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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.  

 

 









 

 

 

විගණකාධිපති සටහන 

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 ලංාතුදජ ලංයපජාය ලංූලකය ලංපපකජ  ලංලකාපීවද ලංාප ලං පර් ්ෂමජද ලංපද්වදප නජ ලං පජ ලංාේන්තවද ලං

ාථදපධීජ ලං පරී්ෂමණ ්ත ලං පැදැ්වවීජ ලං ාප ලං එ  ලං පපර්ලි ේ්තතුද ලං  දා ලං දපර්ාප ලං කිරීජ ලං පිළිනඳද ලං ්ඩුක්රජ ලං

දයදාථාප   ලං154 ලංදයදාථාපද ලංර පයද ලංිගනණ පිපපිවදය ප ලං දා ලංපැදරී ලංඇිව ලංරවපජාජ ලං පර්   ලං    ලංඑජ ලං

 ර්ාදය  ලං ඉටුකිරීජ ලං ාේන්තවද ලං 2020 ලං මුාල් ලං දර්ම  ලං ාඳාප ලං වූ ලං ජප ේ ලං දපර්ාපද ලං ාතුටි්ත ලං ඉදිරිප්ව ලං යමි  ලං

පපර්ලි ේ්තතුද ලං  දා ලං ඉදිරිප්ව ලං  යනු ලං කනජ ලං  ජජ ලං දපර්ෂි  ලං දපර්ාපද, ලං ා්ව දනි ලං  පඩුඩ  ලං දශ  ්ත ලං

ඉදිරිප්ව ලං යනු ලංකනජ ලංඅාය, ලංඅ ජකු්ව ලංදපර්ාප ලංපාා ලංාඳා්ත ලං පඩුඩ ලංජද  ලං ට ්ව ලං දජ ලං දජජ ලංාභපනා ලං

කිරීජට ලං ටයුතු ලං  ොාප ලංඇා  

 



පළමුදජ ලං පඩුඩ  - අජපායපාශ ලංාප ලං ාපපර්ා ේ්තතු 

 ාදජ ලං පඩුඩ  - යපජාය ලංාාාථාප, ලංඅිප පරි, ලංජඩුඩක ලංාප ලංදයදාථාපපිා ලංඅයමුාල් 

තු්තදජ ලං පඩුඩ  - දයදාථාපපිා ලං ජොදජ ලංඅයමුාල් 

ාායදජ ලං පඩුඩ  - ිග ේශ ලං්වපය ලංදයපපතිව 

පාථදජ ලං පඩුඩ  - පළප්ව ලංාභප 

ා දජ ලං පඩුඩ  - පළප්ව ලංපපකජ ලං් ාජ 

අටදජ ලං පඩුඩ  -  පර් ාපවජ ලංාප ලංපපරිාරි  ලංිගනණජ ලංපැදරුේ 

ජදදජ ලං පඩුඩ  - යපජාය ලංාජපනේ 

ාාදජ ලං පඩුඩ  - ිග ශේම ලංිගනණජ ලංපැදරුේ 

ිගනණජ ලං ාේදප ලං  ොමිම්ත ලංාභප   ලංනකාක, ලං පර්   ලංාප ලං ර්ාදය  ලංපිළිනඳ ලංිගිපිගවපජ ලංාැකැාථවීජ ලංාඳාපා, ලං

ජාපිව  ලංිගනණජ ලං පර් පක  ලංාා ලංශ්රී ලංකා ප ලංයපජාය ලංිගනණජ ලං ාේද  ලංපිිටටුවීජ ලංාඳාප ලංා, ලං  ලංාප ලංාේන්තව ලං ා  ලං

ඊට ලංඅනුමපාගි  ලං රුණු ලංාඳාප ලංා ලංිගිපිගවපජ ලංාැකැාථවීජ ලංපිණිා ලං2018 ලංඅා  ලං19 ලංායජ ලංජාපිව  ලංිගනණජ ලංපජිව්ත ලං

අ ේ්ෂමප ලං ය ලංිවබුණි  ලංජාපිව  ලංිගනණජ ලංපජා ලං2018 ලංඅ න ාථතු ලං01 ලංදිජ ලංසිට ලංක්රි ප්වජ  ලං ය ලංිවබුණ්ව, ලංජාපිව  ලං

ිගනණජ ලං පර් පක ආ ලං පර් භපය ්ත ලංඉටුකිරීජට ලංඅායදශය ලංවූ ලං ිගනණජ ලං පර්  ලංජඩුඩක ට ලංඅාපළ ලං යපජාය ලං

ිගනණජ ලං ාේදප ලං දයදාථාපද ලං  ේ ලංදජ ලං ා්ෂ ලංාථාපපිා ලං යනැනීජට ලං ජොාැකි ලංවී ලංඇා  ලං ිගනණජ ලං පර්  ්ත ලං

ඉටු යනැනීජට ලංඑ  ලංනපවප පරී ලංවී ලංඇිව ලංඅාය ලං පර්  ලංජඩුඩක ට ලංඋාාථවීේ ලංකනපනැනීජට ලංපැදිව ලංඅදාථාප ලංසීජප ලං

වී ලංඇා  ලංිගනණ පිපපිව ලංාභපපිව්වද  ලංායජ ලංිගනණජ ලං ාේදප ලං  ොමිම්ත ලංාභපද ලං්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප   ලං20 ලං

දජ ලංාා ශ වජ  ලංතුළි්ත ලංඅ ා සිවීජ ලංතුළ ලංිගනණ පිපපිවදය ප ලංඑ ා්ෂ ලංබු්ෂිවිගඳි ලංාජ ලං පර්  ලංජඩුඩක ආ ලං

ප්වකිරිේ, ලංඋාාථකිරීේ, ලංාථාපජ ලංජපරු ලංකිරීේ ලංාප ලංිගජ  ලංපපකජ  ලංඔහු න්ත ලංඉද්ව ලං    ලංයපජාය ලං ාේදප ලං  ොමිම්ත ලං

ාභපද ලං  දා ලං එජ ලං නකාක ලං පැදරීජ ලං තුළ ලං ාප ලං යපජාය ලං  ාේදප ලං   ොමිම්ත ලං ාභපදට ලං එජ ලං නකාක ලං

ිගනණ පිපපිවදය පට ලං පැදරීජට ලං ඇිව ලං නීිවජ  ලං නපවපද ලං තුළ ලං ිගනණ පිපපිව ේ ලං ාථදපධීජ ලං ිගනණජ ලං

ක්රි පදලි ට ලංනපවප ලංපැමිණ ලංඇා  ලං ජජ ලංා්ව්වද  ලංඉදිරි ලං්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප ලංාා ශ වජ   ජ ලංාක ප ලංනැීමජ ලං

සුදුසු ැයි ලංජජ ලං   ජාජප ලං යමි  

  ොිගඩ් ලං19 ලංදාානා  ලං ාේතු ද්ත ලං2020 ලංදර්ම  ලංතුළ ජ ලංජප ේ ලං පර් භපය  ලංඉටුකිරී ේ ජ ලං  ලංිගිගව ලංනපව  ්ත ලං

පසුකිරීජට ලං සිදුවූ ලං අාය, ලං එජ ලං අභි   නප්වජ  ලං ා්ව්වද ්ත ලං තුළ ලං වුද්ව ලං ජප ේ ලං  පර්  ලං ජඩුඩක ආ ලං ාැඩි ලං

 ැපකිරිේ ලං  ාේතු ද්ත ලං ිගනණජ ලං පර් භපය ්ත ලංනි මිා ලං පකසිජපද්ත ලං තුළ ලං අදා්ත ලං ය ලංනි මිා ලං දපර්ාප ලං

ඉක්ෂ නා ලං  පකපරිච් ේා ්ත ලං තුළ ජ ලං ඉදිරිප්වකිරීජට ලං උපරිජ ලං දශ  ්ත ලං  ටයුතු ලං  යජ ලං ක ජ  ලං  ලං ජාපිව  ලං







පටුන 

 පිටුව  පිටුව 
අපගේ සංවිධානය 01 විදුලිබලය 259 
නිත්යනුකූලල ටු  ිරිම   04 බලශක්තිය 267 

අපගේ සංවිධාන සටහන 12 වාිම ාර්ග 275 

කාර්ය  ණ්ඩල පුහුණුව 17 ජලසම්පාදනය 283 

සුදුසුකම්ලත් විගණකවරුන් ගසේවගේ 
ගයොදවා ගැනී  

19 අධයාපනය 293 

උසස් අධයාපනය 303 

පාර්ලිගම්න්තුවට සහායවී  20 නිපුණත්ා සංවර්ධනය, වෘත්තීය 
අධයාපනය, ත්ාක්යණය හා නව 
නිපැයුම් 

311 

විගණකාධිපති විසින් පනවනුක ලද 
අධිභාර 

22 

ජාතික විගණන කාර්යාලය ගවත් ලැබී 
තිබුණු  හජන නිගයෝජන  

23 බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික 
කටයුතු 

319 

විගණකාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරනුක 
ලබන කාර්යසාධන හා පිමසර 
විගණනය 

25 කම්කරු අංශය 325 
ගසෞඛ්යය 333 
ත්රුණ කටයුතු හා ක්රීඩා 355 

වි ර්ශන විගණනය කටයුතු  47 විගද්ශ කටයුතු   363 

ජාතික විගණන කාර්යාලගේ  
2020 වර්යය සඳහා මූලය ්රකාශන 

57 විගද්ශ රැිරයා ්රවර්ධනය   369 

ගුවන් ගසේවා සහ අපනයන කළාප 
සංවර්ධන 

377 
2020 වර්යගේදී ්රසිද්ධ කළ විගශේය 
විගණන වාර්ත්ා 

65 

සංචාරක කටයුතු 385 

ඒකාබද්ධ අරමුදල 91 ගවළද කටයුතු 393 

රාජය වයවසාය 109 කාන්ත්ා හා ළ ා කටයුතු 
සංවර්ධනය 

399 

පළාත් පාලනය 119 

විගද්ශාධාර වයාපෘති 131 ජන ාධයය 405 

බැංකුකරණය  137 පිමසරය 413 

ජාතික ආරක්යාව  157 වනජිවී හා වන සංරක්යණය 421 

බන්ධනාගාර ්රතිසංස්කරණ හා 
සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය  

165 පළාත් සභා පිළිබද හැදින්වී  427 

බස්නාහිර පළාත් සභාව  431 

භාණ්ඩාගාර කටයුතු   171  ධය  පළාත් සභාව  435 

කෘෂිකර් ය 187 දකුණු පළාත් සභාව  441 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධනය  199 උතුරු පළාත් සභාව 445 

කර් ාන්ත් අංශය 207 නැගගනහිර පළාත් සභාව  447 
ටඩම් කටයුතු 217 උතුරු  ැද පළාත් සභාව  449 
්රවාහනය 225 වයඹ පළාත් සභාව  459 

වරාය හා නාවික කටයුතු 239 සබරගමුව පළාත් සභාව  463 

 හා ාර්ග 251 ඌව පළාත් සභාව  467 
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අඳගේ ඉතිවහඹ  

විණළධිපති දෙපළර්තදේන්තුදේ ආරේභය 

බ්රිතළය ුගද  මු්  ළ ීමමළල තරේ 

ඈතට දිදේ. 1776 ලර්ද දී බ්රිතළයයන් 

විසින් දිලයි අත්පත් ර ෆනීදමන් ලවර 3 

ට පසුල එේ, 1779 ලර්ද දී සිසි්  

වහමිත් මින් ණළධිළරිලරදයකු ශළ 

විණළධිපතිලරදයකුල සිටි බල පෆරණි 

ලිපිල වඳශන්ල ඇත. එතෆන් පටන් 

විණළධිපතිලරු 40 දෙදකු යටදත් 

වහලළධී ආයතයක් දව විණළධිපති 

දෙපළර්තදේන්තුල ක්රියළත්ම  ත තිබුණු අතර 

ලර්තමළද දී එය ජළති විණ 

ළර්යළය ලදයන් තලදුරටත් අණ්ඩල 

ක්රියළත්ම දේ.  

විගණන ම්ඵන්ධ අගේ අධිකහය 
ඵරඹ  
 
ශ්රී ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 154 ල 

ලයලවහාළදලන් රළජය අංද  ආයතල 

ගිණුේ විණය කිරීමට 

විණළධිපතිලරයළට අධිළර බය මලි 

ලදයන් ෆබී ඇති අතර විසිල ල 

ආණ්ඩුක්රම  ලයලවහාළ වංද නදයන් වශ 

2018 අද වහතු 01 දි සිට 2018 අං 19 

ෙර ජළති විණ පදත් 

විධිවිනළලලින් ලඩළ පුළු්   ත ඇත.  

 „‟විණළධිපතිලරයළ විසින් ආණ්ඩුදේ 

සියලු දෙපළර්තදේන්තු, ජළධිපතිලරයළදේ 

ද් ේලරයළදේ ළර්යළය, 

අග්රළමළතයලරයළදේ ද් ේලරයළදේ  

ළර්යළය, අමළතය මණ්ඩද  

ද් ේලරයළදේ ළර්යළය, 44 ල දශ  

45 ලයලවහාළ යටදත් පත් ර ෙ 

අමළතයලරයන්දේ ළර්යළ, අධිරණ 

දවේලළ දොමින් වභළල, පළර්ලිදේන්තු 

වභළල, 41 (අ) ලයලවහාළදේ I උපද් ද  

වඳශන් දොමින් වභළ, පෂළත් රළජය දවේලළ 

දොමින් වභළ, පරිපළ ටුගතු පිළිබඳ 

පළර්ලිදේන්තු දොමවළරිවහලරයළ, 

පළර්ලිදේන්තුදේ මශ ද් ේලරයළ, පෂළත් 

පළ ආයත, රළජය වංවහාළ, යේ ලිඛිත 

නීතියක්  යටදත් රජය දලත පලරනු ෆබ 

ඇති දලෂඳ ලයළපළර, දලත් ලයළපළර වශ 

2007 අං 7 ෙර වමළේ පත යටදත් 

ලියළපදිංචී  ත ඇති දශ  ලියළපදිංචී  ත ඇති 

බලට වනු බ වශ වහලකීය 

දොටවහලලින් සියයට පශක් දශ  ඊට ලෆඩි 

ප්රතිතයක් රජය දශ  රළජය වංවහාළලක් දශ  

පෂළත් පළ ආයතයක් දශ  විසින් ෙරනු 

බ වමළේෙ ඒලළද  ගිණුේෙ ඇතුළුල 

විණය රනු ෆබිය ුගත්දත්ය.” 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදලන් විණළධිපති 

දලත පලරළ ඇති එම බය පශත වඳශන් 

අණපත්ල තලදුරටත් වවිවහතරළත්මල 

ෙක්ලළ ඇත.   

 රළජය මය පිළිබඳ 

විණළධිපතිලරයළදේ ළර්යභළරය 

නිහචිතල ෙෆක්විම වඳශළෙ, ඒ ශළ 

වේබන්න දශ  ඊට අනුංගි රුණු 

වඳශළ විධිවිනළ වෂව 2018 අං 19 

ෙර ජළති විණ පත 

 රළජය වංවහාළ වඳශළ විණ විධිවිනළ 

වෂව 1971 අං 38 ෙර මුේ  

පදත්  II දොටව 

 පෂළත් වභළ වඳශළ විණ විධිවිනළ 

වව 1987 අං 42 ෙර පෂළත් වභළ 

පදත් 23 ලන්තිය  

 මශ ර වභළ වඳශළ විණ විධිවිනළ 

වව මශ ර වභළ ආඥළපදත් 

(252 අධිළරය) 219  ලන්තිය. 

 ර වභළ වඳශළ විණ විධිවිනළ 

වව ර වභළ ආඥළපදත් (255 

අධිළරය) 181 ලන්තිය. 

 ප්රළදීය ය වභළ වඳශළ විණ විධිවිනළ 

වව 1987 අං 15 ෙර ප්රදීය ය 

වභළ පදත් 172 ලන්තිය.  

 දොවිජ වංලර්න වභළ වඳශළ විණ 

විධිවිනළ වව 2000 අං 46 ෙර 
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දොවිජ වංලර්න වභළ පදත් 58 

ලන්තිය. 

 ක්රිඩළ වංේ වඳශළ විණ විධිවිනළ 

වව 1993 අං 47 ෙර ක්රිඩළ වංේ 

පදත් 9 ලන්තිය.  

පළර්ලිදේන්තුල විසින් අලයතළලයක් දව 

වේමත ර ෙ දමොයේ දශ  නීතියකින් 

වඳශන් ර ලර දශ  දලත් රළජළරි 

ඉටුකිරිම විණළධිපතිලරයළ විසින් ෂ 

ුගතු බලට ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදලන් 

ප්රතිපළෙ වවළ ඇත. 

විණළධිපතිලරයළදේ ළර්යය ශළ ර්තලය 

ඉටුකිරීදේදී ශළ පෆලරීදේදී ඔහුදේ 

රළජළරියට වශළය තමට සුදුසුේත් 

විණලරුන්දේ දවේලය බළෆනිමට 

විණළධිපතිලරයළට ආණ්ඩුක්රම 

ලයලවහාළදලන් බය දී ඇත. තලෙ 

විණයට අෙළෂ ල  තළක්ණ, ලෘත්තීය 

ශළ විෙයළත්ම ෆටළු නිරළරණය ර 

ෆනීම වඳශළ  විදේඥ වශළය බළෆනීමට  

අලය විධිවිනළෙ එමගින් වවළ තිද.. 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 154(5) 

ලයලවහාළදලන් විණළධිපතිලරයළ ඔහුදේ 

රළජළරි ටුගතු සිදුකිරීදේදී ශළ පෆලරීදේදී 

සියලු දපොත්පත් ශළ ලළර්තළ පරීක්ළ කිරිම 

විණිත ආයතල දශ   රළජය ආයතල 

බඩළ ශළ දලත් දීපලට පිවිව 

විණයන් සිදුකිරීම ශළ අලය විය ශෆකි 

දතොරතුරු ශළ රුණු පෆශෆදිලි කිරීේ 

බළෆනීමට විධිවිනළ වවළ ඇත. 

 අඳගේ ගේහ ග්රහවකගඹ   

ඉශතින් ෙක්ලළ ඇති ආළරයට 

විණළධිපතිලරයළදේ විය පාය 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදලන්ම නිර්ලනය ර 

ඇති අතර තලදුරටත් එය විසිල ආණ්ඩුක්රම 

ලයලවහාළ වංද නය මගින් වමළේ ෙ 

ඇතුෂත් රමින්  ලයළප්ත ත ර තිද..  

ලර්තමළද දී අපදේ දවේලළළභී පෙම පශත 

වඳශන් පරිදි දේ.  

ගේහරහභිඹහ ආයත ණ 

අමළතයළං 28 

රළජය අමළතයළං 40 

දෙපළර්තදේන්තු 98 

දිවහ්රික් ද් ේ ළර්යළය  25 

වංවහාළ 214 

රළජය වමළේ (විසිල ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළ වංද නය මගින් 
විණළධිපතිලරයළදේ විය පායට යටත් ර ඇති) 

 
125 

රළජය බෆංකු   08 

ලයලවහාළපිත ශළ අදකුත් අරමුේ   65 

විදී අරමුේ  වේපළදිත  ලයළපෘති  124 

අදකුත් වහලළධී  ආයත  21 

පෂළත් වභළ  09 

පෂළත් පළ ආයත  341 

දොවිජ දවේලළ මනයවහාළ   562 

ක්රීඩළ වංේ  68 

පෂළත් වභළල අමළතයළං, දෙපළර්තදේන්තු ශළ විදේ වියෙේ ඒ 270 

පෂළත් වභළ ප්රඥප්ත ති යටදත් පිිටටුල ෙ ආයත 64 

එකතු  2,062 
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අඳගේ විඹ ඳථඹ  
2018 අං 19 ෙර ජළති විණ පදත් 

I දොටදවේ 3 ල ලන්තිද  සිට 5 ල 

ලන්තිය ෙක්ලළ ලන්තිලලින් 

විණළධිපතිලරයළ විසින් සිදු රනු බ 

විණල විය පාය වඳශන් ර ඇත. ඒ 

අනුල,  

 විණධිපතිලරයළ විසින්  

 

- ඒළබීන අරමුෙ දලත ෆදබ 

සියළුම ආෙළයේ වශ ඒළබීන 

අරමුෙදන් ල සියළු වියෙේ 

විණය රනු ෆබිය ුගතුය. 

- විණය රනු බ 

ආවහථිතයයන්ිට ගිණුේල 

වියපෆශෆෙේ රනු ෆබ ඇති බලට 

දපන්නුේ රනු බ මුේ , ඒලළ 

අෙළෂ රද ඇත්තළ වූ දශ  

අයරද ඇත්තළ වු දවේලළ දශ  

ළර්ය වඳශළ නිතයනුකල 

බළද වශ අෙළෂ ර ද තිද. 

ෙ යන් පිළිබඳ විමවළ ෙෆත 

ුගතුය. 

- වියෙේ, ඒලළ පළය රනු බ 

අධිළරයට අනුක ලන්දන් ෙ 

යන් පිළිබඳ තීරණය ෂ ුගතු ය; 

වශ  

- එක් එක් විණද  දී, ආෙළයේ, 

වියෙේ, නුදෙනු ශළ සිීධීන් පිළිබඳල 

පරීක්ළ රනු ෆබිය ුගතුය.  

 විණළධිපතිලරයළ විසින් සිදු ර ෙ 

විණය විය පායට විණය 

රනු බ ආවහථිතයයන්ිට ගිණුේ, 

මයයන්, මය තත්ත්ලය වශ රළජය 

මයල වශ දීපෂ විනක්ණ 

ෂමළරණය පරීක්ළ කිරිම ඇතුෂත් 

ලන්දන්ය.  

 

 විණළධිපතිලරයළ දේ පදත් 

විධිවිනළ ඉටු කිරිම වේබන්නදයන් 

පළර්ලිදේන්තුලට ලකිල ුගතුය.  

 

 2018 අං 19 ෙර ජළති විණ 

පදත් 3 ල ලන්තිද  

විධිවිනළලට යටත්ල, විණය රනු 

බ ආවහථිතයයට අෙළෂ ඕම 

ළරණයක් පිළිබඳල, එම රුණු වළා 

කිරිමට ප්රමළණලත් වළක්ි  විටතල 

මශජතළල අතරින් යේ අදයකු 

විණළධිපතිලරයළට ලිඛිතල ෙෆනුලත් 

ර ඇත්ේ, එම රුණු 

විණළධිපතිලරයළ විසින් පරීක්ළ ෂ 

ශෆකි අතර, ඒ පිළිබඳල පළර්ලිදේන්තුලට 

ලළර්තළ ෂ ුගතුය. 

විණළධිපති  විසින් ඔහුදේ අභිමතය පරිදි 

විණ විය පාය තීරණය රනු බ 

අතර දේ වේබන්නදයන් 2018 අං 19 

ෙර ජළති විණ පදත්  5 ල 

ලන්තිය ප්රළරල ටුගතු රනු ෆද.. ඒ 

අනුල  

 විණ පදත් 29 ල ලන්තිය 

යටදත් පිිටටල ෙ ජළති විණ 

ළර්යළය විසින් භළරනු බ 

විණ වඳශළ, 1995 අං 15 ෙර ශ්රී 

ංළ ගිණුේ ශළ විණ ප්රමිති පත 

යටදත් පිිටටුල ෙ විණ ප්රමිති 

මිටුල විසින් තීරණය ර ෙ ශ්රී 

ංළ විණ ප්රමිතින් අෙළෂ විය ුගතුය.  

 ළර්යවළන විණ, පළරිවරි 

විණ, තළක්ණි විණ වශ 

දලත් යේ විදේ විණ වඳශළ ශ්රී 

ංළ විණ ප්රමිතිල කිසිදු විණ 

ප්රමිතියක් නිහචිතල වඳශන් ර 

දොමෆති අලවහාළල දී, එම විණ 

වේබන්නදයන් අෙළෂ විය ුගතු බලට 

උත්තරීතර විණ ආයතයන්දේ 

ජළතයන්තර වංවිනළය මගින් තීරණය 

ර ෙ උත්තරීතර විණ ආයත 

වඳශළ ල ජළතයන්තර ප්රමිතිල 

ප්රතිපළෙ, දීය ය අලයතළලට වරි 

පරිදි වූ වංද න විටතල අෙළෂ විය ුගතු 

ල පරිදි ෆවට් පත්රද  පෂ රනු බ 
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නියමයක් මගින් නිහචිතල ෙක්ලනු ෆබිය 

ශෆකිය.  

 

 පළර්ලි දේන්තුදේ රජද  ගිණුේ පිළිබඳ 

ළර වභළල (COPA) වශ දපොදු 

ලයළපළර පිළිබඳ ළර වභළල (COPE) 

විසින් විණළධිපති දලත මඟ 

දපන්ලනු බයි.  

 අඳගේ සහධීනත්ඹ  

විණළධිපතිලරයළදේ වහලළධීත්ලය  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදලන්ම පුළු්  ලදයන් 

වශති ර ඇත. ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළ 

වංද නයන් ශළ 2018 අං 19 ෙර 

ජළති  විණ පත මගින් උත්තරීතර 

විණ ආයතය වහලළධීත්ලය වඳශළ 

පෙේ වූ උත්තරීතර විණ ආයත 

පිළිබඳ ජළතයන්තර වංවිනළද  මලි 

මනර්මයන් වම අනුත තමට ටුගතු 

රනු ෆද.. ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 153  

ලයලවහාළල අනුල,  

 විණළධිපතිලරදයක් ලන්දන්ය. 

විණළධිපතිලරයළ සුදුසුේත් 

විණලරදයකු විය ුගතු අතර 41අ ල 

ලයලවහාළදේ විධිවිනළලට යටත්ල 

ජළධිපතිලරයළ විසින් පත් රනු 

බන්දන්ය.  විණළධිපතිලරයළ යාළ 

පෆලත්දමන් සිටි තළක් වහලකීය ධරය 

ෙරන්දන්ය. 

 

අයශපත් දවෞය තත්ත්ලය දශ  ආබළධිත 

තත්ත්ලය මත දශ  ජළධිපතිලරයළ 

පළර්ලිදේන්තුල ඇමතීමත් ය 

තත්ත්ලයන්හීදී පමණක් ජළධිපතිලරයළ 

විසින් විණළධිපතිලරයළ ධුරදයන් ඉලත් 

රනු බයි. ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 153 

ලයලවහාළදේ තලදුරටත් ෙෆක්දල පරිදි 

විණළධිපතිලරයළදේ ලෆටුප 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් නිහනය ර අතර, 

එදවේ නිහනය ර ෙ ලෆටුප ඒළබීන 

අරමුෙට ලෆය බරක් ල අතර ඔහුදේ ධුර 

ළය තුෂ එය අඩු දොෂ ුගතුය.  

විණළධිපති කිසිදු අමළතයලරදයකුදේ 

දශ  රජද  නිනළරිදයකුදේ අධික්ණය 

යටතට දොෆදන්. 

නීත්යහනුකර ඉ ක රීමභ 

නීත්යහනුකර ඉ කරීමම් වහ අලයත්හඹ 

විණළධිපතිලරයළදේ ක්රියළළරීත්ලය 

පිළිබඳ වහලළධීත්ලය දේතළක් ආණ්ඩුක් රම 

ලයලවහාළල මිනන් සුරක්ි ත ර තිබුණෙ, 

විණළධිපතිලරයළදේ මය ශළ පරිපළ 

වහලළධීත්ලය පලත්ළ ලයලවහාළල ශළ 

නීතිමය විධිවිනළ මත විනළයය විසින් ීමමළ 

කිරීේලට ක්  අලවහාළ විය. මුත් 
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ෙර ජළති විණ පදත් 

විධිවිනළලලින් එම ීමමළකිරිේ ඉලත් ර 

ඇත. විණළධිපතිලරයළ කිසිදු 

පුීදයකුදේ ශළ ආයතය සියලු 

බෆදීේලලින් නිෙශවහ විය ුගතු අතර 

අත්තද මති පළිෆනීේලලින් දතොරවිය 

ුගතු නිවළ මය ශළ මිනිවහ බය ය 

දෙලර්දයන් ෙෆක්දල ඔහුදේ වේපත් 

වඳශළ විණළධිපතිලරයළ විනළයද  

රෙළපෆලෆත්ම පළර්ලිදේන්තුල දලනුදලන් 

සිදුර ෙ විණද  වහලළධීත්ලය 

වෆබවින්ම ශළනියට ක්ල බල පිළිනී. 

මය පරිපළ වහලළධීත්ලය ඇතුළුල 

විණළධිපතිලරයළදේ වහලළධීත්ලය 

තශවුරු කිරීම වඳශළ නීතිමය විධිවිනළ 

මිනන් ලෆඩි ආරක්ළලක් පළර්ලිදේන්තුල 

විසින් වෆසිය ුගතු දේ. 2018 ලර්ය ෙක්ලළ 

විණළධිපතිලරයළ ඔහුදේ වියෙේ වඳශළ 

ප්රමළණලත් ප්රතිපළෙ බළ ෆනීම වඳශළ මශළ 

භළණ්ඩළළරය මත යෆපීමට සිදු විය. 

අදකුත් දපොදු රළජය මණ්ඩීයය රටල් ල 

පරිදි ශ්රී ංළදේ විණළධිපති වඳශළ වූ 

අයලෆය,  ලයලවහාළෙළය වේපළෙ මිටුලක් 

විසින් සිුගේ පරීක්ණයට යටත්ල අනුමත 

රනු බ අතර ඔහුදේ අයලෆය පිළිබඳල 
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විනළය පළදයන් බෆශෆරල තීරණය 

රනු ෆද.. 2018 අං 19 ෙර ජළති 

විණ පදතන් විණළධිපතිදේ 

අයලෆය පළර්ලිදේන්තුල විසින් දලම 

තීරණය කිරීමට විධිවිනළ වවළ තීබීම 

මගින් විණළධිපතිලරයළදේ ළර්යභළරය 

ඉටු කිරීදේදී මයමය වහලළධිත්ලය තශවුරු 

ර ඇත. 

විණළධිපතිලරයළදේ ළර්ය මණ්ඩද  

පරිපළ වහලළධීත්ලය සුරක්ි ත කිරීම, 

ළර්ය මණ්ඩද  උවවහ කිරීේ, මළරු කිරීේ, 

විය ක්රියළමළර්, ලෆටුප්ත  වශ ළර්ය 

මණ්ඩද  දලත් පරිපළ ටුගතු 

වේබන්නදයන් වූ පරිපළමය රුණු 

පිළිබඳ පළය විණ දවේලළ දොමින් 

වභළල විසින් සිදු ර තිබුණත්, විසිල 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළල වංද නය මගින් 

විණ දවේලළ දොමින් වභළල අදශ සි 

 තම නිවළ එම ටුගතු ෆලතත් රළජය දවේලළ 

දොමින් වභළල දලත පෆලෆරී ඇත. දමම 

තත්ත්ලය මත ෆලතත් 

විණළධිපතිලරයළට අලය මළල වේපත් 

බළ ෆනීම වඳශළ ඔහු වළමළජිත්ලය 

දොෙර දොමින් වභළලක් මත යෆපීමට 

සිදු  තම තුළින් ඔහුදේ පරිපළ 

වහලළධිත්ලයට බළනළ පෆමිණ ඇත. දමම 

තත්ත්ලය තලදුරටත් තිවුර රමින් 

විණළධිපතිලරයළට රළජය දවේලළ 

දොමින් වභළල මගින් දලත් ආයත 

ප්රනළනීන් දලත රනු බ යේ යේ බත 

පෆලෆරීේ පලළ සිදු කිරිමට අලිටර ර ඇත. 

දමයට දශේතුල  ත ඇත්දත් 

විණළධිපතිලරයළ ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 

170 ලයලවහාළල අනුල රළජය නිනළරිදයකු 

දොල ෆයිවහතුලට අතුෂත් පුීදයකු 

ල බෆවිනි. එබෆවින් විණළධිපතිලරයළදේ 

ළර්ය මණ්ඩය වේබන්නදයන් ල 

පරිපළ වහලළධීත්ලය ඉදිරි ලයලවහාළ 

වංද නයක් තුළින් තශවුරු ෂ ුගතුය.  

තලෙ, ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 170 

ලයලවහාළල පරිදි විණළධිපති “රළජය 

නිනළරීන් දොල විදේි ත ෆයිවහතුලට” 

ඇතුෂත් ර ඇත.  දමය තලදුරටත් 

විණළධිපතිදේ පරිපළ වහලළධීන්ත්ලය 

තශවුරු කිරීම වඳශළ පල ෙ 

ප්රතිපළෙයකි.  

එක්වත් ජළතින්දේ උත්තරීතර විණ 

ආයතයන් පිළිබෙ ජළතයන්තර වංවිනළය  

(INTOSAI)  1977 දි අනුමත ෂ  “ීයමළ 

ප්රළය” මගින් ශි් ප ක්රම ශළ ලෘත්තීමය 

ලදයන් රළජය විණද  වහලළධීත්ලය 

පිළිබෙල මුනර්ම දදරිට අලනළය දයොමු  

ර  ඇත. ලවර 30 ට පසුල උත්තරිතර 

විණ ආයත පිළිබෙ ජළතයන්තර 

වංවිනළද   XIX  වේදේද දි (2007 

මෆක්සිද ල) “මෆක්සිද  ප්රළය” 

මගින් රළජය අංද  මළ විණයක් 

වඳශළ උත්තරීතර විණ ආයතයන්දේ 

වහලළධීතළලය තශවුරු කිරීම වඳශළ  පශත 

වෙශන් පරිදි ප්රනළ අතයලය අලයතළ 8 ක් 

ශඳුළද ඇත.  

1 ප්රතිඳත්තිඹ  - දය ය වූ ෙ ඵෙළී  වූ ෙ 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළනුක   ලයලවහාළපිත   

නති ළර්ය රළමුලක් වශ එම ළර්ය 

රළමුල තුෂ තත්ත්ලළළරදයන් ක්රියළත්ම 

කිරීදේ විධිවිනළ පෆලතීම. 

උත්තරීතර විණ ආයත වතු 

වහලළධීත්ලද  ප්රමළණය වවිවහතරල විෙශළ 

ෙෆක්දල නීති වේපළෙය කිරීම අලය දේ.  

2 ප්රතිඳත්තිඹ - උත්තරීතර විණ 

ආයතල ප්රනළනීන් වශ (විෙයළයතනි 

ආයතල) වළමළජියන් වහලකීය රළජළරී 

වළමළය ලදයන් ඉටු කිරීදේදී ඔවුන්දේ 

ධරද  ආරක්ළල වශ නති පරිවරද  

වහලළධීත්ලය 

පශත වඳශන් තත්ත්ලයන්ට යටත්ල 

උත්තරීතර විණ ආයතල 

ප්රනළනීන්දේ වශ විෙයළයතනි ආයතල 

වළමළජියන්දේ පත් තේ,  ෆලත පත්කිරිේ, 

දවේලළ නිුගක්තිය, දවේලදයන් ඉලත් කිරීම 
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වශ විශ්රළම ෆන් තම පිළිබඳ දොන්දීසි 

අෙළෂ නීති වේපළෙය මගින් විදේදයන් 

ෙෆක්විය ුගතුය.  

 ලයලවහාළෙළයදයන් වශති දදර 

ක්රියළලලියක් මගින් වහලළධීත්ලය 

තශවුරු දදර පත්කිරීේ, ෆලත පත් 

කිරීේ දශ  දවේලදයන් ඉලත් කිරීේ 

(උත්තරීතර විණ ආයතල 

වහලළධීත්ලය ශළ වේබන්න ISSAI II 

මළර්ද පදී වශ යශපත් පරිනයන්)  

 

 නීතිමය රළමුල (Mandate) මත වහලකීය 

ළර්යයන් දශේතු දොටද 

විනළයදයන් සිදුල ප්රතිවිදර නලට 

බියකින් දතොරල ටුගතු කිරීමට ඉඩ 

ෆදබ පරිදි ප්රමළණලත් තරේ දීර්ක වශ 

නිහචිත ළ ීමමළලක් විටතල රනු 

බ පත් තේ ; වශ  

 

 වහලකීය රළජළරී නිසියළළරදයන් 

වළමළය පරිදි ඉටු කිරීදේදී අතීතද දී 

ශළ ලර්තමළද දී සිදුර ෙ ලර 

දශ  ළර්යයක් දශේතු දොට ද සිදු 

රනු බ පෆමිණි් දී නිර්මුක්ත 

තිබීම. (Immune) 

 

3 ප්රතිඳත්තිඹ - උත්තරීතර විණ 

ආයතල ළර්ය ඉටුකිරීදේදී ප්රමළණලත් 

තරේ පුළු්  වූ නීතිමය රළමුලක් (Mandate) 

වශ පර්ණ අභිමතය  

 

පශත වඳශන් ළර්යයන් විණය කිරීදේ 

බය, උත්තරීතර විණ ආයතලට 

පෆලරිය ුගතුය.  

 

 රළජය මුේ , වේපත් දශ  ලත්ේ 

බළත් අයකු දශ  ප්රතිළභියකු විසින් 

ඒලළ ප්රදය ජයට ෆනීම පිළිබඳල එිට 

නති වහලභළලය දොතළ විණය 

කිරීම.  

 රජයට දශ  රජද  ආයතලට ෆබිය 

ුගතු ආෙළයේ එතු කිරීම.  

 රජද  දශ  රජද  ආයතල ගිණුේ 

පිළිබඳ නීතයළනුකභළලය වශ 

නියමළනුකතළල   

 මය ෂමළරණද  ශළ ලළර්තළ 

කිරීදේ ගුණළත්මභළලය ; වශ 

 රජද  දශ  රළජය ආයතල 

දමදශුගේ ටුගතු පිළිබඳ අරපිරිමෆවහම, 

ළර්යක්මතළල වශ ඵෙළී භළලය. 

 

නීති මිනන් එදවේ ර දව නිහචිත 

ලදයන් නියම ර ඇති අලවහාළලදී ශෆර, 

උත්තරීතර විණ ආයත විසින් රජද  

දශ  රජද  ආයතල ප්රතිපත්ති විණය 

දොෂ ුගතු බෆවින් ඔවුන්දේ විණය, 

ප්රතිපත්ති ක්රියළත්ම කිරීදේ ළර්යයට 

පමණක් ීමමළ ෂ ුගතුය.  

 

උත්තරීතර විණ ආයතලට අෙළ ල 

අුගරින් ලයලවහාළෙළයය පල නීතිලට 

එම ආයත රු ෂ ුගතු අතර, පශත 

වඳශන් රුණු වේබන්නදයන් 

ලයලවහාළෙළයය දශ  විනළයය සිදුර 

විනළලලින් දශ  මෆදිශත් තේලලින් එකී 

විණ ආයත නිෙශවහ ලන්දන්ය;  

 

 විණ ෆටළු දත රළ ෆනීම ; 

 ඔවුන්දේ විණ වෆසුේ කිරීම, ලෆඩ 

වටශන්රණය, ලෆඩවටශන් පෆලෆත් තම, 

ලළර්තළ කිරීම වශ පසු විපරේ ටුගතු 

කිරීම ; 

 වහලකීය ළර්යළය වංවිනළය කිරීම වශ 

ෂමළරණය ; 

 අනුමත කිරීේ ක්රියළත්ම කිරීම වහලකීය 

නීතිමය රළමුදේ (Mandate) දොටවක් 

ල අලවහාළලදී වහලකීය තීරණ 

බළත්ම කිරීම ; 

 

උත්තරීතර විණ ආයත විසින් තමන් 

විණය රනු බ වංවිනළල 

ෂමළළරීත්ලය තුෂ කිසිදු ආළරද  
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මෆදිශත් තමක් දශ  මෆදිශත් ල බල දපනී 

ය අුගරින් ක්රියළකිරීමක් දශ  දොෂ 

ුගතුය.  

 

උත්තරීතර විණ ආයත, වහලකීය 

විණිත ආයත වමඟ ලඩළ වමීප 

වේබන්නතළ ඇති ර දොන්ළ බලට 

වශති විය ුගතුය. ඒ අනුල ඔවුන් 

අරමුණුලට අනුකල ටුගතු රමින් 

සිටි බල විෙශළ ෙෆක්විය ුගතුය.  

 

වහලකීය ලකීේ ඉටු කිරීදේදී උත්තරීතර 

විණ ආයතලට පර්ණ අභිමතය අනුල 

ක්රියළ ෂශෆකි විය ුගතුය. ඔවුන් රළජය 

අරමුේ  භළවිතය වශ ෂමළරණය 

ලෆඩිදිුගණු කිරීමට දලදශදව රළජය දශ  

රළජය ආයත වමඟ වශදය දයන් ක්රියළ 

ෂ ුගතුය.  

 

උත්තරීතර විණ ආයත පිළිබඳ 

ජළතයන්තර වංවිනළද  ෙ ජළතයන්තර 

ණළධිළරී වේදේද  ෙ අදකුත් 

පිළිත් ප්රමිති නියම ර ආයතලෙ නි 

ද්  පෙේ රත් දය ය වූ ලෆඩ වශ 

විණ ප්රමිතීන් ෙ ආනළර නර්ම වංග්රශයක් ෙ 

උත්තරීතර විණ ආයත විසින් භළවිත 

ෂ ුගතුය.  

 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදලන් ප්රඥප්ත තිලලින් 

දශ  නීති වේපළෙය මිනන් නියම ර ඇති 

ආළරයට ලළර්ි  ළර්යවළන ලළර්තළලක් 

උත්තරීතර විණ ආයත විසින් 

ලයලවහාළෙළයයට වශ අදකුත් 

රළජයආයතලට ඉදිරිපත් ෂ ුගතුය. එම 

ආයත විසින් එකී ලළර්තළල මශජයළ දලත 

ෙෆ ෆනීමට වෆෆවහවිය ුගතුය.  

 

4 ප්රතිඳත්තිඹ - ීමමළලකින් දතොරල දතොරතුරු 

බළ තශෆකි  තම 

 

උත්තරීතර විණ ආයතය වතු 

ලයලවහාළපිත ලකීේ නිසියළළරල ඉටුකිරීම 

වඳශළ අලය සියලු ද්  වශ දතොරතුරු 

ට දේළලට, නිලෆරදිල, වෘජුලම වශ 

නිෙශදවේ බළ ෆනීමට ප්රමළණලත් බත 

එම ආයතය වතු විය ුගතුය. 

 

5 ප්රතිඳත්තිඹ -වහලකීය ලෆඩ පිළිබඳල ලළර්තළ 

කිරීමට ඇති අයිතිය වශ බෆඳීම  

 

වහලකීය විණ ළර්යද  ප්රතිඵ ලළර්තළ 

කිරීම වේබන්නදයන් උත්තරීතර විණ 

ආයතලට ීමමළ කිරීේ දොෂ ුගතුය. 

වහලකීය විණ ළර්ය ප්ත  රතිඵ යටත් 

පිරිදවයින් ලර්යට එක් ලරක්ලත් ලළර්තළ 

කිරීමට ඔවුන්ට නීතිදයන් නියම ෂ ුගතුය.  

 

6 ප්රතිඳත්තිඹ - විණ ලළර්තළල 

අන්තර්තය වශ ළ නියමය තීරණය 

කිරීදේ නිෙශව වශ ඒලළ ප්රළයට 

පත්දොට දබෙළ ශෆරීම  

 

 වහලකීය විණ ලළර්තළල අන්තර්තය 

තීරණය කිරීදේ නිෙශව උත්තරීතර 

විණ ආයතලට තිද..  

 විණය රනු බ ආයතද  

අෙශවහ දය ය පරිදි වෆකි් ට 

නිමින් වහලකීය විණ ලළර්තළල 

නිරීක්ණ වශ නිර්දී ඇතුෂත් කිරීදේ 

නිෙශව උත්තරීතර විණ ආයත වතු 

විය ුගතුය.  

 විණ ලළර්තළල වඳශන් විය ුගතු 

අලම අලයතළ නිහචිතල ෙෆක් තමත් 

දය ය අලවහාළලදී විධිමත් විණ 

මතයට දශ  වශති කිරීමට 

නිහචිත රුණු ෙෆක් තමක් නීති මගින් 

ෂ ුගතුය.  

 ලළර්තළ කිරීමට අලය රුණු නිහචිත 

ලදයන් නීතිදයන් නියම ර ඇති 

අලවහාළලදී ශෆර වහලකීය විණ 

ලළර්තළල ළ නියමය තීරණය කිරීදේ 

නිෙශව උත්තරීතර විණ ආයත වතු 

දේ.  
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 වමවහතයක් ලදයන් ලයලවහාළෙළයය, 

එිට දොමින් වභළලක් දශ  රජය විසින් 

විමර්යක් ෆතදශොත් විණයක් 

වඳශළ විදේ ඉ් ීයේ ෂ විට 

උත්තරීතර විණ ආයතලට ඒලළ 

ඉටු ෂ ශෆකිය.  

 උත්තරීතර විණ ආයතල ලළර්තළ 

නීතිදයන් නියම  ත ඇති පරිදි අෙළෂ 

බනළරීන්ට විධිමත්ල ඉදිරිපත් කිරීදමන් 

දශ  භළරදීදමන් පසු ඒලළ ප්රළයට 

පත්දොට දබෙළ ශෆරිය ුගතුය.  

 

7 ප්රතිඳත්තිඹ - උත්තරීතර විණ 

ආයතද  නිර්දී පිළිබඳ ඵෙළී  

පසුවිපරේ යළන්ත්රණ පෆලතීම 

 

 උත්තරීතර විණ ආයත වහලකීය 

ලළර්තළල වඳශන් නිහචිත නිර්දී 

වමළද නය දොට පසු විපරේ 

ටුගතු රමින් විද න පියලරල්  

ෆනීම වඳශළ අෙළෂ ල පරිදි 

ලයලවහාළෙළයය දලත දශ  එිට 

දොමින් වභළලක් දලත දශ  

විණය රනු ෆබ ආයතද  

පළ මණ්ඩය දලත ඉදිරිපත් රයි.  

 

 උත්තරීතර විණ ආයතල දමන්ම 

අෙළෂ ල පරිදි ලයලවහාළෙළයය, එිට 

දොමින් වභළලක් දශ  විණය 

රනු ෆබ ආයතද  පළ 

මණ්ඩය ය දේලළද  නිරීක්ණ වශ 

නිර්දී නිසියළළරල ක්රියළත්ම ර 

බල තශවුරු ර ෆනීමට එම විණ 

ආයතලට වහලකීය වූ අභයන්තර පසු 

විපරේ ක්රමයක් පලතී.  

 

 පසු විපරේ ටුගතු වශ අනුමත කිරීේ 

වඳශළ වහලකීයම වූ ලයලවහාළපිත බත 

උත්තරීතර විණ ආයත වතුල තිබිය 

දී පලළ එකී විණ ආයත වහලකීය පසු 

විපරේ ලළර්තළ අෙළෂ ල පරිදි 

ලයලවහාළෙළයය දලත දශ  එිට 

දොමින් වභළලක් දලත දශ  

විණය රනු ෆබ ආයතද  

පළ මණ්ඩය දලත, වළ බළ 

අලය පියලර ෆනීම වඳශළ ඉදිරිපත් 

රයි. 

 

8 ප්රතිඳත්තිඹ -  මය වශ ෂමළරණ   

පරිපළ වහලළයත්තතළල වශ දය ය 

මළල, දභෞති වශ මය වේපත් පෆලතීම 

  

 උත්තරීතර විණ ආයතලට 

අලයර වශ වළනළරණ මළල, 

දභෞති වශ මය වේපත් තිබිය ුගතුය. 

දමම වේපත් බළ ෆනීම පළය 

කිරීමට දශ  දමදශය තමට විනළයය 

ඉදිරිපත් දොවිය ුගතුය. උත්තරීතර 

විණ ආයත වහලකීය අය ලෆය ඔවුන් 

විසින්ම ෂමළරණය රද සුදුසු 

පරිදි දලන් ර නිති.  

 

 ලයලවහාළෙළයය දශ  එිට එක් 

දොමින් වභළලක් උත්තරීතර විණ 

ආයතලට වහලකීය නීතිමය රළමුලට 

අනුල ළර්යයන් (Mandate) වපුරළීයමට 

අලය ර නිසි වේපත් ඉඳුරළම 

බළදෙ බලට වශති  තදේ ලකීම 

ෙෆරිය ුගතුය.  

 

 උත්තරීතර විණ ආයතලට වපයළ 

ඇති වේපත් ඔවුන්දේ නීතිමය රළමුලට 

අනුල ළර්යයන්  (Mandate) වපුරළීයමට 

පියලර ෆනීමට තරේ ප්රමළණලත් 

දොදේ ේ ඒ වේබන්නදයන් 

දළින්ම ලයලවහාළෙළයයට අභියළනළ 

කිරීදේ අයිතිය එකී විණ ආයත 

වතුදේ. 

 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ වඳශන් ලන්දන් 

විණළධිපතිලරයළදේ ළර්ය මණ්ඩය 

දොල, විණළධිපතිලරයළ බෆවින් දලත් 

රටල දමන්ම දලමම විණ පතක්  

මගින් ජළති විණ ළර්යළද  ළර්ය 
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මණ්ඩද  ටුගතු වශ අධිළරය 

විවහතරළත්මල ෙක්ලළ තිබිය ුගතුය. එම 

අලයතළලය 2018 අං 19 ෙර ජළති 

විණ පත මගින් 2018 අද වහතු 01 

දි සිට වේපුර්ණ ර  ඇත .  

 

විසින ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංගල ධන ඹටගත් 153 වහ 154 

යසථහන්ට සිදුකශ ංගල ධන 

 

විණළධිපතිලරයළදේ වහලළධීත්ලය 

ආරක්ළ ර ශළ ඔහුදේ ළර්යභළරය 

ක්තිමත් ර  පශත වඳශන් ල 

ප්රතිපළෙ ෙශලල ශළ විසිල ආණ්ඩුක්රම 

ලයලවහාළ වංද න මගින් සිදු ර ඇත. 

මීට අමතරල රළජය විණය ක්තිමත් 

ර ල ප්රතිපළෙ විණ පදතිටෙ 

ඇතුෂත් ර ඇත. 

 

 විණළධිපතිලරයළ සුදුසුේත් 

විණලරදයකු විය ුගතු අතර 41අ ල 

ලයලවහාළදේ විධිවිනළලට යටත්ල 

ජළධිපතිලරයළ විසින් පත් රනු 

බන්දන්ය.  විණළධිපතිලරයළ යාළ 

පෆලත්දමන් සිටිතළක් වහලකීය ධරය 

ෙරන්දන්ය. 

 

 විණළධිපතිලරයළ විසින් ආණ්ඩුදේ 

සියළු දෙපළර්තදේන්තු, 

ජළධිපතිලරයළදේ ද් ේලරයළදේ 

ළර්යළය, අග්රළමළතයලරයළදේ 

ද් ේලරයළදේ ළර්යළය, අමළතය 

මණ්ඩද  ද් ේලරයළදේ 

ළර්යළය, 44 ල දශ  45 ල 

ලයලවහාළල යටදත් පත් ර ෙ 

අමළතයලරයන්දේ ළර්යළ, අධිරණ 

දවේලළ දොමින් වභළල, පළර්ලිදේන්තු 

වභළල, 41අ ල ලයලවහාළදේ 1 ල 

උපද් ද  වඳශන් දොමින් වභළ, 

පෂළත් රළජය දවේලළ දොමින් වභළ, 

පරිපළ ටුගතු පිළිබඳ පළර්ලිදේන්තු 

දොමවළරිවහලරයළ, පළර්ලිදේන්තුදේ මශ 

ද් ේලරයළ, පෂළත් පළ ආයත, 

රළජය වංවහාළ, යේ ලිඛිත නීතියක් යටදත් 

රජය දලත පලරනු ෆබ ඇති දලෂඳ 

ලයළපළර වශ දලත් ලයළපළර වශ 2007 

අං 7 ෙර වමළේ පත යටදත් 

ලියළපදිංචි  ත ඇති බලට වනු බ 

වශ වහලකීය දොටවහලලින් සියයට 

පශක් දශ  ඊට ලෆඩි ප්රතිතයක් රජය 

දශ  රළජය වංවහාළලක් දශ  පෂළත් 

පළ ආයතයක් දශ  විසින් ෙරනු 

බ වමළේ, ඒලළද  ගිණුේෙ ඇතුළුල 

විණය රනු බිය ුගතුය.  

 

 විණළධිපතිලරයළ විනළයදයන් 

වහලළධී කිරිම වඳශළ එම තතුර  

“රළජය නිනළරියළ”  ය නිර්ලනදයන් 

ඉලත් ර ඇත.  

 

 විනළයද  කිසිදු මෆදිශත් තමකින් 

දතොරල විණළධිපතිලරයළදේ ටුගතු 

සිදුකිරීමට ප්රමළණලත් අරමුේ  වපය 

බල වශති ර ෆනීමට ජළති 

විණ ළර්යළද  ලළර්ි  අයලෆය 

ඇවහතදේන්තු පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

නිහනය කිරීම   

2018 අංක 19 දයන ජහතික විගණන 
ඳනත්  

ජළති විණ ළර්යළය වශ ශ්රී ංළ 

රළජය විණ දවේලය පිිටටු තම වඳශළ ෙ, 

රළජය මය පිළිබඳ විණළධිපතිලරයළදේ 

ළර්යභළරය නිහචිතල ෙෆක් තම වඳශළෙ, ඒ ශළ 

වේබන්න දශ  ඊට ආනුංගි රුණු වඳශළ 

විධිවිනළ 2018 අං 19 ෙර ජළති 

විණ පතින් වවළ ඇත. 

ජළති විණ පදත් වඳශන්  ප්රනළ 

ක්ණ පශත පරිදි දේ.  

 ගිණුේ, මුය, මුය තත්ත්ලය, රළජය 

අරමුේ ල මුය පළය, විණ 

ආයතල දීප පරීක්ළල වශ 

ළර්යවළන විණයක්, පළරිවරි 
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විණයක්, තළක්ණි විණයක් 

වශ දලත් විදේ විණයන් 

සිදුකිරීමට විණළධිපතිලරයළට 

ශෆකිල පරිදි වියපාය පුළු්  ර 

තිබීම.  

 විණය රනු බ ආවහථිතයයට 

අෙළෂ ඕම ළර්ණයක් පිළිබඳල, එම 

රුණ වළා කිරිමට ප්රමළණලත් වළක්ි  

විටතල මශජයළ අතරින් යේ අදයකු 

විණළධිපතිලරයළට ලිඛිතල ෙෆනුලත් 

ර ඇත්ේ, එම රුණු 

විණළධිපතිලරයළ විසින් පරීක්ළ ෂ 

ශෆකි අතර, ඒ පිළිබඳල පළර්ලිදේන්තුලට 

ලළර්තළ ෂ ුගතුය. 

 1995 අං 15 ෙර ශ්රී ංළ 

ගිණුේරණ ශළ විණ ප්රමිති  පත 

යටදත් පිිටටුල ෙ විණ ප්රමිති 

මිටුල විසින් තීරණය ර ෙ ශ්රී 

ංළ විණ ප්රමිති ජළති විණ 

ළර්යළය පිළිනු බ අතර  එය 

සියලු විණයන්ට අෙළෂ දේ.  

 රළජය වංවහාළ රළජය වමළේ ශෆර යේ 

විණය රනු බ ආවහථිතයයක් 

විසින් ඉදිරිපත් ර ෙ යේ මය 

ප්රළයක් දශ  යේ ගිණුමක් 

වේබන්නදයන්, විණළධිපතිලරයළ 

විසින්, විණය රනු බ 

ආවහථිතයයට එක් එක් මය ලර්ය 

අලවන් තදමන් පසු  මළව පශක් තුෂදී 

වේපිණ්ඩ ලළර්තළලක් නිකුත් ෂ ුගතු 

 තම.  

 රළජය වංවහාළලක් ල දශ  රජය විසින් 

දශ  රළජය වංවහාළලක් විසින් 

දොටවහලලින් සියයට පශක් දශ  ඊට 

ලෆඩි ප්රතිතයක් ෙරනු බ වමළම 

අනුමත ලළර්ි  මය ප්රළ 

වශ  දලත් අෙළෂ ද්  ශළ දතොරතුරු 

විණළධිපතිලරයළ දලත ෆබී මළව 

තුක් ඇතුෂත, සිය ලළර්ි  ලළර්තළදේ 

පෂකිරිම වඳශළ විණළධිපතිලරයළ 

විසින් ලළර්තළලක් ඉදිරිපත් ෂ ුගතු තම.  

 අෙළෂ විණය රනු බ 

ආවහථිතයය පලරළ ඇති අමළතයලරයළට 

වශ මුේ  විය පලරළ ඇති අමතයලරයළට 

පිටපත් විටතල එක් එක් මුේ  ලර්ය 

අලවන් තදමන් මළව පශක් ඇතුෂත එක් 

එක් විණය රනු බ 

ආවහථිතයයන්ිට පළ මණ්ඩයට 

විණළධිපතිලරයළ විසින් ලළර්ි  

විවහතරළත්ම ෂමළරණ විණ 

ලළර්තළලක් ඉදිරිපත් ෂ ුගතු තම. 

 රජද  මුය ප්රළ රජද  එක් එක් 

මුේ  ලර්ය අලවන්  ත මළව තුක් 

ඉකුත් තමට දපර භළණ්ඩළළර 

ද් ේලරයළ විසින් විණළධිපතිලරයළ 

දලත ඉදිරිපත් ෂ ුගතු  තම.  

 

 විණය රනු බ  රළජය වංවහාළ  

වශ ලයලවහාළපිත අරමුේ  දශ  මණ්ඩ, 

යමි ලිඛිත නීතියක් මගින් දශ  ඒ යටදත් 

රජය දලත පලරනු ෆබ ඇති දලදෂඳ 

ලයළපළර දශ  දලත් ලයළපළර වශ 2007 

අං 7 ෙර වමළේ පත යටදත් 

ලියළපදිංචි  ත ඇති බලට වනු බ 

වහලකීය දොටවහලලින් සියයට පශක් 

දශ  ඊට ලෆඩි ප්රතිතයක් රජය දශ  

රළජය වංවහාළලක් දශ  පෂළත් පළ 

ආයතයක් විසින් ෙරනු බ 

වමළේලලින් ළවහතුලක් අය ෂ 

ුගතු තම.  

 

 ජළති විණ ළර්යළයට බඳලළ නු 

බ තෆෆත්තන්දේ ලෆටුප්ත  වශ 

දලත් දීමළ වශ දලත් යේ ප්රතිළභ 

ඒළබීන අරමුෙට ලෆය බරක් විය 

ුගතුය.  

 

 සියළුම විණය රනු බ 

ආවහථිතයයන් විසින් 

විණළධිපතිලරයළට වශ ඔහු විසින් 

දවේලද  දයොෙලළ ඇති යේ 

නිනරදයකුට වශදය ය ෙෆක්විය ුගතු 

අතර ඵෙළයි විණයක් සිදු කිරීමට 
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පශසුේ වෆෆීමම වඳශළ ලෆඩ කිරිමට 

අලය සුරක්ි ත වශ ැකලරණ විටත 

පරිවරයක් වවහ ර දිය ුගතුය.  

 

 මුේ  වියය පලරළ ඇති අමළතයලරයළ 

විසින් නිහචිතල වඳශන් රනු බ 

ළීමමළලක් ඇතුෂත ජළති විණ 

ළර්යළද  ලළර්ි  අයලෆය 

ඇවහතදේන්තුල පිළිදය ෂ ුගතු අතර 

ාළළයලරයළ විසින් තීරණය රනු 

බ දියදී එය ඔහු දලත ඉදිරිපත් 

ෂ ුගතුය. දමම ඇවහතදේන්තුල දි 10 

ක් ඇතුෂත මුේ  අමළතයලරයළදේ 

නිරික්ණ ාළළයලරයළ බළ ද 

පළර්ලිදේන්තුදේ වභළත ෂ ුගතුය. 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් අනුමත රනු 

බ ඇවහතදේන්තුල ජළති අයලෆයට 

ඇතුෂත් කිරිම වඳශළ ාළළයලරයළ 

විසින් මුේ  අමළතයලරයළ දලත ඉදිරිපත් 

ෂ ුගතුය.  

 

 විණළධිපතිලරයළට දශ  අධිළර 

බයත් නිනළරිදයකුට වශළය 

දොෙෆක් තම ලරෙක් ල බලට පදතිට 

විධිවිනළ වෂවළ තිද..  

 

 රශවයභළලය දොවෂළ, ලිඛිත දශ  

ඉදක්දරොනි ලළර්තළ,  දපොත්, ලියවිලි 

දශ  දතොරතුරුලට පිවිීමදේ ඉඩඩ 

වෂවළමින් විණළධිපතිලරයළදේ 

බත පුළු්  ර ඇත. 

 

 ඕම පුීදයකුදේ දශ  

ආයතය දශ  ගිණුේ විණය ර 

විණ පිරිලෆය අයර ෆනීමට 

විණ ළවහතුලක් නියම කිරීමට 

විණළධිපතිලරයළට අධිළර බය 

දෙනු ෆද.. 

 

 ලළර්තළ පළර්ලිදේන්තුදේ  වභළත කිරීම 

වඳශළ ළරළමු නියම ර තිබීම. 

 

 ජළති විණ ළර්යළය විණය 

කිරීමට සුදුසුේත්  වහලළධී 

විණලරදයකු ාළළයලරයළ 

විසින් පත්රනු බ අතර, එම 

ලළර්තළල පළර්ලිදේන්තුදේ වභළත 

රනු ෆද..  

 

 දේ පත මිනන් ප්රනළ ණන්දීදේ 

නිනළරීන්දේ ශළ ණන්දීදේ 

නිනළරීන්දේ ලකීේ නිහනය ර 

තිද..  

 

 විණ ශළ ෂමළරණ මිටුල 

පෆලෆත්ම වශ ඒලළද  වඵ  

ක්රියළළරීත්ලය අලනළරණය ර තිද.. 

 

 විණළධිපතිලරයළට දතොරතුරු වපය 

පුීයින්දේ ආරක්ළල තශවුරු ර 

තිද..  

 

 විණළධිපතිලරයළ විසින් 

පළර්ලිදේන්තුල දලත තම ලළර්තළ 

ඉදිරිපත් කිරීදමන් පසු ඒලළ දපොදු 

මශජතළලට බළ ෆනීම වඳශළ ජළති 

විණ ළර්යළද  නි දල. අඩවිද  

ඒලළ ප ෂ ුගතුය.  

 

 විණළධිපතිලරයළ විසින් දශ  ඔහුදේ 

ළර්ය මණ්ඩද  නිනළරිදයකු විසින් 

අලං විහලළවදයන් දශ  එකී අෙශසින් 

ුගක්තල  සිදු රනු බ කිසිදු 

ටුගත්තකින් දශ   ආණ්ඩුක්රම 

ලයලවහාළල යටදත් ඉටු රනු බ 

පුර්ල නීතිමය ටුගක්තට එදරිටල 

පෆගි නීතිමය පියලරයන්දන් 

ඔවුන් නිෙශවහ රනු ෆද..  

 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ විසිල ලයලවහාළ 

වංද නය ක්රියළත්ම තමත් වමඟ 

විණ දවේලළ දොමින් වභළල අදශ සි වූ 

අතර එිට ප්රනළතම ළර්යයය වූ රළජය 
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විණ දවේලළදේ ටුගතු රළජය දවේලළ  

දොමින් වභළලට පලරනු ෆබීය.  එදවේ 

වුලෙ, 2018 අං 19 ෙර ජළති විණ 

පදත් ප්රතිපළෙ ප්රළරල පශත වඳශන් 

ළර්යයන්ෙ, විණ දවේලළ දොමින් 

වභළල දලත පලරළ ඇති අතර, එම ළර්යයන් 

ඉටු කිරිම වඳශළ විණළධිපතිට බය 

පලරමින් ජළති විණ පත 

වංද නය කිරිමට පියලර ත ුගතුල ඇත.  

ජහතික 
විගණන 
ඳනගත් 
ගන්තිඹ  
 

ගන්තිඹ 

5(2) 
ගන්තිඹ  

ළර්යවළන විණ, පළරිවර් 
විණ, තළක්ණ විණ ෆ 
ශ්රී ංළ විණ ප්රමිතල කිසිදු 
විණ ප්රමිතියක් නිහචිතල 
වඳශන්ල දොමෆති අලවහාළල, ඒ 
වේබන්නදයන් උත්තරීතර 
විණ ආයතයන්දේ 
ජළතයන්තර වංවිනළය මගින් 
තීරණය ර ෙ උත්තරිතර 
විණ ආයත වඳශළ ල 
විණ ප්රමිත දීය ය 
අලයතළලයට වරි පරිදි 
වංද න විටතල අෙළ විය 
ුගතුල පරිදි විණ දවේලළ 
දොඹින් වභළල විසින් ෆවට් පත්ර 
ද   ප ර ෙ නියමයන් 
මගින් නිහචිතල ෙක්ලනු ෆබිය 
ශෆකිය. 
 

19(1)(අ) 
ගන්තිඹ  

දලත් යේ ලිඛිත නීතිය 
අයළළරයට විදේි තල ෙක්ලළ 
ඇත්ේ මිව, විණය රනු 
බ ආවහථිතයය යේ 
නුදෙනුලක් යේ ලිඛිත නීතියට 
පටශෆනිල සිදු ර ඇති බලටත් එම 
නුදෙනුල මගින් ඊට වේබන්න 
තළළත්තන්දේ ලංනළලක්, 
දොවෆෆකි් ක්, වළලෙය 
පරිශරණයක් දශ  දණයක් දශේතු 
දොටද යේ ඌතළලක් දශ  
පළඩුලක් සිදු  ත ඇති බලටත් විහලළව 
කිරීමට විණ දවේලළ දොමින් 
වභළලට වළනළරණ දශේතු පලති 
අලවහාළල දී, යේ නුදෙනුලක් 
දශේතු දොටද සිදු වූ වම 
ඌතළලයට ම දශ  පළඩුලට 
ම අෙළෂ ලටිළම, විණ දවේලළ 
දොමින් වභළල විසින්, 

අධිභළරයක් පෆ තම වඳශළ එම 
නුදෙනුල දශේතු දොටද සිදු වූ 
වම ඌතළලයට ම දශ  
පළඩුලට ම අෙළෂ ලටිළම,  එම 
විණය රනු බ ආවහථිතය 
ද   ප්රනළ ණන්දීදේ නිනළරියළ 
දලත ලළර්තළ ෂ ුගතුය.  
 

34 ගන්තිඹ  මුේ  විය පලරළ ඇති 
අමළතයලරයළ විසින් නියමිතල 
වඳශක් රනු බ 
ළීමමළලත් ඇතුෂත, විණ 
ළර්යළද  ලළර්ි  අයලෆය 
ඇවහතදේන්තු විණ දවේලළ 
දොමින් වභළල විසින් වවහ ෂ 
ුගතුය.  

 

අඳගේ ංවිධහන ටවන 

ජළති විණ ළර්යළද  ප්රනළනියළ 

විණළධිපතිලරයළ ල අතර ළර්යළද  

මුයමය ටුගතු වේබන්නදයන් මුේ  

දරගුළසි 124(2) ප්රළරල ප්රනළ 

ණන්දීදේ නිනළරිදයකු දවෙ ටුගතු 

රනු බයි. ජළති විණ ළර්යළද  

ලර්තමළ වංවිනළ ලුශය මුේ  

අමළතයළංද  ෂමළරණ දවේලළ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් අනුමත ර ඇති 

ළර්ය මණ්ඩයට අනකල පරිදි එක් 

එක් මට්ටේලට ඇතුෂත් ර ඇති නිහචිත 

නිනළරීන් වංයළලකින් වෆදුේත් ධුරළලලි 5 

කින් වමන්විත දේ.  

 

පෂමු මට්ටම අතිදර් විණළධිපතිලරුන් 

03 දෙදකුදන් වමන්විත දේ. දෙල 

මට්ටම නිදය ජය විණළධිපතිලරුන් 15 

දෙදකුදන් වමන්විත ල අතර ඔවුන් 

විසින් රළජය විණ ටුගතු පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තිමය ශළ වමවහා රළජය විණය 

අධික්ණය කිරිම සිදු ර බයි. 

නිදය ජය විණළධිපතිලරුන් යටදත් අං 

44 ක් වහාළපිත ර ඇති අතර එම එක් එක් 

අංය භළරල සිටි වශළර 

විණළධිපතිලරු දතල මට්ටම 

නිදය ජය රනු බයි. එම වශළර 

විණළධිපතිලරුන්දේ අධික්ණය  
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යටදත් රජද  ශළ පෂළත් වභළල විණ 

ටුගතුෙ සිදු රනු ෆද.. අං ප්රනළනීන් 

දලත පෆලෆදර අංය ඇති  විණ 

“ළළ” ලන්ිට ප්රනළත්ලය “ළළ ප්රනළනී” 

දව විණ අධිළරිලරදයකු දශ  

විණ පරීක් දවේලද  දජයහමතම 

නිනළරිදයකු විසින් ඉටු රනු බ අතර 

ඔහුට නිහචිත විණ ආයත වංයළලක් 

පලරළ ඇත. ඔවුන් සිේල මට්ටමට අයත් 

දේ. ඒ අනුල නිහචිත දව තම 

අධීක්ණයට ෆද විණ ළළ 

ක්රියළත්ම විය ුගතු ආළරය 

ෂමළරණය කිරිම ශළ අධීක්ණය 

පිළිබඳ වේපුර්ණ ලකීම අං ප්රනළනීන්ට 

පෆලෆදර්.  ළළ ප්රනළනීන් දලත අනුුගක්ත 

රනු ෆබ ඇති විණ පරීක් දවේලද  

නිනළරීන් ළර්යක්ල ශළ ඵෙළයිල 

දවේලද  දයොෙලළ ඔවුන් දලත පලරළ ඇති 

රළජය ආයතල විණයන් ක්රියළත්ම  

ළළ ප්රනළනීන් විසින් සිදු රනු බයි. ඒ 

අනුල ළළ ප්රනළනීන්ට වශයල එම 

නිනළරීන් පවහල මට්ටමට අයත් දේ.   

 

ශ්රී ංළ විණ ප්රමිති, ලයලවහාළපිත වශ 

දලත් නීතිමය අලයතළලන්ට ශළ 

පරිනයන්ට අනුක ල පරිදි පරීක්ණ, 

නිරීක්ණ වශ ක්දේත්ර රළජළරී සිය අනුමත 

ලෆඩවටශන්ලට අනුක ල පරිදි ඉටු 

කිරීම මගින් ඔවුන් දලත පලරළ ඇති රළජය 

ආයතල විණය ක්රියළත්ම රමින් 

සිය ළළ ප්රනළනීන්ට වශය  තම විණ 

පරීක්ලරුන් විසින් සිදු රනු බයි.  

ඉශත වඳශන් දතල මට්ටමට අයත්ල 

අං 44  අං ප්රනළනීන්දන් අං ලය 

ප්රනළනීන් 17 දෙදකු පෂළත් මට්ටමින් 

ප්රළදීය ය ළර්යළ භළරල ටුගතු රනු 

බ අතර ඔවුන්දේ අධික්ණයට 

නිදය ජය විණළධිපතිලරුන් තිදෙදකු 

විසින් ඉටුරනු ෆද..   

 

ජළති විණ ළර්යළද  වමවහා මය 

ශළ පරිපළ ටුගතු අතිදර් 

විණළධිපතිලරදයකුදේ අධීක්ණය 

යටදත් සිදුල අතර ළර්යළද  පරිපළ 

ටුගතු අනයක් (පළ) යටදත් ල 

ආයත ළළදලන්ෙ,  මුය ටුගතු ප්රනළ 

ණළධිළරී  යටදත් ල  ගිණුේ 

අංදයන්ෙ සිදු රනු බයි.   

 

මුේ  දරගුළසි 133 වඳශන් පරමළර්ා ඉටු 

කිරීම වඳශළ ප්රනළ අභයන්තර විණ 

නිනළරී යටදත් රළජය ෂමළරණ 

වශළය නිනළරීන්දන් වමන්විත 

අභයන්තර විණ ඒයක් ක්රියළත්ම 

ල අතර, ඔහු වෘජුල 

විණළධිපතිලරයළදේ දමදශය තමට ශළ 

අධීක්ණය යටදත් ටුගතු රනු ෆද..  

 

ජළතිත විණ පදත් ප්රතිපළෙ ප්රළරල 

රළජය විණ දවේලය වහාළපිත කිරිම වඳශළ 

අලය දවේලළ ලයලවහාළලක් අනුමත ර 

ෆනීම වඳශළ ඉදිරිද දී ටුගතු කිරීමට 

අදප්ත ක්ළ ර අතර ඒ වඳශළ යේ ළයක් 

ත ල බෆවින්, විණ ළර්යයන් 

බළනළලකින් දතොරල පලත්ලළ දයළම 

වඳශළ අමළතය මණ්ඩය විසින්, රළජය 

විණ දවේලය වඳශළ ජළති ලෆටුප්ත  

දොමිම විසින් නිර්දීය ත ලෆටුප්ත ත, 

දවේලළ ළමයන් ශළ දවේල වංයළල ශ්රී ංළ 

විණ දවේලළද  ශළ විණ පරීක් 

දවේලද  ලෆටුප්ත  තයන්ට, දවේලළ ළමයන්ට 

ශළ දවේල වංයළලට ආදී ර 

දජයහමතළලයට නිනළරීන් බඳලළ ෆනීමට 

ශළ උවවහ කිරීමට 2021 වෆප්ත තෆේබර් 13 දි 

අනුමත ර ඇති බෆවින් එම ටුගතු රළජය 

දවේලළ දොමින් වභළදේ උපදෙවහ පරිදි ඉටු 

රමින් පලතී. විණ දවේලද  දයදී සිටි 

නිනළරීන්දේ දීර්ක ළීයල පෆලෆති 

උවවහ තේ බළ ෆනීදේ අලවහාළල දමම 

අන්තර්ළීය විධිවිනළ තුළින් යේතළක් 

දුරට විවදීමට ශෆකියළල ෆදබ අතර, 

දමම තත්ත්ලය උෙළර ෆනීම වඳශළ 

නිරතුරුලම විණළධිපතිට වශදය ය 
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ෙෆක්වූ ජළධිපති ද් ේලරයළ දලත මළදේ 

ෘතඥතළලය ප රමි.  

 

ඒ අනුල 2021 ඔක්දත බර් 01 දි සිට 

ක්රියළත්ම ල පරිදි ජළති විණ 

ළර්යළද  විණය ක්රියළත්ම කිරිමට 

අෙළෂ වංවිනළ ලුශය වංද නයන්ට ක් 

ෂ අතර ල වංවිනළ ලුශය පශත 

ෙෆක්දේ.  



cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 15 

 

 

අ
ඳ
ග
ේ
 
ංවි
ධ
හන
ඹ
  



cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 16 

 

 

අ
ඳ
ග
ේ
 
ංවි
ධ
හන
ඹ
  

ජළති විණ ළර්යළද  ලකීම ශළ 

ළර්යභළරය පිළිබඳ ඇෆී මකින් පසු 

ෂමළරණ දවේලළ දෙපළර්තදේන්තුල 

2011 දොලෆේබර් 14 දි අනුමත ර තිබ 

ළර්ය මණ්ඩය අනුල  ශ්රී ංළ විණ 

දවේලද  මුළු නිනළරීන් වංයළල 350 ක්ෙ, 

විණ පරීක් දවේලද  මුළු නිනළරීන් 

වංයළල 1200 ක්ෙ දේ. ශ්රී ංළ 

ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ ෙශලල 

වංද නය අනුල වහාළපිත ෂ ශ්රී  ංළ 

විණ දවේලළ දොමින් වභළල වශ 2018 

අං 19 ෙර ජළති විණ පත 

බළත්ම ර තිබුණි. දදවේ වුලෙ, ජළති 

විණ ළර්යළයට රළජය විණ 

දවේලයක් වහාළපිත කිරිමට දටුේපත් ර 

ඇති දවේලළ ලයලවහාළල 2021 අද වහතු 31 

දි ල විටත් වේමත ර ෆනීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණු අතර  ඇති ල පුරප්ත පළඩු 

පිර තමට පෆැකණි දවේලළ  ලයලවහාළල  ප්රළරල 

රළජය දවේලළ දොමින් වභළල විසින් දේ ල 

විට ටුගතු රමින් සිටී.      

  

එම තත්ත්ලය යටදත් ජළති විණ 

ළර්යළද  2020 ලර්ය ආරේභයට, 2020 

ලර්ය අලවළයට ශළ 2021 ජුනි 30 දිට  ඒ 

ඒ තතුරුල  අනුමත ළර්ය මණ්ඩය, 

තාය ළර්ය මණ්ඩය ශළ පෆලෆති පුරප්ත පළඩු 

වංයළල පශත ලගුල 01 ිට ෙෆක්දේ.  

 

ත්නතුය 2020 ජනහම 01 දිනට 2020 ගදළම්ඵර් 31 දිනට 2021 ජුනි 30 දිනට 
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අ
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ක
හර්
ඹ
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ණ්
ඩ
ර
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ත්
ථ
ය
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භ
ණ්
ඩ
ර
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පු
ය
ේ
ඳ
හඩු

 

විණ ළර්ය මණ්ඩය           

අතිදර් විණළධිපති 03 - 03 03 - 03 03 - 03 

නිදය ජය විණළධිපති 15 11 04 15 10 05 15 09 06 

වශළර විණළධිපති 44 26 18 44 22 22 44 18 26 

විණ අධිළරි 288 205 83 288 199 89 288 192 96 

විණ පරීක් 1200 1013 187 1200 992 208 1200 1139 61 

විණ දොල ළර්ය 
මණ්ඩය 

         

අනයක් - පරිපළ 01 01 - 01 01 - 01 01 - 

ප්රනළ ණළධිළරී  01 01 - 01 01 - 01 01 - 

ප්රනළ අභයන්තර විණ - - - 01 01 - 01 01 - 

අදකුත් මළණ්ඩලි 
නිනළරීන් 

17 11 06  17 12 05 17 12 05 

රළජය ෂමළරණ 
වශය දවේලළල ශළ 
වමළන්තර  දශ්රේණි 

127 113 14 127 112 15 127 113 14 

ලළර්තළ වෆෆසුේරු 41 41 - 41 41 - 41 41 - 

ණිහම දවේලයින් 213 201 12 213 193 20 213 194 19 

එකතු  1950 1623 327 1951 1584 367 1951 1721 230 

ලගුල 01 - ළර්ය මණ් ඩ තත්ත්ලය 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ශළ 2021 ජුනි 30 දිට      
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ඉශත ලගුදේ වඳශන් පරිදි 2020 ජලළරි 01 

දි සිට 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ 

ළය තුෂ 237 දෙදකුදේ සිට 367 

දෙදකු ෙක්ලළ පරළවය ළර්ය මණ්ඩ 

පුරප්ත පළඩු පෆලෆතීම ජළති විණ 

ළර්යළය දලත පෆලරි ඇති ලකීේ ශළ 

ළර්යභළරය ඉටු කිරිම දදරිට විළ 

බළනළලක්ල පෆලෆතුණි. දමම තත්ත්ලය 2021 

ජුනි 30 දි ල විට පුරප්ත පළඩු 230 ක් ෙක්ලළ 

ලෆඩි  ත තිබුණි.  

 

ගේහ යසථහ අනුභත් කය 

ගළනීභ  

 
ජළති විණ ළර්යළද  විණ ළර්ය 

මණ්ඩය ශ්රී ංළ විණ දවේලද  ශළ 

විණ පරීක් දවේලද  නිනළරීන්දන් 

වමන්විත දේ. රළජ් ය පරිපළ නක්රද්  

6 2006 අනුල දමම දවේලළලන් දෙ වඳශළ 

දල දලම දවේලළ ලයලවහාළලන් පිළිදය 

රනු ෆබලත්, ඒ දලනුදලන් ළර්ය 

මණ්ඩදයන් වූ විවින දය ජළ ශළ ඉ් ීයේ 

පිළිබඳල තලදුරටත් වළ බෆීයම වඳශළ 

ජළධිපති ද් ේලරයළ විසින් මිටුලක් 

පත් ර දි. එම මිටුල එලට ිටටපු 

විණළධිපතිලරයළදේ වභළපතිත්ලදයන්, 

ිටටපු විණළධිපතිලරුන් දෙදෙදකු ශළ 

ජළධිපති අතිදර් ද් ේලරදයකුදේ 

වළමළජිත්ලදයන් වමන්විත විය. එම 

මිටුදේ නිර්දී වෆකි් ට ද  ශ්රී 

ංළ විණ දවේලය ශළ විණ පරීක් 

දවේලය ය දවේලළලන් දෙ ඒළබීන ර 

“ශ්රී ංළ රළජය විණ දවේලය” මින් ල 

දවේලයක් ඇති කිරීම වඳශළ අමළතය 

මණ්ඩය දලත ඉදිරිපත් ෂ අමළතය 

මණ්ඩ වංදීය වඳශළ 2014 දෙවෆේබර් 

23 දි අනුමෆතිය බළදී තිබුණි.  

 

එම අමළතය මණ්ඩ තීරණය අනුල ශ්රී ංළ 

විණ දවේලය ශළ විණ පරීක් 

දවේලය ඒළබීන ර, වහාළපය කිරීමට  

දය ජළ ර තිබ “ශ්රී ංළ රළජය විණ 

දවේලය” පිිටටු තම රජය ප්රතිපත්තියක් දව 

පිළිද තිබුණි. ඒ අනුල ල දවේලළල වඳශළ 

දවේලළ ලයලවහාළලක් පිළිදය  දදරමින් 

පලති  අතර 2018 අං 19 ෙර ජළති 

විණ පත වේමත තදමන් පසු විණ 

දවේලළ දොමින් වභළල විසින් එය අනුමත 

ර ෆනිදේ ළර්යදයිට නියෆීය ඇත.  ල 

දවේලළ ලයලවහාළල වේමත කිරීම තුළින් 

විණළධිපතිලරයළ දලත පෆලදර 

ළර්යයන් ශළ ර්තලයන් ලඩළත් 

ළර්යක්මල ඉටු කිරීම වඳශළ ලඩළත් පුළු්  

ලෘත්තීය මට්ටදේ ළර්ය මණ්ඩ පලත්ලළ 

ෆනීමට අලවහාළල වෆදවනු ඇත. විණ 

පත ක්රියළත්ම  ත ලර් තු පමණ 

ළයක් ත ත තිබුණත්, 2021 අද වහතු 31 

දි ල විටත් එම දවේලළ ලයලවහාළල අනුමත 

ර ෆනීමට දොශෆකි  ත ඇත. දදවේ වුලෙ, 

රළජය විණ දවේලද  පෆලෆත්ම 

වේබන්නදයන් පෆෆගී තිබුණු නීතිමය 

බළනළලන් වමය රමින් අමළතය මණ්ඩය 

විසින් 2014 දෙවෆේබර් 23 දිෆති අමළතය 

මණ්ඩ තීරණය 2021 වෆප්ත තෆේබර් 13 දි 

ෆලත බළත්ම කිරීම දශේතුදලන් ශළ 

රළජය විණද  විදේි ත ළර්යභළරය 

වෆෆකි් ට ද සුදුසු ලෆටුප්ත  ලුශයක් 

වවහ කිරීම වඳශළ ජළති ලෆටුප්ත  

දොමිදමන් ඉ් ීයමක් ර ඇත. ඒ අනුල 

ප්රමළෙයකින් දතොරල දමම දවේලළල පිිටටු තම 

වඳශළ ටුගතු රමින් පලතී.  

 

කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 

රළජය වේපත් ආර්ථිල, ළර්යක්මල ශළ 

ඵෙළයි දව භළවිතළ කිරීම ක්තිමත් 

කිරීමට අලය ෙළයත්ලය ශළ මදපන් තම 

බළදීම තුළින් ශ්රී ළංකි ජතළලට 

ගුණළත්ම ශළ විහලළවනීය රළජය දවේලළලක් 

වෆීමම තශවුරු කිරීම පිණිව ජළති 

විණ ළර්යළය විසින් රළජය ආයතල 

මය ශළ ළර්යවළන ළර්යභළරයන් 

ඉටුකිරීම පිළිබඳ ණන්දීදේ ලකීම නිලෆරදි 
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දව ඉටුර ති ද.ෙ යන් පරීක්ළ ර 

පළර්ලිදේන්තුලට ලළර්තළ රනු බයි. 

දමම ලයලවහාළපිත ළර්යභළරය ඉ ටු කිරීම 

උදෙවළ විණ නිනළරීන්1,358 දෙදක් 

ශළ වශය දවේලළලන්ලට අයත් නිනළරීන් 

363 දෙදකුදන් වමන්විත 

ළර්යමණ්ඩය ෙළයත්ලය ලර්තමළද  

ජළති විණ ළර්යළය විසින් බළ නී. 

එකී ලයලවහාළපිත ළර්යභළරය ළර්යක්මල 

ශළ ඵෙළී ල ඉටුකිරීම පිණිව ජළති විණ 

ළර්යළද  ළර්ය මණ්ඩය පශත වඳශන් 

ක්දේත්ර ඔවහදවේ ලර්තමළයට වරි දව 

ෙෆනුදම හ ශළ කුවතළලදයන් වන්ීන 

කිරීදේ අලයතළලය ශඳුළද ඇත. 

 ෙෆනුම ශළ තළක්ණි කුවතළ 

වංලර්නය 

 ළර්යක්මතළලය වශ ළර්යවළනය  

ඉශෂ ෆං තම 

 ෂමණළර ශෆකියළලන් ලර්නය 

 රළජළරී  ඉ ටුකිරීදමිටළ අලය ල 

ෙෆනුම, දමලේ ශළ ශි් පීය ඥළය 

බළදීම 

 මයමය වශ දවේලළ නීති වේබන්න ෙෆනුම 

බළදීම 

 ණ්ඩළයේ ශෆඟීම ලර්නය කිරීම 

 යශපත් ආ් ප ලර්නය කිරීම 

එම අරමුණ වළක්ළත් ර ෆනීදේ 

අදප්ත ක්ළදලන් ුගක්තල ජළති විණ 

ළර්යළද  වම නිනළරිදයකු විසින්ම 

අණ්ඩ ලෘත්තීය වංලර්නය (Continuous 

Professional Development – CPD) වඳශළ 

ලර්යට පෆය 100 ට දොඅඩු 

යළයළත්ම ශළ ප්රළදය ගි ලදයන් 

දීය ය දශ  විදීය ය පුහුණු පළමමළළ 

වේපර්ණ කිරීදේ අලයතළලය ජළති 

විණ ළර්යළය විසින් අලනළරණය ර 

තිද.. 

2018 ලර්ද  සිදු ර ෙ පුහුණු අලයතළ 

අනයයය (Training Need Assessment) 

අනුල නිනළරීන්දේ ලෘත්තීය වංලර්නය 

වඳශළ බළදිය ුගතු බලට ශදුළත් පශත 

ක්දේත්ර ආලරණය ල පරිදි පුහුණු 

ලෆඩවටශන් වේපළෙය කිරීදේ අලයතළලය 

ජළති විණ ළර්යළය විසින් සිදු  

රමින් පලතී. 

 

ඒ අනුල නිනළරීන්ට ඔවුන්දේ රළජළරි 

ලෘත්තීය මට්ටමින් සිදු කිරීමට අලය 

ෙක්තළලයන් අත්පත් ර ත ශෆකි පරිදි 

දීය ය ශළ විදීය ය පුහුණු ලෆඩවටශන් 

ජළති විණ ළර්යළද  පුහුණු අංය 

විසින් වංවිනළය කිරීමත්, ඒ වඳශළ ඔවුන්ට 

අලය වශළය බළ දෙමින් ඔවුන්ල 

දිරිෆන් තමටත් ටුගතු රනු ෆද.. එිටදී 

වේපත් ෙළයයන් දව ජළති විණ 

ළර්යළද  දවේලද  දයදී සිටි සුදුසුේ 

විටත ෙක් නිනළරීන්දේ වශය දමන්ම 

අලය පරිදි බළිටර දීලරුන්දේ වශළයෙ 

බළ ෆනීමට ටුගතු ර අතර පුහුණු 

ලෆඩවටශන් වඳශළ දී, වළච්ඡළ, 

ප්රළදය ගි පුහුණුල ශළ දෂේත්ර නළරිළ ආදිය 

දයොෙළ ෆනීම තුළින් අෙළ පුහුණු 

 මය විණය 

 විමර් විණය 

 ළර්යවළන විණය 

 පරිවර විණය 

 දල ශළරි විණය 

 ප්රවේපළෙ ශළ ඉදිකිරීේ විණය 

 ලයළපෘති විණය 

 ශ්රී ංළ ගිණුේරණ ප්රමිත ශළ 
විණ ප්රමිත 

 බදුරණය 

 විවර්ජ ගිණුේ විණය 

 පළත් පළ ආයත 

 ගිණුේ ශළ විණය 

 අධිභළර ක්රියළලලිය 

 විණ ලළර්තළරණය 

 පරිණ ශෆකියළල වංලර්නය 

 භළළමය ශෆකියළලන් වංලර්නය 
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අලයතළලයන් වපුරළ ෆනීම සිදු රණු 

ෆද.. 

ගේශීඹ ලගඹන් පුහුණු රඵහ දීභ 
ඉශත අරමුණු වපුරළෆනීම උදෙවළ 2020 

ලර්ද  ජළති විණ ළර්යළද  පුහුණු 

අංය මගින් විණ නිනළරීන් වඳශළ 

ඉශත වඳශන් ක්දේත්ර ආලරණය ල පරිදි 

මළතෘළ 3 ක් යටදත් පුහුණු  ලෆඩවටශන් 8 

ක් පලත්ලළ ඇති අතර විණ දොල 

ළර්යමණ්ඩද  නිනළරීන් වඳශළෙ පුහුණු 

පශසුේ බළ දී තිද..  

විගේශීඹ පුහුණුවීම් 

වමළද චිත ලර්ද දී ෙ නිනළරීන් 7 

දෙදකු  මය ලංනළ වශ අපරළන විමර්ය 

පිළිබඳල විදීය ය පුහුණු ලෆඩවටශක් 

වඳශළ වශභළගී රලළ ඇත.  

වමළද චිත ලර්ද දී ජළති විණ 

ළර්යළද  නිනළරීන් වඳශළ ඉශත වඳශන් 

ක්දේත්ර ආලරණය ල පරිදි පෆලෆත්වූ දීය ය 

ශළ විදීය ය පුහුණු ලෆඩවටශන් පිළිබඳල 

විවහතර ලගුල 02 ිට ෙක්ලළ ඇත. 

 ළඩටවන් විසත්යඹ 
 

ළඩටවන්  
ගණන 

වබහගී ව නිරධහමන් පුහුණු ඳළඹ 
ගණන 

 අං  
ප්රනළනීන් 

විණ  
අධිළරී 

විණ  
පරීක් 

එතුල 
 

 ගේශීඹ පුහුණුළඩටවන්       
1 මය විණ පුහුණුල 6 - 79 267 346 2,650 
2 බදුරණය පිළිබඳ 

පුහුණුල 1 - 4 25 29 210 

3 විදී ලයළපෘති විණ 
පුහුණුල 1 5 29 82 116 841 

  එතුල 8 5 112 374 491 3,701 

  විගේශිඹ පුහුණු 
ළඩටවන් 

      

1 මය ලංනළ වශ අපරළන 
විමර්ය 1 - 3 4 7 355 

ලගුල 02. - පෆලෆත්වූ පුහුණු ලෆඩවටශන් ණ 

මළශ්රය - ජළති විණ ළර්යළද  පුහුණු අංය  

 

ඵහහිය ආඹත්න වහ ම්ඳත්දහඹකත්ඹ 
රඵහදීභ 

ජළති විණ ළර්යළද  දවේලද  නිුගතු 

නිනළරීන් ජළති විණ පත ශළ 

විණයට වමළමී ක්දේත්ර පිළිබඳ දලත් 

රළජය දවේලද  නිුගතු නිෂනළරීන්දේ ෙෆනුම 

ශළ ශෆකියළලන් ලර්නය වඳශළ තම 

වේපත්ෙළයත්ලය බළ දීමට ටුගතු ර 

තිද.. 

එදවේ මුත් වමළද චිත ලර්ද දී ද ීයය 

ලදයන් මුහුණදුන් Covid – 19 ලවංත 

තත්ත්ලය දශේතුදලන් වෆෆසුේ ෂ පරිදි 

දීශිය පුහුණු ලෆඩවටශන් වංවිනළය කිරීම 

දවෞය මළර්ද පදී දශේතුදලන් ීමමළ 

කිරීමට සිදුවූ අතර විදීය ය පුහුණු අලවහාළෙ 

දමම දශේතුල නිවළ ීමමළ කිරීමට සිදුවිය.  

සුදුසුකම්රත් විගණකරුන් ගේගේ 
ගඹොදහ ගළනීභ 
 
විණ ළර්ය මණ්ඩද  පලති 

පුරප්ත පළඩු දශේතුදලන් ඇති ල වේපත්ල 

පරතරය පියලළ ෆනීම වඳශළ වශ රළජය 

බෆංකු විණය ලෆනි විදේ අලවහාළලදී 

දමන්ම අලහ යල විදේි ත දවේලළ වඳශළෙ 

සුදුසුේත් විණලරුන් දවේලදයිට 

දයොෙලළ ෆනීමට අලය විය. ඒ වඳශළ ශ්රී 

ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදි ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 154(4)(අ) 
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ලයලවහාළල මගින් විණළධිපතිලරයළට 

බය පලරළ ඇත. 

 

ඒ අනුල දවේලද  දයොෙල ෙ විණ 

වමළේලට ඔවුන් වපය ෙ විණ 

දවේලළල දලනුදලන් 2020 ශළ 2019 ලර් 

දලනුදලන් පිළිදලලින් රු.මිලිය35.6 ක් 

ශළ රු.මිලිය42.64 ක් දලළ ඇත. 

සුදුසුේත් විණලරුන්දේ දවේලය බළ 

ෆනීදේදී ඔවුන් විසින් දපර වපයළ තිබුණු 

දවේලළලන්දේ තත්ත්ලය, වමළදේ සිටි 

ශවු් රුලන් වංයළල වශ ඔවුන් වමඟ 

දවේලද  දයදී සිටි විණ පුහුණුලන්න් 

වංයළල යළදි වළන  වළ  බ දී. 

ඊට අමතරල විණ වමළමට ඇති 

ජළතයන්තර වේබන්නතළ ශළ ඔවුන් වව 

ලෘත්තීය දවේලළලන්ල වහලභළලය යළදී 

රුණු ඔවුන් දත රළ ෆනීදේ 

නිර්ණළයලට ඇතුෂත්  ත තිබුණි. ඒ අනුල 

විණලරුන් දත රළ ෆනීම ප්රවේපළෙ 

ක්රමදේෙයන්ට අනුකල සිදුෂ අතර 

වළමළයදයන් එක් විණ වමළමට 

උපරිම ලර් 05  ළයක් වඳශළ අන්ඩල 

එක් එක් විණ ළර්යභළරය  පලර දී.  

 

විසි ල ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළ 

වංද නදයන් විණළධිපතිදේ විය 

පායට ඇතුෂත් වූ සියයට 50 ක් දශ  ඊට 

ලෆඩි රළජය අයිතිය ඇති වමළේ 150 කින් 

වමළේ 16 ක් විණය කිරීම වඳශළ 

පමණක් ප්රසිීන ලෘත්තිදයිට දයදී සිටි 

විණ වමළේ 03 ක් මට වශය විය. ඊට 

අමතරල ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල, ීමමළවිටත ශ්රී 

ංළ රක්ණ වංවහාළ වමළම, ශ්රී ංන් 

ගුලන් වමළම වශ ක්රීඩළ වංේ 50 ක්  

විණය කිරීම වඳශළෙ  සුදුසුේත්  

විණලරුන් 18 දේ වශය බළ න්ළ 

දී.  

 

විණ පරීක්ලරුන් බඳලළ ෆනීම නිවළ 

ජළති විණ ළර්යළය විසින් රළජය 

බෆංකු ශළ ආයත කිිටපයක් එදතක් වශය 

විණ වමළේ ශරශළ ඉටු ෂ විණ 

ටුගතු මළදේ නිනළරීන් දයොෙලළ ඍජු 

විණයට භළජය කිරීමට ත් තීරණ 

දශේතුදලන් 2017 ලර්ද  සිට දයොෙලළ ත් 

වශළය විණ වමළේ ප්රමළණය අඩු ත 

තිබුණි. 

ඳහර්ලිගම්න්තුට වහඹ වීභ 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 148 ලයලවහාළල 

ප්රළරල රළජය මය පිළිබඳ වේපර්ණ 

පළය පළර්ලිදේන්තුල වතුය. රළජය 

ණන්දීදේ ලකීේ පීනතිය පිළිබඳ ප්රනළ 

ෙළයත්ලයක් වව ජළති විණ 

ළර්යළය විසින්, මය භළරළරත්ලය ශළ 

රළජය ආයතල දමදශුගේ ිට 

ආර්ථිභළලය, ළර්යක්මතළලය ශළ 

ඵෙළී තළලය පිළිබඳ වෘජුලම 

පළර්ලිදේන්තුලට ලළර්තළ ර  රජද  

බළිටර විණ දව ටුගතු රයි. 

පළර්ලිදේන්තුදේ වහාළලර නිදය  119 ශළ 

120 යටදත් වහාළපිත රජද  ගිණුේ පිළිබඳ 

ළර වභළල ශළ දපොදු ලයළපළර පිළිබඳ 

ළර වභළල ලදයන් ශඳුන්ල 

පළර්ලිදේන්තුදේ ළර වභළ මගින් 

විණළධිපතිලරයළ විසින් පළර්ලිදේන්තුදේ 

වභළත ර ලළර්තළ පරීක්ළ රනු ෆද.. 

දමම ළර වභළ දෙදිට ළර්ය භළරය 

ලනුද  රළජය ගිණුේ පරීක්ළ කිරීම මිනන් 

රළජය අරමුේ  ශළ වේපත් නිසියළළරල 

භළවිත දදර්ෙ යන් පිළිබඳල පරීක්ළ 

කිරීමට ලයලවහාළෙළයයට වශළය  තමයි. 

එබෆවින් රළජය අංද  ණන්දීදේ ලකීම 

ශළ ඵෙළී  පළය තශවුරු ර ෆනීම 

වඳශළ ඉතළ ලෆෙත් ළර්ය භළරයක් දමම  

මිටු දෙ මිනන් සිදු රනු ෆද..  

වහාළලර නිදය  119 යටදත් පිිටටුල ෙ 

රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළදේ ළර්ය 

ලනුද   මශජ වියෙේ වඳශළ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් ප්රෙළය රනු බ 

මුේ  විවර්ජය කිරීම දපන්නුේ ර 

ගිණුේ ෙ, රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළල 

විසින් සුදුසු යෆයි වනු ෆබිය ශෆකි 
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පළර්ලිදේන්තුල ඉදිරිද  තබනු බ 

දලත් යේ ගිණුේ ෙ, 

විණළධිපතිලරයළදේ වශළය ඇතිල 

පරීක්ළ කිරීම දේ. දපොදුදේ කිසියේ  

දෙපළර්තදේන්තුල දශ   පෂළත් පළ 

ආයතය ගිණුේ, මයයයන්, මය 

පරිපළටි, ළර්යවළනය වශ 

ෂමළරණය පරීක්ළ කිරීම ශළ ඉන් පෆ 

ගි ඕම රුණක් පිළිබඳල රජද  

ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළල විසින් 

පළර්ලිදේන්තුලට ලින් ට ලළර්තළ රනු 

ෆද..  

වහාළලර නිදය  120 යටදත් පිිටටුල ෙ 

දපොදු ලයළපළර පිළිබඳ ළර වභළදේ 

ළර්යභළරය ලනුද  රළජය වංවහාළ, 

මුළුමණින්ම දශ  දොටවක් ආණ්ඩුල විසින් 

අරමුේ  වපයනු බ ආයතල ගිණුේ 

වශ යේ ලිඛිත නීතියක් මගින් ආණ්ඩුලට 

පලරළ න්ළ ෙ යේ ලයළපළරයක් දශ  

දලත් පෆලෆරීමක් වේබන්නල 

පළර්ලිදේන්තුල ඉදිරිද  තබ ෙ ගිණුේ, 

විණළධිපතිලරයළදේ වශය ඇතිල පරීක්ළ 

කිරීම දේ. යේ රළජය වංවහාළල දශ  යේ 

ලිඛිත නීතියක් මගින් ආණ්ඩුලට පෆලර ෙ 

ලයළපළරය දශ  දලත් පෆලෆරීම පරීක්ළ 

ර ෙ ගිණුේ වේබන්නදයන් අයලෆය ශළ 

ලළර්ි  ඇවහතදේන්තු, මය, මය ළර්ය 

පටිපළටිය, ළර්යවළනය වශ වළමළය 

ෂමළරණය ශළ ඒ අනුල පෆ ගි 

ලර දශ  රුණක් පිළිබඳල දපොදු ලයළපළර 

පිළිබඳ ළර වභළල විසින්, ලින් ට 

පළර්ලිදේන්තුලට ලළර්තළ රනු බයි.  

අලය යෆයි ශෆඟී ගිය විට ළර වභළදේම 

වළමළජියන්දන් වමන්විත අනුළර 

වභළ පත් කිරීම වඳශළ රජද  ගිණුේ පිළිබඳ 

ළර වභළලට දමන්ම දපොදු ලයළපළර 

පිළිබඳ ළර වභළලටෙ ශෆකියළල පලති 

අතර, ළර වභළලට දමන්ම එිට අනුළර 

වභළලටත්  එයට අයත් ළර්යයන් ඉටු 

කිරීම පිණිව ලර දශ  පුීදයකු ෆඳලළ 

ප්රහ කිරීදේ බයත්, ලර දශ  ලිපියක්, 

දපොතක්, ද් යක් දශ  දලයේ 

ලියවි් ක් දන්ලළ පරීක්ළ කිරීදේ 

බයත්, බඩළලට වශ දලත් 

දීපලට පිවිීමදේ බයත් පලතී. 

පළර්ලිදේන්තුදේ පළ පක්ය ශළ විරුීන 

පක්ය විධිමත්ල නිදය ජය ල පරිදි 

දත්රීේ ළර වභළල විසින් ේ රනු 

බ මන්ත්රීන් 16 දෙදකු බෆගින් ල පරිදි 

රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළල ශළ දපොදු 

ලයළපළර පිළිබඳ ළර වභළල වමන්විත දේ. 

රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළල ශළ දපොදු 

ලයළපළර පිළිබඳ ළර වභළල  ය වභළ 

දෙදිට පරීක්ළ කිරීේලලින් අතුරුල 

ඒලළද  නිර්දී විනළයය පිළිනු 

ෆබුදේෙ යන් පමණක් දොල එම 

නිර්දී ඵෙළී ල ශළ වේපර්ණ දව 

ක්රියළත්ම දදර් ෙ, ලඩළත් ලෆෙත් දව 

මය ළර්යක්මතළලය ශළ දවේලළ 

ගුණළත්ම තත්ත්ලය පිළිබඳ නළත්ම 

දලවක්  සිදු දෂේ ෙ යන් පරීක්ළ කිරීම 

වශ ක්රියළත්ම කිරීදේ ක්රියළලලිය පිළිබඳල 

මිටුලට ආපසු ලළර්තළ කිරීමෙ 

විණළධිපතිලරයළදේ ළර්යභළරයට 

ඇතුෂත් දේ. 

විණළධිපතිලරයළ දශ  ඔහුදේ 

නිදය ජිතයින් විසින් විදේදයන් 

විණයන් වඳශළ වෘජුලම  වේබන්න 

නිනළරීන් වමඟ මිටුලට වශළය දේ. 

වමළද චිත රුණු පිළිබඳල අලය සියලු 

දතොරතුරු ශළ මතයන් ප්රළ රමින් 

මිටුල ටුගතුලට වශළය  තම තුළින් 

විණළධිපතිලරයළ ඉතළ ලෆෙත් 

ළර්යභළරයක් ඉටු රනු බයි.  

විණළධිපතිලරයළදේ ළර්යභළරය ලනුද  

පසුබිේ දතොරතුරු වෆපී ම ශළ වළ බ 

විය පිළිබඳ අෙළෂ අෙශවහ ෙෆක් තම මිනන් 

මිටුලට වශළය  තමයි. ළර වභළ  

පරීක්ළදේ දී දතොරතුරු බළ දීම ශළ 

මිටුලට අෙශවහ ෙෆක් තම ශළ මිටු 

වළමළජියන්දන් පෆ ගි ප්රහලට  
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පිළිතුරු ෙෆක් තම ෙ විණළධිපතිලරයළදන් 

අදප්ත ක්ළ දදර්. ඇසිය ශෆකි ප්රහ කිරීේ 

පිළිබඳ ක්රියළපරිපටියක් දශ  කිසියේ 

වළච්ඡළ ෂ ුගතු ෆටළු පිළිබඳ පසුබිේ 

දතොරතුරු විණළධිපතිලරයළ දය ජළ 

රයි. 

විණළධිපතිලරයළදේ ලළර්තළල පෙේ 

රද අෙළෂ රළජය ආයතද  

දමදශුගේ පිළිබඳ ළර්යවළනය පරීක්ළ 

කිරීම වඳශළ අෙළෂ රළජය ආයතයට 

වළමළයදයන් මළවය ළයක් ළර 

වභළල විසින් බළ දී. විණිත ආයතය 

විසින් යළලත්ළීය ප්රති ලළර්තළලක් 

විණළධිපතිට පිටපතක් විටතල නිහචිත 

ළ පරිච්දේෙය ඇතුෂත ළර වභළලට 

ඉදිරිපත් ෂ ුගතුය. ළර වභළදේ 

වළච්ඡළ කිරීම වඳශළ දටි වළච්ඡළ 

වටශක් පිළිදය කිරීම වඳශළ 

විණළධිපතිලරයළට ශෆකිල පරිදි 

ප්රතිනළරයක් ලිඛිතල විණිත ආයතය 

විසින් පිළිදය ෂ ුගතුය. 

විණළධිපතිලරයළදේ ලළර්තළදේ ඇතුෂත් 

නිර්දී විණිත ආයතය විසින් 

ක්රියළත්ම කිරීදේ ප්රතිය පිළිබඳ 

දතොරතුරුල වළනළරණ බල තශවුරු ර 

ෆනීම වඳශළ විණිත ආයතද  සියලු 

ලිඛිත ප්රතිනළර ජළති විණ ළර්යළය 

විසින් වමළද නය දදර්. වමළද නය 

වේපර්ණ කිරීදමන් අතුරුල, අෙළෂ ප්රනළ 

ණන්දීදේ නිනළරී, ණන්දීදේ නිනළරී 

දශ  පළ මණ්ඩය විසින් සිදු ර 

අෙශවහ ෙෆක් තේ ශළ නිරීක්ණ වෆකි් ට 

ද විණ ලළර්තළල මිනන් 

පළර්ලිදේන්තුලට ලළර්තළ ර ෙ ලෆෙත් 

විණ  නිරීක්ණ පිළිබඳල දටි වළච්ඡළ 

වටශක් ජළති විණ ළර්යළය විසින් 

පිළිදය රනු බයි. එබෆවින් මිටු 

වළමළජියන්ට එම විණ නිරීක්ණ 

මගින් විණිත ආයතද  ලර්තමළ 

තත්ත්ලය පිළිබඳ මෆවින් අලදබ නයක් 

බළ දී. තලෙ, දපර පලත්ල ෙ 

ැකවහ තේලදී බළ දී ඇති නිදය  ක්රියළත්ම 

කිරීදේ ප්රතිය එම වළච්ඡළ වටශදන් 

දලම ඇතුෂත් දදර්. 

2020 ලර්ය තුෂදී රජද  ගිණුේ පිළිබඳ 

ළර වභළල විසින් ආයත 03 ක් පරීක්ළ 

කිරීම වඳශළ  මිටු වභළලළර 03 ක් ශළ විදේ 

විණ ලළර්තළ 02 ක් වේබන්නදයන් 

විමර්ය කිරීම වඳශළ මිටු වභළලළර 02 ක් 

පලත්ලළ ඇති අතර දපොදු ලයළපළර පිළිබඳ 

ළර වභළල  විසින් ආයත 03 ක් පරීක්ළ 

කිරීම වඳශළ මිටු වභළ ලළර 03 ක් ශළ විදේ 

විණ ලළර්තළ 06 ක් විමර්ය කිරීම 

වඳශළ වභළලළර 06 ක් පලත්ලළ ඇත.  

විදේදයන් අමළතයළං, දෙපළර්තදේන්තු, 

පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළ ආයත 

ඇී ම වඳශළ දතොරතුරු තළක්ණය පෙේ 

රත් ප්රහමළළලක් පිළිදය කිරීම 

වඳශළ ජළති විණ ළර්යළද  

නිනළරින් විසින් රජද  ගිණුේ පිළිබඳ 

ළර වභළලට වශළය  ත ඇත. එක් එක් ශළ 

සියලු ආයත විසින් තම නිරලෙයතළලය 

තශවුරු කිරීේ වඳශළ දෙ ෙ පිළිතුරුල 

ලංගුභළලය තශවුරු කිරීම මගින් විණ 

නිනළරින් තලදුරටත් මිටුලට වශළය  දේ. 

විගණකහධිඳති විසින් ඳනන රද 
අධිබහය 

ශ්රී ංළදේ පෂළත් පළ ආයත 341 ක් 

පලති අතර, මශළ ර වභළ 24 ක්, ර 

වභළ 41 ක් ශළ ප්රළදීය ය වභළ 276 ක් ඊට 

අයත් දේ.   දමම පෂළත් පළ ආයත ශ්රී  

ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 154(1) අනු 

ලයලවහාළල, 2018 අං 19 ෙර ජළති 

විණ පත ශළ අෙළෂ ආඥළ පත් වශ 

පත්ල විධිවිනළ පරිදි විණළධිපති 

විසින් විණය රනු ෆද.. 

 

එකී ආඥළ පත් වශ පත්ලලින්, නීතියට 

පටශෆනි ද තේ වියයන්, දොවෆකි්  

දශ  විමළනළරය නිවළ සිදු වූ පළඩු වශ 

ගිණුේල ෙෆක්විය ුගතු මුත් ෙක්ලළ ෆති 
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වියයන් අධිභළර කිරීම වෙශළ විණළධිපති 

දලත බය පලරළ ඇත. 

 

එකී බය අනුල 2011 ජලළරි 01 දි සිට 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ ලර් 10  

ළය තුෂ පෂළත් පළ ආයතල  

පළර්ලරුලන් 490 ක් දලත රු.මිලිය 

34.80  අධිභළර වශති 75 ක් නිකුත් ර 

තිබුණි.  2021 ජුනි 30 දි ල විට ඉන් 

රු.මිලිය 4.99 ක් දශලත්  දශලත් සියයට 

14 ක් පමණක් අය ර ද තිබුණි. අෙළෂ 

බනළරීන් විසින් අධිභළර අයර ෆනීදේ 

ක්රියළලලිය දදරිට නිසි අලනළයක් දයොමු 

ර දොමෆති බල නිරීක්ණය දේ. 

 

ජහතික විගණන කහර්ඹහර ගත් රළබී 
තිබුණු භවජන නිගඹ ජන 
 

2020 ලර්ද දී ජළති විණ ළර්යළය 

දලත මශජ නිදය ජයන් 1673 ක් ෆබී 

තිබුණු අතර එම නිදය ජයන්දන් 661 ක් 

රජද  දශ  රළජය ආයතල ප්රතිපත්තිමය 

රුණු වේබන්නදයන් වූ අතර 261 ක් විවින 

පළර්ලයන්දේ දුක්ෆවිලි වේබන්නදයන් 

විය. තලත් නිදය ජ 681 ක් ආයතනි 

ලංනළ ශළ දණ වේබන්නදයන් වූ අතර 70 ක් 

විවින පළර්ලයන්දේ දපෞීලි රුණු 

වේබන්නදයන් විය. එදවේ ෆබී තිබුණ 

නිදය ජයන් ලෆඩිදුර විමර් ආරේභ 

කිරීමට ටුගතු ර ඇත. 

ලෆඩිදුර විමර් ටුගතු වඳශළ දයොමුර 

ෙ ලිඛිත නිදය ජයන් පිළිබඳ ආංශි 

ලර්ගීරණයක් සිදුකිරිදේදී ප්රනළ ලදයන් 

අනයළප ක්දේත්රයට අෙළල 192 ක් ෙ, 

පෂළත් පළ අංයට   243 ක් ෙ, දවෞය 

ක්දේත්ර වඳශළ නිදය ජයන් 166 ක් ෙ මශළ 

මළර් ෘි ර්ම ශළ ප්රලළශ ක්දේත්ර වඳශළ 

පිළිදලලින් 63 ක් 70 ක් වශ 45 ක්ෙ 

ලදයන් නිදය ජයන් ෆබී තිබුණි. රජද  

තලත් විවින ආයත විළ වංයළලට 

අෙළ එතුල 894 ක් වූ නිදය ජෙ ජළති 

විණ ළර්යළය දලත ෆබී තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද දී ෆබුණු මශජ 

නිදය ජයන් 219 ක් වේබන්නදයන් 

විණ ටුගතු නිමර ඒ පිළිබඳ 

නිර්ක්ණය වූ රුණුලලින් නිදය ජ 23 

ට අෙළෂ ලඩළත් ලෆෙත් නිරීක්ණ ශ්රී 

ංළ පළර්ලිදේන්තුල දලත ඉදිරිපත් ර 

ෙ විණළධිපති ලළර්තළලටෙ දවසු 

නිරීක්ණ ෂමළරණ විණ 

ලළර්තළලටෙ ඇතුෂත් ර ඇති අතර 

නිදය ජයන් 1454 ක් වේබන්නදයන් 

විණ ටුගතු 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විට සිදු දදරමින් පෆලතුණි.  
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විගණකහධිඳතියඹහ විසින් සිදු කයනු රඵන 
කහර්ඹහධන වහ ඳරිය විගණනඹ 

විඹඹන් 

 

 ළර්යවළන විණය 

 පරිවර විණය  

නිකුත් කයන රද කහර්ඹහධන වහ ඳරිය විගණන හර්ත්හ   

 එශළු බීජ ගේශීඹ ලගඹන් නිසඳහදනඹ රීමගම් ක්රිඹහලිගේ කහර්ඹහධනඹ 
ඇගයීභ 

 සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ව්  ගභ ්  හිිකකරුන් වහ ණඹ වන රඵහදීගම් 
ළඩටවගන් කහර්ඹහධනඹ 

 ඵරඳත්රරත් භත්ඳළන් නිසඳහදනහගහය පිළිඵ සුයහඵදු ගදඳහර්ත්ගම්න්තුගේ 

නිඹහභනගේ ඇති කහර්ඹක්භත්හඹ ඇගයීභ. 
 ආවහය ගකොභහරිස ගදඳහර්ත්ගම්න්තු විසින් අගේක්ෂිත් ව්  ංචිත් 
ඳත්හගගන ඹහභ වහ ගඵඩහ උඳගඹ ජනගේ කහර්ඹහධනඹ 

 පිගන් ංසථහ තු උළු කම්ව් ර නිසඳහදන, ගභගවයුම් වහ අගරවි ක්රිඹහලිඹ 
ඇගයීභ 

 භවහ බහයකහයත්ළන ගත් ඳයහ ඇති බද්  ගේඳශ කශභනහකයණඹ ම්ඵන්ධ 
ඇගයීභ 

 ත්රිගඳ  ළඩටවගන් කහර්ඹහධනඹ ඇගයීභ 
 ශ්රි රංකහ භහන හිිකකම් ගකොිකන් බහගේ කහර්ඹබහයඹ ඉ කරීමගම් 
කහර්ඹහධනඹ ඇගළයීභ  

 විගේල රැරීඹහ ක්ගේත්රගේ ගුණහත්භක ර්ධනඹ උගදහ ඉ ක විඹ යුතු  
කහර්ඹඹබහයඹ ඇගයීභ  

 ශ්රී රංකහගේ ේරහසක්ක් ආනඹනඹ, බහවිත්ඹ ව ඳසු බහවිත් කශභනහකයණඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් ව ඳරිය විගණන හර්ත්හ 

 ඳළිගඵ ධනහලක ආනඹනඹ, බහවිත්ඹ වහ එහි ඳහරිරික ඵරඳෆභ ම්ඵන්ධගඹන් 
ව ඳරිය විගණන හර්ත්හ 

 අන්ත්ර්ජහතික රැම්හ ගත්ත් බිම් 
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විගණකහධිඳතියඹහ විසින් සිදු කයනු රඵන කහර්ඹහධන වහ 
ඳරිය විගණනඹ 

රළජය ආයතය, ලෆඩවටශ, 

ලයළපෘතිය ශළ වියෙේ ඒය දත රළත් 

ක්දේත්රයන් වේබන්නදයන් රළජය 

ආයතයන්දේ ටුගතුල ආර්ථිබල, 

ළර්යක්මබල, ඵෙළී බල ශළ  පළරිවරි 

බපමෙ ඇී මට ක්ර අෙළෂ විණ 

නිරීක්ණ අනුල සිදු ෂ ුගතු ලෆඩිදිුගණු 

කිරීේ වේබන්නදයන් නිර්දීයන් 

ඇතුෂත්ල ලළර්තළ කිරීම ළර්යවළන 

විණය මගින් සිදු රනු ෆද..  

 

රළජය ආයතල විවින ක්දේත්ර 

වේබන්නදයන් දලත් විණ ළළලලින් 

ඉදිරිපත් රනු බ දය ජළ, දමම 

ළර්යවළන ශළ පරිවර විණ ඒය 

මගින් දත රළ නු බ ආර්ථි, වමළජීය 

ශළ පළරිවරි බපේ ඇති විදේ ක්දේත්ර 

ඔවහදවේ ළර්යවළන ශළ පරිවර විණයන් 

සිදු රනු ෆද.. තලෙ මය විණ 

ලළර්තළලන්ට අමතරල ඉදිරිපත් රනු බ 

ළර්යවළන ශළ පරිවර විණ ලළර්තළලන්ෙ 

පළර්ලිදේන්තුදේ වභළත රනු ෆද.. 

දමම  ක්දේත්රයට අෙළෂ ජළති විණ 

ළර්යළද  නිනළරීන් පුහුණු  කිරීමෙ සිදු 

රනු ෆද.. 

ළර්යවළන විණය ක්රියළත්ම 

කිරීදමිටළ ළර්යඵ පෙේ රත් 

අයලෆය ක්රමයක් ක්රියළත්ම කිරීම ශළ එක් 

එක් ආයතය වඳශළ ප්රනළ ළර්යවළන 

ෙර් (Key Performance Indicators)  

නිහනය කිරිම ඉතළ ලෆෙත් ල මුත් ශ්රී 

ංළදේ ෙෆට ළර්යඵය පෙේ රත් 

අයලෆය ක්රමයක් ක්රියළත්ම ල අතර 

ළර්යවළන ෙර් ප්රමළණලත් පරිදි 

දොමෆති තම තුෂ නිහනය ර ළර්යඵ 

මෆනීමක් සිදු දොදදර්.  දේ දශේතුදලන් 

එක් එක් ක්දේත්රයන්ට අෙළෂල ළර්යවළන 

ෙර් අප විසින් නිහනය ර ළර්යවළන 

විණය ක්රියළත්ම රනු බයි. 

වමළද චිත ලර්ද දී සිදුර ෙ 

ළර්යවළන විණලදී අළලරණය වු 

ලෆෙත්  නිරික්ණ වළරළං ර පශත 

ෙෆක්දේ.     

එශළු බීජ ගේශීඹ ලගඹන් 
නිසඳහදනඹ රීමගම් ක්රිඹහලිගේ 
කහර්ඹහධනඹ ඇගයීභ 
ශ්රී ංළල තුෂ බීජ නිහපළෙයට ශළ 

ආයයට දපෞීලි අංය ෙළය ර 

ෆනීම 1984 ලර්ද  සිට ආරේභ  තමත් 

වම දීය ය බීජ නිහපළෙය වශ ආයය 

ීමඝ්ර දව ඉශ යළම සිදුවිය. දේ නිවළ බීජ 

නිහපළෙය ශළ ආයය කිරීදේදී විවින 

ෆටළු මතු තම දශේතුදලන් එම ෆටලු අලම 

කිරීදේ පරමළර්ාදයන් 2003 අං 22 ෙර 

බීජ පත වේමත ර තිබුණි.  තලෙ 1997 

ලර්ද දී “බීජ ශළ දර පණ ද්රලය 

ර්මළන්තය පිළිබඳ රළජය ප්රතිපත්තිය” බීජ  

වේබන්න ප්රතිපත්තිය දව වනු බ 

බල වඳශන් ර තිබුණෙ,  2021 ජලළරි 01 

දි ල විටත් එය ෆවට් පත්රය මගින් 

ප්රළයට පත් ර දොතිබුණි.   

 

දේ අනුල ශ්රී ංළදේ බීජ වේබන්න ටුගතු 

කිරීම වඳශළ ක්රියළත්ම ල ප්රනළම 

ආයතය ෘි ර්ම දෙපළර්තදේන්තුල 

යටදත් වහාළපිත බීජ ශළ දර පණ ද්රලය 

වංලර්න මනයවහාළය ල අතර එය 

පිිටටු තදේ අරමුණ වූද  ගුණළත්ම බීජ ශළ 

දර පණ ද්රලය ට දේළලට පශසු වහාළ 

ලදී වළනළරණ මි ණන් යටදත් දො තන් 

දලත  බළදීම දේ. උෙයළ දභ  

පර්ද ණ ශළ වංලර්න මනයවහාළය 

විසින් දීය ය ලළල වඳශළ අලය අභිජ 

බීජ නිහපළෙය කිරීම ල එෂලළු ප්රදදෙ 

ශඳුන්ලළ දීම පිළිබඳ පර්ද ණ සිදු රනු  

බයි. 
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රජය ලළර්ි ල විළ මුෙක් දීය ය බීජ 

ර්මළන්තද  ප්රලර්නය දලනුදලන් බළ 

දුන්ෙ, දශක්ටර් දො.බඩුල දොවි 

ටුගතු පර්ද ණ වශ පුහුණු ආයතය 

2018 ලර්ද  පර ෙ පර්ද ණ 

ලළර්තළලට අනුල දීය ය එෂලළු දො තන් 

සියයට 70 ක් පමණ ආයනි දෙමුහුන් බීජ 

දත රළ න්ළ බල ෙක්ලළ තිබුණි.  දීශිය 

එෂලළු බීජ ලර් ප්රමළණලත් පරිදි දො තන් 

දලත දොෆබීම, ඒලළද  ගුණත්ලය 

වේබන්න ෆටළු පෆලතීම දමන්ම ආයනි 

බීජ ලර් භළවිතද  දී දො තන් විවින ෆටළු 

ලට මුහුණ දෙ අලවහාළ පිළිබඳ විවින 

මළනය මගින් ලළර්තළ  ත තිබුණි.  බීජ පදත් 

ෙක්ලළ ඇති ළර්යයන් ඉටු කිරීදමිට ළ 

වහාළපිත ර ෙ ජළති බීජ වභළල බීජ 

පත වේමත කිරීදමන් ලර් 14 ට පසු 

එේ 2017 දොලෆේබර් 29 දි පෂමු ලරට 

ැකවහ ත තිබ අතර ඉන් පසු 2019 දෙවෆේබර් 31 

ෙක්ලළ ළ ීමමළල තුෂ අලවහාළ තුදී 

පමණක් ැකවහ ත තිබුණි. ඒ අනුල දීය ය බීජ 

නිහපළෙද  ප්රතිය ඇී ම ඇතුළු අෙළ 

අදකුත් ප්රතිපත්ති වෆීමම ශළ අලය 

තීරණ ෆනීදේ ක්රියළලලිය ක්රියළළරීල සිදු  ත 

දොතිබුණි. 

 

එලෆනි පසුබිමදී  ලළ ටුගතු වඳශළ 

දො තන්ට අලය ගුණළත්ම එෂලළු බීජ 

වළනළරණ මිට සුදුසු අලවහාළදේදී දො තන්ට 

බළදීම වඳශළ රළජය ආයතල මෆදිශත් තම 

ඇී ම පිණිව දමම ළර්යවළන විණය 

සිදුර දී.   

 

දමම විණද දී බීජ ශළ දර පණ ද්රලය 

වංලර්න මනයවහාළය විසින් සිදුරනු 

බ බීජ නිහපළෙය, බඩළ කිරීම, 

දබෙළශෆරීම ශළ අදවිය පිළිබඳ ඇී මට 

භළජය ර ෙ අතර ගුණළත්ම බිජ 

නිහපළෙය වඳශළ බීජ වශති කිරීදේ 

දවේලය මගින් සිදු ර ෙ ළර්යභළරය ෙ 

ඇී මට ක් ර දී.   

 

දමම විණද දී අළලරණය වූ ප්රනළ 

නිරීක්ණ අතර එෂලළු බීජ වේබන්නල 

ප්රමළණලත් පර්ද ණ සිදුර දොතිබීම, 

ලළර්ි ල අලය බීජ ප්රමළණය 

පිළිබඳ නිලෆරදි පුදර ායන් සිදුර 

දොතිබීම, ඒ අනුල අලයතළලයට ෆෂදප 

පරිදි බීජ නිහපළෙය දොකිරීම, බීජ දතො 

බඩළ කිරීදේ පටිපළටිද  ෆටළු පෆලතීම, ඒ 

දශේතුදලන්  2014 ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය 

ෙක්ලළ රු. මිලිය 38 ක් ලටිළ එෂලළු බීජ 

පෆෂ තම දුර්ල තම මත අපශරණය කිරීමට 

නියමිතල තිබුණි. 

 

බීජ අදවි කිරීදේදී ආයතද  වමවහා 

අදවි ජළය තුෂ පලති ශළ අදවි බඩළ 

වතුල පලති දතො ප්රමළණය පිළිබඳ 

දතොරතුරු ඉතළ ඉක්මනින් ෙෆ ෆනීම වඳශළ 

පරිණ ත ලෆඩවටශන් භළවිතළ  තමක් සිදු 

 ත දොතිබුණි. බීජ අදවි කිරීම වඳශළ 

දොවිජ දවේලළ මනයවහාළ වේබන්න ර 

ෆනීම වඳශළ විධිමත් ක්රමදේෙයක් 

දොතිබුණි. ඉතළ සුළු දොවිජ දවේලළ 

මනයවහාළ ප්රමළණයක් පමණක් බීජ ශළ 

දර පණ ද්රලය වංලර්න මනයවහාළදයන් 

බීජ මිදී ෆනීම සිදුරනු බ බල 

නිරීක්ණය විය.   

 

දමලෆනි තත්ත්ලයදී දීය යල නිහපළෙය 

ෂ ශෆකි එෂලළු බීජ දමන්ම අනිකුත් 

එෂලළු බීජ විළ ප්රමළණයක් ආයය 

කිරීම සිදුදේ. 2015 ලර්ද දී රු.මිලිය 

962.7 ක් වූ එෂලළු බීජ ආය වියෙම එම 

ලර්යට වළදප්ත ක්ල 2019 ලර්ද දී 

රු.මිලිය 1,491.6 ෙක්ලළ සියයට 35 කින් 

ලෆඩි  ත තිබුණි. ඒ අනුල 2016 ශළ 2017 

ලර්ල ෘි ර්ම අමළතයළංද  අයලෆය 

ඇවහතදේන්තු අනුල එෂලළු වශ අදකුත් 

දබ  ආය ප්රමළණය 1 3 කින් අඩු ර 

ෆනීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණෙ එම අරමුණ 

ඉටු  ත දොතිබුණි. එදවේම ෘි ර්ම 

දෙපළර්තදේන්තුදලන් එෂලළු බීජ ආය 
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බපත්ර බළ දීදේදී උපරිම ආය ීමමළ 

පෆ තම දබ ංචි බීජ වඳශළ පමණක් සිදු ර 

තිබුණු අතර වතය ලදයන් එක් එක් එෂලළු 

ලර්දයන්  ආයය ෂ බීජ ප්රමළණය 

පිළිබඳ ෙත්ත  ශ්රී ංළ දර්ගුල වශ ෘි ර්ම 

දෙපළර්තදේන්තුල වතුල දොවුණි.   

 

දමම ෆටළු අලම කිරීම වඳශළ ආයයනි 

බීජ වම තර ෂ ශෆකි දීය ය එෂලළු බීජ 

ශඳුන්ලළදීේ වඳශළ සිදු රනු බ 

පර්ද ණයන් ප්රමළණය ලෆඩි කිරීම,  බීජ ශළ 

දර පණ ද්රලය මනයවහාළය විසින් රදට් 

අලයතළලය මත අලම ආරක්ි ත බීජ දතො 

පලත්ලළද යළම වඳශළ බීජ දතො මට්ටේ 

නිහනය ර පලත්ලළද යළම, බීජ ශළ 

දර පණ ද්රලය මනයවහාළයට අයත් බීජ 

නිහපළෙ දොවිපෂල්  27 තුෂ පලති 

ප්රදය ජයට දොත් භමි ප්රමළණය 

වංලර්නය ර බීජ නිහපළෙය වඳශළ 

දයොෙළ ෆනීමට ටුගතු කිරීම, බීජ දොවිප 

පලත්ලළ ද යළම වඳශළ අලය පුහුණු 

ශ්රමය දීර්කළීයල පලත්ලළද යළම, ජ 

ෆටළුලට විවඳුේ බළදීම, බීජ 

දොවිප තුෂ පලති පශසුේ පුළු්  කිරීම,  

බීජ අදවි කිරීම වඳශළ බිජ ශළ දර පණ 

ද්රලය මනයවහාළද  අදවි වෆ් ලට 

අමතරල දොවිජ දවේලළ මනයවහාළ ඇතුළු 

රළජය ආයත වේබන්න ර ෆනීම ආදිය 

නිර්දී දදර්. 

 
සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ව්  ගභ ්  
හිිකකරුන් වහ ණඹ වන 
රඵහදීගම් ළඩටවගන් කහර්ඹහධනඹ 
 

ශ්රී ළංකි ජතළලදේ ප්රනළ ආශළරය ල 

බත වපය  ත දභ ය ශ්රී ංළදේ ප්රනළ 

ෘි ළර්මි දභ යක් දේ. අප රදටිට 

ලළර්ි  වශ්  අලයතළලය දම.දටො.මිලිය 

2.4 ක් දව ඇවහතදේන්තුත ර ඇති 

අතර එය ආවන් ලදයන්  ත 

දම.දටො.මිලිය 3.6 ක් පමණ දේ.  

2018 19 මශ න්යට දපර න් ශතර 

තුෂ පෆලති නියඟය දශේතුදලන්  ත නිහපළෙය 

අඩු තම දොවියළට දමන්ම පළරිදභ ගියළටෙ 

අිටතර දව බපළ තිබුණි.  එදවේම ලර් 

2000 ල විට ශ්රී ංළල තුෂ සිටි 2000 ක් 

පමණ වූ වශ්  දම ්  ිටමියන්දේ වංයළල 

ලර්තමළය ල විට 800  පමණ 

ප්රමළණයට අඩු  ත තිබුණි.  දේ නිවළ වශ්  

නිහපළෙය ීමමිත පිරිවක් අතට පත් ත 

තිදබ අතර වශ්  දලෂඳප තුෂ 

ථිපයළධිළරී තත්ත්ලයක් දොඩ ෆගී 

තිබුණි.   

 

දමම තත්ත්ලයන්ට පිළියේ දව සුළු ශළ 

මනය පරිමළණ ශළ්  දම ්  ිටමියන්ට ඉතළ 

ඉක්මනින් ණය වශ බළ දීම වඳශළ වූ 

ලෆඩවටශ 2019 දපබරලළරි මළවය ල විට 

ආරේභ ර තිබුණි. දමම ලෆඩවටශ 

අනුරළනපුරය, දපොදොන්රුල, අේපළර, 

කුරුණ, පුත්තම, මශනුලර, 

ශේබන්දතොට වශ මඩපුල ය 

දත රළත් දිවහ්රික් 8  ක්රියළත්ම ර 

ෙ අතර රජය විසින් ලෆඩවටශ වඳශළ 

රු.බිලියය ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. 

දමම ලෆඩවටශ ක්රියළත්ම කිරීමට අෙළෂ 

වේබන්ධිත ආයත ලන්දන් ෘි ර්ම 

අමළතයළංය, ආර්ථි ප්රතිවංවහරණ වශ 

දපොදු වෆපී ේ අමළතය මණ්ඩද  

වළමළජියකු දොල අමළතයළංය, මශ 

භළණ්ඩළළරය,  ලෆඩවටශට වේබන්න ල 

දිවහ්රික් 08  දිවහ්රික් ද් ේලරු, වමපළර 

වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුල, ආශළර 

දොමවළරිවහ දෙපළර්තදේන්තුල ශළ  දිවහ්රික් 

වශ්  නිහපළෙයන්දේ වමපළර වමිති  

දේ. 

 

රජය විසින් ආරේභ ර ෙ දමම 

ලෆඩවටශ මගින්,  ත මිදී ෆනීදේදී 

වළනළරණ මික් ඇති කිරීම, සුළු ශළ මනය 

පරිමළණ ශළ්  දම ්  ිටමියන් ළ සිටු තම 

ශළ වශ්  නිහපළෙය මශළ පරිමළණ 

ලයළපළරියන් කිිටපදෙදක් අත ැකදීදේ 

තත්ත්ලය බිෙදශමින් පළරිදභ ගියින් ශට 
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වළනළරණ මික් යටදත් වශ්  මිදී ෆනීමට 

අලවහාළල වෆීමම ය බහුවින අරමුණු ඉටු ත 

තිද.ෙ යන් ඇී ම දමම විණද  

අරමුණු විය. 

 

2019 ලර්ද  මශ න්ද  දොයේ ෆපීම 

ආරේභ කිරිදමන් පසු දමම ලෆඩවටශ 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ අලය අනුමෆතිය 

ඉ් ළ සිටීම ශළ ඒ වඳශළ අලය ප්රතිපළෙ 

ෆබී තිබීම, රජය විසින් දිවහ්රික් 

ද් ේලරුන් දලත ශළ දිවහ්රික් 

ද් ේලරුන් විසින් දිවහ්රික් වමිති දලත 

නියමිත පරිදි  ත මිදි ෆනීම වඳශළ අරමුේ  

බළදීදේ ළ ප්රමළෙයන් සිදුල තිබීම, 

ලෆඩවටශ වඳශළ දම ්  ිටමියන් 

දත රළෆනීදේ දමන්ම ළර ප්රළේන 

අලයතළ තීරණය කිරීදේ ෆටළු පෆලතීම, 

දිවහ්රික් වමිති දලත බළදුන් අරමුේ  එිට 

වළමළජියන් අතර දබදීයළදේ ෆටළු 

පෆලතීම,   ත මිට ෆනීදේදී දපොදශොර ළම 

ද් ද  ම වඳශන් දොල 

දො තන්දන්  ත මිට ද තිබීම, ඇතෆේ 

දම ්  ිටමියන් විසින් අදප්ත ක්ි ත වශ්  

ප්රමළණය වමිති දලත භළරදීමට ටුගතු ර 

දොතිබීම,  භළරදීදේ ළ ප්රමළෙයන් 

පෆලතීම ශළ වශ්  අදවි කිරීදේ ක්රමදේෙය 

පිළිබඳල ලෆඩවටශ ආරේභද දී අලනළය 

දයොමු  ත දොතිබීම විණද දී ප්රනළ 

ලදයන් නිරීක්ණය ර දී. 

 

 ත දම ්  ිටමියන් විසින් නිහපළෙය ර 

ෙ වශ්  වඳශළ වමිති විසින් නියමිත පරිදි 

දටුේ කුීය දලළ දොතිබීම, වළමළජි 

දම ්  ිටමියන් විසින් බෆංකු දලත එදතක් 

ඔවුන් විසින් දවිය ුගතුල පෆලති ණය ලළරි 

ද තමට ටුගතු ර දොතිබීම දශ  ණය 

ලළරි ද තේ ඉතළ අලම මට්ටම පෆලතීම 

ලෆනි රුණුෙ විණද දී නිරීක්ණය 

ර දී. 

 

සුළු ශළ මනය පරිමළණ වශ්  දම ්  

ිටමියන්දේ ලෆඩවටශ වඳශළ නිකුත් ර 

ෙ මළර්ද පදී ප්රළරල ආශළර 

දොමවළරිවහ මගින් වවහ ර ෙ 

පරිණ ලෆඩවටශට අලය ෙත්ත 

වෆපී ම ීම ව ශ්රී ංළ වශ්  

නිහපළෙයින්දේ වමපළර වංමය දලත 

පෆලරී ඇති ළර්යභළරය  ත තිබුණත්, එම 

වංමය විසින් නිසියළළරල ටුගතු ර 

දොතිබණි. එදවේම දමම ලෆඩවටශ තුෂ 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට දිවහ්රික් 

වමිති දලත නිකුත් ර ෙ ලෆඩිම මුෙ 

ල රු.මිලිය 206  මුෙ ීම ව ශ්රී ංළ 

වශ්  නිහපළෙයින්දේ වමපළර වමිතිද  

වභළපතිලරයළ නිදය ජය ර 

දපොදොන්රුල දිවහ්රික් වමපළර වමිතිය 

දලත දලළ තිබණි. දපොදොන්රුල දිවහ්රික් 

වමිතිද  වභළපතිලරයළ විසින් ඔවුන්දේ 

දපෞීලි අභිමතය පරිදි එක් එක් දම ්  

ිටමියළට  ත මිදී ෆනීම වඳශළ එම ණය මුෙ 

භළවිතළ ර තිබුණි.  ඊට අමතරල  ඒ ඒ 

දිවහ්රික් වමිති දලත රජය විසින් බළදුන් 

අරමුේ  වමිති විසින් නියමිත ළය තුෂ 

පිය තමට ටුගතු ර දොතිබීම, 

ලෆඩවටශ නියළමය වෙශළ ෙත්ත පීනතිය 

වඳශළ අලය ෙත්තයන් වළමළජි දම ්  

ිටමියන් විසින් නිසි පරිදි බළ දීමට ටුගතු 

ර දොතිබීම, ය ෆටළු තුළින් 

අළලරණය වූද  රළජය ප්රතිපත්තියක් දව 

රජද  මුේ  ලෆය රමින් ක්රියළත්ම රනු 

ෆබ දමම  ලෆඩවටශ වෙශළ ෙළය විය ුගතු 

එක් එක් රළජය ආයත ල ලකීම ඉටු 

කිරීම පෆශෆර ශෆරීම දශ   ප්රමළණලත් පරිදි 

ඉටු  ත දොතිබුණු බලය. ඒ දශේතුදලන් අෙළ 

ලෆඩවටශන් අදප්ත ක්ි ත ළර්යවළනය ෂඟළ 

ර ෆනීමට දොශෆකි  තම තු එිට ප්රතිළභ 

එම ක්දේත්රය තුෂ නියෆීය සිටි 

ර්මළන්තරුලන්ට දමන්ම 

පළරිදභ ගියින්ට ඟළ රෆනීමට 

අලවහාළල දොෆබී තිබුණි.   

 

දමම ලළර්තළදේ ෙක්ලළ ඇති පරිදි වළමළජි 

වමිති විසින්  ත මිදී ෆනීම, වශ්  විකිණීම, 

ළර ප්රළේන මුේ  වළමළජියන්දේ 
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බෆංකු ගිණුේ ලට දප්රේණය කිරීම, ීම ව ශ්රී 

ංළ වශ්  නිහපළෙයන්දේ වමපළර 

වංමය විසින් දිවහ්රික් වමිති දලත සිදු රනු 

බ මෆදිශත්  තේ දිවහ්රික් වමපළර 

වශළර දොමවළරිවහලරයළදේ පර්ණ ශළ 

නිරන්තර අධීක්ණයටත් ක්  විය ුගතුය. 

එදවේම ප්රමළෙයකින් දතොරල  ත මිදී ෆනීම 

වඳශළ අෙළ මුේ  ්  දේළ ඇතිල වමිති 

දලත නිකුත් කිරීම,  ත අදවි මණ්ඩ බඩළ 

නළරිතළල  උපරිම ප්රදය ජ ත ශෆකිල 

පරිදි   ත මිදී ෆනීමටත් ඒලළ සුළු ශළ මනය 

පරිමළණ වශ්  දම ්  ිටමියන් දලත බළ 

දීමටත් දිවහ්රික් ද් ේලරුන් මගින් ටුගතු 

කිරීම ෂ ුගතුය. 

 

ණය මුෙක් දව දමම ප්රතිපළෙ 

වළමළජියන්ට බළ දීමට ටුගතු කිරීම 

දලනුලට, නිහපළෙය රනු බ වශ්  

ප්රමළණය මත පමණක් අෙළෂ මුේ  ප්රමළණය 

ගිවිසුේ ප්රළරල බළ දිය ුගතු  තම ශළ දිවහ්රික් 

වමිති වඳශළ බළදෙ ණය මුේ  ගිවිසුේ 

ළය අලවළද දී ෆලත පිය තමට ටුගතු 

දොර දම ්  ිටමියන් වඳශළ අලය 

නීතිමය ක්රියළමළර් ෆනීමත් ෂ ුගතුල 

තිබුණි..එදමන්ම අෙළ දිවහ්රික් වමිති විසින් 

රජය තීරණය ර උපරිම සි් ර මි 

යටදත් ඒ ඒ දිවහ්රික් මට්ටදේ විවින දවේලළ 

වමපළර වමිති ශරශළ, වදතොව ප්රළදීය ය 

අදවි වෆ්  ශරශළ වශ්  අදවි  ුගතු 

බලත් දලෂඳපදිට වශ්  මි පිළිබඳ 

නිරන්තර පසු විපරේ ක්රියළලලියක් ශළ ඊට 

අනුරපීල අලය ක්රියළමළර්  ත ුගතු බල 

නිර්දී ර දී.  

 

ශ්රී ංළදේ ලළර්ි  වශ්  අලයතළලදයන් 

සියයට 0.5  ප්රමළණයක් පමණක් දමම 

ලෆඩවටශ ශරශළ වපයළ තිබීම ශළ ඊට 

වමඟළමීල රජය විසින් වශ්  වඳශළ උපරිම 

සි් ර මික් පලළ වශ්  මි අඩු කිරීම 

වේබන්නදයන් ර ෙ ඍජු මෆදිශත් තම 

මත 2019 ලර්ද  අලවන් ළර්තුල ල විට  

දලෂඳදපොදිට වශ්  මි දපර පෆලති 

මිට ලඩළ අඩු ත තිබණි. එදවේ වුලෙ, තිරවළර 

දව සුළු ශළ මනය පරිමළණ වශ්  දම ්  

ිටමියන් ඟළ සිටුලමින්, වශ්  දලෂඳප 

පළය කිරීම තුළින් සියලු පළර්ල දලත 

ප්රතිළභ බළ ත ශෆකි දමලෆනි ලෆඩවටශන් 

ක්තිමත්ල රද යළමට අලය ටුගතු 

වේපළෙය ෂ ුගතුල තිබුණි. 

 

ඵරඳත්රරත් භත්ඳළන් නිසඳහදනහගහය 
පිළිඵ සුයහඵදු ගදඳහර්ත්ගම්න්තුගේ 
නිඹහභනගේ ඇති කහර්ඹක්භත්හඹ 

ඇගයීභ. 
 

1913 ලර්ද  වහාළපිත ර ෙ සුරළබදු 

දෙපළර්තදේන්තුල, ශ්රී ංළ නීති ප්රඥප්ත ති 

වංග්රශද  52 ල අධිළරිය ල 1912 අං 

8 ෙර සුරළබදු ආඥළ පත ක්රියළත්ම 

රනු බ අතර ඊට අමතරල විවින 

වංද න පත් මිනන් වංද ධිත 

විධිවිනළෙ ක්රියළත්ම රනු ෆද.. 

ලර්තමළය ල විට රළජය බදු ආෙළයම 

ෂමළරණය රනු බ ආයත 

අතරින් තුන්ල වහාළය සුරළබදු 

දෙපළර්තදේන්තුල ිටමිරද ඇත. සුරළ 

බදු දෙපළර්තදේන්තුල විසින් සුරළබීෙ 

වේබන්න මත්පෆන් නිහපළෙ බදු, මත්පෆන් 

නිහපළෙ බදු වඳශළ ප්රමළෙ ළවහතු, වහප්රීතු 

ප්රලළශද දී අයරනු බ බදු, බපත්ර 

ළවහතු, බපත්ර අළුත් කිරීදේ ළවහතු යළදී 

ආෙළයේ එතු කිරීම සිදුරනු ෆද.. 

සුරළබදු දෙපළර්තදේන්තුදේ පර්ණ 

අධීක්ණය යටදත් මත්පෆන් නිහපළෙළළර, 

ගුෙේ, රළ තෆබෆරුේ ශළ විළකිරි 

නිහපළෙළළර ක්රියළත්ම දේ. ලර්තමළය 

ල විට මත්පෆන් නිහපළෙළළර 23 ක්, 

වහළළර 14 ක්, ගුෙේ 8 ක් ක්රියළත්මල 

පෆලෆතුණි. වහළළර තුළින් වහප්රීතු 

නිහපළෙළළරලට දබෙළ ශෆරීම සිදුරනු 

ෆද.. මීට අමතරල ඇතෆේ නිහපළෙළළර 

විසින් වහප්රීතු ආයය කිරීම ෙ සිදු රනු 

ෆද.. 
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සුරළබදු දෙපළර්තදේන්තුදේ වහාළ මළරු තේ 

ප්රතිපත්ති ක්රියළත්ම කිරීදේදි 

නිහපළෙළළර 23 ක් අතරින් රළජය 

ආෙළයමට ඉතළ  අඩු ෙළයත්ලයක් ෙක්ලනු 

බ නිහපළෙළළර වමළේ 6 ක්  ඉතළ 

ප්රියමළප දව ශදුන්ලළ තිබීම, එම 

නිහපළෙළළරල දවේලද  දයදීමට 

නිනළරීන් විළ ප්රමළණයක් මළපය 

ෙෆක් තම, එම නිහපළෙළළර වමළේ 

වේබන්නල ෆටළු වශත තත්ත්ලයන් 

ලළර්තළ  ත තිබීම, ඒලළද  ළර්මි අපරළන 

ලළර්තළත ත දොතිබීම, එම ආයත 06 

නියළමය කිරීදේ ප්රනළ බනළරියළ සුරළබදු 

දෙපළර්තදේන්තුල  තම යළදි ළරණළ දමම 

මළතෘළල දත රළෆනීම වඳශළ පළෙ විය. 

 

දීශිය වහළළරලලින් දශ  ආයය කිරීම 

මිනන් නිහපළෙළළර වඳශළ වහප්රීතු ෆදබ 

අතර එම වහප්රීතු ෆබීේ පිළිබඳ දතොරතුරු 

නිහපළෙළළර විසින් පලත්ලළද යනු 

බ වහප්රීතු ෆබීේ ද් ද  (ඩී - 33) 

ඇතුෂත් රනු ෆද.. දමිටදී වහප්රීතු 

ප්රලළශය වඳශළෙ බපත්රයක් බළත ුගතු 

අතර ප්රලළශය රනු බ වහප්රීතු ීයටරයක් 

වඳශළ රු.10  ළවහතුලක් අය රනු ෆද.. 

නිහපළෙළළරය වඳශළ ෆදබ දමම වහප්රීතු 

අෙළ ද් යට ඇතුෂත් කිරීදමන් පසු ඒ 

ඒ ද් රලට (VAT) නිකුත් කිරීේ 

සිදුරනු ෆද.. දමිටදී ඒ ඒ ද් රලට 

වහප්රීතු නිකුත් කිරීේ පිළිබඳ දතොරතුරු ශළ 

නිහපළෙය වඳශළ වහප්රීතු දයෙ තේ පිළිබඳ 

දතොරතුරු නිහපළෙ ළර්යය පිළිබඳ 

ද් යට (ඩී - 7) ඇතුෂත් කිරීම සිදුරනු 

බයි. ඒ ඒ ද් රලට නිකුත් ර 

ප්රමළණය ශළ මළරු කිරීේ පිළිබඳල ඩී - 8 

ද් යට ඇතුෂත් කිරීමෙ සිදු රනු 

ෆද.. එක් එක් මළවය අලවළද දී දමම 

(ඩී - 8) ද් ද  එතුල වේපළෙ 

ද් යට (ඩී - 9) ඇතුෂත් කිරීම සිදුරයි. 

ඒ අනුල වහළළර තුෂ වහප්රීත නිහපළෙය, 

ප්රලළශය, නිහපළෙළළරයට ෆබීේ, 

නිහපළෙළළරය තුෂ දී වහප්රීත බඩළ කිරීම, 

නිහපළෙයන් වඳශළ වහප්රීතු නිකුත් කිරීම ශළ 

මනයවළර නිහපළෙය කිරීම වශ දලෂඳපෂට 

නිකුත් කිරීම පිළිබඳ සියලුම ක්රියළලලිය 

සුරළබදු නිනළරීන්දේ පර්ණ අධීක්ණය 

යටදත් සිදුරනු ෆද.. දමිටදී ඒ ඒ 

ද් ලට ඇතුෂත් ෙත්ත ෆපීමෙ සිදු 

ෂ ුගතු දේ. නිහපළෙළළර 6 ට අෙළල 

සිදුර ෙ විණ පරීක්ළදේදී එම 

ද්  අතර දොෆපීදේ අලවහාළ 

රළශියක් නිරීක්ණය වූදයන් දේ වේබන්නල 

සුරළබදු නිනළරීන්දේ අධීක්ණයක් සිදු ත 

දොතිබුණි. එේ දබොදශ මයක් 

නිහපළෙළළරල දපොත්පත්ල දතොරතුරු 

මළ තිබීම, ටිදපක්වහ කිරීේ ශළ පළ ෙෆමීේ 

ලෆනි ෙ සිදුර තිබ අලවහාළ පෆලෆතුණි. 

නිහපළෙය වඳශළ භළවිතළ ර ෙ වහප්රීතු 

ප්රමළණය ශළ වළදප්ත ක්ල අරක්කු නිහපළෙය 

ලළර්තළ දො තම, ද් රලට මළරු කිරීේ 

සිදුකිරීදේදී මළරු ර ෙ ප්රමළණය ශළ 

මළරු ර ෙ ද් රයට ෆබීේ ප්රමළණය 

පිළිබඳල ප්රමළණළත්ම දලවහේ පෆලතීම, 

වහප්රීතු ප්රලළශය කිරීදේ අලවර පත්රල 

වඳශන් ප්රමළණය ශළ ද් ත ප්රමළණය 

අතර විමතළලන් පෆලතීම යළදී 

දොෆපීේ නිරීක්ණය වුදයන් සුරළබදු 

නිනළරීන්දේ නියළමය  තමක් සිදු ත ඇීෙ 

යන් පිළිබඳල ෆටලු වශත විය.  

 

ශ්රී ංළල තුෂ මත්පෆන් පරිදභ ජය ඉතළ 

ඉශෂ මට්ටම පෆලතීම දශේතුදලන් රළජය 

ආෙළයමට වෆකිය ුගතු ෙළයත්ලයක් 

එමිනන් ෆදබ බල වංයළ ෙත්ත අනුල 

පිළිබිඹු වුලෙ, මනයවළර භළවිතදයන් ල 

අනිටු ප්රතිවිපළලට ෙර ලක්ර පිරිලෆය ඊට 

දබදශවින් ඉශ අයක් න්ළ බල විවින 

පර්ද ණලලින් තශවුරුල බල ලළර්තළ  ත 

ඇත.  

 

වහප්රීතු භළවිතළ ර පරිදභ ජය වඳශළ 

නිහපළෙය රනු බ මත්පෆන් ලර්, 

දලෂඳපෂට යෆ තමට ප්රාමදයන් 

නිහපළෙයින් විසින් විවින ලර්ණ ළරයන් 
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දයදීම වශ රවළරයන් දයදීම සිදුරනු 

ෆද.. දමම සියළු ටුගතු සුරළබදු නිදය  

ප්රළරල නිහපළෙයළ විසින් සිදුරලළෙ 

යන් පිළිබඳල දවොයළබෆීයදේ ලකීම 

සුරළබදු නිනළරීන් වතුදේ. එක් එක් ලර්ද  

මත්පෆන් නිහපළෙද දී අනුමත ප්රමිතීන් 

යටදත් වශ වෆර ප්රමළණයන්ට අනුල 

නිහපළෙය සිදු රනු බ බල වශ 

ද් බද  වඳශන් දතොරතුරු නිලෆරදි බල 

දවොයළ බෆීයම සුරළබදු නිනළරීන්දේ  

ලකීම දේ. දලන් දලන් ද් රලලින් 

ආවලය සිදුකිරීදේදී නිෙර් බළද 

ඒලළ රජද  රව පරීක් දලත යලළ 

විහද් ණ ලළර්තළ බළද ඒලළ නියමිත 

ප්රමිතියට අනුල තිද.ෙ යන් පරීක්ළ කිරීම 

සිදු රනු බයි. විණයට භළජය ර 

ෙ වහළර / නිහපළෙළළර 8 ක් 

වේබන්නදයන් නියමිත ලළර ණදී 

ලළර්තළ බළ ෆනීමට ටුගතු දොකිරීම, 

බළත් වළේප්  ප්රමළෙ  ත රව පරීක් 

දලත දයොමුකිරීම, රව පරීක් ලළර්තළල 

වඳශන් වෆර ප්රමළණය වශ ද් බද  

වඳශන් වෆර අතර දලවහේ පෆලතීම යළදී 

රුණු නිරීක්ණය වුදයන් සුරළබදු 

නිනළරීන්දේ ලකීම ඉටු  ත ඇති බල 

තශවුරු ර ත දොශෆකි විය.  

 

සුරළබදු නිදේෙ ශළ නිදය  උ් ංකය 

සිදුර ඇති අලවහාළ ෙ අළලරණය  ත තිබීම 

දශේතුදලන්  ඒ පිළිබඳල සුරළබදු 

නිනළරීන්දේ අධීක්ණයක් සිදුර 

දොතිබුණි. තලෙ සුරබදු අධිළරීන් ශළ 

වශළර සුරළබදු දොමවළරිවහලරුන් විසින් ෙ 

ප්රමළණලත් අධීක්ණයක් සිදු ර 

දොතිබුණි.  

 

තලෙ සුරළබදු නියළම ළර්යන්දේ නියෆලි 

සිටි ලකිලුගතු අධිළරීන්දේ 

දොවෆකි්  නිවළ නීති විදර ධි දව 

දීය ය ලදයන් නිහපළෙය රනු බ 

සුරළබදු ශළ දර්ගු බදු දොදලළ ආයය 

රනු බ වහප්රීතු භළවිතදයන් නිහපළෙය 

රනු බ මත්පෆන් සුබල දලෂඳදපොදෂේ 

වංවරණය ල බල ඉකුත් ළපරිච්දේෙය 

තු සිදුර ඇති දපොලිවහ විමර්ණ ශළ දර්ගු 

විමර්ණ තුලින් තශවුරු  ත ඇත. එමගින් 

සිදුවි ඇති වමළජ ශළනි ශළ රළජය ආෙළයම 

අිටමි තම අලමකිරීම ලකිලුගතු අධිළරීත් 

ආයතල මලි ලකීමක් වුලෙ දමම 

විණය තුලින් නිරීක්ණය ල රුණු 

දශේතුදලන්   එම ලකීම ඉටු තම ප්රහණත 

රුණක් බල නිරික්ණය දදර්. 

 

ප්රලළශය කිරීම වඳශළ බපත්ර බළ ෆනීම, 

වහප්රීතු නිහපළෙය, මනයවළර නිහපළෙය 

වඳශළ වහප්රීතු නිහපළෙළළරද  වහප්රීතු ෆබීේ 

ද් යට ඇතුෂත් කිරීම වශ නිහපළෙ 

ටුගතු වඳශළ ඒලළ නිකුත් කිරීම ෙක්ලළ වූ 

ක්රියළලලිය පිළිබඳල සුරළබදු නිනළරීන්දේ 

අලනළය දයොමු කිරීම වඳශළ විධිමත් 

අභයන්තර පළ ක්රමදේෙයක් ඇති ර ත 

ුගතු දේ. එදමන්ම ද් බ් , මඩි ශළ දබ ත්  

භළවිතය පිළිබඳල දමන්ම නිහපළදිතය එම 

අමුද්රලය වමඟ ඇති වශ වේබන්නතළලය 

පිළිබඳ විහද් ණය කිරීම, 

දෙපළර්තදේන්තුල තුෂ රවළයළළරයක් 

පිිටටු තම තුළින් විහද් ණ ටුගතු පශසු 

කිරීමට අලය පියලර ෆනීම, 

දෙපළර්තදේන්තු නිදය  ප්රළරල ටුගතු  

කිරීමට අලය පියලර ෆනීම, උ් ංය 

කිරීේලට අෙළල වමා ළවහතු නියම කිරීම, 

නීති විදර ධී මත්ද්රලය භළවිතය නිවළ දවෞය 

දදරිට අිටතර දව බපම අලම ර 

ෆනීම වඳශළ අපරළන ලෆටීයේ සිදුර ෙෆඩි 

නීතිමය පියලර ෆනීම, නිහපළෙළළරලලින් 

අයවිය ුගතු රළජය බදු ආෙළයම සුරක්ි ත 

කිරීම වඳශළ නිනළරීන් විසින් මලිත්ලය 

ද ටුගතු ෂ ුගතු  තම වශ විහද් ණ 

ලළර්තළ අප්රමළෙල බළෆනීමට ටුගතු කිරීම 

යළදි පිළියේ දමම ලළර්තළදලන් නිර්දී 

රණු ෆද.. 
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ආවහය ගකොභහරිස ගදඳහර්ත්ගම්න්තු 
විසින් අගේක්ෂිත් ව්  ංචිත් 
ඳත්හගගන ඹහභ වහ ගඵඩහ 
උඳගඹ ජනගේ කහර්ඹහධනඹ 
 

ආශළර සුරක්ි තතළලය වශති කිරීදේ 

අරමුණින්, ආශළර ද්රලය ආයය කිරීම, 

බඩළ කිරීම ශළ මි නියම කිරීදේ අරමුණින් 

1942 ලර්ද  ආරේභ ර ෙ ආශළර 

දොමවළරිවහ දෙපළර්තදේන්තුල 1987 

ලර්ද දී ආශළර මුීෙර ක්රමය ඇති ර 

දතක්, දමරට ක්රියළත්ම වූ වශළනළර ශළ 

වළ ක්රමයන් ක්රියළත්ම කිරීදේ මලි 

ළර්යයන් ඉටු ර දී.  එයට පසු තිරිඟු 

පිටි දලෂඳළම පර්ණ ලදයන් 

පුීීයරණය ර දතක් රජය 

දලනුදලන් ප්රීමළ වමළදේ තිරිඟු පිටි දබෙළ 

දීදේ ළර්යය ආශළර දොමවළරිවහ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ විය පායට පෆලරී 

තිබුණි. 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ළර්යභළරය 

ක්රමළනුකල අඩු තම දශේතු දොටද 2006 

දපබරලළරි 08 දිෆති අං 

අමප 06 0238 218 010 ෙර අමළතය 

මණ්ඩ තීරණය අනුල ආශළර දොමවළරිවහ 

දෙපළර්තදේන්තුල වතු දීපෂ ශළ උපරණ 

ශ්රී ංළ ෘි  නිහපළෙ අදවි අධිළරියට 

පෆලරීමට තීරණය ර තිබුණි.  එදවේ වුලෙ, 

ජළතයන්තර ලදයන් ඇති වූ ආශළර 

අරබුෙයත්, එයින් ඇති විය ශෆකි අළත 

ආශළර වෆපී දේ අවිනිහචිතතළලයත් 

වෆකි් ට ද දලෂඳ, අදවි 

වංලර්න, වමපළර ශළ පළරිදභ ගි දවේලළ 

අමළතයලරයළ විසින් 2008 අද වහතු 11 

දිෆති අං ටීඑේීමීම 2008 18 ෙර අමළතය 

මණ්ඩ වංදීය ඉදිරිපත් ර තිබුණි.  ඒ 

අනුල අමළතය මණ්ඩය විසින් 2008 

අද වහතු 27 දිෆති අං 

අමප 08 1481 342 016 ෙර අමළතය 

මණ්ඩ තීරණදයන් ප්රතිලුශත කිරීමට 

දය ජළ ර තිබුණි. දමිටදී ආශළර 

දොමවළරිවහ දෙපළර්තදේන්තුල වතු ලත්ේ 

වශ ලකීේ ශ්රී ංළ ෘි  නිහපළෙ අදවි 

අධිළරියට පෆලරීමට නු ෆබ තීරණය 

අලංගු කිරීමටත්, දෙපළර්තදේන්තුල වතු 

ශ්රළලවහතිපුර, දපොදෂොන්රුල, අේපළර, 

දේයන්දොඩ, ළරළදශේන්පිට, 

ඔරුදොඩලත්ත වශ රත්මළ ය ආශළර 

බඩළ වංකීර්ණ ශෆර අදකුත් බඩළ වශ 

එම බඩළ වතු දලත් නිහන දීපෂ 

පළය කිරීම ෆලත තීරණය ර තුරු 

දිවහ්රික් ද් ේලරුන් දලත 

පෆලරීමටත්, ීමමිත ළර්ය මණ්ඩයක් 

විටතල ආශළර සුරක්ි තතළලය අරමුණු ර 

නිමින් ලර්යට වශ්  දමට්රික් දටොන් 

100,000 ක් බඩළර තබළ ෆනීම වඳශළ 

ප්රතිලුශත ර ෙ ආශළර 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ටුගතු ෆලත 

ඇරඹීමටත් අමළතය මණ්ඩද  අනුමෆතිය 

බළ දී තිබුණි. 

 

“ආර්ක්ි තල, අණ්ඩල දප ෙළී  නළයමය 

ආශළර වම නිලවටම” යන් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ෙෆක්ම වූ අතර දමට්රික් 

දටොන් 100,000  වශ්  වංචිතයක් 

පලත්ලළද යළම දෙපළර්තදේන්තුදේ 

ප්රනළ ළර්යයන් විය.  එම ෙෆක්ම ශළ 

ළර්යභළරය ඉටු ර ෆනීම වඳශළ 

අලයල නළරිතළලය දමට්රික්දටොන් 

286,946 ක් වූ රු.මිලිය 3,269.19 ක් 

ලටිළම වූ බඩළ 120 ක් දිලයි පුරළම 

ලයළප්ත තල පෆලති අතර ඉන් 2012 ලර්ද  

සිට 2019 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

නළරිතළලය දමට්රික්දටොන් 34,300 ක් වූ බඩළ 

06 ක් රු.මිලිය 292.31 ක් ලෆය ර 

විෙයළත්ම බඩළ බලට  තරණය ර 

තිබුණි.  මිනිවහ පරිදභ ජයට සුදුසු 

ගුණළත්ම වශ්  දතොයක් ලර්යට දශ  

අඩු  ලෆඩි ලදයන් ඊට ආවන් ළයක් 

සුරක්ි තල පලත්ලළද යළමට ශෆකි තම, ඒ 

තුළින් දලෂඳප මි උච්ඡළලනදයන් 

පළය කිරීදේ අරමුණින් දීය ය දලෂඳප 

රළ දතො දමදශය තමට ඇති ශෆකියළල 

ලර්නය කිරීම, රට තුෂ ඇතිල ශදිසි 

ආපෙළ තත්ත්ලයදී භළවිතළ කිරීම වඳශළ 
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අලය ආරක්ි ත දතොයක් පලත්ලළද 

යළම, පළරිදභ ගියළට ිටතර වශ්  මික් 

පලත්ලළද යළම වඳශළ ෙළයත්ලය බළ 

දීම දමම බඩළ  තරණය කිරීදේ අරමුණ 

දව ෙක්ලළ තිබුණි. 

 

දෙපළර්තදේන්තුල වතු බඩළලලින් 46 ක් 

රජද  ශළ දපෞීලි ආයත දලත කුීය 

විටතලෙ, බඩළ 28 ක් රළජය ආයත දලත 

කුීය රිටතලෙ දෙපළර්තදේන්තුල භළරද  

බඩළ 24 ක්ෙ, දිවහ්රික් ද් ේභළරද  බඩළ 

20 ක් ශළ භළවිතයට නිසුදුසු බඩළ 02 ක්ෙ 

දව පෆලතුණි. 

 

ලර්යට දමට්රික් දටොන් 100,000  

ආරක්ි ත වශ්  දතො වංචිත පලත්ලළද 

යළදේ ළර්යළක්මතළලය ඇී ම, 

විෙයළත්ම බඩළ 06 ක්  තරණය කිරීම 

ශළ ඒලළද  උපදය ජය පිළිබඳ ඇී ම 

වශ අදකුත් බඩළ උපදය ජය පිළිබඳ 

ඇී ම ශළ ිටඟ කුීය අයර ෆනීදේ 

ක්රියළමළර් පරීක්ළල දමම ළර්යවළන 

විණද  මලි අරමුණු විය. 

 

විෙයළත්ම බඩළ නියමු ලයළපෘතිද  

වළර්ාත්ලය ඇී ම වඳශළ 2012 ලර්ද දී 

බඩළ ත ර ෙ දමට්රික් දටොන් 

661.567  වශ්  දතොය ශෆර 2012 

ලර්ද  සිට 2019 දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ 

දෙපළර්තදේන්තුල වතු කිසිදු ආරක්ි ත වශ්  

දතොයක් දෙපළර්තදේන්තුදේ බඩළල 

පලත්ලළ දොතිබුණි.  2014 ලර්ද දී 

වමපළර දොමවළරිවහ දෙපළර්තදේන්තුල 

වතු වශ්  දමට්රික් දටොන් 4267.93 ක්ෙ, 

2014 ලර්ද දී ංළ වදතොව ආයතද  

වශ්  දතොයක්ෙ වශ 2017 ලර්ද දී 

වමපළර දතො දලෂඳ වංවහාළල වතු 

දමට්රික් දටොන් 13,054 ක්ෙ විෙයළත්ම 

බඩළල බඩළත ර තිබුණි.  දේ 

දශේතුදලන් දෙපළර්තදේන්තුදේ අරමුණු 

ඉටුර ෆනීම දලනුලට දලත් රළජය ශළ 

දපෞීලි ආයතල අරමුණු ඉටුර 

ෆනීමට වශ බඩළල ඵතළී තළලය වශ 

ළර්යක්මතළලය ෂඟළර ෆනීමට 

දොශෆකි  තම දශේතුදලන් දලෂඳප වශ්  

ිටඟල පලති ළලදී දලෂඳප වශ්  

සුභතළලය ඇති කිරීම වඳශළ වශ්  නිකුත් 

කිරීදමන් මි උච්ඡළලනය පළය කිරීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි. 

 

ආරක්ි ත වශ්  දතො බඩළල 

දොපෆලතීම දශේතුදලන් බඩළ නළරිතළලය 

උපරිම ප්රදය ජයට ද දොතිබීම, 

බඩළ නිහක්රීයල පෆලතීම, දේයන්දොඩ 

පරිශ්රද  යටිත පශසුේ ප්රදය ජයට 

දොෆනීම, දමම පරිශ්රය වශළ අධි මළසි 

විදුලි පිරිලෆයක් ෙෆරීමට සිදු තම, 

රවළයළළරය නිහක්රීයල පෆලතීම, තත්ත්ල 

පළ නිනළරී ශළ නළය වමීක් තතුරු 

වෙශළ ප්රමළණලත් ළර්යභළරයක් 

දොපෆලතීම ආදිය දමම විණද  මලි 

නිරීක්ණයන් දව ෙෆක්විය ශෆකිය.  කුීය 

පෙම මත බළ දී ඇති දෙපළර්තදේන්තුල 

වතු බඩළලලින් 2019 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විට රු.මිලිය 111.16 ක් අය තමට 

පෆලති අතර එම ිටඟ කුීය අයර ෆනීම 

වේබන්නල ප්රමළණලත් ක්රියළමළර් ෆනීමට 

දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.  

 

පිගන් ංසථහ තු උළු කම්ව් ර 
නිසඳහදන, ගභගවයුම් වහ අගරවි 
ක්රිඹහලිඹ ඇගයීභ 

ශ්රී ංළදේ මෆටි ආරිත උළු නිහපළෙ 

ර්මළන්ත 1955 ලර්ද දී ආරේභ ර තිබ 

අතර, එය 1957 අං 49 ෙර රජද  

ර්මළන්ත පත යටදත් ංළ පිඟන් 

වංවහාළල දව වංවහාළපය ර තිබුණි. ශ්රී 

ංළල තුෂ ප්රමිතිදයන් ුගතු උළු, දඩෝ  

වශ මෆටි ආරිත නිහපළෙයන් වඳශළ 

දලෂඳප ප්රමුයළ  තම වංවහාළදේ ෙෆක්ම වූ 

අතර, උවවහ තත්ත්ලද  නිහපළෙ තරඟළරී 

මි ණන් යටදත් සියළු පළරිදභ ගියින් 

තෘප්ත තිමත් ල ආළරයට වෆපී ම ශළ ඒ මත 

වමළජමය ලකීේ ෙෆරීම එිට දමදශලර විය. 
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ෙෆක්ම ශළ දමදශලර දපරෙෆරිල දිලයි පුරළ 

ආලරණය ල පරිදි ේශ්  09 ක් පිිටටුලළ 

තිබුණි. දමම ළර්යවළන විණය සිදු 

කිරීමට බපළ ෙ ප්රනළ දශේතු දව, 

මශජ දවෞයයට ිටතර නිහපළෙයක් 

ආරක්ළ ර ෆනීම, රළජය අංද  

ිටමිළරීත්ලය ඇති දීය ය ර්මළන්තයක් 

ආරක්ළ ර ෆනීම, පරිවර ිටතළමී 

නිහපළෙයක්  තම වශ වි් ප දවවිළි මළනය 

වඳශළ ලෆය ල විදී විනිමය රට තුෂ රඳලළ 

ෆනීම යළදී රුණු මලි  ත තිබුණි. 

 

ළර්යවළන විණය 2019 අද වහතු 

මළවද  සිට ඔක්දත බර් මළවය ෙක්ලළ වූ 

ළ පරිච්දේෙය තුෂ වෆෆසුේ ර 

ක්රියළත්ම ර දී. විණද දී ලිඛිත 

වළක්ි  ැකවහ කිරීම, දක්හත්ර පරීක්ණය, 

දභෞති වදතයක්ණය වශ ප්රහළලලි 

භළවිතළ ර දී. ලර්තමළය ල විට 

ක්රියළත්ම ල එම උළු ේශ ල 

එරම ේශ වේබන්නදයන් නිහපළෙ 

ටුගතු පිළිබඳ විහද් ණය, යන්ත්ර ශළ 

අදකුත් පශසුේ උපදය ජය, 

අදවිරණය ය රුණු ලට අෙළෂල 

පශත වඳශන් අඩුපළඩු අළලරණය විය.   

 

ඒ අනුල උළුේශ් ල යන්ත්ර ූතත්ර ඉතළ 

පෆරණි ඒලළ  තම නිවළ යන්ත්ර නිතර අක්රීය තම 

මත නිහපළෙය අඩළ ල අලවහාළ 

පෆලෆතුණි. ේශ් ල දවේලය ෂ පුහුණු 

දවේලයින් ලන්දි දලළ ඉලත් කිරීම නිවළ 

නිහපළෙය වඳශළ ප්රමළණලත් තරේ පුහුණු 

දවේලයින් දොමෆති  තමත්, දොන්ත්රළත් 

දවේලයින් දයොෙළ නිහපළෙ ටුගතු සිදු 

කිරීම වශ ලර්තමළය ලවිට කුීය පෙමට 

නිහපළෙය කිරීම දශේතුදලන් නිහපළදිත 

උළුල ශළනිපළඩු  දතොය ඉශෂ යළමත්, 

නිහපළෙල ගුණත්ලය පශෂ යළමත් සිදු  ත 

තිබුණි. උවහලෆල ලෆනි ේශ් ලලින් 

ගුණත්ලදයන් පශෂ උළුදතො අදවි කිරීම 

නිවළ අදවිෂ උළු දතො ප්රතික්දේප  ත 

තිබ අතර, එම උළුදතො ප්රතික්දේප  තම මත 

ඇති වූ ෆටළු නිරළරණය වඳශළ අමතර 

නීති වියෙේෙ ෙෆරීමට සිදු  ත තිබුණි. 

 

භවහ බහයකහයත්ළන ගත් ඳයහ ඇති 

බද්  ගේඳශ කශභනහකයණඹ 

ම්ඵන්ධ ඇගයීභ 

 

1922 අං 1 ෙර මශළභළරළර ආඥළ පත 

යටදත් පිිටටුල ෙ මශළ භළරළර තතුර 

දලත වළමළය භළරරුලකු දව ටුගතු 

කිරීම, ැකලරණ භළරරුලකු දශ  

ආරක් භළරරුලකු දව ටුගතු කිරීම, 

දීපෂ ැකවහකිරීදේ නිදය  යටදත් දීපෂ 

ැකවහරන්දකු දව ටුගතු කිරීම, බළ 

ලයවහරුලකුදේ දීපෂ භළරරු දව 

ටුගතු කිරීම, සිිටවි්  පුීදයකුදේ 

දීපෂ ෂමළරුලකු දව ටුගතු 

කිරීම ආදී ළර්යයන් පෆලරී ඇත.  විවින 

පළර්ලයන් විසින් විවින අභිළයන් 

ඉටුරෆනීදේ අරමුණින් සිය දීපෂල 

ආරක් භළරරු දශ  දපෝ ම:රු දව 

පත්ර ඇති බේ ලට අෙළල ලර් 

ණළල සිට නිරවු්  දොවූ ෆටළු 

පෆලතීම දමම ළර්යවළන විණය වඳශළ 

පෙම විය. 

 

ඒ අනුල විමර්ණ අංදයිට පලති එලෆනි 

බේ  15 ක් වේබන්නදයන් විණය සිදු 

ර ෙ අතර එිටදී මශළ භළරළරතෆදේ 

ලකීේ ළර්යක්මල ශළ ඵෙළී  අුගරින් ඉටු 

කිරීම වඳශළ දොඩළ ද ඇති 

ආයතනි පසුබිම, බේ  දීපෂ නිරවු්  

කිරීදේ ක්රියළලලිය වශ අීමිනිවහත්රළසි බපත්ර 

ෙ පසු එම දීපෂ ෂමළරණය කිරීම 

ශළ ඒ වේබන්නදයන් ඇති ල ෆටළුළරී 

අලවහාළලන්ලදී ටුගතු කිරීම 

වේබන්නදයන් ඇී මට ක්ර දී. 

එිටදී, ආයතනි අරමුණු ළර්යක්මල ඉටු 

කිරීම වඳශළ අලය වේපත් අලයතළ 

පුදර ාය ර වපුරළ දොෆනීමත්, 

උපළයය ීය වෆෆසුේ වවහ දොකිරීමත්, 
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වංවිනළ ලුශද  පලති දුර්ලතළත් 

දශේතුදලන් මශළ භළරළරතෆදන් 

අදප්ත ක්ි ත අරමුණ ඉටුල ආළරදයන් 

ආයතනි පසුබිම දොඩඟළ ද 

දොමෆති  තම දමම දීපෂ වේබන්නදයන් 

ලර් ණළල සිට පලති ෆටළු නිරවු්  

දො තමට දශේතු  ත තිබුණි.  තලෙ, 

මශළභළරළරතෆ දලත පලරළ ඇති දීපෂ 

ශඳුළෆනීම, නිරවු්  කිරීම, ආරක්ළ කිරීම 

ආදී ටුගතු දලනුදලන් ෙක්ල උන්දුල 

අලම  තම ශළ අවළමළය ළයක් ත කිරීම, 

අධිරණ නිදය  ක්රියළත්ම කිරීදේ 

මන්ෙළමී තත්ත්ලය, බේ රුලන්දේ 

අරමුණුලට පටශෆනි ළර්යයන් දලනුදලන් 

වේපත් ශළ ළය අලය පරිදි ලෆය කිරීම, 

දීපෂ නිසි දව ෂමළරණය 

දොකිරීම දශේතුදලන් ෆටළු ඇති තම ආදී 

රුණු ෙ දමම දීපෂ වේබන්නදයන් 

පලති ෆටළු දිගුළය සිට නිරවු්  

දො තමට දශේතු  ත තිබුණි. දමම සියළු 

රුණු දශේතුදලන් විවින පළර්ලයන් විසින් 

සිය දීපෂ මශළ භළරළරතෆ දලත 

පෆලරීදමන් අදප්ත ක්ි ත විවින ආර්ථි, 

වළමළජීය ශළ ආමි අරමුණු ප්රමළණලත් 

පරිදි ඉටු දො තම ෙක්ට ෆබුණි. 

 

දමම ෆටළු ශළ දුර්ලතළ මඟශරලළ නිමින් 

බේ රුලන්දේ අරමුණු වළක්ළත් කිරීම 

වඳශළ උපළයය ීය වෆෆසුේ වවහ කිරීමත්, 

පරිපළ ලුශද  දුර්ලතළ නිලෆරදි 

කිරීමත්, එක් එක් බෙය වේබන්නදයන් වූ 

අරමුණු ඉටුකිරීදේ ප්රතිය ළීයල 

ඇී මත්, නීතීඥලරුන් වමඟ වළච්ඡළ ර 

ඩිමින් අලවන් ෂ ශෆකි ඩු ටුගතු 

අලවන් කිරීමත්, ඓතිශළසි ලටිළමක් 

ඇති දීපෂ වංරක්ණය වඳශළ ටුගතු 

කිරීමත්, අරමුේ  ඵෙළී  ආදය ජ 

මළර්ල ආදය ජය කිරීමත්, දලත් 

පුීයින් දලත කුීය පෙමට බළදී ඇති 

දීපෂ වේබන්නදයන් දෙපළර්ලය අතර 

විධිමත් ගිවිසුේලට එෂඹීමත්, අලවර 

ඉදිකිරීේ පලති ලතුල මෆනුේ ටුගතු 

සිදුර අලවර ඉදිකිරීේ වේබන්නදයන් 

නති පියලර ෆනීමත් ආදී ක්රියළමළර් 

අනුමය කිරීම නිර්දී ෂ ශෆකිය. 

 

ත්රිගඳ  ළඩටවගන් කහර්ඹහධනඹ 

ඇගයීභ 

 

ශ්රී ළංදක්ය දපොදු ජතළල 

මන්ෙදප ණදයන් දතොර දවෞභළයමත් 

අභිමළලත් නීදර ගීමත් දප ි ත ජළතියක් 

බලට පත්කිරීම ෙෆක්ම දපරෙෆරි ර ද 

ආහනර්යය වපිරි දශට ෙලව ද ය දි 

ල අප මළතෘ භමිදයිට දවෞභළයමත් 

දතෙලත් ගුණලත් ශ්රී ළංදක්ය ජළති 

අළතය උදෙවළ රළජය භළණ්ඩළළරද  

අනුෙෆනුමෆතිල දවෞය අමළතයළංද  වශළය 

අධීක්ණය පරිපර්ණල වහලදීය ය දොවියළ 

බවතු ර වෆපුගේළර බමුළු 

වවින්ලළ උවවහ නියමළනුක ප්රමිතිගුණ 

දප ි ත අතුරු ආශළරය මළල දවෞය  

ආරක්ි තල වළෙලළ අසුරළ නිමලළ වවිගුණ 

අදප්ත ක්ි ත ප්රතිළභී ජිටත සුල පිණිවම 

අණ්ඩල වපයළ ප්රෙළය කිරීම ය 

දමදශලර ඉටු කිරීමට ංළ ්රිදප  ලිමිට  

ආයතය පිිටටුල දී.  

 

දප ණ අලයතළලයන් දන් ුගත් අප රදට් 

ජතළලට සුදුසු දප යෙළී  අතිදර් 

ආශළරයක් වෆපී ම අරමුණු දොට 

ෆඩළදේ දයළ වංවිනළද  ආනළර 

ඇතිල ්රිදප  නිහපළෙය 1973 ලර්ද දී 

මුලින් ආරේභ ර තිබුණි. 2007 අං 7 

ෙර වමළේ පත යටදත් දවෞය 

අමළතයළංයට අයත් පර්ණ රළජය වමළමක් 

දව 2010 වෆප්ත තෆේබර් 07 දි ංළ 

්රිදප  ලිමිට  මින් දමම ආයතය 

ලියළපදිංචි ර තිබුණි. 2010 ජුනි 23 දිෆති 

අං 10 1236 415 039  ෙර අමළතය 

මණ්ඩ ප්රිළදලන් අනුමෆතිය බළ 

ෆනීදමන්  පසු එය දවෞය අමළතයළංය 

යටදත් ල රළජය වමළමක් දසින් 

වහාළපය ර තිබුණි. 
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්රිදප  නිහපළෙයට අලය අමුද්රලය 

ලදයන් ලෆඩිම ප්රමළණයක් දයොෙළනු 

බන්දන් බඩඉරිඟු ශළ දව යළ දබ ංචිය. එය 

පිළිදලලින් සියයට 66 ක් ශළ සියයට 30  

ප්රමළණයකි. දමම නළය ලර් දීය ය 

දො තන්දන් වශති මි ණන් යටදත් 

දොවි වංේ ශරශළ මිදී ද තිබුණි. මීට 

අමතරල දේ වඳශළ අලය ල කිරිපිටි , 

ණිජ ලණ ශළ විටමින් ආදී අදකුත් 

ද්රලයයන් ෙ වපයළ ද යන්ත්රළනුවළරදයන් 

්රිදප  අතිදර් ආශළරය නිපෙ තම සිදුදේ. 

්රිදප  අතිදර් ආශළරය ඉශෂම දප ණ 

ගුණයකින් පරිපර්ණ ල අතර දමිට 

ළදබ ශයිදේට් , දප්ර ටීන්  සියයට 61.9 ක්ෙ 

දප්ර ටීන් ග්රේ 20.06 ක් ෙ දේෙය ග්රේ 7.8 

ක්ෙ අඩංගු  ත තිබුණි. මීට අමතරල ණිජ 

ලණ, විටමින් තන්තු ශළ දඳි ආදියෙ 

ඇතුෂත්ය. ප්රනළ ආශළරදේ මගින් 

වපුරළීයමට දොශෆකි වූ දප ණ 

ඌතළලයන් වපුරළීයමට ්රිදප  

මදශ පළරී ල අතර ර්භණි මේලරුන් 

දශ  කිරිදෙ මේලරුන් ශළ දප ණ 

ඌතළ විටත ෙරුලකුට මළවයට ග්රේ 750 

පෆට් 02 බෆගින් දොමිද  දබෙළ දෙනු 

බයි. 

 

දිලයි පුරළ දලදව මිලියයට ආවන් 

දමම ්රිදප  ප්රතිළභීන්ට අලය ්රිදප  

අතිදර්ය ජළඇ පුලත්දත් පිිටටි ්රිදප  

නිහපළෙළළරද  නිපෙලළ දිලයි පුරළ ඇති 

දවෞය නලෙය නිනළරී දොට්මළ දලත 

දබෙළ ශරිනු ෆද.. මීට අමතරල ලතුල 

ජතළලට ෙ පරිලළව ශළ ෂමළ ආරක් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ මනයවහාළ 09ක් දලතෙ 

්රිදප  අතිදර් ආශළරය දබෙළ ශරිනු 

ෆද.. තලෙ ්රිදප  වශළනළරයට අමතරල 

දලෂඳදපො ඉක් ර නිමින් සුදප  

මින් අමතර නිහපළෙයක්  ආයතය 

විසින් නිහපළෙය රමින් පෆලෆතිණි. 

 

දවේලයින් 190 ට ආවන් ප්රමළණයක් 

ලර්තමළද  දවේලද  දයදී සිටි දමම 

රළජය වමළම පසුගිය ලර් කිිටපය තුෂ 

2015 ලර්ද දී  බදු දපර අළභය ලදයන් 

රු. බිලිය 0.41ක්ෙ,  2016, 2017 ශළ  2018 

ය ලර් වඳශළ පිළිදලලින් රු.බිලිය 0.46 

ෙ,  රු .බිලිය 0.63 ෙ, ිට රු.බිලිය 

0.78 ෙ  බදු දපර ළභෙ උපයළ තිබුණි. 

 

ලළර්ි ල රජය විසින් රු.බිලිය 03 ක් 

පමණ ලෆය බරක් ෙෆරුලෙ, ශ්රී ංළල 

ෂෙරුලන්  මන්ෙ දප ණදයන් දපදෂ 

රටල්  අතුරින් දෙල වහාළයට පත්ල ඇති 

බල එක්වත් ජළතීන්දේ ආශළර ශළ ෘි ර්ම 

ආයතද  ලළර්තළලට අනුල අළලරණය 

 තම වශ ශ්රී ංළල තුෂ මන්ෙදප ණය 

දශේතු ර ද ෂෙරු මරණ ලළර්තළ තම 

වේබන්නදයන් මළනය, අන්තර්ජළ මගින් 

වමළජය තුෂ ඇති ත ඇති තිළලත දමම 

රළජය වමළදේ ලර්තමළ ක්රියළළරිත්ලය 

ඇී ම පිණිව ළර්යවළන විණය  සිදු 

ර දී. 

 

දමම ළර්යවළන විණද  අරමුණ 

වූද  නිහපළෙය වඳශළ අලය අරමුේ  

වපයළ ෆනීම වඳශළ මලි වෆෆසුේ වවහ 

කිරීම, ්රිදප  නිහපළෙයට අලවන්  

අමුද්රලය බළ ෆනීම, ්රිදප   නිහපළෙද  

තත්ල පළය ශළ ්රිදප  දබෙළශෆරීම 

දමන්ම වමළදේ මළල ශළ දභෞති 

වේපත් උපදය ජය ය ළර්යයන් 

ආර්ථිල, ඵෙළී ල ශළ ළර්යක්මල සිදු 

ලන්දන්ෙ පිළිබඳ ඇී මය. 

 

නිහපළෙයට අලය අරමුේ  වපයළ 

ෆනීදේදී ආයතයට අලය අමු ද්රලය බඩළ 

ර තබළ ෆනීම වඳශළ එක් දමට්රික් දටොන් 

4000 බෆගින් නළරිතළලය වූ වයිද  දෙක් 

ඉදි කිරීමට ආයතය වෆෆසුේ ර ඒ වඳශළ 

අලය ප්රතිපළෙ 2018 ලර්ද  ලළර්ි  

අයලෆදයන් ඉ් ලුේ ෂෙ ඒ වඳශළ අරමුේ  

ෆබී දොතිබුණි. 
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්රිදප  නිහපළෙය වඳශළ අමු ද්රලය බළ 

ෆනීදේදී, ප්රවේපළෙ ් ත  තම 

දශේතුදලන් නිහපළෙය අිටමි තම 

විවහතරළත්ම වෆෆවහමක් දොමෆති තම, 

වෆපුගේරුලන් වම ගිවිසුේ ත 

දො තමත් ශළ වෆපුගේරුලන් වපයනු බ 

අමු ද්රලය දීය ය ලදයන් නිපෙවූ ඒලළෙ 

යන් පිළිබඳ පසු විපරේ දොකිරිම ෆපී 

දපද දුර්ලතළ ලදයන් අළලරණය 

විය.  

 

2017, 2018 ශළ 2019 ජනි මළවය ෙක්ලළ 

ළය තුෂ අෙළෂ පරීක්ළදේදී ආයතය 

විසින් ඔවුන්දේ නිහපළෙය ඉක් වපුරළ 

ද දොතිබුණු අතර අමු ද්රලය ිටඟය , 

දවේල ිටඟය ප්රනළ වළන විය. ආශළර 

නිහපළෙ ආයතය වෆෆවහම ශළ 

පිරිවෆසුම (Design and Layout) 

නිහපළෙද  ගුණත්ලය ආරක්ළ ල පරිදි 

වෆෆසුේ කිරීම සිදු ෂ ුගතුල තිබුණත්, 

එදවේ වෆෆසුේ  කිරීදේදී දුර්ලතළ පෆලතුණි. 

 

නිහපළෙද  අඩංගු දප ණ වංුගතිය අෙළෂ 

පිරිවිතරයන් වම වළ බෆීයදේදී ්රිදප  

ග්රේ 100 අඩංගු විය ුගතු දප ණ 

වංකටල ඌණතළලයන් ශළ අතිරික්තතළ 

නිරීක්ණය විය. නිහපළෙ අංද  

ගුණත්ලය පළද දී අමු ද්රලය පිරිසිදු 

කිරීදේ ක්රියළලලිය, අමු ද්රලය මිශ්ර කිරීම, 

ඇසුරුේ කිරීම ශළ බඩළ කිරීම ය 

අදියරලදී නිහපළෙද  ගුණත්ලයට ශළනි 

 තේ අළලරණය විය.  

  

තලෙ, ආයතය විසින් තම නිහපළෙ වඳශළ 

ISO 22000 ශළ HACCP ය තත්ල වශති 

බළ ෆනීමට උපදී ආයතයන් මගින් 

2017 දපබරලළරී 14 දි උපදෙවහ බළ ද 

තිබණත්, එිට ෙක්ලළ තිබුණු අඩුපළඩු නිලෆරදි 

කිරීදමන් පසු එම තත්ල වශති බළ 

ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

්රිදප  දබෙළශෆරීම  ඉ් ලුමට අනුල නිකුත් 

කිරීම දොෂ අතර බළිටර දලෂඳ දපොෂ 

ඉක්ර නිමින් සුදප  නිහපළෙයට 

දයොමු ත තිබුණි. ්රිදප  නිහපළෙයට අලය 

අමු ද්රලය ිටඟ අලවහාළල සුදප  

නිහපළෙය ලතළ ්රිදප  නිහපළෙයට 

අෙළෂ අමු ද්රලය දයොෙළත් අලවහාළ 

නිරීක්ණය දො තය. අමුද්රලය පලති 

ප්රමළණදයන් ්රිදප  වශ සුදප  නිහපළෙ 

දෙම සිදු ෂ අතර ්රිදප  නිහපළෙයට 

ප්රමුතළලයක් බළ දී දොතිබුණි.  තලෙ 

්රිදප  දබෙළ ශෆරීදේදී  01-04 2016 

්රිදප  දබෙළ ශෆරීම වේබන්නදයන් වූ 

නක්රද් ල නියමයන්දන් බෆශෆර වූ 

අලවහාළ,  වළයල ලිපි ද්  

පලත්ලළද යළම ශළ යළලත්ළීය කිරීදේ 

අඩුපළඩු , ්රිදප ලට ආරක්ළල ෆදබ 

අුගරින් දවෞය නලෙය දවේලළ නිනළරී 

ළර්යළල වශ මළතෘ වශ ෂෙරු වළයල 

්රිදප  බඩළ කිරීදේ අඩුපළඩු අළලරණය 

විය. 

 

්රිදප  ලෆඩවටශදන් වමවහත 

ළර්යවළනය පලත්ලළ ෆනීම වඳශළ 

ප්රමළණලත් අධීක්ණ ක්රමදේෙයක් 

දොතිබුණු අතර අමුද්රලය මිදී ෆනීම, 

නිහපළෙය, දබෙළශෆරීම, බඩළකිරීම ශළ 

ලළර්තළ පලත්ලළ ෆනීම ආදී ක්රියළලීයන් 

අධීක්ණයකින් දතොරල පලත්ලළ ෆනීම 

දශේතුදලන් නිහපළෙය ඇණිටටීේ ශළ අෙළෂ 

පළර්ල දලත නියමිත දේළලට බළ 

දොදීම ය ළරුණු දශේතුදලන් දමම 

ලෆඩවටශදන් ළර්යවළනය ප්රවහත 

මට්ටම දොතිබුණි. අඩුපළඩු මඟශරලළ 

ෆනීම තුළින් ශ්රී ළංදක්ය දපොදු ජතළල 

මන්ෙදප ණදයන් දතොර දවෞභළයමත් 

අභිමළලත් නීදර ගීමත් දප ි ත ජළතියක් 

බලට පත් කිරීදේ ආයතද  ෙෆක්ම දමන්ම 

රජද  අභිප්රළය යාළර්තයක්  බලට 

පත්රත ශෆකි ලනු ඇත.   
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ශ්රි රංකහ භහන හිිකකම් ගකොිකන් 
බහගේ කහර්ඹබහයඹ ඉ කරීමගම් 
කහර්ඹහධනඹ ඇගළයීභ  
ශ්රී ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ iii ල පරිච්දජ්ෙය 

ප්රළරල   මලි මිනිවහ අයිතිලළසිේ යනු 

සිතීදේ නිෙශව, ශෘෙය වළක්ි ද  නිෙශව, 

ආමි නිෙශව, ලනිටංවළලලින් නිෙශව, 

නීතිය ඉදිරිද  වර්ල වළනළරණත්ලද  

අයිතිලළසිම, අත්තද මතිල සිරභළරයට 

ෆනීදමන්, රෙලළ තබළ ෆනීදමන් වශ ෙඩුලේ 

කිරීදමන් නිෙශව, අතීතයට බපළ ෙණ්ඩ 

නීති  පෆ තම තශේ කිරීම, භළණද , 

ැකවහ තදේ, වමළමද  ැකකියළදේ වශ යේ 

ඊේ යළදිද  නිෙශව, දතොරතුරුලට 

ප්රදේ තදේ අයිතිලළසිම ආදිය දේ. දමම 

පිළිත් මලි අයිතිලළසිේ ඩ තේ ශළ 

ඩ තමට අත්තයළවන්  අලවහාළලදී,   රි 

ංළ පුරලෆසියන්ට පෆමිණිලි ෂ ශෆකි 

ආයතය දව  ශ්රී ංළදේ වහාළපිත එම 

ආයතය ශ්රී ංළ මළල ිටමිේ 

දොමින් වභළලයි. එක්වත් ජළතීන්දේ 

වංවිනළද  වළමළජිදයකු දව ශ්රී ංළල 

මළල ිටමිේ සුැකකීමට ෆප ත ටුගතු 

කිරීම ක්තිමත් කිරීමත්, ජළතයන්තර ගිවිසුේ 

මගින් ශ්රී ංළලට පලරළ ඇති රළජළරි ශළ 

දපොදරොන්දු ජළතයන්තර මට්ටමින් ක්රියළලට 

ෆං තමත්, 1996 දී ශ්රී ංළ රජය විසින් ප්රං 

මනර්ම යටදත් වවහ ර ෙ 

තත්ත්ලයන් පලත්ලළ ෆනීමත් දලනුදලන් 

1996 අං 21 ෙර පත මිනන් ශ්රී ංළ 

මළල ිටමිේ දොමින් වභළල වහාළපිත 

ර තිබුණි. රදට් මළල ිටමිේ ප්රලර්නය 

ශළ ආරක්ළ කිරීමට පිිටටුලළ ඇති ශ්රී ංළ 

මළල ිටමිේ දොමින් වභළල වහලළධී 

දොමින් වභළලකි.  

මළල ිටමිේ උ් ංකයවිම තුළින් 

මශජතළලට වමළජය තුෂ වමළ ශළ 

වළනළරණ අලවහාළලක් අිටමි තදමන් 

විවිනළළරද  ෆටළුළරී තත්ත්ලයක් 

නිර්මළණය දේ. පුීයින්දේ මළල 

ිටමිේ උ් ංකය ල අලවහාළලන්ිටදී 

මළල ිටමිේ දොමින් වභළල පිළිබෙ 

ෙෆනුලත් භළලයක් ඇති පිරිවහ පෆමිණිලි 

ඉදිරිපත් රයි. දමකී පෆමිණිලි ඉදිරිපත් ෂ 

විට ඒ වඳශළ නිර්දී බළදීමට දිගු ළයක් 

ත  තමෙ, පෆමිණිලි විභළ ර බළ දෙ 

නිර්දී ආයත විසින් ක්රියළත්ම 

දොකිරීමෙ, දශේතුදලන් ඒ වඳශළ බපළ 

ෙ දශේතන් පිළිබඳ ඇී ම පිණිව දමම 

ළර්යවළන විණය සිදු ර දී. 

 

දමම ළර්යවළන විණද  අරමුණ 

වූද  ශ්රී ළංකියින්දේ මළල ිටමිේ 

උ් ංකය  තේ වේබන්නදයන් 

පෆමිණි් ක් ෙ දමොදශොදත් සිට එය විභළ 

ර අෙළ පළර්ලයන්ට නිර්දීයක් බළ 

දුන් පසු එය ක්රියළත්ම  තම ෙක්ලළ ල 

අදියරයන් වේබන්න ක්රමදේෙද  

ළර්යවළනය ඇී ම දේ. දමිටදී ශ්රී ංළ 

දපොලිීමය, අනයළප අමළතයළංය ශළ විශ්රළම 

ලෆටුප්ත  දෙපළර්තදේන්තුලට අෙළල බළදුන් 

නිර්දී පමණක් වළ බ දී. 

 

දමිටදී ශදුළත් ප්රනළ විණ 

නිරීක්ණය වූද  දොමින් වභළල දලත 

පෆලරී ඇති ර්තලය ඉටුකිරීදමිටළ 

දොමින් වභළදේ ළර්යභළරය ඉටු කිරිමට 

අලය ළර්ය මණ්ඩද  අනුමත තතුරු 

118 කින් තතුරු 98 ක්ම පුරපුපළඩුල 

පෆලෆතුණි. එම දශේතුදලන් 2015, 2016, 

2017 ශළ 2018 ලර්ල අලවළයට 

විමර් ටුගතු අලවන් දොවූ ලිපිදොනු 

වංයළල පිළිදලලින් 3576 ක්ෙ, 5710 ක්ෙ,  

10201 ක්ෙ ශළ 8812 ක්ෙ ලදයන්  ත තිබුණි. 

එම පෆමිණිලිලට විවදුේ බළ දීමට ලර් 2 

  සිට 6 ක් ෙක්ලළ වු දිගු ළ පරළවයක් ත 

ර තිබුණි. 

 

1996 අං 21 ෙර මළල ිටමිේ 

දොමින් වභළ පදත් 15(8) ලන්තිය 

ප්රළරල  දොමින් වභළල විසින් දෙනු බ 

නිර්දී අෙළ ළය තුෂ දොමින් වභළල 
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දලත ලළර්තළ කිරීම පෆශෆර ශෆර ඇති 

අලවහාළල දශ  නිර්දී බළත්ම කිරීම 

පිණිව ද ඇති දශ  ෆනීමට අෙශවහ ර 

ඇති ක්රියළමළර් දොමින් වභළදේ මතය 

අනුල ප්රමළණලත් දොල අලවහාළල 

දොමින් වභළල විසින් ඒ රුණු පිළිබඳල 

පරිපර්ණ ලළර්තළලක් ජළධිපතිලරයළ දලත 

ඉදිරිපත් ෂ ුගතුල තිබුණත්, දොමින් 

වභළල විසින් ඒ අනුල ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

 

දොමින් වභළදේ උපළය මළර්ගි 

වෆෆවහදේෙ පදත් දුර්ලතළ වඳශන් ර 

තිබුණත් 1996 ලර්ද  සිට පත 

වංද න කිරීමට ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

දොමින් වභළදේ පෆමිණිලි විමර්ය 

කිරීදේ ළර්යදයිට නිුගතු පරීක්ණ ශළ 

විමර් අංයට අෙළ නීති නිනළරී 

තතුරු 22 කින් තතුරු 21 ක් ශළ මළල 

ිටමිේ නිනළරී තතුරු  47 ක් පුරප්ත පළඩුල 

පෆලතීම නිර්දී බළ දීම ප්රමළෙ  තම 

දදරිට බපළ තිබුණි. 1996 අං 21 ෙර 

දොමින් වභළ පදත් 30 ලන්තිය 

ප්රළරල දොමින් වභළදේ සියළු ටුගතු 

පිළිබඳ දතොරතුරුෙ, දොමින් වභළල දලත 

දයොමු ර ෙ සියළු ළරණළල 

ෆයිවහතුලක්ෙ ,ඒ ළරණළ වේබන්නදයන් 

දොමින් වභළදේ නිර්දීෙ ඇතුෂත් ර 

ලළර්ි  ලළර්තළ පළර්ලිදේන්තුදේ වභළත 

ෂ ුගතු වුලත්, 2016 ලර්ද  සිට 2018 

ලර්ය ෙක්ලළ ලළර්ි  ලළර්තළ වභළත ර 

දොතිබුණි. තලෙ දොමින් වභළල විසින් 

දෙනු බ නිර්දී අදකුත් ආයත 

වඳශළ බපළ නීතිරීති වම දොෆෂදප 

අලවහාළ ශළ වමළමී පරීක්ණ පලත්ල 

ආයතල නිර්දී වම ෆදට අලවහාළ 

ෙ නීරීක්ණය විය. 

 

 

විගේල රැරීඹහ ක්ගේත්රගේ ගුණහත්භක 
ර්ධනඹ උගදහ ඉ ක විඹ යුතු  
කහර්ඹඹබහයඹ ඇගයීභ  
විදී ැකකියළ ක්දේත්රය තුළින් ශ්රී ංළදේ 

ජළති ආෙළයමට සුවිදේෂී  ෙළයත්ලයක්  

බළදෙ අතර ශ්රී  ංළ මශ බෆංකුදේ 

වංයළ ද්  අනුල 2018 ලර්ද  

රු.මිලිය 1,138,124 ක් ඒ තුළින් උපයළ 

තිබුණි. එය ලෆය ෂ ශෆකි ජළති ආෙළයමින් 

සියයට 7.55 ක් ෙ,විදී විනිමය ඉපී ේ 

ලලින් සියයට 96 ක්ෙ,  ත තිබුණි. එදමන්ම 

රදටිට ැකකියළ විුගක්තිභළලය සියයට 4.41 ක් 

ෙක්ලළ අඩු කිරීමටෙ ෙළයදලමින් විදී 

ැකකියළ ශ්රී ංළදේ ජළති ආර්ථිය 

දදරිට විළ බපමක් ඇති ර තිබුණි. 

 

ආර්ථි අලපළත දශේතුදලන් ශ්රම ඉ් ලුම 

වඳශළ විදී ශ්රම දලෂඳදපොදෂිට  සිදුවිය 

ශෆකි වින, දීපළ දොවන්සුන්තළ 

වශ ෆටුේ, වංක්රමණි ශ්රමය ීමමළ කිරීම 

වෙශළ ල ප්රතිපත්තිමය දලවහේ, 

වහලයංක්රීයරණය ශළ තළක්ණි විපර්යළව 

වශ ශ්රම අපයය ර රටල්  අතර 

පලති තරඟළරිත්ලය ලෆනි රුණු 

විදේදයන් නුපුහුණු ශ්රමියන් දලනුදලන් 

වූ ැකකියළ අලවහාළ වඳශළ පලති ඉ් ලුම ීමමළ 

 තමට බපළ තිබුණි. එබෆවින් නුපුහුණු 

ශ්රමියින් විදී ැකකියළ වඳශළ පිටත්ල යළම 

අලම රමින් විවින ක්දේත්රල ලර්නය 

දලමින් පලති අර්න පුහුණු ශළ පුහුණු ශ්රම 

දලෂඳදපොෂ දලත ශ්රී ළංකි ශ්රමියින් 

දයොමු කිරීමට ශෆකිල පරිදි නිපුණතළ විටත 

ශ්රම වෆපුගම ක්තිමත් කිරීම වඳශළ 

ජළතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකල පරිදි 

තළක්ණි වශ ලෘත්තීය පුහුණු ක්රියළලීයන් 

ලෆඩි දිුගණු කිරීමට අලය පියලර ත ුගතුය. 

එදමන්ම, ළන්තළලන් විදී ැකකියළ වඳශළ 

වංක්රමණය තම තුළින් ඇතිල වමළජ ෆටලු 

ශළ වමළජ පිරිලෆය, ශ්රම ූතරළම, ද තේ 

දොකිරීම දශ  අඩුදලන් ද තම ශළ ළරීරි 

අපදය ජය ලෆනි මළල ිටමිේ 

උ් ංකය  තේ ලර්තමළය ල විට විදී 
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ැකකියළතුළින් උීත  ත ඇති අිටතර 

තත්ත්ලයන් දේ. 

 

ලර්තමළය ල විටත් මෆෙ දපරදි 

ළපද  දවේලය වඳශළ දොවහ සිටි 

ළන්තළ ශ්රමියින්දන් විදී ැකකියළ 

ක්දේත්රද  පෆලෆත්ම තීරණය  ත තිබීම වශ ඒ 

තුළින් පෆ ෆඟී ඇති විවින ෆටළු දමම 

ක්දේත්රද  ගුණළත්ම ලර්නයට බළනළලක් 

 ත තිබීම පිළිබඳල දමම විණද දී විදේ 

අලනළය දයොමුර දී. එම තත්ත්ලය 

දලවහ කිරීම වඳශළ ක්දේත්රයට අෙළ ජළති 

ප්රතිපත්ති වශ ක්රියළළරී වෆසුේ ක්රියළලට 

ෆං තම වඳශළ දමම ක්දේත්රය නියළමය 

රනු බ ප්රනළ ආයතය ල විදී 

ැකකියළ අමළතයළංය වශ ඊට අනුබීධිත 

විදී දවේලළ නිුගක්ති ළර්යළංය දමන්ම 

නිපුණතළලදයන් ුගතු ශ්රමියින් නිර්මළණය 

කිරීදේ ලකීම ෙර ලෘත්තීය පුහුණු 

අමළතයළංය වශ ඊට අනුබීධිත  ලෘත්තීය 

පුහුණු ආයත ලලින් විදී ැකකියළ 

ක්දේත්රද  ප්රලර්නය දලනුදලන් ඉටුරනු 

බ ළර්යයභළරය ඇී ම දමම 

විණය වඳශළ පෙම විය. විදීය ය 

ැකකියළ ක්දේත්රද  ලර්තමළ ප්රලතළ විග්රශ 

කිරීම, එම ක්දේත්රද  ගුණළත්ම 

ලර්නයක් ඇතිර ෆනීම වෙශළ වළ 

බෆලිය ුගතු වළන ශඳුළ ෆනීම වශ 

ක්දේත්රය ශළ වේබන්න විවින ආයතල 

ළර්යභළරය විග්රශ කිරීම ය විය පාය තුෂ 

දමම විණය සිදුර දී. 

 

විදී ැකකියළ ක්දේත්රය ලර්තමළද  

දීය ය ආර්ථියට ක්තියක් වුලෙ, තරුණ 

ශ්රමය රට තුෂ රඳලළද දීය ය ආර්ථිය 

ක්තිමත් කිරීමට ශෆකි දිගුළීය 

ලෆඩපිළිදලෂක් රටතුෂ නිර්මළණය විය 

ුගතුය. එිටදී ශ්රී ංළදේ ර්මළන්ත 

කිිටපය විදේදයන් ඉදිකිරීේ ක්දේත්රද  

පලති ශ්රම ිටඟය දශේතු දොට ද 

ඉන්දියළල, මළ දිලයි, චීය ලෆනි 

රටලලින් ැකකියළ වඳශළ දන්ලළ ත් 

විදීශියන්දන් ශ්රී ළංකි වමළජයට, 

වංවහෘතියට ල බපම දමන්ම 

දිගුළීයල ඇතිවිය ශෆකි ෆටලු පිළිබඳලෙ 

වළ බෆලිය ුගතුය.   

ශ්රී රංකහගේ ේරහසක්ක් ආනඹනඹ, 
බහවිත්ඹ ව ඳසු බහවිත් 
කශභනහකයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් ව 
ඳරිය විගණන හර්ත්හ 

“ප්ත ළවහටිද වහ” (Plastikos) ය ග්රී 

ලනය ඇසුරින් බිිට  ත ඇති ප්ත ළවහටික් 

යන්දිට අරුත “බිඳී යළමකින් දතොරල 

ශෆඩය දලවහ ෂ ශෆකිය” යන්යි. 

ලර්තමළ ද ද  බහු ලදයන් භළවිතළ 

ලන්ළ වූ ප්ත ළවහටික් ප්රනළ ලදයන් 

ළණ්ඩ 07 ක් යටදත් ලර්ගීරණය සිදු 

රනු ෆද.. 

2012  ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ වූ 

ලර් 07  ළය තුෂ ශ්රී ංළලට 

ආයය ර ෙ ප්ත ළවහටික් ප්රමළණය 

කිද ග්රේ මිලිය 3,353.9 ක් දව ලළර්තළ 

 ත තිබණු අතර ඒ වඳශළ රු.මිලිය 

184,300.9  ක් ලෆය ර තිබුණි.  අමුද්රලය, 

නිමි භළණ්ඩ, ෘශ භළණ්ඩ වශ දව් ේ බඩු 

ය ප්රනළ ආළර 04 යටදත් ප්ත ළවහටික් 

ආයය සිදුල අතර 2018 ලර්ද දී මුළු 

ප්ත ළවහටික් ආය ප්රමළණදයන් සියයට 64 

ක් ප්ත ළවහටික් අමුද්රලය දසින් ආයය 

කිරීම ර තිබුණි.  

 

ලළර්ි ල ශ්රී ංළලට ආයය ර 

ප්ත ළවහටික් ප්රමළණදයන් ක්රමලත්ල 

ප්රතිනක්රීරණ ක්රියළලලිය වඳශළ දයොෙල 

ප්රමළණය ෙෂ ලදයන් සියයට 30 කි. ඒ 

අනුල ඉතිරි සියයට 70  ප්රමළණදයන් 

සියයට 30 ක් පරිවරයට වෘජුලම බෆශෆර 

රනු බයි. ප්ත ළවහටික් භළවිතය ඉශෂ යළම 

වශ ඒ ශළ වමළමීල පසුභළවිත ප්ත ළවහටික් 

ප්රතිනක්රීරණ ලෆඩවටශන් අදප්ත ක්ි ත 

මට්ටමින් ක්රියළත්ම දො තමත් පරිවර 

ිටතළමී දොල ආළරයට ප්ත ළවහටික් ද්රලය 

අපශරණය කිරීම දමන්ම ලර්තමළද  
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ක්රියළත්ම ර ඇති ප්ත ළවහටික් 

ප්රතිනක්රීරණ ලෆඩවටශන් කිිටපය 

ඵෙළී තළලය ඇී ම දමම විණදයන් 

අරමුණු විය. පසුභළවිත ප්ත ළවහටික් 

ෂමළරණ ක් රියළලලිය වේබන්නදයන් 

ශ්රී ංළදේ ක්රියළත්ම ල ප්රනළ 

මනයවහාළ 100  ළර්යවළන 

පරික්ළදේදී පරිවර ආරක්ණ බපත්රයක් 

රිටතල මනයවහාළ 26 ක් පෆලති අතර 2019 

අද වහතු 31 දි ල විට මනයවහාළ 28  

බපත්රල ලංගු ළය ඉක්මලළ තිබුණි. 

 

ප්ත ළවහටික් දපොලිතීන් අපද්රලය 

ෂමළරණය ප්රවහා දව සිදු ර 

ආෙර්මත් පෂළත් පළ ආයත කිිටපයක් 

වංලර්නය කිරීම අරමුණු රත් 

ලයළපෘතියක් වඳශළ  2018 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විට රු.මිලිය 452.7 ක් ආදය ජය 

ර තිබුණ ෙ එම ලයළපෘතිද  ළර්යවළනය 

පරික්ළදේදී අෙළ පළර්ලයන් සිය ලකීේ 

ප්රමළණලත් දව ඉටු ර දොතිබුණි. එදවේම 

දපොලිතීන් ප්ත ළවහටික් නිහපළෙය, දලෂඳළම, 

භළවිතය අලම කිරීදේ ශළ පසුභළවිත 

ෂමළරණය පරිවර ිටතළමී 

ආළරදයන් සිදු කිරීදේ පරමළර්ාදයන් 

මනයම පරිවර අධිළරිය විසින් 2017 

ලර්ද දී නිකුත් ර ෙ ෆවට් නිදේෙ 

06 ක් මගින් ඟළ ර ෆනීමට අදප්ත ක්ළ 

ර ෙ අරමුණු ෙ ප්රමළණලත් දව ඉටු ත 

දොතිබුණි. 

 

පසුභළවිත ප්ත ළවහටික් ෂමළරණ 

ක්රියළලලිය වඳශළ විවින ලෆඩවටශන් 

ක්රියළත්ම ර තිබුණෙ එම ලෆඩවටශන් ල 

වළර්ාත්ලය පශෂ මට්ටම පෆලෆතුණි. 

එදමන්ම ප්ත ළවහටික් දපොලිතීන් පසුභළවිත 

ෂමළරණය වේබන්නදයන් අමළතය 

මණ්ඩය විසින් බළ දී තිබුණු තීරණ 

ක්රියළත්ම කිරිම වේබන්නදයන් මශලෆලි 

වංලර්න ශළ පරිවර අමළතයංය විසින් ඉටු 

ර තිබුණු ළර්යවළනය ප්රමළණලත් 

මට්ටම දොතිබුණි.  

 

ප්ත ළවහටික් දපොලිතීන් වේබන්න 

ලර්තමළද  ක්රියළත්ම නතිමය 

තත්ත්ලය වමළද නය කිරීම වශ අලය 

වංද නයන් මගින් ප්ත ළවහටික් දපොලිතීන් 

ආයය, නිහපළෙය ,දලෂඳළම, භළවිතය 

අලම කිරීම වශ පසුභළවිත ෂමළරණය 

වඳශළ ඩිේ ක්රියළ මළර් ෆනීම දදරිට 

අලනළය දයොමු කිරීම ඉතළ ලෆෙත් බල 

නිරීක්ණය විය. ප්ත ළවහටික් දපොලිතීන් 

ආයය ශළ රටතුෂ නිහපළෙය 

අනනර්යමත් කිරීමත් ලර්තමළද දී රටතුෂ 

පලති ප්ත ළවහටික් දපොලිතීන් භළවිතය අලම 

කිරීමත්, පසුභළවිත ෂමළරණ 

ක්රමදේෙයන් ග්රළමීය මට්ටමින් ක්රියළත්ම 

කිරීම වඳශළ අලය වශදය ය බළ දීමත් 

ශළ පසු භළවිත ෂමළරණ ලෆඩවටශන් 

ක්රියළත්ම රමින් ඒ වඳශළ වූ දලෂඳප 

නිර්මළණය තලදුරටත් ක්තිමත් කිරීමත් සිදු 

විය ුගතුල තිබුණි. 

ඳළිගඵ ධනහලක ආනඹනඹ, බහවිත්ඹ 
වහ එහි ඳහරිරික ඵරඳෆභ 
ම්ඵන්ධගඹන් ව ඳරිය විගණන 
හර්ත්හ 

පළිදබ නළ යනු ල් ළ, 

දිීයරළ ශළ ෘමිළ ආදී රවළයනි 

වංදය  ආළරදයන් නිපෙලළ ෘි ළර්මි 

ටුගතු වඳශළ භළවිතළ ර දයෙවුේ දේ. 

දබ  වඳශළ ශළනිර ලන්ළ වූ විවින ජී ත ශළ 

ළ විදේ පළය වඳශළ 

පළිදබ නළ භළවිතය සිදු කිරීම අතීතද  

ආරේභ වු අතර ලර්තමළය ල විට එම 

භළවිතද  ලර්නයක් සිදු ත තිබුණි. 1980 

අං 33 ෙර පළිදබ නළ පළ පත 

මගින් පළිදබ නළ ආයය, ඇසිරීම, 

ද් බ්  කිරීම, බඩළ කිරීම, වංදය  වවහ 

කිරීම, ප්රලළශය කිරීම, විකිණීම, විකිණීම 

වඳශළ දබෙළ ශෆරීම වශ භළවිතය පළය 

කිරීම වඳශළ අලය ලන්ළ වූ විධිවිනළ 

වෆපී ම සිදු ර අතර එම ටුගතු 

නියළමය පළිදබ නළ දරජිවහරළර් 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 44 

 

 

ක
හර්
ඹ

හධ
න
 ව
හ 
ඳ
රි

ය
 වි
ග
ණ
න
ඹ
 

ළර්යළය මගින් සිදු රනු බයි. 

පළිදබ නළ භළවිතය පිළිබඳ අෙළ 

නියළම ආයත මගින් ඉටුවිය ුගතු 

ළර්යභළරය ඉටු  තම පිළිබඳල ශළ ඒ වඳශළ 

බපෆලෆත්දල දරගුළසි ශළ නියමයන්ට 

දමන්ම ප්රමිතීන්ට අනුල එය භළවිතළ 

ලන්දන්ෙ යන් ශළ ඒ තුළින් ඇතිවිය ශෆකි 

දවෞයමය ශළ පළරිවරි ෆටළු අලම කිරීම 

වඳශළ ආයත මගින් ඉටුවිය ුගතු 

ළර්යභළරය ඇී ම ළර්යවළන 

විණද  අරමුණ විය.  

 

2013 ලර්ද  සිට 2017 ලර්ය ෙක්ලළ ශ්රී 

ංළලට ආයය ර තිබ මුළු 

පළිදබ නළ ප්රමළණය දමට්රික් දටොන් 

28,640 වූ අතර ඒ වඳශළ දඩොර් මිලිය 

225 ක් ලෆය ර තිබුණි. 2019 ජනි 30 දි 

ල විට ශ්රී ංළලට ආයය ර තිබ  මුළු 

පළිදබ නළල අඩංගු වක්රීය වංකට 

ප්රමළණය 200 ක් වූ අතර එම වක්රීය වංකට 

අඩංගු පළිදබ නළ ආයය කිරීම 

වඳශළ පළිදබ නළ දරජිවහරළර් 

ළර්යළද  ලියළපදිංචි ආයරුලන් 

වංයළල 80 දෙදකු විය. රට තුෂට 

ආයය රනු බ පළිදබ නළල 

දය යතළලය පරික්ළ කිරීම වඳශළ 

ලර්තමළද දී එම පළිදබ නළ 

නිහපළදිත රටලලින් නිකුත් රනු බ 

තත්ත්ල වශතිය පළෙ රන්ළ අතර 

සියයට සියයක්ම දීය ය රවළයළළර 

පරික්ළලන් තුළින් පළිදබ නළ පරික්ළ 

කිරීම සිදු ර දොතිබුණි. පලති දභෞති 

වේපත් ශළ  මළල වේපත් උපදය ගී ර 

නිමින් ලර්තමළද දී පළිදබ නළ 

වක්රීය වංකට 200 කින් වංකට 18 ට 

අෙළල ීමමිත පරළමිතීන් වංයළලකින් ීමමිත 

ප්රමළණයක් රවළයළළර පරික්ළලට ක් 

ර අතර දමම ප්රමළණය ශළ ක්රියළලලිය 

ප්රමළණලත්  ත දොතිබුණි.  

 

පළිදබ නළ අදවි වශති බළදීදේ 

ළර්යභළරය පරික්ළදේදී විධිමත් 

ආළරදයන් ක්රියළත්ම ර දොතිබුණු 

අතර පළිදබ නළ අදවිවෆ්  

නියළමයෙ ප්රමළණළත්මල ශළ අණ්ඩල සිදු 

ර දොතිබුණි. ෘි ළර්මි ටුගතු වඳශළ 

භළවිතළ ර පළිදබ නළල අඩංගු 

වක්රීය වංකට 110 ක් අතරින් වංකට 60 

ක් වඳශළ පමණක් දපර අවහලනු ළය ශළ 

උපරිම අලශිහට ීමමළ 219 ක් තීරණය ර 

තිබුණු අතර වක්රීය වංකට 50 ක් වඳශළ වූ 

උපරිම අලශිහට ීමමළ ශ්රී ංළල තුෂ වහාළපිත 

ර දොතිබුණි. 

