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මරතා

විගණක ධිපති (වැඩබල )
ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා ආ ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප  ලං 153(4) දයදාථාපද ලං ර පයද ලං තිගරු ලං
ජාජපධිපිගතුජප ලං විසි්ත ලං 2014 ලං ජොදැම්බර් ලං 01 ලං  ජජ ලං සිට ලං බකපැදැත් දජ ලං පරි ජ ලං දැඩබකජ ලං විරණ පධිපිගදයයප ලං කා ලං
ඩබ්ලි .පී.සී.විරජයත්ජ ලංජතාප ලංපත් ලං යජ ලංකී.. ලං ලං1988 ලංදර්ෂ ආ ජ ලං ලංවිරණජ ලංපරික්ෂ දය යකු ලං කා ලංවිරණ පධිපිග ලං
ෙපපර්ා ම්්තතු ද්ත ලංසිය ලංදෘත්ිගය ලංජීවිාය ලං්යම්භ ලං ය ලං 1992 ලංදර්ෂ ආ ජ ලං ලං ෙපපර්ා ම්්තතු ද්ත ලංඉදත් ලංවී ලංදාය ට ලං
්ා්තජ ලං පකයක් ලංයජා ආ ලංරණ පධි පරිදය යකු ලං කා ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා. ලං ලංඑජ ලංදර්ෂ ආී. ලංවිරණජ ලංතධි පරීදය යකු ලං
කා ලංජැදා ලංවිරණ පධිපිග ලං ෙපපර්ා ම්්තතුදට ලංපැමිණ ලං2007 ලංදර්ෂ ආ ජ ලංනි යෝජාය ලංවිරණ පධිපිගදය යකු ලං කාෙ,
පසුද ලං තිග ර්  ලං විරණ පධිපිග ලං ධුයයටෙ ලං උාාථවිම් ලං කබප ලං ර්තජප ලං ක ජ. ලං එතුජප ලං දාය ලං 04 ලං ට ලං ්ා්තජ ලං පකයක් ලං දැටුප් ලං
යහිා ලංනිදපක් ලංජා ලං ාෞ ජ ලංතයපබි ආ ලං පෞද්රලි  ලංාජපරජ  ලංරණ පධි පරීදය යකු ලං කාෙ ලං ටයුතු ලං ය ලංඇා. ලං
විරජයත්ජ ලං ජතාප ලං ැණියය ලං වි්ථදවිෙයපක ආ ලං දපියජා ී. ලං රෞයද ලං උපපධිරපරි යකු ලං දජ ලං තාය ලං දයකත් ලං
රණ පධි පරිදය යකුෙ ලං . ලං එතුජප ලං ශ්රී ලං කා ප ලං දයකත් ලං රණ පධි පරී ලං ්යාජ ආ ලං ්රිා ලං ාපජපකය යකුෙ, එක්ාත් ලං
යපජාරපනි ආ ලංදයකත් ලංයපජාය ලංුලකය ලංතප ලංරණ පධි පරී ලං්යාජ ආ ලං්රිා ලංාපජපකය යකුෙ ලංතප ලංශ්රී ලංකා ප ලං  ලංාතිග කත් ලං
ණජජප යණ ලංරණ පධි පරී ලං්යාජ ආ ලං ලං්රිා ලංාජපකය යකුෙ ලං . ලං

විරණ පධිපිගදයයප ේ ලංපියවිඩය ලං
ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදපී. ලංජාජයජා ආ ලං්ඩුක්රජ ලංදයදාථාප  ලං148 ලං  ලංයදාථාපද ලංර පයද ලංපපර්ලි ම්්තතුද ලං
ාතුදජ ලං ුලෙල් ලං පපකජය ලං ඵකෙපයීද ලං තප ලං පර්යක්ෂජද ලං පදත්දප රජ ලං යපජ ලං ාම්බ්තරද ලං ාථදපධීජ ලං පරික්ෂණය්ත ලං ලං
පැදැත්වීජ ලං තප ලං පපර්ලි ම්්තතුද ලං දා ලං දපර්ාප ලං කිරීජ ලං පිළිබඳද ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප  ලං 154 ලං දයදාථාපද ලං ර පයද ලං
විරණ පධිපිගදයයප ලං දා ලංපැදරී ලංඇිග ලං පර්යය්ත ලංතප ලං ර්ාදය්ත ලංඉටු ලංකිරීජ ලංාම්බ්තරද ලං2014 ලංුලෙල් ලංදර්ෂය ලංාඳතප ලං
වූ ලංජප ේ ලංදපර්ාපද ලංාතුටි්ත ලංඉ ජරිපත් ලං යමි. ලංපපර්ලි ම්්තතුද ලං දා ලංඉ ජරිපත් ලං යනු ලංකබජ ලං ජජ ලංදපර්ෂි  ලංදපර්ාපද,
තත් දනි ලං පඩුඩය ලංද් ය්ත ලංඉ ජරිපත් ලං යනු ලංකබජ ලංතාය, ත ජකුත් ලංදපර්ාප ලංපතා ලංාඳත්ත ලං පඩුඩ ලංතා ලංයට ත් ලං
දජ ලං දජජ ලංාභපරා ලංකිරීජට ලං ටයුතු ලං යොෙප ලංඇා. ලං
පණුලදජ ලං පඩුඩය ලං

-

තජපායපා් ලංතප ලං ෙපපර්ා ම්්තතු ලං

ෙදජ ලං පඩුඩය

-

යපජාය ලංාාාථාප, තධි පරී ලංතප ලංජඩුඩක ලං

තු්තදජ ලං පඩුඩය ලං

-

දයදාථාපපිා ලංතප ලංත ජකුත් ලංතයුලෙල් ලං

තායදජ ලං පඩුඩය ලං

-

වි ද්් ලං්රපය ලංදයපපෘිග ලං

පාථදජ ලං පඩුඩය ලං

-

පණපත් ලංාභප ලං

තයදජ ලං පඩුඩය ලං

-

පණපත් ලංපපකජ ලං්යාජ ලං

තටදජ ලං පඩුඩය ලං

-

පර්යාපරජ ලංවිරණජය ලංතප ලං දජත් ලංවි ්ේෂිා ලංවිජර්්ණයක් ලං ලං

විරණ පධිපිග ලං ෙපපර්ා ම්්තතු  ලං පර්යාපරජය ලං තප ලං දයදාථාපපිා ලං ූමමි පද ලං පිළිබඳද ලං ජතජාජ ලං ීක පද ත්ී. ලං
පුළුල් ලං කා ලංාප ච්ඡපදට ලංභපජාජය ලංවීජ ලංනිාප ලංවිරණ පධිපිග ලං ෙපපර්ා ම්්තතුදට ලං ජය ලංවිශිෂථඨ ලංදර්ෂයක් ලංවිය. ලංඑහි ලං
රිගඵකයක් ලං කා ලං ්රියප පරී ලං තා් ය්ත ලං පජණක් ලං ජොද, පරිපපකජය ලං තප ලං මූකය ලං ාම්බ්තර ය්තෙ ලං
විරණ පධිපිගදයයප ේ ලංාථදපධීජත්දය ලං්යක්ෂප ලං ය ලංරැනීජ ලංාඳතප ලංදැඩි ලංබකාක ලංවිරණ පධිපිගදයයප ලංතප ලංඔහු ේ ලං
පර්යය ලං ජඩුඩකයට ලං කබප ජය ලං යුතු ලං බද ලං යජාය ලං පිළි රජ ලං ඇා. ලං ජය ලං යාපර්ායක් ලං බදට ලං පත්දනු ආ ලං  ලං ෙතජද ලං දජ ලං
්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප ලං ාා ්ෝරජය ලං පපර්ලි ම්්තතු  ලං ාම්ජා ලං වීජත් ලං ාජයය. ලං  ජු  ලං පකයක් ලං ත ලං ලං ප්ක්ෂප ලං ණ ලං
විරණජ ලං ාේදප ලං ොමිෂජ ලංයාප පක ආී. ලංපිහිටුදජ ලංකෙ ලංතාය ලංශ්රී ලංකා ප ලංයපජාය ලංවිරණජ ලං ාේද ආ ලංපත්කිරීම්, උාාථ ලං
කිරීම්, ජපුකිරීම්, පර්ය ලංජඩුඩකය ලං ාේද ය්ත ලංපතකිරීම්, තප ලංවිජය ලංපපකජය ලංයපජාය ලං ාේදප ලං ොමිෂ ජ්ත ලං ජජ ලං
ොමිෂජ ලංභපයරනු ලංඇා. ලංත ජක් ලංරරපජාජ ලං දජාථ ජ ලංුය ආ ලංයජාය ලං තෝ ලංයපජාය ලංාාාථාපදක් ලං තෝ ලංපණපත් ලංපපකජ ලං
්යාජයක් ලං විසි්ත ලං  ලං තෝ ලං සියයට ලං 50 ලං ක් ලං තෝ ලං ඊට ලං දඩප ලං දැඩි ලං
ොටාථ ලං හිමි ජක් ලං ඇිග ලං ාජපරම් ලං පජා ලං යට ත් ලං
ාාාථාපපිා ලංාජපරම්, විරණ පධිපිගදයයප ේ ලංසියුම් ලංපරීක්ෂපද ලංයටාට ලං රජ ලංඒජත්ය. ලං
නීිගපිගදයයප, නීිග ලං
ටුම්පත්දයයප ලං තප ලං ජො යකුත් ලං ක්ෂථත්රය්තහි ලං නියා ලං  ලං දජත් ලං දෘත්ීයය ී.්ත ලං
රණජපද ර්ත ලං ාොයතුු ලං විජසී ජ්ත ලං තජතුුද ලං  ජු  ලං පකයක් ලං ත ප්ක්ෂප ලං ණ ලං ජාපිග  ලං විරණජ ලං පජා ලං
ටුම්පත් ලං ය ලංඇා. ලංවිරණ පධිපිගදයයපට ලංදර්ාජපජ ආ ලංපදයප ලංඇිග ලංසීමිා ලංතධි පය ලංබකය ලංුලළු ලංයපජාය ලංතා්යජ ලං
්දයණය ලංදජ ලංපරි ජ ලංාදදුයටත් ලංදයපප්ා ලංකිරීජට ලංඉ්ත ලං යෝජාජප ලං ය.. ලං
ශ්රී ලං කා ප ලං විරණජ ලං ාේද ආ ලං තප ලං විරණජ ලං පරීක්ෂ  ලං ාේද ආ ලං ාපජපකය ය්ත ලං සිදු යජ ලං කෙ, ාේද ආ ලං දටිජප ලං
ෙපය ත්දය ලං  ලං තජපාය ලං ජඩුඩකය ලං තඳුජප රජ ලං ිගබීජ ලං ාත ලං “ශ්රී ලං කා ප ලං යපජාය ලං විරණජ ලං ාේදය ලං “ ජමි්ත ලං තලුත් ලං
ාේදයක් ලංපිහිටුවීජ ලංතනුජා ලංකිරීජ ලංාත ලංඉතා ලං ාේදපද්ත ලං ෙ හි ලංනිකරපරී්ත ලංජද ලංඒකීය ලං ාේදපදට ලංත ලංද ්ෝෂණය ලං
කිරීජත් ලං ෙපපර්ා ම්්තතුද ලංකෙ ලංවි්පක ලංජායග්රතණයකි. ලං
ගිණුම් යණ ලං තප ලං විරණජ ලං දෘත්ිග යහි ලං
ොටාක් ලං කා ලං රොඩජැ රජ ලං පීඩජය ලං ඇතුණත්ද ලං දඩප ලං තභි යෝර පරී ලං
ාත ලංනිය්තාය ය්ත ලං දජාථදජ ලංපරිායය ී. ලං ෙපපර්ා ම්්තතු  ලංරිගාාවිරපජය ලංසිදුකිරීජ ලංඉාප ලංදැෙරත් ලං . ලං

සියුම් ලං තධීක්ෂණය ලං තප ලංවිජර්්ජය ලංසිදුකිරීජට ලං තැකිදජ ලංපරි ජ ලං ාත ලං විරණජ ලං විෂයය ලංපාය ලංපුළුල් ලං කිරීජට ලං තැකිදජ ලං
පරි ජ ලංතා් ලං59 ලංක් ලංයට ත් ලංවිරණජ ලංතප ලංාතපය  ලං ාේදප ලංාාවිරපජය ලං යමි්ත ලං්යාජ ආ ලංාාවිරපජ ලංදුතය ලංපිළි යක ලං
කිරීජ ලංෙැජටජත් ලං්යම්භ ය ලංඇා. ලං
පපර්ලි ම්්තතු  ලං දැෙරත් ජ ලං ාැණකිල්කට ලං භපජාජය ලං කිරීම් ලං ජ්තජ ලං යපජාය ලං තා්ය ලං ුලහුණ ෙජ ලං රරපජ ලං රැටළු ලං
ෙපපර්ා ම්්තතුද ලං තොඳි්ත ලං තද බෝර ය ලං රැනීජ ලං ාතිග  ලං කිරීජට ලං විරණ පධිපිග ලං ෙපපර්ා ම්්තතුද ලං ුලල් ලං පිරීම් ලං
යපශියක් ලං ්රියපදට ලං ජාදප ලං ඇා. ලං  ලං විරණජ ලං දපර්ාප ලං පර්යක්ෂජද ලං තප ලං ඵකෙපයීද ලං බෙපතැරීජ ලං උ ොප ලං
ෙපපර්ා ම්්තතු  ලං ්රියප පරිත්දය ලං ත්ඩුඩද ලං දර්රජය ලං කිරීජට ලං තප ලං ාජප කෝයජය ලං කිරීජට ලං ෙපපර්ා ම්්තතුද ලං
බැඳිසිටි. ලං තදාපජ ආී. ලං  ලං ්ඩුක්රජ ලං දයදාථාප ද්ත ලං කබපී. ලං ිගුණු ලං විරණජ ලං ාථදපධීජත්දය ලං ෙපපර්ා ම්්තතු  ලං
ඵකෙපයීාපද ආ ලං රරපජ ලං ාපර ය ලං කා ලං ඉාප ලං පැතැ ජලි ලං කා ලං තඳුජපරනි.. ලං විරණ පධිපිග ලං ෙපපර්ා ම්්තතු  ලං
යපජා පරියට ලං ැපුය ලං පර්යය ලං ජඩුඩකය ලං ාජය ලං  ලං දැඩකිරීජට ලං කැබීජ ලං ජප ලං කැුදපුය ලං රෞයදයක් ලං ාත ලං ඔුය්ත ේ ලං
යපජා පරි ලං පර්යක්ෂජද ලං පර්යයාපරජ ය්ත ලං ඉටුකිරීජට ලං ඔුය්ත ේ ලං ැපවීජ ලං ාම්බ්තර ය්ත ලං ජජ ලං ඔුය්තට ලං
ාථතුිගද්තා ලං දමි. ලං යපජාය ලං ගිණුම් ලං පය  ලං ාභප  ලං තප ලං පොදු ලං දයපපය ලං පිළිබඳ ලං පය  ලං ාභප  ලං ාභපපිගතුජප ලං ාත ලං
ාපජපකය ය්ත ලං පොදු ලංදෘත්ීය ලං ආ ලං ය ෙජ ලංාතපය ලංවිරණජය්ත ලංසිදු ණ ලංදයකත් ලංරණ පධි පයදු්ත ර්ත ලංාජ්තවිා ලං
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යුගදේ මුල් කාං සීමාව තැේ ඈතට දිදේ. 1776 වර්ෂදේීම රිතානයයන් වියනන් දිවිනන අ් ප්  කැ ගැනීදමන්
වසැ 03 කට පසුව එනේ, 1779 වර්ෂදේීම යනයනල් සතමි්  නමින් ගණකාධිකාි වැදයකු ා විගණකාධිපතිවැදයකුව
යනටි ාව ලියක යවිලි වලින් සනාථ දේ. එතැන් පටන් ශ්රී ංංකාදේ ද් තීමතැ විගණන ආයතනය වශදයන්
විගණකාධිපතිවරු 39 දෙදනකු යටද්  සතවාධීන ආයතනයක් දංස විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව අඛණ්ඩව
ක්රියා් මක දේ.

විගණන සම්බන්ධව අපේ අධිකාරී බලය
ැා්ය අංශදේ ආයතනවං ගිණුේ විගණනය ක ීමමට විගණකාධිපතිවැයාට අධිකාි  ාංය මූලික වශදයන්
ංැදානුදේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 154 වන වයවසතථාදවනි.
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සමාගදේ දකොටසත වලින් යනයයට පන ක් ද ෝ ඊට වැඩි රතිශතයක් ැ්ය ද ෝ ැා්ය සංසතථාවක් ද ෝ පළා්  පාංන
ආයතනක් වියනන් ෙැනු ංාන සමාගේ පනත යටද්  පිහිටුවා ඇති සමාගේෙ, ආවැණය වන පි දි 19 වන ආණ්ඩුක්රම
වයවසතථා සංදශෝධනය යටද්  ාංය තවදුැට්  ප ත පි දි වැඩිකැ ඇත.
‘’ විගණකාධිපතිවැයා වියනන් ආණ්ඩුදේ යනයලු දෙපාර්තදේන්තු, ්නාධිපතිවැයාදප දල්කේවැයාදප කාර්යාංය,
අග්රාමාතය දල්කේවැයාදප කාර්යාංය, අමාතය මණ්ඩංදේ අමාතයවරුන්දප කාර්යාං, අධිකැණ දසේවා
දකොේෂන් සයාව , ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාව සයාව, 41 (ආ) වයවසතථාදේ දපදල්ඛනදේ සඳ න් දකොමිෂන් සයා
පි පාංනය පිළිාඳ පාර්ලිදේන්තු දකොමසාි සතවැයා, පාර්ලිදේන්තු ම දල්කේවැයා , පළා්  පාංන ආයතන,
ැා්ය සංසතථා, යේ ලිඛිත නීතියක් යටද්  ැ්ය දවත පවැනු ංැා ඇති දවළඳ වයාපාැ ස දවන්  වයාපාැ ස
2007 අංක 7 ෙැන සමාගේ පනත යටද්  ලියාපදිංචී වී ඇති ද ෝ ලියාපදිංචී වී ඇති ාවට සංකනු ංාන ස
සතවීමය දකොටසතවලින් යනයයට පන ක් ද ෝ ඊට වැඩි රතිශතයක් ැ්ය ද ෝ ැා්ය සමාගමක් ද ෝ පළා්  පාංන
ආයතනයක් ද ෝ වියනන් ෙැනු ංාන සමාගේෙ ඒවාදේ ගිණුේ ඇතුළුව විගණනය කැනු ංැබිය යු් ද් ය.”
ප ත අණපන්  මගින් ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදවන් විගණකාධිපතිතුමා දවත පවැා ඇති ාංය විකාශනය ක ීමමක්
ද ෝ රචාාැණය ක ීමමක් ද ෝ කැ තිදේ.
•

ැා්ය සංසතථා සඳ ා විගණන විධිවිධාන සළසන 1971 අංක 38 ෙැන මුෙල් පනද්  II දකොටස

•

පළා්  සයා සඳ ා විගණනය විධිවිධාන සළසන 1987 අංක 42 ෙැන පංා්  සයා පනද්  23 වගන්තිය

•

ම නගැ සයා සඳ ා විගණන විධිවිධාන සළසන ම නගැ සයා ආඥා පනද් 
වගන්තිය

•

නගැ සයා සඳ ා විගණන විධිවිධාන සළසන නගැ සයා ආඥා පනද්  (255 අධිකාැය) 181 වගන්තිය

•

රදේීයය සයා සඳ ා විගණන විධිවිධාන සළසන 1987 අංක 15 ෙැන රදේීයය සයා පනද්  172 වගන්තිය

•

දගොවි්න සංවර්ධන සයා සඳ ා විගණන විධිවිධාන සළසන 2000 අංක 46 ෙැන දගොවි්න සංවර්ධන සයා
පනද්  58 වගන්තිය

•

ක්රිඩා සංගේ සඳ ා විගණන විධිවිධාන සළසන 1993 අංක 47 ෙැන ක්රිඩා සංගේ පනද්  9 වගන්තිය

(252 අධිකාැය) 219

පාර්ලිදේන්තුව වියනන් අවශයතාවයක් දංස සේමත කැන ංෙ දමොනයේ ද ෝ නීතියක න් සඳ න් කැන කවැ ද ෝ
දවන්  ැා්කාි  කැදගන යාමට විගණකාධිපතිවැයා සතු ාංතං ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදවන්ෙ වැඩිකැනු ංැදේ.
විගණකාධිපතිවැයාදප කටයුතු ා ැා්කාි  ඉටුක ීමදේීම ා පැවීමදේීම ඔහුදප ැා්කාි යට ස ායවීමට
සුදුසුකේං්  විගණකවරුන්දප දසේවය ංාාගැනිමට විගණකාධිපතිවැයාට ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදවන් ාංය ීම
ඇත. තවෙ විගණනයට අොං වන තාක්ෂණ, වෘ් තීය ා විෙයා් මක ගැටළු නිැාකැණය කැ ගැනීම සඳ ා
විදශේෂඥ ස ාය ංාාගැනීමට අවශය විධිවිධාන සළසා තිදේ.
ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 154(5) වයවසතථාදවන් විගණකාධිපතිවැයා ඔහුදප ැා්කාි  කටයුතු යනදුක ීමදේීම
ා
පැවීමදේීම යනයලු දපෝ ප්  ා වාර්තා ඉ තින් සඳ න් කැන ංෙ ආයතනවං ද ෝ ැා්ය ආයතනවං ගාඩා ා
දවන්  දේපංවංට පිවිසීමට විගණනයන් යනදුක ීමම ා අවශය විය ැක  දතොැතුරු ා කරුණු පැ ැදිලි ක ීමේ
ංාාගැනීමට විධිවිධාන සළසා ඇත.
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අපදප දසේවා ග්රා කදයෝ
විගණකාධිපතිවැයාදප විෂය පථය ආණ්ඩුක්රම

වයවසතථාදවන්ම නිර්වචානය කැන අතැ තවදුැට්  එය

ෙ නවවන ආණ්ඩුක්රම වයවසතථා සංදශෝධනය මගින් සමාගේ ෙ ඇතුළ්  කැමින්

වයාේත කැ තිදේ.

වර්තමානදේීම අපදප දසේවාංාභී පෙනම ප ත සඳ න් පි දි දේ.
අමාතයාංශ
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දෙපාර්තදේන්තු
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අපදප විෂය පථය
විගණකාධිපති වියනන් ඔහුදප අභිමතය පි දි විගණන විෂය පථය තීැණය කැනු ංාන අතැ දේ සේාන්ධදයන්
1995 අංක 15 ෙැන ශ්රී ංංකා ගිණුේකැණ ා විගණන රමිති පනද්  විධිවිධාන රකාැව ඳුන්වා ීම ඇති ෙැනට
යාවිතදේ පවතින විගණන රමිති ස ශ්රී ංංකා වැං්  ගණකාධිකාීම ආයතනය (ICASL), ද් තීමතැ විගණන
ආයතන පිළිාඳ ්ාතයන්තැ සංවිධානය (INTOSAI) ා ද් තීම් ැ විගණන ආයතන පිළිාඳ ආයනයානු සංවිධානය
(ASOSAI) වියනන් අනුගමනය කැනු ංාන විගණනයට අොළ සේරොයන්හි රශසතත පි චායන් මගින් ස
පාර්ලිදේන්තුදේ ැ්දේ ගිණුේ පිළිාඳ කාැක සයාව (COPA) ස දපොදු වයාපාැ පිළිාඳ කාැක සයාව (COPE)
වියනන් විගණකාධිපති දවත මඟ දපන්වනු ංාින.
දමයට අමතැව ැා්ය සංසතථා සේාන්ධදයන් විගණකාධිපති වියනන් සළකා ාංා තීැණය කළයුතු විගණන විෂය
පථය 1971 අංක 38 ෙැන මුෙල් පනත මිනන් වඩා සවිසතතැා් මකව ෙක්වා ඇත. ඒ අනුව විගණකාධිපති වියනන්
සංසතථාදේ කළමනාකැණය දවත විසතතැා් මක වාර්තාවක් , සංසතථාදේ වාර්තාව සමග රකාශයට ප්  ක ීමම සඳ ා
වන වාර්තාවක් ස පාර්ලිදේන්තුවට දවනම ඉදිි ප්  කැනු ංාන විගණන වාර්තාවක් වශදයන් වාර්තා 03 ක්
නිකු්  කැනු ංාින. මුෙල් පනද්  විසතතැ කැ ෙක්වා ඇති පි දි ැක තාක් අවශයවන රමාණයකට විගණන විෂය
පථයට ප ත කරුණු ඇතුළ්  විය යුතුය.
(අ)

දතොැතුරු ඉදිි ප්  ක ීමදේ අංශදයන් ාංන කළ සංසතථාදේ කාර්යයන් අඛණ්ඩව ඇගයීමට ැක වන පි දි
සංවිධාන ක්රම, කාර්ය පටිපාටි, දපෝ , වාර්තා ා දවන්  ලියක යවිලි නියමිත අන්ෙමට ා රමාණව් 

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

3

දංස සකසත කැ තිදේෙ යන ාව ස එවැනි ක්රම, කාර්ය පටිපාටි, දපෝ  , වාර්තා ා දවන්  ලියක යවිලි
ඵංොයීව ක්රියා් මකව පවතීෙ යන ාව
(ආ)

ැා්ය සංසතථාදේ වැඩ කටයුතු එම ැා්ය සංසතථාවට අඳාං නීති ීමති ා නිදයෝග අනුව ූයදේ ෙ සංසතථාදේ
පි පාංනදයහිංා සාධාැණ් වයක් තිදේෙ යන ාව

(ඇ)

අැමුෙල් දවන්ක ීමදේීම
ා එම අැමුෙල්
කාර්යක්ෂමතාවදයන් ඉටු කැ තිදේෙ යන ාව

(ඈ)

මුෙල් තාා ගැනීදේ ා දේපං ආැක්ෂා ක ීමදේ ක්රම සතුටුොයකෙ යන ාව

(ඉ)

සැංැක ල්ංට යා්නය වු කාංපි ච්දේෙයට අොළව විගණනයට යා්නය කැන ංෙ ගිණුේ සංසතථාදේ
කටයුතු පිළිාඳව සතය ා සාධාැණ ෙර්ශනයක් පිළිබිු  දකදැන පි දි ගණකාධිකැණය, මුංයනය ා
තක්දසේරු ක ීමම යන මුංධර්මයන්ට නියන සැංැක ල්ං දයොමු කැමින් පිළිදයං තිදේෙ යන ාව ස

(ඊ)

විගණකාධිපති වියනන් අවශයයැින සංකනු ංැබිය ැක  දවනයේ කරුණු

දපදයෝ්නය

ක ීමදේදි

ආර්ථිකයාවදයන්

ා

අපදප සතවාධීන් වය
විගණකාධිපතිවැයාදප සතවාධීන් වය වයවසතථාදවන්ම රවළුල් වශදයන් ස තික කැ ඇත. ෙ නවවන ආණ්ඩුක්රම
වයවසතථා සංදශෝධනය මගින් ද් තීමතැ විගණන ආයතනයක සතවාධීන් වය මත පෙනේ ූය ද් තීමතැ විගණන
ආයතන පිළිාඳ ්ාතයන්තැ සංවිධානදේ මූලික මූංධර්මයන් සමග ගැංපීමට දමය තවදුැට්  විකාශනය කැනු
ංැදේ. ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 153 වයවසතථාව අනුව ,
‘’විගණකාධිපතිවරපයක් වන්පන්ය. ඔහු සුදුසුකම්ලත් විගණකවරපයකු විය යුතු අතර, ජනාධිපතිවරයා විසින්
වයවසථාා සාාප අුමැතතිය ය ත්ව පත්කරුම ලබන අතර විගණකාධිපතිවරයා යාා පතවතත්පැන් සිටිනතාක්
සථවකීය ධුරය දරන්පන්ය.’’
අය ප්  දසෞඛය ත් ් වය ද ෝ ආාාධිත ත් ් වය මත ද ෝ ්නාධිපතිවැයා පාර්ලිදේන්තුව ඇමතීම්  යන
ත් ් වයන්හීීම පමණක් ්නාධිපතිවැයා වියනන් විගණකාධිපතිවැයා ධුැදයන් ඉව්  කැනු ංාින.
ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 153 වයවසතථාදේ තවදුැට්  ෙැක්දවන පි දි විගණකාධිපතිවැයාදප වැටුප පාර්ලිදේන්තුව
වියනන් නිශතචාය කැන අතැ, එදසේ නිශතචාය කැන ංෙ වැටුප ඒකාාේධ අැමුෙංට වැය ාැක්වනු ංාන අතැ ඔහුදප
ධුැ කාංය තුළ එය අඩු දනොකළ යුතුය.
විගණකාධිපති ක යනදු අමාතයවැදයකුදප ද ෝ ැ්දේ නිංධාි දයකුදප අධික්ෂණය යටතට දනොගැදන්.

නීතයාුමල ල ු ක රීරීැ
නීතයාුමල ල ු කරීරීම් සා ා අවයතාවය
විගණකාධිපතිවැයාදප ක්රියාකාීම් වය පිළිාඳ සතවාධීන් වය දේතාක් ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාව මිනන් සුැක්ෂිත කැ
තිබුණ ෙ, විගණකාධිපතිවැයාදප මූංය ා පි පාංන සතවාධීන් වය පව් නා වයවසතථාව ා නීතිමය විධිවිධාන මත
විධායකය වියනන් සීමා ක ීමේ යනදුකැ ඇත. විගණකාධිපතිවැයා ක යනදු රවේගංදයකුදප ා ආයතනයක යනයලු
ාැීමේවලින් නිෙ සත විය යුතු අතැ අ් තදනෝමතික පළිගැනීේවලින් දතොැවිය යුතු නිසා මූංය ා මිනිසත ාංය යන
දෙවර්ගදයන් ෙැක්දවන ඔහුදප සේප්  සඳ ා විගණකාධිපතිවැයා පාර්ලිදේන්තුදේ ැොපැවැ් ම පාර්ලිදේන්තුව
දවනුදවන් යනදුකැන ංෙ විගණනදේ සතවාධීන් වය සැාවින්ම ානියට ංක්වන ාව පිළිගනී. මූංය පි පාංන
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සතවාධීන් වය ඇතුළුව විගණකාධිපතිවැයාදප සතවාධීන් වය ත වුරු ක ීමම සඳ ා නීතිමය විධිවිධාන මිනන් වැඩි
ආැක්ෂාවක් පාර්ලිදේන්තුව වියනන් සැංයනය යුතු දේ. වර්තමානදේීම විගණකාධිපතිවැයා ඔහුදප වියෙේ සඳ ා ම ා
යාණ්ඩාගාැදේ ස දයෝගය තුළ යැපීම යනදුවන අතැ දෙපාර්තදේන්තුවට සේප්  දවන්ක ීමම දෙපාර්තදේන්තුව
මුහුණ දෙන අවධානමට ගැංදපන පි දි යනදු දනොදේ. අදනකු්  දසසත දපොදු ැා්ය මණ්ඩලීය ැටවල්වං පි දි ශ්රී
ංංකාදේ විගණකාධිපති සඳ ා ූය අයවැය, නීති සේපාෙක කමිටුවක් වියනන් යනයුේ පීමක්ෂණයකට යට් ව අනුමත
කැ ද ෝ ඔහුදප අයවැය පිළිාඳ විධායක පාංනයට එදැහි ූය ක යනදු ආැක්ෂාවක් ද ෝ සළසා දනොමැත.
විගණකාධිපතිවැයාදප ා ඔහුදප කාර්ය මණ්ඩංදේ පි පාංන සතවාධීන් වය සුැක්ෂිත ක ීමමට අවශය දේ.
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ ප් ක ීමේ, දසසත ක ීමේ, මාරු ක ීමේ, විනය ක්රියාමාර්ග,වැටුේ ස කාර්ය
මණ්ඩංදේ දවන්  පි පාංන කටයුතු සේාන්ධදයන් ූය පි පාංනමය කරුණු පිළිාඳ පාංනය රථමදයන්
්නාධිපති දල්කේ දවත පැවීම තිබුණු අතැ, පසුව ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ ෙ ් දවනි සංදශෝධනයට අනුව එම
ාංතං ැා්ය දසේවා දකොමිෂන් සයාව (PSC) දවත පැවීම ඇත. ැා්ය දසේවා දකොමිෂන් සයාව වියනන්
විගණකාධිපතිවැයා දවත සේපූර්ණ වශදයන් ාංතං පැවීමමක් කැ දනොමැති ද ිනන් රවර්තන වැඩ පිළිදවං
යටද්  වුවෙ, විගණකාධිපතිට තම කාර්ය මණ්ඩංදේ රවැේපාඩු සඳ ා ප්  ක ීමදේීම ගැටලුවංට මුහුණ පෑමට යනදු වී
ඇත. විදශේෂිත ආයතනයක් ූය අධිකැණ දසේවා දකොමිෂන් සයා විෂය සීමාව යටතට එන අධිකැණ දසේවය පි දි
භුක්ති විදිය යුතු සතවාධීනතාවය පිළිාඳ ෙෘෂතඨිදකෝණදයන් ාංන කළ විගණන දසේවය විදශේෂ දසේවාවක් දේ.
තවෙ, ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාව පි දි විගණකාධිපති “ැා්ය නිංධාීමන් පිළිාඳ විදශේෂිත ංැිනසතතුවට” ඇතුළ්  කැ
දනොතිබුණු අතැ, ආයතන සංග්ර දේ විසතතැ කැ ඇති පි දි ැ්දේ යනයලුම පි පාංන දැුණංායන විගණකාධිපතිට ා
ඔහුදප කාර්ය මණ්ඩංයට අොළදේ. දමය තවදුැට්  විගණකාධිපතිදප පි පාංන සතවාධීනතාවය සීමා ක ීමමක් දේ.
ඔහුදප ැා්කාි  පිළිාඳ දමම පි පාංනමය පාංන අඩුපාඩුව විගණන කටයුතුවංට සැංක ය යුතු දංස අවහිැ
ක ීමේ කළ අවසතථා දාොද ෝමයක් විය.
එක්ස්  ්ාතින්දප ද් තීමතැ විගණන ආයතනයන් පිළිාෙ ්ාතයන්තැ සංවිධානය (INTOSAI) 1977 දි අනුමත
කළ “ලීමා රකාශනය” මගින් ශිල්ප ක්රම ා වෘ් තීමය වශදයන් ැා්ය විගණනදේ සතවාධීන් වය පිළිාෙව
මුංධර්ම දකදැහි අවධානය දයොමු කැ ඇත. වසැ 30 කට පසුව ද් ති තැ විගණන ආයතන පිළිාෙ ්ාතයන්තැ
සංවිධානදේ XIX සේදේංනදේදි (2007 මැක්යනදකෝව) “මැක්යනදකෝ රකාශනය” මගින් ැා්ය අංශදේ මනා
විගණනයක් සඳ ා ද් තීමතැ විගණන ආයතනයන්දප සතවාධීනතාවය පිළිාෙව සතථිැ වශදයන් වන ප ත සෙ න්
පි දි රධාන අතයවශය අවශයතා 8 ක් ඳුනාදගන ඇත.
1.

අර්ථාන්විත ස ඵංොින වයවසතථාපිත ෛනතික ැාමුවක පැවැ් ම ස තික ක ි ම සඳ ා ා එහි
ත් ් වාකාැ වයව ාැය සඳ ා ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාවං ා නීතිවං, ද් ති තැ විගණන ආයතනවං
සතවාධීනතාවය පැ ැදිළිවම අර්ථ ෙැක්වීම.

2.

ද් තීමතැ විගණන ආයතනයන්ට ැ්දේ ද ෝ එහි අධිකාි න්දප ාංපෑදමන් දතොැව, අවශය සාධාැණ
මිනිසත සේප් , ද්රවය ා මුංයමය සේප්  තිබිය යුතු අතැ, තමන්දප අයවැය ඇසතතදේන්තුව ැයනැවීමට
ාංය තිබිය යුතුය.

3.

ද් තීමතැ විගණන ආයතනදේ රධානියා ා අදනකු්  සාමාජිකිනන් ප් ක ි ම සඳ ා දකොන්දේයන
වයවසතථාදේ සඳ න් විය යුතුය. ද් ති තැ ආයතනයන්දප රධානියා ද ෝ අදනකු්  සමාජිකිනන්දප
සතවාධීනතාවය ඔවුන්දප ප් වීම රමාණව්  දිුණ කාංයකට ද ෝ සතථිැ දකොන්දේයන මත යනදුක ීමම ා
ඉව් ක ීමම විධායකදේ ාංපැදමන් දතොැ ාවට ස තික විය යුතුය.

4.

ද් තීමතැ විගණන ආයතනයක් තමාදප ාංවැම ඵංොිනව ඉටු ක ි ම සඳ ා විගණන විෂය කරුණු
දතෝැා ගැනීම, ඔවුන්දප විගණන කටයුතු සැංැසුේ ක ීමම, විගණන ශිල්ප ක්රම ක්රියා් මක ක ි ම දමන්ම
ඔවුන්දප විගණනය ක්රියා් මක ක ි ම, කාර්ය මණ්ඩංය සංවිධානය ක ි ම ා කළමනාකැණය ක ි ම

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

5

සෙ ා සතවාධීනතාවයක් තිබිය යුතුය. වයවසතථාොයකදේ ද ෝ විධායකදේ ද ෝ දමද යවීමක න් ද ෝ
ාංපෑමක න් දතොැව ඔවුන්දප ාංවැම ක්රියා් මක ක ීමමට දේ මගින් ඉඩ සැංදසේ.
5.

විගණන ආයතනවංට ඔවුන්දප වගීමම මනා දංස ඉටු ක ීමම සඳ ා ඔවුනට අවශය විය ැක  යනයලු
ආකාැදේ ලියවිලි ස දතොැතුරුවංට රදේශවීදේ නිෙ සක්, කාංයක් ස සීමා ක ි ේවලින් දතොැ වු
හිමිකමක් තිබිය යුතුය.

6.

ද් තීමතැ විගණන ආයතන අවම වශදයන් වර්ෂයකට වැක්ව්  ඔවුන්දප විගණන වැඩවං රතිඵං
පිළිාඳව වාර්තා කළ යුතුය. දකදසේ වුවෙ අවශයයැින සළකනු ංාන්දන් නේ, නිැන්තැ වාර්තා ක ීමදේ
නිෙ ස ඇත.

7.

විගණන වාර්තාවං අන්තර්ගතය තීැණය ක ීමම ස විධිම් ව සයාගත ක ීමම සඳ ා දයෝගය අධිකාි යකට,
එම වාර්තා යාැදුන් පසු එම වාර්තා රයනේධ ක ීමමට ස දාො ැීමමට ද් තීමතැ විගණන ආයතනයන්ට
නිෙ ස තිබිය යුතුය.

8.

විගණිත ආයතන විගණන නිගමන ා නිර්දේශවංට නිවැැදිව දයොමුවි තිදේෙ ා නිවැැදි පියවැ ගනු
ංානවාෙ යන්න පිළිාෙව පසු විපැේ ක ීමදේ සතවාධීන ක්රියාවලියක් ද් තීමතැ විගණන ආයතනවංට
තිබිය යුතුය.

ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ සඳ න් වන්දන් විගණකාධිපතිවැයාදප කාර්ය මණ්ඩංය දනොව, විගණකාධිපතිවැයා
ාැවින් දවන්  ැටවං දමන්ම දවනමම විගණන පනතක් තුළින් විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්ය
මණ්ඩංදේ කටයුතු ස අධිකාැය විසතතැ ක ීමමට අවශය දේ.
විගණකාධිපතිවැයාට පි ක්ෂා කළ
ැක වනුදේ ැා්ය ආයතනවං කටයුතු පමණක්ය. දකදසේ වුවෙ,
සේපූර්ණදයන් ද ෝ දකොටසක් අිනති, සමාගේ පනත යටද්  සංසතථාපනය කැන ංෙ ැා්ය සමාගේ
විගණකාධිපතිවැයාදප විෂය පථයට දනොගැදන්. දකොටසත රාපධනදයන් යනයයට 50 ක් ද ෝ ඊට වඩා වැඩි
රතිශතයක් ම ා යාණ්ඩාගාැදයන් ද ෝ ැා්ය වයාපාැ ආයතනදයන් රාපධනය දංස දයොෙවන ැා්ය සමාගේ
200 කට වඩා වැඩි රමාණයක් පවතිින. ැා්ය වයාපාැ වියනන් සැංක ය යුතු සමාගේ සංඛයාවක් පිහිටුවා ඇත. තවෙ,
ැා්ය ආයතනයක න් අැමුෙල් ංැබුණු සංවිධානෙ ඇතුළුව දපෞේගලික සංවිධාන විමර්ශනය ක ීමමට
විගණකාධිපතිවැයාට දනො ැක ව ඇත.

ද නවවන ආණ්ඩුක්රැ වයවසථාා සශප ධනය
වයවසථාාවන් සිදුකළ සශප ධන

ය පත් 153

ා 154

විගණකාධිපතිවැයා වියනන් මුහුණ දුන් පි පාංන ා මුංය සතවාධීන් වදේ අඩුපාඩු මඟ ැීමම සඳ ා ප ත සඳ න්
සංදශෝධනයන් ෙ නවවන ආණ්ඩුක්රම වයවසතථා සංදශෝධනය මගින් යනදු කැ ඇත. ැා්ය විගණනය නවීකැණය
කැමින් තවදුැට්  රතිසංසතකැණයන් විගණන පන්  දකටුේපදතහි ඇතුළ්  කැ ඇත.
•

විගණකාධිපතිවැයා සුදුසුකේං්  විගණකවැදයකු විය යුතු අතැ, ්නාධිපතිවැයා වියනන් වයවසතථා
සයාදේ අනුමතයට යට් ව ප් කැනු ංාන්දන්ය. විගණකාධිපතිවැයා යථා පැව් දමන් යනටිනතාක්
සතවීමය ධූැය ෙැන්දන්ය.

•

විගණකාධිපතිවැයා සයාපති් වය ෙැන විගණන දසේවා දකොමිෂන් සයාවක් පිහිවනු ංැදේ. නිදයෝ්ය
විගණකාධිපති ද ෝ නිදයෝ්ය විගණකාධිපතිවැයාදප දරේණියට ඉ ළින් ූය ධුැයක් දසුංන ංෙ
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ විරාමං්  නිංධැයන් දෙදෙදනකු, ශ්රී ංංකාදේ දරේෂඨ
ත ාධිකැණදේ,
අභියාචානාධිකැණදේ ද ෝ ම ාධිකැණදේ විරාමං්  විනිශතචායකාැවැදයකු ස
ශ්රී ංංකා පි පාංන
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දසේවදේ විරාමං්  I වන පන්තිදේ නිංධැදයකු අදනකු්  සාමාජිකයන් වනු ඇත. වයවසතථාොයක
සයාදේ නිර්දේශයන්ට යට් ව වර්ෂ 03 ක සතථීැ කාංපි ච්දේෙයකට දකොමිෂන් සයාදේ සාමාජිකයන්
්නාධිපතිවැයා වියනන් ප් කැින.
•

ශ්රී ංංකා ැා්ය විගණන දසේවයට අය්  සමාජිකයන්දප ාඳවාගැනීේ, දසසතක ීමේ, මාරුක ීමේ, විනය
පාංනය ස දසේවදයන් ප ක ීමදේ ාංය දකොමිෂන් සයාව දවත පැවැීමදමන් විගණකාධිපති
දෙපාර්තදේන්තුදේ පි පාංන සතවාධීන් වය ආැක්ෂා කැ ගැනීමට කටයුතු ක ීමම.

•

ැ්ය වියනන් ඍජුව ද ෝ වක්රවෙ ස සේපූර්ණදයන් ද ෝ දකොටසක් වශදයන් ැා්ය අනුග්ර ය සපයන
ැා්ය ආයතන යනයල්දල් විගණනය විගණකාධිපතිවැයාදප විෂයය පථය යටතට ගැදන්.

•

විගණකාධිපතිවැයා ස ඔහුදප කාර්ය මණ්ඩංය ඔවුන්දප සතවාධීන් වය ආැක්ෂා කැ ගැනිමට ‘’ ැා්ය
නිංධාි යා’’ යන නිර්වචානදයන් ඉව්  කැින.

•

විධායකදප ක යනදු මැදි ් වීමක න් දතොැව විගණකාධිපතිවැයාදප කටයුතු යනදුක ීමමට රමාණව්  අැමුෙල්
සපයන ාවට ස තික කැ ගැනීමට දකොමිෂන් සයාව වියනන් පිළිදයළ කැන ්ාතික විගණන ආයතනදේ
වාර්ෂික අයවැය ඇසතතදේන්තු පාර්ලිදේන්තුව වියනන් විමර්ශනය කැින. ්ාතික අයවැයට ඇතුළ්  ක ීමමට
මුෙල් විෂය යාැ අමාතයවැයාට දයොමු කැින.

පය ජිත ජාතික විගණන පනත් පක කම්පත
ැා්ය මූංය පිළිාඳ පාර්ලිදේන්තු පාංනය ශක්තිම්  ක ීමමට, ැා්ය සේප්  යාවිතා ක ීමම වාර්තා ක ීමදේ ගිණුේ
කටයුතුයාවය ස තික ක ීමදේ විගණකාධිපතිවැයාදප කටයුතු, අධියාැ ාංය ස සතවාධීන් වය වැඩි ක ීමමට,
ැා්ය සේප්  යාවිතා ක ීමදේීම පිි මැසුේාව, කාර්යක්ෂමතාවය ඵංොිනතාවය ඉ ළ නැංවීමට අධිකාැ ාංය
ඔේනංවමින් විගණන පනතක් ඉදිි ප්  ක ීමමට දයෝ්නා කැින. ්ාතික විගණන පන්  දකටුේපත නිතීපතිවැයා
ස නීති දකටුේප් වැයාදගන් දපදෙසත ංාා ගැනීදමන් අනතුරුව ෙැනටම්  දකටුේප්  කැ ඇත. දමය
ෙැනටම්  අමාතය මණ්ඩංය අනුමත කැ තිදාන අතැ ම ්න අෙ සත සඳ ා ගැසට් පත්රදේ පං කැනු ඇත.
ඉ තින් ෙක්වන ංෙ විගණන පන්  දකටුේපද්  සඳ න් රධාන ංක්ෂණ ප ත පි දි දේ.
•

ගිණුේ, මුංය, මුංය ත් ් වය ස ැා්ය අැමුෙල්වං මුංය පාංනය ස විගණන ආයතනවං දේපං
පීමක්ෂාව ස
කාර්යසාධන විගණනයක් යනදුක ීමමට
ැක දවන දංසට සමාන ඔවුන්දප
ගිණුේකටයුතුයාවය , තාක්ෂණික විගණනයන් යනදුක ීමමට විගණකාධිපතිවැයාට ැක වන පි දි විෂය පථය
වැඩික ීමමට අදේක්ෂා කැින.

•

ම ්නයා අති න් යේක යන රවේගංදයකු වියනන් විගණිත ආයතනයක් සේාන්ධදයන් ඉදිි ප්  කැන ංෙ
යේක යන ගැටළුවක් විමර්ශනය ක ීමමට ස
ඒ පිළිාඳව පාර්ලිදේන්තුවට වාර්තා ක ීමම
විගණකාධිපතිවැයාදප අභිමතානුසාීම ාංය පි දි යනදු ක ීමම.

•

1995 අංක 15 ෙැන ශ්රී ංංකා ගිණුේකැණ ා විගණන රමිති යටද්  පිහිටුවන ංෙ විගණන රමිති කමිටුව
වියනන් තීැණය කැන ංෙ ශ්රී ංංකා විගණන රමිති ්ාතික විගණන කාර්යාංය වියනන් ාාැගනු ංාන අතැ
එය යනයලු විගණනයන්ට අොළ දේ.

•

විගණකාධිපතිවැයාට ද ෝ අධිකාැ ාංයං්  නිංධාි දයකුට ස ාය දනොෙැක්වීම වැෙක් වන ාවට
පනදතහි විධිවිධාන සළසා තිදේ.
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•

ැ සයයාවය දනොසළකා, ලිඛිත ද ෝ ඉදංක්දරොනික වාර්තා, දපෝ , ලියවිලි ද ෝ දතොැතුරුවංට
පිවිසීදේ ඉඩකඩ සළසාංමින් විගණකාධිපතිවැයාදප ාංතං රවළුල් කැ ඇත.

•

ඕනෑම රවේගංදයකුදප ද ෝ ආයතනයක ද ෝ ගිණුේ විගණනය කැ විගණන පිි වැය අයකැ ගැනීමට
විගණන ගාසතතුවක් නියම ක ීමමට විගණකාධිපතිවැයාට අධිකාැ ාංය දෙනු ංැදේ.

•

විගණකාධිපතිවැයාදප මතය පි දි ගනුදෙනුවක් කවැ ද ෝ නීතියකට , දැුණංායනයකට ද ෝ ීමතියකට
පට ැනිව කැ තිබීදමන් එම ගනුදෙනුවට අොං වුවන්දප වංචාාව, දනොසැංක ල්ං, දූෂණය ද ෝ
විෂමාචාාැය ද ේතුදවන් අඩුවක් ද ෝ පාඩුවක් යනදුවන අවසතථාවකීම ද ෝ ඇතුළ්  කළ යුතු කවැ වු ද ෝ
ගනුදෙනුවක් ගිණුේවලින් අ්  ැැ තිදාන අවසතථාවකීම එවැනි යනයලු ගනුදෙනුවං මුංය ද ෝ දවන් 
වටිනාකම, රතික්දෂේප ක ීමමට විගණකාධිපතිවැයාට ැක  වන්දන්ය. එවැනි ගනුදෙනුවට අොං මුළු
වටිනාකම අධියාැ ක ීමදේ ාංතං විගණකාධිපතිවැයාට ංාාදෙනු ංැදේ. එීම ගනුදෙනුදේ වටිනාකම
එයට වගක වයුතු රවේගංයන්දගන් දවන් දවන්ව ද ෝ සාමුහික වන පි දි අධියාැ ක ීමමට
විගණකාධිපතිවැයාට ැක ය.

•

අධියාැයන් පැනවිම සේාන්ධදයන් අතෘේතියට ප්  රවේගංදයකුට , එයට එදැහිව විගණන දසේවා
දකොමිෂන් සයාවට අභියාචානා ක ීමමට අිනතිවායනකේ තිදේ. දකොමිෂන් සයාව අවසාන තීැණය ගනු ංැදේ.

•

වාර්තා පාර්ලිදේන්තුදේ සයාගත ක ීමම සඳ ා කාංැාමු නියම ක ීමම.

•

ැදට් ද් තීමතැ විගණන ආයතනය දංස ්ාතික විගණන කාර්යාංයක් පිහිටුවනු ංැදේ. විගණකාධිපති
දෙපාර්තදේන්තුදේ යනයලු විගණන කාර්ය මණ්ඩංය ්ාතික විගණන කාර්යාංයට අන්තර්ග්ර ණය කැනු
ංැදේ.

•

්ාතික විගණන කාර්යාංය විගණනය ක ීමමට සුදුසුකේං්  සතවාධීන විගණකවැදයකු දකොමිෂන් සයාව
වියනන් ප් කැනු ංාන අතැ, එම වාර්තාව පාර්ලිදේන්තුදේ සයාගත කැනු ංැදේ.

•

දේ පනත මිනන් රධාන ගණන්ීමදේ නිංධාීමන්දප වගීමේ නියම කැනු ංැදේ.

•

අයයන්තැ විගණනදේ පැවැ් ම ස කර්තවයන් දේ පනත මිනන් නිර්වචානය කැනු ංැදේ.

•

්නැ්දේ වාර්ෂික මුංය රකාශන ඉදිි ප්  ක ීමම අවධාැණය කැ තිදේ.

•

විගණන ා කළමනාකැණ කමිටුවං පැවැ් ම ස ඒවාදේ සඵං ක්රියාකාීම් වය අවධාැණය කැ තිදේ.

•

විගණකාධිපතිවැයාට දතොැතුරු සපයන රවේගංිනන්දප ආැක්ෂාව ත වුරු කැ තිදේ.



විගණකාධිපතිවැයා වියනන් ද ෝ ඔහුදප කාර්ය මණ්ඩංදේ නිංධාි දයකු වියනන් අවංක විශතවාසදයන් ද ෝ
එීම අෙ යනන් යුක්තව යනදු කැනු ංාන ක යනදු කටයු් තක න් ද ෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාව යටද්  ඉටු
කැනු ංාන රවර්ව නීතිමය කටයුක්තකට එදැහිව පැනනගින නීතිමය පියවැයන්දගන් ඔවුන් නිෙ සත
කැනු ංැදේ.

අපදප සංවිධාන සට න
විගණකාධිපතිවැයා දෙපාර්තදේතුදේ රධානියා වන අතැ යනයළුම වැටුේ ා දිමනා ස පි පාංනා් මය
කරුණු සඳ ා ඔහු අමාතයාංශ දල්කේවැදයකුදප ත් ් වදයහිංා සැංදක්. දෙපාර්තදේන්තුදේ
වර්තමාන සංවිධාන වු ය ම ා යාණ්ඩාගාැදේ කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් අනුමත
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කැනු ංැා ඇති කාර්ය මණ්ඩංය ා අනුකූංවන පි දි එක් එක් මට්ටේවං රැදුණු නිශතචිත නිංධාි න්
සංඛයාවක න් සැදුේං්  ධූැාවලි මට්ටේ 4 ක න් සමන්විත දේ.
පළමු මට්ටම අතිදර්ක විගණකාධිපතිවරුන් තිදෙදනකුදගන් සමන්විත වන අතැ ඔවුන් වියනන් මධයම
ැ්දේත ා පළා්  සයාවං විගණන කටයුතු ස දෙපාර්තදේන්තුදේ පි පාංනමය ා සංවර්ධන කටයුතු
අධීක්ෂණය කැනු ංැදේ.
දෙවැනි මට්ටම රධාන අංශ තිසත දෙකක න් සමන්විත වන අතැ, නිදයෝ්ය විගණකාධිපතිවැදයකු ද ෝ
ස කාැ විගණකාධිපතිවැදයකු ද ෝ එීම අංශදේ රධානියා දේ. දමම අංශ රධානින් දවත පැවැදැන
විගණන “ශාඛා“ වන්හි රධාන් වය “ශාඛා රධානි“ දංස විගණන අධිකාීමවැදයකු ද ෝ විගණන
පීමක්ෂක දසේවදේ ද්යෂතඨතම නිංධාි දයකු වියනන් ෙැන අතැ ඔහුන්ට නිශතචිත විගණිත ආයතන
සංඛයාවක් පවැා ඇත. ඔවුන් තුන්වන මට්ටමට අය්  දේ. ඒ අනුව නිශතචිත දංස තම අධික්ෂණයට
ගැදනන විගණන ශාඛා ක්රියා් මක විය යුතු ආකාැය කළමනාකැණය ක ි ම ා අධික්ෂණය පිළිාඳ
සේපූර්ණ වගීමම අංශ රධානියාට පැවැදර්. ශාඛා රධානින් දවත අනුයුක්ත කැනු ංැා ඇති විගණන
පීමක්ෂක දසේවදේ ස යක ක්දෂේත්ර නිංධාීමන් කාර්යක්ෂමව ා ඵංොයීව දසේවදේ දයොෙවා ඔවුන් දවත
පවැා ඇති ැා්ය ආයතනවං විගණනයන් ක්රියා් මක කැවීම අදේක්ෂා කැනු ංැදේ.
ඒ අනුව ශාඛා රධානීන්ට ස යවන එම ක්දෂේත්ර නිංධාීමන් යනේවන මට්ටමට අය්  දේ. ්රි ංංකා විගණන
රමිති, වයවසතථාපිත ස දවන්  නීතිමය අවශයතාවන්ට ා පි චායන්ට අනුකූං වන පි දි පීමක්ෂණ,
නිීමක්ෂණ ස ක්දෂේත්ර ගමන් ආදිය යනය අනුමත වැඩ සට න්වංට අනුකූං වන පි දි ඉටු ක ි ම මගින්
ඔවුන් දවත පවැා ඇති ැා්ය ආයතනවං ගිණුේ විගණනය ක්රියා් මක කැමින් යනය ශාඛා රධානීන්ට
ස ය දේ. ඉ ත සඳ න් දෙවැනි මට්ටමට අය්  වන රධාන අංශ තිසත දෙකක අංශ රධානින්දගන් අංශ
නවයක රධානින් රාදේීයය මට්ටමින් එනේ ාසතනාහිැ, ෙකුණ, ,ව, සාැගමුව, දතුැ, නැදගනහිැ,
දතුරු මැෙ, වයඹ ා මධයම රාදේීයය කාර්යාං යාැව කටයුතු කැති.
දිවිනන රවැා පවතින විගණන දපකර්යාං මණ්ඩංදේ දකොටසක් අනුයුක්ත වි යනටින අතැ ාහුතැයක්
කාර්ය මණ්ඩංය දකොළඹ රදේශදේ අනුයුක්තව ඇත. 2015 සැේතැේාර් 30 දිනට විගණකාධිපති
දෙපාර්තදේන්තුදේ සංවිධාන සට න ා ද්යෂතඨ කළමනාකැණ වු ය යටද්  එක් එක් කාණ්ඩය
අනුව අනුමත කාර්ය මණ්ඩංය ප ත ෙැක්දේ.
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විගණකාධිපතිතුමා

අතිදර්ක විගණකාධිපති -3

නිදයෝ්ය
විගණකාධිපති 15
-

ස කාැ
විගණකාධිපති - 44

විගණන අධිකාි  - 288

විගණන පීමක්ෂක - 1200

විගණකාධිපති

දෙපාර්තදේන්තුදේ

වගීමේ

ා

කාර්යයාැය

පිළිාඳ

ඇගයීමක න්

පසු

කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව 2011 දනොවැේාර් 14 දින අනුමත කැ තිබූ නව අනුමත කාර්ය
මණ්ඩංය අනුව ශ්රී ංංකා විගණන දසේවාදේ මුළු නිංධාීමන් සංඛයාව 350 ක් ෙ, විගණන පීමක්ෂක
දසේවදේ නිංධාීමන් සංඛයාව 1200 ක්ෙ විය. නව අනුමත දසේවක සංඛයා අනුව ශ්රී ංංකා විගණන දසේවය
සඳ ා විදශේෂ දරේණියක් ඇති කැ තිබූ අතැ, එම දරේණිය අතිදර්ක විගණකාධිපති තනතුරු 03 ක න්
සමන්විත විය. දමම අතිදර්ක විගණකාධිපති තනතුරු තුන ඇතුළ් ව නව කාර්ය මණ්ඩංය, නිදයෝ්ය
විගණකාධිපති තනතුරු 8 ක න්ෙ, ස කාැ විගණකාධිපති තනතුරු 30 ක න්ෙ, විගණන අධිකාීම තනතුරු
70 ක න් ෙ, විගණන පීමක්ෂක දසේවදේ තනතුරු 121 ක න්ෙ වැඩි කැ තිබුණි.
දේ අවසතථාව වන විට ශ්රී ංංකා විගණන දසේවා වයවසතථාව ැා්ය පි පාංන චාක්රදල්ඛ 6/2006 අනුව
පිළිදයං දවමින් පැවති අතැ එය කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව, වැටුේ
දකොමිෂන් සයාව ස

ා දසේවක සංඛයා

ැා්ය පි පාංන අමාතයාංශය යන ආයතනවං එකඟතාවය ඇතිව ැා්ය දසේවා

දකොමිෂන් සයාව වියනන් 2012 දනොවැේාර් මාසදේීම අනුමත කැ තිබුණි. එම දසේවා වයවසතථාව සඳ ා
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අමාතය මණ්ඩං නිශතකාෂණය ංාාගැනීම සඳ ා අමාතය මණ්ඩංයට ඉදිි ප්  ක ීමම පිණිස ්නාධිපති
දල්කේ කාර්යාංය දවත ඉදිි ප්  කැ තිබුණෙ, එය අමාතය මණ්ඩංයට ඉදිි ප්  ක ීමම විවිධ ද ේතු නිසා
රමාෙ දවමින් පැවතුණි. නව දසේවා වයවසතථාව ැා්ය දසේවා දකොමිෂන් සයාව අනුමත ක ීමම්  සමඟ එය
ක්රියා් මක විය යුතු වුව් , ඉ ත සඳ න් පි දි අමාතය මණ්ඩං නිශතකාෂණය ංැබීම රමාෙ වීම නිසා ඒ
වනවිට ඇතිවී තිබූ රවැේපාඩු පිැවීමට දනො ැක  විය.

එම ත් ් වය යටද්  2014 වර්ෂය ආැේයදේ ා අවසානයට ා 2015 ජූනි 30 දිනට දෙපාර්තදේන්තුදේ
ඒ ඒ තනතුරුවං පැවති රවැේපාඩු සංඛයාව ප ත පි දි විය.

තනතුර

අතිපර්ක
විගණකාධිපති
නිපය ජය
විගණකාධිපති
ස කාර
විගණකාධිපති
විගණන අධිකාරී
විගණන පරීක්ෂක

2014 ජනවාරී 01 දින
අනුමත
තථය රවැේපාඩු
කාර්ය
මණ්ඩංය
03
03

2014 පදසතම්බර් 31 දින
අනුමත
තථය රවැේපාඩු
කාර්ය
මණ්ඩංය
*
03
03
-

2015 ජුනි 30 දින
අනුමත
තථය රවැේපාඩු
කාර්ය
මණ්ඩංය
*
03
03
-

15

06

09

15

12

03

15

12

03

44

32

12

44

21

23

44

20

24

288
1200

172
815

116
385

288
1200

175
791

113
409
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* වැඩ ාැලීදේ පෙනම මත අතිදර්ක විගණකාධිපති තනතුැට දසසත කැ ඇත.

ඉ ත සඳ න් පි දි දෙපාර්තදේන්තුදේ සෑම තනතුැකම කාර්ය මණ්ඩං රවැේපාඩු විශාං සංඛයාවක්
පැවතීම දෙපාර්තදේන්තුව දවත පැවීම ඇති වයවසතථාපිත වගක ම ඉටු ක ීමමට ාාධාවක් ාව ැා්ය දසේවා
දකොමිෂන් සයාව දවත ෙැනුේ ීමදමන් පසු 6/2006 චාක්රදල්ඛය අනුව අනුමත නව දසේවා වයවසතථාව
ක්රියා් මක වන ඉදිි  දිනයක් ෙක්වා එදතක් ක්රියා් මකව පැවති දසේවා වයවසතථාදේ වංංුණ කාංය ීමර්ඝ
කැන ංීම. ඒ අනුව ඉ ත රවැේපාඩු සඳ ා ෙ ාඳවාගැනීේ කටයුතු ක ීමමට අවසතථාව සැංයනණි. ඒ අනුව
එවකට රවැේපාඩුව පැවති නිදයෝ්ය විගණකාධිපති තනතුරු 08 ක්ෙ, ස කාැ විගණකාධිපති තනතුරු 20
ක්ෙ 2014 වර්ෂදේීම පිැවීමට
විගණකාධිපතිවරුන් දසසතවීම

ැක  විය. එදසේ නිදයෝ්ය විගණකාධිපති තනතුරුවංට ස කාැ
ා විරාම ගැනීම ද ේතුදවන් ඇතිූය රවැේපාඩු 13 ක්

ා නිදයෝ්ය

විගණකාධිපතිවරුන් දෙදෙදනකු විරාම ගැනීම නිසා ඇතිව තිබූ රවැේපාඩු පිැවීම සඳ ා සේමුඛ
පීමක්ෂණ පව් වා සුදුසුකේ ංැබූ නිංධාීමන් නිර්දේශ කැමින් අනුමැතිය සඳ ා 2015 මැින මාසදේදි
ැා්ය දසේවා දකොමිෂන් සයාව දවත දයොමු කැන ංදි. එදසේ වුවෙ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ ෙ නවවන
සංදශෝධනය අනුව, විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ පි පාංන

ා මූංය ාංතං

විගණන දසේවා

දකොමිෂන් සයාව දවත පැවීමම් , එම දකොමිෂන් සයාව සතථාපනය කැන තුරු එම කටයුතු අමාතය

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

11

මණ්ඩංය දවත පැවීම තිබීම්  නිසා ඉ ත ප් වීේ සඳ ා අනුමැතිය ංාාගැනීම පිණිස දේ වනවිට අමාතය
මණ්ඩංය දවත ඉදිි ප්  කැ ඇත.
අනුමත කාර්ය මණ්ඩංදේ අතිදර්ක විගණකාධිපති තනතුරු 03 කඩිනමින් පිැවීදේ අවශයතාව ැා්ය
දසේවා දකොමිෂන් සයාව

ඳුනා ගැනීදමන් පසු එම තනතුරු වැඩ ාැලීදේ පෙනදමන් පිැවීම සඳ ා

අනුමැතිය ීම තිබුණි. එදසේම එම තනතුරු රවැේපාඩු සතථීැ පෙනදමන් පිැවීමට විධිවිධාන සැංදසන පි දි
ෙැනට ක්රියා් මක දසේවා වයවසතථාව සංදශෝධනය ක ීමම සඳ ා ැා්ය දසේවා දකොමිෂන් සයාදවන් ංැබී
තිබූ අනුමැතිය ා දපදෙසත පි දි කටයුතු කැමින් එම විධිවිධාන ගැසට් පත්රදේ පං ක ීමදමන් අනතුරුව,
එම තනතුරු සතථිැ දංස පිැවීමට පියවැ දගන ඇත.
විගණන පීමක්ෂක දසේවදේ 2013 ෙක්වා ූය රවැේපාඩු 316 පිැවීම සඳ ා 2014 මාර්තු 28 දින ගැසට් පත්රදේ
පං ක ීමම මිනන් අයදුේප්  කැඳවන ංෙ අතැ එම තැඟ වියාගය 2014 ඔක්දතෝාර් මාසදේදි පව් වන
ංදි. එම වියාග රතිඵං 2015 මාර්තු මාසදේදි නිකු්  වී තිබූ අතැ සුදුසුකේ ංැබූ අයදුේකරුවන් එම
මාසදේීමම සේමුඛ පීමක්ෂණයට යා්නය කැන ංීම. සේමුඛ පීමක්ෂණයට ස යාගී ූය සුදුසුකේ සරවැා
යනටි එම අයදුේකරුවන් 2015 අදරේල් 22 දින යනට විගණන පීමක්ෂක තනතුරුවංට ප්  කැන ංීම.

පසේවා වයවසථාාව ිළියපයල රීරීැ
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ විගණන කාර්ය මණ්ඩංය ශ්රී ංංකා විගණන දසේවදේ නිංධාීමන්දගන්
ා විගණන පීමක්ෂකවරුන්දගන් සමන්විත දේ. එවකට පැවති ත් ් වය අනුව, ැා්ය පි පාංන
චාක්රදල්ඛ 6/2006 අනුව දමම දසේවාවන් දෙක සඳ ා දවන දවනම දසේවා වයවසතථාවන් පිළිදයං කැනු
ංැබූව්  ඒ දවනුදවන් කාර්ය මණ්ඩංදයන් ූය විවිධ දයෝ්නා
ාැලීම

සඳ ා

්නාධිපති

දල්කේවැයා

විගණකාධිපතිවැයාදප සයාපති් වදයන්

වියනන්

ා ඉල්ලීේ පිළිාඳව තවදුැට්  සළකා

කමිටුවක්

ප් 

කැන

ංදි.

ා හිටරව විගණකාධිපතිවරුන් දෙදෙදනකු

එම

කමිටුව

ා ්නාධිපති

අතිදර්ක දල්කේවැදයකුදප සාමාජික් වදයන් සමන්විත විය. එම කමිටු නිර්දේශ සැංක ල්ංට දගන ශ්රී
ංංකා විගණන දසේවය ා විගණන පීමක්ෂක දසේවය යන දසේවාවන් දෙක ඒකාාේධ කැ “ශ්රී ංංකා ැා්ය
විගණන දසේවය” නමින් නව දසේවයක් ඇති ක ීමම සඳ ා අමාතය මණ්ඩංය දවත ඉදිි ප්  කළ අමාතය
මණ්ඩං සංදේශය සඳ ා 2014 දෙසැේාර් 23 දින අනුමැතිය ංාාීම තිබුණි.
එම අමාතය මණ්ඩං තීැණය අනුව ශ්රී ංංකා විගණන දසේවය

ා විගණන පීමක්ෂක දසේවය ඒකාාේධ

කැ, සතථාපනය ක ීමමට දයෝ්නා කැ තිබූ “ශ්රී ංංකා ැා්ය විගණන දසේවය” පිහිටුවීම ැ්ය රතිප් තියක්
දංස පිළිදගන තිබුණි. ඒ අනුව නව දසේවාව සඳ ා දසේවා වයවසතථාවක් පිළිදයං දකදැමින් පවතින
අතැ එමිනන් විගණකාධිපතිවැයා දවත පැවදැන කාර්යයන්

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

ා කර්තවයන් වඩා්  කාර්යක්ෂමව ඉටු
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ක ීමම සඳ ා වඩා්  රවළුල් වෘ් තීය මට්ටදේ කාර්ය මණ්ඩං පව් වා ගැනීමට අවසතථාව සැංදසනු ඇත.
එදසේම, නව දසේවාදේ ප් වීේ ා විනය ාංධාි යා විගණන දසේවා දකොමිෂන් සයාව ාැවින් රමාෙයක න්
දතොැව එම කටයුතු ඉටු ක ීමමට ැක වීම දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්යසාධනය ඉ ළ නැංවීමට පිටිව ංක්
වනු ඇත.

කාර්ය ැණ්ඩල පුහුණුව
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව තම කාර්ය මණ්ඩංදයහි වෘ් තීය
ක ීමමට

ා ගණකාධිකැණ

ා විගණන පි සැදේ දවනසතකේ

සඳ ා අඛණ්ඩව රවහුණුව ංාා දෙනු ංැදේ. ඵංොින

ා තාක්ෂණික කුසංතා වර්ධනය

ා අභිදයෝගවංට සාර්ථකව මුහුණීමම

ා රතිඵං ොයක රවහුණු වැඩසට න් පැවැ් වීදේ

අැමුණින් විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව දවනමම රවහුණු මධයසතථානයක් (ැා්ය විගණන රවහුණු

ා

සංවර්ධන මධයසතථානය) ැා්ය අංශ ධාි තා වර්ධන වයාපෘතිය යටද්  දංෝක ාැංකුව මිනන් සපයන ංෙ
රු.මිලියන 150 ක අැමුෙල් යාවිතා කැ ැ් නරවැ පිහිටුවන ංදි. එය 2014 ඔක්දතෝාර් 29 දින ගරු
කථානායකතුමා වියනන් අභිනවදයන් විවෘත කැන ංෙ අතැ දමම අවසතථාවට ැා්ය වයාපාැ කාැක
සයාදේ ගරු සයාපති, විගණකාධිපති, හිටරව විගණකාධිපතිවරුන්

ා විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ

කාර්යමණ්ඩංය ස යාගී ූය . දමම රවහුණු මධයසතථානය පි ගණක විෙයාගාැයක්, රවසතතකාංයක් දේශන
ශාංාවක්, දන්වායනකාගාැ සංීමර්ණයක්

ා රවහුණු කටයුතු වඩා කාර්යක්ෂමව

ා ඵංොිනව කැදගන

යාමට අවශය අදනකු්  යටිතං ප සුකේ වලින්ෙ පි පූර්ණ දේ.
ැා්ය විගණන රවහුණු

ා සංවර්ධන මධයසතථානදයහි සමාැේයක රවහුණු සැයනය දංස පළා්  පාංන

ආයතනවං මූංය විගණන ක්දෂේත්රය සේාන්ධව දසේවසතථ රවහුණු සැයනයක් පැවැ් විණි. පළා්  පාංන
ආයතන සඳ ා පි ගණක රවහුණු වැඩසට න්, නවක විගණන පීමක්ෂකවරු සඳ ා අනුසතථාපන රවහුණු
වැඩසට නක්, පළා්  පාංන ආයතන සඳ ා නව මූංය විගණන ක්රමදේෙය, දෙමළ යාෂා රවීනතා
වැඩසට න්, ආයනයානු සංවර්ධන ාැංකු අැමුෙල් වයාපෘතිවංට අොං රසේපාෙන ක්රියාවලිය

ා යනවිල්

ඉදික ීමේ සේාන්ධ රවහුණු වැඩසට න් යනාදිය සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ැා්ය විගණන රවහුණු

ා

සංවර්ධන මධයසතථානදේීම කැන ංෙ රධාන දසේවසතථ රවහුණු වැඩසට න් දේ. දමම යනයලු රවහුණු
වැඩසට න් කාර්ය මණ්ඩංදේ ශාීමි ක ා මානයනක දයෝගයතාව දසසත ක ීමමෙ සළකා ාංා සැංැසුේ කැ
තිදේ.

එමනිසා ඒ තුළ දෙෑසන ශාීමි ක වයායාම, යාවනාවන්, කණ්ඩායේ

ැගීම දගොඩනැගීම

ා

නායක් ව ෙක්ෂතා වර්ධන ක්රියාකාැකේ දමන්ම රවේගං සංවර්ධන ක්රියාකාැකේෙ ඇතුළ්  දේ.
2011 වර්ෂදේ ආැේය කැන ංෙ නව විගණන ක්රමදේෙය දෙපාර්තදේන්තුව තුළ වයාේත ක ීමදේ
වැඩසට න 2014 වර්ෂදේීමෙ ක්රියා් මක විය. ඒ අනුව දින 06 ක මූංය විගණන ක්රමදේෙය නිංධාීමන්
83 ක් සඳ ාෙ, දතදිනක කාර්යසාධන විගණන ක්රමදේෙය නිංධාීමන් 30 ක් සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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තුළ පව් වන ංෙ අතැ නව විගණන ක්රමදේෙය ක්රියා් මක ක ීමදේීම මතුවන ගැටලු විසීමදේ රවහුණු
වැඩසට න් දේ අතැතුැ පව් වනු ංැදේ.
සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ පව් වන ංෙ රධාන රවහුණු වැඩසට න්වං විසතතැයක් ප ත ෙක්වා ඇත.
පුහුණු ක්පෂේත්රය

පුහුණු කරන ලද
නිලධාරීන් ප්රැාණය
442

මූංය විගණනය

පුහුණු පතය
ගණන
7,809

රසේපාෙන ා යනවිල් ඉදික ීමේ

40

1,600

කාර්යසාධන විගණනය

30

720

නවක විගණන අධිකාීමවරුන් සෙ ා
අනුසතථාපන වැඩසට න
පළා් පාංන ආයතන-මූංය විගණනය

35

1,680

300

2,400

එකතුව

847

14,209

සුදුසුකම්ලත් විගණකවරුන් පසේවපේ පයොදවා ගතනීැ
පවතින රවැේපාඩු ද ේතුදවන් ූය සේප් වං පැතැය පියවා ගැනීම සඳ ා ැා්ය ාැංකු විගණනය වැනි විදශේෂ
අවසතථාවංීම අවශය වන විදශේෂිත දසේවා සඳ ාෙ සුදුසුකේං්  විගණකවරුන් දසේවදයහි දයොෙවා ගැනීම අවශය
විය. ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදවහි 154 වයවසතථාව මිනන් සුදුසුකේං්  විගණකවරුන් දසේවදේ දයොෙවා ගැනීමට
විගණකාධිපතිවැයාට ාංතං පවැා ඇත.
දෙපාර්තදේන්තුදේ විගණන ගාසතතු කමිටුදේ අනුමැතිය මත අොං විගණිත සමාගේවංට ඔවුන් සපයන ංෙ
විගණන දසේවා දවනුදවන් 2014 වර්ෂය සඳ ා මුළු එකතුව රු. මිලියන 32.47 ක්

ා 2013 වර්ෂය සඳ ා රු.

මිලියන 33.09 ක්ෙ දගවා තිබුණි. සුදුසුකේං්  විගණකවරුන් දසේවදේ දයොෙවා ගැනීදේීම ඔවුන් වියනන් දපැ සපයා
තිබූ දසේවාවන්හි ත් ් වය, සමාගදේ යනටින වුල්කරුවන් සංඛයාව ස ඔවුන් සමඟ දසේවදේ දයීම යනටින විගණන
රවහුණුවන්නන් සංඛයාව සමාගදේ රමිතිය ෙැක්වීදේ කරුණක් වශදයන් ඔවුන්දප ්ාතයන්තැ සේාන්ධතාවය,
ඔවුන් සළසන වෘ් තීය දසේවාවන්වං ත් ් වය ආීම කරුණු ඔවුන් දතෝැා ගැනීදේ නිර්ණායකයට ඇතුළ් වී
තිබුණි.
සාමානයදයන් එක් විගණන සමාගමකට දපි ම වර්ෂ 05 ක කාංයක් සඳ ා අඛණ්ඩව එක් විගණන කාර්යයාැයක්
පවැනු ංැදේ. එම විගණන සමාගමට එම විගණන කාර්යයාැය යළි පැවි ය ැක  වන්දන් අවම වශදයන් වර්ෂ 05
ක කාංයක් ඉකු් වීදමන් පසුව පමණක .

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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රධාන ැා්ය වාණි් ාැංකු 03 ක ශාඛාවන් ඇතුළ් ව 2014 ා 2013 වර්ෂවංීම ආයතන 174 ක විගණන පැවරුේ
යනදු ක ීමමට මට ස ායවීම සඳ ා 2014 ා 2013 වර්ෂයන් සඳ ා රයනේධ වෘ් තිදයහි දයීම යනටින විගණන සමාගේ
පිළිදවලින් 135 ක ා 158 ක දසේවය ංාා දගන තිබුණි.

රාජය ිණණුම් කාරක සාාව
ස ායවීැ.

ා පපොදු වයාපාර ිළියබා කාරක සාාව

පාර්ලිදේන්තුදේ සතථාවැ නිදයෝග 125 ා 126 යටද්  පිලිදවලින් ැා්ය ගිණුේ කාැක සයාව (COPA)
ස දපොදු වයාපාැ පිළිාඳ කාැක සයාව (COPE) පිහිටුවා ඇත. ැා්ය ගිණුේ කාැක සයාදේ මුලික අැමුණ
වන්දන් ැ්දේ අමාතයාංශ, දෙපාර්තදේන්තු ා පළා්  පාංන ආයතනවං කාර්යක්ෂමතාවය ා මුංය
විනය යනයුේව පීමක්ෂා ක ීමම වන අතැ දපොදු වයාපාැ පිළිාඳ කාැක සයාදේ අැමුණ වන්දන් ැා්ය
සංසතථා ස අදනකු්  ැා්ය වයාපාැවං ගිණුේ, අයවැය ා ඇසතතදේන්තු මුංය පි පාටීන්, කාර්යසාධනය
ස කළමනාකැණය පිළිාඳ පාර්ලිදේන්තුවට වාර්තා ක ි ම දේ.
දමම කමිටු දෙක මගින් විගණකාධිපති වියනන් නිකු්  කැනු ංාන වාර්තා සමාදංෝචානයට ංක් කැනු
ංැදේ. දමම ක්රියාවලිදේීම විගණකාධිපතිවැයා වියනන් සාකච්වාවංීම පැනනැුණණ කරුණු සේාන්ධදයන්
යේ මඟ දපන්වීමක් ංාා දෙනු ංැදේ. දමම කමිටු වියනන් ැා්ය ආයතනවං වගක ව යුතු නිංධාීමන්
දවතින් අොළ සාක්ෂි ංාා ගැදනන අතැ අැමුෙල් දයෙවීම සේාන්ධව කළමනාකැණයට අවශය
දැකමොරු ක ීමේ යනදු දකදර්. දමම කාැක සයා දෙක මගින් ඔවුන්දපම වාර්තා දෙකක් පාර්ලිදේන්තුවට
ඉදිි ප්  කැනු ංැදේ. ැාජ්ය ගිණුේ ා දපොදු වයාපාැ කමිටුවංට ස ාය ෙැක්වීමක් වශදයන්
විගණකාධිපතිවැයාදප වගීමම වන්දන් ැා්ය ආයතන ඉ ළ ුණණා් මක මට්ටමක න් පාංනය ක ීමම,
ත් ් වයන් තක්දසේරු ක ීමම ස ැා්ය වගවීම ත වුරු ක ීමම සේාන්ධ කරුණු පීමක්ෂා ක ීමම දේ.
විගණකාධිපතිවැයා වියනන් සයාගත කැනු ංාන වාර්තා අඛණ්ඩව සාකච්වාවට ංක් ක ීමම දමම කමිටු
දෙක වියනන් අඛණ්ඩව යනදු කැනු ංාන අතැ සේප්  කළමනාකැණය ක ි ම පිළිාඳ අොළ ැා්ය
ආයතනවං නිංධාීමන්දගන් ඒ සඳ ා අවශය සාක්ෂි ංාා ගැනීම යනදු කැනු ංැදේ.
2014 වර්ෂය දේ සේාන්ධදයන් සැංක ල්ංට ංක් කළ යුතු වර්ෂයක් වන අතැ එහිීම ැා්ය වයාපාැ
පිළිාඳ කාැක සයාව වියනන් ැා්ය ආයතන 105 ක් පීමක්ෂාවට ංක් කැන ංීම. දමම ත් ් වය අපදප
දෙපාර්තදේන්තුවට විශාං අභිදයෝගයක් වුවෙ, මා ස මාදප නිංධාීමන් ක්රියාකාීම ාවින් යුතුව දේ
සඳ ා සේාන්ධ දවමින් ැා්ය ආයතනවං කටයුතු ඉ ළ මට්ටමින් පීමක්ෂා ක ීමමට දමම කමිටු සඳ ා
ස ාය වී ඇත.
2014 වර්ෂදේීම අමාතයාංශ ා දෙපාර්තදේන්තු 44 ක කටයුතු පීමක්ෂාවට ංක්කැ ැා්ය ගිණුේ කාැක
සයාදේ කටයුතු ඉටු ක ීමමට විගණකාධිපතිවැයා ස ඔහුදප කාර්ය මණ්ඩංය ස ාය ෙැක්වීය.
ඉ ත පාර්ලිදේන්තු පාංන කමිටු දෙකකට ස යාගීවීම ැරුණු දකොට පළා්  සයා 09 ක විගණන
කටයුතු කැන ස කාැ විගණකාධිපතිවරු පළා්  සයා යටද්  වන ආයතනයන්හි කටයුතු පීමක්ෂා ක ීමම
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සඳ ා පළා්  සයා ගිණුේ කාැක සයාවංට ස ාය ෙැක්ූය . දමම සන්ෙර්යය තුළ මාදප නිංධාීමන් 2014
වර්ෂදේීම රැසතවිේ වාැ 120 ක් සඳ ා ස යාගි වී ඇත

විගණකාධිපති විසින් පනවන ලද අධිාාර
ශ්රී ංංකාදේ පවතින පළා්  පාංන ආයතන සංඛයාව 335 නක් වු අතැ, ම නගැ සයා 23 ක්, නගැ සයා
41 ක්

ා රාදේීයය සයා 271 ක් ඊට අය්  විය. දමම පළා්  පාංන ආයතන විගණනය ශ්රී ංංකා

ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 154(1) වයවසතථාව

ා අොළ ආඥාපන් 

ස පන් වං විධිවිධාන පි දි විගණකාධිපති වියනන් විගණනය කැනු ංැදේ.
එීම ආඥා පන්  ස
නිසා යනදුූය පාඩු ස

පන් වලින්, නීතියට පට ැනි දගවීේ විෂයයන්, දනොසැංක ල්ං ස

විෂමාචාාැය

ගිණුේවං ෙැක්විය යුතු නමු්  ෙක්වා නැති විෂයයන් අධියාැ ක ීමම සඳ ා

විගණකාධිපති දවත ාංය පවැා ඇත. ඉ ත ීම අධියාැ අය ක ීමදේ ක්රියාවලිය නියනපි දි ක්රියා් මක වුවෙ,
අොළ ාංධාීමන් වියනන් ෙැනට, අධියාැ අයකැ ගැනීදේ ක්රියාවලිය දකදැහි නියන අවධානයක් දයොමුකැන
ාව ෙක්නට දනොමැත.
අධියාැ නිෙ සත ක ීමදේ ාංය ම නගැ සයා ා නගැ සයාවන්හි පළා්  පාංන විෂය යාැ මධයම ැ්දේ
අමාතයවැයා දවත ෙ රාදේීයය සයාවං මධයම ැ්දේ පළා්  පාංන විෂය යාැ අමාතයාංශ දල්කේ
දවතෙ පැවීම ඇති ාව නීතිපතිවැයාදප අර්ථ ෙැක්වීම අනුව ත වුරු දේ.
එදසේ වුවෙ, 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට නිකු්  කළ අධියාැවලින් රු. මිලියන 6.73 ක් පළා්  පාංන
විෂය යාැ පළා්  අමාතයවරුන් ස

පළා්  අමාතයාංශ දල්කේවරුන් වියනන් නිෙ සත කැ තිබුණි. දේ

අනුව, 2014 වර්ෂය තුළ පළා්  පාංන ආයතන සේාන්ධදයන් පාර්ශවකරුවන් 33 ක් දවනුදවන්
රු.මිලියන 5.81 ක අධියාැ ස තික 07 ක් නිකු්  කැ තිබූ අතැ, එම මුළු මුෙංම අයවිය යුතුව ඇත. 2014
වර්ෂය තුළීම පාර්ශවකරුවන් 178 ක් දවනුදවන් රු. මිලියන 294.75 ක් ූය අධියාැ නිදේෙන 17 ක් නිකු් 
කැ ඇත.

විගණකාධිපතිවැයා වියනන් යනදු කැනු ංාන කාර්යසාධන විගණනය
මූංය විගණනයට සමගාීවව

දතෝැාග්  විදශේෂ

ක්දෂේත්රයන් සේාන්ධදයන් එක් එක් ැා්ය

ආයතනයන්දප කටයුතුවං ආර්ථිකාව, කාර්යක්ෂමාව, ඵංොයීාව ා පාි සි ක ාංපෑමෙ ඇගයීමට
ංක්කැ අොං විගණන නිීමක්ෂණ සේාන්ධදයන් නිර්දේශයන් ඇතුළ් ව වාර්තා ක ීමම කාර්යසාධන
විගණනදයන් කැනු ංැදේ.
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2011 වර්ෂදේ යනට දෙපාර්තදේන්තුදේ දවනම ඒකකයක් දංස කාර්යසාධන විගණන ඒකකය
ක්රියා් මක කැන අතැ ැා්ය ආයතන වං විවිධ ක්දෂේත්ර සේාන්ධදයන් දවන්  විගණන ශාඛාවලින්
ඉදිි ප්  කැනු ංාන දයෝ්නා ා දමම කාර්යසාධන

ා පි සැ විගණන ඒකකය මගින් දතෝැා ගන්නා

ංෙ විදශේෂ ක්දෂේත්රයන්ට අොං මාතෘකා දමන්ම විගණකාධිපතිතුමා අවශය යැින තීැණය කැනු ංාන
ක්දෂේත්ර ඔසතදසේ කාර්ය සාධන

ා පි සැ විගණන යනදු කැනු ංැදේ. තවෙ මූංය විගණන වාර්තාවන්ට

අමතැව ඉදිි ප්  කැනු ංාන දමම කාර්යසාධන

ා පි සැ විගණන වාර්තාවන්ෙ පාර්ලිදේන්තුදේ

සයාගත ක ීමමට කටයුතු කැනු ංාන අතැ දමම ක්දෂේත්රයට අොං

දෙපාර්තදේන්තු නිංධාීමන්

රවහුණු ක ීමමෙ යනදු කැනු ංැදේ.
දමම කාර්යසාධන විගණනය ක්රියා් මක ක ීමදමහිංා කාර්යඵං පෙනේ කැග්  අයවැය ක්රමයක්
ක්රියා් මක ක ීමම ඉතා වැෙග්  වන නමු්  ශ්රී ංංකාදේ ෙැනට කාර්ය ඵංය පෙනේ කැග්  අයවැය
ක්රමයක් ක්රියා් මක දනොක ීමම ද ේතුදවන් එක් එක් ක්දෂේත්රයන්ට අොංව විගණන නිර්ණායකයන් අප
වියනන් නිශතචාය දකොට කාර්යසාධන විගණනය ක්රියා් මක කැනු ංාින. ඒ අනුව විගණනයන් ක්රියා් මක
කැ ඇති අතැ සේපූර්ණ කැන ංෙ කාර්යසාධන විගණන වාර්තා ීමපයක් පිළිාෙ සාැාංශ ගත දතොැතුරු
ප ත පි දි දේ.

ශ්රී ංංකා ගමනා ගමන මණ්ඩංදේ දමද යුේ කටයුතු

ා ැා්ය අැමුෙල්

දපදයෝ්නය
1957 වර්ෂදේ ංංකා ගමනා ගමන මණ්ඩංය ආැේය කැ ඉන්පසු කලින් කංට විවිධ අැමුණු සෙ ා
යනදුකළ වු ගත දවනසතකේ ගණනාවක න් පසු ම ්නතාව දවත කාර්යක්ෂම රවා න දසේවාවක් ඇති
ක ීමදේ අැමුණින් 2005 වර්ෂදේ ීම සතථාපිත ශ්රී ංංකා ගමනා ගමන මණ්ඩංය දිවිනන රවැා ඩිදපෝ 120 ක්,
රාදේීයය කාර්යාං 12 ක්, රාදේීයය වැඩපංවල් 11 ක් ා ි යදුරු රවහුණු පාසල් 07 ක න් සමන්විත දේ.
2012 වර්ෂය ආැේයදේ ශ්රී ංංගම සතු ාසතැථ ඇණිය 7,900 ක් පමණ වු නමු්  දමිනන් තථය වශදයන්
ධාවනය වු ාසතැථ රමාණය ාසතැථ 4,400 ක් ද ව්  යනයයට 56 ක් පමණ විය. 2012 වර්ෂදේ ීම රදේශ
පත්ර ආොයම රු. මිලියන 18,357 ක් පමණ වු අතැ එම වර්ෂදේ ීම යාණ්ඩාගාැදයන් ංෙ අැමුෙල්
රු.මිලියන 1,508 ක මුෙං සැංක ල්ංට ගැනීදමන් අනතුරුව වුව ෙ, 2012 වර්ෂදේ ීම අංායය රු.මිලියන
2,458 ක් දංස වාර්තා විය.
ශ්රී ංංගම සේාන්ධදයන් යනදු කළ දමම කාර්යසාධන විගණනදේ ඉ ත සඳ න් රධාන නිීමක්ෂණයන්
අතැ ාසත ැථ නියන පි දි නඩ් තු දනොක ීමම, දපෞේගලික ාසතැථ ධාවනය මගින් ්රි ංංගමයට එල්ං වී ඇති
ාාධාවන්, රාදේශිය වැඩපංවං දුර්වං කාර්යසාධනය, ඉ ළ ඉන්ධන පිි වැය කළමනාකැණය
දනොක ීමම, අසාර්ථක වු ාසතැථ යථාත් වයට ප්  දනොකැ ගර්හිතකැ අාලි ාසතැථ දංස රයනේධ
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

17

දවන්දේයන ක ීමම, ශ්රී ංංගමයට අමතැ දකොටසත මිංීම ගැනීදේීම ්ාතික රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ
සංග්ර දේ විධි විධානයන්ට පට ැනිව අොං මිංීම ගැනීේ යනදු ක ීමම, ශ්රී ංංගමයට ආොයේ ඉපැිනය

ැක 

විකල්ප රයවයන් පිළිාෙ නියන අවධානය දයොමු දනොක ි ම, පාි සි ක කරුණු පිළිාෙව සැංක ලිම් 
දනොවීම, ශ්රී ංංගමයට අය්  ඉඩේ දගොඩනැගිලි ස දේපංවං අිනතිය සේාන්ධ ගැටළුකාි  අවසතථා තිබීම
ස

ඒවා අවයාවිතයට ඉඩ

දනොවීම

ැීමම යන නිීමක්ෂණවංට අමතැව ශ්රී ංංගමයට අනුමත කාර්ය මණ්ඩංයක්

ා ාෙවා ගැනීේ දසසත ක ීමේ

ා මාරු ක ීමේ සඳ ා නියන ක්රමදේෙයක් දනොවීම, කාලීනව වැටුේ

දනොදගවීම, දසේවක අර්ථසාධක අැමුෙංට කළ යුතු වයවසතථාපිත දගවීේ කාලීනව දනොදගවීම, දසේවක
පාි දතෝෂිත දගවීම පමා ක ීමම ා ඒ දවනුදවන් විශාං මුෙංක් වාර්ෂිකව අධියාැ දංස දගවීමට යනදුවීම
යන කරුණු ගණනාවක් ද ේතුදවන් ශ්රී ංංගමදේ කාර්යසාධනය අවම මට්ටමක පැවතුණි. තවෙ ශ්රී
ංංගමදේ දමද යුේ කටයුතු සෙ ා අවශය දමද යුේ වියෙේ සඳ ා රමාණව්  අැමුෙල් දාොද ෝ ්රි
ංංගම ඩිදපෝ වං දනොමැති වීම ා ඒ සෙ ා යාණ්ඩාගාැදේ මැදි ්  වීම නිතැ අවශය වීම දමහි ීම කැපී
දපණුනු නිීමක්ෂණයන් අතැ විය.

දාෝතල් කළ ද ෝ ඇසුරුේකළ පානීය ්ංය නිෂතපාෙනය පිළිාඳ කාර්යසාධන
විගණනය
දාෝතල් කැන ංෙ පානීය ්ං යාවිතය වර්තමානදේ සීඝ්ර දංස වැඩි වී ඇති අතැ, අධික නාගීමකැණය,
කාර්ීවකැණය, ්නග න වර්ධනය, පාි දයෝගික ඉල්ලීදේ දවනසතවීේ, පානයට සුදුසු ගෘ සතථ ්ංය
සපයා ගැනීදේ ගැටළු යන කරුණු ද ේතුදකොටදගන ශ්රී ංංකාව තුළ සුංය සේපතක් දංස පවතින ්ංය,
දාෝතල් දකොට නව මුහුණුවැක න් දවළඳපංට ඉදිි ප්  ක ීමම ආැේය විය.
පානීය ්ංය දාෝතල් ක ීමදේ නිෂතපාෙන ආයතන පව් වාදගන යාම සේාන්ධදයන් නීතිමය අවසැය
ංාාදෙන ැා්ය ආයතනය දංස දසෞඛය අමාතයාංශදේ ආ ාැ පාංන පි පාංන ඒකකය පිළිාෙව ෙ
අොං ්ං රයවය පිහිටා ඇති රදේශදේ දසෞඛය ාංධාි න්දප කාර්ය යාැය පිළිාෙවෙ දමහිීම සළකා
ාංනු ංැබීය.
1980 අංක 26 ෙැන ආ ාැ පනතට අනුව ්ංය ආ ාැයක් දංස

දුන්වා ීම ඇත. ්ංය, මනුෂය

පි දයෝ්නයට සුදුසු ආකාැයට පවතීෙ යන්න ත වුරු කැ ගැනීම සඳ ා දසෞඛය අමාතයාංශදේ ආ ාැ
පාංන පි පාංන ඒකකය වියනන්

ඳුන්වාීම ඇති ආැක්ෂිත ක්රමදේෙයට අනුව ්ෂුද්ර ීවවින් මිනන් යනදුවිය

ැක  ආ ාැ විෂවීේ වැළැක්වීම සඳ ා ද ොඳ දසෞඛය රවරුදු දමන්ම නිෂතපාෙන අවසතථාදේ යනට පි දයෝ්න
අවසතථාව ෙක්වා ආ ාැ ොමය නියන පි දි සැංැසුේ ක ි ම අදේක්ෂා කැනු ංැදේ. ැසායනදේීම ආැක්ෂාව
සඳ ා විෂ ැසායනික ද්රවය මිනන් ආ ාැවංට යනදුවිය

ැක 

ානි වැංැක්වීමට අදේක්ෂා කැනු ංැදේ.

දයෞතික ආැක්ෂාව පිළිාඳ කටයුතු ඒවා නිෂතපාෙනය, ගාඩාක ීමම, රවා නය, වැඩ අතැතුැ ද ෝ
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ඇසුරුේකැන අවසතථාදේීම යනදුවිය ැක ය. පාි දයෝගිකයා දනොමග යැවීම යනදු දනොවන ආකාැයට අවශය
කැන දතොැතුරු දල්ාල් ක ීමම, අවංකව ඉදිි ප්  ක ීමම යටද්  අදේක්ෂා කැනු ංැදේ.
දමම විගණනදේ රධාන අැමුණ ූයදේ ඉ ත අවශයතා සැංක ල්ංටදගන ුණණා් මක දාෝතල් කළ ්ංය
නිෂතපාෙනය සේාන්ධදයන් අොං ැා්ය ආයතන සතුටුොයක දංස මැදි ්  වීදේ කාර්යසාධනය ඇගයීම
විය. දාෝතල් කළ පානීය ්ං නිෂතපාෙන කර්මාන්තය සඳ ා පව් නා නීති ීමති නියනදංස ක්රියා් මක
දනොවීම, අනුමත ලියාපදිංචිය ඉක්මයාම

ා නියමිත කාං සීමාව තුළීම අළු්  ක ීමේ යනදු දනොක ීමම,

රමාණව්  අධීක්ෂණයක් යනදුදනොක ීමම, වංංුණ ලියාපදිංචියක න් දතොැව ්ං දාෝතල් ආනයනය ක ි ම,
ුණණා් මක ්ං දාෝතංයක තිබිය යුතු සංැචාකයන් අදේක්ෂිත රමාණදයන් දවනසත වීම

ා ආනයනය

කැන ංෙ ්ං දාෝතල් පිළිාඳව නියන ආකාැදේ අධික්ෂණයක් යනදුදනොක ීමම, වැනි කරුණූ විගණන
නිීමක්ෂණයන් අතැ විය.ඒ අනුව

දවළෙපං

නියන

අධීක්ෂණයක්

ා

අ ු 

පීමක්ෂාවක් මගින්

අනාවැණය කැගනු ංාන දුර්වං නිෂතපාෙන සේාන්ධදයන් අොං නීතිය ක්රියා් මක ක ීමම මගින්
දමම දක්ෂත්රදේ දුර්වංතා මග ැැ ගත ැක.

දමොටර් වා න සේාන්ධදයන් වායු විදමෝචාන රමිති සඳ ා වාර්ෂික අනුකූංතා
ස තික ංාාීමදේ වැඩසට න
දපොයනං

ඉන්ධන

ඩදයොක්සිනඩ් ඇතුළු

යාවිතය
වායු

නිසා
වර්ග

කාාන්

දමොදනොක්සිනඩ්, නිනර්න්

වායුදගෝංයට

මුො ැීමම

ඉ ළ

ඩදයොක් සිනඩ්, සල්පර්

දගොසත

තිබීම වායුදගෝලීය

සාමානය දෂතණ් වය ඉ ළ යාමට ාංපා ඇත.
දේ නිසා නියමිත රමිතීන්ට අනුව වා න නඩ් තු ක ීමදමන් ඉන්ධන යාවිතදේ කාර්යක්ෂමතාව ඉ ළ
මට්ටමක න් පව් වා ගැනීම, පි සැයට දපොයනං ඉන්ධන මගින් එකතුවන විෂ වායු රමාණය අවම
කැ ය ප්  පි සැයක් පව් වාදගන යාදේ සමා් වගීමම ඉටුක ීමම සෙ ා්  අවශයදයන්ම ගත යුතුව තිබු
ක්රියා මාර්ගයක් වශදයන් දමෝටර් වා න සඳ ා වායු විදමෝචාන වැඩ සට න 2008 වර්ෂදේ ීම ශ්රී ංංකාදේ
ආැේය කැ ඇත.
දමම වායු විදමෝචාන වැඩසට දන් රධාන කාර්ය යාැය මධයම පි සැ අධිකාි ය ා දමෝටර් ැථ රවා න
දකොමසාි සත දෙපාර්තදේන්තුව මගින්ෙ, පීමක්ෂණාගාැ ප සුකේ

ා ේ ත දතොැතුරු සැපයීම ්ාතික

දගොඩනැගිලි පර්දේෂණ ආයතනය මගින්ෙ, යනදු කැනු ංැදේ.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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වායු විදමෝචාන වැඩසට දන් කටයුතු සෙ ා අැමුෙංක් 2010 වර්ෂදේ මාර්තු මාසදේ පිහිටුවා ඇත. 2012
දෙසැේාර් 31 දිනට අැමුෙදල් රු. මිලියන 108.12 ක අතිි ක්තයක්

ා රු.මිලියන 326.91 ක් ම ා

යාණ්ඩාගාැදේ ආදයෝ්නය කැ රු. මිලියන 36.50 ක දපොලී ආොයමක් ංාාදගන තිබුණි. වායු
විදමෝචාන අැමුෙං පව් වා දගන යාමට රමාණව්  කාර්යය මණ්ඩංයක් ප්  කැ දනොතිබුණි. තවෙ
වායු විදමෝචාන

පීමක්ෂණ යනදුකැන සමාගේ 02 වියනන් දමෝටර් ැථ රවා න දෙපාර්තදේන්තුව

දවත දරේෂණය කළයුතු මුෙල් දවනුදවන් දගවිය යුතු ෙඩ මුෙල් සේාන්ධ දතොැතුරු පව් වා
දනොතිබුණි.
වායු විදමෝචාන පීමක්ෂණ පව් වන සමාගේ දෙක වියනන් ාසතණාහිැ පළාත තුළ පි ක්ෂණ මධයසතථාන 61
පිහිටුවා තිබු නමු්  1980 අංක 47 ෙැන මධයම පාි සි ක අධිකාි ය පනද්  විධිවිධාන රකාැ ාංපත්ර
ංාා ග්  මධයසතථාන සංඛයාව 16 ක් පමණක් විය.
අොං පනත යටද්  ආොයේ ාංපත්ර ංාාගැනීදේීම
ෙක්වා තිබුණෙ,
නිීමක්ෂණය වු

ාසතනාහිැ
අඩුපාඩු

පළා්  දමෝටර් ැථ රවා න දකොමසාි සත

අතැ, ඇතැේ වා න

අවශයතාවදයන් නිෙ සත ක ීමම

වායු විදමෝචාන ස තික ඉදිි ප්  කළ යුතු ාව

ා

එම

ක යනදු

සාධාැණ

ස තික ඇතුළුව අදනකු් 

කාර්යාංයට අොංව

ද තු
ේ වක්

දනොමැතිව එම

ආකෘති පත්ර පිළිාෙ පාංනය

සතුටුොයක දනොවීම සේාන්ධව කරුණු අනාවැණය විය.
වායු

විදමෝචාන අැමුෙං වියනන් ප ත සෙ න් අංශයන් හී පව් නා අඩුපාඩු නිවැැදි කැ ගැනීම අවශය

දේ.


