ගණන්දීම සම්ඵන්ධයෙන්වු ඵපතිහාසික ඳසුබිම

10 න ලත ර්යේදී iv න මිහිඳු යජු විසින් ශ්රී රාවේයම මිහින්තයද දී වයන රඉ තවත ඡේඹේරඳයේ ඉ්වෙයන යද පිය ඹ ඳදි

“ එකතුවන ආදාෙමින් මහාඳාෙ ඳවත්වා යගන ොම සහ ප්රතිසසසකකණණ කයුතතු සහා දිනඳතා දණනු ලඵන
විෙදම් යේඛණගත කළ ුතතුයි. අදාල වයාඳාණ සකනානවල සිටින පුද්ගලයින්යේද එකඟත්වෙ ඇතිව ඉහත
සහන් යේඛණවල ඇතුළත් යතොණතුරු ඳදනම් කණයගන ගිණුම් ප්රකා

සකසක කළ ුතතු අතණ, සාවදයෙයි

යඳනී ෙන සයහන් ගිණුම්වලින් ඉවත් කළ ුතතුෙ. ඉන් අනතුරුව ගිණුම් ප්රකා

අුළු  සිතත කණුවවල

තැන්ඳත් කළ ුතතුෙ. යමයසේ තැන්ඳත් කළ ගිණුම් ඳත්රිකා මාසිකව මහ න ප්රසිද්ියෙය ල්කකණ වවා ඳදනම්
කණ යගන තවත් (මාසික) ගිණුම් ප්රකා ේක සකසක කළ ුතතුෙ. වර්ෂේක තුළ යමයසේ පිළියෙල කළ ගිණුම්
ප්රකා

12 ඳදනම් කණයගන සෑම වර්ෂේක අවසානයේදීම ය ේෂඳත්රේක සකසක කණ එෙ මහ සඟරුවන

ඉදිරිපියදී ප්රසිද්ියයේ ියෙවිෙ ුතතුෙ. යමම නිෙමෙන් කඩකණන සිෙු ම යසේවකෙන් “යේදණ්ඩි” දඩ වලය
ෙයත් කළ ුතතු අතණ, ඔවුන් යසේවයෙන් ද යනණපිෙ ුතතුෙ. ”
10 න ලත ර්යේ දී IV න මිහිඳු යජු විසින් ශ්රී රාවේයම මිහින්තයද දී වයන රඉ යදපිය ඹන්න් ුටාගේ් ක යවසගවෙ : ුටාගේ ්න්නේ
රද්යද් “එය ග්රේය ඹේ සිරකවේ” ග්රන්යයේ ඳශමුන යුමභ 75 සිග තිදඹග ය ු  පික

විගණකාියඳති යදඳාර්තයම්න්තුයේ ඉදිරි ගමන් මඟ
1799 ර්යේදී ආයම්බ වශ වි්ණවේධිඳති යඉඳේර්තයම්න්තු, ු්
අභිභතේර්යඹන් මුදුන් ඳ ක වය ්්නීභ අයමඹේ ලත ර් යඉවවෙ තුශ
තු වයන රඉ යේේ තදුයග ක ටාුමද වයමින් වේ ාර්ධනඹ වයේ
්භන් ්න්නේ ශ්රී රාවේ භේතේග ලවෙතිඹවෙ යමින්,
ඳේරනයේ ප්රමු

යේජය මුරය

භඟ යඳන්න්නේ යර ඳදර්තනඹ වි ශ්රී රේාන්ව

ජනතේයේ සුබ ේධනඹ ය ණි ක්රිඹේ කභව යමින් සින න අතය, යේජය
වේ අර්ධ යේජය ආඹතනරග ඔවුයනසවුන්යේ තරවෙව ටායේ ්්නීභග
භඟ යඳන්වීභග ව්ඳවී සින යි.

යඳණවදන
ශ්රී රාවේ ප්රජේතේන්්රිව භේජේදී ජනයජයේ ආඩුක්රභ ය්යේයම
148 ය්යේ ප්රවේය ඳේර්පියම්න්තු තුන මුඉද ඳේරනඹ ුමරඉේීව
වේ වේර්ඹවෙභ ඳ කේය්න ඹේභ ම්ඵන්ධ ්ේධින ඳදවෙණඹන්
ඳ්් කවීභ වේ ඳේර්පියම්න්තු යත ේර්තේ න්රීභ ය ළිඵ ආඩුක්රභ
ය්යේයම 154 ය්යේ ප්රවේය වි්ණවේධිඳතියඹේ යත ඳ්රී
ඇති වේර්ඹඹන් වේ වර්තයන් තු  න්රීභ ම්ඵන්ධ 2013 මුඉද ර්ඹ
වේ ව භේයේ ේර්තේ තුන න් තිදඳ ක වයමි
ඳේර්පියම්න්තු යත තිදඳ ක වයනු රඵන යභභ ේර්ෂිව ේර්තේ, ව කයක වේඩුඩඹ ලයඹන් තිදඳ ක වයනු
රඵන අතය, අයනකු ක ේර්තේ ඳවත වන් වේඩුඩ වත ඹගය ක යන යනභ බේ්ත න්රීභග වගයුතු යඹසඉේ ඇත
ඳශමුන වේඩුඩඹ

-

අභේතයේාල වේ යඉඳේර්තයම්න්තු

යඉන වේඩුඩඹ

-

යේජය ා්යේ, අධිවේරී වේ භඩුඩර

තුන්න වේඩුඩඹ

-

ය්යේය ත වේ අයනකු ක අයමුඉද ිණුම්

වතයන වේඩුඩඹ

-

වියද්ල ආධේය යේඳිති

ඳ්න වේඩුඩඹ

-

ඳශේ ක බේ

වඹන වේඩුඩඹ

-

ඳශේ ක ඳේරන ආඹතන

අගන වේඩුඩඹ

-

වේර්ඹේධන වි්ණනඹ වේ යන ක වියලේ වි්ණනඹ

2012 - 2015 ර්ඹන් ආයනඹ න ඳදි ය ළියඹර වයන රඉ ායුවෙත ්ර්්භ වේ භේයරෝචිත ර්යේ ක්රිඹේවේද
්ර්්භග අනුකර 2013 ර්යේ අයේවෙෂිත තරවෙවඹන් ය්න් ්රන්ඹ යුතු යවසගවෙ ටායේ ්්නීභග ව්න්වීභ
තුගග වරුණන් 2012 ර්යේ සිග ක්රිඹේ කභව න ජේතයන්තය මුරය ේර්තේවයණ ේයමිතිරග අනු්ත
ව්වශ ශ්රී රාවේ ිණුම්වයණ ප්රමිතිරග අනු මුරය ප්රවේලන ය ළියඹර වශ යුතු අර්ධ යේජය ආඹතන වේ යේජය
අාල ිණුම්වයණ

ප්රමිතිරග අනු තභ මුරය ප්රවේලන ය ළියඹර වශ යුතු අයනකු ක යේජය වේ අර්ධ යේජය

ආඹතනර මුරය ප්රවේලන වි්ණනඹ න්රීයම්දී, වි්ණන ප්රයමලඹ වේ වි්ණන ේර්තේ තිදඳ ක වශ යුතු වේර යේමුග
අනු්ත වගයුතු න්රීයම්දී වි්ණන වේර්ඹ භඩුඩරඹ යයවවේද ත ක කඹවග ඳ ක තිබිභ වියලේයඹන් සිහිඳ ක
වශ යුතු යම ඳේර්පියම්න්තු මුරය ඳේරනඹ ම්ඵන්ධ ්ේධීන කදවෙවඹේ වේ භ්ත ශ්රී රේාන්ව ජනතේයේ සුබ
සිද්ධිඹ ය ණි වගයුතු න්දභ තභ මු ය ඳයභේර්යඹවෙ යර ශවේ වගයුතු වයන ශ්රී රාවේ වි්ණවේධිඳති
යඉඳේර්තයම්න්තු භේයරෝචිත ර්ඹ තුශදී වයන රඉ වගයුතුර ප්ර්තිඹ භ්න ඵ්පිභග ඵගහිය වේ ියුණු යගද
බේවිතේ වයනු රඵන රභයමඉඹන්ග අනුකුරවීභග තයම් මුුකකුයේ යනසිඹ නමු ක 2013 ර්ඹ තුශි යේජය වි්ණන
වගයුතු භින් පරඉේයිව ප්රතිපර භේජඹග ඉේඹව වය දී ඇති ඵ සිහිඳ ක වශ යුතුඹ ණා ය විගණනෙ මගින් ණයය

ාතිෙය ලැබුණ දෑ, ඹන ශිර්ඹ ඹගය ක යභභ ේර්තේයම වි්තය වය ඇති ඳදච්යේඉඹ භින් වි්ණනයඹන් යගග වු

ඉේඹව කඹ ්යවවින් වි්තය වය ඇති ඵඉ, සිහිඳ ක වයමි වි්ණන වගයුතුර කඹ්ලී සින න කරධේදන්යේ ඉ්නුභ
ර්ධනඹ ඉවේ වියලේ ්ඩ ය ළියරවෙ භේයරෝචිත ර්යේි ක්රිඹේ කභව යවදණි මුරය වි්ණනඹ, ඳද්ණව ්ත
වි්ණනඹ, ඳශේ ක ඳේරන ආඹතන වි්ණනඹ ම්ඵන්ධ, වියලේ ටාුකණු ්ඩ ගවන් ක්රිඹේ කභව වශ අතය, යඉභශ
බේේ ඉ්නුභ ර්ධනඹ න්දභ ය ණි යඉභශ බේේ ඳාති ඳ් කවීභඉ සිදු වයන රි
යේජය වි්ණනයේ ්ඉ් කවභ යඳන්ේ දීභ ඉවේ ව

වි්ණන ක්රිඹේපිඹ ලවෙතිභ ක න්රීයම් අයමුණින්  භ

ර්ඹවභ භේර්තු 19 ින වි්ණන ිනඹ යර ප්රවේලඹග ඳ ක වයන රඉ අතය, 2014 භේර්තු 19 ින වි්ණන ිනඹ
ප්රධේන වේර්ඹේරඹ වේ ඳශේ ක වවේය වි්ණවේධිඳති වේර්ඹේරඹන් ඳඉනම් වයය්න ඳ කන රදී
2013 ර්ඹ අ්බේ්යේදී අනුභත වේර්ඹ භඩුඩරඹ තුශ වු වවේය වි්ණවේධිඳති තනතුරු 20 වෙ වේ කයඹෝජය
වි්ණවේධිඳති තනතුරු 8 වෙ ය යවිභග ව්න්වීභඉ, ඒ අනු වි්ණන වගයුතු වේ ේර්තේවයණ වගයුතු විධිභ ක න්දභග
ව්න්වීභඉ ජඹග්රවනඹවෙ යර ්රන්ඹ ව්න්ඹ යභභ න ඳ කවිම් රඵේදීභ ක භ් වි්ණන වේ ේර්තේවයණ වගයුතු
ර අධිවෙණ වගයුතු ලවෙතිභ ක න්දභග ඳඉනභවෙ විඹ එයේභ වි්ණන වගයුතු අ ඩුඩ ඳ කේ ්්නීභග
ඵේධේන් වි ඇති වි්ණන ඳදවෙව යේයේ 1/3 වෙ තයම් එනම් 400 වග ආන්න ටායේඳේක් ප්රභේණඹවෙ තය්වේද
විබේ්ඹවෙ භින් ම්ටාර්ණ න්දභ ඉවේ ්්ට් කයමඉනඹවෙ කකු ක වය ඇති අතය 2014 ර්යේ අ්බේ්යේි යවෝ
2015 ර්යේ මුද බේ්යේදී යභභ ටායේඳේක් ම්ටාර්ණ වය ්්නීභග ව්න්යත්යි අයේවෙේ වයනු ර්යේ එයේභ
ටායේඳේක් වි ඇති වි්ණන අධිවේද තනතුරු 79 වෙ ම්ටාර්ණ න්දභගඉ වගයුතු වයමින් සින න ඵ යඳන්ේ යඉනු
ව්භ් කයතමි ආඹතනයේ ක්රිඹේවේද කඹග ඵේධේවෙ ඳතින යේේ ය්යේන් ව් න්රීයම් වගයුතු අන්
වය ශ්රී රාවේ වි්ණන යේේ ය්යේ 2012 ්ේත්ම්ඵර් 17 ින වේ වි්ණන ඳදවෙව යේේ ය්යේ 2014
ජනේද 03 ින යේජය යේේ යවසමින් බේ භින් අනුභත වය අභේතය භඩුඩර කල්වේණඹ ඉවේ ජනේධිඳති
යදවම්යඹේ යත තිදඳ ක වය තිබුණ ක, වි්ණන ඳදවෙව යේේ ා්භයේ තදපිභ භත ඒවේඵද්ධ යේේ
ය්යේවෙ ව් න්දභග වගයුතු වයන යරග ව ජනේධිඳති යදවම්යඹේ වයන රඉ තදපිභ අනු, අඉේර යේේ
ය්යේන් යඉව එවේඵද්ධ වය ඒවේඵද්ධ ය්යේවෙ ව් වය අඉේර වගයුතු ඉවේ ජනේධිඳති යදවම්යඹේ
යත තිදඳ ක වය ඇති ඵඉ ඉවන් වයනු ව්භ් කයතමි
යඉඳේර්තයම්න්තුයම ේර්තේවයණ යගේන් භේයරෝචන වය, ේර්තේවයණ ආවිති වේ ේර්තේවයණ යගේන් නවින
වි්ණන ඳදචඹන්ග වේ ප්රතිපරඉේඹව වි්ණන ේර්තේවයණඹග යඳශඔවීභවෙ යර ායලෝධනඹ වයන රදී
වියලේයඹන්භ ඳශේ ක බේ ේර්තේවයණ ආවිති ායලෝධනඹග රවෙවශ අතය, එභ ආවිති බේවිතඹ ය ළිඵඉ ඳශේ ක
බේ ඉ්නු ක න්රීයම් ්ඩ ගවනවෙ ්ර්සුම් වයන රඉ අතය, එවෙ ්ඩගවනවෙ 2014 භේර්තු භේයේි ඵය්මු
ඳශේ ක බේ වේ ඳ කන රදී

යඉඳේර්තයම්න්තුග ිගු වේරඹව සිග අක්ඳේක්වෙ ඳ්ති ටාුකණු ාන්ර්ණඹව අලයතේඹ ටායේරමින් ය කනටාය,
හිඉ්දරන, ඵු යවේන කත ග්රේභඹ ආන්නයේ, යන්ේසිව ටාුකණු ඳවසුවම් හිත වේභය, ම්භන්රණ ලේරේවෙ,
්ිව්ත ක්රිඩේ්ේයඹවෙ වේ ඳදඳේරන ඒවවඹවෙ හිත ටාුකණු ාන්යණඹවෙ රු මිපිඹන 158 ව විඹඉමින් තිවයන රඉ
ශ්රී රාවේ වි්ණවේධිඳති යඉඳේර්තයම්න්තුයම යේජය වි්ණන ටාුකණු වේ ාර්ධන භධය්යේනඹ (Centre for Public
Audit Training and Development -CPATD)

2014 ඔවෙයතෝඵර් භේඹ අන් වීභග ප්රයභ විිත න්දභග

වගයුතු සුඉේනම් වයමින් සින න ඵ තුන න් ඉන්ේ සින මි යඉඳේර්තයම්න්තුයම කරධේදන්ග රභ ක ටාුකණු
්ර්්භවෙ අනු ි කතිඹ ටාුකණු රඵේදීභග ක, ජේතයන්තය භට්ගයම් ටාුකණු වගයුතුරග ය විසිභග වේ අබයන්තය
වි්ණන කරධේදන් ටාුකණු න්දභගඉ යභභින් අයේවෙේ වයනු ර්යේ භවේ බේඩුඩේ්ේයඹග ඉ්ඩි ඵයවෙ යනසන
අයුදන් යභභ ආඹතනඹ ඳ කේ ්්නීභගඉ ්රසුම් වය ඇති ඵඉ යඳන්ේ යඉනු ව්භ් කයතමි
2013 ර්ඹ තුශි කරධේදන්යේ සුබේධන ම්ඵන්ධයඹන් වු වගයුතු, හිවෙමීභ වේ ්ඹා ඳේරනඹ ඉවේ
යඳය්භන් යඳන්න ආ්මිව වගයුතු යභන්භ, භේජිඹ ්කීම් තු  න්රීයම්ිඉ ව්ය  යඳයනන වේර්ඹබේයඹවෙ තු 
වය ඇති ඵඉ ඉවන් වයනු ව්භ් කයතමි ර් 30 ව යඉඳේර්තයම්න්තු යේේ වේරඹවෙ ම්ටාර්ණ වයන රඉ
සිඹලුභ කරධේදන් ඇ්ීවභග රවෙ වශ අතය, යඉඳේර්තයම්න්තුයම යඳසදු සුබේධන ා්භයේ අයමුඉද ලවෙතිභ ක
න්රීභ ඉවේ වියලේ ්ඩ ය ළියරවෙ 2014 ර්යේ ආයම්බයේදී ක්රිඹේ කභව වයන රදී යේජය මුරය ඳේරනඹ
අර්ය ක වයමින් ඳේර්පියම්න්තුයම බේ්ත වයනු ර්බු යේජය වේ අර්ධ යේජය ආඹතනර වි්ණන ේර්තේ ඳඉනම්
වයය්න යජයේ ිණුම් ය ළිඵ වේයව බේයම වේ යඳසදු යේඳේය ය ළිඵඉ වේයව බේයම වගයුතු ක්රිඹ වේ
පශඉේයි ඳ්් කවීභග ව්න්වීභඉ 2013 ර්යේ දී රඉ වියලේ ජඹග්රවනඹවෙ ඵ යඳන්ේ යඉනු ව්භ් කයතමි 1799
ර්යේදී ආයම්බ වශ ල්රී රාවේ වි්ණවේධිඳති යඉඳේර්තයම්න්තුයම ය 215 ව ්භන් භ් තුශ සිදුවු ්ඉ් ක
යතසයතුරු එවතුවය අනේ්ත ඳයම්ඳයේ ඉවේ ායවෙණඹ වය තඵේ ්්නීයම් අන යඹන් ඵපතිවේසිව යතසයතුරු
එවතුවෙ ම්ඳේඉනඹ න්රීභ 2013 ර්යේ අ් බේ්යේි ආයම්බ වශ අතය, 2014 ඔවෙයතෝඵර් භේඹ අේනඹ
න විග අඉේර ග්රන්යඹ එළි ඉ්වෙවීභග අයේවෙේ යවයර්
භේයේ ය්යේය ත වේර්ඹබේයඹන් තු න්දයභහිරේ වේඹ වු යඉඳේර්තයම්න්තුයම භ්ත වේර්ඹ භඩුඩරඹග ක,
වේඹව වි්ණනඹන් යභයවඹ වු යඳසදු යේඳේය වගයුතුර කයුතු යර ක ්ණවේධිවේද භේ්ම් රග ක, ශ්රී රාවේ
යර ක ්ණවේධිවේද ආඹතනඹග ක, වි්ණිත ආඹතනඹන්ග ක, යඉඳේර්තයම්න්තු ඳදඳේරන වගයුතුරග වේඹ වු
ජනේධිඳති යදවම්තුභේ ඇතුුම ජනේධිඳති යදවම් වේර්ඹේරයේ වේර්ඹ භඩුඩරඹග ක, මුඉද අභේතයාලයේ යදවම්තුභේ
ඇතුුම භ්ත වේර්ඹ භඩුඩරඹග ක, යේජය යේේ යවසමින් බේ, ්ු ේ වේ යේව ා යේ ය ළිඵ යවසමින්
බේ, ඇතුුම ඳදඳේරනයඹන් වේඹ වු යේජය ආඹතනඹන්ග ක, යඉඳේර්තයම්න්තුයම යබ තිව වේ භේන ම්ඳ ක
ාර්ධනඹ න්දයභහිරේ ඉේඹව වු ජේතයන්තය ාර්ධන ආඹතනඹග ක, වේර්ඹ භඩුඩරඹ ටාුකණු න්දයභහිරේ ඉේඹව වු
තන්ිඹේ, භ්යදසිඹේ, ජඳේනඹ, ඉකුණු යවසදඹේ වේ භවජන චින මුවේඩුක් ්ක යගර ු කතදතය වි්ණන
ආඹතනඹන්ග ක භේයේ ්තුතිඹ ටාඉ වයමි

එයේභ වි්ණිත ආඹතන 250 ව වි්ණන ේර්තේ භේයරෝචනඹග රවෙ න්දයම් වගයුතු වශ යජයේ ිණුම් ය ළිඵ
වේයව බේයම ්රු බේඳති තුභේ ඇතුුම ්රු භන්්රිතුභන්රේග ක, යඳසදු යේඳේය ය ළිඵඉ වේයව බේයම ව අනු
වමිු ර ්රු බේඳතිතුභන්රේ ඇතුුම ්රු භන්්රිතුභන්රේග ක ඳේර්පියම්න්තු භව යදවම්තුභේ ඇතුුම
ඳේර්පියම්න්තුයම භ්ත වේර්ඹ භඩුඩරඹග ක භේයේ ්තුතිඹ ටාඉ වයමි
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විගණකාියඳති
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ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ යසථහ

148 යසථහ රහය යහජාය මුද්  ඳහරනඹ

ම්ඵ්තධ ඳහර්ලි ම්්තතු ත ඳළරි ඇති කීභ වහ ඵරඅධිහයඹ අනු, හර්ෂි විර්ජාන ඳනත භගි්ත යහජාය
වහ අර්ධ යහජාය ්ඹතන

ත මුද්  වහ ම්ඳ් 

ඵදහවරිනු රඵි.

්ඹතනර ශභනහහරි් ඹ, ඔවු නොවු්තට ඳළරී ඇති

ම්ඳ්  ිළිබඵද බහයහරි් ඹ ඳළරි ඇති

ඳොදු ණ්ත ජ ම් කීභ වරිඹහහය ඉටු ය ති ේද

ඹ්තන ිළිබඵද සහධින ඳරික්ණඹ්ත ය ඳහර්ලි ම්්තතු

ත හර්තහ කිරීභ, විණහධිඳති ේ රධහන

හර්ඹබහයඹ න අතය, ඳ් හ න ඹනු රඵන යජා ආ ටයුතු වහ ඒහ ආ ගිණුම් තළබීභ ිළිබඵද න, සහධීන
තක් ේරු  යහි ඳහර්ලි ම්්තතු, විණහධිඳතියඹහ  යහි විලසහඹ තඵි.

ඳොදු ණ්ත ජ ම් කීභ ඳවත

දව්ත රධහන අදිඹයඹ්ත ්ත භ්තවිත

පඳොදු ණන්දීපේ කීපේ ටයුතු
ඳොදු ණ්ත ජ ම් කී ම් ටයුතු ම්ඵ්තධ ක්රිඹහ්ත ඳවත ඳරිදි



ඳහර්ලි ම්්තතු විසි්ත යජා ආ ළඳයුම් වහ ේහ විඹදම් වහ විර්ජාන ඳනත භගි්ත ඵරඹ
 ජභ යනු රඵි.



අභහතයහාල

දඳහර්ත ම්්තතු වහ

න් 

ඳොදු යහඳහය විසි්ත හර්ෂි මුරය රහලන

ගිණුම් ිළිබ ඹර යනු රඵි.


ඳොදු ්ඹතනර (අසථි් ඹ්ත ේ) එභ මුරය රහලන ගිණුම් වහ ටයුතු විණහධිඳති
විසි්ත විණනඹ යනු රඵි.
විණහධිඳති විසි්ත ඳහර්ලි ම්්තතු ත ඉදිරිඳ්  යනු රඵන විණන හර්තහ, යජා ආ
ගිණුම් ිළිබඵ හය බහ වහ

ඳොදු යහඳහය ිළිබඵද හය බහ ඹන ඳහර්ලි ම්්තතු

මිටු ද විසි්ත අදහර ඳහර්ලඹ්ත ්තහ විභර්ලනඹ යනු රඵි.


යජා ආ ගිණුම් ිළිබඵ හය බහ වහ ඳොදු යඳහය ිළිබඵද හය බහ විසි්ත විණන
හර්තහ ිළිබඵද විභර්ලනඹ ය නිර් ේල නිකු්  යනු රඵි.



්ඹතනඹ්ත එභ හර්තහරට රතිාහය දක්ි.

ණ්ත ජ ම් කීභ ම්ඵ්තධ ්ඹතනභඹ වහ ාවිධහනභඹ ්ෘතිඹ තුශට ඳහර්ලි ම්්තතු, භවහ බහඩුඩහහයඹ වහ
උ් තරීතය විණන ්ඹතනඹක්
ඇතුශ් 

ර විණහධිඳති

දඳහර්ත ම්්තතු ඹන රධහන නි ඹ ිතත ්ඹතන තුන

ඳොදු මුරය ණ්ත ජ ම් කීම් ඳේධතිඹ නිසිඹහහය ක්රිඹහ් භ යනහද ඹ්තන ිළිබඵද ඳරික්හ

කිරීභ ස, යහජාය ්ඹතනඹ්ත දවහ අඹ ළඹ භගි්ත රඵහ
පරදහි. වහ ඳරියඹ ්යක්හ න ඳරිදි

දන රතිඳහදන අයිළරිභළසුම් හිත, හර්ඹක්භ,

ඹ ජභ ම්ඵ්තධ ත් ් ඹ,

විණහධිඳති

තභ හර්තහ භගි්ත

ඳහර්ලි භ්තතු දළනු්  යනු රඵි. එ ේභ ඳොදු යහඳහය, අයමුද්  වහ යහඳෘතිර මුරය රහලන ම්ඵ්තධ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3



2
භතඹක්  ජභ භගි්ත ්ඹතන විසි්ත ඉදිරිඳ්  ය ඇති මුරය රහලන ම්ඵ්තධ ත් ් ඹ අදහර උන්තදුන
ඳහර්ලඹ්ත

ත ්තනි

දනඹ යනු රඵන අතය, ඳතින යසථහිළත අලයතහඹ්ත අනු, තභ විණන

ටයුතුර රභහණඹ ව විඹ ඳථඹ නිලසාඹ කිරිභ ිළිබඵද විණහධිඳතියඹහ සහධින ඵරයභක් භුක්ති විදිනු
රඵි. අ් රස ව දුණ ා දනහ විභර්ණ ොමි්ත බහ වහ අඳයහධ ඳරික්ණ දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත නු
රඵන අඳයහධ සිේධි වළය විණනඹට බහජානඹ න ්ඹතනර යනු රඵන මුරය, හර්ඹහධන, අනුකුරතහ වහ
ඳේධති විණනඹ භගි්ත න ොඹහළනීම් වහ නිර් ේල අහන ල ඹ්ත යහජාය අාල ආ හර්ඹහධනඹ උ දහ වහ
විණිත ්ඹතනර මුරය ඳහරනඹ වහ හර්ඹක්භතහඹ ඉවශ නළාීම ම් අ කක්හ ්ත විණන හර්තහ
බහහත්ර ඹ්ත ඳහර්ලි ම්්තතු

බහත යනු රඵි. අනිකු්  ඳොදු යහජාය භඩුඩරීයඹ යටර භ්ත ශ්රී රාහ

යජා ආ ගිණුම් ිළිබඵ හය බහ වහ
්ඹතනඹ්තර ය රර්තන
විණහධිඳති
ඳදනභක්

ඳොදු යහඳහය ිළිබඵද හය බහ්තට, සිඹම භ රධහන යහජාය අාල ආ

ව ෛපතිවහසි යහජාය මුරය ටයුතුරට ර

දඳහර්ත ම්්තතු වහ ඳහර්ලි ම්්තතු මිටු

ඳ් හ ත යුතු

ශ්රී රාහ

විණහධිඳති

ලවිභට හිමිභ ඇත ශ්රී රාහ

ද අතය අතයලය ඹ්තභ වි ලේෂිත ඵදතහඹක්

දඳහර්ත ම්්තතු ඳහර්ලි ම්්තතු මිටු

ද ක් ටයුතු දවහ

ර වහ ර්හග්රහහි ්යනඹක් හිත, මුරය විණනඹ ඳදනම් ය්  හර්තහ, හර්ඹහධන විණන

හර්තහ වහ විභර්ලන විණන හර්තහ ඳහර්ලි ම්්තතු ත ඉදරිඳ්  යනු රඵි.

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

අඳපේ ඵරයභ වා ්ාධීනතාඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

යහජාය අාල ආ ්ඹතනර ගිණුම් විණනඹ කිරීභ දවහ වු ඵරයභ ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහදි ජානයජා ආ
්ඩුක්රභ යසථහ

154 යසථහ ්ත විණහධිඳති

ත ඳළරි ඇත විණහධිඳති විසි්ත ්ඩුක්

සිඹම භ දඳහර්ත ම්්තතුර ගිණුම් ද, අභහතය භඩුඩර හර්ඹහර ආ, අධියණ ේහ ොමි්ත බහ හර්ඹහර ආ,
යහජාය

ේහ

ොමි්ත බහ හර්ඹහර ආ, ඳරිඳහරන ටයුතු ිළිබඵද ඳහර්ලි ම්්තතු

හර්ඹහර ආ, ඳහර්ලි ම්්තතු භව

් ම් හර්ඹහර ආ ව භළතියණ

ොභහරිසයඹහ ේ

ොභහරිසයඹහ ේ හර්ඹහර ආ, ඳශහ් 

ඳහරන අඹහතනර ව යහජාය ාසථහර ගිණුම් ද, ඹම්කිසි ලිිතත නීතිඹක් ඹට ්  ්ඩුක්ට ඳළරි ඇති
යහඳහයර ව

ශද

න්  යහඳහයර ගිණුම් ද විණනඹ ශ යු්  ් ඹ

එපවත් භාේ ඳනත ඹටපත් ්ථාඳනඹ ය ඇති යාජ්ය භාේ ිගණනඹ ිරීමපේ ිමිකභ ිගණාධිඳති තු වී
පනොභැති අතය, පභභ තත්ත්ඹ යාජ්ය ුදද්  ඳාරනප දුර්ර තත්ත්ඹ්  ඵද පඳන්ා පදු  ැභැත්පතික
විණහධිඳති ත ්ඩුක්රභ යසථහ ්ත ඳයහ ඇති යහජාහරී ව ර්තයඹ්ත ඳවත දළක් න යසථහ්ත
භගි්ත විසතය ය ව රහයණඹ ය ඇත

(අ) යහජාය ාසථහ දවහ විණන විධිවිධහන ශන 1971 අා 38 දයන මුද්  ඳන ්  II ොට
(්) ඳශහ්  බහ දවහ විණන විධිවිධහන ශන 1987 අා 42 දයන ඳශහ්  බහ ඳන ්  23
්තතිඹ
(ඇ) භව නය බහ දවහ විණන විධිවිධහන ශන භව නය බහ ්ඥහ ඳන ්  (252
අධිහයඹ) 219 ්තතිඹ
්තතිඹ
(ඉ) රහ ේය ඹ බහ දවහ විණන විධිවිධහන ශන 1987 අා 15 දයන රහ ේය ඹ බහ ඳන ් 
172 ්තතිඹ
(ඊ)

ොවිජාන ාර්ධන බහ දවහ විණන විධිවිධහන ශන 2000 අා 46 දයන

ොවිජාන

ාර්ධන බහ ඳන ්  58 ්තතිඹ
(උ) ක්රිඩහ ාම් දවහ විණන විධිවිධහන ශන 1993 අා 47 දයන ක්රිඩහ ාම් ඳන ්  9
්තතිඹ
විණහධිඳතියඹහට තභ විණනඹ්ත කිරී ම්දි, ඳොදු ෘ් ති ඹහි නිඹළලි විණන භහම්ර වහඹ රඵහ ළනීභ
දවහ අලය විධිවිධහන ්ඩුක්රභ යසථහ

154 යසථහ භගි්ත රඵහ  ජ ඇත තද විණනඹට අදහර න

ය ් ිළඹ, ෘ් තිඹ වහ විදයහ් භ ළටඑ නියහයණඹ ය ළනී ම්දි අලය න වි ලේඥ වහඹ රඵහ ළනීභට අලය

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

(ඈ) නය බහ දවහ විණන විධිවිධහන ශන නය බහ ්ඥහ ඳන ්  (255 අධිහයඹ) 181

4
විධිවිධහන ද රහ ති ේ ්ඩුක්රභ යසථහ

154(5) යසථහට අනු විණහධිඳතියඹහට

ව ඔහු ේ

අධිහයඹ ර්  ය ව තළනළ්  තකුට යසථහිළත විණනඹ, ව ර්තයඹ්ත ඉටු කිරී ම් ජ,



සිඹම  ඳෝ ඳ් , හර්තහ, හය හර්තහ, ව න්  ලිඹකිඹවිලි රඵහළනීභට,



ඵඩහරට ව න්  ේඳශරට ිළවිසීභට ව



එකී හර්ඹ ව ර්තයඹ්ත ඉටු කිරීභ දවහ අලය විඹවළකි තොයතුරු රඵහළනීභට ව (විඹ
බහය නිරධහරි ඹකු ්ත පුේරඹකු ්ත) රුණු ඳළවළදිලි යහ ළනීභට හිමිභ ඇ්  ් ඹ

අඳපේ ්ාධීනතාඹ
විණහධිඳතියඹහ ේ සහධීනතහඹ යසථහ ්තභ පුඑ්  ල ඹ්ත වති ොට ඇත ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි
භහජාහදි ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ යසථහ

153 යසථහ අනු,

“විණහධිඳතිය ඹක් ්ත ්තඹ විණහධිඳතියඹහ,
යසථහදහඹ බහ
නිර් ේලඹ අනු ජානහධිඳතියඹහ විසි්ත ඳ් 
යනු රඵ්ත ්තඹ
විණහධිඳතියඹහ ඹථහ ඳළළ්  භ්ත
සිටිනහතහක් සකීඹ ධුයඹ ද්ත ්තඹ ” විණහධිඳතියඹහ ඉ්  ශ
වළක් ක් අඹවඳ්  ෞය ත් ් ඹ, ්ඵහධිත ත් ් ඹ භත
ජානහධිඳතියඹහ ඳහර්ලි ම්්තතු ඇභතී භ්ත ඳභණකි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

්ඩුක්රභ යසථහ

153 යසථහ

තදුයට්  දළක් න ඳරිදි,

විණහධිඳතියඹහ ේ ළටුඳ ඳහර්ලි ම්්තතු විසි්ත නිලසාඹ යන
අතය, එ ේ නිලසාඹ යන රද ළටුඳ ඒහඵේධ අයමුදරට ළඹ ඵයක්
නු රඵන අතය ඔහු ේ ධුය හරඹ තුශ එඹ අක් නොශ යුතුඹ
එ ව්  විණහධිඳතියඹහ ේ ළටුඳ තීයණඹ කිරීභ ම්ඵ්තධ ර්තභහන ආ ක්රිඹහ් භ ඳතින ත් ් ඹ
යසථහනුකුර තිියඹ යුතු ත් ් ඹට ශහ වි නොභළති ඵද සිහිඳ්  යනු ළභළ්  තමි
විණහධිඳති කිසිදු අභහතයය ඹකු ේ

ව

යජා ආ නිරධහරි ඹකු ේ අධික්ණඹ ඹටතට

නොළ ්ත

විණහධිඳතියඹහ ේ ක්රිඹහහරි් ඹ ිළිබඵද සහධීනතහඹ ්ඩුක්රභ යසථහ භගි්ත සුයක්ෂිත ය තිුණණ ද,
විණහධිඳතියඹහ ේ මුරය වහ ඳරිඳහරන සහධීනතහඹ

ඳ් නහ යසථහභඹ වහ නීතිභඹ විධිවිධහන භත

විධහඹඹ විසි්ත සීමිත කිරිම් සිදු ය ඇත විණහධිඳති කිසිඹම් පුේර ඹකු ේ

ව ්ඹතනඹ සිඹම 

ඵළ ජම්ලි්ත නිදවස විඹ යුතු අතය, අ් ත න භති රතිහිාහ්ත ්තද නිදවස විඹ යුතු වි.්ත මුරය ම්ඳ්  ව

5
මිනිස ඵරඹ දවහ විධහඹඹ භත රැදි සිටීභ ඳහර්ලි ම්්තතු නු ්ත තය සහධීන විණනඹට අනර්ථහරි
එ ේ

වි.්ත විණහධිඳතියඹහ ේ මුරය වහ ඳරිඳහරන සහධීනතහඹ තවවුරු කිරීභ දවහ නීතිභඹ විධිවිධහන

භගි්ත ළඩි ්යක්හක් ඳහර්ලි ම්්තතු විසි්ත ළශසිඹ යුතු
ර්තභහන ආ  ජ විණහධිඳති තභ අඹළඹ දවහ භවහ බහඩුඩහහය ආ ව ඹ ඹ භත යදහ ඳතින අතය, තභ
දඳහර්ත ම්්තතුට ම්ඳ් 
නොඳතී අ නකු් 

්ත කිරී ම්දි විණ ේ කීම් වහ විණ මුහුණ ඳහන

ඳොදු යහජාය භඩුඩීයඹ යට්  ර ඳරිදි ශ්රී රාහ

අදහනභ භත ඵළ ජ

විණහධිඳති දවහ වු අඹළඹ, නීති

ම්ඳහද මිටුක් විසි්ත සියුම් ඳරික්ණඹට ඹට්  අනුභත ය ව ඔහු ේ අඹළඹ ිළිබඵද විධහඹ ඳහරනඹට
එ යහි වු කිසිදු ්යක්හක් ව ශහ නොභළත විණහධිඳති දඳහර්ත ම්්තතු

ඳ්  කිරීම්, උස කිරීම්, භහරු

කිරීම්, විනඹ ක්රිඹහභහර්, ළටුක ව හර්ඹ භඩුඩර ආ න්  ඳරිඳහරන ටයුතු ම්ඵ්තධ ඹ්ත වු ඳරිඳහරනභඹ
රුණු ිළිබඵද ඳහරනඹ රථභ ඹ්ත ජානහධිඳති

් ම්

ත ඳළරී තිුණණු අතය, ඳසු ්ඩුක්රභ යසථහ

දවව්  නි ා ල ධනඹට අනු එභ ඵරතර යහජාය ේහ ොමි්ත බහට ඳළරී ඇත යහජාය ේහ ොමි්ත
බහ විසි්ත විණහධිඳතියඹහ

ත ම්පුර්ණ ල ඹ්ත ඵරතර ඳළරීභක් ය

නොභළති

වි.්ත රර්තන

ළඩිළිබ ර ඹට ්  වුද, විණහධිඳතිට තභ හර්ඹ භඩුඩර ආ පුයකඳහක් දවහ ඳ්  කිරී ම් ජ ළටම රට මුහුණ
ඳෆභට සිදු ීම ඇත වි ලේෂිත ්ඹතනඹක් වු අධියණ

ේහ

ොමි්ත බහ විඹ සීභහ ඹටතට එන අධියණ

ේඹ ඳරිදි භුක්තිවිදිඹ යුතු සහධීනතහඹ ිළිබඵද දෘසඨි  ණ ඹ්ත ඵරනර විණන ේඹ වි ලේ ේහක්
තද, ්ඩුක්රභ යසථහ ඳරිදි විණහධිඳති “යහජාය නිරධහරි්ත ිළිබඵ වි ලේෂිත රළි.සතුට” ඇතුශ්  ය
නොතිුණණු අතය, ්ඹතන ාග්රව ආ විසතය ය ඇති ඳරිදි යජා ආ සිඹම භ ඳරිඳහරන යගුරහසි විණහධිඳතිට වහ
ඔහු ේ හර්ඹ භඩුඩරඹට අදහර

භඹ තදුයට්  විණහධිඳති ේ ඳරිඳහරන සහධීනතහඹ සීභහ කිරිභක්

ඔහු ේ යහජාහරි ිළිබඵද භභ ඳරිඳහරනභඹ ඳහරන අක්ඳහක් විණන ටයුතුරට ළරකිඹ යුතු ර අහිය කිරීම්
ශ අසථහ ඵො ව භඹක් විඹ
දඳහර්ත ම්්තතු

ේ ිළරිළටුභ ඉතහ අධිඹ ජාහතය්තතය

ගිණුම්යණ රමිති අනු ස ය ඇති ශ්රී රාහ ගිණුම්යණ රමිති වහ යහජාය අාල ගිණුම්යණ රමිති අනුභනඹ
යනු රඵන යහජාය ්ඹතනර ගිණුම් ටයුතු ිළිබ්  ේය ඹ වහ ජාහතය්තතය විණන රමිති අනු ඉටුකිරිභ දවහ
ඹ යතභ හර්ඹ භඩුඩරඹක් ඵදහ ළනීභ වහ ඔවු්ත ේ
 ජභනහ්ත ඳදනම් යත යුතු
නො

ේඹ අඩුඩ රඵහ ළනීභ දවහ ්ර්ණඹ න

වි ලේ ඹ්ත යහජාය විණනඹ භගි්ත ය ේ ්ර්ථිඹට එතුන අඹ සුම  ඳටු

ම් ත් ් ඹ ිළිබඵද කිසිභ අාලඹ ව ක්රිඹ අධහනඹක් ඹොමුවි නොභළති ඵද සිහිඳ්  ශ යුතුඹ

එක්්  ජාහති්ත ේ උ් තරීතය විණන ්ඹතනඹ්ත ිළිබඵද ජාහතය්තතය ාවිධහනඹ 1977 දි අනුභත ශ ීයභහ
රහලනඹ භගි්ත ය ් ඳ රභ වහ ෘ් තීභඹ ල ඹ්ත යහජාය විණන ආ සහධීන් ඹ ිළිබඵද මුරධර්භ ිළිබඵද
අධහනඹ ඹොමු ොට ඇත ය 30 ට ඳසු උ් තරිතය විණන ්ඹතන ිළිබඵද ජාහතය්තතය ාවිධහන ආ XIX
ම් ම්රන ආදි (2007 භළක්සි  ) භළක්සි 

රහලනඹ භගි්ත යහජාය අාල ආ භනහ විණනඹක් දවහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ේ ිළරිළටුභ අති්ත ් ර විණහධිඳති

6
උ් තරීතය විණන ්ඹතනඹ්ත ේ සහධීනතහඹ

ිළිබඵද සථිය ල ඹ්ත න ඳවත දව්ත ඳරිදි රධහන

අතයලය අලයතහ 8 ක් වදුනහ න ඇත


අර්ථහ්තවිත ව පරදහි. යසථහිළත ෛනති යහමු ඳළළ් භ වති කිරිභ දවහ වහ එහි
ත් ් හහය යවහයඹ දවහ ්ඩුක්රභ යසථහර වහ නීතිර, උ් තරිතය විණන
්ඹතනර සහධීනතහඹ ඳළවළදිිබභ අර්ථ දළක්ීමභ



උ් තරීතය විණන ්ඹතනඹ්තට යජා ආ

ව එහි අධිහරි්ත ේ ඵරඳෆ භ්ත

තොය, අලය

හධහයණ මිනිස ම්ඳ් , ද්රය වහ මුරයභඹ ම්ඳ්  තිියඹ යුතු අතය, තභ්ත ේ අඹළඹ
ඇසත ම්්තතු වළසියීමභට ඵරඹ තිියඹ යුතුඹ


උ් තරීතය විණන ්ඹතන ආ රධහනිඹහ වහ අ නකු්  හභහිති.්ත ඳ් කිරිභ දවහ ෝත ේසි
යසථහ

දව්ත විඹ යුතුඹ

උ් තරිතය ්ඹතනඹ්ත ේ රධහනිඹහ

ව

අ නකු් 

භහිති.්ත ේ සහධිනතහඹ ඔවු්ත ේ ඳ් ීමභ රභහණ්  දිගු හරඹට ව සථිය ෝත ේසි
භත සිදුකිරීභ වහ ඉ් කිරීභ විධහඹ ආ ඵරඳළ භ්ත තොය ඵට වති විඹ යුතුඹ


උ් තරීතය විණන ්ඹතනඹක් තභහ ේ ඵර යභ පරදහි. ඉටු කිරිභ දවහ විණන විඹ
රුණු ත යහ ළනීභ, ඔවු්ත ේ විණන ටයුතු ළරළසුම් කිරීභ, විණන ය ් ඳ රභ ක්රිඹහ් භ
කිරිභ

භ්තභ ඔවු්ත ේ විණනඹ ක්රිඹහ් භ කිරිභ, හර්ඹ භඩුඩරඹ ාවිධහනඹ කිරිභ වහ

ශභනහයණඹ කිරිභ දවහ සහධීනතහඹක් තිියඹ යුතුඹ යසථහදහඹ ආ ව විධහඹ ආ
ව

භ වඹීමභකි්ත ව ඵරඳෆභකි්ත තොය ඔවු්ත ේ ඵරයභ ක්රිඹහ් භ කිරීභට ම් භගි්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඉඩ ළර ේ


විණන ්ඹතනරට ඔවු්ත ේ කීභ භනහ ර ඉටු කිරීභ දවහ ඔවුනට අලය විඹ වළකි සිඹම 
්හය ආ ලිඹවිලි ව තොයතුරුරට ර

ලීම ම් නිදවක්, හරඹක් ව සීභහ කිරිම්ලි්ත තොය

වු හිමිභක් තිියඹ යුතුඹ


උ් තරීතය විණන ්ඹතන අභ ල ඹ්ත ර්ඹට යක්්  ඔවු්ත ේ විණන ළඩර
රතිපර ිළිබඵ හර්තහශ යුතුඹ

 ේවුද අලයඹළි. රනු රඵ්ත ්ත නම්, නිය්තතය

හර්තහ කිරී ම් නිදව ඇත


විණන හර්තහ ර අ්තතර්තඹ තීයණඹ කිරීභ ව විධිභ්  බහත කිරීභ වහ
අධිහරිඹට, එභ හර්තහ බහයදු්ත ඳසු එභ හර්තහ රසිේධ කිරීභට ව
විණන ්ඹතනඹ්තට නිදව තිියඹ යුතුඹ

ඹ ය

ඵදහවළරීභට උ් තරීතය
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විණිත ්ඹතන විණන නිභන වහ නිර් ේලරට නිළයදි ඹොමුවි ති ේද වහ නිළයදි ිළඹය
නු රඵනහද ඹ්තන ිළිබඵද ඳසු විඳයම් කිරී ම් සහධීන ක්රිඹහලිඹක් උ් තරීතය විණන
්ඹතන රට තිියඹ යුතුඹ

භක්සි  රහලන ආ අනතර්ත ඉවත අලයතහඹනට අභතය, ම් ම්ඵ්තධ ්්තන ළඩි දියුණු අසථහ
වු ආ 2011 දළම්ඵර් 22 දින එක්්  ජාහති්ත ේ භවහ භඩුඩර ආ 66 නි භවහ බහ

 ජ “උ් තරීතය විණන

්ඹතන ලක්තිභ්  යමි්ත යහජාය ඳරිඳහරන ආ හර්ඹක්භතහ, ණ්ත ජ ම් කීභ, පරදහි.් ඹ ව
විනිවිදබහඹ රර්ධනඹ කිරීභ” ම්ඵ්තධ ම්භත වු අා ඒ ්ර්ඊඑස 66 209 ඹ ජානහි. එ ේභ 2013 ර් ආ
භවජාන චීන ආ ියිතා නුය ඳළති මුළු භගි්ත වහ 2013  ර් ශ්රී රාහ
මුළු

ඳළළති ඳොදු යහජාය භඩුඩර ආ භවහ

 ජද යහජාය විණන ආ සහධීන් ඹ වහ ක්රිඹහහරි් ඹ ම්ඵ්තධ ඹ ජානහ ම්භත යන ර ජ

ම් මුළු

භගි්ත ම්භත යන රද ඹ ජානහ ක්රිඹහ් භ කිරිභ දවහ ක්රිඹ දහඹ් ඹක් අදහර කියුතු ඳහර්ලඹ්ත විසි්ත
ක්රිඹහ් භ ය නොභළති ඵ ඳ්තහ  ජභට ළභළ්  තමි විණන ටයුතුර ක්රිඹහහරි බහඹ නිර්ානඹ කිරීභ
දවහ අලය න ජාහති විණන ඳනතක් ඇති කිරි ම් මුලි අධිඹය 2000 දල ආ ්යම්බඹ තක් දි ඹන මු් 
එහි රතිපරඹක්

ම් න

තක් ශහ ය ළනීභට

නොවළකි ීම ඇත

භභ ත් ් ඹ යහජාය මුද්  ිළිබඵද

ඳහර්ලි ම්්තතු තු ඇති ඳහරනඹ වරිඹහහය ක්රිඹහ් භ කිරීභට ඵහධහක් ීම ඇති ඵද

ඳ්තහ

දනු

ළභළ්  තමි

ිගණන ිගඹඳථඹ
විණහධිඳති විසි්ත ඔහු ේ අභිභතඹ ඳරිදි විණන විඹඳථඹ තීයණඹ යනු රඵන අතය,

ම් ම්ඵ්තධ ඹ්ත

1995 අා 15 දයන ශ්රී රාහ ගිණුම්යණ ව විණන රමිති ඳන ්  විධිවිධහන රහය වඳු්තහ  ජ ඇති දළනට
බහවිත ආ ඳතින විණන රමිති ව ශ්රී රාහ යර්  ණහධිහරී ්ඹතනඹ, (ICASL) උ් තරීතය විණන
ාවිධහනඹ (ASOSAI), විසි්ත අනුභනඹ යනු රඵන විණනඹට අදහශ ම්රදහඹ්ත හි රලසත ඳරිාඹ්ත භින්ත
ව ඳහර්ලි ම්්තතු

යජා ආ ගිණුම් ිළිබඵ හය බහ (COPA) ව

(COPE) විසි්ත විණහධිඳති

ත භඟ

ඳ්තනු රඵි.

ඳොදු යහඳහය ිළිබඵ හය බහ

භඹට අභතය යහජාය ාසථහ ම්ඵ්තධ ඹ්ත

විණහධිඳති විසි්ත රහ ඵරහ තීයණඹ ශයුතු විණන විඹ ඳථඹ 1971 අා 38 දයන මුද්  ඳනත භින්ත ඩහ
විසතයහ් භ දක්හ ඇත ඒ අනු, විණහධිඳති විසි්ත ාසථහ
හර්තහක්, ාසථහ

ශභනහයණඹ

ත විසතයහ් භ

හර්තහ භ රහලඹට ඳ්  කිරීභ වහ න හර්තහක් ව ඳහර්ලි ම්්තතුට නභ

ඉදිරිඳ්  යනු රඵන විණන හර්තහක් ල ඹ්ත හර්තහ 3 ක් නිකු්  යනු රඵි. මුද්  ඳන ්  විසතය ය
දක්හ ඇති ඳරිදි වළකිතහක් අලයන රභහණඹට විණන විඹ ඳථඹට ඳවත දව්ත රුණු ඇතුශ්  විඹ යුතුඹ


තොයතුරු ඉදිරිඳ්  කිරී ම් අාල ඹ්ත ඵරන ර, ාසථහ
ඳරිදි ාවිධහනඹ, රභ, හර්ඹ ඳරිඳහටි,

හර්ඹඹ්ත අඩුඩ ඇීයභට වළකි න

ඳෝ , හර්තහ වහ න්  ලිඹකිඹවිලි නිඹමිත අ්තදභට වහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

්ඹතන ිළිබඵ ජාහතය්තතය ාවිධහනඹ (INTOSAI), වහ උ් තරීතය විණන ්ඹතන ිළිබඵ ්සිඹහනු
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රභහණ්  ර ස ොට ති ේද ඹන ඵ ව එළනි රභ, හර්ඹ ඳරිඳහටි,

ඳෝ , හර්තහ වහ

න්  ලිඹකිඹවිලි පරදහීය ක්රිඹහ් භ ඳතීද ඹන ඵ,


යහජාය ාසථහ

ළඩ ටයුතු එභ යහජාය ාසථහට අදහර නීති, රීති වහ නි ඹ  අනු වූ ආ ද ඹන ඵ

වහ එභ යහජාය ාසථහ


අයමුද් 

ඳරිඳහරන ඹහිරහ හධහයණ් ඹක් ති ේද ඹන ඵ,

්ත කිරී ම් ජ වහ එභ අයමුද්  උඳ ඹ ජානඹ කිරී ම් ජ ්ර්ථීබහඹ වහ හර්ඹක්භතහඹ

ති ේද ඹන ඵ,


මුද්  තඵහ ළනී ම් වහ ේඳර ්යක්හ කිරී ම් රභ තුටුදහඹද ඹන ඵ,



ළරකි් රට බහජානඹ වූ හරඳර්ච් ේදඹට අදහර විණනඹට බහජානඹ යන රද ගිණුම් ාසථහ
ටයුතු ිළිබඵ තය වහ හධහයණ දර්ලනඹක් ිළිබිබුණ  යන ඳරිදි ගිණුම්යණඹ, මරයඹණඹ, වහ
තක් ේරු කිරීභ ඹන මරධර්භඹ්තට නිසි ළරකි් ර ඹොමු යමි්ත ිළිබ ඹර ය ති ේද ඹන ඵ ව



විණහධිඳති විසි්ත අලය ඹළි. රනු රළියඹ වළකි න ඹම් රුණු

1971 ර් ආදි ම්භත ය්  මුද්  ඳන ්  ඇතුශ්  ඉවත රුණු ළරකි් රට ් ර, මුදරට අඹ විණනඹ
එනම් හර්ඹහධන විණනඹට ිළවිසි ම් රඹ් නඹක් ශ්රී රාහ 1970 දල ආ ජ තඵහ ඇති ඵ තවවුරු

ඒ අනු

ර්තභහන ආ පුළු්  ල ඹ්ත බහවිතහන මුදරට අඹ නළත වෝ  හර්ඹහධන විණන ආ රහයම්බඹකු ල ඹ්ත
ශ්රී රාහ ටයුතු ය ඇති ඵ නිවතභහනි රහල යමි විණහධිඳතියඹහට ශ වළක් ක් යහජාය වහ අර්ධ යහජාය
්ඹතනර ටයුතු ඳරික්හ කිරීභ ඳභණකි

 ේ ත්  භහම් ඳනත ඹට ්  ාසථහඳනඹ යන රද ම්පුර්ණ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ව අර්ධ ල ඹ්ත යජාඹ ඹට ්  ඳතින භහම් විණහධිඳති ේ විඹ ඳථ ඹ්ත ඵළවළය
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දිනට භවහ බහඩුඩහහයඹ විසි්ත රු මි 55,027 රහේධනඹ ඹොදන රද භහම් 88 ක් ඳළතින භවහ බහඩුඩහහයඹ
විසි්ත ් ඹ ජානඹ යන රද ෘජු රහේධනඹ වළරුණු ොට යහජාය යහඹ්ත භගි්ත භහම් ඳනත ඹට ්  ඳොදු
භහම් ාසථහඳනඹ කිරී ම් නළඹුරුක් ඳතී එ භ්තභ යජා ආ ටයුතුරට ම්ඵ්තධ පුේලි ාවිධහන විභසුභට
රක් කිරීභට විණහධිඳතියඹහට නොවළකි

 ේ ත් , පුේලි ්ඹතනඹක් භ ගිවි්  ව ෘජුභ

අයමුද්  ඳඹන යහජාය ්ඹතනඹ ටයුතු ව පුේලි ්ඹතන විසි්ත යජා ආ අයමුද්  ඳරිවයණඹ ිළිබඵද යහජාය
්ඹතන විසි්ත අධික්ණඹ ය ති ඵ්ත ්ත

 ේද ඹ්තන විභසීභට ඔහුට වළකිඹහක් ඇත

රතිඳ් තිභඹ රුණු ිළිබඵද විභසීභට විණහධිඳතියඹහට කිසිදු ඵරඹක් නළත

 ේ

එ ේභ යහජාය
ත්  උචිත

රතිඳ් තිඹක් ව නීතීරට එ යහජාය ්ඹතන එභ තීයණ ො තක් දුයට ක්රිඹහ් භ ය ති ේද ඹ්තන ව
තීයණ ළනී ම් ක්රිඹහලි ආ ජ අදහශ රමිතී්ත පුයහ ඇ් දළි. ඹ්තන ිළිබඵද විභසිලිභ්  ීමභට විණහධිඳතියඹහට
වළකිඹහක් ඇත විණහධිඳතියඹහට ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන වහ විලස විදයහර ම්ඵ්තධ අර්ධ අධියණභඹ
ටයුතු කිරීභට අදහර ඳන්  ව ්ඥහඳන්  ලි්ත ඵරඹ රළබී ඇත එනම් ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන වහ විලස විදයහර
්ඹතන ම්ඵ්තධ ඹ්ත අධිබහය ඳළනීම ම් ඵරඹක් විණහධිඳති ත ඳළරී ඇත
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අඳපේ පේාග්රාව ඳදනභ
_____________________________________________________________________________________________________________________

භහම් ඳනත ඹට ්  ාසථහඳනඹ යන රද යජාඹ ඹට ්  ඳතින භහම් වළය ඳවත දව්ත සිඹම භ යහජාය
්ඹතන ම්ඵ්තධ මුරය රහලන ගිණුම් 1500 ට අධි රභහණඹ විණන ටයුතු විණහධිඳති ත ඳළරී
ඇත

යජා ආ අභහතයාල
යජා ආ දඳහර්ත ම්්තතු
දිස්රික් ් ම් හර්ඹහර
ඳොදු යහඳහය (ාසථහ, භඩුඩරඹ ්දිඹ)
යසථහදහඹ ව අ නකු්  අයමුද් 
අ නකු්  සහධින ්ඹතන
ක්රිඩහ ාම්
ොවිජාන ාර්ධන භධයසථහන
වි ේය ඹ ්ධහය යහඳෘති
ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන
ඳශහ්  බහ
යජා ආ අභහතයහාල, යජා ආ

දඳහර්ත ම්්තතු වහ දිස්රික්

54
92
25
181
77
22
42
557
145
335
09

් ම් හර්ඹහර ම්ඵ්තධ හර්ෂි විර්ජාන ගිණුම්

නිකු්  කිරීභ් , වි ේය ඹ ්ධහය යහඳෘති භ්තභ ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන ම්ඵ්තධ ශභනහයණ හර්තහ නිකු් 
කිරීභ් , ඳශහ්  බහ ම්ඵ්තධ ශභනහයණ හර්තහ ිළිබ ඹර කිරීභ්  සිඹම භ හර්තහ බහහත්ර ඹ්ත
ඳහර්ලි ම්්තතු

බහත කිරීභ්  යනු රඵන අතය, අභතය ල ඹ්ත ඳශහ්  බහර ටයුතු ම්ඵ්තධ

විසතයහ් භ හර්තහක් ඳශහ්  යහජාය ගිණුම් හය බහ විසි්ත හච්ඡහ කිරී ම් අයමුණි්ත අදහර ඳශහ්  බහර
බහත යනු රළ ේ

ොවිජාන ාර්ධන භධයසථහන ම්ඵ්තධ මුරය රහලන වති කිරීභක් යන නමුදු

හර්තහ ඳහර්ලි ම්්තතු

බහත කිරීභක් සිදු යනු

නොරළ ේ ක්රිඩහ ාම්ර මුරය රහලන

ඵො වොභඹ

විණන ටයුතු රසිේධ ෘ් ති ආ නිඹළලි යර්  ණහධියණ භහම් භගි්ත යනු රඵන අතය, ශ්රී රාහ
ක්රිේ, ඔලිම්ිළක් ාභ ආ ටයුතු, අ්  ඳ්තදු ාභඹ ඇතුළු ාම් 5  විණන ටයුතු දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත
ෘජු යනු රඵන අතය භභ ාම් විණනඹ්ත භගි්ත ඳළන නගින ළද්  නිරික්ණ ක්රීඩහ අභහතයාලඹ ඹට ් 
ඳහර්ලි ම්්තතු

බහත යනු රළ ේ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වති කිරිභ් , ඳොදු යහඳහය වහ යසථහිළත අයමුද්  ම්ඵ්තධ ශභනහයණ හර්තහ වහ රසිේධ කිරී ම් හර්තහ
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ංිගධාන ුවඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

දඳහර්ත ම්්තතු

ර්තභහන ාවිධහන ුවඹ, භවහ බහඩුඩහහය ආ ශභනහයණ ේහ දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත

අනුභත යනු රළඵ ඇති අනුභත හර්ඹ භඩුඩරඹට අනුකර න ඳරිදි එක් එක් භේටම්ර රැඳුණු නිලසචිත නිරධහරී්ත
ායහකි්ත ළදුම්ර්  ධයහලි භේටම් 6 කි්ත භ්තවිත

දඳහර්ත ම්්තතු රධහනිඹහ

ර විණහධිඳති

තනතුය ඳශමු භේටභ න අතය, සිඹළුභ ළටුක වහ  ජභනහ ව ඳරිඳහරනහ් භ රුණු වහ ඔහු අභහතයහාල
් ම්ය ඹකු ේ ත් ්  ඹහි රහ ළර ක් න ාවිධහන ුවඹට අනු අති ර් විණහධිඳතිරු ති ද නක්
සිටින අතය, අදහර යසථහ්ත ම්භත නතුරු ළඩ ඵරන ඳදනභ භත එභ තනතුරු ක්රිඹහ් භ කිරිභට ටයුතු ය
ඇත අභහතයාල, දඳහර්ත ම්්තතුර විණන ටයුතු, හර්ඹහධන විණන ටයුතු වහ දඳහර්ත ම්්තතු

ගිණුම්

වහ ඳරිඳහරන ටයුතු ම්ඵ්තධ එක් අති ර් විණහධිඳති තනතුයක් ද, ාසථහ වහ භධයභ යජා ආ අ නකු් 
්ඹතනර විණන ටයුතු ම්ඵ්තධ ත්  අති ර් විණහධිඳති තනතුයක් ද ්ත ය ඇති අතය, ඳශහ් 
විණන ටයුතු වහ අධිබහය ටයුතු විණනඹ්ත ම්ඵ්තධ ඉතිරි අති ර් විණහධිඳති තනතුය ්ත ය ඇත
භභ තනතුරු දළනි භේටභ
දඳහර්ත ම්්තතු

ාවිධහන ුව ආ තළනි භේටභ නි ඹ ජාය විණහධිඳති තනතුය න අතය, දළනට භධයභ

යජා ආ ටයුතු දවහ නි ඹ ජාය විණහධිඳතිරු්ත ඹට ්  වු අාල 10 ක් ද, ඳශහ්  දවහ නි ඹ ජාය
විණහධිඳතිරු

ද දනක් ඹට ්  අාල 2 ක් ද, හර්ඹහධන වහ ඳරිය විණනඹ දවහ එක් නි ඹ ජාය

විණහධිඳතිය ඹක් වහ විභර්ලන වහ අධිබහය දවහ ත් 
ල ඹ්ත ත් ්  ඳහරන, ධහරිතහ ාර්ධන වහ

නි ඹ ජාය විණහධිඳතිය ඹක්ද වහ අහන

ේහ ටයුතු දවහ නි ඹ ජාය විණහධිඳතිය ඹක් ල ඹ්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රධහන අාල 15 කි්ත භ්තවිත
විණන ආ ෘජු අධික්ණ ටයුතු වහය විණහධිඳතිරු්ත ත ඳයහ ඇති අතය, ඔවු්ත වතයළනි භේටභට
අඹ් 

අනුභත හර්ඹ භඩුඩරඹ අනු වහය විණහධිඳතිරු්ත 44 ද නකු සිටිඹ යුතු අතය ඉ්ත 08 ක්

ෘ් තිඹ සුදුසුම් ර්  ණහධිහරිරු්ත දවහ ද ඉාිත ්තරු, නීති වහ ඳරිණ ිළිබඵද ෘ් තිඹ සුදුසුම් දවහ
ත්  වහය විණහධිඳතිරු්ත ති ද නකු

්ත ය ඇති නමු්  එභ තනතුරු ිළයීමභ දවහ ඵදහ ළනී ම්

ඳටිඳහටි ස ය නොභළති නිහ ඵදහ ළනීම් භ තක් සිදු ය නොභළත
ාවිධහන ුව ආ ඳසළනි සථහනඹට විණන අධිහරිරු්ත අඹ් 
අතය, අහන අධිඹය විණන ඳරික්රු්ත ්ත භ්තතවිත

ඔවු්ත විණන ආ ෘජු භ වඹවිම් දයන
ඔවු්ත හර්ඹහර ත වහ ක් ේත්රත ටයුතු ර

ඹොදහ ඇත විණන ඳරීක්රු්ත ාවිධහන ුව ආ වඹළනි සථහනඹට අඹ් 
ඒ අනු ලහහ රධහනී්තට වහඹ න එභ ක් ේත්ර නිරධහරී්ත ශ්රී රාහ විණන රමිති, යසථහිළත ව න් 
නීතිභඹ අලයතහඹ්තට වහ උස ඳරිාඹ්තට අනුකර න ඳරිදි ඳයන රද ළඩ සිඹ අනුභත ළඩ ටව්තරට

11
අනුකර න ඳරිදි ඉටු කිරීභ භගි්ත ඔවු්ත ත ඳයහ ඇති යහජාය ්ඹතනර ගිණුම් විණනඹ ක්රිඹහ් භ යමි්ත
සිඹ ලහහ රධහනී්තට වහඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

2014 ජුනි 30 දිනට ංිගධාන වා පජ්ය්ක ශභනායණ ුවඹ ඳවත ටවනින් ඳැවැදිළිප

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

12

ංිගධාන ුවඹ
(පජ්ය්ක ශභනායණඹ

13

අු භත ාර්ඹ භණ්ඩර තත්ත්ඹ
2013 දළම්ඵර් 31 දිනට ව 2014 ජුලි 31 දිනට හර්ඹ භඩුඩර ත් ් ඹ ඳවත දළක්
අු භත

අ

ර්ඹ

තථය

්

අ

පුයප්ඳාඩු

්

අ

්

ිගණන ාර්ඹ භණ්ඩරඹ
අති ර් විණහධිඳති

03

03

--

--

03*

03*

නි ඹ ජාය විණහධිඳති

15

15

06

12

09

03

වහය විණහධිඳති

44

44

32

22

12

22

288

288

172

177

116

111

1,200

1,200

817

804

383

396

අධයක්-ඳරිඳහරන

01

01

01

01

--

--

වහය අධයක් ඳහරන

01

01

--

--

01

01

ණහධිහරි

02

02

02

02

--

--

යහ   ේ අධි රේණි

03

03

01

01

02

02

තහක්ණ නිරධහරි -වි ලේ

01

01

--

--

01

01

පුසතහරඹහධිඳති

01

01

01

01

--

--

121

121

86

91

35

30

බහහ ඳරිර්ත

10

10

06

06

04

04

තහක්ණ නිරධහරි-1

01

01

--

--

01

01

01

01

01

01

--

--

හර්තහ ළසුම්රු

54

54

50

50

04

04

රිඹදුරු

23

23

19

17

04

06

148

148

98

121

50

27

විණන අධිහරි
විණන ඳරික්

යහ   ේ

තොයතුරු වහ ්තනි
වහය

හ ේ 

දන තහක්ණ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ිගණන පනොන ාර්ඹ භණ්ඩරඹ

14
ාාහය ඵාරහ බහයරු
එතු

10

10

01

01

09

09

1,927

1,927

1,293

1,307

634

620

අ - 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට

් - 2014 ජලි 31 දිනට

2013 ර් ආ අහනඹට ව 2014 ජුලි 31 දිනට අනුභත විණන හර්ඹ භඩුඩරඹ 1,550 ක් විඹ 2013
දළම්ඵර් අහනඹට විණන හර්ඹ භඩුඩර ආ පුයකඳහක් ායහ 523 ක් වූ අතය එඹ 2014 ජලි 31 දිනට
535ක් විඹ

ම් අනු දඳහර්ත ම්්තතු ඳ් හ න ොස ඇ්  ්  අනුභත හර්ඹ භඩුඩර ඹ්ත සිඹඹට 35 

පුයකඳහක් ායහකි්ත යුක්ති. 2014 ජලි 31 දින න විට විණනඹ ක්රිඹහ් භ කිරී භහි රහ ෘජුභ ම්ඵ්තධ
න විණන අධිහරීරු්ත ේ ව විණන ඳරීක්රු්ත ේ ඳභණක් අනුභත හර්ඹ භඩුඩර ඹ්ත 507 ක්
ව්  සිඹඹට 34  පුයකඳහක් ඳළතුණි

භභ ත් ් ඹ භහ ේ දඳහර්ත ම්්තතු

හර්ඹක්භ ක්රිඹහහරී් ඹට

අහිතය ර ඵරඳහ තිුණණි
*නි ඹ ජාය විණහධිඳතිරු ති ද නකු යහජාය ේහ ොමි්ත බහ

අනුභළතිඹ භත අති ර් විණහධිඳති

තනතු ර් ළඩ ඵළීයභ වහ 2014 අ  සතු සිට ඵරඳළළ්  න ඳරිදි ඳ් ය ඇත

ශ්රී රංා ිගණන පේඹ
ශ්රී රාහ විණන
එනම් අති ර්

ේ ආ හර්ඹ භඩුඩරඹ,

දඳහර්ත ම්්තතු

විණහධිඳතිරු්ත ති ද නක්,

නි ඹ ජාය

ජායසහ වහ භධයභ ශභනහයණ භේට ම්
විණහධිඳතිරු්ත

විණහධිඳතිරු්ත 44 ක් ව විණන අධිහරීරු්ත 288  ්ත යුක්ත
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ක්,

වහය

නි ඹ ජාය විණහධිඳතිරු්ත

15 දනහ අතුරි්ත ද ද නකු විෘත ඳදනභ ඹට ්  ඵදහ ළනීභට ඉඩ ඩ ශහ ඇත එ භ්තභ විණනඹ විවිධ
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ෘ් තිඹ ඩුඩහඹම් ලි්ත (Multidecipilinary Culture) භ්තවිත කිරී ම් රඹ් නඹක්

ර වහය

විණහධිඳති තනතුරු 44 ්ත 8 ක් සුදුසුම් ර්  ණහධිහරි්ත ්තද, නීති, ඳරිණ නිපුනතහඹ වහ
ඉාිත ්තරු සුදුසුම් ර්  අඹ ්ත එක් තනතුය ඵළගි්ත තනතුරු 3ක් වහය විණහධිඳති තනතුරු දවහ ්ත
යමි්ත න අනුභත හර්ඹ භඩුඩරඹ තීයණඹ ය ඇත

ිගණන ඳීම්  පේඹ
ක් ේත්රත වහ හර්ඹහරත නිරධහරී්ත 1,200 කි්ත විණන ඳරීක් ේහ හර්ඹ භඩුඩරඹ භ්තවිත ීම ඇති
අතය, භභ ායහ විණන ඳරික් I වහ II රේණිර ඒහඵේධ ායහක්

විණනඹ ක්රිඹහ් භ කිරී ම්දි

භභ නිරධහරි්ත ේ ේඹ රඵහ ළනීභ යනු රඵි. විණන ඳරීක් ේ ආ ේහ යසථහ හි විධිවිධහන
ඳරිදි II රේණිඹට ඵහ ළනීභ විෘත තයඟ විබහඹක් භහර් ඹ්ත ඳභණක් සිදුයනු රළ ේ දළනට ක්රිඹහ් භ න
විධි විධහන අනු විණන ඳරික් II රේණි ආ ය 10  තුටුදහඹ ේහ හරඹක් ති ඵන වහ හර්ඹක්භතහ
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ඩඉම් විබහ ලි්ත භ් වු විනඹ ිළිබඵද

ා දනහක්

නොභළති නිරධහරි්ත යහජාය

ේහ

ොමි්ත බහ

අනුභළතිඹ භත ම්මු ඳරික්ණ භඩුඩරඹ නිර් ේලඹ භත ඳශමු නි රේණිඹට උස යනු රඵි.

