වවද නිරධහරීන්වේ 

හිඟඹන් කිහිඳ තසථහ නිරීක්ණඹ ව 
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තතය, ඒ තනු, වවද නිරධහරීන් වහ 

තනුභත 1,119 වදනහවන් 889 වදවනක් 

ඳභණක් ඳශහවත් වේඹ යන ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ. 
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ඹම ඳශහත් බහ 

 

ඹම ඳශහත් බහ විිනන් භහවරෝචිත ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 30,937.3 ක් යජාව  රදහන 

භඟින්ද, තබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

9,290 ක් ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

40,227.3  ආදහඹේ ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2018 ර්ව  දී පුනයහර්තන වහ 

මරධන විඹදේ වර පිළිවලින් රු.මිලිඹන 

32,058.5 ක් වහ රු.මිලිඹන 8,168.8 ක් ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 40,227.3  

විඹදේ ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ව  දී යජාව  රදහන භඟින් රු.මිලිඹන 

24,077.3 ක් ද, තබයන්තය භහර් භඟින් 

රු.මිලිඹන 8,591.9 ක් ද ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 32,669.3  ආදහඹේ ැකසය 

තිබුණි. පුනයහර්ථන විඹදභ රු.මිලිඹන 

30,710.2 ක් වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 

2,233.5 ක් ලවඹන් රු.මිලිඹන 32,943.7 ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

 

ඹම ඳශහත් බහ විිනන් භහවරෝචිත 

ර්ව  දී ඉටු ශ හර්ඹබහයඹන් 

ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ නිඹළඳි විණන 

ඳරීක්ණරදී තනහයණඹ ව ළදත් විණන 

නිරීක්ණඹන් ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත 

දළක්වේ. 

 

සථහය ත්ළන්ඳතුර මුෙම 

ආගඹ ජ්නඹ රීමභ 
 

රධහන තභහතයහංලඹ ඹටවත් ඳශහත් බහ 

විිනන් රඥප්ත ති භඟින් සථහපිත ය ඇති 

ආඹතනරට රඵහදුන් රතිඳහදන වහ ැකසශ 

ආදහඹවභන් භවජාන ඹවඳත වනුවන් ඉටු 

ශ ුගතු හර්ඹබහයඹන් ඉටු වනොය 

රු.මිලිඹන 196.99 ක් ඵළංකුර සථහය 

තළන්ඳත් ගිණුේර ආවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

 

 

ගනත් ගේහන් වහ 
ගුරුබතුන් මුෙහවළමභ 
  

ආඹතන ංග්රවව  V ඳරිච්වේදව  2.5.1 

න්තිඹ තනු යජාව  වේව  තනතුයක් 

දයන නිරධහරිවඹකු වනත් වේඹට තවුරුදු 

02 ට ළඩි හරඹට මුදහ වනොවළරිඹ ුගතු 

වත්, ඹම ඳශහවත් තධයහඳන ශහඳ 04 ට 

තදහශ ගුරුබතුන් 24 ක් ්රිවිධ වමුදහවේ 

සවේච්ඡහ ඵරහඹන්හි ක්රීඹ වේඹ වහ 

මුදහ වළය ර් 02  හරඹ තන් තිබුණි. 

නමුත් නළත ගුරු වේඹට හර්තහ ය 

වනොතිබුණි. තද, 1993 ර්ව  ිනට 2019 

ර්ඹ දක්හ වභභ ගුරුබතුන් 24 වහ 

වත එතු රු.මිලිඹන 61.14  ළටුප්ත  ඹම 

ඳශහත් තධයහඳන වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 

වහ තිබුණි. 

 

මුේෙය ගහසතු ව උහවි ෙඩ 
  

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විට ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන 31 ට තදහශ ඳශහත් බහ 

වත රළබී තිබුණු මුශදය හසතු ව උහවි දඩ 

පිළිවලින් රු.මිලිඹන 323.23 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 150.90 ක්, එභ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන වත වරේණඹ වනොය රධහන 

වල්ේ හර්ඹහරව  යහ වන තිබුණි.  

 

ිටඟ ආෙහඹම් ව පරෙහ ඵදු 
  

රධහන වල්ේ හර්ඹහරඹ, ඳශහත් ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තු ව ඉඩේ වොභහරිස 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 2018 වදළේඵර් 31 

දිනට ආදහඹේ ංවක්ත 07 ක් වහ තඹය 

ත ුගතු එතු රු.මිලිඹන 236.21 ක් ව  හිඟ 

ආදහඹේ ව රහවශීයඹ වල්ේ හර්ඹහර 14 

කින් 2018 වදළේඵර් 31 දිනට තඹවිඹ ුගතු 

එකුත රු.මිලිඹන 65.49  හිඟ පරදහ ඵදු ව 

ඉඩේ ඵදු මුදල් තඹය ළනීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 
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නිසකහර්ඹ ත්කම් 
  

නිින ලයතහ තධයනඹක් වහ 

ළරළසුේයණඹක් වනොභළති රු.මිලිඹන 

12.62 ක් ළඹ ය  නිභ යන රද 

භදුයන්කුලිඹ ංනහය වතොයතුරු වහ ඳවසුේ 

භධයසථහනඹ ර් වදට වනොළඩි 

හරඹක් කිිනදු රවඹෝජානඹට වනොවන 

නිසහර්ඹ ඳළතුණි. 

 

වප්ත ර්භහන්ත වදඳහර්තවේන්තුවේ ජානළු 

භධයසථහනඹන්හි බහවිතඹට වනොන්නහ විවිධ  

භහනඹන්වන් ුගත් එතු රු.මිලිඹන 1.14 ක් 

ටිනහ නුල් වතො ඳළතුණි. 

 

අහර්ථක හඳිති  
 

ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන රදහන ඹටවත් 

ළබිණි එශවදනුන් සුරබ කිරීවේ යහඳෘතිඹ 

වහ රු.මිලිඹන 7.6 ක් රඵහදී තිබ තතය, 

2018 ර්ඹ න විට ඉන් රු.මිලිඹන 6.61ක් 

විඹදේ ය තිබුණි.  ළරළසුේ ශ ඳරිදි 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විටත් 

හල් ඉදිය වනොතිබ තතය තවරවි කිරීභ 

වහ එක් වතකු වවෝ සදහනේ ය 

වනොතිබුණි. 

 

කම ඉු ත් ව ඖධ වහ 
ත්ත්ත්ගඹන් අභත් ඖධ 
  

කුරුණෆර දිස්රික් වෞය වේහ තධයක් 

හර්ඹහරඹට තඹත් ආඹතන 48  2018 

වදළේඵර් 31 දිනඹ න විට රු.මිලිඹන 9.69 

ක් ටිනහ ල් ඉකුත් ව ඖධ ඒ 439 ක්  

වහ රු.මිලිඹන 2.60 ක් ටිනහ තත්ත්වඹන් 

තභත් ඖධ ඒ  124 ක් ඳළතුණි. 

 

කශභනහකයණ අකහර්ඹක් ලභත්හ 
  

2017 ර්ව  දී ආයේබ ය තිබුණු ඹම 

ඳශහත් යණවිරු සභහයඹ ඉදිකිරීභ වනුවන් 

රු.මිලිඹන 18.69 ක් ළඹ ය තිබුණු තතය, 

2018 භළින 11 දින ඳළති   විෘත   කිරීභ  

වනුවන්   ද උඳභහන ඳහද ංර්ධන රදහන 

ඹටවත් රු.මිලිඹන 7.09 ක් ළඹ ය තිබුණි.  

යණවිරු සභහර්ඹ විෘත කිරීභ වහ වු 

විඹදභ එඹ ඉදිකිරීභ වහ ළඹ ශ විඹදවභන් 

ිනඹඹට 38 ක් වී තිබුණි. 
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 උතුරු භළෙ ඳශහත් බහ 

 

උතුරු භළද ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 18,199.92 ක් යජාව  රදහන 

භගින් වහ තබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

4,240 ක්ද, ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

22,439.92  ආදහඹේ ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි.එභ ආදහඹවභන් රු.මිලිඹන 18,314.91 

ක් පුනයහර්තන විඹදේ ල වඹන්ද, රු.මිලිඹන 

3,921.31 ක් මරධන විඹදේ ලවඹන් එකුත 

රු.මිලිඹන 22,236.22 ක් උඳ වඹෝජානඹ 

කිරිභට ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ තනු 

2018 ර්ව දී යජාව  රදහන භගින් 

රු.මිලිඹන 14,013.10 ක්ද, තබයන්තය භහර් 

භගින් රු.මිලිඹන 3,961.30 ක්ද, ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 22,974.44  ආදහඹේ 

ැකසය තිබුණි. 2018 ර්ව දි පුනයහර්තන 

විඹදභ රු.මිලිඹන 18,635.37 ක් වහ මරධන 

විඹදේ රු.මිලිඹන 9,764.70 ක් ලවඹන් 

එතු රු.මිලිඹන 28,400.70 ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. වේ තනු ආදහඹභ 

ඉක්භවු රු.මිලිඹන 5,426.30 ක් වී තිබුණි.  

උතුරු භළද ඳශහත් බහට තදහශ 2018 

ර්ව දී ිනදු යන රද විණනව දී 

තනහයණඹ ව ළදත් නිරික්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය ඳවත දළක්වේ.   

විගණනඹ වහ හක් ලෂි ඉදිරිඳත් 
ගනොවීභ   

2018 වදළේඵර් 31 දිනට ඳශහත් තභහතයංල 

වහ වදඳහර්තවේන්තු 05 ක් විිනන් නියවුල් 

වනොශ තග්රිභ වය වලේ එතු රු.මිලිඹන 

29.03 ක් වු තතය ඳශහත් වෞය 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් නියවුල් වනොශ 

තග්රිභ ඵළය වලේඹ රු.මිලිඹන 3.33 ක් වි 

තිබුණි. එිනන් ඳශහත් තභහතයංල වහ 

වදඳහර්තවේන්තු 04 ට තදහශ ර් 4 ට 

ළඩි හඹ ිනට වනොපිඹහ ඳළළත එන 

රු.මිලිඹන 27.86  වලේර නියදයතහඹ 

තවවුරු ය ළනිභට රභහණත් හක්ි  

විණනඹට ඉදිරිඳත් ය වනොතිබුණි.  

