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සීපාවහිත ංකා වදතොව (ංකා වදතොව) විසින් 2014 වශ 2015 ලර්ල වශල් 

ආනයනය කිරීේ ළිබඳ්ල ්දිදිඳත් කරනු ්න විදේ විගණන ලාර්තාල 

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

 

උක්ත ලාර්තාල නිකුත් කිරීදේ ඳසුබිප වශ ලාර්තාදේ ව්ලවාලය 

 

මඳකහය මතොග මශ ංසථහ ව රංකහ මතො ආඹතන ේඵන්ධමඹන් 2016 ළප්තළේඵර් 20 දින 

ඳළඹ 1430 ට ඳළිය මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ ස්සවීමේදී රංකහ මතො විසින් 2014 ව 2015 

ර්ර ආනඹනඹ කශ වේ පිළිඵ ඳරීක්හ කය හර්තහක් කහයක බහ මත ඉදිරිඳත් කයන මර 

විගයකහධිඳිය මත කයන රද ඉේලීභ ඳරිදි මභභ හර්තහ ඉදිරිඳත් කයනු රළමේ.   ඇමුණුභ 01) 

 

2. දපප ලාර්තාල ළිබඳදය කිරීදේදී අනුගපනය කෂ විගණන ක්රපදේදයන් 

 

ඳවත වන් ක්රභමේදඹන් අනුගභනඹ කයන රදී. 

 

2.1 දල්ඛන, දඳොත්ඳත් ශා ලාර්තා ඳරීක්ා කිරීප 

 

 අ) රංකහ මතො ආඹතනමේ ගඵඩහ තුශ ඇිය වේ ේඵන්ධමඹන් ඳරීක්හ කිරීභ 

වහ කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහංලමේ මේකේ විසින් 2015 

ඔක්මතෝඵර් 16 දින ඳත් කයන රද ඳංච පුේගර කමිටු හර්තහ; 

 
 ආ) රංකහ මතො ආඹතනමේ ආනඹනික වේ ේඵන්ධමඹන් ඳරීක්හ කිරීභ 

වහ රංකහ මතො බහඳිය විසින් 2015 ඔක්මතෝඵර් 19 දින ඳත් කයන රද 

කමිටු හර්තහ; 

 
 ඇ) ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද හර්ෂික හර්තහර ඇතුශත් ශ්රී 

රංකහ තුශ හර්ෂික වී ව වේ නිසඳහදනඹ පිළිඵ දත්ත;   

 
 ඈ) කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමේන්තුමේ භහජ ආර්ථික වහ ළරසුේ භධයසථහනමඹන් 

රඵහගත් ශ්රී රංකහමේ වේ අලයතහඹ, හර්ෂික නිසඳහදනඹ ව වේ 

ආනඹන පිළිඵ දත්ත;  

 
 ඉ) කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහංලමඹන් රඵහගත් මතොයතුරු; 
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 ඊ) භවහ බහ්ඩඩහගහයමේ විවිධ මදඳහර්තමේන්තුලින් රඵහගත් මතොයතුරු; 

 
 උ) රංකහ මතො ආඹතනමඹන් රඵහගත් මතොයතුරු, දත්ත ව වේ ආනඹනඹට 

අදහර ලිපිමගොනු; 

 
 ඌ) ආනඹනික වේ ගඵඩහ මුද්රහ තළබීභ ේඵන්ධමඹන් භවජන මෞඛය 

ඳරීක්කරුන්මගන් රඵහගත් මතොයතුරු; 

 
 එ) ශ්රී රංකහ මර්ගුමන් රඵහගත් 2012, 2013, 2014 ව 2015 ර්ර වේ 

ආනඹනඹ කිරීභ පිළිඵ මතොයතුරු ව දත්ත; 

 
 ඒ) වී අමරවි භ්ඩඩරමඹන් රඵහගත් මතොයතුරු; 

 
 ඔ) මඳකහය ංර්ධන මදඳහර්තමේන්තුමන් රඵහගත් මතොයතුරු; 

 
 ඕ) ආවහය මකොභහරිස මදඳහර්තමේන්තුමන් රඵහගත් ගඵඩහ කුලී පිළිඵ 

මතොයතුරු; 

 
 ක) රංකහ ඵළංකු ව භවජන ඵළංකුමන් රඵහ ගත් යඹ පිළිඵ මතොයතුරු. 

 

2.2 දලනත් ඳරීක්ාලන් 

 

 අ) ආනඹනික වේ ගඵඩහ කය ියබ මීමතොටමුේර, මේඹන්මගොඩ, භළකරේ ව 

ඒකර ගඵඩහර සිදු කශ මබෞියක ඳරීක්හ. 

 
 ආ) ACE ඵවහළුේ අංගනමේ කුලී ඳදනභ භත යහ තඵහ ියබුණු ඵවහළුේ තුර අඩංගු 

වේ පිළිඵ මබෞියක ඳරීක්හ. 

 
 ඇ) රංකහ මතො ආඹතනමේ නිරධහරින්මගන් ව භවජන මෞඛය ඳරීක්ක 

නිරධහරින්මගන් රඵහ ගත් ලිඛිත ප්රකහල. 
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3. විය ඳථය සීපාවීප 

 

මභභ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීමේදී භහමේ විඹ ඳථඹ භතු දළක්මන සීභහ කිරීේරට ඹටත් ියබ 

ඵ අධහයයඹ කයනු රළමේ. 

 

(අ) ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජමේ ආ්ඩඩුක්රභ යසථහමේ 19 න 

ංමලෝධනමඹන් විගයකහධිඳියයඹහට යහජය භහගේ ේඵන්ධ විගයනඹ කිරීභ වහ 

ඵරතර රළමඵන මතක්, රංකහ මතො ආඹතනමේ ෘජු විගයනඹක් සිදු කිරීභට 

මනොවළකි වීභ / අසථහක් මනොරළබීභ. 

 

 ආ) 2014 ර්මේ සිට සිදු ව මභභ විඹඹගත ක්රිඹහලිඹ ව ඒ පිළිඵ ඳරීක්යඹක් 

ඳළළත්වීමේ කහර්ඹඹ විගයකහධිඳිය මත ඳළරුණු දිනඹ අතය ර් 2 ක ඳභය කහර 

ඳයතයඹක් ියබීභ. 

 

 ඇ) වේ මතොග ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඳළිය ඵහධහන්  

 i) රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් වේ මතොග පිළිඵ මබෞියක මතොග 

ආගයනඹක් සිදු කය මනොියබීභ. 

 
  ii) වේ ගඵඩහර විධිභත් මතොග මේඛන ඳත්හමගන මනොඹහභ. 

 
(iii) මබෞියක ඳරීක්හ කශ වළකි න ඳරිදි / ගයනඹ කශ වළකි න ඳරිදි ගඵඩහර 

ඳළිය වේ මතොග ගඵඩහ කය මනොියබීභ. 

 
(iv)      මීමතොටමුේර, මේඹන්මගොඩ, භළකරේ ව ඒකර ගඵඩහ ඳරීක්හ කයන අසථහ 

න විට ඳළිය වේ මතොගලින් මඵොමවොභඹක් ඳරීක්හ කශ මනොවළකි ඳරිදි 

වහනි වී ියබීභ. 

 
 v) එක් එක් ගඵඩහර ව ආඹතනමේ ඳියන මතොග පිළිඵ මතොයතුරු රඵහ ගත 

වළකි න ඳරිදි මේඛනගත / ඳරිගයකගත කයන රද විධිභත් ක්රභමේදඹක් 

මනොියබීභ. 

 

 ඈ) ඇමුණුේ 02 හි වන් විගයනඹට අලය මතොයතුරු, කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු 

අභහතයහංලඹ ව රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් රඵහ මනොදීභ.  
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 ඉ) ඇමුණුේ 03 හි වන් විගයනඹට අලය මතොයතුරු ළඳයීමේදී, කර්භහන්ත වහ හණිජ 

කටයුතු අභහතයහංලමේ ව රංකහ මතො ආඹතනමේ විලහර ප්රභහදඹන් ඳළීමභ. 

 

 ඊ) වේ ආනඹන කටයුතු සිදු කය ියබුණු 2014 ව 2015 ර්ර ආඹතනමේ මේමේ 

නියුක්ත සිටි ඉවශ කශභනහකයය භට්ටමේ ව අමනකුත් කහර්ඹ භ්ඩඩරමේ ළඩි 

පිරික් දළනට ආඹතනමඹන් ඉත් මගොස ියබීභ නිහ මතොයතුරු රඵහ ගළනීමේදී සිදු ව 

අඳවසුතහඹ / ප්රභහදඹ / මනොවළකි වීභ. 

 

 උ) ආඹතනමේ ගිණුේ වහ මතොයතුරු ඳත්හමගන ඹහමේ ඳේධිය ව ක්රභමේදඹන්මේ විලහර 

දුර්රතහ ඳළීමභ. 

 

 ඌ) ආනඹනික වේ ේඵන්ධමඹන් සිදු කයනු රඵන විභර්ලනඹන් වහ ඳවත වන් 

ආඹතන විසින් රංකහ මතො ආඹතනමේ මතොයතුරු, මේඛන ව ලිපිමගොනු ස්මගන 

මගොස ියබීභ ව ඇතළේ ලිපිමගොනුර ව මේඛනර ඡහඹහ පිටඳත් ආඹතනඹ විසින් 

යහ තඵහ මනොගළනීභ. 

 

(i) ජනහධිඳිය ඳරීක්ය මකොමින් බහ (ඵයඳතර ංචහ, දය, යහජය ේඳත්, 

යප්රහද, ඵරඹ වහ අධිකහයඹ අනිසි මර බහවිතහ කිරීභ ේඵන්ධමඹන් 

විභර්ලනඹ කිරීභ) 

 
(ii) මරය අඳයහධ ඳරීක්ය මකොට්ඨහලඹ 

 
 (iii) අේරස මවෝ දය මචෝදනහ විභර්ලන මකොමින් බහ 
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4. දඳොදු කරුණු 

 

 4.1 වපාගප වංවථ්ාඳනය කිරීප 

 
රංකහ මතො භහගභ  1982 අංක 17 දයන භහගේ ඳනත ඹටමත් 2005 ඔක්මතෝඵර් 26 

දින ංසථහඳනඹ කය, 2007 අංක 07 දයන භහගේ ඳනත ඹටමත් 2010 භහර්තු 19 දින 

නළත ලිඹහඳදිංචි කය ියබුණි. එභ භහගමේ ප්රකහිත ප්රහේධනඹ රු.893,752,720 ක් න 

අතය, රංකහ මතො ආඹතනමේ බහඳියයඹහ විසින් 2014 අමගෝසතු 19  දිනළිය 

භහගේ මයජිසට්රහර්යඹහ මත ඉදිරිඳත් කය ියබුණු මකොටස  නිකුතු පිළිඵ ආකෘිය 06 

අනු එභ මකොටස ංයුියඹ ඳවත ඳරිදි විඹ.  ඇමුණුභ 04) 

 
මකොටස හිමිකභ 

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

මකොටස ප්රභහයඹ 

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

ටිනහකභ 

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

 රු.) 

ප්රියලතඹ 

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

බහ්ඩඩහගහය මේකේ 87,095,381 870,953,810 97.44 

මඳකහය මතොග මශ ංසථහ 2,279,884 22,798,840 2.55 

අධයක් භ්ඩඩරඹ 7 70 0.000001 

 

4.2 වපාගදේ අරමුණු  

 
හංගමික යසථහලිඹ අනු භහගමේ මලික අයමුණු ඳවත වන් ඳරිදි විඹ.  

 ඇමුණුභ 05) 

 
(අ) සිඹලු ර්ගර අතයහලය ද්රයඹන් ව අමනකුත් මශද බහ්ඩඩ ඳහරිමබෝගික 

ජනතහ මත විකිණීමේ, විකිණීභට අර්ඳයඹ, මඵදහ වළරීමේ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 
 ආ) භහගභ තු සිේරය  මශේලින් දළරිඹවළකි මිරකට ඳහරිමබෝගික ජනතහට 

මිශදී ගළනීභ වහ අතයහලය මශ බහ්ඩඩ ඳියන ඵට තවවුරු කිරීභ. 

 
 ඇ) ඳහරිමබෝගික වහ අමනකුත් ඕනෆභ ර්ගඹක ද්රයඹන් ේඵන්ධමඹන් 

ආනඹනකරුන් වහ අඳනඹනකරුන් ව මතොග වහ සිේරය  මශඳුන් වහ  

ගනුමදනුකරුන් මර කටයුතු කිරීභ ආයේබ කිරීභ, පිහිටුවීභ කශභනහකයයඹ 

ව ඳත්හමගන ඹහභ, බහ්ඩඩ ආනඹනකරුන් මර එළනි කටයුතු, අලය 

අසථහරදී මඳකහය මතොග මශ ංසථහමන්  .මතො.) මිශදී ගළනීභට 

මනොවළකි ඹළයි සිියඹ වළකි බහ්ඩඩරට සීභහ කශ යුතු න්මන්ඹ. 

file:///C:/Users/Audit/Desktop/Company%20Shares.pdf
file:///C:/Users/Audit/Desktop/Company%20Shares.pdf
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 ඈ) කෘෂි නිසඳහදන, ඳහරිමබෝගික වහ අමනකුත් සිඹලුභ ර්ගර බහ්ඩඩ මිශදී 

ගන්නන්, එකතු කයන්නන්, ළකසුේකරුන්, ගඵඩහකරුන්, අසුයන්නන්, 

මඵදහවරින්නන්, විකුණුේකරුන් වහ ඳඹන්නන් ේඵන්ධ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

බහ්ඩඩ මිශදී ගන්නන් වහ එකතු කයන්නන් මර එළනි කටයුතු, අදහශ 

අසථහරදී මඳකහය මතොග මශ ංසථහ  .මතො.) විසින් අදහර කහර 

කහනුමේදී මිරදී මනොගන්නහ මවෝ එකතු කය මනොගන්නහ මවෝ බහ්ඩඩරට 

සීභහ කශ යුතු න්මන්ඹ. 

 
 ඉ) පර්ය මිශදී ගළනීභ, ඵදු මවෝ කුලිඹට ගළනීභකින් ගඵඩහ වහ මශ ඳවසුකේ 

පිහිටුවීභ ව ගුදේ, මශ ව ගඵඩහ ඉඩකඩ ව ඳවසුකේ විකිණීභ, ඵදුදීභ, 

කුලිඹට දීභ වහ අමරවිඹ. 

 
 ඊ) යහඳහය වහ අමනකුත් මඳෞේගලික යහඹකඹන් මත පුහුණු වහ නුපුහුණු ශ්රභඹ 

ව අමනකුත් භහන ේඳත් මේහ මකොන්ත්රහත් භගින් ළඳයීභ. 

 
 උ) ඳහරිමබෝගික ජනතහ මත ඕනෆභ ආකහයඹක මේහ ළඳයීභ. 

 
 ඌ) අතයලය බහ්ඩඩර සිේරය මශහේ කටයුතු සිදු කිරීභ වළරුණු විට භහගභ 

විසින් ඳහරිමබෝගික ජනතහ මත මේඹ ළඳයීමේ මලික අයමුමයන් යුතු 

මභහි වන් යහඳහය කටයුතුර නිඹළලීභ භගින් භහගමේ ප්රහමඹෝගික, යහඳහය 

වහ හණිජ ියයහයබහඹ තවවුරු කිරීභ. 

 *හංගමික යසථහලිමේ සිංවර පිටඳතක් විගයනඹට රඵහ මනොදීභ නිහ ඉංග්රීසි පිටඳමත් 

ඳරිර්තනඹක් මභහි දක්හ ඇත.) 

 

4.3 අධයක් පණ්ඩ වංයුතිය 

 

භහගමේ හංගමික යසථහලිඹ අනු අධයක් භ්ඩඩරඹ හභහජිකයින් 11 

මදමනකුමගන් භන්විත විඹ යුතු වුද, ර්තභහන අධයක් භ්ඩඩරඹට හභහජිකයින් 07 

මදමනකු ඳභයක් ඳත් කය ියබුණි. අධයක් භ්ඩඩරමේ නිර ඵරමඹන් ඳත්න නිතය 

හභහජිකඹකු න මඳකහය ංර්ධන මකොභහරිසයඹහ අධයක් භ්ඩඩරමඹන් 2015 

මනොළේඵර් 11 ළනි දින ඉත්වී ඇිය අතය, අදහර අභහතයයඹහ විසින් නේ කයනු රඵන 

හභහජිකඹන් 03 මදමනකු ඳත් කය මනොියබුණි. 2006 සිට මේ දක්හ සිටි අධයක් 

භ්ඩඩරමේ මතොයතුරු ඳවත දළක්මේ. 
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 නභ 

 

------ 

අධයක් භ්ඩඩර 

තනතුය 

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

ඳත් ව දිනඹ 

 

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

ඉත් ව දිනඹ 

 

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

1. මක්.එන්.ආර්.ප්රනහන්දු භඹහ අධයක් / බහඳිය 2006.12.01 2015.01.21 

2. ක්රිහන්ත කපුත්ත භඹහ අධයක් 2010.05.31 2015.02.06 

3. ඩී.ජීනහදන් භඹහ අධයක් 2010.06.30 2015.11.11 

4. චමිර ජඹහන් මුයසිංව භඹහ අධයක් 2010.07.01 2015.01.07 

5. එන්.එේ.ඩී.නයත්න භඹහ අධයක් 2010.07.19 2015.05.25 

6. ඩී.අජිත් පී. අමේමේකය භඹහ අධයක් 2011.12.21 2015.01.20 

7. ඩේලිේ.එච්.කරුයහයත්න භඹහ අධයක් 2012.01.16 2014.06.30 

8. ඩී.ඩී.උපුේ ලහන්ත ද අේවිස භඹහ අධයක් 2014.07.01 2015.07.15 

9. කහසිමිර් කියහන් අතඳත්තු භඹහ අධයක් / බහඳිය 2015.01.28 2015.08.03 

10. එස.මේනහයත්න මිඹ අධයක් 2015.02.27 2015.08.03 

11. ඒ.ය.එේ.ඹහසීර් භඹහ අධයක් 2015.02.27 ර්තභහන හභහජික 

12. එේ.එච්.එේ.වඩහඩ් භඹහ අධයක් 2015.03.24 2016.09.10 

13. ආචහර්ඹ ආර්.එේ.මක්.යත්නහඹක භඹහ අධයක් 2015.05.25 2015.11.16 

14. එේ.එච්.එේ.ෂසයහස භඹහ අධයක් 2015.06.08 ර්තභහන හභහජික 

15. මීය ටී. ජඹර්ධන භඹහ අධයක් 2015.06.11 2015.07.28 

16. ජී.ඒ.අජිත් ප්රිඹන්ත භඹහ අධයක් 2015.06.11 2015.07.28 

17. ඩේලිේ.ඒ.ධේමික යහජඳක් භඹහ අධයක් 2015.07.15 2015.10.08 

18. මේන ශ්රීනහත් මීඹනර භඹහ අධයක් / ළඩ ඵරන 

බහඳිය 

2015.08.03 2015.09.15 

19. එේ.රිසහන් වමීේ භඹහ අධයක් 2015.10.13 ර්තභහන හභහජික 

20. ආචහර්ඹ මයොවහන්ත අතුමකෝයශ භඹහ අධයක් / බහඳිය 2015.11.20 ර්තභහන බහඳිය 

21 ආර්.රුහන්දන් භඹහ අධයක් 2015.12.01 ර්තභහන හභහජික 

22. ඒ.පී.කුරුේඵරපිටිඹ භඹහ අධයක් 2015.12.01 ර්තභහන හභහජික 

23. ආර්.ඒ.ඉන්දිකහ යයතුංග මිඹ අධයක් 2015.12.29 ර්තභහන හභහජික 
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4.4 කාර්ය පණ්ඩ දතොරතුරු 

 
2016 භළයි 31 දිනට භහගමේ කහර්ඹ භ්ඩඩර මතොයතුරු ඳවත දළක්මේ. 