සුබාධ ංභඹ
දඳහර්ත ම්්තතු

රධහන හර්ඹහර ආ ය 30 ට අධි හරඹ සිට ඳළ තන සුබ හධ ාභ ආ ටයුතු

නීමයණඹ කිරීභ 2013 ර් ආ අ බහ ආ වහ 2014 ර් ආ මු්  බහ ආ ජ සිදු යන ර ජ සුබහධ ාභඹ,
අයණ යණ අයමුදර වහ දිහ සුයකුම් භධයසථහන අයමුදර ඒහඵේධ යමි්ත දඳහර්ත ම්්තතු
ාභඹ ඇති යන ර ජ

දඳහර්ත ම්්තතු

සිඹම භ

රේණිර හභහිති.්තට

න සුබහධ

භහි හභහිත් ඹ රඵහත

වළකින ඳරිදි යසථහ ා ල ධනඹ යන රද අතය, ඳළයණි සුබහධ ාභ ආ වහ අයණ යණ අයමුද ් 
ඳළයණි හභහිති.්තට න සුබහධ ාභ ආ හභහිත් ඹ රඵහ දන ර ජ
න ාභ ආ අයමුදර ලක්තිභ්  කිරීභ දවහ භහසි හභහිත හසතු රු 7 සිට රු 50 දක්හ ළඩි යන රද අතය,
2014 ර් ආ භහර්තු භහ ආදි “පදිගපඹොත් දන්පන් නෑ”

දිහ නහටයඹ

දිහ ත කිරී භ්ත රු රක් 30 ට

ළඩි මුදරක් අයමුදරට එක් යන ර ජ හභිති.්ත ඉ්  ඹහ ම්දි භයණ ආදි ව විරහභ ඹහ ම්දි  ජභනහක් රඵහ
දිඹ වළකින ඳරිදි අදහර ්තති යසථහට ඇතුශ්  යන රද අතය, දඳහර්ත ම්්තතු ේ ඹ්ත විරහභ ඹන ෆභ
හභහිත ඹකුට උඳවහය ිළ ජභට ද ළරසුම් යන ර ජ ඳසන රේණි ආ ය ය්  විබහඹ, අධයඹන ඳොදු වති
ඳත්ර (හභහනය ඳශ) විබහඹ වහ අධයඹන ඳොදු වති ඳත්ර (උස ඳශ) විබහ ඹ්ත විය සහ හභහර්ථඹ්ත රඵහ
්තනහ හභහිති.්ත ේ දරු්තට මුදලි්ත තයහ ිළරිනළමිභ ද සිදු යන ර ජ සුබහධ ාභ ආ අනුග්රව ඹ්ත
සුබහධන ඳදනභ භත භහිති.්තට යදිිළිබ රඵහළනීභ දවහ ඳෞේලි යදිිළිබ භහභක් භ ටයුතු ය
සිාවර වහ දභශ අවුරුේදට යදිිළිබ රඵහ ජභ ද සිදු යන ර ජ

ඳශහ ්  වහ දකුණු ඳශහ ්  සුබහධ ාම් ඳ් හ

න ඹමි්ත හභහිති.්ත අතය අ නය නය සුවද් ඹ

ර්ධනඹ කිරිභට ිළඹය ්තනහ ර ජ

පඵෞද්ධ ංභඹ
දඳහර්ත ම්්තතු

ඵෞේධ ාභඹ 2013 ර්ඹ තුශ ජ ්මි වහ හභහිතඹ ටයුතු යහය ඹක් ඉටු යන ර ජ

ඵෞේධ ාභ ආ අනුග්රව ඹ්ත 2013 ර්ඹ තුශ ජ ක්රිඹහ් භ යන රද ක්රිඹහහයම් ්මි වහ හභහිතඹ කීම්
ිළිබඵද ඳරිච් ේද ආ දක්හ ඇත භහ ර චිත ර්ඹ තුශදි

 භහතී භව ෆ ්තදනහ ව මුනි සිරිඳහ නභදිමු

භ්ත සුරිඳුට ිළ්ත දමු රහලඹ්ත ඵෞේධ ාභඹ අනුග්රව ඹ්ත එිබ දක්න ර ජ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රධහන හර්ඹහර ආ ඳ් හ න ඹන සුබහධ ාභඹට අභතය භධයභ ඳශහත, උතුරු භළද ඳශහත, ඵයමු
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ජ්ාතයන්තය ඵතා, ාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු වා ංර්ධනඹ
____________________________________________________________________________________________________________________

ජ්ාතයන්තය ඵතා
2013 ර්ඹ තුශ ජ ඳළති ජාහතය්තතය ම්භ්තත්රණරට ඳවත දව්ත නිරධහරි්ත වබහගි වුව
2013 භහර්තු 03 දින සිට භහර්තු 07 දින දක්හ එක්්  ජාහති්ත ේ වහ උ් තරිතය විණන ්ඹතනඹ්ත ේ ජාහතය්තතය
ාවිධහන මුළු (22nd UN/INTOSAI Symposium) ඔසට්රිඹහ

විඹනහ නුය ඳළති අතය, ඒ මුළුට

විණහධිඳති එච් ඒ එස භයීමය භවතහ වහ නි ඹ ජාය විණහධිඳති ඩේලි ී. සී විරභය් න භවතහ වබහගි වු
අතය, නළත එන භ ්තදි ඔසට්රිඹහ

වහ ඉතහලි ආ තහනහඳති හර්ඹහර වහ ජාර්භණි ආ ෂළ්තක්ඳර්ේහි ශ්රී රාහ

ෝත්  ජානයහ්  හර්ඹහරඹ වහ ඵර්ලි්ත ශ්රී රාහ තහනහඳති හර්ඹහරඹ විණනඹට බහජානඹ යන ර ජ
2013 ඔක් ත ඵර් භහ ආ භවජාන චීන ආ ියිතා නුය ඳළති ම්භ්තත්රණඹට විණහධිඳති එච් ඒ එස භයීමය
භවතහ වහ නි ඹ ජාය විණහධිඳති යු ිත එස වි ේසිාව භවතහ වබහගිවු අතය,

ඳයශහ එන භ ්තදි රුසිඹහ

භොස නුය ශ්රී රාහ තහනහඳති හර්ඹහරඹ විණනඹට බහජානඹ යන ර ජ
2014 භහර්තු 03 දින සිට 07 දින දක්හ වා ේරිඹහ

ඳළළති (ROLE OF SAI IN FIGHTING AGAINST

CORRUPTION) දුණ රට එ යහි උ් තරීතය විණන ්ඹතනර හර්ඹබහයඹ ඹන භළ ඹ්ත වූ මුළුට
විණහධිඳති එච් ඒ එස භයීමය භවතහ ව නි ඹ ජාය විණහධිඳති එස ඒ ී. එස ඒ ක්රිසටි භවතහ වබහගි වු අතය
භභ භන අතයතුය ක්ඵහි. හි ශ්රී රාහ

ෝත්  ජානයහ්  හර්ඹහරඹ,

ඳ ර්තත ආ ශ්රී රාහ

තහනහඳති

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

හර්ඹහරඹ විණනඹට බහජානඹ යන ර ජ

ජ්ාතයන්තය පුහුණු වීේ
2013 ර්ඹ තුශ ජ දඳහර්ත ම්්තතු

නිරධහරී්ත වබහගී වූ ජාහතය්තතය පුහුණුවිම් ළඩ ටව්ත ිළිබඵද විසතය

ඳවත දළක්
නිරධාරිඹාපේ/නිරධාරි නි ඹපේ නභ

පුහුණු රැබු ාරඳරිච් පේදඹ

පුහුණු රැබු යට

එස ය් නීමය මිඹ

2013.06.23 – 2013.07.13

ජාඳහනඹ

එම් ඩි එස අභයතුා මිඹ

2013.11.04 – 2013.11.15

භළ ් සිඹහ

එ්ත ්ර් එම් ධර්භසිරි භඹහ

2013.11.11 – 2013.11.15

ොරිඹහ

එම් ිත භදයසිාව භඹහ

2013.11.25 – 2013.12.06

භළ ් සිඹහ

එම් ක් ඩි එ්ත භහඹහක් භනවිඹ

2013.11.18 – 2013.11.27

තහි.ර්තතඹ
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ඒ ා්තද්රඳහර භඹහ

විඹේනහභඹ

2013.12.02 – 2013.12.05

පද්ශීඹ පුහුණුවීේ
2011 ර් ආ ජ ඳ් න රද වි ලේ පුහුණු ළඩ ටව්ත ඹට ්  පුහුණු ර්  නිරධහරී ාචිතඹ භගි්ත
දඳහර්ත ම්්තතු

සු විණන හර්ඹ භඩුඩරඹට න විභර්ලන රභ

දඹ්තට අනුකුර විභර්ලනඹ්ත කිරිභ

ිළිබඵද පුහුණුකිරිම් සිදු යන ර ජ ඒ අනු 2013 ර් ආ දි තදින පුහුණු ළඩ ටව්ත දක් ක්රිඹහ් භ යන
රද අතය, ඒ භගි්ත විණන හර්ඹ භඩුඩර ආ නිරධහරී්ත 65 ද නකුට පුහුණු රඵහ දන ර ජ එ ේභ 2013
ර්ඹ තුශ ඵදහ ්තනහ රද විණන අධිහරි්ත 19 ද නකුටද විභර්ලන විණනඹ ිළිබඵද ටිහලින පුහුණුක්
රඵහ දන ර ජ 2013 ර්ඹ තුශ

දඳහර්ත ම්්තතු

හර්ඹ භඩුඩරඹ දවහ

දනරද අනිකු්  පුහුණුීමම් ිළිබඵද

විසතය ඳවත දළක්

මුරය විණනඹ

නිරධාරි ංයා 

පුහුණු රඵා පදන රද
ඳැඹ ණන

859

11,728

ඉදිකිරිම්

60

3,360

හර්ඹහධන විණනඹ

60

1,560

විභර්ලන විණනඹ

30

720

158

1,106

95

560

179

7,990

ඳරිණ දෘඩහා පුහුණු

06

270

ඳරිණ ජාහර පුහුණු

03

135

01

45

ද් ත ාසයණ පුහුණු

01

45

න විණන අධිහරි

46

3,680

ඳශහ්  ඳහරන
යහජාය අාල ගිණුම්යණ රමිති
නහඹ්  පුහුණු

ේ පුහුණු

එතු

1,498

31,199

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

පුහුණු ් පේ ත්ර ඹ
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අබයන්තය ිගණුනන් පුහුණු ිරීමභ
භහ ර චිත ර්ඹ තුශ ජ ෞය අභහතයහාල ආ අබය්තතය විණන නිරධහරි්ත 40 දනකු ව ශ්රී රාහ නහවි
වමුදහ

අබය්තතය විණන නිරධහරි්ත 40 ද නකු දවහ දින 5  පුහුණු ඳහහභහරහ ඳ් න ර ජ

යාජ්ය ිගණන ංග්රවඹ
2000 ර්ඹ දක්හ අඩුඩ රහලඹට ඳ් ශ අර්ධ හර්ෂි රහලනඹ නිකු්  කිරීභ තහහලි නතහ දභහ තිුණ
අතය, එභ ත් ් ඹ නස යමි්ත න ්ය රෘ් ති ාග්රවඹක් යහජාය විණන ාග්රවඹ නමි්ත එිබ දළක්ීමභට
ටයුතු යන රද අතය, එභ ඟයහ

භාර රහඳඹ 2014 ජානහරි 01 දින නිකු්  යන ර ජ

උත්තරිතය ිගණන ආඹතනඹන්පේ පොශම ජ්ාතයන්තය -ේපේරනඹ
ර  ඵළාකු

ධහරිතහ ර්ධන යහඳෘති ආ මුරය අනුග්රවඹ

ඹට ්  “උ් තරිතය විණන ්ඹතනර උස

අභිභතහර්ථඹ්ත” ඹන භළ ඹ්ත ජාහතය්තතය ම්භ්තත්රණඹක් 2013 ජුීය 23 දින සිට 25 දින දක්හ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

් ක් ි.ඩ් ව ටර ආදි ඳ් න රද අතය ඒ දවහ යට්  19 ක් වබහගි වුව

ොශම සිනභ්ත
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ආික වා ාභාජීඹ කීේ ඉටු ිරීමභ
____________________________________________________________________________________________________________________

ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ යසථහ ්ත ඳළරී ඇති
ක්රිඹහ් භ කිරිභ දවහ විණහධිඳති දඳහර්ත ම්්තතු

යසථහිළත විණනඹ

විණන හර්ඹ භඩුඩරඹ ළඳවි සිටින අතය, ඒ දවහ

අනගි වහඹක්,

වහඹ හර්ඹ භඩුඩර ඹ්ත නියතුරු රළ ේ යසථහිළත ඳළරී ඇති යුතුම් වහ කීම් ඉටු

කිරීභට අභතය

දඳහර්ත ම්්තතු

භසත හර්ඹ භඩුඩරඹ භහජාභඹ කීම් ඉටු කිරීභටද ළ ජ ඳළවළදි සිටි ෆභ

යභ ජානහරි ඳශමු නිදහ ව ඳශමුන ළඩ දින ආ ජ ර් ්මි ්ය ර්හදඹ රඵහ ළඩ ්යම්බ කිරීභ් ,
ෆභ දුදහ උදළනභ රධහන හර්ඹහර ආ භහධි ුණේධ රතිභහ ව්ත ේ අභිඹ ුණේධ පුජාහ ඳළළ් ීමභ්  ය 31
 සිට අඩුඩ ඳ් හ

න එනු රඵි. අවුරුේ ේ ළද් 

ඳො වොඹ දිනභ වි ලේ ්මි ිළාම් ර

ඹදමි්ත අධයහ් මි දියුණු රඵහ ළනීභට ටයුතු යමි්ත භසත යහජාය

ේඹටභ ්දර්ලඹක්

න් ත්  උ් ඹ, යහභහ්ත උ් ඹ,  ජඳහලි වහ ෛති. ඳෝත්  ළනි ්මි

දනු රඵි.

උ් ඹ්තහිද හර්ඹ

භඩුඩරඹ ව ඹ  ඹ්ත ටයුතු යනු රඵි. 2013 ර්ඹ තුශ ජ ඳවත දව්ත භහජාභඹ ටයුතු ඉටු කිරීභ දවහ
දඳහර්ත ම්්තතු

භසත හර්ඹ භඩුඩරඹ දහඹ විඹ 2013 ර් ආ යන රද භහජා වහ ්මි ළඩ ටව්ත

ිළිබඵද විසතය ඳවත දළක්

(අ) රු්තළලි ෆ කරුක් පූජාහ
(්) ථූඳහයහභ කරුක් පූජාහ

රදහනඹ්ත - ථූඳහයහභ ඳහ්  සිසු්තට ඳහ්  උඳයණ ඵදහවළරීභ ව ථූඳහයහභ විවහයඹට කරුක් පූජාහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

(ඇ) ශ්රී ඳහදසථහන කරුක් පූජාහ
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ිගණන දිනඹ ැභීමභ - 2014 භාර්තු 19
2014 භහර්තු 19 දින විණහධිඳති දඳහර්ත ම්්තතු

රධහන හර්ඹහර ආ වහ රහ ේය ඹ හර්ඹහර මු්  ය න

වි ලේ ළඩටව්ත ක්රිඹහ් භ යන ර ජ රධහන හර්ඹහර ආ වි ලේ ුණේධ පුජාහක් ඳ් හ ්යම්බ යන රද
විණන දිනඹ ්  ද්ත ජ ම් ළඩ ටවනක්, ේය ඹ වහ ඵටහිය ෛදය හඹනඹක්, රීමන ේල රහ්  ඳෝත ේහ
භවතහ විසි්ත ධනහ් භ චි්තතනඹ නමි්ත වි ලේ

ේලනඹක් ඳ් න රද අතය, ඌ, උතුරු භළද, උතුය,

නළ නහිය, ඹම, ඵයමු, භධයභ වහ දකුණු වහය විණහධිඳති හර්ඹහර විසි්ත ්  ද්ත ජ ම් ළඩ ටව්ත,

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

හර්ඹහර ිළරිසිදු කිරී ම් ළඩ ටව්ත, වි ලේ ේලන, ක්රිඩහ තයඟ ්දිඹ ඳ් න ර ජ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3
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II පොට

අඳපේ ාර්ඹාධනඹ පිළිඵ
ාර්තායණඹ

22
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

යාජ්ය ිගණනඹ භඟින් ජ්ාතිඹට රැබුණු දෑ
____________________________________________________________________________________________________________________

නාරි ංර්ධන අධිාරිඹ
ජානහධිඳති ් ම් ේ 2013 ජුනි 05 දිනළති අා PCMD/PR/2013 දයන ාර ්  උඳ දසරට ඳටවළනි, විවිධ
යහජාය ්ඹතනරට අඹ්  හවන 78 ක් අඳවයනඹ නොය දිර්ක හරඹක් තිස ේ ් සිරිඳහඹ අදිඹය 1 ව 11
ඳරිරඹ්තහි හ්  ය තිුණණි

වාධිඳතය ශභනායණ අධිාරිඹ
ොශඔ 15 ඩඹස ඳ ද ේ නිහ ඹ ජානහ රභ ආ 1 න අදිඹය වහ දිහනහඹ ් ත නිහ ඹ ජානහ රභ ආ
නිහර ර්ණහ ් ඳ කිරීභ වහ අම ් ළඩිඹහ කිරි ම් ෝතත්රහ් තු ම්ඵ්තධ ීමම් කිරී ම්දි ඳවත දව්ත යහජා
ීමම් සිදුය තිුණණි
රු
(අ)
(්)

නොළඳයූ ජාර ටළාකි 6 ක් දවහ ීමම්

180,000

ඩඹස ඳ ද ේ නිහ ඹ ජානහරභ ආ ළසිකිිබ වහ නහනහභය
අම ්  ළඩිඹහ ටයුතු දවහ වු ඇසත ම්්තතු

ඉටු නොශ

ළඩ විඹඹ්ත 15 ක් නු ්ත ීමම්
(ඇ)
(ඈ)

544,277

නොඳඹන රද තහහලි ළසිකිිබ දවහ වු ීමම්
දිහනහඹ ් ත නිහ ඹ ජානහරභ ආ ළසිකිිබ වහ නහනහභය
අම ්  ළඩිඹහ ටයුතු දවහ වු ඇසත ම්්තතු

ඉටු නොශ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ළඩ විඹඹ්ත දවහ ීමම්
(ඉ)

153,000

2,012,529

ඉවත නිහ ඹ ජානහරභ ආ නොඳඹන රද අති ර් ළසිකිිබ
ඳවසුම් දවහ ීමම්
එතු

510,000
3,399,806

ාරිභාර් පදඳාර්තපේන්තු
ඳො ශෝතනරු දිස්රික් ආ භළදිරිගිරිඹ වහ රාහපුය ඹන රහ ේය ඹ බහ ඵර ර ේලර ිළහිටි විබලිඹහ ඔඹ
ාතුය ඳහරන යහඳෘතිඹ භගි්ත විබලිඹහ ඔ ආ ර සථහන වහ ඵහධ ඉ්  කිරිභ දවහ කුඹුක්, මී වහ  ්ත ්දි
ටිනහ ස 1885 ක් ඳහ ඉ්  කිරිභට ළරළසුම් ය තිබූ අතය, විණන ඳරික්ණ දිනඹ න විට ස 250 ක් ඳභණ
ඳහ දභහ තිුණණි ඒ ම්ඵ්තධ ඹ්ත ඳවත දව්ත දුර්රතහ නිරික්ණඹ විඹ
(අ)

1988 අා 56 දයන ා ල ධන ඳනත භගි්ත ා ල ධිත 1980 අා 47 දයන ඳහරිරි ඳන ්  23 (ඔ)
්තතිඹ රහය 1993 ජුනි 24 දින රහය ත අා 772 22 දයන අතිවි ලේ ළේ ඳත්ර ආ ඳශ යන රද

23
නි

දනඹ ඳරිදි

වක්ටඹහය 5 ට ළඩි ඉඩම් ර ේලඹ ක්රිඹහ් භ න යහඳෘති ම්ඵ්තධ භධයභ

ඳහරිරි අධිහරි ඹ්ත අය රඵහත යුතු වු් ,

වක්ටඹහර් 25 ට ළඩි ්යණඹක් හිත ඉවත

යහඳෘතිඹ දවහ එභ අයඹ රඵහ න නොතිුණණි
(්) ඳළති ඵළම්භක්

ොඩනළගීභද ඇතුශ්  ඉවත යහඳෘතිඹ දවහ ලයතහ අධයඹනඹක්

ව ඉාිත ්තරුභඹ

උඳ දස රඵහ න ක්රිඹහ් භ ීමභක් සිදු ය නොතිුණණි
(ඇ) යෘඳෘතිඹ දවහ මුරය ඹ ජානහ ස ය නොතිුණණි
(ඈ) ස ඉ්  ය තිුණණ්  ඒහ ආ මු්  ඉ්  කිරීභ දවහ විධිභ්  රභඹක් ළරළසුම් ය

නොතිුණණ අතය

ඉ්  යන රද දළ නිසි ඳරිදි යහජාය දළ ාසථහට බහය ජ ම් රභඹක්ද ක්රිඹහ් භ ය නොතිුණණි
(ඉ)

යහඳෘතිඹ දවහ වබහගින විවිධ යහජාය ්ඹතන අතය විධිභ්  ම්ඵ්තධියණඹක් නොතිුණණි

පභොණයාර ප්රාපද්ය ඹ ප් ේ ාර්ඹාරඹ
2006 - 2011 හරඳරිච් ේදඹ තුශ භෘේධි සික දොය ේවිතිි. අධයහඳන ය ය්  ළඩ ටවනි්ත ව භහජා
්යක්ණ අයමුදලි්ත භයණ, විහව වහ දරු රසුතිඹ

නු ්ත

ීමම් කිරී ම්දි ිළිබ ලි්ත රු 3,407,300 ක් වහ

රු 1,252,680 ක් ල ඹ්ත එතු රු 4,659,980 ක් ාාහ වත ර ීමම් ය තිුණණි

දකුණු ඳශාත් ංර්ධන අධිාරිඹ
2006 ජුනි 30 දින සිට 2011 ජානහරි 24 දින දක්හ හරඳරිච් ේදඹ තුශ ්  ඳළශ මිරදි ළනීභ වහ රු 30,270,000
ක් ටිනහ ගිවිසුම් 22 ට එශම තිුණණ අතය අ් තිහයම් ීම ම් ඵළදුම්යඹක් නොභළති වහ රඵහදිඹ වළකි සිඹඹට
20  ළඩ පුර් අ් තිහයම් මුදර ඉක්භමි්ත අසථහ 17  ජ එතු රු 22,638,000  අ් තිහයම් ළඳයුම්රුට
හ තිුණණි ඉවත ගිවිසුම් 22 අතුරි්ත 2006 වහ 2007 ර්රට අදහර ගිවිසුම් 6 ට අදහර ්  ඳළශ ළඳීයභ භහ
එ ක් සිට භහ දවතුන හර ඳභහක් සිදු ීම තිියඹ ජ, 2008 දළම්ඵර් 29 දින ත්  ගිවිසුම් 10 ට එශම එතු
රු 3,600,000 ඵළගි්ත අසථහ දදි එතු රු 7,200,000  අ් තිහයම් ද හ තිුණණි විණන දිනඹ වු 2013
භළි. 27 දින න විට ය 2 1 2 සිට ය 4 1 2 දක්හ හර ඳරිචි ේදඹක් තුශ ඵහහිය ඳහර්ලඹක් විසි්ත ිළඹහ
නොතිුණ රු 18,034,507  මුදර, අඹයත යුතු රු 5,687,260  ඳොළී මුදර වහ දඳහර්ත ම්්තතු හසතු ල ඹ්ත
රු 5,930,442 ක් අඹවිඹ යුතු ර ඳළතුණි

ආර්ථි ංර්ධන අභාතයාංලඹ භවජ්න යෙනපඹන් ඹන්පත්රෝඳයණ ිකරදී ැමභ
්ර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹ විසි්ත 2011 ර් ආ  ජ යහජාය ාර්ධන ව ඉදිකිරීම් ාසථහ ඵසනහහිය ඳශහ් 
භහර් ාර්ධන අධිහරිඹට,

ොවිජාන

ේහ ව නජීවි අභහතයහාලඹට, භධයභ ඉාිත ්තරු උඳ ේලන

හර්ඹහාලඹට, ශ්රී රාහ යහජාය ඉාිත ්තරු ාසථහට වහ භහර් ාර්ධන අධිහරිඹට නිකු්  කිරීභ වහ ඉදිකිරීම්
ඹ්තත්ර ඒ 725 ක් භවජාන චීන ආ භහභකි්ත ණඹ ඳදනභ භත එක්්  ජානඳද ඩොරර් 115,853,893  (රු
මිලිඹන 14,504) ටිනහභට මිර ජ න තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රු 9,000,000  අ් තිහයම් ද, 2011 ජානහරි 24 වහ 2011 ජානහරි 26 දිනඹ්තහි ත්  ගිවිසුම් කිහිඳඹට අදහර
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2011 ජනි 01 දිනළති අභහතය භඩුඩර තීයණඹ ඳරිදි ්ර්ථී ාර්ධන අභහතයහාලඹ එකී භහභ භඟ ළඳයුම්
ගිවිසුභට ඇතුශ්  විඹ යුතු අතය, අභහතය භඩුඩර තීයණ ආ 3 2 ්තති ආ දළක් න ඳරිදි යජාඹ නු ්ත
භවහ බහඩුඩහහය ආ ් ම් විසි්ත එභ භහභ භඟ ණඹ ගිවිසුභට ඇතුශ්  විඹ යුතු වුද එ ර ටයුතු ය
නොතිුණණි
ණඹ ඳදනභ ඹට ්  උඳයණ මිර ජ ළනීභ

නු ්ත එකී වි ේශීඹ භහභට ණඹ මුද ්  ණඹ හරි ව

ඳොලිඹ ල ඹ්ත රු මිලිඹන 3,454 ක් 2011 ව 2012 ර් ර ජ ඒහඵේධ අයමුදලි්ත හ තිුණණ ද, එභ ණඹ
මුදර යහජාය ණඹක් ර ගිණුම්ත ය නොතිුණණි

ශ්රී රංා පර්ව
1869

ර්ගු ්ඥහ ඳන ්  (235 අධිහයඹ) 164 වහ 165 ්තතිරට අනු ශ්රී රාහ

ර්ගු විසි්ත ඳනන රද

දඩුඩන ා ල ධනඹ කිරී ම් ව ඉ්  කිරී ම් ඵරතර මුද්  අභහ් ඹයඹහ ත ඳළරි ඇති ත් ් ඹක් ඹට ් 
වුද එළනි රභ

දඹක් අනුභනඹ නොයමි්ත, ්නඹනි බහඩුඩ ර්ගීයණ අාඹ වු 7614 10 (Harmonized

System Classification)  දොස

ර 8544 60 ල ඹ්ත දක්හ ඇති ඵට හර්තහ ය මුළුභනි්තභ යහජාය

්ඹතනඹක් න රාහ විදුලි ඵර භඩුඩර ඹ්ත රු 208,283,881  දඩ මුදරක් අඹය ළනීභ වහ ඉ්ත සිඹඹට 50
ට ්්තන රභහණඹක් එනම් රු 104,141,940 ක් නිරධහරි්ත කිඳ ද නකුට තයහ මුද්  දවහ ්ත කිරිභ, සිඹඹට
20 ක් එනම් රු 41,656,776 ක් නිරධහරි්ත ේ සුබහධන ටයුතු දවහ ්ත කිරීභ වහ නිඹමිත ළටුක,  ජරි  ජභනහ,
අතිහර වහ

න්   ජභනහ රඵන

ර්ගු ටයුතු කිරීභ යහජාහරිඹ

ර ළරකිඹ යුතු එක් නිරධහරි ඹකුට

රු 60,000,000 තයහ ීමභ දිි. ්ත යහජාය ේ ආ ඳහරිරමි ම්ඵ්තධ ඳතින ඵර්  විභතහඹක් භ්තභ,
අ නකු්  යහජාය අාල ආ ටයුතුරට රඵහ දන ත් ් ඹ ිළිබඵද ඵර්  අභහනතහඹකි්ත යුක්ත ීමභ භොනට
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඳළවළදිලි යි. නුතන අලයතහරට අනුකුර ා ල ධනඹ නොවුනු රතිඳහදනලි්ත භ්තවිත ර්ගු ්ඥහ ඳන ් 
විධිවිධහන ා ල ධනඹ කිරිභ ිළිබඵද කීභ දය්තන්ත ේ නිසි අධහනඹ

ඹොමු

නොවු අාලඹක් ඵද

ඳ්තහ

දමි

අධිබාය
භව නය බහ ්ඥහ ඳන ්  226(1) උඳ ්තතිඹ, නය බහ ්ඥහ ඳන ්  182(1) උඳ ්තතිඹ වහ 1987 අා
15 දයන රහ ේය ඹ බහ ඳන ්  172(3) උඳ ්තතිඹ අනු නීතිඹට ඳටවළනි විඹඹ්ත,

නොළරකි් ර

ව

විභහාහයඹ වේතු ්ත සිදුීම ඇති සිඹළුභ ඌනතහ වහ ඳහක්, ගිණුම්ර දළක්විඹ යුතු නමු්  ගිණුම් ර දක්හ නළති
විඹඹ්ත ම්ඵ්තධ අධිබහය කිරි ම් අි.තිඹ විණහධිඳති තු

25
ම් අනු 2008 ජානහරි සිට 2012

දළම්ඵර් 31 දක්හ හර ඳරිච් ේදඹ දවහ ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන

ම්ඵ්තධ ඹ්ත පුේරි.්ත 392 ක් නු ්ත එතු රු 29,258,218  අධිබහය වති 48 ක් නිකු්  ය තිුණණි
එි.්ත 2014 භළි. 31 දින න විට එතු රු 1,006,303  මුදරක් ඳභණක් අඹීම තිුණණි

2013 ර්ඹ තුශ ජ එතු රු 3,738,830 ක් වු අධිබහය වති 10 ක් ඳහර්ලරු්ත 104 ක් ත නිකු්  යනු
රළුණ අතය එභ මුද්  භ තක් අඹීම නොතිුණණි
2014 ජුනි 30 දින න විට ඳහර්ලරු්ත 96 ක් නු ්ත එතු රු 245,205,168 ක්වු අධිබහය නි

දන 08 ක්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

නිකු්  යන රදි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

26

III පොට

ුදරය ප්රාලන
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ුදරය ප්රාලන
____________________________________________________________________________________________________________________

හර්ෂි අඹළඹ ඇසත ම්්තතුලි්ත ශහ

දන රද රතිඳහදනලි්ත ජානිතන ් ම් මුරය රහලනරට

ඇතුශ්  කිරී භ්ත ඒහ ආ ඳහරනඹ භ්තභ යටක් ල ඹ්ත යජාඹ තු ් ම්ර ටිනහභ ණනඹ කිරී භ්ත,
ඒහ ආ ්යක්හ තවවුරුන ඳරිදි කීභ ඳළළරීභට්  වළකි ත් ් ඹක් හර්ෂි මුරය රහලන වඳු්තහ ජභ
භගි්ත නිර්භහණඹ න ඵ ව්ත ශ යුතුඹ

භභ මුරය රහලනර ව්ත උඳචිත ඳදනභ භත ණනඹ ශ

්දහඹභ වහ විඹදභ භඟ හර්ෂි අඹළඹ ඇසත ම්්තතුර ව්ත ්දහඹම් වහ විඹදම් ළදිඹ වළකිවිභ භගි්ත
්දහඹම් රැසකීභට වහ විඹදම් ඳහරනඹක් ඇති ය ත වළකිඹ

ාර්ෂි ිගර්ජ්නඹන්
2013 ර්ඹ වහ දඳහර්ත ම්්තතු ත රතිඳහදනඹ යන රද මුළු අයමුද්  රභහණඹ රු මිලිඹන 1,024 ක් වූ
අතය ඊට අනුරී. ඉකු්  ර් ආ රතිඳහදනඹ රු මිලිඹන 1,088 ක් විඹ මුළු රතිඳහදන ඹ්ත රු මිලිඹන 263 ක්
ජාහතය්තතය ාර්ධන නි ඹ ිතතහඹතනඹ විසි්ත ධහරිතහ ර්ධන යහඳෘතිඹ ක්රිඹහ් භ කිරීභ වහ ශහ
ර ජ

දන

2013 ර් ආ ජ යහඳෘති ආ තථය විඹදභ රු මිලිඹන 153 ක් වූ අතය ඊට අනුරිළඹ ඉකු්  ර් ආ විඹදභ

රු මිලිඹන 216 ක් විඹ
2013 ර්ඹ තුශ ජ යහජාය ාසථහ, යසථහිළත භඩුඩර, ඳශහ්  ඳහරන ඵරභඩුඩර, විලසවිදයහර වහ යසථහිළත
අයමුද් ලි්ත විණන හසතු ර රු මිලිඹන 97 ක් ඒහඵේධ අයමුදරට ඵළය යන ර ජ භහ ර චිත ර්ඹ
නු ්ත රැසකිරීභට අ කක්හ ශ විණන හසතු රු මිලිඹන 45 ක් වු් , එභ ඇසත ම්්තතු රු මිලිඹන 52

ුදරය ප්රාලන පිළිපඹර ිරීමභ
් ම් ඳහරනඹ වහ භ වයුම් හර්ඹක්භතහඹ භළන ඵළීයභ වහ භරභක් ල ඹ්ත මුරය රහලන ස
කිරී ම් මුලි ළඩ ටයුතු 2010 ර් ආ ජ ්යම්බ රුණි ඹට්  විිතත භ ආ සිට විර්ජාන ගිණුම් ඳභණක්
ඉදිරිඳ්  යමි්ත ඳතින ්ඹතන හඩුඩඹ ඹට ්  ඳතින

දඳහර්ත ම්්තතුරට රථභ තහට

භභ

ගිණුම්යණඹ වදු්තහ දු්ත අතය යහජාය ගිණුම් දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත 2013 ර් ආ සිට ෆභ අභහතයහාලඹටභ
වහ දඳහර්ත ම්්තතුටභ භභ ගිණුම් රභඹ 2013 ජානහරී 24 දිනළති අා එසඒ ඒඑස ඒඒ ාර ්  දයන යහජාය
ගිණුම් ාර ්  ඹ්ත යහජාය ගිණුම් අධයක් ජානයහ්  විසි්ත වදු්තහ  ජ ඇත ඒ අනු ්යම්බ ිළඹයක් ල ඹ්ත
දඳහර්ත ම්්තතු මුරය රහලන ිළිබ ඹර කිරීභ මුළු යහජාය ක්සත්රඹටභ ්දර්ලඹක් වි ඇත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

කි්ත ඉක්භහ භහ ර චිත ර් ආ විණන හසතු රැසකිරීභට වළකි ීම තිුණණි
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ිගණාධිඳති පදඳාර්තපේන්තු
2013 පදැේඵර් 31 දිපනන් අන් ර්ඹ වා වු ුදරය ාර්ඹාධන ප්රාලනඹ
ඇ් ත පේන්තු

ටවන

2013

2013

2012
ප්රතිපලෝධිත

ුන 000

ුන 000

ුන 000

104,185

90,589

134

215

10,303

11,155

--

187

2,225

4,941

571

739

117,418

107,826

736,482

744,980

853,900

852,806

ආදාඹභ
45,000
200
9,000
-2,000
--

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

56,200

විණන හසතු

01

කුීය
ඳොළී
දඩ මුද්  වහ යහජා්තත කිරීම්
අ නකු් 
් ම් අඳවයණ ඹ්ත රහබ

02

ුදළු පභපවයුේ ආදාඹභ

747,180

පුනයහර්තන
දහඹ් ඹ

803,380

ුදළු ආදාඹභ

විඹදම්

වහ

බහඩුඩහහය

03

ිගඹදභ
පුේර ඳඩිනඩි

04

635,327

606,614

21,900

භ්ත විඹදම්

05

19,425

15,212

16,500

ළඳීයම්

06

15,498

13,048

14,200

නඩ් තු විඹදම්

07

9,746

6,366

08

42,268

44,587

09

10,054

9,073

316

174

638,080

48,519
10,114
1,000

ේහ
භහරු කිරීම්
පුහුණු කිරීම් වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ

29
-26,000

67
27,000

803,380
--

ක්ඹීමම්

10

යහජාය අාල ආ ධහරිතහ
පුනයහර්තන විඹදම්

ර්ධන

73,774

60,563

25,058

44,541

67

--

25,607

22,944

857,140

823,122

(3,240)

29,684

යහඳෘති ආ

යජා ආ නිරධහරි්ත ේ අ් තිහයම් ඳහ වළරීභ
විණන රභ
රභක්ඹ

දඹ ාර්ධනඹ කිරී ම් ිළරිළඹ

11

ුදළු ිගඹදභ
ිගඹදභ ඉ් භවු ආදාඹපේ අතිරි් තඹ/(ඌනතාඹ

ිගණාධිඳති පදඳාර්තපේන්තු
2013 පදැේඵර් 31 දිනට ුදරය තත්ත්ඹ පිළිඵ ප්රාලනඹ

ටවන

2013 පදැේඵර් 31

2012 පදැේඵර් 31
ප්රතිපලෝධිත

ටවන

ුන 000

ුන 000

ුන 000

ුන 000

මුද්  ලේඹ

--

15

යජා ආ නිරධහරී්තට අ් තිහයම්

12

251,605

265,787

රළියඹ යුතු විණන හසතු

13

189,456

193,086

ුදළු ජ්ංභ ත්ේ
දඳහර්ත ම්්තතු විණන රභ

දඹ

441,061

458,888

11

207,522

206,496

10

1,028,548

1,010,046

179,064

--

1,856,195

1,675,430

ජ්ංභ පනොන ත්ේ
ේඳර,ිළරිඹත වහඋඳයණ
රී න ඹන ළඩ
ුදළු ත්ේ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ජ්ංභ ත්ේ

30
ජ්ංභ කීේ
විඹ යුතු විඹදම්
නියවු්  නොශ අග්රිභ
විඹ යුතු තළ්තඳ් 

162,892

1,699

--

15

8,456

43,878

ුදළු ජ්ංභ කීේ

171,348

මුච්චිත අයමුදර
ජානහරී 01 දිනට ලේඹ

45,592

191,387

161,703

(3,240)

29,684

ර් ආ
අතිරික්තඹ (ඌනතහඹ)

188,147

191,387

පදැේඵර් 31 දිනට පලේඹ
දාඹඹ
බහඩුඩහහයඹ
යහජාය අාල ආ ධහරිතහඹ
කිරී ම් යහඳෘතිඹ

ර්ධනඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

මුළු ඵදු ්තන්ත ේ ස්තධඹ

14

662,610

15

834,090

653,160
1,496,700

1,856,195

785,291

1,438,451

1,675,430

පිටු අං 31 සිට 34 ද් ා ව ගිණුේයණ ප්රතිඳත්ති ව පිටු අං 35 සිට 41 ද් ා ව ටවන් පභභ මූරය ප්රාලන
ර පොට්  ප පභභ මූරඹ ප්රාලන පිළිපඹර ිරීමභ වා ඉදිරිඳත් ිරීමපේ කීභ ිගණාධිඳති තුප

එච් ඒ එ් භයවීය
ිගණාධිඳති
30 ැප්තැේඵර් 2014

එ් ජී පේනායත්න
ප්රධාන ණාධිාීම

31

ගිණුේ ප්රතිඳත්ති
1

ාර්තා ිරීමපේ අ්ථිත්ඹ
විණහධිඳති

දඳහර්ත ම්්තතු සථහිළත කිරීභ ම්ඵ්තධ ඹ්ත කිසිඹම් වි ලේ නිතිඹක්

 ේ වුද, ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ යසථහ
විණහධිඳතිය ඹක් විඹ යුතු ඵ දක්හ ඇත විණහධිඳති දඳහර්ත ම්්තතු
්ඩුක්රභ යසථහ

නොභළත

153 යසථහ හි
රධහන හර්ඹ ්ත ්ත

154(1) වහ (3) යසථහර ව්ත ්ඹතනරට විණන ේහ ළඳි.භ

භභ මුරය රහලන 2013 දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත ර්ඹ වහ
2

ාර්තා ිරීමපේ ාරඳරිච්පේදඹ
හර්තහ කිරී ම් හරඳරිච් ේදඹ ජානහරි 01 දි න්ත ්යම්බ ීම

දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත න ලි් 

ර්ඹ
3

් ිරීමපේ ඳදනභ
ඳොදු

ිළිබ්  ගිණුම්යණ මුරධර්භ

අනුකර මුරය රහලන ිළිබ ඹර යන ර ජ ඓතිවහසි

ිළරිළඹ ඳදනභ භත මුරය රහලන ිළිබ ඹර යන රද අතය සිඹම භ ටිනහම් ්්තනභ රුිළඹ්  දව ේ
ටිනහභට ටඹහ ඇත
ආදාඹේ
බහඩුඩහහය ඹ්ත රද පුනයහර්තන විඹදම් වහ රදහන, විණන හසතු, ණඹ වහ ඳොිබ, ොඩනළගිලි
කුළී, ාාහය ඵාරහ හසතු, ් ම් විකිණී භ්ත රහබ, දඩ වහ හසතු

දඳහර්ත ම්්තතු

රධහන

්දහඹම් රබඹ්ත න අතය ඒහ උඳචිත ඳදනභ භත ගිණුම්ත ය ඇත ්දහඹභ ඒහට රළුණණු රතිසහහ
අනු හධහයණ ඳදනභ භත ණනඹ යනු රළ ේ
යහජාය ාසථහ, යසථහිළත භඩුඩර, ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන, විලසවිදයහර වහ යසථහිළත අයමුද් ලි්ත
විණන හසතු අඹයනු රඵි. හරඳරිච් ේදඹට අදහර ්දහඹභක්

ර හසතු වඳුනහනී විණන

හසතුර ටිනහභ, විණනඹ වහ ත යනු රඵන හරඹ වහ එභ විණනඹ වහ ළඹ යන ෘජු
ිළරිළඹ ඳදනම් ය න තීයණඹ යනු රළ ේ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

4

32
ණඹ වහ ඳොීය, ොඩනළගිලි කුීය, ාාහය ඵාරහ හසතු, දඩ වහ හසතු, ් ම් විකිණීභට අදහර
්දහඹම් ණ්ත ජ ම් නිරධහරිඹහ

න් 

දඳහර්ත ම්්තතු රධහනි ඹකු වු් ,

එභ ්දහඹම් එතු යන නිරධහරිඹහ විණහධිඳති න

දඳහර්ත ම්්තතුට අදහර

වි.්ත වහ එතු යන රද ්දහඹභ භසථ

්දහඹ භ්ත සුළු රතිලතඹක් න වි.්ත, එභ ්දහඹම් මුරය රහලනර දක්හ ඇත මුද්  ඳදනභ භත
බහඩුඩහහය පුනයහර්තන විඹදම් වහ න රදහන ගිණුම්ත යන නමු්  සථහය ් ම් ක්ඹීමම්
රළියඹ යුතු පුනයහර්තන විඹදම් වහ න රදහනඹ්ත ර ගිණුම්ත යනු රළ ේ
5

ිගඹදේ
උඳචිත ඳදනභ ඹට ්  සිඹළු පුනයහර්තන විඹදම් ගිණුම්ත යනු රළ ේ

6

ිගපද්ල යවාය ුදද්  ඳරිර්තනඹ
වි ේල යවහය මුද්  නු දනු එභ නු දනු සිදුන දිනට ඳතින විනිභඹ අනුඳහත ඹොදහ නිමි්ත ශ්රී
රාහ රුිළඹ් රට ඳරිර්තනඹ යනු රළ ේ එභ නු දනු ිළඹීම ම් ජ සිදුන වි ේල විනිභඹ රහබ වහ
ඳහක් මුරය හර්ඹහධන රහලන ආ ජ වඳුනහනු රළ ේ

7

ුදද්  වා ුදද්  භාන දෑ
අතළති මුද්  වහ ඵළාකුර ඇති ළඩි ද්රශීරතහ ඹ්ත යුක්ත ටිහලින තළ්තඳතු මුද් රට අඹ් 

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

8

ණඹැතිඹන් වා අපනකුත් රැබිඹ යුතු ුදද් 
ණඹළති ඹ වහ රළියඹ යුතු දෆ හධහයණ අඹට ගිණුම්ත යනු රළ ේ රළියඹ යුතු ලේඹ ිළිබඵ මුලි
ෝත ේසිරට අනු

දඳහර්ත ම්්තතුට මුද්  අඹය ළනීභට නොවළකි ඵට හක්ෂි ති ඵන විට

රළියඹ යුතු මුදරක් වහනි වු ර රනු රළ ේ
9

පද්ඳර, පිරිඹත වා උඳයණ
ඉඩම්,

ොඩනළගිලි, ීයඵක් වහ විකිරීම්, හර්ඹහර උඳයණ, ඳරිණ දෘහහා,

භ ටර් යථ වහ කුඩහ

ඳරිභහණ මුද්රණහරඹ වහ විදුලි  ඳහනඹ ඹනහදි ඹ්ත ේඳර, ිළරිඹත වහ උඳයණ භ්තවිත

ේඳර

ිළරිඹත වහ උඳයණ ිළරිළඹට මුච්චිත ක්ඹ අක් ය දක්නු රළ ේ 2009 ර් ආ සිට ඉදිරිඹට න
එන ලේ ඳදනම් ය න ඳශමුයට මුරය රහලන ිළිබ ඹර ය ඇති අතය 2010 ජානහරී 01 දිනට

33
ඳළළති සිඹළුභ ඉඩම් වහ

ොඩනළගිලි භළණුම්

දඳහර්ත ම්්තතු

ළරළසුම්රට අනු

තක් ේරු

දඳහර්ත ම්්තතු භගි්ත යන රද තක් ේරුට අනු ගිණුම් ත යන ර ජ සිඹළුභ භ ටර් යථ හවන
යජා ආ තක් ේරුරු විසි්ත යන රද රතයහණනඹ ඳදනම් ය න ගිණුම්ත ය ඇති අතය, ීයඵක්,
ඳරිණ වහ

න්  විඹඹ්ත සහධීන තක් ේරු ඩුඩහඹභක් විසි්ත සිදුයන රද තක් ේරු භත

ඳදනම් ය න ගිණුම්රට ්තනහ ර ජ

ේඳර ිළරිඹත වහ උඳයණ විඹඹ ිළරිළඹ ් භක් ර

වඳුනහනු රඵ්ත ්ත විඹඹ භඟ ම්ඵ්තධිත අනහත ්ර්ථි රතිරහබ
දඳහර්ත ම්්තතුට රහ එ්ත ්ත නම් වහ එභ වි ඹහි ිළරිළඹ විලසහදහඹ

ව

විඹවළකි

ේහ

ර භළනිඹ වළකි

අසථහ්තහි ජඹ
ඵො ව අසථහර ජ
යහිත අ් ය ් 

ේඳර ිළරිඹත වහ උඳයණ විඹඹ්ත එහි ිළරිළඹට වඳුනහනු රළ ේ ිළරිළඹ
ව නහමි ිළරිළඹට අ් ය ්  ් භ ිළරිළඹ, එභ ් භ අ් ය ් 

දින ආ ජ හධහයණ අඹට වඳුනහනු රළ ේ
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අඳවයණඹන්
අඳවයණ ආ ජ රළ ඵන මුදර ්  භහි ධහයණ ටිනහභ භඟ හ අඳවයණ ඹ්ත උේතන රහබඹ
වහ ඳහක් තීයණඹ යනු රළ ේ අඳවයණඹ භත රහබ වහ ඳහක් මුරය හර්ඹහධනඹ ිළිබඵ රහලන ආ
ඇතුශ්  යනු රළ ේ

92

ඳසු සිදුන පිරිැඹ

වළකි ්ර්ථි රතිරහබ ව රළියඹ වළකි ේහ දඳහර්ත ම්්තතුට රහ එ්ත ්තනම් ව එභ විඹ්තහි
ිළරිළඹ විලසහදහඹ ර භළනිඹ වළකි අසථහ්තහි ජඹ
93

් ඹ ිරරිභ
ිළරිඹත වහ උඳයණර ිළරිළඹ අක්ශ ඇසත ම්්තතුත අ ලේ ටිනහම් ව ඒහ ආ ර ඹ ජාන් 
්යුහරඹ අනුඳහතඹට අනු සිඹළුභ ිළරිඹත වහ උඳයණ වහ ක්ඹ යර භහර් ඳදනභ භත
රතිඳහදනඹ යනු රඵි. රධහන ් ම්රට ර ඹ ජාන්  ්යු හරඹ වහ ම්ඵ්තධිත ක්ඹ අනුඳහත
ඳවත දළක් න ඳරිදි ඇසත ම්්තතු ය ඇත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

මු්  අ් ඳ්  ය ළනී භ්ත අනතුරු දයනු රඵන ිළරිළඹ රහේධනිත යනු රඵ්ත ්ත එභගි්ත රළියඹ

34
ත්භ

ආයුාරඹ
ර්
50
20
20
8
5
4

ොඩනළගිලි
කුඩහ ඳරිභහන මුද්රණහරඹ
විදුලි  ඳහනඹ
භ ටර් හවන
ීය ඵක් වහ උඳයණ
ඳරිණ වහ දෘඩහා
10

් ඹ අු ඳාතඹ
ප්රතිලතඹ
2.0
5.0
5.0
12.5
20.0
25.0

පිගඹ යුතු ුදද් 
ලේඳත්ර දිනට ඳතින ටිනහභට විඹ යුතු මුද්  ගිණුම්රට නු රළ ේ මුලි හධහයණ අඹට
විඹ යුතු මුද්  ණනඹ යනු රළ ේ

11

ාර්ෂි ඇ්තපේන්තු
ඳහර්ලි ම්්තතු විසි්ත හර්ෂි විර්ජාන ඳනත භගි්ත හර්ෂි අඹළඹ ඇසත ම්්තතුර දළක් න ායහ
රධහන ඇසත ම්්තතු

ායහ

මුද්  යගුරහසි 66 වහ 69 ඹට ්  ීමය භොා ඳරිඳහටි ඹ්තද, ඳරිපුය

ඇසත ම්්තතු ්තකිරීම් භගි්ත වහ ඳරිපුය ඇසත ම්්තතු භගි්ත ළරළී.ම් කිරී භ්ත ඳසු භභ ායහ
අහන ායහ ර දක්නු රළ ේ
12

ිගනිල්චඹන් ව ඇ්තපේන්තු ිරීමේ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රතිඳ් ති ඹොදහ ළනිභ ව හර්තහ යන රද ් ම් වහ ඵළයම්, ්දහඹම් වහ විඹදම් වහ ඵරඳහන
විනිලසාඹ්ත, ඇසත ම්්තතු කිරිම්, උඳ් ඳනඹ්ත භභ මුරය රහලන ඉදිරිඳ්  කිරිභ වහ අලය
අසථහ  චිත හධහයණ ර ළරළ ඳන ඳරිදි ඇසත ම්්තතු වහ ්ශ්රීත උඳ් ඳනඹ්ත ඓතිවහසි
අ් දළකීම් වහ න්  විවිධ රුණු භත ඳදනම්
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ුදරය ප්රාලනර ටවන්
ටවන් 01

ිගණන ා් තු

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000
45,000

2013
ුන 000

ුන 000

රැබීේ
යහජාය ාසථහ, භඩුඩර වහ යජාඹට අඹ් 
අ නකු්  ්ඹතන

42,986

28,106

ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන

16,324

9,984

489

374

59,799

38,464

යහජාය ාසථහ, භඩුඩර වහ යජාඹට අඹ් 
අ නකු්  ්ඹතන

16,004

37,281

ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන

26,704

14,013

1,678

831

44,386

52,125

104,185

90,589

ොවිජාන ේහ භධයසථහන
45,000

2012

එතු

ොවිජාන ේහ භධයසථහන

45,000

ුදළු එතු

ටවන් 02

ත්ේ අඳවයණඹ

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000

2013

2012

ුන 000

ුන 000

ාවන අඳවයණඹ
--

හවනර විකුණුම් ටිනහභ

--

700

--

විකුණුම් ිළරිළඹ

--

(591)

--

හවන අඳවයණ ඹ්ත(රහබ (අරහබ)

--

109

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රැබිඹ යුතු

36

--

ලීඵඩු වා උඳයණ අඳවයණඹ

--

ීයඵක් වහ හර්ඹහර උඳයණ විකුණුම්
ටිනහභ

--

ිළරිළඹ

--

710

948

(139)

(318)

ීයඵක් වහ උඳයණ අඳවයණ ඹ්ත රහබඹ

571

630

--

ත්ේ අඳවයණපඹන් රාබඹ

571

739

ටවන් 03

පුනයාර්තන ිගඹදේ වා බාණ්ඩාාය දාඹත්ඹ

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000
747,180

පුනයහර්තන
විඹදම්
බහඩුඩහහය ඹ්ත රද අග්රිභ

---

වහ

2013

2012

ුන 000

ුන 000

637,650

661,473

ක්ඹීමම් වහ රළියඹ යුතු අග්රිභ

73,774

60,563

විණන රභ
ිළරිළඹ

25,058

22,944

736 482

744,980

දඹ ාර්ධනඹ කිරී ම්

පුනයහර්තන විඹදම් වහ බහඩුඩහහය
දහඹඹ
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

747,180

ටවන් 04

පුද්ර ඳඩිනඩි

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000

342,380
3,000

ළටුක වහ

තන

අතිහර වහ නිහක් දින දිභනහ

2013

2012

ුන 000

ුන 000

340,820

348,564

2,584

2,619

292,700

අ නකු්  දිභනහ

291,923

255,431

638,080

එතු

635,327

606,614

ටවන 5

භන් ිගඹදේ

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000

2013

2012

ුන 000

ුන 000

13,000

ේය ඹ

12,555

11,344

8,900

වි ේශීඹ

6,870

3,868

21,900

එතු

19,425

15,212

ටවන 6

ැඳයීේ

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000

2013

2012

ුන 000

ුන 000

9,000

ලිිළද්රය වහ හර්ඹහර අලයතහ

8,652

6,677

7,000

ඉ්තධන

6,398

6,204

448

167

15,498

13,048

500

්වහය ඳහන වහ නිර ඇදුම්

16,500

එතු

ටවන 7

නඩත්තු ිග ඹදේ

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000
8,100

භ ටර් හවන

2013

2012

ුන 000

ුන 000

5,406

4,821

2,100

ිළරිඹත, ඹ්තත්ර වහ උඳයණ

1,016

1,329

4,000

ොඩනළගිලි ව ඉදිකිරීම්

3,324

216

9,746

6,366

14,200

එතු

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

37

38
ටවන 8

පේ ා

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000
රහවන

5,000
10,000

තළඳළ්  වහ ානි

13,500

විදුලිඹ වහ ජාරඹ

දනඹ

ඵදු කුීය වහ ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතන ඵදු

700

2012

ුන 000

ුන 000

4,110

4,004

7,915

8,047

11,212

11,437

622

253

19,319

අ නකු් 

18,409

20,846

48,519

එතු

42,268

44,587

ටවන 9

භාුනිරීමේ

ඇ්තපේන්තු 2013

ිග්තයඹ

ුන 000

යජා ආ නිරධහරී්ත ේ ේඳර ණඹ භත ඳොිබ

9,614

එතු

10,114
ටවන 10

පිරිැඹ
ජානහරී 01 දිනට
ලේඹ
එතු කිරීම්
අඳවයණඹ කිරීම්
පදැේඵර් 31 දිනට
පලේඹ

2013

2012

ුන 000

ුන 000

දහඹ මුද්  වහ ම්භහදම්

500

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

2013

440

276

9,614

8,797

10,054

9,073

පද්ඳර, පිරිඹත වා උඳය ණ
ඉඩේ

පොඩනැ
ගිලි

පභෝටර්
ාවන

ඳරිණ
වා
දෘඩාං

ලීඵඩු වා
උඳයණ

කුඩා
ඳරිභාණ
ුදද්රණාර
ඹ

ිගදුලි
පෝඳාන
ඹ

එතු

ුන 000

ුන 000

ුන 000

ුන 000

ුන 000

ුන 000

ුන 000

ුන 000

253,140

569,027

88,208

105,962

55,691

2,602

7,960

1,082,590

3,007

12,486

-

25,095

27,540

23,421

867

92,416

256,147

581,513

88,208

131,057

83,231

26,023

8,827

1,175,006

-

-

-

-

(174)

-

-

(174)

256,147

581,513

88,208

131,057

83,057

26,023

8,827

1,174,832

39
් ඹ ිරීමේ

-

-

-

-

-

-

-

-

ජානහරී 01 දිනට
ලේඹ

-

13,528

19,355

26,997

12,136

130

398

72,544

අඳවයණඹ
ශ
් ම්රට අදහර
ක්ඹීමම්

-

-

-

-

(35)

-

-

(35)

එතු කිරීම්

-

11,630

11,026

32,764

16,612

1,301

441

73,774

පදැේඵර් 31 දිනට
පලේඹ

-

25,158

30,381

59,761

28,713

1,431

839

146,283

පදැේඵර් 31 දිනට
ශුද්ධ අඹ

256,147

556,355

57,827

71,296

54,344

24,592

7,988

1,028,549

ටවන 11- ිගණන ක්රභප දඹ ංර්ධනඹ ිරීමපේ පිරිැඹ
ිග් ත යඹ

ජානහරි 01 දිනට ලේඹ
ර් ආ විඹදභ

2013

2012

ුන 000

ුන 000

206,496

--

26,633

229,440

රභක්ඹ (හර්ෂි මුළු ිළරිළ ඹ්ත සිඹඹට 10 ඵළගි්ත )

(25,607)

(22,944)

පදැේඵර් 31 දිනට පලේඹ

207,522

206,496

2013

2012

ුන 000

ුන 000

- යජ්ප නිරධාීමන්ට අත්තිායේ

ිග් ත යඹ

දඳහර්ත ම්්තතු

ේ ආ නියුතු නිරධහරි්ත ්ත අඹ විඹ යුතු ලේ එතු

248,265

263,572

1,730

285

විරහභ ගිඹ වහ මිඹගිඹ නිරධහරී්ත ්ත අඹවිඹ යුතු ලේ එතු

435

977

තනතුය අතවළය ගිඹ නිරධහරි්ත ්ත අඹවිඹ යුතු ලේ එතු

580

560

ේඹ අ්ත ශ නිරධහරි්ත ්ත අඹවිඹ යුතු ලේ එතු

595

514

--

6

--

(127)

251,605

265,787

න්  දඳහර්ත ම්්තතුරට සථහන භරුීමම් රඵහ ගිඹ නිරධහරී්ත ්ත අඹවිඹ යුතු
ලේ එතු

ණඹ වන බහ ලේඹ
න්  අභහතයහාල වහ දඳහර්ත ම්්තතුරට ිළඹවිඹ යුතු ලේ එතු
එතු

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ටවන 12

40

ටවන 13 – රැබිඹ යුතු ිගණන ා්තු
ිග් ත යඹ

2013

2012

ුන 000

ුන 000

ාර්ධන බහ

30

30

භවහ නය බහ

22,706

18,207

නය බහ

47,732

45,401

රහ ේශීඹ බහ

24,443

25,247

යහජාය ාසථහ, භඩුඩර වහ අ නකු්  යහජාය ්ඹතන

86,153

97,182

8,392

7,019

189,456

193,086

ොවිජාන ේහ භධයසථහන
එතු
ටවන 14 – උඳචිත ිගඹදේ
ිග් ත යඹ

දුම්රිඹ ඵරඳත්ර - නිහක්

2012

ුන 000

ුන 000
105

-

5

-

ඉ්තධන විඹදම්

33

-

තළඳළ්  හසතු

15

5

දුයථන ිය් ඳ් 

163

410

විදුලි ිය් ඳ් 

945

1,140

ජාර ිය් ඳ් 

34

144

හවන අළු් ළඩිඹහ විඹදම්

10

-

3,736

-

441

-

ය් නපුය ොඩනළගි් ර - ීය ඵක් විඹදම්

14,210

-

විණන රභ

දඹ

26,633

ය් නපුය ොඩනළගි් ර - ඉදිකිරීම්

116,562

එතු

162,892

දුම්රිඹ ඵරඳත්ර - යහජාහරී භ්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

2013

ය් නපුය ොඩනළගි් ර - උඳ ේල හසතු
ඳොදු විහලන ඳේධති හසතු

1,699

41

ටවන 15 – ප්රාේධන ැඹ වා බාණ්ඩාාය දාඹඹ
ිග් ත යඹ

2013

2012

ුන 000

ුන 000

251,605

265,787

තළ්තඳ්  ගිණුභ නු ්ත

(8,456)

(43,878)

සථහය ් ම් නු ්ත

419,461

431,251

එතු

662,610

653,160

යජ්ප නිරධාරින්ට අත්තිායේ පු පන්

ිග් ත යඹ

2013

2012

ුන 000

ුන 000

සථහය ් ම් නු ්ත

653,201

578,794

විණන රභ

180,889

206,497

834,090

785,291

එතු

දඹ නු ්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ටවන 16 – යාජ්ය අංල ධාරිතා ර්ධන යාඳෘතිප දාඹඹ

42

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

IV පොට
යාජ්ය ිගණනඹට අඹත්
් පේත්රඹන් පිළිඵද ං් ෂිප්ත
ිගණන භාපරෝචනඹ

43
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

යාජ්ය යාඹ ශභනායණඹ
____________________________________________________________________________________________________________________

යහජාය යහඹක් ඹනු ම්පුර්ණ ඹ්ත යජාඹ තු

නභ නීතිභඹ සබහඹක් හිත ව එහි බහඩුඩ වහ

ේහ

විකිණී භ්ත ්දහඹභ උඳඹනු රඵන ්ඹතනඹකි ඒ අනු එහි ් ම් භත රතිරහබඹක් ඉඳළීයභ අනහත
ාර්ධනඹ වහ අලය
හණිජා අාලඹ්තට අඹ් 

නිඹහභන, රර්ධනහ් භ වහ අධයහඳනි යහජාය යහඹ්ත ම්රදහඹහනුකර
නොන අතය එභ යහඹ්ත රහබ

නොරඵන ාවිධහනඹ

ර ළර න අතය,

රහබදහීය් ඹ වළය න්  නිර්ණහඹඹ්ත බහවිතහ යමි්ත ඒහ ආ හර්ඹ හධනඹ ඳරික්හ ශ යුතු
ව්ත ශීර්ඹ්ත ඹට ්  ශ්රී රාහ

ඳවත

යහජාය යහඹ්ත පුළු්  ර ර්ගීයණඹ ශ වළ

⋆

උඳහඹ භහර්ගි යහඳහය යහඹ්ත

⋆

යජාඹ තු සීමිත කීම් භහම්

⋆

නිඹහභන වහ අධීක්ණ ්ඹතන

⋆

විලස විදයහර, ඳර් ආණ ව න්  පුහුණු ්ඹතන

⋆

න්  ාර්ධන වහ රහබ මලි නොන ්ඹතන

විදුලි ඵරඹ, ජාරඹ, නිජා ත්  නිසඳහදිත, විදුලි ා ේල වහ ගු්ත රහවන ් ජ ්ර්ථි ආ උඳහඹ භහර්ගි ඉතහ
ළද්  ක් ේත්ර යහජාය යහඹ්ත භින්ත

භ වඹනු රළ ේ ්ර්ථි ආ භසත හිමිම් ව තයඟහරි් ඹ

 යහි සිඹළු යහජාය යහඹ්තහි ්ඹතනි ඳහරනඹ ඉතහ ළද් 

2013

දළම්ඵර් 31 දිනට එක් එක්

ර්ඹ්තහි යහජාය යහඹ්ත 181  මුළු ් ම් ර ායුතිඹ ඉකු්  ර්ඹ අහනඹ භඟ හ ඳවත ගු හි
දළක්

රු.ිය. 57
රු.ිය. 102

Research
otherපුහුණු
Training්ඹතන
Institutions
විලස විදයහර,Universities,
ඳර් ආණ
ව and
න් 

රු.ිය. 1,308
රු.ිය. 1,290

Regulatory
Monitoring්ඹතන
Institutions
නිඹහභන
වහandඅධීක්ණ

රු.ිය. 4,173
රු.ිය. 4,507

Specific
Business Enterprises
වි ලේෂිත යහඳහය
යහඹ්ත

0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

2012

රසථහයඹ 1 – 2012 ර්ඹ භඟ හ 2013 ර් ආ යහජාය යහඹ්තහි මුළු ් ම්

2013

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රු.ිය 121
රු.ිය 306

Development and Non- Profit Orianted Institutions
න් Other
ාර්ධන
වහ රහබ මලි නොන ්ඹතන

44
2013 ර් ආ ජ යහජාය යහඹ්තට දශ ල ඹ්ත රු ියලිඹන 47 5  යජා ආ රදහන වහ වනහධහය රඵහ ජ ඇති අතය,
එඹ

යජා ආ

මුළු

පුනයහර්තන

විඹද භ්ත

සිඹඹට

38

ක්

වු

අතය

එඹට

අනුරී.