ඳශහත් ඳහරන ආඹත්න ගත් 
නියවුම කශ යුතු ආෙහඹම්  

ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 288.06  උහවි දඩ ආදහඹේ 

ැකසය වන තිබුණත්, එිනන් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන වත රු.මිලිඹන 190.02 ක් පිඹහ 

තිබුණි. ඒ තනු ැකසය තිබුණු ආදහඹවභන් 

රු.මිලිඹන 98.04 ක් භහවරෝචිත ර්ඹ 

තන් න විටත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 26 

ක් වත පිඹහ වනොතිබුණි.  

තද, ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ව දී 

ැකසය වන තිබ මුශදය හසතු ආදහඹභ 

රු.මිලිඹන 149.74 ක් ව තතය එිනන් ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන වත රු.මිලිඹන 114.51 ක් 

වහ තිබුණි. ඒ තනු ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

වත මුශදය හසතු ආදහඹේ වර රු.මිලිඹන 

35.23 ක් භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න 

විටත් පිඹහ වනොතිබුණි.   

ඳශහත් ප්රධහන අභහත් අයමුෙර  

1992 තං 05 දයන රධහන තභහතය තයමුදර 

රඥප්ත තිව  3(1) න්තිඹ භඟින් තයමුදවල් 

ශභනහයණඹ වහ ඳරිඳහරනඹ එහි ඳහර 

භණ්ඩරඹ වත ඳයහ තිබුණි. එහි ඳහර 

භණ්ඩරඹ රධහන තභහතයයඹහ වහ විඳක්ව  

භන්ත්රීරුන් වදවදවනකු ඇතුළු 06 

වදවනකුවන් භන්විත ව තතය ඳශහත් බහ 

විසුරුහ වළරීවභන් ඳසු, තයමුදර 

ඳත්හවන ඹහුගතු ක්රභවේදඹ රඥප්ත තිව  

දක්හ වනොතිබුණු ඵළවින්, ඳශහත් බහ 

විසුරුහ වරින රද දින ිනට තයමුදර තක්රිඹ වී 

තිබුණි.  
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ිටඟිටටි මුේෙය ගහසතු  

1990 තං 13 දයන උතුරු භළද ඳශහවත් මුදල් 

රඥප්ත තිව   XII  න ඳරිච්වේදව  40(2) 

න්තිඹ රහය නිලසනර වශඳර විකිණීභට 

වවෝ ඳළරීභට තදහර හධන ඳත්රඹක් වහ 

වවිඹ ුගතු මුශදය හසතු එකී හධන ඳත්රඹ 

තත්න් යන තසථහවේදීභ වහ තන් ශ 

ුගතු තිබුණි. 2018 ර්ව දී 

වනොතහරිසරුන් වදවදවනකු විිනන් තත්න් 

ය තිබණු හධන ඳත්ර 32 ක් වනුවන් 

රු.728,250 ක් ව මුශදය හසතු හිඟහිට 

ඳළළතුණි. 2019 තවරේල් භහඹ තන් න 

විටද එභ මුශදය හසතු ආදහඹේ තඹය 

ළනිභට ටුගතු ය වනොතිබුණි.  

නිභ ගනොකශ හඳිති  

උතුරු භළද ඳශහවත් ංනහය යහඳහයඹ 

රර්ධනඹ කිරීභ වහ තහක්ණි 

රමිතිවඹන් ුගතු හර්තහභඹ වීඩිවඹෝ 

ළඩටවනක් ස කිරීභ, ආර්ණීඹ 

පින්තය හිත රමිතිවඹන් ුගතු වඳොතක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ ව විධිභත් වතොයතුරු හිත 

වේ තඩවිඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වනුවන් 

රධහන වල්ේ විිනන් ළඳුගේරුවකු භඟ 

රු.මිලිඹන 15.80 ට 2016 භහර්තු 23 දින 

ගිවිසුභට එශම තිබුණි. ගිවිසුේත මුදලින් 

ිනඹඹට 77 ක් ව රු.මිලිඹන 12.14 ක්, 2016 

වදළේඵර් 26 දින න විටත් වහ තන් 

ය තිබණි.  නමුත් 2019 ළප්ත තළේඵර් 10 දින 

න විටත් යහඳෘතිඹ තන් ය ඳශහත් බහ 

වත බහයදී වනොතිබුණි. යහඳෘතිව  රධහන 

තංඹක් න ංනහය ආර්ණඹකින් ුගතු 

වේ තඩවිඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ 

ළඳුගේරුට ඇති සුදුසුේ වහ ළඳුගේරු 

මීට රථභවඹන් නිර්භහණඹ යන රද වේ 

තඩවිර විසතය රඵහ වනොවන විෘත රංසු 

ළවීවභන් වතොය ළඳුගේරුහ 

වතෝයහවන තිබුණි. යහඳෘතිඹ තන් ශ 

ුගතු දිනඹ වන් ය වනොතිබීභ, ගිවිසුවේ 

වොන්වශින ඉදිරිවඹන් වදඳහර්ලඹ තත්න් 

ය වනොතිබීභ, ඇතුළු විවිධ තඩුඳහඩු ගිවිසුවේ 

ඳළතීභ නිහ ළඳුගේරුට එවයහි නීතිභඹ 

ක්රිඹහභහර් ළනීභටද වනොවළකි වී තිබුණි. 

  

රුධිය කහන්දුකයණ ගඳයන ඹන්ත්ර 
නිසක්රීඹ ඳළළතිභ  

ළබිතිවොල්රෆ මලි වයෝවවල් රුධිය 

හන්දු යන ඒඹක් ඉදිකිරීභ වනුවන් 

2016 ර්ව දී රු.මිලිඹන 1.37 ක් ඳශහත් 

වෞය වේහ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් ද, එකී 

ඒඹ වහ රුධිය හන්දුයණ වඳයන 

ඹන්ත්ර 04 ක්, ඇන් 04 ක් ව RO ජාර වඳයන 

ඳශධතිඹක් ඇතුළු උඳහං වනුවන් 

රු.මිලිඹන 10 ට තධි මුදරක් වෞය 

වඳෝණ වහ වශීයඹ ෛදය තභහතයංලඹ විිනන් 

ළඹ ය තිබුණි එවේභ රුධිය හන්දුයණ 

ඹන්ත්ර ආයක්හ කිරීභ ව රුධිය හන්දුයණ 

ඒඹ තණ්ඩ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

තධිඵරළති විදුලි උත්ඳහදන ඹන්ත්රඹක්ද රඵහදී 

තිබුණි. එවේ වුද විවලේඥ ෛදය යවඹකු 

ඇතුළු හර්ඹ භණ්ඩරඹක් රඵහදී වනොතිබීභ 

නිහ රුධිය හන්දුයණ ඒඹ නිසක්රීඹ 

ඳළතුණි. දිනට කුඩු වයෝගීන් 16 

වදවනකුවේ රුධියහන්දුයණඹ කිරීභට වළකි 

වභභ ඹන්ත්රඹ නිසක්රීඹ ඳළති ර් 02  

හරඹ තුශ කුඩු වයෝගීන් වහ හය 11680 

ක් රුධිය හන්දුයණඹ (Dialysis) කිරීවේ 

වළකිඹහ තහිමි වී තිබුණි.  

නිසකහර්ඹ විඹෙම්  

වයෝගීන්වේ දත්ත ඳරිණ තකිරීභ, ඖධ 

නිකුත් කිරීවේ තඩුඳහඩු තභය ළනීභ, 

හර්ඹක්භතහඹ ව පරදහිනතහඹ ළඩිය 

ළනීභ ව රතිහය වහ ඳළමිවණන 

වයෝගීන්ට වටි වේරහකින් රතිහය ළනීභට 

වළකිවීභ ඹන හින රඵහත වළකින වර 

වෞය වේහ හර්ඹක්භ රර්ධනඹ 

කිරීවේ තයමුණින් තනුයහධපුය දිස්රික්ව  

වතෝයහත් වයෝවල් 03  ඵහහිය වයෝගී තංල 

ජාහරත කිරීවේ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ය 

තිබුණි. ඒ තනු 2012 ව 2017 ර්රදී 

ලයතහ තධයනඹකින්  ව නිරධහරීන් පුහුණු 

කිරීභකින් වතොය උක්ත යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 12.35  
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බ
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 ඳරිණ භෘදුහං වහ තභතය වොටස රඵහදී 

තිබුණි. නමුත්, යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ වී 

වනොතිබුණි. මිරදී වන තිබුණු ඳරිණ 

භෘදුහං වහ තභතය වොටසලින් රු.මිලිඹන 

9.68 ක් ව රභහණඹක් තහක්ණි ලවඹන් 

ඹල් ඳළන වොස තිබුණු තතය තවප්ත ක්ි ත 

තයමුණ ඉටුවනොවීවභන් විඹදභ නිසහර්ඹ වී 

තිබුණි. 