 
විසතයඹ 

 

----------- 

අනුභත කහර්ඹ 

භ්ඩඩරඹ 

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

තතය කහර්ඹ 

භ්ඩඩරඹ 

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

පුයප්ඳහඩු 

 

--------- 

අියරික්තඹ 

 

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

ඉවශ කශභනහකයය භට්ටභ 14 10 4 - 

භධයභ කශභනහකයය භට්ටභ 23 11 12 - 

කණිසඨ කශභනහකයය භට්ටභ  31 24 7 - 

කශභනහකයය වකහය 578 438 140 - 

ප්රහථමික භට්ටභ 2,429 

------- 

2,842 

-------- 

- 

------- 

413 

------ 

එකතු 3,075 

==== 

3,325 

==== 

163 

==== 

413 

=== 

 

4.5 ංකාදේ වී නි්ඳාදනය, දේශීය ශා ආනයනික වශල් වැඳයුප වශ වශල් ඳදිදවෝජනය 

                                මභ. මටො. දවස) 

 

ර්ඹ 

 

 

 
------- 

වී නිසඳහදනඹ 

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

මුළු වී 

නිසඳහදනඹ 

 

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

මේශීඹ 

වේ 

නිසඳහදනඹ 

* 
------------- 

ආනඹනික 

වේ 

 

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

මුළු 

වේ 

ළඳයුභ 

 
--------- 

වේ 

ඳරිමබෝජනඹ 

 

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

ඹර 

 
----- 

භව 

 
----- 

2015 2,877 1,942 4,819 3,369 286 3,655 2,438 

2014 2,236 1,145 3,381 2,364 600 2,964 2,404 

2013 2,846 1,774 4,620 3,231 23 3,254 2,382 

2012 2,717 1,129 3,846 2,895 36 2,931 2,364 

2011 1,996 1,898 3,894 2,723 28 2,751 2,427 

 

* මේශීඹ වේ නිසඳහදනඹ වී මභ.මටො. 01 කට වේ මභ.මටො. 0.7 ක් මර ගයනඹ   

   කය ඇත. 

 දත්ත මරහශ්රඹ: ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුමේ 2014 ව 2015 හර්ෂික හර්තහර දත්ත ව 

කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමේන්තුමේ භහජ ආර්ථික වහ ළශසුේ භධයසථහනමේ අධයක්මේ 

2016 මනොළේඵර් 17 දිනළිය අංක SEPC/STAT/AMD/IT(DOA) දයන ලිපිමඹන් 

රඵහගත් මතොයතුරු)  
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 4.6 2012 සිට 2015 ලර්ය දක්ලා  දඳෞේගය ක අංය වශ රාජය අංය විසින් සිදුක වශල් 

ආනයනය ළිබඳ් දතොරතුරු  

                    මභ. මටො.) 

 

ර්ඹ 

 

 

 

 

--------- 

මඳෞේගලික 

අංලඹ 

 

 

 

---------- 

යහජය අංලඹ 

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

එකතු 

 

 

 

 

--------- 

රංකහ මතො 

 

 

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

ආර්ථික 

ංර්ධන 

අභහතයංලඹ 

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

මනත් 

යහජය 

ආඹතන 

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

2015 118,856 167,265 - 553 286,674 

2014 504,525 90,294 1,150 5,007 600,976 

2013 21,896 - 1,093 60 23,049 

2012 26,508 - 9,732 - 36,240 

 

එකතුල 

 

----------  

671,785 

====== 

----------  

257,559 

====== 

----------  

11,975 

====== 

---------  

5,620 

===== 

----------  

946,939 

====== 

 

    දත්ත මරහශ්රඹ: ශ්රී රංකහ මර්ගුමේ දත්ත ඳේධියඹ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 4.7 ංකා වදතොව ආයතනය විසින් වශල් මිදීදගන තිබ ආකාරය 

 
රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් 2014 ව 2015 ර්රදී ඳවත දළක්මන ඳරිදි වේ 

මිරදී මගන ියබුණි. 

මිරදී ගත් ආකහයඹ 

 

 

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

ප්රභහයඹ 

 මභ.මටො.) 

 

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

මි.ය.ගළ.  CIF) 

ටිනහකභ  

 රු.) 

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

                 අ) මේශීඹ නිසඳහදිත වේ මිරදී ගළනීභ 46,668 2,688,941,911 

                 ආ) ආනඹනික වේ මේශීඹ මශඳමරන් මිරදී 

ගළනීභ 

18,134 1,199,495,609 

                 ඇ) ඳසු මගවීේ ක්රභඹ ඹටමත් ෘජුභ  විමේශීඹ  

මශඳමරන් වේ මිරදී ගළනීභ 

29,262 1,851,055,933 

                 ඈ) රංකහ මතො විසින් යඹය ලිපිඹක් භගින් 

ෘජුභ විමේශීඹ මශඳමරන් මිරදී ගළනීභ 

1,040 62,634,808 

                 ඉ) අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ භත විමේශීඹ 

මශමඳොමරන් මිරදී ගළනීභ 

75,002 4,347,942,373 

                 ඊ) භවහ බහ්ඩඩහගහයමේ එකඟතහඹ භත විමේශීඹ 

මශඳමරන් වේ මිරදී ගළනීභ 

152,255 9,734,901,658 

 

                   එකතුල 

----------- 

322,361 

====== 

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

19,884,972,292 

========== 

 
 

4.8 ංකා වදතොව ආයතනදේ පාසික ආනයනික වශල් අදවිය 

 
ඳවත වන් මවේතු නිහ භහසික වේ අමරවිඹ පිළිඵ මතොයතුරු රඵහ දිඹ මනොවළකි ඵ 

රංකහ මතො ආඹතනමේ බහඳියයඹහ විසින් 2016 මනොළේඵර් 28 දිනළිය අංක යහිත 

ලිපිමඹන් දන්හ එහ ියබුණි.  ඇමුණුභ 06) 

 
 අ) රංකහ මතො අමරවිේ 321 ක ප්රභහයඹක් දියින පුයහ සථහපිත කය ියබුයද, 

ඉන් අමරවිේ 220 ක්භ ඳරිගයක ජහරගත කය මනොියබීභ. 
 
 ආ) ඳරිගයක ජහරගත කය මනොභළිය අමරවිළේ 220 හි විකුණුේ මතොයතුරු ප්රධහන 

ඳරිගයක ඳේධියඹට ඇතුශත් කිරීමේදී ප්රධහන විකුණුේ කහ්ඩඩ 05 ක් ඹටමත් 

ර්ග කය ඇතුශත් කිරීභ මවේතුමන් වේ අමරවිඹ මනභ වඳුනහගත මනොවළකි 

වීභ. 
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4.9 ංකා වදතොව ආයතනය වතුල ඳැලති වශල් දතොග ප්රපාණයන් 

 

2014 ව 2015 ර්ර එක් එක් භහමේ අහන දිනට ඳවත දළක්මන ඳරිදි වේ 

මතොග ඳළතුණි. 

 

ර්ඹ  

 

 

 

------ 

භහඹ 

 

 

 

---------- 

භහසික මතොග ප්රභහයඹ  මභ.මටො) 

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

එභ වේ මතොග 

අමරවිඹ වහ 

ප්රභහයත් භහ 

ගයන 

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

මඳොන්නි 

ේඵහ 

-------- 

නහඩු 

 

-------- 

සුදු වේ 

 

---------- 

එකතු 

 

--------- 

2014 ජනහරි      

මඳඵයහරි      

භහර්තු      

අමප්රේේ      

භළයි      

ජුනි      

ජලි      

අමගෝසතු      

ළප්තළේඵර්      

ඔක්මතෝඵර්      

මනොළේඵර් 5,435 8,943 32,153 46,531  

මදළේඵර් 2,878 9,800 37,820 50,498  

2015 ජනහරි 1,016 19,347 37,646 58,009  

මඳඵයහරි 27,203 24,971 30,176 82,350  

භහර්තු 23,680 28,604 33,362 85,646  

අමප්රේේ 7,828 14,804 30,427 53,059  

භළයි 27,462 11,856 26,969 66,287  

ජුනි 37,278 14,495 23,625 75,398  

ජලි 35,255 11,546 21,032 67,833  

අමගෝසතු 35,794 10,387 18,782 64,963  

ළප්තළේඵර් 51,028 9,352 16,523 76,903  

ඔක්මතෝඵර් 50,719 7,830 13,323 71,872  

මනොළේඵර් 46,847  29,239) 10,468 28,076  

මදළේඵර් 56,470 3,472 6,977 66,919  
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* රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් 2014 ජනහරි සිට ඔක්මතෝඵර් දක්හ ව 

කහරඳරිච්මේදඹට අදහර වේ මතොග ප්රභහයඹන් ව 2014 ව 2015 ර්ර 

භහසික අමරවිඹ පිළිඵ මතොයතුරු රඵහ මනොදීභ නිහ එක් එක් භහඹ 

අහනමේදී ඳියන වේ මතොග ප්රභහයඹ අමරවිඹ වහ ප්රභහයත් භහ 

ගයන මකොඳභයද ඹන්න ගයනඹ කර මනොවළකි විඹ. 

* ඉවත වන් මතොයතුරුර අමරවිේ 321 ක ඳළළිය වේ මතොග ඇතුරත් වී 

මනොියබුණි. 

* 2015 මනොළේඵර් භ අහනමේ ඳළළිය නහඩු වේ මතොගඹ මභ.මටො. 29,239 

ක ඌනතහඹක් මර වන් කය ියබීභ ප්රලසනගත කරුයකි. 

*  ගඵඩහර ඳළිය මතොග ප්රභහයඹන්, ගඵඩහ බහයකරුන්මගන් දුයකතනමඹන් 

රඵහ මගන ියබීභ, මතොග මේඛන විධිභත් ඳත්හ මගන මනොඹහභ, මතොග 

මබෞියක මතයක්ය සිදු කය මනොියබීභ මවේතුමන් රඵහ දී ියබුණු ඹමථෝක්ත 

මතොග ප්රභහයඹන්මේ නිළයදිතහඹ පිළිඵ විගයනඹට ෆීමභකට ඳත්විඹ 

මනොවළක.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

5. ංකා වදතොව ආයතනය විසින් 2014 වශ 2015 ලර්ල වශල් ආනයනය කිරීප ළිබඳ් 

සිදු කෂ ඳරීක්ාල 

 

විගයනඹට ඉදිරිඳත් කයන රද මතොයතුරු අනු 2014 ව 2015 ර්රදී රු.15,996,534,772 

ක් ළඹ කය වේ මභ.මටො. 257,559 ක්, යඹය ලිපි විෘත කිරීභ භඟින් ව ඳසු මගවීේ ක්රභඹ 

ඹටමත් ඉන්දිඹහමන් ව ඵංේරහමේලමඹන් ආනඹනඹ කය ියබුණි. මීට අභතය 

රු.1,199,495,609 ක් ව ආනඹනික වේ මභ.මටො.18,134 ක් ද මේශීඹ මශමඳොමරන් මිරදී 

මගන ියබුණි. විසතය ඳවත දළක්මේ. 

 
ඳසු දගවීේ ක්රපය දශෝ 

ණයලර ය ළි අංකය 

ණයලර ය ළි 

විලෘත කෂ දිනය 

ණයලර ය ළි 

ලටිනාකප 

(ඇ.එ.දඩො.) 

වශල් ලර්ගය වැඳයුේකරු ැබුණු 

ප්රපාණය 

(දප.දටො.) 

මි.ර.ගැ.  (CIF ) 

ලටිනාකප (රු.) 

කි.ග්රෑ. 1ක 

CIF 

ලටිනාකප 

(රු.) 

අරමුදල් වැඳයීප 

1.  දේශීය මිදී ගැනීේ 

දේශීයල ආනයනික වශල් මිදී ගැනීප   
ළඳයුේකරුන් 14 කි  

        18,134    1,199,495,609     රංකහ මතො  

2.  ංකා වදතොව වෘජුලප වශල් ආනයනය කිරීප 

ඳසු මගවීේ ක්රභඹ  DP)     
නහඩු ව ේඵහ 

වේ  ළඳයුේකරුන් 07 කි          29,262      1,851,055,933    

 රංකහ මතො  

42002140026193 2014.09.22           455,000  නහඩු වේ Omvishkar Exports            1,040            62,634,808  60.23 
 භවජන ඵළංකු  

3.  අපාතය පණ්ඩ අනුපැතිය අනුල විදේශීය දලෂදඳොදන් වශල් ආනයනය කිරීප 

42002140024186 2014.09.01     21,500,000  සුදු වේ 

 United Foods (pvt) 

Ltd          50,002      2,843,606,997  56.87  භවජන ඵළංකු  

BTD-M 064568 2014.12.10     11,250,000  නහඩු වේ  ඵංේරහමේල යජඹ          25,000      1,504,335,376  60.17  රංකහ ඵළංකු  

4. පශා වාණ්ඩාගාරදේ එකඟතාලය පත විදේශීය දලෂදඳොදන් වශල් ආනයනය කිරීප 

BTD-M 63519 2014.10.29       1,994,018  නහඩු වේ ACP Industries Ltd             4,887         268,319,420  54.90  රංකහ ඵළංකු  

BTD-M 63519 (දීර්ඝ 

කිරීභ) 2015.02.17     18,056,000  
මඳොන්නි ේඵහ 

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

BTD-M 63537 2014.10.30     2,403,837  

මඳොන්නි ේඵහ 

වේ ACP Industries Ltd            4,926         323,514,220  65.68  රංකහ ඵළංකු  

BTD-M 63537 (දීර්ඝ 

කිරීභ) 2015.02.13 21,996,163  

මඳොන්නි ේඵහ 

වේ ACP Industries Ltd          43,384      2,861,893,578  65.97  රංකහ ඵළංකු  

42002140033283 2014.12.03     12,150,000  සුදු වේ 

United Foods 

(pvt)Ltd          30,000      1,630,038,846  54.33  භවජන ඵළංකු  

42002140033274 2014.12.03     15,300,000  
මඳොන්නි ේඵහ 

වේ 

Trident Chemphar 

Ltd          31,354      2,151,117,709  68.61  භවජන ඵළංකු  

එකතුල     275,693 17,196,030,381   
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ඉවත දක්හ ඇිය එක් එක් වේ මිරදී ගළනීේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 

 

5.1 දේශීය දලෂදඳොදෂන් ආනයනික වශල් දප.දටො. 18,134 ක් මිදී ගැනීප 

 

රංකහ මතො ආඹතනඹ මේශීඹ මශ මඳොමරහි ළඳයුේකරුන් 14 මදමනකුමගන් 

රු.1,199,495,609 ක් ටිනහ ආනඹනික වේ මභ.මටො.18,134 ක් 2014 අමප්රේේ 22 දින 

සිට 2014 මදළේඵර් 12 දින දක්හ ව කහරඳරිච්මේදඹ තුශ මිරදී මගන ියබුණි.  

 ඇමුණුභ 07) 

 

මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 

 

 අ) රංකහ මතො ආඹතනමේ කශභනහකරු-මිරදී ගළනීේ  කුළු ඵඩු) විසින් ඉදිරිඳත් 

කයන රද 2016 මනොළේඵර් 11 දිනළිය අංක යහිත ලිපිඹට අනු මේශීඹ 

මශමඳොමරන් රු.1,199,495,609 ක් ටිනහ ආනඹනික වේ මභ.මටො. 18,134 

ක් මිරදී මගන ියබුය ඵ දක්හ ියබුයද, රංකහ මතො බහඳියයඹහ විසින් 

ආනඹනික වේ පිළිඵ විභර්ලනඹ වහ ඳත් කයන රද කමිටු හර්තහ අනු 

රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් මේශීඹ මශමඳොමරන් රු.1,457,866,378 ක් 

ටිනහ ආනඹනික වේ මභ.මටො. 27,072 ක් මිරදී ගත් ඵ වන් කය ියබුණි. 

ඒ අනු වේ මභ.මටො. 8,938 ක මනක් ඳළතුණි.  ඇමුණුේ 08 ව 09) 

 
 ආ) රංකහ මතො ආඹතනඹ යහජය භහගභක් න ඵළවින් විධිභත් ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිඹක් කස කය අනුභත කය ගත වළකිඹ. එමේ මනොන විටකදී 2006 

ජනහරි 25 දිනළිය ජහ.ප්ර.නි. චක්රමේඛ අංක 08 දයන යජමේ ප්රේඳහදන 

භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කශ යුතුඹ. මභහිදී රංකහ 

මතො ආඹතනඹ පිළිමඹර කය, අනුභත කයගත් ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹක් 

මනොභළිය ඵළවින් ළඳයුේකරුන් 14 මදනහ මතෝයහ ගළනීමේදී යජමේ ප්රේඳහදන 

භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කශ යුතු වුත්, එමේ කය 

මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 10) 
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 ඇ) යජමේ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 8.9.1  ආ) භහර්මගෝඳමේලඹ අනු 

රු.500,000 ඉක්භන සිඹලු බහ්ඩඩ මවෝ මේහ, ළඳයුේරදි විධිභත් 

මකොන්ත්රහත් ගිවිසුභකට එශඹිඹ යුතු වුද රු.1,199,495,609 ක්වු ඹමථෝක්ත 

වේ මිරදී ගළනීමේදි රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ළඳයුේකරුන් 14 මදනහ 

භග ගිවිසුේරට එශම මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 11) 

 

 ඈ) ඉවත වන් ඳරිදි ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිමඹන් මතොය ළඳයුේකරුන් මතෝයහ 

මගන ියබීභ නිහ ළඳයුේකරුන්මගන් විවිධ මිර ගයන් ඹටමත් වේ මිරදී 

මගන ියබුණි.  

 

5.2 ඳසු දගවුේ ක්රපය (Documents Against Payment) යටදත් වශල් දප.දටො. 29,262 

ක් ආනයනය කිරීප 

 
රංකහ මතො ආඹතනඹ සිඹ මශදළේ ජහරඹ තුර විකිණීභ දවහ ඳසු මගවුේ ක්රභඹ 

ඹටමත්  Documents Against Payment) 2014 අමප්රේේ 10 දින සිට 2014 මදළේඵර් 29 

දින දක්හ කහරඳරිච්මේදඹ තුශ අසථහ 21 කදි රු.1,000,181,682 ක් 

 ඇ.එ.මඩො.7,538,520 ක්) ටිනහ මඳොන්නි ේඵහ වේ මභ.මටො. 14,739 ක් ව 

රු.850,874,251 ක්  ඇ.එ.මඩො.6,410,550 ක්) ටිනහ නහඩු වේ මභ.මටො. 14,523 ක් 

ලමඹන් එකතු රු.1,851,055,933 ක්  ඇ.එ.මඩො.13,949,070 ක්) ටිනහ වේ 

මභ.මටො. 29,262 ක් ඉන්දිඹහනු ළඳයුේකරුන් 07 මදමනකුමගන් ආනඹනඹ කය ියබුණි. 