දමෝටර් වා න පීමක්ෂා ක ීමමට සුදුසු ගැා්

දුනා ගැනීම ස

ඒවාට අවශය තාක්ෂණික ෙැනුම

ංාා ීමම.


එම ගැාජ් නියන විමර්ශනයට යා්නය ක ීමම.



්ංගම පීමක්ෂාවන් විධිම්  ක ීමම.



අැමුෙදල් දතොැතුරු නිවැැදිව පව් වා ගැනීම.



වායු විදමෝචාන ස තික වයා්ව ංාා ගත ැක  ාවට පව් නා මතය පිටු ෙැීමම.

මැෙ දපැදිග රැක යා සඳ ා විදේශගතවන රමිකයන්ට ඇතිවන ගැටළු
සේාන්ධව මැදි ් වන ැා්ය ආයතනවං කාර්යසාධනය ඇගයීම.
මිලියන 20.5 ක් පමණ වන සමසතථ ශ්රී ංංකා ්නග නදයන් මුළු රම ාංකාය මිලියන 8.8 ක් දේ. දමම
රම ාංකාය අනුපාතයක් දංස යනයයට 95.6 ක් දසේවා නියුක්ති පිි ස වන අතැ දසේවා වියුක්ති අනුපාතය

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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යනයයට 4.4 දේ. ශ්රී ංංකාදේ දසේවා වියුක්ති අනුපාතය රවරුෂ යනයයට 6.6 ක න්ෙ, සතත්රි යනයයට 3.2 ක න්ෙ
වැඩිවී ඇත. දේ ත් ් වය යටද්  රැක යා අදේක්ෂාදවන් 2013 වසදර්ීම රමිකයන් 293,218 ක් විදේශ
ගත වී ඇත. එිනන් යනයයට 48 ක් කාන්තාවන් විය. ගෘ දසේවය සඳ ා විදේශ ගතවන සංඛයාදවන් යනයයට
93 කට වඩා වැඩි සංඛයාවක් මැෙදපැදිග ැටවංට පිට් ව යන ාව නිීමක්ෂණය විය.දමදසේ විදේශ
ගත වන සමසතථ ශ්රී ංාංක කයන් වියනන් දපයන විදේශ විනිමදයන් මැෙ දපැදිග ැටවං දසේවය කැන
විගමනිකයන් ඉපයු විදේශ විනිමය සාමාන්ය වශදයන් යනයයට 55.6 ක් විය.
පසුගිය වර්ෂවං විදේශ රැක යා සඳ ා පිට් වීම සීඝ්ර වර්ධනයක න් යනදු වී තිබු අතැ, විදේශ ගතවන
කාන්තාවන්ට ඇති වු විවිධ ගැටළු සේාන්ධව ංැදාන පැමිණිලි ෙ වැඩිදවමින් පැවතිණි. එම පැමිණිලි
වං ඉදිි  කටයුතු සෙ ා විදේශ රැක යා රවර්ධන ා සුය සාධන අමාතයාංශය ස ශ්රී ංංකා විදේශ දසේවා
නියුක්ති කාර්යංශය මැදි ්  වී ක්රියා කැනු ංැදේ.
ංංකාදේ විදේශ විනිමයට රාං ොයක් වයක් ංාාදෙන විගමණිකයන්දප ආැක්ෂාව ස
සඳ ා ඔවුන් විදේශ රැක යාවට පිට් වීමට දපැ ස

සුය යනේධිය

විදේශිය රැක යාදේ නිැත වීදේීම ස ඔවුන් ්රි

ංංකාවට පැමිණිදමන් පසුෙ ඔවුන්දප සුයයනේධිය දවනුදවන් අොං ැා්ය ආයතන කටයුතු කළයුතු දේ.
විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යංශයට ංැදාන පැමිණිලි, විදේශ ගත වුවන්දගන් යනයයට 5 ක් පමණක්
වුවෙ ඉන් ාහුතැයක් ගෘ දසේවය සඳ ා පිට් වන කාන්තාවන්දප පැමිණිලි විය. දේ අතැ ශාීමි ක
මානයනක වෙ හිංසා , රැක යා ගිවිසුේ කඩක ීමේ, අොං ැදට් නීතියට පට ැනි ක්රියා ස

ා

රැක යා

සඳ ා දයෝගයතාවයක් දනොවීම යන කරුණු විදශේෂ් වයක් ගන්නා අතැ ඒ පිළිාෙ දසොයා ාංා
කටයුතු කළ යුතු විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාංශදේ ස

අොං තානාපති කාර්යාංවං

මැදි ්  වීම රමාණව්  දනොවු අවසතථා නිීමක්ෂණය විය.
විදේශ

දසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ංැදාන දාොද ෝ පැමිණිලි විසො තිබුණෙ, පැමිණිලි වංට

අොං සම ැ දගොණු දනොවිසීම
නව දගොනුවක්

ආැේයකැ

තිබිය ීම එම දගොනු වසා නැවත අළු්  පැමිණිල්ංක්

තිබුණි. ඇතැේ යනේධිවංට අොං

දගොනු

අසේරවර්ණ

ඒවා

දංස
වු අතැ

පැමිණිලි විසීමම සෙ ා නිදයෝජිතායතනවලින් ංැදාන ස ය රමාණව්  දනොවන අවසතථා විය.
රමිකයන් විදේශ ගත වීමට දපැ ංාාදෙන රවහුණු වැඩ සට න් වලින් අදේක්ෂිත රතිඵං ංාාදගන
දනොතිබුණි. රවහුණුව ංාන අතැතුදර් ීම කුඩා ෙරුවන් යනටින මේවරුන් ා මානයනක ා ශාි ි ක ආාාධයන්
ඇති රවේගංයන් දුනා ගැනීදමන් පසු එම රමිකයන් අසාදු දල්ඛනයට ඇතුළ්  ක ීමම, විදේශ
ගතවන රමිකයන් ෛවෙය පීමක්ෂණයට ංක්ක ීමදේ ීම ගැබිණියාවය

දුනා දනොගැනීම, දැෝග ංක්ෂණ

දුනා දනොගැනීම, වයා් ෛවෙය ස තික ඉදිි ප්  ක ීමම, විදේශ ගත වීමට දපැ ඒ ැටවං ඇති නිතීය ා

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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යාෂාව පිළිාෙව මනා අවදාෝධයක් ංාාීමම යන කරුණු පිළිාඳ ෙැනුව්  ක ීමම තවදුැට්  රවළුල් විය
යුතුය.
වයා් දතොැතුරු සපයමින් වයා් ගමන් ාංපත්ර ංාාදගන අඩු වයසත කාණ්ඩවං රමිකිනන්ට විදේශ
ගතවීමට ඉඩකඩ සැංසී තිබු අතැ රවේගංිනන් ලියාපදිංචි ක ීමදේ දෙපාර්තදේන්තුව, දැජිසතරාර් ්නැාල්
දෙපාර්තදේන්තුව, ආගමන විගමන දෙපාර්තදේන්තුව යන ආයතන එක්ව ේ ත පේධතියක්
සේාන්ධ දනොවීම නිසා දමදසේ වයා් ගමන් ාංපත්ර ංාාගැනීදේ

මගින්

ැක යාව ංැබී තිබු අතැ

එමගින් නුසුදුසු රවේගංිනන් විදේශගතවීමට ඉඩකඩ ංැබී තිබු ද ිනන් එම ත් ් වය පාංනය
ක ීමම සෙ ා

අොං ආයතනික කාර්යයාැය ශක්තිම්  කළයුතුය.

ුණණා් මක ආ ාැ ආනයනය සේාන්ධදයන් ැා්ය ආයතනවං මැදි ්  වීම.
විවෘත ආර්ථික ක්රමය ශ්රී ංංකාවට ඳුන්වා ීමම්  සමඟම එදතක් ැා්ය මැදි ්  වීම යටද්  යනදු කැන ංෙ
ැටට අවශය ආ ාැ ආනයනය ක ීමදේ කාර්යය සඳ ා දපෞේගලික අංශදේ මැෙ ් වීම කැපි දපණුනි.
දමම ආනයනික ආ ාැවං පි දයෝ්නයට

නුසුදුසු ාව

ා ුණණා් මක ත් ් වදයන්

අඩු ූය ාව

්නමාධය මගින් වි න් වැ වාර්තා කැ ඇත.
ශ්රී ංංකාවට ආනයනය කැනු ංාන ආ ාැ පි දයෝ්නයට සුදුසු ත් ් වදේ ස

නියන ුණණා් මක

ත් ් වදේ පවතී ෙ යන්න පිළිාඳව ත වුරු කැ ගැනීම සඳ ා කටයුතු කැනු ංාන රධාන ාංධාි යා
වන්දන් දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂ ්නැාල්වැයා වන අතැ ආ ාැ ාංධාි යා වන්දන් දර්ුණ අධයක්ෂ
්නැාල්වැයා දේ. ආනයනිත ආ ාැ පීමක්ෂාව සේාන්ධදයන් ස ාය දෙනු ංාන ැ්දේ ැස පීමක්ෂක
දෙපාර්තදේන්තුව, ශ්රී ංංකා රමිති ආයතනය, ෛවෙය පර්දේෂණ ආයතනය යන ආයතන වං
ැසායනාගාැයන් මගින් ංැදාන ස ාය පිළිාඳ විවිධ ගැටළුෙ වාර්තා විය.
ශ්රී ංංකාවට ආනයනය කැන ංෙ රමිතිදයන්

ා ුණණා් මක ාවින් දතොැ ප ත සඳ න්

ආ ාැ ද්රවය දවළඳදපොංට නිකු්  කැ තිබු ාව නිීමක්ෂණය විය.


2011,2012

ා 2013 වර්ෂයන්හි ීම අවසතථා 10 ක ීම ශ්රී ංංකාවට ආනයනය කළ මාළු දතොග

අති න් නියමිත ද ෝමලින් රමාණය ඉක්ම වු මාළු දතොග.


2013 වර්ෂදේීම අවසතථා 5 ක ීම නියමිත පැාසය තුළ අයඩීන් ැසායනිකය දනොවු ලුණු දතොග.



2013 වර්ෂදේීම අවසතථා 3 ක ීම ආනයනය කැන ංෙ මාළු දතොග අති න් සතවායු පටකය අඩංුණ වු
මාළු දතොග.



2013 වර්ෂදේීම අවසතථා 4 කීම ක ි  වං අඩංුණ විය යුතු නියමිත දේෙ රමාණය දනොවු ක ි පිටි
දතොග.
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

22



2013 වර්ෂදේීම සැල්දමොදනල්ංා අඩංුණ වීම ද ේතුදවන් පි දයෝ්නයට නුසුදුසු යැින තීැණය වු
කුකුල් මසත දපට්ටි 1,425 ක් ා සතටැෆිදංොදකොකසත අඩංුණ වීම ද ේතුදවන් පි දයෝ්නයට නුසුදුසු
යැින තීැණය වු ෙැල්ංන් ාැප 4,768 ක්.



ක ි පිටි

ා සැමන් වංට අොළ පැමාණුක ාංශක්ති අධිකාි දේ නියමිත ැසායනාගාැ වාර්තා

දනොමැතිව 2012 ා 2013 වර්ෂයන්හිීම පිළිදවලින් 39 ක් ා 83 ක් වු ආ ාැ දතොග ා ාලුේ

දවළඳදපොංට නිකු්  කැ ඇති ාව් , 2012

ා 2013 වර්ෂයන්හි ශ්රී ංංකාවට ආනයනය කැන ංෙ

පිළිදවලින් දම.දටොන් 113,993 ක් ා 150,889 ක් වු ැතු පි ේරව දතොග නියමිත රමිතිය තුළ පවතී ෙැින
ත වුරු කැ ගැනීම සඳ ා එක් අවසතථාවකීම පමණක් ැසායනාගාැ පීමක්ෂාවන්ට දයොමු කැ තිබුණි.
ඊට අමතැව, 2012 ා 2013 වර්ෂයන්හිීම පිළිදවලින් දංොකු ළුණු දම.දටොන් 145,912 ක්
ක්ෙ, අර්තපාල් දම.දටොන් 110,823 ක්

ා 168,874

ා 123,204 ක්ෙ, වශදයන් ආනයනය කැ තිබු නමු්  ඒවා

ැසායනාගාැ පීමක්ෂාවන්ට දයොමු කැ දනොමැති ාව්  නිීමක්ෂණය විය.
ශ්රී ංංකා රමිති ආයතනදයහි ැසායනාගාැ දපකැණ නිැන්තැ අළු් වැඩියාවන්ට දයොමු ක ීමමට යනදුවීම,
ෛවෙය පර්දේෂණ ආයතනදේ තාක්ෂණදේීමන් ස
වීම ස

රමාණව්  ැසායන විෙයාගාැ ප සුකේ දනොමැති

ඇතැේ පීමක්ෂණ සඳ ා ප සුකේ ැ්දේ ැස පීමක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුව සතුව දනොමැති වීම

ද ේතුදවන් ආනයනය කැන ංෙ ආ ාැ දවළෙදපොළට නිකු්  ක ීමදේීම රමාෙයක් දේගත වී තිබූ ාව
අනාවැණය විය.

විමර්ශන විගණනය ා ම ්න නිදයෝ්න පිළිාඳ විගණන කටයුතු
කළමනාකැණ පාංනය පිළිාඳ පැවරුමක් ඇති රවේගංිනන්, දසේවකයන් ද ෝ තුන්වන පාර්ශතවයන්
අති න් රවේගංයන් එක් අදයකු ද ෝ වැඩි දෙදනකු වියනන් අසාධාැණ ද ෝ නීති විදැෝධී වායනයක් ංාා
ගැනීම සඳ ා රැවටීේ රදයෝ්නයට ගන්නා වු දච්තනා් මක ක්රියාවන් සේාන්ධ අවොනම, දවත මුලික
අවධානය දයොමුකැ විමර්ශන විගණනය ක්රියා් මක වන අතැ එහිීම විමර්ශන විගණනය වියනන් වංචාා
වැංැක්වීම, අනාවැණය කැ ගැනීම පිණිස පේධති සවිාං ගැන්විය

ැක්දක් දකදසේෙ යන්න පිළිාඳව

පීමක්ෂා කැ වාර්තා ක ීමමක් කැනු ංැදේ.
ශ්රී ංංකාදේ ය පාංන සංකල්පයට රමුඛ් වය ංාාදෙමින් ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දේ
ආණ්ඩුකම වයවසතථාව 19 සංදශෝධනය මගින් විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තු ාංගැන්වීම සඳ ා
ක්රියාක ීමම

තුං ැා්ය ය පාංනය ඇති ක ීමමට ස ාය වීමට දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් විදශේෂදයන්

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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විමර්ශන විගණන අංශදේ යනටි කාර්ය මණ්ඩංය 08 යනට 20 ෙක්වා යනයයට 150 ක න් වැඩි ක ීමදමන්

ා

දයෞතික සේප්  වැඩි ක ීමම තුලින් විමර්ශන අංශදේ ධාි තාව රවර්ධනය ක ීමමට ෙැනටම්  ක්රියාකැ ඇත.
විමර්ශන විගණන අංශය වියනන් පසුගිය කාංදේ ආන්දෙෝංනා් මක යනේධින් වු ස නාධාැ දපොද ොැ
යාවිතය, වන අලින් නීති විදැෝධීව රවේගලික සංතකදේ තාා ගැනීේ, වන අලි ගේ වැීමම පාංනය ක ීමම
සඳ ා විදුලි වැටවල් ඉදික ීමම, වී මිංීම ගැනීදේ ා ගාඩා ක ීමදේ දුර්වංතා, පාසල් පේධතිදේ අවිධිම් 
මුෙල් පාංනය

ා පාසල් ළමුන්දගන් අවිධිම්  දංස මුෙල් අය ක ීමේ, පැල්ප්  වාසීන්ට නාගි ක

සංවර්ධන අධිකාි දේ තට්ටු නිවාස ඉදික ීමේ
අවයාවිතය

ා නිවාස ංාාීමේ, මැතිවැණ කටයුතු සඳ ා ැා්ය දේපළ

ා ඛණි් දතල් නිෂතපාෙන රසේපාෙන සේාන්ධදයන් අවයාවිතයන් පිළිාඳ පීමක්ෂා කැ

වාර්තා කැන ංීම.
ඉ ත නිීමක්ෂණයන් සේාන්ධදයන් රු.බිලියන 13.86 ක වියෙේ පීමක්ෂණයට ංක් කැ ඇති අතැ
ව් කේ අවයාවිතා ක ීමම, අක්රමිකතාවන්දප ද ෝ නීතිීමති වංට පට ැනි ගනුදෙනුවං වටිනාකම දංස
රු.බිලියන 12.85 ක් නිීමක්ෂණය කැ ඇත. සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ දෙපාර්තදේන්තුව දවත ම ්න
නිදයෝ්නයන් 806 ක් ංැබී තිබුණු අතැ ඒවා පීමක්ෂා ක ීමම සඳ ා දෙපාර්තදේන්තුදේ අොළ අංශ අතැ
දාො ි න ංීම. එිනන් විදශේෂ වු නිදයෝ්න 87 ක් විදශේෂ විමර්ශන අංශය දවත දයොමු කැ තිබුණු අතැ
එිනන් වැෙග්  නිදයෝ්න 30 ක්

ා රු. බිලියන 4.12 ක වියෙමක් පීමක්ෂා ක ීමදේීම ැ්යට යනදුවු

ඇසතතදේන්තුගත අංායය රු.බිලියන 3.77 ක් දංස නිීමක්ෂණය විය. සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ීම යනදුකළ
විමර්ශනයන්ට අොළ වැෙග්  නිීමක්ෂණයන් සාැාංශ ගතකැ ප ත ෙක්වා ඇත.

ශ්රී ලශකා විප  පසේවා නියුක්ති කාර්යශය
කාර්යංශය 2013 ා 2014 කාංය තුළීම කළ ගනුදෙනු නියැඳි පීමක්ෂාදේීම කූඨ දල්ඛන පිළිදයං කැ මුෙල් වංචාා
ක ීමම, රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්ර යට පට ැනිව කටයුතු ක ීමම, අවිධිම්  ා වැඩිදයන් දගවීේ තුළින් අංාය
ක ීමම, දේශපාංන ා දපෞේගලික කටයුතු සඳ ා මුෙල් අවයාවිතා ක ීමම, රුපවාහිනී ෙැන්වීේ ා වැඩසට න් සඳ ා
අවිධිම්  දංස මුෙල් අවයාවිතා ක ීමම, අැමුණුවංට පට ැනිව වියෙේ ෙැීමම යනාීම කරුණු ද ේතුදවන් අවසතථා 16
කීම රුපියල් මිලියන 113 කට අධික ැා්ය අැමුෙල් අවයාවිතයක් යනදුවී තිබුණි.

ශ්රී ංංකා පාපන්දු සේදේංනය - ංැබුණු පි තයාග ා මූංය ස ය
කළුතැ පාපන්දු ක්රීඩාංගණය නවීකැණය සෙ ා ඉතාලි පාපන්දු ක්රීඩකයන්දප සංගමදයන් ංැබුණු පි තයාග
රු.මිලියන 6.29 ක් (යුදැෝ 40,400) ා ආයනයානු පාපන්දු සේදේංන සයාපති කුසංාන තැඟාවලිය සඳ ා ංැබුණු
ස් කාැක ආධාැ රු.මිලියන 6.41 ක් (ඇ.දඩොංර් 59,900) වංචානික දංස දපෞේගලික ාැංකු ගිණුේ වංට ංාා
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ගැනීම සඳ ා වයා් නිදයෝග ලිපි ාැංකුවට ඉදිි ප්  ක ීමම තුළින් එකතුව රු.මිලියන 12.70 ක මුෙංක් වංචාා කැ
තිබුණි.
සුනාමි වයසනදයන්

ානියට ප් වු නිවාස ඉදික ීමම දවනුදවන් ංැබුණු රු.මිලියන 5 ක ආධාැ මුෙංක්, නිවාස

ඉදික ි ේ සඳ ා මුෙල් දනොදගවා මූංය අක්රමිකතා යනදුකැ තිබුණි.

ජාතික ගැනාගැන පකොමිෂන් සාාව - දක්ෂිණ අධිප ගී ැාර්ගපේ නිතය ැගී බසථරා
පසේවා අවසරපත්ර නිකුත් රීරීැ
2014 අදරේල් 9 දින යනට 22 ෙක්වා ද් සව සමය සඳ ා විධිම් 

ා නියන ක්රමදේෙයක න් දතොැව තාවකාලික මගී

දසේවා අවසැපත්ර 13 ක් නිකු්  කැ තිබුණි.
්ාතික ගමනාගමන දකොමිෂන් සයාදේ අධයක්ෂ මණ්ඩං අනුමැතියක න් දතොැව එහි සයාපතිවැයාදප අභිමතය
පි දි 2014 සැේතැේාර් 02 දින ෙක්වා මාස 05 ක කාංයක් තුළ අවසතථා 10 කට වැඩි වාැ ගණනකීම තාවකාලික
අවසැපත්රවං කාංය අවිධිම්  දංස ීමර්ඝ කැ තිබුණි. දමදසේ තාවකාලික අවසැපත්රවං කාංය ීමර්ඝ ක ීමම සඳ ාවු
නීතිමය රතිපාෙන ෙ සළසා දනොතිබුණි.
ාසතැථ අළු් වැඩියාව, නව ාසත ැථයක් ද ෝ දවන්  ාසත ැථයක් අදේශනය

ා අිනතිය සංදශෝධනය යනාීම

ද ේතූන් ඉදිි ප්  කැ නිතය මගී දසේවා පව් වා දනොතිබුණු ාසත හිමියන්ට තාවකාලික අවසැපත්ර 07 ක් නිකු්  කැ
තිබුණි.

බන්ධනාගාර පදපාර්තපම්න්තුව - මූලය පාලන දුර්වලතා
2009 අදරේල් 16 දිනැති අංක 09/2009 ෙැන ැා්ය පි පාංන චාක්රදල්ඛදේ විධිවිධාන අනුව නිංධාීමන්දප පැමිණිම
ා පිටවීම සනාථ ක ීමම සඳ ා ඇගිලි සළකුණු යන්ත්ර යාවිතා කළ යුතු ාවට දපදෙසත ංාාීම තිබුණෙ වැලිකඩ
ාන්ධනාගාැය, ාන්ධනාගාැ දැෝ ං ස

වැලිකඩ ාන්ධනාගාැ දැෝ ං යන සතථානවං ඇගිලි සළකුණු යන්ත්ර

2009 සැේතැේාර් මස සවිකැ තිබුණෙ ඒවා නියන නඩ් තුවක න්

ා ක්රියාකාීම ත් ් වයක න් පව් වා ගැනීමක න්

දතොැව නිංධාීමන්දප පාංනය යටද්  පව් වා ගන්නා ංෙ පැමිණිදේ දල්ඛන පෙනේ කැදගන 2013 වර්ෂදේීම
කැන ංෙ රු.මිලියන 20.51 ක අතිකාං දගවීේවං නිවැැදිතාවය ත වුරු දනොවීම.

අධයාපන අැාතයාශය - පාසල් ප ධතිපේ අවිධිැත් මූලය ා පැප යුම් පාලනය
1982 මාර්තු 30 දිනැති අංක 1982/2 ෙැන අධයාපන අමාතයාංශ චාක්රදල්ඛදේ 15.2 දප වගන්තිය පි දි
ඇසතතදේන්තු සැංසුේ

ා වැඩ පත්රිකා වංට රාදේීයය අධයාපන අධයක්ෂවැයාදප පූර්ව අනුමැතිය ංාාගත යුතු

වුව් , එම අනුමැතිය දනොමැතිව දකොළඹ තර්සතටන් විෙයාංදේ ආපනශාංාව රු.මිලියන 3.32 ක් වැයකැ
අළු් වැඩියා කැ තිබීම ා දාොද ෝ අළු් වැඩියා නියන රමිතියක න් දතොැ වීම නිසා කාර්යය අසාර්ථක වී තිබීම.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014
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දකොළඹ තර්සතටන් විෙයාංයට 2013 ා 2014 වර්ෂවංීම පළමු වසැට ළමුන් ඇතුළ්  කැ ගැනීදේීම 2012 මැින 28
ා 2013 මැින 23 දිනයන්හිීම අධයාපන අමාතයාංශය වියනන් නිකු්  කළ අංක 2012/19 ා 2013/23 ෙැන චාක්රදල්ඛ
විධිවිධාන වංට පට ැනිව එකතුව රු.මිලියන 15.46 ක මුෙංක් ළමුන්දප දෙමාපියන්දගන් අයකැදගන ආීම
ශිෂයය සංගේ ගිණුමට ාැැකැ තිබීම.

ංංකා ද ොසතදේට් ලිමිටඩ් - සේප්  දපදයෝ්නය දනොක ි ම
එේපාවං පිහිටි දටොන් මිලියන 60 ක පමණ ධාි තාවයක් ඇති ද ොසතදේට් නිධිය දේීයය කෘෂිකර්මාන්තයට අවශය
දක්වං සුපර් ද ොසතදේට් ා ත්රි් ව සුපර් ද ොසතදේට් නිෂතපාෙනයට දයොො ගැනීමට කටයුතු දනොක ීමම ද ේතුදවන්
රු.මිලියන 3,220 ක් ූය ැ්දේ වියෙේ අවම කැ ගැනීමට ා වාර්ෂිකව දඩොංර් මිලියන 45.9 ක විදේශ විනිමය ඉතිි 
කැ ගැනීමට තිබූ අවසතථාවක් අහිමි වී තිබීම.

නතපගනහිර පළාත් ැාර්ග සශවර්ධන පදපාර්තපම්න්තුව - ප්රසම්පාදන අක්රමිකතා
්පාන ්ාතයන්තැ ස දයෝගීතා සංවිධානදේ ආධාැ යටද්  මඩකංරවව දිසතත්රික්කදේ ක්රියා් මක කළ පළා්  මාර්ග
සංවර්ධන වයාපෘති පැදක්් 59 ක් අතුි න් පැදක්් 11 ක ංංසු රමාණපත්රවං වැඩ විෂයන්දප දගවීේ දර්ටයන්
වංචාා ස ගත දංස වැඩි ක ීමම තුලින් රුපියල් මිලියන 174 කට අධික මූංය පාඩුවක් යනදුකැ තිබීම.

වනජීවි පදපාර්තපම්න්තුව - අලි මිනිසථ ගත කැ අවැ රීරීපම් ක යුතු ක්රියාත්ැක රීරීපම්
දුර්වලතා
අලි මිනිසත ගැටුම අවම ක ීමදේ දපක්රමික ක්රියාමාර්ග අතුි න් වනීවවි සංැක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් වැඩි
අවධානයක් දයොමු කැ තිබුණු විදුලි වැට ඉදික ීමම ා අලිදවඩි දාො ැීමම පිළිාඳ කටයුතු ක්රියා් මක ක ීමදේ ප ත
දුර්වංතා නිීමක්ෂණය විය.
2012 ්නවාි  06 දිනැති අමාතය මණ්ඩං තීැණය

ා ්නාධිපතිවැයාදප දපදෙසත පි දි විදුලි වැට ඉදික ීමම

ා

නඩ් තුව ක්රමව් ව පව් වා ගැනීම සඳ ා යනවිල් ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුදේ ස ය ංාා ගැනීමට තීැණය කැ
ක .ීව.710 ක විදුලි වැට ඉදික ීමේ සඳ ා රු.මිලියන 67.92 ක රතිපාෙන යනවිල් ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුවට නිෙ සත
කැ තිබුණි. ඉන් යනයයට 68 ක් දපදයෝ්නය දනොකැ නිෂතකාර්යව දපොදු තැන්පතු ගිණුදේ පැවතුණි.
වනීවවි සංැක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව දවත විදුලි වැට ඉදික ීමම

ා නඩ් තුව දවනුදවන් වැයෙැීමේ අනුව ඉ ළ

මූංය කාර්යසාධනයක් දපන්නුේ කළෙ ඊට සාදේක්ෂව දයෞතික ඉදික ීමේ රගතිය ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතුණි.
ඉදික ීමේ සඳ ා දපකැණ මිංට ගැනීම ා ඉදික ීමේ යනවිල් වැඩ සඳ ා මුෙල් ඉදික ීමේ සේරවර්ණ ක ීමමට දපැ යනවිල්
ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුවට මුො ැීමම ද ේතුදවන් මූංය කාර්ය සාධනය ඉ ළ යාමට ද ේතු වී තිබුණි. 2014

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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්නවාි  01 දිනට කාර්ය 33 කට අය්  ඉදිකැ අවසන් කළ යුතුව පැවති විදුලිවැට ක .ීව.1,020 ක් අතුි න් 2014 මැින
15 දින වන විට ෙ අවසන් කැ තිබුදණ් කාර්යයන් 14 කට අය්  විදුලි වැට ක .ීව.490 ක් පමණක . එනේ දයෞතික
කාර්යසාධනය යනයයට 48 ක් විය. නියැඳි දයෞතික දසෝදියන පීමක්ෂණ වංීම රමිතිදයන් දතොැ ලී කණු මිංට ගැනීම
ා ඉදික ීමේ නියන පිි විතැයන්ට අනුකූං දනොවීේ නිීමක්ෂණය විය.
නියැදි පීමක්ෂණයට අනුව ක .ීව.155 ක විදුලි වැට ඉදික ීමේ කාර්යයන් 09 ක් දවනුදවන් 2012 ා 2013 වර්ෂවංීම
මිංීම දගන තිබුණු රු.මිලියන 28.4 වටිනා දපකැණ දතොග 2015 මැින 15 වන විට් 

අොං කාර්යයන්ට

දපදයෝ්නය දනොකැ පැවතුණි.

ශ්රී ලශකා සශරාරක සශවර්ධන අධිකාරිය - ප ශීය සශරාරකයින් සා ා ප්රරාරක වතඩස
ඌව පළාත

න-

දේීයය සංචාාැකිනන් ෙැනුව්  ක ීමදේ රචාාැක වැඩ සට නක් ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා යැින ෙක්වා විධිම්  අධිකාැ
ාංයක න්

ා අනුමැතියක න් දතොැව අධිකාි දේ සුයසාධන සංගමයට රු. මිලියන 5.74 ක් දගවා තිබූ අතැ එම

මුෙලින් 2014 ,ව පළා්  සයා මැතිවැණයට රු. මිලියන 4.77 දයොොදගන තිබුණි.
දක්ත වැඩසට දන් ඉතිි  මුෙං වු රු. මිලියන 0.97 අධිකාි ය දවත සංගමය වියනන් දනොදගවා සංගමදේ ගිණුදේ
ැඳවා දගන තිබුණි.

ශ්රී ලශකා සශරාරක ප්රවර්ධන කාර්යාශය
2014 වර්ෂදේ දංෝක සංචාාැක දිනය සැමීමම දවනුදවන්

ටී ෂර්ට් 8000 ක රමාණයක් නිෂතපාෙනය ක ීමම

දවනුදවන් යැින පවසමින් ැ්දේ රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්ර යට පට ැනිව වයා් දල්ඛන සකසත කැමින්
කාර්යාංශදේ අැමුණට ා ශ්රී ංංකා ්නැ්දේ මුෙල් දැුණංායන සංග්ර දේ දැුණංායනවංට පට ැනිව එක් දේශපාංන
පක්ෂයක් ේැවර්ධනය ක ීමදේ අැමුණින් රු.මිලියන 5.82 ක් වියෙේ කැ තිබුණි.
2014 වර්ෂදේීම සංචාාැක ක්දෂේත්රය තුළ සාමාජිය වගක ේ රවර්ධන වැඩසට න් (Social Responsibility
Promotional Campaign In Tourism) යටද්  රු.මිලියන 166.75 ක ඇසතතදේන්තුවක් සහිත වැඩසට න්
ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා ආයතන 02 ක් දතෝැාදගන අවසතථා 06 ක ීම රු.මිලියන 55.45 ක මුෙංක් දගවා තිබුණි.
ඉ ත ආයතන දෙක දතෝැාගැනීදේීම ැ්දේ රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්රයට පට ැනිව සදෙොසත දංස මිං
ගණන් කැඳවා, එකම අිනතිකරුවන් යටද්  ලියාපදිංචි වී තිබුණු ආයතන දෙකක් දවත දකොන්ත්රා්  පිි නැීවමෙ
යනදුකැ තිබුණි. එදසේම කාර්යංශදේ අැමුණ ඉටු දනොවී තිබියීම
කමිටුදේ නියන ඇගයීමක්

ා කළ වැඩ දකොටස සඳ ා තාක්ෂණික ඇගයීේ

ා අනුමැතියක න් දතොැව මුළු දකොන්ත්රා්  වටිනාකදමන්

යනයයට 55.76 ක් දගවා

තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ශ්රී ජයවර්ධනපුර පක ට්පට් ැ නගර සාාව - මිශ්ර පගොඩනතිණලි ුදි රීරීම් වයාපිතිය
ැ්දේ රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්ර දේ මාර්දගෝපදේශ විධිවිධානවංට පට ැනිව සැංැසුේ

ා නිර්මාණ

පිළිදයං ක ීමම ඇතුළුව වැං්  ඉංජිදන්රු දපදේශක දසේවා 06 ක් සඳ ා රු. මිලියන 90.67 ක දකොන්ත්රා් 
දපෞේගලික සමාගමකට රොනය කැ තිබුණි.
මුලින් සැංැසුේ කළ ම ල් 28 ක දගොඩනැගිල්ං ම ල් 11 ෙක්වා ඉදික ීමේ විෂය පථය යනයයට

42 ක න්ෙ

ඇසතතදේන්තු පිි වැය රු.මිලියන 2,015 යනට රු.මිලියන 1,567 ෙක්වා රු.මිලියන 448 ක න්ෙ අඩුවී තිබුණ ෙ පිි වැය
මත පෙනේව දපදේශක දසේවා ගාසතතු සංදශෝධනය කැදගන දනොතිබීම නිසා රු.මිලියන 8.53 ක ඇසතතදේන්තුගත
අංායයක් යනදුවී තිබුණි.

වයාපෘති වාර්තාව පිළිදයං දනොක ීමම, දපැ විකුණුේ ක්රමය (Pre-Sale Method) යටද්  අැමුෙල් සපයා ගැනීමට
යනදුකළ දවළඳපං සීවක්ෂණය යනදුකැ දනොතිබීම, ආැේයක පාි සි ක පීමක්ෂණය, පාි සි ක ාංපෑම ස
සමා්මය ාංපෑම පිළිාඳ තක්දසේරුව ආීම අවශයතා යනදුක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබීම ද ේතුදවන් වයාපෘතියට
අොළ ඉදික ි ේ කටයුතුවං රමාෙයන් ා සංදශෝධනයන් ෙක්නට ංැබුණි.

වී අපලවි ැණ්ඩලය - වී පතොග ස ල් රීරීපම් ක්රියාවලිය
2012 / 2013 ම

කන්නය සඳ ා ස

2013 යං කන්නය සඳ ා මිංීම ග්  වී දතොග සමුපකාැ දතොග දවළඳ

සංසතථාදේ නිර්දේශ මත දපෞේගලික දමෝල් හිමියන් දවත ංාාීමම

ා එම ස ල් සදතොස සමාගදේ අදංවිසැල්

ැ ා දාො ැීමම පිළිාඳ පීමක්ෂාව.
දක්ත පීමක්ෂණදේීම අනාවැණය වු රමාණා් මක නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.
2013 වර්ෂයට අොළව ලියාපදිංචි දපෞේගලික දමෝල්හිමියන් 154 දෙදනකුදගන් 133 දෙදනකු දවත සමුපකාැ
දතොග දවළඳ සංසතථාදේ නිර්දේශ මත වී දතොග නිකු්  කැ තිබු අතැ ඉන් ගිවිසුේ අ් සන් කැ තිබුදණ් 10
දෙදනකු සමඟ පමණි. දමෝල් හිමියන් 123 දෙදනකු දවත රු.මිලියන 2,906.12 ක් වටිනා වී දමට්රික් දටොන්
112,092 ක් සැපයීේ කැ තිබුණි. ඒ සඳ ා දමෝල්හිමියන්දගන් 2012 වසදර් ංැබිය යුතු දශේෂ යන් ෙ ගැංපීදමන්
පසු 2013 දෙසැේාර් 31 දිනට ස ල් වර්ග 5 ක දමට්රික් දටොන් 61,767 ක් සඳ ා රු.මිලියන 2,962 ක් ංැබිය යුතුව
තිබුණි. තවෙ සදතොස සමාගම දමෝල්හිමියන්දගන් ස ල් ාාැගැනීේ පිළිාඳ පීමක්ෂාදේීම අධික දංස රමිතිදයන්
ාාං ස ල් වර්ග යාැීමේ ා රතික්දෂේප ක ීමේ යනදුවී තිබුණු ාව නිීමක්ෂණය විය.
වී අදංවි මණ්ඩංය වියනන් 2010, 2011 ස 2012 වසැ වං ස ල් අපනයන වැඩසට න යටද්  දපෞේගලික ස ල්
දමෝල් හිමියන් 95 දෙදනකු සඳ ා ංාාීම තිබු රු.මිලියන 262 ක් ූය වී දතොග සඳ ා ඒ දවනුවට ස ල් යාැීමම ද ෝ
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මුෙල් දගවීම පැ ැැ ැැ තිබුණි. තවෙ 2010 ස 2011 වර්ෂවං වී ස ල් කැ දවළඳපංට සැපයීම යටද්  දමෝල්
හිමියන් 65 දෙදනකු දවත ංාාීම තිබුණු වී දතොග සඳ ා දගවීේ පැ ැැ ැැ තිබීම ද තු
ේ දවන් ැ්දේ ගාසතතුව වු
රු.මිලියන 17.72 ක් ෙ ඇතුළුව රු.මිලියන 88.60 ක් 2013 දෙසැේාර් 31 දිනට මණ්ඩංයට ංැබිය යුතුව තිබුණි.
සමුපකාැ දතොග දවළඳ සංසතථාව යටද්  ක්රියා් මක ස ල් දමෝල් දෙදකහි 2012 වසදර් ස ල් අතුරු නිෂතපාෙන
දංස ංැබී තිබුණු කැඩුණු ස ල් ක දංෝ 258,272 රසේපාෙන ක්රියාවලිය අනුගමනය ක ීමමක න් දතොැව අඩු
මිංකට අදංවි කැ තිබුණි.
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2014 වර්ෂය
සඳ ා
වාර්ෂික මුංය
රකාශන
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වාර්ෂික මුලය ප්රකාන
වාර්ෂික මුංය රකාශන ඳුන්වාීමම තුළින් වාර්ෂික අයවැය ඇසතතදේන්තුවලින් සළසා දෙන ංෙ රතිපාෙනවලින්
්නිතවන ව් කේ මුංය රකාශනවංට ඇතුළ්  ක ීමදමන් ඒවාදේ පාංනය දමන්ම ැටක් වශදයන් ැ්ය සතු
ව් කේවං වටිනාකම ගණනය ක ීමදමන්, ඒවාදේ ආැක්ෂාව ත වුරුවන පි දි වගීමම පැවැීමමට්  ැක 
ත් ් වයක් නිර්මාණය වන ාව සඳ න් කළ යුතුය. දමම මුංය රකාශනවං සඳ න් දපචිත පෙනම මත ගණනය
කළ ආොයම ා වියෙම සමඟ වාර්ෂික අයවැය ඇසතතදේන්තුවං සඳ න් ආොයේ ා වියෙේ සැසදිය ැක වීම තුළින්
ආොයේ රැසතීමමට ා වියෙේ පාංනයක් ඇති කැ ගත ැක ය.

වාර්ෂික විසර්්නයන්
2014 වර්ෂය සඳ ා දෙපාර්තදේන්තුව දවත රතිපාෙනය කැන ංෙ මුළු අැමුෙල් රමාණය රු.මිලියන 1,042 ක් ූය
අතැ ඊට අනුරූපීව ඉකු්  වර්ෂදේ රතිපාෙනය රු.මිලියන 1,024 ක් විය. මුළු රතිපාෙනදයන් රු.මිලියන 210 ක්
්ාතයන්තැ සංවර්ධන නිදයෝජිතායතනය වියනන් ධාි තාවර්ධන වයාපෘතිය ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා සළසා දෙන ංීම.
2014 වර්ෂදේ තථය වියෙම රු.මිලියන 59 ක් ූය අතැ ඊට අනුරූපිය ඉකු්  වර්ෂදේ වියෙම රු.මිලියන 153 ක් විය.
2014 වර්ෂය තුළීම ැා්ය සංසතථා, වයවසතථාපිත මණ්ඩං, පළා්  පාංන ාංමණ්ඩං, විශතවවිෙයාං ා වයවසතථාපිත
අැමුෙල්වලින් විගණන ගාසතතු වශදයන් රු.මිලියන 100 ක් ඒකාාේධ අැමුෙංට ාැැ කැන ංීම. සමාදංෝචිත
වර්ෂය දවනුදවන් රැසතක ීමමට අදේක්ෂා කළ විගණන ගාසතතුව රු.මිලියන 90 ක් වුව් , එම ඇසතතදේන්තුව
රු.මිලියන 10 ක න් ඉක්මවා සමාදංෝචිත වර්ෂදේ විගණන ගාසතතු රැසතක ීමමට ැක  වී තිබුණි.

පදපාර්තපම්න්තුප මුලය ප්රකාන ිළියපයල රීරීැ
ව් කේ පාංනය ා දමද යුේ කාර්යක්ෂමතාවය මැන ාැලීම සඳ ා දමවංමක් වශදයන් මුංය රකාශන සකසත
ක ීමදේ මුලික වැඩ කටයුතු 2010 වර්ෂදේීම ආැේය දකරුණි. යට්  විජිත සමදේ යනට විසර්්න ගිණුේ පමණක්
ඉදිි ප්  කැමින් පවතින ආයතන කාණ්ඩය යටද්  පවතින දෙපාර්තදේන්තුවංට රථම වතාවට දමම
ගිණුේකැණය දුන්වා ීම ඇත. තවදුැට්  2013 වර්ෂදේ යනට සෑම අමාතයාංශයකම ා දෙපාර්තදේන්තුවකටම
දමම ගිණුේ ක්රමය 2013 ්නවාි  24 දිනැති අංක SA/AS/AA/Circular ෙැන ැා්ය ගිණුේ අධයක්ෂ
්නැාල්වැයාදප ලිපිදයන් දුන්වා ීම ඇත. දේ මගින් ආැේයක පියවැක් වශදයන් මුංය රකාශන පිළිදයං ක ීමම
මුළු ැා්ය දක්ෂතත්රයටම ආෙර්ශයක් වි ඇත.
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2014 පදසතම්බර් 31 දිපනන් අවසන් වර්ෂය සා ා වු මුලය කාර්යසාධන ප්රකානය
සට න

ඇසථතපම්න්තුර
2014
රු.000
90,000
200
9,000
2,000
101,200
711,183
812,383

700,650
21,900
16,500
14,200
48,519
10,114
500
-

ආදායැ
විගණන ගාසතතු
කුලී
දපොළී
ෙඩ මුෙල් ා ැා්සන්තක ක ීමේ
අදනකු් 
ව් කේ අප ැණදයන් ංාය
මුළු පැප යුම් ආදායැ
රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා යාණ්ඩාගාැ
ොයක් වය
මුළු ආදායැ
වියදැ
රවේගං පඩිනඩි
ගමන් වියෙේ
සැපයීේ
නඩ් තු වියෙේ
දසේවා
මාරු ක ීමේ
රවහුණු ක ීමේ ා ැක යා වර්ධනය
ක්ෂයවීේ
රවනැාවර්තන වියෙේ - ැා්ය අංශදේ
ධාි තා වර්ධන වයාපෘතිය

ැ්දේ නිංධාීමන්ට අ් තිකාැේ - කපා
ැීමම
- විගණන ක්රමදේෙය සංවර්ධනය ක ීමදේ
පිි වැය ක්රමක්ෂය

2014

2013

රු.000

රු.000

1

මුළු වියදැ
වියදැ
ුක්ැවු
අතිරික්තය/(ඌනතාවය)

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

104,185

232

134

10,110
69

10,303
-

2,714
3,637

2,225
571

134,000

117,418

780,973

740,296

914,973

857,714

4
5

670,988
13,611

635,327
19,425

6

21,033

15,498

7
8

14,954
52,693

9,746
42,268

9

10,326

10,054

10

251
79,530

316
72,843

1,788

25,058

-

67

24,904

24,904

890,078
24,895

855,506
2,208

2
3

-

812,383
-

117,238

11

ආදායපම්
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2014 පදසතම්බර් 31 දින මුලය තත්ත්වය ිළියබා ප්රකාය
ස

න

2014 පදසතම්බර්
රු.000

2013 පදසතම්බර්

රු.000

රු.000

රු.000

ජශගැ වත්කම්
මුෙල් දශේෂය

-

-

දතොගය

12

6,577

5,449

ැ්දේ නිංධාීමන්ට අ් තිකාැේ

13

231,840

251,605

ංැබිය යුතු විගණන ගාසතතු

14

214,810

189,456

මුළු ජශගැ වත්කම්
විගණන ක්රැප දය සශවර්ධනය රීරීැ

453,227

446,510

11

176,284

201,188

10

1,151,089

1,027,340

-

139,188

1,780,600

1,814,226

ජශගැ පනොවන වත්කම්
දේපං,පිි යත ා දපකැණ
දකීමදගන යන වැඩ
මුළු වත්කම්
ජශගැ වගකීම්
දගවිය යුතු වියෙේ
දගවිය යුතු තැන්ප් 

2,897

115,310

18,221

8,456

මුඑ ජශගැ වගකීම්

21,118

123,766

සමුච්චිත අරමුදල
්නවාීම 01 දිනට දශේෂය
වර්ෂදේ අතිි ක්තය/(,නතාවය)

193,595

191,387

24,895

2,208

දෙසැේාර් 31 දිනට දශේෂය

218,490

193,595

දායකය
යාණ්ඩාගාැ

16

623,327

ැා්ය අංශදේ ධාි තාවය වර්ධනය ක ීමදේ

17

917,665

662,610
1,540,992

834,255

1,496,865

වයාපෘතිය
මුළු බදු පගවන්නන්පේ සථකන්ධය

1,780,600

ඩේලිේ.පී.සී.වික්රමැ් න
විගණකාධිපති ( වැඩ ාංන)
2015 ඔක්දතෝාර් 28 දින

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

1,814,226

එසත.ීව.දසේනාැ් න
රධාන ගණකාධිකාීම

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

33

ිණණුම් ප්රතිපත්ති
1

වාර්තා රීරීපම් අසථථිත්වය

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව සතථාපිත ක ීමම සේාන්ධදයන් ක යනයේ විදශේෂ නිතියක් දනොමැත. දකදසේ වුවෙ,
ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 153 වයවසතථාදවහි විගණකාධිපතිවැදයක්
විය යුතු ාව ෙක්වා ඇත. විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ රධාන කාර්ය වන්දන් ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 154(1)
ා (3) වයවසතථාවං සඳ න් ආයතනවංට විගණන දසේවා සැපිනම දේ. දමම මුංය රකාශන 2014 දෙසැේාර් 31
දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා දේ.
2

වාර්තා රීරීපම් කාලපරිච්පේදය

වාර්තා ක ීමදේ කාංපි ච්දේෙය ්නවාීම 01 දිදනන් ආැේය වී දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වන ලි්  වර්ෂය දේ.
3

සකසථ රීරීපම් පදනැ

දපොදුදේ පිළිග්  ගිණුේකැණ මුංධර්මවංට අනුකූංව මුංය රකාශන පිළිදයං කැන ංීම. ඓති ායනක පිි වැය
පෙනම මත මුංය රකාශන පිළිදයං කැන ංෙ අතැ යනයලුම වටිනාකේ ආසන්නම රුපියල් ෙ දසේ වටිනාකමට
වටයා ඇත.
4

ආදායම්

යාණ්ඩාගාැදයන් ංෙ රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා රොන, විගණන ගාසතතු, ණය සඳ ා දපොළි, දගොඩනැගිලි කුළී,
සංචාාැක ාංගංා ගාසතතු, ව් කේ අප ැණදයන් ංාය, ෙඩ ා ගාසතතු දෙපාර්තදේන්තුදේ රධාන ආොයේ රයවයන්
වන අතැ ඒවා දපචිත පෙනම මත ගිණුේගත කැ ඇත. ආොයම ඒවාට ංැබුණු රතිෂතඨාව අනුව සාධාැණ පෙනම
මත ගණනය කැ ඇත.
ැා්ය සංසතථා, වයවසතථාපිත මණ්ඩං, පළා්  පාංන ආයතන, විශතවවිෙයාං ා වයවසතථාපිත අැමුෙල්වලින් විගණන
ගාසතතු අයකැනු ංාින. කාංපි ච්දේෙයට අොං ආොයමක් දංස ගාසතතු ඳුනාගනී. විගණන ගාසතතුවං වටිනාකම,
විගණනය සඳ ා ගත කැනු ංාන කාංය

ා එම විගණනය සඳ ා වැය කැන සෘජු පිි වැය පෙනේ කැදගන

තීැණය කැනු ංැදේ.
ණය සඳ ා දපොලී, දගොඩනැගිලි කුලී, සංචාාැක ාංගංා ගාසතතු, ෙඩ ා ගාසතතු, ව් කේ අප ැණදයන් ංෙ ආොයේ
ගණන්ීමදේ නිංධාි යා දවන්  දෙපාර්තදේන්තු රධානිදයකු වුව් , දෙපාර්තදේන්තුවට අොං එම ආොයේ එකතු
කැන නිංධාි යා විගණකාධිපති වන ද ිනන් ා එකතු කැන ංෙ ආොයම සමසතථ ආොයදමන් සුළු රතිශතයක් වන
ද ිනන්, එම ආොයේ මුංය රකාශනවං ෙක්වා ඇත. මුෙල් පෙනම මත යාණ්ඩාගාැ රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා
වන රොනයන් ගිණුේගත කැනු ංැදේ.
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5

වියදම්

දපචිත පෙනම යටද්  යනයළු රවනැාවර්තන වියෙේ ගිණුේගත කැනු ංැදේ.
6

විප  වයව ාර මුදල් ගණුපදුම

විදේශ වයව ාැ මුෙල් ගනුදෙනු එම ගනුදෙනුව යනදුවන දිනට පවතින විනිමය අනුපාත දයොො ගනිමින් ශ්රී ංංකා
රුපියල්වංට පි වර්තනය කැනු ංැදේ. එම ගනුදෙනු පියවීදේීම යනදුවන විදේශ විනිමය ංාය

ා පාඩු මුංය

කාර්යසාධන රකාශනදේීම ඳුනාගනු ංැදේ.
7

මුදල් ා මුදල්වල සැාන දෑ

අතැති මුෙල් ා ාැංකුවං ඇති වැඩි ද්රවීයංතාවදයන් යුක්ත දකටිකාලින තැන්පතු, මුෙල් ා මුෙල්වංට සමාන ෙෑ
ඇතුළ්  දේ.
8

ණයගතතියන් ා අපනකුත් ලතබිය යුතු මුදල්

ණයගැතිදයෝ ා ංැබිය යුතු ෙෑ මුලිකව සාධාැණ අගයට ගණනය කැනු ංැදේ. ංැබිය යුතු දශේෂ පිළිාඳ මුලික
දකොන්දේයනවංට අනුව දෙපාර්තදේන්තුවට මුෙල් අයකැ ගැනීමට දනො ැක  ාවට සාක්ෂි තිදාන විට ංැබිය යුතු
මුෙංක් ානි වු දංස සංකනු ංැදේ.
9

ප පල, ිළරියත ා උපකරණ

ඉඩේ, දගොඩනැගිලි, ලීාඩු
දේපං, පිි යත

ා සවික ීමේ, කාර්යාං දපකැණ, පි ගණක ෙෘඩාංග

ා දපකැණ සමන්විත දේ. දේපං පිි යත

ා දමෝටර් ැථ යනාදිදයන්

ා දපකැණ පිි වැයට සමුච්චිත ක්ෂය

ා

අප ැණදයන් වු පාඩු අඩුකැ ෙක්වනු ංැදේ. 2009 වර්ෂදේ යනට ඉදිි යට දගන එන දශේෂ පෙනේ කැදගන
පළමුවැට මුංය රකාශන පිළිදයං කැ ඇති අතැ 2010 ්නවාීම 01 දිනට පැවැති යනයළුම ඉඩේ ා දගොඩනැගිලි
මැණුේ දෙපාර්තදේන්තුදේ සැංැසුේවංට අනුව තක්දසේරු දෙපාර්තදේන්තුව මගින් කැන ංෙ තක්දසේරුවට අනුව
ගිණුේ ගත කැන ංීම. යනයළුම දමෝටර් ැථ වා න ැ්දේ තක්දසේරුකරු වියනන් කැන ංෙ රතයාගණනය පෙනේ
කැදගන ගිණුේගත කැ ඇති අතැ, ලීාඩු, පි ගණක ා දවන්  විෂයයන් සතවාධීන තක්දසේරු කණ්ඩායමක් වියනන්
යනදුකැණ ංෙ තක්දසේරුව මත පෙනේ කැදගන ගිණුේවංට ගන්නා ංීම.
දේපං පිි යත

ා දපකැණ විෂයයක පිි වැය ව් කමක් දංස

ඳුණාගනු ංාන්දන් විෂයය සමඟ සේාන්ධිත

අනාගත ආර්ථික රතිංාය ද ෝ විය ැක  දසේවා දෙපාර්තදේන්තුවට ගංා එන්දන් නේ

ා එම විෂදයහි පිි වැය

විශතවාසොයක දංස මැනිය ැක  අවසතථාවන්හිීමය. දාොද ෝ අවසතථාවංීම දේපං පිි යත ා දපකැණ විෂයයන් එහි
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පිි වැයට ඳුණාගනු ංැදේ. පිි වැය ැහිතව අ් කැ ග්  ද ෝ නාමික පිි වැයට අ් කැ ග්  ව් කමක පිි වැය, එම
ව් කම අ් කැ ග්  දිනදේීම සාධාැණ අගයට ඳුණාගනු ංැදේ.
9.1

අප රණයන්

අප ැණදේීම ංැදාන මුෙං ව් කදමහි ධාැණ වටිනාකම සමඟ සසඳා අප ැණදයන් දේගතවන ංායය

ා

පාඩුව තීැණය කැනු ංැදේ. අප ැණය මත ංාය ා පාඩු මුංය කාර්යසාධනය පිළිාඳ රකාශනදේ ඇතුළ්  කැනු
ංැදේ.
9.2

පසුව සිදුවන ිළරිවතය

මුල් අ් ප්  කැ ගැනීදමන් අනතුරුව ෙැනු ංාන පිි වැය රාපධනිත කැනු ංාන්දන් එමගින් ංැබිය ැක  ආර්ථික
රතිංාය ද ෝ ංැබිය

ැක  දසේවා දෙපාර්තදේන්තුවට ගංා එන්දන්නේ ස

එම විෂයන්හි පිි වැය විශතවාසොයක

දංස මැනිය ැක  අවසතථාවන්හිීමය.
9.3

ක්ෂය රීරිැ

පිි විත

ා දපකැණවං පිි වැය අඩුකළ ඇසතතදේන්තුගත අවදශේෂ වටිනාකේ ස

ඒවාදේ රදයෝ්නව් 

ආයුකාංය අනුපාතයට අනුව යනයළුම පිි යත ා දපකැණ සඳ ා ක්ෂය සැං මාර්ග පෙනම මත රතිපාෙනය කැනු
ංාින. රධාන ව් කේවංට රදයෝ්නව්  ආයු කාංය

ා සේාන්ධිත ක්ෂය අනුපාත ප ත ෙැක්දවන පි දි

ඇසතතදේන්තු කැ ඇත.
වත්කැ

ආයු කාලය

ක්ෂය අුමපාතය

වර්ෂ

ප්රතිතය

දගොඩනැගිලි

50

2.0

කුඩා පි මාණ මුද්රණාංය

20

5.0

විදුලි දසෝපානය

20

5.0

දමෝටර් වා න

8

12.5

ලීාඩු ා දපකැණ

5

20.0

පි ගණක ා ෙෘඩාංග

4

25.0

10. පගවිය යුතු මුදල්
මුංය ත් ් වය පිළිාෙ රකාශනදේ දිනට පවතින වටිනාකමට දගවිය යුතු මුෙල් ගිණුේවංට ගනු ංැදේ. මුලිකව
සාධාැණ අගයට දගවිය යුතු මුෙල් ගණනය කැනු ංැදේ.
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11. වාර්ෂික ඇසථතපම්න්තු
පාර්ලිදේන්තුව වියනන් වාර්ෂික විසර්්න පනත මගින් වාර්ෂික අයවැය ඇසතතදේන්තුවං ෙැක්දවන සංඛයා රධාන
ඇසතතදේන්තුදේ සංඛයා දේ. මුෙල් දැුණංායන 66
දවන්ක ීමේ මගින්

ා 69 යටද්  වීැදමොං පි පාටිදයන්ෙ, පි රවැක ඇසතතදේන්තු

ා පි රවැක ඇසතතදේන්තු මගින් ගැංැපීේ ක ීමදමන් පසුව දමම සංඛයා අවසාන සංඛයා දංස

ෙක්වනු ංැදේ.
12. විනිථරයන් ස ඇසථතපම්න්තු රීරීම්
රතිප් ති දයොො ගැනිම ස වාර්තා කැන ංෙ ව් කේ ා ාැැකේ, ආොයේ ා වියෙේ සඳ ා ාංපාන විනිශතචායන්,
ඇසතතදේන්තු ක ි ේ, දපකල්පනයන් දමම මුංය රකාශන ඉදිි ප්  ක ි ම සඳ ා අවශය දේ. අවසතථාදවෝචිතව
සාධාැණ දංස ගැංැදපන පි දි ඇසතතදේන්තු ා ආ්රිත දපකල්පනයන් ඓති ායනක අ් ෙැීමේ ා දවන්  විවිධ
කරුණු මත පෙනේ දේ.

මුලය ප්රකානවල ස
ස න් 01
ඇසථතපම්න්තුව
2014
රු.ද සථ
90,000

90,000

න්

විගණන ගාසථතු
විසථතරය

2014

2013

රු.ද සථ

රු.ද සථ

38,809

42,986

15,025
725

16,324
489

54,559

59,799

32,852

16,004

28,171
1,656

26,704
1,678

62,679

44,386

117,238

104,185

ලතබීම්
ැා්ය සංසතථා, මණ්ඩං ා ැ්යට
අය්  අදනකු්  ආයතන
පළා්  පාංන ආයතන
දගොවි්න දසේවා මධයසතථාන
එකතුව
ලතබිය යුතු
ැා්ය සංසතථා, මණ්ඩං ා ැ්යට
අය්  අදනකු්  ආයතන
පළා්  පාංන ආයතන
දගොවි්න දසේවා මධයසතථාන

-

එකතුව

90,000

මුළු එකතුව
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ස

න 02

වත්කම් අප රණය

ඇසථතපම්න්තුව

විසථතරය

2014
රු.ද සථ
වා න අප රණය
වා නවං විකුණුේ වටිනාකම
විකුණුේ පිි වැය
වා න අප ැණදයන් ංාය/(අංාය)

-

ලීබඩු ා උපකරණ අප රණය
ලීාඩු ා කාර්යාං දපකැණ විකුණුේ
වටිනාකම
විකුණුේ පිි වැය
ලීාඩු ා දපකැණ අප ැණදයන් ංායය

-

වත්කම් අප රණපයන් ලාාය

ස

න 03

2013

රු.ද සථ

රු.ද සථ

7,241
(3,610)

0
0

3631

-

8

710

(2)
6

(139)
571

3,637

571

2014

2013

රු.ද සථ
676,539

රු.ද සථ
637,100

0
79,530

5,449
72,843

24,904

24,904

780,973

740,296

2014

2013

රු.ද සථ
341,291
2,999

රු.ද සථ
340,820
2,584

පුනරාවර්තන වියදම් සා ා ාාණ්ඩාගාර දායකත්වය

ඇසථතපම්න්තුව
2014
රු.ද සථ
711,183
711,183

ස

2014

න 04

ඇසථතපම්න්තුව
2014
රු.ද සථ
370,650
3,000

විසථතරය

රවනැාවර්තන
වියෙේ
සඳ ා
යාණ්ඩාගාැදයන් ංෙ අග්රිම
ඉකු්  වර්ෂය සඳ ා දතොගය ගැංැපීම
2014 සෙ ා ක්ෂයවීේ සඳ ා ංැබිය යුතු
අග්රිම
විගණන ක්රමදේෙය සංවර්ධනය ක ීමදේ
පිි වැය
රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා යාණ්ඩාගාැ
ොයකය
පු ගල පඩිනඩි
විසථතරය

වැටුේ ා දේතන
අතිකාං ා නිවාඩු දින දිමනා
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327,000

අදනකු්  දිමනා

326,698

291,923

700,650

එකතුව

670,988

635,327

විසථතරය

2014

2013

2014
රු.ද සථ
12,000
2,713
14,713

දේශිය
විදේීයය
එකතුව

රු.ද සථ
11,226
2,385
13,611

රු.ද සථ
12,555
6,870
19,425

ස න 06
ඇසථතපම්න්තුව

සතපයීම්
විසථතරය

2014

2013

ලිපිද්රවය ා කාර්යාං අවශයතා
ඉන්ධන
ආ ාැ පාන ා නිං ඇදුේ

රු.ද සථ
9,131
11,454
448

රු.ද සථ
8,652
6,398
448

එකතුව

21,033

15,498

2014

2013

දමෝටර් වා න
පිි යත, යන්ත්ර ා දපකැණ
දගොඩනැගිලි ස ඉදික ීමේ

රු.ද සථ
6,238
4,662
4,054

රු.ද සථ
5,406
1,016
3,324

එකතුව

14,954

9,746

ස

න 05

ඇසථතපම්න්තුව

2014
රු.ද සථ
9,000
12,000
450
21,450

ස

න 07

ඇසථතපම්න්තුව
2014
රු.ද සථ
8,500
5,250
4,500
18,250

ස න 08
ඇසථතපම්න්තුව
2014
රු.ද සථ
11,200
10,500
12,500

ගැන් වියදම්

නඩත්තු වියදම්
විසථතරය

පසේවා
විසථතරය

රවා න
තැපැල් ා සංනිදේෙනය
විදුලිය ා ්ංය

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

2014

2013

රු.ද සථ
10,920
10,118
11,518

රු.ද සථ
4,110
7,915
11,212
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1,500
19,600
55,300

ස

2014
රු.ද සථ
600
9,900
10,500

න 10

විසථතරය

ොයක මුෙල් ා සේමාෙේ
ැ්දේ නිංධාීමන්දප දේපං ණය මත
දපොළි
අදනකු් 
එකතුව

ක්ෂය රීරීම්
2014 ්නවාීම 01
දිනට දශේෂය
අප ැණය කළ
ව් කේ
දවනුදවන් ක්ෂය
එකතු ක ීමේ
2014 දෙසැේාර්
31 දිනට දශේෂය
2014 පදසතම්බර්
31 දින
ශු ධ
අගය

622
18,409
42,268

2014

2013

රු.ද සථ
468
9,858

රු.ද සථ
440
9,614

10,326

10,054

ප පල, ිළරියත ා උපකරණ
ුඩම්

ිළරිවතය
2014 ්නවාීම 01
දිනට දශේෂය
එකතු ක ීමේ
අප ැණය ක ීමේ
2014 දෙසැේාර්
31 දිනට දශේෂය

548
19,589
52,693

ැාරු රීරීම්

න 09

ඇසථතපම්න්තුව

ස

ාදු කුලී ා පළා්  පාංන ආයතන ාදු
අදනකු් 
එකතුව

පගොඩනතිණලි

පැ ර්
වා න

පරිගණක
ා
දිඩාශග

ගි
ාාණ්ඩ
ා
උපකරණ

සුළු
පරිැාණ
මුද්රණාලය

විදුලි
පස පානය

රු.ද සථ

රු.ද සථ

රු.ද සථ

රු.ද සථ

රු.ද සථ

රු.ද සථ

රු.ද සථ

රු.ද සථ

256,147

581,513

88,208

131,057

82,388

26,023

8,828

1,174,164

-

193,515
-

-

1,337

12,039

-

-

-

(5,775)

-

(6)

-

-

206,891
(5,781)

256,147

775,028

82,433

132,394

94,421

26,023

8,828

1,375,274

-

24,361

30,381

59,761

28,580

2,602

1,139

146,824

-

-

(2,165)

-

(4)

-

-

(2,169)

-

15,501

10,304

33,099

18,884

1,301

441

79,530

-

39,862

38,520

92,860

47,460

3,903

1,580

224,185

256,147

735,166

43,913

39,534

46,961

22,120

7,248

1,151,089

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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එකතුව

40

ස

න 11

විගණන ක්රැප දය සශවර්ධනය රීරිපම් වියදම්

විසථතරය

2014
රු.ද සථ
201,188
(24,904)
176,284

2013
රු.ද සථ
206,497
19,595
(24,904)
201,188

2014
රු.ද සථ
367
4,973
1,237
6,577

2013
රු.ද සථ
284
4,846
319
5,449

2014
රු.ද සථ
228,663

2013
රු.ද සථ
248,265

187

1,730

1,917

435

475
598
231,840

580
595
251,605

සංවර්ධන සයා

2014
රු.ද සථ
30

2013
රු.ද සථ
30

ම ා නගැ සයා

24,493

22,706

නගැ සයා

50,187

47,732

රාදේීයය සයා

24,601

24,443

105,207

86,153

2014 ්නවාීම 01 දිනට දශේෂය

2014 වර්ෂදේ වියෙම
2014 වර්ෂයට අොං පිි වැය ක්රැක්ෂය (පිි වැදයන් 10%)
2014 දෙසැේාර් 31 දිනට දශේෂය
ස

න 12

පතොගය

විසථතරය
දගොඩනැගිල්ං නඩ් තු ක ීමදේ ද්රවය
ලිපිද්රවය ා කාර්යාංයීය අවශයතා
ටයර් ා ටියුේ
එකතුව
ස න 13
විසථතරය

රජපේ නිලධාරීන් අත්තිකාරම්

දෙපාර්තදේන්තුදේ දසේවදේ නියුතු නිංධාි න්දගන් අය විය
යුතු දශේෂ එකතුව
දවන්  දෙපාර්තදේන්තුවංට සතථාන මරුවීේ ංාා ගිය
නිංධාීමන්දගන් අයවිය යුතු දශේෂ එකතුව
විරාම ගිය ා මියගිය නිංධාීමන්දගන් අයවිය යුතු දශේෂ
එකතුව
තනතුැ අත ැැ ගිය නිංධාි න්දගන් අයවිය යුතු දශේෂ එකතුව
දසේවය අවසන් කළ නිංධාි න්දගන් අයවිය යුතු දශේෂ එකතුව
එකතුව
ස න 14
විසථතරය

ලතබිය යුතු විගණන ගාසථතු

ැා්ය සංසතථා, මණ්ඩං ා අදනකු්  ැා්ය ආයතන

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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දගොවි්න දසේවා මධයසතථාන
ආර්ථික මධයසතථාන
එකතුව

ස

න 15

10,254

8,392

38

-

214,810

189,456

උපචිත වියදම්

විසථතරය

2014

2013

රු. ද සථ
416

රු. ද සථ
105

44

5

ඉන්ධන වියෙේ

-

33

තැපැල් ගාසතතු

21

15

844
808

163
945

60

34

296
-

10
3,556

දපොදු විකාශන පේධති ගාසතතුව

-

441

ැ් නරවැ දගොඩනැගිල්ං - ගෘ යාණ්ඩ

-

13,541

විගණන ක්රමදේෙය

-

19,595

ැ් නරවැ දගොඩනැගිල්ං - ඉදික ි ේ

-

76,867

ලිපිද්රවය ා කාර්යාංයීය අවශයතා

355

-

53

-

2,897

115,310

දුේි ය ාංපත්ර - නිවාඩු
දුේි ය ාංපත්ර - ැා්කාීම ගමන්

දුැකථන බිල්ප් 
විදුලි බිල්ප් 
්ං බිල්ප් 
වා න අළු් වැඩියා
ැ් නරවැ දගොඩනැගිල්ං - දපදේශක ගාසතතු

දේපං ා පිි යත නඩ් තු ක ි ම
එකතුව

ස න 16
විසථතරය

මුලධන වියදම් ා පපොදු තතන්පත් ිණණුැ සා ා ාාණ්ඩාගාර දායකය
2014
රු.ද සථ
ැ්දේ නිංධාි න්ට අ් තිකාැේ සඳ ා
231,840
තැන්ප්  ගිණුම සඳ ා
(18,221)
සතථාවැ ව් කේ සඳ ා
409,708

2013
රු.ද සථ
251,605
(8,456)
419,461

එකතුව

662,610

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

623,327

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

42

ස

න 17

රාජය අශ ධාරිතාවය වර්ධනය වයාපිතිපේ දායකය

විසථතරය

2014

2013

සතථාවැ ව් කේ සඳ ා

රු.ද සථ
741,381

රු.ද සථ
652,662

විගණන ක්රමදේෙය සඳ ා

176,284

181,593

එකතුව

917,665

834,255

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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විගණන
නිීමක්ෂණවං
සාැාංශය
( ක්දෂේත්ර අනුව )

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

44

ඒකාබ ධ අරමුදල
ඒකාාේධ අැමුෙංට කැනු ංාන දගවීේ ස එම අැමුෙදංන් මුෙල් ඉව්  ක ීමම ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම
්නැ්දේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 148, 149, 150 ා 152 වයවසතථාවන්ට, දවන්  වයවසතථාපිත විධිවිධානයන්ට
ා ැා්ය මූංය පි පාංන දැුණංායනවංට අනුකූංව ඉටුවිය යුතුය.
ැා්ය ආොයේ ඉපිනම ස

ැ්යට ංැබිය යුතු දවන්  මුෙල් එකතු ක ීමම දමන්ම ැ්දේ යනයළු මුෙල් කටයුතු

අධීක්ෂණය පිළිාඳ දපොදු අධීක්ෂණයෙ මුෙල් දැුණංායන 124 අනුව මුෙල් අමාතයවැයා දවත පැවීම ඇති යනයළුම
ආකාැදේ දෙපාර්තදේන්තුමය මුෙල් ගණුදෙනු ඉටු කළ යු් ද්  සාමානයදයන් කවැ සීමාවක් ඇතුළතෙ යන වග
අමාතයවැයා ද ෝ ඔහු දවනුදවන් යාණ්ඩාගාැය වියනන් නියම කැනු ංාින. යනයළුම ංැබීේ

ා දගවීේ පිළිාඳව

පාර්ලිදේන්තුවට ද් තැ ීමම මුෙල් අමාතයවැයාදප යුතුකම වන අතැ ඒ දවනුදවන් ම ්න අැමුෙල් එකතු ක ීමම
ා වැය ක ීමම සඳ ා අමාතයවැයා වියනන් එක් එක් අමාතයංශදේ දල්කේවැයා රධාන ගණන්ීමදේ නිංධාීමන්
වශදයන් ප් කැ යාණ්ඩාගාැදේ විධිවිධානයන්ට යට් ව දෙපාර්තදේන්තු මුෙල් කටයුතු අධික්ෂණය ක ීමදේ
වගීමම ඒ නිංධාීමන්ට පවැනු ංාින. අමාතයාංශ දල්කේවරුන්ට අමතැව ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 52(7)
වයවසතථාදවහි නිශතචිතවම සඳ න් කැ ඇති දෙපාර්තදේන්තු ා අමාතයංශ දල්කේවරුන් වියනන් අධීක්ෂණය කැනු
දනොංාන දවන්  දෙපාර්තදේන්තු යාැ නිංධාීමන් ෙ එක  දෙපාර්තදේන්තුවං මුෙල් ගණුදෙනු පිළිාඳ අධීක්ෂණය
පව් වා ගැනීදේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාමය වගීමම ඉටුක ීමම සඳ ා රධාන ගණන්ීමදේ නිංධාීමන් වන්දන්ය.

ැා්ය මූංය පාංනයට අොංව ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 148 වයවසතථාව
රකාැව ැා්ය මූංය පිළිාඳ සේපූර්ණ පාංනය පාර්ලිදේන්තුව සතු දේ. 2014 වර්ෂය සඳ ා ැා්ය වියෙමට අවශය
රතිපාෙන 2013 අංක 36 ෙැන විසර්්න පනතින් සළසා තිබුණු අතැ එය 2014 අංක 42 ෙැන විසර්්න (සංදශෝධන)
පනතින් සංදශෝධනය කැ තිබුණි. ඒ අනුව වැය ීයර්ෂ 208 ක් සඳ ා රු. බිලියන 992.50 ක් රවනැාවර්තන වියෙේ
සඳ ාෙ, රු.බිලියන 700.05 ක් මුංධන වියෙේ සඳ ාෙ වශදයන් එකතුව රු.බිලියන 1,692.55 ක රතිපාෙන සංසා
තිබුණි. පව් නා නීති මිනන් අනුමැතිය ංැබී ඇති ඒකාාේධ අැමුෙංට වැය ාැක් විය යුතු රවනැාවර්තන වියෙම රු.
බිලියන 610.12 ක් ෙ මුංධන වියෙම රු.බිලියන 448.33 ක් ෙ වශදයන් එකතුව රු.බිලියන 1,058.45 ක වියෙමක් ෙ
සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ෙැි ය යුතු විය. ඒ අනුව රු.බිලියන 2,751 ක රතිපාෙන 2014 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂික අයවැය
ඇසතතදේන්තුදේ ෙක්වා තිබුණි. මිට අමතැව විදශේෂ නීති දසේවා සඳ ා අතිදර්කව ංාාදුන් රු.බිලියන 16.04 ක
රතිපාෙනය සමඟ 2014 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂික රතිපාෙනය රු.බිලියන 2,767.04 ක් විය. පාර්ලිදේන්තුව වියනන්
සමාදංෝචිත වර්ෂය සඳ ා ීයර්ෂය 240 ්ාතික අයවැය දෙපාර්තදේන්තුදේ අංක 2 සංවර්ධන වැඩසට නට
රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා රු.බිලියන 8.127 ක්ෙ, මුංධන වියෙේ සඳ ා රු.බිලියන 20.12 ක් වශදයන් එකතුව
රු.බිලියන 28.24 ක රතිපාෙන සළසා තිබුණි. දමදසේ විසර්්න පනතින් ේැතිපාෙනය කැන ංෙ මූංය සේප් ,
විදශේෂ වියෙේ ඒකක 22 ක් ැ්දේ අමාතයාංශ 59 ක් ැ්දේ දෙපාර්තදේන්තු 93 ක් දිසතත්රික් දල්කේ කාර්යාං
25 ක්

ා පළා්  සයා 09 ක් මිනන් දපදයෝ්නය කැ තිබුණු අතැ, 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට දපදයෝ්නය කළ

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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මුෙං මූංධන වශදයන් රු. බිලියන 595.71 ක් ෙ රවනැාවර්තන වශදයන් රු. බිලියන 2,006.01 ක් ෙ දංස මුළු
එකතුව රු. බිලියන 2,601.72 ක් ෙ විය.
2014 වර්ෂය දවනුදවන් සංසා තිබූ රතිපාෙන සඳ ා අැමුෙල් සපයා ගැනීමට ආොයේ සංදක්ත

99 ක් යටද් 

සංදශෝධනයන්ෙ ඇතුළුව රු.බිලියන 1,331.45 ක් ඇසතතදේන්තුකැ තිබුණි. එම ඇසතතදේන්තුගත ආොයමින්
සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං රැසතකළ ආොයම රු.බිලියන 1,127.63 ක් විය. ීවට අමතැව අැමුෙල් සපයා ගැනීම සඳ ා
රු.බිලියන 646.01 විදේශ ණය ගැනීේ, රු.බිලියන 13.40 ක විදේශ රොනයන්

ා රු.බිලියන 989.23 ක දේීයය

ාැංකු දනොවන ණය ගැනීේ, රු.බිලියන 14.75 ක දප ණය අය කැ ගැනීේ ා රු.බිලියන 0.30 ක රාපධන ව් කේ
වික ණීේ සඳ ා ඇසතතදේන්තු කැ තිබුණු අතැ ඉන් පිළිදවලින් රු.බිලියන 422.54 ක්,රු.බිලියන 9.42 ක්
රු.බිලියන 965.45 ක්, රු.බිලියන 14.89 ක් රු.බිලියන 17.60 ක් ස
දවනසතවීම මිනන් රු.16.92 ක්, මුෙල්

තැන්පතු ගිණුේ

ා

ා වගීමේවං ශුේධ

ා මුෙල් සමාන ෙෑ වැඩිවීම රු.බිලියන 27.27 ක් වශදයන් අැමුෙල් රැසතකැ

ගැනීමට ැ්ය සම්  වී තිබුණි. දේීයය ාැංකු දනොවන ණය යටද්  රධානම අැමුෙල් සපයාගන්නා මාර්ගය දංස
යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැ ා යාණ්ඩාගාැ බිල්ප්  නිකු්  ක ීමම ැ්ය වියනන් දපදයෝගි කැදගන තිබුණි.

රාජය ආදායැ ස අයවතය හිඟය
්නැ්දේ මූංය පකාශන අනුව 2014 වර්ෂය සඳ ා ැ්දේ රවනැාවර්තන වියෙම රු. බිලියන 1,370.05 ක්

ා

ැ්දේ මූංධන වියෙම රු. බිලියන 595.71 ක් වී ඇත. එදය්  ැ්ය වියනන් දපයා තිබූ සමසතථ ආොයම රු. බිලියන
1,127.63 වීම ද ේතුදවන් එය 2014 වර්ෂදේ රවනැාවර්තන වියෙම පියවා ගැනිමටව්  පමාණව්  වී දනොමැත. ඒ
අනුව සමසතථ ැා්ය ආොයම ඉක්මවා වැය කැ ඇති රවනැාවර්තන වැය රු. බිලියන 242.42 ක් විය. දේ ද ේතුදවන්
රු. බිලියන 595.71 ක් ූය මූංධන වියෙේ සමඟ ඇති වී ඇති සමසතථ අයවැය හිඟය වන රු.බිලියන 838.13 ක්
පියවා ගැනීම සඳ ා දේීයය

ා විදේීයය මූංය මාර්ග දවත දයොමු වීමට තවදුැට්  යනදුවී තිදේ. ඒ අනුව 2014

වර්ෂදේීම විදේීයය රොනයන් ඇතුළු මුළු විදේීයය මූංයකැණ රු. බිලියන 324.98 ෙක්වා යනයයට 211.64 ක න්
වර්ධනය වී තිබුණු අතැ, ශුේධ දේීයය ණය ගැනීේ රු. බිලියන 436.46 ෙක්වා, 2013 වර්ෂයට සාදේක්ෂව යනයයට
9.46 ක න් අඩු වී තිබුණි.
ැා්ය ආොයේ කළමනාකැණය

ා සේාන්ධ ඇසතතදේන්තු පිළිදයං ක ීමදේීම

ා ආොයේ දපයන ආයතන වං

කාර්යසාධනය ඇගයීදේීම ප ත කරුණු වලින් ැා්ය ආොයමට ඇතිවන ාංපෑම ාැ ැැ කළ දනො ැක.


විටින්විට යනදුකැනු ංාන ාදු සංදශෝධනයන්



ආනයනය කැනු ංාන යාණ්ඩ ා දසේවා පමාණයන්හි වර්ධනය



විදේශ විනිමය අනුපාතයන්හි ඇතිවන විචාංනය



ආනයනය කැනු ංාන යාණ්ඩ ා දසේවා වං මිං ගණන් දච්චාාවචානය
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අරමුදල් උපපය ජනය
2014 වර්ෂය දවනුදවන් රු.බිලියන 2,767.04 ක් රතිපාෙනය කැ තිබුණු අතැ දපදයෝ්නය කැ තිබූ මුෙං
රු.බිලියන 2,601.72 ක් වීම නිසා රු.බිලියන 165.32 ක ඉතිි යක් විය. ඉකු්  වර්ෂදේ ඉතිි ය ූය රු.බිලියන 191.37
සමඟ සැසැීමදේීම රු.බිලියන 26.053ක න් ඉතිි දේ අඩු වීමක් නිීමක්ෂණය විය. ඉ ත සඳ න් පි දි රු.බිලියන
2,767.04 ක රතිපාෙන වැය ීයර්ෂ වංට මාරු කැ අොං දපදයෝ්නයන් කැ තිබුණ්  සමාදංෝචිත වර්ෂදේ වැය
විෂයයන් 41 ක රු.බිලියන 9.78 ක් ූය ශුේධ රතිපාෙනදයන් ක යනදු දපදයෝ්නයක් දනොකැ මුළු රතිපාෙනයම ඉතිි 
කැ තිබුණි. එය සමසතථ ඉතිි දයන් යනයයට 5.9 ක් වී තිබුණි. ශුේධ රතිපාෙනදයන් යනයයට 76.0 ්  යනයයට 99.0 ් 
ෙක්වා ූය පැාසයක රතිපාෙන ඉතිි ය රු.බිලියන 14.87 ක් වී තිබුණි. එය සමසතථ ඉතිි දයන් යනයයට 9.0 ක් වී තිබුණි.
එදසේම ශුේධ රතිපාෙනදයන් යනයයට 51.0 ්  යනයයට 75.0 ්  ෙක්වා ූය පැාසයක රතිපාෙන ඉතිි ය රු.බිලියන 62.75
ක් වි තිබුණි. එය සමසතථ ඉතිි වීේවලින් යනයයට 37.9 ක් වි තිබුණි. එදසේම රු.බිලියන 165.32 ක සමසතථ ඉතිි දයන්
යනයයට 40.3 ක් ද ව්  රු.බිලියන 66.62 ක් රවනැාවර්තන රතිපාෙන ඉතිි යක් ූය අතැ සමසතථ ඉතිි දයන් යනයයට
59.7 ක ද ව්  රු.බිලියන 98.70 ක මුංධන රතිපාෙන ඉතිි  වි තිබුණි. 2014 වර්ෂයට අොංව ණය දගවීේ

ැැ

ඇසතතදේන්තුගත මුංධන වියෙම රු.බිලියන 671.66 ක් ූය අතැ දපදයෝ්නය ඉන් යනයයට 88.7 ක් ද ව්  රු.
බිලියන 595.71 ක් වී තිබුණි. එය පසුගිය වර්ෂදේ දපදයෝ්නය කළ මුංධන රතිපාෙන ූය රු.බිලියන 455.58 සමඟ
සැසීමදේීම රු.බිලියන 140.13 ක වැඩි විමක .

දළ ප ශීය නිෂථපාදිතය ා රාජය ආදායැ
සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ැාජ්ය ආොයම ෙළ දේීයය නිෂතපාදිතදේ පතිශතයක් දංස යනයයට 12.2 වී තිබුණු අතැ ඊට
සාදේක්ෂව ඉකු්  වර්ෂදේ එම පතිශතය යනයයට 13.1 ක් විය. ඒ අනුව දමම අඩුවීම සමාදංෝචිත වර්ෂය ස ඉකු් 
වර්ෂ 02 ක කාංය තුං සෑම වර්ෂයකම අඛණ්ඩව යනදුවී ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය. දමම අඩුවීම සඳ ා දපයන විට
දගවීේ ාදු ආොයම ැැ අදනකු්  යනයලුම ආොයේ ාදු වර්ගවලින් ංෙ ාදු ආොයම අඩුවීම ද ේතු වී තිබුණි.
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ැා්ය ආොයම ෙළ දේීයය නිෂතපාදිතදේ පතිශතයක් දංස
මූංාශ:  ශ්රී ංංකා ම ා ාැංකු වාර්ෂික වාර්තාව 2014

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

47

ඉ ත ෙැක්ූය ැ්දේ ආොයේ රැසත ක ීමම, රතිපාෙනය
නිීමක්ෂණයන් කැනු ංැදේ.

ා වියෙේ ක ීමම ආීම කටයුතු සේාන්ධදයන් ප ත



යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැ නිකු්  ක ීමදේීම ඒ මගින් ඉපදයන දපොළී ආොයම ස මුහුණත වටිනාකමට වඩා
වැඩිදයන් නිකු්  ක ීමදමන් ංැබූ අතිි ක්තය දවනම ආොයමක් දංස ගිණුේ ගත කළ යුතු වුවෙ,
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ාැඳුේකැ නිකු්  ක ීමම මිනන් ඉපයූ දපොළී ආොයම ා අතිි ක්තය ූය පිළිදවලින්
එකතුව රු.බිලියන 17.89 ක් ස රු.බිලියන 35.26 ක් දේීයය ණය සඳ ා දගූය දපොළී ගිණුමට ාැැ කැ
තිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම නිකු්  කැ ඇති යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැවං මුහුණත වටිනාකමට වඩා වැඩි
වටිනාකමකට යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැ නිකු්  ක ීමම මත ැ්යට ංැබී තිබුණු අතිි ක්තය රු.බිලියන 35.255
ක් ූය අතැ මුහුණත වටිනාකමට වඩා අඩු වටිනාකමකට යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැ නිකු්  ක ීමම මත ැ්යට
යනදු වී තිබුණු ,නතාවය රු.බිලියන 3.09 ක් විය.



මුහුණත වටිනාකමට වඩා අඩු මිංට යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැ නිකු්  ක ීමදේීම ාැඳුේකැවං මුහුණත
වටිනාකම යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැ ගිණුමට ාැැ දනොකැ, ාැඳුේකැ විකුණුේ වටිනාකම යාණ්ඩාගාැ
ාැඳුේකැ ගිණුමට ාැැ කැ තිබීම ද ේතුදවන් ්නැ්දේ මූංය රකාශනවං 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට
නිකු්  කැන ංෙ යාණ්ඩාගාැ ාැඳුේකැවං ාැැකේ වටිනාකම රු.බිලියන 609.97 ක න් අඩුදවන් ෙක්වා
තිබුණි.



ැ්ය සතු වයාපාැ 08 කට අොංව එකතුව රු.බිලියන 323.38 ක් ම ා යාණ්ඩාගාැය වියනන් රාපධනයට
ොයක වී ඇති ාව මූංය රකාශනවං ෙක්වා තිබුණ ෙ, එම ආයතන වියනන් සෘජුව විගණනයට ත වුරු කැන
ංෙ පාපධන ොයක් වදේ එකතුව රු.බිලියන 373.87 ක් විය. ඒ අනුව එම ආයතන 08 ට අොංව එකතුව
රු.බිලියන 50.49 ක් අඩුදවන් මූංය රකාශනවං ෙක්වා තිබුණි.



ආදයෝ්න ස තික පිළිාඳව යනදු කැ තිබුණු සීවක්ෂණ මණ්ඩං වාර්තා අනුව ආයතන 07 කට අොංව
ආදයෝ්න වටිනාකම රු.බිලියන 19.50 ක් අඩුදවන්ෙ, ආයතන 14 කට අොංව ආදයෝ්න වටිනාකම
රු.බිලියන 20.93 ක් වැඩිදයන්ෙ මූංය රකාශනවං ෙක්වා තිබුණි.



ැා්ය රාපධන ොයක් වයක් සහිත වයාපාැ 49 ක දකොටසතවං ආදයෝ්නය කැ තිබූ රු.බිලියන 9.69 ක
වටිනාකමැති දකොටසත සඳ ා වු ස තික, වාර්ෂික සීවක්ෂණය සඳ ා සීවක්ෂණ මණ්ඩංය දවත
ඉදිි ප් කැ දනොතිබුණු ාැවින් එම දකොටසත ආදයෝ්නවං වටිනාකම සීවක්ෂණ මණ්ඩංය ත වුරු
කැදගන දනොතිබුණි.



ැ්යට අය්  ආයතන 92 ක වැවිලි සමාගේ 24 ක, සංවර්ධන ාැංකු 02 ක ා විදේශ මුෙල් වලින් රකාශිත
සංසතථා 03 ක, එනේ ආයතන 121 ක දකොටසත රාපධනදේ එකතුව රු.බිලියන 397.84 ක් ආදයෝ්නය කැ
තිබුණෙ සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ංායාංශ ංැබී තිබුදණ් ඉන් රු.බිලියන 91.32 ක් ආදයෝ්නය කැ තිබුණු
ආයතන 40 ක න් රු.බිලියන 4.68 ක් පමණි. එම මුෙං ආදයෝජිත වටිනාකමින් යනයයට 1.17 ක අවම
රතිශතයක් දේ.
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සමාදංෝචිත වර්ෂදේ මූංය රකාශනවං ාැැකේ යටද්  දගවිය යුතු විදේශ ණය දශේෂ ස විදේශ සේප් 
දෙපාර්තදේන්තුදේ 854-1 වාර්තාදේ ෙැක්දවන විදේශ ණය දශේෂ සමඟ සැසඳීදේදි ණය ගිවිසුේ 81 කට
අොංව රු.බිලියන 2.92 ක් වැඩිදයන් ා ණය ගිවිසුේ 90 කට අොංව රු.බිලියන 3.33 ක් අඩුදවන් මූංය
රකාශනවං ෙක්වා තිබුණි.



ීයර්ෂ 206 කට අොංව සමාදංෝචිත වර්ෂය සඳ ා ඉදිි ප්  කැ තිබු විසර්්න ගිණුේවං ඩී.ීව.එසත.ඒ. 8(i),
8(ii), 8(iii) ආකෘති මිනන් ඉදිි ප්  කැ තිබු 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට නිැවුල් දනොකළ රවනැාවර්තන
වියෙේ සඳ ා වු ාැැකේවං එකතුව රු.බිලියන 85.32 ක්ෙ, මූංධන වියෙේ සඳ ා ූය ාැැකේවං එකතුව
රු.බිලියන 94.86 ක්ෙ වශදයන් මුළු ාැැකේවං එකතුව රු.බිලියන 180.18 ක් ්නැ්දේ මූංය
රකාශනවං ද ළිෙැේ කැ දනොතිබුණි.



කල්ාදු ක්රමය යටද්  මිංීම දගන තිබුණු වා න 24,017 ක් (යතුරු පැදි 21,498 ක්ෙ ඇතුළුව) දවනුදවන්
ම ා යාණ්ඩාගාැය සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන දිනට එළඹි ඇති මුළු ාැැකේ රමාණය වු එකතුව
රු.බිලියන 10.06 ක් ්නැ්දේ මූංය රකාශනවං ද ළිෙැේ කැ දනොතිබුණි.



යාණ්ඩාගාැ නිදයෝ්ය දල්කේදප ාැංකු ගිණුේ 03 ක අිනැා දශේෂය සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං
රු.බිලියන 11.87 ක දපොලියක් දගවා තිබුණු අතැ එය ඉකු්  වර්ෂය ා සසඳන විට රු.බිලියන 1.60 ක න්
වැඩි වී තිබුණි.



ැා්ය මුෙල් අධයක්ෂ ්නැාල්දප අංක PF/FD/04/148 ා 2014 ඔක්දතෝාර් 31 දිනැති ලිපිය රකාැව
ධානය නිෂතපාෙනය සඳ ා චාක්රිය අැමුෙංක් පිහිටුවීමට 277-1-1-0-2502 ෙැන වැය විෂයදයන් රු.බිලියන
0.30 ක් අංක 6000/0000/00/0011/0602 ෙැන තැන්ප්  ගිණුමට ාැැ කැ තිබුණෙ එම ලිපිදේ විධි විධාන
අනුව කටයුතු දනොකීමම නිසා එම තැන්පතුව අක්රිය තැන්පතුවක් වශදයන් පැවතුනි.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේ පාඩු ා ානි දංස ්නැ්දේ මූංය රකාශනවං ෙක්වා ඇති වටිනාකම රු.බිලියන
0.382 ක් වන අතැ එය ඉකු්  වර්ෂදේ පාඩු ා ානි වටිනාකම ූය රු.බිලියන 0.23 ට වඩා රු.බිලියන
0.16 ක ද ව්  යනයයට 69.02 ක වැඩි වීමක . විසර්්න ගිණුේ සමඟ ඉදිි ප්  කැන ංෙ ඩී.ීව.එසත.ඒ. 7
අකෘතිදේ ඇතුං්  ීයර්ෂ 26 ක තවදුැට්  අයකැගැනීමට ඇති රු.බිලියන 0.54 ක වටිනාකම ්නැ්දේ
මූංය රකාශන වං ද ලිෙැේ කැ දනොතිබුණි.



දේීයය ආයතන දවත ංාා ීම ඇති දප ණය ගිවිසුේ 09 කට අොංව 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ණය
වටිනාකම රු.බිලියන 1.23 ක් දංස ්නැ්දේ මුංය රකාශනවං ෙක්වා තිබුණ ෙ, එම ආයතන වියනන්
ත වුරු කැන ංෙ ණය වටිනාකම රු.බිලියන 0.81 ක් විය. එම නිසා එම ආයතන 09 ට අොංව එකතුව
රු.බිලියන 0.43 ක් වැඩිදයන් ෙක්වා තිබුණි.



යාණ්ඩාගාැ දමද යුේ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් පිළිදයං කළ හිඟ හිටි ආොයේ වාර්තාව අනුව 2014
දෙසැේාර් 31 දිනට හිඟ ආොයේ දංස ඳුනාදගන තිබුණු රු.බිලියන 8.69 ක් ්නැ්දේ මූංය
රකාශනවං ෙක්වා දනොතිබුණි.



්රි ංංකා නාවික මුොව වියනන් 2013 ස 2014 වර්ෂවංීම ාාහිැ පාර්ශවයන්ට සපයනු ංාන
දසේවාවන්දගන් දපයාදගන තිබූ රු.බිලියන 1.09 ක් ඒකාාේධ අැමුෙංට ාැැ කැ දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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සමාදංෝචිත වර්ෂදේ සංදශෝධිත අයවැය හිඟය රු.බිලියන 777 ක් වුවෙ තතය අයවැය හිඟය රු.බිලියන
838 ක් වුදයන් එය ඇසතතදේන්තු අයවැය හිඟයට වඩා රු.බිලියන 61 ක අවායනොයක ත් ් වයක් විය.
එදසේම සමාදංෝචිත වර්ෂදේ තතය අයවැය හිඟය ෙළ දේශිය නිෂතපාදිතදයන් යනයයට 8.5 ක රතිශතයක්
දගන තිබුණි.



්නැ්දේ මුංය රකාශන අනුව 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ්නැ්දේ ෙළ ාැැකම රු.බිලියන 6,971.18 ක්
වී තිබුණු අතැ ඉකු්  වර්ෂදේ ්නැ්දේ ෙළ ාැැකම වු රු.බිලියන 6,344.94 සමඟ සැසඳීදේදි
රු.බිලියන 626.23 ක, එනේ යනයයට 9.9 ක න් වැඩිවීමක .

රාජය ආදායම් කළැනාකරණය සම්බන්ධපයන් විගණකාධිපති පදපාර්තපම්න්තුව ැිනන්
සිදු කරන ලද විපේෂ විැර්ෂණ ා එැිනන් රාජය ආදායැ සිදු ූ  බලපෑම්.
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් වි න් වැ ැා්ය ආොයේ කළමනාකැණය සේාන්ධදයන් යනදුකැන ංෙ
විදශේෂ විමර්ෂන වංීම ැා්ය ආොයේ කළමනාකැණදේ පවතින වැැදි, දුර්වංතා, අකාර්යක්ෂමතා ා
අනාර්ථිකයාවයන් දපන්වා දෙන ංීම. දේ පිළිාඳව විගණන විමසුේ ස වාර්තා වලින් දිගින් දිගටම නිීමක්ෂණ
ඉදිි ප්  කැ තිබුණෙ, එම අඩුපාඩු අවම කැ ගැනීම සඳ ා කටයුතු ක ීමදේ මන්ෙගාීව ාව ැා්ය ආොයේ
කළමනාකැණයට අහිතකැ දංස ාංපා ඇති ාව දපන්වා ීමමට යනදු වී තිදේ. විදශේෂදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂදේ
මුළු ැා්ය ආොයදමන් ආොයේ එකතු ක ීමදේ රධාන ආයතන 04 වන දේීයය ආොයේ දෙපාර්තදේන්තුව, ්රි ංංකා
දර්ුණව, සුැාාදු දෙපාර්තදේන්තුව ා දමෝටර් ැථ රවා න දෙපාර්තදේන්තුව යනයයට 85.35ක ොයක් වයක්
ංාාදෙන අතැ එම ආයතනවං කටයුතු පිළිාඳව යනදු කැනු ංැබූ විගණනදේීම අනාවැණය ූය වැෙග්  විගණන
නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.

දේීයය ආොයේ දෙපාර්තදේන්තුව


රු.බිලියන 210.08 ක් වු හිඟ ආොයේ, ආොයේ ගිණුේවං ෙක්වා දනොතිබුණි.



මුළු මුේෙැ ාදු ආොයම රු.බිලියන 11.93 ක් ූයව්  එිනන් රු.බිලියන 8.33 ක්ෙ මුළු ්ාතිය දගොඩනැගීදේ ාදු
ආොයම රු. බිලියන 57.68 ක් වුව්  එිනන් රු.බිලියන 13.10 ක් ෙ ආොයේ ගිණුේවං ෙක්වා දනොතිබුණි.



සාමාදංෝචිත වර්ෂදේ යාණ්ඩාගාැ වාර්තා අනුව ආොයේ පාංන ගිණුේ තුදනහි ාදු ආොයම ස
දෙපාර්තදේන්තුදේ ාදු ආොයම අතැ පැවති රු.බිලියන 0.66 ක දවනසට ද ේතු දසොයා ාංා නිවැැදි දංස
ගිණුේගත කැ දනොතිබුණි.



්ාතිය දගොඩනැගීදේ ාදු ආපසු දගවීදේ ාංධාි යා දේීයය ආොයේ දකොමසාි සත ්නැාල්වැයා ූයවෙ
යාණ්ඩාගාැය වියනන් ්ාතිය දගොඩනැගීදේ ාදු ආපසු දගවීේ දංස රු. බිලියන 7.66 ක් ෙක්වා තිබුණු අතැ
ඒ සඳ ා විසතතැෙ ක යනවක් ඉදිි ප්  කැ දනොතිබුණි.



ාදු වර්ග 4 කට අය්  රු.බිලියන 0.07 ක් වු ාදු ආොයම සඳ ා සාමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට් 
දරේෂණ පත්ර ංැබි දනොතිබීම නිසා ාදුකරුවන්දප ගිණුේවංට එම ාදු ගිණුේ ගත කැ දනොතිබුණි.



සංදශෝධිත ආොයේ ඇසතතදේන්තු අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රැසතකළ යුතුව තිබුණු ාදු ආොයම
රු.බිලියන 605.33 ක් වුව්  රු.බිලියන 485.39 ක් එනේ යනයයට 80 ක් පමණක් රැසතකැ තිබුණි.
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සමාදංෝචිත වර්ෂය තුංීම වැට් වාර්තා ඉදිි ප්  දනොක ීමම, ාදු අඩුදවන් ගණනය ක ීමම ස දගවීේ පැ ැැ
ැීමම පිළිාඳව දේශිය ආොයේ දකොමසාි සත ්නැාල්වැයා දවත නිකු්  කැ තිබුණු විගණන විමසුේ
තුනක් ද ේතුදවන් ාදුකරුවන් 13 දෙදනකුදගන් රු.බිලියන 0.12 ක අතිදර්ක ාදු ආොයමක් එකතු කැ
ගැනීමට ැක  වී තිබුණි.



2006 අංක 6 ෙැන දේීයය ආොයේ පනද්  120 වගන්තිය රකාැව දේීයය ආොයේ දකොමසාි සත
්නැාල්වැයා දවත එවිය යුතු, පාි රමිකදයන් අඩු කැන ංෙ දපයන විට දගවීේ ාදු සඳ ා වු මායනක
වාර්තා ැා්ය ආයතන 226ක් වියනන් එවා දනොතිබුණි.

ශ්රි ලශකා පර්වව


2014 වර්ෂදේීම ආනයනිත ා ාළුේවංට අොං දර්ුණ සට න්කැ 192,848 ක් අතුි න් 170,120 ක් ද ව් 
යනයයට 88 කට ආසන්න රමාණයක් විධිම්  පීමක්ෂා ක ීමමක න් දතොැව නිෙ සත කැ තිබූ ද ිනන් දර්ුණ
ආඥා පනද්  විධිවිධානවංට පට ැනි ආනයනයන් නිෙ සත වීමට වැඩි ඉඩකඩක් පැවතීම.



දර්ුණ පීමක්ෂාදේ සතවයාවය තීැණය ක ීමම සතක්රීනින් (SCREENING) අංශයට අනුයුක්ත නිංධාීමන්දප
පළරවරුේෙ ස ආනයනකරුදප ඉති ාසගත දතොැතුරු අනුව තිැණය දකදැත්  එවැනි දතොැතුරු
පේධතියක් සතක්රීනින් (SCREENING) අංශය තුළ සතථාපිත කැ දනොතිබූ අතැ පීමක්ෂණ ක්රමදේෙය
නිංධාීමන්දප අභිමතය පි දි තිැණය වී තිබුණි.



දාොද ෝ විට අපනයනයන් ඇතුළ්  ා ාළුේ විසතතැා් මක පීමක්ෂාවකට ංක් කැ දනොතිබුණි.



දටොදයෝටා ිනංක්සත විදගෝ සතමාර්ටි කැබි (Toyota Hilux Vigo) මාදිලිදේ වා න නිෂතපාෙනය කැ ඇති
සතවරූපය අනුව නියමිත යාණ්ඩ වර්ගීකැණදයන් ාැ ැැව ාදු අය ක ීමම නිසා එක් වා නයක න්
රු.බිලියන 0.002 ක දර්ුණ ාදු ැ්යට අහිමි වී තිබූ අතැ දේ අකාැදේ වා න 3000 කට අධික ේැමාණයක්
දර්ුණදවන් නිෙ සත ක ීමමට කටයුතු කැ තිබුණි.



ස නොින වා න ාංපත්ර මත ආනයනය කැනු ංාන වා නවං වටිනාකම ,න තක්දසේරු කැ ාදු
දගවීමට ආනයනකරුවන් වියනන් කටයුතු ක ීමම නිසා රු. බිලියන 0.72 කට ආසන්න ාදු ආොයමක් අහිමි වී
තිබුණි.