ායහ

ඳෞේලි අාල ඹ්ත රඵහ්තනහ බහඩුඩ වහ

ේහ්ත

ිළිබ ලි්ත රු ියලිඹන 42 2 ක් ව සිඹඹට 3 8 ක් විඹ
දුර්ර

ර ක්රිඹහ් භ න යහජාය යහඹ්ත විසි්ත

වහ

ීමම් දුර්ර ීමභ භින්ත පුේලි අාල ආ ාර්ධනඹ

යහඹ්තහි හර්ඹක්භ ක්රිඹහහරි් ඹ

 යහි තදුයට්  ඵහධහක් විඹ වළකිඹ යහජාය

 යහි ඳවත දළක් න රුණු ළඩිදියුණු කිරී ම් අලයතහඹ

අධහයණඹ  ර්

ාර්ඹ ාධනඹ ඇයීභ
යහජාය යහඹ්ත විණනඹ මුරය වහ අනුකරතහ විණනඹට ඳභණක් සීභහ නොන අතය අයමුණු වහ ඉරක්
ඉටුය ළනීභ වහ හර්ඹක්භතහඹ, ්ර්ථි ඵ වහ පරදහීයතහඹ  යහිද භ වයුම්  ර්
යහජාය යහඹ්තහි හර්ඹක්භතහඹ වහ පරහදහීයතහඹ ිළිබඵ විණනඹ භවය රමිති්ත වහ නිර්නහඹඹ්ත භත
ඳදනම් සිදු  ර් රහබඹ හර්ඹ හධන ආ රධහන නිර්නහඹඹ නොන අතයභ යහජාය අයමුද්  ්ර්ථි බහඹ්ත
වහ හර්ඹක්භ
පරදහීය

ඹොදහ ළනී ම් ශභනහයණ ආ හර්ඹ හධනඹ ව අයමුණු හක්හ්  ය ළනීභ ඩහ් 

අයමුණු යහ ඹ්ත යහඹහට භහන නො

යහඹ හර්ඹ හධනඹ විලස ් ණඹ ඇීයභ

යහඹ ිළහිටුීම ම් අයමුණ ඹම් දුයට ඇ ආ විණන ආ එක් රමු හර්ඹඹක් නු ආ යයහඹ හර්ඹ
හධනඹ ඇීයභ වහ නිර්නහඹඹ වඳුනහ ළනීභි. නිසඳහදන යහඹ උදහවයණඹක් ල ඹ්ත රාහ නිජා
ත්  ාසථහ ්  විට, අයමුණු ව ් ඹ ජාන ආ ඳදනභ, ධහරිතහඹ, ිළරිළඹ වහ හර ළරසුම්, ඳරි බ ජාන
නිඹභඹ්ත, ඉඳළීයම්, පරදහීයතහඹ, ිළරිළඹ, රතිරහබ අනුඳහතඹ ්දිඹ හර්ඹ හධනඹ භළනී ම් මිනුම් දඬු

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

යහඹක් ත ඇති දිගු වහ ටි හීයන රහේධනඹ වහ භ වයුම් ළරසුම් හර්ඹ හධනඹ තක් ේරු කිරී ම්
න්  මුේ ේල රක්ණඹ්ත
බෞති හර්ඹ හධනඹ ඇීය ම් ජ අදහශ න අසථහ ඒඹ තක් ේරු ශ ධහරිතහඹ ිළිබත වළකි
මිණුම් රකුණක්

අනුඳහති ධහරිතහඹ උඳ ඹ ජානඹ ඹනු අමු ද්රය ව උඳ ඹ ගීතහ ඳරි බ ජානඹ වහ

ම්භතඹ්ත ඉඳළීයම් වහ රතික් ේිළතඹ්ත

භ්තභ විධිභ්  නඩ් තු වහ උඳයණ

ේහ කිරීභ වහ

අලයතහඹ්ත භඟ තක් ේරු කිරීභි. හර්ඹ හධනඹ ඇීයභ වහ අ නක් ළද්  ඳදනභ ්ත ්ත ිළරිළඹ
හර්ඹක්භතහඹි. ධහරිතහ උඳ ඹ ජානඹ ඳරි බ ජානඹ්ත, පරදහීයතහඹ, ඉඳීයම් ්දිඹ ිළිබඵ ම්භතඹ්ත භත
ඳදනම් රමිත වහ ිළරිළඹ ඉරක්ඹ්ත තීයණඹ යනු රළ ේ ්ඹතනි ඳහරනඹ, හභහනය ශභනහයණඹ,
මුරය ශභනහයණඹ, රම්ඳහදන ශභනහයණඹ, ඉදිකිරීම් ශභනහයණඹ ම්ඵ්තධ ඹ්ත යහජාය
යහඹහඹක් අනුභනඹ ශ යුතු භහර්  ඳ ේල බහඩුඩහහයඹ විසි්ත නිකු්  ය ඇති අතය
භහර්  ඳ ේල යහඹඹ හර්ඹ හධනඹ වහ ඳේධති ඇීයම් කිරීභ වහ න්  ඳදනභක්

භභ

අබය්තතය වහ

45
ඵහහිය වි ලේඥි.්ත විසි්ත සිදුයන න්  තහක්ණි අධයඹනඹ්ත වහ රමිතී්ත භභ භහර්  ඳ ේලඹට ඳදනම්
න න්  නිර්නහඹඹ්ත
විණහධිඳතියඹහ විසි්ත ඳ් නු රඵන ඵහහිය විණනඹ ණ්ත ජ ම් කීම් ිළිබඵ උඳයණඹක්

යජාඹට

වහඹක් ේභ යහඹ ශභනහහරි් ඹ ඔවු්ත ේ හර්ඹක්භතහඹ වහ පරහදහි.තහඹ ළඩිදියුණු ය ළනීභ
වහ යහජාය යහඳහය විණනඹ භහනභ ළද්  න හයණඹක්

මුරය වහ

භ වයුම් අක්ඳහක් ඳේධති

රභහණහ් භ නොීමභ ව අහර්ඹක්භතහඹ, හර්ඹ හධන ආ ඌනතහඹ්ත, නීති, රීති වහ යගුරහසි ්දිඹට
අනුකර නොීමම් ්දිඹ ව හර්ඹ හධනඹ ිළිබඵ ිළිබත වළකි රමිති්ත ිළිබඵ ඉරක්ඹ්ත පුයහ නොළනීභ
ම්ඵ්තධ ඹ්ත වේතු විග්රව කිරීභ භින්ත භඹ පුයහ ළ ්ත මුරය හර්ඹ හධනඹ බෞති හර්ඹ හධනඹ භඟ
ම්ඵ්තධන අතය හර්ඹක්භ වහ ්ර්ථි

භ වයුම් ව ම්ඳ්  ශභනහයණඹ ිළිබඵ ළටළු විණන

හර්තහ ්ත අධහයණඹ  ර් ්ඹතනර ශභනහරි් ඹ භඟ භහ ේ නිරධහරි්ත විසි්ත ඳ් න විධිභ් 
රැසීමම් ර ජ අලය ඳේධති වහ

භ වයුම් ළඩිදියුණු කිරී ම් අවයතහඹ ිළිබඵ හච්ජාහ යනු රළ ේ

විණහධිඳතියඹහ විසි්ත නිරික්ණඹ

 යන අහිතය

ොඹහ ළනීම් වහ, යහජාය යහඹ්තහි අධයක්

භඩුඩරඹ වහ ශභනහහරි් ඹ ඳසු විඳයම් ටයුතු සිදුකිරීභ ළද් 
 යන අහිතය

ොඹහ ළනීම් නළත නළත සිදුීමභ වහ

එභ රුණ වහ ර්ඹක් ඳහහභ

ඵො ව විට ත් ් හණනඹ ශ විණන භතඹ

රහල කිරීභ නිහ භඹ නිසි ඳරිදි ඉටු නොන ඵ ඳ්තනුම්  ර්

ුදරය ප්රාලන ේඵන්ධපඹන් ිගණාධිඳතියඹාපේ භතඹ
යහජාය යහඹ්ත විසි්ත ර්ඹ අහනඹට මුරය ත් ්  රහලනඹ වහ එදි න්ත අ්තන ර්ඹ වහ
්දහඹම් රහලනඹ, මුද්  රහව රහලනඹ, හිමිම් නසීම ම් රහලනඹ ව ළද්  ගිණුම්යණ රතිඳ් ති
ව අ නකු්  ඳළවළදිිබ කිරී ම් තොයතුරුර හයහාලඹකි්ත භ්තවිත හර්ෂි මුරය රහලන ිළිබ ඹර යනු
ඹන ඵට සහධීන වතිඹක් විණහධිඳති විසි්ත රඵහ දනු රළ ේ මුරය රහලන ිළිබඵ භතඹක් රහල කිරීභ
්හය ඹ්ත භභ වතිඹ රඵහ දනු රළ ේ යහජාය යහඹ මුරය ත් ් ඹ වහ මුරය හර්ඹ හධනඹ මුරය
රහලනලි්ත හධහයණ ත් ් ඹක් ිළිබියඹු ්ත ්තද
රමිති්තට

ව

නෝත ්තද ඹ්තන ව ශ්රී රාහ ගිණුම්යණ

ව දළනට ජාහතය්තතය ගිණුම්යණ රමිති්තට අනුකර න ශ්රී රාහ යහජාය අාල ආ ගිණුම්යණ

රමිතිරට ඹන මුරය හර්තහයණ රමිති්තට එභ මුරය රහලන අනුකර ්ත ්තද

ව

නෝත ්තද ඹ්තන

ිළිබඵ විණහධිඳතියඹහ ේ නිභනඹ විණන භත ඹ්ත දළක්
සි ්හය ආ විණන භතඹ්ත රහල යනු රළ ේ ඒහ නම් ත් ් හණනඹ නොශ, ත් ් හණනඹ ශ
අහිතය ව රභහණහ් භ අවිනිලසචිත තහඹ ශභනහයණ එඟ
අසථහර ජ භතඹ යානඹ කිරීභ නම්

නොීමභ

ව ටයුතු සීභහීමභ ිළිබඵ

විඹ ඳථඹ සීභහීමභ භතඹ යහානඹ කිරීභට

නොඑඟතහඹ ඇතිීමභ අහිතය විණන භතඹක් රහල කිරීභට වේතු

වේතුන අතය

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රළ ේ ්ඹතනර ක්රිඹහහරි් ඹ ිළිබඵ තය වහ හධහයණ ත් ් ඹක් මුරය රහලන ලි්ත ිළිබියඹු ය්ත ්තද

46

තත්ත්ාණනඹ පනොශ ිගණන භතඹ
යහජාය යහඹ මුරය රහලනර කිසිඳු ළරකිඹ යුතු උ් රාකණඹ කිරීභක්
නොභළතිවිට ජ විණහධිඳති විසි්ත ත් ් හණනඹ

ව

නොශ විණන භතඹක් රහල

හදය රහලනඹක්
 ර්

භඹට බහවිතහ

යන වි් ඳ නහභඹ ිළරිසිදු භතඹි. ශ්රී රාහ ගිණුම්යණ රමිතරට ව ශ්රී රාහ යහජාය අාල ආ ගිණුම්යණ
රමිතරට ඹන මුරය හර්තහයණ රමිති්තට අනුකර මුරය

තොයතුරු හර්තහ කිරීභ වහ යහජාය යහ ආ

වළකිඹහ ිළිබඵ ඹොමු කිරී භ්ත විණහධිඳතියඹහ විසි්ත භභ භතඹ රහල යනු රළ ේ ඹම් යහඹක්
රඵන උස විණන භතඹ භඹ

තත්ත්ාණනඹ ශ ිගණන භතඹ
යහජාය යහඹ මුරය

තොයතුරුර ඹම් ළටළුහරී රුණු

ොඹහ ළ ්ත නම් එහි ජ විණහධිඳති විසි්ත

ත් ් හණනඹ ශ විණන භතඹක් රහල යි. යහජාය යහඹ ටයුතු ිළිබඵ ිළරිසිදු භතඹක් රඵහ ජභ
වහ භභ ළටළු භින්ත විණහධිඳතියඹහ රක්ි. ත් ් හණනඹ ශ විණන භතඹ වහ ඵො ව විට
එක්

ව ළඩි ණනක් වි ලේෂිත ත් ් හණනඹක් ඇත ගිණුම්යණ රමිත හර්තහයණ ඹ්ත ඵළවළයීමම්

ත් ් හණන ඹ්ත නි ඹ ජානඹ
ගිණුම්යණ මුරධර්භරට අනුකර

යහඹ අවිධිභ් 

ර රමිති්ත

නොන ඵ එි.්ත දළක්

කිරීභි. මුරය රහලන ම්ඵ්තධ ඹ්ත එක්

න ඇති ඵ ව ම්භත

අ නක් ත් ් හණනඹ විඹ ඳථඹ සීභහ

ව ළඩි ණනක් විණහධිඳතියඹහට භහ ර ානඹ ශ

නොවළකි විට විඹ ඳථඹ සීභහ කිරී භ්ත දළක්
විණහධිඳතියඹහට භහ ර ානඹ ශ

ඹොදහ

ලිිතත හක්ෂි රඵහළනීභට

නොවළකි වු මුරය

නොභළතිවිභ

තොයතුරු වහ ඳභණක්

වේතු ්ත

භභ ත් ් හණනඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

අදහශ
විණහධිඳතියඹහ විසි්ත ත් ් හණනඹ ශ විණන භතඹක් රහල යන අසථහ :(අ)

විණහධිඳතියඹහට රභහණ්  අදහශ විණන හක්ෂි රඵහළනීභට වළකින, හදය රහලඹක් ර
නිභනඹ කිරීභට වළකි න එක් ව භසතඹක් ල ඹ්ත නමු්  මුරය රහලනරට ඳළතිරී නොඹන
විට, ව

(්)

භතඹ ඳදනම් රභහණ්  අදහශ විණන හක්ෂි රඵහළනීභට

නොභළති වු් 

ොඹහ නු

නොරළුණ

හදය රහලඹ්ත ම්ඵ්තධ ඹ්ත මුරය රහල ිළිබඵ විඹ වළකි ඵරඳෆම් ති ේ නම් නිභනඹ න
රභහණහ් භ වු්  ඳළතිරී නොඹන අසථහ
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භතඹ යාචනඹ ිරීමභ
භතඹ ඳදනම් ය ළනීභ වහ අදහශ රභහණ්  විණන හක්ෂි රඵහළනීභට නොවළකි වු විට, විණහධිඳති
විසි්ත භතඹ යහානඹ යන අතය, මුරය රහලනර ොඹහ ත නොවළකි වු රභහණහ් භ වහ ඳළතිරි ඹහ වළකි
හදය රහලඹ්ත

නම් විඹ වළකි ඵරඳෆම් ඔහු නිලසාඹ ය නී අවිනිලසචිතහඹ්ත ම්ඵ්තධන දුඵර

ත් ් ඹ ජ විණහධිඳතියඹහ භතඹ යහානඹ යන අතය එක් එක් තනි අවිනිලසචිතතහඹ්ත ම්ඵ්තධ ඹ්ත
අදහශ රභහණ්  විණන හක්ෂි තිියඹ ජ් , අවිනිලසචිතතහඹ්ත ිළිබඵ විඹ වළකි අ්තතර් ක්රිඹහ්ත ව මුරය
රහලන රට එභින්ත විඹ වළකි මුච්චිත ඵරඳෆභ

වේතු ්ත මුරය රහලන ම්ඵ්තධ ඹ්ත භතඹක් රහල

කිරීභට නොවළකි

අිමතය භතඹ
අහිත ය භතඹක් ඹනු සුවි ලේෂි ෘණහ් භ විණන හර්තහ වහ භතඹ්ත දක් අතරි්ත යහජාය යහඹට
රළ ඵන ඉතහ අඹවඳ්  විණන හර්තහ්ත වහ භතඹකි මුරය රහලන ම්ඵ්තධ ඹ්ත විණයඹහ ොඹහ
ළ නන ළරකිඹ යුතු රභහණහ් භ හදය රහලඹ්ත අහිතය විණන භතඹකි්ත දළක්
රමිතී්ත මුරය රහලඹ්ත ්ත තවවුරු

නොන ඵ වහ

මුරය හර්තහයණඹ

තොයතුරු ළයදි වත ව විලසහදහීය

නොන ඵ

භභ හදය රහලඹ්ත ිළිබඵ නිඹභහනුකර අර්ථඹි. අහිතය විණන භතඹ්ත හිත යහජාය යහඹඹ්ත ඵළාකු
ව ණඹ

ද්තන්ත අහිතය විණන භතඹ්ත හිත යහජාය යහඹඹ්ත ඵළාකු ව ණඹ

ද්තන්ත විසි්ත

නිඹභහහය භඟ වරිනු රළ ේ අදහශ රභහණහ් භ විණන හක්ෂි රඵහ ළනී ම් ජ, තනි තනි ව භසතඹක්
ල ඹ්ත වහ මුරය කයහලනර රභහණහ් භ වහ ඳළතිරිඹන හදය රහලඹ්ත ඵ අසථහ ජ
විණහධිඳතියඹහ විසි්ත අහිතය විණන භතඹක් රහල යි. විණහධිඳතියඹහ විසි්ත යහජාය යහඹ්තට
ඵළවි්ත මුරය රහලන ිළිබඵ විණහධිඳතියඹහ විසි්ත අහිතය භතඹක් රහල කිරීභ ඉතහ වියරඹ
රහල කිරී ම්  ජ විණහධිඳතියඹහ විසි්ත ඔහු ේ විණන හර්තහ

භභ භතඹ

විසතය  යන රුණුර ළද්  ඵ

වේතු ්ත ර්ඹ වහ මුරය රහලන ලි්ත මුරය ත් ් ඹ මුරය හර්ඹ හධනඹ වහ මුද්  රහව මුරය
හර්තහයණ රමිතිරට අනුකර තය වහ හධහයණ ත් ් ඹක් ිළිබියඹු නොයන ඵ ද්ති.
2013 ර්ඹ වහ යහජාය යහඹ්ත 181  නිකු් ර විණන හර්තහර ඇතුශ්  විණන භතඹ ඉකු්  ර්
ද භඟ හ ඳවත දළක්
ිගණන භතප

ආායඹ

2013

2012

2011

ත් ් හණනඹ නොශ

11

16

12

ත් ් හණනඹ ශ

107

144

156

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

හදය රහලඹ්ත නිළයදි ය ළනීභට වහ න මුරය රහලන ේටරඹක් ඉදිරිඳ්  කිරීභට අසථහ රහ දන
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යහානඹ ශ

-

8

8

අහිතය

-

4

3

43

2

-

20

7

2

භ තක් තීයණඹ නොශ
මරය රහලන ඉදිරිඳ්  නොශ

අහිතය භතඹක් රහල කිරීභ වහ රසන ඵයඳතර හදය රහලඹ්ත වේතු ්ත විණහධිඳතියඹහ ේ
උඳ දස ඳරිදි යහජාය යහඹ්ත කිහිඳඹක් අදහශ ඳහර භඩුඩර විසි්ත තභ මුරය රහලන ඉ්  ය ්තනහ රදි
න මුරය රහලන ේටරඹක් ිළිබ ඹර ය විණහධිඳතියඹහ ේ ඳරික්හට ඉදිරිඳ්  කිරීභ වහ එභ
්ඹතන රට උඳ දස රඵහ දන රදි එ ේ සිදුය ළරකිඹ යුතු රභහදඹකි්ත ඳසු්  භවය ්ඹතන තභ මුරය
රහලන ඉදිරිඳ්  කිරීභට ටයුතු ය නොතිුණණි එභ වේතු්ත නිහ භ තක් විණන භතඹ නිලසාඹ ය නළත
ඉවත ද් ත විලස ් ණඹ කිරී භ්ත, 2013 ර් ආ ජ ත් ් හණනඹ ශ, අහිතය වහ විණන භතඹ යහානඹ
කිරීභ අක් කිරීභ භින්ත හර්තහයණ රමිති්තට අනුකර මුරය රහලන ිළිබ ඹර කිරීභ ිළිබඵ ාර්ධනඹ්ත ඇති
ඵ ඳළවළදිිබ

්ථාය ත්ේ පිළිඵ ාර්තා ඳත්ා ැමභ
හභහනය ඹ්ත විධිභ්  හර්තහ එනම් සථහය ් ම්

් න (RFA), උඳ ් න වහ ජාාභ

ිළිබඵ හර්තහ ඳ් හ ළනීභ දුර්ර න අතය භවය අසථහර ජ ඉතහභ දුර්ර

නොන ් ම්
ේඳර, ිළරිඹත වහ

උඳයණ (PPE) ල ඹ්ත ගිණුම්යණ ආ ජ වළඳි්ත න ඳවසු ්ත මුද්  ඵට ඳරිර්තනඹ ශ
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

් ම් වහ

ේඳර ජාාභ

නොන ් ම්

ඉඩම් වහ

ොඩනළිනලි,

නොවළකි

භ ටර් හවන, ීය ඵක්, හර්ඹහර

උඳයණ, ඳරිණ විකිරීම් ව ිළරිඹත වහ ඹ්ත ත්ර ඳයණ ළනි විඹඹ්ත හභහනය ඹ්ත සථහය ් ම්
රට ඇතුශ් 

විලහර ාසථහ විදයහනුකර, රභ්  වහ ඹහ් හීයන අානඹ නො  ර් නම් නිලසචිත

සථහය ් ම් වඳුනහ ළනීභ වහ සථහනත කිරීභ ළටළු වත විඹ වළ

ඵො ව යහඳහය ර ඳොදු ළටළු ීම

ඇ්  ්  සථහය ් ම් ් ණඹ රභ්  ඳ් හ නොළනීභඹ එහි රතිපරඹක් ර සථහය ් ම් ිළිබඵ
බෞති  තයක්ණඹ අහර්ථ හර්ඹඹක් ඵට ඳ් න ඵ නිරික්ණඹ විඹ විධිභ්  හර්තහ ඳ් හ ළනීභ
ව සකීඹ ් ම් ්යක්හ ය ළනීභ ිළිබඵ කීභක් යහඹ්තහි ශභනහහරි් ඹ්ත තු

ඵො ව

අසථහ්තහි ජ හර්ෂි බහඩුඩ මීක්ණ ඳ් හ නොතිුණ අතය එහි රතිපරඹක් ර ් ම් ිළිබඵ ඳළළ් භ වහ
ත් ් ඹ තවවුරු ය ත නොවළකි විඹ
කි යුතු නිරධහරි්ත විසි්ත ළඩ නිභ කිරීම් වති නිකු්  කිරීභ රභහදීමභ

වේතු ්ත

රී න ඹන ළඩ

ලි්ත සථහය ් ම් රහේධනිත කිරී ම් ජ ළරකිඹ යුතු රභහදඹ්ත සිදුන ඵ නිරික්ණඹ විඹ

භභ ත් ් ඹ

ජාහති ජාර ම්ඳහදන වහ ජාරහඳවන භඩුඩර ආ ජාර යහඳෘති ම්ඵ්තධ ඹ්ත වහ රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ විසි්ත
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නිභ යන රද විදුලි ඵර යහඳෘති ර ජ රධහන ල ඹ්ත නිරික්ණඹ විඹ ජාහති අධි
ාර්ධන අධිහරිඹ විසි්ත නිභ යන රද

න්  රධහන භහර්

නිරික්ණඹ විඹ රහේධනිත කිරී ම් ළද් භ විණනඹ විසි්ත

ගී භහර් වහ භහර්

ඹහඳෘති ම්ඵ්තධ ඹ්ත ද
ඳ්තහ ජ භ්ත ඳසු

භභ ත් ් ඹ

භභ ත් ් ඹ ඳසු

නිළයදි ය, භභ භහර්ර ිළරිළඹ රහේධනිත ය තිුණ අතය එඹ භහර් ාර්ධන අධිහරි ආ මුරය රහලනර
නිරඳණඹ ය තිුණණි
1978 දළම්ඵර් 19 නි අා 842 දයන බහඩුඩහහය ාර ් ඹට අනුකරීමභ වහ සිඹළු යහජාය යහඹ්ත
විසි්ත සථහය ් ම් ් න ඹහ් හීයන ය තඵහත යුතු ඵ අධහයණඹ  ර් එක් එක් සථහය ් ම්
ිළිබඵ විසතය තඵහ ළනී ම් ක්රිඹහභහර්ඹ ් ම් ඳහරනඹ වහ තවවුරු ීමභ වහ ් ම් හදය ඳරිවයණ ඹ්ත
රක්හ ළනීභ තවවුරු ය ළනීභට ්ඹතනඹට ඳවසුම් රි. ක්ඹ ණනඹ කිරීභ, ඵදු වහ ව
යක්ණ හර්ඹඹ්ත වහ ඉඩ ළර න එි.්ත ් ම් ර නිළයදි ටිනහභ තඵහ ළනී ම් ක්රිඹහභහර්ඹක්ද
සථහය ් ම් ් නඹ ශභනහයණ අලයතහරට ළර ඳන ම්පුර්ණ ව නිළයදි හර්තහ ජානනඹ යි.
යහජාය ළවිලි ාසථහ, ජානතහ තු ාර්ධන භඩුඩරඹ ව ඉඩම් රතිාසයණ ොමි්ත බහට අඹ්  ඉඩම්
ිළිබඵ හර්තහද අම්පුර්ණ වහ ඵ නිරික්ණඹ වු අතය ඳළළ් භ වහ අි.තිඹ තවවුරු ය ළනීභ වහ ිළහිටි
සථහනඹ වහ රභහණඹ හිත විසතයහ් භ උඳ ් නඹක් ළඳීයභටද වළකි ත් ් ඹ නොීමඹ
 ේ වුද ්ඹතන ළරකිඹ යුතු ායහක් ඔවු්ත ේ ් ම් අනිහර් ඹ්ත හධහයණ අඹ ඳදනභට න ඒභ
වහ න ශ්රී රාහ ගිණුම්යණ රමිත ඹොදහ ළනීභට දළනට ඔවු්ත ේ ් ම් වඳුනහ ළනීභ වහ යජා ආ රධහන
තක් ේරුරු භින්ත තක් ේරු ය ළනීභ සිදුයමි්ත ති ඵන ඵද නිරික්ණඹ විඹ

පනොභැතිවීභ
හනිජාභඹ තීයණ ළනී ම් ජ වහ පුහුණු හර්ඹ භඩුඩරඹ ඵහ ළනීභ ව යහ තඵහ ළනී ම්  ජ ඵරඳහන විවිධ
අනුභත කිරී ම් අලයතහඹ්ත අධයක් භඩුඩරඹ ක්රිඹහහරී් ඹට අහිතය

ර ඵරඳහනු රඵි.

භභ සීභහ

කිරීභ වේතු ්ත ඵො ව යහඹ්ත ඉවශ ළටුක භත ෝතත්රහ්  ඳදනමි්ත ෘ් තීඹ්ත ඵහ ළනීභ සිදුයන
ඵ නිරික්ණ විඹ පුේලි අාලඹ භඟ ළඳී ම් ජ ඉතහ අක් ළටුක ුවඹක්

වේතු ්ත වි ලේ ඹ්ත

ණහධිහරිරු්ත, ඉාිත ්තරුරු්ත වහ තක් ේරුරු්ත ් ජ තනතුරු වහ ඵහ ළනීභට වහ ෘ් තීභඹ
සුදුසුම් රහභී්ත යහ ළනීභට යහජාය යහඹ්තට භව්  ඳරිරභඹක් දළරීභට සිදුවිඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ෘත්තීඹ ාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵා ැමභට වා යා ැමභ වා ්ාධීනත්ඹ
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අු ප්රාප්ති ැරැ්භ්  පනොභැතිවීභ
රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ වහ රාහ නිජා

ත්  ාසථහ ළනි භවය රධහන ්ඹතනර රධහන

ශභනහහරි්  තනතුරු පුයකඳහක් සුදුසුම්ර්  නිරධහරි්ත ්ත ිළයීමභට ටයුතු කිරී භ්ත
හරඹක් ඳළති ඵ නිරික්ණඹ විඹ

තොය  ජර්ක

භභ ත් ් ඹට රධහන වේතු ්ඹතනර රධහන තනතුරු ්යණඹ කිරීභ

වහ කිසිඳු අනුරහකති ළරළසභක් ිළිබ ඹර ය නොතිබීභි.

භභ ත් ් ඹ, ළඩ ඵළීයම් ක්රිඹහලිඹක් භින්ත

ටයුතු කිරීභට එභ යහඹ්තට ඉඩ ජ තිුණ අතය අහන ආ ජ ළඩ රභහදීමම් සිදුීම තිුණණි

ආඹතන ිගසින් පන රද උඳඹන ිගට පවීේ ඵදු
යහජාය යහඹ්ත 53 ක් විසි්ත ්දහඹම් ඵදු නීතිඹ භත ඇති මුලි තහර්කිඹට එ යහි තභ අයමුද්  ලි්ත සකීඹ
නිරධහරි්ත වහ උඳඹන විට

ීමම් (PAYE) ඵදු

හ තිුණණි එඵළවි්ත ්ඹතන ඹ්ත ්ඹතනඹට

නස

නොන ඳරිදි උඳඹන විට ීමම් ඵදු ිළඹීමභ ම්ඵ්තධ ඹ්ත සථිය තීයණඹක් භවහ බහඩුඩහහයඹ විසි්ත ත යුතු
ඵ අධහයණඹ  ර් එ ේ න රද මුළු මුදර 2013 ර්ඹ වහ රු මිලිඹන 1,541 ක් වු අතය 2012 ර්ඹ
වහ රු මිලිඹන 1,485 ක් විඹ ඒ අනු උඳඹන විට ඵදු ීම ම් අයමුණු හක්හ්  නොන අතය අනි්  අතට
සිඹළු යහජාය නිරධහරි්තට යන හධහයණ ළරකීභ උ් රාණඹ කිරීභක්ද

ාර්ෂි ුදරය ප්රාලන පිළිපඹර ිරීමභ වා ඉදිරිඳත් ිරීමභ
2013 ර්ඹ වහ යහජාය යහඹ්ත 160  මුරය රහලන 2013 ළකතළම්ඵර් 30 න විට විණහධිඳතියඹහ
ත ඉදිරිඳ්  ය තිුණණි

 ේ වුද 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට මුරය ර්ඹ අහනීම භහ 9 ක් ඉකු් ීම භ්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඳසු්  ්ඹතන 15 ක් විසි්ත තභ මුරය රහලන විණනඹට ඉදිරිඳ්  ය

නොතිුණණි එභ ්ඹතන ඳවත

රළි.සතුත ය ඇත 2014 ළකතළම්ඵර් 30 දින න විට භහ 21 ක් රභහද ීම තිුණණද, ්ඹතන 07ක් විසි්ත 2012
ර්ඹට අදහර මරය රහලන ඉදිරිඳ්  ය නොතිුණණි
්ඹතන ආ නභ

්ඹතන ආ නභ

මරය අධයඹන ්ඹතනඹ

ීම අ රවි භඩුඩරඹ

මඳහය තො ශ ාසථහ

යණවිරු ේහ අධිහරිඹ

රාහ ර්භහ්තත ාර්ධන භඩුඩරඹ

ෞභයමර්ති තෝතඩභ්ත අනුසභයණ ඳදනභ

ශ්රී රාහ තක් ේරු ්ඹතනඹ

ශ්රී රාහ ිළඟ්ත ාසථහ

රක්සභ්ත දියහභර් ්ඹතනඹ

ශ්රී රාහ සි භ්තති ාසථහ
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ජාහති පුසතහර වහ ර ් ණ භඩුඩරඹ

ශ්රී රාහ යහජාය ළවිලි ාසථහ

ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ

ශ්රී රාහ යහජාය ඉාිත ්තරු ාසථහ
නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ

ගු 11 - 2013 ර්ඹ වහ මුරය රහලන විණනඹ වහ ඉදිරිඳ්  නොශ යහජාය යහඹ්ත

්ඹතන 68  මුරය රහලනර තිුණ ඵයඳතර හදය රහලඹ්ත භහ විසි්ත

ඳ්තහ  ජ භ්ත ඳසු අහිතය

විණන භතඹක් රහල කිරීභ ළරළක්ීමභ වහ ඔවු්ත ේ එභ මුරය රහලන ඉ්  ය න තිුණණි
2002 ර් ආ ජ අභහතය භඩුඩරඹ විසි්ත නු රළුණ තීයණඹට අනුකර මුරය රහලන විණනඹට රළුණණු දින සිට
දින 30  හරඹක් ඇතුශත අදහශ යහජාය යහඹට විණන හර්තහ නිකු්  කිරීභ වළකි න ඳරිදි යහජාය
යහඹ්ත විසි්ත ඔවු්ත ේ හර්ෂි මුරය රහලන ව ටුම්ඳ්  හර්ෂි හර්තහ අදහශ මුද්  ර්ඹ අහන ීම
දින 60 ක් ඇතුශත විණනඹ වහ ඉදිරිඳ්  ශ යුතු අතය අදහර මුද්  ර්ඹ අහනීම දින 150 ක් ඇතුශත
යහජාය යහඹ්ත විසි්ත හර්ෂි හර්තහ වහ විණිත මුරය රහලන ඳහර්ලි ම්්තතු

බහත ශ යුතුඹ

බහඩුඩහහය ් ම් විසි්ත 2002 භළි. 24 දිනළති අා ී.එෂස ී.ඊ 21 දයන යහජාය මුද්  ාර ් ඹ භින්ත නි ඹ 
නිකු්  ය තිුණණි

අත්තිායේ නියවු්  ිරීමභ
බහඩුඩ දළනටභ්  මිර ජ

න වහ

ේහ දළනටභ්  රඵහ න තිුණණද, එභ විඹදම්

ර ගිණුම්ත කිරී භ්ත

තොය  ජර්ක හරඹක් අ් තිහයම් ර විලහර මුද්  රභහණඹක් ගිණුම්ර ඳතින ඵ නිරික්ණඹ විඹ භවය
අසථහර ජ ඳය රඵහ ජ තිුණ අ් තිහයම් නියවු්  කිරී භ්ත තොය එභ නිරධහරිඹහට නළත අ් තිහයම් කිහිඳඹක්

ඳරිඳාලිත භාේ ං්ථාඳනඹ ිරීමභ
භවය අසථහර ජ අභහතය භඩුඩර අනුභළතිඹ නොභළති ්ඹතන භහම් ඳනත ඹට ්  සීමිත කීම් භහම්
ාසථහඳනඹ ය තිබීභ නිරික්ණඹ විඹ
භ්තභ ඒහ ආ

භ ේ ටයුතු කිරීභ රධහන ්ඹතන ආ හර්ඹඹ්ත දිඹහරු කිරීභක්

භ වයුම් විණහධිඳතියඹහ ේ ඳරික්හට බහජානඹ කිරීභක්ද සිදු නො

රාහ විදුලි ඵර

භඩුඩරඹ වහ රාහ නිජා ත්  ාසථහ ළනි භවය උඳහඹ භහර්ගි ්ඹතන විලහර රභහණඹ ඳරිඳහලිතඹ්ත වහ
්ශ්රිත භහම් ිළහිටුහ ඇත අදහර ්ඹතන ආ රධහන ොටස අි.තිරු ල ඹ්ත ඳහර භඩුඩරඹද නි ඹ ජානඹ
යි. එ ව්  අදහර ්ඹතනඹ්තහි ඳහරන ඵරතර ක්රිඹහ් භ කිරීභ ඉතහ දුර්ර ත් ් ඹ ඳතින ඵද
තදුයට්  නිරික්ණඹ විඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රඵහ ජ තිුණණි

52

උඳාඹ භාර්ගි යාඳාය යාඹන් (SBES)
භභ යහඹ්ත වු ලි න්  පුේලි භහම් භ්ත බහඩුඩ ේහ ළඳීය ම් ඹ ජ සිටින යහඳහයඹ්ත ව
භවය අසථහර ජ පුේලි අාලඹ භඟ ක්රීඹ තයඟහරි් ඹක් ඇති යහඳහයඹ්ත

්ර්ථි ආ

හභහනය ඹ්ත ඒහධිහරි ර ළර න ක් ේත්රර භභ උඳහඹ භහර්ගි යහඹ්ත ඳොදු

දක්නට රළ ේ

අදහශ උඳහඹ භහර්ගි යහඹ්ත භින්ත ඳභණක් ටයුතු සිදුයනු රඵන අතය තයඟහරි් ඹට වහ පුේලි
අාල ආ වබහගී් ඹට ඳවසු ්ත විෘත නො

ම්ඳ්  වහ උඳ ඹ ගිතහ ඳදනම් යහඳහයඹ්තහි ( උදහ :- විදුලි

ඵරඹ , ජාරඹ, නිජා ත්  නිසඳහදන ්දිඹ ) පුළු්  ඳළතුරුණු වබහගී් ඹක් ඇත
 ේ වුද ශ්රී රාහ භනහ භන භඩුඩරඹ, යහජාය ඵළාකු ළනි ඇතළම් උඳහඹ භහර්ගි යහඹ්තද ඳතී ඒ
අනු ක්රිඹහ් භ ඳතින යහඹ්ත 39 ක් (භහම් ඳනත ඹට ්  ාසථහඳනඹ යන රද වහ
විණහධිඳතියඹහ ේ විඹ ඳථඹට නොළ ටන ) උඳහඹ භහර්ගි යහජාය යහඹ්ත ඹට ්  ර්ගීයණඹ ශ
වළකි අතය එි.්ත යහඹ්ත 28 ක් ඳභණක් 2013 ර්ඹ වහ මුරය රහලන 2014 ළකතළම්ඵර් 30 න විට
විණනඹට ඉදිරිඳ්  ය තිුණණි 2012 ර් ආ ජ ජාහතය්තතය මුරය හර්තහයණ රමිති (IFRS) ඳදනම් ශ්රී රාහ
ගිණුම්යණ රමිත (LKAS) අනුභනඹ කිරීභ්  භඟ උඳහඹ භහර්ගි යහඹ්තටද ඒහ ඹොදහ ළනීභට ඹොමු
යන රදි

 ේ වුද හධහයණ අඹ ඳදනම් ය න ඹම්තහක් දුයට භභ න රමිති්ත රට අනුකරන

ඳරිදි තභ හර්ෂි මුරය රහලන ිළිබ ඹර කිරීභට භභ යහඹ්ත ඵො වොභඹට වළකි වු ඵ නිරික්ණඹ විඹ
 ේ වුද නිපුණතහඹ වහ තහක්ණි වහඹ නොභළතිීමභ වේතු ්ත තභ මුරය රහලන ිළිබ ඹර කිරීභ වහ
ඇතළම් යහඹ්ත භව්  ඳරිරභඹක් දයහ තිුණණි රභහණහ් භ හදය රහලඹ්ත වහ ශ්රී රාහ ගිණුම්යණ
රමිතරට අනුකර නොීමම් ඳ්තහ ජභ භින්ත ඔවු්ත ේ මුරය රහලන නිළයදි ය ළනීභට එභ ්ඹතනඹ්තට
හධහයණ අසථහ්ත රඵහදු්ත ඵ භභ භහි ජ ව්ත ශ යුතුඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර

භභ ඵො ව ්ඹතන ධනහ් භ ිළඹයක්

භඹ බහයනු රළුණ අතය, අහිතය විණන භතඹක් රහල කිරීභ ළරළක්ීමභ වහ

හධහයණ තභ මුරය රහලන නළත ඉදිරිඳ්  කිරීභට ිළඹය නු රළබීඹ
හර්තහ ඳහර්ලි ම්්තතු

වේතු වත

භභ න ළඩ ිළිබ ර ඹට ්  හර්ෂි

බහත කිරී ම් ජ ළරකිඹ යුතු රභහදඹ්ත විඹ රභහදීමම් සිදුීම තිුණණද

වේතු වත

හධහයණ මුරය රහලන ඉදිරිඳ්  කිරී භ්ත අහන ආ ජ ණ්ත ජ ම් කීභ ඵො ව දුයට ඉවශ නළාීම තිුණණි
භභ වි ලේෂිත යහඳහය යහඹ්තහි විලහර ් ඹ ජානඹ්ත ළරකී ම් ජ, සකීඹ ් ේල කිරීම්, යහකත කිරීම් වහ
ර්ධනඹ්ත වහ රභහණ්  අතිරික්තඹක් ඔවු්ත විසි්ත උ් ඳහදනඹ ය ළනීභ අ කක්හ
හනිජාභඹ ක් ේත්රඹ්තහි

 ර් යහඳහය වහ

භ වයුම් සිදුයන යහජාය යහඹ්ත පුළු්  කිරීභ වහ සඹා මුරයඹනඹ වි ලේෂිත

කීභක් ර සිදුය ත යුතුඹ ඔවු්ත ේ ිළරිළඹ ්යණඹ ය ළනීභ වහ ඳභණක් නො ්ඹතන ආ මුරය
ාර්ධන ළරසුම් වහ අතිරික්තඹක්ද උ් ඳහදනඹ ය ත යුතුඹ
විණනඹට මුරය රහලන ඉදිරිඳ්  යන රද එභ යහඹ්ත 28  ඉකු්  ර්ඹ අහනඹට ුදේධ ් ම්
රු මිලිඹන 362,192 ට හ කක් 2013 ර්ඹ අහනඹට ුදේධ ් ම් එතු රු මිලිඹන 404,917 ක් විඹ

53

අිමතය ශුද්ධ ත්ේ තත්ත්ඹ
රාහ නිජා ත්  ාසථහ වහ ජානතහ තු ාර්ධන භඩුඩරඹ ්යම්බ ආ ජ රහබ ඳ්තහ තිුණණද, භෆත හර ආ ජ
දිගි්ත දිටභ භභ යහඹ්ත ද ඳහක් ඳ්තහ තිුණණි 2013
සී ෙඹ්ත ළඩිීම තිුණණු අතය

භභ ත් ් ඹ

දළම්ඵර් 31 න විට මුච්චිත ඳහක් එතු

භභ යහඳහයඹ්තහි ුදේධ ් ම් ත් ් ඹට අහිතය ඵරඳහ

තිුණණි ඉකු්  ර් ආ රු මිලිඹන 228,797 ක් වු ෘණහ් භ ුදේධ ් ම් අඹ එතු භඟ ළඳී ම් ජ 2013
ර්ඹ අහනඹට එඹ රු මිලිඹන 236,826 ක් විඹ

භභ යහඳහයඹ්තහි ජාාභ කීම් එහි ජාාභ ් ම්

රු මිලිඹන 288,993 කි්ත ඉක්භහ තිුණණු ඵ තදුයට්  නිරික්ණඹ විඹ ජාාභ ් ම් වහ ජාාභ කීම් අතය වු
අහිතය

න  ජර්ක හරඹ සිට ඳළත එමි්ත තිුණණි ජාාභ ් ම් භින්ත ජාාභ කීම් ිළඹීම ම්

නොවළකිඹහ අවිනිලසචිත ත් ් ඹක්

ඳ්තනුම් යන අතය

භභ යහඳහයඹ්ත විලහර මුරය අර්ුණදඹට මුහුණ

දන අතයභ භවහ බහඩුඩහහය ආ වහඹ නොභළති ඒහ ආ අඩුඩ ඳළළ් භ ිළිබඵ ළඹක්ද ඳතී

ුදරය ාර්ඹ ාධනඹ
ඉදිරිඳ්  යන රද මුරය රහලන අනු 2013 දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත ර් ආ භභ ්ඹතන 28 හි ළඩ
ටයුතු ලි්ත වු රතිපරඹ එතු රු මිලිඹන 48,261  රහබඹක් වු අතය ඊට රතිරී. ඉකු්  ර් ආ ුදේධ
ඳහක්

එතු රු මිලිඹන 101,320 ක් වු ඹ්ත රු මිලිඹන 149,581 කි්ත රහබ ආ ළඩිීමභක් දළක්වුණි 2013

ර් ආ ජ

භභ ්ඹතනර මුරය හර්ඹ හධන ආ ර්ධනඹට රධහන ල ඹ්ත

ත්  ාසථහ

වේතුීම තිුණ ඩු රාහ නිජා

ඳහක් අක්කිරීභ වහ රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ විසි්ත එතු රු මිලිඹන 18,593 ක් වු රහබඹක්

ඉඳළීයභි. 2013 ර් ආ ජ එභ ්ඹතන 28 අතුරි්ත ්ඹතන 3 ක් එතු රු මිලිඹන 8,370  ඳහක් දයහ තිුණණු
ාසථහ, වහ ජානතහ තු ාර්ධන භඩුඩරඹ ඹන ්ඹතන 3 විසි්ත 2013 දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත ඳසු ගිඹ
ර් 4  හරඹක් වහ අඩුඩ ඳහක් දයහ තිුණණි

ම් අතය රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ වහ ශ්රී රාහ ඉඩම්

ොඩකිරී ම් වහ ාර්ධනඹ කිරී ම් ාසථහට ඉකු්  ර් ආ දයන රද රු මිලිඹන 61,489  ඳහක්ට එ යහි
එතු රු මිලිඹන 18,712  රහබ ඉඳළීයම් භින්ත 2013 ර්ඹ වහ එහි මුරය රතිපර ආ ර්ධනඹක් දළක්ීමභට
වළකිීම තිුණණි රාහ නිජා ත්  නීතිත ාසථහ ද එහි අරහබඹ රු මිලිඹන 81,836 කි්ත අක්ය නිමි්ත 2013
ර් ආ  ජ ර්ධනඹක්

ඳ්තනුම් ය තිුණණි ්ඹතන 16 ක් ඳභණක් තභ රහබඹ ර්ධනඹ ය ළනීභට

ව

ඳසුගිඹ ර් ආ ඳහක්ට එ යහි රහබ උඳඹහ ළනීභට භ් ීම තිුණණි ්ඹතන 12  රහබ ඉකු්  ර්ඹට
හ කක් 2013 ර් ආ ජ රු මිලිඹන 17,226 කි්ත ිළරිහී තිුණණි
දුර්ර හර්ඹ හධනඹක් ඇති යහඹ්තහි රහබදහි.්  භේටම් වහ 2008 ර්ඹ සිට 2013 දක්හ ඔවු්ත ේ අදහශ
හර්ඹ හධනඹ්ත ිළිබඵ විලස ් ණ ආ ජ භභ හර ඳරිච් ේද ආ අ්ත ර්ඹ තුශ ජ දුර්ර හර්ඹ හධනඹක්
ඇති ීමභට වේතු එභ හර ඳරිච් ේද ආ මු්  ර්ඹ්තහි ඳළති ිළරිහි ම් රණතහඹ උග්ර ර ළඩිීම ම් රතිපරඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

අතය ්ඹතන 25 ක් එතු රු මිලිඹන 56,632  රහබ උඳඹහ තිුණණි රාහ නිජා ත්  ාසථහ, රාහ ධීය
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භභ හර ඳරිච් ේදඹ තුශ දුර්ර හර්ඹ හධනඹක් දක්න යහඹ්තහි ළඵෆ සරඳඹ ඒහ ආ

රහබදහි.් ඹ හර්ෂි විලහර රභහණඹකි්ත ඳවත ළටීභ තුිබ්ත නිරඳණඹ විඹ
රතිරහබ අනුඳහතිඹ භින්ත ඳ්තහ ඇති ඳරිදි වි ලේෂිත යහඳහය යහජාය යහඹ්ත අතය හර්ඹ හධන ආ විලහර
විාරනඹක් දළකිඹ වළ යහජාය යහඹ්තහි මුළු ් ම් භත රහේධන

ඹදවුම් භත රතිරහබඹ (Roce) 2012

ර් ආ සිඹඹට - 43 4 සිට සිඹඹට 90 5 දක්හ වු ඳයහඹ භඟ ළඳී ම් ජ 2013 ර් ආ සිඹඹට - 17 9 සිට
සිඹඹට 83 4 දක්හ වු ඳයහඹට විාරනඹ ීම තිුණණි 2013 ර්ඹ වහ හභහනය හර්ෂි රහේධන ඹදවුම් භත
රතිරහබඹ සිඹඹට 1 1 ක් වු අතය එඹ ඉකු්  ර් ආ - 2 4 භඟ ළඳී ම් ජ 2013 ර් ආ ර්ධනඹක් ඳ්තනුම්
ය තිුණණි
 ේ වුද රාහ නිජා ත්  ාසථහ වහ රාහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ ළනි යහඹ්තහි ඌනතහඹ්ත ඉතහ විලහර
ර ළඩි වුද යහජාය ්දහඹමි්ත ෘජු ව ර  යන වනහධහය ළඳීය භ්ත අලය ඉතිරිඹ ඳඹන අතය
ඇය කිරීභක් නොභළති ඳ් හ න ඹි. භහ ේ ඳය ර් ආ හර්ෂි හර්තහ ්ත ඳ්තහ දු්ත ඳරිදි යහජාය
ඵළාකු දක් භගි්ත ණඹ ඳවසුම් ළඳීයභ භත රාහ නිජා ත්  ාසථහ ව විදුලිඵරඹ උ් ඳහදනඹට රාහ
නිජා ත්  ාසථහ විසි්ත දළවි ත්  ඳඹන රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ ළනි විලහර යහජාය යහඹ්තහි අ්තතර්
ඹළී.භ ඉතහ අඹවඳ් 

යජාඹ තු හණිජා ඵළාකු ද හි අලය රහේධන රභහණතහ අනුඳහතඹ ඳ් හ ළනීභ

 යහි භභ ත් ් ඹ ඉතහ අහිතය අ්තදමි්ත ඵරඳහ ඇත
භභ යහජාය යහඹ්තහි අති විලහර ් ඹ ජානඹ්ත ළරකී ම් ජ සකීඹ ් ේල කිරීම් ,යහකත කිරීම් වහ
ර්ධනඹ්ත වහ
අතයලය

භ්තභ ඉදිරි ාර්ධනඹ්ත වහ ඔවු්ත විසි්ත රභහණ්  අතිරික්තඹක් උ් ඳහදනඹ කිරීභ

පුළු්  කිරීම් දවහ සඹා මුරයඹනඹ, යහඳහය වහ හණිජා ක් ේත්රඹ්තහි භ වයුම්  යන යහජාය

යහඹ්ත ිළිබඵද වි ලේෂිත කීභක් සිදු ශ යුතුඹ එළනි යහඹ්ත ඔවු්ත ේ ිළරිළඹ ්යණඹ කිරීභ
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඳභණක් නො ය ේ මුරය ාර්ධන ළරසුම් දවහ අතිරි් තඹක්ද උ් ඳහදනඹ ශ යුතුඹ
වි ලේෂිත යහඳහය යහඹ්තහි ඳහක් වහ දුර්ර හර්ඹ හධනඹ ඳවත ව්ත විවිධ රුණු ඇතුශ්  වඳුනහ ත
වළ


බහඩුඩහහය ආ අධීක්ණඹ රභහණ්  නොීමභ



ේ අතිරික්තඹ, ඉවශ ඳොදු හර්ඹ විඹදම් වහ අක් පරදහීයතහඹ



ඳළවළදිලි ණ්ත  ජ ම් කීභ වහ හර්ඹ හධන ඇීයම් නොභළති විභ



අඹවඳ්  හණිජා ඳරිාඹ්ත



මිර ිළිබඵද යජා ආ ඳහරනඹ්ත



යජා ආ ඉ් ීයභ භත හණිජාභඹ නොන ටයුතු ක්රිඹහ



අදහශ නොන ඳවසුම්, ිළරිඹත වහ උඳයණ ර දුර්ර ත් ් ඹ

ඹදවිභ
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පුහුණු හර්ඹ භඩුඩරඹ නොභළතිවිභ වහ ඉවශ ේ ිළරිළටුභ



හර්ථ වහ අභ් ීම ම් පුේර රතිපර නොභළතිීමභ ( ේ ඳශඔීමභ)

යජ්ඹ තු සීිකත කීේ භාේ
තද යහජාය ්හය ආ යහඹ්ත කිහිඳඹක් ය ේ ඳතී එභ භහම්ර ොටස ලි්ත ළඩි රභහණඹක් යජාඹ
(භවහ බහඩුඩහහයඹ) තු

භභ භහම්, භහම් ඳනත ඹට ්  සථහිළත භහම් න අතය, එඵළවි්ත

විණහධිඳතියඹහ ේ ඳරීක්හට ඹට්  නො

භවය විට භභ භහම් ම්පුර්ණ ඹ්ත යජාඹ තුන ව

යහජාය පුේලි ඵේධ යහඳහය ර ක්රිඹහ් භ න ොටස රහේධන ඹ්ත ඹම් රතිලතඹක් යජාඹ තුන භහම්
ම්පුර්ණ ඹ්තභ යජාඹ තු යහඹ්ත

 යහි න

ඵො ව ළටළු ශක්හ ළනීභට පුේලි අාල ආ

භළදිව් ීමභ ඳහරන ඹහ්තත්රණඹක් ර ක්රිඹහ යි. භවහ බහඩුඩහහය ආ භළදිව්  ීමභක් නොභළති අදහශ පුේලි
යහඹ්ත භගි්ත රහේධනඹ ඹොදන ඳරිඳහලිත ව ්ශ්රිත භහම් ර යහජාය යහඹ්ත භගි්ත ඇති යන
රද වහ භහම් ඳනත ඹට ්  ලිඹහඳදිාචි යන රද යජාඹ තු භහම්ද ඳතී එඵළවි්ත ්ඩුක්රභ යසථහ
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්තති ඹ්ත අ කක්ෂිත ඳරිදි යහජාය මුරය ිළිබඵද ම්පුර්ණ ඳහරනඹ ඳහර්ලි ම්්තතුට තඵහ ළනී භහිරහ වහඹ
ීමභට වළකින ඳරිදි විණහධිඳතියඹහ ේ විඹ ඳථඹ ව ්යණඹ පුළු්  කිරීභට අලය
යහජාය යඳහය හය බහ

ඳරීක්හ වහ ඇතළම් භහම් ළවු අසථහර ජ එභ භහම් විසි්ත ඳනී සිටීභ

රතික් ේඳ යනු රළුණ අසථහ්තද විඹ යජාඹ භගි්ත ම්පුර්ණ ඹ්ත

ව

ොටක් ල ඹ්ත

ව එ ේ

නොභළති නම් ෘජු ව ර යහජාය ම්ඳ්  ඳඹමි්ත ඕනෆභ ලිිතත නීතිඹක් ඹට ්  ඕනෆභ  නකුට ව
සථහඳනඹ යන රද අධිහරිඹක් ්යණඹ කිරීභ දවහ

ටුම්ඳ්  විණන ඳනතට දළනටභ්  ා ල ධන

ඹ ජානහ ය තිුණ ඵ නිරික්ණඹ විඹ භෆත හර ආ ජ ඇතළම් යහජාය යහඹ්ත විසි්ත අභහතය භඩුඩර අනුභළතිඹ
ඵ නිරික්ණඹ විඹ
ොටස ලි්ත සිඹඹට 100 ක්භ යජාඹ

ව යහජාය යහඹක් තුන සීමිත කීම් භහම්ර අධයක්රු

ඳ් කිරී ම් ඵරඹ යජාඹ තුන අතය කිසිදු පුේලි තළනළ්  තකුට රහබ ඹ්ත ොටක් රළියඹ නොවළකිඹ එඹ
ළඵළවි්තභ යහජාය ාසථහක් ල ඹ්ත යජාඹ විසි්ත යර ොටස විකිණිභක් ඹන රුණි්ත ඵළවළය හභහනය "
පුේලි අාල ආ " භහභට ඳරිර්තනඹ කිරීභ රභහණ් ීමභ වහ භහන
කයභහණඹක් විකිණී ම් ජ ද භහම් අධයක්රු ඳ්  කිරී ම් ඵරඹ යජාඹ තු

ොටස ලි්ත සිඹඹට 50 ට අක්
ොටස ලි්ත සිඹඹට 50 ට

ළඩි රභහණඹක් විකිණී ම් ජද යජාඹ ්ඹතනි රතිඳ් තිඹට ඵරඳෆම් කිරීභට වළකි න රභහණ්  ඵර් 
ත් ් ඹ ඇත

 ේ වුද

ඵො ව යහජාය ාසථහ විසි්ත ඳරිඳහරතඹ්තහි අධයක් භඩුඩර ආ ඵහුතයඹ

ඔවු්ත ේ හභහිතඹ්ත ්ත භ්තවිත වුද ඔවු්ත ේ ඳහරන ඵරතර ඳරිඳහරනඹ්ත දවහ ඳ් හ න නොඹන
ඵ නිරීක්ණඹ විඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රඵහළනී භ්ත තොය ඳහ භහම් ඳනත ඹට ්  සීමිත කීම් භහම් විලහර රභහණඹක් ාසථහඳනඹ ය තිුණ
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ඳසුගිඹ ර් කිහිඳඹ තුශභ ශ්රි ර්ත්ත ගු්ත භහභ වහ මිහි්ත රාහ භහභ විලහර අඩුඩ ඳහක් රඵහ
තිුණණි භභ ගු්ත භහම් ද විසි්ත 2013 භහර්තු 31 දිනට රඵහ තිුණ මුච්චිත ඳහක් රු මිලිඹන 90,963 ක් විඹ
භභ ත් ් ඹ භභ භහම් ද හි ුදේධ ් ම් ත් ් ඹට ඉතහ අඹවඳ්  අ්තදමි්ත ඵරඳහ තිුණ අතය ඳය
ර් ආ කෘණහ් භ ුදේධ අ ආ එතු රු මිලිඹන 35,833 භ ළ ජ ම් ජ 2013

දළම්ඵර් 31 දිනට

කෘණහ් භ ුදේධ අ ආ එතු රු මිලිඹන 52,912 ක් ර හර්තහ විඹ ජාාභ කීම් රු මිලිඹන 22,364 කි්ත
ජාාභ ් ම් ඉක්භහ තිුණණු ඵද නිරික්ණඹ විඹ ජාාභ ් ම් වහ ජාාභ කීම් අතය අහිතය විාරනඹ
2007 2008 සිට අඩුඩ ඳළත එමි්ත තිුණණි ජාාභ ් ම් ලි්ත ජාාභ කීම් ිළඹීමභට න

නොවළකිඹහ

භභ ගු්ත භහම් ද ඵයඳතර මුරය අර්ුණදඹට මුහුණ  ජභ භ්තභ අඩුඩ ඳළළ් භ ිළිබඵද ළ හිත ඵද
හිත අවිනිලසචිත ත් ් ඹක් ඳ්තනුම්  ර්

රාබ ුදලි පනොන අපනකුත් යාජ්ය යාඹන්
භභ යහඹ්ත නිඹහභන වහ අධික්ණ ්ඹතන, විලස විදයර, ඳර් ආණ වහ අ නකු්  පුහුණු ්ඹතන වහ
න්  ාර්ධන වහ රහබ මුලි නොන ්ඹතනඹ්ත ්ත භ්තවිත

භභ ්ඹතනර රධහන රක්ණඹ

නම් හර්ෂි යජා ආ රදහන ව භවය බහඩුඩ වහ ේහ භත යජාඹ ඳනන රද ඵදු එභ ්ඹතනර රධහන ්දහඹම්
රබඹ ීමභි.

භභ ්ඹතන 99  මුරය රහලන අනු, භවහ බහඩුඩහහයඹ විසි්ත 2013 ර් ආ ජ භභ ්ඹතන

රට රඵහ දන රද රු මිලිඹන 21,850  පුනයහර්තන රදහන ළරකි් රට ළනී භ්ත ඳසු එතු රු මිලිඹන
48,730 ක්වු විඹදභට ළඩි අතිරික්තඹක් උඳඹහ තිුණණි

 ේ වුද භවහ බහඩුඩහහය ඹ්ත ඳඹන රද

පුනයහර්තන රදහන ළරකි් රට ළනී භ්ත ඳසු්  ්ඹතන 27 ක් එතු රු මිලිඹන 772  ුදේධ ඌනතහඹ්ත
දයහ තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ ්ඹතන 28  එතු රු මිලිඹන 1,256  ුදේධ ඌනතහඹ භ ළ ජ ම් ජ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ුදේධ ඌනතහඹ්තහි රු මිලිඹන 484  ළරකිඹ යුතු අක්ීමභක් දළක්වුණි
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ිගපද්ල ුදරයන යාඳෘති
___________________________________________________________________________________________________________________

ිගපද්ල ුදරය උඳපඹෝජ්නඹ
ශ්රී රාහ

ඒ පුේර ්දහඹ ම් ළී. ඳ නන ර්ධන ආ රතිපරඹක් ල ඹ්ත වි ේල මුරය ණඹ ම්ඵ්තධ

ායුති ආ

නසීමභක් සිදුීම තිුණණි ඒ අනු වි ේල අයමුද්  රභහණඹ, එහි මුරහරඹ්ත වහ ළළසභ රර්තන

ර්ඹ තුශ ජ නසීම තිුණණි වි ේශීඹ ෘජු රදහන වහ වනදහීය ෝත ේසි භත රඵහ්  වි ේශීඹ ණඹ රභහණඹ
විලහර ල ඹ්ත අක්ීම තිුණණු අතය ේවි ඳහර්ලවි වහ ඵහු ඳහර්ලවි මුරහරඹ්ත රඵහ්  ණඹ රභහණඹ, මිර
ෝත ේසි භත රඵහ්  ණඹ රභහණඹ වහ මුද්  ශ ඳො ර්ත රඵහ්  ණඹ රභහණඹ ඉවර ොස තිුණණි
2013 ර්ඹ තුශ ජ ශ්රී රාහට ඇ එ ජා

ඩොරර් මිලිඹන 2,302 ක් වි ේල ණඹ ල ඹ්තද ඇ එ ජා

205 6 ක් රදහන ල ඹ්තද රළබී තිුණණි වි ේල ණඹ ලි්ත ඇ එ ජා
ල ඹ්තද ඇ එ ජා

ඩොරර් මිලිඹන

ඩොරර් මිලිඹන 1,479 4 ක් ේවි ඳහර්ලසවි

ඩොරර් මිලිඹන 455 ක් වි ේල රදහන ල ඹ්තද රළබී තිුණණි රඵහ්  වි ේල ණඹ ලි්ත

සිඹඹට 17 ක් ජාර ම්ඳහදන වහ නීඳහයක් අාලඹ වහ්  සිඹඹට 12 ඵළගි්ත ෞය වහ භහජා ාර්ධන, විදුලි
ඵර වහ ඵර ලක්ති ව රහවන අාල වහ්  සිඹඹට 9 ක් අධයහඳන අාලඹ වහ්  ්තය තිුණණි
මුද්  වහ රභම්ඳහදන අභහතයහාල ආ ායහ ් න අනු, 2013 ර්ඹ වහ ිළඹවිඹ යුතු යජා ආ වි ේල ණඹ
රභහණඹ ඇ එ ජා

ඩොරර් ියලිඹන 18 9 ක් විඹ ාර්ධන යහඳෘති වහ රඵහ්  ණඹ ව ජාහතය්තතය

සෛරීඹ්  ඵළඳුම්ය භත රඵහ්  ණඹද මීට ඇතුශ්  විඹ 2013 ර්ඹ තුශ ජ රහේධන ණඹ හරි ල ඹ්ත
ඇ එ ජා

ඩොරර් මිලිඹන 70 5 ක්

තිුණණි ශ්රී රාහ

හ තිුණණු අතය

ඳොීය ල ඹ්ත ඇ එ ජා

ඩොරර් මිලිඹන 454 ක්

හ

දශ ජාහති නිසඳහදනඹ භඟ න විට ණඹ සිඹඹට 35 ක් විඹ එඹ 2013 ර් ආ අඳනඹන

්දහඹභ වහ න ශ සිඹඹට 220 ක් විඹ වි ේල ණඹ ේහ අනුඳහතඹ දශ ජාහති නිසඳහදනඹ භඟ ළඳී ම් ජ

ශ්රී රාහ
(අ)

වි ේල ණඹ ායුති ආ භෆත හීයන සිදුවු නසීමම් ඳවත ඳරිදි හයහාල ය දළක්
වි ේල ණඹ ඳඹන ්ඹතන ලි්ත ණඹ රඵහළනීභ

.

නුට ශ්රී රාහ යජාඹ යහජාය මුරය ඒහඵේධ

උඳක්යභශීලි ළරළසභ ඹට ්  වි ේශීඹ වහ ේශීඹ රහේධන ශඳ ර්ත ෘජු ණඹ රඵහළනීභ වහ යජාඹ තු
යහඳහය ඳශමනු රළබීඹ

ම් ඹට ්  භහර් ාර්ධන අධිහරිඹට සිඹ භහර් ාර්ධන යහඳෘති 64 ක් මුරයනඹ

කිරීභ වහ රු ියලිඹන 151 ක්

ේශීඹ ඵළාකු ලි්ත ණඹ ළනීභට අනුභළතිඹ රඵහ ජ තිුණණි ශ්රී රාහ ඉඩම්

ොඩකිරී ම් වහ ාර්ධනඹ කිරී ම් ාසථහ, යහඳහය ශභනහයණඹ ිළිබඵ ජාහති ඳහළර (NSBM),
ොතරහර ්යක් විදයහ ී.හඹ ඹන ්ඹතන වහ ේශීඹ ඵළාකු රභ ආ රු ියලිඹන 51 82  මුදරක් ණඹ
ළනීභට අනුභළතිඹ ඳරය තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

සිඹඹට 3 6 ක් වු අතය අඳනඹන ්දහඹභ භඟ ළඳී ම් ජ වි ේල ණඹ ේහ අනුඳහතඹ සිඹඹට 15 2 ක් විඹ

58
(්)

මිර නොළවු ාර්ධන ඹ ජානහ්ත ( Unsolicited Development Proposals ) භත රඵහ්  ේශීඹ වහ

වි ේශීඹ ණඹ රභහණඹ භෆත ජ ළඩිීම ති ේ

ම් අනු 2010 අ  සතු 04 දිනළති අා 444 දයන යහජාය මුද් 

ාර ් ඹ වහ 2011 භළි. 16 දිනළති අා 444(1) දයන යහජාය මුද්  ාර ් ඹ ඹන ාර ්  භින්ත එළනි ණඹ
ඹ ජානහක් ම්ඵ්තධ ඹ්ත රභ

දඹක් වඳු්තහ ජ ති ේ ඒ අනු

ර්ීයඹ අභහතයහාල විසි්ත රඵහනු රඵන

ාර්ධන ඹ ජානහ්ත රට ම්ඵ්තධ ලයතහ අධයඹන හර්තහ අභහතය භඩුඩර සථහය රම්ඳහදන මිටු
විසි්ත භහ ර ානඹ යනු රළ ේ ඉ්ත අනතුරු අදහර ඹ ජානහ ජාහති ාර්ධන ළරළසභට අනුරඳ න ඳරිදි
ජාහති ළරසුම්

දඳහර්ත ම්්තතු, වි ේල ම්ඳ් 

විසි්ත විලස ් ණඹ යනු රළ ේ

දඳහර්ත ම්්තතු ව ශ්රී රාහ භව ඵළාකු ඹනහ ජ ්ඹතන

ම් ඹට ්  රඵහනු රඵන වි ේල ණඹ ම්ඵ්තධ අලයතහ විලස ් ණඹ වහ

යහජාය ් ඹ ජාන උඳඹහභහර් භඟ ළඳීම් ඹනහදිඹ වි ේල ම්ඳ් 

දඳහර් ම්්තතු ඹට ්  වු ණඹ ඇීයම්

මිටුක් භින්ත සිදුයනු රළ ේ මිර නොළවු ාර්ධන ඹ ජානහක් ක්රිඹහ් භ කිරී ම් ජ රාසු ළීමභ භින්ත
ෝතත්රහ් රු්ත ත යහ ළනීභ වහ රමු් ඹක් නොරළ ඵන ඵළවි්ත ඒ ම්ඵ්තධ යහජාය විණන රභ
ක්රිඹහ් භ කිරීභ දඳහර්ත ම්්තතුට අභි ඹ ඹක් ීම ති ේ
අනුභනඹ ශ යුතු රභ

දඹ

භළනි ඹ ජානහ ම්ඵ්තධ ඹ්ත භවහ බහඩුඩහහයඹ

දඹ්ත විනිවිද බහඹ වහ කීභ සුයක්ෂිත න ්හය ඹ්ත ඩහ විධිභ්  විඹ යුතු ඵ

අධහයණඹ යනු රළ ේ
වි ේල ම්ඳ්  දඳහර්ත ම්්තතු

තොයතුරු අනු 2013 ර්ඹ තුශ ජ න වි ේල යහඳෘති ගිවිසුම් 62 ට එශම

තිුණණු අතය 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට ක්රිඹහ් භ ය තිුණණු වි ේල යහඳෘති ායහ 138 ක් විඹ ඒ අතරි්ත
යහඳෘති 113 ක් විසි්ත විණනඹ වහ මුරය රහලන ඉදිරිඳ්  ය තිුණණු අතය එහි ජ නිරික්ණඹ වු

ඳොදු

අක්ඳහක් කිහිඳඹක් ඳවත දළක්
(අ)

ඵො ව යහඳහය ම්ඵ්තධ ක්රිඹහ් භ කිරී ම් ළරළසුම් නොීමභ වේතු ්ත රඵහ්  වි ේල ණඹ අදහර

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

යහඳෘති අයමුණු ඉටුය ළනීභ වහ උඳ ඹ ජානඹ නොීමභ
(්)

ක්රිඹහ් භ කිරී ම් ්ඹතන අතය භනහ ම්ඵ්තධතහඹ නොඳළළ් ීමභ වේතු ්ත අයමුද්  උඳ ඹ ජානඹ
හර්ඹක්භ සිදු නොීමභ

(ඇ)

යහඳෘති අයමුණු ඉටුය ළනීභ වහ උඳ ේලරු්ත ේ දහඹ් ඹ හර්ඹක්භ රළබී නොතිබීභ

(ඈ)

අබය්තතය විණන අාලඹ්ත ක්රිඹහ් භ
සිදු නොීමභ

නොීමභ

වේතු ්ත යහඳෘතිර මුරය ඳහරනඹ විධිභ් 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ඳශාත් බා
_____________________________________________________________________________________________________________________

2013 දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත ර්ඹ වහ වූ ඳශහ්  බහ මරය රහලන 1987 අා 42 දයන ඳශහ්  බහ
ඳන ්  23(1) ්තතිඹ භඟ ා ඹ ිතත කිඹවිඹ යුතු ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ
යසථහ

154(1) යසථහ ඳරිදි විණනඹ ය ඳහර්ලි ම්්තතු

විසතයහ් භ ඳශහ්  බහ හර්තහ අදහශ ඳශහ්  බහ

බහත කිරීභට ටයුතු යනු රඵන අතය

බහත කිරීභ වහ ඒ ඒ ඳශහ්  බහ ්ඩුක්හයරු්ත

ත නිකු්  යනු රළ ේ
ඵො ව ඳශහ්  බහ විසි්ත සථහය ් ම් ගිණුම්ත කිරීභ සිදුය නොතිුණණු අතය, ් ම් ගිණුම්ත කිරීභ
වහ අනුභනඹ ශයුතු විධිභ්  භහර්  ඳ ේලඹ්ත 2014 ළකතළම්ඵර් 15 දින දක්හ නිකු්  ය නොතිුණණි
එ ව්  අභහතයහාල වහ දඳහර්ත ම්්තතු 2013 ර්ඹට අදහර ඉදිරිඳ්  ශ විර්ජාන ගිණුම්ර සථහය ් ම්
මිර ජ ළනී ම් ඳ්තනුම් ය තිුණණි
ඳශහ්  බහ විසි්ත ඳශහ්  බහ ඳන ්  විධිවිධහන

නොභළති විඹදම් වහ යජා ඹ්ත රළ ඵන මුද්  ඌන

උඳ ඹ ජානඹ ව ඳශහ්  බහ ්දහඹභ නිසි ර ඇසත ම්්තතු නොය භධයභ යජා ඹ්ත රතිඳහදන රඵහළනීභ
නිහ ව විලහර මුද්  රභහණඹක් සථහය තළ්තඳතු ර ් ඹ ජානඹ ය තිුණණි ඳශහ්  බහ කිහිඳඹ එභ විසතය
2013 ර්ඹ

2012 ර්ඹ

ුන

ුන

ඵසනහහිය ඳශහ්  බහ

7,000,000,000

9,000,000,000

ඵයමු ඳශහ්  බහ

3,371,763,491

1,182,077,159

දකුණු ඳශහ්  බහ

109,576,949

102,179,377

ඹම ඳශහ්  බහ

748,452,671

1,152,378,365

භධයභ ඳශහ්  බහ

940,220,288

855,099,433

ාර්ඹ ාධනඹ
ඵයමු ඳශහ්  බහ

2013 රහේධන විඹදභට අදහර ුදේධ රතිඳහදන වහ තය විඹදභ ශහ ඵළීය ම් ජ ඳශහ් 

අභහතයහාල 04  අග්රිභ

නොරළබීභ

වේතු ්ත එතු රු 691,477,416  රහේධන රතිඳහදන ඉතිරි ීම තිුණණු

අතය, එභ ත් ් ඹ ඳශහ ්  ාර්ධන ටයුතු  යහි අහිතය ර ඵරඳහ තිුණණි එ ව්  2013 දළම්ඵර්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඳවත දළක්
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31 දිනට ඳශහ්  බහ

සථහය තළ්තඳතු ලේඹ රු 3,371,763,491 වූ අතය ර් කිහිඳඹ සිට ඳ් න ඉවත

කී තළ්තඳතු උඳ ඹ ගී ය න අග්රිභ

නොරළබීභ භත ක්රිඹහ් භ කිරීභට

නොවළකි වූ ාර්ධන ටයුතු

ක්රිඹහ් භ කිරීභට ඇති ඉඩ රසථහ ොඹහඵරහ ඒහ ක්රිඹහ් භ කිරීභට ිළඹය න නොතිුණණි
තද ඳශහ්  බහ ඹට ්  ක්රිඹහ් භ අධිහරී (රඥකති අනු ිළහිටවූ) ඹට ්  ද සථහය තළ්තඳ් ර මුද් 
් ඹ ජානඹ ය තිුණණි ඹම ඳශහ්  බහ ඹට ්  ක්රිඹහ් භ න රඥකති ඹට ්  ිළහිටුන රද අධිහරී විසි්ත
2013

දළම්ඵර් 31 දිනට රු 362,714,688  මුදරක් ් ඹ ජානඹ ය එදිනට රු 39,871,627

ඳොීය

රභහණඹක් උඳඹහ තිුණණි
රඥකති භින්ත ිළහිට වූ

භභ

ඵො ව ්ඹතනර ළටුක

ීමම් වහ ඳශහ්  බහ ්ත මුද්  රඵහ ජ තිුණණි

ඳශහ්  බහරට රතිඳහදන රඵහ ජ ම් ජ මුද්  ොමිභ ඳශහ්  ඳහරන අභහතයහාලඹ ව ඳශහ්  බහ විසි්ත ය ඇති
් ඹ ජාන ිළිබඵ ශහ ඵරහ කයතිඳහදන රඵහ ජභට ටයුතු ය නොතිුණණි

පඳොදු නිීම් ණ
ඳශහ්  බහ රභඹ තුශ විණන ආ ජ නිරීක්ණඹ වූ ඳොදු අක්ඳහක් ිළිබඵ හයහාලඹක් ඳවත දළක්
2013

භභ අක්ඳහක්

දළම්ඵර් 31 දිනට අදහර න ඳරිදි ඒ ඒ ඳශහ්  බහ ඹට ්  ටයුතු යනු රළබූ රධහන ණ්ත  ජ ම්

නිරධහරී්ත ේ, ණ්ත  ජ ම් නිරධහරී්ත ේ වහ කියුතු නිරධහරී්ත ේ අධහනඹට ඹොමු යන රදි


ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතනරට රේණඹ ශයුතු උහවි දඩ මුද්  වහ මුේදය හසතු විලහර රභහණඹක් ඳශහ් 
බහ විසි්ත රේණඹ නොය අත යහ න තිුණණි.