 ඇමුණුභ 12) 

 
මේ පිළිඵ  නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 

 
 අ) ඳසු මගවුේ ක්රභඹ ඹටමත් වේ මිරදී ගළනීභ වහ අධයක් භ්ඩඩර අනුභළියන් 

රඵහ ගත් ඵට හක්ෂි මනොියබුණු අතය, සිඹළුභ අසථහරදී එනේ අසථහ 21 

ක දීභ “වවාඳතිලරයා විසින් වශල් ආනයනය කිරීප වශා උඳදදව් ්ාදුන් 

්ලට” නිමඹෝජය හභහනයහධිකහරී  ප්රේඳහදන) විසින් නහභභහත්ර ඉන්මොයිසිර 

(Pro-forma Invoice) ටවනක් මඹොදහ ියබුණි. එක් නිදසුනක් ඇමුණුභ 13 හි 

දළක්මේ. 

 
 ආ) ඉවත 5.1 ආ) හි වන් ඳරිදි මභභ ළඳයුේකරුන් 07 මදනහ මතෝයහ ගළනීමේදීද 

යජමේ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කය 

මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 10) 
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 ඇ) ඉවත 5.1  ඇ) හි වන් ඳරිදි රු.1,851,055,933 ක්වු ඹමථෝක්ත ආනඹනඹ 

කිරීමේදී රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ළඳයුේකරුන් 07 මදනහ භග 

ගිවිසුේරට එශම මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 11) 

 
 ඈ) එමේ විධිභත් ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹක් අනුගභනඹ මනොකිරීභ නිහ 2014 අමප්රේේ 

10 දින සිට 2014 මදළේඵර් 29 දින දක්හ කහරඳරිච්මේදඹ තුශ වේ ආනඹනඹ 

කය ියබුණු අසථහ 21 කදී  මභ.මටො. 01 ක් විවිධ මිර ගයන් ඹටමත් මිරදී 

ගළනීභට සිදු වී ියබුණි.  ඇමුණුභ 12) 

 
(i) අසථහ 12 කදි මඳොන්නි ේඵහ වේ මභ.මටො. 14,739 ක් මිරදි මගන 

ියබුය අතය, එභ වේ මභ.මටො. 01 ක මිර ඇ.එ.මඩො. 440 සිට 

ඇ.එ.මඩො 535 ක් දක්හ වු එනේ වේ කිමරෝග්රෆේ 01 ක මිර රු.58.08 

සිට රු.70.62 දක්හ ව මිර ඳයහඹක ඳළතුණි. 

 
(ii) අසථහ 09 කදි නහඩු වේ මභ.මටො. 14,523 ක් මිරදී මගන ියබුය අතය 

එභ වේ මභ.මටො. 01 ක මිර ඇ.එ.මඩො. 385 සිට ඇ.එ.මඩො 460 ක් 

දක්හ වු එනේ වේ කිමරෝග්රෆේ 01 ක මිර රු.50.82 සිට රු.60.72 

දක්හ ව මිර ඳයහඹක ඳළතුණි. 

 

5.3 2014 ජූය  31 දිනැති අංක 14/0940/540/005 දරන අපාතය පණ්ඩ අනුපැතිය පත 

වශල් දප.දටො. 50,000 ක් ආනයනය කිරීප 

 
“ආශාර සුරක්ෂිතතාලය වශ දලෂදඳො වශල් මි ව්ථාලර කිරීප වශා ආරක්ෂිත 

දතොගයක් ඳලත්ලාදගන යාපට” අලය ඵ වන් කයමින් එකට සිටි මඳකහය වහ 

අබයන්තය මශ අභහතයයඹහ  විසින් ඉදිරිඳත් කය ියබුණු 2014 ජලි 09 දිනළිය අංක 

14/0940/540/005 දයන අභහතය භ්ඩඩර ංමේලඹ භගින් ඳවත වන් මඹෝජනහ වහ 

අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ අමප්ක්හ කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 14) 

 
(i) මඳකහය මතොග මශ ංසථහ (CWE) භගින් වේ මභ.මටො. 50,000 ක් 

ආනඹනඹ කිරීභ. 

 
(ii) මභභ වේ මතොගඹ, ආවහය මදඳහර්තමේන්තු තු ඳියන ගඵඩහ ඳේධියඹ 

බහවිතහ කයමින් ආයක්ෂිත මතොගඹක් මර භහ වමඹන් වඹට අළුත් කයමින් 

සුයක්ෂිත තඵහ ගළනීභ. 

 
(iii) මේ වහ න පිරිළඹ භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ භගින් රඵහ ගළනීභ. 
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එභ අභහතය භ්ඩඩර ංමේලමේ මඹෝජනහ වහ 2014 ජලි 31 දින ඳළිය අභහතය 

භ්ඩඩර ස්සවීමේදී ඳවත වන් ඳරිදි අනුභළියඹ රඵහ දී ියබුණි.  ඇමුණුභ 15) 

 

(i) රක් මතො භගින් වේ මභ.මටො. 5000 ක ප්රභහයලින් මකොටස ලමඹන් 

ආනඹනඹ කය එහි අමරවිේ ජහරඹ ඔසමේ ඒහ අමරවි කිරීභට ක්රිඹහ කිරීභ. 

 

(ii) මනොළේඵර් සිට ජනහරි දක්හ න උත් භඹ තුශ මශඳමරහි වේ මිර 

සථහය ඳත්හමගන ඹහභ පිණි අලය වුමවොත් මශමඳොර මත නිකුත් 

කිරීභ වහ ආවහය මකොභහරිස මදඳහර්තමේන්තු තු ගඵඩහ ඳවසුකේ බහවිත 

කයමින් භහ 02 ක කහරඹක් වහ ආයක්ෂිත වේ මතොගඹක් ඳත්හ ගළනීභ. 

 

(iii) රක් මතො ආඹතනඹ වහ අනුභත මකටි කහලීන යඹ සීභහ ඇතුශත මේ 

වහ අලය අයමුදේ කශභනහකයයඹ කය ගළනීභ. 

 

ඒ අනු 2014 ළප්තළේඵර් 01 දින භවජන ඵළංකු භගින් විෘත කශ අංක 

42002140024186 දයන යඹය ලිපිඹ භගින් United Foods Ltd නභළිය ඉන්දිඹහනු 

භහගමභන් සුදු වේ මභ.මටො. 50,000 ක් ඇයවුේ කය ියබුණු අතය රු.2,843,606,997 

ක් ව මභ.මටො. 50,002 ක් 2014 ළප්තළේඵර් 17 දින සිට 2014 මනොළේඵර් 16 දින දක්හ 

ව කහරඳරිච්මේදඹ තුශ රළබී ියබුණි.  ඇමුණුේ 16 ,17 ව 18) 

 

මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 

 

 අ) ඉදිරිඳත් කය ියබුණු අභහතය භ්ඩඩර ංමේලඹ ව අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ 

පිළිඵ ඳරීක්හමේදී ඳවත කරුණු අනහයයඹ විඹ. 

 

 (i) ආනඹනඹ කශ යුතු වේ ර්ගඹ නිලසචිත දක්හ මනොියබීභ 

 
(ii) භහ 2 ක කහරඹකට අලය ආයක්ෂිත වේ මතොගඹ නිලසචඹ කය 

මනොියබීභ 

 
(iii) මඳකහය මතොග මශ ංසථහ  CWE) භගින් වේ ආනඹනඹ 

කිරීභට ඉේලුේ කය ියබුයද, රක් මතො භගින් වේ ආනඹනඹ 

කිරීභට අනුභත කය ියබීභ. 



24 
 

 ආ) වේ මභ.මටො. 5000 ක ප්රභහයලින් මකොටස ලමඹන් ආනඹනඹ කිරීභට 

අනුභළියඹ රඵහදී ියබුයද, එභ අනුභළියඹට ඳටවළනි වේ මභ.මටො. 50,000 භ 

එකය ඇයවුේ කය ියබුණි. ඒ අනු මභභ වේ මතොගඹ 2014 ළප්තළේඵර් 17 

දින සිට 2014 මනොළේඵර් 16 දින දක්හ දින 60 ක් ළනි මකටි කහරඹක් තුර 

රළබී ියබුණි.  ඇමුණුභ 18)  

 

 ඇ) අනුභළියඹ රළබී ියබුම්ඩ ආවහය මකොභහරිස මදඳහර්තමේන්තු තු ගඵඩහ 

බහවිතහ කයමින් ආයක්ෂිත වේ මතොග ඳත්හ ගළනීභ වහ වුද, අභහතය 

භ්ඩඩර අනුභළියඹ ඳරිදි මභ.මටො. 5,000 ඵළගින් ආනඹනඹ මනොකය එකය 

මභ.මටො. 50,000 ක් ආනඹනඹ කිරීභ නිහ මභභ වේ මතොග ගඵඩහ කය 

තළබීභට ආවහය මකොභහරිස මදඳහර්තමේන්තුමේ ගඵඩහරට අභතය ඒකර 

පිහිටි මඳෞේගලික අංලමේ ගඵඩහක් ද බහවිතහ කිරීභට සිදු වී ියබුණි.  

 

 ඈ) ඉවත 5.1 ආ) හි වන් ඳරිදි මභභ ළඳයුේකරු මතෝයහ ගළනීමේදීද යජමේ 

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කය මනොියබුණි.  

 ඇමුණුභ 10) 

 

 ඉ) ඉවත 5.1  ඇ) හි වන් ඳරිදි රු.2,843,606,997 ක්වු ඹමථෝක්ත වේ ආනඹනඹ 

කිරීමේදී රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ළඳයුේකරු භග ගිවිසුභකට එශම 

මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 11) 

 

 ඊ) “යදථෝක්ත වැඳයුේකරු වමූඳකාර ශා අවයන්තර දලෂ අපාතයාංය ප් න් 

නේ කර එලන ද ්ල” බහඳියයඹහ විසින් 2015 මඳඵයහරි 20 දිනළිය අංක 

යහිත ලිපිඹ භගින් කශභනහකයය විගයන මදඳහර්තමේන්තුමේ අධයක් 

ජනයහේ මත දළනුේ දී ියබුණි.  ඇමුණුභ 19) 

 

 උ) මේශීඹ විලහර ලමඹන් ේඵහ ව නහඩු වේ ඳරිමබෝජනඹ කයනු රඵන 

තත්ත්ඹක් තුශ ඇයවුේ කශ යුතු වේ ර්ගඹ මර සුදු වේ මතෝයහ ගළනීභට 

මශමඳොර අධයඹනඹක් සිදු කය ියබුම්ඩද ඹන්න වහ හක්ෂි මනොවීඹ. 
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 ඌ) අභහතය භ්ඩඩර ංමේලඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ භගින් ඵරහමඳොමයොත්තු ව මශ 

මඳොමේ වේ මිර සථහය කිරීභ, හිඟඹකින් මතොය වේ ළඳයීභ, වදිසි 

අසථහකදී ප්රමඹෝජනඹට ගත වළකි ඳරිදි ආයක්ෂිත මතොගඹක් ඳත්හ මගන 

ඹහභ ඹන අයමුණු ඉටු කය ගළනීභට අමප්ක්හ කශද, සුදු වේ මභ.මටො. 50,000 

ක් ආනඹනඹ කිරීභ භගින් එභ අයමුණු ඉටු වීද ඹන්න නහථ කිරීභට අදහර හක්ෂි 

මනොියබුණි. 

 

 එ) මභභ වේ මතොගඹ ආනඹනඹ කිරීභ වහ යඹය ලිපිඹ විෘත කය ියබ 2014 

ළප්තළේඵර් 01 දින නවිටත් රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින්භ සිඹ අයමුදේ 

බහවිතහ කයමින් ඳසු මගවීේ ක්රභඹ  Documents against Payment) ඹටමත්ද 

මඳොන්නි ේඵහ ව නහඩු වේ මභ.මටො. 13,300 ක් ඇයවුේ කය එභ වේ 

මතොගමඹන් මභ.මටො. 3,349 ක් රළබී ියබුයද, අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ භත 

වේ මභ.මටො. 50,000 ක් ආනඹනඹ කිරීභට යඹය ලිපිඹ විෘත කිරීමේදි මේ 

පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු කය ියබු ඵක් නිරීක්යඹ මනොවීඹ.  ඇමුණුේ 20 ව 

21)  

 

 ඒ) මඳකහය වහ අබයන්තය මශ අභහතයයඹහ ඉදිරිඳත් කශ අංක 

14/0940/540/005 දයන 2014 ජුලි 09 දිනළිය අභහතය භ්ඩඩර ංමේලඹ වහ 

මුදේ වහ ක්රභේඳහදන අභහතයයඹහ ව ඉදි කිරීේ, ඉංජිමන්රු මේහ, නිහ වහ 

මඳොදු ඳවසුකේ අභහතයයඹහ විසින් ඹමථෝක්ත වේ ආනඹනඹ අධධර්ඹභත් 

කිරීභ වහ ඳවත නිරීක්යඹන් ඉදිරිඳත් කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 22 ව 23) 

 
(i) මුදේ වහ ක්රභේඳහදන අභහතයයඹහමේ නිරීක්ය  

i. මේශීඹ  මශමඳොර තුශ ඇියවිඹ වළකි වේ හිඟඹ රකහ ඵරහ 

2014 අමප්රේේ 09 දිනළිය අංක 1857/10 දයන අියවිමලේ ගළට් 

ඳත්රඹ භගින් වේ වහ ඳළිය විමලේ මශ බහ්ඩඩ ඵේද 

ඉත් කය ියබීභ මවේතුමන් මඳෞේගලික අංලමේ වේ 

ආනඹනකරුන් විසින් මේ න විටත් වේ ආනඹනඹ කයන 

මවයින්, මේශීඹ  මශමඳොර වේ මිර සථහයී වී ඇිය ඵ. 

 

ii. වේ මභ.මටො. 50,000 ක් එකය ආනඹනඹ කශමවොත් 

විමේශීඹ මශමඳොමරහි වේ ළඳයුේ මිර ඉවශ ඹහමේ 

ේබහවිතහඹක් ඇිය ඵ. 
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(ii) ඉදි කිරීේ, ඉංජිමන්රු මේහ, නිහ වහ මඳොදු ඳවසුකේ අභහතයයඹහමේ 

නිරීක්ය 

i. ආයක්ෂිත වේ ගඵඩහ කිරීභ වහ දළනට ඳවසුකේ මනොභළිය 

ඵළවින් වේ මතොග විලහර ලමඹන් ත්ත් ආවහයරට 

විකිණීභට සිදු වී ියමඵන ඵ. 

 
ii. මභ.මටො. 50,000 ක් ආනඹනඹ කිරීභ ව දීර්ඝ කහලීන ගඵඩහ 

කය තඵහ ගළනීභ භගින් යජඹට මරයභඹ ඳහඩුක් සිදු න ඵ. 

 
iii. ඳනහ ියබ ඵදු අඩු කය නිදවමේ වේ ආනඹනඹ කිරීභට ඉඩ 

රඵහ දීමභන් ඳසු මභ.මටො. 120,000 ක් ඳභය වේ මතොග 

මඳෞේගලික අංලඹ ආනඹනඹ කය ඇිය ඵ වහ ආනඹනඹ කිරීමේ 

ප්රයතහඹ අනු මනොළේඵර් භහඹ දක්හ ආනඹනඹ 

තදුයටත් ළඩි විඹ වළකි ඵ. 

 
iv. අක්කමයයිඳත්තු ළනි ප්රමේලර ඹර කන්නමේ මගොඹේ 

කළපීභ ආයේබ කය ඇිය ඵළවින් වේ ආනඹනඹ කිරීභ 

මවේතුමන් වී මිර ඳවත ළටී මගොවීන් අවනඹට ඳත් විඹ වළකි 

ඵ. 

 

5.4 අංක 42002140026193 දරන ණයලර ය ළිය ප් න් නාඩු වශල් දප.දටො. 1040 ක් 

ආනයනය කිරීප 

 

රංකහ මතො ආඹතනඹ සිඹ අයමුදේ බහවිතහ කයමින් 2014 ළප්තළේඵර් 22 දින භවජන 

ඵළංකු භගින් අංක 42002140026193 දයන යඹය ලිපිඹක් විෘත කය රු.62,634,808 

ක් ව නහඩු වේ මභ.මටො. 1040 ක් Omwishkar Exports නළභළිය ඉන්දිඹහනු භහගමභන්  

ආනඹනඹ කය ියබුණි. මභභ වේ මතොගඹ 2014 ඔක්මතෝඵර් 23 දින ේපර්යමඹන්භ 

රංකහ මතො ආඹතනඹ මත රළබී ියබුණි.  ඇමුණුේ 24 ව 25)   

 
 

මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 
 

 අ) ඉවත 5.1 ආ) හි වන් ඳරිදි මභභ ළඳයුේකරු මතෝයහ ගළනීමේදීද යජමේ 

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කය මනොියබුණි. 

 ඇමුණුභ 10) 
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 ආ) ඉවත 5.1  ඇ) හි වන් ඳරිදි රු.62,634,808 ක්වු ඹමථෝක්ත වේ ආනඹනඹ 

කිරීමේදී රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ළඳයුේකරු භග ගිවිසුභකට එශම 

මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 11) 

 

 ඇ) 2014 ළප්තළේඵර් 22 දින න විට රංකහ මතො ආඹතනඹ සිඹ අයමුදේ බහවිතහ 

කය ඳසු මගවීේ ක්රභඹ ඹටමත්  ව අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ භත එකතු 

මභ.මටො. 64,800 ක වේ මතොගඹක් ඇයවුේ කය ියබිඹදීත්, ඒ පිළිඵ 

මනොරකහ තදුයටත් නහඩු වේ මභ.මටො. 1000 ක්ද ඇයවුේ කය ියබුණි.  