 

 

 

අත්වළය ෙළම හඳිති 

උතුරු භළද ඳශහවත් ඳශහත් තභහතයහංල වහ 

ඳශහත් වදඳහර්තවේන්තුර ඉංජිවන්රුභඹ 

හර්ඹඹන් වනුවන් භහවරෝචිත ර්ව දී 

යහඳහති 473 ක් වනුවන් යහඳෘති ළරළසුේ 

ළළසීභ, ඉංජිවන්රු ඇසතවේන්තු ළළිනභ 

ඇතුළු ඉංජිවන්රු උඳවශල වේහරට තදහශ 

මුලි ටුගතු ිනදු ය ඒ වහ රු.මිලිඹන 

1,777 ක් ළඹ ය තිබුණි. එවේ වුත් ඉන් 

රු.මිලිඹන 977 ක්ව යහඳෘති 192 ක් තතවළය 

තිබුණු තතය භහවරෝචිත ර්ව දී රු.මිලිඹන 

800 ක් ව යහඳෘති 281 ක් ඳභණක් ක්රිඹහත්භ 

ය තිබුණි.  
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බ
හ

 

ඌ ඳශහත් බහ  
 
ඌ ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ඹ වහ 

එතු රු. මිලිඹන 23,887  ආදහඹභක් 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. එිනන් රු.මිලිඹන 

19,567 ක් යජාව  රදහන භගින් රඵහළනීභට 

වහ  රු.මිලිඹන 4,320 ක් තබයන්තය භහර් 

භගින් ැකසකිරීභටද, ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. 

ඉන් රු.මිලිඹන 20,031 ක් පුනයහර්තන 

විඹදේ වහ වහ රු.මිලිඹන 3,855 ක් මරධන 

විඹදේ වහ උඳවඹෝජානඹ කිරීභට තවප්ත ක්හ 

ය තිබුණි.  වේ තනු භහවරෝචිත ර්ව දී 

යජාව  රදහන භගින් රු.මිලිඹන 19,053 ක් 

රළබී තිබුණු තතය රු.මිලිඹන 3,708 ක් 

තබයන්තය භහර් භගින් ැකසය තිබුණි. තද 

පුනයහර්තන විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 20,307 

ක් වහ මරධන විඹදේ වහ රු.මිලිඹන 2,937 

ක් ළඹ ය තිබුණි. 

 

ඌ ඳශහත් බහ ේඵන්ධවඹන් 

භහවරෝචිත ර්ඹ ේඵන්ධවඹන් ිනදු ශ 

නිඹළදි විණන ඳරීක්හවේදි තනහයණඹ වු 

ළදත් විණන නිරීක්ණ ේපිණ්ඩනඹ ය 

ඳවත දක්හ ඇත.  

 

ආෙහඹම් කශභනහකයණඹ 

 
ශ්රී රංහ රජාහතහන්්රි භහජාහදී ජානයජාව  

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංවලෝධනවඹන් ඳශහත් බහරට ඳළරී ඇති 

ර්ඹබහයඹන්ට තඹත් ආදහඹේ ංවක්ත 13 ක් 

ේඵන්ධවඹන් ඌ ඳශහත් බහ විිනන් 

රඥප්ත ති ේභත යවන වනොතිබුණි. 

 

ඳශහත් බහ විිනන් ේභත ය තිබුණු මුදල් 

රඥප්ත ති තනු ආදහඹේ ංවක්ත 05 ක් 

වනුවන් එතු රු.මිලිඹන 147.88  

ආදහඹේ  හිඟහිට ඳළළතුණි.  එභ හිඟහිටි 

ආදහඹේ ර් 22  ිනට ර් 01 ක් දක්හ 

හර ඳයහඹ ිනට ඳළළත එමින් තිබුණත්, 

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විට එභ 

හිඟහිටි ණඹ වලේ තඹය ළනීභට බහ 

තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

 

ගභගවයුම් අකහර්ඹක් ලභත්හ 

  
උඳභහනඳහද රතිඳහදන උඳවඹෝගීය වන 

ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් විිනන් වඹෝජානහ 

යන ංර්ධන යහඳෘති 05 ක් ක්රිඹහත්භ 

ය තිබුණි. එභ යහඳෘති වහ රතිඳහදන 

උඳවඹෝජානඹ කිරීවේදී 2015 වදළේඵර් 30 

දිනළති තං 2016 01 දයන මුදල් වොමින් 

බහ නක්රවල්ව  රහය රඵහ දී තිබුණු 

උඳභහනඳහද රතිඳහදනලින් ිනඹඹට 30  

රභහණඹ රතිඳහදන උඳවඹෝජානඹ ශ 

වළකි තිබුණු යහඳෘතිඹට එභ සීභහ ඉක්භහ 

ිනඹඹට 46  රතිඳහදන උඳවඹෝජානඹ ය 

තිබුණි. තත් යහඳෘතිඹ විඹදේ ශ වළකි 

සීභහ මුළු උඳභහනඳහද රතිඳහදනවඹන් 

ිනඹඹට 10 ක් වී තිබුණත්, එභ සීභහ ඉක්භහ 

ිනඹඹට 19 ක් විඹදේ ය තිබුණි. ඒ තනු එභ 

යහඳෘති වද වහ විඹදේ ශ වළකි සීභහ 

රු.මිලිඹන 41.77 කින් ඉක්භහ රතිඳහදන 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණු තතය, එභ ඉක්භවීභ 

ඉතිරි යහඳෘති 03 ක් වහ රහ තිබුණු 

රතිඳහදනව  ඉතිරිවඹන් ආයණඹ ය වන 

තිබුණි.   

 

කශභනහකයණ අකහර්ඹක් ලභත්හ 

2001 තං 01 දයන ඌ ඳශහත් භගී රහවන 

වේහ තධිහරිඹ පිළිඵ රඥප්ත තිඹ රහය 

ඌ ඳශහත ඇතුශත භගී රහවන වේහන්ද, 

ඌ ඳශහතට තදහශ න රභහණඹට ඌ 

ඳශහත වහ ේඵන්ධ න තන්තර් ඳශහත් භගී 

රහවන වේහන්ද විධිභත් ශ ුගතු තිබුණි. 

එභ හර්ඹඹට තනුලංගි න තවනකුත් 

හර්ඹඹන් විධිභත් කිරීභ උවදහ ඌ ඳශහත් 

බහවේ භගී රහවන වේහ තධිහරී රඥප්ත තිඹ 

වහ ව වයගුරහින 2018 වඳඵයහරි 28 දින 

න විටත් පිළිවඹර කිරීභට ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. 
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ඌ ඳශහත් ක්රීඩහ වහ වඹෞන ටුගතු, 

ංනහය, රහවන, ංසෘති ව වප්ත ර්භ 

වහ කුඩහ ර්භහන්ත තභහතයහංලඹ විිනන් 2017 

ර්ව දී ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන රදහන 

ඹටවත් ඇල්ර නයව  උභවහි ඉවශ 

වොටවේ භමිඹ හ භල් ඳළශ ිනටුහ 

තරංයණ ටුගතු ිනදුකිරීභ වනුවන් 

රු.700,200 ක් ළඹ ය තිබුණි. එවවත්, 

විධිභත් ඳරිදි  නඩත්තු වනොකිරීභ නිහ 2018 

වනොළේඵර් 13 දින න විටත් ිනටුහ තිබුණු 

භල් ඳළශ විලහර රභහණඹක් විනහල වී තිබුණි.   

 

රීරි ගයින් මිඹඹහභ  

 
ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ පිළිඵ තභහතයහංලඹ විිනන් 

රු.මිලිඹන 48.00 ට ර්බණීඹ කිරි ිනන් 

100 වදවනකු 2017 වදළේඵර් 24 දින 

වඵොයරන්ද ත්ත් වොවිඳරට රඵහදී තිබුණි. 

වෞයහයක්ි ත වර යහ තළබීභට සුදුසු 

හරක් වොවිඳවරහි වනොභළතිවීභ නිහ 

රු.මිලිඹන 3.84 ක් ළඹ ය මිරදී වන 

තිබුණු කිරි ිනන් 08 වදවනකු මිඹවොස 

තිබුණි.  

 

එවේභ, 2018 වනොළේඵර් 30 දින නවිට 

වෞයහයක්ි ත ක්රභවේදඹට ඳළටවුන් 

ැකඵරහ වනොළනීභ නිහ වයෝගීවීභ 

වවේතුවන් ආනඹනි කිරි ිනන් බිහිශ 

ඳළටවුන් 89  වදවනකුවන් ඳළටේ 45 

වදවනකු මිඹ වොස තිබුණි.  

 

නිසක්රිඹ වහ ඌන උඳගඹ ිටත් 

ත්කම් 

 
2016 ර්ව දී රු.264,548 ක් ළඹ ය ළඩ 

නිභය තිබුණු ඵණ්ඩහයවර දිහ වයෝවවල් 

ජී හුග ඒඹ 2018 ඔක්වතෝඵර් 11 දින 

න විටත් රවඹෝජානඹට වනොවන 

නිසහර්ඹ ඳළතුණි. වභො වොවුල්ආයභ 

විදුවවල් ඳරිණ පුහුණු ඒ 2 තිබුණු  

ඳරිණ 50 ක් තක්රීඹ ඳළති තතය ගුරු 

නිහ 04 ක් තළුත්ළඩිඹහ වනොය ඌන 

උඳවඹෝජිත ඳළළතුණි.   

 

හඳිති නිභ ගනොරීමභ  

උඩමුමර ඇර ංර්ධනඹ රීමභ 

  
2018 ර්ව  ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන රදහන 

ඹටවත් වොසරන්ද උඩමුල්ර ඇර 

ංර්ධනඹ කිරීවේ ර්භහන්තව  ඉදිකිරීේ 

ඳශහත් හරිභහර් තධයක්යඹහ විිනන් 

රු.මිලිඹන 1.10 ට වොන්ත්රහත්තු 2018 

ඔක්වතෝඵර් 03 දින වොවි ංවිධහනඹට 

රදහනඹ ය තිබුණි. 2019 ජානහරි භහඹ න 

විටත් එභ ර්භහන්තව  කිිනඳු ංර්ධන 

ටුගත්තක් ආයේබ ය වනොතිබුණු තතය 

2018 වදළේඵර් 31 දිනට රති හර්තහවේ 

තදහශ ළඩ ටුගතු යවන ඹනු රඵන ඵ 

වහ වබෞති රතිඹ ිනඹඹට 15 ක් වර දක්හ 

තිබුණි. 