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3



විදුව් ඳති

රේණි ආ නිරධහරී්ත සිටිඹ ජ ඒ ිළිබඵ

නොරහ විදුව් ඳති

රේණිධහරී්ත

නොන අඹ

ඳ් කිරීභ.


හර්තහ වූ වහනි වහ ඳහක් ිළිබඵ විධිභ්  ඳරිදි ටයුතු කිරීභට ක්රිඹහ නොකිරීභ.



2013

දළම්ඵර් 31 දිනට ඳශහ්  බහ තු ඇතළම් ්ඹතන වහ හර්ෂි බහඩුඩ මීක්ණ ඳ් හ

තිුණණු මීක්ණ රට අදහර හර්තහ ලි්ත ඳ්තහ දනු රළබූ අක්ඳහක් වහ ඌනතහ ිළිබඵ විධිභ්  ඳරිදි
ටයුතු ය නොතිුණණි.


ඳශහ්  බහ ඹට ්  ඳහරනඹ න ය ව්  වහ භධයභ ඵ ව්  ලහරහ්ත හි ඖධ ්  ඉකු්  ීමභට රථභ
ර ඹ ජානඹට ළනීභට ව අලය න්  ්ඹතනරට රඵහ ජභට ටයුතු ය නොතිුණණි.
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විණහධිඳති හර්තහ ිළිබඵ ඳශහ්  බහ ගිණුම් හය බහ
රඵහ දන නි ඹ  ඳශහ්  බහ



 ජ ඳරීක්හය භතුවූ රුණු ිළිබඵ

විවිධ ්ඹතන විසි්ත එකි නට නස ්හයඹට ක්රිඹහ් භ කිරීභ

ඳශහ්  බහ ඹට ්  ක්රිඹහ් භ න විණන වහ ශභනහයණ මිටු පරදහීය නි ඹ  භ වඹීමභ වහ
අධහනඹ ඹොමු ය නොතිුණණි.
ඳශහ්  බහර විවිධ ්ඹතන ක්රිඹහ් භ ශ
ර ඉටුය

ෝතත්රහ්  නිභකිරී ම් ජ ඇතළම් විඹඹ්ත තුටුදහඹ

නොතිබීභ, ඇසත ම්්තතු නිළයදි ිළිබ ඹර

නොකිරීභ, නිළයදි රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ

අනුභනඹ නොකිරීභ ් ජ අක්ඳහක් ඳළතීභ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ඳශාත් ඳාරන ආඹතන
_____________________________________________________________________________________________________________________

ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර ඵර ර ේල තුශ සිටින ඵදු

න ජානතහ තෘකතිභ්  න ඳරිදි ඔවු්ත ේ භහජා,

්ර්ථි වහ ාසෘති අලයතහ ළශකි් රට න අළු ත්ත ඇතිශ යුතු වහ දළනට ඳ් නහ ඳොදු උඳ ඹ ගිතහ
වහ

ේහ වඳුනහ ළනීභ ක්රිඹහ් භ කිරිභ වහ ඇීයභ ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩරරට ඳළරී ති ඵන රධහන

හර්ඹඹ්ත විඹ 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට භවහ නය බහ 23 ක්, නය බහ 41 ක් ව රහ ේය ඹ බහ 271 ක්
ල ඹ්ත ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර 335 ක් ක්රිඹහ් භ විඹ

භහ ර චිත ර්ඹට අදහශ ඳශහ්  ඳහරන ඵර

භඩුඩර 335 කි්ත 2014 ඔක් ත ඵර් 10 දිනට මරය රහලන 310 ක් විණනඹට ඉදිරිඳ්  ය තිුණණි
භවහ නය බහ ්ඥහඳන ්  (252 න අධිහයඹ ) 219, නය බහ ්ඥහ ඳන ්  (255 න අධිහයඹ) 181(1)
ව 1987 අා 15 දයන රහ ේය ඹ බහ ඳන ්  172(1) ්තතිර විධිවිධහන භ ා ඹ ිතත කිඹවිඹ යුතු ශ්රී
රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහදි ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ යසථහ

154(1) යසථහ

විධිවිධහන රහය අදහර

ඳශහ්  ඳහරන ්ඹතනර විණන ආදි නිරික්ණඹ යන රද රුණු ඳවත ඳරිදි හයහාල යනු රළ ේ


භවහ නය බහ ්ඥහ ඳන ්  254(1), නය බහ ්ඥහ ඳන ්  170(අ)(1) ව රහ ේය ඹ බහ ඳන ් 
166 ්තතිර දළක් න යසථහිළත විධිවිධහන අනු හිඟ ්දහඹම් අඹය ළනීභ ම්ඵ්තධ ඹ්ත අදහර
ඵරධහරි්ත නීතිභඹ ිළඹය න

නොතිබීභ නිහ

ඵො ව ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩරර හිඟ ්දහඹම්

රභහණඹ රි්ත ය ර්ධනඹ ීම තිුණණි


ශ්රී රාහ ාාහය ාර්ධන භඩුඩර ආ අනුභත ය ලිඹහඳදිාචි ය ඇති ව ට්  ව රළගුම්ව්  ර

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

හර්ෂි රළියම් ලි්ත සිඹඹට 1  ඵේදක් අඹකිරිභට ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර ්ඥහ ඳන් ර ව
ඳන් ර විධිවිධහන ශසහ තිුණණ ද, හර්ෂි රළබීම් ිළිබඵ තොයතුරු රඵහ ළනීභට අදහශ නීතිභඹ
විධිවිධහන ස ය නොතිබීභ වේතු ්ත ඵො ව ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර රට හර්ෂි රළියඹ
යුතු විලහර ඵදු මුදරක් අහිමි වි තිුණණි


නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ විසි්ත නිකු්  යන රද ළේ නි

දන ආ ව්ත විධිවිධහන අනු භවහ

නය බහ, නය බහ ව රහ ේය ඹ බහ ඵර ර ේල සීභහ්ත ඇතුශත අනු ඵ ජම් ය විකුණනු රඵන
ඉඩම් ලි්ත සිඹඹට 10  රභහණඹක් වූ භමි බහඹක්

ඳොදු ඳවසුම් වහ අදහර ඳශහ්  ඳහරන ඵර

භඩුඩරරට ්ත ශ යුතු විඹ විකුණ ඉඩම්ලි්ත නිඹමිත රභහණ ඉඩම් ොටස ඳොදු ඳවසුම් වහ
්ත ය නොතිුණ අසථහ විණන ආදි අනහයණඹ වූ අතය ්ත ය තිුණ ඵො ව ඉඩම් ොටස
ඳොදු ඳවසුම්රට ඹ ය නොවූ ඒහද විඹ යසථහිළත විධිවිධහන අනු විකුණුම් මිර භත සිඹඹට
1 ඵදු මුදරක් ද ඇතළම් ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර අඹය න නොතිුණණි
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බහ ඵර ර ේල තුශ රදර්ලනඹ යනු රඵන රාහයණ දළ්තීමම් පුරු, රදර්ලන නහභ පුරු ම්ඵ්තධ ඹ්ත
විධිභ්  මීක්ණඹ ය අතුරු යසථහ විධිවිධහන අනු නිඹමිත ්දහඹම් අඹය ළනීභට ටයුතු ය
නොතිුණ අසථහ ද තිුණණි



භවහ නය බහ ්ඥහඳන ්  247 ඇ(1අ), නය බහ ්ඥහඳන ්  165(1)(අ) වහ රහ ේය ඹ බහ ඳන ් 
152(2) ්තතිර විධිවිධහන අනු අභහතයයඹහ විසි්ත නි ඹ  භගි්ත නිලසාඹ ය ඇති රභහණඹ
නොඉක්භන යහඳහය ඵේදක් ෘ් තිි.්ත ්ත අඹය ළනීභ වහ ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩරරට
ඵරඹ ඳළරි ඇත

එ තකුදු වුද ඹ ථ ක්ත විධිවිධහන ඹට ්  අභහතයයඹහ විසි්ත නි ඹ  ඳනහ

නොභළති ඵළවි්ත ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩරරට ෘ් තී්ත ම්ඵ්තධ්තධ ඹ්ත ඵදු ඳළනීම ම් වළකිඹහක්
නොතිුණණි


නහරි ාර්ධන වහ පූජාහභමි ාර්ධන අභහතයහාලඹ විසි්ත 2009 ර් ආ  ජ නිකු්  යන රද ළේ
නි

දන ආ විධිවිධහන අනු දුයථන විදුලි ා ේල කුළුණු ලි්ත නිලසචිත ඳරිය හසතු ද අඹය

ළනීභට ඵො ව ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර අ ඳො වෝ  ීම තිුණණි


ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර හුරු පුරුදු ීම ඇ්  ් , හරහනුරඳ රළ ඵන ්දහඹම් ර්ඹ තුශ ජ ිය් 
කිරිභටඹ න ්දහඹම් ර

ල වඳුනහ න විධිභ්  රභ

දඹක් භගි්ත ්දහඹම් රර්ධනඹ කිරිභට ව

ඳළරුන ්දහඹම් තුශ ්දහඹම් ර්ධනඹ ය ළනිභට ව අලය ර භ ඳහඹ්ත අනුභනඹ කිරිභ දුර්ර
ත් ් ඹ ඳළතුණි
භ නළගුභ ග්රහමිඹ භහර් ාර්ධන ළඩටවන ඹට ්  ග්රහමීඹ භහර් ඉදිකිරි ම්දි ගිවිසුම්ත ිළරිවිතයරට
වහ ම්භත නිර්ණහඹඹ්තට අනුත වි නොතිුණ අසථහ ඵහුර නිරික්ණඹ විඹ


ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩරර රභහණ්  අබය්තතය විණනඹක් ද ක්රිඹහ් භ වි නොතිුණණි

භසතඹක් ල ඹ්ත ්ඹතනරට ඳළරී ඇති යසථහිළත හර්ඹබහයඹ්ත ඉටු කිරිභ, භවජාන උඳ ඹ ගි ේහ
ඳ් හ ළනිභ වහ ාර්ධනඹට අලය ්දහඹම් රභහණ්  ඳරිදි උ් ඳහදනඹ යත
ඳහරන ඵර භඩුඩර මුහුණ  ජ ති ඵන රධහනතභ ළටළු
රදහනඹ්ත භත ඹළී. ම් ත් ් ඹ තිුණණි

නොවළකිීමභ ඳශහ් 

භභ ත් ් ඹ භත එකී ්ඹතන යජා ආ රහේධන

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3
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භභ ත් ් ඹ භඟවළය ළනීභ වහ, ඳවත ව්ත ක් ේත්රඹ්ත

 යහි අධිහරි ආ අධහනඹ

ඹොමු

රයුතු


ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර ර ේල තුශ ිළහිටි අධියණ විසි්ත ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩර රට
අදහර අඹයනු රඵන දඩ මුද්  ෘජුභ අදහර ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩරරට රඵහ ළනීභට
වළකින ඳරිදි ටුම්ඳ්  රඥකතිඹක් ස ය ළනිභ,



අනු ඵ ජම් ළරළසභ අනුභත යන අසථහ

දිභ ඉඩ ම් දශ ටිනහභ භත ඳශහ්  ඳහරන ඵර

භඩුඩරඹට අඹවිඹ යුතු සිඹඹට 1  ඵේද අ් තිහයභක් ල ඹ්ත අඹය ළනී ම් ඹහ්තත්රණඹක්
ස කිරීභ වහ,


ඹ් ඳළනගිඹ අතුරු යසථහ හීයන අලයතහඹ්තට ළරළ ඳන ඳරිදි ා ල ධනඹ ය භනහ
ළරළසුම් ශ ්දහඹම් රර්ධන ක්රිඹහලිඹක් ඳශහ්  ඳහරන ඵර භඩුඩරර ක්රිඹහ් භ කිරිභ වහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වු ්ඹතනි යහමුක් වඳු්තහ  ජභ  යහි, ඵරධහරි්ත ේ අධහනඹ ඹොමු විඹ යුතු ඇත
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ිගභර්ලන ිගණනඹ වා භවජ්න නිපඹෝජ්න පිළිඵ ිගණන
ටයුතු
____________________________________________________________________________________________________________________

භහ ර චිත ර්ඹ තුශ දඳහර්ත ම්්තතු ත භවජාන නි ඹ ජානඹ්ත 926 ක් රළිය තිුණණ අතය, ඒ ඒ ක් ේත්ර
ම්ඵ්තධ රළිය තිුණණ ත් ් ඹ ඳවත දළක්
ක් ේ ත්ර ඹ

ඳළමිණිලි ායහ 

රතිලතඹ

අධයහඳන

146

16

ඳශහ්  ඳහරන

121

13

ෘෂිර්භඹ

112

12

75

08

66

07

ශ

47

05

න් 

359

39

එතු

926

100

ෞය
උස අධයහඳන

භවජාන ඳළමිණිලි 19 ක් ම්ඵ්තධ ඳරික්ණ සිදුය තිුණණු අතය, අනහයණඹ වු වි ලේ නිරික්ණඹ්ත ඳවත
දළක්

අධයාඳන අභාතයංලඹ - ඳාැ්  ඳද්ධතිප අිගධිභත් ුදරය ඳාරනඹන්
ජාහති ඳශහ්  ඳහළ්  5 ක් ම්ඵ්තධ 2013 ර් ආ ජ සිදුයන රද විණන ඳරික්හ්තහිදි අ ඹ ය මුරය
ඳහරනඹ්ත ිළිබඵ ඳවත දව්ත රුණු නිරික්ණඹ විඹ


අධයහඳන අභහතයහාලඹ විසි්ත නිකු්  යන රද ාර ්  උඳ දසරට ඳටවළනි අසථහ 3  ජ
දභහිළඹ්ත වහ සිසු්ත භගි්ත එක් එක් යහඳෘති දවහ රු 14,258,750  මුදරක් එතු ය තිුණණ
නමු් , එභ මුද්  අදහර හර්ඹඹට ළඹ ය නොතිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වි ලේ විභර්ලන ඒඹ විසි්ත 2013 ර්ඹ තුශ ජ වි ලේ ඹ්ත වදුනහනු රළුණ ක් ේත්ර ම්ඵ්තධ ඹ්තවු
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විදුව් ඳතිරු්ත අසථහ 17  ජ රු 409,522 ක් ාාණි ර ඵළාකු ගිණුම් ලි්ත ඉ්  ය තිුණණ
අතය, ත්  අසථහ 23 දි රු 1,241,343  මුද්  අඹථහ ර ඳරිවයණඹ ය තිුණණි



ිළිබ් 

ීමම් ඳරිඳහටී්ත අනුභනඹ

නොය එනම් අධිහරි ඵරඹ, අනුභතිඹ වහ

ීමම් වති

කිරීභකි්ත තොය අසථහ 11  ජ රු 1,181,506 ක් හ තිුණණි

අධයාඳන අභාතයංලඹ - ඳාැ්  නිර ඇදුේ ැඳයීභ
2013 ර් ආ ඳහළ්  ශමු්ත දවහ නිර ඇදුම් ද්රය ්නඹනඹට එක්්  ජානඳද ඩොරර් 5,473,800 ක් ළඹ
ය තිුණණ අතය, ඒ ම්ඵ්තධ ඹ්ත යන රද විණන ඳරික්ණඹ ජ ඳවත දව්ත රුණු අනහයණඹ විඹ


යජා ආ රම්ඳහදන භහර්  ඳ ේල රට අනු ජාහතය්තතය තයහරී රාසු රභඹට උක්ත රම්ඳහදනඹ්ත
ය නොතිුණණි



නිර ඇදුම් වහ අභ මිශ ණ්ත ඉදිරිඳ්  ය තිුණ, යහජාය ්ඹතනඹක් ත නිලසචිත වේතු දළක්ීමභකි්ත
තොය ළඳීය ම් ඇනවුම් බහය  ජ

නොතිුණණ අතය, ඇනවුම් රඵහදි තිුණ ්ඹතනඹ ඉදිරිඳ්  ශ මිර

ණ්ත වහ දන ශ එඹ එභ යහජාය ්ඹතනඹ විසි්ත ඉදිරිඳ්  ය තිුණ මිරට ඩහ රු 68,419,000 ක් ළඩි
මිරක් ීම තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3



නිර ඇදුම් ර් 3  රම්ඳහදනඹ දවහ

න

නභ මිර ණ්ත ළහ ළඳයුම්රු්ත

ත යහ

නොළනීභ නිහ රු 83,340,000 අරහබඹක් වි ඇති ඵ නහථ විඹ


නිර ඇදුම් ්නඹනඹ ය ඳහළ්  ඳේධතිඹ

ත

ඵදහ වළරී ම් ජ, ගිවිසුම් ත දිනට

නොළඳීයභ වහ

විධිභ්  ත් ්  ඳරික්ණඹක් සිදු නොකිරීභ නිරික්ණඹ වු අතය, විෘත යන රද ණඹය ලිිළ දවහ
නිඹමිත දිනට මුද්  ඵළාකු

ත

නො ීමභ නිහ රු මිලිඹන 30 42  අති ර්

ඳොලිඹක්

ීමභට

සිදුවිඹ එ ේභ මුම  යදි ළඳයුම් ලි්ත සිඹඹට 58  රඵහදු්ත ්ඹතන දභ එභ අි.තිරුට අඹ් 
්ඹතන විඹ
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ආර්ථි ංර්ධන අභාතයාංලඹ - දිිග නැවභ ැඩටවන-බීජ් ට්ටර ිකරදී ැමභ
දිවි නළගුභ ජාහති ාර්ධන ළඩ ටවන ඹට ්  භවජානඹහ අතය

නොමි ් 

ඵදහ වළරීභ දවහ 2013

ර් ආදි රු මිලිඹන 232 ක් ටිනහ ියජා ේටර මිර ජ ළනීභ වහ

ඵදහ වළරීභ ම්ඵ්තධ යන රද

විණන ආ ජ ඳවත දව්ත අක්ඳහක් නිරික්ණඹ විඹ



රාසු ෝත ේසිරට අනු බීජාර සිඹඹට 98  බෞති ඳහරිුදේධතහඹක් වහ සිඹඹට 75 
අභ ර ය වන ලක්තිඹ්  ති ඵන ඵට ඳරික්ණ හර්තහ භගි්ත නහථ ශයුතු නමු් 
්ඹතනඹට ඳඹන රද බීජා ම්ඵ්තධ ඹ්ත එ ේ ඳරික්ණ හර්තහක් ඉදිරිඳ්  ය නොතිුණණු
අතය, එභ ත් ් ඹ නොශහ ්ඹතනඹ බීජා බහය න ඵදහ වළය තිුණණි



බීජාර ගුණ් ඹ වති ය ළනීභ දවහ යන රද නිඹළදි ඳරික්හ

දි අභ ඳළරීම ම්

රතිලතඹ සිඹඹට 11 9 ක් වහ සිඹඹට 75 ක් අතය ඳයහඹ තිුණණි අභ ඳළරවි ම් රතිලතඹක්
තිුණ බීජා ර ටිනහභ රු මිලිඹන 4 64 ක් විඹ බීජා ඳළරීමභ සිඹඹට 75 ක්වු රභහණඹ මුම 
ළඳයු භ්ත සිඹඹට 7 2 සිට සිඹඹට 15 6  ඳයහඹ රභහණඹක් න තිුණණ අතය ර ය වන
ලක්තිඹ සිඹඹට 1 සිට සිඹඹට 10 දක්හ තිබීභ, ියජා මිර ජ ළනී ම් ළුරදහි.තහඹ අක් ත් ් ඹට



බීජා ේටරඹ තිියඹ යුතු බීජා ායහ අක් ්ත තිුණ අසථහ නිරීක්ණඹ විඹ



බීජා හර්තහ නිකු්  කිරීභ දවහ ්ඹතන ආ ඳරිණ භෘදුහාඹ බහවිතහ ය නොතිුණණි

ශ්රී රංා සුනිතය ඵරල් ති අධිාරිඹ - සුශං භාඳ කුළුු  දවඹ්  ඉදි ිරීමභ
සුශා ිළිබඵ ද් ත එතු කිරී ම් අයමුණි්ත සුශා භහඳ කුළුනු දවඹක් ඉදිකිරීභට අදහර රු 16,675,000 ටිනහ
ෝතත්රහ් තුට වහ සුශා භළණි ම් උඳයණ ළඳීයභ දවහ රු 7,095,000 

ෝතත්රහ් තුට 2010

ර් ආදි එශඔ තිුණණු අතය, යහඳෘති ආ හර්ථ් ඹ ම්ඵ්තධ යන රද ඳරික්ණ ආ ජ ඳවත දව්ත
රුණු නිරික්ණඹ විඹ
ගිවිසුම් රහය නිඹමිත හර සිභහ තුශ ජ කුළුනු ඉදිය නොතිුණණ අතය, කුළුනු 5 ක් භහ 3 සිට අවුරුදු 2 ½
 හර ඳයහඹ ඳභහක් හිත ඉදිය තිුණණි එක් කුළුණක් ඉදිය නොතිුණණ අතය, ඉදිය තිුණ කුළුනු
දක් ක්රිඹහහරි්  ආ නොතිුණණි ද් ත එක් රැස කිරීභ වහ ඳරිණ ඳේධතිඹට එතු කිරීභ අහභහනය
හරඹක් ත වි තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

න ඒභට වේතු වි තිුණණි
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ිගදුලි පභෝටර් තුන්  නි්ඳාදනඹ ිරීමභ
තහක්ණි ාර්ධන ළඩ ටවන ඹට ්  වු න ඳරික්ණ යහඳෘතිඹක් ර රු මිලිඹන 9 ට විදුලි භ ටර්
3 ක් නිසඳහදනඹ කිරීභ දවහ 2007 ළකතළම්ඵර් 7 දින ගිවිසුම්රට එශඔ තිුණණ අතය එභ යහඳෘති ආ
හර්ථ් ඹ ම්ඵ්තධ යන රද විණන ආදි ඳවත දව්ත රුණු නිරික්ණඹ විඹ
යෘඳෘති ආ ලයතහ අධයඹනඹ නිඹමිත ඳරිදි සිදු ය වහ අධික්ණ ටයුතු ද හර්ථ සිදු ය නොතිුණණි
2009 දළම්ඵර් 14 දින න විට යඳෘතිඹ දවහ රු 7,887,600 ක් ළඹ ය තිුණණ නමු්  2013 ඳඵයහරි 07

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

දින න විට්  ්දර්ල විදුලි භ ටර් නිසඳහදනඹ ය බහයදි නොතිුණණි
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V පොට
යාජ්ය ිගණනඹට අඹත්

භාපරෝචනඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

් පේත්රඹන් පිළිඵ ිග්තයාත්භ
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

යාජ්ය ආදාඹේ ශභනායණඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

ආදාඹේ රැ්ිරීමභ
ශ්රී රාහ ජානයජා ආ ඳහර්ලි ම්්තතු භින්ත 2013 ර්ඹ වහ අනුභත හර්ෂි අඹළඹ ඇසත ම්්තතු අනු 2013
ර් ආ

ේශීඹ වහ වි ේශීඹ ණඹ ළනීම් වළය ඇසත ම්්තතු ශ යහජාය ්දහඹභ රු මිලිඹන 1,283,500 ක් ීම

තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ ඇසත ම්්තතුත ්දහඹභ වූ රු මිලිඹන 1,129,899 භඟ ළඳී ම් ජ රු මිලිඹන
153,601 ක් ව්  සිඹඹට 13 59  ළඩිීමභක් විඹ එ ව්  මුද්  වහ රභම්ඳහදන අභහතයහාල ආ 2013 ර් ආ
හර්ෂි හර්තහ අනු 2013 ර් ආ ේශීඹ වහ වි ේශීඹ ණඹ ළනීම් වළය ා ල ධිත ඇසත ම්්තතුත ්දහඹභ
රු මිලිඹන 1,192,226 ක් වූ අතය, එඹ ඳහර්ලි ම්්තතු ්ත අනුභත ීම තිුණණු ඇසත ම්්තතුත ්දහඹභට ඩහ
රු මිලිඹන 91,274 ක්

ව්  සිඹඹට 7 1 අක්ීමභකි භහ ර චිත ර් ආ  ජ ඇසත ම්්තතු ශ ්දහඹමි්ත

රු මිලිඹන 1,066,247 ක්

ව්  සිඹඹට 89ක් රැසය ළනීභට වළකි ීම තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ  ජ රැසශ

රු මිලිඹන 996,817 ්දහඹම් භඟ ළඳී ම් ජ භහ ර චිත ර් ආ  ජ රැසශ ්දහඹභ රු මිලිඹන 69,430 ක්
ව්  සිඹඹට 6 97  ර්ධනඹක් රඵහ න තිුණණි එ ේ වු්  මුද්  වහ රභම්ඳහදන අභහතයහාල හර්ෂි
හර්තහ

යහජාය මරය ක්රිඹහහයම් ර හයහාලඹ ව 2013 භව ඵළාකු හර්තහට අනු 2012 ර් ආ ඉඳයූ

රු මිලිඹන 1,051,460 ්දහඹභට හ කක්, 2013 ර් ආ  ජ රැසර ්දහඹභ රු මිලිඹන 1,137,447 ක් වූ ඹ්ත
සිඹඹට 8 2  ර්ධනඹක් නිරීක්ණඹ විඹ
යජා ආ ්දහඹමි්ත සිඹඹට 85ට ්්තන දහඹ් ඹක් ඳඹ්ත ්ත රධහන යහජාය ්ඹතන 4ක් න
්දහඹම්,

ර්ගු, සුයහඵදු වහ

භ ටර් යථ රහවන ඹන

දඳහර්ත ම්්තතු වතය භගිනි එභ

ේශීඹ

දඳහර්ත ම්්තතු ර

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

භහ ර චිත ර් ආ ව ඳසුගිඹ ර් ආ හර්ඹහධනඹ ඳවත ගු හි දළක්
පද්ශීඹ ආදාඹේ
පදඳාර්තපේන්තු

පර්ව
පදඳාර්තපේන්තු

සුයාඵදු
පදඳාර්තපේන්තු

පභෝටර් යථ ප්ර ාවන
පදඳාර්තපේන්තු

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

රු (මිලිඹන)

රු (මිලිඹන)

රු (මිලිඹන)

රු (මිලිඹන)

රු (මිලිඹන)

රු (මිලිඹන)

රු (මිලිඹන)

රු (මිලිඹන)

ඇසත ම්්තතුත
්දහඹභ

575,606

511,960

405,622

361,742

68,138

65,225

8,279

6,482

තථය ්දහඹභ

467,162

418,424

362,782

341,999

66,041

60,081

7,726

7,952

්දහඹම් එතු
කිරී ම්
හර්ඹහධනඹ
(රතිලතඹ)

81

82

89

94

97

92

93

123
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ායුතිඹ (යජා ආ
මුළු ්දහඹමි්ත
43.81

39.24

34.02

32.01

6.19

5.63

0.72

0.74

රතිලතඹක් ර)

භහ ර චිත ර් ආ  ජ ඇසත ම්්තතුත ්දහඹම් ඉක්භහ ්දහඹම් රැසකිරීභට ඉවත

දඳහර්ත ම්්තතු භ්  ීම

නොතිුණණි එ ේ වු්  යහජාය ්දහඹම් ුව ආ 2012 ර්ඹ තුශ වූ හ කක් දහඹ් ඹ 2013 ර්ඹ න විට
තදුයට්  ිළරිහී ඇ්  ්  භ ටර් යථ රහවන දඳහර්ත ම්්තතු

ඳභණි තද, 2013 ර්ඹ තුශ ශ්රී රාහ යජා ආ

එතු ශ අඹ භත ඵදු ්දහඹභ රු මිලිඹන 217,687 ක් වූ අතය, එභ ඵදු ්දහඹභ තුශ ශ්රී රාහ ර්ගු විසි්ත
්නඹන භත එතුය තිබූ රු මිලිඹන 104,517  ඵදු රභහණඹ ද අඩාගු විඹ

එ ේභ, යහජාය ්දහඹභ, ඵදු ්දහඹභ ව ඵදු නොන ්දහඹභ ර ර්ගීයණඹ න අතය භහ ර චිත

විඹඹ

ඵදු ්දහඹභ
ඵදු නොන ්දහඹභ

ුදළු ආදාඹභ

මරහර:

2013

2012

2011

2010

2009

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

1,005,895

908,913

845,697

724,748

618,932

131,552

142,547

122,165

92,532

80,712

1,137,447

1,051,460

967,862

817,280

699,644

මුද්  ව රභම්ඳහදන අභහතයහාලඹ හර්ෂි හර්තහ

යහජාය ්දහඹභ ර 2012 ර් ආ  ජ හර්තහ වූ රු මිලිඹන 1,051,460  ටිනහභට හ කක්, 2013 ර් ආ
 ජ හර්තහ ශ යහේඹ ්දහඹභ රු මිලිඹන 1,137,447 දක්හ රු මිලිඹන 85,987 කි්ත ව්  සිඹඹට 8 18 කි්ත
ර්ධනඹ ීම තිුණණි භසථ ්දහඹ ම් හර්ඹහධනඹ අනු, 2012 ර්ඹට හ කක් ඵදු

නොන ්දහඹභ

රු මිලිඹන 10,995 කි්ත ව්  සිඹඹට 7 71 කි්ත අක් ීම කිියඹ ජ, ඵදු ්දහඹභ රු මිලිඹන 96,982කි්ත
සිඹඹට 10 67 කි්ත ර්ධනඹ ීමභ භසථ යහජාය ්දහඹ ම් ර්ධනඹට ඵරඳහ තිුණණි

ව් 

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර් ආ ව ඳසුගිඹ ර් 04 තුශ එ ර එතු යනු රළබූ යහජාය ්දහඹභ ඳවත ගු හි දළක්
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මුළු ඵදු ්දහඹ ම් සිඹඹට 10 67 ර්ධනඹ වහ, ්දහඹම් ඵදු,

ේශීඹ ඳරි බ ජානඹ භත ඳදනම් වූ ඵදු ව

්නඹනඹ භත ඳදනම් වූ ඵදු ර ිළිබ ලි්ත සිඹඹට 19 2 , සිඹඹට 10 9  වහ සිඹඹට 7 4  ර්ධනඹ්ත ඵරඳහ
තිුණණි
ඵදු නොන ්දහඹභ, 2012 ර්ඹට හ කක් 2013 ර් ආ ජ රු මිලිඹන 10,995කි්ත ව්  සිඹඹට 7 71කි්ත
ඳවශ ඵළ තිබූ අතය, භව ඵළාකු ඳළරුම් රහබ වහ රහබහාල ්දහඹම්ර අක්ීමභ ඊට ඵරඳහ තිුණණි

දශ පද්ශීඹ නි්ඳාදිතඹ වා යාජ්ය ආදාඹභ
භහ ර චිත ර් ආ  ජ යහජාය ්දහඹභ දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ආ රතිලතඹක් ර සිඹඹට 13 1 ීම තිුණණු අතය, ඊට
හ කක් ඉකු්  ර් ආ එභ රතිලතඹ සිඹඹට 13 9 ක් විඹ ඒ අනු භභ අක්ීමභ භහ ර චිත ර්ඹ වහ ඳසුගිඹ
ර් 03  හරඹ තුර ෆභ ර්ඹභ අඩුඩ සිදුීම තිුණණි ශ්රී රාහ භව ඵළාකු

2013 හර්ෂි හර්තහ

භින්ත භභ අක්ීමභ වහ ්ර්ථි ේහ හසතු ්දහඹභ, යහඹ ව ගු්ත තොටුඳර ාර්ධන ඵදු ්දහඹම් ව
නිජා ත්  ්නඹන භත නිසඳහදන ඵදු ්දහඹභ අක්ීමභ වේතු ල ඹ්ත හර්තහ ය තිුණණි

භභ ත් ් ඹ ඳවත

රසථහය ඹ්ත දළක්
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්දහඹභ

2012

2011

2008

ර්ඹ

රසථහයඹ 2 - යහජාය ්දහඹභ දර ේශීඹ නිසඳහදිත ආ රතිලතඹක් ර
මරහරඹ - ශ්රී රාහ භව ඵළාකු හර්ෂි හර්තහ - 2013

දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ආ රතිලතඹක් ර ඵදු ්දහඹ ම් අක්ීම ම් රණතහඹ, ඳසුගිඹ ර් කිහිඳඹ තුශ අඩුඩ
නිරීක්ණඹ වූ අතය, 2012 ර් ආ ඳළති සිඹඹට 12 සිට 2013 ර් ආ ජ සිඹඹට 11 6 දක්හ තදුයට්  අක්ීම
තිුණණි
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ඵදු නොන ්දහඹභ දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ආ රතිලතඹක් ර ඳය යට ඩහ හ කක් අක්වූ අතය, 2012
ර් ආ  ජ එඹ සිඹඹට 1 9 ක් වූ අතය, 2013 ර් ආ  ජ එඹ සිඹඹට 1 5 දක්හ අක්ීම තිුණණි

යාජ්ය ආදාඹභ ව අඹැඹ ිමයඹ
ජානයජා ආ මරය රහලන අනු 2013 ර්ඹ වහ යජා ආ පුනයහර්තන විඹදභ රු මිලිඹන 1,253,509 ක් වහ
යහජාය ් ඹ ජාන විඹදභ රු මිලිඹන 455,578 ක් ීම ඇත එ ව්  යජාඹ විසි්ත උඳඹහ තිබූ භසත ්දහඹභ
රු මිලිඹන1,066,247 ක් ීමභ වේතු ්ත එඹ 2013 ර් ආ පුනයහර්තන විඹදභ ිළඹහ ළනීභට්  කයභහණ්  ීම
නොභළත ඒ අනු, භසථ යහජාය ්දහඹභ ඉක්භහ ළඹ ීම ඇති පුනයහර්තන ළඹ රු මිලිඹන 187,262 ක් විඹ

ම්

වේතු ්ත රු මිලිඹන 455,578 ක් වූ ් ඹ ජාන විඹදම් භඟ ඇති ීම ඇති භසත අඹළඹ හිඟඹ න
රු මිලිඹන 642,840 ිළඹහ ළනීභ වහ ේශීඹ වහ වි ේශීඹ මරය භහර් ත ඹොමුීමභට තදුයට්  සිදුීම ති ේ
භභ ත් ් ඹ ඳවත රසථහය ආ දළක්
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අඹළඹ හිඹ

රසථහයඹ 3 - යහජාය ්දහඹභ, විඹදභ ව අඹළඹ හිඟඹ දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ආ රතිලතඹක් ර
මරහරඹ - මුද්  වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයහාලඹ හර්ෂි හර්තහ - 2013

යහජාය ්දහඹම් ශභනහයණඹ වහ ම්ඵ්තධ ඇසත ම්්තතු ිළිබ ඹර කිරී ම් ජ වහ ්දහඹම් උඳඹන ්ඹතන ර
හර්ඹහධනඹ ඇීය ම් ජ ඳවත රුණු ලි්ත යහජාය ්දහඹභට ඇතින ඵරඳෆභ ඵළවළය ශ නොවළ
•

විටි්තවිට සිදුයනු රඵන ඵදු ා ල ධනඹ්ත

•

්නඹනඹ යනු රඵන බහඩුඩ වහ ේහ ඳරභහණඹ්තහි ර්ධනඹ

•

වි ේල විනිභඹ අනුඳහතඹ්තහි ඇතින විාරනඹ

•

්නඹනඹ යනු රඵන බහඩුඩ වහ ේහ ර මිර ණ්ත උච්ාහානඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර්ඹ

74

අඹැඹ ිමයඹ මූරයනඹ ිරීමභ
2013 ර් ආ  ජ, වි ේශීඹ රදහනඹ්ත ඇතුළු, මුළු වි ේශීඹ මරයයණඹ රු මිලිඹන 104,280 දක්හ සිඹඹට
54 44 කි්ත අක්ීම තිබූ අතය, ුදේධ

ේශීඹ ණඹ ළනීම් රු මිලිඹන 482,073 දක්හ, 2012 ර්ඹට හ කක්

සිඹඹට 74 69 කි්ත ර්ධනඹ ීම තිුණණි ඳසුගිඹ ර් ආ  ජ සිඹඹට 74 38 ක් වූ භධය වහ දිගුහීයන ණඹ රභහණඹ,
2013 ර් ආ  ජ සිඹඹට 76 3 ක් වූ අතය, එි.්ත සිඹඹට 83 8 ක් බහඩුඩහහය ඵළඳුම්ය විඹ

යාජ්ය ආදාඹභ ශභනායණඹ ේඵන්ධපඹන් ිගණාධිඳති පදඳාර්තපේන්තු භගින්
සිදුයන රද ිගපලේ ිගභර්ලන වා එභගින් යාජ්ය ආදාඹභට සිදු ව ඵරඳෑේ
විණහධිඳති

දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත රි්තය යහජාය ්දහඹම් ශභනහයණඹ ම්ඵ්තධ ඹ්ත සිදුයන රද

වි ලේ විභර්ලන ර ජ යහජාය ්දහඹම් ශභනහයණ ආ ඳතින ළයදි, දුර්රතහ, අහර්ඹක්භතහ වහ
අනහර්ථිබහඹ්ත

ඳ්තහ

දන රදි

ම් ිළිබඵ විණන විභසුම් ව හර්තහ ලි්ත දිගි්ත දිටභ නිරීක්ණ

ඉදිරිඳ්  ය තිුණණද, එභ අක්ඳහක් අභ ය ළනීභ වහ ටයුතු කිරී ම් භ්තදහමී ඵ යහජාය ්දහඹම්
ශභනහයණඹට අහිතය ර ඵරඳහ ඇති ඵ ඳ්තහ  ජභට සිදු ීම ති ේ වි ලේ ඹ්ත යහජාය ්දහඹම් එතු
කිරී ම් ඳරධහන යහජාය ්ඹතන වතය න

ේශීඹ අදහඹම්, ශ්රීර රාහ

ර්ගු, සුයහඵදු වහ

භ ටර් යථ ඳ
ර හවන ඹන

දඳහර්ත ම්්තතු ම්ඵ්තධ ඹ්ත සිදුයන රද විණන ර ජ නිරීක්ණඹ යන රද මලි අබය්තතය ඳහරන
දුර්රතහ කිහිඳඹ හයහාලත තොයතුරු ඳවත දළක්

•

්දහඹම් ම්ඵ්තධ ඳේධතිර විණන අදහනභ හිත ක් ේත්රඹ්ත විණනඹ විසි්ත ඳ්තහ  ජ භ්ත
ඳසු්  ළයදි වහ ාාහ රක්හ ළනීභට වි ලේෂිත වූ රභ

දඹ්ත වඳු්තහ  ජභට ක්ණි ක්රිඹහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

නොකිරීභ

•

යහජාය ්ඹතනර

තොයතුරු ඳ් හ ළනී ම්, හර්තහ කිරී ම් රභ

දඹ්තහි ඳතින දුර්රතහ

භවයහ ළනීභට ක්රිඹහ නොකිරීභ

•

ීම ම් (ගිණුම් ටයුතුබහඹ) ක්රිඹහලිඹ නිසිඳරිදි ක්රිඹහ් භ නොකිරීභ



්දහඹම් එතු කිරී ම් ඵරධහරී ්ඹතන අතය අ්තතර් ම්ඵ්තධිතවූ්  ඹහ් හීයනවූ් 
ජාහර ඳේධතිඹක්

නොතිබීභ ව ඒ ඒ ක් ේත්රඹ්තහි ඳ් නහ නීති යගුරහසි ර ඳ් නහ දුර්රතහ

නිළයදි කිරීභ වහ ව ඹ  ඹ්ත ක්රිඹහ නොකිරීභ

•

තොයතුරු

්දහඹම් ාාහ ළරළක්ීම ම් භ
ර

දඹ්තට අදහර ඳේධති රි්තය ලක්තිභ්  නොකිරීභ
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•

අනහත අවිනිලසචිතබහඹ්ත වඳුනහ නිමි්ත නිළයදි ්දහඹම් තක් ේරු කිරීභ වහ නිළයදි ද් ත
ඳේධතිඹක් ඳ් හ න නොඹෆභ

ඉවත අබය්තතය ඳහරන දුර්රතහ අභය නිමි්ත යහජාය අදහඹභ ම්ඵ්තධ ඹ්ත ඩහ අධහනඹට රක්විඹ යුතු
රුණු ්ත ්ත,


ඳ් නහ ්දහඹම් භහර් සුයක්ෂිත ය ළනීභ



න ්දහඹම් භහර් වඳුනහ ළනීභ

භහ ර චිත ර් ආ යහජාය ්දහඹමි්ත සිඹඹට 34  රතිලතඹට ළඩි රභහණඹ දහඹ් ඹක් රඵහ දන ශ්රී
රාහ

ර්ගු රධහන ්දහඹම් ා ක්ත 15 ඹට ්  රැස කිරීම් ක්රිඹහලි ආ  ජ නිරීක්ණඹ වූ දුර්රතහ අතරි්ත

ොටක් ඳවත දළක්


ඵවහළුම් නිදවස කිරී ම් ක්රිඹහලිඹට අදහර ර්ගු ටව්තය අතරි්ත සිඹඹට 84 ට ්්තන රභහණඹක්,
ලිහි්  ර්ගු ඳරීක්හ කිරීම් (Amber Channel) ඹට ්  නිදවස ය ඇති ඵ් , එභ රභ

දඹ්ත ඹට ් 

ර්ගු ්ඥහ ඳන ්  විධිවිධහනඹ්තට ඳටවළනි ්නඹනඹ්ත ද නිදවස ීමභට ඇති පුළු්  ඉඩඩ ව ඒ භින්ත
යහජාය ්දහඹභ අඹ නොීමභට ඇති අසථහ්ත ද ඳළතීභ


ර්ගු ඳරීක්ණ රභ
සඹාක්රීඹ

දඹ තීයණඹ කිරීභට අදහර

ත යහ දනු රඵන ඳරීක්ණ රභ

තොයතුරු ඳේධතිඹක් සථහිළත ය

නොභළති ීමභ,

දඹ නිරධහරී්ත ේ අභිභතඹ ඳරිදි

නස කිරීභ

වේතු ්ත සක්රී්ත අාල ආ නිරධහරිඹහ ේ අභිභතඹ බහවිතහ කිරී භ්ත සිදුවිඹ වළකි දුර්රතහ

වේතු ්ත



ඇභරිහනු

ඩොරර් 15,600,000 ක් ළඹ ය මිශ ජ ්  සෆ්ත ඹ්තත්ර 04, ේහ කිරීභ වහ ඳභණක්

හර්තුට රු 3,876,000 ක් ද, අතිවිලහර නඩ් තු වහ ළටුක ඹනහදිඹ වහ විලහර ිළරිළඹක්ද දයමි්ත
තිියඹ ජ මුළු ර්ගු ටව්තය අතරි්ත සිඹඹට 9 57 ට ්්තන ඵවහළුම් සුළු ායහක් ඳභණක් සෆ්ත
ඳරීක්හට ඹොමු කිරීභ වේතු ්ත ර්ගු ළයදි අනහයණඹ ය ළනීභට ඇති ඵඩඩ සීභහ ීමභ


්නඹන වහ අඳනඹන ක්රිඹහලිඹට ළශකිඹ යුතු දහඹ් ඹක් දයන ශ්රී රාහ ් ඹ ජාන භඩුඩර ආ
ලිඹහඳදිාචි ්ඹතනරට ම්ඵ්තධ ්නඹනඹ්තට ව අඳනඹනඹ්තට අදහර ඵවහළුම් ම්ඵ්තධ ෘජු
අධීක්ණඹක් ශ්රී රාහ ර්ගු තු නොභළති ීමභ වේතු ්ත විඹ වළකි ර්ගු ළයදි අනහයණඹ නොීමම්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

්දහඹම් අහිමි විඹ වළකි ීමභ
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්නඹනිත හවන වහ ඵදු අඹ කිරී ම් ර්තභහන රතිඳ් තිඹ නිහ ජාඳහන ආ හවන

්ත ේසිර ජ

ඉවශ මිරක් හ මිර ජ න ඇති හවන ඵදු ටයුතු වහ ඉතහ අක් ටිනහභක් ළශකි් රට ළනීභ
ඵහුර සිදු ීමභ වේතු ්ත න ඵදු අහිමි ීමම්


නීති වි ය ධී ර ්නඹනඹ ශ ව ස යන රද හවන ලිඹහඳදිාචිඹ වහ න්  හවනරට
අදහර ර්ගු ටව්තය යහජා ර ඹොදහ ත නොවළකි න අයුරි්ත ්නඹනිත සිඹළුභ ද් ත භ ටර් යථ
රහවන

දඳහර්ත ම්්තතුට ම් රේණඹ

නොකිරීභ වහ අදහර ද් ත ශ්රී රාහ

ර්ගු විසි්ත නළත

රඵහ න ළඳීභ නොකිරීභ වේතු ්ත න ්දහඹභ අහිමි ීමම්


ගිර්ත යථ ව අභාරය යථ ළනි අක් ඵදු ටිනහභක් හිත ර්ගු ා ඹ ිතත අා ඹට ්  යහජා ර
්නඹනඹ යන රද හවන,

න්  සු  ඳ බ ගී හවන ර්ගීයණඹ්ත ඹට ්  ලිඹහඳදිාචි ය

ඳරිවයණඹ කිරීභ නිහ සිදුන ඵදු ාාහ ළශළක්ීමභ වහ සුදුසු ළඩ ිළිබ රක් ශ්රී රාහ ර්ගු තු
නොභළති ීමභ


නිසඳහදන ඵදු අඹකිරී ම් ජ හර්තුභඹ හර්තහ ඉදිරිඳ්  කිරී ම් රභහදඹ, ඒහ ආ නියදයතහඹ ඳරීක්හ
නොකිරීභ, අධීක්ණඹ යන ෆභ දිනභ නිසඳහදන ටයුතු සිදු නොීමභ, ඵදු අධීක්ණඹ වහ එභ
නිරධහරී්ත ඩුඩහඹභක්

ඹදීමභ, නිරීක්ණ හර්තහ ලිිතත ඳ් හ න

නොඹෆභ ළනි ක්රිඹහභහර්

භින්ත ඵදු ්දහඹභ අහිමිීමභ


ශ්රී රාහ ් ඹ ජාන භඩුඩර ආ ලිඹහඳදිාචි නොවූ ඇඟම ම් නිසඳහදන ආ නියුක්ත නිසඳහදඹ්තට වන
ළශසීභ වහ ක්රිඹහ් භ INFAC ඹ ජානහ රභඹ ඹට ්  සිදු  යන ්නඹනඹ්ත ව අඳනඹනඹ්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වහ විධිභ්  ඳහරනඹක් වහ අධීක්ණඹක්

නොභළති ීමභ නිහ රඵහ  ජ ඇති වන අඹථහ

ර

ඹොදහ

ළනී ම් අසථහ ඳළතීභ


සුයක්ෂිතහහය රට අදහර විධිභ්  ඵඩහ රභ

දඹක් අනුභනඹ

නොකිරීභ, සථහන භහරුීමම් ර ජ

ඵඩහ විධිභ්  ර බහය නො ජභ, සුයක්ෂිතහහය ් න නිළයදි ව ඹහ් හීයන නොඳළළ් ීමභ,
බහඩුඩ අි.තභ ොඹහළනීභට අඳවසු ීමභ, ඵඩහ තුශ ඇතළම් බහඩුඩ විනහල මි්ත ඳළතීභ, භධයභ
අඳවයණ අාලඹ විසි්ත අ රවිඹට ඉදිරිඳ්  යන අසථහර ජ බහඩුඩර

ොටස අනය

ර

ඉ් ය න තිබීභ වේතු ්ත යහජාය ්දහඹභට රළියඹ යුතු දහඹ් ඹ අහිමි ීම තිබීභ


තළඳළ්  ර්ගු හර්ඹහරීයඹ ර්ගු නිදවස කිරීම් ර ජ සිඹඹට 15 ්  සිඹඹට 18 ්  අතය රභහණඹ ඳහර්් 
ඳභණක්

ර්ගු ඳරීක්හ කිරීම් රට රක්කිරීභ,

අධීක්ණඹක්

ර්ගු ඳරීක්හ කිරීම් ම්ඵ්තධ ඹ්ත රභහණ් 

නොකිරීභ, තක් ේරු කිරීභ වහ බහවිතහ යන නිලසචිත රභ

දඹක් තළඳළ්  හර්ඹහර
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වයවහ ්නඹනඹ යන බහඩුඩ ම්ඵ්තධ ඹ්ත

තොයතුරු වහ හර්තහ ඳ් හ න

නොඹෆභ ඹනහ ජ

දුර්රතහ වේතු ්ත යහජාය ්දහඹභ අහිමි ීමභට ඉඩඩ ඳළතීභ
භහ ර චිත ර් ආ යහජාය ්දහඹමි්ත සිඹඹට 43 81  දහඹ් ඹක් දයන ේශීඹ ්දහඹම් දඳහර්ත ම්්තතු
්දහඹම් රැසකිරී ම් ක්රිඹහලි ආ ජ නිරීක්ණඹ වූ දුර්රතහ අතරි්ත ොටක් ඳවත දළක්


එතු ශ අඹ භත ඵදු ලි්ත 1 3ක් යහ න එභ මුද් 
1 3ක් රභහදඹකි්ත

තොය යහජාය ්දහඹභට ඵළය ය්තනට

දඳහර්ත ම්්තතුට එීමභ නිහ ඵදු ලි්ත
වේතු ීම තිුණණු අතය, ඵදු අඹීමම් ඳරීක්හ

කිරීභට ද වළකි ීම තිුණණි එ ව්  2011 අ රේ්  01 දින සිට යන රද ා ල ධන වේතු ්ත ඵදු ඵළයීමභ
රභහද ීමභ භ්තභ අඹීමම් ම්ඵ්තධ ඳහරන රභද දුර්ර ීම තිුණණි


දඳහර්ත ම්්තතු

ඵදු ඳරිඳහරනඹ වහ ඳ් හ න ඹනු රඵන ඳරිණ ඳේධති ආ

ද

වේතු ්ත ඵදු හර්තහ කිරීම්, ්ඳසු ීමම් ව අ නකු්  තොයතුරු ිළිබත වළකි භේටභට නොතිබීභ
වහ ද් ත ඳරිණත කිරීභ වහ රඵහ ජ තිුණණු උඳ දස නොශහ ටයුතු ශ අසථහ ඳළතීභ


දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත ඳනහ තිුණණු ඵදු වහ වූ ඳන්  ව නීති රීති ාකීර්ණ ීමභ නිහ ඵදු
්තන්තට ඳ් නහ ඵදු රභඹ ිළිබඵද අ ඵ ධ ය ළනීභට

නොවළකිීමභ

වේතු ්ත ඵදු



හිඟ ්දහඹම් අඹය ළනීභට හීයන වහ අර්ථහ්තවිත ක්රිඹහභහර් න නොතිබීභ



ඵළාකුරට න රද ඵදුරට අදහර රේණ ඳත්ර ඵළාකුලි්ත ්තහ නොළනීභ



ඵදු ්තනකු විසි්ත අදහර ඵේද ඵළාකු භින්ත ීම ම් ජ එභ ඵදු මුද්  යජා ආ ්දහඹභට ඵළයීමභ දක්හ වූ
ක්රිඹහලි ඹහි හර රභහදඹ්ත ඳළතීභ ව එභ හර්තහ අතය නසම් ඳළතීභ

්දහඹම් ා ක්ත 2ක් ඹට ්  ්දහඹම් රැසයනු රඵන සුයහඵදු දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත යහජාය ්දහඹමි්ත සිඹඹට
6 19  දහඹ් ඹක් රඵහ දන අතය, එහි ්දහඹම් එතුකිරී ම් හර්ඹහධන ආ ජ නිරීක්ණඹ යන රද
දුර්රතහ අතරි්ත ොටක් ඳවත දළක්


සුයහ ඵේ ේ හිඟ හිට ඇති ්දහඹභ අඹය ළනී ම් රතිඹ තුටුදහඹ නොීමභ වහ හිඟ ඵදු අඹය ළනීභට
හීයන වහ අර්ථහ්තවිත ක්රිඹහභහර් න නොතිබීභ



ඵරඳත්රධහරී්ත ේ ඳළයණි ලිිළ ොනු අසථහනතීමභ වහ විණනඹට ඉදිරිඳ්  නොකිරීභ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

්තන්තට ස  ් හව ඹ්ත ඵදු ීමභට ඳශඹීභක් ඇතිීම නොතිබීභ
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භ් ඳළ්ත නිසඳහදනහහයරට අනුයුක්ත ය ඇති නිරධහරී්ත භින්ත සිදුයනු රඵන ්දහඹම් රැස කිරී ම්
හර්ඹඹ දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත අඩුඩ  දිසි ඳරීක්හට රක් නොකිරීභ



ඳවසු ්ත වහ නිළයදි සුයහඵදු ්දහඹභ එතු කිරීභ වහ ගිණුම්ත කිරීභට සුදුසු ඳරිණ ජාහර
ඳේධතිඹක් ක්රිඹහ් භ ය නොතිබීභ

පභෝටර් යථ ප්රාවන පදඳාර්තපේන්තු ආදාඹේ එතු ිරීමපේ දුර්රතා
රධහන ්දහඹම් ා ක්ත තුනක් ඹට ්  ්දහඹම් රැසයනු රඵන

භ ටර් යථ රහවන

දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත

එතු යනු රඵන ්දහඹභ මුළු යහජාය ්දහඹ භ්ත සිඹඹට 1ට ඩහ අක් දහඹ් ඹක් රඵහ දනු රළුණද, ශ්රී රාහ
ර්ගු විසි්ත එතු යනු රඵන මුළු ඵදු ්දහඹ භ්ත සිඹඹට 30ට ළඩි රතිලතඹක් නි ඹ ජානඹ යනු රඵන
භ ටර් යථ ්නඹන ආ ජ එතු යනු රඵන ඵදු ්දහඹභට ඉතහභ අහිතය ර ඵරඳහන හධඹක් ්ත ්ත
භ ටර් යථ රහවන දඳහර්ත ම්්තතු

ඳතින අබය්තතය ඳහරන දුර්රතහ වහ එහි ක්රිඹහහරී් ඹ්ත ඹනහදිඹ

එළනි අසථහ ිළිබඵ විණන නිරීක්ණ ඳවත දළක්


මීට ය ණනට ඳය G,H වහ J ඹන ඉාග්රීසි අකුරු හඩුඩ ආ මු්  අකුය ර ඇති අා හඩුඩඹ්ත
ඹට ් , ලිඹහඳදිාචි කිරීභ භඟවළරී තිබූ අා වහ භයටට ර්ගු ඵදු ීම භ්ත තොය නීති වි ය ධී ර
්තහ ඇති හවන ර

තොයතුරු යහජා

ර ඳරිණ ඳේධතිඹට ඇතුශ්  ය ාානි

ර

ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3



G,H වහ J ඹන ඉාග්රීසි අක්යලි්ත ඳට්ත ්තනහ ඳළයණි අා හඩුඩඹ්ත ඹට ්  ලිඹහඳදිාචි ය ඇති
භ ටර් ි.්  ව

න්  අක් ටිනහම් හිත හවනර ඳරිණ ද් ත සක්භ

ර

නස

කිරී භ්ත නීති වි ය ධී භයටට ්තන රද නීමනතභ හවනර විසතය ඳරිණඹට ඇතුශ්  ය
ාානි හවන ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ


්රිවිධ වමුදහ විසි්ත ්ත ේසි යන රද හවන ර යහජා ර ලිඹකිඹවිලි ස ය ාානි ර
හවන ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ



යහජා ර ස ශ ලිිළ ඳදනම් ය න නිඹමිත ඳරිදි ර්ගු හසතු නො හ භයටට නීති වි ය ධී
ර ්තන රද නීමනතභ භ ටර් හවන ාානි ර ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ



ර්ගු

්ත ේසි භින්ත විකුණන රද හවන

ර යහජා ලිඹකිඹවිලි ස ය,

නීතයහනුකර නොන ර ්නඹනඹ යන රද හවන ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ

ර්ගු ඵදු

නො හ
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යහජා ්නඹන ර්ගු ටව්ත ය අාඹ්ත ඹොදහනිමි්ත ාානි ර හවන ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ



ළේ යථ ර ්නඹනඹ යන හවන භ ටර් හර් යථ ල ඹ්ත ර ලිඹහඳදිාචි කිරීභට ටයුතු ය
තිබීභ



භ ටර් ි.්  වහ න්  බහඩුඩ ්නඹනඹ යන රද ර්ගු ටව්ත ය අා වහ න්  ලිඹකිඹවිලි
උඳ ඹ ගී ය නිමි්ත සු  ඳ බ ගී භ ටර් හවන ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ



අ් ට්රළක්ටර් ර ර්ගු ඵදු හ යහජා ලිිළ ් න බහවිතහ ය සු  ඳ බ ගී භ ටර් හවන ලිඹහඳදිාචි
ය තිබීභ



තයහ ඹ ජානහ රභඹ ඹට ්  ්නඹන ඵරඳත්ර භත ්මි සථහන වහ ්නඹන යන රද ෆ්තයථ
ර ෝත ේසි ාානි ර ඉ් ය ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ ව එකී යථ ඵො වොභඹ තය නිසඳහදන
ර්ඹ හදය ර නසකිරීභ ඇතුම  න්  අරමිතහ කිරීභට ටයුතු කිරීභ භින්ත විලහර ර්ගු ඵදු
අරමිතහඹක් සිදු කිරීභ



නීති වි ය ධී ර ්නඹනඹ යන රද ව

ොටස එරස ය න රද ඹතුරුඳළදි වහ අ් ට්රළක්ටර්

ාානි ර ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ


ළේ යථ ර ර්ගු ඵදු හ ්නඹනඹ යන රද හවන දොය ඳ වේ සු  ඳ බ ගී භ ටර් යථ ඵට
කිරීභ භින්ත විලහර ර්ගු ඵදු අරමිතහඹක් සිදු කිරීභ



භ ටර් යථ අභතය

ොටස

්තන රද

ර්ගු ටව්තය භින්ත

භ ටර් හවන ාානි

ර

ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ


ර්ගු ා ඹ ිතත අා 8705 ඹට ්  බහඩුඩ

ව භින්ත රහවන අයමුණි්ත ඵළවළයවූ වි ලේෂිත අයමුණු

වහ ්නඹනඹ යනු රඵන භ ටර් හවන ේවි්  හර්ඹඹ හවන ව භ ටර් රොරි ර ලිඹහඳදිාචි
ය තිබීභ


එක් යට සිට ත්  යටට තහහලි එනු රඵන වි ේය ඹ්ත ව ්ඹතන විසි්ත භයටට තුශ ජ
බහවිතහ කිරීභ වහ රැ න එන හවන වහ රඵහ දන ඵරඳත්ර (Carnet Permits) හරඹ අ්ත ීම භ්ත
ඳසු ඵදු ීමභකි්ත තොය අවිධිභ්  ර භ ටර් යථ රහවන දඳහර්ත ම්්තතු

ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වහ සිා්  ළේ යථ ර ර්ගු ඵදු හ ්නඹන යන රද හවන ඩඵ්  ළේ යථ ඵට ඳරිර්තනඹ
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අනතුයට ඳ්  ව

න්  අයුයකි්ත ධහන ඹ්ත ඉ්  යන රද හවනර වඳුනහළනී ම් අාඹ

ඹට ්  නීති වි ය ධී ර ්නඹනඹ යන රද ව න රද නීමනතභ හවන ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ


දළනටභ් 

දඳහර්ත ම්්තතු

ලිඹහඳදිාචි ය ඇති ඳළයණි හවන අාඹ්ත ඹට ්  වූ හවනර ාළසි

අාඹ ව්ත ය නීමනතභ හවන ඳළයණි අා ඹට ්  ධහනඹ කිරීභට අහල රහ  ජ තිබීභ


2009 අා 08 දයන

භ ටර් යථ හවන (ා ල ධන) ඳන ්  16 න ්තතිඹ භින්ත

ොභහරිස

ජානයහ් යඹහ ේ පූර් ලිිතත අනුභළතිඹ ඇති මි කිසිභ තළනළ්  තකු විසි්ත ශ්රී රාහ

භ ටර්

හවනඹක් ස කිරීභ, නිසඳහදනඹ කිරීභ, එරස කිරීභ, අළුති්ත නිර්භහණඹ කිරීභ, අනුර්තනඹ කිරීභ
වියණඹ ව එහි නිර්භහණ නස නොශ යුතු ඵ දක්හ ඇත එ ව්  භකී විධිවිධහන උ් රාකණඹ
යමි්ත ඳළයණි නිර්භහණ සරඳඹ මුළුභනි්තභ නස ය ඇති ඵ තවවුරු
ඳරීක්හ ය ෛනති විධිවිධහන අනු ක්රිඹහකිරීභ
දඳහර්ත ම්්තතු


එ ව්  එළනි හවන

නුට එභ ත් ් ඹ නීතයහනුකර න ඳරිදි

කි යුතු නිරධහරී්ත ටයුතු ය තිුණණි

ඳන ්  විධිවිධහනලි්ත ඵළවළය සු  ඳ බ ගී ඵදු අඹශ යුතු හවන ර්ගීයණඹ ළයදි ර ඹොදහ
ළනීභ වේතු ්ත සු  ඳ බ ගී ඵදු අඹශ යුතු හවනලි්ත අර්ධ සු  ඳ බ ගී ඵදු අඹය තිබීභ



ේවි්  හර්ඹඹ හවන, භ ටර් රොරි ර ලිඹහඳදිාචි ය තිබීභ වේතු ්ත විලහර සු  ඳ බ ගී ඵදු
මුදරක් යජාඹට අහිමිීම තිබීභ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3



හිඟ ්දහඹම් වඳුනහත වළකි න ඳරිදි රභ්  ් ණ වහ හර්තහ ඳ් හ න ොස නොතිබීභ වහ හිඟ
්දහඹම් අඹය ළනීභ වහ විධිභ්  ක්රිඹහභහර් නොළනීභ



සු  ඳ බ ගී ඵේදට ඹට්  ඇතළම් හවනලි්ත එකී ඵේද අඹය නොතිබීභ ව සු  ඳ බ ගී ඵදු මුද් 
හීයන අඹය න නොතිබීභ වේතු ්ත හර්ෂි විලහර ඳහක්ක් යජාඹට සිදුීම තිබීභ
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යාජ්ය ිගඹදේ ශභනායණඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

යහජාය ්දහඹම් ඉඳීයභ ව යජාඹට රළියඹ යුතු

න්  මුද්  එතු කිරීභ

භ්තභ යජා ආ සිඹළු මුද්  ටයුතු

අධීක්ණඹ ිළිබඵ ඳොදු අධීක්ණඹ ද මුද්  අභහතයයඹහ ත ඳළරී ඇති ඵ මුද්  යගුරහසි 124 හි ව්ත
සිඹළුභ ්හය ආ

දඳහර්ත ම්්තතුභඹ මුද්  නු දනු ඉටු ශ යු්  ්  හභහනය ඹ්ත ය සීභහක්

ඇතුශතද ඹන  අභහතයයඹහ ව ඔහු නු ්ත බහඩුඩහහයඹ විසි්ත නිඹභ යනු රඵි. සිඹළුභ රළබීම් වහ
ීමම් ිළිබඵ ඳහර්ලි ම්්තතුට උ් තය ජභ මුද්  අභහතයයඹහ ේ යුතුභ න අතය, ඒ

නු ්ත භවජාන

අයමුද්  එතු කිරීභ වහ ළඹ කිරීභ වහ අභහතයයඹහ විසි්ත එක් එක් අභහතයහාල ආ ් ම්යඹහ රධහන ණ්ත
 ජ ම් නිරධහරී ල ඹ්ත ඳ් ය බහඩුඩහහය ආ විධිවිධහනඹ්තට ඹට් 

දඳහර්ත ම්්තතු මුද්  ටයුතු

අධීක්ණඹ කිරී ම් කීභ ඒ අඹට ඳයනු රඵි. අභහතයහාල ් ම්රු්තට අභතය ්ඩුක්රභ යසථහ
52(7) යසථහ හි නිලසචිතභ ව්ත ය ඇති දඳහර්ත ම්්තතු බහය නිරධහරී්ත ද එකී

දඳහර්ත ම්්තතු ර

මුද්  නු දනු ිළිබඵ අධීක්ණඹ ඳ් හ ළනී ම් ්ඩුක්රභ යසථහභඹ කීභ ඉටුකිරීභ වහ රධහන
ණ්ත ජ ම් නිරධහරී්ත ්ත ්තඹ
යහජාය මරය ඳහරනඹට අදහර ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ යසථහ

විධිවිධහන xvii

ඳරිච් ේද ආ 148 යසථහ රහය යහජාය මරය ිළිබඵ ම්පූර්ණ ඳහරනඹ ඳහර්ලි ම්්තතු තු

2013 ර්ඹ

වහ යහජාය විඹදභට අලය රතිඳහදන 2012 අා 23 දයන විර්ජාන ඳනති්ත රහ තිුණණි ඒ අනු, ළඹ ශීර්
202 ක් වහ රු ියලිඹන 827 ක් පුනයහර්තන විඹදම් වහ ද, රු ියලිඹන 560 ක් මරධන විඹදම් වහ ද
ල ඹ්ත එතු රු ියලිඹන 1,387  රතිඳහදන රහ තිුණණි ඳ් නහ නීති භින්ත අනුභළතිඹ රළබී ඇති
ඒහඵේධ අයමුදරට ළඹ ඵයක් විඹ යුතු පුනයහර්තන විඹදභ රු ියලිඹන 462 ක් ද මරධන විඹදභ රු ියලිඹන 718
2,567  රතිඳහදන 2013 ර්ඹ වහ හර්ෂි අඹළඹ ඇසත ම්්තතු

දක්හ තිුණණි මීට අභතය වි ලේ නීති

ේහ වහ අති ර් රඵහදු්ත රු ියලිඹන 36  රතිඳහදනඹ භඟ 2013 ර්ඹ වහ හර්ෂි රතිඳහදනඹ රු
ියලිඹන 2,603 ක් විඹ ඳහර්ලි ම්්තතු විසි්ත භහ ර චිත ර්ඹ වහ විර්ජාන ශීර්ඹ 240 ජාහති අඹළඹ
දඳහර්ත ම්්තතු

ළඩටවන 2 ාර්ධන ළඩටව නහි පුනයහර්තන විඹදම් වහ රු ියලිඹන 37 ක් ද,

මරධන විඹදම් වහ රු ියලිඹන 37 ක් ද ල ඹ්ත එතු රු ියලිඹන 74  රතිඳහදන ශහ තිුණණි

අයුදද්  උඳපඹෝජ්නඹ
2013 ර්ඹ

නු ්ත රු ියලිඹන 2,603 ක් රතිඳහදනඹ ය තිුණණු අතය, උඳ ඹ ජානඹ ය තිබූ මුදර රු

ියලිඹන 2,412 ක් ීමභ නිහ රු ියලිඹන 191 ඉතිරිඹක් විඹ ඉකු්  ර් ආ ඉතිරිඹ වූ රු ියලිඹන 101 භඟ
ළඳී ම් ජ රු ියලිඹන 90කි්ත ඉතිරි ආ ළඩිීමභක් නිරීක්ණඹ විඹ ඉවත ව්ත ඳරිදි රු ියලිඹන 2,603 
රතිඳහදන ළඹ ශීර් රට භහරු ය අදහර උඳ ඹ ජානඹ්ත ය තිුණණ්  භහ ර චිත ර් ආ ළඹ විඹඹ්ත 38

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ක් ද ල ඹ්ත එතු රු ියලිඹන 1,180  විඹදභක් ද භහ ර චිත ර් ආ  ජ දළරිඹ යුතු විඹ ඒ අනු, රු ියලිඹන

82
රු ියලිඹන 13 ක් වූ ුදේධ රතිඳහදන ඹ්ත කිසිදු උඳ ඹ ජානඹක් නොය මුළු රතිඳහදනඹභ ඉතිරි ය තිුණණි එඹ
භසත ඉතිරි ඹ්ත සිඹඹට 6 8 ක් ීම තිුණණි ුදේධ රතිඳහදන ඹ්ත සිඹඹට 76 ්  සිඹඹට 99 ්  දක්හ වූ ඳයහඹ
රතිඳහදන ඉතිරිඹ රු ියලිඹන 16 ක් ීම තිුණණි එඹ භසත ඉතිරි ඹ්ත සිඹඹට 8 4 ක් ීම තිුණණි එ ේභ ුදේධ
රතිඳහදන ඹ්ත සිඹඹට 51 ්  සිඹඹට 75 ්  දක්හ වූ ඳයහඹ රතිඳහදන ඉතිරිඹ රු ියලිඹන 25 ක් ීම තිුණණි එඹ
භසත ඉතිරිීමම් ලි්ත සිඹඹට 13 1 ක් ීම තිුණණි රු ියලිඹන 191  භසත ඉතිරි ඹ්ත සිඹඹට 70 2 ක් ව් 
රු ියලිඹන 134 ක් පුනයහර්තන රතිඳහදන ඉතිරිඹක් වූ අතය භසත ඉතිරි ඹ්ත සිඹඹට 29 8  ව්  රු ියලිඹන
57  මරධන රතිඳහදන ඉතිරි ීම තිුණණි 2013 ර්ඹට අදහර ණඹ ීමම් වළය ඇසත ම්්තතුත මරධන විඹදභ
රු ියලිඹන 545 ක් වූ අතය, උඳ ඹ ජානඹ එි.්ත සිඹඹට 83 7 ක් ව්  රු ියලිඹන 456 ක් ීම තිුණණි එඹ ඳසුගිඹ
ර් ආ උඳ ඹ ජානඹ ශ මරධන රතිඳහදනඹ වූ රු ියලිඹන 471 භඟ ළඳී ම්  ජ රු ියලිඹන 15 කි්ත අක්ීම
තිුණණි භහ ර චිත ර්ඹ වහ ඉකු්  ර් 4 තුශ උඳ ඹ ජානඹ ශ පුනයහර්තන වහ මුරධන රතිඳහදන ඳවත
ගු