 ඇමුණුභ 20)  

 

5.5 අංක BTD-M63519 වශ අංක BTD- M63537 දරන ණයලර ය ළි ප් න් වශල් 

දප.දටො. 90,901 ක් ආනයනය කර තිබීප  

 
මඳොන්නි ේඵහ වේ මභ.මටො. 50,000 ක් ව නහඩු වේ මභ.මටො. 50,000 ක් ළඳයීභට 

ACP Industries Ltd නළභිය ඉන්දිඹහනු භහගභ එකඟවී ඇිය ඵත්, එභ වේ ආනඹනඹ 

කිරීභ වහ වහභ පිඹය ගන්නහ මරත්, මේ දවහ අලය ඵළංකු ඳවසුකේ රංකහ 

ඵළංකු භගින් ළරසීභට කටයුතු කයන ඵත්, බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේ විසින් 

අංක DFD/RICE/LS-2014 වහ 2014 ඔක්මතෝඵර් 15 දිනළිය ලිපිඹ භගින් රංකහ මතො 

බහඳියයඹහ මත දළනුේ දී ියබුණි. ඒ අනු මභභ වේ ආනඹනඹ කිරීභ දවහ රංකහ 

ඵළංකු භගින් අංක BTD-M 63519 ව අංක BTD-M 63537 දයන යඹය ලිපි 02 ක් 

විෘත කිරීභට අලය ඳවසුකේ මුදේ වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහංලඹ විසින් රඵහ දී  

ියබුණි.  ඇමුණුේ 26, 27 ව 28) 

 
 

මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 
 
 අ) වේ මභ.මටො. 100,000 ක් ළඳයීභ වහ එකඟතහ ප්රකහල කයමින් ACP 

Industries Ltd නළභළිය ඉන්දිඹහනු භහගභ විසින් 2014 ළප්තළේඵර් 01 දිනළිය 

අංක ACP/201314/Oct/Export/002 දයන ලිපිඹක් එකට සිටි ආර්ථික 

ංර්ධන අභහතයයඹහ මත මඹොමු කය  ියබුයද, එමේ ෘජුභ අභහතයයමඹකු 

මත එළනි එකඟතහඹක් ප්රකහල කය ලිපිඹක් එවීභට මවේතු ව කරුණු කිසික් 

අනහයයඹ මනොවීඹ.  ඇමුණුභ 29) 
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 ආ) බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේ විසින් 2014 ඔක්මතෝඵර් 15 දිනළිය අංක 

DFD/RICE/LS-2014 දයන ලිපිමඹන් වේ මභ.මටො. 100,000 ක් ACP 

Industries Ltd භහගමභන් මිරදී ගළනීභට වහභ පිඹය ගන්නහ මර රංකහ 

මතො බහඳියයඹහ මත දළනුේ දී ියබුයද, ඒ වහ අභහතය භ්ඩඩර 

අනුභළියඹක් රඵහ මගන මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 26) 

 
 ඇ) එමේ වේ මිරදී ගන්නහ මර 2014 ඔක්මතෝඵර් 15 දිනළිය ලිපිමඹන් 

බහඳියයඹහට දළනුේදී ියබිඹදීත් ඊට දින 02 කට ඳසු එනේ 2014  ඔක්මතෝඵර් 

17 දින බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේ විසින් මඳොන්නි ේඵහ වේ මභ.මටො. 01 

ක් ඇ.එ.මඩො. 488 කටද, නහඩු වේ මභ.මටො. එකක් ඇ.එ.මඩො. 408 කටද 

 එකතු මභ.මටො. 100,000 ක්) මිරදී ගළනීභට ඔහුමේ 2014 ඔක්මතෝඵර් 17 

දිනළිය අංක DFD/Rice/LS/In/Acp දයන ලිපිඹ භගින් ACP Industries Ltd 

නළභිය ඉන්දිඹහනු භහගමභන් ඇයවුේ කය ියබුණි.   ඇමුණුභ 30) 

 
 ඈ) වේ මභ.මටො. 100,000 ක ප්රභහයඹ වහභ මිරදී ගළනීභ වහ කටයුතු කයන  

මරට බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේමේ 2014 ඔක්මතෝඵර් 15 දිනළිය ලිපිඹ 

භගින් දළනුේ දීභ 2014 ඔක්මතෝඵර් 19 දින රංකහ මතො ආඹතනමේ අධයක් 

භ්ඩඩරඹ මත ඉදිරිඳත් කයන විටත් එනේ ඊට දින 02 කට මඳය එනේ 2014 

ඔක්මතෝඵර් 17 දින එභ වේ මතොගඹ බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේ විසින් 

ඇයවුේ කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 31) 

 
 ඉ) ඉවත 5.1  ආ) හි වන් ඳරිදි මභභ ළඳයුේකරු මතෝයහ ගළනීමේදීද යජමේ 

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කය මනොියබුණි. 

 ඇමුණුභ 10)  

 
 ඊ) ඉවත 5.1  ඇ) හි වන් ඳරිදි රු.5,953,745,103 ක්වු ඹමථෝක්ත වේ 

ආනඹනඹ කිරීමේදී රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ළඳයුේකරු භග 

ගිවිසුභකට එශම මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 11) 

 

 උ) “වශල් ආනයනය කෂ ACP Industries Ltd නැපැති ්න්දියානු වපාගප නේ 

කර එලා තිබුදණ් පශා වාණ්ඩාගාරය විසින් ්ලත් ංකා වදතොව ආයතනය 

විසින් සිදු කරනු ්න ආනයනික කටයුතු වශා අපාතයං  ප්රවේඳාදන කමිටු 

දශෝ තාක්ණ ඇගයීේ කමිටු ඳත් කර දනොපැති ්ලත්” කර්භහන්ත වහ හණිජ 

කටයුතු අභහතයහංලමේ මේකේ විසින් 2015 භහර්තු 11 දිනළිය අංක 

CIT/6/8/Import/Rice දයන ලිපිමඹන් කශභනහකයය විගයන මදඳහර්තමේන්තුමේ 

අධයක් ජනයහේයඹහ මත දන්හ ඹහ ියබුණි.  ඇමුණුභ 32) 
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 ඌ) 2014 ඔක්මතෝඵර් 15 දින න විට රංකහ මතො ආඹතනඹ සිඹ අයමුදේ 

බහවිතමඹන් ව අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියමඹන් වේ මභ.මටො. 91,210 ක් 

ඇයවුේ කය ියබිඹදී බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේ විසින් මතො බහඳිය 

මත වේ මභ.මටො. 100,000 ක ප්රභහයඹක් ආනඹනඹ කිරීභට උඳමදස රඵහ දී 

ියබුණි. එමේ ඇයවුේ කශ වේ මතොගමඹන් මභ.මටො. 57,086 ක් ඹමථෝක්ත 

වේ ආනඹනඹ වහ යඹය ලිපි 02 විෘත කශ 2014 ඔක්මතෝඵර් 29 ව 30 

මදදින න විටත් රළබී ියබුණි.  ඇමුණුේ 20 ව 21) 

 
 එ) බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේ විසින් වේ ඇයවුේ කශ, 2014 ඔක්මතෝඵර් 17 

දිනළිය ලිපිමඹන් සිඹළු වේ මතොග  මභ.මටො. 100,000) 2014 මදළේඵර් 31 

දිනට මඳය ඳඹන මර ඉන්දිඹහනු භහගභට දන්හ ඹහ ියබුයද, විෘත කය 

ියබ යඹය ලිපි 2015 මඳඵයහරි 20 දින කේ ඉකුත් න විටත් රළබී ියබුම්ඩ 

මඳොන්නි ේඵහ වේ මභ.මටො. 4,926 ක් ව නහඩු වේ මභ.මටො. 4,887 ක් 

ඳභයකි.  ඇමුණුේ 30 ව 33)     

 
 ඒ) ඹමථෝක්ත යඹය ලිපිර කහරඹ ඉකුත් වීභට මඳය නළේගත කිරීභට මනොවළකිව 

ඉියරි වේ මතොග නළත නළේගත කිරීභ වහ යඹය ලිපිර කහරඹ 

තදුයටත් දීර්ඝ කය මදන මරට ඉන්දීඹ භහගභ විසින් 2015 මඳඵයහරි 09  

දිනළිය අංක ACP/Exports/2015/02/011 දයන ලිපිඹ භගින් රංකහ මතො 

බහඳියයඹහමගන් ඉේලීභක් කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 34) 

 

 ඔ) ආනඹනික වේ මතොග තත්ත්ඹ පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභ වහ 2015 

මඳඵයහරි 12 දින කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයයඹහමේ 

ප්රධහනත්මඹන් ඳළිය ස්සවීමේදී 2015 මඳඵයහරි 20 දින කේ ඉකුත්වීභට ියබ 

යඹය ලිපි 02 ංමලෝධනඹ කය, යඹය ලිපිර ඉියරි ටිනහකේ වහ 

මඳොන්නි ේඵහ වේ ආනඹනඹ කිරීභටත්, ඒ අනු යඹය ලිපි ංමලෝධනඹ 

කිරීභටත්, ඒ ේඵන්ධමඹන් භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ දළනුත් කිරීභටත්, අභහතයයඹහ 

විසින් උඳමදස රඵහ දී ියබුණි. මකමේ වුද, මේ නවිට භව කන්නමේ වී අසනු 

මශඳරට රළමඵමින් ඳළීමභ, රංකහ මතො ගඵඩහර ඳළළිය වේ මතොග 

ව මඳෞේගලික අංලඹ තු ඳළිය වේ මතොග ඹන කරුණු පිළිඵ අධහනඹ 

මඹොමු කය මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 35) 
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 ඕ) මේ පිළිඵ භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ දළනුත් කයන මර අභහතයයඹහ උඳමදස රඵහ 

දී ියබුයද, එඹට ඳටවළනි අනුභළියඹකින් මතොය ඳසු දිනභ එනේ, 2015 

මඳඵයහරි 13 දිනළිය අංක යහිත ලිපිඹ භගින් රංකහ මතො ආඹතනමේ 

අධයක්යමඹකුමේ ව නිමඹෝජය හභහනයහධිකහරී  මුදේ) මේ අත්නින්  

යඹය ලිපිර කහරඹ 2015 අමප්රේේ 20 දින දක්හ දීර්ඝ කයන මර රංකහ 

ඵළංකු මත දන්හ ඹහ ියබුණි. එභ ලිපිඹට අධයක්යමඹකු මර අත්න් කය 

ියබුම්ඩ ඒ න විටත් අභහතයහංලමේ අියමර්ක මේකේයමඹකි. ඒ අනු මභභ 

නිරධහරිඹහට යඹය ලිපි දීර්ඝ කිරීභට ියබ අධිකහය ඵරඹ කුභක්ද ඹන්න ඳළවළදිලි 

මනොවීඹ.  ඇමුණුභ 36) 

 

 ක) "2014/15 පශ කන්නදේ වී අව්ලැන්න දලෂඳ දලත ැද්මින් ඳලතින නිවා 

කල් ්කුත් ව ණයලර ය ළිල කාය තලදුරටත් දීර්ඝ දනොකරන දව 

වාණ්ඩාගාරදේ දල්කේ විසින් උඳදදව් ්ා දුන් ්ල" 2015 මඳඵයහරි 25 

දිනළිය අංක DFD/RICE/LS-2014 දයන ලිපිඹ භගින්  බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය 

මේකේ විසින් කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහංල මේකේයඹහ මත 

දන්හ ඹහ ඇතත් ඒ න විටත් එනේ, 2015 මඳඵයහරි 20 දින රංකහ ඵළංකු 

එකතු රු.5,361,911,463 ක් ව යඹය ලිපි 02 හි කහරඹ 2015 අමප්රේේ 17 දින 

දක්හ දීර්ඝ කය ියබුණි.  ඇමුණුේ 37, 38 ව 39) 

 
 ග) යඹය ලිපි 02 හි ඇඳකයඹ 2015 ජුලි 31 දින දක්හ දීර්ඝ කය මදන මභන් රංකහ 

ඵළංකුමේ නිමඹෝජය හභහනයධිකහරියඹහ විසින් 2015 භහර්තු 04 දිනළිය අංක 

යහිත ලිපිමඹන් බහ්ඩඩහගහයමේ නිමඹෝජය මේකේමගන් ඉේරහ ියබුයද, “පශා 

කන්නදේ අව්ලැන්න ැද්මින් ඳලතින නිවාත්, දලෂදඳොදල් වශල් දතොග 

ඳලතින නිවාත්, එප ණයලර ය ළිල ඇඳකරය දීර්ඝ දනොකරන දව 

වාණ්ඩාගාරදේ දල්කේ උඳදදව් ්ාදී ඇති ්ැවින් ඇඳ විය ශැක්දක් මුල් 

ණයලර ය ළි 02 හි ලංගු කාය දක්ලා ආනයනය කර ඇති වශල් ප්රපාණය 

වශා ඳපණක් ්ල” 2015 භහර්තු 17 දිනළිය අංක DFD/RICE/LS-2014 දයන 

ලිපිමඹන් බහ්ඩඩහගහයමේ නිමඹෝජය මේකේ විසින් ඵළංකු මත දන්හ ඹහ 

ියබුණි. එමේ දන්හ ඹහ ියබිඹදීත් ඊට දින 15 කට ඳසු එනේ 2015 අමප්රේේ 01 

දිනළිය අංක DFD/RICE/LS – 2014 දයන ලිපිමඹන් “මුදල් අපාතයලරයා විසින් 

උඳදදව් ්ා දුන් ්ල” වන් කයමින් මුේ යඹය ලිපිරට රඵහ දී ඇිය 

ඇඳකය කහරඹ 2015 අමප්රේේ 30 දින දක්හ රංගු ඵළවින්, 2015 භහර්තු 17 දින 

එන රද ලිපිඹ ඉත් කය ගන්නහ ඵ බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේයඹහ 

දන්හ ියබුණි.  ඇමුණුේ 40, 41 ව 42) 
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 ජ) 2014 මනොළේඵර් 05 දිනළිය මුේ යඹය ලිපිර 46 A  8) ගන්ියමඹහි “ංකා 

වදතොව ආයතනය ප් න් නේ කරනු ්න නිදයෝජිතදයකු විසින් වශල්ල 

තත්ත්ලය, ප්රපාණය වශ ඇසුරුේ අදා ප්රමිතිලට අනුූලද යන්න තශවුරු 

කිරීදපන් අනතුරුල දගවීේ කෂ යුතු ්ලට” (Quality certificate issued by 

Representative of the Applicant certifying that quality, quantity 

and packing conform to the specifications stated under field 45A 

of the Letter of Credit. The name of the Representative and his 

passport number will be notified to the adising Bank in due 

course) වන් කය ියබුණු මකොන්මේසිඹ ඳසු එනේ 2014 මනොළේඵර් 18 දින 

ංමලෝධනඹ කය " දප.දටො. 5,000 ක් දක්ලා SGS India (Pvt) Ltd නේ 

්න්දියානු ආයතනය විසින් ්දිදිඳත් කරනු ්න තත්ත්ල වශතික පත" 

(Should be amended to read as Quality Certificate up to 5000 MT 

of Ponni Samba (GRII) with 5 pct broken issued by SGS India 

(Pvt) Ltd, India certifying that quality, quantity and packing 

conform to specification stated under field 45A of Letter of Credit) 

මගවීේ කිරීමේ මකොන්මේසිඹ ඇතුශත් කය ියබුණි. 

 

එභ මකොන්මේසිඹද, රංකහ මතො ආඹතනමේ අධයක් භ්ඩඩරමේ 

අධයක්යමඹකුමේ ව නිමඹෝජය හභහනයහධිකහරී  මුදේ) මේ අත්නින් 

යඹය ලිපි දීර්ඝ කිරීභ වහ ඹහ ියබුණු 2015 මඳඵයහරි 13 දිනළිය අංක යහිත 

ලිපිඹ භගින් ඉත් කය ඒ මනුට “වැඳයුේකරුදේ වියදමින් (්න්දියන් 

වපාගප) ව්ලාධීන ආයතනයක් විසින් වශල් ළිබඳ්ල ්දිදිඳත් කරන ප්රමිත 

වශතික පත දගවීේ කිරීපට ංකා ්ැංකුලට උඳදදව් ්ා දී තිබුණි.” (Should 

be deleted and pls include Quality Certificate has been issued by 

the reputed independent survey at beneficiary cost and conforms 

to the specifications stated under field 45A of the Letter of Credit) 

 ඇමුණුේ 27, 28, 43 ව 44) 
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 ට) උක්ත යඹය ලිපි 02 ඹටමත් ආනඹනඹ කය ියබ වේ නිසකහලනඹට අදහර 

මුළු ලිපිමගොනු 169 අතරින් ලිපිමගොනු 60 ක් ේඵන්ධමඹන් සිදු කර නිඹළදි 

විගයන ඳරීක්හමේදී එභ ලිපිමගොනු 09 ක ප්රමිිය වියක ඉදිරිඳත් කය 

මනොියබුණු ඵත්, තත් ලිපිමගොනු 02 ක ඇතුශත් කය ියබ ප්රමිිය වියක එභ 

ආනඹනඹ කර වේ මතොගඹට අදහර මනොව ප්රමිිය වියක ඵත් අනහයයඹ 

විඹ.  ඇමුණුේ 45) 

 
 ඩ) ACP Industries Ltd නළභළිය ඉන්දිඹහනු භහගභ විසින් ආර්ථික ංර්ධන 

අභහතයයඹහ මත මඹොමු කශ 2014 ළප්තළේඵර් 01 දිනළිය අංක 

ACP/201314/OCT/EXPORTS/002 දයන ලිපිමඹහි “වපාගපට අයත් ලගා 

බිේලය න් නි්ඳාදිත වශල් වඳයන ්ලට” ප්රකහල කය ියබුයද, නිඹළදිඹට 

මතෝයහගත් ඹමථෝක්ත ලිපිමගොනු 60 හිභ එභ භහගභ මනුට මනත් භහගේ 

විසින් වේ ළඳයීභට කටයුතු කය ියබුණි.   ඇමුණුේ 29 ව 46) 

 
 ය) බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය මේකේ විසින් 2014 ඔක්මතෝඵර් 31 දිනළිය අංක 

TO/REV/LC/443 දයන ලිපිඹ භගින් “අලංගු කෂ දනොශැකි (Irrevocable) 

ණයලර ය ළියක් විලෘත කරන දවට” රංකහ ඵළංකුට රඵහදුන් දළනුේ දීභට 

ඳටවළනි ACP Industries Ltd නළභළිය ළඳයුේකරුමේ 2014 ඔක්මතෝඵර් 24 

දිනළිය අංක ACP/201314/OCT/EXPORT/009 දයන නහභභහත්ර ඉන්මොයිසිමේ 

 Pro-forma Invoice) දක්හ ියබ ඳරිදි “දලනත් ඳාර්ලයන් දලත ඳැලදිය ශැකි” 

(Irrevocable Transferable) මර රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින්  යඹය 

ලිපිඹ විෘත කයදී ියබීභ මවේතුමන් ACP Industries Ltd ආඹතනඹ 

අතයභළදිමඹකු මර කටයුතු කයමින් මනත් භහගේ භගින් වේ ළඳයීභට 

අසථහ රහ මගන ියබුණි.  ඇමුණුේ 47 ව 48) 

 
 ත) මභභ හර්තහමේ 5.3 මේදමේ දළක්මන වේ මභ.මටො. 50,000 ක් ආනඹනඹ 

කිරීභ වහ රඵහදී ියබුණු 2014 ජුලි 31 දිනළිය අංක 14/0940/540/005 දයන 

අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ ඹටමත් රංකහ මතො ආඹතනඹ සුදු වේ මභ.මටො. 

50,000 ක් ඇයවුේ කය 2014 ඔක්මතෝඵර් 29 දින න විට එයින් වේ මභ.මටො. 