 

්  ඉකුත් වූ පළිදබ නළ පරිවර 

ිටතළමී දව අපශරණය කිරීදේ ක්රියළලලිය 

වළර්ාල ක්රියළත්ම  ත දොතිබුණු අතර 

2019 වෆප්ත තෆේබර් 30 දි ල විට 

අපශරණය දොර ෙ ්  ඉකුත් වූ 

පළිදබ නළ ද්රල ආළරද  ීයටර 2,057 

ක් ශළ ක ආළරද  කිද ග්රේ 24,153 ක් 

රළජය අංයට අයත් වහාළ කිිටපය බඩළ 

ර තිබුණි. දමම ් ඉකුත් වූ 

පළිදබ නළ  පරිවර ිටතළමී දව 

අපශරණය සිදු කිරීමට අලය පියලර 

ෆනීමක් සිදු දොර ඉතළ දීර්ක ළය 

සිට අළරක්ි තල බඩළ ර තිබුණි.  

 

ආයය රනු බ පළිදබ නළ 

නියෆදි රවළයළළර පරීක්ණයට භළජය 

කිරීමට අලය මළල ශළ දභෞති පශසුේ 

දර්ගුදේ වහාළපිත ර දොතිබුණු අතර 

ආයරු විසින් ඉදිරිපත් ර තත්ත්ල 

වශතියට අෙළල ආයය රනු බ 

පළිදබ නළ නිහළණය සිදු රයි. 

ආයය රනු බ සියලුම 

පළිදබ නළ නියෆදි රවළයළළර 

පරීක්ණ සිදු කිරීමට අලය මළල ශළ 

දභෞති වේපත් ප්රමළණලත් පරිදි 

පළිදබ නළ දරජිවහරළර් ළර්යළද  

වහාළපිත ර දොතිබුණි.  

 

අේපළර, ළුතර, මළතර, ේපශ, 

කුරුණ, පුත්තම, නුලරඑළිය 
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දිවහ්රික්ල  ත, දොෂ එෂලළු, අන්ළසි, 

අඹ, වහබු, මිරිවහ ශළ එෂලළු වේබන්නල 

සිදුර ෙ නියෆදි පරික්ළදේදී  දො තන් 

විසින් පරිවරයට ශළ මළල දවෞයයට 

ිටතර ආළරයට පළිදබ නළ භළවිතය 

සිදු දොර බල අළලරණය විය. 

පළිදබ නළ භළවිතය ශළ පසු භළවිතය 

නියළමය ශළ පළය කිරීමට අලය 

නිනළරීන්, පුහුණුල ශළ අණ්ඩල ෙෆනුම 

යළලත්ළීය කිරීමට අලය ක්රියළමළර් 

ලකිල ුගතු ආයත මගින් තලදුරටත් සිදු 

ෂ ුගතුල තිබුණි.   

 

පරිවර ිටතළමී ශළ මළල දවෞයයට 

ෆදප යශපත් ෘි ළර්මි පිළිදලත් 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ (GAP - Good 

Agriculture Practice) ලෆඩවටශ ශඳුන්ලළ 

දී තිබුණෙ, දො තන් අතර දමම ලෆඩවටශ 

ක්රියළත්ම කිරීදේ ප්රතිය පශෂ මට්ටම 

පෆලතුණි. දමම ලෆඩවටශ අදප්ත ක්ි ත 

අරමුණු ඟළ ර ෆනීමට අලය පියලර 

ෆනීම මගින් ලඩළ වළර්ා ෘි ළර්මි 

වංවහෘතියක් ඇති කිරීමට අලවහාළල උෙළර 

ත ශෆකිල තිබුණි.  

 

පළිදබ නළ අදවිය මලි ලදයන් 

දපෞීලි පළිදබ නළ 

අදවිරුලන් මගින් සිදු රනු බ අතර, 

අදවිරුලන් බහුතරයට 

පළිදබ නළ වේබන්න විධිමත් 

පුහුණුලක් බළ දී දොතිබුණි. එදවේම 

පළිදබ න ෆටළු ශළ පළිදබ නළ පිළිබඳ 

දො තන් විසින් උපදෙවහ බන්දන්ෙ, ඉශත 

පරිදි  පළිදබ නළ අදවිය වේබන්න 

විධිමත් පුහුණුලක් බළ දොත් 

පළිදබ නළ අදවිරුලන් මගිනි. 

පළිදබ නළ දරජිවහරළර් ළර්යළද  

ලියළපදිංචි  ත බළ ත් විධිමත් වශතියක් 

යටදත් පළිදබ නළ අදවි ටුගතු සිදු 

ෂ ුගතු වුලෙ, 2018 ලර්ය ල විට දිලයි 

පුරළ පළිදබ නළ අදවිවෆ්  2,294 ක් 

අතරින්  අදවි වශති බළ තිබ ප්රමළණය 

1,079 ක් පමණක් විය.  

 

දේ අනුල පළිදබ නළ ආයය, 

භළවිතය, ් ඉකුත් වූ පළිදබ නළ ශළ 

පළිදබ නළ ිටවහ බශළලුේ විධිමත් ශළ 

ළර්යක්මල පරිවර ිටතළමී ආළරයට 

අපශරණය කිරීම ය රුණු 

වේබන්නදයන් ලකිල ුගතු ආයතල 

ළර්යභළරය ලර්නය කිරිම වඳශළ අලය 

පියලර ඉතළ ඩිමින් ෆනීම මගින් මළල 

දවෞයයට ශළ වහලළභළවි පරිවරයට සිදු  ත 

ඇති ශළ සිදුවිය ශෆකි අිටතර ප්රතිවිපළ 

අලම ර ත ශෆ. 

 

අන්ත්ර්ජහතික රැම්හ ගත්ත් බිම්  
ද ද  මළල ශිහමළනළරය ආරේභය 

වඳශළ පසුබිේ ල සුවිදේෂී වූ ශළ නජල 

විවිනත්ලදයන් අන වූ පරිවර පීනතීන් 

දව දතත් බිේ ශෆඳින්විය ශෆ. දමම 

පරිවර පීනති මගින් ඇති ලන්ළ වූ 

සුවිදේෂීභළලය දශේතුදලන් අන්තර්ජළති 

ලදයන් දමම දතත් බිේ ආරක්ළ කිරීදේ 

වශ ෂමළරණද  දමලමක් දසින් 

1971 ලර්ද දී අන්තර්ජළති ැකේවළ දතත් 

බිේ වේමුතිද  ආරේභය ඇති විය. 2018 

ලර්ය ල විට දොල පුරළ ැකේවළ දතත් බිේ 

ළප 2,331 ක් ශඳුළද තිබ අතර ශ්රී 

ංළලෙ ළප 06 ක් වඳශළ ිටමිේ ෙරළ 

ඇත.  

 

ජශ ලර්නය ශළ ළරීරණය වම 

ීමමිත වූ භමි වේපත භළවිතය ලර්නය වූ 

අතර දතත් බිේ ල තිරවර භළලයට ඇති 

ලන්ළ වූ තර්ජයන්ෙ ලර්නය  තමක් 

ෙක්ට ෆබුණි. පළරිවරි ලදයන් ලෆෙත් 

වූ දමම ප්රදී මළල ක්රියළළරේ මත ෙෆඩි 

අභිදය යට ක්ල ඇති අතර ඒ වඳශළ 

බ අධිළරිත්ලය ඇති ආයත මගින් ඒ 

පිළිබඳ ප්රමළණලත් අලනළයක් දයොමු 

දො තම නිවළ දමම දතත් බිේ විළයට පත් 

 තදේ අලනළමක් පලති දශයින් අෙළ 
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ආයත මගින් සිය ළර්යභළරය ඉටු  ත ඇත්ෙ 

යන් ඇී ම පිණිවත් පලති ෆටළු 

වේබන්න වළච්ඡළ කිරීම දමම විණද  

අරමුණ විය. ලගුරු බිේ දොඩ කිරීම, ල 

ආලරණය ඉලත් කිරීම, දතත් බිේ ල 

පලති වේපත් අධි දව බළ ෆනීම ශළ 

ආන්තු ආක්රමණය ීය ළ ශළ ජීල විදේ 

ීමඝ්ර දව පෆතිරීම පලති ෆටළු ලලින් 

කිිටපයකි. ශ්රී ංළල තුෂ ප්රනළ ැකේවළ 

දතත් බිේ දසින් අන්තර්ජළති 

ලෆෙත්මක් විටත ජළති උෙයළ ශළ අභය 

භමි දව බන්ෙ, වි් පත්තු , කුම , 

ආවිලුන්ෙළල, ලන්ළදයි ශළ මළඳු ඟ ය 

ප්රදී ේ ර ඇත. අන්තර්ජළති ැකේවළ 

දතත් බිේ වේමුතිය යටදත් වළමළජි රටක් 

දව ශ්රී ංළල ඇතුෂත් වුලෙ, වේමුතිද  

ටුගතු ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ දලම නීති 

පීනතියක් ශ්රී ංළල තුෂ වහාළපිත  ත 

දොතිබුණි. ල වත්ල ශළ ලෘක්තළ 

ආරක්ණ ආඥළ පදත් විධිවිනළ යටදත් 

දමම ැකේවළ දතත් බිේ නියළමය සිදු ර 

තිබුණි. ැකේවළ දතත් බිේ ප්රළයට පත් 

කිරීදමන් පසු දමම දතත් බිේල පලති 

නජල විවිනත්ලද  තිරවළර භළලය 

වේබන්නදයන් ප්රමළණලත් ආළරද  

පර්ද ණ සිදු ර දොතිබුණි. තලෙ, නජල 

විවිනත්ල වංරක්ණය වඳශළ විවින වූ 

උපළයක්රමි ශළ ජළති වෆෆසුේ පිළිදය 

ර තිබුණෙ, ැකේවළ දතත් බිේ ළප 

වේබන්නදයන් විදේි ත වූ වෆෆසුමක් 

පිළිදය ර ක්රියළත්ම කිරීම දශ  

ලර්තමළ තත්ත්ලය පිළිබඳ ළර්යවළන 

ඇී මක් සිදු ර දොතිබුණි.  

 

ැකේවළ දතත් බිේ ළප දසින් 

ශඳුළන්ළ ෙ භමි ප්රමළණයන්ට අෙළ 

මළයිේ ෆවට් පත්ර මගින් ප්රළයට පත් ර 

තිබුණෙ, වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් ැකේවළ දතත්බිේ වේබන්නදයන් පෆ 

ෆගී තිදබ මළයිේ ෆටළු නිරළරණය 

කිරීම වඳශළ අලනළය දයොමු කිරීම 

ප්රමළණලත්ල සිදු ර දොතිබුණි. ැකේවළ 

දතත් බිේ ළප ඇතුෂත ශළ දප්ත ර 

ළපය තුෂ අලවර දව දොඩෆගිලි 

ඉදිකිරීේ, ඉඩේ දොඩකිරීේ ශළ පරිවර 

ිටතළමී දොල අනීති ක්රියළළරේ 

දබොදශොමයක් නිරීක්ණය වූ අතර 

ආක්රමණය ීය ළ ලයළප්ත තිය මගින් ලෆේ 

පීනතීන්ට ශළ රක්ි ත ප්රදීය තුෂ පලති 

නජල විවිනත්ලයට විළ දව බළනළලන් 

එ්   ත තිබුණි. දමම ැකේවළ දතත් බිේ 

වංරක්ණ ටුගතු වඳශළ ළර්යමණ්ඩය 

දයෙ තම ශළ අදකුත් මලි පශසුේ 

ප්රමළණලත්ල වපයළ දොතිබුණු අතර අන්තර් 

ජළති ලදයන් ලෆෙත්මක් විටත වූ 

දමම දතත් බිේ වංරක්ණ ටුගතු වඳශළ 

ඉශෂ අලනළයක් දයොමු කිරීම අතයලය 

බල නිරීක්ණය විය. නජල විවිනත්ලදයන් 

ඉතළ ඉශෂ ලටිළමක් විටත, ං ලතුර 

පළය ඇතුළු පළරිවරි දවේලළලන් ැකවක් 

වපයන්ළ වූ, ලඳ ත ය ළ ශළ වත්ල 

විදේත්, වංක්රමණි කුරුළු විදේ 

දබොදශොමයක් වඳශළත් පළරළදීවයක් වූ ජ 

දප  ප්රදීයන් ලදයන් දමන්ම  

ඓතිශළසි ශළ පුරළ විෙයළත්ම ලදයන් 

ලෆෙත් ලන්ළ වූ දමම ැකේවළ දතත් බිේ 

වංරක්ණය වඳශළ රළජය මෆදිශත්  තම 

තලදුරටත් දයෙවිය ුගතුල ඇත. 
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විභර්ලන විගණනඹ කටයුතු 

නිරික්ණ 

 

 චක්රග්   විධිවිධහනරට ඳටවළනි විගේල  ංචහයරට වබහගීවීභ  
 ගශ දළන්වීම් වහ  විකශ LED Panel ගදක අක්රීඹ විභ   
 ඳදහ ගගන ඹහවළරී කුණු ගයොඩු පිදහ එකතු රීමගම් ඹන්ත්රඹ අළුත්ළඩිඹහ 
ගනොරීරිභ  

 ළරළසුභ ඳරිදි ගත්ොයතුරු භධයසථහනඹ වහ ගකෞතුකහගහයඹ ඉදි ගනොරීමභ 
නිහ විෘත් කශ ගනොවළරී ඳළළතීභ  

 අබයහ ගඳොත් නිසඳහදනඹ කය නිරධහමන්ගේ දරුන්ට ගනොිකග්  ගඵදහදීභ  
 ගේකයින්ගේ ළ කගඳන් අකයණඹ කයන රද ගේක අර්ථහධක අයමුදරට 
වහ ගේහ නියුක්තිකඹන්ගේ බහයකහය අයමුදරට අදහශ දහඹක මුද් , ගේක 
අර්ථහධක අයමුදර ගත් ගගහ ගනොතිබීභ  

 කුඩහ ඔඹ ජරහලගේ, ජරහල ඵළම්භ ඉදිරීරිභ වහ ළලි ිකරදී ගළනීගම්දී ළඩිපුය 
ගගවීම් රීරිභ 

 විධිභත් අනුභළතිඹක් රඵහ ගනොගන ඳහනදුය නගය බහගේ භෘදුකහංග 
ඳේධතිඹක් සථහපිත් රීමභ  

 ප්රතිඳහදන රහ ගනොගගන ඳහනදුය නගය බහට කළබ් යථඹක් ිකරදී ගළනීභ  
 ගේගේ සථිය ගනොකශ නිරධහරිගඹකුට විගේල පුහුණුක් රඵහදිභ  
 ගනුගදනුකහය ආඹත්න ගතින් අඹකය ගත් එකතු කශ අගඹ භත් ඵදු ගේශීඹ 
ආදහඹම් ගදඳහර්ත්ගම්න්තුට ගනොගගවීභ  

 භළතියණ ගකොභහරිස ජනයහ් ගේ උඳගදස අනු කටයුතු ගනොරීරිභ  
  ගකොන්ත්රහත් ඳරිඳහරන දුර්රත්හ  
 භව ග් ගමු ගඳ ෂිත් ඇර ඉදිරීමගම් අඩුඳහඩු 
 යිගේටන් ගය ර (ගරගරන ත්රනඹ) අසථහනගත් වීභ. 
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 විභර්ලන විගණන කටයුතු 

පුීදයකු දශ  ණ්ඩළයමක් විසින් 

අවළනළරණල දශ  නීතියට පටශෆනි 

ආළරයට ලළසියක් දශ  ප්ත  රතිළභයක් 

බළෆනීමට ඇති අලෙළේ පිළිබඳල එිට 

මයන් පරීක්ළ කිරීම විමර් 

විණයකින් අදප්ත ක්ළ රයි. දමලෆනි 

අලවහාළලදී ලංනළලන් දවොයළ ෆනීම ශළ 

ඒලළ ලෆෂෆක් තමට පළ පීනතිය ක්තිමත් 

කිරීම දදරිට විමර් විණද  

වෆකි්  දයොමු දේ.  

ශ්රී ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ ෙශලල 

ලයලවහාළ වංද නය ශළ 2018 අං 19 

ෙර ජළති විණ පත මගින් රළජය 

මයය නිසි පරිදි ෂමළරණය කිරීම 

වඳශළ රළජය විණය ක්තිමත් ර ඇත. 

විණිත ආයතල රළජළරි ලිපි ද්  

පරීක්ළ කිරීමට අමතරල, විමර්ය පුළු්  

කිරීම පිණිව මශජ නිදය ජ ෙ, 

දොමින් වභළල ඉ් ීයේ, රළජය ගිණුේ 

පිළිබඳ ශළ දපොදු ලයලවළය පිළිබෙ ළර 

වභළල නිදය ජ, ආයත ප්රනළනීන්දේ 

නිදය ජ ශළ මළනය මගින් අළලරණය ල 

දතොරතුරු බළ නිමින් රළජය මයය 

ෂමළරණය ළර්යක්මල කිරීම 

දදරිට විමර් විණදයන් ටුගතු 

කිරීමට අදප්ත ක්ළ රනු ෆද.. දමයට 

වමළමීල දෙපළර්තදේන්තු විසින් 

නිනළරින්දේ ෙෆනුම ශළ කුවතළල ලර්නය 

කිරීම වෙශළ ක්රමදේෙයන් ලෆඩිදිුගණු කිරීමත්, 

අලය පුහුණු තේ බළදීමත්, දභෞති 

වේපත්, ක්ණි ඇමතුේ අංයන්, විෙුත් 

තෆප යළදිය ලෆඩිදිුගණු කිරීමට ටුගතු 

ර ඇත.  

විදේ විමර් අංය විසින් වමළද චිත 

ලර්ද දී ලෆෙත් ශළ ක්ණි අලනළය 

දයොමු විය ුගතු (නිදය ජ) දදරිට 

අලනළය දයොමු ෂ අතර, එම නිදය ජ 

අතරින් 2020 ලර්ද දී සිදුෂ 

විමර්යන්ට අෙළෂ ලෆෙත් නිරීක්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

විගලේ පුහුණු ළඩටවන් වහ 
ංචහයරට වබහගීවීභ  
 

උතුරු මෆෙ පෂළත් වභළල විසින් 2017 ශළ 

2018 ලර්ල විදේ පුහුණු ලෆඩවටශන් 

වඳශළ විදීත වු නිනළරීන් දලත එතුල 

රු.මිලිය 18.08 ක් ලෆය ර තිබුණි. 2015 

මෆයි 15 දිෆති අං මු.අ.01 2015 01 ෙර 

මුේ  අමළතයළංද  නක්රද් යට ශළ 

ආයත වංග්රශද  විධිවිනළලට පටශෆනිල 

එ.ජ.දඩොර් 7,980 ට ආවන් ලදයන් 

රු.මිලිය 1.23 ක් දලළ තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එම 

අවිධිමත් ද තේ අෙළෂ නිනළරීන්දන් 

අයර ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි 

 

LED Panel ගදකක් විරීරිභ  

 

දලෂඳ ෙෆන් තේ ප්රෙර්ය කිරීදේ අරමුණින් 

ශේ උීභිෙ උෙයළද  ඇතුළු තදේ ශළ 

පිට තදේ දෙොරටු අව 2020 මළර්තු 20 දි  

LED Panel පුලරු දෙක් වවිර තිබුණි. 

ජළති උීභිෙ උෙයළ දෙපළර්තදේන්තුදේ 

ජළති උීභිෙ උෙයළ වංලර්න වෆෆවහම 

අනුල මලි ළර්යයන් ශඳුළද තිබුණි. 

එම ළර්යයන්ලලින් ළ රක්ණය ඇතුළු 

ළර්යයන් තලදුරටත් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි. 

එම ප්රමුතළලයන් දදරිට අලනළය දයොමු  

දොර, නිලෆරදි පිරිවිතරයන් පිළිදය 

දොර ශළ 2019 ලර්ද  ප්රවේපළෙ 

වෆෆවහමට පරිභළිටරල රු.මිලිය 6.48 ක් 

ලෆය ර LED Panel දෙ වවි ර 

තිබුණත්, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

ඒලළ අක්රීයල පෆලෆතුණි.  
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 ඳදහ ගගන ඹහවළරී කුණු ගයොඩු පිදහ 

එකතු රීමගම් ඹන්ත්රඹ  
 

දප්ත රළදෙණිය රළජකීය උීභිෙ උෙයළද  

පිරිසිදු කිරීදේ ළර්යය වෙශළ 2018 

ඔක්දත බර් 02  දි රු.මිලිය 2.24 ක් ලෆය 

ර පෙලළද යළ ශෆකි කුණු දරොඩු පිවෙළ 

එතු කිරීදේ යන්ත්රයක් මිදී ද තිබුණි. 

එම යන්ත්රද  ලකීේ ළය ඉකුත් තමට 

දපර අක්රීය  ත තිබුණු අතර ඒ බල අලවහාළ 

කිිටපයදී වෆපුගේළර වමළම දලත 

ලිඛිතල ෙෆනුලත් ර තිබුණි. අෙළ වමළම 

ඒ වෙශළ ප්රතිනළර ෙක්ලළ දොතිබුණි. එම 

යන්ත්රය අළුත්ලෆඩියළ ර ෆනීමට දශ  ඒ 

දලනුදලන් ලෆය ෂ මුෙ අෙළෂ ලකිල ුගතු 

පළර්ලයන්දන් අයර ෆනීමට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

ජළති උීභිෙ උෙයළ දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 

ගත්ොයතුරු භධයසථහනඹක් වහ 
ගකෞතුකහගහයඹක් ඉදිරීමභ 
  

ජළති උීභිෙ උෙයළ දෙපළර්තදේන්තුදේ 

රළජකීය උීභිෙ උෙයළද  වංනළර දවේලළ 

ලෆඩි දිුගණු කිරීම වෙශළ දතොරතුරු 

මනයවහාළයක් ශළ දෞතුළළරයක් 

ඉදිකිරිම වඳශළ රු.මිලිය 25.2 ක් 

ඇවහතදේන්තු ර තිබුණි.  එම ඉදිකිරීේ 

ටුගතු 2019 දෙවෆේබර් 31 ල විට නිම 

ෂ ුගතුල තිබුණත්,  දෞතුළළරද  

අභයන්තර වෆෆසුම නිලෆරදිල වෆසුේ 

පිළිදය ර දොතිබීම නිවළ   2020 

දොලෆේබර් 12  දි ල විටත් 

දෞතුළළරය විලෘත කිරීමට දොශෆකි  ත 

තිබුණි. 

 

අබයහ ගඳොත් නිසඳහදනඹ රීරිභ  

2015 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ 

ළය තුෂ සිවි්  ආරක් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ නිනළරින් දයොෙලළ 

අභයළව දපොත් නිහපළෙය ර තිබුණු අතර 

එම ළපරිච්දේෙය තුෂ ඒ වඳශළ රු.මිලිය 

88.15 ක් ලෆය ර තිබුණි. එම ළය තුෂ 

භට පිරිවහ ආවන් ලදයන් 1769 ක් දපොත් 

නිහපළෙයට දයොෙලළ  තිබුණත්, එම භට 

පිරිවහ දලත රජය විසින් දලළ තිබුණු ලෆටුප්ත  

ශළ දීමළ එම පිරිලෆයට එතු ර 

දොතිබුණි. එදවේ වියෙේ ර නිහපළෙය 

ෂ අභයළව දපොත් සිවි්  ආරක් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ දවේලළ ලනිතළ ඒද  

වමළජියින්දේ ෙරුලන් දලත දොමිද්  

දබෙළ දී තිබුණි.  

ගේක අර්ථහධක අයමුදරට වහ ගේහ 
නියුක්තිකඹන්ගේ බහයකහය අයමුදරට 
දහඹක මුද්  ගගවීභ 

උමළ ඔය පශෂ නිේ වංලර්න ලයළපෘතිද  

නිදය ජය ලයළපෘති ළර්යළයට වශ 

දන්ලළසි ඉංජිදන්රු ළර්යළල දවේලද  

දයොෙලළ තිබුණු ේරුලන් දේ දවේල 

අර්ාවළන අරමුෙට ශළ දවේලළ 

නිුගක්තියන්දේ භළරළර අරමුෙට 

දවිය ුගතු ෙළය මුේ  දලනුදලන් 2019 ශළ 

2020 ලර්ල එතුල රු.මිලිය 24.43 ක් 

එම ේරු දවේලළලන් වපය ආයත 6 ක් 

දලත දලළ තිබුණි. ෙෆට දවේලය ර 

ේරුලන්දේ නියෆදියකින් බළත් 

ප්රළයන් අනුල දවේල අර්ාවළන 

අරමුෙට ශළ දවේලළ නිුගක්තියන්දේ 

භළරළර අරමුෙට ෙළය මුේ  ඔවුන්දේ 

ලෆටුදපන් අඩු ර ද තිබුණත්,  එම මුේ  

දවේල අර්ාවළන අරමුෙට ශළ දවේලළ 

නිුගක්තියන්දේ භළරළර අරමුෙට බෆර 

ර දොතිබුණි. දවේල අර්ාවළන 

අරමුෙට වශ දවේලළ නිුගක්තියන්දේ භළර 

අරමුෙට දවිය ුගතු ල ෙළය මුෙ, අෙළෂ 

ශ්රම වෆපුගේ ආයත විසින් ේරුලන් 

මින් එම අරමුේ ලට බෆර ර බලට 

තශවුරු ර ෆනීමකින් දතොරල එම ද තේ 

සිදු ර තිබුණි.    

කුඩහ ඔඹ ජරහලගේ, ජරහල ඵළම්භ 
ඉදිරීරිභ වහ ළලි ිකරදී ගළනීභ  
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  උමළ ඔය යටි නිේ වංලර්න ලයළපෘති 

යටදත් කුඩළ ඔය ජළද  බෆේම 

ඉදිකිරීමට ලෆලි මිදී ෆනීම වඳශළ 

අනුමත ර තිබුණු ඇවහතදේන්තුල අනුල 

ලෆලි කිුග. 1ක් (Furnishings 

Transporting Piling Placing and 

Compacting well grated sand for Toe 

filter haul 15km ) රු.6,452ක් ක්  ත 

තිබුණි. විධිමත් අනුමෆතියකින් දතොරල 

ලෆලි කිුග. එ ඇවහතදේන්තුත මි 

සියයට 56 කින් ඉක්මලළ රු.10,100 ක් 

බෆගින් ලෆලි මිදී ෆනීම නිවළ 

රු.මිලිය 399.50 ක් ලෆඩි පුර දලළ 

තිබුණි.   

 කුඩළ ඔය ජළද  බෆේම ඉදිකිරීම 

වෙශළ ලෆලි වෆපී ම 2017 ලර්ද  සිට 

2020 ලර්ය ෙක්ලළ එම 

වෆපුගේරුදලකු විසින් ඉටු ර තිබුණි. 

2017, 2018 ශළ 2019 ලර් වෙශළ 

පිළිදලලින් රු.6,890 ක්, රු.9,500 ක් ශළ 

රු.10,100  ක් බෆගින් මි ණන් යටදත් 

ලෆලි මිදී ද තිබුණි. ඒ අනුල ලර් 

දෙක් තුෂ මි ලෆඩි  තම  සියයට 46 ක්  

 ත තිබුණි.   

 කුඩළ ඔය ජළද  බෆේම ඉදිකිරීමට 

2020 ලර්ද  දී අලය ල ලෆලිල මි 

ඇවහතදේන්තු කිරීදේ දී,  කිද මිටර 20 

 දුර සිට වෆපී ම ශළ ඉඩේ පර්නවහ 

එ ප්රමළණද  දලෂෙප ලටිළම 

රු.28,000 දව වළ ලෆලි කිුග. 

එ මිරු.10,200ක් දව ණය 

ර තිබුණි. , ජළ බෆේමට මීටර 200 

ක් දුරින් කුඩළ ඔද  දිය දබදුම 

ප්රදීදයන් ලෆලි වපයළ ප්රලළශය ර 

තිබුණි. තලෙ කුඩළ ඔය ජළ බෆේමට 

වපය ෙ ලෆලි වළේප අලවහාළ 

ශතරදී පරීක්ළ ර ෙ අතර ඉන් 

අලවහාළ 02ක්  නියමිත ප්රමිතියට 

දොතිබුණි.  

 ජළති තරළරී (NCB) ංසු ක්රමයට 

ලෆලි මිදී ෆනීමට 2019 අදප්රේ්  25 දි 

වශ 2019 වෆප්ත තෆේබර් 20 දි පුලත්පත් 

ෙෆන් තේල ප ෂ දොන්දීසි අං 

02 ට අනුල ලෆලි වෆපී දේ දී 

වෆපුගේරු වතුල ෆණීේ බපත්ර, 

ප්රලළශ බපත්ර ආදි සියළු බපත්ර තිබිය 

ුගතු බලට වෙශන් ල තිබුණි. මුත් 

තරළරීල ඉදිරිපත් වූ වෆපුගේරුලන් 

දෙදෙදකුදන් දත රළත් 

වෆපුගේරුට නිකුත් ෂ ංසු 

ලියවිලිල ලෆලි ප්රලළශ බපත්ර අලය 

බල ෙන්ලළ දොතිබුණු අතර දත රළ 

දොත් වෆපුගේරුදේ ංසු 

ලියවිලිල ලෆලි ප්රලළශ බපත්ර අලය 

බල ෙන්ලළ තිබුණි. දත රළ ත් 

වෆපුගේරු ලෆලි වෆපී දේ දී අෙළෂ 

බපත්ර ෆ දොවළ ලර් 4 

ළයක් තුෂ ලෆලි කිුග. 14,812 ක් 

වපයළ තිබුණි. එම වෆපුගේරු විසින් 

දීය ය නිති රිති  දරගුළසිලට 

අනුකල බළ ත ුගතු බපත්ර බළ 

දොෆනීම නිවළ රු.මිලිය 4.85  

බපත්ර ළවහතු රජයට අිටමි  ත තිබුණි.  

 රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී 

වංග්රශද  2.7.5 මළර්ද පදීය 

ප්රළරල  උමළ ඔය පශෂ නිේ 

වංලර්න ලයළපෘතිද  නිදය ජය 

ලයළපෘති අනයක්ලරයළ ලෆලි මිදී 

ෆනීම වෙශළ ගිවිසුේලට ඇතුෂත්  තදේ 

ීමමළල රු.මිලිය 50 ක්  ත තිබුණි. ඒ බල 

2016 දපබරලළරි 17 දිෆති ලයළපෘති 

අනයක්ලරයළදේ ලිපිය මගින් 

නිදය ජය ලයපෘති අනයක්ලරයළ 

ෙෆනුලත් ර  තිබුණි. මුත් එම අධිළරී 

ීමමළල ඉක්මලළ නිදය ජය අනයක්ලරයළ 

විසින් ලෆලි වෆපී දේ ගිවිසුේ  02 ට 

එෂඹ තිබුණි. 

ඳහනදුය නගය බහගේ භෘදුකහංග 
ඳේධතිඹක් සථහපිත් රීමභ වහ එහි 
ක්රිඹහකහරිත්ඹ  
 

පළදුර ර වභළදේ පරිණ ජළ 

පීනතියක් වහාළපිත කිරීම වඳශළ  පිරිලෆය 

ඇවහතදේන්තුල වඳශළ දටන්ඩර් මණ්ඩද ,  
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 මුේ  මිටුදේ දශ  වභළදේ අනුමෆතිය 

වෙශළ  ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි. එදවේ 

අනුමත දොෂ ඇවහතදේන්තුලක් පෙේ 

රද උපළං 9 කින් ුගත් මෘදුළං 

පීනතියක් වහාළපිත කිරිම වඳශළ රු.මිලිය 

2.96  ලටිළමක් මත 2016 මළර්තු 21 

දි  දොන්ත්රළත් ගිවිසුමට එෂඹ තිබුණි.  

 

උපළං 9 කින් ුගත් මෘදුළං පීනතිද  

උපළං 4 ක්  පමණක් වහාළපිත ර තිබුණු 

අතර 2018 දොලෆේබර් 22 දි ල විට 

රු.මිලිය 1.57 ක් දලළ තිබුණි. එම 

උපළංල ඩත්තු ශළ දවේලළ ළවහතු දව 

2020 ලර්ය අලවළ ල  රු.328,262 ක් 

දවිය ුගතුල තිබුණත්, රු.308,559 ක් 

ලෆඩිපුර රු.636,821 ක් දලළ තිබුණි.  ඒදවේ 

ලෆඩිපුර දලළ තිබුණු මුෙ අයර ෆනීමට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් ර 

වභළල ටුගතු ර දොතිබුණි. වහාළපිත ෂ 

පීනතියට ඇතුෂත් නිහචිත ෂ ගිණුේ 

ෂමළරණය, ලෆටුප්ත  ශළ මළල වේපත් 

ෂමළරණය, අන්තර්ජළය මගින්  

ඩකුීය ද තම යළදි පීනති 2020 ලර්ය 

අලවන් ල විට අක්රීයල පෆලෆතුණි.    

 

ගේගේ සථිය ගනොකශ නිරධහරිගඹකුට 
විගේල පුහුණුක් රඵහදිභ  
 

2019 ජලළරී 21 දි සිට 2019 මළර්තු 01 

දි ෙක්ලළ ඉන්දියළදේ පෆලෆත්වූ දි 40  

Planning & promotion of Agree & food 

enterprises පළමමළළල වඳශළ ජළති ආශළර 

ප්රලර්න මණ්ඩද  අනයක්ලරයළ විසින් 

ආයතද  වශළර අනයක් (වංලර්න) 

වශභළගි රලළ තිබුණි. ආයත වංග්රශද  

XV පරිච්දේෙද  3.1 ලන්තිය ප්රළරල 

වහලකීය පත් තේ දොන්දීසි අනුල දවේලද  

වහථිර රනු ෆබීම පිණිව බළත ුගතු 

කිසියේ සුදුසුමක් බළෆනීම මිව, 

පරිලළවය පිට සිටි නිනළරිදයකු අනයය 

දශ  අභයළව වඳශළ පිටරට දොයෆවිය ුගතු 

බල ෙන්ලළ ඇතත්, උක්ත නිනළරියළ ඔහු දේ 

පරිලළව ළය තුදී එම පුහුණුයට වශභළගි 

රලළ තිබ අතර ඒ දලනුදලන් 

එ.ජ. දඩො.1200 (ආවන් ලදයන් 

රු.217,980) ආයතය විසින් ෙරළ තිබුණි. 

ආයත වංග්රශද  XV පරිච්දේෙද  4.1 ශළ 

4.2 ලන්ති ප්රළරල අනය දශ  අභයළව 

වඳශළ එක් මවට ලෆඩි ළයට 

විදීයට යලනු බ රජද  

නිනළරිදයකු දිලයිදන් බෆශෆර යළමට දපර 

අනිලළර්ය දවේලළ ළය රජයට දවේලය ර 

බලට ගිවිසුමක් අත්වන්  ුගතු වුලෙ එලෆනි 

ගිවිසුමක් දමිටදී අත්වන් ර දොතිබුණි. 

ගනුගදනුකහය ආඹත්න ගතින් අඹකය 

ගත් එකතු කශ අගඹ භත් ඵදු ගේශීඹ 

ආදහඹම් ගදඳහර්ත්ගම්න්තුට 

ගනොගගවීභ  
 

එක්තරළ දපෞීලි ආයයක් විසින් දවේලළ 

වෆපී ම දලනුදලන් ඉන්දලොයිවහ ෂ 

ආෙළයම මත අයර ද තිබුණු එතු ෂ 

අය මත බදු දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත දලළ දොතිබුණි. 

එදවේ දලළ දොතිබුණු බදු ආෙළයම ශළ 

දීය ය අෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ඒ 

වඳශළ අතිදර් බීෙ ශළ ෙඩ වමඟ එතුල 

රු.මිලිය 67.51 ක් එම වමළම විසින් 

දීය ය ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුලට දවිය 

ුගතුල තිබුණි. එම දවිය ුගතු මුෙලින් එම 

වමළම විසින් රු.මිලිය 6.00  

දනක්පතක් දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත දලළ තිබුණි. 2019 

අද වහතු 26 දි එම දපෞීලි ආයතය 

එතු ෂ අය මත බදු වඳශළ ලියළපදිංචිය 

බළ ද තිබුණි. එදවේ ිටඟිටටි බදු 

ආෙළයමක් පෆලෆතුණත්, 2019 වෆප්ත තෆේබර් 

16 දිෆති ෙඹු්  දීය ය ආෙළයේ 

දොමවළරිවහදේ ලිපිය මගින් ෙණ්ඩය ශළ 

අතිදර් බදු වෙශළ දනක්පත් බළ දී ඇති 

බෆවින් ශළ බදු ලිපිදොනුල වක්රීය ර ඇති 

බෆවින් නිහළ වශතියක් බළ දීමට 
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 විදර නතළලක් දොමෆති බල ෙන්ලළ තිබුණි. 

එතු ෂ අය මත බදු ලියළපදිංචිය 

බළද තිබුණු එම දපෞෙලි ආයතය 

2009 ශතරල ළර්තුදේ සිට 2019 පෂමු 

ළර්තුල ෙක්ලළ (2011 දෙල, තුන්ල ශළ 

ශතරල ළර්තු ශෆර) ළර්තු 35 බදු 

ලළර්තළ ඉදිරිපත් ර දොතිබුණෙ, එම 

ආයතයට එදරිටල එතු ෂ අය මත 

බදු පදත් 21(10) දේෙය ප්රළරල දීශිය 

ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුල ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

එම වමළදේ එතු ෂ අය මත බදු අක්රිය 

ර තිබ ළීමමළල තුෂදී එව වමළදේ 

අයිතිරු විසින් ර ෙ ඉ් ීයමට අනුල 

2019 වෆප්ත තෆේබර් 5 දි ෙඹු්  ප්රළදීශිය 

ළර්යළය විසින් 2015 ළර්තු 3ක් වශ 2017 

දෙල ළර්තුල සිට 2019 පමු ළර්තුල 

ෙක්ලළ ළර්තු වඳශළ බදු ිටවහ ආෘති 

වේපර්ණ රලළද ඒ මත පෙේල 

දවිය ුගතු ිට මුේ  දොමෆති බල ශළ බදු 

ගිණුම වක්රිය බලට 2019 වෆප්ත තෆේබර් 17 දි 

ෙඹු්  ප්රළදීශිය ළර්යළ ද  වශළර 

දොමවළරිවහ ශළ දොමවළරිවහ විසින් වළා 

ලිපි නිකුත් ර තිබුණි. 

එම දපෞෙලි ආයතය එතු ෂ අය 

මත බදු වඳශළ ලියළපදිංචි  ත දොතිබුණු ළ 

පරිච්දේෙයක් තුෂ දොෂඹ දොමර්්  

දපොදශොර වමළම දලනුදලන් දවේලළ වපය 

ෙ ආයත 06 ක් දලත රු.මිලිය 54.68 

ක් ලටිළ ඉන්දලොයිවහපත් වඳශළ එතු ෂ 

ුගතු බදු ලදයන් අයර ත ුගතුල තිබුණු 

රු.මිලිය 8.19  බදු අය ර දොෆනීම 

නිවළ රජයට පළඩුලක් සිදු  ත තිබුණි.  

ීම ව දොෂඹ දොමර්්  දපොදශොර වමළම 

විසින් එම දපෞීලි ආයතද  එතු 

ෂ අය මත ලියළපදිංචිය වක්රීය දොවූ 

ළපරිච්දේෙය තුෂදී  ඉන්දලොයිවහ 

ලටිළම රු.මිලිය 154.09 ක් වූ දවේලළ 

බළ ද තිබුණි.  ීම ව දොමර්්  

දපදශොර වමළම විසින් එතු ෂ අය 

මත බදු වක්රීයතළලය තශවුරු ර දොද 

2013 ජුනි මළවද  සිට 2019 මළර්තු මළවය 

ෙක්ලළ ළය තුෂ රු.මිලිය 16.41 ක් එම 

දපෞෙලි ආයතය දලත දලළ 

තිබුණි.එදවේ දලළ තිබුණු එතු ෂ 

ආෙළයම මත බදු දීය ය ආෙළයේ බදු 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත එම දපෞීලි 

ආයතය විසින් දලළ දොතිබුණි 

ංළ දපොදශොර වමළම විසින් 

වෆපුගේරුලන් දලත ද තේ කිරීමට දපර, 

ද තේ ර දිට එතු ෂ අය මත බදු 

අයකිරීම ලංගු ල පරිදි දීශිය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුදලන් වක්රිය බල තශවුරු 

රෆනීමකින් දතොරල, රු.මිලිය 5.94  

නීතයළනුක දොල එතු ෂ අය මත 

බදු ද තමක් සිදු ර තිබුණි. එදවේ බදු දලළ 

තිබුණු වෆපුගේරුලන් පිළිබඳ දතොරතුරු 

දීය ය ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුලට බළ 

දීමටෙ ටුගතු ර දොතිබුණි. 

භළතියණ ගකොභහරිස ජනයහ් ගේ 
උඳගදස අනු කටයුතු ගනොරීරිභ   

2020 මළර්තු 22 දිෆති අං 

EC/EDR/INFO/PF-2020 ෙෆ මෆතිලරණ 

දොමවළරිවහ දජරළ් දේ ලිපිය මගින් 

පෂළත් පළ ආයතල පළර්ලිදේන්තු 

මෆතිලරණය වඳශළ තර ර ප්රනළනින් ශළ 

වළමළජියන් එිට ප්රතිඵ ප්රළ ර නිමල 

තුරු විධිමත් දව නිලළඩු අනුමත ර ත 

ුගතු බලත්, තමළ ෙර ලකීමක් ඇත්ේ 

අෙළ ආයතද  දලත් වළමළජිදයකුට 

එය පෆලරිය ුගතු බලත් වඳශන් ර තිබුණි. 

් මුල ප්රළදීය ය වභළදේ වභළපති ඇතුලු 

වළමළජියින් තිදෙදකු නක්රද්  ප්රළර 

නිලළඩු බළ ද දොතිබුණු අතර වභළ 

ැකවහ තේලට වශභළගි  ත ඒ වෙශළ එතුල 

රු.273,000  දීමළ බළද තිබුණි. ඊට 

අමතරල වභළපතිලරයළ විසින් මෆතිලරණයට 

ළමදය ජළ බළදුන් දිදන් පසුල එතුල 

රු.මිලිය 12.87 ක් වූ දොන්ත්රළත් ගිවිසුේ 

25ට එෂඹීමට ටුගතු ර තිබුණි. 

එදමන්ම රුලන්ලෆ්  ප්රළදීය ය වභළදේ 

වභළපතිලරයළ විසින් නිලළඩු බළ දොද 
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 රළජළරී ටුගතු වෙශළ වශභළගි  ත තිබ අතර 

නීතයළනුකල බළත දොශෆකි මළසි 

දීමළල, මන් වියෙේ, දුරා දීමළ වශ 

දොදර ළ වශ ණය ලදයන් 2020 

මළර්තු වශ අදප්රේ්  මළවලදී එතුල 

රු.118,000 දීමළ බළද තිබුණි. ඊට 

අමතරල මෆතිලරණය වෙශළ ළමදය ජළ 

බළදුන් දිදයන් පසුල දොන්ත්රළත් ගිවිසුේ 

07 ටෙ එෂඹී තිබුණි. ප්රළදීය ය වභළදේ 

ෆ. රාය මෆතිලරණයට ළමදය ජළ 

භළරදුන් පසු 2020 මළර්තු 22 සිට මළර්තු 28 

ෙක්ලළ වභළපතිලරයළ විසින් භළවිතළර තිබ 

අතර අෙළ ළය වෙශළ ඉන්න වියෙේ 

රු.99,393 ක් ශළ ෆ. රාය ආපසු බළර දුන් 

දිය ෙක්ලළ මන් වියෙේ දව රු.27,000 

ක් ශළ රියදුරුට නිලළඩු දි දවේලය 

දලනුදලන් රු. 8,886  අතිළ ද තමටෙ 

ටුගතු ර තිබුණි. රුලන්ලෆ්  ප්රදීය ය 

වභළදේ ෆ. රාද  නළල වටශන් ලයළජ 

දව ලියළ තිබුණු බලත්, එදව ලයළජ 

වටශන් දයදීම මගින් ඉන්න ීයටර් 2,984.2 

ක් ලළශයට දයොෙළ දොමෆති බලත්, 

වභළපතිලරයළදේ නි රාය වෙශළ මවට 

අනුමත ඉන්න ීයටර් 750 ඉක්මලළ 

දපබරලළරි මළවද දී ඉන්න ීයටර් 191 ක් 

වශ මළර්තු මළවද දී රු.49,816 ක් ලටිළ 

ඉන්න ීයටර් 288 ක් දයොෙළ තිබුණි. 2019 

ලර්ද  මළව 09 ක් තුෂ අනුමත ීමමළල 

ඉක්මලළ රු.345,904 ක් ලටිළ ඉන්න ීයටර් 

3,326 ක් භළවිතළ ර තිබුණි.  

ගකොන්ත්රහත් ඳරිඳහරන දුර්රත්හ  
 
2018 ලර්යට අෙළෂල අංදොඩ ජළති 

මළසි දවෞය විෙයළයතය I, II වශ 

මශරම අදප්ත ක්ළ දර ශ වඳශළ, අමු 

ආශළර වෆපී දේ දොන්ත්රළත්තුල පිරිමළ 

තිබ දපෞීලි වමළේ දෙක් දලත 

එතුල රු.මිලිය 8.14 ක් ලෆඩිපුර දලළ 

තිබුණි. එම ලෆඩිපුර දලළ තිබුණු මුෙලින් 

රු.මිලිය 1.32 ක් පරිපළය විසින් ෆලත 

අයර ද තිබුණි. ඒ අනුල තලත් 

රු.මිලිය 1.48 ක් අයර ත ුගතුල තිබුණි. 

මුත් එය අය ර ෆනීම ප්රවේපළෙ 

මිටුල විසින් අත්ිටටුලළ තිබුණි.  

භව ග් ගමු ගඳ ෂිත් ඇර ඉදිරීමභ 

ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

කුරුණ දිවහ්රික්ද  මශ ් මුල ලෆල 

ප්රගුණලත් කිරීදේ ෙව අවුරුදු ලයළපෘතිය 

ලළර්මළර් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

ක්රියළත්ම ර තිබුණු අතර එය 2019 

ලර්ය අලවන් ල විට නිම කිරීමට 

වෆෆසුේ ර තිබුණි. 2021 අද වහතු 31 

දි ල විටත් වමවහා ප්රතිය සියයට 89 ක් 

බල දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 2020  

අද වහතු 31 දිට පිළිය ර ෙ ප්රති 

ලළර්තළල අනුල අළලරණය විය.  ලයළපෘතිය 

ලර් 03 ක් මුළු් ද්  ක්රියළත්ම ර 

තිබුණත්, ඒ වඳශළ විවහතරළත්ම වෆෆවහමක් 

පිළිදය ර දොතිබුණු අතර ලයළපෘතියට 

අෙළෂ ඇ මළර්ය දොටවහ 15 ට දබෙළ 

ඊට අෙළෂල ඉක් දි ඇතුෂත් වෆෆවහමක් 

පිළිදය ර තිබුණි. එදවේම දය ජිත ඇ 

මළර්ය ඉදිකිරීමට පවහ ලෆඩ වඳශළ යන්ත්ර 

07ට යන්ත්ර පෆය 93,605   ප්රමළණයක් 

ඇවහතදේන්තු ර තිබුණත්, යන්ත්ර පෆය 

137,892 ට ගිවිසුේලට එෂඹ තිබුණි. ඒ 

අනුල ඇවහතදේන්තුත පෆය ප්රමළණය යන්ත්ර 

පෆය 44,287 ක් ඉක්ම තම නිවළ ඒ වඳශළ ල 

පිරිලෆය රු.මිලිය 75.78 ක්  ත තිබුණි.  

් මුල ප්රළදීය ය ලළරිමළර් 

ඉංජිදන්රුලරයළ විසින් පවහලෆඩ වෘජු ශ්රම 

ෙළයත්ලදයන් ෂ ුගතු බලට ඉ් ීයම ශළ 

අනුමෆතියකින් දතොරල වෆෆසුම ඉක්මලළ 

යන්ත්රපෆය වඳශළ 44,287  ක් වෙශළ  

ගිවිසුේත  තම අයාළ ක්රියළලක් වඳශළ ඉඩ 

වෆීමමක් බල අළලරණය විය.  

යිගේටන් ගය ර (ගරගරන ත්රනඹ) 
අසථහනගත් වීභ. 

ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුදේ ් මුල 

ප්රළදීශිය ඉංජිදන්රු ළර්යළද  තිබුණු 

රු.700,000 ක්  ලටිළ අං IDVR-86 ෙර 

ලයිදේටන් දර  අවහාළත  ත තිබුණි. 
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 ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුදේ දොල 

පිටවහතර අයකු ශළ අනියේ පෙම මත 

දවේලය රනු ෆබු ක්දේත්ර වශළරලරයළ 

දමම දර  දොරිය පටලළද දොවහ 

තිබුණු බල පරීක්ණ මණ්ඩයට 

අළලරණය  ත තිබුණි. ඒ වේබන්නදයන් 

ක්රියළමළර්යක් ෆනීමට ප්රළදීශිය ඉංජිදන්රු 

දශ  කුරුණ ලළරිමළර් අනයක්ලරයළ 

විසින් ටුගතු ර දොතිබුණි. එදවේම 

ප්රළදීශිය ඉංජිදන්රු ළර්යළය භළරල ඇති 

සියලුම යන්ත්ර සුත්ර වේබන්නදයන් ප්රළදීශිය 

ලළරිමළර් ඉංජිදන්රුලරයළ ලකිල ුගතුල 

තිබුණි. එම ලකිම ඉටු කිරිමට අෙළෂල 

ළර්යළය වතු යන්ත්ර ූතත්ර නිකුත් කිරීම, 

භළරෆනීම ශළ ලෆඩබිදමිට භළණ්ඩ භළරදීම ශළ 

භළරෆනීම වේබන්නදයන් ප්රමළණලත් 

අභයන්තර පළ ක්රමදේෙයක් වහාළපිත ර 

දොතිබුණි. 
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ජහතික විගණන කහර්ඹහරගේ 2020 ර්ඹ 
වහ මරය ප්රකහලන 

විඹඹන් 
2020 දෙවෆේබර් 31 දිට මය තත්ත්ලය පිළිබඳ ප්රළය 

මය ප්රළ පිළිදය කිරීේ පෙම 
2020 දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් ලර්ය වඳශළ මය 

ළර්යවළන ප්රළය 
අක්මුේ  ෆෆපුේ ගිණුම 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් ලර්ය වඳශළ මුේ  
ප්රලළශ ප්රළය 
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 මුරය ප්රකහලන පිළිගඹර රීමගම් ආකෘතිඹ 

ජළති විණ ළර්යළද   මය ප්රළ රළජය ගිණුේ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් නිකුත් ර ෙ 

මළර්ද පදී 6 ිට වඳශන් විධිවිනළ ප්රළරල පිළිදය ර ඇත. එම මළර්ද පදීද  පශත වඳශන් පෙේ 

දයොෙළ ද 2020 දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් ලර්ය වඳශළ මය ළර්යවළන ප්රළය, 2020 දෙවෆේබර් 

31 දිට මය තත්ත්ලය පිළිබඳ ප්රළය ශළ මුේ  ප්රලළශ ප්රළය පිළිදය ර ඇත. 

හර්ත්හ රීමගම් ඳදනභ 

හර්ත්හකයණ කහරඳරිච්ගේදඹ 

2020 ජලළරි 01 සිට දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ වූ ළපරිච්දේෙය දමම මය ප්රළයන්ට අෙළෂ ලළර්තළරණ 

ළපරිච්දේෙය දේ. 

ිකණුම්කයණ ඳදනභ 

මය ප්රළ ඓතිශළසි පිරිලෆය මත පිළිදය ර ඇති අතර වමශර ලත්ේල ඓතිශළසි පිරිලෆය ෆලත 

තක්දවේරු ර ෙ ලටිළමට ලෆඩිදිුගණු ර ඇත. අයළළරදයන් ෙක්ලළ දොමෆති විට ගිණුේ පිළිදය 

කිරීම ලෆඩිදිුගණු ෂ මුේ  පෙම මත සිදුරයි. 

මරය ප්රකහල ශ්රී රංකහ රුපිඹ් ලින් ආන්නත්භ රුපිඹරට ඉදිරිඳත් කය ඇත්. 

ආදහඹම් වඳුනහගළනීභ 

හුලමළරු ශළ හුලමළරු දොල ආෙළයේ ඒලළ ෆබිය ුගතු ළීමමළල දොවෂළ, මුේ  ෆදබ 

ළපරිච්දේෙද දී ආෙළයේ දව ශඳුළනු ෆද.. 

ගේඳශ, පිරිඹත් වහ උඳකයණ වඳුනහගළනීභ වහ භළනීභ 

ලත්මට අෙළෂ අළත ආර්ථි ප්රතිළභ ආයතයට ෆදබ බලට තශවුරුලක් ඇති විට ශළ එම  ලත්ේ 

විහලළවනීයල මෆනිය ශෆකි ේ එම ලත්ේ දීපෂ, පිරියත ශළ උපරණ දව ශඳුළනු ෆද.. 

දීපෂ, පිරියත ශළ උපරණ පිරිලෆයට ශඳුළන්ළ අතර පිරිලෆය ආෘතිය අෙළෂ දොල අලවහාළලදී 

ෆලත තක්දවේරු ර ෙ අය දයොෙළනී. 

ගේඳශ, පිරිඹත් වහ උඳකයණ ංචිත්ඹ 

දමම වංචිත ගිණුම දීපෂ, පිරියත ශළ උපරණල අනුරප ගිණුම දේ. 

මුද්  වහ මුද්  භහන දෆ 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට අතෆති දීය ය ලයලශළර මුේ  ද ට්ටු වශ ළසිලලින් මුේ  ශළ මුේ  වමළ ෙ 

වමන්විත දේ. 
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 2020 දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් ලර්ය වඳශළ  

මය ළර්යවළන ප්රළය  
 අයලෆය   තාය 

2020   2020  2019 

රුපිය්    රුපිය්   රුපිය හ 

  ආදහඹම් රළබීම්     

250,000,000  බදු දොල ආෙළයේ ශළ දලත්  302,494,749  276,697,315 

250,000,000  මුළු ආෙළයේ ෆබීේ (අ) 302,494,749  276,697,315 

  ආදහඹම් ගනොන රළබීම්     

-  භළණ්ඩළළර අග්රිම  1,367,393,037  1,527,971,140 

  තෆන්පතු 316,938,095  125,055,685 

49,000,000  අත්තිළරේ ගිණුේ 63,638,620  72,466,341 

-  දලත් ෆබීේ  72,347,403  74,656,439 

-  එතු ෂ අය මත බදු ෆබීේ 17,382,954  50,146,355 

49,000,000  මුළු ආෙළයේ දොල ෆබීේ (ආ) 1,837,700,109  1,850,295,960 

 
299,000,000 

 මුළු ආදහඹම් රළබීම් ව ආදහඹම් ගනොන 
රළබීම්  
(ඇ) = (අ)+(ආ) 

 
2,140,194,858 

  
2,126,993,275 

  අඩුෂළ :වියෙේ     

  පුනයහර්ත්න විඹදම්    

1,625,700,000  ලෆටුප්ත , දේත වශ අදකුත් දවේල 
ප්රතිළභ 

1,451,777,938  1,453,700,074 

302,500,000  අදකුත් භළණ්ඩ ශළ දවේලළ  273,604,910  327,927,115 

16,000,000  වශළනළර ශළ මළරු කිරිේ  14,628,903  13,622,630 

-  දලත් පුරළලර්ත වියෙේ  141,401  127,327 

1,944,200,000  මුළු පුනයහර්ත්න විඹදම් (ඈ) 1740,153,152  1,795,377,146 

  මුරධන විඹදම්     

38,500,000  මන ලත්ේ පුරුත්ාළපය ශළ ලෆඩි 
දිුගණු කිරිම 

21,285,201  26,759,417 

20,000,000  මන ලත්ේ අත්පත් ර ෆනීම  19,016,378  23,192,765 

3,000,000  ශෆකියළ ලර්නය 323,300  61,959,414 

61,500,000  මුළු මරධන විඹදභ (ඉ) 40,624,879  111,911,596 

  ප්රධහන ගරජර් විඹදම්    

-  තෆන්පතු දවිේ  266,873,212  69,596,760 

-  අත්තිළරේ ද තේ  65,483,738  82,113,840 

-  එතු ෂ අය මත බදු ද තම  17,382,954  54,688,488 

-  මුළු ප්රධහන ගරජර් විඹදභ (ඊ) 349,739,904  206,399,088 

2,005,700,000  මුළු විඹදභ (උ) = (ඈ)+(ඉ)+(ඊ) 2,130,517,935  2,113,687,830 

 
- 

 2020 ගදළම්ඵර් 31 දිනට අග්රිභ ගලේඹ 
(ඌ) = (ඇ)-(උ) 

 
9,676,923 

  
13,305,445 
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2020 ගදළම්ඵර් 31 දිගනන් අන් ර්ඹ වහ අක්මුද්  ගළරපුම් ගිණුභ 

 රුපිඹ්   රුපිඹ්  

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට මය ළර්යවළන ප්රළය අනුල අග්රිම දේය   9,676,932  

(+) එතු ළ      

අත්තිළරේ ගිණුදේ ෆබීේ ෆපුම    1,621,393    

දලත් ලෆය වියයන්දන් ශර කිරීේ    1,509,230     3,130,623 

    12,807,546  

(-) අඩු ළ     

දලත් ලෆය වියයන් දලනුදලන් වියෙේ 12,026,740      

අත්තිළරේ ගිණුදේ ද තේ ෆපුම 780,806       12,807,546  

2020 ගදළම්ඵර් 31 දිනට අග්රිභ ගිණුගම් ගලේඹ      - 

 

2020 ගදළම්ඵර් 31 දිගනන් අන් ර්ඹ වහ  

මුද්  ප්රහව ප්රකහලඹ 
 තාය 

 0220 0229 

 රුපිය්  රුපිය්  

ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජනිත් ව මුද්  ප්රහවඹන්   
මුළු බදු ෆබීේ   
ළවහතු, අධිභළර, ෙඩමුේ  වශ බපත්ර 302,494,749 276,697,315 

ආෙළයේ දොල ෆබීේ 72,347,403 74,656,439 

අග්රිම ෆබීේ 1,420,650,000 1,588,600,000 

එතු ෂ අය මත බදු ෆබීම 17,382,954 50,146,355 

ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජනිත් ව මුද්  ප්රහවඹ (අ) 1,812,875,106 1,990,100,109 

අඩුකශහ: මුද්  ළඹ රීරිම්    
පුී පඩිඩි ශළ දමදශුගේ වියෙේ  1,745,623,520 288828,,188,0 
වශළනළර ශළ මළරු කිරීේ  14,628,903 - 

දලත් ලෆය ය ර් දලනුදලන් ෙර ෙ වියෙේ  12,026,740 28,2888,0 
දලත් ලෆය ශිර් දලනුදලන් දවූ අග්රිම - ,88208,12 
භළණ්ඩළළරයට පියල ෙ අග්රිම 53,256,963 ,28,0888,2 
එතු ෂ අය මත බදු ද තේ 17,382,954 ,,8,888,88 
ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම් වහ ළඹ කයන රද මුද්  ප්රහවඹ (ආ) 1,842,919,080 80,,20,8,0,22 
දමදශුගේ ක්රියළළරේලලින් ජනිත වූ ශුීන මුේ  ප්රලළශය 
(ඇ) = (අ) – (ආ) 

(30,043,974) (218,0,8,0,) 

ආගඹ ජන ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජනිත් ව මුද්  ප්රහවඹ    
අත්තිළරේ අයර ෆනීම  65,260,012 ,18,,,8,,, 
ආගඹ ජන ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජනිත් ව මුද්  ප්රහවඹ (ඈ) 65,260,012 ,60,660,,6 

අඩුෂළ  :මුේ  ලෆය කිරීේ    
දභෞති ලත්ේ ඉදිකිරීම දශ  මිදී ෆනීම ශළ දලත් 
ආදය ජ අත්ර ෆනීම  

19,016,378 0282,081,, 

 
අත්තිළරේ ද තම 

 
66,264,543 

 
80822,822, 

ආගඹ ජන ක්රිඹහකහයකම් වහ ළඹ කයන රද මුළු මුද්  ප්රහවඹ 
(ඉ) 

85,280,921 5,1,825026,  
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 ආදය ජ ක්රියළළරේලලින් ජනිත වූ ශුීන මුේ  ප්රලළශය  
(ඊ) = (ඈ) – (ඊ) 

(20,020,909) (218,208,22) 

 
දමදශුගේ ශළ ආදය ජ ක්රියළළරේලලින් ජනිත වූ ශුීන මුේ  
ප්රලළශය  
(උ) = (ඇ) +(ඊ) 

 
(50,064,883) 

 
(,,8,,88,0,) 

මරය ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජනිත් ව මුද්  ප්රහවඹ    
තෆන්පත් ෆබිේ  316,938,095 20,82,,8,8, 
මරය ක්රිඹහකහයකම්ලින් ජනිත් ව මුද්  ප්රහවඹ (ඌ) 316,938,095 20,82,,8,8, 
අඩුකශහ : මුද්  ළඹ රීරිම්    
තෆන්පතු ද තේ  266,873,212 ,,8,,,81,2 
මරය ක්රිඹහකහයකම් වහ ළඹ කයන රද මුළු මුද්  ප්රහවඹ (එ) 266,873,212 ,6016,06,, 
මය ක්රියළළරේලලින් ජනිත වූ ශුීන මුේ  ප්රලළශය  (ඒ) = (ඌ) 

– (එ) 
50,064,883 ,,8,,88,0, 

මුේ ල ශුීන දලවහ තම  (ඔ) = (උ)+(ඒ) - - 
ජලළරී 22 දිට ආරේභ මුේ  දේය  - - 

දෙවෆේබර් 22 දිට අලවළ මුේ  දේය  - - 
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හර්
ත්
හ 2020 ර්ගේදී ප්රසිේධ කශ විගලේ විගණන හර්ත්හලින් 

ම්පිණ්ඩනඹ කයන රද විගණන නිරික්ණ 

විඹඹන්  

 භළණික් වහ සර්ණහබයණ අධිකහරිගේ ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵ විගලේ විගණන 

හර්ත්හ  

 ලයඹ පෂළත් වභළලට අයත් ලෆේ ප්රතිවංවහරණය කිරීම පිළිබඳ විදේ විණ 

ලළර්තළල 

 ශ්රී රංකහගේ ංර්ධනඹ වහ එේඳහර ගඳොසගේට් නිධිඹ උඳරිභ 

ධහරිත්හගඹන් බහවිත්හ   රීමභ ඇගයීභ වහ ව විගලේ විගණන හර්ත්හ. 

 ෘි ර්ම අමළතයළංය වඳශළ දපෞීලි දොඩෆගි් ක් කුලියට ෆනීම 

පිළිබඳ    විදේ විණ ලළර්තළල 

 භහත්ය භවහ නගය බහගේ ජීහයු ඒකකඹ ඉදි රීමභ අත්වළය දළමීභ වහ කශ 

කශභනහකයණඹ  පිළිඵ විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 ශ්රී රංකහට ඳළිකගණන ංචහයකයින් නළයම්ම් සිදුරීමගම්දී, අඹකයන ගහසතු 

ම්ඵන්ධ විගලේ  විගණනඹ 

 ළ් රහඹ ගකොක්කම්ගඵොක්ක නහන්ත්යඹ තුශ පිහික් තිරුහනහ නිධිඹ කළණීගම් 

යහඳෘතිඹ  ආයම්බ රීමභ  ප්රභහදවීභ ව එභ නිධිඹ අනය කළණිම් රට 

බහජනඹ වීභ ඳමක්හ රීමභ පිළිඵ විගවේ විගණන හර්ත්හ  

 හරිභහර්ග වහ ජර  ම්ඳත් කශභනහකයණ  අභහත්යහංලඹ  ඹටගත්  ක්රිඹහත්භක 

න  කුම්ක්කන්ඔඹ   ජරහල  යහඳෘතිඹ   පිළිඵද   විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 ගගොවිජන ංර්ධන ගදඳහර්ත්ගම්න්තුගේ කහර්ඹබහයඹ පිළිඵ විගලේ විගණනඹ. 

 හරිභහර්ග වහ ජර  ම්ඳත් කශභනහකයණ  අභහත්යහංලඹ  ඹටගත්  ක්රිඹහත්භක 

න  කුම්ක්කන්ඔඹ   ජරහල  යහඳෘතිඹ   පිළිඵද   විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 ගගොවිජන ංර්ධන ගදඳහර්ත්ගම්න්තුගේ කහර්ඹබහයඹ පිළිඵ විගලේ විගණනඹ. 

 ශ්රී රංකහගේ   ශභහ   අඳචහය   ම්ඵන්ධගඹන්   ජහතික   ශභහ   ආයක්ක   

අධිකහරිගේ   කහර්ඹබහයඹ   පිළිඵ විගලේ  විගණන හර්ත්හ  

 ශ්රී රංකහගේ අලි ිකනිස ගළ කභ ම්ඵන්ධ විගලේ විගණන හර්ත්හ  

 අගරු ගචක්ඳත් වහ මුද්  අඹකය ගළනීභට ගේශිඹ ආදහඹම් ගදඳහර්ත්ගම්න්තු 

විසින් ගගන ඇති ක්රිඹහභහර්ත් ඳමක්හ රීමභ වහ ව විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 ඵදු ගගන්නන්ගගන් අඹවිඹ යුතු හිඟ ඵදු වහ දඩ මුද්  පිළිඵ විගලේ විගණන 

හර්ත්හ 

 සීභහහිත් කන්ත්ග්  සීනි කර්භහන්ත්හඹත්නඹ ප්රතියුවගත් රීමභ ව එහි තිබ 

ඹකඩ අගරවි රීමභ   ඳමක්හ රීමභ වහ ව විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 ගභ ටර්යථ ප්රහවන ගකොභහරිස ගදඳහර්ත්ගම්න්තුගේ හයු විගභ චන ඳමක්ණ 
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බහයකහය අයමුදර විසින් හයුවිගභ චන ළඩටවන ව දුම්ඳමක්ණ වතික 

නිකුත් රීමභ ම්ඵන්ධගඹන් සිදුකයනු රඵන ක්රිඹහලිඹ ඳමක්හ රීමභ වහ ව 

විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 එකතු රීමගම් අගඹ භත් ඵදු ම්ඵන්ධගඹන් යහජය ආඹත්න විසින් සිදුකයනු 

රඵන ක්රිඹහලිඹ ඳමක්හ රීමභ වහ ව විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 ශ්රී රංකහගේ  නිජ ගත්්  ගඵඩහ රීමභ වහ ගඵදහවළමභ පිළිඵ විගලේ විගණන 

හර්ත්හ 

 භඩකරපු ගඳෞේගලික විලසවිදයහර විදයහඹත්නඹ සථහපිත් රීමගම්  වහ 

ඳත්හගගන ඹහගම් ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ විගලේ විගණන හර්ත්හ 
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2020 ර්ගේ නිකුත් කයන රද විගලේ විගණන හර්ත්හ 

 ශ්රී ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 154(1) ලයලවහාළල ශළ 2018 

අං 19 ෙර ජළති විණ පදතිට 13 ල ලන්තිය ප්රළරල 2020 ලර්ය තුෂදී විදේ 

විණ ලළර්තළ 18 ක් නිකුත් ර දී. ජළති විණ ළර්යළය විසින් විණය රනු 

බ අමළතයළං, දෙපළර්තදේන්තු, වංවහාළ, මණ්ඩ ශළ අදකුත් ආයතලට අෙළෂල දමම 

ලළර්තළ නිකුත් ර ඇත. දමම විදේ විණ  ලළර්තළ නිකුත් කිරීදේ දී දපොදු ලයළපළර පිළිබඳ 

ළර වභළල, රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළල විසින් රනු බ ෙෆනුේදීේෙ වශ විණිත 

ආයත විසින්  සිදු ර ෙ ඉ් ීයේ ෙ, ජළති ශළ ළලි ලෆෙත්ම පිළිබඳ අලනළය දයොමු 

ර මළනය දශළිෙරේ කිරීේ දශ  මශජ නිදය ජයන් ආදී රුණු ෙ වෆකි් ට ද මළ දලත 

පෆලරී ඇති අභිමතළනුවළරි බත මත විදේ විණ ලළර්තළ වඳශළ වියයන් තීරණය රනු 

ෆද.. 

 පශත විවහතර ෙෆක්දල පරිදි 2020 ලර්දයිට නිකුත් ර ෙ සියලුම විදේ විණ ලළර්තළ 

පළර්ලිදේන්තුදලිට වභළත ර ඇති අතර එම ලළර්තළ පිළිබඳ උන්දුල පළර්ලයන්දේ 

පරිශිය වඳශළ ජළති විණ ළර්යළ දල. අඩවිදයිට  ෙ එම ලළර්තළ නත්රයිභළළදලන් ප 

කිරීමට ෙ ටුගතු ර ඇත.  

2020 ලර්දයිට නිකුත් ෂ විදේ විණ ලළර්තළ  පිළිබඳ දතොරතුරු ලගුල 03 ිට ෙෆක්දේ.  

අනු 
අංය 

ලළර්තළදේ ම ලළර්තළදේ 
දිය 

ලළර්තළල නිකුත් කිරීමට පසුබිේ වූ රුණු 

01 මෆණික් ශළ වහලර්ණළභර 
අධිළරිද  ක්රියළළරිත්ලය  
පිළිබඳ විදේ විණ 
ලළර්තළල 

2020.01.14 මෆණික් ශළ වහලර්ණළභර අධිළරිද  ඉශෂම 
තතුරු 2 ක් වු අනයක් ජරළ්  වශ 
වභළපති ධරයන් වඳශළ නිනළරීන් ලරින් ලර 
අනිුගක්ත  තම මත පරිපළ දුර්ලතළ 

සිදු තමත්, අධිළරිද  ඉශෂ 
ෂමළළරීත්ලද  ඇතෆේ නිනළරීන් 

විය පරීක්ණලට ක් තමත් 2016 – 
2020 උපළය මළර්ගි වෆෆවහම අනුල 
අධිළරිද  එක් එක් අං වඳශළ ශඳුන්ලළ දී 
තිබ ඉක්යන් ඵෙළයි දව ක්රියළත්ම 
දොකිරීමත් ලෆනි රුණු මත පසුගිය ලර් 
කිිටපය සිට ළර්යවළන ප්රතිය පශෂ 
මට්ටම පෆලතීම වෆකි් ට ද දමම 
ලළර්තළල වවහ ර දී.   
 

02 ලයඹ පෂළත් වභළලට අයත් 
ලෆේ ප්රතිවංවහරණය කිරීම 
පිළිබඳ විදේ විණ 
ලළර්තළල 

2020.01.17  ලයඹ පෂළත් වභළලට අයත් ලෆේ රළජය 
ආයත කිිටපය ෙළයත්ලදයන් 
ප්රතිවංවහරණ ටුගතු සිදු ර තිබුණු අතර 
එම ක්රියළලලිද  පෆලති අඩුපළඩුේ 
වේබන්නදයන් මශජ නිදය ජයන් 
ඉදිරිපත් තමත්, ඒ වේබන්නදයන් විණය 
විසින්ෙ විවින අලවහාළලන් ිටදී  නිරීක්ණ 
ශඳුළද තිබීමත් දශේතුදලන් ඒ පිළිබඳල 
ලෆඩි අලනළයක් දයොමු කිරීම වඳශළ  දමම 
ලළර්තළල නිකුත් ර දී. 
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03 ශ්රී ංළදේ වංලර්නය 
වඳශළ එප්ත පළල දපොවහදප්ත ට් 
නිධිය උපරිම නළරිතළලදයන් 
භළවිතළ කිරීම ඇී ම වඳශළ 
වූ විදේ විණ ලළර්තළල. 

2020.01.20 1971 ලර්ද  දී දවොයළත් එප්ත පළල 
දපොවහදප්ත ට් නිධිය 2018 ලර්ය අලවළ ල 
විටෙ රදට් වංලර්නයට දයොෙළ ෆනීමට 
අලය පියලර ෆනීමට අෙළෂ පළර්ලයන්ට 
දොශෆකි  ත ඇති එබෆවින් පළරිවරි ශළ 
වමළජී ය ෆටළු අලම ල පරිදි  දපොවහදප්ත ට් 
නිධිය ආර්ථි ලදයන් ඵෙළයි දව 
දයොෙළෆනීමට පළර්ලයන්දේ අලනළය 
දයොමු කිරීම දමම විදේ ලළර්තළදලන් 
අදප්ත ක්ළ දදර්. 

 

04 ෘි ර්ම අමළතයළංය 
වඳශළ දපෞීලි 
දොඩෆගි් ක් කුලියට 
ෆනීම පිළිබඳ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

2020.01.21 ෘි ර්ම අමළතයළංය දලනුදලන් අලය 
දොඩෆගිලි පශසුේ වඳශළ රු. මිලිය 
21  මළසි බදු කුලියට ශළ අලළසිෙළය 
දොන්දීසි කිිටපයක් යටදත් 2016 අදප්රේ්  
08 දි සිට දපෞීලි දොඩෆගි් ක් 
කුලියට ද තිබුණු අතර එම 
දොඩෆගි්  ඵෙළයි දව භළවිතළ 
දොකිරීම වේබන්නදයන් පළර්ලිදේන්තුදේ 
රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළදේදී 
අලවහාළ කීපයදී දේ පිළිබඳල වළච්ඡළ 
ර දී. තලෙ දේ පිළිබඳල මළනය තුළින් 
ශළ වමළජද  විවින පළර්ල තුෂ වළච්ඡළලට 
ක්  තමෙ ඇතුළුල ඉශත වඳශන් රුණු 
වෆකි් ට නිමින් ශළ දමම ලළර්තළල 
නිකුත් ර දි.   
 

05 මළතර මශළ ර වභළදේ 
ජීලලළුග ඒය ඉදි කිරීම 
අත්ශෆර ෙෆමීම ශළ වෂ 
ෂමළරණය  පිළිබඳ 
විදේ විණ ලළර්තළල 

2020.01.21   මළතර මශළ ර වභළ බ ප්රදීය තුෂ 
තිදබ දොට්මළව 20 කින් එතු ල ව 
බෆශෆර කිරීම දලනුදලන් මළතර මශළ ර 
වභළල ද තිබ ලෆඩපිළිදල අවිධිමත්  තම 
දශේතුදලන් පළරිවරි ශළ දවෞය ෆටළු  ඇති 
 ත තිබුණු  අතර  මශජ විදර නතළ  දමන්ම 
අධිරණ ක්රියළමළර්යන් ෙ ද තිබුණි. 

තලෙ, විවින අලවහාළලන්ල දී විණය 
විසින් ර ෙ පරීක්ළලන්ට අනුල ෙ දමම 
ලෆඩපිළිදලදිට පලත්ළ අවළර්ා 
තත්ත්ලයන් ශඳුළෆනීම දශේතුදලන් දමම 
ලළර්තළල නිකුත් ර දී. 

06 ශ්රී ංළලට පෆමිදණ 
වංනළරයින් ෆරඹුේ 
සිදුකිරීදේදී අයර ළවහතු 
වේබන්න විදේ විණ 
ලළර්තළල 

2020.01.27 ශ්රී ංළල තුෂ පිිටටළ ඇති වංවහෘති, 
ආමි, වහලභළවි ශළ ආර්ථි ලටිළමක් 
ඇති වහාළ ෆරඹීමට නෙනිල 
විදීශියින් විළ ප්රමළණයක් පෆමිදණ 
අතර එම වහාළ ෆරඹීමට පෆමිදණ 
විදීශියින්දන් අෙළෂ වහාළල අයිතිය 
පලති දශ  උරුම වහාළ ෂමළරණය 
රනු බ ආයත විසින් ළවහතු 
අයකිරීමක් සිදුරනු බයි. මුත් දමදව 
ෆරඹුේ වහාළ වේබන්නදයන් අයර 
ළවහතු තීරණය කිරීදේ නිහචිත ක්රමදේෙයක් 
ශදුළ ෆනීමට දොශෆකි තමත්, අයරනු 
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බ ළවහතුලට වළදප්ත ක්ල එම 
වංනළරයන්ට වපයනු බ දවේලළලන් 
ප්රමළණලත්දේ ෙ යන් වළ බෆීයමටත්, 
දමම ළවහතු අය කිරීම දශ  එම අයකිරීේ 
නියළමය වේබන්නදයන් ශ්රී ංළ වංනළර 
වංලර්න අධිළරියට දශ  දලත් යේ 
නිහචිත අධිළරියට බත දොමෆති තම 
දශේතුදලන් ඇති  ත තිදබ තත්ත්ලය 
පිළිබෙල පරික්ළ ර ලළර්තළ කිරීම වඳශළ 
ටුගතු ර දී. 
 

07 ලෆ් ලළය 
දොටිේදබොක් 
ලළන්තරය තුෂ පිිටටි 
තිරුලළළ නිධිය ළණීදේ 
ලයළපෘතිය ආරේභ කිරීම 
ප්රමළෙ තම වශ එම නිධිය 
අලවර ෆණීේලට 
භළජය  තම පරීක්ළ කිරීම 
පිළිබඳ විදේ විණ 
ලළර්තළල 

2020.06.08 ලෆ් ලළය දොටිේදබොක් ලළන්තරය 
තුෂ පිිටටි තිරුලළළ නිධිය ඩළ ඉලත් 

කිරීදේ දී නීති රීති, දරගුළසි ප්රළරල 

ටුගතු ර ඇත්ෙ යන් දවොයළ බෆීයමටත්, 
ෆණීේ තුළින් සිදුවිය ශෆකි පළරිවරි 

බපේ ශඳුළෆනීමටත්, තිරුලළළ 
ෆණීදේදී ශළ අපයද  දී රජයට අයවිය 
ුගතු රළජයභළ නිසි දව අය ත තිද.ෙ යන් 

දවොයළ බෆීයමටත්, අමළතය මණ්ඩ 
අනුමෆතිය ප්රළරල ෆණීේ කිරීම ශළ 
අපයය සිදුල ඇත්ෙ ශළ මීට අෙළෂ 
ක්රියළලීයන්ිට අක්රමිතළ සිදුල ඇත්ෙ යන් 
ශඳුළෆනීමට වශ දමම තිරුලළළ  නිධිය 
ෆණීේ ර ඉලත් කිරීදේදී ඒ තුළින් සිදුවිය 

ශෆකි වමළජීය, ආර්ථි ශළ පළරිවරි බපම 
ශඳුළෆනීමට ටුගතු ර තිද.ෙ යන් 
අළලරණය ර ෆනීමට දමම ලළර්තළල 

වවහ ර දි. 
 

08 ලළරිමළර් ශළ ජ වේපත් 
ෂමළරණ  අමළතයළංය 
යටදත් ක්රියළත්ම ල 
කුඹුක්න්ඔය ජළ 
ේ යළපෘතිය පිළිබඳ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

2020.06.09 ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුල  විසින් 
ක්රියළත්ම කිරීමට අදප්ත ක්ි ත 

කුඹුක්න් ඔය ශළ ශෆඩ ඔය ලළරි ලයළපෘති  
වෙශළ  දොන්ත්රළත්රුදලකු දත රළ  
ෆනීදේ  දී  අනුමය  ර තිදබ 
ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිද  පෆලති දුර්ලතළල 
වේබන්නදයන් ජළධිපතිතුමළට මශජ  
නිදය ජයක් ෆබී  තිබුණි. එම  
නිදය ජය  පිළිබෙල ලෆඩිදුර  පරීක්ණයක් 
සිදුර  දව එතුමළ  විසින්   මළ දලතින්  
ර  ෙ ඉ් ීයමට අනුල  ශළ එම  
ප්රවේපළෙ  ක්රියළලලිද    විනිවිනභළලයන්  
පිළිබෙල ප්රහත තත්ත්ලයක් මතු ත  තිබීම  
දශේතුදලන්  දමම ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම 
කිරීදේදී ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිය මත ල 
බපම වේබන්නල ලෆඩිදුර පරීක්ළ  කිරීම 
දමම  ලළර්තළදේ   අරමුණ  දේ.    
 

09 දොවිජ වංලර්න 
දෙපළර්තදේන්තුදේ 

2020.06.09 දොවිජ වංලර්න පදත් විධිවිනළ 
ක්රියළත්ම කිරීම වශ ෘි ර්මළන්තයට 
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ළර්යභළරය පිළිබඳ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

අෙළෂ රළජය ප්රතිපත්ති ක්රියළත්ම කිරීදේදී  
දොවිජ වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුල එම 
ළර්යය දොදතක් දුරට වළර්ාල ඉටුර 
තිද.ෙ යන් පරීක්ළ කිරීම වඳශළ 
දත රළත් නියෆඳියක් මත දමම ලළර්තළල 
නිකුත් ර දී. 
 

10 ශ්රී ංළදේ ෂමළ අපනළර 
වේබන්නදයන් ජළති ෂමළ 
ආරක් අධිළරිද  
ළර්යභළරය පිළිබඳ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

2020.06.11 ලර්තමළ ශ්රී ළංකි වමළජය තුෂ සිදුල 
ෂමළ අපදය ජයන් වළදප්ත ක්ල දිදන් දි 
ඉශෂ ය බලට මළනය ලළර්තළ තුළින් 
අළලරණය කිරීමත්, ෂමළ ආරක් 
අධිළරිය වශ දපොලිවහ දෙපළර්තදේන්තුල 
දලත ෆදබ පෆමිණිලි  දිදන් දි ඉශෂ 
යළම වශ ඊට වළදප්ත ක්ල පෆමිණිලි විවඳීමට 
නු බ ක්රියළමළර්ල දුර්ල තත්ත්ලයක් 
පෆලතීමත් නිරීක්ණය  තම දශේතුදලන් දමම 
ලළර්තළල නිකුත් ර දී.  
  

11 ශ්රී ංළදේ අලි මිනිවහ ෆටුම 
වේබන්න විදේ විණ 
ලළර්තළල 

2020.07.20 අලි මිනිවහ ෆටුම අලම කිරීම වඳශළ ලළර්ි ල 
ලෆය රනු බ  ප්රතිපළෙ ක්රමදයන් ලෆඩි ත 
තිබුණ ෙ ඊට වළදප්ත ක්ල ශළ  අලි - මිනිවහ  
ෆටුේ දශේතුදලන් සිදුල අලි මිනිවහ මරණ 
වංයළල ශළ සිදුල දීප ශළනිල අඩු තමක් 
ෙක්ට දොෆදබ බෆවින් ශළ  ඒ 
දශේතුදලන් ප්රදී කිිටපයම ආර්ථි 
දමන්ම වමළජිය ෆටළු රළශියක් පෆ ෆගී 
තිබීම දමම ලළර් තළල නිකුත් කිරීමට දශේතු 
විය. 
 

12 අරු දනක්පත් වඳශළ මුේ  
අයර ෆනීමට දීශිය 
ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුල 
විසින් ද ඇති ක්රියළමළර්ත 
පරීක්ළ කිරීම වඳශළ වූ 
විදේ විණ ලළර්තළල 

2020.07.20 දීශිය ආෙළයේ  දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 
නිකුත් රනු බ දනක්පත් අරු තදේ 
ප්රලණතළලයක්  නිරීක්ණය වූ අතර එම 
අරු දනක්පත් නිරවු්  ර ෆනීම වඳශළ 
ඩිේ  පියලර ෆනීමක් දශ  දලත් 
ද තේ ක්රමයක් ශඳුන්ලළ දීමට සුදුසු පියලර 
ද දොමෆති බල නිරීක්ණය  තම 
දශේතුදලන් එම රුණු ඇතුෂත් දමම විදේ 
ලළර්තළල නිකුත් ර ඇත. 
 

13 බදු දලන්න්දන් අයවිය 
ුගතු ිටඟ බදු ශළ ෙඩ මුේ  
පිළිබඳ විදේ විණ 
ලළර්තළල 

2020.07.20 දීය ය ආෙළයේ  දෙපළර්තදේන්තුලට අයවිය 
ුගතු ිටඟ බදු ශළ ෙඩ  මුේ  අය ර ෆනීම 
වඳශළ පත්ල විධිවිනළ වවළ තිබුණ ෙ  
එදව අයර ත ුගතු බදු ලටිළේ ිට 
දේයන් ක්රමිල ලර්නය  ත  ඇති බල 
ශඳුළ ෆනීම දශේතුදලන් ඒ පිළිබඳල පරීක්ළ 
කිරීම වඳශළ සිදු ර ෙ  විණ 
පරීක්ළදේ දී අළලරණය වූ රුණු පෙේල 
මළ විසින් දමම ලළර්තළල නිකුත් ර දී. 
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14 ීමමළවිටත න්තද්  ීමනි 
ර්මළන්තළයත 
ප්රතිලුශත කිරීම වශ එිට 
තිබ යඩ අදවි කිරීම 
පරීක්ළ කිරීම වඳශළ වූ 
විදේ විණ ලළර්තළල 

2020.07.23 ීමමළවිටත න්තද්  ීමනි ර්මළන්තළයතය 
2015 ලර්ද දී ෆලතත් ප්රතිලුශත කිරීම 
ආරේභ ර ෙ අතර එිටදී ශ්රී ංළ 
ආදය ජ මණ්ඩය දපෞීලි වමළේ 
වම ආදය ජ ගිවිසුමට ගිවිසුේ ත  ත 
තිබුණි. එම ගිවිසුම මත පෙේල ශ්රී ංළ 
රජය දලනුදලන් භළණ්ඩළළර ද් ේ අෙළෂ 
වමළේ වමඟ ඇති ර ත් දොටවහළර 
ගිවිසුමට විවින අලවහාළලන්ල විවින 
පළර්ලයන්දේ බපම මත සිදු ර ෙ 
දලවහේ මත ශ්රී ංළ රජයට සිදු වූ 
බපම පරීක්ළ කිරීමත්, 2018 වෆප්ත තෆේබර් 
19 දි ර්මළන්ත ළළදලිට යඩ 
විකිණීදේදී ඇති  ත තිබුණු  ෆටළුළරී 
තත්ත්ලය දශේතුදලන් පෆ ෆඟී ඇති 
තත්ත්ලය වශ ර්මළන්ත ළළදලිට 
ලර්තමළ තත්ත්ලය ෙ  ඇතුෂත් රමින් 
දමම ලළර්තළල වවහ ර දී. 
 

15 දම ටර්රා ප්රලළශ 
දොමවළරිවහ 
දෙපළර්තදේන්තුදේ ලළුග 
විදම න භළරළර අරමුෙ 
විසින් ලළුග විදම න 
ලෆඩවටශ වශ දුේපරීක්ණ 
වශති නිකුත් කිරීම 
වේබන්නදයන් සිදුරනු 
බ ක්රියළලලිය පරීක්ළ 
කිරීම වඳශළ වූ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

2020.07.23 දමොටර් ලළශ වඳශළ ලළුග විදම න 
වශතියක් නිකුත් කිරීදේ අලයතළලය මත 
ඒළබීන අරමුෙලින් රු.මිලිය 20 ක් 
ආරේභ ප්රළේනය දව දයෙ තදමන් “හයු 
විගභ චන ඳමක්ණ බහයකහය අයමුදර” 
2009 දෙවෆේබර් 29 දි වහාළපිත ර තිබ 
මුත්, අදප්ත ක්ළ ර ෙ අරමුණු ඉටු 
දො ත තිබුණු බලට විණයට දශළිෙරේ වූ 
රුණු මත දමම ලළර්තළල නිකුත් ර දී. 
 

16 එතු කිරීදේ අය මත බදු 
වේබන්නදයන් රළජය 
ආයත විසින් සිදුරනු 
බ ක්රියළලලිය පරීක්ළ 
කිරීම වඳශළ වූ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

2020.07.23 මනයම රජද  ශළ පෂළත් වභළල  
අමළතයළං ශළ දෙපළර්තදේන්තු 
දබොදශ මයක් විසින් වෆපුගේරුලන් දලත 
දලළ ඇති එතු ෂ අය මත බදු මුේ  
පිළිබඳ විණළධිපතිලරයළ දලත ඉදිරිපත් 
ර තිබු දතොරතුරු දීය ය ආෙළයේ 
දෙපළර්තදේන්තුදේ RAMIS  යටදත් ඇති 
බදු දලන්න් විසින් ඉදිරිපත් ෂ එතු 
ෂ අය මත උපද්  වමඟ නියෆදි 
පරීක්ළලක් ර දී. එිට දී  රජද  
දෙපළර්තදේන්තු ශළ අමළතයළං විසින් බදු 
දලන්න්ශට දලළ ඇති එතු ෂ අය 
මත බදු මුේ  එම බදු දලන්න් විසින් නිසි 
පරිදි බදු ලළර්තළල ශළ උපද් ල 
අළලරණය ර දප්රේණය ර දොතිබුණ 
අලවහාළ නිරීක්ණය විය. එදමන්ම එතු 
ෂ අය මත බදු (VAT) වඳශළ අක්රීය ර 
ෙ  බදුරුලන් දලත ෙ ඇතෆේ රළජය 
ආයත එතු ෂ අය මත බදු (VAT) 
මුේ  දලළ තිබුණ අලවහාළ නිරීක්ණය විය. 
දමම රුණු පරීක්ළ ර නිරීක්ණ 
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ඇතුෂත් රමින් දමම ලළර්තළල ඉදිරිපත් ර 
ඇත. 

17 ශ්රී ංළදේ නිජ දත්  
බඩළ කිරීම ශළ දබෙළශෆරීම 
පිළිබඳ විදේ විණ 
ලළර්තළල 

2020.08.28 පසුගිය ලර් කිිටපය තුෂ දීශිය දලෂඳප 
තුෂ නිජදත්  වඳශළ ඉ් ලුම ක්රමදයන් 
ලර්නය වි ඇති පසුබිම ප්රනළ ලදයන් 
රට තුෂ විධිමත් ශළ ප්රමළණලත් දත්  බඩළ 
පශසුේ පලත්ලළද යළම,  පීනතිය 
වශ ප්රලළශ පීනතිය විධිමත්ල පලත්ලළද 
යළම ඉතළ අතයලය දේ. විදේ ලළර්තළලක් 
නිකුත් කිරීමට මළ ශට ිටමි  ත ඇති බත 
මත ශ්රී ංළදේ නිජදත්  ර්මළන්තයට 
අෙළෂ යටිත පශසුේ වංලර්නය පිළිබඳල 
ශළ ඒ වේබන්නදයන් ද ඇති 
ක්රියළමළර්ල ඵෙළයිත්ලය  පිළිබඳල 
අලනළය දයොමු රමින් දමම ලළර්තළල 
නිකුත් රනු ෆද.. 
 

18 මඩපු දපෞීලි 
විහලවිෙයළ විෙයළයතය 
වහාළපිත කිරීදේ  ශළ 
පලත්ලළද යළදේ 
ක්රියළලලිය පිළිබඳ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

2020.09.24 මශලෆලි අධිළරිදයන් දීර්කළීය බීෙට 
ඉඩමක් බළද එිට රි ංළ ආදය ජ 
මණ්ඩය පශසුේ වපය ලයළපෘතියක් 
දව ංළ බෆංකුදේ මඩපුල ෆේපවහ 
ලිමිට  මින් විලෘත ර ඇති බෆංකු 
ගිණුමක් තුළින් ඉශෂ අයන්දන් ුගත් 
විදීය ය ආමු පර්ද ණයන් (Foreign 
Inward Remmitance) බළනිමින් 
ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ර තිබුණි. තලෙ 
මශලෆලි අධිළරිය ශළ ශ්රී ංළ ආදය ජ 
මණ්ඩය උක්ත ලයළපෘතිය දලනුදලන් 
පශසුේ වෆපී දේ දී නිසි ක්රමදේෙයන් 
භළවිතළ ර තිබු බල වශ ආමු පර්ද ණ 
වේබන්නදයන් විනිමය නීතිරීති ප්රළරල 
ටුගතු කිරීමට ංළ බෆංකුල (අෙළෂ 
බෆංකුරු) ටුගතු ර තිබු බල නිරීක්ණය 
දොවිය. ඒ අනුල ලයළපෘතිය 
ක් රියළත්ම තදේදී ෙළයත්ලය ශළ නිර්දී 
බළදුන් උක්ත ආයතයන්ිට ක්රියළලලිය 
පරීක්ළදලන් ශඳුළන්ළ ෙ දතොරතුරු 
ඇතුෂත් ර දමම ලළර්තළල වවහ ර දි. 

 ලගුල 03 -2020 ලර්ද දී ප්රසිීන ෂ විදේ විණ ලළර්තළ  

2020  ලර්ද දී නිකුත් ර ෙ ලළර්තළ වේපිණ්ඩය ර දමම පරිච්දේෙද  ෙක්ලළ ඇත.  

භළණික් වහ සර්ණහබයණ අධිකහරිගේ 
ක්රිඹහකහරිත්ඹ පිළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ  
 

මෆණික් ර්මළන්තය ශළ වහලර්ණළභරණ 

ර්මළන්තය වංලර්නය කිරීම, විධිමත් 

කිරීම වශ ප්රලර්නය කිරීම වඳශළ ජළති 

මෆණික් ශළ වහලර්ණළභරණ අධිළරිය 1993 

අං 50 ෙර පත මගින් පිිටටුලළ තිබුණි. 

අධිළරිය පිිටටුලළ ලර් 26  පමණ 

ළයක් ත  ත තිබුණත්, එම අධිළරිය 

විසින් ඉටුෂ ළර්යයන්ලට අෙළ 

ළර්යවළනය අධිළරිද  ක්රියළත්ම ල 

විවින අං පිළිබඳල දලන් දලන්ල 
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වෆකි් ට ද පරීක්ළලට ක්ර 

දි. එිටදී, අධිළරි පදත් නියමයන්ට 

පටශෆනිල ක්රියළ රමින්, අධිළරිය විසින් 

පත්  ෆණීේ සිදුකිරීම, දිදන් දි ඉශෂ 

ය අලවර මෆණික් ෆරීේ ශළ පළරිවරි 

විළයන් ලෆෂෆක් තම වඳශළ අධිළරිද  

මෆදිශත් තම ප්රමළණලත් දො තමත්, මෆණික් 

ශළ වහලර්ණළභරණ අපයය කිරීදේදී 

අපය ක්රියළලලිය තුෂ විවින ආළරද  

දුර්ලතළ පලති බලත්, දීය ය ශළ 

ජළතයන්තර ලදයන් මෆණික් ර්මළන්තය 

ප්රලර්නය කිරීම වඳශළ අධිළරිද  වක්රීය 

ෙළයත්ලය ප්රමළණලත් දොල බලත් 

අළලරණය විය. 

 

අධිළරිද  පරිපළ ලුශද  පලති 

දුර්ලතළ වශ මෆණික් ශළ වහලර්ණළභරණ 

ර්මළන්තයට අෙළෂ ර ත ශෆකි අනිකුත් 

ආයත වමඟ මළ වේබන්ධීරණයක් 

දොමෆති තම වශ මෆණික් ශළ 

වහලර්ණළභරණලට අෙළෂ පර්ද ණ වෙශළ 

ප්රමළණලත්  ත තළක්ණි උපරණ 

අධිළරිය වතුල දොමෆති තමත් නිවළ 

වතුටුෙළය ළර්යවළනයක් ෂඟළ ර 

ෆනීමට අධිළරිය අදපොදශොවත් ත තිබුණි.  

ලයඹ පෂළත් වභළලට අයත් ලෆේ 
ප්රතිවංවහරණය කිරීම පිළිබඳ විදේ 
විණ ලළර්තළල 

ලයඹ පෂළත් වභළලට අයත් කුරුණ වශ 

පුත්තම ය දිවහ්රික් දෙදිට දො තන් 

ලෆඩි පිරිවක්  ත ලළදේ නිරත  ත සිටි අතර 

 ත ලළල වළර්ාල රද යළම වඳශළ 

අණ්ඩ ජ වෆපුගමක් අලයය දේ. 

එබෆවින් ලර්ළලට අමතරල ලෆේ ජය බළ 

ෆනීමෙ, ලළල වඳශළ අතයළලය වළනයකි. 

ලෆසි ජය දයොෙළ නිමින් මලි ලදයන් 

කුඹුරු දොවිතෆන් ටුගතු ආරේභ ර, ඒ 

වඳශළ වෆෂකිය ුගතු වියෙමක් සිදු කිරීදමන් 

අතුරුල ලර්ළල දොෆදබ විට දබොදශ  

ප්රදීල කුඹුරු පළළු ල බෆවින් 

කුරුණ ශළ පුත්තම දිවහ්රික්ල 

දො තන් තම  ත අවහලෆන් දමන්ම ඒ වඳශළ 

ෙර වියෙේෙ අිටමි  තදේ අලෙළමට 

නිරන්තරදයන් ක් දේ. එබෆවින් 

කුඹුරුලට ජය අලයම ළල දී ජය 

බළ ෆනීම වඳශළ ලයඹ පෂළත් වභළල තුෂ 

ඇති ලෆේ ප්රතිවංවහරණය ර ෆලත 

ප්රදය ජයට ත ශෆකි තත්ත්ලයට පත් ර 

ෆනීම ඉතළ අලය රුණක්  ත තිද..  ලයඹ 

පෂළදත් ලෆේ 5,744 ක් පමණ පිිටටළ ඇති 

අතර දමම ලෆේ ලලින් කුඩළ ලෆේ 

දබොදශොමයක් ප්රදය ජයට ෆනීම වඳශළ 

ප්රතිවංවහරණය කිරීදේ අලයතළලක් පෆ 

ෆගී තිබුණි. ඒ අනුල රළජය ආයත 

කිිටපය ෙළයත්ලදයන්  දමම ලෆේ 

ප්රතිවංවහරණ ටුගතු සිදු ර තිබුණු අතර 

එම ක්රියළලලිද  පෆලති අඩුපළඩුේ 

වේබන්නදයන් මශජ නිදය ජයන් 

ඉදිරිපත් තමත්, ඒ වේබන්නදයන් විණය 

විසින්ෙ විවින නිරීක්ණ ර තිබීමත් 

දශේතුදලන් දමම ලළර්තළල නිකුත් ර දී. 

ලෆේ ප්රතිවංවහරණ කිරීදේ අරමුණින් 

බෆශෆරල ප්රතිවංවහරණය 

දොන්ත්රළත්රුලන් විසින් ෆනිේ ර 

පලති ණිජ වේපත් අදවි කිරීම ප්රනළ 

ෆටළුල දව ශඳුළ න්ළ ෙ අතර 

දභෞතිල ප්රතිවංවහරණය ර ෙ ලෆේ 

ලෆඩි ප්රමළණයක් භළවිතයට ත දොශෆකි 

දව විළ ර තිබීම ඇතුළුල ලෆේ 

ප්රතිවංවහරණය කිරීදේ අරමුණ ප්රවහා 

දව සිදු  ත දොමෆති බල ශඳුළ න්ළ දී. 

ඒ අනුල ලෆේ ප්රතිවංවහරණය කිරීදේ 

ක්රමදේෙය විධිමත් ර ඒ තුළින් අදප්ත ක්ි ත 

ප්රතිළභ දො තන්ට බළ දීම අතයලය 

ළරණයක් බල ශඳුළන්ළ දී. 
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ශ්රී රංකහගේ ංර්ධනඹ වහ 
එේඳහර ගඳොසගේට් නිධිඹ උඳරිභ 
ධහරිත්හගඹන් බහවිත්හ   රීමභ ඇගයීභ 
වහ ව විගලේ විගණන හර්ත්හ. 
 

ශ්රී ංළල තුෂ පළළණ දපොවහදප්ත ට් නිධි 02 

ක් පිිටටළ ඇති අතර ආර්ථි ලදයන් ලෆඩි 

ලෆෙත්මක් ඇති දපොවහදප්ත ට් නිධිය ල 

එප්ත පළල දපොවහදප්ත ට් නිධිය, අනුරළනපුර 

දිවහ්රික්ද  තළල ප්රළදීය ය ද් ේ 

දොට්මළද  එප්ත පළල ප්රදීද  පිිටටළ 

ඇත. ලර් කිද මීටර් 06  පමණ 

ප්රදීය පෆතිර ඇති දමම නිධිය දමට්රික් 

දටොන් මිලිය 60  පමණ නළරිතළලයකින් 

ුගක්ත බල ශඳුළද ඇත. දමය 1971 

ලර්ද දී භ විෙයළ වමීක්ණ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් දවොයළද ඇති 

අතර 1971-1974 ළය තුෂ එය ආරිතල 

මිණුේ ටුගතු සිතියේ ත කිරීම, මිිට විදුේ 

සිදුකිරීම, නියෆදි ැකවහ කිරීම ආදිය සිදුර 

ඇත. 1974 ලර්ද දී දිවහ්රික් වංලර්න 

වුන්වය විසින් සුළු පරිමළණ ෆණීේ 

අරඹළ ඇති අතර 1978 ලර්ද දී එම 

ටුගත්ත රළජය පත්  ශළ ණිජ වංලර්න 

වංවහාළල දලත පලරළ ඇත.  1992 ලර්ද දී 

ීම ව ංළ දපොවහදප්ත ට් රළජය වමළම 

පිිටටු තදමන් පසු එිට ෆණීේ ටුගතු එකී 

වමළම විසින් රද යනු ෆද.. දදවේ 

වුලත් දමම නිධිය දවොයළද ලර් 46 ක් 

ඉක්ම දොවහ ඇතත් එය රදට් වංලර්නය 

වඳශළ ප්රවහා දව දයොෙ ෆනීමට දොශෆකි 

 ත ඇති බල නිරික්ණය විය.  

ආයනි ්රිත්ල සුපර් දපොවහදප්ත ට්ලට 

(Triple Super Phosphate) ආදීයක් 

දව දයොෙළත ශෆකි දක්ල සුපර් 

දපොවහදප්ත ට් (Single Super Phosphate) 

නිපෙ තම වඳශළ දමම නිධිය ප්රදය ජයට 

ත ශෆකි බල විවින බුීධිමතුන් පර්ද ණ 

ලලින් අළලරණය රද තිබුණි.   ීම ව 

ංළ දපොවහදප්ත ට් රළජය වමළම, ෘි ර්ම 

අමළතයළංය ශළ අමළතය මණ්ඩය විසින් 

විවින අලවහාළලදී දක්ල සුපර් දපොවහදප්ත ට් 

(Single Super Phosphate) නිපෙ තමට 

තීරණ ද තිබුණත්, එකී තීරණ 2020 

ජලළරී 20 දි ල විටත් ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි. 

්රිත්ල සුපර් දපොවහදප්ත ට් (Triple Super 

Phosphate) ලට ආදීයක් දව 

එප්ත පළල දක්ල සුපර් දපොවහදප්ත ට් 

(Eppawala Single Super Phosphate) 

නිහපළෙය ආරේභ දශොත් ්රිත්ල සුපර් 

දපොවහදප්ත ට් (Triple Super Phosphate) 

ආයය වඳශළ ලෆයල විදී විනිමය 

ඉතිරි ල අතර අතිරික්ත නිහපළෙය 

අපයය කිරීදමන් විදී විනිමය 

ඉපෆී මටෙ ශෆකිදේ. එදවේම එප්ත පළල 

දපොවහදප්ත ට්ල ෆ මියේ වශ ආවනික් 

ඉතළමත් වහල් ප ප්රමළණයක් ඇති නිවළ ෙෆට 

ලයවයක්ල පලති ලකුඩු දර ය 

දමන්ම පිළිළ ශළ  ශෘෙයළබළනෙ අලම 

රත ශෆකි අතර ල බලෙ අළලරණය  ත 

ඇත. තලෙ, දක්ල සුපර් දපොවහදප්ත ට් (Single 

Super Phosphate) නිහපළෙය ශළ නිහපළෙ 

විවිනළංගිරණයට  දයොමු  තම තුළින්  ීම ව 

ංළ දපොවහදප්ත ට් රළජය වමළම පිිටටු තදේ 

අරමුණු ඉටුර ෆනීමට ටුගතු ෂ ුගතු 

බලත් නිරීක්ණය විය. 

ෘි ර්ම අමළතයළංය වඳශළ 
දපෞීලි දොඩෆගි් ක් කුලියට 
ෆනීම පිළිබඳ    විදේ විණ 
ලළර්තළල 

ෘි ර්ම අමළතයළංය 2002 ලර්ද දි 

බත්තරමු්  රජම් ලත්ත මළලදත් පිිටටි 

දශක්ටයළර 17.199 ක් වූ භමි භළය  

වහාළපිත ර තිබ අතර එම දොඩෆගිලි 

පරිශ්රය අලය දොඩෆගිලි පශසුේ ශළ එිට 

භමි ප්ර දීද  ෘි  ලළලන් දමන්ම දීය ය 

ආශළර නිපෙල දබොජුන් ශක් ඇතුළු 

අංයන් දන් වමන්විත ෘි ර්මළන්තයට 

අය වූ ලටපිටළලක් විටත පරිවරයක් 

විටතල පෆලතුණි. 
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එදවේ පෆලතියදී 2015 වෆප්ත තෆේබර් 21 දි 

රු අග්රළමළතයලරයළ විසින් ඉදිරිපත් ර 

ෙ අං 15 130 705 007 ෙර අමළතය 

මණ්ඩ වංදීයට  අනුල 2015 

ඔක්දත බර් 08 දිෆති අං 24 ෙර  

අමළතය මණ්ඩ තීරණය මිනන් දමම 

දොඩෆගිලි පරිශ්රය පළර්ලිදේන්තු ළර 

වභළ ක්රමය ක්රියළත්ම කිරීම ශළ අතිදර් 

ළර්යළ ඉඩඩ බළ ෆනීම පිණිව 

භළවිතයට ෆනීමට අනුමෆතිය බළ දී තිබ 

අතර ෘි ර්ම අමළතයළංය දවත්සිරිපළය 

දොඩෆගි් ද්  වහාළපිත කිරීමට දය ජළ 

 ත තිබුණි. 

ඒ අනුල දවත්සිරිපළය දොඩෆගි් ද්  ඒ 

වඳශළ ඇති දය යතළලය පරීක්ළ කිරීමට 

ටුගතු ර ඇති මුත් ෘි ර්ම 

අමළතයළංය පලත්ලළ ද යළමට අතයලය 

දොල අමතර පශසුේ පිළිබඳ අලනළය 

දයොමු රමින් වළනළරණ පෙමක් 

දොමෆතිල දවත්සිරිපළය දොඩෆගි්  

තුළින් අලය දොඩෆගිලි පශසුේ බළ 

ෆනීදේ තීරණය ඉලත ෙමළ තිබුණි. 

ඒ අනුල රු අමළතයලරයළ ශළ ළර්යය 

මණ්ඩය විසින් රළජගිරිය අං 288 

වහාළද  පිිටටි ෘි ර්ම අමළතයළංය 

වඳශළ අලය ප්රමළණයට ලඩළ ලෆඩි ඉඩඩක් 

ඇති දොඩෆගි්  නිරික්ණය ර බළ 

ෆනීම පිණිව අෙළෂ දොඩෆගි් ද්  

ිටමිරු විසින්ම තීරණය ර ෙ 

දොන්දීසි ඇතුෂත් දය ජළලක් අමළතය 

මණ්ඩයට ඉදිරිපත් ර එම දොඩෆගි්  

බළ ෆනීමට ටුගතු ර තිබුණි. 

දමම දොඩෆගි්  මලි ලදයන් වළප්ත පු 

වංකීර්ණයක් පලත්ලළද යළමට සුදුසු ල 

අුගරින් නිර්මළණය ෂ දොඩෆගි් ක් 

බලට නිරීක්ණය ල මුත් එිට අනුමත 

මශ්  ප්රමළණයට ලඩළ මශ්  3 ක් ලෆඩිදයන් 

ශළ දොඩෆගි් ද්  උව අනුමත උවට ලඩළ 

අඩි 33  ලෆඩි උවකින් ුගක්තල ඉදිර තිබ 

බෆවින් එය නීතයළනුක ඉදිකිරීමක් දො ත 

තිබියදී එම දොඩෆගි්  දත රළ ෆනීමට 

ටුගතු ර තිබුණි. තලෙ ප්රමළණලත් ශළ 

නිෙශවහ ප්රදේ පශසුේ දොමෆති  තම, 

ලළශ ෆලතුේ ඉඩඩ ීමමළ තම, අලට ෙෆඩි 

ලළශ තෙබෙයක් පෆලතීම ය ෆටළු 

ශෆරුණු විට ළර්යළ පරිශ්රය තුෂ ළමර 

දලන් කිරීමට අලය  තම ඇතුළු තලදුරටත් 

ඉටු ෂුගතු ලෆඩ දොටවහ ණළලක් විටත 

අවේපර්ණ දොඩෆගි් ක් දව දමම 

දොඩෆගි්  පෆලතිණි. 

තලෙ, දමම දොඩෆගි්  වේබන්නදයන් 

අෙළෂ දොඩෆගිලි ිටමිරු විසින් ඉදිරිපත් 

ර ෙ දොන්දීසි පිළිද තිබ  අතර 

එම දොන්දීසි අතර, එදිට දලෂඳපෂ 

ලටිළම ඉක්මවූ ලර් අඩිය පිරිලෆයක් 

විටත, ලවර දෙ අත්තිළරේ මුෙක් 

ද තමට යටත්ල ශළ අලවන්  ලවර දෙ තුෂ 

අෙළෂ අත්තිළරේ මුෙ ිටෂේ  තම දමන්ම, 

දතල ලවදර් සිට සියයට 15 කින් බදුකුලිය 

ලෆඩි කිරීම ය රජයට අලළසි වශත 

දොන්දීසිලට යටත්ල දමම 

දොඩෆගි්  බළ ද තිබුණි.  

එදවේම දමම දොඩෆගි්  බළ ෆනීම 

වඳශළ අත්තිළරේ මුේ  දවූ දිද  සිට 

මළව 15 ළයක් එම දොඩෆගි් ද්  

අඩුපළඩු වේපර්ණ කිරීමට ත ර තිබ අතර 

ඒ අනුල එකී ළය වඳශළ දල ෙ 

රු.මිලිය 315 ක් (දවේලළ ළවහතු විටතල) වූ 

බදු මුෙ අළර්ථි වියෙමක් බල 

නිරීක්ණය විය. තලෙ, දමම 

දොඩෆගි් ද්  අදකුත් පශසුේ ඇති 

කිරීම වඳශළ  රු.මිලිය 342.7 ක් දලළ 

තිබුණි. 

තලෙ, පළර්ලිදේන්තු ළර වභළ පිිටටු තදේ 

අරමුණින් අමළතයළංයට අයත් පෆරණි 

දොඩෆගිලි පරිශ්රය බළ ද තිබුණෙ 

2020 ජලළරී මළවය ල විටත් එම පෆරණි 

දොඩෆගිලි වංකීර්ණය, ඒ දලනුදලන්  

භළවිතළ ර දොතිබුණි. තලෙ, බදු පෙම 

යටදත් බළ ත් ල දොඩෆගි්  වඳශළ 

ෙ ලළර්ි  අයලෆය මිනන් ප්රතිපළෙ වවළ 

දොද ලර්ය තුෂදී අමතර ප්රතිපළෙ 
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බළ ෆනීම මිනන් අෙළෂ ද තේ ර තිබුණි. 

ඒ අනුල දොඩෆගිලි පශසුේ බළ 

ෆනීදේ දමම තීරණය ෆනීදේදී අනුමය 

ෂ ුගතු වෆසුේ ක්රියළලලියට පරිබළිටරල 

ක්රියළර ඇති අතර රජද  අරමුේ  වියෙේ 

කිරීදේ විනිවිෙභළලය, අරපිරිමෆසුේ බල, මය 

ල තම පදවළ ටුගතු ර ඇති බල 

නිරීක්ණය විය.  

භහත්ය භවහ නගය බහගේ ජීහයු 
ඒකකඹ ඉදි රීමභ අත්වළය දළමීභ වහ 
කශ කශභනහකයණඹ  පිළිඵ විගලේ 
විගණන හර්ත්හ 

 
 

මළතර මශළ ර වභළල, මශළ ර වභළ 

ආඥළ පදත් 252 ල අධිළරිය යටදත් 

පිිටටුලළ ඇති අතර, බ ප්රදීය ලර් 

කීද මීටර් 12.8 ක් පමණ දේ. එිට ලත්මන්  

ජශය 77,592 ක් පමණ ල අතර 

ර වභළ බ ප්රදීය තුෂ ෘශ වහාළ 

20,375 ක් ලළණිජ ශළ දලෂඳ වහාළ 5,104 

ක්, අනයළප වහාළ 40 ක්, ආමි වහාළ 

93 ක්, ළර්මි අනයළප ආයතයක්, 

දපොදු දලෙදපො 03 ක් ශළ වතිදපොකින් 

වමන්විත දේ.   

 

මළතර මශළ ර වභළ බ ප්රදීය තුළින් 

නෙනිල අලම ලදයන් ව දටොන්   35 

– 40 ත් අතර ප්රමළණයක් එේ  මවට 

ව දටොන් 1,200 ක් පමණ පරිවරයට 

එතු රනු බයි. දමදවේ එතුල සියළු 

ව බෆශෆර කිරීදේ ලකීම ර වභළ 

ආඥළපත ප්රළරල මළතර මශළ ර වභළල 

දලත පෆලරී ඇත. මළතර ර වභළ බ 

ප්රදීද  ව එතු කිරීම වඳශළ ළප 

02 ක් යටදත් දොට්මළ 20 ට දබෙළ 

ළර්ය මණ්ඩය 276 ක් ශළ ලළශ 25 ක්  

අනුුගක්ත ර තිබුණි.  

 

දොටවි පිිටටි අක්ර 13 ක් වූ ඉඩමක් 

ලෆලිම  ප්රළදීය ය වභළල මිනන් පලරළ ද 

පිලිවරු ලයළපෘතිය මගින් 2009 ලර්ද  සිට  

2012 ලර්ය ෙක්ලළ  ළබනි දපොදශොර 

නිහපළෙය සිදු ර තිබුණි. දමම 

මනයවහාළය වඳශළ රු.මිලිය 7.96 ක් ලෆය 

ර ඉදිර තිබ දොඩෆගි්  ජීල ලළුගල 

මිනන් විදුලිය නිපෙ තදේ ලයළපෘතියක් වඳශළ 

2014 ලර්ද  දී දයොෙළ ෆනීම දශේතුදලන් 

ළබනි දපොදශොර නිහපළෙය ෆලතී 

තිබුණි.  

ඉශත වඳශන් ජීල ලළුග ඒය මගින්  

ජීලලළුගල නිපෙලළ ඒ මගින් විදුලි බය 

(Waste to energy) නිහපළෙය කිරීමට 

2014 ලර්ද දී අලනළය දයොමු  ත තිබුණු 

අතර මනයම පරිවර අධිළරිය වශ දමොරටුල 

විහලවිෙයළය වමඟ ලරින් ලර වළච්ඡළ 

පලත්ලළ අෙළෂ ලයළපෘතිය  අනුමත රලළ 

ද තිබුණි.  

 

ලයළපෘතිය ඉටුකිරීම වඳශළ 2014 අද වහතු 

08 දි බදය ග්රීන් පුීලි වමළම වම 

මළතර මශළර වභළල ශළ මනයම පරිවර 

අධිළරිය ගිවිසුේ ත  ත තිබණු අතර 

ලයළපෘතිය නිම ෂ ුගතු දිය  2015 මළර්තු 

10 දි දව ශඳුළද තිබුණි.  මුත් 

2015 ජලළරි 16 දි ලයළපෘතිය තර ර 

ෙමළ තිබුණු අතර 2015 ජලළරි 06 දි ල 

විට මනයම පරිවර අධිළරිය විසින් 

රු.මිලිය 64.36 ක් එම වමළමට නිෙශවහ 

ර තිබුණි. ලයළපෘතිය ෆලත 2016 

ලර්ද දී ලරින් ලර ආරේභ ර තිබුණෙ , 

2020 ජලළරී 21 දි ල විටත් ලයළපෘතිය 

නිම ර දොතිබුණි.  

 

ළබනි දපොදශොර නිහපළෙය තර  තමත්, 

දමම ජීල ලළුග ඒය නිම දොකිරීමත්  

දශේතුදලන් ලර් 04  පමණ ළයක් පුරළ 

නෙනිල දොඩ ෆදව වෂ න්දෙන් 

ප්රදීද  ජතළලට පීඩළළරි තත්ත්ලයට 

මුහුණදීමට සිදු  ත තිබුණි.  තලෙ 

ප්රතිනක්රීරණය ෂ දොශෆකි ව 

රෆක්ටර් ද   2,026 ක් ශළ ප්රතිනක්රීරණ 

ෂ ශෆකි ව  රෆක්ටර් ද   1,817 ක් 

ඉදක්දරොනි අපද්රලය  ලෆඩි ප්රමළණයක්ෙ  
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දොටවි වෂ අංයට බෆශෆර ර 

තිබුණු බල නිරීක්ණය විය.  

 

මශජ පීඩළ අලම කිරීමට ලශළම ක්රියළත්ම 

ල පරිදි අෙළෂ වහාළයට ව බෆශෆර 

කිරීම තශේ ර උවළවි නිදය යක්ෙ 

නිකුත් ර තිබුණු අතර  ර වභළල විසින් 

ර තිබ ඉ් ීයම ෆලත වළ බළ ව 

ෙෆමීමට එදරිට නිදය ය 2019 දෙවෆේබර් 

31 දි ෙක්ලළ තළලළලිල තර ර එදි 

සිට ව බෆශෆර කිරීම අත්ිටටුලළ තිබුණි.  

 

ඒ අනුල පරිවරයට ශළ ජතළලට පීඩළලක් 

දොල අුගරින් ව බෆශෆර කිරීම වඳශළ 

වහාළයක් වවහ ර ෆනීමත්, ළබනි 

දපොදශොර නිහපළෙය ෆලත ආරේභ 

කිරීමත්, ජිල ලළුග නිපෙ තදේ ලයළපෘතිය 

ගිවිසුේ ත වූ පරිදි  ඩිමින් ආරේභර 

ව ෂමළරණයට විවඳුමක් බළ 

දීමට මළතර මශළර වභළල පියලර ත ුගතු 

බල නිරීක්ණය විය. 

ශ්රී රංකහට ඳළිකගණන ංචහයකයින් 

නළයම්ම් සිදුරීමගම්දී, අඹකයන ගහසතු 
ම්ඵන්ධ විගලේ  විගණනඹ 

ශ්රී ංළදේ ෙර්නීය මුහුදු දලරෂ, මධ් යම 

දුරය ඓතිශළසි ටඹුන්, ආමි ශළ 

වංවහෘති වහාළ දමන්ම ශ්රී 

ළංකියන්දේ අනළරය ලිභළලය ෙ 

වංනළරයන්දේ සිත් ඇෙ බෆෙ තබළ 

ෆනීදමිට වමත්  ත ඇත. එම තත්ලයන් තුෂ 

2018 ලර්ද දී පමණක් වංනළරයන් 

2,333,796 ක් පමණ ශ්රී ංළලට වංනළරය 

වෙශළ පෆමිණ තිබුණු අතර ඒ තුළින් 

රු.මිලිය 712,027  පමණ විදී 

විනිමය ප්රමළණයක් ඉපී මට ශ්රී ංළලට 

ශෆකියළල ෆබී තිබුණි. ශ්රී ංළලට 

පෆමිදණ වංනළරයින්දන් ලජීවි 

වංරක්ණ දෙපළර්තදේන්තුල, ල 

වංරක්ණ දෙපළර්තදේන්තුල, ජළති 

වත්දල ෙයළ දෙපළර්තදේන්තුල, ජළති 

දෞතුළළර දෙපළර්තදේන්තුල, මනයම 

වංවහෘති අරමුෙ වශ උීභිෙ උෙයළ 

දෙපළර්තදේන්තුලත්, ප්රළදීශිය ලදයන් 

පෂළත් පළ ආයතත් (ප්රළදීය යල 

පලති වංනළර ආර්ණය විටත වහාළ 

වේබන්නදයන්) ළවහතු අයරනු බ බල 

ශඳුළ න්ළ දී. මුත් දමදව අය 

ර ළවහතුල තීරණය කිරීදේ නිහචිත 

ක්රමදේෙයක් ශඳුළෆනීමට දොශෆකි  තමත්, 

අයරනු බ ළවහතුලට වළදප්ත ක්ල එම 

වංනළරයන්ට වපයනු බ දවේලළලන් 

ප්රමළණලත් ෙ යන් වළ බෆීයමටත් ,දමම 

ළවහතු අයකිරීම  ශළ එම අයකිරීේ නියළමය 

වේබන්නදයන් ශ්රී ංළ වංනළර වංලර්න 

අධිළරියට දශ  දලත් යේ නිහචිත 

ආයතයට බත පෆලරී දොමෆති  තම 

දශේතුදලන් ඇති  ත තිදබ තත්ත්ලය 

පිළිබඳල පරීක්ළ ර ලළර්තළ කිරීම වඳශළත් 

දමම ලළර්තළල නිකුත් ර දී. තලෙ වසළරි 

ජීප්ත  රා භළවිතළ කිරීදේදී විවින 

අක්රමිතළලයන් දමන්ම නීතිරීති 

උ් ංකය කිරීේ සිදුල බලටත්, විවින 

වහාළ මිනන් නිකුත් රනු බ 

ටිට්පත්ල වෆකිය ුගතු අඩුපළඩු 

නිරීක්ණය  තමත්, මනයම වංවහෘති 

අරමුෙ විසින් පතින් අරමුෙට ෆබී ඇති 

බත ඉක්මලළ විවින වහාළ ලලින් ආෙළයේ 

උපය බලටත් වංනළරයන් ලෆඩිපිරිවක් 

දිට පෆමිදණ ීමගිරිය ලෆනි වහාළල 

පලත්ළ ආරක්ි ත පීනතිය ප්රමළණලත් 

දොල බලටත් දමම ලළර්තළල වවහ 

කිරීදේදී ශඳුළ න්ළ දී. තලෙ 2005 අං 

38 ෙරණ වංනළර ටුගතු පතින් ශ්රී ංළ 

වංනළර වංලර්න අධිළරිය දලත ෆබී 

ඇති බත මත වංනළර ලයළපළරදයිට 

ප්රමිතීන් ආරක්ළ කිරීමටත්, ශ්රී ංළල තුෂ 

වංනළර ර්මළන්තය ප්රලර්නය කිරීමට 

ටුගතු ෂ ුගතු මුත් අධිළරිය විසින් 

විදීශියන්දන් එම වහාළ ෆරඹීදේදී 

අයරනු බ විවින ළවහතු දර්ටයන් ශළ 

එම ළවහතුලට ප්රමළණලත් දවේලළලක් 

වෆීමමට අෙළෂ වහාළ භළර පළ 

මණ්ඩයන් ටුගතු ර දොතිබුණ බලටෙ 
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නිරීක්ණය දේ. ඒ අනුල ශ්රී ංළලට 

පෆමිදණ විදීය ය වංනළරයින් විවින 

වහාළ ෆරඹීමට පෆමිණීදේදී අය රනු 

බ ළවහතු වේබන්නදයන් ශ්රී ංළ 

වංනළර වංලර්න අධිළරිද  වෘජු 

නියළමය ඇති කිරීම වඳශළ ටුගතු කිරීදේ 

අලයතළලය පිළිබඳල දමම ලළර්තළදලන් 

අලනළරණය රනු ෆද.. 

ළ් රහඹ ගකොක්කම්ගඵොක්ක 
නහන්ත්යඹ තුශ පිහික් තිරුහනහ නිධිඹ 
කළණීගම් යහඳෘතිඹ  ආයම්බ රීමභ  
ප්රභහදවීභ ව එභ නිධිඹ අනය 
කළණිම් රට බහජනඹ වීභ ඳමක්හ 
රීමභ පිළිඵ විගලේ විගණන හර්ත්හ  
 

ඌල පෂළදත් දමොණරළ දිවහ්රික්ද  

ලෆ් ලළය ප්රළදීය ය ද් ේ දොට්මළද  

රන්දෙණිය ග්රළමද  දොටිේදබොක් ග්රළම 

නිනළරී ලවදේ පිිටටි ල වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්තුලට අයත් 

දොටිේදබොක් ලළන්තරය 

ප්රමළණදයන් දශක්ටයළර් 270 ක් පමණ දේ. 

අතරමෆදි ෂළපද  ලළන්තර ක්ණ ශළ 

වලළළ මිශ්ර ලළන්තරයක් දව 

ශඳුළද ඇති දමය ලෆලි මිශ්ර දබොරළු පවහ, 

තිරුලළළ, දප් වහපළර් වශ දලත් පළළණ 

නිධිලලින්ෙ වමන්විත, නජල විෙයළත්ම 

ලටිළමින් අනු වු සුවිදේෂී 

ලළන්තරයකි. 

 

උමළ ඔය බහුළර්ය වංලර්න ලයළපෘතිය 

යටදත් ෙෆට ලෆඩ අලවන්ල ඇති 

අලිදොටආර ජළද  ඉශෂ ජළනළරයක් 

දවට දොටිේදබොක් ලළන්තරය 

ශඳුළද ඇති අතර දමම ලළන්තරයට 

මළයිේ ල ප්රදීල තිරුලළළ වශ 

දප් වහපළර් ලෆනි ණිජ ද්රලය ඉලත්  කිරීම  

2010 ලර්ද  සිට ීමඝ්ර දව ලෆඩි  ත තිබුණි.   

 

දමම දොටිේදබොක් ලළන්තරද  

පිිටටි තිරුලළළ නිධිය ෆණීේ ර අය 

එතු ර අපයය කිරීමට අමළතය 

මණ්ඩ අනුමෆතිය ෆබී තිබුණු අතර එම 

ටුගතු මශලෆලි වංලර්න ශළ පරිවර 

අමළතයළංය යටදත් පිිටටුල ෙ ජීඑවහඑේබී 

තළක්ණ දවේලළ (පුී) වමළමට පලරළ 

තිබුණි. ෆණීේ ර ඉලත් කිරීමට නියමිත 

තිරුලළළ ඳු 02 ිට ඇති තිරුලළළල 

අලවළ දලෂඳප ලටිළම රු.බිලිය 

26.67 ක් පමණ බල එම වමළම 

ඇවහතදේන්තු ර තිබුණි. දමිටදී 

අලිදොටආර ජළය පිර තමට දපර 

තිරුලළළ නිධිය ෆණීේ ර ෆනීදේ 

අයතළලය දදරිට අමළතය මණ්ඩද  

අලනළය දයොමුල තිබුණෙ, විණිත දි වූ 

2019 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

ලයළපෘතිය ආරේභ කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

 

තලෙ, අෙළෂ ලයළපෘතිය වඳශළ ලළරිමළර් 

අනයක් ජරළ්  විසින් අනුමෆතිය බළදී 

තිබුණෙ, තිරුලළළ නිධිය ෆණීේ වඳශළ 

පිපිර තේ කිරීදේදී වශ එකී නිධිය ෆණීේ 

කිරීම දශේතුදලන් අලිදොටආර ජළයට 

බපේ සිදුවිය ශෆකි බලට ලළරිමළර් 

දෙපළර්තදේන්තු ඉංජිදන්රුලන්දේ  

ලළර්තළල ෙක්ලළ තිබුණි. 

 

දදවේ දලතත් දේ ල විට ජළය 

ජදයන් පිර තමට ටුගතු ර ඇති අතර 

ජීඑවහඑේබී තළක්ණ දවේලළ වමළම 2019 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු.මිලිය 14.19 

 වියෙමක් ලයළපෘතිය දලනුදලන් ර 

තිබුණි.  

 

ඉශත කී දොටිේදබොක් ලළන්තරයට 

යළබෙල පලති දපෞීලි ඉඩේ වඳශළ 

දපෞීලි පළර්ලයක් විසින් බළත් 

ෆණීේ බපත්ර මත ශළ ල වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත නියමිත ළවහතු 

දොදලළ භ විෙයළ වමීක්ණ ශළ පත්  

ළර්යළංදයන්  බපත්ර බළද රජයට 

අයත් ෆද  පිිටටි තිරුලළළ නිධිදයන් 

ෆණීේ සිදුර තිබුණි. දමම අලවර 
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තිරුලළළ වශ දප් වහපළර් ෆණීේ 

දශේතුදලන් රජයට සිදුවු රු.මිලිය 44.24  

අළභය අයර ෆනීම වඳශළ ල 

වංරක්ණ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ෆණීේ 

සිදුෂ පළර්ලයට විරුීනල ඩු පලරළ 

තිබුණි.  

 

අමළතය මණ්ඩය දමම ණිජ වඳශළ උපරිම 

දව අය එතු කිරීදමන් පසු අපයය 

කිරීම දදරිට ෙෆඩි අලනළය දයොමු ර 

තිබුණෙ, ෙෆට දපෞීලි පළර්ල විසින් 

ෆණීේ ර තිරුලළළ මිදී න්ළ 

ආයත නිමි දශ  අර්න නිමි නිහපළෙයන් 

සිදුකිරීමකින් දතොරල ඒලළ ක්රර් යන්ත්ර 

මගින් ෆබලි දශ  කුඩු කිරීම පමණක් 

සිදුර ණිජමය අමුද්රලයක් දව විදී 

රටලට අපයය රමින් පෆලෆතුණි.  

හරිභහර්ග වහ ජර  ම්ඳත් 
කශභනහකයණ  අභහත්යහංලඹ  ඹටගත්  
ක්රිඹහත්භක න  කුම්ක්කන්ඔඹ   ජරහල  
යහඳෘතිඹ   පිළිඵද   විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 

කුඹුක්න්ඔය දේ්  (Anicut) ඉශළින්  

බුත්ත  දමොරළ  A – 4  මළර්ය  ශළ  

කුඹුක්න්ඔය  ශමුල  වහාළද   කි.මී. 

13.4  ක් ඉශළින්  ජය කණ  මීටර්  මිලිය  

48  (mcm 48) නළරිතළලයකින් ුගත්  

ජළයක් ඉදිකිරීම  වෙශළ   2011  

වෆප්ත තෆේබර්  28  දි  පෆලති අමළතය  

මණ්ඩ  ැකවහ තදේ දී  අනුමෆතිය  බළ  දි 

තිබුණි.  ඒ  අනුල  දමම  ලයළපෘතිද  

ඉදිකිරීේ ටුගතු   සුවිවහ  නෆදන්ේ  ක්රමය  

යටදත් China National Heavy Machinery 

Co operation  (CNHMC) ය චී  

වමළමට 2018 මළර්තු 30 දි පලරළ  තිබුණි.  

දමම  පෆලරීදමිට පලති විනිවිෙභළලය   ශළ  

අවිධිමත්භළලය  වෙශන් රමින්  මශජ  

නිදය ජයක්  අතිරු  ජළධිපතිතුමළ  

දලතෙ යලළ තිබුණු  අතර  එතුමළදේ 

ඉ් ීයමෙ  වෂළ  බෆීයදමන්   අතුරුල  ශළ  

විණය විසින්ෙ  ශදුළත්  දතොරතුරු මත 

දමම  ලළර්තළල  වවහ ර  දී.   

ඒ අනුල  ර  ෙ  පරීක්ළලන්ට  අනුල 

විදී  වමළේ  04 කින් ෆබී  තිබු අභිළ  

ඉදිරිපත් කිරීදේ දය ජළල (EOI) 

දොවෂළ  ශෆර  ඉශත  වෙශන් ර  ෙ  

වමළම දලත  සුවිවහ  නෆදන්ේ  ක්රමයට 

කුඹුක්න්ඔය  ජළ  ලයළපෘතිය  වශ 

ශෆඩඔය ජළ ලයළපෘතිය වෙශළ යතළ 

අනයය  සිදුකිරීමට අලදබ නතළ  

ගිවිසුමට එෂෆඹීදේ අෙළෂ දොන්ත්රළත්තුල  

2018 මළර්තු 30 දි  ප්රෙළය  ර  තිබුණ ෙ,  

2019  දොලෆේබර් මළවය ල විටත්  

ලයළපෘතිද   ටුගතු  ආරේභ ර  

දොතිබුණි. එදමන්ම ලයළපෘතිය  පිළිබෙල  

බළ ත  ුගතු  පරිවර  ලළර්තළල,  වමළජ  

ලකීේ ලළර්තළල  දමන්ම යතළ  අනයය  

ලළර්තළලෙ  වවහ  ර  ෆනීමට  රජද   

මුේ   ලෆය  රමින්  දපෞීලි  ආයත 

වම  ගිවිසුේ  ත  ත  තිබුණු  අතර  අෙළෂ  

ළ ීමමළල අලවන්  ත තිබුණ ෙ එම ලළර්තළ  

2019 දෙවෆේබර් 31  දි ල  විටෙ  බළ  දී   

දොතිබුණි.    

 

තලෙ, ලයළපෘතිද   මලි ටුගතු දශ   සිදු  

දොර 2019 දොලෆේබර්  30 දි ල  

විටෙ  රු.මිලිය  108  ක්  පමණ   වියෙමක්  

ඵෙළී  දොල  දව  ශළ අවිධිමත් දව 

ර තිබුණි.  එදමන්ම  දමම  ලයළපෘතියට  

වමළමීල  රු.මිලිය 86.09   ලෆය ර 

ලෆේ  02  ප්රතිවංවහරණ ටුගතු ර 

තිබුණත්, එම ප්රතිවංවහරණ ටුගතු  

අදප්ත ක්ළ  ර  ෙ  ප්රමිතියකින් දතොර බල 

2019 දෙවෆේබර 19 දි දභෞති 

පරීක්ළදේ දී නිරීක්ණය විය.                   

 

ඒ  අනුල , දමම ලයළපෘතිය  ඉදිකිරීදමන්  

ෆදබ ප්රතිළභ  පිළිබෙලත්  ලයළපෘතිද    

බපම  ආදී   රුණ  පිළිබෙල  මළ දව  

අනයයය  ර  ලයළපෘතිදයන්  අදප්ත ක්ි ත  

අරමුණු  ඉටුර  ෆනීම  වෙශළ  දමිට  
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ඉදිකිරීේ ටුගතු  ඩිමින්   ආරේභ  

කිරීදේ දය යතළලය   අලනළරණය  රමි.    

 
ගගොවිජන ංර්ධන 
ගදඳහර්ත්ගම්න්තුගේ කහර්ඹබහයඹ පිළිඵ 
විගලේ විගණනඹ 
 
ෘි ර්මය ශළ වේබන්ධිත පළර්ලිදේන්තු 

තීරණ ක්රියළත්ම කිරීදේ ආයතය 

ෘි ර්ම අමළතයළංය ල අතර, එම 

අමළතයළංය යටදත් ප්රළදීය ය මට්ටමින් 

ෘි ර්මළන්තය ශළ වේබන්ධිත ප්රනළ 

ආයතය දොවිජ වංලර්න 

දෙපළර්තදේන්තුලයි. ෘි ළර්මි 

ලෆඩවටශන් වඳශළ මලි වෆපුගේ දවේලළ 

බළදීදේ අරමුණින් 1957 ඔක්දත බර් 01 

දි දොවිජ වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුල 

වහාළපිත ර තිබුණු අතර, එය 

ලර්තමළද දී  2011 අං 46 ෙර 

දොවිජ වංලර්න (වංද ධිත) පතින් 

වංද ධිත 2000 අං 46 ෙර දොවිජ 

වංලර්න පත මගින් පළය දදර්.  

 

ලර්තමළද  ෘි ර්මය දදරිට දීය ය 

දොවි ජතළලදේ ලෆඩි අලනළයක් දයොමු  ත 

තිබුණෙ දෙපළර්තදේන්තුලට ඒ 

වේබන්නදයන් ඵෙළී  දවේලයක් බළදීමට 

දොශෆකි  ත ඇති බල නිරීක්ණය විය. ඒ 

අනුල දත රළත් ක්දේත්රයන් පිළිබඳල 

විණය විසින් ර ෙ පරීක්ළලන්ට 

අනුල දෙපළර්තදේන්තුල විසින් දොවිජ 

වංලර්න වභළ පිිටටු තම ටුගතු දොකිරීම, 

දොවිජ වංලර්න ළර වභළල ශළ 

දොවි බෆංකුල ගිණුේ නියමිත දිට 

විණළධිපති දලත ඉදිරිපත් දොකිරීම, 

දොවිජ ළර වභළල ටුගතු නිසි පරිදි 

අධීක්ණය දොකිරීම, අක්ර බදු නිසි පරිදි 

අය දොකිරීම, දෙපළර්තදේන්තුදේ 

අධීක්ණය යටදත් පලති දොවි බෆංකු 

මය ආයතයක් දව ලියළපදිංචි 

දොකිරීම ශළ නියළමය දොකිරීම, දොවි 

බෆංකු මගින් බළ දී ඇති ් ඉකුත් වූ ණය 

දේ අයර දොෆනීම, දභෞති ශළ 

මළල වේපත් නිසි පරිදි ෂමළරණය 

දොකිරීම, බඳලළෆනීදේ පටිපළටිද  

නිර්ණළයලට අනුකල ළර්යමණ්ඩය 

බඳලළ දොෆනීම, කුඹුරු ඉඩේ, කුඹුරු ඉඩේ 

දොල දව වළ දොඩ කිරීම ඇතුළුල 

නිරීක්ණය වූ  රුණු රළශියක් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ඵෙළයිතළලය පශෂ 

බෆීමමට දශේතු  ත තිබුණි. ඒ අනුල දොවිජ 

වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුදේ අදප්ත ක්ි ත 

ළර්යභළරය නිසිපරිදි ඉටු  ත දොමෆති 

නිරීක්ණය විය.  

 

දොවිජ වංලර්න වභළ පිිටටු තම, 

දොවිජ වංලර්න ළර වභළල ශළ 

දොවි බෆංකුල ගිණුේ නියමිත දිට 

විණළධිපති දලත ඉදිරිපත් කිරීම,  

දොවිජ ළර වභළල ටුගතු නිසි පරිදි 

අධීක්ණය කිරීම, දොවිජ වංලර්න 

දෙපළර්තදේන්තුල යටදත් ඇති දොවි බෆංකු 

මය ආයතයක් දව ලියළපදිංචි කිරීම 

වශ මය පළය නියළමය කිරීම, දොවි 

බෆංකු මගින් බළ දී ඇති ් ඉකුත් වූ ණය 

දේ ඩිමින් අයර ෆනීම, 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් සිදුරනු බ 

විවින ලයළපෘති මගින් අදප්ත ක්ි ත අරමුණු ඉටු 

රෆනීමට ටුගතු සිදුකිරීම ශළ පසුවිපරේ 

කිරීම, දෙපළර්තදේන්තුල වතු සියළුම 

දභෞති ශළ මළල වේපත් ඵෙළී  දව 

ෂමළරණය කිරීම වශ නිහචිතල 

පලති කුඹුරු ඉඩේෙ කුඹුරු ඉඩමක් 

දොල දව දොඩ කිරීමට පදත් 

වඳශන් බත ෆලත වංද නය කිරීමට 

නිර්දී රමි. 

 

ශ්රී රංකහගේ   ශභහ   අඳචහය   
ම්ඵන්ධගඹන්   ජහතික   ශභහ   
ආයක්ක   අධිකහරිගේ   කහර්ඹබහයඹ   
පිළිඵ විගලේ  විගණන හර්ත්හ  

 

ෂමළ අපනළර ලෆෂෆක් තම වශ එලෆනි 

අපනළරලට දොදුරු වූ ෂමුන් ආරක්ළ 

කිරීම ශළ ඔවුන්ට ප්රතිළර කිරීම පිණිව 

ප්රතිපත්තියක් වවහ කිරීදේ අරමුණින් 1998 
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අං 50 ෙර ජළති ෂමළ ආරක් 

අධිළරි පත යටදත් ජළති ෂමළ 

ආරක් අධිළරිය 1999 ලර්ද  දී 

පිිටටුලළ තිබුණි. එම ලර්ද  සිට ලර් 20  

ළපරිච්දේෙයක් ත   තදමන් අතුරුල 

එම ප්රතිපත්තිය වඳශළ අනයක් මණ්ඩ 

අනුමෆතිය බළ ද තිබුණ ෙ, 2020 ජුනි 

11 දි ල විටත් එම ප්රතිපත්තිය ඵෙළී  

දව ක්රියළත්ම කිරීමට අධිළරිය 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. තලෙ, මළනය මිනන් 

රනු බ අළලරණයන් ශළ දපොලිවහ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත ෆදබ අෙළ 

පෆමිණිලි වංයළල ක්රමදයන් ඉශෂ යළමත් 

නිවළ ෂමු හදේ ආරක්ළල පිළිබඳල ශඳුළ 

න්ළ ෙ අලනළේ තත්ත්ලය දශේතුදලන් 

දමම ලළර්තළල නිකුත් කිරීමට පියලර න්ළ 

දී.  ඉශත වඳශන් ප්රතිපත්තිය ක්රියළත්ම 

කිරීදේ ප්රමළෙය දමන්ම පළව්  සිසුන් 

ප්රලළශ දවේලය විධිමත් කිරීමට අලය 

පියලර ෆනීමත්, අපනළර වඳශළ දොදුරු 

වූලන් වේබන්නදයන් තුගතු ක්රියළමළර් 

විධිමත් කිරීමත්, ෙරුලන් ආරක්ළ ර 

ෆනීමට සිවි්  ජතළල බෆන් තදේ 

ලෆඩවටශන් නිසි පරිදි ක්රියළත්ම කිරීම 

ඇතුළුල ෂමුන්දේ ආරක්ළල දලනුදලන් 

අධිළරිය විසින් ත ුගතු ශඳුළ න්ළ ෙ 

ක්රියළමළර්යන් ප්රමළණලත් පරිදි ඉටු කිරීමට 

අදපොදශොවත්  ත ඇති බල නිරීක්ණය විය. ඒ 

අනුල අධිළරියට පෆලරී ඇති ළර්යභළරය 

ප්රමළණලත් පරිදි ඉටු කිරීම තුළින් ෂමුන්දේ 

ආරක්ළල තශවුරු කිරීදේ අලයතළලයක් 

පෆ ෆඟී ඇති බල දමම ලළර්තළල මිනන් 

තශවුරු විය.    

ශ්රී රංකහගේ අලි ිකනිස ගළ කභ ම්ඵන්ධ 

විගලේ විගණන හර්ත්හ 

ලළර්ි ල අලින් 250 ක්  පමණ ෙ, මිනිසුන් 50 

ක්  පමණ ෙ අලි - මිනිවහ  ෆටුේ දශේතුදලන් 

ජීවිතක් යට පත්ල අතර, ලළර්ි ල විළ 

ලදයන් සිදුල දීපෂ ශළ ලළ ශළනිය 

දශේතුදලන් වමළජී ය ශළ ආර්ථි ලදයන් 

ෆටළු රළශියට මුහුණ දීමට සිදු  ත ඇත. 

ලර්තමළය ල විට  ප්රදී කිිටපය 

සිදුල දමම අලි මිනිවහ ෆටුමට ප්රනළ 

ලදයන් අලිශය ලර්නය  තම, මිනිවහ  

(ජ)ශය ලර්නය  තම, අලින්දේ ලළව 

භමි මිනිවළ විසින් ආක්රමණය රනු ෆබීම, 

ෘි ළර්මි ටුගතු දශේතුදලන් අලින් 

මිනිවහ  ජළලළව දලත ආර්ණය  තම 

ප්රනළ ලදයන් බපළ ඇති බල ශඳුළද 

ඇත. තලෙ මිනිසුන් ලළන්තර එළිර 

ලළබිේ වෆීමම දශේතුදලන් එම ලළ භමි 

ආරිත ප්රදී අලින්ට ජීලත් තමට සුදුසු 

ප්රදී බලට පත් දේ. එදමන්ම ඔවුන් දේ 

වහ ලභළවි ලළවභමි අිටමි  තම නිවළ ලළබිේ 

දෙවට අලින් පෆමිණීම තලදුරටත් ඉශෂ 

යමින් පලතී. ලළ භමි ආරිතල දප ණය 

බහු ආශළර ප්රමළණය අධි බෆවින් ශළ 

ෘි ර්මය වඳශළ මිනිසුන් විසින් වවනු 

බ ජ ප්රභල නිවළ අලි බහුල ලළ බිේ 

දෙවට පෆමිණීමට දශේතු ත තිබුණි. දමම අලි 

මිනිවහ ෆටුම දිගින් දිටම පෆලතීදමන් 

වමළජයට සිදු  ත ඇති බපම 

ශඳුළෆනීමටත්, ඒ වේබන්නදයන් ලකිල 

ුගතු ආයතයන්දේ අලනළය දයොමු ර ඒ 

වේබන්නදයන් ඩිමින් ප්රවහත විවඳුමක් 

බළ දීදේ අරමුණින් දමම ලළර්තළල නිකුත් 

ර දී.  

 

දමම ෆටළුලට ප්රනළ විවඳුමක් ලජීවි 

වංරක්ණ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ල අලි 

වංරක්ණය වශ ෂමළරණය පිළිබඳ 

ජළති ප්රතිපත්තියක් අනුමත ර තිබුණි. එම 

ප්රතිපත්තිය නිසි පරිදි ක්රියළත්ම කිරීමට 

දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත්  ත තිබුණු 

අතර, දේ වේබන්නදයන් ලකිල ුගතු 

ආයත අතර පලති වේබන්ධිරණද  

දුර්ලතළ පෆලෆතුණි. අලින් මිනිවහ 

ලළවවහාළලට පිවිීමම ලෆෆක් තම වඳශළ 

ප්රනළ ලදයන් භළවිතළ රනු බ අලි 

ලෆට ඉදිකිරීම ශළ ඩත්තු කිරීම ප්රවහා දව 

සිදු දො තම ඇතුළුල තලත් ෆටළු දශේතුදලන් 

2020 ජුීය 20 දි ල විටත් දේ වඳශළ 
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වෆකිය ුගතු විවඳුමක් ෆබී ඇති බලට 

වළක්ි  දොතිබුණි.  

දේ දශේතුදලන් දිදන් දි ඉශෂ ය දමම 

ෆටළුලට ප්රනළ ලදයන් බපළ ඇති 

දශේතන් වඳශළ අලය විවඳුේ ඩිමින් 

බළදීම වඳශළ උක්ත වඳශන් ජළති 

ප්රතිපත්තිය විධිමත් පරිදි ක්රියළත්ම කිරීමත්, 

අලින් ේ ලෆදීම ලෆෆක් තම වඳශළ නු 

බ ක්රියළමළර් ඇතුළු නු බ 

ක්රියළමළර් ඵෙළයි දව දයෙ තම තුළින් 

දමම ෆටළුලට ඩිේ විවඳුේ බළ දීම 

අතයලය බල ශඳුළන්ළ දී.    

 
අගරු ගචක්ඳත් වහ මුද්  අඹකය 
ගළනීභට ගේශිඹ ආදහඹම් 
ගදඳහර්ත්ගම්න්තු විසින් ගගන ඇති 
ක්රිඹහභහර්ත් ඳමක්හ රීමභ වහ ව 
විගලේ විගණන හර්ත්හ 

  

බදු දලන්න් විසින් තම බදු බෆඳියළල 

නිෙශවහ කිරීම වඳශළ දීය ය ආෙළයේ 

දොමවළරිවහ ජරළ් දේ ආෙළයේ ැකවහ 

කිරීදේ ගිණුේලට මුේ  ද තම සිදු රයි. 

ආෙළයේ ෂමළරණ පරිපළ පීනතිය 

යටදත් මුේ  ැකවහ කිරීදේ බෆංකු, දීය ය 

ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුදේ පරිණ 

පීනතිය ශළ වේබන්න ර ඇති අතර බදු 

දලන්න් විසින් සිදු රනු බ ද තේ 

පිළිබඳ විවහතර බෆංකු මිනන් බළ දීදමන් බදු 

දලන්ළදේ බදු ලිපි දොනු යළලත්ළීය 

 තම සිදු දේ. 

 

දබොදශ මයක් බදු දලන්න් තම බදු 

බෆරම දනක්පත් මිනන් දල අතර අෙළෂ 

දනක්පත් නිහළය  තමත් වමඟ බදු 

දලන්න් බදු බෆඳියළදලන් නිෙශවහ දේ. 

එදශත් ඇතෆේ බදු දලන්න් විසින් දීය ය 

ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුලට බළ දෙ 

දනක්පත් අරු ල අතර පසුගිය ලර් කීපය 

තුෂ අරු ල දනක්පත් වංයළල ශළ 

ඒලළද  මුලු ලටිළම ක්රමිල ඉශෂ යළමක් 

නිරීක්ණය විය. 2015 දෙවෆේබර් 31 දිට 

අරු දනක්පත් 4,494 ට අෙළෂ රු.මිලිය 

1,093 ක් ල පෆලති අරු දනක්පත් 

ලටිළම 2019 ජුනි 30 දි ල විට 

රු.මිලිය 3,031 ක් වූ අතර දනක්පත් 

වංයළල 8,060 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 

2019 ජුනි 30 දිට අරු  ත ඇති දනක්පත් 

අතරින් බදු දලන්න් විසින් තුන් ල 

පළර්ලදයන් ැකවහ ර දෙනු බ එතු 

ෂ අය මත බදු මුේ  දලනුදලන් බළ දී 

ඇති රු.මිලිය 2,039  පමණ දනක්පත් 

පලති බල නිරීක්ණය විය.  

 

එදමන්ම  අරු  ත ඇති දනක්පත් අතර 

එම බදු දලන්ළදේ දනක්පත් කීපයක් ම 

අරු  ත ඇති අලවහාළ අළලරණය විය. තලෙ 

අරු දනක්පත් පිළිබඳ ළ විහද් ණය 

කිරීදේ දී 2009 ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය 

ෙක්ලළ ළ පරිච්දේෙය තුෂ 

දෙපළර්තදේන්තුලට ෆබී නිරවු්  දොර 

ෙ දනක්පත් පලති බල අළලරණය  විය. 

ඒ අනුල අරු දනක්පත් නිරවු්  ර ෆනීම 

වඳශළ දෙපළර්තදේන්තුල ටුගතු කිරීදේ 

මන්ෙළමී බලක් නිරීක්ණය විය. දේ 

දශේතුදලන් ිටඟ බදු නිරවු්  දො තම ශළ 

රළජය ආෙළයදමන් වෆකිය ුගතු ප්රමළණයක් 

ළීයල එතු දො තම නිරීක්ණය විය.      

 

ඵදු ගගන්නන්ගගන් අඹවිඹ යුතු හිඟ 
ඵදු වහ දඩ මුද්  පිළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 

දීය ය ආෙළයේ දොමවළරිවහ ජරළ් ලරයළ 

විසින් ැකවහ රනු බ බදු ලර්යන්ට අෙළෂ 

පරිපළ ටුගතු Legacy  (2015 

දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ) ශළ RAMIS (2016 

ජලළරි 01 දි සිට) ය පරිණ පීනති 

ශරශළ සිදුදේ.  බදු දලන්න්දේ බදු 

ලළර්තළ, බදු ද තේ, දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුල නිකුත් ර අතිදර් 

තක්දවේරු ආදී දතොරතුරු දමම පරිණ 

පීනතිල ලළර්තළ ල අතර එම දතොරතුරු 
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මත බදු දලන්ළදේ ිටඟ බදු පිළිබඳ විවහතර 

පරිණ පීනති තුෂ ලළර්තළ දේ. 

දමම පරිණ පීනති තුළින් බළ ත් 

දතොරතුරු අනුල, දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් මුේ  දරගුළසි 

128(2)(ඇ) ප්රළරල  එක් එක් මුේ  ලර්ද  

ජුනි 30 දිට ශළ දෙවෆේබර් 31 ලෆනි දිට 

ිටඟ බදු වශ ෙඩ දේ ඇතුෂත් ර ිටඟ 

ආෙළයේ  ලළර්තළ විණළධිපති දලත 

ඉදිරිපත් රයි. Legacy පරිණ 

පීනතියට අෙළෂල 2019 ජුනි 30 දිට 

ඉදිරිපත් ර ෙ බදු ලළර්තළල අනුල මුළු 

ිටඟ බදු මුෙ රු.මිලිය 309,934.57 ක් වූ 

අතර අය කිරීේ ක්රියළලලිය තළලළලිල 

අත්ිටටුලළ ඇති ිටඟ බදු මුෙ වමවහත 

ිටඟදයන් සියයට 58.8 ක් පමණ විය. එදවේම 

අය ර ත ශෆකි ිටඟ බදු මුෙ වමවහත 

ිටඟදයන් සියයට 41.2 ක් පමණ දේ. 

RAMIS පරිණ පීනතියට අෙළෂල 2019 

ජුනි 30 දිට ඉදිරිපත් ර ෙ බදු ලළර්තළල 

අනුල මුළු ිටඟ බදු මුෙ රු. මිලිය 

3,861,623.48 ක් වූ අතර අය කිරීේ 

ක්රියළලලිය තළලළලිල අත්ිටටුලළ ඇති ිටඟ 

බදු මුෙ වමවහත ිටඟදයන් සියයට 96 ක් 

පමණ විය. ඒ අනුල අය ර ත ශෆකි ිටඟ 

බදු මුෙ වමවහත ිටඟදයන් සියයට 4 ක් 

පමණ දේ.  

ිටඟ බදු පිළිබඳ ළ විහද් ණ අනුල ෙ අය 

ර ත ශෆකි බදු ශළ ෙඩ මුේ  ළීයල අය 

කිරීම සිදු  ත දොතිබුණ බල නිරීක්ණය වූ 

අතර අය කිරීේ තළලළලිල අත්ිටටුලළ ඇති 

ිටඟ බදු ශළ ෙඩ දේයට අෙළෂ නිරවු්  ෂ 

ශෆකි දේ නිරවු්  කිරීමට ෙ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ළීයල පියලර 

ද දොතිබුණ බල නිරීක්ණය විය.    

තලෙ, දමම ිටඟ බදු දේ අතර ගිණුේ 

තෆබීදේ දෙ  දශේතුදලන් නිර්මළණය වූ 

මිලිය 3,500 ට ලඩළ ලෆඩි ිටඟ බදු දේ 

පලති අතර  ඒලළ නිරවු්  කිරීමට ළීය 

පියලර ද දොතිබුණ බල නිරීක්ණය 

විය.  අය කිරීේ තළලළලිල අත්ිටටුලළ ඇති 

බදු ශළ ෙඩ දේ පිළිබඳ ලවර කීපය 

දතොරතුරු විහද් ණද  දී අත්ිටටු තමට 

අෙළෂ දශේතු ශඳුළ ෆනීමට 

දෙපළර්තදේන්තුල ළීයල පියලර ෆනීමත් 

සිදු ර ඇති බලක් නිරීක්ණය දොදේ.  

බදු ලර් අනුල සිදු ෂ විහද් ණද  දී 

වමවහත ිටඟ බදු දේදයන් සියයට 90 ට 

ලඩ ලෆඩි ප්රමළණයක් එතු  අය මත බදු 

ශළ ආෙළයේ බදු ලලින් වමන්විත  ත ඇති බල ෙ 

නිරීක්ණය විය. ඒ අනුල දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ිටඟ බදු ආෙළයේ 

අය කිරීමට  නිරවු්  කිරීමට ළීයල පියලර 

ද ඇති බලක් ෙ නිරීක්ණය දොදේ.  

සීභහහිත් කන්ත්ග්  සීනි 
කර්භහන්ත්හඹත්නඹ ප්රතියුවගත් රීමභ 
ව එහි තිබ ඹකඩ අගරවි රීමභ   
ඳමක්හ රීමභ වහ ව විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 

ඉඩේ අක්ර 21,223  පමණ භමි 

ප්රමළණය විිටදී පලති න්තද්  ීමනි 

ර්මළන්ත ළළල 1957 අං 49 ෙර රළජය 

ළර්මි වංවහාළ පත යටදත් 1957 

ලර්ද දී ආරේභ ර තිබුණි. ර්මළන්ත 

ළළල ආරේභ කිරීම වඳශළ 

දනදොවහද ලෆකියළනු රජද  ෙළයත්ලය 

ෆබී තිබුණු අතර 1960 ලර්ද දි එය ජතළ 

අයිතියට පලරළ තිබුණි. දිට උක් 

දමට්ට්රික් දටොන් 1,200 ක් ඇඹරීදේ 

නළරිතළලයක් තිබුණු දමම ර්මළන්ත ළළල 

තුෂ ඇඹරුේ ලළර දි 160 ක් තුෂ උක් වහ 

දමට්ට්රික් දටොන් 192,000 ක් ඇඹරීදමන් 

ීමනි දමට්ට්රික් දටොන් 16,320 ක් නිහපළෙය 

කිරීමට ශළ  දි 300 ක් තුෂදී පරිපළර වහප්රීතු 

ීයටර් මිලිය 3.6 ක් නිහපළෙය කිරීදේ 

නළරිතළලයක් පෆලතුණි. දමම ර්මළන්ත 

ළළදේ අයිතිය  1993 ලර්ද දී ංළ 

ඒජන්ීමවහ වමළම දලත පලරළ තිබුණු මුත් 

ඒ තුළින් අදප්ත ක්ි ත අරමුණු ඉටු දො තම 

දශේතුදලන් එම ලර්ද දීම ආයතය 

ෆලතත් රජයට පලරළ ද තිබුණි. ඉන්පසු 

ර්මළන්ත ළළදේ යන්ත්ර ූතත්රල 
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ආරක්ළල වඳශළ පමණක් දවේලයින් 230 

ක් පමණ රඳලළ ද ආයතය 1994 

ලර්ද  මෆෙ භළය ල විට 

වේපර්ණදයන්ම ලවළ ෙමළ තිබුණි. 

දදවේ වුලෙ ංළ ඒජන්ීමවහ වමළම විසින් 

පලරළ තිබ ඩුල 2003 ලර්ද දී රජයට 

ලළසිෙළය දව අලවන්  ත තිබුණු අතර 

එතෆන් සිට විවින අලවහාළලන් ලදී 

ර්මළන්ත ළළදලිට ටුගතු ආරේභ කිරීම 

වඳශළ ශ්රී ංළ රජය විසින් ආදය ජයින් 

දන්ලළ ෆනීම වඳශළ විවින උත්වශයන් 

ද තිබුණෙ සුදුසු ආදය ජදයකු දත රළ 

ෆනීමට දොශෆකි  තම මත එම උත්වශය 

අවළර්ා  ත තිබුණි. මුත් 2015 ලර්ද දී 

ෆලතත් ර්මළන්ත ළළල ප්රතිලුශත 

කිරීම වඳශළ අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය 

ෆබී තිබුණු අතර ඒ වඳශළ Sri 

Prabhulingashwar Sugar Group Of 

Companies Industries ආයතය දත රළ 

ෆනීමටෙ අනුමෆතිය ෆබී තිබුණි. 

ඒ අනුල දත රළ න්ළ ෙ ඉශත වඳශන් 

වමළම වමඟ ඇතිරන්ළ ගිවිසුදමිට  

දොන්දීසි ලරින් ලර දලවහ කිරීම 

දශේතුදලන් ශ්රී ංළ රජයට සිදු වූ බපමත්, 

එම ර්මළන්ත ළළදලිට යඩ අදවිද දී 

ඇති  ත තිබුණු තත්ත්ලය ශඳුළෆනීමට ශළ 

ර්මළන්ත ළළදලිට ලර්තමළ තත්ත්ලය 

පිළිබඳල ලළර්තළකිරීම වඳශළ දමම ලළර්තළල 

වවහ ර දී. 

දේ අනුල ර්මළන්ත ළළල ප්රතිලුශත 

කිරීදේදී ඇති ර න්ළ ෙ දොටවහළර 

ගිවිසුමට නීතිපති නිහළය බළ ත් 

පසුලෙ, මුේ  අමළතයළංද  නීති ටුගතු 

දෙපළර්තදේන්තුදලිට එලට ිටටි නීති 

උපදී  තසින් රජයට අලළසිෙළය දව 

දොටවහ එතු ර තිබීමත්, ඒ තුළින් දේ 

වඳශළ සිංප්ත පරු ද.රුේරණ ඩුදේදී ශ්රී 

ංළ රජයට ලන්දි ලදයන් සිංප්ත පරු 

දඩොර් 894,516 ක් ශළ ඇමරිළනු දඩොර් 

211,913 ක් ද තමට නියම ර තිබුණි. තලෙ 

ර්මළන්ත ළළලට අයත් මි අධි යන්ත්ර 

ූතත්ර ල අයිතියෙ රජයට අිටමි  ත තිබුණු අතර 

ලවර 25  ළයක් ආයතය ලවළ ෙෆමීම 

දශේතුදලන් ෙෆට ර්මළන්ත ළළදේ 

පලති ඉශෂ ලටිළමකින් ුගත් ලත්ේ 

විළ ප්රමළණයක් භළවිතයට ත දොශෆකි 

දව විළ  ත තිදබනු නිරීක්ණය විය. 

දදවේවුලෙ දමම ලළර්තළල නිකුත් රනු 

බ ළපරිච්දේෙය තුෂ සියයට 9 ක් ලෆනි 

පශෂ මට්ටදේ දීය ය නිහපළෙය ඉශෂ 

ෙෆමීම තුළින් ආයනි ීමනි ප්රමළණය අලම 

කිරීම වඳශළ දමම ර්මළන්ත ළළදලන් 

බළත ශෆකි පර්ණ ෙළයත්ලය බළ 

ෆනීමට අෙළ බනළරීන් විසින් ඩිමින් 

ක්රියළ ෂ ුගතු බලට නිර්දී දදර්.    

ගභ ටර්යථ ප්රහවන ගකොභහරිස 
ගදඳහර්ත්ගම්න්තුගේ හයු විගභ චන 
ඳමක්ණ බහයකහය අයමුදර විසින් 
හයුවිගභ චන ළඩටවන ව 
දුම්ඳමක්ණ වතික නිකුත් රීමභ 
ම්ඵන්ධගඹන් සිදුකයනු රඵන 
ක්රිඹහලිඹ ඳමක්හ රීමභ වහ ව 
විගලේ විගණන හර්ත්හ 

ලළුග විදම න පරීක්ණ වශති 

බළෆනීම වඳශළ වූ ලෆඩවටශදිට 

පරිපළ ටුගතු අධීක්ණය වඳශළ ලළුග 

දණය මෆනීම වශ අලම කිරීම වේබන්නල 

ප්රනළ අරමුණු 07 ක් මු්  රද ලළුග 

විදම න පරීක්ණ භළරළර අරමුෙ රු. 

මිලිය 20  ඒළබීන අරමුෙද්  මය 

ආදය ජයක් ලදයන් ප්රලළශ වියභළර 

අමළතයලරයළ විසින් 2008 වෆප්ත තෆේබර් 03 

දි අමළතය මණ්ඩයට ඉදිරිපත් ර ෙ 

අං අමප 08 1515 358 054 ෙර අමළතය 

මණ්ඩ ප්රිළල පරිදි 2009 දෙවෆේබර් 29 

දි වහාළපය ර තිබුණි. ලළුග විදම න 

පරීක්ණ වශති නිකුත් ර දපෞීලි  

වමළේ විසින් මශජතළලදන් අයරනු 

බ ළවහතුලලින් සියයට 10 ක් දමම ලළුග 

විදම න පරීක්ණ භළරළර අරමුෙ දලත 

මළසිල දප්රේණය ෂ ුගතු අතර, එදව 

අරමුෙද්  ආෙළයම දව 2009 ලර්ද  සිට 
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2018 දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ ලළුග 

විදම න පරීක්ණ භළරළර අරමුෙ 

රු.මිලිය 1,516.30 ක් බළ ද තිබුණි. 

මුත් දමම අරමුෙ වහාළපිත කිරීදේ 

අරමුණු අදප්ත ක්ළ ර ෙ ආළරයට ඉටු 

 ත දොතිබුණු බලට විණයට දශළිෙරේ වූ 

රුණු මත දමම ලළර්තළල  නිකුත් ර 

දී.  

දුේ වශති නිකුත් කිරිම වඳශළ ීම ව ළසහවහ 

එද  රි (පුී) වමළම වශ ක්ලින්ද  

ංළ (පුී) වමළම ය වෆපුගේරුලන් 

දෙදෙළ වමඟ 2006 දොලෆේබර් 01 දි 

දම ටර් රා දොමවළරිවහ ජරළ් ලරයළ 

වම දලන් දලන්ල ගිවිසුේලට එෂෆඹ 

තිබුණි. ඒ අනුල ගිවිසුේ ප්රළරල අෙළෂ 

වමළේ දලත ලර් 05  ළීමමළලක් 

වඳශළ දුේ වශති නිකුත් කිරීදේ ළර්ය 

පලරළ තිබුණි. 2008 දොලෆේබර් 17 දි සිට 

එම ළර්යය බවහළිටර පෂළත තුෂ  ආරේභ 

ර තිබුණු  අතර ඊට ලවර 05 ට පමණ 

පසු අලවළ ලදයන් 2013 ජනි 03 දි ල 

විට උතුරු පෂළත ෙ ඇතුළුල වමවහා දිලයිම 

ආලරණය ර තිබුණි. අතුරුල  2010 වශ 

2011 ලර්ල දී අලවහාළ 03 දී ළවහතු 

වංද නය ර තිබ අතර, ඒ අනුල ගිවිසුේ 

ප්රළරල එඟ වූ ළවහතු වමඟ වෆවඳිදේ දී 

ළවහතු ලෆඩි කිරීදේ ප්රතිතය සියයට 47 ක්  

පමණදේ. 

දමම ලළුග විදම න වශති නිකුත් කිරීම 

දලනුදලන් එෂෆඹුණු ගිවිසුදේ ළ 

පරිච්දේෙය 2011 ලර්ද දී  අලවන් විය ුගතු 

වූ අතර ඒ  වේබන්නදයන් වෆපුගේළර 

වමළම වශ දම ටර් රා දොමවළරිවහ 

ජරළ් ලරයළ අලවන් එඟතළලට 

එෂෆඹීමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. දදවේ 

වුලෙ වියභළර අමළතයලරයළ පත් 

මිටුලක් විසින්  ගිවිසුම අලවළ ල දිය 

2016 ජලි 01 දි ලදයන් තීරණය ර 

තිබුණු අතර එදවේ ගිවිසුම අලවන් වූ දි සිට 

2018 දෙවෆේබර් 31 ෙක්ලළ පමණක් දමම 

වමළේ විසින් ලළුග විදම න වශති 

11,713,456 ක් එේ ගිවිසුේ ළය තුෂ 

අදප්ත ක්ළ ෂ ප්රමළණයට ලඩළ සියයට 177 

 අධි ප්රමළණයක් ෙක්ලළ ලළුග විදම න 

වශති නිකුත් ර තිබුණි. ඒ අනුල 

ලර්තමළ වෆපුගේරුලන්දේ ළය දීර්ක 

කිරීමට අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය ිටමිල 

තිබීදමන් අෙළ වමළේ තලදුරටත් දපර 

පරිදිම ආෙළයේ උපයළ තිබ බල නිරීක්ණය 

විය.  

ලළුග විදම න භළරළර අරමුෙ වතුල දමම 

ලෆඩවටශදන් අරමුණු වශ පරමළර්ා 

වපුරළෆනීමට ප්රමළණලත් තරේ අරමුේ  

පෆලතියෙ අරමුෙද්  භළරළර මණ්ඩය 

විසින් ඒලළ ඉටුරන්ළ ආළරයට එම 

අරමුේ  ෂමණළරණය කිරීමට 

දිගුළීය වංුගක්ත වෆෆවහමක් දශ  ලළර්ි  

ක්රියළළරී වෆසුේ දශ  පිළිදය ර 

ක්රමළනුකල ටුගතු දොකිරීම ෙ 

නිරික්ණය විය. තලෙ අභයන්තර පළ 

ක්රම ලෆඩිදිුගණු කිරීම වඳශළ  ප්රමළණලත් 

අභන්තර පළ විධිවිනළ  වවහ ර 

දොතිබීම වශ නිසි සුදුසුේ විටත 

ප්රමළණලත් වහථිර ළර්ය මණ්ඩයක් අරමුෙ 

දලත දේ ල විටත් බඳලළද දොමෆති 

 තම ය රුණු දශේතුදලන් ලළුග විදම න 

ලෆඩවටශදන් පරිපළ ටුගතු අධීක්ණය 

කිරීම වශ නියළමය කිරීම වඳශළ ලළුග 

විදම න අරමුෙ විසින් උපය ආෙළයම 

දපොදු මශජ සුභවළනය වඳශළ දයොෙළත 

ශෆකිල අුගරින් ෂමළරණය කිරීම 

උදෙවළ  රළජය අංද  මෆදිශත් තම 

ප්රමළණළත්ම මට්ටම දොල බල 

නිරීක්ණය විය.  

ඒ අනුල ඉදිරි දොන්ත්රළත් ළය දීර්ක 

කිරීම දී අලය දේ ේ එිටදී වශ ළවහතු 

ක්රමදේෙයක් ශඳුන්ලළදීමට ටුගතු කිරීමත්, 

එම ළවහතු අඩු කිරීදමන් අත්ල ලළසිය 

වෘජුලම වශ වේපර්ණ ලදයන් මශජතළල 

දලත බළදීමට ටුගතු ෂ ුගතු  තමත්, ලළුග 

දුණය අලම රමින් දපොදු මශජ 

අභිලෘීධිය දලනුදලන් ෙළයත්ලය බළත 
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ශෆකි ල පරිදි රළජය අංය විසින් දමම 

ළර්යය ඉටුකිරීම තුළින් දමම ළර්යය 

විධිමත් ෂ ුගතු බල දමම ලළර්තළල තුළින් 

තලදුරටත් අලනළරණය රමි. 

එකතු රීමගම් අගඹ භත් ඵදු 
ම්ඵන්ධගඹන් යහජය ආඹත්න විසින් 
සිදුකයනු රඵන ක්රිඹහලිඹ ඳමක්හ 
රීමභ වහ ව විගලේ විගණන හර්ත්හ 

භළණ්ඩ ශළ දවේලළ බීෙ අදශ සි  තමත් වමඟ 

2002 අද වහතු 01 දි සිට ක්රියළත්ම ල 

පරිදි  2002 අං 14 ෙර පත මිනන් 

එතු ෂ අය මත බදු ශඳුන්ලළ දී තිබුණ 

අතර දීය ය ආෙළයේ දොමවළරිවහ 

ජරළ් ලරයළ විසින් එම බීෙ පරිපළය 

රනු බයි.  එතු ෂ අය මත බදු ැකවහ 

කිරීම වඳශළ පදත් විධිවිනළ පරිදි බදු 

දලන්න් ලියළපදිංචි විය ුගතු අතර 

ලියළපදිංචි බදු දලන්න් විසින් වෆපුගේ ශළ 

දවේලළ ඉටු කිරීදේ දී ළීයල පදත් ෙක්ලළ 

ඇති අනුපළතයන්ට අනුල තුන්ල 

පළර්ලදයන් බදු අය කිරීම සිදු රයි. එදවේ 

ැකවහ ර නිමෆවුේ බීදෙන් තම දයෙවුේ 

වඳශළ දවූ බදු අඩු ර ඉතිරි ප්රමළණය 

දීය ය ආෙළයේ දොමවළරිවහ ජරළ් ලරයළ 

දලත ද තම සිදු ර අතර ැකවහ ෂ බදු 

පිළිබඳ ලළර්තළ පදත් විධිවිනළ ප්රළරල 

මළසිල දශ  ළර්තු ලදයන් දීය ය 

ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුලට ලළර්තළ කිරීම 

සිදු රයි. 2016 ජලළරි 01 දි සිට දීය ය 

ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ල 

ආෙළයේ පරිපළ ෂමළරණ දතොරතුරු 

පීනතියක්  (RAMIS) ශඳුන්ලළ දී තිබුණ 

අතර එිට දී බදු ලළර්තළල වමඟ නිමෆවුේ ශළ 

දයෙවුේ බදු ල උපද්  පරිණ මෘදු 

පිටපත් දව දෙපළර්තදේන්තුලට ඉදිරිපත් 

ෂ ුගතු විය. ඒ අනුල RAMIS පීනතිය 

මිනන් බදු දලන්න්දේ නිමෆවුේ ශළ 

දයෙවුේ පරික්ළ කිරීදේ ශළ වෆවඳීදේ 

ශෆකියළල ෆබිණ. 

රළජය අමළතයළං, දෙපළර්තදේන්තු ශළ 

පෂළත් වභළ තම වෆපුගේ ශළ දවේලළ බළ 

ෆනීදේ දී එතු ෂ අය මත බදු දලනු 

බ අතර දබොදශ මයක් රළජය ආයත 

එතු කිරීදේ අය මත බදු වඳශළ ලියළපදිංචි 

 ත දොමෆති බෆවින් බදු ලළර්තළ ශළ උපද්   

දීය ය ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුල දලත 

ඉදිරිපත් දොරයි.  

එදශත් රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී 

වංග්රශය ප්රළරල රජද  ආයත විසින් 

වෆපුගේරුලන් දලත මළවයක් තුෂ දලනු 

බ එතු ෂ අය මත බදු මුේ  පිළිබඳ 

ලළර්තළලක් ඊෂඟ මළවද  15 දි දශ  ඊට 

දපර දීය ය ආෙළයේ දොමවළරිවහ 

ජරළ් ලරයළ දලත බළ දිය ුගතුය. 2019 

ලර්ද  දී රළජය ආයත විසින් එලෆනි 

ලළර්තළ 837 ක් දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත එලළ තිබුණ ෙ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ඒලළ පරික්ළ ෂ 

බල විණයට නිරීක්ණය දො තය. 

ඒ අනුල විණළධිපතිලරයළ විසින් රජද  

අමළතයළං ශළ දෙපළර්තදේන්තු විසින් බදු 

දලන්න් දලත දලළ ඇති එතු ෂ 

අය මත බදු පිළිබඳ දතොරතුරු නියෆදියක් 

RAMIS පීනතිද  ඇති බදු දලන්න්දේ 

දතොරතුරු, ලළර්තළ ශළ උප ද්  වමඟ 

පරික්ළ ර දි. එිට දී එතු ෂ අය 

මත බදු වඳශළ අක්රීය ර ෙ බදු 

දලන්න් විසින් රළජය ආයත ලලින් බදු 

ැකවහ ර තිබීම, බදු දලන්න් විසින් 

නියමිත පරිදි ළීයල ලළර්තළ ශළ උප 

ද්  ඉදිරිපත් ර දොතිබීම, පරිණ 

පීනතියට ඇතුෂත් දොවූ එතු ෂ අය 

මත බදු ලළර්තළ 59,000 ක් පමණ පෆලතීම ශළ 

රජද  අමළතයළං ශළ දෙපළර්තදේන්තු 

ලලින් ැකවහ ෂ රු. මිලිය 1,031 ක් පමණ 

බදු දලන්න් විසින් තම නිමෆවුේ බදු 

උපද් ල අළලරණය ර දොතිබීම 

ලෆනි රුණු නිරීක්ණය විය.  
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ශ්රී රංකහගේ  නිජ ගත්්  ගඵඩහ රීමභ 
වහ ගඵදහවළමභ පිළිඵ විගලේ විගණන 
හර්ත්හ 

ශ්රී ංළල තුෂ ණිජදත්  ඉ් ලුම 

ක්රමදයන් ලර්නය  තමට වමළමීල 

බණිජදත්  ර්මළන්තය ආරිත යටිත 

පශසුේ  වංලර්නය කිරීමට ටුගතු  

දොෂදශොත් බක්ති ක්දේත්රය තුෂ ඇති 

විය ශෆකි ෆටලුළරී තත්ත්ලය ශඳුළෆනීම 

වඳශළ දමම ලළර්තළල නිකුත් ර දි. තලෙ 

වමවහත ඉන්න නිහපළෙදයන් ලෆඩි 

ෙළයත්ලයක්  ෙක්ල ඩීව් , දපර් , 

ගුලන්යළළ ඉන්න වශ  භමිදත්  බඩළ 

කිරීම ශළ ප්රලළශය පිළිබඳ පමණක් 

විවහතරළත්මල පරීක්ළ ර ෙ අතර 

ංළ ඉන්දියන් ඔයි්  වමළම විසින් 

්රිකුණළමය ලරළය ශරශළ ආයය ර 

දබෙළ ශරි ණිජ දත්  වේබන්නල වශ ඒ 

ආරිතල පලති ෙෆට  තරණය ර 

ෙ දත්  ටෆංකිල නළරිතළලයන් දමම 

ලළර්තළදේ ඇතුෂත්  ත දොමෆත. 

ශ්රී ංළල තුෂ ණිජ දත්   ලයළපළරය  

දමදශය තම වඳශළ 1961 අං 28 ෙර 

ංළ ණිජ දත්  නීතිත වංවහාළ පත 

මිනන් ංළ ණිජදත්  නීතිත වංවහාළල 

වහාළපිත ර තිබුණි. අතුරුල  2003 

ලර්ද දී  ංළ ඉන්දියන් දත්  වමළම  

(LIOC) දපෞීලි පළර්ලයක් දව රදට් 

දත්  වෆපුගම වමඟ වේබන්න විය.  

පරීක්ළලට භළජය ර ෙ 2011 – 2019  

ළපරිච්දේෙය තුෂදී තාය  නෙනි 

ඉන්න ඉ් ලුම ක්රමිල ඉශෂ දොවහ ඇති 

අතර විණය විසින් පසුගිය ලර්ල 

පෆලති ඉ් ලුදේ ශෆසිරීදේ වහලභළලය පෙේ 

රද අඩුතම ලර් ක්රමයට (Least 

squared) රනු බ පුදර ායන්ට 

අනුල 2020 – 2026 ළපරිච්දේෙය තුෂදී ෙ 

ඉන්න වඳශළ නෙනි ඉ් ලුම  අණ්ඩල 

ඉශෂ යළමක්  සිදුල බල නිරීක්ණය විය. ඒ 

අනුල ෙෆට දමම ඉ් ලුම වපුරළෆනීම 

වඳශළ ලළර්ි ල රු. බිලිය 650 ට ලෆඩි 

වියෙමක් ෙරමින් දබොරදත්  ශළ පිරිපශදු 

නිහපළෙ ආයය රනු බයි. 

ංළ ණිජදත්  දතො බඩළ පර්යන්ත 

වමළමට අයත් දොදෂොන්ළල ශළ 

මුතුරළජදල පිිටටි ප්රනළ ඉන්න බඩළ 

ඇතුලුල දිලයි පුරළ පිිටටි බඩළ 14  මිනන් 

ෙ  ංළ නිජ දත්  නීතිත වංවහාළල 

වපුවහන්ෙ ල පර්යන්තදයන්ෙ,  ංළ 

ඉන්දියන් දත්  වමළම ත්රීකුණළමද  

පිිටටි දත්  ටෆංකි වංකීර්ණදයන්ෙ, ඉන්න 

බඩළර ෆනීදේ ටුගතු වශ නිකුත් 

කිරීදේ ටුගතු සිදු රනු බයි. ශ්රී ංළදේ 

දත්  ප්රලළශය ෂ ශළ දොඩබිේ ප්රලළශ 

ය ක්රමදේෙයන් මිනන් සිදු රනු බයි. ඒ 

අනුල ෙෆට දත්  ප්රලළශය වඳශළ ප්රනළ 

ෂ 4 ක් භළවිතළ රනු බ අතර බවුවර් 

ශළ දුේරිය ෆ්  මිනන් දොඩබිම ශරශළ 

ප්රලළශ ටුගතු සිදු රනු බයි. 

ඉන්න ෆලක් ශ්රී ංළලට පෆමිණිදමන් 

පසු දොඩබම ආරේභ ර අලවහාළල ල 

විට එක් එක් ඉන්න ලර්ය අනුල දලන් 

දලන්ල වළ බෆීයදේ දී බඩළල ෙෆට 

පලති ඩීව් , දපර් , ගුලන්යළළ ඉන්න 

ශළ භමිදත්  ප්රමළණය රදට් අලයතළලදයන් 

පිළිදලලින් දි 13 ත්, දි 08 ත් වශ දි 06 

ක් ෙක්ලළ අඩු වූ අලවහාළ නිරීක්ණය දේ. 

තලෙ, ෙෆට පලති බඩළ නළරිතළලය 

දොදලවහල පෆලතියදශොත් පුදර ාය 

ෂ ඉන්න ඉ් ලුම අනුල 2026 ලර්ය ල 

විට එය පිළිදලලින් දි 09 ත්, දි 06 ත් වශ 

දි 05 ෙක්ලළ අඩුවිය ශෆකි බලට දශලත් 

කිසියේ දශේතුලක් මත දත්  ෆලක් දමකී 

දි ණට ලඩළ ප්රමළෙ වුලදශොත් රදට් 

පලත්ළ ඉන්න වෆපුගම අක්රීය  තදේ ෙෆඩි 

අලෙළමක් ඇති බලට නිරීක්ණය දදර්.  

ෙෆට පලති ප්රනළ ඉන්න  පීනති  

04 අතරින් ආයනි පිරිපශදු 

නිහපළෙලලින් සියයට 70  පමණ 

ප්රමළණයක් දොෂඹ ලරළද  සිට 

දොදොන්ළල පර්යන්තය ෙක්ලළ වූ ෙෆට 

ලවර 48 සිට ලවර 75 ෙක්ලළ පෆරණි ෂ 
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පීනතිය ශරශළ දොඩබළනු බ අතර දමම 

පීනතිදයිට  05 කින්  02 ක් අක්රීය 

තත්ත්ලදයන් පලති අතර අදකුත් ෂ ෙ 

නිතර නිතර ළන්දු තේ ලළර්තළ දේ. ඒ අනුල 

දොදොන්ළල පර්යන්තය දලත අ්  10 

 පමණ කුඩළ ඉතළ පෆරණි නිතර 

ළන්දු තේලට ක් ල ෂයකින් වමවහත 

පිරිපශදු ඉන්නලලින් සියයට 70 ක් 

දොඩබම දශේතුදලන් දොඩබම වඳශළ 

අධි ළයක් ත  තම වශ එම දශේතුදලන් 

ෆේ වඳශළ ප්රමළෙ ළවහතු ද තමට සිදු  තම 

දමන්ම ෂයට යේ ශළනියක් සිදුවුලදශොත් 

එමිනන් ෙෆඩි පුී ශළ දීපෂ ශළනියක් 

සිදු තදේ ඉශෂ අලෙළමක් ෙ පලති බලට 

නිරීක්ණය දදර්. තලෙ, පර්යන්ත අතර 

අන්තර් හුලමළරු ෂ පීනතියක් දොමෆති 

බලෙ නිරීක්ණය දදර්.  

නිජදත්  දොඩබිේ ප්රලළශද  දී බවුවර් 

මිනන් ප්රලළශය රනු දලනුලට දුේරිය ෆ්  

මිනන් ප්රලළශද  ඇතිල පිරිලෆද  ඉතිරිය 

දුේරිය ෆ්  ප්රලළශයට වළදප්ත ක්ල සියයට 

87  සිට  සියයට 235 ක් ෙක්ලළ ඉශෂ 

අයක් ත්ත ෙ බවුවර් මිනන් ප්රලළශය 

වඳශළ ලෆඩි ෆඹුරුලක් ඇති බලට 

නිරීක්ණය දදර්. එය පළරිවරි ශළනි 

ඉශෂ යළම, ලළශ තෙබෙය ලෆඩි තම ලෆනි 

අිටතර තත්ත්ලයක් දදර් ෙ දශේතු  ත ඇති 

බල ෙ නිරීක්ණය දදර්. 

රට තුෂ ප්රමළණලත් ඉන්න බඩළ 

පීනතියක් ශළ ඊට අනුබීන ප්රලළශ 

පශසුේ ඇතුළු යටිත පශසුේ වහාළපිත 

ර දොමෆති  තම දශේතුදලන් විධිමත් දතො 

පළ  ක්රමදේෙයක් වහාළපිත   දොශෆකි 

 තම, රටට ලළසිෙළය දව ජළතයන්තර 

ඉන්න මිදී ෆනීේ ගිවිසුේ වඳශළ දයොමු 

 තමට දොශෆකි  තම, ශදිසි මිදී ෆනීේ 

සිදුකිරීමට සිදු තම දශේතුදලන් ඉශෂ 

පිරිලෆයට දමන්ම අඩු 

ගුණළත්මභළලයකින් ුගතු නිහපළෙ 

ආයය කිරීමට සිදු  තම, ඉන්න බඩළ 

ශෆසිර තම ලඩළ වංකීර්ණ ටුගත්තක් බලට 

පත්ල තිබීම, රදට් ඉන්න වෆපුගම අඩළ තම 

දශේතුදලන් වමවහා ආර්ථි ක්රියළලලිය 

බිෙලෆටීම, ඩත්තු ටුගතු විධිමත්ල 

වංවිනළය කිරීමට අපශසු තම, ෙෆඩි පළරිවරි 

ශළනි සිදු තම, අධි ලළශ තෙබෙයට 

දශේතු තම, රදට් වහලභළවි පිිටටීම අනුල 

පශසුදලන් ක්රියළත්ම ෂ ශෆකි ෆේ දත්  

දලෂඳළම ලෆනි ජළතයන්තර ලයළපළරි 

අලවහාළ රදටන් ගිලිහී යළම ලෆනි අිටතර ශළ 

අලනළේ තත්ත්ලයන් රට තුෂ පෆෆගිය 

ශෆකි බල නිරීක්ණය විය.          

ඒ අනුල රදට් ආර්ථිය පෆලෆත්ම තීරණය 

ල ප්රනළතම බක්ති ප්රභලය ල 

ඉන්න වෆපුගමට අෙළෂල යටිත පශසුේ 

ලෆඩිදිුගණු කිරීම වඳශළ ෙෆට පලති 

ඉන්න බඩළ නළරිතළලය ඉශෂ ෆං තම, 

ෙෆට පලති ෂ පීනතිය ලෆඩිදිුගණු කිරීම 

වශ ඉන්න දොඩබිේ ප්රලළශය වඳශළ 

දුේරිය ෆ්  භළවිතයට ප්රමුතළලය බළ දීම 

දේ වඳශළ ල පිරිලෆය ශළ අලෙළම අඩු 

කිරීම ලඩළත්ම සුදුසු වි් පය බල 

නිරීක්ණය දදර්.  

්රිකුණළම ලරළය ආහ රිතල පිිටටළ ඇති 

දත්  ටෆංකි වංකීර්ණය රදට් ණිජදත්  

වේපළෙ ක්රියළලලියට ඉතළ පශසුදලන් 

උපදය ගී ර ත ශෆකි වුලෙ, 2020 

අද වහතු 28 දි ල විටත්, එම වංකීර්ණය 

වක්රීය දව උපදය ජය ර ෆනීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. ඒ අනුල  රට තුෂ 

ණිජ දත්  වේපළෙ ක්රියළලලියට අෙළල 

ෙෆට පෆෆගී ඇති අලනළේ තත්ත්ලය 

මඟශෆර තමට ශෆකිල දවත්, විදී 

විනිමය උත්පළෙය ර ජළතයන්තර 

ලයළපළර අලවහාළලන් පුළු්  රත ශෆකිල 

දවත්,  රදට් අළත ඉන්න 

අලයතළලය පිළිබඳ විධිමත් අනයයයක් 

සිදුර එකී අලයතළලයන්ට උචිත 

ආළරයට ඉන්න බඩළ නළරිතළලය ඉශෂ 

ෆං තමට ශෆකිල දවත් ෙෆට ෙ 9  

පමණ ළයක් නිහළර්යල වශ දශ  ඌණ 

උපදය ගීල පලති ්රිකුණළමය දත්  
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ටෆංකි වංකීර්ණය විධිමත් නති රළමුලක් 

ඇතුෂත ප්රතිවංවහරණය ර භළවිතයට 

ෆනීමට පියලර න්ළ අතර  ණිජදත්  

ආයය, පිරිපශදුල, දබෙළ ශෆරීම ශළ 

විකිණීම ආදී ටුගතු වක්රීය දව වියත 

වමවහා ෙත්ත ශළ ක්රියළළරීත්ලය නියළමය 

ශළ පළය  ශෆකි පරිදි නීති පීනතියක් 

ශළ  වහලළධී ආයතනි ලුශයක් වහාළපිත 

කිරීමත්, බක්ති ක්දේත්රය වේබන්නදයන් 

ජළති ප්රතිපත්තියක් වහාළපිත ර 

යළලත්ළීයල පලත්ලළද යළමටත් 

අලය පියලර ෆනීම අතයලය බල දමම 

ලළර්තළදලන් අලනළරණය රමි. 

භඩකරපු ගඳෞේගලික විලසවිදයහර 
විදයහඹත්නඹ සථහපිත් රීමගම්  වහ 
ඳත්හගගන ඹහගම් ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ 
විගලේ විගණන හර්ත්හ 
 
 

ශ්රී ංළල තුෂ ජළති මට්ටදේ 

වළච්ඡළලට ක් ත තිබ මඩපුල 

දපෞීලි විහලවිෙයළ විෙයළයතය 

(බෆටික්ද  ෆේපවහ පුීලි වමළම) 

වහාළපිත කිරීම පිළිබඳල පළර්ලිදේන්තුදේ 

දපොදු ලයළපළර පිළිබඳ ළර වභළල විසින් 

සිදු දදර විමර් ටුගතු වඳශළ වශළය 

 තම පිණිව විදේ විමර්යක් සිදුර 

දව ඉ් ීයමක් ර තිබිණි. ඒ අනුල 

විමර් ටුගතු ආයතනි පෆතිඩ 

කිිටපයකින් සිදු ර දි. නති රළම 

තුෂ උවවහ අනයළප ආයතයක් පලත්ලළ 

ද යළමට අලය මලිළං වේපර්ණ ර 

දොතිබ  බලට ලෘත්තීය පුහුණු අමළතයළංය 

ශළ ලෘත්තීය අනයළප දොමින් වශළල 

විසින් ශඳුළ ද තිබියදී,  මඩපුල 

දපෞීලි විහලවිෙයළ විෙයළයතය දලත 

විධිමත් නතිභළලයක් ඇති බල 

ශෆදල පරිදි තරුණ ටුගතු අමළතයළංය 

ශළ දපෞීලි විෙයළයතය අතර 

අලදබ නතළ ගිවිසුමක් ඇති ර ද 

තිබිණි. මශලෆලි අධිළරිය වතුවූ භමියක් තුෂ 

දමම විෙයළයතය වහාළපිත ර තිබ අතර, 

රජය වතු ඉඩමක් දපෞීලි පරිශරණයට 

බළදීදේදී අනුත විය ුගතු අලයතළලයන් 

පිළිබඳ වෆකිලිමත්  ත දොතිබ අතර, නිසි 

නියළමයක් දොතිබීම දශේතුදලන් 

පළරිවරි බපේ ඇී මක් සිදු ර 

දොතිබිණි. නීතයළනුකල බදු දී තිබ භමි 

ප්රමළණය අක්ර 35 ක් වුලත්, අනීතිල 

භමිය අක්ර 55 ක් ෙක්ලළ විෙයළයතය 

මගින් පරිශරණය කිරීමට ටුගතු ර ඇති 

බල අළලරණය විය. ශ්රී ංළ ආදය ජ 

මණ්ඩය මගින් ල ලයළපෘතියක් දොල 

පලති ලයළපෘතිය දිගුලක් දව ආරේභ 

ර ලයළපෘති වඳශළ පශසුේ දොවපය 

බලට වූ දොන්දීසියට අනුක දොල 

දවේ උක්ත දපෞීලි විෙයළයතය 

ආදය ජ මණ්ඩ ලයළපළතියක් දව 

ලියළපදිංචි ර රු. මිලිය 71  ආය 

තීරු බදු වශ බළදී තිබුණි. මශ බෆංකු 

මළර්ද පදී ශළ නීතිරීතිලට අනුක 

ල දවේ නිසි වෆකිලිමත්භළලයකින් දතොරල 

ංළ බෆංකුල විසින් විෙයළයතය දලත ෆබී 

තිබු රු. මිලිය 3,671 ක් පමණ වූ විදීය ය 

දප්රේණ ෆබීේ නිෙශවහ කිරීමට ටුගතු ර 

තිබුණි. 

 

දමම ලයළපෘතිය වඳශළ රජද  ඉඩේ බළ 

දීදේ ක්රමදේෙය ශළ නීතයළනුකභළලය,  

ඉදිකිරීේ ටුගතු රද යළම වඳශළ අෙළෂ 

පෂළත් පළ ආයත මගින් අනුමෆතිය 

බළ දී ඇති ආළරය, අෙළෂ පළරිවරි 

අනුමෆතීන්, උවවහ අනයළප ආයතයක් 

දව ශ්රී ංළල තුෂ ලයළපළර ටුගතු 

රද යළම වඳශළ අනුමෆතිය බළ දීදේ 

ක්රියළ පිළිදලත ශළ නීතයළනුකභළලය, බදු 

වශ බළ ෆනීදේ අෙශසින් අදය ජ 

මණ්ඩද  අනුමත ලයළපෘතියක් දව 

ලියළපදිංචි කිරීදේ ක්රමදේෙය ශළ 

නතිභළලය, එදවේම ආමු විදී 

ලයලශළර මුේ  පිළිබඳ ප්රමළණලත් 

සුපරීක්ණයක් අෙළෂ බනළරී ආයත 

මගින් සිදු ර ඇතිෙ යන් ශළ දමම 

දපෞීලි ආයතය මගින් වමළජීය වෘණ 
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භළිටරතළ සිදු  ත ඇතිෙ යන් වශ වමළමී 

දලත් රුණු පරීක්ළලට භළජය 

දරුණි. 

 

රජද  ඉඩේ දලනුදලන් නිසි අනුමෆතියක් 

බළ දොමෆති අලවහාළල දමම ලයළපෘතිය 

ශ්රී ංළ ආදය ජ මණ්ඩය අනුමත ර 

තිබ අතර, ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල ශළ ංළ 

බෆංකුල දමම මශළ පරිමළණ  ආමු විදී 

ලයලශළර මුේ  වේබන්නදයන් නිසි 

වෆකි් ක් ෙක්ලළ දොතිබුණි. තලෙ දමම 

දපෞීලි විහල විෙයළ ආයතය වහාළපිත 

කිරීදේදී අනුමෆනීත් බළදුන් ශළ නියළමයට 

ක් ෂ රළජය ආයත දලත් වමළ 

ආයතයට බළ දොදෙ විදේ 

ෆඹුරුතළලයකින් ටුගතු ර ඇති බල 

නිරීක්ණය විය. එක් එක් ආයතනි රළමු 

උක්ත විය ශළ වේබන්න ටුගතුල 

නියෆීයදේදී නතිත්ලදයන් බෆශෆර තේ, 

විනිවිෙභළලදයන් දතොරල ටුගතු කිරිේ ශළ 

ලකීේ විරිටතල ක්රියළකිරීම පිළිබඳ විය 

නීතිරීති ශළ වළමළය නීතිරීති ප්රළරල සිදුෂ 

ුගතු ආයතනි ළර්යභළරය වේබන්නදයන් 

නිර්දී ඉදිරිපත් කිරීේ ලළර්තළලට ඇතුෂත් 

ර ඇත 
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ඒකහඵේධ අයමුදර 

නිමක්ණ  

 

 රළජය ආෙළයම 

 බදු ආෙළයම 

 රළජය ආෙළයම ශළ අයලෆය ිටඟය 

 පුරළලර්ත වියෙම පියලළ ෆනීමට ආෙළයම ප්රමළණලත් දො තම 

 අයලෆය ිටඟය 

 අයලෆය ිටඟය මයය කිරීම 

 රළජය ණය 

 විවර්ජ පදත් ෙක්ලළ ඇති ීමමළලන් ඉක්මලළ ණය බළ ෆනීම  

 උපරිම බෆරේ ීමමළල ඉක්ම තම  

 ඒ පුී ණය ප්රමළණද  ලෆඩි තම  

 දීය ය ශළ විදීය ය ණය ෆනීේ, ණය ලළරි ශළ දපොළී ද තේ වශ රළජය 

ආෙළයම 

 

  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 92 

 

 

ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
දර

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 93 

 

 

ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
මු
දර

 

ඒළබීන අරමුෙ 

රළජය මය පළයට අෙළෂල, ශ්රී ංළ 

ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ XVII පරිච්දේෙද  

148 ලයලවහාළදේ විධිවිනළ ප්රළරල රළජය 

මය පිළිබඳ වේපර්ණ පළය 

පළර්ලිදේන්තුල වතු දේ. ආණ්ඩුක්රම 

ලයලවහාළදේ 149 ලයලවහාළල ප්රළරල රජය 

විසින් එතු රනු බ ආෙළයේ ඒළබීන 

අරමුෙට බෆර ෂ ුගතු අතර, ආණ්ඩුක්රම 

ලයලවහාළදේ 150 ශළ 152 ලයලවහාළලන් 

ප්රළරල ඒළබීන අරමුෙලින් ද තේ ෂ 

ුගතු ආළරය වඳශන් ර ඇත. 

 

2020 මුේ  ලර්යට අෙළෂල රජද  වියෙේ 

ෙෆරිම වඳශළ 2020 අං 6 ෙර විවර්ජ 

පත 2020 දොලෆේබර් 20 දි 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් වේමත ර දී. 

2020 ලර්ද දී ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 

150 ලෆනි ලයලවහාළල ප්රළරල විවර්ජ 

පත වේමත ල දතක් රජද  වෆපී ේ ශළ 

දවේලළ වෆපයිම දලනුදලන් ලගුල 04 ිට 

වඳශන් අධිළරී බෆන්විේ යටදත් රජද  

වියෙේ සිදුර තිබුණි.  

 

ළපරිච්දේෙය  අධිළරී බෆන්විම 

2020.01.01- 2020.03.05 දක්හ  2019.10.23 දි පළර්ලිදේන්තුල විසින් වේමත ර ෙ 
අතුරු වේමත ගිණුම  

 

2020.03.06 – 2020.05.31 දක්හ  ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 150(3) අනු ලයලවහාළල 
යටදත් 2020.03.05 දි ජළධිපතිතුමළ විසින් නිකුත් 
ර ෙ අධිළරී බපත්රය 
 

2020.06.01 – 2020.08.31 දක්හ  ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 150(3) අනු ලයලවහාළල 
යටදත් 2020.05.31 දි ජළධිපතිතුමළ විසින් නිකුත් 
ර ෙ අධිළරී බපත්රය 
 

2020.09.01 – 2020.11.20 දක්හ  2020.08.28 දි පළර්ලිදේන්තුල විසින් වේමත ර 

ෙ අතුරු වේමත ගිණුම   

ලගුල 04. – 2020 ලර්ද  විවර්ජ පත වේමත ල දතක් රජද  වියෙේ ෙෆරීම වඳශළ බළ ත් අධිළරී බෆන් තේ  

2020 අං 6 ෙර විවර්ජ පත වේමත 

 තමත් වමඟ 2020.08.28 දි පළර්ලිදේන්තුල 

විසින් වේමත ෂ අතුරු වේමත ගිණුම 

අදශ ීම විය.  

2020 ලර්ය තුෂ අමළතය මණ්ඩද  

ලුශය වශ අන්තර්තය අලවහාළ කිිටපයදී 

දලවහ  ත තිබුණත්, 2020 ජලළරී 01 දි 

සිට 2020 අද වහතු 31 දි ෙක්ලළ ළ 

පරිච්දේෙය තුෂ විවින අමළතයං ශළ රජද  

ආයත විසින් ෙර ෙ වියෙේ ලළර්තළත 

කිරීම 2019 ඔක්දත බර් 23 දි 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් වේමත ර ෙ 

අතුරු වේමත ගිණුදමිට අන්තර්ත ලෆය 

විය විවහතර යටදත් සිදු ර ඇති බල 2020 

දොලෆේබර් 30 දිෆති අං 06 2020 ෙර 

අයලෆය නක්රද් ද  6 දේෙද  වඳශන් ර 

ඇත. අතුරු වේමත ගිණුම අනුල අමළතයළං 

31 ක් ශළ අමළතය මණ්ඩද  වළමළජි 

දොල අමළතයළං 06 ක් යටදත් ප්රතිපළෙ 

වවළ ද වියෙේ ර තිබුණි. 2020 

වෆප්ත තෆේබර් 01 දි සිට 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ෙක්ලළ වියෙේ ඇවහතදේන්තු ඇතුෂත් 
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රමින් අතුරු වේමත ගිණුම 2020 

අද වහතු 28 දි පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

අනුමත ර ඇත. එිට වඳශන් අමළතයළං 

2020 අද වහතු 09 දිෆති අං 2187 27 

ෙර ෆවට් පත්රද  ප ර ෙ 

අමළතයළං අනුල වවහ ර තිබුණි. එම 

අමළතයළං ලුශය 2020 ඔක්දත බර් 26 

දිෆති අං 2196 27 ෙර ෆවට් පත්රද  

ප ර ෙ නිදේෙය අනුල සුළු 

ලදයන් වංද නය ර ඇත. එකී 

වංද නයන්ෙ ඇතුෂත් ර 2020 ජලළරී 

සිට 2020 දෙවෆේබර් 31 ෙක්ලළ වේපුර්ණ 

වියෙේ ඇවහතදේන්තු ෂ 2020 අං 6 ෙර 

විවර්ජ පත පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

අනුමත ර ඇත.  විවර්ජ පත 

වේමත තමට දපර පෆලෆති ලෆය විය විවහතර 

යටදත් ලළර්තළ ර ඇති වියෙේ  06 2020  

අයලෆය නක්රද් ද  වඳශන් උපදෙවහ  පරිදි  

2020 අං 6 ෙර විවර්ජ පදත් 

අන්තර්ත  ලෆය ය ර් ශළ 2020  ලර්ය 

වඳශළ වූ මුද්රිත ඇවහතදේන්තුලට අනුකල 

පළ 2020 ලර්ය වඳශළ ලළර්ි  මය 

ප්රළ පිළිදය කිරිම සිදු ර තිබුණි.   

 

2020 අං 6 ෙර විවර්ජ පත අනුල 

වමළද චිත ලර්ද  වියෙේ වඳශළ 

රු.මිලිය 4,718,158  ප්රතිපළෙ වෂවළ 

තිබුණි. විවහතර ලගුල 05 ිට ෙෆක්දේ 

මුරඹ  මරධන ප්රතිඳහදන 

 

රු.ිකලිඹන 

පුනයහර්ත්න 
ප්රතිඳහදන 

රු.ිකලිඹන 

එකතු 

 

රු.ිකලිඹන 

විවර්ජ පත මගින් වෆපුගේ ශළ දවේලළ 
වඳශළ වූ ප්රතිපළෙ 

929,539 1,788,483 2,718,022 

පලත්ළ නීති මගින් අනුමෆතිය ෆබී 
ඇති, ඒළබීන අරමුෙට ලෆය බරක් වූ 
විදේ නීති දවේලළ වඳශළ ප්රතිපළෙ 

982,189 1,017,944 2,000,133 

විදේ නීති දවේලළ වියෙේ වඳශළ 
අතිදර්ල බළ දෙ ෙ ප්රතිපළෙ 

- 3 3 

එකතු 1,911,728 2,806,430 4,718,158 
ලගුල 05. – රජද  වෆපී ේ ශළ දවේලළ වඳශළ වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය  
මළශ්රය - ජළති අයලෆය දෙපළර්තදේන්තුල 

 

2020 අං 6 ෙර විවර්ජ ප දත් 6 ල 

ලන්තිය ප්රළරල ශිර්ය 240 ජළති 

අයලෆය දෙපළර්තදේන්තුදේ වංලර්න 

ලෆඩවටශ යටදත් පරිපුර වශය දවේලළ 

වශ ශදිසි අලයතළ ලකීේ ලයළපෘතිය 

යටදත් ලළර්ි  අයලෆය ඇවහතදේන්තුදේ 

2.4.1 දේෙද  වඳශන් ළර්යයන් වඳශළ 

පමණක් උපදය ජය කිරිම වඳශළ 

රු.මිලිය 59,741  අතිදර් ප්රතිපළෙ 

බළ දී තිබුණි. එම ප්රතිපළෙලලින් 

රු.මිලිය 44,544 ක් දලත් ලෆය 

ය ර්ලට මළරු ර තිබුණි. ඒ අනුල 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට එම 

ලයළපෘතිය වඳශළ වවළ තිබුණු 

ප්රතිපළෙදයන් රු.මිලිය  15,197  

ප්රතිපළෙ ඉතිරි  ත තිබුණි. විවහතර ලගුල 06 ිට 

ෙෆක්දේ.  
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වියෙදේ වහලභළලය ශුීන 
ප්රතිපළෙය 

 

රු.මිලිය  

දලත් ය ර්ලට 
ප්රතිපළෙ බළ දීම තාය 

 

රු.මිලිය  

ඉතිරි තම 

 

 

රු.මිලිය  

ඉතිරි තේ ශුීන 

ප්රතිපළෙද  

ප්රතිතයක් දව 

පුනයහර්ත්න 31,741 19,743 11,998 38 

මරධන 28,000 24,801 3,199 26 

එකතු 59,741 44,544 15,197 34 
 

ලගුල 06 - පරිපුර වශය දවේලළ වශ ශදිසි අලයතළ ලකීේ ලයළපෘතිය යටදත් ල ප්රතිපළෙ ශළ ප්රතිපළෙ මළරු කිරිේ 
මළශ්රය - ජළති අයලෆය දෙපළර්තදේන්තුල 
 

වමළද චිත ලර්ද  රජද  වෆපී ේ ශළ 

දවේලළ වඳශළ රු.මිලිය 4,718,158  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණු අතර ඉකුත් ලර්ය 

දලනුදලන් වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය 

රු.මිලිය 4,728,193 ක්  ත තිබුණි. ඒ  අනුල 

ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල වමළද චිත 

ලර්ද  ප්රතිපළෙය රු.මිලිය 10,035 ක් 

දශලත් සියයට 0.21 කින් අඩු  ත තිබුණි. 

2020 ලර්ද  වවළ තිබුණු මුළු 

ප්රතිපළෙදයන් රු.මිලිය 4,457,390 ක් 

පමණක් ලර්ය තුෂ උපදය ජය ර තිබීම 

දශේතුදලන් රු. මිලිය 260,768 ක්, එේ 

මුළු ප්රතිපළෙදයන් සියයට 6 ක් ඉතිරි  ත 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  අයලෆය 

ඇවහතදේන්තුල අනුල රජද  වියෙේ වඳශළ 

වෂවළ තිබුණු ප්රතිපළෙ ලලින් ඉතරි තේ සිදු ත 

තිබුණු අලවහාළ කිිටපයක් පශත ෙෆක්දේ 

 

 පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ වූ මුළු 

ප්රතිපළෙය රු. මිලිය 2,804,651 ක් වූ 

අතර වමළද චිත ලර්ය තුෂ ඉන් රු. 

මිලිය 2,682,713 ක් පමණක් 

උපදය ජය කිරීම නිවළ ඉතිරි තේ          

රු.මිලිය 121,938 ක් විය. එම ඉතිරිය 

වමවහා පුරළලර්ත ප්රතිපළෙදයන් 

සියයට 4 ක් විය. 

 

 මන වියෙේ වඳශළ වූ මුළු ප්රතිපළෙය 

රු. මිලිය 924,208 ක් වූ අතර 

වමළද චිත ලර්ය තුෂ ඉන් රු. මිලිය 

811,773 ක් පමණක් උපදය ජය 

කිරීම නිවළ ඉතිරි තේ                               

රු. මිලිය 112,435 ක් විය. එම ඉතිරිය 

වමවහා මන ප්රතිපළෙදයන් සියයට 

12 ක් විය. 

 

 දීය ය ශළ විදීය ය ණය ලළරි ද තම 

වඳශළ වූ මුළු ප්රතිපළෙය රු. මිලිය 

989,298 ක් වූ අතර වමළද චිත ලර්ය 

තුෂ ඉන් රු. මිලිය 962,903 ක් 

පමණක්  උපදය ජය කිරීම නිවළ 

ඉතිරි තේ රු. මිලිය 26,395 ක් විය. එම 

ඉතිරිය වමවහා ණය ලළරි ද තම වඳශළ 

වූ ප්රතිපළෙදයන් සියයට 3 ක් විය. 

 

වමළද චිත ලර්යට අෙළෂල ණය ද තේ 

ශෆර, මන ප්රතිපළෙය රු. මිලිය 

924,208 ක් වූ අතර ඉන් රු. මිලිය 

811,773 ක් දශලත් සියයට 88 ක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද  

මන ප්රතිපළෙ උපදය ජය වූ රු. 

මිලිය 637,219 ක් වම වෆවඳීදේදී එය රු. 

මිලිය 174,554  ලෆඩි  තමක්  ත තිබුණි. 

එදවේම, වමළද චිත ලර්ද  පුරළලර්ත 

වියෙේ වඳශළ වූ ප්රතිපළෙය රු. මිලිය 

2,804,651 ක් වූ අතර, ඉන් රු. මිලිය 

2,682,713 ක් දශලත් වවළ තිබුණු 

ප්රතිපළෙදයන් සියයට 96 ක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. එය ඉකුත් ලර්ද  

පුරළලර්ත වියෙම වූ රු. මිලිය 
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2,321,623 වමඟ වෆවඳීදේදී රු. මිලිය 

361,090 කින් ලෆඩි ත තිබුණි. ඒ අනුල, ඉකුත් 

ලර්ද  රු. මිලිය 2,958,842 ක් වූ මුළු 

වියෙම (ණය ද තේ ශෆර) වමළද චිත 

ලර්ද දී රු. මිලිය 3,494,486 ක් ෙක්ලළ 

රු. මිලිය 535,644 කින් ලෆඩි ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  ණය ද තේ ශෆර මුළු 

වියෙම ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීය ය 

නිහපළදිතදයන් සියයට 22 ක්  ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  ශළ පසුගිය ලර් 07  

රළජය වියෙම ශළ ෙෂ දීය ය නිහපළෙය 

පිළිබඳ දතොරතුරු රපවටශ 01 ිට  ෙෆක්දේ. 

 
රපවටශ 01 - මුළු වියෙම (ණය ද තේ ශෆර) ෙෂ දීය ය 

                         නිහපළෙද  ප්රතිතයක් දව 

මළශ්රය - රජද  මුය ප්රළ, ශ්රී ංළ මශළ බෆංකුදේ ලළර්තළල 

 

වමළද චිත ලර්ද දී දීය ය ශළ විදීය ය 

ණය දලනුදලන් දපොළී ලදයන්ෙ, 

භළණ්ඩළළර බි් පත් වශ භළණ්ඩළළර 

බෆඳුේර මත ලට්ටේ ද තේ ලදයන් 

එතුල රු. මිලිය 975,434 ක් දශලත් මුළු 

පුරළලර්ත වියෙදමන් සියයට 36 ක් 

ලෆයර තිබුණි. එය ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල රු. මිලිය 86,647 කින් දශලත් 

සියයට 10 කින් ලෆඩි  ත තිබුණි. මීට අමතරල 

පුී පඩිඩි දලනුදලන් රු. මිලිය 

578,607 ක්ෙ,  ප්රෙළයන් ශළ වශළනළර 

දලනුදලන් රු. මිලිය 881,469 ක්ෙ, 

අදකුත් භළණ්ඩ ශළ දවේලළ වියෙේ වඳශළ 

රු.මිලිය 221,067 ක්ෙ ලෆයර තිබුණි. මුළු 

පුරළලර්ත වියෙම දදරිට ඉශත වියෙේ 

ඉශෂ ෙළයත්ලයක් ද තිබුණු අතර, 

වමවහා පුරළලර්ත වියෙම පියලළ ෆනීම 

වඳශළ ලර්ය තුෂ ැකවහ ෂ ආෙළයම 

ප්රමළණලත්  ත දොතිබුණි. ඒ අනුල 

වමළද චිත ලර්ද දී  මුළු රළජය ආෙළයම 

ඉක්මවූ  පුරළලර්ත වියෙම රු.මිලිය 

1,303,826 ක්  ත තිබුණි. එය ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල රු. මිලිය 889,400 කින් 

දශලත් සියයට 215 කින් ලෆඩි ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  ශළ ඉකුත් ලර් 05  

පුරළලර්ත වියෙම, රළජය ආෙළයම ශළ  

රළජය ආෙළයම ඉක්මවූ පුරළලර්ත වියෙම 

පිළිබඳ දතොරතුරු  ලගුල 07 ිට  ෙෆක්දේ. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 රු.මිලිය  රු.මිලිය  රු.මිලිය රු.මිලිය රු.මිලිය රු.මිලිය 

රළජය ආෙළයම 1,394,245 1,698,755 1,845,017 1,935,095 1,907,196 1,378,887 

පුරළලර්ත වියෙම  1,672,921 1,770,882 1,945,575 2,108,964 2,321,623 2,682,713 

රළජය ආෙළයම ඉක්මවූ 
පුරළලර්ත වියෙම  

278,676 72,127 100,558 173,869 414,427 1,303,826 

ලගුල 07. - පුරළලර්ත වියෙම, රළජය ආෙළයම ශළ රළජය ආෙළයම ඉක්මවූ පුරළලර්ත වියෙම 
මළශ්රය - රළජය ගිණුේ දෙපළර්තදේන්තුල   රජද  මය ප්රළ  
 

එදවේම, මන වියෙේ වඳශළෙ වමළද චිත 

ලර්ද දී රු. මිලිය 811,773 ක් ලෆයර 

තිබුණු අතර, පුරළලර්ත වියෙදේ 

දොටවක්, රළජය ආදය ජ වශ ණය ලළරි 

ද තමට දීය ය ණය වශ විදී ණය ශළ 

අනළර බළ ෆනීමට සිදු ත තිබුණි. ඒ අනුල 

ලළර්ි  ණය ලළරි ශළ දපොළි දව විළ 

මුෙක් ද තමට සිදු ත තිබුණු අතර එය 

ලළර්ි ල ලර්නය ල පිරිලෆයක්  ත තිබුණි.  

 

වමළද චිත ලර්ද  පුරළලර්ත ශළ 

මන වියෙේ වශ ණය ආපසු ද තේල 

එතුල  රු. මිලිය 4,457,390 ක්  ත තිබුණු 

අතර වමවහා වියෙමින් සියයට 22 ක් ණය 

ද තම වඳශළෙ, සියයට 22 ක් ණය දපොීය ශළ 

ලට්ටේ ද තම වඳශළෙ ලෆයර තිබුණි. 

ශදුළත් අං 18 ක් අතර වමළද චිත 

ලර්ද  වියෙේ  ආළරය රපවටශ 02 

ිට ෙෆක්දේ. 

 
රපවටශ 02- ප්රනළ ක්දේත්ර 18 ක්  දලනුදලන් 2020 ලර්ද දී සිදු ෂ වියෙම 

මළශ්රය - ජරජද  මය ප්රළ  
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යහජය ආදහඹභ 
 
ශ්රී ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

පළර්ලිදේන්තුල විසින් අනුමත ර ෙ 

2020 ලළර්ි  අයලෆය ඇවහතදේන්තුල අනුල, 

බදු ආෙළයේ වශ බදු දොල ආෙළයේ 

(පෂළත් වභළ ආෙළයේ ශෆර) ඇවහතදේන්තු 

ෂ මුළු රළජය ආෙළයම රු.මිලිය 

1,555,200 ක්  ත තිබුණි. එය ඉකුත් ලර්ද  

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම වූ රු. මිලිය 

2,402,000 වමඟ වෆවඳීදේ දී රු. මිලිය 

846,600 ක් දශලත් සියයට 35  අඩු  තමක් 

විය. ඇවහතදේන්තුත ආෙළයමට වළදප්ත ක්ල 

වමළද චිත ලර්ද  දී ැකවහ ෂ ආෙළයම රු. 

මිලිය 1,403,921 ක් වූදයන් 

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයමට ලඩළ රු. මිලිය 

151,279 ක් දශලත් සියයට 6 ක්  අඩුදලන් 

ආෙළයේ ැකවහ ර තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද  

ැකවහෂ රු.මිලිය 1,939,362  ආෙළයම 

වමඟ වෆවඳීදේ දී වමළද චිත ලර්ද  ැකවහ 

ෂ ආෙළයම රු.මිලිය 535,441 ක් දශලත් 

සියයට 28 කින් අඩු  ත තිබුණි. රජද  

ආෙළයම ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීය ය 

නිහපළෙද  ප්රතිතයක් දව වළ 

බෆීයදේ දී ඉකුත් ලර්ද  සියයට 12 ක්  ත 

තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ද  දී එය 

සියයට 9 ක් ෙක්ලළ අඩු ත තිබුණි. විවහතර රප 

වටශ 03 ිට ෙෆක්දේ.  

 

 

රපවටශ 03 - රජද  අෙළයම ෙෂ දීය ය නිහපළෙද   
          ප්රතිතයත් දව  

මළශ්රය - රජද  මය ප්රළ ශළ ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්තළල  

යහජය ආදහඹභ ර්ගීකයණඹ 

රළජය ආෙළයම “බදු ආෙළයම ශළ බදු දොල 

ආෙළයම” දව ප්රනළ ප්රදදෙ දෙක් 

යටදත් ලළර්තළ  ත තිබුණු අතර, බදු ආෙළයම 

ෆලත “ආෙළයේ බදු, දීය ය භළණ්ඩ ශළ 

දවේලළ මත බදු, ජළතයන්තර දලෂෙළම මත 

බදු” ලදයන් ලර් ර, ශ්රී ංළ 

ප්රජළතන්ත්රලළදී වමළජලළදී ජරජද  “රජද  

මය ප්රළල” ෙක්ලළ ඇත. වමළද චිත 

ලර්ය වඳශළ ආෙළයේ බදු ලදයන් රු. 

මිලිය 324,000  ක් ැකවහ කිරීමට අදප්ත ක්ළ 

ර තිබුණ ෙ,   ඉන්  රු.මිලිය 268,249 ක් 

පමණක් ැකවහ කිරීමට ශෆකි  ත තිබුණි. 

එදමන්ම දීය ය භළණ්ඩ ශළ දවේලළ මත 

පලනු බ බදු ලලින් රු.මිලිය 

629,290 ක් ැකවහ කිරීමට අදප්ත ක්ළ ර 

තිබුණත්, ඉන් රු. මිලිය 584,528 ක් 

පමණක් ැකවහ කිරීමට වමත්  ත තිබුණි. 

ජළතයන්තර දලෂෙළම මත පලනු බ බදු 

ලලින් රු. මිලිය 404,710 ක් ැකවහ කිරීමට 

ඇවහතදේන්තු ර තිබුණත්, වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු.මිලිය 

363,765 ක් ැකවහ ර තිබුණි. දේ අනුල, බදු 

ආෙළයේලලින් රු. මිලිය 1,358,000 ක් ැකවහ 

කිරීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණත්, ඉන් සියයට 
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90 ක් දශලත් රු. මිලිය 1,216,542 ක් 

පමණක් ැකවහ ර ෆනීමට ශෆකි  ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  දී බදු දොල 

අදකුත් ආෙළයේලලින් රු. මිලිය 

174,000 ක් ැකවහ කිරීමට ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණෙ, ඉන් රු. මිලිය 162,345  

ආෙළයේ පමණක් ැකවහ ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  ආෙළයේ 

ඇවහතදේන්තුල ශළ ැකවහ ෂ ආෙළයම 

ෙෆක්දල විවහතරයක් රපවටශ 04 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

රපවවටශ 04 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය බදු ආෙළයම  
මළශ්රය - රජද  මය ප්රළ  

 

ඵදු ආදහඹභ 

රජද  මය ප්රළ අනුල, වමළද චිත 

ලර්ද  බදු ආෙළයම රු. මිලිය 1,216,542 

ක් වූ අතර එය මුළු රජද  ආෙළයදමන් 

සියයට 87 ක් පමණ  ත තිබුණි. ඉකුත් 

ලර්ද  බදු ආෙළයම                                  

රු. මිලිය 1,734,925 ක් වූ අතර ඊට 

වළදප්ත ක්ල වමළද චිත ලර්ද  දී බදු 

ආෙළයම රු. මිලිය 498,383 කින් එේ 

සියයට 29 කින් අඩු  ත තිබුණි. 