 

බුත්ත්රගස ආය ළ ප්රතිංසකයණඹ 

 
ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන රතිඳහදන ඹටවත් 

හරිභහර් වදඳහර්තවේන්තු විිනන් 2018 

ර්ව දී ඉදිකිරීභට ළරළසුේ ය තිබුණු 

බුත්තරස ආය ළ රතිංසයණඹ කිරීවේ  

රු.මිලිඹන 4.23  වොන්ත්රහත්තු 2018 ජුලි 

24 දින වඳෞශලි ආඹතනඹට රදහනඹ ය 

තිබුණි. වොන්ත්රහත් ගිවිසුභ තනු එභ 

ර්භහන්තව  ළඩ 2018 ඔක්වතෝඵර් 24 දින 

තන් ශ ුගතු තිබුණද, 2019 ජානහරි 

භහඹ න විටත් එභ ර්භහන්තව  කිිනඳු 

රතිංසයණ ටුගත්තක් ආයේබ ය 

වනොතිබුණි. 

 

සප්රංළලි ගය වගම ඉදිරීමම් 

 

වෞය තභහතයහංලව  තු වයෝවල් 

ංර්ධනඹ කිරීවේ යහඳෘතිඹ ඹටවත් 

සප්රිංළලි වයෝවවල්, රු.මිලිඹන 16.99 ක් ව 

ඉදිකිරීවේ විඹඹන් 06  වොන්ත්රහත්තු, 

2017 භහර්තු 17 දින  වඳෞශලි ඉදිකිරීේ 

ආඹතනඹට රදහනඹ ය තිබුණි. එවවත් ඉන් 
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හර්ඹඹන් 04 ක් තත්වළය තිබුණු තතය ඉදිකිරීේ 

ටුගතු ආයේබ ය තිබුණු හර්ඹඹන් 02 ක් 

2017 ජුලි 08 දින න විට නිභශ ුගතු 

තිබුණත්,  2018 ඔක්වතෝඵර් 04 දින න විටත් 

එභ වොන්ත්රහත්තු නිභය වනොතිබුණි. 

 

අත්වළය ෙළම හඳිති 

  

හරිභහර් වදඳහර්තවේන්තු විිනන් වොවි 

ංවිධහන 02 ක් භඟ ගිවිසුේ තවී තිබුණු 

හරි යහඳෘති 02  ඉදිකිරීේ ටුගතු ඉටු 

වනොකිරීභ ේඵන්ධවඹන් එභ වොවි 

ංවිධහනරට එවයහි ටුගතු ය 

වනොතිබුණු තතය, වනත් වොවි ංවිධහන 

වත එභ ඉදිකිරීේ ඳළරීභටද ටුගතු ය 

වනොතිබුණි. වේ නිහ රු.මිලිඹන 3.89  මුරය 

රතිඳහදන උඳවඹෝජානඹ වනොකිරීභ වවේතුවන් 

එභ යහඳෘතිලින් තවප්ත ක්ි ත තයමුණු ඉටු ය 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි. 

 

අගේක් ලෂිත් ප්රතිරහබ රඵහ ගනොගළනීභ 

 

ඌ ඳශහත් ෘි ර්භ, හරිභහර්, ත්ත් 

නිසඳහදන වහ මිරිදිඹ ධීය ටුගතු පිළිඵ 

තභහතයහංලඹ විිනන් 2017 ර්ව දී ෘි  

භහර් ංර්ධන ළඩටවන ඹටවත් 

යඹුක්වඳොත ඇර ෘි  භහර්ව  ංර්ධන 

ටුගතු ිනදුය තිබුණි. එභ ංර්ධන 

ටුගතුර නිමි ළඩ ටිනහභ රු.මිලිඹන 

1.82 ක් වී තිබුණි. එභ නිමි ළඩ ටිනහභ භත 

වොන්ත්රහත්රුට රු.මිලිඹන 1.17 ක් වහ 

තිබුණි. එවවත් ඇසතවේන්තුවේ වන් ඳළති 

ඵළේභ ඇරවී වොස නළත ආධහය වඹොදහ 

ස ය තිබුණු තතය ඵදුල්ර රහවශීයඹ 

හරිභහර් ඉංජිවන්රුයඹහ රමු මිටු 

විිනන් එභ භහර්ඹ හවන භනහභනඹට 

සුදුසු ඳහයක් වනොන ඵට නිර්වශල ය 

තිබුණි. එවභන්භ භහර්ව  භළද පිහිටි විදුලි 

ණු 03 ක් 2018 ළප්ත තළේඵර් 05 දින න 

විටත් ඉත් ය වනොතිබුණි. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ 
 
ඵයමු ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන 24,641 ක් යජාව  රදහන 

භගින්ද, තබයන්තය භහර්ලින් රු.මිලිඹන 

4,995 ක් ද, ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

29,636  ආදහඹභක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2018 ර්ව  පුනයහර්තන විඹදේ 

ලවඹන් රු.මිලිඹන 26,436 ක් ද මරධන 

විඹදේ ලවඹන් රු.මිලිඹන 3,200 ක් ද 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 29,636 ක් 

උඳවඹෝජානඹ කිරීභට ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. ඒ තනු 2018 ර්ව දී යජාව  

රදහන භගින් රු.මිලිඹන 23,772 ක් ද, 

තබයන්තය භහර් භගින් රු.මිලිඹන 4,002 ක් 

ද, ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 27,774   

ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. 2018 ර්ව දී 

පුනයහර්තන විඹදභ රු.මිලිඹන 24,098 ක් 

වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 1,964 ක් 

ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 26,062 ක් 

උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි. 

 

ඵයමු ඳශහත් බහට තදහශ 2018 

ර්ව  ිනදුයන රද නිඹළදි විණනව  දී 

තනහයණඹ ව ළදත් විණන නිරීක්ණ 

ේපිණ්ඩනඹ ය  ඳවත දක්හ ඇත.  

 

ාක්රගම් විධිවිධහන ගනොරකහ 
ළටුේ වහ දීභනහ ගගවීභ 
 ඵයමු ඳශහත් යහජාය වේවඹහි 

රහථමි ශිල්පීඹ වනොන වේහ ණඹ 

වහ න යසථහ ංග්රවව  02 වේදඹ 

රහය ඹවථෝක්ත වේහ ණව  

තනතුරු වහ ඳත්කිරීවේ ඵරධහරිඹහ 

ඵයමු ඳශහත් යහජාය වේහ 

වොමින් බහවේ වල්ේයඹහ විඹ. 

නමුත් ඵයමු ඳශහත් ක්රීඩහ ංර්ධන 

වදඳහර්තවේන්තුවේ රහථමි ශිල්පීඹ 

වනොන වේහ ණව  ේරු II 

වශ්රේණිව  තනතුරු 02ක් වහ 

තභහතයහංලව  වල්ේයඹහ විිනන් 

2014 ඔක්වතෝඵර් 24 දින ඳත්වීේ 

රදහනඹ ය, වේඹ සථිය ය එදින ිනට 

2018 වදළේඵර් 31 දක්හ එභ 

නිරධහරින් වනුවන් එතු  රු. 

මිලිඹන 3.1  ළටුප්ත  වහ තිබුණි. 

 

 2007 භළින 11 දිනළති තං 09 2007, 

2017 ඔක්වතෝඵර් 13 දිනළති තං 

27 2017 වහ 2018 වඳඵයහරි 20 දිනළති 

තං 03 2018 දයන යහජාය ඳරිඳහරන 

නක්රවල්රට ඳටවළනි 2014 භළින 02 

දින ිනට 2018 ඔක්වතෝඵර් 02 දින දක්හ 

ඵයමු ඳශහත් බහවේ තබයන්තය 

විණන තධයක් තනතුය වහ 

වොන්ත්රහත් ඳදනභ භත ණහධිහරී 

විවලේ වශ්රේණිව  නිරධහරිවඹකු ඵහ 

වන තිබුණු තතය ඔහු වත එතු 

රු.652,662  ෘත්තිඹ දීභනහ, තන්තර් 

දීභනහ ව හිඟ ළටුප්ත  වහ තිබුණි. 

 

ගය වමර ආඳනලහරහ ආෙහඹභ 

ඳශහත් වයෝවල් 05 ට තදහශ එතු යන 

රද භහින ආඳනලහරහ ආදහඹේ ඳශහත් බහ 

ආදහඹභට ඵළය කිරිභට ටුගතු වනොය 

වයෝවල්ර වනභ ගිණුභ තළන්ඳත් ය 

තිබණි.  භහවරෝචිත ර්ඹ තහන න 

විට එභ ගිණේර වලේ  එතු රු.මිලිඹන 

7.7 ක් වී තිබුණි.  ඇඹිලිපිටිඹ මලි වයෝවර 

විිනන් එභ ආදහඹේලින් රු.840,605 ක්  

විවනෝද නහරිහ, ංග්රව ටුගතු, දුයථන 

මිර දි ළනීේ වහ භන් විඹදේ වහ 

තනුභළතිඹකින් වතොය විඹදේ ය තිබුණි.   
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 ප්රඥපේති භිනන් ිතිටටවු අයමුෙම 
වහ මති භහරහක් ල ිතළිගඹර 
ගනොරීමභ  
 

 මුඳහය ංර්ධණ වදඳහර්තවේන්තු 

ඹටවත් පිහිටුහ ඇති 2007 තං 03 දයන 

මඳහය මිති රඥප්ත තිව  42(ආ) 

න්තිඹ තනු මුඳහය තයමුදර, 

ඈය ව තීය තයමුදල් ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ රීති භගින් විධි විධහන ළරළසවිඹ 

ුගතු වුද, එළනි රීති භහරහක් පිළිවඹර 

ය තනුභත යවන වනොතිබුණි.  