36,399 ක් රළබී ියබිඹදීත්, මඳකහය වහ අබයන්තය මශ අභහතයහංල 

මේකේයඹහ විසින් මුදේ වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහංල මේකේයඹහ මත 

මඹොමු කර 2014 ඔක්මතෝඵර් 23 දිනළිය අංක CIT/5/6/වේ ආනඹනඹ දයන 

ලිපිමඹහි නළත යක් ඹමථෝක්ත අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹභ වන් කයමින් 

මභභ වේ මභ.මටො. 100,000  ආනඹනඹ කිරීභ වහ ඇ.එ.මඩො. මිලිඹන 45 ක 

යඹ මුදරක් රංකහ මතො ආඹතනඹ මත රඵහ දීභට අලය ඳවසුකේ රහ 

මදන මර දන්හ ියබීභ ප්රලසනකහරී විඹ.  ඇමුණුේ 15, 21 ව 49) 
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(ද) වශල් අඩංගු ්ශාළුේ ලරාදයන් නිදශව් කර ගැනීප වශා දීර්ඝ කායක් ගත වී 

තිබීප   

 

(i) යඹය ලිපි විෘත කශ මුේ අසථහමේදීභ වේ මතොග කඩිනමින් ඉත් 

කය ගළනිභ වහ “ආනයනය කරනු ්න වශල් දතොග ඳරීක්ාලකින් 

දතොරල නිදශව් කිරීදේ ඳශසුකේ (Green Channel Facility) වවා 

දදන දව” ංර්ධන මරය මදඳහර්තමේන්තුමේ අධයක් 

ජනයහේයඹහ විසින් 2014 මනොළේඵර් 13 දිනළිය අංක 

DFD/RICE/LS–2014 දයන ලිපිමඹන් මර්ගු අධයක් 

ජනයහේයඹහමගන් ඉේරහ ියබුයද, අංක BTD-M 63519 වහ අංක 

BTD-M 63537 දයන යඹය ලිපිලින් ආනඹනඹ කය ියබ මුළු වේ 

ප්රභහයඹ ව මභ.මටො. 90,901 කින්, වේ මභ.මටො. 42,992 ක් එනේ 

සිඹඹට 47.3 කට ආන්න ප්රභහයඹක් යහමඹන් නිදවස කය ගළනීභ 

වහ භහ 04 සිට භහ 10 දක්හ කහරඹක් ගත වී ියබුණි. විමලේමඹන්භ 

ඵවහළුේ 398 ක් ව 245 ක් නිදවස කය ගළනීභ වහ පිළිමලින් භහ 9 

ක් වහ භහ 10 ක දීර්ඝ කහරඹක් ගත වී ියබුණි.  ඇමුණුභ 50 ව 51)  

 

(ii) භවහ බහ්ඩඩහගහයමේ ව රංකහ මතො ආඹතනමේ නිරධහරීන්මේ 

මභන්භ මර්ඛීඹ අභහතයයඹහමේ ඉේලීභ ඳරිදි යහඹ අධිකහරිඹ විසින් 

ප්රභහද කුලී අඹ මනොකිරීමේ දින 60 ක, වන කහරඹක් රඵහදී ියබිඹදීත් 

ඵවහළුේ කඩිනමින් නිදවස කය ගළනීභ වහ රංකහ මතො ආඹතනඹ 

විසින් කටයුතු කය මනොියබුය ඵළවින්, වන කහරමඹන් අනතුරු 2015 

ජනි 24 දින න විට ප්රභහද කුලී (Demurrage) මර රු.362,058,214 ක්ද 

ඇතුශත් අමනකුත් ගහසතු මර රු.506,703,785 ක මුදරක් රංකහ 

මතො ආඹතනඹ විසින් මගවිඹ යුතු ඵට යහඹ වහ නහවික 

අභහතයයඹහ විසින් අභහතය භ්ඩඩර මේකේයඹහට මඹොමු කශ 2015 

ජලි 10 දිනළිය අංක එේපීඑස/06/15/02-04 දයන ලිපිමඹන් දන්හ ියබුණි. 

 ඇමුණුභ 52) 
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 iii) අංක BTD-M 63519 වහ BTD-M 63537 දයන යඹය ලිපි 02 දීර්ඝ 

කිරීමේදී ඒ නවිටත් අමනකුත් යඹය ලිපි වහ ඳසු මගවීේ ක්රභඹ ඹටමත් 

ඇයවුේ කය රළබුණු වේ ප්රභහයඹ පිළිඵ මභන්භ ඒ අසථහ නවිට 

ඳත්නහ ගඵඩහර ඉඩකඩ ේඵන්ධමඹන් කිසිදු අධහනඹක් මඹොමු කය 

මනොියබීභ මවේතුමන් වේ විලහර ප්රභහයඹක් විනහල වීභට මභන්භ 

අනලය මරය ඵළියඹහකට ඹටත් වීභටද රංකහ මතො ආඹතනඹට සිදු 

වී ියබුණි. 

 

(iv) එමභන්භ භනුය ඳරිමබෝජනඹ වහ ආනඹනඹ කශ වේ උචිත 

ඳහරිරික තත්ත්ඹන් ඹටමත් විධිභත් ක්රභමේදඹකින් ඵළවළය යහඹ 

ඳරිශ්රඹ තුශ දීර්ඝ කහරඹක් ආනඹනඹ කශ ඵවහළුේ තුශභ තළබීභට 

කටයුතු කය ියබීභ මවේතුමන් එභ වේ මතොග විනහලවී ියබුණි. 

 

(න) ලරාය ඳදිශ්රදයන් නිදශව් කරගත් වශල් අඩංගු ්ශාළුේ 809 ක් දඳෞේගය ක 

්ශාළුේ අංගන 02 ක නැලත ග්ඩා කර තිබීප ශා ඒ වශා රු.15,638,362 ක් 

දගලා තිබීප 

 
අංක BTD-M 63519 වහ BTD-M 63537 දයන යඹය ලිපි 02 ඹටමත් 

ආනඹනඹ කශ වේ අඩංගු ඵවහළුේ භහ 10 ක් ළනි කහරඹක් යහඹ ඳරිශ්රමේ 

යහ තඵහමගන නිදවස කය ගළනීමභන් අනතුරුද එභ ඵවහළුේර අඩංගු වේ 

විධිභත් ගඵඩහන්හි ගඵඩහ කිරීභ මනුට ඒස ඵවහළුේ අංගනඹ (ACE 

Container Yard) ව ඒසිඹන් ඵවහළුේ අංගනඹ  Asian Container Yard) ඹන 

අංගනඹන්හි නළත යහ තඵහ ගළනීභට රංකහ මතො ආඹතනඹ කටයුතු කය 

ියබුණි. ඒ ේඵන්ධමඹන් ඳවත කරුණු නිරීක්යඹ විඹ.  

 
 i) මභභ මඳෞේගලික ඵවහළුේ අංගනඹන් තහකහලික ඵවහළුේ යහ 

ගළනීමේ සථහනඹන් මර ඳත්හ මගන ඹනු රඵන අතය, ඵවහළුේ යහ 

තඵහ ගන්නහ කහරඹ වහ එක් ඵවහළුභක් වහ දිනකට රු.150 ඵළඟින් 

බිේ කුලිඹක් රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් මගවිඹ යුතු ියබුණි. 

 
 ii) භහ 10 ක් ළනි කහරඹක් යහඹ ඳරිශ්රමේ යහ ියබ ඵවහළුේ නිදවස කය 

ගළනීමභන් අනතුරු 2016 ජනහරි භහමේ සිට තදුයටත් මභභ 

මඳෞේගලික ඵවහළුේ අංගනඹන්හි යහ තළබීභට කටයුතු කය ියබුණි.  
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(iii) රංකහ මතො ආඹතනඹ වහ ඵවහළුේ අංගන භගින් රඵහ ගත් මතොයතුරු 

අනු වේ මභ.මටො. 21,034 ක් අඩංගු ඵවහළුේ 809 ක් මභභ ඵවහළුේ 

අංගනර යහ තළබීභට කටයුතු කය ියබුණු අතය, එභ ඵවහළුේ අතරින් 

ඵවහළුේ 727 ක ප්රභහයඹක් භහ 02 ත් 10 ත් අතය කහරඳරිච්මේදඹකට 

ඳසු ස්මගන ඹහභට රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් කටයුතු කය ියබුණි. 

 ඇමුණුභ 53) 

 
(iv) එමභන්භ 2016 ඔක්මතෝඵර් 14 දින විගයනඹ විසින් සිදු කශ මබෞියක 

ඳරීක්හමේදී ACE ඵවහළුේ අංගනමේ වේ මභ.මටො. 2,152 ක් අඩංගු 

ඵවහළුේ 82 ක් යහ ියබ අතය, එභ ඵවහළුේ,  2016 ජනහරි භ එභ 

අංගනඹට මගන එන රළබ ඒහ විඹ. ඒ අනු, මභභ ඵවහළුේ භහ 09 කට 

අධික කහරඹක් එභ අංගනඹ තුශද යහ තළබීභට කටයුතු කය ියබුණි. 

 ඇමුණුභ 54) 

 

 v) එභ ඵවහළුේ අංගනමේ ියබුණු ඵවහළුේ 82 න් ඵවහළුේ 02 ක් අවඹු මර 

මතෝයහ විෘත කය ඳරීක්හ කයන රද අතය, එභ ඵවහළුේ තුශට ජරඹ 

ඇතුේ වී ියබීභ මවේතුමන් වේ කුණු වී අධික දුර්ගන්ධ තත්ත්ඹන්ද, 

ඳණුන් වහ මනත් කෘමි තුන් සිටින ඵද නිරීක්යඹ විඹ. ඡහඹහරඳ  

ඳවත දළක්මේ. 
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(vi) වේ ළනි ඳහරිමබෝගික ද්රය අඩංගු ඵවහළුේ ගඵඩහ කිරීභට මඹෝගය 

ඳහරිරික තත්ත්ඹන් මභභ අංගනඹන් තුශ දක්නට මනොරළබුණු අතය, 

දීර්ඝ කහරඹක් ර්හට මභන්භ අධික උසයත්ඹට බහජනඹ වීභ 

මවේතුමන් මභහි ගඵඩහ කය ියබ වේ කිසිදු අයුයකින් මවෝ භනුය 

ඳරිමබෝජනඹට සුදුසු තත්ත්ඹක ියබිඹ මනොවළකි ඵ නිරීක්යඹ විඹ. 

විමලේමඹන්භ යහඹ ඳරිශ්රඹ තුශ භහ 10 කට ආන්න කහරඹක්ද, 

මඳෞේගලික ඵවහළුේ අංගන තුශ තත් භහ 09 කට ආන්න කහරඹක්ද 

ලමඹන් භහ 19 කට අධික කහරඹක් මභභ ඵවහළුේ අවිධිභත් ගඵඩහ 

කය ියබුණි. 

 
 vii) මජයසඨ ගයකහධිකහරී විසින් 2016 මනොළේඵර් 03 දින විගයනඹට 

රඵහ දුන් මතොයතුරු අනු ඵවහළුේ යහ තළබීභ වහ බිේ කුලිඹ ලඹන් 

රු.15,638,362 ක මුදරක් 2016 ළප්තළේඵර් 20 දින දක්හ කහරඹට 

අදහර ඵවහළුේ ආඹතනරට මගහ ියබුණි. එමභන්භ 2016 මනොළේඵර් 

16 දින නවිටත් ඵවහළුේ 54 ක් එභ අංගනඹ තුශ යහ තළබීභ 

මවේතුමන් තදුයටත් එභ ඵවහළුේ වහ බිේ කුලී ලමඹන් මගවීභටද 

නිඹමිත ියබුණි.  ඇමුණුභ 55 ව 56) 

 

5.6 අංක 42002140033274 වශ 42002140033283 දරන ණයලර ය ළි ප් න් වශල් 

දප.දටො. 61,354 ක් ආනයනය කිරීප 

 
භළියයය භමේදී  2015 ර්මේ ජනහධිඳියයයඹ) වේ මිර අහභහනය මර ඉවශ 

ඹහමේ ප්රයතහඹ අධධර්ඹභත් කිරීමේ උඳහඹ භහර්ගඹක් මර රංකහ මතො 

ආඹතනඹ වයවහ වන මිරට වේ මඵදහ වළරීමේ යජමේ ීමයයඹ හර්ථක ඉදිරිඹට 

මගන ඹහභ වහ එකට සිටි මඳකහය වහ අබයන්තය මශ අභහතයයඹහ, 2014 

මනොළේඵර් 28 දිනළිය අංක යහිත ලිපිඹ භඟින් බහ්ඩඩහගහය මේකේයඹහමගන් කශ 

ඉේලීභ ඳරිදි 2014 මදළේඵර් 03 දින භවජන ඵළංකු භගින් විෘත කයන රද, අංක 

42002140033274 දයන යඹය ලිපිමඹන් Trident Chempher Ltd නළභිය ඉන්දීඹ 

භහගමභන් ව අංක 42002140033283 දයන යඹය ලිපිමඹන් United Foods  Pvt) 

Ltd නළභළිය ඉන්දීඹ භහගමභන් පිළිමලින් සුදු වේ මභ.මටො. 30,000 ක් ව මඳොන්නි 

ේඵහ වේ මභ.මටො. 31,354 ක් රුපිඹේ 3,781,156,555 ක් ළඹ කය ආනඹනඹ කය 

ියබුණි.  ඇමුණුේ 57, 58,59,60 ව 61) 
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මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 

 
 අ) වන මිරට වේ නිකුත් කිරීභ වහ 2014 මනොළේඵර් 28 දිනළිය අංක යහිත 

ලිපිඹ භඟින් මඳකහය වහ අබයන්තය මශ අභහතයයඹහ විසින් බහ්ඩඩහගහය 

මේකේයඹහමගන් මඳොන්නි ේඵහ ව නහඩු වේ මභ.මටො. 50,000 ඵළගින් 

ආනඹනඹ කිරීභට අලය මරය ඳවසුකේ රඵහමදන මර කයන රද ඉේලීභ, 

“පශා වාණ්ඩාගාරදේ දල්කේලරයා විසින් දප.දටො. 30,000 ්ැ් න් 

වංදෝධනය කෂ ්ලට” ටවනක් එභ ලිපිමඹහිභ මඹොදහ ංර්ධන මරය 

මදඳහර්තමේන්තුමේ අධයක් ජනයහේයඹහ විසින් 2014 මදළේඵර් 01 දිනළිය 

අංක DFD/RICE/LS-2014 දයන ලිපිමඹන් මඳොන්නි ේඵහ වේ මභ.මටො. 

30,000 ක් ව සුදු වේ මභ.මටො. 30,000 ක් මගන්වීභට බහ්ඩඩහගහයමේ 

එකඟතහඹ දක්හ ියබුයද, මේ දවහ අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹක් රඵහමගන 

මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 57 ව 62) 

 

 ආ) එමේ අනුභළියඹක් මනොියබිඹදීත් වේ ආනඹනඹ කිරීභ වහ මරය ඳවසුකේ 

රංකහ මතො ආඹතනඹ මත රඵහමදන මරට බහ්ඩඩහගහය නිමඹෝජය 

මේකේයඹහ විසින් 2014 මදළේඵර් 04 දිනළිය අංක TO/REV/LC/449 දයන 

ලිපිඹ භගින් භවජන ඵළංකු මත උඳමදස රඵහදී ියබුණි.  ඇමුණුභ 63) 

 
 ඇ) ඉවත 5.1 ආ) හි වන් ඳරිදි Trident Chempher Ltd ව United Foods (Pvt) 

Ltd නභළිය ඉන්දීඹ ළඳයුේකරුන් මතෝයහ ගළනීමේදී යජමේ ප්රේඳහදන 

භහර්මගෝඳමේල ංග්රමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කය මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 10) 

 
 ඈ) ඉවත 5.1 ඇ) හි වන් ඳරිදි රු.3,781,156,555 ක්වු ඹමථෝක්ත වේ ආනඹනඹ 

කිරීමේදී රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ළඳයුේකරුන් මදමදනහ භග 

ගිවිසුේරට එශම මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 11) 

 

 ඉ) ඉවත 5.3  ඊ) හි වන් ඳරිදි ඹමථෝක්ත ළඳයුේකරුන් මඳකහය වහ 

අබයන්තය මශ අභහතයංලඹ භඟින් නේ කය එහ ියබුණි.  ඇමුණුභ 19) 

 
 ඊ) 2014 මදළේඵර් 03 දින න විටත් රංකහ මතො ආඹතනඹ සිඹ අයමුදේ 

බහවිතමඹන් අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියමඹන් ව බහ්ඩඩහගහයමේ එකඟතහඹ භත 

මභ.මටො. 193,460 ක් ඇයවුේ කය ියබිඹදීත් මභභ වේ මභ.මටො. 60,000 

ආනඹනඹ කිරීභට යඹය ලිපි විෘත කය ියබුණි. මභභ ඇයවුේ කශ වේ 

ප්රභහයමඹන් මභ.මටො. 78,794 ක් 2014 මදළේඵර් 03 දින න විටත් රළබී 

ියබුණි.  ඇමුණුේ 20 ව 21) 



38 
 

 උ) 2014 ළප්තළේඵර් 01 දින විෘත කශ යඹය ලිපිඹ භගින් ඇයවුේ කශ  සුදු 

වේ මභ.මටො.  50,000 ක ප්රභහයඹ 2014 මනොළේඵර් 09 දින න විට රළබී 

ියබිඹදීත් ඒ පිළිඵ මනොරකහ 2014 මදළේඵර් 03 දින ද සුදු වේ මභ.මටො. 

30,000 ක් ඇනවුේ කිරීභ මවේතුමන් 2014 ර්ඹ තුර ඇයවුේ කශ මුළු සුදු 

වේ ප්රභහයඹ මභ.මටො. 80,000 ක් විඹ.  

 
 

5.7 රජයකින් රජයකට ්ාදදන ඳදනප පත ්ංේාදේ රජදයන් නාඩු වශල් 

දප.දටො.25,000 ක් ආනයනය කිරීප 

 
ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇිය කිරීභ වහ වේ මභ.මටො. 50,000 ක් ඵංේරහමේල යජමඹන් 

රඵහ ගළනීභ ඹන භළමඹන් 2014 මනොළේඵර් 12 දිනළිය අංක DFD/CM/2014-03 දයන 

අභහතය භ්ඩඩර ංමේලඹක්, මුදේ වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයහංලඹ විසින් ඉදිරිඳත් කය 

ියබුණි. ඒ අනු ඵංේරහමේල යජඹ භඟ 2014 මදළේඵර් 03 දින ඇිය කයගත් 

ගිවිසුභකට අනු නහඩු වේ මභ.මටො. 25,000 ක් රු.1,504,335,376 කට මිරදී මගන 

ියබුණි.  ඇමුණුේ 64 ව 65) 

ඹමථෝක්ත අභහතය භ්ඩඩර ංමේලඹ භගින් ඉේරහ ියබුණු ඳවත වන් මඹෝජනහ වහ 

2014 මනොළේඵර් 12 දිනළිය අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ රඵහදී ියබුණි.  ඇමුණුභ 66) 

 

(i) මභ.මටො. එකක් ඇ.එ.මඩො. 450 ඵළගින් වේ මභ.මටො.50,000 ක්  ඵංේරහමේල 

යජමඹන් රඵහ ගළනීභ වහ ඵංේරහමේලමේ ආවහය අභහතයහංලඹ භඟ 

ගිවිසුභකට එශඹීභ වහ රංකහ මතො ලිමිටඩ් ආඹතනඹ මත ඵරඹ රඵහ 

දීභට. 