ආදහඹම් ඵදු 

රළජය ආෙළයම තුෂ ආෙළයේ බදු ලදයන් රු. 

මිලිය 268,249  ආෙළයේ ැකවහ ර තිබුණ 

අතර එය මුළු බදු ආෙළයමින් සියයට 22 ක් ෙ, 

මුළු රළජය ආෙළයමින් සියයට 19 ක් ෙ  ත 

තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද  දී ආෙළයේ බදු 

ලදයන් රු.මිලිය 427,700   ආෙළයේ 

ැකවහර තිබුණු අතර ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල වමළද චිත ලර්ද  දී රු. 

මිලිය 159,451 කින් ආෙළයේ බදු අඩු  ත 

තිබුණි. දමදවේ ආෙළයේ බදු අඩු  තම වඳශළ 

ආෙළයේ බදු යටදත් ල වංවහාළපිත බදු 

ආෙළයම රු. මිලිය 46,025 කින් ශළ 

වංවහාළපිත දොල මුළු බදු ආෙළයම රු. 

මිලිය 113,425 කින් අඩු  තම බපළ 

තිබුණි.  

ගේශීඹ බහණ්ඩ වහ ගේහ භත් ඵදු 

වමළද චිත ලර්ද  දී ැකවහ ර තිබුණු බදු 

ආෙළයමින්, දීය ය භළණ්ඩ ශළ දවේලළ මත 

පල ෙ බදු මුෙ රු. මිලිය 584,528 ක් 

දශලත් මුළු බදු ආෙළයමින් සියයට 48 ක් ෙ, 

මුළු රජද  ආෙළයමින් සියයට 42 ක් ෙ  ත 

තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද  දී එය මුළු බදු 

ආෙළයමින් සියයට 56 ක් ෙ මුළු රළජය 

ආෙළයමින් සියයට 51  ක් ෙ  ත තිබුණි.  

ආෙළයේ බදු 

දීය ය භළණ්ඩ 

ශළ දවේලළ මත 

බදු 

ජළතයන්තර 

දලෂෙළම මත 

බදු 

බදු දොල 

ආෙළයේ ශළ 

දලත් 

ඇවහතදේන්තුත රු.මිලිය 324,000 629,290 404,710 174,000

තාය රු.මිලිය  268,249 584,528 363,765 162,345
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වමළද චිත ලර්ද  රජද  මය ප්රළ 

අනුල, රළජය ආෙළයමට දීය ය භළණ්ඩ ශළ 

දවේලළ යටදත් ල එතු ෂ අය මත බදු 

ශළ දුරා ග්රළශ බදු ලලින් සියයට 18 

ට ලඩළ ලෆඩි ෙළයත්ලයක් බළ දී තිබුණි.  

මත්පෆන් ශළ සිැකට් (සුරළබදු) ය භළණ්ඩ 

මත පලළ ඇති බදුලලින් මුළු ආෙළයමට 

සියයට 16  ෙළයත්ලයක් බළ දී තිබුණ 

අතර, මුළු ආෙළයමින් සියයට 23 ට ලඩළ 

ලෆඩි ප්රතිතයක් දුේලෆටි ශළ මත්පෆන්, 

දම ටර් රා ලළශ ශළ නිජදත්  නිහපළෙ 

මත පලළ ඇති නිහපළෙ බදු ලලින් 

බළද තිබුණි. 

ජහත්යන්ත්ය ගශදහභ භත් ඳනහ ඇති ඵදු 

රජද  මය ප්රළලට අනුල, 

වමළද චිත ලර්ද  දී ජළතයන්තර 

දලෂෙළම මත පලළ ඇති බදු මිනන් රු. 

මිලිය 363,765 ක් ැකවහ ර තිබුණු අතර 

එය මුළු බදු ආෙළයමින් සියයට 30 ක් ෙ, 

වමවහත රළජය ආෙළයමින් සියයට 26 ක් ෙ  ත 

තිබුණි. ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල 

වමළද චිත ලර්ද  දී ජළතයන්තර 

දලෂෙළම මත පලළ ඇති බදු මිනන් ආෙළයේ 

ැකවහ කිරීම රු. මිලිය 30,383 කින් එේ 

සියයට 9 කින් පමණ ලෆඩි  ත තිබුණි.  

ඉශත වඳශන් පරිදි රළජය ආෙළයේ ලුශය 

තුෂ වෘජු බදු ශළ ලක්ර බදු ආෙළයදේ පශෂ 

යළම වඳශළ පශත වඳශන් වළනයන්දන් 

ප්රමළණළත්ම බපමක් සිදු වි තිබුණි. 

 2020 මළර්තු මළවද දී ශ්රී ංළලට බප 

දොවි   19 ලවංතය දශේතුදොට 

ද, ලර්ය ආරේභද දී අදප්ත ක්ළ 

ෂ පරිදි ආර්ථි ක්රියළළරේ වක්රීය 

දො තම.  

 රජය විසින් බදු අනුපළත අඩුකිරීම ශළ බදු 

ඉලත්කිරීම වඳශළ ශඳුන්ලළදෙ ෙ 

ප්රතිපත්තිමය ක්රියළමළර්යන්දේ මලි 

බපම  

 ආයයන් ීමමළ කිරීම.  

 වංනළර, දීය ය දලෂෙළම ලෆනි 

ආර්ථිද  ප්රමු අංල දපන්නුේ 

මන්ෙළමී ආර්ථී ලර්නය. 

තලෙ, විදීය ය දලෂඳ ගිවිසුේ වශ දලත් 

නීතී මත සිදු රනු බ බදු අත් ශෆරීේ,  

ලිිට්  කිරීේ වශ බදු නිෙශවහ කිරීේ 

දශේතුදලන් රළජය ආෙළයමට සිදුල බපම 

වේබන්න විවහතරළත්ම දතොරතුරුෙ අෙළෂ 

දෙපළර්තදේන්තුල ළර්යවළනය මෆනීදේ 

දී වෆකි් ට ද දොතිබුණි.    

ඵදු ගනොන ආදහඹභ 

වමළද චිත ලර්ද  රළජය ආෙළයේ ලුශය 

තුෂ බදු දොල ආෙළයේල වළදප්ත ක් 

ෙළයත්ලය සියයට 12 ක් ලෆනි පශෂ අයක් 

ද තිබුණු අතර එය ඉකුත් ලර්ද  දී 

සියයට 9 ක් ලෆනි පශෂ අයක් ද 

තිබුණි. ඉකුත් ලර්ය වමඟ වෆවඳීදේ දී 

වමළද චිත ලර්ද  බදු දොල ආෙළයම                    

රු. මිලිය 9,926 කින් දශලත් සියයට 6 

කින් අඩු  ත තිබුණි. 

යහජය ආදහඹභ වහ අඹ ළඹ හිඟඹ 

වමළද චිත ලර්ද  රජද  මය 

ප්රළලට අනුල, ඇවහතදේන්තුත 

අයලෆය ිටඟය             රු. මිලිය 

2,198,289 ක් වූ අතර එය ඉකුත් ලර්ද  

ඇවහතදේන්තුත අයලෆය ිටඟයට ලඩළ           

රු. මිලිය 1,218,889  දශලත් සියයට 

124  ලෆඩි  ත තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  

මය ප්රළ අනුල, තාය අයලෆය ිටඟය 

රු. මිලිය 2,115,599 ක් වූ අතර එය 

ඇවහතදේන්තුත අයලෆය ිටඟයට ලඩළ රු. 

මිලිය  82,690  දශලත් සියයට 3 කින් 

අඩු  ත තිබුණි. එදවේ වුලෙ, ඉකුත් ලර්ය වමඟ 

වෆවඳීදේදී වමළද චිත ලර්ද  තාය 

අයලෆය ිටඟය රු. මිලිය 1,063,954 කින් 

දශලත් සියයට 101 කින් ලෆඩි  ත තිබුණි. 

රළජය ආෙළයමට වළදප්ත ක්ල වමළද චිත 

ලර්ද  අයලෆය ිටඟය රළජය ආෙළයමින් 

සියයට 153 ක් වූ අතර එය ඉකුත් ලර්ද දී 
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සියයට 55 ක්   ත තිබුණි. ඒ අනුල,  2015 

ලර්ද  සිට රළජය ආෙළයමට වළදප්ත ක්ල 

අයලෆය ිටඟය වේබන්න විවහතර රපවටශ 

05 ිට ෙක්ලළ ඇත. 

 

රපවටශ 05 - රළජය ආෙළයම ශළ අයලෆය ිටඟය  
මළශ්රය - රජද  මය ප්රළ 
 

පුනයහර්ත්න විඹදභ පිඹහ ගළනීභට 
යහජය ආදහඹභ ප්රභහණත් ගනොවීභ 
 
රජද  මය ප්රළ අනුල, වමළද චිත 

ලර්ය වඳශළ රජද  පුරළලර්ත වියෙම රු. 

මිලිය 2,682,713 ක් ශළ රජද  මන 

වියෙම රු. මිලිය 811,773  ක්  ත තිබුණි. 

එදශත් රජය විසින් උපයළ තිබුණ වමවහත 

ආෙළයම රු. මිලිය 1,378,887 ක්  තම 

දශේතුදලන් එම ආෙළයම ලර්ද  

පුරළලර්ත වියෙම පියලළ ෆනීමටලත් 

ප්රමළණලත්  ත දොතිබුණි. ඒ අනුල වමවහත 

රළජය ආෙළයම රු. මිලිය 1,303,826 කින් 

ඉක්මලළ පුරළලර්ත වියෙේ සිදු ර තබුණි. 

 
අඹළඹ හිඟඹ 
 

"2006 ලර්ය අලවළද  අයලෆය පරතරය, 

එම ලර්ය වඳශළ ඇවහතදේන්තු ත ර 

ෙ ෙෂ දීය ය නිහපළදිතදයන් සියයට පශක් 

දොඉක්මල බලට වශ එම මට්ටම ඉන්පසු 

දිටම පලත්ලළද යනු බ බලට 

ලබළ ෆනීදමන් ආණ්ඩුදේ ණය දරෙර්ය  

මට්ටේ ෙක්ලළ අඩු කිරීම" ආණ්ඩුල විසින් 

අනුමය ෂුගතු ලකීේ විටත මය 

ෂමළරණයට පළෙවූ පරමළර්ායක් 

දව 2003 අං 3 ෙර මය 

ෂමළරණ (ලකීේ) පදත් 3 (අ) 

ලන්තිද  ෙක්ලළ ඇත. එදවේ වුලෙ, ඉකුත් 

ලර්ද  ශළ වමළද චිත ලර්ද දී එම 

එකිද ලර් අලවළයට වූ අයලෆය 

පරතරය එම ලර්ලට අෙළෂ 

ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීය ය නිහපළෙදයන් 

සියයට පශක් දොඉක්මල පරිදි 

පලත්ලළද යළමට මුේ  අමළත් යළංය 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. ඒ අනුල, 

වමළද චිත ලර්ද දී ඇවහතදේන්තුත ෙෂ 

දීය ය නිහපළෙදයන් ඇවහතදේන්තුත 

අයලෆය ිටඟය  සියයට 19.76 ක්  ත තිබුණු 

අතර, ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීය ය 

නිහපළෙයට තාය අයලෆය ිටඟය සියයට 

13.20 ක්  ත තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද  ශළ 

වමළද චිත ලර්ද  අයලෆය ිටඟය ශළ ෙෂ 

දීය ය නිහපළෙය පිළිබඳ විවහතර ලගුල 08 

ිට  ෙෆක්දේ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

රළජය ආෙළයම  1,294,2 1,698,7 1,845,0 1,935,0 1,907,1 1,378,8

තාය අයලෆය ිටඟය  962,639 666,139 758,087 799,179 1,051,6 2,115,5
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ලර්ය 
 

ඇවහතදේන්තු
ත ෙෂ දීය ය 
නිහපළදිතය 

අයලෆය පරතරය ඇවහතදේන්තුත අයලෆය 
පරතරය, ඇවහතදේන්තුත 
ෙෂ දීය ය නිහපළදිතද  

ප්රතිතයක් දව 

තතය අයලෆය පරතරය, 
ඇවහතදේන්තුත ෙෂ 
දීය ය නිහපළදිතද  
ප්රතිතයක් දව 

ඇවහතදේන්තුත තතය 

     රු. බිලිය රු .මිලිය  රු .මිලිය   

2019 15,600 1,067,594 1,051,647 6.85 6.74 

2020 16,003 3,162,958 2,115,599 19.76 13.204 

 

ලගුල 08 - අයලෆය ිටඟය ෙෂ දීය ය නිහපළෙද  ප්රතිතයක් දව  
මළශ්රය -  රජද  මය ප්රළ ශළ ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්ි  ලළර්තළ 
 

වමළද චිත ලර්ද  මුළු රළජය ආෙළයම රු. බිලිය 1,378 ක් වූ අතර වමවහා රළජය වියෙම 

(පුරළලර්ත වියෙම + රළජය ආදය ජ) රු. බිලිය 3,494 ක් විය. ඒ අනුල අයලෆය ිටඟය                              

රු. බිලිය 2,116  අයක් ද තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  ශළ පසුගිය, ලර් 07   රළජය 

ආෙළයම, රළජය වියෙම ශළ අයලෆය ිටඟය පිළිබඳ දතොරතුරු රප වටශ 06 ිට ෙෆක්දේ. 

 

 
රපවටශ 06 - රළජය ආෙළයම, වියෙම ශළ අයලෆය ිටඟය  
මළශ්ර - රජද  මය ප්රළ 2013 -2020 
 

අඹළඹ හිඟඹ මරයනඹ 
 
ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල වමළද චිත 

ලර්ද දී, අයලෆය ිටඟය රු. මිලිය 

1,063,954 කින් එේ සියයට 101 කින් 

ලෆඩි ත තිබුණි. ඒ අනුල ශුීන විදී ණය 

ෆනීේ රු. මිලිය 362,763  සිට රු. 

මිලිය 96,679 ෙක්ලළ රු. මිලිය 266,084 

කින් එේ සියයට 73 කින් අඩු  ත තිබුණි.  

ශුීන දීය ය ණය ෆනීේ රු.මිලිය 

561,010 සිට රු. මිලිය 1,711,679 ෙක්ලළ 

රු. මිලිය 1,150,669 කින් එේ සියයට 

205 කින් ලෆඩි  ත තිබුණි.  

 

ඒ අනුල වමළද චිත ලර්ද  අයලෆය ිටඟය 

මයය කිරීම වඳශළ දීය ය ණය ෆනීේ 

මිනන් ඉශෂ ෙළයත්ලයක් බළද තිබුණු 

අතර එය වමවහා මයදයන් සියයට 81 ක් 

විය. ඊට අමතරල ශුීන විදී ණය ෆනීේ 

වමවහා මයදයන් සියයට 5 ක්, උපණය 

අයර ෆනීේ සියයට 1 ක්  තෆන්පතු ගිණුේ 

ශළ ලකීේල ශුීන දලවහ තම සියයට 1 ක් 

 ත තිබුණි. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

රළජය වියෙම  1,709,087 1,966,757 2,356,884 2,364,895 2,603,105 2,734,274 2,958,841 3,494,487

රළජය ආෙළයම  1,066,247 1,127,631 1,394,245 1,698,755 1,845,017 1,935,095 1,907,196 1,378,886

අයලෆය ිටඟය  642,840 839,126 962,639 666,140 758,088 799,179 1,051,645 2,115,601
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යහජය ණඹ 
 

ශ්රී ංළ ප්රජළතළන්්රි වමළජලළදී ජරජද  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 148 ලයලවහාළල 

ප්රළරල රළජය ණය ඇතුළු වේපර්ණ මය 

පළය පළර්ලිදේන්තුල වතු ල අතර 

ජරජද  සියළු ණය වඳශළ පළර්ලිදේන්තු 

අනුමෆතිය බළ ත ුගතුදේ. 2020 අං 6 

ෙර විවර්ජ පදත් 2.1 (ආ) ලන්තිය 

ප්රළරල “2020 මුේ  ලර්ය තුෂ බළ නු 

බ ණය මුේ ලලින් පෆ ගි ඉතිරි 

දේය 2020 මුේ  ලර්ය තුෂ ලර දශ  

අලවහාළලදී දශ  2020 ලර්ය අලවළද  

දී රු.මිලිය 2,830,000 ක් 

දොඉක්මලන්දන් ේ වශ 2003 අං 3 

ෙර මය ෂමළරණ (ලකීේ) පදත් 

13 ල ලන්තිය යටදත් පළර්ලිදේන්තුල 

ඉදිරිද  තෆබීම වඳශළ නියමිත අලවළ 

අයලෆය තත්ත්ලය පිළිබඳ ලළර්තළදේ ඒ ණය 

මුේ ල විවහතර ඇතුෂත් රන්දන් ේ, 

ආණ්ඩුල වඳශළ වශ ආණ්ඩුල දලනුදලන් 

අෙළෂ නීති ප්රළර, ශ්රී ංළල තුළින් දශ  

බෆශෆරින් දශ  මුේ  බළ ෆනීමට දමයින් 

බය දෙනු බන්ළ වූ, 2020 මුේ  ලර්ය 

තුෂ දී සිදු ර ෙ ණය ෆනුේලලින් 

පියවිය ුගතුය. එදවේ වුලෙ, දේ ලන්තිද  

නිහචිතල ෙක්ලළ ඇති පරිදි 2020 මුේ  ලර්ය 

තුෂදී බළ න්ළ ෙ ණය මුේ  ණය 

කිරීදේ ළර්යය වඳශළ දටිළීය ණය 

මුේ  ප්රමළණය තීරණය කිරීදේදී, 2020 මුේ  

ලර්ය තුෂදී බළ න්ළ ෙ වේපර්ණ 

දටිළීය ණය මුේ  පුමළණය තීරණය 

කිරීදේදී, 2020 මුේ  ලර්ය තුෂදී බළ 

න්ළ ෙ වේපර්ණ දටිළීය ණය 

ප්රමළණය වශ 2020 මුේ  ලර්ය තුෂදී රනු 

බ වේපර්ණ දටිළීය ණය පිය තේ 

ප්රමළණය අතර වූ දලව පමණක් වළ 

බනු ෆබිය ුගතුය.”  එම විධිවිනළලට 

යටත්ල පළර්ලිදේන්තුල විසින් ණය බළ 

ෆනීමට අනුමෆතිය බළ දී තිබුණි.   

 

රජද  මය ප්රළ අනුල වමළද චිත 

ලර්ද දී විදීය ය ණය රු. මිලිය 

600,888 ක් ෙ, දීය ය බෆංකු දොල ණය 

(භළණ්ඩළළර බි් පත් මිනන් ශුීන ණය 

ෆනීේ ඇතුෂත්ල) රු. මිලිය 2,170,373 ක් 

ෙ, ලදයන් එතුල රු.මිලිය 2,771,261 

 ණය බළ ද තිබණි.  එය ඉකුත් 

ලර්ද  බළද තිබුණු රු.මිලිය 

2,040,759  ණය ප්රමළණය (භළණ්ඩළළර 

බි් පත් මිනන් ශුීන ණය ෆනීේ ඇතුෂත්ල) 

වමඟ වෆවදීදේදී, රු. මිලිය 730,502 කින් 

දශලත් සියයට 36 කින් ලෆඩි තමකි. 

වමළද චිත ලර්ද දී රජය දීය ය ණය 

දදරිට ලෆඩි වෆකි් ක් ෙක්ලළ තිබණි. 

වමළද චිත ලර්ද දී බළද තිබුණු 

දීය ය ණය ප්රමළණය ඉකුත් ලර්ද   

බළද තිබුණු (භළණ්ඩළළර බි් පත් 

මිනන් ශුීන ණය ෆනීේ ඇතුෂත්ල) රු. 

මිලිය 1,105,658  දීය ය ණය ප්රමළණය 

වමඟ වෆවදීදේදී රු.මිලිය 1,064,715 කින් 

දශලත් සියයට 96 කින් ලෆඩි ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද දී බළ ත් ණය 

ප්රමළණය ඉකුත් ලර්ය වමඟ වවෙළ ලගුල  09 

ිට ෙෆක්දේ.  
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විවහතරය 2020 2019 

 රු. ිකලිඹන රු. ිකලිඹන 

විදීය ය ණය ෆනීේ 600,888  935,101 

දීය ය ණය ෆනීේ   

 භළණ්ඩළළර බි් පත් (ශුීන) 723,705  138,874 

 භළණ්ඩළළර බෆඳුේර 1,332,069  768,000 

 විදී ලයලශළර මුේ  බෆංකු ඒ (ලයළපෘති දොල) 50,635 67,937 

 වංලර්න බෆඳුේර 93,679 61,857 

 විදී ලයලශළර මුේ  බෆංකු ඒ (ලයළපෘති දොල) 3,815 1,014 

 භළණ්ඩළළර බෆඳුේර (වක්රීය ලකීේ ෂ. පත) - 30,000 

 ශ්රී ංළ මශළ බෆංකු අත්තිළරම (83,530) 37,976 

 ෘශවහා ණය පශසුම 50,000 - 

මුළු දීය ය ණය ෆනීේ  2,170,373 1,105,658 

ර්ඹ තුශ රඵහගත් මුළු ණඹ ප්රභහණඹ 2,771,261 2,040,759 

ලගුල 09 - රජය විසින් බළ ත් දීය ය ශළ විදීය ය ණය  
මළශ්රය -  රජද  මය ප්රළ  
 

රජද  මය ප්රළ අනුල, 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට දවිය ුගතු මුළු රළජය 

ණය දේය (බෆංකු අයිරළල ශෆර) රු. මිලිය 

14,845,571 ක් වූ අතර, එය 2019 

දෙවෆේබර් 31 දිට පෆලති රු. මිලිය 

12,424,467 ක් වූ මුළු රළජය ණය දේය 

(මශ බෆංකු අත්තිළරේ ශළ බෆංකු අයිරළල 

ශෆර) වමඟ වෆවඳීදේදී රු. මිලිය 

2,421,104 කින් දශලත් සියයට 19 කින් 

ලෆඩි ත තිබුණි. ඉකුත් ලර්ය ශළ වමළද චිත 

ලර්ය අලවළයට පෆලති මුළු රළජය ණය 

පිළිබඳ විවහතරයක් ලගුල 10 ිට ෙෆක්දේ. 

 

විවහතරය දෙවෆේබර් 31 දිට දේය 

2020 2019 

 රු. ිකලිඹන රු. ිකලිඹන 

භළණ්ඩළළර බි් පත් 1,621,375 897,670 

භළණ්ඩළළර බෆඳුේර 5,689,504 4,338,280 

රුපිය්  ණය 24,088 24,088 

ශ්රී ංළ වංලර්න බෆඳුේර 491,857 560,226 

විදී ලයලශළර මුෙලින් දීය ය ණය 227,418 168,011 

විදී ලයලශළර මුේ  බෆංකු ඒය (ලයළපෘති) 19,348 17,701 

සුහුරුපළය දොඩෆිනලි ඉදිකිරීම වඳශළ බළත් ණය 5,689 6,258 

භළණ්ඩළළර බෆඳුේර (වක්රීය ලකීේ ෂමළරණ  

පත) 

30,000 30,000 

විශ්රළම පළරිදත ි  ණය 57,065 61,136 
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ඒ
ක
හඵ
ේ
ධ
 අ
ය
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් බඳු ණය ිටමියන් 732 2,881 

ෘශවහා ණය පශසුම 50,000 - 

ශ්රී ංළ මශළ බෆංකු අත්තිළරම 153,079 236,609 

මුළු දීය ය ණය 8,370,155 6,342,860 

විදීය ය (ලයළපෘති) 3,576,769 3,105,824 

විදී මුෙලින් ළීය ණය පශසුේ 279,612 242,191 

ජළතයන්තර වහනලරීත්ල බෆඳුේර 2,619,035 2,733,592 

මුළු විදීය ය ණය 6,475,416 6,081,607 

මුළු රළජය ණය දේය 14,845,571 12,424,467 

ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීය ය නිහපළදිතය 16,003,000 15,600,000 

මුළු රළජය ණය දේය ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීය ය 

නිහපළදිතදයන් ප්රතිතයක් දව 

93 80 

ලගුල 10 - ලර්ගීරණය ර ෙ ලර්ය අලවළයට පෆලෆති ණය දේය 
මළශ්රය - රළජය ගිණුේ දෙපළර්තදේන්තුල  රජද  මය ප්රළ 

 

විර්ජන ඳනගත් දක්හ ඇති සීභහ 
ඉක්භහ ණඹ රඵහ ගළනීභ   
 
එක් එක් ලර්යට අෙළෂල පළර්ලිදේන්තුල 

විසින් අනුමත ර ෙ විවර්ජ 

පත්ලලින් එම එක් එක් ලර්ය තුෂ 

බළනු බ ණය මුේ ලලින් පෆින 

ඉතිරි දේය එක් එක් මුේ  ලර්ය තුෂ 

ලර දශ  අලවහාළලදී දශ  එක් එක් 

ලර්ය අලවළද දී පලත්ලළත ුගතු ණය 

ීමමළල තීරණය ර තිබුණෙ, එම ීමමළල 

ඉක්මලළ ලගුල 11 ිට වඳශන් පරිදි ණය 

බළද තිබුණි. 

 

ලර්ය පළර්ලිදේන්තුල විසින් 
අනුමත ෂ ීමමළල 

රු. බිලිය 

තාය ණය ෆනීේ 

 

රු. බිලිය 

ීමමළල ඉක්ම තම 

 

රු. බිලිය 

2019 2,079.0 2,158.0 79.0 
ලගුල 11 - පළර්ලිදේන්තුල විසින් පලළ තිබුණු ීමමළල ඉක්මලළ  ණය බළ ෆනීම  
මළශ්රය - ජරජද  මය ප්රළ ශළ ලළර්ි  විවර්ජ පත්  

 

2020 අං 6 ෙර විවර්ජ පත මිනන් 

2020 මුේ  ලර්ය තුෂ බළනු බ ණය 

මුේ ලලින් පෆින ඉතිරි දේය 2020 

මුේ  ලර්ය තුෂ ලර දශ  අලවහාළලදී 

දශ  2020 ලර්ය අලවළද දී රු. බිලිය 

2,830 ක් දොඉක්මවිය ුගතුල තිබුණි. 2020 

ලර්ද දී විදී ණය ෆනීේ දව ඇතුෂත් 

රු.බිලිය 210 ක් 2019 ලර්ද දී ශළ ඊට 

දපර ෙ ණය ල අතර එම ලටිළම 

2020 ණය ෆනීදේ ීමමළලට වළ බළ 

දොමෆති බල රළජය ගිණුේ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් විණයට ෙන්ලළ 

තිබුණි.  
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උඳරිභ ඵළයකම් සීභහ ඉක්භවීභ  

2013 අං 15 ෙර මය ෂමළරණ 

(ලකීේ) (වංද න) පතින් වංද ධිත 

2003 අං 3 ෙර මය ෂමළරණ 

(ලකීේ) පත ප්රළරල, යේ ලර්යක් 

අලවළයට පෆලතිය ශෆකි උපරිම බෆරේ 

ලටිළම එම ලර්ය වඳශළ වූ 

ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීය ය නිහපළෙදයන් 

සියයට 80 දොඉක්මවිය ුගතුල තිබුණත්, 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ගිණුේත 

දොෂ විදී ණය ශළ මය තත්ත්ල 

ප්රළයට බෆශෆරින් ගිණුේ තබළ තිබුණු 

විවින රළජය ලයලවළයලට අෙළෂ බෆරේෙ 

වෆකි් ට ත්විට වමළද චිත ලර්ද දී 

එම ීමමළල ඉක්මලළ බෆරේලට එෂඹ 

තිබුණි. විවහතර ලගුල  12 ිට ෙෆක්දේ. 

 
බෆරම 

 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට 

බෆරේ ලටිළම 

 රු. බිලිඹන 

බෆංකු අයිරළල 464 

රළජය ණය (රජද  මය ප්රළ අනුල) 14,845 

මය ප්රළ තුෂ ගිණුේත දොෂ බෆරේ:  

- දේ පත්රදයන් පිටත ගිණුේ තබ විදී ණය 323 

- ගිණුේත දොෂ විදී ණය 6 

මුළු බෆරම 15,638 

ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීශිය නිහපළදිතය 16,003 

මුළු බෆරම ඇවහතදේන්තුත ෙෂ දීශිය නිහපළදිතද  

ප්රතිතයක් දව 

97.7 

ලගුල  12 - උපරිම බෆරේ ීමමළල ඉක්ම තම  
මළශ්රය - රජද  මය ප්රළ  

 මශළ භළණ්ඩළළරද  ඇපර මත රළජය ලයළපළර විසින් බළද තිබුණු ණය වඳශළ  බෆංකු දලත 

බළදී ඇති ඇපර ශළ වශ ලිපිල ලටිළම වූ රු. බිලිය 1,059 ක් වශ අමළතයළං, 

දෙපළර්තදේන්තු ශළ විදී වියෙේ ඒ ල ලළර්ි  මය ප්රළල බෆරේ ප්රළල 

ඇතුෂත් රු. බිලිය 153  ලටිළේෙ ඉශත බෆරේ තුෂට ඇතුෂත් ර දොමෆත. 

 

ඒක පුේගර ණඹ ප්රභහණඹ 

වමළද චිත ලර්ද  ශළ ඉකුත් ලර් 08  

රළජය ණය දේය, මනය ලළර්ි  ජශය 

ශළ ඒපුී ණය ප්රමළණය  රපවටශ 07 

ිට  ෙෆක්දේ. 

 

 
රපවටශ 07  - ඒපුී ණය ප්රමළණය  

මළශ්රය -රජද  මය ප්රළ  ජද්  ශළ වංයළද්  දෙපළර්තදේන්තුල 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ඒ පුී ණය ප්රමළණය  රු. 264,824 291,304 316,664 366,544 414,751 447,123 520,364 569,849 677,289
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ධ
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ය
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දර

 

 

ඉශත දතොරතුරු අනුල මුළු රළජය ණය, මනය 

ලළර්ි  ජශය වමඟ වෆවදීදේදී 2012 

දෙවෆේබර් 31 දිට රු. 264,824 ක් වූ 

ඒපුී ණය ලටිළම 2020 දෙවෆේබර් 

31 දිට රු. 677,289 ෙක්ලළ ලෆඩි ත තිබුණි. 

එදවේම එය, 2019 දෙවෆේබර් 31 දිට රු. 

569,849 ක් වූ ඒපුී ණය ප්රමළණය 

වමඟ වෆවඳීදේදී රු.107,440 කින් දශලත් 

සියයට 18.85 කින් පමණ ලෆඩි තමකි. 

ගේශීඹ වහ විගේශීඹ ණඹ ගළනීම්, ණඹ 

හරික වහ ගඳොලී ගගවීභ ව යහජය 

ආදහඹභ  

2020 ලර්ද දී දීය ය ශළ විදීය ය ණය 

ෆනීේ, ණය ලළරි ශළ දපොීය ද තේ වශ 

රළජය ආෙළයම ඉකුත් ලර් 05 වමඟ වවඳළ 

ලගුල 13 ිට ෙෆක්දේ.  

විසත්යඹ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 රු. මිලිය රු. මිලිය රු. මිලිය රු. මිලිය රු. මිලිය රු.මිලිය  

ලර්ය තුෂ බළත් 
දීය ය ණය* 

2,793,434 2,517,778 2,548,628 2,718,430 2,686,111 4,037,206 

ලර්ය තුෂ බළත් 
විදී ණය 

556,370 574,249 601,306 771,608 935,101 600,888 

බළත් දීය ය ශළ විදී 
ණය එතුල 

3,349,804 3,092,027 3,149,934 3,490,038 3,621,212 4,638,094 

දීය ය ණය ලළරි 
ද තම** 

2,265,485 2,072,666 2,340,146 2,548,515 2,125,101 2,325,527 

විදීය ය ණය ලළරි 
ද තම 

187,113 145,119 219,350 307,015 572,338 504,209 

දීය ය ණය වඳශළ දපොළී 
ද තේ 

450,053 509,819 597,020 667,657 654,818 708,755 

විදීය ය ණය වඳශළ 
දපොළී ද තේ 

77,174 101,076 138,546 184,532 233,970 266,679 

ණය ලළරි ශළ දපොළී 
ද තේ එතුල 

2,979,825 2,828,680 3,295,062 3,707,719 3,586,227 3,805,170 

රළජය ආෙළයම 1,394,245 1,698,755 1,845,017 1,935,095 1,907,196 1,378,887 

රළජය ආෙළයම ඉක්මවූ 
ණය ලළරි ශළ දපොළී 
ද තේ ප්රමළණය 

1,585,580 1,129,925 1,450,045 1,772,624 1,679,031 2,426,283 

දෙවෆේබර් 31 දිට රළජය 
ණය දේය 

7,684,954 8,793,959 9,588,101 11,276,281 12,424,467 14,845,571 

ලගුල 13 - දීය ය ශළ විදීය ය ණය ෆනීේ, ණය ලළරි ශළ දපොීය ද තම වශ රළජය ආෙළයම  

මළශ්රය - රජද  මය ප්රළ  

 
* ලර්ය තුෂ බළත් දීය ය ණය තුෂ භළණ්ඩළළර බි් පත් නිකුත් කිරිම මගින් බළත් මුෙ ඇතුෂත් දේ. 

[වමළද චිත ලර්ය තුෂ නිකුත් ෂ භළණ්ඩළළර බි් පත් ලටිළම + (මය ප්රළ වටශ 13 අනුල වමළද චිත 

ලර්ද  බළත් දීය ය ණය + භළණ්ඩළළර බි් පත් මගින් ශුීන ණය ෆනීේ )] 

[උෙළ:- වමළද චිත ලර්ද  රු.මිලිය 2,590,538 +(2,170,373 – 723,705) = 4,037,206 

 
** දීය ය ණය ලළරි ද තම තුෂ භළණ්ඩළළර බිලිපත් වඳශළ ලර්ය තුෂ ර ෙ ද තේ ඇතුෂත් දේ.  

(මය ප්රළ වටශ 14 අනුල වමළද චිත ලර්ද දී ආපසු දවූ දීය ය ණය + වමළද චිත ලර්ය තුෂ ආපසු දවූ 

භළණ්ඩළළර බි් පත් ලටිළම ) 

(උෙළ:- වමළද චිත ලර්ද  රු.මිලිය 458,694 + 1,866,833 = 2,325,527 
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රජද  ආෙළයම අඩු ත ණය ලළරි ශළ 

දපොීය ද තම ලෆඩි තම  

 

ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල වමළද චිත 

ලර්ද  මුළු ආෙළයේල එතුල රු.බිලිය 

528.31 කින් එේ සියයට 27.70 කින් අඩු  ත 

තිබුණ අතර, ඇවහතදේන්තුත ආෙළයමට 

වළදප්ත ක්ල ැකවහෂ ආෙළයම 

රු.බිලිය153.11 කින් දශලත් සියයට 10 

කින් අඩු  ත තිබුණි. එදවේම, ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල වමළද චිත ලර්ද දී ශුීන 

ණය ෆනීේ (දීය ය ශළ විදීය ය) රු. 

බිලිය 884.59 කින් ලෆඩි  ත තිබුණු අතර 

ණය වඳශළ දපොීය ද තේ ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල වමළද චිත ලර්ද දී 

රු.බිලිය 86.65 කින්  දශලත් සියයට 10 

කින් ලෆඩි  ත තිබුණි. ඉකුත් ලර්ලදී දමන් 

වමළද චිත ලර්ද දීෙ ණයලළරි ශළ 

දපොීය ද තමට ැකවහෂ ආෙළයම ප්රමළණලත් 

 ත දොතිබුණි. විවහතර රපවටශ 08 ිට 

ෙෆක්දේ  

 

 
රපවටශ 08 - ණය ලළරි ශළ දපොීය ද තමට ැකවහෂ ආෙළයම 

ප්රමළණලත් දො තම  

මළශ්රය - රජද  මය ප්රළ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ණය ලළරි ශළ දපොීය ද තම  2,137 2,980 2,829 3,295 3,708 3,586 3,805

රජද  ආෙළයම  1,127 1,394 1,699 1,845 1,935 1,907 1,379
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යහජය යහඹ 

නිමක්ණ 

 

 කහර්ඹහධනඹ ඇගයීභ  

 මුරය කහර්ඹහධනඹ  

 තියය ංර්ධනඹ 

 මුරය ප්රකහලන ම්ඵන්ධගඹන් විගණකහධිඳතියඹහගේ භත්ඹ  

 ත්ත්ත්හගණනඹ ගනොකශ භත්ඹ 

 ත්ත්ත්හගණනඹ කශ භත්ඹ (වළය භත්ඹ) 

 අහිත්කය භත්ඹ 

 භත්ඹ යහචනඹ රීමභ 

 සථහය ත්කම් පිළිඵ හර්ත්හ ඳත්හ ගළනීභ  

 හර්ෂික මුරය ප්රකහලන පිළිගඹර රීමභ වහ ඉදිරිඳත් රීමභ 

 ෘත්තීඹ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ ගළනීභට වහ යහ ගළනීභ වහ සහධීනත්ඹ 

ගනොභළතිවීභ  

 යජඹ තු සීිකත් ගකීම් භහගම් 

 රහබ මුලික ගනොන අගනකුත් යහජය යහඹන්  
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යහජය  යහඹන්  

 

රළජය වතු ලයලවළයන් යනු රළජය වංවහාළ, 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ දශ  දලත් ඕම 

ලිඛිත නීතියක් යටදත් රජයට පලරළ ඇති 

ආයතය වශ ලළණිජ දශ  ලළණිජ දොල 

ක්රියළළරේ සිදු ර වමළේ පත 

යටදත් ලියළපදිංචි ර ඇති, රජයට බහුතර 

ිටමිළරිත්ලයක් ඇති වමළේ දේ. ඒ අනුල 

රළජය ලයලවළයට තම මින් ගිවිසුේත 

 තමට, ලයළපළර ටුගතු පලත්ලළද යළමට 

මය ශළ දමදශුගේ අධිළරයක් පලරළ ඇති 

අතර ළභයක් විටතල දශ  වේපර්ණ 

පිරිලෆය ආලරණය රන්ළ පරිදි වළමළය 

ලයළපළරි ක්රියළළරේ තුෂ අදකුත් 

අවහථීත්ලයන්ට භළණ්ඩ ශළ දවේලළ විකිණීේ 

රනු බ වශ රළජය අංද  අවහථීත්ලයක් 

මගින් පළය ල ආයතයක් දව 

ක්රියළත්ම විය ශෆකිය. 

 

තලෙ, රළජ් ය වතු ලයළපළර ලයලවළයන් යනු 

භළණ්ඩ දශ  දවේලළ විකිණීම මගින් ලයළපළර 

ටුගතුල නියෆීයමින් වශ ඒ අනුල ආෙළයේ 

උපය රළජය ිටමිළර ලයළපළර දේ. 

උපදය ගීතළ දවේලළ වපය  දලදෂඳ 

ලයලවළයන් වශ මය ආයත ලෆනි මය 

ලයලවළයන් ෙ රළජය ලයළපළර ලයලවළයන් 

යටතට අයත් දේ.  වමශර රළජය ලයළපළර 

ලයලවළයන් ප්රජළ දවේලළ වෆපී ම පිළිබඳල 

ලකීමක් විටතල ඇතෆේ පුීයන්ට වශ 

ජ දොටවහලට ශළ දවේලළ මි 

අයකිරීමකින් දතොරල දශ  වෆෂකිය ුගතු 

පරිදි අලම ළවහතු පෙමක් මත භළණ්ඩ ශළ 

දවේලළ වෆපී දේ පරමළර්ාදයන් ක්රියළත්ම 

වුලත්, වළමළයදයන් ළභයක් ඉපී ම වඳශළ 

ක්රියළත්ම දේ. ඒ අනුල එිට ලත්ේ මත 

ප්රතිළභයක් ඉපෆී ම අළත වංලර්නය 

වඳශළ අලය දේ. නියළම, ප්රලර්නළත්ම 

ශළ අනයළපනි රළජය ලයලවළයන් 

වේප්රෙළයළනුකල ලළණිජ අංයන්ට අයත් 

දොල අතර එම ලයලවළයන් ළභ 

දොබ වංවිනළ දව වෆද අතර, 

ළභෙළී ත්ලය ශෆර දලත් නිර්ණළයයන් 

භළවිතළ රමින් ඒලළද  ළර්යවළනය 

පරික්ළ ෂ ුගතු දේ. පශත වඳශන් 

ය ර්යන් යටදත් ශ්රී ංළදේ රළජය 

ලයලවළයන් පුළු්  දව ලර්ගීරණය ෂ 

ශෆ.  

 විදේි ත ලයළපළර ලයලවළයන්  

 ලයලවහාළපිත ශළ ලයලවහාළපිත දොල 

අරමුේ  

 රජය වතු ීමමිත ලකීේ වමළේ  

 නියළම ශළ අධීක්ණ ආයත 

 විහලවිෙයළ, පර්ද ණ වශ දලත් 

පුහුණු ආයත  

 දලත් වංලර්න ශළ ළභ දොබ 

ආයත  

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ජළති විණ 

ළර්යළය යටදත් විණයට භළජය වූ 

ප්රනළ රළජය ලයලවළයන් 419  වංුගතිය 

පශත  රපවටශ 09 ිට  ෙෆක්දේ. 

 රුපවටශ 09 – 2020 ලර්ද  රළජය ලයලවළය වංුගතිය  

 

 

 

ඒ අනුල බ විට ආර්ථිද  ලෆෙත් 

අංයන් දමදශයලනු බදන් රළජය 

ලයලවළයන් මගිනි. විදුලි බය, ජය, නිජ 

0% 

24% 

22% 

10% 

20% 

24% 
දලත් වංලර්න ශළ ළභ මලි 
දොල ආයත 

ලයලවහාළපිත ශළ ලයලවහාළපිත 
දොල අරමුේ  

නියම ශළ අධීක්ණ ආයත 

විදේි ත ලයළපර ලයලවළයන් 

විහලවිෙයළ පර්ද ණ ශළ 
දලත් පුහුණු ආයත 
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ය
  

ය


හඹ
න්
 

දත්  නිහපළදිත, විදුලි වංදී ශළ ගුලන් 

ප්රලළශ, ලරළය ආදී ආර්ථිද  උපළය 

මළර්ගිල ඉතළ ලෆෙත් ක්දේත්ර රළජය 

අංද  ඍජු මෆදිශත් තම මිනන් දමදශයලනු 

ෆද.. ආර්ථිද  වමවහත ිටමිේ වශ 

තරඟළරිත්ලය දදරිට සියළු රළජය 

ලයලවළයන්ිට ආයතනි පළය ඉතළ 

ලෆෙත් දේ.  

 

කහර්ඹහධනඹ ඇගයීභ  

රළජය ලයලවළයන් විණය මුය ශළ 

අනුකතළ විණයට පමණක් ීමමළ 

දොල අතර අරමුණු ශළ ඉක් ඉටුර 

ෆනීම වඳශළ ළර්යක්මතළලය, ආර්ථි 

බල ශළ ඵෙළී තළලය දදරිටෙ  අලනළය 

රනු ෆද..  

 

රළජය ලයලවළයන්ිට ළර්යක්මතළලය ශළ 

ඵළෙළී තළලය පිළිබඳ විණය වමශර 

ප්රමිතින් ශළ නිර්ළයයන් මත පෙේල සිදු 

රනු ෆද.. ළභය ළර්යවළනද  ප්රනළ 

නිර්ළයය දොල අතරම රළජය අරමුේ  

ආර්ථිභළලදයන් ශළ ළර්යක්මල දයොෙළ 

ෆනීදේ ෂමළරණද  ළර්යවළනය 

වශ අරමුණු වළක්ළත් ර ෆනීම ලඩළත් 

ඵෙළී  දේ. ලයලවළදයන් ලයලවළයළට 

අරමුණු දලවහ දේ. විණද  එක් ප්රමු 

ළර්යයක් ලනුද  ලයලවළය 

ළර්යවළනය ඇී ම වඳශළ නිර්ළයය 

ශඳුළෆනීමයි. උෙළශරණයක් ලදයන්, 

ංළ නිජදත්  නීතිත වංවහාළල ත් විට, 

අරමුණු වශ ආදය ජද  පෙම, 

නළරිතළලය, පිරිලෆය ශළ ළ වෆෆසුේ, 

පරිදභ ජ නියමයන්, ඉපෆී ේ, 

ඵෙළී තළලය, පිරිලෆය, ප්රතිළභ අනුපළතය 

ආදිය ළර්යවළනය මෆනීදේ මිනුේ ෙඬු දේ. 

ලයලවළයක් දලත ඇති දිගු ශළ දටි ළීය 

ප්රළේනය ශළ දමදශුගේ වෆෆසුේ 

ළර්යවළනය තක්දවේරු කිරීදේ දලත් 

ආරිත ක්ණයන් දේ.  

 

දභෞති ළර්යවළනය ඇී ම අෙළෂ ල 

අලවහාළල ඒය තක්දවේරු ෂ 

නළරිතළලය පිළිත ශෆකි මිණුේ කුණක් දේ. 

අනුපළති නළරිතළලය උපදය ජය යනු අමු 

ද්රලය වශ උපදය ගීතළ පරිදභ ජය වඳශළ 

වේමතයන් ඉපෆී ේ ශළ ප්රතික්දේපිතයන් 

දමන්ම විධිමත් ඩත්තුල ශළ උපරණ 

දවේලළ කිරීම වඳශළ අලයතළලයන් වමඟ 

තක්දවේරු කිරීමයි. ළර්යවළනය ඇී ම 

වඳශළ අදක් ලෆෙත් පෙම ලන්දන් 

පිරිලෆය ළර්යක්මතළලයයි. නළරිතළ 

උපදය ජය, පරිදභ ජයන්, 

ඵෙළී තළලය, ඉපී ේ ආදිය පිළිබඳ 

වේමතයන් මත පෙේල ප්රමිති ශළ පිරිලෆය 

ඉක්යන් තීරණය රනු ෆද.. 

ආයතනි පළය, වළමළය 

ෂමළරණය, මුය ෂමළරණය, 

ප්රවේපළෙ ෂමළරණය, ඉදිකිරීේ 

ෂමළරණය වේබන්නදයන් රළජය 

ලයලවළයළයක් අනුමය ෂ ුගතු 

මළර්ද පදී භළණ්ඩළළරය විසින් නිකුත් 

ර ඇති අතර එම මළර්ද පදී 

ලයලවළයය ළර්යවළනය ශළ පීනති 

ඇී ේ කිරීම වඳශළ දලත් පෙමක් දේ. 

අභයන්තර ශළ බළිටර විදේඥයින් විසින් 

සිදුර දලත් තළක්ණි අනයයයන් 

ශළ ප්රමිතීන් දමම මළර්ද පදීයට පෙේ 

ල දලත් නිර්ළයයන් දේ.   

 

ළර්යවළන විණය ළීය 

අලයතළලයකි. මය විණද දී මය 

පළය ශළ ගිණුේල නිලෆරදිතළලය පිළිබඳ 

වශති තමක්  සිදුරයි.  මුත් වේපත් 

ආර්ථිබවින්, ළර්යක්ම ශළ ඵෙළී ල 

උපදය ජය  තම පිළිබඳ පරීක්ළ කිරීම 

ළර්යවළන විණදයන් අදප්ත ක්ළ 

දදර්. 

 

මුරය කහර්ඹහධනඹ  

ෆබී ඇති දතොරතුරුලට අනුල රළජය 

අංයන්ිට දමදශුගේ ප්රතිඵ විහද් ණය 

කිරීදේදී ආර්ථි දිුගණුලට  ඉතළ ලෆෙත් 
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ය


හඹ
න්
 

ල ක්දේත්රයන්ිට නියතු රළජය 

ලයලවළයයන්ිට දබොදශොමයක් අළභ බ 

තත්ත්ලයට පත්ල ඇති බල නිරික්ය 

දේ. 2020 දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් 

ලර්ය වඳශළ ෆබී ඇති දතොරතුරුලට 

අනුල  රළජය ලයලවළයන් 187  ළභ අළභ 

තත්ලයන්ිට විහද් ණය  රපවටශ 10  ිට  

ෙෆක්දේ. 

 

 

 
රපවටශ 10 – 2020 ලර්ද  රළජය ලයලවළයන්ිට ළභ අළභ තත්ත්ලයන්ිට විහද් ණය  

ඉශත දතොරතුරුලට අනුල රළජය 

ලයලවළයයන්ිට මුළු අළභ ප්රමළණය 

රු.බිලිය 103 ල අතර, මුළු ළභ 

ප්රමළණය රු.බිලිය 380 කි. ඒ අනුල එම 

රළජය ලයලවළයයන්ිට 2020 ලර්ද  වමවහත 

ශුීන ළභය  රු.බිලිය 277 කි. මුය 

දතොරතුරු ඉදිරිපත් ෂ ආයත 187 කින්  

ආයත 66 ක් මය ඌතළලයක් විටත 

ආයත වූ අතර ආයත 121 ක් අතිරික්ත 

බළ තිබුණි. ඒ අනුල රළජය මය ප්රතිඵය 

ඌතළලයක් දපන්නුේ ෂ ආයත අතර, 

රු.මිලිය 100 ට ලඩළ අළභයන් දශ  

ඌතළලයන් විටත ආයත අතරට ංළ 

විදුලිබ මණ්ඩය, ශ්රී න්න් ගුලන්  

වමළම, ගුලන්දතොටුප ශළ ගුලන්දවේලළ (ශ්රී 

ංළ) (දපෞීලි) වමළම, රි ංළ ෆවි 

වංවහාළල, දප්ත රළදෙණිය විහලවිෙයළය, ශ්රී 

ංළ විදී දවේලළ නිුගක්ති ළර්යංය 

ඇතුළු ආයත 20ක් අන්තර්ත දේ.  

 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට දතොරතුරු 

ඉදිරිපත් ර ෙ රළජය ලයලවළයයන් 187 

ක් මගින් පළය ල මුළු ලත්ේ ප්රමළණය 

රු.බිලිය 7,199  ල අතර,  2019 ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල රු.බිලිය 540 ලෆඩි තමකි. එක් 

එක් ලර්යන්ිට රළජය ලයලවළයන් 187  

මුළු ලත්ේල වංුගතිය ඉකුත් ලර්ය 

අලවළය වමඟ වවඳළ  රපවටශ 11 ිට  

ෙෆක්දේ. 
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විදේි ත ලයළපර ලයලවළයන් 

ලයලවහාළපිත ශළ ලයලවහාළපිත දොල අරමුේ  

රජය වතු ීමමිත ලකීේ වමළේ 

නියළම ශළ අධීක්ණ ආයත 

විහලවිෙයළ පර්ද ණ ශළ දලත් පුහුණු ආයත 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ළභ අළභ තත්ලයන්ිට විහද් ණය  
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රපවටශ 11 – 2019 ශළ 2020 ලර්ල රළජය ලයලවළයන්ිට මුළු ලත්ේ  

 

තියය ංර්ධනඹ  

වහලභළවි වේපත් ීමග්රදයන් පරිදභ ජය 

කිරීම දශේතුදලන් අළත පරපුර වඳශළ 

වේපත් ිටඟ තදේ අලනළමට මුහුණ දීමට 

සිදුල ආළරය ශඳුළත ශෆකිය. එදවේම 

වේපත් පරිදභ ජද  අතුරුඵයක් ල 

අපද්රලය මගින් පරිවරද  ෙරළෆනීදේ 

ශෆකියළල ඉක්මලළ ය ආළරයක්ෙ 

ශදුළත ශෆකිල තිද.. අනිලළර්යදයන්ම 

විය ුගතු ආර්ථි වංලර්නයක් පරිවරද  

තිබිය ුගතු තිරවළර බලත් ය දෙදිටම 

අතයළලය වූ ඒළබීන කිරීමත් තිරවර 

වංලර්න වං් පද  දක්න්ී රත වූලකි. 

ආර්ථි වංලර්නය ශළ පළරිවරි 

වංරක්ණය එකිදකින් දප ණය ල 

තත්ත්ලයක් ඇති ෂ ුගතු බලත් ඒ වඳශළ 

ද ය පුරළ ෙෆනුලත් බලක් ඇති ෂ ුගතු 

බල අලනළරණය දේ.  

 

පරිවර වංලර්නය කිරීදේ ද  

වංවිනළය ෙක්ල ආළරයට තිරවර 

වංලර්නද  මලි අරමුණ ලන්දන් මලි 

මිනිවහ අලයතළලයන් තෘප්ත ත කිරීමත්, 

ඔවුන්දේ ජීවිතල ගුණළත්මබල ලෆඩිදිුගණු 

කිරීමත්, පරිවර ආරක්ළ කිරීමත් වමඟ 

නිහපළෙය ලර්නය කිරීමත්ය. ඒ අනුල 

අළත පරපුරට සිය අදප්ත ක්ළලන් ශළ 

අලයතළලන් ඉටුර ෆනීමට පලති 

විභලතළල පලත්ලළද ය අතරම ලත්මන් 

පරපුරට ඉශෂම ප්රතිළභ ෆදබ අන්ෙමට 

මිනිවළ විසින්  නජල ද ය පරිශරණය 

කිරීම ශළ ෂමළරණය තිරවළර 

වංලර්නය දේ.  

 

ආර්ථි, වමළජීය, පළරිවරි ආදී 

ක්දේත්රයන්ිට විවින ළයන්ිට පසුල 

එක්වත් ජළතීන්දේ වංවිනළයට අයත් 

වළමළජි රළජයයන් 2030 ලවර ල විට 

එම ළයට ද ඒදේ අදප්ත ක්ළදලන් 

තිරවර වංලර්න අරමුණු ශදුන්ලළ දී ඇති 

අතර දේ පිළිබඳල 2015 වෆප්ත තෆේබර් 

මළවද දී පෆලති එක්වත්  ජළතීන්දේ තිරවර 

වමුළුදේදී ැකවහ වූ රළජය ළයයන් එඟ  ත 

තිද.. තිරවර වංලර්නය වඳශළ වූ 2030 

යළය පත්රය දේ වඳශළ අෙළෂ රද ඇති 

අතර එය මිනිවළ, පෘථිවිය වශ දවෞභළය 

ඉක් ර ත් සියළු වළමළජි රටල්  

විසින් ක්රියළත්ම ෂ ුගතු විහ තය 

ප්රළයක් දේ. ශ්රී ංළලෙ එක්වත් 

ජළතීන්දේ වංවිනළද  වළමළජි රටක් 

බෆවින් දමම විහ තය ප්රළය ශ්රී ංළල 

තුෂෙ ක්රියළත්ම කිරීමට බෆඳී සිටී. ඒඅනුල 

2017 ලර්ද  සිට විණය රනු බ 

ආයත තුළින් දමම වං් පය ක්රියළත්ම 

 තම පිළිබඳල දවොයළ බනු බ අතර 

තිරවර වංලර්න අරමුණු රළ ඟළ තම 

වඳශළ රළජය ආයතල ූතෙළේ තත්ත්ලය 

0 1000 2000 3000 4000

විදේි ත ලයළපළර ලයලවළයන් 

ලයලවහාළපිත ශළ ලයලවහාළපිත දොල අරමුේ  

රජය වතු ීමමිත ලකීේ වමළේ 

නියළම ශළ අධීක්ණ ආයත 

විහලවිෙයළ පර්ද ණ ශළ දලත් පුහුණු 

ආයත 
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ශළ ඒලළ ක්රියළත්ම කිරීම පිළිබඳල රළජය 

විණයක් සිදුකිරීදේදී ශළ ලළර්තළ කිරීදේදී 

අලනළයට ක්ල විදේි ත වූ 

නිරීක්ණයක් දව තිරවර වංලර්නය 

ශඳුළද තිද.. 

 
මුරය ප්රකහලන ම්ඵන්ධගඹන් 
විගණකහධිඳතියඹහගේ භත්ඹ  
 
රළජය ලයලවළයන් විසින් ලර්ය අලවළයට 

මුය තත්ත්ල ප්රළය ශළ එදිදන් 

අලවන් ලර්ය වඳශළ ආෙළයේ ප්රළය, 

මුේ  ප්රලළශ ප්රළය, ිටමිේ දලවහ තදේ 

ප්රළය වශ ලෆෙත් ගිණුේරණ 

ප්රතිපත්ති වශ අදකුත් පෆශෆදිළි කිරීදේ 

දතොරතුරුල වළරළංයකින් වමන්විත 

ලළර්ි ල මුය ප්රළ පිළිදය රනු 

ෆද.. ආයතල ක්රියළළරිත්ලය පිළිබඳ 

වතය ශළ වළනළරණ තත්ත්ලයක් මුය 

ප්රළලලින් පිළිබිඹු රන්දන්ෙ ය බලට 

වහලළධී වශතියක් විණළධිපති විසින් 

බළදෙනු ෆද.. මුය ප්රළ පිළිබඳ 

මතයක් ප්රළ කිරීම මගින් දමම වශතිය 

බළදෙනු ෆද..  රළජය ලයලවළයන්ිට මුය 

තත්ත්ල ප්රළය ශළ මුය ළර්යවළන 

ප්රළලලින් වළනළරණ තත්ත්ලයක් පිළිබිඹු 

ලන්දන්ෙ දශ  දොලන්දන්ෙ යන් වශ ශ්රී 

ංළ ගිණුේරණ ප්රමිතින්ට දශ  ෙෆට 

ජළතයන්තර රළජය අං ගිණුේරණ 

ප්රමිතින්ට අනුක ල ශ්රී ංළ රළජය 

අංද  ගිණුේරණ ප්රමිතිලට වශ මුය 

ලළර්තළරණ  ප්රමිතින්ට එම මුය ප්රළ 

අනුක ලන්දන්ෙ දශ  දොලන්දන්ෙ යන් 

පිළිබඳ විණළධිපතිලරයළදේ නිමය 

විණ මතදයන් ප්රළ දදර්. 

 

මය ප්රළ අනුල ප්රමළණළත්ම  ලරෙලළ 

ෙෆක් තේ  දශ  දොඑඟතළලයන් ශළ විය 

පාය ීමමළ තේ ශළ ෂමණළරණය ශළ 

විණය අතර මතුල  දොඑඟතළලයන්   

වළබෆලිදමන් අතුරුල සිේ ආළරය 

මතයන් ප්රළයට  පත්රනු  බයි.  ඒලළ 

ේ. 

 

ත්ත්ත්හගණනඹ ගනොකශ භත්ඹ 

 

මය  ප්රළල ප්රමළණළත්ම ලරෙලළ  

ෙෆක් තේ දශ   දොඑඟතළලයක් දොමෆති 

විදට. 

 

ත්ත්ත්හගණනඹ කශ භත්ඹ (වළය 

භත්ඹ) 

 

මය ප්රළල ප්රමළණළත්ම ලරෙලළ 

ෙෆක් තේ දශ  දොඑඟතළලයන් ඇතත් ඒලළ 

ආයතද  මය ප්රතිඵ විෘති ර 

ෙෆක් තලට තරේ පෘථු දොල විට, 

 

භත්ඹ යහචනඹ රීමභ 

 

මය ප්රළ වේබන්නදයන් මතයක් 

ප්රළ කිරීමට  දොශෆකිල දව  විය 

පාය ීමමළර ඇති විට දශ  මය ෙත්තල 

නිලෆරිදිතළලය පිළිබඳල ෙෆඩි අවිනිහචිතබලක් 

ඇති විට. 
 

 

අහිත්කය භත්ඹ 

 

දත රළද ඇති ගිණුේරණ ප්රතිපත්ති, 

ඒලළ ලයලශළර ර ෙ ක්රමය දශ  මය 

ප්රළල දශළිෙරේ කිරීේල ප්රමළණලත් 

බල යළදී රුණු පිළිබඳල ෂමළරණය 

ශළ විණය අතර ප්රමළණළත්ම පෘථු 

දොඑඟතළලයන් ශළ ලරෙලළ ෙෆක් තේ 

ඇතිවිට. 

 

ගිණුේ පරීක්ළ රමින් දත රළ න්ළ ෙ 

නියෆදියක් ආශ්රදයන් ශළ වමවහා 

ප්රමළණළත්මභළලයට ප්රතිතයක් දව 

නිලෆරදි දොර ෙ  වළලෙය 

ප්රළයන්දන් එතුල පළ එම ප්රතිඵය 

මත විණ මතය තීරණය රනු බයි. 
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ය
හජ
ය
  

ය


හඹ
න්
 

2020 ලර්ය වඳශළ රළජය ලයලවළයන් 419 

ට අෙළෂල ඉදිරිපත් ෂ මුය ප්රළ 

වේබන්නදයන් නිකුත් ෂ විණ 

ලළර්තළල ඇතුෂත් විණ මතය ශළ 

දතොරතුරු ඉදිරිපත් දොෂ ආයත ෙ 

ඇතුෂත්ල ඉකුත් ලර්ය වමඟ වවඳළ ලගුල 

14 ිට ෙෆක්දේ.  

 

විගණන භත්ගේ ආකහයඹ  2020 2019 

තත්ත්ලළණය දොෂ 29 41 

තත්ත්ලළණය ෂ 93 141 

ලයළනය ෂ 5 18 

අිටතර 0 7 

දමදතක් තීරණය දොෂ 60 6 

දතොරතුරු ඉදිරිපත් දොෂ ආයත 232 206 

 

ලගුල 14 - රළජය ලයලවළයන් 419 ට අෙළෂ දතොරතුරු 

 

සථහය ත්කම් පිළිඵ හර්ත්හ ඳත්හ 
ගළනීභ  

 
දීපෂ පිරියත ශළ උපරණ යනු 

නිහපළෙද දී ශළ දවේලළ වෆපී දේ දී භළවිතළ 

රනු බ වශ  දලත් අයට කුලියට දීම 

වඳශළ දශ  පරිපළමය ටුගතු වඳශළ  

තබළද ඇති ලත්ේ ල අතර එම 

ලත්ේ එක් ලළර්තළරණ 

ළපරිච්දේෙයට ලඩළ ලෆඩි ළයක් තුෂ 

භළවිතළ කිරීමට අදප්ත ක්ි ත වහපෘය ලත්ේ 

දේ. තලෙ ජංම ලත්ේ දව ශඳුන්ලනුද  

වළමළය දමදශුගේ නක්රය තුෂදී විකිණීමට 

දශ  පරිදභ ජය කිරීමට අෙශවහ ර දශ  

ලළර්තළරණ ළපරිච්දේෙදයන් පසුල මළව 

දෙොෂශක් තුෂදී උප.ධි දලතෆයි අදප්ත ක්ළ 

ර ලත්ේ දේ. වම වහාළලර ලත්මක්ම 

නිලෆරදිල අංය කිරීමක් ශළ වහාළලර 

ලත්ේ ද්  නිසිපරිදි ඩත්තු කිරීම 

දොරන්දන් ේ ලත්ේ නිලෆරදිල 

ශඳුළෆනීමට දොශෆකි ල අතර ඒලළ 

පිළිබඳ දභෞති වදතයක්ණය අවළර්ා 

ළර්යයක් බලට පත්ල බල නිරික්ණය 

විය. එක් එක් වහාළලර ලත්ේ පිළිබඳ විවහතර 

තබළ ෆනීදේ ක්රියළමළර්ය ලත්ේ පළය 

තශවුරු  තම ශළ ලත්ේ වළලෙය 

පරිශරණදයන් ලක්ලළ ෆනීම තශවුරු ර 

ෆනීමට ආයතයට පශසුේ වවයි. 

ක්ය ණය කිරීම, බදු වඳශළ වශ රක්ණ 

ළර්යයන් වඳශළ ඉඩ වෆදව ලත්ේල 

නිලෆරදි ලටිළම තබළ ෆනීදේ 

ක්රියළමළර්යක්ෙ දේ. වහාළලර ලත්ේ 

ද් ය ෂමළරණ අලයතළලට 

ෆදප වේපුර්ණ වශ නිලෆරදි ලළර්තළ 

ජය රයි. ණන්දීදේ නිනළරීන් විසින් 

රජය වතු වූ දශ  රජය භළරද  පලත්ළ 

මුේ , බඩුබළිටරළදී උපරණ ශළ දලත් 

ලත්ේ සුරක්ි තල පලත්ලළ ෆනීම ශළ 

වංරක්ණය වඳශළ ප්රමළණලත් ශළ විධිමත් 

විධිවිනළ දයොෙනු බ බලට ශළ ඒලළ ලරින් 

ලර වදතයක්ණය රනු බ බලටත්, 

නියමිත දරගුළසි ශළ උපදෙවහලට 

අනුකල රනු බ බලටත් වහීමට 

පත්විය ුගතු වුලෙ, දබොදශ මයක් ආයත 

නක්රද්  ප්රළරල ලත්ේ ද්  

පලත්ලළද දොය අතර මුේ  දරගුළසි 

අං 756 ශළ 2016 මළර්තු 31 දිෆති අං 

05 2016 ෙර රළජය මුේ  නක්රද් ය 

ප්රළරල ලළර්ි  භළණ්ඩ වමීක්ණයක්ෙ 

සිදුර දොතිබ බල විණද දී 

අළලරණය විය.  

 

දබොදශ  රළජය ආයතල භළවිතදයන් 

ඉලත්ර ෙ ලත්ේ නිහක්රීයල පලති 

අතර එම ලත්ේ 2009 දොලෆේබර් 13 

දිෆති අං 438 ෙර රළජය මුේ  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 117 

 

 

ය
හජ
ය
  

ය


හඹ
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නක්රද් ය ප්රළරල රජද  ආයතල 

අපශරණය ෂ ුගතු භළණ්ඩ  වශ ලත්ේ 

නියමිත පරිදි අපශරණය දොකිරීදමන් එම 

භළණ්ඩ වශ ලත්ේ විකිණීදමන් බළත 

ශෆකි ආෙළයම රජයට අිටමි ල අතර එම 

භළණ්ඩ ආරක්ළ කිරීම ශළ බඩළ කිරීම 

වඳශළ  අමතර පිරිලෆයක්ෙ ෙෆරීමට සිදුල  

බල නිරීක්ණය විය.  

    

හර්ෂික මුරය ප්රකහලන පිළිගඹර රීමභ 
වහ ඉදිරිඳත් රීමභ 
 

2003 ජනි 02 දිෆති අං පීඊඩී 12 ෙර 

රළජය ලයළපළර නක්රද් ය ප්රළරල ගිණුේ 

ලර්ය අලවළ  ත දි 60 ක් ඇතුෂත දී 

දටුේපත් ලළර්ි  ලළර්තළල වශ මය 

ප්රළ විණළධිපති දලත ඉදිරිපත් ෂ 

ුගතුය.  

 

2018 අං 19 ෙර ජළති විණ පදත් 

12 ලන්තිය අනුල රළජය වංවහාළලක් ල 

දශ  රජය විසින් දශ  රළජය වංවහාළලක් 

විසින් දොටවහ ලලින් සියයට පශක් දශ  

ඊට ලෆඩි ප්රතිතයක් ෙරනු බ වමළම 

අනුමත ලළර්ි  මය ප්රළ වශ දලත් 

අෙළෂ ද්  වශ දතොරතුරු 

විණළධිපතිලරයළ දලත ෆබී මළව තුක් 

ඇතුෂත, සිය ලළර්ි  ලළර්තළදේ පෂකිරීම 

වඳශළ එම රළජය වංවහාළදේ දශ  වමළදේ 

පළ මණ්ඩද  වභළපතිලරයළ දලත 

විණළධිපතිලරයළ විසින් ලළර්තළලක් 

ඉදිරිපත් ෂ ුගතුය. 

 

ෘත්තීඹ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ 
ගළනීභට වහ යහ ගළනීභ වහ 
සහධීනත්ඹ ගනොභළතිවීභ  
 
ලළණිජමය තීරණ ෆනීදේදී ශළ පුහුණු ළර්ය 

මණ්ඩය බඳලළ ෆනීම වශ රඳලළ තබළ 

ෆනීදේ දී බපළ විවින අනුමත කිරීදේ 

අලයතළලයන් අනයක් මණ්ඩය 

ක්රියළළරීත්ලයන්ටෙ අිටතර දව බපළනු 

බයි. දමම ීමමළ කිරීම දශේතුදලන් දබොදශ  

ලයලවළයන් ඉශෂ ලෆටුප්ත  මත දොන්ත්රළත් 

පෙමින් ලෘත්තීයන් බඳලළ ෆනීම 

සිදුර බල නිරික්ණ විය. පුීලි 

අංය වමඟ වෆවඳීදේදී ඉතළ අඩු ලෆටුප්ත  

ලුශයක් දශේතුදලන් විදේදයන් 

ණළධිළරිලරුන්, ඉංජිදන්රුලරුන් ශළ 

තක්දවේරුරුලන් ආදී තතුරු වඳශළ බඳලළ 

ෆනීමට ශළ ලෘත්තීමය සුදුසුේළභීන් රඳලළ 

ෆනීමට රළජය ලයලලවළයන්ට මශත් 

පරිශ්රමයක් ෙෆරීමට සිදු  ත ඇති බල 

නිරීක්ණය විය.   

 

යජඹ තු සීිකත් ගකීම් භහගම් 
 

රළජය ලයලවළයන් දව රජය වතු ීමමිත 

ලකීේ වමළේ, වමළේ පත යටදත් 

වහාළපිත ර තිබු අතර දමම වමළේ 

වේපුර්ණදයන් රජය වතුල දශ  රළජය 

පුීලි බීන ලයළපළර දව ක්රියළත්ම 

ල දොටවහ ප්රළේනදයන් යේ ප්රතිතයක් 

රජය වතුල වමළේ දේ. වේපුර්ණදයන්ම 

රජය වතු ලයලවළයන් දදරිට ඇතිල 

දබොදශ  ෆටළු ලෂක්ලළ ෆනීමට පුීලි 

අංද  මෆදිශත් තම පළ යළන්ත්රණයක් 

දව ක්රියළ රයි. මශළ භළණ්ඩළළරද   

මෆදිශත්  තමක් දොමෆතිල අෙළෂ පුීලි 

ලයලවළයන් මගින් ප්රළේනය දයොෙල 

පරිපළලිත දශ  ආරිත වමළේ දව රළජය 

ලයලවළයන් මගින් ඇති ර ෙ ශළ 

වමළේ පත යටදත් ලියළපදිංචි ර ෙ 

රජය වතු වමළේෙ පලතී.  

 

දොටවහලලින් සියයට 100 ක්ම රජය දශ  

රළජය ලයලවළයක් වතුල ීමමිත ලකීේ 

වමළේල අනයක්ලරු පත්කිරීදේ බය 

රජය වතුල අතර කිසිදු පුීලි 

තෆෆත්දතකුට ළභදයන් දොටවක් ෆබිය 

දොශෆකිය. එය වෆබෆවින්ම රළජය 

වංවහාළලක් ලදයන් රජය විසින් වර 

දොටවහ විකිණිමක් මගින් වළමළය 

"පුීලි අංද " වමළමට පරිලර්තය 
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ය
හජ
ය
  

ය


හඹ
න්
 

කිරීම ප්රමළණලත් තම ශළ වමළ දේ. 

දොටවහලලින් සියයට 50ට අඩු ප්රමළණයක් 

විකිණීදේදී ෙ වමළේ අනයක්ලරු පත් 

කිරීදේ බය රජය වතුදේ. දොටවහලලින් 

සියයට 50 ට ලෆඩි ප්රමළණයක් විකිණීදේදීෙ 

රජය ආයතනි ප්රතිපත්තියට බපේ 

කිරීමට ශෆකි ල ප්රමළණලත් බලත් 

තත්ත්ලය ඇත. දදවේ වුලෙ දබොදශ  

රළජය වංවහාළ විසින් පරිපළතයන්ිට අනයක් 

මණ්ඩද  බහුතරය ඔවුන්දේ 

වළමළජියන්දන් වමන්විත වුලෙ, ඔවුන්දේ 

පළ බත පරිපළයන් වෙශළ 

පලත්ලළද දොය  බල  නිරීක්ණය 

විය. 

 

රළජය ලයලවළයයන්ිට ක්රියළළරේ ශළ 

දමදශුගේ පළය වඳශළ රළජය ලයළපළර 

දෙපළර්තදේන්තුල මගින් ලරින් ලර රළජය 

ලයළපළර නක්රද්  ඉදිරිපත් ර ඇති  අතර 

එිට යේ යේ තීරණ ක්රියළත්ම කිරීම වෙශළ  

රළජය වමළේ මුේ  අමළතයළංද   

එඟතළලය බළ තුගතු මුත්  එලෆනි 

එඟතළලයන් බළෆනිමකින් දතොරල 

තීරණ ක් රියළත්ම ර ඇති අලවහාළ 

නිරීක්ණය විය. 

 

රහබ මුලික ගනොන අගනකුත් යහජය 
යහඹන්  
 

දමම ලයලවළයන් නියළම ශළ අධික්ණ 

ආයත, විහලවිෙයළ, පර්ද ණ ශළ 

අදකුත් පුහුණු  ආයත ශළ දලත් 

වංලර්න ශළ ළභ මුලි දොල 

ආයතයන්දන් වමන්විත ල                           

අතර ආයතල ප්රනළ ක්ණය ේ 

ලළර්ි  රජද  ප්රෙළ දශ  වමශර භළණ්ඩ 

ශළ දවේලළ මත  රජය පල ෙ බදු එම 

ආයතල ප්රනළ ආෙළයේ ප්රභලය  තමය 
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ඳ
ශ
හත්
 ඳ
හර
න
ඹ
  

 

ඳශහත් ඳහරනඹ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹත්න ගණන 

 

ඳශහත් ඳහරන ආඹත්න ර්ගඹ  ං යහ 

මශළ ර වභළ 24 

ර වභළ 41 

ප්රළදීශිය වභළ 276 

එතුල  341 
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ඳ
ශ
හත්
 ඳ
හර
න
ඹ
  

ඳශහත් ඳහරනඹ 
 

ශ්රී ංළදේ වහාළපය ර ඇති පෂළත් 

පළ ආයත 341 කින් මශළ ර වභළ 

24 ක් මශළ ර වභළ ආඥළ පදත් 

(පරි.252) විධිවිනළ මගින්ෙ, ර වභළ 41 

ක් ර වභළ ආඥළ පදත් (පරි.255) 

විධිවිනළ මගින්ෙ, ප්රළදීය ය වභළ 276 ක් 

1987 අං 15 ෙර ප්රළදීය ය වභළ පදත් 

විධිවිනළ මගින්ෙ පිිටටුලළ ක්රියළත්ම 

දලමින් පලති අතර, දමම පෂළත් පළ 

ආයතයන්දේ 2020 ලර්ද  මය 

ප්රළ විණයට ඉදිරිපත් ර තිබුණු 

අතර ඒලළ විණය ර 2018 අං 19 

ෙර ජළති විණ පදත් 11 ල 

ලන්තිය ප්රළරල ලළර්තළ අෙළෂ පෂළත් 

පළ ආයත දලත ඉදිරිපත් ර දී. 

පෂළත් පළ බමණ්ඩ මය ප්රළ 

පිළිබෙ විණ ලළර්තළලලින් අළලරණය 

ර ඇති ලෆෙත් නිරීක්ණ කිිටපයක් 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙෆක්දේ. 

 

 බදු්  මශ ර වභළල විසින් 2014 

ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ ළය 

තුෂ බවහ ෆලතුේපෂට ඇතුළු ල බවහ 

රාලලින් ළවහතු අය ර ෆනීම වඳශළ 

ංළ මළම මණ්ඩද  බදු්  

ප්රළදීය ය ළර්යළයට නිකුත් 

ෂ දුපත්ලට අෙළෂ ිටඟ ආෙළයම 

රු.මිලිය 2.18 ක්  අය රද 

දොතිබුණි.  

 තරම ප්රළදීය ය වභළල විසින් කුලියට 

දී තිබුණු ඩ ළමරල කුීය ලදයන් 

වමළද චිත ලර්ය වඳශළ රු.මිලිය 

4.78 ක්ෙ, ඉකුත් ලර්ය දලනුදලන් 

රු.මිලිය 1.08 ක් ලදයන් එතුල 

රු.මිලිය 5.86 ක් වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් අයර ද 

දොතිබුණි.  

 1988 ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ 

බුත්ත ප්රළදීය ය වභළලට අයත් මළළු 

ඩ මවහ ඩ ශළ වති දපො ඇතුළු 

දටන්ඩර් ක්රමයට බළදී තිබුණු දීප 

06 ක් බදු දීම දලනුදලන් අය විය ුගතු 

රු.මිලිය 2.16  ිටඟ බදු ආෙළයේ 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

අය ර ද දොතිබුණි. එදවේම 

බුත්ත ප්රළදීය ය වභළලට අයත් ලළශ 

ශළ යන්දත්ර පරණ 2010 ලර්ද  සිට 

කුලියට දීම දලනුදලන් වමළද චිත 

ලර්යට අෙළෂල රු. මිලිය 3.83 ක් වශ 

ඉකුත් ලර් ලට අෙළ රු.මිලිය 4.52 

ක් ලදයන් එතුල රු.මිලිය 8.35  

කුීය වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අය රද දොතිබුණි. 

 ලෆ් ලළය ප්රළදීය ය වභළලට අයත් ඩ 

ළමර බදු දීම දලනුදලන් ඉකුත් 

ලර්ලට අෙළල අය විය ුගතු 

රු.මිලිය 3.97  කුලිය වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් අයර ද 

දොතිබුණි. 

 ටුල ප්රළදීය ය වභළදේ මිීදෙණිය 

සුපිරි දලෂඳ වංකීර්ණද  ඩ ළමර 09 

ක් මශජ බෆංකුල දලත ලර් 50  

ළයට ලළර්ි  කුලිය වම ලර් 10 

ට ලරක් ගිවිසුේ අළුත් කිරීමට යටත්ල 

කුලියට දී තිබුණි. 2008 දෙවෆේබර් 04 

දි අත්වන් ෂ ගිවිසුදමිට ලංගු 

ළය 2018 ලර්ද දී අලවන් වුලත්, 

ගිවිසුේ අළුත් දොකිරීම ශළ කුීය 

වංද නය දොකිරීම දශේතුදලන් 

වභළලට ෆබිය ුගතු ආෙළයමක් අිටමි  ත 

තිබුණි.  

 2017 ලර්ද දී තිවහවමශළරළම ප්රළදීය ය 

වභළල විසින් ර්මළන්ත 03 ක් ඉටු ර 

ෆනිම වඳශළ එතුල රු.මිලිය 3.00  

ංසු ලටිළමක් මත 

දොන්ත්රළත්රුලන් වමඟ ගිවිසුේලට 

එෂඹ තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට එම දොන්ත්රළත්රුලන් 

ගිවිසුදේ පරිදි ර්මළන්ත ඉටු දොර 

අත්ශෆර තිබුණි. දොන්ත්රළත්රුලන් 
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ගිවිසුේ ප්රළරල ර්මළන්ත ඉටු 

දොකිරීම නිවළ අදප්ත ක්ි ත මශජ 

අලයතළ ඉටු කිරිමට දොශෆකිවිම මත 

මශජ අලයතළ ඉටු දොකිරිම 

වේබන්නල 1988 ප්රළදීය ය වභළ (මය 

ශළ පරිපළ) රීති වංග්රශද  178(5) 

ප්රළරල අෙළෂ දොන්ත්රළත්රුලන් 

අවළධු ද් ත කිරීමට වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ටුගතු ර 

දොතිබුණි. එදමන්ම පන්දමුල 

ආද  මළලත අන්තර් වේබන්ධිත 

කුට්ටි්  අතුරළ තිබුණු අතර අන්තර් 

වේබන්ධිත කුට්ටි්  ල ක්තිය 25 

(N/mm2) ක් විය ුගතුල තිබුණෙ, 

මළර්දයන් බළත් කුට්ටි ්  

පරීක්ණ ලළර්තළලට අනුල කුට්ටි්  

ලලින් සියයට 61 ක් නියමිත ක්තිදයන් 

දතොර තම නිවළ ලෆය ෂ රු.මිලිය 

1.73 ක් වූ වියෙම නිහළර්ය  ත තිබුණි.  

 

 2020 ජනි 30 දිට රත්පුර මශ ර 

වභළදේ දවෞය  ේරු තතුරු 24 

ක් පුරප්ත පළඩුල පෆලෆතුණි. 2017 මෆයි 4 

දිෆති අං DMS/SG/15 ෙර 

ෂමළරණ දවේලළ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ලිපිය ප්රළරල 

තතුර ෙරන්ළට දපෞීලි ල දවේ 

දවෞය ේරුලන් 82 දෙදකු බඳලළ 

ෆනිමට අනුමත ර තිබුණි. ඒ අනුල 

අනුමත දවේල වංයළල දවේලයින් 58 

දෙදකුදන් ඉක්මලළ දවේලයින් 82 

දෙදකු බඳලළ ෆනීම අනුමත ර 

තිබුණු අතර ඒ අනුල එම මුළු දවේලයින් 

82 දෙළල බඳලළ ද තිබුණි. ඊට 

අතිදර්ල තලත් ේරුලන් 49 

දෙදක් දවේලළ ගිවිසුේ මත බඳලළද 

දවේලද  දයොෙලළ තිබණි. අතිරික්ත 

ේරුලන් ප්රමළණය ඇතුෂත් ර 

අනුමත දවේල වංයළල වංද නය 

කිරිමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් ටුගතු ර දොතිබුණි. එදවේ 

අනුමත ළර්ය ළරය මණ්ඩය ඉක්මලළ 

2020 ජලළරී මළවද  සිට අද වහතු 

මළවය ෙක්ලළ රු.මිලිය 11.94  ලෆටුප්ත  

ශළ දීමළ දලළ තිබුණි.   

 ඇඹිලිපිටිය ර වභළල විසින් බදු දී 

තිබුණු ප් ද් ම බවහ ෆලතුේප ඩ 

ළමර 40 කින් ඩ ළමර 17 ක් බළ 

ත් පළර්ලයන් වමඟ ගිවිසුේ ත  ත 

දොතිබුණි. ඉතිරි ඩ ළමර 23 ිට 

ගිවිසුේ ළය අලවන්ල තිබුණෙ, එම 

ගිවිසුම අළුත් කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. ගිවිසුේ ත තමකින් දතොරල 

බදු දී තිබ ඩ ළමර 4  ට අෙළල ිටඟ 

ඩ කුලිය වූ රු.මිලිය 1.02 ක් අය ර 

ෆනීම වඳශළ බදු රුලන්ට එදරිටල ඩු 

පලරළ තිබුණෙ, දවසු ඩ ළමරලලින් 

අයවිය ුගතු ිටඟ කුලිය ශඳුළද 

අයර ෆනීම වේබන්නදයන් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ටුගතු 

ර දොතිබුණි. 

 ඇඹිලිපිටිය ර වභළල වතු ප් ද් ම 

දපොදු දලදෂඳදපොෂ ඩ ළමර 55 කින් 

ඩ ළමර 27ක් වඳශළ ගිවිසුේ ත  ත 

දොතිබුණු අතර අදක් ඩ ළමර 28 

ෙ ගිවිසුේ ළය අලවන්ල තිබුණි. 

ගිවිසුේ ත දොවූ ඩ ළමර වඳශළ 

ගිවිසුේ ත  තමට ශළ ගිවිසුේ ළය 

අලවන් වූ ගිවිසුේ අළුත් කිරීමට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

වභළල ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 යේ වහාළය කුලිය ලදයන් අයවිය 

ුගතු මුෙ, අයවිය ුගතුල තිබ දිදයන් 

පසු ෙලවහ 14 ක් ඇතුෂත දලළ දොමෆති 

විට ත ුගතු ක්රියළමළර් දපොදෂොන්රුල 

මශළ ර වභළල විසින් ද 

දොතිබුණි. දුරුදල බවහ ෆලතුේප 

ඩ ළමර 195 ට අෙළල රු.මිලිය 

14.45  ආෙළයේ, දපොදෂොන්රුල 

දපොදු දලෂඳ වංකීර්ණද  ඩ ළමර 46 

ට අෙළල රු.මිලිය 7.76  ආෙළයේෙ 

ිටඟ ිටටල පෆලතුණි. 

 දපොදෂොන්රුල මශළ ර වභළලට 

අයත් දපොදු දලෂඳ වංකීර්ණද  ඩ 
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ළමර 48 ක් 2020 ජලළරි 21 දි සිට 

ලර් 30  ළයක් ගිවිසුේතල බදු දී 

තිබුණි. ගිවිසුේ ප්රළරල ආපසු 

දොදල අක් මුෙ බදු ෆනුේරු 

විසින් බදු දීමළරු දලත එලර දලළ 

දශ  එයින් සියයට 50 ක් දලළ ඉතිරි 

මුෙ ලර් 2020 දෙවෆේබර් 02 දිට 

දපර දවිය ුගතු බලෙ, එදවේ ද තමට 

අදපොදශොවත් වුලදශොත් ගිවිසුේ අලංගු 

කිරීමටෙ ටුගතු ර බල ෙක්ලළ 

තිබුණි. 2021 මළර්තු 09 දි ල විටත් 

ඩ 40 කින් රු.මිලිය 18.09 ක් 

අයර ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබණු 

අතර බදුරුලන් වමඟ එඹ තිබුණු 

ගිවිසුේ ප්රළරල, ගිවිසුේ අලංගු කිරීමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 දිඹුළ ප්රළදීය ය වභළල වඳශළ 

පිබිදෙමු දපොදෂොන්රුල ලයළපෘතිය 

මිනන් දලදශර ජ ලයළපෘතිය වඳශළ 

රු.මිය 22.6  ප්රතිපළෙ වවළ 

තිබුණි. ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ෂ ජ 

වේපළෙ මණ්ඩය විසින්  ගිවිසුේ ත 

පිරිලෆය රු.මිලිය 28.10 ක්  ත තිබුණි. ඒ 

අනුල වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය ඉක්මලළ 

ගිවිසුේ ඇති ර ද ලයළපෘති ටුගතු 

ලර් 01 කුත් මළව 02  ළයක් ප්රමළෙ 

ර තිබුණි. 

 ිටඟුරක්දොඩ ප්රළදීය ය වභළලට අයත් 

අළුත්ලෆඩියළ ර පරිශරණය කිරීමට 

සුදුසු තත්ත්ලද  පලති බෆද  

ද ඩරයක් 2015 ලර්ද  සිටෙ, ලි 

බවුවර් දේරයක් 2011 ලර්ද  සිටෙ, 

රාළ තුෂ අළුත්ලෆඩියළලකින් දතොරල 

ළ්  ර තිබුණි. දමම රාලළශ ලර් 

06  සිට ලර් 10 ක් අතර ළයක් 

භළවිතළ දොකිරීම නිවළ අමතර දොටවහ 

දිරළයළමට ක්  ත තිබුණි.   

 ිටඟුරක්දොඩ ප්රළදීය ය වභළල ් බදු 

පශසුේ යටදත් බළද තිබණු ෆ. 

රායක් 2015 ලර්ද දී අතුරට ක් ත 

තිබණු අතර, රක්ණ ලන්දි මුේ  දව 

වභළලට ෆබී තිබ රු.මිලිය 3.39 ක් 

වභළ ජංම ගිණුදේ දිගින් දිටම 

නිහළර්යල රඳලළ තිබුණි. ලළශය වඳශළ 

පර්ණ ලන්දිය දව ෆබිය ුගතු ඉතිරි 

රු.මිලිය 3.00 ක් රක්ණ 

ආයතදයන් බළද දොතිබුණි.  

 ිටඟුරක්දොඩ ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

ිටඟුරක්දොඩ මදශේවහ ත්රළත් අධිරණ 

භමිද  2013 ලර්ද  ඉදිර ෙ 

නීතිඥ ළර්යළ පරිශ්රයට අෙළ ඉඩදේ 

ඉදිර තිබ ඩ ළමර 16 ක් වඳශළ අය 

ර ත ුගතුල තිබණු දටන්ඩර් ළවහතු 

රු.මිලිය 3.46 ක් ශළ මළසිල අයර 

ත ුගතුල තිබණු කුීය  අයර ෆනීමට 

ශළ අෙළ භමිය වභළල දලත පලරළ 

ෆනීමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 ඇශෆර ප්රළදීය ය වභළදේ දුරමන් බවහ 

ෆලතුේප ශළ දලෂඳ වංකීර්ණය 

ඉදිකිරීදේ ලයළපෘතියක් ක්රියළත්ම කිරීම 

වෙශළ වභළ අනුමෆතියකින් ශළ යතළ 

අනයයකින් දතොරල ළු ක් ඩළ 

ඉලත් කිරීදේ ලයළපෘතිය වඳශළ 

රු.මිලිය 15.67  නිහළර්ය වියෙමක් 

ර තිබුණි. එම වියෙම ශළ අදකුත් 

අවේභළලය බෆරේ වේබන්නදයන් 

ලකිල ුගතු පුීයින්ට එදරිටල 

ටුගතු කිරිමට ප්රළදීය ය වභළදේ 

අලනළය දයොමු ර දොතිබුණි. 

 ලත්දත්ම ප්රළදීය ය  වභළදේ " 

ප්රළදීය ය වභළ ක්තිමක් කිරීදේ ජළති 

ලෆඩවටශ - 2017" ලයළපෘතිය යටදත් 

දර්ඛීය අමළතයළංදයන් රු.මිලිය 2.15 

 ප්රතිපළෙ උපදය ජය ර  ඉදිකිරීේ 

ටුගතු සිදු ර ලත්දත්ම බවහ 

ෆලතුේප භමිද  ඩ ළමර 

වංකීර්ණය  තරණය කිරීදේ 

ලයළපෘතියක් ක්රියළත්ම ර තිබුණි. 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට එම 

ලයළපෘතිද  ගිවිසුේ ප්රළරල ලෆඩ අලවන් 

ර දොතිබණු අතර ලෆඩ නිම ෂ 

දොටව නිහළර්යල පෆලතුණි.  
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 ලළතවි් ලුල ප්රළදීය ය වභළදේ 

රු.මිලිය 3.21 ක් ලටිළ දොඩෆගිලි 

04ක් ශළ  රු.මිලිය 2.81 ක් ලටිළ ළය 

ලර්න උපරණ දතොයක් නිහළර්යල 

පෆලතුණි. 

 ආරච්චිට්ටුල ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

ැකඳවුේ මුේ  නිෙශවහ කිරීම වඳශළ 

ළර්මි නිනළරි නිර්දී බළදී තිබ ශළ 

නිමර ලර් 02 ඉක්මලළ තිබ ර්මළන්ත 

08ට අෙළෂල දවිය ුගතු රු.මිලිය 

1.09 ක් වූ රඳලළ ෆනීේ බදු ශළ 

ර්මළන්ත 03ට අෙළෂල දවිය ුගතු 

රු.මිලිය 3.46  අලවන් ද තේ 

ලටිළමක්, ආනළර ප්රෙළය ර තිබ 

ආයත (ප්රළදීය ය ද් ේ ළර්යළ ශළ 

අමළතයළං) මගින් අය රලළද 

දලළ නිෙශවහ කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි.  

 රුලවහලෆල ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

2014 ශළ 2018 ලර්ල රු.මිලිය 

18.00 ක් ලෆයර ඉදිර තිබුණු 

නීබෆේම නිලළඩු නිදක්තය, 

ත.දබ ල වතිදපොෂ ශළ  තරපුර වතිදපොෂ 

ය දොඩෆිනලි වමළද චිත ලර්ය 

අලවළ ල විටෙ නිහක්රීයල පෆලතුණි. 

 පුත්තම ර වභළල විසින් 2009 ශළ 

2015 ලර්යන්ට අෙළෂල අලවහාළ 05දී 

අයවිය ුගතු එතුල රු.මිලිය 21.46 ක් 

අයර ෆනීම වඳශළ ඒලළ අයර ුගතු 

ණයෆති පළර්ලයන් ශඳුළද 

දොතිබුණි. 

 පුත්තම ර වභළල විසින් 2020 

ජලළරි 01 දි සිට එතු ෂ අය මත 

බදුලලින් ර වභළල නිෙශවහ ර තිබණු 

බෆවින් තල දුරටත් ිටේ ෂ දොශෆකි 

වූ 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට එතු ෂ 

අය මත බදු ගිණුදමිට වූ රු.මිලිය 

7.36  ශර දේය වේබන්නදයන් 

දීය ය ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුදේ 

උපදෙවහ බළද අලය නිරවු්  කිරීේ 

සිදුර දොතිබුණි. 

 පුත්තම ර වභළල විසින් 2009 

ලර්යට දපර සිට වභළල වතු දීපෂ 

බදුදීම මත අය දොල රු.මිලිය 

19.45  ිටඟ කුලි වභළල වතු 

ද් ලලින් වළා ර ෆනීමට 

දොශෆකි තම දශේතුදලන් එම මුේ  

අයර ෆනීම අවිනිහචිත තත්ත්ලය 

පෆලතුණි. 

 පුත්තම ර වභළල 2018 දෙවෆේබර් 

31 දි ර වභළල වතු බඩළල ගිනි 

ෆනීදමන් විළයට පත් ත තිබණු 

රු.මිලිය 2.43  දතො ශළනිය 

වේබන්නදයන් මුේ  දරගුළසි 104 

ප්රළරල 2021 මළර්තු 18 දි ල විටත් 

පරීක්ණ පලත්ලළ ලකිල ුගත්තන් 

නිහනය රද දොතිබුණි. 

 ශළලත ර වභළදේ 2020 දෙවෆේබර් 

31 දිට එතු ෂ අය මත බදු 

ගිණුදමිට වූ රු.මිලිය 2.88  ශර 

දේය වේබන්නදයන් දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ උපදෙවහ බළද 

අලය නිරවු්  කිරීේ සිදුර දොතිබුණි. 

 ශළලත ර වභළදේ 2018 ජලළරි 

මළවද  රු.මිලිය 2.84 ක් ලෆයර ලළුග 

වමීරණ යන්ත්ර 21ක් වවිර තිබුණි. 

යන්ත්ර ක්රියළ ර තම වඳශළ පලති විදුලි 

නළරිතළලය ප්රමළණලත් දො තම නිවළ  එය 

භළවිතයට දොද නිහළර්යල 

පලති අතර වමළද චිත ලර්ද  

අලවන් ල විට ලකීේ ළයෙ ඉක්ම 

දොවහ තිබුණෙ ඒ පිළිබඳ නිසි ක්රියළ මළර් 

ද දොතිබුණි. 

 කුරුණ මශ ර වභළලට අයත් 

පුරළවිෙයළත්ම ලටිළමකින් ුගතු ශළ 

ර වභළලට ආෙළයමක් බළ ත ශෆකි 

දපොදු දීපෂක් දව පෆලති දශ ටයක් 

පිිටටි දොඩෆගි්  විධිමත් 

අනුමෆතියකින් දතොරල ඩළ ෙෆමීම වඳශළ 

කුරුණ මශ ර වභළදේ ඉශෂ 

ෂමළළරීත්ලය ටුගතු ර තිබුණි. 

අෙළෂ දොඩෆගි්  ඩළ ෙෆමීමට දපර 

පුරළවිෙයළ දෙපළර්තදේන්තුදේ පර්ල 
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අනුමෆතිය වශ නිර්දීයන් බළද 

දොතිබණු අතර  ර වභළදේ 

අනුමෆතිය ෙ බළද දොතිබුණි.  

2020 ජුලි 14 දි අෙළෂ දොඩෆගි්  

ඩළ ෙෆමීමට ටුගතු ර තිබුණි. දමම 

සිදු තම වේබන්නදයන් ලකිල ුගත්තන් 

දව ේ ර ලදරන්තු නිකුත් ෂ 

නිනළරීන්දේ ආරක්ළල උදෙවළ 

අධිරණමය ටුගතු වඳශළ දපනී සිටි 

නීතිඥයන් වඳශළ නීති ළවහතු දව 2020 

දොලෆේබර් 07 දි රු.මිලිය 5.15 ක් 

ශළ 2020 දෙවෆේබර් 01 දි රු.මිලිය 

2.65 ක් ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

7.80 ක් ර වභළ අරමුෙලින් දලළ 

තිබුණි. 

 ලළරියදපො  ප්රළදීය ය වභළ බ 

ප්රදීද  මළර් බිේ ්  අ් ළ 

වෆීමදේ ලයළපෘති වඳශළ බිේ ්  

324,899ක් බළෆනීම දලනුදලන් 

රු.මිලිය 11.37 ක් ද තේ ර තිබුණි. 

බිේ ්  මිදී ෆනීදේදී වභළ අනුමෆතිය 

බළ ද දොතිබුණු අතර මි ණන් 

ෆඳ තම දොර එම කුට්ටි ්  මිදී 

ද තිබුණි. 

 2012 ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ  

ළය තුෂ අනුරළනපුර මශළ ර 

වභළදේ සිදු  ත තිබුණු අක්රමිතළලයන් 

දෙකින් වභළ අරමුෙට රු.මිලිය 

47.17  මයමය අළභයක් සිදු  ත 

තිබුණි. එම අළභය පියලළ ෆනීම වඳශළ 

අලහ ය ක්රියළමළර් වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් ද දොතිබුණි.  

 අනුරළනපුර මශළ ර වභළදේ 

කීරීක්කුම පිළිවරු ලයළපෘතිය වඳශළ 

දයොෙලළ තිබු PD-120 ෙර 

එක්වහෆදේටර් යන්ත්රය 2014 

වෆප්ත තෆේබර් 18 දි ගිනි ෆනීම 

වේබන්නදයන් පෆලෆත්වූ මුලි විමර් 

ලළර්තළල අනුල රු.මිලිය 3.3  

අළභයක් ශඳුළද තිබුණි. එයින් 

ශතදරන් එ ලටිළම ල 

රු.825,000 ක් අෙළ ලකිල ුගතු 

නිනළරීන්දන් අයර ත ුගතු බලට 

එම ලළර්තළලන් නිර්දී ර තිබුණු 

මුත් එම මුේ  අයර ෆනීමට ටුගතු 

ර දොතිබුණි.  

 අනුරළනපුර මශළ ර වභළදේ දවේලය 

ර 2013 ලර්ද දී දලත් 

ආයතයට වහාළ මළරු ත ගිය 

දවේලදයකුට වහාළ මළරු  ත ගිය දි 

සිට 2018 ජනි මළවය ෙක්ලළ ළ 

පරිච්දේෙය දලනුදලන් ලෆටුප්ත  වශ දීමළ 

දව රු.මිලිය 1.82  ද තේ ර 

තිබුණි. ඒ නිවළ වභළදේ අරමුෙට සිදු ත 

තිබුණු මයමය අළභය පියලළ ෆනීම 

වඳශළ අලය ක්රියළමළර් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ද 

දොතිබුණි. 

 අනුරළනපුර මශළ ර වභළදේ වියභළර 

අමළතයලරයළදේ දශ  

ආණ්ඩුළරලරයළදේ අනුමෆතියක් බළ 

දොද වභළ තීරණ අනුල විවින 

ළරණයන් වඳශළ 2018 ලර්ද  මෆයි 

සිට 2020 දෙවෆේබර් මළවය ෙක්ලළ 

ළය තුෂදී රු.මිලිය 1.49   දීමළ 

දලළ තිබුණි. 

 අනුරළනපුර මශළ ර වභළදේ 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට පෆලති රු.මිලිය 

96.82  ිටඟිටටි ලරිපේ අයර 

ෆනීම වඳශළ මශළ ර වභළ ආඥළ 

පත (252 අධිළරය) ප්රළරල ටුගතු 

ර දොතිබුණි. 

 අනුරළනපුර මශළ ර වභළදේ 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට පෆලති රු.මිලිය 

40.06  ිටඟිටටි ඩ කුීය වශ දපොදු 

දලෂඳවෆ්  කුීය රු.මිලිය 2.95 ක්  

අයර ෆනීම වඳශළ මශළ ර වභළ 

ආඥළ පත (252 ල අධිළරිය) 

ප්රළරල ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 අනුරළනපුර මශළ ර වභළදේ 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට පෆලති රු.මිලිය 

5.24  ිටඟ දලෂඳ බපත්ර ළවහතු 

අයර ෆනීම වඳශළ මශළ ර වභළ 
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ආඥළ පත (252 අධිළරිය ) ප්රළරල 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 රඹල ප්රළදීය ය වභළලට අයත් 

රු.මිලිය 6.39 ක් වූ ෆ. රාය 2019 

මෆයි 16 දි අතුරට පත් තම 

වේබන්නදයන් එයට ලකිල ුගතු 

පළර්ලයන්දන් අයර ත ුගතු 

රු.1,583,250 ක් අයර ෆනීමට 2020 

ලර්ද දී ෙ ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 2017 ලර්ද දී ලයළපෘති 03 ක් සිදුකිරීම 

වඳශළ රඹල ප්රළදීය ය වභළලට පෂළත් 

පළ දෙපළර්තදේන්තුදලන් රු.මිලිය 

1.73 ක් ෆබී තිබුණු මුත් 2020 

ලර්ද දීෙ එම ලයළපෘති ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි.  

 රඹල ප්රළදීය ය වභළල වතු රු. මිලිය 

6.87 ක් වූ ලත්ේ ඒ 04 ක් ලර් 03 

 සිට ලර් 26 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය 

සිට නිහළර්යල පෆලතුණි.  

 මිිටන්තය පුවහතළය ශළ ශ්රලණළළරය 

ඉදිකිරීම වඳශළ මිිටන්තය ප්රළදීය ය 

වභළල විසින් 2011 ලර්ද දී දීය ය 

ණය වශ වංලර්න අරමුෙලින් 

රු.මිලිය 12  ණය මුෙක් බළ 

ද තිබුණි. එදි සිට එම ණය මුෙ 

දලනුදලන් වු ණය ලළරි දලමින් 

පෆලති මුත්, එම ශ්රලණළළරය ඉදිකිරීම 

ආරේභ ර දොතිබුණි. 

 ළරි වංලර්න අධිළරිය මගින් 

ඉදිර මිිටන්තය ප්රළදීය ය වභළලට 

භළර දුන් ල දලෂඳ වංකිර්ණද  

ඩළමර 10 ක්  බදුදීම දලනුදලන් 

2020 මළර්තු 11 දි සිට 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ෙක්ලළ ළය වඳශළ අයවිය ුගතු 

ිටඟ ඩ කුලිය රු.මිලිය 1.21 ක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

අයර ද දොතිබුණි. 

 2018 ලර්ද දී තළල ප්රළදීය ය වභළල 

විසින් දය ජළ ර තිබුණු ලයළපෘති 02 

ක් 2020 ලර්ද දී ෙ  ක්රියළත්ම 

දොර ඒ වඳශළ ෆබී තිබුණු රු.මිලිය 

7.50 ක් මශජ බෆංකුදේ ර්මළන්ත 

ජංම ගිණුදේ  නිහළර්යල රඳලළ ද 

තිබුණි. 

 2012 ලර්ද  සිට 2017 ලර්ය ෙක්ලළ 

ළය තුෂ තළල රශලෆල වෂ 

අංය ඉදිකිරීම වඳශළ මනයම පරිවර 

අධිළරිදයන්  තළල ප්රළදීය ය  වභළලට 

රු.මිලිය 3.45 ක් ෆබී තිබුණි. එම 

වෂ ෂමළරණ මනයවහාළද  

ඉදිකිරීේ අලවන් දොකිරීම නිවළ 

නෙනිල එතුල වෂ තඹුත්දත්ම 

ඔරුයළය වෂ මනයවහාළයට 

ප්රලළශය කිරීම වඳශළ වභළලට අමතර 

පිරිලෆයක් ෙෆරීමට සිදු ත තිබුණි. 

 තළල ප්රළදීය ය වභළදේ රු.මිලිය 

7.59 ක් වූ ලළශ 02 ට 2020 

ලර්ද දී සිදු වූ අතුරු දශේතුදලන් වූ 

රු.මිලිය 4.33  අළභයන්  සිදු  ත 

තිබුණි. එම අළභශළනිය වේබන්නදයන් 

මුේ  දරගුළසි 103,104 ශළ 105 

ප්රළරල ටුගතු ර, ලකිල ුගතු 

පළර්හලයන්දන් අෙළෂ අළභ අයර 

ෆනීමට ආයත වංග්රශද  II  

දොටදවේ විධිවිනළ ප්රළරල ටුගතු 

ර දොතිබුණි. 

 තළල ප්රළදීය ය වභළදේ 2017 ලර්ද දී 

රු.මිලිය 9.50 ක් වියෙේ ර ඉදිර 

තිබ තඹුත්දත්ම වතිදපොෂ 

දොඩෆගිලි පීනතිය ප්රදය ජයට 

දොද ල්  බිිට තමට ඉඩශෆර 

නිහළර්යල පෆලතුණි. 

 තළල ප්රළදීය ය වභළල  විසින් 2018 

දෙවෆේබර් 31 දි ලවිට 

රු.5,421,890ක් ලෆය රමින් එප්ත පළල 

ප්රදීද  ඉදිකිරීේ අලවන් තිබුණු 

ආෙළශළළරය ඊට අලය උදුන් වවි 

දොකිරීම නිවළ ප්රදය ජයට දොද 

නිහළර්යල පෆලතුණි.  

 තළල ප්රළදීය ය වභළල විසින් රු.මිලිය 

8.00 ක් වූ 2018 ලර්ද දී ඉදිර තිබ 

ශ්රලණළළර දොඩෆගි්  කිසිදු 

ප්රදය ජයට ද දොතිබුණි. 

දොඩෆගි්  මුළුමනින්ම ජරළලළව  ත 
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අලට ල් බිිට ත තිබිම නිවළ එය 

දොඩෆගි් ද්  පිටත පිිටටි ලෆසිකිළි 

පීනතිය වශ විදුලි වවිකිරීේලට 

අළභශළනි සිදු ත තිබුණි. 

 2020 දපබරලළරි 12 දි ල විට  

පුරෆගුම ලයළපෘතිය දලනුදලන් ෆබී 

තිබුණු රු.මිලිය 2.51 ක් එම ලයළපෘතිය 

වඳශළ ලෆය දොර මනයම නුලරේ 

පෂළත ප්රළදීය ය වභළල මින් ංළ 

බෆංකුදේ ජංම ගිණුම නිහළර්යල 

රඳලළ ද තිබුණි.  

 2012 ලර්ද දී දශොදරොේපතළ 

ප්රළදීය ය වභළල විසින් පිළිවරු 

ලයළපෘතිද  ව ෂමළරණය 

කිරිම වඳශළ රු.මිලිය 4.46 ක් වියෙේ 

ර දොඩෆගි් ක් ඉදිර තිබුණි. එම 

දොඩෆගි්  ඉදිෂ දිද  සිටම 

භළවිතළ දොර 2020 දොලෆේබර් 23 

දි ල විටත් අගුළු ෙමළ ලවළ තිබුණු 

අතර වෂ ෂමළරණ ක්රියළලලියක් 

සිදු දොර එය නිහක්රීයල පෆලතුණි.  

 ෆබිතිදෝ ල ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

2013 ලර්ද දී කිරිදටුලෆල ප්රදීද  

අක්ර 02  භමි ප්රදීය රු.මිලිය 

9.17 ක් දව ලටිළම තක්දවේරු ෂ 

දොඩෆගි්  අපද්රලය 

ෂමළරණ මනයවහාළය 

පෆලෆත් තමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණි. ක 

අපද්රලය ෂමළරණ මනයවහාළය 

ඊට අලය දවේලයන් අනුුගක්ත 

දොකිරිම නිවළ එම දොඩෆගි්  

නිහළර්යල විළ දලමින් පෆලතුණි. 

 ් ල ල දලෂඳ වංකීර්ණද  ඩ 

ළමර 15 ක් බදු දී තිබුණි. ගිවිසුේ 

ප්රළරල 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට රු.මිලිය 4.89  කුීය ආෙළයේ 

ිටඟිටටල පෆලෆත එමින් තිබුණත් 

් ල ප්රළදීය ය වභළල විසින් අය 

රද දොතිබුණි. එම ිටඟිටටි 

ආෙළයේ එතු ර ෆනීමට 1987 අං 

15 ෙර ප්රළදීය ය වභළ පදත් 159(1) 

ලන්තිය ප්රළරල ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

 මෆෙලච්චිය ප්රළදීය ය වභළදේ පුරෆගුම 

ල දලෂඳ වංකීර්ණද  ඩළමර 

බදුදීම දලනුදලන් ලර් 03 ක් වඳශළ 

ෆබී තිබුණු රු.මිලිය 6.80  තෆන්පතු 

ලර් 02 ක් ඉක්මවූ ළය සිට 

නිහළර්යල බෆංකු ජංම ගිණුම 

තෆන්පත් ර තිබණි.  

 දන්බිඳුණුලෆ ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

දපොකුණු ලයළපෘතියට අෙළල ඩු 

තීන්දුල ප්රළරල බළිටර පළර්ලයට 

රු.මිලිය 4.25 ක් දවිය ුගතුල තිබුණි. 

2020 ලර්ය ල විට එම ිටඟිටටි මුෙ 

ලර් 08  ළය සිට පෆලත එමින් 

තිබුණි. එම ිටඟිටටි මුෙ වේබන්නදයන් 

ෂමළළරිත්ලය අෙළෂ පළර්ලයන් 

වමඟ විධිමත් නති එඟතළලයට 

පෆමිණ දොතිබුණි.  

 දොච්චියළම ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

2019 වෆප්ත තෆේබර් මළවද දී රු.මිලිය 

16.94  ලෆය ර   දොේදප වහට් 

නිහපළෙ මනයවහාළයක් ඉදිර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

විධිමත් දව ව දොේදප වහට් 

කිරීදේ ළර්ය ඉටු දොකිරිම නිවළ 

වියෙම නිහළර්ය  ත තිබුණි.   

 ශටවහදිගිලිය ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

රු.මිලිය 1.75  ලරිපේ ිටඟිටටල 

පෆලෆත එමින් තිබුණත්, 1987 අං 15 

ෙර ප්රළදීය ය වභළ පදත් 158 

ලන්තිය ප්රළරල ටුගතු ර එම 

ිටඟිටටි ලරිපේ අයර ෆනීමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 ශටවහදිගිලිය ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

2004 ලර්ද  සිට පෆලත එ රු.මිලිය 

1.26 ක් වූ දටන්ඩර් බදුකුීය වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල වි ටත් අයර 

ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 ෆකිරළල ප්රළදීය ය වභළදේ බෆංකු ජංම 

ගිණුදේ රු.මිලිය 5.75 ක් ලර් 03 ට 
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අධි ළය සිට නිහළර්යල රඳලළ 

ද තිබුණි.   

 2016 ලර්ද දී ප්රළදීය ය වභළ ක්තිමත් 

කිරීදේ ලයළපෘතිය යටදත් පෂළත් වභළ 

වශ පෂළත් පළ අමළතයළංදයන් ෆබී 

තිබුණු රු.මිලියය ප්රතිපළෙලලින් 

ෆකිරළල ප්රළදීය ය වභළල විසින් ආරේභ 

ෂ ෆකිරළල ආුගර්දේෙ දොඩෆගි්  

ඉදිකිරීදේ ලයළපෘතිය වඳශළ රු.767,969 

ක් ලෆයර තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විටත් අදප්ත ක්ි ත ප්රතිඵ බළ 

දොද එම දොඩෆගි්  අතශෆර 

ෙමළ තිබුණි. 

 ෆකිරළල ප්රළදීය ය වභළල විසින් 

තක්දවේරු ලටිළම රු.මිලිය 7.52 ක් 

වූ ඩ ළමර 44 කින් වමන්විත 

ෆකිරළල ල දලෂඳ වංකීර්ණද  

ඉදිකිරීේ 2019 ජුනි මළවද දී අලවන් 

ර තිබුණි.  එම ඩ ළමර දටන්ඩර් 

ර බදුදී ආෙළයේ උපයළෆනීමට 

දොශෆකි  තම නිවළ වභළලට ෆබිය ුගතු  

ආෙළයේ අිටමි  ත තිබුණි.  

 ෆකිරළල ප්රළදීය ය වභළදේ 2004 ශළ 

2005 ලර්ලදී රු.මිලිය 2.50 ක් ලෆය 

ර ඇඹු් වහලෆල වෂ ෂමළරණ 

අංය ශළ ජීල ටෆංකි 04 ක් ඉදිර 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විට එය ප්රදය ජයට දොද 

නිහක්රීයල පෆලතුණි. 

 නුලරඑලිය මශළ ර වභළදේ ඩ 2003 

දපබරලළරි 27 දිෆති ප්රනළ 

තක්දවේරුරුදේ තක්දවේරුල ශළ 2019 

අද වහතු 21 දිෆති මනයම පෂළත් 

තක්දවේරුරුදේ තක්දවේරුල අනුල ල 

තක්දවේරු කුලිය අය ර දොතිබුණි. 

2003 ලර්ද  සිට 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ෙක්ලළ එදවේ අය ෂ ුගතුල තිබුණු 

රු.මිලිය 254.79  කුීය ආෙළයේ 

නුලරඑළිය මශළ ර වභළලට අිටමි  ත 

තිබුණි.  

 නුලරඑළිය මශළ ර වභළදේ 

වමළද චිත ලර්ය අලවළයට 

රු.මිලිය 77.16  ලරිපේ ිටඟිටට 

පෆලෆතුණි. එම ිටඟිටටි ලරිපේ දේය 

ලර්ද  බි්  ෂ ලරිපේ ආෙළයම වු 

රු.මිලිය 63.36 ට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 122 ක් ලෆනි ඉශෂ අය 

පෆලතුණි. ලර්ද  බි්  කිරීේලලින් 

ැකවහෂ ආෙළයම රු.මිලිය 31.02 ක් 

දශලත් බි්  ෂ ලරිපේලලින් සියයට 

49 ක්  ත තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

ආරේභද  ිටඟ ලරිපේ රු.මිලිය 

60.82 ක් වූ අතර, ඉන් ලර්ය තුෂ 

රු.මිලිය 11.55 අය ර ද තිබුණි. 

ඒ අනුල රු.මිලිය 49.27  ිටඟිටටි 

ලරිපේ දේය ලර් 01  සිට ලර් 30 

ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට පෆලෆත 

එමින් තිබුණි.  

 ඩුන්ළල ර වභළල විසින් දොෂඹ 

- නුලර මළර්ද  පෆරණි ර වභළ 

දොඩෆගි්  පිිටටි ඉඩම වඳශළ දුේරිය 

දෙපළර්තදේන්තුලට වමළද චිත ලර්ය 

ල විට රු.මිලිය 3.38  බදු මුෙක් 

දලළ තිබුණි. එම දොඩෆගිලි කිසිදු 

ඵෙළී  භළවිතයට දොද නිහළර්යල 

පෆලෆතුණි.  

 කුණ්ඩවළද්  ප්රළදීය ය වභළ 

බප්රදීද  පිිටටි දපෞීලි 

දශ ටය අයිතිරුලන් විසින් ලයළජල 

වෆූත ගිණුේ ට්ටයක් මත 2015, 

2016, 2017 ලර්ල එතුල රු.මිලිය 

2.36  බදු මුෙක් ප්රළදීය ය වභළලට 

දලළ තිබණි. වංනළර මණ්ඩයට 

ඉදිරිපත් ෂ ගිණුේ ප්රළලට අනුල 

එම ලර් වඳශළ රු.මිලිය 14.46  

ආෙළයමක් අඩුදලන් අයර තිබුණු බල 

අළලරණය  ත තිබියදීත්, එම ආෙළයම 

අයර ෆනීමට වභළල ටුගතු ර 

දොතිබණි. 2018, 2019 ලර් වඳශළ ෙ 

අෙළෂ ආයත විසින් වභළලට මය 

ප්රළ ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි. 

 මළලෆ්  ප්රළදීය ය වභළදේ 

වමළද චිත ලර්ය අලවළයට ිටඟිටටි 

කුීය ආෙළයම රු.මිලිය 12.62 ක් වූ 
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අතර, එම ිටඟිටටි මුෙ තුෂ ලර් 05 

ඉක්ම වූ රු.මිලිය  4.81  දේ 

පෆලතුණී. 1987 අං 15 ෙර ප්රළදීය ය 

වභළ පදත් 159(1)  ලන්තිය ප්රළරල 

දමම දේ අයර ෆනීමට ටුගතු ර  

දොතිබුණි. 

 මළලෆ්  ප්රළදීය ය වභළල විසින්  

මශජයළට ඉතළ ඉක්මනින් ප්රවිහට විය 

ශෆකි ප්රදීය ල වතිදපොෂ ඉදි 

දොකිරීම දශේතුදලන් රු.මිලිය 5.11 

ක් ලටිළ දොඩෆගිලි නිහළර්යල 

පෆලතුණි.  

 බුත්දොහුපිටිය ප්රළදීය ය වභළල වෂ 

ෂමළරණය වඳශළ භළවිතළ කිරීමට 

2015 ලර්ද දී පරිතයළ දව ෆබී 

තිබුණු රු.මිලිය 17.65 ක් ලටිළ 

ේපෆක්ටර් යන්ත්රය වෂ අංයට 

යළමට පළරක් දොමෆති විම නිවළ 

නිහළර්යල  පෆලතුණි. 

 2014 ලර්ද  ෙෆයට කිරුෂ ජළති 

ලෆඩවටශට වමළමීල  ෙෆරණිය 

ප්රළදීය ය වභළදේ ෙෆරණිය බවහ 

ෆලතුේප ඩ ළමර ඉදිකිරීදේ 

දොන්ත්රළත්තුල රු.මිලිය 44.80  

ඇවහතදේන්තුත පිරිලෆයක් මත 2013 

දෙවෆේබර් 26 දි රළජය ඉංජිදන්රු 

වංවහාළල දලත පිරිමළ තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විටත් 

එම ඉදිකිරීේ ටුගතු ආරේභ ර 

දොතිබුණි. 

 වමළද චිත ලර්ය අලවළයට 

දෙිටඕවිට ප්රළදීය ය වභළදේ ිටඟිටටි  

ලරිපේ ශළ බදු දේය රු.මිලිය 3.66 

ක් වූ අතර එම දේය තුෂ  ලර් 03  

ඉක්මවූ රු.432,674  දේ ෙ, ලර් 5 

ඉක්ම වූ රු.මිලිය 2.05  දේ ෙ 

පෆලතුණි. 1987 අං 15 ෙර ප්රළදීය ය 

වභළ පදත් 158(1) ශළ 159 ලන්ති 

ප්රළරල දමම ිටඟිටටි ලරිපේ අයර 

ෆනීමට වභළල ටුගතු ර දොතිබුණි.  
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විගේලහධහය යහඳෘති 

විගණන නිමක්ණ 

 

 විගේල යහඳෘතිර මරය ප්රකහලන විගණනඹ වහ ඉදිරිඳත් රීමභ  

 ජරම්ඳහදන අංලඹ 

 භහජ සුබහධන  අංලඹ 

 කෘෂිකහර්ිකක අංලඹ  

 යහඳෘති කස රීමගම් ඳවසුකම් ඳඹන ළඩටවන්  

 ගඳොදු අඩුඳහඩු  
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විගේල ආධහය යහඳෘති  

2020 ලර්ද  වූ මුේ  අමළතයළංද  

ලළර්ි  ලළර්තළල අනුල, වමළද චිත 

ලර්ද  වමවහා අයලෆය ිටඟය වූ රු.බිලිය 

1,667.7 ක් පිය තම වඳශළ රජය දීය ය 

මළශ්රලලින් රු.බිලිය 1,750.9 ක් ශළ 

විදීය ය මළශ්රලලින් රු.බිලිය 83.2  

ශුීන විදී ණය ආපසු ද තමක් සිදු ර 

තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද දී විදී මළශ්රලලින් 

බළද තිබුණු රු.බිලිය 542.6  ශුීන 

විදී ණය වමඟ වෆවඳීදේදී දමය විදී 

ණය ෆනීේල වෆකිය ුගතු පශෂයළමක් 

විය. රජය ණය දොල ලයළපෘති මයය 

ප්රදේයක් වම ණය බර අඩු කිරීදේ 

අරමුණින් විවින ක්රියළමළර් ද තිබුණු 

අතර එමගින් විදී ණය සියයට 40  ෙක්ලළ 

අඩුර ෆනීමට ශෆකි ත තිබුණි.  

 

වමළද චිත ලර්ද දී රජය විදී 

වංලර්න පළර්හලරුලන්දන් වශ ණය 

දෙ නිදය ජිත ආයත වමඟ ල විදී 

මයය එඟතළ ගිවිසුේ 18ට එෂඹ 

තිබුණු අතර එමගින් ඉදිරි ලර්ලදී 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 1,352 ක් බළෆනීමට 

නියමිතල තිබුණි. රදට් වංලර්න ලයළපෘති 

මයය කිරීම වඳශළ නි වංලර්න 

වශදය ගිතළ ගිවිසුේ අනුල එ.ජ.දඩොර් 

මිලිය 781.2ක් මයය ල අතර  

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 70.9  ප්රමළණයක් 

ප්රෙළ එඟතළ මගින් මයයය දේ. තලෙ, 

නි වංලර්න පළර්හලරුලන් වම 

ඇතිර ත් එතළලට අමතරල 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 500 ක් චී වංලර්න 

බෆංකුදලන් බළ ත් ළීය මය 

පශසුමකින් වමන්විත දේ. දමම ණය ශළ 

ආනළර මුේ  ප්රනළ ලදයන් අනයළපය ශළ 

පුහුණු, සුළු ශළ මනය පරිමළණ ලයළපළර 

වංලර්නයට වශ ආපෙළ ෂමළරණ  

අංය වඳශළ උපදය ජය කිරීමට නියමිත.  

 

විගේල යහඳෘතිර මරය ප්රකහලන 

විගණනඹ වහ ඉදිරිඳත් රීමභ  

 

වමළද චිත ලර්ද  රදට් ප්රනළ අං 12ක් 

යටදත් ලයළපෘති 123 ලළර්ි  මය 

ප්රළ විණය දලත ඉදිරිපත් ර 

තිබුණු මුත් දමම ලයළපෘතිලලින් ලයළපෘති  

33 මය ප්රළල විණ ප්රතිපළෙ 

ඇතුෂත් කිරීමට ටුගතු දොකිරීම 

දශේතුදලන් එම ලයළපෘතිල විණ ටුගතු 

සිදු කිරීම ෆටලු වශත තත්ත්ලයක් 

පෆලතුණි. ගම් අනු එශම තිබ ගිවිසුම්රට 

විණ ප්රතිපළෙ ඇතුෂත් කිරීම වෙශළ 

විදී වේපත් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

ටුගතු ෂ ුගතුල තිබුණි. 2020 ලර්ද  

විදී වංලර්න පළර්හලරුලන් වශ ණය 

දෙ නිදය ජිත ආයත මිනන් පලත්ලළ 

ද ය  විදී ලයළපෘති පිළිබඳ 

විවහතරයක් රප වටශ 12 ිට ෙෆක්දේ. 

 

 
රපවටශ 12 - විණයට ඉදිරිපත් ෂ විදීළනළර ලයළපෘති  

ඒ ඒ අං යටදත් ක්රියළත්ම දලමින් පෆලති 

ඉශත ලයළපෘති විණද  දී සිදු ර ෙ 

විණ පරීක්ණලදී අළලරණය වූ 

ලෆෙත් විණ නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය 

ර පශත ෙක්ලළ ඇත. 

 

 

30% 

22% 
7% 

5% 

2% 

34% 

ආසියළනු වං. 

බෆංකුල  

ද  බෆංකුල  

ජපළය  

චීය 

ෘ. වං. වඳශළ වූ 

අ. ජළ. අ. 

දලත් 
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ජරම්ඳහදන අංලඹ 

2012 ලර්ද  සිට පෆලත එ සියයට 49  

ආෙළයේ අය දොල ජ වෆපුගම 2020 

ලර්ය ල විට සියයට 18 ෙක්ලළ අඩු 

මට්ටමට ද ඒමටත්, දොෂඹ රද  

පෆය 24 පුරළ ගුණළත්ම ජ වෆපුගමක් 

අණ්ඩල බළදීමත් ශළ ආයත 

ක්රියළළරේ ක්තිමක් කිරීමට ටුගතු 

කිරීමත් ඇතුළු  ජළති ජ වේපළෙ ශළ 

ජළපලශ මණඩය මගින් ක්රියළත්ම 

ර ලයළපෘතිය වෙශළ ආසියළනු වංලර්න 

බෆංකුල විසින් එ.ජ.දඩොර් මිලිය 198.95 

ට වමළ රු.මිලිය 26,032  

මයයය ර තිබුණි. දොෂඹ රද  

අතුරළ ඇති පෆරණි  මළර් ඉලත් ර 

මීටර 769,230  ල  මළර් ඇතිරීම ශළ 

දවේලළ මනු 78,321 ක් මළරු කිරීමට දමම 

ලයළපෘතිය මගින් මලිල වෆෆසුේ ර 

තිබුණි.  

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ලෆඩවටශ 

ආරේභ  ත ලර් 07 ක් වශ මළව 03 ක් 

ඉක්මලළ ඇති අතර ඇවහතදේන්තු මුළු  

ඇතිරීම වූ මීටර 769,234 කින් මීටර් 

639,200 ක් වශ ඇවහතදේන්තු දවේලළ මනු 

මළරුකිරීේ වංයළල වූ 101,947 න් නිම ෂ 

දවේලළ මනු මළරුකිරීේ වංයළල 44,694 ක් 

විය. ඒ අනුල ල  එීයේල සියයට 83 

ක්  ශළ දවේලළ මනු මළරුකිරීේලලින් සියයට 

44 ක් වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

ඉටු ර තිබුණෙ සියයට 49ක් වු ජ අපතය 

සියයට 18 ට අඩුර ෆනීමට දොශෆකි ත 

තිබුණි. 2021 මළර්තු 31 දි ල විට 

තලදුරටත් දොෂඹ රද   ආෙළයේ 

දොබ ජ වෆපුගේ ප්රතිතය 38.87  

මට්ටදේ පෆලතුණි. 

භහජ සුබහධන අංලඹ 

 “වමළජ ආරක්ණ ජළ ලයළපෘතිය”  2017 

ලර්ද  ආරේභ ර 2022 ලර්ද  නිම 

කිරීමට වෆෆසුේ ර තිබුණි. දදවේ 

දලතත්,  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

ලයළපෘතිය ආරේභ  ත ලර් ශතරක් ත  ත 

තිබුණෙ, ලයළපෘතිය තුළින් ඉටු ර ෆනීමට 

අදප්ත ක්ි ත ළර්යයන් අතරින් වමළජ 

සුභවළන ප්රතිළභ මණ්ඩය පිිටටු තම 

පමණක් ඉටු ර ෆනීමට ශෆකිල තිබුණි. 

වමළජ සුභවළන ප්රතිළභ පත 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විටත් 

වේමත ර ෆනීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. 

එදවේම විවින සුභවළන ලෆඩවටශන් වඳශළ 

ප්රතිළභීන් දත රළ ෆනීදේ ක්රියළපටිපළටිය 

ලෆඩිදිුගණු කිරීම වඳශළ සුභවළන 

ලෆඩවටශන් ශළ වේබන්න දතොරතුරු බඩළ 

ර වමළජ ආරක්ණ දතොරතුරු ජළය 

විෙුත් ෙත්ත බඩළලක් දව වහාළපය වශ 

එය ඒළබීන සුභවළන ෂමළරණ 

පීනතියක් ෙක්ලළ ලයළප්ත ත කිරීදේ ටුගතු 

ආරේභ ර තිබුණෙ අදප්ත ක්ි ත පරිදි අලවන් 

කිරීමට ලයළපෘතිය අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 

තලෙ, ලයළපෘතිය යටදත් වහාළපය ර 

ෙ වමළජ සුභවළන ප්රතිළභ මණ්ඩය 

වඳශළ වභළපතිලරදයකු 2019 දෙවෆේබර් 

මළවද  සිට වමළද චිත ලර්ය අලවළය 

ල විටත් පත් කිරීමට දොශෆකි  තම මත එම 

ආයතය අර්මණය  ත තිබුණි.  

වමළද චිත ලර්ද  ඇති වූ දොවි  

ලවංතය ශමුදේ වමළජ ආරක්ණද  

ලෆෙත්ම ලඩළත් තීව්ර වූ මුත් ලයළපෘතිද  

අරමුණු නිසි පරිදි ඉටු ර ෆනීමට දොශෆකි 

 තම මත ලයළපෘතිය වඳශළ ලෆය ර ෙ රු. 

මිලිය 10,027  ණය ආනළර මුෙ 

නිහළර්ය වියෙමක්  ත තිබණි. එිට 

ප්රතිඵයක් දව වමළජද  දිළිඳු ජයළට 

ෆබිය ුගතු ප්රතිළභ ළර්යක්මල ශළ 

විනිවිෙභළලදයන් ුගතුල බළ දීම වඳශළ වූ 

දමම ලයළපෘතිද  අරමුණු මුළු මනින්ම ඉටු 

 ත දොතිබුණි. 

කෘෂිකහර්ිකක අංලඹ 

දොවි ජතළලදේ ශළ රදට් ආර්ථිය ඉශෂ 

ෆං තම වඳශළ ෘි ළර්මි ආෙළයම 

ලර්නය, ඵෙළයිතළ ලර්නය වශ 

විවිනළංගීරණය ය රුණු වඵ ර 
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ෆනීදේ අරමුණින් ෘි ළර්මි අං 

 තරණය වඳශළ වූ ලයළපෘතිය 2017 

ලර්ද දී ආරේභ ර තිබුණි.ලයළපෘතිය 

ඇී දේ ද් ණය ශළ ලයළපෘතිය ආරේභ 

කිරීම වඳශළ ෘි ර්ම අමළතයළංද  ශළ 

එලට ප්රළාමි ර්මළන්ත අමළතයළංද  

ද් ේ විසින් ඉදිරිපත් ර ෙ ඒළබීන 

අමළතය මණ්ඩ වංදීය අනුල ෘි ර්ම 

අමළතයළංය යටදත් පිිටටුලළ තිබුණු 

වංරනය මගින් අන්තර්ජළති දවේලළ 

වපයන්දකුදේ වශළය ඇතිල ශ්රී ංළදේ 

ෙරිද්රතළලදයන් ඉශෂ දව ශඳුළත් 

යළපය,  මුතිේ, අනුරළනපුරය, මඩපුල, 

දමොණරළ, මළතද් , ශළ දපොදෂොන්රුල 

ය දිවහ්රික් 7 දක්න්ද්ර ර නිමින්  ත 

ෘි  තළක්ණි ආෙර් උෙයළ 07 ක් 

පිිටටු තම ශළ එම උෙයළ ආරිතල බිිටල 

ල දොවි වංවිනළ ශළ ෘි  ලයළපළරල 

දොවි නිහපළෙල අය ෙළම වංලර්නය 

කිරීම වඳශළ එලට ප්රළාමි ර්මළන්ත 

අමළතයළංය යටදත් පිිටටුලළ තිබුණු 

වංරනය මගින් ප්රළේන ෆපුේ දීමළ 

දව මය ආනළර බළ දීමට මලිල 

වෆසුේ ර තිබුණි. 

දදවේ දලතත්, අන්තර්ජළති දවේලළ 

වපයන්දකු දත රළ ෆනීමට අෙළෂ 

ප්රවේපළෙ ටුගතුල ප්රමළෙයන් දශේතුදලන් 

සුදුසු අන්තර්ජළති දවේලළ වපයන්දකු 

වමඟ ගිවිසුමට එෂඹීම වෙශළ ලයළපෘතිය 

ආරේභ ර ලවර 03ට ලඩළ ළයක් ත  ත 

තිබුණි. 2019 ලර්ද  අ භළද  අෙළෂ        

අන්තර්ජළති දවේලළ වපයන්දකු වමඟ 

ලයළපෘතිය ගිවිසුේත වූ මුත් වමළද චිත 

ලර්ද  ඇති වූ දොවි  ලවංතය 

දශේතුදලන් ලයළපෘතිය ශළ එඟ වූ පරිදි 

වෆෆසුේ වශතල එම ටුගතු ඉටු කිරීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි. වංනරණ  ීමමළ පෆ තම 

දශේතුදලන් විදීශියන්දේ දවේලයෙ බළ 

ෆනීමටෙ දොශෆකි  ත තිබුණි. දේ 

දශේතුදලන් බළදපොදරොත්තු වූ පරිදි ෘි  

තළක්ණි උී යළ පිිටටු තමට වමළද චිත 

ලර්ද දී ෙ සිදු කිරීමට ලයළපෘතිය 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. තලෙ, දමම 

වංනරය යටදත් ෘි ර්මය අංය ශළ 

වබෆඳි ජළති ප්රතිපත්තිලට අෙළ 

විහද් ණළත්ම ශළ උපදී වශළය 

බළ ෆනීම වඳශළ උපදී ආයත 08ක් 

වමඟ රු. මිලිය 69 ක් ලටිළ උපදී 

ගිවිසුේලට එෂඹී තිබණෙ එම ටුගතු 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විටත් නිම 

කිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. ෘි  තළක්ණි 

උෙයළ පිිටටු තම ප්රමළෙ  තම නිවළ ලයළපෘතිය 

විසින් ප්රාමදයන් ශඳුළන්ළ ෙ 

ප්රදීල නියමු ලයළපෘති  දව මිරිවහ, 

රවි, අන්ළසි, මුරුංළ, පෆන් සෘට් ලෆනි 

ලළලන් කිරීම වඳශළ අලය යටිත 

පශසුේ දොවි උපරණ, බීජ පෆෂ ශළ 

පුහුණු තේ බළ දීම වඳශළ රු.මිලිය 3,119 

ක් ලෆය ර තිබුණි. දදවේ දලතත්, දමම 

නියමු ලයළපෘති නිසි පරිදි ඇී ම ශළ 

අධීක්ණය සිදු දොකිරීම, දොවි නිහපළෙ 

වඳශළ ඉශෂ මික් විටත දලෂඳදපොෂ 

ශඳුන්ලළදීමට අදපොදශොවත්  තම, ලළල 

අතරතුර දො තන් මුහුණපළ ප්රළදය ගි 

ෆටලු වඳශළ විවඳුේ බළ දීමට ලයළපෘතියට 

දොශෆකි  තම ය දශේතන් මත දො තන් 

දමම නියමු ලයළපෘති අතශෆර ෙමළ තිබුණු බල 

සිදු ර ෙ ක්දේත්ර පරීක්ළලදී 

නිරීක්ණය විය. ලයළපෘතිදයිට වමවහා 

ළර්ය වළනය පරික්ළ ර බළ එිට 

ප්ත  රතිය වතුටුෙළය ේ ුගදර පළ වංමය 

දලතින් ුගදර  මිලිය 25  ප්රෙළයක් බළ 

දීමට එඟ  ත තිබුණෙ ලයළපෘතිදයිට දුර්ල 

ළර්ය වළනය මත එම ප්රෙළය බළ 

ෆනීමට ෙ දොශෆකි  ත තිබුණි. 

 

යහඳෘති කස රීමගම් ඳවසුකම් 
ඳඹන ළඩටවන් 

2018 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ 

ජළතයන්තර වංලර්න වමළයතද  ණය 

ආනළර මත ආරේභ කිරීමට අදප්ත ක්ි ත 

ලයළපෘති 09 ක් දලනුදලන් අලය මලි 

ටුගතු ඉටු කිරීම වෙශළ ලයළපෘති වවහ 
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 ආ
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ය
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කිරීදේ පශසුේ වපය ලෆඩවටශන් 

යටදත් ශ්රී ංළ රජයට අත්තිළරේ මුෙක් 

දව එ.ජ.දඩොර් මිලිය 04 ක්  බළ දී 

තිබුණි. දදවේ දලතත්, 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විට ඉශත ලයළපෘති අතරින් ලයළපෘති 

03 පමණක් ගිවිසුේ අත්වන් ර තිබණු 

අතර එක් ලයළපෘතිය  ගිවිසුම 2021 

අත්වන් කිරීමට නියමිත විය. තලෙ, 

අදකුත් ලයළපෘති 05ට අෙළෂ මලි ටුගතු 

ඉටු දොර අත්ශෆර ෙමළ තිබුණි. එිට 

ප්රතිායක් දව  අත්තිළරේ මුෙලින් 

සියයට 9.75ක් නිදය ජය ර 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 0.39 පමණක් 

උපදය ජය තිබුණු අතර ඉතිරි මුෙ ල 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 3.61 ක් ජළතයන්තර 

වංලර්න වමළයතය දලත ආපසු දප්රේණය 

ර තිබුණි.   

ගඳොදු අඩුඳහඩු  

ලයළපෘති ෂමළරණ ඒයන්දේ 

වියෙේ ආලරණය ර ෆනීම වඳශළ 

දොන්ත්රළත් ද් ණලට ලන්ති එක් 

කිරීම තුළින් ලයළපෘතියට අෙළෂ දොල 

ටුගතු දලනුදලන් ණය අරමුේ  දයොෙළ 

ද ඇති අලවහාළ නිරීක්ණය විය. 

එදමන්ම දොන්ත්රළත්රුලන්ට එ වු 

මුෙට අමතරල ළභළන්තිය වශ 

දපොදුළර්ය වියෙේ ආලරණය වඳශළ ල 

ප්රතිතළත්ම අයක් ෙෆරීමටත් 

ලයළපෘතිලට සිදු  ත තිබීම විණද දී 

නිරීක්ණය වු දපොදු අඩුපළඩු විය. තලෙ, 

ලයළපෘති විසින් ලළශ මිදී දොද එම 

අලයතළල දොන්ත්රළත් ගිවිසුදේ ප්රමළණ 

බි් පත්ල වියක් දව  ඇතුෂත් කිරීම 

දශේතුදලන් ලයළපෘතිය වෘජුල දම ටර් ලළශ 

මිදී ෆනීමට ලඩළ ලෆඩි මුෙක් 

දොන්ත්රළත්රු දලත ද තමට සිදු තම ශළ 

අෙළෂ ලළශල ිටමිළරත්ලය දොන්ත්රළත් 

වමළදේ මින් පෆලෆතීමත් නිවළ ලයළපෘති 

ළය අලවළද දී අෙළෂ දම ටර් 

ලළශල ිටමිළරත්ලය දර්ඛීය 

අමළතයළංයට දශ   රළජය ආයතයන්ට 

දොෆබීදේ අලෙළමක් පෆලෆතුණි.  

 

2020 ලර්ය තුෂ රට තුෂ පෆලති දොවි  

ලවංත තත්ත්ලය දශේතුදලන් ලයළපෘතිල 

දභෞති ළර්යවළනය අදප්ත ක්ි ත 

ඉක්ලට පසුපසින් පෆලතීම, ණය මුේ  

උපදය ජය පශෂ මට්ටම පෆලතීම ශළ  

ලයළපෘතිල ඉක් වපුරළ ෆනීම වෙශළ 

ළය දීර්ක කිරීේ බළදීේ සිදු ර තිබුණි. 

දේ දශේතුදලන් වියපෆශෆෙේ දොවූ ණය 

මුේ  මත බෆදීේ ළවහතු ලදයන් විළ 

පිරිලෆයක් ෙෆරීමට ශ්රී ංළ රජයට සිදුවිය. 

තලෙ, මුේ  අමළතයංය විසින් ලයළපෘතිය 

අලවන් ලර්ද දී මය ප්රළ පිළිදය 

ෂ ුගතු ආළරය පිළිබෙල විධිමත් උපදෙවහ 

බළ දොතිබීම දශේතුදලන් විදීළනළර 

ලයළපෘතිල ක්රියළළරී ළ ීමමළල අලවළ 

 තදමන් පසුලෙ ලයළපෘති ෂමළරණ 

ඒ විසින් අණ්ඩ පෆලෆත්ම වං් පය 

පෙේ රද මය ප්රළ ඉදිරිපත් 

ර තිබුණි. 
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නිමක්ණ  

 ත්කම් 

 අක්රීඹ ණඹ  

 ඵළයකම් ව ප්රහේධනඹ 

 ත්ළන්ඳතු 

 ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

 ඵරඳත්රරහී  හණිජ ඵළංකු 

 ඵරඳත්රරහී  විගලේෂිත් ඵළංකු 

 ප්රධහන විගණන ගොඹහ ගළනීම් 
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ඵළංකුකයණඹ 

 
බෆංකු අංය බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකු 

(එ් .ීම.බී.) 24 ක් වශ බපත්රළභී විදේි ත 

බෆංකු (එ් .එවහ.බී.) 6 ක් ෙ ඇතුෂත්ල බෆංකු 

30 කින් වමන්විත දේ. බපත්රළභී ලළණිජ 

බෆංකු අතර විදී බෆංකු ළළ 11 ක් ෙ 

පෆලතුණි. ශ්රී ංළදේ ක්රියළත්ම  තම වඳශළ 

ICICI බෆංකු වමළමට වශ ඇක්සිවහ බෆංකු 

වමළමට නිකුත් ෂ බෆංකු බපත්ර, 

ඔවුන්දේ ප්රනළ ළර්යළ විසින් නු ෆබ 

තීරණ මත පෙේල ලවළ ෙෆමීදේ 

ක්රියළපටිපළටිය අලවන් විමත් වමඟ 2020 

ලර්ද දී අලංගු ර දී. 

බෆංකු අංය බෆංකු දවේලළ ලෆඩි දිුගණු කිරීම 

වශ බෆංකු ජළය පුළු්  කිරීම තුළින් ආර්ථි 

ලර්නයට වශ මය අන්තර්තභළලය 

ප්රලර්නයට වශළය විය. දොවි -19 

ලයළප්ත තියත් වමඟ 2020 ලර්ද දී 

බෆංකුලට දභෞතිල ප්රදේ  තම 

වේබන්නදයන් ඇතෆේ ීමමළ පලළ තිබුණි.  

එබෆවින්, බෆංකු මගින් පළරිදභ ගියන් දලත 

තළෂණය පෙේ රත් නිහපළෙ වශ 

දවේලළ ශඳුන්ලළ දෙ දී. රට තුෂ පෆලති 

අර්බුෙළරී ලළතළලරණය තුෂ, 2020 ලර්ය 

තුෂදී ල බෆංකු ළළ 16 ක් වශ වහලයංක්රීය 

දට්ර් යන්ත්ර 382 ක් වහාළපය ර දී. 

2020 ලර්ය අලවළද දී, බෆංකු ඒ 

වංයළල 7406 ක් වූ අතර වහලයංක්රීය දටර් 

යන්ත්ර වංයළල 6176 ෙක්ලළ ලෆඩි විය. 

බෆංකු, බෆංකු ළළ වශ අදකුත් බෆංකු 

ඒ ලයළප්ත තිය පිළිබඳ වළරළංයක් ලගුල 15 

ිට  ෙෆක්දේ. 

ළණ්ඩය  බෆංකු  ළළ ශිය 
ඉතිරිකිරීදේ 

ඒ 

වහලයංක්රීය 
දට්ර් යන්ත්ර 

(ATMs) 

බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකු      3,787      5,744  

දීය ය බෆංකු           13      2,854    

විදීය ය බෆංකු           11           47    

බපත්රළභී විදේ බෆංකු            432  

ජළති මට්ටදේ ඉකිරි කිරීදේ 
බෆංකු  

           1         265    

නිලළව මය ආයත            2           64    

අදකුත් බපත් රළභී 
විදේි ත බෆංකු  

           3         374    

ලගුල 15 - බෆංකු, බෆංකු ළළ වශ අදකුත් බෆංකු ඒ ලයළප්ත තිය 
මළශ්රය: රි ංළ මශ බෆංකුල (වංද ධිත දශ  තළලළලි ෙත්ත) 

 

ත්කම් 

2019 ලර්යට වළදප්ත ක්ල, බෆංකු අංද  

ලත්ේ පෙම රු.ට්රිලිය 2.1 කින් ලෆඩි  ත 

තිබුණු අතර 2020 ලර්ය අලවළය ල විට 

බෆංකු අංද  ලත්ේ පෙදේ ලටිළම 

රු. ට්රිලිය 14.6 ඉක්මලළ තිබුණි. 2019 

ලර්ද  ලර්න අනුපළතය වූ සියයට 6.2 ට 

වළදප්ත ෂල, 2020 ලර්ද  ලර්න අනුපළතය 

සියයට 17.1 ක් විය. දිලයිදන් 

අභිදය ළත්ම ආර්ථි ශළ ලයළපළරි 

ලළතළලරණය තුෂ සිදු වූ ආදය ජ ශළ ණය 

ලර්නය බෆංකු අංද  ලත්ේ ලර්නයට 

ෙළය විය. බෆංකු අංද  මුළු ලත්ේල 

වංුගතිය රපවටශ 13 ිට ෙෆක්දේ. 
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රපවටශ 13 - බෆංකු අංද  මුළු ලත්ේල වංුගතිය 
මළශ්රය - ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්ි  ලළර්තළල 2020 

 

2020 ලර්ය අලවන් ල විට, බපත්රළභී 

ලළණිජ බෆංකුල මුළු ණය අතරින් රු. 

බිලිය 8,289.5 ක් දශ  සියයට 91 ක් ණය 

වශ අත්තිළරේ ලදයන් බළ දී තිබුණි. 

ඉතිරිය වූ රු. බිලිය 802.1 ක් දශ  සියයට 

9 ක් බපත්රළභී විදේි ත බෆංකු මගින් බළ 

දී තිබුණි. 2019 ලර්ද  සියයට 5.6 ක් වූ 

ණය වශ අත්තිළරේලට වළදප්ත ක්ල, 

2020 ලර්ය තුෂදී ණය වශ අත්තිළරේ 

සියයට 11.9 කින් ලෆඩි  ත ඇත. සියයට 38 

කින් ලර්නය වූ ෆලත වෆසුේ ෂ ණය ෙ, 

සියයට 18 කින් ලර්නය වූ නිලළව ණය වශ 

සියයට 14.1 කින් ලර්නය වූ ළීය ණය 

2020 ලර්ද දී ඉශෂ ලර්න අනුපළත 

ලළර්තළ ෂ ප්රනළ ණය ලර් විය.    

2020 ලර්ය තුෂ ණයල සිදු වූ ලර්නය 

ඉක්මලළ ආදය ජ ලර්නය  ත ඇති අතර 

2019 ලර්යට වළදප්ත ක්ල ආදය ජ 

සියයට 40 කින් ලෆඩි  ත ඇත. භළණ්ඩළළර 

බෆඳුේර ශළ භළණ්ඩළළර බි් පත් 

අනුපිළිදලළින් රු.බිලිය 804.7 කින් වශ 

රු.බිලිය 55.9 කින් ලෆඩි  තම දශේතුදලන් 

්  පිරීම දතක් රඳලළ න්ළ ආදය ජ 

ෂඹ 2020 ලර්ය තුෂදී සියයට 41.8 කින් 

ලර්නය  ත තිද..  

බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකුල වශ 

බපත්රළභී විදේි ත බෆංකුල ලත්ේ 

වංුගතිය රපවටශ 14 ිට ෙක්ලළ ඇත. 

 

 

රපවටශ 2 - බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකුල වශ බපත්රළභී  
                       විදේි ත බෆංකුල ලත්ේ වංුගතිය 
මළශ්රය - ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්ි  ලළර්තළ  

 

අක්රීඹ ණඹ  

2019 ලර්ය තුෂ බෆංකු අංද  අක්රීය ණය 

අනුපළතය වූ සියයට 4.7 ට වළදප්ත ක්ල, 

2020 ලර්ය අලවළය ල විට බෆංකු 

අංද  අක්රීය ණය අනුපළතය සියයට 4.9 

ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 2019 ලර්ද  දී, රු. 

බිලිය 118.5 කින් ඉශෂ ගිය අක්රීය ණය 

ප්රමළණයට වළදප්ත ක්ල, 2020 ලර්ද  දී, 

අක්රිය ණය රු.බිලිය 66.4 කින් ලෆඩි  ත 

තිබුණි. දොවි  -19 ලවංතය දශේතුදලන් 

ණයෆතියන් මුහුණ දුන් දුහරතළ වළ 

බළ ණය වශ ශඳුන්ලළ දෙ ෙ අතර 

දොවි  -19 ලවංතදයන් පීඩළලට පත් වූ 

අං ෆලත යාළ තත්ත්ලයට පත් තම වඳශළ 

ත ල දීර්ක ළය වළ බළ අෙළෂ ණය 

වශ ළීමමළල තලදුරටත් දීර්ක ර දී. 

දේ අනුල, ණය වශ ළ ීමමළල තුෂ, 

අක්රීය ණය ළණ්ඩ වඳශළ ණය ලර්ගීරණය 

අත්ිටටුලළ ඇති අතර ණය වශ බළ දීම 

ලතළ ෙෆමීදමන් පසු වළමළය ලර්ගීරණ 

නීති ක්රියළත්ම විය. එම නිවළ, ණය වශ 

බළ දීම ලතළ ෙෆමීදමන් පසුල වෆබ අක්රීය 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකු  6974 7843 8926 10372 10944 12829

ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල  1426 1529 1605 1914 1919 2422

බපත්රළභී විදේ බෆංකු 1103 1203 1366 1422 1578 1837
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ණය තත්ත්ලය පිළිබිඹු දේ. විවහතර 

රපවටශ 15 ිට ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ 15 - අක්රීය ණය අනුපළතය 

මළශ්රය - ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්ි  ලළර්තළ  

 

ඵළයකම් ව ප්රහේධනඹ 

ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ බෆරේ රු.බිලිය 

2,421.6 ක්  ත තිබුණු අතර ඊට ප්රනළ 

ලදයන් විදී රජයන්දන් ශළ 

ජළතයන්තර ආයතල රු. බිලිය 857.4 

 තෆන්පතුෙ, ලළණිජ බෆංකුල  රු. බිලිය 

129.6  තෆන්පතු ශළ  2020 ලර්ය 

අලවළය ල විට නිකුත් ර ෙ රු. 

බිලිය 834.8  මුේ  ද ට්ටු ෙ ඇතුෂත් 

 ත තිබුණි. 2020 ලර්ය අලවළය ල විට 

රු.බිලිය 11,140.9 ක් ෙක්ලළ තෆන්පතු 

ලර්නය  ත තිබුණු අතර එය 2019 ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල සියයට 22 කින් ලර්නය  ත 

තිබුණි. 2020 ලර්ය අලවළය ල විට, 

බෆංකු අංද  මුළු බෆරේ අතරින් සියයට 

75.96 ක් බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකු වශ 

බපත්රළභී විදේි ත බෆංකුල තෆන්පතු 

විය.  

2019 ලර්ද දී, රු. බිලිය 84 කින් අඩු වූ 

ණය ෆනීේලට වළදප්ත ෂල, 2020 ලර්ද  

බෆංකු අංද  මුළු ණය ෆනීේ රු.බිලිය 

12.8 කින් ලෆඩි  ත තිබුණි. වහනලරී ණය 

දශ්රේණිත කිරීේල පශත ලෆටීමත් වමඟම, 

2020 ලර්ද  දී විදී මුේ  ණය ෆනීේ 

සියයට 11.1 කින් අඩු  තම වශ 2020 ලර්ද  

දී ශ්රී ංළ රුපිය්  ණය ෆනීේල සියයට 

14.3  ලර්නයක් (රුපිය්  බිලිය 99.4 

ක්) ලළර්තළ  තම දමම ලෆඩි තමට ප්රනළ 

ලදයන් දශේතු  ත තිබුණි.  විවහතර 

රපවටශ 16 ිට ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ 16- බපත්රළභී ලළණ්ජ බෆංකුල ශළ 
බපත්රළභී විදේ බෆංකුල ලකීේ  
මළශ්රය - ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්ි  ලළර්තළල  

 

ත්ළන්ඳතු 

බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකු වශ බපත්රළභී 

විදේි ත බෆංකුල පෆලති රු. බිලිය 7,022 

ක් වූ තෆන්පතු වශ ළීය තෆන්පතු 2020 

ලර්ය වඳශළ අරමුේ  වෆපී දේ ප්රනළ 

මළශ්රය විය. එය 2020 ලර්ය අලවළද දී 

පෆලති මුළු තෆන්පතුලලින් සියයට 63 ක් වූ 

අතර ඉතිරිකිරීේ වශ ඉ් ලුේ තෆන්පතු 

අනුපිළිදලලින් සියයට 28.3 ක් වශ සියයට 

6.2 ක් විය. විවහතර රපවටශ 17 ිට 

ෙෆක්දේ. 

2016 2017 2018 2019 2020

බෆංකු අංය 2.6 2.5 3.4 4.7 4.9

බපත්රළභී ලළණිජ 

බෆංකු  
2.4 2.3 3.3 4.6 4.7

බපත්රළභී විදේ 

බෆංකු  
4.5 4.3 4.8 5.5 6.8
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රපවටශ 17 - බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකු ශළ බපත්රළභී 
විදේ බෆංකුල තෆන්පතුල වංුගතිය  

මළශ්රය - ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්ි  ලළර්තළල  

 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

 

1949 අං 58 ෙර මුේ  නීති පත ශළ එිට 

වංද න යටදත් ශ්රී ංළදේ මුේ , මය 

ශළ ද තේ කිරීදේ පීනතිද  පරිපළය, 

අධීක්ණය වශ නියළමය වඳශළ ලකීේ 

ෙර ඉශෂම අධිළරිය දව ශ්රී ංළ මශ 

බෆංකුල වහාළපය ර දී. ශ්රී ංළදේ 

ඵෙළයි වේපත් වංලර්නය දිරිමත් කිරීම ශළ 

ප්රලර්නය කිරීදේ අරමුණින් ආර්ථි ශළ 

මි වහාළයිතළල වශ මය පීනතිද  

වහාළයිතළල සුරක්ෂිත කිරීදේ අරමුණු 

දපරෙෆරිල ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල ටුගතු 

රයි. 

 

මුේ  නීති පත මගින් බය පලර ෙ 

ක්රියළ මගින් දීය ය මුේ  වහාළී රණය 

නිර්ණය කිරීම ශෆකි තළක් දුරට සුරක්ෂිතල සිදු 

කිරීම වඳශළ වෆපුගම, උපදය ගිතළල වශ 

මුේ  පිරිලෆය නියළමය කිරීමට ශ්රී ංළ 

මශ බෆංකුදේ මුේ  මණ්ඩය උත්වළශ ෙෆරිය 

ුගතු ලන්දන්ය. මුේ  වෆපුගදේ දලවහ තේ 

මි වහාළයිතළල දදරිට බපළ ප්රනළ 

වළනයකි. ගුණය මගින් වංචිත 

මුේ ලට වේබන්න ල පුළු්  මුේ  

වෆපුගදේ දලවහේ මත බපේ සිදු 

කිරීදමන් මි වහාළයිතළල ඇති ර ත 

ුගතුය. 

 

වංචිත මුේ  යනු මුේ  ප්රතිපත්තිද  

දමදශුගේ ඉක්යයි. ප්රතිපත්ති දපොළී 

අනුපළත, විලෘත දලදෂඳදපොෂ දමදශුගේ 

(OMO) වශ ලළණිජ බෆංකු තෆන්පතු ලකීේ 

මත ේ යලවහාළපිත වංචිත අලයතළ (SRR) 

ලර්තමළද  භළවිත ර ප්රනළ මය 

ප්රතිපත්ති දමලේ දේ. 2019 මෆයි මළවද දී 

ආරේභ වූ මුේ  ලිිට්  කිරීදේ නක්රය 2020 

ලර්ය තුෂ ෙ අණ්ඩල ක්රියළත්ම දලමින් 

ප්රතිපත්ති දපොළී අනුපළත වශ බපත්රළභී 

ලළණිජ බෆංකුල (LCBs) සියලු රුපිය්  

තෆන්පතු ලකීේ වඳශළ අෙළෂ ල 

ලයලවහාළපිත වංචිත අනුපළතය (SRR) 

වෆකිය ුගතු අන්ෙමින් අඩු රනු ෆබීය. ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුල මගින් ප්රතිපත්ති දපොළී 

අනුපළත ල නිතය තෆන්පතු පශසුේ 

අනුපළතිය (SDFR) වශ නිතය ණය 

පශසුේ අනුපළතිය (SLFR) 

අනුපිළිදලළින් සියයට 4.50 ක් වශ සියයට 

5.50 ක් ෙක්ලළ වමවහතයක් ලදයන් පෙේ 

අං 250 කින් අඩු ර දී. ශ්රී ංළ මශ 

බෆංකුල 2020 මළර්තු මළවද දී ලයලවහාළපිත 

වංචිත අනුපළතය (SRR) ප්රතිතළං 1 කින් 

අඩු ෂ අතර 2020 ජනි මළවද දී 

ලයලවහාළපිත වංචිත අනුපළතය (SRR) 

ෆලතත් ප්රතිතළං 2 කින් අඩු ර දී. 

 

2019 ලර්ද  දී රු.බිලිය 37  ලයළප්ත තිය 

ශළ වවඳ විට වංවරණද  පෆලති ලයලශළර 

මුේ  ලර්ය තුෂදී රු. බිලිය 156.8 කින් 

ලෆඩි  ත 2020 ලර්ය අලවළය ල විට රු. 

බිලිය 834.8 ක් ෙක්ලළ ඉශෂ දොවහ තිබුණි. 

වංචිත මුේ  මත ලයලවහාළපිත වංචිත 

අනුපළතය (SRR) වෆකිය ුගතු අන්ෙමින් 

අඩු  තදමන් ඇති වූ බපම ලර්ය තුෂ 

වංවරණද  පෆලති ලයලශළර මුේ  ලෆඩි තම 

මගින් ිටේ ර න්ළ ෙ අතර 2019 

ලර්ය අලවළද  ලළර්තළ වූ සියයට 3  

වංචිත මුේ  වංද නයට වළදප්ත ෂල, 

වහාළලර 

තෆන්පතු  

64% 

ඉතුරුේ 

තෆන්පතු  

28% 

ඉ් ලුේ 

තෆන්පතු  

6% 

දලත් 

තෆන්පතු  

2% 
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2020 ලර්ය අලවළය ල විට වංචිත මුේ  

ලළර්ි ල සියයට 3.4 කින් ප්රවළරණය  තමට 

එය දශේතු විය. 

 

ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ වංචිත මුේ ල 

ලත්ේ අංය ශුීන දීය ය ලත්ේ (NDA) 

වශ ශුීන විදී ලත්ේ (NFA) ලලින් 

වමන්විත දේ. 2019 ලර්ද  දී, ශ්රී ංළ 

මශ බෆංකුදේ ශුීන දීය ය ලත්ේ (NDA) 

රු. බිලිය 173.9 කින් පශත ලෆටීමට 

වළදප්ත ක්ල, 2020 ලර්ය තුෂ රු.බිලිය 

401.1 කින් ලෆඩි  ත 2020 ලර්ය අලවළය 

ල විට රු. බිලිය 437.7 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත 

තිබුණි. විදී ලයලශළර මුේ  ලත්ේ 

අඩු තදේ වශ ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ විදී 

ලයලශළර මුේ  ලකීේ ලෆඩි  තදේ ඒළබීන 

බපම දශේතුදලන්, 2020 ලර්ය තුෂ ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුදේ ශුීන විදී ලත්ේ 

(NFA) රු. බිලිය 369.2 කින් අඩු විය.  

 

2020 මළර්තු මෆෙ සිට අදප්රේ්  මෆෙ ෙක්ලළ 

ළය තුෂ, ශ්රී ංළ රුපිය වෆකිය ුගතු 

මට්ටමින් අලප්රමළණය වූ අතර 2020 අදප්රේ්  

09 දි එක්වත් ජපෙ දඩොරයට ශ්රී 

ංළ රුපිය්  199.75  උපරිමයක් රළ 

ෂඟළ විය. 

 

ආර්ථිද  අිටතර අන්ෙමින් බපමට 

ක් ල ඇති අං ෆලත ඟළ සිටු තදේ 

ලෆෙත්ම ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල මගින් 

ශඳුළ න්ළ ෙ අතර ලවංතදයන් 

පීඩළලට පත් වූ ලයළපළරලට වශ 

පුීයින්ට වශළය බළ දීම දලනුදලන් 

බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකු (LCBs) වශ 

බපත්රළභී විදේි ත බෆංකු (LSBs) වඳශළ 

මයය ීය බලක් බළ දීම වඳශළ සුවිදේෂී 

නියළම පියලර කිිටපයක් ක්රියළත්ම ර 

දී. 

 

ඍළත්ම ණය ලර්නය වශ ඉශෂ අක්රිය 

ණය දශේතුදලන් බපත්රළභී මුේ  වමළේ 

(LFCs) වශ විදේි ත ් බදු මයරණ 

වමළේ (SLCs) අංද  ළර්යවළනය 

ලර්ය තුෂ පිරිහීමට ක් විය. 2020 ලර්ය 

අලවළය ල විට, දමම අංය බපත්රළභී 

මුය වමළේ 40 කින් වශ විදේි ත ් බදු 

මයරණ වමළමකින් වමන්විත විය. 

බපත්රළභී මුේ  වමළේල (LFCs) මය 

තත්ත්ලය තලදුරටත් පිරිහීම ලෆෂෆක් තම, 

මුය අංද  වහාළලරභළලය පලත්ලළ ෆනීම 

වශ තෆන්පත්රුලන්දේ අයිතීන් සුරක්ෂිත 

කිරීම වඳශළ මය අං ඒළබීන කිරීදේ 

ප්රනළ වෆෆවහම ශඳුන්ලළ දෙමින් ශ්රී ංළ 

මශ බෆංකුල නියළම ක්රියළමළර් කිිටපයක් 

ආරේභ ර දී. 

 

දදවේ දලතත්, ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ මුේ  

මණ්ඩය විසින් ෙ ෆින්වහ ේපෆනි 

පීඑ් ීම ිට බපත්ර 2020 මෆයි 22 දි සිට 

බපෆලෆත්දල පරිදි අලංගු ර තිබුණි. ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුදේ මුේ  මණ්ඩය විසින් 

2020 ජලි 13 දි සිට බපෆලෆත්දල පරිදි 

ඊටීඅයි ෆින්වහ ලිමිට  වශ වහලර්ණමශ්  

ෆින්්  වර්විවවහ පීඑ් ීම ය 

ආයතල ලයළපළරි ටුගතු ෙ අත්ිටටුලළ 

තිබුණි.  

 

ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ මුේ  මණ්ඩය 

මගින් ශ්රී ංළ තෆන්පතු රෂණ ශළ 

ද්රලය තළ ආනළර දය ජළ ක්රමය යටදත් 

උපරිම ලන්දි ද තම රු.600,000 සිට 

රු.1,100,000 ෙක්ලළ රු.500,000 කින් ලෆඩි 

කිරීමට තීරණය ර තිබුණි. ඒ අනුල, ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුදේ මුේ  මණ්ඩය විසින් 

බපත්ර අලංගු ර දශ  අත්ිටටුලළ ඇති 

මුය වමළේ ශය (6) ක් ල දවන්ර්  

ඉන්දලවහට්මන්ට් ඇන්  ෆින්වහ පීඑ් ීම 

(CIFL), ෙ වහටන්ඩර්  දක්රඩිට් ෆින්වහ 

ලිමිට  (TSCFL), ටීදක්එවහ ෆින්වහ 

ලිමිට  (TKSFL), ෙ ෆින්වහ ේපනි 

පීඑ් ීම (TFC), ඊටීඅයි ෆින්වහ ලිමිට  

(ETIFL) වශ වහලර්ණමශ්  ෆින්්  

වර්විවවහ පීඑ් ීම (SFSP) ිට 
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තෆන්පතුරුදල  වංද ධිත ලන්දි මුෙ 

ෆබීමට සුදුසුේ බති. 

 

ඵරඳත්රරහී  හණිජ ඵළංකු 

රංකහ ඵළංකු (BoC) 

ංළ බෆංකුල 1938 අං 53 ෙර ංළ 

බෆංකු ආඥළපත යටදත් 1938 අද වහතු 1 

දි  නියමිත පරිදි වංවහාළපය ර ෙ, 

1988 අං 30 ෙර බෆංකු පත යටදත් 

වහාළපිත බපත්රළභී ලළණිජ බෆංකුලකි. 

ද ීයය බෆංකුරණද  ෆවුේ අත්ෙෆකීේ 

නුදෙනුළර ප්රජළල දලත ෂඟළරමින් 

දවේල පරිපර්ණත්ලය මත දොඩෆංවූ 

ලඩළත් ළර්යක්මවූත්  ත 

තළක්ණදේෙයන් මුසු වූත් මය දවේලළලන් 

ශරශළ සියළු පළර්හලරුලන් දලත 

ලටිළේ උත්පළෙය කිරීම ංළ බෆංකුදේ 

දමදශලර දේ. ඉශත දමදශලර වළක්ළත් 

ර ෆනීම වඳශළ ංළ බෆංකුල විසින් 2020 

ලර්ද  දී, පළරිදභ ගි වේබන්නතළ වහාළ 

2001 ක්, ළළ 582 ක්, විදී ළළ 03 ක්, 

ීමමිත දවේලළ ළළ 64 ක්, වහමළර්ට් ළප 

633 ක්, පළව්  “වංවෙ” 1489 ක්, සුළු ශළ 

මධ් ය පරිමළණ ලයළපළර මනයවහාළ 15 ක් 

වශ ජංම පළව්  ඉතිරි කිරීදේ ඒ 991 

ක් ශරශළ බෆංකුදේ දවේලළ දබෙළ ශෆර ඇත. 

ඊට අමතරල, ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියන් 

8,479 දෙදකු දේ වඳශළ ෙළයත්ලය බළ 

දී තිබුණි. 

මුළු ලත්ේ, මුළු ණය වශ මුළු 

තෆන්පතුලලින් පිළිබිඹු ල පරිදි, ංළ 

බෆංකුල දිලයිදන් විළම පීනතිත 

ලෆෙත්මක් විටත බෆංකුල දේ. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට ණය ශළ අත්තිළරේ 

(ශුීන) දොටව මුළු ලත්ේලලින් සියයට 

67 ක් විය. බෆංකුදේ ප්රනළ අරමුේ  ප්රභලය 

තෆන්පතු ල අතර 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිට තෆන්පතු මුළු ලත්ේලලින් සියයට 83 

ෙක්ලළ ලෆඩි විය. ංළ බෆංකුදේ ලයළපළරි 

ටුගතු මලි ලදයන් දමදශයලනු 

බන්දන් ආයතනි ණය බළ දීම මගින් 

ල අතර එමිනන්, රජයට වශ රජය වතු 

ලයලවළය (SOES) වශ අදකුත් ආයතනි 

නුදෙනුරුලන්ට ණය බළ දීම දදරිට 

ලෆඩි අලනළයක් දයොමු රයි. ඉතිරි ණය 

මගින් සුළු ශළ මනය පරිමළණ ලයලවළය 

(SME) වශ අදකුත් පළරිදභ ගියින් 

නිදය ජය දදර්. 

ෆිච් දර්ටින් ංළ ලිමිට  මගින් ංළ 

බෆංකුල “AA-(lka)” outlook stable ජළති 

දිගුළීය දශ්රේණිත කිරීමට ක් ර ෙ 

අතර  අයිීමආර්ඒ ංළ ලිමිට  මගින් ංළ 

බෆංකුල දලත (SL) AAA (negative) 

දශ්රේණිත කිරීම පිරිම දී. 

භවජන ඵළංකු 

1961 අං 29 ෙර මශජ බෆංකු පත 

මගින් මශජ බෆංකුල රජයට අයත් 

බෆංකුලක් දව ශ්රී ංළල තුෂ වංවහාළපය 

ර ෙ අතර දමම බෆංකුල බපත්රළභී 

ලළණිජ බෆංකුලක් ලදයන් ෙ වහාළපය ර 

ඇත. පදත් 4 ල ලන්තිය වශ ඊට අෙළෂ 

වංද න ප්රළරල මශජ බෆංකුදේ 

අරමුණ විය ුගත්දත් ශ්රී ංළදේ වමුපළර 

ලයළපළරය, ග්රළමීය බෆංකුරණය, 

ෘි ර්මළන්තය වශ ර්මළන්ත වංලර්නය 

කිරිම වශ ඒ වඳශළ වශළය බළ දීම වශ 

ලළණිජ බෆංකුලක්, උවහරුලකු වශ දලෂඳ 

බෆංකුලක් ලදයන් ලයළපළරි ටුගතු 

පලත්ලළද යමයි.  

2020 ලර්ය අලවළය ල විට, මශජ 

බෆංකුල දිලයි පුරළ ළළ 741 ක් වමිනන් 

ලර්තමළද  ක්රියළත්ම දදර්. ඊට 

අමතරල වහලයංක්රීය දටර් යන්ත්ර 765 ක්, 

මුේ  තෆන්පතු යන්ත්ර 274 ක්, බි් පත් 

ද තදේ යන්ත්ර 221 ක් වශ වහලයං 

බෆංකුරණ ඒ 244 ක් ෙ බෆංකුල වතුල 

පෆලතුණි. 

ලර්ය තුෂදී බෆංකුදේ මුළු තෆන්පතු පෙම 

රු. බිලිය 343.7 කින් ප්රවළරණය  ත, 2020 

ලර්ය අලවළ ලර්ය අලවළය ල විට රු. 
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බිලිය 1,835.1 ක් බලට පත්  ත තිබුණි. 

බෆංකුදේ මුළු ලත්ේ පෙම 2020 

දෙවෆේබර් අලවළය ල විට රු. බිලිය 

2,230.1 ක් විය. මශජ බෆංකුල විසින් 

රු.බිලිය 21.2  බදු ද තමට දපර 

ළභයක් ලළර්තළ ර ෙ අතර එය ඉකුත් 

ලර්යට වළදප්ත ක්ල සියයට 7.9  

ලර්නයකි. දදවේ දලතත්, 2019 ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල, බෆංකුදේ ශුීන දපොීය ආෙළයම 

සියයට 0.4 කින් අඩු  ත ඇත. මශජ බෆංකුල 

මගින් රු. බිලිය 20.0  දෙල දපෂ 

වහාර ණයර ැකවහ ෂ අතර ඒ අනුල, මුළු 

පෂමු දපෂ වහාර ප්රළේන අනුපළතය වශ 

මුළු ප්රළේන අනුපළතය අනුපිළිදලලින් 

සියයට 9.5 ක් වශ සියයට 15.5 ක් ලදයන් 

පෆලතුණි. 

කීර්තිමත් ඒි යළමනි විශිහටතම බෆංකුරණ 

වේමළ - 2020 (ශ්රී ංළ) ප්රෙළද  දී 

„දශොඳම ඩිජිට්  බෆංකුල 2020‟ ය 

වේමළය වශ ජළතයන්තර ලයළපළරි වඟරළ 

වේමළ - 2020 ප්රෙළද  දී, „ශ්රී ංළදේ 

දශොඳම ඩිජිට්  බෆංකුල වඳශළ වේමළය‟ ෙ, 

2020 ලර්ද  ද  මය ඩිජිට්  බෆංකු 

වේමළ ප්රෙළද  දී, „2020 ලවර වඳශළ ශ්රී 

ංළදේ දශොඳම පළරිදභ ගි ඩිජිට්  

බෆංකුල' වශ 'ශ්රී ංළදේ දශොඳම ජංම 

බෆංකු දයදුම 2020' ය වේමළ ෙ 

ඇතුෂත්ල බළ න්ළ ෙ ජළති ශළ 

ජළතයන්තර වේමළ තුළින් බෆංකුදේ 

ඩිජිට්  දේදිළදේ වළර්ාත්ලය විෙශළ 

ෙෆක්දේ. දතොරතුරුල ආරෂළල වශ 

සුරක්ි තතළල වඳශළ ඉශෂම ජළතයන්තර 

පිළිෆනීම ල ISO/IEC 27001: 2013 

වශතිය බළ ෆනීමට ෙ බෆංකුල වමත් විය. 

කුඩළ පරිමළණ ලයළපළරලට ඩිජිට්  

නුදෙනු සිදු කිරීම දිරි ෆන් තම වඳශළ 2020 

ලර්ද  දී මශජ බෆංකුල විසින් „People‟s 

Pay QR‟ ශඳුන්ලළ දෙ ෙ අතර දමම 

ක්රමය මගින් යේ දලදෂන්දෙකු දලත 

දේලත්ල, සුරක්ෂිතල වශ අඩු පිරිලෆයට 

ඩිජිට්  ද තේ සිදු කිරීම වඳශළ පශසුේ 

වවයි. තලෙ, 2020 ලර්ද  ද ද  

විශිහමතම බෆංකු 1000 අතරින් එක් 

ලදයන් ෙ, ආසියළදේ විළම බෆංකු 400 

අතරින් එක් ලදයන් ෙ මශජ බෆංකුල 

පිළිෆනීමට ක්ල තිදබ අතර ෆිච් දර්ටින් 

ංළ ලිමිට  මගින් “AA-(lka)” ජළති දිගු 

ළීය දශ්රේණිතකිරීම මශජ බෆංකුල 

දලත පිරි මළ ඇත.  

අළතද දී වළර්ා ලයලවළයයින් බලට 

පත්  තම වඳශළ දොවි  -19 ආරිත ල 

නිපෆුගේරුලන් වශ ආදය ජයින් දලත 

මු්  අදියදර් දී බෆංකුල විසින් මුය ශළ මය 

දොල ආනළර බළ දෙ දී. සි් ර 

නුදෙනුරුලන් 460,000 ට අධි 

වංයළලට වශ ලයළපළර 21,000 ට අධි 

වංයළලට බෆංකුල විසින් බළ දුන් දොවි  

-19 වශය මය දවේලළ අදප්ත ක්ි ත යේ 

ණ්ඩළයමක් දලනුදලන් බළ දුන් විළම 

වශය දේ. මශජ බෆංකුල මගින් රළජය ශළ 

අදකුත් රජය වතු ලයලවළය වඳශළ රු. 

බිලිය 320.0 ට ලඩළ ලෆඩි පශසුේ බළ 

දීම මගින් දමන්ම අභිමත මට්ටමින් රුපිය්  

දපොළී අනුපළත පලත්ලළ ෆනීම වඳශළ රජද  

භළණ්ඩළළරයට රු. බිලිය 358.0  ක් බළ 

දීම මගින් ෙ වශළය බළ දී ඇත. 

ඵරඳත්රරහී  විගලේෂිත් ඵළංකු 

ජහතික ඉතිරි රීමගම් ඵළංකු (NSB) 

1972 ලර්ය ල විට  මශජතළලට මය 

දවේලළ වෆපී දේ නිරත වූ අීවිතීය ආයත 

ශතරක් ඒළබීන ර 1971 අං 30 ෙර 

පත මගින් ජළති ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුල 

වහාළපිත ර තිබුණි. 1988 අං 30 ෙර 

බෆංකු පත ප්රළරල දමම බෆංකුල 

බපත්රළභී විදේ බෆංකුල තත්ත්ලය බළ 

දී තිබුණි.   

සියළු පළර්හලරුලන්දේ අදප්ත ක්ළ මුදුන් 

පමුණුලළ අතරතුර නුදෙනුරුලන්දේ 

ඉතුරුේ ශළ ආදය ජ ප්රවහත දව 

වපුරළීයම වඳශළ අලය පරිපර්ණ මය 
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විවඳුේ වෆපී ම දමම බෆංකුදේ දමදශලර 

දේ.  

උක්ත දමදශලර ඉටු ර ෆනීම වඳශළ 

බෆංකුල විසින් ළළ 259 ක්, තෆපෆ්  ශළ උප 

තෆපෆ්  ළර්යළ 4063 ක් වශ CDM / 

ATM / CRM යන්ත්ර 361 ක් උපදය ගී ර 

නිමින් එිට දවේලළ ලයළප්ත ත ර තිද.. ඊට 

අමතරල, බෆංකුල මගින් දිලයි පුරළ 4641  

දවේල පිරිවක් දවේලද  දයොෙලළ තිබුණි. 

ICRA ශ්රී ංළ ලිමිට  මගින් 2020 ලර්ද  

දී ජළති ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුල දලත “(SL) 

AAA” stable outlook ය දශ්රේණිත කිරීම 

ෆලත ලතළලක් තශවුරු ර ඇත. 

මවඹ 

ජළති ඉතිරි කිරීදේ බෆංකු අරමුේ  

ෂමළරණ වමළම වශ ශ්රී ංළ ඉතිරි 

කිරීදේ බෆංකු ලිමිට  ය අනුබීන වමළේ 

දෙ දමම වමශයට ඇතුෂත් දේ. ශ්රී ංළ 

මශ බෆංකුදේ මුේ  මණ්ඩය විසින් නිකුත් 

ර ෙ මළර්ද පදීලට අනුල, ජළති 

ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුල මගින් 1999 

දොලෆේබර් 16 දි ජළති ඉතිරි කිරීදේ 

බෆංකු අරමුේ  ෂමළරණ වමළම 

මින් දලම වමළමක් වංවහාළපය ර 

දී. 2000 මළර්තු 1 දි ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල 

විසින් ජළති ඉතිරි කිරීදේ බෆංකු අරමුේ  

ෂමළරණ වමළම ප්රළාමි 

දලදෂන්දෙකු ලදයන් පත් ර තිබුණි. 

ශ්රී ංළ ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුල යනු 1982 

අං 17 ෙර වමළේ පදත් විධිවිනළ 

යටදත් වංවහාළපය ෂ ලකීදමන් ීමමිත 

රළජය වමළමක් ල අතර එය 2007 අං 7 

ෙර වමළේ පත යටදත් ෆලත 

ලියළපදිංචි ර ඇත. තලෙ, 1988 අං 30 

ෙර බෆංකු පත යටදත් බපත්රළභී 

විදේි ත බෆංකුලක් ලදයන් වහාළපය 

ර දී. 2016 රජද  අයලෆය වඳශළ 

ඉදිරිපත් ෂ දය ජළලට අනුකල, 2019 

ඔක්දත බර් 11 දි සිට ක්රියළත්ම ල පරිදි 

ජළති ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුල මගින් ශ්රී ංළ 

ඉතිරි කිරීදේ බෆංකු වමළම (SLSB) පර්ණ 

ලදයන් අත්පත් රද තිබුණි. 

භර්චන්ට් ඵෆන්ක් ඔෂස ශ්රී රංකහ ඇන්  
ෆිනෆන්ස පී එ්  සී (MBSL) 

1982 ලර්ද  දී දිලයිදන් ප්රාම වශ එම 

විදේි ත දලෂඳ බෆංකුල ලදයන් මර්නන්ට් 

බන්ක් ඔසහ ශ්රී ංළ ඇන්  ෆින්වහ පී. 

එ් . ීම. වංවහාළපය ර දී. 1991 

ලර්ද  දී, දමම වමළම දොෂඹ දොටවහ 

දලෂඳදපොද්  ෆයිවහතුත ර ෙ අතර 

2000 ලර්ද දී ් බදු මයරණ 

වමළමක් දව ටුගතු කිරීම වඳශළ 

බපත්රය බළ න්ළ දී. 2014 ලර්ද  දී, 

දමම වමළම භර්චන්ට් බන්ක් ඔසහ ශ්රී ංළ 

ඇන්  ෆින්වහ පී. එ් . ීම. දව ෆලත 

ේ ර ෙ අතර 2015 ලර්ද  දී මුේ  

ලයළපළර පත යටදත් මුේ  ලයළපළර ටුගතු 

සිදු කිරීම වඳශළ බයත් බපත්රළභී මුේ  

වමළමක් දව ලියළපදිංචි ර දී. 

වමළදේ ෙෆක්ම ලන්දන් ජළතියට 

ලයරණ ලයළපළර විවඳුේ වපයන්ළ බලට 

පත් තමයි. ලර්තමළද  MBSL දිලයි පුරළ 

ළළ 48  ජළයක් තුළින් ක්රියළත්ම ල 

අතර ශ්රී ංළල තුෂ පමණක් ක්රියළත්ම 

දේ. 

 

යහජය උකස වහ ආගඹ ජන ඵළංකු (SMIB) 

රළජය උවහ ශළ ආදය ජ බෆංකුල යනු 

රජයට අයත් බෆංකුලක් ල අතර එය 1975 

අං 13 ෙර රළජය උවහ ශළ ආදය ජ 

බෆංකු නීතිය වශ එම නීතියට සිදු ර ෙ 

වංද න යටදත් වංවහාළපය ර දී. 

දමම නීතිද  2 ල ලන්තියට අනුල, දමම 

බෆංකුදේ අරමුණ ලන්දන් නීති 

විධිවිනළයන්ට අනුකල මය ශළ දලත් 

ආනළර බළ දීදමන් ෘි ර්මළන්තය, 

ර්මළන්ත වශ නිලළව ය අං වංලර්නය 

වඳශළ වශළය ෙෆක් තමයි. 
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2020 දෙවෆේබර් 31 දිට බෆංකුදේ මුළු 

තෆන්පතු ප්රමළණය රු. බිලිය 45.3 ඉක්මලළ 

තිබුණු අතර එය පර්ල ලර්ය ශළ වෆවඳීදේදී 

සියයට 16.7  ලෆඩි තමකි. බෆංකුදේ මුළු 

ලත්ේ ප්රමළණය රු.බිලිය 6 කින් දශ  

සියයට 12.6 කින් ප්රවළරණය වූ අතර 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට බෆංකුදේ මුළු ලත්ේ 

ප්රමළණය රු.බිලිය 53 ඉක්මලළ තිබුණි. 

ලත්ේ ලෆඩි තමට ප්රනළ ලදයන් දශේතු  ත 

ඇත්දත් දලත් බෆංකු මගින් දමම බෆංකුදේ 

මුේ  තෆන්පත් කිරීම ශළ ණය ශළ අත්තිළරේ 

පර්ල ලර්ය ශළ වෆවඳීදේ දී අනුපිළිදලලින් 

රුපිය්  බිලිය 4.7 කින් වශ රු. බිලිය 

එකින් ඉශෂ යමයි. 

බෆංකුල බදු ද තමට දපර ළභය රු.මිලිය 

587 ක් ලදයන් ලළර්තළ ෂ අතර එය 

ඉකුත් ලර්ද  ප්රතිඵයට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 17.5  ලර්නයක් විය. තලෙ, 

බෆංකුදේ ශුීන දපොළී ආෙළයම ඉකුත් 

ලර්යට වළදප්ත ක්ල සියයට 2.9 කින් ලෆඩි  ත 

තිබුණි.  

බෆංකුදේ මුළු ප්රළේන ප්රමළණළත්ම 

අනුපළතය ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 1.6 කින් ලෆඩි  ත ඇති අතර 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට එය සියයට 20.9 ක් විය. 

ඉකුත් ලර්ය ශළ වෆවඳීදේදී අ රය ණය 

අනුපළතය සියයට 2.99 කින් ලෆඩි  ත තිදබ 

අතර 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට එය සියයට 

10.72 ක් විය. 

නිහ ංර්ධන මුරය ංසථහ ඵළංකු 

නිලළව වංලර්න මය වංවහාළ බෆංකුල 1997 

අං 7 ෙර නිලළව වංලර්න මය වංවහාළ 

බෆංකු පත (2003 අං 15 ෙර පත වශ 

2011 අං 45 ෙර පත මගින් 

වංද නය ර ෙ) යටදත් රජය වතු 

බෆංකුලක් ලදයන් වංවහාළපය ර ෙ 

අතර 1988 අං 30 ෙර බෆංකු පත 

ප්රළරල දමය බපත්රළභී විදේි ත 

බෆංකුලක් ලදයන් වහාළපය ර දී. 

පදත් 12 (අ) ලන්තිය ශළ පතට සිදු 

ර ෙ වංද න ප්රළරල බෆංකුදේ 

අරමුණ ලන්දන් ශ්රී ංළදේ වෆමට 

දවලණක් බළ දීදේ සිිටය වෆබ ර 

ෆනීම දලනුදලන් නිලළව වෆපී මට අෙළෂ 

මුේ  වෆපී දේ අවිලළදිත දලදෂඳදපොෂ 

ළයයළ බලට පත්  තමයි. 

නිලළව වංලර්න මය වංවහාළ බෆංකුල 2020 

ලර්ද දී ල ළළ පිිටටුලළ දොතිබ අතර 

ඒ අනුල, 2020 ලර්ය අලවළද දී මුළු 

ළළ වංයළල 39 ක් ලදයන් පෆලති අතර 

BB+ (lka) ණය දශ්රේණිත කිරීම ෆබී 

තිබුණි. ඊට අමතරල, 2020 ලර්ද  දී බළ දී 

තිබ ණය රු. බිලිය 41.19 ක් වූ අතර එය 

2019 ලර්ද  දී බළ දී තිබුණු ණය 

ප්රමළණය වූ රු. බිලිය 41.21 ට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 0.05 කින් අඩු ණය ප්රමළණයක් විය. 

එම නිවළ, පසුගිය මය ලර්ද දී රු. 

බිලිය 7.68 ක් වූ දපොළී ආෙළයම ලර්ය 

තුෂ සියයට 2.94 කින් අඩු  ත රු. බිලිය 

7.46 ක් ෙක්ලළ අඩු  ත තිබුණි. තලෙ, ලර්ය 

තුෂදී, බෆංකුල සිය තෆන්පතු පෙම 

රු.බිලිය 42.50  සිට රු. බිලිය 47.95 

ක් ෙක්ලළ ප්රවළරණය ර ෙ අතර එය 

සියයට 12.82  ලෆඩි තමකි. 

2019 ලර්ද  රු.බිලිය 55.95 ක් වූ මුළු 

ලත්ේ ප්රමළණය රු. බිලිය 61.03 ෙක්ලළ 

ලෆඩි වූ අතර ඒ අනුල, බෆංකුදේ මුළු ලත්ේ 

ප්රමළණය රු. බිලිය 5.08 කින් ලෆඩි විය. 

2019 ලර්ද  සියයට 25.26 ක් වූ බෆංකුදේ 

අක්රීය ණය අනුපළතය 2020 ලර්ද  දී 

සියයට 20.23 ෙක්ලළ අඩු  ත තිබුණි. 

2020 ලර්ද  දී දමම බෆංකුල බදු ද තමට 

දපර ළභය ලදයන් රු. මිලිය 1,068 ක් 

ලළර්තළ ෂ අතර එය ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල සියයට 38  ලෆඩි තමකි. තලෙ, 

2019 ලර්යට වළදප්ත ක්ල බෆංකුදේ ශුීන 

දපොළී ආෙළයම රු.මිලිය 81 කින් දශලත් 

සියයට 2.8 කින් ලෆඩි  ත තිබුණි. 

ප්රළේනය ප්රමළණලත් තම වශ අලම ප්රළේන 

අලයතළලය දමන්ම දොටවහ ිටමියන් වඳශළ 
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ලටිළේ නිර්මළණය කිරීම වඳශළ ඉශෂම 

ප්රමුතළලය බළ දුන් අතර 2020 ලර්ද  

දොටවහ ිටමියන්දේ අරමුේ  සියයට 12.95 

කින් ඉශෂ ගිය අතර 2020 ලර්ද දී එක් 

දොටව ලත්ේ අය රු. 79.11   සිට 

රු.89.35 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි වූ අතර එය සියයට 

12.94  ලර්නයක් දපන්නුේ රයි. 

දදවේ දලතත්, ළභෙළයත්ලය ලෆඩි  තම 

දශේතුදලන් 2020 ලර්ය තුෂදී දොටව 

ඉපුගම රු.7.35 සිට රු.10.94 ෙක්ලළ ලෆඩි 

විය. නියළම අලයතළල ල සියයට 8.5  

ට වශ සියයට 12.50 ට වළදප්ත ක්ල 

මලි ප්රළේන අනුපළතය (1 ල වහාරය) 

වශ මුළු ප්රළේන අනුපළතය (2 ල වහාරය) 

අලම අලයතළලයට ලඩළ ඉශළින් සියයට 

20.20 ක් වශ සියයට 20.67 ක් ලදයන් 

පෆලතුණි. දදවේ දලතත්, 2017 ඔක්දත බර් 

26 දිෆති , 2017 අං 05 ෙර ශ්රී ංළ මශ 

බෆංකු (CBSL) නිදය ද  02 ලන්තිය 

අනුල, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි සිට 

ක්රියළත්ම ල පරිදි බෆංකුදේ අලම 

ප්රළේනය රු. මිලිය 7,500 ක් විය ුගතුල 

තිබුණි. ලවංත තත්ත්ලය දශේතුදලන්, ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුල (CBSL) විසින් අලම 

නියළම ප්රළේන අලයතළ වෆපිරීම වඳශළ 

නියමිත ළය 2022 අලවළය ලදයන් 

වංද නය ර දී.  

ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු 

ප්රළදීය ය වංලර්න බෆංකුල 2008 අං 41 

ෙර ප්රළදීය ය වංලර්න බෆංකු පත මගින් 

2010 ලර්ද දී පෂළත් වංලර්න බෆංකු 6 ක් 

ඒළබීන රමින් රජයට අයත් බපත්රළභී 

විදේි ත බෆංකුලක් ලදයන් ශ්රී ංළල තුෂ 

වහාළපය ර දී. ජළති මට්ටදේ රජය 

වතු බෆංකුලක් ලදයන් බෆංකුදේ අරමුණු 

ලනුද  ප්රනළ ලදයන් ක්ුදද්ර මය ආයත 

වශ සුළු ශළ මනය පරිමළණ ලයලවළය වඳශළ 

මය ආනළර බළ දීම මගින් 

ෘි ර්මළන්තය, ර්මළන්ත, දලදෂඳළම, 

ලළණිජ ටුගතු, පශු වේපත්, ධීලර ටුගතු 

වශ ළන්තළලන් වවිබ ෆන් තම ලෆනි 

වමවහත ළපීය ආර්ථි වංලර්න ටුගතු 

වඳශළ පශසුේ වෆපී මයි. 

වංලර්න මය ඉක් රත් මුය 

ආයතයක් ලදයන් ප්රළදීය ය වංලර්න 

බෆංකුල දිලයිදන් වමළජ ශළ ආර්ථි 

වංලර්න ටුගතු ඟළසිටු තම වඳශළ 

ලෆෙත් ළර්යභළරයක් අණ්ඩල ඉටු රයි. 

දමම බෆංකුල නුදෙනුරුලන් වවිබ 

ෆන් තදේ නිරතල සිටි අතර එමිනන් 

දිලයි පුරළ පිිටටි 276 ක් ල ළළ ජළය 

තුළින් ජළතිය වංලර්නය කිරීදේ ටුගතු 

ඉටු රනු බයි. දොවි -19 ලවංතද  

බපමට ක් වූ ලයළපළර වඳශළ වශළය දීම 

වඳශළ බෆංකුල ලෆෙත් ළර්යභළරයක් ඉටු 

ර දී. ICRA ංළ ලිමිට  දලතින් 

දමම බෆංකුල වඳශළ A- (negative) 

දශ්රේණිත කිරීම පිරිමළ ඇත. 

බෆංකුල බදු ද තමට දපර ළභය ලදයන් 

රු. බිලිය 1.01 ක් ලළර්තළ ර දී.  2020 

දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් වූ ලර්ය 

වඳශළ බෆංකුදේ මුළු ලත්ේ ප්රමළණය රු. 

බිලිය 221.1 ක් වූ අතර එය 2019 ලර්ද  

රු. බිලිය 199.9 ක් වූ මුළු ලත්ේ 

පෙමට වළදප්ත ෂල සියයට 11  ලෆඩි තමකි. 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් වූ 

ලර්ය වඳශළ බෆංකුදේ නුදෙනුරුලන්දේ 

තෆන්පතු ප්රමළණය රු. බිලිය 172 ක් 

ලදයන් ලළර්තළ වූ අතර එය 2019 

දෙවෆේබර් 31 දිදන් අලවන් ලර්ය වඳශළ 

ලළර්තළ වූ නුදෙනුරුලන්දේ තෆන්පතු 

ප්රමළණයට වළදප්ත ක්ල රු.බිලිය 23  

ලර්නයක් දශලත් සියයට 16  ලර්නයක් 

දපන්නුේ රයි. 

ප්රධහන විගණන නිමක්ණ 

රංකහ ඵළංකු 

 2020 ලර්ය වඳශළ ඉදිරිපත් ර ෙ 

මුය ප්රළලට අනුල, බෆංකුදේ මුළු 

දපොළී ආෙළයම ඉකුත් ලර්ය ශළ 

වෆවඳීදේ දී, සියයට 2.6 කින් ඉශෂ 
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දොවහ රු. බිලිය 226.3 ෙක්ලළ ලෆඩි  ත 

ඇත. ඉකුත් ලර්ය ශළ වෆවඳීදේදී, 

වමළද චිත ලර්ය වඳශළ ෙෂ ණය වශ 

අත්තිළරේ ඉශෂ යම දශේතුදලන් 

දපොළී ආෙළයම ඉශෂ දොවහ ඇත. ඉකුත් 

ලර්ය ශළ වෆවඳීදේ දී, වමළද චිත 

ලර්ද  ෙෂ ණය වශ අත්තිළරේ රු. 

බිලිය 466.4 කින් දශලත් සියයට 28 

කින් ඉශෂ දොවහ තිද.. මුළු ණය 

ලෆඩී තදමන් සියයට 59 මගින් ඍජුල 

රජයට වශ රළජය ලයලවළයලට බළ 

දෙ ෙ ණය නිදය ජය ල අතර 

ඉතිරි සියයට 41 මගින් දපෞීලි 

අංයට බළ දෙ ෙ ණය නිදය ජය 

දේ. 

 පසුගිය ලර්ය ශළ වවඳ විට 2020 

මුය ලර්ය වඳශළ බෆංකුදේ මුළු දපොළී 

වියෙම සියයට 4.3 කින් ඉශෂ ෆඟ 

රුපිය්  බිලිය 151.5 ෙක්ලළ ලෆඩි  ත 

තිබුණි. ඉකුත් ලර්ය ශළ වෆවඳීදේ දී, 

වමළද චිත ලර්ය තුෂ බෆංකුදේ 

තෆන්පතු පෙම රු.බිලිය 469.6 කින් 

දශ  සියයට 23 කින් ලෆඩි  තම එයට 

ප්රනළ ලදයන් දශේතු  ත ඇත. 

 

 ණය ශළ අත්තිළරේ වශ අදකුත් මය 

ලත්ේ වඳශළ වූ ශළනිරණ ළවහතු 

ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල, වමළද චිත 

ලර්ය තුෂ රු. බිලිය 12.6 කින් දශ  

සියයට 68 කින් විළ දව ලෆඩි  ත 

තිබුණි. අදියර II වශ III ණය 

නිරළලරණය රු.බිලිය 61.1 කින් ලෆඩි 

 තම, එක්වත් ජපෙ දඩොර්ලලින් 

ළමය ර ෙ ශ්රී ංළ රජය වශ 

රළජය ලයලවළය නිරළලරණය මත සිදු 

ර රු.බිලිය 5.6  අතිදර් 

ශළනිරණය, වංනළර ලයළපළරය වශ 

ඉදිකිරීේ ලෆනි ඉශෂ අලෙළමක්  විටත 

ර්මළන්ත වඳශළ වූ ශළනිරණ 

ප්රතිපළෙ ලෆඩි කිරීම වශ ණය ෂඹ 

රු.බිලිය 405.3 කින් ලෆඩි කිරීම 

දශේතුදලන් I අදියර ශළනිරණ 

ප්රතිපළෙ ලෆඩි තම වමළද චිත ලර්ය 

තුෂ ශළනිරණ වියෙම ඉශෂ යළමට 

ප්රනළ දශේතු විය. 

 

 වමළද චිත ලර්ද  දමදශුගේ 

ප්රතිඵය රු.බිලිය 17.8  ළභයක් වූ 

අතර ඉකුත් ලර්ද  ඊට අනුරප ළභය 

රු. බිලිය 23 ක් විය. එම නිවළ, මුය 

ප්රතිඵද  රු.බිලිය 5.2  පිරිහීමක් 

ෙක්ට ෆබුණු අතර එයට ප්රනළ 

ලදයන් දශේතු වූද  ශළනිරණ 

ප්රතිපළෙ ඉශෂ යම වශ ණය වශය 

බළ දීම දශේතුදලන් දපොළී ආෙළයම අිටමි 

 තමයි. 

 

 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට III අදියර 

යටදත් ශළනිරණ ණය වමවහත ණය 

ප්රමළණදයන් සියයට 9.8 ක් දශ  

රු.බිලිය 207 ක් වූ අතර එය සියයට 

4.8 ක් වූ නියළම අක්රිය ණය 

අනුපළතයට ලඩළ දබදශවින් ඉශෂ 

අයක් ද තිබුණි. එම නිවළ, 

බෆංකුදේ ද්රලය තළ අලයතළ, ඉපෆී දේ 

නළරිතළල, මය ළර්යක්මතළල වශ 

ප්රළේන වහලළරක් සුරක්ි ත කිරීම 

වඳශළ ඉශෂ මට්ටදේ ශළනිරණ ණය 

අඩු කිරීම වඳශළ ප්රබ යළන්ත්රණයක් 

ක්රියළත්ම කිරීම අතයලය විය. 

  I ල වහාරද  ප්රළේනදයන් සියයට 

11.3 ක් වශ වමවහා ප්රළේනදයන් 

සියයට 14.9 ක් පලත්ලළ ෆනීමට 

බෆංකුලට ශෆකි වූ අතර ඒලළ අලම 

නියළම ප්රළේන ප්රමළණළත්ම 

අලයතළ ල අනුපිළිදලලින් සියයට 9 

වශ සියයට 13 ට ලඩළ ඉතළ සුළු 

ප්රමළණයකින් ලෆඩි  ත තිබුණි. බෆංකුදේ 

අළත ලර්නයට වශළය බළ දීම 

වඳශළ දමන්ම ප්රළේන ප්රමළණළත්ම 

අලයතළලය වපුරළීයම වඳශළ එිට මලි 

ලයළපළරි මළර් තුළින් අභයන්තර 

ප්රළේනය උත්පළෙය කිරීම 

වේබන්නදයන් බෆංකුලට පලති 
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ශෆකියළල පිළිබඳල වළ බෆීයම අලය 

දේ.  වමළද චිත ලර්ය තුෂ ද්රලය  

ලත්ේ අනුපළතය (දීය ය) වශ 

ද්රලය තළ ලත්ේ අනුපළතය (අක් දලරෂ 

බෆංකු ඒය) අනුපිළිදලලින් සියයට 

26.6 ක් වශ සියයට 29.5 ක් දව 

ලළර්තළ  ත තිබුණු අතර ඒලළ අලම 

අලයතළල ල සියයට 20 ට ලඩළ 

ඉශළින් පෆලෆතුණි. 

 ංළ බෆංකු ආඥළපතට අනුල, 

අනයක් මණ්ඩය වඳශළ අලවර ත් 

අනයක්ලරුන් වංයළල 6 දෙදකු ල 

අතර එම වංයළල බෆංකුදේ ප්රමළණය, 

වංකීර්ණතළලය වශ අලෙළේ පෆතිඩ 

වළ බෆීයදේදී ප්රමළණලත් දො තය. 

දදවේ දලතත්, 2020 ලර්ය 

මුළු් ද් ම, අනයක් මණ්ඩද  

අනයක්ලරුන් වංයළල 6 

දෙදකුදන් වේපුර්ණ  ත දොතිබුණි. 

වංවහාළපිත පළ නිදය ද  ෙක්ලළ 

ඇති අලයතළලයන්ට අනුක  තම වඳශළ 

ංළ බෆංකු ආඥළපත වංද නය 

කිරීමට දය ජිත වංද න මුේ  

අමළතයළංයට ඉදිරිපත් රමින් ංළ 

බෆංකුල විසින් දේ ල විටත් වමළරේභ 

පියලර ද තිද.. දදවේ දලතත්, 

ංළ බෆංකු ආඥළපත වඳශළ දය ජිත 

වංද න සිදු කිරීමට නියමිතල තිබුණි. 

 

මවඹ 

දමම වමශය විසින් ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල බදු ද තමට දපර ශුීන ළභය 

සියයට 33.4  අඩු  තමක් දපන්නුේ රමින් 

2020 ලවර වඳශළ බදු ද තමට දපර ශුීන 

ළභය රු. බිලිය 27.6 ක් ලදයන් ලළර්තළ 

ර තිබුණි. ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 22.8  ලර්නයක් දපන්නුේ 

රමින් ලර්ය අලවළද දී වමශද  මුළු 

ලත්ේ පෙම රු.බිලිය 3,024.7 ෙක්ලළ 

ලෆඩි  ත තිබුණි. 2019 ලර්යට වළදප්ත ෂල, ෙෂ 

ණය වශ අත්තිළරේ වශ මුළු තෆන්පතු 

අනුපිළිදලලින් සියයට 27.7 කින් වශ 

සියයට 23 කින් ලෆඩි  ත තිබුණි.  

භවජන ඵළංකු 

 ණය නිනළරින් විසින් බළ දෙ මුේ  

ප්රලළශ පුදර ා අලම ලදයන් 

මළසි   ළර්තුමය   ලළර්ි    

ීවිලළර්ි  පෙමින් නිරන්තරදයන් 

ආපසු පරීෂළ කිරීදේ ක්රියළලලියක් 

ෂමළරණය විසින් ක්රියළත්ම ෂ 

ුගතුල තිබුණි. ආපසු පරීෂළ කිරීම යනු 

පුදර ා වළෂළත් වූ ප්රතිඵ වමඟ 

වෆවඳීමයි. වළක්ළත් රත් අයන් 

වමඟ පුදර ා වංවන්ෙය කිරීම 

මත පෙේ වූ ආෘතිය යේ 

ලංගුභළලයක් ෙෆක් තම වඳශළ ආපසු 

පරීෂණය භළවිතළ රනු ෆද.. ඊට 

අෙළෂල, ෂමළරණය විසින් ඉකුත් 

ළල දී උපය ෙ මුේ  ප්රලළශ වශ 

බෆංකුදේ වතය මුේ  ප්රලළශ වංවන්ෙය 

ෂ ශෆකි දේ. අපම තිද. ේ, 

ශළනිරණ ණය කිරීදේ අරමුණු 

වඳශළ ණය නිනළරීන් විසින් වපයනු 

බ මුේ  ප්රලළශ පුදර ාල 'දෙ  

අනුපළතය' වඳශළ ෆෂපීේ සිදු ෂ ුගතුය. 

 

 2016 අදප්රේ්  29 දිෆති අං 03/2016 

ෙර රළජය ලයළපළර නක්රද් ද  2 

දේෙයට අනුල, දීය ය ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අෙළෂ 

දරගුළසිලට අනුකල, රළජය 

ලයලවළයල දවේලයින් ඇතුළු රළජය 

නිනළරීන්දේ උපය විට ද තදේ බීෙ 

දවිය ුගතු දවේල ඉපෆී ේලලින් අඩු 

ෂ ුගතුය. දදවේ දලතත්, බෆංකුල වශ 

මශජ බෆංකු දවේල වංමය අතර 

අත්වන් ර ෙ වළමිට ගිවිසුම 

මිනන් දවේලයින්දේ ආෙළයේ බදු 

ලකීම දවේලයින්දේ ලෆටුදපන් අඩු 

දොර බෆංකුල මගින් දවිය ුගතු බලට 

නිදය  රයි. ඒ මත පෙේල, බෆංකුල 

විසින් 2020 දෙවෆේබර් 31 දිදන් 
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අලවන් ලර්ය වඳශළ දවේලයින්දේ 

ඉපෆී ේලලින් අඩු දොර දවේලයන් 

දලනුදලන් උපය විට ද තදේ බීෙ 

ලදයන් රු.මිලිය 36.86 ක් දලළ 

තිබුණි. 

 

 අලම නියළම ප්රළේන ප්රමළණළත්ම 

අලයතළලය සුළු ලදයන් ඉශෂ 

මට්ටම පලත්ලළ න්ළ අතරතුර, 

සියයට 10.77 කින් සුළු ලදයන් අඩු වූ I 

ල වහාරද  ප්රළේනදයන් සියයට 9.53 

ක් වශ සියයට 5.52 කින් ලෆඩිදිුගණු වූ 

මුළු ප්රළේනදයන් සියයට 15.47 ක් 

පලත්ලළද යමට බෆංකුලට ශෆකි විය. 

 

ජහතික ඉතිරි රීමගම් ඵළංකු 

 ඉදිරිපත් ර ෙ මුය ප්රළලට 

අනුල, 2020 ලර්ය තුෂදී, බෆංකුදේ 

වමවහත දපොළී ආෙළයම සියයට 3 කින් 

ලර්නය  තම දශ  රු. මිලිය 118,730 

සිට රු. මිලිය 122,512 ක් ෙක්ලළ 

ලර්නය  ත තිබුණී. ණය ශළ අත්තිළරේ 

පසුගිය ලර්ය ශළ වෆවඳීදේ දී, 

වමළද චිත ලර්ය අලවළය ල විට 

සියයට 14 කින් දශ  රු.මිලිය 

454,395  සිට රු.මිලිය 516,795 ක් 

ෙක්ලළ ලර්නය  ත තිබුණි. දදවේ 

දලතත්, වමළද චිත ලර්ද දී බෆංකුදේ 

ෙෂ අක්රිය ණය අනුපළතය සියයට 1.57  

සිට සියයට 2.79  ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත 

තිබුණි. ඊට අමතරල, ලර්ය 

අලවළද දී බෆංකුදේ මුළු තෆන්පතු 

පෙම සියයට 22 කින් දශ  රු.මිලිය 

1,016,574  සිට රු. මිලිය 

1,237,124 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 

  

 බෆංකුදේ දමදශුගේ ටුගතු තුළින් 

පසුගිය ලර්ය වඳශළ අෙළෂ වූ බදු 

ද තමට දපර ශුීන ළභය වූ රු. මිලිය 

10,462 ට වළදප්ත ක්ල, වමළද චිත 

ලර්ය වඳශළ රු. මිලිය 15,645  බදු 

ද තමට දපර ශුීන ළභයක් ලළර්තළ 

කිරීම මගින් මුය ප්රතිඵද  රු. මිලිය 

5,183  දශ  සියයට 50  ලෆඩි තමක් 

ලළර්තළ ර තිබුණි. ඉකුත් ලර්ය ශළ 

වවඳ විට, වළමළය ලත්ේ මත 

ප්රතිළභ (ROAA) වශ වළමළය වහන්න 

මත ප්රතිළභ (ROAE) අනුපිළිදලලින් 

සියයට 0.29 කින් වශ 6.42 කින් ලෆඩි  ත 

තිබුණි. 

 

 2020 ලර්ය තුෂදී, බෆංකුදේ වහන්න ශළ 

ණය උපරණල මුළු ආදය ජය 

සියයට 22.9 කින් දශ  රු.බිලිය 620.9  

 සිට රු.බිලිය 758.7 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි වූ 

අතර 2020 ලර්ය තුෂදී, ණය වශ 

අදකුත් උපරණ සියයට 22.5  සිට 

දශ  රු.බිලිය 615.6  සිට රු.බිලිය 

754.2 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය තුෂ රජද  

සුැකකුේපත්, ශ්රී ංළ වංලර්න 

බෆඳුේර  (SLDB), ආයතනි ණය 

උපරණ වශ විහලව වශති වඳශළ 

ආදය ජය කිරීම ඉශත ලර්නයට 

දශේතු  ත තිබුණි. 

 

 වමළද චිත ලර්ද  බෆංකුදේ වහාර 1 

ප්රළේන අනුපළතය සියයට 13.49  සිට 

සියයට 13.65 ක් ෙක්ලළ ඉශෂ දොවහ 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද දී, බෆංකුදේ 

මුළු ප්රළේන අනුපළතය ෙ සියයට 15.82 

 සිට සියයට 16.45 ක් ෙක්ලළ ඉශෂ 

දොවහ තිබුණි. 

 

 2020 ලර්ය වඳශළ දමම වමශද  බදු 

ද තමට දපර ශුීන ළභය ඉකුත් 

ලර්යට වළදප්ත ක්ල සියයට 28  

ලර්නයක් ලළර්තළ රමින් රු.මිලිය 

16,791 ක්  ත තිබුණි.  ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල සියයට 18  ලෆඩි තමක් 

දපන්නුේ රමින් වමශද  මුළු ලත්ේ 

පෙම ලර්ය අලවළද දී රු.මිලිය 

1,383,221 ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 2019 
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ලර්යට වළදප්ත ක්ල ෙෂ ණය වශ 

අත්තිළරේ වශ මුළු තෆන්පතු 

අනුපිළිදලලින් සියයට 13 කින් වශ 

සියයට 22 කින් ඉශෂ දොවහ තිබුණි. 

 

 2019 ලර්ය ශළ වෆවඳීදේ දී, වමශද  

මුළු ප්රළේන අනුපළතය සියයට 17.74  

සිට සියයට 18.3 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 

 

භර්චන්ට් ඵෆන්ක් ඔෂස ශ්රී රංකහ ඇන්  

ෆිනෆන්ස පීඑ් සී (MBSL) 

 2020 මුය ලර්ද දී මුළු දපොලිය ශළ 

ඊට අනුරපි ආෙළයම සියයට 24 කින් 

දශලත් රු.බිලිය 1.58 කින් අඩු  ත 

තිබුණි. දොවි  -19 ලවංතය 

දශේතුදලන් ණය බළ දීදේ ප්රමළණය අඩු 

 තම දමන්ම ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල විසින් 

නියම ර ෙ ණය වශය දමම 

පශත ලෆටීමට ප්රනළ දශේතු  ත තිබුණි.  

 වමළදේ ණය ෆනීේ වශ දපොදු 

තෆන්පතු ලකීේ අඩු  තම දශේතුදලන් 

වමළද චිත ලර්ද දී වමවහත දපොළිය 

වශ අනුරප වියෙේ ෙ රු. බිලිය 4.33  

සිට රු. බිලිය 3.53 ක් ෙක්ලළ සියයට 

18 කින් අඩු  ත තිබුණි. ආර්ථි ටුගතු 

දිරි ෆන් තම වඳශළ ද්රලය තළල 

ෂමළරණය කිරීම වශ ණය ෆනීේ 

දිරි ෆන් තම වඳශළ මුපිරීමක් ලදයන් 

ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ මුේ  මණ්ඩය 

විසින් දපොළී අනුපළත ෙ අඩු ර දී. 

 ණය ශළ අදකුත් අළභ වඳශළ වූ 

ශළනිරණ ළවහතු ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල සියයට 101.5 කින් ලෆඩි  ත 

රු. මිලිය 563.4 ක් ෙක්ලළ ඉශෂ දොවහ 

තිද.. 2020 ලර්ද  දී, අනුබීධිත 

ආයතල ආදය ජ වඳශළ 

ශළනිරණ ළවහතුල ෙ සියයට 271 කින් 

ලෆඩි  ත රු. මිලිය 462.5 ෙක්ලළ ඉශෂ 

දොවහ තිද.. ලළර්තළරණ දිය ල විට 

ීමමළවිටත එේබීඑවහඑ්  රක්ණ 

වමළදේ (MBSLI) මය තත්ත්ලය ශළ 

වමළදේ අළත බළදපොදරොත්තු 

වළ බෆීයදමන් අතුරුල 

අනයක්ලරුන් විසින් දුර ෙෆකිය ශෆකි 

අළතයක් වඳශළ දමදශුගේ ටුගතු 

අණ්ඩල සිදු කිරීමට ප්ත  රමළණලත් 

වේපත් වමළම වතුල තිදබ බලට 

වළනළරණ අදප්ත ක්ළලක් පලති බල 

නිමය ර තිබුණි. 

 බදු ද තදමන් පසු වමළදේ ළභය 

ඉකුත් ලර්ද  අෙළෂ ළ ීමමළල තුෂ 

ලළර්තළ වූ රු.මිලිය 102.6  ළභයට 

වළදප්ත ක්ල, ලළර්තළරණ ලර්ය තුෂදී 

සියයට 1,180 කින් පශත ලෆටී රු. 

මිලිය 1,108  අළභයක් බලට පත්  ත 

තිබුණි. 2019 ලර්ද  ලළර්තළ ර ෙ 

රු. මිලිය 252.88 ක් වූ රඳලළ ත් 

ළභයට වළදප්ත ක්ල, ලර්ය තුෂ 

වමළදේ රඳලළ ත් ඉපෆී ේලලින් ෙ රු. 

මිලිය 893.79  අළභයක් ලළර්තළ  ත 

තිබුණි. 

 2020 ලර්ය වඳශළ වමළදේ වහාර 1 

ප්රළේනය වශ වමවහා ප්රළේන 

අනුපළතය අනුපිළිදලලින් සියයට 4.4 ක් 

වශ සියයට 5.6 ක් වූ අතර ඒලළ 

අනුපිළිදලලින් සියයට 6.5 ශළ සියයට 

10.5 ක් වූ අලම නියළම අලයතළලට 

ලඩළ අදයන් අඩු විය. එබෆවින්, ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුල විසින් අනුපිළිදලළින්, 

2019 අදප්රේ්  මළවද   වශ 2019 මෆයි 

මළවද  සිට බපෆලෆත්දල පරිදි ණය 

වශ අත්තිළරේ (ශුීන අවිනිහචිත 

දපොළිය) මත රු. බිලිය 35  ීමමළ වශ 

තෆන්පතු මත රු. බිලිය 23  ීමමළ 

පලළ තිබුණි. 

 MBSL වමළම සිය මේ වමළම ල 

ංළ බෆංකුදේ උපදෙවහ මත වශ ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුල ඇතුළු එම වමළදේ 

නියළමයින්දේ අනුමෆතිය විටතල 

ප්රළේන අනුකතළල වපුරළීයමට ශෆකි 

ල පරිදි ප්රළේනය ැකවහ කිරීමට වක්රියල 

පියලර නිමින් සිටියි. දේ 
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වේබන්නදයන් දොටවහ දලෂඳදපොද්  

ෆයිවහතුත කිරීදේ නීතිලට අනුකල 

දලෂඳදපොෂ දලත සුදුසු නිදේෙ නිකුත් 

කිරීමට MBSL වමළම අෙශවහ රයි. 

තලෙ, වමළමට අලය අතිදර් අරමුේ  

වමළම විසින්ම ැකවහ ර ෆනීමට 

වමළම අදපොදශොවත් වුලදශොත්, 

නියළම අලයතළ වපුරළීයමට අලය 

අරමුේ  බළ දීමට ංළ බෆංකුල එඟ 

 ත තිද.. 

 

මවඹ 

වමශය විසින් ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල බදු 

ද තමට සියයට 4040  අඩු තමක් ලළර්තළ 

රමින් 2020 ලර්ය වඳශළ රු. මිලිය 

947.8  බදු ද තමට දපර ශුීන අළභයක් 

ලළර්තළ ර දී. ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ෂල, සියයට 11  අඩු තමක් ලළර්තළ 

රමින් ලවර අලවළද දී වමශද  මුළු 

ලත්ේ පෙම රු. මිලිය 34,307.6 ෙක්ලළ 

අඩු  ත ඇත. 2019 ලර්ය ශළ වෆවඳීදේ දී, ෙෂ 

ණය වශ අත්තිළරේ වශ මුළු තෆන්පතු 

අනුපිළිදලලින් සියයට 6 කින් වශ සියයට 

4.8 කින් අඩු  ත ඇත. 

යහජය උකස වහ ආගඹ ජන ඵළංකු 

 විළම අක්රිය ණය මුේ  ෙශද  

දේල එතුල 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිට රු.මිලිය 138.07 ක් වූ අතර ඒ 

අතරින් එක් නුදෙනුරුදලකු එම 

දිද ම බෆංකුදේ ඉශෂම 

පළරිදභ ගියින් ෙව දෙළ අතරට ෙ 

ඇතුෂත් විය. 

 2020 මළර්තු 27 දිෆති නිදය ය අනුල, 

ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල විසින් 2022 

දෙවෆේබර් 31 දි සිට බපෆලෆත්දල 

පරිදි අලම ප්රළේන අලයතළල රු. 

බිලිය 7.5 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි ර ඇත. 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට අලම නියළම 

ප්රළේනය වපුරළීයදේ දී ලළර්තළත වූ 

ිටඟය රු.බිලිය 1.698 ක් විය. 

අභයන්තරල ජය ර ෙ අරමුේ  

තුළින් ලළර්තළත වූ ිටඟය වපුරළීයමට 

බෆංකුල අදප්ත ක්ළ රයි. 2020-2024 

ළපර්ච්දේෙය වඳශළ වූ ඒළබීන 

වෆෆවහමට අනුල, බෆංකුල බදු ද තදමන් 

පසු එිට ළභය ලදයන් රු. මිලිය 658 

ක් ලළර්තළ ෂ ුගතුල ඇත. දේ අනුල, 

අභයන්තරල ජය ර ෙ අරමුේ  

මගින් පමණක් බෆංකුලට නියළම 

අලයතළ වපුරළලිය දොශෆකි බල 

නිරීක්ණය විය. 

 2016 වෆප්ත තෆේබර් 01 දි සිට 2017 

මළර්තු 31 දි ෙක්ලළ ළීමමළල තුෂ 

බෆංකුදේ ණය අංය විසින් ලයළජ 

දපෞීලි වංවිනළ දෙ 

දවේලයින් දව දපනී සිටි 

අයදුේරුලන් ශතලිවහ ශත් (47) 

දෙදකු දලත රු.මිලිය 66.34  ණය 

මුෙක් බළ දී තිබුණි. ලයළජ වංවිනළ 

දෙදක් දවේලයින් දව දපනී සිටි 

අයදුේරුලන් අෙළෂ ණය වඳශළ ඉ් ලුේ 

කිරීදේදී ලයළජ ද්  ඉදිරිපත් ර 

ඇති බල දශළි  ත තිබුණි. ඉශත ණය 

මුෙලින් රු.මිලිය  61.53 ක් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට දොදවූ ද තේ 

දේ ලදයන් ලළර්තළ ර තිබුණි. 

 2007 අං 12 ෙර බෆංකුරණ පදත් 

3(2)(i) ලන්තිය ප්රළරල බෆංකුදේ 

අනයක් මණ්ඩද  වළමළජි වංයළල 

7 දෙදකුට දොඅඩු ශළ 13 දෙදකුට 

ලෆඩි දොවිය ුගතුල තිබුණි. ඊට පටශෆනිල 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

බෆංකුදේ අනයක් මණ්ඩද  

වළමළජිලරුන්  5 දෙදකුදන් 

පමණක් වමන්විත  ත තිබුණි.  

නිහ ංර්ධන මුරය ංසථහ ඵළංකු 

 දොෂඹ 13, ශ්රී වංකරළජ මළලදත් 

දොඩෆගිලි ද්රලය වංවහාළ පරිශ්රද  පිිටටි 

නිලළව වංලර්න මුය වංවහාළ බෆංකුල 

වතු ආදය ජ දීපෂල ලටිළම 

රු.මිලිය 759.5 ක් විය. දීපෂ ිටමිම 

2008 දෙවෆේබර් 31 දි බෆංකුලට පලරළ 
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දී තිබුණ ෙ, දොඩෆගිලි ද්රලය වංවහාළල 

(BMC) විසින් ඉඩදේ ිටවහ වූ බුක්තිය 

බෆංකුලට භළර දී දොතිබුණි. ඉඩදේ ිටවහ 

වූ බුක්තිය බළ ෆනීම වඳශළ, රිට් ආඥළ 

තීරණය බළ ෆනීමට බෆංකුල තීරණය 

ෂ අතර ඒ අනුල, 2017 අද වහතු 15 

දි රිට් අයදුේපත් වේපර්ණ ර තිබුණි. 

2018 මෆයි 31 දිෆති අං 

18/විවින (019) ෙර අමළතය මණ්ඩ 

තීරණ ප්රිළදේ 75 (i) (අ) වශ (ආ) 

ලන්තිය අනුල එිට වියපායට යටත් 

ල සියළුම ආයත ප්රනළනීන් රජද  

ආයත අතර පලති ආරවු්  විවඳීදේ 

අරමුණින් අදකුත් රළජය ආයතලට 

එදරිටල නීතිමය පියලර ෆනීදමන් 

ලෆෂකී සිටිය ුගතු අතර අදකුත් සියළුම 

අෙළෂ බනළරීන්දේ වශළය ඇතිල 

නිදේන ක්රියළ පටිපළටි මගින් එලෆනි 

ආරවු්  විවඳළ ෆනීමට වම 

උත්වළශයක්ම ත ුගතුල තිබුණි. එදශත්, 

නිදේන ක්රියළ පටිපළටි මගින් ඉඩදේ 

ිටවහ වූ බුක්තිය බළ ෆනීමට බෆංකුල 

අවමත් විය. 