 

 1987 තං 42 දයන ඳශහත් බහ ඳනවත් 

20(3) න්තිඹට තනු ආණ්ඩුහය 

හර්ඹහරව   වදිින තසථහ තයමුදරට 

මුදල් රඵහ ළනීභ, තයමුදලින් මුදල් 

ඉත්ය ළනීභ වහ ඊට තදහශ ිනඹලු 

රුණු විධිභත් කිරීභ වහ 

ආණ්ඩුහයයඹහ විිනන් රීති ෆදිඹ ුගතු 

තිබුණත් එවේ ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

ිටග ආෙහඹම්  

භහවරෝචිත ර්ඹ තන් න විට ඉඩේ 

වොභහරිස වදඳහර්තවේන්තු විිනන්  

තඹය ත ුගතු ඉඩේ ඵදු රභහණඹ 

රු.මිලිඹන 13.4 ක්  වී තිබුණත්, එභ හිඟ 

මුදල් තඹය ළනීභට ඳශහත් 

වදඳහර්තවේන්තු තවඳොවවොත් වී තිබුණි.  

 

රණ උඳකයණ මිර දී ගළනීභ වහ 
ගඵෙහවළමභ  
භහජා සුබහධන තභහතයහංලඹ විිනන් 

තලයතහඹ වඳුනහළනීභකින් වතොය 

භහජා වේහ තයමුදර ඹටවත් ශ්රණහඵහධිත 

පුශරිනන්ට වඵදහ වළරීභ වහ ගිවිසුභට 

එශමකභකින්ද වතොය රු.මිලිඹන 5.8 ක් ළඹ 

ය ශ්රණ උඳයණ 400 ක් මිරදී වන 

තිබුණි. එභ උඳයණ ඵඩහට රළබුණු 

දිනභ භහජා වේහ වදඳහර්තවේන්තු වත 

නිකුත් ශ ඵ වතො වල්නඹ තනු 

නහථ විඹ. එවේ වුද, 2019 භළින 14 දින 

ිනදුශ වතො වබෞති ඳරීක්හට තනු 

රු.411,700 ක් ටිනහ තධිඵරළති ශ්රණ 

උඳයණ 23 ක් හර්ඹහරව  ඵඩහවේ වහ 

රු.මිලිඹන 1.1 ක් ටිනහ භධයභ ඵරළති 

ශ්රණ උඳයණ 85 ක් ළඳුගේ ආඹතනව  

තිබුණි. එභ උඳයණ විණනවඹන් 

වඳන්හ දීවභන් ඳසු වඵදහවළය තිබුණ 

තතය, උඳයණ 43  කීේ හරඹද 

ඉක්භවීවභන් ඳසු වඵදහ වළය තිබුණි. 

 

නිසක්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ිටත් 
ත්කම් 
ර්භහන්ත ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තුට 

තඹත් ර් 5  ිනට තක්රීඹ ඳළළත එන 

රු.මිලිඹන 5.3 ක් ටිනහ වප්ත ර්භ 

භධයසථහන 5  තඹත් ඉඩේ වහ 

වොඩනළගිලිද,  ර් 12 ට ළඩි හරඹ 

ිනට තක්රීඹ ඳළළත එන  රු.මිලිඹන 0.55  

ටිනහ ිනඹමරහපිටිඹ තත්ළු ආඹතනඹ තු 

ඉඩේ වහ වොඩනළගිලිද,  ර් 10 ට ළඩි 

හරඹ ිනට ඳළළත එන රු.මිලිඹන 2.7 ක් 

ටිනහ ඹන්ත්ර උඳයණද ේඵන්ධවඹන් 

සුදුසු ක්රිඹහභහර් ළනීභට ඳශහත් ර්භහන්ත 

ංර්ධන වදඳහර්තවේන්තු තවඳොවවොත් 

වී තිබුණි.  

 

ඳශහ වත් වයෝවල් 5 ට තඹත් රු.මිලිඹන 1.4 

ක් ටිනහ දන්ත X  කියණ ඹන්ත්ර 03 ක්ද, 

රු.මිලිඹන 19.4 ක් ටිනහ Auto clave 

ඹන්ත්ර 2 ක්ද, රු.මිලිඹන 12.1 ක් ටිනහ 

යහඹනහහය  ෛදය උඳයණ 2 ක් වහ 

රු.මිලිඹන 4.8 ක් ටිනහ විදුලි ජාන 

ඹන්ත්රඹක්ද භහ 4   ිනට ර් 2 ක්  දක්හ 

හර ඳයහඹ ිනට  නිසක්රීඹ ඳළතුණි. 
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 අයමුණට ඳටවළනි විඹෙම් රීමභ 
  
රධහන තභහතයහංලඹ විිනන් තඩු 

ආදහඹේරහභීන්ට නික් ඉදිය ළනීභ 

වහ මුරය ආධහය ළඳිනවේ තයමුණින් 

යණ වන නිහ ංර්ධන ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි.   එභ තයමුණට 

ඳටවළනි එභ ළඩටවන ඹටවත් ඉඩභක් 

මිර දී ළනිභට, තං ේපුර්ණ නි 

ආලින්දඹ ස ය ළනීභට, භවල් 

වදකින් ුගත් නික් ඉදිකිරීභට වහ 

ජීත්විඹ වළකි භට්ටවේ තඩක් නිභ ය ඇති 

නි ඳයහරු කිරිභට ව වදොය ජාවනල් 

වඹදීභට තඩු ආදහඹේ රහභි වනොන 

පුශරඹන්ට මරය ආධහය රඵහ දි තිබුණි.  

 

ළරසුම් කශ ඳරිදි හඳිති 
ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ 
 
 යනළල්ර මලි වයෝවවල් ඳසභවල් 

වොඩනළගිල්ර භහ 18 ක් ඇතුශත 

ඉදිය නිභ කිරීවේ වොන්වශිනඹ භත 

2015 ඔක්වතෝඵර් 16 දින රු.මිලිඹන 

105.6  වොන්ත්රහත් ගිවිසුභට එශම   

තිබුණි. එභ වොඩනළගිල්ර 2018 

වදළේඵර් 31 දින න විටත් නිභ ය 

බහය දී වනොතිබුණි. 

 

 ඇඹිලිපිටිඹ දිස්රික් වයෝවවල් ඖධ 

ඵඩහ නවීයණඹ කිරීභ වහ 2018 

තවෝසතු 01 දින රු.මිලිඹන 4.1  

ටිනහභට ඵයමු ඳශහත් බහවේ 

ංර්ධන නිර්භහණ වහ ඹන්වත්රෝඳයණ 

තධිහරිඹ භඟ ගිවිසුභට එශම තිබුණි. 

ගිවිසුභ රහය ර්භහන්තව  ළඩ 

2019 ජානහරි 30 දින න විට තන් 

ශුගතු වුත්,  වෞය වඳෝණ වහ 

වශීයඹ ෛදය තභහතයහංලඹ විිනන් ඳශමු 

බිල්ඳත් න රු.මිලිඹන 1.78 ක් වහ 

වවීේ ය වනොතිබීභ වවේතුවන්  

වොන්ත්රහත්රු විිනන් ඉදි කිරීේ ටුගතු 

නතහ තිබුණි. 

 

 භහවරෝචිත ර්ව දී  ළඩ ආයේබ 

යන රද ඇසතවේන්තුත ටිනහභ 

රු.මිලිඹන 37.7 ක් වු ෘි ර්භ 

වදඳහර්තවේන්තුට තඹත් යපිංන ෘි  

පුහුණු භධයසථහනව  ඳහංශු 

යහඹනහහයඹ ඉදිකිරීභ, ඳශහත් 

ෘි ර්භ තධයක් හර්ඹහරව  නහන 

හභයඹ, ෆභ හභයඹ වහ උඩුභවර 

ඉදිකිරීභ ව රුන්ළල්ර ෘි ර්භ 

තධයක් හර්ඹහරව  ඉදිකිරිේ ටුගතු  

වොන්ත්රහත්රුන් විිනන් නිිනඳරිදි  

ටුගතු වනොකිරීභ වවේතුවන් රභහදවී 

තිබුණි.  

 

 ඳශහත් භහර් තභහතයහංලව  

භහවරෝචිත ර්ව  දී ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ ළරළසුේ ය තිබු ඇසතවේන්තු 

ත විඹදභ රු.මිලිඹන 34.6 ක් වු  භමී 

තරංයණ ව භහර් ළඩිදිුගණු කිරීවේ 

යහඳෘති 2 ක් රංසුරුන් වතෝයහ 

ළනිවේ තඳවසුතහඹ වවේතුවන් 

ආයේබය වනොතිබුණි. 

 

 ඳශහත් ෘි ර්භ වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් ඇසතවේන්තුත  පිරිළඹ 

රු.මිලිඹන 35.9 ක් වු යපිංන ෘි  

පුහුණු භධයසථහනව  වඹෝජිත 

වන්හිනහහය වොඩනළගිල්ර 

ඉදිකිරීවේ 1 තදිඹය යහඳෘතිඹ 2017 ජුනි 

07 දින ආයේබ ය තිබුණි. භහවරෝචිත 

ර්ඹ තහන න විට ඒ වහ 

රු.මිලිඹන 22.2 ක් වොන්ත්රහත්රුකු 

වත වහ තිබුණි. වභභ 

වොඩනළගිල්වරහි 2 තදිඹවර් ළඩ 

ටුගතු වහ රු.මිලිඹන 74.3  ළඩ 

ඇසතවේන්තුක් පිළිවඹර ය 2018 

ඔක්වතෝඵර් 01 දින ංර්ධන නිර්භහණ 

ඹන්වත්රෝඳයණ තධිහරිඹ වත ඹහ 

තිබුණි. නමුත් වොන්ත්රහත්රුන් නිින 
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 ඳරිදි ඉදිකිරීේ ිනදු වනොකිරිවභන් ගිවිසුභ 

තරංගු ය තිබුණි. වභහි ඳශමු තදිඹය 

ඹටවත් ඉදිය තිබු වොටද 2019 භළින 

31 දින න විටත් බහවිතඹට වන 

වනොතිබීභ වවේතුවන් ළඹ ශ මුදර 

නිලසහර්ඹ වි තිබුණි. වේ තනු 

යහඳෘතිඹ භඟින් තවප්ත ක්ි ත  තයමුණු 

2019 භළින 31 දින න විටත් ඉටු ය 

ළනීභට වනොවළකි වී තිබුණි.  