 

(ii) මභභ වේ මභ.මටො. 50,000 ආනඹනඹ කිරීභට අලය මරය ඳවසුකේ රංකහ 

ඵළංකු විසින් රංකහ මතො ලිමිටඩ් ආඹතනඹට රඵහ දීභට. 

 

(iii) රංකහ ඵළංකු වහ භවජන ඵළංකු විසින් රංකහ මතො ආඹතනඹට වේ 

ආනඹනඹ වහ රඵහමදන මරය ඳවසුකේ මනුමන් අලය ඳවසුකේ 

ළඳයීමේ ලිපි රඵහ දීභට භවහ බහ්ඩඩහගහයඹට ඵරඹ රඵහ දීභට. 

 

මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 
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 අ) ඵංේරහමේල යජමඹන් වේ මභ.මටො. 50,000 ක් ආනඹනඹ කිරීභට අභහතය 

භ්ඩඩර අනුභළියඹ රළබී ියබුයද, එඹට ඳටවළනි වේ මභ.මටො. 25,000 ක් 

ආනඹනඹ කිරීභ වහ ඳභයක් 2014 මදළේඵර් 03 දින ගිවිසුභක් අත්න් කය 

ියබුණි. මේ අනු අනුභත වේ ප්රභහයඹට ඩහ අඩු වේ ප්රභහයඹක් ආනඹනඹ 

කිරීභ වහ මවේතු ව කරුණු කුභක්ද ඹන්න අනහයයඹ මනොවීඹ.  ඇමුණුභ 65 

ව 66) 

 
 ආ) 2006 ජනහරි 25 දිනළිය ජහ.ප්ර.නි. චක්රමේඛ අංක 08 දයන යජමේ ප්රේඳහදන 

භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ භහර්මගෝඳමේල 8.9.3 වහ යජමේ ප්රේඳහදන කහර්ඹ 

ංග්රවමේ අංක 8.9.3 ප්රකහය රු.මි. 500 ට භන මවෝ ඉක්භන ළඩ වහ මේහ 

ළඳයීමේ මකොන්ත්රහත්රට අදහර ගිවිසුේ අත්න් කිරීභ මර්ඛීඹ අභහතයහංලමේ 

මේකේයඹහ විසින් සිදු කශ යුතු වුද, එඹට ඳටවළනි රු.1,504,335,376 ක් 

ටිනහ වේ මභ.මටො. 25,000 ක් ආනඹනඹ කිරීභ වහ ඵංේරහමේල යජඹ 

භඟ එශම ියබ ගිවිසුභට රංකහ මතො ආඹතනමේ බහඳියයඹහ විසින් 

අත්න් කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 11) 

 
 ඇ) 2014 මදළේඵර් 10 දින න විට රංකහ මතො ආඹතනඹ සිඹ අයමුදේ 

බහවිතමඹන්, අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියමඹන් ව බහ්ඩඩහගහය එකඟතහඹ 

ඹටමත් වේ මභ.මටො. 253,460 ක් ආනඹනඹ කිරීභට කටයුතු කයමින් ඳළිය 

අතය ඒ න විටත් එභ වේ මතොගමඹන් මභ.මටො. 80,154 ක් රළබී ියබුණි. ඉියරි 

මතොග රළමඵමින් ඳළතුණි. ඒ අනු අභහතය භ්ඩඩර ංමේලඹ ඉදිරිඳත් කයන 

අසථහමේදී මේ ේඵන්ධමඹන් අධහනඹ මඹොමු කය මනොියබුණි.  ඇමුණුේ 20 

ව 21) 

 
 ඈ) 2014 ළප්තළේඵර් 24 දිනළිය අංක bhc-col/14/230.06 දයන ඵංේරහමේල භව 

මකොභහරිසමේ ලිපිඹ අනු මභභ වේ මතොග පිළිඵ ප්රමිියඹ, මිර, ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිඹ ඇතුළු කරුණු පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභ වහ ශ්රී රංකහමන් 

විමලේඥතහඹ ඇිය ක්ඩඩහඹභකට ඵංේරහමේලමේ ඩකහ අගනුය මත 

ඳළමිමයන මරට ආයහධනහ කය ියබ අතය, ඒ වහ බහ්ඩඩහගහයමේ නිරධහරීන් 

03 මදමනකු ව රංකහ මතො ආඹතනමේ බහඳියයඹහ 2014 ළප්තළේඵර් 30 

දින සිට 2014 ඔක්මතෝඵර් 02 දින දක්හ වබහගී වී ියබුණි.  ඇමුණුේ 67 ව 68) 

 
 ඉ) විමලේඥතහඹක් ඇිය ක්ඩඩහඹභක් ඵංේරහමේලඹට එන මර දන්හ ියබුයද, 

වේර ප්රමිියඹ පිළිඵ විමලේඥතහඹක් ියබ නිරධහරිමඹක් එඹට වබහගී 

වමේද ඹන්න ඳළවළදිළි මනොවීඹ. 
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6. ආනයනික වශල් ්තිදි දතොගය 

 

රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ආනඹනඹ කය ියබුණු වේ ප්රභහයඹ ව අමරවි කර වේ 

ප්රභහයඹ අනු 2016 මනොළේඵර් 30 දිනට ඳවත දළක්මන ඳරිදි වේ මභ.මටො. 23,751 ක් 

එනේ ආනඹනඹ කශ මභ.මටො. 257,559 ක් වු වේ මතොගමඹන් සිඹඹට 9.22 ක්භ තදුයටත් 

ගඵඩහර ව ඵවහළුේ තුර ියබිඹ යුතුඹ.  ඇමුණුේ 69 ව 70) 

 

 

 

මේ පිළිඵ නිරීක්ය ඳවත දළක්මේ. 

  

 අ) 2016 මනොළේඵර් 30 දින මජයසඨ ගයකහධිකහරී විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද වේ 

ආනඹන ව විකුණුේ පිලිඵද මතොයතුරු ගළරපීමභන් අනතුරු 2016 මනොළේඵර් 25 දින 

න විට ියබිඹ යුතු ඉියරි වේ මතොගඹ මභ.මටො. 23,751 ක් වුද 2016 මනොළේඵර් 30 

දින කශභයහකරු  මභමවයුේ) විසින් ඉදිරිඳත් කර මතොයතුරු අනු එදිනට ඳළිය ඉියරි 

මතොගඹ මභ.මටො. 15,804 ක් මර දක්හ ියබීභ මවේතුමන් ඉියරි වේ මතොගමේ 

මභ.මටො. 7,947 ක මනක් ඳළතුණි.  ඇමුණුේ 69, 70 ව 71) 

 

 ආ) ගඵඩහ තුශ ව ඵවහළුේ තුශ ියබුණු ඉියරි වේ මතොග මේ නවිට විලහර මර විනහල 

මමින් ඳළතුණි. 

 

 ඇ)  මතොග හර්තහ නිළයදි ඳත්හ මගන මනොඹහභ මවේතුමන්ද සිඹළුභ අමරවිේ ජහරගත 

මනොකිරීභ මවේතුමන්ද ඉියරි මතොගමේ ප්රභහයඹ ව ටිනහකභ පිළිඵ විගයනමේදී 

තවවුරු කයගත මනොවළකි විඹ. 

 මභ.මටො. 

ආනඹනඹ කශ වේ ප්රභහයඹ 257,559 

භනුය ඳරිමබෝජනඹ දවහ අමරවි කශ වේ ප්රභහයඹ  176,208) 

 81,351 

ත්ත් ආවහය දවහ අමරවි කශ වේ ප්රභහයඹ  57,600) 

2016 මනොළේඵර් 25 දිනට ියබිඹ යුතු ඉියරි වේ  ප්රභහයඹ 23,751 
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 ඈ) මභභ ඉියරි වේ මතොගඹ තුර ACE ඵවළුේ අංගනමේ යදහ ඇිය ඵවළුේ 54 කට අදහර 

වේ මභ.මටො. 1,404 ක් ඇතුරත් න අතය එභ වේ මතොගඹ ආනඹනඹ කය භහ 19 

ක් ඉකුත් වී ියබුයද, තදුයටත් ආනඹනඹ කශ ඵවහළුේ තුශභ ියබුණි.  ඇමුණුේ 56) 

 

 ඉ) 2016 මනොළේඵර් 25 දිනට ඳළියඹ යුතු මභ.මටො. 23,751 ක් ව මතොගඹ කුභන 

ර්ගරට  මඳොන්නි ේඵහ, නහඩු ව සුදු වේ) අදහර වේ මතොගද ඹන්න පිළිඵද 

මතොයතුරු මනොියබුණි. 

 

 ඊ) 2016 මනොළේඵර් 25 දිනට ඳළියඹ යුතු පිරිළඹ රු.1,543,815,000 ක්  23,751,000 x 

65) ඳභය න මභ.මටො. 23,751 ක් ව ඉියරි වේ මතොගඹ ආනඹනඹ කය එදිනට භහ 

19 කට අධික කහරඹක් ඉකුත් වී ියබුයද, විනහල මමින් ඳළිය එභ වේ මතොග පිළිඵ 

ගනු රඵන ඉදිරි ක්රිඹහභහර්ග කමර්ද ඹන්න මභමතක් ීමයයඹ කර ඵට හක්ෂි මනොවීඹ.  
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7. ආනයනික වශල් වශා දරන ද මුළු ළිදිලැය 

 

යහඹ වහ නහවික අභහතයයඹහ, රංකහ මතො ආඹතනමේ මජයසඨ ගයකහධිකහරී, ශ්රී රංකහ මර්ගු 

අධයක් ජනයහේ, රංකහ ඵළංකුමේ මජයසඨ කශභනහකරු ව භවජන ඵළංකුමේ ප්රධහන විධහඹක 

නිරධහරි විසින් පිළිමලින් 2016 ජලි 10 දිනළිය, 2016 මනොළේඵර් 03, 29 ව 30 දිනළිය, 

2016 මදළේඵර් 01 දිනළිය, 2016 මදළේඵර් 10 දිනළිය ව 2016 මනොළේඵර් 29 දිනළිය 

රඵහ දී ියබුණු මතොයතුරු අනු ආනඹනික වේ මභ.මටො. 257,559 ක් මිරදී ගළනීභ වහ ඳවත 

වන් ඳරිදි එකතු රු.27,011,980,142 ක පිරිළඹක් දළරීභට සිදු වී ියබුණි.  ඇමුණුේ 

52,55,72,73,74 ව 75) 

 

 

විඹදේ ර්ගඹ 

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

ටිනහකභ  රු.) 

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

ආනඹනික වේ මභ.මටො. 257,559 හි CIF ටිනහකභ  15,996,534,772 

මගවිඹ යුතු මර්ගු ඵදු 5,835,656,743 

මගවු ව මගවිඹ යුතු යඹ මඳොලිඹ  රංකහ ඵළංකු ව භවජන  ඵළංකු)  1,931,434,240 

ආනඹනික වේ නිසකහලන, ප්රහවන ව ප්රභහද ගහසතු 1,712,645,855 

යහඹට මගව ව මගවිඹ යුතු ප්රභහද කුලී ව අමනකුත් විඹදේ 694,325,310 

යහඹ ගහසතු 404,307,958 

මඳෞේගලික ගඵඩහ වහ කුලී 213,038,701 

මගවු මර්ගු ඵදු 132,770,828 

ගඵඩහ කේකරු ගහසතු 52,100,114 

ධූභහඹනඹ කිරීමේ විඹදේ 15,318,179 

භවජන  ඵළංකුමේ හිඟ යඹ මනුමන් මගවිඹ යුතු ද්ඩඩන මඳොලිඹ 7,994,752 

ගඵඩහ යක්ය ගහසතු 6,455,731 

යජමේ ගඵඩහ වහ තළන්ඳතු 5,287,830 

ගඵඩහ විදුලි විඹදේ 1,932,160 

යජමේ ගඵඩහ වහ කුලී 1,849,969 

නීිය විඹදේ 327,000 

 

මුළු එකතු 

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

27,011,980,142 

=========== 
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මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 

 

 අ) ආනඹනික වේ මභ.මටො. 257,559 ක් මනුමන් 2016 මදළේඵර් 10 දින න විට 

රු.27,011,980,142 ක් මගහ / මගවිඹ යුතු ඵළවින් ආනඹනික වේ කිමරෝ ග්රෆේ 01 ක 

පිරිළඹ රු.105 ක් වී ියබුණි. 

 

 ආ) ආනඹනික වේ නිසකහලනඹ, ප්රහවන වහ ප්රභහද ගහසතු මර 2014, 2015 ව 2016 

ර්රදී ළඹ කය ියබුණු රු.1,712,645,855 ක මුදලින් රු.1,502,852,590 ක් ලිර්පේ 

නළවිමේන් ආඹතනඹට  නිසකහලන නිමඹෝජිත ආඹතනඹ) අත්ියකහයේ මර රඵහ දී 

ියබුණු අතය, එමේ රඵහ දුන් මුදලින් රු.302,963,336 ක් 2016 ඔක්මතෝඵර් 18 දින 

නවිටත් නියවුේ කය මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 76) 

 
 ඇ) භවජන ඵළංකුමේ යඹ හරික නිසි ඳරිදි මනොමගවීභ මවේතුමන් 2016 මනොළේඵර් 21 

දිනට රු.7,994,752 ක ද්ඩඩන මඳොලිඹක් මගවිඹ යුතු ියබුණි.  ඇමුණුභ 75) 

 
(ඈ) 2015 ජනහරි 15 දිමනන් ඳසු රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ආනඹනඹ කය ියබ 

වේ මභ.මටො. 148,750 ක් වහ ශ්රී රංකහ මර්ගුට මගවිඹ යුතු ඳළිය එකතු 

රු.5,835,656,743 ක් ව ඳවත වන් ඵදු මුදේ 2015 ර්මේ අඹළඹ ප්රියඳහදන ඉතුරුේ 

භඟින්  නියවුේ කිරීභට කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහංලඹ  එකට ආවහය 

සුයක්ෂිතතහ අභහතයහංලඹ) විසින් කටයුතු කශ යුතු වුද 2016 මනොළේඵර් 30 දින න 

විටත් එභ හිඟ ඵදු මුදේ නියවුේ කිරීභට කටයුතු කය මනොියබුණි. මභභ හිඟ මුදර අඹළඹ 

ප්රියඳහදන භඟින් ඉදිරිමේදී අභහතයහංලඹට මගවීභට සිදු න ඵළවින් රු. 5,835,656,743 ක් 

ව එභ ඵදු මුදේ යජඹට දළරීභට සිදු වී ියබුණි.  ඇමුණුභ 73) 

 
මගවිඹ යුතු මර්ගු ඵදු වහ අමනකුත් ඵදු පිළිඵ මතොයතුරු ඳවත දළක්මේ. 
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 ඉ) රු.1,931,434,240 ක් වු මගවු ව මගවිඹ යුතු ඵළංකු යඹ මඳොලිඹ භවජන ඵළංකු ව 

රංකහ ඵළංකු පිළිමලින් 2016 මනොළේඵර් 21 දින ව 2016 මදළේඵර් 09 දින දක්හ 

ඳභයක් ගයනඹ කය ඇිය ඵළවින් තදුයටත් මගවිඹ යුතු ඳියන රු.7,786,400,532 ක් 

වු යඹ මුදර දවහ එභ දිනඹන්මගන් ඳසු කහරඳරිච්මේදඹ වහ ද යඹ මඳොලි මගවිඹ 

යුතු ඳිය.  ඇමුණුේ 74 ව 75)  

 
 ඊ) ගඵඩහර ව මඳෞේගලික අංගනර මභ.මටො. 23,751 ක වේ මතොග ඳියන ඵළවින් 

ගඵඩහ කුලි, විදුලි විඹදේ, මඳෞේගලික ඵවහළුේ අංගනඹ දවහ කුලි, වේ ඵවළුේ දවහ 

ප්රභහද කුලි, ප්රහවන විඹදේ ව කේකරු ගහසතු 2016 ළප්තළේඵර් 30 න් ඳසු තදුයටත් 

මගවිඹ යුතු ඳීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ආවහය සුයක්ෂිතතහ 

අභහතයහංලඹ 

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

කර්භහන්ත වහ හණිජ 

කටයුතු අභහතයහංලඹ 

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

 රු. රු. 

මර්ගු ඵදු (CID) 476,560,000 1,020,495,000 

යහඹ වහ ගුන් මතොටුඳශ ඵදු (PAL) 45,014,388 97,030,524 

ජහියඹ මගොඩනළගීමේ ඵදු (NBT) 30,237,832 65,343,957 

එකතු කශ අගඹ භත ඵදු (VAT) 166,307,996 351,741,266 

විමලේ මශද බහ්ඩඩ ඵදු (SCL) 3,582,925,780             - 

 ------------------ 
4,301,045,996 

=========== 

------------------ 
1,534,610,747 
========== 
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8. ආනයනික වශල් අදවිදයන් ැබ මුළු ආදායප 

  

රංකහ මතො ආඹතනමේ මජයසඨ ගයකහධිකහරී විසින් විගයනඹට ඉදිරිඳත් කශ 2016 

මනොළේඵර් 30 දිනළිය මතොයතුරු අනු ආනඹනික වේ වන මිරට අමරවි කිරීභ ව ත්ත් 

ආවහය වහ අමරවි කිරීමභන් රංකහ මතො ආඹතනඹ ඳවත දළක්මන ඳරිදි එකතු 

රු.11,854,949,124 ක අමරවි ආදහඹභක් රඵහ මගන ියබුණි.  ඇමුණුභ 69 වහ 70) 

 

ර්ඹ 

 

 

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

වේ ර්ගඹ 

 

 

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

අමරවි කශ 

ප්රභහයඹ 

 

-----------  

 කි.ග්රෆ.) 

අමරවි කශ 

මිර  කි.ග්රෆ. 

එකක්) 

----------- 

රු. 

විකිණීමභන් රද 

ආදහඹභ 

 

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

රු. 

2014 සුදු වේ 19,233,670 50 961,683,495 

 නහඩු වේ 27,982,128 55 1,539,017,034 

 මඳොන්නි ේඵහ 55,608,410 60 3,336,504,573 

2015 සුදු වේ 53,789,534 50 2,689,476,705 

 නහඩු වේ 7,234,819 55 397,915,050 

 මඳොන්නි ේඵහ 12,359,204 60 741,552,267 

2016 ත් ආවහය 57,600,000 38 2,188,800,000 

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

එකතුල  233,807,765  11,854,949,124 

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

 

මේ පිළිඵ නිරීක්ය ඳවත දළක්මේ.  

 

 අ) “වශන මිට වශල් අදවිය වශා ජනාධිඳතිලරයාදගන් අපාතයලරයාට උඳදදව් ැබී 

තිබ ්ල” රංකහ මතො බහඳිය ඇභතු මඳකහය වහ අබයන්තය මශ අභහතයහංලමේ 

මේකේමේ 2014 මනොළේඵර් 27 දිනළිය අංක CIT/6-13/Import දයන ලිපිමඹහි වන් 

කය ියබුයද, එභ මිර ගයන් ීමයයඹ කශ ඳදනභ පිළිඵ හක්ෂි ඉදිරිඳත් මනොමකරුණි. 