 දොඩෆගිලි ද්රලය වංවහාළ (BMC) 

පරිශ්රද  පිිටටි නිලළව වංලර්න මුය 

වංවහාළ බෆංකුදේ ආදය ජ දීපෂ 

වඳශළ ප්රදේ  තම වඳශළ රු. මිලිය 242 

 ලටිළමින් ුගත් පර්නවහ 52.2  

ඉඩමක් අත්පත් ර න්ළ දී. එම 

ඉඩම අලට ජීලත් ල මිනිසුන් ඔවුන්දේ 

ෆළිවෂ වශ සුන්බුන් දොඩ ෆීමම 

වඳශළ දමම ඉඩම භළවිත ර බල 

නිරීක්ණය විය. දේට්ටුදේ යතුර ෙ 

වංකරළජ මළලදත් පුීදයකුට භළර දී 

තිබුණු අතර එම ආදය ජදයන් කිසිදු 

ප්රතිළභයක් බෆංකුලට ෆබී දොතිබුණි. 

 අේපළර ළළල විසින් ලංනනි දව 

ණය ශතක් පුීයින්ට බළ දී තිබුණු 

අතර පසුල එය අක්රිය ණය ලර්යට මළරු 

ර තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට 

දොදවූ දේය රු.මිලිය  8.25 ක්  ත 

තිබුණි.  

 අේපළර ප්රළදීය ය ෂමළරු විසින් 

2018 වෆප්ත තෆේබර් 30 ල ඉරිෙළ ණය 

අං දෙක් යටදත් එතුල රු. මිලිය 

100.02  ණය මුේ  ලංනනි දව 

අනුමත ර තිබුණි. දදවේ දලතත්, 

මළල වේපත් අංදයන් ෆබුණු 

පෆමිණීදේ ලළර්තළ අනුල, ප්රළදීය ය 

ෂමළරු ඉශත වඳශන් දිද  

රළජළරියට ලළර්තළ ර දොතිබුණු බල 

නිරීක්ණය විය. 

 2015 ශළ 2016 ලර්ලදී නිලෆරටිය 

ළළල විසින් රු.මිලිය 12.95 ක් 

ලටිළ ් බදු පශසුේ පශක් නිසි 

පළරිදභ ගි ඇී මකින් (ආෙළයම) 

දතොරල වශ අයර ෆනීදේ ක්රියළලලිද  

දී සිදු ල ප්රමළෙය පිළිබඳල නිසි 

ඇී මකින් දතොරල බළ දී තිබුණි. දේ 

දශේතුදලන් එම දීප තශේ කිරීම 

වඳශළ න්ළ ෙ ලයම අවළර්ා වූ 

අතර 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

මුළු අ රය ණය දේය රු.මිලිය 22.99 

ක්  ත තිබුණි.  

 

ප්රහගේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු 

 ඉදිරිපත් ර ෙ මුය ප්රළලට 

අනුල, 2020 ලර්ය වඳශළ ෙෂ ආෙළයම 

රු.බිලිය 24.35 ක්  ත තිබුණි. එම 

අෙළයම 2019 ලර්යට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 11 කින් අඩු  ත තිබුණි.  2020 

ලර්ද  දපොීය වියෙම ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල සියයට 11 කින් දශලක් 

රු.බිලිය 1.6 කින් අඩු  ත තිබුණි. 2020 

ලර්ය වඳශළ බෆංකුදේ බදු ද තමට දපර 

ලළර්තළ වූ ළභය රු.බිලිය 1.01 ක් වූ 

අතර එය ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 17 කින් අඩු  ත තිබුණි.  දපොළී 

ආෙළයම අඩු  තම, ඉශෂ ශළනිරණ 

ළවහතු වශ ඉශෂ පිරිවහ පිරිලෆය දමම 

පිරිහීමට ප්රනළ ලදයන් දශේතු  ත 

තිබුණි. 
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 බෆංකුදේ ෙෂ අක්රිය ණය අනුපළතය 

සියයට 10.11 ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණු අතර 

එය බපත් රළභී විදේි ත බෆංකු 

අංද  අනුපළතය ල සියයට 6.8 ට 

ලඩළ ලෆඩි විය. ඉශත අනුපළතය 2019 

ලර්ය අලවළ ල විට සියයට 9.63 ක් 

ලදයන් පෆලතුණි. ණය වශ ළය 

තුෂදී අක්රීය ණය ළණ්ඩ වඳශළ ණය 

ලර්ගීරණය කිරීම අත්ිටටුලළ තිබුණි. 

එබෆවින් ණය වශය බළ දීම අලවන් 

 තදමන් පසු වෆබ තත්ත්ලය පිළිබිඹු විය. 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට අදියර 3 

යටදත් ලර්ගීරණය ර ඇති ණය 

ප්රමළණය ඉකුත් ලර් අලවළය ශළ 

වෆවඳීදේදී සියයට 57  ලර්නයක් 

ලළර්තළ රමින් මුළු ෙෂ ණය 

ප්රමළණදයන් රු. බිලිය 22.2 ෙක්ලළ 

ලෆඩි  ත තිබුණි. 

 2020 ලර්ය වඳශළ බෆංකුදේ දමදශුගේ 

වියෙේ වඳශළ වූ ළර්යමණ්ඩ පිරිලෆය 

අංද  අනුපළතය වූ සියයට 55.5 ක් ශළ 

වෆවඳීදේ දී සියයට 77.54 ක් විය. 2019 

ලර්ද  සියයට 0.26 ක් වූ ලත්ේ මත 

ප්රතිළභ අනුපළතය 2020 ලර්ය 

අලවළය ල විට සියයට 0.19 ෙක්ලළ 

අඩු  ත තිබුණි. බපත්රළභී විදේි ත 

බෆංකු අංද  වහන්න මත ප්රතිළභ 

අනුපළතය වූ සියයට 16.7 ක් ශළ 

වෆවඳීදේ දී, 2020 ලර්ය වඳශළ වහන්න 

මත ප්රතිළභ අනුපළතය ෙ සියයට 2.67 

ෙක්ලළ අඩු විය. දදවේ දලතත්, බෆංකුල 

විසින් 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට අලම 

ප්රළේන ප්රමළණළත්ම අනුපළතය 

පලත්ලළ න්ළ දී. 

 2017 අං 24 ෙර දීය ය ආෙළයේ 

පදත් 83 ල ලන්තිය (2018.04.01 

දි සිට බපෆලෆත්දල), 2000 ජලළරි 

31 දිෆති අං PF/PE/06 ෙර රළජය 

මුේ  නක්රද් ය වශ 2016 අදප්රේ්  29 

දිෆති අං PED 03/2016 ෙර රළජය 

ලයළපළර නක්රද් ලට පටශෆනිල, 

බෆංකුල විසින් 2020 ලර්ය වඳශළ 

උපය විට දවිදේ බදු අෙළෂ දවේල 

ලෆටුදපන් අඩු ර ද තම දලනුලට 

බෆංකුදේ දවේලයින් දලනුදලන් උපය 

විට දවිදේ බදු ලදයන් රු. මිලිය 

10.06 ක් බෆංකුදේ අරමුේ ලලින් දලළ 

තිබුණි. තලෙ, අං PED/03/2016 ෙර 

රළජය ලයළපළර නක්රද් යට අනුකල 

දවේලයින්දේ ඉපෆී ේලලින් උපය 

විට ද තදේ බදු අඩු ෂ ුගතු බලට 

නීතිපතිලරයළ විසින් ඔහුදේ මතය 

ප්රළයට පත් ර තිබුණි. 

 2016-2020 ළීමමළල වඳශළ මණ්ඩය 

විසින් අනුමත ර ෙ ඒළබීන 

වෆෆවහම ක්රියළත්මල පෆලතුණි. දදවේ 

දලතත්, බෆංකුල විසින් 2021 ජලි 

මළවද  දී 2021 ලර්ය වඳශළ ල 

ඒළබීන වෆෆවහමක් වවහ කිරීදේ 

ක්රියළලලිද  නිරතල සිටි දී. 
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හ

 

 

ජහතික ආයක්හ  

නීමක්ණ 

 ආදහඹම් ඇසත්ගම්න්තු රීමභ වහ රැසරීමභ 
 ආයක්ක වමුදහ මුරසථහනඹ ඉදිරීමම්  
 උඳහඹ භහර්ගික ආයක්ක න්නිගේදන ජහර යහඳෘතිඹ  
 ජහතික ආයක්ක අයමුදර 
 ජනයහ්  ශ්රීභත් ගජ න් ගකොත්රහර ආයක්ක විලසවිදයහර ඳනත් ංගල ධනඹ 
රීරිභ  

 ගකොත්රහර යහජය ආයක්ක විලස විදයහරයීඹ ගය වර 

 ත්කම් කශභනහකයණඹ 

 හිඟහික් ණඹ හරික 

 ඳහඩු වහ වහනිවීභ 

 ඵළඳීම් වහ ඵළයකම්රට එශඹීභ 

 යහඳෘති අත්යභග අත්හි කවීභ 

 අත්අඩංගුට ගන්නහ ත්වනම් භත්ද්රය, ඹහත්රහ වහ අගනකුත් ද්රය 

 ිටඟිටටි ආෙළයේ  

 යණවිරු භහපිඹ රැකයණ දීභනහ ක්රභඹ 

 නිරධහමන්ගගන් අඹකය ගත් යුතු මුද්   
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ජහතික ආයක්හ 

ආරක් අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් 

දෙපළර්තදේන්තු 07 ක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 11 ක් විසින් පශත වඳශන්  

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි. 

 ජළති ආරක්ළල තශවුරු කිරිම වඳශළ 

අලය පියලර ෆනීම  

 සියළු පුරලෆසියන්ට බිදයන් වෆෆදයන් 

දතොරල නිෙශදවේ ජීලත් තමට සුදුසු 

පරිවරයක් නිර්මළණය  කිරීම මගින් 

මශජ ආරක්ළල තශවුරු කිරීම 

 රළජය ශළ දපෞීලි ආර්ථි ක්රියළලලින් 

දමන්ම දෙවහ විදෙවහ ආදය ජ අලවහාළ 

පුළු්  ර  ආරක්ි ත පරිවරයක් රට 

තුෂ ඇති කිරිම  

 මත්ද්රලය උලදුදරන් නිෙශවහ රටක් ඇති 

කිරිම වඳශළ මත්ද්රලය දමරටට ඇතුළු තම 

ලෆෆක් තම, මත්ද්රලය උලදුර පළය 

කිරීම, මත්ද්රලය උලදුරට දොදුරු තම 

ලෆෆක් තම ශළ මත්ද්රලය උලදුරට 

දොදුරුවූලන් පුරුත්ාළපය වඳශළ 

අෙළෂ ජළධිපති ළර්යවළන බළය 

වමඟ ඒළබීනල ටුගතු කිරිම  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ අමළතයළංයට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 07 ක් දලත එතුල 

රු.මිලිය 313,421  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 296,395  ක් පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ 18 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 18. - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලළර්ි  මය ප්රළ  

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරීම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණ 

පරීක්ණලදී අළලරණය වූ ලෆෙත් 

විණ නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙක්ලළ ඇත.  

 

ආදහඹම් ඇසත්ගම්න්තු රීමභ වහ 
රැසරීමභ 

මුේ  දරගුළසි 85(1), 85(2) ශළ 2015 ජුලි 

20 දිෆති අං 01/2015 ෙර රළජය මය 

ප්රතිපත්ති නක්රද් ය ප්රළරල ආෙළයේ 

ප්රක්දේපණ වශ පුදර ාය කිරීම වෙශළ 
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ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  18,378 165,605 56,379 44,237 19,183 224 8,212 1,203 313,421

වියෙම  රු.මිලිය  16,913 163,854 54,251 40,579 17,735 201 1,767 1,095 296,395

ඉතිරිය  රු.මිලිය  1,465 1,751 2,128 3,658 1,448 23 6,445 108 17,026
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ආෙළයේ ඇවහතදේන්තු පිළිදය ර රළජය 

මය ප්රතිපත්ති දෙපළර්තදේන්තුල දලත 

ඉදිරිපත් ෂ ුගතුල තිබුණි. අමළතයංය 

විසින් 2020 ලර්ය වෙශළ ඉදිරිපත් ර 

තිබණු ආෙළයේ වංදක්තළං 20.03.06.00 

ෙර එක්වත් ජළතීන්දේ වළමවළන 

දමදශුගේ ආෙළයේ වංදක්තයට අෙළෂ 

ආෙළයේ ඇවහතදේන්තුදලිට ශ්රී ංළ ුගීන 

ශමුෙළදේ ආෙළයේ ඇවහතදේන්තුල 

ඇතුෂත්ර දොතිබුණි. 

තලෙ, රි ංළ ුගීන ශමුෙළල ශළ ශ්රී ංළ 

ගුලන් ශමුෙළල විසින් සිදුර තිබුණු  එක්වත් 

ජළතීන්දේ වළම වළන දමදශුගේ 

ළර්යයන්දන් 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට 

එ.ජ.දඩොර් 24,082,696 ක් ිටඟිටට පෆලෆත 

එමින් තිබුණි. එම ිටඟිටටි ආෙළයදමන් 

එ.ජ.දඩොර් 13,024,132 ලර්ය සිට ලර් 

04 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට ිටඟිටටල 

පෆලෆත එමින් තිබුණත්, එම ආෙළයේ 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එතු 

ර ෆනීමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.  

ශ්රී ංළ ගුලන් ශමුෙළල විසින් 2020 

ලර්ද දී එක්වත් ජළතීන්දේ වළම වළන 

දමදශුගේ  ළර්යයන්දන් රු.මිලිය 

1,740  ආෙළයමක් ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ද දී ඉන් සියයට 

7 ක් දශලත් රු.මිලිය 121.79 ක් පමණක් 

ැකවහර තිබුණි.  තලෙ ශ්රී ංළ ුගීන ශමුෙළල 

විසින් වමළද චිත ලර්ය වෙශළ ආෙළයේ 

ඇවහතදේන්තුලක් ඉදිරිපත් ර දොතිබණි.   

ආයක්ක වමුදහ මුරසථහනඹ ඉදිරීමම්  

අදියර දෙක් යටදත් ආරක් ශමුෙළ 

මුවහාළය ඉදිකිරීමට වෆෆසුේ ර තිබුණි. 

අදියර 01 යටදත් වමළද චිත ලර්ද දී 

අං 08 ෙර දොඩෆගි් , වන්නිදේෙ 

දොඩෆගි්  ශළ ආරක් දඩෆගි්  

වමළද චිත ලර්ද දී අදියර 01 යටදත් 

නිම කිරීමට වෆෆසුේ ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට එම 

ඉදිකිරීේ වෆෆසුේ ෂ ඉක්යන්ට ෂඟළ ත 

දොතිබුණි. තලෙ  ඉදිකිරීේ අදියර 01 යටදත්  

ල ප්රනළ දොඩෆගිලි වංකීර්ණය, 

වන්නිදේෙ දොඩෆගි් , ආරක් 

දොඩෆගි් , ජ ප්රලළශ පීනතිය වශ 

ජ දපොේපළළරද  ඉදිකිරීේ යටදත් ප්රනළ 

ළර්යයන් 96 ක් ශදුළද තිබුණු අතර 

ඉන් ළර්යයන් 31 ක් 2020 ලර්ද දී කිසිදු 

දභෞති ප්රතියක් අත්ර ද 

දොතිබුණි.  

ආරක් ශමුෙළ මුවහාළය ඉදිකිරීදේ 

ලයළපෘති ක්රියළළරී වෆෆවහම ශළ ලයළපෘති 

ප්රවේපළෙ වෆෆවහම ප්රළරල වමළද චිත 

ලර්ද දී රු.මිලිය 10,008.62 ක් 

උපදය ජය රමින් ප්රමුතළ  අදියර 08 ක් 

යටදත් ලයළපෘති ෂමළරණ ඒය 

(PMU) විසින් දොන්ත්රළත් ළර්යයන් 25 ක් 

වශ බළිටර  දොන්ත්රළත් ළර්යයන් ලදයන් 

දොන්ත්රළත් ළර්යයන් 356 ක්ෙ ක්රියළත්ම 

කිරීමට වෆෆසුේර තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද දී  ළර්යයන් 146 ක් පමණක් 

ක්රියළත්ම ර තිබුණු අතර  දොන්ත්රළත් 

ළර්යයන් 210 ක් ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි. 

කින්දෙනිය අදියර 01 ට අෙළල 

වමළද චිත ලර්ද  ක්රියළළරී වෆෆවහම 

ප්රළරල රු.මිලිය 349.24  ඉදිකිරිේ 

ඇවහතදේන්තු ර තිබුණු අතර වමළද චිත 

ලර්ද දී ඒ වඳශළ රු.මිලිය 191.45  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට එම ප්රතිපළෙදයන් 

රු.මිලිය 70.97 ක් පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. එම ළර්යදයිට මය ශළ  

දභෞති ප්රතිය පිළිදලලින් සියයට 37 ක් 

ශළ සියයට 14 ක් ලෆනි අලම මට්ටම 

පෆලතුණි. වමළද චිත ලර්ද  පෆලෆති 

ද වි  19 ලවංත තත්ත්ලය දශේතුදලන් 

ඉදිකිරීේ ටුගතු ල සිදු වූ මන්ෙළමී 

වහලභළලය නිවළ අදප්ත ක්ි ත ප්රතිය රළ 

පෆමිණීමට දොශෆකි වූ බල ලළර්තළ ර 

තිබුණි.  
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ඉදිකිරීේ ප්රමළෙය, ණයලර  ලිපි විලෘත කිරීදේ 

ප්රමළෙ තම ආදී දුර්ලතළ දශේතුදලන් 

අදප්ත ක්ි ත ළය තුෂ දොන්ත්රළත් 

නිමකිරීමට දොශෆකි තම දශේතුදලන්, 

දොන්ත්රළත් ළර්යයන් 07 ට අෙළෂ 

දොන්ත්රළත්රුලන් පවහ දෙදකු ඉදිරිපත් 

ෂ රු.මිලිය 1,008.55 ක් ශළ එ.ජ.දඩොර් 

4,445,076 ක් වූ ළය දීර්ක කිරීදේ ිටමිේ 

පේ (Claim for EOT) 24 ක් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට ඉදිරිපත් ර තිබුණි. 

ඉන් දොන්ත්රළත්රුලන් දෙදෙදකු දලත 

රු.මිලිය 8.64 ක් දලළ තිබුණි.  

උඳහඹ භහර්ගික ආයක්ක න්නිගේදන 
ජහර යහඳෘතිඹ  

ආරක් දවේලළලන් අතර දපොදු 

වන්නිදේෙ යළන්ත්රණයක් ඇති ර තම 

වඳශළ  ක්රියළත්ම ර තිබුණු උපළය 

මළර්ගි ආරක් වන්නිදේෙ ජළ 

ලයළපෘතිය 2014 - 2016 ෙක්ලළ ළය තුෂ 

අලවන් කිරීමට වෆසුේ ර තිබුණි. 2019 

දොලෆේබර් 11 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතිය මත 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ෙක්ලළ ලයළපෘති ළය දීර්ක ර තිබුණි. 

2020 ලර්ද  ක්රියළළරී වෆෆවහම අනුල  

රු.මිලිය 882.75 ක් උපදය ජය ර 

වන්නිදේෙ කුලුණු  ඉදි කිරීම, මයිදක්ර  

තරං ගුලන් විදුලි ප්රතිදය ජ පීනති 

වහාළපය වශ ක්රියළත්ම කිරිම, 

අකුදර්දොඩ ෙක්ලළ ප්රළ තන්තු ඇදීම වශ 

දොෂඹ ර ආරක් වන්නිදේෙ 

ජළය වේපුර්ණදයන් නිම කිරිමට වෆෆසුේ 

ර තිබුණත්, එම ඉදිකිරීමට අෙළෂ 

ප්රවේපළෙ ප්රමළෙයන් දශේතුදලන් තලදුරටත් 

ලයළපෘති ළය දීර්ක ර තිබුණු අතර  

ලයළපෘතිද  අරමුණු ළීයල ඉටුරත 

දොශෆකිල තිබුණි. තලෙ  ඉදිකිරීේ නිමර 

තිබුණු කුළුණු, උපළං මෆදිරි ශළ 2016 -2017 

ලර්යන් ිටදී  මිදීද තිබුණු විදුලි ජ 

යන්ත්ර 22 ඇතුළු උපරණ අෙළ අරමුණු 

වෙශළ උපදය ගී ර ෆනීම තලදුරටත් ප්රමළෙ 

දලමින් පෆලෆතිණි. 

ජහතික ආයක්ක අයමුදර 

“විරුසිසු ශියත්ල ප්රදීප” ලෆඩවටශ යටදත් 

මියගිය ශළ ආබළධිත ්රිවින ශමුෙළ ශළ 

දපොලිසිද  රණවිරුලන්දේ 2019 ලර්ද  

පශ ලවර ශියත්ල විභළය වමත් ෙරුලන් 

150 දෙදකු වඳශළ රු.25,000 ක් බෆගින් 

ශියළනළර ප්රෙළය කිරීම 2020 ලර්ද  

දෙල ළර්තුල තුෂ අලවන් කිරීමට 

වෆසුේර තිබුණි. මුත් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් සිසුන් දලත 

ශියත්ලළනළර  ප්රෙළය ර දොතිබුණි.  

2019 ලර්ද  පශ ලවර ශියත්ල ප්රතිඵ  

2019 වෆප්ත තෆේබර් මළවද දී නිකුත් ර 

තිබුණු අතර ප්රතිඵ නිකුත්  තදමන්  ලර් 1 

මළව 3  ට අධි ළයක් ත ත තිබීම 

නිවළ ශියත්ල ප්රෙළද  ප්රතිළභ ළීයල 

උපදය ජය කිරීදේ අලවහාළල සිසුන්ට 

අිටමී ත  තිබුණි. 

ජනයහ්  ශ්රීභත් ගජ න් ගකොත්රහර 
ආයක්ක විලසවිදයහර ඳනත් 
ංගල ධනඹ රීරිභ  

1988 අං 27 ශළ 2007 අං 50 ෙර 

වංද න පත්ලලින් වංද ධිත 1981 

අං 68 ෙර දජර්  ශ්රීමත් දජ න් 

දොතළල රළජය ආරක් අභයළව 

ආයත පදත් විධිවිනළ අනුල ෆදඩට් 

නිනරයන්, නිනරයන් වශ රජද  

නිනරයන් වඳශළ රළජය ආරක්ළල වශ ුගන 

ශමුෙළ ෂමළරණය වඳශළ අෙළ ල 

අනයය අංයන් වේබන්නදයන් අනයය 

පළමමළළ පෆලෆත් තම වශ උපදෙවහ වෆපී ම 

විහලවිෙයළය පිිටටු තදේ පරමළර්ා ලදයන් 

ෙක්ලළ තිබුණි. 2011 ලර්ද  සිට ෆදඩට් 

නිනරයන් දශ  රජද  නිනරයන් 

දොල දීය ය ශළ විදීශිය සිසුන් දලත 

මුේ  ද තදේ පෙම මත උපළධි පිරිෆමීම 

ආරේභ ර තිබුණි. 2019  2020 අනයය 

ලර්ය වෙශළ එලෆනි සිසුන් 786 ක් වඳශළ 

උපළධි පළමමළළ 21 ක් ක්රියළත්ම දලමින් 

පෆලතුණි. 2018 මළර්තු 21 දි පෆලති දපොදු 

ලයළපළර පිළිබඳ ළර වභළදේදී ශියයන් 
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බඳලළෆනිම වශ පළ මණ්ඩද  තීරණ 

ලංගුතළලය ය රුණු ආලරණය ල 

දව විහලවිෙයළයට ෆදප දව 

ජරළ්  ශ්රීමත් දජ න් දොතළල 

ආරක් විහලවිෙයළ පත වංද නය 

රන්ළ දව ෙෆනුේ දී තිබුණෙ, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් පත 

වංද නය ර දොතිබුණි. 

ගකොත්රහර යහජය ආයක්ක විලස 
විදයහරයීඹ ගය වර 

දොතළල රළජය ආරක් 

විහලවිෙයළී ය දර ශ 2017 දෙවෆේබර් 

මළවද දී  දමදශුගේ ටුගතු  ආරේභ ර 

තිබුණි. දර ශ තුෂ වහාළපිත ශදිසි අතුරු 

ඒය ඇතුළු ඒ තුක් ශළ ලළට්ටු 

තුක්, ප්රමළණලත් නලෙය වශ දලත් 

ළර්ය මණ්ඩ දොමෆති  තම දශේතුදලන් 

2021 අදප්රේ්  28 දි ල විටත් නිහචිත 

ළර්යය වෙශළ දයෙ තමට දොශෆකිල තිබුණි. 

දදවේ දලතත් ශදිසි අතුරු ඒය ශළ 

ලළට්ටු දෙක් පමණක්  2020 අදප්රේ්  

මළවද   සිට දොදර ළ නලරවය ආවළදිත 

දර ගීන්දේ ප්රතිළර කිරීම දලනුදලන් 

භළවිතළ රමින් පෆලෆතුණි. 

දොෂඔ දිවහ්රික් ෆවහබල ප්රළදීය ය 

ද් ේ දොට්මළද  අං 577  ඒ 

දේරශෆර ෙකුණ ග්රළම නිෂනළරී ලදවේ පිිටටි 

ංළ මළම මණ්ඩයට අයත් 

අක්ර 48 ර  02 පර්නවහ 16.2 ක් වූ භමිය 

තුෂ විහලවිෙයළී ය ය ක්ණ දර ශ වශ ශ්රී 

ංළ ුගීන ශමුෙළදේ දරජිදේන්තු 

මනයවහාළ නලෙය බළය වහාළපිත ර 

තිබ අතර එම ඉඩම ආරක් අමළතයංය 

දලත අත්පත් රෆනීම වඳශළ රු.මිලිය  

5,054  අතිදර් ප්රතිපළෙ වවළ දීමට 

2017 අදප්රේ්  25 දිෆති අමතය මණ්ඩ 

ැකවහ තදේදී තීරණය ර  තිබුණි. එම තීරණය 

බළ දී ලර් 04 ට අධි ළයක් ත ත 

තිබුණත්, අෙළ ඉඩම අත්පත් ර ෆනී දේ 

ළර්යය අලවන් ර දොතිබ බෆවින් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

දර ශ ඉදිර තිබ භමිද  අයිතිය 

විහලවිෙයළය දලත පලරළ ද දොතිබුණි.  

විහලවිෙයළීයය ශික්ණ දර ශ ඉදිකිරීම 

වෙශළ භළණ්ඩළළර ඇපර මත 2013 

ලර්ද දී ජළති ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුදලන් 

රු. මිලිය 3,165.82  ණය මුෙක් ශළ 

එක්වත් ජපෙ දඩොර් මිලිය 177.33  

ණය මුෙක් ලළරි 23 ක් යටදත් බළද 

තිබුණි. එක්වත් ජපෙ දඩොර් මිලිය 

177.33  ණය මුෙද්  අලවන් ලළරිය 

2017 ජලළරි 10 දි බළද තිබුණි.  එම 

ණය මුෙලින් එ.ජ.දඩොර් 35,687,996 ක් 

(රු.මිලිය 6,661.15)  වමළද චිත ලර්ය 

ලවිටත් නිහචිත ළර්යය වෙශළ 

උපදය ජය ර දොතිබුණු අතර ඉන් 

එ.ජ.දඩොර් 20,911,260 ක් (රු.මිලිය 

3,903.08) වහාළලර තෆන්පතු ගිණුේ 03  ෙ, 

එ.ජ.දඩොර් 14,776,736 ක් (රු.මිලිය 

2,758.07)  ඉතුරුේ තෆන්පතු ගිණුමෙ, 

පිළිදලලින් සියයට 5.5 ක් ශළ සියයට  1.02 

 ලළර්ි  දපොීය අනුපළතයක් යටදත් 

ආදය ජය ර තිබුණි. දදවේ දලතත්  

දමම ණය මුෙද්  ලළර්ි  දපොලිය වෙශළ 

සියයට 12.5 ක් බෆගින් භළණ්ඩළළර 

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි.  

ත්කම් කශභනහකයණඹ   

ශ්රී ංළ ුගීන ශමුෙළලට අයිති රු. බිලිය 80 

ක් ලටිළ දොඩෆගිලි 1,049 ක් ශළ රු. 

බිලිය 07  විවින උපරණ, වහාළලර 

ලත්ේ ද්  ල ඇතුෂත් ර 

දොතිබුණි.  බිේ ෆබලි 258 ට අෙළ 

අක්ර 11,293  ඉඩේ වශ රු. බිලිය 

113 ක් ලටිළ දොඩෆගිලි 8,123 ක් ශළ 

රු.බිලිය  14 ක් ලටිළ ලළශ ගිණුේත 

ර දොතිබුණි.  

ලර් 08  සිට ලර් 22 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවය සිට ශ්රී ංළ ළවි ශමුෙළල විසින් 

පරිශරණය රනු බ දලත් අමළතයළං 

ශළ දෙපළර්තදේන්තු වතු ඉඩේල ප්රමළණය 

දශක්ටයළර් 437.2877 ක්   ත තිබුණි. එම 
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ඉඩේ ශ්රී ංළ ළවි ශමුෙළල දලත පලරළ 

ෆනීමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අදපදශොවත්  ත තිබුණි.  

ශ්රී ංළ ළවි ශමුෙළදේ උතුරු මෆෙ, ෙකුණ, 

ලයඹ, ෆදිටර ශළ ගිණිදොණ 

විනළයන් විසින් පිටත ආයත දලත 

අළුත්ලෆඩියළ ටුගතු වඳශළ භළර දී තිබුණු 

රු.මිලිය 44 ක් ලටිළ ලත්ේ අයිතම 80 

ක් වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

එම අළුත්ලෆඩියළ ටුගතු නිම ර ආපසු 

බළ ෆනීමට ටුගතු  ර දොතිබුණි.  

ීමමළවිටත රක්ළ ආරක් ංළ වමළදේ 

මය ප්රළ අනුල ප්රනළ ළර්යළ 

දොඩෆගි් ද්  ටෆඹ අත්තිලළරම ඉදිකිරිම 

වඳශළ රු.මිලිය 739 ක් (බදු රිටතල) ලෆය 

ර තිබුණි. එම දොඩෆගි් දිට ඉදිකිරිේ 

ටුගතු 2016 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

තර ර තිබුණි. දොඩෆගි්  ඉදිර 

තිබුණු භමිදයිට අයිතිය වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් වමළදේ මට පලරළ 

ද දොතිබුණි. එම වියෙම වමළදේ 

මය ප්රළල දොඩෆගිලි ලත්ේ 

යටදත් ගිණුේත රෙ දොතිබුණි.   

2004 ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ ළ 

පරළවය තුෂ ශ්රී ංළ ගුලන් ශමුෙළල විසින් 

අලවහාළ 132 දී ගුලන්  යළළ දොටවහ 945 

ක් අළුත්ලෆඩියළල වඳශළ විදී රටලට යලළ 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

ලර් 1  සිට ලර් 17 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවයක් ත  ත තිබුණත්, එම යළළ 

දොටවහ ෆලත ගුලන් ශමුෙළල දලත ෆබී 

දොතිබුණි.  

හිඟහික් ණඹ හරික  

දවේලය ශෆර ගිය ශළ විශ්රළම ගිය ශමුෙළ 

නිනළරීන් 4,020 දෙදකුදේ ශළ සිවි්  

නිනළරින් 533 දෙදකු දන් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට රු.මිලිය 51  

ණය දේ ලර් 01  සිට ලර් 30  ක් ෙක්ලළ 

ළ පරළවය සිට පෆලෆත එමින් තිබුණි. 

එම ිටඟිටටි ණය දේ වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් අයර ෆනීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.  

ඳහඩු වහ වහනිවීභ  

2017, 2018 ශළ 2019  ලර්ලදි  ශ්රී ංළ 

ුගන ශමුෙළදේ ලළශලට සිදු වූ රිය අතුරු 

128 ක් වඳශළ ප්රළරේභ ලළර්තළ පිළිදය 

ර දොතිබුණි. එදමන්ම  රිය අතුරු 197 

ක් වඳශළ මුේ  දරගුළසි 104 ප්රළරල පර්ණ 

ලළර්තළෙ ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි. 

ඵළඳීම් වහ ඵළයකම්රට එශඹීභ 

මුේ  දරගුළසි 94 ශළ 214 ිට වඳශන් 

විධිවිනළලට පටශෆනිල ශ්රී ංළ ළවි 

ශමුෙළල විසින් වමළද චිත ලර්ය අලවළ 

ල විට රු.මිලිය 1,122  බෆරේලට 

එෂඹ තිබුණි. එම බෆරේ තුෂ වමළද චිත 

ලර්යට අෙළෂ දොවූ අයිතම 1,520  අෙළෂ 

එතුල රු.මිලිය 228  බෆරේ 

පෆලෆතුණි.  

යහඳෘති අත්යභග අත්හි කවීභ 

ශ්රී ංළ දලරෂ ආරක් දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් 2016 ලර්ද දී ජළති ලදයන් 

ලෆෙත් ළීය අලයතළලයන් වූ උවවහ 

පුහුණු පරිපළ ශළ දන්ලළසි දොඩෆගිලි 

ඉදිකිරීම දලනුදලන් පිළිදලලින් රු.මිලිය 

102 ක් ශළ රු.මිලිය 55 ක් ලදයන් 

පිරිලෆය ඇවහතදේන්තු ර වෆෆසුේ ර 

තිබුණි. 2016 ලර්ද දී එම වෆෆසුේලට 

අෙළ මලි  ටුගතු දලනුදලන් රු.මිලිය 

14 ක් ලෆය ර තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට එම ඉදිකිරීේ ටුගතු දෙ 

අතරමඟ තර ර තිබුණි.   

අත්අඩංගුට ගන්නහ ත්වනම් භත්ද්රය, 
ඹහත්රහ වහ අගනකුත් ද්රය 

ශ්රී ංළ දලරෂළරක් දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් අත්අඩංගුලට න්ළ ෙ ලටිළම 

රු.මිලිය 723 ක් වූ තශේ මත්ද්රලය ශ්රී 
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ජ
හති
ක
 ආ
ය
ක්

හ

 

ංළ දපොීයසිය දලතෙ ,ලටිළම රු. 

මිලිය 2,487 ක් වූ යළත්රළ ශළ අදකුත් ද්රලය 

අධිළරිය දලතෙ භළරදී තිබුණි.  එම භළරදීේ 

වේබන්නදයන් පසු විපරේ කිරීම දදරිට 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අලනළය දයොමු  ත 

දොතිබුණි. 

ිටඟිටටි ආෙළයේ  

ශ්රී ංළ ගුලන් ශමුෙළල විසින් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට රළජය ආයත 10 ක් 

ශළ දපෞීලි ආයත 02 කින් අය ර 

ත ුගතු ගුලන්යළළ කුීය ආෙළයේ එතුල 

රු.මිලිය 12.67 ක්  ත තිබුණි. එම ිටඟ ිටටි 

ආෙළයේ ලර් 02  සිට ලර් 17 ක් ෙක්ලළ 

ළ පරළවය සිට ිටිටටල පෆලත එ 

මුත් වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් එම ආෙළයේ අයර ෆනීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.    

 

යණවිරු භහපිඹ රැකයණ දීභනහ ක්රභඹ 

රණවිරු දවේලළ අධිළරිය විසින් රණවිරු 

මළපිය ැකලරණ දීමළ ක්රමය යටදත් 2016 

ජනි මළවද  සිට 2017 දොලෆේබර් මළවය 

ෙක්ලළ මළව 18  ළය තුෂ ගිණුේ ිටමියන් 

දෙදෙදකු දලත අවිධිමත් දව රු.මිලිය 

5.94 ක් දලළ තිබුණි.  එම මුෙලින් රු. 

මිලිය 4.98 ක් වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් අයරද දොතිබුණි. 

නිරධහමන්ගගන් අඹකය ගත් යුතු මුද්   

රණවිරු දවේලළ අධිළරිද  දවේලදයන් ඉලත් 

 ත තිබුණු නිනළරිණියදන් අධිළරියට 

අයවිය ුගතු රු.530,380 ක් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් අයර ද 

දොතිබුණි. තලෙ,  අධිළරිද  නිනළරීන් 

දෙදෙදකුට 2014 ලර්ද දී බළදී තිබුණු 

රු.මිලිය 1.83  අත්තිළරේ මුේ  2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් පියලළ 

දොතිබුණි. 
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ඵන්ධනහගහය ප්රතිංසකයණ වහ සියකරුන් පුනරුත්ථහඳනඹ   

නීමක්ණ 

 ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 

 ප්රම්ඳහදනඹන් 

 ත්කම් කශභනහකයණඹ 

 ඳහඩු වහ වහනි 

 ත්ළන්ඳතු 

 හිඟහික් අත්තිකහයම් ණඹ 

 භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ 

 ළඩ ආයම්බ ගනොකශ යහඳෘතී 
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ඵන්ධනහගහය ප්රතිංසකයණ වහ සියකරුන් පුනරුත්ථහඳනඹ 

බන්නළළර ප්රතිවංවහරණ ශළ සිරරුලන් 

පුරුත්ාළප රළජය අමළතයළංය ශළ ඒ 

යටදත්  දෙපළර්තදේන්තු 02 ක් ශළ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත 02 ක් විසින් 

පශත වඳශන්  ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් 

ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 ජළධිපති ළර්යවළන බළය ශළ 

එක්ල බන්නළළර තුෂ සිදුල වමළජ 

විදර ධී ක්රියළ තුරන් කිරිම වඳශළ පියලර 

ෆනීම   

 ජළධිපති ළර්යවළන බළය ශළ 

එක්ල බන්නළළර යටිත පශසුේ 

වංලර්නය වඳශළ අලය ක්රියළමළර් 

ෆනීම  

 බන්නළළර තුෂ අපරළනරුලන් 

අධික්ණය වඳශළ නත තළක්ණි 

ක්රමදේෙයන් වහාළපිත කිරිම  

 සිරරුලන්දේ තෙබඳය අඩු කිරිම වඳශළ 

දපොදු වමළල දීදේ ප්රතිපත්තිමය 

ක්රියළලලියට  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ රළජය අමළතයළංයට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 02 ක් දලත එතුල 

රු.මිලිය 8,428   ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 7,878  ක්  පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ 19 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 19 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

රළජය අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල 

දෙපළර්තදේන්තු 02 ක් ශළ ලයලවහාළපිත 

ආයත දෙක් විසින් ඉශත වඳශන් ළර්ය 

ශළ රතලය ඉටු කිරීම වේබන්නදයන් සිදු 

ෂ නියෆදි විණ පරික්ළලදී 

අළලරණය වූ ප්රනළ ශළ ලෆෙත් විණ 

නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.   

ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 

ඇලන්ළර්  මන් පලර් 

දරක්රටින්  පුීලි වමළම වමඟ 

බන්නළළර 

ප්රතිවංවහරණ ශළ 

සිරරුලන් 

පුරුත්ාළප 

රළජය 

අමතයළංශය  

බන්නළළර 

දෙපළර්තදේන්තු

ල   

ප්රජළපළෙ 

විද න 

දෙපළර්තදේන්තු

ල   

එතුල  

ප්රතිපළෙය  636 7,455 337 8,428

වියෙම  500 7,059 319 7,878

ඉතිරිය  136 396 18 550
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ක්රියළත්ම ලයළපෘතිය වඳශළ සිරරුලන්දේ 

ශ්රමය වෆපී ම දලනුදලන් වමළද චිත 

ලර්ද  මළව 02 ක් වඳශළ ෆබිය ුගතු 

රු.මිලිය  3.71 ක් 2021 අදප්රේ්  01 දි 

ල විටත් ෆබී  දොතිබුණි. එදවේම ලර් 20 

ට ලඩළ පෆරණි රළජය අංයට 

ශළ   දපෞීලි අං යට සිදු ර ෙ 

විකුණුේ දලනුදලන් රු.මිලිය 1.5 ක් 

ෆබිය ුගතුල තිබුණත් වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් ඒම ිටඟ ආෙළයේ අයර 

ෆනීමට බන්නළළර දෙපළර්තදේන්තුල 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.    
 

ප්රම්ඳහදනඹන් 

මශර බන්නළළරය වඳශළ 2019 ලර්ද  

සිට 2021 ලර්ය ෙක්ලළ ළ පරිච්දේෙය 

දලනුදලන් රු.මිලිය 2.6  ලිපිද්රලය 

ප්රවේපළෙය ර තිබුණි. රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදී වංග්රශද  4.2 

මළර්ද පදීය ප්රළරල අලම ලදයන් 

ලර් 03  ළයක් දලනුදලන් ප්රවේපළෙ 

වෆෆවහමක් පිළිදය ෂ ුගතුල තිබුණත්, 

බන්නළළළර දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ප්රජළ 

පළෙ විද න දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

එදවේ ටුගතු ර දොතිබුණි. ඉශත වඳශන් 

ළපරිච්දේෙද දී මිදි ද තිබුණු 

ලිපිද්රලය වේබන්නදයන් රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදී වංග්රශද  2.7.7 

මළර්ද පදීය ප්රළරල ප්රළදීය යල 

ප්රවේපළෙයන් සිදු දොර අතයළලය ශදිසි 

අලයතළලයක් දව වෂළ මිදී ද 

තිබුණි.  

 

රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී වංග්රශද  

8.9.1(අ) මළර්ද පදීය ප්රළරල 

ප්රජළපළෙ විද න දෙපළර්තදේන්තුල 

වමළද චිත ලර්ද දී රු.මිලිය 3.31 ක් 

ලටිළ ළර්යළ උපරණ මිදී ද 

තිබුණත්, වෆපුගේරුලන් වමඟ විධිමත් 

පරිදි දොන්ත්රළත් ගිවිසුමට එෂඹ 

දොතිබුණි 

 

ත්කම් කශභනහකයණඹ 

බන්නළළර 03  ශළ එළිමශන් ලෆඩ 

ඳවුර පලති බවහරා 05 ක්, ළර් රා 03 

ක්, රෆක්ටරයක්,   ගිනිනි තදේ උපරණ 04 

ක් ශළ ආරක්ි ත ෆමරළ පීනතිද  ෆමරළ 

64 ක් අක්රියල පෆලතුණි. බන්නළළර 03  

ශළ එළිමශන් සිරඳවුර ශළ 

තරුණලරෙරුලන්දේ මධ් යවහාළය 

ලර් 01  සිට ලර් 10 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවය සිට බවහ රායක්, දොරි රා 03 ක්, 

බවුවරයක්, ළර් රායක්, අත්රෆක්ටරයක්, 

යතුරුපෆදියක්, ත්රීදර ෙ රායක් ශළ 

දජදර්ටරයක් ඌ උපදය ජිතල 

පෆලතුණි. 

ඳහඩු වහ වහනි 

බන්නළළර දෙපළර්තදේන්තුදේ ලර් 1  

සිට ලර් 10 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය තුෂ 

ලළශ අතුරු 228 ක් ඇතුළු අළභශළනි 

සිීධින් 252 කින් රු.මිලිය 57.84  

අළභශළනි වේබන්නදයන් මුේ  දරගුළසි 

ප්රළරල ටුගතු ර අළභ අයර ෆනීමට 

දශ  දපොත්ලලින් පළ ශෆරිමට වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි.  

ත්ළන්ඳතු 

බන්නළළර දෙපළර්තදේන්තුදේ තෆන්පත් 

ගිණුේ 03  ලර් 02 ට ලෆඩි ළය සිට 

පෆලෆත එමින් පලති රු.මිලිය 1.01   

තෆන්පතු දේ වේබන්නදයන් මුේ  

දරගුළසි 571 ප්රළරල ටුගතු ර 

දොතිබුණි. සිරරුලන්දේ පුීලි 

ගිණුේලට බෆර ෂ ුගතු රු.මිලිය 4.55  

ක් තෆන්පතු ගිණුදේ පෆලතුනු අතර ඉන් ලර් 

02  ඉක්මවූ දේ ඒතුල රු.මිලිය 1.39 

ක්  ත තිබුණි. 

හිඟහික් අත්තිකහයම් ණඹ 

බන්නළළර දෙපළර්තදේන්තුදේ රජද  

නිනළරින්ට අත්තිළරේ ගිණුම අනුල ලර් 
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05 ට ලෆඩි ළයක් මුළු් ද්  එතුල 

රු.මිලිය 7.42  ලෆටුප්ත  ණය ිටඟිටටල 

පෆලෆත එමින් තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් ඒම ණය දේ අයර 

ෆනිමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.  

 

භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ 
 

බන්නළළර දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

ඵෙළී  දවේලළ මට්ටමක් පලත්ලළ ෆනීමට ශළ 

දවේල වංයළල පිළිබඳ ළීය 

වමළද නයක් දොකිරීම දශේතුදලන් 

වමළද චිත ලර්ය අලවළයට විනළය 

මට්ට දේ පුරප්ත පළඩු 84 ක්ෙ, තෘතියි මට්ටදේ 

පුරප්ත පළඩු 36 ක්, ීවිතිය මට්ටදේ පුරප්ත පළඩු 

2,147 ක් ශළ ප්රළාමි මට්ටදේ පුරප්ත පළඩු 96 

ක් ඇතුළුල පුරප්ත පළඩු 2,363 ක් පෆලෆතිණි. එම 

පුරප්ත පළඩු වේපර්ණ කිරීමට ටුගතු 

දොකිරීම නිවළ එය බන්නළළරල වමවහා 

ළර්යවළනයට අිටතර දව බපළ  

තිබුණි. 

 

ළඩ ආයම්බ ගනොකශ යහඳෘතී 

 

පෆ් මඩු්  ශළ ළුතර ප්රජළ විද න 

ළර්යළය ලෆඩිදිුගණු කිරීම වඳශළ 

රු.මිලිය 1.6  ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විටත් එම 

ටුගතු ආරේභ ර  දොතිබුණි. 
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බහණ්ඩහගහය කටයුතු   

නීමක්ණ 

 ඳරිපුයක වඹ ගේහ ව වදිසි අලයත්හ ගකීම් යහඳෘතිඹ  

 අත්තිකහයම් ගිණුම්ර ඳතින හිඟහික් ණඹ ගලේ  

 ගඳොදු ත්ළන්ඳත් ගිණුම්ර ක්රිඹහකහමත්  

 අත්තිකහයම් ගිණුම් පිළිඵ අධික්ණඹ 

 දත්ත් ඳේධතිඹ ංර්ධනඹ ගනොරීමභ  

 ගනත් ආඹත්න විසින් විගේල ප්රදහන රඵහ ගළනීභ  

 ප්රමු  අංල ංර්ධනඹ වහ විගේල මරයණඹන් රඵහ ගළනීභ  

 යජඹ තු යහඳහයර අධික්ණඹ  

 යහජය ණඹ ගළනීම් වහ ණඹ ගේහ ගිණුම්ගත් රීමභ  

 විඹදම් ආඹත්න ගත් අයමුද්  නිදවස රීරිභ  

 බහණ්ඩහගහය ඇඳකය නිකුත් රීරිභ  

 ිකහින් රංකහ භහගභ ගනුගන් නිකුත් කය තිබු වන ලිපි 
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බහණ්ඩහගහය කටයුතු  

මුේ  අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ඇති මුේ  

ශළ ප්රළේන දලදෂඳප වශ රළජය ලයලවළය 

ප්රතිවංවහරණ රළජය අමළතයළං, වමෘීධි, 

ෘශ ආර්ථි,ක්ුදද්ර මය, වහලයං ැකකියළ ශළ 

ලයළපළර වංලර්න රළජය අමළතයළංය, 

දෙපළර්තදේන්තු  23 ක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත  48  ක් විසින් පශත 

වඳශන්  ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ 

ුගතුල තිබුණි.  

 “දවෞභළයද  ෙෆක්ම” ප්රතිපත්ති 

ප්රළයට අනුකල වශ රජය මගින් 

ක්රියළත්ම රනු  බ ජළති 

ප්රතිපත්තීන් මත පිිටටළ “ජතළ දක්න්ද්රීය 

ආර්ථියක්” ඇති කිරීම වඳශළ  අෙළෂ 

රළජය අමළතයළං වඳශළ ප්රතිපත්තිමය 

මඟදපන් තේ සිදු කිරිම වශ නියමිත නීති 

වශ අණපත්ලට අනුකල මුේ  

වියයට අෙළෂ ප්රතිපත්ති වේපළෙය, 

ජළති අයලෆය, රළජය ආදය ජ ශළ 

ජළති වංලර්න ලෆඩපිළිදල යටදත් 

ඇති ලයළපෘති ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ 

රළජය යළන්ත්රණය ශළ  දපෞීලි අං 

දයොමු කිරිම වශ අමළතයළංය ශළ රළජය 

අමළතයළං යටදත් ඇති දෙපළර්තදේන්තු 

ශළ ලයලවහාළපිත ආයතල වියන් ශළ 

ළර්යයන් වශ ඊට අෙළෂ ප්රතිපත්ති, 

ලෆඩවටශන් ශළ ලයළපෘති වේපළෙය 

කිරීම, ක්රියළත්ම කිරීම, පසු විපරේ 

කිරිම ශළ ඇෆී ම මුේ  අමළතයළංය 

විසින් විසින් ඉටු ෂ ුගතුය 

 දිළිදුම පිටු ෙෆකීම ශළ ආර්ථි 

පුර්ජීලය වඳශළ ල ජළති 

ළර්යවළන බළය මගින් සියළු 

අමළතයළං වමිබන්ධීරණය රමින් 

වංලර්න ටුගතු දමදශය තම වඳශළ 

පශසුේ වෆෆීමම  

 වෆමට ප්රතිළභ විිටදෙ සියළු පෂළත් 

ආලරණය ල ආෙළයේ විමතළ අලම 

ල තිරවර ඉශෂ ආර්ථි ලර්නය 

දේයක් ඇති ර ෆනීම  

 අඩු ආෙළයේළභීන්ට ප්රමුත්ලය දෙමින් 

දවේලළ විුගක්තිය අඩු ර ෆනීම ශළ ඒ 

පුී ආෙළයම ඉශෂ ංලළ ෆනීම 

 ලළර්ි  වළමළය උීනම අනුපළතය 

අඩු අය පලත්ලළ ෆනීම තුෂ මි 

වහාළලරත්ලය ඇති කිරීම 

 අයලෆය ිටඟය ශළ රළජය ණය අඩුර 

ෆනීම මගින් රළජය ආෙළයේ 

ප්රතිපත්තිල අවිනිහචිතතළලයන් අලම 

කිරීම  

 ණය දපොීය අනුපළතය අඩු අය 

පලත්ලළ ෆනීම තුළින් මය වේපත් 

ආර්ථි අලයතළලන් පුළු්  කිරීම  

 රුපියදේ අය වහාළලරත්ලය තශවුරු 

ල පරිදි මය ශළ දවුේ දේ 

ප්රතිපත්ති ශළ දපොීය අනුපළත වහාළලර ර 

ෆනීම 

 දීය ය නිහපළෙ ප්රලර්නය කිරීම, අඩු 

ආෙළයේළභීන් වවිබ ෆන් තම වශ 

ආදය ජ දිරි ෆන් තම වඳශළ අලය 

ක්රියළමළර් ශඳුන්ලළදීම 

  දපොදු ජතළලට ප්රතිළභ ෆදබ පරිදි 

දීය ය ලයළපළරි ප්රජළලට අලය 

ලයළපළරි පරිවරය පුළු්  කිරීම 

 රළජය ලයලවළයන් ක්තිමත් කිරීම 

 රජද  ආෙළයේ ශළ වියෙේ 

ෂමළරණය ළර්යක්ම කිරීම 

වඳශළ අලය ආයතනි ලුශය 

ක්තිමත් කිරිම 

 ඉතුරුේ ශළ ආදය ජ දිරි ෆන්දල 

පරිදි බෆංකු, මය ආයත ක්තිමත් 

කිරීදේ ප්රතිවංවහරණ ක්රියළත්ම කිරිම 

 බිඳලෆටී ඇති මය ආයත ලයළපළර 

ෆලත ඟළ සිටු තම වඳශළ අලය 

ආයතනි ප්රතිවංවහරණ ක්රියළත්ම 

කිරීම 
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 ෘි ර්මය, ඉදිකිරීේ ක්දේත්රය, 

දතොරතුරු තළක්ණ ර්මළන්ත, සුළු ශළ 

මනය පරිමළණ ලයළපළර, වංනළර වශ 

අපය අං දිුගණු කිරිම වඳශළ ජළති 

වංලර්න, මුේ  ශළ ප්රළේන දලදෂඳප 

ලෆඩවටශන් වේබන්ධිරණය ශළ පුළු්  

කිරිම 

 බෆඳුේර ශළ දොටවහ දලදෂඳප 

ආර්නීය ර තම   

  භළණ්ඩළළර බි් පත් වශ බෆඳුේර 

ප්රළාමි දලදෂඳප ප්රතිවංවහරණ ශළ 

නියළම ටුගතු ක්තිමත් කිරිම 

 අන්තර්ජළති ලයළපළර ප්රමුයන් 

(International Business Giants) දේ 

ලයළපළර ආයතල ප්රනළ ළර්යළ 

දොෂඹ වශ ලරළය ර ආරිතල 

වහාළපය කිරීමට අලය පශසුේ 

වහාළපිත කිරිම 

 විදී ආදය ජයින් දමරටට දන්ලළ 

ෆනීම වඳශළ දපෞීලි අංද ෙ වශය 

ඇතිල දවෞභළදය  ෙෆක්ම ල ආර්ථි 

වෆෆවහම ප්රලර්නය වඳශළ ජළතයන්තර 

ප්රනළරණ ලෆඩපිළිදල දියත් කිරිම 

 මශළ පරිමළණ දීය ය ආදය ජයින්ට 

අධිතළක්ි ණි නිහපළෙ (High 

Technology Products) ආරේභ කිරීම 

වඳශළ අලය පශසුේ පුළු්  කිරිම 

 දීය ය ලයළපළරියින්ට තරඟළරීල නිසි 

දව ලයළපළර ක්දේත්රලට විදී 

ආදය ජ ප්රදේ නියළමය වශ දීය ය 

ලයළපළරියින් ආරක්ළ දොට ඔවුන්ය 

වවිබ ෆන් තමට විදේ ලෆඩවටශන් 

ක්රියළත්ම කිරීම 

 රළජය ලයළපළර ආර්ථි ශළ වළමළජීය 

ලදයන් ජළති ආර්ථිද  රනු 

බ ෙළයත්ලය ක්තිමත් කිරීම වඳශළ 

අලය ප්රතිවංවහරණ ශඳුන්ලළ දෙමින් 

ඒලළද  මය ක්තිය ලෆඩිකිරිම 

 වමෘීධිළභීන් ඉක් රත් ෘශ 

ආර්ථි වවිබ ෆන් තේ, ප්රජළම 

ලෆඩවටශන්, ක්ුදද්ර මය ආයත ශළ 

දවේලළ පශසුේ ක්තිමත් කිරීම ශළ 

වහලයං ැකකියළ අලවහාළ පුළු්  කිරීම 

 ල ලයලවළයයින් වඳශළ අලය 

දීර්කළීය බදු පෙම යටදත් බළ 

දෙ ඉඩේ, ණය පශසුේ, ලයළපළර 

උපදීය, තළක්ණි වශ යටිත 

පශසුේ ආදී සිය් ම පශසුදලන් බළ 

දෙ විදේ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම 

කිරීම 

 සුළු වශ මධ් ය පරිමළණ ර්මළන්ත 

ක්දේත්රය වඳශළ එක් ආයතයක් මගින් 

සියළු දවේලළ වෆපී දේ ක්රමදේෙයක් 

වවහ කිරීම ශළ එම ක්දේත්රල අය 

ලෆඩිකිරීදේ ර්මළන්ත ආරේභ කිරීම 

වඳශළ ප්රමුතළල බළදෙමින් අලය 

දිරිෆන් තේ බළදීම 

 ආබළධිත තෆෆත්තන් ආර්ථි ශළ 

වමළජීය ලදයන් වවිබ ෆන් තදේ 

ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම කිරිම 

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ මුේ  අමළතයළංයට ශළ ඒ 

යටදත් ල රළජය අමළතයළං 02 ට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 23 ක් දලත එතුල 

රු.මිලිය 2,369,167   ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 2,246,594  ක්  පමණක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 20 ිට  ෙෆක්දේ.  
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රපවටශ 20. - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

මුේ  අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල රළජය 

අමළතයළං 02 ක් ශළ දෙපළර්තදේන්තු 23 ක් 

විසින් ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරිම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණද දී 

අළලරණය වූ ප්රමළණළත්ම ශළ ලෆෙත් 

විණ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙක්ලළ ඇත.  

 

ඳරිපුයක වඹ ගේහ ව වදිසි 

අලයත්හ ගකීම් යහඳෘතිඹ  

 

2020 අං 6 ෙර විවර්ජ පදත් 06 ල 

ලන්තිය ප්රළරල 240-2-2 ලයළපෘතිය 

යටදත් පරිපර වශය දවේලළ වශ ශදිසි 

අලයතළ ලකීේ ලෆය වියය යටදත් වවළ 

තිබුණු ප්රතිපළෙදයන් අෙළෂ ආයත දලත 

ශදිසි ශළ අදප්ත ක්ි ත අලයතළලක් ඇතිවූ 

විට ප්රතිපළෙ දලන්කිරීමත්, එදවේ 

දලන්ර ෙ ප්රතිපළෙල 

ළර්යක්මතළලය තශවුරු කිරීමත්, 

ළර්යක්මතළලය අනුල ප්රතිපළෙ ෆලත 

ෆලතත් දලන්කිරීමත් දශ  මළරුකිරීමත් 

අයලෆය දෙපළර්තදේන්තුදේ ළර්යභළරය 

විය. එදවේ වුලත්, 2020 ලර්ද  මය 

ප්රළ විණද දී පරිපර වශය දවේලළ 

වශ ශදිසි අලයතළ ලකීේ ලෆය වියය 

යටදත් ලෆය ර ෙ මන ශළ 

පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ නිකුත් ර ෙ 

අතිදර් ප්රතිපළෙල උපදය ජය 

වේබන්නල පශත වඳශන් අඩුපළඩු 

අළලරණය විය.  

 

 පරිපර වශය දවේලළ වශ ශදිසි අලයතළ 

ලකීේ ලෆය වියය යටදත් 

පුරළලර්ත වහලභළලද  වියෙේ කිරිම 

වඳශළ බපත්ර 66 ක් මගින් රු.මිලිය 

31,740  ප්රතිපළෙ නිෙශවහ කිරිමට 

බය බළ දී තිබුණත්, ප්රලර්ය තුෂ 

රු.මිලිය 19,743 ක් ආයත දලත 

නිෙශවහ ර තිබුණි. එම ප්රතිපළෙලලින් 

සියයට 38 ක් දශලත් රු.මිලිය 11,998 

 ප්රතිපළෙ උපදය ජය දොර 

ඉතිරි ර තිබුණි.  

 පරිපුර වශය දවේලළ ශළ ශදිසි අලවහාළ 

ලකීේ දලනුදලන් ලළර්ි  විවර්ජ 

පතින් වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙ 

ප්රමළණලත් දොල දව වළ, 

පරිපුර ඇවහතදේන්තුලක් 

පළර්ලිදේන්තුල දලත ඉදිරිපත් ර 

රු.මිලිය 14,303  අතිදර් 

ප්රතිපළෙ බළ ද තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට එම 

මුේ  අමළතයළංය  

මුේ  ශළ ප්රළේන 

දලදෂඳප වශ 

රළජය ලයලවළය 

ප්රතිවංවහරණ රළජය 
අමළතයළංය 

වමෘීධි, ෘශ 

ආර්ථි,ක්ුදද්ර මය, 

වහලයං ැකකියළ ශළ 

ලයළපළර වංලර්න 
රළජය අමළතයළංය  

දෙපළර්තදේන්තු 23 

ක් වඳශළ  
එතුල  

ප්රතිපළෙය  39,451 31 7,681 2,322,004 2,369,167

වියෙම  37,848 19 7,433 2,201,294 2,246,594

ඉතිරිය  1,603 12 248 120,710 122,573
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ප්රතිපළෙලලින් කිසිදු උපදය ජය 

දොර මුළුමණින්ම ඉතිරි ර තිබුණි.  

 මන වියෙේ වඳශළ අතිදර් ප්රතිපළෙ 

බළ දෙ දව ආමළතයළං ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු විසින් ඉ් ීයේ ඉදිරිපත් 

ර තිබුණි. එම ඉ් ීයේ වළ 

බෆීයදමන් පසු ලයළපෘතිදයන් රු.මිලිය 

28,000  ප්රතිපළෙ නිෙශවහ කිරීමට 

බය බළ දී තිබුණත්, රු.මිලිය 

24,801 ක් නිෙශවහ ර තිබුණි. එම 

ආයත විසින් එදවේ බළ ද තිබුණු 

අතිදර් ප්රතිපළෙලලින් සියයට 26 ක් 

දශලත් රු.මිලිය 3,199  ප්රතිපළෙ 

උපදය ජය දොර ඉතිරි ර තිබුණි. 

වමශර ආයත විසින් බළ ද තිබුණු 

ප්රතිපළෙලලින් සියයට 100  ප්රතිපළෙ 

උපදය ජය ර දොතිබුණි.   

 

අත්තිකහයම් ගිණුම්ර ඳතින හිඟහික් 
ණඹ ගලේ  
අමළතයළං ශළ දෙපළර්තදේන්තු 35  ලර් 

ණළලක් මුළු් ද්  ිටඟිටටල පෆලෆත එ 

රු.මිලිය 1,361.56  ණය දේ අයර 

ෆනීමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. අමළතයළං ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 09  අත්තිළරේ 

ගිණුේල අවළමළය දව රු.මිලිය 20.48 

 ණයිටමි දේ පෆලෆතුණත්, එම දේ 

නිරවු්  කිරීමටෙ ටුගතු ර දොතිබුණි  

 

ගඳොදු ත්ළන්ඳත් ගිණුම්ර ක්රිඹහකහමත්  
 
 

2020 ලර්යට අෙළෂ රළජය ගිණුේ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ක්රියළළරී වෆෆවහම 

අනුල දපොදු තෆන්පත් ගිණුේ ආරේභ කිරීම, 

ගිණුේ ත කිරීම වඳශළ උපදෙවහ බළදීම ශළ 

අලයතළලයක් දොමෆති විට ලවළෙෆමීම 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ ළර්යයක්  ත 

තිබුණි. දපොදු තෆන්පත් ගිණුේල දවිය ුගතු 

දේ නිරපය විය ුගතුල තිබුණත්, වමශර 

අමළතයළං ශළ දෙපළර්තදේන්තුල ෆබිය 

ුගතු දේ පෆලෆතුණි. එම ශර දේ නිරවු්  

කිරීම වඳශළ පියලර ෆනීම 

දෙපළර්තදේන්තුදේ නිමවුමක් දව ලළර්ි  

ක් රියළළරී වෆෆවහදේ ෙක්ලළ තිබුණි. ඒ 

වේබන්නදයන් පශත වඳශන් අඩුපළඩු 

අළලරණය විය.   

 රළජය ගිණුේ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

විටින් විට නිකුත් ෂ නක්රද්  

විධිවිනළලට අනුල දිවහ්රික් ද් ේ 

ළර්යළල 6003 ගිණුේ අංය යටදත් 

අදශ සි ර තිබුණු තෆන්පත් ගිණුේ 04 

 ශළ අමළතයළං ශළ දෙපළර්තදේන්තුල 

ගිණුේ අං 6000 යටදත් ල තෆන්පත් 

ගිණුම ශර දේල එතුල රු.මිලිය 

10.94 ක්  ත තිබුණි. එම ශර දේ නිරවු්  

කිරිමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.   

 2015 ජුනි 24 දිෆති අං 243 2015 

ෙර රළජය ගිණුේ නක්රද් ය ප්රළරල, 

6003 ළණ්ඩද  තෆන්පත් ගිණුේ ශුය 

කිරීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණු අතර 2016 

ලර්ද  සිට එම ටුගතු ලළර්ි  

ඇවහතදේන්තුල ශරශළ සිදු කිරීමටෙ 

උපදෙවහ බළ දී තිබුණි. එම ගිණුේ 

අංය යටදත් ල තෆන්පතු ගිණුේ 2  

ලර් ණළලක් මුළු් ද්  පෆලත එ 

එතුල රු.මිලිය 10.00 ක් වූ තෆන්පතු 

දේ නිරවු්  කිරීමකින් දතොරල 

තලදුරටත් ඉදිරියට ද එමින් 

පෆලතුණි.  

 මුේ  දරගුළසි ප්රළරල ලර් 02 ක් 

ඉක්මවු තෆන්පතු වේබන්නදයන් ටුගතු 

ෂ ුගතු අළරය මුේ  දරගුළසිල 

වඳශන් ර තිබුණි. රළජය ගිණුේ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් මුේ  

දරගුළසිල ෙක්ලළ ඇති එම 

අලහ යතළලය ඉටු කිරීම 

දෙපළර්තදේන්තුදේ නිමවුමක් දව 

ෙක්ලළ තිබුණි. විණය වඳශළ බළ ත් 

අමළතයළං ශළ දෙපළර්තදේන්තු 46  

තෆන්පත් ගිණුේ 125  නියෆදියක් 

පරීක්ළදේදී ලර් 02  සිට ලර් 05 

ට ලෆඩි ළ පරළවය සිට පෆලෆත එ 
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දේල එතුල රු.මිලිය 2,854.73 ක් 

 ත තිබුණි.  

 වමළද චිත ලර්ය ආරේභද දී 

තෆන්පත් ගිණුේ 108  එතුල 

රු.මිලිය 1,937.81  පෆලෆති දේ 

වමළද චිත ලර්ය අලවළයටත් 

එදවේම පෆලෆතුණි. එම තෆන්පත් 

ගිණුේල වක්රීය දශ  අක්රීයභළලය පිළිබඳ 

දවොයළ බළ අලය ක්රියළමළර් ෆනීමට 

රළජය ගිණුේ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

අලය මඟදපන් තේ සිදු ර දොතිබුණි.  

 

අත්තිකහයම් ගිණුම් පිළිඵ අධික්ණඹ 
 

2020 ලර්ද  ක්රියළළරි වෆෆවහමට අනුල 

අත්තිළරේ ගිණුේ අධික්ණය කිරිම රළජය 

ගිණුේ දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ ළර්යයක් 

වු අතර එමගින් ළර්යක්ම ද තේ ශළ 

අයකිරීේ ක්රමයක් ඇති කිරිම අදප්ත ක්ි ත 

ප්රතිඵය දව ශදුළද තිබුණි. එදවේ 

වුලෙ, නියෆදි විණ පරික්ළදේදී 

අළලරණය වු පරිදි, ආයත 102 ට අයත් 

ලර් ණළල සිට පෆලත එ, 

අත්තිළරේ ගිණුේල විශ්රළම ගිය, මියගිය, 

ලෆඩ තශේ ෂ, දවේලය ශෆර ගිය ශළ 

වහාළ මළරු ත ගිය නිනළරීන්ට අෙළ 

එතුල රු.මිලිය 841.16  ිටඟිටටි ණය 

දේ පෆලතුණි. අෙළ ආයත මගින් එම 

දේ නිරවු්  කිරිමට වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් අදපදශොවත්  ත තිබුණි.  

 

2020 ලර්ද  රජද  මය ප්රළල 

මය ලත්ේ යටදත් වූ රජද  

දෙපළර්තදේන්තුල අත්තිළරේ ගිණුේ 

යටදත් රු. මිලිය 15,783.07  ශුීන ණය 

දේයක් දපන්නුේ ර තිබුණි. එම 

දේදයිට එතුල රු. මිලිය 16,081.88 ක් 

වූ ශර දේ ශළ ලර් ණළලක් මුළු් ද්  

නිරවු්  දො ත පෆලෆත එ එතුල 

රු.මිලිය 1,353.07  ශුීන ශර දේ 

පෆලෆතුණි. එම ශුීන දේය තුෂ ගිණුේ 06 

ට අෙළෂ නිරවු්  දො ත පෆලතුණු එතුල  

රු.මිලිය 19.94 ක් වූ බෆර දේ ලර් 

ණළල සිට පෆලත එමින් තිබුණි.  

 
 

දත්ත් ඳේධතිඹ ංර්ධනඹ ගනොරීමභ  

 

රජද  ණයලට අෙළෂ ෙත්ත පෙමක් 

පලත්ලළ ෆනීම විදී වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ ළර්යයක් විය. 

විදී ණය බළෆනීම, ආපසු ද තම ශළ 

දවේලළරණයට අෙළෂ පීනතිද  ඇතුෂත් 

දතොරතුරු ශළ ඒ ශළ වේබන්න අදකුත් 

පළර්ල වතු දතොරතුරු එලර යළලත්ළීය 

ල අුගරින් පීනතිය වංලර්නය ර 

දොතිබීම දශේතුදලන් එම පළර්ල ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු වතු දතොරතුරුල 

දලවහේ පෆලෆතුණි.   

 

ගනත් ආඹත්න විසින් විගේල ප්රදහන 

රඵහ ගළනීභ  

විදී ආනළර බළෆනීම ශළ ඒලළ 

ළර්යක්මල දයෙ තම වේබන්නදයන් 

විදී වේපත් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

අෙළෂ පළර්ල වමඟ තිළලන් සිදුකිරීම 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ ළර්යයක්  ත 

තිබුණි. 1994 අදප්රේ්  20 දිෆති අං 30 94 

ෙර විදීළනළර ගිණුේ තෆබීමට අෙළෂ රළජය 

ගිණුේ නක්රද් ය ප්රළරල, විදී ආනළර 

වේබන්න සියළු නුදෙනු මශළ 

භළණ්ඩළළරද  විදී වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අනයක් ජරළ්  විසින් 

ෂ ුගතුල තිබුණි. නියෆදි විණ 

පරීක්ළලක් මත බළත් දතොරතුරු අනුල, 

2018 ශළ 2019 ලර්ල මශළ 

භළණ්ඩළළරද  ෙෆනුලත්  තමකින් දතොරල 

ආයත 24 ක් විසින් ලයළපෘති 77 ක් වඳශළ 

රු. මිලිය 2,026  විදී ප්රෙළ වෘජුලම 

අෙළෂ ආයත විසින් බළද තිබුණි. 

එදවේම, නියෆදි පෙම මත බළත් 

දතොරතුරු අනුල, 2020 ලර්ය තුෂ එදවේ 

මශළ භළණ්ඩළළරද  ෙෆනුලත්  තමකින් 

දතොරල දලත් අමළතයළං  
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දෙපළර්තදේන්තු විසින් එතුල රු. මිලිය 

1,266  විදී ප්රෙළ වෘජුල බළද 

තිබුණි. 

ප්රමු  අංල ංර්ධනඹ වහ විගේල 
මරයණඹන් රඵහ ගළනීභ  
 
විදී වේපත් දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ 

අරමුණු අතර, ප්රමු අං වංලර්න 

මයයන් වඳශළ ෙෆරිය ශෆකි පිරිලෆයක් 

යටදත් විදී ණය බළෆනීමට ශළ විදී 

ණය ළර්යක්ම ශළ ඵෙළී  භළවිතය වඳශළ 

පශසුේ වෆීමම ඇතුෂත් විය. දේ 

වේ.නදයන් පශත වඳශන් නිරීක්ණයන් 

රනු ෆද. 

 2020 ලර්ද දී ගිවිසුේතල බළත් 

විදී ණයල ලටිළම එ.ජ.දඩොර් 

මිලිය 1,281.1 ක් වූ අතර ඉන් සියයට 

39 ක් චී වංලර්න බෆංකුදලන් 

බළත් එ.ජ.දඩොර් මිලිය 500  

දලෂඳදපො ණය  තම 

 වමළද චිත ලර්ද දී එ.ජ.දඩොර් 

මිලිය 4,057.9 ක් ණය දවේලළරණ 

ද තේ සිදුර තිබණු අතර ඉන්  

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 1,419.4 ක් දශලත් 

සියයට 35 ක් පමණ ණය දපොීය 

ලදයන් දලළ තිබුණි. එය වමළද චිත 

ලර්ද දී ගිවිසුේතල බළත් විදී 

ණයට ලඩළ ඉශෂ අයක් ද තිබණි.  

 විදී ණය බළෆනීදේදී ගිවිවත් 

ණය මුෙලින් උපදය ජය දොෂ 

ලටිළම වඳශළ ගිවිසුේ ප්රළරල 

දබොදශ  අලවහාළලදී ළවහතුලක් 

ද තමට සිදු ත තිබුණි. එම ළවහතු 

දලනුදලන් රජය විසින් විළ වියෙමක් 

ර තිබුණි. ඒ අනුල, ණය බළෆනීම 

ප්රමළෙ තම දශේතුදලන් උපදය ජය 

දොෂ ණය දේය වඳශළ එලෆනි 

ළවහතුලක් ද තම දලනුලට ගිවිසුේ 

ප්රළරල නියමිත ළය තුෂදී ණය මුෙ 

බළද අෙළෂ ලයළපෘතියට දයොෙලළ 

එම ලයළපෘතිදයන් ෆදබ 

ප්රතිළභලලින් ණය දපොීය වශ ලළරි 

ද තම ළර්යක්ම ණය 

ෂමළරණයක් තුළින් සිදුවිය ුගතුල 

තිබුණි. විදී ණය බළෆනීේ 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි 

පරීක්ළලදී එදවේ දොවූ පශත වඳශන් 

අලවහාළ අළලරණය විය.  

 

 මශලෆලි ජ සුරක්ි තතළ 

ආදය ජ ලෆඩවටශ 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ ආසියළනු 

වංලර්න බෆංකුදලන් 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 76  ණය 

මුෙක් ලර් 05  වශ ළ 

පරිච්දේෙයක් විටතල ලර් 26 

කින් ද තදේ පෙම මත 

බළෆනීමට 2015 වෆප්ත තෆේබර් 

17 දි ගිවිසුේලට එෂඹ 

තිබුණි. එම ණය මුෙලින් 

උපදය ජය දොවූ ණය දේය 

වඳශළ  සියයට 0.15  ලකීේ 

ළවහතුලක් ද තමට එඟ  ත 

තිබුණි. විණය දලත ඉදිරිපත් 

ෂ දතොරතුරු අනුල 2020 ජනි 

20 දි ලවිට ණය බළද 

අලවන් ෂ ුගතු වුලත්, 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් එම 

ණය මුෙලින් එ.ජ.දඩොර් 

31,973,267 ක් පමණක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. ඒ 

අනුල ණය මුෙදන් සියයට 58 

ක් දශලත් එ.ජ.දඩොර් 

44,026,733 ක් උපදය ජය 

ර දොතිබුණි. ඒ වඳශළ සියයට 

0.15  ලකීේ ළවහතුල දව, 

2020  ජනි මළවද දී ශළ 

දෙවෆේබර් මළවද දී එතුල 

රු.මිලිය 14.41 ක් දලළ 

තිබුණි. 

 බඩ් ම කිරි වෆපුගේ 

මනයවහාළය වහාළපය කිරීදේ 

ලයළපෘතිදයිට පිරිලෆය මයය 
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කිරීම වඳශළ HCBC බෆංකුදලන් 

අපය ණය පශසුේ යටදත් 

ුගදර  56,580,214 ණය මුෙක් 

ලර් 03  වශ ළයක් 

විටතල ලර් 13 දී ආපසු 

ද තේ ළයක් වශ ණය මුෙද්  

උපදය ජය දොෂ දේය 

වඳශළ ලළර්ි ල සියයට 0.5  

එඟතළ ළවහතුලක් යටදත් 

බළෆනීමටෙ, එදවේම ුගදර  

9,975,863 ණය මුෙක් ලර් 02 

 වශ ළයක් විටතල ලර් 

06  ආපසු ද තදේ ළයක් 

වමඟ බළෆනීමටෙ 2015 

අද වහතු 14 ල දි 

ගිවිසුේලට එෂඹ තිබුණි. 

විණය දලත ඉදිරිපත් ෂ 

දතොරතුරු අනුල 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ඉන් 

ුගදර  59,190,497 ක් 

උපදය ජය ර තිබණු අතර 

එදිට උපදය ජය දොෂ 

ලටිළම ුගදර  7,365,580 ක් 

විය. ඒ අනුල උපදය ජය 

දොවූ එම ලටිළම වඳශළ 

ගිවිසුේ ප්රළරල සියයට 0.5  

ලළර්ි  එඟතළ ළවහතුල දව 

රු. මිලිය 7.89 ක් වමළද චිත 

ලර්ද දී දලළ තිබුණි. 

 රත්මළ  දමොරටුල ශළ ජළ-ඇ  

ඒෂ ප්රළදීයන්ිට අපවිත්ර ජය 

පිරිපශදු පශසුේ වෆීමදේ 

ලයළපෘතිය වඳශළ එ.ජ.දඩොර් 

92,405,459  ණය මුෙ 

දලනුදලන් ගිවිසුේ ප්රළරල 

උපදය ජය දොර ෙ 

ණය දේය මත ලර්යට 

සියයට 0.03  අර්න ලළර්ි  

ළවහතුලක් දවිය ුගතුල තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද දී ඒ වඳශළ 

රු.මිලිය 3.15 ක් දලළ තිබුණි.  

 බදු් ද්  සිට දනන්ළඩි ෙක්ලළ 

A – 5 මළර්ය ප්රතිවංවහරණය 

කිරීම වඳශළ දවෞදි අරමුෙලින් 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 6  ණය 

මුෙක් එේ දවෞදි රියළ්  

225,000,000 ක් ලර් 05  

වශ ළ පරිච්දේෙයක් විටතල 

ලර් 25 කින් ආපසු ද තදේ 

පෙම මත වශ උපදය ජිත ශළ 

දොපියවූ මුෙ මත ලළර්ි ල 

සියයට 2   දපොීය 

අනුපළතයට යටත්ල 

බළෆනීමට 2015 ඔක්දත බර් 

30 දි ගිවිසුේ ත ත තිබුණි.  එම 

ණය මුෙට අෙළෂල 2015, 2016 

වශ 2017 ය ලර්ලදී එතුල 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 45 ක් 

බළත ුගතුල තිබුණෙ ණය 

බළෆනීම 2018 ලර්ද දී 

ආරේභ ර තිබුණි. තලෙ 2018 

ලර්ය අලවළ ලවිට ණය 

මුෙ මුළුමනින්ම බළද 

අලවන් ෂ ුගතු වුලත්, 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ඉන් 

තලදුරටත් වවුදි රියළ්  

157,246,745 ක් එේ සියයට 

70 ක් පමණ බළත ුගතුල 

පෆලතුණි. 
 

 ශ්රී ංළ රජය විසින් නු ෆබ 

ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් අනුල අං 

2019011 ෙර "වෆශෆ් ලු දුේරිය 

වංක්රමණ පීනති" ලයළපෘති ගිවිසුම 

අලවන් ර තිබුණු අතර ඒ 

වේබන්නදයන් පශත නිරීක්ණයන් 

රනු ෆද.. 

 අෙළෂ ණය ගිවිසුම අලවන් 

කිරීම දශේතුදලන් එම 

ලයළපෘතියට අෙළෂ  දපර 

දවුේ ළවහතු (Front End 

Fee) දව ෙෆටමත් ලෆය 

ර ඇති ජපන් දයන් (¥) 
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60,080,000 මුෙ 

වේබන්නදයන් නු බ 

ඉදිරි ක්රියළමළර් පිළිබඳල 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් තීරණයට 

පෆමිණ දොතිබුණි. බළත් 

ණය මුෙ ආපසු දල 

අලවහාළදේදී දේ පිළිබඳල 

වළච්ඡළ කිරීමට නියමිත බල 

විණයට ෙන්ලළ තිබුණි.  

 එදවේම,  2020 දෙවෆේබර් 31 

දි සිට උපදී 

දොන්ත්රළත් ගිවිසුම අලවන් 

කිරීම දශේතුදලන්, අෙළෂ 

උපදී ආයතය විසින් 

අළභ ශළ ශළනි දලනුදලන් 

එ.ජ.දඩොර් 23,657,761 ෙ 

ඇතුළුල   එ.ජ.දඩොර් 

31,364,767 ක් වඳශළ 

ිටමිේ පළ තිබුණු අතර මුළු 

ිටමිේ පමට වළදප්ත ක්ල 

අළභ ශළනි අයර ෆනීදේ 

ප්රතිතය සියයට 75 ක්  ත 

තිබුණි. 

 2021 ජලළරි 19 දි ල 

විට අෙළෂ ණය මුෙලින් 

ජපළ දයන් (¥) 2,905,525 

එේ රු.මිලිය 4,886.23 

ක්  උපදය ජය ර තිබුණ 

අතර ණය ගිවිසුම අලවන් 

කිරීමට තීරණය කිරීම 

දශේතුදලන් උපදය ජිත මුෙ 

ෆලත ද තේ සිදුර 

ආළරය පිළිබඳල 

එඟතළලයට වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් 

පෆමිණ දොතිබුණි.  

 2021 ජලළරි මළවය ල 

විටත් දමම ලයළපෘතිද   

ළර්යළය ලවළෙෆමීම 

ඇතුළුල ලයළපෘතිද  ඉදිරි 

ටුගතු අලවන් ර 

දොමෆති බලට ලළර්තළ වූ 

අතරම, ලිපිදොනු අනුල 

දමම ලයළපෘතිය අලවන් 

කිරීමට වමළමීල වි් ප 

ලයළපෘතියක් පිළිබඳ 

දතොරතුරු ශළ ෙෆටමත් 

බළද තිබ උපදී 

දවේලළ ප්රමළණය දලත් 

ලයළපෘතියක් වඳශළ 

ළර්යක්මල දයෙ තමට 

වෆසුේ ර තිබුණි. ඒ 

පිළිබඳල විවහතර කිසිලක් 

විණයට ඉදිරිපත් ර 

දොතිබුණි. 

 

යජඹ තු යහඳහයර අධික්ණඹ  
 

2019 ලර්ද  රළජය ලයළපළර 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ළර්යවළන ලළර්තළදේ 

01 ල පරිච්දේෙද  1.1 ිට වශ 2020 

දටුේපත් ළර්යවළන ලළර්තළදේ 01 

පරිච්දේෙද  1.1 ශෆඳින් තම යටදත් රජය 

වතු ලයළපළර 396 ක් පලති බලත් ඉන් 

ලයළපළර 280 ක් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

අධික්ණය ර බල වඳශන් ර තිබුණි. 

දදවේ වුලෙ, දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

විණයට ඉදිරිපත් ෂ දතොරතුරු අනුල 

රජය වතු ලයළපළර 417 ක් පලති බලත්, 

ඉන් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ආයත 300 

ක් අධික්ණය රනු බ බල වඳශන් ර 

තිබුණි. දදවේ දලතත් එම රළජය ලයළපළර 

300 කින් 118 ක් වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට අධීක්ණය රමින් 

පෆලෆතුණි. එම රළජය ලයළපළර 118 කින් 

ලයළපළර 33 ක්  වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විට අළභ බමින් පෆලෆතීම 

වේබන්නදයන් රළජය ලයළපළර 

දෙපළර්තදේන්තුදේ මෆදිශත් තම වහලභළලය 

පිළිබඳල විණය විමවළ තිබුණි. ඒ හ්  

පිළිබඳල අෙශවහ ෙක්ලමින් රළජය ලයළපළර 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් එම ආයතලට 

අලය උපදෙවහ වෆපී ේ ශළ ආයත ෙෆනුලත් 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 181 

 

බ
හණ්

ඩ
හග
හය
 ක
ට
යු
තු
  
 

කිරීේ සිදුර බල ප්රළ ර තිබුණි. 

මුත් ඊට අෙළෂ පසුවිපරේ කිරිමක් සිදුල 

බල විණද දී තශවුරු දො තය. 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් අධික්ණය රනු 

බ ලයළපළර ආයත 118 කින් ආයත 

18 ක් වමළද චිත ලර්යට අෙළෂ මුය 

ප්රළ විණයට ඉදිරිපත් ර 

දොතිබුණු අතර, වමශර ආයත ලර් 

කිිටපය මය ප්රළ විණයට 

ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි.  

 

2019 ලර්ද  ළර්යවළන ලළර්තළල අනුල, 

2019 ලර්ද  පෂමු ශළ දෙල ළර්තු තුෂ 

අලවන් කිරීමට වෆෆසුේ ර තිබණු 2020 

ලර්ය අලවළ ල විටත් ළභළං 

ප්රතිපත්තිය, ප්රවළෙ දිමළ ප්රතිපත්තිය ශළ 

යශපළය පිළිබඳ යළලත්ළලි 

මළර්ද පදී වංග්රශය වේපර්ණ ර 

දොතිබුණි.  

  

එදමන්ම 2002 ලර්ද දි දෙපළර්තදේන්තුල 

ප්රතිවහාළපණය කිරිමට අෙළ අමළතය 

මණ්ඩ අනුමෆතිය මත ආරේභ ලදයන් 

ශ්රී ංළ රළජය ලයලවළයන් (07) ශතක් වෙශළ 

(ංළ විදුලිබ මණ්ඩය, ංළ නිජ 

දත්  නිතිත වංවහාළල, වමුපළර දතො 

දලෂෙ වංවහාළල, ජළති ජවේපළෙ ශළ 

ජළපලශ මණ්ඩය, ශ්රී ංළ ලරළය 

අධිළරිය, ශ්රී ංළ රළජය ඖන නීතිත 

වංවහාළල වශ රළජය ෙෆල වංවහාළල) වශ ංළ 

බෆංකුල, මශජ බෆංකුල, ජළති ඉතිරි 

කිරිදේ බෆංකුල, රළජය උවහ ශළ ආදය ජ 

බෆංකුල, ශ්රී ංළ විනිමය සුැකකුමිපත් 

දොමීන් වභළල වශ ශ්රී ංළ ආදය ජ 

මණ්ඩය ලෆනි ලයලවහාළපිත ආයත 

පළය කිරීම වඳශළ දමම මළර්ද පදීය 

නිකුත් ෂ ුගතුල තිබුණත් ඊට අෙළෂ 

යළලත්ළීය මළර්ද පදීයක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් රළජය 

ලයළපළර  දෙපළර්තදේන්තුල විසින් නිකුත් 

ර දොතිබුණි.    

 

රළජය ලයළපළරල ළර්යවළන 

අධීක්ණයට අෙළෂ ෙත්ත පෙමක් 

වංලර්න ර භළවිතය වෆෆසුේ ර 

තිබුණෙ, ඊට අලය දල. පිටුල ෙෆට 

වංලර්න ර අලවන්  ත ඇති බලත්, මලි 

අදියර වඳශළ ෙත්ත ඇතුෂත් කිරීමට ආයත 

49 ක් දත රළ ද ෙෆට එම ආයතල 

ෙත්ත ඇතුෂත් ර අලවන් ර ඇති බලත්, 

දෙල අදියර වඳශළ ලයළපළර ආයත 72 ක් 

දත රළ ෙත්ත ඇතුෂත් රමින් පලති බලත් 

රළජය ලයළපළර දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

විණයට ෙන්ලළ තිබුණි. ඒ අනුල රළජය 

ලයළපළර දෙපළර්තදේන්තුල යටදත් 

අධීක්ණයට ක්ල ආයත 300 කින් 

ආයත 121  ෙත්ත ඇතුෂත් තදේ 

ලෆඩටුගතු නිමකිරීම සියයට 40 ක් පමණක් 

වි තිබුණි.   

 

2020 ලර්ද  දටුේපත් ළර්යවළන 

ලළර්තළදේ 07 පරිච්දේෙද  17.2 රුණ 

අනුල, ආයතය පිළිබඳ දතොරතුරු එිට දල. 

අඩවිය ශරශළ දශ  වි් ප මළර් ශරශළ 

වෆපී ම තුළින් මශජයළදේ ප්රංවළ  

දන ෙළ ප කිරීමට පශසුේ වවළදීම 

යන්ට, "අනුකදේ" යන් ෙක්ලළ තිබුණි. 

ඉශත කී පරිදි රළජය ලයළපළර 

දෙපළර්තදේන්තුලට අෙළෂ ෙත්ත පීනතිය 

වවහ කිරීම වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් නිම ර දොතිබුණු බෆවින් එම 

පශසුේ වවළ දී දොතිබුණි.   

 

2019 ලර්දයිට රළජය ලළණිජ ලයලවළයන්ිට 

ළභ ආෙළයම ශළ ළභළං ආෙළයම 

පිළිදලලින් රු. මිලිය 22,833 ක් ශළ රු. 

මිලිය 5,024 ක් වූ අතර 2020 ලර්ද  එය 

පිළිදලලින් රු. මිලිය 14,708 ක් වශ රු. 

මිලිය 2,855 ෙක්ලළ සියයට 36 කින් ශළ 

සියයට 44 කින් අඩු  ත තිබුණි. 2020 මය 

ප්රළල ආෙළයේ වංදක්ත 20:02:03 

(ළභ) යටදත් ආයත 33  විවහතර 

ඇතුෂත්ල තිබ අතර ආෙළයේ වංදක්ත 

20:02:04 (ළභළං) යටදත් ආයත 43 ක් 
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ෙක්ලළ තිබුණි. විණයට ඉදිරිපත් ර 

ෙ දතොරතුරු අනුල, රජද  ලළණිජ දලෂඳ 

ලයළපළර වංයළල 206 කි. දේ අනුල රළජය 

ලයළපළර 150 ට අධි වංයළල ආෙළයම  

ළභය  අළභය වෆකි් ට ද 

දොතිබුණු අතර ඊට දශේතු ඉදිරිපත් ර 

දොතිබුණි.   

 

රළජය ලයළපළරල ළර්යවළන මට්ටම ීමඝ්ර 

පසුබමට ක්ල ඇති බල ළභ ආෙළයම ශළ 

ළභළං අඩු තම මිනන් තශවුරු විය. රළජය 

ලයළපළරල ළර්යවළනය අධීක්ණයට 

අෙළෂල අභයන්තර ශළ භළණ්ඩළළර 

නිදය ජිතයන් වඳශළ රළජය ලයළපළරල 

තීරණ තීන්දු ෆනීමට මෆදිශත් තදේදී අෙළෂ 

ල අණ පත් වශ නක්රද්  ප්රතිපළෙ 

පිළිබඳල පුහුණුල බළ දී තිබුණි. 2020 

ජලළරි 30 දි භළණ්ඩළළර නිදය ජිතයන් 

100 ක් වඳශළ පුහුණු ලෆඩමුළුලක් පලත්ලළ 

තිබුණි. එිට දෙල අදියර ලදයන් 2020 

දපබරලළරී මළවද දි තලත් නිදය ජිතයින් 

100 දෙදකු වඳශළ පුහුණු ලෆඩමුළුලක් 

පලත්ලළ තිබුණි. ඒම පුහුණු ලෆඩමුළු දෙදන් 

පසු 2020 ලර්ද දී දලත් කිසිදු පුහුණු 

ලෆඩමුළුලක් පලත්ලළ දොතිබුණි.  

 

රළජය ආයතල ළර්යවළන 

අධීක්ණයට අෙළෂල එම ආයතල 

වංුගක්ත වෆසුේ වශ ක්රියළළරී වෆසුේ 

වමළද නය කිරීමට  වෆසුේ ර 

තිබුණෙ, විණයට ඉදිරිපත් ෂ 

දතොරතුරු අනුල රජය වතු ලයළපළර 300 

අතරින් දෙපළර්තදේන්තුල දලත  2020 

ලර්ද  වංුගක්ත වෆසුේ වශ ක්රියළළරී 

වෆසුේ ඉදිරිපත් කිරීම ෙ ඉතළ අලම 

මට්ටම පෆලතුණි. විවහතර ලගුල 16 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

 විගණනඹට ඉදිරිඳත් 

කශ ගත්ොයතුරු අනු 

ත්ය ආඹත්න ං යහ 

ංයුක්ත් ළරළසුම් 
රළබී ඇති ං යහ 

 
 

 

ක්රිඹහකහම ළරළසුම් 
රළබී ඇති ං යහ 

 
 

 

කෘෂි අංලඹ 11 05 08 

ගේහ අංලඹ 58 14 18 

කර්භහන්ත් අංලඹ 31 14 12 

ප්රතිඳත්ති අංලඹ 18 06 06 

එකතු  118 39 44 

ලගුල 16. - රළජය ලයළපළර විසින් රළජය ලයළපළර දෙපළර්තදේන්තුල දලත ඉදිරිපත් ර තිබුණු වංුගක්ත වෆෆසුේ ශළ ක්රියළළරී වෆෆසුේ  

 

රළජය ලයළපළරල පලති ප්රනළ ෆටළු 

විවදීම වඳශළ ලෆවිලි ශෆර ෘි  අංද  

අදකුත් ආයත වඳශළ 2020 ලර්ද දී 

එක් වළච්ඡළ ලළරයක් වශ ලයළපළර 

කිිටපයක් දලනුදලන් වළච්ඡළ ලළර 02 ක් ෙ 

පලත්ලළ තිබුණි. ප්රතිපත්ති අංද  

ලයළපළරල පලති අධි ළර්යය 

මණ්ඩය නිවළ දවේල පිරිලෆය අධි  තම, 

ආයතයන්ිට යශපළ දුර්ලතළ වශ 

අභිදප්රේරණය දොවූ දවේල මණ්ඩයක් 

වමඟ ටුගතු කිරීදේ ෆටළු ලෆනි බරපත 

ෆටළු විවදීම වඳශළ 2020 ලර්ය තුෂදී 

කිසිඳු ැකවහ තමක් පලත්ලළ දොතිබුණි. 

 

බහණ්ඩහගහය අග්රිභ ඳහරනඹ වහ 

අධික්ණඹ  
 

භළණ්ඩළළර අග්රිම ගිණුේ ආරේභ කිරීම, 

පලත්ලළද යළම වෙශළ බය දීම ශළ 

අධීක්ණය කිරීම භළණ්ඩළළර දමදශුගේ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ ළර්යය  ත 

තිබුණි.  
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2020 දෙවෆේබර් 31 දිට අං 7002-0-0-

035/13 ෙර අග්රිම ගිණුදේ දේය 

රු.මිලිය  91.53 ක් වූ අතර එය 2013 

ලර්යට ශළ ඊට දපර ළ පරිච්දේෙයන්ට  

අෙළෂල  දොපියවූ  අත්තිළරේ  ලලින් 

වෆෆීම තිබුණි. එම අත්තිළරේලලින් 

රු.මිලිය 51.98 ක් විදී දුත මණ්ඩ 

දවේලය වඳශළ විදී ත වූ ළර්යය 

මණ්ඩයට බළදෙ නිලළව වඳශළ තබ 

ෙ ආරක්ි ත තෆන්පතු 173 කින් වමන්විත 

 ත තිබුණි. එම ලටිළමින් රු.මිලිය 4.28 

ක් ලර් 20  ළය සිට පෆලෆත එමින් 

තිබුණි. ලර් 10  සිට ලර් 20 ක් ෙක්ලළ 

ළ පරළවය සිට පෆලත එමින් තිබුණු 

රු.මිලිය 44.28 ක් ශළ ලර් 07  ළය 

සිට රු.මිලිය 3.41 ක් පෆලෆත එමින් 

තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ලවිටත් එම අත්තිළරේ නිරවු්  ර 

ෆනිමට දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි.  

නිලළව ඇප ශළ ආරක්ි ත තෆන්පතු 173 කින් 

තෆන්පතු 165 ට අෙළෂ රු.මිලිය 47.95 ක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

විදී දත මණ්ඩ ළර්ය මණ්ඩය විසින් 

භළවිතළ දොර නිලළව වඳශළ තබළ ඇති 

ආරක්ි ත තෆන්පතු බල අළලරණය විය.  

 

7002-0-0-035 20 ෙර අග්රිම ගිණුදේ 

රු.මිලිය 787.71 ක් වූ දේය තුෂ වූ 

දොපියවූ අත්තිළරේ රු.මිලිය 355.08 ක් 

වූ අතර එම ලටිළමින් රු.මිලිය 327.20 

ක් විදී දත මණ්ඩ දොපියවූ 

අත්තිළරේලලින් වවහ  ත තිබුණි. එම 

අත්තිළරේලලින් රු.මිලිය 303.91 ක් 

විදී දත මණ්ඩ දවේලය වඳශළ විදී ත 

වූ ළර්ය මණ්ඩයට බළදෙ නිලළව වඳශළ 

තබ ෙ ආරක්ි ත තෆන්පතු වූ අතර ඉන් 

රු.මිලිය 20.46 ක් ලර් 10  ළය 

සිට පෆලෆත එමින් තිබුණු අතර රු.මිලිය 

49.11 ක් ලර් 05  සිට ලර් 10  ක් ෙක්ලළ 

ළ පරළවය සිට පෆලත එමින් තිබුණි. 

දමම ආරක්ි ත තෆන්පතුලලින් දත මණ්ඩ 

ළර්ය මණ්ඩ පදිංචි  ත දොමෆති නිලළව 

වඳශළ තබළ තිබුණු තෆන්පතු 56  ලටිළම 

රු.මිලිය 21.28 ක්  ත තිබුණි. 

 

දත මණ්ඩල 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට දොපිය වූ තත්ළර්ය අතුරු අග්රිම 

දේය රු.මිලිය 23.29 ක්  ත තිබුණි. එම 

දේය තුෂ 2018 ලර්යට දපර නිකුත් ර 

තිබුණු රු.මිලිය 9.17 කින්ෙ, 2018 

ලර්ද දී නිකුත් ෂ රු.813,741 කින්ෙ, 

2019 ලර්ද දී නිකුත් ෂ රු.මිලිය 3.91 

කින්ෙ  වමන්විත  ත තිබුණි. මුේ  දරගුළසි 

371 ප්රළරල තත්ත්ළර්ය අතුරු අග්රිය නිකුත් 

ෂ ළර්යය අලවන් වූ ලශළම එම 

අත්තිළරේ පියවිය ුගතුල තිබුණත්, විදී 

දත මණ්ඩ විසින් එදවේ අත්තිළරේ 

පිය තමට ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 

යහජය ණඹ ගළනීම් වහ ණඹ ගේහ 
ගිණුම්ගත් රීමභ  
 

භළණ්ඩළළර දමදශුගේ දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් රළජය ණය ෆනීේ ශළ ණය දවේලළ 

ගිණුේත කිරීම දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ 

ළර්යයක්  ත තිබුණත්, පශත වඳශන් ණය 

එදවේ ගිණුේත ර දොතිබුණි.   

 ලරළය ශළ ළවි ටුගතු අමළතයළංය 

විසින් ඉදිරිපත් ර ෙ 2017 ජලි 20 

දිෆති අං MPS/SEC/2017/32 ෙර 

“ශේබන්දතොට ලරළය වශ ගිවිසුම” 

ේ වූ අමළතය මණ්ඩ වංදීයට 

2017  අද වහතු 04  දි අමළතය 

මණ්ඩද  අනුමෆතිය ෆබී තිබුණි. ඒ 

අනුල, ශේබන්දතොට ලරළය ඉදිකිරීම 

වඳශළ රජය විසින් නු ෆබ ණයලලින් 

තලදුරටත් දවිය ුගතුල තිබුණු ණය 

දේය ආපසු ද තදේ ලකීම  එකී 

වශ ගිවිසුම බළත්ම ල දිද  සිට 

බපෆලෆත්දල පරිදි මශළ භළණ්ඩළළරය 

විසින් බළර ද තිබණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට වූ රු.මිලිය 
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164,602  ණය දේය රජද  මය 

ප්රළල දශ  ශ්රී ංළ ලරළය 

අධිළරිද  මය ප්රළල දශ  

ගිණුේත  ත දොතිබුණි. 

 2020 ලර්ය තුෂ උප.ධි වූ විදී 

ණය ගිවිසුේ 19 ට අෙළල ශළ  2019 

ලර්ය තුෂ දශ  ඊට දපර උප.ධි වූ 

විදී ණය ගිවිසුේ 5 ට අෙළල 

එතුල රු.මිලිය 6,124 ක් 2020 

දෙවෆේබර් 31  දි ල විටත්  විදී 

ණය දව ගිණුේත ර දොතිබුණි. 

 විදී වේපත් දෙපළර්තදේන්තුදේ CS-

DRMS 2000 + Report 854 – 1 

ලළර්තළදේ ඇතුෂත්  විදී ණය අං 03 

ට අෙළෂ එතුල රු.මිලිය 1,336.52 

 ණය දේ ගිණුේ ත ර 

දොතිබුණි.  

 

2020 ලර්ද  රජද  මය ප්රළදයිට 

ඇතුෂත් විදී ණය අයිතම දෙට අෙළෂ 

එතුල රු.මිලිය 4,399.42  ණය 

දේයන්, විදී වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ CS-DRMS 2000+ 

Report 854 – 1 ලළර්තළදලිට ෙක්ලළ ඇති 

ණය දේයන්ලට ලඩළ ලෆඩි අයක් ද 

දොතිබුණි.   

 

විඹදම් ආඹත්න ගත් අයමුද්  නිදවස 
රීරිභ  
 

2020 ලර්ය වඳශළ පුරළලර්ත ශළ මුන 

වියෙම ලදයන් පිළිදලලින් රු.බිලිය 

2,804.65 ක් ශළ රු.බිලිය 1,913.51 ක් 

ලදයන් එතුල රු.බිලිය 4,718.16  

ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් අනුමත ර 

තිබුණි. විණය දලත ඉදිරිපත් ර තිබුණු 

දතොරතුරු අනුල, එිට ඇතුෂත් පුරළලර්ත 

වියෙේ දලනුදලන් රු.බිලිය 1,708.36 ක්ෙ, 

මුන වියෙේ දලනුදලන් රු.බිලිය 

458.34 ක්ෙ ලදයන් එතුල රු.බිලිය 

2,166.70  අක්මුේ  ීමමළලන් පලළ 

තිබුණි. ආයත විසින් එම ප්රමළණයන් 

ඉක්මලළ පුරළලර්ත වියෙේ දලනුදලන් 

රු.බිලිය 1,777.39 ක්ෙ, මුන වියෙේ 

දලනුදලන් රු.බිලිය 863.23 ක්ෙ, 

ලදයන් එතුල රු.බිලිය 2,640.63  

අක්මුේ  ඉ් ලුේ ර තිබුණි. මුත් 

භළණ්ඩළළරය විසින් එදවේ ඉ් ලුේ ෂ 

වේපර්ණ මුේ  නිකුත් දොර අලම 

ලදයන් අක්මුේ  සිමළලටෙ ලඩළ අඩුදලන් 

වූ පුරළලර්ත වියෙේ දලනුදලන් 

රු.බිලිය 1,622.54 ක්ෙ, මුන වියෙේ 

දලනුදලන් රු.බිලිය 325.77 ක්ෙ, 

ලදයන් එතුල රු.බිලිය 1,948.31  

අක් මුේ  ආයත දලත නිෙශවහ ර තිබුණි. 

ඒ අනුල පුරළලර්ත වියෙේ දලනුදලන් 

ආයත විසින් ඉ් ලුේ ෂ අග්රිමදයන් 

රු.බිලිය 154.86  දශලත් සියයට 8.71 

ක්ෙ, මන වියෙේ දලනුදලන් ආයත 

විසින් ඉ් ලුේ ෂ අග්රිමදයන් රු.බිලිය 

537.46 ක් දශලත් සියයට 62.26 ක්ෙ, 

ලදයන් එතුල රු.බිලිය 692.31  

අක්මුේ  භළණ්ඩළළර දමදශුගේ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් නිෙශවහ ර 

දොතිබුණි.  

බහණ්ඩහගහය ඇඳකය නිකුත් රීරිභ  

භළණ්ඩළළර දමයශුගේ දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

බළිටර ආයත දලත අලවහාළ 230 යටදත් 

රු.මිලිය 1,340,612.19  බෆංකු ඇපර   

වශ ලිපි නිකුත් ර තිබුණු අතර  2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ඒලළ ්  ඉකුත් 

 ත තිබුණු අතර රු.මිලිය 880  

ලටිළමකින් ුගත් භළණ්ඩළළර 

ඇපරලට අෙළල ළය දීර්ක ර 

දොතිබුණි. 

ිකහින් රංකහ භහගභ ගනුගන් නිකුත් 

කය තිබු වන ලිපි 

 

එක් බෆංකුලට වශ ලිපි දෙක් ල පරිදි 

මශජ බෆංකුල ශළ ංළ බෆංකුල වෙශළ එ.ජ. 

දඩොර් මිලිය 2.5 බෆගින් වු වශ  ලිපි 4 
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ට
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ක්ෙ, රු .මිලිය 1, 650   වශ ලිපියක්ෙ 

මිිටන් ංළ ගුලන් වමළම දලනුදලන් 

නිකුත් ර තිබුණි. එම ණය මුෙ දවිය 

ුගතු ළීමමළල 2016  මළර්තු 31  දිදන් 

ඉකුත්  ත තිබණු අතර ණය මුෙ ආපසු 

ද තේ ළීමමළල දිගින් දිටම දීර්ක 

රමින් වශ ලිපි නිකුත් ර තිබණි. 

අලවළ දි දීර්ක කිරීදේ ළීමමළල 2021  

දෙවෆේබර් 31  දි සිට ලර්ය ළයක් 

වඳශළ දශ  ඈලර කිරීදේ ටුගතු අලවන් 

ල දතක් ය ලර දශ  ලින් එෂදඹ 

දිය ෙක්ලළ බළ දී තිබණි.  

2016 ඔක්දත බර් මළවද  සිට මිිටන් ංළ 

වමළදේ දමදශුගේ ටුගතු අලවන් වුලෙ, 

උක්ත වමළම ඈලර ටුගතු ආරේභ ර 

ීදී 2018 මළර්තු 09 ල දිදීය. ඒ අනුල 

ඈලර කිරීදේ ක්රියළලලිය මළව 06 ක් තුෂදී 

අලවන් ෂ ුගතු බලත්, ඉන් ඔ.බට දීර්ක 

කිරීේ වඳශළ අනුමෆතිය බළ දොදිය ුගතු 

බලත් අමළතය මණ්ඩ වංදී අං 

18 1001 810 005 යටදත් දපන්ලළ දී 

තිබුණෙ වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් ඈලර කිරීදේ ටුගතු අලවන් ර 

දොතිබුණි.   

ංළ බෆංකුදලන් බළත් රු.මිලිය 1,650 

 ණය මුෙට අෙළල 2020  දෙවෆේබර් 31  

දි සිට 2020 ඔක්දත බර් 30 දිට 

රු.මිලිය 831.40  දපොලිය දලළ තිබුණු 

අතර, ණය මුෙ වූ රු.මිලිය 1,650 ක් 

තලදුරටත් දවිය ුගතුල තිබුණි.  

විණයට ඉදිරිපත් ෂ දතොරතුරු අනුල, 

මශජ බෆංකුල විසින් 2020 ලර්ය වඳශළ 

අනුමත ර ෙ රු. බිලිය 1 ක්  වූ අයබඳු 

ලටිළම මිිටන් ංළ වමළම දලනුදලන් 

නිකුත් ර තිබ රු. මිලිය 1,650  වශ 

ලිපියට අෙළෂ, දපොලිය රු.මිලිය 909.10 ක් 

ශළ ප්රළේන රු.මිලිය 90.90 ක් නිරවු්  

කිරීම වඳශළ භළවිතළ ර ෙ බල මශජ 

බෆංකුල විසින් මශළ භළණ්ඩළළරය දලත 

ෙන්ලළ තිබුණි. ඒ අනුල එම නිරවු්  කිරිම 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි මළරු පත්රයක් මිනන් 

ගිණුේලට පළ තිබුණි.  
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කෘෂිකර්භඹ 

නිමක්ණ  

 ගඳොගවොය වනහධහය ළඩපිළිගර ක්රිඹහත්භක රීරිභ 

 ආනඹනික ගඳොගවොය ගත්ොග ජහතික ප්රිකතීන්ට අනුකර ඵ ත්වවුරු කය ගළනීභට 

ගඳය ක්ගේත්රඹට නිකුත් රීමභ 

 ආනඹනික ගඳොගවොය ගත්ොග නිඹළඳි යහඹනහගහය ඳමක්හන්ට බහජනඹ රීමභ 

  ඳයහිකතිඹන්ට අනුකර ගනොන ආනඹනික ගඳොගවොය 

  අභත් ගඳොගවොය ගත්ොගඹක් වහ ගශ අනුභළතිඹ රඵහදීභ    

 කහඵනික ගහ දිරිභත් රීමභ 

 සුළු හරිභහර්ග ප්රතිංසකයණ යහඳහතිඹ 

 ජර ගඳොම්ඳ වහ බිංදු ජර ත්හක්ණ යහඳහතිඹ 

 ගනොපිඹන රද ණඹ ගලේ 

 හය රංකහ ණඹ යහඳෘතිඹ 

 ළේර ඳස ඉත් කය අධිගේගී භහර්ගරට විරීණීභ 

 ගත්ොග අසථහනගත් වීභ  

 ප්රතියක්ණ ගිවිසුභ 

 කෘෂිකහර්ිකක ගත්ොයතුරු ඳේධතිඹක් සථහපිත් රීමභ 

 දර්ලක භත් ඳදනම් ව යක්ණ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

 ධීය විශ්රහභ ළ කේ වහ භහජ ආයක්ණ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

 ගගොවි විශ්රහභ ළ කේ වහ භහජ ආයක්ණ ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

 ජි දත්ත් ගත්ොයතුරු ඳේධතිඹ ඹහත්කහලීන රීමභ  

 විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය දීභනහ ගගවීභ 

 උඳගඹ ජනඹ ගනොන තුඹහඹන් 
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කෘෂිකර්භඹ 

වහලභළවි වේපත් තිරවළර ෂමළරණය 

තුළින් වමළජීය ලදයන් පිළිත් ශළ 

ලළණිජමය ෆඹුරුලකින් ුගතුල ද ීයය 

තරඟළරී නිහපළෙයක් බිිටර 

ලයලවළයත්ල ෘි ර්මළන්තයක් 

වළක්ළත්ර ෆනීම තුළින් ආශළර 

සුරක්ි තතළලය ශළ ජළති වමෘීධිය උදෙවළ 

ළර්යයක්ම, ඵෙළී  ශළ ක්තිමත් 

ෘි ළර්මි අංයක් දොඩෆගීම ප්රනළ 

ඉක්ය දව ශඳුළද තිබුණි. උක්ත 

අරමුණ ඉටුර ෆනීම වඳශළ ෘි ර්ම 

අමළතයළංය, රළජය අමළතයළං 03 ක්, 

දෙපළර්තදේන්තු 03 ක් ශළ ලයලවහාළපිත 

ආයත 14 ක් විසින් පශත වඳශන් 

ළර්යභළරයන් ඉටුෂ ුගතුල තිබුණි.  

 වේප්රෙළයි දො තන්, තරුණ පරපුර වශ 

ශිය ශියළලන්  ත තළක්ණය විටත 

අනයළප අලවහාළ දලත දයොමු කිරීම 

වඳශළ එක් එක් ඉක් ණ්ඩළයේලට 

ෆෆදප ෘි  තළක්ණි ෙෆනුම 

පුළු්  කිරීම. 

 තරුණ ෘි ළර්මි ලයලවළයයින් 

දොඩෆගීම දිරි ෆන් තම. 

 ෘි ර්මළන්තය ළ සිටු තම වඳශළ 

ආෙළෂ සියලු ආයත ඒළබීන 

දදර යළන්ත්රණයක් විටත ප්රදේයක් 

වවහ දොට ක්රියළත්ම කිරීම. 

 ළි ර්මළන්තද දී දයොෙ රවළයනි 

පළිදබ න වශ දලත් රවළයනි 

වංදය  නිහචිත ප්රමිතියක් විටතල 

නියළමය කිරීම වඳශළ ක්රමදේෙයක් 

වවහ කිරිම. 

 ෘි ළර්මි ටුගතු ලට අලය පරිදි 

මය වේපත්, ලළ රක්ණ ක්රම ශළ 

දොවි විශ්රළම ක්රමදේෙයන් පුළු්  කිරීම. 

 වෘජු නිහපළෙයින්, වෆසුේ ආයත, 

දතො දලදෂෙ වමළේ වශ අපය 

වමළේ අතර වෆපුගේ වබඳතළ ක්තිමත් 

කිරීම මගින් දො තන්දේ නිහපළෙ 

වඳශළ ඉශෂ මික් බළදීම. 

  නිහපළෙ අදවිරණ පශසුේ වඳශළ 

ල උපළයමළර්ගි වෆෆවහමක් 

ක්රියළත්ම කිරීම. 

 අවහලනු දෂ අලවහාළලන්ිටදී රජද  

වෆෆසුේ වශත මෆදිශත්  තම මගින් 

නිහපළෙයින්දේ අෙළයම පශෂ ලෆටීම 

නියළමය කිරීම.  

 දීගුණි දලවහේ, ළගුණද  

නෙනි දතොරතුරු දොවි ජතළලට 

වන්නිදේෙය කිරීම මගින් වහලභළවි 

ආපෙළලන් අලමර ෆනීම.  

 ප්රමිතිදයන් ුගතු බීජ ශළ පෆටි දොවි 

ජතළලට බළදීදේ ක්රමදේෙයන් 

ක්රියළත්ම කිරීම. 

 ජ ෂමළරණය ශළ දො තන්දේ 

ලළ අලයතළලයන් අනුල ජ වෆපුගේ 

ෂමළරණය කිරීම. 

 විවින භද ීයය ප්රදීලට ෆෆදප 

පරිදි පශු වේපත් ශඳුන්ලළදීම වඳශළ 

පර්ද ණ සිදු කිරීේ ශළ මනය පරිමළණ 

දොවිදපොෂ වංලර්නය දිරි ෆන් තම. 

 පශු වේපත් ආරිත නිහපළෙය 

ප්රලර්නය කිරීම ශළ අපයය වඳශළ 

දිරිෆන් තම.  

 ජළති පශු වේපත් මණ්ඩය ශරශළ 

උවවහ තත්ත්ලද  තෘණ ලර් ශඳුන්ලළ 

දීම. 

 මනය ශළ මශළ පරිමළණ ල 

දොවිදපොෂල්  ඉදිකිරීම වඳශළ අෙළෂ 

ආයත වමඟ වේබන්ධීරණදයන් 

අලය ඉඩේ ශළ ආදය ජ පශසුේ 

වෆපී ම.  

 රජද  වත්ල දොවිදපොෂල්  උපරිම 

දව භළවිතළ කිරීදේ ලෆඩ පිළිදලල්  

ක්රියළත්ම කිරීම. 
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 කුකුළු මවහ ශළ බිත්තර නිහපළෙය පුළු්  

කිරීම වශ අපයය කිරීමට දිරිමත් 

කිරීම. 

 කුඩළ ශළ මනය පරිමළණ නිහපළෙයින් 

ප්රලර්නය කිරීදමන් දීය ය නිහපළෙ 

ශළ පළරිදභ ජ අලවහාළ පුළු්  කිරීම. 

 වත්ල දොවිදපොෂල්  වශ නිහපළෙ 

පශසුේ වඳශළ ජළතයන්තර ප්රමිතීන් වශ 

ඵෙළයි අධික්ණ පීනති ශඳුන්ලළ දීම.  

 පශු නලෙය පශසුේ පුළු්  කිරීම මගින් 

කුඩළ ශළ මනයම පරිමළණ දො තන් වඳශළ 

පශසුේ වෆෆීමම. 

 දීය ය දොවියළ වශ පළරිදභ ගියළ 

වහීමට පත්ල ආළරද  වළනළරණ 

මි ප්රතිපත්තියක් වශ දභ  

විවිනළගීරණය ලෆඩ පිළිදලක් ආෙළෂ 

ආයත වමඟ ඒළබීනල ක්රියළත්ම 

කිරීම 

 ළබනි දපොදශොර භළවිතය ශළ ලව 

විදවන් දතොර ආශළර නිහපළෙය දිරි 

ෆන් තම වඳශළ ලෆඩ වටශන් ක්රියළත්ම 

කිරීම. 

 ළබනි එෂලළු ශළ පතුරු 

පරිදභ ජය ෘශ මට්ටදමන් පුළු්  

කිරීම වඳශළ වමෘීධි ශළ අඩු ආෙළයේළභී 

දලතු ලළ කිරීදේ ලෆඩවටශ 

ක්රියළත්ම කිරීම  

 වියළි මිරිවහ, බඩ ඉරිඟු, දව යළ, මුං ශළ 

ේපි  ළණු වශ අ ලෆනි දභ  

නිහපළෙය ලෆඩි කිරීම මගින් එම 

නිහපළෙ ආය අලම කිරීම.  

 අතිරික්ත නිහපළෙ බඩළ කිරීම වශ 

අය එතු කිරීදමන් අපයය වඳශළ 

අලය පශසුේ බළ දීම වඳශළ ලෆඩ 

පිළිදලක් ක්රියළත්ම කිරීම. 

 ෘි  නිහපළෙ අය එතු ර 

අපයය කිරීම වඳශළ ෘි  අවහලනු 

එක්ැකවහ කිරීදේ වශ වෆෆීමදේ 

මනයවහාළ ලෆඩි දිුගණු කිරීම. 

 එෂලළු, පතුරු ආරිත අපය 

නිහපළෙ ර්මළන්ත ප්රලර්නය වඳශළ 

ලෆඩ පිළිදලල්  ක්රියළත්ම කිරීම. 

 ජළතයන්තර මට්ටදේ ගුණළත්ම බීජ 

නිහපළෙය වඳශළ දීය ය බීජ 

ප්රතිපත්තියක් ශඳුන්ලළදීම 

 ආය බීජල ප්රමිතිය තශවුරු කිරීම 

වඳශළ ශ්රී ංළ ප්රමිති ආයතය පිළිත් 

ප්රමිති වශති තුෂ එම ආයයන් සිදු 

කිරීම නියළමය කිරීම. 

 ගුණළත්ම බීජ ශළ දර පණ ද්රලය 

නිහපළෙය වඳශළ දපෞීලි අංය 

දිරිමත් කිරීම. 

 ආදේණි ප්රදේණි ගුණදයන් ුගතු වශ 

දඩ දර  ලට ශළ දීගුණි 

දලවහ තේලට ඔදරොත්තුදෙ, අධි 

ඵෙළ බීජ පෆෂ ලර් ශඳුන්ලළදීම. 

 රජද  දොවිදපොෂල්  ශළ බීජ නිහපළෙ 

දොවිදපොෂ වංලර්නය. 

 ල තළක්ණි ක්රමදේෙයන් තුෂ භ 

ජය, බිේ වවහ කිරීම, බීජ ශළ පෆටි 

දත රළ ෆනීම, දපොදශොර දයදීම, දපර 

ශළ පසු අවහලනු ශළ වේබන්නදයන් 

ප්රළදීය ය මට්ටදමන් පර්ණ අනයයයන් 

සිදු ර දොවින් ඒ පිළිබඳල ෙෆනුලත් 

කිරිමට ටුගතු කිරීම.  

 තළක්ණි ෘි ර්මළන්තයක් දලත 

දයොමු තම වඳශළ අලය ෙෆනුම, 

තළක්ණි උපරණ, ඉඩේ භළවිතය, 

මය ෙළයත්ලය මගින් දලෂඳප 

ලටිළම එතුෂ ළර්මි නිහපළෙ 

වඳශළ දයොමු තම. 

 අවහලනු දළීදේදීත්, ප්රලළශද දීත්, 

දොඩබදේදීත් සිදුල අපදත්යළම 

ලක්ලළ ෆනීම වඳශළ ල තළක්ණි 

ක්රම භළවිතදයන් රළජය වශ දපෞීලි 

අං ඒළබීන ර ලෆඩපිළිදලක් 

ක්රියළත්ම කිරීම. 

 ජය අරපිරිමෆවහමිමන් භළවිතළ කිරීම 

මගින් ලෆඩි අවහලනු ෆදබ ක්රමදේෙයන් 

ශඳුන්ලළ දීම මිනන් ජ පරිදභ ජද  

ආර්ථි ප්රතිළභ උපරිම කිරීම. 
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  ත ශළ නළය ලර් ේමිරිවහ, රළබු ෆටි, 

දොද ලළ ඇතුළු ප්රනළ දභ  දමන්ම 

එෂලළු, පතුරු ශළ දලතු ලළ වඳශළ 

තළක්ණි ලළ ක්රමයන්, උවවහ බීජ ශළ 

පෆටි දමන්ම නියමිත ප්රමිතිදයන් ුගත් 

දපොදශොර නිසි ට දබෙළ ශෆරීම වඳශළ 

ක්රමදේෙ වෆීමම.  

 දීය ය අමුද්රලය භළවිතදයන් 

අන්තර්ජළති ප්රමිතියට අනුතල 

ළබනි දපොදශොර නිහපළෙය කිරීම 

වශ උවවහ මට්ටදේ දපොදශොර ලර් රට 

තුෂ නිහපළෙය කිරීම දිරිෆන් තම. 

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරීම වඳශළ ෘි ර්ම අමළතයළංයට 

ශළ ඒ යටදත් ල රළජය අමළතයළං 03 ට 

ශළ දෙපළර්තදේන්තු 03 ට එතුල 

රු.මිලිය 70,935    ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය  67,764  ක්  පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර  රපවටශ 21 ිට  

ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ 21. - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය  වියෙම 

මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

ෘි ළර්මි අංය නිදය ජය ර 

ලයලවහාළපිත ආයතයන් දලත පෆලරුණු 

උක්ත ළර්යභළරය ඉටුකිරීම වේබන්න 

සිදුෂ විණද දී අළලරණය වූ 

නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.  

 

ගඳොගවොය වනහධහය ළඩපිළිගර 
ක්රිඹහත්භක රීරිභ  

2018 අදප්රේ්  04  දිෆති අමළතය මණ්ඩද  

තීරණය අනුල 2018 අදප්රේ්  06 දිනට සියලුම 

දපොදශොර (ආයනි රළජය ශළ දපෞීලි 

වමළේ වතු දපොදශොර) දතො ෘි ර්ම 

අමළතයළංද  පර්ණ මෆදිශත්  තම මත 

විධිමත්ල වතයළපය ෂ ුගතුල තිබණි.  

මුත් ෘි ර්ම දෙපළර්තදේන්තුදේ 

නිනළරින් දශ  ජළති දපොදශොර ද් ේ 

ළර්යළද  නිනළරීන්දේ 

වශභළගීත්ලදයන් විධිමත් දපොදශොර දතො 

වතයළපයක් සිදුර දොතිබුණි. එක් එක් 

දපොදශොර වමළේ වතු දපොදශොර දතොයන් 

වඳශළ දපෞීලි ලරත් ණළධිළරී 

වමළේ මගින් බළත් දතො වශතියක් 

ෘි ර්ම 

අමළතයළංය  

 ත නළය, 

ළබනි 

ආශළර, 

එෂලළු, 
පෂතුරු, 

මිරිවහ, ළණු 

ශළ අර්තළප්  
ලළ 

ප්රලර්නය, 

බීජ 

නිහපළෙ … 

දපොදශොර 

නිහපළෙ ශළ 

වෆපුගේ, 

රවළයනි 
දපොදශොර ශළ 

ෘි ළ 

භළවිත 
නියළම 

රළජය 

අමළතයළංය    

පශු වේපත්, 

දොවිදපොෂ 

ප්රලර්න වශ 

කිරි ශළ 
බිත්තර 

ආරිත 

ර්මළන්ත 
රළජය 

අමළතයළංය    

ෘි ර්ම 

දෙපළර්තදේ

න්තුල   

දොවිජ 

වංලර්න 

දෙපළර්තදේ

න්තුල   

වත්ල 

නිහපළෙ ශළ 

දවෞය 

දෙපළර්තදේ
න්තුල   

එතුල 

ප්රතිපළෙය  10,665 4,805 38,210 520 5,946 9,536 1,253 70,935

වියෙම  10,108 4,165 36,838 515 5,814 9,226 1,098 67,764

ඉතිරිය  557 640 1,372 5 132 310 155 3,171
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මත වශළනළර බළදිය ුගතු දපෞීලි 

වමළේ වතුල පලති දපොදශොර දතොයන් 

ආණය කිරිමට ජළති දපොදශොර ද් ේ 

ළර්යළය ටුගතු ර තිබුණි. දතො 

වතයළපය දලනුදලන් ලරත් 

ණළධිළරී ආයත බළදී ඇති දතො 

වශති විහද් ණද දී එකී ආයත 

දයොෙළද තිබු ක්රමදේෙයන් ශළ දතො 

වතයළපය තුෂ ආයත මුහුණ දී තිබු 

ීමමළලන් දමන්ම එම වතයළප ලළර්තළ තුෂ 

දතො අයන් නිහචිතල තශවුරු ර 

දොතිබීම දශේතුදලන්  නිලෆරදි ශළ විධිමත් 

දතො වතයළපයක් සිදු ත දොතිබුණි. 

විධිමත් දතො වතයළපයකින් නිලෆරදි 

දතො ප්රමළණය තශවුරු ර ෆනීමකින් 

දතොරල දපොදශොර වශළනළරය ක්රියළත්ම 

ල 2018 අදප්රේ්  06 දිට පෆලති දතො 

ප්රමළණය දව දපොදශොර වමළේ විසින් 

බළදුන් දතො ප්රමළණයන් වෆකි් ට 

ද දපොදශොර ආය වමළේ 11 ක් 

දලත දපොදශොර ලර් 04 ට අෙළෂල 

දපොදශොර දමට්රික් දටොන් 156,272.5 ක් 

වඳශළ රු.මිලිය 4,084.68 ක් ආරේභ 

දතො වඳශළ දපොදශොර වශළනළර මුේ  

ද තමට ජළති දපොදශොර ද් ේ 

ළර්යළය ටුගතු ර තිබුණි. 

අමළතය මණ්ඩ වංදීද  VI , මුේ  

අමළතයළං නිර්දී (ඇ) ශළ අමළතය 

මණ්ඩ තීරණ I (2) අනුල මශළ භළණ්ඩළළර 

නිදය ජිතදයකු ඇතුෂත් දලමින් ෘි ර්ම 

අමළතයළංය මගින් මි මිටුලක් පත් ර 

තිබුණි.  එම මි මිටුදේ නිර්දී මත 

වවහ ර ෙ මි ූතත්රයක් භළවිතළ රමින් 

එක් එක් දපොදශොර ලර්දයිට දලෂඳදපොෂ 

ලටිළම තීරණය කිරීම ශළ එම අය 

පෙේ ර ද ආයනි වමළේ දලත 

වශළනළර මුේ  ද තම සිදුෂ ුගතුල 

තිබුණි.  එලෆනි දපොදු මි ූතත්රයක් 

භළවිතයකින් දතොරල වශළනළරය 

ක්රියළත්ම ල දිට ආයනි වමළේ 

වතු දතො අයන් වඳශළ විවින මි ණන් 

දයොෙළ නිමින් දවිේ ර තිබුණි. ඒ 

දශේතුදලන් ආරේභ දතො වඳශළ 

රු.මිලිය 959.23  දපොදශොර වශළනළර 

අෙළෂ වමළේ දලත ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි. 

මි ණන් තීරණය කිරීදේදී දෙපළර්හලයටම 

වළනළරණ අුගරින් දමන්ම රජද  

අයිතිලළසිේ ආරක්ළ  ත රජයට අලම 

අලළසියක් ල අුගරින් තීරණ ෆනීමට මි 

මිටුල ක්රියළ ෂ ුගතුල තිබුණි. මුත් 

විණ පරීක්ළලට ක්වු 2019 ලර්ද  

අලවන් ළර්තුල ශළ 2020 ලර්ද  මු්  

ළර්තු 02  තුෂදී දපොදශොර වමළේ විසින් 

අලවහාළ 253 දී දපොදශොර ආයය ර 

තිබුණි. එම අලවහාළලලින්  අලවහාළ 213 දී 

ආයනි වෆබ මි (Invoice Price), මි 

මිටු තීරණය ෂ මිට ලඩළ අඩු අයක් 

ද තිබුණි. මුත් අඩු මික් යටදත් 

ආයය ර තිබු උක්ත දතොයන් 

දලනුදලන් මි මිටුල තීරණය ෂ මි 

මත ද තමට ජළති දපොදශොර ද් ේ 

ළර්යළය ටුගතු ර තිබීම දශේතුදලන් 

එ.ජ.දඩොර් 2,466,355.4  (ආවන් 

ලදයන් රු.මිලිය 456.27 ක් ) ලෆඩිපුර 

ද තමක් සිදු  ත තිබුණි.   

ආනඹනික ගඳොගවොය ගත්ොග ජහතික 
ප්රිකතීන්ට අනුකර ඵ ත්වවුරු කය 
ගළනීභට ගඳය ක්ගේත්රඹට නිකුත් රීමභ. 

2009 ජනි 26 දිෆති අං 4 5 6 Quality 

ෙර ජළති දපොදශොර ද් ේ ළර්යළ 

අනයක්ලරයළදේ නක්රද් යට අනුල 

ජළති දපොදශොර ද් ේ ළර්යළදයිට 

අනුමෆතිය මත  වමළේ විසින් ආයය 

රනු බ දපොදශොර දතො ජළති 

ප්රමිතීන්ට අනුක බල රවළයළළර 

පරීක්ණලලින් තශවුරු කිරීදමන් පසු 

දලෂඳ අනුමෆතිය බළදෙ දතක් ජළති 

දපොදශොර ද් ේ ළර්යළදයිට 

අධීක්ණය යටදත් ආයනි වමළේ 

බඩළ තුෂ සුරක්ි තල බඩළ ර තෆබිය 

ුගතුල තිබුණි. මුත් විණ පරීක්ළලන්ට 

ක් ර ෙ ආයනි වමළේ 09 

විසින් 2020 ජලළරි 31 දි ලවිට 
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රවළයළළර පරීක්ණ සිදු කිරීමට දශ  

අදවිය වඳශළ අනුමෆතිය බළෆනීමට 

දපර ප්රනළ වෘජු දපොදශොර ලර් 05 ට 

අෙළෂ දමට්රික් දටොන් 43,761  දපොදශොර 

දතො ජළති දපොදශොර ද් ේ 

ළර්යළදයිට අනුමෆතියකින් දතොරල 

දො තන් දලත නිකුත් ර තිබුණි.  

ආනඹනික ගඳොගවොය ගත්ොග නිඹළඳි 
යහඹනහගහය ඳමක්හන්ට බහජනඹ 
රීමභ  

ජළති දපොදශොර ද් ේ ළර්යළය විසින් 

දපොදශොර දතොයට අෙළෂල බළන්ළ 

නියෆඳි තුදන් එක් නියෆඳියක් වවේභළ ත 

දව දත රළ න්ළ රවළයළළරයක් දලත 

දයොමු කිරීදමන් පසුල රවළයළළර 

ප්රතිඵය ජළති පරළමිතීන්ට අනුක ේ 

එම ප්රතිඵය ශළ රවළයළළරය නිලෆරදිල 

පරීක්ණ සිදු ර ඇති බල ශළ දපොදශොර 

දතොය අලය නිර්ණළයයන් වේපර්ණ 

ර ඇති බල වළ දලෂඳ අනුමෆතිය බළ 

දෙනු ඇත. මුත් උක්ත රවළයළළරය 

දලත පරීක්ළල වඳශළ බළදී ඇති දලත් 

වළේපයක් අලය නිර්ණළය වේපර්ණ 

දොර අලවහාළලදී එකී රවළයළළර 

ලළර්තළදලිට ප්රතිඵය මත පිිටටළ ටුගතු 

කිරීමකින් දතොරල දලත් රවළයළළරයක් 

දලත පරීක්ළලන් වඳශළ දයොමු ර තිබුණි. 

දේ අනුල රවළයළළර පරීක්ළදේ ප්රතිඵය 

ජළති පරළමිතීන්ට අනුක ල 

අලවහාළලන්ිටදී එකී රවළයළළරය මත ශළ 

එිට ප්රතිඵය මත විහලළවය පෂ කිරීමටත්, 

ප්රතිඵය ජළති පරළමිතීන්ට අනුක 

දොල අලවහාළලන්ිට දී එකී රවළයළළර 

පරීක්ණ ලළර්තළල ශළ එිට ප්රතිඵය 

වේබන්නදයන් විහලළවය පෂ දොදොට 

ටුගතු කිරීමටත් දශේතු වු රුණු 

විණද දි පෆශෆදිලි දොවුණි.  

 

 

ඳයහිකතිඹන්ට අනුකර ගනොන 
ආනඹනික ගඳොගවොය  

එක්තරළ දපොදශොර වමළමක් විසින් අලවහාළ 

12 දී ආයය ර ෙ TSP දමට්රික් 

දටොන් 6,500 ට අෙළෂ රවළයළළර 

පරීක්ණයන්ිට වෆකිය ුගතු දලවහේ 

පෆලෆතුණි. ඒලළද  ඊයේ ප්රතිතය අනුමත 

පරළමිතීන්ට අනුක   ත දොතිබුණත්, ඒ 

වඳශළ දලෂඳ අනුමෆතිය බළදී තිබුණි.  

එම දපොදශොර දතොදයන් අලවහාළ 05 දී 

ආයය ර තිබු දපොදශොර දමට්රික් දටොන් 

2,860  දපොදශොර දතො දලනුදලන් දලන් 

දලන් ලදයන් එක් එක් ආයනි 

දතොයන් දලනුදලන් නියෆඳි පරීක්ණ 03 

ක් බෆගින් සිදුර තිබුණි. එම නියෆඳි 

පරීක්ළලන්ිට ප්රතිඵ ජළති පරළමිතින්ට 

අනුක දො තම මත 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විටත් දලෂඳ අනුමෆතිය බළදී 

දොතිබුණි. දදවේ මුත් ජළති දපොදශොර 

ද් ේ ළර්යළදයිට අනුමෆතියකින් 

දතොරල උක්ත දපොදශොර දතොය ක්දේත්රය 

දලත මුෙළ ශෆරීමට එම දපොදශොර වමළම 

ටුගතු ර තිබුණි. එම දපොදශොර දතොය 

වේබන්නදයන් නිර්දී බළදෙ දව 

ජළති දපොදශොර ද් ේ ළර්යළදයිට 

අනයක්ලරයළ විසින් දපොදශොර උපදී 

මිටුල දලත රනු ෆබු ඉ් ීයමට ප්රතිනළර 

දව එම මිටුදේ වභළපති දව ටුගතු 

ර ෘි ර්ම අනයක් ජරළ් ලරයළ 

විසින් එම දපොදශොර දතොය දලෂඳදපොට 

නිකුත් දොර දව ෙෆනුේ දී තිබුණත්, 

ඊට අනුකල දපොදශොර දතොය 

දලෂඳදපොට නිකුත්  තම ලෆෂෆක් තම ශළ 

දපොදශොර දතොය බෆශෆර කිරීමට ටුගතු 

කිරීදේ ලකීම ජළති දපොදශොර ද් ේ 

ළර්යළය විසින් පෆශෆර ශෆර තිබුණි. දදවේ 

මුත් භළවිතයට නුසුදුසු එදශත් දො තන් 

දලත නිකුත් ර ෙ උක්ත දපොදශොර 

දතොය වේබන්නදයන් රු.මිලිය 179.44 

 දපොදශොර වශළනළරයක් අදප්ත ක්ළදලන් 

එම දපොදශොර වමළම විසින් ජළති 
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දපොදශොර ද් ේ ළර්යළය දලත 

ලිපිදොනු ඉදිරිපත් ර තිබුණි.  

අභත් ගඳොගවොය ගත්ොගඹක් වහ 
ගශ අනුභළතිඹ රඵහදීභ    

නිලෆරදි රවළයළළර පරීක්ණ ලළර්තළ 

අවහාළත රමින් ශළ ලයළජ රවළයළළර 

ලළර්තළ ඇතුෂත් රමින් අවමත් දපොදශොර 

දතොයන් දලනුදලන් දලෂඳ අනුමෆතිය 

බළදුන් අලවහාළ නියෆදි විණද දී 

අළලරණය විය.  

ජළති දපොදශොර ද් ේ ළර්යළය විසින් 

පලත්ලළද ය ලිපිදොනු 26ට අෙළෂල 

අලවහාළ 34 දී දපොදශොර වමළේ 11 ක් 

විසින් TSP දමට්රික් දටොන් 15,415.95 ක්, 

MOP දමට්රික් දටොන් 4,611 ක්, Urea 

දමට්රික් දටොන් 1,036ක්, SA දමට්රික් දටොන් 

783ක්, Keisarite දමට්රික් දටොන් 367.5 ක්, 

NPK දමට්රික් දටොන් 150 ක් ශළ SES දමට්රික් 

දටොන් 270 ක් ආයය ර තිබුණි. ඒ 

වේබන්නදයන් වු නිලෆරදි නියෆඳි පරීක්ණ 

ලළර්තළ ලිපිදොනුලලින් ඉලත් ර ලයළජ 

රවළයළළර පරීක්ණ ලළර්තළ වවහ ර 

ලිපිදොනුලට ඇතුෂත් කිරීදමන් ජළති 

ප්රමිතීන්ට අනුකල, ක්දේත්රය තුෂ භළවිතයට 

නුසුදුසු දපොදශොර දතො දලෂඳදපොට මුෙළ 

ශෆර තිබුණි. ඒ තුළින් රු.මිලිය 1,072.76 

 දපොදශොර වශළනළර ලංනනිල 

දපොදශොර ආය වමළේ දලත ද තමට 

ටුගතු කිරීම තුළින් රජයට අළභයක් සිදු 

ර තිබුණි.   

කහඵනික ගහ දිරිභත් රීමභ 

ලව විදවන් දතොර පළරේපරි  ත ප්රදදෙ 

දයොෙළනිමින් කුඹුරු අක්ර 10,000 ක් 

ලළර  ත කිද  18,000,000  

අවහලෆන්ක් බළෆනීදේ අරමුණින් 2020 

ලර්ද දී රු.මිලිය 82.6 ක් රළජළංය 

ලේ ඉවුර දොවිජ දවේලළ මනයවහාළයට 

බළදී තිබුණි. ලයළපෘතිය යටදත් අක්ර 

3152 ක් පමණක් ලළර තිබ අතර ලළර 

ඇති කුඹුරු ඉඩේ ප්රමළණයට ලඩළ ලෆඩිපුර 

බිත්තර  ත මිදීද තිබිම දශේතුදලන් 

බිත්තර  ත කිද  57,865 ක් වඳශළ 

රු.මිලිය 3.3  නිහළර්ය ද තමක් 

සිදුර තිබුණි. දමම ලයළපෘතිය වඳශළ 

රු.මිලිය 13  ප්රතිපළෙ උපදය ජය 

ර තිබුණු අතර මුළු අවහලෆන්  ත කිද  

1,974,350 ක්  ත තිබුණි. එම දශේතුදලන් 

ලයළපළතිය මගින් වළර්ා ප්රතිඵ 

අත්රද දොතිබුණි. 

සුළු හරිභහර්ග ප්රතිංසකයණ යහඳහතිඹ 

දොවිජ වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් ද  ආශළර ලෆඩවටශ යටදත් සුළු 

ලළරිමළර් ප්රතිවංවහරණ ලයළපෘති 26 ක් 

2020 ලර්ද දී නිම කිරීමට දය ජිතල 

තිබණි.  එම ලයළපෘතිලලින්   රු.මිලිය 17.5 

 ප්රතිපළෙ උපදය ජය ෂ ලයළපෘති 17 

 ටුගතු අදප්ත ක්ි ත පරිදි නිමර දොවි 

වංවිනළ දලත 2021 මළර්තු 31 දි ල 

විටත් භළරදී දොතිබුණි. 

 

ජර ගඳොම්ඳ වහ බිංදු ජර ත්හක්ණ 
යහඳහතිඹ 
 

ශ්රී ංළදේ වියලි ළපද  දො තන් ශට 

ලර්ළල අඩු ළලදී ලළලන් වඳශළ අලම 

ජ ප්රමළණයකින් ලළ කිරීමට වශ 

ලර්තමළද  පලති බක්ති අර්බුෙයට 

විවඳුේ දව දොමිද්  ෆදබ ූතර්ය 

බදයන් ක්රියළත්ම ල ජ දපොේප ශළ 

බිංදු ජ තළක්ණය දයොෙළ ෆනීම වඳශළ 

2005 – 2008 ලර්ලදී විදී වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ෘි ර්ම 

අමළතයළංය දලත රු.මිලිය 2,327.2  

ප්රතිපළෙ බළ දී තිබුණි. එම ප්රතිපළෙලලින් 

දොවිජ දවේලළ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

දොවිජ දවේලළ මනයවහාළ 19 ට ූතර්ය 

බ ජ ූතක්ම පීනති 7,231 ක් බළ දී 

තිබුණි. දමම පීනතීන් වඳශළ 2018 ලර්ය 

අලවන් ල විට සියලුම මුේ  අයර 

අලවන් ෂ ුගතු වුලෙ, භළණ්ඩළළර 

දමදශුගේ දෙපළර්තදේන්තුදේ අනයක් 
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ක
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ක
ර්
භ
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ජරළ්  විසින් දොවිජ වංලර්න 

දෙපළර්තදේන්තු දොමවළරිවහ ජරළ්  

අමත ෙ 2020 ජලි 03 දිෆති ලිපිය අනුල 

රු.මිලිය 2,264.7 ක් වමළද චිත ලර්ය 

අලවළන් ල විට  අයවිය ුගතුල තිබුණි. 2020 

ලර්ය ල විට බළ දී තිබුණු පීනතිලලින් 

සියයට 90 ක් අවහාළතල, අභළවිතල, 

දො තන්දේ දතොරතුරු දවොයළත 

දොශෆකිල වශ අක්රියල පෆලතිණි. ඒ අනුල 

ලයළපෘතිදයන් අදප්ත ක්ි ත අරමුණු ඉටු  ත 

දොතිබුණු බල විණද දී නිරීක්ණය 

විය.  

 

ගනොපිඹන රද ණඹ ගලේ 

 

දො තන්දේ භළරළර අරමුෙද්  ප්රතිපළෙ 

භළවිතදයන් 2015 16 ශළ 2019 20 

ලර්යන්හී  අනුරළනපුර දිවහ්රික් ළර්යළය 

වඳශළ බඩඉරිඟු ලළ කිරීම දලනුදලන් 

පිළිදලලින් දොවින් 5386 ට ශළ 4200 ට 

මළව 6 කින් අයර ෆනිදේ පෙමින් 

පිළිදලලින් රු.මිලිය 80.7 ක් ශළ 

රු.මිලිය 46.2 ක් බළ දී තිබුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට පිළිදලලින් 

රු.මිලිය 25.9 ක් ශළ රු.මිලිය 1.8 ක් අය 

 ත දොතිබුණි.   

 

හය රංකහ ණඹ යහඳෘතිඹ 
 

වළර ංළ ණය ලයළපෘතිය යටදත් 

අනුරළනපුර, කුරුණ, පුත්තම, දොෂඹ 

වශ නුලර එළිය දිවහ්රික් ළර්යළල 

දො තන් 33 ට රු.මිලිය14.8  ණය 

මුේ  බළ දී තිබුණි. එම ණයලලින් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු.මිලිය 11.2 

ක් අයවිය ුගතුල තිබුණි. එම ණය අය තදේ 

ප්රතිය ඉතළ දුර්ල මට්ටම පෆලතුණි. එම 

ලයළපෘතිය මගින් ළබනි දපොදශොර 

නිහපළෙය ප්රලර්නය කිරීම අරමුණු වුලත්,  

2020 ලර්ය ල විට ණය බළදුන් දො තන් 

286 දෙදකුදන් 36 දෙදක් අෙළෂ 

ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ර දොතිබුණි. 

දො තන් 27 ක් මළසිල නිහපළෙය ර 

දපොදශොර ප්රමළණය කිද  ග්රේ 400 ට 

ලඩළ අඩු මට්ටම පෆලතුණි. 

 

ළේර ඳස ඉත් කය අධිගේගී 
භහර්ගරට විරීණීභ 
 

1973 අං 15 ෙර ශ්රී ංළ ජළති වළගිනි 

නි තදේ ලයළපළර මණ්ඩ පදත් ෙක්ලළ ඇති 

අරමුණක් දොවූ ලෆේල පවහ ඉලත් ර 

අධිදේගී මළර්ලට විකිණීම ශ්රී ංළ 

වළගිනි නි  තදේ ලයළපළර මණ්ඩය විසින් 

2017 ශළ 2018 ලර්ලදී සිදු ර තිබුණි. පවහ 

ඉලත් කිරීම දලනුදලන් රු.මිලිය 3.3  

ලෆය ර තිබුණු අතර අධිදේගී මළර්ලට 

පවහ විකිණීදමන් රු.මිලිය  81.1  

ආෙළයමක් බළ තිබුණි. ලෆේ ලයළපෘති 

ලළර්තළලට අනුල වපය ෙ පවහ වඳශළ අෙළෂ 

දොවි වංවිනළලලින් මණ්ඩයට මුේ  

බළද එම මුේ  රජද  ප්රතිපළෙෙ වම 

දයොෙළ කුඩළ ලෆේ නිසි ප්රමිතියට දොවිජ 

වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුදේ ඉංජිදන්රු 

උපදීත්ලය යටදත් වංලර්නය ෂ 

ුගතුල තිබුණත්, එදවේ සිදු දොර ෙ 

මුේ ලලින් රු.මිලිය 77.7 ක් වහාළලර 

තෆන්පත් ගිණුම ආදය ජය ර තිබුණි. 

  

ගත්ොග අසථහනගත් වීභ  

 

ශ්රී ංළ ජළති වළගිනි නි තදේ ලයළපළර 

මණ්ඩද  අනුරළනපුර උපු් දෙණිය 

බඩළදේ 2018 ලර්ද  රු.මිලිය 4  

දව යළ දබ ංචි කිද  ග්රේ 37,223 ක් 

අවහාළත  ත තිබුණි. ඒ වේබන්නදයන් 

පරීක්ණ සිදු ර අළභයන් ලකිල ුගතු 

පළර්ලයන්දන් අයර ෆනීමට 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 
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ප්රතියක්ණ ගිවිසුභ 

 

ෘි ළර්මි ශළ දොවිජ රක්ණ 

මණ්ඩය, රක්ණ භළර අරමුෙ වමඟ 

ඇතිරත් ප්රතිරක්ණ ගිවිසුම අනුල 2019 

ය න්යට එක් දොවිදයකු වඳශළ 

ලළර්තළත විය ශෆකි මුළු ලන්දි 

ලටිළදමන් මු්  රු.10,000  ද තම 

වඳශළ රක්ණ භළර අරමුෙ දලතින් 

රු.මිලිය 312  ිටඟ මුෙක්ත බළ ත 

ුගතුල තිබුණි. එම ිටඟ මුෙ බළ ෆනීම 

දලනුලට, 2020 ලර්ද දී ගිවිසුේ අදශ සි 

ර රු.මිලිය 148.3 ක් පමණක් බළ 

ෆනීම නිවළ මණ්ඩයට රු.මිලිය 163.6 

 අළභයක් සිදු  ත තිබුණි. 

 

කෘෂිකහර්ිකක ගත්ොයතුරු ඳේධතිඹක් 
සථහපිත් රීමභ 
 

ෘි ළර්මි දතොරතුරු ඇතුෂත් වේපර්ණ 

දතොරතුරු පීනතියක් ෘි ළර්මි ශළ 

දොවිජ රක්ණ මණ්ඩය වතුල 

දොතිබුණි. ෘි ළර්මි ෙත්ත ඇතුෂත් 

මෘදුළංය ශළ ජංම දයෙවුමක් 

දොඩෆගීම වඳශළ අමළතයංය විසින් රු. 

මිලිය 10  ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට මණ්ඩය විසින් 

ඉශත දයෙවුම දොඩෆං තම වෙශළ 

රු.මිලිය5 ක් ලෆය ර දයෙවුම අර්න 

ලදයන් නිර්මළණය ර තිබුණි. බයත් 

නිනළරීන්ට පමණක් භළවිතළ ෂ ශෆකි 

මට්ටමින් නිර්මළණය ර ඇති දමම දයෙවුම 

මගින් ේපශ ශළ ශේබන්දතොට 

දිවහ්රික්යන්ිට ෘි  ලළබිේ සිතියේ ත 

කිරීම අර්න ලදයන් අලවන් ර තිබුණි. 

දවසු දිවහ්රික් ළර්යළල අන්තර්ජළ 

පශසුේ දොතිබීම, දතොරතුරු තළක්ණ 

උපරණ දොතිබීම, ආදී දශේතුන් මත 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් එය ක්රියළත්ම 

ර දොතිබුණි.  2020/21 මශ න්යට 

අෙළෂල ෙෆනුලත් කිරීදේ ැකවහ තේ 

ශේබන්දතොට ශළ අනුරළනපුර දිවහ්රික්ල 

පමණක් පලත්ලළ තිබුණි. එම නිවළ ජළති 

ලෆෙත්මක් ඇති දමම ළර්යභළරය 

අදප්ත ක්ි ත මට්ටමින් භළවිතද  දොතිබුණි. 

 

දර්ලක භත් ඳදනම් ව යක්ණ ගඹ ජනහ 
ක්රභඹ 

ෙර් මත පෙේ වූ රක්ණ දය ජළ 

ක්රමය වඳශළ ලළ ශළනි ලටිළම තීරණය 

කිරීමට ළගුණි ෙත්ත බළ ෆනීම 

ෘි ළර්මි දොවිජ රක්ණ මණ්ඩද  

ප්රමුතම ළර්යභළරය  ත තිබුණි. වෆසුේ 

ර ෙ දිවහ්රික්ලට අෙළෂල 1980 

ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ ළගුණි 

ෙත්ත බළෆනීම දලනුදලන් ජළතයන්තර 

මය ආයතය 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විට රු.මිලිය 1.72 ක් මණ්ඩය දලත 

දලළ තිබුණි. දිවහ්රික් කිිටපයම දමම 

ෙත්ත බළද තිබුණ ෙ, වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ෙර් පෙේ 

රත් ලන්දි ණය කිරීම ලවුනියළ, 

ශේබන්දතොට ශළ ේපශ දිවහ්රික්යන්ට 

පමණක් ීමමළ  ත තිබුණි.  වෆසුේ ෂ ඉශත 

දිවහ්රික්ල ලර්ළමළප මගින් ෙත්ත බළ 

ෆනීදේදී ඒ ආරිත ඉතළ  කුඩළ අරයන් 

පමණක් ආලරණය  තම, ළගුණ විෙයළ 

දෙපළර්තදේන්තුල යටදත් ප්රමිතතල 

ලර්ළමළප වහාළපය කිරීමට වෆසුේ ර 

තිබුණ ෙ ලවුනියළ දිවහ්රික්ද  වහාළ 03  

පමණක් වහාළපය ර තිබීම ය රුණු 

දශේතුදලන් ලයළපෘති ටුගතු වළර්ාල 

ඉටුර දොතිබුණි.   

ධීය විශ්රහභ ළ කේ වහ භහජ ආයක්ණ 
ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

මශලු ලයදවේදී දශ  දුබතළලයදී 

ධීලරයන්ට වමළජ ආරක්ණ වෆෆවහම, 

ධීලරයකු මියගිය විට එම ධීලරයළදේ 

යෆදපන්න්ට වශ වෆීමම, 

ජිලද පළදයිට දිටම නියෆීයම වඳශළ 

ධීලරයන් උන්දුර  තම, තරුණ අය ධීලර 

ර්මළන්තය දලත දයොමුර විම, ධීලරයන් 

අතර ඉතිරි කිරීදේ පුරුීෙ ඇති කිරීම වශ 
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වසුරුලේම ලෆඩි දිුගණු කිරීම ය 

පරමළරා ඉටුකිරීම පිණිව ධීලර විශ්රළම ලෆටුප්ත  

වශ වමළජ ආරක්ණ ප්රතිළභ දය ජළ 

ක්රමය වහාළපිතර තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද  අලවළ දිට දය ජළ ක්රමද  

විශ්රළම ලෆටුප්ත  ලකීම රු.මිලිය 4,261.4 ක් 

වූ අතර එය ඉකුත් ලර්යට ලඩළ සියයට 8.83 

 ලෆඩි  තමකි. එදවේම වමුච්චිත අරමුෙදිට 

වෘණළත්ම තත්ත්ලය රු.මිලිය 3,675.9 

ක් ෙක්ලළ එේ ඉකුත් ලර්යට ලඩළ සියයට 

11.76  ලෆඩි  ත තිබීදමන් එයෙ දය ජළ 

ක්රමද  අණ්ඩ පෆලෆත්ම දදරිට අිටතර 

දව බපළ තිබුණි. තලෙ ඉදිරි ලර්යන් තුෂ 

දී දමම තත්ත්ලය තල දුරටත් ලර්නය විය 

ශෆකි බෆවින් ඒ පිළිබඳ වළ දය ජළ 

ක්රමය ප්රතිලුශත ර මය 

යතළලයකින් ුගතුල ක්රියළත්ම කිරීමට 

ආයතය 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත් ටුගතු ර දොතිබුණි. ෙළයදයකුට 

ලයව අවුරුදු 60 වේපර්ණ වූ දි සිට විශ්රළම 

ලෆටුප්ත  වඳශළ ිටමිේ බ මුත් දය ජළ 

ක්රමය විසින් විශ්රළම ලෆටුප්ත  වවහ ෂ දි සිට 

ද තේ ර තිබු අතර ිටඟ විශ්රළම ලෆටුප්ත  මුේ  

දලළ දොතිබුණි. එම නිවළ 2009 ජලළරි 

මළවද  සිට 2016 දෙවෆේබර් මළවය ෙක්ලළ 

ළයට අෙළෂල විශ්රළම ලෆටුප්ත  ඉ් ලුේ ෂ 

ධීලරයන් 176 දෙදකුට ිටමි රු.මිලිය 4.8 

 ිටඟ විශ්රළම ලෆටුප්ත  වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් ද තමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

 

ගගොවි විශ්රහභ ළ කේ වහ භහජ ආයක්ණ 
ගඹ ජනහ ක්රභඹ 
 
දමම දය ජළ ක්රමද  ශුීන ලත්ේ 

වමළද චිත ලර්ය අලවළයට රු.මිලිය 

78,198.5  වෘණ දේයක් ද තිබ අතර 

ජංම ලත්ේ ඉක්මලළ ජංම ලකීේ 

රු.මිලිය 5,028 ක්  ත තිබුණි. තලෙ 2014 

මළර්තු 14 දිෆති අං 1853/49 ෙර 

අතිවිදේ ෆවට් පත්රය මගින් ප්රසිීන ර 

තිදබ දොවි විශ්රළම ලෆටුප්ත  ශළ වමළජ 

ආරක්ණ ප්රතිළභ දය ජළ ක්රමද  

නිදය  පරිදි 2014 ජලළරි 01 දි සිට 

විශ්රළම ලෆටුප්ත  ද තේ සිදු ෂෙ,  ෙළය මුේ  

අයර ෆනීම 1987 මෆයි 07 දිෆති අං 

452/12 ෙර ෆවට් පත්රය මගින් ප්රසිීන ර 

තිබ ක්රමය පරිදි සිදු ර තිබුණි. ඒ අනුල 

2019 ශළ 2020 ලර් ලදී  දොවි ෙළයත්ලය 

පිළිදලලින් රු.මිලිය 21.5 ක් ශළ 

රු.මිලිය 19.3 ක් වූ අතර විශ්රළම ලෆටුප්ත  

ද තේ පිළිදලලින් රු.මිලිය 3,217.3 ක් ශළ 

රු.මිලිය 4,502.5 ක්  ත තිබුණි. විශ්රළම 

ලෆටුප්ත  ද තේ ඉශෂ යළම නිවළ 2019 ශළ 

2020 ලර්ලදී පිළිදලලින් රු.මිලිය 

3,065ක් ශළ රු.මිලිය 4,450.9 ක් 

භළණ්ඩළළරය මිනන් ෆබී තිබ අතර 

භළණ්ඩළළරද  ෙළයත්ලය දොමෆතිල 

දය ජළ ක්රමය පලත්ලළද යළ දොශෆකි 

තත්ත්ලය පෆලෆතුණි. එදමන්ම දමම 

දය ජළ ක්රමය යටදත් ලයව අවුරුදු 60 

වේපර්ණ වූ දි සිට වළමළජියන් ශට විශ්රළම 

ලෆටුප්ත  දවිය ුගතු වුලත්, විශ්රළම ලෆටුප්ත  

දවිය ුගතු දි සිට දොල විශ්රළම ලෆටුප 

වවහ ෂ දි සිට ද තේ සිදු ර තිබ 

අතර, එම ළ පරළවය තුෂ දවිය ුගතු ිටඟ 

විශ්රළම ලෆටුප්ත  වඳශළෙ ප්රතිපළෙය ර තිබුණෙ 

2012 ලර්ද  සිට 2020 දෙවෆේබර් 31 

ෙක්ලළ ලර් 8 ට අෙළෂ දො තන් 125,828 

ක් වඳශළ  ප්රතිපළදිත ිටඟ විශ්රළම ලෆටුප්ත   

එතුල රු.මිලිය3,745.9 ක් ද තමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

ජි දත්ත් ගත්ොයතුරු ඳේධතිඹ 
ඹහත්කහලීන රීමභ 
 

2014 ජලළරි මළවද  සිට ක්රියළත්ම වූ ල 

විශ්රළම ලෆටුප්ත  දය ජළ ක්රමයට ඇතුෂත් 

දොවි ෙළයයින්දේ ජීල ෙත්ත දතොරතුරු 

ඇතුෂත් ර පීනතිය යළලත්ළීය කිරීම 

අරමුණු රද රු.මිලිය 1.7 ක් ලෆයර 

දිවහ්රික් 08  පමණක් වමීක්ණ ටුගතු 

සිදු ර තිබණි.  අනිකුත් දිවහ්රික්ල 

වමීක්ණ ටුගතු සිදු ර ෙත්ත පීනතිය 

යළලත්ළීය කිරීමට මණ්ඩය ටුගතු 
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දොකිරීම නිවළ ඒ දලනුදලන් සිදු ෂ 

වියෙම නිහළර්ය  ත තිබුණි. ල විශ්රළම ලෆටුප්ත  

දය ජළ ක්රමයට ඇතුෂත් දොවි 

ෙළයයින්දේ ජීල ෙත්ත දතොරතුරු ඇතුෂත් 

කිරීදේ ටුගතු 2020 ලර්ය අලවන් ළ 

පරිච්දේෙය තුෂ ලතළ තිබුණි.  

 

විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය දීභනහ 
ගගවීභ 
 

ජතළ ලතු වංලර්න මණ්ඩය වඳශළ අලය 

ළර්ය මණ්ඩය 2011 අද වහතු 03 දිෆති 

ෂමළරණ දවේලළ දෙපළර්තදේන්තුදේ 

ලිපිය මිනන් අනුමත ර තිබුණි. එම අනුමත 

ළර්යමණ්ඩයට ඇතුෂත් දොවූ තතුරු 

ශයක් වඳශළ නිනළරීන් දොන්ත්රළත් පෙම 

මත බඳලළද තිබුණු අතර, එම නිනළරීන් 

වඳශළ 2018 ශළ 2019 ලර්ලදී පමණක් 

එතුල රු.මිලිය 7.8  ලෆටුප්ත  ශළ දීමළ 

දව දලළ තිබුණි. 

 

උඳගඹ ජනඹ ගනොන තුඹහඹන් 

 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට ජතළ 

ලතු වංලර්න මණ්ඩය විසින් පළය 

රනු බ දත් ලතු 16 ට අයත් භමි 

ප්රමළණද  එතුල දශක්ටයළර 10,165 ක් 

දව මණ්ඩය විසින් පිළිදය ර ෙ 

ද් ද  වඳශන්ල තිබුණි. (Hectarage 

Statement 2019). එම ද් යට අනුල 

වමවහත දශක්ටර්යළර 4,895.79  භමි 

ප්රමළණයක් පමණක් දත් වශ අදකුත් 

ලළලන් වඳශළ උපදය ගී රද තිබුණි. 

දොඩෆගිලි වඳශළ ල දශක්ටයළර 1,214 

 භමි ප්රමළණය දලන්ෂ විට දශක්ටයළර 

4,055.21  භමි ප්රමළණයක් දත් ලළල 

වඳශළ දයොෙළ ද දොතිබුණි. එය වමවහත 

භමි ප්රමළණදයන් සියයට 39.89  පමණ 

ප්රමළණයක් ල බලත් දමම භමි ප්රමළණය 

දත් ලළල වෙශළ උපදය ජය කිරීම වඳශළ 

මණ්ඩය විසින් වෆසුේ ර දොතිබුණි. 

තලෙ රබර් ලළලට දලන් ර ෙ භමි 

ප්රමළණය පිළිබඳල මණ්ඩය විසින් පිළිදය 

ර ෙ ද් ය (Hectarage Statement 

2019) අනුල, රබර් ලළල වඳශළ දශක්ටයළර 

2,177 ක් මණ්ඩය වතුල ඇති මුත් රබර් 

ලළල වඳශළ දශක්ටයළර 742 ක්ෙ, අදකුත් 

දභ  වඳශළ දශක්ටයළර 26 ක්ෙ පමණක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. ඒ අනුල 

දශක්ටයළර 1,409  භමි ප්රමළණයක් රබර් 

ලළලන් වඳශළ දයොෙළද දොතිබුණි. ඒ  

අනුල වමවහත භමි ප්රමළණදයන් සියයට 64.7 

ක් රබර් ලළල වඳශළ දයොෙලළ ද 

දොතිබුණි. එම භමි ප්රමළණද  රබර් ලළල 

වෙශළ උපදය ජය කිරීමට මණ්ඩය විසින් 

වෆෆසුේ ර දොතිබුණි.  

 

තු ඵදු ඳදනභට රඵහදීභ. 

2015 ලර්ද දී දමොණරළ කුමළරලත්ත 

ලතුයළද  පළරවි දොටදවේ දශක්ටයළර 15 

 භමිය  ජතළ ලතු වංලර්න මණ්ඩය 

විසින් රබර් ලළල ආරේභ ර තිබුණි. ඒ 

වඳශළ 2015 ලර්ද  සිට 2019 ඔක්දත බර් 

මළවය ෙක්ලළ රු.මිලිය 8.3 ක් ලෆය ර 

තිබුණි.  මණ්ඩය විසින් එම ඉඩම තිවහ 

අවුරුදු ළයක් වඳශළ බදු දී තිබුණි. 

මණ්ඩය ශළ අෙළෂ බදුරු අතර එෂඹ 

තිබුණු ගිවිසුේ ලවර 30  ළය වඳශළ බදු 

කුලිය ලදයන් රු.මිලිය 11.4 ක් 

අදප්ත ක්ළ ර තිබුණි.  ඒ අනුල දමම භමිය 

බදු දීම තුළින් අෙළෂ ලළල දලනුදලන් ෙර 

ෙ වියෙමට වරි ප්රතිළභයක් 

බළෆනීමට ශෆකිල දවේ ගිවිසුේත  තමට 

මණ්ඩය ටුගතුර දොතිබුණි. 
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ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

නීමක්ණ 

 ධීය ප්රජහ ඵරගළන්වීභ  

 ඉසන් නිගය ධහඹනඹ වහ මුහුදු කඩළ් රන් ගම්භහනඹ  

 භත්ය බීජ නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 

  ගයශ සුයක්ණඹ වහ ම්ඳත් කශභනහකයණඹ  

 ඔරුළ් ර පුත්ඳත් මුද්රණඹ රීමභ  

 හිඟහික් ආදහඹම්   

 බහුදි ධීලර යළත්රළ ලියළපදිංචි කිරීදේ ළවහතු 

 යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීමභ  

 වඳුනහ ගන්නහ රද අරහබඹන්  

 ආදහඹම් ළඩි කය ගනොගළනීභ 

 නිසක්රීඹ ත්කම්  

 ඹහත්රහර ළඩ අන් ගනොරීරිභ  
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ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධනඹ 
 
මත්වය පරිදභ ජය ලෆඩිකිරීම මගින් ඉශෂ 

දප ණ මට්ටමක් විටත ජතළලක්, ඉශෂ 

විදී විනිමය ඉපී මක් ශළ ධීලර ක්දේත්රද  

ැකකියළ අලවහාළ ලෆඩි කිරීදමන් ධීලර ප්රජළලට 

උවවහ ජීල මට්ටමක් බළදීමත්, දමම 

ක්දේත්රදයන් අදප්ත ක්ි ත ප්රතිඵ  ත තිබණි. 

එම ප්රතිඵ අත්පත් රෆනීම වඳශළ ධීලර 

අමළතයළංය, විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්වය 

ශළ ඉවහවන් ඇතිකිරීම, ධීලර ලරළය වංලර්න, 

බහුදි ධීලර ටුගතු ශළ මත්වය අපය 

රළජය අමළතයළංය, ධීලර ශළ ජජ වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 6 ක් විසින් පශත වඳශන් 

ළර්යභළර්යන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 දලරෂබඩ ප්රදීල මත්වය ශය 

ඉශෂ ෆං තම වඳශළ විෙයළත්ම 

ක්රමදේෙයක් ශඳුන්ලළදීම 

 ධීලර ලරළය  තරණය කිරීම වශ 

අලයතළලය මත ල ධීලර ලරළයන් 

ඉදිකිරිම 

 අන්තර්ජළති මුහුදු ප්ර දීද  මසුන් 

ඇ් ීයම පුළු්  කිරිම වඳශළ දීය ය 

වමළේලට අලවහාළල බළදීම 

 ටින් මළළු ර්මළන්තය පුළු්  කිරිම වඳශළ 

දපෞීලි වමළේ වශ ආදය ජයින් 

දිරි ෆන් තම  

 නිහපළෙයළට වශ පළරිදභ ගියළට ෙ 

වළනළරණය ඉටුල ආළරයට මත්වය 

නිහපළෙය වඳශළ අදවි වංලර්න 

ටුගතු පුළු්  කිරීම  

 උතුරු ශළ ෆදිටර මුහුදී 

අලවරදයන් මසුන් ඇ් ීයම තිරන් 

කිරීම වශ ළවි ශළ දලරෂළරක් 

ඒ ක්තිමත් කිරිම ශළ ඉන්දියළල 

වමඟ ෆටුේ නිරළරණය කිරිම 

 ධීලර ප්ත  රජළල වඳශළ ඵෙළයි බෆංකු ශළ 

රක්ණ ක්රමයක් ශඳුන්ලළදීම  

 වළර විහලවිෙයළය භළවිතළ ර තරුණ 

තරුණියන් වඳශළ ධීලර ටුගතු පිළිබඳ 

තළක්ණි ශළ ෂමළරණ පුහුණු 

ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම කිරීම 

 ධීලර ප්රජළලදේ සුභවළන ටුගතු පුළු්  

කිරීම  

 අපයය දල ෂඳප ඉක් ර ත් 

විසිතුරු මත්වය ර්මළන්තය ඇති කිරිම 

වඳශළ අලය පශසුේ වෆපී ම  

 ලෆේ පු ශළ දොඩ ඉඩේ ආරිතල 

මිරිදිය මත්වය ලළල ප්රනලිත කිරිම 

වඳශළ අලය ක්රදම පළයන් වෆෆීමම 

 මශළ පරිමළණ දබ ට්ටුල දමදශුගේ 

ටුගතු ළර්යක්මල සිදු කිරිම වඳශළ 

ධීලර ලරළය වංලර්නය කිරිම  

 බහු දි ධීලර යළත්රළ වඳශළ මුහුදු ජය 

භළවිතළ ර ය තරණ පීනති 

වංලර්නය කිරිම වශ ූතර්ය බක්තිය 

භළවිතය දිරිමත් කිරිම 

   ත වංනිදේෙ පශසුේ, ය තරණ, 

ඉන්න වෆපුගම වශ වනීපළරක් 

පශසුේ විටතල සියළුම ධීලර ලරළයන්, 

ෆංගුරේ වහාළ ලෆඩි දිුගණු කිරීම 

 මුහුදු ශළ මිරිදිය මත්වයයන් පුළු්  දව 

දබ කිරිම වඳශළ ධීලර ප්රජළ වංේ ශළ 

ජළති ජජී ත ලළ වංලර්න අධිළරිය 

වමඟ ඒළබීනල ලෆඩවටශන් ආරේභ 

කිරිම 

 පරිවර ිටතළමී  ත අධි තළක්ණි 

ක්රම දයොෙළ නිමින් මත්වය අවහලෆන් 

ඉශෂ ෆං තම වඳශළ ටුගතු කිරීම  

 ධීලරයින් වශ එම ර්මළන්තද  

නියෆදන්න්දේ ලෘත්තීමය පුහුණුල 

ශළ ෙෆනුම දිුගණු කිරිම.   

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරීම වඳශළ ධීලර අමළතයළංය, රළජය 

අමළතයළංය ශළ දෙපළර්තදේන්තුල දලත 

එතුල රු.මිලිය 5,668  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 5,137 ක් පමණක් උපදය ජය ර 
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තිබුණි. ඒ අනුල රු.මිලිය 531  ප්රතිපළෙ 

උපදය ජය ර දොතිබුණි.විවහතර 

රපවටශ 22 ිට  ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 22 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 

මළශ්රය - ලළර්ි  මය ප්රළ  

 

ධීලර අමළතයළංය,  රළජය අමළතයළංය, 

දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ලයළලවහාළපිත ආයත 

විසින් ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරීම 

වේබන්නදයන් සිදුෂ නියෆදි විණ 

පරීක්ළදේදී අළලරණය වූ විණ 

නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.  

ධීය ප්රජහ ඵරගළන්වීභ  

2020 ලර්ය වඳශළ ධීලර ප්රජළල බෆන් තම 

වඳශළ රු.මිලිය 23.87  ප්රතිපළෙ වවළ 

තිබුණු අතර, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට ඉන් රු.මිලිය 23.79 ක් ලෆයර 

තිබුණි. එම වියෙදමන් රු.මිලිය 22.29 ක් 

ඉකුත් ලර්ද  දවිය ුගතු බි්  ද තම 

වඳශළ රු.මිලිය 22.29 ක් ලෆය ර තිබුණු 

අතර, වමළද චිත ලර්ද දී ධිලර ප්රජළල 

බෆන් තම වඳශළ රු.මිලිය 1.5 ක් 

පමණක් ලෆය ර තිබුණි.   

 

ඉසන් නිගය ධහඹනඹ වහ මුහුදු 
කඩළ් රන් ගම්භහනඹ  
 

2020 ලර්ද   ක්රියළළරි වෆෆවහම අනුල ශ්රී 

ංළ ජජීවි ලළ වංලර්න අධිළරිය 

විසින් ඉවහවන් නිදර නළය පශසුේ ඇති 

කිරීම (මලි ටුගතු) ශළ මුහුදු කඩෆ් න් 

ේමළය වඳශළ මෆණුේ කිරීම අදප්ත ක්ළ 

ර ඒ වඳශළ රු.මිලිය 2.7  ප්රතිපළෙ 

වවළ තිබුණි.  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත්  එම ප්රතිපළෙ උපදය ජය ර 

දොතිබුණි. 

 

භත්ය බීජ නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ  
 

2020 ලර්ද දී ජළති ආශළර නිහපළෙ 

ලෆඩවටශ (53-2506) වඳශළ ධීලර 

අමළතයළංයට  දලන්ෂ රු.මිලිය 33.63 

ධීලර 

අමළතයළංය  

විසිතුරු මසුන්, 

මිරිදිය මත්වය 

ශළ ඉවහවන් ඇති 

කිරිම, ධීලර 

ලරළය 

වංලර්නය, 

බහුදි ධිලර 

ටුගතු ශළ 

මත්වය අපය 

රළජය 

අමළතයළංය  

ධීලර ශළ ජජ 

වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තු

ල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  556 4,235 877 5,668

වියෙම  රු.මිලිය  526 3,793 818 5,137

ඉතිරිය  රු.මිලිය  30 442 59 531
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 ප්රතිපළෙලලින් රු.මිලිය 31.96 ක් 

මත්වය බීජ නිහපළෙය (Fish Seed 

Production) ඉශෂ ෆං තම වඳශළ ජළති 

ජජී ත ලළ වංලර්න අධිළරියට බළ දී 

තිබුණි. මත්වය බීජ නිහපළෙය ඉශෂ 

ෆං තම වේබන්නදයන් වූ ඉක් ර ෙ  

ළර්යය සිදු ත තිද.ෙ යන් පිළිබඳ 

පසුවිපරේ කිරීමක් ර දොතිබුණි. 

 

ගයශ සුයක්ණඹ වහ ම්ඳත් 
කශභනහකයණඹ  
 

2020 ලර්ය වඳශළ දලරෂ සුරක්ණය ශළ 

වේපත් ෂමළරණය කිරීදේ 

ලෆඩවටශ යටදත් ඉදිකිරීේ ටුගතු 

දලනුදලන් රු.මිලිය 44.5  ප්රතිපළෙ 

අමළතයළංය දලත වවළ තිබුණි. 2020 

ලළර්ි  ක්රියළළරි වෆෆවහම අනුල හ රී ංළ 

ජජීවි ලළ වංලර්න අධිළරිය මගින් 

මන්ළරේ දිවහ්රික්ද  මුහුදු කඩෆ් න් 

වඳශළ අභිජළළර ඉදිකිරීම, පුත්තම 

දිවහ්රික්ද  විසිතුරු මසුන් වඳශළ 

අභිජළළර ඉදිකිරීම ශළ පේබ මිරිදිය 

ඉවහවන් අභිජළළර ලෆඩි දිුගණු කිරීම ය 

ළර්යයන් ඉටු කිරීදේ අදප්ත ක්ළදලන් එම 

ප්රතිපළෙලලින් රු.මිලිය 27.29 ක් 

වමළද චිත ලර්ද දී උපදය ජය ර 

තිබුණි. එම ඉදිකිරීේ ටුගතුල මය 

ප්රතිය සියයට 61 ක් වූ අතර ලයළපෘතිය 

තුළින් අදප්ත ක්ි ත නිමෆවුම පිළිබඳ දතොරතුරු 

ප්රති ලළර්තළදේ ෙක්ලළ දොතිබණු අතර ඒ 

වේබන්නදයන් පසුවිපරේ කිරීමක් ෙ සිදු ර 

දොතිබණි. 

 

ඔරුළ් ර පුත්ඳත් මුද්රණඹ රීමභ  
 

දිමිණ වශ තිරරන් පුලත්පත්ල 

පකිරීමට අමළතයළංදයන් ඉදිරිපත් ර 

ඔරුලෆ්  පුලත්පත මුද්රණය කිරීම වඳශළ 

2020 ලර්ද  දී රු.මිලිය 7.29 ක් දලළ 

තිබුණි. ලර් ණළල සිට දමලෆනි 

පුලත්පත් මුද්රණය ර ඒ වඳශළ ද තේ ර 

තිබුණ ෙ, එම පුලත්පත පෂ කිරීදේ අරමුණු 

ශළ ඟළ රත් ඉක් පිළිබඳ පසුවිපරේ 

කිරීමක් දශ  දමදශුගේ වමළද නයක් 

ර තිබුණු බලට දතොරතුරු අළලරණය 

දො තය. 

 

හිඟහික් ආදහඹම්   
 
ධීලර ශළ ජජ වේපත් දෙපළර්තදේන්තුදේ 

2020 ලර්ද  මය ප්රළ අනුල 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ිටඟිටටි ආෙළයම 

රු.මිලිය 4.44 ක්  ත තිබුණි. ිටඟිටටි 

ආෙළයේ එතු කිරී ම දුර්ල මට්ටම 

පෆලෆතුණි.  

 

බහුදි ධීලර යළත්රළ ලියළපදිංචි කිරීදේ 
ළවහතු 

2020 ලර්ද  දමදශුගේ ටුගතු වඳශළ 

ලියළපදිංචි බහුදි ධීලර යළත්රළ ප්රමළණය 988 

ක්   ත තිබුණි. මීටර් 13.5  සිට මීටර් 15 ක් 

ෙක්ලළ යළත්රළ වඳශළ රු.5,000 ක් බෆගින්ෙ, 

මීටර් 15  සිට මීටර් 24 ක් ෙක්ලළ යළත්රළ 

වඳශළ රු.50,000 ක් බෆගින්ෙ ශළ මීටර් 24 

ට ලෆඩි යළත්රළ වඳශළ රු.500,000 ක් 

බෆගින්ෙ ලියළපදිංචි කිරීදේ ළවහතු අයරනු 

බයි. ඒ අනුල වමළද චිත  ලර්ය වඳශළ 

බහුදි ධීලර යළත්රළ ලියළපදිංචි ආෙළයම 

රු.මිලිය 25.51ක් විය ුගතුල 

තිබුණත්,  මුේ  අංද  ද්  අනුල එම 

ආෙළයම රු.මිලිය 23.01ක්  ත තිබුණි. ඒ 

අනුල රු.මිලිය 2.50  දලවක් 

අළලරණය  ත තිබුණත්, ඒ වේබන්නදයන් 

ධීලර ශළ ජජ වේපත් දෙපළර්තදේන්තුදේ 

ෂමණළරණද  අලනළය දයොමු ර 

දොතිබුණි.  

 

මීටර 13.5 ට ලෆඩි බහුදි ධීලර යළත්රළ 17ක් 

දමදශුගේ ටුගතු වඳශළ බපත්ර බළද 

දොතිබුණු අතර එයින් එ යළත්රළලක් ලර් 

කිිටපයක් වඳශළ දමදශුගේ බපත්ර 

බළද දොතිබුණි. එම බහුදි ධීලර 

යළත්රළ ධීලර දමදශුගේ  ටුගතුල 
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දයදෙන්දන් ෙ, දමදශුගේ බපත්ර බළ 

දොෆනීමට දශේතු දමොලළ ෙ යන් 

පිළිබඳල දිවහ්රික් ධීලර ළර්යළ ශරශළ 

පරීක්ළ කිරීදේ ක්රමදේෙයක් පිළිදය ර 

දොතිබුණි.  

 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීමභ  

විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්වය ශළ ඉවහවන් 

ඇතිකිරීම, ධීලර ලරළය වංලර්න, බහුදි 

ධීලර ටුගතු ශළ මත්වය අපය රළජය 

අමළතයළංයට දලන්ෂ ප්රතිපළෙලලින් 

සියයට 97ට වමළ රු.මිලිය 260.1 ක් 

ජළති ජජී ත වංලර්න අධිළරිද  

(NAQDA) වංලර්න ලයළපෘති 05ට 

ලෆයර තිබුණි. එම අරමුේ  අෙළ 

ළර්යයන්ලට දයෙ තම පිළිබඳල පසු විපරේ 

කිරීමක් රළජය අමළතයළංය විසින් සිදුර 

දොතිබුණි.  

ඉශත ප්රතිපළෙලට අමතරල  වමළද චිත 

ලර්ද දී රළජය අමළතයළංය විසින් ජළති 

ජජී ත ලළ වංලර්න අධිළරිය දලත 

මන ප්රතිපළෙ ලදයන් රු.මිලිය 

204.0ක් බළ දී තිබුණි. ඉදිරිපත් ෂ ප්රති 

ලළර්තළල අනුල එම ප්රතිපළෙලලින් ලයළපෘති 

29 ක් වඳශළ රු.මිලිය 196.2 ක් ලෆය ර 

තිබුණි. එම ලයළපෘතිලලින් සිදු ර 

ළර්යයන් ශළ ප්රතිළභ බන්න් පිළිබඳ 

දතොරතුරු ඉදිරිපත් ර දොතිබුණු අතර එම 

ප්රතිපළෙ වංලර්න ළර්යයන් වඳශළ 

උපදය ජය කිරීම පිළිබඳල පසු විපරේ 

කිරීමක්ෙ සිදු ර දොතිබුණි.   

වඳුනහ ගන්නහ රද අරහබඹන්  
 
ීමමළවිටත ීමද ර් පෙම විසින් 2015 

ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ 

ෆණුේරුලන්දේ ඉ් ීයම පෙේ රද 

කිසිදු ගිවිසුමට එෂඹීමකින් දතොරල 

ගින්රා දබ ට්ටුලක්, පළේ පළරුලක් ශළ 

ෙෆ්  ආේපන් නිහපළෙය ර වෆපී ම 

වඳශළ ටුගතු ර තිබණි. ෆණුේරුලන් 

ඒලළ ප්රතික්දේප කිරීම දශේතුදලන් එතුල 

රු.මිලිය 25.03  අළභයක් ශඳුළද 

තිබණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

එයට ලකිල ුගතු පළර්ලයන් ශඳුළද 

අළභ අයර ෆනීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි.  

 

ආදහඹම් ළඩි කය ගනොගළනීභ  
 
වමළද චිත ලර්ද  දී ීමමළවිටත ීමද ර් 

පෙදේ තාය නිහපළෙය ශළ තාය ආෙළයම 

අයලෆයත ප්රමළණයට ලඩළ අඩු වූ අතර 

නිහපළෙ පිරිලෆය සියයට 107 කින් ෙ 

පරිපළ වියෙේ සියයට 13.35 කින් ෙ ශළ 

අදකුත් වියෙේ සියයට 473 කින් ෙ ලෆඩි ත  

තිබණි. විකිණීදේ ශළ දබෙළශෆරීදේ වියෙම 

සියයට 16.7 කින් අඩු  ත තිබුණි.  වියෙේ 

එදවේ ඉශෂයළම පළය ර ආෙළයේ ඉශෂ 

ංලළ ෆනීම වඳශළ ෂමළරණය විසින් 

ක්රියළමළර් ද දොතිබුණි. 

 

නිසක්රීඹ ත්කම්  
 
 ීමමළවිටත ීමද ර් පෙම විසින් 2009 

ජලළරි 01 දි රු.මිලිය 0.94ට 

මිදී ද තිබුණු ලියල පට්ට්  

උපරණයක් (Lathe machine)  

ප්රමළණලත් ළර්ය මණ්ඩ යක් 

දොතිබිම නිවළ ඉන් උපරිම 

නළරිතළලදයන් ප්රදය ජයට ෆනීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි. 2012 ලර්ද  දී 

රු.මිලිය 1.66 ක් ලෆයර තලත් එලෆනි 

උපරණයක් මිදී ද කිසිදු 

ප්රදය ජයට ෆනීමකින් දතොරල 

නිහක්රීයල බඩළ ර තිබුණි. එදශත් ඊට 

ලකිල ුගතු නිනළරීන් පිළිබඳල ලර් 10 

ක් මුළු් ද්  කිසිදු ක්රියළමළර්යක් ද 

දොතිබුණි. 

 

 ීමමළවිටත ීමද ර් පෙම විසින් 2012 

අද වහතු 20 දි රු.මිලිය 5.4 ක් ලෆය 

ර මිදි ද තිබුණු දජ් ද ට් 

වහදප්රේන් යන්ත්රයක් ලර් 07 ට අධි 
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ළයක් මුළු් ද්  කිසිදු 

ප්රදය ජයට දොද නිහක්රීයල 

පෆලෆතුණි. 

 

 ීමමළවිටත ීමද ර් පෙම විසින් 2013 

මළර්තු 05 දි රු.මිලිය 4.2ට මිදී 

ද තිබුණු ප්ත ළවහමළ ෆපුේ යන්ත්රය 

(Plasma Cutter Machine) ලර් 06 ට 

අධි ළයක් මුළු් ද්  කිසිඳු 

ප්රදය ජයට දොද නිහළර්යල 

අළරක්ි තල බඩළර තිබුණි. 

 

 2016 ලර්ද  දී ීමමළවිටත ීමද ර් 

පෙම විසින් රු.මිලිය 0.32 ක් දලළ 

පුීලි ආයතයකින් ළර්ය පරිපළටි 

අත්දපොතක් පිළිදය ර ලර් 4  ලෆඩි 

ළයක් ත ත තිබුණෙ, ඒ වඳශළ 

අනුමෆතිය බළ දොෆනීම දශේතුදලන් 

එය ක්රියළත්ම කිරීමට දොශෆකි  ත 

තිබුණි .  

 

 

ඹහත්රහර ළඩ අන් ගනොරීරිභ  
 

 ීමමවිටත ීමද ර් පෙම විසින් අං 

IMUL - A- 0061 – KMN ෙර යළත්රළල 

වෙශළ ගිවිසුම ප්රළරල දවිය ුගතු 

ලටිළමට ලඩළ රු.මිලිය 3.3 ක් 

ලෆඩිපුර දලළ තිබණි. යළත්රළල වෙශළ වූ 

දජදර්ටරය දලනුදලන් රු.මිලිය 0.6 

ක් ද තේ ර තිබුණෙ,  2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විටත් එම දජදර්ටරය 

යළත්රළලට වවිර දොතිබුණි. ගිවිසුදමිට 

2 ල දොන්දීසිය ප්රළරල යළත්රළල  

අලවන් ර 2016 දෙවෆේබර් 15 දි  

දශ   ඊට දපර ප්රතිළභියළ දලත භළරදිය 

ුගතු වුලත්, ලර් 03 ට ආවන් 

ළය ප්රමළෙයක් තිබුණෙ යළත්රළදලිට 

නිර්මළණය ර පෆලතිද  ශ්  (hull ) 

එ පමණක් ල අතර එය වමවහත ලෆඩ 

ලටිළමින් සියයට 18  ප්රමළණයක්  ත 

තිබුණි. තලෙ විධිමත්ල දොන්ත්රළත්තුදේ 

ළය දීර්ක ර ෆනීමට ෙ ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

 

 2017 ලර්ද  දී ධීලර අමළතයළංද  

වශළනළර යටදත් ීමමළවිටත ීමද ර් 

පෙම නිහපළෙය ආරේභ ර තිබුණු 

අඩි 55 බහුදි ධීලර යළත්රළ 5 කින් 

අලවළ යළත්රළදලිට නිහපළෙ ටුගතු 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

අලවන් ර දොතිබුණි.  

 

 ීමමළවිටත ීමද ර් පෙම විසින් 2017 

ලර්ද  දී දමොරිවහ රළජය වඳශළ 

නිහපළෙය ආරේභ ර තිබුණු 

යළත්රළදලිට නිහපළෙ ටුගතු 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් අලවන් ර 

දොතිබුණි. 
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ක
ර්
භ
හන්
ත්
 අ
ංල
ඹ
 

කර්භහන්ත් අංලඹ 

නීමක්ණ 

 කර්භහන්ත්පුය 
 නංමු රංකහ ජහතික ළඩටවන 
 ගයොගඵ  ත්හක්ණඹ වහ න විශිසඨත්හ භධයසථහනඹ (CERA) 
 කහර්ිකක ජනඳද 
 අඵලි ගර ව විකුණුම් 
 නිසකහර්ඹ ත්කම් 

  නිජ ළලි අගරවිඹ 

  නිජ ළලි කළනීම්  

 කම්ව්  ආයම්බ ගනොරීමභ  

 හුණුග්  නිධිඹ  ඵදුදීභ 

 පරදහයී ආගඹ ජන වහ ගේඳර ගඹොදහ ගනොගළනීභ  

 ඵදුකුළී අඹකය ගනොගළනීභ  
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කර්භහන්ත් අංලඹ 
ර්මළන්ත විවිනළංගීරණයක් ශරශළ දීය ය, 

ළපීය ශළ ජළතයන්තර වෆපුගේ ජළය ශළ 

වේබන්න දලමින්  ද ීයය තරඟළරිත්ලය 

තුෂ වළදප්ත ක් ළභයන් දලත ෂඟළ තම වඳශළ 

දීය ය ර්මළන්ත ක්දේත්රය  ත 

ක්රදම පළයන් ශරශළ ක්තිමත් කිරීම ශළ 

ප්රලර්නය  කිරීම දමම ක්දේදත්රයන් 

අදප්ත ක්ළ ර ප්රතිඵය  ත ඇත. එම 

ප්රතිඵ අත්ර ෆනීම වඳශළ ර්මළන්ත 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් රළජය අමළතයළං 

03 ක්, දෙපළර්තදේන්තුලක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 23 ක්  විසින් පශත වඳශන් 

ළර්යභළරයන් ඉටුෂ ුගතුල තිබුණි. 

 සියළුම ර්මළන්තරුලන් මුහුණදෙ 

ෆටළු අෙළෂ ආයත වමඟ ඒළබීනල 

නිරළරණය කිරීදේ ලෆඩ පිළිදලක් 

ක්රියළත්ම කිරිම  
 ආය අපය ක්රියළලලිය 

බළනළලකින් දතොරල වශ අලම ළයක් 

ලෆයල පරිදි ළර්යක්මල ඉටු ර 

ෆනීම වඳශළ “තනි ඒළබීන 

යළන්ත්රණයක් ”  වහාළපය කිරිම 
 අපය ආරිත නිහපළෙ ක්රියළලලිය 

ක්තිමත් කිරිම වඳශළ සියළු පෂළත් 

ආලරණය ල පරිදි ප්රතිපත්ති 

ලෆඩවටශන් ශළ ලයළපෘති වේපළෙය 

කිරිම ශළ ක්රියළත්ම කිරිම  
 පලත්ළ ර්මළන්තයන් ආර්ථි 

ලදයන් ක්තිමත් කිරීමටත්, 

ආදය ජ අලවහාළ පුළු්  රමින් ල 

ර්මළන්ත ක්දේත්රයන් වඳශළ ප්රදේයන් 

ඇති කිරිමට අලය ක්රමදේෙයන් 

වෆීමම ශළ ක්රියළත්ම කිරිම 
 බිඳලෆටී ඇති ලයළපළර ශළ ර්මළන්තයන් 

යළි ළ සිටු තම වඳශළ අලය ප්රතිපත්ති, 

ලෆඩවටශන් ශළ ලයළපෘති ශඳුන්ලළදීම ශළ 

ක්රියළත්ම කිරිම  

 දීය ය ලයලවළයයින් ශළ ලයළපළරියින් 

ආරක්ළ කිරීම වශ ක්තිමත් කිරිම 

වඳශළ ලෆඩ පිළිදලක් වෆෆීමම 
 ෙෆටමත් ආදය ජ මණ්ඩය වශ 

ඉඩේ ප්රතිවංවහරණ දොමින් වභළල 

වමඟ ඒළබීනල එරළවු්  ප්රදීය තුෂ 

ආරේභ කිරීමට වෆෆසුේ ර ඇති 

ඇඟළුේ ර්මළන්ත පුරය ඇරඹීම වඳශළ 

අලය සියළුම යටිත පශසුේ බළදීම  
 ෙෆට භතල වශ වළර අභයන්තරද  

ඇතෆයි වෆෂද ණිජ වේපත් නත 

අධි තළක්ණය භළවිත ර දේණය 

ර රදට් නිහපළෙ ක්රියළලලිය ක්තිමත් 

කිරිමට දයොෙළ ෆනීම  
 ශ්රී ංළදේ දීය ය දලෂඳප තුෂ 

ඇඟළුේ නිහපළෙ ශළ වෆපුගම පුළු්  

කිරිම මගින් දීය ය ඇඟළුේ වඳශළ 

වංනළර දලෂඳප වංලර්නය  
 බතික් ර්මළන්තය වඳශළ අලය ඩයි 

ලර් ඇතුළු ඉශෂ ගුණත්ලදයන් ුගතු 

අදකුත් අමුද්රලය අලයතළ වෆපී ම 

වඳශළ ලෆඩපිළිදලක් වෆෆීමම  
 දීය ය ශළ විදීය ය ලදයන් බතික් ශළ 

අත්යන්ත්ර ර්මළන්තය ප්රනලිත කිරිම 

වඳශළ විදේ ලෆඩපිළිදලක් ක්රියළත්ම 

කිරිම 
 දරදිපිළි අදවි පුරලරයක් ඇති කිරිම 

වඳශළ ටුගතු කිරිම 
 දරදිපිළි නිහපළෙ දලෂඳප විලෘත ශළ 

තරඟළරී දව ක්රියළත්ම කිරිම වඳශළ 

ටුගතු කිරිම 
 මශළ පරිමළණ දීය ය ආදය ජයින්ට 

අධිතළක්ණි නිහපළෙ අළුතින් 

ආරේභ කිරිමට අලය පශසුේ බළදීම 

වඳශළ ලෆඩපිළිදලක් වවහ කිරීම ශළ 

ක්රියළත්ම කිරිම  
 දේලෆ් , පිත්ත.මෆටි, ීයබඩු  ඇතුළු 

ග්රළමීය ර්මළන්ත අය ලෆඩි කිරීදේ 

ර්මළන්ත දව ප්රලර්නය කිරිම වඳශළ 
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 අ
ංල
ඹ
 

ප්රමුතළලය බළදෙමින් අලය 

දිරිෆන්විේ බළදීම  
 ලඩු ර්මළන්තය, දේලෆ්  ර්මළන්තය, 

පන් ර්මළන්තය ආරිතල පලති 

අමුද්රලය ෆටළුලට පිළියමක් දව ලළ 

වමපළර ක්රමයක් යටදත් ඌණ භළවිත 

රජද  ඉඩේල දිගුළීය බදු පෙමක් 

යටදත් එකී අමුද්රලය ලළර ෆනීමට 

අලවහාළල වශ දිරිෆන් තේ බළදීම 
 ෙෆල වශ ීයබඩු නිහපළෙයන් මුහුණදී 

සිටි අමුද්රලය වපයළ ෆනීදේ අර්බුෙයට 

විවදුමක් දව තීරු බදු රිටතල දපොතු 

විටත ෙෆල ඳන් ආයයට අලවර දීම 
 ලළත්තු ශළ ද කුරු ර්මළන්තය ලෆනි 

වේප්රෙළයිල ර්මළන්ත ආරිතල ඇති 

අමුද්රලය වශ දල ෂඳප ප්රහ 

නිරළරණය ර ෆනීම වඳශළ වශය තම  
 පුීලි අංය වමඟ තරඟළරී 

මට්ටේන් මෆණික් ආරිත ර්මළන්ත 

නිර්මළණය ීය ප්රදේයක් ශරශළ 

ලයරණයට ක් කිරිම 
 ලටිළේ එතු කිරීදමන් දතොරල 

අපයය ර මෆණික් අපයය 

සිමළ දොට ඒ ආරිත ර්මළන්තයන් 

වඳශළ ලටිළේ එතු ෂ ඉශෂ 

අපය ආෙළයමක් බළ ත ශෆකි 

අපය නිහපළෙ බලට 

පත්කිරිමවඳශළ අලය ක්රියළමළර් ෆනීම  
 පළ ඔප ෙම මෆණික් අපයය 

දලනුලට නිම ර ෙ වහලර්ණළභරණ 

නිහපළෙය කිරිම වඳශළ අලය නත 

අධි තළක්ණි උපරණ ආයය 

බදුලලින් නිෙශවහ කිරිම 
 මෆණික් ශළ ණිජ වේපත් ළර්මළන්ත 

ආරිතල බළ ත ුගතු පරිවර ශළ 

අදකුත් අලවරපත්ර ක්රියළලලිය 

වමළද නයට ක් දොට වර කිරිම 

ශළ ර්මළන්තරුලන් දලත එම දවේලළ 

වෆපී ම පශසුරීයම  

  2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ර්මළන්ත අමළතයළංය, 

රළජය අමළතයළං 03 ක් ශළ 

දෙපළර්තදේන්තුලක් දලත  එතුල 

රු.මිලිය 5,867  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය  5,139 ක් පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ 23 ිට  

ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ 23. - ඇවහතදේන්තුත ශළ  තාය වියෙම 
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ඇති ආයත 

විසින් ඉශත වඳශන් ළර්යභළරයන් ඉටුකිරීම 

පිළිබඳල සිදුෂ නියෆදි විණ පරික්ළදේදී 

අළලරණය වූ විණ නිරීක්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත. 

ර්මළන්ත 

අමළතයළංය  

බතික්, 

අත්යන්ත්ර ශළ 

දීය ය ඇඟළුේ 

නිහපළෙ 

රළජය 

අමළතයළංය  

මෆණික් ශළ 

වහලර්ණළභරණ 

ආරිත 

ර්මළන්ත 

රළජය 

අමළතයළංය  

දප්ත ර්ම 

දෙපළර්තදේන්

තුල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  4,515 247 769 130 206 5,867

වියෙම  3,905 221 725 99 189 5,139

ඉතිරිය  610 26 44 31 17 728
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කර්භහන්ත්පුය 

ර්මළන්ත අමළතයළංය යටදත් පලති 

ර්මළන්තපුර 32  ඉඩේ ට්ටි (Plots) 913 

 භමි ප්රමළණයක් පෆලෆතුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට එම භමි 

ප්රමළණදයන් ඉඩේ ට්ටි  627 ක් විවින 

ආදය ජයන්දේ ර්මළන්තෙ, දපොදු 

පශසුේ වෙශළ ඉඩේ ට්ටි 104 ක්ෙ, 

ආදය ජයින්ට බළ දීමට දය ජිතල ඉඩේ 

ට්ටි 66 ක් දලන් ර තිබුණි.  මුළු ඉඩේ 

ට්ටි ප්රමළණදයන් සියයට 13 ක් දශලත් 

ඉඩේ ට්ටි 116 ක් ර්මළන්තරුලන්ට 

බළ දොදී නිහක්රීයල පෆලෆතුණි. එදවේම 

දමම ර්මළන්තපුරයන්ිට 1997 ලර්ද  සිට 

රු.මිලිය 105,878 ක් ලෆය ර ඉදි ෂ 

පරිපළ දොඩෆගිලි 14 ක් අමළතයළංය 

විසින් දශ   අෙළෂ ප්රළදීය ය ද් ේ 

ළර්යළ විසින් ලත්ේ දව ගිණුේත ර 

දොතිබුණි. 

නංමු රංකහ ජහතික ළඩටවන 

විැකකියළල දිළිඳුම ලෆනි උචිත නිර්ණළය 

පෙේ ර නිමින් දිලයිදන් සියළු 

දිවහ්රික් ආලරණය ල පරිදි ප්රතිළභීන් 

දත රළ, පුහුණු ලෆඩවටශන් පලත්ලළ 

ඔවුන්දේ ලයළපළර වඳශළ අලය භළණ්ඩ ශළ 

යන්දත්ර පරණ බළදීම වඳශළ දිවහ්රික් 

ද් ේ ළර්යළ විසින් මිදී ද ංළ 

ළර්මි වංලර්න මණ්ඩ දිවහ්රික් 

නිදය ජය අනයක්ට භළර දිය ුගතුල තිබුණු 

අතර ඉන් පසු නිදය ජය අනයක් දමම 

ලෆඩවටශට වේබන්න අදකුත් ආයත 

ශළ එක්ල එම භළණ්ඩ ප්රතිළභීන්ට 

දබෙළශෆරිය ුගතුල තිබුණි. ර්මළන්ත 

අමළතයළංද  ප්රතිපළෙලලින් රු.මිලිය 

55.8 ක් ලටිළ භළණ්ඩ 2019 ශළ 2020 මළර්තු 

මළවය ල විට මිදී ද තිබුණු අතර 

2020 අද වහතු 18 දිෆති අභයන්තර 

වටශන් ප්රිළලක් මිනන් එම භළණ්ඩ 

බදු් ‚ මළතද්  ශළ මශනුලර දිවහ්රික්ල 

ප්රතිළභීන්ට දබෙළශෆරීමකින් දතොරල 

ළර්මි වංලර්න මණ්ඩද  ප්රනළ 

ළර්යළයට ැකදවිත් අළරක්ි තල 

දොඩවළ තිබුණි. එදමන්ම දමම 

ලෆඩවටශ වේබන්නදයන් රු.මිලිය 

16.77 ක් ලෆය ර පුහුණු ලෆඩවටශන් 

පලත්ලළ තිබුණත්, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විට එම භළණ්ඩ ප්රතිළභීන් දලත දබෙළ දී 

දොතිබුණු අතර, ඒලළද  ලකීේ ළයෙ 

ඉක්මලමින් බඩළ කිිටපය නිහළර්යල 

රඳලළ ද තිබුණි.   

ගයොගඵ  ත්හක්ණඹ වහ න 

විශිසඨත්හ භධයසථහනඹ (CERA) 

2016 අද වහතු 17 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

තීරණය අනුල දරොදබ  තළක්ණය වඳශළ 

ල විශිහමතළ මනයවහාළය ආරේභ කිරීමට 

අලය ංළ ළර්මි වංලර්න මණ්ඩද  

දොඩෆගි්   තරණය කිරිමට ශළ 

යන්ත්ර මිදී ෆනීමට අනුමෆතිය බළ දී 

තිබුණි. ඒ අනුල ංළ ළර්මි වංලර්න 

මණ්ඩද  දොඩෆගි්   තරණය 

කිරීම වඳශළ රු.මිලිය 40 ක් පමණ ලෆය 

ර තිබුණි. එදමන්ම රු.මිලිය 80 ක් ලෆය 

ර දරොදබ  යන්ත්ර 04ක්,  ීමඑන්සි ද් ත් 

වශ මි්  යන්ත්ර  02 ක් ඇතුලුල ඒ ආරිත 

උපරණ මිදී ද තිබුණි. ීමඑන්සි ද් ත් 

වශ මි්  යන්ත්ර  02 ශෆර අදක් උපරණ 

2018 මළර්තු මළවය ල විට එිට වහාළපය 

ර තිබුණි. එය ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ 

විනළය නිනළරිදයකු බඳලළ ද ඔහුට 

2017 වෆප්ත තෆේබර් මළවද  සි ට 2018 

ඔක්දත බර් මළවය ෙක්ලළ ළයට අෙළෂල 

මළවයට රු.725‚000 ක් බෆගින් ලෆටුප්ත  ශළ 

දීමළ ලදයන් එතුල රු.මිලිය 11 ක් 

පමණ දලළ තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් වමළමක් ලදයන් 

ලියළපදිංචි ර අලය ළර්ය මණ්ඩය 

බඳලළ ද එිට ටුගතු ආරේභ කිරීම ර 

දොතිබුණි. ර්මළන්ත අමළතයංය යටදත් 

පෆලති දමම මනයවහාළදයිට 

අවළර්ාත්ලය මත  2018 දෙවෆේබර් 28 

දිෆති  අං 2013  14 ෙර ෆවට් පත්රද  
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ප ෂ නිදේෙයක් මිනන් දමම 

මනයවහාළය විෙයළ ශළ තළක්ණ 

අමළතයංය දලත පලරළ තිබණි. 2020 

අද වහතු මළවද  සිට ෆලත ර්මළන්ත 

අමළතයංය යටතට පලරළ තිබුණි. 2020 

දොලෆේබර් 16 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

තීරණය අනුල දමම මනයවහාළදයිට පෆලති 

යන්දත්ර පරණ දොෂඔ 10, දේවහ සිටි 

දලත ද යළමට තීරණය ර තිබුණි. 

මිදී ත් දි සිට දමම දරොදබ  යන්ත්ර ශළ 

ඒ ආරිත උපරණ 2021 අද වහතු 30 දි 

ල විටත් භළවිතදයන් දතොරල නිහළර්යල 

පෆලතීදමන් අභයන්තර මෂ බෆඳීේලට 

ක්ල ඇති බලත් වමශර මෘදුළං වඳශළ 

රශවහපෙ ඇතුෂත් ර ඇති බෆවින් ක්රියළත්ම 

කිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. ශ්රී ංළදේ 

ර්මළන්තලට නනර්යය දීම, ඒලළ ලෆඩි 

දිුගණු කිරීම ශළ  වංලර්නයට වශය  තදේ 

අරමුණින් දමම දරොදබ  තළක්ණය වඳශළ 

විශිහමතළ මනයවහාළය ආරේභ ර 

තිබුණෙ, 2021 අද වහතු 30 දි ල විටත් 

එය ඉටුර දොතිබුණි. 

කහර්ිකක ජනඳද 

වමවහත ශ්රී  ංළල පුරළ ඇති සියලුම 

ර්මළන්ත දිරිමත් කිරීම, ප්රලර්නය කිරීම 

වශ වංලර්නය කිරිම වඳශළ අලය 

ක්රදම පළයි, තළක්ණි වශ ලළණිජයමය 

පෙම වපයළදීදේ දමදශලර ඉටුකිරීම වඳශළ 

1969 අං 36 ෙර ළර්මි වංලර්න 

පත යටදත් ංළ ළර්මි වංලර්න 

මණ්ඩය වංවහාළත ර තිබණි. මණ්ඩය 

වතු ළර්මි ජපෙ 18  බිේ දොටවහ 761 

ක් පලති අතර 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට 

ඉඩේ දොටවහ 90 ක් ර්මළන්තරුලන්ට 

දබෙළ දී දොතිබුණු අතර එම ඉඩේ දොටවහ 

නිහළර්යල පෆලතුණි. එදවේම ජපෙ 14  

ඉඩේ දොටවහ 47  ර්මළන්ත ක්රියළත්ම 

දොර ලවළ ෙමළ තිබුණු අතර ජපෙ 03  

ර්මළන්ත වඳශළ බළදුන් ඉඩේ දොටවහ 43 

කින් ඉඩේ දොටවහ 11 ක් පදිංචිය වඳශළ 

භළවිතළ ර තිබුණි.  

අඵලි ගර ව විකුණුම් 

ංළ ළර්මි වංලර්න මණ්ඩය විසින් 

අබලි ද ශ ෂමළරණය පිළිබඳ 2013 

වවහ ෂ මළර්ද පදී වංග්රශය ප්රළරල 

අබලි ද ශ කුඩළ ශළ මනයම පරිමළණ 

ර්මළන්තරුලන් දලත වළනළරණ පෙමක් 

යටදත් දබෙළ ශෆරීම ෂ ුගතු බල වඳශන් 

ර තිබුණි. 2020 ලර්ද දී මණ්ඩය විසින් 

අබලි රළන්වහදස මර් ර්මළන්තරුලන්ට 

රු.මිලිය 43.38 ට විකුණළ තිබුණු අතර, 

එම විකුණුේ ලටිළදමන් සියයට 52 ක් 

දශලත් රු.මිලිය 22.45 ට අදවි ෂ 

අබලි රළන්වහදස මර් ර්මළන්තරුලන් 

තිදෙදකුට බළ දී තිබුණි අතර, ඉතිරි 

සියයට 48 ක් දශලත් රු.මිලිය 20.93 ක් 

ලටිළ අබලි රළන්සිදස මර් 

ර්මළන්තරුලන් ලදෙදකුට බළ දී 

තිබුණි. එදවේම මිදීද තිබ 

රළන්වහfදප මර් ඔයි්  ීයටර් 40,150 කින් 

සියයට 37 ප්රමළණයක් ල ීයටර් 15000 ක් 

එක් පුීදයකුට බළදී තිබුණි. දේ අනුල 

ඉශත වඳශන් ද්රලය ර්මළන්තරුලන් අතර 

වළනළරණල දබෙළශෆරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි.  

එදවේම ලර් 10  ඇළුමිනියේ කිද  ග්රේ 

1,040,146  ක් විකුණළ තිබුණෙ, ඒලළ ඉ් ලුේ 

ර ෙ ර්මළන්තරුලන් 171 දෙදකු 

අතරින් කිද  ග්රේ 292,200 ක් ඉ් ලුේ 

ෂ ර්මළන්තරුලන් 42 දෙදකුට 

ඇළුමිනියේ අබලි කිසිලක් බළ දී 

දොතිබුණි. ලර් 06  යඩ අබලි කිද  

ග්රේ 1,062,816 ක් විකුණළ තිබුණෙ, ඒලළ 

ඉ් ලුේ ර ෙ ර්මළන්තරුලන් 61 ක් 

දෙදකු අතරින් කිද  ග්රේ 1,462,200 ක් 

ඉ් ලුේ ෂ ර්මළන්තරුලන් 14 

දෙදකුට කිසිලක් ෆබී දොතිබුණු අතර 

එම අයිතමය ඉ් ලුේ දොෂ 

ර්මළන්තරුලන් 21 දෙදකුට කිද  
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ග්රේ 35,755 ක් බළ දී තිබුණි. Furnace Oil 

ීයටර් 14,970 විකුණළ තිබුණෙ ඒලළ ඉ් ලුේ 

  ර්මළන්තරුලන් 40 දෙදකුදන් 

12 දෙදකුට පමණක් එම අබලි ද්රලය බළ 

දී තිබණු අතර මුළු අබලි ද ශ ලියළපදිංචි 

ර්මළන්තරුලන් 296 දෙදකුදන්  44 

දෙදකුට කිසිදු අබලි අයිතමයක් බළ දී 

දොතිබුණි. 

නිසකහර්ඹ ත්කම් 

ංළ ළර්මි වංලර්න මණ්ඩ ආශළර 

රවළයළළරද  පෂමු මශද්  පිිටටි ක්ුදද්ර 

ජීල විෙයළළරය වඳශළ 2019 ලර්ද දී 

රු.මිලිය 6.20 ක් ලටිළ උපරණ මිදී 

ද තිබුණත්, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත් එම දොඩෆගි්  ඉදි දොකිරිම නිවළ 

එම උපරණ නිහක්රීයල පෆලෆතුණි. උණ ෙෆල 

මගින් භළණ්ඩ නිහපළෙය කිරීදේ පුහුණු 

මනයවහාළද  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත් එිට පුහුණු ටුගතු ආරේභ ර 

දොතිබුණත්, 2020 මෆයි මළවද දී එිට 

පුහුණු ටුගතු වඳශළ බළද තිබුණු 

එ.ජ.දඩොර් 101,130 ක් ලටිළ යන්ත්ර 

උපරණ වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් නිහළර්යල පෆලෆතුණි. පලියදොඩ 

රබර් භළණ්ඩ වංලර්න ශළ දවේලළ 

මනයවහාළද  රබර් ආරිත යන්දත්ර පරණ 

25 ක් ලර් 1   සිට ලර් 36 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවය සිටෙ අක්රීයල පෆලතිණි.  

නිජ ලෆලි වමළදේ 2016 ජුනි 30 දි 

ආයය ෂ රු.මිලිය 62.37 ක් ලටිළ 

ඩ්රයර් යන්ත්රයක්ෙ, 2016 ජලළරි මළවද දී 

අතයළලය මිදී ෆනීමක් දව වළ 

දතත ලෆලි යන්ත්රළළරයට මිදීද තිබ 

රු.මිලිය 15.432 ක් ලටිළ ල 

Hydroziser යන්ත්රයෙ, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් නිහපළෙ ටුගතුලට 

දයොෙළෆනීමට ටුගතු දොර නිහක්රීයල 

පෆලෆතුණි. එදවේම 2004 ලර්ද දී සිදු වු 

සුළමි ලයවදයන් පසු දො ද. 

යළත්රළංණද  තිබු ටේ ශළ බත්ත්  යළත්රළ 

ප්රදය ජයට දොෆනීදමන් ලර් 16 ට 

ලෆඩි ළය සිට දිරළ  පත්දලමින් පෆලතිණි. 

 නිජ ළලි අගරවිඹ 

ංළ නිජ ලෆලි වමළදේ 2020 ලර්ද දී 

ණිජ දම.දටොන් 113,996 ක් රු.මිලිය 

4,660.52 ට අදවි කිරිමට අදප්ත ක්ළ ර 

තිබුණි. මුත් වමළද චිත ලර්ද දී ණිජ 

දම.දටොන් 14,955 ක් රු.මිලිය 696.59 

ට විකුණළ තිබුණි. ජළතයන්තර තරඟළරී 

ංසුරණය යටදත් ඉදිරිපත් ල 

ෆණුේරුලන් ීමමිත  තම, විවින දශේතන් මත 

දටන්ඩර් අලංගු  තම, එලර විළ 

දතොයක් අදවි කිරීමට ටුගතු කිරීම 

ලෆනි දශේතන් නිවළ  අදප්ත ක්ි ත විකුණුේ සිදු 

දො තදමන් වමළදේ මය තත්ත්ලය 

අයශපත්  ත තිබුණි.  

වමළම 2020 ඔක්දත බර් මළවද  අදවි 

ෂ ඉ් මයිට් දම.දටොන් 85,000 නිසි 

පරිදි මුේ  දලළ ෆනුේරු ඉලත් ර 

දොෆනීම නිවළ වමළම වතු දම.දටො. 

60,000  ඉ් මයිට් බඩළ ෂ ශෆකි 

බඩළ දෙදිට මුළු නළරිතළලය  ඉක්මලළ 

තිබුණි. 2021 ජලළරි  මළවද  සිට මෆයි 

මළවය ෙක්ලළ වෆකිය ුගතු දි ප්රමළණයක් 

ඉ් මයිට් නිහපළෙය අත්ිටටුලළ තිබණු 

අතර 2020 ජුනි 01 සිට විණිත දිය ල 

2021 මළර්තු 18 දි ෙක්ලළම  Block B  

යන්ත්රළළරද  නිහපළෙය ලතළ තිබුණි. 

එදමන්ම Block C ඇතුළු අදකුත් 

යන්ත්රළළර දමන්ම සියළු වේපත් එම ළය 

මුළු් ද්  නිහළර්යල පෆලතිණි. 

 නිජ ළලි කළනීම්  

ංළ ණිජ ලෆලි වමළම විසින් 

දතවික්් ලු ප්රදීද  දශක්ටයළර් 4.5  

ලපවරියකින් ුගක්ත වූ නිධිදයිට නිජ ලෆලි 

ෆනීේ කිරීම වඳශළ 2018 අද වහතු 15 දි 

සිට ලර් 10  ළයක් වඳශළ බපත්ර 

බළද තිබුණෙ, 2021 මළර්තු මළවය ල 
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ක
ර්
භ
හන්
ත්
 අ
ංල
ඹ
 

විටත් එිට  ෆනීේ ටුගතු ආරේභ කිරීමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

ණිජ ලෆලි බහුල පලති ද කිළයි 

ප්රදීද  දශක්ටයළර් 17.6  බිේ 

ප්රමළණයක්  2012 ලර්ද දී වමළම විසින් 

අත්පත් රද එම ලර්ද දීම 

ද කිළයි ලයළපෘතිය දලනුදලන් 

රු.මිලිය 39.34  යන්ත්ර ූතත්ර මිදී ද 

තිබුණි. මුත් ෆනීේ කිරීම වඳශළ අලය 

ෆණීේ බපත්රය බළද දොතිබීම නිවළ 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එම 

ප්රදීද  කිසිදු ෆනීේ ටුගත්තක්  ර 

දොතිබුණි. තලෙ, ලයළපෘතිය වඳශළ මිදී 

ත් ලත්ේ සිය්  පු් මුද  

යන්ත්රළළරද  දලත් වහාළල වහාළපිත 

ර නිහළර්යල තිබුණු අතර ඇතෆේ යන්ත්ර 

බඩළදේ නිහළර්යල දොඩ වළ තිබුණි. 

කම්ව්  ආයම්බ ගනොරීමභ  

 

ංළ පිඟන් වංවහාළදේ පළය යටදත් 

ඔ ඩුසුඩළන් ේශ ෆලත ආරේභ කිරීම වඳශළ 

2020 ජලි 09 දි අමළතය මණ්ඩද  අනුමෆතිය 

බළදී තිබුණි. ඒ අනුල වමළද චිත ලර්ද දී 

ේශ ආරේභ කිරීම වඳශළ රු.මිලිය 3.27ක් 

ලෆය ර තිබුණත්, 2021 මෆයි මළවය ල විටත් 

ේශද්  නිහපළෙ ටුගතු ආරේභ කිරීමට 

වංවහාළලට දොශෆකි ත තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ේශ වතුල පලති 

ඉඩේ ඇතුළු වහාළලර ලත්ේ වේබන්නදයන් 

තක්දවේරුලක් බළද දොතිබුණි. එදවේම 

බංදෙනිය, ලඋඩ, ඉ් දයළපත්තුල ශළ 

බිංගිරිය ය ේශ් ල කිසිඳු නිහපළෙ 

ටුගත්තක් සිදු  ත දොතිබුණත්, පරිපළ ශළ 

දපොදුළර්ය වියෙේ ලදයන් රු.මිලිය 2.65 ක් 

ලෆය ර තිබුණි. බංදෙනිය, ලඋඩ ේශ්  ල  

ඉඩේ,  දොඩෆගිලි ශළ යන්ත්ර ූතත්ර රු.මිලිය  

173.720 ට 2019 ලර්ද දී තක්දවේරු ර 

තිබුණෙ, ඵෙළී  ආදය ජයට දයෙ තමට 

වංවහාළල ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

හුණුග්  නිධිඹ  ඵදුදීභ 

 

1996 අද වහතු 21 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතිය මිනන් ශ්රී ංළ සිදමන්ති 

වංවහාළලට අයත් අරුලක්ළලුිට  හුණු්  

නිධිය පිිටටි අක්ර 5,140  ඉඩම  අවුරුදු 

50 ළයට බදු දීම වඳශළ පුත්තම 

සිදමන්ති වමළම (ෙෆට සියේ සිටි 

සිදමන්ති (ංළ) වමළම) වමඟ 1993 

දෙවෆේබර් 29 දි ගිවිසුේ අත්වන් ර 

තිබුණි. අෙළ ගිවිසුදේ බදු කුීය ලළර්ි ල 

ලෆඩී තමට දොන්දීසි  වවළ දොතිබුණ 

අතර රු.මිලිය 11.50 ක් වු වහාළලර 

මුෙට  ලළර්ි  ලළරිය තීරණය කිරීදේ 

දශේතුදලන් 1993 ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය 

ෙක්ලළ  වංවහාළලට විළ ආෙළයමක් අිටමිවි 

තිබුණි. ඒ අනුල 2019 දොලෆේබර් 07 දි 

අත්වන් ෂ අං 268 ෙර අතිදර් 

ගිවිසුම මිනන් බදුකුලිය ලෆඩි තදේ ප්රතිතය 

සියයට 12 ක් දව වඳශන් ර තිබුණත්, 

1993 ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ වූ 

ළය වඳශළ බදු කුීය ලෆඩි තම පිළිබඳ 

එඟතළලයට පෆමිණ දොතිබුණි. 2019 

ලර්ද  සිට බදු කුලිය එ.ජ.දඩොර් 319,118 

ක් ලදයන් ගිවිසුම අත්වන් ර තිබණත්, 

එම  අතිදර් බදු ගිවිසුම වඳශළ නීතිපති 

ලරයළදේ අනුමෆතිය වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් බළද දොතිබුණි. 

 

පරදහයී ආගඹ ජන වහ ගේඳර 
ගඹොදහ ගනොගළනීභ  

1967 ජලි 12 දිෆති අං 14,756 7 ෙර 

ෆවට් පත්රද  ප ර ෙ නිදේෙය 

මඟීන් ශ්රී ංළ සිදමන්ති වංවහාළල වතු 

දෝ ලුපිටිද  පිිටටි පර්නවහ 89.7 ක් වූ 

ඉඩම 2017 ලර්ද දී රු.මිලිය 735 ට  

තක්දවේරු ර වංලර්න ලයළපෘතියක් 

දලනුදලන් දයොෙළද ඉශෂ ආෙළයමක් 

උපයළ ෆනීම ප්රනළ අරමුණක්  ත තිබුණි. 

එදවේ දොර එම භමිය ලළශ ළ්  කිරීම 

වඳශළ ඉඩ බළදී තිබුණි. ෆණුේරුලන් 

දත රළ ෆනීදේදී රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදී වංග්රශද  1.2 
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මළර්ද පදීයට පරිබළිටරල ංසු 

ෆඳ තමකින් ශළ ගිවිසුේලට එෂඹීන් 

දතොරල විවින ආයත 7 ට බළදී තිබුණි.  