තයාග ආකාැයට තැපැල් මගින් දගන්වන යාණ්ඩවං වටිනාකම තීැණය ක ීමම පිණිස නිශතචිත දර්ුණ
වටිනාකේ ඇතුළ්  දතොැතුරු පේධතියක් යාවිතා කැ දනොතිබුණි.



නිෂතපාෙන ාදු අයකැ ගත යුතු නව ආයතන ඳුනාගැනීදේ විධ්ම්  වැඩපිළිදවංක් දනොවීම, නිෂතපාෙන ාදු
එකතු ක ීමම සඳ ා ූය ෛනතික විධිවිධාන යාව් කාලීන දනොක ීමම, හිඟ නිෂතපාෙන ාදු අයකැ ගැනීදේ
මන්ෙගාීව ාව, නිෂතපාෙන ාදු සේාන්ධ වැටලීේ ා විමර්ශන විධිම් ව යනදු දනොක ීමම, නිෂතපාෙන ාදු දගවීම
පැ ැැ ැීමම පිළිාඳව දගන ඇති නීතයානුකූං පියවැයන් සතුටුොයක දංස ක්රියා් මක දනොක ීමම,
නිෂතපාෙන ාදු අංශදේ නිංධාීමන් කාර්ය සාධනයන් ඉ ළ මට්ටමක දගන ඒදේ විධිම්  අයයන්තැ පාංන
වැඩපිළිදවංක් දනොතිබීම නිීමක්ෂණය විය.
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වාණි් සතවරූපදේ යාණ්ඩ රැදගන ඒම සඳ ා ුණවන්දතොටුපං මගී පර්යන්තය යාවිතා කැනු ංාන ාව ස
2014 වර්ෂය තුළ ුණවන් මගීන් 06 දෙදනකු වියනන් පමණක් අවසතථා 391 කීම රු. බිලියන 0.02 ක් වටිනා
වාණි් සතවරූපදේ යාණ්ඩ රැදගන වි්  තිදාන ාව දපන්වා ීම තිබුණි.



ැා්සන්තක කළ යාණ්ඩ ගාඩා ක ීමදේ, තක්දසේරු ක ීමදේ
නිි ක්ෂණය විය.



ආනයනකරුවන් වියනන් ආනයනය ක ීමදමන් අනතුරුව අ්  ි න ංෙ යාණ්ඩ සේාන්ධදයන් යනදු කැ ඇති
දර්ුණ විමර්ශනවංීම, විමර්ශන දමද වන නිංධාීමන්දප අභිමතය පි දි ෙණ්ඩන නියම ක ීමම, යාණ්ඩවං
වටිනාකම ,ණ තක්දසේරු ක ීමම, දර්ුණ වැැදි යනදුකං ආනයනකරු දවතටම යාණ්ඩ නිෙ සත ක ීමම, දර්ුණ
විමර්ශන කඩිනමින් යනදු දනොක ීමම ද ේතුදවන් යාණ්ඩ විනාශ වීම, යල් පැනීම ආීම කරුණු ද ේතුදවන්
රමාණව්  පි දි ැා්ය ආොයම සුැක්ෂිත දනොූය අවසතථා පැවති අතැ එවැනි අවසතථා 02 කීම පමණක්
රු.බිලියන 0.04 ක න් ැ්දේ ආොයම අහිමි වී තිබුණි.



සමුද්ර මුැ සංචාාැක කටයුතු සඳ ා යාත්රා, ි යදුරු ස ංසතකාර් නිංධාීමන් රමාණව්  පි දි අනුයුක්ත කැ
දනොතිබීදමන් නීති විදැෝධී ආනයනයන් පාංනය ක ීමම සඳ ා රාදේශිය දර්ුණ නිවාැණ කාර්යාංවං
කාර්යයාැය රමාණව්  දනොවන ාව නිීමක්ෂණය විය.



දර්ුණ වැැදි ා වංචාා ක ීමේවංට අොංව ෙණ්ඩන පැනවීදමන් ස ැා්සන්තක කළ යාණ්ඩ වික ණීදමන් ශ්රී
ංංකා දර්ුණව වියනන් 2013 ා 2014 වර්ෂ වංීම පිළිදවලින් රු.බිලියන 2.98 ක ා රු. බිලියන 2.63 ක
ආොයමක් දපයාදගන/රැසතකැදගන තිබුණු අතැ එම ආොයදමන් ැා්ය ආොයමට ාැැ කැ තිබුදණ්
යනයයට 30 ක් එනේ, පිළිදවලින් රු. බිලියන 0.90 ක් ස රු. බිලියන 0.788 ක්, පමණක් වීම ස ඉතිි 
යනයයට 70 ම එනේ, පිළිදවලින් රු. බිලියන 2.09 ක් ස රු. බිලියන 1.82 ක් දර්ුණ නිංධාීමන්ට තෑගි
සඳ ා ස සුය සාධන කටයුතු සඳ ා දවන් කැ තිබීම කැපී දපනුනි.

ා වික ණීදේ ක්රියාවලිදේ දුර්වංතා

සුැාාදු දෙපාර්තදේන්තුව


2010 දෙසැේාර් 31 දිනට පැවති රු.බිලියන 0.5 ක් ූය සුැාාදු හිඟ හිට ඇති ආොයම 2014 දෙසැේාර් 31
දින වන විට රු.බිලියන 1.535ක් ෙක්වා සීග්රදයන් වර්ධනය දවමින් පැවතියෙ , හිඟහිට ඇති ආොයේ
අයකැ ගැනීදේ රගතිය සතුටුොයක දනොවීම ා හිඟ ාදු ආොයේ අයකැ ගැනීමට කාලීන ා අර්ථාන්විත
ක්රියාමාර්ග දගන දනොතිබුණි.



ම් පැන් අපනයනදේීම අපනයන ාදු රතිොන ංාාීමම සඳ ා දෙපාර්තදේන්තුව දර්ුණ අපනයන පත්ර
(Customs Export Entry) පමණක් පෙනේ කැගනු ංාන අතැ, සතය වශදයන්ම අපනයනය කැන ංෙ
රමාණය ෙැන ගැනීමට ක්රමදේෙයක් දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් සකසා දනොතිබුණි.



ම් පැන් නිෂතපාෙන සමාගේවංට අනුයුක්ත කැ ඇති නිංධාීමන් මිනන් යනදු කැනු ංාන ආොයේ
රැසතක ීමදේ කාර්යය,දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් අඛණ්ඩ දසෝදියන පීමක්ෂාවකට ංක් කැ දනොතිබුණි.



දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් යනගැට් අපනයනය සේාන්ධදයන් ාංපත්ර නිකු්  කැනු ංැබුවෙ, අපනයනය
කැනු ංාන යනගැට් රමාණය සතය වශදයන්ම අපනයනය කැ තිදේෙ යන වග ත වුරු කැ ගැනීමට
ක්රමදේෙයක් දෙපාර්තදේන්තුව සතුව දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

52



සතප්රීතු දේීයයව මිංීම ගැනීදේීම ා ආනයනදේීම අය කැනු ංාන ැඳවා ගැනීදේ ාදු මුෙල් එම සතප්රීතු දයොො
ගනිමින් නිෂතපාෙනය කැනු ංාන ම් පැන් සඳ ා අොං සුැාාදු දගවීදේීම හිංේ ක ීමමට ඉඩදෙනු ංැබුවෙ,
රු.බිලියන 0.51 ක් වු ැඳවා ගැනීදේ ාදු මුෙල් සුැාාදු ආොයමක් දංස ගිණුේගත කැ තිබුණි.



ප සුදවන් ා නිවැැදිව සුැාාදු ආොයම එකතු ක ීමම
පේධතියක් ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.

ා ගිණුේගත ක ීමමට සුදුසු පි ගණක ්ාං

දමෝටර් ැථ රවා න දෙපාර්තදේන්තුව


සුදඛෝපදයෝගී ාදු අයකැ ගැනීදේ කටයුතු නියන පි දි ඉටු දනොකැන ංෙ ැක්ෂණ ආයතන 18
සේාන්ධදයන් අවශය ක්රියාමාර්ග දගන දනොතිබුණි.



සුදඛෝපදයෝගී ාදු දගවීේ පැ ැැ
ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.



සුනාමි, ත්රසතතවාීම වයසනයන්දගන් ද ෝ අනතුැකට ප්  වී ද ෝ දවන්  දංසක න් සේරවර්ණදයන්ම ඉව් 
කැන ංෙ වා න සේාන්ධදයන් පනද්  විධිවිධාන අනුව කටයුතු කැ වා නදේ ලියාපදිංචිය අවංංුණ
ක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



අවංංුණ කැන ංෙ දමෝටර් වා න පිළිාඳව දල්ඛනයක් පව් වා දනොතිබුණි.



දිවිනන තුළ සතය වශදයන්ම ධාවනය කැනු ංාන වා න රමාණය පිළිාඳව සංඛයා් මක දතොැතුරු
දුනාගත ැක  පි දි දල්ඛණ පව් වා දනොතිබුණි.



දෙපාර්තදේන්තුදේ ෛෙනිකව ලියාපදිංචි කැනු ංාන වා නවං මුල් ලිපිදගොනු ආැක්ෂා කැ තාා
ගැනීම දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් ඉටු කං යුතු අතයවශය වු මූලිකම කාර්යයාර්යක් වුවෙ, වා නවං මුල්
ලිපිදගොනු විශාං රමාණයක් දෙපාර්තදේන්තු යාැදේ දනොමැතිවීම/අසතථානගත වීම යනදු වන ාව පසුගිය
වර්ෂ ගණනාවක යනට විගණනදයන් දිගින් දිගටම දපන්වා ීම තිබියීම් , එම ලිපිදගොනු ආැක්ෂා කැ
ගැනීදේ තම වගීමම නිංධාීමන් පැ ැැ ැැ තිබුණි.



විදශේෂදයන් පසුගිය වර්ෂ 04 තුංීම පමණක් විගණනයට අතයවශය/ වංචානික ක්රියාවංට සමිාන්ධ ලිපි
දගොනු 597 ක් විගණනයට දමදතක් ංාා ීම දනොතිබුණි.



යදථෝක්ත පි දි වගක ව යුතු නිංධාීමන් වා නවං මුල් ලිපිදගොනු ආැක්ෂා කැ ගැනීමට කටයුතු
දනොක ීමම පසුගිය වර්ෂ ගණනාවක යනට දිගින් දිගටම විගණනදයන් දපන්වා ීම තිබුණු, වංචාා,
අක්රමිකතාවයන් ස ැ්යට විශාං වශදයන් ආොයේ අහිමිවීේවංට රධානතම ද ේතුව වී තිබුණි.



එදංසම වංචානික දංස ලියාපදිංචි ක ීමදේ අැමුණින් යතුරු පැදි 141ක් පමණක් ආනයනය කැන ංෙ
දර්ුණ සට න්කැ 85ක න් යතුරු පැදි 2577ක් ආනයනය කං දංසෙ ක යනඳු යතුරු පැදියක් ආනයනය
දනොකං දර්ුණ සට න්කැ 07 ක න් යතුරු පැදි 2098ක් ආනයනය කං දංසෙ දෙපාර්තදේන්තුදේ
පි ගණක පේධතියට ඇතුළ්  කැ තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

ි නු ංාන වා න හිමියන් 371 සේාන්ධදයන් පනද්  විධිවිධාන
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අනතුැකට ප් ව ද ෝ දවන්  අයුැක න් ධාවනදයන් ඉව්  කැන ංෙ වා නවං ඳුනාගැනීදේ අංකය
යටද්  නීති විදැෝධී දංස ආනයනය කැන ංෙ ද ෝ සකසන ංෙ නවීනතම වා න දිගින් දිගටම
ලියාපදිංචි කැ තිබීම විගණනදයන් දපන්වා ීම තිබුණෙ එවැනි වා න 29 ක් පිළිාඳවෙ දෙපාර්තදේන්තුව
කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



ෙැනටම්  දෙපාර්තදේන්තුදේ ලියාපදිංචි කැ ඇති පැැණි වා න අංකයන් යටද්  ූය වා නවං චාැයන අංකය
සඳ න් කැ නවීනතම වා න පැැණි අංක යටද්  ධාවනය ක ීමමට අවකාශ සංසාීම තිබීම පිළිාඳව
විගණනදයන් දපන්වා ීම තිබුණ එවැනි වා න 05 ක් පිළිාඳවෙ දෙපාර්තදේන්තුව කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



2009 අංක 08 ෙැන දමෝටර් ැථ වා න (සංදශෝධන) පනද්  16 වන වගන්තිය මිනන් දකොමසාි සත
්නැාල්වැයාදප රවර්ව ලිඛිත අනුමැතිය දනොමැතිව ක යනම තැනැ් දතකු වියනන් ශ්රී ංංකාදේ දමෝටර්
වා නයක් සකසත ක ීමම, නිෂතපාෙනය ක ීමම, එකංසත ක ීමම, අළුතින් නිර්මාණය ක ීමම, අනුවර්තනය ක ීමම,
විකැණය ද ෝ එහි නිර්මාණ දවනසත දනොකං යුතු ාව ෙන්වා ඇත. එද ්  දමීම විධිවිධාන දල්ංංඝණය
කැමින් වා න 26 ක නිර්මාණ සතවරූපය මුළුමනින්ම දවනසත කැ තිබු ාව විගණනදයන් දපන්වා ීම
තිබුණෙ, එවැනි වා න පීමක්ෂා කැ ෛනතික විධිවිධාන අනුව ක්රියාක ීමමට කටයුතු ක ීමම දවනුවට එම
ත් ් වය නීතයානුකූං වන පි දි දෙපාර්තදේන්තුදේ වගක ව යුතු නිංධාීමන් කටයුතු කැ තිබුණි.



යනංගල් කැේ ැථ දංස දෙපාර්තදේන්තුදේ ලියාපදිංචි කැ පසුව, ීවේ ැථ දංස පි වර්තනය කැ ඇති
වා න 18 ක න් සුදඛෝපදයෝගි ාදු රු. බිලියන 0.004 ක් අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



අඩු දර්ුණ ාදු දගවා ආනයනය කැනු ංාන විදශේෂකාර්යය වා නවලින් වා න 22 ක් ේවි් ව කාර්යය
වෑන් දංස ා වා න 56 ක් දමෝටර් දංොි  දංස ලියාපදිංචි ක ීමමට කටයුතු ක ීමම මිනන් විශාං වශදයන්
ැ්දේ ආොයම අහිමි ක ීමම ස වසැ 7 ක් ෙක්වා ූය පැැණි වා න ැට තුංට පැමිණ තිබු ාව නිීමක්ෂණය
විය.



නීති විදැෝධී දංස ආනයනය කැන ංෙ ද ෝ දකොටසත එකංසත කැ සකසන ංෙ යතුරු පැදි විශාං
රමාණයක් දිනපතා වංචානික දංස දෙපාර්තදේන්තුදේ ලියාපදිංචි ක ීමම මිනන් ැ්යට විශාං ාදු
ආොයමක් අහිමි වීම ස 2014 ජූනි මාසදේ දින 05ක් තුංීම පමණක් එවැනි ලියාපදිංචි ක ීමේ 108 ක් යනදු
කැ තිබුණි.



යදථෝක්ත නීති විදැෝධී කටයුතු පිළිාඳව විගණනදයන් දිගින් දිගටම දපන්වා ීම තිබුණෙ වගක ව යුතු
නිංධාීමන් එම නීති විදැෝධී කටයුතු වැළැක්වීමට විධිම්  ක්රියාමාර්ග දගන දනොතිබූ අතැ එම නීති
විදැෝධී ක්රියාවංට සේාන්ධ නිංධාීමන් සේාන්ධදයන් විනය ක්රියාමාර්ග දගන දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

54

රාජය වයවසායන්
්රි ංංකාදේ ක්රියා් මකවන ැා්ය වයවසායන් ්ංය,විදුලිය, ඛනි් දතල් වැනි යාණ්ඩ ා දසේවා සැපිනදේ
නියැදංන ්ාතික ආර්ථිකදේ දපාය මාර්ගික අංශයන්හි නිැත දේ. දමම වයවසායන්හි මූංය දමන්ම
දමද යුේ කාර්යසාධනය ැදටහි සාර්ව ආර්ථිකදේ සතථාිනතාවය සඳ ා ඍජු ාංපෑමක් ඇති කැින.
එදමන්ම විදශේෂිත වු ා දපොදු අැමුණු සෙ ා පිහිටුවන ංෙ අැමුෙල් ෙ සතථාපිත දකොට තිදේ. 2014
වර්ෂදේ ැා්ය වයවසාය ා අැමුෙල්වං මූංය කාර්යසාධන පිළිාඳ විශතදල්ෂණයක් දමම පි ච්දවෙදයන්
ඉදිි ප්  කැ ඇත.
ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දයහි වයවසතථාව අනුව ැා්ය වයවසායන් යනු ැා්ය රොන,
ැා්ය ණය ද ෝ දවන්  ආකාැයක න් සේපූර්ණදයන් ද ෝ දකොටසක් වශදයන් රාපධනයට ොයකවීම
මිනන් ැ්දේ පාංනය සඳ ා රමාණව්  අිනතියක් ඇති ඕනෑම සංසතථාවක්, මණ්ඩංයක් ද ෝ සමාගේ
පනත ැැ දවන්  ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් මත සතථාපනය කැන ංෙ ආයතනයක්” දේ.
දමම විශතදල්ෂණය සඳ ා අැමුෙල්, ැ්දේ විශතව විෙයාං ඇතුළු ැා්ය සංසතථා 276 ක් ැා්ය වයවසායන්
දංස රවළුල්ව ඳුනා ගන්නා ංෙ අතැ එහි සතවායාවය, රමාණය ා දමද යුේ අනුව රධාන අංශ ප කට
ප ත පි දි වර්ග කැ ඇත.
වර්ගීකරණය
විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන් (SBE)
නියාමන ා අධීක්ෂණ ආයතන (RMI)
විශතව විෙයාං, පදයේශණ ා අදනකු්  රවහුණු ආයතන (URT)
අදනකු්  සංවර්ධන ා ංාය අැමුණු කැ දනොග්  ආයතන (DNP)
අැමුෙල් (FUN)
එකතුව

ආයතන සශඛ්යාව
53
22
74
64
69
282

දකදසේ දවත් , 2015 ඔක්දතෝාර් 20 දින වන විට විගණකාධිපති දවත ඉදිි ප්  වී ඇති මූංය රකාශ
මත පෙනේව දමම විශතදල්ෂණය යනදු කැ ඇත. එදින වන විට 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන්
වර්ෂයට ැා්ය වයවසායන් ා අැමුෙල් 43 ක මූංය රකාශන විගණකාධිපති දවත ඉදිි ප්  වී දනොතිබුණු
අතැ එහි SBE 13, RMI 1, URT 6, DNP 15 ස FUN 8 ක් අන්තර්ගත දේ. ්නදිි ය අැමුෙං ා නාවික
සංවර්ධන අැමුෙං දමම වර්ෂදේ ීම අක්රීයව පැවතිණි . සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ශ්රී ංංකා සමෘේධි අධිකාි ය
දිවි නැුණම දෙපාර්තදේන්තුව සමඟ ඒකාාේධ කැ ඇති අතැ එය තවදුැට්  ැා්ය වයවසායක් දංස
ඳුනාගත දනො ැක. එදමන්ම 2014 වර්ෂදේදි ශ්රී ංංකා විවිෙයා ආයතනය සතථාපිත කැ ඇත.
2014 වර්ෂදේීම ැා්ය වයවසායන්හි මුලු ආෙයම රුපියල් බිලියන 1,431 ට වඩා වැඩි අගයක් දගන
තිබුණු අතැ එය මුලු ැා්ය ආොයමෙ ඉක්මවා තිබුණි. එය ඉකු්  වර්ෂදේ ආොයම ා සැසීමදේීම යනයයට
9 ක වැඩිවීමක . මුලු ව් කේ රමාණය රුපියල් බිලියන 9,000 ඉක්මවා තිබුණු අතැ එය ඉකු්  වර්ෂය ා
සැසදිදේදි යනයයට 15 ක න් වැඩි වී තිබුණි. 2014 දෙසැාර් 31 දින වන විට ැා්ය වයවසායන්හි ව් කේ ා
ආොයදමහි සංයුතිය A ා B රූප සට න් මිනන් දපන්වා ඇත.
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රූප ස න A:
වත්කම් සන්යුතිය
DNP
5%
URT
2%

DNP
URT 5%
3%

FUN
18%

RMI
16%

රූප ස න B :
ආදයම් සශයුතිය

SBE
59%

FUN
13%

RMI
3%
SBE
76%

රූප සට න් A අනුව වැඩිම ව් කේ රමාණය SBE සතු වන අතැ එය මුලු ව් කේ රමාණදයන්
යනයයට 59 ක් නිරූපණය දේ. අනතුරුව වැඩිම ව් කේ රමාණයක් FUN සතු වන අතැ එය මුලු
ව් කේවලින් යනයයට 18 ක් දේ. එදසේම රූප සට න් B අනුව වැඩිම ආොයේ දපයා ඇ් ද්  SBE වන
අතැ එය මුලු ආොයදමන් යනයයට 76 ක . අනතුරුව FUN වැඩි ආොයමක් දපයා ඇති අතැ එය යනයයට
13 ක . දමමිනන් SBE ා FUN මුලු ආොයදමන් යනයයට 89 ක් දපයා ඇති අතැ මුලු ව් කේ
රමාණදයන් යනයයට 77 කට ොයක් වයක් ංාා ීම ඇත. එම නිසා දමම කාණ්ඩයන්ට අොළව ගනු ංාන
දපාය මාර්ගික තීැණ ැා්ය වයවසායන්හි මූංය කාර්යසාධනයට සැංක ය යුතු ාංපෑමක් ඇති කැනු
ංාින.
තවදුැට්  C ා D රූපසට න් මිනන් දපන්නුේ කැ ඇති පි දි වැඩිම ආොයමක් දපයන ැා්ය
වයවසායන් 10 මිනන් ංෙ ැා්ය රොන ැැ මුලු ආොයදමන් යනයයට 87 ක් දමම වර්ෂදේීම දපයා ඇති
අතැ එය ඉකු්  වර්ෂදේ ීම යනයයට 86 ක් දේ. එදමන්ම දමම වර්ෂදේීම ා දපැ වර්ෂදේ ීම මුලු
ව් කේවලින් යනයයට 89 ක් වැඩිම ව් කේ රමාණයක් ඇති ැා්ය වයවසායන් 10 සතු දේ. ංංකා ඛනිව
දතල් නීතිගත සංසතථාව ඉ ංම ආොයමක් දපයා ඇති අතැ එය මුලු ආොයදමන් යනයයට 39 ක් වන අතැ
වැඩිම ව් කේ රමාණයක් දසේවක අර්ථසාධක අැමුෙං සතු වන අතැ එය මුලු ව් කේ රමාණදයන්
යනයයට 16 ක් දේ. එමනිසා ැා්ය වයවසායන්හි මූංය කළමණකැනය පිලිාඳව සංකා ාැලීදේ ීම දමම
ආයතන දකදැහි වැඩි අවධානයක් දයොමු කං යුතු දේ.
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ලාාදායීත්වය
ැා්ය වයවසායන්හී ාදුදපැ ංායය 2013 වර්ෂයට සාදේක්ෂව යනයයට 14 ක රමාණයක න් වර්ධනය වී
ඇත. දකදසේ වුවෙ, විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන්හී ංායොයී් වය වර්ධනය වී ඇ් ද්  යනයයට 11 ක
රමාණයක නි. ැා්ය වයවසායන් 71 ක රමාණයක් 2014 වර්ෂදේීම සෘණ ාදුදපැ ංායයක් දපයා ඇති
අතැ 2013 වර්ෂදේීම එම රමාණය 77 ක අගයක් දගන තිබුණි. දේ තුළ SBE7 , RMI7, URT32,DNP20
ස FUN5 අන්තර්ගත දේ. දමහි සුවිදශේෂ් වය වන්දන් 2013 වර්ෂදේීම ශුේධ අංාය ංාා තිබූ ැා්ය
වයවසායන් 24 ක රමාණයක් 2014 වර්ෂදේීම ශුේධ ංායයක් ංාා තිබූ අතැ 2013 වර්ෂදේීම ශුේධ ංාය
ංාා තිබූ ැා්ය වයවසායන් 18 ක රමාණයක් 2014 වර්ෂදේීම ශුේධ අංාය ංාා තිබුණි.
ම ා පි මාණදයන් අංායයන් ංාන රධාන ැා්ය වයවසායන් ක හිපයක් පවතින අතැ එිනන් වැඩි
රමාණයක් DNP ස URT ට අය්  ූය අතැ එවැනි වයවසායන් දංස ශ්රී ංංකා ම වැලි සංවර්ධන
අධිකාි ය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය ෙැක්විය ැක. ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව විශාංතම අංායය ංාා ඇති
අතැ එය රුපියල් බිලියන 30 කට අධික දේ. දකදසේ වුවෙ විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන් ගණයට වැදටන
සම ැ ැා්ය වයවසායන්ෙ ම ා පි මාණදයන් අංාය ංාන අතැ ශ්රී ංංකා විදුලිාං මණ්ඩංය ඒ යටද් 
ෙැක්විය ැක. අපදප ඇගයීමට අනුව අංාය ංාන ැා්ය වයවසායන් අතුි න් විශාං ැා්ය වයවසායන්
රමාණයක් දිගින් දිගටම අංායයන් ංැබීමට ද ේතු දංස පි පාංනදයහි ස ය පාංනදේ දුර්වංතාවය,
අඩු දසේවක ඵංොයීතාවය, දුර්වං මූංය කළමනාකැණය, අයයන්තැ පාංනදේ දුර්වංතාවය ස
වූ ා් මක ,නතාවයන් ෙැක්විය ැක. ඉතා විශාං ැා්ය වයවසායන් රමාණයක දමද යුේ කටයුතු
,ණ තැඟකාීම් වයක් යටද්  ද ෝ ක යනදු තැඟකාීම් වයක් දනොමැතිව ක්රියා් මක දේ. එමනිසා
රවේගලික වයවසායන් දමන් දවළෙපං තුං පැවැ් ම ද ෝ රැීමයනටීම වර්ධනය ක ීමම සඳ ා ංායොයී් වය
දපි ම ක ීමමට ඇති අවධානදයහි අඩුවක් ෙක්නට ංැදේ. කලින් කංට පාංනය දවනසත වීම
ද ේතුදකොටදගන දිුණකාලීන සංතතික සැංසුේ ස දකටි කාලීන ඉංක්කයන්හී දුර්වංතාවයක්
සාමානයදයන් ෙක්නට ංැදේ. එමනිසා සම ැ ැා්ය වයවසායන්හී කළමනාකාීම් වය සමාීවය ද ෝ
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ආර්ථික වශදයන් ශකයතාවයක් දනොමැති, ැා්ය රතිප් ති
ගැනීමට දපළඹීමක් ෙක්නට ංැදේ.

ා දැුණංායන කඩක ීමම යනදුවිය

ැක  තීැණ

අපනකුත් ආදායම්
ැා්ය වයවසායන්හී අැමුෙල් ආදයෝ්නය ම ායාණ්ඩාගාැදයහි අනුමැතිය දනොමැතිව යනදුකං දනො ැක 
වන අතැ ඒවාහී අතිි ක්ත අැමුෙල් දවදතෝ  ඒවා 1971 අංක 38 ෙැන මුෙල් පනතට අනුව
ම ායාණ්ඩාගාැය දවත දරේෂණය කං යුතුය. දකදසේ වුවෙ දමම විධිවිධානයන්ට පට ැනිව ාහුතැ ැා්ය
වයවසායන් සංඛයාවක් ආදයෝ්න මිනන් ආොයේ දපයනු ංාින. ඇතැේ ැා්ය වයවසායන් ඔවුන්දප
ෛෙනික වියෙේ පියවා ගැනීම ඔවුන්දප රධාන ක්රියාකාැකේ තුලින් ්නනය වන ආොයදමන් යනදු
දනොකැන අතැ එය ආදයෝ්න මිනන් දේගත වන ආොයදමන් පියවා ගනු ංාින.එමගින් ැටට එකතු කං
අගයක් බිහි ක ීමම සීමා කැනු ඇත. ීවට අමතැව ැා්ය වයවසායන්හී කළමනාකාීම් වය වියනන් ඔවුන්දප
කාංය ආයතනදේ රධාන ක්රියාකාැකේ වංට වඩා අැමුෙල් ආදයෝ්න කළමනාකැණය සඳ ා දයොෙවනු
ෙක්නට ංැදේ.
දාොද ෝ ැා්ය වයවසායන් ඒවාහී මුලු වියෙදමන් යනයයට 50 වැඩි රවතිශතයක් ැ්ය මගින් ංාාදෙන
ොයකය මගින් ආවැණය කැගනු ංාන අතැ මින් වැඩි රමාණයක් URT වන අතැ SBE 3ක් ෙ දේ අතැ
දේ. දකදසේ වුවෙ විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන් ස අැමුෙල් සඳ ා ංැබී ඇති රවනැාවර්තන රොන
ඔවුන්දප මුළු ආොයම ා සසඳා ාංනකං යනයයට 1 කට අඩු රමාණයක් වුව්  URT හී මුළු ආොයදමන්
යනයයට 50 කට වඩා වැඩි රතිශතයක් රවනැාවර්තන රොනයන්දගන් සමන්විත දේ.

වියදම්
රවේගං පාි රමිකය පි පාංන වියෙේ තුං සැංක යයුතු අගයක් ගනු නිරූපණය දකදර්. දකදසේ වුවෙ
රවේගං පාි රමිකය මූංය රකාශන තුං පැ ැදිලිව ෙක්වනු ංාන්දන් ැා්ය වයවසායන් 101 ක පමණි.
දමම ආයතන අති න්, දපැ වසැ ා සසඳා ාංන කං රවේගං පාි රමික වියෙම යනයයට 11 ක න්
වර්ධනය වී ඇත. විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන් 8 ක් ස අැමුෙල් 3ක් ඇතුළුව ැා්ය වයවසායන් 56 ක්
ඔවුන්දප මුළු වියෙදමන් යනයයට 53 කට වැඩි රතිශතයක් රවේගං පාි රමික සඳ ා වියෙේ කැනු ංාින.
ඊට අමතැව, විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන් 3 ක් ස එක් අැමුෙංක් ඇතුළුව ැා්ය වයවසායන් 67 ක
රවේගං පාි රමික වියෙම රධාන ක්රියාකාැකේ තුලින් ්නනය වන මුළු ආොයමට වඩා වැඩි ාව දපනීයින.
ඒ අනුව දමම ආයතන සෙ ා ැා්ය අනුුණ ය දනොමැතිව පව් වා ගැනීමට දනො ැක  ාව ත වුරු
දේ.දකදසේ වුවෙ විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන්හී එකතු කං වටිනාකමක් ද ෝ රධාන ක්රියාකාැකේ
තුලින් ්නනය වන ආොයමක් දංස දුනාගත ැක  ආොයම මූලිකවම යනයයට 7 ක රමාණයක න්
පමණක් වැඩිවී ඇත. ඇතැේ ංාය අැමුණු කැග්  විදශේෂිත වයාපාැ වයවසායන්ෙ ඔවුන්දප වර්ෂදේ
ආොයමට වඩා වැඩි රතිශතයක න් රවේගං පාි රමික සඳ ා වියෙේ ෙැනු ංාින. ඒ අනුව ක්රමව්  රවහුණුවක්
ස ැා්ය අංශය දියුණු ක ීමම සෙ ා වන ආකල්පයන් දගොඩනැගීම තුලින් කාර්යක්ෂමතාවය ඉ ං නැංවීම
සෙ ා ැා්ය දසේවකයන් කටයුතු කං යුතු ාව මින් නිරූපණය දේ.
අනිකු්  සංවර්ධනය දවමින් පවතින ැටවල් වං පර්දේෂණ ා සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා ෙැන වියෙේ
වංට සාදේක්ෂව ශ්රී ංංකාදේ පර්දේෂණ ා සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා ෙැන වියෙම මුලු වියෙමින් යනයයට
0.1 ට්  වඩා අඩු මට්ටමක පවතී. ැා්ය වයවසායන් වං පර්දේෂණ ා සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මුලු
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වියෙමින් යනයයට 1.21 ක් ූය ඉ ංම පිි වැය ෙැා ඇ් ද්  URT යටද්  ඇති වයවසායන් දේ. URT
යටද්  ඇති වයවසායන් වලින් ාහුතැයක් පර්දේෂණ ආයතන ා විශතවවිෙයාං වන අතැ එම ඇතැේ
ආයතන වං මුලු ආොයමින් යනයයට 50 කට වැඩි රමාණයක් ැා්ය රොන දේ. දමම කරුණු සැළක ල්ංට
ග්  විට, URT යටද්  ඇති වයවසායන් ඒවාදේ මුලු වියෙමින් සැංක ය යුතු රමාණයක් පර්දේෂණ ා
සංවර්ධන කටයුතු මත වියෙේ කැ දනොමැත. පර්දේෂණ ා සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා අවම මුෙල්
රමාණයක් වැය කැ ඇ් ද්  SBE වන අතැ එය මුලු වියෙමින් යනයයට 0.01 ක . ඒ අනුව ැා්ය
වයවසායන් දිුණ කංක යනට නව යාණ්ඩ ා දසේවා නිපෙවීමට එහි ඇල්ම ඇති පාර්ශවයන් අභිදරේ ැණය
ක ීමම සඳ ා ඉතා වැෙග්  වන පර්දේෂණ ා සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා රමාණව්  මුෙල් රමාණයක්
වියෙේ කැ දනොමැත.
ැා්ය වයවසායන් වං මූංය පිි වැය එහි මුලු වියෙමින් යනයයට 2.73 ක . අනිකු්  වර්ගීකැණ අතුි න්,මුලු
වියෙමින් ඉ ංම රතිශතය ූය 8%ක් වන මූංය පිි වැය ෙැා ඇ් ද්  DNP යටද්  ඇති ආයතන දේ. ැා්ය
වයවසායන් වලින් ක හිපයක් තම මූංය අවශයතා සඳ ා රමාණව්  ආදයෝ්න තිබියීම්  දවන්  ණය ංාා
ගත ැක  මූංාර වංට වඩා වැඩි දපොලී අනුපාතිකයක් ඇති ාැංකු අිනැා යාවිතා දකොට ඇත. එම නිසා
ැ්ය වියනන් ආදයෝ්නය කැ ඇති අැමුෙල් වලින් ංාා ගත ැක  දපි ම රදයෝ්නය ංාා ගැනීම සඳ ා
මනා මූංය කංමනාකැණයක් පිළිාඳ වැඩි අවධානයක් දයොමු ක ීමම අතයවශය දේ.
ැා්ය වයවසායන් ආොයේ ාදු දගවීම මගින් ැ්යට තම ොයක් වය ංාා ීම ඇත. එය ආසන්න වශදයන්
රුපියල් මිලියන 5,099 ක් වන අතැ එිනන් වැඩි දකොටසක් සඳ ා ොයක වී ඇ් ද්  SBE දේ.

මූලය වු ය
ැා්ය වයවසායන් වං මූංය සංයුතිය අනුව, ්ංගම අනුපාතය 0.72ක් දංස ෙැක්දවන අතැ, එිනන් පිළිබිු 
වන්දන් ්ංගම ව් කේ වංට වඩා ්ංගම වගීමේ පවතින ාව්  ඒක්ශණ වගීමේ පියවීම සඳ ා ඔවුන්දප
ද්රවීයංතා ව් කේ රමාණව්  දනොවිය ැක  ාැවින් එය දකටි කාලීන මූංය ාැඳීේ පියවීදමහි ංා අහිතකැ
ත් වයක් දපන්නුේ කැින. අහිතකැම ්ංගම අනුපාතය ූය 0.44 දපන්නුේ කැනු ංාන්දන් RMI යටද් 
ූය වයවසායන් දේ. SBE යටද්  ඇති වයවසායන්හි ්ංගම අනුපාතයෙ යනයයට 0.78 ක් වන අතැ එයෙ
අවධානේ ත් වයක් දපන්නුේ කැින.
ැා්ය වයවසායන් වං මූංය රකාශ අනුව ්ංගම ව් කේ යනයයට 40 ක් වන අතැ, යනයයට 60 ක් ්ංගම
දනොවන ව් කේ දේ.එම ව් කේ මූංයනය කැ ඇ් ද්  යනයයට 55 ක් ූය දකටි කාලීන අැමුෙල්
රයවයන්දගන් ා යනයයට 45 ක් ූය දිුණ කාලීන අැමුෙල් රයවයන් වලිනි. එිනන් පිළිබිු  වන්දන් දිුණ
කාලීන ව් කේ වලින් දකොටසක් මූංයනය කැ ඇ් ද්  දකටි කාලීන අැමුෙල් රයවයන්දගන් වන ාවින.
එනේ ්ංගම දනොවන ව් කේවලින් යනයයට 25 ක් මූංයනය කැ ඇ් ද්  දකටි කාලීන මූංය
රයවයන්දගනි. දමදසේ දකටි කාලීන ව් කේ ා දකටි කාලීන මූංය රයව අතැ ඇති අසමතුලිතතාව
ද ේතුදවන් ැා්ය වයවසායන්හි දිුණ කාලීන සතථාවැ් වය දමන්ම දකටි කාලීන ද්රවීයංතාවයට ෙ විශාං
ගැටලුවක් විය ැක ය. දමය ආක්රමණීයලි රදේශයක .
දිුණ කාලීන ව් කේ ා දකටි කාලීන ව් කේ වලින් දකොටසක්,දිුණ කාලීන මූංය රයව සමග
කංමනාකැණය ක ීමම ා දකටි කාලීන මූංය රයව සමග සමතුලිත ක ීමම සඳ ා මධයසතථ මූංය
රදේශයක් අවශය දකදර්. මූලික වශදයන් SBE ා RMI යටද්  ූය වයවසායන් වං ්ංගම ව් කේ ා
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්ංගම වගීමේ අතැ අසමතුලිතතාවක් දපන්නුේ කැින. SBE ා RMI වං ්ංගම දනොවන ව් කේවලින්
පිලිදවලින් යනයයට 34 ක් ා යනයයට 72 ක් මූංයනය කැ ඇ් ද්  දකටි කාලීන මූංය රයවයන්දගනි.
RMI හි මුලු දවනසට විශාං වශදයන් ද ේතු වී ඇ් ද්  ශ්රී ංංකා ම ාැංකුවින.දකදසේ වුවෙ, මධයසතථ
රදේශය අනුව ැා්ය වයවසායන් ඔවුන්දප දිුණකාලීන ා දකටි කාලීන ව් කේ කංමනාකැණය පිලිාඳ
වැඩි අවධානයක් දයොමු කං යුතු අතැ, ආයතනයක් වියනන් තම යනයලු අැමුෙල් අවශයතා දිුණකාලීන
අැමුෙල් වලින් මූංයනය කං යු් ද්  ස දකටි කාලීන මූංයනය යාවිතා කං යු් ද්  දියන ා
අනදේක්ෂිත දගවීේ සඳ ාය.
ැා්ය වයවසායන්හි ණය රපධන අනුපාතය 1.7ට වඩා වැඩි අතැ එය ආයතන වං දිුණ කාලීන මූංය
සතථාවැ් වයට අහිතකැව ාංපාන අතැ විශාං මූංය පිි වැයක් ෙැීමමට යනදු දේ.දකදසේ වුවෙ,SBE හි ණය
රපධන අනුපාතය 3ක් වන විටීම RMI හි ණය රාපධන අනුපාතය 15 ක . RMI හි දමම ාංාැම සඳ ා
මුලික වශදයන් ද ේතු වී ඇ් ද්  ශ්රී ංංකා ම ාැංකුවින.
ඇතැේ ැ්ය වයවසායන්හි ාදු පසු ංායයක් දපයා ඇත්  ඒවාදයහි ශුේධ ව් කේ ත් වය ඍණ අගයක්
ගනී. ශ්රී ංංකා ඛණි් දතල් සංසතථාව එයට නිෙසුනක . මින් දාොද ෝ ආයතන වං දමම අහිතකැ ත් වය
දිුණ කාංයක් රවැා අඛණ්ඩව පවතී. එිනන් පිළිබිු  වන්දන් එම ආයතන තමාදප එදිදනො දමද යුේ
කටයුතු යනදු කැ ගැනීම සඳ ා ැා්ය රොන මත ෙැඩිව ැො පවතින ාවින. එිනන් ඇතැේ ආයතන අය
ක ීමමක න් දතොැව ද ෝ ස නාධාැ වශදයන් ම ්නතාවට අතයාවශය දසේවා රතිපාෙනය ක ීමම ඉංක්ක
කැ ග්  ා ංාය අැමුණු කැ දනොග්  ආයතන දේ. දකදසේ වුවෙ ඉ ළ ඍණ ශුේධ ව් කේ ත් වයක්
ඇති ංාය අැමුණු කැ ග්  ආයතනෙ SBE යටද්  ඇත.
ඇතැේ ැා්ය වයවසායන්හි විදශේෂදයන් DNP ා URT යටද්  ඇති වයවසායන් ඔවුන් දප රකාශිත
රාපධනය දවනම ඳුනා දගන දනොමැත. ැා්ය වයවසායන් සංථාගත ක ීමදේීම ැා්ය රොන ංැබීේ
ේැකාශිත රාපධනය දංස ඳුනා ගැනීම පිළිාඳ ා කලින් කංට විදශේෂ කාර්යන් සඳ ා ංාාදෙන රොන
වාර්ෂිකව ක්රමක්ෂය ක ීමම පිලිාඳව ැ්ය මග දපන්වීේ සපයා ඇත. රකාශිත රාපධනය නිැන්තැදයන්
දවනසතවීම ා දාද ො අවසතථා වංීම රකාශිත රාපධනය අඩුවීදේ ත් වයක් දපන්නුේ කැන්දන් රොන
ක්රමක්ෂය ක ීමම ද තුදවනි. දමම ක්රියාව ැා්ය වයවසායන්හි මූංය වාර්තා පිළිදයං ක ීමම ා ඉදිි ප් 
ක ීමම සේාන්ධදයන් ූය මූංය වාර්තාකැණ ැාමුව මගින් අනුමත දනොකැින.

මුලය ප්රකාන ිළියපයල රීරිැ ා ුදිරිපත් රීරිැ
ැා්ය අංශදේ වයාපාැ වයවසායන් වං මුංය රකාශන පිළදයං ක ි ම ා ඉදිි ප්  ක ි ම සඳ ා ්රි ංංකා
ැා්ය අංශ ගිණුේකැණ රේත (SLPSAS) ා ්රි ංංකා ගිණුේකැණ රේත (LKAS & SLFRS) වං
ආකෘතියට අනුව යනදුකං යුතු දේ. ැාමුවක් සපයින. දකදසේ වුව්  විදශේෂ වයාපාැ වයවසායන් ්රි ංංකා
ගිණුේකැණ රේත (LKAS & SLFRS) අනුගමනය ක ීමම අවශයදේ. ඒ අනුව ැා්ය වයවසාය චාක්රදල්ඛ
2003 ජුනි 02 අංක PED/12 ට අොංව වාර්ශික මූංය රකාශන කටිටංය තුං මූංය ත් ව රකාශනය,
විසතතීැණ ආොයේ රකාශනය, මුෙල් රවා රකාශනය, සතකන්ධය දවනසතවීදේ රකාශනය, අොං
ගිණුේකැණ රතිප් ති ස දවන්  කරුණු ෙක්වීේ ඇතුං්  කං යුතු අතැ මූංය වෂෂය අවසන් වී මාස
දෙකක් ඇතුංත විගණකාධිපති දවත ඉදිි ප්  කං යුතුින. 2014 දෙසැේාර් 31 න් අවසන් වර්ෂයට අොංව
ැා්ය වයවසායන් 236 වියනන් මූංය රකාශන විගණකාධිපති දවත ඉදිි ප්  කැ තිබිණි. එදසේ වුවෙ ැා්ය
වයවසායන් 66 ක් පමණක් නියමිත දිනට මූංය රකාශන ඉදිි ප්  කැ ඇත්  ැා්ය වයවසායන් 170 ක්
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මූංය රකශන ඉදිි ප්  කැ ඇ් ද්  නියමිත දිනට පසුව දේ.දේ අති න් ැා්ය වයවසයන් 65ක් පමණ
ඔවුන් දප මූංය රකශන නියමිත දිනට මාස තුනකට වඩා රමාෙවී ඉදිි ප් කැ ඇත. ැා්ය වයවසයන්
38ක් ා අැමුෙල් ඔවුන් දප මූංය රකශන අොං දිනට විගනකාධිපති දවතට යාැීම දනොමැත. ැා්ය
වවසයන් 02ක් අොං වර්ශදේ අක්රීයව පවතී.
මූංය රකාශන පිළිදයං ක ීමම සඳ ා SLPSAS, LKAS ස SLFRSs මිනන් ආකෘතිමය ැාමුවක්
ංාාදෙනු ංැබූවෙ එකම වර්ගයට අය්  දවන්  ආයතන මූංය රකශන පිළිදයං කැ ඇ් ද් 
සේපූර්ණදයන් එක දනකට දවනසත ආකාැයටය. ැා්ය වයවසයන් දප මූංය රකශන වං සංගතයාවයක්
ඇතික ීමම සඳ ා දපොදු ආකෘතියක් දුන්වාීමම අවශය දේ.
්රි ංංකා ගිණුේකැණ රමිතයන්හී අවශයතාවයන්ට අනුකූංව 2000 වෂෂදේ රයනේධ කැන ංෙ ගැසට්
පත්රයක් මිනන් ැා්ය වයවසයන් දංස දුනා ගනු ංැබූ ආයතන 42ක් විදශේෂ වයාපාැ වයවසායන් දංස
දුනාදගන ඇත. ්රි ංංකා ගිණුේකැණ රමිත අනුව ශ්රී ංංකා ගිණුේකැණ ා විගණන රමිත සීවක්ෂණ
මණ්ඩංය වියනන් විදශේෂ වයාපාැ වයවසායන් 55ක් දුන්වාීම ඇත. දකදසේ වුවෙ, විදශේෂ වයාපාැ ඒකක
වර්ගීකැණයට අොං ක්රමදේෙයක් දුන්වාීම දනොමැත. ඇතැේ ආයතන වියනන් ැා්ය වයවසායන්
විවිධාකාැදයන් වර්ගීකැණය දකොට ඇත්  එම වර්ගීකැණයන් අොං නිර්ණායකයන්ට අනුකූං
දනොදේ.

විගණන ැතය
ැා්ය වයවසායන්හි මූංය ස දමද යුේ අංශ පිළිාඳ විගණන වාර්තාවන් ඉංක්ක කැන්නුදේ එහි මූංය
කාර්යසාධනය, ආර්ථික කායක්ෂමතාවය, දමද යුේ ඵංොිනතාවය ස මූංය දතොැතුරු පිළිාඳ කරුණු
ඉදිි ප්  ක ීමමක . වාර්තාදේ පළමු දකොටස මගින් ැා්ය වයවසායන් වියනන් පිළිදයං කැ ඉදිි ප්  කැ
ඇති මුංය රකාශන ශ්රී ංංකා ගිණුේකැණ රමිත ද ෝ ශ්රී ංංකා ැා්ය අංශ ගිණුේකැණ රමිතවංට
අනුකූංව සතය ා සාධාැන දංස පිළිදයං කැ ඉදිි ප්  කැ ඇති ාවට සාධාැණ ත වුරුවක් ංාා
දෙින. දාොද ෝ අවසතථාවංීම රමාණා් මක යාවය, පෘථූං යාවය ා අවරකාශන්හී ාංපෑම අනුව මූංය
රකශන වං මතය දවනසත කැනු ංාින. මූංය රකාශන මත පෙනේව විගණන මත වර්ග තැක් රකාශ
කැනු ංාන අතැ ඒවා නේ, ත් වාගණනය දනොකං මතය, ත් වාගණනය කං මතය, අහිතකැ මතය
ස මතය වයාචානය ක ීමම දේ. ැා්ය වයවසායන් වං මූංය රකාශන වං ත් වාගණනය දනොකං
මතයක් මගින් එහි සතය ා සධාැණ ාවට රමාණා් මක ත වුරුවක් ංාා දේ. ත් වාගණනය දනොකං
මතය ැැ අනිකු්  මතයන් වයාපාැදේ මූංය රකාශන පිළිාෙ සෘණා් මක ත වුරුවක් සපයින. විෂය
පථය සීමා ක ීමම පෘථූං වීම තුං අහිතකැ මතය් , කළමනාකැණය සමග දනොඑකග වීම පෘථූං වීම තුං
මතය වයාචානය ක ීමම්  යනදුකැන අතැ ඒවා කළමනාකැණයට විශාං ාංපෑමක් ඇති කැනු ංාින.
ත් වාගණනය දනොකං මතයක් රකාශ කං දනො ැක  නමු්  කළමනාකැණය සමග දනොඑකගතාවයක්
පවතින ද ෝ විෂය පථය සීමා වීමක් රමාණා් මක වන විට අහිතකැ මතයක් රකාශ ක ීමමට තැේ රාං
දනොවන විටීම ත් වාගණනය කං මතයක් සපයින. ත් වාගණනය කං මතයක් ංාා ීමදමන් අොං
කරුණු ැැ අනිකු්  කරුණු පිළිාඳ මතයක් රකාශ කැින.
2014 වර්ෂදේ නිකු්  කැන ංෙ විගණන වාර්තා අනුව ැා්ය වයවසායන්වං මුංය රකාශන පිළිාඳව
රකාශිත විගණන මත ඉකු්  වර්ෂය සමඟ සසඳා ප ත ෙැක්දේ.
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විගණන ැත වර්ගය
ත් වාගණනය දනොකං
ත් වාගණනය කං
මතය වයාචානය
අහිතකැ
2015 ඔක්දතෝේාර් 20 දතක් තීැණයකට දනොපැමිණි
මූංය රකාශන ඉදිි ප්  දනොූය

2014
41
151
12
8
29
43

2013
43
181
9
7
12
30

විගණකාධිපති වියනන් මූංය රකාශන මත අහිතකතැ මතයන් ා මතය වයාචානය සඳ ා මඟ දපන්වා ඇති
ාැපතං අවරකාශනයන් දපන්වා ීමදමන් පසු ඇතැේ ැා්ය වයවසායන් වියනන් ඔවුන්දප මූංය රකාශන
ඉව්  කැ ගැනීමට කටයුතු කැ ඇත . දමවැනි ආයතන සඳ ා නිවැැදි මූංය රකාශන කට්ටංයක් සකසත
කැ ඉදිි ප්  කැන දංස විගණන නිීමක්ෂණ මත ඔවුනට දපදෙසත ංාා ීම ඇත. නමු්  සම ැ ැා්ය
වයවසායන් වියනන් දේ වන විට්  විගණනය සඳ ා මූංය රකාශන ඉදිි ප්  කැ දනොමැති අතැ සම ැ
ආයතන වියනන් සැළක ය යුතු රමාෙයක න් යුතුව මූංය රකාශන විගණනය සෙ ා ඉදිි ප්  කැ ඇත.
දමවැනි ද ේතු මත දේවන විටෙ විගණන මතය නිෂතචාය දනොූය අවසතථා ෙක්නට ඇත.

අපනකුත් පපොදු විපේෂ කරුණු
දාොද ොමයක් ැා්ය වයවසායන් දිගින් දිගටම නිැවෙය දනොූය රතිප් තීන් අනුගමනය දකොට ඇ් ද් 
විගණකාධිපති වියනන් දිගින් දිගටම දපැ කාං පි ච්දජ්ෙ ගණනාවක යනටම ඒවා දපන්වා ීම තිබියීම්  ය.
එහිීම තව දුැට්  අවධාැණය කැ ඇ් ද්  එම නිැවෙය දනොූය රතිප් තීන් නිවැැදි ක ීමම සඳ ා පියවැ
ගන්නා දංසය.
සතථාවැ ව් කේ දපදල්ඛණ ස ්ංගම දනොවන ව් කේ මත අදනකු්  වාර්තා, දො ැණ දංස ඉඩේ
ස දගොඩනැගිලි, දමෝටර් වා න, ලී ාඩු, පිි යත ා දපකැණ මත දචිත වාර්තා පව් වාදගන යාම
සාමනයදයන් දුර්වං මට්ටමක පවතී. දමහි රතිඵංයක් දංස නිීමක්ෂණය කං ැක  ූයදේ දකීමදගන යන
වැඩ දවනුදවන් අවශය වන සතථාවැ ව් කේ සඳ ා රාපධන සේපාෙනය සැළක ය යුතු රමාෙයන් යනදුව
ඇ් ද් ෙ වගක ව යුතු නිංධාීමන් වියනන් සේපූර්ණ වාර්තා ඉදිි ප්  ක ීමදේීම යනදු ූය රමාෙයන් ද ේතුදවනි.
සම ැ ැා්ය වයවසායන්ට අිනති ඉඩේ වංට අොළ වාර්තා සේපූර්ණ දනොවීම ා පිහිටීම සමඟ
විසතතැා් මක දපදල්ඛණ ඉදිි ප්  ක ීමමට දනො ැක  ත් වයක පසුවීම ද ේතු දකොටදගන විගණනදේීම
ඒවාදයහි පැවැ් ම ා අිනතිය ත වුරු කැ ගැනීම අසීරු වී ඇත.
වාණි්මය තීැණ ගැනීම සඳ ා දමන්ම ැා්ය වයවසායන් සඳ ා රවහුණු කාර්ය මණ්ඩංයක් ාඳවා
ගැනීමට දාොද ෝ අනුමැතීන් අවශය වන ාැවින් අධයක්ෂවරුන් ට පවතිනුදේ සීමාසහිත අවසතථාවන්ය.
දේ නිසා දාොද ෝ ැා්ය වයවසායන් සඳ ා දකොන්ත්රා්  පෙනම මත ඉ ළ වැටුපක් දගවීදේ පෙනමින්
සුදුසුකේ ං්  වෘ් තිකයන් ාඳවා ගැනීමට ා ැඳවා ගැනීමට දුෂතකැතාවයක් පවතින්දන් ෙ දපෞේගලික
අංශය ා සැසඳීදේීම ැ්ය අංශදේ දුර්වං වැටුේ වු යක් පවතින ාැවිනි. ඇතැේ විශාං ැා්ය
වයවසායන්හි මූලික කළමනාකැණ තනතුරු වං ඇාෑර්තු ීමර්ඝ කාංයක් තිසතදසේ පවතිනුදේ ඒවා
සේපූර්ණ ක ීමම සඳ ා ක යනඳු ක්රියා මාර්ගයක් දනොගැනීම ා සැළසුේ සකසත ක ීමදේ පවතින දුර්වංතා
ද ේතුදවනි.
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ඇතැේ ැා්ය වයවසායන් වියනන්ම දපයන විට දගවීේ ාදු එහි ද්යෂතඨ නිංධාීමන් දවනුදවන් දගවා
ඇතිාව නිීමක්ෂණයන් තුළින් දපනීයින. දමහිීම තවදුැට්  අවධාැණය කළ ැක්දක් ම ා යාණ්ඩාගාැය
වියනන් දපයන විට දගවීේ ාදු දගවීම ආයතනදයන් ආයතනයට විචාංනය වීේ යනදු දනොවීම සඳ ා තිැසැ
විසඳුේ ගත යුතු අතැ එහිීම යනයළුම ැා්ය නිංධීමන් සඳ ා සාධාැණ සැළක ල්ංක් ෙැක්වීම අවශය දේ.
ීමර්ඝ කාංයක් තිසතදසේ සැළක ය යුතු මුෙල් රමාණයක් අ් තිකාැේ වශදයන් ැඳවා තාාදගන එම
අ් තිකාැේ මුෙලින් ෙැනටම්  යාණ්ඩ ංාාදගන ද ෝ දසේවා සැපයීමෙ යනදු කැ ඇති වුවෙ ඒවා වියෙේ
දංස ගිණුේ ගත කැ දනොමැත. තවෙ දපැීම ංාා ග්  අ් තිකාැේ මුෙල් දගවා නිෙ සත වීමක න් දතොැව
සම ැ නිංධාීමන් වියනන් තව දුැට්  මිංීම ගැනීේ සෙ ා ා දවන්  අ් තිකාැේ මුෙල් ංාාීම ඇති අවසතථා
ද ලිෙැේ වී ඇත.
ම ා පි මාණ ැා්ය වයවසායන් වියනන් කැබිනට් මණ්ඩංදේ අනුමැතියක න් දතොැව සමාගේ පනත
යටද්  සීමා සහිත සමාගේ වයවසතථාගත කැ ඇති නිසා ඒ ද ේතුදවන් රධාන ැා්ය වයවසායන්හි
කාර්යයන් අඩපනව ඇත. දකදසේ වුව්  සම ැ ැා්ය වයවසායන් සතුව පි පාලිත සමාගේ ා ආ්රිත
සමාගේ පැවතියෙ පවතින සතවීමය පාංන ාංදේ දුර්වංතාවයක් පවතී
විගණන වාර්තා මහින් කලින් නිදේෙනය කං ගැටළුවංට අමතැව ප ත සඳ න් දපොදු ගැටළුෙ
නිීමක්ෂණය කං ැක  විය.


තවදුැට්  යාවිතා කළ ැක  ත් වදේ පවතින දේපං පිි යත දපකැණ වං ඵංොයී ීවව කාංය
නැවත අගය ක ීමම සඳ ා පියවැ ගැනීමක න් දතොැව මූංය රකාශන වං ඇතැේ ව් කේ
සේපූර්ණදයන් ක්ෂය ූය ව් කේ දංස ෙක්වා ඇති අතැ මූංය රකාශනවං සාධාැණ අගය ෙක්වා
ඇත.



ංංකා ඛණි් දතල් නීතිගත සංසතථාව වැනි අසතථි් වයන්හි සේාන්ධිත පාර්ශව වං තනි මූංය
රකාශන තුලින් දපන්නුේ කැන පි දි ංැබිය යුතු ස දගවිය යුතු දශේෂයන් එක දනකට
දවනසතදේ.ඉන් දපනී යන්දන් සේාන්ධිත පාර්ශවයන් වන පි පාලිතයන් අතැ සේාන්ධය දුර්වං
ාවින. එමනිසා මූංය රකශන තුං එහි නියම සතවරූපය අනාවැණය දනොවීදේ ැක යවක් පවතී.



ඇතැේ ැා්ය වයවසායන් වියනන් ඉඩේ අ් ප්  කැගැනීම සඳ ා අති විශාං මුෙල් රමාණයක්
ආදයෝ්නය කැ ඇති අතැ, එම ව් කේ අ් ප් කැ ගැනීදේ යනටම අකර්මණයව පවතී.
තවදුැට්  ඇතැේ ැා්ය වයවසායන් වියනන් අවුරුදු ක හිපයකට ඉ තීම විශාං වයාපෘති ක්රියා් මක
ක ීමම සඳ ා දපෞේගලික සමාගේ වංට අ් තිකාැේ ංාාීම ඇත.එම සමාගේ වියනන් එවැනි
වයාපෘති ක්රියා් මක කැ දනොමැති අතැ, අදනක් අතට ්ාතික මැණික් ා සතවර්ණායැණ
අධිකාි ය ආදයෝ්නය ක ීමම තුලින් විශාං දපොලී ආොයමක් දපයාදගන තිදේ.දේවාට ද ේතු වී
ඇ් ද් , ැා්ය වයවසායන්ට එම අැමුෙල් වලින් දපි ම රතිංාය ංාාගැනීමට දනො ැක  වීම ස
අොං දනොවන විශාං පිි වැයන් ෙැීමමට යනදුවීමින.



ඉන් දපන්නුේ දකදැනුදේ දාොද ෝ ැා්ය වයවසායන් වියනන් මානව සේප්  කංමනාකැණය
සඳ ා රමුක් වයක් ංාා ීම දනොමැති ාවින. ධාි තාවය/නිශතපාෙනය වැඩි දනොකැමින් අවශය
රමාණයට වඩා අතිදර්ක කාර්යමණ්ඩංයක් යනටීම අසතථි් වදේ රධාන ගැටලුව වීඇති අතැ එහි
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රතිඵංයක් දංස අසතථි් වදේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු දේ. දකදසේදවත්  අධයක්ෂකවරුන් වැනි
වගක වයුතු නිංතං සඳ ා සුදුසුකේ සහිත අයදුේකරුවන් යනටිය්  ඇතැේ අසතථි් වයන් තුං
ඉල්ලුේ කැන අවම සුදුසුකේ සරවැා දනොග්  ස ඉල්ලුේ කැන රමාණයට වඩා වයයනන් වැඩි
රවේගංයන් ාඳවාදගන තිදේ. තවදුැට්  ඇතැේ අසතථි් වයන් වියනන් දපදේශන ස වෘ් තීය
දසේවාවන් යාවිතා කැන අතැ, එම තනතුරු සඳ ා කාර්යමණ්ඩංය තුං සුදුසුකේ ං්  දසේවකයන්
යනටිය්  ඒ සඳ ා ාාහිැ පාර්ශවයදගන් ාඳවාගැනීේ යනදුකැින. ඒ ද ේතුදවන් අසතථි් වයන්ට
අනවශය පිි වැයක් ෙැීමමට යනදු දේ.
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පළාත් පාලනය
ශ්රී ංංකාදේ සතථාපනය කැ ඇති පළා්  පාංන ආයතන 335 න් ම ා නගැ සයා 23 ක් 1947 අංක 16 ෙැන
ම ා නගැ සයා ආඥා පනතින් ා එයට කැන ංෙ සංදශෝධන මගින් පිහිටුවා ක්රියා් මක දවමින් පවතින
අතැ, නගැ සයා 41 ක් 1939 අංක 61 ෙැන නගැ සයා ආඥා පනතින්

ා එයට කැන ංෙ සංදශෝධන

මගින් පිහිටුවා ක්රියා් මක දවමින් පවතී. රාදේීයය සයා 271 ක් 1987 අංක 15 ෙැන රාදේීයය සයා
පනතින්

ා එයට කැන ංෙ සංදශෝධන මගින් පිහිටුවා ක්රියා් මක දවමින් පවතින අතැ එම සංඛයාව

2014 දෙසැේාර් 31 දිනට 335 ක් ව පැවතුණි. දමම පළා්  පාංන ආයතනයන්දප ගිණුේ විගණනයට
ඉදිි ප්  ක ීමම, විගණනය යනදුක ීමම ා ගිණුේ පිළිාඳ විගණන මතයන් පිළිාඳ සාැාංශයක් ප ත ෙැක්දේ.
පළාත්
පාලන
ආයතන
වර්ගය
ම ා
නගැ
සයා
නගැ සයා
රාදේීයය
සයා
එකතුව

ිණණුම්
ුදිරිපත්
කළයුතු
සාා
ගණන
23

2015 සතේ.
30 දින
ිණණුම්
ුදිරිපත් කළ
සාා ගණන
22

විගණන
වාර්තා
නිකුත් කළ
සාා
ගණන
19

2015 සතේතතම්බර් 30 දින වාර්තා අුමව විගණන ැතය
තත්ත්වාගණනය
කළ

තත්ත්වාගණනය
පනොකළ

ැතය
වයාරනය

16

-

03

-

41
271

40
267

40
261

36
240

01
12

03
02

07

335

329

320

292

13

08

07

අහිතකර
ැතය

සෑම වර්ෂයකීමම විගණනදේීම අනාවැණය ූය අඩුපාඩු සයාවං ා පළා්  පාංන දකොමසාි සතවරුන්දප
අවධානයට දයොමු කැන ංීම. එද ්  කළින් දපන්වා දෙන ංෙ අඩුපාඩු සෑම වර්ෂයකම විගණනදේීම
දපන්වාීමමට යනදුවී තිබුණි. දමම දපන්වා දෙන අඩුපාඩු නිවැැදි ක ීමම සඳ ා පියවැ දනොගැනීම නිසා
එකම අඩුපාඩුව දිගින් දිගටම වාර්තා ක ීමමට යනදුවී තිබුණි. දමම ත් ් වය තුළ පළා්  පාංන
ආයතනවංට ආධාැ සපයන සංවිධාන වියනන් ආධාැ ංාාීමම විගණන වාර්තාවලින් දපන්වාදෙන අඩුපාඩු
නිවැැදි ක ීමදමන් පසුව ආධාැ ංාාදෙන ාවට ෙැනුව්  ක ීමම නිසා එම ආධාැ ංාාගැනීම සඳ ා විගණන
වාර්තාවං අඩුපාඩු නිවැැදි කැ ඇති ාවට නිැවුල් ක ීමදේ ස තික ඉල්ලුේ ක ීමදේ ත් ් වයක් තිබුණි.
ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ ෙ තුන් වන සංදශෝධනදේ නව
වන දපදල්ඛනදේ 4.2 වගන්තිදේ විධිවිධාන අනුව පළා්  පාංන ආයතනයන්දප අධීක්ෂණය පළා් 
සයාව දවත පැවීම තිබුණෙ, පළා්  පාංන ාංමණ්ඩං අධීක්ෂණය සඳ ා විධිම්  වැඩපිළිදවංක් පළා් 
සයාව ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණු අතැ, පළා්  පාංන ාංමණ්ඩං ගිණුේ විගණනදේීම අනාවැණය
කැ ඇති කරුණු පළා්  පාංන ාංමණ්ඩං රධානීන්දප අවධානයට දයොමු කැ තිබුණි.

පළා්  පාංන ආයතනවං අඩුලුහුඩුකේ සාකච්වා ක ීමම සඳ ා විගණකාධිපතිවැයා වියනන් පළා් 
සයා දවත වාර්ෂිකව ඉදිි ප්  කැන විසතතැා් මක වාර්තාව මගින් අවධානය දයොමු කැවන ංීම.
දමොැටුව නගැ සයාදේ නගැාධිපතිවැයා වියනන් නීතිපතිවැයාදගන් ංාාග්  මතයක් අනුව
පළා්  සයාවංට විගණකාධිපති වාර්තා සාකච්වා ක ීමදේ ාංයක් දනොමැති ාව රකාශ ක ීමම
නිසා, ාසතනාහිැ පළා්  සයාව වියනන් පළා්  පාංන ආයතන විගණන වාර්තා සාකච්වා ක ීමම
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නවතා ෙමා තිබුණි. දමම ත් ් වය යටද්  පළා්  පාංන ආයතන පිළිාඳ විසතතැා් මක වාර්තාව
සාකච්වා කැනු ංාන්දන් පාර්ලිදේන්තුදේෙ නැතිනේ පළා්  සයාව තුළෙ යන්න තීැණය කළ
යුතුව ඇත.


පළා්  සයා ක්රමය ආැේයදේ යනට 2012 වර්ෂය ෙක්වා ( යාපනය ා මන්නාැම දිසතත්රික්කවං
පළා්  පාංන ආයතන ැැ) විගණකාධිපතිවැයා වියනන් ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 154(6)
වයවසතථාව අනුව පළා්  පාංන ආයතනවංට අොළ වාර්තා පාර්ලිදේන්තුදේ සයාගත කැ ඇත් 
දේ ෙක්වා සාකච්වාවට කැඳවා දනොතිබුණි. දමම වාර්තා පාර්ලිදේන්තුදේ සාකච්වාවට ගතයුතු
ාව දයෝ්නා කැමි. දමම ත් ් වය යටද්  පළා්  පාංන ාංමණ්ඩං ගිණුේ පිළිාඳ
විගණනදේීම නිීමක්ෂණය වු අඩුපාඩු ප ත (අ) යනට (,) ෙක්වා දජ්ෙවං දේ.
(අ)

පළා්  පාංන විෂය පථයට අය්  ඒ ඒ රදේශවං සතථාපිත කැ ඇති සේදරේෂණ
කුළුණුවංට ාංපත්ර ංාාීමම මගින් ආොයේ රැසතක ීමම පළා්  පාංන ආයතනවං
කාර්යයක් වුවෙ, අොළ පළා්  සයාවන් වියනන් ාංපත්ර ංාාීමම සඳ ා අතුරු වයවසතථා
පනවා දනොතිබීම නිසා විශාං ආොයමක් රැසතකැ ගැනීමට තිබුණු අවසතථාව අහිමිවී තිබුණි.

(ආ)

පළා්  පාංන ාංමණ්ඩංවං නීතියට අනුව දසේවකයන් ාඳවා ගැනීම සඳ ා අනුමැතිය
පළා්  ැා්ය දසේවා දකොමිසදමන් ංාාගත යුතු අතැ, ඒ සඳ ා අවශය වැටුේ රතිපූර්ණ
පළා්  සයාදවන් ංාාගත යුතුය. එද ්  දමයට පට ැනිව දාොද ෝ පළා්  පාංන
ආයතන අවිධිම්  ආකාැදයන් ප් වීේ ංාාීම ඇති නිසා වැටුේ රතිපූර්ණ ංාාගැනීමට
දනො ැක වී තිබුණු අතැ, සයාවං මූංය ත් ් වය අය ප්  ත් ් වයට ප් වීම නිසා
ාැංකු අිනැා ද ෝ දවන්  මූංය සේපාෙන ක්රමවලින් වැටුේ දගවීමට යනදුවී තිබුණි.

(ඇ)

පළා්  සයා ක්රමය ඇතිවීමට දපැ මධයම ැ්ය යටද්  පැවති පළා්  පාංන දකොමසාි සත
වියනන් නිකු්  කැන ංෙ චාක්රදල්ඛ අනුව පළා්  පාංන ආයතනවංට දකළින්ම ආොයේ
රැසතක ීමම ා රැසතකැන ආොයේ වැඩික ීමමට ංාාදුන් ාංතං අනුව නිංධාීමන් වියනන්
කටයුතු කැ ආොයේ රැසතක ීමදේ කටයුතු සඳ ා සයාදේ අනුමැතිය ඉල්ංා යනටියෙ, සම ැ
පළා්  පාංන ආයතන එවැනි අනුමැතියක් ංාා දනොගැනීම නිසා රැසතකළ ැක  ආොයේ
අහිමිවී තිබුණි. දො ැණයක් දංස කඩ කුලී අය දනොක ීමම දපන්වාදිය ැක ය.

(ඈ)

පළා්  පාංන ආයතන සතු දවදළඳදපොළ කඩ මුල් අිනතිකරුවන්ට ංාාීමදමන් පසුව
ඔවුන් වියනන් පසුකාලීනව කඩ, අතුරු ාදුීම තිබුණි. ඒවා විධිම්  කැ ආොයේ ංාාගැනීම
සඳ ා දාොද ෝ පළා්  පාංන ආයතන කටයුතු කැ දනොතිබුණි.

(ඉ)

පළා්  සයා ක්රමය ආැේය ක ීමමට දපැ පළා්  පාංන ආයතනවංට හිමි මුේෙැ ගාසතතු ා
දසාවි ෙඩ කඩිනමින් ංාාගැනීදේ ැක යාව තිබුණෙ, එම ආොයේ පළා්  සයාදේ ආොයේ
දෙපාර්තදේන්තුව ැ ා ංාාීමම නිසා එම ආොයේ පළා්  පාංන ආයතනවංට ංැබීදේ
රමාෙයක් නිීමක්ෂණය විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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(ඊ)

පළා්  සයා ක්රමය ඇතිවීම්  සමඟ එම ක්රමයට ගැංදපන පි දි පළා්  පාංන
ආයතනවංට අොළ ම ා නගැ සයා ආඥා පනත, නගැ සයා ආඥා පනත ා රාදේීයය
සයා පනත කාලීනව සංදශෝධනය වියයුතු වුවෙ, එදසේ සංදශෝධනය දනොවීදමන් ඉදිි 
සංවර්ධන සැංසුේ සකසත ක ීමදේ දුෂතකැතාවයක් ඇතිවී තිබුණි.

(ද)

පළා්  පාංන ආයතනවංට ැ්දේ විවිධ අමාතයාංශ, දෙපාර්තදේන්තු ා ආයතන මගින්
ාංරදේශදේ සංවර්ධන දයෝ්නා ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා රතිපාෙන ංාාදෙන
එකඟතාවය මත ක්රියා් මක කැ තිබුණෙ, එම සංවර්ධන දයෝ්නා ක්රියා් මක ක ීමදේ
අඩුපාඩු නිසා අොළ මුෙල් ංාාීමම රතික්දෂේප කැ තිබුණු අවසතථා තිබුණි. එද ්  එම
මුෙල් රමාණයන් ණයගැතියන් දංස ගිණුේවං දිගින් දිගටම දපන්වා තිබුණි.

(,)

13 වන ආණ්ඩුක්රම වයවසතථා සංදශෝධනදේ 9 වන දපදල්ඛනදේ 1 වන ංැිනසතතුව වන
පළා්  සයා ංැිනසතතුදේ 4.2 අනුව පළා්  පාංන ආයතනවං ාංතං අහිමි ක ීමමක්
කළදනො ැක  වුවෙ, ම ා නගැ සයා ආඥා පනද්  185(2) වගන්තිය පි දි ආඥා පනද්  2
වන දපදල්ඛනදේ සඳ න් සුැා ාදු ආඥා පනත අනුව ම ා නගැ සයා සීමාවක් ඇතුළත
ම් පැන් අදංවි ක ීමමට දවන් දවන්ව ංාාදෙන ාංපත්ර සඳ ා අයකැන ගාසතතු ෙැනට
ක්රියා් මක ම ා නගැ සයා 23 දවත ංාාීමමට ැ්ය ද ෝ පළා්  සයා සුදුසු
වැඩපිළිදවංක් ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.

තවෙ, පළා්  පාංන ාංමණ්ඩං ගිණුේ පිළිාඳ විගණකාධිපතිවැයා වියනන් නිකු්  කැන ංෙ විගණන
විමසුේ මගින් අනාවැණය කැග්  වැෙග්  නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.


පළා්  පාංන ආයතන 335 සේාන්ධදයන් 2014 දෙසැේාර් 31 වනවිට අයකැ ගතයුතු හිඟ
ආොයේ රු. මිලියන 15,466.67 ක් ූය අතැ, පළා්  පාංන දසේවා විරාම වැටුේ අැමුෙංට දගවිය
යුතු හිඟ ොයක මුෙං රු. මිලියන 733.88 ක් විය.



දකොළඹ ම නගැ සයාදේ ාැංකු ්ංගම ගිණුමක 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට පැවති අිනැා දශේෂය
රු.මිලියන 935.02 ක් ූය අතැ, එ සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම දගවා තිබූ අිනැා දපොළිය
රු.මිලියන 31.75 ක් විය. ීවට අමතැව වර්ෂය අවසානයට සයාදේ ්ංගම ගිණුදේ රු.මිලියන
844.9 ක අිනැා දශේෂයක් පැවති ද ිනන් සයාදේ මූංය කළමනාකැණය දුර්වං ත් ් වයක
පැවති ාව නිි ක්ෂණය විය.



දකොළඹ ම නගැ සයාදේ එක් රදේශයක ඝණ අපද්රවය කළමනාකැණය සඳ ා දපෞේගලික
දකොන්ත්රා් තුකරුදවකුදප දසේවය ංාාදගන 2014 ්නවාි  යනට ඔක්දතෝාර් ෙක්වා රු. මිලියන
101.29 ක මුෙංක් දගවා තිබූ නමු්  ගිවිසුමක් දනොමැතිවීම නිසා දටන්ඩර් දකොන්දේයන
ක්රියා් මක කැවා ගැනීම සේාන්ධදයන් දකොන්ත්රා් කරුට ාංපෑමක් ක ීමමට දනො ැක වී
තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

67



දකොළඹ ම ා නගැ සයාව මිංීම දගන වසැ 23 ක් පමණ පැැණි ංෑන්ඩ් දංෝවර් ැථයක් රු.
මිලියන 2.17 ක පිි වැයකට අළු් වැඩියා කැ තිබුණු අතැ, අළු් වැඩියාදවන් පසු ධාවනයට
දයොෙවා දනොදගන නගැ සයා විමිදේ ගාල් කැ තිබුණි.



වැලිකඩ දපොලීයනය අසං දකෝට්දට් ම නගැ සයාවට අය්  ඉඩදේ නගැ සයා
දගොඩනැගිල්ං ඉදික ීමදේ වයාපෘතිය සේාන්ධදයන් පිි වැය ඇසතතදේන්තුවක් පිළිදයං දනොකැ
අොළ දසේවා සැපයුේකාැ ආයතනය වියනන් ඉදිි ප්  කළ රු. මිලියන 900.27 ක වයාපෘති
ඇසතතදේන්තුව පිළිදගන තිබුණි. දේ සේාන්ධදයන් ප ත සඳ න් කරුණු නිීමක්ෂණය විය.
(i)
(ii)
(iii)

නව දගොඩනැගිල්ං ඉදික ීමදේ වියෙම මූංයනය කැනු ංාන්දන් දකදසේෙ යන්න
අනාවැණය කැ දනොතිබුණු අතැ ශකයතා අධයයනයක් යනදුකැ දනොතිබුණි.
පැවරුේ නිදයෝගදේ දකොන්දේයන දල්ංංඝනය වන දංස දමීම ඉඩම වාණි්
වයාපෘතියක් දනොවන කටයු් තක් සඳ ා දයොො දගන තිබුණි.
දසේවා සැපයුේකාැ ආයතනය දවත දගවිය යුතු රු. මිලියන 15.21 ක් දනොදගවීම මත
ගිවිසුදේ සාමානය කාර්යය දකොන්දේයන 06 යටද්  සයාවට එදැහිව නීතිමය පියවැ
ගැනීමට එම ආයතනයට ැක යාව ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.



කුලියාපිටිය නගැ සයාවට අය්  ්ං පවිත්රාගාැයක් දයොො ගනිමින් සයාව වියනන්ම ්ං වයාපෘතිය
ක්රියා් මක කැ තිබූ අතැ සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට ්ං පාි දයෝගිකිනන් 1,855 දෙදනකුට
පමණ ්ංය සපයා තිබුණෙ දතොග ්ං ීවටර් දනොමැති වීදමන් ා මායනක නිෂතපාෙනය, දාො ැීමම
වැනි දතොැතුරු දනොමැතිවීම ද ේතුදවන් ්ං වයාපෘතිදේ ඵංොයීතාවය පිළිාඳ ඇගයීමට
දනො ැක  විය. එදමන්ම සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට හිඟ ්ං දශේෂය රු. මිලියන 3.69 ක් ූය
අතැ එය වර්ෂදේ බිල් ක ීමදමන් ංෙ ආොයදමන් යනයයට 81 ක් පමණ විය.



ම ැගම නගැ සයාවට අිනති, ගංදගොඩවිං පිහිටි අක්කැ 01 රූඩ් 03 පර්චාසත 30 ක වපසි යක න්
යු්  ඉඩේ දකොටසක්, ශ්රී ්යවර්ධනරවැ දකෝට්දට් ම නගැ සයාව දවත අ් ප්  කැදගන,
දෙල්කඳ දපොළ එහි සතථාපිත ක ීමදේ අැමුදණන්, අවදාෝධතා ගිවිසුමක් අ් සන් ක ීමමක න්
දතොැව රු.මිලියන 8.60 ක මුෙංක් දකෝට්දට් ම නගැ සයාව වියනන් නාගි ක සංවර්ධන
අධිකාි ය දවත දගවා තිබුණි. සමාදංෝචිත වර්ෂදේ එම විමිය තුළ වයාපාි ක කටයුතු කැදගන
යන නමු්  එමගින් ක යනදු ආොයමක් දපයා දනොතිබුණු අතැ එම බිමි දකොටදසේ අිනතිය දමදතක්
දකෝට්දට් ම නගැ සයාව දවත පවැා ගැනීමටෙ කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



දෙොි න් දෙොැට ගමින් ගමට වැඩසට න යටද්  ාංංදගොඩ රාදේීයය සයාව සඳ ා රු. මිලියන
2.60 ක රතිපාෙන ංාාීම තිබූ අතැ කර්මාන්ත 08 ක් ඉටුක ීමම සඳ ා රු. මිලියන 2.56 කට සමිති
08 ක් සමඟ ගිවිසුේ අ් සන් කැ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට එම කර්මාන්ත අවසන් කළ යුතුව
තිබුණි. දමම කර්මාන්තයන්හි ඉටුකළ වැඩ වටිනාකම රු. මිලියන 0.92 ක් ූය අතැ, සාධාැණ
ද ේතුවක න් දතොැව එම කර්මාන්ත සේපූර්ණ ක ීමම අතැමග නවතා ෙමා තිබුණි.



2007 වර්ෂදේීම දේීයය ණය සංවර්ධන අැමුෙලින් ංාාග්  රු. මිලියන 4.62 ක් ූය ණය මුෙං
දපදයෝගීකැදගන ද ෝමාගම රාදේීයය සයාව වියනන් ද ෝමාගම නගැය මධයදේ ඉදිකැ තිබූ
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පැැණි දපොළ දගොඩනැගිල්ං 2014 ඔක්දතෝාර් මාසදේීම රු. මිලියන 0.20 ක් දගවා කඩා ඉව් 
කැ තිබූ අතැ, ඒ ද ේතුදවන් රු. මිලියන 4.82 ක අංායයක් යනදුවී තිබුණි. කඩා ඉව්  කළ සති
දපොළ දවනුවට තාවකාලික මඩු ඉදික ි මට මසකට රු. මිලියන 0.58 ාැගින් 2015 මාර්තු මාසය
ෙක්වා දගවන ංෙ රු. මිලියන 3.51 ක මුෙං ා සයාව වියනන් එම කාංපි ච්දේෙය සඳ ා සති
දපොදළන් ංෙ රු. මිලියන 2.12 ක ආොයම ා සැසඳීදේීම සයාව දමම තාවකාලික දපොළ
පව් වාදගන යාදමන් එම කාංය තුළ රු. මිලියන 1.39 ක පාඩුවක් යනදුවී තිබුණි. රුපියල්
මිලියන 70 ක වියෙමින් දවදළඳදපොළ නවීකැණ කටයුතු නාගි ක සංවර්ධන අධිකාි ය 2015
මැින 15 දින වනවිට අවසන් කැ තිබුණෙ, එම සති දපොළ විවෘත දනොකැ දපොදළේ තාවකාලික මඩු
සඳ ා දිගින් දිගටම දගවීේ යනදුකැ තිබුණි.


කුලියාපිටිය රාදේීයය සයාව වියනන් 1988 වර්ෂයට අොළව මසත කඩ අක්රමව්  ආකාැයට ාදු ීමම
ද ේතුදවන් තමාට යනදුූය අගතිය සේාන්ධදයන් දවන්  ාදුකරුදවකු වියනන් කුලියාපිටිය දිසා
අධිකැණදේ දගොනු කැ තිබූ නඩුවක තීන්දුව අනුව 1988 ්නවාි  01 දින යනට 1988 දෙසැේාර්
31 දින ෙක්වා එක් දිනකට රු.1,800 ාැගින් රු.657,000 ක් ෙ, නඩු ගාසතතුෙ අොළ පාර්ශවය දවත
දගවීමට සයාවට නිදයෝග කැ තිබුණි.



ගල්ගමුව රාදේීයය සයාව සතු මාර්ග තංනය කුලියට ීමදමන් සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට
ංැබිය යුතු ආොයම රු.499,554 ක් ූය අතැ, ඉන් රු. 457,554 ක් ාාහිැ පාර්ශවයන්දගන් අයකැ
ගැනීමට පැවතුණි. එදමන්ම JCB යන්ත්රය කුලියට ීමදමන් සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට රු.
මිලියන 2.68 ක් අයවීමට තිබුණි.



නිකවැැටිය රාදේීයය සයාව දටන්ඩර් දකොන්දේයන අනුව අොළ එකවැ දගවන මුෙල් මාස 05 ක්
ඇතුළත දගවා අවසන් කළයුතු වුවෙ, දටන්ඩර් කැ වසැ 05 කට වැඩි කාංයක් ගතවී ඇත් 
2014 දෙසැේාර් 31 වනවිටෙ කඩ කාමැ 09 ක් දවනුදවන් රු. මිලියන 1.42 ක මුෙංක් අයවීමට
පැවතුණි.



සීතාවකරවැ රාදේීයය සයාවට අය්  තානායම ස ඉඩම කළමනාකැණය ක ීමම සඳ ා නාගි ක
සංවර්ධන අධිකාි ය දවත ංාාීම තිබූ අතැ, 2001 වර්ෂදේ යනට ංැබිය යුතු ාදු කුලිය වන රු.
මිලියන 11.24 ක් අයකැ ගැනීමට් , එම දේපළ සයාව දවත ආපසු පවැා ගැනීමට්  කටයුතු කැ
දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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විප ශීය ආධාර වයාපිති
මුෙල් අමාතයාංශදේ සංඛයා දල්ඛන අනුව, 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ශ්රී ංංකාදේ මුළු විදේීයය ණය
රමාණය රු.බිලියන 3,113 ක් ූය අතැ ඉන් ස නොයී ණය දකොන්දේයන මත ංාාග්  විදේීයය ණය
රමාණය රු.මිලියන 1,491 ක් විය. 2013 දෙසැේාර් 31 දිනට පැවති ස නොයී දනොවන ණය දකොන්දේයන
මත ංාාදගන තිබුණු රු.බිලියන 1,467.60 ක විදේශ ණය රමාණය සමඟ සසඳන කළ 2014 දෙසැේාර්
31 දිනට එම ණය රමාණය රු.බිලියන 1,622 ක් වීදමන් දපනී දගොසත තිබුදණ් ස නොයී දනොවන ණය
දකොන්දේයන මත ංාාග්  විදේශ ණය රමාණය ඉ ං දගොසත තිබුණු ාවින. 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ණය
දවළඳපලින් සෘජුව ංාාග්  ණය රමාණය රු.මිලියන 1,164.5 ක් ූය අතැ එය 2012 වර්ෂය අවසානයට
පැවති ත් ් වය ා සසඳා ාැලීදේීම යනයයට 12.94 ක වැඩි වීමක් විය.
ස නොයී දකොන්දේයන මත ංාාග්  විදේශ ණය අතුදැන් රු.බිලියන 786 ක් ේවි පාර්ශවීය මුංාරයන් ූය
අතැ ඉන් රු.බිලියන 416 ක ොයක් වයක් ංාාීම තිබුදණ් ්පාන ැ්දයනි. ඉන්දියානු ැ්දේ ආධාැ
රමාණය රු.බිලියන 120 ක් විය. ාහු පාර්ශතවික මුංාරයන් මත ංාාදගන තිබුණු ණය රමාණදයන්
රු.බිලියන 471 ක් ආයනයානු සංවර්ධන ාැංකුදවන් ා රු.බිලියන 363 ක් ්ාතයන්තැ සංවර්ධන
නිදයෝජිත ආයතනදයන් ංාාදගන තිබුණි.
ස නොයී දකොන්දේයන මත ංාාදගන තිබුණු විදේශ ණය රධාන වශදයන් දුගීයාවය දුරු ක ීමම,
ීවවදනෝපාය ස ාය, සමා් සුයසාධන, අධයාපන, දසෞඛය යටිතං ප සුකේ නැංවීම යනාදි කාර්යයන්
දවනුදවන් විදුලි ාං ා ාං ශක්ති, ්ං සේපාෙන, මාර්ග , පාංේ , වැාය, කෘෂිකර්ම ස වාි  මාර්ග යන
ක්දෂේත්රයන් සඳ ා ආදයෝ්නය කැ තිබුණි.
ස නොින දකොන්දේයන මත ස ස නොින දනොවන දකොන්දේයන මත 2014 වර්ෂදේ ංාාදගන තිබුණු
විදේශ ණය ආර්ථිකදේ විවිධ ක්දෂේත්ර අතැ ආදයෝ්න කැ තිබුණු ආකාැය ප ත සඳ න් සට දනන්
ෙැක්දේ.
ක්පෂේත්රය
ැාර්ග ා පාලම් සශවර්ධනය
ජල සම්පාදන ා සනිපාරක්ෂක
ආපදා කළැනාකරණ
කම්කරු ා විත්තීය පුහුණු
නිවාස ා නාගරික සශවර්ධනය
අධයාපන ා ැාධය
විදුලි බල ා බල ක්ති
පවනත්

ආපය ජනය
ප්රතිතයක් පලස
64
6
5
5
3
3
3
11

2014 වර්ෂය තුළීම ස නොයී දකොන්දේයන මත ාහු පාර්ශික ණය මුංාරයන් දගන් ංාාග්  විදේශ ණය
මත ක්රියා් මක ූය වයාපෘති 121 ක් යනය මූංය රකාශන විගණනය සඳ ා ඉදිි ප්  කැ තිබුණු අතැ ඉන් 27
ක් ආයනයානු සංවර්ධන ාැංකුදවන් ා 25 ක් ්ාතයන්තැ සංවර්ධන නිදයෝජිත ආයතනදයන් මූංයනය
කැන ංෙ වයාපෘතින් විය. දමම වයාපෘතින් සේාන්ධදයන් ඉදිි ප්  කැන ංෙ විගණන වාර්තාවං
ඇතුළ්  ූය වැෙග්  විගණන නිි ක්ෂණ සාැාංශ ගත කැ ප ත ෙැක්දේ.
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විදේශ වයාපෘති යටද්  ක්රියා් මක ූය කාර්යයන්වං විෂය කාර්ය පථය පසුකාලීනව දවනසත
ක ීමම ද ේතුදවන් ඇසතතදේන්තුගත පිි වැදයහි විශාං ඉ ංයාේ දමන්ම අදේක්ෂිත කාං
සීමාව තුළීම වයාපෘතිවං කාර්යයන් සේරවර්ණ ක ීමමට දනො ැක  ූය අවසතථා ැාශියක්
විගණනදේීම නිි ක්ෂණය විය. එවැනි රධාන නිි ක්ෂණ ක හිපයක් ප ත ෙැක්දේ.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)



රු.බිලියන 72.92 ක ඇසතතදේන්තුගත පිි වැයක් මත ආැේය කැ තිබුණු දකොට්ටාව යනට
කඩවත ෙක්වා අදියැ 02 ක න් සමන්විත දකොළඹ පිටත වටැවුේ අධිදේගී මාර්ගදේ
අතුරුගිි ය හුවමාරුව වයාපෘතිදේ මුල් සැංසුේවං ඇතුළ් වී දනොතිබුණි. දකදසේ
දවත් , අතුරුගිි ය හුවමාරුව මුල් ඇසතතදේන්තුවට යනදුකැන ංෙ විචාංනයන් වශදයන්
සංකා රු.මිලියන 475 ක පිි වැයක න් නිමකැ තිබුණි.
්ාතික මාර්ග අංශ වයාපෘතිය යටද්  ම ාමාර්ග දල්කේ කාර්යාංය සඳ ා
දගොඩනැිනල්ංක් ඉදික ීමේ කටයුතු 2010 අදගෝසතතු මස ආැේය කැ තිබුණු අතැ ම ල්
08 සඳ ා සැංසුේ කැන ංෙ දමම දගොඩනැිනල්දල් විෂය පථය ම ල් 10 ක් ෙක්වා පසු
කාලීනව දවනසත ක ීමම ද ේතුදවන් රු.මිලියන 1,167.44 ක් ූය මුල් ඇසතතදේන්තුව 2014
දෙසැේාර් 31 දින වන විට රු.මිලියන 1,963.17 ක් ෙක්වා ඉ ං දගොසත තිබුණි. දමම
දගොඩනැිනල්දල් කටයුතු 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට්  මුළු මනින්ම සේරවර්ණ කැ
දනොතිබුණි.
්ාතික මාර්ග අංශ ( අතිදර්ක මූංයණය ) වයාපෘතිය යටද්  රවනරු් ථාපනය කැන ංෙ
මාතැ යනට දගොඩගම මාර්ගය මුල් සැංසුේ වංට අනුකූං දනොවු කටයුතු ද ේතුදවන්
පිි වැය රු.මිලියන 14 ක න් වැඩිවී තිබුණි.
වියලි කංාපීය නාගි ක ්ංසේපාෙන
ා සනීපාැක්ෂක වයාපෘතිදේ ආැේය
ඇසතතදේන්තු ක ීමේ දුර්වංතා ද ේතුදවන් විෂය කාර්ය පථය සංදශෝධන ක ීමම නිසා එහි
ඇසතතදේන්තුගත පිි වැය රු.මිලියන 113 යනට රු.මිලියන 163 ෙක්වා යනයයට 44 ක න්
ඉ ං දගොසත තිබුණි.

වයාපෘතින් සඳ ා සමසතත සැංැසතමක් ද ෝ වාර්ෂික ක්රියාකාි  සැංසුේ පිළිදයං දනොකැ
ක්රියා් මක කැන ංෙ විදේශ වයාපෘතින් ැාශියක් විගණනදේීම නිි ක්ෂණය විය. එවැනි රධාන
වයාපෘති පිළිාඳ සාැාංශයක් ප ත ෙැක්දේ.
වයාපිතිපේ නැ
ෙක්ෂිණ අධිදේගී මාර්ගය ීමර්ඝ ක ීමදේ වයාපෘතිය
දේශුණණික රසතතුතයන් වැඩිදියුණු ක ීමදේ වයාපෘතිය
ේවිතිිනක නගැ ා ග්රාීවය ර්ා ්ං සේපාෙන ා සනීපාැක්ෂක
වයාපෘතිය
ෙක්ෂිණ අධිදේගී මාර්ග සේාන්ධතා වයාපෘතිය
දතුරු නැදගනහිැ ්ං සේපාෙන ා සනීපාැක්ෂක වයාපෘතිය
වියලි කංාපීය නාගි ක ්ං සේපාෙන ා සනීපාැක්ෂක
වයාපෘතිය

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

ඇසථතපම්න්තුගත
ිළරිවතය
රු.මිලියන
187,010
14,617
2,290

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

791
220
113

71



2007 අදරේල් 05 දිනැති කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුදේ අංක 33 ෙැන චාක්රදල්ඛදේ
විධිවිධාන රකාැව යේ වයාපෘතියක කාර්ය මණ්ඩංය, රයනේධ ෙැන්වීමක් මත අයඳුේප්  කැඳවා
දතෝැා ගත යුතු අතැ එම ප් වීේ දකොන්ත්රා්  පෙනම මත වර්ෂ තුනක කාංයක් සඳ ා සීමා විය
යුතුය. දකදසේ දවත්  මාර්ග සංවර්ධන ා ්ං සේපාෙන අංශවං වයාපෘති සඳ ා රයනේධ
ෙැන්වීමක් පං දනොකැ දතෝැා ග්  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි දේ ා ්ාතික ්ං සේපාෙන ා
්ංාපව න මණ්ඩංදේ සතථිැ දසේවදේ නියුතු නිංධාි න් අර්ධ කාලීන පෙනම මත දසේවදේ
දයොෙවාදගන තිබුණු ාව නිි ක්ෂණය විය. තවෙ, දමම නිංධාි න් එක් වයාපෘතියක කාං සීමාව
අවසන්වීදමන් අනතුරුව දවන්  වයාපෘතියක කාර්ය මණ්ඩංයට අනුයුක්තව යනටිමින් අඛණ්ඩව
වයාපෘති කාර්යාංවං දසේවදේ නියුක්ත වන ාවෙ නිි ක්ෂණය විය.



ම ්න විදැෝධතා ද ේතුදවන් වයාපෘති කටයුතු සැංසුේ කළ පි දි ක්රියා් මක ක ීමමට දනො ැක 
ූය අවසතථා ක හිපයක්ෙ විගණනදේීම ද ළිෙැේ විය. 2011 මැින මාසදේ ආැේය කැ තිබුණු
යාපනය, ක ලිදනොච්චිය ්ං සේපාෙන ා සනිපාැක්ෂක වයාපෘතිදේ වැඩ කටයුතු ම ්න
විදැෝධතා ද ේතුදවන් 2014 දෙසැේාර් 31 දින වනතුරු්  ආැේය ක ීමමට ැක වී දනොතිබුණි.
දේසතංිනන් මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය යටද්  ක රුළපන යනට දකොළඹ - ද ොැණ මාර්ගය ෙක්වා
සංවර්ධනය ක ීමදේ කටයුතු 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට අතැමග නැවති තිබුණි.



විදේශ වයාපෘතින් සේාන්ධ මූංය රකාශන විගණනය සඳ ා රමාෙවී ඉදිි ප්  ක ීමම ද ේතුදවන්
විගණනය කැන ංෙ මූංය රකාශන අොං ණය / රොන ංාාදෙන ආයතන දවත ඉදිි ප්  ක ීමදේ
රමාෙයන් යනදුවී තිබුණි. ංංකා විදුලි ාං මණ්ඩංය වියනන් ක්රියා් මක කැනු ංාන වයාපෘති 03 ක්
සේාන්ධදයන් 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා ූය මූංය රකාශන 2015 මාර්තු
31 දිනට විගණනය සඳ ා ංැබිය යුතු වුව්  අොං මූංය රකාශන විගණනය දවත ංැබී තිබුදණ්
2015 ජූලි මාසදේීමය. ීවට අමතැව ්ාතික ්ං සේපාෙන ා ්ංාපව න මණ්ඩංය ක්රියා් මක
කැනු ංාන වයාපෘති 07 කට අොං 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා ූය මූංය
රකාශන 2015 අදගෝසතතු 31 දින වන විට්  විගණනය සඳ ා ංැබී දනොතිබුණි.



ෙක්ෂිණ අධිදේගී මාර්ගය විවෘත කළ දිනයට සමගාීවව දකොළඹ පිටත වටැවුේ අධිදේගී මාර්ගදේ
දකොට්ටාව හුවමාරුදේ දගොඩනැිනලි ඉදික ීමම රමාෙවීම ද ේතුදවන් රු.මිලියන 259 ක වියෙමක න්
තාවකාලික හුවමාරු මධයසතථානයක් දකොට්ටාදේීම ඉදික ීමමට කටයුතු කැ තිබුණි. පසුව දමම
තාවකාලික හුවමාරු මධයසතථානය රු.මිලියන 8.27 ක වියෙමින් ඉව්  කැ රු.මිලියන 945 ක
පිි වැයක න් ඉදිකැන ංෙ සතථාවැ හුවමාරු මධයසතථානය රදයෝ්නයට දගන තිබුණි. ඊට අමතැව
කඩුදවං, දකොතංාවං රදේශදේ රු.මිලියන 176 ක පිි වැයක න් තාවකාලික හුවමාරු
මධයසතථානය්  ඉදිකැ තිබුණු අතැ එය 2015 මාර්තු මාසදේ රු.මිලියන 10 ක පිි වැයක් ෙැා
ඉව්  ක ීමමට කටයුතු කැ තිබුණි. දමම පිි වැය දකොළඹ පිටත වටැවුේ මාර්ග වයාපෘතිදේ අදියැ 01 වයාපෘතිදේ වියෙේ වශදයන් ගිණුේගත කැ තිබුණි.
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බතශකු
ලශකා බතශකුව
ංංකා ාැංකුදේ මුළු ව් කේ පෙනම 2013 වර්ෂදේ ූය රු. බිලියන 1,193 සමඟ සැසඳීදේීම 2014 වර්ෂදේ
රධාන වශදයන් ආදයෝ්න රු.බිලියන 446 ෙක්වා රු. බිලියන 99.5 ක න් ද ව්  යනයයට 29 ක න් වැඩිවීම
ද ේතුදවන් රු. බිලියන 1,323 ෙක්වා යනයයට 10.9 ක න් වර්ධනය වී තිබුණි. 2013 වර්ෂදේ යනයයට 29.3
යනට 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 34.8 ෙක්වා යනදුවු ශුේධ දපොලී ආන්තිකය වර්ධනය වීම ද ේතුදවන් ාැංකුදේ
ශුේධ දපොලී ආොයම 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 14 ක න් වැඩි වී තිබුණි. 2013 වර්ෂදේ රු. බිලියන 15.2
සමඟ සැසඳීදේීම රු. බිලියන 20.8 ාදු දපැ ශුේධ ංායයක් ාැංකුව වාර්තා කැ තිබුණි. 2014 වර්ෂදේීම
රු. බිලියන 6.8 ක න් ඒකාාේධ අැමුෙංට ොයක වී තිබුණි. 2014 වර්ෂදේීම තැන්පතු පෙනම යනයයට 11.8
ක න් පමණක් වර්ධනය වී තිබූ අතැ එය 2013 වර්ෂදේ වාර්තා කැන ංෙ යනයයට 21 ට වඩා ප ළ අගයක්
විය.
2014 වර්ෂය අවසානයට අක්රීය දකසත අ් තිකාැේ රු. බිලියන 7.8 යනට රු. බිලියන 4.1 ෙක්වා අඩුවීම
ද ේතුදවන් ාැංකුදේ අක්රීය ණය අනුපාතය (NPL) 2013 වර්ෂදේ යනයයට 4.3 ට සාදේක්ෂව 2014
වර්ෂදේීම යනයයට 3.8 ක න් ය ප්  වර්ධනය ක් යනදු වී තිබුණි.
2014 වර්ෂය තුළීම ාැංකු ශාඛා ්ාංය රවළුල් ක ීමම සඳ ා නව ාැංකු 6 ක් ෙ ා සුළු ා මධය පි මාණ
ණය මධයසතථාන 2 ක්ෙ විවෘත කැ තිබුණි. ාැංකුව 2014 වර්ෂදේීමෙ ෆීච් දැමින් (ංංකා) දවතින් AA+
දිුණ කාලීන දරේණිගත ක ීමදේ ැඳවා දගන තිබුණි.