 ඇමුණුභ 77 ) 
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 ආ) “2015 ජනලාදි 01 දින වමූඳකාර වමිති නිදයෝජිතයින් වශ මුදල් ශා ක්රපවේඳාදන 

අපාතයාංදේ දල්කේ අතර ඳැලති වාකච්ේාදේදී වශල් වශන මිට අදවි කිරීප වශා 

තීරණය කෂ ්ල” ංර්ධන මරය මදඳහර්තමේන්තුමේ අධයක් ජනයහේ විසින් 

මඳකහය වහ අබයන්තය මශ අභහතයංලමේ මේකේ ඇභතු 2015 ජනහරි 02 දිනළිය 

අංක DFD/CIT/2015  දයන ලිපිමඹහි වන් කය ියබුයද, එභ මිර ගයන් ීමයයඹ කශ 

ඳදනභ පිළිඵ හක්ෂි ඉදිරිඳත් මනොමකරුණි.  ඇමුණුභ 78) 

 

 ඇ) “මුදල් අපාතයලරයා විසින් දඳොන්නි වේ්ා වශල් විකුණුේ මි 2015 ජුය  15 දින සිට 

රු.75 සිට රු.69 දක්ලා අඩු කිරීපට උඳදදව් ්ා දුන් ්ල වංලර්ධන මූය 

දදඳාර්තදේන්තුල විසින් දන්ලා ඇති ්ල” කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහංල 

මේකේ විසින් රංකහ මතො බහඳිය ඇභතු 2015 ජුලි 15 දිනළිය අංක 101/Sec/Ins/01 

දයන ලිපිමඹහි වන් කය ියබුයද, එභ මිර ගයන් ීමයයඹ කශ ඳදනභ පිළිඵ හක්ෂි 

ඉදිරිඳත් මනොමකරුණි.  ඇමුණුභ 79) 

 

 ඈ) රංකහ මතො ආඹතනඹ, ආනඹනඹ කය ියබුණු මභ.මටො. 257,559 ක් ව වේ 

මතොගමඹන් මභ.මටො. 3,048 ක් 2015 මනොළේඵර් 17 දින ඳළිය ජීන විඹදේ පිළිඵ 

අභහතය භ්ඩඩර අනුකමිටු ීමයයමඹන් ව  වේ මභ.මටො. 85,000 ක්, 2016 භහර්තු 16 

දිනළිය අංක 16/0454/723/14 දයන අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියමඹන් ත්ත් ආවහය වහ 

විකිණීභට ීමයයඹ කය ියබුණි. ඒ අනු ආනඹනඹ කය ියබ මභ.මටො. 257,559 ක් වු 

වේ මතොගමඹන් මභ.මටො. 57,600 ක්භ එනේ, සිඹඹට 22.36 ක්, 2016 ඔක්මතෝඵර් 16 

දින න විට කිමරෝග්රෆේ 01 ක් රු.38 ඵළගින් රු.2,188,800,000 කට විකුයහ ියබුණි. 

 ඇමුණුේ 69, 80 ව 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

9. වශල් ආනයනය කිරීප නිවා රු.15,157,031,018 ක අාවයක් ංකා වදතොව 

ආයතනයට / රජයට සිදු වී තිබීප 

 

රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් 2014 ව 2015 ර්රදි සිදුකය ියබුණු ආනඹනික වේ වහ 

7 මේදමේ දළක්මන ඳරිදි රු.27,011,980,142 ක පිරිළඹක් දළරීභට සිදු වුද, 8 මේදමේ දළක්මන 

ඳරිදි වේ අමරවිමඹන් රළබී ියබුම්ඩ රු.11,854,949,124 ක් ඳභණි. ඒ අනු  වේ ආනඹනඹ 

කිරීමභන් රංකහ මතො ආඹතනඹට / යජඹට රු.15,157,031,018 ක අරහබඹක් සිදු වී ියබුණි. 
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10. වශල් ආනයනය වශා අරමුදල් වඳයා ගැනීප 

 
වේ ආනඹනඹ කිරීභ වහ යඹය ලිපි විෘත කිරීභ භවජන ඵළංකු වහ රංකහ ඵළංකු වයවහ 

සිදු කය එභ ඵළංකුලින් යඹය ලිපි වහ එකතු රු.14,086,576,123 ක් ව යඹ මුදරක් 

රඵහමගන ියබ අතය, පිළිමලින් 2016 මනොළේඵර් 21 ව 2016 මදළේඵර් 09 දින නවිට ඉන් 

රු.8,939,763,519 ක් තදුයටත්  යඹ  ව මඳොලී මර මගවීභට ියබුණි. විසතය ඳවත දළක්මේ. 

 ඇමුණුේ 74 ව 75) 

 
ඵළංකු 

 

 

-------- 

රඵහගත් යඹ 

මුදර 

 

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

රු. 

2016.11.21 / 12.09 දින න විට මගවිඹ යුතු යඹ 

මුදර 

 

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

රු. 

මගවිඹ යුතු 

මඳොලිඹ ව 

ද්ඩඩන මඳොලිඹ 

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

රු. 

මගහ ියබ යඹ 

මුදර 

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

රු. 

මගහ ියබ 

මඳොලිඹ 

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

රු. 

රංකහ ඵළංකු 7,449,088,123 901,489,803 224,267,074 6,547,598,320 1,114,170,335 

භවජන ඵළංකු 6,637,488,000 5,398,685,788 561,798,931 1,238,802,212 39,192,652 

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

14,086,576,123 

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

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

6,300,175,591 

=========== 

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

786,066,005 

========== 

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

7,786,400,532 

=========== 

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

1,153,362,987 

========== 

 
මේ පිළිඵ නිරීක්යඹන් ඳවත දළක්මේ. 

 
 අ) ඹමථෝක්ත ඵළංකුරට මගවිඹ යුතු යඹ ව මඳොලිඹ පිළිමලින් රු.8,336,067,913 ක් 

ව රු.418,335,864 ක් එනේ එකතු රු.8,754,403,777 ක් බහ්ඩඩහගහයමඹන් මගවීභ 

වහ 2016 භහර්තු 24 දිනළිය අංක 16/0454/723/014 දයන අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ 

රළබී ියබුයද, එභ යඹ මුදර බහ්ඩඩහගහයඹ මභමතක් මගහ මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 81) 

 
 ආ) එකතු රු.6,000,000,000  ඇ.එ.මඩො. 45,000,000) ක් ව BTD–M 63519 වහ BTD-M 

63537 දයන යඹය ලිපි 02 කේ පිමයන අසථහ නවිට එනේ, 2015 මඳඵයහරි 20 

දින න විට එභ යඹය ලිපි මදක භගින් රු.591,833,640 ක් ටිනහ වේ මභ.මටො. 

9,813 ක් ඳභයක් ආනඹනඹ කය ියබුණි. නමුත් ඳසු මශමඳොර  වේ අලයතහඹ 

ව ඳත්නහ මතොග තත්ත්ඹන් පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු කය උක්ත වන් යඹය ලිපි 

02 නළත දීර්ඝ කිරීභට කටයුතු මනොකමශේ නේ, රංකහ ඵළංකුමන් රු.5,361,911,463 ක් 

ටිනහ යඹ මුදේ රඵහ මනොමගන සිටීභට වළකිඹහ ියබුණි. ඒ අනු යඹය ලිපි 2 හි 

කහරඹ දීර්ඝ මනොකමශේ නේ, 2016 මදළේඵර් 09 දිනට රංකහ ඵළංකුට මගවීභට ියබුණු 

යඹ මුදර වහ මඳොලිඹ ව රු. 7,661,768,655 ක් මනුට රු.1,388,332,244 ක් ඳභයක් 

වීභට ඉඩ ියබුණි.  ඇමුණුේ 33,74 වහ 75) 
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11. ආනයනික වශල් වශා අතිදර්ක ග්ඩා ඳශසුකේ ්ා ගැනීපට සිදු වීප 

 

රංකහ මතො ආඹතනඹ මශමඳොර  වේ අලයතහඹ ව ඳත්නහ ගඵඩහ ප්රභහයඹන් 

පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු මනොකය ආනඹනඹ කය ියබ වේ මතොග මකටි කහරඳරිච්මේදඹක් තුශ 

රළබීභ මවේතුමන් ඒ න විටත් බහවිතහ කයමින් ියබ ගඵඩහරට අභතය යජමේ වහ මඳෞේගලික 

අංලඹ තු ගඵඩහ භහසික කුලී මගවීමේ ඳදනමින් රඵහ ගළනීභට සිදු වී ියබුණි. මේ ේඵන්ධමඹන් 

ඳවත වන් නිරීක්යඹන් කයනු රළමේ.  

 

 අ) ආවහය මකොභහරිස මදඳහර්තමේන්තුට අඹත් ගඵඩහ 10 ක් වහ මඳෞේගලික ආඹතන / 

පුේගරඹන්ට අඹත් ගඵඩහ 10 ක් රඵහමගන ියබ අතය, 2014 සිට 2016 ළප්තළේඵර් 30 

දක්හ කහරඳරිච්මේදඹ වහ ආවහය මකොභහරිස මදඳහර්තමේන්තුට වහ මඳෞේගලික 

අංලඹන්ට පිළිමලින් රු.7,137,799 ක් වහ රු.213,038,701 ක් ලමඹන් එකතු 

රු.220,176,500 ක් මගවීභට සිදු වී ියබුණි.  ඇමුණුභ 72 ව 82) 

 

 ආ) ඉවත 5.1 ආ) හි වන් ඳරිදි ගඵඩහ මතෝයහ ගළනීමේදීද යජමේ ප්රේඳහදන 

භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කය මනොියබුණි. ඒ මවේතුමන් ගඵඩහර 

ප්රභහයඹ, මිර ගයන්, ගඵඩහර තත්ත්ඹ ේඵන්ධමඹන් විධිභත් ඳරීක්හකින් මතොය 

ගඵඩහ රඵහ ගළනීභට කටයුතු කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 10) 

 

 ඇ) ප්රේඳහදන ඳටිඳහටිඹක් අනුගභනඹ මනොකිරීභ මවේතුමන් එභ ගඵඩහ වහ භහසික කුලිඹ 

මගවීමේදීද අයිියකරුන් ඉදිරිඳත් කශ මිනුේ භත මගවීේ කය ියබුණු අතය, ඳසු රංකහ 

මතො ඉංජිමන්රු අංලඹ විසින් සිදු කශ මබෞියක මිනුේ ඳරීක්හමේදී ගඵඩහ 07 කට 

අදහර අයිියකරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කශ මිනුේ මතොයතුරු හදය ඵ අනහයයඹ 

කයමගන ියබුණි. ඒ අනු රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් ගඵඩහ කුලී ලමඹන් ළඩිපුය 

මගහ ියබුණු රු.9,246,260 ක මුදරක් 2016 මනොළේඵර් 04 දින ආඳසු අඹකය මගන 

ියබුණි.  ඇමුණුභ 83) 
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 ඈ) වේ ගඵඩහ කිරීභට සුදුසු තත්ත්මේ ගඵඩහ මනොවීභ 

 

(i) ඒකර ප්රමේලමේ පිහිටි මඳෞේගලික හිමිකරුමකුට අඹත් ගඵඩහ 03 ක් රඵහ 

මගන ියබුණු අතය එභ ගඵඩහ අතවළය දභහ ියබ කර්භහන්ත ලහරහක මගොඩනළගිලි 

ඵට ගඵඩහ බහයකරු ව භවජන මෞඛය ඳරීක්කරු ප්රකහල රඵහ දී ියබුණි. 

මභභ ගඵඩහ කඩමතොළු හිත සිමභන්ිය දභන රද බිභකින්ද, වරේ සිදුරු හිත 

සථහන ඳළීමභද, මදොයේ අතය ඉඩ හිත නිහ මීඹන්, ඵේරන් ළනි තුන්ටද, 

කුරුේරන්ට ඇතුළු විඹ වළකි ආකහයමේ ඳළිය ඵ එභ ගඵඩහර සබහඹ 

පිළිඵ මබෞියක විගයන ඳරීක්හමේදී නිරීක්යඹ විඹ. 

 

 ii) මේඹන්මගොඩ ගඵඩහර ඳත්නහ දුර්රතහඹන් ේඵන්ධමඹන් මේඹන්මගොඩ 

භවජන මෞඛය ඳරීක්කයඹහ විසින් 2016 භහර්තු 11 දින අත්තනගේර 

භමවේසත්රහත් අධිකයයඹට ඉදිරිඳත් කශ අංක B/398/16 දයන ළඩිදුය හර්තහ 

භගින්ද අනහයයඹ කය ියබුණි.  ඇමුණුේ 84) 

 

 iii) එමභන්භ අත්තනගේර භමවේසත්රහත් අධිකයයඹ විසින් මේඹන්මගොඩ ගඵඩහ කය 

ඇිය වේ ේඵන්ධමඹන් ඳරීක්හ කය හර්තහක් රඵහ මදන මර 2016 භහර්තු 

21 දින ගන්මනෝරු ත්ත් නිසඳහදන වහ මෞඛය මදඳහර්තමේන්තුමේ 

අධයක්යඹහට නිමඹෝග කය ියබුණි. එභ නිමඹෝගඹ ඳරිදි 2016 භළයි 11 දින 

අධිකයයඹට ඉදිරිඳත් කශ හර්තහමේ ගඵඩහර ඳත්නහ දුර්රතහඹන් 

ේඵන්ධමඹන් ඳවත කරුණු ඉදිරිඳත් කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 85) 

 

 ගඵඩහ අංක 01, 08 වහ 13 නීඳහයක්හට අහිතකය, අතුටුදහඹක 

තත්ත්මේ ඳියන ඵ 

 බිත්ිය වහ වරේ වහනි වී ඇිය ඵ  

 වරේ වහ බිත්ියලින් ළහි තුය කහන්දු වී ඇිය ඵ 

 ළරකිඹ යුතු ප්රභහයඹක වහනි ව වේ මිටි වහ නයක් ව වේ ඳියන ඵ 
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 ඉ) වේ ගඵඩහ කිරීභ වහ නිළයදි ක්රභමේදඹන් අනුගභනඹ කය මනොියබීභ 

 
(i) මේඹන්මගොඩ වහ ඒකර පිහිටි ගඵඩහර වේ ගඵඩහ කිරීභ ආයේබ කයන 

අසථහ න විට ගඵඩහ බහයකරුන් අනුයුක්ත කය මනොියබීභ මවේතුමන් ඒ 

නවිටත් රංකහ මතො ආඹතනමේ “විවිධ අං වශයක” මර කටයුතු කශ 

නිරධහරීන් මදමදමනකු ඳත් කිරීභට කටයුතු කය ියබුයද, එභ ඳත් කිරීේ ලිඛිත 

රඵහ දීභට කටයුතු කය මනොියබුණි. ගඵඩහ ඳරිඳහරනඹ ේඵන්ධමඹන් ප්රභහයත් 

දළනුභක් මවෝ අත්දළකීභක් මනොභළිය නිරධහරින් ඳත් කිරීභට මභන්භ ඳත් කශ 

නිරධහරින්ට ගඵඩහ නඩත්තු කිරීභ, වේ ගඵඩහ කිරීමේ ක්රභමේදඹ, මේඛනගත 

කිරීභ, නිකුත් කිරීභ ේඵන්ධමඹන් කිසිදු පුහුයක් රඵහ දීභට මවෝ කටයුතු කය 

මනොියබුණි. 

 

(ii) වේ හිත ඵවහළුේ ගඵඩහ මත මගන ඒමේදී ඵවහළුේර අඩංගු වේ 

ප්රභහයඹ  මිටි ගයන), වේ ර්ගඹ, ඵය පිළිඵ මතොයතුරු ඇතුශත් මතොයතුයක් 

/ මේඛනඹක් ගඵඩහ බහය නිරධහරින්ට රඵහ දීභට කටයුතු කය මනොියබුණි. 

එමභන්භ ගඵඩහර ඵය කිරීමේ උඳකයය සථහපිත කිරීභටද කටයුතු කය 

මනොියබුණි. 

 

(iii) අධික ඵවහළුේ ප්රභහයඹක් රළබීභද, ගඵඩහ කිරීභ ේඵන්ධමඹන් දළනුභක් 

මනොභළිය වීභද මවේතුමන් වේ ගඵඩහ කිරීමේදී ප්රථභමඹන් රළමඵන වේ 

ප්රථභමඹන් නිකුත් කශ වළකි න අයුරින් (FIFO) ගඵඩහ කිරීභට මනොවළකි 

වීමභන් ප්රථභමඹන් රළබුණු වේ මතොග දීර්ඝ කහරඹක් ගඵඩහර ඳළතුණි. 

 ඇමුණුභ 80) 

 

(iv) එමභන්භ වේ ගඵඩහ කිරීමේදී මබෞියක ගයනඹකට මභන්භ ධූභහඹනඹ ළනි 

ආයක්ෂිත ක්රභමේදඹන් අනුගභනඹ කිරීභට වළකි අයුරින් ගඵඩහ කිරීභටද කටයුතු 

කය මනොියබුය අතය, ලීලින් තළන මේදිකහ මනුට භතුපිට මඳොශ භත ගඵඩහ 

කිරීභට කටයුතු කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 80) 
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(v) යහඹ ඳරිශ්රමේ ව මඳෞේගලික ඵවහළුේ අංගනඹන්හි දීර්ඝ කහරඹක් වේ අඩංගු 

ඵවහළුේ යහ තළබීභ මවේතුමන් විනහල වී ියබ වේ මතොගඹන්ද කිසිදු 

ඳරීක්හකින් මතොය මවො තත්ත්මේ වේ ගඵඩහරභ ගඵඩහ කිරීභට 

කටයුතු කය ියබීභ මවේතුමන් මවො තත්ත්මේ ඳළිය වේද කඩිනමින් විනහල 

වීභට මවේතු වී ියබුණි.  ඇමුණුභ 80) 

 

(vi) ආනඹනික වේ ේඵන්ධමඹන් ඳරීක්හ කිරීභ වහ කර්භහන්ත වහ හනිජ 

කටයුතු අභහතයහංලමේ මේකේයඹහ විසින් 2015 ඔක්මතෝඵර් 16 දින ආවහය 

මකොභහරිසරිඹමේ බහඳියත්මඹන් ඳත් කශ ඳංච පුේගර කමිටු විසින් රඵහ 

දුන් හර්තහමහිද ගඵඩහ ක්රභමේදඹන්හි ඳත්නහ දුර්රතහඹන් ේඵන්ධ 

මතොයතුරු අනහයයඹ කය ියබුණි.  ඇමුණුභ 80) 

 

(ඊ) දවෞතික දතොග ගණනයක් කිරීපට කටයුතු කර දනොතිබීප 

 

මේඹන්මගොඩ වහ ඒකර පිහිටි ගඵඩහ වහ පිළිමලින් 2014 ඔක්මතෝඵර් 08 වහ 2014 

මනොළේඵර් 25 දින සිට වේ රළබී ියබුණු අතය, එමේ රළබුණු වේ ප්රභහයමේ 

නිළයදිතහඹ ගයනඹ කිරීභ, ගඵඩහ කය ඇිය ආකහයඹ ඳරීක්හ කිරීභ ව මේඛනර 

නිළයදිතහඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් කටයුතු කය 

මනොියබුණි. මේ මවේතුමන් ඳත්නහ වේ මතොගර ප්රභහයඹ ේඵන්ධමඹන් ගඵඩහ 

බහයකරුන් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන මතොයතුරුර නිළයදිතහඹ ේඵන්ධමඹන් 

තවවුරුක් රඵහ ගළනීභට මනොවළකි විඹ. 
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12. දඳොදු නිරීක්ණ 

 

 අ) රංකහ මතො ආඹතනමේ නිකුතු ප්රහේධනමඹන් සිඹඹට 97.5 ක්භ භවහ බහ්ඩඩහගහයමේ 

මේකේ තු වුද, ඹමථෝක්ත හර්තහමේ අඩංගු නිරීක්ය රකහ ඵළලීමේදී බහ්ඩඩහගහය 

මේකේ විසින් නිසි ළරකිේරක්/ උඳමේලනඹක් දක්හ ියබුණු ඵට හක්ෂි මනොවීඹ. 