2017 ලර්ද දී එම ඉඩම රජද  

බෆංකුලට උවහ ර රු.මිලිය 97.70  

ණය මුෙක් බළ ද තිබුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් රු.මිලිය 

67.70 ක් දවිය ුගතුල පෆලෆතුණි. දමම 

ණය මුෙ දලනුදලන් වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට රු.මිලිය 47.87  

දපොලියක් දලළ තිබුණි.  2020 ලර්ය 

දලනුදලන් දවූ ලළර්ි  දපොළිය 

රු.මිලිය 7.45 ක්  ත තිබුණත්, ලළශ ළ්  

කිරීදමන් ලර්ද  ෙ කුීය ආෙළයම 

රු.මිලිය 4.42 ක් පමණක්  ත තිබුණි. ඉතළ 

ඉශෂ ලළණිජ ලටිළමක් ඇති ප්රදීය 

පිිටටි රු.මිලිය 735 ක් වූ දීපක් ඵෙළී  

ආදය ජයක් වඳශළ දයොෙළෆනීමට 

වංවහාළල ටුගතු ර දොතිබුණි. 

ඵදුකුළී අඹකය ගනොගළනීභ  

න්වන්තුදර් පිිටටි සිදමන්ති වංවහාළලට 

අයත් දත්  ටෆංකි 2 ක් ශළ ෂ පීනති 

ංළ ණිජ දත්  දතො බඩළ පර්යන්ත 

රළජය වමළම දලත ලිඛිත ගිවිසුමට 

එෂඹීමකින් දතොරල බළ දී තිබුණි. දේ 

වේබන්නදයන් 2015 දෙවෆේබර් 22 දිෆති 

තක්දවේරු දෙපළර්තදේන්තුදේ තක්දවේරු 

ලළර්තළල මත පෙේල 2010 ලර්ද  සිට 

2020 ලර්ය ෙක්ලළ රු.මිලිය 168 ක් 

සිදමන්ති වංවහාළල දලත දවිය ුගතු බල 

තක්දවේරු ර තිබුණි. බදුකුළී අයර 

ෆනීම වඳශළ HO/1/5 – 2020 ජලළරි 24 

දි වශ  HO/1/5 – 2020 ජුනි 30 දිෆති 

ලිපි මඟීන් වංවහාළල විසින් දර්ඛීය 

අමළතයළංය ෙෆනුලත් ෂ ෙ වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් මුේ  අයර 

ද   දොතිබුණි.  
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 ක
ට
යු
තු
 

ඉඩම් කටයුතු  

නිමක්ණ 

 බිම් විඹ ළඩටවන 

 ඉඩම් අත්ඳත් රීමභ 

 ඉඩම් ප්රතිඳත්ති ං ගල ධනඹ රීරිභ  

 ඉඩම් පිළිඵ ග්  නඹක් ඳත්හ ගළනීභ 

 යජගේ ඉඩම් ගත්ොයතුරු කශභනහකයණ ඳේධතිඹ 

 ඉඩම් ඵදු ආදහඹම් කශභනහකයණඹ රීමභ 

 ඉරක්ක කයහ ශගහ ගනොවීභ 

 කහර්ඹහධනඹ අඩුවීභ. 

 ඉඩම් ඳරිවයණ ඳනත් ක්රිඹහට නළංවීභ 

 ිකනින්ගද රුරුන්ගේ ෘතීඹ විභහචහය පිළිඵ ඳළිකණිලි 
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ඉ
ඩ
ම්
 ක
ට
යු
තු
 

ඉඩම් කටයුතු 

තිරවර වංලර්නය උදෙවළ ඉඩේ වේපත 

ප්රවහත දව භළවිතළ කිරීම ඉඩේ අංදයන් 

අදප්ත ක්ළ ර ප්රතිඵය  ත තිබුණි. ඉඩේ 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් පශත වඳශන් 

ඉඩේ ෂමළරණ ටුගතු, රළජය ලයළපළර 

ඉඩේ ශළ දීප වංලර්න රළජය 

අමළතයළංය, දෙපළර්තදේන්තු 04 ක් ශළ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත 02 ක් විසින් 

පශත වඳශන්  ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් 

ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 ලඩු ර්මළන්තය, දේලෆ්  ර්මළන්තය, 

පන් ර්මළන්තය ආරිතල පලති 

අමුද්රලය ෆටළුලට පිළිදයමක් දව ලළ 

වමපළර ක්රමයක් යටදත් ඌ භළවිත 

රජද  ඉඩේල දිගු ළීය බදු පෙමක් 

යටදත් එකී අමුද්රලය ලළ ර ෆනීමට 

අලවහාළල වශ දිරි ෆන් තේ බළදීම 

 මශලෆලි, උමළ ඔය, දමොරශන්ෙ ලෆනි 

විළ ලළරිමළර් ලයළපෘති දශේතුදලන් 

බපමට ක් වූ පුීයින්, නිලළව ශළ 

අදකුත් දීපෂ, ඉඩේ වශ 

ෘි ළර්මි ඉඩේ වඳශළ නිසි 

තක්දවේරුලක් සිදු ර ඩිමින් ලන්දි 

බළදිමට අෙළෂ ආයත වමඟ අලය 

වේබන්ධිරණය සිදු කිරිම    

 රජද  ඉඩේ වශ දපොදු ලයළපෘති 

ලදයන් අත්පත් ර න්ළ ඉඩේ ෘි  

ලළලන් වඳශළ බදු පෙම යටදත් 

බළදීම වශ දො තන්ට ලළ ටුගතු 

කිරීම වඳශළ ලෆඩපිළිදලල්  ක්රියළත්ම 

කිරිම  

 ලතු වමළේලට ශළ රජද  

දොවිදපොලට දලන්ර ෙෆට 

භළවිතයට දොන්ළ ඉඩේල දීය ය 

වශ විදීය ය ඉ් ලුමක් ඇති ම්  ලර් 

වශ ළබනි ලළලන් ඇති කිරීම වශ 

දීගුණයට ෆෂෆදප අතිදර් දභ  

ලළලන් ලයළප්ත ත කිරිම 

 ඓතිශළසි ශළ පුරළවිෙයළත්ම වළන, 

වහලභළවි වේපත්, ළරිරණය වශ 

අළත අලයතළ වෆෆකි් ට නිමින් 

ඉඩේ පරිශරණය වඳශළ ජළති 

ප්රතිපත්තියක් වවහ කිරීම 

 යළලත්ළීය ඉඩේ දතොරතුරු 

පීනතියක් ඇති කිරීම ශළ පලත්ලළද 

යළම  

 ඉඩේ මෆනීම වශ සිතියේත කිරීම, ඉඩේ 

දතොරතුරු වශ අෙළෂ දවේලළලන් 

ඩිමින් බළදීම වඳශළ දතොරතුරු 

තළක්ණි ප්රදේයක් විටත 

ළර්යක්ම ක්රමදේෙයක් වවහ කිරිම  

 ඉඩේ අත්පත් ර ෆනීදේ ක්රියළලලිය ශළ 

ඉඩේ බළදීදේ ක්රියළලලි වමළද නයට 

ක් දොට ඉඩේ අිටමි අඩු 

ආෙළයේළභීන් වඳශළ ඵෙළයි නිහපළෙ 

ටුගතු වඳශළ වංලර්න ශළ ආදය ජ 

ලයළපෘති වඳශළ දමන්ම ඉඩේ ඩිමින් 

නිෙශවහ කිරීදේ ක්රමදේෙයක් වවහ කිරීම 

 බිේ වවිය ඉඩේ අයිතිය තශවුරු කිරීදේ 

ලෆඩපිළිදල ඩිේ කිරීම, ඉඩේ 

විකිණීදමන් ඉඩේ අිටමි ප්රජළලක් බිිට තම 

ලක්ලළීයම වශ ඉඩේ අයිතිය මත  

බෆංකු, මය ශළ රක්ණ ටුගතු බළ 

ෆනීදේ ප්රතිපත්තීන් ශළ නීතිමය රළමුලක් 

දොඩ ෆගීම  

 අලදේ ඉඩේ පරිශරණය පිළිබඳ 

නිරවු්  ප්රතිපත්තියක් ක්රියළත්ම කිරිම   

 රදට් වංලර්නය වඳශළ අලය ලන්ළ වූ 

ඉඩේ අප්රමළෙල ශළ නියමළනුකල 

බළදීම 

 මශජතළල දලත බළ දී ඇති රජද  

ඉඩේ ආරිත ෆටළු විවදීම වඳශළ 

ළර්යක්ම යළන්ත්රණයක් වවහ කිරිම 

 බිේ වවිය ලෆඩපිළිදල යටදත් රජද  

ඉඩේළභී පුීයින්දේ ඉඩේ අයිතිය 

තශවුරු කිරිම වඳශළ නිලෆරදි මිණුේ 
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විටත දීමළ පත්ර නිකුත් කිරීදේ ඩිේ 

ක්රමදේෙයක් ක්රියළත්ම කිරිම 

 තරුණ ලයලවළයත්ලය දිරිෆන් තදේ 

ලයළපෘතියක් දව රජද  ඉඩේල 

ආදය ජ අලවහාළ බළදෙමින් ඉඩේ 

ෆබෆලි ක්යක් බෆංකු වශ අෙළෂ 

අදකුත් ආයත වේබන්ධීරණය 

රමින් තරුණයින් දලත බළ දීදේ 

ලෆඩවටශක් ක්රියළත්ම කිරිම 

 වහලභළවි ලයලව දශ  රජද  

වංලර්න දය ජළ ක්රම දශේතුදලන් 

ඉඩේ අිටමිවූලන් දලත ෙෆට පලති 

වි් ප ඉඩේ ශළ ලන්දි බළදීදේ ටුගතු 

ඩිේ කිරිම 

 රළජය ලයළපළර ඉඩේ ශළ දීප වංලර්න 

ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම කිරිම    

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරයන් ඉටු කිරීම 

වඳශළ පළර්ලිදේන්තුල විසින් 2020 ලර්ද දී 

ඉඩේ අමළතයළංයට ශළ ඒ යටදත් ල රළජය 

අමළතයළංයට ශළ දෙපළර්තදේන්තු 4 ට 

එතුල රු.මිලිය 9,043  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබ අතර 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් 

රු.මිලිය 8,802 ක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. විවහතර රපවටශ 24 ිට ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ 24 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරිම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණ 

පරීක්ණලදී අළලරණය වූ විණ 

නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.  

බිම් විඹ ළඩටවන 

ශ්රී ංළදේ ඉඩේ වේපදතිට ිටමිේ නිරවු්  

ර අළත පරපුර දලනුදලන් සුරක්ි ත 

කිරීදේ අරමුණින් ඉඩේ අමළතයළංය විසින් 

ක්රියළත්ම ර බිේ වවිය ලෆඩවටශ 

වඳශළ ඉඩේ ිටමිේ නිරවු්  කිරීදේ 

දෙපළර්තදේන්තුල, ඉඩේ දොමවළරිවහ 

ජරළ්  දෙපළර්තදේන්තුල, මිනින්දෙ රු 

දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ඉඩේ දරජිවහරළර් 

ජරළ්  දෙපළර්තදේන්තුල ෙළය  ත තිබුණි. 

2007 ලර්ද  සිට වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට එම ළර්යභළරය ඉටු කිරීම 

වඳශළ පළර්ලිදේන්තුල විසින් අමළතයළංය 

දලත බළ දී තිබුණු ප්රතිපළෙලලින් 

රු.මිලිය 5,396 ක් ලෆය ර තිබුණි. එම 

ප්රතිපළෙ උපදය ගී රද මිනින්දෙ රු 

ඉඩේ 

අමළතයළංය  

ඉඩේ 

ෂමළර

ණ ටුගතු, 

රළජය ලයළපළර 
ඉඩේ ශළ 

දීප 

වංලර්න 
රළජය 

අමළතයළංය  

ඉඩේ 

දොමවළරිවහ 

ජරළ්  

දෙපළර්තදේන්
තුල 

මිනින්දෙ රු 

දෙපළර්තදේන්

තුල   

ඉඩේ 

පරිශරණ 

ප්රතිපත්ති 

වෆෆසුේ 
දෙපළර්තදේන්

තුල  

ඉඩේ ිටමිේ 

නිරවු්  

කිරීදේ 

දෙපළර්තදේන්
තුල   

එතුල  

ප්රතිපළෙය  3,434 50 494 4,114 471 480 9,043

වියෙම  3,376 22 478 3,998 454 474 8,802

ඉතිරිය  58 28 16 116 17 6 241
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දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ඉඩේ ෆබලි 

1,665,087 ක් මෆ අලවන් ර තිබුණෙ, 

ඉඩේ ිටමිේ නිරවු්  කිරීදේ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් එයින් ඉඩේ ෆබෆලි 

801,256 ක් දශලත් සියයට 48  

ප්රමළණයක් නිරවු්  ර තිබණි. දරජිවහටළර් 

ජරළ්  දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ඉඩේ 

ෆබලි 669,484 ක් දශලත් සියයට 40 ට 

ිටමිේ වශති නිකුත් ර තිබුණි. ඒ අනුල 

දමම ලෆඩවටශ ආරේභ ර වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට ලර් 23 ට ලෆඩි 

ළයක් ත  ත තිබුණෙ, අදප්ත ක්ි ත ප්රතිඵ 

මන්ෙළමීල බළ  නිමින් පෆලෆතුණි.  

වමළද චිත ලර්ය වඳශළ බිේවවිය 

ලෆඩවටශ දලනුදලන් පළර්ලිදේන්තුල 

විසින් වවළ තිබුණු රු.මිලිය 87.93  

ප්රතිපළෙලලින්  ඉඩේ ෆබලි 70,560 ක් 

වඳශළ ිටමිේ වශති නිකුත් කිරීමට 

වෆෆසුේ ර තිබුණි. මුත් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට එම මුළු 

ප්රතිපළෙයම උපදය ජය ර තිබුණත්,  

ඉඩේ ෆබලි 23,411 ක් වඳශළ පමණක් 

ිටමිේ වශති නිකුත් ර තිබුණි. ඒ අනුල 

ිටමිේ වශතියක් නිකුත් කිරිමට 

ඇවහතදේන්තුත වියෙම රු.1,246 ක්  ත 

තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ද දී ඒ වඳශළ 

රු.3,756 ක් ලෆයර තිබුණි. 

ිටමිේ නිරවු්  කිරීදේ ක්රියළලලිය අතරතුර 

සිදු වූ ෆටළු දශේතුදලන් 2015 ලර්ද  සිට 

වමළද චිත ලර්ය ෙක්ලළ ලිපිදොනු 

505,959 ක් පදව තබළ තිබුණු අතර ඉන් 

ලිපි දොනු 52,092 ක් පමණක් එේ සියයට 

10 ක් ප්රමළණයක් නිරවු්  ර තිබුණි. දමම 

ක්රියළලලිද  අදියරයන් අතර, විධිමත් 

වේබන්නතළලයක් දොමෆති  තම දශේතුදලන් 

දේ ආළරයට බිේවවිය ලෆඩවටශදන් 

අරමුණ වූ ිටමිේ වශති නිකුත් කිරීම 

ප්රමළෙ  ත තිබුණි.  

වමළද චිත ලර්ය අලවළය ල විට 

දිවහ්රික් 18 ට අයත් ප්රළදීය ය ද් ේ 

දොට්මළ 58  පමණක් දමම ලයළපෘතිය 

ක්රියළත්ම ර තිබුණු අතර, ඉතිරි ප්රළදීය ය 

ද් ේ දොට්මළ 273 ක් වඳශළ 

ලෆඩවටශ ආරේභ කිරීමට වෆෆසුේ ර 

දොතිබුණි. 

ඉඩම් අත්ඳත් රීමභ 

ඉඩේ අත්පත් ර ෆනීම වඳශළ වමළද චිත 

ලර්ද  ශළ ඉකුත් ලර්ද  දී ඉඩේ ිටමියන්ට 

දවූ ලන්දි මුේ  පිළිදලළින් රු.මිලිය 

2,033.71 ක් ශළ රු.මිලිය 2,410.37 ක්  ත 

තිබුණි.  ලන්දි ද තදේ ප්රමළෙය දශේතුදලන් 

දපොීය ලදයන් පිළිදලළින් රු.මිලිය 

1,261.90 ක් ශළ රු.මිලිය 920.54 ක් දලළ 

තිබුණි. ලර් 23  සිට ලර්  40 ක් ෙක්ලළ 

ළ පරළවය සිට ඉඩේ අත්පත් ර ද 

තිබුණත්, ලන්දි ද තම ප්රමළෙ තම නිවළ 

වමළද චිත ලර්ද  දවූ දපොලිදයන්  

සියයට 38 ක් දශලත් රු.මිලිය 479.52 ක් 

එම ඉඩේ ෆබෆලි දලනුදලන් දපොීය 

ලදයන් දලළ තිබුණි. ඒ අනුල 

අමළතයළංය විසින් ක්රියළත්ම රනු බ 

ඉඩේ අත්පත් ර ෆනීදේ ක්රියළලලිද  

ප්රමළෙය මත දලනු බ ලන්දියට අමතරල 

විළ දපොීයයක් ද තමට සිදු ත තිබුණි.  

පෂළත් පළ, නිලළව ශළ ඉදිකිරීේ 

අමළතයළංද  ද් ේ විසින් අක්ර 21  

භමි ප්රමළණයක් වු ලෆ් ේපිටිය ලත්ත 

ෆමෆති ඉඩම ළරි වංලර්න අධිළරිද  

අලයතළලය දලනුදලන් අත්පත් ර 

ෆනීදේ දය ජළල 1980 ලර්ද දී 

අමළතයංයට ඉදිරිපත් ර තිබණි. අෙළෂ 

දය ජළල ඉදිරිපත්  තමට දපර එම ඉඩ දමන් 

අක්ර 13 ක් ඉඩේ ප්රෙළ විදේ විධිවිනළ 

පත යටදත් දොෂඹ දිවළපතිලරයළ විසින් 

ජතළල අතර දබෙළ දී තිබුණි. එම ඉඩ දමන් 

ඉතිරිල පෆලති භමි ප්රමළණය වඳශළ රු.මිලිය 

4.07 ක් දලළ ළරි වංලර්න 

අධිළරීද  ප්රදය ජයට පලරළ ද 

තිබුණි. ජතළල අතර දබෙළ දුන් අක්ර 13 

 භමි ප්රමළණය පලරළෆනීම දලනුදලන් 
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ට
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ලන්දි ලදයන් රු.මිලිය 323.37 ක් ෙ, 

දපොලිය දව රු.මිලිය 779.85 ක් ෙ 

ලදයන් තක්දවේරු ර තිබණි. එම මුළු 

ලන්දි මුෙ වශ දපොීයය ලදයන් එතුල 

රු.මිලිය 673.85 ක් මු්  අයිතිරු දලත 

අමළතයංය විසින් දලළ තිබුණි. ඒ අනුල 

අමළතයංද  පෆලති අළර්යක්ම ඉඩේ 

අත්පත් ර ෆනීදේ ක්රියළලලිය දශේතුදලන් 

අක්ර 13ක් පලරළ ෆනීමට රු.මිලිය 

1,103.22 ක් ද තමට සිදු ත තිබුණි. 

ඉඩම් ප්රතිඳත්ති ං ගල ධනඹ රීරිභ  

2019 ශළ 2020 ලර්ලදී අමළතයළංද  

ඉඩේ ප්රතිපත්ති අංය විසින් අෙළෂ ආයත 

වේබන්ධීරණය රමින් වශ නීති 

දටුේපත් දෙපළර්තදේන්තුදලන් ශළ 

නීතිපතිදන් නිරීක්ණ බළද ඉඩේ 

වංලර්න ආඥළ පත, ඉඩේ ිටමිේ 

නිරවු්  කිරීදේ පත, වභළධිපතය ය 

පත් වංද න කිරීමටත්, ඒලළ ෆවට් 

පත්රද  ප ර නිදේෙ  මිනන් ප්රසිීන 

කිරීමටත්, වෆෆසුේ ර තිබුණි.  

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් අෙළෂ 

ළර්යය නිමර දොතිබුණි. 

 

ඉඩම් පිළිඵ ග්  නඹක් ඳත්හ 
ගළනීභ 
 

ශ්රී ංළදේ මුළු භමි ප්රමළණදයන් සියයට 20 

ක් පමණ ල රජද  ඉඩේ වේබන්න ඍජු 

ලකීම ඉඩේ දොමවළරිවහ ජරළ්  

දෙපළර්තදේන්තුලට පෆලදර්. 1931 ලර්ද දී 

එම දෙපළර්තදේන්තුල වහාළපිත ෂ දි සිට 

ඉඩේ අත්පත්ර ෆනීේ ශළ බෆශෆර කිරීේ 

වටශන් රමින් යළලත්ළීය ර ෙ 

ඉඩේ ද් යක් පලත්ලළ දොතිබුණි. 

 

යජගේ ඉඩම් ගත්ොයතුරු කශභනහකයණ 
ඳේධතිඹ 

රජද  ඉඩේ ෂමළරණ ටුගතු 

ළර්යක්ම රීයම වඳශළ ඉඩේ 

දොමවළරිවහ ජරළ්  දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් දතොරතුරු ෂමණළරණ පීනතිය 

2013 ලර්ද  දී වහාළපිත ර තිබණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඒ 

දලනුදලන් රු.මිලිය 142.33 ක් ලෆය ර 

තිබුණි. ලර් 07 ට ලෆඩි ළය සිට 

දමම ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ර තිබුණෙ, 

අෙළෂ ෙත්ත පීනතියට දතොරතුරු ඇතුෂත් 

ෂ ඉඩේ ෆබලි ප්රමළණය 1,128,249 ක් වූ 

අතර, බදු දී ඇති සියළු ඉඩේ වේබන්න 

දතොරතුරු වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් ඒම පීනතියට ඇතුෂත් ර 

දොතිබුණු බෆවින් බදු අයකිරීේ 

වේබන්නදයන් අලය දතොරතුරු දමම 

පීනතිය මිනන් බළ ෆනීමට දොශෆකි  ත 

තිබුණි.   

ඉඩම් ඵදු ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 
රීමභ 

තිඹිරිවහයළය ප්රළදීය ය ද් ේ 

දොට්මළද  පිිටටි රජය වතු ඉඩේ 05 ක් 

දපෞීලි පළර්හලද  03 දෙදකුට ශළ 

රළජය ආයත 02 ට ලළර්ි  බදු පෙම 

මත බදු දී තිබුණි. එම බදුරුලන්දන් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

රු.මිලිය 106.36  බදු ආෙළයමක් 

ිටඟිටටල පෆලෆති අතර එම ිටඟිටටි ආෙළයේ 

අයර ෆනීමට ඉඩේ දොමවළරිවහ ජරළ්  

දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 

ඉඩේ දොමවළරිවහ ජරළ් ලරයළ විසින් 

ඉඩේ වංලර්න ආඥළ පත යටදත් අන්තර් 

පෂළත් දොවි ජපෙ මිනන් ඉඩේ බදු 

ආෙළයේ ැකවහර අතර වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට රු.මිලිය 58  බදු 

ආෙළයේ ිටඟිටටල පෆලෆතුණි. එම ිටඟිටටි 

ආෙළයදමන් සියයට 60 ක් දශලත් රු.මිලිය 

34.77  බදු ආෙළයේ ලර් 02 ට ලෆඩි 

ළය සිට ිටඟිටටල පෆලෆත එමින් තිබුණි. 

එම ිටඟිටටි ආෙළයේ අයර ෆනීමට 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ටුගතු ර 

දොතිබුණි.  
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වමළද චිත ලර්යට අෙළෂල ඉඩේ 

දොමවළරිවහ ජරළ්  දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් පිළිදයෂ ෂ ලළර්ි  ළර්යවළන 

ලළර්තළදේ ිටඟ ආෙළයේ අයර ෆනීමට 

අදප්ත ක්ි ත නීතයළනුක පියලර වඳශන් ර 

තිබුණි. බදු දොදල බදුරුලන් 235 ක් 

ශඳුළ ෆනීම,  බදුරුලන් 167 ක් ෙෆනුලත් 

කිරීම ශළ ිටඟ බදු ආෙළයේ අයර ෆනීම, බදු 

ර 8 ක් අලංගු කිරීම වශ ඩු 04 ක් 

ෙෆමීමට ටුගතු කිරීම ලදයන් ෙක්ලළ 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

බදුර 04 ක් අලංගු කිරීම ශෆර අන් කිසිදු 

පියලරක් ද දොතිබුණි. ඒ අනුල ිටඟ බදු 

අයර ෆනීදේ ක්රියළලලිය දුර්ල මට්ටම 

පෆලෆතුණි.  

ඉරක්ක කයහ ශගහ ගනොවීභ 
ඉඩේ දොමවළරිවහ ජරළ්  

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ක්රියළත්ම ර 

ඉඩේ දතොරතුරු ෂමළරණ පීනතිය 

මිනන් වමළද චිත ලර්ද  දී දීමළ පත්ර 

10,000 ක් බළදීමට වෆෆසුේ ර තිබුණෙ, 

ඉන් සියයට 1 ක් දශලත් දීමළ පත්ර 115 ක් 

පමණක් බළ දී තිබුණි.  

ඉඩේ ිටමිේ නිරවු්  කිරීදේ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් බිේවවිය 

ලෆඩවටශ යටදත් ිටමිේ වශති නිකුත් 

කිරීම වඳශළ ක්දේත්ර විමර් පෆලෆත් තම, 12 

ලන්තිය යටදත් ෆවට් කිරීම වඳශළ ප්රනළ 

ළර්යළයට ඩයිේ සිතියේ බළ ෆනීම, 

ිටමිේ අයදුේපත් දබෙළ දීම, ඉඩේ 

දරජිවහරළර් දෙපළර්තදේන්තුදේ පත්ඉරු 

පරීක්ළ කිරීම, 14 ලන්තිය යටදත් ෆවට් 

පත්රද  ප කිරිම  වඳශළ අනුමෆතිය බළ 

ෆනීම, 14 ලන්තිය යටදත් ෆවට් පත්රද  

ප කිරීම වශ ඉඩේ දරජිවහරළර් 

දෙපළර්තදේන්තු දලත ඉඩේ ෆබලි පිළිබඳ 

දතොරතුරු යෆ තම ය සියලු අදියරයන් 

වේපුර්ණ විය ුගතුල තිබුණි. මුත් 

වමළද චිත ලර්ද  වෆෆසුේත ඉක් 

අද වහතු 28 දි වංද නය කිරීදමන් 

පසුල ෙ, පෂමු ශළ දෙල අදියර ශෆර දවසු 

අදියරයන්ිට ප්රතිය සියයට 52  සිට 

සියයට 67 ක් ෙක්ලළ පශෂ පරළවය 

පෆලතුණි. 

කහර්ඹහධනඹ අඩුවීභ. 

මිනින්දෙ රු දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ලර් 

36  පමණ ළය සිට මිනින්දෙ රුලරයකු 

විසින් මළවයදී මෆනිය ුගතු අලම බිේ ෆබලි 

වංයළල (Norms) 20 ක් දව වේමතය 

පිිටටළ ටුගතු ර තිබුණි. තළක්ණි 

දිුගණුලත් වමඟ මෆණුේ කිරිේ දයොෙළ න්ළ 

උපරණල තළක්ණි දිුගණුලත්, ශි් ප 

ක්රමල දිුගණුලත් වෆෆකි් ට ද එම 

වේමතය ලර්තමළයට ෆෆදප පරිදි 

වමළද නය ර දොතිබුණි.  

ඉඩේ දතොරතුරු වෆපී දේ වෙළ ප්රමුයළ  තම 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ෙෆක්ම ල අතර, 

ගුණළත්ම භමි දතොරතුරු වෆපී ම ප්රනළ 

දමදශලර දේ. පසුගිය ෙයට අධි 

ළය තුෂ ශ්රී ංළ භුමිදයිට සිදු වූ 

දලවහ තේ යළලත්ළීය ෂ සිතියේ 

ප්රළයට පත් කිරීම මිනුේදෙ රු 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් සිදුෂ ුගතු වුලෙ, ශ්රී 

ංළ ජළති සිතියේ වංග්රශය 2008 

ලර්දයන් පසුල යළලත්ළීය ර 

ප්රළයට පත්ර දොතිබුණි.  

ඉඩම් ඳරිවයණ ඳනත් ක්රිඹහට නළංවීභ 

2010 මෆයි 20 දිෆති අං 1654/21 ෙර 

(අතිවිදේ) ෆවට් පත්රද  ප ෂ 

නිදේෙයක් මිනන් ඉඩේ පරිශරණ 

ප්රතිපත්ති වෆසුේ දෙපළර්තදේන්තුල 

වහාළපිත ර තිබුණි. ශ්රී ංළදේ භමි වේපත් 

ප්රවහත ශළ තිරවළර දව පරිශරණය කිරීම 

දෙපළර්දේන්තුදේ ෙෆක්මල අතර, පළරිවරි 

වමතුලිතතළලය පලත්ලළ නිමින් තිරවළර ශළ 

ප්රවහත දව භමි පරිශරණය කිරීමට 

ප්රතිපත්ති වේපළෙය වශ වෆෆසුේ වවහ 

ර ක්රියළත්ම කිරීමට වශළය  තම 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රනළ දමදශලර දේ. 
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එම ෙෆක්ම වශ දමදශලර ඉටුර ෆනීම 

වඳශළ ජළති ඉඩේ පරිශරණ පත වේමත 

ර ෆනීමට දෙපළර්තදේන්තුල වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි. 

ිකනින්ගද රුරුන්ගේ ෘත්තීඹ 
විභහචහය පිළිඵ ඳළිකණිලි 

2002 අං 17 ෙර මෆනුේ පත ප්රළරල, 

මෆනුේ ලෘත්තීය ශළ එිට ලයලශළරයන් 

ක්රමලත්ල පලත්ලළ න්ළ බලටත්, ලෘත්තිද  

දයදෙන්න් විසින් ලෘත්තිය පෆලෆත්දේ 

ඉශෂම ප්රමිතීන් පලත්ලළ නු බ බලටත්, 

තශවුරු කිරීම අරමුණු රද ඉඩේ 

මෆනුේ වභළල වහාළපිත ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  මිනින්දෙ රුලරුන්දේ 

ලෘත්තීය විමළනළර පිළිබඳල මශජතළල 

විසින් ඉදිරිපත් ර තිබුණු මුළු පෆමිණිලි 

වංයළල 113 ක් වුලත්, වභළල විසින් එම 

පෆමිණිලිලලින් සියයට 29 ක් දශලත් 

පෆමිණිලි 33 ක් පමණක් විවඳළ තිබුණි. 

වභළදේ ලියළපදිංචි දො ත මෆනුේ ටුගතු සිදු 

ර පුීයින් වේබන්නල දවොයළ 

බෆීයමට ප්රමළණලත් ක්රියළ මළර්ෙ අනුමය 

ර දොතිබුණි.    
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ප්රහවනඹ  

නිමක්ණ 

 භහත්ය සිට කත්යගභ දක්හ දුම්රිඹ භහර්ගඹ ඉදිරීමගම් යහඳෘතිඹ 

 කුරුණෆගර සිට දම්් ර වයවහ වඵයණ දක්හ ව න දුම්රිඹ භහර්ගඹ ඉදිරීමභ 

  ගකොශම නගයහශ්රිත් දුම්රිඹ කහර්ඹක්භත්හඹ ළඩි දියුණු රීමගම් යහඳෘතිඹ 

 ගකොශම ත්දහන්න දුම්රිඹ යහඳෘතිඹ  

 ඵස යථ ගභගවයුම් කටයුතු  

 අතිරික්ත් මුද්  ආගඹ ජනඹ රීමභ  

 ඵසයථ අළුත්ළඩිඹහ  

 ඵස යථ ණඹ ඳදනභ භත් ිකරදී ගළනීභ  

 අහභහනය ගර ඉන්ධන දවනඹවීභ 

 දුම්වතික රඵහ ගළනීභ  

 උඳරිභ ධහරිත්හඹ ප්රගඹ ජනඹට ගනොගළනීභ  

 බහවිත්ඹට ගනොගන්නහ ඹන්ගත්ර ඳකයණ  

 ඵසයථර භයිගර  මීටර් අක්රිඹ වීභ 

 ඵදු ඳදනභ භත් හවන රඵහ ගළනීභ 

 ම්භත් දුය ධහනඹ ගනොරීමභ   

 ටඹර් කර්භහන්ත් ලහරහගේ ආයක්ක කටයුතු  

 ශ්රී රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹ තු ඉඩම් 

 ඉන්ධන පියවුම්වර ඉදිරීරිභ  

 හවන හයු විගභ චන භධයසථහන ඉදිරීරිභ  

 ගේලන ලහරහගේ ඉදිරීමම් නත්හ දළමීභ 

 හිඟහික් ආදහඹම් අඹකය ගනොගළනීභ  

 විගේල ණඹ උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ  

 පික් ප්රහවන ආදහඹභ ළඩි කය ගනොගළනීභ  

 සිගභන්ති ප්රහවන ආදහඹභ  

 ග්  අගුරු ප්රහවන ආදහඹභ  

 M 11 දුම්රිඹ එන්ජින් 10 ක් ිකරදී ගළනීභ  

 දුම්රිඹ සථහනර ජර ගඳගයන වි රීරිභ  

 ංෘත්ත් ඳරිඳථ රූඳහහිනී ඳේධතිඹ සථහඳනඹ රීරිභ (CCTV)  

 දුම්රිඹ එන්ජින් වහ Event Recorder වහ Vigilance ඳේධතීන් සථහපිත් රීමභ 

 දුම්රිගඹන් ළලි ප්රහවනඹ රීරිභ  

 දුම්රිඹ යක්ෂිත්ඹ තුශ අනය ඉදිරීරිභ වහ අනය ක්රිඹහකහයකම්  

 ගරහ ඉත් කයනු රඵන ලී සි් ඳය  

 ඉත්රන ද්රය විරීණීභ  

 නිසක්රී ත්කම්  

  

ප්ර

හව
න
ඹ
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 ඳඹහ ගනොභළති බහණ්ඩ වහ ගගවීම් රීරිභ  

 නියවු්  ගනොකශ ණඹය ලිපි  

 S 10 –  Class Power Caches වහ අලය අභත්ය ගකොටස ිකරදී ගළනීභ  

 ළර්ය මණ්ඩ පුරප්ත පළඩු දොපිර තම  

 

 

 

 

  

  

ප්ර

හව
න
ඹ

 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 227 

 

ප්රහවනඹ 

ජතළලදේ ජීල තත්ත්ලයන් ඟළ සිටු තම 

උදෙවළ ලයතම තළක්ණි ක්රදම පළයන් 

භළවිතළ රමින් ඉතළ උවවහ ප්රලළශ යටිත 

පශසුේ ක්රියළත්ම කිරීම, වංලර්නය වශ 

තිරවළරල පලත්ලළද යළම දමම අංද  

දමදශලර  ත තිබුණි. එම දමදශලර ඉටු ර 

ෆනීම වඳශළ ප්රලළශ අමළතයළංය ශළ ඒ 

යටදත් රළජය අමළතයළංයක්, 

දෙපළර්තදේන්තු දෙක් ශළ ලයලවහාළපිත 

ආයත 05 ක් විසින් පශත වඳශන් 

ළර්යභළරයන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 පරිවර ිටතළමී ප්රලළශ පීනතියක් 

වශති කිරිම වඳශළ අලය ප්රතිපත්ති ශළ 

නීති රීති වවහ කිරිම 

 දපොදු ප්රලළශ පීනතිය දදරිට ජතළ 

විහලළවය ශළ මළර් පශසුේ ඇති කිරිම 

වඳශළ ඉශෂ ප්රමිතියක් ඇති කිරිමට 

අලය පියලර ෆනීම  

 මළර් තෙබෙය, මගී තෙබෙය ශළ මළර් 

අතුරු අලම කිරීම වඳශළ අනුමය 

ෂ ුගතු මළර්ද පදී, නීති රීති 

ශඳුන්ලළදීම 

 රළජය ශළ දපෞීලි ප්රලළශ දවේලළ ශළ 

දුේරිය දවේලළ දපොදු ළවටශට 

අනුල ඒළබීන ආෘතියක් යටදත් 

ක්රියළත්ම ල ප්රලළශ දවේලයක් දව 

ක්රියළත්ම කිරීමට අලය  ත 

තළක්ණ ඊ- ටිට් ක්රමයක් ශඳුන්ලළ දීම 

 දුේරිය ශළ බවහරා ෆලතුේ දපොෂල්  

ආරිත දපොදු පශසුේ ශළ ආරක්ළල 

තශවුරු කිරිමට අෙළෂ යටිත පශසුේ 

වංලර්නය 

 දුේරිය ශළ බවහරා දවේලළල වඳශළ අලය 

දුේරිය ශළ බවහරා ඩත්තු කිරිම  

 බවහ රා නිහපළෙය ශළ ප්රලළශ 

ක්දේත්රයට අෙළෂ දීය ය ර්මළන්ත 

පීනතියක් දොඩෆගීමට අලය 

ප්රවේපළෙ ක්රමදේෙයන් ශඳුන්ලළදීම  

 දොෂඹ, ශේබන්දතොට, 

න්වන්තුදරයි වශ ්රිකුණළම 

ලරළයන් දලත දුේරිය මගින් භළණ්ඩ 

ප්රලළශය කිරිමට අලය පශසුේ 

වහාළපිත කිරීම ශළ පුළු්  කිරීම  

 දතොරතුරු තක්ණද  දයදීම මගින් 

දම ටර් රා ලියළපදිංචිය ජතළ 

ිටතළමී, ළර්යක්ම, දණදයන් දතොර 

ක්රියළලලියක් බලට පත් කිරිම 

 ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩය ළභ 

උපය ආයතයක් බලට  තරණය 

කිරීම ශළ ප්රනළ බවහ ෆලතුේපෂල් ල  

දපොදු පශසුේ වංලර්නය කිරීම  

 ලත්මන් බවහ වංචිත ප්රතිවහාළපය ර 

දොෂඹ ශළ ප්රනළ රීමමළල තුෂ 

නළලය කිරිම වඳශළ පරිවර ිටතළමී 

ල බවහරා ශඳුන්ලළදීම වශ පුීලි 

මගී ප්රලළශයෙ ශරිත ප්රලළශයට 

අනුක ර ෆනීම වඳශළ ලෆඩපිළිදල 

වෆෆීමම ශළ ක්රියළත්ම කිරීම  

 දුේරිය මෆදිරි, බවහරා, දම ටර් රා දීය ය 

ලදයන් නිහපළෙය කිරීම, අළුත්ලෆඩියළ 

කිරිම ශළ ලෆඩිදිුගණු කිරීමට 

ආදය ජයින් දිරින්ල ප්රලළශ 

දවේලයක් දොඩෆගීම 

 පළව්  බවහරා දවේලළ ශළ සිසුන්දේ 

ආරක්ළල වෆදව ප්රමිතීන් යටදත් 

ක්තිමත් කිරීම 

 ග්රළමීය ප්රදී  දලත දපොදු ප්රලළශ 

පශසුේ බළදීම ක්රමලත් කිරිම වඳශළ ශ්රී 

ංළ මළම මණ්ඩය මගි ශළ 

භළණ්ඩ ප්රලළශය වඳශළ දයොමු කිරිම 

 මගී ශළ ප්රලළශ දවේලය ආරක්ළල 

තශවුරු ල පරිදි ප්රලළශ දවේලළලන් 

ඉශෂ ප්රමිතියක් තුෂ නියළමය කිරිම  

 රියදුරු බපත් නිකුත් කිරීදේ ශළ දමොටර් 

රා ලියළපෙංචි කිරීදේදී සිදුල විවින 

අක්රමිතළ ඉලත් දොට ළර්යක්ම 

දවේලළලක් බළදීම  

  

ප්ර

හව
න
ඹ
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ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරීම වඳශළ 

ප්රලළ අමළතයළංයට, රළජය 

අමළතයළංයට ශළ දෙපළර්තදේන්තු දෙට 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් වමළද චිත 

ලර්ද දී එතුල රු.මිලිය 92,520  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණු අතර, ඉන් එතුල 

රු.මිලිය 78,518 ක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. ඒ අනුල පළර්ලිදේන්තුල විසින් වවළ 

තිබුණු ප්රතිපළෙදයන් සියයට 15.13 දශලත් 

රු.මිලිය 14,002  ප්රතිපළෙ 

උපදය ජය කිරිමට අදපොදශොවත් විය.  

විවහතර රපවටශ 25 ිට ෙෆක්දේ.  

 
රපවටශ 25 - පළර්ලිදේන්තුල විසින් වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය, උපදය ජය ශළ ඉතිරිය  
මළශ්රය - 2020 මුය ප්රළ  

 

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරීදේදි 

අළලරණය වූ විණ නිරික්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

භහත්ය සිට කත්යගභ දක්හ දුම්රිඹ 
භහර්ගඹ ඉදිරීමගම් යහඳෘතිඹ 

ප්රලළශ අමළතයළංය විසින් මළතර සිට 

තරම ෙක්ලළ දුේරිය මළර්ය ඉදිකිරීදේ 

ලයළපෘතිය රු.මිලිය 36,166  පිරිලෆය 

ඇවහතදේන්තුලක් මත 2013 අද වහතු 01 දි 

ආරේභ ර තිබුණි. 2016 ජලි 31 ල විට එම 

ලයළපෘතිය අලවන්  ුගතුල තිබුණත්, එකී 

ළය 2018 දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ දීර්ක 

ර තිබුණි. 2019 ලර්ද දී දබලිඅත්ත ෙක්ලළ 

දුේරිය නළලය කිරීම ආරේභ ර තිබුණු අතර 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඒ වෙශළ 

රු. මිලිය 45,122 ක් ලෆය ර තිබුණි. දමම 

මළර්ය වෙශළ අලය ඉඩේ පලරළ ෆනීම 

රජද  තක්දවේරුරුදේ තක්දවේරුල පෙේ 

රද ප්රළදීය ය ද් ේ ළර්යළල 

මෆදිශත් තදමන් සිදුෂ ුගතුල තිබුණි. ඊට 

අනුක දො ත ලයළපෘති  නිනළරීන්දේ 

මෆදිශත් තම මත අවිධිමත් ආළරයට ඉඩේ 

පලරළ ෆනීමක් සිදු ත තිබ අතර ඒ අනුල 

නති ෆටළු මතු ත තිබුණි. 

කුරුණෆගර සිට දම්් ර වයවහ වඵයණ 
දක්හ ව න දුම්රිඹ භහර්ගඹ ඉදිරීමභ  

ප්රලළශ අමළතයළංය විසින් කුරුණ සිට 

ෙඹු්  ශරශළ ශබරණ ෙක්ලළ වූ ල දුේරිය 

මළර්යන් පිළිබඳල සිදුෂ යතළ 

අනයයයක් 2009 ලර්ද දී සිදුර ෙඹු්  

ආර්ථි මනයවහාළය දක්න්ද්ර ර භළණ්ඩ 

ප්රලළශ  දුේරියන් ප්රලර්නය කිරීදේ 

අරමුණින් 2010 ලර්ද දී ආරේභ ර තිබුණි.  

දමම දුේරිය  මළර්ය  ඉදිකිරීම දලනුදලන් 

2010 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය අලවන් ල 

විට රු.මිලිය 1,332.76    ප්රතිපළෙ  වවළ 

ද තිබුණු අතර ඉන් රු.මිලිය 144.43 ක් 

දශලත් වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙදයන් සියයට 

13.08 ක් පමණක් ලෆය ර තිබුණි.   

ප්රලළශ 

අමළතයළංය  

 රළජය 

අමළතයළංය 

ශ්රී ංළ දුේරිය 

දෙපළර්තදේන්

තුල 

දම ටර් රා 

ප්රලළශ 

දෙපළර්තදේන්

තුල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  16,969 19,832 53,056 2,663 92,520

වියෙම  13,888 13,559 48,737 2,334 78,518

ඉතිරිය  3,081 6,273 4,319 329 14,002
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ගකොශම නගයහශ්රිත් දුම්රිඹ 
කහර්ඹක්භත්හඹ ළඩි දියුණු රීමගම් 
යහඳෘතිඹ  

ප්රලළශ අමළතයළංය විසින් දුේරිය දවේලද  

ළර්යක්මතළල ලර්නය කිරීම වඳශළ 

අරමුණු 05 ක් දපරෙෆරි ර ද දමම 

ලයළපෘතිය ආරේභ ර තිබුණි. ලයළපෘතිය 

ක්රියළත්ම කිරිම වඳශළ 2019     අද වහතු 

20 දි  ණය ප්රෙළරුල ආසියළනු 

වංලර්න බෆංකුල වමඟ එ.ජ.දඩොර් 

මිලිය 160 ක් වූ ණය ගිවිසුමට එෂඹ 

තිබුණි. 2019 වෆප්ත තෆේබර් 06 දි සිට 

ලයළපෘතිය ක්රියළලට ංලළ තිබුණි. දමම 

ලයළපෘතිය දලනුදලන් වූ ණය මුෙදන් රු. 

මිලිය 63.50 ක් දලත් ආසියළනු 

වංලර්න බෆංකු ලයළපෘතියක් වූ දොෂඹ 

තෙළවන් දුේරිය ලයළපෘතියට මළරු ර 

තිබුණි.   වමළද චිත ලර්ද දී රු.මිලිය  

2,207.21  ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණෙ, ඉන් 

රු.මිලිය 414.87 ක් පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. දේ නිවළ වවළ තිබුණු 

ප්රතිපළෙදයන් රු. මිලිය 1,792.34 ක්  

දශලත් වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙදයන් සියයට 

81.20 ක් උපදය ජය කිරීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ලයළපෘතිද  මිදී ෆනීේල 

ළර්යවළනය ඇෆී දේදී  ලයළපෘතිය 

යටදත් ල දීප ලයළප්ත ත වංනිදේෙ 

ලයළපෘතියට අලය මිදී ෆනීේ ක්රියළලලිය 

පමණක් ආරේභ ර තිබුණි. ලයළපෘතිද  

අරමුේ  නිසි ෂමළරණය දොකිරීම 

දශේතුදලන් වමළද චිත ලර්ද දී ප්රයළප 

ළවහතු දව රු.මිලිය 34.35 ක් ආසියළනු 

වංලර්න බෆංකුලට ද තමට සිදු  ත තිබුණි. 

ගකොශම ත්දහන්න දුම්රිඹ යහඳෘතිඹ  

ප්රලළශ අමළතයළංය විසින් දොෂඹ 

තෙළවන් දුේරිය ලයළපෘතිද  යතළ 

අනයය වංලර්නය, ප්රලළශ ලයළපෘති 

වඳශළ විවහතරළත්ම ඉංජිදන්රු වෆෆසුේ 

වවහ කිරීම වශ ප්රලළශ ලයළපෘති වඳශළ 

වශළය බළදීමට ප්රතිපළෙ ඇති කිරීම ලෆනි 

ළර්යයන් අරමුණුතල රු.මිලිය 1,853 

ට වමළ එ.ජ.දඩොර් මිලිය 11.36  

ඇවහතදේන්තුත මුළු පිරිලෆයක් මත දමම 

ලයළපෘතිඹ ආරේභ ර තිබුණි. වෆෆසුේ ෂ 

යතළ අනයය ලළර්තළ ළළනුරපීල 

උපදී (Dhowa)  වමළම විසින් 

ලයළපෘතිය දලත බළදිය ුගතු වුලත්, ළ 

ප්රමළෙයකින් පසුල එම ලළර්තළ බළ දී තිබණි. 

ලයළපෘතිද  ළර්යවළනය වේබන්නදයන් 

වූ දටුේපත් අලවන් ලළර්තළ 03 ක් ශළ 

අලවන් ලළර්තළල වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි. 2020 

ලර්ය අලවන් ල විට අලවර 

පදිංචිරුලන් ෆලත පදිංචි ර තම ශළ ඉඩේ 

අත්පත් ර ෆනීදේ ක්රියළලලිය මගින් 

නිලළව ඒ 2,036  ෆලත පදිංචි කිරීමට 

වෆෆසුේ වවහ ර තිබුණත්, නිලළව ඒ 

386  පමණක් ෆලත පදිංචි කිරීේ සිදුර 

තිබුණි. ඉඩේ අත්පත් ර ෆනීදේ 

ආඥළපදත් 04 ල ලන්තිය යටදත් ඉඩේ 

ට්ටි 223 ක් වඳශළ පමණක් ආඥළලක් 

නිකුත් ර තිබුණි.  අමළතය මණ්ඩ තීරණ 

අනුල 2020  ලර්ය අලවළ ල විට 

අලවර පදිංචිරුලන් ෆලත පදිංචි ර 

අලවන් ෂ ුගතුල තිබුණත්, එදි ල විට 

එය අලවන් කිරිමට දොශෆකි ත තිබුණි. එම 

ළය දීර්ක ර ෆනීම වඳශළ අමළතය 

මණ්ඩද  අනුමෆතිය බළ ෆනීමටෙ 

ටුගතු ර දොතිබුණි.  

ඵස යථ ගභගවයුම් කටයුතු  

ජළති මළම දොමින් වභළල විසින් 

බවහ රා දමදශුගේ ටුගතු වඳශළ භළවිතළ 

රනු බ GPS පීනතිය ඩත්තු කිරීම 

දලනුදලන් 2020  ලර්ද දී  රු.මිලිය 

6.64 ක් ලෆය ර තිබුණි. මුත්, දවේලළ 

ආෙළයමක් දව වමළද චිත ලර්ද දී 

රු.මිලිය 2.05 ක් පමණක් අයර තිබුණි. 

ඒ අනුල GPS පීනතිය ඩත්තු කිරීම 

දලනුදලන් දොමින් වභළල විසින් 

රු.මිලිය 4.59  අතිදර් වියෙමක් 

කිරිමට සිදු  ත තිබුණි. බවහ රායකින් 

  

ප්ර
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අයරනු ෆබ දවේලළ ළවහතුල රු.3,000  

ල අතර වමළද චිත ලර්ද දී එය සියයට 

50 කින් අඩු ර රු.1,500 ෙක්ලළ ළවහතුල 

අඩු ර තිබුණි.  

අතිරික්ත් මුද්  ආගඹ ජනඹ රීමභ  

1971 අං 38 ෙර මුේ  පදත් 11 ල 

ලන්තිය ශළ 2003 ජුනි 02  දිෆති අං 

පිඊඩි 12  ෙර රළජය ලයළපළර නක්රද් ද  

8.2.2  දේෙය ප්රළරල ජළති මළම 

දොමින් වභළදේ අතිරික්ත මුේ  

ආදය ජය කිරීම වඳශළ ප්රලළශ 

අමළතයලරයළදේ එඟතළලය බළ ද 

මුේ  අමළතයලරයළදේ අනුමෆතිය බළත 

ුගතුල තිබුණි. එම අනුමෆතිය බළ දොද 

ජළති මළම දොමින් 

වභළදේ  අනයක් මණ්ඩද  අනුමෆතිය මත 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු.මිලිය 

42.05 ක්  වහාළලර තෆන්පත්ල ශළ 

රු.මිලිය 14.94 ක් භළණ්ඩළර බි් පත්ල 

ආදය ජය ර තිබුණි.  තලෙ එදි ල විට 

රු.මිලිය 516.31 ක් දටිළීය 

ආදය ජලෙ දයොෙලළ තිබුණි 

 

ඵසයථ අළුත්ළඩිඹහ  

2020  ලර්ද දී  බවහ රා 106  ක් 

අලුත්ලෆඩියළල වඳශළ ක්දිල ඉංජිදන්රු 

පුීලි වමළදේ ලෆඩ බිමට ඇතුෂත් ර 

තිබුණි. 2021 මළර්තු 18  දි ල විටත් ඉන් 

බවහ රා 27  කිසිදු අලුත්ලෆඩියළලක් ර 

දොතිබුණි. එම බවහරා මළව 03   සිට 

මළව 09 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට 

ලෆඩබිදේ ළ්  ර තිබුණි. 

   

එදමන්ම බවහ රා 79 ක් අලුත්ලෆඩියළ 

ටුගතු අලවන් ර තිබුණෙ, ඒ වඳශළ මළව 

02  සිට ලර් 01 ක් ෙක්ලළ ඉතළ දීර්ක 

ළයක් ලෆය ර තිබුණි.   දමම බවහ රා 

අලුත්ලෆඩියළදේදී දබොඩි වදීම දොන්ත්රළත් 

පෙම මත දපෞීලි අංය විසින් සිදු 

රනු බ අතර, අලුත්ලෆඩියළලට බළදී 

තිදබ ළයෙ ඉක්මලළ නිම කිරීමට දීර්ක 

ළයක් බළද තිබුණි. ඒ වඳශළ කිසිදු 

ප්රමළෙ ළවහතුලක්  වමළද චිත ලර්ද දී 

දොන්ත්රළත්රුලන්දන් අයර 

දොතිබුණි. 
 

2020 ලර්ද  වශ ඊට දපර අලුත්ලෆඩියළලට 

ෙ බවහ රා 18 ක් 2021 මළර්තු 18 දි 

ලදතක් දීර්ක ළයක් තල තුරු 

අලුත්ලෆඩියළලන් නිම දොර ලෆඩබිදේ 

ළ් ර තිබුණි. බවහ රා අලුත්ලෆඩියළ 

ටුගතු ආරේභ කිරීමට දීර්ක ළයක් එේ 

මළව 03 සිටමළව 06 ෙක්ලළ ප්රමළෙ  ත පෆලතුණි.  

දමදවේ දීර්ක ළයක් ප්රමළෙ  ත අලුත්ලෆඩියළ 

ටුගතු සිදු කිරීම නිවළ මළම 

මණ්ඩය දලත බවහරා බළදීම දිගින් දිටම 

ප්රමළෙ ත පෆලතුණි. 

 

වමළද චිත ලර්ද දී බවහ රා අළුත්ලෆඩියළ 

ටුගතු වෙශළ රු.මිලිය 74.93 ක් ලෆය ර 

අමතර දොටවහ පුීලි වමළේලලින් 

මිදී ද තිබුණි.  එම මිදී ෆනීේ රජද  

ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී වංග්රශද  3.2 

මළර්ද පදීයට ප්රළරල ජළති ලදයන් 

තරඟළරී ංසු ෆඳලළ එම ංසු ඇී දමන් 

දොන්ත්රළත්රුදලකු දත රළත ුගතුල 

තිබුණත්, එදවේ ර දොතිබුණි.  

ඵස යථ ණඹ ඳදනභ භත් ිකරදී ගළනීභ  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩය විසින් ලර් 

05  ණය පෙමක් යටදත් බවහ රා 2,200 

ක් මිදී ෆනීම වඳශළ ඉන්දියළ අද ක් 

ද් න්  ලිමිට  වමඟ 2014 මෆයි 26 දි 

ගිවිසුමට එෂඹ තිබුණි. ගිවිසුේ ප්රළරල එම 

බවහ රාලට අෙළ ද තේ ලර් 05  

ළය තුෂදී දලළ අලවන් ෂ ුගතුල 

තිබුණි. 2020 මළර්තු මළවය ෙක්ලළම එම 

ද තේ සිදුර තිබුණි. එදව ණය ළ 

ීමමළල ඉක්ම තම ශළ ළර්තුමය පෙමින් 

දල ලළරි විධිමත් පරිදි දොද තම 

දශේතුදලන්                     රු.මිලිය 419.24 

 දපොළියක් ද තමට සිදුල තිබුණි. එදමන්ම 

  

ප්ර

හව
න
ඹ
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ගිවිසුේ ප්රළරල එම බවහරා 2,200 ක් 

දලනුදලන් එ.ජ.දඩොර් මිලිය 72.62 ක් 

ලර් 5  ළ පරළවය තුෂදී ද තම නිවළ 

රුපිය අලප්රමළණය  තම නිවළ රු.මිලිය 

1,788.76  අමතර ලෆයබරක් පළඩුලක් 

මණ්ඩයට ෙෆරීමට සිද තිබුණි.   දමම ණය 

ගිවිසුදේ දොන්දීසි ප්රළරල බවහ රා 2200 

ක් මිදී ෆනීදේදී වමවහා අමතර ලෆයබර 

රු.මිලිය 2,207 ක්  තම නිවළ එක් බවහ 

රායක් දලනුදලන් වළමළය අමතර ලෆයබර 

පළඩුල රු.මිලියයක් පමණ  ත තිබුණි.   

අහභහනය ගර ඉන්ධන දවනඹවීභ 

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩද  

අක්රපත්තුල ශළ ් මුදණ් ඩිදප ල බවහ 

රා 13    සිදුර ෙ නියෆදි විණ 

පරීක්ළදේදී ඉන්න ීයටරයට නළලය 

ල කිද මීටර් ප්රමළණයන් දි 03 දී 

ලිටරයට කිද මීටර් 1  සිට කිද මීටර් 

2.5 ක් ෙක්ලළ පරළවය පෆලෆතුණි. දි 

තුක් ඇතුෂත ඉන්ෙ ෙශය තම විළ 

දව විනය  තම දදරිට 

ෂමළරණද  අලනළය දයොමු ර 

දොතිබුණි.   

 

දුම්වතික රඵහ ගළනීභ  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩය වතුල 2019 

දෙවෆේබර් 31 දිට බවහ රා ඇණිය 7, 339  

ක්ල පෆලෆතුණි.   දමම බවහ රා ලියළපදිංචි 

කිරීදේදී බවහ රාය නෆසි අංයට අෙළල 

එංජින් අංය විටතල ලියළපදිංචි කිරීම 

සිදුරනු බයි. එදවේ වුලෙ මණ්ඩද  

ඩිදප  විසින් බවහ රා එංජින් අළුත්ලෆඩියළ 

ටුගතු ර අලවහාළදේදී බවහ රාද  නෆසි 

අංයට අෙළ එංජිම ඉලත්ර දලත් 

එංජිමක් වවිර බවහ රා නළලය සිදු රනු 

බයි. දමදවේ දලත් එංජිමක් වවිකිරීදේදී 

දම ටර් රා ප්රලළශ දෙපළර්තදේන්තුදේ 

අනුමෆතිය මත ටුගතු ෂ ුගතු වුලෙ, ඩිදප  

විසින් එදවේ සිදු දොර අලවහාළ 

පෆලෆතුණි.   ඒ අනුල නෆසි අංය ශළ එංජින් 

අංය දොෆපීම මත මණ්ඩද  බවහ රා 

වඳශළ දුේ පරීක්ණ වශති බළ ෆනීමට 

දොශෆකි බල ශළ රක්ණ ලන්දි බළ 

ෆනීදේදී ෆටලු වශත තත්ත්ලයක් උීත 

 ත තිබුණි.  

උඳරිභ ධහරිත්හඹ ප්රගඹ ජනඹට 
ගනොගළනීභ  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩද  මෆෙලච්චිය 

ප්රළදීය ය ලෆඩප මගින් බවහ රා එංජින් 

අළුත්ලෆඩියළල ශළ බවහ දබොඩි ෆීමදේ ටුගතු 

සිදු රනු බයි.  දපර පරීක්ණ ලළර්තළ 

අනුල දමම ලෆඩදපොදිට නළරිතළලය මවට 

එංජින් 60  ක් පමණ අළුත්ලෆඩියළ ෂ 

ශෆකිල පෆලෆතුණි. වමළද චිත ලර්ය ල 

විට එංජින් 15 ක් පමණක් අළුත්ලෆඩියළ කිරීම 

නිවළ ලෆඩපදිට ඇති නළරිතළලදයන් සියයට 

25 ක් පමණක් උපදය ජය ර බල 

නිරීක්ණය විය. තලෙ බවහ දබොඩි ෆීමදේ 

අංද  ටුගතු නිසි පරිදි ඉටු දොර 

බලත්, මවට එක් බවය පමණක් දබොඩි 

ෆීමේ ටුගතු සිදුර තිබුණි. දේ අනුල 

ප්රළදීශිය ලෆඩදපොල ටුගතු වේපර්ණ 

නළරිතළලදයන් ුගතුල සිදුකිරීමට 

ෂමණළරණද  අලනළය දයොමු  ත 

දොතිබුණු අතර ඒ වඳශළ ලළර්ි  දශ  

මළසි ඉක් බළදී දොතිබණු බෆවින් 

දිරිදීමළ ද තදේදී ඉටු ෂ ටුගතු 

පිළිබඳල නිලෆරදි ඇෆී මක් කිරීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි.   

බහවිත්ඹට ගනොගන්නහ ඹන්ගත්ර ඳකයණ  
 

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩයට විසින් 

2017 ජුනි  03 දි රු.මිලිය 12.74 ක් ලෆය 

ර මිදී ද තිබුණු එංජින් අළුත්ලෆඩියළ 

කිරිම වඳශළ අලය දමලේ ශළ 

යන්දත්ර පරණ 9 ක් කුරුණෆ ප්රළදීශිය 

ලෆඩප දලත බළදී තිබුණි. 2021 ජලළරි 

13 දි සිදු ර ෙ නළර විණ 

පරීක්ළදේදී එම යන්ත්ර ශළ උපරණලලින් 

රු.මිලිය 3.66 ක් ලටිළ Cylinder block 
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head surface grinding machine යන්ත්රය 

පමණක් අළුත්ලෆඩියළ ටුගතු වඳශළ දයොෙළ 

ද තිබුණු අතර එතුල රු.මිලිය 9.07 

ක් ලටිළ අදකුත් යන්දත්ර පරණ 

භළවිතයට ද දොතිබුණි. එම 

උපරණල ශළ අලට දවිලි බෆදි මකුළු ෙෆ්   

පිරී තිබුණි. තලෙ එම උපරණ භළවිතයට 

ද ර ෙ අළුත්ලෆඩියළ කිරීම පිළිබඳල 

ද් ත කිරීමක් ර දොතිබුණි. 

ඵසයථර භයිගර  මීටර් අක්රිඹ වීභ  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩයට අයත් 

ඩිදප  23 ට අෙළල සිදුර ෙ නියෆදි 

විණ පරීක්ළදේදී බවහ රා 167  

පමණක් මයිද  මීටර ක්රියළත්මල 

පෆලෆතුණි.  නියෆදියට අයත් මුළු බවහරා 

ණනින් සියයට 83 ක් දශලත් බවහ රා 846 

 මයිද මීටර් අක්රීයල පෆලෆතුණි. බවහ රා 

නළලය දයදීදේදී ප්රනළ පළ වළනය 

දව මයිද මීටරය වෆෆද බෆවින් එය 

අක්රීය තදමන් බවහරා ඇණිද  පළය 

දුර්ල  ත තිබුණි.   

ඵදු ඳදනභ භත් හවන රඵහ ගළනීභ  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩය විසින් 

ලළශ 24 ක් බදු කුීය පෙම මත බළ ද 

තිබුණත්, ඒ වඳශළ මශළභළණ්ඩළළරද  

අනුමෆතිය බළ ද දොතිබුණි. 

භළණ්ඩළළර අනුමෆතිය රිටතල බදු පෙම 

මත බළ ත් ලළශ දලනුදලන් රු.මිලිය 

8.14 ක් ලළශ කුීය ලදයන් ලෆය ර 

තිබුණි.   

ම්භත් දුය ධහනඹ ගනොරීමභ   

බවහ රාලට දයොෙ දපරවවි ටයරයක් 

කි.මී. 15,000  පමණ දුර ප්රමළණයක්ෙ, 

ෆලත පිරවූ ටයරයක් කි.මී. 11,000  

පමණ දුර ප්රමළණයක්, නළලය ෂ ශෆකි බල 

නිහනය ර තිබුණි.  ඊට ලඩළ අඩු දුර 

ප්රමළණයක් නළලය ර තිබ ටයර් බවහ 

රාලලින් ඉලත් ර තිබ අලවහාළ අළලරණය 

විය. දපරවවි ටයර් ලළ ඉලත් ර ෙ 

අලවහාළ 34 ක් විණයට නිරීක්ණය වූ 

අතර,  එම අලවහාළලදී ටයරයක් නළලය 

ර තිබ වළමළය කිද මීටර් ප්රමළණය 

8, 441  ක් පමණක්  ත තිබුණි. එදවේම ෆලත 

පිරවූ ටයර් ලළ ඉලත් ර ෙ අලවහාළ 

34  ක් විණයට නිරීක්ණය වූ අතර  

එිටදී නළලය ර තිබ වළමළය කිද මීටර් 

ණ 7, 402  ක් පමණක්  ත තිබුණි.  දේ 

අනුල දපරවවි ශළ ෆලත පිරවූ ටයර් ලලින් 

නළලය ෂ ුගතු වේමත දුර ප්රමළණය 

නළලය කිරීමට අවමත්  ත තිබුණි.  

ටඹර් කර්භහන්ත් ලහරහගේ ආයක්ක 
කටයුතු  

අේපළර ටයර් ර්මළන්ත ළළදේ ආරක් 

ටුගතු වඳශළ ශ්රී ංළ මළම 

මණ්ඩද  ආරක් නිනළරීන් ශළ 

දපෞීලි අංද  ආරක් නිනළරීන් 

බඳලළද ඔවුන්දේ දවේලය බළද 

තිබුණි. මණ්ඩද  නිනළරීන්දේ ලෆටුප්ත  ශළ 

අතිළ වඳශළ රු.මිලිය 2.45 ක් ෙ, 

දපෞීලි ආරක් දවේලය වඳශළ රු. 

මිලිය 2.28 ක් ෙ, ලදයන් වමළද චිත 

ලර්ද දී  ආරක් දවේලය වඳශළ 

රු.මිලිය 4.73 ක් ලෆය ර තිබුණි. 

ආරක් වියෙම එම ර්මළන්ත ළළදේ 

ආෙළයම වමඟ වෆවදීදේදී එය සියයට 6.6 ක් 

පමණ  ත තිබුණි.  

ශ්රී රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹ තු 
ඉඩම්  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩයට අයත් 

ප්රළදීය ය ළර්යළ, ඩිදප , රියදුරු පුහුණු 

පළව්  ශළ ප්රළදීය ය ලෆඩදපොෂ ලදයන් 

පලත්ලළද යනු බ අතර,  ඒලළ විවින 

ප්රදීයන්ිට වහාළපය ර ඇත.  එම 

ආයත පිිටටි ඉඩේ වේබන්නදයන් 

නීතයළනක අයිතිය ඇති, බදු පෙම මත 

බළද ඇති ඉඩේ,  පෆලරීමක් දශ  

දලත් යේ ආළරයට බළද ඇති 

මණ්ඩය වතු සියලු ඉඩේ පිළිබඳල 

මණ්ඩය විසින් යළලත්ළීය ර ෙ 

ඉඩේ පිළිබඳ ද් යක් පලත්ලළ 
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දොතිබුණි. මණ්ඩය වතු සියලු ඉඩේ 

ශඳුළෆනීම, අයිතිය නිරවු්  ර ෆනීම ශළ 

ඒලළද  ලටිළම තක්දවේරු කිරීම 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් සිදු 

ර දොතිබුණි. මණ්ඩය වතුල ඇති 

භළවිතද  ඇති ඉඩේ අළරක්ි තල ල් බිිට ත 

පෆලෆතුණි.  

ඉන්ධන පියවුම්වර ඉදිරීරිභ  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩය 2018 මළර්තු 

20 දි ඔරුදොඩලත්ත ඉන්න පිරවුේශ 

ඉදිකිරීම වඳශළ පුීලි වමළමක් වම 

රු.මිලිය 61.01  ලටිළමට 

ගිවිසුේත  ත තිබුණි. ගිවිසුේ ප්රළරල දමම 

ළර්යය 2018  ජුනි 20 දි නිම ෂ ුගතු 

වුලෙ, 2020 අද වහතු 19 දි ල විටෙ දමම 

ඉදිකිරීේ ටුගතු අලවන් ර දොතිබුණි. 

දමම ඉදිකිරීම රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදීයන්ට අනුල සිදු දොකිරිම 

නිවළ මණ්ඩයට රු.මිලිය 2.10  

මයමය අළභයක් සිදු ත තිබුණි. තලෙ, 

දොන්ත්රළත්රු ගිවිසුේ පරිදි ඉදිකිරීේ නිම 

දොකිරීම නිවළ මණ්ඩයට ඉන්න 

පිරවුේශ ක්රියළත්ම  තදමන් බළත 

ශෆකිල තිබ ආෙළයේ අිටමි  ත තිබුණි. එදවේම 

විණ පරීක්ණ අලවහාළදේදී රු.මිලිය 

12.61 ක් ලටිළ ඩීව්  ශළ දපර්  දපොේප 07 

ක් එම භමිද  කිසිඳු ආරක්ි ත පියලරකින් 

දතොරල දොඩවළ තිබුණු අතර තෆන්පත් 

ර තිබ ඉන්න ටෆංකිල පියන් 

දොන්ත්රළත්රු විසින් ඉලත් ර ද 

තිබුණි. 

හවන හයු විගභ චන භධයසථහන 
ඉදිරීරිභ  

ශ්රී ංළ මළම මණ්ඩය විසින් 

පෂළත් 9 තුෂ ලළශ ලළුග විදම න 

මනයවහාළ 09 ක් ඉදිකිරීම වඳශළ අෙළ 

උපරණ ට්ට 2018 අදප්රේ්  26 දි 

දම ටර් රා ප්රලළශ දෙපළර්තදේන්තුදලිට 

ලළශ ලළුග විදම න භළරළර අරමුෙ 

දලතින් භළරද තිබුණි. එම මනයවහාළ 

ඉදිකිරීම  යතළ අනයයකින් දතොරල සිදු 

ර තිබුණි. දමම ලළුග විදම න 

මනයවහාළ අතරින් කුරුණ ශළ 

මෆෙලච්චිය ය මනයවහාළ ඉදිකිරීේ නිමර 

විලෘත ර තිබුණෙ, නීතිමය ෆටලුලක් නිවළ  

ලවළ පෆලතුණි.  එම මනයවහාළල  

ලටිළම රු.මිලිය 18.75 ක් ල යන්ත්ර 

ූතත්ර නිහළර්යල පෆලෆතුණි. එම ලත්ේ 

භළවිතළ කිරීමට සුදුසු පරිදි අෙළෂ සිවි්  ලෆඩ 

ඉදිකිරීම වඳශළ ඇවහතදේන්තුත මුෙ ල 

රු.මිලිය 89.84 කින් රු.මිලිය 22.48 ක් 

පමණක් විණිත දිය වූ 2019 වෆප්ත තෆේබර් 

30 දි ල විට ලෆය ර තිබුණි   

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විටෙ එම 

ඉදිර ෙ මනයවහාළ නිහළර්යල 

පෆලතුණි. 

 

ගේලන ලහරහගේ ඉදිරීමම් නත්හ දළමීභ 

උඩශමු්  රියදුරු  අභයළව  විෙයළද  

දී  ළළලක්  ඉදිකිරීම  වඳශළ 2018 

ලර්ද දී  පුීලි වමළක් වම 

රු.මිලිය 2.75 ට ගිවිසුේත  ත තිබුණි.  

2018  ලර්ද දී  රු 824,922  අත්තිළරේ  

දලළ තිබුණු අතර 2019  ජලළරි  මළවද දී  

රු. 108,767  ක් දලළ තිබුණි.  2020 

අද වහතු මළවය ල විට එිට ඉදිකිරිේ ලෆඩ 

ලතළ ළළල නිහක්රීයල පෆලෆතුණි.   

හිඟහික් ආදහඹම් අඹකය ගනොගළනීභ  

ශ්රී ංළ දුරිය දෙපළර්තදේන්තුදේ 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට  දුේරිය 

බපත්ර ිටඟ ආෙළයම රු.මිලිය 848.33 ක්  ත 

තිබුණි. එම ිටඟිටටි ආෙළයදමන් සියයට 55 

ක් ලර් 05 ට ලඩළ ලෆඩි ළය සිට 

පෆලෆත එමින් පලති ිටඟිටටි දේ විය.  

තලෙ, දුේරිය මගින් භළණ්ඩ ප්රලළශය කිරීම 

දලනුදලන් වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල 

විට ආයත 31 කින් එතුල රු.මිලිය 

118.93ක් ිටඟිටටල පෆලෆතුණු අතර ඒ තුෂ වූ 

ආයත 16 කින් රු.මිලිය 20.31 ක් ලර් 

  

ප්ර

හව
න
ඹ

 

  

ප්ර

හව
න
ඹ

 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 234 

 

20 ට ලඩළ ලෆඩි ළය සිට ිටඟිටටල 

පෆලෆත එ දේ විය. දුේරිය වහාළ ලලින් 

අයවිය ුගතු ිටඟ මගී ආෙළයම රු.මිලිය 

10.88 ක්ෙ, පළර්ව්  ශළ භළණ්ඩ ප්රලළශ ිටඟ 

ආෙළයම රු. 4.99 ක්  ත තිබුණි. මගී ආෙළයම 

නිරවු්  ර ෆනීමට ශළ පළර්ව් ල ිටඟ 

ආෙළයේ ඇති තම ලෂක්ලළ ෆනීමට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් අලය පියලර 

ද දොතිබුණි. 

විගේල ණඹ උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ  

2020  ලර්ද    ලළර්ි   අයලෆය  

ඇවහතදේන්තුල අනුල ශ්රී ංළ දුේරිය 

දෙපළර්තදේන්තුල දලනුදලන් මුන 

වියෙේ වඳශළ විදීය ය ණය මුයය යටදත් 

රු.මිලිය 29,338.10  ප්රතිපළෙ වවළ 

තිබුණු අතර වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විට ඉන් රු.මිලිය 25,450.53  ප්රතිපළෙ 

උපදය ජය ර තිබුණි. ඒ අනුල 

රු.මිලිය 3,887.47 ක් දශලත් වවළ 

තිබුණු ප්රතිපළෙදයන් සියයට 13.25  

ප්රතිපළෙ උපදය ජය කිරිමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.   

පික් ේ යහවන ආදහඹභ ළඩි කය 
ගනොගළනීභ  

ශ්රී ංළ දුේරිය දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

න්දට්ර් සහෆට් දබ  15 ක් ශළ 

න්දට්ර් 30 ක්ෙ විටතල න්දට්ර් 

ශසුරුල මෆි මක් මිදී ෆනීම වඳශළ එිට 

පිරිලෆය ප්රීමළ වමළදේ පිටි ප්රලළශදයන් 

අයර න්ළ ළවහතුදලන් පියලළ න්ළ 

පරිදි ගිවිසුමත  ත තිබුණි. එකී ගිවිසුම අනුල 

දුේරිය දෙපළර්තදේන්තුල විසින් එක් මළවයක් 

තුෂ මන් ලළර 20   සිට 22 ක් අතර 

ප්රමළණයක් ්රිකුණළමය සිට ීමදුල ප්රීමළ 

වමළදේ බඩළල දලත සිදුෂ ුගතුල 

තිබුණි. 2021 ජලළරි 06 දි සිට දපබරලළරි 

15 ෙක්ලළ ළ පරිච්දේෙය තුෂ මන්ලළර 

ප්රමළණය 05 ක් බෆගින් සිදු ර රු.මිලිය 

2.65  ආෙළයමක් උපයළ තිබුණි.  ප්රීමළ  

වමළම   විසින්   ඒ   ඒ    දිවහ්රික්ල පිිටටි   

බඩළලට  මළසිල ප්රලළශය ර පිටි 

ප්රමළණය දමට්රික් දටොන් 18,100 ක් ල 

අතර එම ප්රමළණය දුේරිය මගින් ප්රලළශය 

රනු බන්දන් ේ දෙපළර්තදේන්තුලට 

උපයළත ශෆකි ආෙළයම මළසිල රු. මිලිය 

19.35 ක්  ත තිබුණි.  දේ අනුල පිටි 

ප්රලළශදයන් පමණක් ලළර්ි ල උපයළත 

ශෆකිල තිබ ආෙළයම රු.මිලිය 232.20 ක් වූ 

මුත් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ඒ පිළිබඳ 

නිසි අලනළයක් දයොමුර පිටි ප්රලළශ 

ආෙළයම ලෆඩිර ෆනීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි.  

සිගභන්ති ප්රහවන ආදහඹභ  

ශ්රී ංළ  දුේරිය දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

2020 ලර්ද  සිදමන්ති ප්රලළශය තුළින් 

රු.මිලිය 8  පමණ ආෙළයමක් ැකවහර 

තිබුණි. ඉකුත් ලර්ය ශළ වංවන්ෙළත්මල 

බෆීයදේදී එම අෙළයම ප්රමළණළත්මල 

අඩු තමක් දපන්නුේ රයි. සිදමන්ති 

වමළමක් විසින් ඉදිරිපත් ර ෙ ෙත්ත 

අනුල ශළ ඔවුන්දේ නිහපළෙ දිලයි පුරළ 

දබෙළශෆරීදේ ජළය දුේරිය මගින් සිදු 

කිරීදමන් රු.මිලිය 2.02  ආෙළයමක් 

මළසිල ැකවහර ත ශෆකිල තිබුණි. ඒ අනුල 

එම සිදමන්ති වමළදේ සිදමන්ති පමණක් 

ප්රලළශය කිරීදමන් ලළර්ි ල උපයළත 

ශෆකි ආෙළයම රු.මිලිය 24 ක් පමණ දේ. 

මුත් දෙපළර්තදේන්තුල විසින් එම ආෙළයේ 

ලෆඩිර ෆනීම වඳශළ විධිමත් 

ලෆඩපිළිදලක් වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් ක්රියළලට ළ දොතිබුණි. 

ග්  අගුරු ප්රහවන ආදහඹභ  
 

්රිකුණළමය ලරළද  සිට පුත්තම ෙක්ලළ 

්  අඟුරු දුේරිය මගින් ප්රලළශය කිරිම 

වඳශළ ශ්රී ංළ දුේරිය දෙපළර්තදේන්තුල 

වමළමක් වමඟ ගිවිසුමට එෂඹ තිබුණි.  

එම ගිවිසුම අනුල ්  අඟුරු ප්රලළශයට 

පශසුේ වෆපී ම වඳශළ මශල දුේරිය 

වහාළයට යළබෙල දුේරිය අංයක් ඉදිර 

  

ප්ර

හව
න
ඹ
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ඒ වඳශළ ප්රදේ මළර්යක්ෙ ඉදිර දී තිබුණි. 

ලළර්ි ල ්  අගුරු ප්රලළශදයන් රු. 

මිලිය 28 ක් උපයළත ශෆකිල තිබ මුත් 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ප්රමළණලත් දුේරිය 

වශ දුේරිය ලෆන් ෂට දේළලට වෆපී මට 

අවමත් තම දශේතුදලන් එම වමළම 

ගිවිසුදමන් ඉලත්  ත තිබුණි.  

M 11 දුම්රිඹ එන්ජින් 10 ක් ිකරදී 
ගළනීභ  

ඉන්දියළනු ණය ආනළර යටදත් රු.මිලිය 

850 ක් පමණ ලෆයර M 11 එන්ජින් 10 ක් 

මිදී ද තිබුණි. ඉන්දියළල තුෂ විලෘත මිෂ 

ෆඳ තේ ශරශළ ප්රවේපළෙය සිදු ෂ ුගතුල 

තිබ මුත් තනිම ප්රවේපළෙයක් (Single 

Source Procurement) දව දමම 

ප්රවේපළෙය සිදුර තිබුණි. එදවේම 

ංසුරුදේ පිරිවිතර, ශ්රී ංළ දුේරිය 

දෙපළර්තදේන්තු විසින් ඉදිරිපත් ර ෙ 

පිරිවිතර ශළ එඟ දොවූ අලවහාළ 20 ක් 

අළලරණය වු අතර තළක්ණි පිරිවිතරද  

අඩංගු දොන්දීසි  46 කින් දොන්දීසි 17 

ක් නිසි පරිදි ඇී මට ක්ර දොතිබුණු 

අතර ඉදිරිපත් ර ෙ දොන්දීසිලලින් 

දොන්දීසි 17 ක් එේ දොන්දීසි 

ණනින් සියයට 37 ක් තළක්ණි 

පිරිවිතරයට අනුකල තිබුණි. දේ අනුල 

රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී වංග්රශද  

2.4 මළර්ද පදීයට අනුල එම 

ප්රවේපළෙය අලංගු කිරීමට ටුගතු 

දොර ඉදිරි ටුගතු ර තිබුණි. තලෙ, 

ඉන්දීය එන්ජින් මිදී ෆනීදේ ගිවිසුදේ 

දොන්දීසි අං 3.2 අනුල නළල අඩුපළඩු 

පිළිබඳල වළ පලති තළක්ණි ෆටළු 

මළව 3 කින් නිලෆරදි ර අදකුත් ෆේත 

කිරීම සිදුෂ ුගතුල තිබ මුත් එදවේ 

දොර ෆේත ර තිබුණි. ශ්රී ංළදේ 

දුේරිය මළර්ල තත්ත්ලය වෆකීදේදී දමම 

එන්ජින් දිගින් ලෆඩි  තදේ තත්ත්ලය තුෂ 

නළල ෆටළු මතුවිය ශෆකිල තිබ අතර 2021 

අදප්රේ්  මළවය අලවළ ල විට අෙළෂ 

එන්ජින් 10 කින් 3 ක් විවින දෙ  නිවළ 

නළලද  දයොෙලළ දොතිබුණි. තලෙ, 

ඇමරිළනු එන්ජින් ඉන්දීය එන්ජින්ලට 

ලඩළ ආර්ථි ලදයන් ලඩළ ළභෙළී  බල 

විදී වේපත් දෙපළර්තදේන්තුලෙ තශවුරු 

ර තිබුණි.  

දුම්රිඹ සථහනර ජර ගඳගයන වි 
රීරිභ  

2017 ලර්ද දී දුේරිය වහාළල ජ දපර 

වවි කිරීමට අෙළ ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම 

කිරීදේදී දොන්ත්රළත්රු විසින් ගිවිසුේ 

ප්රළරල එම ළර්යයන් ඉටු කිරීම ප්රමළෙ ර 

තිබුණි. එෂඹ තිබුණු ගිවිසුම අනුල 

දොන්ත්රළත්රුදන් අෙළෂ ප්රමළෙයන් 

දලනුදලන් ප්රමළෙ ළවහතු අයෂ ුගතුල තිබුණි. 

ඒ අනුල දොන්ත්රළත්රුදන් ප්රමළෙ ළවහතු 

දව රු.මිලිය 1.64 ක් අය ර ත ුගතුල 

තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් එම මුෙ ශ්රී ංළ දුේරිය 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් අයර ද 

දොතිබුණි.  තලෙ අනුරළනපුර දොට්මළද  

දුේරිය වහාළ 17 වවිර තිබ ජ දපර 

17ක් අක්රිය  ත තිබුණු අතර ඒලළද  ලටිළම 

රු.මිලිය 10.21 ක් විය. 

ංෘත්ත් ඳරිඳථ රූඳහහිනී ඳේධතිඹ 
සථහඳනඹ රීරිභ (CCTV)  

දොටුල ශළ මරෙළ අතර වංලෘත්ත පරිපා 

රපලළිටනී පීනතිය (CCTV) වහාළපය 

කිරීම වඳශළ රු.මිලිය 35.58 ක් ලෆය ර 

තිබුණි. එම පීනතිය 2013 දොලෆේබර් 17 

දි වහාළපය කිරීමට දි නිමර තිබණු 

අතර ලකීේ ළය ඉක්ම තමටෙ දපර එේ  

2014 ජනි 12 දි අකුණු වෆරයකින් පසු එම 

පීනතිද  දොෂඹ දොටුල දුේරිය 

වහාළද  ෆමරළ 31 ක් වශ මරෙළ දුේරිය 

වහාළද  ෆමරළ 17 ක් අක්රිය  ත තිබුණි. 

තළක්ණි  ගිවිසුදේ  දොන්දීසි අනුල 

ලකිල ුගතු ළය ලර් දෙක් වුලෙ, 

වෆපුගේරු විසින් අලුත්ලෆඩියළ කිරීමට 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත්ටුගතු 

ර දොතිබුණි. දමිටදී අකුණුලලින් ල 

ශළනිය පිළිබඳ පර්ල වළ බෆීයමකින් 

  

ප්ර

හව
න
ඹ

 

  

ප්ර

හව
න
ඹ
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දතොරල දේලළ වහාළපිත ර තිබීම නිවළ දමම 

උපද්රලය සිදු ත තිබුණි. එදවේම දමම වෆපුගේ 

ආයතය දමොරටුල විහලවිෙයළයට 

වේබන්න ආයතයක් බලට වළලෙය දව 

වඳශන් ර දොන්ත්රළත්තුලට එෂඹ තිබ 

අතර එම වළලෙය බල අළලරණය ර 

ෆනීමට මු්  අලවහාළදේ අදපොදශොවත්  ත 

තිබණි.  පසුල එම ආයතයට විරුීනල 

නතිමය ටුගතු කිරීමට 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් අදපොදශොවත් 

 ත තිබුණි.  

දුම්රිඹ එන්ජින් වහ Event Recorder 
වහ Vigilance ඳේධතීන් සථහපිත් රීමභ 

M පන්තිද  දුේරිය ලර් 6 ට ශළ w-3 

පන්තිද  දුේරිය එන්ජින් වඳශළ Event 

Recorder ශළ Vigilance පීනතීන් වහාළපිත 

කිරීම වඳශළ රු.මිලිය 96.93 ක් ලෆය ර 

තිබුණි. එම ලයළපෘතිය වේබන්නදයන් 

නිහචිත දය ජළලක් ඉදිරිපත් තම දශ  ඒ 

පිළිබඳ අනයයක් සිදුකිරීම දශ  එලළ 

වවිරනුද  කුම එන්ජින් වඳශළෙ යන් 

පර්ල ශඳුළ ෆනීම ය අලයතළ ඉටු 

දොර දමම මිදී ෆනීම සිදුර තිබුණි. 

එම උපළං වවිකිරීම වඳශළ දයොෙළනු බ 

එන්ජින් ලර් දමොලළෙ ය රුණු විටින් 

විට දලවහර තිබ අතර දමම ලයළපෘතිය 

විධිමත් දො තම නිවළ ඇතිවූ ප්රමළෙයන් 

දශේතුදලන් විනිමය අනුපළතය දලවහ තදේ 

බපම මත 2020 මළර්තු 05 දි ල විට 

රු.මිලිය 1.92 ක් ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි. 

දුම්රිගඹන් ළලි ප්රහවනඹ රීරිභ  

ක්දේත්රද  ටුගතු ර අදකුත් 

නුදෙනුරුලන් ෙෆනුලත් ල පරිදි 

දුේරිදයන් ලෆලි ප්රලළශය ෂ ශෆකි බලට 

ප්රසිීන ෙෆන් තමක් ප දොර එක් 

දපෞීලි ආයතයට දුේරිදයන් ලෆලි 

ප්රලළශය කිරීමට අලවහාළල බළ දී තිබුණි. 

ගිවිසුමකින් දතොරල එඟතළලයට පෆමිණ 

අෙළ ප්රලළශ ළර්යය සිදුර තිබුණි. 

දමිටදී ළවහතු තීරණය කිරීදේදී එක් එක් 

මක් ිටවහ දුේරිය නළලයක් සිදු ෂ ුගතු 

 තම ශළ භළවිතළරණු බ දුේරිය බඩළ 

ය රුණ පිළිබඳල දොවළ ළවහතු 

නියමර තිබ බෆවින් දුේරිය 

දෙපළර්තදේන්තුලට ෆබිය ුගතු අෙළයම 

දමමගින් අිටමි  ත තිබුණි. 

දුම්රිඹ යක්ෂිත්ඹ තුශ අනය ඉදිරීරිභ 

වහ අනය ක්රිඹහකහයකම්  

 
2019 ලර්ද දී දුේරිය ආරක් දවේලය 

විසින් ලිපිදොනු 51 ක් මගින් නීති අංය 

දලත දුේරිය රක්ි තය තුෂ අලවර ඉදිකිරීේ 

ශළ අලවර ක්රියළළරේ වේබන්නදයන් 

ෙෆනුේ දී ර තිබුණු මුත් ෆලත අත්පත් 

රද දොතිබුණි. දප්ත රළදෙණිය - 

මළතද්  මළර්ද   අධීක්ණයන්  සිදුරනු 

බ නිනළරීන් විසින් 2017 ලර්ද  සිට 

පරීක්ණ දිය වූ 2019 දෙවෆේබර් 05 දි 

ෙක්ලළ අලවහාළ 108 දී ලළර්තළ ර තිබ 

දුේරිය මළර් රක්ි තය තුෂ අලවර 

ක්රියළළරේ වේබන්නදයන් ත් 

ක්රියළමළර් පිළිබඳල 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විටත් කිසිම වටශක් දශ  ලළර්තළලක් 

දොතිබුණි.  

ගරහ ඉත් කයනු රඵන ලී සි් ඳය  
 
පෆලෆති දුේරිය මළර්ද  ඩත්තු දලනුදලන් 

ශළ අළුත්ලෆඩියළ දලනුදලන් අළුතින් 

දොන්ක්රීට් ශළ ීය සි් පර දයදීදේදී ඒ 

දලනුලට ලළ ඉලත් ර ෙ ීය සි් පර 

දොට නිසි වමීක්ණයකින් පසු ලකිල ුගතු 

නිනළරියකුදේ මෆදිශත් තදමන් ෆලත 

පළවිච්චි ෂ ශෆකි ශළ ෆලත පළවිච්චි  

දොශෆකි දව ලර්ගීරණයට ක්ර 

එම දේ නිසි පරිදි තලත් ඉශෂ 

නිනළරියකුදේ අනුමෆතිය මත අෙළෂ 

වහාළලට භළරදීම වඳශළ විධිමත් 

අභයන්තර පළ ක්රමදේෙයක් දශ  පළ 

පරීක්ළ  ක්රමදේෙයක් ශඳුන්ලළ දී දොතිබුණි.  

ඉත්රන ද්රය විරීණීභ  

  

ප්ර

හව
න
ඹ
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DOGSPIKES      (පරණ සි් පර ඇණ),       

Bearing Plates     ශළ      Fish plates    

(ුග) ය යඩ, දලෂඳපෂ මිෂ ණන් 

අනුල දලන්දීසි කිරීදමන් දශ  දටන්ඩර් 

මගින් විකිණීම දදරිට පරිපළද  

අලනළය දයොමු  ත දොතිබුණි. ඉලත 

යඩ දතොය විකිණීම මගින් දුේරිය 

දෙපළර්තදේන්තුලට බළත ශෆකිල තිබ 

රු.මිලිය 27.64  ආෙළයමක් බළෆනීමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

නිසක්රීඹ ත්කම්  

ජපළ  දීය ය  නිහපළෙ වෆපී ම වඳශළ 

ලයළපෘති දොල ආනළර ලෆඩවටශ යටදත් 

මළර් ඩත්තු ටුගතු වඳශළ රෆක් මිණුේ 

(Track Gauges), ශෆන්  ටයි රෆේපර් 

ට්ට (Hand Tie Tamper Sets)  වශ 

දටොලි රෆක් (Trolleys Track) 40 ක් ෆබී 

තිබණි. එයින් 02 ක් අනුරළනපුර වහථිර මළර් 

පරීක් ළර්යළය දලත 2020 ජලළරි 05 

දි නිකුත් ර තිබණු අතර ප්රමළණලත් 

බෆවහට් දොමෆති තම දශේතුදලන් එම මෆි න් 

භළවිතයට ද දොතිබුණි.  

ඳඹහ ගනොභළති බහණ්ඩ වහ ගගවීම් 
රීරිභ  

භළණ්ඩ  නිසි  ප්රමිතිදයන් ශළ නිලෆරදි 

ප්රමළණයන්දන් ෙ බලට ද තේ අනුමත 

රනු බ නිනළරියළ විසින් සිදු ෂ ුගතු 

අතර, වශති කිරීදේ නිනළරී විසින් එම 

භළණ්ඩ ෆබී ඇති බලට අෙළෂ ද් ල 

වටශන් ර ඇති බලට වශති තදමන් 

අතුරුල බඩළ වෆපුගේ වඳශළ ද තේ ෂ 

ුගතුල තිබුණි. විධිමත් අනුමෆතියකින් ශළ 

වශති කිරීමකින් දතොරල වෆපුගේරුලන් 

දලත දලළ තිබුණි. 

දමදව 1980 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය 

ෙක්ලළ වම ලර්යම දොවෆපයූ භළණ්ඩ 

වඳශළ එකුතුල රු.මිලිය 80.19  ද තේ 

ර තිබුණි. එය දමම ද තේලලින් සියයට 

42 ක් වූ රු.මිලිය 33.68  2010 ලර්යට 

දපර සිදු ර තිබුණි. ඉතිරි සියයට 58 ක් වූ 

රු.මිලිය 46.51 ක් 2010 ලර්දයන් පසු 

සිදු ර තිබුණි. එම ද තේලලින් සියයට 40 

ක් වූ රු. මිලිය 31.90 ක් 2016 ලර්ද  

සිට 2020 ෙක්ලළ වූ ලර් 05  ළ 

පරළවයට අෙළෂ ද තේ දේ. දමදවේ සිදු ර 

තිබුණු ද තේ අයර ෆනීමට වශ 

දොවපයනු බ භළණ්ඩ ශඳුළද 

වපයනු බ භළණ්ඩ වඳශළ පමණක් ද තේ 

කිරීම වඳශළ දුේරිය දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

ප්රමළණලත් ක්රියළමළර් ද දොතිබුණි. 

නියවු්  ගනොකශ ණඹය ලිපි  

වමළද චිත   ලර්ය   අලවළයට නිරවු්  

දොවූ ණයලර ලිපි ලටිළම රු.මිලිය 

594.38 ක් වූ අතර එයින් සියයට 35 ක් වූ 

රු.මිලිය 207.56 ක් වු ණයලර ලිපි ලර් 

03  සිට ලර් 22 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය 

සිට පෆලෆත එ දේයයන් විය. මුේ  දලළ 

ලර් 03 ට ලෆඩි ළයක් ත  ත භළණ්ඩ 

ආයය කිරීදේදී නිහළණ ටුගතු 

ළර්යක්මල ඉටුර දොෆනීම මත 

ලළර්ි ල විළ මුෙක් ප්රමළෙ ළවහතු ශළ 

දපොළී ලදයන් ද තමට සිදු ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද දී රු.මිලිය 18.52 ක් 

එදවේ දලළ තිබුණි. ප්රමළෙ ළවහතු ශළ දපොළී 

ද තම ආයතද  වළමළය ටුගත්තක් 

බලට පත්ල ඇති අතර දමදව දලනු 

බ අලය වියෙේ අලම ර ෆනීමට 

ප්රමළණලත් ක්රියළමළර් ද දොතිබුණි. 

 
S 10 –  Class Power Caches වහ 
අලය අභත්ය ගකොටස ිකරදී ගළනීභ  
 

S 10 –  Class Power Caches වඳශළ අලය 

අමතර දොටවහ වඳශළ ලර් 09 ක් යටදත් 

අමතර දොටවහ  663 ක් මිදීෆනීම වඳශළ 

මිෂ ණන් ෆඳලළ තිබුණි. ලර් 04 ට 

අෙළෂ අමතර දොටවහ 540 ක් ෙෆට අලය 

දොල බල ෙන්ලළ ඇී දමන් ඉලත්ර 

තිබුණි. එදමන්ම මිදී ත් අමතර දොටවහ 

ලර් 04 ිටෙ අලය ප්රමළණයට දතො තිබියදී 

මිදීද තිබුණි. ඒ අනුල 
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දෙපළර්තදේන්තුදේ අමතර දොටවහ මිදී 

ෆනීදේ අලයතළලය තීරණය කිරීම නිසි 

ක්රමදේෙයක් මත ශළ නිසි අනයයයක් අනුල 

සිදුර දොමෆති බලත් අලය දතො 

ැකවහකිරීම වඳශළ රු.මිලිය 19.51ක් ලෆයර 

තිබුණි.  

ළර්ය මණ්ඩ පුරප්ත පළඩු දොපිර තම  

ශ්රී ංළ දුේරිය   දෙපළර්තදේන්තුල  විසින්  

විණය දලත ඉදිරිපත් ර ෙ ළර්ය 

මණ්ඩ ෙත්ත අනුල 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිට වමවහත අනුමත ළර්ය මණ්ඩද  

පුරප්ත පළඩු වංයළල 7,335 ක්  ත තිබුණි. එය 

අනුමත දවේල වංයළදලන් සියයට 37  

ප්රමළණයකි. දෙපළර්තදේන්තුල විසින් එම 

පුරප්ත පළඩු පිර තමට ටුගතු දොර ළර්ය 

මණ්ඩය 335 ක් අනියේ ශළ  දොන්ත්රළත් 

පෙම මත විධිමත් අනුමෆතියකින් දතොරල 

බඳලළද තිබුණි. දේ  අනුල  වමවහත   

ළර්ය   මණ්ඩ ිටඟය 8,419 ක් දව ෙක්ලළ 

තිබුණෙ, දමම ලර්ය තුෂ දොන්ත්රළත් 

පෙම මත ශළ අනියේ පෙම මත දවේලද  

දයොෙලළ ඇති ළර්ය මණ්ඩ පිළිබඳ 

දතොරතුරු ළර්ය මණ්ඩ දතොරතුරුල 

ඇතුෂත් ර දොතිබුණි. 
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 යහඹ වහ නහවික කටයුතු 

නිමක්ණ 

 ප්රධහන ංර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීමභ  

 යහජය අංලගේ නළේ බහණ්ඩ ආනඹනඹ රීමභ 

 ඵවලුම් ගභගවයුම් කටයුතුර යහඹ අධිකහරිගේ ගශඳශ ගකොට 

 නළේ ඵඩු ගභගවයුම් කටයුතු 

 ගකොශම යහඹට ඹහත්රහ ඳළිකණී භ (ආගභනඹ) 
 ඳර්ඹන්ත් ගභගවයුම් කටයුතු ඳවත් ළටීභ. 

 නළගගනහිය ඵවලුම් ඳර්ඹන්ත්ගේ ඌන උඳගඹ ජනඹ 

 වම්ඵන්ගත්ොට යහඹ ඉදිරිරීරිභ වහ රඵහ ගත් විගේල ණඹ  

 ඳරිඳහලිත් භහගභක් විසින් රඵහ ගත් ණඹ ගනුගන් ඇඳවීභ  

 CCTV කළභයහ ඳේධතිඹක් වි ගනොරීරිභ  

 ගර්ගු විසින් ඳනහ තිබුණු දණ්ඩනඹ 

 භවහ බහණ්ඩහගහයගඹන් රළබිඹ යුතු මුද්  

  ත්කම් භහගර චනඹ   

 විගේල විනිභඹ ඳරිර්ත්න රහබඹ 

 මුද්  ඳනත්ට අනුකර ගනොවීම් 

 විධිභත් ඉඩම් ඳයහ ගනොතිබීභ 

 ම්ඵන්ධිත් ඳහර්ල ගනුගදනු  

 අනහර්ථික විඹදම්  

 වහනිපර්ණඹ 
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ය
හඹ
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හවි
ක
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ට
යු
තු
 යහඹ වහ නහවික කටයුතු  

ෙකුණු ආසියළනු ළපද  ළවි 

ක්රියළළරේල ලඩළත්ම තරළරී 

දක්න්ද්රවහාළය දව  ශ්රී ංළල 

වංලර්නය කිරීදමන් උවවහ තත්ත්ලද  වශ 

පරිය   ිටතළමී  ළවි දවේලළලක්    

වෆපී දේ ෙෆක්මකින් ුගතුල ක්රියළත්ම  ල 

ලරළය ශළ ළවි අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් 

ගුෙේ       පශසුේ, බශළලුේ අං, ලරළය 

වෆපුගේ පශසුේ ශළ දබ ට්ටු ශළ ෆේ 

ර්මළන්ත වංලර්න රළජය අමළතයළංය ශළ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ 03 ක් විසින් පශත 

වඳශන් ළර්යයන් ශළ  ර්තලයයන් ඉටු ෂ 

ුගතුල තිබුණි.  

 දොෂඹ වශ ශේබන්දතොට මුහුදු 

ලරළයන් ලළණිජ ශළ මගී ලරළයන් දව 

වංලර්නය කිරිම ශළ පුළු්  කිරිම  

 ශේබන්දතොට ලරළය ළර්මි ශළ දවේලළ 

ලරළයක් දව වංලර්නය කිරිම වශ  

ෆේ ඩත්තු  කිරිම, අළුත්ලෆඩියළ කිරිම 

වශ ෆේ වඳශළ අලය ද්රලය වෆපී ම 

ලෆනි දවේලළලන් වෆපී ම වඳශළ  දීය ය 

ලයළපළර වඳශළ පශසුේ ඇති කිරිම   

 පුීලි අංද  වශභළගීත්ලදයන් 

පලියදොඩ, දේයන්දොඩ වශ 

රත්මළ ය ප්රදීල මළර් ශළ 

දුේරිය වේබන්නතළල පෙේ රත් 

බශළලුේ අං වංලර්නය කිරිම   

 ප්රති ෆේත කිරිේ ශෆසිර තදේ 

නළරිතළලය, ගුෙේ පශසුේ බශළලුේ 

අං, වෆපුගේ පශසුේ ශළ දබ ට්ටු ශළ 

ෆේ ර්මළන්ත වංලර්න ලෆඩි දිුගණු 

කිරිම   

 ෂළපීය අලයතළලයන් වශ ජළති 

ආර්ථිද  අලයතළ අනුල ළ් , 

න්වන්තුදරයි වශ ්රිකුණළමය 

ලරළයන් වංලර්නය කිරීම   

 ජළති ර්මළන්තයක් ලදයන් ධීලර, 

ළවි ශළ වංනළර ක්දේත්ර වඳශළ 

අලය දබ ට්ටු නිහපළෙය ප්රලර්නය 

කිරීම  

 විදී දලෂඳප අලයතළ ඉක් ර 

නිමින් අපයය වඳශළ ෆේ ශළ 

දබ ට්ටු ඩත්තු, අළුත්ලෆඩියළ ශළ 

නිහපළෙ ටුගතු පුළු්  කිරීම ශළ දිරි 

ෆන් තම   

 ෆේ ශළ දබ ට්ටු නිහපළෙ වඳශළ අලය 

ඉංජිදන්රු ශළ තළක්ණි පශසුේ, එම 

නිහපළෙ වඳශළ අලය තටළං ශළ 

යටිත පශසුේ වංලර්නය     

 ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිය ශළ ශ්රී ංළ 

දර්ගුල වමඟ වේබන්ධිරණය    

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ලරළය ශළ ළවි 

අමළතයළංයට ශළ   ගුෙේ පශසුේ, බශළලුේ 

අං, ලරළය වෆපුගේ පශසුේ ශළ දබ ට්ටු 

ශළ ෆේ ර්මළන්ත වංලර්න රළජය 

අමළතයළංය දලත එතුල රු.මිලිය 3,531 

 ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී 

තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විට ඉන් රු. මිලිය 2,270  ක් පමණක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 26 ිට  ෙෆක්දේ. 
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රපවටශ 26 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්ත  රළ  
 
ලරළය ශළ ළවි අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් 

ල රළජය අමළතයළංය ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ 03 ක් විසින් ඉශත වඳශන් 

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු කිරිම 

පිළිබඳල සිදු ෂ නියෆදි විණද දී 

අළලරණය වූ ප්රමළණළත්ම ශළ ලෆෙත් 

විණ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙක්ලළ ඇත.   

ප්රධහන ංර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහත්භක 
රීමභ  
්රිකුණළමය ලරළය වංලර්න ලයළපතිය 

වඳශළ 2019 ලර්ද දී  ජපළදයන් ෙ 

විදී  ප්රෙළ  රු.මිලිය 1,671 (ජපන් 

දයන් මිලිය 1000) ක් වමළද චිත 

ලර්ද දී නිලෆරදි ණය ර ප්රතිපළෙ 

වවළ දොතිබීම දශේතුදලන් රු.මිලිය 

963.60  ප්රෙළ මුේ  ඉතිරි  ත තිබුණි.  

යහජය අංලගේ නළේ බහණ්ඩ ආනඹනඹ 
රීමභ 
2016 ජලළරි 13 දි පෆලති අමළතය 

මණ්ඩද  තීරණය ප්රළරල විදීළනළර 

ලයළපෘතිෙ ඇතුළුල  සියළුම රළජය ආයත 

විසින් 2005 මෆයි 06 දිෆති අං 415 ෙර 

රළජය මුේ  නක්රද් ද  විධිවිනළ ප්රළරල 

රළජය අංද  ෆේ භළණ්ඩ ආයය කිරීම 

ීමමළවිටත ංළ ෆේ වංවහාළල මගින් ෂ 

ුගතුල තිබුණි. එදවේම 2016 දපබරලළරි 18 

දිෆති  අං 03 ෙර රළජය මුේ  නක්රද්  

ලිපිය මිනන්ෙ, 2016 අද වහතු 11 දිෆති ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුල විසින් ලළණිජ බෆංකු දලත 

බළදී තිබ උපදෙවහ මගින්ෙ රළජය අංද  

භළණ්ඩ ආයය ීම ව ංළ ෆේ වංවහාළල 

මගින් සිදුෂ ුගතු බලට වඳශන් ර තිබුණි.  

 

වමළදේ දවේලළ වපයළනු බ රළජය 

ආයත ණ ීමමළ ත පෆලති අතර, විළ 

ලදයන් ආය ටුගතුල දයදෙ 

රළජය ආයත වමළදේ දවේලළ බළද 

දොතිබුණි.  එදවේම, ඇතෆේ  රළජය ආයත 

දලත් විදීය ය ෆේ වමළේ මගින් 

ආයයන් සිදු ර ෆනීම වෙශළ  ඉ් ීයේ 

ර තිබණු බල අළලරණය විය. 2017 

ලර්ද දී එලෆනි ඉ් ීයේ ර තිබ අලවහාළ 

700 ට අධි වංයළලක් වෙශළෙ, 2018  

ලර්ද දී අලවහාළ 538 ක් වෙශළ ෙ 2020  

ලර්ද දී අලවහාළ 492 ක් වෙශළ ෙ වමළම 

විසින් අත්ශෆරීදේ නිදේෙ ලිපි (waivers)  

නිකුත් ර තිබුණි. දේ අනුල රළජය ආයත 

විසින් සිදුරනු බ භළණ්ඩ ආයය 

කිරීේ ශළ වේබන්න ලයළපළරි අලවහාළලන් 

වමළම දලත බළෆනීම වෙශළ සුදුසු 

ලරළය ශළ ළවි 

අමළතයළංය  

ගුෙේ පශසුේ, 

බශළලුේ අං, 

ලරළය වෆපුගේ 

පශසුේ ශළ දබ ට්ටු 

ශළ ෆේ ර්මළන්ත 

වංලර්න රළජය 

අමළතයළංය    

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  981 2,550 3,531

වියෙම  රු.මිලිය  767 1,503 2,270

ඉතිරිය  රු.මිලිය  214 1,047 1,261
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ක්රමදේෙයක් ක්රියළලට ංලළ දොතිබුණු බල 

නිරීක්ණය විය. ඉශත වඳශන් නක්රද්  

මිනන් වමළදේ දලෂඳප දොටව 

පුළු් ර ෆනීම වෙශළ වවළ තිබණු රළජය 

අනුග්රශයන් ප්රවහා දව දයොෙළ ෆනීමට 

ීමමළවිටත ංළ ෆේ වංවහාළල විසින් 

ටුගතු ර දොතිබුණි.    

 

ඵවලුම් ගභගවයුම් කටයුතුර යහඹ 
අධිකහරිගේ ගශඳශ ගකොට 
 
2020 ලර්ය වඳශළ ද ද   ලරළයල 

බශළළුේ දමදශුගේ  පිළිබඳල ඇ් සළයින් 

වංවිනළය විසින් නිකුත් ර ෙ 

දශ්රේණිත කිරීදේ  ලළර්තළල (Alpha liner 

Report) අනුල දොෂඹ ලරළය විසිවම ඒ 

(Twenty Equivalent Unit) 6,854,000  

දමදශුගේ සිදු රමින් ඉකුත් ලර්ද  

දමන්ම වමළද චිත ලර්ද දීෙ ද ද  

ලරළය අතරින්  22 දලනි වහාළද  ැකඳී සිටී. 

දදවේ වුලෙ, ලළර්තළ අනුල 2019 ලර්යට 

වළදප්ත ෂල දොෂඔ ලරළද   එම ටුගතුල 

සියයට 5.2  අඩු තමක් පෆලෆති අතර  ශ්රී 

ංළ ලරළය අධිළරියට අයත් පර්යන්තල 

එම අඩු තම  සියයට 8.1 ක්   ත තිබුණි. 

 

නළේ ඵඩු ගභගවයුම් කටයුතු 

දොෂඹ, ළ් , ශේබන්දතොට ශළ 

්රිකුණළමය ය ප්රනළ ලරළයන් දලත 

2016 ලර්ද දී  පෆමිණි ෆේ වංයළල 

5,023 ක්  ත තිබුණත්, එය 2020 ලර්ය ල 

විට එම වංයළල 4,337 ක් ෙක්ලළ අඩු  ත 

තිබුණි. දමදශයල ෙ විසිවම (TEUs) 

බශලුේ ඒ ණ 2014 දී මිලිය 4.9  

සිට 2019 ලර්ද දී මිලිය 7.2 ක් ෙක්ලළ 

ලෆඩි ත තිබ  මුත්, 2020 ලර්ද දී එය 

මිලිය 6.8 ෙක්ලළ අඩු ත තිබුණි. එදවේම 

දමදශයල ෙ වේප්රෙළයි ෆේ බඩු 

ප්රමළණය 2016 ලර්ද දී දම.දටො.මිලිය 

7.81  සිට 2020 ලර්ය ල විට 

දම.දටො.මිලිය 6.7 ක් ෙක්ලළ අඩු  ත තිබුණි.  

විවහතර ලගුල 17 ිට ෙෆක්දේ. 

 

විසත්යඹ 2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

ඳළිකණි නළේ ං යහ 4,298 4,760 5,023 4,942 4,933 4,708 4,337 

ගභගවඹන රද විසිභ (TEUs) ඵවලුම් 
ඒකක ගණන (ඒකක 000) 

4,908 5,185 5,735 6,209 7,047 7,228 6,854 

ගභගවඹන රද ම්ප්රදහයික නළේ ඵඩු 

ප්රභහණඹ (ගභ.ගටොන් 000) 

6,339 7,156 7,811 7,735 7,438 6,673 6,748 

ලගුල  17 -  ප්රනළ ලරළයන්ල දමදශයල ෙ බශලුේ ඒ ශළ වේප්රෙළයි ෆේ බඩු ප්රමළණය  

මළශ්රය :- ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිද  ළර්යවළන වමළද න ලළර්තළල 

 

ගකොශම යහඹට ඹහත්රහ ඳළිකණී භ 

(ආගභනඹ) 
ඉකුත් ලර්ය ශළ වෆවදීදේදී වමළද චිත 

ලර්ද දී දොෂඹ ලරළය දලත බශලුේත 

යළත්රළ පෆමීණීම යළත්රළ 323 කින් දශලත් 

සියයට 8.9 කින් අඩු  ත  තිබුණි. 2014 

ලර්දයන් පසුල, වළදප්ත ෂල 2016 ලර්ද දී 

දොෂඹ ලරළය දලත ලෆඩිම බශලුේ යළත්රළ 

වංයළලක් පෆමිණ තිබුණ අතර 2020 

ලර්ද දී වළදප්ත ක්ල බශළලුේ යළත්රළ 

පෆමිණීදේ අඩු  තමක් පෆලෆතුණි. විවහතර 

රපවටශ 27 ිට ෙෆක්දේ. 
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රපවටශ 27 - දොෂඹ ලරළයට යළත්රළ පෆමිණීම 

මළශ්රය - ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිද  ළර්යවළනය වමළද න  

              ලළර්තළල  

 

 

ඳර්ඹන්ත් ගභගවයුම් කටයුතු ඳවත් 
ළටීභ. 

දොෂඔ ලරළය තුෂ බශලුේ දමදශුගේ 

ටුගතුලදී, ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිද  

දලෂඳදපොෂ දොටව  2001 ලර්ද  සිට 

2020 ලර්ය අලවළය ෙක්ලළ ලර් විවහව 

ළය තුෂ  සියයට 81  සිට සියයට 32 ක් 

ෙක්ලළ පශත ලෆටී තිබුණි. දදවේ මුත්, 

දොෂඹ ලරළය   තුෂ දලත් පර්යන්ත 

දෙ තරඟළරීල ටුගතු ර පුීලි 

වමළේ දෙදන් 2013 ලර්ද දී දමදශුගේ 

ටුගතු ආරේභ ර තිබ වමළම  සියයට 42 

 දලෂඳපෂ දොටවක්ෙ, 2001 ලර්ද දී 

දමදශුගේ ආරේභ ර තිබ වමළම සියයට 

27  දලෂඳපෂ දොටවක්ෙ 2020 ලර්ය 

ල විට ිටමිරද තිබුණි. පසුගිය ලර් 

ෙශලය බශලුේ ශෆසිරීම පිළිබඳ විවහතර 

රපවටශ 28 ිට ෙෆක්දේ. 

 

 
රපවටශ 28  - ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිද  පර්යන්ත දමදශුගේ ටුගතු 

මළශ්රය - ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිද  2020 ළර්යවළන වමළද න ලළර්තළල  

 

ඉශත ෙත්ත අනුල ශ්රී ංළ ලරළය 

අධිළරියට  බශලුේ දමදශය තම වඳශළ ිටමිල 

තිබුණු දලෂඳදපොෂ දොටව ක්රමළනුකල 

පුීලි අංය දලත තු දලමින් පෆලතුණි. 

අධිළරිද  බශලුේ දමදශුගේ ටුගතු 

වේබන්න පර්යන්ත උපදය ජ අනුපළතය 

(Terminal Occupancy Ratio) වළ 

බෆීයදේදී 2018, 2019 ශළ 2020 ලර්ල එය 

පිළිදලලින් සියයට 65 ක්, සියයට 70 ක් ශළ 

සියයට 72 ක්  ත තිබුණි. ඒ අනුල අධිළරිද  

පර්යන්ත උපදය ජ අනුපළතය ක්රමදයන් 

ලෆඩි ත තිබුණි. දේ අතර 2020 ලර්ද දී 

දපෞීලි අංය විසින් දමදශුගේ 

සිදුර එක්  පර්යන්ත උපදය ජය 

සියයට 120 ක්ෙ, අදක් පර්යන්තද  

නළරිතළ උපදය ජය සියයට 96 ක්ෙ බල 

නිරීක්ණය දේ. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

බශළලුේත  3,239 3,643 3,804 3,683 3,739 3,604 3,281

වේප්රෙළයි 28 45 40 56 51 77 64

දලත් 475 509 561 590 541 517 461
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නළගගනහිය ඵවලුම් ඳර්ඹන්ත්ගේ ඌන 
උඳගඹ ජනඹ. 

 

දොෂඹ ලරළද  ෙෆට බශළළුේ ශෆසිර තම 

වඳශළ ක්රියළත්ම පර්යන්ත අතුරින් ෆඹුර 

(Draft) මීටර් 14.25 ට ලඩළ ලෆඩි, විළ 

පරිමළණද   ෆේ පෆමිණිය ශෆකි එම 

පර්යන්ත දෙ, දොෂඹ ජළතයන්තර 

බශළළුේ පර්යන්තය (C.I.C.T) ශළ 

ෆදිටර පර්යන්තය දේ. දොෂඹ 

ජළතයන්තර බශළළුේ පර්යන්තද  නළරිතළලය 

ලර්යට විසිවම ඒ මිලිය 2.4 ක් දේ. 

2020 ලර්ද  දී එම පර්යන්තය දලත එබඳු 

බශළළුේ දෞළ  401 ක් පෆමිණ තිබු අතර 

මුළු බශළළුේ ඒ මිලිය 2.8 ට ලෆඩි 

වංයළලක් දමදශයලළ තිබුණි. එය උපරිම 

නළරිතළලයෙ ඉක්මලළ තිබුණි. 2011 ලර්ද දී 

වහදොට් ශළ වි් වන් වමළම විසින් සිදුර 

තිබ අනයයක් අනුල 2015 ලර්ය ල විට 

දොෂඹ ලරළද  පලත්ළ පර්යන්ත 

නළරිතළලය උපරිමයට ඟළ ල බලත්, ඒ ල 

විට ඇතිල ඉ් ලුමට මුහුණ දීම වඳශළ 

ෆදිටර බශළළුේ පර්යන්තය ක්රියළළරී 

තත්ත්ලයට පත් ෂ ුගතු ල බලත් දපන්ලළ 

දී තිබුණි.  

දේ අතර දොෂඹ ලරළය පුළු්  කිරීදේ 

ලයළපෘතියට අෙළෂල ංළ බෆංකුදලන් 

අරමුේ  වේපළදිතල ඉදිකිරීේ පිරිලෆය 

රු.මිලිය 11,168 ක් වූ මීටර් 18  ෆඹුැකති 

ශළ මීටර් 440 ක් දිෆති  ෆදිටර බශළළුේ 

පර්යන්තද   අදියර 1 ිට (බශළළුේ ඒ 

800,000  ලළර්ි  නළරිතළලයක් විටත) 

ඉදිකිරීේ ටුගතු  2016 අදප්රේ්  මළවද  

අලවන් ර තිබුණි. ජය බශළළුේ පර්යන්තය 

වඳශළ මිදීත් දෞළදේ සිට දොඩබිම 

ෙක්ලළ දමදශුගේ ටුගතු සිදුෂ ශෆකි 

දෙොඹර තුක්, 2020 දපබරලළරි 07 දිෆති 

අං PA/HD/25 ෙර අනයක් මණ්ඩ 

තීරණය පරිදි ෆදිටර බශලුේ 

පර්යන්තද  (ECT) වවි ර, එිට දමදශුගේ 

ටුගතු ආරේභර තිබුණි. පසුල ඒ වඳශළ 

අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය ෙ බළද 

තිබුණි. අතුරුල, 2021 දපබරලළරි 09 

දිෆති අං: 

අමප 21 0198 328 005 ටිබීආර් ෙර 

අමළතය මණ්ඩ තීරණය මගින් ෆදිටර 

බශලුේ පර්යන්තය වංලර්නය කිරීම, 

දමදශුගේ උපරණ මිදීෆනීමට වශ රි 

ංළ ලරළය අධිළරිද  වේපර්ණ 

ිටමිළරිත්ල විටත බශළළුේ පර්යන්තයක් 

දව දමදශුගේ ටුගතු සිදු කිරීමට 

අනුමෆතිය බළදී තිබුණි. විණය දලත 

ඉදිරිපත් ර ෙ දතොරතුරු අනුල 2020 

වෆප්ත තෆේබර් සිට දෙවෆේබර් ෙක්ලළ ළය 

තුෂදී පර්යන්තය දලත බශළළුේ ෆේ 26 ක්  

පෆමිණ තිබ අතර බශළළුේ 41,741ක් 

දමදශයලළ තිබුණි. දදවේ වුලෙ, 

පර්යන්තද  දමදශුගේ නළරිතළලය උපරිම 

දව උපදය ජය කිරීම වඳශළ අලය ල 

දෞළදේ සිට දොඩබිම ෙක්ලළ දමදශුගේ 

ටුගතු සිදුෂ ශෆකි විළ පරිමළණද   

දෙොඹර  වපයළ ත ුගතුල තිබුණි.  

 

වම්ඵන්ගත්ොට යහඹ ඉදිරිරීරිභ වහ 
රඵහ ගත් විගේල ණඹ  
 

ශේබන්දතොට ලරළය ඉදිකිරීම වඳශළ 

බළද තිබු විදී ණයලලින් 2017 

දොලෆේබර් 30 දිට අධිළරිද  ගිණුේල 

ඉතිරිල පෆලති රු.මිලිය 147,746 ක් වූ ණය 

ශළ දපොළී දේය මශළ භළණ්ඩළළරද   

එඟතළලකින් දශ  අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතියකින් දතොරල අධිළරිය විසින් 

2017 ලර්ද   මය ප්රළලලින් ඉලත් 

ර තිබු අතර ඒ දශේතුදලන් එදිදන් පසු 

රජද  කිසිදු ගිණුම එම ණය මුේ  

ඇතුෂත්ල දොතිබුණි. දදවේ වුලෙ අං 

MPS/SEC/2017/32 ශළ 2017 ජලි 20 දිෆති 

“ශේබන්දතොට ලරළය වශ ගිවිසුම” ේ වූ 

අමළතය මණ්ඩ වංදීයට 2017 අද වහතු 

04 දි ෙ අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය අනුල 

ඉශත ණය ශළ දපොළී ආපසු ද තදේ ලකීම 

මශළ භළණ්ඩළළරය වතුදේ. ඒ අනුල මශළ 

භළණ්ඩළළරද  විදී වේපත් 
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දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 2017 ලර්ද  සිට 

ණය ලළරි ශළ දපොළී දලළ තිබ අතර 

ද්  අනුල, 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට  

තලදුරටත් දවිය ුගතු  ණය දේය 

රු.මිලිය 169,566 ක්  ත තිබුණි. තලෙ,  

ඉශත ණය මුෙට අෙළල 2017 දොලෆේබර් 

30 ෙක්ලළ ළයට ණය ර ෙ 

විදී විනිමය පරිලර්ත වමුච්චිත අළභය 

රු.මිලිය 31,545 ක්ෙ ණය ඉලත් කිරීමත් 

වමඟ අධිළරිද  ගිණුේලලින් ඉලත් ර 

තිබුණි.  2017 දොලෆේබර් 30 දි සිට 2020 

දෙවෆේබර් 31 ෙක්ලළ වූ විදී විනිමය 

පරිලර්ත වමුච්චිත අළභය වු රු.මිලිය 

34,072 ක් ෙ ඇතුෂත් 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිට, විදී විනිමය පරිලර්ත වමුච්චිත 

අළභය රු. මිලිය 65,618 ක් ෙ මශළ 

භළණ්ඩළළරද   දශ  අධිළරිද  ගිණුේල 

ඇතුෂත් ර දොතිබුණි.  

දේ පිළිබඳල 2020 ජලි 06 දිෆති මුේ  

අමළතයළං ද් ේලරයළදේ ලිපිය අනුල 

1971 අං 38 ෙරණ මුේ  පදත් 12 

ලන්තිය ප්රළරල මුේ  අමළතයලරයළ විසින් 

අෙළ ලත්ේ වශ ණය ශ්රී ංළ ලරළය 

අධිළරිද  දපොත්ලට ඇතුෂත් ර දව  

නිදය  ර ඇති බලත්, ඒ අනුල 2019 

මය ප්රළලට අලය ෆපීේ සිදු ර 

දවත්, අධිළරිද  වභළපතිලරයළ දලත 

ෙෆනුේ දී තිබුණි. තලෙ, 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිෆති අං PED/S/SLPA/2/8(i) ෙර 

ලිපිය වශ මුේ  අමළතයළං ද් ේලරයළදේ 

ලිපි මිනන් ඉශත වඳශන් ණය මුෙ ශ්රී ංළ 

ලරළය අධිළරිද  දපොත්ලට ඇතුෂත් 

ර දව ෙන්ලළ තිබුණි. දදවේ වුලෙ 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටෙ ඉශත 

විදී විනිමය පරිලර්ත අළභය ඇතුෂත් 

ණය දේය ගිණුේත කිරීමට ශ්රී ංළ 

ලරළය අධිළරිය දශ   මශළ භළණ්ඩළළරය 

ටුගතු ර  දොතිබුණි. 

 

 

ඳරිඳහලිත් භහගභක් විසින් රඵහ ගත් 
ණඹ ගනුගන් ඇඳවීභ  
 
2017 දොලෆේබර් මළවද  සිට දමදශුගේ 

ටුගතු  තර ර තිබු  දොෂඹ ලරළය 

අධිළරිද  පරිපළලිත වමළමක් ල 

මළේපුර ලරළය ෂමළරණ දවේලළ 

(පුීලි) වමළම විසින් 2014 ලර්ද දී  

පුීලි බෆංකුලකින් එ.ජ..දඩොර් මිලිය 

24  ණය මුෙක් බළද තිබුණි. එයින් 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 22.3 ක් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් පියලළ දොතිබ 

අතර ණය පියවිම වඳශළ වමළම වතුල 

ප්රමළණලත් ලත්ේ දොපෆලෆතුණි. දේ අතර, 

අෙළෂ බෆංකුල විසින් දමම ණය අයර 

ෆනීම වඳශළ පරිපළලිත වමළමට ශළ 

අධිළරියට විරුීනල ඩු දෙක් 2020 

ලර්ද දී දොෂඹ දිවළ අධිරණද  පලරළ 

තිබුණි. එදවේ වුලෙ, ණය මුෙ වඳශළ ඇපරු 

ලදයන් වශ මේ වමළම ලදයන් ශ්රී ංළ 

ලරළය අධිළරිය විසින් දේ වෙශළ අවේභළලය 

බෆරේ දලන්කිරිමක් සිදුර දොතිබුණු 

අතර ඩු පෆලරීම පිළිබඳල මය ප්රළ 

වඳශළ වූ වටශන් මගින් දශ  දශළිෙරේ ර 

දොතිබුණි. 

 

CCTV කළභයහ ඳේධතිඹක් වි 
ගනොරීරිභ 
 
අධි ආරක්ෂිත ළපයක් දව ේ ර 

තිදබ ලරළය පරිශ්රද  ආරෂළල තශවුරු 

ර ෆනීම පිණිව සියළු දේට්ටු වශ බන්ධිත 

ගුෙේ වඳශළ CCTV ෆමරළ පීනතියක් වවි 

කිරීමට 2017 ලර්ද දී රු.මිලිය 60  ක්ෙ, 

2018 ශළ 2019 ලර්ලදී රු.මිලිය 150 ක් 

බෆගින්ෙ, ප්රළේන අයලෆය මගින් දලන්කිරීේ 

ර තිබුණි. 2021 මළර්තු 09 දිෆති අං 

PA/MD/46 ෙර අධිළරිද  ෂමළළර 

අනයක්දේ ලිපිය මිනන් CCTV ෆමරළ 

පීනතියක් වවි ර බල ෙන්ලළ තිබුණෙ, 

අදප්ත ක්ෂිත පරිදි අෙළෂ ළර්යය 2021 ජලි 31 

දි ල විටත් ආරේභ ර දොතිබුණි. දේ 

දශේතුදලන් අධි ආරක්ි ත ළපයක් ල 
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දොෂඹ ලරළය අධිළරිද  ආරෂළල පිළිබඳ 

ෆටළුලදී අලය දතොරතුරු බළෆනීමට 

දොශෆකි  තදේ අලනළම බෆශෆර ෂ 

දොශෆකි විය. 

ගර්ගු විසින් ඳනහ තිබුණු දණ්ඩනඹ 

2011 ලර්ද  දී  ශ්රී ංළ දර්ගුල ෙෆනුලත්  

කිරීමකින් දතොරල  ආයය ර ෙ 

දෙොඹර 27 ක් වේබන්නදයන් දර්ගුල විසින් 

පලළ තිබු රු.මිලිය 1,580 ක් වු දර්ගු 

ෙණ්ඩය ලිිට්  ර ෆනීම වඳශළ දර්ගු 

ආඥළ පදත් 165 ලන්තිය ප්රළරල දර්ගු 

විමර්ණය තීන්දුලක් මත මුේ  

අමළතයලරයළ දලත අභියළනයක් සිදු ෂ 

ශෆකිල තිබුණි. ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිය 

විසින් අමළතයලරයළ දලත එලෆනි 

අභියළනයක් ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි. 

දදවේ වුලෙ, දේ වේබන්නදයන් ගිණුේල  

රු.මිලිය 957.9  අවේභළලය බෆරේ 

දලන්ර තිබුණි. ඉශත රුණ 

වේබන්නදයන් අධිළරිය 

අභියළනළධිරණද  පලර ෙ ඩුල 

නිහප්රභළ ර තිබුණු අතර  

අභියළනළධිරණද  නිදය යට එදරිටල 

2018 ලර්ද  දී අධිළරිය විසින්  දම වමක් 

දශ්රේහමළධිරණද  දොනු ර තිබුණි.  

භවහ බහණ්ඩහගහයගඹන් රළබිඹ යුතු මුද්   

ශේබන්දතොට ලරළය ඉදිකිරීදේ ලයළපෘතිය 

වඳශළ බළත් ණය දලනුදලන් ලළරි දව 

දොෂඹ ලරළය අධිළරිය විසින් 2017  

ලර්ද දී  දලළ තිබුණු රු.මිලිය 4,777 ක්  

ශළ මුීෙර ළවහතු රු.මිලිය 372 ක් ෙ  

ඇතුළුල 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට රු. 

මිලිය 5,156 ක් මශළ භළණ්ඩළළරදයන් 

ෆබිය ුගතු දව මය ප්රළ තුෂ ෙක්ලළ 

තිබුණ ෙ, වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් එම මුේ  අධිළරිය දලත ෆබී 

දොතිබුණි. තලෙ, දේ වේබන්නදයන් දේ 

වළා අධිළරිය විසින් ෆඳලළ තිබුණෙ මශළ 

භළණ්ඩළළරය විසින් එම දේ තශවුරු ර 

දොතිබුණු අතරම 2020 ලර්ය වඳශළ වූ 

රජද  මය ප්රළල දවිය ුගතු දේය 

තුෂ දමම දේය ඇතුෂත් ර දොතිබුණි.  

දේ නිවළ එම මුෙ ෆබීම පිළිබඳ 

අවිනිහචිතතළලයක් පෆලතුණි. 

 

ත්කම් භහගර චනඹ   

 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ශ්රී ංළ 

ලරළය අධිළරිය විසින් සිදු ර ෙ 

ලත්ේ වමළද නය මගින් දශළිෙරේ 

ර ද තිබණු  රුණු අනුල, 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට නළරණ අය 

රු.මිලිය 171.12 ක්වූ දමදශුගේ 

දොඩෆිනලි ශළ ඉදිකිරීේ දභෞතිල 

ශඳුළෆනීමට දොශෆකි තම නිවළ එම 

ලත්ේල පෆලෆත්ම අවිනිහචිත   ත 

තිබුණි. 

  ශ්රී ංළ ගිණුේරණ ප්රමිත 16 ිට 51 

ල දේෙය අනුල වහාළලර ලත්ේල 

ඵෙළී  ජීලළය ශළ සුන්බුන් අය 

ලළර්ි ල වමළද නය ර දලවක් 

සිදු ලන්දන් ේ එම දලව ශ්රී ංළ 

ගිණුේරණ ප්රමිත 8 ප්රළරල 

ගිණුේලට ෆපුේ ෂ ුගතු වුලත්, 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට අධිළරිය වතු 

ළ්  වශ ත්රීකුණළමය ලරළයන්ිට 

පෆලෆති නළරණ අය රු. මිලිය 15,488  

ක් වු ලර් 10 ට අයත් ලත්ේ  ශ්රී 

ංළ ලරළය අධිළරිය විසින් 

වමළද නයට භළජය ර 

දොතිබුණි.  

විගේල විනිභඹ ඳරිර්ත්න රහබඹ 

ශ්රී ංළ ගිණුේරණ ප්රමිත අං 21 ිට 23 

(අ) ලන්තියට පටශෆනිල, 2020 දෙවෆේබර් 

31 දිට ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිය වතුල 

පෆලති එ.ජ.දඩොර් මිලිය 244.5 ක් වූ 

වහාළලර තෆන්පතු ලටිළම මුය  තත්ත්ල 

ප්රළද  ඉදිරිපත් කිරිම වෙශළ ශ්රී ංළ 

රුපිය්  අයට පරිලර්තය කිරීදේදී  

පරිලර්තිත දිද  පෆලති එක්වත් ජපෙ 

දඩොර් ෆනුේ මි දලනුලට විකුණුේ මි 
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පෙේ රෆනීම දශේතුදලන් වහාළලර 

තෆන්පතු ලටිළම වශ විදී විනිමය 

ළභය රු. මිලිය 1,237.5 කින්  අධි 

ණය ර තිබුණි. 

මුද්  ඳනත්ට අනුකර ගනොවීම් 

1971 අං 38 ෙර මුේ  පදත් 10(5) 

ලන්තිය අනුල රළජය වංවහාළල යේ 

ලර්ය අතිරික්තයක් තිද. ේ පදත් 

ෙක්ලළ ඇති අඩු කිරීේ ෂ පසු ඉතිරිය 

ඒළබීන අරමුෙට බෆර ෂ ුගතුය. එදවේ 

වුලෙ 2016 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ 

ලර්ලදී ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිය බළ තිබු 

එතුල රු.මිලිය 48,991 ක් වු ශුීන ළභ 

ලලින් ඒළබීන අරමුෙට රු.මිලිය 600 

ක් පමණක් බෆර ර තිබුණි. තලෙ ඉශත ළභ 

තුෂ දීර්ක ළලි  බදු පෙම මත 

දපෞීලි අංය දලත බළ දී තිබුණු 

ෙකුණු ආසියළති පිවිසුේ පර්යන්තය 

(SAGT) ශළ දොෂඹ ජළතයන්තර බශළලුේ 

පර්යන්තය (CICT)  ය පර්යන්තල 

දමදශුගේ ටුගතු ල නිරතල සිටි 

වමළේ දෙදන් අධිළරිය විසින් 2016 සිට 

2020 ෙක්ලළ අයර තිබු එතුල රු.මිලිය 

10,615 ක් වු බදු කුීය ශළ එම ළය වඳශළ 

රළජය භළය දව අයරත් එතුල රු. 

මිලිය 15,164 ක් ෙ ඇතුෂත්  ත තිබුණි.  

විධිභත් ඉඩම් ඳයහ ගනොතිබීභ 

 පිඹුරුපත් අං ීමඕ ීමඕඑ්  2012 1047 

ෙර දොෂඹ ඩී.ආර්. විදජ්ලර්න 

මළලදත් පිිටටි ඉඩේ අක්ර 2 රඩි 3 

පර්නවහ 9.61 ක් වු ඉඩම දළුේ කුළුණ 

ඉදිකිරීම වඳශළ ළරි වංලර්න 

අධිළරිය දලත භුක්තිය භළර දී  තිබුණෙ, 

ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිය විසින් විධිමත් 

ක්රියළමළර් අනුල ලටිළම දපොත්ලලින් 

ඉලත්ර, ිටමිේ ඔප්ත පුලක් මගින් ඉඩම 

පලරළ දී දොතිබුණි.  

 පිඹුරුපත් අං එ්  එවහ එේඅයිඑවහ 344 

ෙර දොෂඹ 01 දලින්  තදියට ශළ  

ඕ් ට් මළලතට මළයිේ ල අක්ර 02 

 ඉඩම දර්ගු දෙපළර්තදේන්තුලට 

දොඩෆගි් ක් ඉදි කිරීම වඳශළ බළදී 

තිබු මුත් ශ්රී ංළ ලරළය අධිළරිය 

විසින් ඉඩම තක්දවේරු ර 

නීතයළනුකල පලරළ දීමට ශළ ලටිළම 

දපොත්ලලින් ඉලත්කිරීමට 2021 අදප්රේ්  

30 දි ෙක්ලළම ටුගතු ර දොතිබුණි. 

ම්ඵන්ධිත් ඳහර්ල ගනුගදනු  

ශ්රී ංළ ගිණුේරණ ප්රමිත අං 24  ිට 18, 

19 ශළ 21 ලන්ති අනුල මය ලර්යට 

අෙළල වේබන්ධිත පළර්ලයන් වමඟ පෆලති 

නුදෙනුලට අෙළල ඒලළදයිට වහලරපය, 

දේයන් වශ මය ප්රළලට සිදු ත ඇති 

බපම පිළිබඳල පරිය යන්ට දත්රුේ 

ෆනීමට ශෆකිල දතොරතුරු වේබන්ධිත 

පළර්ල නුදෙනු යටදත් දශළිෙරේ ෂ ුගතු 

දේ.  අධිළරිය විසින් ශේබන්දතොට ලරළද  

ලත්ේ දිගුළීය බදු පෙම මත පෆලරීම 

දලනුදලන්, ශේබන්දතොට ජළතයන්තර ලරළය 

දවේලළ (HIPS) වමළදමන් ශළ ශේබන්දතොට 

ජළතයන්තර ලරළය වමශ (HIPG) 

වමළදමන් රු. මිලිය 164,339 ක් ෆබී 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  ශුීන ළභය 

ණය කිරීදේදී ආෙළයේ ප්රළයට බෆර 

ර තිබ ඉශත දේලට අෙළෂ ලළර්ි  

විේභීත බදුකුීය ආෙළයම රු.මිලිය 1,713 

ක්  ත තිබුණි. එම විේභීත බදු කුීය 

ලටිළේ ශළ ල දත්  ටෆංකියක් 

ඉදිකිරීමට ලෆඩ ආරේභ කිරීදේ අත්තිළරේ 

ද තම වඳශළ ජයළ න්දට්ර් ටර්මි්  

වමළදමන් 2020 ලර්ද දී අධිළරියට 

රු.මිලිය 42.14 ක් බළදීම ය 

වේබන්ධිත පළර්ලයන් වමඟ සිදුෂ 

නුදෙනුලට අෙළ දතොරතුරු මය 

ප්රළ වඳශළ වූ වටශන් මගින් දශළිෙරේ 

ර දොතිබුණි. 

අනහර්ථික විඹදම්  

ෙක්ි ණ ප රදී වංලර්නය කිරීදේ 

අරමුණින් ළ්  ලරළද  බහු ළර්ය 

පර්යන්තයක් ඉදිකිරීම, 2006 මළර්තු 28 දි 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 249 

 


ය
හඹ
 ව
හ 
න
හවි
ක
 ක
ට
යු
තු
 


ය
හඹ
 ව
හ 
න
හවි
ක
 ක
ට
යු
තු
 


ය
හඹ
 ව
හ 
න
හවි
ක
 ක
ට
යු
තු
 

ශ්රී  ංළ රජය ශළ අන්තර්ජළති 

වශදය ගීතළලය වඳශළ වු ජපළ බෆංකුල   

(JBIC) අතර ඇති ර න්ළ ෙ ණය 

ගිවිසුමක් යටදත් ක්රියළත්ම කිරීමට එඟල 

තිබුණෙ, ද  උරුමයක් දව ේර 

ඇති ළලු දොටුල ආරිතල දමම ඉදිකිරීේ 

සිදු කිරීම වඳශළ ුගදවහද  (UNESCO) 

වංවිනළද  අනුමෆතිය බළත ුගතුල 

තිබුණි. ඒ වඳශළ ලර් 3 ට අධි ළයක් 

ත තම දශේතුදලන් ණය ප්රෙළරු විසින් 

ණය ළීමමළල දීර්ක දොකිරීම නිවළ  දමම 

ලයළපෘතිය අත්ිටටු තමට තීරණය ර 

තිබණි.දේ අනුල දේ වඳශළ ලෆය ර ෙ 

රු. මිලිය 418 ක් වූ උපදී ළවහතු 

අළර්ථි වියෙමක්  ත තිබුණි. උපදී 

ළවහතු දව දල ෙ එම මුෙ 

අධිළරිද  2020 ලර්ද  මය ප්රළ 

තු දරීදය ලෆඩ යටදත් ෙක්ලළ 

තිබුණි. 

වහනිපර්ණඹ 

2019 දෙවෆේබර් 04  දි දෞළලක් 

දොෂඹ ලරළද  ජය බශළලුේ පර්යන්තදයිට 

ෆටීම නිවළ සිදුවූ අතුර දශේතුදලන් ජය 

බශළලුේ පර්යන්තද  ජ ලළරය 

(Caisson), දේ ලෂක්ලය (Fenders), 

ලරළය දේදිළ බිත්තිය (Quay wall) 

යළදියට ශළනි සිදු ත තිබුණි. එම ශළනිය 

රු.මිලිය 315.90 ක් දව ඇවහතදේන්තු 

ර තිබුණි. එදවේම ඉශත ශළනිය දලනුදලන් 

රු.මිලිය 384.42 ක් 2019 දෙවෆේබර් 30  

දි අධිළරිය දලත ෆබී තිබුණ ෙ, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

අළුත්ලෆඩියළ කිරීදේ ටුගතු සිදුර 

දොතිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 251 

 

භවහභහර්ග  

නිමක්ණ 

 ග්රහිකඹ ඳහරම් යහඳෘතිඹ  

 ගනොපිඹවු ණඹ නළත් උඳග්  නගත් රීරිභ  

 අධිකහරිඹ තු භහර්ග ප්රහේධනිත් රීරිභ  

 ඵහ ගළනිගම් ඳරිඳහක්ඹක් අනුගභනඹ ගනොරීරිභ  

 ළඩිපුය ළ කේ ගගවිභ  

 විගේල ණඹ ඌන උඳගඹ ජනඹ  

 භහර්ග යහඳෘති ර ඉඩම් අත්ඳත් කය ගළනීභ 

 ජහතික වහ ග්රහිකඹ භහර්ග ඉදිරීරිභ  

 ගදන ඒකහඵේධ භහර්ග ආගඹ ජන ළඩටවන 

 දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ 

  දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ - අදිඹය-01 

 දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ - අදිඹය-02 

 දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ -අදිඹය-04 

 භධයභ අධිගේගි භහර්ග යහඳෘතිඹ -අදිඹය-03  

 භධයභ අධිගේගි භහර්ග යහඳෘතිඹ -අදිඹය-04 
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භවහභහර්ග 

මශළමළර් ජළය රට ලඩළත් ලටිළම වශ 

ලඩළත් සුවිළ වූ වමළජී ය ලත්මක් දව 

වෆ අතර එය ආර්ථි, වමළජී ය, 

වංවහෘතිමය ලදයන් දමන්ම පළරිවරි 

ලදයන්ෙ වමළජ සුභවළනය උදෙවළ ඉතළ 

ලෆෙත් අංයක් දව පිළිද ඇත. ඒ 

අනුල, ශ්රී ංළ රජය විසින් නිරන්තරදයන් 

රට තුෂ ඉශෂ ආර්ථි ලර්න දේයක් 

පලත්ලළද යළම අදප්ත ක්ළ රනු බ 

අතර එිටදී සිය වංලර්න ඉක්යන් 

වළක්ළත් ර ෆනීදේදී ක්තිමත් මළර් 

ජළයක් පලත්ලළද යළම ඉතළ අතයළලය 

වළනයක් ල බල ශඳුළද ඇත. රට 

තුෂ ජීලත්ල ජතළලදේ ජීල තත්ත්ලය 

ඟළ සිටු තම උදෙවළ රජය විසින් 

නිරන්තරදයන් ආදය ජයන් සිදුරනු 

බ අතර, ප්රලළශ අලයතළලයන් 

දලනුදලන් ලර්නය ල ඉ් ලුම වපුරළීයම 

උදෙවළ මශළමළර් අංය වඳශළ වමවහායක් 

දව ඉතළ ඉශෂ ආදය ජයක් සිදුරනු 

ෆද..  

මගී ජතළලට සිය මළන්තය වඳශළ 

පශසුදලන් ප්රදේ  තමට ශෆකි තම, ඉන්න 

පිරිමෆවහම, මළම පිරිලෆය අලම  තම, 

මළර් තෙබෙය අලම  තම ය වළන 

දශේතුදලන් දමම අංය වඳශළ සිදුරනු 

බ ආදය ජය ඉතළ ඉශෂ ආර්ථිමය 

ලටිළමක් උත්පළෙය රනු බ බල 

නිරීක්ණය  ත ඇත. එම අරමුණ වළක්ළත් 

රෆනීම වඳශළ, මශළ මළර් අමළතයළංය, 

ග්රළමීය මළර් අලදේ යටිත පශසුේ 

රළජය අමළතයංය, මළර් වංලර්න 

අධිළරිය වශ රළජය වංලර්න ශළ නිර්මළණ 

නිතිත වංවහාළල  විසින් 2020 ලර්ද  

ලළර්ි  අයලෆය ඇවහතදේන්තුල පරිදි පශත 

වඳශන් ළර්යයන් ඉටුෂ ුගතුල තිබුණි.  

 අෙළෂ ආර්ථි, ආදය ජ ළප ශළ 

ග්රළමීය ශළ ළරි මළර් වේබන්න 

රමින් වංලර්නය දොෂ මළර් 

ප්රතිවංවහරණය කිරිම ශළ මළර් පීනති 

ඩත්තු කිරිම  

 දොෂඹ මශනුලර ලරළය පිවිසුේ උවහ 

අධිදේගී මළර්ය, උතුරු අධිදේගී 

මළර්ය, රුලන්පුර අධිදේගී මළර්ය, ල 

ෆෂණි පළම සිට අතුරුගිරිය අධිදේගී 

මළර්ය වේපර්ණ කිරිම 

 ළර්යක්ම මළර් වෆෆවහමක් 

ක්රියළත්ම රමින් අලය යටිත 

පශසුේ, ලළශ තෙබෙය අලම කිරිම 

වඳශළ පීනතියක් නිර්මළණය කිරිම ශළ 

වම රය ම යළන්්රි සිරවහ ලළශ 

අං පිිටටු තම 

 ග්රළමීය මළර් ජළය වංලර්නය ශළ 

 තරණය කිරිම 

 ප්රනළ මළර් වශ අධිදේගී මළර් වඳශළ 

ඉශෂ මට්ටදේ ප්රදේයක්  වඳශළ 

වි් ප මළර් පීනතියක් වවහ කිරිම 

 මළර් ජළය බෆදුණු පළේ පීනතිය  

 තරණය කිරිම   

ශ්රී ංළදේ ජළති මශළමළර් ජළය 2020 

ලර්ය අලවන් ල විට ආවන් ලදයන් 

කි.මී. 12,496 කින් ුගත් ල අතර එය „ඒ‟ 

දශ්රේණිද  මශළමළර් දුර කි.මී. 4217 කින් ෙ  

„බී‟ දශ්රේණිද  මශළමළර් දුර ආවන් 

ලදයන් කි.මී. 8007 කින් ෙ අධිදේගී මළර් 

දුර  ප්රමළණය ආවන් ලදයන් කි.මී. 272 

කින් ෙ පළේ 4,254 කින් ෙ වමන්විත දේ. 

2020 ලර්ද දි ජළති ලදයන් ලෆෙත් 

වංලර්න ලයළපෘති ැකවක් තුළින් ජළති 

මළර් ශළ අධිදේගී මළර් ජළයට පුළු්  

ප්රදේයක් බළදීම වඳශළ පශසුේ වෆීමම 

දමන්ම සියලු අභයන්තර ශළ ග්රළමීය පිවිසුේ 

මළර් වංලර්නය කිරීම තුළින් රදට් වමළජ 

ශළ ආර්ථි වංලර්නයට ෙළය  ත තිබුණි. 

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ මශළමළර් අමළතයළංයට 

ශළ ඒ යටදත් ල රළජය අමළතයළංයට 

එතුල රු.මිලිය 261,226   ප්රතිපළෙ 

භ
ව
හභ
හර්
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පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 231,199 ක්  පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. මශළමළර් අංය දලත 

වමළද චිත ලර්ද දි ශළ ඉකුත් ලර් 05 ක් 

තුෂ වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය ශළ 

උපදය ජය පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 28 

ිට ෙෆක්දේ. 

 
රුපවටශ 28 - පසුගිය ලර් 6  ළපරච්දේෙය තුෂ බළ දී තිබුණු ප්රතිපළෙය ශළ උපදය ජය  

මළශ්රය - භළණ්ඩළළරද  අලවන් මය ප්රළ  

 

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරයන් ඉටු කිරීම 

වේබන්නදයන් සිදු ර ෙ නියෆදි විණ 

පරික්ණලදි අළලරණය වු විණ 

නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.   

ග්රහිකඹ ඳහරම් යහඳෘතිඹ  

ග්රළමීය මළර් අලදේ යටිත පශසුේ 

රළජය අමළතයංය විසින් 2020 ලර්ද දී 

මළර් වංලර්න ලෆඩවටශන් යටදත් ග්රළමීය 

පළේ ලයළපෘති 53 ක් ක්රියළත්ම කිරිමට 

ශදුළද තිබණි. ඒ දලනුදලන් එතුල 

රු. මිලිය 814  පිරිලෆයක් ඇවහතදේන්තු 

ර ප්රතිපළෙ බළ ද තිබණු අතර එයින් 

රු.මිලිය 279 ක් දශලත් ඇවහතදේන්තුත 

ප්රතිපළෙදයන් සියයට 34 ක් පමණක් 

ලෆයර තිබුණි.  

2020 දෙවෆේබර් 31 ලවිට රළජය 

අමළතයළංය විසින් ශදුළද තිබ ග්රළමීය 

පළේ 59 කින් පළේ 36  දොන්ත්රළත්තු 

ප්රෙළය ර තිබණු අතර එයින් දොන්ත්රළත් 

07   දභෞති ප්රතිය සියයට 50  සිට 

සියයට 80 ෙක්ලළ පරළවය ප්රමළණයක් වි 

තිබුණි. තලත් දොන්ත්රළත්තු 13  ප්රතිය 

සියයට 50 ට අඩු ප්රතියක් ලළර්තළ වි 

තිබුණි.  

ගනොපිඹවු ණඹ නළත් උඳග්  නගත් 
රීරිභ  

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට මළර් 

වංලර්න අධිළරිය විසින් මළර් ඉදිකිරීේ 

ටුගතු වෙශළ බළ ද තිබුණු රු.මිලිය 

289,533  දොපියවු ණය දේයක් 

පෆලෆතුණි. එම ණයලලින්  රු.මිලිය 

168,582 ක් රළජය ලළණිජ බෆංකු ලලින්ෙ, 

රු.මිලිය 69,366ක් ජළති ඉතිරිකිරීදේ 

බෆංකුදලන්ෙ  ශළ රු.මිලිය 51,585 ක් 

පුීලි බපත්රළභී බෆංකු ලලින්ෙ  

බළද තිබුණි. එම ණය ලලින් රු.මිලිය 

112,724 ක් වෙශළ 2030 ලර්ද දී 
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් පිදර ණයර නිකුත් ර තිබුණි. 

තලෙ, රළජය ලළණිජ බෆංකුලලින් බළද 

තිබුණු රු.මිලිය 21,273 ක්ෙ, ජළති 

ඉතිරිකිරීදේ බෆංකුදලන් බළද තිබු 

රු.මිලිය 59,366 ක්ෙ ශළ පුීලි 

බෆංකුලලින් බළද තිබු රු.මිලිය 

32,085ක් ෆලත උපද්  ත ර 

තිබුණි. 

අධිකහරිඹ තු භහර්ග ප්රහේධනිත් රීරිභ  

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට මළර් 

වංලර්න අධිළරිය වතු A ශළ B දශ්රේණිද  

මළර් කි. මීටර් 12,193 කින් මළර් කි.මීටර් 

2,236 ක් පමණක් ප්රළේනනිත ර  තිබුණි.  ඒ 

අනුල ප්රළේනනිත ර තිබුණු මළර් ප්රමළණය 

මුළු මළර් ප්රමළණදයන් සියයට 18  

ප්රමළණයක් වි තිබුණි.  

ඵහ ගළනිගම් ඳරිඳහක්ඹක් අනුගභනඹ 
ගනොරීරිභ  

මළර් වංලර්න අධිළරිද  දවේලද  

නිුගක්ත ළර්යමණ්ඩය 13,000  ට අධි 

ප්රමළණයක්  වි තිබුණත්, එම ළර්ය 

මණ්ඩය දිලයි පුරළ ලයළප්ත ත ල පරිදි 

අනුුගක්ත ර ඇත. එම ළර්යමණ්ඩද  

බඳලළෆනීේ, උවවහ තේ ශළ මළරු කිරිේ 

වේබන්නදයන් ෂමළරණදවේලළ 

දෙපළර්තදේන්තුල  විසින් අනුමත ෂ බඳලළ 

ෆනිදේ පරිපළටියක් දයොෙළද 

දොතිබුණි. 

ළඩිපුය ළ කේ ගගවිභ  

ෂමළරණ දවේලළ දෙපළර්තදේන්තුදේ 

නියමයන්ට පටශෆනිල ඉශෂ ලෆටුප්ත  ළණ්ඩ 

මත පිිටටුලළ ලෆටුප්ත  ද තම දශේතුදලන් 

අධිළරිද  දජයහම නිනළරීන් 174 ක් 

දලනුදලන් පමණක් රු.මිලිය 172  

ලෆටුප්ත  2020 ලර්ද දි ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි. 

විගේල ණඹ ඌන උඳගඹ ජනඹ  

පිටත ලට රවුේ මළර් ලයළපෘතිද  වෆසුේ 

 ඉදිකිරීේලලින් රු.මිලිය 1,417  ලෆඩ 

දොටවහ නිම ර දොතිබුණි. එදමන්ම 

පළේ 37 ක් ඉදිකිරීමට වෆසුේ ෂ 

ලයළපෘතිද  පළේ 19  ඉදිකිරීේ සිදු ර 

දොතිබුණි.  ඒ අනුල එම ලයළපළතිය වඳශළ වු 

ණය මුෙලින් රු.මිලිය 10,445 ක් 

උපදය ජය කිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. 

තලෙ, ගිවිසුේ ත ණය මුේ  ලයළපෘති ළය 

තුෂ උපදය ජය දොකිරීම නිවළ  ලයළපෘති 

05 ක් වඳශළ රු. මිලිය 431  බෆඳිේ 

ළවහතු වශ රු.මිලිය 9,841  විනිමය 

අළභයක් ෙෆරීමට සිදු  ත තිබුණි. 

භහර්ග යහඳෘති ර ඉඩම් අත්ඳත් කය 
ගළනීභ 

ලයළපෘති 06  ඉඩේ ෆබලි 14,040 ක්  

වඳශළ රු. මිලිය 35,023 ලන්දි දලළ තිබු 

අතර, ඉන් ඉඩේ ෆබලි 486 ක් පමණක් 

මළර් වංලර්න අධිළරිය දලත පලරළද 

තිබුණි. 

මළර් ඉදිකිරීේ ලයළපෘති වෙශළ ඉඩේ අත්පත් 

ර ෆනිදේ නිදය  නිකුත් ර තිබුණෙ, 

අෙළ ලන්දි මුේ  ද තමට අලය ප්රතිපළෙ 

දොෆබීම දශේතුදලන් එම දවිේ ප්රමළෙ වි 

තිබුණි. ඒ නිවළ ලයළපෘති 09 ක් දලනුදලන් 

රු.මිලිය 3,623  අමතර දපොීයයක් 

දවිමට සිදු  ත තිබුණි. මළර් ඉදිකිරීේ 

ලයළපෘතිල දොන්ත්රළත් ප්රෙළය ර 

අලවහාළල ල විට අලම ලදයන් ඉඩේ 

අත්පත් ර ෆනීේලලින් සියයට 50 ක් ලත් 

නිම කිරීමට ටුගතු දොකිරීම නිවළ 

රු.මිලිය 221  අතිදර් පිරිලෆයක් 

ෙෆරීමට සිදු  ත තිබුණි. 

ජහතික වහ ග්රහිකඹ භහර්ග ඉදිරීරිභ  

ඒළබීන මළර් ආදය ජ ලෆඩවටශ 

මිනන් ෙකුණ, මනයම, වබරමු, ලයඹ, උතුරු 

මෆෙ ශළ බවහළිටර පෂළදත් ළුතර 

දිවහ්රික්ද  කි. මීටර් 218 කින් ුගත් ජළති 

මළර් වශ කි. මීටර් 3,106 කින් ුගත් ග්රළමිය 

මළර් පුරුත්ාළප ටුගතු කිරිමට 

අදපක්ළ ර තිබුණි. මුත්  2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ජළති මළර් කි. 
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මීටර් 114   වශ ග්රළමීය මළර් කිසිල 

දොන්ත්රළත් ප්රෙළය සිදු ර දොතිබුණි.  

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට  ෙකුණ, 

වබරමුල, මනයම, උතුරු මෆෙ, ලයඹ  වශ 

බවහළිටර පෂළදත් ළුතර දිවහ්රික්ද  කි. 

මීටර් 1,000  ග්රළමිය මළර් පුරුත්ාළප 

ටුගතු ඉටුකිරිම වඳශළ දොන්ත්රළත්තු 

ප්රෙළය ර තිබුණත්, එදවේ දතොරළත් 

දොන්ත්රළත්රුලන් විසින් එම ටුගතු ඉටු 

දොර අතශෆර තිබුණි. එම අතශෆර ෙමළ 

තිබු මළර්ල ඉතිරි ලෆඩ ඉටු කිරිම වෙශළ 

ෆලත දොන්ත්රළත්රුලන්ට ප්රෙළය ර 

තිබු අතර එම දොන්ත්රළත් මි මුලි 

දොන්ත්රළත් මි වම වන්වන්ෙය 

කිරිදේදි රු.මිලිය 5,007 කින් ලෆඩි  ත 

තිබුණි. 

කි.මීටර් 100,000  ග්රළමිය මළර් 

වංලර්නය කිරිදේ ලෆඩවටශ යටදත් 

එදවේ අතශෆර ෙමළ තිබුණු දොන්ත්රළත් 04  

ඉතිරි වු ලෆඩ දොටවහ වේපුර්ණ කිරිම වෙශළ 

වමළද චිත ලර්ද දි ඉදිකිරීේ අතශෆර ෙෆමු 

දොන්ත්රළත්රුලන් දලතම ෆලත 

දොන්ත්රළත්තු ප්රෙළය ර තිබුණි. එදවේ 

ෆලත බළදුන් එම දොන්ත්රළත්තුල 

ලටිළම මුලි දොන්ත්රළත් ලටිළම 

වම වන්වන්ෙය කිරිදේදි රු.මිලිය 580 

කින් ලෆඩි  ත තිබුණි. එදමන්ම එම 

ක්රියළමළර්ය ඉදිකිරීේ අතශෆර ෙෆමු 

දොන්ත්රළත්රුලන් දලත අනිසි මුයමය 

ප්රතිළභ බළ දීමක් ලදයන් නිරික්ණය 

විය.  

අතශෆර ෙෆමු දොන්ත්රළත් පෆදක්ජ 12 ට අෙළෂ 

රු. මිලිය 2,668  ලටිළමකින් ුගතු 

ළර්යවළන බෆදුේරලලින් 

දොන්ත්රළත්රුලන්ට දලළ තිබුණු ලෆඩ 

ආරේභ කිරීදේ අත්තිළරේ වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් අය ර ෆනීමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

උපදය ජය දොෂ ණය මත 

වමළද චිත ලර්ද දි බෆඳීේ ළවහතු දව 

රු.මිලිය 291 ක් අළර්ථි දව ණය 

ප්රෙළ ෂ නිදය ජිතළයතයට දලළ 

තිබුණු අතර 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත් එදවේ දලළ තිබු වමුච්චිත බෆඳීේ ළවහතු 

රු.මිලිය 1,471 ක් වි තිබුණි. 

 

ලතළ ෙෆමු දොන්ත්රළත්ලට අෙළෂල ලෆඩ 

ආරේභ කිරිදේ අත්තිළරේ අයරද 

ණය බළදිදේ නිදය ජිතළයතය දලත 

ආපසු ද තමට ණය බළදිදේ 

නිදය ජිතළයතය නියම ර තිබුණත්, 

දොන්ත්රළත් පෆදක්ජ 08 ට අෙළෂ ෆබිය 

ුගතු ලෆඩ ආරේභ කිරිදේ අත්තිළරේ රු. 

මිලිය 2,793 ක් අය ර ෆනිමට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

ලයළපෘතිය අවමත්  ත තිබුණි. 

 

2019 ලර්ද  දි ලයඹ පෂළදත් ඉදිකිරීේ 

අතශෆර ෙෆමු මළර් මන් ෂ ශෆකි 

තත්ත්ලයට පත් කිරිම වෙශළ රු. මිලිය 158 

ක් 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට දලත් 

දොන්ත්රළත්රුලන්ට දලළ තිබුණි. 

ගදන ඒකහඵේධ භහර්ග ආගඹ ජන 

ළඩටවන 

මලි වෆෆවහමට අනුල ලයළපෘතිය විසින් 

පෆදක්ජ 53 ක් යටදත් උතුරු, ෆදිටර, 

ඌල වශ බවහළිටර පෂළත්ල ජළති මළර් 

27  කි. මීටර් 340 ක් වශ ග්රළමීය මළර් 

1,405  කි. මීටර් 3,400 ක් පුරුත්ාළපය 

කිරීමට වෆසුේ ර තිබුණි. මුත් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ඉන්  ජළති 

මළර් කි. මීටර් 20   වශ ග්රළමීය මළර් 

කි.මීටර් 87  පුරුත්ාළප ටුගතුලට 

අෙළ දොන්ත්රළත් ප්රෙළය ර දොතිබුණි. 

 

පුරුත්ාළප ටුගතු සිදුරමින් පලති 

මළර් අතරින්, ජළති මළර් කි. මීටර් 40  

වශ ග්රළමීය මළර් කි. මීටර් 732  ටුගතු 

පමණක් අලවන් ර තිබුණි. දේ අනුල, 

ප්රෙළය ර ෙ ජළති ශළ ග්රළමීය 

මළර්ල ප්රතිය එම ප්රෙළය ර තිබු මළර් 

භ
ව
හභ
හර්
ග
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ලලින් සියයට 22 ක් වි තිබුණි. 

 

උපදය ජය දොෂ ණය මත 

වමළද චිත ලර්ය තුෂදී බෆඳීේ ළවහතු 

දව රු.මිලිය 243 ක් අළර්ථි දව 

ණය ප්රෙළ නිදය ජිතළයතයට දලළ 

තිබුණු අතර 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට 

වමුච්චිත බෆඳීේ ළවහතුල  රු.මිලිය 450 ක් 

වි තිබුණි. 

 

දොන්ත්රළත්රුලන්දේ වියෙමින් බළ ත 

ුගතු ළර්යවළන ඇපර වෙශළ ලෆය ල 

පිරිලෆය දොන්ත්රළත්තුදේ ලෆඩ ප්රමළණ 

පත්රල දලම ද තේ අයිතමයක් දව 

ඇතුෂත් ර ළර්යවළන ඇපර වෙශළ 

ඌල පෂළදත් මළර් ඉදිකිරිේ ටුගතුල 

නිුගතු දොන්ත්රළත්රුලන් දලත රු. මිලිය 

86 ක් දලළ තිබුණි. 

 

ද තේ අයිතමයන් ලෆරදි දව අර්ා 

නිරපණය කිරීම දශේතුදලන් ඉංජිදන්රු 

ඇවහතදේන්තු, ංසු ද්  වශ ලෆඩ ප්රමළණ 

පත්ර අතර ළවහතු විමතළ දශේතුදලන් 

දොන්ත්රළත් පෆදක්ජ දෙට අෙළල 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු. මිලිය 48  

 අළභයක් සිදු ත තිබුණි. 

 

දොන්ත්රළත් දොන්දීසි අනුල සියලු 

රවළයළළර, ෘශ භළණ්ඩ ශළ මෆනුේ 

උපරණ ලයළපෘතිය අලවළද  

දොන්ත්රළත්රු දලතම ආපසු භළර දීමට 

නියමිතල තිබුණෙ, ඒ වඳශළ එලර ද තමක් 

දව රු.මිලිය 609 ක් දලළ තිබු බෆවින් 

අවළමළය දොන්ත්රළත් දොන්දීසි මගින් 

දොන්ත්රළත්රුලන්ට අනිසි ප්රතිළභ බළ දී 

තිබුණි. 

 

දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ  

දවේලළ වෆපුගේ මනයවහාළ  ඉදිකිරීම  වෙශළ 

ඉඩේ දෙක් අත්පත් රද තිබුණෙ,  

ඉදිකිරීේ සිදු ර දොතිබු බෆවින් අධිදේගී 

මළර්ද  කිද මීටර 46 වහාළදයන් පසු 

දවේලළ වෆපුගේ ප්රදීයක් දොමෆති  තම  නිවළ 

ලෆළිපෆන් සිට ශේබන්දතොට ෙක්ලළ කි.මී. 

176 ක් මන් ර මගී ජතළලට දවේලළ 

වෆපුගේ වෆීමම ෆටළු වශත තත්ත්ලය 

පෆලතුණි.  

 

දභෞති පරීක්ළදේදී නිරීක්ණය වූ පරිදි 

ෙක්ි ණ අධිදේගී මළර් දිගුල ලයළපෘතිද  3 

වශ 4 අදියරයන්ිට අධිදේගී මළර්ද  වමශර 

දොටවහල මළර් සුමටතළලය නළලය ල 

දම ටර් රාල යශපත් නළල තත්ත්ලය 

පලත්ලළ ෆනීම වඳශළ ප්රමළණලත්  ත 

දොතිබුණි. 

 
දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ 
- අදිඹය-01 
 

දෙ  ෙෆනුේදීදේ ළය වශ ණය ළය 

අලවන්  ත තිබියදී පුදුල ප්රදීද  අර්න 

අන්තර් හුලමළරුලක් රු. මිලිය 460  

පිරිලෆයට ඉදිකිරීමට  තීරණය ර තිබුණු 

අතර වෆසුේ අදියදර්දී දමම හුලමළරුල 

ශඳුළද තිබුදණ් ේ, දේ වඳශළ ල 

පිරිලෆය අලම ර ත ශෆකිල තිබුණි.  

දොන්ත්රළත් ලියකියවිලිල වශ 

දොන්ත්රළත්රුට වපය ඉංජිදන්රු 

උපදෙවහල අපෆශෆදිලි අර්ා ෙෆක් තේ නිවළ 

ජේබළර (Piling) වශ ජේබළර දොල 

ලුශළත්ම ටුගතු වෙශළ දොන්ත්රළත්රුට 

රු. මිලිය 129  අතිදර් ද තමක් 

කිරීමට ලයළපෘතියට සිදු  ත තිබුණි. 

 

පශසුේ වපය දොඩෆගිලි වහථිර 

පෙමින් ඉදිකිරිම වඳශළ රු. මිලිය 185  

වියෙමක් ර තිබුණත්, එම දොඩෆගිලිල 

අදප්ත ක්ි ත ඉදිරි උපදය ජය පිළිබෙ 

වෆෆසුේ කිරිමක් ර   දොතිබුණි. 

 

ලයළපෘතිය වඳශළ නිෙශවහ තීරුබදු යටදත් 

ආයය ර ෙ උපරණ, 

යන්දත්ර පරණ, ලළශ, ද්රලය, උපළං වශ 

භළවිතයට දොත් අදකුත් සියලුම 

පරිදභ ජ ද්රලය ලයළපෘතිය අලවළද  
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ෆලත අපයය ෂ ුගතු වුලෙ   එ.ජ. 

දඩොර් මිලිය 35 ක් වූ භළණ්ඩ ෆලත 

අපයය කිරීදේ ක්රියළලලිය අලවන් ර 

දොතිබුණි. 

 

දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ 
- අදිඹය-2 
 
ලයළපෘති අලවළද  ෆලත අපයය 

ෂුගතු එ.ජ.දඩො. මිලිය 10 ක් ලටිළ 

උපරණ ෆලත අපයය කිරීදමන් දශ  

බදු ද තදමන් දතොරල දොන්ත්රළත්රු 

විසින් රෙලළ තබළෆනීදමන් 

දොන්ත්රළත්රුට අවළමළයය ලළසි ිටමි  ත 

තිබුණි. 

 
දක්ෂිණ අධිගේගි භහර්ග දිගු යහඳෘතිඹ 
-අදිඹය-04 
 
ලයළපෘති අනයක් විසින් රු. මිලිය 106  

ලටිළමකින් ුගත් වහථිර දොඩෆගිලි 

මළර් වංලර්න අධිළරිද  නළරිතළ ලර්න 

මනයවහාළයක් දව දයොෙළ ෆනීමට 

දය ජළර තිබුණෙ, ඒ වෙශළ මළර් 

වංලර්න අධිළරිද  අනුමෆතිය ෆබී 

දොතිබුණි. 

 

ලයළපෘතිද  ලකීේ ළය අලවන්  ත මළව 

06 ක් ඉකුත් ත තිබියදීත් රු. මිලිය 509 ක්වූ 

ආරවු්  ිටමිේ පේ තුක් ද.රුේරණය 

අලවන් කිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි.  

 

බවහ ශළ දුේරිය වංක්රමණ පර්යන්තයක් 

ඉදිකිරීම වඳශළ රු. මිලිය 3,000 ක් දලන් 

ර තිබුණෙ, එම පර්යන්තය ඉදිකිරීමට කිසිදු 

ක්රියළමළර්යක් දොද එම දය ජළල 

අලංගු ර තිබුණි. එදමන්ම ලයළපෘතිද  

දලත් ළර්යයක් වඳශළ එම ඉතිරිකිරීේ 

භළවිතළ කිරීදේ අරමුණින් වංද ධිත ලෆඩ 

ප්රමළණ පත්රයෙ ඇතුෂත් ර තිබුණි. 

 
භධයභ අධිගේගි භහර්ග යහඳෘතිඹ -
අදිඹය-03  
 
2013 ලර්ද  සිට වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් මනයම අධිදේගි මළර් 

ලයළපෘතිද  සිවි්  ලෆඩ දොන්ත්රළත් ප්රෙළය 

ර දොතිබුණු මුත් ලයළපෘති 

ෂමළරණ ඒය වඳශළ රු. මිලිය 

834 ක් ලෆය ර තිබුණි. 

 

භධයභ අධිගේගි භහර්ග යහඳෘතිඹ -
අදිඹය-04 
 
2016 ලර්ද  සිට දේ ෙක්ලළ ලයළපෘතිය 

වෙශළ අරමුේ  වෆපුගේ නිදය ජිතළයතයක් 

දොමෆතිල වශ සිවි්  ලෆඩ දොන්ත්රළත් 

ප්රෙළය කිරීමකින්දතොරල ලයළපෘති 

ෂමළරණ ඒය දලනුදලන් 

රු.මිලිය 353 ක් ලෆය ර තිබුණි. 
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වි
දුලි
ඵ
ර
ඹ
 

විදුලිඵරඹ  

නිමක්ණ 

 ගභ. ගො. 31 ගභොයගගෝ ර ජර විදුලි ඵරහගහයඹ ඉදිරීමභ 

 ජහතික ම්ගප්රේණ වහ ගඵදහවළමගම් ජහර ංර්ධනඹ වහ ඵරලක්ති 

කහර්ඹක්භත්හ ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

 ගර  රන් ස ජර විදුලි ඵරහගහය යහඳෘතිඹ 

 විගේල ආධහය යහඳෘතිර කහර්ඹහධනඹ 

 ත්කම් ඳයහ ගනොගළනීභ 

 ග්  අඟුරු අඩුගන් ළඳයීභ 

 ජනන ඵරඳත්ර රඵහ ගනොගත් නිසඳහදකඹන්ගගන් විදුලිඹ ිකරදී ගළනීභ   

 ගනත් ආඹත්නරට ගේකයින් මුදහ වළරිභ  

 නිලළඩු දි දීමළ ද තම  

 ඳහර්ගබ ගිකයින් තු ත්ළන්ඳතු වහ ගඳොලී ගනොගගවීභ  

 ඵරහගහයර ළඩ ආයම්බ ගනොරීරිභ  

 දිගුකහලීන උත්ඳහදන යහේති ළරළසභ  

 සර්ඹ ඵරහගහය වහ ප්රිකත් ගත් ගහසතු තීයණඹ රීරිභ  

 විදුලි ඵර භණ්ඩරඹට අඹත් ඵරහගහය ලින් උඳරිභ ඉ් ලුභ පුයහගත් යුතුවීභ 
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ඵ
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විදුලිඵරඹ 

විදුලිබ අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත්  

ූතර්යබ, සුෂං ශළ ජ විදුලි ජ ලයළපෘති 

රළජය අමළතයළංක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 07 ක් විසින් පශත වඳශන්  

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  

 ජය ර ෙ විදුලිබද  

ළර්යක්මතළල වශ උපරිම භළවිතය 

වශති කිරිම වඳශළ සුහුරු ජළයක් 

වංලර්නය කිරිම  

 ක් විජය ්  අඟුරු විදුලි ජ 

ලයළපෘති නළරිතළල වඳශළ ආදය ජ 

පුළු්  කිරිම 

 දිගුළීය අලයතළ පෙේ රත් 

විදුලි ජ වෆෆවහම ක්රියළත්ම කිරිම  

 විදුලි වේදප්ත ණ ශළ දබෙළශෆරීේ 

ක්රියළලලිය ළර්යක්ම කිරිම  

 ළර්මි නිහපළෙ ක්රියළලලිද  

ජළතයන්තර තරඟළරීත්ලය පලත්ළ 

පරිදි විදුලිබ පිරිලෆය අලම කිරිම 

 ජනීය බක්ති, තළප බළළර, 

වහලභළවි බළළර වේමිශ්රණ තුෂය 

රමින් විදුලි ජය වඳශළ ෙරනු බ 

පිරිලෆය අඩු කිරිම ශළ ජද දී ඇතිල 

අවිනිහචිතතළ ඉලත් කිරිම  

 ෆෂණිතිවහව බළළරය වහලභළවි ලළුග 

ටර්බයින් ආරිත බළළරයක් බලට පත් 

කිරිම වශ දලරපිටිය බළළරය 

පුළු්  කිරිම 

 ජය ර ෙ විදුලිබද  

ළර්යක්මතළල වශ උපරිම භළවිතය 

වශති කිරිම වඳශළ සුහුරු ජළයක් 

වංලර්නය කිරිම   

 නිලළව, ළර්යළ ශළ ර්මළන්තළළ 

වඳශළ අඩු වියෙේ විදුලි බ බළ ෆනිම 

වශති කිරිමට ූතර්ය බ පීනති 

භළවිතය දිරිමත් කිරිම  

 දොෂඹ ප්රදීද  ඇති සියළුම ඉන්න 

බළළර, වහලභළවි ලළුග ටර්බයි 

බළළර බලට පත් කිරිම  

 ෘශ කුටුේභ ශළ කුඩළ ලයළපළර වඳශළ අඩු 

වියෙේ බක්තිය බළෆනීම වශති 

කිරිම වඳශළ ලශ මත වවිර ෙ 

ූතර්යද  පීනති භළවිතය දිරිමත් 

කිරිම  

 පුර්ජනීය බක්ති ලයළපෘති ආරේභ 

කිරිමට දපෞීලි අංය ශළ 

ලයලවළයයින් දිරිමත් කිරීම 

 2020 ල විට දර  න්ඩි ජවිදුලි 

බළළරය, 2021 ල විට උමළ ඔය, 

2023 ල විට දමොරදෝ  ශළ 2024 

ල විට තපිටි වශ ීමතළල ජළති 

විදුලිබ පීනතියට එක් කිරිම 

 2021 ලවිට මන්ළරම සුෂං බළළරය 

මගින් බක්ති දමළදලොට් 100 ක් 

ජළති විදුලිබ පීනතියට එතු කිරිම 

 2021 ලවිට මන්ළරම සුෂං බළළරය 

මගින් බක්තිය දමළදලොට් 100 ක් 

වශ මන්ළරම, පුරීන් වශ 

දමොණරළ ප්රදීලට සුෂං ශළ ූතර්ය 

බක්ති ලයළපෘති ක්රියළත්ම කිරීදමන් 

දමළදලොට් 800 ක් ජළති විදුලිබ 

පීනතියට එතු කිරිම   

 

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ විදුලිබ අමළතයළංයට ශළ 

ඒ යටදත් ල රළජය අමළතයළංය දලත  

එතුල රු.මිලිය 59,018   ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 58,614  ක්  පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ  29 ිට 

ෙෆක්දේ. 
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රපවටශ  29 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  

මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ 

 

විදුලිබ අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් පශත 

වඳශන් රළජය අමළතයළංයක් ශළ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත විසින් ඉශත 

වඳශන්  ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු 

කිරීම වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි 

විණ පරීක්ණලදී අළලරණය වූ 

විණ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙක්ලළ ඇත.   

 

ගභ. ගො. 31 ගභොයගගෝ ර ජර විදුලි 
ඵරහගහයඹ ඉදිරීමභ. 
 
දමළ දලොට් 31  නළරිතළලක් ජළති විදුලි 

ජළය දලත බළ ෆනීදේ අරමුණින් 

දමොරදෝ  ජවිදුලි බළළරය ඉදිකිරීදේ 

ලයළපෘතිය 2014 ලර්ද  ආරේභ කිරීමට 

වෆසුේ ර තිබුණි. ලර් 3  ප්රමළෙ 

ළයකින් පසුල එිට ලෆඩටුගතු 2017 

ලර්ද  දී ආරේභ ර තිබුණි. ලයළපෘතිද  

ඇවහතදේන්තුත පිරිලෆය රු.මිලිය. 

16,780 ක් වූ අතර ඉන් රු. මිලිය. 14,851 

ක් ආසියළනු වංලර්න බෆංකුදලන් ෆබී 

තිබුණි. 2020 ලර්ය අලවන් ල විට එිට 

දභෞති ප්රතිය සියයට 27 ක්  ත තිබුණි. 

ලයළපෘතිද  උපදී දවේලළ 

දොන්ත්රළත්තුල ප්රෙළය කිරිම ප්රමළෙ තම 

දශේතුදලන් ලයළපෘතිය නියමිත දිට ආරේභ 

දොකිරීම නිවළ බළත් ණය මුෙ 

දලනුදලන් රු.මිලිය 28 ට ආවන් 

එ.ජ.දඩොර් 177,931 ක් ෙණ්ඩයක්  

(commitment charges) ද තමට සිදු  ත 

තිබුණි.  

 

ජහතික ම්ගප්රේණ වහ ගඵදහවළමගම් 
ජහර ංර්ධනඹ වහ ඵරලක්ති 
කහර්ඹක්භත්හ ංර්ධන යහඳෘතිඹ. 

 

බවහළිටර, මනයම ශළ උතුරුමෆෙ පෂළත්ල 

ජළ උපදපොෂ නළරිතළලය ඉශෂ ෆං තම ශළ 

වේදප්රේණ ශළනි අලම කිරීදේ අරමුණින් 

ක්රියළත්ම දමම ලයළපෘතිදයිට 

ඇවහතදේන්තුත පිරිලෆය රු. මිලිය  

23,720 ක් වු අතර  එය 2015 ජලළරි 

මළවද දී ආරේභ ර 2018 ජලළරි 

මළවද දී නිමකිරීමට නියමිතල තිබුණි. 

ලයළපෘතිද  උපදී වඳශළ වු වියපාය 

JICA ආයතය වමඟ වළච්ඡළ ර 

එඟතළලයට පෆමිණිමට ප්රමළෙ විම, 

දොන්ත්රළත් රුලන්දේ පර්ල සුදුසුේ 

(PQ) ශළ ප්රවේපළෙ ද්  වඳශළ JICA 

විදුලිබ අමළතයළංය  

ූතර්යබ, සුෂං ශළ ජ 

විදුලි ජ ලයළපෘති 

රළජය අමළතයළංය 

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය 58,278 740 59,018

වියෙම  රු.මිලිය 58,079 535 58,614

ඉතිරිය  රු.මිලිය 199 205 404
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ඵ
ර
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අනුමෆතිය බළෆනීමට  ප්රමළෙ  තම ය දශේතු 

මත ලයළපෘතිය නියමිත දිට නිමකිරීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් මළවය 

ල විට දමම ලයළපෘතිද  දභෞති ප්රතිය 

සියයට 33 ක්  ත තිබුණි. 

 

ගර  රන් ස ජර විදුලි ඵරහගහය 
යහඳෘතිඹ 
 
දමළදලොට් 35  නළරිතළලයකින් ුගතු 

දර  න් වහ ජවිදුලි බළළරය ඉදිකිරීම 

වඳශළ ඇවහතදේන්තුත පිරිලෆය රු. මිලිය  

9,424 ක් වූ අතර එම ලයළපෘතිය 2013 

අද වහතු මළවද දී ආරේභ ර 2017 

අද වහතු මළවද දී නිම කිරීමට නියමිතල 

තිබුණි. ලයළපෘතිය වඳශළ ඉඩේ අත්පත් ර 

ෆනිම ප්රමළෙ  තම ශළ වමළජීය ෆටළු 

උීතවිම දශේතුදලන් ලයළපෘතිය නිම 

කිරීමට ප්රමළෙ වි තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට දමම ලයළපෘතිද  දභෞති 

ප්රතිය සියයට  86 ක්  ත තිබුණි. 

 

විගේල ආධහය යහඳෘතිර 
කහර්ඹහධනඹ 
 
විදුලිබ උත්පළෙය මගින් පුර්ජනීය 

බක්තිය උත්පළෙය කිරීදේ අරමුණින් 

ළදීප, අතිවු ශළ දඩ් සහ ය කුඩළ 

දපත් තුදිට දෙමුහුන් පුර්ජනීය 

බක්ති පීනති ඉදි කිරීදේ ලයළපෘතිය 

වඳශළ ඇවහතදේන්තුත පිරිලෆය රු. මිලිය 

2,172 ක් වි තිබුණි. ලයළපෘතිය 2019 ලර්ද  

ආරේභ ර 2022 ලර්ද  දී නිම කිරීමට 

වෆෆසුේ ර තිබුණ ෙ 2020 දෙවෆේබර් 31 

ල විටත් ප්රවේපළෙ ටුගතු සිදුදලමින් 

පලති දමම ලයළපෘතිදයිට දභෞති 

ප්රතියක් ලළර්තළ ර දොතිබුණි.  

  

ත්කම් ඳයහ ගනොගළනීභ 

ීමමළවිටත ශ්රී ංළ එර්ජීවහ (පුීලි) 

වමළම වශ වමුශය විසින් පුීලි 

වමළමක් වමඟ බීන ලයළපළරයක් දව දලි 

අළු (Fly ash) වශ බරින් ලෆඩි අළු (Bottom 

Slag) භළවිතළ රමින් සිදමන්ති ආරිත 

නිහපළෙයක් අදවි කිරිදේ ර්මළන්ත 

ළළලක් ඉදිකිරිම වඳශළ රු.මිලිය 7.36  

ආදයොජයක් ර තිබුණි. දදවේ 

දලතත්,ශවු්  ලයළපළර ගිවිසුම අත්ිටටුලළ ඇති 

අතර ලයළපළරි ශවු් රුලකු දොමෆති තම 

දශේතුදලන් ලත්ම අක්රියල පෆලතුණි. 

වමළදම අනය මණ්ඩය විසින් ලත්ේ 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩයට භළර දීමට 

තීර්ණය ර 2016 දොලෆේබර් 10 දි 

වළමළයළධිළරීලරයළට වන්නිදේෙය ර 

තිබුණත් එම ලත්ම 2020 අද වහතු 05 

ල දි ල විටත් ංළ විදුලිබ මණ්ඩය 

විසින් පලරළ ද දොතිබුණි. 

ග්  අඟුරු අඩුගන් ළඳයීභ 

්  අඟුරු වමළමකින් වෆපයූ රු.මිලිය 

539.19  ිටඟ දේයක් ලර් ශය 

ළය සිට ංළ ්  අඟුරු වමළම 

විසින් එඟ වූ ද.රුේරණ ක්රමයක් 

යටදත් වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අයර ද දොතිබුණි.  

ජනන ඵරඳත්ර රඵහ ගනොගත් 
නිසඳහදකඹන්ගගන් විදුලිඹ ිකරදී ගළනීභ   
 

2009 අං 20  ෙර ංළ විදුලිබ පදත් 

43 (1) ශළ 7(1)  ය ලන්තිල 

විධිවිනළලට  පටශෆනිල නියළමයළදේ 

අනුමෆතියකින් දතොරල ජ බපත්ර 

බළද දොතිබුණු වහලළධී බක්ති 

නිහපළෙයින් තිදෙදකුදන් ගිළ දලොට්  

පෆය 732.192  විදුලිය බළ ද ඒ වඳශළ 

රු.බිලිය 18.91 ක් ංළ විදුලිබ 

මණ්ඩය විසින් ලෆය ර තිබුණි.  

 

2009 අං 20  ෙර ංළ විදුලිබ පදත් 

අං 7 (1),  43 (2) ශළ අං 43 (7) ය 

ලන්තිලට පටශෆනිල විදුලිය මිදී 

ෆනීදේ ගිවිසුේ වඳශළ අනුමෆතියකින් 

දතොරල, ජ බපත්ර දොමෆති බක්ති 
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නිහපළෙයින්දන් 2019 ලර්ද  මළව 

ශයක් වඳශළ දමළදලොට් 100  අතිදර් 

විදුලි මිදී ද තිබණි.  ෆලතත් 2020 

දපබරලළරි මළවද  සිට මළව 6 ක් ෙක්ලළ 

ළය දිර්ක ර  ගිළදලොට් 78.669  

විදුලිය බළ ද ඒ වඳශළ රු.බිලිය 3.26 

ක් ංළ විදුලිබ මණ්ඩය විසින් ලෆය ර 

තිබුණි.  

 

ගනත් ආඹත්නරට ගේකයින් මුදහ 

වළරිභ  

 

2003 ජුනි 02 දිෆති අං පීඊඩී 12 ෙර 

රළජය ලයළපළර නක්රද් ද  9.4 දේෙයට 

පටශෆනිල වමළද චිත ලර්ද දී ංළ 

විදුලිබ මණ්ඩය විසින් දර්ඛීය 

අමළතයළංයට ශළ ංළ විදුලිබ 

මණ්ඩද  අර්ාවළන අරමුෙ දලත 

දවේලයින් 56 දෙදකු මුෙළ ශෆර ඒ වඳශළ 

රු.මිලිය 79.13  ලෆටුප්ත  ශළ දලත් 

ද තේ සිදු ර තිබුණි.  

 

නිලළඩු දි දීමළ ද තම  
 

1994 ජුනි 14 දිෆති අං 95 ෙර රළජය 

ලයළපළර නක්රද් ය  ශළ  2020 වෆප්ත තෆේබර් 

25 දි පෆලති අමළතයළංද  විණ 

මිටුදේ තිරණයට පටශෆනිල, වමළද චිත 

ලර්ද දී නිලළඩු දි දීමළ ද තම වඳශළ 

ංළ විදුලිබ මණ්ඩය විසින් රු.බිලිය 

1.2 ක් ලෆය ර තිබුණි.  

 

ඳහර්ගබ ගිකයින් තු ත්ළන්ඳතු වහ 

ගඳොලී ගනොගගවීභ  

 

2009 අං 20 ෙර ශ්රී ංළ විදුලිබ 

පදත් 28(3) ලන්තිය ප්රළරල විදුලිබ 

මණ්ඩද  පළරිදභ ගියින් වතු තෆන්පතු 

වඳශළ දපොලිය දලළ දොතිබුණි. ශ්රී ංළ 

මශජ උපදය ගිතළ දොමින් වභළල විසින් 

ලළර්තළ ර ෙ අනුපළතය පෙේ රත් 

විණය විසින් ර ෙ ණය කිරීේ 

අනුල වමළද චිත ලර්ය වඳශළ රු.මිලිය 

1,613  දපොලියක් දවිය ුගතුල තිබුණි. ඒ 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට දවිය 

ුගතු වමුච්චිත දපොලිය රු.මිලිය 6,731.90 

ක්  ත තිබුණි.   

 

ඵරහගහයර ළඩ ආයම්බ ගනොරීරිභ  

 

2017 දපබරලළරි 20 දි දමළදලොට් එ 

නළරිතළලයකින් විටත ූතර්ය බළළර 60 ක් 

මිදී ෆනීම වඳශළ වු දය ජළ බළ ෆනීමට 

ටුගතු ර තිබණු අතර බළළර  38 ක් 

වඳශළ ංසු 65 ක් ෆබී තිබුණි. එමිනන් ෙ 

කි.දලො. පෆයට රු.12.73 ක් ශළ කි.දලො. 

පෆයට රු.18.37  පරළවයක් විටත 

වළර්ා ංසුරුලන් 36 දෙදකුදන් 

බළළර 35 ක් වඳශළ ෆමෆත්ත ෆෙෆ තදේ 

ලිපි නිකුත් ර තිබණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 

දශ  ඊට දපර බළළර ලෆඩ ටුගතු ආරේභ 

ෂ ුගතු බලට දි දිර්ක ර තිබුණ ෙ,  2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් බළළර 20  

පමණක් ලෆඩ ආරේභ ර තිබුණි.  

 

දිගුකහලීන උත්ඳහදන යහේති ළරළසභ  

 

2018 - 2037 දිගුළීය උත්පළෙ ලයළප්ත ති 

වෆෆවහදමිට 2018, 2019 වශ 2020 

ලර්යන්ිටදී පිළිදලලින් දම.දලො. 500, 

දම.දලො.  657 වශ දම.දලො.  430 ක් දව 

එතුල දම.දලො. 1587  ල ජයන් 

ක්රියළත්ම කිරීමට වෆසුේ ර තිබණි. 

මුත් දම.දලො. 275.8  නළරිතළලයකින් 

ුගත් බළළර පමණක් ආරේභ ර තිබුණි. 

එම නිවළ ල උත්පළෙ බළළර ක්රියළත්ම 

කිරීදේ ප්රතිය වෆකිය ුගතු දව අඩු  ත 

තිබණු අතර වෆෆවහදේ අරමුණ වු අලම 

පිරිලෆයට විදුලිය වෆපුගමක් නිපෙ තම 

වළක්ළත් ර ෆනීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. 

එිට ප්රතිඵයක් ලදයන්, වමළද නත 

ලර්ද දී රු.බිලිය 22.2  ලටිළමක් 

විටත  ගිළ දලොට් පෆය  811  ශදිසි විදුලි 

මිදී ෆනීේ සිදුර තිබුණි. 
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සර්ඹ ඵරහගහය වහ ප්රිකත් ගත් ගහසතු 
තීයණඹ රීරිභ  
 

ූතර්ය බළළර වඳශළ  ප්රමිතත ළවහතු 

ලදයන් රු. 23.10  ප්රමිත අනුපළතයක් 

2014 මළර්තු 07 දි අමළතය මණ්ඩය 

විසින් අනුමත ර තිබුණි. 2009 අං 20 

ෙර වංද ධිත විදුලි බ පතට අනුල, 

2013 අද වහතු 6 දිදන් පසු වළේප්රෙළයි 

දොල පුර්ජනීය බක්ති ලයළපෘති 

වඳශළ ප්රමිතිත ළවහතු දලනුලට ප්රවේපළෙ 

පටිපළටි අනුල තිරණය ල ළවහතු 

අනුමය ෂ ුගතුල තිබුණි. දදවේ 

දලතත්, ප්රවේපළෙ ක්රියළ පටිපළටි තුළින් 

තීරණය ර ෙ ළවහතු අනුපළතයක් 

භළවිතළ කිරීම දලනුලට 2016 වශ 2017 

ලර්ලදී ආරේභ ෂ දමළදලොට් 10 

බෆගින් වූ නළරිතළලදයන් ුගත් ූතර්ය බළළර 

5 ක් ප්රමිතිත ළවහතු යටදත් ක්රියළත්ම 

ර දී. 2017 ලර්ද දී ල ූතර්ය 

බළළර වඳශළ (1MW x 60) ප්රවේපළෙය 

මිනන් ඒයක් රු. 12.73  සිට රු.18.37 

ක් ෙක්ලළ වූ පරළවය ළවහතු තිරණය ර 

තිබුණි. ඒ අනුල ප්රමිතත අනුපළතයන් ංළ 

විදුලිබ මණ්ඩයට අලළසිෙළය  ත තිබුණි.  

 

 
 
 
 
 

විදුලි ඵර භණ්ඩරඹට අඹත් ඵරහගහය 
ලින් උඳරිභ ඉ් ලුභ පුයහගත් යුතුවීභ 
 
ඒීමඊ පලර් ඇඹිලිපිටිය (පුීලි) වමළම 

වමඟ එෂදඹ ෙ විදුලිය මිදී ෆනීදේ 

ගිවිසුේ අනුල අලම වශති ෂ බක්ති 

ප්රමළණය ලර්යට කිද  දලොට් පෆය 

697,674,432 ක්  ත තිබුණත්, වමළද නය 

ර ෙ ලර්ය තුෂදී ඒයක් රු.24.42  

ක් බෆගින් විදුලිය කිද  දලොට් පෆය 

475,831,835 ක් බළද තිබුණි. ඒ අනුල 

බළදොත් විදුලිය කිද  දලොට් පෆය 

221,842,597 ක් වඳශළ ද තේ ර තිබුණි. 

තලෙ, දටි ළීය පෙම මත ෙකුණු 

පෂළතට විදුලිය වෆපී ම වඳශළ මළතර ට 

දම.දලො. 20 ක් ෙ,  ශේබන්දතොට ට දම.දලො 

24 ක් වශ ළ්  ට දම.දලො. 24 ක් වඳශළ  

බක්ති මිදී ෆනීදේ ගිවිසුේ අත්වන් ර 

තිබුණි. ඒ අනුල, දමම බළළර ලලින් 

එතුල රු. බිලිය 4.07  ලටිළමක් 

විටත  කි.දලො. පෆය 130,526,364  විදුලිය 

මිදී ද තිබුණි. දමම බළළරය 

ඒය පිරිලෆය පිළිදලලින් රු.28.30, 

රු.36.84 ශළ රු.39.52 ක් වූ අතර වළමළය 

විකුණුේ මි රු. 16.72 කි. එම නිවළ දමම 

බළළර ලලින් මිදී න්ළ විදුලිය 

ඇඹිලිපිටිය බළළරදයන් වපයළද 

බක්ති මිදී ෆනීදේ අධි පිරිලෆය අඩු 

කිරීමට ඉඩ තිබුණි. ඒ අනුල අධි මිට 

ශදිසි විදුලි මිදී ෆනීම දලනුලට විදුලි බ 

මණ්ඩයට අයත් බළළර ලලින් උපරිම 

ඉ් ලුම වපුරළත ශෆකි ල පරිදි ක්රියළත්ම 

ෂ ුගතුල තිබුණි. 
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ඵරලක්තිඹ  

නිමක්ණ 

 ගේශීඹ  නිජගත්්  ගශදගඳොර 

 රංකහ  නිජගත්්  නීතිගත් ංසථහගේ මුරය ප්රතිපර ව ශුේධ 
ත්කම්ර ත්ත්ත්ඹ 

 ඉදිරි සුරැකුම් ගනුගදනු (ගවජින්) 

 ශ්රී රංකහගේ  නිජගත්්  ගඵඩහ රීමභ වහ ගඵදහවළමගම් ඳවසුකම් 

 න ඉන්ධන ගත්ොග ගඵඩහක් උතුරු ඳශහගත් සථහඳනඹ රීමභ 

  අන්ත්ර් භහගම් ගනුගදනු ගලේඹන් ව ගිවිසුම් 
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ඵරලක්තිඹ  

බක්ති අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් වූ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත 04 ක් විසින් 

පශත වඳශන්  ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් 

ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 ශ්රී ංළදේ බක්ති සුරක්ි තතළලය 

වශ වහලයංදප ි තභළලය වශති කිරිම 

වඳශළ ප්රතිපත්තිමය ශළ උපළය මළර්ගි 

රළමුල වවහ කිරීම 

 වහලභළවි ලළුගල දේය කිරිම 

ඩිේ කිරිම 

 දත්  පිරිපශදු නළරිතළලය පුළු්  රමින් 

 තරණය කිරිම 

 ්රිකුණළමද  දත්  ටෆංකි බඩළ 

ප්රතිවංවහරණය ශළ වංලර්නය කිරිම 

 පුර්ජනීය බක්ති ලයළපෘති ආරේභ 

කිරීමට දපෞීලි අංය ශළ 

ලයලවළයයින් දිරිමත් කිරිම 

 ළර්මි අපද්රලය උපදය ගී රනිමින් 

ළර්යක්ම බක්ති උත්පළෙය 

දිරිමත් කිරීම 

 ල ප්රතිපත්ති ශළ නීති වේපළෙය 

කිරීදමන් ඉදිකිරීේ ක්දේත්රද  බක්ති 

භළවිතය උපරිම කිරීම  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ බක්ති අමළතයළංය 

වඳශළ රු.මිලිය 170  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය  166 ක්  පමණක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. විවහතර රපවටශ 30 ිට  ෙෆක්දේ.  

 
රපවටශ 30 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  

මළශ්රය -  2020 ලළර්ි  මය ප්රළ  

 

බක්ති අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල 

ලයලවහාළපිත  ආයත විසින් ඉශත වඳශන් 

ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරිම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණ 

පරීක්ණලදී අළලරණය වූ ලෆෙත් ශළ 

ප්රමළණළත්ම විණ නිරික්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

 

 

රු.මිලිය  රු.මිලිය  රු.මිලිය  

ප්රතිපළෙය  වියෙම  ඉතිරිය  

බක්ති අමළතයළංය  170 166 4
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ගේශීඹ  නිජගත්්  ගශදගඳොර 

2020 ලර්ද  දීය ය නිජදත්  

දලෂඳදපොදන් සියයට 85 ට ලෆඩි 

වෆපුගමක් ංළ නිජ දත්  නීතිත 

වංවහාළල මගින් සිදු ර තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද දී වමවහා නිජදත්  ආයය 

කිරීම වඳශළ එ.ජ.දඩො. මිලිය 2,325 ක් 

ලෆය ර තිබුණි. වමවහත නිජදත්  

දලෂඳදපොද්  දලවහ තේල ප්රතිඵයක් 

දව, 2020 ලර්ද දී දබොරදත්  

බෆරය වළමළය මි ඉකුත් ලර්ද දී  

පෆලති එ.ජ. දඩොර්  68.80 මිට 

වළදප්ත ක්ල එ.ජ. දඩොර් 45.57 ක් ෙක්ලළ 

සියයට 33.76 කින් අඩු  ත තිබුණි. 2020 

ලර්ද දී ංළ නිජදත්  නීතිත 

වංවහාළදලිට පිරිපශදු නිහපළදිතය සියයට 

7.7කින් පශත ලෆටුණු අතර, ආයය 

රනු ෆබ පිරිපශදු  නිහපළෙ 

නළරිතළලයෙ ලර්ද දී සියයට 22කින් අඩු  ත 

තිබුණි. 
 

රංකහ  නිජගත්්  නීතිගත් ංසථහගේ 
මුරය ප්රතිපර ව ශුේධ ත්කම්ර 
ත්ත්ත්ඹ 
 
විණයට ඉදිරිපත් ර ෙ මය 

ප්රළ අනුල වමළද චිත ලර්ද දී 

වංවහාළල රු.මිලිය 55,250.87  ෙෂ 

ළභයක් ලළර්තළර තිබුණු අතර එය ඉකුත් 

ලර්ද දී ලළර්තළෂ ෙෂ ළභය වූ 

රු.මිලිය 4,260.66 ට වළදප්ත ක්ල 

රු.මිලිය 50,990.21 ලර්නයක්  ත 

තිබුණි. එදමන්ම වමළද චිත ලර්ද දී 

රු.මිලිය 2,370.96   බදු දපර ශුීන 

ළභයක් ලළර්තළ ර තිබුණු අතර ඉකුත් 

ලර්ද දී රු.මිලිය 11,835.60  

අළභයක් බළ තිබුණි. ඉකුත් ලර්යට 

වළදප්ත ක්ල වංවහාළදේ බදු දපර ළභය 

රු.මිලිය 14,206.56 කින් ලෆඩි ත තිබුණු 

අතර  ඉකුත් ලර්ද  රු.මිලිය 8,397.55 

ක්ල පෆලති විනිමය අනුපළත විනද  

ලළසිය රු. මිලිය 21,840.76  අලළසිෙළය 

තත්ලයක් බලට පත්  ත තිබුණි. 

 

විණයට ඉදිරිපත් ර වමළද චිත 

ලර්ද  මුය ප්රළ අනුල 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට මුළු දලෂෙ 

ණයෆතියන්දේ ලටිළම රු.මිලිය 

141,104.47  ක් වූ අතර එය ඉකුත් ලර්ද  

දලෂඳ ණයෆතියන්දේ ලටිළම වූ 

රු.මිලිය 153,221.95ට වළදප්ත ක්ල 

සියයට 7.9 කින් අඩු  ත තිබුණු අතර දේ 

වඳශළ ංළ විදුලි බ මණ්ඩදයන් ෆබිය 

ුගතු දේය පශෂයළම ප්රනළ ලදයන් දශේතු 

 ත තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  ණයෆති 

දේය රළජය අංද  ණයෆතියන් 

රු.මිලිය 126,907.38 කින් ශළ දපෞීලි 

අංද  ණයෆතියන් රු. මිලිය 14,197.09 

කින් වමන්විත විය. ඉන් ංළ විදුලිබ 

මණ්ඩය ශළ ශ්රී ංන් ගුලන් වමළම 

දලතින් වංවහාළලට අයවිය ුගතු ිටඟ මුෙ 

පිළිදලලින් රු.මිලිය  72,679.63 ක් ශළ 

රු.මිලිය 53,037.16 ක්  ත තිබුණි.  

 

ඉකුත් ලර්ද  රු.මිලිය 296,123.27 ක්ල 

පෆලති (ෆලත වවහ ර ෙ) වංවහාළදේ 

වෘණ ශුීන ලත්ේ ප්රමළණය වමළද චිත 

ලර්ය අලවළද දී රු. මිලිය 275,561.15 

ෙක්ලළ  රු.මිලිය 20,562.12 කින් අඩු  ත 

තිබුණි. පසුගිය ලර්ල සිදු වූ අධි අළභ , 

විනිමය අනුපළති දලවහේල අණ්ඩ 

බපම, නුසුදුසු මිරණ ප්රතිපත්තිය වශ 

පසුගිය ලර්ලදී සිදු වූ දශජින් නුදෙනු 

දශේතුදලන් වංවහාළල ෆබ අධි පළඩුල 

වෘණළත්ම බපම දශේතුදලන් වංවහාළදේ 

ශුීන ලත්ේ තලදුරටත් වෘණ අයක් ද 

තිබුණි. එබෆවින් රජද  මය වශළය 

දොමෆතිල වංවහාළල  අණ්ඩල පලත්ලළ 

ෆනීමට ඇති ශෆකියළල මතදදෙයට තුඩු දී 

තිබුණි. 
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වමළද චිත ලර්ද දී ශළ ඉකුත් ලර් 5  

වංවහාළදේ මුය ප්රතිඵය (බදු පසු ළභය) 

රුපවටශ 31 ිට  ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ 31- ංළ නිජදත්  නීතිත වංවහාළදේ මුය ප්රතිළු - 2015 – 2020 

මළශ්රය - ංළ නිජදත්  නීතිත වංවහාළදේ විණිත මය ප්රළ - 2015 - 2020 

 

ඉදිරි සුරැකුම් ගනුගදනු (ගවජින්) 
 

ංළ නිජදත්  නීතිත වංවහාළදේ ඉදිරි 

සුැකකුේ නුදෙනුලට අනුල ලළණිජ බෆංකු 

කීපයක් වමඟ එෂඹ තිබුණු ඉදිරි සුැකකුේ 

ගිවිසුේ වේබන්නදයන් ද.රුේ කිරීදේ 

ක්රියළලලිද  පළර්ලයක් ලදයන් වංවහාළල 

ෆඳලළ තිබුණි. පළර්ල අතර එෂඹ තිබ 

ද.රුේ කිරීදේ ඔප්ත පු යටදත් එ.ජ.දඩො. 

මිලිය 60 ක් (රු.මිලිය 7,613 ක්) 

වහටන්ඩ  නළටර්  බෆංකුලට (SCB) 2013 

ජනි 03 දි දලළ තිබ අතර, එ.ජ.දඩො. 

මිලිය 27 ක් (රු. මිලිය 3,881ක්) දඩොයිහ 

බෆංකුලට 2016 අද වහතු 04 දි දලළ 

තිබුණි. ෆබී තිබුණු දතොරතුරුලට අනුල 

2020 ලර්ය ල විට දමම නුදෙනු  

දශේතුදලන් වංවහාළල විසින් රු. මිලිය 

14,028  පළඩුලක් බළ තිබුණි. වංවහාළදේ 

ඉදිරි සුැකකුේ නුදෙනුල (දශජින්) 

වේබන්නදයන් ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල විසින් 

නීති වියෙේ ලදයන් රු. මිලිය 941.2 ක් 

ලෆය ර තිබුණි. එයින් රු. මිලිය 370.6 ක් 

ශ්රී ංළ මශ බෆංකුල විසින් ෙරළ තිබ අතර රු. 

මිලිය 567 ක්  2011 ලර්ද  සිට 2014 

ලර්ය ෙක්ලළ ළය තුෂ වංවහාළල විසින්  ශ්රී 

ංළ මශ බෆංකුලට ප්රතිපර්ණය ර 

දොතිබුණි. දදවේ දලතත්, රු. මිලිය 3.1 

 මුෙක් වංවහාළල විසින් 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විට ප්රතිපර්ණය ර දොතිබුණි. 

තලෙ, ංළ නිජදත්  නීතිත වංවහාළලට 

එදරිටල එ.ජ.දඩො. මිලිය 8.6  අයිතියක් 

වඳශළ දොමර්්  බෆංකුල විසින් දොෂඹ 

ඉශෂ ලළණිජ අධිරණද  ඩුලක් පලරළ 

තිදබ අතර එම ඩුල 2020 ලර්ය 

අලවළය ල විටෙ විභළ දලමින් පෆලතුණි. 
 

ශ්රී රංකහගේ  නිජගත්්  ගඵඩහ රීමභ 
වහ ගඵදහවළමගම් ඳවසුකම් 
 
ශ්රී ංළල තුෂ නිජදත්  ඉ් ලුම ක්රමදයන් 

ලර්නය තමට වමළමීල බණිජදත්  

ර්මළන්තය ආරිත යටිත පශසුේ  

වංලර්නය කිරීමට ටුගතු  දොෂදශොත් 

ඉන්න ක්දේත්රය තුෂ ඇති විය ශෆකි 

ෆටලුළරී තත්ත්ලය ශඳුළෆනීම වඳශළ 

විදේ විණයක් සිදු ෂ අතර එම  

ලළර්තළල (ශ්රී ංළදේ නිජදත්  බඩළ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

   වංවහාළදේ ශුීන 

ළභය/(අළභය)    
(20,520.1 53,027.08 1,055.63 (106,162. (11,835.6 2,370.96
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කිරීම ශළ දබෙළශෆරීම පිළිබඳල විදේ 

විණ ලළර්තළල) 2020 අද වහතු 28 දි 

පළර්ලිදේන්තුලට ඉදිරිපත් ර දී. ංළ 

නිජදත්  දතො බඩළ පර්යන්ත 

වමළමට අයත් දොදෂොන්ළල ශළ 

මුතුරළජදල පිිටටි ප්රනළ ඉන්න බඩළ 

ඇතුලුල දිලයි පුරළ පිිටටි බඩළ 14 ක් 

මිනන් ෙ,  ංළ නිජ දත්  නීතිත 

වංවහාළල වපුවහන්ෙ ල පර්යන්තදයන්ෙ, 

ංළ ඉන්දියන් දත්  වමළම 

ත්රීකුණළමද  පිිටටි දත්  ටෆංකි 

වංකීර්ණදයන්ෙ, ඉන්න බඩළ කිරීම ශළ 

නිකුත් කිරීදේ ටුගතු සිදු රනු බයි. ශ්රී 

ංළදේ දත්  ප්රලළශය ෂ ශළ දොඩබිේ 

ප්රලළශය ය ක්රමදේෙයන් මිනන් සිදු රනු 

බයි. ඒ අනුල ෙෆට දත්  ප්රලළශය වඳශළ 

ප්රනළ ෂ 4 ක් භළවිතළ රනු බ අතර 

බවුවර් ශළ දුේරිය ෆ්  මිනන් දොඩබිම 

ශරශළ ප්රලළශ ටුගතු සිදු රනු බයි. 

දමම ලළර්තළලට අනුල ඉන්න ෆලක් ශ්රී 

ංළලට පෆමිණිදමන් පසු දොඩබම 

ආරේභ ර අලවහාළල ල විට එක් එක් 

ඉන්න ලර්ය අනුල දලන් දලන්ල වළ 

බෆීයදේ දී බඩළල ෙෆට පලති ඩීව් , 

දපර් , ගුලන්යළළ ඉන්න ශළ භමිදත්  

ප්රමළණය රදට් අලයතළලදයන් පිළිදලලින් 

දි 13 ක්, දි 08 ක් ශළ දි 06 ක් ෙක්ලළ 

අඩු වූ අලවහාළ නිරීක්ණය  ත තිබණි. තලෙ, 

ෙෆට පලති බඩළ නළරිතළලය 

දොදලවහල පෆලතියදශොත් පුදර ාය 

ෂ ඉන්න ඉ් ලුම අනුල 2026 ලර්ය ල 

විට එය පිළිදලලින් දි 09 ක්, දි 06 ක් වශ 

දි 05 ක් ෙක්ලළ අඩුවිය ශෆකිය. කිසියේ 

දශේතුලක් මත දත්  ෆලක් එම දි ණට 

ලඩළ ප්රමළෙ වුලදශොත් රදට් පලත්ළ ඉන්න 

වෆපුගම අක්රීය  තදේ ෙෆඩි අලෙළමක් ඇති 

බල නිරීක්ණය ර තිබුණි.  

 

ෙෆට පලති ප්රනළ ඉන්න  පීනති  

04 ක් අතරින් ආයනි පිරිපශදු 

නිහපළෙලලින් සියයට 70  පමණ 

ප්රමළණයක් දොෂඹ ලරළද  සිට 

දොදොන්ළල පර්යන්තය ෙක්ලළ  ලර් 48 

 සිට ලර් 75 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවයක් 

පෆැකණි ෂ පීනතිය ශරශළ දොඩබළනු 

බ අතර එම පීනතිදයිට  05 කින් 

02 ක් අක්රීය තත්ත්ලදයන් පෆලෆතුණි. 

අදකුත් ෂ ෙ නිතර නිතර ළන්දු තේ 

ලළර්තළ  ත තිබුණි. ඒ අනුල දොදොන්ළල 

පර්යන්තය දලත අ්  10  පමණ කුඩළ 

ඉතළ පෆරණි නිතර ළන්දු තේලට ක් ල 

ෂයකින් වමවහත පිරිපශදු ඉන්නලලින් 

සියයට 70 ක් දොඩබම දශේතුදලන්, 

දොඩබම වඳශළ අධි ළයක් ත  තම 

වශ එම දශේතුදලන් ෆේ වඳශළ ප්රමළෙ ළවහතු 

ද තමට සිදු  තම දමන්ම ෂයට යේ 

ශළනියක් සිදුවුලදශොත් එමිනන් ෙෆඩි පුී 

ශළ දීපෂ ශළනියක් සිදු තදේ ඉශෂ 

අලෙළමක් ෙ පලති බලෙ නිරීක්ණය ර 

තිබුණි.  තලෙ, පර්යන්ත අතර අන්තර 

හුලමළරු ෂ පීනතියක් දොමෆති බලෙ 

නිරීක්ණය ර තිබුණි. 

 

නිජදත්  දොඩබිේ ප්රලළශද  දී බවුවර් 

මිනන් ප්රලළශය රනු දලනුලට දුේරිය ෆ්  

මිනන් ප්රලළශද  ඇතිල පිරිලෆද  ඉතිරිය 

දුේරිය ෆ්  ප්රලළශයට වළදප්ත ක්ල සියයට 

87  සිට සියයට 235 ක් ෙක්ලළ ඉශෂ 

අයක් ද තිබුණි. මුත් බවුවර් මිනන් 

ප්රලළශය වඳශළ ලෆඩි ප්රමුතළලයක් බළ දී 

ඇති බලට විණය මගින් ශඳුළද තිබ 

අතර  එය පළරිවරි ශළනි ඉශෂ යළම, ලළශ 

තෙබෙය ලෆඩි තම ලෆනි අලෙළේ දදර් ෙ 

දශේතු විය ශෆකි බලට ෙ ශඳුළද තිබුණි.  

රට තුෂ ප්රමළණලත් ඉන්න බඩළ 

පීනතියක් ශළ ඊට අනුබීන ප්රලළශ 

පශසුේ ඇතුළු යටිත පශසුේ වහාළපිත 

ර දොමෆති  තම දශේතුදලන් විධිමත් දතො 

පළ  ක්රමදේෙයක් වහාළපිත  දොශෆකි 

 තම, රටට ලළසිෙළය දව ජළතයන්තර 

ඉන්න මිදී ෆනීේ ගිවිසුේ වඳශළ දයොමු 

 තමට දොශෆකි  තම, ශදිසි මිදී ෆනීේ 

සිදුකිරීමට සිදු තම දශේතුදලන් ඉශෂ 

පිරිලෆයට දමන්ම අඩු 
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ගුණළත්මභළලයකින් ුගතු නිහපළෙ 

ආයය කිරීමට සිදු  තම, ඉන්න බඩළ 

ශෆසිර තම ලඩළ වංකීර්ණ ටුගත්තක් බලට 

පත්ල තිබීම, රදට් ඉන්න වෆපුගම අඩළ තම 

දශේතුදලන් වමවහා ආර්ථි ක්රියළලලිය 

බිෙලෆටීම, ඩත්තු ටුගතු විධිමත්ල 

වංවිනළය කිරීමට අපශසු තම, ෙෆඩි පළරිවරි 

ශළනි සිදු තම, අධි ලළශ තෙබෙයට 

දශේතු තම, රදට් වහලභළවි පිිටටීම අනුල 

පශසුදලන් ක්රියළත්ම ෂ ශෆකි ෆේ දත්  

දලෂඳළම ලෆනි ජළතයන්තර ලයළපළරි 

අලවහාළ රදටන් ගිලිහී යළම ලෆනි අතිය 

අිටතර අලනළේ තත්ත්ලයන් රට තුෂ 

පෆෆගී ඇති බලට ලළර්තළල මගින් 

අළලරණය ර තිබුණි.     

 

ඒ අනුල රදට් ආර්ථිය පෆලෆත්ම තීරණය 

ල ප්රනළතම බක්ති ප්රභලය ල 

ඉන්න වෆපුගමට අෙළෂල යටිත පශසුේ 

ලෆඩිදිුගණු කිරීම වඳශළ ෙෆට පලති 

ඉන්න බඩළ නළරිතළලය ඉශෂ ෆං තම, 

ෙෆට පලති ෂ පීනතිය ලෆඩිදිුගණු කිරීම 

වශ ඉන්න දොඩබිේ ප්රලළශය වඳශළ 

දුේරිය ෆ්  භළවිතයට ප්රමුතළලය බළ දීම 

දේ වඳශළ ල පිරිලෆය ශළ අලෙළම අඩු 

කිරීමට අතයලය බලට අලනළරණය ර 

තිබුණි. 

 

්රිකුණළමය ලරළය ආරිතල පිිටටළ ඇති 

දත්  ටෆංකි වංකීර්ණය රදට් නිජදත්  

වේපළෙ ක්රියළලලියට ඉතළ පශසුදලන් 

උපදය ගී ර ත ශෆකි වුලෙ, වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් එම වංකීර්ණය 

වක්රීය දව උපදය ජය ර ෆනීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. ඒ අනුල  රට තුෂ 

නිජදත්  වේපළෙ ක්රියළලලියට අෙළල 

ෙෆට පෆෆගී ඇති අලනළේ තත්ත්ලය 

මඟශෆර තමට ශෆකිල දවත්, විදී 

විනිමය උත්පළෙය ර ජළතයන්තර 

ලයළපළර අලවහාළලන් පුළු්  රත ශෆකිල 

දවත්,  රදට් අළත ඉන්න 

අලයතළලය පිළිබඳ විධිමත් අනයයයක් 

සිදුර එකී අලයතළලයන්ට උචිත 

ආළරයට ඉන්න බඩළ නළරිතළලය ඉශෂ 

ෆං තමට ශෆකිල දවත්, ෙෆට ෙ 9  

පමණ ළයක් නිහළර්යල වශ දශ  ඌණ 

උපදය ගීල පලති ්රිකුණළමය දත්  

ටෆංකි වංකීර්ණය විධිමත් නති රළමුලක් 

ඇතුෂත ප්රතිවංවහරණය ර භළවිතයට 

ෆනීමට පියලර න්ළ අතර ණිජදත්  

ආයය, පිරිපශදුල, දබෙළ ශෆරීම ශළ 

විකිණීම ආදී ටුගතු වක්රීය දව වියත 

වමවහා ෙත්ත ශළ ක්රියළළරීත්ලය නියළමය 

ශළ පළය  ශෆකි පරිදි නීති පීනතියක් 

ශළ  වහලළධී ආයතනි ලුශයක් වහාළපිත 

කිරීමත්, බක්ති ක්දේත්රය වේබන්නදයන් 

ජළති ප්රතිපත්තියක් වහාළපිත ර 

යළලත්ළීයල පලත්ලළද යළමටත් 

අලය පියලර ෆනීම අතයලය බල දමම 

ලළර්තළදලන් අලනළරණය ර තිබුණි. 

 

න ඉන්ධන ගත්ොග ගඵඩහක් උතුරු 
ඳශහගත් සථහඳනඹ රීමභ.  

 
ුගෙමය ලළතළලරණදයන් පසු ීමඝ්රදයන් 

ලර්නය වු උතුදරිට ජතළලදේ ශළ 

ආරක් අංල ඉන්න අලයතළලය 

ංළ නිජදත්  දතො බඩළ පර්යන්ත 

වමළම විසින් පලත්ලළද ය දත්  

දතො බඩළල මිනන් වපුරළ තිබුණි. එම 

දතො බඩළල න්වන්තුදර් සිදමන්ති 

වංවහාළල පිිටටි භමිද  පිිටටළ තිදබ අතර 

සිදමන්ති වංවහාළල විසින් දමම දත්  දතො 

බඩළල එම වහාළදයන් ඉලත් ර න්ළ 

දව 2011 ලර්ද  දී ංළ නිජදත්  

දතො බඩළ පර්යන්තය වමළම දලත 

ෙන්ලළ තිබුණි. 

ෙෆට දත්  දතො බඩළල පලති 

සිදමන්ති වංවහාළලට අයත් භුමිද ම අලය 

 තරණය ශළ පුළු්  කිරිම සිදුර ඉන්න 

බඩළල පලත්ලළද යනු ෆද.. 2016 

ඔක්දත බර් 19 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

තීරණයට අනුල ඉඩදේ අයිතිය නිරවු්  ර 
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ඵ
ර
ල
ක්
ති
ඹ
 

විධිමත් බදු ගිවිසුමට එෂඹ දමම බඩළල 

පලත්ලළ ද යළමටත්, යේකිසි ිටඟ බදු 

මුෙක් දලදතොත් එය සිදමන්ති වංවහාළල 

දලත ද තමටත් තීරණය ර තිබුණි. එම 

තීරණයට අනුකුල වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් ටුගතු ර දොතිබුණි.  

අන්ත්ර් භහගම් ගනුගදනු ගලේඹන් 
ව ගිවිසුම් 
 

රළජය වංවහාළලක් විසින් යේ නිහචිත 

අරමුණක් උදෙවළ වහාළපිත ර ඇති උප 

වමළේල ටුගතු විධිමත්ල අධීක්ණය 

කිරීමට වශ ම දපන් තම ඉතළ අතයලය 

ටුගත්තකි. එදවේ වුලෙ, ංළ නිජදත්  

නීතිත වංවහාළල විසින් එිට පරිපළලිත 

වමම වූ ංළ නිජදත්  දතො බඩළ 

පර්යන්ත වමළදමිට ටුගතු විධිමත්ල 

වමළද නය ර දොතිබුණි. 2003 ජුනි 

02 දිෆති අං PED 12 ෙර රළජය ලයළපළර 

නක්රද් ද  4.2.3 ( ආ) දජ්ෙයට අනුල මේ 

වමළදේ අනයක් මණ්ඩය විසින්  අර්න 

ලර්යට ලරක් දශ  උප වමළේල 

ළර්යවළනය වමළද නය ර 

ළර්යවළන ලළර්තළලක් පිළිදයෂ ර එය 

රළජය ලයළපළර දෙපළර්තදේන්තුලට ඉදිරිපත් 

ෂ ුගතුල තිබුණත් එදවේ ර දොතිබුණි. 

තලෙ එකී වමළදේ අනයක් මණ්ඩය 

මගින් නු බ තීරණ පිළිබඳල විධිමත් 

ෙෆනුලත්භළලයක් වංවහාළල වතුල දොතිබුණි. 