ැ ජන බතශකුව
2014 වර්ෂය අවසානයට රු.ට්රිලියන 1 ක ව් කේ පෙනමක් ූය අතැ එය 2013 වර්ෂදේ පැවැති රු.බිලියන
927 යනට 2014 වර්ෂදේ රු. බිලියන 1,026 ෙක්වා යනයයට 10.6 ක වර්ධනයක් වාර්තා කැ තිබුණි. 2013
වර්ෂයට වඩා ශුේධ දපොලී ආොයම රු. බිලියන 6.8 ක න් ද ව්  යනයයට 18.6 ක න් අඩු වී තිබියීම, රධාන
වශදයන් දවන්  ආොයම වැඩිවීම ා ණය ස දවන්  අංාය දවනුදවන් යනදු කළ අගය අඩු ක ීමදමහි
ආපසු ගැංැපීේ ද ේතුදවන් ාැංකුදේ ාදු දපැ ංායය රු. බිලියන 17.2 ෙක්වා වැඩි වී තිබුණි. 2013
වර්ෂදේ යනයයට 11.4 ක් ූය වර්ධන අනුපාතයට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 4 ක අඩු තැන්පතු
වර්ධන අනුපාතයක් වාර්තා කැ තිබුණි.
2013 වර්ෂදේ ීම පැවැති යනයයට 5.3 ට සාදේක්ෂව ාැංකුදේ අක්රීය ණය අනුපාතය 2014 වර්ෂය අවසාන්
වන විට යනයයට 3.2 ක් ෙක්වා වර්ධනය වී ඇති අතැ අක්රීය දකසත ණය අ් තිකාැේ රු.බිලියන 0.95 ක්
ෙක්වා රු.බිලියන 12.7 ක න් අඩුවීම දමයට රධාන වශදයන් ද ේතු වී ඇත.
මුළු ැටම ආවැණය වන පි දි ඇති ශාඛා 348 ක්, දසේවා මධයසතථාන 391 ක් ා සතවයංක්රීය දටංර් යන්ත්ර
463 ක න් ශාඛා ්ාංය සමන්විතව ාැංකුව ක්රියා් මක දේ. පිළිදවලින් දතවන වර්ෂයට්  ෆිච් දර්ටින්
(ංංකා) දවතින් AA+ (lka) දිුණකාලීන දරේණිගත ක ීමදේ ැඳවා දගන තිබුණි.
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ජාතික ුතිරි රීරීපම් බතශකුව
2014 වර්ෂය අවසානයට ාැංකුදේ ව් කේ පෙනම රු. බිලියන 779 ක් ෙක්වා යනයයට 19 ක න් වැඩි වී
තිබුණි. 2013 වර්ෂදේ යනයයට 1.7 ට වැඩිදයන් 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 3.0 ෙක්වා ශුේධ දපොලී
ආන්තිකදේ වර්ධනය සමඟ දපොලී ආොයදේ වැඩිවීමක් ූය අතැ 2013 වර්ෂදේ රු. බිලියන 2.3 ට
සාදේක්ෂව රු. බිලියන 10.5 ක ාදු දපැ ංායයක් වාර්තා කැ තිබුණි. 2014 වර්ෂය අවසානයට එහි
තැන්පතු පෙනම රු. බිලියන 554 ෙක්වා යනයයට 10.4 ක න් වර්ධනය ූය අතැ එය 2013 වර්ෂදේ වාර්තා ූය
වර්ධන දේගය වන යනයයට 9 ට වඩා ඉ ළ අගයක .
2014 වර්ෂය අවසානයට රධාන වශදයන් යනයයට 103 ක න් රු. බිලියන 13.4 ෙක්වා අක්රීය දකසත ණය
අ් තිකාැේ වැඩිවීම ද ේතුදවන් අක්රීය ණය අනුපාතය 2013 වර්ෂදේ යනයයට 7.0 ට සාදේක්ෂව 2014
වර්ෂදේීම යනයයට 7.8 ෙක්වා සුළු වශදයන් අඩු වී තිබුණි. 2014 වර්ෂදේීම ාැංකුව අඛන්ඩව 12 වන
වසැට්  AAA (lka) ්ාතික දිුණකාලීන දරේණිගත ක ීමම ෆිච් දර්ටින් (ංංකා) දවතින් ැඳවා දගන ඇත.

ප්රාප ශීය සශවර්ධන බතශකුව
රාදේීයය සංවර්ධන ාැංකුව (PSB) සතථාපිත ක ීමදේ අැමුණ වන්දන්, ග්රාීවය ආර්ථික ශක්තිම්  ක ීමමට
ොයක දවමින් ග්රාීවය ්නතාවදප ීවවන ත් ් වය ඉ ළ නැංවීම සඳ ා ප සුදවන් ංාා ගත ැක  ා
ෙැාගත ැක  මට්ටදේ ණය ප සුකේ ංාා ීමම.
දපොලී වියෙම ප ත වැටීම ා දපොලී ආොයම වර්ධනය වීම ද ේතුදවන් 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 84 ක න්
ශුේධ ංායය වැඩි වී තිබුණි. තැන්පතු සඳ ා ංාා දුන් ඉ ළ දපොලී අනුපාතයන් දවනසත ක ීමම ද ේතුදවන්
දපොලී වියෙම 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 10.6 ක න් රු.මිලියන 5,312 ෙක්වා ප ත වැටී තිබුණි.
ාැංකුදේ තැන්පතු පෙනම යනයයට 15.8 ක න් ඉ ළ දගොසත තිබුණි.
රධාන වශදයන් දකසත ණය ංාාීමදේීම වු අංායය ද ේතුදවන් අක්රීය ණය අනුපාතය 2013 වර්ෂදේ
යනයයට 7.3 යනට 2014 වර්ෂදේ යනයයට 7.6 ෙක්වා වැඩි වී තිබුණි.
2014 වර්ෂය තුළීම ශාඛා 19 ක් දවනසත සතථානවං සතථාපනය කැන ංෙ අතැ ශාඛා 8 ක් රවළුල් කැ කුඩා
ා මධය පි මාණ වයාපාැ මධයසතථාන 8 ක් විවෘත කැ තිබුණි.

රාජය උකසථ ා ආපය ජන බතශකුව
ාැංකුදේ ශුේධ දපොලී ආන්තිකය 2013 වර්ෂදේ යනයයට 4.76 යනට 2014 වර්ෂදේ යනයයට 4.96 ෙක්වා වැඩි
වී තිබුණි. එාැවින් ංායය යනයයට 42 ක න් වැඩි වී තිබුණි. කර්මාන්තදේ අනුපාතයන් වන යනයයට 12.4
ස යනයයට 13.7 ට එදැහිව පිළිදවලින් තැන්පතු ා ණය ස අ් තිකාැේ යනයයට 14 ක් වු එම
රතිශතදයන්ම වැඩි වී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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අක්රීය ණය අනුපාතය 2013 වර්ෂදේ යනයයට 37.11 යනට 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 34.06 ෙක්වා අඩු වී
තිබුණි.
2014 වර්ෂය තුළීම නව ාැංකු ශාඛා දෙකක් විවෘත ක ීමම මිනන් ාැංකුදේ ශාඛා ්ාංය රවළුල් කැ තිබුණි.

නිවාස සශවර්ධන මූලය සශසථාා බතශකුව
දකොළඹ දකොටසත දවළඳදපොදළේ ංැිනසතතුගත එකම ැා්ය ාැංකුව වශදයන් නිවාස සංවර්ධන ා මූංය
සංසතථා ාැංකුව රධාන වශදයන් නිවාස කාර්යයන් සඳ ා ණය ා ප සුකේ ංාාීමදේ කාර්යයන්වං
නිැත දේ.
ාැංකුදේ ව් කේ පෙනම රධාන වශදයන් ආදයෝ්න, ණය ස අ් තිකාැේ වැඩිවීම ද ේතුදවන් 2014
වර්ෂදේීම යනයයට 25 ක න් රු.බිලියන 35 ක් ෙක්වා වර්ධනය වී තිබුණි.
2013 වර්ෂදේීම පැවැති යනයයට 4.38 ට සාදේක්ෂව ශුේධ දපොලී ආන්තිකය 2014 වර්ෂදේීම යනයයට
5.94 ක් ෙක්වා වර්ධනයවීම්  සමඟම දපොලී ආොයදේ යනදු වු වැඩිවිම ද ේතුදවන් ාැංකුදේ ාදු දපැ ංායය
රු.මිලියන 818 ක් ෙක්වා යනයයට 165ක වැඩිවීමක් වාර්තා කැ ඇත.
2014 වර්ෂය අවසාන වන විට ාැංකුදේ තැන්පතු පෙනම රු. බිලියන 24.5 ෙක්වා රු. බිලියන 5.5 ක න්
ද ව්  යනයයට 29.5 ක න් වර්ධනය වී තිබූ අතැ කාලීන තැන්පතු යනයයට 87 ක් එිනන් නිදයෝ්නය දේ.
අක්රීය ණය අනුපාතය 2013 වර්ෂදේ යනයයට 19.85 ට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේීම යනයයට 22.57 ෙක්වා
වැඩි වී තිබුණි.
2014 වර්ෂය තුළීම නව ාැංකු ශාඛා 3 ක් විවෘත ක ීමම්  සමඟ ාැංකුදේ ශාඛා ්ාංය 36 ෙක්වා රවළුල් කැ
තිබුණි. එදසේම 2014 වර්ෂදේීම ෙ BBB+ ්ාතික දිුණකාලීන ෆිච් දර්ටය (ංංකා) දරේණිගත ක ීමම දවතින්
ැඳවා දගන තිබුණි.

ප්රධාන විගණන අවධානයන්
ශ්රී ලශකා ැ බතශකුව
•

මුෙල් නීති පනද්  (MLA) 39 වගන්තිදේ විධිවිධාන අනුව, විසර්්නදයන් පසු ස ශ්රී ංංකා
ැ්ය දවතින් ංැබිය යුතු දශේෂ නිැවුල් ක ීමදමන් පසුව ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව වියනන් දපයන ංෙ
ංාය මුෙල් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත ම ා යාණ්ඩාගාැය දවත මාරු කළ යුතුය. ඒ
අනුව රු. බිලියන 32.31 ක පාඩුවක් තිබුණෙ සමාදංෝචිත වර්ෂදේ පළමු කාර්තු දෙදකහි
ංායදයන් අ් තිකාැේ දගවීේ දංස 2014 වර්ෂදේ අවසතථා දෙකකීම රු. බිලියන 8.5 ක මුෙංක්
ම ා යාණ්ඩාගාැයට දරේෂණය කැ තිබුණි. තවෙ රු. බිලියන 32.27 ක විදේශ විනිමය
රතයාගණන පාඩුව ා රු.බිලියන 7.97 ක විදේශ ව් කේ මත “marked – to – market”ංායය /
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පාඩුව සැංක ල්ංට ගැනීදමන් පසුව ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව වියනන් දාො ැි ය ැක  ංායය
ගණනය කැ තිබුණි. ඊට අමතැව සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට ැඳවාග්  ඉපැයීේවං දශේෂය
රු. බිලියන 5.7 ක සෘණා් මක වටිනාකමක් දංස පැවතුණි.
•

ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව වියනන් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම රු.මිලියන 122.81 ක මුෙංක් වැය කැමින්
එහි අනාගත දමද යුේ සඳ ා බ්රසීංදයන් දේපංක් මිංීම දගන තිබුණි. දමම මිංීම ගැනීමට දපැ
අමාතය මණ්ඩංය අනුමැතිය ංාාදගන දනොතිබුණු අතැ දේපං දපදයෝ්නය පිළිාඳ අනාගත
සැංැසතමෙ සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානය ෙක්වා තීැණය කැ දනොතිබුණි. දකදසේ වුවෙ දමම
දේපං 2015 දපාැවාි  01 දින යනට වර්ෂ 02 ක කාංයක් සඳ ා විදේශ කටයුතු අමාතයාංශයට
කුලියට ීම තිබුණු අතැ එම දින යනට බ්රසීංදේ ශ්රී ංංකා තානාපති කාර්යාංය දමම පි රදේ
ක්රියා් මක දේ.

•

2011 අදගෝසතතු 24 දින එ්දඩො 6,207,116 ක් (රු.මිලියන 607.12ක්) වැය කැමින් නිේදයෝර්ක්
හි දගොඩනැගිල්ංක් ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව අ් ප්  කැදගන තිබූ අතැ එය අැමුණු කළ කාර්යයන්
සඳ ා දයොො ගැනීදමන් දතොැව 2012 ජුනි 01 දින යනට වර්ෂ 3 ක කාංයක් සඳ ා එ්දඩො 68,000
ක මායනක කුලියට විදේශ කටයුතු අමාතයාංශයට කුලියට ීම තිබුණි. දකදසේ වුවෙ මුෙල් නීති
පනද්  117 වගන්තියට අනුව, “ශ්රී ංංකා ම ා ාැංකුව වියනන් යේ හිමිකමක් පිළිාඳ තෘේතවීදේීම
යේ අකාැයක න් අ් කැගත ැක  එවැනි අිනතියක් ැැ දවළොමක ද ෝ වානි්මය ද ෝ ද ෝ
දවන්  වයාපාැයක දනොදයදිය යුතුින.“

•

ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව වියනන් ම ා යාණ්ඩාගාැදයන් රතිපූර්ණය ක ීමදේ පෙනම මත දපදේශක
දසේවා ංාා ගැනීම දවනුදවන් විදේශ දසේවා සපයන්නන් තිදෙදනකු සඳ ා ශ්රී ංංකා ැ්ය
දවනුදවන් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම රු. මිලියන 1,396.22 ක මුෙංක් දගවා තිබුණි. ම ා
යාණ්ඩාගාැදයන් ඉල්ලීේ ක ීමදමන් දතොැව 2014 වර්ෂදේ ශ්රී ංංකා ම ාැංකුදේ වියෙමක් දංස
එම මුෙං සංකා තිබුණි. තවෙ සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ෙැන ංෙ රු.මිලියන 2,050.62 ක් ූය මුළු
වෘ් තිය දපදේශක දසේවා වියෙදමන් යනයයට 68 ක් එිනන් නිදයෝ්නය දේ.

•

ශ්රී ංංකා ්ාතයන්තැ මූංය මධයසතථානයක් පිහිටුවීම සඳ ා විදේශ සමාගමක් සමඟ ශ්රී ංංකා ම
ාැංකුව ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ගිවිසුමට අනුව, පළමු වාි කය වන එ්දඩො 250,000 ක මුෙං
2014 ඔක්දතෝාර් මාසදේීම දගවා තිබුණි. ඉන්පසු එම මුෙං ඉ ත සමාගදමන් අයකැ ගැනීදමන්
දතොැව එම සමාගදමන් දසේවා ංාාගැනීම අ් හිටුවීමට ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව තීැණය කැ තිබුණි.

ලශකා බතශකුව
ලශකා බතශකුප සීපෂේල්සථ ාඛ්ාව
ලශකා බතශකුව සා ා නි පය ර්ක් ා ෆ්රතන්ක්්ර්ට් හි අුමරූ බ බතශකු සැඟ එජපඩො වලින් ා රෝපර වලින්
ිණණුම් විවිත රීරීැ.
සීදෂේල්සත ශාඛාදේ යනයලු විදේශ ගනුදෙනු අක් දවැළ ාැංකු කටයුතු අංශය ා ංංකා ාැංකුව (යූදක්)
ලිමිටඩ් මිනන් දමද යවනු ංැදේ. එාැවින් අතැමැදි ාැංකු වියනන් විශාං ගාසතතු රමාණයක් අයකැන
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ාැවින් ා ක්රියාවලිදේ රමාෙයන් වීම ද ේතුදවන් ාැංකු ගනුදෙනුකරුවන් එම ත් ් වය සමඟ තෘේතිම් 
දනොදේ. ඇමි කා එක්ස්  ්නපෙදේ (USA) ා යූදැෝපදේ (EU) ාැංකු සමඟ ලිපි ගනුදෙනු වංීම සෘජු
සේාන්ධතාවක් ඇ් ද්  නේ එය සීදෂේල්සත ාැංකුවට රතිංායයක් වනු ඇත.
ස කාැ සාමානයාධීකාීම (විදේශ ශාඛා) ා ද්යෂතඨ නිදයෝ්ය කළමනාකරු (්ාතයන්තැ ා
යාණ්ඩාගාැය ) වියනන් 2014 මැින 21 දිනැති අධයක්ෂ මණ්ඩං පත්රිකාව අනුව අධයක්ෂ මණ්ඩංය වියනන්
නිේදයෝර්ක්හි සතටෑන්ඩඩ් චාාටඩ් ාැංකුව ස දඩොිනෂත ාෑන්ක් රසතට් කේපණි ඇමි කා, නිේදයෝර්ක් හි
එ්දඩො ගිණුේ විවෘත ක ීමමට ා ෆ්රැන්ක්පර්ට්හි දඩොිනෂත ාැංකුව සමඟ යූදැෝ ගිණුේ විවෘත ක ීමමට
අනුමැතිය ංාා ීම තිබුණි.
අධයක්ෂ මණ්ඩං අනුමැතිය ංැබීදමන් පසුව ාැංකුව වියනන් නිේදයෝර්ක්හි ා ෆ්රැන්ක් ර්ට් හි අනුරූපී
ාැංකු සමඟ එ්දඩො වලින් ා යූදැෝවලින් ගිණුේ විවෘත ක ීමමට පි ශතැමයක් ෙැා තිබුණි. දකදසේ වුවෙ
සීදෂල්සතහි නීති ා දැුණංායන සමඟ අනුකූං දනොවීම ද ේතුදවන් එය අසාර්ථක වී තිබුණි. එම නිසා
සීදෂල්සත ාැංකු ශාඛාවට වයාපාැ දමද යුේ කටයුතු රවළුල් ක ීමදේීම දුෂතකැතාවන්ට මුහුණ ීමමට යනදු
විය.
ගුමපදුමකරුවන්පේ තතන්පතු - සුළු ගුමපදුමකරුවන් සශඛ්යාවක් ැත යත බැ
තැන්පතු පිළිාඳ සමාදංෝචානදේීම, 2015 අදරේල් 30 දිනට එම ශාඛාදේ මුළු තැන්පතුවලින් යනයයට 62 ක්
තැන්ප්  කැන ංෙ රධාන තැන්පතු ගනුදෙනුකරුවන් 3 දෙදනකු ා මුළු තැන්පතුවලින් යනයයට 77 ක්
තැන්ප්  කැන ංෙ රධාන තැන්පතු ගනුදෙනුකරුවන් 10 දෙදනකු ූය ාව නිීමක්ෂණය විය. ශාඛාව ඉතා
සීමිත තැන්ප් කරුවන් සංඛයාවක් මත වැඩිරවැ යැදපන ාව්  ඉතා ඉ ළ ද්රවීයංතා අවොනමකට
අනාවැණය වී ඇති ාව්  දමිනන් ෙැක්දේ. එාැවින් ශාඛාදේ අඛණ්ඩ පැවැ් ම දකදැහි දමම ත් ් වය
අහිතකැ දංස ාංපෑමක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති ාවට නිීමක්ෂණය විය.
රු.මිලියන 750 ක් ූ  එකතු කළ අගය ැත බදු අත්තිකාරම් පගවීැ
එකතු කළ අගය මත ාදු (VAT) දංස 2014 දෙසැේාර් 30 දින ාැංකුව වියනන් දේශිය ආොයේ
දෙපාර්තදේන්තුවට රු.මිලියන 750 ක දගවීේ කැ තිබුණි. ඉ ත අ් තිකාැේ දගවීේ මුංය දසේවා මත
අනාගත ාදු ාැැකේවලින් අයකැ ගත යුතුය. එකතු කළ අගය මත ාදු (VAT) මාර්දගෝපදේශවංට
අනුව, ාැංකුව වියනන් යනදු කැන ංෙ ාදු අයකැ ගත යුතු කාර්යයන් පෙනේව දසේවා සැපයීදමන් පසුව
එකතු කළ අගය මත ාදු අය කැ ගත ැක දේ. දකදසේ වුවෙ, 2014 ගිණුේ වර්ෂය තුළ ාැංකුදේ ංායය/
ආොයම දයොො ගනිමින් ඉ ත ාදු අ් තිකාැේ දගවා තිබුණි. එාැවින් ාැංකුදේ අනාගත මුෙල් රවා
දකදැහි එය ඉතා අහිතකැ දංස ාංපා තිබුණි. ඉ ත ගනුදෙනුදේ රතිඵංයක් දංස දකටිකාලීන
ආදයෝ්න මිනන් ංාය ද ෝ ආොයේ ඉපැයීදේ අවසතථා වැංීම තිබුණි.
කළැනාකරණ අායාසලාන්න් සිජුව බාවා ගතනීැ
2013 ඔක්දතෝාර් 03 දිනැති අධයක්ෂ මණ්ඩං පත්රිකාව රකාැව ඉ ත සඳ න් ාඳවා ගැනීම සඳ ා
දෙවැනි ලිඛිත පීමක්ෂණය ශ්රී ංංකා වියාග දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් යනදුකළ යුතු වුවෙ වියාග පැවැ් වීම
සඳ ා ක යනදු පළරවරුේෙක් දනොමැති රවේගලික රවහුණු පන්ති පව් වන රවේගලික ආයතනයක් දයොො
ගනිමින් එය ඉටු කැ දගන තිබුණි.
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ඉ ත රවේගලික ආයතනය සඳ ා අනුමැතිය ංාා ගැනීදේීම, ස කාැ සාමානයාධිකාීම (රවහුණු ා
සංවර්ධන) වියනන් ඉ ළ කළමනාකැණය දනොමඟ යවමින් එය විශතව විෙයාංයක් දංස සාවෙය දතොැතුරු
ඉදිි ප්  කැ තිබුණි.
දෙවැනි ලිඛිත පීමක්ෂණය පැවැ් වීදේ කාර්යය සඳ ා රවේගලික ආයතනය දතෝැා දගන තිබුණෙ, රශතන
පත්ර සකසත ක ීමම ා ඇගයීම එම ආයතනය වියනන් යනදු කැ තිබූ අතැ එහි අධීක්ෂණය ස වියාග
පැවැ් වීම ංංකා ාැංකු කාර්ය මණ්ඩංය වියනන් යනදු කැ තිබුණි. එදසේ වුවෙ දමම කාර්යයන් දෙක සඳ ා
පමණක් රු. මිලියන 2.1 ක මුෙංක් දගවා තිබුණි.
ඉ ත ාඳවා ගැනීදේ යනයලු කාර්යයන් යනදු කළ ස කාැ සාමානයාධිකාීමදප (රවහුණු ා සංවර්ධන)
දියණිය එම වියාගයට දපනී යනට සාර්ථකවීම පිළිාඳව ඉ ළ කළමනාකැණය ෙැනුව්  කැ දනොතිබුණි. ඒ
අනුව දමම ත් ් වය යටද්  එහි අපක්ෂපාතීවීම පිළිාඳ රශතනගත දේ.

ැ ජන බතශකුව
•

ශාඛා 18 ක මිලියන 1 ඉක්ම ූය ණය 74 ක න් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට එක් වාි කයක් ද ෝ
දගවා දනොමැතිව අක්රීය ණය වර්ගයට මාරුකැන ංෙ ණයවං හිඟ දශේෂය රු. මිලියන 361.69 ක්
විය.

•

රධාන ගනුදෙනුකරුවන් ෙසදෙදනකුදප අක්රීය ණය ා ාැංකු අිනැා 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට
පිළිදවලින් රු. මිලියන 6,176.16 ක් ා රු. මිලියන 601.26 ක් අයකැ ගැනීදමන් දතොැව
පැවතුණි.

•

අක්රීය දසේවක ණය අයකැ ගැනීම සඳ ා විධිම්  රතිප් තියක් පිළිදයං කැ දනොතිබූ ාැවින්
2014 වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 260 යනට රු.මිලියන 336 ෙක්වා අක්රීය දසේවක ණය දශේෂය වැඩි වී
තිබුණෙ අක්රීය ණය දශේෂ අයකැ ගැනීම සඳ ා කළමනාකැණය වියනන් ඵංොයී ක්රියාමාර්ගයක්
දගන දනොතිබුණි.

ජාතික ුතිරිරීරීපම් බතශකුව
•

අවම වශදයන් ාදු වංට පසු ංායදයන් යනයයට 30 ක් ද ෝ හිමිකදමන් යනයයට 15 ක් යන දෙක න්
වැඩි අගය වශදයන් ූය ංායාංශ රතිප් තියට පට ැනිව ාැංකුව වියනන් රු.මිලියන 510.96 ක
වැඩිරවැ දගවීමක් යනදු කැ තිබුණි. එහි රතිඵංයක් දංස ාැංකුදේ හිමිකේ ස ව් කේ 2014
දෙසැේාර් 31 දිනට රු.මිලියන 510.96 ක න් අඩුදවන් ෙක්වා තිබුණි.

•

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි යට (RDA) අනුමත කැන ංෙ රු.මිලියන 55,371 ක් වටිනා මුළු වයාපෘති
ණයවලින් වර්ෂය අවසානය වන විට රු.මිලියන 49,218 ක් මුො ැැ තිබුණි. ඉන් රු.මිලියන
11,711 ක් ද ව්  යනයයට 24 ක් 2014 වර්ෂදේ දෙසැේාර් මාසය තුළීම මුො ැැ තිබුණි. දකදසේ
වුවෙ වයාපෘති මූංයයන අ් දපොත රකාැව එක් එක් වයාපෘතිය සඳ ා වන සෑම වාි ක
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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මුො ැීමමකටම දපැ ක යනදු දයෞතික රගති වාර්තාවක් ාැංකුව වියනන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය
දවතින් ංාාදගන දනොතිබුණි.
•

2014 දෙසැේාර් 31 දිනට වයා් ආපසු ගැනීේ ා මුෙල් අයකැමිදප ,නතාවයන් රු. මිලියන
26.53 ක් ා රු. මිලියන 1.51 ක් ූය අතැ ඒවාිනන් පිළිදවලින් රු. මිලියන 17.64 ක් වර්ෂ 01 කට
වැඩි කාංයක් ා රු. මිලියන 1.4 ක් වර්ෂ 3 කට වැඩි කාංයක් හිඟ හිට පැවතුණි.

ප්රාප ශීය සශවර්ධන බතශකුව
•

1942 අංක 13 ෙැන දකසත දබ්රෝකර්කරුවන්දප ආඥාපනද්  13 වගන්තිය රකාැව, එම
ආඥාපනත යටද්  කැන ංෙ ද ෝ ක ීමමට අෙ සත කැන දවන්දේයනයක් මිනන් විකුණුමකීම ංංසු
ක ීමම ා මිංීම ගැනීම කැන දකසත දබ්රෝකර්වරු ඔහු සමඟ තාන ංෙ දේපදංහි සේපූර්ණම
හිමිකරු දංස සංකනු ංැදේ. දමයට පට ැනිව දනොවිකුණන ංෙ දකසත යාණ්ඩවං සේපූර්ණ
හිමිකම ංාාගැනීදමන් දතොැව ක දංෝ ග්රෑේ 23.95 ක් ූය දනොවිකුණන ංෙ දකසත යාණ්ඩ දණුකැ
තිබුණි. දණුකැන ංෙ ැ් ැන්වලින්, සාෙන ංෙ ැ් ැන් කූරු (bars) වික ණිම මිනන් ාැංකුදේ මුළු
දකසත හිඟය පියවා තිබූ අතැ එමිනන් ඉ ත ීම වයවසතථාදේ 28 වගන්තිදේ ෙක්වා ඇති පි දි
අතිි ක්තයන් සඳ ා ගනුදෙනුකරුවන් හිමිකේ පෑම වළක්වා තිබුණි.

•

දණුක ීමදේ ගාසතතු, ැ් ැන් රවා න ගාසතතු ා දණුකැන ංෙ ැ් ැන් පිළිාඳ විකුණුේ මිං සඳ ා
දණුක ීමදේ ක්රියාවලිය මත තැඟකාීම ංංසු පි පාටියක් අනුගමනය කැ දනොතිබුණි.

•

2012 දපාැවාි  23 දිනැති අංක 03/2012 ෙැන ැා්ය පි පාංන චාක්රදල්ඛයට පට ැනිව
විරාමං්  සාමානයාධීකාි වැයාට ම ා යාණ්ඩාගාැදයන් අොළ අනුමැතිය ංාා ගැනීදමන්
දතොැව වා නයක් යාැ ීම තිබුණි.

•

මිහින්තදල් පව් නා ශාඛා කාර්යාං දගොඩනැගිල්ං අලු් වැඩියා ක ීමම ස තිැේපදන්
දගොඩනැගිල්ං ඉදික ීමම යන ඉදික ීමේ දකොන්ත්රා්  දෙක සඳ ා මුළු දකොන්ත්රා්  පිි නැීවදේ
මිදංහි රතිශතයක් දංස විචාංන නිදයෝගයන්දප වටිනාකම පිළිදවලින් යනයයට 217 ක් ා
යනයයට 46 ක් විය. එම රතිශතයන් අවමයට වඩා ඉතා ඉ ළ වුවෙ, 2006 - ැ්දේ රසේපාෙන
මාර්දගෝපදේශ සංග්ර දේ 8.13.4 වගන්තිදේ ෙක්වා ඇති පි දි එම විචාංන නිදයෝගයන් නිකු් 
ක ීමමට දපැ දර්ඛීය අමාතයාංශදේ දල්කේදගන් අොළ අනුමැතිය ංාාදගන දනොතිබුණි.

රාජය උකසථ ා ආපය ජන බතශකුව
•

2013 ජුලි 01 යනට 2014 දෙසැේාර් 31 ෙක්වා කාං පි ච්දේෙය තුළ ගේප ශාඛාදේ
ගනුදෙනුකරුවන් වියනන් තැන්ප්  කැන ංෙ එකතුව රු. මිලියන 7.06 ක මුෙල් ගිණුේවලින්
අ්  ැීම තිබුණි.
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•

ම නුවැ ශාඛාව වියනන් ශ්රී ංංකා ම ාැංකුදවන් අයකැගන්නා ංෙ රු. මිලියන 13.73 ක් ූය ණය
වාි ක (වතු) අොළ ගිණුමට මාරු කැ දනොතිබුණි. එාැවින් ආොයම ා ණය දශේෂ පිළිදවලින් රු.
මිලියන 5.57 ක න් ා රු. මිලියන 6.16 ක න් අඩුදවන් ා වැඩිදයන් ෙක්වා තිබුණි.

•

සට න් ක ීමදේ දෙෝෂයක් ද ේතුදවන් දචාක්ප්  දපංේධි ගිණුදේ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ැ
දශේෂයක්
විය. එාැවින් මූංය
රකාශනවං
ෙැක්දවන දවන් 
ණයගැතියන්
රු. මිලියන 22.81 ක න් වැඩිදයන් ෙක්වා තිබුණි

•

2013 දෙසැේාර් 31 දිනට ගේප ශාඛාදේ දචාක්ප්  දපංේධි ගිණුදේ - 004/1/09/1607
පැවතුණු රු.මිලියන 1.12 ක දශේෂය ාැංකුව සසඳා තිබූ නමු්  2014 දෙසැේාර් 31 ෙක්වා ඒ සඳ ා
සට න් ගිණුේවං ඇතුළ්  කැ දනොතිබුණි.

•

ශාඛා සමඟ ්ංගම ගිණුම ස ශාඛාවං රධාන කාර්යාංය සමඟ ්ංගම ගිණුම අතැ
රු. මිලියන 18.58 ක දනොසැසඳූ ආැේයක දශේෂයක් නිීමක්ෂණය විය.

•

2014 දෙසැේාර් 31 දිනට සතථාවැ තැන්පතු, ඉතිි ක ීමදේ ගිණුේ, විසර්්නය දනොකළ දශේෂ
ගිණුේ, සතථාවැ තැන්පතුවලින් ණය ආදිය සේාන්ධදයන් මූංය රකාශනවං ෙැක්දවන දශේෂය ා
පි ගණක පේධතිදයන් ්නනය කැන ංෙ දශේෂයන් අතැ රු.මිලියන 69.96 ක දවනසක්
නිීමක්ෂණය විය.

•

ඳුනාගැනීදමන් ා ගිණුේවං ගැංපීේ ක ීමදමන් දතොැව රු. මිලියන 4.21 ක මුෙංක්
අ් තිකාැේ ගිණුදේ ෙක්වා තිබුණි.

නිවාස සශවර්ධන මූලය සශසථාා බතශකුව
•

2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ාැංකුදේ මුළු ගනුදෙනුකාැ තැන්පතු වලින් යනයයට 49 කට වැඩි
රමාණයක් තැන්පතුකරුවන් වියනදෙදනකුට අය්  ූය අතැ එය ඉකු්  වර්ෂදේ යනයයට 42 ක්
විය.ඒ අනුව ඉතා සීමිත තැන්පතුකරුවන් මත ාැංකුව යැදපන ාව ෙැක්දවන අතැ එය ඉ ළ
ද්රවීයංතා අවොනමකටෙ ද ේතු දේ.

•

ාැංකුව දවනුදවන් සතථාවැ තැන්පතු රැසතකැ ගැනීම සඳ ා මූංය සමාගමක් සමඟ ාැංකුව
ගිවිසුමකට එළඹ තිබූණු අතැ වර්ෂයකට යනයයට 0.5 ක දකොමිසත මුෙංක් තැන්පතු වටිනාකම මත
දගවීමට ස ඉන්පසු සතථාවැ තැන්පතුවක කවැ අලු් ක ීමමකීම දකොමිසත මුෙං දගවීමට එකඟ වී
තිබුණි.

•

රධාන කළමනාකරුවන් දෙදෙදනකු රධාන් වය ෙැන යාණ්ඩාගාැ අංශය ා අදංවි අංශය දංස
දවනම අංශ දෙකක් ාැංකුව සතුව තිබුණෙ දතවන පාර්ශවයක් මිනන් අැමුෙල් රැසතක ීමම සඳ ා
පසු ගිය වර්ෂ 3 තුළ ාැංකුව වියනන් රු. මිලියන 1.29 ක අතිදර්ක පිි වැයක් ෙැා තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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•

ඉ ත මූංය සමාගම සමඟ එළඹි ගිවිසුම අනුව, රු.මිලියන 3 ට වැඩි ඉ ළ වටිනාකමක් සහිත
තැන්පතු සඳ ා විදශේෂ දර්ටයක් දගවීමට ාැංකුව එකඟ වී තිබුණි. දකදසේ වුවෙ තැන්පතුවං
වටිනාකම සැංීමදමන් දතොැව රු.මිලියන 3 ට අඩු තැන්පතු සඳ ාෙ ාැංකුව වියනන් එම විදශේෂ
දර්ටයන් ංාා ීම තිබුණි.

•

යනයයට 14.5 යනට යනයයට 15.5 ෙක්වා දපොලී අනුපාතයකට 2013 ඔක්දතෝාර් මාසය තුළීම
රු.බිලියන 2 ක් වටිනා සුරැකුේං්  ණයකැ ාැංකුව වියනන් නිකු්  කැ තිබුණි. දේ අතැ යනයයට 8
යනට යනයයට 9.75 ෙක්වා ූය දපොලී අනුපාතයන්ට 2014 වර්ෂදේීම රු.මිලියන 850 ක් වටිනා සුරැකුේ
දනොං්  ණයකැ ාැංකුව වියනන් මිංීමදගන තිබූ ාැවින් කළමනාකැණය වියනන් කැන ංෙ මූංය
දවළඳදපොළ රවදැෝකථනය රශතනකාීම දේ.

•

2014 සැේතැේාර් යනට දෙසැේාර් ෙක්වා කාං පි ච්දේෙය තුළ රු.මිලියන 850 ක මුෙංක් ාැංකුව
වියනන් ණයකැවං ආදයෝ්නය කැ තිබුණෙ, 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ණයකැවං සාධාැණ
අගය අඩුවීම ද ේතුදවන් රු. මිලියන 9.87 ක ඇසතතදේන්තුගත පාඩුවක් යනදු වී තිබුණි.
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කිෂිකර්ැ ා ුඩම්
කිෂිකර්ැ අැාතයාශය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව ස
ෙබිම අධිකාි ය, ද ක්ටර් දකොේාෑකඩුව දගොවිකටයුතු
පර්දේෂණ ා රවහුණු ක ීමදේ ආයතනය, ්රි ංංකා කෘෂිකාර්මික පර්දේෂණ රතිප් ති සයාව, පසු අසතවනු
තාක්ෂණ ආයතනය, ්ාතික ආ ාැ රවර්ධන මණ්ඩංය යන වයවසතථාපිත ආයතන 06 ක් ස
ංංකා
දපොද ොැ සමාගම ා දකොළඹ දකොමර්ෂල් දපොද ොැ සමාගම යන ැ්ය සතු සමාගේ දෙකක්ෙ
අමාතයාංයට අය්  ූය අතැ රතිප් ති වැඩසට න් ා වයාපෘති සැකසීම ා ක්රියා් මක ක ීමම, කෘෂිකාර්මික
විවිධාංගිකැණය ා නිෂතපාෙන වැඩි දියුණු ක ීමම, කාානික දපොද ොැ යාවිතය රවලිත ක ීමම, පාංශු
සංැක්ෂණ පනත, ගසත කැපීේ පාංනය ක ීමදේ පනත, පැංෑටි ආැක්ෂණ ආඥ පනත, දපොද ොැ පනද් 
විධිවිධාන ස පලිදාෝධ නාශක පනත පි පාංනය, කෘෂිකාර්මික අධයාපනය, පර්දේෂණ ා වයාපෘති
දසේවා, කෘෂි වයවසාය, පශු අසතවනු තාක්ෂණය ස අධිතාක්ෂණික කටයුතු සංවර්ධනය අමාතයාංශදේ
රධාන කාර්යයන්දේ. සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය ස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේතුව
සඳ ා රු.මිලියන 41,004 ක් දවන්කැ තිබුණු අතැ රු.මිලියන 37,757 ක් වැයකැ තිබුණි.
අමාතයාංශය වියනන් ක්රියා් මක කැ තිබුණු වයාපෘති පීමක්ෂාදේදි නිීමක්ෂණයවු කරුණු ප ත ෙැක්දේ.



අතිදර්ක ආ ාැ දයෝග නිෂතපාෙන වැඩ සට න ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා 2014 වර්ෂදේ වාර්ෂික
ඇසතතදේන්තුදවන් රු. මිලියන 72 ක් දවන්කැ තිබුණු අතැ දමම රතිපාෙනදයන් රු.මිලියන
9.8 ක් ස ල් දසෝයා ා ධනය ආ්රිත අිනසතක්රීේ නිෂතපාෙනය ඳුන්වාීමම ා රචාලිත ක ීමදේ
වැඩසට න් ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා පසු අසතවනු තාක්ෂණ ආයතනයට ංාා ීම තිබුණි. දේ යටද් 
රතිංාභින් සඳ ා යනයයට 50 ක ොයක් වයක් පමණක් ැ්දයන් ංාා ීමමට අමාතය මණ්ඩං
අනුමැතිය ංාා ීම තිබුණෙ ඊට පට ැනිව රු. මිලියන 4.2 ක් වැයකැ අිනසතක්රීේ නිෂතපාෙන යන්ත්ර 20
ක් 2014 දෙසැේාර් 10 දින මිංීම දගන තිබුණෙ එම යන්ත්ර 2015 සැේතැේාර් 30 දින ෙක්වාම
දාො ැැ දනොතිබුණි.



ස ල් අපනයනය රචාලිත ක ීමදේ වැඩසට නක් ආැේය ක ීමම සඳ ා 2012 වර්ෂදේ යනට රතිපාෙන
දවන් කැවාදගන තිබුණෙ එම වැඩසට න ක්රියා් මක ක ීමමට රථම ඒ සේාන්ධදයන් සකයතා
අධයනයක් යනදුකැ එය ක්රියා් මක ක ීමමට ඇති ැක යාවන් ා එහි ගැටලු ඳුනාදගන
දනොතිබුණි. දේ වැඩසට න දවනුදවන් 2014 වර්ෂදේ ක්රියාකාි  සැංසතමට අනුව ස ල්
අපනයන කංාප 04 ක් පිහිටුවීමට සැංසුේ කැ තිබුණෙ කංාප 02 ක් පමණක් පිහිටුවා තිබුණි.



එළවලු ා පංතුරුවං පසු අසතවනු ානිය අවම ක ීමම සඳ ා ඇසුරුේ කැණය ා රවා නය වැඩි
දියුණු ක ීමදේ වැඩ සට න යටද්  2011 වර්ෂදේීම මිංීම ග්  රු. මිලියන 2.17 ක් වටිනා
තක්කාලි ඇසුරුේ ා ේංාසතටික් කූඩ 5,448 ක් 2015 ජුලි 30 දින වන විට්  පසු අසතවනු තාක්ෂණ
ආයතනදේ ගාඩාවං නිෂතක්රීයව පැවතුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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අමාතයාංශ වියනන් 2006 වර්ෂදේ යනට 2014 වර්ෂය ෙක්වාම “්ාතික දගොවි සතිය“ රෙර්ශනය
පව් වා තිබුණෙ විදශේෂ වයාපෘතියක් දංස දුනාදගන වාර්ෂික ඇසතතදේන්තු මගින් රතිපාෙන
දවන්කැ දනොදගන සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ඒ දවනුදවන් රු. මිලියන 26.19 ක් වැයකැ
තිබුණි.තවෙ විධිම්  ාංය ංාාගැනීමක න් දතොැව වාර්ෂික ඇසතතදේන්තුදවන් අතිදර්ක ආ ාැ
දාෝග නිෂතපාෙනය ස කාානික දපොද ොැ නිෂතපාෙනය ා යාවිතය දිි ගැන්වීදේ වැඩ සට න
යන වැඩ සට න් දෙක සඳ ා දවන්කළ රතිපාෙන වලින් රු. මිලියන 13.2 ක්ෙ දමම වියෙේ ෙැීමම
සඳ ා දයොෙදගන තිබුණි.



කෘෂිකර්ම අමාතයාංශදේ දල්කේදප අංක 4/3/2/8/1 ා 2013 දෙසැේාර් 11 දිනැති චාක්රදල්ඛදේ
රකාැව වානි් දගොවිපං වැඩසට න යටද්  යනයයට 50 ක ොයක් වයක් ැ්දයන් ංාාීමම
සඳ ා එළවලු, පළතුරු ා අතිදර්ක දාෝග වගාකැන දගොවින් දතෝැාගන්නා දංස ෙන්වා
තිබුණෙ ැ් නරවැ ා දකොළඹ දිසතත්රික්කවං මල් වගාකරුවන් 12 දෙදනකු දතෝැාදගන ඔවුන්ට
ැ්දේ ොයක් වය දංස රු. මිලියන 2.76 ක් දගවා තිබුණි.



ැ්දේ දපොද ොැ ස නාධාැ වැඩසට න යටද්  දපොද ොැ දමට්රික් දටොන් 300,000 ක් පමණ
ආනයනය කැ ංංකාව රවැා දාො ැීමමට දකොළඹ දකොමර්ෂල් දපොද ොැ සමාගම ස ංංකා
දපොද ොැ සමාගම ඇතුළු දපෞේගලික සමාගේ 12 ක් වියනන් කටයුතු කැ තිබුණි. වාර්ෂිකව දමම
වැඩසට න සඳ ා රු.බිලියන 32 ක් පමණ ැ්ය වියනන් වැය කැ තිබුණු අතැ දමම වියෙම තුළ
දපොද ොැ සමාගේ වියනන් නියමිත දිනට ණයවැ බිල්ප්  දනොපියවීම නිසා ාැංකුවලින් ංාා
ගන්නා ණය සඳ ා දගවන ංෙ දපොළී මුෙල් විශාං රමාණයක් ඇතුළ් ව තිබුණි. 2013 අදරේල්
01 යනට 2014 ජූනි 30 ෙක්වා කාංය තුළ ඉ ත ැ්දේ දපොද ොැ සමාගේ දෙක වියනන් ංාාග් 
දකටි කාලීන ා දිුණ කාලීන ණය සඳ ා දපොලී ා ාැංකු ගාසතතු වශදයන් රු.මිලියන 4,922.13 ක්
වැය කැ තිබුණු අතැ, ඉන් රු. මිලියන 4,752.07 ක් යාණ්ඩාගාැය වියනන් රතිපූර්ණය කැ තිබුණි.

ුඩම් අැාතයාශය
්ාතික ඉඩේ රතිප් තිය යාව් කාලීන ක ීමම ා ක්රියා් මක ක ීමම,දයෞමික පි සැය සුරැීමම,ඉඩේවං
ආැක්ෂාව ස තික ක ීමම, ඉඩේ පි  ැණ රතිප් තිය ක්රියා් මක ක ීමම,ැ්දේ ඉඩේ මනාව
කළමාකැණය ක ීමම, ා සුදුසු ඉඩේ; ඉඩේ අහිමි ්නතාව අතැ දාොීමම ා සංවර්ධනය ක ීමම් 
සංවර්ධන වයාපෘති සඳ ා ඉඩේ ංාාීමම්  ැදට් යනයලු ඉඩේවං හිමිකම ත වුරු කැ අිනතිය ලියාපදිංචි
ක ීමම යන මූලික අැමුණු ඉටුක ීමම සඳ ා ඉඩේ අමාතයංශය ා ඒ යටද්  ඉඩේ දකොමසාි සත ්නැාල්
දෙපාර්තදේන්තුව, මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදේන්තුව, ඉඩේ නිැවුල් ක ීමදේ දෙපාර්තදේන්තුව, ඉඩේ
පි  ැණ රතිප් ති සැංසුේ දෙපාර්තදේන්තුව ස වයවසතථාපිත ආයතන වන ඉඩේ මැනුේ සයාව ා
ඉඩේ රතිසංසතකැණ දකොමිෂන් සයාව ක්රියා් මක දවමින් පවතී. අමාතයංශය ා අමාතයංශය යටද්  ූය
දෙපාර්තදේන්තු සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය සළසා තිබුණ මුළු ශුේධ රතිපාෙනය රු.මිලියන 6,150.3ක් ූය
අතැ ඉන් රු.මිලියන 6,025.1ක් දපදයෝ්නය කැ තිබුණි.
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2014 වර්ෂයට අොං වැෙග්  විගණන නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.


අමාතයංශදේ 2008 වර්ෂදේ යනට 2014 වර්ෂය ෙක්වා කාංය තුළ ෙැනට ක්රියා් මක වන ඉඩේ
අ් ප්  ලිපිදගොනු 4,408 ක න් වන්දි දගවා වැඩ අවසන් ූය ලිපිදගොනු ගණන 122 ක් ූය අතැ අක්රීය
ලිපිදගොනු ගණන 298 ක් විය. 2014 වර්ෂදේීම ඉඩේ අ් ප්  කැගැනීම සඳ ා වන්දි මුෙල් දංස
රු.මිලියන 1,704.7 ක් ෙ දපොලී දංස රු. මිලියන 525.03 ක්ෙ අමාතයංශය දගවා තිබුණි. දමයට
2005 වර්ෂදේ ීම අ් ප්  කැ දගන තිබූ ඉඩේ දවනුදවන් පමණක් රු.මිලියන 110.37 ක් ූය දපොලී
මුෙංක් ඇතුළ් ව තිබුණි ඉඩේ අ් ප්  කැ ගැනීේ සඳ ා වන්දි දගවීම රමාෙ වීම ද ේතුදවන්
දපොලී දවනුදවන් විශාං පිි වැයක් අමාතයංශයට ෙැීමමට යනදුව තිබුණි.



අමාතයංශය වියනන් දග්  පාඩේ ා රතිසංවිධාන දකොමිෂදේ නිර්දේශ ක්රියා් මක ක ීමම සෙ ා
ඉඩේ දකොමසාි සත ්නැාල් දෙපාර්තදේන්තුව දවත 2014 වර්ෂය තුංීම රු. මිලියන 50 ක්
දවන්කැ ීම තිබූ අතැ දෙපාර්තදේන්තුව එිනන් රු.මිලියන 41.69 ක මුෙංක් වැය දකොට තිබුණි.
2014 වර්ෂය තුළ ඉදිි ප්  ූය ගැටළු 199,641 ක න් විසඳා තිබූ ගැටළු සංඛයාව 81,954 ක් ූයදයන්
වියෙමට සාදේක්ෂව සමසතත දයෞතික රගතිය ප ළ මට්ටමක පැවතිණි.



අමාතයංශය වියනන් දමද යවනු ංාන බිේසවිය වැඩසට දන් පසුගිය වර්ෂ 4 ක කාංය තුං
සමසතත රගතිය ප ත පි දි විය.
වර්ෂය

ප්රතිපාදනය

වියදැ

ුලක්කගත ැතුමම්කළ ගතසට්කළ
හිමිකම්
බිම්කතබලි කතබලි
ස තික
සශඛ්යාව
සශඛ්යාව
ප්රැාණය

2011
2012
2013
2014
එකතුව

රු.මිලියන රු.මිලියන
1,000
481
1,100
416
800
670
446
445
3,346
2,012

200,000
200,000
500,000
500,000
1,400,000

157,470
124,717
110,630
121,973
514,790

79,678
62,130
58,690
66,759
267,257

ලියාපදශචි කළ
හිමිකම්
ප්රැාණය
25,697
26,386
63,943
50,672
166,698

2021 වර්ෂය අවසාන වනවිට යනයලු ඉඩේ හිමියන් සෙ ා හිමිකේ ස තික නිකු් කැ බිේසවිය
වැඩසට න අවසන් ක ීමමට නියමිත වුව්  වැඩසට දන් සමසතත රගතිය යනයයට 12 ක් පමණි.
2007 වර්ෂදේ යනට 2014 දෙසැේාර් 31 ෙක්වා දකොට්ඨාශ 97 ක වැඩ ආැේය කැ තිබුණෙ 2014
වර්ෂය අවසානය වන විට්  සේපූර්ණ කැ තිබුදණ් දකොට්ඨාශ 05 ක් පමණි.


ඉඩේ දකොමසාි සත ්නැාල් දෙපාර්තදේන්තුව සතුව පවතින නිං නිවාස 310 න් කුළී අයවන
නිවාස 90 ක් ූය අතැ නිවාස 220 න් නිං නිවාස 70 ක් අළු් වැඩියා කළ යුතු ත් ් වදේෙ නිවාස
22 ක් විනාශ දවමින්ෙ පැවති ාවෙ නිීමක්ෂණය ූය අතැ නිවාස 23 ක් හිසතව පැවතුණි. තවෙ
අනවසැ පදිංචිකරුවන් නිං නිවාස 37 ක පදිංචිව යනටින අතැ එම නිං නිවාසවලින් අනවසැ
පදිංචිකරුවන් ඉව්  ක ීමමට සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානය ෙක්වාම කටයුතු කැ දනොතිබුණි.
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මිනින්දෙෝරු දෙපාර්තදේන්තුව දිි  ීමමනා දගවීදේීම මිනින්දෙෝරුවැයකු මායනකව ඉටුකළ යුතු
අවම වැඩ රමාණය (Monthly Norms) තීැණය කැ තිබුණෙ මසකට දිි  ීමමනා දගවීමට අොළ
කැගත ැක  දපි ම කැාලි සංඛයාවක් ද ෝ මූලික වැටුදපන් රතිශතයක් දංස දගවිය ැක 
සීමාවක් තීැණය ක ීමමක න් දතොැව 2012 ස 2013 වර්ෂවං දමන්ම 2014 වර්ෂදේීමෙ දිි  ීමමනා
ා අධීක්ෂණ ගාසතතු දගවා තිබුණි. ඒ අනුව 2014 වර්ෂදේීම දිි ීමමනා ා අධීක්ෂණ ගාසතතු
වශදයන් පමණක් වාර්ෂික මූලික වැටුදපන් යනයයට 50 යනට වාර්ෂික මූලික වැටුප දමන්
දෙුණණයෙ ඉක්මවා නිංධාීමන් 207 කට දගවීේ කැ තිබුණු ාව නිීමක්ෂණය විය. වර්තමානදේ
මැනුේ කටයුතු ඉතා දියුණු තාක්ෂණික දපකැණ දමන්ම චාන්ද්රිකා ා පි ගණක තාක්ෂණය වැනි
ක්රමදේෙයන් දයොොදගන යනදු කැනු ංාන අතැම දෙපාර්තදේන්තුව මිනන් රමාණව්  මැනුේ
දපකැණ මිංීම දගන තිබියීම් , වසැ ති කට්  වඩා පැැණි ක්රමදේෙයක් වන
මිනින්දෙෝරුවැදයකු වියනන් මසකට මැනිය යුතු අවම කැාලි සංඛයාව(Norm) 30 ක සීමාවට
යට් ව මැනුේ කටයුතු යනදුක ීමම කාදංෝචිත දනොවන ාැවින් ඉ ත දිි ීමමනා දගවීදේ විෂමකාීම
ත් ් වයට එය රධාන වශදයන් ාංපා තිබූ ාව නිීමක්ෂණය විය.



ඉඩේ පි  ැණ රතිප් ති සැංසුේ දෙපාර්තදේන්තුව 2014 වර්ෂදේ ක්රියාකාීම සැංැසතම
ක්රියා් මක ක ීමම පිළිාඳ දපදෙසත ංාාීමම වශදයන් ෙක්වා රු. මිලියන 1.87 ක් වැයකැ
දපොල්දගොල්ං රදේශදේ වැඩමුළුවක් පව් වා තිබුණි. නයාය පත්රය අනුව ක්රියාකාීම සැංැසතම
සාකච්වාව සඳ ා පැයක කාංයක් පමණක් දවන් කැ තිබුණු ාැවින් ැා්ය මුෙල් ඵංොයී දනොවන
දංස පි  ැණය කැ තිබූ ාව නිීමක්ෂණය විය.
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සශසථකිතික ා කලා ක යුතු
ශ්රී ංාංීමය සංසතකෘතික දරුමයන් සංැක්ෂණය රවර්ධනය ා රචාාැණය සඳ ා අවශය රතිප් ති ා
වැඩසට න් සකසත කැ ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා සංසතකෘතික ා කංා කටයුතු අමාතයාංශය ස ්ාතික
දරුමයන් පිළිාඳ අමාතයාංශය පිහිටුවා තිබුණි.
ැදට් සංසතකෘතික ා කංා කටයුතු ස ්ාතික දරුමයන් ්නතා ැයනීමම දමද යවන රධාන දමවංේ
දංස සංකා ඉ ත අැමුණු ඳුනාදගන ඇත. දමම අැමුණු ඉටුකැ ගැනීම සඳ ා සංසතකෘතික ා කංා
කටයුතු අමාතයාංශය යටද්  ආයතන 5 ක්ෙ ්ාතික දරුමයන් පිළිාඳ අමාතයාංශය යටද්  ආයතන 4 ක්ෙ
පිහිටුවා තිබුණි.
2014 වර්ෂය තුළීම සංසතකෘතික ා කංා කටයුතු අමාතයාංශය ස ඒ යටද්  ඇති ආයතන 4 ක් සඳ ා
රු.මිලියන 2,186 ක් රාපධන ා රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා දවන්කැ තිබුණු අතැ ඉන් රු.මිලියන 1,675
ක් දපදයෝ්නය කැ තිබුණි. ආොයේ දපයනු ංාන ආයතනයක් වු මධයම සංසතකෘතික අැමුෙං 2014
වර්ෂය තුළීම රු.මිලියන 2,309 ක්, රධාන වශදයන් සංචාාැක රදේශප්  අදංවිදයන් දපයා තිබුණු අතැ
ඉන් රු. මිලියන 1,830 ක් වැය කැ තිබුණි.

කාර්යසාධන සැාපල රනය
සශසථකිතික ා කලා ක යුතු අැාතයාශය


දෙසත විදෙසත සංසතකෘතික හුවමාරු වැඩසට න යටද්  සාර්ක් ැටවල් අතැ ස දයෝගීතාව වර්ධනය
කැ ගැනීදේ අැමුණින් සාර්ක් සංසතකෘතික මධයසතථානය පිහිටුවීම සඳ ා 2011 වර්ෂදේ යනට
රු.මිලියන 2,177 ක් දවන්කැ තිබුණෙ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට වයාපෘතිදේ මූංය රගතිය රු.
මිලියන 648.59 ද ව්  යනයයට 29.79 ක් පමණක් විය.



ඉදික ීමේ විමිදේ අිනතිය විධිම් ව පවැා ගැනීදමන් දතොැව සංසතකෘතික මධයසතථාන 3 ක් ඉදික ීමම
සඳ ා ැ්දේ රතිපාෙන රු.මිලියන 11 ක් වැයකැ තිබුණි.



රු.මිලියන 323 ක ඇසතතදේන්තුවක් මත සංසතකෘතික මධයසතථානයක් ා සුනාමි පර්දේෂණ
ආයතනය ඉදික ීමම 2011 වර්ෂදේ ආැේය කැ තිබුණු නමු්  2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට් 
වැයකැ තිබුදණ් වියෙම රු.මිලියන 82.91 ක් ද ව්  සමසතත රතිපාෙදයන් යනයයට 20 ක්
පමණක් විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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සශසථකිතික ක යුතු පදපාර්පම්න්තුව
විධිම්  පි දි නාටය කංාව අධයයනය ක ීමදේ අඩුව පිි මසාලීම ා යනං ං - දෙමළ සංසතකෘතික
ස ීවවනය වර්ධනය ක ීමදේ අැමුණින් ම ාචාාර්ය එදිි වීැ සැච්චාන්ද්ර නාටය රවහුණු පාසං 2014 වර්ෂදේීම
රු. මිලියන 11.3 ක වියෙමක න් ඉදිකැ තිබුණි. එදසේ වුව්  දමම කාර්යය සඳ ා වාර්ෂික අයවැය
ඇසතතදේන්තුව මගින් රතිපාෙන සංසාදගන දනොතිබුණු අතැ ක්රියාකාීම සැංැසතදමහිෙ ඇතුළ්  කැ
දනොතිබුණි. දමම වයාපෘති ඉදික ීමේ කටයුතු දෙපාර්තදේන්තුදේ නිංධාීමන් ත් කාර්ය අතුරු අග්රිම
ංාාීමම මගින් යනදුකැ තිබුණි. එදසේම සංසතකෘතික කටයුතු අධයක්ෂ වියනන් අවසතථා 59 කීම ත් කාර්යය
අතුරු අග්රිම රු. මිලියන 2.27 ක් ංාාදගන, පියවීම මාස 1 යනට 8 ෙක්වා කාංයක් රමාෙ කැ තිබුණි.
මාණ්ඩලික දනොවන නිංධාීමන් 40 ක් දවත අවසතථා 247 කීම රු. මිලියන 4.3 ක් ංාාීම තිබු අතැ පියවීම
මාස 2 යනට 12 ෙක්වා කාංයක් රමාෙ කැ තිබුණි.

ැධයැ සශසථකිතික අරමුදල
සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම නිම ක ීමමට සැංසුේ කැ තිබු රවැාවිෙයා වැඩබිේ 301 ක් සඳ ා
ඇසතතදේන්තුගත ද්රවය පිි වැය රු. මිලියන 211 ක්ෙ සෘජු රම පිි වැය රු.මිලියන 368 ක්ෙ විය. එදසේ
වුව්  තථය ද්රවය පිි වැය වු රු. මිලියන 52 කට සාදේක්ෂව රු. මිලියන 402 ක් රම පිි වැය දංස වැය
කැ තිබීම ද ේතුදවන් සමසතත කාර්ය සාධනදේ රමය දවනුදවන් ොයක් වය ඉ ළ අගයක් දගන තිබීම
මතදේෙයට තුඩුදෙන කරුණක් විය.
අැමුෙදල් අැමුණුවංට පට ැනිව ක විල්දගොඩ ්ාතික දරුම සංකල්ප දකෞතුකාගාැය ඉදික ීමම සඳ ා
්ාතික දරුම දයන යාැය නමින් වු ක යනදු නීතයානුකූං පෙනමක් ැහිත ආයතනයකට වසැ 3ක් තුළ රු.
මිලියන 60 ක මුෙංක් ණය පෙනම මත ංාාීම තිබුණි. දමම මුෙං අයථා පි  ැණය කැ තිබුණු ාව
විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය. එදසේම අැමුෙදල් කාර්යසාධනයට සෘජුව අොං දනොවන ස
අවශයතාවයක් දනොමැතිව ්ාතික දරුමයන් පිළිාඳ මෘදුකාංග තැටි නිෂතපාෙනය සඳ ා රු.මිලියන 70.7 ක
මුෙංක් 2014 වර්ෂදේීම ස ඉකු්  වර්ෂවංීම වැයකැ තිබුණු අතැ දමිනන් රු. මිලියන 50 ක් පමණ
මුෙංක් අයථා පි  ැණය කැ තිබුණු ාව නිීමක්ෂණය විය.

වර්ප

ල් රඟ ල පදනැ

එල්ෆින්සතටන් ැඟ ං නවීකැණ කටයුතු සඳ ා 2012 මැින 31 දින යනට රමොයක් වය ංාාග්  යනවිල්
ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුව සමග එකඟතා ගිවිසුමක් සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානය ෙක්වා අ් සන් කැ
දනොතිබුණි. එදසේ වුව්  සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දෙසැේාර් 31 දතක් මිනිසත දින 37,549 ක දසේවය ංාා
ගැනීම දවනුදවන් රු.මිලියන 17 ක් එම දෙපාර්තදේන්තුවට දගවා තිබුණු අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 වන
විට ැංග ශාංාව වසා ෙමා තිබු කාංය අවුරුදු 3 ක් ඉක්මවා තිබු අතැ නවීකැණ කටයුතුවං රමාෙය
ද ේතුදවන් ෙළ වශදයන් රු.මිලියන 6 ක පමණ වාර්ෂික ආොයමක් පෙනමට අහිමි වී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ජාතික උරුැයන් ිළියබා අැාතයාශය
දරුම සංැක්ෂණ ා රවර්ධන වයාපෘතිය යටද්  රකට ා අරකට රවැාවිෙයා සතථාන 100 ක් පිළිාඳ
වාර්තාමය වැඩසට න් නිර්මාණය, ප තැට සේරොයන් ආ්රිත ශාන්තිකර්ම පිළිාඳ වැඩසට න් සජිවීව
පැවැ් වීම ා ඒවා රූපවාහීනි නාලිකාවං රචාාැය ක ීමම සඳ ා රු.මිලියන 60 ක් රතිපාෙනය කැ තිබුණෙ
රු. මිලියන 30 කට ආසන්න රමාණයකට වැඩසට න් / වයාපෘති 2014 වර්ෂදේීම සැංසුේකැ
දනොතිබුණි. එදසේම රකට ා අරකට රවැාවිෙයා සතථාන 100 ක් පිළිාඳ වාර්තාමය වැඩසට න් ඇතුළ් 
සංයුක්ත තැටි නිර්මාණය සඳ ා ස පූර්ව රචාාැක ෙැන්වීේ සැකසීමට රු. 13,690,521 ක් වැයකැ තිබුණෙ
දමම දතොැතුරු රූපවාහීනි මාධයයක් ඔසතදසේ රචාාැය ක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.

පුරාවිදයා පදපාර්තපම්න්තුව
ීමඝවාපිය, නිංගිි ය ා යුධගනාව සතථුප සංැක්ෂණය සඳ ා 2014 වර්ෂය තුළීම රු.මිලියන 6 ක් වටිනා
ගදඩොල් 377,000 ක් දිඝවාපීය සතථුප සංැක්ෂණ විමියට සපයා තිබු නමු්  දමම ගදඩොල්වං රමිතිය
පිළිාඳ ගැටළු ස සංැක්ෂණයට අොං ඇසතතදේන්තු සකසත කැ දනොතිබිම යන කරුණු මත 2015 ජුනි
මාසය වන විට්  සංැක්ෂණ කටයුතු ආැේය කැ දනොතිබුණි.
එදසේම රවැාවිෙයා ආැක්ෂිත සතමාැකයක් දංස 2002 දනොවැේාර් 22 වන දින රකාශයට ප් කැ තිබු
ැ් නරවැ නගැ මධයදේ දසත විමියක පිහිටි දෙම ල් දගොඩනැගිල්ං සංැක්ෂණය සඳ ා රු.මිලියන 6.5 ක්
2014 වර්ෂදේීම ංාාීම තිබු නමු්  2015 මැින මාසය වන විට්  සංැක්ෂණ කටයුතු ආැේය කැ
දනොතිබුණි.
1998 අංක 24 ෙැන රවැාවසතතු (සංදශෝධන) පනතින් සංදශෝධනය කැන ංෙ 1940 අංක 9 ෙැන රවැාවසතතු
ආඥා පනද්  46 (1) වගන්තිය යටද්  පිහිටුවන ංෙ රවැාවසතතු තෑගි අැමුෙං සඳ ා දිවිනදන් විවිධ
රදේශවං පිහිටි දසාවි වියනන් නියම කැන ංෙ ෙඩ මුෙල්වලින්, 2010 වර්ෂදේ යනට 2014 දෙසැේාර් 31
ෙක්වා එකතුවී තිබුණු රු.මිලියන 64 ක් අැමුෙං පිහිටුවීදේ අැමුණු සඳ ා දයොො දනොදගන දපොදු
තැන්ප්  ගිණුදේ ැඳවාදගන තිබුණි.

ජාතික පකෞතුකාගාර පදපාර්තපම්න්තුව
පකොළඹ ජාතික පකෞතුකාගාරපේ ප්රතිසශසථකරණ ක යුතු
නියමිත පි දි දගොඩනැගිලි නඩ් තුව යනදුකැ දනොතිබීම නිසා දකොළඹ දකෞතුකාගාැදේ රධාන තැේරව
දපදළහි වේපස දකොටස 2013 මාර්තු 28 දින කඩාවැටීම ද ේතුදවන් අළු් වැඩියාවන් සඳ ා
දකෞතුකාගාැදේ මැදිි  14 න් 9 ක් පමණක් ම ්න රෙර්ශනය සඳ ා විවෘතව තැබීමට යනදුවී තිබුණි. දමම
නිසා 2012 වර්ෂයට සාදේක්ෂව 2013 ස 2014 වර්ෂවංීම දකෞතුකාගාැදේ ආොයේ රු.මිලියන 4 ක න්
පමණ අඩුවී තිබුණි.
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පකොළඹ පකෞතුකාගාරපේ ආරක්ෂාව
2012 මාර්තු 16 දින දකොළඹ ්ාතික දකෞතුකාගාැදේ යනදුවු දසොැකම නිසා අසතථානගතව තිබු දකෞතුක
යාණ්ඩ රමාණය 221 ක් වු අතැ එම යාණ්ඩවං වටිනාකම රු. 4,440,140 කට තක්දසේරු කැ තිබුණි. ඉන්
යාණ්ඩ 94 ක් මුල් ත් ් වදයන්ම ෙ, යාණ්ඩ දකොටසත ා ගල් වශදයන් 57 ක් ෙ නැවත මුවී තිබුණු අතැ
අදනකු්  යාණ්ඩ කපා, තංා ෙැීවම නිසා විනාශයට ප් ව තිබුණි. 2015 ජුනි මාසය වන විට් 
අධිකැණමය ක්රියාමාර්ග අවසන්ව දනොතිබුණි.
2014 වර්ෂදේීම ෙ දකෞතුකාගාැදේ දැදිපිළි ා මැටි ාඳුන් මැදිි දේ දෙොැුණළු කඩා අනවසැ ඇතුළුවීමක්
යනදුව තිබු අතැ දේ සේාන්ධදයන් ක යනදු සැකකරුදවකු ඳුනාදගන දනොතිබුණි.

ජාතික පල්ඛ්නාරක්ෂක පදපාර්තපම්න්තුව
දෙපාර්තදේන්තුදේ දගොඩනැගිලි රවළුල් ක ීමම යටද්  රු.මිලියන 637 ක් වැයකැ ඉදිකැ 2012
දනොවැේාර් මස විවෘත කැ තිබු නව දගොඩනැගිලි පි රදේ විවිධ අංශ සඳ ා අවශය ලී ාඩු දපකැණ
අිනතම 285 ක්, පි ගණක අිනතම 105 ක් ස ම ල් තැ සඳ ාම අවශය Mobile Racking System මිංීම
ගැනීමට රමාෙ වීම නිසා දගොඩනැගිල්ං ,න දපදයෝජිතව පැවතුණි.
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අධයාපනය
නැණ - ුණණ - ාං - සුව - සපිි  ුණරු දෙුණරුනට ස මවුබිමට ආෙැය කැන විශතවයට සේපතක් වන
ය ප්  ෙක්ෂ නිර්මාණා් මක රවැවැයනයන් පිි සක් බිහික ීමම මිනන් ්රි ංාංදක්ය මානව සේපත සංවර්ධනය
ක ීමදේ දමද වැ ා ඊට අොළ පැමාර්ථ දපැෙැි ව, ක්රියා් මකව පව් නා අධයාපන අමාතයංශයට
අනුාේධිත ආයතන ැාශියක . පළා්  අධයාපන දෙපාර්තදේන්තු, වියාග දෙපාර්තදේන්තුව, අධයාපන
රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව, ්ාතික අධයාපන ආයතනය ස ්රි ංංකා යුදනසතදකෝ ්ාතික දකොමිසම එම
ආයතන දේ. ීවට අමතැව අධයාපන ක්දෂත්රයට අය්  කාර්යයාර්ය ඉටුක ීමම සඳ ා විදේශාධාැ ා විදේශ
ණය වයාපෘතිවං ොයක් වය ංැබී තිබුණි.
අධයාපනය සඳ ා සළසා තිබුණු රවනැාවර්තන ා මූංධන රතිපාෙන 2009 වර්ෂදේීම පිළිදවලින්
රු.මිලියන 85,198 ක් ා රු.මිලියන 7,511 ක් ූයඅතැ, 2013 වර්ෂදේීම පිළිදවලින් රු.මිලියන 107,740
ක් ා රු.මිලියන 10,726 ක් විය. 2014 වර්ෂය වන විට එය පිළිදවලින් රු.මිලියන 118,982 ක් ා
රු.මිලියන 17,202 ක් වී තිබුණු අතැ ඒ තුළ විදේීයය ණය ා ආධාැ දංස ංැබී තිබුණු රු.මිලියන
2,907 ක්ෙ විය.2013 වර්ෂය සමඟ සැසඳීදේීම රවනැාවර්තන රතිපාෙන යනයයට 10 ක න් ා මූංධන
රතිපාෙන යනයයට 60 ක න් වැඩිවී තිබුණි.

පාසතල්, ශිෂය ා වරුාවතුන් සශඛ්යාව
2009 වර්ෂදේීම 9,410 ක් ූය ැ්දේ පාසැල් සංඛයාව 2014 වර්ෂය අවසන් වන විට 10,119 ක් ෙක්වාෙ,
2009 වර්ෂදේීම 3,860,176 ක් ූය ැ්දේ පාසැල් වං ශිෂය සංඛයාව 2014 වර්ෂය අවසන් වන විට
4,078,037 ක් ෙක්වාෙ, 2009 වර්ෂදේීම 213,694 ක් ූය ුණරුයවතුන් සංඛයාව 2014 වර්ෂය අවසන් වන විට
232,989 ක් ෙක්වාෙ වැඩිවී තිබුණි.දේ අනුව පාසැංක සාමානය ශිෂය සංඛයාව 2009 වර්ෂදේීම 410 ක්
වන ාව වාර්තා ූය අතැ එය 2014 වර්ෂය වන විට 403 ෙක්වා අඩුවීේ ස ගත රවනතාවයක් නිීමක්ෂණය
විය. එදසේම ුණරු ශිෂය අනුපාතය 2009 වර්ෂදේීම 18 ක් ූය අතැ එය 2014 වර්ෂය වන විට 17 ෙක්වා
වර්ධනයවීදේ රවනතාවයක් නිීමක්ෂණය විය.

ළඟා කර ගතනීැ අපේක්ෂිත අරමුණු
වරු සථාාන ැාරු ක්රියාත්ැක රීරීැ
අධයාපන ක්රියාවලිය වඩා ඵංොයී අන්ෙමින් යනදුවන පි දි ා ුණරුයවතුන් ා ශිෂයිනන්දප සුයසාධනය
දපි ම වන පි දි පාසල්වං ුණරුමාරු රතිප් තියක් සකසතකැ ක්රියා් මක ක ීමදේ අැමුණ නියන දංස
ක්රියා් මක කැ දනොතිබීම ද ේතුදවන් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ්ාතික පාසැල් 193 ක පවතින ුණරු
,නතා 2,248 ක්
ා ්ාතික පාසැල් 163 ක පවතින ුණරු අතිි ක්තතා 1,387 ක් අවම කැ ගැනීමට
කටයුතුකැ දනොතිබුණු ාව් , ්ාතික පාසැල් 200 ක ුණරුයවතුන් 4,268 දෙදනකු වර්ෂ 12 ්  35 ් 
අතැ කාංයක් සතථාන මාරුවීේ දනොංාා එකම පාසැංක දසේවදේ දයීම තිබුණු ාව් , විදශේෂ අධයාපන
විෂය ක්දෂේත්රය සඳ ා ාඳවා දගන රවහුණු කැන ංෙ ුණරුයවතුන් 118 ක් විදශේෂ අධයාපන ඒකක ැහිත
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්ාතික පාසැල් 72 ක් දවත අනුයුක්ත කැ තිබුණු ාව් , විදශේෂ අධයාපන ඒකක සහිත ්ාතික පාසල් 40
කට අනුයුක්ත කැ තිබුණු රවහුණු ුණරුයවතුන් 58 ක් සාමානය යනසුන් සඳ ා ූය පන්තිවං ඉගැන්වීේ සඳ ා
දයොෙවා තිබුණු ාව්  නියැඳි පීමක්ෂණයකීම අනාවැණය විය.

පාසතල් පවත දරුවන් ඇතුළත් රීරීම්
සෑැ දරුපවකු ැ සැාන අධයාපනයක් ලබාදපම් අරමුණ ප තනිව ා රක්රපල්ඛ් විධිවිධාන ප්රකාරව
ජාතික පාසතලක ප්රාාමික පශ්රේණිවලවල සැාන්තර පන්තියක සිටිය යුතු උපරිැ ශිෂය සශඛ්යාව 40 ා විතීක
පශ්රේණිවලවල සැාන්තර පන්තියක සිටිය යුතු උපරිැ ශිෂය සශඛ්යාව 45 යන සීැාවන් ුක්ැවා, ජනප්රිය
ජාතික පාසතල් 20 ක දරුවන් 9,329 පදපනකු ඇතුළත් කර තිබුණු බව නියතඳි පරීක්ෂණයකද
අනාවරණය විය.

තාක්ෂණප දය විෂයධාරාව ඳුන්වාදැ
2013 වර්ෂදේීම අධයයන දපොදු ස තික පත්ර දසසත දපළ සඳ ා අළුතින් ඳුන්වා දුන් තාක්ෂණදේෙය
විෂයධාැාව දවනුදවන් මහින්දෙෝෙය තාක්ෂණික විෙයාපීඨ 250 ක් ඉඳික ීමම සඳ ා අනුමත මුළු පිි වැය
ඇසතතදේන්තුව රු.මිලියන7,000 ක්ූය අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට රු.මිලියන 2,791 ක් වැය
කැ විෙයාපීඨ 02 ක් සේපූර්ණදයන් නිම කැ 248 ක් අර්ධ වශදයන් නිමකැ තිබුණි. විෙයාපීඨ ඉදිකැ
අවසන් ක ීමමට රථම, 2014 වර්ෂය තුළීම රු.මිලියන 970 ක් වැයකැ දමම විෙයාපීඨ 250 සඳ ා ලී ාඩු ා
අොළ තාක්ෂණික දපකැණ මිංීම දගන තිබුණු ාැවින් වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාංයක් එම ව් කේ
නිශතක්රීයව තාා තිබුණු අතැ වගීමේ ස තික කල් ඉකු් වී තිබුණි. අවශය දයෞතික ා මානව සේප්  ස
අොළ යටිතං ප සුකේ ංාා ීමමට දපැ තාක්ෂණදේෙය විෂයධාැාව සඳ ා ශිෂයිනන් ාඳවා ගැනීම
ද ේතුදවන්, විෂය නිර්දේශදයන් යනයයට 15 ක් ූය රාදයෝගික රවහුණුවීේ ංාාදනොීම 2015 අදගෝසතතු මස
පැවැ් වීමට නියමිත දසසත දපළ වියාගය සඳ ා ශිෂයිනන්ව ඉදිි ප්  කැන ාව් , පාසැල් 13 ක
විෂයධාැාව ැෙෑීමම සඳ ා එකම ශිෂයදයකු ද ෝ දනොමැති ාව් , පාසැල් 20 ්  62 ්  අතැ රමාණයක
දමම විෂයධාැාව ොැන ශිෂයිනන් 1 ්  9 ්  අතැ ඉතා අඩු සංඛයාවක් වන ාව් , එක දනක විෂයයන්
සඳ ා සමසතථ ුණරු ,නතාවය 165 ක් වන ාව්  අනාවැණය විය. එාැවින් තාක්ෂණදේෙය විෂයධාැාව
වයාේත ක ීමම සඳ ා අොළ විෙයාපීඨ ඉදික ීමේ කඩිනමින් අවසන් කැ, ශිෂයිනන් ාඳවා දගන, දපකැණ
නියනයාකාැව රදයෝ්නයට ගැනීමට විධිම්  වැඩ පිළිදවංක් සකසත ක ීමදේ වැෙග් කම නිීමක්ෂණය
දකදර්.

ැහින්පද දය තාක්ෂණ විදයාගාර ුදිරීරීැ.
මහින්දෙෝෙය තාක්ෂණ විෙයාගාැ 860 ක් ඉදික ීමම සඳ ා 2012, 2013, ා 2014 වර්ෂවංීම රු.මිලියන
8,557 ක රතිපාෙන සංසා දගන තිබුණු අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට තථය වියෙම රු.මිලියන
8,519 ක් විය. එදිනට ඉදික ීමේ සේපූර්ණ කැ තිබුණු විෙයාගාැ 822 ක් පමණක් ූය අතැ අර්ධ වශදයන්
නිමකැ තිබුණු විෙයාගාැ රමාණය 38 ක් විය.
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නව ආදර් පාසතල් 457 ක් වතඩිදියුණු රීරීැ.
නගැාෙ ්නප්රිය පාසැල් අවට ඇති, සේප්  ාහුං නමු්  අඩු ශිෂය සංඛයාවක් යනටින පාසැල් දවත
ප සුකේ ංාාදෙමින් වැඩිදියුණු ක ීමම, පාසැල් අතැ විෂමතාවයන් අවම ක ීමම, ්නප්රිය පාසැල්වංට ඇති
තැඟකාි ් වය අඩු ක ීමම, පාසැල් ැැ යන යනසුන් සංඛයාව අවම කැ ගැනීම ා පාසැං ා ර්ාව අතැ
සේාන්ධතාවය වැඩිකැ ගැනීම යන අැමුණු දපැෙැි ව නව ආෙර්ශ පාසැල් 457 ක් වැඩිදියුණු ක ීමම
2008 වර්ෂදේීම ආැේයකැ තිබුණු අතැ එතැන් යනට 2011 වර්ෂය ෙක්වා වර්ෂ 04 ක් තුළීම දමම වැඩ
සට න යටද්  ප සුකේ සැපයීම සඳ ා රු.මිලියන 316 ක රතිපාෙන සසසා තිබුණු නමු්  2012, 2013
ා 2014 වර්ෂ තුන සඳ ාම රු.මිලියන 118 ක පමණක් රතිපාෙන සළසා තිබුණු අතැ ඉන් රු.මිලියන 73
ක් පමණක් වැයකැ තිබුණි. එක දනක වර්ෂවං මූංය ා දයෞතික රගතිය ෙැක්දවන කාර්ය සාධන
වාර්තා පිළිදයං කැ දනොතිබුණු ාැවින් දමම වැඩසට දනහි කාර්යසාධනය පිළිාඳ අෙ සක් ඉදිි ප් 
කළ දනො ැක  වන අතැ වැඩසට න ආැේය කැන ංෙ අැමුණු ඉටුකැ දගන අවසන් ාැවින් රතිපාෙන
සැළසීම අඩුකැ තිදේෙ නැතද ෝ  වයාපෘතිය අසාර්ථක ාැවින් ක්රමදයන් රතිපාෙන අඩු කැන්දන්ෙ
යන්න ත වුරු කැ ගත දනො ැක  විය.

පසථවන පශ්රේණිවල ශිෂයත්වධාරීන් ශිෂයාධාර පගවීම්
පසතවන දරේණි ශිෂය් වධාීමන්ට ශිෂයාධාැ දගවීේ සේාන්ධදයන් අධයාපන අමාතයාංශ දල්කේවැයා
වියනන් නිකු්  කැ තිබුණු චාක්රදල්ඛ විධිවිධාන වංට පට ැනිව, 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට
අධයාපන අමාතයාංශය වියනන් රතිපාෙන ා අග්රිම මුෙල් ංාාීම දනොතිබීම ද ේතුදවන් ්ාතික පාසල් 119
කට අොළව මුළු ශිෂය් වධාීමන් 24,506 ක් දවත රු.මිලියන 52 ක්ෙ, නියමිත පි දි වවුචාර්ප්  ඉදිි ප් 
දනොදකීමම ද ේතුදවන් ්ාතික පාසල් 29 කට අොළව මුළු ශිෂය් වධාීමන් 1,813 ක් දවත රු.මිලියන 4
ක්ෙ වශදයන් දගවා දනොතිබුණු ශිෂයාධාැවං මුළු වටිනාකම රු.මිලියන 57 ක් වන ාව සමසතථ කළාප
අධයාපන කාර්යාං 97 න් 50 ක නියැඳියක් පීමක්ෂා ක ීමදේීම අනාවැණය විය. ඒ අනුව අඩු ආොයේංාභී
දෙමාපියන්දප ෙරුවන්ට හිමි ශිෂයාධාැ දනොංැබීම ද ේතුදවන් ෙරුවන්දප අධයාපනය ා මානයනක
ත් ් වය ප ළයාමට ද ේතුවී ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.

ිළරිපවන් ශිෂය ප්රදාන ා පුසථතකාල ආධාර
ශිෂය පැීවණිදේ සාමානය ඇතුළ්  වාර්ෂික වාර්තා නියන පි දි පිළිදයං කැවා දගන්වා ගැනීම සඳ ා
විධිම්  වැඩ පිළිදවංක් ඳුන්වාීම දනොතිබීම, නියන පසුවිපැමක් යනදුකැ දනොතිබීම, රමාණව්  රතිපාෙන
දවන්කැ ගැනීම දකදැහි අවධානය දයොමුකැ දනොතිබීම ා ක්රියාකාි  සැංැසතමකට අනුව විධිම් ,
ක්රමව්  ා සාධාැණ දංස රොන ා ආධාැ මුෙල් දාීම යන වැඩ පිළිදවංක් ඳුන්වාීම දනොතිබීම ආීම ූය
කරුණු ද ේතුදවන්, අමාතය මණ්ඩං තීැණයක් අනුව
ා පිි දවන් අධයාපන නිදයෝග මාංාදේ
ෙැක්දවන විධිවිධාන රකාැව සෑම ලියාපදිංචි පිි දවනක් දවතම දගවිය යුතුව තිබුණු ශිෂය රොන ා
රවසතතකාං ආධාැ නියමිත පි දි දගවා දනොතිබුණු අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට හිඟ මුෙං රු.
මිලියන 3.02 ක් විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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පරිගණකාගාර 775 ක් සා ා පරිගණක ා ලතේප ොේ ඇතුළු අදාළ අපනකුත් උපකරණ
මිලද ගතනීැ
පි ගණකාගාැ 775 ක් සඳ ා අන්තර් ්ාතික ත් ් වදේ පි ගණක මාදිලියක පි ගණක ා ංැේදටොේ
ඇතුළු අදනකු්  දපකැණ මිංීම ගැනීම සඳ ා ංාාීම තිබුණු අමාතය මණ්ඩං තීැණයට පට ැනිව ස
රසේපාෙන ක්රියාපටිපාටියට අනුකූං දනොවන පි දි, අන්තර්්ාතික ත් ් වදේ දනොවන පි ගණක
මාදිලියක පි ගණක ා ංැේදටොේ ඇතුළු අොළ අදනකු්  දපකැණ සපයා සවිකැවා ගැනීමට වැය කැ
තිබුණු මුළු මුෙං රු.මිලියන 5,618 ක් විය. දමහිීම එක් පි ගණක මධයසතථානයන් සඳ ා මිංීම දගන
තිබුණු පි ගණක ා ංැේදටොේ දවනුදවන් වැයකැ තිබුණු මුෙං රු.මිලියන 7.2 ක් වුවෙ, දවන් 
පි ගණකාගාැ 40 ක් සඳ ා රසේපාෙන ක්රියාපටිපාටියට අනුකූංව අන්තර් ්ාතික ත් ් වදේ පි ගණක
මාදිලියක පි ගණක ා ංැේදටොේ මිංීම ගැනීදේීම එක් පි ගණකාගාැයක් සඳ ා වැයකැ තිබුණු මුෙං
රු.මිලියන 6.9 ක් පමණක් විය.

පාසතල්වල පතොරතුරු තාක්ෂණය ාාවිතය
පාසැල් ා අධයාපන ආයතන 1,724 ක් දවත ංාාීම තිබුණු පාසැල් පි ගණක ්ාංදේ දමද යුේ කටයුතු,
දපකැණ සැපයීම ා දුැකථන බිල්ප්  පියවීම දවනුදවන්, 2008 වර්ෂදේ යනට 2014 වර්ෂය ෙක්වා
කාංය තුළීම වැයකැ තිබුණු මුළු මුෙං රු.මිලියන 855 ක් විය. පාසැල් පි ගණක ්ාංයට අොළ මායනක
දුැකථන බිල්ප්  පියවීමට රථම, එහි කාර්යක්ෂමතාවය ා
ඵංොයීතාවය පිළිාඳ නිර්දේශ
ංාාගැනීමක න් දතොැව ා බිල්ප්  අොළවන පාසැං ද ෝ ආයතනය ඳුනාගැනීමක න් දතොැව, 2011,
2012, 2013 ා 2014 වර්ෂවංීම පමණක් පියවා තිබුණු දුැකතන බිල්ප් වං මුළු වටිනාකම රු.මිලියන
814 ක් විය. පාසැල් පි ගණක ්ාංය මන්ෙගාීව වීම, දාොද ෝ අවසතථා වංීම සේාන්ධතා විොන සංඥා
(signal) දනොමැතිවීම ආීමූය විවිධ ද ේතු ැාශියක් නිසා දාොද ෝ පාසැල් දමය යාවිතදයන් ඉව්  කැ
ඇති ාව ත වුරු විය.
තවෙ පාසැල්, දකොට්ඨාස, කළාප, පළා්  ා අමාතයාංශ මට්ටදේ යනයළුම අධයාපන ආයතන වං, මානව
සේප් , දයෞතික සේප්  ා මූංය කටයුතු වංට අොළ දතොැතුරු දමන්ම, අන්තර්්ාංය ැ ා දකළින්ම
ුණරුවැයාදප දපෞේගලික ලිපිදගොනුව ා සේාන්ධ ැා්කාීම ඉටුකැ ගැනීමටෙ, ුණරුයවතුන්ට තමන්දප
දතොැතුරු පීමක්ෂා ක ීමම, නව දතොැතුරු ඇතුළ්  ක ීමම, සතථාන මාරුවීේ ා රවහුණු අවසතථා සඳ ා අයදුේ
ක ීමම, අමාතයාංශයට අවශය සංඛයා් මක වාර්තා ංාාගැනීම ආීම ූය විවිධ අැමුණු ඉටුකැ ගැනීමට
අධයාපන කළමනාකැණ දතොැතුරු පේධතියක් සතථාපිත ක ීමම සඳ ා 2011 වර්ෂදේ යනට 2014
දෙසැේාර් 31 දින ෙක්වා ූය කාංය තුළීම වැය කැ තිබුණු මුළු මුෙං රු.මිලියන 64 ක්ූය නමු් , වියෙදේ
ඵංොිනක් වයක් ා කාර්යසාධනයක් දනොමැති ාව් , දේ සේාන්ධදයන්ූය අැමුණු ළඟා කැ ගැනීමට
දනො ැක වී තිබුණු ාව්  අනාවැණය විය.
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පරිසරය
පාි සි ක දුෂණය වංක්වා පි සැය ආැක්ෂා ක ීමම ස ය ප්  පාි සි ක ත් ් වයක් ැටතුළ
පව් වාදගන යාම පිණිස පි සැ ා රවනර්්නනීය ාංශක්ති අමාතයාංශය ස වනීවවී සේප්  සංවර්ධන
අමාතයාංශය යන අමාතයංශයන් යටද්  පවතින වන සංැක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව, වනීවවී සංැක්ෂණ
දෙපාර්තදේන්තුව, මධයම පි සැ අධිකාි ය ා සමු්රීය පි සැ ආැක්ෂණ අධිකාි ය යන ආයතන ශ්රී
ංංකාදේ පි සැය ආැක්ෂා ක ීමම ා පව් වාදගන යාම සේාන්ධව කටයුතු කැ තිබුණි.

වන ජීවී සශරක්ෂණ පදපාර්තපම්න්තුව
ශ්රී ංංකාවට දරුම වී ඇති විශාං ෛ්ව විවිධ් ව දරුමය, පි සැ පේධතීන් ආැක්ෂා කැ ගැනීම සඳ ා
වනීවවී ැක්ෂිත ්ාංය සතථාපිත ක ීමම ා කංමනාකැණය ක ීමම, වෙවීදේ තර්්නයට ංක්ව ඇති වනීවවී
ා ශාඛ විදශේෂයන් සංැක්ෂණය ා වන සේප්  රදයෝ්නයට ගනු ංාන ්නතාව දවනුදවන් සමා් ා
ආර්ථික වැඩසට න් සැංසුේ කැ ක්රියා් මක ක ීමම දෙපාර්තදේන්තුව රධාන වශදයන් ඉටුකං යුතු
කාර්යයන් දේ. දමැට පවතින වන ැක්ෂිතයන් වං යාැකාැ් වය ෙැන දමම දෙපාර්තදේන්තුව වන
දෙයාන වංට ඇතුළුවීම සඳ ා රදේශ පත්ර අදංවිදයන් ස දවන්  කටයුතු වලින් 2014 වර්ෂය තුංීම
රු.බිලියන 2.5 ක ආොයමක් දපයා වන ස් ව සංැක්ෂණ අැමුෙංට ාැැ කැ තිබුණි. දමයට අමතැව
ම ායාණ්ඩාගාැදයන් දෙපාර්තදේන්තුව දවත රු.මිලියන 1,243 ක මුෙංක් ංාාීම තිබුණි.
ඉකු්  වර්ෂ වංීම කැංදයන් අල්ංාග්  ඇ් පැටවුන් සඳ ා නීතී විදැෝධී දංස ාංපත්ර නිකු්  ක ීමම
සේාන්ධව විගණනය වියනන් කරුණු දපන්වා ීමදමන් පසුව 2014 වර්ෂදේීම ඇ් පැටවුන් 6 දෙදනකු
ංගතාාදගන යනටි රවේගංයන්ට විරුේධව නීතිමය පියවැ දගන තිබුණි.
අලිමිනිසත ගැටුේ අවම ක ීමදේ පිළියමක් දංස රු.මිලියන 189 ක් වැයකැ ද ක්ටයාර් 1,117 ක
විමියාගයක් තුළ ඇ් ගාංක් ඉදිකැ තිබුණු අතැ ඉදික ීමේ වං අඩුපාඩු ද ේතුදවන් රු.මිලියන 81.2 ක
අංායයක් යනදුව තිබුණු අතැ විධිම්  ශකයතා අධයනයක් යනදුකැ විෙයා් මක පෙනමක න් දතොැව දමම
ඇ් ගාං ඉදිකැ තිබීම ා ඇ් ගාං පව් වාදගන යාමට නිශතචිත වැඩපිළිදවංක් සකසත කැ දනොතිබීම් 
නිසා දමහි මුඛය පැමාර්ථය වු ඇතුන් ගාල් කැ තැබීදේ කටයුතු සාර්ථක වීමට ඇති ඉඩකඩ අවම ාව
විගණනදේීම නිීමක්ෂණ විය.
දෙපාර්තදේන්තුවට අය්  වනීවවී සංැක්ෂණ අැමුෙලින් ඉදිකැ තිබුණු සංචාාැක ාංගංාවක් සඳ ා
දකොන්ත්රා් කරුට රු.මිලියන 15 ක මුෙංක් වැඩිරවැ දගවා තිබුණි.

වන සංැක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව
පගං ෙැඩි සතවයාව ැක්ෂිත විමිදේ නුවැඑළිය දිසතත්රික්කයට අය්  රදේශය තුළ අනවසැ ඉඩේ අල්ංා
ගැනීේ 116 ක් ෙ, ාදුල්ං දිසතත්රික්කයට අය්  රදේශ තුළ අනවසැ ඉඩේ අල්ංා ගැනීේ 103 ක් ෙ, වාර්තා වී
තිබුණු අතැ, පි සැ සංදේීම රදේශයන් වන දමම ැක්ෂිත රැකගැනීමට අවශය ක්රියාමාර්ග එනේ අනවසැ
අ් ප් කැ ගැනීේ සේාන්ධව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.
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ැධයැ පරිසර අධිකාරිය
1980 අංක 47 ෙැන ්ාතික පාි සි ක පනත අනුව මධයම පි සැ අධිකාි ය යේ පළා්  පාංන ආයතනයක
පාංන සීමාව ඇතුළත පාි සි ක ආැක්ෂාව සේාන්ධදයන් වු නිර්දේශ අනුව ක්රියා කැන දංස ා ඒ
නිර්දේශ ාංා් මක කැන දංස ඒ පළා්  පාංන ආයතනයට නියම ක ීමම අධිකාි දේ රධාන අැමුණු
අතැ දේ. අධිකාි ය වියනන් ක්රියා් මක කැ තිබුණු රධාන වයාපෘති ක හිපයක රගතිය ප ත පි දි විය.
පසුයාවිත ේංාසතටික් රතිචාක්රීයකැණය වයාපෘති යටද්  දපොලිතීන් පටං සැකසීදේ යන්ත්රයක් ස
ේංාසතටික් දපොලිතීන් ඇට සැකසීදේ යන්ත්රයක් රසේපාෙනය ක ීමම සඳ ා රු.මිලියන 6.22 ක් වැය කැ
තිබු අතැ සැංසුමක න් දතොැව දියන අවශයතාවය දසේ සංකා යන්ත්රය ුණවනින් දගන්වීම නිසා රු. මිලියන
1.23 ක අංායයක් යනදු වී තිබුණි.
රු. මිලියන 395 ක් වැයකැ ඉදික ීමේ නිමකැ අධිකාි ය දවත යාැදෙන ංෙ දෙොේදේ සනීපාැක්ෂක බිේ
පිැවුේ වයාපෘතිදේ දමද යුේ කටයුතු ආැේය ක ීමමක න් දතොැව වසැකට අධික කාංයක් නිෂතකාර්යව
පැවති ාව 2015 මාර්තු 06 දින කැන ංෙ දයෞතික පීමක්ෂාදේීම නිීමක්ෂණය විය.එදසේම වයාපෘතිදයහි
ඉදික ීමේ කටයුතු වංට අොළව යනදුවී තිබුණු රු.මිලියන 49.6 ක අංායය අයකැ ගැනීම සේාන්ධදයන්
අවශය ක්රියාමාර්ග දගන දනොතිබුණි.
ආර්ථික ස දයෝගීතා අැමුෙල් ණය ප සුකේ යටද්  ඝන අපද්රවය ාැ ැැ ක ීමදේ ප සුකේ ඇති ක ීමම
සඳ ා ඉදික ීමමට දයෝ්නා කැ තිබුණු බිේ පිැවුේ මධයසතථාන 4 ක් ඉදික ීමදේ කටයුතු 2013 දනොවැේාර්
මාසදේ යනට ආැේය ක ීමමට අධිකාි ය අදපොද ොස්  වී තිබුණි. දමම නිසා 2014 වර්ෂය තුළීම දකොි යන්
ැ්ය ංාාීමමට එකඟවී තිබුණු එ.්.දඩොංර් 1,340,608 ක් වයාපෘතිය සඳ ා දයොෙවා ගැනීමට
අදපොද ොස්  වී තිබුණි.

පිළිසරු වයාපෘතිය 2010 වර්ෂදේ නිමක ීමමට සැංසුේ කැ තිබුණෙ 2015 අදගෝසතතු අවසානය ෙක්වාම
අවසන් කැ දනොතිබුණු අතැ වයාපෘතිය සඳ ා දවන්කැ තිබු රු.බිලියන 5.633 ක මුෙලින් සමාදංෝචිත
වර්ෂය අවසානය ෙක්වා වැයකැ තිබුදණ් යනයයට 42 ක් පමණි. වයාපෘතිදේ ඝන අපද්රවය කළමනාකැණ
සංැචාකය යටද්  පළා්  පාංන ආයතන 121 ක දකොේදපෝසතට් අංගන ඉදික ීමම සඳ ා වයාපෘතිය
රු.මිලියන 1,601 ක මුංය අනුග්ර ය ෙක්වා තිබුණි. දමම අංගන වලින් දකොේදපෝසතට්කැණය යනදු
දනොකැන අංගන 06 ක්, ඉදික ීමේ ක්රියා් මක දවමින් පවතින අංගන 05 ක් ස අක්රීය අංගන 05 ක්,
ඉදිදනොකැන ංෙ අංගන 02 ක් පවතින ාව නිීමක්ෂණය විය.
නාය ගඟ කුඩා පි මාණ ්ං විදුලි වයාපෘතිය මිනන් සමනළ අඩවිය ැක්ෂිතය තුළ අමුණක් ඉදිකැ ්ංය
ැවා විදුලි ාංාගාැය තැනීම මිනන් යනදුවී තිබු පි සැ ානිය සේාන්ධව ංැබී තිබු පැමිණිලි
සේාන්ධදයන් අධිකාි ය ක යනදු ක්රියාමාර්ගයක් දගන දනොතිබුණි. දමා ඔය ාහු කාර්ය සංවර්ධන
වයාපෘතිය සඳ ා පි සැ අනුමැතිය ංාාීමමට අොං දකොන්දේයන සරවැාලීමට වයාපෘති දයෝ්ක වන ්ං
සේප්  කළමනාකැණ අමාතයාංශය අදපොද ොස් වී ඇති ාව ක්දෂේ් ැ පීමක්ෂණ වංීම ා පසු විපැේ
පීමක්ෂණ වංීම ත වුරු කැදගන තිබුණෙ එම නිීමක්ෂණයන් දනොසංකා 2011 අදරේල් 12 යනට 2017
අදරේල් 12 ෙක්වා පි සැ ාංපෑේ ඇගයීදේ අනුමැතිය ංාා ීම තිබුණි. දේ සේාන්ධදයන් ම ්න
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නිදයෝ්න පැමිණිලි 113 ක් ංැබී තිබුණෙ ඒ පිළිාඳව කළමනාකැණ අවධානය දයොමුකැ දනොතිබුණි.
දේ අනුව මුලික පාි සි ක පීමක්ෂණ වාර්තා සඳ ා අනුමැතිය ංාා ීමදේීම පාි සි ක අවොනේ ත් ් වයන්
දනොසංකා ැීමම නිසා දමවැනි පාි සි ක ානි යනදුවී තිබුණි. දේ අනුව අධිකාීමය මුලික සමා්
වගීමදමන් ාැ ැැ වී ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.
2014 වර්ෂය තුළ පි සැ පැමිණිලි 2053 ක් ංැබී තිබු අතැ ඉන් 1614 ක් ද ව්  යනයයට 79 ක් විසඳී
දනොතිබුණි. දේ අනුව පැමිණිලි විසඳීදේ රගතිය ඉතා ප ළ මටට්මක පවතින ාව නිීමක්ෂණය විය.
1980 අංක 47 ෙැන ්ාතික පාි සි ක පනත සංදශෝධන කැ වැඩිදියුණු ක ීමමට අවශය ඳුනාග්  අංශයන්
18 ක් දවනුදවන් පනද්  සංදශෝධනයන් යනදුකැ දනොතිබුණි.

සමු්රීය පි සැ ආැක්ෂණ අධිකාි ය
සමු්රීය පි සැ ආැක්ෂණ අධිකාි දේ රධාන අැමුණු අතැට ශ්රී ංංකා ්ං තීැදේ ද ෝ දවන්  යේ සමුද්ර
කංාප වං ද ෝ ශ්රී ංංකාදේ දපැ දවැළ ස දවැළ කංාපය තුළ නැේ ආ්රිත කාර්යන්දගන් ස දවැළ
ආ්රිත සමුද්රය සේාන්ධ කාර්යයන්දගන් දුෂණය වීම වැළැක්වීම, අඩු ක ීමම, පාංනය ක ීමදේ ස
කළමනාකැණ කාර්යයන් ඇතුළ්  දේ.
2012 වර්ෂදේීම දනෞකාවක න් දතල් කාන්දුවීම නිසා ඇතිවීමට ඉඩ තිබුණු සමුද්ර දුෂණය වැංැක්වීම
පිණිස අධිකාි ය වියනන් ෙැන ංෙ යනයළු වියෙේ, අොං දනෞකාදේ හිමිකරුවන්දගන් අයකැ ගැනීමට
අමාතය මණ්ඩංය අනුමත කැ තිබුණෙ ඒ සේාන්ධදයන් වැයකැ තිබුණු රු. මිලියන 11.55 ක වියෙම
2014 වර්ෂදේීම ෙ අයකැ දගන දනොතිබුණි. අධිකාි දේ 2009 වර්ෂදේීම පිහිටුවන ංෙ විෙයාගාැදේ
දපකැණ මිංීම ගැනීම සඳ ා පමණක් සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දෙසැේාර් 31 දින වන විට රු. මිලියන
31.16 ක් වියෙේකැ තිබු අතැ දමදතක් විෙයාගාැය වියනන් කැන පීමක්ෂණ වං වාර්තා රයනේධ ක ීමමට
ද ෝ එම වාර්තා මත පෙනේව සමු්රීය දුෂණය වැංැක්වීමට ගතයුතු ක්රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කැ
දනොතිබුණු අතැ නැේ මිනන් ඉවතංන ාැංසත ්ංය ඔසතදසේ ආගන්තුක ආක්රමණ ීවවීන් ශ්රී ංංකා සාගැ
කංාපයට ඇතුළු වීම කළමනාකැණය සඳ ා වු වයාපෘතිය සඳ ා 2013 වර්ෂදේ රු. මිලියන 5.58 ක් ස
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ රු. මිලියන 4.46 ක් වශදයන් රු. මිලියන 10.04 ක් වියෙමක් ෙැා තිබුණු නමු් 
2015 ජුනි අවසානය ෙක්වා වයාපෘතිදේ අවසන් වාර්තාව සකසතකැ දනොතිබුණි.
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විප  ක යුතු
විදේශ කටයුතු අමාතයාංශය යටද්  2014 වර්ෂය අවසාන වන විට ම දකොමසාි සත කාර්යාං 14 ක්
තානාපති කාර්යාං 37 ක් ා කන්යනයුංර් ්නැාල් කාර්යාං 11 ක් ඇතුළුව විදේශයන්හි පිහිටි ශ්රී ංංකා දූත
මණ්ඩං සංඛයාව 67 ක් විය.
2014 වර්ෂය දවනුදවන් රු.මිලියන 10,063.39 ක මුෙංක් රතිපාෙනය කැ තිබූ අතැ
රු.මිලියන 9,769.53 ක් වියෙේ කැ තිබුණි. දමිනන් දූත මණ්ඩං වියනන් ෙැන ංෙ වියෙම
රු. මිලියන 7,966.34 ක් ූය අතැ එය මුළු වියෙමින් යනයයට 82 ක් නිදයෝ්නය වී තිබුණි. දූත මණ්ඩං
වියෙම තුළ ංන්ඩනදේ පිහිටි ශ්රී ංංකා දූත මණ්ඩංය දවනුදවන් රු.මිලියන 436 ක්ෙ ජිනීවා පිහිටි ශ්රී
ංංකා දූත මණ්ඩංය දවනුදවන් රු.මිලියන 426 ක්ෙ වැයකැ තිබුණි. නිේදයොර්ක්හි පිහිටි ශ්රී ංංකා
තානාපති කාර්යාං දවනුදවන් ශ්රී ංංකා ම ාැංකුවට 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට දගවිය යුතු කුලී ගාසතතුව
රු.මිලියන 26.67 ක් විය.
විදේශ කටයුතු අමාතයාංශදේ කටයුතු විගණනදේීම අනාවැණය ූය රමාණා් මක අඩුපාඩු කරුණු
ක හිපයක්


විදේශ දසේවය අවසන් කැ නැවත ශ්රී ංංකාවට පැමිදණන විදේශ දසේවා නිංධාීමන්දප ාැ ගමන්
ාඩු වැාදයන් නිෙ සත කැ ගැනීදේ ීම නිැන්තැ රමාෙ ගාසතතු දගවීේ අනාවැණය විය. 2014
වර්ෂදේීම දගවන ංෙ රමාෙ ගාසතතුව රු. මිලියන 3.73 ක් ූය අතැ එය ාැ ගමන් ාඩු නිෙ සත කැ
ගැනීදේ මුළු දගවීම ූය රු. මිලියන 12.78 ක න් යනයයට 29 ක රතිශතයක .