දළක්

ය

2013

2012

2011

2010

2009

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

1,956

1,721

1,562

1,404

1,381

මරධන

456

471

399

347

366

එතු

2,412

2,192

1,961

1,751

1,747

පුනයහර්තන

මරහරඹ - ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ මරය රහලනඹ , 2013

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

2013 ර්ඹ වහ ඇසත ම්්තතු ශ රු ියලිඹන 2,567  විඹදභ ේශීඹ අයමුද්  ලි්ත රු ියලිඹන 2,344ක් වහ
වි ේල අයමුද්  ලි්ත රු ියලිඹන 223 ක් ද ල ඹ්ත මරයනඹ කිරීභට අ කක්හ ය තිුණණි වි ේල ණඹ ්ධහය
ලි්ත භහ ර චිත ර් ආ  ජ රු ියලිඹන 199 ක් රළබී තිුණණි ඒ අනු, අ කක්ෂිත උඳ ඹ ජානඹ්ත වහ අලය
යන වි ේශීඹ අයමුද්  රළබී නොතිුණණි භහ ර චිත ර් ආ වි ේල අයමුදලි්ත ශහ තිුණණු රතිඳහදනඹ සිඹඹට
සිඹඹක්භ උඳ ඹ ජානඹ ය තිුණණු අතය, එභ විඹදභ රු ියලිඹන 201 ීම තිුණණි ඒ අනු රතිඳහදනඹට ඩහ රු ියලිඹන
2 ඉක්භීමභක් නිරීක්ණඹ විඹ විසතය ඳවත දළක්
ුද ේ ධ
රතිඳහද න ඹ
රු ියලිඹන

තථය රළ බී ම්

උ ඳ ඹ ජා න ඹ

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

ුද ේ ධ රතිඳහද න ඹ   වහ රළ බී ති ුණ
වි ේල අ ය මුද්  ඉ ක් භ හ ර්  ඹ
තුර උඳ ඹ ජා න ඹ කිරී භ
රු ියලිඹන

වි ේල ණඹ

208

183

186

(3)

වි ේල රදහන

15

16

15

1

223

199

201

(2)

එතු

83
උපුටහ ළනීභ - ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ මරය රහලනඹ - 2013

2013 ර්ඹ වහ වි ේල ණඹ වහ රදහන ව ඹ්ත රු ියලිඹන 223 ක් රැසය ළනීභට අ කක්හ ය තිුණණි
නමු්  එභ මරයනඹ රබඹ්ත ්ත අ කක්ෂිත මුදර රු ියලිඹන 24ක් අක් ්ත රැසය න තිුණණි වි ේල රදහන
ලි්ත අ කක්ෂිත ඉරක්ඹ වූ රු ියලිඹන 15 කි්ත රු ියලිඹන 16 ක් රළබී තිුණණි ඒ අනු, වි ේල රදහන ලි්ත
රු ියලිඹන 1 ක් ළඩි ඹ්ත රළබී තිුණණි භසතඹක් ල ඹ්ත ් ශ 2013 ර් ආ අඹළ ඹ්ත අ කක්ෂිත
ඉරක් ඉටු කිරීභට අලය මරයන ඹ්ත අ කක්හ ර රභහණඹභ රඵහළනීභට බහඩුඩහහයඹට වළකි ීම
නොතිුණණි
පුනයහර්තන, මුරධන වහ ණඹ ්ඳසු වුම් ව ඹ්ත භසත විඹදභ ර් ය ඳසුගිඹ ර්ඹ භඟ ළඳී ම් ජ
භහ ර චිත ර් ආ යහජාය ණඹ ්ඳසු

ීමම් ඉකු්  ර්ඹට ඩහ රු ියලිඹන 58 කි්ත අක්වු් 

ේශීඹ ණඹ

ීමභ ඉකු්  ර්ඹට ඩහ රු ියලිඹන 158 කි්ත ළඩිීමභ වහ පුනයහර්තන විඹදභ ඉකු්  ර්ඹට ඩහ රු ියලිඹන
135 කි්ත ළඩිීමභ 2013 ර් ආ භසථ විඹදභ ළඩිීමභට ඵරඳහ තිුණණි එභ ත් ් ඹ ඳවත ව්ත ගු හි
දළක්
2013
රු ියලිඹන

2012

2011

2010

2009

2008

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

1,535.5

1,118.3

1,020.2

951.5

881.9

736.5

යහජාය ් ඹ ජාන

455.6

471.1

398.5

347.0

365.7

297.2

ණඹ ්ඳසු විම්

702.5

602.8

542.3

452.6

499.4

379.2

මුළු විඹදභ

2,411.6

2,192.2

1,961.0

1,751.1

1,747.0

1,412.9

දශ ේශීඹ නිලසඳහදිතඹ

8,674.0

7,582.0

6,543.0

5,602.0

4,825.0

4,411.0

27.8

28.9

30.0

31.3

36.2

32.0

පුනයහර්තන

මුළු විඹදභ
දතිලතඹක් රර නි ේ

රු ියලිඹන

මරහරඹ - ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ මරය රහලනඹ 2013

මුළු යහජාය විඹදභ දශ ේශීඹ නිසඳහදිතඹ භඟ ළඳී ම්  ජ 2013 ර් ආ  ජ යහජාය විඹදභ දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ඹ්ත
සිඹඹට 27 8  රතිලතඹක් න තිුණණි එඹ ඉකු්  ර්ඹට ඩහ සිඹඹට 1 1 රතිලතඹ අක්ීමභකි
භහ ර චිත ර් ආ පුනයහර්තන විඹදභ රු ියලිඹන 1 253 5 ක් ීම තිුණණු අතය, එඹ මුළු යහජාය විඹද භ්ත සිඹඹට
51 9  රතිලතඹක් න තිුණණි එඹ දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ඹ්ත සිඹඹට 14 5  රතිලතඹක් න තිුණණි ඉකු් 
ර් ආ සිඹඹට 14 7 ක් වූ එභ රතිලතඹ භඟ ළඳී ම් ජ අක්ීමභක් භහ ර චිත ර් ආ  ජ නිරීක්ණඹ විඹ
ඉකු්  ර්ර ජ

භ්ත භහ ර චිත ර් ආ ජ ද

ඳොළී

ීමම් වහ රු ියලිඹන 464 5 ක්

ව්  මුළු

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

විඹදභ

84
පුනයහර්තන විඹද භ්ත සිඹඹට 37  රතිලතඹක් ළඹ ය තිබූ අතය එඹ ඉකු්  ර් ආ විඹදභ වූ රු ියලිඹන
408 9 වහ ළඳී ම් ජ රු ියලිඹන 55 6 කි්ත භහ ර චිත ර් ආ  ජ ළඩිීම තිුණණි ඉකු්  ර්ඹ වහ ළඳී ම්  ජ
පුනයහර්තන විඹදභ තුශ වූ වනහධහය, රදහන වහ භහරු කිරීම් නු ්ත රු ියලිඹන 24 8 කි්ත විඹදභ ළඩි ය
භහ ර චිත ර් ආ  ජ රු ියලිඹන 351 4 ක් ළඹ ය තිුණණි
ර් ආ ජ ද

ඳෞේලි ඳඩි නඩි

එ භ්තභ ඉකු්  ර් ර ජ

භ්ත භහ ර චිත

නු ්ත මුළු පුනයහර්තන විඹද භ්ත සිඹඹට 24 5  රතිලතඹක්

ව් 

රු ියලිඹන 306 9 ක් ළඹ ය තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ විඹදභට ඩහ රු ියලිඹන 34 3 කි්ත ළඩි ීම තිුණණි මුළු
පුනයහර්තන විඹද භ්ත

ඳොීය, වනහධහය, රදහනඹ්ත, භහරු කිරීම් වහ

ඳෞේලි ඳඩි නඩි

නු ්ත වූ මුළු

විඹදභ රු ියලිඹන 1,123 ක් ළඹ කිරීභට සිදු ීම තිුණණි මුළු පුනයහර්තන විඹදභ  යහි ඉවත දව්ත විඹදම්
ඉවශ රතිලතඹක්

න තිුණණු අතය, භසථ පුනයහර්තන විඹදභ ිළඹහ ළනීභට රැසශ ්දහඹභ භ්  ීම

නොතිුණණි පුනයහර්තන විඹද ම් ොටක් වහ යහජාය ් ඹ ජාන වහ ණඹ හරි ීමභට ේශීඹ වහ වි ේල ණඹ
වහ ්ධහය රඵහ ළනීභට සිදුීම තිුණණි
අ නකු්  පුනයහර්තන විඹදම් වහ යහජාය ් ඹ ජාන වහ ේශීඹ වහ වි ේශීඹ ණඹ රඵහ ළනීභට සිදු ීම තිුණණි ඒ
නු ්ත හර්ෂි ඳොීය වහ ණඹ හරි ීමභට විලහර මුදරක් ළඹ කිරීභට සිදුීම තිුණණු අතය, එඹ හර්ෂි
ර්ධනඹ න ිළරිළඹක් ර නිරීක්ණඹ විඹ
පුනයහර්තන විඹදම් වහ රැසශ ්දහඹභ රභහණ්  නොීම තිියඹ ජ් , යහජාය ් ඹ ජානඹ වහ භහ ර චිත
ර්ඹ වහ රු ියලිඹන 455 6 ක් ළඹ ය තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ විඹදභ වූ රු ියලිඹන 471 1 භඟ ළඳී ම්
 ජ රු ියලිඹන 15 5 කි්ත අක්ීම තිුණණි යහජාය ් ඹ ජාන දශ ේශීඹ නිසඳහදිතඹ භඟ ළඳී ම්  ජ 2013 ර් ආ  ජ
සිඹඹට 3 2 රතිලතඹක් න තිුණණි
2012 අා 23 දයන විර්ජාන ඳන ්  6(1) ්තතිඹ රහය විර්ජාන ශීර්ඹ 240 ඹට ්  ාර්ධන ළඩටවන
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වහ රු ියලිඹන 74  රතිඳහදන ඳහර්ලි ම්්තතු විසි්ත ශහ  ජ තිුණණි

යාජ්ය යාඹන්ර ආපඹෝජ්න
2013 ජානහරි 01 දින න විට යහජාය හණිජා ාසථහ, යජාඹට අඹ්  භහම්, ළවිලි භහම් වහ ාර්ධන ඵළාකු ර
ොටස හිමිම් වහ රහේධන දහඹ් ඹ

නු ්ත ්ඹතන 125  රු ියලිඹන 176 6 ක් ් ඹ ජානඹ ය

තිුණණි භහ ර චිත ර් ආ  ජ ්ඹතන 11 ක් රු ියලිඹන 38 ක් ් ඹ ජානඹ ය තිුණණු අතය, ර්ඹ තුශ
්ඹතන 16  ොටස රහේධනඹ අක්ීමභ නිහ මුළු ් ඹ ජාන ටිනහභ රු ියලිඹන 1 67 කි්ත අක්ීම තිුණණි ඒ
අනු, 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට යහජාය යහඹර මුළු ් ඹ ජාන ටිනහභ රු ියලිඹන 212 9 ීම තිුණණි
යජාඹට අඹ්  ්ඹතන 62 , ළවිලි භහම් 24 , ාර්ධන ඵළාකු 02  වහ ඇභරිහනු ඩොරර් ලි්ත රහය ත
ාසථහ 03 ක් ඇතුළු ්ඹතන 91  රු ියලිඹන 82 90 ක්

ොටස රහේධන ඹහි ් ඹ ජානඹ ය තිුණණද,

භහ ර චිත ර් ආ  ජ ඉ්ත රු ියලිඹන 33 75 ක් ් ඹ ජානඹ ය තිුණණු ්ඹතන 38 කි්ත රු ියලිඹන 4 8 
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රහබහාල යහජාය ්දහඹභට ඵළය ීම තිුණණි එභ ්දහඹභ මුළු ් ඹ ජාන ටිනහමි්ත සිඹඹට 5 8  රතිලතඹක් න
තිුණණි ඒ අනු, රු ියලිඹන 49 15 ක් ් ඹ ජානඹ ය තිුණණු ්ඹතන 67 කි්ත කිසිදු රහබහාලඹක් භහ ර චිත
ර් ආ  ජ රළබී නොතිියණි එ භ්තභ, රු ියලිඹන 212 9  රහේධන දහඹ් ඹ රඵහ  ජ ඇති ්ඹතන 125 ්ත
රහබහාල නිකු්  නොවුන යජා ආ ාසථහ 34 ක් වූ අතය, එහි ් ඹ ජාන ටිනහභ රු ියලිඹන 130 0 ක් ීම තිුණණි

පඳොදු තැන්ඳතු
ජානයජා ආ මරය රහලන ර බහඩුඩහහයඹ විසි්ත

ඳොදු තළ්තඳ්  ල ඹ්ත

විඹ යුතු වූ රු මිලිඹන

77,111 9 කි්ත බහඩුඩහහයඹට රළියඹ යුතු වූ රු මිලිඹන 2 6  ලේඹ හිර කිරී භ්ත ඳසු බහඩුඩහහය ආ ඳොදු
තළ්තඳ්  ගිණු ම් ලේඹ රු මිලිඹන 77,109 3 ක් ර දක්හ තිුණණි
2009 ඔක් ත ඵර් 29 දිනළති අා 200 2009 දයන යහජාය ගිණුම් ාර ් ඹ රහය, 2009 නොළම්ඵර් 01 දි න්ත
ඳසු බහඩුඩහහය තළ්තඳ්  (ඳළයණි) ගිණුභට කිසිදු තළ්තඳතුක් ඵළය නොය එභ අාඹ ඹට ්  වූ තළ්තඳ්  ලේ
නියවු්  කිරී භ්ත ඳසු, එභ තළ්තඳ්  ගිණුභ අ ව සි රයුතු වුද එ ේ සිදුය නොතිුණණි

අඹැඹ ිමයඹ
ජානයජා ආ මරය රහලන අනු රු ියලිඹන 650 ක් වූ ඉකු්  ර් ආ ඇසත ම්්තතුත අඹළඹ හිඟඹ භහ ර චිත
ර් ආ  ජ රු ියලිඹන 664 ක් ීම තිුණණු අතය එඹ ඉකු්  ර් ආ ඇසත ම්්තතුත අඹළඹ හිඟඹ ඉක්භහ
රු ියලිඹන 14කි්ත එනම්, සිඹඹට 2 1කි්ත ළඩිීමභකි 2003 අා 03 දයන මරය ශභනහයණ (කීම්) ඳන ් 
3(අ) ්තතිඹට අනු ඇසත ම්්තතුත අඹළඹ හිඟඹ ඇසත ම්්තතුත දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ඹ්ත සිඹඹට 5
රතිලඹ නොඉක්භවිඹ යුතු තිුණණි 2013 ර්ඹ වහ ඇසත ම්්තතුත දශ ේශීඹ නිසඳහදිතඹ රු ියලිඹන

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

8,674 ක් භඟ එභ ඇසත ම්්තතුත අඹළඹ හිඟඹ ළඳී ම් ජ සිඹඹට 7 4 ක් ීම තිුණණි
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

යාජ්ය ණඹ ශභනායණඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ යසථහ

148 න යසථහ රහය ණඹ ඇතුළු

ම්පූර්ණ මරය ඳහරනඹ ඳහර්ලි ම්්තතු තු න අතය, ජානයජා ආ සිඹම  ණඹ වහ ඳහර්ලි ම්්තතු අනුභළතිඹ
රඵහත යුතු

ඒ අනු, 2012 අා 23 දයන විර්ජාන ඳන ්  2 1 (්) ්තතිඹ රහය ්ඩුක් වහ ව

්ඩුක් නු ්ත ශ්රී රාහ තුශ ව ඉ්ත ඵළවළය රු ියලිඹන 1,303  සීභහට ඹට්  ණඹ රඵහළනීභ වහ
ඳහර්ලි ම්්තතු අනුභළතිඹ රඵහ ජ තිුණණි
ජානයජා ආ මරය රහලන අනු භහ ර චිත ර් ආ  ජ වි ේශීඹ ණඹ රු ියලිඹන 183 ක් ද ේශීඹ ඵළාකු නොන
ණඹ රු ියලිඹන 1,090 ක් ද ල ඹ්ත එතු රු ියලිඹන 1,273  ණඹ රඵහ න තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ
රඵහ න තිුණණු රු ියලිඹන 1,092  ණඹ භඟ ළඳී ම්  ජ රු ියලිඹන 181 
ළඩිීමභකි එ ව්  2013 ර් ආ රතිඳහදන

නොභළතිභ භත ගිණුම්ත

ව්  සිඹඹට 16 6 

නොවූ ණඹ ගිවිසුම් 45 ට අදහර

රු ියලිඹන 61 ක්, 2008 වහ 2011 ර් නු ්ත 2013 ර් ආ රළබී ඇති එ ව්  ගිණුම්ත නොවූ රු ියලිඹන
0 16 ක් ව එභ ණඹ රට අදහර විනිභඹ ළරී. ම් න වූ රු ියලිඹන 0 94 ක් භඟ මුළු එතු රු ියලිඹන
62 1, භහ ර චිත ර් ආ ගිණුම් ත ීම ඇති ණඹ රභහණඹ රු ියලිඹන 1,273 ට එතු වූ විට මුළු ණඹ මුදර
රු ියලිඹන 1,335 1 ක් න ඵළවි්ත, ඳහර්ලි ම්්තතු අනුභළතිඹ රළබී ඇති ණඹ සීභහ, රු ියලිඹන 32 1 කි්ත ඉක්භහ
ොස තිුණණි
භය්  ේශීඹ ණඹ  යහි යජාඹ ළඩි ළරකි් රක් දක්හ ඇති අතය, 2013 ර් ආ  ජ රඵහ න තිුණණු ේශීඹ
ණඹ මුදර රු ියලිඹන 1,090 ක් වූ අතය, එඹ ඉකු්  ර් ආ රඵහ්  රු ියලිඹන 726 ක් වූ ේශීඹ ණඹ මුදර වහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ළඳී ම්  ජ රු ියලිඹන 364 ක් ව්  සිඹඹට 50 කි්ත ළඩිීමභකි
භහ ර චිත ර්ඹ තුශ ේශීඹ ණඹ වහ ඳොීය ීමභ වහ ිළිබ ලි්ත රු ියලිඹන 608 ක් ව රු ියලිඹන 401 ක්
ල ඹ්ත එතු රු ියලිඹන 1,009 ක් ළඹ ය තිුණණි එභ විඹදභ භහ ර චිත ර් ආ රඵහ්  ේශීඹ ණඹ
මුද ර්ත සිඹඹට 92 6 

න තිුණණි ඒ අනු,

ේශීඹ ණඹ ලි්ත ජානයජා ආ ාර්ධන ටයුතු වහ

ඹොදහ න තිුණ ඩු සිඹඹට 7 4 ක් වූ ඉතහභ් භ අක් රතිලතඹකි භහ ර චිත ර්ඹ ව ඳසුගිඹ ර් 04 තුශ
ේශීඹ ණඹ ළනීම් වහ ණඹ හරි ව ඳොීය ීමම් ඳවත ඳරිදි
ර්ඹ

2013
රු ියලිඹන

රඵහ්  ේශීඹ ණඹ

1,090

2012
රු ියලිඹන

726

2011
රු ියලිඹන

695

2010
රු ියලිඹන

639

2009
රු ියලිඹන

786

එතු
රු ියලිඹන

3,936

87
ණඹ හරි ීමම්

608

450

470

383

387

2,298

ණඹ වහ ඳොීය ීමම්

401

351

312

319

277

1,660

81

(75)

(87)

(63)

122

(22)

7.4

--

--

--

15.5

23

ාර්ධන ටයුතුරට
උඳ ඹ ජානඹ ය් 
ණඹ මුදර
උඳ ඹ ජානඹ ශ මුදර
රතිලතඹක් ර

මරහරඹ - ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ මරය රහලනඹ - 2013

භහ ර චිත ර්ඹ තුශ වි ේශීඹ ණඹ වහ ඳොීය ීමභ වහ ිළිබ ලි්ත රු ියලිඹන 95 ක් වහ රු ියලිඹන 63 ක්
ල ඹ්ත එතු රු ියලිඹන 158 ක් ිළඹහ තිුණණු අතය, එභ මුදර භහ ර චිත ර්ඹ තුශ රළුණණු මුළු වි ේශීඹ
ණඹ මුදලි්ත 86 3  රතිලතඹක්

න තිුණණි ඒ අනු, ජානයජා ආ ාර්ධන ටයුතු වහ රු ියලිඹන 25ක්

ව්  සිඹඹට 13 7 ක් ළනි අක් රභහණඹක් ඹොදහ තිුණණි
භහ ර චිත ර්ඹ ව ඳසුගිඹ ය 04 තුශ රඵහ්  වි ේල ණඹලි්ත ්ඳසු වූ ණඹ හර් වහ ඳොලිඹ ළරපූ
ඳසු ජානයජා ආ ාර්ධන ටයුතු වහ උඳ ඹ ජානඹ ය න තිුණ ඩු එභ ණඹ රභහණ ඹ්ත සිඹඹට 45 ට් 

ර්ඹ

රඵහ්  වි ේල ණඹ
ණඹ හරි ්ඳසු ීමම්
ඳොීය ීමම්

2013

2012

2011

2010

2009

එතු

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

183

365

287

261

207

1,303

95

153

72

69

112

501

63

58

40

28

26

215

25

154

175

164

69

587

13.7

42.2

60.4

62.8

33.3

45.0

ාර්ධන ටයුතුරට
උඳ ඹ ජානඹ ය් 
මුදර
උඳ ඹ ජානඹ ශ මුදර
රතිලතඹක් ර

මරහරඹ - ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ මරඹ රහලනඹ - 2013

ම් අනු නිරීක්ණඹ ්ත ්ත ේශීඹ වහ වි ේශීඹ ල ඹ්ත රඵහ ්තනහ ණඹලි්ත ළඩි රභහණඹක් එභ ණඹ
හරි වහ ඳොීය ීමභ වහ ඹොදහ ්තනහ ඵඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඩහ අක් රතිලතඹකි විසතය ඳවත ටව ්ත දළක්
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භහ ර චිත ර් ආ ජානයජා ආ මරය රහලන අනු 2013

දළම්ඵර් 31 දිනට යජාඹ විසි්ත

විඹ යුතු ණඹ

ලේඹ රු ියලිඹන 5,996 ක් ීම තිුණණු අතය, එඹ ඉකු්  ර් ආ දළම්ඵර් 31 දිනට රු ියලිඹන 5,409  ණඹ
ලේඹ භඟ ළඳී ම්  ජ රු ියලිඹන 587 කි්ත ව්  සිඹඹට 10 8 ළඩිීමභකි නමු්  මුද්  වහ රභම්ඳහදන
අභහතඹහාල ආ ්ර්ථි ර්ගීයණඹට අනු, 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට ණඹ ලේඹ රු ියලිඹන 6,793 3 ක් ීම
තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ ණඹ

ලේඹ වූ රු ියලිඹන 6,000 1 ට ඩහ රු ියලිඹන 793 2  ළඩිීමභකි

භහ ර චිත ර්ඹ ව ඳසුගිඹ ර් 04 තුශ විසතය ඳවත දළක්
යහජාය ණඹ ායුතිඹ

මුළු ේය ඹ ණඹ

2012

2011

2010

2009

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

3,833

3,233

2,804

2,566

2,401

56

59

62

88

112

700

629

591

514

441

2,452

2,095

1,819

1,644

1,514

ශ්රී රාහ ාර්ධන ඵළඳුම්ය

369

223

184

174

168

භව ඵළාකු අ් තිහයම්

109

111

95

78

74

අ නකු් 

147

116

53

68

92

මුළු වි ේය ඹ ණඹ

2,960

2,767

2,329

2,025

1,761

යහඳෘති ණඹ

1,939

1,356

1,640

1,462

1,363

යහඳෘති නොන ණඹ

1,021

1,411

689

563

398

මුළු නොිළඹ වු යහජාය ණඹ

6,793

6,000

5,133

4,591

4,162

දශ ේය ඹ නිසඳහදිතඹ

8,674

7,582

6,543

5,602

4,825

78.3

79.1

78.4

81.9

86.2

රුිළඹ්  ණඹ
බහඩුඩහහය ිය් ඳ් 
බහඩුඩහහය ඵළඳුම්ය

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

2013

නොිළඹවු යහජාය ණඹ දශ ේය ඹ
නිසඳහදිත ඹ්ත රතිලතඹක් ර

මරහරඹ - මුද්  වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයහාල ආ හර්ෂි හර්තහ - 2013

භහ ර චිත ර් ආ භසත නොිළඹ වූ ණඹ ලේඹ, දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ඹ්ත සිඹඹට 78 3 රතිලතඹක් න
තිබූ අතය, එඹ ඉකු්  ර්ඹට ඩහ සිඹඹට 0 8 අක්ීමභකි

89
ජානයජා ආ මරය රහලන අනු, යජා ආ මුළු ණඹ ද ඇතුශ්  භහ ර චිත ර් ආ මුළු ඵළයම් ටිනහභ
රු ියලිඹන 6,345 ක්

දශ ේශීඹ නිසඳහදන ආ රතිලතඹක් ර යජා ආ මුළු ණඹ රභහණඹ ් විට සිඹඹට 73 1

ක් ීම තිුණණු අතය, එඹ ඉකු්  ර් ආ සිඹඹට 75 3 ට ඩහ සිඹඹට 2 2 අක්ීමභකි එ ව්  2003 අා 03 දයන
මරය ශභනහයණ (කීම්) ඳන ්  3 (ඊ) ්තතිඹ අනු 2013 ජානහරි 01 දින ඹ්ත ්යම්බ න මුද් 
ර් ආ සිට මුළු ඵළයම් ටිනහභ ඒ ඒ මුද්  ර් ආ ඇසත ම්්තතුත දශ ේශීඹ නිසඳහදිත ඹ්ත සිඹඹට 60ක්
නොඉක්භවිඹ යුතු ඵට දක්හ තිුණණද 2013 ර් ආ එභ සීභහ සිඹඹට 13 1කි්ත ඉක්භහ තිුණණි
2013

දළම්ඵර් 31 දින න විට ජානයජා ආ මරය රහලන අනු, ඳළති මුළු ණඹ ර් ආ ජානවනඹ භඟ

ළඳී ම්  ජ ඒ පුේර ණඹ රභහණඹ රු 331,655 ක් ීම තිුණණි එඹ ඉකු්  ර් ආ ඒ පුේර ණඹ රභහණඹ වූ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රු 296,106ට ඩහ රු 35,549 ළඩිීමභකි

90
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ඵැංකු ටයුතු
____________________________________________________________________________________________________________________

ශ්රී රාහ භව ඵළාකු

ඵළාකු අධීක්ණ දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත ඵළාකු ඳනත ඹට ්  ශ්රී රාහ

ඵළාකු අාලඹ

නිඹහභනඹ යනු රළ ේ
ඵළාකු ක් ේත්රඹ රභහණ්  ද්රශීරතහ සහයක්ඹක් භඟ ලක්තිභ්  භේටමි්ත රහේධනඹ ඳ් හ නිමි්ත
සථහය ඳතී

 ේ වුද, 2012 ර්ඹ සිට ඳ් නු රළබූ තද මුරය රතිඳ් ති ආ ඇවිරීම් ඵරඳෆම් වේතු ්ත

2013 ර් ආ ජ ඵළාකු විසි්ත පුේලි අාලඹට ණඹ රඵහ ජ ම් අක් රහයණඹ නිහ ර්ඹ තුශ ජ ් ම් ර්ධනඹ
සීභහවි තිුණණි අක් වු ඵහහිය ඉ් ම භ වි ලේ ඹ්ත ර් ආ මු්  බහඹ තුශ ජ ශ ටයුතු ම්ඵ්තධ ඹ්ත ඵරඳහ
තිුණ අතය 2012 ඔක් ත ඵර් භහ ආ ජ ර   ශ ඳො ශේ ය්ත මිර සථහය අක්ීමභ වේතු ්ත ඵළාකුර
උස අ් තිහයම් ශම ාෘතීමභද සිදුීම තිුණණි
මරය ර

ලඹ ර්ධනඹ යමි්ත ඵළාකු ලහහ ජාහරඹ 2013 ර් ආ ජ තදුයට්  රහයණඹ යන ර ජ ඵළාකු

අ රවිළ්  (ය ය ඉතුරුම් ඒ ඇතුශ් ) 89 ක් ව සඹාක්රීඹ ටරර් ඹ්තත්ර (ATM) 123 ක් විෘත කිරීභ් 
භඟ 2013 ර්ඹ තුශ ජ මුළු ඵළාකු ජාහරඹ පුළු්  යන ර ජ

භි.්ත ඵළාකු අ රවිළ්  71 ක් ව සඹාක්රීඹ ටරර්

ඹ්තත්ර 95 ක් ඵසනහහිය ඳශහ ත්ත ඵහහිය සථහඳනඹ යන ර ජ ඒ අනු 2013 ර්ඹ අහනඹට, ඵළාකු
අ රවිළ්  6,487 ක් වහ සඹාක්රීඹ ටරර් ඹ්තත්ර 2,538 ක් හිත ඵළාකු ඳේධතිඹ ක්රිඹහ් භ රුණි

ඵැංකු ් පේත්රප යූවඹ
ඵළාකු ක් ේත්රඹට ඇතුශ්  ්ත ්ත,
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

 ඵරඳත්රරහභී හණිජා ඵළාකු (LCBs)

ඵරඳත්රරහභී හණිජා ඵළාකු 24 ක් ඳතින අතය, ඒ අතරි්ත
විලහරතභ ඵළාකු ද (රාහ ඵළාකු වහ භවජාන ඵළාකු) යජාඹ
තු

ඵළාකු 12 ක් ේශීඹ අාලඹ තු ඳතින අතය, ත් 

ඵළාකු 12 ක් වි ේල ඵළාකුර ලහහ ර ඳතී
 ඵරඳත්රරහභී වි ලේෂිත ඵළාකු (LSBs)

දිගුහීයන ණඹ

දන ්ඹතන, ාර්ධන ඵළාකු, ඉතිරිකිරී ම්

ඵළාකු, රහ ේශීඹ ාර්ධන ඵළාකු ්දි ඹ්ත භ්තවිත වි ලේෂිත
ඵළාකු 09 ක් ක්රිඹහ් භ

ඒහ ළඩි ල ඹ්ත යජාඹ තු වහ

ඵරඳත්රරහභී හණිජා ඵළාකුලි්ත (LCBS) 1 5 ක් ඳභණ න
 ශ ඳොශ ොටස අි.තිඹ හිත ඵළාකු

යජාඹ තු තනි

විලහරතභ ඵරඳත්රරහභී වි ලේෂිත ඵළාකු ජාහති ඉතිරිකිරී ම්
ඵළාකුි.
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භ්ත ර්ධනඹ
ත්ේ
ඵළාකු ක් ේත්ර ආ මුළු ් ම් සිඹඹට 16 5 කි්ත රු ට්රිලිඹන 5 9 දක්හ ර් ඹ්ත ර්ඹ ර්ධනඹ ීම තිුණණි ඵළාකු
ක් ේත්ර ආ මුළු ් ම් ළ ජ ම් ජ 2012 ර් ආ සිඹඹට 19 9 කි්ත ර්ධනඹ ීම තිුණණි ණඹ ර්ධනඹ සීභහවිභ
2012 ර් ආ සිඹඹට 21 1 සිට 2013 ර් ආ  ජ සිඹඹට 8 8 දක්හ අක්ීම ම් රතිපරඹ වු ආ 2012 ර් ආ  ජ මුළු
් ම්ර ණඹ ව අ් තිහයම් ොට සිඹඹට 61 8 සිට 2013 ර් ආ සිඹඹට 57 7 දක්හ අක්ීමභි. එභ නිහ
ඹොදන රද අයමුද්  අ ඹ ජාන ටයුතු වහ උඳ ඹ ජානඹ ශ ඵළවි්ත 2012 ර් ආ මුළු ් ම් ර
අ ඹ ජාන

ොට සිඹඹට 23 9 සිට 2013 ර් ආ  ජ 28 5 දක්හ ළඩි ීම තිුණණි 2013 ර්ඹ තුශ ජ මුළු

් ඹ ජානඹ්ත ළඩි විභ වහ යජා ආ සුරැකුම් ඳ්  විලහර ර වේතු ීම තිුණණි
2013 ර්ඹ තුශ ජ රධහන ්ර්ථි හර්ඹඹ්ත ක් ේත්ර 5 ට ණඹ  ජ භ්ත ණඹ  ජම් ර්ධනඹ ීම තිුණණි ඉදිකිරිම්
(සිඹඹට 26)
ර්ධනඹට
දළක්

ශ ( සිඹඹට 21) ඹටිතර (සිඹඹට 20) නිසඳහදන (සිඹඹට 17) ව රහවන (සිඹඹට 11) ණඹ ජම්
රධහන ල ඹ්ත දහඹ ීම තිුණණි (ණඹ දිභ ළඩි ීමභ වහ ඒහ ආ අදහශ දහඹ් ඹ යව්ත තුශ

) වි ලේ ඹ්ත, ඳරි බ ජාන ම්ඵ්තධ හර්ඹඹ්ත වහ ණඹ  ජභ 2013 ර් ආ ණඹ ර්ධනඹට

ෘණහ් භ දහඹ ීම තිුණණි

කීේ
ඵළාකු ක් ේත්රඹ තුශ තළ්තඳතු රධහන අයමුද්  රබඹ ර අඩුඩ ඳළතුණු අතය 2013 ර්ඹ අහනඹට එඹ
මුළු කිම්ලි්ත සිඹඹට 70 2 ක් විඹ ණඹ ළනීම් භගි්ත ම්රයුක්ත මුරය ඳයතයඹ විලහර ර ඹහ රුණු අතය
අයමුද්  රබඹ්තහි ණඹ ළනීම් ොට 2012 ර්ඹ අහන ආ සිඹඹට 15 8 සිට 2013 ර්ඹ අහනඹ න
ර්ධනඹ 2012 ර්ඹ අහනඹට ිළිබ ලි්ත සිඹඹට 18 කි්ත වහ සිඹඹට 26 6 කි්ත සිට 2013 ර්ඹ අහනඹට
ිළිබ ලි්ත සිඹඹට 15 ව සිඹඹට 26 2 දක්හ අක් ීම තිුණණි වි ලේ ඹ්ත, වි ේශීඹ රබඹ්ත ්ත ණඹ ළනීම්
එජා ඩො මිලිඹන 1,618 කි්ත ළඩිීමභ

වේතු ්ත මුළු ණඹ ළනීම්ර වි ේල මුද්  ණඹ ළනීම්

ොට 2012

ර් ආ සිඹඹට 54 8 සිට 2013 ර් ආ 64 6 දක්හ ර්ධනඹ ීම තිුණණි

රාබදායීත්ඹ
ඵළාකු ක් ේත්ර ආ රහබදහීය් ඹ 2013 ර්ඹ වහ රු ියලිඹන 74 6 ඵදු රට ඳසු රහබඹක් හර්තහ ය තිබූ
අතය, 2012 ර්ඹ වහ ඵදුරට ඳසු රහබඹ රු ියලිඹන 82 7ක්

ර හර්තහ විඹ මුළු තළ්තඳතුලි්ත ඉවශ

ිළරිළඹ හිත හීයන තළ්තඳතුර ොට ළඩිීමභ, ණඹ ර්ධන ආ සීභහ ීමභ ව අක් පරදහීය ් ම් ළඩි ීමභ
වේතු ්ත ුදේධ ඳොීය ්්තතිඹ 2012 ර් ආ සිඹඹට 4 1 සිට 2013 ර් ආ සිඹඹට 3 5 දක්හ අක් ීම තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

විට සිඹඹට 17 1 දක්හ ර්ධනඹ ීම තිුණණි එ ේ වුද, තළ්තඳතුර වහ ණඹ ළනීම්ර ර් ඹ්ත ර් ආ
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ුදේධ ඳොීය ්්තතිඹ අක්ීමභ, 2013 ර් ආ  ජ ඵළාකු ක් ේත්ර ආ රධහන යහඳහය භ වයුම් අක්ීම ම් ොටක්
ල ඹ්ත නිරඳනඹ යන අතය

ඵෝ  වහ අඩභහන ණඹ වහ රතිඳහදන ව ණඹ ලිඹහ වළරීම් 2012 ර් ආ

රු ියලිඹන 6 3 සිට 2013 ර් ආ රු ියලිඹන 18 4ක් දක්හ ළඩි ීම තිුණණි
ළරකිඹ යුතු ළඩිීමභක්

නොවූ අතය

 ේ වුද

භ වයුම් විඹදම්ර

ම් නිහ ඵළාකු ක් ේත්ර ආ සිඹම  රහබදහීය්  දර්ල එනම් ුදේධ

ඳොීය

්්තතිඹ (NIM), ් ම් භත රතිරහබ (ROA), හිමිම් භත රතිරහබ ( ROE) ර්ඹ තුශ ජ අක්ීම තිුණණි

ඵැංකු ් පේත්රප අදානභ වා ේඳත්
රධහන සථහය දර්ල ඹොදහළනිභ භගි්ත යහජාය ඵළාකු වහ පුේලි ඵළාකු ිළිබඵද විලස ් ණඹක් ඳවත දළක්

ණඹ අදානභ
2012 ර් ආ රු ියලිඹන 23 සිට 2013 ර්ඹ තුශ ජ අක්රීඹ අ් තිහයම් (NPAS) මුළු මුදර රු ියලිඹන 37 දක්හ
ර්ධනඹ ීම තිුණණි මුළු හිඟ ණඹරට අදහශ අක්රීඹ අ් තිහයම් අනහයණඹ 2012 ර් ආ සිඹඹට 5 සිට 2013
ර්ඹ අහනඹට සිඹඹට 6 7 දක්හ ර්ධනඹ විඹ අක්රීඹ ණඹ අ් තිහයම් වහ එ් එෂසසී ක් ේත්ර ආ ගිණුම්
රතිුවත භහම් භඟ අක්රීඹ අ් තිහයම් සිඹඹට 92 ක් වහ රධහන දහඹඹ්ත

ණඹ ඳහක් රතිඳහදන

ම්ඵ්තධ ඹ්ත 2013 ර්ඹ අහනඹට ුදේධ අක්රීඹ අ් තිහයම් අනුඳහතඹ සිඹඹට 2 5 ක් විඹ අක්රීඹ ණඹ
අ් තිහයම් වහ මුළු රතිඳහදන ්යණඹ ඳය ර් ආ සිඹඹට 55 6 සිට 2013 ර් ආ සිඹඹට 56 1 දක්හ සුළු
ල ඹ්ත ළඩි ීම තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

යාජ්ය ඵැංකු ර ාර්ඹාධනඹ
2013 ර්ඹ අානඹට ුදළු ඵැංකු ් පේත්රප ත්ේලින් සිඹඹට 49 ්  ශ්රී රංාප යාජ්ය
ඵැංකු 8 ්  ිගසින් ාර්තා ය තිබුණි පේ අතරින් රංා ඵැංකු (BOC) ව භවජ්න ඵැංකු
(PB) පිළිපලින් ුන බිලිඹන 1,193 6  ව ුන බිලිඹන 926 6  ත්ේ ඳදනභත් ිමත
ිගලාරතභ ඵරඳත්රරාී  ාණිජ් ඵැංකු පද ප ුන බිලිඹන 655  ත්ේ ඳදනභත් ිමත ජ්ාති
ඉතිරිිරීමපේ ඵැංකු (NSB) ඵරඳත්රරාී  ිගපලේෂිත ඵැංකු්  න අතය, අපනකුත් ිගපලේෂිත ඵැංකු
ඳව න යාජ්ය උ් වා ආපඹෝජ්න ඵැංකු (SMIB), ප්රාපද්ශීඹ ංර්ධන ඵැංකු (RDB),
රංා පුත්ර ංර්ධන ඵැංකු (LDB), ශ්රී රංා ඉතිරිිරීමපේ ඵැංකු (SLSB), ව නිා
ංර්ධන මූරය ං්ථා ඵැංකු (HDFC) ුන බිලිඹන 149 2  ත්ේ එතු්  අත්යපන
සිටී යාජ්ය ඵැංකු ර ත්ේ ඳදනභ 2012 ර්ඹට ාපප්්  2013 ර්ප දී සිඹඹට
14 3 ිරන් ර්ධනඹ වී තිබුණි
2013 ර්ඹ තුශ ජ යහජාය ඵළාකුර තළ්තඳතු ඳදනභ රු ට්රිලිඹන 2 ක් විඹ

භභ ඵළාකුර ඵදුරට ඳසු රහබඹ

2013ර් ආ සිඹඹට 25 කි්ත අක් ීම තිුණණු අතය ජාහතය්තතය ය්ත මි රහි තියුණු අක්වි ම් රතිපරඹක් ර ය්ත
ණඹ අක්රීඹ අ් තිහයම් විලහර ර සිඹඹට 71 කි්ත ළඩි ීමභ එඹට වේතුීම තිුණණි
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භසත ඵළාකු ක් ේත්රඹ ළඳී ම්  ජ 2013 ර්ඹ වහ යජාඹ තු ඵළාකුර රධහන හර්ඹහධන දර්ලඹ්ත
කිහිඳඹක් ඳවත ගු ්ත දළක්
ඵැංකු
් පේ ත්ර ඹ

යාජ්ය ඵැංකු

2013

2013

රු ියලිඹන

රු ියලිඹන

් ම්

5,942 0

2,924.4

ණඹ ව අ් තිහයම්

3,427 0

1,718.5

191.9

94.3

තළ්තඳතු

4,170 0

2,209.7

මුළු ණඹ ළනීම්

1,015 0

387.2

ුදේධ ඳොීය ්දහඹභ

196.7

92.6

ඵදු රට ඳය රහබඹ

104.7

32.1

ඵදු රට ඳසු රහබඹ

74.6

23.6

් ම් භත රතිරහබ (ROA)

1.26

0.8

15.2

17.8

5.6

5.5

අක්රීඹ අ් තිහයම්

හිමිම් භත රතිරහබ (ROE)
(රතිලතඹ)
අක්රීඹ අ් තිහයම් අනුඳහතඹ
(රතිලතඹ)

ගු : යහජාය ඵළාකුර රධහන හර්ඹ හධන දර්ලඹ්ත
මරහරඹ - යහජාය යහඹ දඳහර්ත ම්්තතු, යහජාය ඵළාකු, ශ්රී රාහ භව ඵළාකු

ඒාඵද්ධ අයුදදරට දාඹඹ
යහජාය ඵළාකු විසි්ත රහබහාල, ඵදු ව රහබ ොට ර ඒහඵේධ අයමුදරට සිදුයන රද විම් 2013
ර් ආ ජ ියලිඹන 43 605 ක් වු අතය එඹ ඉකු්  ර් ආ රු ියලිඹන 54 751 භඟ ළඳී ම්  ජ රධහන

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

(රතිලතඹ)
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ල ඹ්ත අක් රහබදහි.් ඹ වේතු ්ත සිඹඹට 20  අක්ීමභක් දළක්

යජාඹ තු ඵළාකු 6 භින්ත යන

රද දහඹ් ඹ ගු හි දළක්

රු මිලිඹන 28,000

ශ්රී රාහ භව ඵළාකු

රහ ේශීඹ ාර්ධන ඵළාකු

රු මිලිඹන 500
රු මිලිඹන 500

යහජාය උස ඵළාකු

රු මිලිඹන 40
රු මිලිඹන 25

භවජාන ඵළාකු

රු මිලිඹන
35,355

රු මිලිඹන 4,719
රු මිලිඹන 4,701
රු මිලිඹන 5,000

ජාහති ඉතිරිකිරී ම් ඵළාකු
රාහ ඵළාකු

රු මිලිඹන 8,823
රු මිලිඹන 5,346
රු මිලිඹන 5,346

රසථහයඹ - 2012 ව 2013 ර්ර ජ ඒහඵේධ අයමුදරට යහජාය ඵළාකුර දහඹ් ඹ

ඵැංකු ් පේත්රප ාර්ඹ ාධනඹ
ශ්රී රාහ ඵළාකු ක් ේත්රඹ ඒයහය  ඳළ ්  විලහරතභ ේශීඹ ඵරඳත්ර රහභී ඵළාකු 6 එනම් රාහ ඵළාකු, භවජාන
ඵළාකු, ොභර්්  ඵළාකු, වළට්ත නළන්  ඵළාකු, ම්ඳ්  ඵළාකු ව රහ්ත ඵළාකු භසත ළද් 
ර වළදි්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

හණිජා ඵළාකු භින්ත 2013 ර් ආ ජ රු ියලිඹන 175 9 ක් වූ ණඹ පුේලි අාලඹට රඵහ  ජ තිුණණි
ර්ඹ භඟ ළඳී ම් ජ සිඹඹට 7 5  ළඩිීමභක් විඹ

භඹ ඉකු් 

 ේ වුද 2012 ර් ආ ජ ඳ් හ න ගිඹ තද මුද් 

රතිඳ් ති ආ ඇවිරිම් ඵරඳෆම් නිහ 2013 ර් ආ පුේලි අාලඹට ණඹ ජ ම් අක් රහයණඹ වේතු ්ත ර්ඹ
තුශ ් ම් ර්ධනඹ සීභහ විඹ අක් වු ඵහහිය ඉ් ම භ වි ලේ ඹ්ත ර් ආ මු්  බහඹ තුශ ජ

ශ ටයුතු

ම්ඵ්තධ ඹ්ත ඵරඳහ තිුණ අතය 2012 ඔක් ත ඵර් භහ ආ ජ ර   ශ ඳො ශේ ය්ත මිර සථහය අක්ීමභ
වේතු ්ත ඵළාකුර උස අ් තිහයම් ශම ාෘතීමභද සිදුීම තිුණණි

ප්රධාන ිගණන අධානඹන්
රංා ඵැංකු
අබය්තතය ඳහරන ආ අක්ඳහක් වේතු ්ත 2013 ර්ඹ තුශ ජ ඳවත ව්ත මරය ාාහ සිදු ීම තිුණණි
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භ ට්රො ඳොලිට්ත ලහහ - රු මිලිඹන 5 8  අයමුද්  ාානි භහරුකිරීභ
භ ට්රො ඳොලිට්ත ලහහ

මිඹගිඹ ණු දනුරුකු ේ අ ්තහසි වි ේල මුද්  ගිණුභකි්ත රු මිලිඹන

5 8  මුදරක් ාානිඹකු විසි්ත යන රද ාානි ඉ් ීයභක් භත ඵළාකු විසි්ත 2013 ඔක් ත ඵර් 23
දින ේශීඹ පුේලි ඵළාකු ඉතිරි කිරී ම් ගිණුභට භහරු ය තිුණණි
මලි විභර්ලන ආ නිරීක්ණරට අනු, අයමුද්  භහරු කිරී ම් ජ ශභනහරු ව වහය ශභනහරු
විසි්ත ම්පූර්ණ ඹ්ත

නොළරකිලිභ්  ්හය ඹ්ත, „අ් න

ිළිබඵ ඵළවළය ීම භ්ත වහ ලහහ

නස‟ ඹනු ්ත තඵහ තිබූ ටවන

ජායසහ ශභණහරුට ඹොමු කිරී භ්ත තොය තභ යහජාහරී්ත සිදු

ය තිබූ ඵ අනහයණඹ විඹ
විභර්ලනඹ්ත තදුයට් 

 යමි්ත ඳතින අතය

භභ රුණ අඳයහධ ඳරීක්ණ

දඳහර්ත ම්්තතුට

හර්තහ ය ඇත


පුේර ලහහ - රු මිලිඹන 11 1  අයමුද්  ාානි භහරු කිරීභ
පුේර ලහහ

නු දනුරු කු ේ DFC ගිණු භ්ත රු මිලිඹන 11 1 ට USD 86,384 ක්

අතය රබඹක් භත ාානිඹකු විසි්ත යන රද ාාහ වත ඉ් ීයභක් භත ඵළාකු විසි්ත
ි.රස ඵළාකු


ගිණුභට භහරුය තිුණණි භභ රුණ මිඵ්තධ විභර්ලනඹ්ත රති ආ ඳති

ඵෝතතරහ ලහහ - රු මිලිඹන 8 ක් ටිනහ ය්ත බහඩුඩ ාානි ඉ් ය ළනිභ
ඵෝතතරහ ලහහ

ශභනහරු ර ටයුතු ශ නිරධහරිඹකු විසි්ත සුයක්ෂිතහහය ආ

තිුණණි ඉ්  ය න තිුණ බහඩුඩ වහ ඵළාකු විසි්ත

න රද මුළු අ් තිහයම් දශ

ල ඹ්ත රු මිලිඹන 8 ක් විඹ ශභනහරු ඵළාකු ේ ඹ්ත විරහභ රඵහ සිටිඹද, ඇඹ ේ විරහභ
රතිරහබ ඵළාකු විසි්ත යහ න තිුණණි භභ රුණු අඳයහධ ඳරීක්ණ

දඳහර්ත භ්තතුට

හර්තහ ය ඇති අතය විභර්ලනඹ්ත ක්රිඹහ් භ මි්ත ඳතී


ඵ ිළටිඹ ලහහ - උස අ් තිහයම් රු මිලිඹන 18 ක් ාානි නිර්භහණඹ කිරිභ
ඵළාකු

ණිසහ විධහඹ නිරධහරිඹකු විසි්ත රු මිලිඹන 18  මුදරක් ාානි නිර්භහණඹ

ය ාාහ ය තිුණණි ාාහ ොඹහ ්තනහ රද අසථහ
ාාහ සිදුශනිරධහරිඹහ යටි්ත ිළට
තිුණණි ම්පුර්ණ ඹ්තභ

 ජ ඳේධති ආ උස අ් තිහයම් විඹ

ොස තිුණණ අතය ඔහු ේ

ේඹ තවනම් ය

නොළරකිලිභ්  ්ය ඹ්ත යහජාහරි සිදු යන රද ශභනහරුට

විනඹ ක්රිඹහ භහර් අ්ත නතුරු ඵළාකු
ඳරීක්ණ දඳහර්ත ම්්තතුට හර්තහ ය ඇත

ේඹ තවනම් යන රදි

භභ රුණ අඳයහධ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

තළ්තඳ්  ය තිුණ නු දනුරු්ත විසි්ත උට තඵන රද ය්ත බහඩුඩ ාානී ඉ්  ය
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භහඳුය යහකති හර්ඹහරඹ - රුිළඹ්  මිලිඹන 3 ක් ටිනහ ය්ත බහඩුඩ

නුට යහජා ය්ත

බහඩුඩ ාානි ් ේල කිරීභ
භභ හයණ ආ ජ ඵළාකුට උට තඵහ තිුණ ය්ත බහඩුඩ නුට භහඳුය ලහහ

ශභනහරු ර

ටයුතු ශ ඵළාකු නිරධහරිඹහ විසි්ත යහජා බහඩුඩ ාානි ් ේල ය තිුණණි ඉ්  යන රද ය්ත
බහඩුඩර ටිනහභ දශ ල ඹ්ත රුිළඹ්  මිලිඹන 3 ක් වූ අතය නිරධහරිඹහට ඵළාකු

ේඹ තවනම්

යන ර ජ තදුයට්  විභර්ලනඹ්ත රති ආ ඳතී


භ ට්රො ඳොලිට්ත ලහහ -අනුභළතිඹ නොභළති එ ජා ඩො 750,000  අයමුද්  භහරු කිරිභ
නු දනුරු කු විසි්ත එ ජා ඩො 784,562 ක්වු ( ඳොලිඹ හිත) තභ සථහය තළ්තඳතු ඵළාකු විසි්ත
අනුභළතිඹ

නොභළති භහරු ය තිුණ ඵට

ලිඹකිවිලි ඊ

ා දනහ ය තිුණණි

ම්්  භගි්ත බහය  ජ තිුණණි

භේ යො ඳොලිට්ත ලහහ

ම් දවහ අදහශ ඉ් ීයම් වහ

න් 

යූ ඒ ඊ (UAE) හි ඵළාකු නි ඹ ිතත නිරධහරිඹහ වහ

ඵළාකු ශභනහරු විසි්ත නු දනුරු වඳුනහ ළනීභ දුයථනඹ භගි්ත ඹිබ

තවවුරු ය න නොතිුණණි
 ේ වුද ඵළාකු ශභනහරු විසි්ත තදුයට්  ඉවශ අධිහරිඹකි්ත උඳ දස රඵහ ළනී භ්ත තොය
භභ අයමුද්  භහරු කිරීභ සිදුය තිුණණි

නු දනුරු විධිභ්  වදුනහ ළනී භ්ත

තොය

නොළරකිලිභ්  ්හය ඹ්ත ඵළාකු විසි්ත එකී නු දනු සිදු ය තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3



පුේර ලහහ - වි ලේ වි ේල ් ඹ ජාන තළ්තඳතු ගිණු භ්ත (SFIDA) අයමුද්  භහරු කිරිභ

පුේර ලහහ

ණු දනුරු කු ේ වි ලේ වි ේල ් ඹ ජාන තළ්තඳතු (SFIDA) ඉතිරි කිරී ම්

ගිණු භ්ත එ ජා ඩො 70,000 ක් වහ (GBP) භවහ බ්රිතහනය ඳවුම් 200,000 ක් වු අයමුද්  නු දනුරුකු
විසි්ත විවිධ ඊ ම්්  ඹොදහනිමි්ත යන රද ාානි ඉ් ීයභක් භත චීන ඵළාකු ගිණුභට වහ යු ඒ ඊ
(UAE) ඵළාකු ගිණුභට ඵළාකු විසි්ත භහරු ය තිුණණි

භභ රුණ ම්ඵ්තධ විභර්ලනඹ්ත රති ආ

ඳතී

භවජ්න ඵැංකු


ශ්රී රාහ ගිණුම්යණ රමිති 39 - මරය උඳයණ ණනඹ කිරීභ වහ වඳුනහළනීභ රමිතිඹ උ් රාකණඹ
යමි්ත ්  ිළරීභ වහ තිබූ මරය ් ම් ටිනහභ ම්  පරදහීය
රභක්ඹ යනු

නුට හභහනය

ඳොීය අනුඳහතඹ

ඳොීය අනුඳහත රභඹ ඳදනම් ණනඹ ය තිුණණි

ඹොදහ න
භභ හදය
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ණනඹ කිරීභ වේතු ්ත ්  ිළරීභට තිබූ මරය ් ම් ටිනහභ රු 36,960,694 කි්ත ළඩි ඹ්ත දක්හ
තිුණණි


ඵළාකු

ළටුක

දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත ළටුක රළි.සතු නිළයදි ළඳීම් කිරීභ ඳවසුනු ිළණි

ේඹ්ත ම්ඵ්තධ ඹ්ත විධිභ්  වහ රභහනුකර හර්තහ ඳ් හ නොතිුණණු ඵළවි්ත ළටුක රළි.සතු වහ
මරය රහලන අතය, රු 56,015,643  නක් නිරීක්ණඹ විඹ


්ඹතනි ඵළාකු ටයුතු අාලඹ විසි්ත නු දනුරුකුට ශ මරය ණඹ ඳවසුම් රඵහ ජ තිබූ අතය,
එභ අක්රීඹ ණඹර මුළු හිඟ ලේඹ රු 220,000,000 ක් වු එහි රාගු විකුණුම් ටිනහභ (Forced Sale
Value) 2014 ජානහරි 22 දිනට රු 792,352,875 කි්ත ඉක්භහ තිුණණි



2014 ජානහරි 28 දිනට අක්රීඹ ර ඳතින රු 17,020,362 ක් වූ ටිහීයන ණඹ ඳවසුම් අඹය
ළනි ම්්ත තොය ඳළති අතය කිසිදු නිලසාර ේඳරකි්ත සුයක්ෂිත ය නොතිුණණි



2013

දළම්ඵර් 31 දිනට ේ ණඹ ශ මහි ඇතුශ්  රු 260,050,066 ක් වූ ණඹ ලේඹ්ත අක්රීඹ

ණඹ ර ඳළති ඵ නිරික්ණඹ විඹ අක්රීඹ ලේඹ්ත අඹය ළනීභ  යහි ශභනහහරී් ඹ පරදහීය
ිළඹය

න

නොතිුණණු අතය

ේ ණඹ

ලේඹ්ත එභ ර්ගීයණඹට ඇතුශ් ීමභ ළශළක්ීමභට වහ

විධිභ්  අඹයළනීම් තවවුරු ය ළනීභට පරදහීය ඳහරනඹ්ත ක්රිඹහ් භ ය නොතිුණණි

ජ්ාති ඉතිරිිරීමපේ ඵැංකු
හිමිම් නොඳෆ තළ්තඳතු වහ බහඩුඩහහය ඹ්ත රළියඹ යුතු මුද් 
2013

දළම්ඵර් 31 දිනට හිමිම්

නොඳෆ තළ්තඳතු වහ බහඩුඩහහය ඹ්ත රළියඹ යුතු මුදර

රු 659,014,723 ක් විඹ රළියඹ යුතු මුදලි්ත සිඹඹට 24 ක් ව්  රු 160,986,618 ක් ර් 9 ට ළඩි
හරඹක් ඉකු්  තිුණණි ර් එට ළඩි හරඹක් ඉකු්  වූ මුද්  රතිලතඹ සිඹඹට 94 ක් විඹ
2013 ර්ඹ වහ මරය රහලන අනු, නු දනුරු්තට

විඹ යුතු

ඳොීය ඇතුශ් 

බහඩුඩහහය ඹ්ත රළියඹ යුතු හිමිම් නොඳෆ තළ්තඳතු ටිනහභ රු 957,891,777 ක් විඹ

 ේ වුද

රතිපූර්ණඹ්ත වහ හිමිම් බහඩුඩහහය ඹ්ත ඉ් රහ තිුණණද, භභ මුදර රළබී නොතිුණණි

ිකර ප්රාය ත භාේර පොට් ආපඹෝජ්න භත ප්රතිරාබ


2013 ර් ආ

ශ ් ඹ ජාන

ොටස විකිණී භ්ත රහේධන රහබඹ රු 189,164,668 ක් විඹ 2013

ර් ආ ජ භසත ශ ් ඹ ජාන භත රහේධන රහබ අනුඳහතඹ සිඹඹට 3 68 ක් විඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3
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2013 ර් ආ ජ මිර රහය ත භහම් 3  දිගුහීයන ් ඹ ජානඹ්ත ්ත රළුණණු රහබහාල
රු 150,223,421 ක් වූ අතය, භහම් 3 හි ් ඹ ිතත ිළරිළ ඹ්ත සිඹඹට 5 34 ක් එි.්ත නි ඹ ජානඹ විඹ



භහම් 10 කි්ත කිසිඳු රහබහාලඹක් 2013 ර් ආ ජ රළබී
රු 1,193,572,481 ක් විඹ

නොතිුණණු අතය ් ඹ ජාන ිළරිළඹ

2013 ර්ඹ අහනඹට මිර රහය ත භහම්ර යන රද

රු 7,950,328,654 ක් වු මුළු ් ඹ ජානඹර ිළරිළ ඹ්ත සිඹඹට 15 01 ක් එභ ් ඹ ජාන ඹ්ත
නි ඹ ජානඹ විඹ

රාබාංල පනොභැති ආපඹෝජ්න ටිනාභ ් ඹ වීභ


් ම් ශභනහයණ අාලඹ විසි්ත මිර රහය ත භහම් 7  යන රද ් ඹ ජානර ිළරිළඹ
රු 744,681,081 ක් වූ අතය ඒ වහ 2013 ර්ඹ අහනඹට කිසිදු රහබහාලඹක් රළබී නොතිුණණි මිර
රහය ත භහම්ර යන රද රු 7,950,328,654 ක් වූ මුළු ් ඹ ජාන ිළරිළ ඹ්ත සිඹඹට 9 37 ක් එභ
් ඹ ජානලි්ත නි ඹ ජානඹ වූ අතය

භභ ් ඹ ජානඹ්තහි

 ශ ඳොර ටිනහභ ිළරිහීභ

රු 403,333,135 ක් විඹ


මිර රහය ත භහම්ර යන රද ් ඹ ජානර ශ ඳොර ටිනහභ රු 276,650,081 ක් වූ අතය
එඹ 2011,2012 වහ 2013 ර් ර ජ රු 157,440,880 කි්ත ිළරිහී තිුණණි

ප්රභාණත් ප්රතිරාබ පනොභැති ්න්ධ සුරැකුේඳත්ර ආපඹෝජ්නඹ ිරීමභ
2013 දළම්ඵර් 31 දිනට රු 1,267,575,023  ස්තධ සුරැකුම්ඳ්  4 ක් විඹ

 ේ වුද, රු 57,363,543 ක් වූ

එක් ස්තධ සුරැකුම්ඳතකි්ත ඳභණක් රු 6,090,000 ක් රහබහාල රළබී තිුණණි ඒ අනු ස්තධ සුරැකුම්ඳ් ර
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

් ඹ ජානඹ භත රතිරහබඹ 2013 ර් ආ ජ සිඹඹට 0 48 ක්වූ ඉතහ අක් ටිනහභක් විඹ

යාජ්ය උ් වා ආපඹෝජ්න ඵැංකු


2013

දළම්ඵර් 31 දිනට ලහහ 11  සථහය තළ්තඳතු වහ ඉතිරිකිරී ම් ගිණුම් ම්ඵ්තධ ඹ්ත මරය

රහලනර දක්හ තිබූ

ලේඹ භින්ත වහ ඳරිණ ඳේධතිඹ භින්ත ජානනඹ වූ

ලේඹ්ත අතය රු

31,217,166 ක් වූ නසම් නිරික්ණඹ විඹ


2013 ර්ඹ අහනඹට

්ත

නොශ ගිණුම් ම්ඵ්තධ ඹ්ත එතු රු 150,378,908 ක් වූ මරය

රහලනර දක්හ තිුණණු ලේඹ්ත වහ එතු රු 160,602,178 ක් වූ ඳරිණ ඳේධති ඹ්ත ජානනඹ වූ
ලේඹ්ත අතය රු 10,212,122  නසම් නිරික්ණඹ විඹ
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් ම් ර ිළරිළඹ වහ මුච්චිත ක්ඹ ම්ඵ්තධ ඹ්ත රජාය ආ දළක් න
් න ආ දළක් න

ලේ වහ සථහය ් ම්

ලේ අතය ිළිබ ලි්ත රු 6,369,435 ක් වු වහ රු 7,384,579 

නසම්

නිරික්ණඹ විඹ

නිා ංර්ධන මූරය ං්ථා ඵැංකු (HDFC)


ඉදිරිඳ්  යන රද මරය රහලන අනු, 2013

දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත ර්ඹ වහ ඵළාකු

භ වයුම්ලි්ත වූ රතිපරඹ රු මිලිඹන 158 01  ඵදුරට ඳසු රහබඹක් වූ ඊට අනුරඳ ඉකු්  ර් ආ
ඵදුරට ඳසු රහබඹ රු මිලිඹන 55 53 ක් වූ වි.්ත ඵදුරට ඳසු රහබඹ රු මිලිඹන 102 48 කි්ත එනම්
සිඹඹට 182 කි්ත ළඩිීම තිුණණි භහ ර චිත ර් ආ මරය රතිපර ආ භභ ළඩිීමභට රධහන ල ඹ්ත
වේතු ීම තිුණ ඩු ් ඹ ජාන ේඳර භත රු මිලිඹන 95  රතයහණන රහබඹ වඳුනහ ළනීභි.


2013 ළකතළම්ඵර් 26 වහ 2013 ඔක් ත ඵර් 31 දින ඳ් න රද අධයක් භඩුඩර රැසීමම්ර ජ ඵළාකු
අධයක් භඩුඩරඹ විසි්ත, ෆභ හිඟ ණඹ

ලේඹක් වහභ ණඹ ඳරිඳහරන හසතුක්

ර 2012

ජානහරි සිට ඵරඳළළ්  න ඳරිදි හසතුක් අඹකිරීභ භින්ත න ්දහඹම් රබඹක් ඇති කිරීභ අනුභත
යන ර ජ ඒ අනු භහ ර චිත ර්ඹ වහ රු 88,382,116 ක් ්දහඹභ ර ගිණුම්ත ය තිුණණි
 ේ වුද, 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට උඳරේධි නොවූ ණඹ ඳරිඳහරන හසතු රු 48,736,213 ක් ඵ
නිරීක්ණඹ විඹ


තද, 2003 අා 15 දයන ඳනති්ත වහ 2011 අා 45 දයන ඳනති්ත ා ල ධිත 1997 අා 07 දයන ශ්රී
රාහ නිහ ාර්ධන මරය ාසථහ ඵළාකු ඳන ්  දළක් න හර්ඹඹ න භහජා ආ ්ර්ථි ල ඹ්ත
අහසි වත පුේරඹ්තට ඵළාකු විසි්ත නිහ ළඳීයභ වහ ඹ ජානහ රභ ස කිරීභ වහ ක්රිඹහ් භ



ේ අර්ථහධ අයමුද්  ලේඹ්ත රඵහදු්ත “රභ උදහන ණඹ” වහ ේ අර්ථහධ අයමුදලි්ත
ණඹ ඳරිඳහරන හසතු

ර රු 46,541,725 මුදරක් ඵළාකු විසි්ත එභ තීයණඹ ිළිබඵ

නු දනුරු්තට ලිිතත දළ්තීමම් සිදුකිරී භ්ත තොය ඉ් රහ තිබූ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ

ප්රාපද්ශීඹ ංර්ධන ඵැංකු


ුදේධ රහබ අනුඳහතඹ 2012 ර් ආ ජ වූ සිඹඹට 11 21ට හ කක් 2013 ර් ආ ජ සිඹඹට 3 61 දක්හ
අක් ීම තිුණණි සථහය තළ්තඳතු ිළිබඵ ඉවශ විලසහඹ වේතු ්ත ඳොීය විඹදභ ළඩි ීමභ ව අක්රීඹ ණඹ
ර්ධනඹ

වේතු ්ත වහනියණඹ ළඩි ීමභ රහබදහි.්  ආ අක්ීමභට රධහන ල ඹ්ත

2013 ර් ආ ජ ඵළාකු

වේතු ීම තිුණණි

මුළු ණඹ ශ ම්ත සිඹඹට 7 කි්ත අක්රීඹ ණඹ නි ඹ ජානඹ වූ අතය එඹ 2012

ර් ආ ජ සිඹඹට 4 ක් විඹ රු 348,787,046 ක් වූ උස අ් තිහයම් භත රහේධන ඳහක් වහ යන රද
වි ලේෂිත රතිඳහදන රහබදහි.්  ආ අක්ීමභට වේතු ීම තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

කිරීභ වුද ඉවත හර්ඹඹ්ත එඹට ඳයසඳය න ඵ නිරීක්ණඹ විඹ
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හභහනය LSB අනුඳහතඹ වූ සිඹඹට 3 7 භඟ ළඳී ම් ජ 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට ඵළාකු සිඹඹට 5 92
 ඉවශ ඳොීය ්්තතිඹක් හර්තහ ය තිුණණි



ඵළාකු

මුළු ්දහඹභට

ඳොීය

නොන ්දහඹ ම් දහඹ් ඹ සිඹඹට 5 04 ක් ඳභණක් න අතය එඹ

හභහනය LSB අනුඳහතඹ වූ සිඹඹට 9 78 ට ඩහ ළරකිඹ යුතු ර අක්

එඵළවි්ත ඵළාකු විසි්ත ඳොීය

්දහඹභ ිළිබඵ ඉවශ අධහනඹක් ඹොමු යන අතය ඳොීය අනුඳහතඹ්ත නස කිරීභ අදහනම් හිත



2013 ර් ආ ඵළාකු යහඳහය විලස ් ණඹට අනු, හභහනය LSB අනුඳහතඹ වූ සිඹඹට 48ට හ කක්
පුේර ිළරිළඹ,

ඳොීය විඹදම් වහ හසතු ව

ොමිස විඹදභ වළය මුළු විඹද භ්ත සිඹඹට 72ක්

ර

ඉවශභ අනුඳහතඹ හර්තහ යන රදි


2013

දළම්ඵර් 31 දිනට මුළු තළ්තඳතු ලි්ත සිඹඹට 61 ක් නි ඹ ජානඹ න ඉවර ිළරිළඹක් හිත

සථහය තළ්තඳතු භත ඵළාකු

තළ්තඳතු ූවඹ ඉවර අධහනඹක් ඹොමු ය තිුණණි විලහර ිළරිළඹ හිත

සථහය තළ්තඳතු භත ඉවර විලසහඹ අයමුද්  ිළරිළඹ වහ අහිතය ර ඵරඳහි. 2013 දළම්ඵර් 31
දිනට මුළු ඳොීය විඹද භ්ත සිඹඹට 83ක් සථහය තළ්තඳතු භත ඳොීය විඹදභ නි ඹ ජානඹ යි.


2013 දළම්ඵර් 31 දිනට ඵළාකු
ණඹ ශම

මුළු ණඹ ශ ම්ත සිඹඹට 38 ඳභණ රභහණඹක් ඵළාකු

උස අ් තිහයම් ිළිබඵ ඉවශ ණඹ අධහනඹ ඵළාකු

උස

ද්රශීරතහඹට ඵරඳෆභක් විඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වළකිඹ

2013 ර්ප ඵැංකු ් පේත්රප ංර්ධනඹන්
2013 ර් ආ  ජ සිඹඹට 8 76  ඳොීය අනුඳහතිඹට එතු එ ජා ඩො මිලිඹන 750 ක් වූ ඩොරර් අයමුද්  ර්
5 කි්ත ්  ිළරීභ භඟ රඵහ ළනීභට ජාහති ඉතිරිකිරී ම් ඵළාකු හර්ථ භ්  වූ අතය රාහ ඵළාකු එහි ර්
5  ද නි ජාහතය්තතය ඩොරර් ඵළඳුම්යඹ වූ එ ජා ඩො මිලිඹන 500 6 8 හයඹක් ළඩි ඹ්ත දහඹ සිඹඹට
5 325  ඉවශ අනුඳහතඹට රඵහ ළනීභ භින්ත ත්  ළද්  අසථහක් නිටුව්ත යි.