උෙළශරණ දව,  වංවහාළල මගින් සිදු රනු 

බ ප්රනළ ලයළපළරි ටුගත්තක් ල 

ෆේ  වඳශළ ඉන්න වෆපී දේ  ලයළපළරය, 

එම උපවමළදේ අනයක් මණ්ඩ 

තීරණයට අනුල ක්රියළත්ම ර තිබුණෙ, 

ඒ පිළිබඳල වංවහාළල කිසිදු ෙෆනුලත්  තමක් සිදු 

 ත දොතිබුණි. එදමන්ම, අන්තර් වමළේ 

නුදෙනු පිළිබඳ විධිමත් වේබන්ධීරණයක් 

ආයත දෙ අතර දොතිබීම දශේතුදලන් 

දීර්ක ළයක් තිවහදවේ දෙපළර්ලද  ජංම 

ගිණුේ අතර වෆකිය ුගතු දලවහේ 

නිරීක්ණය විය. වමළද චිත ලර්ය  

අලවළද දී එය රු. මිලිය 993.862  

දලවක් බල  නිරීක්ණය විය.  
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හරිභහර්ග  

නිමක්ණ 

 ඹහන් ඔඹ ජරහල යහඳෘතිඹ 

 යහඳෘති ආයම්බ රීමම් ප්රභහදඹ 

  ගේක භණ්ඩර කශභනහකයණඹ 

 ප්රහගේශීඹ කහර්ඹහර ගගවීම් ක්රිඹහලිඹ 

 යහජය  ගේහ  අර්ථහධක අයමුදග්   හභහජිකත්ඹ රඵහ ගනොගළනීභ 

 අයපිරිභළසුම්දහඹක ගනොව ගනුගදනු  

 භධයභ දත්ත් භධයසථහනඹක් ඉදිරීරිභ  

 යහඹනහගහයඹ ඉදිරීමභ 

 ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ මරය ප්රතිපරඹ  

 ආගඹ ජන යහඳෘති වහ ඉඩම් රඵහ දීභ 

 යජගේ ඉඩම් ආඥහ ඳනත්ට ඳටවළනි කටයුතු රීමභ 

 ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම් 

 භවළලි ජර සුයක්ෂිත්ත්හ ආගඹ ජන ළඩටවන 
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හරිභහර්ග  

ලළර්මළර් අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල 

පශත වඳශන් මශලෆලි ළප ආරිත 

ඇදේලි ශළ ජළලළව දපොදු යටිත 

පශසුේ වංලර්න රළජය අමළතයළං, ග්රළමීය 

කුඹුරු ශළ ආරිත ලෆේ, ජළ ශළ ලළර්මළර් 

වංලර්න රළජය අමළතයළංය, ලළරිමළර් 

දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ලයලවහාළපිත මණ්ඩ 

03 ක් විසින් පශත වඳශන් ළර්යයන් ශළ 

ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 

 උමළ ඔය, බහුවින ලළර්මළර් දය ජළ 

ක්රමය ශළ ජ විදුලි බළළර ඩිමින් 

නිම කිරිම   

 දමොරශන්ෙ, ළු ඟ ආරිත 

ලළරිමළර් පීනතිය පුළු්  රමින් උතුරු 

මෆෙ ශළ ලයඹ පෂළත්ල ලළර්මළර් ශළ 

ජවේපළෙය පුළු්  කිරිම    

 ගිං, නි් ලළ වශ ම් ලතු ඔය ඇතුළු 

ප්රනළ ජ දය ජළ ක්රම ඩිේ 

ලෆඩවටශක් තුෂ ක්රියළත්ම කිරිම    

 දීය ය ලළරිමළර් ඉංජිදන්රු දවේලළල 

ආරක්ළ රමින් ලළර්මළර් ක්දේත්රද  

ලෘත්තීය දවේලළ පුළු්  කිරිම   

 මශලෆලි දොවි ළපල  ත, නළය, 

පෂතුරු එෂලළු ලළලන්, මිරිදිය මත්වය 

ටුගතු ශළ වත්ල නිහපළෙ ප්රලර්න 

ටුගතු  

 මශලෆලි ළප ජළලළවල අනයළප, 

දවෞය, ප්රලළශ දලෂඳදපො ශළ ප්රජළ 

යටිත පශසුේ වංලර්නය   

 මශලෆලි ළපල උපරිම ෘි  

නිහපළෙ ටුගතු වඳශළ ඉඩේ 

උපදය ගීරණය ශළ ආදය ජ පුළු්  

කිරිම  

 කුඹුරු ඉඩේ දප ය දව පිළිවර 

කිරිම ශළ කුඹුරු අවහලෆීෙ තමට අලය 

කුඩළ ලෆේ ප්රජළ පළෙ ලෆඩවටශන් මගින් 

ප්රතිවංවහරණය කිරිම  

  ලර්ළ ජය බඩළ කිරීම වඳශළ  පලති 

ලෆේ ශළ ජළල නළරිතළල ඉශෂ ෆං තම 

වඳශළ ග්රළමීය ශළ අදකුත් ලෆේ ශළ 

ජළ විෙයළත්ම ප්රමිතීන්ට අනුල 

ප්රතිවංවහරණය ශළ ඩත්තු කිරීම     

  ංළ දෙ ණි, ඇ ඉවුරු ලෆේ තළවුළු 

පිරිසිදු දොට ලෆේ ජය වංරක්ණය 

කිරීදේ ලෆඩ පිළිදල ආරේභ කිරිම 

 දොවිජ වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුල , 

ජ වේපත් මණ්ඩය ශළ ලළර්මළර් 

දෙපළර්තදේන්තුල  ශළ වේබන්ධීරණය 

දලමින් එම ආයතයන්ිට අෙළෂ අං 

වමඟ ඒළබීන ක්රමදේෙයක් යටදත් 

ටුගතු කිරිම    

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ලළරිමළර් අමළතයළංයට, 

රළජය අමළතයළං දෙට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත එතුල රු.මිලිය 

53,905  ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

බළ දී තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ඉන් රු.මිලිය  44,640 ක් 

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 32 ිට ෙෆක්දේ.   
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රපවටශ 32 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  
 

ඉශත වඳශන් ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරීම 

පිළිබඳල සිදු ෂ නියෆදි විණද දී 

අළලරණය වූ  ලෆෙත් ශළ ප්රමළණළත්ම 

විණ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙක්ලළ ඇත.   

 

ඹහන් ඔඹ ජරහල යහඳෘතිඹ 

2013 මෆයි 31 දිෆති අමළතය මණ්ඩද  

තීරණය පරිදි යළන් ඔය ජළ ලයළපෘතිද  

ඉදිකිරිේ ටුගතු වඳශළ රු.මිලිය 36,855 

 ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විට ඒ වඳශළ රු.මිලිය 33,424 

ක් ලෆය ර තිබුණි. අමළතය මණ්ඩද  

අනුමෆතියකින් දතොරල ඇතෆේ ළර්යයන් 

වඳශළ වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය ඉක්මලළ 

වියෙේ ර තිබුණු අලවහාළ අළලරණය විය. 

ඇතෆේ ළර්යයන් වඳශළ ලර් දෙක් 

මුළු් ද්  වවළ තිබුණු ප්රතිපෙයන් 

ඉක්මලළ වියෙේ ර තිබුණත්, වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට එම ළර්යයන් 

වේපුර්ණ කිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. විවහතර 

පශත ෙෆක්දේ. 

 විධිමත් අනුමෆතියකින් දතොරල පශෂ 

නිේ මෆනුේ ටුගතු ශළ වමීක්ණ 

ටුගතු දලනුදලන් රු.මිලිය 25  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණත්, එම 

ප්රතිපළෙය රු.මිලිය 6.8 කින් ඉක්මලළ 

රු.මිලිය 31.8 ක් ලෆය ර තිබුණි. 

 ලේ ඉවුරු ඇ ඉදි කිරීම වඳශළ දලන්ර 

තිබ රු.මි.2,750 ඉක්මලළ රු.මි.3,623 ක් 

ලෆය ර  

තිබුණි. 

 ඉඩේ පලරළ ෆනීම ශළ ෆලත පදිංචි 

කිරීේ වඳශළ වවළ තිබුණු රු.මිලිය 

1,500 ක් ඉක්මලළ රු.මිලිය 2,215 

 ක් ලෆය ර තිබුණි. 

 යළන් ඔය ලේ ඉවුරු අෙළ ඉදි කිරීම 

වඳශළ  2017 දෙවෆේබර් 12 දි 

ලළරිමළර් අමළතයළංද  ද් ේ විසින් 

බළදී තිබ එ.ජ.දඩොර් මිලිය 39.5  

වූ දොන්ත් රළත් ගිවිසුම යටදත් වූ 

ප්රමළණ පත්රදයිට වඳශන් ළර්යයන් 

මලි වෆෆසුේ දලවහ තම දශේතුදලන් 

ඉටු ර දොතිබුණත් එම ළර්යයන් 

ලළර්මළර් 

අමළතයළංය  

මශලෆලි 

ළප ආරිත 

ඇදේලි ශළ 

ජළලළව 

දපොදු යටිත 

පශසුේ 

වංලර්න 

රළජය 

අමළතයළංය    

ග්රළමීය කුඹුරු 

ශළ ආරිත 

ලෆේ, ජළ 

ශළ ලළර්මළර් 

වංලර්න 

රළජය 

අමළතයළංය  

ලළර්මළර් 

දෙපළර්තදේ

න්තුල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  38,604 3,543 117 11,641 53,905

වියෙම  රු.මිලිය  29,454 3,514 76 11,596 44,640

ඉතිරිය  රු.මිලිය  9,150 29 41 45 9,265
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දලනුදලන්  එ.ජ.දඩොර් 3,478 ක් 

(රු.මිලිය 657.861) දලළ තිබුණි. 

 

ෙකුණු ඉවුර ඇ ඉදිකිරිේ ප්රදේ මළර් ශළ 

පළේ ඉදි කිරිම, පලති ලළරිමළර් පීනති 

පුරුත්ාළපය ශළ පළරිවරි 

ෂමළරණ ටුගතු වඳශළ රු.මිලිය 

4,530  ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණත් ඒ 

දලනුදලන් රු.මිලිය 1,270 ක් පමණක් 

ලෆය ර තිබුණි.  ඉතිරි ප්රතිපළෙලලින් 

රු.මිලිය 3,260 ක් අනුමෆතියකින් දතොරල 

අනිකුත් ළර්යන් වඳශළ ලෆය ර තිබුණි. 

යහඳෘති ආයම්බ රීමම් ප්රභහදඹ  

ජළති ජවේපළෙ ශළ ජළපලළශ 

මණ්ඩය යටදත් ක්රියළත්ම ේපශ 

අත්ත්  වශ මිනුලන්දොඩ ඒළබීන 

ජවේපළෙ ලයළපෘතිය යටදත් බවහළදොඩ 

ජළය ඉදිකිරීම වෙශළ අලය රු.මිලිය 

3,800  ප්රතිපළෙ ලළර්මළර් 

දෙපළර්තදේන්තුදලන් බළදීමට 2016 මළර්තු 

21 දි ලළරිමළර්  අනයක්  ජරළ් ලරයළ 

විසින් අලදබ නතළ ගිවිසුමට එෂඹ තිබුණි. 

ඒ අනුල ගිවිසුමට එඹීදමන් ලර් 03 ට 

ලෆඩි ළයක් ත  ත තිබුණත් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ලයළපෘතිද  

ඉදිකිරීේ ටුගතු ආරේභ ර දොතිබුණි. 

ලයළපෘතියට   ළර්ය මණ්ඩය 27 දෙදකු 

අනුමත  රද  තිබුණු අතර  ඉන් 18 

දෙදකු බඳලළද තිබුණි.  2019 ජනි 

මළවද දී ජළද   ඉෙකිරීේ  ටුගතු  චී 

වමළමක්  දලත  පලරළ  තිබුණෙ,  ළර්ය 

මණ්ඩ  අලයතළලය  පිළිබෙ  

වමළද නයකින් දතොරල ලයළපෘති 

ළර්යළය පලත්ලළද දොවහ  තිබුණි. 

ජළති ජවේපළෙ  ශළ   ජළපලළශ  

මණ්ඩය විසින් රු.මිලිය 29,670   

ඇවහතදේන්තුලක් යටදත් ක්රියළත්ම ර 

තිබුණු ලයළපෘතිද   ජ  එලිම  ශළ 

අදකුත්  ටුගතුලලින්  සියයට  33  ක්  

පමණ  නිම ර තිබුණි.  ජ මළශ්ර  

ඉදිකිරීම  ප්රමළෙ තම  දශේතුදලන් එම  

ලයළපෘතිද  අදප්ත ක්ි ත ප්රතිළභ බළ 

ෆනීමට 2021 අදප්රේ්  මළවය ල විටත් 

දොශෆකි   ත  තිබුණි. 

ගේක භණ්ඩර කශභනහකයණඹ 
ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුදේ අනුමත 

දොට්මළව වශළර තතුරු 63 ක්  

පුරප්ත පළඩුල  පෆලතුණි.  ඒ වෙශළ 2020 

දපබරලළරි 03 දි ලෆඩබෆීයම වෙශළ 

ඉංජිදන්රු වශළර  නිනළරීන් 59 දෙදකු  

පත් ර තිබුණි.  අෙළෂ ලෆඩබෆීයදේ පත් තේ 

බළදීම වෙශළ නිනළරීන් දත රළ ෆනීමට 

විධිමත් ක්රමදේෙයක් අනුමය ර 

දොතිබුණි. ඉංජිදන්රු වශළර දවේලද  II 

දශ්රේණිද  නිනළරින්  23 දෙදකු ශළ III 

දශ්රේණිද  එක් නිනළරිදයකු පත්කිරීම වෙශළ  

වූ නිර්ණළය පිළිබඳ  පෆශෆදිලි දොවුණි. 

1994 ජුනි 14 දිෆති අං 23 94 ෙර රළජය 

පරිපළ නක්රද් ය ප්රළරල ලයව අවුරුදු  

45  ඉක්මලළ තිබියදී පත් තේ බළදීම විධිමත් 

පත් තමක් දොල බල  ශළ  විශ්රළම  ලෆටුප්ත   

ිටමි  දොල බල ෙක්ලළ තිබියදී 2014 

ලර්ද දී ලයව අවුරුදු 45 ඉක්මවූ 302 

දෙදකුට ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුදේ 

වහථීර  පත් තේ  බළ  දී  තිබුණි.   

ප්රහගේශීඹ කහර්ඹහර ගගවීම් ක්රිඹහලිඹ 

ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුදේ ප්රළදීය ය 

ළර්යළයන්ිට දවිේ ක්රියළලලිය මුලි 

දරගුළසිලට අනුක දොල බල 2011 

ලර්ද  ැකවහවූ රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර 

වභළදේදී වළච්ඡළ ර තිබුණි. එම ද තේ 

ක්රියළලලිය නිලෆරදි ර දව ළර වභළල 

උපදෙවහ දී තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් එම උපදෙවහ ක්රියළත්ම 

කිරිමකින් දතොරල ඉශත වඳශන් පරිදි ලෆඩ 

බෆලිදේ පෙම මත පත් ෂ දොට්මළව 

ෂමළරු දලත ණළධිළරී විසින් ඉටු 

ෂ ුගතු දවිේ වශති කිරිදේ බතෙ 

පලරළ තිබුණි. 
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යහජය  ගේහ  අර්ථහධක අයමුදග්   
හභහජිකත්ඹ රඵහ ගනොගළනීභ 

2015 ජලි 23 දිෆති අං 07 2015 ෙර 

විශ්රළම ලෆටුප්ත  දෙපළර්තදේන්තු අනයක් 

ජරළ් දේ නක්රද් ය අනුල, නෙනි 

ද තේ දශ  මළසි ලෆටුප්ත  අිටමි රජද  

දවේලද  නිුගතු දවේලයින්  රළජය දවේලළ 

අර්ාවළන අරමුෙද්  වළමළජිත්ලය බළ 

දිය ුගතු වුලත්, ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුදේ  

අනියේ   දවේලයන් 302 ක්  වේබන්නදයන්  

නක්රද් ය   ප්රළරල  ටුගතු ර  

දොතිබුණි.     

අයපිරිභළසුම්දහඹක ගනොව ගනුගදනු  

2016 දෙවෆේබර්  06  දිෆති අමළතය 

මණ්ඩ තීරණය පරිදි ළරි වංලර්න 

අධිළරියට අයත් බත්තරමු්  දඩන්සි්  

දො.බඩුල මළලදතිට පිිටටි පර්නර්වහ 40 

 ඉඩම රජද  ප්රනළ තක්දවේරුරු විසින් 

තිරණය රනු බ ළමි බදු කුලියක් 

අය කිරිදේ පෙමින් අවුරුදු 30  

ළසිමළලට ජ වේපත් මණ්ඩය දලත  

බළදීමට ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් ද 

තිබුණි. ප්රනළ තක්දවේරුරු විසින් 2020 

ඔක්දත බර් 20 දි එකී ඉඩම වඳශළ ලළර්ි  

බදු කුලිය රු.මිලිය 2.70 ක් දව තීරණය 

ර තිබුණි. එදවේ  වුලත්, ජ වේපත් 

මණ්ඩය විසින් අමළතය  මණ්ඩද  

තීරණය පරිදි ළමි බදු කුලියක් දව 

ලළර්ි  බදු කුලියට අඩු ලටිළමක් 

ද තමට අලවහාළල පෆලතියදී, ලළර්ි  බදු 

කුීය ලටිළම ද තමට ටුගතු ර තිබුණි. 

භධයභ දත්ත් භධයසථහනඹක් ඉදිරීරිභ  

දෙර්න්තද  විදේ ණය ආනළර යටදත් 

ක්රියළත්ම භත ජ වමීක්ණ ලයළපෘතිය 

යටදත් මනයම ෙත්ත මනයවහාළයක් 

ඉදිකිරීම වඳශළ අමළතය මණ්ඩය විසින් 

2016 ලර්ද දී ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් බළ 

දී තිබුණි. ඒ අනුල ළරි වංලර්න 

අධිළරියට අයත්  බන්තරමු් ද්  පිිටටි 

ඉඩම, දොඩෆගිලි ඉදිකිරීම වෙශළ ඉඩම 

බදු ෆනිමට අෙළ බදු ගිවිසුමට එඹිම 

ප්රමළෙ  ත තිබුණි. එම ප්රමළෙය දශේතුදලන් 

ලයළපෘතිද  දොන්ත්රළත් ගිවිසුම අනුල අෙළෂ 

දොඩෆගි්  ඉදිකිරීදේ ටුගතු 2022 

ලර්ද දී නිමකිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. 

එදවේ වුලත්, දොඩෆගි්  ඉදි දොර 

ගිවිසුදමිට ෙක්ලළ තිබුණු (Trunkey contract 

) පරිදි ද තේ කිරීමට සිදු තම නිවළ 

රවළයළළරය ඉදිකිරීදේ පිරිලෆය දව 

එඟ  ත තිබුණු රු.මිලිය 95 ක්  

දොඩෆගි්   ඉදිකිරීමකින්  දතොරල  

ද තේ කිරීමට  සිදු තදේ  අලෙළමක් 

පෆලෆතුණි.      

යහඹනහගහයඹ ඉදිරීමභ 

ජවේපත් මණ්ඩය වතුල බෆරද ශ  

විහද් ණයට ශළ භත ජද  

ෘි රවළය පරීක්ළලට උපරණ 

දොමෆති තම වශ උතුරුමෆෙ  ළපද  

පෆලති ශදුළදොත් දිගුළීය ලකුඩු 

ෆටළු වෙශළ ජද  විවහතරළත්ම 

විහද් ණ ටුගතු සිදුකිරීම වෙශළ 2018 

ලර්ද දී දේලි ආරක්ණ ශළ ජවේපත් 

ෂමළරණ ලයළපෘතිය විසින් රු.මිලිය 

13.26 ක් ලෆය ර රවළයළළරයක්   ඉදිර 

ඊට රු.මිලිය 95.09  උපරණ බළ දී 

තිබුණි. එම උපරණලලින් භුත ජද  

ෘි   රවළයයන් අඩංගු තම විහද් ණය 

කිරීම වෙශළ රු.මිලිය 32.55 ක් ලෆය ර 

GC- MS/ms උපරණය මිදී ද තිබණු 

අතර එය වෆපයූ දි සිට අක් රීය තත්ත්ලද  

පෆලෆතුණු අතර  ලකීේ ළය තුෂ 

වෆපුගේළර වමළම දලත ඒ පිළිබෙ ෙෆනුලත් 

ර පිළිවර  කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. ඊට ලකිල ුගතු පළර්ලයන් 

ශදුළෆනීම වෙශළ කිසිදු පරීක්ණයක් සිදු 

ර  දොතිබුණි.   

රවළයළළරය මගින් ෂ ශෆකි 

පරීක්ණයන්දේ වහලභළලය වශ උපරිම ශළ 

අලම නළරිතළලයන්  පුදර ාය ර 

දොතිබුණි. එදවේම රවළයළළරය මගින් 
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වපය රවළයළළර පශසුේ   පිළිබෙ 

වේබන්ධිත පළර්ලයන් ෙෆනුලත් කිරීමටෙ 

ටුගතු ර දොතිබුණි. ඉකුත් මළව 18   

ළය තුෂ භත ජද  බෆර ද ශ 

පරීක්ළ කිරීදේ පරීක්ණ 950 ක් පමණක් 

සිදු ර   තිබුණි. 

ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ මරය 
ප්රතිපරඹ  

මශලෆලි වංලර්න  බහුළර්ය වංලර්න 

දය ජළ ක්රමය ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ 

1979 අං 23 ෙර රි ංළ මශලෆලි 

අධිළරිය පත යටදත් රි ංළ මශලෆලි 

අධිළරිය පිිටටුල දී. මශලෆලි මශ 

වෆෆවහම අනුල මශලෆලි දේ ජ 

වේපදතන් ක මීටර් මිලිය 6900 ක් 

පමණ වූ ජ ප්රමළණයක් විදුලි බ 

නිහපළෙයට වශ ලළරි ටුගතු වඳශළ භළවිතළ 

කිරීම ප්රනළ අරමුණ විය .  

අධිළරිද  2020 ලර්ද  දමදශුගේ 

ඌතළලය රු.මිලිය 588.40 ක් වූ අතර, 

ඊට අනුරප ඉකුත් ලර්ද  ඌතළලය 

රු.මිලිය 267.79 ක් විය. ඒ අනුල මය 

ප්රතිඵදයිට රු.මිලිය 320.620   

පිරිහීමක් අළලරණය විය.  දමම පිරිහීමට 

රළජය භළ ආෙළයේ අඩු තම වශ රජද  

ප්රළේන ප්රතිපළෙ ෆබීම අඩු තම ප්රනළ 

ලදයන්  දශේතු  ත තිබුණි. 

ආගඹ ජන යහඳෘති වහ ඉඩම් රඵහ 
දීභ 

මශලෆලි  ළප 05   ආදය ජ ලයළපෘති 

වඳශළ බළදුන් ඉඩේ ප්රමළණය අක්ර 5,755 

ක් වූ අතර ඉන් කිසිදු වංලර්නයක් දොෂ 

ඉඩේ ප්රමළණය අක්ර 2,120 ක්ෙ, 

වංලර්නය රමින් ඇති ඉඩේ ප්රමළණය 

අක්ර 496 ක්ෙ, වේපර්ණදයන්ම වංලර්ධිත 

ඉඩේ ප්රමළණය අක්ර 3,137 ක්ෙ ලදයන් 

පෆලතුණි. ඒ අනුල බළදුන් මුළු ඉඩේ 

ප්රමළණදයන් සියයට 37 ක් කිසිදු 

වංලර්නයක් දොෂ ඉඩේ විය. එදවේ 

වුලෙ, එම ඉඩේ ෆලත අධිළරිය දලත 

පලරළද සුදුසු ආදය ජයින් දලත 

බළදීමක් සිදුර දොතිබුණි. රඹෆන්ඔය, 

ලෆලිඔය, බමණ, දෙිටඅත්තණ්ඩිය,  

තඹුත්දත්ම, වික්දට රියළ වශ ලල ය 

ළප 7 ිට ඉඩේ බළදුන් ආදය ජයින් 

115 දෙදකුදන් 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිට රු.මිලිය 58.57  බදු මුෙක් අය 

විය ුගතුල පෆලතුණි.  

යජගේ ඉඩම් ආඥහ ඳනත්ට ඳටවළනි 
කටයුතු රීමභ 

1947 අං 8 ෙර රජද  ඉඩේ ආඥළ 

පදත් 199(3) ලන්තිය ප්රළරල රජද  

ඉඩේ පිළිබඳ වම ලරණීය බීෙටම රජද  

ඉඩේ ආඥළ පත යටදත් පල ෙ 21(1) 

දරගුළසිය යටදත් අමළතයලරයළදේ පර්ල 

ලිඛිත අනුමෆතිය බළ ත ුගතුල තිබුණි. 

පර්ල ලිඛිත අනුමෆතියකින් දතොරල රඹෆන් 

ඔය ළපද  ඉඩේ අක්ර 3,750  

භුක්තිය ආදය ජයින් ශත්දෙදකු දලත 

භළරදීමට අනයක් මණ්ඩය අනුමෆතිය බළ 

දී තිබුණි. එදවේම එම ඉඩේල භුක්තිය 

භළරදීමට ප්රාම කිසිදු පළරිවරි බපේ 

ඇී මක් සිදුර දොතිබුණි. තලෙ දමම 

ඉඩේ වඳශළ තරඟළරී ශළ විනිවිෙභළලයකින් 

ුගතුල අයදුේපත් ෆඳ තමකින් දතොරල ජළති 

ආශළර නිහපළෙ ළර්යවළන මිටුල දලත 

දයොමුර ආදය ජයින්දන් අයදුේපත් 

බළද තිබුණි. 1947 අං 8 ෙර රජද  

ඉඩේ ආඥළ පදත් 199(4) ලන්තිය 

ප්රළරල අමළතයලරයළ විසින් දලත් 

ආළරයට නිදය  ර ඇත්ේ මිව 

ලරණීය ප්රෙළ පත්රයක් දශ  බදුරයක් 

නිකුත් කිරීමට අෙශවහ ර වම විටම ඒ 

පිළිබඳ  නිදේෙයක් 21(2) ෙර රජද  

ඉඩේ  දරගුළසිය යටදත් ෆවට් පත්රද  ප 

ෂ ුගතු වුලත්, එදවේ සිදුර දොතිබුණි. 

ඉඩේ බෆශෆර කිරීමට විරුීනල බළිටර පළර්ල 

විසින් අධිරණ ක්රියළමළර් ෆනීම 

දශේතුදලන් ආදය ජ ලයළපෘති ක්රියළත්ම 

කිරීමටෙ දොශෆකි  ත තිබුණි.  
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භ
හර්
ග
 

ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම් 

දේලි ආරක්ණ ශළ ජ වේපත් 

වෆසුේරණ ලයළපෘතිය මිනන් රු.මිලිය 

339.58  වියෙමින් ඉදිර 2019 ලර්ද දී 

අධිළරියට භළරදී තිබුණු දපෝ දෝ  

ජළ පළ මනයවහාළ දොඩෆගි්  

මශ්  02 කින් වමන්විත වූලෙ,  ප්රමළණලත් 

පරිදි ළර්ය මණ්ඩයක්  එිට  අනුුගක්ත  

ර  දොතිබුණු  බෆවින්, එම දොඩෆගි්  

ඌ උපදය ජිතල පෆලතුණි. 

අධිළරියට අයත් බඩළ 43 ක් 2009 

ලර්ද  සිට  ත අදවි මණ්ඩය විසින් 

භළවිතළ රනු ෆබලෙ, එම බඩළ දලනුදලන් 

කිසිදු කුීය මුෙක් 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ලවිටත් අයර ද දොතිබුණි.  එම 

බඩළ,  ත බඩළ කිරීමට ප්රමිතත පරිදි 

අලුත්ලෆඩියළ කිරීදේ අලයතළලයක් පලති 

බෆවින්, එම බඩළල අයිතිය  ත අදවි 

මණ්ඩය දලත පලරළ දෙ දමන්  ත අදවි 

මණ්ඩද  වභළපති විසින් මශලෆලි 

අධිළරිද  අනයක් ජරළ් දන් 

ඉ් ීයමක් ර තිබුණි.  දදවේ වූලෙ එම 

ඉඩේ පෆලෆරීමට දශ  බදු මුේ  අයර 

ෆනීමට 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

අදපොදශොවත් ත තිබුණි. 

 

 

භවළලි ජර සුයක්ෂිත්ත්හ ආගඹ ජන 
ළඩටවන 

ණය අදියර 3 ක් යටදත්  2015 ලර්ද  සිට 

2024 ලර්ය තුෂ ක්රියළත්ම කිරීමට 

වෆෆසුේ ර තිබුණු දමම ලෆඩවටශ ඉශෂ 

ඇශෆර ඇෂ, ලයඹ පෂළත් ඇ වශ මිනිදප්ත  

ලේ ඉවුර ඇ පුරුත්ාළප ය උප 

ලයළපෘති 3කින් ක්රියළත්ම දේ.  

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ඇශෆර 

ඇ, ලයඹ පෂළත් ඇ වශ මිනිදප්ත  ලේ ඉවුර 

පුරුත්ාළප ලයළපෘති පිළිදලලින් සියයට 

87, 81 වශ 100  ප්රතියක් අදප්ත ක්ළ ර 

තිබුණෙ, ෂළර ත් ප්රතිය සියයට 55, 47 

වශ 71 ක් දව පෆලතුණි. තලෙ දතල ණය 

අදියර 2018 ලර්ද  සිට 2024 ලර්ය 

ෙක්ලළ ළය තුෂ ක්රියළත්ම කිරීමට 

වෆෆසුේ ර තිබුණෙ, 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විටත් දතල ණය අදියර වඳශළ 

ආසියළනු වංලර්න බෆංකුදේ අනුමෆතිය ෆබී 

දොතිබුණි. 

ඇවහතදේන්තු වෆීමදේ දුර්ලතළ වශ 

ඉදිකිරීේල ප්රමළෙය මත එ.ජ.දඩොර් 

මිලිය 675 ක් වූ ලෆඩවටශදන් මු්  

ඇවහතදේන්තු පිරිලෆය ඉශෂ ය බලට 

පුදර ාය ර තිබුණු අතර ඒ අනුල 

තලත් එ.ජ.දඩොර් මිලිය  400  පමණ 

අතිදර් අරමුේ   අලය බල ෙන්ලළ තිබුණි. 

එම අතිදර් අරමුේ  බළෆනීම 

වේබන්නදයන් අලවන් එඟතළ ඇතිර 

ද අෙළ ගිවිසුේලට එෂඹීමකින් 

දතොරල මු්  ඇවහතදේන්තු අනුල එෂෆඹි ණය 

ගිවිසුේල අනුමත ප්රතිපළෙ ඉක්මලළ 

සියයට 41  එේ එ.ජ.දඩොර් මිලිය 

126  දොන්ත්රළත් ප්රෙළය ර තිබුණි. ඒ 

අනුල ඉදිරිද දී වමවහත ලෆඩවටශ 

වෆෆසුේ ෂ ආළරයට ක්රියළත්ම කිරීමට 

අලය අරමුේ  ඌතළලයක් ඇති විය ශෆකි 

බල නිරීක්ණය විය.   
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ජර ම්ඳහදනඹ  

නිමක්ණ 

 ජර වහ නීඳහයක්ක ඳවසුකම් ළඳයුභ 

 නර ජර ව  නර භර ඳවන ඳවසුකම් ආයණඹ 

 ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරගේ මරය ප්රතිපර 

 ඹහඳනඹ රීලිගනොච්චිඹ ජර ළඳයුම් වහ නීඳහයක්ක යහඳෘතිඹ 

 භහත්ය අදිඹය (iv) ජරම්ඳහදන යහඳෘතිඹ 

 අළුත්ගභ, භතුගභ, අගරත්ත් ඒකහඵේධ ජර ම්ඳහදන ගඹ ජනහ ක්රභඹ 

 ගම්ඳව, අත්ත්නග් ර වහ ිකනුන්ගගොඩ ඒකහඵේධ ජරම්ඳහදන ගඹ ජනහ 
ක්රභඹ 

 අවිසහගේ් ර වහ ගකොසගභ ඒකහඵේධ ජර ම්ඳහදන යහඳෘතිඹ 

 අමත්ග්  ඵරලක්ති ඉතුරුම් යහඳෘතිඹ 

 ජරම්ඳහදන වහ නීඳහයක්ක ගේහ ළඩිදියුණු රීමගම් යහඳෘතිඹ 

 ප්රජහ මර ංවිධහනඹන්හි ජර යහඳෘති 

 ජරම්ඳහදන අභහත්යහංලඹ විසින් ක්රිඹහත්භක කශ යහඳෘති  
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ජර ම්ඳහදනඹ  

රජද  දවෞභළයද  ෙෆක්ම ප්රතිපත්ති 

ප්රළයට අනුල වෆමට ජය වෆපී ම 

දත්මළල ර නිමින් ෙෆට ක්රියළත්ම 

දලමින් පලති ජ වේපළෙ මණ්ඩද  

මශළ පරිමළණ පළනීය ජ වෆපුගේ ලයළපෘති 

ශළ ප්රජළ ජ වෆපුගේ දෙපළර්තදේන්තුල 

යටදත් ක්රියළත්ම ල ප්රජළ ජ ලයළපෘති 

පුළු්  දොට ළර්යක්මතළල ලෆඩි කිරීදමන් 

රදට් සියළුම ජතළලට ඉදිරි ලවර තු 

ළය තුෂ පිරිසිදු පළනීය ජය ශළ ලෆඩි 

දිුගණු ෂ වනීපළරක් පශසුේ වෆපී ම 

දමම අංදයන් අදප්ත ක්ි ත අරමුණ  ත 

තිබුණි. එම අරමුණ ඉටු කිරීම වඳශළ ජ 

වේපළෙ අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල 

ග්රළමීය ශළ ප්රළදීය ය පළනීය ජ වේපළෙ 

ලයළපෘති වංලර්න රළජය අමළතයළංය, 

දෙපළර්තදේන්තුලක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ 02 ක් විසින් පශත වඳශන් 

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  

 වෆමට ජය බළදීම වඳශළ ල ජ 

වේපළෙ ශළ ජපලළශ ලයළපෘති 

ඩිමින් ක්රියළත්ම කිරිම   

 ෘි ර්ම අමළතයළංය ශළ ලළර්මළර් 

අමළතයළංය වියපායන් යටදත් ඇති 

පිළිදලලින් ග්රළමීය ලෆේ, ජළ ශළ 

ලළර්මළර් පීනතීන් වේබන්ධිරණය 

රමින් භත ජ සුරක්ි තතළලය ශළ 

ග්රළමීය ශළ ළරි ජ දය ජළ ක්රම 

ලෆඩිදිුගණු කිරිම  

 පළනීය ජ පීනතිද  ශළ දබෙළ 

ශෆරීදේ දී සිදු ර ළවහතිය ශළ ජය 

අපදත් යම ලෂක්ලළ ෆනීම    

 ප්රජළ ජ වේපළෙ ශළ ලයළපෘති 

ළර්යක්මල ශළ විධිමත්ල ඉටු කිරීම 

වඳශළ පියලර ෆනීම   

 ග්රළමීය ජතළලට ප්රමිතිදයන් ුගතු පළනීය 

ජය වෆපී ම වඳශළ ප්රජළ ජ වෆපුගේ 

ලයළපෘති ඩත්තු කිරිම ශළ දිුගණු කිරිම   

 ග්රළමීය පෂළත්ල පළනීය ජ වෆපුගම 

වහාළලර ර ෆනීම ජළ, ජ දප ි ත 

මළර් වංලර්නය ශළ ජ වංරක්ණ 

ටුගතු    

 ජළති ලළර්මළර් පීනතිය මගින් ග්රළමීය 

ශළ ප්රළදීය ය මට්ටදමන් ක්රියළත්ම ල 

ජවේපළෙ ලයළපෘති ආරිතල ජය 

දබෙළශෆරීදේ ලයළපෘති ඩිේ කිරිම   

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ජ වේපළෙ අමළතයළංය,  

රළජය අමළතයළංය ශළ දෙපළර්තදේන්තුල 

දලත එතුල රු.මිලිය 78,761  

ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී 

තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විට ඉන් රු. මිලිය  67,523 ක් 

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 33 ිට  ෙෆක්දේ. 
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රපවටශ 33 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  
 
 

ජවේපළෙ අමළතයළංය වශ ඒ යටදත් 

ල රළජය අමළතයළංය ශළ ලයලවහාළපිත 

ආයතයත් විසින් ඉශත වඳශන් ළර්ය 

භළරය ඉටු කිරීම පිළිබඳල සිදු ෂ නියෆදි 

විණද දී අළලරණය වූ ලෆෙත් ශළ 

ප්රමළණළත්ම විණ නිරික්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.   

ජර වහ නීඳහයක්ක ඳවසුකම් ළඳයුභ 

ජ ශළ වනීපළරක් වෆපුගම ඉක් ර 

නිමින් ජවේපළෙ මණ්ඩය විසින් 

අමළතයළංද  වෘජු අධීක්ණය යටදත් මශළ 

පරිමළණ විදීළනළර ජ වෆපුගේ ලයළපෘති 

24 ක් ෙ අපලශ ලයළපෘති 03 ක් ෙ දීය ය 

මයය යටදත් ක්රියළත්ම ල ජ 

වෆපුගේ ලයළපෘති 20 ක් ෙ වමළද චිත 

ලර්ද  දී ක්රියළත්ම ර තිබුණි. 

දදවේදලතත්, ඉන් ලයළපෘති 20 ක් 

වේබන්නදයන් වමළද චිත ලර්ය 

අලවළයට අදප්ත ක්ළ ර තිබණු ප්රතිය 

බළ ද දොතිබුණි. ඊට අමතල 

ජවේපළෙ අමළතයළංද  වෘජු අධීක්ණ 

යටදත් ද  බෆංකු ආනළර මත රත්පුර, 

් , බදු් , දමොණරළ, නුලරඑළිය, 

කිලිදොච්චි ශළ මුතිේ ය දිවහ්රික් 07 ක් 

පුරළ ක්රියළත්ම ජ වෆපුගේ ශළ 

වනීපළරක් පශසුේ ලෆඩි දිුගණු කිරීදේ 

ලයළපෘතිය වමළද චිත ලර්ය අලවළයට 

නිම කිරීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණ ෙ 

ලයළපෘතිය තුළින් අදප්ත ක්ි ත ප්රතිඵය එදි 

ල විට බළ ෆනීමට දොශෆකි  තම මත 

ලයළපෘති ළය 2022 මළර්තු 31 දි ෙක්ලළ 

දීර්ක ර තිබුණි. 

ජ වේපළෙ මණ්ඩය විසින් ක්රියළත්ම 

රනු බ ලයළපෘතීන් ශරශළ ආලරණය 

දොදදර ප්රදී ආලරණය රමින් 

ග්රළමීය ජතළලට අලය ජ වෆපුගේ බළ 

දීම මලි අරමුණ රද ක්රියළත්ම ල 

ජළති ප්රජළ ජ වෆපුගේ දෙපළර්දේන්තුල 

මිනන් 2019 ලර්ද  ආරේභ ර තිබුණු 

ජළති ප්රජළ ජළභිමළනී ලයළපෘතිය යටදත් ෙ 

පිරිලෆය රු. මිලිය 1,778 ක් වූ ලයළපෘති 

123 කින් පිරිලෆය රු.මිලිය 597 ක්වූ 

ලයළපෘති 35 ක් වමළද චිත ලර්ය අලවළ 

ල විටත් නිම කිරීමට අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි.  

නර ජර ව  නර භර ඳවන 
ඳවසුකම් ආයණඹ 

ජළති ජවේපළෙ මණ්ඩය විසින් 2020 - 

2025 ලර්යන් ආලරණය ල පරිදි පිළිදය 

ජ වේපළෙ 

අමළතයළංය  

ග්රළමීය ශළ 

ප්රළදීය ය පළනීය 

ජ වේපළෙ 

ලයළපෘති වංලර්න 

රළජය අමළතයළංය  

ජළති ප්රජළ ජ 

වෆපුගේ 

දෙපළර්තදේන්තුල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  75,980 1,285 1,496 78,761

වියෙම  රු.මිලිය  65,697 753 1,073 67,523

ඉතිරිය  රු.මිලිය  10,283 532 423 11,238
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ර තිබුණු වංුගක්ත වෆෆවහමට අනුල 2020 

ලර්ය අලවළ ල විට  ජ වශ  

මපලශ පශසුේ ආලරණය පිළිදලලින් 

සියයට 55 ක් වශ සියයට 3 ක් ෙක්ලළ ඉශෂ 

ෆං තමට අදප්ත ළ ර තිබණි. 2020 ලර්යට 

අෙළ ක්රියළළරී වෆෆවහමට අනුල එය 

පිළිදලලින් සියයට 55 ක් වශ සියයට 2.25 

ක් ෙක්ලළ ඉශෂ ෆං තමට ඉක් ර 

තිබුණි. දදවේ දලතත් වමළද චිත ලර්ය 

අලවළයට  ජ වශ  මපලළශ 

පශසුේ ආලරණය තාය ලදයන් 

පිළිදලලින් සියයට 53.1 ක් ශළ සියයට 2.05 

ක් ෂඟළ රද තිබණි.  තල ෙ වංුගක්ත 

වෆෆවහම ප්රළරල 2025 ලර්ය ල විට මුළු 

 ජ ආලරණය සියයට 78 ක් ෙක්ලළ 

ඉශෂ ෙෆමීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණ ෙ, ල 

ජ වේබන්නතළ බළ දීදේ ලළර්ි  ලර්න 

දේය වෆකි් ට ෆනීදේ දී එම 

ඉක්ය වපුරළ ෆනීමට ඇති ශෆකියළල 

පිළිබඳල ෙෆඩි අවිනිහචිතළලයක් පෆලෆතුණි. 

වමළද චිත ලර්ද දී ල ජ වේබන්නතළ 

125,000 ක් බළ දීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණ 

ෙ, වතය ලදයන් ල වේබන්නතළ 122,733 

ක් පමණක් බළ දී තිබුණි.  මුළු පිරිපශදු ෂ 

ජ නිහපළෙය ආෙළයේ දොබ ජ 

නිහපළෙය වමවහායක් දව සියයට 23.56 

ක් ෙක්ලළ අඩු ර ෆනීමට අදප්ත ක්ළ ර 

තිබුණ ෙ, වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල 

විට සියයට 24.63 ක් ෙක්ලළ අඩු  ත තිබුණි.  

ඉන් දොෂඹ රද  ආෙළයේ දොබ 

ජ ප්රතිතය සියයට 39 ක් වූ අතර 

ද ට්දට්, දෙිටල, ළ් , මශනුලර, 

් , බණ්ඩළරදල වශ ්රිකුණළමය 

ය ප්රළදීශියන් ිට ආෙළයේ දොබ ජ 

ප්රමළණය සියයට 25 ට ලෆඩි ඉශෂ අයක් 

ද තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවළයට ඉක් ර තිබණු ශළ වතය 

ප්රතිය වේබන්න ආංශි විවහතර ලගුල 18 ිට 

ෙක්ලළ ඇත. 

 ළර්ය වළන ෙර්ය ඒය 2020 

ඉරක්ක ශඟහ කයගත් 

1 ආරක්ි ත පළනීය ජ ආලරණය ජශද  % 91.7 93.2 

2 ආරක්ි ත  ජ ආලරණය ජශද  % 55.0 53.14 

3 ල ජ වෆපුගේ වේබන්නතළ වංයළල 143,503 122,733 

4 ආරක්ි ත  මළපලශ පශසුේ ජශද  % 2.25 2.06 

5 ආෙළයේ දොබ ජ වෆපුගම 

 දොෂඹ රය ජශදයන් % 41.0 39.21 

දිලයි පුරළ ජශදයන් % 25.3 24.63 

ලගුල 18  - ඉක්ත ශළ තාය ප්රතිය 2020 
මළශ්රය- ජළති ජ වේපළෙ ශළ ජළපලශ මණ්ඩය 

 

ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 
භණ්ඩරගේ මරය ප්රතිපර 

2016 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ 

විකුණුේ ආෙළයම ලර්න දේය සියයට 

1.17  සිට සියයට 6.45 ෙක්ලළ ලෆඩි ත 

තිබුණෙ, විකුණුේ පිරිලෆද  ලර්නය සියයට 

5.27 සිට සියයට 0.84 ෙක්ලළ අඩු ත තිබුණි. 

එබෆවින් 2018 වශ 2019 ලර්යන්ිටදී තිබ 

සියයට 36  ෙ ළභ ආන්තිය 2020 

ලර්ද දී සියයට 40 ෙක්ලළ ලෆඩි ත තිබුණි. 

දදවේ දලතත් 2018 ලර්ද  සිට 2020 

ලර්ය ෙක්ලළ මණ්ඩය විසින් දිගින් දිටම 

දමදශුගේ අළභයක් ලළර්තළ ර තිබුණි. 

තලෙ පසුගිය ලර් පශ ළ ීමමළල අතරින් 

2019 ලර්ද දී රු.මිලිය 1,176.5  
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වෆකිය ුගතු බදු පසු අළභයක් ලළර්තළ ර 

තිබණු අතර වමළද චිත ලර්ද දී එය 

රු.මිලිය 529  බදු පසු ළභයක් ෙක්ලළ 

ලර්නය  ත තිබුණි. විවහතර රපවටශ 34 ිට 

ෙක්ලළ ඇත.  

 

රපවටශ 34  - විකුණුේ ආෙළයම, විකුණුේ පිරිලෆය ශළ දමදශුගේ 
ළභය  
මළශ්රය - ජළති ජවේපළෙය ශළ ජළපලශ මණ්ඩය  

 

ඹහඳනඹ රීලිගනොච්චිඹ ජර ළඳයුම් වහ 
නීඳහයක්ක යහඳෘතිඹ 

යළපය කිලිදොච්චිය ජ වෆපුගේ ශළ 

වනීපළරක් ලයළපෘති ටුගතු 2011 

දපබරලළරි 15 දි ආරේභ ර 2017 

අද වහතු 14  දි අලවන් කිරීමට නියමිතල 

තිබුණි. පසුල දොන්ත්රළත් ළය 2026  ජනි 

30 දි ෙක්ලළ දීර්ක ර තිබුණි. මුහුදු ජ 

ප්රතිආරිත ජ පිරිපශදු උපරණ ඉදිකිරීම 

2021 ඔක්දත බර් මළවද දී නිම කිරීමට 

වෆෆසුේ ර තිබුණත්  දොන්ත්රළත්තුල 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ප්රෙළය 

ර දොතිබුණි. තලෙ, දමම ලයළපෘතිය 

යටදත් යළපය කිලිදොච්චිය ප්රදීය 

වඳශළ ජය වෆපී මට මුහුදු ජදයන් ලුණු 

ඉලත් කිරීදේ බළළරය ඉදිකිරීම 2023 දී 

අලවන් කිරීමට නියමිතල තිබුණි. ඒ අනුල 

රු.මිලිය 1,140  වියෙමින් ජ කුළුණු 15 

ක් ඉදිකිරීමට වශ රු.මිලිය 5,536  

වියෙමින් පිරිපශදු ජ වේදප්රේණ  එළීම 

2018 දෙවෆේබර් 31 දි අලවන් ර තිබුණි. 

දදවේ දලතත්, වමළද චිත ලර්ය 

අලවළය ල විටත් ජ මළශ්රයක් 

දොතිබීම දශේතුදලන් දමම ඉදිකිරීේ 

සිය්  නිහක්රීයල පෆලතුනි. 

භහත්ය අදිඹය (iv) ජරම්ඳහදන 
යහඳෘතිඹ 

2030 ලර්ය ල විට පවු්  321,954 ට 

පළනීය ජය වෆපී ම අරමුණු ර ද 

මළතර අදියර (iv) ජවේපළෙ ලයළපෘතිය 

2017 ඔක්දත බර් මළවද දී ආරේභ ර  

2020 ඔක්දත බර් 10 නිම කිරීමට අදප්ත ක්ළ 

ර තිබුණි. දොන්ත්රළත්රුදේ දුර්ල 

ළර්යවළනය, නිර්මළණ චිත්ර අනුමත 

කිරීදේ ප්රමළෙය, ඉඩේ අත්පත් ර ෆනීදේ 

ප්රමළෙය යළදිය දශේතුදලන් ෆලතත් 2021 

ඔක්දත බර් 02 දි ෙක්ලළ ළ දිගුලක් බළ 

දී තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට 

ලයළපෘතිද  ප්රතිය සියයට 69  පශෂ 

මට්ටම පෆලතුණි. මලි වෆසුේලට 

අනුල කිද මීටර 200 ක් දුරට වේදප්රේණ 

 එළීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණෙ, 2020 

ජලි 01 දි ල විට බළ දුන් ළ දිගුලට 

අනුල එය කිද මීටර 105 ෙක්ලළ දශලත් 

සියයට 50 කින් අඩුර තිබීම දශේතුදලන් 

ලයළපෘතිදයන් අදප්ත ක්ි ත ප්රදී ආලරණය 

ර ෆනීමට ඇති ශෆකියළල වේබන්නදයන් 

අවිනිහචිතතළලයක් පෆලෆතුණි. 2021 අදප්රේ්  

30 දි ල විටත් එෂළ තිබ දබෙළශෆරීේ  

දුර ප්රමළණය කිද මීටර 42ක් පමණක්  ත 

තිබුණි. 

අළුත්ගභ, භතුගභ, අගරත්ත් 
ඒකහඵේධ ජර ම්ඳහදන ගඹ ජනහ 
ක්රභඹ 

අළුත්ම, මතුම, අලත්ත ඒළබීන 

ජවේපළෙ දයොජළ ක්රමය 2017 මෆයි 15 

දි ආරේභ ර 2020 මෆයි 24 දි අලවන් 

කිරීමට නියමිතල තිබුණි. 

දොන්ත්රළත්රුදේ දුර්ල ළර්යවළනය 

2016 2017 2018 2019 2020

විකුණුේ ආෙළයම  23,584.7 23,859.7 24,806.5 26,079.5 27,761.8

විකුණුේ පිරිලෆය  13,485.7 14,196.3 15,821.0 16,614.4 16,754.6

දමදශුගේ 
ළභය/(අළභය) 

1,758.9 738.0 (1,828.7) (2,099.7) (365.0)

බදු පසු ළභය/(අළභය) 2,928.7 1,816.7 (580.3) (1,176.5) 529.0
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දශේතුදලන් එය 2020 දෙවෆේබර් 14 දි 

ෙක්ලළ දීර්ක ර තිබුණි. දොන්ත්රළත් ගිවිසුම 

ප්රළරල මීටර  59,199 ක් දුරට වේදප්රේණ 

 ශළ මීටර  259,643 ක් දුරට දබෙළ ශෆරීේ 

 ලදයන් මුළු දුර මීටර 318,842 ක් දුරට 

 එළිය ුගතුල තිබුණි. 2020 වෆප්ත තෆේබර් 

20 දි ලවිටත් ඉන් සියයට 50 ක් දශලත් 

මීටර 158,707 ක් පමණක් එෂළ තිබුණි. ඉන් 

තළලළලි පුවහාළපයන් සිදුෂ 

ප්රමළණය මිටර් 152,522 ක් ශළ පිඩ 

පරිෂළල සිදුෂ මීටර ප්රමළණය 18,383 ක් 

පමණක්  ත තිබුණි. දදවේ දලතත්, එදිට 

වහථිර මළර් පුවහාළප කිසිලක් සිදු ර 

දොතිබුණි.  

ජළති ජවේපළෙ ශළ ජළපලළශ 

මණ්ඩ ඇඳීේ වටශට අනුල මි.මී 160  

ප්රමළණද  පී තීම  ජ එලිය ුගතු ළනුදේ 

පෂ මීටර 0.60 ක් (අඟ්  24) වුලෙ, 

දෙොඩේදොඩ ළුතර මළර්ද  මීටර් 

2,488.47 දොටදවිට  එීයම වේබන්න 

ළණුදේ පෂ මිනුේ කිරීදේ දී එය අඟ්  

15ක් විය. එේ නියමිත ප්රමළණයට ලඩළ 

අඟ්  09 ක් අඩු විය. තලෙ ළදොඩ 

ලෆ් ළල දොටදවේ ජ එීයදේ දී 

ජ ආලරණ දොටව ්  කුඩු දශ  ලෆලි 

අතුරළ ජය වමඟ මිශ්ර ර  වේපීඩයට 

ක් ෂ ුගතු වුලත්, එලෆන්ක් සිදු ර 

දොතිබුණි. තලෙ, බඩ ළුතර ප්රනළ 

මළර්ද  ජ  එළීදේදී ඉවුරු ආනළර 

දොමෆතිල ළනු ශරීම නිවළ දෙපව ඩළ 

ලෆටීම, මළර් ඉරි තෆීයම ශළ ගිළ බෆීමම ලෆනි 

ෙෆඩි ශළනි තේලට මළර්ය ක් ත තිබුණි. 

 

ඇඳීේ වටශට අනුල ළපට් දශ  තළර අතුරළ 

ඇති මළර්යන්ිට තළලළලි පුවහාළප 

ළර්ද දී ABC අතුරළ වේපීන්ඩයට ක් 

ර එම ABC දොටවහ ෆ ත දොය 

දව මතුපිට තළර තට්ටුලක් ඇතිරීම ෂ 

ුගතු වුලත්, මතුම දොෂඹ ප්රනළ මළර්ද  

පළන්තිය විෙයළය අව මළර්ද  වහාළ 

කිිටපයම මතුපිට තළලළලි 

පුවහාළපද දී එලෆනි තළර ඇතිරීේ සිදු 

දොකිරීම මත එිට ABC දොටවහ ෆ ත 

තිබුණි. එම ළු්  දොටවහ මළර්ද  

විසිරිම තුෂ මළර්ද  මන් කිරීමට බළනළ  ත 

තිබීමත්, එම ළු්  ඇතුළු  මළර් පලුදු  

කිරීදේදී ඉලත් ර ෙ මළර් දොටවහ 

ඉලත් දොකිරීදමන් එම දොටවහෙ  මළර්ද  

ජය බෆව ය ළනු පීනතිය තුෂ ජය 

බෆවයළමට දොශෆකි ලදවේ  තෆන්පත්  තමත් 

දශේතුදලන් ඒ අලට ලයළපළරි වහාළ ඇතුළු 

නිදලවහ යට තම වේබන්න පෆමිණිලි ෙ 

දභෞති පරිෂණ අලවහාළදේදී අළලරණය 

විය.  

 

ගම්ඳව, අත්ත්නග් ර වහ ිකනුන්ගගොඩ 
ඒකහඵේධ ජරම්ඳහදන ගඹ ජනහ ක්රභඹ 
 

ේපශ, අත්ත්  ශළ මිනුලන්දොඩ 

ඒළබීන ජවේපළෙ දය ජළ ක්රමය 

2017 දපබරලළරි 20 දි ආරේභ ර 2020 

දපබරලළරි 19 දි අලවන් කිරීමට නියමිතල 

තිබණි. ප්රනළ දොන්ත්රළත්රුදේ දුර්ල 

ළර්යවළනය, ඉඩේ අත්ර ෆනීදේ 

ෆටළු, උප දොන්ත්රළත් ගිවිසුම යටදත් 

මණ්ඩයට බළ දුන් ළර්යයන් වඳශළ වූ 

දොන්ත්රළත් ප්රෙළද  ප්රමළෙයන් ලෆනි 

දශේතන් නිවළ ලයළපෘති ටුගතු 2022 

දපබරලළරි 18 දි ෙක්ලළ අලවහාළ දෙදී 

දීර්ක ර තිබුණි. 2021 ජනි මළවය අලවළය 

ල විට එිට ප්රතිය සියයට 68 ක් පමණක්  ත 

තිබුණි. එම ලයළපෘතිද  උප දොන්ත්රළත් 

ගිවිසුදමිට දොටවක් ල බවහළදොඩ 

ජළද  ඉදිකිරීේ දොන්ත්රළත්තුල 2019 

ජනි 12 දි ආරේභ ර ලර් දෙකින් නිම 

කිරීමට නියමිතල තිබුණි. 2021 ජනි 21 දි 

ල විට එිට ප්රතිය සියයට 26 ක් ලෆනි 

පශෂ අයක් ද තිබුණි. නිට්ටඹුල ශළ 

ේපශ ප්රදීයන්ිට  එළීදේ ශළ ජ 

කුළුණු ඉදිකිරීදේ දොන්ත්රළත්තුල 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ප්රෙළය ර 

දොතිබුණි. තලෙ, දභෞති ප්රතිය සියයට 

30 ක් පමණ තිබියදී දොන්ත්රළත්රුදේ 

දුර්ල ළර්යවළනය දශේතුදලන් අත්ිටටුලනු 
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ෆබ පවහයළ ප්රදීද   එළීදේ ශළ ජ 

කුළුණු ඉදිකිරීදේ දොන්ත්රළත්තුල 2021 

අදප්රේ්   30 දි ල විටත් ෆලත ප්රෙළය 

කිරීමට ෂමණළළරීත්ලය ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 
 

අවිසහගේ් ර වහ ගකොසගභ ඒකහඵේධ 
ජර ම්ඳහදන යහඳෘතිඹ 
 

අවිවහවළදේ්  ශළ දොවහම ඒළබීන ජ 

වේපළෙ ලයළපෘතිය දීය ය බෆංකු මිනන් 

මයය රනු බ ප්රමුතම ජ 

වේපළෙ ලයළපෘතියක්  ත තිබුණි. ල 

තුළුමුලක් ඉදිර අවිවහවළදේ්  ශළ 

දොවහම ප්රදීයන්ිට පිළිදලළින් කිද  

මීටර් 50 ක් ශළ කිද  මීටර් 25  දුරට 

ජ ඇතිරීේ සිදුර දමම ප්රදීද  

ආවන් ලදයන් 97,345  ජතළලට 

පළනීය ජය බළදීම වඳශළ වූ දය ජිත 

ලයළපෘතියකි. දොන්ත්රළත් ප්රෙළද දී එක් 

ංසුලක් පමණක් ඉදිරිපත්  ත තිබ අතර එය 

ඇවහතදේන්තු පිරිලෆයට වළදප්ත ක්ල සියයට 

37 කින් ලෆඩි  ත තිබුණි. එදශත්  ෆලත 

පුලත්පත් ෙෆන් තමක් පර අභිප්රළය  

ෆඳ තම දොර එම ංසුරුටම 

දොන්ත්රළතළතුල ප්රෙළය කිරීම දශේතුදලන් 

තරඟළරීත්ලයත් ඇතිර එිට උපරිම ලළසිය 

මණ්ඩයට බළ ෆනීමට තිබු අලවහාළල මඟ 

ශෆරී තිබුණි. තලෙ, රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදී වංග්රශද  6.2.2 

මළර්ද පදීයට පටශෆනිල ංසුද්  

ඉදිරිපත් කිරීම වඳශළ බළදී තිබ ළය දි 

14 ක් ලෆනි ඉතළ දටිළයක් විය.  

දොන්ත් රළත්තුලට අෙළ ප්රමළණ පත්රය 

පිළිදය කිරීදේදී රු.මිලිය 501.11 ක් 

ලෆයදල අතයලය අයිතම වමශරක් 

ලෆරදීමකින් මඟශෆරී තිබ බල ආලරණය  තම 

දශේතුදලන්  මළර් ඇතිරීේ සියයට 35.99 

කින් අඩු ර තිබුණි. තලෙ, දමම විනයන් 

විමර්ය වඳශළ පත්ෂ  මිටුල විසින් 

දොන්ත්රළත් ගිවිසුදේ 3.7 ලන්තිය වශ 

රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී වංග්රශද  

8.13.4 මළර්ද පදීය වඳශළ ල ශළ 

ලයළතිදර් 14 අනුල ටුගතු කිරීම දලනුලට  

දොන්ත්රළත් ද තේ අත්ිටටු තම දශේතුදලන් 

ආරවු්  විනිහනය මණ්ඩ (ඩීඒබී) තීරණය 

මත, පිළිදලලින් ප්රමළෙ ළවහතු ලදයන් 

දොන්ත්ත්රළරුට රු.මිලිය 44.93 ක් වශ 

ආරවු්  විනිහනය මණ්ඩ වශ 

ද.රුේරණ වළමළජියින්දේ ලෘත්තීය 

ළවහතු ලදයන් රු.මිලිය 1.57 ක් ද තමට 

මණ්ඩයට සිදු  ත තිබුණි.  

අමත්ග්  ඵරලක්ති ඉතුරුම් යහඳෘතිඹ 

දපොේපළළරල ෙෆට පලති දපොේප ලර් 

30 ටත් ලඩළ පෆරණි  තම ශළ දපොේප 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ බක්ති 

පරිදභ ජය අධි  තම දශේතුදලන් අඹතද්  

ජ පවිත්රළළරද  බක්ති පරිදභ ජය 

අඩු කිරීම අඹතද්  බක්ති ඉතුරුේ 

ලයළපෘතිද  ප්රනළ පරමළර්ාය  ත තිබුණි. 

දදවේ දලතත්, ලයළපෘතිය 2019 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විට අලවන් කිරීමට නියමිතල 

තිබුණත්, ලයළපෘතිය යටදත් වූ ප්රනළ 

දොන්ත්රළත් කිසිලක් 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විටත් නිම ර දොතිබණි. 2020 

ලර්ය අලවන් ල විට අඹතද්  ජ 

පවිත්රළළරද  මළසි වළමළය විදුලි ළවහතුල 

රු. මිලිය 67.52 ක්  ත තිබුණි.  

ණය පශසුේ ගිවිසුමට අනුල, ණය 

නිදය ජිත ආයතය විසින් රු.මිලිය 

9,100 ට වමළ එ.ජ.දඩොර් මිලිය 70 ක් 

දලන් ර තිබුණෙ, 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිට ලයළපෘතිද  ටුගතු ආරේභ  ත ලර් 6 

ක් ශළ මළව 3 ක් ත තදමන් පසුලෙ 

රු.මිලිය 2,762 ට වමළ එ.ජ.දඩොර් 

මිලිය 16.68 ක් පමණක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. එබෆවින් වමළද චිත ලර්ය 

අලවළ ල විට බළ දොදුන් ණය 

ප්රමළණය දලනුදලන් රු.මිලිය 308.27 ට 

වමළ ඒ.ජ.දඩොර් මිලිය 1.93 ක් බෆඳීේ 

ළවහතු ලදයන් රජයට ද තමට සිදු  ත 

තිබුණි. ලයළපෘතිය ආරේභ  ත 2020 
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දෙවෆේබර් 31 දිට මළව 53 ක් ඉක්මලළ 

ගියෙ, ලයළපෘතිද  ප්රතිය සියයට 53 ක්  ත 

තිබුණි. දොන්ත්රළත් ගිවිසුදමිට වූ ෆටුේ ශළ 

අපෆශෆෙලිතළලයන් දශේතුදලන් දොන්ත්රළත් 

ළය තුෂදී ආරවු්  10 ක් පෆෆගී තිබීම, 

ලයළපෘතිද  මන්ෙළමී දව ක්රියළත්ම  තම 

දදරිට බපළ තිබුණි. එිටදී අිටමි වූ අළභ 

ශළ ප්රමළෙ ළවහතු දලනුදලන්  ලරින් ලර 

දොන්ත්රළත්රු විසින් වෆකිය ුගතු මුෙක් 

ිටමිේ පළ තිබුණි. 

ජරම්ඳහදන වහ නීඳහයක්ක ගේහ 
ළඩිදියුණු රීමගම් යහඳෘතිඹ 

ජවේපළෙ ශළ වනීපළරක් දවේලළ 

ලෆඩිදිුගණු කිරීදේ ලයළපෘතිය මගින් 

ජවේපළෙ අමළතයළංද  ඍජු 

අධීක්ණය යටදත් දත රළත් දිවහ්රික් 

ශතක් තුෂ  ජ දවේලළ වශ ලෆඩිදිුගණු 

ෂ වනීපළරක් දවේලළ වඳශළ ප්රදේය 

ලෆඩිකිරීම ශළ වේබන්ධිත ආයතල 

නළරිතළලය ක්තිමත් කිරීම අරමුණු ර 

ද තිබුණි. දමම ලයළපෘතිදයන් 

අදප්ත ක්ි ත ප්රතිඵ 2020 දෙවෆේබර් 31 ල 

විට ළ ර ෆනීමට දොශෆකි  තම 

දශේතුදලන් ලයළපෘති ළ ීමමළල 2022 

මළර්තු 31 ෙක්ලළ දීර්ක ර තිබුණි. 

දොන්ත්රළත්රුලන්දේ දුර්ල 

ළර්යවළනය, ලයළපෘති ළීමමළල 

නිලෆරදිල තක්දවේරු දොකිරීම, ඉඩේ 

නිරවු්  ර ෆනීදේ ප්රමළෙය, ප්රජළලදේ 

විදර නතළලයන් යළදී දශේතන් නිවළ නියෆඳි 

විණ පරීක්ළලට ක්වූ ළරි, ග්රළමීය 

වශ ලතු ජ වෆපුගේ ශළ වනීපළරක් 

පශසුේ පුරුත්ාළපය වශ ලෆඩි දිුගණු 

කිරීදේ දය ජළ ක්රම 36  2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට ප්රතිදයිට දි 32  

සිට දි 1064 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය 

වෆකිය ුගතු ප්රමළෙයක් පෆලෆතුණි. තලෙ,රු. 

මිලිය 512.12  වංන අත්තිළරේ 

ලයළපෘති ටුගතු වඳශළ උපදය ජය 

කිරීමකින් දතොරල දොන්ත්රළත්රුලන් අත 

රඳලළ ෆනීමට ඉඩ ශරිමින් ජ වේපළෙ 

ලයළපෘති එදොෂශ නිරත ත සිටි 

දොන්ත්රළත්රුලන්ට මු්  දොන්ත්රළත් 

ළයෙ ඉක්මලළ යමින් එම ලයළපෘතිය 

වඳශළ අලවහාළ දෙදක් සිට පශ ෙක්ලළ ළ 

දිගුලන් බළ දී තිබණි. එදවේම ලයළපෘතිද  

ළීමමළල තුෂ ඉශත වඳශන් දිවහ්රික් 07 

ක් තුෂ ඉදිකිරීමට නියමිතල තිබ ලෆසිකිලි 

20,878 කින් ලෆසිකිළි 14,662 ක් පමණක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට  නිම 

ර තිබුණි. 
 

ප්රජහ මර ංවිධහනඹන්හි ජර යහඳෘති 

ජළති ප්රජළ ජ වෆපුගේ දෙපළර්තදේන්තුල 

යටදත් ලියළපදිංචි  ත ඇති දිවහ්රික් 22 ට 

අයත්  ප්රජළ ම වංවිනළයන්ිට ජ ලයළපෘති 

329 ක් 2005 ලර්ද  සිට වමළද චිත 

ලර්ය අලවළය ෙක්ලළ අක්රියල පෆලතුණි. 

තලෙ,දෙපළර්තදේන්තු ප්රතිපළෙ යටදත් 

2018, 2019 ශළ 2020 ලර්යන්ිටදී ආරේභ 

ර තිබ ජ ලයළපෘති අතරින් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට ලෆඩ නිම ෂ ුගතු 

පිරිලෆය රු.මිලිය 50.4 ක් ල ලයළපෘති 25 

 ප්රතිය සියයට 50 ට ලඩළ පශෂ 

මට්ටම පෆලතුණි. තලෙ, ප්රජළ ජ අභිමළනී 

ලෆඩවටශ යටදත්  මළතර දිවහ්රික්ද  

ක්රියළත්ම ර තිබ පන්දල මී ඇ්  

ප්රජළ ම වංවිනළ ජ වෆපුගේ ලයළපෘතිද  

ශළ ද් බටුල වපුදොඩ ක්ති ප්රජළ ම 

වංවිනළ ජ වෆපුගේ ලයළපෘතිද  සිදු 

දො ළර්යයන් වඳශළෙ මුේ  දලළ 

තිබණු අතර ඒ අනුල  එළීේ සිදු දොෂ 

පිළිදලලින් මීටර 5,896 ක් වශ මීටර 7,926 

ක් වඳශළ රු. මිලිය 3.37 ක් එම ප්රජළ ම 

වංවිනළයන්ට ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි.  

ජරම්ඳහදන අභහත්යහංලඹ විසින් 
ක්රිඹහත්භක කශ යහඳෘති  

ලකුඩු දර  නිලළරණ ලෆඩ වටශ යටදත් 

දමොණරළ දිවහ්රික්ද  ජ වේබන්නතළ 

බළදීදේ ලයළපෘතිය තුළින් ල ජ 

වේබන්නතළ 650 ක් බළ දීමට ඉක් ර 

තිබණි. වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට 
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ජ
ර
 
ම්
ඳ
හද
න
ඹ
 

ල ජ වේබන්නතළ 165 ක් පමණක් බළ දි 

තිබුණි. එබෆවින් 2019 ලර්ද  එකී 

ලයළපෘතිය දලනුදලන් ෙ රු.මිලිය 1.03 

කින් අෙළ ළර්යය වඳශළ දයොෙළ දොද 

2020 ලර්ද දි රජද  ආෙළයමට බෆරර 

තිබුණි. තලෙ, කුඩළ පරිමළණ ලයළපෘතියක් වූ 

අන්ෙරවහයළය ලයළපෘතිය 2017 ලර්ද  

ආරේභ ර 2020 අදප්රේ්  මළවද දී නිම 

කිරීමට වෆෆසුේ ර තිබුණ ෙ, 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට දි 245  ප්රමළෙයකින් 

පසුලත් එම ලයළපෘතිය නිම කිරීමට 

අදපොදශොවත් ත තිබුණි.  එදවේම, 

අමළතයළංය විසින් ක්රියළත්ම ර ෙ 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට අලවන් ෂ ුගතුල 

පෆලති තිවහවමශළරළම ජ වේපළෙ 

ලයළපෘතිය ශළ ්රිකුණළම ජ වේපළෙ 

ලයළපෘතිය අදප්ත ක්ි ත පරිදි නිම කිරීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි.  
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අ
ධ
ය
හඳ
න
ඹ
 

අධයහඳනඹ  

නිමක්ණ 

 ජහතික අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹ 

 යහඳෘති ඉ කරීමගම් ප්රභහදඹන් 

 ත්කම් කශභනහකයණඹ 

 ගනොවිධිභත් වහ විගලේ අධයහඳන ඒකක වහ ගුරු පුයේඳහඩු 

 ප්රම්ඳහදනඹන් 

 තියය ංර්ධන අයමුණු 

 අධයහඳන විදයහපීඨ වහ ශික්ණරහී න් ඵහ ගළනීම් ප්රභහදඹ 

 ශ්රී රංකහ යුගනසගක  ජහතික ගකොිකන් බහ  

 විබහග ඳනත්ට ඳටවළනි ක්රිඹහකහයකම් 

 කහර්ඹහධනඹ 

 ළර්ය මණ්ඩ පරිපළය 

 දපෂ දපොත් මුද්රණය දබෙළශෆරීම 

 අතිගර්ක ගඳොත් වහ ගුරු අත්ගඳොත් 

 විගේල ණඹ යහඳෘති  
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අධයහඳනඹ  

ජළති අනයළප ප්රතිපත්ති රළමුල තුෂ, 

ජළති දපොදු අරමුණු ඉටුරෆනීම උදෙවළ, 

දලවහල ද යට වරි දවේ 

අනයළපය ප්රතිනිර්මළණය රමින්, ඵෙළී  

දව ක්රියළත්ම කිරීදේ පුදර ළමී ලකීම 

ෙරන්ළ ලදයන් අනයළප අමළතයළංය, 

රළජය අමළතයළංය,  දෙපළර්තදේන්තු 02 ක් 

ශළ ලයලවහාළපිත ආයත 03 ක් විසින් පශත 

වඳශන් ළර්යභළරයන් ඉටුෂ ුගතුල 

පෆලතුණි. 

 දපර පළව්  අනයළපද  සිට උවවහ 

අනයළපය වේපර්ණ ල දතක් ම 

පෆශෆදිලි මළර් වෆෆවහමක් වවහ කිරිම 

වඳශළ ප්රතිපත්තිමය මඟ දපන්විේ 

බළදීම  

 වම ෙරුදලකුටම අනයළපය වඳශළ 

ප්රදේ අයිතිය විටත ගුණළත්ම 

අනයළප ක්රමයක් වහාළපය කිරිමට 

අලය පුළු්  ප්රතිවංවහරණයක් ඇති 

කිරිම වඳශළ ප්රතිපත්තිමය රළමුලක් 

වහාළපිත කිරිම  

 පළව්  ගුරුලරුන්දේ පරිපළමය 

ෆටළු ක්ණිල විවදීම වඳශළ ෙෆට 

පලති අෙළෂ නක්රද්  විධිවිනළ, රීති, 

දරගුළසි වමළද නය ර 

යළලත්ළීය කිරිම වශ පලති 

ආයතනි ලුශය ළර්යක්ල 

ක්රියළත්ම කිරිම වඳශළ විදේ 

අධීක්ණ ඒයක් ශරශළ ටුගතු 

කිරිම 

 පළව්  අලයතළලය වේබන්නදයන් 

ෆලත වමීක්ණයක් සිදු දොට ඒ අනුල 

පළව්  පීනතිය ප්රතිවහාළත කිරිම 

 ගුරුලරු අලයතළලය පරිදි වහාළත 

කිරිම වඳශළ ප්රතිපත්තිමය විවදුමක් 

බළදිම 

 විය බළිටර ක්රියළළරේ පළව්  තුෂ 

ප්රනලිත කිරිම වඳශළ ක්රීඩළ වශ තරුණ 

ටුගතු අමළතයළංය වමඟ ලෆඩවටශන් 

ක්රියළත්ම කිරිම  

 ග්රළමීය පළව්  සිසු ආර්ශිත පළව්  බලට 

පත්කිරිම 

 සියළු පළව් ල පන්ති ළමර ශළ 

වනීපළරක් උපරණ, ගුරු ශිය 

විදේළළර, දවෞය පශසුේ ශළ 

යටිත පශසුේ ඉශෂ ෆං තම වඳශළ 

විදේ ලෆඩපිළිදලක් ක්රියළත්ම කිරිම 

 පළව්  දපෂදපොත්, වියය නිර්දී ගුරු 

අත්දපොත් ආදිය දතොරතුරු තළක්ණි 

ක්රමදේෙයක් ඔවහදවේ එළි ෙෆක් තමට 

පියලර ෆනීම  

 දපොකුරු පළව්  පීනතියක් වහාළපිත 

කිරිම 

  දතොරතුරු තළක්ණ ආයත වමඟ 

වමිබන්ධීරණය රමින් දුරවහා 

අනයළප අලවහාළ පුළු්  කිරිම වඳශළ 

දතොරතුරු තළක්ණ උපදය ජය ශළ 

යටිත පශසුේ පුළු්  කිරිම 

  තරුණ භික්ුදන් ලශන්දවේදේ ඉංග්රීසි 

භළළ ෙෆනුම, පරිණ වශ තළක්ණි 

ෙෆනුම ලර්නය කිරිම වඳශළ ල 

අනයළප ලෆඩවටශක් වවහ කිරිම ශළ 

ක්රියළත්ම කිරිම 

 පිරිදලන් අනයළපය ඟළසිටු තම වඳශළ 

විදේ ලෆඩපිළිදලක් වවහ කිරීම  

 භික්ුදන් ලශන්දවේළදේ උවවහ අනයළප 

ටුගතු වඳශළ පශසුේ වෆපී ම 

 ශිය භික්ුදන් ලශන්දවේළදේ අනයළප 

වියෙේ ප්රතිපර්ණය කිරිම වඳශළ මළසි 

අනුග්රළශ ෙළයත්ල ක්රමයක් ශඳුන්ලළ 

දීම 

 පරිදේණළධිපති වහලළමීන් ලශන්දවේළදේ 

ශළ පිරදලන් ගුරුලරුන්දේ දොවිවදී 

ඇති පත් තේ, ලෆටුප්ත  ශළ දිමළ පිළිබඳ 

ෆටළු නිරළරණය කිරිම  

 සියළු ආේලට අයත් ෙශේ පළව්  

ටුගතු පුළු්  කිරිම වඳශළ ආයත 
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වමඟ වේබන්ධීරණදයන් අලය 

ටුගතු කිරිම   

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ අනයළප අමළතයළංය, 

රළජය අමළතයළංයක් ශළ දෙපළර්තදේන්තු 02 

ක් දලත එතුල රු.මිලිය 70,159  

ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී 

තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විට ඉන් රු. මිලිය  65,792 ක්  

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 35  ිට ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 35 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

අනයළප අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල 

රළජය ආමළතයළංයක්, දෙපළර්තදේන්තු 03 

ක් ශළ ලයලවහාළපිත ආයත 02 ක් විසින් 

වමළද චිත ලර්ද දී ඉටු ෂ ළර්ය ශළ 

ර්තලය වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි 

විණ පරීක්ණලදී අළලරණය වු 

ප්රමළණළත්ම ශළ ලෆෙත් විණ 

නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.  

ජහතික අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹ 

අනයළප අමළතයළංද  ළර්යභළරය අනුල 

ද  තරඟළරීත්ලයට ආත්ම 

විහලළවයකින් ශළ වළර්ාත්ලය පිළිබඳ 

විහලළවයකින් ුගතුල ප්රදේ තමට ශෆකියළල 

ඇති රල අන්ෙදේ ජළති අනයළප 

ක්රමයක් නිර්මළණය කිරීදේ ළර්යය වඳශළ 

1991 අං 19 ෙර ජළති අනයළප 

දොමින් වභළ පදත් විධිවිනළ අනුල 

ජළති අනයළප දොමින් වභළල විසින් 

1992,2003 වශ 2016 ලර්ලදී නිර්දී 

ඉදිරිපත් ර තිබුණි. 2020 ලර්ය අලවළ 

ල විටත් නිහචිත වශ වහථිරවළර ජළති 

අනයළප ප්රතිපත්තියක් වවහ ර 

දොතිබුණි.  

එදවේම ෙශතුන්ල ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළ 

වංද නද  III ල පරිශිහමද  

අනයළපයට අෙළෂ 2 ල ලයලවහාළල අනුල 

දපර පළව්  අධීෂණය ශළ ෂමළරණය 

කිරීම වඳශළ ජළති ප්රතිපත්තියක් වේපළෙය 

කිරීම අනයළප අමළතයළංද  ප්රනළ 

ළර්යයක් ලදයන් ශඳුළද තිබුණත්, 

එම ළර්ය ඉටු ර දොතිබුණි.  

අනයළප 

අමළතයළංය  

ෙශේ පළව් , 

පිරිදලන් ශළ 

භික්ුද 

අනයළප 

රළජය 

අමළතයළංය 

විභළ 

දෙපළර්තදේ

න්තුල  

අනයළප 

ප්රළ 

දෙපළර්තදේ

න්තුල  

ජළති 

අනයළප 

දොමින් 

වභළල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  60,096 4,572 5,360 89 42 70,159

වියෙම  රු.මිලිය  57,568 4,529 3,583 73 39 65,792

ඉතිරිය  රු.මිලිය  2,528 43 1,777 16 3 4,367
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ජළති අනයළප ප්රතිපත්තියට අනුකල 

ජළතයන්තර පළව්  අධීෂණය කිරීම 

අමළතයළංද  ප්රනළ අරමුණක්  ත තිබුණි. 

1961  අං 8 ෙර උපෘත පළමළළ ශළ 

අභයළව විෙයළ (අතිදර් විධිවිනළ) 

පදත් 25 ල ලන්තිය අනුල ලයව අවුරුදු 

5   සිට අවුරුදු 14  ක් ෙක්ලළ ලයවහ ීමමළල 

පසුල ෙරුලන්ට අනයළපය බළදීම වඳශළ 

දපෞීලි පළව්  ආරේභ දොෂ ුගතු 

වුලෙ, පතට අනුක දොල අුගරින් 

ජළතයන්තර ශළ දපෞීලි පළව්  ආරේභ 

ර තිබුණු අතර, ඒලළ අනයළප 

අමළතයළංද  අධීෂණයට යටත්  ත 

දොතිබුණි.  

යහඳෘති ඉ කරීමගම් ප්රභහදඹන් 

අනයය දපොදු වශති පත්ර (වළ.දපෂ) ශළ 

අනයය දපොදු වශති පත්ර (උවවහ දපෂ) 

පන්තිල තළෂණ විය උන්ල 

ගුරුලරුන්දේ ඌණතළලය අලම කිරීම, 

තළෂණ විය ශෙළර සිසුන්ට ගුරු 

තළෂණළභීන් දව උවවහ අනයළපය 

ෆබීමට අලවහාළල වෆීමම, තළෂණ විය 

උන්ල ගුරුලරුන්ට තම ලෘත්තිය 

වංලර්නය වඳශළ තළෂණ වියට අෙළෂල 

ගුරු පුහුණල බළදීම ආදී රුණු පෙේ 

රනිමින් ජළති අනයළප විෙයළපීමයක් 

ඉදිකිරීම වඳශළ 2017 ජලළරි 18 දි 

අමළතය මණ්ඩය අනුමත ර තිබුණි. 2017 

අදප්රේ්  19 දිෆති අතිවිදේ ෆවට් පත්රද  

ප රනු ෆබු 2017 අං 93 ෙර 

ආඥළදේ වඳශන් ෙෆන් තම මිනන් අෙළෂ 

ඉදිකිරීම වඳශළ කුලියළපිටිය බටිටර ප්රළදීය ය 

ද් ේ දොට්මළයට අයත් ළරංදෝ  

ප්රදීද  ඉඩම භක්තිය අනයළප 

ද් ේලරයළ දලත පලරළ තිබුණි.  

දොරියළනු රජද  ආනළර මත ඉදිකිරීමට 

වෆෆසුේ ර ෙ දමම ලයළපෘතිය වඳශළ 

2019 වශ 2020 ලර්ලදී මු් ්  තෆබීම 

ඇතුළු වියෙේ වඳශළ ෂඟම පළව දශොඳම 

පළව ලයළපෘතිය මගින් රු.මිලිය  15.37 

 මුෙක් ලෆයර තිබුණි. වමළද ච්ත 

ලර්ය අලවන් ල විට ලයළපෘතිද  ලෆඩ 

ටුගතු ලතළ ෙමළ  තිබුණි.  

 ත්කම් කශභනහකයණඹ  

අනයළප අමළතයළංය භළවිතළ ර 

දම ටර් රා ලියළපදිංචි වශති මු්  පිටපත 

දොතිබුණු ලළශ 11 ක් අමළතයළංයට 

පලරළ ෆනීමට දශ  නීතයළනුක අයිතිය 

ිටමි ආයත දලත බළදීමට දශ  

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 ගනොවිධිභත් වහ විගලේ අධයහඳන 
ඒකක වහ ගුරු පුයේඳහඩු 

2020 දෙවෆේබර් 03 දිෆති අං 37 2020 

ෙර අනයළප අමළතයළං  නක්රද් ද  ශළ 

උපදෙවහ වංග්රශද  12 ලෆනි පරිච්දජ්ෙය අනුල 

විදේ අනයළප අලයතළ ශළ විදේ 

අලයතළ විටත ෂමයින් වඳශළ අනයළප 

පශසුේ වෆීමම ඇතුළු සියළුම ෂමයින් 

දලනුදලන් අන්තර්රණ අනයළපය 

බළදීම වඳශළ විදේ අනයළප දෂේත්රය 

වඳශළ ගුරු පත් තම ෆබ ගුරුභලතුන් එම 

දෂේත්රදයිට පර්ණ ළීයල දවේලද  දයදිය 

ුගතුල තිබුණි. දිලයිදන් විදේ අනයළප 

දෂේත්රය වඳශළ ගුරු පත් තේ බළ තිබුණු 

ගුරුලරුන් 207 දෙදකු එම දෂේත්රද  

ඉෆන් තේ ටුගතුල දයදී දොතිබුණි. 

2016 ජලළරි 07 දිෆති අං 01 2016 ෙර 

අනයළප අමළතයළං නක්රද් ද  7.3 

දජ්ෙය ප්රළරල පෂළත් අනයළප ද් ේ 

විසින් පෂළත් පළව්  වඳශළ අලය අනයය 

ළර්ය මණ්ඩය වඳශළ ෂමළරණ 

දවේලළ දෙපළර්තදේන්තුදලන් අනුමෆතිය 

බළද දොතිබීම දශේතුදලන් පෂළත් 

අනයළප ගුරු පුරප්ත පළඩු ද් යට අනුල 

දොවිධිමත් ශළ විදේ අනයළප ඒල 

ගුරු පුරප්ත පළඩු 651 ක් පෆලෆතුණි. 
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ප්රම්ඳහදනඹන් 

 ජළති අනයළප විෙයළපීම වශ ගුරු 

මනයවහාළ වඳශළ සුහුරු පන්ති ළමර 

උපරණ ප්රවේපළෙ වඳශළ වෆපුගේරු 

වමඟ එෂඹ තිබුණු ගිවිසුම අනුල 2020 

මළර්තු 10 දිට දපර උපරණ අෙළෂ 

ගුරු මනයවහාළ ශළ ජළති අනයළප 

විෙයළපීම දලත වපයළ අලවන් ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  වෆපුගේරු භළණ්ඩ වෆපී ම 

වඳශළ වති 20 ට අධි ළයක් ප්රමළෙ 

ර තිබුණු අතර , ගිවිසුම ප්රළරල 

දොන්ත්රළත් ලටිළදමන් සියයට 10  

ප්රමළෙ ළවහතු දව රු.මිලිය 3.84 ක් 

අයර ත ුගතුල තිබුණි. මුත් එම 

ප්රමළෙ ළවහතු අය ර ෆනීමකින් දතොරල 

වෆපුගේරුට ද තේ ර තිබුණි. 

 ප්රහ පත්රල මළ නිමළලක් බළ ෆනීම 

මගින් විභළ අදප්ත ක්යින්දේ 

විහලළවනියත්ලය  ංලළීයම ශළ 

රශවයභළලය උපරිමදයන් ආරක්ළ ර  

ෆනීදේ අරමුණින් රු. මිලිය 546 ක් 

ලෆය ර ඩිජිට්  ටර්න්  කී මුද්රණ 

යන්ත්රයක්  මිදී ද තිබුණි.  2020 

ලර්ද දී අනයය දපොදු වශති පත්ර 

(උවවහ දපෂ) විභළද  ප්රහ පත්ර 

346,180 ක් පමණක් දමම යන්ත්රදයන් 

මුද්රණය ර තිබුණි.  එය වමවහත ප්රහ 

පත්ර ලලින් සියයට 5  තරේ අඩු 

ප්රමළණයක්  ත තිබුණි. 

 

 විභළ දෙපළර්තදේන්තුල වඳශළ නි 

නිලළව 03 ක් මිදී ෆනීම වඳශළ 2020 

ලර්ද දී රු.මිලිය 03  මලි 

ද තමක් නිලළව වංලර්න අධිළරිය 

දලත ර තිබුණි. 2020 ශළ 2021 

ලර්ලදී  පිළිදලලින් රු.මිලිය 17.8 

ක්  ශළ රු.මිලිය 13.9 ක්  නිලළව 

වංලර්න අධිළරියට දවිය ුගතුල 

තිබුණත්, 2021 ජනි මළවය ල විටත් 

එම ද තේ ර දොතිබුණි.  එෂඹ 

තිබුණු ගිවිසුදේ දොන්දීීම 1.1(B) 

ප්රළරල  නිලළව වංලර්න අධිළරිය 

විසින් තීරණය රනු බ ප්රමළෙ 

ළවහතුලක් ශළ ඒ මත ලළර්ි ල සියයට 

12  ප්රමළෙ ළවහතුලක් අයරනු බ 

බලත්, එදවේ දොමෆති ේ මලි 

ද තදමන් සියයට 25 ක් දශලත් 

රු.750,000 ක් රඳලළ ද දලන් කිරීම 

අලංගු ර බලත් වඳශන්ල තිබුණි. 

එම දො න්දීසි දදරිට අලනළය 

දයොමු ර අලය ක්රියළමළර් 2021 ජුනි 

මළවය ල විටත් විභළ 

දෙපළර්තදේන්තුල ද දොතිබුණි.  

 

තියය ංර්ධන අයමුණු 

තිරවර වංලර්නය පිළිබඳ එක්වත් 

ජළතීන්දේ ලවර 2030 යළය පත්රය පිළිබඳල 

ජළති අනයළප දොමින් වභළල විසින් 

ෙෆනුලත්  ත තිබුණු මුත්, එිට ළර්යයන්ට 

වේබන්න තිරවර වංලර්න අරමුණු ඉක් 

ශළ එම ඉක් රළ ෂඟළ තදේ ලෆඩ 

පිළිදල වෆෆසුේලට ඇතුෂත් ර එම 

ඉක් රළ ෂඟ විය ුගතු වන්ධිවහාළයන්ෙ 

ඉක් මත ෂඟළ තේ මෆ බෆීයම වඳශළ ල 

ෙර්යන්ෙ ශඳුළෆනීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

අධයහඳන විදයහපීඨ වහ 
ශික්ණරහී න් ඵහ ගළනීම් ප්රභහදඹ 

ගුරු ශිෂණළභීන් පුහුණු කිරීම වඳශළ 

අනයළප විෙයළපීම 19 ක් පිිටටුලළ තිබුණු 

අතර, ඒ වඳශළ ලළර්ි ල රු.මිලිය 2,500 

ට අධි මුෙක් ඒළබීන අරමුෙලින් ලෆය 

ර තිබුණි.  අනයය දපොදු වශති පත්ර 

(උවවහ දපෂ) විභළය වමත් අයදන් 

අනයළප විෙයළපීම වඳශළ ශිෂණළභීන් 

ලළර්ි ල ඇතුෂත් ර ත ුගතුල තිබුණි. 

2018 ශළ 2019 ලර්ල උවවහ දපෂ විභළය 

පලත්ලළ පිළිදලලින් ලර් 3  ක් ලර් 2 ට 

ආවන් ළයක් ත  ත තිබුණත්, 2021 

අද වහතු 31 දි ල විටත් බඳලළ ෆනීේ 

සිදු ර දොතිබුණි.  
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ශ්රී රංකහ යුගනසගක  ජහතික ගකොිකන් 
බහ  

2008 වෆප්ත තෆේබර් 24 දිෆති අමළතය 

මණ්ඩ තීරණය ප්රළරල ශ්රී ංළ 

ුගදවහද  ජළති දොමින් වභළල 

පිිටටුලළ තිබුණු අතර ඒ ශළ වේබන්න දශ  

ඊට අනුළංශි ළරණළ වඳශළ විධිවිනළ 

වෆෆවහ තම වඳශළ පිළිදය ෂ දටුේපත් 

පත නීති දටුේපත් වේපළෙ 

දෙපළර්තදමන්තුල දලත ඉදිරිපත් ර 

තිබුණත් වමළද චිත ලර්ය අලවළය ල 

විටත් පදත් ටුගතු අලවන් ර 

දොතිබුණි.  

දොමින් වභළදේ ළර්ය මණ්ඩය පත් 

කිරීම ශළ ද තේ කිරීම පළර්ලිදේන්තු  

පතක් මගින් සිදුවිය ුගතුල තිබුණු මුත් 

පත වේමත ර දොතිබියදී 2008 

වෆප්ත තෆේබර් 24 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතිය මත දොමින් වභළදේ ළර්ය 

මණ්ඩය පත් කිරීම ශළ ද තේ කිරීම සිදු 

ර තිබුණි. ප්රංද  පෆරිවහ නුලර පිිටටි 

ුගදවහද  නිතය නිදය ජිත ළර්යළය 

දලත වේබන්ධීරණ නිනළරිදයකු  

අනුුගක්ත ර තිබුණු  අතර පළරිශ්රමිය 

ලදයන් 2007 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය 

අලවළය ෙක්ලළ එතුල රු. මිලිය 53.83 

 ප්රතිපළෙයක්  අනයළප අමළතයළංය 

විසින් විදී ටුගතු අමළතයළංය දලත 

මුෙළ ශෆර තිබුණි.          

 

විබහග ඳනත්ට ඳටවළනි ක්රිඹහකහයකම් 
 

ශ්රී  ංළ විභළ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

අනුමත ළ වටශට අනුල දිලයි පුරළ 

අනයය දපොදු වශති පත්ර (වළ.දපෂ) 

විභළය වශ අනයය දපොදු වශති පත්ර 

(උ.දපෂ) විභළය පලත්ලනු බ අතර එම 

විභළයන්ිට රශවයභළලය උපරීමදයන් 

ආරක්ළ කිරීම අරමුණු රද දිලයි 

පුරළ දිලළ ළය තුෂ එම ළ ීමමළල 

එම ළ වටශට අනුකල විභළ 

පෆලෆත් තම වඳශළ අලය සියළුම ටුගතු 

වංවිනළය රනු බයි. 

ශ්රී ංළදේ පලති එක් ආමි 

ආයතයට අයත් සිසුන් සුළු පිරිවට 

පමණක් එදි දිලළ ළද  ආමි 

ටුගතුල දයදීමට අලවහාළල බළදී  එම 

ආමි නිළයට අයත් විසින් විභළ 

දොමවළරිවහදන් ර ෙ  ඉ් ීයමට 

අනුල වළමළය  විභළ පෆලෆත්දල 

දලළලට පෆය 9 ට පසුල දමදව එම 

සිසුන්ට විභළයට මුහුණ දීමට අලවහාළල 

බළ දී තිබුණි. තලෙ, 1970 71  ලර්ද  සිට 

විණිත දි ෙක්ලළම ලළර්ි ල දොඩලළ 

වබත් දිය දසින් ශඳුන්ල දවසුරළෙළ 

දියන්ලදී දයදෙ අනයය දපොදු 

වශති පත්ර (වළ.දපෂ) වශ අනයය දපොදු 

වශති පත්ර (උ.දපෂ) විභළල වියයන් 

රදට් අදකුත් වමවහත සිසුන් දිලළ ළද දී 

ලිය ෙ ප්රහ පත්රලටම දමම ආමි 

නිළද  සිසුන්  රළ්රි ළද දී දපනී සිටීමට 

අලය සියළු ටුගතු විභළ දොමවළරිවහදේ 

ෙෆනුලත්භළලය මත ශ්රී ංළ විභළ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ඉටු ර තිබුණි. 

බළිටර  පළර්ලයක් ල දමම ආමි 

වභළදේ ඉ් ීයමට අනුල  රළ්රි ළද  

පලත්ලළ තිබුණු දමම විභළය 

වේබන්නදයන් ලරින්ලර  පත් වු විභළ 

දොමවළරිවහ ජරළ් ලරු රු වියභළර 

අමළතයලරයළ දශ  දර්ඛිය අමළතයළං 

ද් ේලරයළ ෙෆනුලත් කිරීමට දශ  ක්රියළ 

දොර නීතිමය ප්රතිපළෙ දොමෆති දමම 

විභළය පෆලෆත් තදේ ක්රියළල අණ්ඩල ලර් 

50  පමණ ළය සිට සිදු ර තිබුණි. 

රදට් වමවහත විභළ අයඳුේරුලන් එම 

දේළල ඉතළ තිරණළක්ම ජළති විභළ 

වඳශළ දපනී සිටි අතර දෙපළර්තදේන්තු 

නීති රීතිලට පටශෆනිල ීමමිත 

අයඳුේරුලන් පිරිවක් වළමළය විභළය 

ආරේභර පෆය 09 ට පමණ පසු එම 

විභළ ප්රහ පත්රයටම දපනී සිටිමට ඉඩ 

ප්රවහතළල බළ දී තිබුණි. වළමළය විභළ 
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පෆලෆත්දල දලළලට පෆය 9 ට පසුල 

දමදව වබත් දි  විභළ පෆලෆත් තම මගින් 

1968 අං 25 ෙර ප්රසිීන විභළ පදත් 

6.1 ලන්තිය ප්රළරල විභළ ප්රහ පත්රද  

රශවයභළලය ආරක්ළ  තම ෆටළුළරී වි 

තිබුණි. 

කහර්ඹහධනඹ 

 

 විභළ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

ශියයන්දේ ප්රළදය ගි අත්ෙෆකීේ ශළ 

ක්රියළළරේ  මෆ බෆලිම අරමුණු 

ඇතිල මළර්ත ක්රමයට 2018 ලර්ද දී 

පලත්ල ෙ වළමළය දතොරතුරු 

තළක්ණය (GIT) විභළද  ප්රතිඵ 

2021 මළර්තු 31 දි ෙක්ලළම බළ දීමට 

දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි. එදවේම ඒ වඳශළ 2019, 2020 ශළ 

2021 ලර්ල රු.මිලිය 128.3 ක් ලෆය 

ර තිබුණි.  

 

 විභළ දෙපළර්තදේන්තුදේ වශතිපත්ර   

ළළල විසින් 1992 ලර්ද   සිට  පෆලති  

විභළල ප්රතිඵ පරිණ පීනතියට 

ඇතුෂත් ර ඒ මගින් ප්ර තිඵ නිකුත් ර 

තිබුණි. 1992 ලර්යට දපර 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් පලත්ල ෙ 

විභළල ප්ර තිඵ පරිණ පීනතියට 

ඇතුෂත් ර දොතිබුණු බෆවින් එම 

ප්රතිඵ පශසුදලන් වශ දේලත්ල 

වළා කිරීම දශ  ෆලත ප්ර තිඵ නිකුත් 

කිරීමට දශ  අපශසු ත තිබුණි. 

ළර්ය මණ්ඩ පරිපළය 

විභළ දෙපළර්තදේන්තුදේ අනියේ පෙමින් 

දවේලය ෂ 82 දෙදකු වඳශළ 2020 

දපබරලළරි 20 දි ළ.ළ.දවේ III දශ්රේණියට 

වහථිර පත් තේ බළදී  තිබුණි. එම 

දවේලයින්ට මළව 06  ළයක් වහථිර 

ලෆටුප්ත  බළ දී තිබුණු අතර 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විටත් පත් තේ වහථීර ර 

දොතිබුණි.  එම දවේලයින් අතරින් 05 

දෙදකු දවේලය ශෆර දොවහ ඇති අතර 

ඔවුන්ට දලළ තිබුණු රු.90,000 ක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

අයර ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි.  
 

විභළ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් අනුමත 

ළර්ය මණ්ඩය ඉක්මලළ දවේලයින් 14 

දෙදකු බඳලළ ද තිබුණි.  එම 

දවේලයින් දවේලද  වහථිර කිරීමට ටුගතු 

දොර 2021 ලර්වද  තලදුරටත් අනියේ 

පෙමින් දවේලයින් 15 දෙදකු බඳලළ 

ද තිබුණි. ඒ අනුල වමවහා අනුමත ළර්ය 

මණ්ඩය ඉක්මලළ දවේලයින් 29 දෙදකු 

බඳලළ ද තිබුණි.    
 

වමළද චිත ලර්ය අලවළයට විභළ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ පුරප්ත පළඩු 152 ක් 

පෆලෆතුණි. එම පුරප්ත පළඩු තුෂ දජයහම 

මට්ටදේ පුරප්ත පළඩු 12 ක් ශළ තෘතියි 

මට්ටදේ පුරප්ත පළඩු 12 ක් පෆලතිය ෙ 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් එම පුරප්ත පළඩු 

පිර තමට අලය ටුගතු ර දොතිබුණි. 

දපෂ දපොත් මුද්රණය ශළ දබෙළශෆරීම 

 අනයළප ප්රළ දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් වමළද චිත ලර්යට අෙළල 

දපෂ දපොත් මුද්රණය දලනුදලන් ද තේ 

කිරීදේදී දපොත් ල පිටු අඩු තම 

දලනුදලන් රු.මිලිය 17.1  ක් ශළ 

දපොත්ල පිටු ලෆඩි තේ දලනුදලන් 

රු.මිලිය 16.6  ක් අයර තිබුණි.  

එදමන්ම ප්රමළෙ  තේ, GSM අය දලවහ 

 තම යළදී දශේතන් නිවළ ෙඩ දව 

රු.මිලිය 62.7 ක් ද තේ ර තිබුණි. 

දමදව දපොත්ල පිටු අඩු තේ වශ 

ලෆඩි තේලදී දපෂදපොත්ල 

අන්තර්තය දලවහ  තම මත සිසුන් 

අපශසුතළලයට පත්විය ශෆකි බෆවින් 

ද තේ කිරීදේදී ශළ වෆෆසුේ කිරීදේදී        

ඒ පිළිබඳල වෆකිලිමත්  ත දොතිබුණි.  

 

 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ප්රදය ජණයට 

ත දොශෆකි දපොත් ල ලටිළම 
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රු.මිලිය 8.5 ක් අතරින් බඩළ 04  

පලති රු. මිලිය 2.8 ක් ලටිළ  

දතොය දභෞතිල වතයළපය ර 

දොතිබුණි. එම දතො ලටිළදමිට 

නිලෆරදිතළලය විණද දී තශවුරු ර 

ෆනීමට   දොශෆකි වූ අතර අනයළප 

ප්රළ දෙපළර්තදේන්තුල වතු 

භළවිතයට නුසුදුසු, ප්රදය ජයට ත 

දොශෆකි දපොත් වේබන්නදයන් මුේ  

දරගුළසි ප්රළරල ටුගතු ර  

දොතිබුණි. 

 

 අනයළප ප්රළ දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් 2020 ලර්ය වඳශළ දපෂ දපොත් 

දබෙළශෆරිදේ ටුගතු වේපුර්ණදයන් 

අලවන් ර තිබුණි. මුත් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට දපෂ දපොත් 

ලර් 128 ට අයත් දපෂ දපොත් 

4,761,461 ක් බඩළදේ ඉතිරිල තිබුණු 

අතර එිට ලටිළම රු.මිලිය 593.83 

ක්  ත තිබුණි.    

 

 අනයළප ප්රළ දෙපළර්තදේන්තුල 

ලර්යට අෙළ දපෂ  දපොත් අලයතළලය 

නිලෆරදිල ශඳුළ ෆනීමකින් දතොරල  දපෂ 

දපොත් මුද්රණය කිරීම නිවළ මුද්රණය ර 

ෙ දපොත් ලවර 02 ක් වඳශළ නිකුත් 

කිරීදමන් පසුල  ෙ  දතො දේය දපොත්  

25,000 ඉක්ම  ල දපොත්   ලර් 07 ට 

අයත් රු.මිලිය 48.24 ක් ලටිළ දපොත්  

412,632 ක් 2021 ජලළරි 31 දි ල විට 

බඩළදේ ඉතිරි  ත තිබුණි. 

 

අතිගර්ක ගඳොත් වහ ගුරු අත්ගඳොත් 

ඉකුත් ලර්ලදී  මුද්රණය ර ෙ 

ලටිළම රු.මිලිය 333.95  ක් වු අතිදර් 

දපොත්   1,584,066 ක්ෙ, ලටිළම 

ශඳුළත දොශෆකි වු අතිදර් දපොත් 

23,742 ක් ෙ, ලටිළම රු.මිලිය 96.9 ක් 

වු  ගුරු අත්දපොත් 605,369 ක් ෙ, ලටිළම 

ශඳුළත දොශෆකි වු ගුරු අත් දපොත් 

158,775 ක් ෙ  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට දබෙළ ශෆරීදමන් දතොරල  බඩළල   

රඳලළ ද තිබුණි.   

විගේල ණඹ යහඳෘති  

 

අනයළප අමළතයංය විසින් ක්රියළත්ම 

ර වළමළය අනයළප  තරණ 

ලයළපෘතිය යටදත් ද  බෆංකු ණය ආනළර 

යටදත් ඉංරිසි ශළ ණිතය වියයන් 

ප්රලර්නය වඳශළ 2019 ශළ 2020 ලර් වඳශළ 

රු. මිලිය 35 ක් බළ දී තිබුණි.  එම 

ලර්යන්ලදී දෙපළර්තදේන්තුදේ  

නිනළරීන්දේ පුී නළරිතළලය ලෆඩි දිුගණු 

කිරීම, සිංශ ශළ දෙමෂ මළනයදයන් ෂමළ 

තළන්තර දපොතක් නිර්මළණය කිරීම, 5  

දශ්රේණිද   දපෂ  දපොත් වමළද න ලෆඩ 

මුළු පෆලෆත් තම, උපරණ මිදී ෆනීම ය 

ළර්යයන් වඳශළ ඉන් රු.මිලිය 20.47 ක් 

ලෆයර තිබුණි. 

 

එදවේම දේ යටදත් ෂමළ මදවිට ආ් ප 

ලර්නය කිරීම අරමුණු රද 

ද් දයකු ලළ තළන්තර දපොතක් 

ලියලළ ෆනීමට රු.මිලිය 5.76 ක් ලෆය ර 

සිංශ පිටපත් 155,475 ක් ශළ දෙමෂ පිටපත් 

73,475 ක් මුද්රණය ර තිබුණි. එම 

දපොත්ලලින් රු.මිලිය 2.07 ක් ලටිළ   

දපොත් 82,900 ක්  2021 මෆයි 20 දි  ල 

විටත් දබෙළ ශෆරීමකින් දතොරල  බඩළදේ 

රඳලළ ද තිබුණි. 
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උස අධයහඳනඹ   

නිමක්ණ 

 කයහපික්ඹ ගය වග්  භවහචහර්ඹ ඒකකඹක් පිහි ක වීභ 
 රුහුණ විලසවිදයහරගේ දදය පීඨ ගගොඩනළගි් ර ඉදි රීමගම් යඳෘතිඹ 
 ඹම විලසවිදයහලීඹ නගය ංර්ධන යඳෘතිඹ 
 ප්රතිරහබ හිික ගනොවිභ    
  2020 උස ගඳශ විබහගඹට ගඳනී සිටීභට අසථහ අහිික වු සිසුන්  
 උස අධයහඳන ආඹත්නර අයමුණු රගහ කය ගළනීභ ඳවශ භට්ටභක ඳළතීභ 
 යහඳෘතිර ප්රගතිඹ ඳවශ භට්ටභක ඳළතීභ  
 අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹ වහ ව ගඹ ජනහලිඹ  
 ඳලසචහත් උඳහධි ඳහඨභහරහ ම්පර්ණ ගනොරීමභ 
 ගගොඩනළගි් ර ප්රගඹ ජනඹට ගනොගළනීභ 
 සර්ඹ ඵරලක්ති ඳේධතිඹ ප්රගඹ ජනඹට ගනොගළනීභ 
 අත්තිකහයම් නියවු්  ගනොරීමභ 
 එකතු කශ අගඹ භත් ව ඵදු ගගවීභ 
 අදහශ අයමුණු ගනුගන් අයමුද්  උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ 
 ඳහඨභහරහන් වහ ලිඹහඳදිංචි ශිය ං යහ ඳවශඹහභ 
 ඵළඳුම්කය කඩවීභ භත් අඹ විඹ යුතු මුද්  
 උඳගේලන වහ ළරළසුම් කස රීමභට ගගහ ඇති විඹදභ  
 ඉඩභ අත්ඳත්කය ගළනීගම් කටයුතු ප්රභහදවීභ 

 ඳමක්ණ කටයුතු ම්පර්ණ රීමගම් ප්රභහදවීභ. 
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උස අධයහඳනඹ 

අනයළප ප්රතිවංවහරණ, විලෘත විහලවිෙයළ 

ශළ දුරවහා අනයළප ප්රලර්න රළජය 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් විහලවිෙයළ 

ප්රතිපළෙ දොමින් වභළල විහලවිෙයළ 17 

ක් ශළ ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත 18 ක් 

විසින්  පශතවඳශන්  ළර්යයන් ශළ 

ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 විහලවිෙයළ  ප්රදේ වඳශළ තල 

ළය අලම කිරිම වඳශළ ක්රමදේෙයක් 

වෆෆීමම 

  විහලවිෙයළ තුෂ වශ 

දන්ලළසිළළරයන්ිට පශසුේ ඉශෂ 

ෆං තමට ටුගතු කිරිම 

 දීය ය විදීය ය ැකකියළ දලෂඳප 

ඉක් ර නිමින් උපළධිනළරීන් 

බිිටකිරිම වඳශළ වමවහා  අනයළප 

ප්රතිවංවහරණ  ප්රතිපත්ති තුෂ වියමළළ 

වංද නය කිරිම 

 විහලවිෙයළ වඳශළ දතොරතුරු තළක්ණ 

පශසුේ බළදීම 

 මශදපොෂ වශ ශියළනළර වඳශළ විධිමත් 

ක්රමදේෙයක් යටදත් දත රළ ෆනීම ශළ 

එිට පශසුේ පුළු්  කිරිම 

 වළර විහලවිෙයළ පුළු්  කිරිම වඳශළ 

ටුගතු කිරිම 

 සියළුම රළජය විහලවිෙයළ ද  

දශ්රේණිත කිරීේල ඉශෂ 

වහාළයයට පත් කිරීම වඳශළ පියලර 

ෆනීම 

  විහලවිෙයළ අනයළපය තුෂ පර්ද ණ 

ශළ ල නිපුගේ දිරි ෆන් තම වඳශළ 

පශසුේ ඇති කිරිම 

  ල ලෙ වංවහෘතිය සියළු 

විහලවිෙයළලලින් ශළ උවවහ අනයළප 

ආයතලලින් තුරන් කිරිමට ටුගතු 

කිරිම 

  2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් 

ළර්යභළරය ඉටු කිරිම වඳශළ රළජය 

අමළතයළංයට ශළ විහලවිෙයළ 

දොමින් වභළල දලත  එතුල 

රු.මිලිය 61,284  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු 

අතර, වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විට ඉන් රු. මිලිය  61,111 ක්  

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. 

විවහතර රපවටශ 36 ිට ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 36 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 
මළශ්රය - 2020 ලළර්ි  මය ප්රළ 

 

අනයළප ප්රතිවංවහරණ, 

විලෘත විහලවිෙයළ ශළ දුරවහා 

අනයළප ප්රලර්න රළජය 

අමළතයළංය  

විහලවිෙයළ ප්රතිපළෙ 

දොමින් වභළල 
එතුල  

ප්රතිපළෙය  2,243 59,041 61,284

වියෙම  2,110 59,001 61,111

ඉතිරිය  133 40 173
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ඉශත වඳශන් ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරිම 

පිළිබඳල සිදු ෂ නියෆදි විණ 

පරික්ණලදී අළලරණය වු විණ 

නිරික්ණ වමිපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.  

කයහපික්ඹ ගය වග්  භවහචහර්ඹ 
ඒකකඹක් පිහි ක වීභ. 

වමළජ වංලර්නය, නළරිතළ වංලර්නය ශළ 

ආයතනි ක්තිමත් කිරීදේ ප්රනළ අරමුණ 

ඇතිල රු.මිලිය 1300  පිරිලෆය 

ඇවහතදේන්තුලක් මත ක්රියළත්ම දදර 

රළපිටිය දර ශද්  මශළනළර්ය ඒය ඉදි 

කිරීදේ ලයළපෘතිය 2018 ලර්ද  ආර්ේභ 

ර 2022 ලර්ද  මෆයි 31 දි ල විට නිම 

ෂ ුගතුල තිබුණි. දොන්ත්රළත්රු දලත 

රු.මිලිය 131.7 ක් අත්තිළරේ දව 

දලළ තිබණු අතර 2020 ලර්ය අලවන් ල 

විට ලයළපෘතිද  ලයූශළත්ම ටුගතු 

පමණක් ආරේභ ර තිබුණි. 

රුහුණ විලසවිදයහරගේ දදය පීඨ 
ගගොඩනළගි් ර ඉදි රීමගම් යඳෘතිඹ 

පිරිලෆය ඇවහතදේන්තුල රු.මිලිය 1,180 ක් 

මත රුහුණ විහලවිෙයළද  මශ්  12 කින් 

ුගත් නලෙය පීම දොඩෆගි්  ඉදි කිරීදේ 

ලයපෘතිය 2020 ජලළරි 10 දි ල විට නිම 

ෂ ුගතුල තිබුණි. දොන්ත්රළක්රුදේ 

ප්රමළෙය දශේතුදලන් දොන්ත්රළක් ගිවිසුම 

අලංගු ර තිබණු අතර දොන්ත්රළක්රු 

දලත දලළ තිබ රු. මිලිය 155.3 ක් වූ ලෆඩ 

ආරේභ කිරීදේ අත්තිළරේ දේය 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් අය ර 

ෆනීමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.  

ඹම විලසවිදයහලීඹ නගය ංර්ධන 
යහඳෘතිඹ 

දවෞදි රජද  ආනළර යටදත් ක්රියළත්ම ල 

දමම ලයළපෘතිය 2017 ලර්ද  දවෞදි 

අරමුෙ වමඟ ගිවිසුේ ත  ත වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට ලර් 4 ට ආවන් 

ළයක් ත  ත තිබුණ ෙ දොන්ත්රළත්තුල 

පිරිෆමීමට අලය අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතිය 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත් බළ ද දොතිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට ලයළපෘතිද  මලි 

ටුගතු දලනුදලන් රු.මිලිය 65  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණු අතර ඉන් රු.මිලිය 

11 ක් පමණක් උපදය ජය ර තිබණි.  

ප්රතිරහබ හිික ගනොවිභ     
 

2010 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ද  ජුනි මළවය 

ෙක්ලළ ළපරිච්දේෙය දලනුදලන් 

රු.මිලිය 452 ක් ෙකුණු ආසියළනු 

විහලවිෙයළද  වළමළජි ළවහතු දව 

විහලවිෙයළ ප්රතිපළෙ දොමින් වභළල 

විසින් ලෆය ර තිබුණි. ශ්රී ළංකි සිසුන්දේ 

ෙක්තළ ශළ ෙෆනුම ලර්නය කිරීම වශ ඒ 

තුළින් ළයත්ල ගුණළංලලින් පිරිපුන් 

සිසුන් බිිටකිරීමට ෙළයත්ලයක් බළ දී 

දොතිබුණි.  

2020 උස ගඳශ විබහගඹට 
ගඳනී සිටීභට අසථහ අහිික වු සිසුන්  

2019 ලර්ද  පෆලෆත්වූ  අනයය දපොදු 

වශති පත්ර (උවවහ දපෂ) විභළද  ප්රතිඵ 

2019 දෙවෆේබර් 27 දි නිකුත් ර තිබුණි. 

විහලවිෙයළ ප්රදේය වඳශළ මළර්ත ක්රමය 

යටදත් අයදුේපත් ෆඳ තම මළව 02 ට 

අධි ළයක් ප්රමළෙ ර 2020 මළර්තු 05 

දි ආරේභ ර තිබුණි.  2020 ඔක්දත බර් 

12 දි 2020 ලර්ද  අ.දපො.ව. (උවවහ 

දපෂ) විභළය ආරේභ ර තිබුණ ෙ එදිට 

දපර ඩඉේ කුණු නිකුත් කිරීමට 

විහලවිෙයළ ප්රතිපළෙ දොමින් වභළල 

අදපොදශොවත්  තම දශේතුදලන් විහලවිෙයළ 

ප්රදේ අලවහාළ අිටමි  ත ගිය සිසුන්ට 2020 

ලර්ද  අ.දපො.ව. (උවවහ දපෂ) විභළයට 

ූතෙළේ තමට ශළ දපනී සිටීමට තිබ අලවහාළල 

ම ශෆරී තිබුණි. 
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උස අධයහඳන ආඹත්නර අයමුණු 
රගහ කය ගළනීභ ඳවශ භට්ටභක 
ඳළතීභ 

සුරක්ි ත වහාළලර පීනති ශළ අදය ය 

ඵෙළයි පළර්ලරුලන්දේ වබඳතළලය 

තුළින් විහලවිෙයළ ප්රතිපළෙ දොමින් 

වභළල, උවවහ අනයළප ආයතල පළය 

වශ ෂමළරණය ක්තිමත් කිරීම 

යටදත් 1978 අං 16 ෙර විහලවිෙයළ 

පත වමළද නය, යළලත්ළීය කිරීම, 

සිසුන් බඳලළ ෆනිම, පුළු්  කිරීම වඳශළ 

රජද  උවවහ අනයළප අංය ප්රතිලුශත 

කිරීම, ලර්තමළ වශ අළත උවවහ 

අනයළප අලයතළලයන්ට ෆදප පරිදි 

උවවහ අනයළප ආයත වමළද නය වශ 

යළලත්ළීය කිරීම ය අරමුණු ඉටුකිරීමට 

අදප්ත ක්ළ ර තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ඒම අරමුණුලලින් සියයට 

25  පමණ ප්රතියක් ලළර්තළ ර තිබුණි.  

ශ්රී ංළ උවවහ තළක්ණ අනයළප 

ආයතද  අනයය ප්රදේ අලවහාළ ලෆඩි 

කිරීම, ඩිප්ත ද මළලන්ිට ගුණළත්මභළලය, 

දවේලළ නිුගක්තිය, ලයලවළයත්ලය ලෆඩි 

දිුගණු කිරීම ශළ උවවහ තළක්ණ ආයත 

අංයන්ිට ළර්යක්මතළලය වශ 

ඵෙළී තළලය ලෆඩි දිුගණු කිරීම ය අරමුණු 

ඟළ ර ෆනීමට අදප්ත ක්ළ ර තිබුණ ෙ 

එම අරමුණුලට අෙළෂල ක්රියළත්ම ර තිබ 

ක්රියළළරේල දභෞති ප්රතිය ඉතළ 

පශෂ මට්ටම පෆලතුණි.  

යහඳෘතිර ප්රගතිඹ ඳවශ භට්ටභක 
ඳළතීභ  

විහලවිෙයළ ශළ උවවහ අනයළප ආයත 12 

ට අෙළෂ ලයළපෘති දය ජළ 20 ක් 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ අමළතය මණ්ඩද  

අනුමෆතිය බළ දී ලර් 01  සිට ලර් 13 ක් 

ෙක්ලළ ළ පරළවයක් ත  ත තිබුණෙ, අෙළෂ 

ලයළපෘතිල ලෆඩ ආරේභ කිරීමට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් අෙළෂ 

උවවහ අනයළප ආයත අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි.  

විහලවිෙයළ ශළ උවවහ අනයළප ආයත 10 

ට අෙළෂ ලයළපෘති දය ජළ දලනුදලන් 

අමළතය මණ්ඩද  අනුමෆතිය බළ දී ලර් 1 

 සිට ලර් 11 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවයක් ත 

 ත තිබුණි. ඒම ලයළපෘතිල ංසු ප්රෙළය 

කිරීම ප්රමළෙ  තම, ලෆඩ ආරේභ කිරීම වශ 

ලයළපෘතිය අලවන් ෂ ුගතු නියමිත ළය 

දීර්ක කිරීම ය දශේතන් මත ලයපෘති 18  

දභෞති ප්රතිය සියයට 8  සිට සියයට 50 

ක් ෙක්ලළ පරළවය ප්රමළණය ඉතළ අඩු 

මට්ටම පෆලතුණි. 

අධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹ වහ ව 
ගඹ ජනහලිඹ  
 
ජළති අනයළප දොමින් වභළල විසින්  

1992 ලර්ද  ඉදිරිපත් ෂ අනයළප 

ප්රතිපත්තිය වඳශළ වූ දය ජළලලිය පෙේ 

රද 1997 ලර්ද දී ජළධිපතිලරයළ 

විසින් අනයළප ප්රතිපත්තියක් ප්ත  රළයට 

පත්ර තිබුණි. ඉන් පසුල ඉදිරිපත් ර ෙ 

අනයළප ප්රතිපත්ති වඳශළ දය ජළ 

ප්රතිපත්ති දව ප්රළයට පත්ර 

දොතිබුණි. 

ඳලසචහත් උඳහධි ඳහඨභහරහ ම්පර්ණ 
ගනොරීමභ 

මළල ළවහත්ර ශළ වමළජ විෙයළ උවවහ 

අනයයය වඳශළ වූ ජළති මනයවහාළය 

විසින් 2005 ලර්ද  සිට 2014 ලර්ය ෙක්ලළ 

වූ ළ පරළවය තුෂ පහනළත් උපළධි 

පළමමළළ ශෆෙෆරීම වඳශළ ප්රෙළළභීන් 24 

දෙදකු දලත රු.මිලිය 42.34  ප්රෙළ 

බළ දී තිබුණි. ඒම ප්රෙළ බළ දී 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට එම 

ලර් 07  සිට ලර් 15 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවය ළයක් ත  ත තිබුණත් අෙළෂ 

ප්රතිළභීන් විසින් ප්රති ලළර්තළ ඉදිරිපත් 

දොකිරීම, අනයය ටුගතු ආරේභ 
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දොකිරීම ශළ පළමමළළ වේපර්ණ ර 

දොතිබණු අලවහාළ පෆලතුණි.  

 

ගගොඩනළගි් ර ප්රගඹ ජනඹට 
ගනොගළනීභ 

21 ල සියලව වඳශළ වූ උවවහ අනයළප 

ලයළපෘතිය (HETC) යටදත් දෙිටල උවවහ 

තළක්ණ ආයතද  ළයත්ල ගුණළං 

වංලර්න මනයවහාළ දොඩෆගි්  

රු.මිලිය 512  ඇවහතදේන්තුලක් මත 

ඉදිකිරිමට නියමිතල තිබුණි. 2017 

දපබරලළරී 21 දි ල විට ඉදිකිරිමට 

නියමිත මශ්  5 කින් මශ්  3 ක් පමණක් 

රු.මිලිය 113.8 ක් ලෆය ර ඒදි 

ආයතයට භළර දි තිබුණි. ඉතිරි මශ්  

දෙදක් ලෆඩ නිම දොකිරීම දශේතුදලන් දමම 

දොඩෆගි්  ලර් 04 ට ආවන් 

ළය සිට නිහළර්යල පෆලතුණි. එදවේම 

එම දොඩෆගි් ද්  ඇතුෂත ශළ පිටත වවි 

ර ඇති උපරණ ප්රදය ජයට දොද 

ලකීේ ළයෙ  ඉකුත්  ත තිබුණි. 

සර්ඹ ඵරලක්ති ඳේධතිඹ ප්රගඹ ජනඹට 
ගනොගළනීභ 

දෙිටල උවවහ තළක්ණ අනයළප 

ආයතද  විදුලි වියෙම අලම ර ෆනීදේ 

අරමුණින් රු.මිලිය 19.8 ක් ලෆය ර ූතර්ය 

බක්ති පීනතියක් ඉදිර 2019 ජුනි 07 

දි ලෆඩ නිම ර තිබුණි. එදවේ වුලෙ 

පීනතිය ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ දතො 

විදුලි වේබන්නතළලය බළ ෆනීමට 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ආයතය 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. දේ නිවළ 2019 ජුනි 

මළවද  සිට 2020 දෙවෆේබර් ෙක්ලළ 

ආයතය විසින් විදුලිය දලනුදලන් 

රු.මිලිය 2.51 අතිදර් වියෙමක් ර 

තිබුණි.   

අත්තිකහයම් නියවු්  ගනොරීමභ. 

යළපය උවවහ තළක්ණ අනයළප 

ආයතය විසින් සිේමශ්  දොඩෆගි් ක් 

ඉදිකිරීම වඳශළ  2016 දොලෆේබර් 10 දි 

දපෞීලි ඉදිකිරීේ දොන්ත්රළත්තු 

වමළමක් දලත රු.මිලිය 36.99  ලෆඩ 

ආරේභ කිරීදේ අත්තිළරේ දලළ ඉදිකිරීදේ 

ටුගතු සිදු ර තිබුණි. දොඩෆගි්  

ඉදිර තිබුණු ඉඩදේ අයිතිය ඉ් ළ 

දපෞීලි පළර්ලයක් විසින් යළපය 

දිවහ්රික් උවළවිද  ඩුලක් පලරළ තිබණි. 

2017 මළර්තු 09 දි සිට ආයතයට අෙළෂ 

ඉඩමට ඇතුළු තම  තශේ ර ඩුදේ 

තීරණය ප්රළ ර තිබුණි. ඒදි සිට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් දලළ 

තිබුණු අත්තිළරම අයර ෆනීමට ටුගතු 

ර දොතිබුණි. 

 

එකතු කශ අගඹ භත් ව ඵදු ගගවීභ   

2014 ලර්ද   සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ 

ළපරිච්දේෙය තුෂ උවවහ තළක්ණ 

ආයතය යටදත් ඇති ආයත 8 ට 

අෙළෂල විවින දොන්ත්රළත් ඉටු කිරිම එතු 

ෂ අය මත බදු ද තම වඳශළ දීය ය 

ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුදේ ලියළපදිංචි 

දොවූ දපෞීලි දොන්ත්රළත්රුදලකු 

දලත ද තේ ර තිබුණි. ඒම ද තේලට 

අෙළෂල ඒතු ෂ අය මත බදු ලදයන් 

රු.මිලිය 7.03 ක් ඒම දොන්ත්රළත්රු 

දලත දලළ තිබුණි.  

අදහශ අයමුණු ගනුගන් අයමුද්  
උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ 

දබෞීන ශළ පළලි විහලවිෙයළද  අරමුේ  05 

ට අෙළෂල රු.මිලිය 24.21 ක් වහාළලර 

තෆන්පතුලෙ, රු.මිලිය 3.38 ක් 

ඉතිරිකිරීේලෙ පෆලෆතුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් එම අරමුේ  

දයෙ තදේ අරමුණු ඉටු ර ෆනීම වඳශළ 

උපදය ජය ර දොතිබුණි.  

දොෂඹ විහලවිෙයළද  විවින පීමයන් විසින් 

ආරේභ ර තිබණු අරමුේ  35  

වමළද චිත ලර්ය අලවන් දිට එතුල 

රු.මිලිය 97 ක් මුේ  දේ පෆලෆතුණි. එම 
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අරමුේ ලට අෙළෂ අරමුණු දලනුදලන් එම 

මුේ  උපදය ජය කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. විෙයළ පීමය මගින් ශියත්ල 

පිරිෆමීමට ආරේභ ර තිබණු අරමුේ  11 

 වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

එතුල රු.මිලිය 1.2  මුේ  දේ ලර් 2 

 සිට ලර් 25 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට 

පෆලෆත එමින් තිබුණත්, එම මුේ  ශියත්ල 

පිරිෆමීමට උපදය ගි ර ද දොතිබුණි. 

නලෙය විෙයළ පහනළත් උපළධි ආයතද  

PGIM Research & Publication අරමුෙද්  

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

රු.මිලිය 3.6  මුේ  දේය 2018 

ලර්ද  සිට පෆලෆත එමින් තිබුණි. එම මුේ  

අරමුෙද්  අරමුණු ඉටු ර ෆනීම වඳශළ 

විධිමත් වෆෆසුමක් අනුල උපදය ජය 

කිරීමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් ආයතය ටුගතු ර දොතිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට ශ්රී 

ජයලර්නපුර විහලවිෙයළද  තයළ ශළ 

ශියත්ල අරමුේ  102 ක් යටදත් එතුල 

රු.මිලිය 35.53  දේ පෆලෆතුණි. එම 

අරමුේ ලලින් අරමුේ  98 ක් යටදත් එතුල 

රු.මිලිය 32.84 ක් අෙළෂ අරමුණ 

දලනුදලන් උපදය ජය කිරීමකින් දතොරල 

අක්රීයල පෆලතුණි.  

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට ශ්රී 

ජයලර්නපුර විහලවිෙයළද  පර්ද ණ 

අරමුේ  ගිණුේ 28  ලර් 5 ට ලෆඩි 

ළය සිට රු.මිලිය 36.66  දේ 

උපදය ජය දොර පෆලෆත එමින් තිබුණි. 

අරමුේ  ගිණුේ 47  එතුල රු.මිලිය 

22.50 ක්   දේ ශළ  විදේ අරමුේ  28 ට 

අෙළෂ රු.මිලිය 347.59   දේ 

වමළද චිත ලර්ද දී උපදය ජය ර 

දොතිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළද  මළල 

ළවහත්ර ශළ වමළජ විෙයළ උවවහ අනයයය 

වඳශළ වූ ජළති මනයවහාළය පෆලති අරමුේ  

03  එතුල රු.මිලිය 3.61 ක් අෙළෂ 

අරමුණු දලනුදලන් උපදය ජය දොර 

නිහක්රීල පෆලතුණි. 

 

ඳහඨභහරහන් වහ ලිඹහඳදිංචි ශිය 
ං යහ ඳවශඹහභ. 

දබෞීන ශළ පළලි විහලවිෙයළද  2018 

ලර්ද දී පහනළත් උපළධිය වඳශළ ලියළපදිංචි 

සිසුන් වංයළල 439 ක්  ත තිබුණි.  

විහලවිෙයළය විසින් අයරනු බ 

පහනළත් උපළධි පළමමළළ ළවහතු අධි තම ශළ 

රට තුෂ දලත් පහනළත් උපළධි ආයත 

පිිටටළ තිබිම නිවළ 2020 ලර්ය ල විට  

ලියළපදිංචි සිසුන් වංයළල 180 ක් ෙක්ලළ 

දිගින් දිටම අඩුදලමින් පෆලෆතුණි.  

ඵළඳුම්කය කඩවීභ භත් අඹ විඹ යුතු මුද්   

ශ්රී ජයලර්නපුර විහලවිෙයළද  අනයය 

ටුගතු වඳශළ විදීත වූ අනයය ළර්ය 

මණ්ඩද  34 දෙදකු ශළ අනයය 

ළර්ය මණ්ඩද  දෙදෙදකු ෆලත 

දවේලයට ලළර්තළ ර දොතිබුණි. එම ළර්ය 

මණ්ඩය විසින් විදීත තදේදී එෂඹ 

තිබුණු බෆදුේර ඩ තම මත 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු.මිලිය 19.71 

ක් විහලවිෙයළය විසින් අය ෂ ුගතුල 

තිබුණි.   

දොෂඹ විහලවිෙයළද  පහනළත් උපළධි 

වේපර්ණ කිරීම වඳශළ ලෆටුප්ත  විටත අනයය 

නිලළඩු බළ තිබ ආනළර්යලරු 18 දෙදකු 

අෙළෂ සුදුසුේ වේපර්ණ ර දොමෆතිල 

ෆලත දවේලයට ලළර්තළ ර දොතිබුණි. 

එෂඹ තිබුණු බෆඳුේර ඩ තම මත එතුල 

රු.මිලිය 78.2 ක් එම ආනළර්යලරුන්දන් 

අය ෂ ුගතුල තිබුණි. එම ආනළර්යලරුන් 18 

දෙළදන් ආනළර්යලරු 12 දෙදකුදන් 

එතුල රු.මිලිය 20.2 ක් ලර් 02  සිට 

ලර් 18 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට  

අයෂ ුගතුල තිබුණත්, 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විටත් එම මුේ  අය ර ෆනීමට 

ෂමළරණය විසින් ක්රියළමළර් ද 

දොතිබුණි.  
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උඳගේලන වහ ළරළසුම් කස රීමභට 
ගගහ ඇති විඹදභ  

ශ්රී ජයලර්නපුර විහලවිෙයළය විසින් 

ශ්රලළළර ඉදිකිරීදේ ලයළපෘතිය විධිමත් 

යතළ අනයයයක් සිදු ර ක්රියළත්ම 

කිරීදේ ශෆකියළල නිහනය ර දොතිබුණි. 

2016 ජුනි 22 දි ලයළපෘතිද  උපදී 

ළවහතු ශළ වෆෆසුේ වවහ කිරිම දලනුදලන් 

රු.මිලිය 5.79 ක් ලෆය ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එම 

ලයළපෘතිද  ළර්යයන් ඉටු දොකිරිම නිවළ 

ලෆය ෂ වියෙම අළර්ථි  ත තිබුණි.   

ඉඩභ අත්ඳත්කය ගළනීගම් කටයුතු 
ප්රභහදවීභ. 

1994 ජුනි 29 දි අමළතය මණ්ඩ තීරණය 

අනුල ශ්රී ජයලර්නපුර විහලවිෙයළද  

නලෙය පීමය වඳශළ දමත් දවල ඉඩදමන් 

අක්ර 6.5  බිේ ප්රමළණයක් පලරළ ෆනීම 

දලනුදලන් 1998 ලර්ද  සිට 2010 ලර්ය 

ෙක්ලළ අලවහාළ 3 දී රු. මිලිය 24 ක්ෙ, 

2019 ලර්ද  රු. මිලිය 50 ක්ෙ ලදයන් 

රු.මිලිය 74 ක් බවහළිටර පෂළත් වභළලට 

දලළ තිබුණි. අෙළෂ ඉඩම පලරළ ෆනීදේ 

ටුගතු වමළද චිත ලර්ද  අලවළ ල 

විටත් සිදුර දොතිබුණි. 

ඳමක්ණ කටයුතු ම්පර්ණ රීමගම් 
ප්රභහදවීභ. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළය ෙක්ලළ වූ ලර් 

06  ළ පරිච්දච්ෙය තුෂ ශ්රී ජයලර්නපුර 

විහලවිෙයළද  ථිළනළර්යලරුන් වඳශළ 

විවින පර්ද ණ 366 ක් දලනුදලන් 

ඇවහතදේන්තුත පිරිලෆය රු.මිලිය 669 ක් 

ද තම වඳශළ විහලවිෙයළද  පර්ද ණ ශළ 

ප්රළ මිටුදේ අනුමෆතිය බළ දී තිබුණි. 

එම පර්ද ණලලින් පරිද ණ 31 ක් ඉලත් 

ර ෆනීේ ශළ මුේ  බළ දොෆනීම මත 

ලතළ තිබණි. පර්ද ණ 173 ක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ලවිට 

වේපර්ණ ර දොතිබුණි. එදවේම 

වමළද චිත ලර්ය තුෂ රු.මිලිය 14.89 

 ප්රතිපළෙ අනුමත වූ ථිළනළර්යලරුන් 

31 දෙදකු විසින් 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විටත් පර්ද ණ ටුගතු ආරේභ  ර 

දොතිබුණි. එම දශේතුදලන් දලත් 

ථිළනළර්යලරදයකුට එම පර්ද ණ 

කිරිමට අලවහාළල අිටමි  ත තිබුණි. 
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නිපුණත්හ ංර්ධන, ෘත්තීඹ අධයහඳන, ඳර්ගේණ වහ න 
නිඳළයුම්  
නිමක්ණ 

 ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ  
 ඳහඨභහරහ වහ සිසු දහඹකත්ඹ  
 අගේක්ෂිත් නිභළවුම් භට්ටභ රඵහ ගනොගළනීභ 
 යඳෘති ඉ ක රීමගම් ප්රභහදඹන්  
 මුද්  නිදවස කය තිබුණත් ප්රගතිඹක් රඵහ ගනොතිබුණු යහඳෘති 
 ත්කම් කශභනහකයණඹ 
 නිසකහර්ඹ ගව  ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම්  
 අනහර්ථික ගනුගදනු 
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නිපුණත්හ ංර්ධන, ෘත්තීඹ අධයහඳන, ඳර්ගේණ වහ න 
නිඳළයුම්  
 
නිපුණත්ලදයන් දශබි ශ්රම බළයක් ය 

ෙෆක්ම ඇතිල ගුණළත්මභළලදයන් පිරි 

ලෘත්තීය පුහුණුලක් බළදීම තුළින් ලෆඩ 

ද යට අලය මළල වේපත් පෙමක් 

දොඩෆං තදේ දමදශලර දපරෙෆරිල 

“දවෞභළයද  ෙෆක්ම” රජද  ජළති 

ප්රතිපත්ති රළමුලට අනුකල 2021 – 2030 

නිපුණතළ වංලර්න ෙය ඇරඹීම තුළින් 

තළක්ණය පෙේ රත් වමළජයක් 

නිර්මළණය කිරීම උදෙවළ රළජය නිපුණතළ 

වංලර්නය, ලෘත්තීය අනයළපය, 

පර්ද ණ  ශළ ල නිපුගේ රළජය 

අමළතයළංය යටදත් දෙපළර්තදේන්තුලක් ශළ 

ලයලවහාළපිත ආයත 19 ක් විසින් පශත 

වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 

 අනයළප සුදුසුේ දොවළ 

තළක්ණදේෙය වශ උවවහ ලෘත්තීය 

අනයළපය බළදීම වඳශළ ල 

ලෆඩපිළිදලක් ආරේභ කිරීම 

 ෙෆට පලති ලෘත්තීය පුහුණු ආයත 

විධිමත් පරිදි ඇී මට ක් ර සුදුසු 

ආයත වේපර්ණ දභෞති ශළ 

වියමළළ  තරණය දොට “One 

TVET” වං් පය යටදත් එම ආයත 

ජළත ර තළක්ණදේදී උපළධි 

ආයත බලට පත් කිරීම 

 රටපුරළ විිටදුනු ල “තළක්ණි ශළ 

ළර්මි විහලවිෙයළ විෙයළයත” 

පීනතියක් ආරේභ කිරීම 

 ජර්මන් ළර්මි අනයළප ආයතය 

පුළු්  කිරීම 

 ෙෆට පලත්ළ ජළති ලෘත්තීය සුදුසුේ 

(NVQ) මට්ටේ ත 7 සිට 10 ක් ෙක්ලළ 

ලෆඩි කිරීම ශළ ඊට අනුරපීල ශ්රී ංළ 

සුදුසුේ රළමුල (SLQF) වංද නය 

කිරීම 

 ලෘත්තීය අනයළපද  පහනළත් උපළධි 

මට්ටේ ෙක්ලළ අනයළපය ෆබීමට 

අලවහාළල වවළ දීම 

 ලෘත්තීය අනයළපය ශළ ලයලවළයත්ලය 

ඒළබීන රමින් දතොරතුරු 

තළක්ණය, ඉංග්රීසි වශ අදකුත් භළළ 

ෙෆනුම ඇතුෂත් දොට ලෘත්තීය 

අනයළපද  වියමළළ වංද නයක් 

සිදු කිරීම 

 විදී ැකකියළ උත්පළෙය ශළ 

විවිනළංගීරණය පිළිබඳ අමළතයළං 

වේබන්ධීරණය රමින් දීය ය ශළ 

විදීය ය ැකකියළ දලෂදපො ඉක් 

රත් ලෘත්තීය අනයළපයක් බළදීම 

වඳශළ අලය පියලර ෆනීම 

 දතොරතුරු තළක්ණ ලයලවළයත්ලයක් 

බිිට කිරීම 

 අන්තර්ජළය ආරිතල බිිටවූ උපළං, 

ෘතීම බුීධිමය, නජල තළක්ණය, 

දරොදබ  තළක්ණය, ඔේමන්ට  රිටට්, 

ක්වු  ේපිුගටින්, ෆද  තළක්ණය 

වශ ්රිමළණ මුද්රණය ලෆනි  ත 

තළක්ණයන් භළවිතය උපරිම තයට 

ද ඒම තුළින් ංළල ල නිපෆුගේ 

දක්න්ද්රවහාළයක් බලට පත් කිරීම 

 පර්ද යින්ට ඔවුන්දේ 

දල ත්පළෙ දවොයළ ෆනීම වශ 

පර්ද ණල නිර්මළණ අයිතිය වශති 

ර දප්ත ටන්ට් බපත්ර බළදීදේ 

ක්රමදේෙය ළර්යක්ම කිරීම 

 ජළතයන්තර පර්ද ණ ආයත වමඟ 

වශදය දයන් ටුගතු කිරීම වඳශළ 

පර්ද ණලට වේබන්න දීය ය 

ආයතලට පශසුේ වෆපී ම 

 පර්ද ණ වඳශළ ෙළයල දපෞීලි 

ලයලවළයයන් වඳශළ බදු වශ බළදීම 

 දල ත්පළෙ විටත නිහපළෙ දීය ය 

වන්ළමයක් යටදත් නිහපළෙය කිරීම 
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වඳශළ අලය දීය ය  විදීය ය 

ආදය ජයින් ශඳුන්ලළදීම 

 දල ත්පළෙ ශළ පර්ද ණ ප්රතිඵ 

ආදය ජයින් ශළ අෙළ භළවිතළ 

රන්න් දලත දයොමු තම වඳශළ 

ළර්යක්ම යළන්ත්රණයක් වවහ කිරීම 

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරිම වඳශළ 

රළජය අමළතයළංය ශළ දෙපළර්තදේන්තුල 

දලත වමළද චිත ලර්ද දී පළර්ලිදේන්තුල 

විසින් එතුල රු.මිලිය 13,047  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණු අතර, ඉන් 

රු.මිලිය 12,175 ක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. ඒ අනුල පළර්ලිදේන්තුල විසින් වවළ 

තිබුණු ප්රතිපළෙදයන් සියයට 6.6 ක් දශලත් 

රු.මිලිය 872 ක් උපදය ජය ර 

දොතිබුණි. විවහතර රපවටශ 37 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

 
රපවටශ 37 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 

මළශ්රය - 2020 මය ප්රළ  

 

ඉශත වඳශන් ළර්යයභළරය ඉටු කිරීම 

වේබන්නදයන් සිදුෂ නියෆඳි විණ 

පරීක්ළලදී අළලරණය වූ විණ 

නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත. 

 

ප්රතිඳහදන උඳගඹ ජනඹ ගනොරීමභ  
 
ලළර්ි  අයලෆය ඇවහතදේන්තුල මිනන් ලෆය 

වියයන් 10 ට වවළ තිබුණු රු.මිලිය 

184.85  ප්රතිපළෙලලින් කිසිදු 

උපදය ජයක් දොර එම මුළු 

ප්රතිපළෙයම මුළුමණින්ම ඉතිරි ර තිබුණි 

පර්ද ණ ශළ ල නිපෆුගේ අංද  

ළර්යභළරයන් ඉටු කිරිම වඳශළ ලෆය වියන් 

03 ක් යටදත් පරිපුර ඇවහතදේන්තු 

දලන්කිරිේ මගින් රු.මිලිය 12.26  

අමතර ප්රතිපළෙ වවළ ද තිබුණත්, ඉන් 

කිසිදු උපදය ජයක් දොර මුළු 

ප්රතිපළෙයම ඉතිරි ර තිබුණි.   

ඳහඨභහරහ වහ සිසු දහඹකත්ඹ  
 
ලෘත්තීය අනයළපය වඳශළ ඇති ෆඹුරුල 

ඉශෂ ෆං තම වඳශළ ක්රදම පළයන් 

වේපළෙය කිරීම ශළ ක්රියළත්ම කිරීම රළජය 

අමළතයළංද  ළර්යභළරයක්  ත තිබුණි. 

රළජය අමළතයළංය යටදත් ඇති ලෘත්තීය 

පුහුණු මනයවහාළල ක්රියළත්ම ල 

ඇතෆේ පළමමළළ වඳශළ සිසුන් ආර්ණය 

රෆනීදේ විධිමත් ලෆඩපිළිදලක් 

දොතිබීම දශේතුදලන් සිසු වශභළගීත්ලය 

අලම මට්ටම පෆලතුණි. ඒ අනුල ලෆඩි සිසුන් 

නිපුණතළ වංලර්න 

ලෘත්තීය අනයළප, 

පර්ද ණ ශළ ල 

නිපෆුගේ රළජය 

අමළතයළංය  

ළර්මි අනයළප ශළ 

පුහුණු කිරීදේ 

දෙපළර්තදේන්තුල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  10,862 2,185 13,047

වියෙම  රු.මිලිය  10,036 2,139 12,175

ඉතිරිය  රු.මිලිය  826 46 872
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ප්රමළණයක් බඳලළෆනීම වඳශළ ප්රමළණලත් 

නළරිතළලයක් වශ අලය සියලු පශසුේ 

බළදී තිබියදී, එම වේපත් ඵෙළී ල ශළ 

ළර්යක්මල භළවිතළ කිරීමට අලය උපරිම 

ශිය වංයළලක් බඳලළෆනීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 

 

ඇතෆේ පළමමළළ වඳශළ සිසුන්දේ 

දොෆමෆත්ත, පළමමළළ වඳශළ 

බඳලළන්ළ සිසුන්දේ වෆකිය ුගතු 

ප්රතිතයක් පළමමළළ ශෆරයළම, ලඩළ ප්රනලිත 

පළමමළළ කීපයක් වඳශළ පමණක් සිසුන් 

ලෆඩි ලදයන් දපෂඹීම දශේතුදලන් ැකකියළ 

දලෂඳදපොදිට ඉ් ලුමක් පලති ක්දේත්ර 

දදරිට සිසුන්දේ දයොමු තම අලම මට්ටම 

පෆලෆතුණි.  

 

දිලයි පුරළ විවින ප්රදීල තරුණ 

තරුණියන්දේ විැකකියළල තුරන්ර නිසි 

ලෘත්තීය මඟදපන් තමක් බළදෙමින් ලෘත්තීය 

ශළ ළර්මි අනයළපයට දයොමු කිරීම වඳශළ 

ලෘත්තීය මළර්ද පදීය ප්රමුතම 

ළර්යභළරයක් ඉටුරනු බයි. දමම 

ළර්යය ඉටු කිරීම වඳශළ රළජය අමළතයළංය 

යටදත් නිපුණතළ වංලර්න වශළර 

නිනළරීන් 259 ක් දිලයි පුරළ පිිටටි දිවහ්රික් 

ද් ේ ළර්යළ 331 ට අනුුගක්ත ර 

තිබුණි. එම නිනළරීන් විසින් ඉටු ෂ ුගතු 

ළර්යයන්ිට ප්රතිය දුර්ල මට්ටම පෆලති 

බල දේ වේබන්නදයන් සිදු ෂ 

ළර්යවළනය පිළිබඳල විණද දී 

අළලරණය විය.  

 

ගුණළත්මභළලයකින් ුගත් ලෘත්තීය 

පුහුණුලක් බළ දීමට ේ ප්රමළණලත් 

ෙෆනුමකින් ුගක්ත අනයය 

ළර්යමණ්ඩයක් බඳලළ ෆනීමත්, ඔවුන්දේ 

ඉෆන් තේල ගුණළත්මභළලය ලර්නය 

කිරීම වඳශළ විය ක්දේත්රයට අෙළල 

ප්රමළණලත් පුහුණු ලෆඩවටශන්ලට වශභළගී 

ර තමත් ෂ ුගතුල තිබුණි. ඒ අනුල ටුගතු 

දොකිරීම දශේතුදලන් පෂපුරුදු 

උපදීලරුන්දේ ිටඟයක් පෆලෆතුණි. 

 

අගේක්ෂිත් නිභළවුම් භට්ටභ රඵහ 
ගනොගළනීභ 
 
වමළද චිත ලර්යට අෙළල පර්ද ණ ශළ 

ල නිපෆුගේ අංද  ප්රති ලළර්තළල අනුල 

එතුල රු.මිලිය 784.36 ක් වූ ලයළපෘති 14 

ක් ආරේභ ර නිම කිරීමට වෆසුේ ර 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

එම ලයළපෘතිල ප්රතිය සියයට 34  සිට 

සියයට 89 ක් ෙක්ලළ වූ පරළවය පෆලතුණු 

අතර  සියයට 75 ට ලඩළ අඩු ප්රතියක් 

ලළර්තළ වූ ලයළපෘතී 11 ක් පෆලෆතුණි.  

 

2018 ජලළරි මළවද දී ආරේභ ර එම 

ලර්ය අලවළ ලවිට නිම කිරීමට 

නියමිතල තිබ රු.මිලිය 80 ක් පිරිලෆය වූ 

Social Innovation Lab ලයළපෘතිය වශ රු. 

මිලිය 70 ක් පිරිලෆය වූ Improving 

Degraded Soil ේ වූ ලයළපෘති 02  

ප්රතිය වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල 

විටත් පිළිදලලින් සියයට 70 ක් වශ සියයට 

64 ක්  ත තිබුණි.  

 
යඳෘති ඉ ක රීමගම් ප්රභහදඹන් 
 
පර්ද ණ ශළ ල නිපෆුගේ අංයට අෙළල 

2020 ලර්ද  ලයළපෘති 03 ක් දලනුදලන්              

රු.මිලිය 111  ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එම 

ලයළපෘති ක්රියළත්ම දොකිරීම නිවළ වවළ 

තිබුණු මුළු ප්රතිපළෙයම ඉතිරි  ත තිබුණි. 

 

වළර විහලවිෙයළද  ගුණළත්මභළලදයන් 

ුගතු උපළධි පළමමළළ ක්රියළත්ම කිරීම 

උදෙවළ ලඩළ ඉඩඩ විටත පරිශ්රයක් ඇති 

කිරීදේ අරමුණින් ල විහලවිෙයළ පරිශ්රයක් 

වංලර්නය කිරීම වඳශළ දොරියළනු අන්තර් 

ජළති වශදය ගීතළ නිදය ජිතළයතය 

(KOIKA) ණය පශසුේ බළ දීමට ඉදිරිපත් 

 ත තිබණි. 2017 ලර්ද  සිට ඒ වඳශළ සුදුසු 
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ඉඩමක් අත්පත් ර ෆනීමට අදපොදශොවත් 

 තම දශේතුදලන් වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි. 

 

මුද්  නිදවස කය තිබුණත් ප්රගතිඹක් 
රඵහ ගනොතිබුණු යහඳෘති 
 
වමළජීය දල ත්පළෙ පරීක්ණළළරය 

පිිටටු තම වඳශළ 2017 අද වහතු 10 දි 

අමළතය මණ්ඩ වංදීයක් ඉදිරිපත් ර 

තිබණු අතර  2017 වෆප්ත තෆේබර් 12 දි ඒ 

වඳශළ අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය බළ දී 

තිබුණි. ඒ වඳශළ අමළතයළංය විසින් රු. 

මිලිය 35 ක් ලෆය ර තිබුණත්, එම 

වියෙේලට අෙළෂ ප්රමළණලත් ලිඛිත වළක්ි  

ශළ ප්රති ලළර්තළ විණයට ඉදිරිපත් ර 

දොතිබුණි.  

 

ත්කම් කශභනහකයණඹ 
 
 ත තළක්ණය පිළිබඳ ආතර් ීම ක්ළක් 

ආයතය වතු දශ මළම, පිටිප පිිටටි 

අක්ර 10 ක් වූ ඉඩම ලටළ ලෆටක් ඉදිකිරීම 

වඳශළ ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිදයන් බෆශෆරල 

තළරි වංලර්න අධිළරිය දත රළද 

තිබුණි. මුළු දොන්ත්රළත් ලටිළම 

රු.මිලිය 3.5 ක්  ත තිබුණි. ලෆට ඉදිකිරීේ 

ටුගතු ආරේභ කිරීම වඳශළ අත්තිළරේ 

ලදයන් මුළු දොන්ත්රළත් ලටිළම වූ 

රු.මිලිය 3.5 ක් අත්තිළරේෙ,  ඇප 

සුරක්ණෙ රිටතල දොන්ත්රළත්රු දලත 

දලළ තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත් ලෆට ඉදිර දොතිබුණි. එම ලයළපෘතිය 

තර  ත තිබුණ අතර, අෙළ මුේ  ආපසු බළ 

ෆනීමටෙ  ආයතය අදපොදශොවත්ල තිබුණි. 

 

 ත තළක්ණය පිළිබඳ ආතර් ීම ක්ළක් 

ආයතය වතු විදුලි වංදී කුළුණ 2017 

අද වහතු 01 දි සිට 2022 ජලි 31 දි 

ෙක්ලළ ලර් 05  ළයක් වඳශළ විදුලි 

වංදී නියළම දොමින් වභළල දලත 

කුීය පෙම මත බළදීමට ගිවිසුමට එෂඹ 

තිබුණි. එම ගිවිසුම ප්රළරල 2019 අද වහතු 

මළවය ෙක්ලළ ළයට අෙළෂල ෆබිය යතු 

ආෙළයම ල රු.මිලිය 2.2 ක් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ිටඟිටටල 

පෆලෆතුණි. එම ිටඟිටටි ආෙළයම අයර 

ෆනීමට ආයතය අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 

නිසි ඩත්තු වෆෆවහමක් ක්රියළත්ම 

දොකිරීම දශේතුදලන් දමම කුළුණ දේ ල 

විට දිරළපත් දලමින් පෆලෆතුණි.  

නිසකහර්ඹ ගව  ඌන උඳගඹ ජිත් 
ත්කම්  

ජළති පර්ද ණ වභළදේ ඉක්ත 

බහුවියළනුබීන ප්රෙළ (TO) වඳශළ එක් 

පර්ද ණයට ආවන් ලදයන් රු. 

මිලිය 50 ක් බළදී තිබණි. එම වේපර්ණ 

මුෙම ලර් 05  පමණ ළයක් වඳශළ 

ජංම ගිණුදේ තෆන්පත් ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළයට එදවේ ෆබී 

තිබුණු රු.මිලිය 463.6 ක් ජංම ගිණුේල 

තෆන්පත් ර තිබුණි. වභළල විසින් 

පර්ද ණ දත රළ ෆනීදමන් පසු එිට වියෙේ 

ෙෆරීම වඳශළ එක් එක් පර්ද ණය වඳශළ 

ජංම ගිණුේ විලෘත ර පර්ද ණය 

දලනුදලන් ෂ ුගතු වියෙම එම ගිණුදමිට 

තෆන්පත් රනු බයි. 2017 ලර්ද  සිට 

2019 ලර්ය ෙක්ලළ ළය තුෂ පර්ද ණ 

40 ට ෆබී තිබ රු.මිලිය 180.4 ක් වූ 

ප්රෙළ ඒ ඒ පර්ද ණ වඳශළ ආරේභ ර 

ෙ ජංම ගිණුේල තෆන්පත් කිරීදමන් පසු 

පර්ද ණ ආරේභ කිරීම මළව 03  සිට 

මළව 15 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය ප්රමළෙයන් 

සිදු ර තිබුණි. එම ප්රමළෙ ළය තුෂ 

වභළදේ මුේ  නිහක්රීයල ජංම ගිණුේල 

පෆලතුණි. 

 

ජළති පර්ද ණ වභළදේ බෆංකු ගිණුේ 

ප්රළයන්ට අනුල (TO) ඉක්ත 

වියළනුබීන ප්රෙළ යටදත් ල ලයළපෘති 10 

ිට වියෙේ සිදු වූ ආළරය නිරීක්ණය ෂ 

විට එම ප්රතිතයන්දේ වළමළයය සියයට 
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10 ක්  ත තිබුණි.  ඒ අනුල ෙ ලදයන් 

ලයළපෘතිද  රු.මිලිය 463.6 ක් වූ මුළු 

මුෙලින් සියයට 90 ක් පමණ  වු මුෙ පෂමු 

ලර්ය තුෂදී වියෙේ දො ත ඉතිරි  ත 

පෆලෆතුණි.  

 

ජළති පර්ද ණ වභළල විසින් අන්දේණ 

පෙම මත බළදෙ පර්ද ණ වඳශළ 

ප්රෙළය ෂ මුෙලින් පර්ද ණය අලවන් 

ල විටත් සියයට 7   සිට සියයට 61 ක් 

ෙක්ලළ ප්රමළණයක් පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. ඒ අනුල සිදුෂ නියෆඳි 

පරීක්ළදේදී පර්ද ණ 06 ක් වඳශළ 

ප්රෙළය ෂ රු. මිලිය 17.9 කින් රු. 

මිලිය 12.6 ක් උපදය ජය දොර 

ජංම ගිණුේල ඉතිරිල පෆලෆතුණි. 

 

ළර්මි තළක්ණ ආයතද  LIMS 

පරිණ පීනතිය වහාළපිත කිරීම වඳශළ 

පරිණ අංය දලත 2019 වෆප්ත තෆේබර් 05 

දි ප්රවේපළෙය ර ෙ රු.මිලිය 2.5 

ක් ලටිළ Rack Mountable Server පීනතිය 

2020 ජුනි 23 දි ල විටත් භළවිතයට ද 

දොතිබුණි. 

 
පර්ද ණ ශළ ල නිපෆුගේ අංද  

ලටිළම රු. මිලිය 39.6 ක් වූ ලළශ 11 

ක් ලර්යට අඩු ළය සිට ඌ 

උපදය ජිතල ශළ නිහක්රීයල පෆලෆතුණි.  

 

 

අනහර්ථික ගනුගදනු 
 
ජළති පර්ද ණ වභළල විසින් රටතුෂ 
පලත්ළ විවින අලයතළ ශඳුළද 
පර්ද ණ සිදුර විවඳුේ දව තම මිනන් 
ෙෆනුම ලෆඩිර ෆනීම වඳශළත්, රදටිට 
වංලර්නය වඳශළත්, අන්දේ (ID) මත 
පෙේ වූ පර්ද ණ සිදුර තිබණි.  2010 
ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ සිදුර තිබ 
පර්ද ණ 384 කින් පර්ද ණ 227 ක් නිම 
ර තිබුණු අතර විෙයළත්ම වඟරළල 
ප්රළය කිරීදමන් ශළ වමුළුලට 
වශභළගී තමට අලවහාළල බළ ෆනීදමන් 
අලවන් ර තිබණි. මුත් එම 
පර්ද ණල ප්රතිඵ රදටිට වංලර්නය 
වඳශළ දයොෙළෆනීමට ක්රමදේෙයක් වවහ ර 
දොතිබුණි. 

 

පර්ද ණ ලෆඩවටශන්ලදී අයදුේපත් 

ෆඳ තම මිනන් ජළති පර්ද ණ වභළල 

ඉශෂ මට්ටදේ විෙයළත්ම කුවතළ ශළ 

ජළති ලෆෙත්මකින් ුගතු අයදුේපත් 

පමණක් දත රළද තිබුණි. ඇී ේ 

මිටුල පෆලති අඩුපළඩු ඇී දේදී, 

පර්ද  ශළ දතොරතුරු හුලමළරු ර 

ෆනීදමන් මළ වේබන්ධීරණයක් 

දොතිබීම ශළ පර්ද ණ ප්රතිය බළෆනීම 

ශළ වමළද නය සිදු දො තම ලෆනි රුණු 

දශේතුදලන් 2011 ලර්ද  සිට 2016 ලර්ය 

ෙක්ලළ සිදුර තිබ ලටිළම රු. මිලිය 

47.3 ක් වූ පර්ද ණලලින් පර්ද ණ 15 

ක් අවළර්ා  ත තිබණි. තලත් පර්ද ණ 07 

ක් අතරම තර ර තිබුණි. 
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බුේධලහන, ආගිකක වහ ංසකෘතික කටයුතු   

නිමක්ණ 

අගේක්ෂිත් ප්රතිරහබ රඵහ ගනොගළනීභ 
කහර්ඹබහයඹන් ඉ ක ගනොරීරිභ 

යහඳෘති ඉ කරීමගම් ප්රභහදඹන් 

මුද්  නිදවස කය තිබුණත් ප්රගතිඹක් රඵහ ගනොතිබුණු යහඳෘති 

ත්කම් කශභනහකයණඹ  

කශභනහකයණ දුර්රත්හ  
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බුේධලහන, ආගිකක වහ ංසකෘතික කටයුතු  

බුීනළව, ආමි ශළ වංවහෘති ටුගතු 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ඇති රළජය 

අමළතයළංය, දෙපළර්තදේන්තු 07 ක් ශළ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත 11 ක් විසින් 

පශත වඳශන්  ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් 

ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 දුහර ප්රදීල පිිටටි 

විශළරවහාළලට අලය යටිත 

පශසුේ වංලර්නය කිරීම වඳශළ 

“වසුන් උෙළල ” ජළති ලෆඩපිළිදල 

ක්රියළත්ම කිරීම  

 ජළති උරුමයන් ආරක්ළ කිරීම වඳශළ 

අලය නීති අණපත් සුදුසු පරිදි 

වංද නය කිරිම  

 මනයම වංවහෘති අරමුෙ පිළිබඳල 

පර්ණ අනයයයක් දොට එය 

වේපර්ණදයන් ප්රතිලුශත කිරීම වඳශළ 

ප්රතිපත්තිමය පෙම වවහ කිරීම 

 ජළධිපති ළර්යවළන බළය ශළ 

ඒළබීනල පුරළවිෙයළත්ම උරුම 

ෂමළරණය වඳශළ අලය 

ප්රතිපත්තිමය ශළ නීතිමය පසුබිම වවහ 

කිරිම  

 සියළු ආේලටඅයත් ඩිජිට්  පුරළවිෙයළ 

විහල ද යක් නිර්මළණය කිරිම  

 ජළති උරුමයන් ආරක්ළ කිරිම වඳශළ 

පලති ආයතල ඵෙළයිතළලය ඉශෂ 

ෙෆමීම වඳශළ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම 

කිරිම 

 මුද්රිත ෘති, ළටය, සිමළ, චිත්ර ශළ මර්ති, 

වංගීත ශළ ර්ත ර්මළන්තයන් 

ප්රලර්නය වඳශළ පශසුේ වෆපයිම 

 දීය යත්ලය මු් රත් ර්තෘ භළ 

ද තම වඳශළ පිළිත් ජළතයන්තර 

වේමතීන්ට අනුල විධිමත් යළන්ත්රණයක් 

ශඳුන්ලළදීම. 

 අං වේපර්ණ “ළටය නිදක්තයක්“ 

වහාළපිත කිරිම ශළ ළරුලන්දේ 

ලෘත්තීය සුරක්ි තතළලය තශවුරු 

දදර ලෆඩපිළිදලක් වහාළපිත කිරිම 

වඳශළ ආයතනි ලුශයක්  වෆෆීමම  

 ළත්ම නිර්මළණ වංවහරණය වශ 

ප්රෙර්ය වඳශළ විදේි ත පශසුේ 

වෆෆීමම 

 වළේප්රෙළයි වශ නත ර්ත 

ශි් පීන්දේ ප්රළවංගි ප්රෙර් අලළ 

බළදෙ වශ චිත්ර මර්ති ශි් පීන්ට 

වහලකීය නිර්මළණ අදවි ර ෆනීදේ 

වංනළර දශ ට්  වශ වංනළර 

ආරක්ණය විටත වහාළල ඉඩඩ 

බළදීදේ ලෆඩපිළිදලල්  වංනළර 

අමළතයළංය වමඟ වේබන්ධීරණය 

කිරීම.  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් 

ල රළජය අමළතයළංය ශළ දෙපළර්තදේන්තු 

07 ක් දලත එතුල රු.මිලිය 5,829  

ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී 

තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විට ඉන් රු. මිලිය 5,079 ක්  පමණක් 

උපදය ජය ර තිබුණි.  ඒ අනුල 

රු.මිලිය 750  ප්රතිපළෙ උපදය ජය 

දොර ඉතිරි ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 38 ිට ෙෆක්දේ.  
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රපවටශ 38 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 

මළශ්රය - 2020 මුය ප්රළ  

 

අගේක්ෂිත් ප්රතිරහබ රඵහ ගනොගළනීභ 
 
බුීනළව, ආමි ටුගතු ශළ වංවහෘති 

ටුගතු අමළතයළංද  බුීනළව අංය 

මිනන් ක්රියළත්ම රි ෙෂෙළ මළළිළලට 

අනුුගක්ත ප් දෆද්  ප්රළවළංගි පුහුණු 

ආයතද  ඉදි කිරීේ ටුගතු රු.මිලිය 

145.7  මුළු ඇවහතදේන්තුලක් මත 2016 

වෆප්ත තෆේබර් 16 දි ලෆඩ ආරේභ ර තිබුණි. 

එම ඉදිකිරිේ ටුගතු 2020 වෆප්ත තෆේබර් 30 

දි ල විට ලෆඩ නිම ෂ ුගතුල 

තිබුණත්,2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

ලෆඩ අලවන් ර දොතිබුණි. නිම ෂ ුගතු 

ළය ඉක්මලළ ලර්යට ආවන් ළයක් 

ත  ත තිබුණත්, එම ලයළපෘතිද  මය 

ප්රතිය සියයට 41 ක් ශළ දභෞති ප්රතිය 

සියයට 56 ක්  ත තිබුණි.  

අමළතයළංද  වංවහෘති අංය විසින් 

ක්රියළත්ම ර තිබ දීය ය ෙෆනුම ශළ 

වංවහෘති අයන් පිළිබඳ පර්ද ණ 

ක්රියළළරේ ලයළපෘතිද  දභෞති ප්රතිය 

සියයට 100 ක් ශළ මය ප්රතිය සියයට 14 

ක් විය. අෙළෂ ලයළපෘතිය මිනන් පුත්තම 

දිවහ්රික්ද  ජළ වේබන්න 

පර්ද ණළත්ම ග්රන්ායක් මුද්රණය කිරීමට 

වෆසුේ ර අෙළ  ග්රන්ා  පිටපත් 1000 ක් 

මුද්රණය ර තිබුණ ෙ,  2021 මෆයි 31 දි 

ල විටත් ඉන් පිටපත් 17 ක් පමණක් 

අමළතයළංදයිට විවින අං දලත බළදී ඉතිරි 

පිටපත් අදප්ත ක්ි ත ළර්ය වඳශළ දයොෙළ 

දොද බඩළදලිට රඳලළද තිබුණි. 

කහර්ඹබහයඹන් ඉ ක ගනොරීරිභ 
   

2020 ලර්යට අෙළල වංවහෘති අංය 

පිළිදය ර තිබ  ක්රියළළරී වෆෆවහදේ 

ඇතුෂත් රළජය දවේලළ නිර්මළණ තරඟළලලිය 

ආරිත ක්රියළළරේ ශළ යළපය වංවහෘති 

මනයවහාළය ඉදිකිරීම ය ලයළපෘති වඳශළ 

පිළිදලලින් රු.මිලිය 3.5 ක් ශළ රු.මිලිය 

28 ක් ඇවහතදේන්තු ර තිබුණි. අෙළ 

ළර්යයන් ලර්ය තුෂදී ඉටුර දොතිබුණි. 

රළජය දවේලළ නිර්මළණ තරඟළලලිය ආරිත 

ක්රියළළරේල දභෞති ශළ මය ප්රතිය 

සියයට 37 ක් දව ළර්යවළන ලළර්තළදේ 

ෙක්ලළ තිබුණු අතර යළපය වංවහෘති 

බුීනළව

, 
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ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  1,730 617 1,503 143 264 350 883 339 297 6,126

වියෙම  රු.මිලිය  1,608 530 1,237 140 247 339 686 292 230 5,309

ඉතිරිය  රු.මිලිය  122 87 266 3 17 11 197 47 66 816
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මනයවහාළය ඉදිකිරීම වඳශළ දලන්ර තිබ 

රු.මිලිය 28.00 කින් රු.මිලිය 27.96 ක් 

ග්රළමීය නිලළව ඉදිකිරීේ ශළ දොඩෆගිලි ද්රලය 

ර්මළන්ත වංලර්න අමළතයළංය දලත 

බළදීම නිවළ එම ඉදිකිරිේ ටුගතු ඉටු ර 

දොතිබුණි.  

 

යහඳෘති ඉ කරීමගම් ප්රභහදඹන් 

අමළතයළංද  වංවහෘති අංයට අෙළල 

උශණ වංවහෘති මනයවහාළය ඉදිකිරීදේ 

ළර්යය ඉටු කිරීම වඳශළ රු.ේලිය 21.38 

 පිරිලෆය ඇවහතදේන්තු ර තිබණි. 2015 

ලර්ද  සිට 2018 ෙක්ලළ ලර්ය ෙක්ලළ වු 

ළපරිච්දේෙය තුෂ රු.මිලිය 21.85  

ප්රතිපළෙ අේපළර දිවහ්රික් ද් ේ දලත 

බළදී තිබුණි. ඉදිකිරීේ ප්රතිය පිළිබඳ 

පසුවිපරේ කිරීමක්ෙ අමළතයළංය විසින් 

සිදුර දොතිබුණු අතර වමළද චිත ලර්ය 

අලවළය ල විටත් දොඩෆගි් ද්  

ඉදිකිරීේ නිම ර දොතිබුණි. 

 

අමළතයළංද  බුීනළව අංයට අෙළල 

විෙයළංළර ජළතයන්තර දබෞීන 

වේමන්ත්රණ ළළදේ ඉදිකිරීේ ටුගතු 

2005 ලර්ද  ආරේභ ර තිබුණි. එම 

ඉදිකිරීේල අදියර 5 ෙක්ලළ දොටව 2019 

ලර්ද දී නිම ර ඒ වඳශළ රු.මිලිය 

1,204.33  ක් ලෆය ර  තිබුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් එිට 6 ල 

අදියදර් ඉදිකිරීේ ආරේභ කිරීමට ටුගතු 

ර දොතිබුණි.  

 දබෞීන ටුගතු පිළිබඳ දෙපළර්තදේන්තුල  

විසින් රු. මිලිය 74.96 ක් ලෆය ර 

ෆණිය ඊරියලෆටිද  ඉදිර ෙ ෙවසි්  

මළතළ මවහාළය ශළ පුහුණු ආයතද  

ඉදිකිරීේ ටුගතු අලවන් ර 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත භළරදි ලර් 6 ට 

ලෆඩි ළයක් තවි තිබුණෙ,  පුහුණු 

ලෆඩවටශන් පෆලෆත් තමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. ආයතය ඉදිර ෙ ඉඩම 

2012 ලර්ද දි දෙපළර්තදේන්තුල දලත 

පලරළ දීමට එම ඉඩම ප්රෙළය ර ෙ 

වහලළමින් ලශන්දවේදේ ෆමෆත්ත  ප්රළදීශිය 

ද් ේලරයළ දලත ෙෆනුේ දී ලර් 08 ට 

ලෆඩි ළයක් ත  ත තිබුණෙ, වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් එම අත්පත් ර 

ෆනිදේ ටුගතු අලවන් ර නීතිමය අයිතිය 

තශවුරු රද දොතිබුණි. 

මුද්  නිදවස කය තිබුණත් ප්රගතිඹක් 
රඵහ ගනොතිබුණු යහඳෘති 

අමළතයළංද  වංවහෘති අංද  2020 

ලර්ද  ප්රති ලළර්තළලට අනුල වංවහෘති 

මනයවහාළ 15ක් අලුත්ලෆඩියළ ශළ ලෆඩිදිුගණු 

කිරීදේ ලයළපෘතිද  ඇවහතදේන්තුත 

ලටිළම රු.මිලිය 7.93 ක්  ත තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට එම 

ලයළපෘතිය නිම ර දොතිබුණු අතර එිට 

මය ප්රතිය සියයට 96 ක් ශළ දභෞති 

ප්රතිය සියයට 64 ක්  ත තිබුණි.  

 

ත්කම් කශභනහකයණඹ  

අමළතයළංද  වංවහෘති අංය වතු ලළශ 

12 ක් දලත් අමළතයළං ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු දලත මුෙළශෆර තිබුණෙ, එම 

ලළශල ිටමිම ශළ අයිතිය පලරළදීමට 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

ටුගතු ර දොතිබුණි.  

කශභනහකයණ දුර්රත්හ  

මුවහලිේ ආමි ශළ වංවහෘති ටුගතු 

දෙපළර්තදේන්තුල පලත්ලළ ද යනු බ 

දොඩෆගි්   රු.මිලිය 312.49 ක් ලෆය 

ර ඉදිර තිබුණි. එම දොඩෆින් ද්  

ලර් අඩි 33547  විළ ඉඩඩ 

ප්රමළණයක් භළවිතළ දොර නිහළර්යල 

පෆලතුණෙ, අමළතයළංය යටදත් පලති 

ක්රිවහතියළනි ආමි ටුගතු 

දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ිටන්දු ආමි ශළ 

වංවහෘති ටුගතු දෙපළර්තදේන්තුල 

පිළිදලලින් රු.මිලිය 4.20 ක් ශළ 

රු.මිලිය 6.82  ලළර්ි  කුලි පෙම මත 
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දපෞීලි දොඩෆගිලිල පලත්ලළ ද යමින් පෆලතුණි. 
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කම්කරු අංලඹ 

නිමක්ණ 

 ශ්රී රංකහ ශ්රභ ඵරකහගේ ංයුතිඹ 
 න්දි ගකොභහරිස කහර්ඹහරඹ අඹකයගත් න්දි 
 අඹකයගත් යුතු න්දි   
 නිඹභ ඹළගඳන්නන් ගොඹහගළනීභට ගනොවළරීවීභ 
 ඹ පර්ණත්ඹට ඳත් ප්රතිරහබ නිදවස ගනොකයන රද ගිණුම් 
 ජලි ර්ජකඹන්ට වන ළරසීගම් ගඹ ජනහ ක්රිඹහත්භක රීමභ 
 ජංගභ ගේහ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක රීමභ  
 ඉදිරීමම් වහ ළඩිදියුණු රීමම් 
 ගභගවය පිගඹ ගගොඩනළගි් ර ඉදිරීමම්  
 ම්භහන ප්රදහනඹ කශ ආඹත්න පිළිඵ ඳසුවිඳයම් ගනොරීරිභ 
 ජහතික ප්රිකති පිළිගඹර රීරිභ  
 මුද්  ගලේ නිසකහර්ඹ ඳළළතීභ 
 ප්රතිරහබ අනුඳහත්ඹ ඳවශ ළටීභ  
 ආගඹ ජන ප්රතිරහබ අඩුවීභ  
 ගේහගඹ ජකඹන්ට එගයහි නඩු ඳළළමගභන් රඵහ ගත් මුද්  
 අබයන්ත්ය විගණනඹ - ගේක අර්ථහධක අයමුදර  
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කම්කරු අංලඹ  

“තෘප්ත තිමත් ඵෙළී  ශ්රී ළංකි ශ්රම 

බළයක්” යන් ෙෆක්ම ර නිමින් 

ේරු අමළතයළංය විසින් නත්රපළර්ි  

වබඳතළල බළත්ම කිරීම වශ ක්තිමත් 

කිරීම, විහල වේමත ලෆඩ කිරීදේ 

අයිතිලළසිේ වශ දොන්දීසි වශති 

කිරීම, ෂමළ දවේලළ නිුගක්තිය ලෆෂෆක් තම, 

දවේලළ නිුගක්ත ළන්තළලන් ආරක්ළ කිරීම 

වශ බළත්ම කිරීම වශ වහත්රී පුරු 

වළනළරණත්ලය වශ වමළළත්මතළල, අෙළෂ 

ේරු නීති ප්රතිවංවහරණ ටුගතු 

ඩිේ කිරීම, අං වේපර්ණ වමළජ 

ආරක්ණ උපළය මළර්යක් වවහ කිරීම 

වඳශළ ළර්යය ආරේභ කිරීම ය 

පරමළර්ායන් මුදුන් පමුණුලළ ෆනීම 

දලනුදලන් ේරු අමළතයළංය ශළ ඒ 

යටදත් ල දෙපළර්තදේන්තුල ශළ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ 05 ක් විසින් පශත 

වඳශන් ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ 

ුගතුල තිබුණි.  

 ේරු විය පායට ෆද සියළු 

නක්රද් , නීති, අණපත්, රීති, 

දරගුළසි වමළද නය දොට 

ලර්තමළයට ෆෆදප වශ දවේල 

අයිතීන් සුරක්ි ත දදර පරිදි අලය 

වංද නයන් සිදු කිරිම 

 දවේල අර්ාවළන අරමුෙට අමතරල 

දවේලයින්දේ වෆඳෆවමය සුරක්ි ත 

ර ෙළයත්ල විශ්රළම ලෆටුප්ත  ක්රමයක් 

ශඳුන්ලළදීම   

 ේරුලන්දේ නිපුතළ ශළ කුවතළ 

දිුගණු රමින්, දවේලළ වහාළල ඉශෂ 

ප්රමිතීන් විටත වනීපළරක් ශළ දවේල 

ආරක්ණ ක්රම පලත්ලළ නිමින් දවේලය 

දවේල සුශඳතළලය පෙේල ඵෙළයි 

ලෆඩවටශන් දිරිෆන්විම     

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ේරු අමළතයළංය ශළ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත  එතුල රු.මිලිය 

3,808  ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

බළ දී තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ඉන් රු. මිලිය 3,571 ක් 

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 39 ිට ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ  39 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලළර්ි  මය ප්රළ   

 

ේරු අමළතයළංය  
ේරු 

දෙපළර්තදේන්තුල     
එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  702 3,106 3,808

වියෙම  රු.මිලිය  648 2,923 3,571

ඉතිරිය  රු.මිලිය  54 183 237
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අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල 

දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ලයලවහාළපිත ආයත 

විසින් ඉශත ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරීම 

පිළිබඳල සිදු ර ෙ නියෆදි විණ 

පරීක්ණලදී අළලරණය වු ප්රමළණළත්ම 

ශළ ලෆෙත් විණ නිරීක්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

ශ්රී රංකහ ශ්රභ ඵරකහගේ ංයුතිඹ 

වමළද චිත ලර්ද  ශ්රී ංළදේ මුළු ශ්රම 

බළය මිලිය 8.47  දෙදක් ලළර්තළ  ත 

තිබුණු අතර, ඉන් මිලිය 7.99  දෙදකුදේ 

දවේලළ නිුගක්තියක් ලළර්තළ ර තිබුණි. මුළු 

ශ්රම බළදයන් සියයට 5.5 ක් දශලත් 

මිලිය 0.47  දවේලළ විුගක්තියක් ලළර්තළ  ත 

තිබුණි. 2019 ලර්ද දී දවේලළ විුගක්තිය 

මිලිය 0.41  සිට 2020 ලර්වය ල විට 

එය මිලිය 0.47 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 

විවහතර රපවටශ 40 ිට ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 40  - ශ්රම බළය, දවේලළ නිුගක්තිය ශළ දවේලළ විුගක්තිය  
මළශ්රය - ජ ශළ වංයළ ද්  දෙපළර්තදේන්තුල  

 

න්දි ගකොභහරිස කහර්ඹහරඹ 
අඹකයගත් න්දි 

දවේලද  නිුගක්තල සිටියදී දවේලයින්ට ල 

මළර දොල අතුරු ශළ මළර අතුරු 

දශේතුදලන් දවේලළදය ජ ආයත දලතින් 

ලන්දි දොමවළරිවහ ළර්යළය අයරත් 

ලන්දි ලලින් 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට නිරවු්  දොෂ රු.මිලිය 6.8  

දේයක් පෆලතුණි. දවේලයින් ශළ ඔවුන්දේ 

යෆදපන්න්දේ නිලෆරදි දතොරතුරු 

දොමෆති තම, ප්රතිළභීන්දේ ලන්දි මුේ  

ද තමට අෙළ ලියකියවිලිල අඩුපළඩු ශළ 

ඒලළ ළර්යළය දලත ඉදිරිපත් දොකිරීම 

යළදී දශේතු නිවළ දමම ලන්දි මුේ  ද තමට 

දොශෆකිල පෆලතුණි. නිරවු්  දොෂ ලන්දි 

මුේ  මළව 5  සිට ලර් 4 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවය සිට පෆලෆත එමින් තිබුණි.  

අඹකයගත් යුතු න්දි   

ලන්දි දොමවළරිවහ ළර්යළය දලත 

දවේලයින්ට ල අතුර ලළර්තළ වූ දිය, 

ආරේභ දිය ලදයන් ත් විට ලර් 4  

සිට ලර් 24 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට 

අය ර ත ුගතු ලන්දි මුෙ 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු.මිලිය 12.99 

ක්  ත තිබුණි. ලන්දි මුේ  දොද තම 

වේබන්නදයන් ලදරන්තු ලදයන් උවළවි 08 

 ඩු දොනු 48 ක් පෆලෆතුණි.  

 

නිඹභ ඹළගඳන්නන් ගොඹහගළනීභට 

ගනොවළරීවීභ 

 ලන්දි දොමවළරිවහ ළර්යළය දලත ලන්දි 

මුේ  තෆන්පත් ර තිබුණෙ, නියම 

යෆදපන්න් දවොයළෆනීමට දොශෆකි තම 

නිවළ එම ලන්දි මුේ  දබෙළ දොදී ජළති 

ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුදේ ේරු ලන්දි 

දොමවළරිවහ මින් දලන් දලන් ලදයන් 

ගිණුේල තෆන්පත් ර තිබුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට එදවේ තෆන්පත් 

ර තිබුණු මුෙ රු.මිලිය 2.02 ක්  ත 

තිබුණි. 

 

 

ශ්රම 

බළය 

දවේලළ 

නිුගක්තිය 

දවේලළ 

විුගක්තිය 

2019 8.59 8.18 0.41

2020 8.47 8.00 0.47
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ඹ පර්ණත්ඹට ඳත් ප්රතිරහබ 
නිදවස ගනොකයන රද ගිණුම් 

ැකකියළදේ නිුගතුල සිටියදී සිදුවූ මළර 

අතුරු දශේතුදලන් මියගිය දවේලයින්දේ 

බළලයවහරුලන්ට ිටමි වූ ලන්දි ජළති 

ඉතිරි කිරීදේ බෆංකුදේ ේරු ලන්දි 

දොමවළරිවහදේ මින් දල දලම 

ගිණුේල තෆන්පත් ර තිබුණි. එම 

බළලයවහරුලන් ලයවහ පර්ණත්ලයට පත් වූ 

පසු අෙළෂ මුේ  ඔවුන් දලත බළදීම සිදුෂ 

ුගතුල තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට ලයව පර්ණත්ලයට පත්ල ප්රතිළභ 

නිෙශවහ දොර ෙ ගිණුේ 534  එතුල 

රු.මිලිය 20.86  මුේ  දේයක් 

පෆලෆතුණි. එම දේය තුෂ 2016 ලර්ද දී 

ලයවහ පර්ණත්ලයට පත් බළ 

ලයවහරුලන්දේ ගිණුේ 459  එතුල 

රු.මිලිය 11.78 ක්ෙ, 2020 ලර්ය තුෂ 

ලයවහ පර්ණත්ලයට පත් බළ 

ලයවහරුලන්දේ ගිණුේ 66  රු.මිලිය 

8.56 ක් වූ මුේ  දේ පෆලෆතුණි.   

ජලි ර්ජකඹන්ට වන ළරසීගම් 
ගඹ ජනහ ක්රිඹහත්භක රීමභ 

2016 අයලෆය දය ජළ යටදත් ජලි 

ලර්ජයන්ට වශ වෆීමදේ දය ජළ 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ 2016 අද වහතු 18 

දිෆති  අං BD/GPS/JS/2/14-2015 ෙර 

ජළති අයලෆය අනයක්දේ ලිපිය මගින් 

උපදෙවහ බළ දි තිබුණි. එම උපදෙවහලට 

අනුල ටුගතු රමින් ේරු 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් අයඳුේපත් නිර්දී 

කිරීම වඳශළ විධිමත් ක්රියළලලියක් වවහ ර 

දොතිබුණි. එම දශේතුදලන් එම 

පුීයළදේ අයදුේපත් දෙලරක් නිර්දී 

කිරීම නිවළ පුීයින් 4 දෙදකු වඳශළ 

රු.මිලියයක් ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි. 

 

 

ජංගභ ගේහ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 
රීමභ  

අමළතයළංයට අනුබීධිත සියලු ආයත 

විසින් එක් දිවහ්රික්ය එක් ළ ීමමළලදී 

දවේලය දවේල ප්රජළලට ලඩළත් ළර්යක්ම 

දවේලළලක් බළදීදේ අරමුණින් ජංම දවේලළ 

ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම කිරීමට අදප්ත ක්ළ 

ර තිබුණි. පසුගිය ලර් 05  දතොරතුරු 

විහද් ණය කිරීදේදී එම ලර් 05  

ළය තුෂ බදු්  දිවහ්රික්ද  ජංම 

දවේලළ ලෆඩවටශන් 04 ක්ෙ,  රත්පුර 

දිවහ්රික්ද  ලෆඩවටශන් 03 ක්ෙ, දොෂඹ 

දිවහ්රික්ද  ලෆඩවටශක්ෙ ලදයන් 

ලෆඩවටශන් 08 ක් පමණක් ේරු 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ක්රියළත්ම ර 

තිබුණි.  

ඉදිරීමම් වහ ළඩිදියුණු රීමම් 

2013 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ වූ ළ 

පර්ච්දේෙය තුෂ ේරු දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින්  ඉදිකිරීේ ශළ ලෆඩිදිුගණු කිරීදේ 

ළර්යයන් 25 ක් ඉටු ර ෆනීම වඳශළ 

දොඩෆගිලි දෙපළර්තදේන්තුල දලත එතුල 

රු.මිලිය 320.11 ක් දලළ තිබුණි. 2021 

මළර්තු 31 දි ල විට එම ළර්යයන්දේ 

දභෞති ප්රතිය සියයට 90   සිට සියයට 

100 ක් ෙක්ලළ පරළවය ප්රමළණයක්  ත තිබුණි. 

සියයට 100  දභෞති ප්රතියක් ලළර්තළ ර 

තිබුණු ලයළපෘති දලනුදලන් බළ දී  තිබුණු 

ප්රතිපළෙලලින් රු.මිලිය 41.52 ක් දශලත් 

සියයට 13 ක් ඉතිරිල පෆලතුණි. එම ඉතිරි මුේ  

ආපසු බළෆනීමට දශ  අනුමත ර ෙ 

දලත් ළර්යයක් ඉටුර ෆනීමට එම මුේ  

උපදය ජය කිරිමට ේරු 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

ගභගවය පිගඹ ගගොඩනළගි් ර 
ඉදිරීමම් 

2013 ලර්ද දී ආරේභ ර තිබ දමදශලර 

පිදයව දොඩෆගි්  ඉදිකිරීේ 

දොන්ත්රළත්තුල දපෞීලි වමළමට 
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ප්රෙළය ර තිබුණු අතර 2013 ඔක්දත බර් 

03 දි ගිවිසුමට එෂම තිබුණි. එම ගිවිසුම 

අනුල මළව 36  ළීමමළල තුෂ එිට 

ඉඳිකිරීේ ටුගතු වේපර්ණ කිරීමට එඟ  ත 

තිබණි. මුත් එම ඉදිකිරීේ ටුගතු නියමිත 

දි ල විට නිම කිරීමට දොන්ත්රළත්රු 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 2019 ජුනි 26 දි 

අමළතය මණ්ඩය විසින් ප්රමළෙ ළවහතු 

අයර ෆනීමට යටත්ල 2019 ජුනි 30 දි 

ෙක්ලළ දොන්ත්රළත්තුදේ ළය දීර්ක කිරිමට 

අනුමෆතිය බළ දී තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විටත් දොන්ත්රළත්තුදේ ලෆඩ 

අලවන් ර දොතිබුණු අතර ගිවිසුේ 

ප්රළරල අයෂ ුගතු ප්රමළෙ ළවහතුෙ අයර 

ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි. 

ම්භහන ප්රදහනඹ කශ ආඹත්න පිළිඵ 
ඳසුවිඳයම් ගනොරීරිභ  

2014 ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ 

ළය තුෂ ජළති ඵෙළයි ද් ේ 

ළර්යළය විසින් ඵෙළයිතළ තරළළලලිය ශළ 

වේමළ උදෂ 03 ක් රු. මිලිය 59.1 ක් 

ලෆය ර පලත්ලළ තිබුණි. එම 

තරඟළලලිදයන් වේමළයට පළත්ර වූ 

ආයතල ඵෙළයිතළලය අන්ඩල 

යළලත්ළීය ර පලත්ලළ ෆනීම පිළිබඳ 

පසුවිපරේ කිරීමක්, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විටත් ජළති ඵෙළයිතළ ද් ේ 

ළර්යළය විසින් සිදු ර දොතිබුණි.  

 

ජහතික ප්රිකති පිළිගඹර රීරිභ  

2009 අං 38 ෙර ලෘත්තීය ආරක්ණ ශළ 

දවෞය පිළිබඳ ආයත පදත් 3(1)() 

උපලන්තිය ප්රළරල ලෘත්තීය ආරක්ි තතළ 

ශළ දවෞය ක්දේත්රය පිළිබඳ ජළති ප්රමිති 

පිිටටු තමට ජළති ලෘත්තීය සුරක්ි තතළ ශළ 

දවෞය පිළිබඳ ආයතය ටුගතු ෂ 

ුගතුල තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් එම ප්රමිති පිිටටුලළ දොතිබුණි. 

 

මුද්  ගලේ නිසකහර්ඹ ඳළළතීභ 

ජළති ලෘත්තීය ආරක්ි තතළ ශළ දවෞය 

පිළිබඳ ආයතද  වමළද චිත ලර්ද  

වම මළවයක් අලවළද දී  බෆංකු ජංම 

ගිණුේල දේ රු.මිලිය 4.6  සිට 

රු.මිලිය 19.3 ක් ෙක්ලළ පරළවය 

ප්රමළණලලින් පෆලෆතුණි. දමදශුගේ ටුගතු 

වළර්ාල පලත්ලළද යළම වඳශළ රඳලළ 

තබළත ුගතු බෆංකු දේය ශඳුළද 

අතිරික්ත මුේ  ඵෙළී ල ආදය ජය ර 

දපොීය ආෙළයමක් උපයළ ෆනීමට ආයතය 

ටුගතු ර දොතිබුණි.  

ප්රතිරහබ අනුඳහත්ඹ ඳවශ ළටීභ  

දවේල අර්ාවළන අරමුෙද්  

වළමළජියන්දේ ෙළය මුේ  දලනුදලන් 

දලනු බ ප්රතිළභ අනුපළතය 2013 

ලර්ද දී සියයට 11 ක්ල පෆලෆතුණි. 2014 

ලර්ය ල විට එය සියයට 10.5 ක් ෙක්ලළ 

අඩු  ත තිබුණි. 2014 ලර්ද  සිට 2017 

ලර්ය ෙක්ලළ සියයට 10.5 අනුපළතද  ැකදී 

තිබුණු අතර, 2018 ලර්ද  සිට ක්රමිල අඩු 

 ත වමළද චිත ලර්ද දී එය සියයට 9 ක් 

ෙක්ලළ පශත ලෆටී තිබුණි.  

ආගඹ ජන ප්රතිරහබ අඩුවීභ  

දවේල අර්ා වළන අරමුෙ විසින් 

ෆයිවහතුත වමළේ 83  රු. මිලිය 

83,463 ක් ආදය ජය ර තිබුණෙ, 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට එම 

ආදය ජල දලෂඳදපො ලටිළම රු. 

මිලිය 70,807 ක් ෙක්ලළ රු.මිලිය 12,656 

කින් එේ සියයට 15 කින් පශත ලෆටී 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  දී ආදය ජය 

ර තිබුණු වමළම බපත්රය අලංගු 

කිරීම දශේතුදලන් රු.මිලිය 205 ක් 

අරමුෙට අිටමි  ත තිබුණි. තලෙ, යිවහතුත 

දොවූ වමළේල දොටවහ ආදය ජදයන් 

රු.මිලිය 5,000 ක් දශලත් සියයට 56 ක් 

2013 ලර්ද දී ෆන්වි්  දශ ් ඩින්ේවහ 

දශ ට්  වංකීර්ණය ඉදිකිරීම වෙශළ 
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ආදය ජය ර තිබණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් එිට ලයළපළර ටුගතු 

ආරේභර දොතිබුණු බෆවින් එම 

ආදය ජ වඳශළ කිසිදු ප්රතිළභයක් ෆබී 

දොතිබුණි. එදවේම, වමළද චිත ලර්ද  දී 

ෆයිවහතුත දොවූ වමළේල ආදය ජ 

අතරින් වමළේ දෙකින් පමණක් 

රු.මිලිය 466  ළභළං ෆබී තිබුණි. එය 

පසුගිය ලර්යට වළදප්ත ක්ල සියයට 87 කින් 

අඩු  ත තිබුණි.   

ගේහගඹ ජකඹන්ට එගයහි නඩු 
ඳළළමගභන් රඵහ ගත් මුද්  

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට දවේල 

අර්ාවළන අරමුෙද් , වළමළජි අරමුෙ 

තුෂ ේරු දොමවළරිවහ මින් පෆලති 

ගිණුදේ දවේලළදය ජයින්ට එදරිටල ඩු 

පෆලරීදමන් අයර ද තිබුණු රු.මිලිය 

10,486 ක් ෙ දපොදු තෆන්පත් ගිණුදේ 

රු.මිලිය 453 ක් එක් එක් වළමළජියළදේ 

ගිණුමට බෆර කිරීමට ටුගතු දොර 

රඳලළද තිබණි. තලෙ, 

දවේලළදය ජයින්දේ මින් දලන් දලන්ල 

පලත්ලළද යනු බ "ජංම ලර්ද  

ෙළය මුේ - අං 01” ගිණුදේ 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට පෆලති, රු. මිලිය 

65,865 ක් වූ දේය අෙළෂ වළමළජියන් 

ශඳුළද නිරවු්  කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. එදවේම, 2020 දෙවෆේබර් 31 

දිට රඳලළත් ප්රතිළභ ශළ ිටමිේ දොප 

ප්රතිළභ ලදයන් රු.මිලිය 925 ක් ෙ, 

ඌ  අතිරික්ත ෙළය මුේ  ලදයන් 

රු.මිලිය 1,984 ක් ෙ, ඌ අතිරික්ත 

ප්රතිළභ ද තේ ලදයන් රු. මිලිය 682 

ක් ෙ, වළමළජි අරමුෙ යටදත් වූ ගිණුේල 

ෙක්ලළ තිබුණෙ, එම දේ ශඳුළද 

නිරවු්  කිරීමට ටුගතු ර දොතිබුණි. 

ඉශත වඳශන් පරිදි වළමළජි ගිණුේලට 

බෆර දොර  ගිණුේල පලති මුේ  

ඩිමින් නිරවු්  කිරීමට ටුගතු ර 

දව 2013, 2016 ශළ 2017 ලර්ලදී 

රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර වභළල විසින්ෙ 

නිදය ර තිබුණි. 

අබයන්ත්ය විගණනඹ - ගේක 

අර්ථහධක අයමුදර  

  

දවේල අර්ාවළන අරමුෙට වහලළධී වූ 

අභයන්තර විණ අංයක් වහාළපිත ර 

දොතිබුණු අතර ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ 

අභයන්තර විණ අංය විසින් එම 

ළර්යභළරය ඉටු රනු ෆද.. අරමුෙද්  

පරිපළ ටුගතු සිදුරනු බ ේරු 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අභයන්තර විණ 

අංය 14 දෙදකුදන් ුගත් ළර්ය 

මණ්ඩයක් අනුමත ර තිබුණත්, තාය 

වංයළල 09 දෙදකුට ීමමළ වි තිබුණි. 

අරමුෙ විසින් රු.ට්රිලිය 2.8  පමණ 

වළමළජි අරමුෙක් ෂමළරණ රනු 

බ බෆවින් අභයන්තර විණ ඒය 

ක්තිමත් ෂ ුගතුල තිබුණි.  තලෙ, ේරු 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අභයන්තර විණය 

ක්තිමත් ෂුගතු බලට 2013 ලර්ද  සිට 

දිගින් දිටම රජද  ගිණුේ පිළිබඳ ළර 

වභළල විසින් නිදය  ර තිබුණෙ, 

ප්රමළණලත් ළර්ය මණ්ඩයක් අනුුගක්ත 

ර විණයක් සිදුකිරිම වඳශළ ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

ගේක අර්ථහධක අයමුදග්  
හභහජිකයින්ට වළඳුනුම්ඳත් නිකුත් 
රීරිභ  

අරමුෙද්  වළමළජියන්ට ශෆඳුනුේපත් නිකුත් 

කිරීදේ වශ ගිණුදේ දේ පරික්ළ කිරීම 

වඳශළ යන්ත්ර වවි කිරීදේ ලයළපෘතිද  පෂමු 

අදියර යටදත් 2008 ලර්ද දී රු.මිලිය 

2.75 ක් ලෆය ර යන්ත්ර 05ක් මිදී ද 

තිබුණි. එම යන්ත්ර ෆබුණු දිද  සිට ඌ 

උපදය ජිතල පෆලෆතුණි. ඉන් යන්ත් ර 2 ක් 

2020 වෆප්ත තෆේබර් 17 දි අපශරණය ර 

තිබුණි. ඉතිරි යන්ත්ර වේබන්නදයන් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් තීරණයක් 

ද දොතිබුණි. වළමළජියන්ට 
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ශෆදුනුේපත් නිකුත් කිරීම වඳශළ 2008 

ලර්ද දී රු.මිලිය 12.61 ක් ලෆය ර 

වවහ ර ෙ ළ පත් 15,000 ක් 

නිහළර්යල පරිණ අංය තුෂ පෆලතුණි. 

ළ පත් බඩළ ර ලර් 12 ක් පමණ ත  ත 

තිබුණත්, ඒලළ ප්රදය ජයට ද 

දොතිබුණු අතර එම මුළු වියෙම අරමුෙට 

අළභයක් වි තිබුණි. තලෙ, ශෆදුනුේපත 

දලනුලට වළමළජියළදේ ඇගිලි වකුණ 

භළවිතදයන් දේය පිරික්ීමම වෙශළ 2015 

ලර්ද  දී රු.මිලිය 14.92 ලෆය ර යන්ත්ර 

30 ක් මිදී ද තිබුණු අතර එම 

යන්ත්රදයන් දේය පරික්ළ ර ෆනිම 

වෙශළ වළමළජියළදේ ඇගිලි වකුණ ෆලත 

ලියළපදිංචි කිරීදේ ලෆඩවටශ යටදත් 

පරිණ ත වි තිබිය ුගතු වුලත්, එදවේ 

ලියළපදිංචි වූ වළමළජියන් වංයළල 2020 

දෙවෆේබර් 31 දිට 1,053,342 ක් පමණක් 

 ත තිබුණි. එම ලයළපෘතිය ෙ වළර්ාල 

ක්රියළත්ම දො තමත්, 2019 මළර්තු 01 දි 

ල විට යන්ත්ර 13 අක්රීයල පෆලතීමත් ය 

ළරණළ මත යන්ත්ර භළවිතදයන් ඉලත් 

කිරීමට තීරණය ර තිබුණි. යන්ත්ර ඒ අනුල 

අපශරණය කිරීමට තීරණයර තිබුණෙ, 

2021 අදප්රේ්  විණ දි ල විටත් අෙළ 

යන්ත්ර ප්රනළ ළර්යළය දලත දන්ලළ 

ද දොතිබුණි. ඒ අනුල දමම ලයළපෘතිය 

වළර්ාල අලවන් කිරීමට අවමත්  තදමන් 

ලයපෘතිද  වමවහත පිරිලෆයම අරමුෙට 

අළභයක්  ත තිබුණි. 
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ගෞ යඹ   

නිමක්ණ 

 අභහත්යහංලඹ වහ ගගොඩනළගි් රක් ඉදිරීමගම් යහඳෘතිඹ  

 ගත් යහගත් ගය ව් ර ගෞ ය ඳවසුකම් ළඩිදියුණු රීමභ  

 දදය යහඹනහගහය ගේහන් ලක්තිභත් රීමභ 

 ශ්රී රංකහ යජගේ ගය ව් ර ඉගරක්ගරොනික දදය හර්ත්හ ක්රිඹහත්භක රීමභ 

 අතිකහර දීභනහ වහ නිහඩු දින ළ කේ ගගවීභ 

 හිිකකම් ගනොඳෆ භශ සිරුරු, අජීවී ලමය අඹ ගකොටස, අජීවී දරු උඳත් වහ 
බිළිඳු භශ සිරුරු ඉත් රීමභ වහ  භූභදහනඹ රීමභ  

 Mine Portable Digital X-Ray ඹන්ත්රගඹන් අගේක්ෂිත් ප්රතිරහබ (Outcome) 
රඵහ ගනොගළනීභ  

 ඳවිත්රත්හ ගේඹ ගනුගන් ගගවීම් රීරිභ 

 විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය ගවද කහර්ඹ භණ්ඩර වහ අභත්ය දීභනහ 
ගගවීභ 

 ඖධ ට්ගට රු භහගර චන කික ක නිර්ගේලඹරීන් ගත්ොය දදය ළඳයුම් 
ම්ඳහදනඹ කය තිබීභ  

 ග් සිඹස අංලක 30 වහ  ඊට අඩු උසණත්ඹක ත්ළබිඹ යුතු ඖධ 

 ඖධ ගඵඩහ ඳරිශ්රඹ 

 දදය ළඳයීම් හිඟඹ රක්හ ගළනීභ   

 ත්ත්ත්ගඹන් අභත්ව දදය ළඳයුම්  

 විධිභත් ක්රිඹහභහර්ග ගගන ගනොතිබුණු ඳහඩු වහ වහනි ව ඖධ   

 දදය ළඳයීම්ර ඌනත්හ 

 ඳරිත්යහග නිසකහලනඹ වහ ළඹකශ මුද්   

 දදය ළඳයීම් ක්  ඉකුත්වීගම් ප්රනත්හඹ 

 යහජය රහංඡනඹ මුද්රණඹ ගනොකශ දදය ළඳයුම් 

 ඖධ අනහයක්ෂිත් ගර ගඵඩහකය තිබීභ 

 ප්රභහණත් ගඵඩහ ඳවසුකම් ගනොභළතිවීභ 

 පිළිකහ හඹනඹ වහ ඖධ හිඟවීභ  

 අඹකය ගගන ගනොතිබුණු ණඹ 

 දදය ළඳයීම් අංලඹ වහ ඳරිගණක ඳේධතිඹක් සථහපිත් රීමභ 
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ගෞ යඹ  

දීද  ආර්ථි, වමළජීය, මළසි ශළ 

අනයළත්මි වංලර්නය වඳශළ ෙළයල 

දවෞය වේපන් ජළතියක් බිිටකිරීදේ 

ෙෆක්මකින් ුගතුල, දවෞය අමළතයළංය ශළ ඒ 

යටදත් රළජය අමළතයළං 02 ක්, 

දෙපළර්තදේන්තු 02 ක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 10 ක් විසින් පශත වඳශන්  

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  

 දබොල දර  දමන්ම දබ දොල 

දර  ලෂක්ලළ නිමින් ජතළලදේ 

ජීල අදප්ත ක්ළල ගුණළත්ම ලදයන් 

ඉශෂ ෆං තම ශළ ෂෙරු ශළ මළතෘ මරණ 

අලම රටක් ලදයන් පලත්ලළ ෆනීම 

ඉක් ර ත් දවෞය දවේලයක් 

දොඩෆගීම    

 දපෞීලි නලෙය දවේලළලන් ශළ 

පරීක්ණළළර ටුගතු ජළති 

ප්රතිපත්තියක් තුෂ නියළමය කිරිම වශ 

විධිමත් දවේලළලක් බළදීම වඳශළ 

ක්රමදේෙයක් වවහ කිරිම  

  දොෂඹ ජළති දර ශ ජළතයන්තර 

මට්ටමට උවවහ කිරීම  

 වම දිවහ්රික්යම එක් දර ශක් 

ජළති දර ශ මට්ටමට ලෆඩිදිුගණු 

කිරිම ශළ දිවහ්රික් තුෂ ඇති අදකුත් 

ප්රළදීය ය ශළ ප්රළාමි දර ශ්  පශසුේ 

පුළු්  කිරීම 

 සියළුම දර ශ්  වඳශළ අතයළලය 

දභෞති ශළ මළල වේපත් වෆපී ම වශ 

එම දර ශ්  මිනන් අෙළෂ දර ගීන් 

නියමිත දර ශ්  දලත දයොමු කිරීදේ 

ක්රමදේෙයක් ශඳුන්ලළදීම  

 නලෙයලරුන් ශළ නලෙය ක්දේත්රද  

ලෘත්තියින් දමරට රඳලළ ෆනීම වඳශළ 

අලය ලෘත්තියමය පශසුේ ලෆඩිදිුගණු 

කිරීම 

 සියළු දෙළට ආරක්ි ත පරිවරයක් 

තශවුරු කිරිම වඳශළ සියළු රජද  ශළ 

දපෞීලි දවෞය නලෙය ආයතල 

ISO තත්ත්ල වශති මට්ටම වහාළපිත 

කිරීම 

 ජළති දීය ය නලෙය වභළලක් ශළ ශ්රී 

ංළ ආුගර්දේෙ නලෙය වභළලක් 

ලියළපදිංචි කිරිම ශළ දීය ය 

නලෙයලරුන් දව ලියළපදිංචි කිරීමට 

ක්රමදේෙයක් වෆෆීමම 

 ආුගර්දේෙ විෙයළයතයට දපොදු 

විහලවිෙයළ පිළිෆනීමක් ඇති කිරීම 

 දීය ය ආුගර්දේෙ ඖන වංග්රශය 

යළලත්ළීය කිරිම 

 වංනළරයින් වඳශළ ප්රතිළර කිරිමට 

දීය ය පළරේපරි ශළ ආුගර්දේෙ 

ප්රතිළර ක්රම වඳශළ ප්රමුතළලය බළ 

දෙමින් වංනළර මණ්ඩද  

වේබන්ධීරණය ශළ නියළමය තුෂ 

ලෆඩපිළිදලක් ක්රියළත්ම කිරිම 

 දීය ය නලෙය විෙයළලට අෙළෂ ඖන 

වශ ප්රතිළර ක්රම පිළිබඳල පර්ද ණ 

පෆලෆත්විමට දිරි ෆන් තම 

 ආුගර්දේෙ ඖන නිහපළෙ වඳශළ ඔසු 

පෆෂටි දීය යල ලළ කිරිම වඳශළ දීය ය 

නලෙයලරුන් වශ දමම ක්දේත්රයට 

වේබන්න ලයළපළරියින්දේ 

වශභළගීත්ලදයන් ඔසු පෆෂ ලළ කිරීම 

වඳශළ අලය පශසුේ වපයළදීම 

 ලව විදවන් දතොර නිදර ගී ආශළර 

පරිදභ ජය සියළු ලයවහ ළණ්ඩ අතර 

ප්රනලිත කිරිම වඳශළ වමෘීධි ශළ ෘශ 

ආර්ථියක් ඉක් ර ත් ලෆඩ 

වටශන් පුළු්  කිරීම 

 දබ ල දර  ලෆෂෆක් තම ශළ දබ ල 

දර  ළින් ශඳුළෆනීම වඳශළ දිලයි 

පුරළ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම කිරිම 

 ඖනල ගුණළත්මභළලය වශති 

කිරිම වඳශළ ද  දවෞය 

වංවිනළද  නිර්දීලට යටත්ල 

රවළයළළර පශසුේ පුළු්  කිරිම 
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 ඖන වෆ්  (Pharmacy) ප්රලර්නය 

වඳශළ නියළම ක්රමදේෙයක් වවහ කිරිම 

 ඖන නිහපළෙය වඳශළ දීය ය 

ලයළපළරියින් ශළ ආදය ජ 

දිරිෆන් තදේ  ක්රදම පළයන් වවහ කිරිම  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ දවෞය අමළතයළංයට ශළ 

ඒ යටදත් ල රළජය අමළතයළං 02 ට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 02 ට එතුල රු.මිලිය 

259,339  ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

බළ දී තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ඉන් රු. මිලිය  255,844 

ක්  පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. 

විවහතර රපවටශ 41 ිට  ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 41 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  ලළර්ි  මය ප්රළ  

  
 ඉශත වඳශන් ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරීම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණද දී 

අළලරණය වූ ලෆෙත් ශළ ප්රමළණළත්ම 

විණ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙක්ලළ ඇත.  

අභහත්යහංලඹ වහ ගගොඩනළගි් රක් 
ඉදිරීමගම් යහඳෘතිඹ  
 

අමළතයළංය පලත්ලළද යළම වඳශළ මශ්  

10 කින් ුගත් දොඩෆගි් ක් ඉදිකිරීදේ 

ලයළපෘතිය 2014 ඔක්දත බර් 27 දි 

රු.මිලිය 3,896.55 දොන්ත්රළත් 

ලටිළමට මළව 24 ක් තුෂ නිමකිරිම 

වඳශළ ඉංජිදන්රුමය ළර්යයන් පිළිබඳ 

මනයම උපදී ළර්යංය දලත පලරළ 

තිබුණි. 2018 ජලළරි 30 දි දමම 

දොඩෆගි් ද්  මශ්  ණ 16 ක් දවත් 

දොන්ත්රළත් ලටිළම රු.මිලිය 5,979.29 

ක් දවත්  වංද නය ර තිබුණි. 2018 

ජුනි 22 දි අත්වන් ර ෙ දොන්ත්රළත් 

ගිවිසුම අනුල වමවහා ඉදිකිරීේ මළව 36 තුෂ 

නිමෂ ුගතු විය. 2013  ශළ 2014 ලර් දෙ 

තුෂ රි ංළ රජය ශළ ජයිළ ආයතය 

එළබීන ලයළපෘතියක් යටදත් රු.මිලිය 

45  මුලි ප්රතිපළෙෙ, 2015 ලර්ද  සිට 

2020 ලර්ය ෙක්ලළ ළය තුෂදී  රු.මිලිය 

3,675.97 මුලි ප්රතිපළෙෙ, දේ දලනුදලන් 

වවළ තිබුණි.  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට ඉන් රු.මිලිය 1,861 ක් පමණක් 

ලෆයර තිබුණු බෆවින් ලයළපෘතිද  මය 

ප්රතිය සියයට 50  ක් වූ අතර විණය 

දවෞය 

අමළතයළංය  

දීය ය 

දලෙේ 

ප්රලර්න, 

ග්රළමීය ශළ 
ආුගර්දේෙ 

දර ශ්  

වංලර්නය ශළ 
ප්රජළ දවෞය 

රළජය 

අමළතයළංය 

ඖන 

නිහපළෙය, 

වෆපී ම ශළ 

නියළම රළජය 
අමළතයළංය 

වමළජ දවේලළ 

දෙපළර්තදේන්

තුල   

ආුගර්දේෙ 

දෙපළර්තදේන්

තුල   

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  170,797 158 85,950 639 1,795 259,339

වියෙම  රු.මිලිය  169,088 148 84,262 617 1,729 255,844

ඉතිරිය  රු.මිලිය  1,709 10 1,688 22 66 3,495
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වඳශළ ඉදිරිපත් ෂ දතොරතුරු අනුල 

දභෞති ප්රතිය සියයට 45 ක් පමණක් විය. 

2014 ඔක්දත බර් 27  දිෆති දොන්ත්රළත් 

පෆලරිදේ ලිපිය පරිදි වු  මළව 24  

දොන්ත්රළත් ළය 2022 මෆයි 11 දි ෙක්ලළ 

මළව 67 කින්  දීර්කර තිබුණු අතර 

රු.මිලිය 201.5  ක් මි විනයන් දව 

දලළ තිබුණි. 

  

ගත් යහගත් ගය ව් ර ගෞ ය 
ඳවසුකම් ළඩිදියුණු රීමභ  
 

චීද  CETC International Com Ltd 

දලතින් වහදේච්ඡළදලන් ඉදිරිපත් ර තිබුණු 

ලයළපෘති දය ජළලක් පිළිද, ඒ වඳශළ 

The Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation Limited දලතින් එ.ජ.දඩොර් 

මිලිය 72.25 ක් ශළ මශජ බෆංකුදලන් 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 12.75 ක් ලදයන් 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 85  ණය මුෙක් 

බළද ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ර තිබුණි. 

දමම ලයළපෘතිය ආරේභද දී එය මයය 

කිරීමට චී රජදයන් ලළනිජමය දොල 

ණය පශසුමක් බළ ෆනීමට යටත්ල  

අලදබ නතළ ගිවිසුමට එෂඹීමට, ලයළපෘති 

දය ජළදේ වියපාය ඇී මට වළච්ඡළ 

වේමුති මිටුලක් ශළ ලයළපෘති මිටුලක් පත් 

කිරීමට ශළ පිළිත ශෆකි දොන්දීසි යටදත් 

මය පශසුේ බළ ෆනීම පිළිබඳල 

වළච්ඡළ කිරීම වඳශළ විදී වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අනයක් 

ජරළ් ලරයළට බය  පෆලරීමට 2010 ජලි 

22 දි අමළතය මණ්ඩය අනුමත ර 

තිබුණි. එදවේම ලයළපෘතිය වඳශළ ල 

වියපාය වඳශළ 2013 දොලෆේබර් 07 දි 

අමළතය මණ්ඩය විසින් පත්ෂ වළච්ඡළ 

මිටුදලිට (Cabinet Appointed 

Negotiation Committee) අනුමෆතිය ෆබී 

තිබුණි. මුත් දමම ලයළපෘතිද  ප්රවේපළෙ 

ටුගතු වේබන්නදයන් දවෞය 

අමළතයලරයළ විසින් 2014 ජලළරි 10 දි 

ඉදිරිපත් ර තිබුණු අමළතය මණ්ඩ 

වංදීය වළ බළ මුේ  අමළතයලරයළ 

විසින්, ලයළපෘති දය ජළල  CETC 

International Com Ltd විසින් 

වහලෆමෆත්දතන් වහලළධීල ඉදිරිපත් ර 

ඇති දය ජළලක් බෆවින්ෙ, චී රජය විසින් 

වශෙළී  දොන්දීසි යටදත් අරමුේ  

වේපළෙයට දය ජිත ප්රමුතළ ෆයිවහතුදේ 

අන්තර්ත ලයළපෘතියක් දොල බෆවින්ෙ, 

ෙෆටමත් දමම ක්දේත්ර වඳශළ චී රජය 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 300  ප්රෙළලලින් 

මයය ල ලයළපෘති ශදුළද ඇති 

බෆවින්ෙ, ඉදිරිද දී ශදුළ න්ළ දර ශ්  

වඳශළ ල වමවහා අලයතළලයන් වඳශළ 

මනයළීය අයලෆය රළමුල ශරශළ උචිත පරිදි 

ප්රළේනය වෆපී මට මුේ  ශළ ක්රම වේපළෙ 

අමළතයළංය විසින් ටුගතු ර බෆවින්ෙ, 

ලයළපෘති දය ජළල ඉලත ෙෆමිය ුගතු බල 

නිර්දීය ර තිබුණි. මුේ  

අමළතයලරයළදේ නිර්දීය ක්රියළත්ම 

ර දව අමළතය මණ්ඩය විසින් 

දවෞය අමළතයළං ද් ේලරයළ දලත 

2014 මළර්තු 21 දි ෙන්ලළ තිබුණු මුත් ඒ 

පිළිබඳල දොවළ 2015 දොලෆේබර් 20 

දි දමම ලයළපෘතිය දලනුදලන් ෆලතත් 

අමළතය මණ්ඩ වංදීයක්  දයොමු ර 

තිබුණි. 

 

එම අමළතය මණ්ඩ වංදීය 

වේබන්නදයන්,  ප්රතිපත්තිමය ලදයන් 

වහලෆමෆත්දතන් ඉදිරිපත් ල ලයළපෘති 

දය ජළ පිළිදොත ුගතු බලත්, සියළු 

ලයළපෘති දය ජළ වඳශළ රජද  ප්රවේපළෙ 

නීතිරීති අනුමය ෂ ුගතු බලත්, දමම 

දය ජළල වේබන්නදයන් ඉදිරි 

වමළද න ටුගතු සිදු කිරීමට ආර්ථි 

ෂමළරණය පිළිබෙ අමළතය මණ්ඩ 

මිටුල දලත ඉදිරිපත් ෂ ුගතු බලත් ජළති 

ප්රතිපත්ති ශළ ආර්ථි ටුගතු අමළතයළංද  

නිරීක්ණය විය. 

 

2016 දපබරලළරි 02 දි ආර්ථි 

ෂමළරණය පිළිබෙ අමළතය මණ්ඩ 
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මිටුල විසින්   බළදුන් නිර්දී ක්රියත්ම 

කිරීම  වඳශළ  අග්රළමළතය ද් ේලරයළ විසින් 

2016 දපබරලළරි 05 දි දවෞය 

අමළතයළංද  ද් ේලරයළ දලත එල ෙ 

ලිපිද  වඳශන් නිර්දී අනුල දමම 

ලයළපෘති ළර්ය වේබන්නදයන් උන්දුලක් 

ෙක්ල පළර්ලයන්දන් තරළරී මි 

ණන් ෆෙ තමට අමළතයළං ද් ේලරයළ 

විසින් ටුගතු  දොර ෆලත 2016 අදප්රේ්  

19 දි අමළතය මණ්ඩ  වංදීයක් 

ඉදිරිපත් ර  චී රජද  CETC 

International  Co Ltd   දලත  දමම 

ලයළපෘතියට අෙළෂ දොන්ත්රළත්තුල  

පිරිෆමීමට අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය බළ 

ද  තිබුණි. 

 

2016 අදප්රේ්  19 දිෆතිල දවෞය 

අමළතයලරයළ විසින් ඉදිරිපත් ර තිබුණු 

අමළතය මණ්ඩ  වංදීයට මුේ  

අමළතයලරයළ විසින් බළදුන් නිරීක්ණලට 

ශළ ආර්ථි වංලර්නය පිළිබඳ අමළතය 

මණ්ඩ මිටුදේ නිර්දීයන් අනුල 

දොන්ත්රළත්තුල පිරිෆමීම වඳශළ වූ 

ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිද දී Swiss Challenge 

Procurement Procedure අනුමය කිරීම 

වඳශළ ජළති ප්රවේපළෙ දොමිවම දලතින් 

උපදෙවහ බළන්ළ දව ෙන්ලළ තිබුණු 

මුත්, අමළතයළංය විසින් එම දොමිවදමිට 

උපදෙවහ බළ දොද අමළතය මණ්ඩය 

දලත රුණු ෙෆක් තේ සිදුර  CETC 

International  Co Ltd  දලත 

දොන්ත්රළත්තුල පිරිෆමීමට  අලය 

අනුමෆතිය බළ ෆනීමට ටුගතු ර තිබුණි. 

ඒ අනුල ප්රවේපළෙය වඳශළ වශභළගී  තමට 

උන්දුලක් ෙක්ල සුදුසුේත් අයට 

වළනළරණ, වමළ ශළ උපරිම අලවහාළලන් 

බළදී දොතිබුණි. 

 

ෙෆට ඇී මට ක්ල ඇති ප්රමුතළ ලයළපෘති 

අලවන් කිරීදමන් පසුල පමණක් ල 

දය ජළ ඇී මට ක් ර බල චී 

එක්සිේ බෆංකුල ප්රළ ෂ බලත්,  ඒ 

දශේතුදලන්  දමම ල දය ජළල ඇී මට 

වෆකිය ුගතු ළයක් තලනු ඇති බලත් ශළ 

අමළතයළංය වශ වමළම අතර ගිවිසුේත 

විධිවිනළය නිවළ  චී රජදයන් ආනළර බළ 

ත දොශෆකි බලත්  විදී වේපත් 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 2016 දොලෆේබර් 

07 දි දවෞය අමළතයළං ද් ේලරයළට 

ෙන්ලළ තිබුණු මුත් 2017 මෆයි 06 දි 

අමළතයළංය විසින් CETC International  

Co Ltd  ආයතය වමඟ දොන්ත්රළත් 

ගිවිසුමට එෂඹ තිබුණි.  ඒ අනුල  

දොන්ත්රළත් ගිවිසුමට ඇතුෂත්  තමට ප්රාම 

ලයළපෘතිද  මය පශසුේ පිළිබඳ නිහචිත 

තීරණයට එෂඹ දොතිබුණි. 

 

දොන්ත්රළත් ගිවිසුම ප්රළරල, ලයළපෘතිය 

යටදත් වපයළ නු බ එක් එක් උපරණ 

පිළිබඳල  දලෂඳප වමීක්ණයන් සිදුර 

පර්ල අනුක තළෂණි පිරිවිතර ශළ 

ලර්තමළ දලෂඳප මි පිළිබඳල නිසි 

තක්දවේරුලක් වඳශළ දොන්ත්රළත්රු එඟ 

විය ුගතු  වුලෙ, එලෆනි එඟතළලයට එෂඹ 

දොතිබුණු බෆවින් පශත වඳශන් පළඩු සිදු ත 

තිබුණි.  

 

 දමම ලයළපෘතිය  යටදත් 2019 

ඔක්දත බර් මළවද දී එක් 

එ.ජ.දඩොර් 88,445.56 ක් බෆගින් High  

Pressure Stetilizer 29 ක් මිදී ද 

තිබුණි. මුත් 2020 ලර්ද දී  ජීල 

නලෙය ඉංජිදන්රු දවේලළ අංය විසින්  

සිදුර තිබුණු ප්රවේපළෙයදී දමම 

ලර්ද  High  Pressure Stetilizer  

එක් වඳශළ එ.ජ.දඩොර්  67,685.79  

ංසුලක් ඉදිරිපත්  ත තිබුණි. 