විකුණුේ මිං රු.මිලියන 35.9 ක් ූය අධි සුදඛෝපදයෝගී ාසත ැථ දෙකක් කල් ාදු ක්රමය යටද් 
රු.මිලියන 55 ක මුෙංකට වාි ක 60 ක න් දගවීමට 2013 දනොවැේාර් මාසදේීම ංාාදගන තිබූ
නමු්  එම ාසත ැථ ආවැණයක් ැහිතව අමාතයාංශ ැථ ගාදල් නිශතක්රීයව ගාල් කැ තිබීම.



වර්ෂ 5 කට වඩා පැැණි රු.මිලියන 87 ක් ූය අග්රිම දශේෂ පියවා දනොතිබීම.



දේරුේ දනොකළ අ් තිකාැේ ස දූත මණ්ඩං මුෙල් දශේෂ ඇතුළු අමාතයාංශදේ තිබියයුතු අග්රිම
දශේෂය ස දපෝ වං ෙැක්දවන දශේෂය අතැ ූය රු.මිලියන 75 ක් ූය දවනස ගංපා දනොතිබීම.



2014 දෙසැේාර් 31 දිනට අමාතයාංශදේ ා විදේශ දූතමණ්ඩං කාර්යාංවං දනොපියූය
අ් තිකාැේ දශේෂය රු.මිලියන 365 ක් ූය අතැ දූත මණ්ඩං වංට අොං වර්ෂ 6 කට වැඩි
දනොපියවු රු.මිලියන 91 ක් අ් තිකාැේ දශේෂයන්ෙ එයට ඇතුළ්  විය.



ඕසතදේලියාදේ කැන්ාැාහි පිහිටි ශ්රී ංංකා ම දකොමසාි සත කාර්යාංය සතු ඔසතදේලියානු දඩොංර්
2,589,000 ක වටිනා දගොඩනැගිලි 02 ක් වර්ෂ 1 ක ස වර්ෂ 6 ක කාංයක් නිෂතක්රීයව පැවතුණි.
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විප  රැරීයා නියුක්තිය
2014 වර්ෂය තුළ විදේශ රම දවළඳපං සඳ ා විදේශගත වු මුළු රමික සංඛයාව 300,413 කට ආසන්න වු
අතැ දේ ැ ා ශ්රී ංංකාවට රු.මිලියන 916,344 ක දරේෂණ ංැදාතැින ම ා ාැංකු වාර්තාදවහි
ඇසතතදේන්තුගත කැ තිබුණි. විදේශ රැක යා කර්මාන්තය සඳ ා වන නියාමන ආයතනය වන ශ්රී ංංකා
විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වුවෙ කාර්යාංශදේ විගණනදේීම අනාවැණය ූය කාර්යාංශදේ අැමුණු
වංට පට ැනි සැංක ය යුතු අඩුපාඩු ප ත ෙැක්දේ.


විගමනිකිනන්දප පැමිණිලි /ආැවුල් 252 සමථයකට ප් කැ ගැනිම සඳ ා නිදයෝජිත ආයතන
වියනන්, 2008 වර්ෂදේ යනට 2013 වර්ෂය අවසානය ෙක්වා කාර්යාංශදේ තැන්ප්  කැ තිබු මුෙල් රු.
මිලියන 12.45 ක් අොං පාර්ශතවයන්ට දනොදගවා ැඳවාදගන තිබුණි.



විගමනික රමිකයන් සඳ ා අර්ථසාධක අැමුෙල් දයෝ්නා ක්රමයක් කාර්යාංශය වියනන් 1989 යනට
1996 වර්ෂය ෙක්වා කාං සීමාව තුළ පිහිටුවා පව් වා දගන දගොසත තිබූ අතැ ොයක මුෙල් දංස
විගමනිකිනන් දගවනු ංැබු මුෙලින් යනයයට 60 ක් අොං රමිකයා දවනුදවන් දසේවා
නියුක්තිකිනන්දප යාැ අැමුෙල් මණ්ඩංදේ තැන්ප්  කැ රු. මිලියන 6.11 ක් ූය ඉතිි ය අොං
රමිකයන් දවත මුො දනො ැැ කාර්යාංශය වියනන් ැඳවා දගන තිබුණි.



1990 වර්ෂදේ ීම ඉැාකය වියනන් කුදේට් ආක්රමණය ක ීමදමන් එහි රැක යාවන්හි නියුක්ත ්රි
ංාංක කයන්ට යනදු වු ආපොවන්ට වන්දි දගවීම සඳ ා එක්ස්  ්ාතීන්දප වන්දි දකොමිසදමන්
ංැබුණු මුෙල් වලින් රු.මිලියන 2,975.5 ක් එීම රවේගංිනන්ට දනොදගවා 2014 දෙසැේාර් 31 දින
වන විට්  කාර්යාංශය වියනන් ැඳවා දගන තිබුණි.



විගමණිකයන් දවත දගවිය යුතු මුෙල් දේරුේ ක ීමදේ ීමර්ඝ රමාෙයන්,
- මාස 24 ක් ඉක්මූය ැක්ෂණ වන්දි රු. මිලියන 3.45 ක්
- විගමණිතයන්දගන් රු.50,000 ාැිනන් අයකැ ග්  ආපසු දගවන තැන්ප්  රු.මිලියන 18.35 ක්
- වර්ෂයක් ඉක්මූය ැක්ෂණ වන්දි රු.මිලියන 2.06 ක්



ඇසතතදේන්තු වටිනාකම රු.මිලියන 95 ක් ූය ඉඩමක් 99 අවුරුදු ාදු පෙනම මත ංාා ගැනීම
සඳ ා කාර්යාංශය වියනන් 2013 වර්ෂදේ රු.මිලියන 20 ක අ් තිකාැමක් දගවා තිබු නමු් 
ගනුදෙනුව දේැා ඉඩම පවැාදගන අවශතය අැමුණට දයොො ගැනීමට දමදතක් කටයුතු කැ
දනොතිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේ වියෙම රු. මිලියන 727.56 ක් වු අතැ විගමණිකයන්දප සුයසාධනය
දවනුදවන් රු. මිලියන 232.98 ක් ද ව්  යනයයට 32 ක් වැය කැ තිබුණි. ඉතිි  යනයයට 68 ක් වු
රු. මිලියන 494.58 ක න් වැටුේ ආයතන පි පාංන ආීම වියෙේ නිදයෝ්නය දේ.



කාර්යාංශය පිහිටුවීදේ පනතට පට ැනිව අැමුණුගත දනොවු වයාපෘතියක් ක්රියා් මක ක ීමම
සඳ ා 2013 ා 2014 වර්ෂවං පව් වන ංෙ සංගීතමය වැඩසට නක් දවනුදවන් ෙැා තිබුණු මුළු
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වියෙම රු. මිලියන 134.48 ක . අැමුණු කළ වයාපෘතිය අ්  ැැ ෙැීවම ද ේතුදවන් ඒ සඳ ා ෙැන
ංෙ වියෙම නිෂතකාර්ය වියෙමක් විය.


දවළඳපං මිං සැෙහුේ ක්රමදේ ීම අනුගමනය කළ යුතු ක්රියාපටිපාටින්දගන් ාැ ැැව දකොි යානු
දන්වායනක රවහුණුංාභින්ට ආ ාැපාන සැපයීම දවනුදවන් රු.මිලියන 38.31 ක් දගවිේ කැ
තිබුණි. දකොි යානු දන්වායනක රවහුණු වැඩසට න් 28 ක රවහුණුංාභින් 1,244 ක් දවනුදවන්
රු.මිලියන 9.53 ක් වු ආ ාැ සැපයීේ ගාසතතු දකොන්ත්රා් තු ගිවිසුමක් ද ෝ රසේපාෙන කමිටු
අනුමැතියක න් දතොැව දගවා තිබුණි.



කාර්යාංශදේ පි පාලිත සමාගම දවත 2012 වර්ෂදේීම ංාාදුන් රු.මිලියන 20 ක ණය මුෙං
අයකැ ගන්නා දංස් , සමාගමට ණයීමම අවශය දනොවන ාව 2012 අදගෝසතතු 14 දින පව් වනු
ංැබූ දපොදු ේයාපාැ පිළිාඳ කාැක සයාව වියනන් නිදයෝග කැ තිබුණෙ, 2014 වර්ෂදේීම නැවත
වැක් රු. මිලියන 20 ක ණය මුෙල් රොනය කැ තිබුණි. සමාගදේ ආදයෝ්න සඳ ා 2009 වර්ෂය
ෙක්වා ංායාංශ ංැබී දනොතිබු අතැ ඉන්පසු 2014 වර්ෂය ෙක්වා ංැබී තිබු රු.මිලියන 3.5 ක් ආපසු
සමාගම දවත දගවා තිබුණි.
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ධීවර ා පශු සම්පත්
ධීවර ා ජලජ සම්පත් සශවර්ධන අැාතයාශය
ශ්රී ංංකාදේ ්නතාවදප දපෝෂණ මට්ටම නඟා යනටුවීදේ කාර්යදේීම ධීවැ ක්දෂේත්රය රධාන සතථානයක්
ගන්නා අතැ ධීවැ කර්මාන්තය ආ්රිත ක්රියාකාැකේ සඳ ා වගීමම පැවීම ඇති ආයතනය ධීවැ ා ්ං්
සේප්  සංවර්ධන අමාතයංශයින. වර්තමාන ා අනාගත පැරවදර් ය පත දදෙසා ධීවැ ා ්ං් සේප් 
යාවිතය කළමනාකැණය ක ීමම යනය දමද වැ කැග්  අමාතයාංශය ඒ යටද්  වන ධීවැ ා ්ං්
සේප්  දෙපාර්තදේන්තුව (ම් සය සේපත කළමනාකැණය)‚ ්ාතික ්ංීවවී වගා සංවර්ධන අධිකාි ය
(මිි දිය ධීවැ ා ්ංීවවී වගා සංවර්ධනය)‚ ධීවැ වැාය නීතිගත සංසතථාව (වැායන් ා නැංුණැේපංවල්
සංවර්ධනය ස කළමනාකැණය)‚ ්ාතික ්ං සේප්  පර්දේෂණ ා සංවර්ධන නිදයෝජිතායතනය
(විෙයා් මක පර්දේෂණ)‚ ංංකා ධීවැ සංසතථාව (අංවිකැණ කළමනාකැණය)‚ සී/ස සීදනෝර් පෙනම
(දයෙවුේ සැපයීම), පෑලියදගොඩ මධයම ම් සය දවළඳ සංීමර්ණ කළමණාකැණ යාැය යන ආයතන
අධීක්ෂණය තුලින් එම අැමුණු ඉටුක ීමමට අදේක්ෂා කැින.
ධීවැ ා ්ං් සේප්  සංවර්ධන අමාතයංශය ා ධීවැ ා ්ං් සේප්  දෙපාර්තදේන්තුව ඇතුලු
අමාතයාංශය යටද්  වු ආයතන සඳ ා 2014 වර්ෂය සඳ ා රු.මිලියන 9,416 ක ේැතිපාෙන ංැබී තිබූ
නමු් , රු.මිලියන 8,069 ක් පමණක් වැය කැ තිබූ අතැ, රු.මිලියන 1,347 ක රතිපාෙන ඉතිි  වී තිබුණි.
අමාතයාංශය
ෙැක්දේ.

ා ඒ යටද්  ඇති ආයතන විගණනදේීම නිීමක්ෂණය වු වැෙග්  කරුණු ීමපයක් ප ත

ැ යාත්රා 02 ක් මිල ගතනීැ
අමාතයාංශය වියනන් මේ යාත්රා 02 ක් රු. මිලියන 326.02 කට මිංීම ගැනීම සඳ ා 2007 වර්ෂදේදි විදේීයය
සැපයුේකරුදවකු සමග ගිවිසුමකට එළඹ 2015 අදගෝසතතු 31 දින ෙක්වා රු. මිලියන 113.55 ක මුෙංක්
වැයකැ තිබුණි. දමම වයාපෘතිය සඳ ා 2006 වර්ෂදේ යනට 2013 වර්ෂය ෙක්වාම වාර්ෂිකව රතිපාෙන
සළසා තිබුණෙ එම රතිපාෙන වලින් රු. මිලියන 541.01 ක් ඒ ඒ වර්ෂවං දවන්  වැය විෂයයන්ට මාරු
කැ තිබු අතැ අැමුෙල් ඵංොින දංස දපදයෝගී කැ ගැනීමට අමාතයාංශය අදපොද ොස්  වී තිබුණු ාැවින්
පව් නා සේප්  ඵංොයී අයුි න් යාවිතයට ගැදනන ාවට ත වුරු කැන දංස්  කාර්ය සේාන්ධදයන්
ෙැඩි අධීක්ෂණයක් යනදුකළ යුතු ාවට්  2013 අදගෝසතතු 22 දිනැති අමාතය මණ්ඩං තීැණය මගින්
අමාතයංශදේ දල්කේවැයාට අවධාැණය කැ තිබුණි. දකදසේ වුවෙ වයාපෘතිය ආැේය කැ වසැ 08 ක්
ගතවී තිබුණෙ මේ යාත්රා මිංට දගන දනොතිබු ාැවින් දමම වයාපෘතිදේ අැමුණු ඉටුකැ ගැනීමට
අමාතයාංශය අසම් වී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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දික්ඕවි ධීවර වරාය ුදිරීරීැ වයාපිතිය
අමාතයාංශය වියනන් 2009 වර්ෂදේ විදේශාධාැ මත ආැේය කැ 2011 වර්ෂදේ අවසන් කැ තිබු දමම
වයාපෘතිය තවදුැට්  රවළුල් කැ රු.මිලියන 792 ක ඇසතතදේන්තු අගයක් මත දේීයය අැමුෙලින් 2011
වසදර් යනට ඉදික ීමේ යනදුකැ තිබුණි. දමම වැාය සඳ ා යාත්රා අළු් වැඩියා ක ීමදේ මධයසතථානයක්
වශදයන් සී/ස සීදනෝර් පෙනමට අය්  මට්ටක්කුලිය දාෝට්ටු යාත්රාංගනය දසසත ත් ් වයකට දගන ඒම
සඳ ා වයාපෘති රතිපාෙන වලින් රු.මිලියන 180 ක් සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට වැයකැ තිබුණි.
දේ දවනුදවන් ධීවැිනන්ට ස න මිංට දාෝට්ටු ස යාත්රා අලු් වැඩියා කැ ීමමට එකඟවී තිබු ාැවින් ඒ
සඳ ා වු දයෝ්නා ක්රමයක් සකසත කැන දංස 2013 ්නවාි  13 දින ැා්ය ගිණුේ කාැක සයාව නිදයෝග
කැ තිබුණෙ එවැනි දයෝ්නා ක්රමයක් 2015 අදගෝසතතු 31 ෙක්වාම සකසත ක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබුණු
අතැ සීදනෝර් පෙනම වාණි් පෙනමින් යාත්රා නිෂතපාෙන කටයුතු යනදුකැ තිබුණි. දේ ද ේතුදවන් ධීවැ
කර්මාන්තදේ සංවර්ධනය සඳ ා ම ා යාණ්ඩාගාැදයන් වැය කැන ංෙ මුෙල් වං රතිංාය ධීවැ ්නතාව
අතට ප් වී දනොතිබුණි.
තවෙ වයාපෘතියට අොළ දනොවන, දාෝට්ටු නිර්මාණයට දයොොගනු ංාන පි ගණක මෘදුකාංග ාංපත්රයක්
මිංීම ගැනීම සඳ ා 2013 ්නවාි  මාසදේීම ගිවිසුමකට එළඹ රු. මිලියන 9.66 ක් 2014 වර්ෂදේීම දගවා
තිබුණි. 2018 ්නවාි  17 දිදනන් වංංුණ කාංය අවසන්වීමට නියමිත දමම මෘදුකාංග ාංපත්රය ංාාදගන
2015 අදගෝසතතු 31 දිනට වර්ෂ 02 මාස 08 ක් ගතවී තිබුණෙ එය රදයෝ්නයට දගන දනොතිබුණි.

ධීවර වරාය ා නතශවරම් පතො කපල සශවර්ධනය රීරීපම් වයාපිතිය
ධීවැ වැායන් ා නැංුණැේපංවල් 06 ක සංවර්ධන කාර්යයන් සඳ ා 2013 වර්ෂදේ රු.මිලියන 2,000 ක
පිි වැයකට ආැේය කැ තිබුණු දමම වයාපෘතියට 2014 වර්ෂදේදි අමතැ ධීවැ වැාය ා නැංුණැේපංවල්
08 ක ඉදික ීමේ ඇතුළ්  කැ පිි වැය රු.මිලියන 5‚789 ෙක්වා වැඩිකැ තිබුණි.








අමතැ ධීවැ වැාය ා නැංුණැේපංවල් 08 ක ඉදික ීමේ සඳ ා යාණ්ඩාගාැ ස අමා් ය මණ්ඩං
අනුමැතිය ංාාදගන දනොතිබුණි. තවෙ දමම ඉදික ීමේ සඳ ා මධ්යම පි සැ අධිකාි දේ ස
දවැළ සංැක්ෂණ ා දවැළ සේප්  කළමනාකැණ දෙපාර්තදේන්තුදේ අනුමැතියෙ ංාාදගන
දනොතිබුණි.
වයාපෘතිය යටද්  වු ඉදික ීමේ 04 ක රසේපාෙන කටයුතු රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ 2.14.1 රකාැ
අමාතය මණ්ඩං රසේපාෙන කමිටු ැ ා ඉටුක ීමම දවනුවට පිි වැය දකොටසත කැ අමාතයාංශ
රසේපාෙන කමිටුව ැ ා ඉටුකැ තිබුණි.
වයාපෘති කාර්යය රාදයෝගිකව දකොටසත කළ දනො ැක  වීම ද ේතුදවන් දකොන්ත්රා්  ංාාීමදේීම
වයාපෘති කාර්යයට අය්  යනයළුම දකොටසත එක් ආයතනයකට පවැා තිබුණු අතැ රසේපාෙන ා
තාක්ෂණ ඇගිනේ කමිටුවංට එක් එක් දකොටස දවනුදවන් එකතුව රු. මිලියන 1.01 ක් ීමමනා
දංස දගවා තිබුණි.
දමම වයාපෘතිය යටද්  වු වයාපෘති කාර්යයන් 05 ක් ආැේය ක ීමම දවනුදවන් මුල්ගල් තැබීදේ
ද් සවය සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං රු.මිලියන 9.9 ක් වැය කැ තිබීම ආර්ථික දනොවන ාව
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නිීමක්ෂණය කැන අතැ මුල්ගල් තාන ංෙ වයාපෘති කාර්යයන් 03 ක් 2015 ජුලි 15 දින ෙක්වාෙ
ආැේය කැ දනොතිබීම මතදේෙයට තුඩුදෙන්නක් විය.
වයාපෘති දමද යුේ ා ක්රියා් මක ක ීමේ ඒකකය සඳ ා කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව
18 ක න් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩංයක් අනුමත කැ තිබියීම වයාපෘතිය වියනන් නිංධාි න් 29 ක්
ාඳවාදගන තිබුණි. අනුමැතියක න් දතොැව ාඳවාග්  11 දෙනා දවනුදවන් 2014 අදගෝසතතු
ෙක්වා රු. මිලියන 2.48 ක වැටුේ ා ීමමනා දගවා තිබුණි.

ජීවපන පාය සශවර්ධනය සා ා සථවයශ රැරීයා උපකරණ ලබාදැ


ධීවැ ර්ාවදප ීවවදනෝපාය සංවර්ධනය සඳ ා වු සතවයංරැක යා දංස ධීවැ ආ්රිත කර්මාන්ත
දනොවු මැහුේ කර්මාන්තය‚ ආ ාැ සැකසීම‚ කුළුාඩු නිෂතපාෙනය‚ කුකුල් පාංනය‚ මල් වගාව යන
කර්මාන්ත සඳ ා අවශය දපකැණ වශදයන් රු.මිලියන 10.5 ක් වටිනා දපකැණ අමාතයාංශය
වියනන් මිංීමදගන තිබු අතැ දපකැණ වැඩි මිංට මිංීම ගැනීම ද ේතුදවන් රු. මිලියන 1.34 ක
අංායයක් යනදුව තිබුණි.



ීවගමුව දිසතත්රික් ධීවැ කාර්යාංය ැ ා දාෙැ ැි ය යුතු වු දමම දපකැණ එම කාර්යාංයට
යාැදුන් ාව ෙක්වා තිබුණෙ යාැග්  ාවට ද ෝ දාො ැි ය ාවට ක යනදු දතොැතුැක් දනොවු අතැ
මිංීමදගන තිබු දපකැණ අතැ ජුීම ම න මැෂින් 121 ක්‚ කාන්තා ාිනයනකල් 53 ක්‚ පාසැල්
දපකැණ කට්ටං 120 ක් වීම මතදේෙයට තුඩුීම තිබුණි.

සාවදය පගවීම්
පෑලියදගොඩ මධයම ම් සය දවළඳ සංීමර්ණයට ආැක්ෂාව සපයනු ංාන දපෞේගලික ආැක්ෂක දසේවා
සමාගම වියනන් සතය වශදයන් දසේවදේ දයොෙවන ංෙ නිංධාීමන් සංඛයාවට වඩා වැඩි දසේවක සංඛයාවක්
දසේවදේ දයෙූය ාවට සඳ න් කැ ඉදිි ප්  කැන ංෙ මායනක ඉන්දවොිනසතප් වංට දගවීේ ක ීමම
ද ේතුදවන් එම දවළඳ සංීමර්ණදේ කළමනාකැණ යාැය වියනන් 2011, 2012 ා 2013 දනොවැේාර්
ෙක්වා කාංය සඳ ා රු. මිලියන 15.39 ක් ආැක්ෂක දසේවා ගාසතතු වශදයන්ෙ, ඊට අොං එකතු කළ අගය
මත ාේෙ (VAT) දංස රු.මිලියන 1.88 ක් ස ්ාතිය දගොඩනැඟීදේ ාේෙ (NBT) දංස රු.307,999 ක් ෙ
සාවෙය දංස ආැක්ෂක දසේවා සමාගමට දගවා තිබුණි. සාවෙය දංස දගවා තිබුණු මුෙං ආැක්ෂක දසේවා
සමාගමට දගූය මුළු මුෙදංන් යනයයට 45 ක රමාණයක් විය.

ලශකා ධීවර වරාය නීතිගත සශසථාාව
ධීවැ වැායන් ඉදික ීමම ා නඩ් තු ක ීමම, ධීවැ යාත්රා සඳ ා අළු් වැඩියා ක ීමදේ ස නඩ් තු ක ීමේ
ප සුකේ සැංසීම, ඉන්ධන සැපයීම, ීයතාගාැ ප සුකේ ා අිනසත සැපයීම, ධීවැ වැායවල් ස නැංුණැේ
දපොළවල් සංවර්ධනය ක ීමම වැනි ධීවැයන්ට අවශය ප සුකේ සැපයීම සංසතථාදේ කාර්යයාැය වුවෙ
සංසතථාව සතු ධීවැ වැායන් 20 න් වැායන් 07 ක යාත්රා අළු් වැඩියා ක ීමේ ප සුකේෙ, 04 ක ඉන්ධන
සැපයීදේ ප සුකේෙ, 06 ක අිනසත සැපයීම ා ීයතාගාැ ප සුකේෙ දනොතිබුණි. තවෙ ධීවැ වැායන් 20 න්
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12 ක් පාඩු ංාමින් පව් වාදගන යනු ංාන අතැ 2010 යනට 2014 ෙක්වා ංාා තිබුණු සමසතථ අංායය රු.
මිලියන 323.52 ක් විය.

ලශකා ධීවර සශසථාාව
ෙළ දේීයය නිෂතපාෙනයට ඉ ළ ොයක් වයක් ංාාීමම, මසුන් අදංවි ක ීමම, සැකසුේ ක ීමම, නවීන
තාක්ෂණය දයොො ගනිමින් සාධාැණ මිංකට දසසත ත් ් වදයන් යු්  මසුන් ස වටිනාකම එකතු කැන
ංෙ නිෂතපාෙනයන්හි නිෂතපාෙන කටයුතුවං ා අදංවි කටයුතුවං නිැතවීම සංසතථාදේ දමද වැ දේ.
දකදසේ වුවෙ 2015 අදගෝසතතු 31 දිනට ම් සය අදංවි සැල් 150 ක් පැවති අතැ, ඉන් 49 ක් වසා ෙමා
තිබුණි.

ජාතික ජලජ සම්පත් පර්පේෂණ ා සශවර්ධන නිපය ජිතායතනය
කංාපදේ ්ං් සේප්  පර්දේෂණ, කළමනාකැණය ස සංවර්ධනය පිළිාඳ විෙයා් මක පර්දේෂණ
සඳ ා රවදැෝගාීව ආයතනය දංස කටයුතු ක ීමම නිදයෝජිතායතනදේ ෙැක්ම වන අතැ විෙයා් මක ා
තාක්ෂණික ෙැනුම ා සේප්  යාවිතයට ගනිමින් ්ං් සේප්  අංශදේ ්ාතික සංවර්ධන ගැටලු සඳ ා
නවය විසඳුේ සැපයීම දමද වැ දේ. දකදසේ වුවෙ 2011 වර්ෂදේීම රු. මිලියන 15.69 ක පිි වැයක් ෙැා
ඉදිකැ තිබුණු පර්දේෂණ යාත්රාවක් 2015 අදගෝසතතු 31 දින ෙක්වාම පර්දේෂණ කටයුතු සඳ ා
දයොොදගන දනොතිබුණි. දේ සඳ ා අනුයුක්තකැ තිබුණු කාර්යය මණ්ඩංය සඳ ා 2011 වර්ෂදේ යනට
2014 දෙසැේාර් 31 ෙක්වා රු. මිලියන 7.04 ක් වැටුේ ස ීමමනා වශදයන් දගවා තිබුණි.
තවෙ නිදයෝජිතායතන පනද්  අැමුණු වලින් ාැ ැැව රු. මිලියන 152.25 ක පිි වැයක් ෙැා ම් සය
දවළඳසැංක් 2013 වර්ෂදේීම දේරුවං ඉදිකැ තිබුණු අතැ දමම දගොඩනැගිල්ං 2015 අදගෝසතතු 31
ෙක්වාම යාවිතයට දගන දනොතිබුණි.

පශු සම්පත් ා ග්රාමීය ය ප්රජා සශවර්ධන අැාතයාශය
රතිප් ති වැඩසට න් ස වයාපෘති සේපාෙනය ස ක්රියා් මක ක ීමම, පශු සේප්  කර්මාන්තය
සංවර්ධනය ක ීමම, ක ි  නිෂතපාෙනය ා දාො ැීමම, පශු ෛවෙය දසේවා ා පර්දේෂණ කටයුතු සැංසුේ
ක ීමම ා ක්රියා් මක ක ීමම, සතුන් දැෝග වලින් ආැක්ෂා ක ීමම ස ස් ව නිදැෝධායනය, ස් ව පනත,
ස් ව දැෝග පනත ස ස් ව ආ ාැ පනත, පි පාංනය ා ක්රියා් මක ක ීමම ා ග්රාීවය ර්ාවදප සමා්
ආර්ථික ත් වය වැඩි දියුණු ක ීමම දමම අමාතයාංශදේ රධාන කාර්යන් දේ. පශු සේප්  සංවර්ධනය
සඳ ා තාක්ෂණික විදපෂඥතාව දමන්ම දපකාැක දසේවාවන් ස් ව නිෂතපාෙන ා දසෞඛයය
දෙපාර්තදේන්තුදවන් සපයන අතැ මිල්දකෝ රවේගලික සමාගම, ්ාතික පශු සේප්  සංවර්ධන මණ්ඩංය
ා ම වැලි පශු සේප්  සංවර්ධන සමාගම දේ සඳ ා ොයක වන අමාතයාංශය යටද්  ක්රියා් මක වන
අදනකු්  ආයතන දේ.
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අමාතයංශය ා ස් ව නිෂතපාෙන ා දසෞඛයය දෙපාර්තදේන්තුව දවනුදවන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව
රු.මිලියන 5,789 ක රතිපාෙන ංැබී තිබූ අතැ, රු.මිලියන 5,438 ක් වැය කැ තිබූ ාැවින් රු.මිලියන 351
ක රතිපාෙන ඉතිි  වී තිබුණි.

පශු සම්පත් ා ග්රාමීය ය ප්රජා සශවර්ධන අැාතයාශය
පශු සේප්  ා ග්රාීවය ර්ා සංවර්ධන අමාතයාංශය මිනන් පශු සේප්  සංවර්ධනය ක ීමමට අවශය වයාපෘති
07 ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම මුල් ඇසතතදේන්තුදවන් රු.මිලියන 1,441.20
දවන්කැ තිබුණු අතැ එම වයාපෘතිවං කාර්යසාධන වාර්තාව ක්රියාකාීම සැංැසතමට අනුකූංව විගණනයට
ඉදිි ප් කැ දනොතිබීම ද තු
ේ දවන් එම වයාපෘතිවං රගතිය පීමක්ෂා ක ීමමට දනො ැක  විය. තවෙ 2014
ඔක්දතෝාර් සකසත කැ තිබුණු සංදශෝධිත ඇසතතදේන්තුවට අනුව දමම වයපෘති සඳ ා රු.මිලියන 3,478
ක් ංැබී තිබුණෙ එම මුෙං දපදයෝ්නය කැගන්නා ආකාැය ෙැක්දවන පි දි ක්රියාකාීම සැංැසතම
සංදශෝධනය කැදගන දනොතිබුණි.

සත්ව නිෂථපාදන ා පසෞඛ්ය පදපාර්තපම්න්තුව
ස් ව නිෂතපාෙන ා දසෞඛය දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් 2012/2013 වර්ෂ වංීම රු. මිලියන 1.87 ක වියෙමක්
ෙැා සීේරවකුංම ස් ව පාංන රවහුණු මධයසතථානදේ පානීය ්ං අවශයතා සරවැා ගැනීම සඳ ා ්ං පිි ප දු
ඒකකයක් සතථාපනය කැ තිබුණි. එද ්  අදේක්ෂා කළ පි දි එම ්ං පිි ප දු මධයසතථානදයන් පානීය
්ං අවශයතා සරවැා ගැනීමට අසම් වී තිබුණු ාැවින් 2015 මාර්තු යනට මසකට රු.15,000 ාැගින් වැය කැ
පානීය ්ංය ංාාගැනීමට කටයුතු කැ තිබුණු අතැ, ඒ සඳ ා 2015 මාර්තු ා අදරේල් මාස වං රු.29,000
ක වියෙමක් ෙැා තිබුණි. එදමන්ම 2015 ජූනි 10 දින වන විටෙ එම සතථාපනය කළ පිි ප දුදවන් පානීය
්ං අවශයතා සරවැා ගැනීමට දනො ැක  වී තිබුණු ාව නිීමක්ෂණය විය.

ජාතික පශු සම්පත් සශවර්ධන ැණ්ඩලය
ප ත සඳ න් නිීමක්ෂණයන් කැනු ංැදේ.


1958 අංක 15 ෙැන දසේවක අර්ථසාධක අැමුෙල් පනද්  47 වන වගන්තිය ා 1980 අංක 46
ෙැන දසේවක යාැකාැ අැමුෙල් පනද්  44 වන වගන්තිය රකාැව මණ්ඩංය වියනන් ොයක මුෙල්
ගණනය ක ීමදේීම දසේවකිනන්දප මූලික වැටුප පමණක් සැංක ල්ංට දගන තිබුණි.



දවංාඩ් එළගව වයාපෘතිය සෙ ා ංාා දගන තිබුණු රු. මිලියන 1,600.8 ක ණය මුෙං සෙ ා
2012 ා 2013 වර්ෂ දවනුදවන් පිළිදවලින් රු. මිලියන 7.11 ක් ා රු. මිලියන 20.43 ක දපොලී
මුෙංක් ම ා යාණ්ඩාගාැයට දගවියයුතු දංස මූංය රකාශනවං ෙක්වා තිබුණෙ 2014 වර්ෂය
සඳ ා දපොලී දවන් ක ීමමක් යනදුකැ දනොතිබුණි. එදසේම දමම ණය මුෙං ආපසු දගවීදේ
සැංැසතමක් සකසතකැ ගැනීමට මණ්ඩංය අදපොද ොස්  වී තිබුණු අතැ විදේශ සේප් 
දෙපාර්තදේන්තුදේ 2012 දනොවැේාර් 06 දිනැති ලිපියකට අනුව 2013 මාර්තු 08 දිනට දපැ ද ෝ

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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එදින යනට ණය ආපසු දගවීම ආැේය කළයුතු වුවෙ, 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට සතවයං
තක්දසේරුව අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු. මිලියන 12 ක් පමණක් ආපසු දගවා තිබුණි.


ම වැලි පශු සේප්  සංවර්ධන සමාගමට කුකුළු පැටවුන් ංාාීමම වසැ 05 කට වඩා පැැණි
රු.මිලියන 9.45 ක් ා දර්ඛීය අමාතයාංශයට කුකුළු පැටවුන් ංාාීමම නිසා වසැ දෙකකට වඩා
පැැණි රු. මිලියන 1.5 ක් මණ්ඩංයට අයවීමට තිබුණි.



2007 ජුනි 28 දිනැති අමාතය මණ්ඩං තීැණය අනුව කන්තදල් දක් වගා විමිදේ අක්කැ 1,000
ක රමාණයක් දක් වගා ක ීමමට සුදුසු වයවසායකදයකු දතෝැාගන්නාදතක් නියමු වයාපෘතියක්
දංස ාඩඉි ුණ වගා ක ීමමට ්ාතික පශු සේප්  සංවර්ධන මණ්ඩංයට තාවකාලිකව ංාාීමමට
තීැණය කැ ඒ සඳ ා චාක්රීය අැමුෙංක් ඇති ක ීමමට නැදගනහිැ නදවෝෙය යටද්  රු.මිලියන
37.5 ක් ංාා ීම තිබුණි.දමම වයාපෘතිය අසාර්ථක වීම නිසා ඒ සඳ ා දයොොදගන තිබුණු ඉඩේ
2011 සැේතැේාර් 01 දින කන්තදල් සීනි සමාගමට නැවත පවැා තිබුණි. අමාතය මණ්ඩංයට
ඉදිි ප්  කැ තිබුණු අමාතය මණ්ඩං පත්රිකාවට ශ්රී ංංකා ම ාැංකුදේ අෙ සත ෙැක්වීේ අනුව
දමම වයාපෘතියට ංාා දුන් ඉඩදේ දක් වගාව සඳ ා සුදුසු වයවසායකයකු දතෝැාග්  විට චාක්රීය
අැමුෙදල් ඉතිි  මුෙල් ම ා යාණ්ඩාගාැයට දයොමු ක ීමමට යට් ව දමම දයෝ්නාව නිර්දේශ කැ
තිබුණු අතැ, අොං ඉඩම නැවත කන්තදල් සීනි සමාගමට 2011 සැේතැේාර් 01 දින පවැා තිබුණු
ාැවින් චාක්රීය අැමුෙදල් 2014 දෙසැේාර් 31 දින පැවති රු. මිලියන 13.30 ක මුෙං
යාණ්ඩාගාැයට ආපසු දනොයවා මණ්ඩංය වියනන් ්ංගම ගිණුමක ැඳවාදගන තිබුණි.



ක්රියාකාීම සැංැසතදේ ා රගති වාර්තාදේ ෙක්වා තිබුණු දගොවිපං 27 ක වයාපෘති 06 ට අොං
ක්රියාකාැකේ 61 ක දයෞතික රගතිය ශුනය අගයක් දගන තිබුණු අතැ දගොවිපං 19 ක
ක්රියාකාැකේ 40 ක ංඟා කැදගන තිබුණු දයොතික ඉංක්කය යනයයට 50 කට වඩා අඩු අගයක්
දගන තිබුණි.



තවෙ ක්රියාකාි  සැංැසතදේ ඇතුං්  දගොවිපංවල් 31 ක්රියාකාැකේ 293 ක රගතිය වාර්ෂික
කාර්යසාධන වාර්තාදේ ඇතුං්  දනොවු ාැවින් එම ක්රියාකාැකේ සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ඉටුකැ
තිදේෙ යන්න පීමක්ෂා කළ දනො ැක  විය.



ි ීමයගම දගොවිපදංන් අක්කැ 150 ක් 2001 වර්ෂදේීම රවේගංිනන් 98 දෙදනකු වියනන් අනවසැ
වගා කටයුතු සඳ ා අ් ප්  කැදගන තිබුණු අතැ ඔවුන් දගොවිපදංන් ඉව්  ක ීමමට ා
මණ්ඩංයට අය්  දගොවිපංවං තිදාන නිවාස 70 ක මණ්ඩංදේ නිංධාීමන්/දසේවකිනන්දනොවන
අනවසැ පෙංචිකරුවන් යනටින අතැ ඔවුන් ඉව්  ක ීමමට මණ්ඩංය අදපොද ොස්  වී තිබුණි. තවෙ
ක යනදවකු පදිංචි දනොමැති නමු්  පදිංචියට සුදුසු නිවාස 145 ක් ා පදිංචියට නුසුදුසු නිවාස 110 ක්
මණ්ඩංය සතු දගොවිපංවං පවතින ාවෙ නිීමක්ෂණය විය



ක ි  වයාපෘතිය යටද්  ක ි  අදංවි ක ීමම සඳ ා රධාන කාර්යාංය මගින් අදංවිසැල් 69 ක්
පව් වාදගන දගොසත තිබුණු අතැ, සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විට ක්රියා් මක ත් වදේ
පැවති අදංවිසැල් සංඛයාව 53ක් විය. අදංවිසැල් 69 අති න් අදංවිසැල් 25 ක් රු. මිලියන 1.83
ක අංායයක් ංාා තිබුණු අතැ අදංවිසැල් 44 ක් රු.මිලියන 17.06 ක ංායයක් ංාා
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තිබුණි.තවෙ මණ්ඩංය වියනන් පව් වාදගන යන දගොවිපං 17ක න් සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු.
මිලියන 152.39 ක ශුේධ අංායයක් ංාා තිබුණු අතැ එිනන් දගොවිපං 07 ක් 2008 වර්ෂදේ යනටම
අංාය ංාමින් පැවතුණි.දකදසේ වුවෙ දමම අදංවිසැල් ා දගොවිපංවල් ංාය ංාන ත් ් වයට
ප් ක ීමමට මණ්ඩංය අදපොද ොස්  වී තිබුණි.
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පසෞඛ්ය පසේවා
දසෞඛය අංශ සඳ ා රතිප් ති සේපාෙනය, වැඩසට න් ස වයාපෘතීන් ක්රියා් මක ක ීමම, දසෞඛය දසේවා
ංාා ීමම සඳ ා රමිතීන් ා නීතිීමති සේපාෙනය ක ීමම, මානව සේප්  සංවර්ධනය, කළමනාකැණය,
සැංසුේකැණය ස පේධති සංවර්ධනය, සේප්  දාො ැීමම වැඩසට න් ා වයාපෘතින් දමද යවීම ා
අධීක්ෂණය ා ඇගයීේ රධාන කාර්යයන් දේ.
දැෝගි ස් කාැ දසේවාව සඳ ා දසෞඛය අමාතයාංශයට අය්  දැෝ ල් 47ක් ෙ පළා්  සයාවංට අය් 
දැෝ ල් 554 ෙ දපෞේගලික අංශයට අය්  දැෝ ල් 210ක්ෙ වශදයන් ංංකාව රවැා විහිදි ඇති දැෝ ල්
සංඛයාව 811 වන අතැ දසෞඛය ෛවෙය නිංධාීම කාර්යාං 341ක . 2014 වර්ෂදේදි ැ්ය වියනන් දසෞඛය
ක්දෂේත්රය සඳ ා රු. මිලියන 138,403 ක් වැය කැ තිබුණු අතැ 2013 වර්ෂදේදි වැය කළ රු. මිලියන
119,530 ා සසඳන විට එය රු. මිලියන 18,873 ක් ද ව්  යනයයට 15 ක වැඩිවීමක .
මුංධන ා රවනැාවර්තන වියෙේ වශදයන් පසුගිය වර්ෂ 05 තුළ පිළිදවලින් රු. මිලියන 87,329 ක් ා
රු. මිලියන 432,655 ක් වශදයන් රු. මිලියන 519,904 ක් වැය කැ තිබුණි. 2010 වර්ෂදේදි රු.3,573 ක්
වු ඒක රවේගං දසෞඛය වියෙම 2014 වර්ෂය වන විට රු.6,694 ක් ෙක්වා යනයයට 87 ක න් වැඩි වී තිබුණි.
දසෞඛය ක්දෂේත්රය සේාන්ධව දපෞේගලික දැෝ ල් වලින් දකදැන ොයක් වය 2010 වර්ෂය ා සසෙන
කළ 2014 වර්ෂදේීම දපෞේගලික දැෝ ල්වං ඇෙන් සංඛයාව වැඩිවීමක් දපන්නුේ කැින. එදමන්ම ැ්දේ
දැෝ ල් සංඛයාදේ ා ඇඳන් සංඛයාදේ වැඩිවීමක් දමන්ම දසෞඛය ක්දෂේත්රදේ සමසතථ රම ාංකාදේ
වැඩි වීමක්ෙ දපන්නුේ කැින.
දසෞඛය අමාතයාංශදේ රධාන කාර්යාංදයන් වැටුේ ංාා ගන්නා ෛවෙයවරු සංඛයාව 2845ක් විය. එිනන්
ෛවෙයවරු 2638 ක් පශතචාා්  දපාධි අයයාසංාභි ෛවෙය නිංධාි න් වන අතැ ෛවෙයවරු 116 ක්
අමාතයාංශදේ පි පාංන දක්ෂතත්රදේ තනතුරුවං නිැතව යනටි.

මිලද ගතනීම්, ගබඩා රීරීම් ා පබදා තරීම් පටිපාටිය
ෛවෙය සැපයීේ අංශය දවත ංැදාන යනයලුම දාද ්  ද්රවය ගාඩා කැ දාො ැීමම සඳ ා දකොළඹ
ගාඩා සංීමර්ණ ්ාංය ා ාැදුණු දිසතත්රික්ක මට්ටදේ රාදේීයය ගාඩා 26ක්ෙ ඇත. ීවට අමතැව අංදගොඩ
දතොග ගාඩා 03ක්ෙ දිගන දතොග ගාඩාවක්ෙ ෛවෙය සැපයීේ අංශය සතුව පවති. පළා්  සයා යටද් 
පාංනය වන දැෝ ල් සඳ ා අවශය ෂෂධ ා ශංය ද්රවය දමම දිසතත්රික්ක මට්ටදේ ෛවෙය සැපයීේ අංශ
ැ ා දාො ැීමම යනදුකැින. රමාණව්  ඉඩකඩ දනොමැති නිසා 2013 වර්ෂදේ ීම වැලිසැ ළය දැෝ ල්
විමිදේ රු. මිලියන 199 ක වියෙමින් ෂෂධ ගාඩාවක් ඉදික ීමමට දයෝජිතව තිබුණෙ සමාදංෝචිත වර්ෂදේ
ීමෙ එම ඉදික ීමම ආැේය කැ දනොතිබුණි. ෂෂධ ගාඩාක ීමමට කුලි පෙනම මත රවේගලික දගොඩනැගිලි
දයොොදගන තිබුණ අතැ ඒ දවනුදවන් වාර්ෂික වැය ක ීමම රු.මිලියන 9ක් විය.
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ඖෂධ වර්ග මිලදි ගතනීපම් වියදම් ා තත්ත්ව පරීක්ෂණවලින් අසැත් ූ  ඖෂධ
වර්ග
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ැා්ය ෂෂධ සංසතථාදවන් සැපයීේ කළ ෂෂධ ා ශංය ද්රවය අිනතම 3537 ක දතොග
වටිනාකම රු.මිලියන 17,386 ක් විය. එිනන් ෂෂධ ා ශංය ද්රවය අිනතම 48 ක රු. මිලියන 218 ක
වටිනාකමක න් යු්  ඒකක මිලියන 10 ක රමාණයක් ත් ් වදයන් අසම් ව යාවිතදයන් ඉව්  ක ීමමට
තීැණය කැ තිබුණ නමු්  ඒ ාැේ ෙැනුේ ීමමට රථම එම ත් ් වදයන් අසම්  ෂෂධ වලින් දැෝගීන්ට
ඒකක මිලියන 9 රමාණයක් (රු. මිලියන 186 ක වටිනාකමක න් යු් ) නිකු්  කැ තිබුණ ාව
අනාවැණය විය. මිංීම ග්  ත් ් වදයන් අසම්  දතොගදයන් එය යනයයට 90 ක රමාණයක .
සැපයුේකරුවන්ට මුෙල් දගවා තිබුණ ාැවින් ා යාවිතා කැ තිබුණු ාැවින් එම ත් ් වදයන් අසම් 
දතොග සඳ ා රසේපාෙන දකොන්දේයන රකාැව වටිනාකම අයකැ ගැනීමට දනො ැක  වී තිබුණි.
2010 වර්ෂදේ යනට 2014 වර්ෂය ෙක්වා යාවිතදයන් ඉව්  කළ දතොග සඳ ා රු. මිලියන 210 ක
වටිනාකමක් සැපයුේකරුවන්දගන් අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි. 2014 වර්ෂය තුංීම
ෂෂධදේ ීවව කාංය අවසන් වීම ද ේතුදවන් යාවිතදයන් ඉව්  කැන ංෙ ෂෂධ ා ශංය ද්රවය අිනතම
45 කට අොං වටිනාකම රු. මිලියන 218 ක් විය.

ඖෂධ ප්රාප ශීයව මිලදි ගතනීපම් ද සිදුවන අතීපර්ක ිළරිවතය දතරීැ
ෛවෙය සැපයීේවං ්ාතික අවශයතාවය රධාන වශදයන් සපයනු ංාන්දන් ැා්ය ෂෂධ නීතිගත
සංසතථාව වන අතැ වසැකට දපැ ඇණුවුේ ක ීමම මගින් සංසතථාදේ රසේපාෙන කටයුතුආැේය කැනු
ංාින. එදසේ වුව්  නියමිත කාං වකවානු වංදි ෂෂධ දනොංැදාන නිසා රාදේශියව දියන මිංදි ගැනීේ
යනදු ක ීමමට අමාතයාංශයට යනදුවී තිබුණි. දේ ද ේතුදවන් මිං ගණන් විචාංතාව අනුව ෙැීමමට යනදු වී තිබුණු
අතිදර්ක පිි වැය 2007 වර්ෂදේ යනට 2013 වර්ෂය ෙක්වා රු. මිලියන 2,013 ක් දේ. 2014 වර්ෂදේ පිි වැය
ගණනය කැ දනොතිබුණ අතැ, 2013 වර්ෂය දවනුදවන් පමණක් රු. මිලියන 174 ක අතිදර්ක පිි වැයක්
ෙැා තිබුණි.

වවදය උපකරණ සතපයීැ - ජීව වවදය ුශජිපන්රු පසේවා අශය
ෛවෙය දපකැණ මිංදි ගැනීම සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දමම අංශය යටද්  රු.මිලියන 2,646 ක්
වැය කැ තිබුණි. ීවට අමතැව විදේශ ණය ආධාැ යටද් ෙ ෛවෙය දපකැණ මිංදි දගන තිබුණි.
2014 වර්ෂදේ දපකැණ වර්ග 71කට අොංව දපකැණ ඒකක 3059 ක් මිංට ගැනීමට සැංසුේ කැ
තිබුණෙ වර්ෂය තුළදි එිනන් ක යනවක් මිංදි දනොදගන 2011, 2012, 2013 වර්ෂ වං සැංසුේ කළ
දපකැණ ා දවන්  දපකැණ මිංදි දගන තිබුණි. තවෙ මිංදි ග්  දමම දපකැණ දැෝ ල් වං සතථාපිත
ක ීමදේ රමාෙයක් පැවති ාව්  ඒ අනුව වගීමේ කාංය අපද්  යාම්  දාොද ෝ අවසතථාවං යනදුවී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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වා න ාාවිතය
දමෝටර් ැථ වා න දෙපාර්තදේන්තු ේ ත අනුව 2014 ඔක්දතෝාර් 19 දිනට දසෞඛය අමාතයාංශය යටද් 
ලියාපදිංචි කැ තිබුණු දමෝටර් වා න 2705 ක න් වා න 971කට යනදුවුදන් කුමක්ෙ යන්න පැවසීම,
අමාතයාංශයට අදපොද ොස්  වී තිබුණි. එම වා න පි  ැණය කැන පාර්ශව ගැන ද ෝ පවතින සතථානය
ගැන ද ෝ දතොැතුරු දනොමැති වු අතැ දමෝටර් වා න දල්ඛන යාව් කාලීනව පව් වාදගන දනොතිබීම
දමයට රධාන වශදයන් ද ේතු වී තිබුණි. දවන්දේසී ක ීමමට නියමිතව තිබූ ැ්දේ වා න 02 ක් (ද ොඳ
ධාවන ත් ් වදේ තිබූ) දවන්දේසී ක ීමේ දනොකැ ැ්දේ නිංධාි න් දෙදෙදනකු වියනන් අවිධිම්  දංස
මිංදි දගන තිබුණි.

විප  අරමුදල් උපපය ජනය
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ශුේධ විදේශ අැමුෙල් රතිපාෙනය රු.මිලියන 11,696 ක් ූය අතැ, වියෙම
රු.මිලියන 9,860 ක් විය. විදේශ අැමුෙල් වියෙේ ක ි දේ රතිශත අනුව, විදේශ ණය වැය ක ීමම යනයයට
96 ක ඉ ළ අනුපාතයක් තිබියීම විදේශ රොන වැය ක ීමම යනයයට 35 ක අනුපාතයක් ැටට දචිත
ත් ් වයක් දනොවන ාව නිීමක්ෂණය කැන අතැ ආපසු දනොදගවිය යුතු විදේශ රොන අැමුෙල් ැක 
දපි මදයන් දපදයෝ්නය ක ීමමට කටයුතු දනොක ීමම ා අවශය පි දි වැඩ සැංසුේ කාර්යක්ෂමව
පිළිදයළ කැ ඵංොින දංස රදයෝ්නයට දනොගැනීම රධාන වශදයන් ෙක්නට ංැබුණි.

පගොඩනතිණලි ුදිරීරීම් පකොන්ත්රාත්තු
දැෝගී ස් කාැය සඳ ා දැෝ ල් ආශ්රීතව විවිධ දගොඩනැගිලි ඉදික ීමේ වයාපෘති 38 ක් දවනුදවන්
2014 වර්ෂදේ දේශිය අැමුෙලින් රු. මිලියන 1,610 ක් දවන්කැ තිබුණී. එිනන් අැමුෙල් දපදයෝ්නය
කැ දනොතිබුණු ඉදික ි ේ වයාපෘති 02 ක් ූය අතැ නිම දනොකැ අ්  ැැ ෙැමූ වයාපෘති 02 ක් ෙ විය. (ෙකුණු
දකොළඹ ශික්ෂණ දැෝ දල් මිදල්නියේ වාට්ටු සංීමර්ණය, ගාල්ං ම දමෝෙැ මාතෘ දැෝ ං ඉදික ීමම)
දවන් කළ මුෙලින් යනයයට 50 ට අඩු මූංය රගතියක් තිබු ඉදික ි ේ වයාපෘති ගණන 15ක් විය. රගතිය අඩු
වීමට ද ේතු වශදයන් අොං දැෝ ල් වලින් ඉල්ලීේ ඉදිි ප්  දනොක ීමම, රසේපාෙන කටයුතු අවසන්
දනොවීම, වැඩ අතැමග නතැ කැ තිබිම ා දකොන්ත්රා්  ආයතනය සේාන්ධදයන් නීතිමය කටයුතු ක ීමම
සඳ ා පියවැ ගැනීම ා දගවීේ යනදුක ීමම සඳ ා වවුචාර් ඉදිි ප්  කළ ෙ අැමුෙල් දනොමැති වීම යනාදි
කරුණු ඉදිි ප්  කැ තිබුණි. තවෙ කුරුණෑගං ශික්ෂණ දැෝ දල් මාතෘ වාට්ටු සංීමර්ණය ඉදික ීමේ
දකොන්ත්රා් තුදේ මුළු පිි වැය ඇසතතදේන්තු වටිනාකම රු.මිලියන 1,291 ක් ූය අතැ 2007 වර්ෂදේ වැඩ
ආැේය කැ තිබූ දමම දකොන්ත්රා් තුව 2013 දපාැවාීම 10 දින වැඩ අවසන් විය යුතුය. අදියැ 03 ක්
යටද්  ක්රියා් මක වන දමම දකොන්ත්රා් තුව වසැ 08 කට අධික කාංයක් ගතවී ඇත්  අදියැ 02 ක්
පමණක් අවසන් කැ තිබුණි. වැය කැ ඇති මුෙං රු.මිලියන 394 ක් විය.
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සම්බන්ධීකරණ දුර්වලතා නිසා අනවය ප්රැාදයන් ඇති වීැ
දසෞඛය අමාතයාංශය තුළ යනයළු ැා්කාීම කටයුතු ක ීමම සඳ ා අංශ 90 ක් පමණ ඇති අතැ, දේවා
එක දනක සමඟ ඇති අන්තර් සේාන්ධතාවය ඉතාම දුර්වං මට්ටමක පවති. අංශ ා නිංධාි න් අතැ වැඩ
දාීමේ ෙ ඉතාම්  අවිධිම්  ත් ් වයක පවති. විදශේෂදයන්ම ෙැනට ඉ ං තනතුරු ෙැන්නන්ට තමන්
දවත විශාං වැඩ දකොටසක් පවැාදගන ඇත්  එම යනයලු වැඩ දකොටසත නියමිත දින වකවානු වං ක ීමමට
දනො ැක  වීම මත ලිපිදගොනු දේස මත දගොඩගැයන ඇති අතැ අමාතයාංශදේ පි පාංන කටයුතු ීමර්ඝ දංස
රමාෙ වන ාව්  නිීමක්ෂණය විය. ඇතැේ විට එක් අංශයක න් තව්  අංශයකට ලිපියක් යාැීමම සඳ ා මාස
ගණනාවක් ගත වී තිබුණි. ාංතං නියමාකාැදයන් පවැා දනොතිබීම ා පසු අධීක්ෂණයක් දනොක ීමම
දමම දුර්වංතාවයට රධාන වශදයන් ද ේතු වී තිබුණි.

ශ්රී ලශකා රාජය ඖෂධ නීතිගත සශසථාාව
2014 වර්ෂදේ සංසතථාදේ සමසතථ පිි වැටුම ූය රුපියල් මිලියන 22,134 ක රමාණය 2013 වර්ෂදේ
පිි වැටුම ූය රුපියල් මිලියන 21,135 ා සසෙන කං රුපියල් මිලියන 999 ක න් එනේ යනයයට 4.7 ක න්
වර්ධනය වී තිබුණි. 2014 වසදර්ීම නව ාංයං්  ඔසුසල් 07 ක්, නව ැා්ය ඔසුසල් 03 ක් පිහිට ූය අතැ
නව දාො ි න්නන් 04 ක් දමම ඔසුසල් ෙ සමග වසැ අවසානදේීම ැා්ය ඔසුසල් 31ක් (වසැ මැෙීම
වසන ංෙ ඔසුසැල් 02 ැැ) නිදයෝජිත ඔසුසල් 195 ක් දාො ි න්නන් 54 ක් ා ාංයං්  දවළඳුන් 10
ක් විවෘත දවළෙදපොදල් ක්රියා් මක විය.


ත් ් වදයන් අසම්  වීම,කල් ඉකු් වීම ආීම ද ේතූන් මත සංසතථාදේ අංවියට දගන්වන ංෙ රු.
මිලියන 20 ක ෂෂධ ෙ ෛවෙය සැපයීේ අංශදේ අංවිය සඳ ා දගන්වන ංෙ රු. මිලියන 42 ක
ෂෂධ ෙ ඇතුළුව රු. මිලියන 62 ක දතොග අංායයක් සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ීම සංසතථාවට යනදු වී
තිබුණි.



සංසතථාව වියනන් ෙැන ංෙ ාැංකු අිනැා දපොළී වියෙමින් ෛවෙය සැපයීේ අංශදේ මිංීම ගැනීේ
දවනුදවන් ූය අිනැා දපොලී රතිපූර්ණය ක ීමම 2012 වර්ෂදේ යනට 2014 අදරේල් මාසය වනදතක්
ම ා යාණ්ඩාගාැය වියනන් යනදුකැ තිබුණි. ඒ අනුව 2012 වර්ෂයට අොංව රු. මිලියන 316 ක් ෙ
2013 ීම රු. මිලියන 510 ක් ෙ 2014 ීම රු. මිලියන 179 ක් ෙ වශදයන් අිනැා දපොලී වියෙේ ම ා
යාණ්ඩාගාැය වියනන් ෙැා තිබුණි.



ෛවෙය සැපයීේ අංශය සමාදංෝචිත වර්ෂයට ඇණවුේ කළ ෂෂධ අිනතම 610 අති න් ෂෂධ
අිනතම 103 කට අොං ඒකක මිලියන 332.02 ක් සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම සැපයීමට සංසතථාව
අදපොද ොස්  වී තිබුණි. එිනන් ක යනදු ඒකකයක්ව්  සැපයීමට දනො ැක  ූය ෂෂධ අිනතම 38 කට
අොං ඒකක රමාණය මිලියන 38.96 ක් විය.



සමාදංෝචිත වර්ෂය තුංීම අළුතින් ආැේය කං ඔසුසල් තුනෙ වසැ මැෙීම වසන ංෙ ඔසුසැල් 02
කෙ ඇතුළුව සංසතථාදේ ක්රියාකාීම ඔසුසල් 33 ක් පැවති අතැ ඔසුසල් 23ක් රු.මිලියන 41.96 ක
අංායයක් ංාා තිබුණු අතැ ඔසුසල් 10 ක් තුළින් රු. මිලියන 113.89 ක ංාය දපයා තිබුණි. දේ
අනුව සමසතථ ඔසුසල් ක්රියාකාීම් වය තුළින් රු. මිලියන 71.93 ක ශුේධ ංාය ංාා තිබුණු අතැ
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එය පසුගිය වර්ෂදේ ංැබු රු. මිලියන 90.29 ක ංායය ා සැසඳීදේීම රු. මිලියන 18.36 ක එනේ
යනයයට 20.3 ක අඩුවීමක .

ශ්රී ලශකා රාජය ඖෂධ නිෂථපාදන සශසථාාව
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ සංසතථාදේ දමද යුේ ංායය රුපියල් මිලියන 225 ක් ූය අතැ එය 2013 වර්ෂදේ
දමද යුේ ංායය ූය රුපියල් මිලියන 304 ක් ා සසෙන කළ රුපියල් මිලියන 79 ක න් එනේ යනයයට 26
ක න් ප ළ යාමක . සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම සංසතථාදේ අංවි ආොයම රු.මිලියන 1,712.1 ක් ූය අතැ එය
පසුගිය වසදර් සමසතථ අංවි ආොයම ූය රු. මිලියන 1,941.1 ක් ා සැසීමදේීම රු. මිලියන 229 ක න් එනේ
යනයයට 11.8 ක න් අඩුවී තිබූණි. තවෙ සමසතථ අදංවි අොයදමන් රු. මිලියන 1,099.5 ක් වටිනා ෂෂධ
දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂ දවත අදංවිකැ තිබූ අතැ එය සමසතථ අදංවිදයන් යනයයට 64.2 ක් විය. එදසේ
වුව් , සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂ දවත යනදුකළ අදංවිය පසුගිය වසැ ා සැසඳීදේීම
රු. මිලියන 312.6 ක න් එනේ යනයයට 22.1 ක න් අඩුවී තිබුණි.
නිෂතපාදිත ෂෂධ වර්ග 38 හි මුළු නිෂතපාෙනය ූය ඒකක මිලියන 1,909.2 න් ඒකක
මිලියන 1,303.8 ක් එනේ, යනයයට 68.3 ෂෂධ වර්ග 8 ක් මතෙ, මුළු නිෂතපාෙනදයන් ඒකක
මිලියන 605.4 ක් එනේ යනයයට 31.7 ක් ෂෂධ වර්ග 30 ක් මතෙ රැීම තිබුණි.

පසෞඛ්ය සශවර්ධන අරමුදල
1981 අංක 13 ෙැන ්ාතික දසෞඛය සංවර්ධන අැමුෙල් පනද්  7 වගන්තිය රකාැව අැමුෙංට අය් 
මුෙල්, දසෞඛය දසේවා සපයන ආයතන සංවර්ධනය ක ීමම ා රවර්ධනය ක ීමම, දසෞඛය ක්දෂේත්රදේ
පර්දේෂණ කටයුතු රවර්ධනය ක ීමම ස ඒ ා සේාන්ධ තැනැ් තන්දප අධයාපනය ද ෝ ඥාණය
වර්ධනය ක ීමම, දැෝග වැළැක්වීමට පියවැ ගැනීම ද ෝ දසෞඛයය ආැක්ෂා ක ීමදේ කාර්යය සඳ ා ූය යේ
දයෝ්නා ක්රමයකට මුෙල් දයෙවීම, ෛවෙය දපකැණ ස අතයවශය ෂෂධ මිංීම ගැනීම යනාදි
කාර්යයන් ඉටු ක ීමම සඳ ා දයොො ගත යුතු ාවට ෙක්වා තිබුණි. එදසේ වුවෙ දසෞඛය ක්දෂේත්රදේ දියුණුවට
දයෙවිය යුතු දමම අැමුෙදල් මුෙල්, එදසේ දනොදයොෙවා දිගින් දිගටම මුෙල් ආදයෝ්නය කැමින් පැවදතන
ාැේ විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය. 2014 වර්ෂය අවසානයට දමම අැමුෙදල් දශේෂය රු.මිලියන 205.4 ක්
විය.

ආයුර්ප ද පදපාර්තපම්න්තුව
ආයුර්දේෙ දෙපාර්තදේන්තුදේ 2014 වර්ෂය සෙ ා ශුේධ රතිපාෙනය රු. මිලියන 1,347.51 ක් වු අතැ,
වියෙම රු. මිලියන 1,179.12 ක් විය. ඒ අනුව ඉතිි ය රු. මිලියන 168.38 ක් ද ව්  යනයයට 12.49 ක
රතිශතයක් විය.
පර්දේෂ
ත ණ ඔසු දයන් නඩ් තු ක ීමම ා රවර්ධනය ක ීමම අමාතයංශදේ ස
දෙපාර්තදේන්තුදේ
කාර්යයන් වුවෙ අමාතයංශය යටද්  ඇති ඔසු දයන් 02 ක් (දවෙගම ඔසු දයන අක්කැ 44, මැදිි ගිි ය
ඔසු දයන අක්කැ 25) ා දෙපාර්තදේන්තුව යටද්  පවතින ඔසු දයන් 05 ක් (නීංාැේම අක්කැ 25,
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මැෙවච්චිය ෙංදගොල්ං අක්කැ 50, පෙවිය ඔසු දයන අක්කැ 25, හිවල් කඳුැ අක්කැ 100, පීල්ං
අඹන්දපොං අක්කැ 69) වල් බිහිවී පවතින අතැ නඩ් තුවක් යනදුකැ දනොතිබුණි. ඔසු දයන්වලින්
රමාණව්  අමුද්රවය ංාාීමමක් යනදු දනොක ීමම ද ේතුදවන් ආයුර්දේෙ ෂෂධ සංසතථාව ා ආයුර්දේෙ
දෙපාර්තදේන්තුව අමු ෂෂධ ාාහිැ ආයතනවලින් ංාා ගැනීම යනදුකැ තිබුණි.
දවන්නේරවව රාදේීයය සයාවට මාරු කළ ෛවෙය නිංධාි යාට දවන්නේරවව රාදේීයය සයාව වියනන් වැටුේ
දගවනු ංාේීම ආයුර්දේෙ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන්ෙ මාස 15 ක කාංයක් සඳ ා රු. මිලියන 0.55 ක ෙළ
වැටුපක් දගවා තිබුණු අතැ සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානය ෙක්වා එම මුෙල් අය කැ දගන දනොතිබුණු
අතැ සාවෙය දංස වැටුේ දගවීම පිළිාඳ ඊට වගක වයුතු නිංධාීමන්දගන් කරුණු විමසා දනොතිබුණි.

ආයුර්ප ද වවදය සාාව
1961 අංක 31 ෙැන ආයුර්දේෙ පනද්  111 වන දකොටසත 11(1)(ඉ) වගන්තිය රකාැව ලියාපදිංචි කැනු
ංැබු ආයුර්දේෙ ෛවෙයවරුන් අති න් දතෝැා ප්  කැනු ංැබු සමාජිකිනන් 3 දෙදනකු සයාදේ සංයුතියට
ඇතුළ්  විය යුතු වුවෙ, ෛවෙය සයාවට ලියාපදිංචි ෛවෙයවරුන් ක යනවකු ප්  කැ දනොතිබුණි.
2005 ජුලි 05 දිනැති අංක 14/13/08 (3) ෙැන ආයුර්දේෙ ෛවෙය සයා පත්රිකාව අනුව 2006 ්නවාි  01
දින යනට ක්රියා් මක වන පි දි වර්ෂ 05 කට වැක් ලියාපදිංචි වු ෛවෙයවරුන් තම ලියාපදිංචි යාව් කාලීන
කැ ගත යුතුය. තවෙ ඒ සඳ ා ලියාපදිංචි ගාසතතුවක් අය කළ යුතු ාවට තීැණය කැ තිබුණෙ, සමාදංෝචිත
වර්ෂ අවසාන වන විට ලියාපදිංචි ආයුර්දේෙ ෛවෙයවරුන්දගන් එක් අදයකු පමණක් මුෙල් දගවා
යාව් කාලීන කැ තිබුණි.
ෛවෙය සයාදේ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ලියාපදිංචි මුළු ෛවෙයවරුන් සංඛයාව 24,049 ක් වන අතැ
එිනන් දේ වන විට මියගිය සංඛයාව 3,001 ක් විය. ලියාපදිංචි ෛවෙයවරු 2,545 ක් සමාදංෝචිත වර්ෂය
අවසාන වන විට්  යාව් කාලින කැ දනොතිබුණි.

ප

මිපය පති වවදය සාාව

2011 වර්ෂදේ යනට දේ ෙක්වා්  (2015 අදගෝසතතු 31 දින වන විට් ) ෛවෙය සයාවක් දනොූය අතැ අතුරු
පාංක කමිටුවක් වියනන් සයාදේ කටයුතු යනදු කැනු ංාින. දමදසේ ෛවෙය සයාව අකර්මණයව පැවතීමෙ
පනද්  සඳ න් අැමුණු ඉටු කැ ගැනීමට ාාධාවක් වී තිබුණි.
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ආපය ජන ප්රවර්ධනය
ශ්රී ංංකාදේ ආදයෝ්න රවර්ධනය සේාන්ධදයන් රධාන කාර්යයාැය ආදයෝ්න රවර්ධන අමාතයංශය
ස ආදයෝ්න මණ්ඩංය වියනන් යනදු කැනු ංැදේ. වර්ෂ 1978 යනට ශ්රී ංංකාදේ කර්මාන්ත වර්ධනය,
සංවිධානය ක ීමම ස රවර්ධනය ක ීමදේ අැමුණින් ැ්දේ රධාන නිදයෝජිත ආයතනය දංස ආදයෝ්න
මණ්ඩංය වයවසතථාගත වී ඇත. ආදයෝ්න මණ්ඩංදේ රධාන අැමුණු වනුදේ, විදේශ ඍජු ආදයෝ්න
ෛධර්යම්  ක ීමම ා රවර්ධනය, විදේශ විනිමය ඉපයීේ මූංාර විවිධාංගීකැණය ා අපනයන ඉපයීේ
වර්ධනය ක ීමම, ආර්ථික සංවර්ධනය දපෝෂණය ක ීමම නංවාලීම, කාර්මික ා වාණි් වයවසාය පිහිටුවීම
ා සංවර්ධනය, ආර්ථික පෙනම රවළුල් ක ීමම ා සංවර්ධනය ඇති ක ි ම යනාදියින.
සේපූර්ණ විදේශ ඍජු ආදයෝ්න 2014 වර්ෂදේ ීම රු. මිලියන 1391.10 යනට රු. මිලියන 1616.2 ෙක්වා
යනයයට 16 ක වර්ධනයක් දපැ වර්ෂයට සාදේක්ෂව දපන්නුේ කැනු ංැදේ. විදේශ ඍජු ආදයෝ්න වංීම
විදශේෂදයන් ඳුනාගනු ංාන අංශයක් වනුදේ යටිතං ප සුකේ ස දසේවා අංශය වන අතැ එය යනයයට
77 ක් දංස 2014 වර්ෂදේ ආදයෝ්න මණ්ඩංදේ වයාපෘති ැ ා විදේශ ඍජු ආදයෝ්නවලින් දපන්වනු
ංැදේ. දකදසේ දවත් , කෘෂිකර්ම ා නිමවුේ අංශදේ ආදයෝ්න යනයයට 32 යනට යනයයට 7 ෙක්වා
පසුාෑමක් දපැ වර්ෂයට සාදේක්ෂව වාර්තා විය.
2013 වර්ෂයට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේ ීම ආදයෝ්න මණ්ඩං වයවසායන් ැ ා යනදුකළ අපනයන
පිළිදවලින් යනයයට 15 ක් ා යනයයට 5 ක් ාැගින් වර්ධනයක් දපන්නුේ කැනු ංැබීය. ආදයෝ්න
මණ්ඩංදේ වයවසායන් වියනන් ෙැන ංෙ අපනයන පිි වැය 2013 වර්ෂයට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේ ීම,
පිළිදවලින් යනයයට 2 යනට යනයයට 15 ෙක්වා වර්ධනයක් දපන්නුේ කැනු ංැබීය.
වයාපෘති ආැේය ක ීමම සඳ ා අනුමත ක ීමේ 2009 වර්ෂදේ ීම 384 ක යනට 2014 වර්ෂදේීම එය 181 ක්
ෙක්වා යනයයට 53 ක පසුාෑමක් වාර්තා විය. දකදසේදවත් , පසුගිය වසැට සාදේක්ෂව එය යනයයට 3 ක
වර්ධනයක් දංස දපන්වනු ංාින. එදමන්ම, වයාපෘතිවං වාණි් ක්රියාකාැකේ ආැේය ක ීමේ 2009
වර්ෂදේීම 134 ක යනට 2014 වර්ෂදේීම 87 ක් ෙක්වා පසුාෑමක් දපන්වනු ංැදේ. අවංංුණ කළ, වසාෙමන
ංෙ ස අ් හිටුවන ංෙ වයාපෘති ගණන සැංක ය යුතු මට්ටමක පැවති ාව නිි ක්ෂණය විය. එදමන්ම,
සළකා ාංන වර්ෂය තුළීම වාණි් ක්රියාකාැකේ ආැේය කැන ංෙ වයාපෘති 87 ක් ෙ අවංංුණ කැන ංෙ,
වසාෙමන ංෙ ද ෝ අ් හිටුවන ංෙ වයාපෘති 125 ක් ෙ වර්ෂය තුළ වාර්තා විය.

අපනයන සතකසුම් කලාප පැප යුම්
ආදයෝ්න මණ්ඩංය අපනයන සැකසුේ කංාප 12 මිනන් ආදයෝ්කයන් ට ප සුකේ සංසින. දකදසේ
දවත්  විශාං පි පාංන පිි වැය ස ආොයේ ඉපයීම සඳ ාූය ඉඩේ ,ණ දපදයෝ්නය ද ේතුදවන්
වතුපිටිවං , දකොපගං ස මල්ව් ත යන අපනයන සැකසුේ කංාප 2008 වර්ෂදේ යනට අඛණ්ඩව පාඩු
ෙැා තිබුණි. 2014 වර්ෂය අවසාන වන විට ඉ ත කංාප තුදනහි සමුච්චිත පාඩුව රු. මිලියන 250.65 ක් ූය
අතැ 2014 වර්ෂය සඳ ා එම පාඩුව රු. මිලියන 47.76 ක් විය.
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වත්කම් ඌණ උපපය ජනය
අක්කැ 122 ක වපසි යක් සහිත මලිදූවකන්ෙ ව් ත ඉඩම ශ්රී ංංකා ආදයෝ්න මණ්ඩංය මිනන් 2003
්නවාි  08 වන දින රු. මිලියන 97.94 ක පිි වැයකට මිංීම දගන තිබුණු නමු්  2014 මැින අවසාන වන
දතක් එය යදථෝක්ත අැමුණ සඳ ා යාවිතා දකොට දනොතිබුණි. සතථාවැ ව් කේ දල්ඛණයට අනුව 2014
දෙසැේාර් 31 දිනට එම ඉඩදේ දපෝ  අගය රු. මිලියන 100.80 ක් දංස ෙක්වා තිබුණි.

ආපය ජන ප්රවර්ධන ක යුතු
ශ්රී ංංකා ආදයෝ්න මණ්ඩංදේ මුළු වියෙම ූය රු. මිලියන 2,802.69 ක් අතුි න් රු. මිලියන 67.47 ක්
ද ෝ යනයයට 2 ක ේැතිශතයක් ආදයෝ්න රවර්ධන කටයුතු සඳ ා 2014 වර්ෂදේ ීම වැයකැ තිබුණි.
ආදයෝ්න රවර්ධන වියෙදමන් රු.මිලියන 34.63 ක් ද ෝ යනයයට 51 ක් ේාන්දතොට දකොන්ක්දල්ේ 2014 CHOGM වංට සමගාීවව පව් වනු ංැබූ රෙර්ශනය ස දතුරු ස නැදගනහිැ පළා්  සංවර්ධනය
පිළිාඳව සකසන ංෙ විනාඩි 9.5 ක වාර්තා චිත්රපටිය සඳ ාෙ වැයකැ තිබුණි. ඉ ත සඳ න් වියෙේ
ආදයෝ්න රවර්ධන වියෙේ වංට සේාන්ධ ඒවා දනොවීම ාැවින් එම වියෙේවං අැමුණ රශතන ස ගත
විය.
සූි යවැව ්ාතයන්තැ ක්රිකට් ක්රීඩාංගනදේ පිවිසුේ මග ඉදික ීමම ද ේතුදවන් නිවාස අහිමි ූය වැලිවැව ග්රාම
නිංධාීම දකොට්ඨාසදේ පදිංචිව යනටි ්නතාව දවනුදවන් ද ක්ටයාැ 72 ක වපසි යක නිවාස 15 ක් සාො
ීමම සඳ ා ශ්රී ංංකා ආදයෝ්න මණ්ඩංය මිනන් රු. මිලියන 100 ක මුෙංක් දගවා තිබුණි. විගණන
පි ක්ෂණ දිනය ූය 2015 මැින වනදතක් වැලිවැව ඉඩම සේාන්ධ අිනතිය ආදයෝ්න මණ්ඩංය දවත
පැවීම දනොතිබුණි. එම නිවාස ඉදිකැ ීමම සේාන්ධදයන් ශ්රී ංංකා ආදයෝ්න මණ්ඩංය සතු ාැඳීම ස
එම නිවාස වලින් නිවාස 05 ක් දේශපාංන අධිකාි න් වියනන් නේ කැන ංෙ පාර්ශතවයන් දවත පවැා ීමම
තවම්  රශතනාර්ථයක්ව පැවතුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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වාරිැාර්ග
වාි මාර්ග දෙපාර්තදේන්තුව ස ්ං සේප්  මණ්ඩංය, ශ්රී ංංකා ම වැලි අධිකාි ය ා ඉංජිදන්රුමය
කාර්යයන් පිළිාෙ මධයම දපදේශන කාර්යාංශය යන වයාසතථාපිත ආයතන 03 ක් අමාතයාංශයට අය්  ූය
අතැ වාි මාර්ග, ්ංාශ, ්ං සේප්  කළමනාකැණ විෂයයන්ට ස අමාතයාංශය යටතට ගැදනන
දෙපාර්තදේන්තු ස වාි මාර්ග ආයතනයන්හි අොං රතිප් ති, වැඩ සට න් ා වයාපෘති සැකසීම ා
ක්රියා් මක ක ීමම, වාි මාර්ග දයෝ්නා ක්රම, ්ංාපවා න ස ගංවතුැ ආැක්ෂණ දයෝ්නා ක්රම, ංවන
්ංය ඉව්  ක ීමදේ දයෝ්නා ක්රම, රවර්ධනය, ඉදික ීමම, දමද යවීම, නඩ් තු ක ීමම, නැවත සංවර්ධනය
ක ීමම ස කළමනාකැණය ක ීමම, ගංගා ඇළ දෙොළ ස අදනකු්  ්ං මාර්ග දූෂණය වැංැක් වීම, වැයන
්ංය රැසතක ීමම, ඉංජිදන්රු දපදේශන දසේවා ස ඉදි ක ීමම , වාි මාර්ග ආඥා පනත, ශ්රී ංංකා ම වැලි
අධිකාීම පනත, ්ං සේප්  මණ්ඩං පනත ස දවන්  අමාතයාංශයක විෂය යටතට දනොගැදනන ංේො
ූය ස වර්තමානදේ පව් නා විෂයට අොං වන සෑම නීතියක්ම ක්රියා් මක ක ීමම, දවන්  ආ්රිත
අමාතයාංශ සමඟ සේාන්ධිත විදශේෂ වයාපෘතිවංට අොළ කටයුතු අමාතයාංශදේ රධාන කාර්යයන් දේ.
අමාතයංශය ස වාි මාර්ග දෙපාර්තදේන්තුව සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය දවනුදවන් සළසා තිබුණු මුළු
ශුේධ රතිපාෙනය රු.මිලියන 50,120 ක් ූය අතැ ඉන් රු.මිලියන 44,942 ක් දපදයෝ්නය කැ තිබුණි.

2014 වර්ෂය අදාල වතදගත් විගණන නිරීක්ෂණ ප ත දතක්ප .


අමාතයාංශ විෂය පථයට අය්  දනොවන කාර්යයක් වන දවන්  ැා්ය ආයතන සෙ ා චීන
ැ්දයන් දපැසවි දගොඩනැගිලි ආනයනය ක ීමමට 2014 වර්ෂදේීම දවන්කැ ීම තිබුණු රු.මිලියන
3,765.52 ක රතිපාෙනදයන් රු.මිලියන 3,765.43 ක් වැය කැ තිබුණෙ 2015 අදගෝසතතු 10 දින
ෙක්වා සවික ීමේ යනදු කැ ැා්ය ආයතන දවත යාැදුන් මුළු නිවාස සංඛයාව, නිවාස යාැදුන් ැා්ය
ආයතනයන්, එක් එක් ආයතනය දවත යාැදෙන ංෙ නිවාස සංඛයාව සතුටුොයක දංසට සවිකළ
ාවට ආයතනයන්දගන් ංාාග්  ස තික විගණනයට ඉදිි ප්  කැ දනොතිබුණි. දමම කාර්යය
සඳ ා 2014 දෙසැේාර් 31 ෙක්වා ෙැන ංෙ මළු වියෙම රු. මිලියන 8,576.6 ක් ාවෙ නිීමක්ෂණය
දකදර්.



රධාන ා මධයම වාි මාර්ග දයෝ්නා ක්රමවං දියන යටිතං ප සුකේ රවතරු් ථාපනය සෙ ා
සළසා තිබූ රතිපාෙනවලින් රු. මිලියන 12.84 ක මුෙංක් අමාතයාංශය වියනන් සූක්ෂම වාි  පේධති
සතථාපිත ක ීමම ා දගොඩනැගිලි අලු් වැඩියාව සෙ ා ම වැලි දපදේශක දසේවා කාර්යාංශය
(දපෞේගලික) සමාගම දවත 2014 වර්ෂදේීම දගවා තිබුණි. එදසේම දමම සමාගමට දමවැනි
කාර්යයන් ඉටු ක ීමදේ සුදුසුකමක් දනොතිබියීම දටන්ඩර් පටිපාටිදයන්ෙ ාැ ැැව එම කාර්යයන්
පවැා තිබීම්  දමොැග කන්ෙ, ැා්ාංගනය, නිැාවිය ආීම දගොවිපංවං සූක්ෂම වාි  පේධති
සතථාපනය සඳ ා එම මුෙල් දයොොගැනීම්  මතදේෙයට තුඩුදෙන්නක් විය.



2013 මැින මාසදේීම අවසන් කැන ංෙ නිව් කේ ෙනන් ව් කේ දියුණුව ස සවි ාංගැන්වීදේ
වයාපෘතිදේ (PEACE) ගණකාධිකාීමවරුන් දෙදෙනාට විධිම්  ප් වීේ ලිපි නිකු්  කැ දනොතිබියීම
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ස අොං වයාපෘතිය සක්රීයව දනොතිබියීම අමාතයාංශයට ශකයතා අධයයනයට දවන්කැ තිබූ
රතිපාෙන දයොොදගන එකතුව රු. 630,000 ක් වැටුේ දගවීම මතදේෙයට තුඩුදෙන දගවීමක්
දංස නිීමක්ෂණය දකදර්.


දතුරු පළා්  ඇළ / දමොැග කන්ෙ/ කළු ගඟ යටිගං සංවර්ධන කටයුතු යන වයාපෘතිවංට
ශකයතා අධයයනය දවනුදවන් 2014 වර්ෂදේීම දවන්කැ තිබූ රතිපාෙන වලින් රු.මිලියන
11.14 ක් වයඹ පළා්  ඇං වයාපෘතිදේ ශකයතා අධයයනයන් සඳ ා යාවිතා කැ එම වියෙේ
සදෙොසත දංස ඉ ත ීම වයාපෘතිවං වියෙේ දංස ගිණුේගතකැ තිබුණි. ම වැලි දපදේශක
දසේවා කාර්යාංශය (දපෞේගලික) සමාගම වියනන් දමම කාර්යයන් යනදුකැ තිබුණු අතැ දමම
දකොන්ත්රා්  පිි නැීවම දටන්ඩර් පි පාටිදයන් ාැ ැැව යනදු කැ තිබුණි.



රධාන ා මධයම වාි මාර්ග දයෝ්නා ක්රම රතිසංසතකැණය සෙ ා අමාතයාංශය දවත
2014 වර්ෂදේීම දවන්කළ රතිපාෙනවලින් රු. මිලියන 6.92 ක් දයොොදගන ්ං සේප් 
මණ්ඩංදේ නළ ලිං ඉදික ීමම, අලු් වැඩියා ක ීමමට ස ෙැයට ක රුළ වියෙේ සෙ ා දයොොදගන
තිබුණි.



1999 ඔක්දතෝේාර් 13 දිනැති අංක 1101/9 ෙැන ි යදුරු දසේවා වයවසතථා සංග්ර දේ
7.2 වගන්තිය රකාැ වාි මාර්ග දෙපාර්තදේන්තුවට දසේවකයන් ාඳවා ගැනීම වාි මාර්ග
අධයක්ෂ ්නැාල් වියනන් යනදුකළ යුතුව තිබුණෙ වාි මාර්ග අමාතයංශ දල්කේ වියනන් ි යදුැන් 75
දෙදනකු දෙපාර්තදේන්තුව දවත ාඳවා ගැනීම
යනදුකැ තිබුණි. තවෙ ඉ ත ි යදුරු දසේවා
වයවසතථාදේ 7.1 වගන්තිය රකාැ දමවැනි ාඳවා ගැනීමකීම අයඳුේප්  කැඳවීම ැ්දේ ගැසට්
පත්රය මිනන් ද ෝ රයනේධ ෙැන්වීමක් මිනන් ද ෝ දවන්  සුදුසු ආකාැයකට කළ යුතු වුව්  එයට
පට ැනිව ඕනෑම අදේක්ෂකයදයකුට අයඳුේක ීමමට ඇති අවසතථාව අහිමි කැමින් අොං ෙැන්වීම
වාි මාර්ග දෙපාර්තදේන්තුදේ රාදේීයය කාර්යාංවං රෙර්ශනය කැන දමන් දල්කේවැයා
වියනන් වාි මාර්ග අධයක්ෂ ්නැාල් දවත කැන ංෙ ෙැනුේීමමක් මත දමම ාඳවා ගැනීමට
අයදුේප්  කැෙවා තිබුණි. දේ අනුව දමම ාඳවා ගැනීම ැා්ය පි පාංන අමාතයාංශ දල්කේ
අනුමත කළ සුදුසු ක්රමයක් දංස නිීමක්ෂණය දනොදකදර්.



වාි මාර්ග දෙපාර්තදේන්තුදේ සංවර්ධන වැඩ සට න යටද්  වැය විෂයයන් 02 කට සළසා
තිබුණු රු. මිලියන 55 ක සේපූර්ණ රතිපාෙනයම දවන්  වැය විෂයයන්ට මාරු කැ තිබුණි.
ක්රියා් මක කළ දනො ැක  වයාපෘති සඳ ා රතිපාෙන සළසා දගන ඒවා දවන්  වයාපෘතිවංට
මාරු ක ීමම මතදේෙයට තුඩුදෙන කරුණක් විය.
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ජනැාධයය
්නහිතකාීව ූය් , සංවර්ධන නමය ූය් , නිෙ සත ා වගීමේ සහිත ශ්රී ංාංදක්ය ්නමාධය කංාවක් සතථාපිත
ක ීමම සඳ ා රතිප් ති ා දපාය මාර්ග සැකසීම, ප සුකේ සැංසීම, ක්රියා් මක ක ීමම, අධීක්ෂණය ා
පසුවිපැම ා දමද වැ කාර්යයන් කැනු ංාන ්නමාධය ා රවෘ් ති අමාතයාංශය දමැට ැා්ය මාධය
ආයතන සෘජුව ෙ, දපෞේගලික මාධය ආයතන වක්රව ෙ පාංනය කැනු ංාින. රවෘ් ති දෙපාර්තදේන්තුව,
ැා්ය මුද්රණ දෙපාර්තදේන්තුව , ශ්රී ංංකා ුණවන් විදුලි සංසතථාව, ශ්රී ංංකා රූපවාහිනී සංසතථාව, ැා්ය මුද්රණ
නීතිගත සංසතථාව, රවව් ප්  මණ්ඩංය, ්ාතික චිත්රපටි සංසතථාව, සීමාසහිත එක්ස්  රවෘ් ති පත්ර සමාගම
ස සැංයනදන් ආයතනය, සීමාසහිත ංංකා රවව් ප්  ආයතනය ා සතවාධීන රූපවාහිනී දසේවය
අමා් යාංශදේ සෘජු අධීක්ෂණය යටද්  ඇති ැා්ය ්නමාධය ා සේාන්ධ ආයතන දේ.
විෙු්  මාධය ආයතන සෙ ා ෙ පැමිණිලි කළ ැක  පි දි ශ්රී ංංකා රවව් ප්  පැමිණිලි දකොමිසදේ පනත
සංදශෝධනය ක ීමම, ම ්න ආැක්ෂාව ා ආර්ථිකය පිළිාඳ දතොැතුරු ප සුදවන් ංාා ගැනීදේ අිනතිය
ත වුරු ක ීමමට අොළ පන්  දකටුේපතක් සකසත ක ීමම, විකාශන සංවර්ධන අධිකාි  පනත සේමත ක ීමම
ස ශ්රී ංංකාව රතිසම තාක්ෂණය දවතින් අංකන තාක්ෂණය දවත මාරුවීම සඳ ා අවශය ක්රියාමාර්ග
ගැනීම, ැා්ය මුෙල් අයථා දංස රවේගලික පාර්ශතවයන් දවත යෑම වැංැක්වීම සඳ ා දපෞේගලික ුණවන්
විදුලි නාලිකා ා රූපවාහිනි නාලිකා ාංපත්රංාභීන්දප ක්රියාකාැකේ අධීක්ෂණය ක ීමදේ ක්රමදේෙයක්
ස ාංපත්ර ගාසතතු ක්රමයක් සැකසීම, දක්ාල් චාන්ද්රිකා ා අන්තැ්ාංය මත පෙනේවු රූපවාහිනී ආයතන
සේාන්ධදයන් නව රතිප් තියක් ඇති ක ීමම, ආනයනය කැනු ංාන රූපවාහිනී වැඩසට න් සඳ ා
අයකැන ආොයම සෙ ා අැමුෙංක් රමාෙයක න් දතොැව පිහිටුවීම, ්ාතික මාධය රතිප් තියක් ඇති ක ීමම
ා රූපවාහිනී රචාාැණ ෙැන්වීේ පාංනය ක ීමදේ ක්රියාමාර්ග ගැනීම යන අංශයන් පිළිාඳ අමාතයාංශදේ
අවධානය දයොමු කැ ක්රියාමාර්ග ගන්නා දංස ැා්ය ගිණුේ කාැක සයාව වියනන් නියම කැ තිබුණ ෙ දමීම
කාර්යයන් ඉටු ක ීමමට අමාතයාංශය අදපොද ොස්  වී තිබුණි. එදසේ වුව්  දක්ාල් චාන්ද්රිකා ා අන්තර්
්ාංය මත පෙනේ ූය රුපවාහිනී ආයතන සේාන්ධදයන් නව රතිප් තියක් ඇති දනොකැ 2014
දනොවැේාර් මස ීම චාන්ද්රිකා තාක්ෂණය ඔසතදසේ රූපවාහිනී ්ාංයක් පව් වාදගන යාම සෙ ා ාංපත්රයක්
ංාාීම තිබුණි.
ආනයනික දටලිනාටය, වානි් වැඩසට න්, චිත්රපට ා ළමා වැඩ සට න් විකාශය ක ීමම සඳ ා අනුමැතිය
ංාා ගැනීමට 2014 වර්ෂදේීම ප් කැන ංෙ සීවක්ෂණ මණ්ඩංයට විෙයාව මදනෝ විෙයාව, නීතිය වැනි
ක්දෂේත්රයන් පිළිාඳ නිරවණතාවයන්දගන් යුක්ත සේප් ධාීමන් අනුයුක්ත කැ දනොතිබු අතැ ළමා චිත්රපට
ා කාටුන් විකාශය ක ි මට අනුමැතිය ංාාීමදේීම සමා් වගීමදමන් ා කැපවීදමන් ැදට් අනාගත පැරවැ
පිළිාඳව සැංක ල්ංක න් කටයුතු කැ දනොතිබු ාව නිීමක්ෂණය විය.
ාදු මුෙල් දගවීමක න් දතොැව ආනයනික දවළඳ ෙැන්වීේ රචාාැය ක ීමම සේාන්ධ යනදුකැන ංෙ නියැඳි
පීමක්ෂාවට අනුව ෙැන්වීේ 06 ක න් පමණ රු.මිලියන 3 ක ආොයමක් අහිමි වී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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අමාතයාංශය යටද්  ඇති ැන්මිහිතැන්න දටලියනනමා ගේමානදේ දමද යුේ කටයුතු වලින් 2014 වර්ෂය
තුළීම රු.මිලියන 52 ක අංායයක් යනදුවී තිබුණ අතැ දමිනන් රු. මිලියන 47 ක් ඉන්ීමයා චිත්රපට
සමාගමකට දනොමිදල් ප සුකේ සැපයීම දවනුදවන් ෙැීමමට යනදුවු අංායයක් විය.

රජපේ ප්රවිත්ති පදපාර්තපම්න්තුව
ශ්රී ංංකාදේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදවන් සතය දතොැතුරු ෙැනගැනීමට ්නතාවට ංාාීම ඇති අිනතිය
ත වුරු ක ීමදේ අැමුණ ඇතිව 1948 ජූලි මස 31 වැනි දින ැ්දේ රවෘ් ති දෙපාැ් දේන්තුව සතථාපිත කැ
තිබුණි.
දෙපාර්තදේන්තුදේ නව මාධය මධයසතථානය ඉදික ීමම දවනුදවන් වැඩිරවැ දගවා තිබුණු රු.මිලියන 8.6 ක
මුෙංක් අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණු අතැ දෙපාර්තදේන්තුදේ මාධය සමා්දේ බීම ං
පව් වාදගන යාම දවනුදවන් රු.4,653,515 ක හිඟ මුෙංක් අයකැ ගැනීමට 2014 දපාැවාීම යනට
නීතිපති මගින් කටයුතු කැන ාාහිැ රවේගංයා දවතම ගිවිසුමක් ද ෝ මුෙංක් අයක ීමමක න් දතොැව
ම් පැන් ාංපත්රය 2014 වර්ෂදේීම ෙ ංාාීමමට කටයුතු කැ තිබුණි.
දෙපාර්තදේන්තුව තුළ පර්දේෂණ ඒකකයක් තිබියීම්  2014 වර්ෂය තුළීම ක්දෂේත්ර සීවක්ෂණ 02 ක් සඳ ා
ාාහිැ ආයතනයකට රු.3,380,000 ක් දගවා තිබූ අතැ, ඉන් ංාාග්  රතිඵංයක් ෙ නිීමක්ෂණය දනොවීය.

ශ්රී ලශකා වවන් විදුලි සශසථාාව
පසුගිය වර්ෂය වන විට ්ාතික නාලිකා 08 ක් , රාදේීයය දසේවා 06 ක් ා ර්ා ුණවන් විදුලි දසේවා 02 ක් ා
එ ත. එේ. සේදරේෂණ මධයසතථාන 07 ක් මධයම තැංග සේදරේෂණ මධයසතථාන 01 ක් දකටි තැංග
සේදරේෂණ මධයසතථාන 01 ක් ුණවන් විදුලි සංසතථා දසේවා ්ාංදයහි පැවතිය අතැ 2014 වන විට ්ාතික
නාලිකා 06 ක් , ා ර්ා ුණවන් විදුලි දසේවා 01 ක් ෙක්වා අඩුවී තිබුණ අතැ 2012 වර්ෂදේීම ්ර්මන් ැ්ය
සතුව පැවති දඩොිනෂතදවල් රතිවිකාශණාගාැය ෙ සංසතථාව දවත ීම තිබුණි.
සංසතථාව සතු දුර්වංතා දංස සංසතථාදේ විකාශන පේධතිය දපොදුදේ සෑහීමකට ප් විය දනො ැක 
ත් ් වයක තිබීම, සංසතථාදේ ව් කේ නියනදංස කළමනාකැණය කැ දනොතිබීම, කණ්ඩායේ
ක්රියාකාීම් වය වර්ධනය වී දනොතිබීම, අවශයතාවය ඉක්මවා දසේවක සංඛයාවක් යනටීම, දසේවකිනන්දප
ෙක්ෂතා ඇගයීමට ංක්දකොට ඒ අනුව ැා්කාීම දනොපැවීමම, නව තාක්ෂණික දපකැණ සෙ ා විශාං
මුෙංක් වැයකැ ඇත්  ඒවා දපදයෝගී කැ ගැනීමට නියමිත රවහුණුවක් ංාා ීම මනා කළමනාකැණයක්
යනදු දනොවීම යන රමුඛ කාර්යයන් ද ේතු දකොටදගන සංසතථාව දිගින් දිගටම අංාය ංාා තිබුණි. දමීම
අංායයන් ද ේතුදවන් පසුගිය වර්ෂ 05 ක කාංය තුළ ම ා යාණ්ඩාගාැදයන් සංසතථාවට ංාාීම තිබුණු
ොයකය රු.මිලියන 1,317ක් විය.
සංසතථාදේ මූංය ත් ් වය දිගින් දිගටම පිි ද මින් පැවතීම නිසා 2014 වර්ෂය අවසානයට සංසතථාදේ
ාැංකු අිනැාව රු.මිලියන 36.7 ක් වු අතැ දේ සඳ ා වර්ෂය තුළීම දගවා තිබුණු දපොළිය රු.මිලියන 5.7 ක්
විය.
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සංසතථාව වියනන් ඉඩේ රතිසංසතකැණ දකොමිසම මගින් මුෙල් දගවා පවැාදගන භුක්ති විදිමින් යනටි ඉඩේවං
ඉදිකැ තිබූ දගොඩනැිනලි ා අදනකු්  ව් කේ නිෂතක්රිය ා ,න දපදයෝජිත ත් ් වයට පව් වා තිබුණු
අතැ ඇතැේ ඉඩේ සංසතථාවට අහිමි වී දවන්  පාර්ශතවයන් දවත අිනතිය පැවීම තිබුණු ාව අනාවැණය
විය.
දො ැණ දංස වීැකැටිය විකාශනාගාැදේ දගොඩනැගිලි ා ඉඩේ අක්කැ 30 ක් සාගැ විශතව විෙයාංයට
දයොවුන් දසේනාංක වැඩසට නට නිෙ සත කැ තිබුණි. දියගම පිහිටි අක්කැ 159 ක ඉඩමින් අක්කැ 19 ක්
දමොැටුව විශතව විෙයාංයටෙ ා අක්කැ 25 ක් ක්රීඩාංගණය සඳ ා ෙ ංාාීමමට කටයුතු කැ ඇති අතැ ඉතිි 
අක්කැ 105 සේාන්ධව ගනුංැබු ක්රියාමාර්ග විගණනයට අනාවැණය දනොවුණි.

ශ්රී ලශකා රූපවාහිනි සශසථාාව
2013 වර්ෂදේ සංසතථාව රු. මිලියන 36 ක ංායයක් දපයන ංෙ නමු්  2014 වර්ෂදේීම එය රු. මිලියන
175 ක අංායයක් ාවට පි වර්තනය වී තිබුණි. ්නාධිපතිවැණය දවනුදවන් සංසතථාව වියනන් එක්
්නාධිපති අදේක්ෂකයකුදප රවර්ධන කටයුතු සඳ ා රු. මිලියන 34.7 ක ුණවන් කාංයක් දනොමිදල්
ංාාීම තිබුණු අතැ සංසතථා වැඩසට න් දංස දපදල්ඛනගත කැ රු. මිලියන 2.2 ක් වටිනා විකාශන
කාංයක් ංාාීම තිබුණි.එදසේම ්නාධිපතිවැණයට අොළව රු. 5,202,750 ක ෙැන්වීේ රචාාැණය ක ීමමට
සංසතථාව අදපොද ොස්  වී තිබුණු අතැ ඉන් රු. 1,000,000 ක ෙැන්වීේ සඳ ා මුෙල් ංැබී තිබියීම්  ුණවන්
කාංය දනොීමම ද තු
ේ දවන් එම මුෙල් නැවත දගවීමට යනදුවී තිබුණි.
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දෙසැේාර් මාසදේීම දියන අවශයතාවයක් ාව ෙක්වමින් රසේපාෙන ක්රියාවලිදයන්
ාැ ැැව ා මුෙල් ා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශදේ එකඟතාවය ංාාගත යුතු ාවට අමාතය මණ්ඩංය
ංාාීම තිබුණු නිදයෝගයෙ දනොසංකා ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹීමක න්ෙ දතොැව ්ාතික රූපවාහිනීය
සැටංිනට් තාක්ෂණය ඔසතදසේ විදේශ ැටවං විකාශය ක ීමම දවනුදවන් දපෞේගලික සමාගමක් දවත රු.
මිලියන 3.5 ක් දගවා තිබුණි.
සංසතථාවට අහිතකැ දකොන්දේයන සහිත ගිවිසුේ මත අනාගත තාක්ෂණ පි වර්තනයන්ට දනොගැංදපන
යාවිතා කැන ංෙ සේදරේෂක 2 ක් රු.16,928,653 කට මිංීම දගන තිබුණි.
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නීතිය ා සාැය
ශ්රී ංංකා දපොලීයනය ා විදශේෂ කාර්ය ාංකාය, නීතිය ා සාමය පිළිාඳ ක්දෂේත්රය යටද්  ක්රියා් මක වන
ආයතන වන අතැ එම ආයතන සඳ ා රතිප් තිමය මඟදපන්වීම, එම ආයතන දසසත මට්ටමක න්
ක්රියා් මක කැ වීම සඳ ා අවශය නවීන තාක්ෂණය ස දයෞතික ා මානව සේප්  ංාා ීමම,
ක්රියාකාීම් වය අධීක්ෂණය ා කාර්ය සාධනය ඇගයීම අමාතයාංශ විෂය පථයට අය්  දේ. ප ත සඳ න්
නිීමක්ෂණයන් කැනු ංැදේ.


වර්ෂ 1 යනට 3 ෙක්වා පැැණි, අය දනොදවමින් පවතින රු. මිලියන 6.30 ක් ූය හිඟ ණය දශේෂ
අයකැ ගැනීමට අමාතයාංශය අදපොද ොස්  වී තිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ දපොලිසත විදශේෂ කාර්ය ාංකායට අය්  වා න 15 ක් සේාන්ධව යනදු වී
ඇති අනතුරු මත යනදු ූය රු. මිලියන 3.91 ක් ූය අංායය අයකැ ගැනීමට ද ෝ දපෝ වලින් කපා
ැීමමට ක්රියාකැ දනොතිබුණි.