ඵැංකු ් පේත්රප අියපඹෝ
් ම් ත් ් ඹ, ශභනහයණඹ, සීෙ රහයණ ආ  ජ අක් රහේධන ිළරිළඹට ර

ලඹ, අඹවඳ්  අදහනම්

ශභණහයණ යවහයඹ්ත ව අක් ඳොීය ඳහරන රභ ර ඳටු ්්තතිඹ්ත ර රහබදහි.් ඹ ඳ් හ ළනීභ
ව ණඹ අඹය ළනී ම්  ජ දුර්රතහ ් ජ ළරකිඹ යුතු අභි ඹ  රට ශ්රී රාහ ඵළාකු ක් ේත්රඹ මුහුණ දි.

101
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________

ශ්රී රාහ

සහධිඳතය ව බෞමි අඩුඩතහඹ ්යක්හ ය ළනීභ, ජාහති ්යක්හ ව යට තුශ නීතිඹ වහ

හභඹ ඳ් හ න ඹහභ ම්ඵ්තධ ඹ්ත අලය ර භ ඳහඹ්ත ම්ඳහදනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහ් භ කිරීභ
අභහතයහාල ආ රධහන

භභ

භ වය න අතය එඹ ඉටු කිරීභ වහ යහජාය ්යක් වහ නහරි ාර්ධන

අභහතයහාලඹ ඹට ්  රධහන ල ඹ්ත ශ්රී රාහ යුේධ වමුදහ, ශ්රී රාහ නහවි වමුදහ, ශ්රී රාහ ගු්ත වමුදහ, ශ්රී
රාහ

ඳොීයසිඹ, සිවි්  ්යක්

දඳහර්ත ම්්තතු,

දඳහර්ත ම්්තතු, ්භන වහ විභන

යශ ්යක්

දඳහර්ත ම්්තතු,

යශ ායක්ණ

දඳහර්ත ම්්තතු, පුේරි.්ත ලිඹහඳදිාචි කිරී ම්

දඳහර්ත ම්්තතු,

නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ, ශ්රී රාහ ඉඩම් ොඩකිරී ම් ව ාර්ධනඹ කිරී ම් ාසථහ, අ්තතයහඹය ඖධ
ඳහර ජාහති භඩුඩරඹ, යණවිරු ේහ අධිහරිඹ, ශ්රීභ්  ජානය්  ජා ්ත ොතරහර ්යක් විලසවිදයහරඹ,
ව ්යක් ේහ අණ වහ භහඩුඩලි විදයහරඹ අඹ් 
ඉවත හර්ඹඹ්ත ඉටුකිරී භහිරහ යහජාය ්යක් වහ නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ ව ඒ ඹට ්  ඇති ්ඹතන
වහ දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත 2013 දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත වු ර්ඹ ව ඉකු්  ර්ඹ වහ දයහ ඇති විඹදම්

පුනයහර්තන විඹදභ
රහේධන විඹදභ
එතු

2013

2012

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

241,034

220,743

33,070

17,830

274,104

238,573

උතු ර් ඳළති යුේධඹ අ්ත ීම භ්ත ඳසු ්රිවිධ වමුදහ

හභහිතඹ්ත ේ රභ දහඹ් ඹ නහරි ාර්ධන

අධිහරීඹ භින්ත ඉටුයන රධහන යහඳෘති වයවහ භ්තභ සහධීන වමුදහ ඹහ්තත්රණඹ තුිබ්ත සුළු ඳරිභහණ ආ සිට
භවහ ඳරිභහණඹ දක්හ විවිධ යහඳෘති රට රඵහළනීභට ටයුතු ය ඇත

එ භ්තභ සිවි්  ්යක්

දඳහර්ත ම්්තතු යහජාය ්යක් වහ නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ ඹට ්  සථහඳනඹ කිරීභ තුිබ්ත ඔවු්ත ේ
රභඹ ද ය ේ ාර්ධනඹ වහ දහඹ ය ළනීභට අභහතයහාලඹ ටයුතු ය ඇත ඉවත ද් තඹ්ත විලස ් ණඹ
කිරී ම් ජ ඳනී ඹ්ත ්ත ්රිවිධ වමුදහ රධහන ොට අභහතයහාලඹට අඹ්  ෆභ ්ඹතනඹභ හර්ෂි විඹදභ ඉවර
ොස ඇති ඵි. 2013 ර් ආ  ජ ශ්රී රාහ යුේධ වමුදහ විසි්ත නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ ඹට ්  ක්රිඹහ් භ
යනු රඵන යහඳෘති විලහර ායහට රභ දහඹ් ඹ රඵහ  ජ ඇත රධහන ල ඹ්ත ොශම නයඹ ්ශ්රීත
ඳළයණි ොඩනළගිලි ායක්ණඹ වහ අළු් ළඩිඹහ කිරී ම් යහඳෘති 47 ක්, ක්රීඩහ ිළටි අළු් ළඩිඹහ කිරී ම් යහඳෘති
2 ක්, භහර් ාර්ධන යහඳෘති 5 ක්, ළ අමුණු රතිාසයණ කිරී ම් යහඳෘති 8 ක් ඇතුළු ත්  රධහන ඳ ් 

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ිළිබඵ ාක්ෂිකත විසතයඹක් ඳවත දළක්
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යහඳෘති 26 ක් ක්රිඹහ් භ ය තිුණණි මීට අභතය සබහවි ්ඳදහ අසථහර ජ

ඳොදු භවජානතහට වන

ළරසී ම් හර්ඹඹ්ත 116 ට දහඹ් ඹ රඵහ  ජ තිුණණි එක්්  ජාහතී්ත ේ හභ හධ යහජාහරි වහ බට ිළරිස
ඹදීමභ වහ උඳයණ ළඳීයම් තුිබ්ත ඇභරි්ත ඩොරර් 25,042,462  වි ේල විනිභඹක් උඳඹහ න තිුණණි
ශ්රී රාහ නහවි වමුදහ 2013 ර් ආ  ජ  භහලි මුහුදු ෝ ර රු්ත ්ත ශ්රී රාහ මුහුදු සීභහ ්යක්හ ය
ළනීභ හර්ථ ර ඉටුය තිුණණි එ භ්තභ නීති වි ය ධි ාරභණි.්ත වහ විභනි.්ත 1,019 ද නකු අ් 
අඩාගුට

න තිුණණු අතය නහවි වමුදහ ුණේධි අාල විසි්ත භ් ද්රය ම්ඵ්තධ ළරු්ත 07 ද නකු අ් 

අඩාගුට

න තිුණණි

නෞහ ්යක් අවි ඵඩහ කිරී ම් යහඳෘතිඹ, මුහුදු ්යක්ි.්ත පුහුණු කිරී ම්

යහඳෘතිඹ, අවි ිළරිසිදු කිරී ම් යහඳෘතිඹ ව මුහුදු ්යක්ි.්ත

ඩි තළබීභ වහ පුහුණු කිරී ම් යහඳෘතිඹ

භගි්ත 2013 ර් ආ  ජ රු 969,222,940  වි ේල විනිභඹක් උඳඹහ න තිුණණි මීට අභතය ශ්රී රාහ ඉඩම්
ොඩකිරී ම් ව ාර්ධනඹ කිරී ම් ාසථහ

ව නහරි ාර්ධන අධිහරී ආ ටයුතු රට වහඹ ීමභ

තුිබ්ත ිළිබ ලි්ත රු 110,996,000 ක් ව රු 48,617,000 ක් ටිනහ රභදහඹ් ඹක් රඵහ  ජ තිුණණි එ භ්තභ
යජාඹ තු ොඩනළගිලි අළු් ළඩිඹහ, ය ව්  හේටු ඉදිකිරීභ, යහජාය ්ඹතනර ොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ, භහර්
ාර්ධනඹ ව ්මි සථහන ාර්ධනඹ ඹනහ ජ හර්ඹඹ්තට රු 321,031,452  රභදහඹ් ඹක් රඵහ  ජ
තිුණණි
ශ්රී රාහ ගු්ත වමුදහ 2013 ර්ඹ තුශ ජ ගු්ත ඳළඹ 10,283  ිළඹහය ටයුතු ර ඹ ජ තිුණණු අතය ඉ්ත ඳළඹ
2,681 ක් ගු්ත භ වයුම් වහ ඹොදහ තිුණණි නිඹමු්ත යහිත ඹහනහ භින්ත නිරීක්ණ ිළඹහය ඳළඹ 14 45 ක්
ඳහඵර වහ නහවි භ වයුම් රට වහඹ  ජ තිුණණි එ භ්තභ ඳහඵර , නහවි වහ ගු්ත වමුදහ

නිරධහරී්ත 27,990

ට ගු්ත රහවන ඳවසුම් ළඳීයභ වහ කි ග්රෆ 83,673 ක් බහඩුඩ රහවනඹ සිදුය තිුණණි ඉවත ේහ්තට
අභතය ශ්රී ර්ත්ත ගු්ත භහභට ගු්ත ඹහනහ තහක්ණි ශී් ිළ්ත 6 ද නකු ේඹ වහ රඵහ  ජභ, ගු්ත
වමුදහ ඉාිත ්තරු වහ තහක්ණි ශී් ිළ්ත ේ දළනුභ වහ ක්රිඹහහරී් ඹ භින්ත ටුනහඹ වහ ය් භරහන ගු්ත ඹහනහ
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

අළු් ළඩිඹහ ටයුතු සිදු කිරීභ, ඳර් ආණ වහ ාර්ධන අාලඹ භින්ත ගු්ත ඹහනහර විවිධ ්හය ආ
අළු් ළඩිඹහ ටයුතු සිදු ය තිුණණි ඊට අභතය වි ලේ ඹ්ත නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ වයවහ ක්රිඹහ් භ න
යහඳෘති වහ

න්  යහඳෘති 12 ක් වහ රභදහඹ් ඹ රඵහ ජභ තුිබ්ත ජාහති ්ර්ථිඹට විලහර

ේහක්

ගු්ත වමුදහ භින්ත රඵහ ජ තිුණණි
සිවි්  ්යක්

දඳහර්ත ම්්තතු

ටයුතු ඵශහ මුරසථහන 19 ක් ව උඳ ඵශහ මුරසථහන 11 ක් භගි්ත

ක්රිඹහ් භ යනු රඵි. 2013 ර් ආ ඉටු යන රද යහඳෘති අතය විවහය භවහ ේවි උදයහන ආ ාර්ධන
ටයුතු, එ් ෆි්තසට්ත යඟවර ළඩිදියුණු කිරී ම් යහඳෘතිඹ ව අලි ළට ඉදිකිරීභ වහ නඩ් තු කිරීභ ළනි
ාර්ධන යහඳෘති රධහන තළනක් ්තනහ රදි ඊට අභතය දිි.න පුයහ ිළහිටි ්මි සථහන ාර්ධන ටයුතු
කිරීභට රභදහඹ් ඹ රඵහ  ජ ඇත
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ිගණන නිරි් ණඹන්


2011 ජලි 18 දින සිට 2014 ජලි 30 දින දක්හ වු හර ඳරිච් ේදඹ තුශ  ජ යහජාය ්යක් ව නහරි
ාර්ධන අභහතයහාලඹට පුේරි.්ත, ඳෞේලි ්ඹතන, යහජාය ්ඹතන ව තහනහඳති හර්ඹහර 46කි්ත
තයහ ල ඹ්ත මුදලි්ත රළබී තිුණණු රු 127,647,083 ක් වූ මුදර ම්ඵ්තධ ඹ්ත ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි
භහජාහ ජ ජානයජා ආ මුද්  යගුරහසි 170(2) රහය ටයුතු ය, අදහර මුද්  යහජාය ්දහඹභට “ඵළය”
ශයුතු වු් , එඳරිදි ටයුතු නොය එභ මුදලි්ත රු 107,308,091  මුදරක් ළඹ ය ඉතිරි මුදර වූ රු
20,338,992  මුදර 2014 අ  සතු 31 න විට්  ඳොදු තළ්තඳ්  ගිණු ම් යහ න තිුණණි



්රිවිධ වමුදහ, ඳොලිසිඹ වහ සිවි්  ්යක් දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත ඵහහිය ඳහර්ලඹ්ත ත ොවිඳර
නිසඳහදන විකිණිභ, ාගීත ඩුඩහඹම් ළඳීයභ, ්ඳන ලහරහ, සුබ හධන ශදළ් , යණෆමි ේහ
ව

ේරර්

ේහ ඳ් හ න ඹහභ භගි්ත උඳඹනු රඵන ්දහඹම්, වුරු භුමිඹ තුර ඇති

බ

විකිණිභ, සුන ාදර්ලන ඳළළ් ීමභ, ගු්ත ඹහනහ වහ නෞහ භ වඹීමම් ටයුතු, ගු්ත ඹහනහ වහ නළ
අම ් ළඩිඹහකිරීම් භගි්ත රළ ඵන ්දහඹම් ව යජා ආ ් ම්

ඹොදහනිමි්ත උඳඹහ්තනහ අ නකු් 

සිඹළුභ ්දහඹම් ඒහඵේධ අයමුදරට “ඵළය” ය, එඳරිදි ඒහඵේධ අයමුදරට “ඵළය” යන රද මුළු
්දහඹභ භ අිළ නු ්ත අිළ අයමුදරට රදහනඹක් ර රඵහ දිඹ යුතු ඵ් , ඵහහිය ේහ ළඳීය භ්ත
රඵන ්දහඹ භ්ත ොටක් අදහර හර්ඹඹ්තහි නියත වූ නිරධහරී්ත අතය ඵදහ ජභට ටයුතු නොශ
යුතු ඵ් , 2009 ජානහරි 23 දිනළති අා එම්ඕී. එෂසී. අි.ඒ 5 3(2) අභහතය භඩුඩර ා ේලඹ වහ ඒ භත
්  අභහතය භඩුඩර තීයණඹ රහය ඳළවළදිලි දක්හ තිියඹ ජ් , 2014 අ  සතු 31 දින න විට්  එභ
සිඹළුභ ්දහඹම් නිරධහරි්ත ේ සුබ හධනඹ උ දහ ඳ් හ න ඹනු රඵන විවිධ අයමුද් රට “ඵළය”
ය තිුණණි එ ේ රැසය තිුණණු ්දහඹම් ිළිබඵ

තොයතුරු රඵහ දන

ර ඉ් රන රද නමු්  එභ



ව ට් 

ර්භහ්තතඹ

ාර්ධනඹ

කිරීභ

වහ

රඵහදු්ත

ඉඩභක්

නු ්ත

රළිය

තිුණණු

රු 19,817,306,000 ක් ව 2014 ජලි 31 දින දක්හ එි.්ත ඉඳයු ්දහඹභ වු රු 4,853,809,345ක් ද
ල ඹ්ත එතු රු 24,671,115,345 ලේඹක් ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහ ජ ජානයජා ආ ්ඩුක්රභ
යසථහ

149 නි යසථහ වහ යජා ආ මුද්  යගුරහසි රට අනු යහජාය ්දහඹභට “ඵළය” ශයුතු

වු්  එ ේ නොය යහජාය ්යක් වහ නහරි ාර්ධන අභහතයහාල ආ ඵළාකු ගිණුභ යහ න
තිුණණු අතය 2013

දළම්ඵර් 31 දින න විට ඉ්ත රු 7,120,497,622ක්

ීමම් ය තිුණණි 2013

දළම්ඵර් 31 දිනට ලේඹ රු 17,343,327,720 ක් විඹ


උස අධයහඳන අභහතයාලඹ විසි්ත 2013 ර් ආ යවි සිසු නහඹ්  පුහුණු වහ ශ්රී රාහ යුේධ
වමුදහ ත රඵහ දු්ත මුද්  ලි්ත ඉතිරි මුද්  රු 39,682,343 ක් යජා ආ මුද්  යගුරහසි 807 රහය
ඒහඵේධ අයමුදරට “ඵළය” ශ යුතු වු්  එඳරිදි ටයුතු ය නොතිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

තොයතුරු විණනඹට රඵහ  ජ නොතිුණණි
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2011 ර් ආදි ශ්රී රාහ යුේධ වමුදහ විසි්ත ඡහඹහ ිළටඳ්  ඩදහසි ඳළේ 31,500 ඳඹහ ළනීභ දවහ මිශ
ණ්ත ළහ තිුණණු අතය මිශ ණ්ත ඉදිරිඳ්  ශ ළඳයුම්රු්ත නිසි ඳරිදි ඇි.භට රක් ය ඇති
ඵට හක්ෂි

නොතිුණණි තද

ත යහ්  ළඳයුම්රු විසි්ත යහජා එතු ශ අඹ භත ඵදු අාඹක්

රඵහ  ජ තිුණණි ඩදහසි ඳළේ එක් රු 375 ඵළගි්ත ළඳීයභට ගිවි න 2011 දළම්ඵර් 03 දින සිට
2011 දළම්ඵර් 27 දින දක්හ වූ හර ඳයහඹ තුර ඩදහසි ඳළේ 20,000ක් ඳඹහ තිුණණු නමු්  එභ
ඩදහසි ර්ඹ ළඳීයභට එඟ වූ ඩදහසි ර්ඹ

නොන ඵ තවවුරු ීම තිුණණි එ ේභ ඳඹහ තිුණ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඩදහසි ඳළේ 11,750 ක් ඵඩහට රද ඵ ද නහථ ීම නොතිුණණි
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ඵරල් තිඹ
____________________________________________________________________________________________________________________

රංා ිගදුලිඵර භණ්ඩරඹ
භසත ශ්රී රාහට විදුලි ඵරඹ ළඳීයභ ාර්ධනඹ කිරීභට වහ හර්ඹක්භ ම්ඵ්තධීයණඹ හිත ්ර්ථි
රභඹක් ඳ් හ ළනීභ  යහි රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹට යසථහිළත කීභක් ඇත 1969 අා 17 දයන
(ා ල ධිත) ඳනති්ත රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ සථහඳනඹ යන රද අතය දළනට ඳරිඳහලිතඹ්ත 04 ක් වහ උඳ
ඳරිඳහලිතඹ්ත 12 ක් ව එක් ඵේධ යහඳහයඹක් භඩුඩරඹ තු
ල ඹ්ත ශ්රී රාහ භවජාන උඳ ඹ ගිතහ
ඵරඳත්රඹක් වහ

විදුලි ඵරඹ වහ ඵර ලක්ති අාල ආ නිඹහභ

ොමි්ත බහ (PUCSL) විසි්ත උ් ඳහදන ඵරඳත්රඹක්, ම් රේණ

ඵදහවළරීම් ඵරඳත්ර 4 ක් නිකු්  ය ඇත තද රාහ විදුලි ඵර භඩුඩර ආ ඳරිඳහලිතඹක් න

රාහ විදුලි භහභ (LECO) විදුලි ඵරඹ ඵදහවළරීභ වහ ඵරඳත්රරහභී අනි්  ්ඹතනඹ

සහධීන විදුලි ඵරඹ

නිඳද්තන්ත යහය ඹක්ද ඇති අතය රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ විසි්ත එභ විදුලි ඵර නිසඳහදනඹ්ත මිර ජ නී

දශ

ල ඹ්ත භහ ොේ 2,970  මුළු සථහිළත ධහරිතහඹක් ශ්රී රාහ විදුලි ඵර ඳේධතිඹ තු ඇත 2012 වහ 2013
ර් තුශ ජ හර්තහත උඳරිභ ඉ් ම භ ිළිබ ලි්ත භහ ොේ 3,362ක් වහ භහ ොේ 3,312 විඹ
2013 ර්ඹ අහන න විට මුළු ජානවන ඹ්ත දශ ල ඹ්ත සිඹඹට 94  රභහණඹක් ජාහති විදුලි ඵර
ඳේධතිඹට ම්ඵ්තධ ීම තිුණණි එක් එක් අාලඹ භගි්ත ලක්ති ඳරි බ ජාන ආ රභහණඹ (එක් එක් හසතු ර්ඹ)
2009 ර්ඹ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ වඹ රඳ ටව න්ත දළක් න අතය 2013 ර් ආ ්ාය  විදුලි ඵරඹ
ඳරි බ ජානඹ ඳසන රඳ ටව න්ත දළක්

ෘවසථ අාල ආ ඳරි බ ජානඹට ඩහ ර්භහ්තත වහ හණිජා

අාලඹ්තහි විදුලිඵර ඳරි බ ජානඹ ළඩි ඵ භභ ායහලි්ත අනහයණඹ

දශ ේශීඹ නිසඳහදිතඹ ර්ධනඹ

1%
1%
23%

38%

37%

Domestic
ෘවසථ
General
හභහනය
Street Lighting
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Industrial
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Religious
්මි

ීමථි
් ර යණඹ

රඳ ටවන : 2013 ර් ආ විදුලි ඵරඹ ්ාය  උඳ ඹ ජානඹ කිරීභ

109
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108
3401

1974
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2265

3917

2879

3099

3372

3521

3891
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හර්මි
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ෘවසථ
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්මි

හභහනය
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ීමථි ්Lighting
ර යණඹ

රඳ ටවන : 2009 – 2013
දක්හ විදුලි ඵරඹ ්ාය 
ඳරි බ ජානඹ ගි ො ඳළඹ ලි්ත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වහ අ කක්හ යන ්ර්ථිඹක් වහ භඹ තුටුදහඹ ත් ් ඹකි
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රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ විසි්ත නිසඳහදන ිළරිළඹට හ කක් අක් මිරට විදුලි ඵරඹ ඳඹි. හධහයණ වහ
දළරිඹ වළකි මිරට

ඳොදු ජානතහට විදුලි ඵරඹ ළඳීයභට

වේතු ්ත ්ත ඳහරි බ ගිඹ්ත ඉවශ උඳ ඹ ගිතහ

භේටභ තඵහ ළනී ම් අයමුණ වහඹ රභහණ්  ජාර විදුලි ඵර උ් ඳහදනඹක් තිුණණද, ඒ ිළරිළඹ අක් කිරීභ
වහ හිතය ඵරඳෆභක් ඇති නොන විදුලි ඵර මිර ජ ළනීම් ගිවිසුම්ර ඇතුශ්  සථහය ිළරිළඹ රාහ විදුලි ඵර
භඩුඩරඹ විසි්ත දයනු රළ ේ

 ේ වුද 2012 ර් ආ ජ හභහනය ඒඹ ිළරිළඹ රු 23 66 ක් වූ අතය

රු 15 56 ට විකුණහ තිුණණි 2013 ර් ආ ජ ිළරිළඹ රු 17 70 දක්හ අක් ීම තිබූ අතය ඒඹක් රු 17 93 ඵළගි්ත
විකුණි තිුණණි එඹට රධහන

වේතු වූ ආ 2013 ර්ඹ තුශ ඳළති ළඩි ජාර විදුලි ඵර උ් ඳහදනඹක් වහ වූ

හිතය හරගුණි ත් ් ඹ්තඹ භඩුඩරඹ 2012 ර්ඹ තුශ ජ දයන රද රු ියලිඹන 61  ඳහක්ට එ යහි 2013
ර් ආ ජ රු මිලිඹන 12  රහබඹක් රඵහ තිුණණි එඹ ඳවත ගු
ාණ්ඩඹ

ව්ත ඳරිදි විලස ් ණඹ ශ වළකි
රාබඹ/(ඳාඩු
ුන ිකලි ඹන

ෘවසථ

(7,268)

්මි

(587)

හභහනය ටයුතු
යජාඹ
ර්භහ්තත
ව ට් 
ීමථී ් ර යණඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රාවි  විකුණුම්
එතු

21,913
204
(3,313)
392
(1,848)
3,357
12,850

ගු 3 : රහබ විලස ් ණඹ

භඩුඩර ආ මරය අධහනඹ්ත හයහාල ය, 4 ගු හි දළක් න ඳරිදි ා්තදනහ් භ ායහ භඟ ඉදිරිඳ්  ශ
වළ 2013 ර් ආ ජ ඉවත ව්ත ඳරිදි රහබ ළඩිීමභට ිළරිළඹ ළඩිීමභ වහ ජාර විදුලි උ් ඳහදනඹ ළඩිීමභ නිහ
ෘජු ිළරිළඹ අක්ීමභ වේතුවිඹ 2011 ර් ආ  ජ සිඹඹට 20 ක් වූ ඳේධතිර ඳහක් 2013 ර් ආ  ජ සිඹඹට 11 5
දක්හ අක් ීම තිබූ අතය, විදුලිඹ උ් ඳහදඳනඹ, විදුලිඹ රහවඹ්ත වහ විදුලිඹ ඵදහවළරීභ අාල රට ඹට ්  ක්රිඹහ් භ
ර වි ේල මරය යහඳෘති මි්ත රළුණණු න  ් ඳහදනඹ්ත ඊට වේතුවිඹ
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2013
රු මිලිඹන

ිළරිළටුභ

2012
රු මිලිඹන

2011
රු මිලිඹන

2010
රු මිලිඹන

2009
රු මිලිඹන

194,147

163,513

132,460

121,862

110,518

(166,926)

(222,419)

(151,448)

(116,168)

(118,186)

දශ රහබඹ (ඳහක්)

27,221

(58,906)

(18,988)

5,694

(7,668)

ඳරිඳහරන විඹදම්

(2,598)

(2,997)

(1,636)

(1,851)

(2,870)

24,623

(61,903)

(20,624)

3,843

(10,538)

5,106

4,225

3,810

3,063

3,412

(11,136)

(3,769)

(3,371)

(2,047)

(2,213)

18,593

(61,447)

(20,185)

4,859

(9,339)

මුළු ් ම්

785,717

738,171

606,333

605,423

516,022

රහේධනඹ වහ ාචිත

212,769

193,230

257,464

287,032

275,208

ජාාභ නොන කීම්

482,806

407,585

281,835

229,128

141,883

ජාාභ කීම්

92,872

137,356

122,034

89,263

98,931

මුද් 

(1,431)

(17,813)

(1,178)

(3,102)

(4,039)

විකුණුම් (ගි ො ඳළ)

10,621

10,424

10,023

9,268

8,441

උ් ඳහදනඹ (ගි ො ඳළ)

11,962

11,802

11,528

10,714

9,882

1,341

1,378

1,505

1,446

1,441

ෘජු ිළරිළඹ

භ වයුම් රහබඹ ( ඳහක්)
න්  ්දහඹම්
මරය ිළරිළඹ (ුදේධ)
ඵදු රට ඳය රහබඹ (ඳහක්)

ඳේධති ඳහක්

ගු 4: 2009 ර්ඹ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ රාහ විදුලි ඵර භඩුඩර ආ මරය අධහනඹ්ත

භඩුඩර ආ මරය රබඹ්ත ිළිබඵ ළරකී ම් ජ භවහ බහඩුඩහහයඹ විසි්ත ඳඹන රද ණඹ රට අභතය ල ඹ්ත
රු ියලිඹන 50 ක් වූ හණිජා ණඹ, භඩුඩරඹ විසි්ත රඵහ

න තිුණණි 2013 ර්ඹ වහ භඩුඩර ආ

ඳොීය

ිළරිළඹ රු මිලිඹන 12,813 ක් වූ අතය එි.්ත සිඹඹට 66 ක් හය රහේධන අලයතහ වහ ණඹ ළනීම් භත ඳොීය
ලි්ත නි ඹ ජානඹ විඹ රාහ ණිජා ත්  ාසථහට තිබූ කීභ විඹ යුතු ලේ නියවු්  කිරීභ නිහ 2013
ර් ආ ජ රු මිලිඹන 20 සිට රු මිලිඹන 6 දක්හ අක් ය තිුණණි එ ේ වුද ණඹ මරයඹනඹ ිළිබඵ රණතහඹ
ළඩි මි්ත ඳතී 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට ණඹ ත් ් ඹ 5 ගු

ඳළවළදිලි ය ඇත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ලේ ඳත්රඹ
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ුන ිකලි ඹන

ුන ිකලි ඹන

දිවාලීන ණඹ
බහඩුඩහහය ණඹ

334,684

ඵළාකු ණඹ

44,404

්  ඵදු ණඹ හිමිඹ්ත

252

ම්ඵ්තධිත ඳහර්ලසඹ්ත ්ත ණඹ

3,695

ඵළාකු අි.යහ

3,474

386,509

පනත් කීේ
රාහ ණිජා ත්  ාසථහ

6,358

සහධීන විදුලි ඵර ළඳයුම්රු්ත

14,921

පුනර්ජානනීඹ ඵරඹ ළඳයුම්රු්ත

1,122

22,401

එතු

408,909

ගු 5: - 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට ණඹ ත් ් ඹ

*

අමුද්රය මිර ජ ළනීම් ව තොර ඇතුශ්  අමුද්රය , ෘජු රභඹ වහ ඳොදු හර්ඹ ිළරිළඹ අඹය ළනීම්
ම්ඵ්තධ ඹ්ත රු මිලිඹන 1,898 ක් වූ මුළු ුදේධ මිර විාරනඹ්ත රහඳ 02 හි ්දහඹම් ර රහ තිබීභ
වේතු ්ත එභ මුදලි්ත රහබඹ ළඩි ඹ්ත දක්හ තිුණණි

*

තද 2012 වහ 2013 ර් තුශ ජ

පු් තරභ

්  අඟුරු විදුලි

ඵර ිළරිඹ තහි

ිය ළටීම් වහ

අහර්ඹක්භතහඹ්ත වේතු ්ත රු මිලිඹන 25,098 ක් ිළරිළඹ වූ භහ ොේ ඳළඹ 1,394 33 ක් අහිමි
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ීම තිබූ ඵ ව්ත ශ යුතුඹ
*

අබය්තතය ඳහරන ආ දුර්රතහ වේතු ්ත 2013 ර්ඹ තුශ ජ හර්තහ වූ ාාහ 35  ටිනහභ රු මිලිඹන
49 ක් විඹ

*

බහඩුඩහහයඹ විසි්ත රඵහ

දන රද රු මිලිඹන 128,240 ක් වූ ණඹ 04 ක් ම්ඵ්තධ ඹ්ත භවහ

බහඩුඩහහයඹ භඟ උඳ ණඹ ගිවිසුම්රට එශඹී නොතිුණණි ඒ අනු, ්ඳසු ීමම් ිළිබඵ උඳ ් නඹ
වහ එභ ණඹ ිළිබඵ ඳොීය විණනඹට ඉදිරිඳ්  ය නොතිුණණි
*

උඳඹන විට ීමම් ඵදු ීමභ ඊ ශඟ ළටුක ා ල ධන ආ සිට එනම් 2009 ර්ඹ සිට ේඹ්තට භහරු
කිරීභ වහ ්තනහ රද 2007 දළම්ඵර් 13 දිනළති අභහතය භඩුඩර තීයණඹට ඳටවළනි , භඩුඩරඹ
විසි්ත එහි

ේඹ්ත ේ උඳඹන විට

ීමම් ඵදු භඩුඩර ආ අයමුද් ලි්ත

හ තිුණණි අභහතය
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භඩුඩර තීයණඹට ඳටවළනි 2012 දළම්ඵර් 31 දිනට භඩුඩරඹ විසි්ත න රද උඳඹන විට ීමම්
ඵදු රභහණඹ රු මිලිඹන 1,312 ක් විඹ
*

1994 ජනි 04 දිනළති අා 95 යහජාය යහඳහය ාර ්  ආ දක්හ ඇති ඳරිදි අභහතය භඩුඩර ආ ව යහජාය
ඳරිඳහරන වහ ස ේල ටයුතු අභහතයහාල ආ
තොය භඩුඩරඹ විසි්ත රි්තය විවිධ

ව භවහ බහඩුඩහහය ආ අනුභළතිඹ රඵහ ළනී භ්ත

ේ  ජභනහ 39 ක්

එහි

ේඹ්තට අධයක් භඩුඩර

අනුභළතිඹ භත හ තිුණණි 2013 ර් ආ ජ රු මිලිඹන 642 ක් වූ එළනි  ජභනහ හ තිබූ ඵ විණන
නිඹළදි ඳරීක්ණර ජ අනහයණඹ විඹ
*

ඇතළම් සහධීන විදුලිඵර නිසඳහදි.්ත විසි්ත

න්  සහධීන විදුලිඵර නිසඳහදඹ්ත ේ නඩ් තු

ෝතත්රහ් තු බහය න තිබීභ වේතු ්ත ම්ඵ්තධිත ඳහර්ලස නු දනු සිදු ීම තිුණණි ඒ අනු ්නඹනි
අමුද්රය තය ල ඹ්ත විදුලිඵර ිළරිඹත නඩ් තු වහ ඹොදහ්  ් ද ඹ්තන ඳරීක්හ කිරී භ්ත තොය
ඵදු ඇතුශ්  විඹදම් රතිපූර්ණඹ ය ළනීභ ිළිබඵ අදහශ් ඹ විණන ආ ජ තවවුරු යත නොවළකි විඹ
2013 ර් ආ ජ සිදු යන රද රතිපූර්ණඹ්ත රු මිලිඹන 78,356 ක් විඹ
*

ර්ගු ්ඥහඳන ්  (235 අධිහරිඹ) 164 වහ 165 ්තති ඹට ්  මුද්  අභහතයයඹහට ඳළරී ඇති ඵරතර
රහය ශ්රී රාහ ර්ගු විසි්ත ඳනන රද දඩ ිළිබඵ ා ල ධනඹක් ව අ් වළය දළමීභක් වහ මුද් 
අභහතයයඹහට අභිඹහානඹක් කිරී භ්ත තොය ්නඹනි බහඩුඩ ර්ගීයණඹ කිරී ම් ජ සිදු වූ ද ඹ
වේතු ්ත ශ්රී රාහ

ර්ගු විසි්ත ඳනන රද රු 208,283,881 ක් වූ දඩ මුදරක් රාහ විදුලි ඵර

භඩුඩරඹ විසි්ත හ තිුණණි
*

2013 දළම්ඵර් 31 දිනට භඩුඩර ආ විධහඹ, භධයභ භේට ම් තහක්ණි ේඹ, පුහුණු තහක්ණි
විඹ

*

භඩුඩරඹ එහි ඳරිඳහලිතඹ්ත වහ උඳ ඳරිඳහලිතඹ්ත භඟ එක් එක් ර් ආ ඒහඵේධ මරය රහලන
ිළිබ ඹර යනු රළ ේ ඒහ ආ ඳහරනඹ, භඩුඩරඹ විසි්ත ඳ් හ න ඹහභක් නොන ඵ ව්ත ශ
යුතු අතය, එඵළවි්ත එ් ටීඑ්  ට්රහ්තස ෂ භර්ස (පුේලි) භහභ, සීභහහිත එ් ටීඑ්  ළ් නි.සි්ත
(පුේලි) භහභ, එ් ටීඑ්  එනර්ිතස (පුේලි) භහභ, සීභහහිත ඳ්ත දනවි (පුේලි) භහභ
ළනි උඳ ඳරිඳහලිතඹ්ත භඩුඩර ආ අනුභළතිඹ

නොභළති සථහිළත ය තිුණණි

භභ උඳ -

ඳරිඳහලිතඹ්ත ේ අධයක් භඩුඩර වහ රාහ විදුලිඵර භඩුඩර ආ නි ඹ ජානඹක් නොභළති වි.්ත
ඳරිඳහලිතඹ්ත ිළිබඵ භඩුඩර ආ ඳහරනඹ දුර්ර ීම තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ේඹ, අර්ධ පුහුණු තහක්ණි ේඹ ව න්  පුහුණු රේණිර ඳළති පුයකඳහක් ායහ 2,486 ක්
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රංා නිජ්පත්  මතිත ං්ථා
1961 අා 28 දයන රාහ නිජා ත්  නීතිත ාසථහ ඳනත භින්ත යහජාය යහඹක් ර රාහ නිජා ත් 
නීතිත ාසථහ (ර  නී  ) සථහඳනඹ යන රද අතය ඳසු තදුයට්  ඳරධහන ඳනතට ා ල ධන සිදුයන රදි
රාහ නිජා ත්  නීතිත ාසථහ

දළක්භ ්ත ්ත ජාහති ආ

ෞබහයඹ වහ දහඹ් ඹක් ඳඹමි්ත

නු දනුරු්ත වහ ටයුතු  යන ඳරිය හිතහමී, ේල ආ නිජා ත්  ව ඒ වහ ම්ඵ්තධ ර්භහ්තතර
ඳරධහන යහඹඹහ ඵට ඳ් ීමභි. රාහ නිජා ත්  නීතිත ාසථහ

ඳරධහන අයමුණු ්ත ්ත නිජා ත් 

නිසඳහදිත ්නඹනරු කු, අඳනඹනරු කු, විකුණුම්රුකු, ළඳයුම්රු කු වහ

ඵදහවරි්තනකු

ල ඹ්ත යහඳහයඹ සිදුය න ඹහභට ව නිජා ත්  නිසඳහදිත උඳ ඹ ජානඹ නිසඳහදනඹ වහ ිළරිඳවදු කිරීභ
වහ 

ණහ් භ යහඳහයඹ සිදුය නඹහභට ව අයමුණු ඉටුය ළනීභ වහ ්නුහාගි විඹවළකි

ව

වේතුවිඹ වළකි ඕනෆභ එළනි යහඳහයඹක් සිදුය න ඹහභි.
2013 ර්ඹ වහ නිජා ත්  නිසඳහදිත ්නඹනඹ වහ දයන රද මුළු ිළරිළඹ රු ියලිඹන 535 ක් වු අතය එඹ
2013 ර් ආ ර්තභහන

ශ ඳොර මිරට රු ියලිඹන 8,674 ක් වු දශ ේය ඹ නිසඳහදිත ඹ්ත (ද ේ නි) දශ

ල ඹ්ත සිඹඹට 6.2 ක් නි ඹ ජානඹ විඹ එ ේභ එඹ 2013 ර් ආ රු ියලිඹන 2,323 ක් වු මුළු ්නඹන ඹ්ත දශ
ල ඹ්ත සිඹඹට 23 ක් නි ඹ ජානඹ විඹ

මූරය ඳතිඑර
ාසථහ 2013 ර්ඹ වහ රු මිලිඹන 7,984  ුදේධ ඳහක්ක් දයහ ඇති අතය භහ ර චිත ර්ඹ අහනඹට
රු මිලිඹන 236,529 ක් වු ඍණහ් භ ුදේධ ් ම් ත් ් ඹක් ඇති ීම තිුණණි එ ේභ 2012 ර් ආ ාසථහ
ුදේධ ඳහක් ළඩිීමභට බිත්ත නු දනුර ඍණහ් භ ඵරඳෆභ වේතු ීම තිුණණි

ඳය ර් ආ රු මිලිඹන 97,308

ක් වු ුදේධ ඳහක්ට හ කක් 2013 ර්ඹ වහ මරය ඳරතිඑරර රු මිලිඹන 89,324  ළඩිීමභක් තිුණණද
2008 ර් ආ සිට සිදු වු විලහර ඳහක් ාසථහ

න්  මරය ්ඹතනලි්ත මරය වහඹක්

ඳ් හ ළනීභට ඇති වළකිඹහ ළ හිතඹ 2013 ර්ඹ ව

නොභළති ාසථහ අඩුඩ

ඳය ර් 6 ක් වහ ාසථහ

රහබඹ (ඳහක්) ව ුදේධ ් ම් ත් ් ඹ ඳවත 7රඳ ටවනි්ත දළක්
50,000
රු.මිලිඹන

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

එඵළවි්ත භවහ බහඩුඩහහය ඹ්ත ව

ුදේධ ් ම් ත් ් ඹ ත දුයට්  හදනඹ ීමභට වේතු ීම තිුණණි

(50,000)2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(100,000)
(150,000)
(200,000)
(250,000)
Net
(Rs.මිලිඹන)
million)
ුදේධProfit/Loss
රහබ අරහබ (රු
Net
Assets
Position
(Rs.
million)
ුදේධ ් ම් ත් ්  (රු මිලිඹන)

රඳ ටවන 7 : 2007 - 2013 හර ඳරිච් ේදඹ වහ රාහ නිජා ත්  ාසථහ

ුදේධ ් ම් ත් ් ඹ

ුදේධ
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ාසථහ

මරය දුසයතහරට මුහුණ ජභ වහ 2011, 2012 වහ 2013 ර්ර ජ නිජා ත්  නිසඳහදිතර ේශීඹ

සි් රය මිර ඉවශට ා ල ධනඹ යන රදි

ම් අතය, රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹ විසි්ත විදුලිඵර උ් ඳහදනඹ

වහ ඹොදහ්තනහ ළඩි ් ෂර් වහ අක් ් ෂර් ඉ්තධන ත්  ීයටයඹ මිර ිළිබ ලි්ත රු 90 වහ රු 100 ඵළගි්ත
න ේ 2013 අ රේ්  01 සිට ඵරඳළළ්  න ඳරිදි ීයටයඹ මිර රු 25 කි්ත ළඩිය තිුණණි 2013 ර්ඹ තුශ ජ
රාහ නිජා ත්  නීතිත ාසථහ විසි්ත නිජා ත්  නිසඳහදිත සි් රය මි රහි සිදුයන රද ඳරධහන නසම්
ඳය ර්ඹට හ කක් ඳවත ගු ්ත දළක්
ණිජා ත් 
නිස ඳහදිත

ීයටයඹ මිර ( ඵරඳළළ්  න
දිනඹ)

ර්ඹ තුශ මිර ළඩිීම භ ( ීයටයඹට)

12 Feb.
2012

14 Dec.
2012

22 Feb.
2013

2012

2013

රු

රු

රු

රු

රතිලතඹ

රු

රතිලතඹ

ඳේය් 
95

ඔක් ේ්ත

167.00

167.00

170.00

12.00

7.7

3.00

1.8

ඳේය් 
90 92

ඔක් ේ්ත

149.00

159.00

162.00

22.00

16.1

3.00

1.9

රාහ ඔ ට ී.් 

115.00

115.00

121.00

31.00

36.9

6.00

5.2

රාහ සුඳර් ී.් 

142.00

142.00

145.00

35.7

33.6

3.00

2.1

රාහ
ර්භහ්තත
භමී ත් 

111.00

111.00

115.00

35.00

46.1

4.00

3.6

අංල අු  ාර්ඹ ාධනඹ
2013 ර්ඹ වහ ශ්රීර රාහ භවහ ඵළාකු හර්තහ අනු ,

ඳය ර්ඹට හ කක් 2013 ර් ආ ජාහතය්තතය

ඵොය ත්  මිර අක් ඳළතුණි ජාහතය්තතය ඵොය ත්  හභහනය මිර ( ඵර්තේ) 2012 ර් ආ ඳළති ඵළයරඹක්
එ ජා ඩො 112.41 ට හ කක් 2013 ර් ආ ඵළයරඹක් එ ජා ඩො 109.56 ක් ර ඳළතුණි ජාහතය්තතය මිර
ඳරණතහඹට අනුකර, ාසථහ විසි්ත ්නඹනඹ යනරද ඵොය ත්  හභහනය මිර 2012 ර් ආ  ජ ඵළයරඹක්
එ ජා ඩො 114.00 සිට 2013 ර් ආ ජ ඵළයරඹක් එ ජා ඩො 109.84 දක්හ සිඹඹට 3.6 කි්ත අක් ීම තිුණණි
්නඹනඹ යන රද ඵොය ත් ර හභහනය මිර අක් ීම තිබීභ වහ නිජා ත්  නිසඳහදනර ේය ඹ සි් රය මිර
ළඩි අතට ා ල ධනඹ ය තිුණණද , ඳවත 7 ගු

විසතය දළක් න ඳරිදි ාසථහ අඩුඩ ඳහක් දයහ තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ගු 6: රාහ නිජා ත්  නීතිත ාසථහ විසි්ත නිජා ත්  නිසඳහදිත සි් රය මිර වහ යන රද නසම්
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අා ල ඹ

දළ ම් ඵ ර් 3 1 දි න්ත අ   ්ත ර්  ඹ  වහ මුළු ඳහ ක් 
2013

2012

2011

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

ප්රාවන
රාහ ඔ ට ී.් 

(6,235)

(29,654)

(62,045)

නළකතහ

(1,081)

(1,048)

(798)

ඉ්තධන ත්  - 3500

(1,184)

(8,718)

(9,206)

ඉ්තධන ත්  - 1500

(1,231)

(23,223)

(18,313)

(9)

(11,733)

(5,764)

(1,251)

122

114

ිගදුලි ඵර උත්ඳාදනඹ

ඉ්තධන ත්  - 1500 (අක් ් ෂර්)
වන් ඹානා
ඇවිටුර් (Avteur) - ජාහතය්තතය
ර්භාන්ත
ඉ්තධන ත්  - 1500

(350)

(2003)

(4,248)

ඉ්තධන ත්  - 800

(333)

(904)

(1,790)

ර්භහ්තත භමි ත් 

(126)

(364)

(832)

ලිහිසි ත්  වහ ග්රීස

(271)

46

217

(436)

(377)

(224)

(2,449)

(3,525)

(6,886)

(70)

(2)

(5)

(976)

(43)

(675)

(2,690)

(70)

(329)

(67)

-

-

(729)

-

-

ෘව්ථ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

එ්  ී. ෆස (කි ග්රළ)
භමි ත් 
ාුනන්
ෘෂිහර්මි යහඹනි
අඳනඹන
නළකතහ
දළවි ත්  1500
පතො (bunkering)
ී.් 
ඉ්තධන ත්  1500

ගු 7: නිසඳහදිත අනු රාහ නිජා ත්  නීතිත ාසථහ විසි්ත දයන රද ඳහක්
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2013 ර්ඹ වහ ාසථහ ඳහක් රළුණ නිසඳහදිත, ඳය ර් ද භඟ හ ඉවත ගු ්ත දළක්

ඒ අනු

ගු්තඹහනහ අාල ආ ජාහතය්තතය - ඇ ටුර් ව ර්භහ්තත අාල ආ ලිහිසි ත්  වහ ගී
ර ස වළය අ නකු්  සිඹළුභ
නිසඳහදිත අඩුඩ ඳහක් රඵහ තිුණණි

අණ්ඩ ුදරය ඳාඩු වා දාඹ ව ාධ
ාසථහ

අඩුඩ මරය ඳහක් වහ ඳරධහන ල ඹ්ත දහඹ වු හධ ්ත ්ත, ිළරිඳවදු භ බයුම් ටයුතුර

අහර්ඹක්භතහඹ ව ඉයහනඹ වහ එක්්  ජානඳද ම්ඵහධ වේතු ්ත ඵොය ත්  ඳරබඹ්තහි නසීමම්
නිහ ිළරිඳවදු ්්තතිඹ්ත ඳවශ ළටීභ ව එහි ඳරතිඑරඹක් ර ළඳයුම් ඌනතහඹට මුහුණ ජභට ිළරිඳවදු ශ
නිජා ත්  නිසඳහදිත ්නඹනඹ ළඩිීමභ, රාහ විදුලි ඵර භඩුඩරඹට මිර ා ල ධනඹ්තට ඳය ඉවශ වනහධහය
මිරට දළවි ත්  ළඳීයභ, සිභහහිත ශ්රීර ර්ත්ත එඹහර් රි.්ත භහභට වහ සීභහහිත මිහි්ත රාහ (පුේලි)
භහභට

ෝතතරහ්  නු දනුරු ේ මිරට ඩහ අක් ්ත වනදහීය මිරට ගු්ත ඹහනහ ඉ්තධන විකිණීභ,

විත්ත නු දනු නියවු්  කිරී ම් ජ සිදු වූ විලහර ඳහක් , ාසථහ
අාල ඹ්ත ණඹ ළනීම් ළඩිීමම් ව ාසථහ

ඉ්තධන ිය්  වහ මුද් 

ීමභට ඵළාකු

නිජා ත්  නිසඳහදිත ඳරම්ඳහදන කිරඹහලි ආ සිදු ීම ඇති

අහර්ඹක්භතහඹ්ත ්දිඹි.

පිරිඳවදු පභපවයුේ අාර්ඹ් භතාඹ
පුස්තද නිජා ත්  ාසථහ ිළරිඳවදු ්ත

ේශීඹ සිදුයන ිළරිඳවදු කිරඹහලිඹ භින්ත ය ේ ර්තභහන

නිජා ත්  නිසඳහදිත ඉ් ම  භ්ත ්නඹනි ඵොය ත්  ලි්ත දශ ල ඹ්ත 1/3 ක් ළඳීයභට අ කක්හ  ර්
ිළරිඳවදු

නීමයණඹ්ත ඳරභහද ීමභ ව ිළරිඳවදු ඳරහයණඹ කිරීභක්

එරදහි.තහඹක්

ව

නොභළතිීම භ්ත ිළරිඳවදු

භ බයුම් අභ් ීමම්ද ඇති ීම තිුණණු අතය එඹ ාසථහ

අක්

මරය හර්ඹහධනඹට

ාසථහ විසි්ත ්නඹනඹ යන රද ඵොය ත්  ඳරභහණඹ 2011 ර් ආ භේරික් ටෝත 2,070,000 සිට 2012
ර් ආ

භේරික්

ටෝත 1,486,720 දක්හ එනම් සිඹඹට 28.2 කි්ත අක් ීම තිුණණු අතය එහි ඳරතිඑරඹක්

ර

ාසථහ විසි්ත ්නඹනඹ යන රද ිළරිඳවදු ශ නිජා ත්  නිසඳහදිත 2011 ර් ආ භේරික් ටෝත 3,501,000
සිට 2012 ර් ආ ජ භේරික් ටෝත 3,961,000 දක්හ භේරික් ටෝත 460,000 කි්ත බ්  සිඹඹට 13.1 කි්ත
ළඩි ීම තිුණණි
ාසථහ විසි්ත

ඵොය ත්  ිළරිඳවදු කිරී ම් රභහණඹ (ඇතු්  යන ඳරභහණඹ) 2012 ර් ආ

භේරික්

ටෝත

1,596,058 ට හ කක් 2013 ර් ආදි භේරික් ටෝත 1,643,218 දක්හ ළඩි ීම තිුණණද දිනට (stream day)
ටෝත 6,900 ක් න නිසඳහදන ධහරිතහඹට ව 2013 ර්ඹ වහ භේරික් ටෝත 2,415,000 ක් වු කිරඹහලි
භේටභට ශඟහ ීම නොතිුණණි 2013 ර්ඹ වහ ඳය ර් 10 ක් වහ හර්ෂි ඵොය ත්  ඇතු් යන ඳරභහණඹ
ව අදහර ර් වහ නිසඳහදන ධහරිතහඹ ඳවත 8 රඳ ටවනි්ත දළක්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඍණහ් භ ඵරඳහ තිුණණි
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නිසඳහදනඹ ( භට්රික් ටෝත)

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Production
Tons)
නිසඳහදනCapacity
ධහරිතහ(Metric
( භ ටො)

2009

2010

2011

2012

2013

Actual
තයProduction
නිසඳහදනඹ(Metric
( භ Tons)
ටො)

රඳ ටවන : 2003 - 2013 හර ඳරිච් ේද ආ ිළරිඳවදු භ බයුම්

1969 ර් ආ ජ සථහඳනඹ ය ර් 45 ක් ඳළයණි වු දළනට ඳ් නහ ිළරිඳවදු ය ේ ළඩින නිජා ත්  නිසඳහදන
ඉ් ම භට ළඳීයභ වහ ඳභ
ර හණ් 

නො

අක් ිළරිළඹට නිජා ත්  නිසඳහදිත නිසඳහදනඹ කිරීභට ව

ිළරිඳවදු භ බයුම් හර්ඹක්භතහඹ උඳරිභ ශ වළකි ඳවසුම් හිත දියුණු තහක්ණි රභ භඟ භ බයුම්
යන නීමන ර  ආ ිළරිඳවදු භ ළඳි ම් ජ භභ ිළරිඳවදු ඉතහ අක් ්්තතිඹක් හිත භ බයුම්  ර්
 ේ වුද ිළරිළඹ එරදහීය ්හය ඹ්ත නිජා ත්  නිසඳහදිත

ශ ඳොරට ළඳීයභ තවවුරු ය ළනී ම්

අයමුණි්ත න ඹ ිතත '' පුස්තද ත්  ිළරිඳවදු ඳ
ර හයණඹ වහ නීමයණඹ කිරී ම් යහඳෘතිඹ (SOREM)

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

කිරඹහ් භ කිරීභට ාසථහට තභ්  නොවළකි ීම තිුණණි

සීභාිමත ශ්රී රන්න් එඹාර් රයින් භාභට (SLA) ව සීභාිමත ිකිමන් රංා
(පුද්ලි භාභට වනදායී ිකරට ඉන්ධන ැඳයීභ
සිභහහිත ශ්රීර ර්ත්ත එඹහර් රි.්ත භහභ (SLA) ව සිභහහිත මිහි්ත රාහ (පුේලි) භහභ ෝතතරහ් 
නු දනුරු්ත වුද, ෝතතරහ්  නු දනුරු්තට ඳඹන මිරට ඩහ අක් වනදහීය මිරට ඔවු්තට ඉ්තධන
ඳඹහ තිුණණි

ෝතතහර ්  නු දනුරු මිර ළඳී ම් ජ එභ භහම්රට අතිවි ලේ වනදහීය මිරට ගු්තඹහනහ

ටර්ඵි.්ත ඉ්තධන විකිණී භ්ත ාසථහ විසි්ත 2013 ව 2012 ර්ර ජ ිළිබ ලි්ත රු මිලිඹන 2,009.7  වහ
රු මිලිඹන 456.6  ඳහක් දයහ තිුණණි විසතය ඳවත ගු ්ත දළක්

115
භහ ම් නභ

ර්ඹ තුශ දයන රද ්දහ ඹභ
2013

සිභහහිත ශ්රී ර්ත්ත එඹහර්

2012

2011

එ ජා ඩො
ියලිඹන

රු මිලිඹන

එ ජා ඩො
ියලිඹන

රු මිලිඹන

එ ජා ඩො
ියලිඹන

රු මිලිඹන

14.10

1,866.39

3.29

423.97

5.47

627.16

1.08

143.29

0.25

32.58

0.38

42.61

15.18

2,009.68

3.54

456.55

5.85

669.77

රි.්ත භහභ
සිභහහිත

මිහි්ත

රාහ

(පුේලි) භහභ

එතු
භභ භහම්

දට වනදහීය මිරට ඉ්තධන ඳඹහ තිියඹ ජ්  , ඔවු්ත ේ දුර්ර මරය හර්ඹ හධනඹ

වේතු ්ත, හිඟ ඉ්තධන ිය් ඳ්  නියවු්  කිරීභ ඉතහ දුර්ර විඹ එනම් 2013 ර් ආ ශ්රීර රාහ භව ඵළාකු
හර්තහට අනු, 2013 ර් ආ ජ ශ්රීර ර්ත්ත එඹහර් රි.්ත භහභ රු ියලිඹන 28.6  භ බයුම් ඳහක්ක් හර්තහ
ය තිුණ අතය මිහි්ත රාහ භහභ රු ියලිඹන 1.5  භ බයුම් ඳහක්ක් හර්තහ ය තිුණණි 2013 ර්ඹ වහ
ඉකු්  ර් තුන අහනඹට හිඟ ලේඹ්ත ඳවත දළක්
දළම්ඵර් 31 දිනට හිඟ

ලේ  ඹ

2013

2012

2011

2010

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

සිභහහිත ශ්රී ර්ත්ත එඹහර්
රි.්ත භහභ

29,520

25,890

12,351

542

සිභහහිත
මිහි්ත
(පුේලි) භහභ

4,314

3,416

1,227

361

2013

රාහ

දළම්ඵර් 31 දිනට රු මිලිඹන 53,190  රළියඹ යුතු මුළු

ශ

ලේ ඹ්ත සිඹඹට 63 6 ට ළඩි

රභහණඹක් ඉවත භහම් ද ්ත රළියඹ යුතු ශ ලේ ඹ්ත නි ඹ ජානඹ න අතය, ඉකු්  ර් 3 භඟ
ළඳී ම්  ජ ළඩින රණතහඹක් ඳ්තනුම්  ර්

ඵැංකු ් පේත්රපඹන් ව ණඹ ැමේ ඉවශ ඹාභ
ාසථහ එහි ඉ්තධන ිය් ඳත්ර වහ මරයනඹ කිරීභ වහ ඵළාකු අාල ඹ්ත ණඹ ළනීම් ළඩි ීම තිබූ අතය, ඳහක්
දළරීභ ළඩිීමභට ව ාසථහ

ුදේධ ් ම් ත් ් ඹ හදනඹ ීමභට එඹ වේතු ීම තිුණණි තද, ඳවත ගු ්ත

දළක් න ඳරිදි ඉකු්  ර් තුනට හ කක් 2013

දළම්ඵර් 31 දි න්ත අ්ත ර්ඹ දවහ ළඩින

රණතහඹක් දළක් න විලහර මරය ිළරිළඹක් ාසථහ දයහ තිබූ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

භහ ම් නභ
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ර්  ඹ

දළ ම් ඵ ර් 3 1 දි න්ත
අ ්ත  ර් ඹ   වහ
ඵළා කු ලි්ත ණ ඹ ළ නී ම්

මරය ිළරි ළ ඹ
රු මිලි ඹ න

හ භහ නය ට යුතු
 නු ්ත
හර් ෂි  ඳහ ක් 

රු මිලි ඹ න

හ භහ නය ට යුතු ලි ්ත  න
ඳහ ක්
ර ති ල ත ඹ ක් ර 
මරය ිළරි ළ ඹ

රු මිලි ඹ න

2013

406,850

18,539.85

7,732.82

239.8

2012

399,520

18,359.68

89,569.18

20.5

2011

310,060

9,000.57

94,503.45

9.5

2010

168,020

6,858.90

26,922.82

25.5

ඳවත විසතය දළක් න ඳරිදි වි ේල ණඹ මුද්  සුයක්ෂිත කිරීභ වහ ාසථහ

නු ්ත හණිජා ඵළාකුරට

නිකු්  යන රද භවහ බහඩුඩහහය ්තදි ිළඹීම ම් සීභහ්ත ාසථහ විසි්ත ඉක්භහ තිුණණි
ඵළාකු

නභ

2013

දළම්ඵර් 31 දි නට
හිඟ මුදර

එ ජා ඩො
මිලිඹන

රු මිලිඹන.

ඇඳඹ - භවහ
බහඩුඩහහය ්තදි
මුදර

ඇඳඹ ඉක්භන රද
මුදර

එ ජා ඩො
මිලිඹන.

එ ජා ඩො
මිලිඹන.

රු මිලිඹන.

රු මිලිඹන.

රාහ ඵළාකු

1,810.62

239,617

900

119,106

910.34

120,512

භවජාන ඵළාකු

1,318.16

174,415

650

86,021

668.16

88,424

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රැබිඹ යුතු ගිණුේ
යහජාය ්ඹතනලි්ත වහ පුේලි ්ඹතනලි්ත 2013

දළම්ඵර් 31 දිනට රළියඹ යුතු ිළිබ ලි්ත

රු මිලිඹන15,416 ක් ව රු මිලිඹන 37,774 කි්ත භ්තවිත මුළු රළියඹ යුතු ශ ලේඹ රු මිලිඹන 53,190 ක්
වු අතය එි.්ත රු මිලිඹන 340 ක් ර් 2 ට ළඩි හරඹක් හිඟ හිට ඳළතුණි

පවජින් ු පදු 
ාසථහ

විත්ත නු දනුරට අනු, හණිජා ඵළාකු කිහිඳඹක් භඟ එරම තිුණ

තීය තී්තදු නක් හි ඳහර්ලඹක් ල ඹ්ත ාසථහ

විත්ත නු දනුරට අදහර

ඳනී සිට තිුණණි ඒ අනු ඳහර්ලඹ්ත

ද අතය එශිබ

නියවු්  කිරීම් වතිඹ ඹට ්  එජා ඩො මිලිඹන 60 (රු මිලිඹන 7,612)  මුදරක් 2013 ජුනි 03 දින සටෆ්තඩඩ්
ාහර්ටඩ් ඵළාකුට (SCB) හ තිුණණි තද නීති වහ න්  හසතු ල ඹ්ත එජා ඩො මිලිඹන 15.3  මුදරක්
ාසථහ විසි්ත දයහ තිුණණි

ම් අතය සිටි ඵළාකු භ වූ නු දනුට අදහශ එජා ඩො මිලිඹන 1.3 (රු මිලිඹන

153) ක් වු තීය ඳරදහනඹක් ාසථහට හිතය ර රඵහ ජ තිුණණි
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පත්  ඳාවනප නර භාර් ජ්ාරඹ
ිළරිඳවදු යන රද නිජා ත්  නිසඳහදිත ො ශෝතනහ වහ මුතුයහජා ර ඳර්ඹ්තතර ඵඩහ යන අතය රාහ
නිජා ත්  ඵඩහ ඳර්ඹ්තත භහභට (CPSTL) ්නඹනි නිජා ත්  නිසඳහදිත භහරුකිරීභ වහ

ොශම

යහඹ වහ ො ශෝතනහ අතය දි න නර භහර් ජාහරඹක් ඇත
ඳේය් , ී.් , භමි ත්  ව දළවි ත්  ්දි නිමි නිජා ත්  නිසඳහදිත

ොශම යහඹ සිට

ො ශෝතනහ

නිජා ත්  සථහිළතඹ දක්හ ඳරහවනඹ කිරීභ වහ දල කිහිඳඹට ඳය සථහිළත නර භහර් දළනට අළු් ළඩිඹහ
ශ යුතු ත් ් ඹ ඳතින අතය අළු් ළඩිඹහ්ත ඉක්භන එහි ිළරිහීම් ත් ් ඹ

වේතු ්ත එභ

අළු් ළඩිඹහ්ත භවයක් දළනටභ්  අ් වළය දභහ ඇති ඵ අනහයණඹ විඹ ජාහති අලයතහඹ වූ නිජා ත් 
නිසඳහදිතර විලහර ඳරභහණඹක්
ඳරහවනඹ සිදුයන
හයණඹක්

බි.්ත

භභ ිළරිහී ගිඹ නර භහර් භගි්ත ො ශෝතනහ ඉ්තධන ඵඩහ ඳර්ඹ්තතඹට

භභ නර භහර් අළු් ළඩිඹහ කිරීභ වහ නීමයණඹ කිරීභ ඉතහ වදිසි අතයලය

නිමි නිජා ත්  නිසඳහදිත වහ ය ේ ඳතින ඉ් ම භ ඳරධහන ල ඹ්ත භභ ිළරිහී ගිඹ නර භහර්

වයවහ ්නඹනඹ  යන ඵළවි්ත ඵයඳතර ඉ්තධන අර්ුණදඹක් හිත යට භසත ල ඹ්ත අඩඳණීමභට ති ඵන
ඉඩඩ ිළිබඵ අදහනභ විණන ආ ජ ඵළවළය ශ

නොවළ

ය ශේ සිට කි මි 6 ක් වහ මුතුයහජා ර ඳර්ඹ්තත ආ සිට කි මි 7.2 ක් ඳභණ දුරි්ත මුහුද භළද සථහඳනඹ ය ඇති
සිා්  ඳොි.්තේ ඵ ි. මරි්ත ඳවසුභ (SPBM) භහර් ඹ්ත මුතුයහජා ර සථහිළතඹට ළඳීයම්  යන අතය ,
මුහුදු යශ ත් ් ඹ ඉතහ දළඩින අසථහර ජ

ව එභ ඳවසුභ ිළිබඵ (SPBM) නඩ් තු ටයුතු සිදුන

අසථහර ජ න්  වි් ඳ ළඳයුම් භහර්ඹක් නොීමඹ ඒ අතයභ අ්තතර් ඳර්ඹ්තත නිසඳහදිත භහරුකිරීභ වහ
මුතුයහජා ර ඳර්ඹ්තතඹ වහ ො ශෝතනහ සථහිළතඹ අතය ම්ඵ්තධඹක් නොවු අතය, ඒ අනු භභ සීභහ්ත

''යට වයවහ නර භහර් යහඳෘතිඹ '' කිරඹහ් භ කිරීභ වහ අභහතය භඩුඩර අනුභළතිඹ 2012 ළකතළම්ඵර් 13 දින
රඵහ  ජ තිුණණද , එභ යහඳෘතිඹ ම් දක්හ කිරඹහ් භ ය නොතිුණණි

භාන ේඳත් ශභනායණඹ
2013 ර්ඹ වහ සිඹළුභ

ේ ර්ඹ්තහි අනුභත හර්ඹ භඩුඩරඹ වූ 3,284 ්ත

ජායසහ හර්ඹ භඩුඩර

තනතුරු (අබය්තතය විණන ශභනහරු , හණිජා ශභනහරු , නි ඹ ජාය හභහනයහධිහරි අ රවියණ ් ජ
තනතුරුලි්ත භ්තවිත) පුයකඳහක් 153 ක් ඇතුශ්  විවිධ ර්ඹ්තහි තනතුරු 713 ක් 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට
පුයකඳහක් ීම ඳළති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ

ම් අතය සිඹළු ේ ර්ඹ්තහි තනතුරු 10 ක් ෝතතරහ්  ඳදනභ භත

පුයහ තිුණ අතය 2011 ර් ආ භළද බහ ආ සිට ඳරධහන අබය්තතය විණ විසි්ත නි ඹ ජාය හභහනයහධිහරි ,
මරය ර ළඩ ඵළීය ම් ඳදනභ භත ටයුතු යනු රළ ේ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වේතු ්ත එභ ඳර්ඹ්තත ඹහි උඳරිභ උඳ ඹ ජානඹට ඵහධහ ීම තිුණණි
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අධයාඳනඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

අභහතයහාල ආ ඳයභහර්ථ ඳයදළරි ක්රිඹහ් භ ඳ් නහ අධයහඳන අභහතයහාලඹට අනුඵේධිත ්ඹතන යහය ඹකි
ඳශහ්  අධයහඳන

දඳහර්ත ම්්තතු, විබහ

දඳහර්ත ම්්තතු, අධයහඳන රහලන

දඳහර්ත ම්්තතු, ජාහති

අධයහඳන ්ඹතනඹ, ජාහති පුසතහර වහ ර ් ණ ේහ භඩුඩරඹ, ශ්රී රාහ ග්ර්තථ ාර්ධන භඩුඩරඹ ව ශ්රි
රාහ ජාහති යු නස 

ොමිභ එභ ්ඹතන

මීට අභතය අධයහඳන ක් ේත්රඹට අඹ්  හර්ඹබහයඹ

ඉටුකිරීභ වහ වි ේලහධහය යහඳෘති රද දහඹ් ඹ රළබී තිුණණි
අධයහඳනඹ වහ 2009 ර් ආ  ජ රන රද රු මිලිඹන 85,198 ක් වූ පුනයහර්තන රතිඳහදනඹ ව
රු මිලිඹන7,511 ක් වූ මරධන රතිඳහදනඹ 2013 ර්ඹ න විට ිළිබ ලි්ත රු මිලිඹන 115,525 ක් ව රු මිලිඹන
39,135ක් දක්හ ර්ධනඹ ීම තිුණණි එඹට අභතය 2013 ර් ආ  ජ ්ර්ථි ාර්ධන අභහතඹහාලඹ විසි්ත
රහථමි ඳහ්  5,000  ාර්ධන ළඩටවන ඹට ්  රු මිලිඹන 2,427 ක් ද දළනුභළති භහජාඹක් වහ වූ
අධයහඳන යහඳෘතිඹ විසි්ත රු මිලිඹන 1,373 ක් ද දළනුභළති ක්්තද්ර ඹහි ඳදනභ ර ඳහ්  අධයහඳන ඳේධතිඹ
රතිනිර්භහණඹ කිරී ම් යහඳෘතිඹ විසි්ත රු මිලිඹන 242 ක් ද අධයහඳන ආ ාර්ධනඹ වහ ළඹය තිුණණි

ඳා් , ය ය වා වුනබතුන්
2012 ර් ආ  ජ 10,737 ක් වූ යජා ආ ඳහ්  ායහ 2013 ර්ඹ අහනඹට ඳහ්  115 කි්ත ර්ධනඹ ීම තිුණණි
2012 ර් ආ  ජ 4,004,059 ක් වූ යජා ආ ඳහ්  ර ය ය ායහ 2013 ර් ආ  ජ 4,037,001 ක් දක්හ ළඩි ීම
තිබූ අතය, 2013 ර් ආ  ජ න සිසු්ත 342,450 ක් යජා ආ ඳහ්  රට ඵහ න තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

2009 සිට 2013 ර්ඹ දක්හ අධයහඳන අභහතයහාලඹ ව ඳශහ්  අධයහඳන අභහතයහාල විසි්ත ගුරුබතු්ත
36,616 ක් ඵහ න තිබූ අතය, 2013 ර්ඹ අහනඹට යජා ආ ඳහ්  ර මුළු ගුරුබතු්ත ායහ 226,983 ක්
වූ අතය, 2009 ර්ඹ භඟ ළඳී ම්  ජ සිඹඹට 16  ළඩිීමභක් විඹ

වුනබතුන් ්ථානභාුන ිරීමභ ව අු යු් ත ිරීමභ
අධයහඳන අභහතයහාල ආ ් ම් ේ 2007 දළම්ඵර් 13 දිනළති අා 2007 20 දයන ාර ්  විධිවිධහන රහය,
ජාහති ගුරුභහරු රතිඳ් තිඹ ක්රිඹහ් භ නොකිරීභ වේතු ්ත ජාහති ඳහළ්  24  ර් 10 ්  ර් 30්  අතය
හරඹක් එභ ඳහළර ේඹ යන ගුරුබතු්ත ායහ 653 ක් න ඵ නිඹළදි ඳරීක්ණ ආ  ජ අනහයණඹ
විඹ

119
වි ලේ අධයහඳන ය ක්ණ ඩික ර භහධහරී ගුරුබතු්ත අනුයුක්ත කිරී ම්  ජ වි ලේ අලයතහ හිත සිසු්ත 1,145 ක්
ඉ නුභ රඵන ඳහළ්  128 ට එළනි ගුරුබතු්ත අනුයුක්ත නො ොට වි ලේ අලයතහ හිත සිසු්ත

නොභළති

ඳහ්  162 ට එළනි ගුරුබතු්ත 176 ද නකු අනුයුක්ත ය තිුණණි

සිසු දුනන් පත පනොිකප්  නිර ඇඳුේ ැඳයීභ
2009 ර් ආ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ අතය හරඳරිච් ේදඹ තුශ ජ අභහතයහාලඹ විසි්ත සිසු දරු්ත

ත

නොමි ්  රඵහ  ජ තිුණණු නිර ඇඳුම් ඳළේ රභහණඹ වහ හර්ෂි ළඹ ය තිුණණු විඹදම් ඳවත ගු හි දළක් න
අතය, 2012 ර්ඹ වහ ළඳී ම්  ජ 2013 ර් ආ  ජ ළඹය තිුණණු විඹද භහි සිඹඹට 1 2  ර්ධනඹක් සිදුීම
තිුණණි
ර්  ඹ