ලයළපෘතිදයන්  High  Pressure 

Stetilizer 29 ක්  මිදී ෆනීම 

දශේතුදලන්  රජයට සිදුල තිබුණු පළඩුල 

එ.ජ. දඩොර් 602,033.33  ක් දශලත් 

රු.මිලිය 109.19 ක්  ත තිබුණි. 

 දමම ලයළපෘතිය යටදත්  2019  

දොලෆේබර් මළදව දී  එක් 
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එ.ජ.දඩොර් 955.79 ක් බෆගින් ECG 

Recorder 154 මිදී ද තිබුණි. 

මුත් 2020 ලර්ද දී ජීල නලෙය 

ඉංජිදන්රු දවේලළ අංය විසින් සිදු ර 

තිබුණු ප්රවේපළෙයදී දමම ලර්ද  

ECG Recorder එක් වඳශළ 

එ.ජ.දඩොර්  620.64  ංසුලක් 

ඉදිරිපත්  ත තිබුණි. ලයළපෘතිදයන් ECG 

Recorder 154  ක් මිදී ෆනීම 

දශේතුදලන් රජයට සිදුල තිබුණු පළඩුල 

එ.ජ.දඩොර් 51,613.10 ක් දශලත් 

රු.මිලිය 9.36 ක් විය. 

 දොන්ත්රළත් ගිවිසුම ප්රළරල මිදී 

ෆනීමට එඟ ත තිබුණු නලෙය 

උපරණ ලර් ශළ   ප්රමළණයන්ට 

අමතරල නලෙය උපරණ අයිතම 6  

ඒ 36 ක්  එ.ජ.දඩොර් 1,713,017  

අතිදර් වියෙමක් ර මිදී ද 

තිබුණු මුත් ඒ වඳශළ වූ අලයතළලය ශළ 

අධිළරී බය තශවුරු දොදරුණි. 

 දොන්ත්රළත් ගිවිසුම ප්රළරල 

ප්රවේපළෙය ෂ ුගතු නලෙය 

උපරණල පෆලතිය ුගතු තළක්ණි 

පිරිවිතරලට දොෆදප තළක්ණි 

පිරිවිතරයන් විටත පිරිලෆය එ.ජ.දඩොර් 

10,341,390.57 ක් වූ නලෙය උපරණ 

අයිතම 11  ඒ 732 ක් මිදී  ද 

තිබුණි. 

 දොන්ත්රළත් ගිවිසුම ප්රළරල, නලෙය 

උපරණ 18 ක්  වඳශළ ලකීේ  

ළදයන් පසුල   ලර් 07 ක් වඳශළෙ, 

අදකුත් නලෙය උපරණ වඳශළ 

වහාළප වශති නිකුත් ෂ දි සිට 

ලර් 01 ක් වඳශළෙ, නිහපළෙයින් වශ 

ඔවුන්දේ ශ්රී ංළදේ බයත් දීය ය 

නිදය ජිතයින් වමඟ දවේලළ ශළ ඩත්තු 

ගිවිසුේලට එෂඹී දොතිබුණි. 

 ජළති ඖන නියළම අධිළරිය විසින් 

නිකුත් ර උපරණය ලියළපදිංචි 

වශතිය වශ ආය බපත්රය බළ 

දොත් දොන්ත්රළත්රුදලකු දලතින් 

පිරිලෆය එ.ජ.දඩොර් 448,957.25 ක් වූ 

Mortuary Cooler 25 ක් ශළ ආය 

බපත්රය ්  ඉකුත්වූ 

දොන්ත්රළත්රුදලකු දලතින් පිරිලෆය 

එ.ජ.දඩොර් 414,173.84 ක් වූ  Pulse 

Oximeter    436 ක්  මිදී  ද තිබුණි. 

 2019 දොලෆේබර් 01 දි සිට 2020 

දෙවෆේබර් 28 දි ෙක්ලළ වූ 

ළපරිච්දේෙය තුෂදී දර ශ්  දලත 

දබෙළශෆර තිබුණු පිරිලෆය එ.ජ.දඩොර් 

20,858,277.81 ක් වූ  නලෙය උපරණ 

අයිතම 22  ඒ 1,681 ක් විධිමත් 

දව වහාළපය ෂ බල තශවුරු 

දොදරුණු අතර  2020 ජලළරි 09 

දි සිට 2021 ජලළරි 18 දි ෙක්ලළ වූ 

ළපරිච්දේෙය තුෂදී දර ශ්  දලත 

දබෙළශෆර තිබුණු පිරිලෆය එ.ජ.දඩොර් 

3,653,709.83 ක් වූ  නලෙය උපරණ 

අයිතම 17  ඒ 517 ක් අෙළෂ 

දර ශ්  දලත ෙ බල ෆබීේ නිදය  

මගින් තශවුරු ර ද  දොතිබුණි. 

එදවේම නිකුත් කිරීදේ නිදය   නිකුත් 

දොර පිරිලෆය එ.ජ.දඩොර් 

9,244,757.86  ක් වූ නලෙය උපරණ 

ඒ 155 ක් දර ශ්  දලත  දබෙළශෆර 

තිබුණි. 

 කුරණ  ශික්ණ  දර ශද්   ශෘෙ 

දර  අංය දලත බළදී තිබුණු පිරිලෆය  

එ.ජ.දඩොර් 75,027.91 ක් වූ  Echo 

Cardiography යන්ත්රද  ප්රමිතිය 

පිළිබඳල වහීමට පත්විය  දොශෆකි 

බල දර ශ්  ෂමළරණය විසින් 

තශවුරු ර තිබුණි. 

 ලයළපෘතිය යටදත් මිදී ද දර ශ්  

දලත නිකුත් ර තිබුණු එ.ජ.දඩොර් 

1,211,948.14 ක් වූ උපරණ 2021 

මෆයි 31 දි ල විටත් භළවිතයට 

දොද නිහළර්යල පෆලති බල නියෆදි 

විණ පරික්ණලදි නිරීක්ණය විය. 
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දදය යහඹනහගහය ගේහන් 
ලක්තිභත් රීමභ 
  

2018 ලර්ද  සිට 2021 ලර්ය ෙක්ලළ වූ 

ළපරිච්දේෙය තුෂදී ක්රියළත්ම කිරීමට 

දය ජිතල තිබුණු නලෙය රවළයළළර 

දවේලළලන් ක්තිමත් කිරීදේ ලයළපෘතිය 

වඳශළ පවුේ 4,639,805  ප්රෙළයක් 

බළදීමට මශළ බ්රිතළයද  සහදමිං අරමුෙ 

එඟතළලය බළදී තිබුණි. 2019 ඔක්දත බර් 

29 දි අමළතය මණ්ඩය විසින් ලයළපෘතියට 

අෙළෂ අලදබ නතළ ගිවිසුමට එඹීම වඳශළ 

අනුමෆතිය බළ දී තිබුණි.  2018 ලර්ද  සිට 

ලයළපෘතිය පිළිබඳල වළච්ඡළ සිදුර 

තිබුණෙ, 2021 මළර්තු 15 දි ල විටත් ඊට 

අෙළෂ අලදබ නතළ ගිවිසුමට එෂඹීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි. එදමන්ම මශළ 

බ්රිතළයද  දවෞය ශළ වමළජ වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්තුල වමඟ අත්වන් කිරීමට 

දය ජිත ගිවිසුමටෙ එඹ දොතිබුණි. 

ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම කිරිමට විදේ 

උන්දුලකින්  ටුගතු  දොකිරිම නිවළ එය 

දිගින් දිටම ප්රමළෙ ත තිබුණි. දමම තත්ත්ලය 

තුෂ බළ ත ශෆකිල තිබුණු විදී 

ප්රෙළයක් අිටමි  ත තිබුණි.  

 

ශ්රී රංකහ යජගේ ගය ව් ර 
ඉගරක්ගරොනික දදය හර්ත්හ 
ක්රිඹහත්භක රීමභ 

2016 ලර්ද දී, ශ්රී ංළ දතොරතුරු ශළ 

වන්නිදේෙ නිදය ජිත ආයතය 

(Information and Communication 

Technology Agency of Sri Lanka 

(ICTA)) විසින් ඉදිරිපත් ර තිබුණු  

ඇවහතදේන්තුත පිරිලෆය රු.මිලිය 1,805 

ක් වූ ශ්රී ංළ රජද  දර ශ් ල 

ඉදක්දරොනි නලෙය ලළර්තළ ක්රියළත්ම 

කිරීදේ (Implementation of Electronic 

Medical Recodes in Sri Lankan 

Government Hospitals) ලයළපෘතිය වඳශළ 

2016 ඔක්දත බර් 05 දි අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතිය බළදී තිබුණි. 2018 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විට දිලයිදන් සියළුම ලර්ද  

දර ශ්  ආලරණය ල පරිදි රජද  දර ශ්  

300  දමම ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම කිරීම 

තුළින් දවෞය දවේලළදේ ගුණත්ලය ශළ 

ළර්යක්මතළල ලෆඩිදිුගණු කිරීමට වෆෆසුේ 

ර තිබුණි. 2017 දෙවෆේබර්  31 දි ල 

විට දර ශ්  300 කින් දර ශ්  41  

Hospital Health Information 

Management System (HHIMS) 

මෘදුළංය වහාළපිත රමින් පෆලතියදී, 2018 

ලර්ද  සිට ලයළපෘතිද  ඉදිරි ටුගතු 

දවෞය අමළතයළංය දලත පෆලරීමට මුේ  

අමළතයළංය ටුගතු ර තිබුණි.   

දමම ලයළපෘතිය වඳශළ ICTA දලත විදුලි 

වංදී ශළ ඩිජිට්  යටිත පශසුේ 

අමළතයළංය විසින් 2016 ලර්ද දී 

රු.මිලිය 355  ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. 

ඉදිරිපත් ර තිබුණු දතොරතුරු අනුල, ඉන් 

ෙෘඩළං වඳශළ රු.මිලිය 147.61 ක් ලෆය 

ර තිබුණු මුත් මෘදුළං, මළල වේපත්, 

ඩත්තු ශළ දවේලළ වශ අදකුත් ෙ වඳශළ 

ලෆයෂ මුේ  පිළිබඳ දතොරතුරු විණය 

වඳශළ ඉදිරිපත් දොදරුණි. 

2018 ලර්ද  සිට ලයළපෘතිද  ඉදිරි ටුගතු 

දවෞය අමළතයළංය දලත පෆලරීදමන් පසුල 

ලයළපෘතිය ඉදිරියට සිදුර ආළරය 

පිළිබඳල ශළ වහාළපිත ර ඇති පීනති 

ඩත්තුල ශළ පලත්ලළ ද යළම පිළිබඳල 

දවෞය අමළතයළංය ශළ විදුලි වංදී ශළ 

ඩිජිට්  යටිත පශසුේ අමළතයළංය අතර 

එඟතළලයට එෂඹ දොතිබුණු අතර 

එකිද අමළතයළංද  ලකීේ නිහනය 

රෙ දොතිබුණි. තලෙ  ICTA විසින් 

වහාළපිත ර තිබුණු  HHIMS මෘදුළංද  

Source Code ශළ System Administrator ිට 

අයිතිය දවෞය අමළතයළංයට බළ ෆනීමට 

ටුගතු ර දොතිබීම දශේතුදලන් HHIMS 

මෘදුළංය වහාළපිත කිරීමට වෆෆසුේ ර 

තිබුණු දර ශ් ල එම මෘදුළංය වහාළපිත 

දොර Health Information Management 
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System (HIMS) මෘදුළංය වංලර්නය 

කිරීමට ශළ වහාළපිත කිරීමට ළය ත ර 

තිබුණි. 2018 ලර්ද  සිට දත රළත් 

දර ශ්  63  HIMS මෘදුළංය වහාළපිත 

කිරීම ආරේභ ර තිබුණෙ, ලයළපෘතිය 

වෆෆසුේ ර තිබුණු පරිදි වේපර්ණ කිරීමට 

දොශෆකි ත තිබුණි. 

දවෞය අමළතයළංය විසින් දමම ලයළපෘතිය 

වඳශළ 2018, 2019 ශළ 2020  ලර්ලදී  

එතුල රු.මිලිය 245.21 ක් ලෆයර  

තිබුණි. දමම වියෙම තුෂ ඇතුෂත් දත රළ 

ත් දර ශ්  15 ක් වඳශළ බළදී තිබුණු 

පිරිලෆය රු.මිලිය 23.68 ක්  වූ Laptop 384 

ක්ෙ, පිරිලෆය රු.මිලිය 1.25 ක් වූ මුද්රණ 

යන්ත්ර (Brother Printer)  32 ක්ෙ, පිරිලෆය 

රු.මිලිය 4.52 ක් වූ  Bixolon POS 

Printers & Bixolon Sticker Printers 80 

ක්ෙ, පිරිලෆය රු.මිලිය 1.57 ක් වූ Barcode 

Reader 395 ක්ෙ 2021 මෆයි 10  දි ල විට 

භළවිතයට දොද නිහළර්යල පෆලතුණි.  

තලෙ  දමම ලයළපෘතිය යටදත් මිදී ද 

දර ශ්  43 ක් දලත බළදී තිබුණු පිරිලෆය 

රු.මිලිය 55.51 ක් වූ  Laptop 900 ක්ෙ, 

පිරිලෆය රු.මිලිය 3.36 ක් වූ මුද්රණ යන්ත්ර 

(Brother Printer) 86 ක්ෙ, පිරිලෆය 

රු.මිලිය 6.20 ක් වූ Bixolon POS 

Printers & Bixolon Sticker Printers 215 

ක්ෙ ශළ පිරිලෆය රු.මිලිය 4.17 ක් වූ 

Barcode Reader 1,045 ක්ෙ අලය වර්ලර් 

(Server) පශසුේ වේපර්ණ දොකිරීම 

දශේතුදලන් ඌ උපදය ජිතල පෆලතුණි. 

දමම ලයළපෘතිය යටදත් Server ශළ උපළං 

වපයළ, දවිත් භළරදී, වහාළපිත කිරීම වඳශළ 

අමළතයළං ප්රවේපළෙ මිටුල විසින්  2018 

වෆප්ත තෆේබර් 06 දි  ංසු  ෆඳලළ තිබුණු 

අතර දොන්ත්රළත් ලටිළම රු.මිලිය 

147.94 ට දොන්ත්රළත්තුල පෆලරීදේ 2018 

දොලෆේබර් 28  දිෆති ප්රවේපළෙ මිටු 

තීරණය අෙළෂ අංය දලත ෙෆනුේදීම වඳශළ 

දි 47 ක් ත ර තිබීම දශේතුදලන් ංසු 

ෆඳවූ දි සිට දි 172 ක්  ප්රමළෙල 

දොන්ත්රළත්තුල 2019 දපබරලළරි 25 දි 

ප්රෙළය ර තිබුණි. ගිවිසුම ප්රළරල 2019 

ජලි 30 දිට දපර භළණ්ඩ වෆපයිය ුගතු 

මුත්  ළර්යවළන බෆඳුේරද  ළය 

2019 දෙවෆේබර් 25 දි ්  ඉකුත් ල 

විටත් භළණ්ඩ වපයළ දොතිබුණු අතර 

ළර්යවළන බෆඳුේරද  ළය දීර්ක 

රලළ ෆනීමට දශ  ්  ඉකුත් තමට දපර 

එය  මුේ  ර ෆනීමට දශ   ටුගතු ර 

දොතිබුණි.  අමළතයළං ප්රවේපළෙ මිටුල 

විසින් දමම ප්රවේපළෙය අලවන් කිරීමටත් 

දොන්ත්රළත්රු වේබන්නදයන් ක්රියළමළර් 

ෆනීමටත් 2020 වෆප්ත තෆේබර් 10 දි 

තිරණය ර තිබුණෙ, 2021 මළර්තු 15 දි 

ල විටත් ඒ  වේබන්නදයන් කිසිදු 

ක්රියළමළර්යක් ද දොතිබුණි.  

අතිකහර දීභනහ වහ නිහඩු දින ළ කේ 
ගගවීභ. 
   

2017 අදප්රේ්  19 දිෆති අං  03/2017 ෙර 

රළජය පරිපළ නක්රද් ය ප්රළරල,  

සියළුම රජද  ආයතල ඇිනලි වකුණු 

වටශන් කිරීදේ යන්ත්ර භළවිතළ කිරීම මගින් 

නිනළරීන් ළර්යළයට  පෆමිණීම ශළ පිට තම 

වළා ෂ ුගතුල තිබුණි. 2017 මෆයි 12 

දිෆති අං DMS/0016 ෙර භළණ්ඩළළර 

ද් ේලරයළ විසින් දවෞය අමළතයළංද  

ද් ේලරයළ ඇමෆත ලිපිය ප්රළරල, දවෞය 

ළර්ය මණ්ඩද  පෆමිණීම ශළ පිට තම 

වළා ෂ ශෆකි පරිදි ඇිනලි වෂකුණු යන්ත්ර 

2017 ජලි 01 දි සිට ක්රියළත්ම 

දොරන්දන් ේ ලර්තමළ ලෆටුපට අනුල 

අතිළ දීමළ දොද තමට ලබළ ත 

ුගතු බල ෙන්ලළ තිබුණි. මුත් අමළතයළංය 

විසින් අමළතයළංයට, එයට අයත් දර ශ්  

ශළ ආයත වඳශළ රු.මිලිය 31.08 ක් ලෆය 

ර  වහාළපිත ර තිබුණු ඇිනලි වකුණු 

යන්ත්ර 213 ක් භළවිතයට  දොද  

නිහක්රීයල තබළ තිබුණු අතර ලර්තමළ ලෆටුප 

පෙේ ර ද වමළද චිත ලර්ද දී 

ලෆටුප්ත  වඳශළ රු.මිලිය 34,868.54 ක්ෙ, 

අතිළ ශළ නිලළඩු දි ලෆටුප්ත  වඳශළ  
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රු.මිලිය 27,703.08 ක්ෙ දලළ තිබුණි.  

එදවේම අතිළ ශළ නිලළඩු දි ලෆටුප්ත  

දලනුදලන් ලෆයර තිබුණු මුළු මුෙ ලෆටුප්ත  

පිරිලෆදයන් සියයට 79 ක් පමණ  ත තිබුණි. 

 

අනුභත් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ ත්ථය 
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ   

දජයහම විනළය මට්ටදේ තතුරු 33 ට 

අෙළෂල පුරප්ත පළඩු 2,454 ක් ශළ තතුරු 03 

ට  අෙළෂල  අතිරික්ත 49 ක්ෙ, තෘතීයි 

මට්ටදේ තතුරු 67 ට අෙළෂල පුරප්ත පළඩු 

446 ක් ශළ එක් තතුරට අෙළෂල අතිරික්ත 

02 ක්ෙ, ීවියිතී මට්ටදේ තතුරු 78 ට 

අෙළෂල  පුරප්ත පළඩු 6,010 ක් ශළ තතුරු 14 

ට අෙළෂල අතිරික්ත 134 ක්ෙ, ප්රළාමි 

මට්ටදේ තතුරු 45 ට අෙළෂල පුරප්ත පළඩු 

8,899 ක් ශළ තතුරු 06 ට අෙළෂල  

අතිරික්ත  3,371 ක්ෙ පෆලෆතුණි. එම 

පුරප්ත පළඩු තුෂ  දවෞය ක්දේත්රයටම අය  

තතුරු  වූ නලෙය නිනළරීන් 2,268 ක්ෙ, 

ෙන්ත ය නලෙය නිනළරීන් 44 ක්ෙ, දශෙ 

නිනළරීන් 2,668 ක්ෙ, දශෙ දවොුගරු දවොුගරි  

626 ක්ෙ,  ඹෟනදේදීන් 129 ක්ෙ, විකිරණ 

ශි් පීන් 249 ක්ෙ, පවු්   දවෞය  දවේලළ 

නිනළරින් 526 ක්ෙ ශළ  න්තු දර්ණ 

වටශන්රු 150 ක්ෙ පුරප්ත පළඩු ත තිබුණි. 

තලෙ ප්රළාමි දශ්රේණිද  ශි් පීය දොල 

තතුරු  වඳශළ විධිමත් බඳලළ ෆනීදේ 

පරිපළටිදයන් පරිබළිටරල දවෞය ළර්ය 

වශළය තතුරට අනියේ පෙමින්  බෙලළ 

ත් දවේල වංයළල 663 ක්  ත තිබුණි. 

 

හිිකකම් ගනොඳෆ භශ සිරුරු, අජීවී ලමය 
අඹ ගකොටස, අජීවී දරු උඳත් වහ 
බිළිඳු භශ සිරුරු ඉත් රීමභ වහ  
භූභදහනඹ රීමභ  
 

දොන්ත්රළත් ගිවිසුම ප්රළරල, මශනුලර 

ජළති දර ශද්  ිටමිේ දොප මෂ සිරුරු, 

අජී ත රීර අලයල දොටවහ, අජී ත ෙරු උපත් 

ශළ බිළිඳු මෂ සිරුරු ඉලත් කිරීම ශළ 

භමෙළය කිරීදේ ළර්යයන් දර ශද්  

මශජ දවෞය පරීක්දේ පර්ණ 

අධීක්ණය යටදත් දොන්ත්රළත්රු විසින්  

සිදුෂ ුගතුල තිබුණත් එම කිසිදු 

අලවහාළලදී මශජ දවෞය පරීක් 

වශභළගී ත දොතිබුණි. 

 

අධීය තරණද  තෆන්පත් ර ඇති එම 

ද්රලයල බර දොන්ත්රළත්රු විසින් වපයළ 

තිබුණු තරළදියකින් කිරීමට ඉඩදී තිබුණු 

බෆවින් ඉලත් ර ද්රලයල බර ප්රමළණදයිට 

නිලෆරදිතළලය පිළිබඳල නිසි අධීක්ණයක් 

සිදුර දොතිබුණි. 

 

2020 වෆප්ත තෆේබර් 14 දි අධීය තරණද  

තෆන්පත් ර තිබුණු මේලරුන්දේ 

ලෆෙමශල අයිවහ මිරිත බර ප්රමළණය ශළ 

අෙළෂ මවුලරුන් වංයළල අනුල බදරිට 

වළමළය ග්රේ 979 ක් වූ මුත්, 2019 

ජලළරි 01 දි සිට 2020 අදප්රේ්  30 දි 

ෙක්ලළ වූ ළපරිච්දේෙය තුෂදී  

දොන්ත්රළත්රු විසින් ළවහතු අයර තිබුණු 

බර ප්රමළණ ශළ මවුලරුන් වංයළල අනුල 

බදරිට වළමළය කිද ග්රේ 1.7 සිට 4.7 

ෙක්ලළ වූ ඉශෂ පරළවයක් ද තිබුණි. 

 

අන්තර්ජළද  පලති දතොරතුරු ශළ 

නලෙය ලළර්තළ අනුල මලදේ පෆලතිය ශෆකි 

ලෆෙමශ බර පරළවය ග්රේ 500 සිට ග්රේ 

800 ක් ෙක්ලළ වූ අතර, එම වංයළ ද්  

මත පෙේ දලමින් ශළ විණිත දිය වූ 

2020 වෆප්ත තෆේබර් 14 දිට පෆලති එම 

ද්රලයල අයිවහ මිරිත වළමළය බර වූ ග්රේ 

979  කිද ග්රේ 01  උපරිමයක් දවත්,  

2019 ජලළරි 01 දි සිට 2020 අදප්රේ්  30 

ෙක්ලළ වූ ළපරිච්දේෙයට අෙළෂ මවුලරුන් 

වංයළලත් වෆකීදේදී එම ද්රලය කිද ග්රේ 

24,877 ක් ලෆඩිදයන් ද් ත ර තිබුණු 

බලත්, එදි ල විට ඉන්  ද්රලය කිද ග්රේ 

22,246 ක් වඳශළ  රු.මිලිය 9.36 ක් 

ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි.      

 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 343 

 

ග

ෞ 
ය
ඹ
 

Mine Portable Digital X-Ray 
ඹන්ත්රගඹන් අගේක්ෂිත් ප්රතිරහබ 
(Outcome) රඵහ ගනොගළනීභ  
              

දපොදෂොන්රුල දිවහ්රික් මශ දර ශ්  

අනයක්ලරයළදේ ලිඛිත ඉ් ීයමක් පෙේ 

ර නිමින් ඉතළ ශදිසි මිදී ෆනීමක් දව 

වළ  ීමමිත මිෆඳ තේ ක්රමය අනුමය 

රමින් 2020 දොලෆේබර් 05 දි 

දපොදෂොන්රුල ද වි  – 19 විදේ 

ප්රතිළර මනයවහාළය වඳශළ Mine Portable 

Digital X-Ray යන්ත්රයක් රු.මිලිය 9.95 

ට මිදී ද තිබුණි. තළක්ණි ඇී ම 

වඳශළ විකිරණ විෙයළ තළක්ණදේදිදයකු 

පත්ර දොතිබුණු අතර රජද  විකිරණ 

විෙයළ තළක්ණදේදීන්දේ වංමය විසින් 

දමම යන්ත්රය භළවිතළ රන්න්ට ශළ 

දර ගීන්ට අලනළමක් පලති බෆවින්  

භළවිතළ ෂ දොශෆකි බලත්, දමම මිදී 

ෆනීම තුළින් මුේ  ළවහතියක් සිදු ත ඇති 

බලත් ෙන්ලළ තිබුණි. ඒ බල වළාරමින්  

2021 දපබරලළරි 19 දි ල විටත්  යන්ත්රය 

භළවිතයට දොද නිහළර්යල තබළ 

තිබුණි.   

 

ඳවිත්රත්හ ගේඹ ගනුගන් ගගවීම් 
රීරිභ 

 

දොෂඹ ජළති දර ශද්  පවිත්රතළ දවේලළ 

ර්මළන්තද  නියෆලි දවේලයින් වඳශළ 

2016 මළර්තු 24 දි රජය විසින් ලෆඩි ර 

ෙ ලෆටුප්ත  ශළ ඒ මත අතිළ දීමළ දව 

2016 ජලළරි මළවද   සිට 2016 

වෆප්ත තෆේබර් මළවය ෙක්ලළ වූ ළපරිච්දේෙය 

දලනුදලන් දොෂඹ ජළති දර ශ විසින් 

පවිත්රතළ දවේලළ ර්මළන්තද  නියෆලි සිටි 

දපෞීලි ආයත 04 ක් දලත රු.මිලිය 

204.60 ක් දලළ තිබුණි.   

 

ද තේ කිරීමට දපර, ලෆඩිර ෙ ලෆටුප්ත  

දවේලයින්ටත්, ලෆඩිවූ ලෆටුප්ත  අනුල ෙළය 

මුේ  දවේල අර්ා වළන අරමුෙට ශළ 

දවේල භළරළර අරමුෙටත් දලළ ඇති බල 

ආදී වූ රුණු තශවුරු ර ත ුගතු බල 

අමළතයළං ප්ත  රවේපළෙ මිටුල විසින් 

තීරණය ර අෙළෂ පළර්ල දලත ෙන්ලළ 

තිබුණි. මුත් එම රුණු තශවුරු ර 

ෆනීමකින් දතොරල ඉශත වඳශන් 

ළපරිච්දේෙය දලනුදලන් ිටඟ ලෆටුප්ත  ශළ 

අතිළ දීමළ දව දලළ තිබුණු 

රු.මිලිය 26.57 ක් ඒ තුෂ විය.   

 

දවේලද  දයොෙලළ තිබුණු ේරුලන් 63 

දෙදකු දලනුදලන් දවේලළ ලෆඩමුර 1,254 

ක් ශළ දි 375 ක් වඳශළ ලෆටුප්ත  දව 

දොන්ත්රළත්රු දලත පිළිදලලින් 

රු.677,160 ක් ශළ රු.202,500 ක් දලළ 

තිබුණි. දොන්ත්රළත්රු විසින් ේරුලන් 

දලත එම ලෆටුප්ත  ශළ දීමළ දලළ දොතිබුණු 

බලත්, එම ේරුලන් දලනුදලන් දවේල 

අර්ා වළන අරමුේ  ශළ දවේල භළරළර 

අරමුේ  දලනුදලන් රු.131,949 ක් 

දොන්ත්රළත්රු දලත ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි. 

දමම ළපරිච්දේෙයට අෙළෂ ල අතිළ 

දර්ටයන් අනුල ේරුලන්දේ අතිළ 

දීමළ දව එතුල රු.මිලිය 25.31 ක් 

දොන්ත්රළත්රු දලත දලළ තිබුණෙ, ඉන් 

රු.මිලිය 7.15 ක් දොන්ත්රළත්රු විසින්  

ේරුලන් දලත දලළ දොතිබුණි.  

 

දමම ළපරිච්දේෙය දලනුදලන් ලෆඩ 

පරීක්ලරු 24 දෙදකුදේ ලෆටුප්ත  ශළ 

අතිළ දීමළ දව රු.මිලිය 1.92 ක් 

දොන්ත්රළත්රු දලත ලෆඩිපුර දලළ තිබුණු 

බලත්, දොන්ත්රළත්රුලන් තුන්දෙදකු 

දලත එතු ෂ අය මත බදු රු.714,983 

ක් ලෆඩිපුර දලළ තිබුණු බලත්, එක් 

දොන්ත්රළත්රුදලකුට ල දර්ටරයන්ට 

අනුල වතය දව දොදයද පිරිසිදු කිරීදේ 

ද්රලය දලනුදලන් රු.81,320 ක් ලෆඩිපුර දලළ 

තිබුණි.   

 

දොන්ත්රළත්රුලන් තිදෙදකුදේ 2016 

ජලළරි මළවද  සිට වෆප්ත තෆේබර් මළවය 

ෙක්ලළ වූ ළ පරිච්දේෙයට අෙළෂ ලෆටුප්ත  
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ද්  දර ශ විසින් දන්ලළ ෆනීමට 

ටුගතු ර දොතිබුණු බෆවින් එම 

දොන්ත්රළත්රුලන් තිදෙළ දලත සිදු ර 

තිබුණු ද තේල නිලැකදිතළලය තශවුරු ර 

ෆනීමට දොශෆකි විය.                          

විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය ගවද 
කහර්ඹ භණ්ඩර වහ අභත්ය දීභනහ 
ගගවීභ 

රජද  නිනළරීන්දේ රළජළරි දේළලන්, 

අමතර දවේලළ මුර රළජළරීන් ශළ වති විදේ 

දි රළජළරීන් වඳශළ දයොෙලළ ෆනීම වශ ඒ 

දලනුදලන් ද තේ කිරීම වේබන්නදයන් 

රටතුෂ ක්රියළත්ම විවින නක්රද්  විධිවිනළ 

ශළ ආයත වංග්රශද  ඇතුෂත් විධිවිනළ 

අභිබලළ ශළ අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතියකින් 

දශ  දලත් විධිමත් අනුමෆතියකින් දතොරල  

දවෞය අමළතයළං ද් ේලරයළ විසින් 

දශෙ ළර්ය මණ්ඩ රළජළරි දේළලන්, 

අමතර දවේලළ මුර රළජළරින් ශළ වති විදේ 

දි රළජළරින් වඳශළ දයොෙලළ ෆනීම වශ ඒ 

දලනුදලන් ද තේ කිරීම වේබන්නදයන් 

2009 මළර්තු 27 දිෆති අං 2009 19 02 

ෙර දපොදු නක්රද් ය නිකුත්ර තිබුණි. 

ලර් දෙට අධි ළයක් දමම 

නක්රද් ය ක්රියළත්ම කිරීදමන් පසුල දමම 

නක්රද් ය වඳශළ අමළතය මණ්ඩ ආලරණ 

අනුමෆතිය බළ ෆනීදේ අරමුණින් 2011 

අදප්රේ්  05 දි දවෞය අමළතයලරයළ විසින් 

අමළතය මණ්ඩ වංදීයක් ඉදිරිපත් ර 

තිබුණි. දමම අමළතය මණ්ඩ වංදීය 

ෂමළරණ දවේලළ අනයක් ජරළ් , 

ආයත අනයක් ජරළ්  වශ රළජය දවේලළ 

දොමින් වභළල දලත දයොමුර එකි 

ආයතල නිර්දී බළද එම 

නක්රද් ය පශත ෙෆක්දල  

වංද නයන්ට යටත්ල  ක්රියළත්ම කිරිමට 

අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය 2011 

වෆප්ත තෆේබර් 14 දි බළදි තිබුණි. 

 දවෞය ක්දේත්රද  එක් එක් ආයතය 

විසින්, අෙළ දශෙ නිනළරීන් ණය 

විසින් එකී ණයට නියම ර ඇති 

රළජළරී දලළලන්ලට අනුකල සිය 

රළජළරී ඉටු රනු බ බලට වශති 

විය ුගතුය. 

 එකී ආයත විසින්, එක් එක් දශෙ 

නිනළරියළ විසින් නිමරනු බ 

වළමළය රළජළරී දලළලන් වශ 

අතිදර් රළජළරි දේළලන් පිළිබඳ 

ලළර්තළ වටශන් තබළත ුගතුය. 

 එක් එක් දශෙ නිනළරියළ විසින් දවේලය 

ර ෙ අතිදර් දවේලළ ළය වඳශළ 

ද තේ ඉ් ලුේ කිරීම වඳශළ වශ ඒලළ 

ණය කිරීම වඳශළ ජළති ලෆටුප්ත  ශළ 

දවේල වංයළ දොමින් වභළදේ 2011 

ජලි 11 දිෆති අං : NSCC/4/13/CM 

ෙර ලළර්තළලට යළ දොට ඇති ආෘතිය 

2011 දොලෆේබර් 01 දි සිට 

ක්රියළත්ම ල පරිදි ශඳුන්ලළ දිය ුගතුය; 

වශ 

 ජළති ලෆටුප්ත  ශළ දවේල වංයළ 

දොමින් වභළ ලළර්තළදේ වඳශන් 

මළර්ද පදී අනුමය රමින්, 

එදි සිට  ක්රියළත්ම ල පරිදි දශෙ 

නිනළරීන් ශට අතිළ දීමළ දවිය 

ුගතුය. 

 එලට දවෞය ආරක්ණ ශළ දප ණ 

අමළතයළංය විසින්  2009 මළර්තු 27 

දිෆතිල නිකුත් ර තිබුණු අං 

2009 19 02 ෙර දපොදු නක්රද් ද  

04(vi) උප දේෙය, දශෙ නිනළරිදයකු 

විසින් රජද  නිලළඩු දිය ඉටුර 

බ දවේලය නිලළඩු දි ලෆටුප්ත  ද තදේ 

ළර්ය වඳශළ පමණක් ීමමළ දදර 

දව වංද නය ෂ ුගතු බලටෙ, එිට 

04(x) උප දේෙය කිසිදු දලවහ 

කිරීමකින් දතොරල එදවම පෆලෆතිය 

ුගතුය.   

2011 වෆප්ත තෆේබර් 14 දිෆති අමළතය 

මණ්ඩ අනුමෆතිය ප්රළරල දවෞය 

අමළතයළංද  ද් ේ විසින් 2012 ජලළරි 

02 දි අං 02 19 2009(1)   
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2009 19 02(1) ෙර දපොදු නක්රද් ය 

නිකුත් ර තිබුණි. මුත් දවෞය 

අමළතයළංද  ද් ේ විසින් 2012 ජලළරි 

13 දි නිකුත් ර ෙ අං 01(11) 16 20 

ෙර ලිපිය මගින් පසුල තීරණයක් න්ළ 

දතක් එම නක්රද් ය තළලළලිල 

අත්ිටටුලළ තිබුණි. දේ අනුල 2009 අදප්රේ්  01 

දි සිට 2021 අද වහතු 15 විණ දිය 

ෙක්ලළ වූ ලර් 12 ට ලඩළ ලෆඩි ළය 

සිට  විධිමත් අනුමෆතියකින් දතොරල දශෙ 

ළර්ය මණ්ඩ වඳශළ අමතර දීමළ දලළ  

තිබුණි. දේ අනුල දවෞය ආමළතයළංද  

ලකිල ුගතු නිනළරින්දේ ක්රියළළපය 

තුළින් අවිධීමත් ශළ නිතයළනුක දොවූ 

දවිේ කිරීම වඳශළ අලවහාළල වවළ තිබුණි. 

ඖධ ට්ගට රු භහගර චන කික ක 
නිර්ගේලඹරීන් ගත්ොය දදය ළඳයුම් 
ම්ඳහදනඹ කය තිබීභ  

 

අමළතය මණ්ඩ තීරණය ප්රළරල ඖන 

ලට්දට රු වමළද න මිටුල ලළර්ි ල 

පෆලෆත්විය ුගතුල තිබුණත්, එම 

වමළද නය ලර් 03 ට ලරක් පමණක් 

පෆලෆත් තමට ටුගතු ර තිබුණි. 2019 ජුනි 

06 දි පලත්ල ෙ රජද  ගිණුේ පිළිබඳ 

ළර වභළදේ නිදය ය පරිදි ලට්දට රු 

වමළද න මිටු ලළර්ි ල පෆලෆත්විය 

දොශෆකි ේ ලර් 03 ට ලරක් පෆලෆත් තම 

වඳශළ අමළතය මණ්ඩද  අනුමෆතිය බළ 

ත ුගතුල තිබුණි. මුත් 2021 මෆයි 10 දි 

ල විටත් එම අනුමෆතිය බළ ද 

දොතිබුණි.  

2019 2020 ලර් දලනුදලන් පලත්ල 

ඖන ලට්දට රු වමළද න මිටු ශළ උප 

මිටු වළමළජියින් පත් කිරීම 2020 ලර්ය 

අලවළය ෙක්ලළම සිදු කිරීමත්, 2021 

ලර්ද  පෂමු ළර්තුල ෙක්ලළම උප මිටු 

10 ක් පමණක් පලත්ලළ තිබීමත්,  2016 2017 

ලර් දලනුදලන් ආරේභර ෙ ඖන 

ලට්දට රු වමළද න මිටු ැකවහ තේල 

අලවන් ලළර්තළල 2019 ජලළරි 17 දි 

නිකුත් ර තිබීමත්, එම නිර්දී ක්රියළත්ම 

ෂ ුගතු දියන් නිහචිතල ෙක්ලළ 

දොතිබීමත් ය රුණු දශේතුදලන් නිහචිත 

ළරළමුලට අනුල ඖන ලට්දට රු 

වමළද න මිටු පත්කිරීමට,  ක්රියළත්ම 

කිරීමට ශළ ලළර්තළ නිකුත් කිරීමට ටුගතු 

ර දොතිබුණි.  

 

අමළතය මණ්ඩ තීරණය ප්රළරල, නිසි 

ඖන ෂමළරණය ශළ ඖන භළවිතය 

ප්රලර්නය වඳශළ ඒ ඒ දර ශ් ල ඖන 

චිකිත්ව මිටු (Therapeutic committee) 

ැකවහ තේ මළසිල ක්රමළනුකල පෆලෆත්විය ුගතු 

වුලෙ, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

එදව ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

වමළද චිත ලර්ද දීත් භළවිතද  පලති 

නලෙය වෆපුගේ අයිතම 20,850 ක් අතරින් 

ඖන ලට්දට රු වමළද න මිටුල 

නිර්දී ර දොතිබුණු අයිතම වංයළල 

7,394 ක් දශලත්  සියයට 35 ක් ල බලත්, 

ඖන ලට්දට රු වමළද න මිටු 

නිර්දී මගින් ඉලත්ර ඇති ඇතෆේ ඖන 

භළවිතද  පෆලෆතුණි.  

 

2020 ජුනි 29 දි ල විට වමළද චිත 

ලර්ය වඳශළ ඖන ලට්දට රු වමළද න 

මිටු අනුමෆතිය දොත් ඖන අයිතම 

258 ක් රු.මිලිය 3,507.29 ට මිදී 

ෆනීමට නලෙය වෆපී ේ අංය විසින් 

ඇණවුේ ඉදිරිපත් ර තිබුණි. පරිණ 

පීනතිය තුෂ, ලට්දට රු වමළද න 

මිටුදේ අනුමෆතිය දොෆබුණු  අයිතම 

දව ෙක්ලළ තිබුණු  පිරිලෆය රු.මිලිය 285 

 අයිතම 03 ක් ඇතුළුල අයිතම 07 ක් 2020 

ලර්ය වඳශළ නලෙය වෆපී ේ අංය විසින් 

මිදී ද තිබුණි. 

 

ඖන ලට්දට රු වමළද න මිටු 

අනුමෆතිය දොත් පිරිලෆය රු.මිලිය 9.07 

ක්වූ  ඖන අයිතම 49 ක් ශළ පිරිලෆය 

රු.200,400 ක්වූ Uirusolve + EDS ීයටර් 6 
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ක් පිළිදලලින් රිජ්දේ ආර්යළ ෂමළ දර ශ 

ශළ දප්ත රළදෙණිය ශික්ණ දර ශ විසින් 

වමළද චිත ලර්ය තුෂදී දීය ය 

දලෂඳපලින් මිදී ද තිබුණි. 

 

ග් සිඹස අංලක 30 වහ  ඊට අඩු 
උසණත්ඹක ත්ළබිඹ යුතු ඖධ  

 

නලෙය වෆපී ේ අංය පිිටටි ප්රනළ 

ළර්යළ පරිශ්රද  ඉඩඩ ප්රමළණදයන් 1 3 

ට ලඩළ ලෆඩි ප්රමළණයක් ළර්යළ ටුගතු 

වඳශළ භළවිතළ ර තිබුණු බෆවින් බඩළ 

ඉඩඩ ශළ අලය යටිත පශසුේ 

ප්රමළණලත්  ත දොතිබුණි. බඩළ භළරරු 

විසින් භළර දොත් පිරීලෆය රු.මිලිය 

284.27 ක් වූ  නලෙය වෆපුගේ දතො අයිතම  

09 ක් ඇතුළු අයිතම 15 ක්, දි 03  සිට 

දි 71 ක් ෙක්ලළ ළයක් බඩළ පරිශ්රදයන් 

පිටත තබළ තිබුණි. දව් සියවහ අං 30 ක් 

ශළ ඊට අඩු උහණත්ලය තෆබිය ුගතු පිරිලෆය 

රු.මිලිය 120.29 ක් වූ ඖන අයිතම 05 ක් 

දව් සියවහ අං 30 ට ලෆඩි උහණත්ලයන් 

විටත දොරිදඩ දේ ශළ බඩළලන්ිට තබළ 

තිබුණු බල, 2021 මළර්තු 17 දි නලෙය 

වෆපී ේ අංද  සිදුෂ දභෞති විණ 

පරීක්ණද දී  අළලරණය විය. දි 02  

සිට දි 71 ක් ෙක්ලළ වු පරළවය ළයක් 

නියමිත උහණත්ලද  දොතිබුණු දමම 

ඖන අතර ආවළත්මිතළ, දියලෆඩියළ දර  

වඳශළ භළවිතළ ර ඖන ශළ ප්රතිජීල 

ඖන පෆලෆතුණි.  

ඖධ ගඵඩහ ඳරිශ්රඹ 

ඖන, ය ද්රලය ශළ රවළයනි ද්රලය 

පලති බඩළ පරිශ්රද  වූ ගිනි නිල 

උපරණ 2018 ලර්ද  සිට ්  ඉකුත්  ත 

තිබුණි. එදවේම 2013 ලර්ද දී ආරේභ ර 

තිබුණු දොන්ත්රළත් ලටිළම රු.මිලිය 

119.3 ක් වූ ලළුගවමීරණ පීනතිය 

වවිකිරීම ශළ අළුත්ලෆඩියළ කිරීදේ 

දොන්ත්රළත්තුල ගිවිසුේ ප්රළරල 2016 

ඔක්දත බර් 31 දි ල විට අලවන් ෂ 

ුගතුල තිබුණි. 2021 මළර්තු 17 දි ල විට 

දොන්ත්රළත්රු දලත දොන්ත්රළත් 

ලටිළදමන්  සියයට 99.78 ක් දශලත් 

රු.මිලිය 119.03 ක් දලළ තිබුණි. 2021 

ජුනි 30 දි ල විටත් දොන්ත්රළත්රු 

විසින් ලෆඩ අලවන් ර දොතිබුණි.  

දදය ළඳයීම් හිඟඹ රක්හ ගළනීභ   

ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිද  ප්රමළෙය, ප්රමළෙ ත 

වෆපුගේ කිරීම දශ  දලත් දශේතු නිවළ 

නිර්මළණය ල නලෙය වෆපී ේ ිටඟය 

ලෂක්ලළ ෆනීමට 2007 ලර්ද  සිට 2016 

ලර්ය ෙක්ලළ වූ ලර් 10  ළය තුෂදී 

රු.මිලිය 5,166  අතිදර් පිරිලෆයක් 

ෙෆරීමට සිදුවූ බල නලෙය වෆපී ේ අංය 

ශදුළද තිබුණි. මුත් රළජය ඖන 

නීතිත වංවහාළලට අනුල එම අතිදර් 

පිරිලෆය රු.මිලිය 4,941 ක්  ත තිබුණි. ඒ 

අනුල රු.මිලිය 225  දලව 

වේබන්නදයන් දශේතු ශඳුළද 

දොතිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විට රළජය ඖන නීතිත වංවහාළල විසින් 

රු.මිලිය 320  අතිදර් පිරිලෆය අයර 

ෆනීමට ශදුළද තිබුණු අතර ඉතිරි 

රු.මිලිය 4,621  අතිදර් පිරිලෆය 

අයර ෆනීම වේබන්නදයන් නලෙය 

වෆපී ේ අංය දශ  රළජය ඖන නීතිත 

වංවහාළල දශ  කිසිදු පියලරක් ද 

දොතිබුණි. 

රළජය ඖන නීතිත වංවහාළල විසින් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ශඳුළ 

න්ළ ෙ මුළු අතිදර් පිරිලෆ දයන් 

වෘජුලම වෆපුගේරුලන් ලකිල ුගතු 

රු.මිලිය 194 කින් රු.මිලිය 83 ක් 

පමණක් අයර ද  තිබුණි. වෆපුගේරු 

ලකිල ුගතු දොල, ඇණවුේ ඉදිරිපත් 

කිරීදේ ශළ ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිද  අඩුපළඩු 

දශේතුදලන් ෙෆරීමට සිදු වූ රු.මිලිය 104 ක් 

ශළ තලත් රු.මිලිය 21.8 ක් වේබන්නදයන් 

ලකිලුගත්තන් වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් ශඳුළ ද දොතිබුණි. 
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2018 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ වූ 

ළය තුෂ ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිද  ප්රමළෙය 

දශේතුදලන් නිර්මළණය ල නලෙය වෆපී ේ 

ිටඟය ලෂක්ලළ ෆනීමට රළජය ඖන නීතිත 

වංවහාළල විසින් අලවහාළ 57 දී  සිදුෂ 

දීය ය මිදී ෆනීේලදී ජනිත වූ අතිදර් 

පිරිලෆය රු.මිලිය 558 ක් 2021 අද වහතු 

31 දි ල විටත් අයර ද දොතිබුණි.  

එක් එක් දර ශ්  විසින් දීය ය දලෂඳපලින් 

මිදී න්ළ නලෙය වෆපී ේ දලනුදලන් 

ලෆයර  අතිදර් පිරිලෆය 

වෆපුගේරුලන්දන් අයර ෆනීම වඳශළ 

ක්රමදේෙයක් ශඳුළද දොතිබුණි.  

වමළද චිත ලර්ද දී දර්ඛීය අමළතයළංය 

යටදත් ඇති රජද  දර ශ්  ශළ දවෞය 

ආයත 35 ක් විසින් පිරිලෆය රු.මිලිය 

2,219.15 ක් වූ නලෙය වෆපී ේ දීය ය 

දලෂඳපලින් මිදී ද තිබුණු මුත් ඊට 

අෙළෂ අතිදර් පිරිලෆය ණය ර දශ  

අයර ද දොතිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය තුෂදී රිජ්දේ ආර්යළ ෂමළ 

දර ශ විසින් දීය ය දලෂඳපලින් මිදී 

ද තිබුණු නලෙය වෆපී ේල දීය ය 

දලෂඳප මි, රළජය ඖන නීතිත 

වංවහාළදේ මිට ලඩළ අවළමළය දව ඉශෂ 

අයක් ද තිබුණු අතර  ඒ තුෂ මළව 03 

 සිට මළව 11 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවයට 

අයත් දටි ජීල ළයක් විටත පිරිලෆය 

රු.මිලිය 1.37 ක් වූ ඖන අයිතම 16 ක්  

විය. දප්ත රළදෙණිය ශික්ණ දර ශද්  ශදිසි 

මිදී ෆනීේ යටදත් මිදී ද තිබුණු 

අයිතේල මි, දවෞය අමළතයළංද  

නලෙය වෆපුගේ අංදයන් එම අයිතම මිදී 

න්ළ වළමළය මි වමඟ වෆවඳීදේදී 

විනය සියයට 26  සිට සියයට 2016 ක් 

ෙක්ලළ ඉශෂ පරළවය පෆලෆතුණි.   

ත්ත්ත්ගඹන් අභත්ව දදය ළඳයුම්  

නලෙය වෆපී ේ අංය විසින් රජද  

දර ශ්  දලත නිකුත් ර තිබුණු නලෙය 

වෆපී ේලලින්  පිරිලෆය රු.මිලිය 1,136.64 

ක් වූ නලෙය වෆපී ේ තත්ත්ලදයන් අවමත් ත 

තිබුණි. තත්ත්ලදයන් අවමත් බල දර ශ්  

දලත ෙෆනුේ දෙ අලවහාළල ල විට ඉතිරි 

නලෙය වෆපුගේ ප්රමළණය දොපමණෙ 

යන් ශදුළද දොතිබුණි.  

තත්ත්ලදයන් අවමත් නලෙය වෆපුගේ 

අතරින් දබොදශොමය  තදුරු ෆබලි පෆලතීම, 

ෙෘය අංශු පෆලතීම, මෆරුණු ෆරදපොත්දතකු 

සිටීම, දපති ෆඩී යළම, ලර්ණය දලවහ  තම,  

බ්රිතළය ඖනදේදී පිරිවිතරයන්ට අනුක 

දො තම (does not confirm to BP 

specification), අිටතර ප්රතික්රියළ 

දශේතුදලන් මරණ 03 ක් සිදු තම, ක්ුදද්රජී ත 

දණය (Microbial Contamination) ආදී 

රුණු දශේතුදලන් භළවිතදයන් ඉලත් ර 

දශ  භළවිතය අත්ිටටුලළ තිබුණු අතර 

වමළද චිත ලර්ද දී තත්ත්ලදයන් 

අවමත්ල භළවිතදයන් ඉලත් ෂ නලෙය 

වෆපී ේ අතර ප්රතිජීල ඖන 

(Meropenem/ Flucloxacillin/ 

Vancomycin), ආවළත්මිතළ, ඇදුම ශළ 

පිළිළ වඳශළ භළවිතළ ර ඖනෙ  විය.  

ඖන දර ශ් ලට නිකුත් කිරීදමන් පසු 

තත්ත්ලදයන් අවමත් තේ ලළර්තළ තම 

පිළිබඳලත්, තත්ත්ලදයන් අවමත් ඖන 

පිළිබඳ නක්රද්  නිකුත් ර අලවහාළ ල 

විට ඒලළ සියයට 100 ක්ම දර ගීන්ට නිකුත් 

ර දශ  භළවිතයට ද අලවන්ල තිබීම 

පිළිබඳලත්, භළවිතය අත්ිටටු තමට (withhold) 

නිදය  ෂ අයිතම ලෆඩිදුර පරීක්ණ 

සිදුර භළවිතදයන් ඉලත් කිරීමට 

(withdraw) දශ  ෆලත භළවිතයට ෆනීමට 

(Revoke) නිදය  නිකුත් කිරීමට දපර එම 

අයිතම නිරළයළවදයන්ම ්  ඉකුත් තමට 

ක් තම පිළිබඳලත්, පරීක්ණ ටුගතු 

පමළ තම දශේතුදලන් ්  ඉකුත්ල අයිතම 

වඳශළ වෆපුගේරුලන්දන් අෙළෂ අළභය 

අයර ෆනීදේ ශෆකියළල අිටමි ත යළම 

පිළිබඳලත් දිගින් දිටම විණ 

ලළර්තළලලින් දශළිෙරේ ෂ මුත් 2021 

අද වහතු 31  දි ල විටත් එම 
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තත්ත්ලයන් මඟශෆර ෆනීම වඳශළ ඖන 

දර ශ් ලට නිකුත් කිරීමට දපර තත්ත්ලය 

පරීක්ළ කිරීදේ ක්රමදේෙයක් ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි. 

තත්ත්ලදයන් අවමත් ඖන පිළිබඳ 

ෙෆනුේදීදේ නක්රද්  නිකුත් කිරීදේ ප්රමළෙය 

දශේතුදලන් තත්ත්ලදයන් අවමත් ඖන 

දර ගීන්ට බළදීම ලෆෂෆක් තදේ අරමුණින් 

2020 ලර්ද  සිට පරිණ පීනතිය මගින් 

නලෙය වෆපී ේ භළවිතය අත්ිටටු තදේ 

නිදය  අෙළෂ දර ශ්  ශළ ආයත දලත 

ෙෆනුේ දෙ බලට විණය දලත ලළර්තළ 

ර තිබුණු මුත්, පරිණ පීනතිය 1,521 

ක් වූ වමවහා දර ශ්  පීනතිදයන් දර ශ්  

1,381  වහාළපිත ර දොතිබීම නිවළ එම 

අරමුණ වේපර්ණ ර ත දොශෆකි ත 

තිබුණි.  

වමළද චිත ලර්ය තුෂ පිරිලෆය රු.මිලිය 

14.38 ක් වූ තත්ත්ලදයන් අවමත් ඖන 

ලර් 13 කින් ඒ 609,561 ක් 

දපොදෂොන්රුල දිවහ්රික් මශ දර ශ දලත 

ෆබී තිබුණු අතර, ඉන් ඒ 529,443 ක් 

එේ සියයට 86.85 ක් පමණ දර ගීන් දලත 

නිකුත් ර  තිබුණි.  මුත් එම ඖන 

භළවිතළ ර ෙ දර ගීන් වේබන්නදයන් 

කිසිදු පරික්ළලක් දශ  විමීමමක් සිදු ර 

දොතිබුණු අතර, බඩළ තුෂ ඉතුරු ත ඇති 

තත්ත්ලදයන් අවමත් ඖන වේබන්නදයන් 

පමණක් ත ුගතු ක්රියළමළර්යන් ඒ ඒ 

නක්රද් යන් මිනන් ෙෆනුේදී තිබුණි. 

ලකුඩු දර ගීන් වඳශළ නිකුත් ර 

Peritoneal Dialysis Solution  1.5% ය 

ඖනදයන් ළණ්ඩ 05 ක් යටදත් පිරිලෆය 

රු.මිලිය 6.47 ක් වූ ඒ 7,100 ක් 

නිරීක්ණයට ක් අලවහාළදේ බඩළදේ 

ඉතිරිල තිබුණු  අතර  දමම ඖනද  

ඇසුරුේ 08  ඖන ළන්දු ත ිටවහල ඇති 

බලත්, දර ගීන් දලත නිකුත් ර ෙ 

ඖනෙ දබොදශ  අලවහාළල ඇසුරුදමන් 

පිටතට ළන්දු ල බලට පෆමිණිලි ෆබී 

තිබුණි.  

දප්ත රළදෙණිය ශික්ණ දර ශද්  දීර්ක 

ළය සිට ඖන බඩළ තුෂ තබළ ඇති 

තත්ත්ලදයන් අවමත් (Quality Fail) ය 

පළරිදභ ජ ද්රලය ශළ රවළයළළර ද්රලය 

අයිතම 34 ක් වේබන්නදයන් 2009 මෆයි 21 

දිෆති අං WMS-01/13/2009 ෙර 

දවෞය අමළතයළං ද් ේදේ නක්රද් ය 

ප්රළරල ටුගතු ර බඩළදලන් ඉලත් 

කිරීමට 2020 වෆප්ත තෆේබර් 04 දි ල විටත් 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

2011 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ ළ 

පරිච්දේෙය තුෂදී තත්ත්ලදයන් අවමත් ත 

තිබුණු  නලෙය වෆපී ේල පිරිලෆය 

රු.මිලිය 2,364.69 ක් අෙළෂ 

වෆපුගේරුලන්දන් අයර ද 

දොතිබුණි. ඒ තුෂ රළජය ඖන නිතිත 

වංවහාළ දලන් මිදී ෆනීේ රු.මිලිය 

2,111.46 ක්ෙ, දීය ය මිදී ෆනීේ 

රු.මිලිය 60.61 ක්ෙ, දීය ය 

නිහපළෙයින්දන් මිදී ෆනීේ රු.මිලිය 

109.96 ක්ෙ, රළජය ඖන නිහපළෙ 

වංවහාළ දලන් මිදී ෆනීේ රු.මිලිය 81.95 

ක්ෙ ශළ ය ද වහ මිදී ෆනීේ රු.732,330 

ක්ෙ විය. වමශර නලෙය වෆපී ේ 

තත්ත්ලදයන් අවමත් බලට නක්රද් ය 

නිකුත් ර අලවහාළල ල විට ්  ඉකුත් ත 

තිබීම දශේතුදලන් තත්ත්ලදයන් අවමත් තම 

නිවළ සිදුවූ අළභය අයර ත දොශෆකි ත 

තිබුණි. ඊට නිෙසුක් දව පිරිලෆය රු. 

මිලිය 5.79 ක් වූ Cefuroxime sodium for 

injection BP 750 mg 108,000 ක් 

තත්ත්ලදයන් අවමත්  තදේ නක්රද් ය 

නිකුත් ර අලවහාළලට දපර 2017 

වෆප්ත තෆේබර් 30 වශ 2018 ජලළරි 31 ය 

දියන්ිටදී ්  ඉකුත් ත තිබීම ෙෆක්විය 

ශෆකිය. 

විධිභත් ක්රිඹහභහර්ග ගගන ගනොතිබුණු 
ඳහඩු වහ වහනි ව ඖධ   

සිීධීන් 60 ට අෙළෂල ලර්  05 ට අඩු 

ළයක් මුළු් ද්  පෆලෆති රු.මිලිය 

253.39 ක් වූ ඖන පිළිබඳ පළඩුෙ, සිීධීන් 
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209 ට අෙළෂ ලර් 05  සිට ලර් 10 ක් 

ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට පෆලෆත එමින් 

පලති රු.මිලිය 162.83 ක් වූ ඖන 

පිළිබඳ පළඩුෙ ශළ ලර් 10 ට ලෆඩි ළයක් 

මුළු් ද්  පලති සිීධියට අෙළෂ 

රු.813,400 ක් වූ ඖන පිළිබඳ පළඩුලෙ, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් අෙළෂ 

පළර්ලයන් දලතින් අයර ෆනීමට දශ  

පළ ශෆරිමට අමළතයළංය විසින්  ක්රියළමළර් 

ද දොතිබුණි. 

දවෞය, ආරක්ණ ශළ දප ණ අමළතයංය 

විසින් 2008 ලර්ද දී නිකුත් ර තිබුණු 

ඖන ෂමළරණ අත්දපොතට (Manual 

on Management of Drugs) අනුල දිවහ්රික් 

මශළ දර ශ භළවිතයට ත දොශෆකි 

ඖන ළර්තුමය ලදයන් විධිමත් දව 

අපශරණය ෂ ුගතු වුලත්, දපොදෂොන්රුල 

දිවහ්රික් මශ දර ශද්  2016 ලර්ද  සිට 

2021 ලර්ය ෙක්ලළ එදවේ අපශරණ ටුගතු 

සිදු ර දොතිබුණි. අනුරළනපුර ශික්ණ 

දර ශද්  2015 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

්  ඉකුත් වූ පිරිලෆය රු.මිලිය 10.19 ක් වූ 

ඖන ලර් 84 ක් 2021 ජලළරි 31 දි ල 

විටත් අපශරණය කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

දදය ළඳයීම්ර ඌනත්හ 

2004 ශළ 2005 ලර්ලදී රළජය ඖන 

නීතිත වංවහාළල විසින් නලී ය වෆපී ේ 

අංයට භළරදී තිබුණු නලෙය වෆපී ේල 

ඌතළලය රු.මිලිය 10 ක් පිළිබඳල 

විණළධිපති ලළර්තළලලින් දශළිෙරේ ර 

තිබුණි. ඒ වේබන්නදයන් පත් ර ෙ 

මිටුදේ නිර්දී අං 4.2 ප්රළරල පළඩුලට 

වේබන්න පළර්ලයන්දන් රු.මිලිය 9.37 

ක් අයර ෆනීමට දශ  පළඩුල ප්රතිපර්ණය 

ර ෆනීමට ටුගතු ෂ ුගතුල තිබුණි. 

විමර් ලළර්තළල නිකුත් ර ලර්  08 ට 

ආවන් ළයක් ත ත තිබුණෙ, රළජය 

ඖන නීතිත වංවහාළල විසින් අෙළෂ 

පළර්ලයන්දන් අයර ත ුගතු රු.මිලිය 

9.23 කින් රු.මිලිය 3.18 ක් පමණක් 

අයර ද තිබුණි. මුළු පළඩුදලන් සියයට 

65 ක් වූ රු.මිලිය 6.06 ක් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් අයර ද 

දොතිබුණි. ඉන් ප්රලළශ 

දොන්ත්රළත්රුදන් අයෂ ුගතු 

රු.මිලිය 3.20 ක් වේබන්නදයන්  ඩු 

නිමිත්ත ්  ඉකුත්  ත ඇති නිවළත්, අයිතම 

වෆපයූ දීය ය නිදය ජිතයළදන් අයෂ 

ුගතු රු.මිලිය 1.71 ට අෙළෂ දතොය 

වෆපුගේරුට ඉදිරිපත් කිරීමට දොශෆකි තම 

නිවළත්,  රු.මිලිය 1.05 ක් වූ අළභ 

වේබන්නදයන් නලෙය වෆපුගේ අංද  

ප්රමළෙයන්, ලිපිදොනු විළ තම, ලිපිදොනු 

අවහාළත තම ආදී නිනළරීන්දේ 

දොවෆකිලිමත්ම නිවළත් අයර 

ෆනීමට දොශෆකි ත තිබුණි.  

ඳරිත්යහග නිසකහලනඹ වහ ළඹකශ 
මුද්   

වමළද චිත ලර්ය තුෂදී දවෞය 

අමළතයංය යටදත් ඇති දර ශ්  ශළ 

දවෞය ආයත  දලනුදලන් විදී 

රටලලින්  ෙ පරිතයළ නිහළය වඳශළ 

නලෙය වෆපී ේ අංය විසින් අලවහාළ 152 

දී රු.මිලිය 294.86 ක් ලෆයර තිබුණි. 

දවෞය අමළතයංය විසින් අනුමෆතීන් 

බළදීදේ ප්රමළෙය, ලිපි ද්  ඉදිරිපත් 

කිරීදේ  ප්රමළෙය, ජළති ඖන නියළම 

අධිළරිද  අනුමෆතිය ෆබීදේ ප්රමළෙය, මුේ  

ප්රතිපළෙ ෆබීදේ ප්රමළෙය, ආය 

අපය පළ දෙපළර්තුදේන්තුදේ 

අනුමෆතිය ෆබීදේ ප්රමළෙය ආදී වූ රුණු 

දශේතුදලන් එම පරිතයළ නිහළය 

කිරීදේදී ප්රමළෙ ළවහතු දව රු.මිලිය 

16.98 ක් දලළ දලළ තිබුණු  අතර 

නිහළය කිරීදේ ළර්යභළරය නිසි පරිදි 

වෆසුේ දොකිරීම දශේතුදලන් ඉන් අලවහාළ 

04 දී රු.මිලිය 8.10  ප්රමළෙ ළවහතුලක් 

ද තමට සිදු ත තිබුණි. 
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දදය ළඳයීම් ක්  ඉකුත්වීගම් 
ප්රනත්හඹ 

රජද  දර ශ්  දලත බළ දෙ නලෙය 

වෆපී ේ ිටඟයකින් දතොරල බළ දීමටත්, 

අණ්ඩ ඖන වෆපුගමක් තශවුරු කිරීම 

වඳශළත්, 2021 ලර්ය වඳශළ රළජය ඖන 

නීතිත වංවහාළල දලත ඇණවුේ ඉදිරිපත් 

කිරීදේදී සියළුම නලෙය වෆපුගේ වඳශළ 

ආරක්ි ත දතොයක් ඇතුළුල මුළු ලළර්ි  

අලයතළලයම ඇණවුේ ෂුගතු බලටත්, එක් 

එක් ඇණවුම වඳශළ  මීට දපර ලර්ලදී  

ෆබීමට නියමිත දතො අඩු කිරීම දොෂ 

ුගතු බලටත් 2020 අදප්රේ්  09 ශළ 17 ය 

දියන්ිටදී දවෞය අමළතයලරියදේ 

ප්රනළත්ලදයන් පලත්ලළ තිබුණු වමළද න 

මිටු ැකවහ තේලදී තීරණය ර තිබුණි.  

දමම තීරණදයන් පසු 2021 ලර්ය 

දලනුදලන් ඉදිරිපත් ර තිබුණු සියළු 

ඇණවුේ ෆලතත් 2020 අදප්රේ්  20 දි ශළ 

ඊට ආවන් දියන්ිටදී වංද නය ර 

තිබුණු අතර  දමම වංද නයන් 

දශේතුදලන් 2021 ලර්ද  ඇණවුේ 2020 

ලර්යට වළදප්ත ක්ල සියයට 25 ත් සියයට 

112 ත් අතර පරළවයකින් ඉශෂ දොවහ 

තිබුණි. එක් එක් නලෙය වෆපී ේ 

අලයතළලය පිළිබඳල විධිමත් දව 

විහද් ණය ර පුදර ාය ෂ ුගතු 

මුත් ඒ දලනුලට ඉශත වඳශන් තීරණයට 

අනුල ටුගතු කිරීම දශේතුදලන් නලෙය 

වෆපී ේ අතිරික්තයන් ඇති ත ඉදිරිද දී ්  

ඉකුත් තදේ ප්රලණතළලයක් ඇතිවිය ශෆකිල 

තිබුණි.  

යහජය රහංඡනඹ මුද්රණඹ ගනොකශ 
දදය ළඳයුම් 

රළජය ඖන නීතිත වංවහාළල විසින්  

වපයනු බ නලෙය වෆපුගේ බශළලුේල 

රළජය ළංඡය මුද්රණය ර තිබිය ුගතු තම 

ඇණවුේ දොන්දීසියක් දමන්ම 

අලභළවිතය ලෆෂෆක් තම වඳශළ ශඳුන්ලළදී 

තිබුණු අභයන්තර පළ උපක්රමයක්  ත 

තිබුණි. මුත්, රළජය ළංඡය මුද්රණය 

දොෂ පිරිලෆය රු.මිලිය 156.28 ක් වූ  

අයිතම 03 ක්  2021 මළර්තු 17 දි නලෙය 

වෆපී ේ අංද  බඩළල පෆලතුණි. 

ඖධ අනහයක්ෂිත් ගර ගඵඩහකය 
තිබීභ 

දපොදෂොන්රුල මශ දර ශද්  ඖන 

බඩළ කිරීම වඳශළ බඩළ 06 ක් 

පලත්ලළද යනු බ අතර, දර ශ 

පුළු්  කිරීමට වළදප්ත ක්ල ඖන බඩළ 

පශසුේ ලෆඩි දොකිරීම ශළ පලති 

ඖනලට බඩළල ඉඩ ප්රමළණලත් 

දො තම නිවළ රු.මිලිය 44.18 ක් ලටිළ 

ඖන අයිතම 82 ට අයත් ඖන ඒ 

2,062,522 ක් ඖන බඩළලලින් පිටත 

අළරක්ි ත දව දොඩවළ තිබුණි. ප්රනළ 

බඩළදේ පඩිදපදිට ශළ ඒ අලට අවිධිමත් 

ශළ අළරක්ි ත දව Disposable Gloves 

විටත දපට්ටි ඉතළ විළ ප්රමළණයක් තබළ 

තිබුණු අතර, නිසි පරතරයකින් දතොරල 

ලළතළශ්රය දොෆදබ ආළරයට ඖන 

බඩළ කිරීම දශේතුදලන් ලළුග වමය ර 

ෙ බඩළ තුෂ වූ ඖන  අලය 

උහණත්ලයට ලඩළ ඉශෂ උහණත්ලය 

පෆලෆතුණි.  

ප්රභහණත් ගඵඩහ ඳවසුකම් 
ගනොභළතිවීභ 

දප්ත රළදෙණිය ශික්ණ දර ශද්  රු.මිලිය 

463  ඇවහතදේන්තුලකින් ුගක්ත ඖන 

බඩළලක් ඉදිකිරීම වඳශළ 2017 ලර්ද දී 

අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය ෆබී තිබුණු 

මුත් ඉදිකිරීමට අලය ප්රතිපළෙ 

දොෆබීම දශේතුදලන් ඉදිරි ටුගතු සිදු ත 

දොතිබුණි. බඩළ පශසුේ ප්රමළණලත් 

දො තම දශේතුදලන් දර ශද්  දොරිදඩ  

තුෂ, අනයක් නි නිලළවද  දොටව 

වශ නලෙය නිනළරී දන්ලළසිළළර බිේ 

මශද්  ශළ මුළුතෆන්දේ දොටව ලෆනි  

දොදයකුත් වහාළල ඖන ශළ ය 

පළරිදභ ජ ද්රලය අයිතම  44 ක් දොඩවළ 

තිබුණු අතර, දව් සියවහ අං 25  සිට 
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අං 30 ක් ෙක්ලළ උහණත්ල පරළවයක් තුෂ 

බඩළ ර තෆබිය ුගතු ඖන අයිතම 14 ක්ෙ 

ඒ තුෂ පෆලතුණි. 

පිළිකහ හඹනඹ වහ ඖධ හිඟවීභ  

2021 ජලළරි 31 දි ල විට 

දපොදෂොන්රුල දර ශද්  පිළිළ වළයය 

වඳශළ දර ගීන් 400 ක් ලියළපදිංචි  ත තිබුණු 

අතර, දමම වළයය වඳශළ අලය 

ඇවහතදේන්තුත ඖන අතරින් දබොදශ  

ඖන ප්රමළණයක් වෆකිය ුගතු ළය 

සිට ිටඟල පෆලතුණි. 2016 ජලළරි 01 දි 

සිට 2021 දපබරලළරි 18 දි ෙක්ලළ වූ ලර් 

05 ට ලඩළ ලෆඩි ළ පරිච්දේෙයක්  තුෂදී, 

එම ළ පරිච්දේෙය තුෂ වූ දි ණනින් 

සියයට 50 ට ලඩළ ලෆඩි දි ණක්  

ඖන අයිතම 12 ක්ෙ, සියයට 25-50 ත් 

අතර  දි ණක් ඖන අයිතම 25 ක්ෙ  

ශළ සියයට 0 – 25 ත් අතර  දි ණක් 

ඖන ලර් 49 ක්ෙ ිටඟල පෆලතුණි.  පිළිළල 

ලෆනි ජීවිත අලනළමක් විටත දර ගීන් වඳශළ 

වූ ඖන වඳශළලත් ප්රමුතළලයක්දී ිටඟයකින් 

දතොරල ඖන බළදීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

අඹකය ගගන ගනොතිබුණු ණඹ 

නලෙය වෆපී ේ අංය විසින්  අදකුත් 

රළජය ආයත වතු දර ශ්  ශළ ආයත 

දලත  නිකුත් ර තිබුණු ඖන දලනුදලන් 

ෆබිය ුගතු ලර් 05 ට ලඩළ ් ත ත 

තිබුණු ණය  රු.මිලිය 395.50 ක්  අයර 

ෆනීමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අලය පියලර ද දොතිබුණි.  

දදය ළඳයීම් අංලඹ වහ ඳරිගණක 
ඳේධතිඹක් සථහපිත් රීමභ 

නලෙය වෆපී ේ අංය විසින් 2012 ලර්යට 

දපර ඔර්  මෆති පරිණ පීනතිය 

උපදය ගී ර නිමින් නලෙය වෆපී ේ 

ටුගතු ෂමළරණය රද තිබුණු 

අතර 2012 ලර්ද  සිට දවෞය 

අමළතයළංය යටදත් ඇති ආයත 82 ක් 

වේබන්න රමින් Medical Supply 

Management Information 

System(MSMIS) පීනතිද  පෂමු අදියර 

වහාළපිත ර තිබුණි. අමළතය මණ්ඩ 

තීරණයක් මත එම පීනතිය ප්රළදීය ය 

දර ශ්  මට්ටම ෙක්ලළ ලයළප්ත ත කිරීදේ 

ලයළපෘතිය (MSMIS Expansion Project) 

2017  ලර්ද දී ආරේභ ර 2020 

ලර්ද දී අලවළ කිරීමට වෆසුේ ර 

තිබුණු අතර ඇවහතදේන්තුත මුළු පිරිලෆය 

රු.මිලිය 954 ක් විය. 2021 මළර්තු 31 දි 

ල විට තාය වියෙම රු.මිලිය 309.88 ක් 

පමණක් වූ බෆවින් මය ප්රතිය සියයට 32ක් 

ලෆනි අලම තත්ත්ලය පෆලතුණි. 

දමම දතොරතුරු පීනතිය දවෞය ආයත  

571  වහාළපිත කිරීමට වෆෆසුේ ර තිබුණු 

මුත් 2021 මළර්තු 31 දි  ල විට ආයත  

140  පමණක් වහාළපිත කිරීම අලවන් ර 

තිබුණු අතර තලත් ආයත  337  පීනතිය 

වහාළපිත රමින් පෆලෆතුණි. ඒ අනුල එදි 

ල විට පීනතිය වහාළපිත කිරීම ආරේභ ර 

දොතිබුණු ආයත වංබයළල 94 ක්  ත 

තිබුණි. 

පීනතිය වඳශළ අලය ඇවහතදේන්තුත 

පරිණ වංබයළල 1,550 ක් වුලෙ, 2021 

මළර්තු 31 දි  ල විට පරිණ 863 ක් 

පමණක් වපයළ තිබුණි. 

පීනතිය පලත්ලළද යළම වඳශළ අලය 

පුහුණු කිරීේ වඳශළ නිහචිත ලෆඩපිළිදලක් 

ශඳුළද දොතිබුණු අතර 

ෂමළරණයට අලය දතොරතුරු, ලළර්තළ 

ශළ ආෘති පිළිබඳ පර්ල ශඳුළෆනීමක් 

සිදුරෙ දොතිබුණි. එලෆනි අලයතළ 

දලනුදලන් ලෆඩවටශන් 

වේපළෙලරදයකුදේ වශළය බළ ෆනීම 

සිදුර තිබුණු මුත් ඒ වඳශළ දිගුළීය 

විවඳුේ ශඳුළද දොතිබුණි. 

නලෙය වෆපී ේ අංද  නිදය ජය අනයක් 

ජරළ් දේ 2019 ජලි 08 දිෆති අං 

MSD/ICT/MSMIS-LP/2019 ෙර ලිපියට 
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අනුල, 2019 ජුනි 06 දි සිට නලෙය 

වෆපී ේ ෂමළරණ පීනතිය (MSMIS) 

වේබන්න ර ඇති ආයත විසින් සිදු රනු 

බ ප්රළදීය ය මිදී ෆනීේ එම පීනතිය 

ශරශළ පමණක් සිදු ෂ ුගතු විය. මුත් 

දප්ත රළදෙණිය ශික්ණ දර ශ එම පීනතිය 

මිනන් නලෙය වෆපුගේ අංය දලත දයොමු 

ර තිබුණු ඉ් ීයම (LP Request) වඳශළ 

විවින දශේතු මත අනුමෆතිය බළදීම ප්රමළෙ ත 

තිබුණි. එම අනුමෆතිය ෆදබ දතක් 

ශවහතමය ක්රමයට (Manual) 

වෆපුගේරුලන්දන් ංසු ෆඳලළ 

දත රළත් වෆපුගේරුට ඇණවුේ බළදීම 

සිදු රමින් පෆලති අතර, අනුමෆතිය ෙ පසු, 

ශවහතමය(Manual) ක්රියළලලිය පරිණ 

ෂමළරණ පීනතියට ඇතුෂත් කිරීම සිදු 

රමින් පෆලතුණි. ඒ අනුල අනුමෆතිය 

දොෙ නලෙය වෆපී ේ වේබන්න ණුදෙනු 

පරිණ පීනතියට ඇතුෂත් කිරීමක් සිදු 

දොදදර බල නිරීක්ණය විය. 

ඖධ ගඵඩහ ඳවසුකම් ලක්තිභත් 
රීමගම් යහඳෘතිඹ 

දවෞය අමළතයළංය යටදත් පලති 

දර ශ් , ප්රළදීය ය නලෙය වෆපී ේ අං 

(RMSD), මලි දර ශ් , ප්රළදීය ය දර ශ්  

ශළ ප්රළාමි වත්ළර ඒ 866  ඖන 

බඩළරණය ෂ ශෆකි ඉඩ ප්රමළණය ලෆඩි 

කිරීම, පෆරණි ඖනළළර  තරණය කිරීම, 

බඩළරණ රළක් පීනති ශළ අලය 

උපරණ බළදීම, වන්නිදේෙ, ය තළළර 

ශළ ප්රලළශ පශසුේ ලෆඩිදිුගණු කිරීම 

අරමුණු ර නිමින් ඇවහතදේන්තුත 

පිරිලෆය රු.මිලිය 712.08 ක් වූ රජද  

දර ශ්  ශළ දවෞය ආයතයන්ිට ඖන 

බඩළ පශසුේ ක්තිමත් කිරීදේ 

ලයළපෘතිය වඳශළ 2017 මළර්තු 29 දි 

අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය ෆබී තිබුණි. දේ 

දලනුදලන් නලෙය වෆපී ේ අංය දලත  

2020 ලර්ද දී රු.මිලිය 86.23 ක් ශළ 

2021 ලර්ද දී රු.මිලිය 305 ක් දව 

එතුල රු.මිලිය 391.23  ප්රතිපළෙ 

වවළ තිබුණු අතර නලෙය වෆපී ේ අංය 

විසින් ඉන් රු.මිලිය 315 ක් ආයත 91 

ට පමණක් බළදී තිබුණි. එම දර ශ්  91 

දලත  ඉ් ලුේ ෂ වේපර්ණ ප්රතිපළෙ 

බළදී තිබුණු මුත් 2021 මෆයි මළවය ල 

විටත් අෙළෂ  තරණ ටුගතු අලවන් ර 

දොතිබුණි.  

දදය ළඳයුම් ප්රම්ඳහදනගේ 
ප්රභහදඹන්  

නලෙය වෆපී ේ අංය විසින් 

ඇවහතදේන්තුත නලෙය වෆපුගේ මිදී 

ෆනීම වඳශළ මළව 11  වෆපුගේ ළයක් 

විටතල රළජය ඖන නීතිත වංවහාළල දලත 

ඇණවුේ නිකුත් කිරීම ප්රතිපත්තිය  ත තිබුණු 

මුත් ප්රමළෙයකින් දතොරල නලෙය වෆපී ේ 

වපයළදීමට රළජය ඖන නීතිත වංවහාළල 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 2020 ලර්යට 

අෙළෂල රළජය ඖන නීතිත වංවහාළල දලත 

ඉදිරිපත් ර තිබුණු ඇණවුේ වංයළදලන් 

සියයට 80 ක් පමණ නිසි දේළලට වපයළ 

දොතිබුණි. රළජය ඖන නීතිත වංවහාළල  

විසින් 2019 ලර්ද  ප්රවේපළෙ ටුගතු 

ආරේභ ර තිබුණු  ඖන අයිතම 09 ට 

අෙළෂ ප්රවේපළෙ ටුගතු වඳශළ මළව 09  

සිට මළව 21 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවයක් 

තර තිබුණි. 2019 ලර්ද දී ප්රවේපළෙ 

ටුගතු ආරේභ ර අමළතයළං ප්රවේපළෙ 

මිටුල වඳශළ දවෞය අමළතයළංය දලත 

එලළ තිබුණු ඖන අයිතම 16 ට අෙළෂ 

ප්රවේපළෙයන් පිළිබඳ  ප්රවේපළෙ මිටු 

තීරණය බළදීමට එම අංය විසින් මළව 04 

 සිට මළව 13  ක් ෙක්ලළ ළ පරළවයක් 

තර තිබුණි. ප්රවේපළෙ ක්රියළලලිය වඳශළ 

වෆෆසුේ ර ළයට ලඩළ ලෆඩි ළයක් 

විවින වහාරයන්ලදී ත කිරීම ශළ 

වෆපුගේරුදේ ප්රමළෙය නලෙය වෆපුගේ 

වෆපී දේ ප්රමළෙයට දශේතුල මුත් එම 

දශේතු නිසි පරිදි ශඳුළෆනීමට ශළ ප්රමළෙයන් 

අලම ර ෆනීමට සුදුසු පියලර ද 

දොතිබුණි. දමම ප්රමළෙය දශේතුදලන් වම 

ලර්යදීම ඉතළ විළ පිරිලෆයක් විටත 
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නලෙය වෆපී ේ දීය ය දලෂඳපලින් මිදී 

ද තිබුණි.  වමළද චිත ලර්ද දී 

පමණක් දීය ය දලෂඳපලින් මිදීද 

තිබුණු නලෙය වෆපී ේ ල මුළු පිරිලෆය 

රු.මිලිය 6,265 ක්  ත තිබුණි. 

COVID – 19 දයඹ වඳුනහ 
ගළනීගම් PCR ඳමක්ෂණ ිකරදී ගළනීභ 
 

දර ශ්  ශළ විහල විෙයළ ඇතුළුල ආයත 

21 ක් COVID – 19 නලරවය ශඳුළ 

ෆනීදේ PCR පරීෂණ සිදුර තිබුණු අතර 

නලෙය වෆපී ේ අංය, නලෙය වෆපී ේ 

අංය දලනුදලන් රළජය ඖන නීතිත 

වංවහාළල, දර ශ්  ශළ  දවෞය ආයතය 

විසින් එම පරීක්ණ වඳශළ අලය PCR Kit 

මිදී ෆනීමට රු.මිලිය 762.96 ක් ලෆයර 

තිබුණි.  

එක් එක් දර ශ්  ශළ දවෞය අයතල 

පලති PCR යන්ත්ර ලර්ය කුමක්ෙ, එම 

යන්ත්ර ලර්ය වඳශළ අනුත ල PCR Kit 

ලර්ය කුමක්ෙ ය රුණු විහද් ණය 

ර නිලෆරදි පිරිවිතර පිළිදය ෂ ුගතු 

වුලෙ, 2020 අදප්රේ්  මළවද දී සිදුෂ 

ප්රවේපළෙද දී එපරිදි ටුගතු දොකිරීම 

දශේතුදලන් වහ පිරිවිතර ලදයන් ඇතුෂත් 

ෂ ුගතු ප්රනළ වළන ල approved CE 

IVD or equivalent, should have 2 SARS 

CoV 2 RNA targets, should have an 

extraction control preferably an 

endogenous human gene target, 

compatible with a wide range of thermal 

cyclers ඇතුෂත් දොර ංසු ෆඳලළ 

තිබුණි. 

ප්රතිනළරළත්ම අලම ංසු ඉදිරිපත් ර 

තිබුණු ංසුරුලන් විසින් ප්රවේපළෙය 

වඳශළ දය ජළ ර තිබුණු PCR Kit ලර්, 

පලති PCR යන්ත්ර වඳශළ දොෆදප 

බල දශ  වමළන්තර පරීෂණ ෂ දොශෆකි 

බලට වටශන් දයොෙළ ශදිසි අලයතළලය, 

අතීත අත්ෙෆකීේ ශළ නලෙය පර්ද ණ 

ආයතය (MRI) විසින් භළවිතළ ර 

ලර්ය ය රුණු මත පෙේල එක් 

වමළමට ලළසි ල පරිදි තළෂණි 

ඇී ම සිදුර තිබුණි. එදවේම අමළතයළං 

විදේ ප්රවේපළෙ මිටුල විසින් තළෂණි 

ඇී දේදී  නිර්දීශිත ංසුරුදේ  PCR 

kit ලර් දවෞය අමළතයළංය යටදත් ඇති 

ආයත විසින් භළවිතළ රනු බ බලට 

වළනළරණීරණය රමින් PCR kit එක් 

වඳශළ ලෆඩි මික් ඉදිරිපත් ර තිබුණු 

ංසුරුට දොන්ත්රළත්තුල ප්රෙළය කිරීමට 

තීරණය ර තිබුණි. 

නලෙය වෆපී ේ අංය ශළ නලෙය වෆපී ේ 

අංය දලනුදලන් රළජය ඖන නීතිත 

වංවහාළල විසින් අලවහාළ 03 දී PCR Kit 

එක් වඳශළ දලෂඳදපොද්  මි රු.1,850 ක් 

දොවළ ඊට ලෆඩි ංසුලට PCR Kit 

328 ක් මිදී ද තිබීම දශේතුදලන් සිදු ත 

තිබුණු මයමය පළඩුල රු.මිලිය 125 ක් 

විය. 

ගය වර තු ඉඩගම් ගකොටස රීහිඳඹක් 

අනය ඳදිංචිකරුන් ඳරිවයණඹ 

රීමභ  

 

ශ්රී ජයලර්නපුර මශ දර ශ පිිටටි එම 

දර ශ වතු ඉඩදේ ඔප්ත පුල ප්රළරල, ඉඩමට 

අයත් මුළු භුමි ප්රමළණය දශක්ටයළර් 10.0229 

ක් වුලෙ,  ඉන්  දශක්ටයළර් 0.2182  ක්  

අලවර පදිංචිරුලන් විසින් පරිශරණය 

ර බල ශඳුළද තිබුණෙ ඒ පිළිබඳල 

දවෞය අමළතයළංය ෙෆනුලත් කිරීමට ශළ 

සුදුසු නති ක්රියළමළර් ෆනීමට ටුගතු 

ර දොතිබුණි.  
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ත්රුණ කටයුතු වහ ක්රීඩහ 

නීමක්ණ 

 ශ්රී රහංරීක ක්රීඩකයින් දිනහගත් ජහත්යන්ත්ය ජඹග්රවණ 

 ඵළයකම් වහ ඵළඳීම් රට එශඹීභ 

 නුයඑළිඹ ඉවශ උන්නත්හංල ක්රීඩහ ංකීර්ණඹ ඉදිරීමභ 

 ඳශහත් වහ දිසත්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ණ ඉදිරීමභ 

 ගවට්ක්ගඳොර ක්රීඩහංගනඹ ංර්ධනඹ රීමභ 

 ගවොකී පික්ගේ ධහයහ ආගර ක ඳේධතිඹ නිර්භහණඹ රීමභ    
 රළබිඹ යුතු වහ ගගවිඹ යුතු ගිණුම්  
 නියවු්  ගනොකශ අත්තිකහයම්  
 යහ ගළනීගම් ඵදු අඹකය ගනොගළනීභ  
 හවන උඳගඹ ජනඹ 
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ත්රුණ වහ ක්රීඩහ කටයුතු 

 
 

ජළති ප්රතිපත්ති වේපළෙය කිරීම ශළ එය 

ක්රියළත්ම කිරීම තුළින් වම පුරලෆසිදයකුම 

ජලවේපන්, දවෞය වේපන් 

වියරු ශළ දෞරලනීය පුීයකු බලට 

පත්රමින් ඒළබීන ශළ වමෘීධිමත් 

දීයක් දොඩෆගීම තරුණ ශළ ක්රීඩළ 

අමළතයළංද  දමදශලර  ත තිබුණි. එම 

ප්රතිඵය අත්ර ෆනීම වඳශළ තරුණ ශළ 

ක්රීඩළ අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල ග්රළමීය 

ශළ පළව්  ක්රීඩළ යටිත පශසුේ ප්රලර්න 

රළජය අමළතයළංය, ක්රීඩළ වංලර්න 

පළර්තදේන්තුල, මිනිවහබ ශළ ැකකීරක්ළ 

දෙපළර්තදේන්තුල, ලයලවහාළපිත ආයත 10 

 ශළ ක්රීඩළ වංේ 68 ක් මිනන් පශත වඳශන් 

ළර්ය භළරයන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි. 
 

 

 රදට් අනයළපය, වමළජ, ආර්ථි, 

දීපළ, වංවහෘති දපර ෙෆක්මට 

තරුණ වශළභළගීත්ලද  ක්රියළළරී 

ෙළයත්ලය බළ ෆනීම වඳශළ අලය 

ක්රමදේෙයන් වවහ කිරිම  

 ආර්ථි ක්දේත්ර තුෂ තරුණ 

ලයලවළයයන්ට උපරිම අලවහාළ වෂවළ 

දීම වඳශළ අලය දිරිෆන් තේ ශළ ල 

අලවහාළලන් ශඳුන්ලළ දීම වඳශළ 

ක්රදම පළයන් වෆීමම ශළ ක්රියළත්ම 

කිරිම    

 රළජය, දපෞීලි වශ විදී ැකකියළ 

අලවහාළලන් වඳශළ ෆෆදප, ශ්රී 

ළංකි තරුණයන් නිලෆරදිල ශඳුළ 

ෆනීම පශසු කිරිම වඳශළ “තරුණ මළල 

වේපත් ෙත්ත බෆංකුලක් ”  ආරේභ කිරිම   

 ජළතයන්තර, ජළති ශළ ප්රළ දීශිය 

මට්ටදේ ක්රියළලන් වඳශළ කුවතළ 

වංලර්නය පුළු්  කිරිම   

 ක්රීඩළ යටිත පශසුේ වංලර්නය ශළ 

වංනළර, ළරි ක්රියළළරේ, 

ජළතයන්තර වේබන්නතළ දොඩ 

ක්රීඩළ ආර්ථියක් ශ්රී ංළල තුෂ වහාළපිත 

කිරිම   

 ශ්රී ළංකි තරුණ තරුණියන් තුෂ විවින 

කුවතළලයන් පිරි ක්රීඩළ වශභළගීත්ලයක් 

ඇති ර ජළතයන්තර ක්රිඩ පරිවරයක් 

බිිට කිරිම    

 ක්රීඩළ වමිති වංවිනළ ශළ ලයළපළරි 

ප්රජළල ක්රීඩළ තරඟළලලි (events) වඳශළ දිරි 

ෆන් තම   

 දවෞය වේපන්භළලය ඉශෂ ෆං තම 

වඳශළ ළරීරි ලයළයළේ කිරිම වඳශළ 

අලය පශසුේ ලෆඩි දිුගණු කිරිම වඳශළ 

මළර්ද පදී ශළ දිරි ෆන් තේ බළ දීම    

 තළරුදණය  ජලය වමළජ විදර ධි අං 

දලත දයොමු තම ලෂක්ලමින් පළව්  

අනයළපද  සිට විය බළිටර 

ක්රියළළරමක් ලදයන් ෙ, දයෞල 

වමළජ, ක්රීඩළ වමළජ ශරශළ ෙ, ක්රීඩළ 

ටුගතු තළරුණය දලත ශඳුන්ලළ දීම 

වඳශළ ලෆඩපිළිදලක් වවහ කිරිම 

 අනයළපයට අමතරල ළරිරි 

අනයළපය ශළ ක්රිඩළ වඳශළ පළව්  

ෙරුලන් ආර්ණය කිරිම මගින් 

දවෞය වේපන් ෂමළ පරපුරක් වඳශළ 

ලෆඩපිළිදලක් ක්රියළත්ම කිරිම  

 දිලයි පුරළ විසිරි ඇති ග්රළමීය පළව් ල 

ක්රීඩළලට ෙක්තළලය ෙක්ල ෙරුලන් 

කුඩළ ළද  සිට ම ශඳුළද 

ඔවුන්දේ කුවතළලයන් ජළතයන්තර 

මට්ටම ෙක්ලළ ද ඒමට අලය නිසි 

දප ණය වශ පුහුණුල ඇතුළු පශසුේ 

වපය ලෆඩවටශක් ක්රියළත්ම කිරිම  

 ක්රීඩළ උපදීයන් පුහුණුරුලන් වශ 

දභෞත චිකිත්වයින් ලෆනි ක්රීඩළදේ 

දිුගණුලට අලය වේපත්ෙළයයින් 

බිිටකිරිම වඳශළ විදේ ලෆඩ පිළිදලක් 

ක්රියළත්ම කිරිම  
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 දිලයි පුරළ පිිටටි ක්රීඩළළර ශළ ක්රීඩළ භමි 

පිළිත් ප්රමිතිරණයට ක් දොට ඒලළ 

ඊට ෆෂද අුගරින් වංලර්නය කිරිම 

 දීය ය වේපුෙළයි ක්රීඩළ ප්රලර්නය 

වඳශළ ලෆඩපිළිදලක් වවහ කිරිම  

 ජළතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකල ක්රීඩළ 

අනයළපය පුළු්  කිරිම     

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ තරුණ ශළ ක්රීඩළ 

අමළතයළංයට,  රළජය අමළතයළංය ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 02 ක් දලත එතුල 

රු.මිලිය 8,623  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය  6,895 ක් පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ 42 ිට  

ෙෆක්දේ.  

 
 

 

රපවටශ 42 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල රළජය 

අමළතයළංය, දෙපළර්තදේන්තු ශළ 

ලයලවහාළපිත ආයත විසින් ඉශත වඳශන් 

ළර්යභළරය ඉටු කිරීම වේබන්නදයන් සිදු 

ෂ නියෆදි විණද දී අළලරණය වූ 

විණ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙෆක්දේ.  
 

ශ්රී රහංරීක ක්රීඩකයින් දිනහගත් 
ජහත්යන්ත්ය ජඹග්රවණ 
 

2019 ලර්ද දී ශ්රී ංකි ක්රීඩයින් 

ජළතයන්තර තරඟළලලි 12 ට වශභළගි ත රන් 

පෙක්ේ 64   ක්, රිදී පෙක්ේ 106 ක් ශළ 

ද ඩ පෙක්ේ 161 ක් ලදයන් 

පෙක්ේ 331 ක් ිටමිරද තිබුණි. 

එදමන්ම ආසියළනු දයොවුන් ෙෆ්  පන්දු 

තරඟළලලිද  ද ඩ පෙක්මෙ, අවුරුදු 19 

න් පශෂ පෆසි පන්දු තරඟළලලිද  

අනුශුරතළලයෙ, ආසියළනු ෙෆ් පන්දු 

තරඟළලලිද  ශුරතළලයෙ ිටමිරද 

තිබුණි. දොවි  19 ලවංත තත්ත්ලය 

දශේතුදලන් 2020 ජලළරි මළවද  සිට 

අදප්රේ්  මළවය ෙක්ලළ ළය තුෂ ජළතයන්තර 

තරඟ කිිටපයක් වඳශළ ශ්රී ළංකි ක්රීඩයින් 

වශභළගිවුලත්,  දොවි  ලයලව තත්ත්ලය 

ශමුදේ පුහුණු ටුගතු නිසි දව සිදු කිරීමට 

දොශෆකි  තම දශේතුදලන් 2020 ලර්ද දී 

ප්රමළණලත් ජළතයන්තර ජයග්රශණ අත්පත් 

තරුණ ශළ 

ක්රීඩළ 

අමළතයළංය  

ග්රළමීය ශළ 

පළව්  ක්රීඩළ 

යටිත 

පශසුේ 

ප්රලර්න 

රළජය 

අමළතයළංය 

ක්රීඩළ 

වංලර්න 

දෙපළර්තදේ

න්තුල  

මිනිවහබ ශළ 

ැකකිරක්ළ 

දෙපළර්තදේ

න්තුල 

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  5,183 1,385 1,603 452 8,623

වියෙම  රු.මිලිය  4,119 956 1,374 446 6,895

ඉතිරිය  රු.මිලිය  1,064 429 229 6 1,728
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ර ෆනීමට ක්රීඩ ක්රීඩිළලන් ශට 

දොශෆකි  ත තිබුණි. 
 

ඵළයකම් වහ ඵළඳීම් රට එශඹීභ 

 

 රළජය අමළතයළංය විසින් 2020 ලර්ද දී 

ලෆය වියයන් 09 ක් වඳශළ වවළ තිබුණු 

ශුීන ප්රතිපළෙදයන් උපදය ජය ෂ පසු 

ඉතිරිය ඉක්මලළ රු.මිලිය 2.71  

බෆරේලට එඹ තිබුණි. 

                                                                                                         

නුයඑළිඹ ඉවශ උන්නත්හංල ක්රීඩහ 
ංකීර්ණඹ ඉදිරීමභ 
 

ම ක්රීඩළ, බඩි, ෙෆ්  පන්දු, දශොකී, 

පළපෆදි, රර්, දලොලිදබ ්  ලෆනි එළිමශන් 

ශළ ෘශවහා ක්රීඩළ පුහුණු තේ ටුගතු වඳශළ 

උන්තළංය ලෆඩි තම සිදුල පසුබිම ක්රීඩළ 

පුහුණු තේ බ ක්රීඩ ක්රීඩිළලන්දේ ෙරළ 

ෆනීේ ශෆකියළල ලර්නය කිරීදේ අරමුණින් 

උන්තළං ක්රීඩළ වංකීර්ණය ඉදිකිරීේ 

ලයළපෘතිය ආරේභ ර තිබුණි. එම ක්රීඩළ 

වංකීර්ණය මුහුදු මට්ටදේ සිට මීටර් 1895  

උසින් පිිටටළ ඇති නුලරඑළිය රද  ක්රීඩළ 

අමළතයළංයට අයත් දශක්ටයළර් 34.5 ක් 

ඉඩම ඉදිකිරිමට ටුගතු ර තිබුණි. 

ලයළපෘතිය දොන්ත්රළත් ලටිළම ුගදර  

75,528,700 ක්  ත තිබුණු අතර, එය ලර් 03 

කින් නිම කිරීමට දය ජළ  ත තිබුණි. එම 

දොන්ත්රළත් ලටිළදමන් සියයට 70 ක් 

එක්වත් රළජනළනිද  අපය මය 

ආයතය මගින්ෙ, ඉතිරි සියයට 30 මශජ 

බෆංකුල මගින්ෙ බළ ෆනීම වඳශළ ණය 

ගිවිසුේලට එෂඹ තිබුණි. එම ලයළපෘතිද  

ණය වෆෆසුේ ළවහතුල දව ුගදර  

264,492.34 ක් දශලත් රු.මිලිය 51.05 ක් 

ණය පශසුේ වපයනු බ බෆංකුල දලත 

දලළ තිබුණි. දමම ලයළපෘතිය දලනුදලන් 

2019 ලර්ද දී ලෆටුප්ත  ශළ දේත, ළර්යළ 

උපරණ වඳශළ රු.මිලිය 53.55 ක් ලෆය 

ර තිබුණි. 2019 ලර්ද  මු්  ළර්තුදේදී 

දමම ලයළපෘතිය ජතළ අයිතියට පත් කිරීමට 

අදප්ත ක්ළ ර තිබුණත් 2020 ලර්ද දී 

ලතළ ෙමළ තිබුණි. ඒ අනුල දමම ලයළපෘතිය 

වඳශළ ලෆය ෂ මුළු වියෙම නිහළර්ය 

වියෙමක්  ත තිබුණි.  

 
 

ඳශහත් වහ දිසත්රික් ක්රීඩහ ංකීර්ණ 

ඉදිරීමභ 
 

සියළු පෂළත් ශළ දිවහ්රික් ලයළප්ත ත ර ක්රිඩළ 

පශසුේ බළදීදේ අරමුදණන් එෂදඹ 

ජළතයන්තර ක්රීඩළ වඳශළ ග්රළමීය තරුණ 

තරුණියන්දේ ක්රීඩළ දෞයයන් 

ප්රලර්නය කිරීමට වෆසුේ ර තිබුණි. 

2011 ලර්ද  අමළතය මණ්ඩ තීරණයට 

අනුල 2011 -2015 ළය තුෂ අං 

වේපර්ණ පශසුේලලින් වමන්විත පෂළත් 

ක්රීඩළ වංකීර්ණ 07 ක් ඉදිකිරීමට වශ 2012-

2015 ළය තුෂ මනයම පරිමළණද  

දිවහ්රික් ක්රීඩළ වංකීර්ණ 14 ක් ඉදිකිරීමට 

තීරණය ර තිබුණි. පෂළත් ක්රීඩළ වංකිර්ණ 

07 කින් 02  පමණක් ඉදිකිරිේ ටුගතු 

ආරේභ ර තිබුණි. ක්රිට් ක්රීඩළංයක්, 

ක්රීඩළ නලෙය ඒයක් වහාළපිත කිරීමට 

අලය පශසුේ, ආප ළළලක්, 

දභ ජළළරයක් වශ දන්ලළසි පශසුේ 

වේපර්ණ පෂළත් ක්රීඩළ වංකීර්ණය 

ඇතුෂත් විය ුගතුල තිබුණත්, එලෆනි පෂළත් 

ක්රීඩළ වංකීර්ණයක් දශ  ඉදිකිරීමට ක්රීඩළ 

වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුලට දොශෆකි  ත 

තිබුණි.  නිමෂ දිවහ්රික් ක්රීඩළ වංකීර්ණය 

ඇතුෂත් විය ුගතුල තිබුණු පුහුණු නළල 

පායක්, ආප ළළලක් ශළ 

දභ ජළළරයක් ඉදිර දොතිබුණු අතර 

මීටර් 50  පිිටනුේ තටළයක් දලනුලට 

මීටර් 25 කින් ුගතු පිිටනුේ තටළයක් 

ඉදිර තිබුණි.  දිවහ්රික් ක්රීඩළ වංකීර්ණ 14 

කින් 05  ලෆඩ අලවන් ර තිබුණු අතර 

09  ලෆඩ අලවන් ර දොතිබුණි. 
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ගවට්ක්ගඳොර ක්රීඩහංගනඹ ංර්ධනඹ 

රීමභ  

දශට්ටිදපො ප්රළදීය ය වභළලට අයත් 

ක්රීඩළංද  දප්රේක්ළළරය ඉදිකිරීදේ 

ඇවහතදේන්තුත වියෙම රු.මිලිය 41.16 

ක්  ත තිබුණි. එම ඉදිකිරීේ ටුගතු 2017 

ජලළරි 10 දි ආරේභ ර 2018 ජලි 13 

දි අලවන් ෂ ුගතුල තිබුණි. ප්රති 

ලළර්තළල අනුල 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

ඉදිකිරීේ ටුගතු නිමර ඒ වඳශළ 

රු.මිලිය 42.17 ක් ලෆය ර තිබුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටෙ දප්රේක්ළළරය 

භළරදී දොතිබුණි. දශට්ටිදපො රයට 

ඇති එම ක්රීඩළංය වූ දමම මශජ 

ක්රීඩළංද  ක්රීඩළ පිටිය ශ්රී ංළ ක්රිට් 

ආයතය විසින් වංලර්නය ර ලර් 04 ක් 

ත ත තිබුණෙ, ලෆඩ අලවන් ර දොතිබුණි. 

දේ නිවළ ක්රීඩළ ටුගතු වඳශළ එම 

ක්රීඩළංය දයොෙළ ෆනීමට දොශෆකි  ත 

තිබුණි.  

 ගවොකී පික්ගේ ධහයහ ආගර ක ඳේධතිඹ 
නිර්භහණඹ රීමභ                                                                                           
 

ක්රීඩළ වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුලට අයත් 

රී  ඇලනිේ ිට පිිටටි ෘතිම දශොකී ක්රීඩළ 

පිටිද  ආද  නළරළ පීනතිය නිර්මළණය 

කිරීම, වෆපී ම, වහාළපය කිරීම වශ පරීක්ළ 

ර බෆීයම ලයළපෘතිද  ඉදිකිරිේ ටුගතු 

වඳශළ රු.මිලිය 31.84 ක් (බදු රිටත) 

පුීලි ඉදිකිරීේ ආයතයක් දලත දලළ 

තිබුණි. දමම ෘතිම දශොකී පිටිය 

ජළතයන්තර පිරිවිතරයන්ට අනුකල වශ 

නිහම ක්රීඩයන්දේ පුහුණු  තම ශළ ක්රීඩළ 

වමළජ තරඟ අලයතළලය අනුල වශ ජළති 

මට්ටදේ ශළ ජළතයන්තර තරඟ වඳශළ සුදුසු 

පෂමු පංතිද  ක්රීඩළපිටියක් දව පත් කිරීමට 

ශෆකි ල පරිදි ආද  නළරළ පීනතිය 

වවහ ෂ ුගතු බල ෙක්ලළ තිබුණි. තලෙ වලවහ 

ළද  පුහුණු තේ කිරීමට වශ දීය ය තරඟ 

පෆලෆත් තමට ශෆකිල පරිදි ශළ ජළතයන්තර 

තර පෆලෆත් තමට ශෆකිල පරිදි ක්රීඩළ පිටිය 

නිර්මළණය ර ඉදිකිරීේ ෂ ුගතු බල 

වඳශන් ර තිබුණි.  
 

 

දප්රේක්යන්ට ලඩළ දශොඳින් ෙෆ ත ශෆකි 

ල පරිදි ශළ රුපලළිටනියටෙ අෙළෂ ර ත 

ශෆකි ල පරිදි  ක්රීඩළ පිටිද  ආද  නළරළ 

පීනතිය පෆලෆතිය ුගතු බල  ලයළපෘතියට 

අෙළෂ පිරිවිතරල වඳශන් ර තිබුණු අතර 

වහථිර ලදයන් වවිරනු බ ණුල 

උව වඳශන් ර දොතිබුණි. මුත් 

ජළතයන්තර දශොකී වේදේද  ෙක්ලළ 

ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුල ණුල උව මීටර් 

20 ක් විය ුගතු වුලෙ, වහාළපිත ෂ ණුල 

උව මීටර් 16 ක්  ත තිබුණි. ඒ අනුල 

අලයතළලය වහථිරල දොෙෆක් තම දශේතුදලන් 

ඉදිරිද දී පෂමු පන්තිද  ෘතිම දශොකී 

ක්රීඩළ පිටියක් බලට පත්ර ෆනීමට 

දොශෆකි  ත තිබුණි. දේ අනුල ක්රීඩළපිටිය 

වඳශළ රළ්රි ළද දී නියමිත ආද  

නළරළලක් දොෆබීම දශේතුදලන් ක්රීඩළ පිටිය 

රළ්රි ළද දී භළවිතයට ත දොශෆකි 

තත්ත්ලයට පත් ත තිබුණි. 

 

රළබිඹ යුතු වහ ගගවිඹ යුතු ගිණුම්  

2018 ලර්ද දී ශ්රී ංළදේ ෙකුණු අප්රිළ 

වංනළරයට අෙළෂල අනුග්රළශ අයිතිය 

දලනුදලන් ශ්රී ංළ ක්රිට් ආයතයට 

එ.ජ.දඩොර් 187.085 දශලත් රු.මිලිය 

34.94 ක් ෆබිය ුගතුල තිබුණි. දමම 

නුදෙනුල සිදුර තිබුණු වෆ ටුගතු වශ 

අවිධිමත් මෆදිශත් තම නිවළ දමම මුෙ 

අයර ෆනීම වෆ විටත විය. 

 

ශ්රී ංළ ක්රිට් ආයතය විසින් විවින 

පළර්ලයන් දලත එතුල රු.මිලිය 16.23 

ක් දවිය ුගතුල පෆලෆතුණි. එම දේ ලර් 2 

 සිට ලර් 3 ක් ෙක්ලළ වූ ළ පරළවය 

සිට දවිය ුගතුල තිබුණත්, වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල පිය තමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 
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නියවු්  ගනොකශ අත්තිකහයම්  

 

ශ්රී ංළ ක්රිට් ආයතය විසින් 2015 

ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ ක්රිට් 

වංේ දලත රු.මිලිය 10.29 ක් තරඟළලලි 

අත්තිළරේ දලළ තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් එම අත්තිළරේ 

නිරවු්  රලළ ෆනීමට අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි.   

 

යහ ගළනීගම් ඵදු අඹකය ගනොගළනීභ  
 

ලර් 5 ට ලඩළ පෆරණි එතුල රු.මිලිය 

38.23 ක් වූ ෆබිය ුගතු රඳලළ ෆනීදේ බඳු 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

අයර ෆනීමට දශ  මය ප්රළල 

ෆපීමට දශ  ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

 

හවන උඳගඹ ජනඹ 
 

 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට තරුණ ශළ 

ක්රීඩළ අමළතයළංය ශළ දලත් 

අමළතයළංලලින් ෆබි තිබුණු ලළශ 16 ක් 

රළජය අමළතයළංය විසින් උපදය ජය ර 

තිබුණි. එම ලළශ රළජය අමළතයළංය දලත 

පලරළ ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි. 

එයට අමතරල 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට 

රළජය අමළතයළංය දලත පලරළද තිබුණු 

ලළශ 03 ට අෙළෂ පිරිලෆය ශඳුළද 

මය ප්රළල ඇතුෂත් ර දොතිබුණු 

අතර ක්රීඩළ වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුලට 

අයත් ලෆන් රායක් තරුණ ශළ ක්රීඩළ 

අමළතයළංද  මළනය ඒය දලත 2019 

ජලළරි 21 දි තළලළලිල මුෙළශෆර 

තිබුණෙ, 2021 ජලි 05 දි ල විටෙ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත බළ ෆනීමට දශ  

තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයළංය දලත පලරළ 

දීමට දශ  ටුගතු ර දොතිබුණි. 
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විගේල කටයුතු 

නීමක්ණ 

 අග්රිභ ගිණුගම් ගලේඹ නියවු්  ගනොරීමභ 

 ක්  ඉකුත් ව ත්ළන්ඳතු 

 නිසක්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම් 

 ඳහඩු වහ වහනි 
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විගේල කටයුතු  

දොල සියළුම රටල්  වමඟ මිත්රය ලි වබඳතළ 

පලත්ලළ නිමින් ජළතයන්තර ප්රජළල තුෂ 

ලකීේ ෙර රටක් බලට පත් තම උදෙවළ ශ්රී 

ංළදේ විදී ප්රතිපත්තියට අනුකල 

ජළති අභිළයන්         ජළතයන්තර 

ලදයන් ප්රලර්නය කිරීම, විෙශළ ෙෆක් තම ශළ 

සුරක්ළ කිරීමත්, ජළතයන්තර වබඳතළ ජළති 

අභිළයන්ට අනුකල ෂමණළරණය 

වේබන්නදයන් රජයට උපදෙවහ දීමත් ය 

අරමුණු ඉටුර ෆනීම දමම අංදයන් 

අදප්ත ක්ළ ර ඇත.එම අරමුණු වළක්ළත් 

ර ෆනීම වඳශළ පශත වඳශන් 

ළර්යභළරයන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි. 

 රදට් වහලළධීත්ලය ආරක්ළ රමින් 

අන් රටල්  ශළ වම මිතුරු වබඳතළ 

පලත්ලළ ෆනීම  

 දමදතක් ඇති ර ද ඇති 

ීවිපළර් තය ගිවිසුේ ෆලත 

වමළද නයට ක් දොට රටට 

අිටතර දොන්දීසි වේබන්නදයන් 

ෆලත වෂළ බෆීයම ශළ ගිවිසුේලට 

එඹීදේදී දීය ය ආර්ථියට ශළනිර 

දොල පසුබිමක් වවහ කිරීම 

 විදී දත මණ්ඩ දත රළ ෆනීදේදී 

රදට් විදී ප්රතිපත්තියට අනුකල  

ජළධිපතිලරයළදේ ලයලවහාළපිත 

ළර්යය ඉටු කිරීමට ෙළය ල 

නිර්ළයයන් අනුල ටුගතු කිරීම ශළ 

දත මණ්ඩලලින් අදප්ත ක්ි ත අරමුණු 

ඉටු තම පිළිබඳ අන්ඩ ඇෆී මට ක් 

කිරීම 

 ආසියළනු රටල්  වමඟ ක්තිමත් 

ආර්ථි ශළ දලදෂඳ වබඳතළ පුළු්  ර 

ෆනීම 

 වළර්ක් ශළ බිේවහදටක් රටල්  වමඟ වමීප 

වබඳතළ ක්තිමත් කිරිම 

 මෆෙදපරදි ශළ ගිණිදොණදි 

ආසියළති රටල්  වමඟ දලෂඳ, 

වංනළර ශළ ආදය ජ ශළ ැකකියළ 

දලෂඳදපො වබඳතළ ඇති ර ෆනීම 

 දීය ය ර්මළන්තරුලන් වශ 

වේප්රෙළයි වංවහෘති නිර්මළණ ශළ 

දීය ය නිහපළෙ වඳශළ විදී 

දලෂඳප අලවහාළ නිර්මළණය වඳශළ 

ටුගතු කිරිම 

 ශ්රී ංළදේ ලයළපළරියින්ට විදී 

රටල ඇති භළණ්ඩ ශළ දවේලළ දලෂඳප 

වඳශළ ඇති විවින බළනළ ඉලත් කිරිමට වෘජු 

ෙළයත්ලය බළදීම දමන්ම රි ංළදේ 

ආදය ජ ශළ වංනළර ප්රලර්නය 

දලනුදලන් එම රටල්  ෙළය ර ෆනීම     

විදී අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් රළජය 

අමළතයළංයක්, දෙපළර්තදේන්තුලක්, 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත 02 ක් , 

තළළපති ළර්යළ 37ක්, මශ දොමවළරිවහ 

ළර්යළ 13ක්, දොන්ව්  ජරළ්  

ළර්යළ 13ක්, එක්වත් ජළතීන් වඳශළ නිතය 

දත මණ්ඩ 02ක්, නිදය ජය මශ 

දොමවළරිවහ ළර්යළ 01ක් ශළ ශ්රී ංළ 

නිදය ජිත ළර්යළයක් විසින් ඉශත 

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ විදී අමළතයළංයට ශළ ඒ 

යටදත් ල රළජය අමළතයළංයට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තුලට එතුල රු.මිලිය 

12,398  ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

බළ දී තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ඉන් රු. මිලිය   10,755 ක්  

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 43 ිට ෙෆක්දේ 
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රපවටශ 43 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  

මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල රළජය 

අමළතයළංය, දෙපළර්තදේන්තුල ශළ 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ  විසින් ඉශත වඳශන් 

ළර්යභළරය ඉටු කිරීදේදී අළලරණය වූ 

ලෆෙත් විණ නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය 

ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

අග්රිභ ගිණුගම් ගලේඹ නියවු්  
ගනොරීමභ 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට විදී 

අමළතයළංද  අග්රිම ගිණුේ දෙ 

පිළිදලලින් රු.මිලිය 91.53 ක් ශළ 

රු.මිලිය 355.09 ක් ලදයන් එතුල 

රු.මිලිය 446.62  දේයයක් පෆලෆතුණි.  

එම නිරවු්  දොෂ දේලලින් විදීත 

වූ ළර්ය මණ්ඩය දලනුදලන් බළ දෙ 

නිලළව බළ ෆනීම වඳශළ තබ ෙ 

රු.මිලිය 51.98 ක් වූ ආරක්ි ත තෆන්පතු 

173 කින් වමන්විත  ත තිබුණි. එම නිරවු්  

දොෂ ආරක්ි ත තෆන්පතුලලින් 

රු.මිලිය 4.29 ක් ලර් 20 ට ලෆඩි 

ළය සිට නිරවු්  දොර පෆලෆත එමින් 

තිබුණි. ලර් 10  සිට ලර් 20 ක් ෙක්ලළ 

ළ පරළවය සිට නිරවු්  දොෂ 

ආරක්ි ත තෆන්පතු රු.මිලිය 44.28 ක්ෙ, 

ලර් 07 ට ලෆඩි ළය සිට නිරවු්  

දොෂ ආරක්ි ත තෆන්පතු රු.මිලිය 

3.41 ෙ, වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් නිරවු්  කිරිමට අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි. දත මණ්ඩ ළර්යය මණ්ඩ පෙංචි 

දොවූ  නිලළව වඳශළ තබළ තිබුණු තෆන්පතු 

165  එතුල රු.මිලිය 47.95ක්  ත 

තිබුණි.  

අදක් අග්රිම ගිණුම යටදත් වමළද චිත 

ලර්ද  අලවන් දිට රු.මිලිය 355.09  

අග්රිම දේය තුෂ  විදී ත වූ ළර්යය 

මණ්ඩයට බළ දෙ නිලළව වඳශළ තබ 

ෙ ආරක්ි ත තෆන්පතු රු.මිලිය 20.46 ක් 

ලර් 10 ලඩළ ලෆඩි ළය සිටෙ, ආරක්ි ත 

තෆන්පතු රු.මිලිය 49.11 ක් ලර් 5  සිට 

ලර් 10 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිටෙ 

පෆලෆත එමින් තිබුණි.  තලෙ දමම ආරක්ි ත 

තෆන්පතුලලින් දත මණ්ඩ ළර්යය මණ්ඩ 

පදිංචි  ත දොමෆති නිලළව වඳශළ රු.මිලිය 

21.28 ක් ආරක්ි ත තෆන්පතු ලදයන් තබළ 

තිබුණි.  

දත මණ්ඩ විසින් නිනළරීන් දලත තත් 

ළර්ය අතුරු අග්රිම දව රු.මිලිය 23.29 

ක් නිකුත් ර තිබුණු අතර එම අතුරු අග්රිම 

විදී 

අමළතයළංය  

ළපීය 

වශදය ගීතළ 

ටුගතු රළජය 

අමළතයළංය  

ලළණිජ 

දෙපළර්තදේන්

තුල 

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  12,173 81 144 12,398

වියෙම  රු.මිලිය  10,576 48 131 10,755

ඉතිරිය  රු.මිලිය  1,597 33 13 1,643
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ල
 ක
ට
යු
තු
 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

නිරවු්  ර දොතිබුණි.  එම අතුරු 

අග්රිමලලින් රු.මිලිය 9.17 ක් 2018 

ලර්යට දපර නිකුත් ර තිබුණු අතර 2018 

ලර්ද දී රු.මිලිය 0.81 ක්ෙ, 2019 

ලර්ද දී රු.මිලිය 3.91 ක්ෙ  ත තිබුණි. 

මුේ  දරගුළසි 371 ප්රළරල කිසියේ 

ළර්යයට නිකුත් ෂ තත්ළර්යය අතුරු 

අග්රිම එම ළර්යය නිමෂ ලශළම පියවිය 

ුගතුල තිබුණත්, නිකුත් ර විළ ළ 

පමළලක් සිදු  ත තිබුණත්, එම අතුරු අග්රිම 

නිරවු්  කිරිමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.   

ක්  ඉකුත් ව ත්ළන්ඳතු 

අමළතයළංද  ලර් 2  ළයක් ඉක්මවූ 

ිටමිේ දොපළ ෙ තෆන්පතු රු.මිලිය 

16.79 ක්  ත තිබුණත්, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් එම තෆන්පතු 

වේබන්නදයන් මුේ  දරගුළසි 571  ප්රළරල 

ටුගතු ර රළජය ආෙළයමට බෆර කිරිමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 
නිසක්රීඹ වහ ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම් 

1972 ලර්ද දි මිදී ද තිබුණු 

වහ තඩද  ශ්රී ංළ තළළපති නි නිලළව 

දොඩෆින්  2011 ලර්ද  සිට 

භළවිතදයන් ඉලත්ර තිබුණි. 

ප්රතිවංවහරණය කිරීම දශ  ල 

දොඩෆින් ක් ඉදිකිරීමට ටුගතු 

දොකිරීම නිවළ 2020 ලර්ද දී 

දොඩෆිනලි කුීය දව   රු. මිලිය 20.83 

ක් දලළ තිබුණි. 

ඕවහදේලියළදේ ෆන්බරළ ිට පිිටටි ශ්රී ංළ 

මශ දොමවළරිවහ ළර්යළය වතු 

දොඩෆිනලි 02 ක් පිළිදලලින් 2007 

ලර්ද  ශළ 2012 ලර්ද දී භළවිතදයන් 

ඉලත්ර තිබුණි. එම දොඩෆිනලි 

ප්රතිවංවහරණය කිරීමට ටුගතු දොකිරීම 

දශේතුදලන් 2020 ලර්ද දී දොඩෆිනලි 

කුීය දව රු. මිලිය 6.61 ක් දලළ තිබුණි. 

1976 ලර්ද දී මිදී ද තිබුණු 

දන්යළදේ ශ්රී ංළ මශ දොමවළරිවහ නි 

නිලව දව භළවිතළ ෂ දොඩෆින්  

2014 ලර්ද  සිට භළවිතදයන් ඉලත්ර 

තිබුණි. එම දොඩෆින්  ප්රතිවංවහරණය 

කිරීමට ටුගතු දොකිරීම දශේතුදලන් 2020 

ලර්ද දී දොඩෆිනලි කුීය දව 

රු.මිලිය 3.36 ක් දලළ තිබුණි. 

ඳහඩු වහ වහනි 

ෂීදව් වහ ිට ශ්රී ංළදේ දත මණ්ඩ 

ළර්යළද  මශදොමවළරිවහ තතුර 2020 

ජලළරි 15 දි සිට විණිත දිය වූ 2021 

අ දප්රේ්  08 දි ෙක්ලළ පුරප්ත පළඩුල පෆලෆතුණි. 

නි නිලළව කුීය ලදයන් 2020 ජලළරි 15 

දි සිට 2020 මෆයි 31 දි ෙක්ලළ ළ 

පරිච්දේෙය තුෂ එම නි නිලළවය භළවිතළ 

ර දොතිබුණි. එදවේ භළවිතළ දොෂ 

ළය දලනුදලන් රු.මිලිය 3.82 ක් ලෆය 

ර තිබුණි.   

පවහතීද  පිිටටි දත මණ්ඩ ළර්යළය, 

නි නිලළවය ශළ පරිලළර නිලළවය පලත්ලළ 

ද යළම වඳශළ  2017 අද වහතු 30 දි 

සිට 2022 අද වහතු 31 දි ෙක්ලළ ළ 

පරිච්දේෙයට අෙළෂල මශ්  නිලළව ඒ 

තුක් විටත දොඩෆගි් ක් ් බදු 

ගිවිසුමට එෂඹීදමන් පසු බළ ද 

තිබුණි. 2019 අදප්රේ්  18 දි සිට දමම දත 

මණ්ඩද  එක් නිනළරිදයකු පමණක් 

දවේලද  දයදී සිටි අතර එම දත මණ්ඩය 

විසින් භළවිතළ දොර ෙ ඒයක් 

දලනුදලන් 2019 මෆයි මළවද  සිට 2021 

දපබරලළරි මළවය ෙක්ලළ දොඩෆගිලි කුීය 

ලදයන් රු.මිලිය 1.43 ක් ෙ, 2019 මෆයි 

මළවද  සිට 2020 ජලළරි මළවය ෙක්ලළ 

විදුලිය ශළ ජය දලනුදලන් රු.50,000 ක්ෙ, 

ලෆයර තිබුණි. ඒ අනුල භළවිතයට දොත් 

පරිශ්රයන් දලනුදලන් එතුල රු. මිලිය 

1.47  නිහළර්ය වියෙමක් ර තිබුණි.  
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නීමක්ණ 

 විගේල ගප්රේණ ඉඳළයීම් 
 විදී ැකකියළ වඳශළ දයොමු තම ක්රමළනුකල අඩු තම 

 ශ්රී රංකහ විගේල ගේහ නියුක්ති කහර්ඹහංල ඳනත් ංගල ධනඹ 
රීමභ  

 විගේල දත් භණ්ඩර ර ගේඹ දවහ ඵහගළනීගම් ඳරිඳහක්ඹ 
 ගගවිඹයුතු මුද්  නියවු්  ගනොරීරිභ   

 ගුන් ක්කට්ඳත් ිකරදීගළනීගම්දී සිදු වී තිබණු ංචහ 

 කහර්ඹහංලගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ නිර ඇඳුම් ිකරදී ගළනී භ  
 කහර්ඹභණ්ඩර ඵහගළනීභ වහ විධිභත් ළඩපිළිගශක් 
ගනොතිබීභ 

 කහර්ඹහංලඹ තුශ විනඹ ඳමක්ණ ක්රිඹහලිඹ නිසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භක 
ගනොවීභ 
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විදී ැකකියළ ප්රලර්න ශළ දලෂඳප 

විවිනළංගීරණ රළජය අමළතයළංය ශළ ඒ 

යටදත් ල ලයලවහාළපිත ආයත 02 ක් 

විසින් පශත වඳශන් ළර්යයන් ශළ 

ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 නුපුහුණු ශ්රම බළයක් දලනුලට විදී 

ැකකියළ වඳශළ පුහුණු ශ්රමි දලෂඳප 

අලවහාළලන්  දමන්ම විදී ැකකියළ 

දලෂඳප විවිනළංගීරණයට ප්රදේ තම  

 විදීත ශ්රමියින් වශ විදී රටල 

ජීලත්ල ශ්රී ළංකියන්ට තමන් උපය 

විදී විනිමය ඵෙළයි දව ශ්රී ංළල 

තුෂ ඉතිරි කිරිේ ශළ ආදය ජ කිරිමට 

විදේ පශසුේ වෆපී ම වඳශළ ශ්රී 

ංළදේ බෆංකු ක්රමය දිරි ෆන්විම   

 විදී ැකකියළ නිම ර දිලයිට 

පෆමිදණ පුීයින් වඳශළ ලයළපළර 

ආරේභ කිරිමට විදේ ලයළපෘති ලෆඩ 

පිළිදලල්  එම ලයළපළර ක්දේත්ර වඳශළ 

වේබන්න අමළතයළං වමඟ ක්රියළත්ම 

කිරිම    

 මෆෙදපරදි ශළ දලත් රටල දවේලය 

ර ෘශ දවේවිළලන්දේ ආරක්ළල 

ශළ සුභවළනය වශති කිරීම වඳශළ ලෆඩ 

පිළිදලක් ක්රියළත්ම කිරිම  

 විදී රටලදී විවින අතුරුලට 

ක්ලන්න්ට ිටමි ලන්දි බළ ෆනීදේ 

ක්රියළලලිය ක්තිමත් කිරිම වඳශළ අලය 

නීතිමය ප්රතිවංවහරණ ශඳුන්ලළදීම  

 පුීලි විදී ැකකියළ 

නිදය ජිතළයත නිසි ක්රමදේෙයක් 

යටදත් නියළමය කිරිම  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ විදී ැකකියළ ප්රලර්න ශළ 

දලෂඳප විවිනළංගීරණ රළජය 

අමළතයළංය දලත එතුල රු.මිලිය 652  

 ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී 

තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විට ඉන් රු. මිලිය  624 ක් පමණක් 

උපදය ජය ර තිබුණි.  විවහතර 

රපවටශ 43 ිට ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 43 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ

 

රළජය අමළතයළය ශළ ඒ යටදත් ල 

ලයලවහාළපිත ආයත දෙ විසින් ඉශත 

වඳශන් ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරිම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණ 

ප්රතිපළෙය  වියෙම  ඉතිරිය  

විදී ැකකියළ ප්රලර්න ශළ දලෂඳප 

විවිනළංගීරණ රළජය අමළතයළංය  
652 624 28
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පරීක්ණලදී අළලරණය වූ ලෆෙත් 

ප්රමළණළත්ම විණ නිරික්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

විගේල ගප්රේණ ඉඳළයීම්  

විදී ැකකියළ ක්දේත්රය, ශ්රී ංළදේ ජළති 

ආෙළයමට සුවිදේෂී  ෙළයත්ලයක්  බළදෙ 

අතර  ශ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ වංයළ ද්  

අනුල 2020 ලර්ද දී විදී දවේලළ 

නිුගක්තියන්දන් දප්රේණ දව 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 7,104 ක් ජළති 

ආර්ථියට ෙළය ර තිබුණි. එය 2019 

ලර්ද   ෙ එ.ජ.දඩොර් මිලිය 6,717 ට 

වළදප්ත ක්ල සියයට 5.8  ලර්නයකි.  

දොලපුරළ පෆතිර පෆලති ලවංත තත්ත්ලය 

ශමුදේ වුලෙ, විදී ැකකියළ ක්දේත්රය තුළින් 

ජළති ආර්ථියට වහලදේෂී ෙළයත්ලයක් 

ෆබී තිබුණි. විවහතර රපවටශ 45 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 45 - විදී දවේලළ නිුගක්තිදයන් ෙ දප්රේණ 
මළශ්ර - හ්රී ංළ මශ බෆංකුදේ ලළර්ි  ලළර්තළල ශළ  මුේ  අමළතයළංද  ලළර්ි  ලළර්තළල - 2020 
 
 

විදී ැකකියළ වඳශළ දයොමු තම 
ක්රමළනුකල අඩු තම. 

පසුගිය ලර් 05  ළය තුෂ ැකකියළ වඳශළ 

විදී ත වූ ප්රමළණය ක්රමළනුකල අඩු ත 

2020 ලර්ද දී එිට වෆකිය ුගතු පසුබමක් 

සිදු ත තිබුණි. දොලපුරළ පෆතිර ගිය දොවි  

ලවංතය ශ්රී ංළදේ විදී ැකකියළ 

ක්දේත්රය දදරිටෙ අිටතර දව බපළ 

තිබීම 2020 ලර්ද දී එම පසුබම දදරිට 

ප්රනළ ලයන් බපළ තිබුණි. එදමන්ම 

1985 අං 21 ෙර ශ්රී ංළ විදී දවේලළ 

නිුගක්ති ළර්යළං පතට අනුල ැකකියළ 

වඳශළ විදීතල වම ශ්රී ළංකිදයකුම 

තමළ විදීත  තමට ප්රාම ශ්රී ංළ විදී 

දවේලළ නිුගක්ති ළර්යළංදයිට ලියළපදිංචි 

විය ුගතුය. විදීතල ශ්රී ළංකියින්ට 

එදතර රටලදී අලය ආරක්ළල වශ 

ඔවුන්දේ අයිතීන් ශවුරු ල පරිදි  ලංගු 

ැකකියළ ගිවිසුමක් යටදත් විදීතල බල 

එම ලියළපදිංචි තම තුළින් තශවුරු ර ඇත. 

එදමන්ම ළර්යළංය යටදත් ලියළපදිංචි  ත 

විදීතල ශ්රී ළංකි ශ්රමියින්ට තමන් 

විදීතල ළීමමළල ආලරණය ල 

පරිදි රක්ණ ආලරණයක්ෙ බළදීමට 

ටුගතු ර තිබුණි. එදවේ වුලෙ, පසුගිය ලර් 

05  ළයට අෙළෂ ෙත්තලට අනුල 

ළර්යළංද  ලියළපෙංචි ත විදීතල 

ප්රමළණය වශ විදී ැකකියළ නිදය ජිත 

ආයත මගින්, ළර්යළංද  ලියළපදිංචි  ත 

විදීත තේ අඩු තදේ ප්රලතළලයක් 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

විදී දවේලළ නිුගක්තිදයන් ෙ 

දප්රේණ- එ.ජ.දඩොර් මිලිය  
5,985 6,407 7,018 6,980 7,242 7,164 7,015 6,717 7,104
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ෙක්ට ෆබුණි. විවහතර රපවටශ 46 ිට 

ෙෆක්දේ. දදවේ වුලෙ, ළර්යළංද  

ලියළපදිංචි දො ත අවිධිමත් ක්රම මගින් ැකකියළ 

වඳශළ විදීත වූ ප්රමළණය ඇතුෂත් 

වමවහත විදීත තේ පිළිබඳ නිලෆැකදි ෙත්ත 

ළර්යළංද  දතොරතුරු පීනතිය තුෂ 

ලළර්තළ  ත දොතිබුණි.  

 
රපවටශ 46 - විදී දවේලළ නිුගක්තිය වඳශළ පිටත්ල යළම 
මළශ්රය - මුේ  අමළතයළංද  ලළර්ි  ලළර්තළල 2020 
 

ශ්රී රංකහ විගේල ගේහ නියුක්ති 
කහර්ඹහංල ඳනත් ංගල ධනඹ රීමභ  
විදී ැකකියළ ක්දේත්රද  ගුණළත්ම 

ලර්නය උදෙවළ වශ විදීතලන්න්දේ 

ආරක්ළල තශවුරුල පරිදි 1985 අං 21 

ෙර ශ්රී ංළ විදී දවේලළ නිුගක්ති 

ළර්යළං පදතිට වංද නය විය ුගතු 

ලන්ති ලර්තමළයට ෆදප පරිදි 

වංද නය විය ුගතු බල විණ ලළර්තළ 

මගින් දපන්ලළ දී තිබුණි. ඊට අලය මලි 

ටුගතු විදී ැකකියළ අමළතයළංය විසින් 

සිදුර තිබුණත්, 2020 ලර්ය අලවන් ල 

විටත් එම වංද නයන් සිදු ර 

දොතිබුණි.   

විගේල දත් භණ්ඩර ර ගේඹ දවහ 
ඵහගළනීගම් ඳරිඳහක්ඹ 

විදී ැකකියළ ක්දේත්රද   ටුගතු වඳශළ 

විදී දත මණ්ඩ ළර්යළ 16  ේරු 

සුභවළන අං වහාළපිත ර තිබුණු අතර ඒ 

වඳශළ 150  ළර්ය මණ්ඩයක් අනුමත 

ර තිබුණි.  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට එම අනුමත ළර්යය මණ්ඩදයන් 33 

දෙදක් පමණක් දවේලද  නිුගක්ත ර 

තිබුණි. ශ්රී ංළ විදී දවේලළ නිුගක්ති 

ළර්යළංද  මය අර්බෙයට විවදුමක් 

ලදයන් විදී දත මණ්ඩල පිිටටි 

ේරු සුභවළන අංල දවේල යට 

අනුුගක්ත ර තිබණු විදී දවේලළ නිුගක්ති 

ළර්යළංද  නිනළරින් ෆලත ෆඳ තමට 

අමළතය මණ්ඩය විසින් තීරණය ර 

තිබුණි. එම තීරණය පරිදි ටුගතු කිරීම නිවළ 

ළර්යයමණ්ඩ පුරප්ත පළඩු ඇති  ත තිබුණි.  

එදමන්ම එම ළර්යළ වඳශළ ළර්යය 

මණ්ඩය බඳලළ ෆනීම වඳශළ බඳලළ 

ෆනීදේ පරිපළටියක් 2020 ලර්ය අලවන් 

ල විටත් පිළිදය ර අනුමත ර ද 

දොතිබුණි.   

ගගවිඹයුතු මුද්  නියවු්  ගනොරීරිභ   

විණයට ඉදිරිපත් ෂ මය ප්රළ 

අනුල 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට 

ැකකියළ වඳශළ විදීතල ශ්රමියන්දන් 

විවින දශේතු මත රෙලළත්, ෆලත දවිය  

ුගතු  එතුල රු.මිලිය 685.50 ක්, 

විමනි ශ්රමියින්දේ රක්ණ ලන්දි දව 

ෆබී තිබුණු රු.මිලිය 51.23 ක් වශ ැකකියළ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

විදී දවේලළ නිුගක්තිය වඳශළ පිටත්ලයළම  262,961 282,447 293,105 300,703 263,307 242,816 212,162 211,459 203,186
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නිදය ජිත ආයතලට නිරවු්  ෂ ුගතු 

එතුල  රු.මිලිය 281.34 ක් පෆලෆතුණි. 

එම මුේ  විවින දශේතන් මත ද තදමන් 

දතොරල දීර්කළයක් ළර්යළංදයිට 

රඳලළද තිබුණි . 

ගුන් ක්කට්ඳත් ිකරදීගළනීගම්දී සිදු වී 
තිබණු ංචහ 

ශ්රී ංළ රජය වශ ෙකුණු දොරියළ රජය 

අතර ඇති ර ත් අලදබ නතළ ගිවිසුමට 

අනුල දොරියළල දලත ැකකියළ වඳශළ දයොමු 

ර ශ්රමියින්දේ ගුලන් ප්රදේපත්ර 

දලන්කිරීම, ළර්යළංය විසින් සිදු ෂ ුගතුල 

තිබුණි. මීට අෙළල බළ ත් අමළතය 

මණ්ඩද  අනුමෆතිය මත ළර්යළංද  

ක්රියළත්ම ර ෙ ගුලන් ටිට් පත් 

ඒය විසින් එම ළර්යය සිදුර තිබුණි. 

2011 ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ ළ 

පරිච්දච්ෙය තුෂ එතුල රු.මිලිය 13.37  

ආෙළයමක් උපයළද තිබුණි. එදශත් එම 

ඒය භළරල ටුගතු ෂ නිනළරියකු 

සිදුර ෙ මය ලංනළලක් දශලිෙරේ  තම 

දශේතුදලන් එම නිනළරියළදේ ලෆඩ තශේ 

ර 2019 ලර්ද  සිට එම ඒය ලවළ 

ෙෆමීමට ළර්යළංය ටුගතු ර තිබුණි. ලෆඩ 

තශමට ක්වූ  නිනළරියළට එදරිටල 

කිසිදු විය ක්රියළමළර්යක් ද දොතිබුණු 

අතර ඔහු විසින් ඉදිරිපත් ර ෙ 

අභියළනයක් වළබළ 2020 ජුලි 16 දි 

ඔහු ෆලත දවේලයට බඳලළ ද තිබුණි. 

 
කහර්ඹහංලගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ 
නිර ඇඳුම් ිකරදී ගළනී භ  
 
2020 ලර්ද  ළර්යළංද  ළර්ය 

මණ්ඩය වඳශළ නිඇඳුේ දව මිව 

2,670 ක් වශ වළරි 3,478 ක් පිළිදලලින් 

එක් රු.2,285 ක් බෆගින්  ශළ රු.5,425  ක් 

බෆගින් මිදී ෆනීමට ටුගතු ර තිබුණි. එ 

වේබන්නදයන් පශත වෙශන් අඩුපළඩු 

අළලරණය විය.  

 මිව වඳශළ තළක්ණි පිරිවිතර වවහ 

ර දොතිබුණු අතර වළරි වඳශළ වවහ 

ර තිබ පිරිවිතර තරඟළරී ක්රමදේෙයක් 

අනුල මිදී ෆනීමට ශෆකි ල පරිදි 

වවහ ර දොතිබුණි.  

 රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී 

වංග්රශද  2.8.1(ආ) මළර්ද පදීය 

ප්රළරල, දරදිපිළි ක්දේත්රය වේබන්න 

විදේඥ ෙෆනුමක් විටත වළමළජිදයක් 

ඇතුෂත් දොවූ, ළර්යළං නිනළරීන් 06 

දෙදකුදන් වෆදුේත් තළක්ණි 

ඇී ේ මිටුල විසින් අඩු ගුණත්ලදයන් 

ුගත් නිඇඳුේ ලෆඩිම ංසුලට ඉදිරිපත් 

ෂ වෆපුගේරුදන් මිදී ෆනීමට 

නිර්දී ර තිබුණි 

 ංසු විලෘත කිරීම රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදී වංග්රශද  

විධිවිනළලලින් බෆශෆරල සිදු ර තිබුණු 

අතර ඊට අෙළෂ ලළර්තළල අවේපර්ණ වශ 

ංසු විලෘත කිරීදේ මිටු නිනළරීන් එය 

නිලෆරදි බලට අත්වන් ර දොතිබුණි.  

මුත් එම ලළර්තළල ප්රවේපළෙ මිටුල 

විසින් පිළිද තිබුණි. 

 නිඇඳුේල අලවන් නිමෆවුම, ඉදිරිපත් 

ර ආෙර්යට අෙළෂල තිබිය ුගතු 

බලත්, පසුල දලවහ කිරීම වඳශළ ඉඩ 

බළ දොදෙ බලත්, පර්ල ංසු 

ෆඳ තදේ ැකවහ තේ ලළර්තළදේ වඳශන් ර 

තිබුණෙ, ළර්යළංයට වපය ෙ 

නිඇඳුේ නිසි පරීක්ළලකින් දතොරල 

භළරද තිබුණු  අතර තත්ත්ලදයන් 

අඩු බලට දශේතු ෙක්ලමින් දවේලයින් 

ෆලත භළරදුන් නිඇඳුේ බඩළ 

දපොත්ල වටශන් දොර 

වෆපුගේරුලන් දලත භළරදී මළරුකිරීමට 

ටුගතු ර තිබුණි. 
 ළර්යළංද  නිඇඳුේ ෆබී තිබ 

ළන්තළ නිනළරීන් 200 දෙදකුදන් 

වශ පිරිමි නිනළරින් 137 දෙදකුදන්  

විණය විසින් බළත් ලිඛිත ප්රළය 

අනුල පිළිදලලින් නිනළරීන් 164 
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දෙදකු ශළ 114 දෙදකු එම නිඇඳුේ 

තත්ත්ලදයන් බළ භළවිතයට නුසුදුසු බල 

ප්රළ ර  තිබුණු අතර නිනළරීන් 58 

දෙදකු අෙශවහ ප්රළ කිරීදමන් ලෆකී 

තිබුණි.  

 වවළ තිබණු මිවල දරදි බළ 

ලර්ද  ඒලළ බලත්, මෆහුේ නිසි පරිදි 

දොතිබුණු බලත්, වළරිල දම වහතරය 

වශ දරදිල තත්ත්ල නි ඇඳුමට 

සුදුසු පරිදි දොතිබුණු බලත්, දභෞති 

විණ පරීක්ළදේදී තශවුරු  ත තිබුණි. 

මිව සියයට 100 ක් වශ වළරි සියයට 

42 ක් දපොලියවහටර් නදන් නිමර 

තිබුණු බල විණය විසින් සිදු රත් 

විෙයළළර පරීක්ළදේදීෙ තශවුරු ත තිබුණි. 

එදවේම නිනළරීන්දන් සියයට 83 ක් 

පු නදන් නිම ෂ වළරි වඳශළ 

ෆමෆත්ත පෂර තිබුණි. 

 දමම වෆපුගමට අෙළල උපරිම ශළ අලම 

මි අතර දලව මත ල බපදමිට 

එතුල   රු.මිලිය 14.94 ක් වූ අතර 

අලම මි ඉදිරිපත් ර තිබ 

වෆපුගේරුලන් ප්රතික්දේප කිරීමටෙ 

වළනළරණ දශේතු ෙක්ලළ දොතිබුණි 

කහර්ඹභණ්ඩර ඵහගළනීභ වහ 
විධිභත් ළඩපිළිගශක් ගනොතිබීභ 

 
2019 ලර්ද  ළර්යළංද  පුරප්ත පළඩුල 

පෆලති ෂමණළර වශළර තතුරු 25 

ක් වශ ළර්යළ ළර්ය වශය තතුරු 25 

ක් වඳශළ ළර්යළංද  දල. අඩවිද  

පෂර ෙ ෙෆන් තමක් මිනන් අයඳුේපත් 

ෆඳලළ තිබුණි. ෙ අයදුේපත්ලලින් ඉශත 

තතුරු වඳශළ මලි සුදුසුේ වේපර්ණ 

ර ඇති බලට පිළිදලලින්  2763 දෙදකු 

ශළ 1672 දෙදකු දත රළ ද තිබුණි. 

විධිමත් පෙමකින් දතොරල ඉන් 

ෂමණළර වශළර තතුරු වඳශළ 

අයදුේරුලන්  963 ක් වශ ළර්යළ ළර්ය 

වශය තතුරු වඳශළ 659 දෙදකු 

වේමු පරීක්ණ වඳශළ ෆෙලළ තිබුණි. 

ආයත වංග්රද  11 ලෆනි පරිචිදේෙද  5.4.2 

ලන්තිද  වඳශන් විධිවිනළ ප්රළරල, 

සුදුසුේත් අයදුේරුලන්දන් තතුරු 

වංයළල දමන් 5 ගුණයක් එේ 250 ක් 

පමණක් වේමු පරීක්ණයට ෆෙ තමට 

අලවහාළල වවළත ශෆකිල තිබුණි. මුත් 

එදවේ දොර තතුරු වංයළල දමන් 30 

ගුණයට ලෆඩි වංයළලක් වේමු පරීක්ණ 

මණ්ඩ 3 ක් මගින් දි 13 ක් මුළු් ද්  

වේමු පරීක්ණ පලත්ලළ තිබුණි. වේමු 

පරීක්ණ  මණ්ඩ වළමළජියින්ට වශ 

වශය ළර්යමණ්ඩ දලත පිළිදලලින් 

රු.2,000 ක් ශළ රු.650  දීමළ  ද තමට 

තීරණ ර තිබණත්, විධිමත් අනුමෆතියකින් 

දතොරල පිළිලළින් රු.4,000 ක් ශළ රු.1,000 

ක් ෙක්ලළ දීමළ ලෆඩිර එතුල රු.585,750 

ක් ලෆයර තිබුණි. 

කහර්ඹහංලඹ තුශ විනඹ ඳමක්ණ 
ක්රිඹහලිඹ නිසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භක 
ගනොවීභ 
 
ළර්යළං නිනළරීන් විවින අලවහාළල 

දොවෆෂකිලිමත්ල, ලංනළවශත දව වශ 

අරමුණට පටශෆනිල සිදුර තිබ නුදෙනු 

දශේතුදලන් ළර්යළං අරමුේ  අවිධිමත්ල 

පරිශරණය  ත තිබුණු බලට විණ නියෆදි 

පරීක්ණලදී වශ දලත් විමර්ණලදී 

අණළලරණය  ත තිබණි. එලෆනි සිීධීන් 20 

ට අෙළෂල ළර්යළංය විසින් ද තිබුණු 

ක්රියළමළර්ල ලර්තමළ තත්ලය පරීක්ළ 

කිරීදේදී පශත වඳශන් අඩුපළඩු අළලරණය 

විය. 

 සිීධීන් 7 ට අෙළල ආයත වංග්රශද  

II ල ළණ්ඩද  13.2 ලන්තිය 

ප්රළරල, විය පරීක්ණ නිහචිත 

ළයක් තුෂ නිම කිරීමට ටුගතු 

දොකිරීම දශේතුදලන් මය වශ දලත් 

අක්රමිතළලට දන ෙළ ෆබ සිටි 

නිනළරීන්ට කිසිදු විය ක්රියළමළර්යක් 

ෆනීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. එම 

දන ෙළලලින් අවිධිමත් මුේ  
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ධ
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පරිශරණලට අෙළෂ සිීධීන් 02 දී 

අයර ත ුගතුල තිබුණු  එතුල 

රු.මිලිය 13.76 ක් ෆලත අයර 

ෆනීමට දොශෆකි  ත තිබුණි.  

 අවිධිමත්ල පරිශරණය  ත ඇති බලට 

ලළර්තළ  ත තිබ සිීධීන් 06 ට අෙළෂ 

එතුල රු.මිලිය  33.32  ළර්යළං 

අරමුේ  වේබන්නදයන් ලකිල ුගත්තන් 

ශදුළෆනීමට වශ සිදු  ත තිබ පළඩුල 

ආලරණය ර ෆනීමට දොශෆකි ත 

තිබුණි. 

 සිීධීන් 06 ට අෙළල මලි විය 

පරීක්ණයට අනුල ලෆරදිරුලන් බලට 

නිහනය ර දන ෙළ පත්ර නිකුත් ර 

තිබණු නිනළරීන් විධිමත් විය 

පරීක්ණලදී නිලෆරදිරුලන්  ත 

තිබුණි. වතය ලදයන්ම ලකිල 

ුගත්තන් වුරුන්ෙ යන් තීරණය 

කිරීමට ටුගතු ර දොතිබීම වශ ඉන් 

සිීධීන් 03 ට අෙළල ළර්යළං 

අරමුේ  එතුල රු.මිලිය 12.55 ක් 

අවිධිමත්ල පරිශරණය  තම පිළිබඳ 

දොවළ ශෆර තිබුණි. 

 විධිමත් විය පරීක්ණලදී රු.මිලිය 

1.5 ක් අවිධිමත්ල පරිශරණය ෂ බලට 

වූ දන ෙළලලින් ලෆරදිරු බලට 

තශවුරු ර තිබණු නිනළරියකු, 

ළර්යළංද  වභළපති විසින් නිදෙොවහ 

දොට නිෙශවහ ර තිබුණි.  
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ගුන් ගේහ වහ අඳනඹන කශහඳ ංර්ධන  

නීමක්ණ 
 හිඟ ආදහඹම් අඹ කය ගනොගළනීභ   

 ත්කම් විධිභත් ඳරිදි ඳයහ ගනොගළනීභ 
 ක කනහඹක ජහත්යන්ත්ය ගුන්ගත්ො කඳර පුළු් රීමගම් යහඳෘතිඹ 

 විගේල ණඹ ඌණ උඳගඹ ජනඹ  
 සිවි්  ගුන් ගේහ ඳනත්ට අනුකර ගනොවීභ 

 ත්කම් ත්ක්ගේරු ගනොරීමභ 

 ශ්රී රන්කන් ගුන් භහගගම් අ ණ්ඩ ඳළළත්භ 

 ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් ශ්රී රන්කන් ගුන් ගේහ භහගගම් අතිගර්ක 
ආගඹ ජනඹ  

 ණඹ හරික ගනොගගවීභ 

 A350-900 ගුන්ඹහනහ ිකරදී ගළනීභ වහ ගඳය ගගවීම් වහ අරහබ අඹ කය 
ගළනීභ  

 A 330-200 ර්ගගේ 4R-ALS ගුන්ඹහනඹ ඌන උඳගඹ ජනඹ 

 රුපිඹ්  ිකලිඹනඹකට ළඩි භහසික ළ කඳක් රඵන නිරධහමන් 
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ගුන් ගේහ වහ අඳනඹන කශහඳ ංර්ධන 
 
ගුලන් දවේලළ ශළ අපය ෂළප වංලර්න 

රළජය අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් 

ලයලවහාළපිත මණ්ඩ ආයත 03 ක් විසින් 

පශත වඳශන්  ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් 

ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.   

 පලති නිෙශවහ දලෂඳ ෂළප ශළ 

ර්මළන්තපුර උපරිම 

ළර්යක්මතළලයකින් ප්රදය ජයට 

ෆනීමට ශළ අලය යටිත පශසුේ 

ෆං තම වශ  තරණය දොපමළල සිදු 

කිරිම 

 ටුළය ගුලන් දතොටුපද්  දෙල 

නළල පාය වශ මගී පර්යන්තය 

වංලර්නය කිරිම  

 නුලරඑළිය ගුලන් දතොටුප ඇතුළු 

අභයන්තර ගුලන් දතොටුපල්  

වංලර්නය කිරීම 

 මත්ත ගුලන් දතොටුපද්  ලළණිජ 

දමදශුගේ ආරේභ කිරිම ශළ පශසුේ 

ලෆඩිදිුගණු කිරිම 

 ශ්රී ංන් ගුලන් දවේලය ඉශෂ 

ජළතයන්තර ප්රමිතිරණයක් ෙක්ලළ උවවහ 

කිරිම වඳශළ ටුගතු කිරිම 

 ගුලන් බඩු අපයය පුළු්  කිරිම   

 

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ගුලන් දවේලළ ශළ අපය 

ෂළප වංලර්න රළජය අමළතයළංය දලත  

එතුල රු.මිලිය 287  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 275 ක් පමණක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. විවහතර රපවටශ 47  ෙෆක්දේ.  

 

 

රපවටශ 47 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  
 

රළජය අමළතයළංය ශළ ලයලවහාළපිත ආය 

03 ක් විසින් ඉශත වඳශන් ළර්ය ශළ 

ර්තලය ඉටු කිරිම පිළිබඳල සිදු ෂ නියෆදි 

විණ පරික්ණලදී අළලරණය වූ 

ප්රමළණළත්ම ශළ ලෆෙත් විණ 

නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.  

ප්රතිපළෙය  වියෙම  ඉතිරිය  

ගුලන් දවේලළ ශළ අපය ළප 

වංලර්න රළජය අමළතයළංය  
287 275 12
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හිඟ ආදහඹම් අඹ කය ගනොගළනීභ   

රළජය අමළතයළංද  මය ප්රළ අනුල 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ිටඟ ආෙළයම 

රු.මිලිය  430.72 ක්  ත තිබුණි. ඒම ිටඟිටටි 

ආෙළයදමන් රු.මිලිය 180.89 ක් 2021 

අදප්රේ්  30 දි ල විටත් අයර ෆනිමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.  

ත්කම් විධිභත් ඳරිදි ඳයහ ගනොගළනීභ 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට රළජය 

අමළතයළංය විසින් පරිශරණය ර ලළශ 

11 ක් 2017 දෙවෆේබර් 21 දිෆති අං 

02 2017 ෙර ලත්ේ ෂමළරණ 

නක්රද් ද  02(ii) දේෙය ප්රළරල විධිමත්ල 

පලරළ ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබණි. 

ඒදමන්ම වංනළර අමළතයළංය විසින් රළජය 

අමළතයළංය දලත බළ දී තිබුණු ලත්ේ 

31 පිරිලෆය දශ  ලටිළම තක්දවේරු ර 

විධිමත්ල පලරළ ද ගිණුේ ත කිරීමට 

ටුගතු ර දොතිබුණි. 

ක කනහඹක ජහත්යන්ත්ය ගුන්ගත්ො කඳර 
පුළු් රීමගම් යහඳෘතිඹ 
2009 ලර්දයන් පසුල රට තුෂ ඇති වූ 

යශපත් ලළතළලරණය මත ලෆඩි වූ ගුලන් මගී 

අලයතළලය වපුරළීයම වඳශළ ටුළය 

ජළතයන්තර ගුලන්දතොටුප පුළු් කිරීදේ 

ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම  කිරීමට 

ගුලන්දතොටුප ශළ ගුලන් දවේලළ (ශ්රී ංළ) 

(දපෞීලි) වමළම වෆෆසුේ ර තිබණි.  

එම ලයළපෘතිය යටදත්,“ල ගුලන් මගී 

පර්යන්ත දොඩෆගි්  ශළ ඒ ආරිත 

ඉදිකිරීේ” පෆදක්ජය A දව ශළ “ල ගුලන් 

යළළ යළත්රළංය වශ ක අපද්රලය 

ෂමළරණ පීනතිය ඉදිකිරීම” 

පෆදක්ජය B දව දොටවහ දෙක් යටදත්  

ශඳුළද තිබුණි. දමම ලයළපෘතිය 2012 

ලර්ද දී ආරේභ ර ලර්  3 ක් ඇතුෂත 

එේ 2015 ලර්ද දී නිම කිරීමට අදප්ත ෂළ 

ර තිබුණත් විවින දශේතු මත දොන්ත්රළත් 

ප්රෙළය ප්රමළෙ  ත තිබුණි. ඒ අනුල 

පෂමුදලන්ම  “බී” පෆදක්ජය වඳශළ 

දොන්ත්රළත්තුල ප්රෙළය ර තිබ අතර එය 

2017 අදප්රේ්  25 දි ආරේභ ර 2020 

දපබරලළරි 29 දි අලවන් කිරීමට නියමිතල 

තිබුණත් 2020 දෙවෆේබර් 31  දි ල විට 

ලයළපෘතිද  ප්රතිය සියයට 92.29 ක්  ත 

තිබුණු අතර අලවන් කිරීමට දොශෆකි වි 

තිබුණි.  

ඉශත ලයළපෘතිද  ඇවහතදේන්තුත  

පිරිලෆදයන් සියයට 82 ක් නිදය ජය ල 

ප්රනළ ඉඳිකිරිේ  ඇතුෂත්  “ඒ” පෆදක්ජය  

වඳශළ 2020 මළර්තු 12 දි දොන්ත්රළත්රු 

වමඟ  ගුලන්දතොටුප ශළ ගුලන් දවේලළ (ශ්රී 

ංළ) (දපෞීලි) වමළම ගිවිසුමට 

එෂඹ තිබුණ ෙ දොවි  ලවංතය 

දශේතුදලන් ලයළපෘතිද  ලෆඩ 2020 

දෙවෆේබර් 15 දි ආරේභ ර තිබුණි. 2021 

දපබරලළරි 14 දි ල විට එිට ප්රතිය 

සියයට 0.06 ක් පමණක්  ත තිබුණි. 

විගේල ණඹ ඌණ උඳගඹ ජනඹ  

ටුළය ජළතයන්තර ගුලන්දතොටුප 

පුළු් කිරීදේ ලයළපෘතිද  “ඒ” පෆදක්ජය 

යටදත් ල ගුලන් මගී පර්යන්ත 

දොඩෆගි්  ශළ ඒ ආරිත ඉදිකිරීේ 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ ගුලන්දතොටුප ශළ 

ගුලන් දවේලළ (ශ්රී ංළ) (දපෞීලි) 

වමළම විසින් ජපළ ජළතයන්තර 

වශදය ගිතළ ආයතදයන් ( JICA )  

එතුල ජපන් දයන් මිලිය 74,397  

විදී ණය මුෙක් බළ ද තිබුණි. එම 

ණය බළ ෆනීම වඳශළ පිළිදලලින් 2012 

මළර්තු 28 දි ශළ 2016 මළර්තු 24 දි ගිවිසුේ 

02 ට එෂඹ තිබුණි. එම ලයළපෘතිය නිසි 

දේළලට ක්රියළත්ම  දොකිරීම දශේතුදලන් 

2021 අදප්රේ්  20 දි ල විට ජපළ 

ජළතයන්තර වශදය ගිතළ ආයතදයන් 

(JICA) ආයතය දලත බෆඳීේ ළවහතු දව 

රු. මිලිය 328 ක් ද තමට සිදු  ත තිබුණි. 
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සිවි්  ගුන් ගේහ ඳනත්ට අනුකර 
ගනොවීභ  
 
2010 අං 14 ෙර සිවි්  ගුලන් දවේලළ 

පදත් 14 ල ලන්තිය ප්රළරල 

ගුලන්දතොටුප ශළ ගුලන්දවේලළ (ශ්රී ංළ) 

(දපෞීලි) වමළම විසින් ගුලන්දතොටුප 

ළප වහාළපය දශ  වංලර්නය වඳශළ 

ප්රනළ වෆෆසුමක් වවහ ර ශ්රී ංළ සිවි්  

ගුලන් දවේලළ අධිළරිද  අනුමෆතිය බළ ත 

ුගතුල තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් එම අනුමෆතිය බළද 

දොතිබුණි. 
 

ත්කම් ත්ක්ගේරු ගනොරීමභ 
2006 ලර්ද දී ගුලන්දතොටුප ශළ ගුලන් 

දවේලළ (ශ්රී ංළ) (දපෞීලි) වමළම 

විසින් රජයට අයත් ඉඩේ, දොඩෆගිලි වශ 

දලත් නංන ශළ නිහන ලත්ේ තක්දවේරු 

කිරීදමන් දතොරල ලකීේ පමණක් 

පලරළද තිබ අතර 2016 දපබරලළරී 09 

දිෆති අං PE/GOCO/1/1 ෙර 

භළණ්ඩළළර ද් ේදේ ලිපිය පරිදි ශුීන 

ලත්ේ පෆලරීම දලනුදලන් ශ්රී ංළ රජයට 

දොටවහ නිකුත් කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. 

ශ්රී රන්කන් ගුන් භහගගම් අ ණ්ඩ 
ඳළළත්භ 
2020 මළර්තු 31 දිදන් අලවන් ලර්ය 

වඳශළ ශ්රී න්න් ගුලන් වමළදේ අළභය 

රු.මිලිය 47,197.86 ක් වූ අතර එදිට 

වමුච්චිත අළභය  රු.මිලිය 326,341.48 ක් 

 ත තිබුණි. එදිට වමළදේ ජංම ලත්ේ 

ඉක්ම වූ ජංම ලකීේ රු.මිලිය 

211,645.13 ක් ෙ,  මුළු ලත්ේ ඉක්මවූ මුළු 

ලකීේ රු.මිලිය 273,369.08 ක් ෙ  ත 

තිබුණි. ඒ අනුල ශ්රී ංන් ගුලන් දවේලළ 

වමළදේ අණ්ඩ පෆලෆත්ම පිළිබඳ 

ප්රමළණළත්ම අවිනිහචිතතළලයක්  දපනී 

ගියෙ, 2020 ජුනි 17 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතිය මත ශ්රී ංළ රජද  වශය ශ්රී 

න්න් ගුලන් වමළම දලත බළ දෙ බල 

තශවුරු රමින් භළණ්ඩළළර ද් ේදේ 

2020 ජුනි 29 දිෆති ලිපිය පරිදි මුය 

ප්රළ දිගුළීය පෆලෆත්මක් ඇත ය 

උප් පය මත වවහ ර තිබුණි. 

ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් ශ්රී රන්කන් ගුන් 

ගේහ භහගගම් අතිගර්ක ආගඹ ජනඹ  

2020 ඔක්දත බර් 26 දිෆති අමළතය 

මණ්ඩ තීරණය ප්රළරල  එ.ජ. දඩොර් 

මිලිය 500ක් ශ්රී ංළ රජය විසින් 

වමළදමිට ආදය ජය  කිරීමට  තීරණය 

ර  තිබුණි.  ඒ අනුල,  ශ්රී ංළ රජය විසින් 

2020 දොලෆේබර් මළවද දී රු.බිලිය 

26.89 ක් ( එ.ජ.දඩොර් මිලිය 150ක්) ශළ  

2021 අප්රිදය්  07 දි රු.බිලිය 17.85 ක් 

(එ.ජ.දඩොර් මිලිය 90ක්) වූ මුහුණත 

ලටිළම විටත භළණ්ඩළළර බෆඳුේර 

බළදීම මිනන් වමළදේ ආදය ජය ර 

තිබුණි. ශ්රී ංළ රජය විසින් ර ෙ ඉශත 

වඳශන් අතිදර්  ආදය ජයට අෙළෂ 

දොටවහ නිකුත් කිරීම 2021 ලර්ද  පෆලති 

දොටවහ ිටමියන්දේ අතිදර් මශළ වභළ 

ැකවහ තමකින් අනුමෆතිය බළ ෆනීදමන් පසුල 

සිදු ර තිබුණි. දේ අනුල බළ දුන් 

බෆඳුේරල  මුහුණත ලටිළම වමඟ 

වමවහා රජද  ඍජු දොටවහ ආදය ජය 

2021 ජනි 30 දිට රු.මිලිය 95,897.42 ක් 

 ත තිබුණි. එේ සියයට 99 ක්  ත තිබුණි.  

ණඹ හරික ගනොගගවීභ  
2016 2017 ලර්ය තුෂ මශළ භළණ්ඩළළර 

ඇපමත ශ්රීන්න් ගුලන් වමළම විසින් 

දටිළීය මුේ  අලයතළ වඳශළ 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 200 ක් (ආවන් 

ලදයන් රු.මිලිය 31,115 ක් ) ශළ 

2017 18 ලර්ද දී රු.මිලිය 29,439 ක් වූ 

රුපිය්  ණය පශසුේ රළජය බෆංකු 02 ක් 

මිනන් බළ ද තිබුණි. 2021 මළර්තු 31 
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දි ල විටත් එම මලි ණය කිසිලක් දලළ 

දොතිබුණි. 

A350-900 ගුන්ඹහනහ ිකරදී ගළනීභ 
වහ ගඳය ගගවීම් වහ අරහබ අඹ කය 
ගළනීභ  

 2020 ශළ 2021 ලර්ලදී ෆබීමට 

නියමිත ල A350-900 ගුලන්යළළ 4 ක් 

එෂඹ තිබුණු ගිවිසුම පරිදි මිදී 

දොෆනීමට තීරණය ර තිබුණෙ,  

2021 මළර්තු 31 දි ල විට එම ගිවිසුේ 

යටදත් දල ෙ  ෆබීමට දපර 

ද තේ (Pre-delivery payments) 

රු.මිලිය 2,528.12 ක් (එ.ජ.දඩො. 

මිලිය 19.21) නිරවු්  ර ෆනීමට 

ලෆඩපිළිදලෂක් වවහ ර දොතිබුණි.  

 එක්වත් රළජනළනිද  රළජකීය 

අධිරණය (Crown Court in the UK) 

මිනන්, බරපත ලංනළ ළර්යළය ශළ 

SAS එයළර්බවහ වමළම අතර ඇති 

රද තිබ ගිවිසුම (Deferred 

Prosecution Agreement) අනුමත 

රමින් බළ දෙ ෙ තීන්දුදේදී 

වඳශන් ර ඇති පරිදි එයළර්බවහ 

වමළදේ දවේලයන් විසින් ශ්රී න්න් 

ගුලන් වමළදේ ිටටපු ප්රනළ විනළය 

නිනළරිදේ බිරිඳට අයත් වමළමට 

ශ්රී න්න් ගුලන් වමළමට A 330-300 

ගුලන්යළළ 6 ක් වශ A 350-300 

ගුලන්යළළ 4 ක් මිදී ෆනීම ශළ A 350-

900 ගුලන්යළළ 4 ක් කුීය පෙමට බළ 

ෆනීදේ නුදෙනුලට බපේ සිදුකිරීම 

වඳශළ A 330-300 ගුලන් යළළලට 

එ.ජ.දඩොර් මිලියයක්  ෙ  A 350-900 

ගුලන්යළළලට එ.ජ.දඩොර් මිලිය 

1.16 ක් ශළ දමදශුගේ ් බදු බළ 

න්ළ A 350-900 ගුලන්යළළලට 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 0.3 ක් ද තේ 

කිරීමට එඟ  ත තිබුණි. එම එඟ වූ 

මුෙලින් එ.ජ.දඩො. මිලිය 2 ක් පමණක් 

2013 දෙවෆේබර් 27 දි දලළ තිබුණි. 

දමිටදී බළත් නීතිපති උපදෙවහ පරිදි 

විදෙවහ නීති උපදී වමළමක් මිනන් 

එයළර්බවහ වමළම දලත දමම A 350-

900 ගුලන්යළළ මිදී ෆනීදේ ගිවිසුම 

අලවන් ර පර්ල ද තේ ලන්දියක් ෙ 

වමඟ අයර ෆනීම පිළිබඳල ලිපියක් 

(A Letter before Action)  2020 

වෆප්ත තෆේබර් 29 දි යලළ ඇති අතර එය 

අවළර්ා වුලදශොත් ද.රුේරණය 

(Arbitration) වඳශළ දයොමු  තමට ශ්රී 

න්න් ගුලන් වමළම 

බළදපොදරොත්තුල බල ෙන්ලළ තිබුණි. 

A 330-200 ර්ගගේ 4R-ALS 
ගුන්ඹහනඹ ඌන උඳගඹ ජනඹ 
ගිවිසුේත පරිදි A350-900 ලර්ද  

ගුලන්යළළ 04 බළ දොෆනීම නිවළ එම 

දමදශුගේ ් බදු ගිවිසුේ අලවන් කිරීදේදී 

වමළම විසින් එඟ වූ දොන්දීසියක් මත 

A 330-200 ලර්ද  4R-ALS ගුලන් යළය 

කුීය පෙම මත බළද තිබුණි. එිට 

ආව පීනතිය ශ්රී න්න් ගුලන් වමළදේ 

අලයතළලයන්ට දොෆපීම දශේතුදලන් 

2018 ලර්ද  සිට ඌ උපදය ජිතල පෆලති 

අතර එිට මළසි ් බදු ලළරිය 

එ.ජ.දඩොර් 585,000 ක්  ත තිබුණි. ඒ අනුල 

බදු දීමළරු මිනන්ම එ.ජ.දඩොර් මිලිය 

4.5  වියෙමින් ආව පීනතිය  තරණය 

කිරීමට 2019 දොලෆේබර් 08 දි අනයක් 

මණ්ඩ අනුමෆතිය බළ දී තිබුණි. දදවේ 

දලතත්, දොවි  අර්බුෙය දශේතුදලන් එම 

තීරණය ක්රියළත්ම කිරීම තළලළලිල ්  

ෙමළ 2020 ජුනි 01 දිෆති අනයක් මණ්ඩ 

තීරණය පරිදි දමම ගුලන් යළදයිට පලති 

ආව පීනතිය ඉලත් ර එ.ජ.දඩොර් 

30,000  වියෙමින් ගුලන් භළණ්ඩ ප්රලළශ 

යළළලක් බලට තළලළලිල පත් ර 

තිබුණි. 2020 දොලෆේබර් 29 දි ෆලත 

දමම ගුලන් යළද  ආව පීනතිය දපර 

තීරණය වූ පරිදි   තරණය කිරීමට 

අනයක් මණ්ඩ අනුමෆතිය බළ දී තිබුණෙ, 

එම ටුගතු 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විටත් අලවන් ර දොතිබුණි.   
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රුපිඹ්  ිකලිඹනඹකට ළඩි භහසික 
ළ කඳක් රඵන නිරධහමන් 

 
ශ්රී න්න් ගුලන් වමළදේ 2021 මළර්තු 31 

දිට දවේලද  දයදී සිටි ඉශෂ 

ෂමළරණද  නිනළරිදයකු රු.මිලිය 

3.1  මළසි ලෆටුපක්ෙ,  ගුලන් නියමුලන් 82 

දෙදකු රු.මිලිය දෙට ලෆඩි මළසි 

ලෆටුපක්ෙ, තලත් ගුලන් නියමුලන් 142 

දෙදකු, ගුලන්යළළ ඉංජිදන්රුලන් 12 

දෙදකු, ඉංජිදන්රු අංද  

ෂමළරුලන් 09 දෙදකු ශළ ඉශෂ 

ෂමළරණද  නිනළරීන් 03 දෙදකු 

රු.මිලියය සිට රු.මිලිය දෙත්  අතර 

පරළවය මළසි ලෆටුපක් ෙ  බ බල 

අළලරණය විය. දදවේ දලතත්, දොවි  

අර්බුෙය ශමුදේ රු.100,000 ට ලෆඩි මළසි 

ලෆටුප්ත  බ සියලු නිනළරීන්දේ ලෆටුප්ත  

මළසි වහාළලර ලෆටුප්ත  ප්රමළණය මත පෙේල  

සියයට 2.5  සිට සියයට 25 ක් ෙක්ලළ 

පරළවය ප්රමළණලලින් අඩු කිරීමට අනයක් 

මණ්ඩය තීරණය ර තිබුණි.  
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ංචහයක කටයුතු  

නීමක්ණ 
 ංචහයකයින්ගේ ඳළිකණීභ වහ ආදහඹභ අඩුවීභ  
 විගේල දත් භණ්ඩර දවහ රඵහදුන් අත්තිකහයම් ගනොපිඹවීභ 

 ක්රිඹහකහම ළරළසගම් ව ක්රිඹහකහයකම් ඉ ක ගනොරීරිභ  

 ජහතික නිහඩු නිගක්ත්නර ගභගවයුම් ක්රිඹහකහයකම්  

 ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම්  
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ංචහයක කටයුතු 

වංනළර අමළතයළංය, ජළති උීභිෙ 

උෙයළ දෙපළර්තදේන්තුල, ශ්රී ංළ 

වංනළර ප්රලර්න ළර්යළංය, ශ්රී ංළ 

වංනළර වංලර්න අධිළරිය, ශ්රී ංළ 

වංනළර ශළ දශ ට්  ෂමළරණ 

ආයතය ශළ ශ්රී ංළ වේදේ 

ළර්යළංය විසින් ශ්රී ංළදේ වංනළර 

ර්මළන්තය ප්රලර්නය කිරීම වඳශළ පශත 

වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

  

 පුළු්  පුී වශභළගීත්ලදයන් 

පළරිවරි ශළ දීය ය වංවහෘති 

ිටතළමී වංනළර ර්මළන්තයක් දව 

වංලර්නය කිරිමට ලෆඩපිළිදලක් 

වෆීමම  

 වංනළරයින්දේ ආරක්ළල 

වේබන්නදයන් විදේ ලෆඩපිළිදලක් 

වවහ කිරිම 

 විදීය ය වංනළරයින් වඳශළ ල 

ආර්නීය වහාළ ශඳුළ ෆනීම  

 වංනළරයින් ආර්ය ර ෆනීම 

වඳශළ ලයළපළරි වේමන්ත්රණ, උත්වල, 

ප්රෙර් වශ වේමන්ත්රණ පෆලෆත් තමට 

පශසුේ වෆපී ම 

 වංනළර ර්මළන්තය වංලර්නය කිරිම 

වඳශළ දපෞීලි අංයට ආදය ජ 

වශ දලත් පශසුේ වෆපී ම 

 ප්රනළ වංනළර ර වේබන්න ර 

මළර් මංවන්දි ල  වංනළර දවේලළ 

මනයවහාළ පිිටටු තම  

 ප්රළදීය ය ළර්යළ පිිටටු තම මගින් 

වංනළර පශසුේ අනුමත කිරීදේ 

ක්රියළලලිය විධිමත් කිරිම  

 ප්රනළ වංනළර රල වංනළර 

පුහුණු පළව්  පිිටටු තම වශ ආර්නීය 

නිපුතළ වංලර්න පළමමළළ ශඳුන්ලළ 

දීම 

 ෘශ ආරිත ශළ ප්රජළ පළෙ වංනළර 

ර්මළන්තය වංලර්නය කිරිම  

 සියළුම වංනළර මළර්ද පදීයින් 

වශ රියදුරන් ලියළපදිංචි කිරීම, පුහුණු 

කිරිම වශ අදයතළලය වශති 

කිරීමට ටුගතු කිරීම  

 වංනළර ලයළපළරය ආරිත ලයලවළයින් 

බිිටකිරීම වඳශළ විදශේ ලෆඩපිළිදලක් 

ශඳුන්ලළදීම 

 දතොරතුරු තළක්ණය මගින් 

වංනළරයින්ට පශසුේ වෆෆීමම 

 One Stop වං් පය යටදත් එක් 

වේබන්ධිරණ මනයවහාළයක් ශරශළ 

සිදු කිරීදේ ක්රමදේෙයක් ක්රියළත්ම 

කිරිම 

 උවවහ තත්ත්ලද  වංනළර දශ ට්  

පිිටටු තමට වශ ෙෆට පලති දශ ට්  

ළමර වංයළල දෙගුණයක් ෙක්ලළ ලෆඩි 

කිරිම 

 ජළති උරුමයන් වශ පුරළවිෙයළත්ම 

වහාළ පිළිබඳ නිලෆරදි දතොරතුරු 

වංනළරයින් අතර ප්රනලිත කිරිම වඳශළ 

වංනළර මඟදපන්ලන්න් ශට නිලෆරදි 

ෙෆනුම ශළ දතොරතුරු බළ දීදේ 

ක්රමදේෙයක් ඇති කිරිම. 

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරිම වඳශළ 

වංනළර අමළතයළංයට ශළ උීභිෙ උෙයළ 

දෙපළර්තදේන්තුල දලත  එතුල රු.මිලිය 

1,047  ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

බළ දී තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ඉන් රු.මිලිය 915 ක් 

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. ඒ අනුල 

රු.මිලිය 132  ප්රතිපළෙ උපදය ජය 

කිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 48 ිට ෙෆක්දේ.  
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රපවටශ  48 - පළර්ලිදේන්තුල වෂවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය වියෙම ශළ ඉතිරිය  
 මළශ්රය -  ලළර්ි  මය ප්රළ 2020 

 
ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටුකීරීම 

වේබන්නදයන් ර  ෙ නියෆදි විණ 

පරීක්ණලදී අළලරණය වූ විණ 

නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.  

ංචහයකයින්ගේ ඳළිකණීභ වහ ආදහඹභ 

අඩුවීභ  

ඉකුත් ලර්ද දී ශ්රී ංළල දලත විදී 

වංනළරයින් 1,913,702 දෙදක් පෆමිණ 

තිබුණු අතර වමළද චිත ලර්ද දී එම 

ප්රමළණය සියයට 73.5 කින් අඩු ත විදීය ය 

වංනළරයින් 507,704 දෙදෙදකු පෆමිණ 

තිබුණි. දොවි  ලවංතය දශේතුදලන් 2020 

මළර්තු 18 දි සිට 2020 දෙවෆේබර් 27 දි 

ෙක්ලළ ලරළය ශළ ගුලන් දතොටුපෂ 

වංනළරයන් වෙශළ ලවළ ෙෆමීම දමම 

තත්ත්ලයට දශේතු  ත තිබුණි. වංනළර 

අමළතයංය ශළ ඒ යටදත් ක්රියළත්ම ල 

අදකුත් ආයත ල ළර්යයන් ශළ 

ර්තයලයන්දේෙ යේ ීමමළ  තමක් දමම 

වංනළරයන්දේ පෆමිණීම අඩු  තම නිවළ සිදු 

 ත තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  

වංනළරයින්දේ පෆමිණීම ඉකුත් ලර් දෙ 

වමඟ වවෙළ රපවටශ 49 ිට ෙෆක්දේ. 

එදමන්ම 2018 ලර්ද දී වංනළර 

ලයළපළරදයන් රු.මිලිය 712,027.3  

ආෙළයමක් ැකවහ ර තිබුණත්, 2019 ලර්ද දී 

එය රු.මිලිය 65,665 කින් දශලත් සියයට 

9.22 කින් අඩු  ත තිබුණු අතර 2020 

ලර්ද දී එම ආෙළයම සියයට 80.37 කින් 

දශලත් රු.මිලිය 518,238.8 කින් අඩු  ත 

රු.මිලිය 126,608.1 ක්  ත තිබුණි.  විදී 

විනිමය අනුල වළ බ විට 2018 

ලර්ද දී  එ.ජ.දඩො.මිලිය 4,380.6 ට 

වළදප්ත ක්ල 2019 ලර්ද දී 

එ.ජ.දඩො.මිලිය 3,606.9 ක් ෙක්ලළ අඩු  ත 

තිබුණි. 2020 ලර්ද දී එම අෙළයම 

එ.ජ.දඩො.මිලිය 682.5 ක් ෙක්ලළ අඩුවිය  ඒ 

අනුල 2019 ලර්යට වළදප්ත ක්ල 2020 

ලර්ද දී එ.ජ.දඩො.මිලිය 2,924.4 දශලත් 

සියයට 81.08 කින් අඩු  ත තිබුණි. වංනළර 

ලයළපළරදයන් ෙ ආෙළයම 2015 ලර්ද  

සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ ක්රමිල ලෆඩි  ත 

2019 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය අලවන් ල 

විට ීමඝ්ර දව අඩු  ත තිබුණි. ඒ පිළිබඳ 

විවහතරයක් රපවටශ 50 ිට ෙෆක්දේ. 

වංනළර අමළතයළංය  
ජළති උීභිෙ උෙයළ 

දෙපළර්තදේන්තුල  
එතුල  

ප්රතිපළෙය  364 683 1,047

වියෙම  295 620 915

ඉතිරිය  69 63 132
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රපවටශ 49 - වමළද් චිත ලර්ද දී ශළ ඉකුත් ලර් දෙදී 
විදීය ය වංනළරයින්දේ පෆමිණීම  
මළශ්රය - ශ්රී ංළ වංනර වංලර්න අධිළරිය  

රපවටශ 50 - වංනළර ලයළපළරදයන් ෙ ආෙළයම  
මළශ්රය - ශ්රී ංළ වංනළර වංලර්න අධිළරිය  

 
 

2013 ලර්ද  සිට ක්රමිල ලර්නය  ත 2018 

ලර්ද දී රු.මිලිය 1,482.1  වංනළර 

වංලර්න බදු ආෙළයම ලෆඩි  ත තිබුණි. 2018 

ලර්ද දී ක්රමිල 2019 ලර්ය ෙක්ලළ අඩු වූ 

වංනළර වංලර්න බදු ආෙළයම ීමග්ර දව 

2020 ලර්ද දී රු.මිලිය 537.8 ක් දශලත් 

ඉකුත් ලර්යට වළදප්ත ක්ල සියයට 41.81 

කින් අඩු  ත තිබුණි. එදවේම 2013 ලර්ද  

සිට ක්රමිල ලර්නය  ත 2018 ලර්ද දී 

රු.මිලිය 2,824.9 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත 2019 

ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ල විදී 

වංනළරයින් වඳශළ ල අපය බීෙ 

රු.මිලිය 489.5 ක් ෙක්ලළ ීමග්ර දව අඩු  ත 

තිබුණි. විවහතර රපවටශ 51 ශළ ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 51 - වංනළර වංලර්න බදු ආෙළයම ශළ විදී වංනළරයින් වඳශළ අපම බීෙ 
මළශ්රය- ශ්රී ංළ වංනළර වංලර්න අධිළරිය   
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දොවි  ලවංතය දශේතුදලන් 2020 මළර්තු 

18 දි සිට 2020 දෙවෆේබර් 27 දි ෙක්ලළ 

ලරළය ශළ ගුලන් දතොටුපෂ වංනළරයන් 

වෙශළ ලවළ ෙෆමීම ඉශත වඳශන් 

වංනළරයින්දේ පෆමිණීම අඩු  තමට දශේතු වූ 

අතර එම දශේතුදලන් ආෙළයම ැකවහ කිරීමට 

ීමඝ්ර දව පසුබමට ක්  ත තිබුණි.   

විගේල දත් භණ්ඩර දවහ රඵහදුන් 
අත්තිකහයම් ගනොපිඹවීභ  
ශ්රී ංළ වංනළර ප්රලර්න ළර්යංය 

විසින් වමළද චිත ලර්ද දී විදී 

ප්රලර්න දමදශුගේ ටුගතු වෙශළ 

රු.මිලිය 36 ක් අත්තිළරේ ද තම වඳශළ 

විදී ලයලශළර මුේ  දප්රේණය ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එම 

අත්තිළරේ පියලළ දොතිබුණු අතර, එම 

දේ වළා ර දශ  දොතිබුණි. එම 

අත්තිළරේ දේදයන් රු.මිලිය 11 ක් 

මළව 17  සිට මළව 37 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවය සිට දොපියවූ අත්තිළරේ දේ 

දව පෆලෆත එමින් තිබුණි.  

 

ක්රිඹහකහම ළරළසගම් ව ක්රිඹහකහයකම් 
ඉ ක ගනොරීරිභ  
ශ්රී ංළ වංනළර ශළ දශ ට්  

ෂමළරණ ආයතය විසින් 2020 

ලර්ය වෙශළ වූ පිළිදය ර තිබුණු 

ක්රියළළරී වෆෆවහමට අනුල ක්රියළළරේ 09 

ක් වෙශළ එතුල රු. මිලිය 17.1  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද දී එම ක්රියළළරේ කිසිලක් 

ක්රියළත්ම ර දොතිබුණි.  එම 

ක්රියළළරේ තුෂ බඩළ ෂමළරණ 

පීනතියක් වහාළපය කිරීම ශළ වහාළලර 

ලත්ේ ෂමළරණ පීනතියක් 

වහාළපය කිරීම වෙශළ රු.මිලිය 7   

ප්රතිපළෙෙ වවළ තිබුණි. එදමන්ම,  

ක්රියළළරී වෆෆවහදේ ඇතුෂත් ර තිබුණු 

ක්රියළළරේ 4 ක් වෙශළ වමළද චිත 

ලර්ද දී සියයට 50 ටත් ලඩළ අඩුදලන් 

උපදය ජය ර තිබුණි. 

ජහතික නිහඩු නිගක්ත්නර ගභගවයුම් 
ක්රිඹහකහයකම්  
 

ශ්රී ංළ වංනළර වංලර්න අධිළරිය වතු 

ජළති නිලළඩු නිදක්ත ශතදර් විවින 

වංලර්න ළර්යයන් දලනුදලන් 2020 

ලර්ය වෙශළ රු. මිලිය 254.7  ප්රතිපළෙ 

වවළ තිබුණ ෙ, එම ප්රතිපළෙය සියයට 68 

කින් අඩුර රු. මිලිය 81.7 ක් ෙක්ලළ  

ප්රතිපළෙ වංද නය ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද දී වංලර්න ළර්යයන් 

26 ක් වෆසුේ ර තිබුණෙ, ඉන් ළර්යයන් 

11 ක් පමණක් ක්රියළත්ම ර තිබුණු අතර 

ඒලළයින්  ළර්යයන් 8  පමණක් දභෞති 

ප්රතිය සියයට 75 ට ලඩළ ලෆඩිවුණි.    තලෙ, 

එම නිලළඩු නිදක්ත ශතදරිට පසුගිය 

ලර්යන්දේ එතු අළභය රු. මිලිය 27 

ක් වූ අතර වමළද චිත ලර්ය වෙශළ වූ 

එතු අළභය රු. මිලිය 46 ක් විය. ඉකුත් 

ලර්යට වළදප්ත ක්ල  වමළද චිත ලර්ද  

අළභය සියයට 70  ලර්නයක් දපන්නුේ 

ර දී. අධිළරිය වතු තළළයේ 37 කින් 

තළළයේ 6 ක් ලවර දෙදක් සිට ලවර ෙශයක් 

ෙක්ලළ ළයක් බදු දී දොතිබීම දශේතුදලන් 

එකී දීප ඌ උපදය ජිතල පෆලතුණි. 

 

ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම්  

 ජළති උීභිෙ උෙයළ දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින්  මිරිජ්ජවි උීභිෙ උෙයළද  

ඉදිර තිබුණු ආපළළලට වශ 

පර්ද  මනයවහාළයට අෙළෂ 

ඉෙකිරීේ දලනුදලන් පිළිදලලින් රු. 

මිලිය 6.7   ශළ රු. මිලිය 26.6  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණත්, වමළද චිත 

ලර්වය අලවළන් ල විටත් එම ප්රතිපළෙ 

උපදය ජය ර දොතිබුණි. 

උෙයළද  පිිටටි දෝ සහ ළර් 10 කින් 

03ක් ලර්යට  ආවන් ළයක් 

මුළු් ද්  ළර්මි දෙ  දශේතුදලන් 

ඉලත්ර තිබුණි. 

 ේපශ උීභිෙ උෙයළද  

රඹන්න්දේ ආහලළෙය ලෆඩි කිරීදේ 
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අරමුණින් රු. මිලිය 23.76  ක් ලෆය 

ර 2017 ලර්ද  දී උඩලෆඩියළ (ඕකි ) 

ෘශයක් ඉදිර තිබණි. එම ෘශද  

පිිටටීම, එිට ආෘතිය වශ වවිර ඇති 

 තදුරු දුර්ලර්ණ  ත පෆලතීම දශේතුදලන් 

උඩලෆඩියළ ම්  පිපීම වෙශළ අතයලය 

අංයක් ල උෙව පෆශෆදිලි ිටරු එළිය 

ෆබීදේ අඩු ප්රලණතළලයක් පෆලෆතුණි. 

එම දශේතුදලන් උඩලෆඩියළ ම්  

ශටෆනීම සිදු  ත දොතිබීම දශේතුදලන් 

ඉදිර ඇති එම ෘශදයන් අදප්ත ක්ි ත 

අරමුණ ඉටු  ත දොතිබුණි. 

 ශේබන්දතොට වියළි ළපීය උීභිෙ 

උෙයළද  දලෂෙවෆ් , දප්ත රළදෙණිය 

රළජකීය උීභිෙ උෙයළද  

දෞතුළළරය වශ මීල ශරිත පියව 

පුහුණු මනයවහාළද  

දන්ලළසිළළරයට අෙළෂ ලර් අඩි 

20250  ප්රමළණයක් 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විටත් ඌ උපදය ජිතල 

පෆලතුණි. 

 දප්ත රළදෙණිය උීභිෙ උෙයළද  

යන්ත්රළනුවළරදයන් කුණු දරොඩු පිවෙළ 

එතු කිරීම වෙශළ පෙලළද යළ ශෆකි 

යන්ත්රයක් රු. මිලිය 2.2 ට මිදී 

ද තිබුණි. වමතළ දොල භමිය 

කුණු දරොඩු අතුළ එතු කිරීම ෂ 

දොශෆකි  තම දශේතුදලන් දමම යන්ත්රය 

ලකීේ ළය තුෂදීම අක්රීය  ත තිබුණි. 
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 ගශ කටයුතු  

නීමක්ණ 
 ව්  ංචිත් ඳත්හ ගගන ඹහභ 

 හ දභනු රළබ ව අක්රීඹ ත්ත්ගේ ඳතින භහගම් 

 උඳචිත් ඵදු කුලීඹ 

 යහඳෘති හර්ත්හ ඉදිරි කටයුතුරට ගඹොදහ ගළනීභට ගනොවළරීවීභ  

 ප්රහවන දීභනහ ගගවීභ 

 ඳත්නහ ගිණුම්කයණ ඳේධතිඹ නවීකයණඹ රීමභ 

 රළබිඹ යුතු ගිණුම් 
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ගශ කටයුතු 

දලෂඳ අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් වමපළර 

දවේලළ, අදවි වංලර්න ශළ පළරිදභ ගි 

ආරක්ණ රළජය  අමළතයළංය, 

දෙපළර්තදේන්තු 05 ක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 07 ක් විසින් දලෂඳ 

ටුගතු වේබන්නදයන් පශත වඳශන් 

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

ඇත. 

 දලෂඳප අවමතුලිතතළලයන්දන් 

මතුල භළණ්ඩ ිටඟයන් ශළ මි 

අවහාළලර තම ලෂක්ලළ ෆනීම ශළ දීය ය 

දොවි නිහපළෙ වඳශළ දලෂඳප පුළු්  

කිරිම  

 ආය ශළ දීය ය නිහපළෙ මගින් 

දලෂඳපද්  ප්රමිතිදයන් ුගත් භළණ්ඩ 

වෆපී ම පුළු්  කිරිම  

 වක්රීය වමපළර දලෂඳවෆ්  ජළය 

පුළු්  රමින් ජතළ දක්න්ද්රීය විවින 

භළණ්ඩ ශළ දවේලළ මනයවහාළ ලයළප්ත ත 

කිරිම වඳශළ ප්රතිපත්ති වේපළෙය ශළ 

ආයතත කිරීම 

 වමපළර දවේලළ මනයවහාළ පීනතිය 

විවිනළංගීරණය වූ ලයළපළරි 

ආෘතියක් යටදත් ළභ බ ආයත 

ජළයක් බලට පත්කිරීම 

 ෘි ර්මළන්තය, කිරි නිහපළෙ 

ර්මළන්තය, ධීලර ර්මළන්තය ප්රමු 

දීය ය දොවි නිහපළෙ වශ සුළු 

අපය දභ  ලළල ලෆනි ක්දේත්ර 

ආරිතල පුළු් ල පෆතිරුණු දිුගණු වශ 

ක්තිමත් නිහපළෙ වමපළර ක්රමයක් 

ආරේභ කිරීම වශ වමපළර ශළ වදතොව 

දලෂඳ ජළ ඔවහදවේ වෘජු දලෂඳපක් 

වවහ රදීම 

 නිහපළෙ වමපළර ලයළපළර මගින් 

තරුණ වශ ළන්තළ ලයලවළයත්ලය 

ලර්නය කිරීම වඳශළ අපයය පෙේ 

ර ත් ලටිළේ එතු කිරීදේ 

ලයළපළර වංලර්නය කිරිම වඳශළ දිරි 

ෆන් තම  

 වේප්රෙළයි ර්මළන්ත ආරිත නිහපළෙ 

වඳශළ අමුද්රලය, ප්රළේනය වශ දලෂඳප 

ශඳුන්ලළදීදේ ලකීමත් නිහපළෙ 

වමපළරලට පෆලෆරීම 

 ප්රළේනය වෆපී ම වඳශළ සියළු 

වමපළර වමිතිල ෙළයත්ලය බළ 

වමපළර වංලර්න බෆංකු ජළය 

ක්තිමත් කිරිම ශළ දවෞයට අිටතර 

පළරිදභ ගි භළණ්ඩ දලෂඳපට 

ඇතුළු තම ලෆෆක් තමට පියලර ෆනීම  

 පළරිදභ ගි ද්රලය වඳශළ දවෞය 

ආරක් බල ෙ ඇතුෂත්ල නියමිත 

ප්රමිතිරණයක් ඇති කිරීම   

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ දලෂඳ අමළතයළංයට ශළ ඒ 

යටදත් ල රළජය අමළතයළංයට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 05 ට එතුල රු.මිලිය 

5,279   ප්රතිපළෙ පළර්ලිදේන්තුල විසින් 

බළ දී තිබුණු අතර, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට ඉන් රු. මිලිය   4,237 ක්  

පමණක් උපදය ජය ර තිබුණි. විවහතර 

රපවටශ 52 ිට ෙෆක්දේ. 
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රපවටශ 52 පළර්ලිදේන්තුල විසින් වෂවළ තිබුණු ප්රතිපළෙය ශළ උපදය ජය  
මළශ්රය - ලළර්ි  මය ප්රළ 
 

ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරිම 

වමබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණලදී 

අළලරණය වූ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර 

පශත ෙක්ලළ ඇත.  

ව්  ංචිත් ඳත්හ ගගන ඹහභ 

 “ආරක්ි තල අණ්ඩල, දප යෙළී  

නළයමය ආශළර වම නිලවටම” යන්  

ආශළර දොමවළරිවහ දෙපළර්තදේන්තුදේ 

ෙෆක්ම දේ. ඒ අනුල දෙපළර්තදේන්තුල 

ක්රියළත්ම ල අතර  ෙකුණු ආසියළති 

ළපීය රටල වශදය ගිතළ වංවිනළද  

(SAARC) දොෂඹ ප්රඥප්ත තිය ශළ 16 ල 

වමුළු ැකවහ තමට අනුල දම.දටො.8000  

විදේි ත වශ්  වංචිතයක් පලත්ලළද 

යළම වශ 2008 අදප්රේ්  27 දිෆති අමළතය 

මණ්ඩ තීරණයට අනුල දිලයි පුරළ පලති 

ආශළර දෙපළර්තදේන්තුල වතු බඩළල 

දම.දටො.100,000  ආරක්ි ත වශ්  

වංචිතයක් පලත්ලළද යළම ප්රනළ 

ළර්යයන් දව ශඳුළද තිබුණි. 2020 

ලර්ද දී දෙපළර්තදේන්තුල වතුල කිසිදු 

වශ්  වංචිතයක් පලත්ලළ ද දොතිබුණි. 

ඒ අනුල අශළර දොමවළරිවහ 

දෙපළර්තදේන්තුල ප්රනළ අරමුණු ඉටුර 

ෆනීම දදරිට අලනළය දයොමුර 

දොතිබුණි. 

හ දභනු රළබ ව අක්රීඹ ත්ත්ගේ 
ඳතින භහගම් 

ශ්රී ංළ අපය වංලර්න මණ්ඩය 

විසින් 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ලවළ ෙමනු 

ෆබ වශ අක්රීය තත්ත්ලද  පලති වමළේ 

29  ලරණීය දොටවහල වශ වමළේ 34 

 වළමළය දොටවහල පිළිදලලින් 

රු.මිලිය 105.12 ක් ශළ රු. මිලිය 56.33 

ක් ආදය ජය ර තිබණි.  එම වමළේ, 

වමළේ පදත් 487(3) ලන්තිය ප්රළරල 

වමළේ ලියළපදිංචි ළම ද් දයන් 

ළමය පළ ශරි ෙ වමළේ දේ. එලෆනි 

වමළේ වතු දීප පදත් 487(5) 

ලන්තිය ප්රළරල රජය දලත පලරළත 

ශෆකිය. මුත් පලරළ ත ශෆකි ක්රමදේෙයක් 

එිට ෙක්ලළ දොමෆති බෆවින් වමළේ පත 

වංද නය ෂ ුගතු බල නීතිපති විසින් 

ෙන්ලළ තිබුණි. දදවේ දලතත් දමම වමළේ 

දවොයළෆනීමට දොශෆකි  ත ඇති බෆවින් 

නීතිමය පියලර ෆනීමට  දොශෆකි  ත තිබුණි. 
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උඳචිත් ඵදු කුලීඹ 

DHPL වමළදේ දොටවහලලින් සියයට 41 

 ිටමිළරීත්ලය ශ්රී ංළ අපය 

වංලර්න මණ්ඩය වතුය. එම වමළදේ 

දොඩෆගි් ද්  මශ්  05  ලර් අඩි 

44,990 ක් බිේ ප්රමළණය   ශ්රී  ංළ 

අපය වංලර්න මණ්ඩද  ප්රනළ 

ළර්යළය පලත්ලළද යනු බයි. එම බිේ 

ප්රමළණය දලනුදලන් ලර් අඩියට 

රු.1,655 ක් බෆගින් රු.මිලිය 74.46 ක් 

ලළර්ි  බදු කුලියක් මණ්ඩ විසින් දලළ 

තිබුණි.  බදු කුීය ගිවිසුම ලර් 2 ට ලරක් 

වංද නය රනු බ අතර එිටදී 

ලළර්ි  කුලිය ලෆඩි තම 2018 ට ලඩළ 

2019/2020 ලර්ලදී රු.මිලිය 6.960 

කින් ෙ,  2020 ලර්යට ලඩළ 2021/2022 ය 

ලර්ලදී රු. මිලිය 8.214 කින් ෙ ලෆඩි  ත 

තිබුණි. මණ්ඩයට ලළර්ි ල දමපමණ බදු 

කුලියක් ද තමට ප්රමළණලත් ආෙළයමක් 

දොෆබීම දශේතුදලන් 2020 දෙවෆේබර් 31 

දි ල විට රු.මිලිය 74.46  උපචිත බදු 

කුලියක් මය ප්රළල ෙක්ලළ තිබුණි. 

තලෙ දමම දොඩෆගි් ද්  පලත්ලළද 

යනු බ දලත් ආයත ලළසිෙළය 

මිට එම මශ්  මිදී ද තිබ මුත් 

මණ්ඩය එලෆනි ලළසිෙළය වි් ප ක්රමයක් 

දලත දයොමු  ත දොතිබ අතර ආරිත 

වමළදේ ආදය ජ දලනුදලන් 

වමළද චිත ලර්ද දී රු. මිලිය 109.36 

 ළභ දොටවක් ිටමි වුලෙ, ඉන් සියයට 64 

ක් බදු කුීය දව එම වමළමට ද තමට සිදු 

 ත තිබුණි. 

යහඳෘති හර්ත්හ ඉදිරි කටයුතුරට 
ගඹොදහ ගළනීභට ගනොවළරීවීභ  

ජළති බුීධිමය දීපෂ ළර්යළය විසින්, 

ළර්මි වෆෆසුේ ජළතයන්තරල ලියළපදිංචි 

කිරීම වෙශළ පශසුේ වපය දදේ 

පීනතිය දලත ප්රදේ තම වේබන්නදයන්  

ලයළපෘති ලළර්තළල වෆීමම  ශළ ලෆඩමුළු 03 

ක් පෆලෆත් තමට වෆෆසුේ ර තිබුණි. මුත් 

ගිවිසුම ශළ නති අලයතළ 

වේබන්නදයන් තලදුරටත් අනයය ෂ ුගතු 

බෆවින් වවහ ෂ ලයළපෘති ලළර්තළල ඉදිරි 

ටුගතු වෙශළ දයොෙළෆනීමට දොශෆකි ත 

තිබුණි. 

ප්රහවන දීභනහ ගගවීභ 

2015 මෆයි 25 දිෆති අං PED 2015/1 

ෙර රළජය ලයළපළර නක්රද් ද  

විධිවිනළලට පටශෆනිල, ශ්රී ංළ රළජය 

ලළණිජ (විවින) නීතිත වංවහාළල විසින් නි 

ලළශ භළවිතළ කිරීමට සුදුසුේ දොමෆති 

නිනළරීන් ශතළිවහ ශත්දෙදකු  (47) වඳශළ 

ප්රලළශ දීමළ ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

3.65 ක් දලළ තිබුණි. 2003 ජුනි 02 දිෆති 

අං PED/12 ෙර රළජය ලයළපළර 

නක්රද් ද  9.10 දේෙය පරිදි භළණ්ඩළළර 

අනුමෆතියකින් දතොරල දොන්ත්රළත් පෙම 

මත බඳලළ ත් නිනළරීන්ට ප්රලළශ දීමළ 

ලදයන් රු.මිලිය 2.97ක් දලළ තිබුණි. 

ඳත්නහ ගිණුම්කයණ ඳේධතිඹ 
නවීකයණඹ රීමභ 

ශ්රී ංළ රළජය ලළණිජ (විවින) නීතිත 

වංවහාළදේ පලත්ළ ගිණුේරණ පීනතිය 

 තරණය කිරීම වඳශළ මුළු දොන්ත්රළත් 

ලටිළම  රු. මිලිය 9.03 ක්  ත තිබුණි. 

එම දොන්ත්රළත්තුල ඉටු කිරිම වඳශළ 2017 

දෙවෆේබර් 18 දි රු.මිලිය 1.81  

අත්තිළරේ දලළ තිබුණි.  2021 අද වහතු 

31 දි ල විටත් ප්රතිග්රශ ලිපිද  එඟ වූ 

ක්රියළළරේ 12 කින් එක් ක්රියළළරමක් 

පමණක් වේපර්ණ ර තිබුණි. 

රළබිඹ යුතු ගිණුම් 

2016 වෆප්ත තෆේබර් 15 දි අලංගු ර තිබ 

මශදපොෂ උවවහ අනයළප ශියත්ල භළර 

අරමුෙද්  මළර් ත දොතැකයිය 

වේබන්නදයන් දපෞීලි වමළමකින් 

රු.මිලිය 791 ෆබිය ුගතුල තිබුණි. දේ 

වේබන්නදයන් ඩුලක් දශ්රේහමළධිරණද  

විභළ දලමින් පලති අතර වමළද චිත 
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ලර්ද දී නීති උපදී ළවහතු දව රු මිලිය 2.34 ක් දලළ තිබුණි. 
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කහන්ත්හ වහ ශභහ කටයුතු ංර්ධනඹ  

නීමක්ණ 
 ජහතික ශභහ ආයක්ක ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ   

 ඳළිකණිලි වහ විඳුම් රඵහ දීගම් ප්රභහදඹ                                                                        

 ශමුන්ගේ අයිතිහසිකම් පිළිඵ නීති ම්ඳහදනඹ ගනොරීමභ 

 අධහනම් හිත් දරුන් වහ ආයක්ක ළරසුම් ක්රිඹහත්භක රීමභ 

 මු්  ශභහවිඹ ංර්ධන යහඳෘතිගේ ප්රම්ඳහදන දුර්රත්හ 

 මු්  ශභහවිඹ ංර්ධන යහඳෘතිගේ කහර්ඹබහයඹන් ඉ ක ගනොරීමභ 

 උස ගඳශ ගුරුරුන් වහ ශිය ශියහන් වහ ටළබ් ඳරිගණක ිකරදී ගළනීගම් 
ප්රම්ඳහදන දුර්රත්හ                                                                                                             

 ඩිජිට්  අගරවිකයණ ගේදිකහ (Digital Marketing Platform) නිභ කය 
ගනොතිබීභ 

 ශ්රී රංකහ රීගඳ  භහගගම් ප්රධහන අයමුණ ප්රභහණත් ඳරිදි ඉ ක ගනොරීරිභ.                                                              
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කහන්ත්හ වහ ශභහ කටයුතු ංර්ධනඹ  

 

ළන්තළ ශළ ෂමළ වංලර්නය, දපර පළව්  

ශළ ප්රළාමි අනයළප, පළව්  යටිත 

පශසුේ ශළ අනයළප දවේලළ රළජය 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් 

දෙපළර්තදේන්තුලක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 04 ක් විසින් පශත වඳශන්  

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  

 ළන්තළ සුරක්ි තභළලය තශවුරු කිරිමට 

ලෆඩපිළිදලක් ක්රියළත්ම කිරිම 

 නියළමය දොෂ ක්ුදද්ර මය 

දය ජළ ක්රමලලින් පීඩයට පත් ග්රළමීය 

ළන්තළලන්ට වශයක් බළදීම 

 නිතර ආපෙළ අලෙළමට ක්ල 

පුීයන්ට විදේදයන් ළන්තළලන් 

වශ ෂමුන්ට ැකලරණය ශළ පශසුේ 

වෆෆීමමටත්, දහරතළ අලම කිරිමටත් 

වහථීර ලෆඩපිලිදලක් ක්රියළත්ම කිරිම 

 සියළු ෙරුලන්දේ මන්ෙදප ණය නිම 

කිරීම වඳශළ විදේ දප ණ 

ලෆඩවටශන් ක්රියළත්ම කිරිම 

 ෂමළ අයිතිලළසිේ ප්රඥහප්ත තියට අනුල 

අෙළෂ සියළු ආයත ඒළබීනල ෂමළ 

අයිතිලළසිේ තශවුරු කිරිමට 

ජළතයන්තරල පියලර ෆනීම  

 ෙරුලන් වේබන්නදයන් ල ප්රමළෙ 

දලමින් ඇති සියළු ඩු  විවදීම වඳශළ 

වම දිවහ්රික් අධිරණයම දලම 

අංයක් දලන් කිරිම 

 ෂමළ මනයවහාළල සිටි ෙරුලන් 

වඳශළ ෆපරු පවු්  ක්රමයක් ඇති 

කිරිම වඳශළ ජළති ලෆඩපිළිදලක් 

වවහ කිරිම 

 “ෂමළ මිතුරු පළව” වං් පය පුළු්  

කිරිම 

 රළජය නියළමය යටදත් ජළති දපර 

පළව්  ප්රතිපත්තිය මත පිිටටළ දපර 

පළව්  අනයළපය පුළු්  කිරිම 

 ග්රළමීය පළව්  සිසු ආර්ශිත පළව්  බලට 

පත්කිරිම 

 සියළු පළව් ල පන්ති ළමර ශළ 

වනීපළරක් උපරණ, ගුරු ශිය 

විදේළළර, දවෞය පශසුේ ශළ 

යටිත පශසුේ ඉශෂ ෆං තම වඳශළ 

විදේ ලෆඩපිළිදලක් ක්රියළත්ම කිරිම 

 පළව්  දපෂදපොත්, වියය නිර්දී ගුරු 

අත්දපොත් ආදිය දතොරතුරු තළක්ණි 

ක්රමදේෙයක් ඔවහදවේ එළි ෙෆක් තමට 

පියලර ෆනීම  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ළන්තළ ශළ ෂමළ 

වංලර්නය, දපර පළව්  ශළ ප්රළාමි 

අනයළප, පළව්  යටිත පශසුේ ශළ 

අනයළප දවේලළ රළජය අමළතයළංය, ශළ 

දෙපළර්තදේන්තුලක් දලත  එතුල 

රු.මිලිය 36,352  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය  34,082 ක්  පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ 53 ිට  

ෙෆක්දේ.  
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රපවටශ 53- ඇවහතදමන්තුත ශළ තාය වියෙම  

මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

ඉශත වඳශන් ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරිම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණ 

පරීක්ණලදී අළලරණය වූ ලෆෙත් ශළ 

ප්රමළණළත්ම විණ නිරික්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

ජහතික ශභහ ආයක්ක ප්රතිඳත්තිඹ 
ක්රිඹහත්භක ගනොරීමභ                                                                  

ජළති ෂමළ ආරක් අධිළරිය පිිටටුලළ 

ලර් 20  ළයක් ත  තදමන් පසුල 

ජළති ෂමළ ආරක් ප්රතිපත්ති වඳශළ 2019 

ඔක්දත බර් 29 දි අනුමෆතිය ෆබී තිබුණි. 

එම ප්රතිපත්ති 2020 ලර්ය අලවළ ල 

විටත් ක්රියළත්ම ර දොතිබුණි.  

ඳළිකණිලි වහ විඳුම් රඵහ දීගම් 
ප්රභහදඹ                                                                        

2011 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ 

ජළති ෂමළ ආරක් අධිළරිය දලත 

ලළර්තළ  ත තිබුණු පෆමිණිලි 89,405 කින් 

පෆමිණිලි 40,668 ක් වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් විවෙළ දොතිබුණි.  

ශමුන්ගේ අයිතිහසිකම් පිළිඵ නීති 
ම්ඳහදනඹ ගනොරීමභ 

1956 ලර්ද  ආරේභ වූ පරිලළව ශළ 

ෂමළරක් දවේලළ දෙපළර්තදේන්තුලට ලර් 

65 ක් ළයක් ත  ත තිබුණත්, ෂමුන්දේ 

අයිතිලළසිේ ආරක්ළ ල පරිදි විහල 

ප්රඥප්ත තියට අනුකල ජළති ප්රතිපත්තියක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් වවහ 

ර දොතිබුණි. 

අධහනම් හිත් දරුන් වහ 
ආයක්ක ළරසුම් ක්රිඹහත්භක රීමභ 

ෙරුලන් 167 දෙදකු වඳශළ ආරක්ණ 

වෆසුේ වඳශළ වමළද චිත ලර්ද දී 

රු.මිලිය 5.5  ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට  

රු.මිලිය 5.5  ප්රතිපළෙ උපදය ජය 

ර තිබුණි. ආරක්ණ වෆෆසුේ වඳශළ 

රනු බ ඉ් ීයේ විධිමත්ල ද් ණත 

ර දොතිබීම, ෙරුලන් දත රළ ෆනීදේ 

නිහචිත ක්රමදේෙයක් වවහ ර දොතිබීම, 

ප්රළදීය ය ද් ේ ළර්යළ දලත යල 

ළන්තළ ශළ ෂමළ 

වංලර්න, දපර 

පළව්  ශළ ප්රළාමි 

අනයළප, පළව්  

යටිත  පශසුේ ශළ 

අනයළප දවේලළ රළජය 

අමළතයළංය  

පරිලළව ශළ ෂමළ 

රක් දවේලළ 

දෙපළර්තදේන්තුල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  35,991 361 36,352

වියෙම  රු.මිලිය  33,723 359 34,082

ඉතිරිය  රු.මිලිය  2,268 2 2,270
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ප්රතිපළෙ නියමිත ළය තුෂ නියමිත 

ළර්යය වඳශළ දයොෙළ නු බ බලට 

පසුවිපරේ ක්රියළලලියක් දොතිබීම යළදී 

දුර්ලතළ පෆලතුණි. 
 

මු්  ශභහවිඹ ංර්ධන යහඳෘතිගේ 
ප්රම්ඳහදන දුර්රත්හ 

ශ්රී ංළල තුෂ ඉශෂ ගුණත්ලදයන් ුගතු මු්  

ෂමළවිය වංලර්නය කිරීදේ අරමුණින් 

එ.ජ.දඩොර් මිලිය 50  ද  බෆංකු 

ණය ආනළර යටදත් මු්  ෂමළවිය වංලර්න 

ලයළපෘතිය ආරේභ ර තිබුණි. එම 

ලයළපෘතිය යටදත් වමළද චිත ලර්ද දී 

උහණත්ලමළප 1,400 ක් මිදී ෆනීම 

වඳශළ ද  බෆංකු අනුමෆතිය දලත දයොමු 

ර තිබුණි. ශදිසි අලයතළලය මත 

ප්රවේපළෙය ර ඒයක් රු.16,400 ක් 

බෆගින් ඌහණත්ලමළප 4,500 ක් 

රු.මිලිය 76.36 ක් ලෆය ර මිදී ද 

තිබුණි.  දොදර ළ ලවන්තය දශේතුදලන් 

දිලයි පුරළ දපර පළව්  ලවළ තිබුණ 

පසුබිම ශදිසි ප්රවේපළෙය යටදත් දමම 

ප්රවේපළෙ සිදු ර තිබුණ ෙ, භළණ්ඩ 

ෆබීදේ ප්රමළෙයන් ශළ භළණ්ඩ දබෙළ ශෆරීදේ 

ප්රමළෙයන් පෆලතුණි. වමළ ද චිත ලර්ය 

අලවළ ල විට තලත් උහණත්ලමළප 

3000 ක් වපයළ ෆනීම වඳශළ තරඟළරී 

දව ංසු ෆඳලළ තිබුණි. ඉදිරිපත් ර 

තිබුණු ංසු ඇෆී දමන් පසු මීට දපර 

උහණත්ලමළප වෆපයූ දොන්ත්රළත්රු 

විසින් ඉදිරිපත් ර තිබුණු ඒයක් 

රු.6,250 ක් බෆගින් වූ ංසුල පිළිද එම 

මි යටදත් උහණත්ලමළප 3,000 ක් 

රු.මිලිය 18.75 ට මිදී ද තිබුණි. 

තරඟළරී දව ප්රවේපළෙය දොර ශදිසි 

අලයතළලක් දව වෂළ ඒයක් 

රු.16,400  මිදී ෆනීම නිවළ රු.මිලිය 

45.67  මයමය අළභයක් සිදු  ත තිබුණි.  

 

මු්  ශභහවිඹ ංර්ධන යහඳෘතිගේ 
කහර්ඹබහයඹන් ඉ ක ගනොරීමභ 

 දපර පළව්  6,477  පශසුේ 

වංලර්නය කිරීම වඳශළ 2017 ලර්ද  

සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ ළපරිච්දේෙය 

තුෂ රු.මිලිය 2,747 ක් ප්රතිපළෙය 

වවළ තිබුණි.  වමළද චිත ලර්ය 

අලවළ ල විට දපර පළව්  4,634 ක් 

වඳශළ රු.මිලිය 1,588 ක් පමණක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. දපර පළව්  

1,312  වංලර්න ටුගතු වමළද චිත 

ලර්ය අලවළ ල විටත් නිම ර 

දොතිබුණි. 

 අඩු ප්රතිළභ විටත  ප්රතිළභ දොෙ 

ප්රදීල මු්  ෂමළවිය වංලර්න 

මනයවහාළ 45 ක් ඉඳිකිරීම වඳශළ 

රු.මිලිය 351 ක් ප්රතිපළෙය වවළ 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවළය 

ල විටත් කිසිදු මනයවහාළය 

ඉඳිකිරීේ ටුගතු අලවන් ර 

දොතිබුණි. 

 වමළද චිත ලර්ද දී පෂළත් වේපත් 

මනයවහාළ 09 ක් වංලර්නය කිරීම 

වඳශළ රු.මිලිය 37.95  ප්රතිපළෙ 

වවළ ද තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට රු.මිලිය 1.94 ක් ලෆය 

ර ඉන් එක් මනයවහාළයක් පමණක් 

වංලර්නය ර තිබුණි. 

උස ගඳශ ගුරුරුන් වහ ශිය 
ශියහන් වහ ටළබ් ඳරිගණක ිකරදී 
ගළනීගම් ප්රම්ඳහදන දුර්රත්හ                                                                                                             

2017 ලර්ද  අනයළප අමළතයළංද  

ප්රවේපළෙ වෆෆවහම මිනන් උවවහ දපෂ 

ගුරුලරුන් ශළ ශිය ශියළලන් වඳශළ ටෆ. 

පරිණ 195,148 ක් දොමිද්  බළ දීම 

වඳශළ රු.මිලිය 5,000  ප්රතිපළෙ නිසි 

වෆෆසුේරණයකින් දතොරල දලන් 

රද ජළති තරඟළරී ක්රමයට මි 

ණන් ෆඳලළ තිබුණි. ංසු විලෘත කිරීදේ 

දිය 2017 ජනි 28 දි වූ අතර, අලවහාළ 

තු දී විධිමත් ක්රමදේෙයකින් දතොරල 
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ංසු විලෘත කිරීම ්  ෙමළ තිබුණි. 

තළක්ණි ඇී ේ මිටු දුර්ලතළ ශළ ංසු 

ඇී දේ දුර්ලතළ දශේතුදලන් දමම 

ප්රවේපළෙය ප්රමළෙ  ත තිබුණු අතර, මු්  

අදියර යටදත් ටෆ. පරිණ 96,919 ක් 

පළව්  දලත වෆපී ම වඳශළ රු.මිලිය 

3,008  මුෙට 2019 වෆප්ත තෆේබර් 30 දි 

ගිවිසුේත  ත තිබුණු අතර, 2021 ලර්ය ල 

විටත් ඒ අනුල ටුගතු ර දොතිබුණි. 

ඩිජිට්  අගරවිකයණ ගේදිකහ (Digital 
Marketing Platform) නිභ කය 
ගනොතිබීභ 

රළජය අමළතයළංය විසින් රු.මිලිය 3.5 ක් 

ලෆය ර ළන්තළ ලයලවළයයන් වඳශළ 

ඩිජිට්  අදවිරණ දේදිළලක් නිර්මළණය 

ර තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් එම ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම කිරීමට 

ශෆකි ල පරිදි එය නිම ර දොතිබුණි. 

 

ශ්රී රංකහ රීගඳ  භහගගම් ප්රධහන 

අයමුණ ප්රභහණත් ඳරිදි ඉ ක ගනොරීරිභ. 

අඩු බර  විටත  ෙරුලන් , ර්භණී  මවුලරුන්  

ශළ  කිරි දෙ මවුලරුන් වඳශළ ( ෙරුලළට මළව 

06ක් ත ල තුරු)  අතිදර් දප ණ 

ආශළර අලයතළලයක් දව ත්රීදප  

දොමිද්  වෆපී ම ශ්රී ංළ ත්රීදප   

වමළදේ ප්රනළ අරමුණ  ත තිබුණි. 

වමළද චිත  ලර්ද දී ඇවහතදේන්තු ත 

ත්රීදප  අලයතළලය ප්රතිළභීන් 

12,569,846 ක් වෙශළ දමට්රික් දටොන් 18,854 

ක්  ත තිබුණි. එම අලයතළලදයන් ප්රතිළභීන් 

3,935,325 ක් වෙශළ අලය දමට්රින් දටොන් 

5,987 ක් පමණක් වපුරළ ද තිබුණි . 

ප්රනළ අරමුණ දලත ෂඟළ විය දොශෆකි 

තත්ත්ලයක් තුෂ ත්රීදප  නිහපළෙයට 

පලති ීමමිත අමුද්රලය භළවිතළ ර ලළණිජ 

පරමළර්ාදයන් දලදෂඳදපොෂට ශදුන්ලළ 

දෙ සුදප  දමට්රික් දටොන් 2,051ක් 

වමළද චිත ලර්ය තුෂ නිහපළෙය ර 

තිබුණි. 
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ජනභහධයඹ  

නීමක්ණ 
 එෂස.එම් ගේඹ වහ භළදිරි ංකීර්ණඹක් ඉදිරීරිභ 

 ගගොඩනළගිලි නඩත්තු ගනොරීරිභ 

 ලිඹහඳදිංචි ගනොකශ පුත්ඳත් ගශඳරට නිකුත් රීරිභ  
 ඳළිකණිලි විදීගම් ප්රභහදඹ        

 කහර්ඹභණ්ඩරඹ ගනත් ආඹත්නරට නිදවස රීරිභ   
 දහඹකත් ගිණුගම් හිඟහික් මුදර 

 ප්රකහලන ගනොිකග්  රඵහදීභ    

 සීභහහිත් සහධීන රූඳහහිනී භහධය ජහරඹ 
 ශ්රී රංකහ රූඳහහිනී ංසථහ  

 ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 
 මුේදය ගත්ොගගේ ඌනත්හඹ  

 ආදහඹගම් අතිරික්ත්ඹ  
 රූඳහහිනී දළන්වීම් නිර්භහණඹ රීමභ  

 ළඩිපුය ගගව දීභනහ  
 විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය දීභනහ ගගවීභ  
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ජනභහධයඹ  

භළණද  ශළ ප්රළද  නිෙශව ඇතුළුල 

නිලෆරදි දතොරතුරු ෙෆෆනීදේ ජතළ 

අයිතිය තශවුරු ර දතොරතුරු, ෙෆනුම ශළ 

මතලළෙයන් වමබර වන්නිදේෙයක් වඳශළ 

උචිත ජමළනය වංවහෘතියක් ඇති කිරීම 

දමන්ම ජමළනයදේදීන්දේ ලෘත්තිමය 

කුවතළ වංලර්නයට ටුගතු  කිරීම ය 

වියපායකින් වමන්විත වූ ජමළනය 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් වූ 

දෙපළර්තදේන්තු 03 කින් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 08 ක් විසින් පශත වඳශන් 

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන්  ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  

 විනිවිෙභළලදයන් ුගත් ජමළනය 

ප්රතිපත්ති ශඳුන්ලළදීම  

 ජළති ශළ ජළතයන්තර නීති 

දරගුළසිලට අනුත ල පරිදි මළනය 

ප්රමිතීන් වහාළපිත කිරිම 

 ජමළනයදේදීන් වශ ජමළනය ආයත 

වඳශළ වමළජ වංවහෘත ලටිළේ වශ 

වමළජ වළරනර්ම පිළිබඳ රළමුල ඉක්මලළ 

දොල පරිදි ටුගතු කිරීමට අලය 

පශසුේ වවහ කිරීම  

 ශ්රී ංළ පුලත්පත් මණ්ඩය 

ප්රතිලුශත කිරිම 

 මළනයදේදීන්ට පශසුේ වෆපී ම වඳශළ 

පෂළත් මට්ටමින් ජමළනය ටුගතු 

පුළු්  කිරිම 

 ශ්රී ංළ තෆපෆ්  දවේලය ජතළ අලයතළ 

වඳශළ පුළු්  කිරීම  

 වමළජ මළනය ඇතුළු ල මළනය භළවිතය 

වශ ශෆසිරීම පිළිබඳ ලෘත්තීය ෙෆනුම ශළ 

අලදබ නය බළදීම වඳශළ වමළජ 

අනයළප ක්රමදේෙයක් ශඳුන්ලළ දීම 

 ජළතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුක ජමළනය 

උවවහ අනයළප ලෘත්තීයමය කුවතළ 

ප්රලර්න අලවහාළලන් ඇති කිරීම  

 ල තළක්ණය පෙේල ළර්යක්ම ශළ 

ල අලවහාළලන්ට ඉක්ත වූ ජතළ 

දක්න්ද්රීය ඩිජිට්  තෆපෆ්  ශළ ආරිත 

දවේලළලන් වඳශළ අලය ක්රමදේෙයන් 

ශඳුන්ලළදීම ශළ ක්රියළත්ම කිරීම.  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ අමළතයළංයට ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 03 ක් දලත එතුල 

රු.මිලිය 20,238  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 19,314 ක්  පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ 54 ිට ෙෆක්දේ 

 

රපවටශ 54 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  

මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ඇති 

දෙපළර්තදේන්තු ශළ ලයලවහාළපිත ආයත 

විසින් ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය ඉටු කිරීම 

වේබන්නදයන් සිදු ර ෙ නියෆදි විණ 

ජමළනය 

අමළතයළංය  

රජද  මුද්රණ 

දෙපළර්තදේන්

තුල  

ප්රලෘත්ති 

දෙපළර්තදේන්

තුල  

තෆපෆ්  

දෙපළර්තදේන්

තුල  

එතුල  

ප්රතිපළෙය  1,946 3,242 269 14,781 20,238

වියෙම  1,748 3,034 265 14,267 19,314

ඉතිරිය  198 208 4 514 924
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පරීක්ණලදී අළලරණය වූ විණ 

නිරීක්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ 

ඇත.   