වර්ෂ 1 යනට 3 ෙක්වා පැැණි, ආයතනදේ පවතින රු. මිලියන 133.39 ක් ූය හිඟ ණය දශේෂ අයකැ
ගැනීමට දපොලිසත දෙපාර්තදේන්තුව අදපොද ොස්  වී තිබුණි.



ගං්ා, අබින්, ෂිසත ස ද ොදැොිනන් වැනි සමා්යට විශාං අහිතකැ ාංපෑමක් එල්ං කැන
ම් ද්රවය වැටලීේ 71,215 ක් දපොලිසත දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් 2014 වර්ෂදේීම යනදුකැන ංෙ අතැ
පසුගිය වර්ෂයට සාදේක්ෂව යනයයට 1.2 ක වැටලීේවං වර්ධනයක් දපන්නුේ දකරුණි.
සමා්දේ ය පත තකා දේ සේාන්ධව යනදු කැනු ංාන වැටලීේ වඩා විධිම් ව ා කාර්යක්ෂමව
ඉටුක ීමදේ අවශයතාවය අවධාැණය කැන ංීම.



රසේපාෙන ස ගාඩා ක්රියාවලිදේ අඩුපාඩු විගණනදේීම දපන්වා දෙන ංදි.



මුෙල් දැුණංායන 571 ට පට ැනිව රුපියල් මිලියන 66 කට අොං තැන්පතු 218 ක් ස විරාම
වැටුේ කාර්යය සෙ ා ංෙ රුපියල් මිලියන 2.8 ක මුෙංක් වසැ දෙකකට වැඩි කාංයක් තිසතදසේ
දපොලිසත දෙපාර්තදේන්තු තැන්ප්  ගිණුේවං ැඳවාදගන තිබුණි



රමාණ බිල්ප්  ස දකොන්ත්රා්  ගිවිසුේවං අඩුපාඩු ා අධික්ෂණ ක්රියාවලිදේ පවතින දුර්වංතා
ද ේතුදවන් 2011 වර්ෂදේ මාස 18 ක න් නිම ක ීමමට 2011 වර්ෂදේීම රොනය කළ රු.මිලියන
354 ක් වටිනා ඉදික ීමේ දකොන්ත්රා් වං 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට මූංය කාර්යසාධනය
රු.මිලියන 184 ක් විය.
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වරාය ා නාවික ක යුතු
වරාය පසේවා
ශ්රී ංංකා වැාය අධිකාි ය මිනන් පාංනය වන රධාන වැායන් දංස දකොළඹ වැාය, ෙකුණු දකොළඹ නව
වැාය, ගාල්ං වැාය, ේාන්දතොට වැාය ා ත්රීකුණාමං වැාය ෙැක්විය ැක ය. ීවට අමතැව ඔලුවිල්
වැාදයහි දමද යුේ කටයුතු එය ආැේයදේ යනටම යනදු දනොකැන අතැ කන්කසන්තුදර් නාවික ්ැටිදයහි
නාවික දමද යුේ යනදු දකදැමින් පවතී.
සමාදංෝචිත 2014 වර්ෂදේ ීම ශ්රී ංංකා වැාය අධිකාි දේ දමද යුේ කටයුතු වංීම නිීමක්ෂණය ූය
කැපීදපදනන දවනසතවීේ


2014 වර්ෂදේ ීම මුළු ශුේධ ආොයම රු.මිලියන 41,088 ක් ූය අතැ එය ඉකු්  වර්ෂයට සාදේක්ෂව
රු.මිලියන 7,302 ක න් වැඩි වී තිබුණි. එය ඉකු්  වර්ෂදේ ආොයමට සාදේක්ෂව යනයයට 21.56 ක
වැඩිවීමක .



සමාදංෝචිත 2014 වර්ෂදේ මුළු වියෙම රු.මිලියන 33,139 ක් ූය අතැ ඉකු්  වර්ෂයට සාදේක්ෂව
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ීම රු.මිලියන 978 ක න් අඩු වී තිබුණි. එය යනයයට 3.04 ක අඩු වීමක .



2014 වර්ෂදේ ාදු පසු ංායය රු.මිලියන 7,947ක් ූය අතැ ඉකු්  වර්ෂදේ ංායය සමඟ සැසීමදේ
ීම රු.මිලියන 6,322 ක න් වැඩි වී තිබුණි. එය ඉකු්  වර්ෂදේ ාදු පසු ංායය සමඟ සැසීමදේ ීම
යනයයට 389 ක රතිශතයක න් ාදු පසු ංායදේ වැඩිවීමක් දපන්නුේ කැ තිබූ අතැ ඊට රධාන
වශදයන් ද ේතු වී තිබුදණ් විදේශ මුෙල් හුවමාරු අනුපාතය ගැංපීදමන් ඇති ූය ංායය ඉකු් 
වර්ෂයට සාදේක්ෂව රු.මිලියන 4,077ක න් වැඩි වී තිබීමින.



2014 වර්ෂදේ ශ්රී ංංකාවට පැමිණි මුළු නැේ රමාණය 5,072 ක් ූය අතැ, එය ඉකු්  වර්ෂය සමඟ
සසඳන කං නැේ පැමිණීදේ සංඛයාව යනයයට 5.68 ක වැඩිවීමක .



2014 වර්ෂදේ ීම දමද යවන ංෙ අඩි 20 ා ළුේ ඒකක ගණන ෙ සත වලින් 2,559 ක් ූය අතැ එය
ඉකු්  වර්ෂයට සාදේක්ෂව යනයයට 2.3ක වර්ධනයක . දකදසේ වුවෙ සේරොිනක නැේ ාඩු
දමද යවීම 2014 වර්ෂදේ ීම දම.දටොන් ෙ සත වලින් 6,339ක් ූය අතැ එය ඉකු්  වර්ෂදේ
දමද යුේ වලින් සාදේක්ෂව යනයයට 11.91 ක වැඩිවීමක .



ත්රීකුණාමං වැාය ඉකු්  වසැ 08 ක් තුළ අඛණ්ඩව පාඩු ංාමින් පැවතුණු අතැ සමුච්චිත පාඩුව
රු.මිලියන 2,073 ක .
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දකුණු පකොළඹ වරාය
ආයනයානු සංවර්ධන ාැංකු ණය ආධාැ යටද්  දකොළඹ වැාය රවළුල් ක ීමදේ වයාපෘතියක් දංස ෙකුණු
දකොළඹ වැාය දිය කඩනය, නාවික පිවිසුේ මාර්ගය ස වැාය තටාංගනය ගැු රු ක ීමම යනදුකං අතැ ඒ
සඳ ා ෙැා තිබූ මුළු වියෙම රු.මිලියන 42,055 විය. (දේීයය රු.මිලියන 9,876 ,විදේීයය රු.මිලියන
32,179)
දකදසේ වුවෙ නාවික ්ැටිය ඉදික ීමම ා ග්රැන්ටි දෙොඹකැ සවිකැ දමද යුේ කටයුතු කැ වසැ 35ක න්
ආපසු යාැීමදේ (BOT) පෙනමට චීන සමාගමක ොයක් වදයන් පිහිටූය දකොළඹ ්ාතයන්තැ ා ළුේ
පර්යන්ත සමාගම නැමති අළුදතන් ලියාපදිංචි කං සමාගමකට යාැ ීම තිබූ අතැ එම සමාගම සමඟ ශ්රී
ංංකා වැාය අධිකාි ය එළඹ තිබූ ගිවිසුමට අනුව එම සමාගදමන් දකොටසත රාපධනදයන් යනයයට 15
දකොටසත මිංීම ගැනීමට ෙ අධිකාි යට යනදු වී තිබූ අතැ ඒ සඳ ා රු.මිලියන 2,860 ක් වැය කැ තිබුණ ෙ
දමදතක් ංායාංශ දංස ක යනදු මුෙංක් ශ්රී ංංකා වැාය අධිකාි යට ංාා ීම දනොතිබුණි.
ශ්රී ංංකා වැාය අධිකාි ය ස දකොළඹ ්ාතයන්තැ ා ළුේ පර්යන්ත සමාගම අතැ ඇති කැ ග්  ගිවිසුම
අනුව ා ළුේ දවනුදවන් ශ්රී ංංකා වැාය අධිකාි යට රවැසතකාැ කුලියක් පමණක් ංැදේ. ා ළුේ
දවනුදවන් ංැදාන රවැසතකාැ කුලිය දකොළඹ වැාය රවළුල් ක ීමදේ වයාපෘතියට ංාාග්  ණය මුෙං සඳ ා
ූය දපොලිය, දගවීේ සඳ ාව්  රමාණව්  ොයක වීමක් ෙ දනොවන ාව නිීමක්ෂණය විය.
එදසේම ශ්රී ංංකාදේ වැායවල් අති න් දංොව විශාංතම නැේ පැමිණිය ැක  ගැු රුතම තටාකය වසැ 35
ක කාංයකට ඉදිකැ දමද යුේ කැ යාැීමම සඳ ා චීන සමාගමකට ංාීමම නිසා ශ්රී ංංකා වැාය
අධිකාි දේ පර්යන්ත දවත නැේ දගන්වා ගැනීමට ෙැඩි තැඟකාීම් වයට මුහුණ ීමමට යනදුවී තිබුණි.

ම්බන්පතො වරාය
2008 දපාැවාි  15 වන දින ේාන්දතොට වැාය ඉදික ීමේ වයාපෘතිදේ පළමු අදියැ ඉදික ීමේ කටයුතු
ආැේය ූය අතැ වැාය ඉදික ීමේ කටයුතු 2011 දෙසැේාර් 31 දින වන විට ේාන්දතොට වැාදේ පළමු
අදියදර් ඉදික ීමේ කටයුතු අවසන් වී තිබුණි.ඒ සඳ ා රු.මිලියන 53,272 ක් වැය වී තිබිණි. දකදසේ වුවෙ
වැාදේ ග්රැන්ටි දෙොඹකැ සවිකැ දනොතිබීම නිසා ා ළුේ දමද යවීම කං දනො ැක  වී තිබීදමන්
ේාන්දතොට වැායට පැමිදණන නැේ රමාණය දාොද ෝදුැට දමෝටර් ැථ රවා නය කැන නැේ වංට
පමණක් සීමා වී තිබුණි. දකදසේ වුවෙ ඇ.දඩොංර් මිලියන 808 ක විදේශ ණය මුෙංක් දයොො ගනිමින්
ේාන්දතොට දෙවන අදියැ වැාය සංවර්ධන වයාපෘතිය තුලින් වැාදේ නාවික දමද යුේ දපකැණ
සවික ීමම ා දමද යුේ පර්යන්තය ඉදික ීමේ කටයුතු ආැේය කැ තිබුණ අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 වන
විට ේාන්දතොට වැාය ඉදික ීමදේ වයාපෘතිදේ І ා ІІ අදියැයන් සඳ ා වැයකැ තිබූ මුළු මුෙං රු.මිලියන
105,962 ක් ූය අතැ 2015 අදරේල් 14 වන දින එම වයාපෘතිය අවසන් ක ීමමට නියමිව තිබූ අතැ
වයාපෘතියට අවශය අැමුෙල් චීනදේ EXIM ාැංකුදවන් ංාාගැනීමට කටයුතු කැ තිබුණි.
දකදසේ වුවෙ, වැාය ඉදික ීමමට ංාාග්  ණය සඳ ා දපොලිය ා ණය වාි ක දගවීමට රමාණව්  ඉපයීමක්
දපයා දනොතිබුදනන් 2011 ස 2012 වර්ෂ තුං ේාන්දතොට වැාදේ දමද යුේ කටයුතු වලින් ෙැා තිබූ
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අංායය පිළිදවලින් රු.මිලියන 11.9 ා රු.මිලියන 25.5 ක් විය. එදසේ වුවෙ 2013 වර්ෂය සඳ ා
ේාන්දතොට වැාදේ දමද යුේ ංායය දවනම පිළිදයං කැ දනොතිබූ අතැ 2014 වර්ෂය සඳ ා දමම
වැාදේ ක්රියාකාීම් වදයන් ූය අංායය රු.මිලියන 3,819 ක් විය.

ඔලුවිල් වරාය ුදිරීරීපම් වයාපිතිය
දඩන්මාර්ක් ැ්දේ DANIDA ඒ්න්යනදයන් ණය මුෙංක් ංාාදගන ඔලුවිල් වැාය ඉදික ීමම 2013
සැේතැේාර් 01 දින අවසන් කැ තිබූ අතැ යූදැෝ මිලියන 38.96 (ශ්රී ංංකා මුෙලින් රු.මිලියන 6,780) ක් ඒ
සඳ ා වැය කැ තිබුණි. ඊට අමතැව ශ්රී ංංකා වැාය අධිකාි ය රු.මිලියන 444ක් ෙැා තිබුණි. ඒ අනුව
ඔලුවිල් නාවික ස ධීවැ වැායවං දවන දවනම ඉදිකැ තිබුණි. එදසේම ඔලුවිල් වැාය ඉතාම අඩු ගැු ැක්
ද ව්  ීවටර් 8 ක් පමණක් ගැු රු වැායක් වන ාැවින් පැමිණිය ැක්දක් ෙ ඉතාම කුඩා නාවික යාත්රා ාව
ත වුරු විය. දකදසේ වුවෙ, ඔලුවිල් වැාය සඳ ා ඉදික ීමමට ංාාග්  විදේශ ණය ඉදිි  වසැ 10ක් තුං
ආපසු දගවිය වුතු ාැවින් ා එීම වැාදයන් ක යනදු ආොයමක් දනොංැදාන ාැවින් ස වැාය දමද යුේ
කටයුතු පව් වා දගනයාම දවනුදවන් විශාං වියෙමක් ෙැීමමට යනදුවීම්  සංකන විට ංාාග්  විදේශ ණය
සඳ ා වාි ක ආපසු දගවීදේ ීම වැාය අධිකාි යට මූංය දුෂතකැතාවයකට මුහුණ ීමමට යනදු දනොදේය යන්න
ාැ ැැ කං දනො ැක  විය. දකදසේ වුවෙ, ඔලුවිල් වැාය ඉදිකැ විවෘත කං පසු ක යනදු දනෞකාවක් දමම
වැායට පැමිණ දනොමැති අතැ වර්තමානදේ ඔලුවිල් වැාදේ වැලි පිීමඇති ාැවින් නැවත ැීමමට යනදුව
ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.

නාවික ක යුතු
සීැාසහිත ලශකා නත සශසථාාව
1983 වසැ වන විට නාවික යාත්රා 17 ක් සතුව තිබූ ංංකා නැේ සංසතථාව සමාදංෝචිත වර්ෂය වනවිට එකඳු
නැවක ද ෝ අිනතිය දනොමැතිව යනය දමද යුේ කටයුතු පව් වා දගන යින. රධාන වශදයන්ම කුලී පෙනම
මත නාවික යාත්රා ංාාදගන රවා න කටයුතු කැන ාැවින් සීමාසහිත ංංකා නැේ සංසතථාදේ දමද යුේ
කටයුතු රවළුල් කැ ගැනීමට ඇති ැක යාව අවම වී තිබුණි. සීමාසහිත ංංකා නැේ සංසතථාව සතුව 2011
වර්ෂදේ පැවතුන එකම දනෞකාව කුලියට ංාා ීම තිබූ අතැ 2011 වර්ෂදේ යනට 2013 වර්ෂය ෙක්වාම
කුලියට ග්  දපෞේගලික සමාගම කුලී ගාසතතු දනොදගවා තිබූ අතැ ඒ දවනුදවන් සීමාසහිත ංංකා නැේ
සංසතථාවට අයවිය යුතු මුෙං රු. මිලියන 87.6 ක් විය. එදසේම කුලියට ග්  සමාගම දකන්යාදේ වැායක
දනෞකාව ැඳවා තිබී එීම වැාදේ නැේ ගාසතතු ා අනිකු්  ගාසතතු දනොදගවීදමන් දනෞකාව දකන්යා
ැ්දේ අධිකැණදේ නිදයෝග මත ැඳවාදගන තිබුණි. ඒ අනුව දකන්යාදවන් නැව නිෙ සත කැ ගැනීමට
වැාය ගාසතතු, නී් මය ගාසතතු ස නැදේ කාර්ය මණ්ඩංය සඳ ා වැටුේ ීමමනා දගවීම දවනුදවන්
සීමාසහිත ංංකා නැේ සංසතථාව රු. මිලියන 57.42 ක් වැය කැ තිබූ අතැ එම මුෙංෙ කුලියට ග්  සමාගම
දගවීේ කැ දනොතිබුණි.
ංංකා නැේ සංසතදේ පි පාංන සමාගමක් වන සීමාසහිත ෂිදංෝන් ෂිපිං ංිනන් සමාගම 1992 වසදර් ීම
්නතාකැණය කැ තිබූ අතැ එහිීම සමාගදේ දකොටසත රාපධනදයන් යනයයට 51ක් සී ඇන්ඩ් ඒ
කන්සල්ටන් සමාගමට විකුණා තිබූ අතැ දකොටසත රාපධනදයන් යනයයට 39 ක් සීමාසහිත නැේ සංසතථාව
ඉතිි  කැදගන තිබුණි. සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට සීමාසහිත ංංකා නැේ සංසතථාව රු.මිලියන
255 ක පි පාලිත ා ආ්රිත සමාගේවං ආදයෝ්නය කැ තිබුණ ෙ එීම සමාගේ වලින් දකොටසත
ආදයෝ්නදයන් ංැදාන ංායාංශ ආොයම රු. මිලියන 3 ක් වැනි ඉතාම අඩු මට්ටමක පැවතුනී.
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ැාර්ග ුදිරීරීම්
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය, මාර්ග ආැක්ෂණ අැමුෙං, මඟනැඟුම දපදේශන ා වයාපෘති කළමනාකැණ
දසේවා සමාගම, මඟනැඟුම ඉමල්ෂන් නිෂතපාෙන රවේගලික සමාගම, මඟනැඟුම මාර්ග ඉදික ීමම ා
යන්දත්රෝපකැණ සමාගම, දවදළෙ නාවික දල්කේ කාර්යාංය, ංංකා නැේ සංසතථාව ා ශ්රී ංංකා වැාය
අධිකාි ය 2014 වර්ෂය තුංීම ම ාමාර්ග, වැාය ා නාවික අමාතයාංශය යටද්  පාංනය විය.
2014 වර්ෂය තුං අමාතයාංශදේ රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන 361.6 ක් ෙ රාපධන වියෙේ සඳ ා
රු.මිලියන 143,903.76 ක් ෙ වශදයන් අයවැය රතිපාෙන සංසා තිබුණි.ඉන් රු.මිලියන 91,605 ක්
විදේීයය ණයෙ වන අතැ රු.මිලියන 1,994 ක් විදේීයය රොන ෙ ූය අතැ රු.මිලියන 50,282.66 ක් දේීයය
වශදයන් වයාපෘති සඳ ා දයෙවීමට දයෝජිත වැය විය. ගිණුේ අනුව වර්ෂදේීම රවනැාවර්ථන වියෙේ දංස
රු.මිලියන 361.39 ක් ෙ රාපධන වියෙේ දංස රු.මිලියන 132,942 ක් ෙ වියෙේ ෙැා තිබුණු අතැ ඉන්
රු.මිලියන 88,097 ක් විදේීයය ණය ා රොන වශදයන් ංැබුණු මුෙල් විය. එම වර්ෂය තුං මුළු කාර්ය
මණ්ඩංය 396 ක් විය. 2014 වර්ෂදේීම අමාතයාංශය මිනන් ක්රියා් මක ූය විදේශ ණය වයාපෘති සංඛයාව
37 ක් විය. ඒ සඳ ා වර්ෂය තුංීම දවන් කළ විදේශ ණය මුෙං රු.මිලියන 93,599 ක් ා යනයලුම වයාපෘති
දවනුදවන් වැය කළ මුළු විදේීයය ණය වටිනාකම රු.මිලියන 88,098 ක් විය. සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම
නිම කළ විදේශ ණය වයාපෘති සංඛයාව 06 ක් දංස වාර්තා වී තිබුණි.
2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් ූය වර්ෂය සඳ ා ූය ගිණුේ විගණනදේීම ා අමාතයාංශදේ ස ඒ
යටද්  ූය ආයතනවං ගණුදෙනු ා ක්රියාකාැකේ විගණනදේීම නිීමක්ෂණය ූය රමාණා් මක නිීමක්ෂණ
ප ත ෙැක්දේ.


ඉදිි ප්  කළ ගිණුේ අනුව අමා් යාංශය යනය දමද යුේ කටයුතු දවනුදවන් 2014 වර්ෂදේීම වැය
විෂයයන් 54 ක් සඳ ා ශුේධ දවන් ක ීමේ ඉක්මවා රු.බිලියන 53.5 ක ාැඳීේ ඇති කැදගන
තිබුණි. දමය අමාතයාංශදේ 2014 වර්ෂදේ මුළු අයවැය රතිපාෙනදයන් යනයයට 37 ක අගයක්
දගන තිබූ අතැ වැය විෂයයන් 05 ක් සඳ ා රතිපාදිත රු.මිලියන 378.6 ක මුෙං වැයකැ
දනොතිබුණි.



ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 148 වන වයවසතථාවට
පට ැනිව පාර්ලිදේන්තුදේ අවසැයක න් දතොැව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය ්ාතික ඉතිි ක ීමදේ
ාැංකුදවන් ංාාග්  ණය මුෙංක න් රු.බිලියන 7.86 ක මුෙංක් අමාතයාංශය වියනන් ංාාදගන
අමාතයාංශදේ ා ඒ යටද්  ක්රියා් මක වන වයාපෘතිවංට දයොෙවා තිබුණි.

ැාර්ග සශවර්ධන අධිකාරිය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි දේ ඉ ළ කළමනාකැණදේ නිංධාීමන් 79 ක්ෙ ඉංජිදන්රු දසේවදේ 651 ක් ස
තාක්ෂණ දසේවදේ නිංධාීමන් 886 ඇතුළු මුළු කාර්ය මණ්ඩංය 5,964 ක න් සමන්විත විය. මූංය රකාශන
අනුව 2014 දෙසැේාර් 31දිනට අධිකාි දේ ,නතාවය රු.මිලියන 4,962.67 ක් ූය අතැ, මාර්ග වැඩි
දියුණු ක ීමම ා නඩ් තු කටයුතු දවනුදවන් ම ා යාණ්ඩාගාැය වියනන් රු.මිලියන 21,432.6 ක රතිපාෙන
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ංාා ීම තිබුණි. 2014 වර්ෂය තුළ අධිදේගී මාර්ග මගින් එකතු කැන ංෙ ආොයම රු.මිලියන 3,156.4 ක්
විය.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය ස සමාගේ පනත යටද්  පිහිටුවන ංෙ ආ්රිත සමාගේ වන මගනැුණම
ඉමල්ෂන් රඩක්ෂන් සමාගම, මගනැුණම දැෝඩ් කන්සතරක්ෂන් ඇන්ඩ් ඉක්විේමන්ට් සමාගම ා මගනැුණම
කන්සල්ටන්යන ඇන්ඩ් දරොද්ක්ට් මැදන්ජ්මන්ට් සමාගම ා අමාතයාංශය ා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි දේ
විධානය යටද්  ක්රියා් මක කැන දේීයය ා විදේීයය අැමුෙල් මත පිහිටුවා ඇති වයාපෘති මගින් අධිදේගී
මාර්ග, ම ා මාර්ග ා පාංේ ඉදික ීමම ා ඒවා රවනරු් ථාපනය ා නඩ් තු ක ීමදේ කටයුතු යනදු කැනු
ංාින. සමාදංෝචිත වර්ෂදේ වැෙග්  විගණන නිීමක්ෂණ සාැාංශ දකොට ප ත ෙැක්දේ.


සමාදංෝචිත වර්ෂය දවනුදවන් අධිකාි ය විගණනය සඳ ා ඉදිි ප්  කළ ගිණුේ අනුව 2014
දෙසැේාර් 31 දිනට වර්ෂ 1 – 10 අතැ කාංය තුළ අධිකාි ය වියනන් විවිධ පාර්ශවයන්දගන්
අයකැ දගන දනොමැති වටිනාකම රු.මිලියන 3,014.91 ූය ණයගැති දශේෂ ා අධිකාි ය වියනන්
වර්ෂ 1 – 10 අතැ කාංය තුං දගවා දනොමැති වටිනාකම රු.මිලියන 1,492.38 ක් ූය ණයහිමි
දශේෂ සමාදංෝචිත වර්ෂය තුංීමව්  නිැවුල් ක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය යටද්  පවතින ක .මි. 1,434 ක් ූය මාර්ග 64 ක් රවනරු් ථාපනය ක ීමම
සඳ ා දේීයය ාැංකු මගින් රු.බිලියන 151.77 ක ණය මුෙල් ංාා ගැනීමට අමාතය මණ්ඩං
අනුමැතිය ීම තිබුණි. ඒ අනුව මාර්ග 64 ක් රවනරු් ථාපනය ක ීමම සඳ ා රු.බිලියන 137.52 ක් ූය
අගයට දකොන්ත්රා්  රොනය කැ තිබුණු අතැ, 2012, 2013 ා 2014 වර්ෂ තුං දේීයය ාැංකු 07 ක්
මගින් එම මාර්ග රවනරු් ථාපනය ක ීමම සඳ ා මුෙලින් ංාාග්  මුළු ණය මුෙං රු.බිලියන 108.25
ක් විය. ්ාතික රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ අනුව දකොන්ත්රා් කරුවන් දතෝැා ප් කැ ගතයුතු
වුව්  දකොන්ත්රා් කරුවන් වියනන් ඉදිි ප්  කැන ංෙ මිං ගණන් මත දමම දකොන්ත්රා් තු සෘජුවම
රොනය කැ තිබුණි. දකදසේ දවත්  එම ඉදිි ප්  කළ මිං ගණන් සේමත මාර්ග දර්ටයන්ට වඩා
වැඩි ාව නිීමක්ෂණය ූය අතැ දමම රොනය කළ දකොන්ත්රා් තු අති න් මාර්ග 54 ක් සඳ ා
අමාතයාංශ තාක්ෂණික ඇගයීේ ක මිටුව වියනන් නිර්දේශ කැන ංෙ රු.බිලියන 146.55 ක් ූය
දකොන්ත්රා්  වටිනාකම අමාතය මණ්ඩංය ප් කළ රසේපාෙන කමිටුව වියනන් රු.බිලියන 9.24 ක
අගයක න් වැඩිකැ තිබුණි. ඉ ත අනුමත ණය සීමාව යටද්  ්ාතික ඉතිි ක ීමදේ ාැංකුදවන්
අනුමත කැග්  ණය සීමාව රු.බිලියන 55.37 ක් ූය අතැ ඉ ත සඳ න් කැන ංෙ රොනය කළ
මාර්ග දකොන්ත්රා් තු 64 යටද්  ූය මාර්ග 28 ක් රවනරු් ථාපනය දවනුදවන් රු.බිලියන 28 ක
මුෙංක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය වියනන් ංාාදගන එම මුෙල් මාර්ග රවනරු් ථාපන කටයුතු
වලින් පි ාාහිැ කටයුතු සඳ ා අධිකාි ය ා අමාතයාංශය වියනන් වැයකැ තිබුණි. දේ සඳ ා
අමාතය මණ්ඩංදේ ා යාණ්ඩාගාැදේ අනුමැතිය ංාාදගන දනොතිබුණි.



2014 වර්ෂදේ මාර්ග 141 ක් රවළුල් ක ීමම ා වැඩි දියුණු ක ීමම සඳ ා ූය රු.මිලියන 16,238 ක
රතිපාදිත මුෙං ඒ සඳ ා වැය ක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි. එදසේ ූය නමු්  වාර්ෂික ක්රියාකාීම
සැංැසතදේ ඇතුං්  දනොූය මාර්ග 33 ක් සඳ ා රතිපාෙන දවන්කැ දනොමැති වුව්  රු.මිලියන
2,757 ක මුෙංක් වැයකැ තිබුණි. තවෙ අධිකාි යට අය්  දනොූය (Non RDA) මාර්ග 900 ක මාර්ග
රවළුල් ක ීමම ස වැඩි දියුණු ක ීමම දවනුදවන් රු.මිලියන 38,519 ක් වැයකැ තිබුණි. රු.මිලියන
5,319 ක් වැයකැ අධිකාි යට අය්  මාර්ග 61 ක ස රු.මිලියන 16,503 ක් වැයකැ අධිකාි යට

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

125

අය්  දනොවන මාර්ග 234 ක මාර්ග රවළුල් ක ීමම ා වැඩි දියුණු ක ීමදේ රගතිය 2014 දෙසැේාර්
31 දිනට යනයයට 50 ට වඩා අඩු මට්ටමක පැවති ාව නිීමක්ෂණය විය.


2006 -2014 කාංය තුළ වැඩ ආැේය කැන ංෙ ඇසතතදේන්තුගත දකොන්ත්රා්  වටිනාකම
රු.මිලියන 5,891.05 ක් ූය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි දේ ඉංජිදන්රු කාර්යාං මගින් යනදු කැන
අධිකාි දේ මාර්ග රවනරු් ථාපනය ක ීමදේ වයාපෘති 50 ක් සඳ ා රු.මිලියන 705.39 ක් වැයකැ
ඇත් , දකොන්ත්රා් කරුවන්දප රමාෙය, දුර්වං කාර්යසාධනය, අැමුෙල් හිඟවීම ස අධිකාි යට
අය්  දනොවන මාර්ගයන් වීම ද ේතුදවන් එම වයාපෘතිවං වැඩ අතැමග නවතා ෙමා තිබුණු ාව
නිීමක්ෂණය විය.



2014 වර්ෂදේ නඩ් තු වැඩ සට දන් ඇතුං්  කැ තිබුණ මාර්ග 186 නඩ් තු කටයුතු සඳ ා
රු.මිලියන 493.83 ක් වාර්ෂික අයවැය මගින් රතිපාෙනය කැ තිබුණ නමු්  එම නඩ් තු කටයුතු
යනදුකැ දනොතිබුණු අතැ අයවැය රතිපාෙන සංසා දනොමැති අධිකාි යට අය්  දනොවන මාර්ග 281
ක (Non RDA) මාර්ග නඩ් තු කටයුතු සඳ ා රු.මිලියන 1,248.14 ක් වැයකැ තිබුණි.



අධිකාි ය වියනන් 2004 යනට 2007 ෙක්වා ූය කාංය තුං මගනැුණම මාර්ග ඉදික ීමේ යන්දත්රෝපකැණ
සමාගම දවත ංාා ීම ඇති ව් කේ, ද්රවය ා අමතැ දකොටසත දවනුදවන් අයවිය යුතු රු.මිලියන
63.27 ක් ස මගනැුණම සමාගේ දවත ංාා ීම ඇති වා න දවනුදවන් 2008 යනට 2013 ෙක්වා ූය
කාංයට අොංව අයවිය යුතු රු.මිලියන 488.86 ක් ූය වා න කුලිය සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළව් 
අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි. තවෙ, මගනැුණම සමාගේ දවත ංාා ීම ඇති එද ් 
යාවිතයට ගත දනො ැක  වා න 20 ක් අධිකාි ය දවත ආපසු ංාා ීම දනොතිබුණි.



බිල්ප්  ස කං වැඩ වං මිණුේ ඉදිි ප්  ක ීමදමන් පසු දගවීේ යනදු කළයුතු වුව් , අවසතථා 55
කීම බිල්පත්ර ස කළවැඩ පිළිාඳ මිණුේ පීමක්ෂා ක ීමමක න් දතොැව මගනැුණම සමාගම දවත
රු.මිලියන 6,126.37 ක් ූය අ් තිකාැේ සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ අධිකාි ය වියනන් ංාා ීම තිබුණි.

ැ ාැාර්ග ා ආපය ජන ප්රවර්ධන අැාතයාශය - වයාපිති (විප  ණය
ප ශීය මුදල් ැත)

ා



සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම වයාපෘති 06 කට අොංව අ් කැග්  ඉඩේ ද ක්ටයාර් 1,165.4 ක
පමණ ේැමාණයක් සඳ ා වන්දි දංස රුපියල් මිලියන 10,068.30 ක් දගවා තිබුණ අතැ එම
වන්දි දගවීම ේැමාෙ වීම නිසා රු.මිලියන 1384.97 ක් දපොලී වශදයන් දගවා තිබුණි.



අධිදේගී මාර්ග ා අදනකු්  රධාන මාර්ග ඉදික ීමම සඳ ා විදේීයය ා දේීයය අැමුෙල් දයොො
පිහිටුවන ංෙ වයාපෘති 10 ක මූලික දකොන්් ැා්  පිි වැයට අමතැව නියමිත අනුමත ක ීමදේ
පටිපාටිදයන් ාැ ැැව විචාංතා නිදයෝග 166 ක් මගින් රු.මිලියන 4,953.83 ක් සමාදංෝචිත
වර්ෂය තුංීම දවන් කැවාදගන තිබුණි.
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පිටත වටැවුේ මාර්ග වයාපෘති 2 ක සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං දපදයෝ්නය ක ීමම සඳ ා ණයදෙනු
ංාන ආයතනය වියනන් දවන් කැනු ංැබූ මුෙල් රමාණය නියමිත කාංය තුං දපදයෝ්නය
දනොක ීමම නිසා එම ණය දෙනු ංාන ආයතනය වියනන් රු.මිලියන 803.94 ක කැපවීදේ
ගාසතතුවක් (Commitment Charges) අයකැ තිබුණි.



විදේීයය ා දේීයය ණය මගින් මාර්ග ඉදික ීමම සඳ ා පිහිටුවන ංෙ වයාපෘති 03 ක් වියනන් එම
වයාපෘතිවං අැමුණුවලින් ාැ ැැ කටයුතු සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං රු.මිලියන 161.33 ක්
වැයකැ තිබූ අතැ එවැනිම වයාපෘති 10 ක් වියනන් එම වයාපෘතිවං අැමුෙල් වලින් රු.මිලියන
1,542 ක් අනාර්ථික කටයුතු සඳ ා වියෙේ ෙැා තිබුණි.



දකොළඹ වටැවුේ I වයාපෘතිදේ ඉදික ීමේවං ුණණා් මක ත් ් වය දකොන්ත්රා් කරු වියනන්ම
ආැක්ෂා කැ ගැනීදේ දකොන්දේයනය මත දකොන්ත්රා් තුව පිි නමා තිබුණ නමු්  එම කාර්යය
විධිම් ව දකොන්ත්රා් කරු වියනන් ඉටු දනොක ීමම නිසා වයාපෘතිය වියනන් ඉදික ීමේවං ුණණා් මක
ත් ් වය පව් වාගැනීම සඳ ා රු.මිලියන 7.22 ක් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං වියෙේ ෙැා තිබුණි.



වයාපෘති 05 ක දකොන්ත්රා් කරුවන්ට දගවිය යුතු බිල්පත්ර නියමිත දේංාවට දනොදගවීම නිසා ඒ
දවනුදවන් රු.මිලියන 204.09 ක රමාෙ ගාසතතුවක් දගවීමට යනදුව තිබුණි.



අමාතයාංශය යටද්  යනයලු දේීයය ා විදේීයය ණය මුෙල් මත පිහිටුවන ංෙ වයාපෘති කාර්ය
මණ්ඩංය ාඳවා ගැනීම කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුදේ අංක 33 ා 2007 අදරේල් 05
දින ෙැන චාක්රදල්ඛයට පට ැනිව යනදු කැ තිබුණු අතැ වැටුේ දගවීමෙ එම චාක්රදල්ඛයට පට ැනිව
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය වියනන් නිකු්  කළ චාක්රදල්ඛයක් පෙනේ කැදගන තිබුණි. දේ නිසා
වැඩි ීමමනා ා වැටුේ වයාපෘති නිංධාීමන්ට දගවීේ කැ තිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂය තුංීම දටන්ඩර් පටිපාටිදයන් ාැ ැැව වයාපෘති 02 ක රු.මිලියන 46,925.40
ක ඉදික ීමේ රොනය කැ තිබූ අතැ එක් වයාපෘතියක රු.මිලියන 119.26 ක් වැය කැ රාථමික
අධයයන කටයුතු සඳ ා දපදේශකවරුන් 11 දෙදනකු දටන්ඩර් පටිපාටිදයන් ාැ ැැව ාඳවා
දගන තිබුණි.



කඩුදවං යනට කඩවත (ක .මි.8) (අදියැ II) ෙක්වා මාර්ගදේ ඉදික ීමේ කටයුතුවංට අොළව
දකොන්ත්රා් කරු වියනන් ඉදිි ප්  කැන ංෙ වටිනාකම රු.බිලියන 62.041 ක් ූය ංංසුව, රු.බිලියන
31.334 ක් ූය ඉංජිදන්රු ඇසතතදේන්තු ඉක්මවා තිබීම නිසා දමම දකොන්ත්රා් තුව රොනය ක ීමම
අවංංුණ ක ීමමට 2010 ඔක්දතෝාර් 06 දින අමාතය මණ්ඩංය තීැණය කැ තිබුණි. දකදසේ
දවත්  පසුව එම ංංසුදේ මිං රු.බිලියන 44.88 ෙක්වා අඩුකැ 2011 දනොවැේාර් 23 දින එම
දකොන්ත්රා් කරුටම රොනය කැ තිබුණි. සපයන ංෙ දතොැතුරු අනුව ඉංජිදන්රු ඇසතතදේන්තු
ද ෝ මිං අඩු කැන ංෙ ංංසුව සඳ ා ඉදිි ප්  කැ ඇති මිං ගණන් අධීක්ෂණ කටයුතු පිළිාඳ
දපදේශක ස තාක්ෂණික ඇගයීේ කමිටුව වියනන් අනුමත කැ දනොතිබුණ් , දවනසත කැ
ඉදිි ප්  කැන ංෙ එම ංංසුව අමාතය මණ්ඩංය වියනන් 2011 දපාැවාි  15 දින අනුමත කැ
තිබුණි.
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මාර්ග ආංශික ස යක වයාපෘතිය යටද්  මාර්ග රවළුල් ක ීමම ා වැඩි දියුණු කැනු ංාන මාර්ගවං
්ංසේපාෙන ා ්ංාපවා න මණ්ඩංයට අය්  ්ංනං පේධති නැවත සතථාපනය ක ීමම සඳ ා
වසැ 2 කට දපැ වයාපෘතිය වියනන් මිංීම ගන්නා ංෙ රු.මිලියන 84 ක් වටිනා යාවිතයට දනොග් 
්ංනං ා දපාංග 2014 වර්ෂදේ අවසානයට්  වයාපෘතිදේ ගාඩාදේ තාා තිබුණු අතැ ්ාතික
ම ාමාර්ග ආංශික වයාපෘතිය මිනන් ්ංසේපාෙන ා ්ංාපවා න මණ්ඩංයට ා පළා් පාංන
ආයතනවංට අය්  ්ංනං පේධති නැවත සතථාපනය ක ීමම සඳ ා රු.මිලියන 74.8 ක් වැයකැ
තිබුණි. දමම රාපධන ගත වියෙේ වයාපෘතිදේ විෂය පථයට දනොවැදටන වියෙේ වන අතැ අොළ
ආයතන වියනන් රාපධනිත ක ීමමට ෙ පියවැ දගන දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

128

කාර්මික ා විත්තීය අධයාපන
දවනසතවන දගෝලීය සමා්, ආර්ථික ා තාක්ෂණික අවශයතාවයන්දප අභිදයෝගවංට මුහුණ ීමමට,
ුණණා් මක ා තාක්ෂණික අධයාපන ස වෘ් තීමය රවහුණුව මිනන් වඩා්  ය ප්  ූය ීවවනයක් දදෙසා
නිරවණ ා ඵංොයී මිනිසතාංය නිපෙවීම සඳ ා වෘ් තීමය අධයාපන ා රවහුණු ක ීමදේ වැඩසට න් සඳ ා
මගදපන්වීම, අධීක්ෂණය ා සේාන්ධීකැණය ක ීමම අවශයතා ඳුනාගැනීම ා එම අවශයතාවංට
දයෝගය පූර්ණකාලීන ා අර්ධකාලීන වැඩසට න් සකසතක ීමම, එම වැඩසට න් ක්රියා් මක ක ීමමට අවශය
ූය දපදේශන සේප්  නිපෙවීම ා ඒවා ක්රියා් මක ක ීමම වෘ් තීමය අධයාපන ා රවහුණු ක ීමම , තෘතියීක
ා වෘ් තීය අධයාපන ඵංොයී ා කාර්යක්ෂම දංස ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා ුණරුවරු පි පාංකිනන් ා
කළමනාකරුවන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩංය සංවර්ධනය ක ීමමෙ අැමුණු කැදගන කාර්මික ා වෘ් තීය
අධයාපන ආයතන පිහිටුවා ඇත.

කාර්මික අධයාපන ා පුහුණු රීරීපම් පදපාර්තපම්න්තුව
2014 වර්ෂය සඳ ා කාර්මික අධයාපන ා රවහුණු ක ීමදේ දෙපාර්තදේන්තුව යටද්  දවන්කැන ංෙ
රතිපාෙන රු.මිලියන 1,543 ක් වු අතැ, තතය වියෙම රු.මිලියන 1,500 ක් වුදයන් රු.මිලියන 42.5 ක
ඉතිි යක් නිීමක්ෂණය විය.
කාර්මික අධයාපන ා රවහුණු ක ීමදේ දෙපාර්තදේන්තුව යටද්  තාක්ෂණ විෙයාං 9 ක් ා කාර්මික
විෙයාං 30 පවතින අතැ 2014 වර්ෂදේීම පාඨමාංා 85 ක් පව් වා තිබුණි. තාක්ෂණ/කාර්මික
පාඨමාංාවලින් 679ක් රතීතනය කංයුතු අතැ ඉන් 2014 වර්ෂදේීම රතීතනය කැ තිබුදන් 341 ක්
පමණි.

විත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
වෘ් තීය රවහුණු ා අධයාපන ක්දෂේත්රදේ නවීන ක්රමදේෙයන් ා තාක්ෂණය මිනන් රවේගංයන් තුළ
නිරවණ් වයක් සංවර්ධනය කැමින් දගෝලීය රම ඉල්ලුේ සරවැාලීම පිණිස කටයුතු කැන වෘ් තීය රවහුණු
අධිකාි ය කටයුතු කැින. එම අධිකාි ය සතු රු. මිලියන 1,703.75 ක් වටිනා ඉඩේවං අිනතිය ත වුරු
කැදගන දනොතිබුණි. ්ංගම දුැකථන සේාන්ධතා හිමිකේ දනොංාන දසේවකයන් 477 දෙදනකුට එම
ප සුකේ ංාා ීම සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු.මිලියන 3.78 ක් ා ඉකු්  වර්ෂදේ රු.මිලියන 3.22 ක් දගවා
තිබුණි. අධිකාි යට අය්  කැේ ැථයක් 2003 වර්ෂදේීම අනතුැට ංක්වී තිබු අතැ රු.556,000 ක් ූය
අංායය පියවා ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.
1995 අංක 12 ෙැන ශ්රී ංංකා වෘ් තීය රවහුණු අධිකාි ය පනද්  20 (I) වගන්තියට අනුව වෘ් තීය රවහුණු
සංවර්ධන අැමුෙංක් පිහිටුවීමට ැක  වුවෙ එහි සඳ න් විධිවිධානවංට පට ැනිව එක් ආධුනිකදයකුදගන්
රුපියල් 500 ාැගින් අයකැ ැක්ෂණ අැමුෙංක් සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු.මිලියන 12.34 ක මුෙංක්
එකතු කැ තිබුණෙ, එීම මුෙල් එම අැමුෙංකට ාැැකැ දනොතිබුණි. තවෙ වෘ් තීය රවහුණු අධිකාි  පනද් 
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විධිවිධාන වලින් ාැ ැැව ස අමාතය මණ්ඩං අනුමැතියක න් දතොැව දපෞේගලික සමාගමක් අවිධිම් 
දංස අධිකාි දේ අධයක්ෂ මණ්ඩං අනුමැතිය ඇතිව 2013 දෙසැේාර් 18 දින පිහිටුවා තිබුණි.
නිරවණතා සංවර්ධන වයාපෘතිය මිනන් වෘ් තීය රවහුණු අධිකාි යට රු. මිලියන 97.75 ක රවහුණු දපකැණ,
පාඨමාංා රතීතනය ක ීමදේ අැමුණු සඳ ා ංාාීම තිබුණි. දේ සේාන්ධදයන් කැන ංෙ විගණන පි ක්ෂා
වංීම දපකැණ ංාාීමමට සැංසුේ දනොකළ මධයසතථාන සඳ ා දපකැණ ංාා ීමම, අවශය රමාණයට
වඩා විශාං රමාණදේ දපකැණ ංාාීමම, එම දපකැණ දවන්කැ ඳුනාගැනීමට කටයුතු දනොක ීමම,
අළු් වැඩියා කළ ැක  මට්ටදේ දපකැණ ඉව් කැ අළුතින්ම ංාාීමම, ද ොඳ ත් ් වදේ තිදාන
දපකැණ තිබුණෙ නැවත අළුතින් ංාා ීමම, ගාඩාදවන් නිකු්  කළ දපකැණ ඇතැේ මධයසතථානවංට
ංැබී දනොතිබීම, දපකැණ නිකු්  ක ීමම පිළිාඳව බින්කාඩ්වං සට න් දනොක ීමම ා ඉන්දවන්ට්රි
දපෝ වංට ඇතුළ්  දනොක ීමම, රවහුණු දපකැණ වලින් වැඩි දකොටසක් යාවිතයට දනොදගන තිබීම වැනි
අඩුපාඩු නිීමක්ෂණය විය.

ජාතික ආධුනිකත්ව ා කාර්මික පුහුණු රීරීපම් අධිකාරිය
වෘ් තීය ක්දෂේත්රදේ අවශයතාවන්ට දචිත පි දි තරුණ තරුණියන් සංවර්ධනය ක ීමදේ අැමුණින් ්ාතික
ආධුනික් ව ා කාර්මික රවහුණු ක ීමේ අධිකාි ය කටයුතු කැනු ංාින. එදසේ වුවෙ, අධිකාි දේ මුංය
පාංනය සේාන්ධදයන් ඉ ං වගීමමක් ෙැනු ංාන අධයක්ෂ (මුෙල්) තනතුැ සඳ ා මූංය වංචාාවක්
සේාන්ධදයන් දචාෝෙනා ංැා වැඩ ත නමකට ංක්ූය තැනැ් තිදයකු ාඳවාදගන තිබුණි. තවෙ දමම
නිංධාි නිය පි වාස කාංදේ යනටින අතැතුැ අවසතථා දෙකකීම විදේශ ගත වීමට අනුමැතිය ංාා ීම ඒ
සඳ ා රු.921,102 ක් දගවා තිබුණි.
්ංගම දුැකථන සේාන්ධතා හිමිකේ දනොංාන දසේවකයන් 410 දෙදනකුට එම ප සුකේ ංාා ීම
සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු. මිලියන 4.92 ක් ා ඉකු්  වර්ෂවං රු. මිලියන 2.79 ක් දගවා තිබුණි.
අනුමැතියක න් දතොැව රු. මිලියන 2.70 ක මුෙංක් පි තයාග ා ් යාග ංාා ීම තිබුණි. නිරවණතා
අභිදෂේක වැඩසට න සඳ ා මිළට ග්  රු. මිලියන 1.46 ක්ූය රවහුණු දපකැණ යාවිතා කැ දනොතිබුණු
අතැ, රු. මිලියන 8.90 ක්ූය රවහුණු දපකැණ අසතථානගත වී තිබුණි. එදසේම ැ්දේ රසේපාෙන
මාර්දගෝපදේශ සංග්ර දේ විධිවිධාන වලින් ාැ ැැව දටන්ඩර් කැඳවීමක න් දතොැව අවසතථා 07 කීම රු.
මිලියන 44.81 ක් වටිනා යාණ්ඩ ා දසේවා ංාා ගැනීමට කටයුතු කැ තිබුණි.

තිතියික ා විත්තීය අධයාපන පකොමිෂන් සාාව
අභිදයෝගා් මකව දංෝක දවළඳ අවශයතා ා සමා් ආර්ථික අැමුණු ඉටුවන කාර්යක්ෂම ඵංොයී
ුණණා් මක යාවය ස තික කළ තෘතියීක ා වෘ් තීය අධයාපන ක්රමයක් සතථාපිත කැ පව් වාදගන යාමට
කටයුතු කැන තෘතියීක ා වෘ් තීය අධයාපන දකොමිෂන් සයාව ැා්ය අංශදේ ආයතන 03 කට
දපෞේගලික අංශදේ ආයතන 06 කට ා පීඩාවට ප්  ූය තරුණ තරුණියන්ට පාඨමාංා පව් වාදගන යන
ආයතනයකට සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු. මිලියන 4.34 ක මුෙංක් මූංයධාැ දංස ංාා ීම ඇත් , එම
ආයතන ගිවිසුේ රකාැව ්ාතික වෘ් තීය සුදුසුකේ (NVQ) ස තිකය නිකු්  ක ීමමට අොංව පාඨමාංා
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රතීතනය කැදගන දනොතිබුණි. කාර්මික ා වෘ් තීය අධයාපන රවහුණු ක ීමේ අංශය සේාන්ධදයන් යනදු
කැනු ංාන සීවක්ෂණ 02 සඳ ා රු. මිලියන 3.30 ක් දගවා තිබුණෙ සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ඒවා නිම
කැ දනොතිබුණි.

විත්තීය තාක්ෂණ විථවවිදයාලය
2008 අංක 31 ෙැන පාර්ලිදේන්තු පනත මගින් සතථාපනය කැන ංෙ වෘ් තීය තාක්ෂණ විශතවවිෙයාංය
මිනන් මධයම මට්ටදේ වෘ් තීන් සඳ ා කාර්මික ා වෘ් තීය අධයාපනය ංාාීම ඇති අයට දසසත අධයාපන
සුදුසුකේ ංාාගැනීම සඳ ා අවසතථාව සංසා ීමම යනදු කැනු ංාින. ෙැනට ්ාතික වෘ් තීය සුදුසුකේ (NVQ)
පේධතිදේ ් වන මට්ටම, එනේ තාක්ෂණික දපාධිය විශතවවිෙයාංය මගින් දුන්වාීම ඇත. දිවිනන රවැා
විහිීම ඇති තාක්ෂණ විෙයාංයන්හි ද ෝ අදනකු්  වෘ් තීය පාඨමාංා පව් වනු ංාන ආයතනයන්හි NVQ
මට්ටදේ 5 ද ෝ 6 සම් ූයවන් දමන්ම මධයම මට්ටදේ කාර්මික ශිල්පීන් බිහිකැන NVQ දනොවන
පාඨමාංා ැෙෑරූ ඩිේදංෝමාධාීමන් විශතවවිෙයාංදේ දපාධි අදේක්ෂකයන් වශදයන් ාඳවාගැනීමට
සුදුසුකේ ංාින. වෘ් තීය තාක්ෂණ විශතව විෙයාංය 2010/2013 දපාධි වර්ෂය දවනුදවන් ාඳවා ගන්නා ංෙ
මුළු ශිෂය සංඛයාව 222 ක . දමම යනසුන් සඳ ා දපාධි රොදනෝ් සවය 2014 දෙසැේාර් 22 දින පව් වන
ංීම. දමහිීම දපාධි ංැබූ ශිෂය සංඛයාව රතිශතයක් දංස යනයයට 43 ක .
2013 අදගෝසතතු 02 දිනැති මුෙල් ා ක්රම සේපාෙන අමාතයාංශදේ, දවළඳ ා ආදයෝ්න රතිප් ති
චාක්රදල්ඛ අංක 01/2013 හි 01.02 (III) දේෙයට අනුව, සුදුසුකේ ංාන තනතුැකට ද ෝ ද්යෂතඨ මට්ටදේ
වැටුේ ක්රමයකට දපෞේගලික වනදසේ ද ෝ අධිදසේවක පෙනම මත ප් කැ වැටුපක් ංාාීම ඇති ද ෝ
නිංධාීමන්ට ස න දමෝටර් ැථ ාංපත්ර සඳ ා හිමිකමක් දනොමැති ාව ෙක්වා ඇත්  ‘ෙැන්නාට
දපෞේගලික වනදසේ’ ප් වීේ ංාාීම ඇති ද්යෂතඨ කථිකාචාාර්යවරුන් අටදෙදනකු සඳ ා ස නොයී
දමෝටර් ාංපත්ර ංාාීමමට අමාතයාංශ දල්කේවැයා අවිධිම්  දංස කටයුතු කැ තිබුණි. එදසේම එම
චාක්රදල්ඛ නියමයන්ට පට ැනිව රොනය කැන ංෙ ස නොින දමෝටර් ැථ ාංපත්ර දවනුදවන්, ැ්දයන්
දෙන ංෙ රු. මිලියන 32.93 ක ාදු නිෙ සත ීමමනාව නැවත ැ්ය දවත ංාා ගැනිමට අවශය කටයුතු යනදුකැ
දනොතිබූණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

131

ආපදා කළැනාකරණය
ශ්රී ංංකාව තුළ සතවායාවික ා මානව ක්රියාකාැකේ ද ේතුදවන් යනදුවන්නාවු ආපො වලින් ඇතිවන අහිතකැ
ාංපෑේ ඵංොයී දංස වැංැක්වීම ස අවම ක ීමම තුළින් විධිම්  ස අභිමානව්  ්න ීවවිතයක් සඳ ා
ප සුකේ සැපයීදේ අැමුණින් යුතුව ආපො කළමනාකැණ අමාතයාංශය ශ්රී ංංකාදේ ආපො
කළමනාකැණය සේාන්ධ කටයුතු යනදුකැනු ංැදේ. දේ කාර්යය සඳ ා අමාතයාංශය යටද්  ්ාතික
ආපො ස න දසේවා මධයසතථානය, කාංුණණ විෙයා දෙපාර්තදේන්තුව, ්ාතික දගොඩනැිනලි ා පර්දේෂණ
සංවිධානය ස ආපො කළමනාකැණ මධයසතථානය යන ආයතන ක්රියා් මක දේ. 2014 වර්ෂය සඳ ා
අයවැය ඇසතතදේන්තුව මිනන් රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන 836 ක් ා රාපධන වියෙේ සඳ ා
රු.මිලියන 1,894 ක් ආපො කළමනාකැණ අමාතයාංශය දවත දවන්කැ තිබුණි. දක්ත ආයතන සේාන්ධ
2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ාූය මූංය රකාශන පිළිාඳව විගණකාධිපති වාර්තාවං
ඇතුළ් ූය කරුණු සාැාංශ කැ ප ත ෙැක්දේ.


අමාතයාංශය යටද්  පවතින ්ාතික දගොඩනැිනලි පර්දේෂණ සංවිධානය, 1993 සැේතැේාර් 29 දින
පැවැ් වු අමාතය මණ්ඩං රැසතවීදේ තීැණයක් මත පිහිටුවා තිබුණු අතැ එය දිවිනදන් සතවායාවික
විප්  අවොනේ කංාප තුළ යනදුකැනු ංාන දගොඩනැිනලි ා දවන්  ඉදික ීමේ සේාන්ධ නියාමන
කටයුතු පිළිාඳ විධිම්  ාංයක් සහිත ආයතනයක් වශදයන් පාර්ලිදේන්තු පනතක් යටද් 
පිහිටුවීමට රමාණව්  පියවැ දගන දනොතිබුණි. ඒ අනුව අවොනේ කංාප තුළ කැනු ංාන විවිධ
ඉදික ීමේ පිළිාඳව සංවිධානය වියනන් නිකු්  කැනු ංාන නිදයෝගවං වංංුණ යාවය රශතනකාීම විය.



2005 අංක 13 ෙැන ශ්රී ංංකා වයසන කළමනාකැණ පනද්  18 වන වගන්තිය යටද්  ආපො
කළමනාකැණ මධයසතථානය පිහිටුවා තිබුණු අතැ ආපො කළමනාකැණ කටයුතු වඩා කාර්යක්ෂමව
ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා මධයසතථානයට තිදාන ාංතං විධිම්  ක ීමදේ අැමුණින් දමම පනත
සංදශෝධනය ක ීමමට අමාතයාංශය කටයුතු කැ තිබුණි. අොං සංදශෝධන සඳ ා නීති දකටුේප් 
දෙපාර්තදේන්තුදේ අනුමැතිය ංාාගැනීමට 2014 ජුනි 16 දින ඉදිි ප්  කැ තිබුණු නමු්  සංදශෝධිත
දකටුේප්  පනත 2015 අදගෝසතතු 31 දින වන දතක් ංැබී දනොතිබුණි.



ආපො කළමනාකැණ මධයසතථානය වියනන් 2009 වර්ෂදේීම රු.මිලියන 72.47 ක් වටිනා දපකැණ
සහිත දතොැතුරු සන්නිදේෙන මධයසතථානයක් පාදුක්ක රදේශදේ සතථාපනය කැ තිබුණු නමු්  එම
මධයසතථානය 2011 වර්ෂදේ යනට 2015 අදගෝසතතු 31 දින වන දතක් ක්රියා් මක දනොවු ාව
නිි ක්ෂණය විය.



ඉදිි ප්  කැනු ංාන කාංුණණ අනාවැක  පිළිාඳ නිැවෙයතාව සේාන්ධදයන් කාංුණණ විෙයා
දෙපාර්තදේන්තුව නිැන්තැදයන් විදේචානයට ංක්ව තිබුණු නමු්  2008 වර්ෂදේීම දංෝක කාංුණණ
මධයසතථානදේ දපදේශක් වදයන් රු.මිලියන 360 ක වියෙමක් ෙැා දෙනියාය රදේශදේ පිහිටුවා
තිබුණු දඩොේංර් දර්ඩාර් පේධතිය 2015 අදගෝසතතු 31 දින වන විට්  දෙපාර්තදේන්තුව වියනන්
කාංුණණික දතොැතුරු ංාාගැනීම සඳ ා ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.
ආපො කළමනාකැණ අමාතයාංශය දවත 2014 වර්ෂය තුළීම සතවායාවික ආපොවන්ට ඔදැෝ තුදෙන
ආකාැදේ නිවාස 139 ක් ඉදික ීමම සඳ ා රු.මිලියන 60.15 ක රතිපාෙන සළසාීම තිබුණු නමු්  වර්ෂය
අවසානය වන විට යාපනය දිසතත්රික්කදේ නිවාස 6 ක කටයුතු පමණක් නිමකැ තිබුණි.
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ආර්ථික සශවර්ධනය
ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශදේ රධාන කාර්යයන් වන දිළිඳුකම පිටුෙැීමම, සංචාාැක රවර්ධනය ා
ග්රාීවය ා රාදේීයය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳ ා රතිප් ති, වැඩසට න් ා වයාපෘති සැකසීම ා ක්රියා් මක
ක ීමම්  ීවවදනෝපාය සංවර්ධන වැඩසට න් ා විමධයගත අයවැය ක්රියා් මක ක ීමම්  සඳ ා 2014
වර්ෂයට රු.මිලියන 85,879 ක් ූය ශුේධ රතිපාෙනයක් සංසා තිබුණු අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට
රු.මිලියන 85,705 ක් දපදයෝ්නය කැ තිබුණි. දේ සේාන්ධදයන් ූය වැෙග්  විගණන නිීමක්ෂණ ප ත
ෙැක්දේ.


මුෙල් දැුණංායන විධිවිධානවංට අනුකූං දනොවන දංස අමාතයාංශදේ අංක 01 වැඩසට දන්
රු.මිලියන 29 ක් ූය මූංධන රතිපාෙන ඉතිි වීේ අංක 02 වැඩසට දන් මූංධන වියෙේ සඳ ා
මාරුකැ තිබුණු අතැ විදේශාධාැ මුෙල් විසතතැ ස සෘජු විදේශාධාැ මුෙල් විසතතැ සඳ ා සංසන
ංෙ රතිපාෙනදයන් රු.මිලියන 2,620 ක් ඒකාාේධ අැමුෙල් යටද්  ක්රියා් මක ූය ගමනැුණම
වැඩසට න සඳ ා මාරුකැ තිබුණි. එදසේම දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන්
රවනැාවර්තන රතිපාෙන රු.මිලියන 9 ක් රාපධන සතවයාවදේ ව් කේ අ් ප් කැ ගැනීම සඳ ා
වැයකැ තිබුණි.



සංවර්ධන වයාපෘතීන් සඳ ා අමාතයාංශය වියනන් දිසතත්රික් දල්කේ කාර්යාංවංට ස දවන් 
අමාතයාංශවංට ංාා දෙන ංෙ රතිපාෙනවලින් 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට රාදේීයය
දල්කේ කාර්යාං 11 ක් වියනන් රු.මිලියන 247 ක් වටිනා දචාක්ප්  9,548 ක් ලියා තිබුණු නමු් 
එම දචාක්ප්  ආොයකයන් දවතට නිකු්  කැ දනොතිබුණි. එදසේ වුව්  එම වටිනාකේ වර්ෂයට
අොං දගවීේ දංස අමාතයාංශ විසර්්න ගිණුදේ සට න් කැ තිබුණි.



අමාතයාංශය යටද්  ක්රියා් මක ග්රාීවය පාංේ වයාපෘතිය ස ගැටුේවලින් ානියට ප් 
රදේශවං දියන සංවර්ධන වයාපෘතිය සඳ ා 2014 වර්ෂයට අොංව යාණ්ඩාගාැ දමද යුේ
දෙපාර්තදේන්තුදේ ැා්ය ණය කළමනාකැණ අංශය වියනන් ෙැන ංෙ වියෙේ පිළිදවලින්
රු.මිලියන14 ක් ස රු.මිලියන 24 ක් “ 2014 වර්ෂදේ අමාතයාංශදේ වැය ීයර්ෂයන්හි ඉතිි 
රතිපාෙන දනොමැතිවීම නිසා” යැින සඳ න් කැමින් 2014 වර්ෂදේීම ගිණුේ ගත කැ දනොතිබුණි.
එදසේ වුව්  සමාදංෝචිත වර්ෂය තුංීම ග්රාීවය පාංේ වයාපෘතිදේ රතිපාෙනදයන් රු.මිලියන 119
ක් ස ගැටුේවලින් ානියට ප්  රදේශවං දියන සංවර්ධන වයාපෘතිදේ රතිපාෙනදයන්
රු.මිලියන 380 ක් වීැදමොං ක්රියාපටිපාටිය යටද්  දවන්  වැය විෂයයන්වංට මාරුකැ තිබුණි.



අමාතයාංශය යටද්  ඇති විදේශාධාැ වයාපෘති තුනකට පමණක් අොංව යනදුකැන ංෙ
පීමක්ෂාදේීම ැා්කාීම ආවැණය ක ීමදේ පෙනම මත වයාපෘති ැා්කාීම කැන නිංධාීමන් වියනන්
යනයයට 5 ස යනයයට 15 ාැගින් ූය විදශේෂ ීමමනාව නිතය තනතුැට අොං වැටුප සමග ස
වයාපෘති ීමමනා සමග වශදයන් අවසතථා දෙකකීම ංාාදගන තිබුණු අතැ 2011 වර්ෂදේ යනට
2014 වර්ෂය ෙක්වා වයාපෘති තුනකට අොංව වැඩිරවැ ංාාදගන ඇති ීමමනාව රු.මිලියන 3 ක්
විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශදයන් නුවැඑළිය දිසතත්රික් දල්කේ කාර්යාංදේ සැංසුේ අංශයට
අනුයුක්ත කළ නිංධාීමන් දෙදෙදනකු එම අංශදේ දසේවය දනොකැ ම ්න නිදයෝජිතදයකුට
දසේවය සපයා 2010 – 2014 කාං පි ච්දේෙය තුළීම රු.මිලියන 1 ක් වැටුේ වශදයන් දිසතත්රික්
දල්කේ කාර්යාංදයන් ංාාදගන තිබුණි.



විදේශාධාැ වයාපෘතියක් වන ග්රාීවය පාංේ වයාපෘතිය යටද්  ඉදිකළ පාංේ 210 ක් විවෘත ක ීමම
ා නව පාංේ 1,000 ක් දගොඩනැගීදේ වැඩ ආැේය ක ීමම පිළිාඳව දේීයය රවව් ප්  09 ක
සේපූර්ණ පිටුවක් මත ෙැන්වීේ පළක ීමම සඳ ා රු.මිලියන 3 ක් වැය කැ තිබුණි. නමු් 
මැතිවැණ දකොමසාි සතවැයාදප දපදෙසතවංට පට ැනිව එවකට ්නාධිපතිවැණ
අදේක්ෂකදයකුදප වායාරූපයක් ඇතුං්  කැ දමම ෙැන්වීේ පංකැ තිබුණු අතැ රගති වාර්තා
අනුව දමම පාංේ 210 න් දාොද ොමයක වැඩ අවසන් වී දනොතිබුණු අතැ පාංේ 1,000 සඳ ා
මූලික ගිවිසුේෙ අ් සන් කැ දනොතිබුණි.



මැතිවැණ දකොමසාි සතවැයාදප චාක්ැදල්ඛවංට පට ැනිව අවසතථා 8 කීම ්නාධිපතිවැණ
අදේක්ෂකයකුදප රවර්ධනයට ද ේතුවිය
ැක  කාර්යයන් සඳ ා දිවිනැුණම සංවර්ධන
දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් රු.බිලියන 3 ක් වටිනා විවිධ යාණ්ඩ වර්ග දාො ැීමම, ස නාධාැ ණය
ආධාැ ංාාදිම ා එවැනි වැඩසට න් ක්රියා් මක කැ තිබුණි.

දිවිනතවැ සශවර්ධන පදපාර්තපම්න්තුව ිළහි කවීැ


2013 අංක 01 ෙැන දිවිනැුණම පනත රකාැව අංක 1843/4 ස 2014 ්නවාි  03 දිනැති ගැසට්
නිදේෙනය මිනන් 2014 ්නවාි  03 දින යනට ාංා් මක වන පි දි සමෘේධි අධිකාි ය, ෙක්ෂිණ
සංවර්ධන අධිකාි ය ස දඩැට සංවර්ධන අධිකාි ය යන ආයතන තුන ඒකාාේධ කැ දිවිනැුණම
සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව පිහිටුවා තිබුණි. එදසේ වුව් , 2013 වර්ෂයට අොංව එම අධිකාි  තුන
ඉදිි ප්  කැ තිබූ මූංය රකාශනවලින් පසුව ක යනදු මූංය රකාශනයක් විගණනයට ඉදිි ප්  කැ
දනොතිබුණි. යාණ්ඩාගාැ පි ගණක මුද්රිතවංට අනුව 2014 වර්ෂය සඳ ා එම එක් එක් ආයතනදේ
වියෙම පිළිදවලින් රු.මිලියන 9,501 ක්, රු.මිලියන134 ක් ස රු.මිලියන 45 ක් විය.



දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව සතථාපනය ක ීමදේීම ඒකාාේධ කළ ආයතනවං 2013
දෙසැේාර් 31 දිනට පැවති ව් කේවං වටිනාකම පිළිදවලින් රු.මිලියන 24,232 ක්,
රු.මිලියන 283 ක් ා රු.මිලියන 65 ක් වශදයන් එකතුව රු.මිලියන 24,582ක් ූය අතැ 2014
්නවාි  03 දිනට නව දෙපාර්තදේන්තුව දවත දමම ව් කේ පවැා ගැනීදේ ත් වය විගණනය
දවත වාර්තා කැ දනොතිබුණු අතැ සතථාවැ ව් කේ දල්ඛනෙ පව් වා දනොතිබුණි.



දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව ආැේය ක ීමදේීම ඒකාාේධ කළ ආයතන තුදනහි දසේවදේ
නියුක්තව යනට සතව කැමැ් දතන් දසේවදයන් ඉව් ූය නිංධාීමන් 1237 දෙදනකුට 2014 දෙසැේාර්
31 දින වන විට වන්දි ා පාි දතෝෂික මුෙල් වශදයන් රු.මිලියන 1,328 ක් එම දිසතත්රික්කයන්හී
දිවිනැුණම ර්ාමූං ාැංකු සමිතිවං අැමුෙල් දපදයෝගී කැදගන දගවා තිබුණෙ 2015 මැින වන
විටෙ එම මුෙං රතිපූර්ණය කැ දනොතිබුණි. එදසේම, දමම දගවීේ සඳ ා දිවිනැුණම ර්ාමූං ාැංකු
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සමිති සතු සතථාවැ තැන්පතු දපදයෝගී කැ ගැනීම නිසා එම ාැංකුවංට දපොලී මුෙල් අහිමි වීමක්ෙ
යනදු වී තිබුණි.


දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ විෂය පථයට අය්  දනොූය නියඟදයන් විපතට ප් 
්නතාවට ්ං ා ාංන ාඳුන් ංාාීමම සඳ ා රු.මිලියන106 ක් වැයකැ තිබුණි.
 වැය කැන ංෙ මුෙලින් රු.මිලියන 56 ක් ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශදේ “ඉඩේ ා ඉඩේ
වැඩිදියුණු ක ීමේ” දවනුදවන් ංාාදෙන ංෙ මූංධන රතිපාෙනවලින්, අමාතයාංශදේ ද ෝ
ම ා යාණ්ඩාගාැදේ අනුමැතියක න් දතොැව ංාාදගන තිබුණි.
 රු.මිලියන 90 ක ඇසතතදේන්තු වටිනාකමක් සහිත දමම මිංීම ගැනීම සඳ ා ූය රසේපාෙන
දයෝ්නාව අමාතය මණ්ඩං රසේපාෙන කමිටුවට ඉදිි ප්  දනොකැ අොං අනුමැතීන්
දෙපාර්තදේන්තු රසේපාෙන කමිටුදවන්ම ංාා ගැනීමට කටයුතු කැ තිබුණි.
 විගණනය දවත ංෙ දතොැතුරු අනුව මිංීම ග්  ්ං යා්න 224,694 ක් සඳ ා දගවා තිබුණ
මුෙං රු.මිලියන 105 ක් වු අතැ දමිනන් ෙං වශදයන් රු.මිලියන 13 ක් ූය ්ං යා්න 25,894
ක් නියමිත දිසතත්රික්ක දවත ංැබුණු ාවට ත වුරු ක ීමේ විගණනය දවත ඉදිි ප් 
දනොදකරුණි. දාො ි න ංෙ ්ං යා්න අොං දිසතත්රික්ක දවත රවා නය ක ීමම සඳ ා
මිංගණන් කැඳවිමක න් දතොැව රවා න ආයතන දෙකක් දතෝැාදගන එම ආයතන දවත
රු.මිලියන 1 ක් දගවා තිබුණි.



දිවිනදන් යනයළුම ත්රී දැෝෙ ැථ ි යදුැන් සඳ ා ීවවිත ැක්ෂණ ා විරාම වැටුේ ක්රමයක් ඳුන්වාදිම
සඳ ා අවශය දතොැතුරු රැසතක ීමමට 2014 දෙසැේාර් මාසදේීම රු.මිලියන 2 ක් වැයකැ ආකෘති
පත්ර මිලියන 1 ක් දිවිනදන් යනයළුම දිසතත්රික්ක දවත දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන්
දාො ැැ තිබුණි. දමම වැඩසට න ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා 2014 වර්ෂදේ අයවැය ඇසතතදේන්තු
මගින් රතිපාෙන සංසා දනොතිබුණු අතැ වැඩසට න ක්රියා් මක කැන ආකාැය පිළිාඳව ක යනදු
ක්රමදේෙයක්
ා සැංැසතමක් සකසත කැ දනොතිබුණි. 2015 අදගෝසතතු 31 දින ෙක්වා දිසතත්රික්
කාර්යාංවලින් දතොැතුරු දගන්වාදගන දනොතිබුණු අතැ ඒ පිළිාඳව පසු විපැේ කටයුතුෙ යනදුකැ
දනොතිබුණු අතැ ෙැන ංෙ යනයළු වියෙේ නිෂතඵං වියෙේ ාවට ප් වි තිබුණි.



සමෘේධි රතිංාභින්දප ස නාධාැ මුෙල් වැඩික ීමම ා තවදුැට්  ස නාධාැ ංාාදිය යුතු පවුල්
ඳුනා ගැනීම සඳ ා ූය සීවක්ෂණයට අොංව ආකෘති පත්ර මිලියන 2 ක් මුද්රණය ක ීමම දවනුදවන්
2014 දෙසැේාර් මාසදේීම දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් රු.මිලියන 8 ක් වැයකැ
තිබුණෙ දමම සීවක්ෂණය මිනන් ඳුනාග්  නව රතිංාභීන් පිළිාඳ සවිසතතැ දතොැතුරු 2015
මැින වන විට්  දෙපාර්තදේන්තුව රැසතකැ දනොතිබුණු අතැ ඒ වන විට දමම වැඩසට න
සේපූර්ණදයන්ම අ්  ැැ ෙමා තිබුණි.
 දමම වැඩසට න 2014 වර්ෂය සඳ ා ක්රියාකාීම සැංැසතමක් මගින් අනුමත වී දනොතිබුණු අතැ
වැඩසට න ක්රියා් මක ක ීමමට අයවැය දල්ඛනය මිනන් නිශතචිත මූංය රතිපාෙන සංසා
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දනොතිබුණි. එදසේ වුව්  ආකෘතිපත්ර මුද්රණය සඳ ා රසේපාෙන ලියවිලි නිකු්  ක ීමම ඇතුළු
රසේපාෙනයට අොං යනයළුම කටයුතු එක් දිනක් තුළ ඉටුකැ තිබුණි.
 පිි වැය රු.907,680 ක් ූය ආකෘති පත්ර 312,993 ක් දාො ැීමමට කටයුතු දනොකැ
නිෂතකාර්යව පැවති අතැ දිසතත්රික් කාර්යාංවංට නිකු්  කැ තිබුණු ආකෘති පත්ර යාවිතා
දනොකැ ආපසු දෙපාර්තදේන්තුදේ ගාඩාවට එවා තිබුණු අවසතථා ෙ නිීමක්ෂණය විය.


දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් 2014 දනොවැේාර් ා දෙසැේාර් මාසවං යනදුකැන
ංෙ රචාාැණ කටයුතු සේාන්ධදයන් ප ත කරුණු නිීමක්ෂණය විය.
 ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශදේ ග්රාීවය පාංේ වයාපෘතිය යටද්  “ග්රාීවය පාංේ 1210 ක්
සංවර්ධනය ක ීමදේ වැඩසට න” යනුදවන් සකසත කැන ංෙ රූපවාහිනී රචාාැක වැඩසට න්
දෙකක් සඳ ා රු.මිලියන 5 ක් අමාතයාංශ දල්කේවැයාදප දපදෙසත පි දි අොං මාධය
ආයතන දවත දගවා තිබුණි.
 ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශදේ දල්කේවැයාදප දපදෙසත මත සකසතකළ ාවට සාවෙය
දංස සඳ න් කැමින් දෙපාර්තදේන්තු රසේපාෙන කමිටුදේ නියන අනුමැතියක න් දතොැව,
ත් පැ 30 ක රූපවාහිනී දකටි ෙැන්වීේ 3 ක් සඳ ා නිෂතපාෙන ආයතනයකට රු.707,625 ක්
දගවා තිබුණු අතැ දමම වැඩසට න් 2015 මැින වන විට්  රචාාැය කැ දනොතිබුණි.
 ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශදේ අවශයතාවය මත එවකට යනටි ්නාධිපතිවැයාදප
වායාරූපයක් සහිතව රවව් ප්  7 ක පංකැ තිබූ ෙැන්වීේ සඳ ා රු.මිලියන 36 ක් නිැවුල්
ක ීමම සඳ ා දෙපාර්තදේන්තුව ාැඳීේ ඇතිකැ දගන තිබුණි.



2014 වර්ෂය සඳ ා දෙපාර්තදේන්තුදේ අනුමත ක්රියාකාීම සැංැසතමක් මගින් අනුමත වී
දනොතිබුණු, දිවිනැුණම ස නාධාැ ංාභීන්දප නිවාස සංවර්ධනය ක ීමදේ වැඩ සට නක් වශදයන්
ක්රියා් මක කැ තිබුණු “ඉසුරුම්  නිව නක් ” වැඩසට න යටද්  දිවිනැුණම ර්ාමූං ාැංකු
සංගේවං අැමුෙල් දපදයෝගී කැදගන ස නාධාැංාභී පවුල් 1,197,111 ක් දවත එක් පවුංකට
රු.2,500 ාැගින් රු.මිලියන 2,992 ක් 2014 දෙසැේාර් මාසදේීම දගවා තිබුණි. නිශතචිත
රතිංාභීන් සංඛයාවකට පමණක් අොංවන දමම වැඩසට න පිළිාඳව දිවිනදන් සමසතථ ්නතාව
ෙැනුව්  ක ීමම සඳ ා රචාාැණ ෙැන්වීේ දවනුදවන් රු.997,476 ක් වැයකැ තිබුණි. ඊට අමතැව
මැතිවැණ
දකොමසාි සතවැයාදප
චාක්රදල්ඛයට
පට ැනිව
එක්
්නාධිපතිවැණ
අදේක්ෂකදයකුදප වායරූපය ඇතුළ්  ෙැන්වීේ මුද්රිත මාධයවං පංකැ තිබුණි. 2015 මාර්තු වන
විට්  වැඩසට දන් රගතිය වාර්තා කැ දනොතිබුණු අතැ රු.බිලියන 3 කට ආසන්න මුෙංක්
වැයකැ තිබුණු දමම වැඩසට න සේපූර්ණදයන්ම නවතා ෙමා තිබුණි.



සමෘේධි දකොමසාි සත ්නැාල්වැයාදප අංක 96/3 ා 1996 දෙසැේාර් 06 දිනැති චාක්රදල්ඛය
රකාැව සමෘේධි රතිංාභීන්දප ආැක්ෂණය අැමුණු කැ දගන රතිංාභීන් දවත ැ්දයන් දෙනු
ංාන ස නාධාැවං අවකැණය ක ීමේ මිනන් සමා් ආැක්ෂණ අැමුෙං පිහිටුවා යාැකාැ
මණ්ඩංයක පාංනය යටද්  යාැයක් වශදයන් පව් වාදගන යමින් පවතින අතැ 2013
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දෙසැේාර් 31 දින වන විට අැමුෙදල් රු. මිලියන 7,586 ක දශේෂයක් පැවති අතැ එදිනට පැවති
ආදයෝ්නවං වටිනාකම රු. මිලියන 6,795 ක් විය .


දමම අැමුෙං ැා්ය විගණනදයන් ආවැණය වීදේ දචිතයාවයක් පවතින ාැවින් අැමුෙං
විගණනය ක ීමමට විගණකාධිපතිවැයාට වයවසතථාපිත හිමිකම්  ංැදාන ආකාැයට
පාර්ලිදේන්තුදේ නියමයන් ංාාීමමට අවශය විධිවිධාන සංසතවන දමන් විගණකාධිපතිවැයා
වියනන් 2004 මැින 14 ස 2014 ඔක්දතෝාර් 15 දිනැති ලිපි මිනන් අොං අමාතයාංශ දල්කේවැයා
ා අධයක්ෂ ්නැාල් ෙැනුව්  කැ තිබුණි. ීවට අමතැව 2007 අදගෝසතතු 07 දින පැවති ැා්ය
ගිණුේ කාැක සයා නිදයෝග අනුව ෙ අැමුෙං සඳ ා පනතක් දනොමැති ාැවින්
විගණකාධිපතිවැයාට විගණනය ක ීමදේ ැක යාවක් දනොමැති ද ිනන් පනතක් සේමත ක ීමමට
ඉක්මන් පියවැ ගන්නා දංස නිදයෝග කැ තිබුණි. එදසේ වුව්  දමම අැමුෙං වයවසතථාපිත
අැමුෙංක් ාවට ප්  ක ීමමට දේ වන දතක් දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන්
කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



දිවි නැුණම ර්ා මූං ාැංකු 1,074 ක් දිවිනන රවැා සතථාපිත කැ ඇති අතැ, දිවි නැුණම
ස නාධාැංාභීන් සඳ ා ැ්දයන් ංාාදෙන ස නාධාැ, රතිංාභීන්දප නමින් පවතින ඉතුරුේ
ගිණුේ මාර්ගදයන් දාො ැීමමට කටයුතු දයොො ඇත. ීවට අමතැව අඩු ආොයේංාභීන්දප ක්ෂුද්ර
මූංය අවශයතා ඉටුක ීමම දමම ාැංකුවං රධාන කාර්යයක් වන අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 දින
වන විට දමම ාැංකු සතුව පැවති සමසතථ තැන්පතු වටිනාකම රු. මිලියන 48,042 ක් ෙ රු.
මිලියන 48,405 ක ආදයෝ්න ඇතුලු මුළු ව් කේ රමාණය රු. මිලියන 83,200 ක් ෙ විය. යනයළුම
ර්ා මූං ාැංකු කටයුතු දමද යවීම දිවි නැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව යටද්  පවතින ර්ා
මූං ාැංකු අංශය මගින් යනදු කැන නමු්  දමම ර්ා මූං ාැංකු, ර්ා මූං ාැංකු සමිති ා ර්ා මූං
ාැංකු අංශදේ 2014 වර්ෂය අවසානයට පැවති ත් ් වයන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශදේ
වාර්තා ද ෝ ගිණුේ මගින් ම ා යාණ්ඩාගාැය දවත වාර්තා කැ දනොතිබුණි.



පළා්  පාංන ආයතනවං ඉල්ලීමක න් දතොැව දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ විෂය
පථයට අය්  දනොවන කාර්යයක් ූය පළා්  පාංන ආයතන 58 ක් සඳ ා දකොඩි කණු සඳ ා
යාවිතා ක ීමම පිණිස පිි වැය රු.මිලියන 36 ක් වු ගැල්වනිනසත ාට 32,976 ක් දිවිනැුණම
සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් 2014 දෙසැේාර් මස මිංීම දගන දාො ැැ තිබුණි. එිනන් ාට
28,310 ක් දතොග දපෝ වං ඇතුළ්  කැ දනොතිබුණි. ආයතන 17 කට ංාාීම තිබුණු ාට 5,398 ක්
දෙපාර්තදේන්තු අවසැයක න් දතොැව දවන්  පළා්  පාංන ආයතන 30 කට දාො ැැ තිබුණු
අතැ ආයතන 33 කට ංාාීම තිබුණු ාට 9,195 ක් එම ආයතනවං සයාපති, දප සයාපති, ද ෝ
සභිකිනන් දවත නිෙ සත කැ තිබුණි. ආයතන 11 කට ංාාීම තිබුණු ාට 2,734 ක් දෙපාර්තදේන්තු
අවසැයක න් දතොැව ාාහිැ පාර්ශවයන්ට නිකු්  කැ තිබුණි.



දිවිනැුණම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් 2015 වර්ෂය දවනුදවන් දිවිනැුණම රතිංාභී
පවුල්වංට දාොීමම සඳ ා දිවිනැුණම ලි්  5,000,000 ක් මුද්රණය කැවා ගැනීම දවනුදවන්
2014 දෙසැේාර් මාසදේීම රු.මිලියන 29 ක් දගවා තිබුණි.
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 පූර්ව සැංසුමක න් දතොැව දින 12 ක් වැනි දකටි කාංයක් තුළ අවසතථා 04 කීම ලි්  රමාණය
දකොටසත වශදයන් මුද්රණය කැවා ගැනීම නිසා සේපූර්ණ දතොගය එකවැ ඇණවුේ ක ීමදමන්
ැ්යට ංාාගත ැක ව තිබූ මිං වායනය අහිමි කැදගන තිබුණි.
 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට දිවිනැුණම ස නාධාැ ංාන රතිංාභී මුළු පවුල් ගණන
1,479,811 ක් වුවෙ, ලි්  5,000,000 ක් මුද්රණය කැ තිබූ අතැ එය රතිංාභී පවුල් රමාණයට
වඩා යනයයට 338 ක වැඩි වීමක .
 රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්ර යට අනුකූං දනොවන දංස රු.මිලියන 29 ක් වටිනා දක්ත
රසේපාෙන කාර්යය දෙපාර්තදේන්තුදේ රසේපාෙන කමිටුව වියනන් යනදුකැ තිබුණි.
 මැතිවැණ දකොමසාි සතවැයාදප චාක්රදල්ඛයට පට ැනිව ්නාධිපතිවැණයට තැඟ කැන
එක් අදේක්ෂකයකුදප වායාරූපයක් සහිතව අොං ලි්  මුද්රණය කැ දාො ැැ තිබුණි.
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ක්රීඩා
2014 වර්ෂය සඳ ා ක්රීඩා අමාතයාංශය සඳ ා සළසන ංෙ රතිපාෙන දපදයෝ්නය ස රධාන ක්රීඩා
සංගේවං මූංය රකාශන ස මුෙල් ගනුදෙනු පිළිාඳ විගණන පීමක්ෂණවංීම ප ත සඳ න් අක්රමිකතා
අනාවැණය විය.

ක්රීඩා අැාතයාශය
ක්රීඩා සමා් අතැ දාො ැීමම සඳ ා ාවට සඳ න් කැ රු. මිලියන 39 ක් වටිනා කැැේ දාෝඩ් ස ොේ
දාෝඩ් ඇනවුේ කැ යාැග්  ාවට දල්ඛන වංට ගාඩා යාැකරු අ් සන් කැ තිබුණෙ එම කැැේ දාෝඩ්
ස ොේ දාෝඩ් අමාතයාංශයට ංැබී දනොතිබූ අතැ ක්රීඩා සමා් වංට දාො ැීමමක්ෙ යනදුකැ දනොතිබුණි.

ක්රීඩා අරමුදල
අැලියග මන්දිැදේ පැවති ක්රීඩා යාණ්ඩ කට්ටං 2,500 ක් දාොීමදේ වැඩසට නකට ස යාගීූය ක්රීඩා
සමා් සමාජිකිනන්දප රවා න ප සුකේ දවනුදවන් රු.මිලියන 1.6 ක් දගවා තිබුණි. එද ්  ක්රීඩා
යාණ්ඩ කට්ටං 10 ක් පමණක් එහිීම දාො ැැ තිබුණි.

ක්රිඩා සශවර්ධන පදපාර්තපම්න්තුව
•

XL වන ්ාතික ම ක්රීඩා දදළදල් කාර්යය මණ්ඩංයට නවාතැන් ප සුකේ සැපයීම දවනුදවන් ෙ
ක්රීඩා දදළංට ස යාගි ූය ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ස ක්රීඩා නිංධාීමන්ට දාො ීමම සඳ ා ගමන් මලු
ස ටී ෂර්ට්සත 3500 ක් ාැිනන් ෙ ක්රීඩා යාණ්ඩ මිංීම ගැනීම සඳ ා ෙ රු.මිලියන 21 ක් රසේපාෙනය
පි පාටිය අනුගමනය ක ීමදමන් දතොැව වැය කැ තිබුණි.

•

දටන්ඩර් ක්රියාපටිපාටිදයන් ාැ ැැව ක්රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් රු.මිලියන 13.81
ක් වටිනා ක්රීඩා යාණ්ඩ මිංීම දගන තිබුණි.

සුගතදාස ජාතික ක්රීඩා සශකීර්ණ අධිකාරිය
•

රු.මිලියන 126.8 ක වියෙමින් ඉදිකැන ංෙ සුගතොස ක්රීඩා සංීමර්ණය කෘතිම ධාවන පථය
රමිතිදයන් දතොැව ඉදික ීමම ද ේතුදවන් ස වර්ෂාකාංදේ ඉදික ීමම ගැංවී දගොසත තිබුණි.

•

2009 වර්ෂදේ යනට මුෙල් අයකැමිදප ැා්කාීම ආවැණය සෙ ා අනුයුක්ත කළ ආැක්ෂක
නියාමකයකු වියනන් රු.මිලියන 0.8 ක මූංය අක්රමිකතාවක් යනදුකැ තිබුණි.

•

ක්රීඩා ද ෝටංදේ කාමැ 42 හි ෛෙනික කාමැ දින 15,330 ක ප සුකේ පැවතියෙ වර්ෂය තුං
දපදයෝ්නය වී තිබුදණ් එිනන් යනයයට 27 ක් පමණි. තවෙ ද ෝටංදේ කාමැ 3 ක් වර්ෂයක
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පමණ කාංයක යනට වසා ෙමා තිබුණු අතැ බිේ ම දල් පිහිටි බීම ං වර්ෂ 8 ක පමණ කාංයක්
වසා ෙමා තිබුණි.

ශ්රී ලශකා පාපන්දු සම්පම්ලනය
•

ශ්රී ංංකා පාපන්දු සේදේංනදේ කළමනාකැණ මණ්ඩංදේ හිටරව සයාපතිවැයා වියනන්,
සේදේංනයට ංැබී තිබූ පි තයාගවලින් එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර් 100,000 ක්, යුදැෝ 40,400 ක්
ා රු. මිලියන 5 ක් වංචාා ස ගත දංස ංාාදගන තිබුණි.

•

හිටරව රධාන විධායක නිළධාි වැයා වියනන් 2008 ජුනි 06 දින සේදේංනදේ ාැංකු ගිණුදමන්
ඉව්  කැදගන තිබු ඇ.දඩොංර් 30,000 ක මුෙලින් ඇ.දඩොංර් 12,533 ක් 2015 ්නවාි  19
දිනවන විට්  සේදේංනයට ආපසු ාාැීම දනොතිබුණි.

•

තවෙ විධායක කමිටු අනුමැතියක න් දතොැව ා සේදේංනදේ ාැංකු ගිණුේවං රමාණව් 
අැමුෙල් තිබියීම, සේදේංනදේ හිටරව රධාන විධායක නිංධාි වැයා 2008 ජූනි 20 දින, හිටරව
කළමණාකැන කමිටු සයාපතිවැයාදගන් ංාාග්  රු.මිලියන 6 ණය මුෙංක් පියවීම සෙ ා
ඇ.දඩොංර් 60,000 ක් සේදේංනදේ ාැංකු ගිණුදමන් හිටරව කළමණාකැන කමිටු
සයාපතිවැයාදප රවේගලික ගිණුමට වයා් ාැංකු නිදයෝගයක් මගින් මාරු කැ තිබුණි.

ශ්රී ලශකා ක්රිකට් ආයතනය
•

ශ්රී ංංකා ක්රිකට් පසුගිය වර්ෂ ක හිපය තුංීම විශාං දමද යුේ අංායයක් වාර්තා කැ තිබුණු අතැ,
2014 වර්ෂදේීම රු. මිලියන 392.7ක ශුේධ දමද යුේ අංායයක් වාර්තා කැ තිබීම ා රු.මිලියන
4,303.5 ක වගීමේ පියවාගැනීමට රමාණව්  ද්රවීයං ව් කේ දනොමැතිව තිබියීම 2013 වර්ෂදේීම
වැටුේ වර්ධක දවනුදවන් රු. මිලියන 26.7 ක් ණයකැ තිබුණි. තවෙ දියන අවශයතාවක් දංස
සංකා අයවැය රතිපාෙන දනොමැතිව වා න 11 ක් මිංීම ගැනීමට රු. මිලියන 57.6 ක් වැයකැ
තිබුණි.

•

සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ශ්රී ංංකා ක්රිකට් වියනන් එක්දින තැග 13 ක් ා ්ාතයන්තැ දටසතට් තැග 04
ක් දවනුදවන් විධායක කමිටු අනුමැතියක න් දතොැව රු.මිලියන 45.1 ක් වටිනා ටිකට්ප් 
46,742 ක් දනොමිදල් නිකු් කැ තිබුණු අතැ දනොමිදල් නිකු් කැ තිබු ටිකට්ප්  ංාාග් 
පාර්ශතවයන්දගන් යනයයට 85 ක් ඒවා ංාාග්  ාවට ත වුරු කැ දනොතිබුණි.

•

ශ්රී ංංකා ප්රීමියර් ලීප (එසතඑල්පීඑල්) - 2012 දවනුදවන් රවේගලික සමාගමක න් ංැබිය යුතු
රු.මිලියන 11.4 ක් වීධායක කමිටු අනුමැතියක් දනොමැතිව දාොල්ණය දංස කපා ැැ තිබුණි.
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සශරාරක
ශ්රී ංංකාදේ ක්රියා් මක වන 2011 – 2016 පසත අවුරුදු සැංැසතම මිනන් සංචාාැක වයාපාැයට රමුඛතාවය ීම
ඇති අතැ එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර් බිලියන 2.75 කට වැඩි ආොයමක් ා 500,000 වැඩි සෘජු ා වක්ර රැක යා
ද් පාෙනය සංචාාැ කර්මාන්තදේ 2016 වර්ෂදේ අදේක්ෂිත ඉංක්කය දංස සෙ න් කැ තිබුණි.
අයයන්තැ ගැටුේකාීම ත් ් වය නිමවිදමන් පසුව ඇති ූය වර්ධන රවණතාවය අඛණ්ඩව පව් වා ගනිමින්
2014 වර්ෂදේ ීම සංචාාැක කර්මාන්තය ය ප්  ක්රියාකාීම් වයක් දපන් ූය අතැ, සංචාාැක පැමිණීම
මිලියන 1.5 ක් ූය වාර්ෂික ඉංක්කය ඉක්ම විය. සංචාාැක වයාපාැය සෙ ා ූය ආකර්ෂණයක න් ැා්ය අංශය
ා දපෞේගලික අංශය මගින් යනදු කැන ංෙ රවර්ධන වැඩ සට න් දමම සංචාාැක පැමිණීම ඉ ළ යාමට
ද ේතු වී තිබුණි.
දපැ වර්ෂදේීම දමන්ම 2014 වර්ෂදේ ීම ෙ රධාන කංාප යනයල්ංක න්ම සංචාාැක පැමිණීම වර්ධනය විය.
ඒ අනුව නැදගනහිැ ආයනයාව යනයයට 53.2 ක්ෙ, නැදගනහිැ යුදැෝපය යනයයට 22.6 ක්ෙ, ාටහිැ
යුදැෝපදයන් යනයයට 13.8 ක් ා ෙකුණු ආයනයාදවන් යනයයට 13.4 ක් වශදයන් රමාණා් මක වැඩිවීමක්
ෙක්නට ංැබුණි. එදමන්ම ැටක් වශදයන් වැඩිම සංචාාැකයන් සංඛයාවක් පැමිණ තිබුදණ් දපැ වර්ෂදේ
දමන් ඉන්දියාදවනි. එම රමාණය 242,734 ක . ඊළගට වැඩිම සංචාාැකිනන් සංඛයාවක් පැමිණ ඇ් ද් 
එක්ස්  ැා්ධානිදයන්ය. එම රමාණය 144,168 ක් දංස වාර්තා වී තිබුණි. දමම වර්ෂය ීම ආකර්ෂණීයම
පැමිණීම වැඩි වී තිබූ ම ්න චීන සමූ ආණ්ඩුදවනි. එම රමාණය 128,166 ක් ූය අතැ දපැ වර්ෂය
සමඟ සැසීමදේීම එය යනයයට 136.1 වැඩි වීමක .
සංචාාැක කර්මාන්තදයන් ඉ ං විදේශ විනිමය ඉපැයීමක් ාංාදපොදැෝ තු ූය අතැ 2014 වර්ෂදේ ීම දමම
කර්මාන්තදයන් ඇමි කා එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර් මිලියන 2,431 ක ආොයමක් දපයා තිබුණි. එම
රමාණය දපැ වර්ෂය සමඟ සැසීමදේීම යනයයට 41.7 ක කැපී දපදනන වර්ධනයක් විය. විදේශිය සංචාාැක
පැමිණීම ඉ ළ යාම දමන්ම සංචාාැකයකුදප සාමානය ෛෙනික වියෙම ස සංචාාැකයකු ශ්රී ංංකාදේ
ගත කැන සාමානය දින ගණන ඉ ං යාම සංචාාැක ඉපැයුේ වර්ධනය වීමට රධාන වශදයන් ාංපා
තිබුණි. 2014 වර්ෂදේීම සංචාාැකයකුදප සාමානය ෛෙනික වියෙම ඇමි කා එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර්
160.8 ක් ූය අතැ එම රමාණය 2013 වර්ෂදේීම ඇමි කා එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර් 156.5 ක් විය. එදමන්ම
සංචාාැකයකු ශ්රී ංංකාදේ ගත කැන සාමානය දින ගණන 2014 වර්ෂදේීම දින 9.9 ක් ූය අතැ එය දපැ
වර්ෂය දි දින 8.6 ක් විය. එද ්  සංචාාැක වයාපාැය සේාන්ධදයන් අපදප ආසන්නම තැඟකාීම ැට වන
මාංදිවිනන තුළ සංචාාැකයකු වැයකැන මුෙං ූය ඇ.්.දඩොංර් 2208 ූය අතැ එම රමාණය ශ්රී ංංකාදේ
ඇදමි කා එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර් 1592 ක් විය.දමම සංඛයාවන් සැසීමදේීම, අප ැට තුළ සංචාාැකයන්
කැනු ංාන වැය ෙැීමේ වං ඵංොයී් වය ඉතා ප ළ මට්ටමක පවතින ාව නිීමක්ෂණය විය.
ශ්රී ංංකාව දංෝකදේ ද ොෙම ගමනාන්තයක් වශදයන් චීනදේ “Travel & Leisure “ සඟැාව ඳුන්වා ීම
තිබුණු අතැ 2015 වර්ෂදේ දි සංචාාැය ක ීමමට දංෝකදේ සුවොයක ැටවල් 10 අති න් එකක් දංස ශ්රී
ංංකාව “ Forbes “ සඟැාව නේකැ තිබුණි. සංචාාැකයන්දප පැමිණීම රවර්ධනය දවනුදවන් 2014
වර්ෂය තුළ ශ්රී ංංකා සංචාාැක රවර්ධන කාර්යාංශය රු.මිලියන 1950 ක පමණ මුෙංක් වැය කැ තිබුණි.
එදසේ වුව්  ඉ ත පි ඳි ාාහිැ පි සැ සාධකයන් තුළින් සංචාාැක කර්මාන්තයට ංැබී ඇති ය ප් 
අවසතථාවන්දගන් දපි ම රදයෝ්න ගැනිම සඳ ා කාර්යාංශය මිනන් දපායමාර්ගික සැංසුේ අනුගමනය
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කැ දනොතිබුණු ාව එහි ක්රියාකාීම සැංසුේ වං ක්රියා් මක ක ීමදේ රගතිය පීමක්ෂා ක ීමදේීම අනාවැණය
විය. 2014 වර්ෂදේීම රු.මිලියන 2,837.4 මුෙංක් ශ්රී ංංකා සංචාාැක සංවර්ධන අධීකාි ය, ශ්රී ංංකා
සංචාාැක රවර්ධන කාර්යාංශය, ශ්රී ංංකා සංචාාැක ා ද ෝටල් කළමනාකැන ආයතනය ා ශ්රී ංංකා
සේදේංන කාර්යාංශය යන ආයතන 04 සඳ ා යනයයට 14 , යනයයට 70, යනයයට 12 ා යනයයට 4 ක් ාැගින්
මුංයනය කැ තිබුණි. එද ්  2005 අංක 38 ෙැණ සංචාාැක කටයුතු පනත මිනන් දමම ආයතන 04 ට
පවැා ඇති කාර්යයන් ා කර්තවයයන් වලින්, ශ්රී ංංකා සංචාාැක අධිකාි දේ ලියාපදිංචි දනොවී චාාි කා
ද ෝ සංචාාැක දසේවාවන්හි නිැත වන යේ තැනැ් දතකු ද ෝ තැනැ් තන් වැෙකට වැෙකරු ක ීමමට ීමති
පැනවීම, සංචාාැක දපදේශන කමිටු පිහිටු වීම, ශාසතත්රීය කටයුතු යාැ මණ්ඩංදේ පිහිටු වීම ස පනත
අනුව දපකාැක කර්මාන්ත ා දසේවා සංවර්ධනය ක ීමම, රවර්ධනය ක ීමම ා ඊට ස ාය ීමම සඳ ා
ආයතන ස වයාපාැ පිහිටු වීම යන කටයුතු යනදු කැ දනොතිබුණි.
සංචාාැක පනත යටද්  සතථාපිත ප ත සඳ න් ආයතන වංට අොං විගණන නිීමක්ෂණ ක හිපයක් ප ත
ෙැක්දේ.

ශ්රී ලශකා සශරාරක සශවර්ධන අධිකාරිය


කල්පිටිය දතොදැිනඅඩි ්ැටිය ඉදික ීමමට අොං කළුගල් ක යුේ 2016 ක් ා දාොැළු ක යුේ 40 ක්
දයෞතිකව යාැ ගැනීමක න් දතොැව රු. මිලියන 10.19 ක මුෙංක් සැපයුේකරුට දගවා තිබුණි.



දාන්දතොට නිවාඩු නිදක්තනදේ පල්දෙෝරු පේධතිය පව් වා දගන යාම සඳ ා රම
දකොන්ත්රා් තුව ්ාතික රසේපාෙන ක්රියාවලිය තුළින් රම දකොන්ත්රා් කරුදප දසේවය ංාා
දනොදගන එකම දකොන්ත්රා් කරුදවකුට වර්ෂ ක හිපයක් රම දකොන්ත්රා් තුව ංාා ීමම නිසා
ආයතනයට 2014 වර්ෂය අවසාන වන විට රු. මිලියන 6.89 ක් පාඩු යනදු වී තිබුණි.



කතැගම නිවාඩු නිදක්තනය අළු් වැඩියා ක ීමමට අොංව දකොන්ත්රා් කරුට රු. මිලියන 11.09
ක වැඩිරවැ දගවීමක් යනදු කැ තිබුණි.



දාන්දතොට ්ාතික නිවාඩු නිදක්තන විමිදේ පිහිටි එක්තැා ද ෝටංයක් අක්රීය ූය ්ං මනුවක න්
මාස 97 ක් වංචාා ස ගතව ්ංය ංාා ගැනීමට අොං රු.මිලියන 8.4 ක මුෙං විගණනදයන්
දපන්වා දුන් පසු අධිකාි යට දගවා තිබුණි.



පායනකුඩා සංචාාැක නිදක්තන විමිදේ වැයනවතුැ ාැස යාදේ කාණූ පේධතියට අොං ඉදි ක ීමේ
මිනුේ වාර්තා දයෞතික විගනනදේ ීම රු. මිලියන 3.79 ක වැඩිරවැ දගවීමක් අනාවැණය විය.