 ඇමුණුභ 04) 

 

 ආ) කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමේන්තුමේ භහජ ආර්ථික වහ ළරසුේ භධයසථහනමේ අධයක් විසින් 

එන රද 2016 මනොළේඵර් 07 දිනළිය අංක SEPC/STAT/AUDIT/(DOA) දයන 

ලිපිමඹහි මතොයතුරුරට අනු 2014 ර්මේ වළය 2012, 2013 වහ 2015 ර්ර මේශීඹ 

වේ නිසඳහදනඹ, තය ඳරිමබෝජනඹ ඉක්භහ මගොස ියබුයද, 2012, 2013 ව 2015 

ර්රදී වේ ආනඹනඹ කය ියබුණි.  

 ඇමුණුභ 86)  

 

 ඇ) 2014 ර්මේදී මේශීඹ ලමඹන් ඳරිමබෝජනඹ කිරීභට ප්රභහයත් වේ මතොග 

ඌනතහඹක් ඳළියඹදීත් 2013 ව 2014 ර්ඹන්හිදී මඳකහය මතොග මශ ංසථහ 

 මතො) විසින් වේ මභ.මටො. 4015 ක් ඩුඵහයිහි පිහිටි Prateek General Trading 

ආඹතනඹ මත අඳනඹනඹ කය ඇිය ඵ මතො විසින් 2015 මඳඵයහරි 06 දින ආවහය 

සුයක්ෂිතතහ අභහතයහංල මේකේ මත ඉදිරිඳත් කශ හර්තහමහි දළක්මේ.  ඇමුණුභ 87) 

 

 ඈ) ජීන විඹදභ වහ යමට් ඳහරිමබෝගික ද්රය ේඵන්ධ ීමයය ගනු රඵන ජීන විඹදේ 

අනුකහයක බහට කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහංලමේ වහ ඒ ඹටමත් ඳියන 

ආඹතනර නිරධහරින් /අදහර බහඳියරුන් ව මුදේ අභහතයහංලමේ නිරධහරින් 

වබහගී වුද, නිළයදි මතොයතුරු ඳදනේ කයමගන අනුකහයක බහ විසින් ීමයය ගත් 

ඵ අනහයයඹ මනොවීඹ. 

  

 ඉ) ආනඹනඹ වහ ීමයය ගනු රඵන අසථහරදී යට තුශ මේශීඹ වේ නිසඳහදනඹ, වී 

අමරවි භ්ඩඩරමේ ඳියන වී මතොග, මඳකහය ංර්ධන මදඳහර්තමේන්තු විසින් 2014 

ර්මේදී ආනඹනඹ කය ියබ වේ මතොග ව මඳෞේගලික අංලඹ තු ඳියන වේ 

මතොග ේඵන්ධමඹන් අධහනඹ මඹොමු කය මනොියබුණි. 
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 ඊ) රංකහ මතො ආඹතනඹ විසින් විගයනඹට ඉදිරිඳත් කයන රද මතොයතුරු ව දත්තර 

නියදයතහඹ පිළිඵ ගළටළු වගත තත්ත්ඹක් ඳළතුණි. 

 

(උ) ඵවහළුේ තුශ අඩංගු වේ පිළිඵ ලිඛිත මතොයතුරු මනොභළිය වීභ, ඵය කිරීභ වහ 

උඳකයය මනොභළිය වීභ, දිනකට අිය විලහර ඵවහළුේ ංඛයහක් ඳළමිණීභ මවේතුමන්ද 

 භවය දිනඹන්හිදී ඵවහළුේ 90 කට ඩහ ඳළමිය ඇත) ඵවහළුේර අඩංගු වේ ප්රභහයඹ, 

ර්ගඹ පිළිඵ නිළයදි මතොයතුරු මේඛනගත කිරීභට ගඵඩහ බහය කටයුතු කශ 

නිරධහරින්ට මනොවළකි වී ියබුණි. මේ මවේතුමන් ගඵඩහ බහයකරුන් තු මේඛනර 

වන් වේ ප්රභහයඹ වහ ආනඹනික මේඛනර  මනෞබහයඳත්ර) වන් ප්රභහයඹ අතය 

මනසකේ නිරීක්යඹ විඹ. විගයනඹ විසින් සිදු කශ නිඹළදි ඳරීක්හකදී ආනඹනික 

මේඛන (Bill of Lading) 05 කට අදහර ඵවහළුේ 134 කින් ආනඹනඹ කශ නහඩු වේ 

ප්රභහයඹ මභ.මටො. 3,562 ක් මර වන් වුද, ගඵඩහ බහයකරුන්මේ මේඛන අනු 

රළබුණු වේ ප්රභහයඹ මභමටො. 3,379.6 ක් මර වන් කය ියබීභ මවේතුමන් 

මභ.මටො. 182.4 ක මනක් නිරීක්යඹ ව අතය, මභළනි මනසකේ ේඵන්ධමඹන් 

රංකහ මතො ආඹතනඹ කිසිදු ඳරීක්හක් කය මනොියබුණි.  ඇමුණුභ 88) 

 

 ඌ) රංකහ මතො ආඹතනමේ භහසික වේ අමරවිඹ පිළිඵ මතොයතුරු වහ ඳළළිය මතොග 

පිළිඵ නිළයදි මතොයතුරු රඵහ මනොදීභ නිහ මභභ වේ ඇයවුේ කයන අසථහමේ 

රංකහ මතො ආඹතනඹ තු ඳළළිය මතොග තත්ත්ඹන් පිළිඵ විලසමේයඹක් කශ 

මනොවළකි විඹ. 
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13. ඳේධති ශා ඳාන  

 

 ඳවත වන් ඳේධිය වහ ඳහරන දුර්රතහඹන් නිරීක්යඹ විඹ. 

 

 අ) ආඹතනමේ මතොයතුරු ඳේධියඹට සිඹළුභ අමරවිේ වහ ගඵඩහ ජහරගත මනොවීභ. 

 

(ආ) ගඵඩහර විධිභත් මතොග ඳහරන ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක මනොවීභ. 

 

 ඇ) ගිණුේ තළබීමේ කටයුතුරදී විධිභත් මර ආදහඹේ විඹදේ ර්ගීකයයඹ වහ ඒ මනුමන් 

ලිපිමගොනු ඳත්හමගන ඹහභ දුර්ර භට්ටභක ඳළීමභ. එභ නිහ මරය ප්රකහලන පිළිමඹර 

කිරීමේ මඵොමවෝ ප්රභහදඹන් ඳළීමභ. 

 

 ඈ) ඉවශ කශභනහකයයමේ මඵොමවෝ තනතුරු වහ මකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත ඵහ ගළනීේ 

සිදු කය ියබීභ නිහ ආඹතනමේ කහර්ඹඹන් ේඵන්ධමඹන් ගකීභ දුර්ර භට්ටභක 

ඳළීමභ. 

 

 ඉ) අබයන්තය විගයන විභසීේරට පිළිතුරු දීභ වහ ක්රිඹහභහර්ග ගළනීේ ප්රභහයත් ඳරිදි සිදු 

මනොවීභ. 

 

 ඊ) ආඹතනමේ ප්රධහන ීමයය ගළනීභ ෆභ විටභ අධයක් භ්ඩඩරමේ අිමභතඹ ඳරිදි සිදු 

මනොන අතය, විවිධ අසථහරදී බහඳියයඹහ, භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ වහ මර්ඛීඹ 

අභහතයහංලඹ ඒ වහ ප්රඵරභ භළදිවත්වීභ. 

 

 උ) ආඹතනමේ නිරධහරින් ඵහ ගළනීමේදී ව ඉත් ඹහමේදී යහජකහරි ලිපිමගොනු ලිඛිත 

විධිභත් බහයදීේ/ බහයගළනීේ දුර්ර තත්ත්ඹක ඳළීමභ. 

 

 ඌ) ප්රේඳහදන කටයුතුරදී යජමේ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේලඹන්මගන් ඵළවළය කටයුතු 

කිරීභ. 

 

 එ) ආඹතනමේ නිරධහරීන්ට ලිඛිත කහර්ඹඹ ඳළරුේ රඵහ දී මනොියබීභ. 

   ඇමුණුේ 88) 
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14. නිර්දේ 

 

 ඳවත වන් නිර්මේලඹන් කයනු රළමේ. 

 

 අ) ජීන විඹදේ අනුකහයක බහට වබහගී න අභහතයහංල ව ඒ ඹටමත් ඳියන 

ආඹතනර නිරධහරින් අභහතය භ්ඩඩරඹ මත අදහර මතොයතුරු නිළයදි ඉදිරිඳත් 

කිරීභට කටයුතු කශ යුතු ඵ. 

 

 ආ) වේ නිසඳහදනඹ, ඉේලුභ ව ආනඹනඹ ේඵන්ධමඹන් ීමයය ගළනීමේදී යමට් භසථ 

තත්ත්ඹ ේඵන්ධමඹන් ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු ව ජන වහ ංඛයහ මේඛන 

මදඳහර්තමේන්තු ඹන ආඹතනර දත්ත ව මතොයතුරු මකමයහි නිසි අධහනඹ මඹොමු 

කශ යුතු ඵ. 

 

 ඇ) යහජය භහගභක් න රංකහ මතො ආඹතනමේ කටයුතු ේඵන්ධමඹන් භවහ 

බහ්ඩඩහගහයමේ, යහජය යහඳහය මදඳහර්තමේන්තු, කශභනහකයය විගයන 

මදඳහර්තමේන්තු, බහ්ඩඩහගහය මභමවයුේ මදඳහර්තමේන්තු, කශභනහකයය මේහ 

මදඳහර්තමේන්තු ඹන  මදඳහර්තමේන්තු විසින් නිසි අධීක්යඹක් සිදු කශ යුතු ඵ. 

 

 ඈ) වේ ආනඹනඹ කිරීභ පිළිඵ ීමන්දු ීමයය ගළනීභට ප්රථභ යමට් මේශීඹ වේ 

අලයතහඹ, වී නිසඳහදනඹ, භසථ මතොග භට්ටේ පිළිඵ නිළයදි දත්ත රඵහ ගත යුතු 

ඵ. 

 

 ඉ) අභහතය භ්ඩඩරඹට නිළයදි ීමන්දු ීමයය ගළනීභ වහ අලය සිඹළුභ මතොයතුරු අභහතය 

භ්ඩඩර ංමේල භගින් අභහතය භ්ඩඩරඹ මත රඵහ දීභට ගකියුතු නිරධහරින් 

කටයුතු කශ යුතු ඵ. 

 

 ඊ) රංකහ මතො ආඹතනඹ යහජය භහගභක් න ඵළවින් ව විධිභත් ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිඹක් ආඹතනඹ විසින් අනුභත කයමගන මනොභළිය ඵළවින් සිඹළුභ ප්රේඳහදන 

වහ 2006 ජනහරි 25 දිනළිය ජහ.ප්ර.නි. චක්රමේඛ අංක 08 දයන යජමේ ප්රේඳහදන 

භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ නිඹභඹන් අනුගභනඹ කශ යුතු ඵ. 
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 උ) සුදුසුකේ ඇිය ළඳයුේකරුන් හර්ෂික ලිඹහඳදිංචි කයමගන වදිසි අසථහරදී එභ 

ළඳයුේකරුන්මගන් මිර ගයන් කළහ මිරදී ගළනීේ කශ යුතු ඵ. 

 

 ඌ) මුදරට අගඹ ඹන ංකේඳඹ ආයක්හ න ඳරිදි ආර්ථිකභඹබහඹ, කහර්ඹක්භතහඹ ව 

පරදහයීතහඹ ඹන ගුයහංග ස්මකන ඳරිදි ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ මභමවඹවිඹ යුතු ඵ. 

 

 එ) ආඹතනඹට අලය කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ නළත භහමරෝචනඹ කය ඒ අනු පිළිමඹර කයනු 

රඵන අනුභත කහර්ඹ භ්ඩඩර පුයප්ඳහඩු වහ සුදුසුකේරත් ව ඳශපුරුදු පුේගරයින් 

ඵහ ගළනීභටත් එභ නිරධහරීන් ආඹතනඹ තුශ යහ ගළනීභටත් කටයුතු කශ යුතු ඵ. 

 

 ඒ) සිඹළුභ නිරධහරින්මේ යහජකහරි ලිපිමගොනු බහය ගළනීභ ව බහය දීභ විධිභත් ක්රභමේදඹකට 

අනු සිදු කශ යුතු ඵ. 

 

 ඔ) රංකහ මතො ආඹතනඹ තුශ විධිභත් ඳරිගයක මතොයතුරු ඳේධියඹක් සථහපිත කය එඹට 

රංකහ මතො ආඹතනඹට අඹත් සිඹළුභ අමරවිේ වහ ගඵඩහ ජහරගත කශ යුතු ඵ. 

  

 ඕ) ෆභ මශරකටභ ව ගඵඩහකටභ විධිභත් මතොග ඳහරන ක්රභමේදඹක් වඳුන්හ දිඹ 

යුතු ඵ. 

 

 ක) ආඹතනමේ ළදගත් ීමයය අධයක් භ්ඩඩරඹට මඹොමු කය එභගින් ීමයය ගළනීේ සිදු 

කශ යුතු ඵ. 

 

 ග) අධයක් භ්ඩඩරඹ නිමඹෝජනඹ කයනු රඵන බහ්ඩඩහගහයමේ නිරධහරින්මගන් ඩහ 

මවො උඳමේලනඹන් සිදු විඹ යුතු ඵ. 

 

 ච) අබයන්තය විගයන ඒකකඹ ලක්ියභත් කය අබයන්තය විගයන කටයුතු විධිභත් කශ යුතු 

ඵ. 

 

 ජ) ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 8.9.1  ඇ) ව ප්රේඳහදන කහර්ඹ ංග්රවමේ 8.9.3 

අනු රු.500,000 ඉක්භන සිඹළුභ බහ්ඩඩ වහ මේහ ළඳයුේරදී අදහර ඵරධහරින් 

විසින් අත්න් කයනු රඵන විධිභත් ගිවිසුේරට එශඹිඹ යුතු ඵ. 
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15. නිගපන 

 

 අ) ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිමේ මලික අයමුණුර ඇතුශත්, 

 උස ගුයහත්භකබහඹක් හිත අභ පිරිළඹක් දළරීමේ ප්රියපරඹක් මර උඳරිභ 

ආර්ථික හසි රහ ගළනීභ, නිසි කරට මේරහට ගුයහත්භකබහමඹන් යුත් ප්රේඳහදන 

කටයුතු කිරීභ; 

 නිඹමිත ප්රමිීමන්ට, පිරිවිතයරට, නීියරීියරට ව මයගුරහසිරට අනුකර කටයුතු 

කිරීභ; 

 සුදුසුකේරත් උනන්දුක් දක්න ඳහර්ලසඹන්ට ප්රේඳහදනඹට වබහගී වීභ වහ 

හධහයය, භහන වහ උඳරිභ අසථහ රඵහ දීභ; 

 කඩිනමින් බහ්ඩඩ වහ මේහ ළඳයීභ; 

 ඇගළයීමේ ව මත්රීමේ කහර්ඹඹ ඳටිඳහටිමේ විනිවිදබහඹ ව නිතයබහඹ වියක වීභ; 

 

 ඹන අලයතහඹන් ඉටුන ඳරිදි 2014 ව 2015 ර්රදී පිරිළඹ (CIF) 

රු.15,691,695,005 ක් ව මභ.මටො. 250,693 ක වේ ආනඹන ක්රිඹහලිඹ මභමවඹහ 

මනොභළිය ඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ. 

 

 ආ) මභභ හර්තහමේ අනහයයඹ කය ඇිය රු.15,157,031,018 ක් ව අරහබඹ වහ ගකි 

යුතු නිරධහරින් වඳුනහගත යුතු අතය, ඉදිරිමේදී එළනි අරහබ ඇිය මනොන ඳරිදි 

ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ විධිභත් කශ යුතු ඵට නිගභනඹ කයනු රළමේ. 

 
 ඇ) වේ ආනඹනඹ කිරීමභන් කෘෂි ආර්ථිකඹට න ඵරඳෆභ පිළිඵ ප්රභහයත් 

ළශකිේරක් මනොදක්හ කටයුතු කය ඇිය ඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ. 

 

 ඈ) ප්රේඳහදනමේදී ීමයය ගළනීභ වහ අදහර භවය ළදගත් මතොයතුරු අභහතය භ්ඩඩර 

ංමේල භගින් අභහතය භ්ඩඩරඹට රඵහ දී මනොියබුණු අසථහ ඳළිය ඵ නිගභනඹ 

කයනු රළමේ. 

 

 ඉ) පිරිළඹ රු.11,648,592,399 ක් ව වේ මභ.මටො. 182,548 ක් ආනඹනඹ කිරීභ වහ 

අභහතය භ්ඩඩර අනුභළියඹ රඵහ ගළනීභට කටයුතු මනොකිරීභ ව නිසි අනුභළියඹකින් 

මතොය යජමේ අයමුදේ බහවිතහ කිරීභට කටයුතු කිරීභ ේඵන්ධමඹන් අදහර නිරධහරින් 

ගකීභට ඵළමන ඵට තදුයටත් නිගභනඹ කයනු රළමේ. 

 



59 
 

  ඊ) මභභ හර්තහ විගයකහධිඳිය තු ඵරතර, ේඳත් ව කහරඹ ඹන විඹ සීභහ තුශ සිදු 

කයන රද මවයින් ඉන් ඔේඵට මගොස විගයකහධිඳියට නිගභනඹ කශ මනොවළකි භට්ටමේ 

නීිය විමයෝධී මවෝ හඳයහධී කටයුතු සිදු වී ඇත්දළයි ඹන්න භහමේ ඳරීක්හට රක් 

මනොමකරුණි. එඵළවින් එළනි ඳරීක්හක් කශ යුතු ඹළයි වළඟී ඹන්මන් නේ ඒ වහ 

විමලේෂිත ව ආඹතනඹන්හි වහඹ රඵහ ගළනීභ සුදුසු ඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