එෂස.එම් ගේඹ වහ භළදිරි 
ංකීර්ණඹක් ඉදිරීරිභ  

ශ්රී ංළ ගුලන් විදුලි වංවහාළදේ යළපය 

යළ්  (FM) එසහ.එේ දවේලය වඳශළ මෆදිරි 

වංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම වඳශළ 2018 ලර්ද දී 

රු.මිලිය 42.50  ප්රතිපළෙ වවළ 

තිබුණි. 2019 ලර්ය ල විට එම ප්රතිපළෙ 

ප්රමළණය රු.මිලිය 28 ෙක්ලළ වංද නය 

ර තිබණි. දොඩෆගි්  ඉදිකිරීමට 

අෙළෂ ඉඩම 2019 ලර්ය අලවන් ල විටත් 

නිරවු්  රද දොතිබුණි. දේ 

දශේතුදලන් වමළද චිත ලර්ය ල විටෙ 

දමිට ඉදිකිරීේ ටුගතු ආරේභ ර 

දොතිබුණු අතර, දොඩෆගිලි ඉදිකිරීදේ 

දොන්ත්රළත්තුලට අෙළෂ ප්රමළණ පත්ර වශ 

පිරිලෆය ඇවහතදේන්තු වවහ ර 2020 

වෆප්ත තෆේබර් 15 දි ලවිට ලර්  02 ට 

අධි ළයක් ත ත තිබුණි. 

ගගොඩනළගිලි නඩත්තු ගනොරීරිභ   

ශ්රී ංළ ගුලන් විදුලි වංවහාළල වතු 
නිහළර්යල පලති දොඩෆගිලිල බිේ 
ප්රමළණය ලර් මීටර්  1,126.45 ක්  ත තිබුණි. 
එම දොඩෆගිලි වංලර්නය ර ඵෙළී  
ළර්යයට දයෙ තමට ශෆකියළල තිබියදී 
වංවහාළල විසින් නිසි ඩත්තු කිරීමක් 
දොර දිගු ළයක් පෆලතීම නිවළ 
දොඩෆගිලි විළයට පත්දලමින් 
පෆලෆතුණි.  

ලිඹහඳදිංචි ගනොකශ පුත්ඳත් 
ගශඳරට නිකුත් රීරිභ  

පුලත්පත් මණ්ඩ පදත් 30 ල ලන්තිය 

ප්රළරල ලියළපදිංචි දොර දලෂඳපට 

නිකුත් ර පුලත්පත් වේබන්නල අලය 

රීති ශළ නි  දය  වේපළෙය කිරිම ශ්රී ංළ 

පුලත්පත් මණ්ඩද  ළර්යභළරයක්  ත 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අෙළෂ රීති ශළ නිදය  වේපළෙය ර 

දොතිබුණි.    

ඳළිකණිලි විදීගම් ප්රභහදඹ        

පුලත්පත් මණ්ඩ පදත් 09 ල ලන්තිය 

ප්රළරල වමළද චිත ලර්ද දී ප්රලෘත්ති 

පත්රලට විරුීනල මශජතළල වශ විවින 

ආයත විසින් ර ෙ පෆමිණිලි 71 ක් 

වශ 2019 ලර්ද  දොවිවඳී ඉදිරියට දළ 

පෆමිණිලි 62 ක් ෙ ඇතුළුල මුළු පෆමිණිලි 133 

ක් වමළද චිත ලර්ද දී  විවදිය ුගතුල 

තිබුණත්, ඉන් පෆමිණිලි  69 ක් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ලවිටත් විවඳීමට ටුගතු 

ර දොතිබුණි. 

කහර්ඹභණ්ඩරඹ ගනත් ආඹත්නරට 
නිදවස රීරිභ   

ීමමළවිටත ංළ එක්වත් ප්රලෘත්ති පත්ර 

වමළම විසින් 2003 ජුනි 02 දිෆති අං 

පීඊඩී 12 ෙර රළජය ලයළපළර නක්රද් ද  

9.4 දේෙයට පටශෆනිල, මළනයදේදීන් ල 

දෙදකු, වංවහළරලරුන් සිේදෙදකු, 

වශළර ෂමළරුදලකු, ඡළයළරප 

ශි් පිදයකු, දජයහම විනළය නිනළරිදයකු 

වශ මුේ  අයෆමිදයකු ඇතුළු නිනළරීන් 

17 දෙදකු වමළද චිත ලර්ද දී දලත් 

රජද  ආයතල දවේලය වඳශළ නිෙශවහ 

ර තිබණි. වමළම විසින් ඔවුන්දේ ලෆටුප්ත , 

දේත ශළ දීමළ දව රු.මිලිය 5.48 ක් 

දලළ තිබුණි. තලෙ, වමළද චිත ලර්ද දී 

මළනයදේදීන් ල දෙදකු වශ 

වංවහළරලරුන් සිේදෙදකු නිෙශවහ ර 

තිබියදී, මළනයදේදීන් විසි ශය දෙදකු වශ 

වංවහළරලරුන් විසිතුන් දෙදකු 

දොන්ත්රළත් පෙම මත අලුතින් බඳලළද 

තිබුණි. 

දහඹකත් ගිණුගම් හිඟහික් මුදර     

ීමමළවිටත ංළ එක්වත් ප්රලෘත්ති පත්ර 

වමළදේ ප්රළ වඳශළ ෙළයත්ලය බළ 

දීමට රජද  අමළතයළං, දෙපළර්තදේන්තු, 
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වංවහාළ වශ වළමළය ජතළලට වමළම ඉඩ 

බළ දී තිබුණි.  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට ෙළයත්ල ගිණුදේ ිටඟ මුෙ රු. මිලිය 

14.9 ක්  ත තිබුණි. එයින් රු.මිලිය 2.17 ක් 

2011  ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ 

ිටඟිටටල පෆලෆත එමින් තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවළ ල විටත් එම ිටඟ ෙළයත්ල 

මුේ  අයර ෆනීමට කිසිදු ක්රියළමළර්යක් 

වමළම විසින් ද දොතිබුණි.  

ප්රකහලන ගනොිකග්  රඵහදීභ     

ීමමළවිටත ංළ එක්වත් ප්රලෘත්ති පත්ර 

වමළදේ පරිනයක් ලදයන් වමළදේ 

ෂමළරණ වළමළජියින්, ඇතෆේ 

විනළය දවේලයින්, ජළධිපතිලරයළ, 

අමෆතිලරයළ, මළනය අමළතයලරයළ, 

අමළතයළං ද් ේ, ිටටපු ෂමළරණ 

වළමළජියින්, ලවර 20 ට ලෆඩි දවේලළ 

ළයක් විටත දවේලයින් වශ ලවර 25  

දවේලළ ළය වේපර්ණ ර විශ්රළම ගිය 

දවේලයින් වඳශළ ප්රළයන්ිට පිටපත් 

දොමිද්  දොඩලළ නිකුත් ර තිබුණි. ඒ 

අනුල, වමළද චිත ලර්ද දී ප්රනළ 

පුලත්පත් ශදතන් පිටපත් 1,005,525 ක් වශ 

ලළර වඟරළ 14 කින් පිටපත් 78,285 ක් 

දොමිද්  නිකුත් ර තිබුණි. දොමිද්  

නිකුත් ර තිබුණු මුද්රිත පිටපත්ලලින් ලෆඩිම 

වංයළලක් දිමිණ පුලත්පතින් නිකුත්ර 

තිබුණු අතර, එය මුළු මුද්රිත පිටපත් 

වංයළදලන් සියයට 16ක්  නිදය ජය  ත 

තිබුණි. දමම දොමිද්  පිටපත් වඳශළ 

වමළද චිත ලර්ද දී රු.මිලිය 66.23 ක් 

ලෆය ර තිබණි.   

සීභහහිත් සහධීන රූඳහහිනී භහධය 
ජහරඹ  

2015 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ මළනය 

ජළද  වහන්න ප්රළේනය අණ්ඩලම අඩු 

 ත තිබුණු අතර 2016 ලර්ද  සිට 2020 

ලර්ය ෙක්ලළ අණ්ඩල අළභ බළ තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  වහලළධී රපලළිටනී 

දවේලද  අළභය රු. මිලිය 210.62ක් වූ 

අතර ඒ යටදත් පලති, අයිටීඑන් එසහඑේ,  

ලවන්තේ එසහඑේ ිට අළභයන් පිළිදලලින් 

රු. මිලිය 52.56ක් ශළ රු. මිලිය 13.18 

ක්  ත තිබුණි. ලවන්තේ ටී ත ආයතද  

ළභය රු. මිලිය 62.38ක් විය. ඒ අනුල 

2020 ලර්ද  වමළදේ මුළු අළභය රු. 

මිලිය 213.98 ක්  ත තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද  

අළභයට වළදප්ත ක්ල වමළද චිත ලර්ද  

අළභය සියයට 63 කින් දශලත් රු.මිලිය 

357.91 කින් අඩු  ත තිබුණි.  දමම අළභද  

අඩු තම වඳශළ 2020 ලර්ද  පුරළලර්ත 

වියෙේ දලනුදලන් ෆබුණු රු. මිලිය 280 

 රජද  ප්රෙළය දශේතු  ත තිබුණි. මළනය 

ජළද  පුරළලර්ත වියෙේ පියලළ ෆනීම 

දලනුදලන් රු. මිලිය 280 ක් වු ප්රෙළයක් 

මළනය ජළය දලත රජය විසින් බළ 

දොදුන්දන් ේ වමළද චිත ලර්ද  මුළු 

අළභය රු. මිලිය 493.98 ක්  ත තිබුණි.      

ශ්රී රංකහ රූඳහහිනී ංසථහ  

වංවහාළදේ ශුීන ලත්ේ 2015 ලර්ද  සිට 

2017 ලර්ය ෙක්ලළ අණ්ඩල අඩු  ත තිබුණු 

අතර 2018 ලර්ද දී  ෆලතත් ශුීන 

ලත්ේ ලෆඩි  ත 2019 ශළ 2020 ලර්ද දී අඩු 

 ත තිබුණි.  2015 ලර්ද  සිට 2017 ලර්ය 

ෙක්ලළ අණ්ඩල අළභ බළ තිබුණෙ, 2018 

ලර්ද දී රු.මිලිය 479 ක් වූ රජද  ප්රෙළ 

බළ දීම දශේතුදලන් 2018 ලර්ද  ළභය 

රු.මිලිය 188.8 ක්  ත තිබුණි. 2019 

ලර්ද දී ෆලතත් අළභ බළ තිබුණි. 2020 

ලර්ද දී රු. මිලිය 310  රජද  ප්රෙළ 

බළදිම දශේතුදලන් වංවහාළදේ අළභ 

තත්ත්ලය රු.මිලිය 234.3 ක් ෙක්ලළ අඩු  ත 

තිබුණි.  2015 ලර්ය අලවළ ලවිට 

රු.මිලිය 244.65ක් වූ බෆංකු අයිරළල  2019 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු.මිලිය 

482.72 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට බෆංකු අයිරළල 

රු.මිලිය 258.73 ෙක්ලළ අඩු  ත තිබුණි. 

දමදවේ  වංවහාළල දිගින් දිටම අළභ ෆබීම 

ශුීන ලත්ේ වශ ිටමිේලට අිටතර 

දව බපළ තිබුණු අතර ඒ දශේතුදලන් 

භළණ්ඩළළරද  දශ  රජද  දලත් මය 
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වශළයක් දොමෆතිල වංවහාළල පලත්ලළද 

යළදේ අවිනිහචිතතළලයක් පෆලෆතුණි. 

වංවහාළල වතු ශුීන ලත්ේ 2015 ලර්ද  

සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ සියයට 84 කින් අඩු 

 ත තිබුණි. 

ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 

තෆපෆ්  දෙපළර්තදේන්තුදේ 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විට ලර් 1 ට ලෆඩි ලර් 2 ක් 

ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට පෆලෆත එ 

රු.මිලිය 454.16  ිටඟිටටි ආෙළයමක් 

පෆලෆතුණි. එම ආෙළයම වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් අයර ෆනීමට 

දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.   

මුේදය ගත්ොගගේ ඌනත්හඹ  

තෆපෆ්  ශළ ආෙළයේ මුීෙර ලර්ල දභෞති 

දතොය මුීෙර පළ දජරය වමඟ 

පරීක්ළ කිරීදේදී රු.මිලිය 2.48 ක් ලටිළ 

මුීෙර දතොය ඌතළලයක් පෆලෆතුණි. 

තෆපෆ් පති භළරද  පලති මුීෙර අංද  

(ළරළදශේන්පිට) අදවිය වඳශළ රු.මිලිය 

1.78 ක් ලටිළ භළවිතයට දොන්ළ 

නුසුදුසු මුීෙර මුද්රිත ලිපිද්රලය දතොය දීර්ක 

ළයක් මුළු් ද්  බඩළදේ රඳලළ ද 

තිබුණි.   

 

ආදහඹගම් අතිරික්ත්ඹ  

වෆෆසිදන් රපලළිටණි ආයතද  2019 

ලර්යට අෙළෂල අෙළයේ අතිරික්තය 

රු.මිලිය 8.3 ක්  ත තිබුණි. 2003 ජුනි 02 

දිෆති  අං පීඊඩී 12 ෙර රළජය ලයළපළර 

නක්රද් ද  8.2.1 දේෙය ප්රළරල   එක් එක් 

ලර්යට අෙළෂ ආෙළයේ අතිරික්තය 

භළණ්ඩළළරය දලත දප්රේණය ෂ ුගතු 

වුලත්, ආයතය විසින් ඒ අනුල ටුගතු ර 

දොතිබුණි.   

 

 

රූඳහහිනී දළන්වීම් නිර්භහණඹ රීමභ  

2019 ලර්ද දී වෆසිදන් රපලළිටනී 

ආයතය විසින් රපලළිටනි ෙෆන් තේ 2 ක් 

නිර්මළණය කිරීම වඳශළ ූතනිතය බක්ති 

අධිළරිදයන් රු.මිලිය 4.11 ක් අයර 

ද තිබුණි. වෆසිදන් රපලළිටනී 

ආයතය විසින් ෙෆන් තේ නිර්මළණය ර 

ෆනීම දලනුදලන්, දපෞීලි 

ආයතයට රු. මිලිය 3.43 ක් දලළ 

තිබුණි. වෆසිදන් රපලළිටනි ආයතය 

විසින් එම දවේලළ වෆපුගේ ආයතය දත රළ 

ෆනීදේදී රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී 

වංග්රශද  විධිවිනළයන් අනුමය ර 

දොතිබුණි. රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදීලට පටශෆනිල ගිවිසුේත 

ලටිළදමන් සියයට 50  අත්තිළරේ 

දලළ තිබුණු අතර, ඒ වඳශළ සුරක්ණයක් 

බළ දෙ දොතිබුණි. එඟ වූ ගිවිසුදේ 2 

ල ලන්තිය ප්රළරල දොන්ත්රළත්තුල ඉටු 

කිරීදේ ප්රමළෙය දලනුදලන් දොන්ත්රළත් 

ලටිළදමන් සියයට 5 ක් රු.171,407  

ප්රමළෙ ළවහතු අයර ෆනීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි.    

ළඩිපුය ගගව දීභනහ  
රජද  මුද්රණ දෙපළර්තදේන්තුදේ මුද්රණ 

ටුගතු අතුළු සියලු වියෙේ වඳශළ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින්  රු.මිලිය 3,240  

ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද  පෆලති පළර්ලිදේන්තු මෆතිලරණද  

ඡන්ෙ ප්රිළ ශළ ආෘති පත්ර මුද්රණ ළර්යද  

ඉන්දලොයිවහ ලටිළම කිසිදු පිළිත ශෆකි 

දශේතුලක් දොෙක්ලළ රු.මිලිය 75.72 කින් 

ලෆඩි ර තිබුණි. එදවේ ලෆඩි ර බළත් 

මුෙලින් දෙපළර්තදේන්තුදේ මළණ්ඩලි 

නිනළරින් 25 දෙදකුට  2020 අද වහතු 

මළවද දී ලළණිජ මුද්රණ දීමළල දව රු. 

මිලිය 2.07 ක් ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි. 
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ජ
න
භ
හධ
ය
ඹ
 

විධිභත් අනුභළතිඹරීන් ගත්ොය දීභනහ 
ගගවීභ  
2018 ජලි 02 දිෆති අං 

EST/7/ALLOW/03/0120  ෙර ආයත 

අනයක් ජරළ් දේ  ලිපිය මගින් ජළති 

ලෆටුප්ත  ශළ දවේල වංයළ දොමින් වභළදේ 

නිර්දීය ෙ වෆකි් ට ද ශළ අලවන් 

ලරට දීමළ අනුමත ර ෙ 2017 

ඔක්දත බර් 04 දිෆති ලිපිද  වඳශන් 

දොන්දීසිලට යටත්ල රජද  මුද්රණ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ළර්ය මණ්ඩය වඳශළ 

2018 දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ පමණක් 

දීමළ ද තම අනුමත ර තිබුණි.  2020 

ලර්ද  දී එලෆනි අනුමෆතියක් රිටතල ලි 

පෙම මත දීමළ ලදයන් රු.මිලිය 

436.78 ක් දලළ තිබුණි.  
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ඳ
රි

ය
ඹ
 

ඳරියඹ  

නීමක්ණ 
 සුහුරු ගේලගුණික විඳර්ඹහ නගය යහඳෘතිඹ 

 ගේලගුණික විඳර්ඹහ ඵරඳෆම් වහ අනුරූඳ වීගම් ජහතික ළරළසභ 

 ඝන අඳද්රය ඵළවළය රීමගම් ඳවසුකම් යහඳෘතිඹ 

 භේරීරිර ඇති ලමයඹට අහිත්කය dioxin ඳමක්හ 

 ගේලගුණික විඳර්ඹහ අභ රීමගම් වවු් කහරිත්ඹ යහඳෘතිඹ 

 ජහතික ඳහරිරික ඳනත් ංගල ධනඹ ගනොරීමභ  

 ලබ්ද දණ ගයගුරහසි ංගල ධනඹ රීමභ 

 හයු විගභ චන ඳමක්ණ භධයසථහන 

 නිසක්රීඹ ත්කම්/ ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම් 

 ගඵ ගර ග්රළඳයිට් භහගභ ගත් කළණිම් ඵරඳත්ර නිකුත් රීමභ 

 ගගොඩළලි කළණීභ කශ භූිකඹ පුනරුත්ථහඳනඹ රීමභ  

 විනඹ ඳමක්ණ නිගඹ ගඹක් යහිත් චූදිත් නිරධහයගඹකු ගච දනහලින් 
නිදවස රීමභ  

  නිජ ම්ඳත් පිළිඵ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් පිළිගඹර රීමභ 

 යහජය බහග අඹකය ගළනීභ  

 නිදය ලට පටශෆනිල පත්  ෆණීේ සිදු කිරිම  

 ප්රම්ඳහදන භහර්ගග ඳගේල අනුගභනඹ ගනොරීමභ  

  නිජර අගඹ එකතු රීරිභ  

 භනම්පික්ඹ ළලි යහඳෘතිඹ 

 කන්ත්ග්  ළලි යහඳෘතිඹ  

 ගකොක්කම්ගඵොක්ක තිරුහනහ නිධිඹ කළණිම් යහඳෘතිඹ 
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ඳ
රි

ය
ඹ
 

ඳරියඹ  

"තිරවළර වංලර්ධිත ශ්රී ංළලක්" ය ෙෆක්ම 

ඔවහදවේ ශළ තිරවළර වහලළභළවි වේපත් 

ෂමළරණය තුළින් පරිවර ආරක්ණය 

තශවුරු ර නිමින් තිරවර පරිවර 

ෂමළරණය වඳශළ ළයත්ලය බළ 

දීම පරිවර ක්දේත්රද  දමදශලර දේ. 

එම දමදශලර ඉටු කිරිම වඳශළ පරිවර 

අමළතයළංය ශළ ඒ යටදත් ල ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩ ආයත 04 ක් විසින් පශත වඳශන්  

ළර්යයන් ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල 

තිබුණි.  

 තිරවර පරිවර වං් පය, පළව්  

අනයළපද  සිට ප්රජළල තුෂ ආ් පමය 

ලදයන් ප්රතිහමළපය කිරිමට අලය 

පියලර ෆනීම   

 පරිවර, ලජී ත ශළ ලවංරක්ණ 

බපත්ර නිකුත් කිරීදේ ක්රමදේෙය 

වමළද නයට ක් දොට පරිවර 

ිටතළමී දමන්ම ජතළ ිටතළමී දව 

එම ක්රියළලලිය දමදශයවිම වර කිරිම  

 පරිවර ිටතළමී නිහපළෙ, දබෙළශෆරිේ, 

ප්රලළශ දවේලළ, යටිත පශසුේ, 

ළරි වංලර්න වශ ආදය ජ ශළ 

ආර්ථි ළප ටුගතු දමදශය තදේදී 

ලයළපළරි ශළ වංලර්න අලයතළ  

 පරිවර වංරක්ණය වඳශළ  ත දිුගණු 

තළක්ණි ක්රමදේෙයන් ශඳුන්ලළදීම   

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ පරිවර අමළතයළංය  දලත  

එතුල රු.මිලිය 1,283  ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය 1,178 ක් පමණක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. විවහතර රපවටශ 55 ිට ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 55 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම  

මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ  

 

ඉශත වඳශන් ළර්ය ශළ ර්තලය ඉටු කිරීම 

වේබන්නදයන් නියෆදි විණද දී 

අළලරණය වූ ලෆෙත් ශළ ප්රමළණළත්ම 

විණ නිරික්ණ වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙක්ලළ ඇත.  

සුහුරු ගේලගුණික විඳර්ඹහ නගය 
යහඳෘතිඹ 

2011 ලර්ද දී පරිවර අමළතයළංය විසින් 

නිකුත් ර තිබණු ළගුණි විපර්යළව 

රු.මිලිය  රු.මිලිය  රු.මිලිය  

ප්රතිපළෙය  වියෙම  ඉතිරිය  

පරිවර අමළතයළංය  1,283 1,178 105
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වඳශළ වූ අලෙළේ ෙත්ත දපොත පළෙ ර 

නිමින් 2019 ලර්ද දී සුහුරු දීගුණි 

විපර්යළව ර ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ර 

තිබුණි. දමම ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම කිරීම 

වඳශළ ර දත රළ ෆනීදේදී ලර් 08 ට 

ලඩළ පෆරණි ෙත්ත පළෙ ර නිමින් දත රළ 

ෆනීේ සිදු ර තිබුණු අතර 2020 ලර්ය 

තුෙ අෙළ ලයළපෘතිද  අනුත  තේ ශළ අලම 

කිරීේ ළර්යය වේපර්ණ ර දොතිබුණි. 

ගේලගුණික විඳර්ඹහ ඵරඳෆම් වහ 
අනුරූඳ වීගම් ජහතික ළරළසභ 

දීගුණි විපර්යළව මගින් දමරටට 

ඇතිවිය ශෆකි අිටතර බපේ අලම කිරීම 

වඳශළ  2016 ලර්ද  සිට 2025 ලර්ය 

ෙක්ලළ ළය තුෂදී ක්රියළත්ම කිරීමට 

අදප්ත ක්ි ත දීගුණි විපර්යළව බපේ 

වඳශළ අනුරප  තදේ ජළති වෆෆවහම 

ක්රියළත්ම කිරීමටත් ඒ වඳශළ අරමුේ  

වපයළ ෆනීමට අදප්ත ක්ි ත ජළති අනුලර්තිත 

අරමුේ  පිිටටු තමක් සිදු ර දොතිබුණි. 

2019 ලර්ද දී දය ජළ ර තිබ ශළනි ර 

තිබ ශළනිර ආක්රමණය ීය ළ ශළ වත්ල 

විදේ දමරටට පෆමිණීම ලෆෆක් තම වඳශළ 

වශ එම ළ ශළ වතුන් විළ කිරීම වඳශළ 

ල පතක් දටුේපත් කිරීදේ 

දය ජළලක් ඉදිරිපත් ර තිබුණෙ, 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ල පතක් 

වහාළපිත ර  දොතිබුණි. 

ඝන අඳද්රය ඵළවළය රීමගම් ඳවසුකම් 
යහඳෘතිඹ 

දොරියළනු ආර්ථි වංලර්න වශදය ගිතළ 

අරමුණු යටදත් ක්රියළත්ම ර ෙ ක 

අපද්රලය බෆශෆර කිරීදේ පශසුේ ලයළපෘතිය 

වඳශළ 2020 ඔක්දත බර් 31 දි ල විට රු. 

මිලිය 466 වියෙේ ර තිබුණි. එම 

ලයළපෘතිය ල විය පායක් යටදත් ෆලත 

ආරේභ කිරීදේ අරමුණින් ක්රියළත්ම ර 

අතර මඟ ලතළ ෙමළ තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවළ ල විටත් ල විය පාය 

ශඳුළ නිමින් ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම 

කිරීමට අලය  ටුගතු සිදු ර දොතිබුණි. 

භේරීරිර ඇති ලමයඹට අහිත්කය 
dioxin ඳමක්හ 

මේකිරිල රීරයට අිටතර dioxin like 

ප්රමළණයන් ඇතුෂත්ෙ යන් පරික්ළ කිරීම 

වඳශළ පරිවර අමළතයළංය ශළ දප්ත රළදෙණිය 

විහලවිෙයළය අතර ගිවිසුමට එෂඹ තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එම 

ලයළපෘතිද  අදප්ත ක්ි ත අරමුණු ෂළ ර 

ත ශෆකි පරිදි එය ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි.  

ගේලගුණික විඳර්ඹහ අභ රීමගම් 
වවු් කහරිත්ඹ යහඳෘතිඹ 

දීගුණි විපර්යළව අලම කිරීදේ 

ශවු් ළරිත්ලය ලයළපෘතිය වඳශළ රු.මිලිය 

315  ප්රෙළයක් අමළතයළංය දලත බළ දී 

තිබුණෙ, වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල 

විටත් ලයළපෘතිද  ප්රතිය සියයට 12.45  

අලම මට්ටම පෆලතුණි. 

ජහතික ඳහරිරික ඳනත් ංගල ධනඹ 
ගනොරීමභ  

1980 අං 47 ෙර ජළති පළරිවරි පත 

ලර් විවහවට ආවන් ළයක් පෆරණි 

 තමත් ලර්තමළ පළරිවරි තත්ත්ලයන් 

ෂමළරණය වඳශළ සුදුසු ආළරයට 

පත වංද නය කිරීදේ අලයතළලය 

පෆ ෆගී තිබුණෙ, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් පත වංද නය 

කිරිමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.   

ලබ්ද දණ ගයගුරහසි ංගල ධනඹ 
රීමභ 

.ෙ දණය පළය වඳශළ 1980 අං 47 

ෙර ජළති පළරිවරි පදත් 23 (ජ) (2) 

ලන්තිය යටදත් 1996, 1997 ශළ 2011 

ලර්ල නිකුත් ර තිබ .ෙ දණ 

දරගුළසි වංද නය කිරීදේ අලයතළලය 

ජළති පළරිවරි වභළදේ වළච්ඡළලට 
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භළජය  ත තිබුණෙ වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විට එම දරගුළසි වංද නය 

ර දොතිබුණි.  

හයු විගභ චන ඳමක්ණ භධයසථහන 

ශ්රී ංළදේ දිවහ්රික් 18  වහාළපය ර 

තිබ ලළුග විදම න මනයවහාළ 83 ක් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

ලංගු පරිවර ආරක්ණ බපත්රයකින් 

දතොරල ක්රියළත්ම දලමින් පෆලතුණි.  

නිසක්රීඹ ත්කම්/ ඌන උඳගඹ ජිත් 
ත්කම් 

 දපතියළදොඩ දොේදප වහට් අංය 

රු.මිලිය 154 ක් ලෆය ර ඉදි ර 

තිබණත්, වමළද චිත ලර්ය අලවළ 

ල විටත් එය භළවිතයට ද 

දොතිබුණි.  

 දෙොේදප්ත  වනීපළරක් බිේ පිරවුම 

රු.මිලිය 600 ක් ලෆය ර ඉදි ර 

තිබණත්, 2018, 2019, ශළ 2020 ලර්ල 

අලම නළරිතළලයක් යටදත් ක්රියළත්ම 

ර තිබුණි.  

 2017 ලර්ද දී රු.මිලිය 8 ක් ලෆය ර 

මිදී ද තිබණු ේප විහද් ණ 

යන්ත්රය, ක්රමළංය කිරීමට ටුගතු 

දොකිරීම නිවළ ලර් 4  ළයක් 

මුළු් ද්  නිහක්රීයල පෆලතුණි.  

 
ගඵ ගර ග්රළඳයිට් භහගභ ගත් කළණිම් 
ඵරඳත්ර නිකුත් රීමභ 
 
2002 අ දප්රේ්  19 දිෆති අං 1232 14 ෙර 

වශ 2017 දොලෆේබර් 17 දිෆති අං 

2045 56 ෙර අති විදේ ෆවට් පත්රල ප 

ෂ විදී විනිමය නිදය  ප්රළරල ශ්රී 

ංළල තුෂ පත්  ෆණීේ සිදුර 

වමළම මුළු දොටවහ අයිතිදයන් විදීය ය 

අයිතිය සියයට 40 ක් ෙක්ලළ විය ුගතු අතර 

එම ීමමළල ඉක්මලළ විදීය ය අයිතිය පලතී 

ේ ංළ ආදය ජ මණ්ඩද  විදේ 

අනුමෆතියක් බළත ුගතුල තිබුණි. මුත්, ශ්රී 

ංළල තුෂ මිනිරන් ෆණීේ සිදුර 

දබ  ග්රෆපයිට් වමළදේ මුළු දොටවහ 

අයිතිදයන් සියයට 89.91 ක්ම විදීය ය 

වමළේ 02 ට අයත් වූ අතර එම වමළම 

ංළ ආදය ජ මණ්ඩදයන් එදව 

අනුමෆතියක් බළද දශ  එම මණ්ඩය 

වමඟ ආදය ජ ගිවිසුමට එෂඹ 

දොතිබුණි. දේ පිළිබඳ දොවළ එම 

වමළමට මිනිරන් ෆණීේ වඳශළ භ විෙයළ 

වමීක්ණ ශළ පත්  ළර්යළංය විසින් 

ෆණීේ බපත්ර 02 ක් නිකුත් ර තිබුණි.  

 

මෆණික් ශළ වහලර්ණළභරණ පර්ද ණ ශළ 

අභයළව ආයතය 2018 ලර්ද දී නිකුත් 

ර ෙ “ආර්ථිය වරි ශෆකි ළංකීය 

නිජ වේපත්” ෆමෆති ග්රන්ාද  

ලර්තමළද දී ශ්රී ංළලට ෆද  

තළක්ණය ශඳුන්ලළදී ඇති බලත්, එම 

ෆද  තළක්ණය තුළින් මිනිරන් වඳශළ 

අපරිමිත ලටිළමක් බළ දිය ශෆකි බලත්, 

වඳශන්ල තිබුණි. ඒදමන්ම ෆද  

තළක්ණය උපදය ගී රද වෆසු 

ග්රෆපීන් ග්රේ 01 ක් රු.150,000  (කි.ග්රේ. 1 

 ලටිළම රු.මිලිය 150) තරේ ඉශෂ 

මි පලති අතර වමළම විසින් ෆණීේ 

ර මිනිරන් නිමි දශ  අර්න නිමි 

නිහපළෙයක් බලට පත් දොර අමුද්රලය 

තත්ත්ලදයන් අපයය කිරීම දශේතුදලන් 

ශ්රී ංළලට ෆබිය ුගතු විළ ආෙළයමක් 

අිටමි දලමින් පෆලතුණි. වමළම මගින් 

2017-2019 අද වහතු ළය තුෂ ෆණීේ 

ර ෙ මිනිරන් දම.දටො. 6,460.68 ක් 

අපයය කිරීදමන් රු.මිලිය 1,747.21 

 ආෙළයමක් බළ තිබුණි. ඒ අනුල අය 

එතු කිරීදමන් දතොරල අමුද්රලය දව 

මිනිරන් කිද  ග්රේ 01 ක් රු.270   ක් වූ  

ඉතළ අඩු මිට අපයය ර ඒ මත 

රළජයභළ දලළ තිබුණි.  
 

මනයම පරිවර අධිළරිය විසින් අෙළෂ 

වමළම දලත ලර්ය ළයක් වඳශළ 

පරිවර ආරක්ණ බපත්රයක් නිකුත් ර 
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තිබුණු අතර එය ලළර්ි ල දීර්ක රනු 

ෆද..  ඊට අමතරල පුරළ විෙයළ 

දෙපළ ර්දේන්තුල විසින් ලිමුල ප්රළදීශිය 

ද් ේ දලත අෙළෂ වමළමට ෆණිේ කිරීම 

වඳශළ ලළර්ි ල අළුත් කිරීදේ පෙම මත 

සිය නිර්දී ඉදිරිපත් ර අතර ප්රළදීය ය 

ද් ේ විසින්ෙ ෆණීේ බපත්රය ලර්යකින් 

දීර්ක කිරීමට භ විෙයළ වමීක්ණ ශළ පත්  

ළර්යළංය දලත සිය නිර්දී ඉදිරිපත් ර 

තිබුණි. ඒ අනුල ෆණීේ බපත්රයෙ ලළර්ි ල 

අළුත් ෂ ුගතු වුලත්, වමළම විසින් රනු 

ෆබ ඉ් ීයමක් මත ෆණීේ බපත්රද  

ලෂංගු ළ ීමමළල 2018 දොලෆේබර් 02 

දි සිට 2028 දොලෆේබර් 01 දි ෙක්ලළ 

ලර් 10 ට දීර්ක කිරීම මතදදෙයට තුඩු දී 

තිබුණි. 

 
ගගොඩළලි කළණීභ කශ භූිකඹ 
පුනරුත්ථහඳනඹ රීමභ  

 

ශේබන්දතොට දිවහ්රික්ද  දොඩලෆලි 

ෆණීම වඳශළ බපත්ර 13 ක් නිකුත් කිරිම 

පිළිබඳල භ විෙයළ වමීක්ණ ශළ පත්  

ළර්යළංද  අනයක් (පත්  සුරක්ි තතළ) 

විසින් සිදුෂ පරීක්ළදේදී සියළුම 

බපත්රල වඳශන් ෆණිේ ප්රදී, ෆඹුර 

ඉක්මලළ ෆණීේ ර ඇති  බලත්, 

ළර්යළංයට රළජයභළ ආෙළයම අඩුදලන් 

අයර ද ඇති  බලත්, බපත්ර වඳශළ 

අයර න්ළ බෆංකු ඇපර ප්රමළණලත් 

දොල බෆවින් එය ඉශෂ ෙෆමිය ුගතු බලටත් 

නිරීක්ණය ර තිබුණත් ඒ පිළිබඳල සුදුසු 

ක්රියළමළර් ද දොතිබුණි. ශේබන්දතොට 

දිවහ්රික්ද  ශළ රත්පුර දිවහ්රික්ද  

බපත්ර යටදත් ලෆලි ෆනීේ ෂ භමි  

පුරුත්ාළපය  ර  දොතිබුණු අතර 

අළරක්ි ත ලල්  ජදයන් පිරී තිබුණි. 

ලෆලි  ෆණීේ  ෂ  භමිය  පුරුත්ාළපයට 

බළ න්ළ බෆංකු ඇපරයට ලඩළ මුෙක් 

වියෙේ ල නිවළ ෆණීේරුලන් එම 

ඇපරය ළර්යළංය තුෂ රඳලළ භමි 

පුරුත්ාළපය කිරීදමන් දතොරල අතශෆර 

ෙමළ තිබුණි.  

 

විනඹ ඳමක්ණ නිගඹ ගඹක් යහිත් 
චූදිත් නිරධහයගඹකු ගච දනහලින් 
නිදවස රීමභ  

ආයත වංග්රශද  XLVIII ලෆනි 

පරිච්දේෙද  31.11 ශළ 31.15 ලන්ති 

ප්රළරල වළපරළධී දන ෙළ යටදත් 2017 

අද වහතු 17 දි සිට ලෆඩ තශමට ක් 

ර තිබුණු ෆණීේ ඉංජිදන්රුලරදයකුට 

එදරිටල විය පරීක්ණ ආරේභ ර 

තිබුණි. ලෆඩ තශේ ෂ ළීමමළලට 

අෙළල රු.954,521  අඩ ලෆටුප්ත  ශළ 

රු.369,171   දිරිදීමළ ශළ ප්රවළෙ දීමළ 

දලළ තිබුණි. විය පරීක්ණ  නිදය යක් 

රිටතල අනයක් මණ්ඩ අනුමෆතිය මත 

2019 අද වහතු 15 දි සිට එම නිනළරිය 

ෆලත දවේලද  පිිටටුලළ තිබුණි.  

 නිජ ම්ඳත් පිළිඵ ජහතික 
ප්රතිඳත්තිඹක් පිළිගඹර රීමභ 

2017 මෆයි 22 දි අමළතය මණ්ඩය සිදුෂ 

ෙෆනුේ දීම ප්රළරල නිජ වේපත් පිළිබඳ 

ජළති ප්රතිපත්තියක් වවහ ර අනුමෆතිය 

බළ ෆනිමට වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් සිදු ර දොතිබුණි.  

යහජය බහග අඹකය ගළනීභ  

 

ළු්  ෆණිේ ප්රමළණය ශදුළ ෆනීමට 

විෙයළත්ම ක්රමදේෙයක් වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත් අනුමය ර 

දොතිබුණු අතර ළු්  ෆණීම වඳශළ 

දයොෙළ න්ළ පුපුර ද්රලය දමන් 

දෙගුණයක් ෆණිේ ෂ කිුග. ප්රමළණය 

දව වළ රළජයභළ අයර නිමින් 

පෆලතුණි. භ විෙයළ වමීක්ණ ශළ පත්  

ළර්යළංය විසින් 2014 ලර්ද  සිට 2020 

ලර්ය ෙක්ලළ වූ ළපරිච්දේෙයට අෙළල 

රු.මිලිය 8,488  රළජයභළ ආෙළයම 

ඒළබීන අරමුෙට බෆර ර දොතිබුණි. 
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යළන්ඔය ජළ ලයළපෘතිද  ඉදිකිරීම වඳශළ 

භළවිත ෂ පවහ කිුග. 1,343,810 ක් ශළ ලෆලි 

කිුග. 3397 ක් වඳශළ පිළිදලලින් ෆබිය ුගතු 

රු.මිලිය 26.88 ක් වශ රු.543,490 ක් 

බෆගින් වු එතුල රු.මිලිය 27.42  රළජය 

භළ වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

දොන්ත්රළත් වමළදමන් අයරද 

දොතිබුණි.  

නිදය ලට පටශෆනිල පත්  ෆණීේ 
සිදු කිරිම  

1988 අං 56 ෙර පතින් වංද ධිත 

1980 අං 47 ෙර ජළති පළරිවරි 

පදත් 23 V ලන්තිය ප්රළරල පරිවර 

අමළතයලරයළ නිකුත් ෂ 1993 ජුනි 24 

දිෆති අං 772 22 ෙර අති විදේ ෆවට් 

පත්රද  ප ෂ  නිදේෙය ප්රළරල, පත්  

ශළ නිජ නිවහවළරණද දී වමුච්චිත ප්රදීය 

දශක්ටයළර 10 ඉක්මලළ දපොදෂොල මතුපිට 

පත්  ෆණීේ සිදු දො ුගතුල තිබුණි. ඊට 

පටශෆනිල දශක්ටයළර 18  ප්රදීය 

නිජ ලෆලි ෆණීම වඳශළ අං 

IML/A/HO/1623 ෙර ෆණීේ බපත්රය 

නිකුත් ර තිබුණි.  

ප්රම්ඳහදන භහර්ගග ඳගේල අනුගභනඹ 
ගනොරීමභ  

රජද  ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී වංග්රශද  

3.2 මළර්ද පදීය ප්රළරල තරළරී 

ප්රවේපළෙ ක්රියළලලියක් අනුමය 

කිරීමකින් දතොරල වශ අමළතය මණ්ඩ 

අනුමෆතියෙ බළ දොද භ විෙයළ 

වමීක්ණ ශළ පත්  ළර්යළංද   අනයක් 

මණ්ඩද  අනුමෆතියක් මත අනුරළනපුර 

ප්රළදීය ය ළර්යළද  02 ල මශ 

රු.මිලිය 11.54  වියෙමින් ඉදිකිරීම 

වඳශළ ශ්රී ංළ ළවි ශමුෙළලට පලරළ 

තිබුණි. එදමන්ම ප්රවේපළෙ ක්රියළලලියකින් 

දතොරල උපදීලරදයකු දමම ඉදිකිරීේ 

ළර්යය වඳශළ පත්ර රු.579,995 ක් දලළ 

තිබුණු අතර අෙළ උපදීලරයළ රජද  

ප්රවේපළෙ මළර්ද පදී වංග්රශද  

7.3.1(ආ) මළර්ද පදීද  වඳශන් 

නියමයන්ට පටශෆනිල දමම ළර්ය වඳශළ 

තළක්ණ ඇයිේ මිටුදේ වභළපති දවටෙ 

පත්ර තිබුණි.  

 නිජර අගඹ එකතු රීරිභ  

2009 අං 66 ෙර පත්  ශළ නිජ ද්රලය 

(වංද න) පදත් 2(ඉ) ලන්තිය 

ප්රළරල නිජල අය එතු කිරීම වඳශළ 

උපදය ගී රත ුගතු පියලර භ විෙයළ 

වමීක්ණ ශළ පත්  ළර්යළංය විසින් 

ශඳුන්ලළදී දොතිබුණි. එම දශේතුදලන් 

ෆණීේ ර මිනිරන්, නිජ ලෆලි ශළ 

තිරුලළළ නිජ වඳශළ අය එතු 

කිරීමකින් දතොරල  අමුද්රලය දව 

අපයය දදරමින් පෆලතුණි. 

භනම්පික්ඹ ළලි යහඳෘතිඹ 

ජීඑවහඑේබී තළක්ණ දවේලළ (පුීලි) 

වමළම විසින් ක්රියළත්ම ර මේපිටිය 

ලෆලි ලයළපෘතිය මගින් ලෆලි නිකුත් කිරීමට 

වළනළරණ ශළ නිහචිත ක්රමදේෙයක් ශඳුන්ලළ දී 

දොතිබුණු අතර ලයළපෘතිද  ෆණීේ ර 

ලෆලිලලින් සියයට 75 ක් දපොදෂොන්රුදේ 

එක්තරළ වංමය දොරි රා වඳශළෙ, 

සියයට 10 ක් දපොදෂොන්රුල දිවහ්රික්ද  

අදකුත් දොරි වඳශළෙ, සියයට 15 ක් 

දිවහ්රික්දයන් පිටත දොරි වඳශළෙ 

ලදයන් ලෆලි නිකුත් රමින් පෆලතුණි. ඊට 

අමතරල දීපළ ඉ් ීයේ, දපොදු ශළ 

ආමි ටුගතු වඳශළ ඉ් ලිේ ශළ දලත් 

ඉ් ලිේ ඇතුෂත් ප්රමුතළ ෆයිවහතුල මත 

දිපතළ ලෆලි නිකුත් කිරීේ සිදුර තිබුණි. 

2019 ලර්ද  මේපිටිය ලයළපෘති 

ළර්යළද  සිදුවු ගිනි ෆනිම වේබන්න 

දපොලිවහ ලළර්තළල 2020 ලර්ද  නිකුත්  ත 

තිබුණු අතර එම ලළර්තළලට අනුල එම ගිනි 

ෆනීම අශඹු දව සිදු තමක් දොල බලත් 

බශළලුේ දපට්ටිල තිබණු ලිපි ද් ලට 

දපර්  දයොෙළ ිටතළමතළ සිදුර තිබුණු ගිනි 

තෆබීමක් බලට ලළර්තළ ර තිබුණෙ, ඒ 

වේබන්නදයන් ලකිල ුගතු නිනළරීන් 
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ඳ
රි

ය
ඹ
 

ශඳුළද ක්රියළමළර්යක් ද 

දොතිබුණි.  

කන්ත්ග්  ළලි යහඳෘතිඹ  

ජීඑවහඑේබී තළක්ණ දවේලළ (පුීලි) 

වමළම විසින් න්තද්  මශලෆලි ඟ 

ආරිතල ලෆලි ඉලත් ර විකිණීදේ ටුගතු 

සිදුර අතර එම ලෆලි විකිණීදමන් අයර 

නු බ මුෙලින් ංලතුර ආරක්ණ දේලි 

3 ක් ඉදිකිරීදේ ටුගතුෙ වමළම විසින් 

සිදුර තිබුණි. දේ වඳශළ දේලි ඉදිකිරීම 

වේබන්න මළ පෂපුරුීෙක් දොමෆති 

ආධුනි ඉංජිදන්රුලරදයකු දටි ළයක් 

වඳශළ දයොෙලළ සිටි අතර ඔහුදේ දවේලළ 

ළය තුෂ ෂ ලෆඩ පමණක් නිර්දී ර 

තිබුණි. දවේලද  දොසිටි ළය තුෂ ෂ 

ලෆඩ වශති කිරීමක් දොමෆතිල රු.මිලිය 

47.79 ක් දලළ තිබුණි. දමම ඉදිකිරීේ වඳශළ 

ද තේ කිරීදේදී නියමිත ප්රමිතිලට අනුල 

ලෆඩ ටුගතු සිදුර ඇති බලට මශලෆලි 

අධිළරිද  වශ ලළරිමළර් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ඉංජිදන්රුලරුන් විසින් 

ද තේ ද්  වශති ර දොතිබුණි.  

 

 

ගකොක්කම්ගඵොක්ක තිරුහනහ නිධිඹ 
කළණිම් යහඳෘතිඹ 

දොටිේදබොක් තිරුලළළ නිධිය ෆණිේ 

ර අය එතු ර අපයය කිරීමට වශ 

ඒ වඳශළ පළරිවරි බපේ ඇී මක් (EIA) 

දලනුලට මුලි පළරිවරි පරික්ණයක් 

(IEE) සිදු කිරිම වඳශළ දමම ලයළපෘතිය 

ආරේභ ර තිබුණි. 2017 ලර්ද දී අමළතය 

මණ්ඩද  අනුමෆතිය මත දමම ලයළපෘතිය 

ක්රියළත්ම කිරිමට ජීඑවහඑේබී තළක්ණ 

දවේලළ (පුීලි) වමළමට පලරළ තිබුණි.  

වමළම විසින් සිදුෂ මුලි පළරිවරි 

පරික්ණය වඳශළ ල වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ශළ ලළරිමළර් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අනුමෆතිය බළ ෆනීමට 

දීර්ක ළයක් ත ත තිබුණි. දේ නිවළ 2019 

ලර්ද දි පළරිවරි බපේ ඇයිමක් 

දලනුලට මුලි පළරිවරි පරික්ණයක් 

සිදුකිරම ප්රමළණලත් දේෙ යන් පිළිබඳ 

මනයම පරිවර අධිළරිය වශ ල වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ එඟතළලය පෂමුල 

බළ න්ළ දව ෆලත අමළතය මණ්ඩ 

තීරණය ර තිබුණි. එම තත්ත්ලය නිවළ 

දමම ලයළපෘතිය ආරේභ ර දොතිබු අතර 

2017-2020 ළය තුෂ ලයළපෘතිද  

දමදශුගේ ටුගතු වඳශළ රු.මිලිය 

20.94ක් ලෆය ර තිබුණි.   
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නජීවී වහ න ංයක්ණඹ  

නීමක්ණ 
 අලි ිකනිස ගළ කභ 

 මුතුයහජගර අබඹ භූිකඹ 

 මුහුගේ ගිලුණු නළේ පිළිඵ සිදු කයනු රඵන දජ විවිධත් මීක්ණඹ 

 අලිළට ඉදි රීමභ වහ නඩත්තු 

 ංචහයකයින්ගේ ඳළිකණීභ වහ ආදහඹභ අඩුවීභ  

 නිසකහර්ඹ ව ගගොඩනළගිලි 

 විගේශීඹ ඳක්ෂීන් ිකරදී ගළනීභ 
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 නජීවී වහ න ංයක්ණඹ 

ලජී ත ශළ ල වංරක්ණ අමළතයළංය ශළ 

ඒ යටදත් ල  ලජීවි ැකලරණය, අලිලෆට 

ශළ අ්  ඉදිකිරිම ඇතුළු ආරක්ි ත ලෆඩ 

පිළිදලල්  ශළ ෆ ෆලත ලළ කිරීම ශළ 

ල වේපත් වංලර්න රළජය අමළතයළංය, 

දෙපළර්තදේන්තු 03 ක් ශළ ලයලවහාළපිත 

මණ්ඩයක් විසින් පශත වඳශන් ළර්යයන් 

ශළ ර්තලයයන් ඉටු ෂ ුගතුල තිබුණි.  

 ල ජී තන්දේ ආරක්ළල වඳශළ අලය 

ලද ෙයළ, ජළ ශළ ල වතුන්දේ 

ආශළර දභ  ලළ  පුළු්  කිරිම  

 ල වතුන්දන් ග්රළමීය පෂළත්ල 

නිලළව, දීප ශළ ලළලන් වඳශළ ල 

ශළනි අලම ර ෆනීදේ  ත 

ලෆඩපිළිදලල්  ක්රියළත්ම කිරීම  

 අලි-මිනිවහ ෆටුේ ලෆද පරිදි එම 

අලෙළේ ප්රදීල අලිලෆට, අ්  

ඇතුළු ආරක්ි ත ලෆඩපිළිදලලන්ලට 

වමළමීල ප්රජළ ම ආරක්ණ 

ක්රමදේෙයන් ක්රියළත්ම කිරීම   

 ල ලළල පුළු්  කිරිම මගින් ල 

කත්ලය ඉශෂ මට්ටමට ද ඒම 

වඳශළ දලතු මට්ටදේ දමන්ම පළව් , 

දර ශ් , ළර්යළ, ලෆඩදපොෂල්  ශළ 

මළර් අලම දප්රීල දමන්ම ළරි 

උෙයළල ල ලළල ශඳුන්ලළදීම ශළ 

පුළු්  කිරිම  

 ශරිත ආලරණ පුළු්  කිරීදේ ලෆඩවටශන් 

ක්රියළත්ම කිරිම  

 ලගුරු බිේ ශළ දඩොළ පීනති 

වංරක්ණය රමින් ඒලළ විළ ර 

මළල ක්රියළළරේ පළය කිරිම   

 දව ෙළපළලු ශළ නිවරුබිේ ශඳුළද, 

ෘව ල ලළ උෙයළ ක්රියළත්ම 

කිරිමට පියලර ෆනීම 

  ර්මළන්ත ළළ ආරිතල ල ලළ තීරු, 

ළරි රුක් දොමු, අධිදේගී ශළ 

මශළමළර් ෙ ඇතුෂත්ල මඟ දෙපව 

රුක්දර පණය රජද  ළර්යළ ආරිත 

ඉඩේ, මශ්  නිලළව ආරිත රුක් ලළ, 

තුරු උයන් ශළ ෘශළරිත ෘි  ලලළ 

දිරි ෆන් තම  

 ෆලත ල ලළ කිරීම වඳශළ ලයළපෘති 

ක්රියළත්ම කිරිම   

 ංළ ආරිත ශළ භමිය ආරිත නිහචිත 

ලෆලි ෆණීේ තීරු වහාළපය කිරිම ශළ 

ංළ නිේ වංලර්නය  

  ශරිත වශ සුහුරු ර ශළ ලළවවහාළ 

වං් පය ඇති කිරිම ශළ ප්රනලිත 

කිරිමත්, පළරිවරි වංදේදී ජතළලක් 

බිිට කිරිම වඳශළ ලෆඩවටශන් ශළ ලයළපෘති 

වේපළෙය කිරිම ශළ ක්රියළත්ම කිරිම  

 අලි මිනිවහ ෆටුේ ලෆෆක්දල පරිදි ේ 

ශළ ජළලළව ආරක්ළල වඳශළ අලිලෆට, 

අ්  ඇ.්්ළු ආරක්ි ත ලෆඩපිළිදලල්  

ග්රළමීය ප්රජළෙළයත්ලදයන් ක්රියළත්ම 

කිරිම 

  ලජී තන්දේ ැකලරණය වඳශළ ඔවුන්ට 

දලන් වූ භමි ආරක්ළ කිරිම, එම ප්ර 

දීල ලෆේ ංළ ශළ ෆ 

වංලර්නය කිරිම ශළ ල වතුන්දේ 

ආශළර ප්රලර්නය අලය ලළලන් ඇති 

කිරිම  

  

2020 ලර්ද දී ඉශත වඳශන් ළර්යභළරය 

ඉටු කිරිම වඳශළ ලජීවි ශළ ල වංරක්ණ  

අමළතයළංය,  රළජය අමළතයළංය ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු 03 ක් දලත  එතුල 

රු.මිලිය 6,373   ප්රතිපළෙ 

පළර්ලිදේන්තුල විසින් බළ දී තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට ඉන් රු. 

මිලිය  5,888 ක් පමණක් උපදය ජය 

ර තිබුණි. විවහතර රපවටශ 56 ිට 

ෙෆක්දේ. 
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රපවටශ 56 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය වියෙම 
මළශ්රය - 2020 ලර්ද  මය ප්රළ 

 
 

අලි ිකනිස ගළ කභ 
 
2019 වශ 2020 ලර්ලදී විදුලි ලෆට 

ඉදිකිරීම ශළ ඩත්තුල වඳශළ පිළිදලලින් 

රු.මිලිය 275.45 ක් ශළ  රු.මිලිය 221.51 

ක් ලෆය ර තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විට වේපර්ණ විදුලි ලෆදටිට දි ප්රමළණය 

කිද මීටර් 4,756 ක්  ත තිබුණි. එදවේ වුලෙ, 

පසුගිය ලර් 05  ළය තුෂ සිදු වූ අලි 

මරණ, මිනිවහ මරණ ශළ දීපෂ ශළනි 

වෆකීදේදී විදුලි ලෆට ඉදිෂ ෙ අලි මිනිවහ 

ෆටුම අලම  තමක් නිරීක්ණය දො තය. 

2016 ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ 

ළය තුෂ සිදු වූ අතුරු රපවටශ 57 ිට  

ෙෆක්දේ. 

 

රපවටශ 57 - අලි මිනිවහ ෆටුදමන් වු අතුරු වංයළල  
.. 

 

 

මුතුයහජගර අබඹ භූිකඹ 

මුතුරළජදල පරිවර පීනතිද  දශක්ටයළර 

1285  බිේ දොටවක් 1996 අං 947 13 

ෙර ෆවට් පත්රද  ප ෂ ෙෆන් තමක් 

මිනන් අභය භමියක් දව ෆවට් ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් එම 

අභයභමිද  මළයිේ කුණු කිරීමට ලජීවි 

වංරක්ණ දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත් 

 ත තිබුණි. 

මුහුගේ ගිලුණු නළේ පිළිඵ සිදු කයනු 
රඵන දජ විවිධත් මීක්ණඹ 

2018 ලර්ද දී වෆසුේ ෂ ගිලුණු ෆේ 

පිළිබඳල සිදු රනු බ නජල විවිනත්ල 

වමීක්ණය - 2019 (Biodiversity Survey 

and Declaration of Ship Wreaks) 

ලයළපෘතිය ක්රියළලට ෆං තමට රු.මිලිය 

2.96 ක් ඇවහතදේන්තු ර තිබුණු අතර 

ලයළපෘතිය වඳශළ වෆෆසුේ ෂ පිිටනුේ 

උපරණ සිය්  2019 මළර්තු 31 දි ල 

විට මිදී ද තිබුණි. එදවේ වුලෙ, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම ර දොතිබුණි. 

ලජී ත ශළ ල 

වංරක්ණ 

අමළතයළංය  

ලජීවි 

ැකලරණය, 

අලිලෆට ශළ 

අ්  ඉදිකිරිම 
ඇතුළු 

ආරක්ි ත ලෆඩ 

පිළිදලල්  
ශළෆ ෆලත 

ලළ කිරීම ශළ 

ල වේපත් 

වංලර්න 
අමළතයළංය    

ල වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්

තුල   

ලජීවි 

වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්

තුල   

ජළති 

වත්දල ෙයළ 

දෙපළර්තදමන්

තුල   

එතුල  

ප්රතිපළෙය  රු.මිලිය  1,470 41 2165 1,784 913 6,373

වියෙම  රු.මිලිය  1,254 20 2149 1,731 734 5,888

ඉතිරිය  රු.මිලිය  216 21 16 53 179 485
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ණ 
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මිනිවහ මරණ 

ණ 
88 87 96 122 113

දීපෂ ශළනි  1593 1302 838 1494 850

රීර ශළනි  90 77 58 145 75
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 අලිළට ඉදි රීමභ වහ නඩත්තු 

2012 ජලළරි 06 දිෆති අමළතය මණ්ඩ 

තීරණය පරිදි අලින්දන් සිදුල ශළනි අලම 

කිරීම වඳශළ ඉදි රනු බ විදුලි ලෆට 

ඩත්තු කිරීමට සිවි්  ආරක් 

දෙපළර්තදේන්තුදේ භටයන් දයොෙළ ද 

තිබුණි. එම දවේලළල ඵෙළී ල බළ ෆනීම 

වඳශළත් විදුලි ලෆට ඩත්තුල වඳශළ ෙර 

වියෙේ විධිමත් පරිදි ෂමළරණය ර 

ෆනීම වඳශළත් සිවි්  ආරක් 

දෙපළර්තදේන්තුල ශළ ලජී ත වංරක්ණ 

දෙපළර්තදේන්තුල අතර නිහචිතල එඟ වූ 

ගිවිසුමට එෂඹිය ුගතුල තිබුණත්, එදව 

ටුගතු ර දොතිබුණි. දේ දශේතුදලන් 

විදුලි ලෆට ඩත්තුල දලනුදලන් සිදු ෂ 

වියෙේ වඳශළ නිහචිත පෙමක් අනුල වවහ 

ර ෙ ද තේ ක්රමදේෙයක් දොතිබුණි. 

ංචහයකයින්ගේ ඳළිකණීභ වහ ආදහඹභ 
අඩුවීභ  

ජළති වත්දල ෙයළය, පින්ල අලි 

අළාළළරය ශළ වත්දල ී යළය වශ 

ශේබන්දතොට වසළරි උෙයළය ෆරඹීම 

වඳශළ 2019 ලර්ද දී වංනළරයින් 

1,934,072  දෙදක් පෆමිණ තිබුණු අතර,  

2020 ලර්ද දී එය 892,654  දෙදකු 

ෙක්ලළ අඩු  ත තිබුණි.  වංනළරයින්දේ 

පෆමිණීම අඩු තමත් වමඟ වංනළර ආෙළයම 

2019 ලර්ද දී රු.මිලිය 766.13 ක්  ත 

තිබුණු අතර ඊට වළදප්ත ක්ල 2020 ලර්ද දී 

රු.මිලිය 211.78 ක් ෙක්ලළ අඩු  ත තිබුණි. 

2020 ලර්ද දී පෆතිර ගිය දදර ළ 

නලරවය බපම නිවළ දමම තත්ත්ලය උෙළ 

 ත තිබුණි. ඉකුත් ලර්ද  ශළ වමළද චිත 

ලර්ද  වංනළරයින්දේ පෆමිණීම ශළ ෙ 

ආෙළයම පිළිබඳ විවහතරයක් රපවටශ 58 

ශළ 59 ිට ෙෆක්දේ.  

 
 

රපවටශ  58 – 2019 ශළ 2020 ලර්ලදී වංනළරයින්දේ පෆමිණීම වංනළර රපවටශ 59. 2019 ශළ 2020 ලර්ද දී ආෙළයම 
 

 

නිසකහර්ඹ ව ගගොඩනළගිලි 

රිදියම වසළරි උෙයළද  රු.මිලිය 7.2  

වියෙමින් ඉදිර තිබ ග්රළමීය විකුණුේ 

මනයවහාළ 12 ක් 2018 මළර්තු 22 දි ලෆඩ 

අලවන් ර තිබුණෙ, වමළද චිත ලර්ය 

අලවන් ල විටත්  භළවිතයට ෆනීමකින් 

දතොරල නිහළර්යල පෆලෆතුණි. 

 

දෙිටල 
වත්දල ෙයළය  

පින්ල අලි 
අළාළළරය  

පින්ල 
වත්දල ෙයළය  

ශමබන්දතොට 
වසළරි උෙයළය  

2019 158.88 486.98 34.86 85.41

2020 38.20 133.69 9.17 30.72
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ශමබන්දතොට 
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උෙයළය  

2019 1,147,180 382,667 297,003 107,222

2020 306,955 174,540 94,981 316,178
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විගේශීඹ ඳක්ෂීන් ිකරදී ගළනීභ 

විදීය ය පක්ෂීන් මිදී ෆනීදේ 

ප්රවේපළෙද දී “එම වෆපුගේරුලකු 

විසින් පක්ෂීන් ලර් 32 ම වෆපයිය ුගතුය” 

යනුදලන් දොන්දීසියක් පලළ පිරිවිතර 

පටු කිරීම දශේතුදලන් ංසු ඉදිරිපත් ර 

තිබුණු වෆපුගේරුලන් තිදෙළදන් 

දෙදෙදකු පක්ෂීන් කිිටප දෙදකු වඳශළ 

පමණක් ංසු ඉදිරිපත් ර තිබුණු නිවළ 

ප්රතික්දේප  ත තිබුණි. එදව ප්රතික්දේප 

ර ෙ වෆපුගේරුලන් ඉදිරිපත් ර 

තිබුණු මිට ලඩළ ලෆඩි මි ණන්ලට 

දත රළ ත් වෆපුගේරුදන් පක්ෂීන් 53 

දෙදකු මිදී ද තිබුණු අතර දේ 

දශේතුදලන් රජයට රු.මිලිය 17.86  

පළඩුලක් සිදු  ත තිබුණි. 

2019 ඔක්දත බර් 08 දි ඉදිකිරීේ ආරේභ 

ර තිබ පක්ෂී අරදණිට ඉදිකිරීේ ටුගතු 

ගිවිසුම ප්රළරල 2020 මෆයි 05 දි නිම ෂ 

ුගතුල තිබුණි. 2021 දපබරලළරි 26 දි ල 

විටත් එිට ලෆඩ අලවන්  ත දොතිබුණි. 

පක්ෂීන් ආයය කිරීදේ ටුගතු 2018 

ලර්ද  සිට 2020 ලර්ය ෙක්ලළ ලවර 2 ½ 

 පමණ ළයක් තුෂ සිදුර තිබුණෙ, 

ප්රෙර්ය කිරීමට වහාළයක් දොමෆතිම 

නිවළ පක්ෂීන් 57 දෙදකු ප්රෙර්ය 

කිරීමකින් දතොරල වසළරි උෙයළද  දලත් 

කඩුල රඳලළ තිබුණි.  
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ළඳි
න්
වී
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 ඳශහත් බහ පිළිඵ වළඳින්වීභ 

රජය වතු බය පෂළත් වඳශළ දබෙළ ශෆරීදේ 

අරමුණින් ෙශතුන්ල ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළල 

වංද නය මිනන් වශ 1987 අං 42 ෙර 

පෂළත් වභළ පත මගින් ශ්රී ංළල තුෂ 

පෂළත් වභළ පිිටටුල දී. ඒ අනුල ශ්රී 

ංළදලිට පෂළත් වභළ 9 ක් වහාළපිත ර 

ෙ අතර ෘි ර්මය, අනයළප, දවෞයය, 

නිලළව, පෂළත් පළය ශළ වමළජ දවේලළ ආදි 

ක්දේත්රයන් ඇතුළු ක්දේත්ර රළශිය පෂළත් 

මට්ටදේ බත දමම පෂළත් වභළලට 

පලරළ දෙ දී. පෂළත් වභළලක් 

ආණ්ඩුළරලයළදේ පළය යටදත් පලති 

අතර එිට ලයලවහාළෙළයදයිට ප්රනළනියළ 

දව ප්රනළ අමළතයලරයළ ටුගතු ර 

බ අතර ප්රනළ අමළතයලරයළ ඇතුළුල 

අමළතයලරුන් 04 දෙදකුදන් පෂළත් 

වභළලක් වමන්විත දේ. ප්රනළ 

ද් ේලරදයකු පරිපළ බනළරියළ දව 

ටුගතු රනු බ අතර වම පෂළත් 

වභළලක්ම පෂළත් වභළ අරමුෙලින් ශළ ශදිසි 

අලවහාළ අරමුෙකින් වමන්විත දේ. රජදයිට 

ඒළබීන අරමුෙ ශළ දබදශවින්  වමළ 

ල දමම පෂළත් වභළ අරමුෙට රජද  

ප්රෙළ, බදු ඉපී ම ශළ අදකුත් මළර්දයන් 

අරමුේ  ෆදබ අතර අරමුෙලින් 

පුරළලර්ත ශළ ප්රළේන වහලරපද  වියෙේ 

ෙෆරීමට සිදුදේ. තලෙ පෂළත් වභළදේ  

අමළතයළංයක් යටතට දොද විදේ 

වියෙේ ඒ හ්, පෂළත් අමළතයළං ශළ පෂළත් 

අමළතයළං යටදත් ල  දෙපළර්තදේන්තු 

විසින් විවර්ජ ගිණුේ ශළ ආෙළයේ ගිණුේ 

ඇතුත් ල පරිදි මය ප්රළ ලළර්ි ල 

පිළිදය රනු බයි. 

වම පෂළත් වභළලක් විසින්ම පෂළත් වභළදේ 

අරමුෙද්  මුය ළර්යවළනය ශළ මය 

තත්ත්ලය පිළිඹිබු ල පරිදි මු්  ය ප්රළ 

පිළිදය ර විණළධිපති දලත 

විණය වඳශළ ඉදිරිපත් ෂ ුගතු දේ.  

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළදේ 154(3) ලයලවහාළල 

ප්රළරල ශළ 1987 අං 42 ෙර පෂළත් වභළ 

පදතිට 23(1) ලන්තිය ප්රළරල පෂළත් 

වභළ අරමුෙදිට ගිණුේ විණය 

විණළධිපති විසින් ෂ ුගතුය.  

ඒ අනුල බවහළිටර, උතුරු මෆෙ, වබරමුල, 

ලයඹ, මනයම, උතුරු, ෆදිටර, මනයම 

වශ ඌල ය පෂළත් 9 ිට 2019 වශ  2020 

ලර්යන් වඳශළ  විණිත  මය ප්රළ 

වේබන්නදයන් විහද් ණයක් දමම 

පරිච්දේෙදයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ටුගතු 

ර දී. 

තලෙ, පෂළත් වභළලන්ිට මය ශළ දමදශුගේ 

ළර්යයන් පිළිබඳල ප්රමළණළත්ම 

පළයක් මනයම රජය විසින් සිදු දොර 

දශයින් 2018 අං 18 ෙර ජළති විණ 

පදත් 15 ලන්තිය ප්රළරල විණළධිපති 

දලත ඉදිරිපත් ෂ ුගතු රජද  මය 

ප්රළලට අෙළල ආෙළයේ වශ වියෙේ 

ෙෆක් තදේ දී පෂළත් වභළලන් අෙළෂ ර ද 

දොතිබුණි. 

ඳශහත් බහ ගිණුම් ඉදිරිඳත් රීමභ 

පෂළත් වභළ විසින් මය ප්රළ පිළිදය 

ඉදිරිපත් කිරීදේ දී 2017 ශළ 2018 ලර්ලදී 

දබොදශ  දවයින් වමළ වූ ක්රමදේෙයක් 

අනුමය ර තිබුණි. එබෆවින් එම 

ලර්යන් වඳශළ සියලු පෂළත් වභළ මය 

ප්රළ ඒළබීන රමින් මළ විසින් 

උප් පිත මය ප්රළයක් පිළිදය 

ෙ, 2019 ලර්ද  දී ශළ වමළද චිත 

ලර්ද  දී  විවින ක්රමදේෙයන් අනුමය 

රමින් එක් එක් පෂළත් වභළ විසින් මය 

ප්රළ පිළිදය කිරීම දශේතුදලන් 2018 

ලර්ය වඳශළ දමන් ඒළබීන මය 

ප්රළ පිළිදය කිරීමට විණයට 

දොශෆකි විය. 
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 එිටදී පෂළත් වභළ කිිටපයක් උපචිත පෙමට 

ෙ අදකුත් පෂළත් වභළ මුේ  පෙම දශ  

ලෆඩිදිුගණු ර ෙ මුේ   පෙම 

(Modified cash basis) ෙ භළවිතළ ර මය 

ප්රළ පිළිදය ර තිබුණි. තලෙ, එම මය 

ප්රළ පිළිදය කිරීදේ දී එකිදට 

දලවහ ආෘතින් භළවිතළ ර තිබුණු බලෙ 

නිරීක්ණය විය. ඒ අනුල එම මය ප්රළ 

තුෂ වංතතළලයක් දොතිබුණු බෆවින් ඒලළ 

වංවන්ෙළත්මල භළවිතළ රමින් තීරණ 

න්ළ පළර්ලයන් අපශසුතළලයට පත්විය 

ශෆකි බල නිරීක්ණය විය. පෂළත් වභළ විසින් 

මය ප්රළ ඉදිරිපත් ර තිබ ආළරය 

වළ බමින් පශත වඳශන් වංරනයන් 

විහද් ණය ර දී.        

ඳශහත් බහ ආදහඹම් 

පෂළත් වභළල ආෙළයම ප්රනළ ලදයන් 

රජද  ප්රෙළ, බදු ආෙළයම ශළ බදු දොල 

ආෙළයම ඇතුළු විවින ප්රභලයන්දන් 

වමන්විත දේ. ඇතෆේ පෂළත් වභළලන්  

ආෙළයම ණය කිරීදේ දී උපචිත පෙම 

වශ මුේ  පෙම වි් ප දව භළවිතළ ර 

තිබීම වශ සියළුම පෂළත් වභළලන් ආෙළයේ 

ණය කිරීදේ වමළ ප්රභලයන් 

දයොෙළද දොතිබීම ය තත්ත්ලයන්ට 

යටත්ල පෂළත් වභළලන්ිට ආෙළයේ වෆවඳීේ 

සිදු ර දී. 

 

යජගේ ප්රදහන 

2020 ලර්ද දී පෂළත් වභළ 09 ක් වඳශළ 

රු.බිලිය 282 ක් රජද  ප්රෙළය ලදයන් 

බළ දී තිබුණු අතර ඉකුත් ලර්ය වඳශළ 

රු.බිලිය 218 ක් බළ දී තිබුණි. 2020 

ලර්ය තුෂ ප්රෙළයන්දේ ඉශෂම ප්රතිතය 

එේ සියයට 17  ක් බවහළිටර පෂළත් 

වභළලට  බළදී තිබුණු අතර එය රු.බිලිය  

47  කි.  තලෙ, උතුරු මෆෙ  පෂළත් වභළලට 

අඩුම ප්රෙළය බළ දී තිබුණු අතර එය 

රු.බිලිය 21  ක් වූ අතර මුළු ප්රෙළයන් දේ 

ප්රතිතයක් දව සියයට  7 ක්  ත තිබුණි. 

තලෙ රජද  මය ප්රළ අනුල 2020 

ලර්ද  රජද  වමවහා වියෙම  වු රු.බිලිය 

3,495 තුෂ පෂළත් වභළලන් වඳශළ බළදුන් 

රු.බිලිය  282 ක් ප්රෙළ ෙ ඇතුෂත් දේ. එය 

වමවහා වියෙමින් සියයට 8 ක්  ත තිබුණි. 

ඵදු ආදහඹභ 

2020 ලර්ද  දී සියලුම පෂළත් වභළලන්ිට 

බදු ආෙළයම රු.බිලිය 41ක් වූ අතර එය 

2019 ලර්යට වළදප්ත ෂල සියයට 47  

පමණ අඩු  තමකි. 2020 ලර්ද  ඉශෂම බදු 

ආෙළයම බවහළිටර පෂළත් වභළදලන් ලළර්තළ 

ල අතර එය රු. බිලිය 21 ක් වි තිබුණි. 

එය මුළු පෂළත් බදු ආෙළයදමන්  සියයට 52 

ක් පමණ දේ. දදවේවුලෙ, 2020 ලර්ද  

රජද  මය ප්රළල  වඳශන් පරිදි රජය 

ඉපෆයූ වමවහා බදු ආෙළයම ල රු.බිලිය 

1,217 ක් වමඟ වෆවදීදේ පෂළත් වභළ 

ැකවහෂ බදු ආෙළයම සියයට 3.37 ක්  ත 

තිබුණි.  

බදු දොල ආෙළයම 

2020 ලර්ද දී උපය ෙ බදු දොල 

ආෙළයම රු.බිලිය 10 ක් වූ අතර එය 2019 

ලර්ද  දී රු.බිලිය 12 ක්  ත තිබුණි. 2020 

ලර්ද දී උපය ෙ බදු දොල ආෙළයම 

තුෂ බවහළිටර පෂළත් වභළල විසින් උපය 

ෙ රු.බිලිය 3 ක් වූ බදු දොල 

ආෙළයමක් ඇතුෂත් වූ අතර එය පෂළත් වභළ 

සිය්  ඉපයූ බදුදොල ආෙළයදමන් 

සියයට  32  ක්  ත තිබුණි. තලෙ එම ආෙළයම 

රජද  මය ප්රළ අනුල බදු දොල 

ආෙළයදමන් සියයට 6  ක් පමණ  ත තිබුණි.  

 
යජගේ ප්රදහන වහ ඳශහත් බහ ඉඳයු ඵදු 
ආදහඹභ වහ ඵදු ගනොන ආදහඹභ 
 

2020 ලර්ද දී රජය විසින් පෂළත් වභළ 

වඳශළ රු.බිලිය 282  ප්රෙළයන් බළදී 

තිබුණු අතර ඊට වළදප්ත ෂල පෂළත් වභළ 

වඳශළ ඉපී මට ශෆකිල තිබු වමවහා බදු ශළ බදු 

දොල ආෙළයම රු.බිලිය 51 ක් පමණි. 
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 එය ප්රෙළයන්ට වළදප්ත ෂල සියයට 18 ක්  ත 

තිබුණි.  

ඳශහත් බහ විඹදම් 

වම පෂළත් වභළලක් විසින්ම දපෞීලි 

පළරිශ්රමි, අදකුත් භළණ්ඩ ශළ දවේලළ, 

ඩත්තු වියෙේ ඇතුෂත්ල පුරළලර්ත 

වියෙේෙ, ප්රළේන වහලරපදයන් වංලර්න 

වියෙේෙ ලළර්ි ල ෙරනු බයි. ඒ අනුල 2020 

ලර්ද  පෂළත් වභළ විසින් ඉදිරිපත් ර 

ෙ මය ප්රළ අනුල වමවහා වියෙම 

රු.බිලිය 338 ක්  ත තිබුණු අතර ඉකුත් 

ලර්ද දී එය රු.බිලිය 314 ක්  ත තිබුණි.  

 
පුනයහර්ත්න විඹදභ 

පෂළත් වභළ 09 ිට 2020 ලර්ද  වමවහා  

පුරළලර්ත වියෙම රු. බිලිය 320 ක්  ත 

තිබුණු අතර ඉකුත් ලර්ද  පුරළලර්ත 

වියෙම රු.බිලිය 289 ක්  ත තිබුණි. පෂළත් 

වභළ ෙරළ ඇති අතර 2019 ලර්ද දී ෙර ෙ 

වියෙම රු. බිලිය 289 කි.   2020 ලර්ය 

තුෂ ඉශෂම පුරළලර්ත වියෙම බවහළිටර 

පෂළත් වභළල විසින්  ලෆය ර තිබුණු අතර 

එය සියලු පෂළත් වභළල මුළු පුරළලර්ත 

වියෙදමන් සියයට  21 ක්  ත තිබුණි.  

2020 ලර්ද දී පෂළත් වභළ විසින් උපය 

ෙ වමවහා බදු ශළ බදු දොල ආෙළයම 

රු.බිලිය 51 ආෙළයම ශළ වෆවදීදේදී 

වමළද චිත ලර්ද දී එම ආෙළයම 

රු.බිලිය 269 ක් දශලත් සියයට 525 කින් 

ඉක්මලළ රු.බිලිය 320 ක් පුරළලර්ත 

වියෙේ දලනුදලන් ලෆය ර තිබුණි.  උතුරු 

පෂළත උපය ආෙළයම ඉක්මලළ සියයට 

1,775  ක්ෙ,  ඌල පෂළත උපය ෙ ආෙළයම 

ඉක්මලළ සියයට 1,328 ක්ෙ, ෆදිටර  

පෂළත උපය ෙ ආෙළයම ඉක්මලළ සියයට 

1,247 ක්ෙ ශළ වබරමුල පෂළත උපය ෙ 

ආෙළයම ඉක්මලළ සියයට 926 ක්ෙ ලදයන් 

පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ ලෆය ර තිබුණි. 

තලෙ  2020 ලර්ය දලනුදලන් පෂළත් වභළ 

දලත රජද  ප්රෙළ ලදයන් රජය බළ දුන් 

රු.බිලිය 282  ප්රෙළය රු.බිලිය 38 

කින් ඉක්මලළ රු.බිලිය 320  

පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ ලෆය ර තිබුණි.   

ංර්ධන විඹදම් 
 
පෂළත් වභළ 9 විසින් 2020 ලර්ද දී 

රු.බිලිය 18  ක් වංලර්න වියෙේ දව 

ලෆය ර තිබුණු අතර ඉකුත් ලර්ද දී එය 

රු.බිලිය 25 ක්   ත තිබුණි. ඒ අනුල ඉකුත් 

ලර්යට වළදප්ත ක්ල වමළද චිත ලර්ද දී 

වංලර්න වියෙම රු.බිලිය 7 කින් අඩු ර 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද දී ඉශෂම 

වංලර්න වියෙම දව බවහළිටර පෂළත් 

වභළල විසින් රු. බිලිය 7 ක් ලෆය ර 

තිබුණු අතර අලම වියෙම දව ෆදිටර 

පෂළත් වභළල විසින් රු.මිලිය 308  ක් ලෆය 

ර තිබුණි.   

පුනයහර්ත්න විඹදභට හගේක් 
ංර්ධන විඹදම්  
 
2020 ලර්ද දී පෂළත් වභළ 9 විසින්  

රු.බිලිය 338  වමවහා වියෙමක් සිදු ර 

තිබුණි. පුරළලර්ත වියෙේ දව එම 

වියෙදමන් රු.බිලිය 320 ක්ෙ, වංලර්න 

වියෙේ දව රු.බිලිය 18 ක්ෙ  ත තිබුණි. ඒ 

අනුල පෂළත් වභළ විසින් ලෆය ර තිබුණු 

වමවහා වියෙදමන් සියයට 95 ක් 

පුරළලර්ත වියෙේ දලනුදලන්ෙ, සියයට 5 

ක් වංලර්න වියෙේ වඳශළෙ ලෆය ර තිබුණි. 

පෂළත් වභළ විසින් පෂළදත් වංලර්නය 

දලනුදලන් සිදු රනු බ වියෙම වමවහා 

වියෙම වමඟ වෆවෙ විට ඉතළ සුළු 

ප්රතිතයක්  ත තිබුණි. බවහළිටර පෂළත  

පුරළලර්ා වියෙේ දව රු.බිලිය  67 ක් 

ලෆය ර තිබුණත්, ඊට  වළදප්ත ෂ  වංලර්න 

වියෙම දව රු.බිලිය 3 ක් පමණක් ලෆය 

ර තිබුණි. 

 

ඳශහත් බහ ත්කම් 

2019 ලර්ද දී රු. බිලිය 230 ක් දව 

ශඳුළත් පෂළත් වභළ මුළු ලත්ේ ප්රමළණය 
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 2020 ලර්ද  දී රු.බිලිය 287 ක් දව 

ශඳුළද තිබුණි. ඒ අනුල ඉකුත් ලර්ද  

ශඳුළද තිබුණු ලත්ේ ප්රමළණයට ලඩළ 

සියයට 25  ලර්නය තමක් වමළද චිත 

ලර්ද දී නිරික්ණය විය. තලෙ රජද  

මය ප්රළ අනුල 2020 ලර්දයිට 

ලත්ේ ප්රමළණය රු.බිලිය 2,671 ක්  ත 

තිබුණි.  පෂළත් වභළ මය තත්ත්ල 

ප්රළයන්  ශළ රජද  මය ප්රළ  

අනුල 2019 ලර්දයිට පෆලති  රදටිට වමවහා 

ලත්ේ ප්රමළණය රු.බිලිය 2,199  ක් ල 

පෆලති අතර එය 2020 ලර්ය ල විට එය 

සියයට 35 කින් ලර්නය  ත රු. බිලිය 

2,958 ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි.  

 

ජංගභ ගනොන ත්කම් 

වමවහා පෂළත් වභළල 2019 ලර්ය අලවන් 

ල විට රු.බිලිය 190   ජංම දොල 

ලත්ේ ලළර්තළ ර තිබුණු අතර, එම 

ලටිළම රු.බිලිය 57 කින් ලෆඩි  ත 2020 

ලර්ය අලවළ ල විට  එම ලටිළම 

රු.බිලිය 247  ක් ෙක්ලළ ලෆඩි  ත තිබුණි. 

දමම ජංම දොල ලත්ේ තුෂ තක්දවේරු 

ර ෙ දීපෂ, පිරියත ශළ උපරණ 

රු.බිලිය 201 ක් ෙ ඇතුෂත් දේ. තලෙ 

2020 ලර්දයිට රජද  මුය ප්රළයන් 

ිට ජංම දොල ලත්ේල  ලටිළම 

රු.බිලිය  1,776 ක් වූ අතර  වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විට රජද  මය 

ප්රළ ශළ පෂළත් වභළ ගිණුේ අනුල ජංම 

දොල ලත්ේිට වමවහා ලටිළම 

රු.බිලිය 2,023 ක්  ත තිබුණි. 

 

ජංගභ ත්කම් 

2019 ලර්ද දී රු.බිලිය 42  ක් වූ ජංම 

ලත්ේ ිට ලටිළම 2020 ලර්ද දී 

රු.බිලිය 39 ෙක්ලළ පශෂ ලෆටී තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට පෂළත් 

වභළල ජංම ලත්ේ ශළ රජද  මුය 

ප්රළයන් ිට ජංම ලත්ේල වමවහා 

ලටිළම රු.බිලිය 937 ක්  ත තිබුණි.  

 

 

 

 

 

  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 431 

 

 

ඵ

සන
හහි
ය
 ඳ
ශ
හත්
 
බ
හ

 

ඵසනහහිය ඳශහත් බහ 

 

බවහළිටර පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය 

වඳශළ රු.මිලිය 49,484 ක් රජද  ප්රෙළ 

මගින්ෙ,  අභයන්තර මළර්ලලින් රු.මිලිය 

32,574 ක්ෙ, ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

82,058  ආෙළයමක් ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ 

රු.මිලිය 74,926 ක්ෙ, මන වියෙේ 

වඳශළ රු.මිලිය 7,132 ක්ෙ, ලදයන් 

එතුල රු.මිලිය 82,058 ක් ඇවහතදේන්තු 

ර තිබුණි. 2020 ලර්ද දී රජද  ප්රෙළ 

මගින් රු.මිලිය 47,024 ක්ෙ අභයන්තර 

මළර් මගින් රු.මිලිය 24,447 ක්ෙ 

ලදයන් එතුල රු.මිලිය 71,471  

ආෙළයේ ැකවහර තිබුණි.  පුරළලර්ත 

වියෙම රු.මිලිය 66,843 ක් ශළ මන 

වියෙම රු.මිලිය 3,457 ක් ලදයන් 

රු.මිලිය 70,300 ක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය ශළ ඉකුත් ලර් 4 

 ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ 

වියෙම පිළිබඳ විවහතර රපවටශ  60 ිට 

ෙෆක්දේ.

 
 

 
රපවටශ ……60-  ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයේ ශළ වියෙේ  

මළශ්රය - බවහළිටර පෂළත් වභළදේ මය ප්රළ 2016 - 2020 

 

බවහළිටර පෂළත් වභළලට අෙළල 2020 

ලර්ද  සිදු රනු ෆබ විණද  දී 

අළලරණය වූ ලෆෙත් විණ නිරීක්ණයන් 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙෆක්දේ.  

මතදදෙයට තුඩුදුන් නුදෙනු 

බවහළිටර පෂළත් වභළදේ වභළ ර්භයට 

උපරණ පීනතියක් ප්රවේපළෙය කිරීම 

වඳශළ රු.මිලිය 115 ක් ලෆය ර තිබුණි.  

එම උපරණ මිදී ෆනීම වඳශළ ීවිත්ල 

ලර ංසු ක්රමය දයොෙළ ද තිබුණි. ඒ 

වඳශළ ආයත 03 කින් ංසු 03 ක් ඉදිරිපත් 

ර තිබුණි. Joint Venture Agreement 

ඉදිරිපත් ර දොතිබුණු ංසුරුදලකු 

තළක්ණි ංසුල ඇී මට ක්ර ර 

දොතිබුණු අතර, අතර පිරිවිතරලට ලඩළත් 

ෆදප පරිදි එක් ආයතයක් විසින් 

ඉදිරිපත් ර තිබුණු ලටිළම රු.මිලිය 

72 ක් වූ ංසුල තළක්ණි ඇී මට 

ක්ර දොතිබුණි. පිළිදය රතිබු මලි 

ලෆඩ ප්රමළණ පත්රය අනුල Delegate 

units145 ප්රවේපළෙය ර තිබුණ මුත්,  

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  75,394 69,135 76,984 81,281 82,058

තාය ආෙළයම 65,305 62,584 68,132 66,530 71,471

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 75,394 69,135 76,984 81,281 82,058

තාය වියෙම 61,708 62,181 69,454 68,971 70,300

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

රු
.ික
ලි
ඹ
න

 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 432 

 

 

ඵ

සන
හහි
ය
 ඳ
ශ
හත්
 
බ
හ

 

ඒ 110 ක් පමණක් වවිර තිබුණි. ඒ 

අනුල ඒ 35 ක් ලෆඩිදයන් ප්රවේපළෙය 

ර තිබුණු බෆවින් ඒ වඳශළ එක් 

රු.498,031 බෆිනන් රු.මිලිය 17.43  

නිහළර්ය වියෙමක් ර තිබුණි. එදමන්ම  

වභළදේ දය ජළ වඳශළ ඡන්ෙ විමීමම සිදු 

ෂ ුගතු මුළු මන්ත්රීලරුන් වංයළල  

මන්ත්රීලරු 104 දෙදකු  ත තිබුණත්, ඡන්ෙය 

බළදීදේ උපළං (Voting Units) එක් 

රු.83,105 ක් බෆිනන් ඒ 40 ක් වඳශළ 

රු.මිලිය 3.32  නිහළර්ය වියෙමක් ර 

තිබුණි. එදමන්ම තලත් උපරණ අයිතම 

1058 ක් අලයතළලය ඉක්මලළ මිදීද 

තිබණු අතර  ඒලළද  ලකීේ ළය වශ 

යළලත්ළීයල භළවිතළ කිරීදේ ශෆකියළල ය්  

පනිමින් පෆලතුණි. එම උපරණ කිසිදු 

ළර්යය දොදයොෙලළ නිහළර්යල 

පෆලෆතුණි.   

 

නිර නිහ දීභනහ ගගවීභ  

ආයත වංග්රශද  XIX පරිච්දේෙය ප්රළරල 

නිනළරීන්ට මළසිල නිලළව දීමළලක් 

දවිය දොශෆකි වූලත්, 2017 දොලෆේබර් 

මළවද  සිට 2020 දෙවෆේබර් මළවය ෙක්ලළ 

එක් නිනළරිදයකුට මසිල රු.50,000 

බෆගින්ෙ, තලත් නිනළරීන් 18 දෙදකුට 

මළසිල රු.30,000 ක් බෆගින් ල පරිදි 

පෂළත් වභළදේ නිනළරීන් 19 දෙදකු 

වඳශළ නි නිලළව දීමළලක් දලළ තිබුණි. 

 

ආර්ථි දොවූ නුදෙනු 

බවහළිටර පෂළත් පළ දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් 2015 ලර්ද  සිට 2017 දෙවෆේබර් 

මළවය ෙක්ලළ අලවහාළ 03 දී  එතුල 

රු.මිලිය 14.03 ක් ලෆය ර LED පුලරු 

06 ක් මිදී ද තිබුණි. පෂළත් වභළදේ 

මය රීති 416.1  ශළ  රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදීය අනුල ප්රවේපළෙ 

ක්රියළලලිය  අනුමය දොර 2016 

දෙවෆේබර් 30 දි රු.මිලිය 4.33 ලෆය ර 

ඉන් පුලරු 03 ක් මිදී ද තිබුණි. ඒ අනුල 

මිදී ද තිබුණු පුලරු 06 කින්  පුලරු 03 

ක් 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

ක්රියළත්ම තත්ත්ලද  දොතිබුණු අතර 

අදක් පුලරු 03 එදි ල විට 

ප්රදය ජයට ද දොතිබුණි.  පෂළත් 

වභළදේ මය රීති 431 ප්රළර 

දොන්ත්රළත්රුලන් වමඟ ගිවිසුේලට 

එෂඹ දොතිබීම දශේතුදලන් අක්රීය වූ පුලරු 

වේබන්නදයන් ෆලත යාළ තත්ත්ලයට පත් 

ර ෆනීමට ටුගතු ෂ දොශෆකි  ත 

තිබුණි.  

 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක රීමභ 

බවහළිටර පෂළත තුෂ ෘි ළර්මි 

නිහපළෙ ඇසුරුේරණය, අය එතු 

කිරීම ශළ ඒ වඳශළ පුහුණු ලෆඩමුළු පෆලෆත් තම 

වඳශළ ෘි  දවේලළ අධිළරිය විසින් 

රු.2,000,000 ක් ලටිළ ලයළපෘතියක් ආරේභ 

ර තිබුණි. ලයළපෘති ලළර්තළල අනුල මිදී 

ද තිබුණු උපරණ ගිවිසුේ මිනන් වමිති 

දලත පරිශරණ අයිතිය බළදී දොවිජ 

දවේලළ මනයවහාළ ශළ ප්රජළ දවේලළ 

මනයවහාළල වහාළපිත ර දත රළනු 

බ ණ්ඩළයේලට බළදීමට ටුගතු 

ර බල වඳශන් ර තිබුණු මුත් ඊට 

පටශෆනිල එම උපරණ පිටිප ජජී ත 

මනයවහාළය දලත භළරදී තිබුණි. පසුල 

පිටිප ජජී ත මනයවහාළය දලත භළරත් 

උපරණල විවින ෆටළු පෆ ෆඟී ඇති 

බෆවින් ආපසු අධිළරිය දලත භළර දී තිබුණි.   

 

ශඟභ ඳහර ගවොදභ ඳහර රීමගම් 
යහඳෘතිඹ 
 
මීමුල ෂළප අනයළප ළර්යළයට අයත් 

ෂඟම පළව දශොඳම පළව කිරීදේ 

වං් පය යටදත් 2017 ලර්ද දී ජළ-ඇ 

දශ ලිදරොවරි මශළ විෙයළද  

දභ ජළළරය වශ ගුරු දන්ලළසිළළරදේ 

ලශ ෙක්ලළ ඉදිරීම වඳශළ රු.මිලිය 6.93 

ක් ලෆය ර තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විට එම ඉදිකිරීම අතශෆර තිබුණි. ඒ 
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අනුල එම ඉදිකිරිම දලනුදලන් සිදු ෂ 

වියෙම නිහඵ  ත තිබුණි. එදමන්ම දමම 

පළවද්  අඩක් නිමෂ තලත් දොඩෆිනලි 

දෙක් පලති අතර,  දමම පළවද්  

ප්රළාමි අංය පලත්ලළද යළමට 

ප්රමළණලත් දොඩෆිනලි දොමෆති  තම නිවළ 

පළවද්  සිට මීටර් 800 ක් දුරින් පිිටටි 

දත ලි දීලවහාළය එම අංය 

පලත්ලළ ද යනු බයි.  

 

දමම ලයළපෘතිය යටදත් මීමුල ළන්ත 

දවබවහතියන් මශළ විෙයළද  දෙමශ්  

තළක්ණ විෙයළළර දොඩෆගි්  

ඉදිකිරීදේ ටුගතු 2017 මළර්තු 06 දි 

ආරේභ ර රු.මිලිය 22.86 ක් ලෆය ර 

එම දොඩෆගි් ද්  අඩක් නිම ර තිබුණි. 

එම ඉදිකිරීේ ලෆඩ 2018 අද වහතු 04 දි 

සිට ලතළ තිබුණි. එදි සිට විණය සිදු 

ෂ 2020 වෆප්ත තෆේබර් 28 දි ල විට ලර් 

දෙට ලෆඩි ළයක් ත  ත තිබුණත්, එම 

ලෆඩ නිම කිරීමට අදපොදශොවත් වි තිබුණි. 

එදමන්ම විණය ෂ දි ල විට එම 

දොඩෆගි් ද්  වූ යඩ .බි මඩ 

මින් දිරළපත් දලමින් පෆලෆතුණි.  

ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම්  

මිනු  හුණුමු්  මශළ විෙයළය උවවහ දපෂ 

පන්ති දොපෆලෆත්දල පළවකි. දමම 

පළව වඳශළ උවවහ දප පන්ති පෆලෆත්දල 

පළව්  වඳශළ බළ දෙ Type 01 ලර්ද  

මිටන්දෙ ෙය තළක්ණි විෙයළළරය බළ දී 

තිබුණි. දමම තළක්ණි විෙයළළරද  

රවළය විෙයළ විෙයළළරය ශළ දභෞති විෙයළ 

විෙයළළරය (Chemistry Lab ශළ 

Physics/Mathematics Lab) වඳශළ 

දලන්ර තිබ බිේමශ ලර්තමළද දී 6 සිට 

11 ෙක්ලළ දශ්රේණි වඳශළ ණිතළළරය 

ලදයන් පලත්ලළද යනු බයි. භළළ 

විෙයළළරය (Language Lab) ශළ දතොරතුරු 

තළක්ණ විෙයළළරය (Information 

Technology Lab) දලනුදලන් උඩුමශ 

දලන් ර තිබුණි.  ඒ වඳශළ බළදිමට 

නියමිතල තිබුණු පරිණ පුටු 60 ක් ශළ 

පරිණ 62 ක් ඇතුළු උපළං 216 ක් 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් බළ දොදීම 

නිවළ එම උඩුමශ අනයය ටුගතු වඳශළ 

දයොෙලළ ෆනීමට දොශෆකි  ත තිබුණි.  

ඳශහත්ඳහරන ආඹත්නර අධීක්ණඹ 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට ඉදිරිපත් 

ර තිබ දතොරතුරු අනුල බවහළිටර පෂළත් 

වභළ බ ප්රදීද  පිිටටි පෂළත් පළ බ 

මණ්ඩ 49 කින් රු.මිලිය 7,295.16  

ආෙළයේ ිටඟිටටල පෆලෆතුණි.   
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භධයභ ඳශහත් බහ 
 
 

මනයම පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය 

වඳශළ රු.මිලිය 39,579 ක් රජද  ප්රෙළ 

මිනන්ෙ, අභයන්තර මළර්ලලින් රු.මිලිය 

3,830 ක් ෙ ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

43,409  ආෙළයමක් ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. 2020 ලර්ද  පුරළලර්ත වියෙේ 

ලදයන් රු.මිලිය 39,842 ක් ෙ, මන 

වියෙේ ලදයන් රු.මිලිය 4,439ක් ෙ 

ලදයන් එතුල රු.මිලිය 44,281 ක් 

උපදය ජය කිරීමට ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. ඒ අනුල 2020 ලර්ද  දී රජද  

ප්රෙළ මිනන් රු.මිලිය 37,862 ක් ෙ, 

අභයන්තර මළර් මිනන් රු.මිලිය 4,442 ක් 

ෙ ලදයන් එතුල රු.මිලිය 42,304  

ආෙළයමක් ැකවහර තිබුණි. 2020 ලර්ද  දී 

පුරළලර්ත වියෙම රු.මිලිය 39,806 ක් 

ශළ මන වියෙම රු.මිලිය 2,732 ක් 

ලදයන් රු.මිලිය 42,538 ක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද  ශළ ඉකුත් ලර් 04  

ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයේ ශළ 

වියෙේ පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 61 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 
රපවටශ 61- ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ වියෙම  
මළශ්රය - මනයම පෂළත් වභළදේ මය ප්රළ 
 

මනයම පෂළත් වභළලට අෙළෂල 2020 

ලර්ද  සිදු රනු ෆබ විණද  දී 

අළලරණය වූ ලෆෙත් විණ නිරීක්ණ 

පශත ෙෆක්දේ. 

ළඩිපුය ගගවු  දිභනහ

ජළති ලෆටුප්ත  ශළ දවේල වංයළ දොමින් 

වභළදේ වභළපතිදේ අං 

NSCC/3 01 AII/10WOVNCES ශළ 2006 

දෙවෆේබර් 05 දිෆති ලිපිදයිට වඳශන් 

නියමයන් දන් බෆශෆරල 2010 අද වහතු 

මළවද  සිට 2021 ජලළරි මළවය ෙක්ලළ 

රළජය දවේලළ දොමින් වභළදේ වභළපතිදේ 

මළසි දීමළල රු. මිලිය1.2 කින් ලෆඩිපුර 

දලළ තිබුණි.          

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  43,129 40,620 42,610 46,256 43,409

තාය ආෙළයම 33,577 35,538 37,664 40,066 42,304

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 43,019 38,972 42,918 46,335 44,281

තාය වියෙම 34,397 35,519 36,941 40,312 42,538
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ණඹ ගලේඹ නියවු්  ගනොරීරිභ  

 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

නිරවු්  දොෂ රු.මිලිය 7.6  අන්තර් 

පෂළත් වහාළමළරු ණය දේය 2020 ලර්ය 

වඳශළ විණයට ඉදිරිපත් ර තිබුණු 

මනයම පෂළත් වභළදේ මුය තත්ත්ල 

ප්රළද  ජංම ලකිේ යටදත් ෙක්ලළ 

තිබුණි. අන්තර් පෂළත් දපොදු ගිණුදේ වු රු. 

මිලිය 1.1  දේයක් ෙ එම ණය 

දේදයිට ඇතුෂත් ර තිබුණි.   

 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට පෂළත් දවෞය 

දෙපළර්තදේන්තුදේ වශ පෂළත් වමපළර 

දවේල දොමින් වභළදේ එතුල රු. 

මිලිය 17 ක් වූ අනුමත අත්තිළරේ දේ 

02 ක් නිරවු්  කිරීමට ටුගතු ර 

දොතිබුණි. එම ණය දේල ළ 

විහද් ණයක් ෙ ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි.  

 
කහෂිගය ඳණ ද්රය අත්තිකහයම් ගිණුභ 
 
මනයම පෂළත් වභළදේ ළි  දර පණ ද්රලය 

අත්තිළරේ ළර්ය මගින්  ළීය 

අලයතළලය මත බිත්තර  ත, අර්තළප්  බීජ, 

එෂලළු බීජ ශළ පතුරු පෆෂ දො තන් දලත 

දබෙළදිම අරමුණු වි තිබුණි.  වමළද චිත 

ලර්ද දි ශළ ඉකුත් ලර් දෙ තුෂ එිට 

ප්රතිය වළ බෆීයදේදී බීජ ශළ දර පණ 

ද්රලය දො තන් දලත දබෙළශෆරීදේ නියමිත 

ක්රමදේෙයක් දොතිබිම ශළ අරමුණට 

ෂඟළ තම ණය රනු බ නිර්ණළය 

පිළිබඳ පසු විපරේ දොකිරිම දශේතුදලන් එම 

අරමුණු වළර්ා දව ඉටු ර ෆනිමට 

අදපොදශොවත් වි තිබුණි. 2020 දොලෆේබර් 

26 දිෆති අං ජිීමපී 15 17 ෙර 

ආණ්ඩුළරලරයළදේ ද් ේදේ ලිපිදයන් 

ළි  දර පණ ද්රලය අත්තිළරේ ළර්ය ලවළ 

ෙම දව ෙන්ලළ තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ඒ  අනුල ටුගතු 

ර දොතිබුණි. 

 
තීයක ගළටළු විදිගම් ප්රභහදඹ  
 

මනයම පෂළත් වමපළර වංලර්න 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ලටිළම 

රු.මිලිය 5 ට ලඩළ ලෆඩි තීර ෆටළු 

විවඳීමට ඒලළ නිනළරින් දලත භළර දී තිබුණි.  

එදවේ භළර දි තිබුණු ලර්යට ලඩළ ් ත 

වු එතුල රු.මිලිය 52.8 ක් ලටිළ තිර 

ෆටළු 17 ක් ෙ, ලර් 2 ට ලෆඩි ළයක් 

ඉක්මවු රු.මිලිය 5.9 ක් ලටිළ තීර 

ෆටළුලක්ෙ,  ලර් 3 ට ලඩළ ්  ත වූ 

එතුල රු.මිලිය 16 ක් ලටිළ තිර 

ෆටළු 4 ක්ෙ ශළ ලර් 5 ට ලෆඩි ළයක් 

ඉක්මවු එතුල රු.මිලිය 6.2 ක් ලටිළ 

තිර ෆටළු 3 ක් ෙ වේබන්නදයන් 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් තිර 

තින්දු බළ දි දොතිබුණි.   

 
අධිබහය අඹකය ගනොගළනිභ  
පෂළත් පළ ආයත වේබන්නදයන් වූ 
ආඥළ පත් වශ පත්ලලින්, නීතියට 
පටශෆනි ද තේ වියයන්, දොවෆකි්   
දශ  විමළනළරය නිවළ සිදු වූ පළඩු වභ 
ගිණුේල ෙෆක්විය ුගතු මුත් ෙක්ලළ ෆති 
වියයන් අධිභළර කිරීම වඳශළ 
විණළධිපති දලත බය පලරළ ඇත. එකි 
බය අනුල  විණළධිපති විසින් 1996 
ලර්ද  සිට වමළද චිත ලර්ය අලවන් 
ල විට මනයම පෂළදත්, පෂළත් පළ 
ආයතල පළර්ලරුලන් දලත නිකුත් 
ෂ එතුල රු.මිලිය 3.6 ක් වු අධිභළර 
වශති 10 ක් වේබන්නදයන් පෂළත් වභළල 
විසින් ඩිේ ක්රියළමළර් ද දොතිබුණි.  

ඳශතුරු ඳළර වහනිඹට ඳත්විභ  
2016 ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ 

මනයම පෂළත් ෘි ර්ම දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් ක්රියළත්ම ර ෙ පෂතුරු 

ේමළ ලෆඩවටශ යටදත් ෘි  උපදී 

දොට්මළ 16 ක් තුෂ රු.මිලිය 3.7 ක් 

ලටිළ පෂතුරු පෆ 26,125 ක් දබෙළ දි 
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තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

එදවේ දබෙළදුන් පෂතුරු පෆලලින් 13,770 ක් 

වළර්ාල පලත්ලළ ද දොවහ තිබුණු බල 

එිට ප්රතිය වමළද නය කිරිදේදි 

අළලරණය වි තිබුණි. ඒ අනුල දබෙළ දුන් 

පෂතුරු පෆලලින් සියයට 47 ක් දශලත් 

රු.මිලිය 1.7 ක් ලටිළ පෆ 12,655  

ප්ත  රමළණයක් ශළනියට පත් වි තිබුණි. 

හදය ගගවිම් අඹකය ගනොගළනිභ  
මශනුලර දිවහ්රික් දවෞය දවේලළ අනයක් 

ළර්යළය විසින් දවෞය උපරණල 

තීන්ත ආද් ප ෂ බල වළලෙය දව ප්රළ 

ර රු.මිලිය 3 ක් දලළ තිබුණි. එම 

දවිමට වේබන්නල 2019 මෆයි 9 දි 

මනයම පෂළත් වභළදේ ප්රනළ ද් ේ විසින් 

අෙළෂ ලකිල ුගතු නිනළරින් 14 

දෙදකුදන් එම මුෙ අයර ෆනිමට 

නිර්දී ර තිබුණි. 2021 අදප්රේ්  30 දි 

ල විටත් එම මුෙ අයර ද 

දොතිබුණි. 

ඳහඩු වහ අරහබවහනි 
දත් දෙණිය මලි දර ශද්  ගින් රාය 

2018 දොලෆේබර් 19 දි දබ ේබරදී 

අතුරට ක් තදමන් රු.මිලිය 5.7  

පළඩුලක් සිදු ත තිබුණි. රාද  යළන්්රි 

දෙ යක් සිදු වි දොතිබුණු බලත් රියදුරළදේ 

අධි දේය පළය ෂ දොශෆකි තම 

නිවළ අතුර සිදු  තමට දශේතු වි තිබුණු බල 

දපොලිවහ ලළර්තළදේ ශළ දම ටර රා 

පරික්දේ ලළර්තළදේ වඳශන් ර තිබුණි. 

2019 දපබරලළරි 14 දිෆති මලි විමර් 

ලළර්තළල අනුල රායට සිදු වූ 

අළභශළනිය, රාය ඇෙද ඒදේ ළවහතු ශළ 

දෙපළර්තදේන්තු ළවහතුෙ ඇතුළුල රු.මිලිය 

7.4 ක් රියදුරුදේ ලෆටුදපන් අයර ෆනිමට 

මශනුලර දිවහ්රික් දවෞය දවේලළ අනයක් 

ළර්යළද  පරිපළ නිනළරි විසින් 

නිර්දී ර තිබුණි. 2020 අද වහතු 13 

දිෆති මුේ  දරගුළසි 104(4)  ප්රළරල වූ 

පරීක්ණ ලළර්තළල අනුල රියදුරළදේ 

දොවෆකි්  දශ  අපරික්ළළරි රිය 

නළලයකින් සිදු වූ අතුරක් දොල බල 

ප්රළ ර අළභය දපොත් ලලින් පළ ශෆර 

තිබුණි. 

 

මනයම පෂළත් අනයළප දෙපළර්තදේන්තුදේ 

අලවහාළ 193  දී ලර 5  සිට ලර් 10 ක් 

ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට අයර ෆනීමට 

පෆලෆති එතුල රු.මිලිය 19 ක්ෙ ශළ 

අලවහාළ 45 ට අෙළෂල ලර් 10 ට ලෆඩි 

ළය සිට පෆලෆත එ එතුල රු.මිලිය 

3 ක්ෙ වශ පෂළත් දවෞය දවේලළ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ 2002 ලර්ද  සිට 2020 

ලර්ය ෙක්ලළ ළපරළවයට සිට ලළශ 

ලට සිදු ත තිබණු අතුරු 100 ට අෙළෂල 

එතුල රු. මිලිය 31.2  ෙ අළභශළනි 

වේබන්නදයන් වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් මුේ  දරගුළසි ප්රළරල ටුගතු 

ර දොතිබුණි. 

අයමුගණන් ඵළවළය කටයුතු රීරිභ  
 
2014 දපබරලළරි 17 දිෆති අං 2014 01 

ෙර රළජය මුේ  නක්රද් ය ප්රළරල මනයම 

පෂළත් ෘි ර්ම අමළතයළංය විසින් වවහ 

ර ඉදිරිපත් ර ෙ වමළද චිත ලර්ද  

ක්රියළළරී වෆෆවහදේ ඇතුෂත් රු.මිලිය 

3.65 ක් ලටිළ ලයළපෘති 7 ක් ක්රියළත්ම 

කිරීමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 

මනයම පෂළදත් ෆද ෙළ අනයළප 

වංලර්න ලෆඩවටශ යටදත් 2018 ලර්ද  

අනයය දපොදු වශති පත්ර (වළ.දපෂ) 

විභළද  විෙයළල ශළ ණිතය වියයන්ට 

අෙළෂ වේමන්ත්රණ මළළදේ වළර්ාත්ලය 

ශළ වඵෙළයත්ලය වඳශළ ජළති ඉතිරි 

කිරීදේ බෆංකුල සිය වත්ළර 

ලෆඩවටශක් දවේ වළ 2018 ලර්ද දි 

පෂළත් සිසුන් දලනුදලන් රු.මිලිය 2.6 ක් 

2018 ජනි 21 දි බළදී තිබුණි.  අෙළෂ 

ළර්ය දලනුදලන් එම මුෙ උපදය ජය 

දොර ලර් 03 ට ආවන් ළයක් 

තෆන්පත් ගිණුදේ රඳලළද තිබුණි. 
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මනයම පෂළත් දයෞල ටුගතු, ලනිතළ 

ටුගතු, ග්රළමීය වංලර්න, වමපළර 

වංලර්න ශළ ර්මළන්ත අමළතයළංය විසින් 

2016 ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ 

මුන ප්රතිපළෙලලින් රු. මිලිය 45.6 ක් 

ලෆය ර මශ මෆි න් 1760 ක් මිදි ද 

තිබුණි.  වහලයං ැකකියළ ප්රලර්නය කිරීදේ 

අරමුණු ඇතිල පෂළදත් ළන්තළලන් වඳශළ 

එම මශ මෆි න් දබෙළශෆර තිබුණි. එම 

ලයළපතිය වේබන්නල 2019 ලර්ද දි සිදු 

ර ෙ ප්රතිළභීන් 864 දෙදකු පිළිබඳල 

ර ෙ පසු විපරේ ටුගතු ලදි 

ප්රතිළභීන් 302 දෙදකු වහලයං ැකකියළලක් 

දව ඇඳුේ මෆීමදේ දොදයදෙ බල 

අළලරණය වි තිබුණි. ඒ අනුල 

ලයළපෘතිදයන් අදප්ත ක්ළ ෂ අරමුණ පුර්ණ 

දව ඉටු  ත දොතිබුණි. 

මනයම පෂළත් මළර් වංලර්න, ප්රලළශ, 

විදුලිබ ශළ බක්ති වශ නිලළව ශළ 

ඉදිකිරීේ අමළතයළංය විසින් වමළද චිත 

ලර්ද දී පෂළත් මළර් වංලර්න අධිළරිය 

වඳශළ පෂළත් නිහචිත වංලර්න ශළ උපමළ 

පළෙ ප්රෙළ පිළිදලලින් රු. මිලිය 104.4 

ක් ශළ රු.මිලිය 4.72 ක් ලදයන් ප්රතිපළෙ 

වවළ තිබුණි.  පෂළත් නිහචිත වංලර්න 

ප්රෙළ යටදත් ක්රියළළරි වෆෆවහදමිට 

අන්තර්ත දොවූ මළර් වංලර්න ලයළපෘති 

4 ක් දලනුදලන් රු. මිලිය 15.25 ක් 

ලෆයර තිබුණි. 
 

නිහළර්ය/ ඌ උපදය ජිත ලත්ේ  
මළතද්  දිවහ්රික් මශ දර ශද්  ඖන 

බඩළදේ 2006 ලර්ද  සිට 2020 මෆයි 

මළවය ෙක්ලළ රු.මිලිය 5.6  ්  ඉකුත් වූ 

ඖන දතො පෆලතුණි. 

 

මනයම පෂළත තුෂ ලතු ආරිත මිරිදිය මත්වය 

ලළල දිුගණුකිරීදේ අරමුණින් 2017 

ලර්ද දී ධීලර ශළ ජජ වේපත් වංලර්න 

අමළතයළංය විසින් රු.මිලිය 4.4 ක් 

ලෆයර දපොකුණු 13 ක් ඉදිර තිබුණි. 

2020 වෆප්ත තෆේබර් 25 දි ලවිට වහාළත 

කිරීදේ දෙ  වශ එම දපොකුණුලට මන්වය 

ඇින් න් මුෙළ දොශෆරීම දශේතුදලන් අෙළෂ 

ලයළපෘතිය මුළුමනින්ම අක්රිය  ත තිබුණි. 

රජදයන් ෙර ෙ ලෆය මුළුමනින්ම 

නිහළර්ය  ත තිබ අතර ඉදිකිරීේ සිදුකිරීමට 

පුර්ලදයන් ඉඩදේ නති අයිතිය රජයට 

පලරළෆනීමට ෙ ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

ෙඹු්  මශ දර ශද්  බළිටර දර ගී අංය 

ජළත කිරීම වඳශළ 2018 ජනි 18 දි 

දවෞය අමළතයළංදයන් රු. මිලිය 1.5  

ප්රතිපළෙ ෆබි තිබුණි. එම ප්රතිපළෙ 

උපදය ජය ර   ෆප්ත දටොප්ත  පරිණ 20 

ක් වශ ප්රින්ටර් 02 ක් මිදී ද බඩළ ර 

නිහක්රීයල පෆලතුණි. 2020 වෆප්ත තෆේබර් 18  

දි ල විට ලයළපෘති අතරමඟ ලතළ ෙමළ 

තිබුණි. 

 

පුහුණු ළර්ය මණ්ඩයක් දොමෆති තම, 

ශදිසි ප්රතිළර ඒ වහාළපය දොකිරීම, 

අලය අමතර උපරණ වපයළ දොතිබීම 

වශ දශෙ ළර්ය මණ්ඩද  පුරප්ත පළඩු 

පෆලතීම ය දශේතුන් නිවළ ද  බෆංකු 

වංලර්න ලයළපෘතිය යටදත් 2015 ශළ 2016 

ලර්ලදී උඩුදල, දමොරශ, දේ දතොට, 

දෙොදොවහභළදේ දර ශ් ලට බළදී තිබණු 

එතුල රු.මිලිය 3.9 ක් පිරිලෆය වූ 

Defibrillator යන්ත්ර 04 ක් 2020 දෙවෆේබර් 

මළවය ල විටත් භළවිතදයන් දතොරල 

නිහළර්යල පෆලතුණි. 

 

2018 ලර්ද  දවෞය අමළතයළංද  

ප්රතිපළෙ රු. මිලිය 10.8  ලෆයර 

ළලපිටිය මලි දර ශ වඳශළ 2019 

ලර්ද  දී දපෞීලි ආයතයකින් 

Mobile C-arm X-ray යන්ත්රයක් මිදි 

ද තිබුණි. එම යන්ත්රය වවිකිරීමට අෙළෂ 

යටිත පශසුේ දොමෆති තම ශළ ශ්රී ංළ 

පරමළණු බක්ති නියළම වභළදේ 

බපත්ර දොෆබීම නිවළ ප්රදය ජයට ත 
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දොශෆකිල 2021 දපබරලළරි 25 දි ල 

විටත් නිහක්රීයල පෆලතුණි.  

ළඩ ඵළලි ගම් ළ කේ ගගවිභ  

ආයත වංග්රශද  VII ලෆනි පරිච්දේෙද  

12.5.4 ලන්තිය අනුල නිනළරිදයකු වහථීර 

තතුරක් ෙර අතරතුරදී තලත් තතුර 

ලෆඩ බන්දන් ේ පමණක් ලෆඩ බෆීයදේ 

දීමළල බළත ශෆකි වුලත්, ළඋ වශ 

 ද් දල ළප අනයළප ළර්යළලට 

ලෆඩබෆීයම වඳශළ පත්ර තිබ ළප 

අනයළප අනයක්ලරුන් එම තතුදර් 

වහථිරලම පත්ර තිබණු අතර දලත් 

තතුර ළර්යයන් ආලරණය කිරිමක් දශ  

සිදු ර දොතිබුණි. එදවේ ලෆඩ බෆලිමක් දශ  

ලෆඩ ආලරණය කිරිමකින් දතොරල ළඋට 

ශළ ද් දල ෂළප ළර්යළලට 

පිළිදලලින් රු.මිලිය 1.6 ක් ශළ රු. මිලිය 

8 ක් ලදයන් එතුල රු.මිලිය 2.4  

ලෆඩ බෆීයදේ ලෆටුප්ත  දලළ තිබුණි. 

 

මශනුලර අනයළප ළපද  පළව්  35  

අනුමත වංයළලට ලඩළ ලෆඩිපුර විදුශ් පති 

දශ්රේණිනළරීන් 61 දෙදකු සිටියදී, එම 

ළපද  පළව්  28  විදුශ් පති තතුදර් 

ලෆඩබෆීයමට ශ්රී ංළ ගුරු දවේලද  I, II, III 

දශ්රේණිද  නිනළරීන් පත්ර තිබුණි. 
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දකුණු ඳශහත් බහ  
 
 

ෙකුණු පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය 

වඳශළ රු.මිලිය 34,002 ක් රජද  ප්රෙළ 

මගින්ෙ,  අභයන්තර මළර්ලලින් රු.මිලිය 

5,284 ක්ෙ, ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

39,286  ආෙළයමක් ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ 

රු.මිලිය 40,394 ක්ෙ, මන වියෙේ 

වඳශළ රු.මිලිය 3,570 ක්ෙ, ලදයන් 

එතුල රු.මිලිය 43,964 ක් ඇවහතදේන්තු 

ර තිබුණි. 2020 ලර්ද දී රජද  ප්රෙළ 

මගින් රු.මිලිය 35,087 ක්ෙ අභයන්තර 

මළර් මගින් රු.මිලිය 5,512 ක්ෙ ලදයන් 

එතුල රු.මිලිය 40,599  ආෙළයේ 

ැකවහර තිබුණි.  පුරළලර්ත වියෙම 

රු.මිලිය 39,414 ක් ශළ මන වියෙම 

රු.මිලිය 2,840 ක් ලදයන් එතුල 

රු.මිලිය 42,254  ක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ය ශළ ඉකුත් ලර් 4 

 ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ 

වියෙම පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 62 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

 
රපවටශ 62 - ෙකුණු පෂළත් වභළදේ ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ  වියෙම  

මළශ්රය - ෙකුණු පෂළත් වභළදේ මය ප්රළ 2016 -2020 

 

ෙකුණු පෂළත් වභළලට අෙළල 2020 ලර්ද  

සිදු රනු ෆබ විණද  දී අළලරණය වූ 

ලෆෙත් විණ නිරීක්ණයන් 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙෆක්දේ.  

ත්කම් මරය ප්රකහලනර ගවශදයේ 

ගනොරීමභ  
 

ෙකුණු පෂළත් මළර් වංලර්න අධිළරිය 

විසින් 1993 ලර්ද  සිට භළවිතළ රමින් 

පලති තක්දවේරු ලටිළම රු.මිලිය 65 

 ඉඩේෙ, රු. මිලිය 35.8  දොඩෆගිලිෙ 

2020 දෙවෆේබර් 31 දිට  දපරමුසු 

අංල පෆලති රු.මිලිය 1.4 ක්වූ අලවන් 

දතොය ශළ එදිට වූ රු. මිලිය 0.45 ක් වූ 

දපරමුසු නිමි දතොයෙ මය ප්රළලට 

ඇතුෂත් ර දොතිබුණි. 

 

විශ්රහභ ළ කේ ගඹ ජනහ ක්රභඹ  

ෙකුණු පෂළත් වභළදේ වමපළර දවේලයින් 

දලනුදලන් විශ්රළම ලෆටුප්ත  දය ජළ ක්රමයක් 

ඇති කිරිම වශළ 2019 අදප්රේ්  09 දිෆති  

අං 2118 42 ෙර අති විදේ ෆවට් පත්රය 

මගින් පෂළදත් වමපළර දවේලයින් 

දලනුදලන් විශ්රළම ලෆටුප්ත  දය ජළ ක්රමයක් 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  36,141 35,585 33,911 37,107 39,286

තාය ආෙළයම 30,869 34,970 36,061 36,492 40,599

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 38,296 38,296 33,711 40,561 43,964

තාය වියෙම 33,293 35,548 35,475 37,772 42,254
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ශදුන්ලළ දී තිබුණි. එම දය ජළ ක්රමය වඳශළ 

වමපළර අරමුෙලින් රු. මිලිය 100 ක්  ශළ 

නිරවු්  දොවූ උවළවි ෙඩ මුෙලින් රු.මිලිය 

6 ක් ලදයන් එතුල රු.මිලිය 106 ක් 

ෆබී තිබුණි. අරමුෙ විසින් එම මුේ  රජද  

බෆංකු දෙ ආදය ජය ර තිබුණු අතර, 

එම දය ජළ ක්රමය දලනුදලන් දලත් 

කිසිදු ක්රියළමළර්යක් ද දොතිබුණි. 

අරමුෙට ෆබුණු ඉශත වඳශන් මුේ  ඉශෂ 

දපොීය අනුපළතියක් පෆලෆති ළ 

පර්චිදේෙද  ආදය ජය දොර දපොීය 

ප්රතිතය අඩු වූ පසු ආදය ජය කිරීම නිවළ 

අරමුෙට රු.මිලිය 1.5  දපොීය 

ආෙළයමක් අිටමි  ත තිබුණි.  

 

ගකොහු ආශ්රිත් නිසඳහදන සිදු රීමගම් 

යහඳෘතිඹ  

ෙකුණු පෂළත් ළර්මි වංලර්න අධිළරිය 

විසින් දොහු ආරිත නිහපළෙය සිදු කිරීදේ 

ලයළපෘතියක් දලනුදලන් රු.මිලිය 4 ක් 

ලෆයර දඳි අඹර මෆි න්  259  ක්,  

දොහු ප මෆි න් 28 ක්, ේබි ප 

මෆි න් 28 ක්  ශළ ට්රිේ මෆි න් 06 ක් මිදී 

ද ඒලළ දබෙළශෆරීම වෙශළ රු.මිලිය 2  

ක් වියෙේ ර තිබුණි. එම යන්ත්ර දබෙළ ශෆරීම 

පිළිබෙ දතොරතුරු කිසිලක් විණය දලත 

ඉදිරිපත් ර දොතිබුණි.  

 

මඳකහය අයමුදරට අඹකයගත් යුතු 

රහබඹ  

 

1972 අං 05 ෙර වමපළර වමිති පත 

ප්රළරල වමපළර වමිති විසින් බළ න්ළ 

ළභය වමපළර අරමුෙට අයර ත ුගතුල 

තිබුණි. ෙකුණු පෂළත් වභළදේ වමපළර 

වමිති 229  ළභදයන් රු.මිලිය 194 ක් 

වමපළර අරමුෙට අයර ත ුගතුල 

තිබුණත්, මළතර වමපළර වංලර්න 

වශළර දොමවළරිවහ විසින් එම මුෙ අයර 

ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 

ළන්දම් අනත්දරු විශ්රහභ ළ කේ දහඹක 
මුද්  ප්රභහද වී ගප්රේණඹ රීමභ  
 

ෙකුණු පෂළත් වභළල තුෂ දවේලය ර 

දවේලයන්දේ ලෆටුදපන් අයර තිබණු  

මළව 08 ට අෙළෂ  ලෆන්ෙඹු අත්ෙරු විශ්රළම 

ලෆටුප්ත  ෙළය මුේ  රු.මිලිය 221ක් ප්රමළෙ  ත 

දප්රේණය ර තිබණි. තලත් රු.මිලිය 221 

ක් වූ ලෆන්ෙඹු අත්ෙරු විශ්රළම ලෆටුප්ත  ෙෆය 

මුේ  2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

දප්රේණය ර දොතිබුණි.   

භහර්ග ඉදිරීමගම් යහඳෘති  

 ෙරං බළ මළර්ය ඉදිකිරීදේ 

ගිවිසුේ ළය අලවහාළ කිිටපය දී දීර්ක 

ර එම ලයළපෘතිය වඳශළ රු. මිලිය 7 

ක් ලෆයර තිබුණි. විධිමත් පරිදි මිශ්ර්  

අතුරළ තළර ෙමළ දොතිබුණු බෆවින්  අෙළෂ 

වියෙම නිහඵ වියෙමක්  ත තිබුණි.   

 ෙේපශ උඩුම මළර්ය දොන්ක්රීට් 

කිරීම වඳශළ රු.මිලිය 2  අත්තිළරේ 

දලළ තිබුණෙ,  ගිවිසුම පරිදි ඉදිකිරීම සිදු 

ර දොතිබුණ බෆවින්, ළර්යවළන 

බෆඳුේරදයන් එකී අත්තිළරේ මුෙ 

අයර ෆනීමට ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

ළසිරීලි ඉදිරීමගම් යහඳෘතිඹ 

 

ෙකුණු පෂළත් වභළදේ පදිංචි ලෆසිකිළි 

පශසුේ දොමෆති 11,246 දෙදකුදන් 

වමන්විත පවු්  493 ක් වඳශළ 2019 

ලර්ද දී ලෆසිකිළි ඉදිකිරීම වඳශළ 

රු.මිලිය 9 ක් ලෆයර තිබුණි. මුත් එම 

ප්රතිපළෙ උපදය ජය ර එක් 

ප්රතිළභිදයක් පමණක් ලෆසිකිළියක් ඉදිර 

තිබුණි. 2020 ලර්ද  දී ප්රතිළභීන් 206 

දෙදකු දලනුදලන් රු.මිලිය 17 ලෆයර 

තිබුණෙ, ප්රතිළභීන් 27 දෙදකු පමණක් 

ලෆසිකිළි ඉදිර තිබුණි.   
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නිභ ගනොකශ යහඳෘති   

ෆණදුර කුකුළු දොවිපද්  වත්ත්ල 

නිහපළෙ ආරිත ටුගතු වඳශළ ෂ ළිෙක් 

ඉදිකිරීමට 2019 ලර්ද දී වශ 2020 

ලර්ද දී පෂළත් නිහචිත වංලර්න වෆෆවහම 

මිනන් රු.මිලිය 1.2 ක් ජ වේපළෙ 

මණ්ඩයට දලළ තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 

31 දි ල විටත් අෙළෂ ලයළපෘතිද  ලෆඩ 

අලවන් ර  දොතිබුණි. 

ඳහඩු වහ වහනි  

පෂළත් වභළදේ ලළශලට අලවහාළ 14  දී  

සිදු වූ අතුරුලලින් වශ අලවහාළ 15  දී සිදු 

වූ දීප ශළනි ලලින් රු. මිලිය 16  පළඩු 

සිදු  ත තිබුණි. 

හිඟහික් ණඹ හරික අඹකය ගනොගළනීභ  

ෙකුණු පෂළත් වංලර්න අධිළරිය විසින් 

ක්රියළත්ම ර තිබ ණය ලයළපෘතියට 

අෙළල ණයළභීන් 282 දෙදකුදන් 

එතුල රු. මිලිය 23 ක් අයවිය ුගතුල 

තිබුණි. එම ණය දේදයන් ණයළභීන් 60 

දෙදකුදන් එතුල රු.මිලිය 10 ක් 

ලර් 01 ට ලෆඩි ළය සිට ිටඟිටටල 

පෆලෆත එමින් තිබුණි.  

 

 

 

 

නිසකහර්ඹ ත්කම්  

 රුහුණු  වංනළර ළර්යළංය විසින් 

මදුළ ලයළපෘතිය යටදත් 2017 

ලර්ද  දී  රු.මිලිය 41.5 ක් වියෙේ 

ර ඉදිර තිබ ආපළළල, 

විදේළළරය ශළ දභ ජළළරයෙ,  

2007 ලර්ද දී රු.මිලිය 1.3 ක් වියෙේ 

ර ඉදිර තිබ ෆමි ඩමණ්ඩිය ෙ,  

2008 ලර්ද  දී රු.මිලිය 2.7 ක් 

වියෙේ ර ඉදිර තිබ වංනළර නිලළව 4 

ක් ෙ ශළ 2010 ලර්ද  දී රු.මිලිය 2 ක් 

වියෙේ ර ඉදිර තිබ පළෙ වේබළශය 

දොඩෆින් ෙ 2020 දෙවෆේබර් 31 දි 

ල විටත් නිහළර්යල පෆලතුණි.  

 2011 ලර්ද  සිට 2015 ලර්ය ෙක්ලළ 

ආර්ථි වංලර්න අමළතයංය විසින් 

ෙකුණු පෂළත් මළර් වංලර්න අධිළරිය 

දලත බළ දී තිබ මළර් ළපට් කිරීදේ 

යන්ත්ර 14 ක්,  2018 ලර්ද  සිටෙ 

අකුැකවහව ළප අනයළප ළර්යළය 

වතු ලන් රායක්,  2019 ලර්ද  සිටෙ 

දතලිජ්ජවි පුහුණු මනයවහාළය වතු 

දපෝ  දත්  ිටදි යන්ත්රයක්, 2018 

ලර්ද  සිටෙ වමපළර වංලර්න 

දොමවළරිවහ දලත ෆබී තිබ දොරි 

රායක් 2017 ලර්ද  සිටෙ ශළ ෙකුණු 

පෂළත් ර්මළන්ත වංලර්න 

දෙපළර්තදේන්තුදේ අර්න වහලයංක්රීය 

ලයින්ඩින් යන්ත්රයක් 2017 ලර්ද  සිට 

ෙ, 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් 

නිහක්රීයල තිබුණි.  
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උතුරු ඳශහත් බහ 

උතුරු පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය 

වඳශළ රු. මිලිය 27,602 ක් රජද  ප්රෙළ 

මගින්ෙ, අභයන්තර මළර්ලලින් රු. මිලිය 

1,620 ක්ෙ, ලදයන් එතුල රු. මිලිය 

29,222  ආෙළයේ ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි.  පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ රු. 

මිලිය 26,942 ක්ෙ, මුන වියෙේ වඳශළ 

රු. මිලිය 2,300ක්ෙ, ලදයන් එතුල රු. 

මිලිය 29,242 ක් ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි.  2020 ලර්ද දී රජද  ප්රෙළලලින් 

රු. මිලිය 27,458 ක්ෙ, අභයන්තර 

මළර්ලලින් රු. මිලිය 1,420 ක්ෙ ලදයන් 

එතුල රු.මිලිය 28,878  ආෙළයේ 

ැකවහර තිබුණි.  පුරළලර්ත වියෙම 

රු.මිලිය 26,628 ක් වශ මන වියෙම රු. 

මිලිය 2,082 ක් ලදයන් එතුල රු. 

මිලිය 28,710ක් උපදය ජය ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය ශළ ඉකුත් ලර් 4  

ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ 

වියෙම පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 63 ිට 

ෙෆක්දේ.  

 

රපවටශ 63 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ වියෙම 
මළශ්රය -  උතුරු පෂළත් වභළදේ මය ප්රළ 2016-2020 

 

උතුරු පෂළත් වභළලට අෙළෂල 2020 

ලර්ද දී සිදු ර ෙ නියෆදි විණද දී 

අළලරණය වූ ලෆෙත් විණ නිරික්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත.  

අතිකහර දීභනහ ළඩිපුය ගගවිභ  

යළපය ප්රළදීය ය දවෞය 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් වමළද චිත 

ලර්ද දී වශ ඉකුත් ලර්ද දී නිනළරීන් 

10 දෙදකුදේ අතිළ දීමළලන්ිට වතය 

තත්ත්ලය තක්දවේරු දොර රු.මිලිය 

3.60  අතිළ දීමළ ලෆඩිපුර දලළ 

තිබුණි. 

ංචනික ගර ළ කේ රඵහ ගළනීභ  

ලවුනියළ උතුර අනයළප ෂළපද  2013 

ලර්ද  සිට වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විට ගුරු ලෆටුප්ත  ශළ අදකුත් දීමළ 

ලදයන් රු.මිලිය 22.00ක් ලංනනි දව 

දලළ තිබුණි. 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  25,342 27,331 26,669 25,200 29,222

තාය ආෙළයම 23,530 26,713 26,744 21,558 28,878

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 25,551 27,351 28,289 24,445 29,242

තාය වියෙම 23,553 24,044 25,572 21,599 28,710
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නිසකහර්ඹ/ඌන උඳගඹ ජිත් ත්කම් 

උතුරු පෂළදත් පෂළත් පළ 

දෙපළර්තදේන්තුදේ පරිපළයට යටදත් 

පළරි වශ රච්චි ප්රළදීය ය වභළ විසින් 

රු.මිලිය 25.79 ක් ලෆය ර ඉදිරනු ෆබ 

දපොදු දලදෂඳදපො 03 ක්, ළබනි 

දපොදශොර වෆීමදේ මනයවහාළය, උෙයළ 

වශ අළාළළරය ලර් 3  සිට ලර් 4 ක් 

ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට නිහළර්යල 

පෆලතුණි. 

ත්කම් කශභනහකයණඹ  

උතුරු පෂළත් වභළල විසින් 2011 ලර්ද දි 

රු.මිලිය 8.50 ට මිදී ද තිබුණු  

ඇේබිුගන්වහ රාය කි.මී. 9,000  දුර 

ප්රමළණයක් නළලය ෂ පසු සිදු වූ 

අතුදරන් පසුල කිසිදු අළුත්ලෆඩියළලක් 

දොර 2019 ලර්ද දි විධීමත් අධිළරි 

බයකින් දතොරල මුතීේ දිවහ්රික් දර ශද්  

ලත්ේ ද් ලලින් පළශෆර තිබුණි.  

කශභනහකයණ අකහර්ඹක්භත්හ  

පළරි දවෞය නලෙය අධිළරිලරයළ 

විසින් 2018 අදප්රේ්  8 දි රු.මිලිය 9.00 

ක් ලටිළ ලළශයක් අනුමෆතිය රිටතල 

රළජළරී දොල පළර්ලයක් විසින් ැකද 

දොවහ අතුරට ක් තදමන් විළ 

අළභශළනියක් ීමදු  ත තිබුණි. ඒ වේබන්නල 

මලි පරීක්ණයක් ර ලකිල ුගතු 

පළර්ලයන්ට දන ෙළ පත්රයක් නිකුත් ර 

තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විටත් ඒ 

වේබන්නදයන් දලත් කිසිදු ක්රියළමළර්යක් 

ද දොතිබුණි.  

 

 

ඳශහත් ඳහරන ආඹත්නරට අඹත් 
ආදහඹම් ගප්රේණඹ ගනොරීමභ  

පෂළත් වභළල විසින් පෂළත් පළ ආයත 

දලනුදලන් ැකවහරනු බ මුීෙර ළවහතු 

වශ උවළවි ෙඩ මුේ  නියමිත පෂළත් පළ 

බ ප්රදීයන්ිට වංලර්න ක්රියළළරේ 

වශ වමළජ දවේලළලන් ඉටු කිරීම දලනුදලන් 

එම ආයත දලත බළදිය ුගතුල තිබුණි. 

උතුරු පෂළත් වභළල විසින් එදවේ එතු ෂ 

මුීෙර ළවහතු රු. මිලිය 82.05 ක් වූ ලර් 2 

ට අධි ළයක් මුළු් ද්  අෙළෂ පෂළත් 

පළ ආයත දලත දප්රේණය දොර 

රඳලළ ද තිබුණි. අෙළෂ පෂළත් පළ 

ආයත විසින් ඉ් ීයේ දොකිරිම නිවළ 

වමළද චිත ලර්ද දී එම ආෙළයේ පෂළත් 

වභළදේ ආෙළයමට මළරු ර තිබුණි.  

ගුරුරුන් සථහන භහරු ගනොරීමභ ව 
ත්නතුරු සථිය ගනොරීමභ 

2007 දෙවෆේබර් 13  දිෆති අං 20 2007 

ෙර අනයළප අමළතයළංද  නක්රද් ය 

ප්රළරල එම දවේලළ වහාළය ලර් 08  

දවේලළ ළයක් වේපර්ණ ෂ ගුරුලරුන් 

වහාළ මළරු ෂ ුගතුල තිබුණි.  උතුරු 

පෂළත් අනයළප දෙපළර්තදේන්තුදේ ෂළප 

12 කින් ගුරුලරුන් 490 දෙදකු එම 

පළවද්  ලර් 8   සිට 32  පරළවය 

ළයක් මුළු් ද්  වහාළමළරු තේ දොබළ 

රළජළරී ඉටු ර තිබුණි. තලෙ, ලවුනියළ 

ෙකුණ ෂළප ළර්යළය යටදත් රළජළරි 

රනු බ ගුරුලරුන් 21 දෙදකුදේ 

පත්විේ වහථිර ෂ ුගතු ළ ීමමළල ලර් 4  

සිට ලර් 32 ක් ෙක්ලළ පරළවය ළයකින් 

ළය ඉකුත්  ත තිබුණි. උතුරු පෂළත් රළජය 

දවේලළල වඳශළ වූ ආයත දරගුළසි 

වංග්රශද   VIII පරිච්දේෙය ප්රළරල වහථිර 

කිරීමට අෙළ ක්රියළමළර් වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් ද දොතිබුණි. 
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 නළගගනහිය ඳශහත් බහ 

 

ෆදිටර පෂළත් වභළල විසින් 2020 

ලර්ය වඳශළ රු. මිලිය 31,448 ක් රජද  

ප්රෙළ මගින් ශළ අභයන්තර මළර්ලලින් 

රු.මිලිය 2,390 ක්ෙ ලදයන් එතුල රු. 

මිලිය 33,838  ආෙළයේ ඇවහතදේන්තු 

ර තිබුණි. එම ආෙළයදමන් රු. මිලිය 

31,739 ක් පුරළලර්ත වියෙේ ලදයන්ෙ,  

රු.මිලිය 2,099 ක් මන වියෙේ 

ලදයන් එතුල රු.මිය 33,838 ක් 

උපදය ජය කිරීමට ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. ඒ අනුල, 2020 ලර්ද දි රජද  

ප්රෙළ මගින් රු.මිලිය 29,058 ක්ෙ, 

අභයන්තර මළර්ලලින් රු.මිලිය 2,167 

ක්ෙ ලදයන් එතුල රු. මිලිය 31,225  

ආෙළයේ ැකවහර තිබුණි. 2020 ලර්ද දි 

පුරළලර්ත වියෙේ රු.මිලිය 29,193 ක් 

ශළ මන වියෙේ රු.මිලිය 2,089 ක්ෙ 

ලදයන් එතුල රු. මිලිය 31,282 ක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද දී ශළ ඉකුත් ලර් 4දී පෂළත් වභළල 

විසින් ැකවහෂ ආෙළයම ශළ උපදය ජය 

පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 64 ිට ෙෆක්දේ.   

 

 
රපවටශ 64 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ වියෙම  
මළශ්රය - ෆදිටර පෂළත් වභළදේ මය පුතළ  

 

ෆදිටර පෂළත් වභළලට අෙළෂල 2020 

ලර්ද දි සිදු ර ෙ නියෆදි විණද දි 

අළලරණය වු ප්රමළණළත්ම ශළ ලෆෙත් 

විණ නිරීක්ණයන් වේපිණ්ඩය ර 

පශත ෙක්ලළ ඇත. 

 

හිඟහික් ඉඩම් ඵදු ආදහඹභ 

ෆදිටර පෂළදත් ප්රළදීය ය ද් ේ 

ළර්යළ 09 ට අෙළෂල රජද  ඉඩේලලින් 

රු.මිලිය 328.89 ක් ලර් 1  සිට ලර් 04 

ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට ිටඟිටටල 

පෆලෆත එමින් තිබුණි. එම ිටඟිටටි බදු 

ආෙළයම වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් අයර ෆනීමට ෆදිටර පෂළත් 

ඉඩේ පරිපළ දෙපළර්තදේන්තුල 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.  

 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  23,121 25,629 29,022 26,442 33,838

තාය ආෙළයම 20,333 22,281 24,320 25,533 31,225

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 25,233 26,295 28,355 30,371 33,838

තාය වියෙම 21,584 23,209 27,143 28,008 31,282
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පුනරුත්ථහඳන වහ අළුත්ළඩිඹහ 
කහර්ඹඹන්  ඉ ක ගනොරීරිභ  

හුෙළ ශළ නුසුදුසු ග්රළම වංලර්න 

ලෆඩවටශ (IUVDP) ශළ පෂළත් නිහචිත 

වංලර්න ආනළර ලෆඩවටශ (PSDG) 

මගින් පුරුත්ාළප වශ අළුත්ලෆඩියළ 

ළර්යයන් 12 ක් ඉටුකිරීම දලනුදලන් 

ෆදිටර පෂළදත් ප්රළදීය ය වභළ 

දෙට වශ ප්රජළ පළෙ වංවිනළ 13ට 

ඒතුල රු. මිලිය 24.41 දොන්ත්රළත් 

පිරිමළ තිබුණි.  එම ළර්යයන් නිම කිරීමට 

ලර්යට ලෆඩි ළයක් ත ත තිබුණත්, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් නිම 

ර දොතිබුණි.   

ිටඟිටටි ණය දේ  

ෆදිටර පෂළත් වභළදේ දෙපළර්තදේන්තු 

07 රජද  නිනළරීන්ට අත්තිළරේ 

ගිණුදේ රු.මිලිය 32.6  ණය දේ ලර් 

05 ට ලෆඩි ළය සිට ිටඟිටටල 

පෆලෆතියත්, වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් එම ණය දේ අය ර ෆනීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 

 

 

 

එකතු කශ අගඹ භත් ඵදු ළඩිපුය ගගවීභ   

දොන්ත්රළත්රුලන්ට ද තේ කිරීදේදී 

ඒතු ෂ අය මත බදු සියයට 8 ක් බෆගින් 

ණය ර එතුල රු.මිලිය 5.55 ක් 

දවිය ුගතුල තිබුණත්,  ෆදිටර පෂළත් 

වභළදේ ළපීය දවෞය  දවේලළ අනයක් 

විසින් එය සියයට 15 බෆගින් බෆගින් ණය 

ර රු.මිලිය 10.42 ක් දලළ තිබුණි. දේ 

අනුල, 2019 දොලෆේබර් 29 දිෆති අං 

2151 52 ෙර අතිවිදේ ෆවට් පත්රද  ප 

ෂ නිදේෙද  03 ල ලන්තියට 

පටශෆනිල 2019 දෙවෆේබර් 01 දි සිට 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ෙක්ලළ ළපරිච්දේෙය 

තුෂ රු. මිලිය 4.87ක් 

දොන්ත්රළත්රුලන්ට ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි.  

ගේකයින් ඵහ ගළනීගම් ඳරිඳහක් 
අනුභත් කය ගනොගළනීභ  

ෆදිටර පෂළත් වභළල විසින් ප්රඥප්ත ති 

අනුල වහාළපිත ර තිබුණු ආයත දෙ 

ළර්ය මණ්ඩද  34 දෙදකුට 

වමළද චිත ලර්ද දී දවේල පළරිශ්රමි 

ලදයන් රු. මිලිය 11 ක් දලළ තිබුණි. 

දමම ආයත දෙ වාළපිත ර පිළිදලලින් 

ලර් 4 ක් ශළ 7 ක් ත  ත තිබුණත්, 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් බඳලළ 

ෆනීදේ පරිපළටිය ශළ දවේල වංයළල 

අනුමත රද දොතිබුණි.   
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 උතුරු භළද ඳශහත් බහ  

උතුරු මෆෙ පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය 

වඳශළ රු.මිලිය 20,966 ක් රජද  ප්රෙළ 

මගින් ශළ අභයන්තර මළර්ලලින් රු.මිලිය 

2,387.2 ක්ෙ, ලදයන් එතුල රු. මිලිය 

23,353.2  ආෙළයේ ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. එම ආෙළයදමන් රු.මිලිය 19,329 

ක් පුරළලර්ත වියෙේ ලදයන්ෙ, 

රු.මිලිය 1,637 ක් මන වියෙේ 

ලදයන් එතුල රු.මිලිය 20,966 ක් 

උපදය ජය කිරීමට ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. ඒ අනුල 2020 ලර්ද දී රජද  

ප්රෙළ මගින් රු.මිලිය 20,963.12 ක්ෙ, 

අභයන්තර මළර් මගින් රු.මිලිය 

2,506.79 ක්ෙ, ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

23,469.9  ආෙළයේ ැකවහ ර තිබුණි. 2020 

ලර්ද දී පුරළලර්ත වියෙේ රු.මිලිය 

19,329 ක් ශළ මන වියෙේ රු.මිලිය 

1,634.12 ක් ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

20,963.12 ක් උපදය ජය ර තිබුණි.  

වමළද චිත ලර්ද දී ශළ ඉකුත් ලර් 4 දී 

පෂළත් වභළල විසින් ැකවහ ආෙළයම ශළ 

උපදය ජය පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 65 

ිට ෙෆක්දේ. 

 

 

රපවටශ 65 - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ වියෙම 
මළශ්රය - උතුරු මෆෙ පෂළත් වභළදේ මය ප්රළ - 2016 -2020 

 

උතුරු මෆෙ පෂළත් වභළලට අෙළෂල 2020 

ලර්ද දී සිදු ර ෙ නියෆදි විණද දී 

අළලරණය වූ ලෆෙත් නිරීක්ණ ශළ 

ප්රමළණළත්ම විණ නිරීක්ණ 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙක්ලළ ඇත. 

ඳශහත් ප්රධහන අභහත්ය අයමුදර 

 

1992 අං 5 ෙර ප්රනළ අමළතය අරමුෙ 

ප්රඥප්ත තිද  3(1) ලන්තිය මිනන් අරමුෙද්  

පරිපළය, ෂමළරණය වශ ප්රළේනය 

එිට පළ මණ්ඩය දලත පලරළ තිබුණි. 

අරමුෙද්   පළ මණ්ඩය ප්රනළ 

අමළතයලරයළ වශ විපක්ද  මන්ත්රීලරුන් 

දෙදෙදකු ඇතුළු 06 දෙදකුදන් 

වමන්විත වූ අතර පෂළත් වභළල විසුරුලළ 

ශෆරීදමන් පසුල අරමුෙ, පලත්ලළද යළ 

ුගතු ක්රමදේෙය ප්රඥප්ත තිද  ෙක්ලළ දොතිබුණු 

බෆවින් පෂළත් වභළල විසුරුලළ ශරි ෙ  දි 

සිට එම අරමුෙ අක්රීය  ත තිබුණි. 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  38,385 29,131 22,440 25,200 23,353

තාය ආෙළයම 19,113 22,827 22,974 21,558 23,470

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 22,297 19,606 22,236 24,445 20,966
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ඳශහත් ංර්ධන ළරළසභ  

වමළද චිත ලර්ද  පෂළත් වභළල විසින් 

ල ලෆඩ දය ජළ ශළ අවිේදජ්ෙ ලෆඩ 

දය ජළ ලදයන් දය ජළ 721 ක් 

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ රු.මිලිය 1,651.93 

 ප්රතිපළෙ වවළ තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද දී වවළ තිබුණු ප්රතිපළෙලලින් රු. 

මිලිය 1,634.12 ක් උපදය ජය ර 

දය ජළ 651  ටුගතු වේපර්ණදයන් 

නිම ර තිබුණි. එම ලෆඩ දය ජළලලින් 25 

 ටුගතු වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල 

විටත් ආරේභ ර දොතිබුණු අතර, ඒ වඳශළ 

වවළ තිබුණු රු.මිලිය 318.26  

ප්රතිපළෙ ඌ උපදය ජිතල පෆලතුණි. ලෆඩ 

දය ජළ 19 ක් වේපර්ණ කිරීම වඳශළ 

රු.මිලිය 110.65  ප්රතිපළෙ වවළ 

තිබුණත්, එම ලෆඩ දය ජළ ලලින් සියයට 

50 ට අඩුදලන් ක්රියළත්ම ර තිබුණි. 

ලෆඩ දය ජළ ල ප්රතිය ලගුල 19 ිට 

ෙෆක්දේ.  

  
විසත්යඹ 

න ළඩ 
ගඹ ජනහ 
ගණන 

අවිච්ගේද ළඩ 
ගඹ ජනහ 
ගණන 

මුළු ළඩ 
ගඹ ජනහ 
ගණන 

මුළු ළඩර 
ඇසත්ගම්න්තු 
ක්නහකභ 

    රු.මිලිය 

ම්පර්ණගඹන් නිභකශ 197 454 651 1,057.44 

50% කට ඩහ ළඩිගඹන් නිභකශ 14 12 26 165.58 

50% කට ඩහ අඩුගන් නිභකර 12 07 19 110.65 

ආයම්බ කය ගනොතිබ 25 - 25 318.26 

එතුල 248 473 721 1,651.93 

ලගුල 19- ලෆඩ දය ජළල ප්රතිය  
මළශ්රය - උතුරු මෆෙ පෂළත් වභළදේ ළර්යවළන ලළර්තළල  

   

කශභනහකයණ අකහර්ඹක්භත්හ  

 2019 වශ 2020 ලර්ලදී පෂළත් පළ 

දෙපළර්තදේන්තුලට අයත් ලළශ 03 ක් 

අලවහාළ 05 දී අතුරුලට ක් තම 

නිවළ එතුල රු.මිලිය 2.49  

අළභයක් සිදු  ත තිබුණු බල ප්රළරේභ 

පරීක්ණ ලළර්තළලන්ල වඳශන් ර 

තිබුණි. එම අතුරුලලින් සිදු වූ 

අළභශළනිලට ලකිල ුගතු පුීයන් 

ශඳුළද අළභයන් අයර ෆනීමට 

දශ  එම අළභශළනි දපොත්ලලින් පළ 

ශෆරිමට දශ  වමළද චිත ලර්ය අලවන් 

ල විටත් ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 මය ප්රළ අනුල 2020 දෙවෆේබර් 

31 දිට තෆන්පත් ගිණුේල 

දේයන්දේ එතුල රු.මිලිය 454.11 

 ත තිබුණු අතර එම දේයන් තුෂ ලර් 

02 ට ලෆඩි ළයක් මුළු් ද්  පෆලෆති 

රු.මිලිය 186.80  තෆන්පතු 

වේබන්නදයන් මුේ  දරගුළසි ප්රළරල 

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විට 

පෂළත් අනයළප දෙපළර්තදේන්තුදේ 

පෂළත්වභළ නිනළරීන්ට අත්තිළරේ 

ගිණුදේ ිටඟිටටි ණය දේය රු.මිලිය 

22.27 ක්  ත තිබුණි. එම ිටිටටි ණය 

දේදයන් මියගිය නිනළරීන් 22 

දෙදෙදකුදන් අයවිය ුගතු රු.මිලිය 

2.9  ණය දේ මළව 03  සිට ලර් 

24 ක් ෙක්ලළ ළ පරළවය සිට 

ිටඟිටටල පෆලෆත එමින් තිබුණි. එදමන්ම 

එම දෙපළර්තදේන්තුදේම විශ්රළම ගිය 

නිනළරීන් 193 දෙදකුදන් අයවිය 

ුගතු රු.මිලිය 16.5  ිටඟිටටි ණය 

දේය එම නිනළරීන් විශ්රළම බළ මළව 
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03  සිට ලර් 17 ක් ෙක්ලළ ළ 

පරළවය සිට පෆලෆත එමින් තිබුණි.  

වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

එම ිටඟිටටි ණය දේ අයර ෆනීමට 

අදපොදශොවත්  ත තිබුණි. 

දෙපළර්තදේන්තුදේ ලෆඩ තශේ ර 

ඇති නිනළරීන් 20 දෙදකුට අෙළ 

රු.මිලිය 1.79  ණය දේය ශළ 

දවේලය අතශෆර ගිය නිනළරීන් 19 

දෙදකුට අෙළ රු.මිලිය 1.08  

ණය දේය ෙ පෆලෆතුණි. වමළද චිත 

ලර්ය අලවන් ල විටත් එම ිටඟිටටි 

ණය දේ අයර ර ෆනීමට 

දෙපළර්තදේන්තුල අදපොදශොවත්  ත 

තිබුණි.  

 2019 ලර්ද  දී දන්බිඳුණුලෆල 

අනයළප ළපද   පළව්   53 ක් දලත 

බළ දී තිබුණු ගුණළත්ම දයෙවුේ වඳශළ 

බළ දී තිබුණු මුෙලින් රු.මිලිය 4.17 ක් 

ඉතිරිල තිබියදී, 2020 ලර්ය වඳශළෙ 

තලත් රු.මිලිය 13.77 ක් බළ දී 

තිබුණි. 

උතුරු මෆෙ පෂළදත් වංනළර 
ලයළපළරද  ප්රලර්නය 

උතුරු මෆෙ පෂළදත් වංනළර ලයළපළරද  

ප්රලර්නය උදෙවළ තළක්ණි ප්රමිතිදයන් ුගතු 

ලළර්තළමය  තඩිදය  ලෆඩ වටශක් වවහ 

කිරීම, ආර්ණීය පින්තර විටත ප්රමිතිදයන් 

ුගතු දපොතක් නිර්මළණය කිරීම වශ විධිමත් 

දතොරතරු විටත දල. අඩවියක් නිර්මළණය 

කිරීම දලනුදලන් ප්රනළ ද් ේ විසින් 

වෆපුගේරුදලකු වමඟ රු.මිලිය 15.79 ට 

2016 මළර්තු 23 දි ගිවිසුමට එෂඹ තිබුණි. 

එම ළර්ය ඉටු කිරීම වමබන්නදයන් පශත 

වඳශන් අඩුපළඩු අළලරණය විය.  

 ලයළපෘතිද  ප්රනළ අංයක් ල 

වංනළර ආර්යකින් ුගතු දල. 

අඩවියක් නිර්මළණය කිරීම වඳශළ 

වෆපුගේරුට ඇති සුදුසුේ ශළ දශ  මීට 

ප්රාමදයන් නිර්මළණය ර ෙ දල. 

අඩවිල විවහතර දශ  බළ දොද ශළ 

විලෘත ංසු ෆඳ තදමන්ෙ දතොරල 

වෆපුගේරුල දත රළද තිබුණි. 

අලම ලදයන් දමම වෆපුගේරුදේ 

යෆයි ෙක්ලළ තිබුණු දල. අඩවියෙ 

ක්රියළත්ම තත්ත්ලද  පලති බල 

පරීක්ළර දොතිබුණි. 

 ගිවිසුේත මුෙලින් රු.මිලිය 12.14 ක් 

2016 දෙවෆේබර් 26 දි ල විට දලළ 

තිබුණු මුත් 2021 මෆයි 10 දි ල 

විටෙ,  වෆපුගේරු විසින් දමම 

ලයළපෘතිය වේපර්ණ ර උතුරු මෆෙ 

පෂළදත් වංනළර ලයළපළරද  ප්රලර්නය 

උදෙවළ දයොෙළ ෆනීමට ශෆකිල පරිදි 

පෂළත් වභළල දලත භළරදී දොතිබුණි.  

 ලයළපෘතිය අලවන් ෂ ුගතු දිය ෙක්ලළ 

දොතිබීම, ගිවිසුදේ දොන්දීසි 

ඉදිරිදයන් දෙපළර්ලය අත්වන් ර 

දොතිබීම ඇතුළු විවින අඩුපළඩු ගිවිසුදේ 

පෆලතීම නිවළ වෆපුගේරුට එදරිටල 

නීතිමය පියලර ෆනීමටෙ දොශෆකි  ත 

තිබුණි.  

ගකොන්ත්රහත් ඳරිඳහරනඹ අඩුඳහඩු  

 ඳහරක ආඳනලහරහ වහ ගුරු 

ගන්හසිකහගහයඹක් ඉදිරීරිභ   

ප්රනළ අමළතයළංය විසින් 2017 ශළ 

2018 ය ලර්ලදී අ ෆකිරළල 

තිරප්ත පදන් මශළළම විෙයළද  ආප 

ළළල ඉදිකිරිම වඳශළ රු.මිලිය 11.84 

ක්ෙ, ගුරු දන්ලළසිළළරය ඉදිකිරීම 

වඳශළ රු.මිලිය 8.70 ක් ලෆය ර 

තිබුණි. එම ඉදිකිරීේ වේබන්නදයන් 

පශත වඳශන් අඩුපළඩු අළලරණය විය.  

 උක්ත දොන්ත්රළත්තුදේ ලෆඩ 

අලවන් ර විධිමත්ල 

භළරදොදීම දශේතුදලන් ලර් 

03ට ලඩළ ලෆඩි ළයක් 

නිහළර්යල පෆලතුණි. 

නිහළර්යල පෆලතීම දශේතුදලන් 

ගුරු දන්ලළසිළළරය තුෂට 

ප්රදේ තමට දොශෆකි තරේ 
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කල ෆය ලෆ ත තිබීම, 

ඇතුෂත වතුන් ෆලීමම  වශ 

ආප ළළදේ සිවිලිම වඳශළ 

දයොෙළ තිබුණු පෂ අඩි 2 ශළ දි 

අඩි 2 ප්රමළණද  සිවිලිේ තශඩු 

75 ක් දමන්ම පිටත වවිර 

තිබුණු දි අඩි 10 අ්  3 ශළ 

පෂ අඩි 9 ප්රමළණද   විළ 

 තදුරු 04 ක් (Tempered Glass) 

ෆ ත තිබුණි.  

 ආප ළළල ඉදිකිරීමට අෙළ 

ගිවිසුේත ඇවහතදේන්තුදේ 

ලටිළම රු.මිලිය 2.77  

ලෆඩ අයිතම 32 ක් ක්රියළත්ම 

දොර ඒ දලනුලට ගිවිසුේ 

බනළරීන් අනුමත දොෂ 

අතිදර් ලෆඩ යටදත් අයිතම 13 

ක් වඳශළ එතුල රු.මිලිය 

5.54 ක් දලළ තිබුණි. ඒ අනුල 

ආප ළළල ඉදිකිරීම වඳශළ වූ 

ගිවිසුේත මුෙට ලඩළ එතුල 

රු.මිලිය 2.52 ක් ලෆඩිපුර 

දලළ තිබුණි. එය මු්  

ඇවහතදේන්තුත වියෙමට ලඩළ 

සියයට 27  ලෆඩි තමක්  ත 

තිබුණි.  

 2016 දෙවෆේබර් 02 දි ගුරු 

දන්ලළසිළළරය ඉදිකිරීදේ 

ළර්යය වඳශළ ප්රනළ 

අමළතයළංය විසින් ගිවිසුේ ත ත 

තිබුණු රු.මිලිය 12.18  

ඇවහතදේන්තුත වියෙදමන් 

සියයට 32 ක්වූ  එතුල 

රු.මිලිය 3.92  ලෆඩ අයිතම 

46 ක් ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි. 

 ඳහරක ක්රීඩහ පික්ඹ ටහ කහණු 

ඳේධතිඹක් ඉදිරීරිභ  

ප්රනළ අමළතයළංය විසින් 

රු.මිලිය 13.79 ක් ලෆය ර ඉදිර 

තිබුණු අ ෆකිරළල තිරප්ත පදන් 

මශළළම විෙයළද  ක්රීඩළපිටිය ලටළ 

ළණු පීනතිය ඉදිකිරීදේදි පශත 

වඳශන් අඩුපළඩු අළලරණය විය. 

 ක්රීඩළපිටිය ලටළ ළණු පීනතිය 

ඉදිකිරීම වඳශළ ල 

ඇවහතදේන්තුත ළර්යයන්ට 

අමතරල රු.මිලිය 1.81 ක් 

ලටිළ අතිදර් ලෆඩ දොටවහ 

ඉටු ර තිබුණි. ගිවිසුේත 

දොන්ත්රළත්තුදේ 

ඇවහතදේන්තුත ලටිළම 

රු.මිලිය 11.98 ක්  ත තිබුණු 

අතර එම ලටිළම සියයට 15 

කින් ඉක්මලළ එම ලෆඩ දොටවහ 

දලනුදලන් විධිමත් 

අනුමෆතියකින් දතොරල ප්රනළ 

අමළතයළංය විසින් ද තේ ර 

තිබුණි. 

 ළණු පීනතිය ඉදිකිරීදේදී 

ක්රීඩළපිටිද  ඉශෂ ෙකුණු පව එක් 

දෂලර වහලළභළවිල පිිටටි 

ළු උඩට මතුල ඉතිරිල 

පරිදි දෙපසින් පමණක් ළණු 

වවහ කිරීම සිදුර තිබුණළ. ක්රීඩළ 

පිටියට ඉශළින් පිිටටි පුීලි 

ඉඩේලලින් ළ එ ජය 

ක්රීඩළපිටියට එතු  ත ක්රීඩළපිටිද  

ඇතෆේ වහාළ මඩ ලගුරක්ල 

පෆලතුණි. දේ වේබන්නදයන් 

“ෂඟම පළව දශොඳම පළව” 

ලෆඩවටශදන් ලයළපෘති 

ඉංජිදන්රුලරයළ බළදී තිබුණු 

නිර්දීෙ ප්රනළ අමළතයළංය 

ක්රියළත්ම ර දොතිබුණී. 

ළණු පීනතිය ඉදිකිරීදේදී 

Shuttering වඳශළ රු.මිලිය 

2.77 ක් දලළ තිබුණු මුත් 

ළණු පෆති බෆමිල දෙපව විළ 

පිපුරුේ ශළ පිටතට දරළ තිබුණු 

දොන්ක්රීට් දොටවහ ෙක්ට 

ෆබුණි. එකී පිපුරුේ ශළ පිටතට 

දරළ තිබුණු දොන්ක්රීට් 

දොටවහ සිදමන්ති ප්ත ළවහටර් 
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දයොෙළ ලවළ තිබුණි. බෆමිල 

පතුදන් ශළ පිපුරුේ 

වහාළලලින් පිටත ජය ළණුල 

තුෂට ළන්දුදලමින්ෙ පෆලතුණි. 

 

 ක්රීඩහ පික්ඹ ටහ ළට වහ ගේට් ක 

ඉදිරීරිභ  

ද  බෆංකු ලයළපෘති ප්රතිපළෙ 

යටදත් රු.මිලිය 4.86  

ගිවිසුේත ලටිළමක් මත ප්රනළ 

අමළතයළංය විසින් අ ෆකිරළල 

තිරප්ත පදන් මශළළම විෙයළද  

ක්රීඩළපිටිය ලටළ ලෆට ශළ දේට්ටුල 

ඉදිකිරීම ක්රියළත්ම ර තිබුණි. ඒ 

වේබන්නදයන් පශත වඳශන් 

අඩුපළඩු අළලරණය විය.    

 දත රළන්ළ ෙ ංසුරු ශළ 

අදකුත් ංසුරුලන් විසින් 

ඉදිරිපත් ෂ ංසු ලියවිලි 

එකිදට දලවහ ලෆඩ 

වියයන් වඳශළ වවහ ර 

තිබුණි. එකී ලියවිලිල වඳශන් 

දතොරතුරු විවහතරළත්මල 

ඇී මට ක් දොර ංසු 

ලියවිලි ල එතු ලටිළේ 

පමණක් වෆකි් ට ද 

අලම මිණන් ඉදිරිපත් ර 

ෙ ංසුරුට දොන්ත්රළත්තුල 

පිරිෆමීමට නිර්දී ර තිබුණි.  

 ෙෆ්  ලෆට ඉදිකිරීදේදී  Gauge 10 

උව 1.52 m  ප්රමළණද  ෙෆ්  ( 

Chain link mesh) ලර් මීටර් 

826.2 ක් වඳශළ, ලර් මීටරයට 

රු.767 බෆගින් එතුල 

රු.633,695 ක් දලළ තිබුණි. 

එදවේ වුලත්, තත්ත්ල පළ 

වශතිය අනුල ඒ වඳශළ දයොෙළ 

තිබුණු ෙෆ Gauge 12 ප්රමළණද  

බල තශවුරු විය. Gauge 12 

ෙෆදිට දලදෂෙපෂ මි Gauge 

10 ෙෆදිට මිට ලඩළ සියයට 40 

කින් පමණ අඩුල පෆලතුණු 

බෆවින් ඒ වඳශළ රු.253,478 ක් 

ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි. දමම ෙෆ 

ඇවහතදේන්තුත ගුණත්ලදයන් 

ුගක්ත දො තම දශේතුදලන් 

දබොදශ  වහාළයන්ිට දී එය 

විළ දව ඉරී ශළනි  ත තිබුණි. 

ඒ අනුල අනුමත Gauge 10 

ප්රමළණද  ෙෆක් දයොෙළ එම 

වේපර්ණ ලෆටම ෆලත පිළිවර 

ෂ ුගතුල පෆලතුණි.   

 ක්රීඩළංණය ලටළ ඇති ළණු 

පීනතිද  අඟ්  06 ක් පමණ 

පෂලින් ුගතු පිටත දොන්ක්රීට් 

බෆේම මත ඉදිර තිබුණු දමම 

ලෆට වඳශළ දොන්ක්රීට් දයදීදේදී 

එම ළණු පීනතිද  පිටත 

බෆේදේ ශරි මෆෙට GI බට දයොෙළ  

දොතිබණු අලවහාළ ණළලක් 

පෆලතුණි. ඇතෆේ වහාළ ල එක් 

පදව GI බටය වශ බෆේදේ 

පිටත ෙළරය අතර පරතරය 

අඟ පමණ ප්රමළණයක්ලත් 

දොතිබුණි. ඒ දශේතුදලන් එම 

දොන්ක්රීට් බෆේදේ බට දයද 

වහාළලලින් පුපුරළයළම මගින් 

විළ දුර ප්රමළණයක් වේපර්ණ 

ලෆටම පිටතට ඇල පෆලතුණි.  

 ක්රිඩළංය ලටළ ෙෆ්  ලෆට ඉදි 

කිරීම දලනුදලන් 50 m.m. GI 

බට දි මීටර 705 ක් (826m   

15m x 12.8m )  වඳශළ 

රු.581,625 ක් දලළ තිබුණු 

මුත් විණ පරීක්ණ 

අලවහාළදේදී   වේපර්ණ ලෆදටිට 

තිබුණු 50 m.m. GI බට ප්රමළණය 

දික් මීටර් 675 ක්  ත තිබුණි. ඒ 

අනුල රු.24,750 ක් ලෆඩිපුර 

දලළ තිබුණි.   

 

 පළව ශ්රලණළළරයක් ඉදිකිරිම  
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පලුවහෙම මශළ විෙයළද  

ශ්රලණළළරය රු.මිලිය 542.02 ට 

වෆෆසුේ ර ඉදිකිරීම (Design and 

Build) වඳශළ 2017 අදප්රේ්  05 දි 

ප්රනළ අමළතයළංද  ද් ේ විසින් 

දොන්ත්රළත්රුදලකු වමඟ 

ගිවිසුේත  ත තිබුණි. දේ 

වේබන්නදයන් පශත වඳශන් 

අඩුපළඩු අළලරණය විය.  

 උතුරු මෆෙ පෂළත් මය රීති 

418.2, රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදී වංග්රශද  

2.5.1(අ) මළර්ද පදීය ශළ 

4.1.1 (ඇ) මළර්ද පදීය 

ප්රළරල අලය අරමුේ  

ප්රතිපළෙය ර ඇති බලට වහථිර 

බෆදීමකින් දතොරල ප්රවේපළෙ 

ක්රියළලක් ආරේභ දොෂ ුගතුල 

තිබුණි.  ප්රතිපළෙ දොමෆතිල 

2016 වෆප්ත තෆේබර් 23 දි 

පුලත්පත් ෙෆන් තේ පරමින් 

දමම ප්රවේපළෙය ආරේභ ර 

තිබුණි. ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම 

කිරීමට අෙළෂල ප්රවේපළෙ 

අලයතළලය දශ  ඉ් ීයම, ඒ 

වඳශළ බළදුන් අනුමෆතිය, 

යතළ අනයය ලළර්තළ 

යළදිය විණය දලත 

ඉදිරිපත් දොදරුණි. 

 අං 2017 35 ෙර අමළතය 

මණ්ඩ වංදීය මගින් පෂළත් 

මය රිතී 418.2 ිට 

විධිවිනළලලින් බෆශෆර තමට 

අමළතය මණ්ඩය විසින් 

අනුමෆතිය බළ දී තිබුණි. එම 

අනුමෆතිය පෙේ රද 

අදියර ලදයන් ගිවිසුේත  ත  

ක්රියළත්ම කිරීම වඳශළ 

ප්රවේපළෙ මිටුල විසින් 

ංසුරුදලකු දලත දමම 

දොන්ත්රළත්තුල ප්රෙළය කිරීමට 

තීරණය ර තිබුණි. අදියර 

ලදයන් ඉදිකිරීේ ටුගතු 

කිරීමට ගිවිසුේත දො ත 

වේපර්ණ ලයළපෘතියම රු.මිලිය 

542.02 ට ක්රියළත්ම කිරීමට 

2017 අදප්රේ්  05 දි දත රළත් 

ංසුරු වමඟ එලර 

ගිවිසුේත  ත තිබුණි. 2017 

අදප්රේ්  05 දි ගිවිසුේත  ත 

2017 අදප්රේ්  28 දි රු.මිලිය 

100  ලෆඩ ආරේභ කිරීදේ 

අත්තිළරේෙ දලළ තිබුණි. 

 දමම ශ්රලණළළරය පළවදිට 

ප්රනළ ැකවහ තේ ළළල දව 

භළවිතළ කිරීමටත්, ෙෆට 

ආවන් පළව්  විසින් ැකවහ තේ, 

ළටය, වංගීත වංෙර් ශළ 

ෆටුේ වංෙර් යළදිය 

පෆලෆත් තමට දලත් ැකවහ තේ 

ළළ දලත දලනු බ මුේ  

දමම පළවට උපයළ ෆනීමටත් 

ශෆකි තම දමම ලයළපෘතිද  මලි 

අරමුණු දව වඳශන් ල තිබුණි. 

එදවේ වුලත්, දපොදෂොන්රුල 

රදයිට කිද මීටර් 03  

පමණ ලපවරිය තුෂ ආව 800 

– 4200  නළරිතළලයක් ඇති 

ශ්රලළළර 04 ක් පිිටටළ තිබීමත්, 

පලුවහෙම මශළ විෙයළද  

සිසුන් 850 ක් පමණ ඉදනුම 

ෆබීමත් නිවළ දමම විෙයළයට 

රු.මිලිය 542  මුෙක් වියෙේ 

ර  4000 ට අධි ආව 

වංයළලක් විටත ශ්රලණළළරයක් 

ඉදිකිරීදේ අලයතළලය තශවුරු 

කිරීමට ප්රමළණලත් වළක්ි  

ඉදිරිපත්  ත දොතිබුණි.  

 මශජ සුභසිීධිය වඳශළ 

දයෙ තමට ශෆකිල තිබුණු 

රු.මිලිය 100 ක් ලෆයර 

අවේපර්ණල ඉදිර ඇති එකී 

දොඩෆගි්  භළවිතයට ත 

දොශෆකි  ත තිබුණි. ඉන් 
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මයමය පළඩුලක් සිදු තම, 

පළරිවරි ශළ වළමළජීය ෆටළු 

උීත  තම, දොන්ත්රළත් ගිවිසුම 

ඩ තම නිවළ නීතිමය 

ක්රියළමළර්ලට දයොමු  තමට 

සිදු තම යළදියට අඩුපළඩු 

අළලරණය  ත තිබුණි.  

 ෂම පළව දශොෙම පළව 

ලයළපෘතිය  

 ෂඟම පළව දශොඳම පළව 

ලයළපෘතියˮ යටදත් ම 

මුවහලිේ විෙයළද  බහුළර්යය 

දොඩෆින්  ඉදිකිරීමට 

අෙළෂල දොන්ත්රළත්රු දලත 

රු.මිලිය 7.66 ක් දවිය ුගතුල 

තිබුණත් රු.මිලිය 9.69 ක් 

දලළ තිබුණි.  ඒ අනුල 

රු.මිලිය 2.03 ක් ලෆඩිපුර 

දලළ තිබුණි. ඊට අමතරල එතු 

ෂ අය මත බදු ලදයන් 

රු.320,731 ක් ලෆඩිපුර ණය 

ර දෙල වශ අලවළ බි් පත් 

මගින් ද තේ ර තිබුණි. 

 “ෂඟම පළව දශොඳම පළව 

ලයළපෘතියˮ යටදත් පලුවහෙම 

මශළ විෙයළද  ආපළළල 

ඉදිකිරීම වඳශළ 2017 අද වහතු 

28 දි රු.මිලිය 10.29 ක් වු 

(එතු ෂ අය මත බදු රිටත) 

ලටිළමක් මත ප්රනළ 

අමළතයළංද  ද් ේලරයළ 

විසින් දොන්ත්රළත්රුදලකු 

වමඟ ගිවිසුේත  ත තිබුණි. 2017 

අද වහතු 31 දි ගිවිසුේ ත 

ලටිළමින් සියයට 30 ක් වු 

රු.මිලිය 3.09  ලෆඩ ආරේභ 

කිරීදේ අත්තිළරේ දලළ 

තිබුණි. ගිවිසුම ප්රළරල  2017 

දෙවෆේබර් 28 දි ඉදිකිරීේ ලෆඩ 

වේපුර්ණ ර භළරදිය ුගතුල 

තිබුණත්,  2021 මෆයි 10 දි ල 

විටෙ දොඩෆින් දිට ඉදිකිරීේ 

ටුගතු ආරේභ කිරීමටෙ ටුගතු 

ර දොතිබුණි. එදවේ වුලත්, 

ලර් 03 ට අධි ළයක් 

අෙළෂ ළර්යදයිට දොදයොෙළ 

දොන්ත්රළත්රු විසින් 

රඳලළද තිබුණු එකී මුෙ 

අයර ෆනීම වඳශළ අත්තිළරේ 

බෆදුේරය මුේ  ර ෆනීමට 

දශ  ටුගතු ර දොතිබුණි.

   

 “ෂඟම පළව දශොඳම පළව 

ලයළපෘතියˮ යටදත් ් ච්චිය 

ප්රළාමි විදුශදිට දොඩෆගිලි 

04 ක් අළුත්ලෆඩියළ කිරීම වඳශළ 

දොන්ත්රළත්රුදලකු වමඟ 

රු.මිලිය 4.94 ට ගිවිසුේ 

අත්වන් ර තිබුණි. ගුරු 

නිලළවයද  ශළ තලත් එක් 

දොඩෆගි්  අලුත්ලෆඩියළ 

කිරීම ආරේභ ර අතර මඟ 

ලතළ ෙමළ තිබුණි. එම 

දොඩෆගිලි 02 ිට අළුත්ලෆඩියළ 

ටුගතු 2021 මෆයි 10 දි ල 

විටත් ෆලත ආරේභ ර 

දොතිබුණි. එදවේ වුලත්, එකී 

දොන්ත්රළත්රුට එදරිටල කිසිඳු 

නීතිමය ක්රියළමළර්යක් ද 

දොතිබුණි. 

දඩ මුද්  වහ ප්රභහද ගහසතු අඹකය 
ගනොගළනීභ  

 

2016 ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ෙක්ලළ 

ළය තුෂ අන්තර් පෂළත් මළර් වශ පෂළත් 

මළර් බපත්ර ිටමි බවහරා දලනුදලන් නිකුත් 

ර ෙ ෙඩ ප්රිළ 62 ක් දලනුදලන් 

රු.මිලිය 5.37 ක් අයවිය ුගතුල තිබුණි. එම 

ෙඩ මුේ  වශ ප්රමළෙ ළවහතු අයර ෆනීමට 

මළර්වහා මගී ප්රලළශ දවේලළ අධිළරිය 

විසින් ටුගතු ර දොතිබුණි. 

 

අත්වළය දළම යහඳෘති 
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 අ ෆකිරළල තිරප්ත පදන් මශළළම 

විෙයළද  දතමශ්  දොඩෆගි් ක් 

ශළ ප්රළාමි ඉදනුේ වේපත් 

මනයවහාළය ඉදිකිරීම වඳශළ 2017 

මළර්තු 13 දි රු.මිලිය 41.45  

දොන්ත්රළත් ලටිළමක් මත 

දොන්ත්රළත්රුලකු වමඟ ගිවිසුේත  ත 

තිබුණි. දොන්ත්රළත්රු දලත 

රු.මිලිය 14.51  ( එතු ෂ අය 

මත බදු විටතල) ලෆඩ ආරේභ කිරීදේ 

අත්තිළරේ දලළ තිබුණි.  

දොන්ත්රළත්රු විසින් ඉදිකිරීේ භමිද  

ලල්  කිිටපයක් (ද.වහ ලල් ) 

පමණක් පළ තිබුණි. දොන්ත්රළත්රු 

කිසිදු ෙෆන් තමකින් දතොරල ලෆඩ අතශෆර 

ෙමළ තිබුණි. දොන්ත්රළත්රු විසින් 2018 

මළර්තු 31 දි ෙක්ලළ ලංගු ල පරිදි 

රු.මිලිය 12.44  අත්තිළරේ 

ඇපයක් ශළ රු.මිලිය 2.07  

ළර්යවළන අපරයක් බළ දී 

තිබුණත්, එම ඇපරල ළය 

ඉකුත් තමට ප්රාම දොන්ත්රළත්රු විසින් 

දොන්ත්රළත්තුල අතශෆර තිබුණත්, එම 

ඇපර මුේ  ර ෆනීමට අෙළෂ ලකිල 

ුගතු නිනළරීන් ටුගතු ර 

දොතිබුණි.    

 “ෂඟම පළව දශොඳම පළව” 

ලෆඩවටශ යටදත් ප්රනළ අමළතයළංය 

විසින් ක්රියළත්ම ෂ අ ෆකිරළල 

තිරප්ත පදන් මශළළම විෙයළද  ක්රීඩළ 

දප්රේක්ළළරය ඉදිකිරීම වඳශළ 

රු.මිලිය 4.54 ක් මත ගිවිසුේත  ත 

තිබුණි. 2017 ලර්ද දී දොන්ත්රළත්රු 

එිට ලෆඩ ආරේභ ර  එතුල රු.මිලිය 

1.09  ලෆඩ දොටවක් පමණක් නිමර 

ලයළපෘතිය අතශෆර තිබුණි. ලෆය ර 

තිබුණු රු.මිලිය 1.09  මුෙ 

නිහළර්ය වියෙමක්  ත තිබුණි.  

 අ ෆකිරළල තිරප්ත පදන් මශළළම 

විෙයළද  ක්රීඩළපිටිය විටත භමිය 

ලෆඩිදිුගණු කිරීම වඳශළ රු.මිලිය 5.06 

 ලටිළමට 2017 මෆයි 15 දි 

දොන්ත්රළත්රුදලකු වමඟ ප්රනළ 

අමළතයළංද  ද් ේ විසින් ගිවිසුේත 

 ත තිබුණි. එම දොන්ත්රළත්තුල 

දලනුදලන් අලවහාළ 3 දී එතුල 

රු.මිලිය 7.12 ක් දොන්ත්රළත්රු 

දලත දලළ තිබුණි. විණිත දිය වූ  

2021 අදප්රේ්  07 දි ල විටත් 

ක්රීඩළපිටිය ලෆඩටුගතු නිම දොර 

දොන්ත්රළත්තුල අත්ශෆර තිබුණු අතර 

පළවද්  ෙරුලන්ට ක්රීඩළකිරීමට තිබුණු 

අලවහාළලෙ ලවර 05 ට ලෆඩි ළයක් 

මුළු් ද්  අිටමි  ත තිබුණි. එදවේම දමම 

ක්රීඩළපිටිය තෆනීම වඳශළ දලළ තිබුණු 

රු.මිලිය 7.12  මුෙ නිහළර්ය 

වියෙමක්  ත තිබුණි.   

 

නඩත්තු වහ අළුත්ළඩිඹහ සිදු ගනොරීමභ 

තඹුත්දත්ම ශළ දන්බිඳුණුලෆල ෂළප 

අනයළප ළර්යළලට අයත් පළව් ල 

පිිටටි ගුරු නිලළවලලින් පිළිදලලින් ලර් අඩි 

117,373 ක් ශළ ලර් අඩි 62,432  

ප්රමළණය වු ගුරු නිලළව 135 ක් ශළ 65 ක් 

භළවිතයට නුසුදුසු තත්ත්ලද  අළුත්ලෆඩියළ 

ෂ ුගතුල පෆලෆතුණි. ිටඟුරක්දොඩ, 

ෆකිරළල, දපොදොන්රුල දිඹුළ ළප 

ළර්යළලට අයත් එතුල 567 ක් වූ 

රජද  නිලළව අළුත්ලෆඩියළ ෂ ුගතු 

මට්ටමෙ, ිටඟුරක්දොඩ ශළ 

දපොදොන්රුල ළප ළර්යළලට 

අයත් එතුල 42 ක් වූ රජද  නිලළව ඩළ 

ඉලත් ෂ ුගතු තත්ත්ලයෙ පෆලෆතුණි.    

   

ත්කම්ලින් රළබිඹ යුතු ආදහඹම්  

ර්මළන්ත වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුදේ 

විවහේ පියව දොඩෆගි් දිට 

පලත්ලළද ය ප්රෙර්ළළර ඩ ළමර 

22 කින් 2016 ලර්ද  සිට අයවිය ුගතු 

එතුල රු.මිලිය 1.11 ක් වූ කුලි ආෙළයේ 

ිටඟිටටල පෆලතුණු අතර එම ඩ කුීය 

අයර ෆනීමට ප්රමළණලත් ක්රියළමළර් ද 

දොතිබුණි. 
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 නිහක්රීය / ඌ උපදය ජිත ලත්ේ 

 පෂළත් ක්රීඩළ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

2018 ශළ 2019 ලර්ල මිදී ත් රු. 

661,344 ක් වූ ක්රීඩ මන් මලු ශළ 

වපත්තු දතොයක්ෙ, 2019 ලර්ද  මිදී 

ත් රු.266,785 ක් ලටිළ ක්රීඩළ ඇඳුේ 

දතොයක්ෙ, 2018 ශළ 2019 ලර්ල 

ක්රීඩළ වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

බළ දී තිබුණු ටී ර්ට් 68 ක්ෙ, ලටිළම 

ශඳුළ ෆනීමට දොශෆකි වූ 2018  

ලර්ද  දී මිදී ත් ක්රීඩළ ඇඳුේ 

දතොයක් ශළ 2015 ලර්ද දී මිදී ත් 

මන් මලු 14 ක්ෙ උපදය ජයට 

දොද 2021 මෆයි 10 දි ල විටෙ 

බඩළදේ පදව දොඩ වළ තිබුණි. 

 පෂළත් ආුගර්දේෙ දෙපළර්තදේන්තුලට 

අයත් වංනළර නිලළවය ලර් 

ණළල සිට වේපර්ණ ලදයන් 

උපදය ජය ර දොතිබුණු අතර, 

බළිටර පළර්ලයන් ආර්ණය ර 

ෆනීමට නිහචිත ලෆඩ පිළිදලක් 

දෙපළර්තදේන්තුල වෆසුේ ර 

ක්රියළත්ම ර දොතිබුණි
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ඹම ඳශහත් බහ 
 

ලයඹ පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය 

වඳශළ රු.මිලිය 32,848 ක් රජද  ප්රෙළ 

මිනන්ෙ, අභයන්තර මළර්ලලින් රු.මිලිය 

5,430 ක් ෙ ලදයන් එතුල රු.මිලිය 

38,278  ආෙළයේ ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. 2020 ලර්ද  දී පුරළලර්ත ශළ 

මන වියෙේ දව පිළිදලලින් රු.මිලිය 

36,273 ක් ශළ රු.මිලිය 2,004 ක් ෙ 

ලදයන් එතුල රු.මිලිය 38,277  

වියෙේ ඇවහතදේන්තු ර තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ද  දී රජද  ප්රෙළ මිනන් 

රු.මිලිය 32,996 ක් ෙ අභයන්තර මළර් 

මිනන්    රු.මිලිය 5,679 ක් ෙ ලදයන් 

එතුල රු.මිලිය 38,675  ආෙළයේ 

ැකවහර තිබුණි. පුරළලර්ත වියෙම 

රු.මිලිය 35,433 ක් ශළ මන වියෙම 

රු.මිලිය 1,041 ක් ලදයන් එතුල 

රු.මිලිය 36,474 ක් උපදය ජය ර 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද  ශළ ඉකුත් ලර් 

04  ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ 

වියෙේ පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 66 ිට 

ෙෆක්දේ. 
 
 

 
 
රුප වටශ 66 - ලයඹ පෂළත් වභළදේ ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ වියෙම  
මුළශ්රය - ලයඹ පෂළත් වභළදේ මුය ප්රළ 2016 -2020 
 
ලයඹ පෂළත් වභළල විසින් වමළද චිත 

ලර්ද  දී ඉටු ෂ ළර්යභළරයන් 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆඳි විණ 

පරීක්ණලදී අළලරණය වූ ලෆෙත් 

විණ නිරීක්ණයන් වේපිණ්ඩය ර 

පශත ෙෆක්දේ. 

හිඟ ආදහඹම්  
ප්රනළ ද් ේ ළර්යළය, පෂළත් ආෙළයේ 

දෙපළර්තදේන්තුල වශ ඉඩේ දොමවළරිවහ 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් ආෙළයේ වංදක්ත 

06 ට අෙළෂල 2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල 

විට අයර ත ුගතු ආෙළයම රු.මිලිය 

290.8 ක් වි තිබුණි. ඉන් රු.මිලිය 176.3 ක් 

ලර් 3 ට ලඩළ ලෆඩි ළය සිට ිටඟ 

ිටටල පෆලත එමින් තිබුණි.  

ඵදු ආදහඹම් නිදවස රීමභ. 
පෂළත් ආෙළයේ දෙපළර්තදේන්තුල විසින් 

1991 ලර්ද  සිට 2010 ලර්ය ෙක්ලළ වූ 

ළපරිච්දේෙයට අෙළ ලිපිදොනු 785 ට 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  43,057 30,918 40,227 38,999 38,278

තාය ආෙළයම 33,219 36,863 32,669 34,791 38,675

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 43,056 41,889 40,227 38,999 38,277

තාය වියෙම 33,002 35,456 32,944 35,818 36,474
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අයත් රු.මිලිය 117.0 ක් වූ ිටඟ පිරිලෆටුේ 

බදු, 2011 ලර්ද  සිට 2019 ලර්ය ෙක්ලළ 

ළපරිච්දේෙයට අෙළ මුීෙර ළවහතු දොනු 

498 ට අයත් බදු මුේ  ශළ ෙඩ මුේ  

පිළිදලලින් රු.මිලිය 38.0 ක් ශළ 

රු.මිලිය 41.6 ක් වශ අතිදර් මුීෙර 

ළවහතු රු. මිලිය 79.7 ක් 2016 සිට 2020 

ෙක්ලළ වූ ළපරිච්දේෙය තුෂ නිෙශවහ කිරීම 

නිවළ පෂළත් වභළ අරමුෙට රු.මිලිය 

276.3 ක් අිටමි  ත තිබුණි. 

ඹ භව්  ගගොඩනළගි් රක් ඉදිරීමභ.  
ප්රනළ අමළතයළංය, ලයඹ පෂළත් වභළල ශළ 

කුරුණ මශළ ර වභළල ඒළබීනල 

වය මශ්  දොඩෆගි් ක් ඉදිකිරිම 

වේබන්නදයන් සිදු ෂ නියෆදි විණද දි 

පශත වඳශන් නිරීක්ණයන් රනු ෆද..  

 

 ලයඹ පෂළත් ඉංජිදන්රු 

දෙපළර්තදේන්තුල වතුල පලති 

සුදුසුේත් ඉංජිදන්රු තළක්ණදයන් 

වපිරි ළර්යමණ්ඩයක් සිටියදී ඔවුන් 

ලළ නිර්මළණය වශ ඇවහතදේන්තු වවහ 

කිරීදේ ශෆකියළල තිබියදී, නිර්මළණය වශ 

ඉදිකිරීදේ (Design & Building) 

ප්රවේපළෙ ක්රමය දත රළද තිබුණි. 

දමම දොඩෆගි්  ඉදිකිරීම පෂළත් 

වභළදේ ප්රමු ළර්යයක් බලත්, දේ 

වඳශළ පෂළත් ඉංජිදන්රු 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් වෆසුේ වවහ 

රන්දන්ේ ඊට දීර්ක ළයක් තල 

බලත්, එම නිවළ නිර්මළණය ශළ 

ඉදිකිරීදේ ප්රවේපළෙ ක්රමය 

දත රළද තිබුණි. නිර්මළණය ශළ 

ඉදිකිරීදේ ප්රවේපළෙ ක්රමය 

දත රළෆනීදේ ක්රමදේෙය ලන්දන් 

ඉදිකිරීේ සුවිව්  දශ  විළ වංකීර්ණ 

ඉදිකිරීමක් වඳශළ පමණක් බෆවින් ඉශත 

රුණු මත දමම ප්රවේපළෙ ක්රමය 

දත රළෆනීදේ ප්රනළ නිර්ණළයය 

දටි ළයකින් ලෆඩ අලවන් ර 

ෆනීම ල අතර, එය ප්රවේපළෙ  ක්රම 

දත රළෆනීදේ ක්රමදේෙදයන් බෆශෆර 

නිර්ණළය භළවිතයක් වි තිබුණි. 

 

 ංසු ඇී දේදී රජද  ප්රවේපළෙ 

මළර්ද පදී වංග්රශද  7.8.4(ආ) 

මළර්ද පදීය අනුල ප්රමළණලත් 

දොල ංසු සුරක්ණ ප්රළ 

ආෘති භළවිතළ කිරීම විළ බෆශෆර තමක් 

දව වළ ංසු ඇී මට භළජය 

දොෂ ුගතු දේ. ඉශත දෙ ය තිබියදී 

ංසුරු පෂමු අදියදර්දීම ප්රතික්දේප 

දොර  එම ංසුරුට ප්රවේපළෙය 

ප්රෙළයට ටුගතු කිරීම වේබන්නල 

විමසුේ කිරීදේදී ඒ පිළිබඳ මතය 

ප්රවේපළෙය පිළිබඳ උත්තරීතරම 

ආයතය ල ජළති ප්රවේපළෙ 

දොමින් වභළදේන් විමවළ තිබුණි. 

ජළති ප්රවේපළෙ දොමින් වභළදේ 

මතය ලනුද , ංසු සුරක්ණය ලෆරදි තම 

විළ බෆශෆර තමක් බලත්, එම නිවළ 

ප්රවේපළෙ තීරණය දෙ  වශත බලය. 

එලෆනි දෙ වශත ප්රවේපළෙ 

ප්රෙළයක් ප්රනළ අමළතයළංය මිනන්  

සිදුර තිබියදී රජයට ලඩළත් ලළසිෙළය 

ල පරිදි දමම ගිවිසුම අලංගු ර 

ෆලත ප්රවේපළෙ ටුගතු සිදු කිරීදේ 

ශෆකියළල පිළිබඳ දවොයළ බෆීයම ප්රනළ 

අමළතයළංය මිනන් ක්රියළත්ම ර 

දොතිබුණි. 

 

 2020 වෆප්ත තෆේබර් 10 දි ල විටත් 

දොන්ත්රළත්රු විසින් ලිපි ද්  

භළරදොදීම මත ICTAD/SBD/04 ිට 

15.2.C.1 ිට ඇතුෂත් දොන්ත්රළත් 

දොන්දීසි  8.1 අනුල දොන්ත්රළත්තුලට 

අෙළ ලිපිද්  භළරදීම ශළ ලෆඩ 

ආරේභ දොකිරීම යටදත් ගිවිසුම 

අලංගු ෂ යතු වුලත්, 2020 අද වහතු 

17 දිෆති අං 

NWP/CS/Tender/2019/01 ෙර ලිපිය 

මිනන් ලයඹ ඉංජිදන්රු 

දෙපළර්තදේන්තුල දොන්ත්රළත්තුල 
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අලංගු කිරීමට අෙළ නිර්දී ඉදිරිපත් 

ර ප්රනළ අමළතයළංය දලත ලිපියක් 

ඉදිරිපත් ෙ, අමළතයළංය විසින් ඒ 

වේබන්නලෙ ක්රියළමළර් ද 

දොතිබුණි.  

 

 2020 වෆප්ත තෆේබර් 03 දිෆති ශළ අං 

05 2020 ෙර ජළති අයලෆය 

නක්ර ද් ද  4(අ) දේෙය  ප්රළරලෙ ලෆඩ 

ආරේභ දොෂ ලයපෘති අත්ිටටුල 

දවෙ, ගිවිසුේලට එෂඹ මුත් ලෆඩ 

ආරේභ කිරීමට නියමිත ලයළපෘතීන්ෙ, 

වමළද නය කිරීමටෙ  ටුගතු ෂ 

ුගතු බල ෙන්ලළ තිබුණෙ, දමම ලයළපෘතිය 

වේබන්නල කිසිදු වමළද නයක් දමම 

නක්රද් ය ප්රළරල ප්රනළ අමළතයළංය 

විසින් සිදුර දොතිබුණි.  

 

 2019  දොලෆේබර් 06 දි ගිවිසුේත වූ 

දමම ලයළපෘතිය වඳශළ 2019 

දොලෆේබර් 06 දි පෂමු අත්තිළරම 

එතු ෂ අය මත බදුෙ (VAT) වමඟ 

රු.මිලිය 106.4 ක්ෙ, II ල 

අත්තිළරම දව 2020 දෙවෆේබර් 17 

දි එතු ෂ අය මත බදුෙ (VAT) 

වමඟ රු.මිලිය 99.9 ෙ,   අතුරු 

ද තේ දව 2021 අදප්රේ්  22 දි එතු 

ෂ අය මත බීෙ (VAT) වමඟ 

රු.මිලිය 39.7 ක් ෙ ලදයන් එතුල 

රු.මිලිය 246.00 ක් විණ දිය වූ 

2021 අදප්රේ්  30 දි ලවිට දලළ 

තිබුණි. මුත් එදි ල විට දමම 

ලයළපෘතිද  ඉදිකිරීේල 

දොඩෆගි් ද්  මලි පෙම ෙෆමීමලත් 

සිදුර දොතිබුණි.  

 

 
 

ඳශහත් බහගේ අයමුද්  ව අධිකහමර 

මරය කහර්ඹහධනඹ  
  
ලයඹ පෂළත් වභළදේ අධිළරි 09 ක් වශ 

අරමුේ  06 ක් වහාළපිත ර තිබුණු අතර, 

වමළද චිත ලර්ද දි අධිළරි 05 ක් 

පමණක් රු.මිලිය 59.5  අතිරික්තයක් 

උපයළ තිබුණි. එම ආයත වඳශළ පෂළත් 

වභළ ප්රෙළ රු.මිලිය 22.6 ක් බළ දී 

තිබුණි. අදකුත් අධිළරි 04 කින්ම 

වමළද චිත ලර්ද දි රු.මිලිය 31.3  

ඌතළලයක් බළ තිබුණු අතර එම ආයත 

වඳශළ පෂළත් වභළ ප්රෙළ රු.මිලිය 28  ක් 

බළ දී තිබුණි. එම අධිළරිල  පෂළත් වභළ 

ප්රෙළ රිටත මුළු ඌතළලය රු.මිලිය 59.3 

ක්  ත තිබුණි.  පෂළත් වභළදේ ක්රියළත්ම ෂ 

අරමුේ  06 කින් අරමුේ  02 කින් 

රු.මිලිය 18.6  ඌතළලයක් බළ 

තිබුණු අතර ඉතිරි අරමුේ  04 ට අෙළල 

රු.මිලිය 170.1  අතිරික්තයක් බළ 

ද තිබුණි.  වමළද චිත ලර්ද දි එම 

අරමුේ  වඳශළ පෂළත් වභළ ප්රෙළ ලදයන්  

රු.මිලිය 9.4  ක් බළ දී තිබුණි.   

ඳශහත් ංර්ධන ළරළසභ ක්රිඹහත්භක 

රීමභ 
වමළද චිත ලර්ද දි ඇවහතදේන්තුත 

ලටිළම එතුල රු.මිලිය 113 ක් වූ ල 

ලෆඩ දය ජළ 39 ක් ශළ අවිච්දේෙ ලෆඩ 

දය ජළ 18 ක් ලදයන් මුළු ලෆඩ දය ජළ 

57 ක් ක්රියළත්ම ර දොතිබණි. 

ඇවහදේන්තුත ලටිළම එතුල 

රු.මිලිය 57 ක් වූ ල ලෆඩ දය ජළ 13 ක් 

ශළ අවිච්දේෙ ලෆඩ දය ජළ 02 ක් ලදයන් 

මුළු ලෆඩ දය ජළ 15 ක් නිම කිරිදේ ප්රතිය 

සියයට 50 ට ලඩළ අඩු ප්රමළණය  

පෆලතුණි. 
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ඵයගමු ඳශහත් බහ 

 

වබරමුල පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය 

වඳශළ රු. මිලිය 30,708 ක් රජද  ප්රෙළ 

මිනන්ෙ, අභයන්තර මළර්ලලින් රු. මිලිය 

3,375 ක් ෙ, ලදයන් එතුල රු. මිලිය 

34,083  ආෙළයමක් ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. 2020 ලර්ද  පුරළලර්ත වියෙේ 

ලදයන් රු.මිලිය 30,370 ක් ෙ මන 

වියෙේ ලදයන් රු.මිලිය 3,713 ක් ෙ 

ලදයන් එතුල රු.මිලිය 34,083 ක් 

උපදය ජය කිරීමට ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. ඒ අනුල 2020 ලර්ද දී රජද  

ප්රෙළ මගින් රු.මිලිය 28,889 ක් ෙ, 

අභයන්තර මළර් මගින් රු.මිලිය 2,947 ක් 

ෙ, ලදයන් එතුල රු.මිලිය 31,836   

ආෙළයේ ැකවහර තිබුණි. 2020 ලර්ද දී 

පුරළලර්ත වියෙම රු. මිලිය 30,047 ක් 

ශළ මන වියෙම රු.මිලිය 1,992 ක් 

ලදයන් රු. මිලිය 32,039 ක් 

උපදය ජය ර තිබුණි. වමළද චිත 

ලර්ද  ශළ ඉකුත් ලර් 04  

ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයේ ශළ 

වියෙේ පිළිබඳ විවහතර රපවටශ 67 ිට 

ෙෆක්දේ. 

 

 
රුපවටශ 67 - වමළද චිත ලර්ද දි ශළ ඉකුත් ලර් 4  ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ වියෙම 

මුළශ්රය - පබරමුල පෂළත් වභළදේ මුය ප්රළ - 2016 - 2020 

 

වබරමුල පෂළත් වභළලට අෙළල 2020 

ලර්ද  සිදු රනු ෆබ විණද  දී 

අළලරණය වූ ලෆෙත් විණ 

නිරීක්ණයන් වේපිණ්ඩය ර පශත 

ෙෆක්දේ.  

අයමුද්  ඌණ උඳගඹ ජනඹ 

1994 අං 04 ෙර වබරමුල පෂළත් 

වභළදේ ප්රඥහප්ත තිද   06 ල දරගුළසිය 

ප්රළරල අවරණ ශළ ආබළධිතල සිටි ෙරුලන් 

වඳශළ දප ණ ශළ අනයළප ආධහය බළ 

දීමට අරමුෙ ටුගතු ෂ ුගතුල තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළ ල විට එම 

අරමුෙද්  රු.මිලිය 77.94  මුේ  

දේයක් පෆලෆතුණත්, එදි ල විටත්, 

අරමුෙ විසින් එම දරගුළසිය ප්රළරල 

ටුගතු ර දොතිබුණි.  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  26,014 25,709 29,636 32,683 34,083

තාය ආෙළයම 24,856 27,821 27,774 30,622 31,836

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 26,014 25,709 29,636 32,683 34,083

තාය වියෙම 26,673 28,931 26,062 30,071 32,039
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හිඟහික් ආදහඹම්  

වමළද චිත ලර්ද  ආරේභයට පෆලති ිටඟ 

ිටටි ආෙළයම රු.මිලිය 75.69 ක් වු අතර, 

වමළද චිත ලර්ය තුෂ දී එම ිටඟ 

ආෙළයදමන් රු.මිලිය 14.06 ක් එේ 

සියයට 19 ක් පමණක් ැකවහර තිබුණි.   

1996 අද වහතු 01 දිෆති අං 96/5 ෙර 

ඉඩේ දොමවළරිවහදේ නක්රද් ද  6.1 

දේෙය ප්රළරල ලළර්ි  ඉඩේ බදු මුේ  යේ 

ලර්ය ජලළරි 01 දි දශ  ඊට දපර 

අයෂ ුගතුල තිබුණි. රත්පුර දිවහ්රික්ද   

ප්රළදීය ය ද් ේ ළර්යළ 17 2020 

දෙවෆේබර් 31 දි ල විට එතුල 

රු.මිලිය 35.43 ක් වූ ලළර්ි  බදු මුේ  වශ 

එතුල රු.මිලිය 8.27 ක් වූ ෙඩ මුේ  

යළලත්ළීයල අයර ෆනීමට ක්රියළමළර් 

ද දොතිබුණි.  එම නක්රද් ද  7 (i) 

දේෙය ප්රළරල බදු ද තම පෆශෆර ශෆර ඇති 

අලවහාළල ඉඩදේ වන්තය ආපසු ෆනීමට 

පියලර ද දොතිබුණි. එදවේ ම , උක්ත 

නක්රද් ද  6.11 දේෙය ප්රළරල රත්පුර 

දිවහ්රික්ද   ප්රළදීය ය ද් ේ ළර්යළ 03 

 ශළ ්  දිවහ්රික්ද  ප්රළදීය ය 

ද් ේ ළර්යළ 03   2020 දෙවෆේබර් 

31 දිට එතුල රු.මිලිය 7.53 ක් වූ ිටඟ 

ිටට දීර්කළීය බදු  මුේ  වශ ෙඩ මුේ  

යළලත්ළීයල අයර ෆනීමට ක්රියළමළර් 

ද දොතිබුණි.   

 

අගේක්ෂිත් ප්රතිරහබ රඵහ ගනොගළනීභ 

 ජයිළ පෂළත් මළර් වංලර්න 

ලයළපෘතිය යටදත්  පෂළත් මළර් 

අමළතයළංය විසින් රු.මිලිය 29.90 ක් 

ලෆය ර මි දී ද තිබුණු දපරමුසු 

ළපට්  නිහපළෙ යන්ත්ර දෙක් 2015 

ලර්ද  දි වංලර්න නිර්මළණ ශළ 

යන්දත්ර පරණ අධිළරිය දලත ෆබී 

තිබුණි. එම යන්ත්ර අදප්ත ක්ි ත අරමුණ 

දලනුදලන් උපදය ජය ර 

දොතිබුණු අතර, 2021 අදප්රේ්  09 දි 

ල විට දමම යන්ත්ර නිසි දව ඩත්තු 

දොකිරීම දශේතුදලන් විළ දලමින් 

පෆලතුණි. 

 

 ෂඟම පළව දශොඳම පළව ලෆඩවටශ 

යටදත් මළලෆ්  ශළ නිවිති 

අනයළප ළපල පළව්  03  

එතුල රු.මිලිය 4.98 ක් ලෆයර 

ඉදිර තිබ ලෆසිකිළි පීනතිය 

ප්රදය ජයට ෆනීමකින් දතොරල 

නිහළර්යයල පෆලතුණි.   

 

 ප්රනළ අමළතයළංය විසින් අත් යන්ත්ර 

මිනන් දරදි නිහපළෙය පුළු්  කිරීමත් 

ග්රළමීය ළන්තළලන්ට  ැකකියළ අලවහාළ  

උත්පළෙය රදීම අරමුණු දොට ද 

2017  ලර්ද  දී රු.මිලිය 9.22 ක් 

ලෆයර ්  දප්ත ර්ම 

දොඩෆින් ද්  ඉශෂ මශෂ ඉදිර 

තිබුණි.   2017 දෙවෆේබර් 25 දි 

එම  දොඩෆගි්  ීම ව ්  

දප්ත ළර්මියින්දේ වමුපළර වමිතිය 

දලත භළර දී තිබුණෙ එම දොඩෆින්   

අදප්ත ක්ි ත අරමුණ දලනුදලන් භළවිතළ 

ර දොතිබුණි. 

 

 දවෞය, දප ණ ශළ දීය ය නලෙය 

අමළතයළංද  නලෙය වෆපී ේ අංය 

මිනන් ක්රියළත්ම රනු බ ප්රළදීය ය 

දවෞය දවේලළලන්ිට නලෙය වෆපුගේ 

ෂමළරණද  ළර්යක්මතළලය 

වශ වඵෙළී ත්ලය ඉශෂ ෆං තම අරමුණු 

රත් නලෙය වෆපී ේ  ෂමළරණ  

දතොරතුරු පීනතිය වහාළපිත ර තිබුණි. 

එම දතොරතුරු පීනතිද  මුලි අදියර 

යටදත් 2019 ලර්ය අලවන් ල විට 

නලෙය වෆපී ේ අංය විසින් වබරමුල 

පෂළදත් දවෞය ආයත 33 ක් වඳශළ 

පරිණ යන්ත්ර 118 ක් ශළ මුද්රණ යන්ත්ර 

37 ක් බළ දී තිබුණි.   එදවේ වුලෙ, 

දවෞය ආයත 24 ක් වඳශළ බළ දී තිබු  

පරිණ යන්ත්ර 86 ක් වඳශළ උක්ත 

ෂමළරණ දතොරතුරු පීනතියට 
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අලය මෘදුළං වහාළපිත ර 

දොතිබුණු බෆවින් ළර්ය මණ්ඩයට  

පුහුණුල බළ දොදිම නිවළ 2021 

දපබරලළරි මළවය ල විටත් එම 

පරිණ යන්ත්ර අදප්ත ක්ි ත අරමුණු 

දලනුදලන් භළවිතළ කිරීමට දොශෆකි  ත 

තිබුණි. 

ගකොන්ත්රහත් කශභනහකයණඹ 

 වබරමුල පෂළත් අනයළප අමළතයළංය 

විසින් ක්රියළත්ම ර ෙ ගිවිසුේත 

ලටිළම රු.මිලිය 20.83 ක් වු  

 අදේපුවහව මශළ විෙයළද  

තළක්ණි දොඩෆගි්  ඉදිකිරීදේ 

ර්මළන්තය  2017 ඔක්දත බර් 15 දි 

ල විට ලෆඩ අලවන් ෂ ුගතුල තිබුණි. 

වමළද චිත ලර්ය අලවළය ල විටත් 

ලෆඩ අලවන් ර දොතිබුණු අතර, 

රු.මිලිය 1.04 ක් වු ළර්යවළන 

ඇපරය 2019 ඔක්දත බර් 18 දි ල 

විට ්  ඉකුත්  ත තිබණි. තලෙ,  

රු.මිලිය 6.25 ක් අත්තිළරේ 

ලදයන් දලළ තිබණු අතර ඉන් 

රු.මිලිය 4.07  ක් පියලළ දොතිබුණි. 

එදවේ වුලෙ,  අත්තිළරේ ඇපරය ෙ 

2020 මළර්තු 31 දි ල විට ්  

ඉකුත්වි තිබුණි.  

 වමළද චිත ලර්ද දි වබරමුල පෂළත් 

වභළ වංකීර්ණය දලනුදලන් සුර්ය විදුලි 

බ ජ පීනතියක් වපයළ වවිකිරිම 

වඳශළ රු.මිලිය 32.78 ක් ලෆය ර 

තිබුණි. එම වවිකිරිමට අෙළෂ උපළං 02 

ක් වඳශළ ඉදිරිපත් ර තිබුණු 

පිරිවිතරලලින් පිරිවිතර 15 ක් ඇෆයිමට 

භළජය ර දොතිබුණි.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 466 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

cd;sl ú.Kk ld¾hd,h                                                 ú.Kldêm;s jd¾Isl jd¾;dj - 2020 467 

 

 

ඌ
ල
 ප

ෂ
ළත්

 ව
භ
ළල

 
 

ඌල පෂළත් වභළල 
 

 

ඌල පෂළත් වභළල විසින් 2020 ලර්ය වඳශළ 

එතුල රු.මිලිය 27,607  ආෙළයමක් 

ඇවහතදේන්තු ර තිබුණි. එයින් රු.මිලිය 

25,290 ක් රජද  ප්රෙළ මගින් බළෆනීමට 

ශළ රු.මිලිය 2,317 ක් අභයන්තර මළර් 

මගින් ැකවහකිරීමටෙ, ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. එදවේ ැකවහර ආෙළයදමන් 

රු.මිලිය 25,665 ක් පුරළලර්ත වියෙේ 

වඳශළ ෙ රු.මිලිය 1,942 ක් මන වියෙේ 

වඳශළ ෙ ලෆය කිරිමට ඇවහතදේන්තු ර 

තිබුණි. වමළද චිත ලර්ද දී රජද  ප්රෙළ 

මගින් රු.මිලිය 25,471 ක් ෆබී තිබුණු 

අතර රු.මිලිය 2,037 ක් අභයන්තර මළර් 

මගින් ැකවහර තිබුණි. එදවේ ැකවහෂ 

ආෙළයදමන් පුරළලර්ත වියෙේ වඳශළ 

රු.මිලිය 25,157 ක් ශළ මන වියෙේ 

වඳශළ රු. මිලිය 1,858 ක් ලෆය ර තිබුණි. 

ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය  ආෙළයම ශළ 

වියෙම වමළද චිත ලර්ද  ශළ ඉකුත් ලර් 

ශතරක් වමඟ වවඳළ රපවටශ 68 ිට 

ෙෆක්දේ. 

 

 
රපවටශ ......... - ඇවහතදේන්තුත ශළ තාය ආෙළයම ශළ වියෙම  

මළශ්රය - ඌල පෂළත් වභළදේ මය ප්රළ  

 

ඌල පෂළත් වභළලට අෙළල 2020 ලර්ද  

සිදු රනු ෆබ විණද  දී අළලරණය වූ 

ලෆෙත් විණ නිරීක්ණයන් 

වේපිණ්ඩය ර පශත ෙෆක්දේ.  

ආදහඹම් කශභනහකයණඹ 

වමළද චිත ලර්ද  අභයන්තර 

මළර්ලලින් ැකවහකිරීමට ඇවහතදේන්තු ෂ 

ආෙළයම රු.මිලිය 1,605 ක් වූ අතර, ැකවහ 

ර තිබුණු ආෙළයම රු.මිලිය 1,423 ක්  ත 

තිබුණි. 2020 දෙවෆේබර් 31 දිට ආෙළයේ 

වංදක්ත 04  වමුච්චිත  ිටඟ අෙළයම 

රු.මිලිය 143.6 ක්  ත තිබුණු අතර එය 

2020 ලර්ද  ඇවහතදේන්තුත ආෙළයදමන් 

සියයට 10ක්  ත තිබුණි. 

ඉඩේ දොමවළරිවහ ජරළ් ලරයළ විසින් 

ලළණිජ පෙමින් බදුරුලන් 06 දෙදකු 

දලත දීර්කළීයල බදුදී තිබුණු ඉඩේලලින් 

2020 දෙවෆේබර් 31 දි ල විට රු.මිලිය 

22.4  බදු ආෙළයේ ිටඟිටටල පෆලෆතුණි. එම 

2016 2017 2018 2019 2020

ඇවහතදේන්තුත ආෙළයම  22,676 22,261 23,887 26,732 27,607

තාය ආෙළයම 21,884 22,944 22,761 28,202 27,508

ඇවහතදේන්තුත වියෙම 22,505 22,333 23,887 24,926 27,607

තාය වියෙම 22,384 23,460 23,244 25,134 27,015
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ිටඟ අෙළයේ ඌල පෂළත් ඉඩේ දොමවළරිවහ 

විසින් වමළද චිත ලර්ය අලවන් ල විටත් 

අයර ර ෆනීමට අදපොදශොවත්  ත තිබුණි.   

ග්රහමීඹ ඳහරම් යහඳෘතිඹ 

   

ග්රළමීය පළේ ලයළපෘතිද  ඉදිකිරීේ ටුගතු 

දලනුදලන් රළජය පරිපළ, වහලදී 

ටුගතු, පෂළත් වභළ වශ පෂළත් පළ 

අමළතයළංය විසින් රු.මිලිය 956.7  

ප්රතිපළෙ ඌල පෂළත් වභළල දලත බළ දී 

තිබුණි. ඌල පෂළත් වභළල විසින් එම 

ලයළපෘතිය ක්රියළත්ම කිරිමට ඌල පෂළත් 

මළර් වංලර්න දෙපළර්තදේන්තුල පලරළ 

තිබුණි. පෂළත් මළර් වංලර්න 

දෙපළර්තදේන්තුල විසින් එම ලයළපෘතිද  

ඉදිකිරීේ ර තිබුණු අතර, එම 

ඉදිකිරිේලලින් එතුල රු.මිලිය 153 ක් 

ලෆය ෂ පළේ 05  ඉදිකිරීේ 

වේබන්නදයන් නියෆදියක් විණය ෂ 

අතර ඒ වේබන්නදයන් පශත වඳශන් 

නිරීක්ණයන් රනු ෆද..   

 

 බදු්  දිවහ්රික්ද  බණ්ඩළරදල 

ප්රළදීය ය ද් ේ දොට්මළද  

රු.මිලිය 32.8 ක් ලෆය ර අං 1125 

ෙර  ් න්ෙලත්ත පළම ඉදිර 

තිබුණි. බණ්ඩළරදල දෙව සිට එම 

පළමට වේබන්න ල මළර්ය ෙෂ 

බවුේ විටතල පෆලෆතුණි. එම තත්ත්ලය 

දදරිට අලනළය දයොමු දොර 

පළම ඉදිකිරිම නිවළ  එම මළර්ද  

ලළශ මළමය වඳශළ පළම 

භළවිතළ කිරිමට දොශෆකි  ත තිබුණි.   

 

 බදු්  දිවහ්රික්ද  ශළලිඇ ප්රළදීය ය 

ද් ේ දොට්මළද  අං 2243 ෙර 

කුරුකුදීම-බඳුලත්ත පළම ඉදිකිරීම 

වඳශළ රු.මිලිය 25.5 ක් ලෆය ර 

තිබුණි. එම පළමට කුරුකුදීම සිට 

එ  ප්රදේ මළර්ය වේබන්න ර 

තිබුණත්, එම මළර්ය පුළු්  දොකිරිම 

නිවළ ලළශ මළමය වඳශළ දයොෙළ 

ෆනීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. 

 

 බදු්  දිවහ්රික්ද  ඇ්  ප්රළදීය ය 

ද් ේ දොට්මළද  බ් ද් දටුල 

ළලම ග්රළමද  රු.මිලිය 33.4 ක් 

ලෆය ර  අං 1843 ෙර උඩුතුදර් 

පිටදපො පළම ඉදිර තිබුණි. එම 

පළදේ ෙකුණු පවට ල මළර්ය 

පිළිවර ර ඉදිර දොතිබීම නිවළ 

ලළශ මළ මය වඳශළ  පළම 

භළවිතළ කිරීමට දොශෆකි  ත තිබුණි. 

 

 බදු්  දිවහ්රික්ද  ඇ්  ප්රළදීය ය 

ද් ේ දොට්මළද  කුඹ් දල 

ග්රළමද  රු. මිලිය 33.1 ක් ලෆය ර 

අං 1130 ෙර දශට්ටිදපොලත්ත 

පළම ඉදිර තිබුණි. එම පළමට 

ලේපව බදු් -බණ්ඩළරදල ප්රනළ 

මළර්යට පමණක් වේබන්න ර 

ෙකුණුපව මළර් පශසුේ දොමෆති දත් 

ලත්තට වේබන්න ර තිබුණි.  ලළශ 

මළ මයට සුදුසු මළර්යක් පළමට 

වේබන්න ර ෆනීමට අලළයක් 

දොතිබුණු වහාළය එම පළම ඉදිර 

තිබුණි. 

 

  බදු්  දිවහ්රික්ද  ඇ්  ප්රළදීය ය 

ද් ේ දොට්මළද  යශඅරළල 

ග්රළමද  රු.මිලිය 28.1 ක් ලෆය ර 

අං 1844 ෙර ් තෆන්දශේ 

ලෆලිඅරළල පළම ඉදිර තිබුණි. එම 

පළදේ  ෙකුණු පව කුඹුරට වේබන්න 

ර තිබීම වශ ඒ දශේතුදලන් පළමට 

විධිමත්ල ප්රදේ මළර්යක් වේබන්න  ත 

දොතිබීම දශේතුදලන් ලෆය ෂ වියෙම 

නිහඵ  ත තිබුණි.   

 

කයම්භඩ ළගේ පිටහන ඉදිරීමභ 
  

ඌල පෂළත් ලළරිමළර් දෙපළර්තදේන්තුල 

විසින් දමොරළ දිවහ්රික් ද් ේ දලත 
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බළදී තිබුණු මය ප්රතිපළෙ උපදය ගි 

රද රු.මිලිය 4.9 ක් ලෆය ර 

සියඹළණ්ඩුල රේමඩ ලෆදේ පිටලළ 

ඉදිර තිබුණි. එම පිටලළ නියමිත උවට 

ලඩළ අඩු උවකින් ඉදිකිරීම නිවළ ලෆදේ ලෆසි 

ජය ප්රමළණලත් පරිදි දොැකදී  බෆවයළම  

නිරීක්ණය විය.  එම නිවළ ප්රතිවංවහරණය 

ර ෙ එම ලෆදේ ල්  බිිට තම නිවළ සිදු 

ර ෙ වියෙම නිහළර්ය  ත තිබුණි. 

ලයළපෘති දයොජළල අනුල දොවි පවු්  20 

ට කුඹුරු අක්ර 50 ක් පමණ ලළකිරීම 

දමම ලයළපෘතිද  අරමුණ  ත තිබුණත්, එය 

ඉටු  ත දොතිබුණි.  සියඹළණ්ඩුල රේමඩ 

ලෆය ප්රතිවංවහරණය කිරීදේ ලයළපෘතිද  

පිටලළ ඉදිකිරීම දලනුදලන් දොන්ක්රීට් 

කණ මීටර් 7.133 ක් වඳශළ රු. මිලිය .013 

ක් ලෆඩිපුර දලළ තිබුණි.  
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