ඳළ ේ ර භහ ණ ඹ

ඳළ ේ ර භහ ණ ඹට ළ ඹ වූ මුද ර ( ර හ ව න ඹ වහ අ න කු් 
වි ඹද ම් වළ ය)

2009

6,633,850

1,176,772,857

2010

6,127,502

1,137,958,013

2011

6,393,990

1,421,641,647

2012

7,089,500

1,698,944,372

2013

6,809.370

1,719,549,886

ශයා ය ැමභට අපප්් ෂිත අයුදණු වා ශයා යත් අයුදණු
භහ ර චිත ර් ආ  ජ අ කක්ෂිත අයමුණු ශඟහ ය ළනී ම් ත් ් ඹ ඳවත දළක්

දව්  ඳා්  යාඳෘතිඹ
2013

දළම්ඵර් 31 දින න විට දවක් ඳහ්  ඹහඳෘතිඹ භින්ත භහි්ත ද දඹ තහක්ණ විදයහහය

ොඩනළගිලි

ඉදිකිරී ම් අදිඹය I ව අදිඹය II ඹට ්  විදයහහය 817  ඉදිකිරීම් නිභ කිරීභට ළරසුම් ය තිුණණද ර්ඹ අහන
න විට රු 4,274,077,350 ක් ළඹ යමි්ත විදයහහය 349  ළඩ ඳභණක් අ්ත කිරීභට වළකිවි තිුණණි ළරසුම්
ශ විදයහහය 817 ්ත විදයහහය 171 ට ඳභණක් රු 223,374,489 ක් ළඹ ය ීය ඵක් මිර ජ න තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

රු

120

හුදරා ඳාැ් 
සිසු්ත 50 ට අක් ායහක් සිටින වහ භ  ීයඹ ල ඹ්ත හුදරහ ත් ් ඹට ඳ්  වූ ඳහළ්  1,347 ක් ාර්ධනඹ
කිරී ම් ළඩටවනක් EKSP යහඳෘතිඹ ඹට ්  වඳුනහ න තිුණණද, එභ ාර්ධන ළඩටවන ක්රිඹහ් භ ය
නොතිුණණි

නැණ යාඳෘතිඹ
2009 ජලි 05 දින ්යම්බ ය තිුණණු නළණ දුයසථ අධයහඳන ළඩටවන වහ

ඳෞේලි ්ඹතනඹකි්ත

ඳරිතයහ ර රළබී තිුණණු රඳහහිනී ඹ්තත්ර 1,962 ක් ඳහළ්  1,962 ට රඵහ  ජ තිබූ අතය, 10 ව 11 රේණි ර
ණිතඹ, විදයහ විඹඹ්ත වහ 5 රේණි ආ ණිතඹ, භ ඵ, දන ඵ විඹඹ්ත වහ ඳහඩම් භහරහ්ත විහලනඹ
කිරීභට ළරසුම් ය තිුණණ නමු්  ඳහඩම් විහලනඹ න හර ඳයහඹ තුශ ජ එභ විහලනඹ

ත

ඹොමුීමභට

අළසි ර ඳ්තති හර ටව්ත ිළිබ ඹර ය නොතිුණණි

ඳාැ් ර පතොයතුුන තා් ණඹ බාිගතඹ
2013

දළම්ඵර් 31 දින න විට දිි. ්ත ිළහිටි භසත යජා ආ ඳහළ්  ායහ 10,852 ක් අතරි්ත

ඳහළ්  5,824 ක් ව්  මුළු ඳහළ්  ායහ ්ත සිඹඹට 58ක් ත ඳභණක් ඳරිණ ඳවසුම් රඵහ  ජ
තිුණණි ඳරිණ ඳවසුම් හිත ඳහළ්  වහ අ්තතර්ජාහර ඳවසුම් ළඳීය ම් අයමුණි්ත 2006
ර් ආ  ජ ඳහළ්  ඳරිණ ජාහරඹ සථහිළත කිරීභ ්යම්බ ය තිුණණි

ම් වහ 2006 සිට 2008 ර්

අතය හර ඳරිච් ේදඹ තුශ ජ රු 37,090,000 ට ්්තන මුදරක් ද, 2008 ර් ආ සිට 2013 දළම්ඵර්
31 දින න විට රු 579,140,248 ක් ද ළඹ ය තිුණණු අතය, 2013 දළම්ඵර් 31 දින න විට ඳහළ් 
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඇතුම  ්ඹතන 1,724 ක්

ත

භභ ම්ඵ්තධතහඹ රඵහ ජ තිුණණි නමු් 

තොයතුරු ළහ තිුණණු

ඳහළ්  වහ ්ඹතන 1,724 ක් අතරි්ත තොයතුරු එහ තිුණණු ඳහළ්  වහ ්ඹතන 414 ක්භ භභ ේහ
බහවිත ආ පරදහි.තහඹ, හර්ඹක්භතහඹ  යහි තෘකතිඹක් නොභළති ඵ තවවුරු ය තිුණණි

භභ

ඳරිණ ජාහරඹ ක්රිඹහ් භ නොීමභ වේතු ්ත 2013 දළම්ඵර් 31 දින න විට රු 16,122,312 ක් ළඹ
යමි්ත සථහිළතය තිුණණු අධයහඳනි ශභනහයණ තොයතුරු ඳේධතිඹ ද අර්භනය ීම තිුණණි

5 ය ය යත්ඹ භත්වීභ වා ජ්න්රිඹ ඳා් රට සිසුන් ඇතුශත් ිරීමපේ දු්යතාඹ
අභහතය භඩුඩරඹ විසි්ත තීයණඹ ය තිුණණු ඳරිදි ඳ්තතිඹ සිටිඹ යුතු උඳරිභ සිසු්ත ායහ 42 සීභහ ඉක්භහ,
1 රේණි ආ සිට 5 රේණිඹ දක්හ වූ ඳ්තතිරට රි්ත ය ශමු්ත ඇතුශ්  ය තිබීභ

වේතු ්ත, 2013 දළම්ඵර්

31 දින න විට ජාහති ඳහළ්  31  5 රේණි ආ ඳ්තතිර සිටිඹ යුතු ශමු්ත ායහට ඩහ ශමු්ත 1 250 ක් සිටින
ඵ සිදුයන රද නිඹළදි ඳරීක්ණඹ ජ අනහයණඹ විඹ ඒ
විබහඹට

වේතු ්ත 2013 ර් ආ  ජ 5

රේණි ආ ය ය් 

ඳනී සිට විබහඹ භ් ීම තිුණණු ය යි.්ත 1,250 ට තභහ ේ දක්තහ අනු ජානප්රිඹ ඳහළරට

121
ඇතුශ්  ීමභට තිුණණු අසථහ අහිමි ීම තිුණණි විබහ ඹ්ත භ්  වූ ව ජානප්රිඹ ඳහළරක් රළබී තිුණණු සිසු දරු්ත
ිළිබඵ විසතය ඳවත දළක්
ර්  ඹ

විබහ  ඹ  වහ
ඳ නී සිටි ය  ය
ාහ

ය ය ්  ඹ  භ් 
ය ය ා යහ

ජා නප්රි ඹ ඳහ  ර ක්
රළබී ති ුණණු
ය ය ා යහ

විබහ  ඹ  භ්  වු ් 
ජා නප්රි ඹ ඳහ  ර ක්
නොරළ ුණ ය ය
ායහ

මුළු ායහ  වහ
   න ර
විබහ  ඹ  භ් 
වු ්  ජාන ප්රි ඹ
ඳහ ර ක් නොරළ ුණ
රති ලත ඹ

2012

310,327

33,383

25,837

7,546

22.60

2013

322,455

32,517

27,415

5,102

15.69

අධයඹන පඳොදු වති ඳත්ර (ාභානය පඳශ ිගබා ප්රතිපර
2010 ර් ආ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ ය 4 ක් තුශ ජ අධයඹන

ඳොදු වති ඳත්ර (හභහනය

ඳශ) විබහ ආ

රතිපර ිළිබඵ විසතය ඳවත දළක්
විබහ  ඹට ඳ නී
සිටි සි සු ්ත
ායහ

 භ්  වු
සි සු්ත
ායහ

 භ්  වු සි සු්ත
ායහ , වි බහ ඹ ට
ඳ නී සිටි සි සු්ත
ායහ
රති ලත ඹ ක්

ර

සි ඹළු භ
වි ඹ ඹ ්ත ට
වි ය ස හ
හ භහ ර් ථ ර ඵහ
්  සි සු ්ත
ායහ

සි ඹළු භ
වි ඹ ඹ ්ත
අ  භ් 
සි සු්ත
ායහ

සි ඹළු භ වි  ඹ්ත
අ  භ්  සි සු්ත මුළු
ණ නි ්ත
රති ලත ඹ ක් ර 

2010

271,644

164,527

60.57

3,057

14,411

5.3

2011

270,032

164,191

60.80

3,908

12,795

4.7

2012

268,995

174,160

64.74

4,509

11,100

4.1

2013

264,772

176,534

66.67

5,737

9,444

3.6

2010 ර්ඹට හ කක් 2013 ර් ආ අධයඹන ඳොදු වති ඳත්ර (හභහනය ඳශ) විබහඹට ඳනී සිටි සිසු්ත
ායහ 6,872 කි්ත අක්ීම තිුණණ ද විබහඹ භ්  ීම ම් රතිලතඹ සිඹඹට 60 57 සිට සිඹඹට 66 67 දක්හ ර්ධනඹ
ීම තිුණණි 2010 ර්ඹට හ කක් 2013 ර් ආ සිඹම  විඹඹ්ත වහ විය සහ හභහර්ථ රඵහ්  සිසු්ත ායහ
සිඹඹට 88 කි්ත ර්ධනඹ ීම තිුණණි එ ේභ සිඹම භ විඹඹ්ත අභ්  ායහ සිඹඹට 34කි්ත අක්ීම තිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර්  ඹ
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අධයඹන පඳොදු වති ඳත්ර (උ් පඳශ ිගබා ප්රතිපර
2011 ර් ආ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ වූ ර් 3ක් තුශ ජ අධයඹන

ඳොදු වති ඳත්ර (උස

ඳශ) විබහ ආ

රතිපර ිළිබඵ විසතය ඳවත දළක්
ර්  ඹ

විබහ  ඹට
ඉදිරි ඳ්  ීම
තිුණ ණු මුළු
සි සු්ත ා යහ 

විබහ  ඹ
 භ්  ීම
තිුණ ණු
මුළු
සි සු්ත
ායහ

සි ඹළු භ
වි ඹ ඹ ්ත
අ  භ්  ීම
තිුණ ණු
සි සු්ත
ායහ

සි ඹළු භ
වි ඹ ඹ ්ත ට
වි ය ස හ
හ භහ ර් ථ
රඵහ  ් 
සි සු්ත
ායහ

විලස 
විදයහර
රට
ඇතු ශ් 
ය ් 
සි සු්ත
ායහ

විබහ  ඹ  භ්  ීම
තිුණ ණු මුළු
සි සු්ත ්ත වි ලස 
විදයහර  රට
ඇතු ශ්   ය ් 
සි සු්ත ා යහ 
රති ලත ඹ ක් ර 

2011/2012

239,755

141,411

23,237

3,707

28,937

20.4

2012/2013

233,634

144,745

18,485

9,057

22,943

15.8

2013/2014

241,629

140,993

27,924

4,999

--

--

2011 ර්ඹට හ ක 2013 ර් ආ  ජ විබහඹට ඉදිරිඳ්  ීම තිුණණු මුළු සිසු්ත ායහ, 1,854 කි්ත ළඩිීම
තිුණණු අතය, විබහඹ භ්  මුළු සිසු්ත ායහ 2011 ර්ඹට හ කක් 2013 ර් ආ  ජ 418 කි්ත අක්ීම තිුණණි
ඒ අනු භසත විබහ රතිපර ඹහි ඳසුඵෆභක් නිරීක්ණඹ වූ අතය, 2011 යට හ කක් විය සහ හභහර්ථ
රඵහ්  සිසු්ත ේ සිඹඹට 35  ර්ධනඹක් නිරීක්ණඹ විඹ

රේසහහධියණ තී්තදුක් භත ඵහ ්  සිසු්ත

රභහණඹ ඉවශ දළමීභ වේතු ්ත 2011 2012 අධයඹන ර් ආ  ජ විලස විදයහර රට ඵහ්  සිසු්ත ායහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර්ධනඹක් දළක්විණ
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පෞය පේා
_____________________________________________________________________________________________________________________

පුළු් , උස තත්වඹකි්ත භහනහ් භ ර , පරදහි. ව චියසථහි. ෞයඹ ේහක් ජානතහට රඵහ දි ම්
අයමුණි්ත ක්රිඹහ් භ න ෞය අභහතයහාලඹ ේශීඹ, ්ර්ථි, භහිතඹ, භහනසි ව අධයහ් මි ාර්ධනඹ
දවහ දහඹන ෞය ම්ඳ්තන ජාහතිඹක් ොඩනළගී ම් දළක්භ ඇති ටයුතු යි.
2013 ර් ආ ජ යජාඹ විසි්ත

ෞය

ෂේත්රඹ දවහ රු මිලිඹන 119,530 ක් ළඹ ය තිුණණු අතය, 2012

ර් ආදි ළඹ ශ රු මිලිඹන 98,999 වහ න විට එඹ සිඹඹට 21 කි්ත ළඩි ීම තිුණණි ඳසුගිඹ ර් 04 තුශ
විඹද ම් ළී.විභ ඳවත ඳරිදි විඹ

විසතයඹ

2013

2012

2011

2010

92,994

71,506

63,353

53,730

මුරධන - තථය විඹදභ (රු මිලිඹන)

17,435

13,647

10,359

8,622

පුනයහර්තන තථය විඹදභ (රු මිලිඹන)

75,559

57,859

52,994

45,108

119,530

98,999

89,217

73,835

පුනයහර්තන (රු මිලිඹන)

99,609

81,946

74,443

60,506

මුරධන (රු මිලිඹන)

19,921

17,063

14,774

13,329

5,836

4,870

4,274

3,573

1.38

1.31

1.36

1.32

ෞය අභහතයහාල විඹදභ (රු මිලිඹන)

මුළු ෞය විඹදභ (රු මිලිඹන)

ඒ පුේර මරධන ෞය විඹදභ (රු )

මුළු ෞය විඹදභ දශ ේය ඹ නිසඳහදිත ආ රතිලතඹක්
ර
මුරහරඹ - ෞය අභහතයහාලඹ භව ඵළාකු හර්ෂි හර්තහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර්ඹ
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පෞය අංලඹ
මුරධන වහ පුනයහර්තන විඹදම් ල ඹ්ත ඳසුගිඹ ර් 05 තුශ ිළිබ ලි්ත රු මිලිඹන
රු මිලිඹන375,293 ක් ල ඹ්ත රු මිලිඹන 453,034 ක් ළඹ ය තිුණණි

77,741 ක් වහ

2009 ර් ආ ජ රු 3,496 ක් වු

ඒපුේර ෞය විඹදභ 2013 ර්ඹ න විට රු 5,836 ක් දක්හ සිඹඹට 67 කි්ත ළඩි ීම තිුණණි
ෞය ෂේත්රඹ ම්ඵ්තධ ඳෞේලි ය ව්  ලි්ත  යන දහඹ් ඹ 2009 ර්ඹ වහ දන ශ 2013
ර් ආ ජ
ායහ

ඳෞේලි

ය ව්  ර ඇද්ත ායහ ළඩි විභක්

වහ ඇ්ත ායහ

ඳ්තනුම් යි. එ භ්තභ යජා ආ

ය ව් 

ළඩිවිභක් භ්තභ ෞය ක් ේත්ර ආ භසථ රභ ඵරහ ආ ළඩි විභක්ද ඳ්තනුම්

යි.

පඳෞද්ලි වදය ආඹතන ලිඹාඳදිංචිඹ
2006 අා 21 දයන

ඳෞේලි ෛදය ්ඹතන ලිඹහඳදිාචි කිරි ම් ඳනත අනු

නිඹහභන බහ 2006 ර් ආ  ජ ිළහිටුහ තිුණණි

ඳෞේලි ෛදය ්ඹතන

ඹ ථ ක්ත ඳන ්  13(1) ්තතිඹ රහය බහ විසි්ත

ඳෞේලි ෛදය ්ඹතනර තහක්ණි රීමණතහ ව ේහ්තහි ගුණහ් භ බහඹ ව ඳවසුම් වති
කිරි ම් හර්ඹබහයඹ දවහ අනුභනඹ යනු රඵන ක්රිඹහලිඹ ිළිබඵද නිඹහභනඹ්ත නිඹහභන බහ විසි්ත
අභහතයයඹහ රහ ළේ ඳත්ර ආ ඳශ ශ යුතුඹ ඳනත ක්රිඹහ් භ ීම ය 8  හරඹක් තවි තිුණණ්  ෞය
්ඹතන ඳහරනඹ දවහ එළනි නිඹහභනඹ්ත හ නොතිුණණි ඹ ථ ක්ත ඳන ්  4(1) (i) වහ (ii) ්තති
රහය සිඹපභ

ඳෞේලි ෛදය ්ඹතන භභ නිඹහභන බහ

ලිඹහඳදිාචි විඹ යුතු වු්  විවිධ අක්ඳහක්

නිහ ලිඹහඳදිාචි නොයන රද ෛදය ්ඹතන විලහර ායහක් 2007  ර් සිට 2013 ය දක්හ ලිඹහඳදිාචි
වති නොරඵහ තභ යහඳහය ටයුතු ඳ් හ න ඹන ඵ නිරික්ණඹ විඹ ලිඹහඳදිාචි කිරී ම් ්දහඹම්ලි්ත
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

සිඹඹට 50 ක් අදහර ඳශහ්  බහරට විඹ යුතු වු්  , 2008 ර් ආ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ රු 26,552,000
ක් ඳශහ්  බහරට හ නොතිුණණි තද 2006 ර් ආ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ මුරය රහලන ිළිබ ඹර ය
විණනඹ දවහ විණහධිඳති ත ඉදිරිඳ්  ය නොතිුණණි

ිගරවුන් උඳයණ වා ඖධ ය්ථාඳන අධිාරිඹ
1980 අා 27 දයන විරවු්ත, උඳයණ වහ ඖධ ඳනතට අනු අධිහරි ආ පුර් ලිිතත අයඹක් නොභළති
විරවු්ත ර්ඹක් ව ඹම් උඳයණඹක් රාහයණඹ යනු රළියඹ නොවළකිඹ එ ේ වුද, 2013 ර් ආදි ඒ දවහ
ලිඹහඳදිාචි ීමභට දළ්තවිම් 420 ක් ඉදිරිඳ්  ය තිුණ අතය, එි.්ත දළ්තවිම් 206 ට ලිඹහඳදිාචිඹ රඵහ ජ තිුණ අතය
ලිඹහඳදිාචිඹ රඵහ නෝ  විරවු්තරට අදහර දළ්තවිම් 214 ක් අනුභළතිඹකි්ත තොය රාහයණ ටයුතු සිදු ය
තිුණණි
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පඩංව පයෝප යාප්තිඹ වා භර්ධනඹ
ශ්රී රාහ

විවිධ ර ේලඹ්තහි සීග්ර ර ර්ධනඹ න ඩාගු

ය ඹ ිළිබඵද ර් කිහිඳඹ අදහර ායහ

් න ඳවත දක්හ ඇත
ර්ඹ

ය ගී්ත ායහ

භයණ
ායහ

2009

35,095

346

2010

34,188

246

2011

28,473

186

2012

44,461

181

2013

31,876

89

2012 ර්ඹට හ කක් 2013 ර් ආ ජ ඩාගු
නිහයණ කිරී ම් රභ

ය ඹ යහකත වි ම් අක්ීමභක් ඳ්තනුම් ය තිුණණද,

දර තිුණ ඳසුහමී ත් ් ඹ නිහ

ය

ය ඹ නළත හි එීම ම් අධහනභක් ඳළළතුණි

ඩාගු භර්ධන ඒඹ විසි්ත ඩාගු භදුරු්ත ඵ විභ ළරළක්ීමභ දවහ නු රඵන ක්රිඹහභහර්ර හර්ථබහඹ
ඹම් ඹම් රුණු වේතු ්ත ළටළු වත ීම තිුණණි එනම් 2013 ර්ඹ දවහ ඩාගු ඳහරන ක්රිඹහහයම් දවහ
රු 42,125,195  රතිඳහදන ශහ තිුණණු අතය ඳසුගිඹ ය 5 තුශ හර්තහ වු ඩාගු ය ගි්ත ණන වහ භයණ
ායහ ළදි ම්දි

ය ගි්ත වහ භයණ ායහ ළඩි ර ේල දවහ රමු් ඹක් රඵහ ජ රතිඳහදන ශහ  ජ

නොතිුණණු අතය ඵො වොභඹක් ඳහරන ළඩටව්ත ම්ඵ්තධ ඹ්ත සිදු ශ ක්රිඹහහයම් ම්ඵ්තධ ඹ්ත ඒහ ආ
නිඹහභන යහඳෘතිඹ නමි්ත ක්රිඹහ් භ ශ යහඳෘතිඹ දවහ රු 31,250,000 ක් ළඹ ය BTI ළට 125,000 ක්
මිරදි

න තිුණණි එභ ළට ඳහවිච්චිඹ ිළිබඵද දළනු් 

අහර්ථ ීම තිුණණි

නොකිරිභ්  නිසි ඳරිදි

ඵදහ

නොවළරිභ්  නිහ එඹ

ඵදහ වළය නොතිුණණු ඉතිරි ළට 69,970 ක් (සිඹඹට 60) ඳහවිචිචි ඹ්ත තොය ය 2 ට

්්තන හරඹක් ර ඹ ජානඹට නො න තිුණ අතය, ඒහ 2014 ජුලි භහඹ න විට ්  ඉකු්  විභට නිඹමිත
තිුණණි දිඹය BTI වහ BTI ළට ඹොදහ ඩහ පරදහි. භදුරු භර්ධන රභඹ අධයඹනඹ කිරිභ යහඳෘති ආ අයමුණ වුද,
දිඹය BTI ද්රහණඹ ඹොදහ නිඹමු යහඳෘතිඹ සිදු ය නොතිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ප්රාවනඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

ශ්රී රාහ
අතය

රහවන ේහ්ත අතුරි්ත භහර්සථ භගී රහවන ේහට ඉතහභ්  ළද්  සථහනඹක් හිමිීම ඇති
භභ භහර්සථ භගී රහවන ේහ මලි ල ඹ්ත යහජාය අාලඹ භගි්ත වහ ඳෞේලි අාලඹ භගි්ත සිදු

යනු රඵි.

යහජාය රහවන

ේහ ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ භගි්තද

ඳෞේලි රහවන

ේහ

ඳෞේලි ඵස යථ භගි්තද සිදුයනු රඵි.

ශ්රී රංා භනාභන භණ්ඩරඹ
2005 අ 27 දයන ඳනත භගි්ත නළත සථහිළත යන රද ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ යහජාය අාල ආ
ඵසයථර හිමිරුහ

භ්තභ ධහඹහ ඵටද ඳ්  ඇත ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ සිඹ භගී ජානතහට

්යක්ෂිත, හර්ඹක්භ, පරදහීය, විලසහදහීය ව විධිභ්  ඵස ේහක් ළඳීයභට ළඳ මි්ත ටයුතු යන අතය
හධහයණ හසතු රභඹට අනු ඹමි්ත රහඳ ආ විය සහතභ භගී රහවඹහ ඵට ඳ් ීමභ ශ්රී රාහ භනහභන
භඩුඩර ආ දළක්භ

දළනට ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ තු ඩි ඳ 104ක් ද, උඳ ඩි ඳ 16ක් ද,

ළඩඳර්  11ක් ද, රිඹදුරු ඳහළ්  07ක් ද ඳතින අතය රධහන හර්ඹහරඹට අභතය රහ ේශීඹ හර්ඹහර 12ක් ද
දිි.න පුයහ ිළහිටුහ ඇත භඩුඩරඹ විසි්ත ඉදිරිඳ්  යන රද තොයතුරුරට අනු, භහ ර චිත ර් ආ ව
ඳසුගිඹ ර් තුනක් වහ වූ භඩුඩර ආ ධහන හර්ඹහධන ත් ් ඹ්ත ඳවත දළක්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ධාන තත්ත්ඹ
2013

2012

2011

2010

ඵසයථ ඇණිඹ (හභහනය)

7,607

7,756

7,821

8,403

හරටව්ත අලයතහඹ ඵසයථ (හභහනය)

7,174

7,172

7,131

7,129

ධහන ත්  ආ ඇති ඵස යථ (හභහනය)

4,720

4,694

4,933

5,119

දිනට ධහනඹ යන රද හභහනය ඵසයථ

4,373

4,314

4,365

4,441

61

60

61

62

603,004,472

609,651,210

611,411,135

616,363,455

343,691,735

337,830,439

340,840,718

341,617,984

33,168

34,092

34,263

34,772

8

8

7

7

හරටව්ත අලයතහ ඹ්ත ධහනඹ යන රද
ඵසයථ රභහණ ආ රතිලතඹ
් නත රභහණඹ කි මී
ධහනඹ ශ කි ර මීටර් රභහණඹ
ේ ායහ
ධහන ත්  ආ ඇති එක් ඵසයථඹට
ායහ

ේ

මරහරඹ - ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ, ාර්ධන වහ ළරසුම් අාල හර්තහ
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ඉවත ගුට අනු ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ තු මුළු ඵසයථ ායහ 2010 ර් ආ ජ 8,403 ක් වූ අතය,
2013 ර් ආ ජ එඹ 7,607 ක් දක්හ සිඹඹට 15කි්ත අක් ීම තිුණණි

හරටව්ත අලයතහඹ 2010 ර් ආ ජ

ඵසයථ 7,129 වූ අතය, එඹ 2013 ර්ඹ න විට 7,174 ක් දක්හ සිඹඹට 0.6 කි්ත ළඩිීම තිුණණි

ම් අනු ශ්රී

රාහ භනහභන භඩුඩරඹට පුයහත වළකි ඇ්  ්  මුළු හරටව්ත අලයතහ ඹ්ත සිඹඹට 61 ක් ඳභණි
තද, ධහනඹට ඉරක් ය්  කි ර මීටර් රභහණ ඹ්ත ධහනඹ යන රද කි ර මීටර් රභහණඹ ඳසුගිඹ
ර්ර සිඹඹට 55 ක් වූ අතය එඹ 2013 ර් ආ ජ සිඹඹට 78 දක්හ ළඩිීම තිුණණද හරටව්ත අලයතහඹ
පුයහ ළනීභට රභහණ්  ඵසයථ ඇණිඹ නොතිුණණි

ආදාඹභ, ිගඹදභ වා රාබදායිත්ඹ
ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩර ආ ළරසුම් අාලඹ විසි්ත ඉදිරිඳ්  යන රද

තොයතුරු වහ විණනඹට ඉදිරිඳ් 

යන රද ගිණුම් අනු 2013 රර්තන ර් ආ වහ ඳසුගිඹ ර් වතය ්දහඹම්, විඹදම් වහ රහබ අරහබ ිළිබඵ
විසතයඹක් ඳවත දළක්
2013

2012

2011

2010

රු

රු.

රු.

රු.

19,430,655,484

18,209,846,344

15,085,144,469

14,588,374,538

අ නකු්  ්දහඹම්

8,018,965,187

2,095,904,299

2,079,969,382

2,545,970,515

යජා ආ රදහන

2,741,785,656

5,997,619,174

5,353,866,486

5,616,459,435

මුළු ්දහඹභ

30,191,406,327

26,303,369,817

22,518,980,337

22,750,804,488

ධහනඹ ශ කි ර මීටයඹට භගී
රහවන ඹ්ත රද ්දහඹභ

56.54

53.90

44.26

42.70

ධහනඹ ශ කි මීටයඹට මුළු ්දහඹභ

87.84

77.86

66.07

66.60

26,416,646,151

23,852,905,514

19,476,472,376

18,480,336,180

5,307,753,254

4,946,753,969

4,319,067,869

4,408,086,757

31,724,399,405

28,799,659,483

23,795,540,245

22,888,422,937

76.86

70.60

57.14

54.09

භගී්ත රහවන ඹ්ත රද ්දහඹභ

ිගඹදභ
ඵස භ වයුම් විඹදභ
අ නකු්  විඹදම්
මුළු විඹදභ
ධහනඹ

ශ

කි ර

මීටයඹට

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ආදාඹභ
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ඵස භ වයුම් විඹදභ
ධහනඹ ශ කි ර
විඹදභ

මීටයඹට මුළු

92.30

85.25

69.81

67.00

ඳය භ වයුම්

4,274,778,734

8,493,908,840

6,630,426,394

5,754,077,884

යජා ආ රදහන ලි්ත ඳසු භ වයුම්
අරහබඹ

1,532,993,078

2,496,289,666

1,276,559,908

137,618,449

යජා ආ රදහන රට ඳය ධහනඹ ර
කි ර මීටයඹට අරහබඹ

21.44

25.14

19.45

16.84

4.46

7.39

3.74

0.40

යජා ආ රදහන රට
අරහබඹ

යජා ආ රදහන ලි්ත
මීටයඹට අරහබඹ

ඳසු

කි ර

ඉවත ගුට අනු භගී රහවන ඹ්ත රද ්දහඹභ රභ ඹ්ත ර්ධනඹ ීමභක් දක්නට ඇති අතය එඹ 2010 ර්ඹට
හ කක් සිඹඹට 31  ර්ධනඹක්ද ඳසුගිඹ ර්ඹට හ කක් සිඹඹට 6 7  ර්ධනඹක්ද ඳ්තනුම්  ර්
එ ව්  මුළු විඹදභ 2010 ට හ කක් සිඹඹට 38 කි්ත ර්ධනඹ ීම ඇති අතය ඳසුගිඹ ර්ඹට හ කක් එඹ
සිඹඹට 10 කි

ම් අනු ්දහඹභ ර්ධනඹ න

ඹට ඩහ ළඩි

ඹකි්ත විඹදභ ර්ධනඹ න ඵළවි්ත

්ඹතනඹ දිගි්ත දිටභ ඳහක් රඵමි්ත ඳතී 2010 ර්ඹ න විට ශ්රී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ රහබ ව ඳහක්
නොභළති ඳ් හ න ඹහභ වහ (Break Even Point) එක් කි ර මීටයඹට රු 65 54 ක් ඉඳි.ඹ යුතු අතය
එඹ 2013 න විට එඹ රු 90 30 ක් දක්හ ළඩිීම ඇත
ඳළතුන වෝ  යජා ආ

ව බහඩුඩහහය ආ මරය වඹක්

භ ේ ්ඹතනඹ දිගි්ත දිටභ අරහබ රළ ඵමි්ත
නොභළති ්ඹතනඹ අඩුඩ ඳ් හ න ඹහ ම්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

අවිනිලසචිතතහඹක් ඇතිවිඹ වළකිඹ

නිීම් ණඹ ව පඳොදු අඩුඳාඩු වා අඩුඳාඩු භයවයා ැමභ වා සුදුසු ක්රිඹාභාර්
(අ භණ්ඩරඹ තු ඵ්යථ ඇණිඹ ප්රභාණත් පනොවීභ
2013 දළම්ඵර් 31 දිනට භඩුඩරඹ තු මුළු ඵසයථ ඇණිඹ ඵසයථ 7,143 ක් න අතය, එි.්ත ඵස යථ
4,245ක් ය 10 ට ඩහ ඳයණ ඒහ විඹ ධහන ත්  ආ ඇති ඵස යථ ායහ 4,699 කි එ ව් 
දළනට ළශසුම්ය ඇති ඳරිදි හරටව්ත අලයතහඹ ඵසයථ 7,174 ක්
ඵසයථ ඇණිඹ හරටව්ත අලයතහඹ්  පුයහ ළනීභට රභහණ් 

ම් අනු භඩුඩර ආ
නොන අතයභ

ඹ ිතත

ඒහඵේධ හරටවන ක්රිඹහ් භ කිරීභට අලය සිඹඹට 40 ක් ඵසයථ රභහණඹ ඳඹහ ළනීභට
නොවළකිීම ඇත ම් නිහ භඩුඩර ආ ඵසයථ ඇණිඹ ලක්තිභ්  ය ළනීභට ඉතහ ඉක්භනි්ත ිළඹය ත
යුතු

ම් වහ භඩුඩරඹ විසි්ත 2013 ර්ඹ තුශ ජ අළු්  ඵසයථ 233 ක් ධහනඹට එක්ය තිබූ අතය

ත්  ඵස යථ 2,200 ක් 2014 ර්ඹ තුශ ජ මිශ ජ ළනීභට ළරසුම් ය තිුණණි
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(ආ ධානඹ යු  රඵන භාර් ප්රභාණඹ අඩුවීභ
රභහණ්  ඵසයථ ඇණිඹක් නොභළති ීමභ්  ව ඳළයණි ඵසයථ ධහන ඹ්ත ඉ් ීමභ්  භභ ධහනඹ
යනු රඵන භහර් රභ ඹ්ත අක් මි්ත ඳතින අතය දළනට ඇතළම් භහර්ර ශ්රී රාභ ඵස ධහනඹ
ම්පූර්ණ ඹ්ත ඇණහිට ඇත

උදහවයණ ර භහර් අා 103 ඵොරැ් ර - ොටු වහ නහයහ වේ්තිළට -

ොටු ඹන භහර් දළක්විඹ වළකිඹ
ඳභණක් සීභහීම ඇත

ම් නිහ දළනට ඵො ව භඩුඩරර ඵසයථ අනහර්ථි භහර්රට

ම් නිහ ඵසයථ ඇණිඹ ළඩිකිරීභට ිළඹය තයුතු අතය, ඵස යථ ඇණිඹ ළඩි කිරීභ

තුිබ්ත භඩුඩරඹට අහිමිීම ගිඹ භහර්ර ධහන ටයුතු නළත ්යම්බ කිරීභට වහ න ඵස භහර් ඇති
කිරීභට වළකිීමභ වහ ඒ තුිබ්ත භඩුඩරඹ තු ම්ඳ්  ලි්ත උඳරිභ ර ඹ ජානඹ ළනීභට ද වළකිනු ඇත

(ඇ ාර්ෂි ඵ් ධාන ිගඹදේ ැඩිවීභ
ඳසුගිඹ ර් කිහිඳඹට අදහශ භඩුඩර ආ විඹදභ හර්ෂි ළඩි මි්ත ඳතින ඵ නිරීක්ණඹ න
අතය

භ ේ විඹදභ ළඩිීමභට රධහන

වේතු ඉ්තධන, ටඹර් වහ ටියුේ, අළු් ළඩිඹහ විඹදම් වහ අභතය

ොටසර විඹදභ ඉවශ ඹහභ නිහ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ රධහන විඹදම් කිහිඳඹ වළසිරීභ ඳවත ගු
දළක්

රු

2012
රු

2011
රු

2010
රු

ඉ්තධන වහ ලිහිසි ත් 

12,544,928,647

11,405,107,132

8,118,487,323

7,650,699,703

ටඹර් වහ ටියුේ

1,799,416,147

1,421,908,482

1,588,854,899

1,196,568,809

168,930,616

125,423,630

122,304,598

165,836,532

අභතය ොටස

1,098,627,197

879,514,919

1,200,417,694

1,172,902,212

එතු

15,611,902,607

13,831,954,163

11,030,064,514

10,186,007,256

4,720

4,694

4,933

5,119

3,307,607

2,946,731

2,235,975

1,989,843

ඵසයථ අළු් ළඩිඹහ

ධහනඹ න ඵස ණන
එක් ඵසයථඹක් වහ විඹදභ

ඳසුගිඹ ර් කිහිඳඹ තුශ ඵසයථ ධහනඹ ර කි ර මීටර් රභහණ ආ ළශකිඹ යුතු ළඩිීමභක් සිදු
නොවූද ඉ්තධන වහ වූ විඹදභ 2010 ර්ඹට හ කක් 2013 ර්ඹ නවිට සිඹඹට 64 කි්ත ඳභණ
ළඩිීම ඇති අතය

ශඳ ්  ඉ්තධන මිශ ඉවශ ඹහභ සිදුීම ඇ්  ්  සිඹඹට 17 කි්ත ඳභණඹ

භ ේ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

2013
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ළඩිීමභට රධහන

වේතු

ර ඉ්තධන නහසතිඹ, අධි ඉ්තධන දවනඹ, ඵසයථ නිසි

නොකිරීභ වහ ඉ්තධන ාාහ ළනි වේතු නිහ ඵ නිරීක්ණඹ

ර නඩ් තු

තද ඵස යථ අළු් ළඩිඹහ වහ

ව ඵස යථ අභතය ොටස වහ විලහර විඹදභක් දළරීභට සිදුීම ඇති අතය, තීරුඵදු වන රභඹක් ඹට ් 
අක් මිශට අභතය ොටස මිශ ජ ළනීභ වහ ඳෞේලි භහභ වඹ රඵහ න තිබූ නමු්  එඹද
හර්ථීම නොභළති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ ඒ අනු විධිභ්  ළඩිළිබ රක් සය ්ර්ථිභඹ ල ඹ්ත
හසිදහඹ ත්  ඹ්ත උස අභතය ොටස මිශ ජ ළනීභට් , ඵසයථ ර ඉ්තධන ඳහරනඹ ිළිබඵ ළඩි
අධහනඹක් ඹොමු කිරීභට්  විඹදම් අධි ඳළයණි ඵසයථ ඇණි ඹ්ත ඉ්  ය ඒ නුට න ඵසයථ
ඇණිඹට එතු කිරීභක් ශයුතු

(ඈ ඵ්ධානඹ ේඵන්ධපඹන් අධී් ණඹ ප්රභාණත් පනොවීභ
ඵසයථ හරටවනට අනු නිඹමිත ඳරිදි ධහනඹ ්ත ්තද ඹ්තන රභහණ්  අධීක්ණඹක් රධහන
හර්ඹහර ඹ්ත

ව

රහ ේශීඹ භේටමි්ත

ව ඩි ඳ භේටමි්ත

ව සිදු

නොකිරීභ නිහ

ඵො ව

අසථහර ධහන ටයුතු ර කීභ රිඹදුරු ෝත දොසතයරු ත ඳයහ තිබීභ ද නිරීක්ණඹ
ජීටීඑස තහක්ණඹ ඹට ්  ඵස යථ ර අධීක්ණ ටයුතු කිරීභ ද ළද්  ඵ ඳ්තහ දමි

(ඉ පොන්පදෝතයුනන් ිගසින් වදනි ආදාඹභ අඩුපන් බායදීභ
ෝත දොසතයරු්ත විසි්ත ෛදනි ්දහඹම් අක් ්ත බහය ජභ නිහ ෝත දොසතය හිඟ මුද්  රභහණඹ
රභ ඹ්ත ළඩි මි්ත ඳතින අතය භභ මුද්  අඹයළනී ම් රභහදඹක්ද දක්නට ඇත

ම් නිහ භභ

ත් ඹ අභ ය ළනීභ වහ ව ටිේඳ්  භගි්ත රළ ඵන මුද්  ාාහ කිරීභ අභ ය ළනීභට ෆභ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඩි ඳ ක් වහභ ටිේ භළෂි්ත රඵහ ජභ වහ භහර් ඳරීක්ණ ටයුතු ළඩිකිරීභ ළද්  ඵ නිරීක්ණඹ

භණ්ඩරප ර්ධනඹ වා ඉදිරිප දී තයුතු පනත් ක්රිඹා භාර්


ඳෞේලි වහ ඳොදු රහවන ආ සිඹඹට 60 වහ සිඹඹට 40 රතිඳ් තිඹ ක්රිඹහ් භ කිරීභ



භගී්ත වහ ඳය වුම් හඩ්ඳ්  රභඹක් වඳු්තහ ජභ



භඩුඩරඹ තු රිඹදුරු ඳහළ්  ළඩිදියුණු ය යටට ළඩදහීය භ්තභ විනීත රිඹදුය්ත ියහිකිරීභ



භඩුඩර ආ ඵස යථ වහ අලය ටඹර් අලයතහඹ්ත පුයහරනු ස, අම්ඳහය ටඹර් ම්ව ් 
ධහරිතහ ළඩිය ළනීභ



බහවිත ඹ්ත

තොය ඇති භඩුඩරඹ තු ඉඩම් වහ

ොඩනළගිලි පරදහීය හර්ඹඹ්ත වහ

ඹොදහ

ළනීභ


භඩුඩරඹ තුශ ක්රිඹහ් භ න අබය්තතය ඳහරන ඳේධතී්ත ිළිබඵ භහ ර ානඹක් ය ර්තභහන
ත් ් ඹට ළර ඳන ්හයඹට නළත ස කිරීභ
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හර්ඹ භඩුඩරඹ පුහුණු කිරීභ, ඔවු්ත අභි රේයනඹ න ්හයඹට ටයුතු කිරීභ වහ ළභ විටභ හර්ඹ
භඩුඩර ආ ්යක්හ වහ ඉවශ ශභනහයණඹ භළදිව් ීමභ



ශ්රී රාහ ගිණුම් රමිත රට අනුකර ගිණුම්

ඳෝ ඳ් 

ිළිබ ඹර කිරීභ, රභහදඹකි්ත

තොය

විණනඹ වහ ගිණුම් ඉදිරිඳ්  කිරීභ වහ ඳරිණත ගිණුම් රභඹක් වඳු්තහ  ජභ


අබය්තතය විණන අාලඹ ලක්තිභ්  කිරීභ වහ අබය්තතය විණන අාලඹ විසි්ත ඳ්තහ දනු රඵන
අක්ඳහක් නිළයදි කිරීභ වහ ඉවශ ශභනහයණඹ භළදිව්  ීමභ



ඉවශ ශභනහහරි් ඹ ඇතුළු සිඹළුභ හර්ඹ භඩුඩරඹ ්ඹතනඹට අදහර න ඵහහිය වහ
අබය්තතය නීතිරීති රට අනු ටයුතු කිරීභ

ජ්ාති ප්රාවන වදය ආඹතනඹ
රිඹදුය්ත ේ ෞය ළටළු භහර් අනතුරු ායහ ළඩිීමභට ෘජුභ ඵරඳහ ඇත

ම් නිහ ශ්රී රාහ

රැකිඹහ

අ කක්ෂිත රිඹදුරු ෘ් තිඹ වහ අඹළදුම් යන සිඹළුභ පුේරි.්ත රිඹ ඳළදීමභ වහ ලහරීරි වහ භහනසි
ල ඹ්ත සුදුසු ත් ් ඹ සිටිනහද ඹ්තන තීයනඹ කිරී ම් ඵරතර ජාහති රහවන ෛදය ්ඹතනඹට ඳයහ
ඇත

ම් අනු ලහරීරි වහ භහනසි ඹ යතහඹ ඇති අඹදුම්රු්ත වහ ඳභණක් ෛදය වති නිකු් 

කිරීභ භගි්ත ජාහති රහවන ෛදය ්ඹතනඹ භහර් අනතුරු අභ ය ළනීභ වහ සිඹ දහඹ් ඹ රඵහ ේ
ේහ පුළු්  කිරී ම් අයමුණි්ත 1997 අා 25 දයණ ජාහති රහවන ෛදය ්ඹතන ඳනත භගි්ත 1999 භළි. භ
01 දින සිට ජාහති රහවන ෛදය අඹතනඹ නමි්ත

භභ ්ඹතනඹ සථහිළත යන රද අතය දළනට රහවන

අභහතයහාලඹ ඹට ්  සඹා ්දහඹම් උ් ඳහදන යහජාය යසථහිළත ්ඹතනඹක් ල ඹ්ත ක්රිඹහ් භ
සුක්හනභක් ිළටුඳභ නි ය ගිභ්  රිඹදු යකු හිඳුීමභ” ඹන දැ් භ ඹට ්  ක්රිඹහ් භ න
භ වය ශ්රී රාහ තුශ රහවන ෛදය ක් ේත්ර ආ රමුඹහ

“ෆභ

භභ ්ඹතන ආ

මි්ත සිඹළු රිඹදුරු ඵරඳත්ර අ කක්ඹ්තට

අධයහ් මි වහ ගුණහ් භ ෛදය ඳරීක්ණ සිදුය ලහරීරි වහ භහනසි ඹ යතහඹ ිළිබඵ වති කිරීභ
හර්ඹහර දවනඹක් සථහිළත ය ඇති අතය ඒ වහ ෛදය නිරධහරී්ත ඇතුළු ේ භව් භ භව් මී්ත 251
කි්ත භ්තවිත හර්ඹ භඩුඩරඹක් ේ ආ ඹොදහ ඇත රහවන ෛදය ්ඹතන ආ වහ එහි ලහහ ර 2013
ර් ආ ්දහඹම් එතු රු 328,962,497 වහ විඹදම් එතු රු 217,481,289 න අතය, අතිරික්තඹ
රු 111,481,209 ක් විඹ ්ඹතන ආ හර්ඹහධන ත් ් ඹ රහ ඵළීය ම්  ජ භහ ර චිත ර් ආ වහ ඳය ර්
තුන ජාහති රහවන ෛදය ්ඹතනඹ භගි්ත සිදුයනු රළබූ ෛදය ඳරීක්ණ ායහ ව අනතුරු ෛදය
ඳරීක්ණ ායහ ිළිබඵ ද් ත ඳවත දළක්

මුළු ෛදය ඳරීක්ණ ායහ
ය ගී ත් ් ඹ භත අභ්  ායහ

2013

2012

2011

2010

371,796

164,652

274,605

302,214

29,593

12,146

18,019

19,278

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

්ඹතන ආ දළක්භ යහ ශඟහීමභට් , මලි අයමුණු ඉටුය ළනීභ උ දහ් , රධහන හර්ඹහරඹ ඇතුළු ලහහ

132

ජ්ාති ප්රාවන

වදය ආඹතනඹ භගින් සිදුයු  රැබ අනතුුන වදය

ඳීම් ණ ංයා
2013

2012

2011

2010

සිදුයන රද ෛදය ඳරීක්ණ ායහ

2,494

2,343

1,960

1,315

ලහරීරි ඹ යතහ හිත ායහ

2,295

2,192

1,826

1,210

199

151

134

105

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ලහරීරි ඹ යතහ නොභළති ායහ
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ජ්ාති උුනභඹන් වා ආික ටයුතු
_____________________________________________________________________________________________________________________

යු නස  ාවිධහනඹ ව්ත යන ඳරිදි, ර්තභහන
යට ාසෘතිඹට ඳළවළදිලි ඵරඹක් ඇත

නස න වහ එකි නට ම්ඵ්තධ වූ ර  ඹහි

පුයහවිදයහ සභහයඹ්ත,

ෞතුහහය ඹනහදි ආ සිට ම්රදහි.

හුරුපුරුදු ව භහීයන රහ නිර්භහණඹ්ත ඹනහ ජ ණනඹ ශ නොවළකි තයම් වූ හධ

ණනහකි්ත

ාසෘතී්ත ඳ ණඹ යන අතය වි ලේ ඹ්ත ජාහති උරුභඹ්ත තුිබ්ත යට අනනයතහඹ

ඳ්තනුම් යනු

රඵි. එ ේභ ජාහති උරුභඹ්ත වහ නිර්භහණශීීය් ඹ ඹන හධ  ජකතිභ් , නිර්භහණශීීය වහ භෘේධිභ්  දළනුභ
භත ඳදනම් වූ භහජාඹක් ොඩ නළගීභට ඉව් 
ශ්රී රාහ

ජාහති උරුභඹ්ත වහ ම්ඵ්තධිත සිඹම භ හර්ඹඹ්ත ජාහති උරුභඹ්ත ිළිබඵ අභහතයහාලඹ භගි්ත

භ වඹනු රඵි.
ජාහති අනනයතහ රොට විදවහ ඳහමි්ත ශ්රී රහාකීඹ සඳර්ල වහ අසඳර්ල
ඳයපුය

උරුභඹ්ත ායක්ණඹ ය අනහත

ත දහඹහද කිරීභ්  භසත ්ර්ථි වහ භහජාීයඹ ාර්ධන ක්රිඹහලිඹට පරදහීය

තුිබ්ත ජාහති උරුභ ායක්ණ ආ රහී.ඹ රමු අභිභහන් 

ජාහතිඹ ඵට ඳ් කිරීභ

ර දහඹීමභ් 

භභ අභහතයහාල ආ

භ වය වහ දළක්භ
ණි වූ වහ අනනය වූ අග්රණය ජාහති උරුභ ම්ඳත

ර  රජාහ ේ ්ර්ණඹට රක් කිරීභ

තුිබ්ත ාාහය රර්ධනඹට ලක්තිභ්  ඳදනභක් ළඳීයභ, ජාහති උරුභඹ්ත වහ ඳහයම්ඳරි සිරි්  විරි් 
භහජීඹ ටිනහම් ිළිබඵ වළඟීම් තරුණ ඳයපුය ත රඵහ ජභ වහ ජාහති උරුභඹ්ත ේ ඳරිවහනිඹට
හධ වඳුනහ න ඒහ

ා ල ධනඹ කිරී ම් ලක්තිඹ ජානතහට රඵහ ජභ

ාර්ධන ඉරක් පුයහ ළනී ම් ඵර
2013 ර්ඹ වහ ඊට

ේලහභිභහනී

ව

වේතුන

චි්තතනඹ

තුිබ්ත

ඹ්ත ර ඳයමුණ ළනීභ අභහතයහාල ආ රධහන අයමුණු

ඳය ර්ඹ වහ අභහතයහාලඹ ව ඒ ඹට ්  ඳ් නහ ්ඹතන ර අයමුණු ඉටුය

ළනී භහිරහ ඇසත ම්්තතුත විඹදභ වහ තතය විඹදභ ඳවත දළක්
ආඹතනඹ

ජාහති උරුභඹ්ත ිළිබඵ
අභහතයහාලඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

යටට ්

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

පුනයාර්තන

මූරධන

පුනයාර්තන

මූරධන

පුනයාර්තන

මූරධන

පුනයාර්තන

මූරධන

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

(අ)

(අ)

(ආ)

(ආ)

(අ)

(අ)

(ආ)

(ආ)

152.3

176.9

98.6

97.3

120.5

248.2

97.8

98.6
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572.7

172.5

571.7

124.0

501.4

185.1

474.5

111.8

112.8

92.4

105.9

45.3

101.4

76.2

92.1

29.7

81.9

294.2

77.4

67.5

60.9

316.9

59.7

240.4

හම  උරුභඹ ඳදනභ

5.5

7.5

5.4

7.5

7.5

15.7

5.3

2.5

ජානරහ ක්්තද්රඹ

12.7

10

11.0

6.7

9.5

10.0

9.4

4.5

දඳහර්ත ම්්තතු
ජාහති ෞතුහහය
දඳහර්ත ම්්තතු
ජාහති ් නහයක්
දඳහර්ත ම්්තතු

(අ) ඇසත ම්්තතුත

(්) තය

2013 ර්ප ප්රතිඹ
මුම්ටහස භව්  නම්වූ ඳළයණි ථහනහඹ නිර නි, එහි හසතු විදයහ් භ ටිනහභ

වේතු ්ත ායක්ණඹ

ය ාාහය භධයසථහනඹක් වහ පුයහවිදයහ ෞතුහහයඹක් සථහඳනඹ කිරී ම් යහඳෘතිඹද ්රිකුණහභශ ආ
ිළහිටි ඳළයණි ඕර්තද නහවි ොභහරිස නිර නි
කිරීභට

තීයණඹ ය තිුණණද අදහර යහඳෘති 2013

ඹහඳන ඹහි ඳළයණි ඕර්තද

ෞතුහහයඹක් කිරී ම් යහඳෘතිඹද 2012 ර් ආ නිභ
ර්ඹ අහනඹ දක්හභ නිභය නොතිුණණි

ොටු නදර්ර්තත යජා ආ

තිුණණු අතය "අ ක උරුභඹ දරු්තටි." ඹන

එ ේභ

්ධහය භත රු මිලිඹන 124 5 ක් ළඹය නිභය

් භහ ඹට ්  පුයහවිදයහ

දඳහර්ත ම්්තතු වහ ජාහති අධයහඳන

්ඹතනඹ එක් ළඩ ටවනක් ක්රිඹහ් භ ය තිුණණි
භධයභ ාසෘති අයමුදර භගි්ත  ජකහී. ෛාතයඹ, ඉඳිටු ෆඹ අර ළු්  ඳොකුණ, තිා ිළිබභ ඹ වහ
ත්තතිරිභ ් 

ෞතුහහයඹ ඹන සථහන ායක්ණඹ කිරී ම් ළඩ ටව්ත ඉටුකිරීභ වහ රු මිලිඹන 117 ක්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

්තය තිුණණු අතය අදහර ායක්ණ ටයුතු ්යම්බ ය ද තිුණණි එ ේ වු් 
ව පුයහවිදයහ

දඳහර්ත ම්්තතු

වි ලේඥ ඳරීක්හට රක්ය

ිළිබඵ ජාහති භේට ම් ළරළසභක්

නොතිුණණි

භභ ටයුතු අභහතයහාල ආ
පුයහවිදයහ ායක්ණ ටයුතු

නොතිබීභ භඹට රධහන වේතු ීම තිුණණි

ජ්ාති උුනභඹන්
පුයා්තු වානි සිද්ධීන්
යට ඳතින පුයහ සතු විවිධ රතිරහබ රඵහළනී ම් අයමුණි්ත විනහල ය දළමී ම් රනතහඹක් ඳසුගිඹ දල
කීඳඹ තුර ඳළන නළගී තිුණණි පුයහවිේඹහ ්යක්ණ ඳොලිස ොේහහලඹ ත හර්තහ ීම තිබූ පුයහවිදයහ සභහය ඇති
සථහන ර පුයහසතු ොයම්, අනය ළණීම් වහ පුයහසතු විනහලඹ ඇතුළු පුයහසතු ඳනත ඹටතට ළ නන
සිේධී්ත ිළිබඵ තොයතුරු ඳවත දළක්

135

යපද් ්  බාඹ

2009 2010

2011 2012 2013

පුයහසතු ොයභ

17

12

32

74

43

පුයහසතු විනහලඹ

31

42

25

67

70

පුයහසතු ීමභට ළණීම් කිරීභ

95

145

135

216

216

පුයහසතු ඳනතට ළ නන න්  ළයදි

92

95

28

13

11

235

294

220

370

340

එතු

2013 ර්ඹ තුශ ජ හර්තහ ීම ඇති පුයහසතු වහනි සිේධී්ත රභහණඹ ඳය ර්ඹට හ කක් අක්ීම තිුණණ ද ළඩිභ
පුයහසතු වහනි සිේධී්ත රභහණඹක් හර්තහ න පුයහසතු ීමභට ළණීම් කිරී ම් සිේධී්ත භහ ර චිත ර් ආ ජ ද
ඳය ර් ආ රභහණඹ වූ 216 ක් හර්තහ ීම තිුණණි
ඳශහ්  අනු පුයහසතු වහනි සිේධී්ත ් ශ 2012 ර්ඹට හ කක් උතුය වහ උතුරුභළද ඳශහ්  ද හි වහනි
සිේධී්ත රභහණඹ ිළිබ ලි්ත 08 සිට 18 දක්හ වහ 82 සිට 116 දක්හ ළඩි ීම තිුණණි ය ටහි ළඩිභ පුයහවිදයහ
සභහය රභහණඹක් ඇති වහ ෆභ ර්ඹභ ළඩිභ පුයහසතු වහනි සිේධී්ත රභහණඹක් හර්තහ න උතුරුභළද ඳශහත
තුශ 2013 ර් ආ ජ හර්තහ වූ රභහණඹ ඳය ර්ඹට හ කක් සිඹඹට 41 කි්ත ළඩිීම තිුණණි
2010 සිට 2013 දක්හ වූ ර් ර හර්තහ ීම ඇති වහනි සිේධී්ත රභහණඹ වූ 1,459 ක් අතුරි්ත

ම් න විට

පුයා්තු වානි ැරැ් වීභට දාඹ න්නන් දිරිභත් පනොිරීමභ
පුයහසතු ්යක්හ ය ළනීභට දහඹ න පුයහවිදයහ දඳහර්ත ම්්තතු
ඳොලිස

දඳහර්ත ම්්තතු

නිරධහරී්තට තයහ මුද් 

නිරධහරී්තට, තොයතුරු ඳඹ්තන්තට වහ

ීමභ ඇතුළු අයමුණු කීඳඹක් භත 1998 අා 24 දයන

පුයහසතු (ා ල ධන) ඳනත ඹට ්  පුයහසතු තෆගි අයමුදර ිළහිටුහ තිුණණි පුයහසතු වහනි සිේධී්ත භත උහවි
භගි්ත නිඹභ යනු රඵන දඩ මුද්  ලි්ත පුයහවිදයහ අධයක් ජානයහ්  ත එනු රඵන දඩමුද්  ර දහඹ ඹ්ත
ළදුම්ර් 

භභ අයමුද ්  2013 ර්ඹ අහන ආ  ජ රු 44,619,540 ක් තිුණණ ද අයමුදර ිළහිටුීම ම් අයමුණු

නු ්ත එභ මුද්  ළඹය නොතිුණණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

විභර්ලනඹ අ්ත ය ඇති සිේධී්ත ායහ 1,060 ක් වූ අතය, විභර්ලනඹ යමි්ත ඳළති සිේධී්ත ායහ 399 ක්
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් ර්  පවේතුපන් සිදුන පුයා්තු වානි
ය ේ ඳතින සීෙ ාර්ධන ටයුතු වහ අලය ළු්  රඵහළනීභ වහ ්  ළී.භට ඵරඳත්ර රඵහ ජ ම් සීෙ
ර්ධනඹක් සිදුීම තිුණණි එ ේ වු්  ඵරඳ් ය රඵහ ජභට

ඳය එභ සථහනර ඇති පුයහවිදයහ ටිනහම් ිළිබඵ

ොඹහඵරහ නොතිබීභ් , ඵරඳත්ර රඵහ ජභට ඳය පුයහවිදයහ දඳහර්ත ම්්තතු භඟ ම්ඵ්තධීයණඹ ීම ටයුතු
නොකිරීභ්  ඹන

වේත්ත භත වහ ළු්  ළී.භ වහ ඵරඳත්ර රඵහ ජ ම් ජ වහ ඳසු විඳයම් ක්රිඹහලි ආ ඳළති

අක්ඳහක් වේතු ්ත ් ර්  ඳ් හ න ඹන තළනළ් ත්ත විසි්ත පුයහවිදයහ සභහය විනහල ය තිුණණි 2013
ර්ඹ තුර හර්තහ වූ ඳරිදි,

ඳො ශෝතනරු සිරිපුය ඳළු දණිඹ පුයහවිදයහ සභහයඹට අඹ්  ක්රි  12 න සිඹ

දක්හ හර යහමුට අඹ්  ඹළි. ළර න සභහය 08 ක් වහ වම්ඵ්ත තොට සීනුක්කුර පුයහවිදයහ සභහය
භමි ඹහි තිුණණු සථූඳ ොඩළ් ර ඳහදම් රකුණු ඇතුළු පුයහවිදයහ අ ලේ විනහල ය දභහ තිුණණි

ආික ටයුතු
ුණේධ ලහන වහ අ නකු්  ්මි ටයුතු වහ ම්ඵ්තධ හර්ඹඹ්ත ුණේධ ලහන වහ ්මි ටයුතු අභහතයහාලඹ
භගි්ත භ වඹනු රඵි.
හයධර්භ ිළරි ගුණ රු භහජාඹක් ියහිකිරී ම් රමුතභ ඳවසුම් ඳඹ්තනහ ඵට ඳ් ීම ම් ජ දිගුහීයන
දළක්භක් වහ ්මි භධයසථහන

ක්්තද්ර ය නිමි්ත, ුණදු දවභ රමු සිඹම  ්මි ඉළ්තීමම් භත ඳදනම්

මි්ත සිඹම  ඳහර්ලරු්ත ේ වබහගී් ඹ ඇති රතිඳ් ති වහ ළඩටව්ත ම්ඳහදනඹ ය ක්රිඹහ් භ කිරීභ
තුලි්ත ඹවඳ්  ජීන යටහක් හිත ගුණරු භහජාඹක් ියහි කිරීභට උය ජ ම් භ වය හිත ුණේධ ලහන වහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

්මි ටයුතු අභහතයහාලඹ ටයුතු යනු රඵි.
භභ හර්ඹඹ්ත පරදහීය

ර ඉටු යළනීභ වහ අභහතයහාලඹ ඹට ්  සිඹම  ්ම් නි ඹ ජානඹ න ඳරිදි

ඵෞේධ ටයුතු, මුසලිම් ්මි වහ ාසෘති ටයුතු, ක්රිසතිඹහනි ්මි ටයුතු, හි්තදු ්මි වහ
ාසෘති ටයුතු ඹන දඳහර්ත ම්්තතු ිළහිටුහ ඇති අතය භභ දඳහර්ත ම්්තතු 4 ට අභතය භවහ බහයහය
දඳහර්ත ම්්තතුද, ුණේධ ලහන වහ ්මි ටයුතු අභහතයහාලඹ ඹට ්  ඳහරනඹ

ාර්ඹ ාධනඹ
ුණේධ ලහන වහ ්මි ටයුතු අභහතයහාලඹ, ඒ ඹට ්  ඇති
අභහතයහාල ආ

අයමුණු

ඉටුය ළනීභ වහ 2013 ර්ඹ තුර ජ

දඳහර්ත ම්්තතු ම්ඵ්තධීයණඹ යමි්ත
බෞති ාර්ධන ළඩ ටව්ත 5 ක්ද,

අධයහ් මි ාර්ධන ළඩ ටව්ත 5 ක්ද, පූජාය ඳක්ඹ ඉරක් ය්  ළඩ ටව්ත 2 ක් වහ පූජාහ භමි ාර්ධන
ළඩ ටවනක් ද ල ඹ්ත ළඩ ටව්ත 13 ක් ක්රිඹහ් භ ය ඳ් හ තිුණණු

අතය ඒ වහ එතු
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රු මිලිඹන344 ක් ළඹය තිුණණි

එ ේ වු් 

භභ ළඩ ටව්ත ර රතිඹ ළරසුම් ශ ්හයඹට

රඵහළනීභට අභහතයහාලඹ අ ඳො වෝ  ීම තිුණණි
ුණේධ ලහන වහ ්මි ටයුතු ිළිබඵ අභහතයහාලඹ විසි්ත ඉටුයනු රඵන ඇතළම් හර්ඹඹ්ත ජාහති උරුභඹ්ත
ිළිබඵ අභහතයහාලඹ වහ ඒ ඹට ්  ඇති ්ඹතන භඟ භනහ ම්ඵ්තධීයණඹකි්ත යුතු ඉටුශ යුතු තිුණණද
එළනි භහ ඹ ජානඹක් ඇති ටයුතු ය නොතිුණණි

බුද්ධ ලාන වා ආික ටයුතු අභාතයාංලඹ
2013 ර් ආ විඹදමි්ත රු මිලිඹන 451 ක්

ව්  රතිඳහදිත මුදලි්ත සිඹඹට 93 ක් ්මි සිේධසථහන

ාර්ධනඹ වහ ළඹය තිුණණද ඒහ ඹහි

බෞති හර්ඹ හධනඹ ඳරීක්හ  යහි අධහනඹ ඹොමුීම

නොතිුණණි
භික්ෂූ්ත ව්ත ේරහ ේ අනය බහහ ිළිබඵ දළනුභ ර්ධනඹ කිරී භ්ත ඵෞේධ දර්ලනඹ ේශීඹ වහ වි ේශීඹ
රාලිත කිරීභ වහ අ නකු්  ජාහතී්ත අතය ව ඹ ගීතහ ර්ධනඹ කිරී ම් ඳයභහර්ථ ඹ්ත අනය බහහ රර්ධන
ළඩටවන ක්රිඹහ් භ කිරීභට ළරළසුම් ය තිුණණි

ම් වහ භහ ර චිත ර් ආ ජ රු මිලිඹන 5  රතිඳහදන

රහ තිුණණද එභ ළඩටවන ක්රිඹහ් භ ය නොතිුණණි එ භ්තභ ඳසුගිඹ ර් 03  හරඹ තුශ ම් වහ
රහ තිුණණු රු මිලිඹන 7 9  රතිඳහදන ද උඳ ඹ ජානඹ ය නොතිුණණි

ුණේධ ලහන වහ ්මි ටයුතු අභහතයහාලඹ ඹට ්  ිළහිටුහ තිුණණු ුණේධ ලහන අයමුදරට අදහර ඳන ්  6
්තතිඹ ඳරිදි "වි ේශීඹ වුද

ඳ ණඹ කිරීභ අයබඹහ ඉතහභ් භ ඹ ය ඹළි. භඩුඩරඹ රන ්හයඹට

ටයුතු ශයුතු වු් , අයමුදර තභ රධහන හර්ඹඹ
ළඩටවනක් ඹට ්  සිදුය

ව රබඹකි්ත රළ ඵන මුද්  බහයළනීභ ව ුණේධ
බහයඹ ිළිබඵ නිසි අ ඵ ධඹකි්ත යුතු ළරසුම් ත

නොතිුණණි උදහවයණඹක් ර 2012 වහ 2013 ර් ර ජ රු මිලිඹන 664 ට

ළඩි ්දහඹභක් රළබී තිුණණද අයමුදර ිළහිටුීම ම් අයමුණු ඉටුය ළනීභ වහ ළඹය තිුණ ඩු ඉ්ත රු මිලිඹන
6 ක් ඳභණි

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ලහනඹ ්යක්හ කිරීභ ව

ේශීඹ වුද ය වූ
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ංචාය යාඳායඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

2016 ය න විට ාාහය ඉඳීයභ එ ජා

ඩොරර් ියලිඹන 2 75 ක් හර්තහ යමි්ත ාාහයි.්ත ේ ඳළමිණීභ

මිලිඹන 2 5 ක් ්ර්ලණඹ ය ළනීභ ාාහය ර්භහ්තත ආ රධහන ඉරක්ඹ

ර රහ භහ ර චිත

ර් ආ  ජ ළඩ ටව්ත භ වඹහ තිුණණි ාාහය ර්භහ්තතඹ ාර්ධනඹ වහ යජාඹ විසි්ත ශ්රී රාහ ාාහය
ාර්ධන අධිහරිඹ, ශ්රී රාහ ාාහය රර්ධන හර්ඹහාලඹ, ශ්රී රාහ ාාහය වහ

ව ට්  ශභනහයණ

්ඹතනඹ ව ශ්රී රාහ ම් ම්රන හර්ඹහාලඹ ල ඹ්ත ්ඹතන වතයක් ියහිය ඇති අතය, එභ ්ඹතන වතය
ඳ් හ

න ඹහභ වහ 2013 ර් ආ  ජ රු මිලිඹන 2,560 ක් යජාඹ විසි්ත ළඹ ය තිුණණි ාාහය

ර්භහ්තත ආ රර්ධනඹට චීනඹ, ඉ්තදිඹහ වහ රුසිඹහ ඹන යටර රු මිලිඹන 814 ක් ළඹ ය භවහ ඳරිභහණ
රර්ධන ළඩටව්ත ව රු මි 92 4 ක් ළඹ ය  ශඳශ රර්ධන ළඩටව්ත කිහිඳඹක් ද ඳ් න රදි
තද ශ්රී රාහ භනහ්තතඹක් ර ්ර්ලණඹ කිරීභ වහ 2013 ර් ආ  ජ අළු ත්ත ්යම්බ යන රද සථිය
ගු්ත භ්ත ේහ 4ක් ව තහහලි ගු්ත භ්ත ේහ 5 ක් ද ්යම්බ ීමභ ාාහය ර්භහ්තත ආ උන්තතිඹට
ඵ වවි්ත ඵරඳහ තිුණණි ාාහය ර්භහ්තත ආ ර්ධනඹ අඩුඩ ඳ් හ නිමි්ත 2012 ය වහ ාාහය
ඳළමිණීභ වූ 1,005,605  රභහණඹ 2013  ර් ජ 1,274,593 දක්හ එනම්, සිඹඹට 26 75  ර්ධනඹක් අ් ඳ් 
ය ළනීභට වළකි විඹ මීට භහමී ාාහය ර්භහ්තත ආ ඉඳළීයභ 2012 ර්ඹට හ කක් සිඹඹට 65 1 
සීෙ ර්ධනඹක්

ඳ්තනුම් කිරීභ ශ්රී රාහ ජාහති ්දහඹ ම්

ේහ ගිණු ම් අතිරික්තඹක් ඇතිීමභට රධහන

හධඹක් ීම තිුණණි
රහී.ඹ ල ඹ්ත ාාහයි.්ත ේ ඳළමිණීභ ළරකී ම්  ජ ඵටහිය යු ය ඳඹ තදුයට්  රමු ාාහය මරඹ ර
අඩුඩ ඳළති අතය, එඹ 2013  ජ මුළු ඳළමිණීම් ලි්ත සිඹඹට 33 ක් ඳභණ විඹ මීට අභතය ඉවශභ ඳළමිණීභ
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ිළිබ ලි්ත දකුණු ්සිඹහ, නළ නහිය ්සිඹහ, නළ නහිය යු ය ඳඹ, භළද ඳයදි යට් , උතුරු ඇ භරිහ,
ඕස ේලිඹහ වහ අප්රිහ ඹන රහඳ ලි්ත හර්තහ ීම තිුණණි

භභ රහඳ රට හර්තහ නොවූ රති්ත ඇ භරිහ වහ

ළරිියඹ්ත ර ේල ඹ්ත ශ්රී රාහට ඳළමිණි ාාහයි.්ත රභහණඹ 2013 ර් ඹ  ජ 3,166 ක් ඳභණ විඹ එ ව් 
එභ රභහණඹ 2012 ර්ඹ භඟ ළඳී ම්  ජ සිඹඹට 94  ර්ධනඹක් හිත අඹක් ඵට ඳ්  ීම තිුණණි
යටට ඳළමි ණන ාාහයි.්ත ේ ායහට රිරන අයුරි්ත ඳවසුම් ළඩිකිරීභ වහ ර්භහ්තතඹට අලය
් ඹ ජාන සිදුයමි්ත ඳතින අතය, විවිධ යහඳෘති ඹට ්  ාාහය ර්භහ්තතඹ ර්ධනඹ කිරීභ අයමුණු
ය න ඵ්ත තොට, ඳහසිකුඩහ, කුච්ා