 

 කුරුවිට වල්වප්ත  භගි භහතට ඳහනීඹ 

ජාරඹ රඵහ දිවේ යහඳෘතිඹ වහ යජාව  

රේඳහදන භහර්වෝඳවශල ංග්රවව  

විධිවිධහනරට ඳටවළනි භෘශධි 

මිතිඹක් වත රු.මිලිඹන 1.7 ක් ටිනහ 

ෘජු වොන්ත්රහත්තුක් කුරුවිට රහවශශිඹ 

බහ විිනන් රදහනඹ ය තිබුණි. 2017 

ඔක්වතෝඵර් 05 දින ඉදිකිරීේ ටුගතු 

තන් ය තිබුණද, ජාරඹ රඵහ ළනිභට 

විය තිබුණු ජාර වභෝටයඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට තලය රභහණත් විදුලි 

ධහරිතහඹක් රවශලව  වනොභළති වීවභන් 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ශ වනොවළකි වී 

තිබුණි.  

ළඩිපුය ගගවීම්  

 ඳශහත් භහර් තභහතයහංලඹ විිනන් 

ක්රිඹහත්භ ය තිබු ක්රීඩහපිටි ව භහර් 

ංර්ධන යහඳෘති 08  ඉටු වනොයන 

රද  ළඩ වොටස වනුවන් එතු 

රු.මිලිඹන 1.1 ක් ළඩිපුය වහ තිබුණි.  

එවේභ වොවශොන්න රහවශශිඹ බහවේ 

තධීක්ණඹ ඹටවත් ක්රිඹහත්භ ය තිබු 

ක්රීඩහ පිටි ංර්ධන යහඳෘති 21  

වවීේ යන රද ළඩ විඹඹක් භඟින් 

ආයණඹ වී තිබු  ළඩ විඹඹක් 

තතිවර් ළඩ විඹඹක් වර බිල්ඳතට 

ඇතුශත් ය ඳස කණ මීටර් 38,872 ක් 

වනුවන් එතු රු.මිලිඹන.5.9 ක් 

ළඩිපුය වහ තිබුණි.  

 

 ඳශහත් භහර් තභහතයහංලඹ විිනන් 

කුරුවිට රහවශශිඹ බහවේ තධීක්ණඹ 

ඹටවත් ක්රිඹහත්භ ය 2016 වදළේඵර් 

31   දින තරංගු ය තිබු ඳයඩු 

ටප්ත පිටිඹ තරුනළු වොලිවඵෝල් 

ක්රීඩහපිටිඹ ංර්ධනඹ කිරීවේ යහඳෘතිඹ 

වහ 2018  තවරේල් 02  දින රු.මිලිඹන 

1.3 ක් වහ තිබුණි. 

 

 රධහන තභහතයහංලඹ විිනන් ඵරංවොඩ 

විධහඹ ඉංජිවන්රු හර්ඹහරව  

තධීක්ණඹ ඹටවත් ක්රිඹහත්භ යන 

රද ඵරංවොඩ මුලි වයෝවවල් ඳස 

භවල් වොඩනළගිල්ර ඉදිකිරිභට තදහශ 

වබෞති ඳරික්හවේදී රඵහත් මිණේ 

භඟ වවීේ බිල්ඳත් ළඳීවේදි ළඩ 

විඹඹන් 09 ක්  වහ රු.මිලිඹන 3.6 ක්  

ළඩිපුය වහ තිබුණි. 

 

 2017 ර්ව  ඵයමු ඳශහත් භහර් 

තභහතයහංලව  මුළු රතිඳහදනඹ 

රු.මිලිඹන 1535.42 කින් රු.මිලිඹන 

566.34 ක් වවත් ිනඹඹට 37  

රතිඳහදන ඇඹිලිපිටිඹ රහවශශිඹ බහ 

වත ර්භහන්ත 380 ක් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ වහ රඵහ දී තිබුණි. බහ ඵර 

රවශලඹ තුශ ංර්ධනඹ ශ ුගතු 

ක්වේත්රඹන් ේඵන්ධ විවලේ 

වදුනහළනීභකින් වතොය එභ රතිඳහදන 

රඵහ දී තිබුණි. ඇසතවේන්තුත විඹදභ 

රු.මිලිඹන 112.09 ක් වු යහඳෘති 57 

කින්, යහඳෘති 30  ඇසතවේන්තුත 

ළඩ විඹඹන් ඉටු වනොය රු.මිලිඹන 

17.92 ක් වහ තිබුණි. යහඳෘති 03 ක් 

වහ ළඹ ය තිබුණු රු.මිලිඹන 4.16 

ක් නිසහර්ඹ වී තිබුණි. 

 

ප්රභහෙ ගහසතු අඹ ගනොරීරිභ 

ඳශහත් තධයහඳන තභහතයහංලඹ විිනන් ශභහ 

වරොකු පුටු 3,000 ක් මිර දී ළනීභ වහ 

රු.මිලිඹන 5.7  රතිඳහදන රහ තිබුණි.  
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 2016 ර්ව  වඳෞශලි ආඹතනඹ භ 

ශභහ වරොකු පුටු 3000 ක් රු.මිලිඹන 5.7 ට 

ළඳී භ වහ ගිවිසුභට එශම තිබුණි.  

බහණ්ඩ බහය දිඹ ුගතු තහන දිනඹ ගිවිසුභට 

ඇතුශත් ය වනොතිබුණු නමුත් රංසු 

ළවීවේ වල්න තුශ ඇතුශත් බහණ්ඩ 

පිරිවිතය වල්නඹට තනු  2017 වඳඵයහරි 

15 දිනට වඳය එභ බහණ්ඩ බහය දිඹ ුගතු 

තිබුණි. ති 27  රභහදඹකින් ඳසු බහණ්ඩ 

බහය දීභ 2017 ජුලි 14 ආයේබය තිබුණු 

තතය බහණ්ඩ ළඳී වේ රභහදවීභ නිහ තදහශ 

රභහද හසතු ව රු.මිලිඹන 1.1 ක් 

වොන්ත්රහත්රුවන් තඹය ළනීභට 

ටුගතු ය වනොතිබුණි. 

 

ඳහරිරික වහ භහජ් ගකීම් ඉටු 
ගනොරීමභ 
 
කිරිඇල්ර වෞය ෛදය නිරධහරි 

හර්ඹහරව  භවජාන වෞය ඳරික්වේ  

භහින හර්තහන්ට තනු 2018 ඔක්වතෝඵර් 

භහඹ න විට තනහයක්ි ත ළිං ඳහවිච්චි 

යන නිහ ංයහ 1972 ක් ව 

නිඳහයක් ළිනකිලි යහිත නිහ 07 ක් 

ඳළතිඹ ද, ඔවුන් වහ නීඳහයක් 

ඳවසුේ රඵහදීභට ඳශහත් රධහන 

තභහතයහංලඹ විිනන් පිඹය වන 

වනොතිබුණි. 

 

ඇරඳහත භවජාන වෞය  ඳරීක් 

වොට්ධහල 02 ට තඹත් භවජාන වෞය 

ඳරීක්රුන්වේ භහින හර්තහ ඳරික්හ 

කිරිවේ දි  2018 ර්ව  වදන හර්තු 

තන්න විට  ළිනකිලි වනොභළති නිහ 

55 ක් ද, නිඳහයක් වනොන ළිනකිලි 

බහවිතහන නිහ ංයහ 48 ක් ද, 

තනහයක්ි ත ළිං ඳහවිච්චි යන නිහ 

ංයහ 364 ක්ද ඳළළතුණි. ඔවුන් වහ 

නීඳහයක් ඳවසුේ රඵහ දීභට ඳශහත් 

රධහන තභහතයහංලඹ විිනන් පිඹය වන 

වනොතිබුණි. ඉකුත් ර්ඹට හවප්ත ක් 

භහවරෝචිත ර්ව  දි වභභ තත්ත්ඹ 

පිළිවලින් ිනඹඹට 139 කින්,  ිනඹඹට 50 

කින් වහ ිනඹඹට 14 කින් ර්ධනඹ වි තිබුණි. 

 

තියය ංර්ධන අයමුණු ඉටු 
ගනොවීභ 
 
ඵයමු ඳශහත් බහවේ හර්ි  ංර්ධන 

ළරළසභ ඹටවත් 2018 ර්ව  ඳශහත් 

හර්ඹ නිලසචිත ංර්ධන රදහන වහ 

රු.මිලිඹන 2,746  රතිඳහදන රහ 

තිබුණි. එභ රතිඳහදන තියහය ංර්ධන 

තයමුණ ඉටුය ළනීභට රහ තිබුණ ද, 

ඉන් එක් තයමුණක් න වශලගුණි 

විඳර්ඹහ වහ එහි ඵරඳෆේරට එවයහි 

ඩිනමින් ක්රිඹහත්භ වීභ ේඵන්ධ තයමුණ 

ඳශහත් බහ විිනන් වඳුනහවන වනොතිබුණි. 