කල්පිටිය දමොද ොට්ටුවාැම ්ැටිය ඉදි ක ීමමට දඩොසර් යන්ත්ර වලින් වැඩ කං ාවට සඳ න් වයා්
ලිපි දල්ඛන ඉදිි ප්  කං දකොන්් ැා් කරුදවකුට රු. මිලියන 3.23 ක මුෙංක් දගවා තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ශ්රී ලශකා සශරාරක ප්රවර්ධන කාර්යාශය


වයා් රචාාැා් මක වැඩසට න් නිර්මාණ දකොන්ත්රා්  එකක් සඳ ා දකොන්ත්රා් කරුදවකුට රු.
මිලියන 14.5 ක මුෙල් අ් තිකාැේ ීම පසුව විගණන නිීමක්ෂණ පෙනේ කැදගන මාස 8 ක න් එම
මුෙං ආපසු අයකැ තිබුණි.



2014 සැේතැේාර් 23 යනට ඔක්දතෝේාර් 07 ෙක්වා රුයනයාදේ පව් වන ංෙ සංචාාැක රවර්ධන
වැඩසට න සඳ ා ටී ෂර්ට් 12,000 ක් දේීයයව නිෂතපාෙනය ක ීමමට රු.7,800,000 ක වැය කැ
තිබුණි. එද ්  එම ටී ෂර්ට් රුයනයාදේ පැවති සංචාාැක රවර්ධන වැඩසට නට දයොො දගන
දනොතිබුණි.



2014 සැේතැේාර් 27 දිනට දයදුනු දංෝක සංචාාැක දිනය සැමීමදේ වැඩසට න සඳ ා “ දිනන
,ව “ “ එක්ස්  ්නතා නිෙ සත සන්ධානය “ යන්න මුද්රිත ටී ෂර්ට් 8000 ක් නිෂතපාෙනයට රු.
මිලියන 5.82 ක් වැය කැ තිබුණි.



මුද්රණ මාධයදයන් ා විෙු්  මාධයදයන් යනදු කළ රචාාැක වැඩසට න් 2 ක් සඳ ා රු. මිලියන
25.29 ක් අොං දකොන්ත්රා් කරුට වැඩිරවැ දගවා තිබුණු අතැ, නියන රමිතියක න් දතොැව ඉටු
කැන ංෙ කාර්යයන් සෙ ාෙ රු. මිලියන 2.54 ක දගවීමක් යනදු කැ තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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නාගරික සශවර්ධනය
2014 වර්ෂදේීම නාගි ක සංවර්ධන සේාන්ධ කාර්ය යාර්යයන් ැා්ය ආැක්ෂක ා නාගි ක සංවර්ධන
අමාතයාංශය යටද්  යනදුකැනු ංැබු අතැ ශ්රී ංංකාදේ නාගි ක සංවර්ධන වැඩ සට න් පිළිාඳ රතිප් ති
සකසත ක ීමම, ක්රියා් මක ක ීමම ස දත්  බිේ සුරැීමම ා සංවර්ධනය ක ීමම පිළිාඳ කටයුතු නාගි ක
සංවර්ධන අධිකාි ය, ශ්රී ංංකා ඉඩේ දගොඩක ීමදේ ස සංවර්ධනය ක ීමදේ සංසතථාව යන රධාන ආයතන
මිනන් ඉටුකැනු ංැබීය. දක්ත ආයතන වියනන් යනදුකැනු ංාන නාගි ක අංංකැණය, ඇං දේලි සකසත
ක ීමම ා නඩ් තු කටයුතු සඳ ා ත්රිවිධ මුො සාමාජිකයන්දප රම ොයක් වය ංාාගැනීම සමාදංෝචිත
වර්ෂය තුළීම කැපී දපදනන ංක්ෂණයක් විය. දකදසේ දවත්  දේ ද ේතුදවන් අොං ආයතනවං
දමද යුේ වියෙේ ප ං යායුතු වුව්  ඉදිි ප්  කළ මූංය රකාශන අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම
දමද යුේ වියෙේ රමාණව්  පි දි ප ළ දගොසත දනොතිබුණි.
ප ත සා න් විගණන නිරීක්ෂණයන් කරුම ලතපේ.

නාගරික සශවර්ධන අධිකාරිය


නාගි ක සංවර්ධන අධිකාි දේ මූංය රකාශන විගණනය දවත ඉදිි ප්  ක ීමදේ අඛණ්ඩ
රමාෙයක් පැවතිණි. 2013 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා මූංය රකාශන විගණනය
සඳ ා 2014 දපාැවාි  28 දිනට දපැ ඉදිි ප්  කළ යුතු වුව් , එම මූංය රකාශන විගණනයට
ඉදිි ප්  කැ තිබුදණ් 2015 ජූලි 02 දිනීමය. එදමන්ම 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වර්ෂය
සඳ ා ූය මූංය රකාශන 2015 අදගෝසතතු 04 දින ඉදිි ප්  කැ තිබුණි. දේ ද ේතුදවන් අධිකාි දේ
2013 ා 2014 වර්ෂ සඳ ා ූය වාර්ෂික වාර්තාවන් පාර්ලිදේන්තුදේ සයාගත ක ීමමට රමාෙ වී
තිබුණි.



අධිකාි දේ ඒකාාේධ මූංය රකාශන පිළිදයං ක ීමදේීම පි පාලිත සමාගේ තුනක විගණනය
කැන ංෙ මූංය රකාශන ස දවන්  පි පාලිත සමාගමක විගණනය දනොකැන ංෙ මූංය
රකාශන පෙනේ කැ දගන තිබුණි. අධිකාි දේ පි පාලිත සමාගමක් වන දවෝටර්සත එජ් ද ෝටල්
සමාගදේ පාංනය අධිකැණ නිදයෝගයක් මත ද ේතුදවන් අධිකාි ය දවත ංැබී තිබුණු අතැ ඒ
අනුව එහි ආදයෝ්න වටිනාකම රු.10 ක් වශදයන් අධිකාි දේ මූංය රකාශනවං දපන්වා
තිබුණි. පි පාලිත සමාගදේ ව් කේවං රතිඅගය කළ වටිනාකම රු.මිලියන 1,791 ක් ා රවර්ව
අිනතිකරුවන් දවත දගවිය යුතු මුෙං රු.මිලියන 403.83 ක් වශදයන් මූංය රකාශනවං දවනම
ෙක්වා තිබුණි.



දකොළඹ නගැදේ පැල්ප්  වායනන්ට සතථිැ නිවාස 65,000 ක් ඉදික ීමදේ වැඩ පිළිදවංට අැමුෙල්
සපයා ගැනීදේ අැමුණින් අධිකාි ය 2014 ඔක්දතෝාර් මාසදේීම රු.බිලියන 10 ක් වු වර්ෂ 10
ක න් නිෙ සත කළ යුතු ණයකැ නිකු්  කැ තිබුණු අතැ පළමු වර්ෂ 03 ක කාංය සඳ ා ණයකැ
දපොලී මුෙල් දගවීමට යාණ්ඩාගාැය එකඟවී තිබුණි. දමම ණයකැ 2015 ඔක්දතෝාර් මාසදේීම
නිෙ සත කළ යුතු වුව්  ඒ සඳ ා විදශේෂිත අැමුෙංක් පිහිටුවා ද ෝ නිෙ සත ක ීමම සඳ ා අැමුෙල්
සපයා ගැනීමට විධිම්  වැඩපිළිදවංක් සකසත කැ දනොතිබුණි.
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දකොළඹ නගැදේ පැල්ප්  වායනන්ට සතථිැ නිවාස 65,000 ක් ඉදික ීමදේ වැඩ පිළිදවදංහි පළමු
අදියැ යටද්  2013 වර්ෂය අවසාන වන විට ප සුකේ සහිත නිවාස 20,500 ක් ඉදික ීමමට් 
එමිනන් නාගි ක ඉඩේ අක්කැ 150 ක් මුෙවා ගැනීමට ස එම ඉඩේ ාදු පෙනමට ංාාීමදමන්
රු.බිලියන 25 ක මුෙංක් දපයා ගැනීමට්  සැංසුේ කැ තිබුණි. දකදසේ දවත්  අධිකාි ය සපයා
තිබුණු දතොැතුරු අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට නිවාස 500 ක් ්නතා අිනතියට
පැවීමමට්  අක්කැ 9 ක් මුෙවා ගැනීමට්  ැක වී තිබුණි.

ශ්රී ලශකා ුඩම් පගොඩරීරීපම් ස සශවර්ධනය රීරීපම් සශසථාාව


ශ්රී ංංකා ඉඩේ දගොඩක ීමදේ ස සංවර්ධනය ක ීමදේ සංසතථාව ක්රියා් මක කැන ංෙ දේරැසත ගඟ
්ංය ාැසයාදේ ා පි සැ සංවර්ධන වයාපෘතිය ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා අැමුෙල් සපයා ගැනීමට
2013 වර්ෂදේීම ්ාතික ඉතිි  ක ීමදේ ාැංකුදවන් රු.මිලියන 14,227 ක ණය මුෙංක් ංාාගැනීමට
කටයුතු කැ තිබුණු අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට දමම ණය මුෙලින් රු.මිලියන 1,600 ක්
දපදයෝ්නය කැ තිබුණි. දේ ද ේතුදවන් 2013 වර්ෂය අවසානයට පැවති සංසතථාදේ රාපධන
ණය අනුපාතය යනයයට 18.5 යනට 2014 වර්ෂය අවසාන වන විට යනයයට 62.89 ක් ෙක්වා ඉ ළ
දගොසත තිබුණි. දකදසේ දවත්  වයාපෘතිය සඳ ා ංාාග්  ණය මුෙලින් රු.මිලියන 453 ක් අොං
කාර්යයන් සඳ ා යාවිතා දනොකැ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට යාණ්ඩාගාැ බිල්ප් වං
ආදයෝ්නය කැ තිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම සංසතථාව වියනන් රු.මිලියන 178.1 ක් වැයකැ ක්රියා් මක කැ තිබුණු
වයාපෘති අතුි න් වීැකැටිය අනුසතමැණ දකෞතුකාගාැය ඉදික ීමේ, අනුැාධරවැ කූඹිච්චාන්කුංම වැව
රතිසංසතකැණය ක ීමම, දාෝංවංාන සංසතකෘතික මධයසතථානය ඉදික ීමම යනාදි වයාපෘතිවං
කටයුතු, ගං වතුැ දවදුරු වැළීමම, දත්  බිේ සුරැීමම ා සංවර්ධනය සඳ ා ූය සංසතථාදේ අැමුණු
වංට අොං දනොවු ාව විගණනදේීම නිි ක්ෂණය විය. ීවට අමතැව සංසතථාව වියනන් යනය
නිංධාි න් දවනුදවන් ා මුො සාමාජිකිනන් දවත සමරු තිළිණ පිි නැීවමට ස ද් සව
පැවැ් වීම දවනුදවන් රු.මිලියන 18.9 ක මුෙංක් අනාර්ථිකව වැයකැ තිබුණු ාව විගණනදේීම
නිි ක්ෂණය විය.



සංසතථාදේ 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා ූය මූංය රකාශ අනුව විදේශ
සමාගමක් මිනන් මුහුදු වැලි ීවටර් ක යුේ 3,756,595 ක් දගොඩෙමා තිබුණු අතැ ඉන් රු.මිලියන
1,879 ක් වටිනා මුහුදු වැලි ීවටර් ක යුේ 2,269,563 ක රමාණයක් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට
දතොගදේ පැවතුණි.



1992 අංක 33 ෙැන පතල් ා ඛනි් ද්රවය පනත අනුව ඛනි් සේප්  ගදේෂණය, කැනීම,
රවා නය, සකසත ක ීමම ා දවළඳාම සඳ ා වි විෙයා ා පතල් කැණීේ කාර්යාංශදේ වංංුණ
ාංපත්රයක් ංාාගත යුතු වුවෙ සංසතථාව මුහුදු වැලි දගොඩෙැීවම සඳ ා විධිම්  ාංපත්රයක්
ංාාදගන දනොතිබුණු ාව නිි ක්ෂණය විය.
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පවපළද ා වාණිවලජ
ශ්රි ලශකා සිපැන්ති සශසථාාව
1957 අංක 49 ෙැන ැාවය කාර්මික සංසතථා පනත යටද්  සංසතථාපනය කැන ංෙ ්රි ංංකා යනදමන්ති
සංසතථාදේ රධාන පැමාර්ථ වනුදේ ්රි ංංකාව තුළ යනදමන්ති නිෂතපාෙනය ක ීමම ා අදංවි ක ීමම වුවෙ,
සංසතථාදේ යනදමන්ති නිෂතපාෙනය වර්ෂ 20 කට්  වැඩි කාංයක් සේරවර්ණදයන් නතැ වී ඇති අතැ ැදට්
අවශයතාවදයන් ඉතා සුළු රමාණයක් පමණක් ෙැනට ආනයනය කැනු ංාින.
සංසතථාව දමන්ම සංසතථාදේ පි පාලිත සමාගමක් වන ංංකා යනදමන්ති සමාගම යන ආයතන දෙකම
ෙැනට යනදමන්ති ආනයනය කැ අදළවි ක ීමම කැනු ංාන අතැ දමම ආයතන දෙකම දිගින් දිගටම
අංාය ංාමින් පවතින අතැ, 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට සංසතථාදේ ා සමාගදේ සමුච්චිත
අංායයන් පිළිදවලින් රු. මිලියන 80.97 ක් ා රු. මිලියන 2,341.85 ක් විය. 2014 වර්ෂය තුළීම සංසතථාව
රු. මිලියන 14.49 ක ,නතාවයක් ංාා තිබුණු අතැ, ඊට එදැහිව ඉකු්  වර්ෂදේ ංාා තිබුණු
,ණතාවය රු. මිලියන 424.69 ක් විය. සමාගදේ සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ා ඉකු්  වර්ෂදේ අංායය
පිළිදවලින් රු. මිලියන 1.85 ක් ා රු. මිලියන 192.92 ක් විය. ඒ අනුව ආයතනය අඛණ්ඩව පව් වා
දගන යෑම පිළිාඳ අවිනිෂතචිතතාවයක් ඇති වී ඇති ාවට නිීමක්ෂණය විය. සංසතථාවට විශාං ඉඩේ ස
දේපං රමාණයකට අිනතිය ඇති අතැ ඒවා ව් කේ දංස දල්ඛන ගත කැ දනොතිබුණි.

ශ්රී ලශකා සථත කර්ැාන්ත ැණ්ඩලය
2014 මණ්ඩංදේ මුළු විකුණුේ ආොයම රුපියල් මිලියන 881.03 ක් වු අතැ එිනන් සතත කර්මාන්ත
නිෂතපාෙකයාට දගවා ඇති මුෙං ආොයමින් යනයයට 33 ක් විය. මණ්ඩංදේ පි පාංන ා මුංය වියෙම
විකුණුේ ආොයමින් යනයයට 64.7 ක් විය. ශුේධ ංායය ආොයමින් යනයයට 1.7 ක් පමණක් විය. මණ්ඩංය
සතු දමදතක් රධාන කාර්යාංය පිහිටි දගොඩනැගිල්ං දගසත කැ රු.මිලියන 698 ක ණය ංාා දගන ඇති
නමු්  එම දගොඩනැගිල්ං අළු් වැඩියා කැ පාවිච්චියට දනොදගන දවන්  ීමර්ඝ කාලීන ා දකටිකාලීන
ාදු මත ංාා දගන ඇති ඉඩේ වං රෙර්ශනාගාැ රසේපාෙන ක්රියාවලිදයන් ාැ ැැව ඉදික ීමේ කැ තිබුණි.
ඉ ත සඳ න් රු. මිලියන 698 ක ණය දවනුදවන් ූය ණය දපොලී දගවීම සඳ ා වර්ෂය තුළ දපොලී
වශදයන් රු. මිලියන 80 ක් දගවා තිබුණි.

සැාගම් පරජිසථට්රාර් පදපාර්තපම්න්තුව
2015 ෙැයට ක රුළ වැඩ සට නට සමගාීවව පාසල්වං රවසතතකාං අතැ දාොීමම සඳ ා මිංීම ගන්නා ංෙ
රු.683,910 ක් වටිනා දපෝ  පාසල්වංට දාො දනොීම ගාඩාදේ ගාඩා කැ තිබුණි. එම දපෝ  දාොීමම
සඳ ා ක යනදු ක්රියාමාර්ගයක්ෙ 2015 මාර්තු 27 දින වන විට්  දගන දනොතිබුණි.
සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන දිනට ලියාපදිංචි සීමිත සමාගේ සංඛයාව 71,110 ක් ූය අතැ එදිනට වාර්ෂික
වාර්තා ඉදිි ප්  කළ යුතු සීමිත සමාගේ සංඛයාව 59,113 ක් විය. එදසේ වුවෙ එදිනට වාර්ෂික වාර්තා
ඉදිි ප්  කළ සීමිත සමාගේ සංඛයාව 14,886 ක් ූයදයන් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිි ප්  දනොකළ සීමිත
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සමාගේ රමාණය 44,227 ක් ූය අතැ එම නිසා සමාදංෝචිත වර්ෂය දවනුදවන් අයකැ දනොග්  හිඟ
වාර්ෂික වාර්තා ලියාපදිංචි ක ීමදේ ආොයම රු. මිලියන 221.13 ක් ූය අතැ, දපැ වර්ෂයෙ ඇතුළුව
සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුළු හිඟ මුළු වාර්ෂික වාර්තා ලියාපදිංචි ක ීමදේ ආොයම රු.මිලියන
287.29 ක් විය.
සීමිත සමාගේ ලියාපදිංචි ක ීමදේ කාර්යය පි ගණකගත ක ීමදේ වයාපෘතිය දවනුදවන් ූය දකොන්ත්රා් තුව
2014 ්නවාි  21 වන දින දපෞේගලික ආයතනයකට රු. මිලියන 88.81 ක මුෙංකට පිි නමා තිබූ අතැ
දකොන්ත්රා්  ගිවිසුම රකාැව එහි වැඩ කටයුතු 2014 ඔක්දතෝාර් 20 දිනට දපැ අවසන් කං යුතු වුව් ,
දේ වන විට දකොන්ත්රා් කරු එහි වැඩ කටයුතු අතැමඟ නවතා ෙමා දකොන්ත්රා් තුව ැැ ෙමා දගොසත
තිබුණි. දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් දකොන්ත්රා් තුදේ කටයුතු නියන පි දි දමද යවීම ස අධීක්ෂණය කැ
දනොතිබූ ාව නිීමක්ෂණය ූය අතැ, දකොන්ත්රා් තුව සේාන්ධදයන් රසේපාෙන සංග්ර දේ 5.4.8 (අ)
වගන්තිය රකාැ කාර්ය සාධන ඇපකැයක් දකොන්ත්රා් කරුදගන් ංාා දනොදගන දකොන්ත්රා් තුව
පිි නමා තිබුණි. දමදතක් දේ සඳ ා ෙැා තිබූ රු.මිලියන 13.62 ක් ූය මුෙං නිෂතකාර්ය වියෙමක් දංස
විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.

ශ්රී ලශකා පේෂකර්ැ ා ඇඟළුම් ආයතනය


1994 ජුනි 14 දිනැති අංක 95 ෙැන ැා්ය වයාපාැ චාක්රදල්ඛය ා 2014 ්නවාි  01 දිනැති අංක
1/2014 ෙැන ්ාතික අයවැය චාක්රදල්ඛදේ 2.1.5 වගන්තිය අනුව අමාතය මණ්ඩංය ද ෝ ැා්ය
පි පාංන අමාතයාංශය ද ෝ ම ා යාණ්ඩාගාැදේ අනුමැතියක න් දතොැව, එකතුව රු.මිලියන
2.92 ක් ඉංජිදන්රු ීමමනා, පාඨමාංා සේාන්ධීකැණ ීමමනා, දල්කේ ීමමනා ා ගණකාධිකාීම
ීමමනා දංස සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම දගවා තිබුණි.



ැ්දේ ආයතනයන් සඳ ා දපදේශකිනන් දතෝැා ගැනීම ැ්දේ රසේපාෙන සංග්ර ය ස ැ්දේ
දපදේශකිනන් ප්  ක ීමදේ මඟ දපන්වීම අනුව යනදුකං යුතු වුව් , එදසේ යනදු දනොකැ, ආයතනදේ
අධයක්ෂ මණ්ඩං සාමාජිකදයකු, පර්දේෂණ ා රවහුණු ඒකකදේ දපදේශකවැයකු දංස
ප් දකොට තිබුණි. ඒ සඳ ා ීමමනා දංස සමාදංෝචිත වර්ෂය ස ඊට දපැ වර්ෂය සෙ ා
රු.මිලියන 1.32 ක් දගවා තිබුණි.



ආයතනදේ ශාඛාවක් මන්නාැදේ පිහිටුවීම සඳ ා 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට රු.මිලියන
1.12 ක් වැයකැ තිබුණ අතැ, සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට දමම ශාඛාව නිෂතකාර්ය
ත් ් වදේ පැවති අතැ, දමම ශාඛාව නඩ් තුව සඳ ා රු. මිලියන 0.16 කට අධික වියෙේ
මායනකව ෙැනු ංාන ාව නිීමක්ෂණය ූය අතැ, එම මුෙල්ෙ නිෂතකාර්ය ත් ් වයට ප් වී තිබුණි.

කර්ැාන්ත ා වාණිවලජ ක යුතු අැාතයාශය


සංවර්ධන අංශ Ⅱ යටද්  ැාර් නිෂතපාෙන, දාෝට්ටු, යාන්ත්රික, ෙැව, අච්චු ා දතැරවේ අච්චු යන
අංශවං රගතිය දවනුදවන් ූය විවිධ වැඩ සට න් සඳ ා දවන් කැන ංෙ රු.මිලියන 25 න්
වැයකැ තිබුදණ් රු.මිලියන 4.28 ක් එනේ යනයයට 17.12 ක් වන නමු්  ඒවාදේෙ රමාණා් මක
රගතියක් වාර්තාවී දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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සංවර්ධන අංශ Ⅲ යටද්  සේයාණ්ඩ කර්මාන්තය නගා යනටුවීම සඳ ා දවනම කංාපයක් ඇති
ක ීමමට 2006 වර්ෂදේීම කැබිනට් අනුමැතිය ංැබී තිබුණෙ 2014 ීම එම කර්මාන්තරවැදේ සංවර්ධන
කටයුතු දවනුදවන් රු.මිලියන 120 ක් දවන් කළෙ අොළ ඉඩම නිෙ සත කැ ීමමට අොං ාංධාි න්
කටයුතු දනොක ීමදමන් එම වයාපෘතියෙ අසාර්ථකවී තිබුණි.

සමූපකාර පතොග පවළා සශසථාාව
2010 වර්ෂය ෙක්වා ූය පසුගිය වසැ 5 ක කාංය තුංම සදතොස වාර්ෂික මූංය රකාශන සේාන්ධදයන්
විගණකාධිපතිවැයාට විගණන මතයක් පංකං දනො ැක  ත් ් වයක් පැවතුණු අතැ 2011 වර්ෂදේ
මූංය රකාශන පිළිාඳව විගණකාධිපතිවැයා අහිතකැ විගණන මතයක් පංකැන ංීම. දකදසේ වුවෙ දමම
ද ේතුව නිසා 2012, 2013 ා 2014 වර්ෂවං ගිණුේ පිළිදයං ක ීමමට වැං්  ගණකාධිකාීම සමාගමක
ස ය ංාාග් තෙ සංසතථාවට 2012 ා 2013 වර්ෂවං මූංය රකාශන විගණනය දවත ඉදිි ප්  ක ීමමට
ැක ූයදේ 2015 වර්ෂදේ අග යාගදේීමය.
ඒ අනුව 2012 ා 2013 වර්ෂවංීම පිළිදවලින් රු.මිලියන 649 ා 177 ක අංාය දිගින් දිගටම ංාමින් තිබූ
අතැ දවළඳ කටයුතු වලින් 2012 ා 2013 වර්ෂවං පිළිදවලින් රු.මිලියන 217 ක් ා රු.මිලියන 159 ක්
ෙ කුලී ආොයම රු.මිලියන 186.5 ක් ා රු.මිලියන 185.2 ක් ෙ වී ස ල් ක ීමදේ වයාපෘතිදයන් පිළිදවලින්
රු. මිලියන 37 ක් ා රු.මිලියන 177 ක් ංැබුණෙ කළමනාකාි ් වදේ දුර්වං තීැණ මත පි පාංන වියෙේ
ා මූංය පිි වැය අධිකව ෙැීමම නිසා ඉ ත පි දි ූය අංායොින ත් ් වයන් දිගින් දිගටම පැවතීමට ද ේතු
විය.
සංසතථාදේ දිගින් දිගටම පැවත එන සමුච්චිත අංායය ද ේතුදවන් සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම සතකන්ධදේ
රු.මිලියන 7,587 ක පිි හීමක් ූය අතැ ඊට අනුරූපීව ඉකු්  වර්ෂදේ පිි හීම රු.මිලියන 7,407 ක් විය.
අවසානයට නිකු්  කළ 2011 වර්ෂදේ විගණන වාර්ථාව අනුව දපන්වා ීම ඇති සංසතථාව දිගින් දිගටම
නිවැැදි කැ දනොග්  රධාන අඩුපාඩු ක හිපයක් ප ත පි දි ෙැක්දේ.
ශ්රී ංංකා ගිණුේකැණ රමිත වංට අනුකූංව මූංය රකාශන පිළිදයං කැ දනොතිබීම, එකතුව රු. මිලියන
72 ක් ූය ආොයේ මූංය රකාශන වං ඇතුං්  වී දනොතිබීම, රු.මිලියන 546 ක් සදතොස ණයගැතියන්
අඩුදවන් දපන්වීම, මතදේෙයට තුඩු දෙන දංස රු. මිලියන 79 ක වියෙමක් ෙැා සංසතථාවට අය්  දනොූය
ගාඩාවක වී දමෝල් ඉදික ීමම, රු. මිලියන 4,725 ක වටිනාකමක් සහිත ගනුදෙනු සේාන්ධදයන් ූය සාක්ෂි
විගණනයට ඉදිි ප්  දනොක ීමම, වාණි් ාැංකු 3 කට දගවිය යුතු රු. මිලියන 4,597 ක ාැඳුේකැ වගීමේ
නිැවුල් ක ීමමට ීමර්ඝ කාංයක් තිසතදසේ සංසතථාව කටයුතු කැ දනොතිබීම, රතිඵංොයක දනොවන ආදයෝ්න
2 ක් දවනුදවන් සංසතථාව රු. මිලියන 544 ක වියෙේ ෙැීමම, සංසතථාවට අය්  රු. මිලියන 15 ක ව් කේ
වලින් ස ල් සැකසීදේ යන්ත්ර 140 ක් ක යනදු රදයෝ්නයක් දනොදගන නිෂතක්රීයව පැවතීම්  රු.මිලියන 45
ක වයාපෘති මුෙල් අැමුණුවංට පට ැනිව දයොොදගන තිබීම් , රු. මිලියන 57 කට අධික වටිනාකමක න්
යුතු ගනුදෙනු ා ව් කේ සේාන්ධදයන් කළමණාකැනය අකාර්යක්ෂමතාවදයන් යුතුව කටයුතු කැ
තිබීම ද ේතුදවන් එම වටිනාකේ සංසතථාවට අහිමිවීම්  නිීමක්ෂණය විය.
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ආ ාර පකොැසාරිසථ පදපාර්තපම්න්තුව
ආ ාැ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් ාාහිැ ආයතන දවත කුලියට ංාාීම තිබුණු ගාඩා 66 ක න් 2014
දෙසැේාර් 31 දිනට එකතුව රු. මිලියන 51.82 ක් හිඟ කුලී අයවීමට තිබුණි. ඉන් ගාඩා 24 ක් දේ වන
විට නැවත පවැාදගන තිබුණෙ, ඔවුන්දගන් අයවිය යුතුව ඇති එකතුව රු. මිලියන 31.88 ක් ූය හිඟ කුලී
දේ ෙක්වා අයකැදගන දනොතිබුණි.

වී අපලවි ැණ්ඩලය
2006 දපාැවාි  08 දිනැති අංක අමප/06/0238/218/10 ෙැන අමාතය මණ්ඩංදේ තීැණය මත 2006
වර්ෂදේීම වී අදංවි මණ්ඩංදේ කටයුතු අක්රිය කැ, ්රි ංංකා කෘෂි නිෂතපාෙන අදංවි අධිකාි ය පිහිටුවා වී
අදංවි මණ්ඩංදේ කාර්යයන් එම අධිකාි යට පවැා තිබුණි. අනතුරුව 2007 ජුලි 25 දිනැති අංක
අමප/07/1199/315/031 අමාතය මණ්ඩංදේ තීැණයක් මත 2007 වර්ෂදේීම ්රි ංංකා කෘෂි නිෂතපාෙන
අදංවි අධිකාි ය ඈවැ කැ වී අදංවි මණ්ඩංය නැවත්  ක්රියාකාි  ත් ් වයට ප් කැ තිබුණි. ඒ අනුව වී
අදංවි මණ්ඩංය වියනන් අනුැාධරවැය, දපොදළොන්නරුව, අේපාැ, ෙකුණ, වයඹ, නැදගනහිැ ා දතුැ
වශදයන් කළාප 07 ක් සතථාපිත කැ 2008 යං කන්නදේ යනට වී මිංීම ගැනීදේ දමද යුේ කටයුතු නැවත
ආැේය කැ තිබුණි.


මණ්ඩංදේ දතුරු ා නැදගනහිැ කංාප 02 ැැ කංාප 05 කට අය්  ගාඩා 235 ක්
සේාන්ධදයන් 2013 ඔක්දතෝාර් 31 දිනට පැවති වී දතොග පිළිාඳ කැන ංෙ දතොග
සදතයක්ෂණය අනුව 2012/2013 කාංපි ච්දේෙය තුළ වී දතොග මිංීම ගැනීේ, ගාඩා ක ීමේ ා
නිකු්  ක ීමදේීම රු.මිලියන 578.39 ක අංායයක් යනදුවී තිබුණි.



2012 වර්ෂය තුළ දපොදළොන්නරුව කංාපදේ ගාඩා 06 ක යනදුූය රු. මිලියන 23.2 ක් වටිනා වී
ක දංෝ ග්රෑේ 777,453 ක දතොග ,නතාවය සේාන්ධදයන් එහි ගාඩා යාැකරුට විරුේධව නඩු
පවැා තිබූ අතැ, රු.873,236 ක දතොග සීවක්ෂණ පිි වැයෙ ඇතුළුව දමමගින් මණ්ඩංයට යනදුූය
මුළු අංායය රු. මිලියන 24.07 ක් විය.



මිං ගණන් කැඳවීමක න් දතොැව වී මිං තීැණය ක ීමම සඳ ා 2013 වර්ෂදේ ප් කළ
තිදෙදනකුදගන් යුතු කමිටුවක් මිනන් පවතින දවළඳපං මිං ගණන් ස වී නිෂතපාෙනය කැන
රදේශවං පවතින වී දතොගවං විකුණුේ මිං සැංක ල්ංට දනොදගන වයා් දතොැතුරු මත
පෙනේව වී මිං තීැණය ක ීමම නිසා දපොදළොන්නරුව, අනුැාධරවැය ස ෙකුණු කංාපවං වී
දතොග වික ණීදමන් මණ්ඩංයට රු.මිලියන 54.86 ක අංායයක් යනදුවී තිබුණි.



වී මිංීම ගැනීම සේාන්ධව මණ්ඩංය වියනන් නිකු්  කළ 2013 ජූලි 24 දිනැති අංක
PMB/2013/Y/AGR/CR ෙැන චාක්රදල්ඛය රකාැව කටයුතු දනොකළ අවසතථා ප ත පි දි දේ.
(අ)

වී මිංීම ගැනීදේීම ඒවා අනුමත රමිතින්දගන් යුක්ත විය යුතු ාවට ා එහි දාොල් රමාණය
දපි ම යනයයට 9 ක් (පි මාවට අනුව) ාව චාක්රදල්ඛදේ ෙක්වා තිබුණෙ, එය මැනීමට
නිෂතචිත ක්රමයක් යාවිතා කැ දනොතිබුණි.
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(ආ)

වී දතොග අට්ටි ගැසීමට රථම එක් එක් දගොවි ම තාට අොළ පත්රිකාදේ අංකය සෑම
ඇසුරුේ මිටියකට දනොමැදකන තීන්ත වලින් සට න් ක ීමම කළ යුතු ාවට දමම
චාක්රදල්ඛය මිනන් ෙැනුේ ීම තිබුණෙ ක යනදු ගාඩාවක එදසේ යනදුකැ දනොතිබුණි.

(ඇ)

යාැග්  වී දතොග නිකු්  ක ීමමට ප සු වන පි දි වී වර්ගය අනුව දවන් දවන්ව අට්ටි
ගැසීම කළ යුතු ූයව්  සම ැ ගාඩාවං එදසේ යනදුකැ දනොතිබුණි.

(ඈ)

චාක්රදල්ඛ දපදෙසත අනුව මිංීම ගන්නා සෑම වී මිටියකම සේමත ාැ ක දංෝ ග්රෑේ 50 ග්රෑේ
250 ක් දංස ෙක්වා තිබුණෙ ක දංෝ ග්රෑේ 40 යනට 69 ෙක්වා ාි න් යුතු වී මිටි මිංීම දගන
තිබුණි.

(ඉ)

චාක්රදල්ඛ දපදෙසත අනුව එක් දගොවිදයකුදගන් මිංට ගත ැක  දපි ම වී රමාණය
2012/2013 ම කන්නදේීම ක දංෝ ග්රෑේ 2,000 ක් ූයව්  සම ැ අවසතථාවංීම විධිම් 
ලිඛිත දපදෙසත වලින් දතොැව වී ක දංෝ 5,000 ෙක්වා මිංීමදගන තිබූ අවසතථා විය.

(ඊ)

චාක්රදල්ඛ දපදෙසත අනුව මිංීම ගන්නා වී වං දතතමනය යනයයට 14 ක දපි ම
රතිශතයකට යට් ව මිංීම ගත යුතු ූයව්  ෙකුණු කංාපදේ දයෝධ කණ්ඩිය ගාඩාදේ සුදු
නාඩු වී වං දතතමනය යනයයට 15.5 යනට යනයයට 17.9 ෙක්වා ූය අතැ, වීැකැටිය ගාඩාදේ
ැතු නාඩු වං දතතමනය යනයයට 14.6 යනට යනයයට 16.8 ෙක්වාෙ සුදු නාඩුවං දතතමනය
යනයයට 14 යනට 15 ෙක්වාෙ විය.



මණ්ඩංය සතු ආණමඩුව, ගදල්දවං, වැාවැව ස නිකවැැටිය යන ගාඩා සංීමර්ණවං වී ගාඩා
08 ක් දපෞේගලික ආයතන දවත ංාාීම තිබූ අතැ, දමිනන් ගාඩා 05 ක් වාර්ෂික කුලී
අයක ීමමක න් දතොැව ංාාීම තිබුණි.



දසෝමාලියා ැා්යයට ආධාැ පිණිස යැවීම සඳ ා අවශය ස ල් ංාා ගැනීමට වී දමෝල් හිමියන්
දවත නිකු්  කළ වී දතොග දවනුදවන් රු. මිලියන 54.39 ක් වටිනා වී දතොගයට අොං ස ල්
ක .ග්රෑේ 1,281,937 ක් මණ්ඩංය දවත 2015 ජූලි 31 දින වන විට්  ංැබී දනොතිබුණි.



2013 වර්ෂදේ අතිගරු ්නාධිපතිතුමා වියනන් ස ල් අපනයනය ක ීමම තාවකාලිකව නව් වා
තිබුණෙ, අොළ දර්ඛිය අමාතයාංශදේ දල්කේවැයා වියනන් වී අදංවි මණ්ඩංදේ සයාපතිවැයා
දවත ංාාීම තිබූ ාංය මත 2014 වර්ෂදේීම ස ල් දමට්රික් දටොන් 15,000 ක් එක්ස්  අැාබි එීවර්
ැා්යයට අපනයනය ක ීමම සඳ ා වී අදංවි මණ්ඩංදේ ගාඩා මිනන් නාඩු වී ක දංෝ ග්රෑේ
12,019,045 ක් ස ල් දමෝල් දවත නිකු්  කැ තිබුණි. දමම වී දතොග මිංීම ගැනීේ ා අදනකු් 
වියෙේ දවනුදවන් රු.මිලියන 469.34 ක් මණ්ඩංය වියනන් ෙැා තිබූ අතැ, අපනයන කටයුතු සඳ ා
වී ංාා ීමම දවනුදවන් මණ්ඩංයට ංැබී තිබුදණ් රු. මිලියන 169.48 ක් පමණි. ඒ අනුව දමීම
දතොග සැපයීම නිසා මණ්ඩංයට රු.මිලියන 299.98 ක මූංය අංායයක් යනදුවී තිබූ ාව
විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.
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වී අදංවි මණ්ඩංය 2013 වර්ෂදේීම යනදුකළ දකොන්ත්රා්  09 ක් දවනුදවන් රු.මිලියන 65.48 ක්
වැයකැ තිබූ අතැ දමම යනයළු දකොන්ත්රා්  ැ්දේ රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්ර දේ විධි
විධානවලින් ාැ ැැව සමූපකාැ දතොග දවළෙ සංසතථාවට පවැා දපෞේගලික දකොන්ත්රා් කරුවන්
ැ ා එහි දකොන්ත්රා්  යනදුකැ අොළ දගවීේ CWE කන්සතරක්ෂන් දපෞේගලික සමාගම දවත
ංාාීම තිබුණි.



ඉ ත දකොන්ත්රා් වං ඇතිවන රමාණ දවනසතවීේ ස අතිදර්ක වැඩ සඳ ා දගවීේ ක ීමමට
ඇසතතදේන්තුදේ දියන අවශයතා සඳ ා දවන් ක ීමේ කැ දනොමැති වුව්  දකොන්ත්රා්  02 ක් සඳ ා
කළ අතිදර්ක වැඩ සඳ ා රු. මිලියන 3.42 ක මුෙංක් දගවා තිබුණි. එීම අතිදර්ක වැඩ යනදු
ක ීමමට රථම වී අදංවි මණ්ඩංය දමම දකොන්ත්රා්  අධීක්ෂණය සඳ ා ප් කළ
දපදේශකවැයාදප නිර්දේශ ස දටන්ඩර් මණ්ඩංය දවතින් ඒ සඳ ා අනුමැතියන් ංාාදගන
දනොතිබුණි.



2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී 12 ෙැන ැා්ය වයාපාැ දෙපාර්තදේන්තු චාක්රදල්ඛදේ 6.5.1
දේෙය රකාැව, මුෙල් වර්ෂයක් සඳ ා ූය මුංය රකාශන මුෙල් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත
විගණනය සඳ ා ඉදිි ප්  කළ යුතු ූයවෙ, 2013 ා 2014 වර්ෂවං මූංය රකාශන 2015
සැේතැේාර් 25 දින ෙක්වාම ඉදිි ප්  කැ දනොතිබුණි.



2011 විගණන වාර්තාව අනුව 2011 වර්ෂදේ මූංය රකාශනවං ගිණුේකැණ අඩුපාඩු ක හිපයක්
ප ත පි දි දේ.
(අ)

ශ්රී ංංකා ගිණුේකැණ රමිති 05,16 ා 18 රකාැව කටයුතු දනොක ීමම.

(ආ)

2008 වර්ෂයට දපැ තිබූ ව් කේ ා ාැැකේ දශේෂවං එකතුව පිළිදවලින් රු. මිලියන
277.91 ක් ා රු. මිලියන 166.99 ක් ඳුනාගැනීමක න් දතොැව අවිනිශතචිත ගිණුමක
ැඳවාදගන තිබීම.

(ඇ)

ණයදපොළී දගවීම ස වී දකටුේ කුළී ා රවා න ගාසතතු සඳ ා යාණ්ඩාගාැදයන් ංැබුණු
මුෙලින්, අොං ගාසතතු පියවා ඉතිි ූය රු. මිලියන 57.60 ක මුෙං ආොයමක් දංස ගිණුේගත
කැ තිබීම.
ආොයේ රකාශනදේ ස ල් විකුණුේ පිි වැය සදෙොසත දංස ගණනය ක ීමම නිසා විකුණුේ
පිි වැය රු. මිලියන 601.55 ක න් වැඩිදයන් ෙක්වා තිබීම.
ීමර්ඝ කාංයක යනට ඉදිි යට දගන එමින් පැවැති ණයගැති දශේෂ මත රමාණව් 
දාොල්ණය ා අඩමාන ණය සඳ ා රතිපාෙන සළසා දනොතිබිම.

(ඈ)
(ඉ)

ශ්රී ලශකා අපනයන සශවර්ධන ැණ්ඩලය
2014 වර්ෂය සඳ ා ඒකාාේධ කෘෂි ආෙර්ශ, කෘෂි කංාප ා කෘෂිකර්මය සේාන්ධ වැඩසට න්, අපනයන
රවර්ධන වැඩසට න් දංස ඳුනා දගන රු. මිලියන 518 ක් ූය වාර්ෂික ැ්දේ රොනවලින් යනයයට 58 ක
රතිශතයක න් එනේ රු. මිලියන 300.28 ක් ූය අපනයන සංවර්ධන වියෙේ ෙැා තිබුණ අතැ එවැනි
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වැඩසට න්වං ඉංක්කගත අැමුණු සාක්ෂා්  කැ ගැනීම පිළිාඳ ඇගයීේ ා සමාදංෝචානය සඳ ා ූය පසු
විපැේ කටයුතු ක ීමම දවනුදවන් නිර්ණායක ා පිළිදව්  සැංසුේ කැ ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.
අපනයන සංවර්ධන කටයුතු ස එහි කාර්යක්ෂමතාවය ඵංොිනතාවය ඇගයීම ා සමාදංෝචානය ක ීමම
පිළිාඳ සැංක ල්ං ෙක්වා දනොතිබුණි. එවැනි වැඩසට න් ක හිපයක් පිළිාඳව විසතතැ ප ත ෙැක්දේ.


මන්නාැම, වවුනියාව ා මුංතිේ දිසතත්රික්ක තුදනහි කුසංතා සංවර්ධන වයාපෘතිය නමින්
වැඩසට නක් ක්රියා් මක කැ තිබූ අතැ අනුමත මුෙං රු.මිලියන 16.30 ක් විය. 2014 අදරේල් 22 දින
මන්නාැම දිසතත්රික් දල්කේවැයා දවත නිකු්  කළ රු. මිලියන 0.85 ක් ූය අ් තිකාැේ මුෙං දිසතත්රික්
දල්කේවැයා වියනන් රවේගලික ි යදුරු රවහුණු ආයතනයක් දවත නිකු්  කැ තිබූ ද ිනන් ්ාතික
තරුණ දසේවා සයාව සේාන්ධ කැ ගැනීදමන් ංාා ගැනීමට ාංාදපොදැෝ තු ූය රවහුණුවීේ
දමොනවාෙ, රවේගලික ි යදුරු රවහුණු ආයතනයක් ැ ා ංාා දෙන අපනයන ක්දෂේත්රය සේාන්ධිත ූය
රවහුණුව කවදැක්ෙ යන්න විගණනයට පැ ැදිලි දනොදකරුණි.



අපනයන දවළඳදපොළට මිි සත සැපයීම අැමුණු කැ දගන වවුනියාව ා මන්නාැම දිසතත්රික්කයන්හි
මිි සත වගා වයාපෘතියක් ක්රියා් මක ක ීමමට රු.මිලියන 15 ක් අධයක්ෂ මණ්ඩංය අනුමත කැ තිබුණි.
එම මුෙං ඉක්මවා රු.මිලියන 22.72 ක් වැය කැමින් අක්කැ 50 ක 2014 වර්ෂදේීම ආැේය කළ
මිි සත වගා වයාපෘතිදයන් දගොවීන් වාැ 2 කීම අසතවැන්න ංාාග් තෙ, දේ ෙක්වා අපනයන දවළඳ
දපොළට ක යනඳු අපනයනයක් යනදු කැ දනොමැති ාවෙ නිීමක්ෂණය විය. මණ්ඩංය අපනයන රවර්ධනය
ක ීමදේ වැඩසට න් තුළින් මණ්ඩංදේ අැමුණුවංට පට ැනිව කෘෂි කාර්මික කටයුතුවං නියැලී
ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.



සමාගේ 30 ක වැණීය දකොටසතහි කළ රු. මිලියන 105.06 ක් ූය ආදයෝ්න සඳ ා 1997–2014
කාංපි ච්දේෙයට ස සමාගේ 31 ක සාමානය දකොටසතවං කළ එකතුව රු. මිලියන 43.49 ක් ූය
ආදයෝ්න සඳ ා 2001-2014 කාංපි ච්දේෙයට අොළව ංායාංශ ංැබී දනොතිබුණි. සමාදංෝචිත
වර්ෂදේ විසුරුවා ැැ ඇති සමාගේ 3 ක සාමානය දකොටසතවං ආදයෝ්න වටිනාකම ූය රු.මිලියන
17.32 ක් අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි. නව සමාගේ පනත යටද්  නැවත ලියාපදිංචි
දනොක ීමම මත සමාගේ දල්ඛනදයන් නම කපා ැැ තිබූ සමාගේ අතුි න් සමාගේ 16 ක වැණීය
දකොටසත වටිනාකම රු. මිලියන 34.59 ක් ස සමාගේ 17 ක සාමානය දකොටසත වටිනාකම රු.
මිලියන 5.13 ක් ූය ආදයෝ්න දපංේධි කැ ගැනීම සඳ ා මණ්ඩංය විධිම්  ක්රියාමාර්ග අනුගමනය
කැ දනොතිබුණි.



2018 වර්ෂදේ පැවැ් වීමට නියමිත දපොදු ැා්ය මණ්ඩලීය ක්රීඩා දදළං සඳ ා 2018 ේාන්දතොට
නගැය දවනුදවන් ංංසු ඉදිි ප්  ක ීමම, ශ්රී ංංකාව තුළ ක්රීඩා රවර්ධනය, ්ාතික ා අන්තර් ්ාතික
මට්ටදේ ක්රීඩා ඉසේ සංවිධානය ා ක්රීඩා රවහුණු ප සුකේවං ආදයෝ්නය යනාීම අැමුණු සාක්ෂා් 
කැ ගැනීම සඳ ා පිහිටූය සීඩේලිේීව ේාන්දතොට 2018 රවේගලික සමාගදේ දකොටසත රාපධනදයහි
මණ්ඩංය වියනන් රු.මිලියන 8 ක් 2012 වර්ෂදේීම ආදයෝ්නය කැ තිබුණෙ ඒ සඳ ා ක යනදු
රතිංායයක් දමදතක් ංාා දගන දනොතිබුණි. දමම ආදයෝ්නය සඳ ා මුෙල් ඇමතිවැයාදප
එකඟතාවය විගණනයට ඉදිි ප්  දනොවීය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

152

ුදිරීරීම් කර්ැාන්තය
ුදිරීරීම් අායාස ා සශවර්ධන අැාතයාශය


ඉක්ටෑඩ් ආයතනදේ 2014 වර්ෂදේ මූංය රතිඵංය රු. මිලියන 20 ක ,නතාවයක් විය. දකදසේ
ූයවෙ, ආයතනය වියනන් යනය දසේවකයන්ට වාර්ෂික රසාෙ ීමමනා දගවීදේ අැමුණින් රු. මිලියන
32ක ශුේධ ංායයක් දපන්නුේ කැන ආකාැදේ දවනමම ආොයේ රකාශයක් එම වර්ෂය සඳ ා
පිළිදයං කැ තිබුණි. ඒ අනුව 2014 දනොවැේාර් 21 දිනැති අංක 05/2014 ෙැන කළමනාකැණ
දසේවා දෙපාර්තදේන්තු චාක්රදල්ඛයට පට ැනිව රු. මිලියන 3ක් රසාෙ ීමමනා දගවා තිබුණි.



දර්ඛීය අමාතයාංශදේ ඉල්ලීමකට අනුව ෙැයට ක රුළ ්ාතික සංවර්ධන වැඩසට දන් ා දංෝක
්නාවාස දින වැඩසට දන් රචාාැණ කටයුතු දවනුදවන් ආයතනය රු. මිලියන 1.5 ක් ෙැා
තිබුණි.



2014 වර්ෂදේ “ම ාභිමානී” වැඩසට දන් රචාාැණ වියෙේ දවනුදවන් නිකු්  කැන ංෙ
රු. මිලියන 4.7 ක් වටිනා දචාක්ප්  05ක් 2015 ්නවාි දේ ීම අවංංුණ කැ තිබූ අතැ අවංංුණ
ක ීමමට ද ේතූන් විගණනය සඳ ා ඉදිි ප්  දනොදකරුණි.

ුශජිපන්රුැය කාර්යයන් ිළියබා ැධයැ උපප ක කාර්යාශය


2013 වර්ෂය සඳ ා කාර්යාංශදේ දමද යුේ ආොයදමන් දපදේශක දසේවාවන් සැපයීදමන්
දපයා ගන්නා ංෙ ආොයම යනයයට 14 ක් පමණ ූය අතැ ඉතිි  ආොයම ඉදික ීමේ වැඩවලින් දපයා
දගන තිබුණි. ැා්ය සංවර්ධන ා නිර්මාණ නීතිගත සංසතථාව, ැා්ය ඉංජිදන්රු සංසතථාව,
දගොඩනැගිලි දෙපාර්තදේන්තුව ආීම ඉදික ීමේ වැඩ යාැගැනීදේ ැ්ය සතු ආයතන දාොද ෝ
ගණනක් තිබුණ ෙ ඉංජිදන්රුමය කාර්යයන් පිළිාඳ මධයම දපදේශක කාර්යාංශය ා ැා්ය
ඉංජිදන්රු සංසතථාව (SEC) පමණක් දපදේශණ කාර්යයන් යාැ ගනී. එදසේ ූයවෙ, ඉදික ීමේ
කාර්යයන්වං ෙ වයාපාැ පිි වැටුම ා වැඩ පි මාව ඉතා ඉ ළ ාැවින් කාර්යාංශය ආැේය කැන
අවසතථාදේ ීම පවැා තිබූ නිදයෝගා් මක කාර්යයවන ඉංජිදන්රු දපදේශක් වය කාර්යාංශය
වියනන් දපාය මාර්ගිකව දක්න්ද්රගත කැ දනොතිබුණි.



මාර්ග ඉදික ීමේ වයාපෘති කඩිනේ ක ීමම සඳ ා ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශය වියනන් 2012
වර්ෂදේ ීම රු. මිලියන 3,601 ක් ූය යන්ත්ර ා දපකැණ රොනයන් වශදයන් කාර්යාංශය දවත
ංාා ීම තිබූ නමු්  පසුව අමාතයාංශය වියනන් කාර්යාංශයට දගවිය යුතු දකොන්ත්රා්  දගවීේ වලින්
රු. මිලියන 250ක් ඒ දවනුදවන් අයකැ දගන තිබුණි. දකදසේ ූයවෙ, කාර්යාංශය වියනන් වෘ් තීය
තක්දසේරුකරුවකු ංවා එම ව් කේවං වටිනාකම තක්දසේරු කැවා දනොදගන ස ංැබුණු
රු. මිලියන 3,351ක රොන දනොසංකා එම ව් කේ රු. මිලියන 250 ක වටිනාකමකට ගිණුේගත
කැ තිබුණි.
ම ා යාණ්ඩාගාැදේ පූර්ව අනුමැතියක න් දතොැව කාර්යාංශදේ කාර්ය මණ්ඩංයට දයෝ්නා ක්රම
ක හිපයක් යටද්  දිි  ීමමනා දගවීම එහි අධයක්ෂ මණ්ඩංය වියනන් අනුමත කැ තිබුණු අතැ 2013
වර්ෂදේ ීම එදංස දගවන ංෙ දිි  ීමමනාවං වටිනාකම රු. මිලියන 100 ක් විය.



විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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මධයම ඉදිි ක ීමේ දසේවා රවේගලික සමාගම පිහිටුවීදේ මූලික අැමුණ ූය තැඟකාීම මිං ගණන්
යටද්  දකොන්ත්රා්  ංාාගැනීම දවනුවට කාර්යාංශය වියනන් ංාාග්  ඉදික ීමේ දකොන්ත්රා්  වලින්
යනයයට 90 ක් එම සමාගම දවත දප දකොන්ත්රා්  ක්රමය යටද්  ංාීම තිබුණි. සමාගම වියනන්
සංසතථාවට අය්  මානව, දයෞතික ා අදනකු්  සේප්  දයොොගනිමින් ඉ ත ඉදික ීමේ යනදුකැන
ාව තවදුැට්  නිීමක්ෂණය විය. නිෙසුනක් වශදයන් ආයතන දෙදක්ම රමාණ පත්ර, ඇසතතදේන්තු
ස ඉන්දවොිනසත පිළිදයං ක ීමම එකම කාර්ය මණ්ඩංයන් වියනන් යනදුකැින.



දුර්වං දකොන්ත්රා්  පාංනය ද ේතුදවන් සමාදංෝචාන වර්ෂදේ ීම කාර්යාංශය ංාාග්  ඉදික ීමේ
දකොන්ත්රා්  වැඩවලින් රු. මිලියන 60 ක පාඩුවක් යනදුවී තිබුණි.

රාජය සශවර්ධන ා නිර්ැාණ නීතිගත සශසථාාව


සංසතථාව 2013 වර්ෂදේ ීම රු. මිලියන 12,474 ක් වටිනා ඉදික ීමේ දකොන්ත්රා් තු 67 ක් යාැදගන
ක්රියා් මක කැ තිබුණි. දකදසේ ූයවෙ, සංසතථාදේ ද්රවීයංතා ගැටළු, දසේවා ොයකදගන් දගවීේ
නියමිත කාංයට දනොංැබීම, අය ප්  කාංුණණ ත් ් වයන්, දසේවා ොයක වියනන් සැංසුේ
දවනසත ක ීමම ා කළමනාකැණ අකාර්යක්ෂමතාව වැනි විවිධ කරුණු ද ේතුදවන් ඉන් දාොද ෝ
වයාපෘති මාස 6 යනට මාස 82 ෙක්වා ූය කාං පැාසයක් තුං රමාෙ වී තිබුණු අතැ 2013 වර්ෂදේ ීම
රමාෙ ූය වයාපෘතිවලින් යනදුූය මුලු අංායය රු. මිලියන 70.3 ක් විය.



දක්වං කාර්යසාධනය ඇගයීමක න් දතොැව 2013 වර්ෂදේ ීම සංසතථාදේ ඉදික ීමේ අංශදේ
දතෝැාග්  තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩංයකට රු. මිලියන 12.7 ක දිි ීමමනා දගවා තිබුණි.



ඉදික ීමේ ඉංජිදන්රු දසේවා, නිවාස ා දපොදු ප සුකේ අමාතයාංශය වියනන් ප් කැන ංෙ
නිංධාීමන් තැ දෙදනකුට සංසතථාව වියනන් 2012 ජුනි යනට 2014 දනොවැේාර් ෙක්වා ූය කාං
පි ච්දේෙය තුං කෑගල්ං දිසතත්රික්කදයන් ක්රියා් මක කැන ංෙ ්නදසවන වැඩසට න යටද් 
පාැවල් ඉදික ීමේ අධීක්ෂණ කටයුතු සඳ ා වා න කුලී ගාසතතු වශදයන් එකතුව රු. මිලියන 12 ක
මුෙංක් සංසතථාව වියනන් දගවා තිබුණි. දකදසේ ූයවෙ එම අධීක්ෂණ කටයුතුවංට අොං වාර්තා ංාා
ගැනීමක න් දතොැව ස අසේපූර්ණ ධාවන සට න් පෙනේ කැදගන ඉ ත කාර්ය සඳ ා දගවීේ
කැ තිබුණි.



සමාදංෝචාන වර්ෂය තුංීම එකතුව රු. මිලියන 3.2 ක් ූය ණයගැතියන්
අධයක්ෂ මණ්ඩං අනුමැතිය ංාාගැනීමක න් දතොැව ලියා ැැ තිබුණි.



සංසතථාදේ දකොන්ක්රීට් අංගනදේ ා ඉදික ීමේ අංශදේ පිළිදවලින් රු. මිලියන 28 ක් ා
රු. මිංයන 36 ක් ූය ණයගැති දශේෂ 2013 දෙසැේාර් 31 දිනට අවුරුදු 3 කට වැඩි කංක යනට
හිඟව පැවතුණි. එිනන් පිළිදවලින් රු. මිලියන 24 ක් ා රු. මිලියන 25ක් වර්ෂ 05 කට වැඩි
කාංයක් යනට හිඟ පැවැතුණු අතැ අයකැගැනීමට ක යනදු පියවැක් සංසතථාව වියනන් දගන
දනොතිබුණි. තවෙ, 2013 දෙසැේාර් 31 දිනට හිඟ පැවති රු. මිලියන 38 ක් ූය විවිධ ණයගැති
දශේෂයන් සඳ ා කාං විශතදල්ෂණ විගණනයට ඉදිි ප්  දනොවුණි.
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රු. මිලියන 5 ක් ා රු. මිලියන 19 ක් ූය ඉදික ීමේ දකොන්ත්රා් තු සඳ ා ූය මිංීම ගැනීේ
අ් තිකාැේ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට පිළිදවලින් වර්ෂ 04 කට ස වර්ෂ 2කට වැඩි කාංයක
යනට දනොපියවා තිබුණු අතැ එය අයකැ ගැනීමට සංසතථාව ක යනදු ක්රියාමාර්ගයක් දගන
දනොතිබුණි. ඊට අමතැව සංසතථාදේ පෑලියදගොඩ කාර්යාංයට අොංව රු. මිලියන 22 ක් ූය මිංීම
ගැනීේ අ් තිකාැේ සඳ ා කාං විශතදල්ෂණයක් විගණනයට ඉදිි ප්  දනොදකරුණි.

ශ්රී ලශකා රාජය ුශජිපන්රු සශසථාාව


2013 වර්ෂදේ සංසතථාදේ දමද යුේවං රතිඵංය ාදුවංට දපැ රු.මිලියන 149 ක ශුේධ
ංායයක් ූය අතැ එයට අනුරූපීව ඉකු්  වර්ෂදේ ශුේධ ංායය රු.මිලියන 226 ක් විය. ඉකු් 
වර්ෂය සමග සැසඳීදේීම ශුේධ ංායදයහි රු.මිලියන 77 ක පිි හීමක් නිීමක්ෂණය විය.



2013 වර්ෂය ස ඉකු්  වර්ෂය සැසැඳීදේීම විදශේෂ දමද යුේ අංශදේ ස දපදේශන අංශදේ
දමද යුේ ංායය පිළිදවලින් රු.මිලියන 216 ක් ස රු.මිලියන 30 ක න් පිි හීම් 
යන්දත්රෝපකැණ අංශදේ රු.මිලියන 45 ක දමද යුේ අංායය්  ශුේධ ංායය පිි හිමට රධාන
වශදයන් ද ේතුවී තිබුණි.



2011 වර්ෂදේ ැරුණු විට අදනකු්  යනයඵම වර්ෂයන්හි ීම සංසතථාදේ ාදු වලින් පසු ංායය
අඛණ්ඩව අඩුවී තිබුණි. පසුගිය වර්ෂය ා සැසඳීදේීම 2013 වර්ෂදේ ීම ාදුවලින් පසු ංායය අඩුවීම
යනයයට 40 ක් විය.



2012 වර්ෂය ා සැසඳීදේීම 2013 වර්ෂදේ සංසතථාදේ දපදේශණ, විදශේෂ දමද යුේ ස
යන්දත්රෝපකැණ යන අංශවං ශුේධ දමද යුේ ංාය පිළිදවලින් යනයයට 24, යනයයට 54 ස
යනයයට 1,205 ක න් පිි හී තිබුණි.



ඉදික ි ේ ා දපාංග අංශයට අය්  ඒකං, වැලිකන්ෙ ස ැ් මංාන වැඩබිේවං 2012 වර්ෂදේ
රු.මිලියන 41 ක් ූය දමද යුේ ංායය සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු.මිලියන 7 ක් ෙක්වා යනයයට 83
ක න් පිි හී තිබුණි. වැඩ බිේවං විකුණුේ පිි වැය ැැ අදනකු්  වියෙේවං වැඩිවීම දේ සඳ ා
ාංපා තිබුණි.



2013 වර්ෂදේ ීම ඉදික ීමේ දපාංග අංශයට අය්  ෙංදකොටුව ගදඩොල් ා වඩු නිෂතපාෙන අංගනය
සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ෙ රු.මිලියන 3 ක අංායයක් ංාා තිබුණු අතැ , පසුගිය වසැ 16 අතුි න්
වසැ 15කීමම දමම අංගනය පාඩු ංාා තිබුණි. එම සමුච්චිත පාඩුව රු.මිලියන 29 ක් විය. වැඩ
බිදේ ආොයම වැඩිවීදේ රතිශතයට වඩා විකුණුේ පිි වැය ඉ ළයාම දමම ත් ් වයට ාංපා
තිබුණි.



2013 වර්ෂදේ ීම යන්දත්රෝපකැණ අංශදේ රධාන කාර්යාංය, දකොදංොන්නාව රධාන ගාඩාව
ඇතුළු රාදේීයය කාර්යාං ා වැඩබිේ 15 ක් ංැබූ සමුච්චිත අංායය රු.මිලියන 98 ක් විය.
2013 වර්ෂදේ ීම ාැංකු ඇපකැ මත සංසතථාවට ංාාගත ැක  ාැංකු අිනැා ප සුකම රු.මිලියන
474 ක ට සීමාවී තිබුණෙ රු.මිලියන 556 ක් ෙක්වා අිනැා පහුසකේ ංාාග්  අවසතථා විය. ඉන් රු.
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මිලියන 150 ක් තාවකාලික ාැංකු අිනැාවක් (Temporary Over Draft) දංස යනයයට 30 ක
දපොලී රතිශතයක් යටද්  ංාාදගන තිබුණි. එාැවින් ාැංකු අිනැා සඳ ා 2013 වර්ෂදේීම
සංසතථාව වියනන් දගවන ංෙ මුළු ාැංකු අිනැා දපොලිය රු.මිලියන 78 ක් විය.


ආර්ථික සංවර්ධන අමාතයාංශය වියනන් 2012 වර්ෂදේ ීම චීනදයන් ආනයනය කැ සංසතථාවට
ංාාදුන් ආනයනික වටිනාකම රු.මිලියන 1,339 ක් ූය යන්දත්රෝපකැණ 2013 වර්ෂදේ ීම
රු.මිලියන 736 කට පිළිග්  තක්දසේරුකරුවන් වියනන් තක්දසේරුකැ තිබුණි. ව් කේ මිංීමදගන
වර්ෂයක් වැනි දකටි කාංයක් තුං යනයයට 45 ක න් අගය අඩුවීම ද ේතුදවන් එම ව් කේ වං මුල්
වටිනාකදේ සාධාැණ් වය පිළිාෙව විගණනදේීම සෑහිමකට ප් වීමට දනො ැක  විය.



2008 වර්ෂදේ යනටම විදේශ ැටවං ඉදික ීමේ වයාපෘති අැඹා ආොයේ ඉපයීමට සංසතථාව දන්නදු වී
තිබුණු අතැ ඒ සඳ ා රු.මිලියන 13 ක මුෙංක් වැයකැ තිබුණි. එද ්  ක යනදු විදේශ ැටක
ඉදික ීමමක් ඇැඹීමට, දකොන්ත්රා්  ංාා ගැනීමට ද ෝ ක යනදු ආොයමක් ඉපයීමට සමාදංෝචිත
වර්ෂය අවසානය වන විට්  සංසතථාව අදපොද ොස් වී තිබුණි.



2013 වර්ෂදේීම ඉදික ීමේ දකොන්ත්රා්  නියමිත කාංය තුළ අවසන් දනොක ීමදේ රතිඵංයක්
වශදයන් වැඩ රමාෙ ගාසතතු දංස රු. මිලියන 20 ක මුෙංක් දගවීමට සංසතථාවට යනදුවී තිබුණි.



2013 වර්ෂදේ අවසන් දින වන විට වයාපෘතිවං දකොන්ත්රා්  වටිනාකම ඉක්මවා පිි වැය ෙැීමම
ද ේතුදවන් වයාපෘති 34 ක් දවනුදවන් රු.මිලියන 187 ක අංායයක් යනදුවී තිබුණි.



වැටුේ
ා දසේවක සංඛයා දකොමිෂන් සයාදේ නිර්දේශය
ා කළමනාකැණ දසේවා
දෙපාර්තදේන්තුදේ අනුමැතියක න් දතොැව 2013 වර්ෂය සඳ ා ඉංජිදන්රු, ගෘ නිර්මාණ ශිල්පී,
රමාණ සමික්ෂක යන දසේවා වර්ගීකැණයට අය්  තනතුරු ෙැන දසේවකයන්ට රු. මිලියන 159
ක් ීමමනා දංස දගවීේ කැ තිබුණි.



2013 වර්ෂය අවසානයට ූය රු. මිලියන 4,656 ක දවළඳ ණයගැති දශේෂදයන් යනයයට 95 කට
වැඩි රමාණයක් ැා්ය ආයතනවලින් ංැබිය යුතුව තිබු අතැ ඉන් රු. මිලියන 1,960 ක් වර්ෂ
03කට වඩා කල් ඉක්මූය දශේෂ විය.

රජපේ කර්ැාන්තාලාව


දකොදළොන්නාදේ ැ්දේ කර්මාන්ත ශාංාදේ අක්කැ 15 ක් පමණ ූය ඉඩදමන් රූඩ් 01 පර්චාසත 16
ක දකොටසක් වසැ 50 කට අධික කාංයක යනට අනවසැ පදිංචිකරුවන් භුක්තිවිඳින අතැ දමම
ඉඩම නිැවුල් කැ ආැක්ෂා කැ ගැනීම සඳ ා රමාණව්  ක්රියාමාර්ගයක් දගන දනොතිබුණි.



2013 දෙසැේාර් 31 දිනට පැවති ණයගැති දශේෂය ූය රු. මිලියන 362 තුළ 1995 වසදර් යනට 2007
වසැ ෙක්වා ැ්දේ ආයතනවංට යාණ්ඩ සපයා වර්තමානය වන දතක් අයකැගත දනො ැක  ූය
රු. මිලියන 53 ක මුෙංක් ක යනදු අයක ීමේ ක්රියාමාර්ගයක් දනොදගන දේ වන දතක්ම ගිණුේවං
පැවතුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

156

නිවාස
ශ්රී ංාංීමය සෑම පවුංකටම ීවව්  වීම සඳ ා නිවසක් ංාාීමදේ අැමුණින් ක්රියා් මක කැන ්න දසවන
නිවාස ස ්නාවාස සංවර්ධන දමද යුේ 2011 වසදර් යනට ඉදික ීමේ, ඉංජිදන්රු දසේවා නිවාස ා දපොදු
ප සුකේ අමාතයාංශය ා එයට අනුාේධිත ආයතන වන ්ාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාි ය, නාගි ක
්නාවාස සංවර්ධන අධිකාි ය ස සා ාධිපතය කළමනාකැණ අධිකාි ය වියනන් කැ දගන යනු ංැදේ.

ජාතික නිවාස සශවර්ධන අධිකාරිය


අධිකාි ය වියනන් ්න දසවන නිවාස ෙශංක්ෂදේ වැඩ සට නට අනුකූංව 2014 වර්ෂය තුළ
ඉටුක ීමමට ඉංක්ක කැ ග්  ්ාතික නිවාස වැඩසට න් ා වර්ෂය තුළ ංඟාකැ ගැනීේ
සේාන්ධදයන් ප ත නිීමක්ෂණයන් කැනු ංැදේ.
(i)

නිවාස සංවර්ධන අධිකාි යට අය්  දිවිනන රවැා පිහිටි දිසතත්රික් ා නාගි ක කාර්යාංවං
රාදේීයය ා ග්රාීවය මට්ටදේ යනය දසේවාවන් ඉටුකැන කාර්ය මණ්ඩංය ොයක කැ
ගනිමින් 2014 වර්ෂය තුළ නිවාස ඒකක 42,222 ක ඉදික ීමේ ඉංක්ක සරවැා ගැනීමට
අදේක්ෂා කළෙ සතය වශදයන් වැඩ නිම කළ නිවාස ඒකක ගණන 15,590 ක් විය. එනේ
ඉංක්කගත නිවාස ඒකක රමාණදයන් වසැ තුළ වැඩ අවසන් කළ නිවාස රමාණය
යනයයට 37 ක් විය. එද ්  ඇසතතදේන්තුගත රතිපාෙන වලින් යනයයට 43 ක් යාවිතා කැ
තිබුණි.

(ii)

සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට ්නදසවන දප ාැ නිවාස ණය වැඩසට න ැරුණු විට
අදනකු්  ණය වැඩසට න්වං සැළක යයුතු රගතියක් නිීමක්ෂණය දනොවුණි.

(iii)

ැා්ය දපෞේගලික ොයක් ව නිවාස වයාපෘතිය යටද්  නිවාස දයෝ්නා ක්රම 05 ක නිවාස
ඒකක 877 ක් ඉදික ීමමට සැංසුේ කළෙ සමාදංෝචිත වසැ අවසානයට ඉන් ක යනඳු නිවාස
ඒකකයක් ඉදිකැ දනොතිබුණු අතැ වැඩ ආැේය කළ නිවාස දයෝ්නා ක්රම ගණන 02 ක .
එම දයෝ්නා ක්රමවං ඉදික ීමදේ රගතිය යනයයට 2 ක් විය.

(iv)

ස ර ංංකා නිවාස වැඩසට න යටද්  රු.මිලියන 75 ක් මත නිවාස ඒකක 60 ක් සෑීමමට
සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ සැංැසුේ කළ ෙ ඉන් ක යනඳු නිවාස ඒකකයක වැඩ අවසන් කැ
දනොතිබුණි.

(v)

ැ්ය වියනන් 2011 වර්ෂය තුළ ඳුන්වාදුන් ්නදසවන නිවාස වැඩසට න යටද්  නිවාස
ෙශංක්ෂයක් ඉදික ීමදේ කර්ථවය ඉටු ක ීමමට ැා්ය අංශදේ රමුඛයා වන්දන් දිසතත්රික්
කාර්යාං 26 ක් ා නාගි ක කාර්යාං 03 ක න් සමන්විත ්ාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාි ය වුවෙ අධිකාි ය වියනන් 2014-2018 කාං පි ච්දේෙය තුළ එම ඉංක්කයන්
සරවැාගැනීම දවනුදවන් ඉදික ි මට අදේක්ෂා කළ නිවාස ගණන මුළු නිවාස සංඛයාදවන්

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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යනයයට 25 ක් පමණක් විය. දමවැනි ත් ් වයන් මත ්නදසවන නිවාස වැඩසට දනහි
සඳ න් ඉංක්කයන් යථාර්තයක් ාවට ප්  ක ීමම ගැටඵ ස ගත මට්ටමක පැවතුණු අතැ
අදේක්ෂිත ඉංක්ක /අැමුණු කැා ළගාවීමට ඇති ාාධකයන් නියන පි දි ඳුනාදගන ඒ
සඳ ා කඩිනමින් පිළියේ දයීමදේ අවශයතාවය කළමනාකැණදේ අවධානයට දයොමුවී
දනොතිබුණි.


වන්දි දගවිය යුතු ඉඩේ, ඉඩේ අ් කැ ගැනීදේ පනද්  38(ආ) වගන්තියට අනුව අධිකාි ය වියනන්
භුක්තිය යාැදගන තිබුණු නමු්  ගැටළු ස ගත ත් ් වයන් මත ඇතැේ ඉඩේ අධිකාි යට පවැා
ගැනීමට විශාං කාංයක් ගතවී තිබුණු අතැ, ඒ ද ේතුදවන් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට දගවිය
යුතුව තිබුණු වන්දි මුෙං රු. මිලියන 16 ක් ූය අතැ, ඒ සඳ ා දගවිය යුතු හිඟ දපොළිය
රු. මිලියන 40 ක් විය.



2010 වර්ෂදේ යනදුකැන ංෙ ඉඩේ සීවක්ෂණ වාර්තාව අනුව ඉඩේ ද ක්ටයාර් 645.66 ක්
ඳුනාදගන තිබුණු අතැ සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වනවිට එිනන් අනවසැ පදිංචි ඉඩේ
ද ක්ටයාර් 208.75 ක් ඇති ාවට ඳුනාදගන තිබුණි. එදමන්ම දතුරු පළාතට අය්  දිසතත්රික්ක
05 ක ඉඩේ පිළිාඳව සීවක්ෂණයක් ෙ සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වනවිට්  යනදුකැ දනොතිබුණි.



නිවාස දයෝ්නා ක්රම ඉදික ීමමට රථම අොං පළා්  පාංන ආයතන මගින් නිවාස සැංසුේ අනුමත
කැවා ගතයුතු වුවෙ, එදංස කටයුතු දනොකැ නිවාස ඉදික ීමේ කැ තිබීම ද ේතුදවන් සමාදංෝචිත
වසැ අවසානය වන විට, නිවාස දයෝ්නා ක්රම 26 ක නිවාස 1,986 කට අොං අනුකූංතා ස තික
ංාා ගැනීදේ ගැටඵ පැන නැගී තිබුණි. තවෙ එම ත් ් වය මත නිවාස දයෝ්නා ක්රමයන්ට අොං
නිවාස, නිවාස හිමියන්ට පැවීමමක් යනදුකැ කළමනාකැණ සංසතථා පිහිටුවීමට දනො ැක  වී තිබීම
ද ේතුදකොට දගන එම නිවාස දයෝ්නා ක්රමවං නඩ් තු ස අඵ් වැඩියා කටයුතු තවදුැට් 
අධිකාි ය දවතම පැවීම තිබුණි. ඒ අනුව එීම නිවාස දයෝ්නා ක්රමවං නඩ් තු ා අලු් වැඩියා
කටයුතු දවනුදවන් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම පිළිදවලින් රු.මිලියන 12 ක ස රු.මිලියන 771
ක වියෙමක් ෙැීමමට අධිකාි යට යනදුවී තිබුණි.


සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට මුඵ ණයගැති දශේෂය රු.මිලියන 3,880 ක න් වර්ෂ 05 කට වැඩි
කාංයක යනට ඉදිි යට දගන එන, ංැබිය යුතු දශේෂවං එකතුව රු.මිලියන 2,202 ක් ද ව්  මුළු
ණයගැති වටිනාකමින් යනයයට 56 ක් ූය අතැ එම ණය අයකැ ගැනීමට රමාණව්  ක්රියාමාර්ග
දගන දනොතිබුණි. දමම හිග ණය මුෙල් අයකැ ගැනිම සඳ ා අධිකාි ය ඇතැේ පියවැ දගන
තිබුණ ෙ අයවීේ රගතිය ඉතා ප ළ මට්ටමක පැවතුණි.



අධිකාි යට අය්  ද ෝමාගම ්ල්තැ ස දියවන්නා ගාර්ඩින්සත යන නිවාස දයෝ්නා ක්රමවං
නිවාස 02 ක් නිවාස ාැ ැැ ක ීමදේ සාමානය ක්රමදේෙදයන් ාැ ැැව අවිධිම්  දංස ක යනඳු
ගිවිසුේ අ් සන් ක ීමමක න්ෙ දතොැව රවේගංිනන් දෙදෙදනකු දවත ක යනදු අ් තිකාැේ මුෙංක් ංාා
ගැනීමක න්ෙ දතොැව පදිංචිය සඳ ා නිෙ සත දකොට තිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේ අදගෝසතතු 08 දිනැති අංක අමප/14/0619/517/021-1 ෙැන අමාතය
මණ්ඩං තීැණයට අනුව ්ාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාි ය සතු පල්දංකැදල් ව් දතහි දේීයය
ආදයෝ්කිනන් සමඟ ඒකාාේධව නිවාස ඒකක 42 ක න් සමන්විත නිවාස වයාපෘතියක් ආැේය
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ක ීමමට රවේගලික වුල්කරුදවකු සමඟ ගිවිසුේගතවීදේ ීම ඉදික ීමමට අනුමත නිවාස ගණන ද ේතු
ෙැක්වීමක න් දතොැව ඒකක 39 ෙක්වා අඩුකැ තිබුණි. තවෙ, වයාපෘතිදේ ස් ය ංායදයන්
අධිකාි යට හිමිවිය යුතු රමාණයට ගිවිසුේගතවීම දවනුවට එම වයාපෘතිදේ සැංසුේ අදියදර්ීම
ඇසතතදේන්තුගත කැන ංෙ ංායදයන් (Pre-determined profit) යනයයට 10 ක් ංාා ගැනීමට
එකඟවී තිබුණි.


1998 දෙසැේාර් 17 දිනැති අංක 140/98 ෙැන අමාතය මණ්ඩං තීැණය අනුව, අනවසැකරුවන්
දවත දේපං ාැ ැැ ක ීමදේීම ආසන්න වර්ෂදේ තක්දසේරුව ංාාගත යුතු වුවෙ මැනිංටවුන් නිවාස
ක්රමදේ අංක D/V/2/2/L ෙැන නිවස ාැ ැැ ක ීමදේීම 1998 තක්දසේරුව මත සමාදංෝචිත
වර්ෂදේීම නිවස ාැ ැැකැ තිබුණි. ඒ අනුව අධිකාි යට යනදුූය අංායය රු මිලියන 10 ක . එදමන්ම
අනවසැකරුවන් නියමානුකූං ක ීමම සඳ ා ක්රමදේෙයන් අමාතය මණ්ඩංය වියනන් අනුමත කැ
තිබියීම ඊට පට ැනි දංස ගේප දේවැල්දූව නිවාස ක්රමදේ අනවසැකරුවන් තිදෙදනකු
නියමානුකුං ක ීමම සඳ ා අධිකාි ය වියනන් කටයුතු ක ීමම ද ේතුදවන් අධිකාි යට යනදුූය අංායය
රු. මිලියන 4 ක් විය.

ස ාධිපතය කළැනාකරණ අධිකාරිය
ස ාධිපතය දේපළ, අර්ධ ස ාධිපතය දේපළ ස තාවකාලික දේපළවං පාංනය, කළමනාකැණය, ඒවා
නඩ් තු කැවීම ස පි පාංනය ක ීමම යන අැමුණු ඉටු ක ීමම සඳ ා 1973 අංක 10 ෙැන දපොදු ප සුකේ
මණ්ඩං පනත සංදශෝධනය කැමින් ඉදිි ප්  කළ 2003 අංක 24 ෙැන දපොදු ප සුකේ මණ්ඩං
(සංදශෝධිත) පනතින් 2003 දනොවැේාර් 10 දින යනට ස ාධිපතය කළමනාකැණ අධිකාි ය පිහිටුවා
තිබුණි.


යදථෝක්ත පනද්  05(ඉ) වගන්තිය අනුව ස ාධිපතය දේපළවං කළමනාකැණ සංසතථාව
පිහිටුවීදමන් පසුව අධිකාි ය වියනන් එහි කටයුතු කළමනාකැණය ක ීමම ස පාංනය ක ීමම
කළයුතු වුවෙ, අධිකාි ය ංාාීම ඇති දතොැතුරු අනුව 2005 වර්ෂදේ යනට සමාදංෝචිත වර්ෂය
ෙක්වා ලියාපදිංචි ක ීමමට ඉංක්ක කැන ංෙ කළමනාකැණ සංසතථා ා කමිටු ගණන 1,080 ක්
වුවෙ, සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට පිහිටුවන ංෙ කළමනාකැණ සංසතථා ා කමිටු ගණන 829
ක් ූය අතැ එිනන් යනයයට 60 ක් 2015 මැින අවසන් වන විට්  අක්රියව පැවතුණි.



එදමන්ම පනද්  5(ද) වගන්තිය අනුව ස ාධිපතය දේපංවං දපොදු ප සුකේ නඩ් තු ක ීමම
සඳ ා පළා්  පාංන ආයතන දවත පැවීමමට අධිකාි ය කටයුතු කළයුතු වුවෙ මාළිගාව් ත ස
්ල්තැ නිවාස ක්රමවං දපොදු ප සුකේ පළා්  පාංන ආයතන දවත පැවීමමට සමාදංෝචිත
වර්ෂය අවසානය වන විට්  අධිකාි ය කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



පසුගිය වර්ෂයට සාදේක්ෂව සමාදංෝචිත වර්ෂදේ අධිකාි දේ ආොයම රු.මිලියන 48 ක න්
ද ව්  යනයයට 77 ක න් ඉ ළ දගොසත තිබුණෙ වියෙම පියවා ගැනීදමන් පසු මූංය රතිඵංය
රු.449,155 ක ංායයක් විය. ආොයම ඉ ළයාමට සාදේක්ෂව වියෙේ ෙ විශාං දංස ඉ ළ දගොසත
තිබූ ාැවින් මූංය රතිඵංය ප ළ අගයක් දගන තිබුණි.
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එදමන්ම සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට අධිකාි දේ ශුේධ ව් කේවං රු. මිලියන 12 ක
වායනොයක දශේෂයක් නිරූපනය වුවෙ පසුගිය වර්ෂ 03 ක එය පිළිදවලින් රු. මිලියන 25,
රු.මිලියන 16 ස රු. මිලියන 32 ක් වශදයන් සෘණ අගයක් දගන තිබුණි. සමාදංෝචිත
වර්ෂදේීමෙ දසේවක වැටුේ දගවීම සඳ ා යාණ්ඩාගාැදයන් රු.මිලියන 10 ක් ංැබීම ා රු.මිලියන
29 ක ඉකු්  වර්ෂ ගැංපීේ සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ශුේධ ව් කේ වර්ධනයට මූලිකවම ද ේතුවී
තිබුණි. දමම ත් ් වය ආයතනදේ අවිචින්න පැවැ් ම දකදැහි අහිතකැව ාංපා තිබුණි.

නාගරික ජනාවාස සශවර්ධන අධිකාරිය


අධිකාි ය වියනන් සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ීම රු. මිලියන 10ක ,නතාවයක් ංාා තිබියීම, ැා්ය
සංසතථා ා සේපූර්ණදයන් ැ්ය සතු සමාගේවං කාර්ය මණ්ඩංයට රසාෙ ීමමනා දගවීමට සංසා
තිබූ 2014 දනොවැේාර් 21 දිනැති අංක 05/2014 ෙැන කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තු
චාක්රදල්ඛදේ ංාය දපයා ඇති ආයතනවං දසේවකයන්ට දගවීමට නිර්දේශ කැ තිබූ රු. 15,000
ක රසාෙ ීමමනාව පෙනේ කැදගන අධිකාි දේ දසේවකයන් 89 දෙදනකුට රු. මිලියන 1ක රසාෙ
ීමමනාවක් පාංක මණ්ඩංදේ අනුමැතිදයන් දගවා තිබුණි.



දංෝක ්නාවාස දිනය නිමි් දතන් “දකොළඹ ළමින” නමින් නාටයයක් ස
වැඩසට නක් සඳ ා රු. මිලියන 23 ක් වැය කැ තිබුණි.



2007 දපාැවාි  22 දිනැති අංක අමප/07/0140/226/013 ෙැන අමාතය මණ්ඩං තීැණය අනුව
නාගි ක ්නාවාස සංවර්ධන අධිකාි ය පිහිට ූය ව ාම ීමල් එසතදට්ට් එක්සතදච්න්ජ් රවේගලික
සමාගම ඈවැකැ එම සමාගදේ ව් කේ ා වගීමේ ෙ, කාර්ය මණ්ඩංය ෙ අධිකාි ය දවත පවැා
ගතයුතු වුව ෙ, 2014 දනොවැේාර් මාසය වන විට්  කාර්ය මණ්ඩං අන්තර්ග්ර නය පමණක්
යනදුකැ තිබුණි.



්නදසවන සතවශක්ති ස යාගී් ව පාි සි ක වැඩසට න සඳ ා අමාතයාංශදයන් ංාාීම තිබුණු
රුපියල් මිලියන 40 න් අනුැාධරවැ නිවාස වයාපෘතිදේ වියෙේ රු. මිලියන දෙකක්, රවා න වියෙේ
රු.මිලියන තක් ස වයාපෘතිය විවෘත ක ීමදේ ද් සව වියෙේ රු. මිලියන 5 ක් වශදයන් එකතුව
රු. මිලියන 14 ක් අැමුණට පට ැනිව වියෙේ කැ තිබුණි.



2008 අංක 36 ෙැන නාගි ක ්නාවාස සංවර්ධන අධිකාි ය පනද්  16(ඉ) දපවගන්තිය අනුව
අඩු වියෙේ නිවාස වැඩසට න්වංට මුෙල් සැපයීම සඳ ා දේපළ සංවර්ධනය කැන්නන්දගන්
දසේවා ගාසතතු වශදයන් නාගි ක සංවර්ධන අධිකාි ය වියනන් එකතු කැගනු ංාන යනයළු මුෙල්
අධිකාි දේ අැමුෙංට ාැැ කළ යුතු වුවෙ, 2010 මාර්තු මාසදයන් පසුව අධිකාි යට එදංස මුෙල්
ංැබී දනොතිබුණි. දමදසේ ංැබිය යුතු මුෙං රු. මිලියන 207 ක් විය. තවෙ 2010 දෙසැේාර් 14
දිනැති අංක 10/2951/504/012 ෙැන අමාතය මණ්ඩං තීැණය අනුව නාගි ක සංවර්ධන
අධිකාි ය වියනන් දමම දසේවා ගාසතතු අය ක ීමම නවතා ඇති අතැ, ඒ ද ේතුදවන් ආයතනදේ රධාන
ආොයේ මාර්ගය අහිමි වී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

වීදි ආ ාැ රවර්ධන

160

ප්රවා නය
ශ්රී ංංකාව මගී රවා නය අවශයතාවදයන් යනයයට 58 ක් පමණ ඉටු කැනු ංාන්දන් දපොදු රවා න දසේවා
තුලිනි. එම කාර්යයන් අධීක්ෂණය ා දමද යවීම රවා න අමාතයාංශය යටද්  ක්රියා් මක වන ශ්රී
ංංකා දුේි ය දෙපාර්තදේන්තුව, ශ්රී ංංකා ගමනාගමන මණ්ඩංය, දමෝටර්
ැථ රවා න
දෙපාර්තදේන්තුව, ්ාතික ගමනාගමන දකොමිෂන් සයාව, ්ාතික රවා න ෛවෙය ආයතනය, සීමායන ත
ංක්දිව ඉංජිදන්රු රවේගලික සමාගම, මාර්ග ආැක්ෂාව පිළිාඳ ්ාතික සයාව ආදි ආයතන මගින්
ඉටුකැනු ංාින.
2014 වර්ෂය තුං අමාතයාංශදේ රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන 7,557 ක් ෙ රාපධන වියෙේ සඳ ා
රු.මිලියන 17,453 ක් ෙ වශදයන් අයවැය රතිපාෙන සංසා තිබූ අතැ ගිණුේ අනුව වර්ෂදේීම
රවනැාවර්තන වියෙේ දංස රු.7,548 ක් ෙ රාපධන වියෙේ දංස රු. මිලියන 13,023 ක් ෙ වියෙේ ෙැා
තිබුණි. රාපධන වියෙේ සඳ ා ූය රතිපාෙන තුං දුේි ය මාර්ග ඉදික ීමදේ වයාපෘති සඳ ා ූය රු.මිලියන
11,002 ක විදේශ ණය මුෙංක් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම ංැබී තිබුණි. එම වර්ෂය තුං මුලු කාර්ය
මණ්ඩංය 138 ක් විය. 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් ූය වර්ෂය තුළ රවා න අමාතයාංශදේ ා ඒ
යටද්  ූය අදනකු්  ආයතනවං ගනුදෙනු ා ක්රියාකාැකේ විගණනදේීම නිීමක්ෂණය ූය රමාණා් මක
නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.


අමාතයාංශය වියනන් විදේශ මූංයනය යටද්  මාතැ යනට දාලිඅ් ත ෙක්වා දුේි ය මාර්ගය
ඉදික ීමදේ වයාපෘතියක් ක්රියා් මක කැ තිබූ අතැ ඒ සඳ ා ූය රු.මිලියන 36,166 ක
ඇසතතදේන්තුදවන් රු.මිලියන 11,123 ක් පමණක් වැයකැ තිබුණි. ඊට අමතැව නව දුේි ය
මාර්ග 06 ක් ඉදික ීමදේ දයෝ්නාව දවනුදවන් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම රු.මිලියන 376 ක්
රතිපාෙනය කැ තිබූ නමු්  ඉන් රු.මිලියන 19.8 ක් පමණක් සැංසුේ ක ීමදේ කටයුතු දවනුදවන්
වැයකැ තිබුණි. දමම වයාපෘතිවං වාර්ෂිකව ංඟා කැගතයුතු දයෞතික ා මූංය රගතිය
ෙැක්දවන වයාපෘති සැංසුමක් පිළිදයං කැ දනොතිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම යනදුකළ නියැදි විගණන පි ක්ෂාවන්වංීම අැපි සතසදමන් දතොැව ශ්රී ංංකා
දුේි ය දෙපාර්තදේන්තුව එළැඹි ඵංොින දනොවන ගනුදෙනුවං වටිනාකම රු.මිලියන 6.552 ක් ූය
අතැ වැය විෂයන් 04 ක් සඳ ා දවන්කැ තිබූ රු.මිලියන 25 ක රතිපාෙන යාවිතා කැ දනොතිබුණු
ාව නිි ක්ෂණය විය.

ශ්රී ලශකා දුම්රිය පදපාර්තපම්න්තුව
වර්තමානදේ ශ්රී ංංකාදේ දුේි ය ්ාංය ක .මි. 1640 ක් දේ. දෙපාර්තදේන්තුව සතුව ඉඩේ අක්කැ
13,980 ක විමි රමාණයක් ීමප වයාේතව පවති. ඉන් දුේි ය මාර්ග ා කාර්යාං දගොඩනැගිලි ගාඩා
දවනුදවන් රදයෝ්නයට ගන්නා විමිය ඉඩේ අක්කැ 8,616 ක . 2014 වර්ෂදේ දෙපාර්තදේන්තුදේ
කාර්ය මණ්ඩංය 16,893 ක් විය. සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම ඉදිි ප්  කැන ංෙ ගිණුේ අනුව දපයාග් 
ආොයම රු.මිලියන 5,909 වන අතැ ැ්දයන් ංැබුණ රතිපාෙනවලින් රවනැාවර්තන වැය රු.මිලියන
16,943 ක් ූය අතැ රාපධන වියෙම රු.මිලියන 34,601 ක් විය. සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ දුේි ය
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දෙපාර්තදේන්තුදේ කටයුතු සේාන්ධදයන් කැන ංෙ විගණනදේීම නිීමක්ෂණය ූය වැෙග්  කරුණු ප ත
ෙැක්දේ.


දෙපාර්තදේන්තුදේ ආොයේ ගිණුම අනුව දුේි ය ාංපත්ර දවනුදවන් රු.මිලියන 1,571 ෙ දුේි ය
වාැ රදේශපත්ර යාැ දනොගැනීම නිසා අය කැනු ංැබූ රු.මිලියන 1.102 ක ෙඩ මුෙංක්ෙ සැසඳුේ
රකාශ රකාැව විවිධ අයවීේ හිඟහිට ඇති රු.මිලියන 84.84 ක් ෙ දිුණ කාංයක යනට
දෙපාර්තදේන්තුවට අයවීමට තිබූ නමු්  ඒවා අයකැ ගැනීමට දෙපාර්තදේන්තුව ක යනම පියවැක්
දගන දනොතිබුණි.



වර්ෂ ගණනාවක යනට මියගිය ා විරාම ගිය දසේවකිනන් 1047 කුදගන් රු.මිලියන 52.23 ක් ෙ
දසේවය ැැගිය දසේවකිනන් 4071 දෙදනකුදගන් රු.මිලියන 21.417 ක් ෙ වැඩ ත නේ කළ 462
කුදගන් රු.මිලියන 10.194 ක් ෙ වශදයන් අයවිය යුතු හිඟ ණය දශේෂ අයකැ ගැනීම සඳ ා
දෙපාර්තදේන්තුව ක යනම පියවැක් දගන දනොතිබුණි.



1998 යනට සමාදංෝචිත වර්ෂය ෙක්වා විදේීයය ැට වලින් ආනයනය යාණ්ඩ ා දසේවා සේාන්ධ
නිැවුල් දනොූය ණයවැ ලිපි වටිනාකම රු.මිලියන 1,030.60 ක් විය. සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම
ව්  එම පසුගිය වර්ෂයන්ට අොළ වටිනාකේ නිැවුල් ක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



ආයතන සංග්ර දේ VIII පි ච්දේෙදේ 5.6 වගන්තිය රකාැව සාමානය ැා්කාීම පැය 08 ක්
දිනකට අඩු කළයුතු වුව ෙ දුේි ය නියාමකවරු 68 දෙදනකුට සතියකට වැඩ කළයුතු සාමානය
පැය ගණන අඩු ක ීමදමන් දතොැව එම කාංදේීම රු.960,341 ක මුෙංක් අතිකාං දංස දගවා
තිබුණි.



ඕමන්ත යනට පදංින ෙක්වා දුේි ය මාර්ගය නැවත ඉදි ක ීමදේ වයාපෘතිදේ දුේි ය මාර්ගයට දයොො
ඇති රු.මිලියන 80 ක් වටිනා යනල්පැ 6849 ක් පලුදු වී ඇති අතැ යනල්පැ සැපයුේ කළ ආයතනදේ
ස තිකය මත පමණක් කටයුතු කැ තිබුණි. දමම යනල්පැ වං ුණණා් මක ත් ් වය පිළිාඳ
පිළිගත ැක  පීමක්ෂා ක ීමදේ ක්රමදේෙයක් දෙපාර්තදේන්තුව සතුව දනොතිබුණි. තවෙ එම
වයාපෘතිදේ අධි ඇසතතදේන්තු නිසා රු.මිලියන 374.19 ක් වටිනා දර්ල්පීලි ස යනල්පැ ඉතුරු වී
තිබුණි. ඒ සඳ ා දුේි ය සාමානයාධිකාීමවැයාදප පිළිතුැ ූයදේ පවතින මාර්ගය නවීකැණදේීම
ඒවා දයොෙවා ගැනීමට විකල්ප යාවිතයක් දුනාදගන ඇති ාවින. නමු්  එම දර්ල්පීලි ා යනල්පැ
2015 මැින 31 දින වන විට්  දුනාග්  විකල්ප සඳ ා යාවිතා කැ දනොතිබූ අතැ වයාපෘතිය
අවසන් ක ීමදමන් පසු වයාපෘති කාර්යාංයක් පව් වාදගන යාදේ අවශතයතාවයක් දනොමැති වුව් 
මාස 09 ක කාංයක් වයාපෘති කාර්යාංය පව් වා මසකට රු.ංක්ෂ 3 ාැගින් රු. මිලියන 1.8 ක්
එම කාං සීමාවට වැටුේ වශදයන් දගවා තිබුණි.



1987 ්නවාි  05 දිනැති අංක 887 ෙැන ැා්ය පි පාංන චාක්රදල්ඛය රකාැව නිවාස කුලිය
සංදශෝධනය දනොක ීමදමන් දප දෙපාර්තදේන්තු 03 කට අොං නිවාස 145 ක න් ංැබිය යුතු
රු.මිලියන 1.93 ක ආොයමක් ැ්යට අහිමි වී තිබූ අතැ ැ් මංාන පිහිටි දුේි ය නිළ නිවාස 680
ක් සඳ ා දවනමම ්ං ීවටැ සවි දනොකැ දෙපාර්තදේන්තුදේ රධාන ්ං සැපයුදමන්ම ්ංය
සපයා ීම තිබුණි. සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම පමණක් ංාාග්  ්ංය දවනුදවන් රු.මිලියන 58.49 ක
මුෙංක් දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් වැය කැ ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.
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විදේශදයන් දගන්වන ංෙ යාණ්ඩ වැාදයන් නියන කංට දේංාවට මුො දනොගැනීම නිසා
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ පළමු කාර්තුව තුංීම පමණක් රු.මිලියන 1.287 ක රමාෙ ගාසතතුවක්
අනාර්ථිකව දගවීේ ක ීමමට ගාඩා දප දෙපාර්තදේන්තුව කටයුතු කැ තිබුණි.

ශ්රී ලශකා ගැනාගැන ැණ්ඩලය
2005 වර්ෂදේීම ශ්රී ංංකා ගමනාගමන මණ්ඩංය දංස නැවත සතථාපිත ක ීමදමන් පසුව ඉදිි ප්  කැන ංෙ
මූංය රකාශන අනුව දිගින් දිගටම අංාය ංාමින් පවතී. 2014 වර්ෂදේීම සැංසුේ අංශය වියනන්
පව් වාදගන දගොසත තිබූ දතොැතුරු අනුව මුලු ආොයම රු.මිලියන 33,665 ක් ූය අතැ මුලු වියෙම
රු.මිලියන 35,528.02 (ක්ෂයවීේ ඇතුලුව) ූය අතැ ැ්දයන් රු.මිලියන 500 ක මුෙංක් ංැබී තිබුණි.
ගිණුේ විගණනය සඳ ා අවසාන වැට මූංය රකාශන ඉදිි ප්  කැ තිබුදණ් 2012 වර්ෂය දවනුදවන් වන
අතැ එම ගිණුේ අනුව 2012 දෙසැේාර් 31 දිනට ෙළ අංායය රු.මිලියන 3,966.54 ක් ූය අතැ එම
වර්ෂදේ යාණ්ඩාගාැදයන් ංැබුණ රු.1,508.2 ක රතිපාෙන නිසා අංායය රු. 2,458.34 ෙක්වා අඩු වී
තිබුණි. මණ්ඩංය දිගින් දිගටම අංාය ංැබීම මත 2012 වර්ෂය අවසානයට මූංය රකාශන අනුව ශුේධ
ව් කේවං අගය රු.මිලියන 25,538.5 ක ඝෘණ අගයක් දගන තිබුණි. 2012 වර්ෂය දවනුදවන් අවසාන
මූංය වාර්තා පිළිදයං ක ීමදේීම නියමිත ගිණුේකැන රමිති ෙ අනුගමනය කැ දනොතිබුණි. මණ්ඩංයට
දවන්ූය කාංසට න් අවශයතාවය සරවැා ගැනීම සඳ ා දිනකට සාමානයදයන් ාසතැථ 7204 අවශය වුවෙ
2014 වර්ෂය තුළීම දිනකට ධාවනය ූය සාමානය ාසතැථ සංඛයාව 4596 ක් වී තිබුණි. දේ අනුව 2014
වර්ෂය තුළීම මුළු කාංසට න් අවශයතාවදයන් යනයයට 37 පමණ රමාණයක් සරවැාගත දනො ැක  වී
තිබුණි. එදසේ වුවෙ පසුගිය වර්ෂය ා සසෙනවිට ධාවනය ූය ක දංෝීවටැයකට මුළු ආොයම රු.87.84 යනට
රු.90.68 ෙක්වා වර්ධනය වී තිබූ අතැ මණ්ඩංය සතු පැැණි ාසතැථ ඉව්  කැ නව ාසතැථ ධාවනයට එක්
ක ීමම දමයට රධාන ද තු
ේ වී ඇති ාව මණ්ඩංය වියනන් ෙක්වා ඇත. තවෙ වර්ෂය තුංීම ාසතැථයක්
ක දංෝීවටැ එකක් ධාවනය ක ීමදේ සාමානය වියෙම රු.95.70 ූය ාැවින් ධාවනය ක ීමදේ එක
ක දංෝීවටැයක න් රු.5.02 ක මුෙංක් තව දුැට්  පාඩු ංාමින් පවතී. 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට මුළු
කාර්ය මණ්ඩංය 34,303 ක් වන අතැ 2012 දෙසැේාර් 31 දිනට පිළිදයං කැ ඉදිි ප්  කළ මූංය
රකාශන විගණනදේීම ා 2013, 2014 ා 2015 වර්ෂවං ගණුදෙනු විගණනය ක ීමදේීම මතු ූය වැෙග් 
නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.


අංක පීඊඩී/12 ා 2003 ජුනි 02 දින ෙැන ැා්ය වයාපාැ චාක්රදල්ඛදේ 9 වන පි ච්දේෙයට අනුව
ගමනාගමන මණ්ඩංය සඳ ා සංවිධාන සට නක්, අනුමත කාර්ය මණ්ඩංයක් ා දසසත ක ීමදේ
පටිපාටියක් පිළිදයං කැ කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුදවන් අනුමත කැවා ගතයුතු
වුව්  එදසේ යනදුකැ දනොතිබුණි.



චාංනය දනොවන ව් කේ ා ාැැකේ පිළිදවලින් රු.මිලියන 3,232.23 ක ැ දශේෂ 66 ක් ා
රු.මිලියන 2,010.90 ක ාැැ දශේෂ 23 ක් පිළිාඳව පූර්ණ පීමක්ෂාවක් යනදුකැ අධයක්ෂ මණ්ඩංදේ
අනුමැතිය අනුව දපෝ ප් වලින් කපා ැීමමට 2002 වර්ෂදේීම යාණ්ඩාගාැදේ ැා්ය වයාපාැ
දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් අනුමැතිය ංාා ීම තිබූ නමු්  2012 වර්ෂදේීම ගිණුේ පිළිදයං ක ීමදේීම
අධයක්ෂ මණ්ඩංදේ අනුමැතිය ා පූර්ණ පීමක්ෂාවක න් දතොැව දපෝ ප්  වලින් කපා ැැ
තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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නියමිත කාංය තුළ දසේවක අර්ථසාධක අැමුෙල් ා දසේවක යාැකාැ අැමුෙං සඳ ා දසේවක ා
දසේවය ොයක මුෙල් දනොයැවීම නිසා 2015 මාර්තු 31 දින වන විට මණ්ඩංය වියනන් එම අැමුෙල්
වංට යැවිය යුතු මුලු මුෙං පිළිදවලින් රු.මිලියන 9,502.6 ා රු.මිලියන 45.18 ක් විය. දමදසේ
ොයක මුෙල් දනොදගවීම නිසා යනයයට 5 යනට 50 ෙක්වා ූය අධියාැ මුෙංක් දගවීමට යනදු දේ.