ලි, ් ිළටිඹ, දේදූ වහ ඹහර ඳරටුඳහන ඹන ර ේලර ාාහය රහඳ

රට යජාඹ විලහර ් ඹ ජානඹ්ත කිරීභට අනුග්රවඹක් දක්හ තිුණණි භහ ර චිත ර් ආ  ජ වහ ඳය ර් ආ  ජ
ඳහසිකුඩහ ාාහය රහඳ ආ ඳභණක් හභය 854 කි්ත භ්තවිත ව ට්  13 ක් ඉදිය ාාහයි.්ත ේ ඳවසු
වහ විෘත ය තිුණණි මීට අභතය ශ්රී රාහ ාාහය ාර්ධන අධිහරිඹ විසි්ත අළු ත්ත වඳු්තහ  ජ ඇති
ාාහය ් හය නිහ ළඩටවන වි ලේ ඹ්තභ වි ේශීඹ ාාහයි.්ත ේ ඉභව්  ්ර්ණඹට රක් ීම
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තිුණණ අතය, 2013 ර්ඹ අ්ත න විට ාාහය ් හය නිහ 151 ක් දක්හ ලිඹහඳදිාචි ය තිුණණි එ ව් 
ාාහය ර්භහ්තතඹ ාර්ධනඹ කිරීභ වහ යජාඹ විසි්ත 1968 සිට

ම් දක්හ ශ්රී රාහ ාාහය ාර්ධන

අධිහරිඹට ව එහි පූර්රහ්තති ්ඹතනඹට ඳයහ දු්ත ඉඩම් ලි්ත අක්ය 2000 ට ්්තන රභහණඹක්
ාාහය ර්භහ්තතඹට ඹදීමභට ශභනහයණඹ අ ඳො වෝ  ීම තිුණණි
ශ්රී රාහ ාාහය ාර්ධන අධිහරිඹ ම්ඵ්තධ ඹ්ත සිදු යන රද විණන ආ  ජ විබදය වූ ළද්  නිරීක්ණ
කිහිඳඹක් ඳවත දළක්


ඵ්ත තොට ජාහති නිහක් නි ක්තන භමිඹට අඹ්  අක්ය 15  ොටක් ඳෞේලි ්ඹතනඹක්
අ් ඳ් ය න තිුණණද එභ ඉඩම් නළත අ් ඳ්  ය ළනීභ වහ අධිහරිඹ ක්රිඹහය නොතිුණණි



ඵ්ත තොට ාාහය රහඳ ආ ව ට්  දට ළඳයූ ජාරඹ වහ හදය ජාර ිය් ඳ්  ඉදිරිඳ්  කිරීභ
නිහ අධිහරිඹට සිදුීම තිබූ අරහබඹ රු 9,212,657 කි



ඵ්ත තොට ඳ්  දොරු ඳේධතිඹ නඩ් තු කිරීභ වහ අදහර ෝතත්රහ් තරුට න රද හදය ීමභ
රු 6,608,749 කි



ඳශහ්  බහ 04 ක් වහ රු මිලිඹන 200  මුදරක් රඵහ  ජ තිුණණද, යහඳෘති ර හර්ඹහධනඹ ිළිබඵ
ඳරීක්හ කිරීභක් සිදු ය නොතිුණණි



ඵ්ත තොට ාාහය නි ක්තන ආ ්ඹතන 48 කි්ත අඹ විඹ යුතු ඇති රු 8,802,999  හිඟ ඵදු අඹය
ළනීභට ටයුතු ය නොතිුණණි



තයභ තහනහඹ ම් ඉදිකිරීම්
,428,613 කි



භො වොේටුහයභ ජාළටිඹ ඉදිකිරීභට ුණ්  ඩ ර් ඹ්තත්ර ඹොදහ්  ඵට වහ හවන රඵහ ළනී ම් කුීයඹ
ල ඹ්ත රු 3,255,750 ක් හ තිුණණද, එභ ේඹ රඵහ්  ඵට තවවුරු ශ වළකි හක්ෂි
නොතිුණණි



් ිළටිඹ, තොයි.ඩිඹ ජාළටිඹ ඉදිකිරී ම්  ජ ශපු අර ඳහය දළමීභ වහ ළු් , ඵොයළු ව ඒ බී සී
ළඳීයභට මුද්  ීම ම්  ජ ළු්  වහ රු 824,000  ළඩිපුය ීමභක් ද, ළු්  ඒ බී සී වහ ඵොයළු
වහ රු 2,549,000  හදය ීමභක් ද අනහයණඹ විඹ



ශ්රී රාහ ාාහය වහ ව ට්  ශභනහයණ ්ඹතන ආ ර් අඩි 4952  රභහණඹක් වඳුනහ නෝ 
පුේර ඹකුට ව ඵහහිය ්ඹතන රට අඹ කිරීභකි්ත
තොය උඳ ඹ ජානඹ කිරීභට  ජභ
වේතු ොට න අහිමි ීම තිබූ මුදර රු 16,379,700 ක් විඹ

 ජ

ෝතත්රහ් රුට

හ තිබූ ළඩිපුය

ීමභ රු 2
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ෝතත්රහ් තු
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යාජ්ය තාන්්රි ඵතා ඳැැත්වීභ
_____________________________________________________________________________________________________________________

නොඵළඳි වි ේල රතිඳ් තිඹක් අනුභනඹ යමි්ත
ෂේත්රඹ්තහි ඵතහ මිත්රශීලි ඳ් හ නිමි්ත

ේලඳහරන, ්යක්, ්ර්ථි,
ර  ඳහරිරි වහ

ශ වහ ාසෘති

ේලගුණි විඳර්ඹහඹ්ත වහ ඵළඳුණු

ජාහතය්තතය ම්මුතී්ත වහ ගිවිසුම් භඟ ඒහඵේධ ටයුතු යමි්ත ය ේ ෞයඹ වහ අභිභහනඹ සුරැ න ඳරිදි
ක්රිඹහයමි්ත වි ේල යටර ්ර්ලනඹ ර්ධනඹ ය ළනීභ වි ේල ටයුතු අභහතයහාලඹ වහ දුත භඩුඩරඹ්තහි
මුලි අයමුණ

ශ්රී රාහ රජාහතහ්ත්රි භහජාහදි ජානයජා ආ රධහනතභ ජාහති අභිරහඹ්ත වි ේල යටර ජ

රර්ධනඹ කිරිභ වහ ව සුයක්හ කිරිභ වහ වි ේල ටයුතු අභහතයහාලඹ රො පුයහ යට්  50  ිළහිටි දුත
භඩුඩර 65  ජාහරඹක් ිළහිටුහ ඇත
භභ යහජාය තහ්ත්රි ටයුතු ක්රීඹ සිදුකිරිභ වහ 2013 ර් ආ භළද බහඹ න විට දුත භඩුඩරඹ්තහි
සථහනීඹ නොන තථය ේ ායහ 463 ක් වූ අතය, පුයකඳහක් 32 ක් විඹ සථහනීඹ ේ ායහ 494 ක් වු
අතය, පුයකඳහක් ායහ 82 ක් විඹ

දුත භණ්ඩරඹන්ිම ආදාඹභ ව ිගඹදේ
* 2013 ර් ආ ජ දුත භඩුඩර භින්ත රුිළඹ්  මිලිඹන 1,352  මුදරක් ශ්රී රාහ යජාඹ නු ්ත වි ේල
භ්ත ඵරඳත්ර, නිකු්  කිරීභ වහ ඳොලිස නිලසහණ ටයුතු නු ්ත එතු ය තිුණණු අතය, ළඩිභ
්දහඹභ න රුිළඹ්  මිලිඹන 181ක් රැස ොට තිුණ ඩු ඉතහලි ආ ය භ තහනහඳති හර්ඹහරඹ න අතය,
අක්භ ්දහඹභ න රුිළඹ්  මිලිඹන 0 05 හර්තහ ්ත ්ත යභ් රහ දුත භඩුඩර ඹනි එ භ්තභ ඳළරිස වහ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ර්තඩ්ත දුත භඩුඩර භින්ත රැසශ ්දහඹභ රුිළඹ්  මිලිඹන 100 ඉක්භහ ඳළතුණි
* භහ ර චිත ර්ඹ තුර ජ අභහතයහාල ආ ඇසත ම්්තතුත තථය පුනයහර්තන වහ රහේධන විඹදම්
ිළිබඵ විසතය ඳවත දළක්
2 01 3 ර්  ප ශු ද් ධ
පන් ිර රි ේ

2 01 3 ර්  ප තථය
ිග ඹද භ

2013

2013

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

පුනයහර්තන

7,718

7,702

මරධන

2,421

2,303
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* අභහතයහාල ආ විඹදම් ුවඹ අනු ළඩිභ රතිලතඹක් එනම් 78 6 ක් ළඹ ය තිුණ ඩු දුත භඩුඩර
වහ න අතය, එකි න දුත භඩුඩර ළ ජ ම් ජ 2013 ර් ආ ළඩිභ ළඹ ඵයක් දයහ තිුණ ඩු
ොෂි්තට්ත තහනහඳති හර්ඹහරඹ වහ න අතය, එඹ රුිළඹ්  මිලිඹන 1,041 කි අක්භ ළඹ ඵයක් දයහ
ඇ්  ්  අළුති්ත ්යම්බ ශ දුත භඩුඩරඹක් න උ්තඩහ වළරුණු ොට යභ් රහ තහනහඳති හර්ඹහරඹ
වහඹ

භඹ රුිළඹ්  මිලිඹන 20 කි

* 2013 මුළු විඹදමි්ත දුත භඩුඩරඹ්තහි මුරධන විඹදම් වහ රුිළඹ්  මිලිඹන 1,149 ක් වහ පුනයහර්තන
විඹදම් වහ රුිළඹ්  මිලිඹන 6,716 ක් ළඹ ය තිුණණි පුනයහර්තන විඹදම්ලි්ත සිඹඹට 50 ක් ඳභණ
දයහ තිුණ ඩු ේ භඩුඩර න්   ජභනහ්තහි වහ
පුනයහර්තන විඹදම් ලි්ත රු මිලිඹන 1,047ක් එනම්, සිඹඹට 15 6 ක් ොඩනළගිලි කුීය වහ ළඹය තිුණණි
භභ ත් ් ඹ භඟ වයහ න යජාඹට රතිරහබඹක් රළ ඵන ඳරිදි අධිහරී්ත විසි්ත ොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ ව
අ් ඳ්  ය ළනීභ වහ දිගුහීයන ළරසුභක් ිළිබ ඹර ය නොතිුණණි අතීත ආ  ජ ්තනහ රද භවය තීයණ,
විවිධ වේත්ත නිහ අ කක්ෂිත රතිපර යහ ශඟහීමභට නොවළකි වූ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ

පනොපිඹවු අත්තිායේ පලේ
2013 දළම්ඵර් 31 දිනට වි ේල දුත භඩුඩරර නොිළඹවු අ් තිහයම් ලේඹ රු 333,055,195 ක් වු අතය, භභ
ලේඹ්ත ිළඹහ ළනීභට ම් දක්හ අභහතයහාලඹ ටයුතු ය නොතිුණණි ඳවත ව්ත තහනහඳති හර්ඹහරර
රු මිලිඹන 15 ට ළඩි අ් තිහයම්

ලේ

නොිළඹහ ඇති ඵළ

නීරික්ණඹ වූ අතය, එඹ

නොිළඹවූ මුළු

අ් තිහයම්ලි්ත සිඹඹට 36 6  විඹ

ාර්ඹාරඹ
ට කි ඹ
නි

ඹ ක්

ොෂි්තට්ත
ර්තඩ්ත
ටො යෝත ට
එතු

අත්තිායේ පලේ  ඹ
(ුන

ිකලිඹන
15.60
20.08
20.06
36.60
29.80
122.14

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

තානාඳති
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අභාතයාංල අරිභ ගිණුභ
අභහතයහාල ආ 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට අග්රිභ ගිණුම්ර ලේඹ්ත එදිනට නියවු්  නොවූ අ් තිහයම් ලේඹ්ත
වහ වි ේල දූත භඩුඩරර මුද් 

ලේඹ්තද ඇතුර් 

නොළර ඳන ත් ් ඹක් නිරීක්ණඹ වූ අතය, විසතය

ඳවත දළක්
අරිභ ගිණුේ
අංඹ

2013 පදැේඵර් 31 දිනට
අභාතයාංලප පඳොත්ර
දැ් පන අරිභ ගිණුේ පලේ
ුන

35 08

63,350,921

35 09

32,271,945

35 10

675,170,151

35 11

පනොපිඹව අත්තිායේ
අභාතයාංලඹ
ුන
4,800,000

ිගපද්ල දත භණ්ඩර
ුන

එතු
ුන

61,855,518

66,655,518

31,146,303

31,146,303

38,695,854

39,005,627

(463,557,480)

38,847,021

38,847,021

35 12

101,950,473

85,555,612

85,555,612

35 13

496,559,214

848,377

76,954,889

104,024,215

එතු

905,745,224

11,958,150

333,055,197

345,013,347

309,773

2013 12 31 දිනට නොිළඹවූ අ් තිහයම් මුළු ලේඹ

345,013,347

2013 12 31 දිනට දූත භඩුඩරර ර් අහන මුද්  ලේඹ

382,965,393

අභහතයහාල ආ තිියඹ යුතු අග්රිභ ලේඹ

727,978,740

විර්ජාන ගිණු ම් අභහතයහාල ඳෝ  අනු දක්හ ඇති 2013 දළම්ඵර් 31 දිනට අග්රිභ
ගිණුම්ර මුළු එතු
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

න

905,745,224
177,766,484

ම් අනු අග්රිභ ගිණුභ වහ තථය අග්රිභ ලේඹ අතය රු 177,766,484  නක් නිරීක්ණඹ වූ අතය, බහඩුඩහහය
අග්රිභ ලේඹ ද රු 905,745,224 ක් න ඵළවි්ත එභ ගිණුම් අතය ද භභ න නිරික්ණඹ විඹ
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ජ්ර ේඳාදනඹ වා මඳාය් ා
_____________________________________________________________________________________________________________________

ඳෘථිවි තර ඹ්ත සිඹඹට 70 ට ඩහ ළඩි රභහණඹ ජාරඹ ඳළතුනද, ඳහනඹ ශ වළකි ිළරිසිදු ජාරඹ සිඹඹට 1 ට් 
අක් රභහණඹක් ඳතින ඵළවි්ත ජාරඹ ම්ඳ්  අතරි්ත ඉතහභ ටිනහ සීමිත ම්ඳතකි නළවුම් ිළරිසිදු ජාරඹ භසථ
ජීවිඹහටභ අතයලඹ න අතය ඉදිරි ආ ජ ජාර ඉ් ම භට හ කක් ිළරිසිදු ජාර ළඳයුභ සීභහ ීම ති ඵන ඵළවි්ත
ෞයහයක්ෂිත ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජාරඹ රඵහ ජභ රධහන අභි ඹ ඹක් ඵට ඳ්  ඇත
නහරි ජානවන ආ සීග්ර ර්ධනඹ,ර්භහ්තතයණඹ වහ

ේලගුණි විඳර්ඹහ, ව සහබහවි විඳ් 

වේතු

ොට ඇති න නසම් ලි්ත ිළරිසිදු ජාරඹ ්යක්හයත යුතු න අතය භසථ ් ඹ්ත ේ ඳළළ් භට වහ
නීඳහයක්හ වහ අලය න ජාරඹට කිසිදු ් ේලඹක්

නොභළති ඵළවි්තද එඹ රමිතිඹට ඳ් හ ළනීභ

යහජායඹ ව ාවිධහනඹ කීභ නු ඇත ේශීඹ ල ඹ්ත භභ කීභ ඉටු කිරීභට ඵළ ජ සිටින රධහන යහජායඹ
්ඹතන

ද න ජාර ම්ඳහදන වහ ජාරහඳවන අභහතයාලඹ්  ඒ ඹට ්  ක්රිඹහ් භ න ජාර ම්ඳහදන වහ

ර්ඹ

ජ්ර ේඳාදන වා
ජ්රාඳවන
අභාතයංලඹ
ුන ිකලිඹන

ජ්ාති ජ්ර ේඳාදන වා
ජ්රාඳවන භණ්ඩරඹ

එතු

ුන ිකලිඹන

ුන ිකලිඹන

2009

287

22,930

23,217

2010

1,351

25,091

26,442

2011

439

26,783

27,222

2012

380

30,899

31,279

2013

640

25,436

26,076

ජ්ර ේඳාදන වා ජ්රාඳවන අභාතයංලඹ
ජාරමුරහර ව ඳහරිරි භතුලිතතහඹ සුයකිමි්ත, ඳවිත්ර වු ඳහනීඹ ජාරඹද, රභහණ්  නීඳහයක් ඳවසුම් ද
ළඳීයභ භ වය ය නිමි්ත ජාර ම්ඳහදන වහ ජාරහඳවන අභහතයාලඹ සථහිළත ය ඇත ජාර ම්ඳහදනඹට
ම්ඵ්තධ ේශීඹ වහ වි ේශීඹ යහඳෘති ක්රිඹහ් භ යමි්ත ඳහනීඹ ජාරඹ වහ නීඳහයක්හ ිළිබඵ ඳවසුම් ළඳීයභ
භින්ත සිඹප ඳහර්ලඹ්තට ඳවසුම් ළඳීයභ වහ ජාහති ජාර ම්ඳහදන වහ ජාරහඳවන භඩුඩරඹට නිසි
භහර්  ඳ ේල් ඹ ළඳීය ම් කීභට භභ අභහතයාලඹ ඵළඳී ඇත

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ජාරහඳවන භඩුඩරඹ්  විසි්ත ඳසුගිඹ ර් ඳව තුර දයන රද යහජාය විඹදම් ඳවත දළක්
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ජ්ාති ජ්ර ේඳාදන වා ජ්රාඳවන භණ්ඩරඹ
ජාහති ජාර ම්ඳහදන වහ ජාරහඳවන භඩුඩරඹ 1972 අා 02 දයන ඳනති්ත ජාර ම්ඳහදන වහ ජාරහඳවන
අභහතයාලඹ ඹට ්  සථහිළත ය ඇති අතය එහි කීභ නු ආ ෘවසථ ඳහරි බ ගිඹ්තට වහ හර්මි වහ හනිජා
අාල රට රතිරහබ රළ ඵන ඳරිදි නර ජාරඹ වහ භශහඳවන ඳේධති ාර්ධනඹ ය ක්රිඹහ් භ කිරීභ වහ නඩ් තු
කිරීභ

ජාර ඳවසුම් වහ නීඳහයක්

ේහ අඩුඩ ඳ් හ න ඹහභ වහ

ේශීඹ

භ්තභ වි ේශීඹ

අයමුද්  උඳ ඹ ජාන ඹ්ත යහඳෘතී්ත ණනහක් ක්රිඹහ් භ යන අතය ඒ වහ වි ේල මුද්  උඳ ඹ ජානඹ
ඳවත ටව න්ත දළක්

යහඳෘතිඹ

2011
ප්රතිඳාදනඹ

2012

උඳපඹෝජ්නඹ

ප්රතිලතඹ

2013

ප්රතිඳාදනඹ උඳපඹෝජ්නඹ ප්රතිලතඹ ප්රතිඳාදනඹ උඳපඹෝජ්නඹ ප්රතිලතඹ

ුන ික

ුන ික

ුන ික

ුන ික

ුන ික

ුන ික

ුන ික

ුන ික

ුන ික

භවහ ඳරිභහණ

26,632

26,511

99.55

30,265

27,469

90,76

29,218

24,399

83.51

සුළු වහ භධයභ

2,050

1,879

91.66

3,253

2,532

77.83

3,499

2,981

85.19

සුනහමි

1,156

947

81.92

1,598

1,644

102.87

902

706

78.27

--

--

--

210

95

45.23

1,145

405

35.37

29,838

29,337

98.32

35,326

31,740

89.84

34,764

28,491

75.44

රජාහ ජාර අාලඹ
එතු

පද්ශීඹ අයුදද්  වා ිගපද්ශීඹ ආධාය ඹටපත් ක්රිඹාත්භ යන යාඳෘති ේඵන්ධපඹන්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ඳවත දැ් පන දුර්රතාඹන් නිීම් ණඹ ිගඹ


යහඳෘතිර මුලි ළරසුභ වහ අධයඹනඹ්ත අනු එභ යහඳෘතී්ත නිභ කිරී ම් අ කක්ෂිත හරඹ තීයණඹ
ය තිුණණද නිඹදි ඳරීක්ණඹට බහජානඹ වු යහඳෘති සිඹඹට 90ක් අ කක්ෂීත හරඹ තුර නිභය
නොතිුණණි විවිධ වේත්ත ඊට ඵරඳහ තිුණණද අති ර් ළඩ ව මිර ළඩිීමම් වේතු ්ත යහඳෘති ිළරිළඹ
ඉවර ඹෆභ යහඳෘති රභහදීම ම් අතුරු රතිපර ර නිරීක්ණඹ විඹ



නිලසචිත වදුනහ්  යහඳෘති
නො ඹොදහ අනුභළතිඹකි්ත

නු ්ත භවහ බහඩුඩහහයඹ රඵහ දන රතිඳහදන අදහර යහඳෘතිරට

තොය

න්  යහඳෘතී්ත වහ වහ ජාරම්ඳහදන භඩුඩර ආ ර ඹ ජානඹ

වහ ඹොදහ න තිුණණු අසථහ විණන ආ ජ නිරීක්ණඹ විඹ


ේශීඹ අයමුද්  බහවිත ඹ්ත කුඩහ ඳරිභහණ ආ යහඳෘතී්ත ණනහක් ්යම්බ ය  ජර්ක හරඹක් තීම
ඇත්  එභ යහඳෘතී්ත ළඩි රභහණඹක් නිභ ය නොතිුණ ව අතයභඟ නතහ දභහ තිුණණු අතය ම් දවහ
අයමුද්  නිඹමිත ඳරිදි යජා ඹ්ත නොරළ ඵන ඵ වේතු ල ඹ්ත ඳ්තහ තිුණණි
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අ කක්ෂිත ජාර ධහරිතහඹක්

නොභළති ීමභ , රජාහ ේ වබහගී් ඹ අක්ීමභ, රජාහ ාවිධහන තුර දුර්ර

මුරයඹ ඳහරනඹ, ළරසුම් කිරී ම් දුර්රතහඹ වහ සුඳරීක්ණඹ දුර්රීමභ, ජාර ම්ඳහදන භඩුඩර ආ ජාර
භහර් ලි්ත ජාරඹ රඵහ ළනීභට

ඹොමුීමභ

වේතු ්ත රජාහ ජාර ම්ඳහදන වහ නීඳහයක් යහඳෘති

308  රභහණඹක් අතයභඟ නතහ තිුණණි

ුදරය ප්රතිපරඹ
භඩුඩරඹ විසි්ත රහල යන රද මුරය රහලන අනු ඉකු්  ර් කිහිඳඹ තුර භඩුඩරඹ අඩුඩ අරහබ රඵහ
තිුණ නමු්  2011 ර් ආ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ වු හරඳරිච් ේදඹ තුර හර්ෂි අඩුඩ රහබ රඵහ
තිුණණි ඉකු්  ර් 6 තුර භඩුඩර ආ මුරය රතිපරඹ ඳවත දළක්
ර්ඹ

රාබඹ/(අරාබඹ
රු මිලිඹන

2008

(2,914)

2009

(1,425)

2010

(5,955)

2011

684

2012

367

2013

1,003

භඩුඩර ආ දශ රහබ ආ රමි ර්ධනඹක් ඳ්තනුම් ශද ඉවශ ඳොදු හර්ඹඹ ිළරිළඹ වේතු ්ත 2008 සිට
2010 ඹන හරඳරිච් ේදඹ තුර අඩුඩ ුදේධ අරහබඹක් රඵන ත් ් ඹට ඳ්  තිුණණි 2012 ර්ඹ තුර ජ ජාර
හසතු ා ල ධනඹ

වේතු ්ත භඩුඩරඹ මුරය ත් ් ඹ ඹවඳ්  ය ළනීභට භ්  ීම තිුණණි ඒ අනු

විඹදම් ලි්ත සිඹඹට 46 ක් ඳභණ ේ ඳඩිනඩි වහ දයහ තිුණණු අතය එඹ ඳසුගිඹ ය වහ දන ර සිඹඹට
13 කි්ත ද ජාර නිසඳහදනඹ දවහ ෘජුභ දහඹ වු ිළරි වහ න ේ විඹදම් ර සිඹඹට 8  ර්ධනඹක්ද
ඳ්තනුම් රුණි
අවුරුදු 2 ක් ඉක්භ වු වි්තධියන රද ව ජාර ණු ණඹළති ලේඹ රු මිලිඹන 840 ක් න අතය අවුරුදු 3 ක්
ඉක්භවු භව ොශම නයබහ

ව අ නකු්  ණඹ ළතිඹ්ත ේ

ලේඹ ිළලි ලි්ත රු මිලිඹන 28.5 ක් ව

රු මිලිඹන 8.7 ක් විඹ
2012 ර් ආ ගිණුම්ත රහබඹ රු මිලිඹන 367 ක්

ර

ඳ්තනුම් යන අතය 2013  ර් ජ එඹ

රු මිලිඹන1,003 දක්හ එනම් සිඹඹට 173  ර්ධනඹක් ඳ්තනුම් යන රදි
භඩුඩර ආ මරය තොයතුරු රට අනු නිසඳහදනඹ ය ඵදහ වරින ජාර ඒඹ ිළරිළඹ වහ රහබ ත් ඹ්ත
ඳවත දළක්

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

භඩුඩර ආ ්දහඹභ ඳසුගිඹ යට හ ක සිඹඹට 19  ර්ධනඹක් ඳ්තනුම්ය තිුණණි එ ව්  භ වයුම්
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2013

2012

2011

2010

හභහනය

රතිලතඹ

-------

--------

------

-------

----------

-----

රු
හභහනය විකුණුම් මිර

රු

රු

44.72

රු

රු

38.93

රු

රු

33.71

රු

රු

33.28

රු
37.66

නි්ඳාදන පිරිැඹ
17.14

්දහඹම් නොරඵන
ජාරඹ නු ්ත වු ිළරිළඹ

7.42

ඒඹ භ වයුම්
රහබඹ

13.87
(24.56)

5.91

11.50
(19.78)

4.86

12.27
(16.36)

5.58

13.69
(17.85)

5.94

19.63

34.78

18.02

15.10

20.16

19.15

17.35

15.43

ක්ඹීමම්

(5.23)

(4.58)

(5.94)

(10.83)

6.64

16.88

ඳරිඳහරන විඹදම්

(9.45)

(8.6)

(6.72)

(7.64)

8.10

20.59

මුරය විඹදම්

(5.19)

(4.68)

(4.24)

(5.78)

4.97

12.63

මුප විඹදභ

44.43

37.64

33.26

42.10

39.34

රාබඹ/ (අරාබඹ

0.29

1.29

0.45

(8.82)

(1.68)

අපනකුත් පිරිැඹ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

ෘජු ිළරිළඹ
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නිසඳහදන ිළරිළඹ වළරුණු විට භසථ විඹදමි්ත සිඹඹට 17 ක් ඳභණ ් ම් ක්ඹීමභ නු ්ත ළඹ න
අතය

භභගි්ත මුරය රහඹහභක් සිදු නොවුද දළනට ඳ් නහ ් ම් ර දහඹ් ඹ භගි්ත

භ වයුම්

ත් ් ඹ ළඩි කිරීභට උඳහරීීම ඇති අතය වි ලේ ඹ්තභ වි ේල යහඳෘති ඹට ්  ඉදි  යන ් ම්ර
ඉතහ ඉවශ ිළරිළඹ භඹට ඵරඳහ ඇත


ඳරිඳහරන විඹදම් නු ්ත භසථ විඹදමි්ත සිඹඹට 21 ක් ළඹ
හර්ඹභඩුඩර ආ ළටුක වහ  ජභනහ

නු ්ත ළඹ න ඵ

 යන අතය ඉ්ත විලහර රභහණඹක්

ඳනීඹි. ඉකු්  හරඹ තුර හර්ඹභඩුඩර

ේ ළටුක ළඩි කිරීභ්  භඹට ඵරඳහ තිුණණි


භඩුඩර ආ රහේධන විඹදම් වහ රඵහ්  ණඹ නු ්ත භසථඹක් ර ෆභ ජාර ඒඹකි්තභ රු
4.97  මුදරක් ඳොීය ර ීමභට සිදුීම ඇති අතය එඹ මුප නිසඳහදන විඹදමි්ත සිඹඹට 12.63 ක්

ජ්ර ිගකුණුේ ආදාඹභ
2009 අඹළඹ ඹ ජානහ අනු ජාර ඒ 15 ට අක් ්ත ඳරිවයණඹ  යන ඳහරි බ ගිඹ්ත නු ්ත රඵහ දිඹ
යුතු ේටම් නු ්ත භවහ බහඩුඩහහය ඹ්ත රළියඹ යුතු රතිඳහදන

නොරළබීභ වේතු ්ත 2012  ජ භඩුඩර ආ

්දහඹමි්ත දළරීභට සිදුවු ිළරිළඹ රු 118,614,518 ක් විඹ

ආදඹේ පනොරඵන ජ්ර අු ඳාතඹ
2013 ය අහන න විට ්දහඹම් නොරඵන භසථ ජාරඹ සිඹඹට 20.08 දක්හ අක්ය ළනීභට ළරසුම් ය
තිුණණද එඹ සිඹඹට 30.24  භේටභ ඳළතුන අතය,

ොශම නයඹ තුර ඵදහවරින ්දහඹම් නොරඵන ජාර

ළඳයුභ සිඹඹට 47 71ක්  ඳළතුණි

ආදාඹේ පනොරඵන ජ්රඹ අඩු ිරීමභට පන තිබුණු ක්රිඹාභාර්
පඳොදු ජ්ර යාභ
්දහඹම් නොරඵන ජාර අනුඳහතඹ අක් කිරීභ වහ භඩුඩරඹ විසි්ත විවිධ යහඳෘති වහ උඳ ඹහඳෘති 6 ක් ඹට ් 
රු 3,100,169,648 ක් ්තය 2013 ය න විට ඉ්ත සිඹඹට 50 ක් විඹදම් දයහ තිුණණු නමු්  ්දහඹම් නොරඵන
ජාර අනුඳහතඹ ළරකිඹ යුතු ර ඳවත දළමීභට නොවළකි ීම ඇති ීම ඇති ඵ ඳසුගිඹ ය 6 තුර ්දහඹම් නොරඵන
ජාර අනුඳහත ආ උච්ාහානඹ්ත ්ත තවවුරු
ර්ඹ

2013

2012

2011

2010

2009

2008

්දහඹම් නොරඵන ජාර

30.24

28.29

30.36

31.55

31.06

32.13

රතිලතඹ
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ප්රජ්ා ජ්ර ේඳාදන වා මඳාය්  ටයුතු
ග්රහමීඹ ර ේලඹ්තහි ජාර වහ නීඳහයක් අලයතහ වදුනහ ළනීභ, ග්රහමීඹ ජාර ඹ ජානහ රභ ක්රිඹහ් භ කිරීභ වහ
ජාර ම්ඳහදන වහ ජාරහඳවන අභහතයාලඹ ව ජාර ම්ඳහදන භඩුඩරඹ විසි්ත විවිධ යහඳෘති ්යම්බ ය තිුණණි එභ
යහඳෘති ලි්ත 2013 ර් ආ ජ ක්රිඹහ් භ න උතුය ව නළ නහිය නළත ඳදිාචි ය්තනවු්ත ේ ජාරඹ,
නීඳහයක්හ ව

ෞයඹ ිළිබඵ නිඹමු යහඳෘතිඹ, ඹහඳනඹ කිලි නොච්චි දිස්රික්ර රජාහ මුලි ග්රහමීඹ ජාර

ම්ඳහදනඹ වහ නීඳහයක්හ ළඩි දියුණු කිරී ම් යහඳෘතිඹ, භඩරපු භ්තනහයභ වුනිඹහ රජාහ ඹටිතර ඳවසුම්
ාර්ධන යහඳෘතිඹ, ඵදු් ර වහ

භොනයහර ග්රහමීඹ ජාර ම්ඳහදනඹ වහ නීඳහයක්

ේහ ළඩි දියුණු කිරී ම්

යහඳෘතිඹ්ත ර ළඩ වහ ෝතත්රහ්  ිළරිනළමී ම් රභහදඹ්ත නිරීක්ණඹ විඹ

ිගඹලි රාපීඹ ජ්රප වණාත්භ ඵ
රාහ

විඹලි රහඳ ආ ර්ඹ පුයහ ඳතින ඳො රො භතුිළට ඇති ජාර රබඹ්ත හි ඵළවි්ත , ඳහනීඹ ජාරඹ රඵහ

ළනීභ වහ හරි ජාරහල ත යහ න ඇත් , ජාර මුරහර අඳවිත්රීමභ ්යක්ෂිත ඳහනීඹ ජාර ළඳයුභට තර්ජානඹකි ශ්රී
රාහ

උතුරු භළද ඳශහ ්  නිද්තත කුක් ය ඹ ාත භේටභක් දක්හ ර්ධනඹ ීම ඇති අතය භඩුඩර ආ

නර ජාර ඹ ජානහරභ භින්ත ඵදහ වරින ඳවි්රියණඹ යන රද ජාරඹ භින්ත භභ ය ඹ ඳහරනඹ ශ වළකි ඵ
වදුනහ න ඇත ඒ අනු උතුරු, උතුරු භළද ඳශහ්  ්යණඹ යමි්ත භසථඹටභ නර ජාර ඳවසුම් රඵහ  ජභට
නොවළකි ඵළවි්ත ජාර ළඳයුභ නොභළති ම්භහන රට, ළසි ජාරඹ රැසකිරීභ වහ ළසි ජාර ටළාකි ඉදි කිරීභ, ඵවුර්
භින්ත ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජාරඹ ළඳීයභ, රජාහමුර ාවිධහන භින්ත රති ්ශ්රිත ජාර ිළරිඳවදු ඹ්තත්ර රඵහ ජභ ළනි ටිහීයන
ක්රිඹහ භහර් භඩුඩරඹ විසි්ත න තිුණණි

භශ අඳවන ඳද්ධති
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

වි ේලහධහය රඵන භශ අඳවන යහඳෘති 7 ක් 2014 ර්ඹ න විට ්යම්බ ය තිුණණු අතය ඒ අතරි්ත
රු මිලිඹන 36,018 ිළරිළඹ ඇසත ම්්තතු ය ඇති භව ොශම අඳජාර රභණහයණ යහඳෘතිඹ,

භොයටු -

ය් භරහන - ඒර - ජාහඇර අඳජාර යහඳෘතිඹ, භවනුය අඳජාර ශභණහයන යහඳෘතිඹ වහ නිහ ාහ ්ය ත භශ
අඳවන ම්ඵ්තධතහ ර්ධනඹ කිරිභ වහ ොශම නිඳහයක් ටයුතු දවහ විදුම් ක්රිඹහලිඹ වහ වු යහඳෘතිඹ
ඹන යහඳෘතිර, ෝතත්රහ්  ිළරිනළමීභ වහ ළඩ රභහදඹක් වේතු ්ත රළබී තිුණණු ණඹ වහ ්ධහය ඉතිරි ීම තිුණණු
අතය භඩුඩරඹ විසි්ත භශ අඳවන ඳේධති භින්ත

ේහ ළඳීයභ ම්ඵ්තධ රභහණ්  රතිඹක් දක්හ

නොතිුණණි
වි ලේ ඹ්තභ රු මිලිඹන 16,300 ට ඇසත ම්්තතු ය ඇති

භොයටු, ය් භරහන, ජාහඇර ඒර අඳජාර

යහඳෘති ආ ළඩ භසථඹක් ර රභහද ීම තිුණණු අතය ෝතත්රහ් රු ඵා ො රෝ ීම ෝතත්රහ් තු අතයභඟ
නතහ දළමීභ නිහ යහඳෘති ආ ළඩ තදුයට්  රභහදීම තිුණණි
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යාඹ පේා
_____________________________________________________________________________________________________________________

1979 අා 51 දයන ශ්රී රාහ යහඹ්  ිළිබඵ අධිහරී ඳනති්ත ශ්රී රාහ තුශ යහඹ ේහ ටයුතු ඳ් හ න
ඹහභ වහ ඊට අදහර හර්ඹඹ්ත ඉටුය ළනීභ වහ ශ්රී රාහ යහඹ අධිහරිඹ ිළහිටුහ ති ඵන අතය, ොශම යහඹ,
දකුණු ොශම න යහඹ, හ් ර යහඹ, වම්ඵ්ත තොට යහඹ වහ ත්රීකුණහභශ යහඹ ඹන රධහන යහඹ්  ඳව ව
්ත්තතු යි. වහ ඕම වි්  ඹන යහඹ්  ද යහඹ අධිහරිඹ ඹට ්  ිළහිටුහ ඇත ්ත්තතු යි. යහ ආ
භ වයුම් ටයුතු නහවි වමුදහ භින්ත යනු රඵන අතය, ඕම වි්  යහ ආ භ වයුම් ටයුතු කිසික් ්යම්බ ආ
සිට ය නොතිුණණි
භහ ර චිත ර් ආ වහ ඳසුගිඹ ය 04 තුශ ශ්රී රාහ යහඹ අධිහරි ආ භ වයුම් රතිඳර ඳවත දළක්
ර්ඹ

2013

2012

2011

2010

2009

මුළු ුදේධ ්දහඹභ (රු මිලිඹන)

36,343

38,098

31,086

28,279

23,831

මුළු විඹදභ (රු මිලිඹන)

33,916

32,886

30,829

29,530

21,970

ඵදු ඳසු රහබඹ (අරහබඹ) (රු මිලිඹන)

2,427

4,078

(18)

(1,065)

2,114

භහ ර චිත 2013 ර් ආ  ජ ශ්රී රාහ යහඹ අධිහරි ආ

භ වයුම් ටයුතු ර ජ නිරීක්ණඹ වූ ළී. ඳ නන

නසීමම්,


2013 ර් ආ  ජ මුළු ුදේධ ්දහඹභ රු. මිලිඹන 36,343 ක් වූ අතය, එඹ ඉකු්  ර්ඹට හ කක් මුළු ුදේධ
්දහඹභ රු. මිලිඹන 1,755 කි්ත අක් ීම තිුණණි. එඹ ඉකු්  ර් ආ ්දහඹ භ්ත සිඹඹට 4.6 අක්ීමභක්



භහ ර චිත ර් ආ මුළු විඹදභ රු. මිලිඹන 33,916 ක් වූ අතය, ඉකු්  ර්ඹට හ කක් භහ ර චිත
ර් ආ  ජ රු.මිලිඹන 1,030 කි්ත ර්ධනඹ ීම තිුණණි. එඹ සිඹඹට 3.13 කි්ත ළඩි ීම තිුණණි.



2013 ර් ආ ඵදු ඳසු රහබඹ රු. මිලිඹන 2,427ක් වූ අතය ඉකු්  ර් ආ එභ රහබඹ භඟ ළඳී ම්  ජ
රු.මිලිඹන1,651කි්ත ඳවත ළටී තිුණණි. එඹ ඉකු්  ර් ආ ඵදු ඳසු රහබඹ භඟ ළඳී ම්  ජ සිඹඹට
40.5 ්්තන ඵදු ඳසු රහබ ආ ඳවත ළටීභකි.
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ර්ප ාර්ඹාධන ාර්තා
ඉකු්  ර් ඳව තුශ ශ්රී රාහ

සිඹළු යහඹ්ත ත ඳළමිණි නළ ව සිඹළු යහඹ්ත ලි්ත භ වඹන රද ඵවළුම්

ඒ ව හම්රදහි. නළ ඵක් රභහණඹ්ත ිළිබඵ විසතය ඳවත දළක්
ර්ඹ

2013

2012

2011

2010

2009

නළ ඳළමිණීභ

4,799

4,931

5,153

4,657

5,162

2,502

2,317

2,299

2,167

1,714

5,664

6,505

6,265

5,463

4,984

භ වන රද අඩි 20 ට භහන ඵවළුම් ඒ (ඒ 000)
භ වඹන රද හම්රදහි. නළ ඵක් රභහණඹ ( භ ටො
000)



2013 ර් ආ  ජ ශ්රී රාහට ඳළමිණි මුළු නළ රභහණඹ 4,799 වූ අතය,එඹ ඉකු්  ර්ඹ භඟ න ර
නළ ඳළමිණී ම් ායහ සිඹඹට 2 67  අක්ීමභකි.



2013 ර් ආ  ජ භ වඹන රද අඩි 20 ඵවළුම් ඒ ණන දවස ලි්ත 2,502 ක් වූ අතය, එඹ ඉකු් 
ර්ඹට හ කක් සිඹඹට 8 ර්ධනඹකි.  ේ වුද, ම්රදහි. නළ ඵක් භ වඹීමභ 2013 ර් ආ
 ජ

භ. ටො. දවස ලි්ත 5,664 වූ අතය, එඹ ඉකු්  ර්

භ වයුම් රට හ කක් සිඹඹට 12.97 

අක්ීමභකි

ප්රධාන යාඹ්  ර පභපවයුේ ප්රතිපර
අධිහරිඹ විසි්ත ඳඹන රද තොයතුරුරට අනු රධහන යහඹ්ත තුන න ොශම, ්රිකුණහභශඹ ව හ් ර
වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

යහඹ්තහි භහ ර චිත ර් ආ වහ ඳසුගිඹ ර් 02 හි රහබ අරහබ ඳවත ගු ්ත දළක්
ර්ඹ

2013

2012

2011

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

2,755

5,499

705.2

්රිකුණහභරඹ භ වයුම් අරහබඹ

(232)

(240)

(309.17)

හ් ර භ වයුම් අරහබඹ

(96)

(47.84)

(139.17)

ොශම භ වයුම් රහබඹ



හම  යහඹ ය 06ක් තුර අඩුඩ අරහබ රඵහ ඇති අතය, මුච්චිත අරහබඹ රු. මිලිඹන 1,314
.
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එ ේභ, ්රිකුණහභර යහඹ ය 06ක් තුශ අඩුඩ අරහබ රඵමි්ත ඳළතුණු අතය, මුච්චිත අරහබඹ
රු.මිලිඹන1,862 කි.

ැදත් ිගණන නිීම් ණ
දකුණු පොශම යාඹ
්සිඹහනු ාර්ධන ඵළාකු ණඹ ්ධහය ඹට ්  ොශම යහඹ පුළු්  කිරී ම් යහඳෘතිඹක් ර දකුණු ොශම යහඹ
දිඹ ඩනඹ, නහවි ිළවිසුම් භහර්ඹ ව යහඹ තටහානඹ ළඹුරු කිරීභ සිදුර අතය, ඒ වහ දයහ තිබූ මුළු විඹදභ
රු මිලිඹන 42,055 විඹ ( ේශීඹ අයමුද්  රු මිලිඹන 9,876, වි ේශීඹ අයමුද්  රු මිලිඹන 32,179) එනමු් 
රු 42,055  රහේධනඹක් හිත සිදුර අදහර යහඹ

භ වයුම් ටයුතු යහඹ අධිහරිඹ විසි්ත ය 35 කි්ත

ඉදිය ්ඳසු බහය ජ ම් ඳදනභට ොශම ජාහතය්තතය ඵවළුම් ඳර්ඹ්තතඹ නළභළති භහභට බහය  ජ තිුණණි
ඒ අනු, ශ්රී රාහ යහඹ අධිහරිඹ ව ොශම ජාහතය්තතය ඵවළුම් ඳර්ඹ්තත භහභ අතය ඇති ය ්  ගිවිසුභ
අනු මු්  ය 05 තුර එක් ඵවළුක් නු ්ත ශ්රී රාහ යහඹ අධිහරිඹට ඩොරර් 3 9  පුයසහය කුලිඹක්
ඳභණක් රළ ේ

භභ පුයසහය කුිබ ්දහඹභ ොශම යහඹ පුළු්  කිරී ම් යහඳෘතිඹ වහ ඹදූ රහේධනඹට අභ

රතිරහබඹක්්  නොරඵන ඵ නිරීක්ණඹ

වේඵන්පතොට යාඹ
2008

ඳඵයහරි 15 න දින වම්ඵ්ත තොට යහඹ ඉදිකිරීම් යහඳෘති ආ ඳශමු අදිඹය ඉදිකිරීම් ටයුතු ්යම්බ වූ

අතය, යහඹ ඉදිකිරීම් ටයුතු 2013 ර්ඹ අහන න විට දයන රද මුළු විඹදභ රු මිලිඹන 105,109 ක් වූ අතය,
2011 දළම්ඵර් 31 දින න විට වම්ඵ්ත තොට යහ ආ ඳශමු අදිඹ ර් ඉදිකිරීම් ටයුතු අ්ත ීම තිුණණි

 ේ

වුද, යහ ආ ග්රළ්තටි දොමය විය නොතිබීභ නිහ ඵවළුම් භ වඹීමභ ර නොවළකි ීම තිබී භ්ත වම්ඵ්ත තොට
යහඹට ඳළමි ණන නළ රභහණඹ භ ටර් යථ රහවනඹ යන නහවි ඹහත්රහ රට ඳභණක් සීභහ ීම තිුණණි

 ේ

වුද ඇ ඩොරර් මිලිඹන 808  වි ේල ණඹ මුදරක් ඹොදහ නිමි්ත වම්ඵ්ත තොට දන අදිඹය යහඹ ාර්ධන
යහඳෘති ආ නහවි භ වයුම් උඳයණ විකිරීභ වහ භ වයුම් ඳර්ඹ්තතඹ ඉදිකිරීම් ටයුතු ්යම්බ ය තිුණණි
භභ යහඳෘතිඹ 2015 අක ර්්  14 න දින අ්ත කිරීභට නිඹමිත වූ අතය, යහඳෘතිඹට අලය අයමුද්  චීන ආ
EXIM ඵළාකු ්ත රඵහ ළනීභට ටයුතු ය තිුණණි ඳශමු අදිඹ ර් ඉදිකිරීම් වහ රඵහ්  ණඹ වහ විඹ යුතු
ඳොීය ව හරි ඳවත දළක්
ර්ඹ
2012
2013

ඳොලිඹ

ණඹ හරි

රු මිලිඹන

රු මිලිඹන

2,208
2,479

-

152
2014
2015
2016

2,233
1,987
1,742

1,826
1,827
1,827

 ේ වුද, යහඹ ඉදිකිරීභට රඵහ්  ණඹ වහ

ඳොිබඹ වහ ණඹ හරි

නොතිුණණ අතය, 2011 ව 2012 ර් තුශ වම්ඵ්ත තොට යහ ආ

ීමභට රභහණ්  ඉඳළීයභක් රළබී

භ වයුම් ටයුතු ලි්ත දයහ තිබූ අරහබඹ

ිළිබ ලි්ත රු මිලිඹන 11 9 වහ රු මිලිඹන 25 5 ක් විඹ

ඕලුිග්  යාඹ ඉදිිරීමපේ යාඳෘතිඹ
ඩ්තභහර්ක් යජා ආ DANIDA ඒජා්තසි ඹ්ත ණඹ මුදරක් රඵහ න ඕම වි්  යහඹ ඉදිකිරීභ 2013 ළකතළම්ඵර් 01 දින
අ්ත ය තිබූ අතය, යු ය මිලිඹන 38 96 (ශ්රී රාහ මුදලි්ත රු මිලිඹන 6,780) ක් ඒ වහ ළඹ ය තිුණණි ඊට
අභතය ශ්රී රාහ යහඹ අධිහරිඹ රු මිලිඹන 444 ක් දයහ තිුණණි ඒ අනු, ඕම වි්  නහවි ව ධීය යහඹ්  න
නභ ඉදිය තිුණණ ද යහ ආ

භ වයුම් ටයුතු සිදුකිරීභක්

ව යහඹ වහ නළ

ඳළමිණීභක් භහ ර චිත

ර්ඹ අ්ත නවිට්  සිදු ීම නොතිුණණි එ ේභ ඕම වි්  යහඹ ඉතහ අක් ළඹුයක් ව්  මීටර් 8ක් ඳභණක් ළඹුරු
යහඹක් න ඵළවි්ත ඳළමිණිඹ වළක් ක් ද ඉතහභ කුඩහ නහවි ඹහත්රහ ඵ තවවුරු විඹ
වහ ඉදිකිරීභට රඵහ ්  වි ේල ණඹ ඉදිරි ය 10ක් තුශ ්ඳසු

 ේ වුද, ඕම වි්  යහඹ

විඹ යුතු ඵළවි්ත වහ එකී යහ ඹ්ත අක්

්දහඹභක් ව යහඹ භ වයුම් ටයුතු ඳ් හ න ඹහභ නු ්ත විලහර විඹදභක් දළරීභට සිදුීමභ්  රන විට
රඵහ්  වි ේල ණඹ වහ හරි ්ඳසු

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

සිදු නො

ඹ ඹ්තන ඵළවළය ශ නොවළකි විඹ

ීම ම්  ජ යහඹ අධිහරිඹට මරය දුසයතහඹට මුහුණ ජභට
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වී ිකරදි ැමභ වා ඵඩා යණඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

ීම තො මිර ජ ළනීභ, ඵඩහ කිරීභ වහ නිකු්  කිරීභ ම්ඵ්තධ 2012/2013 හර සීභහ තුශ ඳවත දව්ත ඳරිදි
රු මිලිඹන 578 4  අරහබඹක් නිරීක්ණඹ විඹ
රු මි ලිඹන

වහනි වු තො

17 4

තො ඌනතහඹ

506 1

මිර තීයණ තොයතුරු යහජා ීමභ භත

54.8

එතු

ීම

578 4

තො මිර ජ ළනීභ, ඵඩහ කිරීභ වහ නිකු්  කිරීභ ඹනහ ජ ක්රිඹහීය්ත ම්ඵ්තධ ඹ්ත භඩුඩර ආ අබය්තතය

ඳහරනඹ්ත නොභළතිීමභ වහ දුර්ර ශභනහයණ ත් ් ඹක් නිරික්ණඹ වු අතය, ඉවත නිඹළදි ඳරීක්හට රක්ශ
රහඳඹ්තහි ඵඩහර වහනි වූ

තො ටිනහම්, (රු මිලිඹන 17 4)

තො ටිනහභට

නොළරළී.භ නිහ වහ

වි ලේ ඹ්තභ නිසි තො ඳහරන රභ ඳ් හ න ඹහ ම් දුසයතහඹ්ත ඳළති උතුරු වහ නළ නහිය ර ේලර ීම
තො රභහණඹ්ත ිළිබඵද අනිලසචිතතහඹ භත වහ නිඹමිත ඳරිදි තො  තයක්ණඹ නොකිරිභ නිහ ීම අ රවි
භඩුඩර ආ

ඵඩහර හර්තහ ීම ඇති

තො අඹ වූ රු මිලිඹන 5,638 9 ම්ඵ්තධ නිළයදිතහඹ ිළිබඵ

විණන ආ ජ ෆහීභට ඳ් විඹ නොවළකි විඹ භඩුඩරඹ විසි්ත 2013 ඔක් ත ඵර් 31 දිනට ිළඹවිඹ යුතු මුළු මුදර රු

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

මිලිඹන 10,883 5 ක් වූ අතය එදිනට විඹ යුතු මුළු ණඹ ඳොීය මුදර රු මිලිඹන 791 1 ක් විඹ

ිකරට ැමභ වා ඩඵා ිරීමභ ේඵන්ධ නිරි් ණඹ වු අබයන්තය ඳාරන දුර්රතා


ඵඩහ ඳහරන අ්  ඳොතක් නොතිබීභ



භවය අසථහර ඵඩහ කීඳඹ ඳහරනඹ එක් ඵඩහ බහයරු කු

ත ඳළරිභ වහ යහජාහරි

ටයුතු ලිිතත ඳයහ නොතිබීභ


ඵඩහ බහයරු්ත එක් ඵඩහකි්ත ත්  ඵඩහට භහරු කිරී ම්දි නිසි ඳරිදි බහය ජ ම් වහ බහය
ළනී ම් රභ

දඹක් නොතිබීභ



භහරු ඳත්රඹක් නොභළති ඵඩහකි්ත ත්  ඵඩහට තො භහරු ය තිබීභ



ීම මිර ජ ළනී ම්දි ඵෝ  ීම රභහණඹ දළන ළනීභ දවහ නිසි රභ



ීම ඵඩහ කිරිභ ාර ්  උඳ දස රහය සිදු නොීමභ

දඹක් නොභළති ීමභ
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තො ් න නිසි ඳරිදි ඳ් හ න නොතිබීභ



නිසි කිරුම් මිණුම් උඳයණ නොභළතිීමභ



එක් ොවි ඹකු ්ත මිර ජ ළනීභ වහ නිඹභ ය ඇති ීම රභහණඹ ඉක්භහ මිර ජ න තිබීභ



ීම ර තිියඹ යුතු උඳරිභ තතභනඹ ඉක්භහ තිුණණු ීම තො මිරට ළනීභ

අහන ල ඹ්ත ීම
කිරිභ, රළියම් නි

තො මිශට ළනීභට අදහර විසතය ඳ්රිහ

රළුණණු ීම රභහණඹ ටව්ත කිරිභ වහ වති

දනඹ ස කිරිභ වහ වති කිරිභ, විම් නි

දන ස කිරිභ වහ වති කිරීභ, තො ඳොත

ඳ් හ න ඹහභ, රමිතිඹ ඳරික්හ කිරිභ, ඵය කිරීභ ඹන සිඹළුභ හර්ඹඹ්ත ඵඩහ බහයරු විසි්ත තනිභ සිදුයනු
රඵන ඵළවි්ත අබය්තතය ඳරික්හක් සිදු නොීමභ වේතු ්ත විවිධ අරමිතහ සිදු කිරීභට අසථහක් ළශසී තිුණණි

වී පතො නිකුත් ිරීමභ වා අපරිගඹ ේඵන්ධ නිරි් ණඹ වු අබයන්තය ඳාරන දුර්රතා


රධහන හර්ඹහර ආ වි තො නිකු්  කිරී ම් නි ඹ ඹ නොභළති ීම තො නිකු්  ය තිබීභ



රධහන හර්ඹහර ඹ්ත නිකු්  කිරිභ දවහ උඳ දස දි තිුණ ඵඩහ වළය න්  ඵඩහ්ත ්ත ීම

තො

නිකු්  ය තිබීභ වහ එභ ත් ් ඹ රධහන හර්ඹහරඹට ද්තහ නොතිබීභ

වී දවා ිකර නිඹභ ිරීමභ ේඵන්ධ ඳතින දුර්රතා


1971 අා 14 දයන ීම අ රවි භඩුඩරඹ ඳන ්  4(1) ්තතිඹ අනු, ීම වහ ව්  මිර ජ ළනීභ, විකිණීභ,
ළඳීයභ වහ

ඵදහවළරීභ ම්ඵ්තධ සිඹළු ඵරතර භඩුඩර ආ අධයක්

භඩුඩර ආ උඳ ේල්  ඹ්ත ඳසු ඇභතියඹහ විසි්ත

භඩුඩරඹ තු

අධයක්

ම් ම්ඵ්තධ සිඹළු විධිවිධහන වහ ඵරහ් භ

දිනඹ්ත ඇතුශ්  නිඹභඹ්ත ළේ ඳතරඹක් භින්ත ඳරසිේධ ශ යුතුඹ

 ේ නමු් ,

භභ රඹහලිඹ

ම්ඵ්තධ විධිවිධහන ළේ ඳතරඹක් භින්ත ඳරසිේධ කිරීභට ීම අ රවි භඩුඩරඹ නළත භ වයුම් ටයුතු
්යම්බ ශ 2008 ර් ආ සිට භ තක් ටයුතු ය නොතිබූණි


ළේ නි

දනඹ රසිේධ කිරීභ නුට මිටුක් භගි්ත මිර තියණඹ කිරිභට ටයුතු ය තිබූ අතය, මිර

තියණඹ කිරි ම්දි මිටු ශහ ඵළලිඹ යුතු රුණු වහ රඵහත යුතු තොයතුරු රඵහ ළනී භ්ත තොය මිර
ණ්ත තියණඹ ය තිුණණි
නිරික්ණඹ විඹ

භභ ත් ් ඹ භත සිදුවි ඇති අරහබඹ දර ල ඹ්ත රු මිලිඹන 54 86 ක් ඵ
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නජීවී ේඳත් ංය් ණඹ
_____________________________________________________________________________________________________________________

නජීීම ම්ඳ්  ායක්ණඹ ඹනු, අනහත ඳයම්ඳයහ ර අලයතහ වහ අභිභතහර්ථ පුයහ ළනීභට ඵහධහ නොන ඳරිදි
ව ් භ්ත ඳයම්ඳයහට අඩුඩ උඳරිභ හසි ළර න ඳරිදි ෛජා

 රඹ ර ඹ ජානඹට ළනීභ

ශභනහයණඹ කිරීභි.
ෛජා  රඹ ර ඹ ජානඹට ළනීභ රභනහයණඹ කිරී ම්  ජ න ජීවි ම්ඳ්  එනම් න තු්ත ව ෘක්රතහ
ායක්ණඹ කිරීභ ඉතහ ළද්  හර්ඹඹක් ර රනු රඵි. උදහවයණඹක් ර 20 න සිඹ ්යම්බ ආ  ජ ශ්රී
රාහ භමි ඹ්ත සිඹඹට 70ක් වූ නවනඹ සිඹ අ්ත න විට සිඹඹට 22 ක් දක්හ අක්ීමභ
ශභනහයණ ඹහි ළද් භ භනහ ඳ්තනුම් යන හධඹක්

භහි ම්ඳ් 

නජීීම ම්ඳ්  ායක්ණඹ කිරී ම් කීභ

නජීීම ම්ඳ්  අභහතයහාලඹට වහ නජීීම ායක්ණ දඳහර්ත ම්්තතුට අඹ් 
ෛජා විවිධ් ඹ ායක්ණඹ උ දහ 1992 ර් ආ  ජ ශ්රී රාහ අ්තතර්ජාහති ෛජා විවිධ්  ම්මුතිඹට
අ් ්ත තඵහ ඇති අතය, ඳරිය ායක්ණ නීති ඵරළ්තීමභ වහ ජාහති ඳරිය ඳනත, න ායක්ණ ්ඥහ ඳනත,
න ්  වහ ෘක්රතහ ්ඥහ ඳනත, යශ ායක්ණ ඳනත, ධීය වහ ජාරජා ම්ඳ්  ඳනත, ජාහති නභමි උරුභ
ඳනත, ලහ ්යක් ්ඥහ ඳනත වහ ර්ගු ්ඥහ ඳනත ් ජ අණඳන්  1907 සිට 2009 දක්හ හර ඳරිච් ේදඹ තුර
වඳු්තහ  ජ ඇත
භි.්ත නජීීම ම්ඳ්  ායක්ණඹ වහ ඍජු දහඹ න, න ්  වහ ෘක්රතහ ්යක්හ ්ඥහ ඳනත 1937
(Fauna Flora Protection Ordinance) (1964,1970,1993, වහ 2009 ර්ර ජ ා ල ධනඹ ීම ඇත) ශ්රී රාහ

න

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

තු්ත වහ ෘක්රතහ ව ඒහ ආ හභමි ්යක්හ කිරීභ ව ායක්ණඹ කිරීභ, එභ න තු්ත ව ෘක්රතහ ව
ඒහ ආ හභමි හණිජා

ර ව

න්  ්හයඹට අනිසි

ර ර ඹ ජානඹට ළනීභ ළරළක්ීමභ, ශ්රී රාහ

ෛජා විවිධ් ඹ ායක්ණඹ කිරීභ, 2009 අා 22 දයන න ්  වහ ෘක්රතහ ්යක් (ා ල ධන) ඳන ් 
අයමුණු
න ්  වහ ෘක්රතහ ්ඥහ ඳන ්  II ොට භින්ත ජාහති ්යක් භමි ලි්ත ව අබඹභමි ලි්ත ිළටත
ර ේල තුශ අලි ඇතු්ත ව මී වයක් ්යක්හ කිරී ම් විධිවිධහන රහ ඇති අතය, ඒ අතරි්ත ළර ඹ්ත අ් රහ් 
අලි ඇතු්ත විධිභ්  ඵරඳත්රඹක් යහිත ශඟ තඵහ ළනීභ ඵයඳතශ යදක් ර දක්හ ඇත
විණනඹ විසි්ත ඉතහ ා

 ජ ඳහරිරි රලසණඹක් වූ අලි මිනිස ළටුභ අක් යීයභ ිළණි අලිළට ඉදිකිරීම් ිළිබඵ

භ්තභ අලි ඳළටවු්ත ළර ඹ්ත අ් රහ නවි්  නීති වි ය ධී ශඟ තඵහ ළනීභ ිළිබඵ ද විණන හර්තහ නිකු් 
යන රදි
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නජීවි ම්ඳ්  ායක්ණ

දඳහර්ත ම්්තතු

තොයතුරු රට අනු එභ

අහනඹ දක්හ අලි ඇතු්ත 359ක් වහ ඵරඳත්ර නිකු්  ය තිුණණි

දඳහර්ත ම්්තතුට 2014 ළකතළම්ඵර්

භි.්ත විවහයසථහනර, ්  උදයහන ර ව

ෘවසත සිටින අලි ඇතු්ත ිළිබඵ නභභ ් ණ දඳහර්ත ම්්තතු විසි්ත ඳ් හ නොතිුණණි ෘවසථ සිටින
ඵට රුණු දක්හ ලිඹහඳදිාචි ය තිුණණු අලි ඇතු්ත 14 ද නකු වහ ඵරඳත්ර නිකු්  කිරී ම් ලිිළ ොනු විණනඹ
විසි්ත ඳරීක්හ ශ අතය, අනහයණඹ වූ රධහන අරමිතහ ඳවත ඳරිදි


ෘවසථ සිටින ඇති්තනක් ළේ ළනීභ ිළිබඵ 2009 අා 22 දයන න ්  වහ ෘක්රතහ ්යක්
(ා ල ධිත) ඳන ්  10 වහ 22 (9) ්තතිඹ අනු නජීීම අධයක් ජානයහ් යඹහට හර්තහ ය නොතිබීභ



අලි ඳළටවු්ත ේ උඳත ් න තය නොතිබීභ ව ඳනතට අනු මිඹ ගිඹ අලි ඇතු්ත ිළිබඵද අධයක්
ජානයහ් යඹහට හර්තහ ය නොතිබීභ



අලි ඳළටවු්ත ේ උඳත නහථ ය, ග්රහභ නිරධහරී වති යහජා ර ස ය තිබීභ



යහජා දිවුරුම් රහල වහ අි.තිඹ දළක් න ් න ඉදිරිඳ්  ය තිබීභ



දඳහර්ත ම්්තතු නිරධහරී්ත ක් ේත්ර ඳරීක්හ්ත ය හර්තහ ඉදිරිඳ්  ය

නොතිබීභ වහ ඇතළම් හර්තහ

ාානි ඉදිරිඳ්  ය තිබීභ


විධිභ්  ඳරිදි වහ ිළිබත වළකි ්හයඹට ී. එ්ත ඒ හර්තහ ඉදිරිඳ්  ය නොතිබීභ



ලි්ත ලිඹහඳදිාචි ය තිුණණු අලි ඇතු්ත ේ ලිිළ ොනු ාානි ර නස ය අලි ඳළටවු්ත ලිඹහඳදිාචි
ය තිබීභ



අලි ඇතු්ත ේ උඳ ්  ජ රතිහය ශ ඳූ  ෛදයරු්ත ේ විසතය වහ ෛදය හර්තහ ඉදිරිඳ්  ය
නොතිබීභ

ඉවත රුණු අනු නිරීක්ණඹ වූ ආ ඳරීක්හ ර සිඹළු ලිිළ ොනු රට අදහර අලි ඇතු්ත නීති වි ය ධී

ර

ළර ඹ්ත අ් රහ ශඟ තඵහ න ඳසු ලිඹහඳදිාචි ය ඵරඳත්ර රඵහළනීභට ටයුතු ය ඇති ඵි. නීතිඳති
දඳහර්ත ම්්තතු

උඳ දස රට අනු ද (රිේ 625 09 නක්) ්ඥහ ඳනතට අනු ද ලිඹහඳදිාචි නොශ අලි ඇතු්ත

්තත තඵහ න ඇති පුේරඹ්තට එ යහි නීතිභඹ ක්රිඹහභහර් තයුතු අතය, හීරෆ අලි ඇතු්ත ම්ඵ්තධ
ටයුතු කිරීභට භහර්  ඳ ේලඹ්ත ද ළසිඹ යුතුඹ එ ේ වු් , අලි ඇතු්ත ලිඹහඳදිාචි කිරීභට අදහශ
දඳහර්ත ම්්තතු ක්රිඹහ් භ ය තිුණණු අබය්තතය ඳහරන ක්රිඹහලිඹ, වි ලේ ඹ්ත
ම්ඵ්තධ න තිුණණු ක්රිඹහභහර් ඉතහ දුර්ර ත් ් ඹ විඹ

් නර ්යක්හ

භභ වේතු නිහ අලි ඇතු්ත ලිඹහඳදිාචිඹ ටව්ත

කිරීභට ඳ් හ න ගිඹ ් න 06ක් අතරි්ත එක් ් නඹක් අසථහනත ීම තිුණණි
අලි ඇතු්ත ලිඹහඳදිාචි කිරී ම් රභ


ද ඹහි දක්නට රළුණණු දුර්රතහඹ්ත ඳවත ඳරිදි විඹ

ලිඹහඳදිාචි කිරීභ වහ අඹදුම්ඳ්  නිකු්  කිරී ම් ජ අදහර හසතු ීම භ්ත ඳසු අඹදුම්ඳ්  නිකු්  කිරීභට
රභ

දඹක් ඹොදහ නොතිුණණි
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ලිඹහඳදිාචි කිරී ම්  ජ ඉදිරිඳ්  ශ යුතු අලි ඇතු්ත ේ ඡහඹහරඳ ආ අලිඹහ වඳුනහළනීභ වහ ඡහඹහරඳ ආ
අ්තතර්ත විඹ යුතු අා නිලසචිත ව්ත ය

නොතිබීභ (උදහ - අලිඹහ ේ න, ලිඹ,

වොඬඹ,

ඳළවළදිලි වඳුනහත වළකි ඳරිදි ්දිඹ)


නිකු්  යනු රඵන ලිඹහඳදිාචි වති ආ වහ හර්ෂි ඵරඳත්ර ඹහි අරහ ඇති ඡහඹහරඳඹ රහ න් 
ඡහඹහරඳඹක් ඇරවිඹ

නොවළකි ඳරිදි ඡහඹහරඳඹ සී්  තළබීභ

ව

න්  ්යක්ෂිත රභඹක් අනුභනඹ

නොකිරීභ


ලිඹහඳදිාචි කිරීභ වහ අඹදුම්ඳ්  ඉදිරිඳ්  ය ලිඹහඳදිාචි වති නිකු්  කිරීභ වහ ළරකිඹයුතු හරඹක්
තන විට ලිඹහඳදිාචි වතිඹ වහ හර්ෂි ඵරඳත්රඹ නිකු්  යන දිනඹ න විට අදහර අලි ඇතු්ත ේ
තය ඹ, උ, ඉදිරි ඳහද ආ ට රභහණඹ අදහර වතිර ඇතුශ් 

නොය අඹදුම්ඳ ්  ව්ත

තොයතුරු ඇතුර්  කිරීභ


අලි ඇතු්ත වහ බහවිතහ යන නම් ලිඹහඳදිාචි වති ආ වහ හර්ෂි ඵරඳත්ර ආ ඇතුර්  නොකිරීභ



හර්ෂි ඵරඳත්රඹ යක් ඳහහ ඵරඳත්ර හසතු

හ  ජර්ක ශ යුතුඹ

භහි ජ ඳවත දුර්රතහඹ්ත

නිරීක්ණඹ විඹ
-

හර්ෂි ඵරඳත්ර හරඹ  ජර්ක කිරී ම්  ජ ඒ වහ ඉ් ම ම් යන දිනඹට අලි ඇ් නු ේ උ, ඹ,
ඉදිරි ඳහද ආ ට රභහණඹ න්  ළී. ඳ නන රක්ණ ්දිඹ තොයතුරු භඟ අඹදුම්ඳ් යඹක්
රඵහ ළනීභට ටයුතු ය නොතිබූ අතය, ම් වහ ්ෘති ඳත්රඹක් වඳු්තහ  ජ නොතිුණණි

-

හර්ෂින ඵරඳත්ර හසතු රඵහ ළනී ම් ජ මුද්  රඵහ ළනී ම් කුවිතහ්තසි ආ

ව මුද් 

ීම ම්

වුායඹ අලි ඇතු්ත ේ ලිඹහඳදිාචි අාඹ ව කුභන අලිඹහ නු ්ත මුද්  ්ත ්ත ද ඹ්තන
වඳුනහත වළකි ඳරිදි විසතය ඇතුශ්  නොකිරීභ


හර්ෂි ඵරඳත්ර හරඹ  ජර්ක කිරී ම් ජ ඉදිරිඳ්  ශ යුතු ලිඹවිලි නිලසචිත ව්ත ය නොතිබීභ

DNA හර්තහ රඵහ ළනීභ

වි  ණ හ ධි ඳ ති හ ර් ෂි  හ ර් තහ  2 0 1 3

අලි ඇතු්ත ලිඹහඳදිාචි කිරී ම්  ජ
රභ

ව හර්ෂි ඵරඳත්ර  ජර්ක කිරී ම්  ජ DNA හර්තහ රඵහළනී ම් නිසි

දඹක් වඳු්තහ  ජ ව අනුභනඹ ය නොතිුණණි
-

DNA ඳරීක්හ වහ ්  හම්ඳ්  රඵහ ්තනහ ්හයඹ

-

හර්තහ

අ්තතර්ත විඹ යුතු රුණු

-

හර්තහ

අලි ඇතු්ත ේ ඡහඹහරඳ ඇතුශ්  කිරීභ වහ ඡහඹහරඳ ආ සරඳඹ

-

හර්තහ

අ්තතර්ත විඹ යුතු අලිඹ්ත ව ඇතහ ිළිබඵ තොයතුරු (උ, ඹ, ඉදිරි ඳහද ආ ට

රභහණඹ ්දිඹ)


ඵරඳත්ර  ජර්ක කිරී ම් ජ  ජර්ක ශ ඵට ලිඹවි් රක් ව වතිඹක් නිකු්  ය්ත ්ත ද ඹ්තන ව නිකු් 
ය ඇති හර්ෂි ඵරඳත්ර ආභ ව්ත ය්ත ්ත නම්  ජර්ක ශ ඵ ව්ත යන සථහනඹ ්දිඹ ිළිබඵ
නිලසචිත රභ

දඹක් වඳු්තහ  ජ නොතිුණණි