වඳුනහ වන තිබු තයමුණ 16 හි ළදත් 

ඉරක් වවයහි තධහනඹ වඹොමුය 

වනොතිබුණි. 2018 ර්ව  රති හර්තහ 

තනු 2018 හර්ි  ංර්ධන ළරළසභ 

ඹටවත් තියහය ංර්ධන ඉරක්ඹන් 

ඉටුය වනොතිබුණි.  
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නළගගනිටය ඳශහත් බහ  

නළවනහිය ඳශහත් බහ විිනන් 2018 ර්ඹ 

වහ රු.මිලිඹන24,752 ක් යජාව  රදහන 

භඟින්ද තබයන්තය භහර් ලින් රු.මිලිඹන 

4,270 ක්ද ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 

29,022  ආදහඹභක් ඇසතවේන්තු ය 

තිබුණි. 2018 ර්ව  පුනයහර්තන විඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 24,752 ක් වහ මරධන විඹදේ 

වහ රු.මිලිඹන 3,603 ක් ද ලවඹන් එතු 

රු.මිලිඹන 28,355 ක් උඳවඹෝජානඹ කිරීභට 

ඇසතවේන්තු ය තිබුණි. ඒ තනු, 2018 

ර්ව  යජාව  රදහන භගින් රු.මිලිඹන 

20,482 ක්ද, තබයන්තය භහර් ලින් 

රු.මිලිඹන 3,838 ක්ද ලවඹන් රු.මිලිඹන 

24,320  ආදහඹේ ැකසය තිබුණි. 2018 

ර්ව දී පුනයහර්තන විඹදභ රු.මිලිඹන 

24,586 ක් වහ මරධන විඹදභ රු.මිලිඹන 

2,557 ක් ලවඹන් එතු රු.මිලිඹන 27,143 

ක් උඳවඹෝජානඹ ය තිබුණි.  

නළවනහිය ඳශහත් බහට තදහශ 2018 

ර්ව දී ිනදුයනු රළබ නිඹළදි විණනව දී 

තනහයණඹ ව රභහණහත්භ වහ ළදත් 

විණන නිරීක්ණඹන් ඳවත දළක්වේ.  

ඳශහත් ආෙහඹම් ගකොභහරිස ඳත් 

ගනොරීමභ 

2008 තං 01 දයන මුදල් රඥහප්ත තිව  2 

න්තිඹට තනු ඳශහත් ආදහඹේ 

වොභහරිස ඳත් ශ ුගතුවේ. එවේ වුත්, 

ඳශහත් ආදහඹේ වොභහරිස තනතුය 2011 

වදළේඵර් 18 දින ිනට පුයප්ත ඳහඩු වි තිබුණු තතය 

නළවනහිය ඳශහත් ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු 

වහ තනුභත ව වේහ යසථහවේ 3.2 

න්තිඹ වහ ඵහළනීවේ වඹෝජානහ ක්රභඹ 

රහය වභභ තනතුය පියවීභ වහ ඳශහත් 

බහ විිනන් ටුගතු ය වනොතිබුණි. ඳශහත් 

ආදහඹේ වොභහරිස ර් 07 ක් වහභ ඳත් 

වනොකිරීවේ රතිපරඹක් ලවඹන් නළවනහිය 

ඳශහවත් රහවශීයඹ ආදහඹේ එතු තිරීේ වහ 

ඳරිඳහරන ටුගතු රට මුදල් රඥහප්ත තිව  

නිඹභ ය ඇති ඳරිදි විලහර රභහණඹකින් 

ඵරඳහ තිබුණි.  

ආෙහඹම් එකතු රීරිභ දුර්රවීභ. 
වනභ වදඳහර්තවේන්තුක් ලවඹන් හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 54 වදවනකුවන් ුගක්ත ඳශහත් 

ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු 2008 වනොළේඵර් 

18 දින පිහිටුහ තිබුණත් 2013 ර්ව දී 

වදිිනව  ඳශහත් බහ විිනන් 

වදඳහර්තවේන්තු තවවෝින ය තිබුණු තතය 

හර්ඹ භණ්ඩරව  ඳශහත් ආදහඹේ වේව  

රධහන තනතුරු න නිවඹෝජාය වොභහරිස 

01, ඵඳු තක්වේරු 07 ක් වහ ඵඳු නිශධහරින් 19 

ක් ලවඹන් හර්ඹභණ්ඩරඹ 54 ිනට 23 දක්හ 

තඩුය තිබුණි. එහි රතිපරඹක් ලවඹන් 

ඳශහවත් ආදහඹේ එතු කිරීභට වහ ඵඳු 

ඳරිඳහරනඹට ළරකිඹ ුගතු ඵහධහක් වී තිබුණි. 

වේ ේඵන්ධවඹන් වදඳහර්තවේන්තුවේ 

හර්ඹක්භතහඹ ළඩිදිුගණු ය ළනීභ වහ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ළඩිය ළනීභට වේ දක්හ 

ටුගතු ය වනොතිබුණි.  

ආෙහඹම් එකතු කය ගළනීභට 

සථහ ඳළනවීභට අභත් වීභ 

ඳශහත් ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු පිහිටුහ 

ර් 10 ක් ඳසු වුත් නළවනහිය ඳශහත තුර 

ක්රිඹහත්භ න උස භධයසථහන ලිඹහඳදිංචි 

කිරීභට වහ වේ ේඵන්ධ හර්ි  ඵරඳත්ර 

නිකුත් කිරීභට යසථහක් ඳනහ 

වනොතිබුණි. වභහි රතිපරඹක් වර ළරකිඹ 

ුගතු ආදහඹභක් ඳශහත්  බහට තහිමි වී තිබුණි.  

මුේෙය ඵදු එකතු රීමභ 

ඳශහත් ආදහඹේ වදඳහර්තවේන්තු විිනන් මුශදය 

ඵදු එතු කිරීභ ේඵන්ධවඹන් 2017 වහ 

2018 ර්ර ඳළළත්ව ජාංභ වේඹ තනු 

නළවනහිය ඳශහවත් ඉඩේ හර්ඹහරව  

ලිඹහඳදිංචි ශ ඉඩේලින් ඉඩේ හිමිඹන් 794 

වදවනකු විිනන් ඔවුන්වේ ඉඩේරට තඩු 
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ටිනහභක් රහලය තිබුවණ් මුශදය ඵදු 

ලවඹන් තඩු මුදරක් වවීභ වහ වු ඵ 

තනහයණඹ විඹ. එභ නිහ තඩුවන් 

ටිනහේ ශ වශඳර වහ එතු 

රු.මිලිඹන 14  තභතය මුශදය ඵශදක් ඳනහ 

තිබුණි. වවේ වුත්, ඉඩේ හිමිඹන්ට ඳනහ 

තිබුණු රු.මිලිඹන 4.8  හිඟ හිටි ඵදු තඹය 

ළනීභ වහ 2018 වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් ටුගතු ය වනොතිබුණි.  

ඔේපු ත්ක් ලගේරු රීමභට අභත් 

වීභ 

2012 ර්ව  ිනට 2018 ර්ඹ දක්හ හරඹ 

වහ නළවනහිය ඳශහවත් ලිඹහඳදිංචි ශ 

ඔප්ත පු 7,616 ක් ඳශහත් ආදහඹේ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් තඩුවන් තක්වේරු 

ය තිබුණු නිහ තභතය මුශදය ඵඳු තවවුරු ය 

වන මුශදය ඵඳු ඳළනවීභට වනොවළකි තිබුණි.  

ඉඩම්ලින් ඵඳු ආෙහඹම් ිටඟ ිටටීභ 

රහවශීයඹ වල්ේ හර්ඹහර 09 ට තදහර 

යජාව  ඉඩේලින් එතු රු.මිලිඹන 208  

ඵඳු ආදහඹේ 1991 ර්ව  ිනට හිඟ හිට 

ඳළතුණි. වවේ නමුත් හිඟ හිටි ආදහඹේ 

තඹය ළනීභ වහ ඉක්භන් ක්රිඹහභහර් 2019 

තවරේල් 30 දින දක්හ වන වනොතිබුණි.  

නිසපර විඹෙම් 

නළවනහිය ඳශහත් භහර්සථ භගී රහවන 

තධිහරිඹ විිනන් ල්මුවන් නය බහ ඵර 

රවශලඹ තුර පිහිට ඉඩභ ල්මුවන් ඵස 

නළතුේඳශ වහ තධිහරිව  තයමුදල්ලින් 

රු.මිලිඹන 2.4  පිරිළඹකින් 2011 ර්ඹ 

තුරදී තධිහරිව  හර්ඹහරඹට ඳඹහදීභ වහ 

ඉදිය තිබුණි. වවේ නමුත්, ල්මුවන් නය 

බහ වොඩනළගිල්වල් හිමිහරීත්ඹ ඉල්රහ 

තිබුණු තතය එඹ පුශලි ඵළංකුට කුලිඹට 

දී තිබුණි.  එහි රතිපරඹක් වර තධිහරිඹ 

විිනන් වභභ වොඩනළගිල්ර බහවිතඹට වන 

වනොතිබුණි.  

නිහ ංර්ධන ළරසුම් ප්රකහය 

නිහ ඉදිරීමභ  

නළවනහිය ඳශහත් නිහ තධිහරිඹ විිනන් 

පිළිවඹර යන රද නිහ ංර්ධන ළරසුභ 

(2015-2019) තනු නිහ වනොභළති ඳවුල් 

වහ රු.මිලිඹන 3,225  මුළු 

ඇසතවේන්තුත පිරිළඹකින් නිහ 6,600 ක් 

ඉදිකිරීභට භහවරෝචිත ර්ව දී 

ඵරහවඳොවයොත්තු විඹ. වවේ නමුත්, ඳනස 

වදවනකුවන් ුගත් රතිරහභීන්ට උඳභහන 

ඳහද ආධහය ඹටවත් රු.මිලිඹන 10.6  

නිහ ආධහය ළඳී භ වහ රු.මිලිඹන 7.5  

මරය ආධහය භත ර්ඹ තුරදී ළිනකිලි 300 ක් 

ඉඳිකිරීභ වළය නිහ ඉදිය වනොතිබුණි.  

සකීඹ අයමුෙම උත්ඳහෙනඹ 

රීමභට අභත් වීභ 

නළවනහිය ඳශහත් ආණ්ඩුහයයඹහවේ 

වල්ේ විිනන් නිකුත් ශ 2014 ජුනි 20 

දිනළති තං G/EPC/B/14 R/H දයන ලිපිඹ 

ඳරිදි ඒහඵශධ තයමුදල් භත ැකදී වනොිනට 2014 

ර්ඹ තුරදී ළටුප්ත  වහ වනත් විඹදේ වහ 

තයමුදල්, ඳශහත් නිහ තධිහරිඹ විිනන් 

තභහවේ තයමුදල් භගින් උඳඹහත ුගතු විඹ. 

වවේ නමුත් තධිහරිඹ ආයේබ ය ය 04 

ක් වවී තිබුණත් විඹදේ වහ වඹදවීභට 

සකීඹ තයමුදල් උත්ඳහදනඹ ය ළනීභට 

කිිනභ යහඳහය ටුගත්තක් ආයේබ කිරීභට 

තභත් වී තිබුණි.  

විගලේ අධහඳනඹ වහ 

ගුරුරුන් ගඹෙවීභ 

තධයහඳන තභහතයහංලව  නක්රවල් තං 

42 2012 වහ 2015 වදළේඵර් 07 දිනළති 

නක්රවල් ලිපි තං ED/9 18 8 2 6 තනු 

ගුරුරුන් විවලේ තධයහඳන විඹඹන් 

ඉළන්වීභ වහ විවලේඥඹකු වේ නේ ඔවුන් 

එභ විවලේ තධයහඳන විඹඹන් ඉළන්වීභ 

වහ ඳභණක් වඹදවිඹ ුගතු වේ. වවේ 

නමුත්, නළවනහිය ඳශහවත් තධයහඳන රහඳ 

13  ගුරුරුන් ඳසවදවනකු විවලේ 
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තධයහඳන විඹඹන් ඉළන්වීභ වහ 

පුහුණුක් රඵහත්තද ඔවුන් එභ විවලේ 

තධයහඳන විඹඹන් ඉළන්වීභ වහ 

වනොවඹොදහ විවලේ වනොව තධයහඳන 

විඹඹන් වහ 2018 වදළේඵර් 31 දින න 

විටත් වඹොදහ තිබුණි.  

ඇර භහර්ගඹක් ල වයවහ ඳහළම 

ගගොඩනළිනමරක් ල ඉඳිරීමභ 

රහථමි තධයහඳන ශියිනන් 459 වදවනකුට 

ඉඩ ඳවසුේ ළරසීභ වහ භඩරපු 

භධයභ රහඳව  හන්තහන්කුඩි ඳහළර 

ඇර භහර්ඹක් වයවහ රු.මිලිඹන 11  

පිරිළඹකින් වදභවල් වොඩනළගිල්රක් ඉදිය 

තිබුවණ් ඇර භහර්වඹහි තුය තහිය වීභ 

ළනි ඳහරිරි ඵරඳෆේ වනොරහ වහ 

නහරි ංර්ධන තධිහරිවඹන් වහ භධයභ 

ඳරිය තධිහරිවඹන් පර් තනුභළතිඹ 

රඵහළනීභකින් වතොය විඹ. ඇර භහර්වඹහි 

ජාරඹ රහඹෆභ තහිය වී තුය වනොරහඹහභ 

නිහ එහි රතිපරඹක් ලවඹන් භඳුරුන් 

වඵෝන සථහනඹක් ඵට ඳත් තිබුණි.  

ගඳය ඳහළම අධහඳනඹ 

උඳභහන ඳහද රදහන ඹටවත් 2017 ර්ව දී 

නළවනහිය ඳශහවත් වඳය ඳහළල් 21  ට ීය 

ඵඩු, ක්රීඩහ උඳයණ ළනි බහණ්ඩ රු.608,000 

ට මිරදී වන තිබුණු තතය 2019 භහර්තු 31 

දිනඹ න විටත් එභ බහණ්ඩ තදහර වඳය 

ඳහළල්රට ඳඹහ වනොතිබුණි. වවේ 

නමුත්, එභ බහණ්ඩ වහ 2017 ර්ව දී 

වඳය ඳහළල් තධයහඳන හර්ඹහංලඹ විිනන් 

ළඳුගේරුට වවීේ ය තිබුවණ් බහණ්ඩ 

රඵහළනීවභන් වතොය විඹ. එහි රතිපරඹක් 

ලවඹන් යජාව  මුදල් තබහවිතහ ය තිබුණි.  

නිසක්රීඹ ත්කම් 

නින්දවර් වහ හරච්වච්වනින මලි වයෝවල්ර 

වඵොවවෝ ල් ඳළති කුඩු වයෝගීන් 

හර්තහවීවේ හිඟභ නිහ රුධිය හන්දු වඳයන 

ඒ වනොතිබුණි. වවේ නමුත් ඳශහත් 

වෞය වදඳහර්තවේන්තු විිනන් තලයතහඹ 

වනොරහ රුධිය හන්දු වඳයන උඳයණ 

රු.මිලිඹන 18.6  පිරිළඹට මිරදී වන 

තිබුණු තතය වභභ වයෝවල් වහ රු.මිලිඹන 

6.15 ක් ටිනහ ඖධ මිරදී වන තිබුණි. එහි 

රතිපරඹක් ලවඹන් වභභ උඳයණ 2017 

භහර්තු 22 දින ිනට වේ දක්හ නිරුවණ් 

ඳළතුණි.  

නළවනහිය ඳශහවත් වතෝයහත් මලි 

වයෝවල් 05 ක් වහ එතු රු.මිලිඹන 

12.32 ක් Digital Health Project භගින් 2017 

ර්ව දී විඹදේ ය තිබුණි. වවේ නමුත්, 

රු.මිලිඹන 12.32 ක් ටිනහ රළප්ත වටොප්ත , 

ප්රින්ටර්ස, HD ළභයහ, ඵහවෝඩ් රීඩර්ස වහ 

ර්ර්ස ළනි උඳයණ  2018 වනොළේඵර් 

30 දින න විටත් ඵරහවඳොවයොත්තු ව 

හර්ඹඹන් වහ බහවිතහ ය වනොතිබුණි.  

ආෙර්ල කහඵනික උඹන් ිතිටටු වීභ 

නළවනහිය ඳශහවත් ෘි ර්භ 

වදඳහර්තවේන්තු විිනන් තේඳහය වහ 

්රිකුණහභරඹ දිස්රික්ර වතෝයහත් ඳහළල් 

23  ඳහළල් රමුන්වේ ෘි හර්මි දළනුභ 

ර්ධනඹ කිරීභ වහ ආදර්ල හඵනි උඹන් 

පිහිටුවීභට තීයණඹ ය 2017 ර්ව දී 

රු.මිලිඹන 4.2  පිරිළඹක් ඒ වහ දයහ 

තිබුණි.  වවේ නමුත්, රු.මිලිඹන 1.99 ක් 

ටිනහ උඳයණ වහ ඹන්ත්ර සත්ර 

ඵරහවඳොවයොත්තු ව ඳයභහර්ථ වහ බහවිතහ 

කිරීභකින් වතොය 2019 භහර්තු 31 දින න 

විටත් නිරුවණ් ඳළතුණි. 

ු ඩහ කර්භහන්ත් උෙහන ගඳොු රු 

ිතිටටුවීභ 

කුඩහ ර්භහන්ත උදයහන වඳොකුරු පිහිටුවීභ 

වහ යහඳෘති වඹෝජානහක් 2014 ර්ව දී 

ඵරහවඳොවයොත්තුවන් ිනටි තතය නළවනහිය 

ඳශහවත් ග්රහමීඹ ර්භහන්ත වදඳහර්තවේන්තු 

විිනන් පුශලි වවුල්රුන්වේ වවඹෝඹ 

භඟ යහජාය වඳෞශලි වබහගීත්වඹන් 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ය තිබුණි. යහඳෘති 

වඹෝජානහ තනු නළවනහිය ඳශහවත් මුළු 
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දිස්රික් තුවනහි කුඩහ ර්භහන්ත උදයහන 

වඳොකුරු 06 ක් පිහිටුවීභට ඵරහවඳොවයොත්තුක් 

තිබුණි. වේ ේඵන්ධවඹන් ඳවත වන් 

නිරීක්ණඹන් වවර්. 

 ගිවිසුවේ 1.4 න්තිඹට තනු වභභ 

ගිවිසුවේ හරඳරිච්වේදඹ තුර නිසඳහදන 

ඒඹක් වහ හසතු රු.3.00 ක් විඹ. 

වවේ නමුත් පුශලි ඇදුේ ර්භහන්ත 

ලහරහක් විිනන් එක් ඒඹක් වහ 

රු.2.00 ක් වහ තිබුණි. එහි රතිපරඹක් 

වර ළරකිඹ ුගතු ආදහඹභක් ඳශහත් 

බහට තහිමි වී තිබුණි.  

 ගිවිසුවේ 1.6 න්තිඹට තනු ඳශහත් 

බහට පුශලි ඇඳුේ ර්භහන්ත 

ලහරහවන් රළබුණු හසතුවන් ිනඹඹට 

0.25 ට භහන මුදරක් ෆභ හර්තුක් 

තහනව දී රජාහ තයමුදරට දහඹවීභ 

වහ රජාහ ඳහද ංවිධහනඹක් ඳශහත් 

ර්භහන්ත වදඳහර්තවේන්තු වයවහ 

පිහිටුහ තිබුණි. වවේ නමුත් රජාහ ඳහද 

ංවිධහනඹට දහඹවීභ වහ ළඩ 

පිළිවරක් වනොතිබුණි.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