පිළිග්  දේශපාංන පක්ෂයක් වියනන් කැන ංෙ විධිම්  ඉල්ලීමක න් ා අනුමැතියක න් දතොැව
2015 පැවති ්නාධිපතිවැණයදේ රචාාැක රැළි සඳ ා මගීන් රවා නය ක ීමම දවනුදවන් ාසත
ගමන්වාැ 16280 ක් ංාා ීම තිබූ අතැ ඒ සඳ ා තවදුැට්  අයවිය යුතු රු.මිලියන 142.52 ක මුෙං
එම දේශපාංන පක්ෂය වියනන් දගවීම පැ ැැ ැැ තිබුණි. මණ්ඩංය වියනන් ෙ අවිධිම් ව දමම
ාසතැථ කුලියට ීමම නිසා ාසතැථ කුළියට ීමදේීම අයකැනු ංාන මුෙංට වඩා අඩු මුෙංක් අය
ක ීමදේ ද ේතුදවන් රු.මිලියන 94.52 ක ආොයමක් අහිමි වී තිබුණි.



2014 වර්ෂදේ පැවති ාසතනාහිැ පළා්  සයා මැතිවැණ රචාාැක රැළියක් සඳ ා ගමනාගමන
මණ්ඩංයට අය්  ාසතැථ ංාා ීම ඇති ාවට මැතිවැණ දකොමසාි සත වියනන් කැන ංෙ ලිඛිත ෙැනුේ
ීමමක් මත කැන ංෙ පීමක්ෂාදේීම කළුතැ රාදේීයය කාර්යාංයට අය්  ඩිදපෝ 5 මිනන් මතුගම
පැවති ද් සවයක් සඳ ා ාසතැථ 47 ක් ංාාීම තිබූ නමු්  එම ංාාීමමට කළමනාකැණය ග් 
තීැණය විගණනයට ඉදිි ප්  දනොවුණි. විගණනය සඳ ා ඉදිි ප්  ූය දතොැතුරු අනුව ඩිදපෝ
දෙකක් මිනන් ඉදිි ප්  කැන ංෙ ාසතැථ 20 කට අොං දතොැතුරු පීමක්ෂා ක ීමදේීම එම ාසතැථ
ක යනම අය ක ීමමක න් දතොැව ධාවනය කළ ාව නිීමක්ෂණය විය.

ජාතික ගැනාගැන පකොමිෂන් සාාව
2014 වර්ෂදේ ්ාතික ගමනාගමන දකොමිෂන් සයාදේ මුළු කාර්ය මණ්ඩංය 162 ක් ූය අතැ එම වර්ෂදේ
රවනැාවර්තන ා රාපධන වශදයන් ෙැරූ වියෙම පිළිදවලින් රු.මිලියන 735.53 ක් ා රු.මිලියන 130.93
ක් විය. විගණනය සඳ ා 2014 වර්ෂය දවනුදවන් ඉදිි ප්  කැන ංෙ මූංය රකාශන අනුව වර්ෂදේ ශුේධ
අතිි ක්තය රු.මිලියන 109.2 ක් වන අතැ එම වර්ෂදේ සයාදේ ගණුදෙනු ා ක්රියාකාැකේ විගණනදේීම
නිීමක්ෂණය ූය රමාණා් මක කරුණු ප ත ෙැක්දේ.


පසුගිය වර්ෂය අවසන් වනවිට ගැමිසැි ය ාසත දසේවා 31 ක් ස නියනසැි ය ාසත දසේවා 136 ක්
පව් වාදගන දගොසත තිබූ අතැ එම රමාණයම සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීමෙ පව් වාදගන යාමට
සැංසුේ කැ තිබුණෙ වර්ෂය අවසන් වනවිට පිළිදවලින් ාසත දසේවා 21 ක් ා 114 ක් ෙක්වා අඩු වී
තිබුණි.



ීවපීඑසත තාක්ෂණය පෙනේ කැදගන අන්තර් පළා්  ාසතැථ නියාමනය ක ීමදේ කටයුතු රවළුල්
ක ීමම සඳ ා නව පාංන මැදිි යක් සතථාපිත ක ීමම දවනුදවන් සමාදංෝචිත වර්ෂය සඳ ා
රු.මිලියන 40 ක මුෙංක් දවන්කැ තිබූ අතැ 2014 වර්ෂය අවසන් වනවිට එහි වැඩ කටයුතු
සේපූර්ණදයන්ම නිම ක ීමමට සැංසුේ කැ තිබුණ ෙ 2015 අදරේල් 10 දින වනවිට දගොඩනැගිල්ං
පමණක් නිමකැ තිබූ අතැ ඒ සඳ ා රු. මිලියන18.19 ක මුෙංක් වැය වී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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අන්තර් පළා්  ාසතැථ ස පළාත තුළ ධාවනය වන ාසතැථ වං කාංසට න් රෙර්ශනය ක ීමදේ
අැමුණින් දකොමිෂන් සයාව වියනන් රු.මිලියන 62.41 ක් වැයකැ විෙු්  රෙර්ශන රවවරු 07 ක්
විවිධ නගැවං සවිකැ තිබූ නමු්  දේ වනවිට එම යනයළුම රවවරු අක්රීය ත් ් වදේ පැවතුණි. එම
රවවරු ක්රියා් මක දනොවුනෙ 2015 මැින මස අවසානය ෙක්වා ංාාග්  දින 11 ක විදුලිය ා
අන්තර්්ාං ප සුකේ දවනුදවන් රු.මිලියන 1.49 ක මුෙංක් දගවා තිබූ අතැ තවදුැට් 
රු.433,265 ක මුෙංක් දගවිය යුතුව තිබුණි.
ාැසතටියන් මාවත ාසත පර්යන්තදේ කටයුතු එහි කළමනාකරුට ා දකොමිෂන් සයාදේ
සයාපතිවැයාට තම කාර්යාංවං යනට අධීක්ෂණය කළ ැක  වන පි දි රු.470,250 ක මුෙංක් වැය
කැ CCTV කැමැා පේධතියක් සවිකැ තිබුන්  සමාදංෝචිත වර්ෂදේ එය ක්රියා් මක ත් ් වදේ
දනොතිබුණි.





අන්තර් පළා්  ාසතැථ ධාවන කටයුතු පිළිාඳ චාන්ද්රිකා තාක්ෂණය දපදයෝගී කැදගන සෘජුවම
අධීක්ෂණය කළ ැක  වන පි දි ාසත ැථ 2,095 ක ීවපීඑසත දපකැණ සවිකැ තිබූ අතැ ඒ සඳ ා
රු.මිලියන 79.06 ක මුෙංක් වැයකැ තිබුණි. තවෙ රු.මිලියන 8.31 ක මුෙංක් එම දපකැණ
නඩ් තු කැන ආයතනයට දගවිය යුතුව තිබූ අතැ 2015 මැින මාසය වනවිට යනයළුම ීවපීඑසත
දපකැණ අක්රීය ත් ් වදේ පැවති අතැ ඒවා යථා ත් ් වයට ප්  ක ීමමට කළමනාකැණය
කටයුතු කැ දනොතිබුණි.

පැ

ර් රා ප්රවා න පදපාර්තපම්න්තුව

විගණනයට ඉදිි ප්  කළ ගිණුේ අනුව වර්ෂදේ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් දපයා තිබූ මුෙං රු.මිලියන
9,290.58 ක් ූය අතැ රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන 1,463.51 ක් ෙ රාපධන වියෙේ සඳ ා
රු.මිලියන 1,922.54 ක් ෙ අයවැය රතිපාෙන වලින් වැයකැ තිබුණි. සමාදංෝචිත වර්ෂදේ නිීමක්ෂණය ූය
රමාණා් මක කරුණු ප ත ෙැක්දේ.


දමෝටර් ැථ රවා න දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් විගණනය සඳ ා අවශය දතොැතුරු ලිපිදගොනු ා
දල්ඛන ංාා දනොීමම, දාොද ෝ රමාෙ කැ ංාාීමම ද ේතුදවන් විගණන කටයුතු සඳ ා ඉම ් 
ාාධාවක් වී තිබුණු අතැ විගණනය විධිම්  පි දි යනදු ක ීමමටෙ දනො ැක  වී තිබුණි. 2013 වර්ෂදේ
යනට 2015 වර්ෂය ෙක්වා විගණන කටයුතු සඳ ා ඉල්ංා තිබූ ලිපිදගොනු 500 කට අධික රමාණයක්
2015 ජුලි 31 දින වන විට්  විගණනයට ංාා ීම දනොතිබුණි.



දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් කාලීනව ධාවනදයන් ඉව්  කැන ංෙ වා න ා අනතුැකට ප් ව
ධාවනදයන් ඉව්  කැන ංෙ වා නවං ලියාපදිංචිය අවංංුණ ක ීමමට කටයුතු දනොක ීමම
ද ේතුදවන් ධාවනදයන් ඉව්  කැන ංෙ වා නවං අංකයන් දයොො ගනිමින් දර්ුණ ාදු දනොදගවා
නීතිවිදැෝධී දංස ආනයනය කැන ංෙ ද ෝ සකසන ංෙ වා නවං ේ ත දමම වා නවංට
ඇතුං්  කැමින් ද ෝ දමම වා න ඳුනාගැනීදේ අංකය දයොො ගනිමින් අක්රමිකතාවයන්
ැාශියක් යනදු ක ීමමට ඉඩකඩ ංැබී තිබූ අතැ ඒ ද ේතුදවන් වංචානික දංස වා න ලියාපදිංචිය
තවදුැට්  ඉ ංයාම ස වා න ාදු ආොයම රමාණව්  දංස අඩුවීමට්  ද ේතු වී තිබුණි. වා න
ලියාපදිංචි සඳ ා දයොො ගන්නා ආැේයක අංක 24, 25, 31, 32, 40, 50, 51, 64 ස 65 ඇතුලු
ඉතා පැැණි ඉංක්කේ අංක කාණ්ඩ යටද්  නවීනතම වර්ගදේ ීවේ ැථ ලියාපදිංචි කැ තිබූ අතැ,
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මාර්ගදේ ධාවනය ූය එවැනි ලියාපදිංචි කැනු ංැබූ වා න පැවති ාව යනදු කැන ංෙ නියැදි විගණන
පීමක්ෂා 5 ීම නිීමක්ෂණය විය.


දමෝටර් ැථ රවා න දකොමසාි සතදප පූර්ව අනුමැතියක් දනොමැතිව ක යනදු අවසතථාවක වා නයක්
සකසත ක ීමම, නිෂතපාෙනය ක ීමම, එකංසත ක ීමම, අළුතින් නිර්මාණය ක ීමම, අනුවර්තනය ක ීමම,
විකැණය ක ීමම ද ෝ එහි දවන්  නිර්මාණය ක ීමේ දනොකළයුතු වුවෙ, මාර්ගදේ ධාවනය වන
වා න පීමක්ෂාදේීම එවැනි පි වර්තනයන් යනදු කැන ංෙ වා න 26 ක් නිීමක්ෂණය විය. දමෝටර්
ැථ පනතට අනුව දමවැනි වා නවං ලියාපදිංචිය අවංංුණ ක ීමම, වාර්ෂික වා න ආොයේ ාංපත්ර
නිකු්  දනොක ීමමට කටයුතු ක ීමම ා දමවැනි වා න පිළිාඳව විසතතැ ශ්රී ංංකා දපොලියනය ා
අපැාධ පීමක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව දවත ෙැනුව්  ක ීමම ඇතුළු ඉතා ප සුදවන් ඉටු කළ ැක 
කාර්යයාැයයන් දකදැහි දෙපාර්තදේන්තුදේ අවධානය දයොමු කැ දනොතිබුණි.



යනංගල් කැේ ැථ දංස දෙපාර්තදේන්තුදේ ලියාපදිංචි කැ, පසුව ීවේ ැථ දංස පි වර්තනය කැ
ඇති වා න 18 ක න් සුදඛෝපදයෝගී ාදු වශදයන් රු.මිලියන 4.32 ක් අයවිය යුතු වුව් , එදසේ
අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



නවීන දමෝටර් වා න දෙපාර්තදේන්තුදේ ලියාපදිංචි ක ීමදේීම විවිධ වංචානික ක්රියාවන් වැංක්වීම
සඳ ා ශක්තිම්  අයයන්තැ පාංන ක්රමයක් සතථාපිත කැ දනොතිබූ අතැ නව වා න
ලියාපදිංචිදේීම ඊට අොං ආනයනික දතොැතුරු දර්ුණ පි ගණක පේධතිය මගින් දමෝටර් ැථ
රවා න දෙපාර්තදේන්තු පි ගණක පේධතිය දවත සේේදර්ෂණය කැ තිබුණෙ, අොං දතොැතුරු
පීමක්ෂාවක න් දතොැව වා න ලියාපදිංචි කැ තිබූ ේවි් ව කාර්යය වෑන් ැථ 22 ක් ා දංොි  ැථ
56 ක් ෙ විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.



ගිංන් ැථ ා අවමංගංය ැථ වැනි විදශේෂිත අැමුණු සඳ ා යාවිතා කැනු ංාන වා න ලියාපදිංචි
ක ීමදේීම, එීම විදශේෂිත අැමුණින් ාැ ැැ වීම වංක්වා ගැනීම සඳ ා රමාණව්  ා විධිම් 
ක්රියාවලියක් දෙපාර්තදේන්තුව අනුගමනය කැ දනොතිබුණු ාැවින් අක්රමිකතාවයන් ැාශියක් යනදු
වී තිබූ අතැ විගණන නියැදි පීමක්ෂාදේීම එවැනි අවසතථා 4 ක් නිීමක්ෂණය විය.



සුදඛෝපදයෝගී ාදු අය ක ීමම සේාන්ධදයන් ාදු මුෙල් අයවීම ා ංැබිය යුතු හිඟ ාදු පිළිාඳ
ක්රමව්  වාර්තා පව් වාදගන දනොයෑම, ාදු අයකැ ගැනීදේ කටයුතු නියන පි දි ඉටු දනොකළ
ැක්ෂණ ආයතන සේාන්ධදයන් කටයුතු ක ීමම, ාදු දගවීම පැ ැැ ැි  වා න හිමියන්
සේාන්ධදයන් අොං පනද්  විධිවිධාන ක්රියා් මක දනොක ීමම ා නියමිත පාංන ගිණුේ
දනොපැවැ් වීම ආීම වැෙග්  කාර්යයන් සේාන්ධදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුංීම
දෙපාර්තදේන්තුව අවධානය දයොමුකැ දනොතිබුණි.
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තරුණ ක යුතු
තරුණ සංවර්ධනය සේාන්ධදයන් රවදැෝගාමි දමද වැක් ්ාතික තරුණ දසේවා සයාව වියනන් යනදු කැනු
ංාන අතැ දමම ්ාතික දමද වැ දවනුදවන් 2014 වාර්ෂික ඇසතතදේන්තු රතිපාෙන මගින් ා දවන් 
ාාහිැ ොයකයන්දගන් එකතුව රු.මිලියන 1,483.86 ක් ්ාතික තරුණ දසේවා සයාව දවත ංැබී තිබුණි.
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ සමසතථ වියෙම රුපියල් මිලියන 1,626 ක් විය.
සයාදේ අැමුණු ඉටු ක ීමම දකදැහි ඍජු ොයක් වයක් ෙක්වන වැඩසට න් ක්රියා් මක ක ීමම දවනුදවන්
වාර්ෂික අයවැය රතිපාෙනවලින් අංශ 10 ක් සඳ ා දවන්කළ එකතුව රු.මිලියන 432.669 ක න් රු.මිලියන
236.280 ක් සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම අොං අැමුණු කැා දයෙවීදමන් දතොැව ඉතිි ව තිබුණි. එදමන්ම
තරුණ දසේවා සයාවට අය්  දගොවිපං 14 ට අොංව මුළු ඉඩේ රමාණය අක්කැ 294 ක් ූය අතැ ඉන්
අක්කැ 90 ක් පමණ වගා කටයුතු සඳ ා දයොො දගන දනොතිබුණි.
්ාතික තරුණ දසේවා සයාව මිනන් දයෞවන සමා් මට්ටමින් යනදුක ීමමට සැංසුේ කැන ංෙ දාොද ොමයක්
වැඩසට න් ්ාතික තරුණ දසේවා සයාදේ අනුග්ර ය ංාන සතදේච්වා සංවිධානයක් වන ශ්රී ංංකා දයෞවන
සමා් සේදේංනය මිනන් යනදුකැන අතැ සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ වැඩසට න් 03ක් ක්රියා් මක ක ීමම
දවනුදවන් එකතුව රු.මිලියන 3.95 ක් සයාව වියනන් එම සේදේංනයට ංාාීම තිබුණි. සතදේච්වා
සංවිධානයක් දංස ක්රියා් මක වන ාැවින් දමම ආයතනදේ මූංය ා දමද යුේ කටයුතු විගණකාධිපති
වියනන් විගණනය කැනු දනොංැදේ.
සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං තරුණ සංවර්ධනය ා සේාන්ධ විදශේෂිත වැඩසට න් 18 ක් ක්රියා් මක කැ
තිබුණු අතැ ඒ සඳ ා රු.මිලියන 857.84 ක මුෙංක් වැය කැ තිබුණි. වැඩසට න් ක හිපයක
ක්රියාකාීම් වය පිළිාෙ සංක්ෂිේත දතොැතුරු ප ත පි දි විය.

2014 පල ක තරුණ සමුළුව පතවතත්වීැ
2014 දංෝක තරුණ සමුළුව පැවැ් වීම දවනුදවන් සයාව වියනන් අමාතයාංශ රතිපාෙන ඇතුලුව එකතුව
රු. මිලියන 547.28 ක් පමණ වැය කැ තිබුණි. 2015 න් ඔේාට වන පශතචාා්  සංවර්ධන නයාය පත්රයට
තරුණයා රධාන ද් මාව ාවට ප් ක ීමම දමම සමුළුව පැවැ් වීදේ රධාන අැමුණ වී තිබුණු අතැ එම
පැමාර්ථය දපැෙැි කැග්  දකොළඹ රකාශය නමින් රතිප් ති රකාශනයක් දංෝක තරුණ සමුළුදේීම
එළිෙක්වා තිබුණි. එද ්  එහි ඇතුළ්  අැමුණු ඉටුකැ ගැනීමට සක්රීය ොයක් වයක් සැංදසන අයුි න්
2015 සංවර්ධන සැංැසතම ා ක්රියාකාීම සැංැසුේ සකසත කැ දනොතිබුණි.

ශ්රී ලශකා රෝත් නිවාස වයාපිතිය
2014 වර්ෂදේීම දතෝැාග්  රාදේීයය දල්කේ දකොට්ඨාශ 246 ක නිවාස ගැටළුවංට මුහුණ ීම යනටින එක්
දයෞවන සමා් සාමාජිකදයකු ාැගින් තරුණ තරුණියන් 246 ක් දතෝැාදගන නිවසක් ඉදික ීමමට

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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සැංසුේ කැ තිබුණු අතැ ඒ සඳ ා රු.මිලියන 46.12 ක රතිපාෙන දවන්කැදගන තිබුණෙ 2014 වර්ෂදේීම
සැංසුේ කළ පි දි එකම නිවාසයක්ව්  ඉදිකැ දනොතිබුණි.

පගවතු වගා වයාපිතිය
දයෞවන සමා් තරුණ තරුණියන් කෘෂිකර්ම ක්දෂේත්රයට දයොමු ක ීමම මිනන් ඔවුන්දප ආර්ථික ශක්තිය
දගොඩනැගීම සඳ ා ස යාගීවීම ා සතවශක්තිය දකදැහි විශතවාසය දගොඩනැගීම මිනන් ආෙර්ශම්  දගවතු
බිහික ීමම අැමුණු කැදගන ක්රියා් මක ක ීමමට සැංසුේ කැන ංෙ දගවතු වගා වයාපෘතිය සඳ ා ංැබී
තිබුණු රු.මිලියන 1.143 ක විදේශාධාැ වැඩසට න ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා දයෞවන සමා්
සේදේංනයට ංාාදුන්නෙ සේදේංනය වියනන් එම වැඩසට න ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.

ශ්රී ලශකා රෝත් සිහිනය වයාපිතිය
දවනසත ූය ැක යාවන්දගන් යු්  තරුණ තරුණියන් දසෞන්ෙර්ය, ක්රීඩා, අධයාපනික, ආර්ථික, සමාීවය ා
දේශපාංන කුසංතා ්ාතික ා ්ාතයන්තැ මට්ටමින් ඇගයීම ා වැඩිදියුණු ක ීමම අැමුණු කැදගන
දමම වයාපෘතිය ආැේය කැ තිබුණු අතැ, 2014 වර්ෂදේීම වයාපෘතිය ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා රු.මිලියන
7.841 ක මුෙංක් වැයකැ තිබුණි. වයාපෘති දයෝ්නාවංට අනුව, අදේක්ෂිත දිසතත්රික් දයොවුන් කඳවුරු
පැවැ් වීමෙ, වයාපෘතිදේ ්යග්රා කයන්දප ගීත සංයුක්ත තැටි නිර්මාණය ක ීමමටෙ අවසන් වටදේ
තැඟකරුවන් 12 දෙනා සඳ ා මුෙල් තයාග ංාාීමමෙ කළ යුතු වුවෙ සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම එම කටයුතු
යනදුකැ දනොතිබුණි.

තරුණ සරසවිය වතඩස

න

ැ්යට වැය ාැක් දනොවී තරුණ පිි සකට දසසත අධයාපනය ංැබීමට අවසතථාව සැංසීම පිණිස කැන ංෙ
තරුණ සැසවිය වැඩසට න 2010 වසදර්ීම දිසතත්රික්ක 15 ක ක්රියා් මක කැ තිබුණු අතැ, 2014 වර්ෂදේීම
දකොළඹ දිසතත්රික්කදේ පමණක් ක්රියා් මක කැ තිබුණි. ආොයමට සාදේක්ෂව වියෙේ රතිශතය 2010
වසදර්ීම යනයයට 66 ක් වී තිබුණු අතැ, 2014 වන විට එය යනයයට 230 ෙක්වා ඉ ළ දගොසත තිබුණි.

පයොවුන් පාර්ලිපම්න්තුව
සමා්දේ ර්ාතාන්ත්රීය ැාමුවට තරුණ ්නමතය අනුපාත ක ීමම ස විදශේෂදයන් දේශපාංනදේ
සංකල්පවලින් ඔවුන් සන්නේධ ක ීමම්  ්ාතයන්තැ තරුණ වර්ෂදේ 25 වන සංව් සැය දවනුදවන් ූය
රධාන ශ්රී ංංකා තරුණ වයාපෘතිය දංස ක්රියා් මක ක ීමම්  අැමුණු කැදගන දයොවුන් පාර්ලිදේන්තුව
සතථාපිත කැ තිබුණි. සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ පාර්ලිදේන්තු සැයනවාැ 06 ක් පව් වා තිබුණු අතැ එම
සැයනවාැ 06 සඳ ා අදේක්ෂිත ස යාගී් වය 2884 ක් ූය අතැ ස යාගී ූය සංඛයාව 1924 ක් විය. ඒ සඳ ා
එකතුව රු.මිලියන 46.203ක් වැය කැ තිබුණු අතැ සැයනවාැ 06 සඳ ා පාර්ලිදේන්තු ආකෘතිය ගංවා සවි
ක ීමදේ වියෙේ දංස වැය කළ රු.මිලියන 15.403 ක මුෙංක්ෙ ඒ අතැ විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ප පාලන ශිල්පායතනය
ශ්රී ංාංක ක දයෞවනදේ ෙක්ෂතා ා කුසංතා ඳුනාදගන නායක් ව ැක යාවන් තාර්ක ක ැක යාවන්
වර්ධනය කැ ය පාංනදයන් ද බි දේශපාංන සංසතකෘතියක් බිහි ක ීමදේ අැමුණින් ආැේය කැන ංෙ
දේශපාංන ශිල්පායතනය වැඩ සට න සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂදේ රු.මිලියන 3 ක අමාතයාංශ
රතිපාෙන දවන්කැ තිබුණ ෙ ්ාතික මට්ටමින් ක්රියා් මක ක ීමමට සැංසුේ කළ දමම වැඩසට න
අදේක්ෂිත පි දි ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.

මුරුක්කණ්ඩි ප ම්පල් දුම්රිය සථාානය ුදිරීරීැ.
මුරුක්කණ්ඩි දටේපල් දුේි ය සතථානය ඉදික ීමම සඳ ා රැසතකැන ංෙ රු.මිලියන 2.824 ක මුෙංක් වර්ෂ 10
කට අධික කාංයක් නිෂතකාර්යයව තිබී යුේධය නිසා අ.දපො.ස. (සා/දපළ) ා (ද/දපළ) වියාගයට දපනී
යනටීමට දනො ැක  ූය යනසුන් දවනුදවන් දපකාැක පන්ති පැවැ් වීම සඳ ා 2014 වර්ෂදේ ීම ්රි ංංකා
දයෞවන සමා් සේදේංනය දවත ංාාීම තිබුණු අතැ සැංසුේ ගත පි දි වැසට න ක්රියා් මක
දනොක ීමදමන් ඉතිි  ූය රු.මිලියන 2.627 ක් නැවත සයාව දවත රතිපූර්ණය කැ දනොතිබුණි.

තරුණ කතරැල්ල වතඩස

න

දයෞවන සමා් දවත තරුණ තරුණියන්දප නැු රුව වර්ධනය ක ීමදේ මූලික පැමාර්ථය ඇතිව තරුණ
කැරැල්ං නේ ූය වැඩසට න ආැේය කැ ඒ සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 15.930 ක
රතිපාෙන දවන් කැ තිබුණි. ඊට අමතැව එම වැය විෂය සඳ ා රු.මිලියන 48.04 ක රතිපාෙන දවන් 
වැය විෂයන්දගන් මාරු කැ තිබුණි. දමම මුළු රතිපාෙනදයන් රු.මිලියන 39.8 ක් වර්ෂය තුළ වැයකැ
තිබුණි. එද ්  වියෙේ වාර්තා අනුව වැඩසට දනහි අැමුණු වංට ඍජු සාඳතාවයක් පවතින කටයුතු
සඳ ා වැයකැ තිබුදණ් යනයයට 2 ක පමණ රතිශතයක . ඉතිි  රතිපාෙන අවසතථානුකූං වැඩසට න් දංස
වැඩසට දනහි අැමුණු වංට අොං දනොවන දවන්  කටයුතු සඳ ා දපදයෝගී කැදගන තිබුණි.

තරුණ සුාසාධක අරමුදල
ම ්න ආැක්ෂක පනද්  5 වැනි වගන්තිදේ විධිවිධාන යටද් , 1993 වර්ෂදේ ීම ්නාධිපතිවැයා වියනන්
පනවන ංෙ 1993 අංක 01 ෙැන තරුණ සුය සාධක අැමුෙං නිදයෝග යටද්  තරුණ සංවර්ධන අැමුෙං
පිහිටුවන ංෙ අතැ ම ්න ආැක්ෂක පනත යටද්  ූය නිදයෝග රකාැ ැ්යට පවැාග්  දේදපොං දමම
අැමුෙංට පවැා තිබුණි.
ම ්න ආැක්ෂක පනත 1994 අදගෝසතතු මාසදේ ීම අද ෝයන ක ීමම්  සමඟම, ඒ යටද්  පනවන ංෙ
නිදයෝගෙ අද ෝයන වී තිබුණි. එ පි දි, තරුණ සංවර්ධන අැමුෙං ඈවැ ක ීමදේ කටයුතු ආැේය කළ යුතු
වුව්  2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට්  අැමුෙදල් ඈවැ ක ීමදේ ගිණුේ විගණනයට ඉදිි ප්  කැ
දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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අැමුෙදල් නිශතචාං දේපංවං අිනතිය ්ාතික තරුණදසේවා සයාවට පැවීමමට නීතයානුකූං ාාධාවක්
දනොමැති ාව 1999 අදගෝසතතු 09 දිනැති ලිපිය මිනන් නීතිපතිවැයා වියනන් ෙන්වා තිබුණෙ, සමාදංෝචිත
වර්ෂය නිමවන විට්  එම දේපංවං අිනතිය ්ාතික තරුණ දසේවා සයාව දවත විධිම්  පි දි පවැා
දනොතිබුණි. එදමන්ම අැමුෙං සතුව තිබූ වටිනාකම ගණනය දනොකැන ංෙ ැන් ආයැණ ඒකක 877 ක්
ා වටිනාකම රු.මිලියන 27.50 ක්ූය ැන් ආයැණ ඒකක 8135 ක් ම ා යාණ්ඩාගාැදේ පැවති රු.මිලියන
8.997 ක මුෙල් තැන්පතුව, දමෝටර් ැථ 2 ක් ා යතුරුපැදි 6ක් ඇතුළු අදනකු්  ව් කේ සේාන්ධදයන්
ගන්නා ංෙ ක්රියාමාර්ග විගණනය දවත වාර්තා කැ දනොතිබුණි.
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සැාජ පසේවා
අමාතයාංශදේ අැමුණු ඉටු කැ ගැනීම සඳ ා ූය කටයුතු විගණනදේීම අනාවැණය ූය රමාණා් මක
අඩුපාඩු ස කරුණු ප ත ෙැක්දේ.
ප ත සඳ න් කටයුතු නිමක ීමම සඳ ා අමාතයාංශය ෙැඩි අවධානයක් දයොමු කළ යුතුදේ.


ආාාධ සහිත තැනැ් තන්දප අිනතිවායනකේ ආැක්ෂා ක ීමම සඳ ා වන නව පනත



සංඥා යාෂා පන්  දකටුේපත



සුදු සැැයටිය යාවිතා කැන්නන් සඳ ා නීතිමය රැකවැණය ංාාගැනීම සඳ ා වන පන් 
දකටුේපත



ශ්රී ංංකාදේ ආාාධිත ාව පිළිාඳ ්ාතික ක්රියාකාීම සැංැසතම එළිෙැක්වීම



1996 අංක 28 ෙැන ආාාධ සහිත තැනැ් තන්දප අිනතිවායනකේ ආැක්ෂා ක ීමදේ පනද්  සඳ න්
කාර්යයන් ා 2000 අංක 09 ෙැන වැඩිහිටි තැනැ් තන්දප අිනතිවායනකේ ආැක්ෂා ක ීමේ පනද් 
කාර්යයන් ඉටුක ීමම.



සමා්දේ යනටින ආාාධිත ර්ාව
පේධතියක් සකසා ගැනීම.



ආධාැ ංාාීමම රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං ැ ා ඉදිි ප්  කැන ංෙ සුදුසුකේ ං්  අඩු
ආොයේංාභී ආාාධිත රවේගංයන්දප ඉල්ලීේ මත පමණක් ඉටුක ීමම පිළිාඳ අවධානය දයොමු
ක ීමම.



ෙැනට පවතින යනයලුම රයනේධ දගොඩනැගිලි, රයනේධ සතථාන ා දපොදු දසේවා ංාාදෙන සතථාන
ආාාධ සහිත තැනැ් තන්ට රදේශ වීමට ැක වන ආකාැය සකසත කැනු ංැබීම සඳ ා 2009
වර්ෂදේ පං කැන ංෙ නිදයෝගය රකාැ කාං සීමාව 2014 ඔක්දතෝාර් 16 දින අවසන් වී තිබූ
නමු්  නිදයෝග රකාැ කටයුතු කැ දනොමැති ආයතන ස සතථාන වංට එදැහිව නීතිමය පියවැ
ගැනීමට අවශය නීතිමය විධිවිධාන සංසා දනොමැත.



අඩු ආොයේංාභී ආාාධිත රවේගංිනන්ට ඇසත කණ්ණාඩි ස දැෝෙ රවටු දාොීමම සඳ ා පිළිග් 
ක්රමදේෙයක් ස යාන්ත්රණයක් තිබියීම එයට පට ැනිව ාාහිැ රවේගංයන්දප මැදි ් වීේ මත එය
යනදුවී තිබුණි. 2014 වර්ෂදේ ීම ඒ දවනුදවන් ෙැන ංෙ වියෙම රු. මිලියන 29.96 ක් ූය අතැ, ඒ
පිළිාඳව කැන ංෙ පීමක්ෂාදේීම අනාවැණය ූය කරුණු ප ත පි දි දේ.

ා වැඩිහිටි ර්ාව පිළිාඳ නිවැැදි ස

යාව් කාලීන ේ ත

 ඇසත කණ්ණාඩි 6,493ක් දාො ැීම ාවට වංචානික දල්ඛණ ඉදිි ප්  කැ රු.979,950ක් වංචාා
ක ීමම.
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 රු. මිලියන 1.27 ක් වටිනා දුැ ා ළඟ දපදනන ඇසත කණ්ණාඩි 1,950ක් හිටරව සමා් දසේවා
අමාතයවැයාදප සේාන්ධීකැණ දල්කේ දවත යාැදුන් ාවට දල්ඛණවං සඳ න් වුවෙ එම
කණ්ණාඩි දාො ැීමම පිළිාඳ සාක්ෂි දනොතිබීම.
 කණ්ණාඩි මිංීම ගැනීමට දපැ, රතිංාභීන්දප අවශයතාවයන් පිළිාඳ සීවක්ෂණයක් කැ
දනොතිබීම.


දැෝෙ රවටු ංාා ගැනීමට සුදුසුකේ සහිත රවේගංිනන් වියනන් නියමිත පි දි ඉදිි ප්  කළ ඉල්ලීේ
ගැන දනොසංකා, රු.මිලියන 2.7ක් වටිනා දැෝෙ රවටු 181ක් අමාතයවැයාදප දපෞේගලික දල්කේ
ඇතුළු විවිධ දේශපාංන පාර්ශවයන් දවත නිකු්  කැ තිබුණු නමු්  දාො ැීමම පිළිාඳ වාර්තා
කාර්යාංදේ දනොතිබුණි.



2014 වර්ෂදේ ීම අඩු ආොයේංාභීන්ව රු. 3,000ක මුෙං ආධාැ ීමදේ ීම, එක් රාදේීයය දල්කේ
කාර්යාං රදේශයකට 65 ාැගින් දතෝැා ගත යුතු වුවෙ, එදසේ යනදු කැ දනොතිබුණි. ගේප
දිසතත්රික්කදේ රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං 13ක් සඳ ා රතිංාභීන් 2,213ක් දවනුදවන් 2013
වර්ෂදේ ීම රු. මිලියන 32.93 ක් නිෙ සත කැ තිබූ අතැ, 2014 දෙසැේාර් මස ගේප දිසතත්රික්කදේ
ආධාැ දගවීේ සඳ ා රු. මිලියන 9.35 ක අධික වියෙමක් ෙැා තිබුණි.
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තාක්ෂණය
තාක්ෂණ ස පර්දේෂණ අමාතයාංශය යටද්  ූය ආයතනවං විගණනදේීම අනාවැණය ූය රධාන
විගණන දසොයාගැනීේ ප ත ෙැක්දේ.

විදාතා වතඩස

න



විධිම්  පි ීම පවැා දනොග්  ැ්යට අය්  ඉඩේවං යාණ්ඩාගාැ රතිපාෙන රු. මිලියන 306.10 ක්
දපදයෝගී කැදගන 2005 වර්ෂදේ යනට සමාදංෝචිත වර්ෂය ෙක්වා විොතා සේප්  මධයසතථාන
68ක් ඉදි කැ තිබුණි.



දයෝජිත විොතා මධයසතථාන 10ක ඉදික ීමේ කටයුතු විවිධ ද ේතු මත කල් ෙමා තිබූ අතැ, 2012
සැේතැේාර් මාසදේ ීම නිම ක ීමමට නියමිතව තිබූ තව්  මධයසතථානයක ඉදික ීමේ 2014
දෙසැේාර් 31 දින වනවිට්  නිමකැ දනොතිබුණි.

ශ්රී ලශකා ග්ර පල කාගාරය


ඩිජිටල් විශතව ගදේෂණ ෙර්ශන ම ්නතාවට නැැඹීමට ැක යාව ඇති ක ීමම පිණිස රු. මිලියන
151.2ක් වටිනා රක්දෂේපන යන්ත්රයක් ග්ර දංෝකාගාැය සඳ ා මිංීම දගන තිබුණු අතැ, එහි
පවතින කාර්මික දෙෝෂ ද ේතුදවන් ෙර්ශනයන් රෙර්ශනය ක ීමමට දනො ැක වී තිබුණි.



දකොළඹ විශතව විෙයාංදයන් ංාාග්  තාක්ෂණික වාර්තා අනුව පි ගණක පේධතියට සවිකැ ඇති
සම ැ දපාංග පාවිච්චි කළ ඒවාය. තවෙ, රූපවාහිණි සංසතථාදේ ඉංජිදන්රු වාර්තා අනුව
රක්දෂේපන යන්ත්රයෙ පාවිච්චි කළ එකක .

ේලාසථටික් අපද්රවය පපපට්ර ලියම් බව පරිවර්තනය රීරීපම් වයාපිතිය


2015 වර්ෂය ෙක්වා වර්ෂ යකට අධික කාංයක් තුළ රු.මිලියන 155.57 ක යාණ්ඩාගාැය
අැමුෙල් වැයකැ තිබුණෙ ේංාසතටික් අපද්රවය ඉන්ධන ාවට පි වර්තනය ක ීමදේ වයාපෘති
දමද යුේ කටයුතු වානි් මට්ටමින් ආැේය ක ීමමට අදපොද ොස් වී තිබුණි.



ේංාසතටික් රතිචාක්රීකැණය වඩා්  ආර්ථිකමය ා ඵංොයී ක්රියාවලියක් වන අතැ ඉන්ධන
නිෂතපාෙනය වියෙේ අධික ක්රියාවලියක් දේ. තවෙ, නිෂතපාෙන ඉන්ධන ැථවා න ධාවනයට
දයොොගත දනො ැක.



ේංාසතටික්වලින් ඉන්ධන නිපෙවීදේ තාක්ෂණය දසොයාග්  රවේගංයාට 2012 වර්ෂදේ යනට මසකට
රු.75,000 ක දිමනාවක් ෙ එහි රධාන විධායක නිංධාීමට මසකට රු.125,000 ක ීමමනාවක් දගවා
තිබුණි.
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න



නැදනෝ තාක්ෂණික දෙයානය සතථාපිත ක ීමමට අොං ඉඩම සඳ ා රු.මිලියන 304.07ක් දගවා
තිබුණෙ, විමිදේ අිනතිය විධිම්  දංස පවැාදගන දනොතිබියීම යාණ්ඩාගාැ රතිපාෙන මිනන්
රු.මිලියන 823.6ක් වැයකැ තාක්ෂණික දෙයානය සතථාපිත කැ තිබුණි.



රු.මිලියන 2,207ක් වැයකැ නැදනෝ තාක්ෂණ දෙයානය ස ශ්රී ංංකා නැදනෝ තාක්ෂණික
ආයතනය, ඉදිකැ තිබුණු අතැ එම ආයතනවං අැමුණ දේ ෙක්වා ඉටුවී දනොතිබුණි.

ශ්රී ලශකා ප්රමිති ආයතනය
්ාතික ආර්ථිකදේ යනයළු අංශවං රමිතිකැණය, මිනුේ, ත් ් ව ස තික ක ීමම ා ඒ ා සේාන්ධ
ක්රියාකාැකේ රවර්ධනය ක ීමදේ ා ඒ සඳ ා ප සුකේ සැංසීදේ අැමුණින් ශ්රී ංංකා රමිති ආයතනය
පිහිටුවා තිබූ නමු් , ආයතනදේ අැමුණුවංට පට ැනි ප ත සඳ න් ක්රියාකාැකේ විගණනදේ ීම
අනාවැණය විය.


ශ්රී ංංකා රමිති අංක 107 :  2008 යටද්  පිි විතැ වංට අනුගත දනොූය යනදමන්ති ක .ග්රෑේ.
12,060,000ක් දවදළඳදපොංට නිකු්  ක ීමම.



යනදමන්ති සඳ ා වන ශ්රී ංංකා රමිති අංක 107:  2008 හි 5.1 (h) දේෙයට පට ැනිව නිෂතපාෙකයා
වියනන් ඇසුරුේ කං දින යනට දින 90ක් ෙක්වා වංංුණ ාව සෙ න් කැ තිබූ යනදමන්ති ක දංෝග්රෑේ
336,500ක් සෙ ා “යනදමන්ති දතොග නිෙ සත කළ ැක ය” යනුදවන් සඳ න් දකොට අනුමත
ක ීමමටම දින 90කට ආසන්න කාංයක් ගතවී තිබීම.



2013 ා 2014 වර්ෂ වංීම ආනයනය කැන ංෙ යනදමන්ති ක .ග්රෑේ 13,944,000ක් පීමක්ෂණ
වාර්තා ංැබීමට දපැ දවළඳදපොළට මුො ැැ තිබීම.



ආනයනය කැන ංෙ ඇමි කානු දඩොංර් 2,951,574 ක් වටිනා රතිීමේත විදුලි ප න් දතොග ක දංෝ
ග්රෑේ 234,640ක් ශ්රී ංංකා රමිති අංක 1231: 2002 හි සෙ න් Harmonic Current Limits ස
SDCM Value යන අවශයතා සේරවර්ණ ක ීමදමන් දතොැව නිෙ සත ක ීමම.
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උසසථ අධයාපනය
දසසත අධයාපන අමාතයාංශය යටද්  1978 අංක 16 ෙැන විශතවවිෙයාං පනතින් පිහිටවනු ංැබු
විශතවවිෙයාං පේධතිදේ විශතවවිෙයාං රතිපාෙන දකොමිෂන් සයාව, දපොදු ්නතාවට වගක ව ැක 
විශතවවිෙයාං ක්රමයක් සෙ ා අවශය දකදැන සේප්  සැපයීම ා දසසත අධයාපනය පිළිාඳ ඇල්මක්
ෙක්වන පාර්ශවයන් සමඟ ස දයෝගදයන් අධයාපන පාඨමාංාවන්හි විවිධ් වය ස ුණණ් වය ස තික
ක ීමම සඳ ා ඉගැන්වීේ ස පර්දේෂණ වැඩ රසසතථ මට්ටමින් නිර්මාණය ක ීමම සඳ ා ධාි තාවයන්
සැපයීම යනදුකැන අතැ දමම කාර්යයන් සඵං කැ ගැනීම සඳ ා 1978 අංක 16 ෙැන විශතවවිෙයාං පනත
යටද්  2014 වර්ෂය අවසාන වනවිට විශතවවිෙයාං 15 ක් සතථාපිත කැ තිබුණි. දමම විශතවවිෙයාං 15ට
අනුාේධිත ආයතන 17 ක් ා මණ්ඩප 03 ක් ෙ සතථාපනය කැ විශතවවිෙයාං රතිපාෙන දකොමිෂන් සයාදේ
අධීක්ෂණය ස දමද යවීම යටද්  ක්රියා් මක කැ ඇත. දමම දකෂතත්රය සේාන්ධදයන් වු වැෙග් 
විගණන නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.

විථව විදයාල පශ්රේණිවලගත රීරීැ
2014 වර්ෂය තුළ දංෝක විශතව විෙයාං දරේණිගත ක ීමේ දල්ඛනය අනුව, ශ්රී ංංකාදේ විශතව විෙයාං 15 න්
දකොළඹ, දමොැටුව, දේැාදෙණිය යන විශතව විෙයාං 2251 යනට 2810 අතැ පැාසයක පැවති අතැ රුහුණ,
කැළණිය, ශ්රී ්යවර්ධනරවැ දරේණිගත ක ීමේ දල්ඛනදේ 3000 යනට 5000 අතැ ෙ අදනකු්  විශතවවිෙයාං
6097 යනට 16071 අතැ දරේණිගත වී තිබුණි. දමය 2013 දරේණිගත ක ීමේ සමඟ සැසඳීදේීම විශතවවිෙයාං
12 ක් ප ත වැටි ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.

උසසථ අධයාපනය සා ා අවසථාාවන්
2013 / 2014 අධයනය වර්ෂය සඳ ා විශතව විෙයාං වංට ඇතුළු වීමට පැැණි ා නව නිර්දේශ වලින්
සුදුසුකේ ං්  ශිෂයිනන් 143,739 දගන් ශිෂයිනන් 25,200 දෙදනකුට ඒ සඳ ා අවසතථාව ංෙ අතැ එය
සුදුසුකේ ංැබුවන්දගන් යනයයට 17.53 ක . ඊට සාදේක්ෂව පසුගිය වර්ෂදේ ශිෂයිනන් 144,816 ක්
සුදුසුකේ ංාා තිබු අතැ ශිෂයිනන් 24,198 ක් විශතව විෙයාං වංට ාඳවා ගන්නා ංදි. එය සුදුසුකේ
ංැබුවන්දගන් යනයයට 16.71 ක  . ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂයට සාදේක්ෂව යනයයට 0.8 ක න් ාඳවා ගැනීදේ
වර්ධනයක් දපන්වා තිබුණි.
දේශිය ශිෂයිනන් සඳ ා විදේශ විශතවවිෙයාං වං දපාධි ංාාගැනීම සඳ ා විදේශ ශිෂය් ව පිි නමා තිබු
අතැ ඒ සඳ ා 2014 වර්ෂදේ පූර්ව දපාධි ා පශතචාා්  දපාධි විදේශ ශිෂය් වංාභින් 242 කට ෙ විදේශ
යනසුන් 38 කටෙ දමැට ශිෂය් ව ංාාීම තිබුණි.
2014 වර්ෂදේ විශතව විෙයාං සඳ ා රවනැාවර්ථන රු.මිලියන 20,841 ක් ස ේැාපධන රු.මිලියන 10,945
ක් වශදයන් රු.මිලියන 31,786 ක රතිපාෙන ංාා ීම තිබුණි. 2013 වර්ෂදේ ංාා ීම තිබු රවනැාවර්ථන ා
රාපධන වියෙේ ා සැසඳීදේදි එය පිළිදවලින් රු.මිලියන 2,525 ක න් ා 2,421 ක න් වැඩි වීමක .

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ශිෂය සුාසාධන
ශිෂයාධාර ා ශිෂයත්ව
ඉදිි ප්  කැන ංෙ දතොැතුරු අනුව, 2014 වර්ෂදේ විශතවවිෙයාං 12 ක ශිෂයයන් 28,214 කට ා 2013
වර්ෂදේ ශිෂයයන් 27,488 කට ම දපොළ ශිෂය් ව ංාාීම තිබු අතැ 2013 ා සැසඳීදේීම 2014 වර්ෂදේ
ශිෂයයන් 726 ක වැඩිවීමක් ෙක්නට ංැබුණු අතැ සමාදංෝචිත වර්ෂදේ වියෙම රු. මිලියන 604 ක් විය.
2014 වර්ෂදේ ශිෂයයන් 22,730 කට ෙ 2013 වර්ෂදේ ශිෂයයන් 20,009 කටෙ ශිෂයාධාැ ංාාීම තිබු අතැ
2013 ට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේ ශිෂයයන් 2721 ක වැඩිවීමක් ෙක්නට ංැබුණු අතැ ඒ සඳ ා
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ රු. මිලියන 254 ක වැය ාැක් ෙැා තිබුණි.

පන්වාසිකාගාර
ැා්ය විශතවවිෙයාං පේධතිය තුළ දන්වායනක ශිෂයයන් සංඛයාව 12,000 ක න් වැඩක ීමදේ මුලික අැමුණින්
රු. මිලියන 13,200 ක් රතිපාෙන දවන්කැ එක් දන්වායනකාගාැයක් සඳ ා රු. මිලියන 220 ක සාමානය
වියෙමක් ඇසතතදේන්තු කැ විශතවවිෙයාං තුං දන්වායනකාගාැ 60 ක් ඉදික ීමදේ වයාපෘතියක් දසසත
අධයාපන අමාතයාංශය වියනන් 2013 වර්ෂදේීම ංෙ ආැේය කැ තිබුණි. 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට
ඉදිි ප්  කැන ංෙ දතොැතුරු මත රු.මිලියන 5,856 ක වියෙමක් ෙැා දන්වායනකාගාැ 30 ක වැඩ අවසන්
කැ ඇති ාව්  දන්වායනකාගාැ 24 ක වැඩ දනොනිමි ත් ් වයක පවතින ාව්  දන්වායනකාගාැ 6 ක වැඩ
ආැේයක කැ දනොමැති ාව්  නිීමක්ෂණය විය. දකදසේ දවත්  දමම වයාපෘතිය අොං අමාතය මණ්ඩං
තීැණ අනුව 2015 දෙසැේාර් 31 දිනට අවසන් විය යුතු ාව්  ෙක්වා තිබුණි.
2014 වර්ෂදේ විශතවවිෙයාං 12 ක ශිෂය ශිෂයාවන් 35,585 කට එනේ සමසතථ ශිෂය සංඛයාදවන් යනයයට
43 කට දන්වායනකාගාැ ප සුකේ ංාාීම තිබුණු අතැ ඒ සඳ ා රු. මිලියන 258 ක් වැයකැ තිබුණි. 2013
වර්ෂදේ ශිෂය ශිෂයාවන් 21416 කට එනේ සමසතථ ශිෂය සංඛයාදවන් යනයයට 27 කට රු.මිලියන 305 ක්
වැයකැ දන්වායනකාගාැ ප සුකේ සපයා ීම තිබූ අතැ 2014 වර්ෂදේීම 2013 ට සාදේක්ෂව ශිෂයයන්
14,169 කට වැඩිදයන් ප සුකේ ංාා ීම තිබුණි.

පතමිණීැ ා ිළ වීැ
විශතවවිෙයාං රතිපාෙන දකොමිෂන් සයාව ස දසසත අධයාපන ආයතන සඳ ා ආයතන සංග්ර දේ XX
පි ච්දේෙදේ 3.1 වගන්තිය ා X පි ච්දේෙදේ 1.6.1 වගන්තිය රකාැව අධයයන ා අනධයන කාර්ය
මණ්ඩංදේ පැමිණීම , පිටවීම ා නිවාඩු සඳ ා දල්ඛණ නඩ් තු කළ යුතු වුව්  ්රි ංංකා විශතවවිෙයාං
පේධතිය ා ඒ ා සේාන්ධ දසසත අධයාපන ආයතනවං අධයයන කාර්ය මණ්ඩංදේ පැමිණීම ා පිටවීම
ෙ ඔවුන් ංාාග්  නිවාඩු පිළිාඳ දල්ඛණෙ නඩ් තු කැ දනොතිබුණි. එම ද ේතුදවන් 2013 වර්ෂදේීම
ංාාග්  දතොැතුරු අනුව විශතවවිෙයාං 09 යක ආචාාර්යවරු 4070 ක් පැමිණීම , පිටවීම සට න් දනොකැ
වැටුේ ා ීමමනා දංස රු. මිලියන 6,500 ක් ංාාදගන තිබුණු අතැ 2014 වර්ෂදේීම එම විශතවවිෙයාං 09
හි ආචාාර්යවරුන් 4149 ක් පැමිණීම ා පිටවීම සට න් දනොකැ රු. මිලියන 7,135 ක වැටුේ ා ීමමනා
ංාාදගන තිබුණි. දමය එම විශතවවිෙයාං 09 හි වැටුේ ා ීමමනා මුෙදංහි වියෙේ වංට රතිශතයක්
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වශදයන් පිළිදවලින් යනයයට 36 ක් ා යනයයට 40 ක් ාව නිීමක්ෂණය විය. ඒ අනුව අධයයන කාර්ය
මණ්ඩංය සඳ ා ෙැා ඇති වැටුේ ා ීමමනා නියනදංස විගණනදේීම සන්නිීමක්ෂණය ක ීමමට දනො ැක  විය.

ඒක ශිෂය ිළරිවතය
විශතවවිෙයාං 11 ක 2014 වර්ෂදේ (විවෘත විශතවවිෙයාංදේ ැැ) එක් යනසුදවක් දවනුදවන් ෙැා ඇති
සාමානය වියෙම රු.285,594 ක . එක් යනසුදවක් දවනුදවන් ෙැන ංෙ දපි ම වියෙම ූය රු.365,475 ක්
දේැාදෙණිය විශතවවිෙයාංදයන් ෙ අවම වියෙම ූය රු.112,803 ක් ැ්ැට විශතවවිෙයාංදයන්ෙ වාර්තා විය.

කාර්යසාධනය
විශතවවිෙයාං පේධතිය සඳ ා ාඳවා ගනු ංාන ශිෂය ශිෂයාවන්දප ා කුසංතාවයන් සංවර්ධනය ක ීමම
දවනුදවන් නායක් ව රවහුණු වැඩසට න් ආැේය කැ තිබුණි. 2014 වර්ෂදේ ශිෂය ශිෂයාවන් 18,740
කට රු. මිලියන 265 ක් වැය කැමින් රවහුණුවීේ ක්රියා් මක කැ තිබුණු අතැ 2013 වර්ෂදේීම ශිෂය
ශිෂයාවන් 17,568 කට රු. මිලියන 136 ක් වැය කැමින් දමම වැඩසට න ක්රියා් මක කැ තිබුණි. 2013
වර්ෂයට වඩා 2014 වැෂදේ යනසුන් 1172 කට නායක් ව රවහුණුව ංාා ීම තිබුණු අතැ වියෙේ ෙ රු.මිලියන
129 ක වර්ධනයක් ෙක්නට ංැබුණි.

උසසථ අධයාපනය සා ා අවසථාානයන්
2014 ා 2013 වර්ෂයන් තුළ විවිධ දපාධි පාඨමාංා ොැා පිළිදවලින් දපාධිධාීමන් 32905 ක් ා 22087
ක් පිටව දගොසත තිබුණි. 2013 වර්ෂය සමඟ සැසඳීදේීම එය යනයයට 49 ක වර්ධනයක . දකදසේ දවත් 
රැක යා දවළඳදපොංට සි ංන ආකාැදේ පාඨමාංාවන් දුන්වාීමදේ ක්රමදේෙයන් තවදුැට්  වර්ධනය
කැගැනීම වඩා්  ඵංොයී ාව නිීමක්ෂණය විය.

උපයන ලද ආදායම්
විශතවවිෙයාං පනත රකාැව විශතවවිෙයාං පිහිටුවීදේ අැමුණ වනුදේ දසසත අධයාපනය , වර්ධනය ක ීමම
සඳ ා දපාධි, පශතචාා්  දපාධි, ආචාාර්ය දපාධි වැනි පාඨමාංාවන් පව් වාදගන යාම වන අතැ සතවයං
ආොයේ ඉපයීම සඳ ා සෑම විශතවවිෙයාංයක්ම ා ඒ සේාන්ධ ආයතන වියනන් ස තික පත්ර ඩිේදංෝමා
පාඨමාංා, පශතචාා්  දපාධි වැනි ෙෑ පව් වා ආොයේ දපයාගැනීදේ ක්රමදේෙයට අනුගතවී තිබුණු අතැ
ඉදිි ප් කැ තිබුණු දතොැතුරු අනුව පාඨමාංා 342 ක් විශතවවිෙයාං වං පව් වා රු. මිලියන 1,604 ක
ආොයමක් දපයා දමම ආොයමින් යනයයට 10 ක් පමණක් විශතවවිෙයාංවං දපොදු අැමුෙංට ාැැකැ තිබුණු
අතැ අදනකු්  ආොයේ සේප්  ොයකයන් ස විවිධ අැමුෙල් වංට ාැැකැ තිබුණි. විශතවවිෙයාං ා දසසත
අධයාපන ආයතනවං ාාහිැ පාඨමාංා පැවැ් වීම සේාන්ධව විශතවවිෙයාං රතිපාෙන දකොමිෂන් සයාදේ
එකඟතාවය ා පසුවිපැේ ක ීමමක් යනදුකැ දනොතිබු අවසතථා නිීමක්ෂණය විය.
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අායන්තර ා බාහිර පර්පේෂණ
2014 වර්ෂදේ විශතවවිෙයාං 09 ක ආචාාර්යවරුන් 2230ක් සඳ ා පර්දේෂණ ීමමනා වශදයන් රු.මිලියන
397 ක මුෙංක් දගවා තිබුණෙ, පර්දේෂණ දයෝ්නා සනාතන සයාව වියනන් පිළිග්  කමිටුවකට ඉදිි ප් 
කැ දනොතිබුණු අවසතථාවන් නිීමක්ෂණය වු අතැ, රගතිය පිළිාඳ සමාදංෝචානයක් යනදුකැ ආචාාර්යවරුන්
සඵංොයීව දමම කටයුතු සඳ ා දයොො ගැනීදේ ක්රමදේෙයක් සකසත කළ යුතුය.

ිණවිසුම් කඩරීරීම්
1980 වර්ෂදේ යනට 2014 වර්ෂය ෙක්වා විශතවවිෙයාං 11 ක ගිවිසුේ ාැඳුේකැ කඩකැන ංෙ
කථිකාචාාර්යවරුන් 129 ක් යනටින අතැ දමම කථීකාචාාර්යවරුන්දගන් රු.මිලියන 453 ක මුෙංක් අයකැ
ගැනීමට තිබුණු අතැ ඒ තුළ විශතවවිෙයාංය වියනන් විශතවවිෙයාං අණපන්  වංට අනුකූං වන පි දි ගිවිසුේ
දකොන්දේයන ඇතුළ්  දනොක ීමම ද ේතුදවන් අයකැගත දනො ැක  ත් ් වයක් දොවී තිබුණු දශේෂයක්
පැවති අතැ එම මුෙල් විශතවවිෙයාං අර්ථ සාධක අැමුෙලින් විශතවවිෙයාං පනතට අනුකූංව අයකැ
ගැනීමටෙ කටයුතු කැ දනොතිබුණු අතැ අණපන්  වං ෙැක්දවන දකොන්දේසී වංට අනුකූංව නියන පි දි
ගිවිසුේ අ් සන් කැවා දනොගැනීදමන් විශතවවිෙයාං අැමුෙංට යනදුවී ඇති පාඩුව සේාන්ධව වගක වයුතු
නිළධාි න් සේාන්ධදයන්ෙ විධිම්  ක්රියාමාර්ග දගන දනොතිබුණි.

ශ්රී ලශකා විවිත විථවවිදයාල
විශතවවිෙයාං පේධතිය තුළට ඇතුළ්  වීමට දනො ැක  වු ශිෂයයන්ට විශතවවිෙයාං අධයාපනය ැෙෑීමදේ
අවසතථාව ංාාීමදේ මුලික අැමුණින් ආැේයකැ පව් වාදගනයන විවෘත විශතවවිෙයාංදයන් 2014 වර්ෂය
තුංදි පාඨමාංා 67 කට යනසුන් 41344 ක් ාඳවාදගන තිබුණු අතැ 2014 වර්ෂදේීම රු.මිලියන 953 ක් වු
ආොයමක් ංාා තිබුණි. 2013 වර්ෂය තුංදි පාඨමාංා 67 කට යනසුන් 38294 ක් ාඳවාදගන රු.මිලියන
611 ක් දපයාදගන තිබුණ අතැ ඒ අනුව 2013 වර්ෂය ා සැසඳීදේීම 2014 වර්ෂදේ යනසුන් ාෙවා ගැනීේ
යනයයට 8 ක න් වැඩි වී තිබුණ අතැ ආොයම යනයයට 56 ක න් වැඩි වී තිබුණි. එදමන්ම සමාදංෝචිත වර්ෂය
තුංදි යනසුන් 6450 ක් විවිධ පාඨමාංා ොැා නිමකැ ස තික ප්  ංාාදගන තිබුණි.

සේත වාර්ෂික නිවාඩු
විශතවවිෙයාං ආයතන සංග්ර දේ 36 පි ච්දජ්ෙදේ 36.1 වගන්තිය රකාැව සේත වාර්ෂික නිවාඩු අනුමත
කැදගන ඇති අයවලුන් තාවකාලිකව විශතවවිෙයාංවං පි පාංනයට සේාන්ධ වැෙග්  මූංයාධිකාීම,
දල්ඛකාධිකාීම, රවසතතකාංාධිපති වැනි තනතුරුවං කටයුතු ක ීමම ද ේතුදවන් විශතවවිෙයාං වං මූංය ා
පි පාංනය විධිම් ව කැවාගැනීමට දනො ැක  ත් ් වයන් නිීමක්ෂණය ූය අතැ දමම සේත වාර්ෂික
නිවාඩු මත යනටින දාොද ෝ නිංධාීමන් ැා්ය ආයතනවංට දසේවය ක ීමම ද ේතුදවන් ඔවුන් වියනන්
ඒකාාේධ අැමුෙදංන් දෙවතාවක් වැටුේ ා ීමමනා ංාාගන්නා ාවෙ නිීමක්ෂණය විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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රාජය ආරක්ෂාව
ශ්රී ංංකාදේ සතවාධිපතය ස දයෞමික අඛණ්ඩතාවය ආැක්ෂා කැ ගැනීම, ැා්ය ආැක්ෂාව ස ැට තුළ
නීතිය ා සාමය පව් වාදගන යාම සේාන්ධදයන් අවශය ක්රදමෝපායන් සේපාෙනය ක ීමම ා ක්රියා් මක
ක ීමම දමම අමාතයාංශදේ රධාන දමද වැ වන අතැ එය ඉටු ක ීමම සඳ ා ැා්ය ආැක්ෂක
අමාතයාංශය යටද්  රධාන වශදයන් ත්රිවිධ මුොවන්, දවැළ ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුව ස යනවිල්
ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුව ක්රියා් මක දේ.
ශ්රී ංංකා යුේධ මුොව, ශ්රී ංංකා නාවික මුොව ස ශ්රී ංංකා ුණවන්
්ාතික ආැක්ෂාව සේාන්ධදයන් වගීමම ෙැනු ංැදේ.

මුොව දයෞමික අඛණ්ඩතාවය

ා

දතුදර් පැවති යුේධය අවසන් වීදමන් පසුව ත්රිවිධ මුොදේ සාමාජිකිනන්දප නිෂතක්රීය රමොයක් වය
නාගි ක සංවර්ධන අධිකාීමය මිනන් ඉටුකැන රධාන වයාපෘති ැ ා දමන්ම සතවාධිනව මුො යාන්ත්රණය
තුළින් සුළු පි මාණදේ යනට ම ා පි මාණය ෙක්වා විවිධ වයාපෘතිවංට ොයක් වය ංාාීම ඇත. ඉ ත
ැා්ය ආැක්ෂක අමාතයාංශය ා අමාතයාංශය යටද්  ඇති ආයතන වියනන් 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන්
අවසන් වු වර්ෂය ා රවර්ව වර්ෂ දෙකක ීම ෙැා ඇති වියෙේ පිළිාඳ විසතතැ ප ත ෙැක්දේ.
වියදැ
රවනැාවර්තන
රාපධන
එකතුව

2014
රු.මිලියන
231,250.45
38,041.20
269,291.65

2013
රු.මිලියන
199,371.13
29,809.87
229,181.00

2012
රු.මිලියන
184,221.91
16,049.34
200,271.25

ඉ ත ේ තයන් විශතදල්ෂණය ක ීමදේ ීම දපනි යන්දන් අමාතයාංශය ා අමාතයාංශය යටද්  ඇති සෑම
ආයතනයකම වාර්ෂික වියෙම ඉ ං දගොසත ඇති ාවින.
අමාතයාංශය යටද්  ක්රියා් මකවන යනයළුම ආයතනවං දපොදුදේ යාණ්ඩ ා දසේවා මිංීම ගැනීදේ
ක්රියාවලිදේීම පව් නා නීති, ීමති දැුණංායනවංට පට ැනිව යනදුවන අවසතථා නිැතුරුව නිි ක්ෂණය වන
අතැ එම ආයතනවං ද්රවශිංතාවය පිළිාඳ ගැටළු දමයට දාොද ෝ දසිනන් ඉව ල්වී ඇත. දේ අනුව දමම
ක්රියාවලිදේ අයයන්තැ පාංනය ශක්තිම්  ක ීමදේ අවශයතාවය අවධාැණය කැ ඇත. එදමන්ම විවිධ
වයාපෘති ැ ා දමම ආයතන දපයා ගනු ංාන ආොයේ චාක්රදල්ඛ රකාැව ැ්දේ ආොයමට ාැැ
දනොකැ දවනම අැමුෙල් පව් වා ගනිමින් එම මුෙල් නිංධාි න්දප සුය සාධන කටයුතුවංට දයොෙවා
ගැනීමෙ නිි ක්ෂණය කැ ඇත.

විගණන නිරික්ෂණ


විගණනයට ඉදිි ප්  කළ ැා්ය ආැක්ෂක අමාතයාංශදේ ැ්දේ නිංධාි න්ට අ් තිකාැේ බී
ගිණුම පිළිාඳ සැසඳුේ රකාශය රකාැව එදිනට අයවීේ හිඟහිට තිබුණු දශේෂවං එකතුව
රු.6,058,093 ක් ූය අතැ, එම හිඟහිටි දශේෂ වර්ෂ 01 යනට වර්ෂ 27 ෙක්වා කාං පැාසයක් ගතවී
තිබුණ් , එම හිඟහිටි ණය දශේෂ අයකැ ගැනීමට අමාතයාංශය අදපොද ොස් වී තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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2008 දනොවැේාර් 04 දින රු. මිලියන 2.07 ක මුෙංක් වැයකැ මිං ීම දගන තිබුණු වායා පිටප් 
යන්ත්රය ඇතුළු අදනකු්  යන්ත්ර ක යනදු රදයෝ්නයකට දනොදගන වර්ෂ 03 කට ආසන්න කාංයක්
තිසතදසේ නිශතක්රීයව පැවතුණි.



ද ෝටල් වයාපාැය සංවර්ධනය ක ීමම සඳ ා ශ්රී ංංකා යුේධ මුො මූංසතථානය පිහිටා තිබුණු ඉඩම
විදේීයය සමාගමකට රු. මිලියන 19,817.31 කට විකුණා ංෙ මුෙං ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 149
වයවසතථාවට පට ැනිව අකුදර්දගොඩ ආැක්ෂක
මුො මූංසතථානය ඉදික ීමම සඳ ා
ම ායාණ්ඩාගාැය වියනන් අමාතයාංශ දල්කේ දවත ංාාීම තිබුණු අතැ එම මුෙං යාණ්ඩාගාැ
බිල්ප් වං ස සතථාවැ තැන්ප්  වං ආදයෝ්නය කැ සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ රු.925,925,814
ක දපොළී ආොයමක් දපයා තිබුණි. තවෙ රු. මිලියන 5,211.16 ක මුෙංක් අොං ඉදික ීමේ සඳ ා
වැයකැ තිබුණි.



රු.මිලියන 42,032 ක වටිනාකමැති දකොළඹ අග නගැ සංවර්ධනය ස ගං වතුැ පාංනය ක ීමදේ
වයාපෘතිය අමාතයාංශය යටද්  පැවති අතැ දමම වයාපෘතිදේ කාං පි ච්දජ්ෙය ආවැණය වන
පි දි වයාපෘති සැංැසතමක් පිළිදයං කැ දනොතිබුණි. වයාපෘති කාංදයන් යනයයට 50 ක් ඉක්මවන
අවසතථාදේීම වයාපෘතිදේ මූංය දපදයෝ්නය යනයයට 17.3 ක් පමණක් පැවති අතැ වයාපෘති
ආැේයදේීම ක්රියා් මක කළ ැක ව තිබුණු දප සංැචාකයන් 10 ක න් 4 ක් සඳ ා ක යනඳු වියෙමක්
ෙැා දනොතිබුණි.



යල් පැනීම ද ේතුදවන් 2011, 2012 ස 2013 යන වර්ෂවං මිංීම ග්  රු.577,170 ක් වටිනා
දටෝනර් 55 ක් 2015 මාර්තු 17 දින පැවති දවන්දේයනයකීම රු.1,200 කට විකුණා තිබුණි.
ගාඩාදේ දතොග ත් ් වය දනොසංකා දටෝනර් මිංට දගන නව දතොග පාවිච්චියට ගැනීම
ද ේතුදවන් දමම යල් පැනීම යනදුවී තිබුණු අතැ එිනන් ඒකාාේධ අැමුෙංට යනදුූය අංායය
රු.575,970 ක් දංස ඳුනාදගන තිබුණි.



අමාතයාංශදේ මානව සේප්  දතොැතුරු පි ගණක ගත ක ීමම සඳ ා රු.893,985 ක් වැයකැ
සර්වර් පේධතියක් මිංට දගන තිබුණු අතැ මිංීම දගන මාස 07 ක පමණ කාංයක් ගත වී තිබුණ
ෙ දතොැතුරු පි ගණක ගත ක ීමදේ ීම පැනනැුණණු ගැටළු ද ේතුදවන් අතැමග නවතා ෙමා තිබුණි.



ත්රිවිධ මුොව ස යනවිල් ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුව ාාහිැ පාර්ශවයන්ට සපයනු ංාන
දසේවාවන්දගන් දපයනු ංාන ආොයේ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 149 වයවසතථාව ස 2009
දපාැවාි  03 දිනැති අමාතය මණ්ඩං තීැණය රකාැව ඒකාාේධ අැමුෙංට ාැැ දනොක ීමම
නිවැැදි ක ීමමට අමාතයංශය කටයුතු කැ දනොතිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ශ්රී ලශකා යු ධ මුදාව
2014 වර්ෂදේ ීම ශ්රී ංංකා යුේධ මුොව වියනන් ැදට් ආර්ථික සංවර්ධනය දදෙසා වයාපෘති 33 ක්
දවනුදවන් ොයක් වය ංාාීම තිබුණු අතැ දපොදු ම ්න ය පත දදෙසා විවිධ වැඩසට න් දතුරු
නැදගනහිැ පළා්  ඇතුලු රදේශ ගණනාවක පව් වා තිබුණි. නගැ සංවර්ධනය දවනුදවන් රු.මිලියන
2,379 ක් වැයකැ තිබුණු අතැ මාර්ග සංවර්ධනය ා දවන්  වයාපෘති දවනුදවන් යන්දත්රෝපකැණ ා
යට පිි සත දයොෙවා තිබුණි. රවේගං නාශක දාෝේා 2,909 ක්, යුධ ටැංක  නාශක දාෝේා 32 ක් ස දවඩි
දාද ්  දතොග 34,930 ක් ඉව් කැ තිබුණි. තවෙ වර්ෂය තුළ ීම සතවයාවික ා සතවයාවික දනොවන ආපො
ත් ් වයන් වංීම දපොදු ම ්නතාවට ස න සැංසීම සඳ ා රමොයක් වය ංාාීම තිබුණි.

විගණන නිරික්ෂණ


විගණනයට ඉදිි ප්  කළ ැ්දේ නිංධාි න්ට අ් තිකාැේ ගිණුම පිළිාඳ සැසඳුේ රකාශය
රකාැව එදිනට අයවීේ හිඟහිට තිබුණු දශේෂවං එකතුව රු. මිලියන 422.37 ක් ූය අතැ, එම
හිඟහිටි දශේෂ මාස 01 යනට වර්ෂ 05 ක් ෙක්වා ූය කාං පැාසයක් ගතවී තිබුණ් , එම හිඟහිටි ණය
දශේෂ අයකැ ගැනීදේ පසුවිපැේ කටයුතු දුර්වං ත් ් වයක පැවතුණි.



මියගිය නිංධාි න්දගන් අයවිය යුතු රු. මිලියන 5.69 ක් ූය ණය දශේෂයන් අයකැ ගැනීම සඳ ා
ආයතන සංග්ර දේ XXIV පි ච්දජ්ෙදේ 4.4 වගන්තිය රකාැව කටයුතු කැ දනොතිබු අතැ ඉන් රු.
මිලියන 1.03 ක දශේෂයන් අවුරුදු 05 ක් ඉක්මූය දශේෂයන් ාව නිි ක්ෂණය විය. එදමන්ම විරාම
ගිය නිංධාි න්දගන් අයවිය යුතු ූය රු. මිලියන 49.08 ක ණය දශේෂයන් ආයතන සංග්ර දේ
XXIV පි ච්දජ්ෙදේ 4.2.5 වගන්තිය රකාැව අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ැාගම පිහිටි ශ්රී ංංකා දුේි ය දෙපාර්තදේන්තුව සතු අක්කැ 10 ක ඉඩමක
නිැවුල් අිනතිය ංාාගැනීදමන් දතොැව ශ්රී ංංකා යුේධ මුොදේ යුේදධෝපකැණ ගාඩාව
ඉදික ීමම සඳ ා යුේධ මුොව වියනන් 2014 වර්ෂදේ ීම රු. මිලියන 362.71 ක් වැයකැ තිබුණු ාව
විගණනදේීම නිි ක්ෂණය විය.



මුෙල් දැුණංායන 94(1) රකාැව වාර්ෂික ඇසතතදේන්තුව, පි රවැක ඇසතතදේන්තුව ා මුෙල්
දැුණංායන 66/69 මාරු ක ීමේවං එකතුව ඉක්මවා වැය ෙැීමම දමන්ම ාැැකේවංට ාැඳීම දනොකළ
යුතු ාව ෙක්වා ඇත් , ශ්රී ංංකා යුේධ මුොව වියනන් වැය විෂයයන් 06 කට අොං රතිපාෙන
ඉතිීමවීේ ඉක්මවා රු. මිලියන 91.59 ක ාැැකේවංට ාැඳී තිබුණි.

ශ්රී ලශකා නාවික මුදාව
ශ්රී ංංකා නාවික මුොව 2014 වර්ෂදේීම දසෝමාලි මුහුදු දකොල්ංකරුවන් දගන් ශ්රී ංංකා මුහුදු සීමාව
ආැක්ෂා කැගැනීම සාර්ථක දංස ඉටුකැ තිබුණු අතැ නීති විදැෝධි සංක්රමණිකිනන් ා විගමනකිනන්
අ් අඩංුණවට දගන තිබුණි. එදසේම ැට තුළට දගන ඒමට ද් සා කළ ම් ද්රවය ක දංෝ 397.55 ක් ා
යනගරැට් දතොගයක් ෙ සමඟ රවේගංිනන් 121 දෙදනකු අ් අඩංුණවට දගන තිබුණි. ැ්දේ විවිධ ආයතනවං
ඉදික ීමේ ා අළු් වැඩියාවන් සඳ ා රු. මිලියන 798.33 ක රමොයක් වයක් ංාා ීම තිබුණු අතැ 2014

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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වර්ෂය තුළීම ගංවතුැ ආපො ත් ් වයන්ට දගොදුරු වු රවේගංිනන් 719 ක් දේැාගැනීමට කටයුතු කැ
තිබුණි. නාවික දසාළුන් ිනටි ැා්යදේ සාමසාධක ැා්කාි  සඳ ා දයෙවීම මිනන් රු. මිලියන 67.02 ක
විදේශ විනිමයක් 2014 වර්ෂය තුළ ීම දපයා දගන තිබුණි.

විගණන නිරික්ෂණ


ශ්රී ංංකා නාවික මුොදේ ැ්දේ නිංධාි න්ට අ් තිකාැේ බී ගිණුම පිළිාඳ සැසඳුේ රකාශය
රකාැව එදිනට අයවීේ හිඟහිට තිබුණු දශේෂවං එකතුව රු. මිලියන 12.25 ක් ූය අතැ, එම හිඟහිටි
දශේෂ වර්ෂ 01 යනට වර්ෂ 05 ක් ෙක්වා කාං පැාසයක් ගත වී තිබුණ් , එම හිඟහිටි ණය දශේෂ
අයකැ ගැනීදේ පසුවිපැේ කටයුතු දුර්වං ත් ් වයක පැවතුණි.



2011 ජුනි මස 11 දින පැවති ැා්ය ගිණුේ කාැක සයා රැසතවීදේ සාකච්්ා සට න් වාර්තාදේ 07
වන කරුණ රකාැව මිං ීම ගැනීමට අදේක්ෂිත යාණ්ඩ ශ්රී ංංකා නාවික මුොවට ංැබීමට දපැ
දචාක්ප්  ලිවීම ස සැපයුේකරුවන්ට දචාක්ප්  ංාාීමදේ පූර්ව දගවීේ දරේෂණප්  ක්රමය
සේරවර්ණදයන් වැැදි ගනුදෙනුවක් ාැවින් එය ව ාම නිවැැදි කැන දංස දපදෙසත ංාාීම තිබුණෙ
ශ්රී ංංකා නාවික මුොව වියනන් 2011 ජුලි යනට 2014 අදරේල් ෙක්වා කාංය තුළ එම ක්රමය
දපදයෝගී කැ ගනිමින් අවසතථා 6,720 කීම රු. මිලියන 2,091.96 ක් වු මුෙංක් වැය කැ යාණ්ඩ
මිංීම දගන තිබුණි.



2009 දපාැවාි  03 දිනැති කැබිනට් මණ්ඩං තීැණය, ආයතන අධයක්ෂ ්නැාල්දප 2013
දෙසැේාර් 09 දිනැති ලිපිය, ැා්ය මුෙල් අධයක්ෂ ්නැාල්දප 2008 ජුනි 28 දිනැති ලිපිය ස
ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාදේ 149 වයවසතථාව රකාැව ශ්රී ංංකා නාවික මුොව වියනන් ාාහිැ
පාර්ශවයන්ට සපයනු ංාන දසේවාවන් දවනුදවන් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම දපයන ංෙ රු.
මිලියන 1,048.09 ක් වු ආොයම ඒකාාේධ අැමුෙංට ාැැ කළ යුතු වුව් , එපි දි කටයුතු කැ
දනොතිබුණි.



ශ්රී ංංකා නාවික මුොව සඳ ා සප් තු කුට්ටේ 7,000 ක් මිං ීම ගැනීදේීම පළමු වැට මිං ගණන්
කැඳවා නිර්දේශ වු මිං රතික්දෂේප කැ දෙවන වැ මිං ගණන් කැඳවා වැඩි මිංට මිංීම ගැනීම
ද ේතුදකොට දගන ශ්රී ංංකා නාවික මුොවට රු. මිලියන 5.98 ක පාඩුවක් යනදුවී තිබුණි.



විදුලි බිල්ප් වංට නියමිත දිනදේ ීම මුෙල් දනොදගවීම ද ේතුදකොටදගන ංංකා විදුලිාං
මණ්ඩංයට ෙඩ දපොලීය වශදයන් රු. මිලියන 4.83 ක මුෙංක් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ීම දගවා
තිබුණි.



ශ්රී ංංකා නාවික මුොව වියනන් 2011 වර්ෂදේීම ඇණවුේ 5 කට අොළ රු. මිලියන 15.91 ක මුෙං
මුෙල් දැුණංායනවං අවශයතාවයන්ට පට ැනිව ස සුරැකුේ ංාාගැනීමක න් දතොැව ඇණවුේ
අවසතථාදේීම දගවා තිබුණු අතැ වසැ 03 ක් ඉක්මයාදේීම සපයා තිබුණු යාණ්ඩවං වටිනාකම
රු. මිලියන 10.76 ක් විය. ඉතිි ය ූය රු. මිලියන 5.15 ක් ූය මුෙං අධිකැණ ක්රියාමාර්ගයක් මත
දපොලී ැහිතව වාි ක 12 ක න් 2014 ජුනි යනට අයකැ ගැනීමට යනදුවී තිබුණි. ැ්ය අයවැය හිඟය
පියවා ගැනීම සඳ ා ංාාගන්නා ණය දවනුදවන් විශාං දපොලියක් දගවන ත් ් වයක් තුළ
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එපි දි දපොලියට ංාාග්  මුෙල් ඉ ත ෙැක්දවන පි දි දපෞේගලික ආයතනයක පි  ැණය සඳ ා
දපොළී ැහිත ණය මුෙංක් දංස ංාා ීම තිබුණි.

ශ්රී ලශකා වවන් මුදාව
සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ීම ුණවන් පැය 13,209.55 ක් පියාසැ කැ තිබුණු අතැ ඉන් ුණවන් දමද යුේ
කටයුතු සඳ ා පැය 2,138.55 ක් දයොෙවා තිබිම ා නියමුවන් ැහිත ුණවන්යානා වලින් නිීමක්ෂණ පියාසැ
පැය 64.33 ක් මිනන් ස ාය ෙැක්වීම්  , ත්රිවිධ මුොදේ 25,970 කට ුණවන් රවා න ප සුකේ සංසාීමම් 
යනදුකැ තිබුණි. එදසේම මුංතිේ ුණවන් පථය ඉදික ීමම, දිගන ා මඩකංරවව ුණවන් ගමන් අංශයන් ඉදික ීමම
සඳ ා පිළිදවලින් රු.මිලියන 25.12 ක් රු.මිලියන 21.69 ක් ස රු. මිලියන 21.55 ක් වැයකැ තිබුණු
අතැ 2014 වර්ෂය තුළීම ිනටි ැා්ය දවත සාම සාධක නිංධාීමන් දයොමු කැවීම මිනන් ඇ.දඩො.576,890
ක් විදේශ විනිමය දපයාගැනීම් , ුණවන් රවා න දසේවා සැපයීම මිනන් රු. මිලියන 248.70 ක ආොයමක්
රැසතක ීමම්  යනදුකැ තිබුණි.
ඊට අමතැව “ අපි දවනුදවන් අපි නිවාස වයාපෘතිය” සඳ ා මිනිසත දින 103,660 ක් දයෙවීම මිනන්
නිංධාි න්දප නිවාස ඉදික ීමම සඳ ා විශාං ොයක් වයක් ංාාීම තිබුණු අතැ ැ්දේ දගොඩනැගිලි
ඉදික ීමේ ස අළු් වැඩියාවන් ක ි දේ කාර්යයන්වංටෙ ොයක් වය ංාාීම තිබුණි.

විගණන නිරික්ෂණ


ුණවන් යානා කුලී ආොයේ රැසත ක ීමම සේාන්ධදයන් ආොයේ ගණන්ීමදේ නිංධාි යා ූය ුණවන්
මුොපති ද ෝ ඔහුදප අධිකාි ං්  දවන්  නිංධාි දයකු වියනන් එම ආොයේ රැසතක ීමම යනදුකළ
යුතු වුව් , ුණවන් මුො නිංධාි න් ක හිපදෙදනකු වියනන් පිහිටුවා ග්  දපෞේගලික සමාගමක්
වියනන් එම කටයුතු යනදුකැ තිබුණි. එදසේ රැසතකැ දගන තිබු ුණවන් යානා කුලී ආොයදමන්
රු.මිලියන 23.04 ක් එීම ආොයේ ීයර්ෂයට ාැැ ක ීමමට කටයුතු දනොකැ ැ්දේ ගිණුමක්
දනොවන විධායක සුාසාධන අැමුෙං නේ ූය ුණවන් මුොදේ අයයන්තැ අැමුෙංකට ාැැ කැ
තිබුණි.



ුණවන් මුොදේ සතථාවැ ව් කේ විධිම්  දංස සතථාවැ ව් කේ දල්ඛනයක සට න් කැ දනොතිබු
අතැ, 2014 වර්ෂය තුළ මිංට ග්  සතථාවැ ව් කේ විසර්්න ගිණුදේ ්ංගම දනොවන ව් කේ
සංචාංන වාර්තාදේ ා ඩීීවඑසතඒ 4 ආකෘතිදේ සට න් ක ීමදේීම රමාණා් මක දවනසතකේ ෙක්නට
ංැබුණි.



2014 ්නවාි  01 දිනට පැවති රු. මිලියන 4,278.07 ක ාැැකේ, එම වර්ෂය තුළ දගොඩනැඟුණු
ාැැකේ ා 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට පැවති රු. මිලියන 3,949.12 ක ාැැකේ සේාන්ධදයන්
ත වුරුවක් ංාාගත ැක  වන පි දි ාැැකේ දල්ඛනයක් නඩ් තු කැ දනොතිබුණු අතැ වර්ෂය
අවසානයට පැවති ාැැකේ සේාන්ධදයන් කාං විශතදල්ෂණයක්ෙ ඉදිි ප්  කැ දනොතිබුණි.
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දපයන විට දගවීේ ාදු ගණනය ක ීමදේීම නිංධාි න්ට ංාාීම තිබු සම ැ ීමමනා සැංක ල්ංට
දගන දනොතිබුණි. දේ ද තු
ේ ව නිසා 2014 ජූලි මස දසෝදියන විගණනයට ංක්කළ නිංධාි න් 50
දෙදනකුට අොංව රු.16,019 ක් අඩුදවන් එම ාදු දගවා තිබුණු ාව නිි ක්ෂණය විය.



ැා්ය ආැක්ෂක ා නාගි ක සංවර්ධන අමාතයාංශය වියනන් සංවිධානය කැ තිබු ැණවිරු
ි යල්සතටාර් වැඩ සට දන් අවසන් අදියදර්ීම, ුණවන් මුොදවන් ඉදිි ප්  ූය තැඟකරුවන් ඉදිි යට
දගන ඒම දවනුදවන් එම තැඟකරුවන්දප අංක වංට දකටි පණිවුඩ යැවීම සඳ ා ුණවන් මුො
රතිපාෙනවලින් රු. මිලියන 20.91 ක් වැයකැ තිබුණි.



මුෙල් දැුණංායන 95 යටද්  ුණවන් මුොවට යනවිල් දසේවකිනන් ාඳවා දගන එම දසේවකිනන් ුණවන්
මුොදේ කාර්යයන්ට පි ාාහිැ ූය කාර්යයන් සඳ ා දයොෙවාදගන තිබුණු අතැ එම දසේවකිනන්ට
ුණවන් මුොදේ රතිපාෙනවලින් 2013 වර්ෂය තුළ රු. මිලියන 15.89 ක්ෙ 2014 ්නවාි  යනට
අදගෝසතතු ෙක්වා රු. මිලියන 15.65 ක්ෙ වැටුේ ා ීමමනා දංස දගවා තිබුණි.



යාණ්ඩාගාැ නිදයෝ්ය දල්කේදප 2014 දනොවැේාර් 19 දිනැති අංක බීඩී/එන්එ ත/103/03/09/30
ෙැන ලිපිය පි දි ාාහිැ පාර්ශවයන් දවත දසේවා සැපයීදමන් දපයනු ංාන ආොයේ ඒකාාේධ
අැමුෙංට ාැැ කළ යුතු වුව්  ුණවන් මුොදේ දයෞතික ා මානව සේප්  දපදයෝගී කැ ගනිමින්
පව් වා දගන යනු ංාන අැමුෙල් 96 ක් සේාන්ධදයන් දපයනු ංාන ආොයේ එදසේ ඒකාාේධ
අැමුෙංට ාැැ දනොකැ ුණවන් මුො අැමුෙල් ගිණුේවංට ාැැ කැ තිබුණි.



2006 මාර්තු 24 දිනැති අංක 128 ෙැන ්ාතික අයවැය චාක්රදල්ඛය රකාැව 2014 වර්ෂයට අොං
වාර්ෂික රසේපාෙන සැංැසතම පිළිදයං ක ීමදේීම රසේපාෙන කටයුතු සඳ ා ඇසතතදේන්තු කළ
රු.මිලියන 1,245.61 ක රාපධන වියෙේ ා රු.මිලියන 8,131.97 ක රවනැාවර්තන වියෙේ එම
සැංැසතමට ඇතුළ්  කැ දනොතිබුණි. තවෙ එම සැංැසතමට ඇතුළ්  කැ තිබු රාපධන වියෙේ
සේාන්ධදයන්ෙ සැංසුේ කැ තිබු ක්රමදේෙයන් අනුව රසේපාෙන කටයුතු යනදුකැන්දන්ෙ යන්න
ත වුරු කැ ගත ැක  වන පි දි වාර්තා නඩ් තු ක ීමමක් ද ෝ පාංන ක්රම ඳුන්වාීමමක් යනදුකැ
දනොතිබුණි.



නිංධාි න්ට රවා න ප සුකේ සැපයීම සඳ ා මසකට රු.50,000 ාැිනන් වා න 15 ක් කුලියට
ගැනීදේීම වර්ෂයකට ගිවිසුේ අ් සන් කැ තිබු අතැ අ් තිකාැේ දනොදගවන ාවට එකඟවී තිබියීම
දසේවාව ංාාගැනීමට දපැ සේරවර්ණ වර්ෂයක් සඳ ා කුලිය වශදයන් එක් අදයකුට රු.600,000
ාැිනන් සැපයුේකරුවන් 15 දෙදනකුට රු.මිලියන 9 ක් අ් තිකාැේ දංස දගවා තිබුණි.

සිවිල් ආරක්ෂක පදපාර්තපම්න්තුව
යනවිල් ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුව 2014 වර්ෂදේීම ැදට් ආර්ථික සංවර්ධනය දවනුදවන් ාංකායන් ා
රවහුණු කඳවුරු 23 ක් මිනන් පව් වාදගන යනු ංාන වයාපෘති සඳ ා යටිනන් 17,676 ක් දයොෙවා
රු.මිලියන 371.54 ක ආොයමක් දපයා දගන තිබුණි. දපොදු ම ්න ය පත දදෙසා ැා්ය ආයතනවං
ආැක්ෂක ැා්කාි වං නිැතවී ඇති අතැ යනවිල් ්නතාව දදෙසා සමා් ස් කාැ වැඩසට න් දමන්ම
ආගමික ා සංසතකෘතික කටයුතු සඳ ා ෙ ොයක් වය ංාා ීම ඇත.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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යනවිල් ආැක්ෂක යටිනන් ට විරාම වැටුේ සහිත සතථීැ ප් වීේ ලිපි රොනය ක ීමමට ාව ෙක්වමින්
රු. මිලියන 13.18 ක් වැයකැ ද් සවයක් පව් වා තිබුණෙ ඔවුන් සතථීැ දසේවදේ පිහිටුවා ප් වීේ
ංාාීමමට කටයුතු දනොතිබුණි.



කුලී දගොඩනැගිල්ංක පව් වා දගන යනු ංාන දෙපාර්තදේන්තු මූංසතථාන දගොඩනැගිල්දල්
දෙයාන ශාංා යනවිලිම නවීකැණය සඳ ා රු. මිලියන 2.73 ක් වැයකැ තිබුණෙ, දමම වියෙම
දගොඩනැගිලි කුලිදයන් අඩුකැ ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



මුෙල් දැුණංායන 371(5) රකාැව දෙන ංෙ අතුරු අග්රිමයක් කුමන ද තු
ේ වක් මත වුවෙ දෙන ංෙ
මුෙල් වර්ෂදේ දෙසැේාර් 31 දිනට දපැ පියවිය යුතු වුව් , අවසතථා 18 කට අොංව ංාාීම තිබුණු
එකතුව රු. මිලියන 2.85 ක් වු අ් තිකාැේ සේාන්ධදයන් එපි දි කටයුතු කැ දනොතිබුණි.
එදමන්ම දමම අ් තිකාැේ නිැවුල් ක ීමමට මාස 12 ක කාංයක් ගතවී ඇති ාව නිි ක්ෂණය විය.



දවන්  අමාතයාංශ ා දෙපාර්තදේන්තු වියනන් විවිධ කාර්යයන් සඳ ා ංාාීම තිබුණු රු.මිලියන
39.57 ක මුෙල් අොං කාර්යය යාැයන් ඉටුදනොකැ තැන්ප්  ගිණුදේ ැඳවා දගන තිබුණි



්නාධිපති දල්කේ කාර්යාංය වියනන් විධිම්  අනුමැතියක න් දතොැව වා න 16 ක් යනවිල්
ආැක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුවට 2006 වර්ෂදේීම ංාාීම තිබුණු අතැ එම වා න දමදතක්
පවැාදගන දනොතිබුණි.



ශ්රී ංංකා ුණවන් මුො මැදිි  සංක ර්ණදේ පැවැ් වු ැණවිරු ි යල් සතටාර් වැඩ සට දනහි පාවිච්චිය
සඳ ා රු.773,254 ක් වටිනා වායු සීවකැණ යන්ත්ර 02 ක් මිංීම දගන තිබුණු අතැ පාවිච්චිදයන්
අනතුරුව මාස 18 ක කාංයක් නිෂතකාර්යව පැවතුණි.
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වතවිලි කර්ැාන්ත
ැාර් සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව ස ැාර් පර්දේෂණ ආයතනය, ද්  පර්දේෂණ ආයතනය, ශ්රී ංංකා
ද්  මණ්ඩංය, කුඩා ද්  වතු සංවර්ධන අධිකාි ය, ද්  ශක්ති අැමුෙං, තුරුසවිය අැමුෙං ා ්ාතික
වැවිලි කළමනාකැණ ආයතනය යන වයාසතථාපිත ආයතන 07 ක් ස සීමාසහිත කළුදාෝවිටියාන ද් 
කර්මාන්ත ශාංා සමාගම අමාතයාංයට අය්  ූය අතැ ආර්ථික සාමාීවය ා පාි සි ක වශදයන් ත වුරු ූය
වැවිලි අංශයක් මිනන් වැවිලි කර්මාන්තදේ ඵංොයී් වය, ංායොයී් වය ස තිැසාැ් වය ඉ ළ නැංවීම,
ද් ,ැාර් ස කටුදපොල් වගාව රචාලිත ක ීමම ස සංවර්ධනය ක ීමදේ කාර්යයාර්ය ා පර්දේෂණ කටයුතු
ෙ පැවීම තිබුණි. තවෙ, අමාතයංශය ස ැාර් සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය
දවනුදවන් සළසා තිබුණු මුළු ශුේධ රතිපාෙනය රු.මිලියන 4,276.81 ක් ූය අතැ ඉන් රු.මිලියන 3,914.67
ක් දපදයෝ්නය කැ තිබුණි.
2014 වර්ෂය අදාල වතදගත් විගණන නිරීක්ෂණ ප ත දතක්ප .


අමාතයාංයට අය්  වා න අනතුැට ංක් වීම නිසා වා න 11 කට අොංව යනදුූය අංාය ානි වලින්
තවදුැට්  අවැණය කැ ගත දනො ැක  ූය රු.මිලියන 7.74 ක අංාය අයකැ ගැනීම සඳ ා විධිම් 
ක්රියාමාර්ගයක් දගන දනොතිබුණු ාව විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දෙසැේාර් 31 දින වන විට්  2009 යනට 2014 ෙක්වා ඉකු්  වර්ෂ 6 ට අොං
රු. මිලියන 439.76 ක හිඟ කල්ාදු කුලී අයකැ දගන දනොතිබුණු අතැ ඒ දවනුදවන් රමාෙ
ගාසතතු අයකැ ගැනීම සේාන්ධ දකොන්දේයන ාදු ගිවිසුේවංට ඇතුළ් ව දනොතිබුණි.



ැාර් සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව යටද්  1994 වර්ෂදේ යනට අක්රිය ත් ් වදේ පවතින ැාර්
පාංන අැමුෙං ස ැාර් නැවත වගා ස නාධාැ අැමුෙං ඈවැ ක ීමදේ කටයුතු අවසන් ක ීමමට
2014 දෙසැේාර් 31 ෙක්වාම දෙපාර්තදේන්තුව අදපොද ොස් වී තිබුණි.

ශ්රී ලශකා රබර් පර්පේෂණ ආයතනය
ැාර් වගාදේ ෛ්ව විෙයා් මක පර්දේෂණ, සතවයාවික ැාර් ක ි  වං ැසායනය ස යාණ්ඩ නිපෙවීදේ
තාක්ෂණය පිළිාඳ පර්දේෂණ යනදු ක ීමම අැමුණු කැ ගනිමින් ක්රියා් මක වන දමම ආයතනදයහි
වෘ් තීමය නිරවණතාවයන් සහිත පර්දේෂණ අංශ රධානි තනතුරු 4 ක්, රධාන පර්දේෂණ නිංධාීම
තනතුරු 3 ක්, ද්යෂතඨ පර්දේෂණ නිංධාීම තනතුරු 12 ක් ස පර්දේෂණ නිංධාීම තනතුරු 14 ක්
රවැේපාඩුව පැවතුනි.


2014 ්නවාි  මාසදේ ීම ඇති ූය දියන ගින්නක් ද ේතුදවන් දකොටසක් විනාශ ූය ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්
ැාර් කේ දල් අංායය රු. මිලියන 4.28 ක් දංසෙ, විනාශ ූය ැාර් දතොගදේ වටිනාකම
රු.මිලියන 1.61 ක් දංසෙ, ඇසතතදේන්තු කැ තිබුණු නමු්  නිවැැදි අගයට ැක්ෂණය කැ
දනොතිබීම ද ේතුදවන් ැක්ෂණ වන්දි දංස රු.702,517 න් පමණක් ංැබී තිබුණි.
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2014 වර්ෂය අවසානයට පැවති රු. මිලියන 34.96 ක් ූය දවළඳ ා විවිධ ණයගැති දශේෂදයන්
යනයයට 52.4 ක් ද ව්  ණයගැති ගිණුේ 497 කට අොළ රු. මිලියන 18.34 ක් වර්ෂ 5 කට වඩා
පැැණි දශේෂයන් ූය අතැ එිනන් රු. මිලියන 8.05 ක් වර්ෂ 10 යනට 20 ෙක්වාෙ රු. මිලියන 2.55 ක්
වර්ෂ 20 කට්  වැඩි කාංයක යනටෙ අයවියයුතු දශේෂයන් විය.

තුරුසවිය අරමුදල
ැාර් ක්දෂේත්රදේ නිෂතපාෙනයට වැඩි ොයක් වයක් සපයන කුඩා ැාර් වතු හිමියන් ශක්තිම්  කැ
ඔවුන්දප ආර්ථික ා සමා් ත් ් වය ඉ ළ නැංවීමට අවශය කටයුතු යනදුක ීමම අැමුණු කැ දගන
දිසතත්රික්ක 12 ක ග්රාීවය මට්ටමින් වියනීම යනටින කුඩා ැාර් ඉඩේ හිමියන් ඒකැාීය කැ තුරුසවිය සමිති 696
ක් පිහිටුවා තිබුණෙ අැමුෙං වියනන් නියන කළමනාකැණයක් යනදුකැ දනොතිබුණු ාැවින් සමිති 696 න් 315
ක් අක්රිය වීම ස සාමාජික මුෙල් රැසතක ීමම අඩාං වීම ආීම දුෂතකැතාවයන්ට මුහුණ ීම තිබුණි.
දකොන්ත්රා්  පෙනම මත ාෙවාදගන තිබුණු දසේවකිනන් 05 දෙදනකු සතථීැ ක ීමදේීම කළමනාකැණ දසේවා
චාක්රදල්ඛ අංක 30 (1) විධිවිධානවංට පට ැනිව වැටුේ තංයන් හි පිහිටුවීම ද ේතුදවන් 2013 ්නවාි  මස
01 දින යනට 2015 ජුනි 30 ෙක්වා වැටුේ වශදයන් රු.517,530 ක් වැඩිරවැ දගවා තිබුණි.

ශ්රී ලශකා පත් ැණ්ඩලය
ශ්රී ංාංීමය ද්  දගෝලීය දවළෙදපොදළේ වඩා්  ආකර්ෂණීය පානයන් අතැ රමුඛතම සතථානයට
ප් කැලීම මණ්ඩංදේ ෙැක්ම වන අතැ ශ්රී ංංකාදේ ද්  කර්මාන්තය සංවර්ධනය ක ීමම්  ශ්රී ංංකාදේ
ද්  දංොවරවැා රචාලිත ක ීමම්  සෙ ා කටයුතු ක ීමම මණ්ඩංදේ රධාන කාර්ය දේ. දමම අැමුණු ඉටුකැ
ගැනීම සඳ ා ද්  නිශතපාෙකයන්, ද්  ඇසුරුේකරුවන් ා ද්  අපනයනකරුවන් දගන් ලියාපදිංචි ගාසතතු,
ලියාපදිංචි අලු් ක ීමදේ ගාසතතු ා ාංපත්ර ගාසතතු අය කැනු ංාන අතැ ද්  මණ්ඩං පනත රකාැව
අමාතය මණ්ඩංදේ අනුමැතිය ංාාගැනීදමන් දතොැව ා ගැසට් පත්රදේ පළ ක ීමදමන් දතොැව 2010 ජුලි
29 දින මණ්ඩංය වියනන් වැඩිකැ තිබුණි. තවෙ දසසත අැමුෙං පිහිටුවීම ස ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා
පනද්  විධිවිධානවංට සංදශෝධනයන් යනදුකැ දනොතිබුණි.


ද්  රවර්ධනය ස දවළඳදපොං දපාය මාර්ග සඳ ා අපනයනය කැන ංෙ ද්  ක දංෝග්රෑේ
එකකට රු.3.50 ාැගින් ද්  අපනයනකරුවන්දගන් 2010 දනොවැේාර් 01 දින යනට 2014
දෙසැේාර් 31 දින ෙක්වා රු.මිලියන 5,818.67 ාේෙක් එකතු කැ තිබුණු අතැ එිනන් රු.මිලියන
876.48 ක් පමණක් 2014 වර්ෂය අවසානය ෙක්වා ද්  රවර්ධන කටයුතු සඳ ා වැයකැ තිබුණු
අතැ ඉතිි  මුෙල් දකටිකාලීනව ආදයෝ්නය කැ තිබුණි.



දකොළඹ තුැඟ තැඟ පිටිය දගොඩනැගිල්දල් ද්  අදංවි මධයසතථානයක් (Tea House) සතථාපනය
ක ීමම සඳ ා මණ්ඩංය වියනන් 2014 වර්ෂදේීම රු.මිලියන 58.369 ක් වැයකැ තිබුණෙ 2014
මාර්තු යනට දෙසැේාර් ෙක්වා ූය මාස 10 ක කාංයතුළ මණ්ඩංය එිනන් රු.මිලියන 13.5 ක ශුේධ
අංායයක් ංාා තිබුණි. දකදසේ වුවෙ ද්  රවර්ධන කටයු් තක් දංස ආැේය කළ දමම
වයාපෘතිය සඳ ා ශකයතා අධයයනයක් යනදු කැ දනොතිබූ ාව විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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වර්ෂ ප කට වැඩි කාංයක යනට ්නතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩංදයන් ංැබිය යුතු රු.මිලියන 25 ක
මුෙංක් දවනුවට එම මණ්ඩංයට අය්  රු.මිලියන 16 ක් වටිනා න්තාන පිහිටි “ යනදංෝන් ටී
මියුයනයේ” හි අිනතිය අ් කැ ගැනීම ා රු.මිලියන 8 ක දශේෂය කපා ැීමමට ්නතා වතු
සංවර්ධන මණ්ඩංය ා ශ්රී ංංකා ද්  මණ්ඩංය 2012 ජුනි 19 දින පැවති දපොදු වයාපාැ කාැක
සයා රැසතවීදේ තීැණයකට එළඹ තිබුණි. දකදසේ වුවෙ දමම ක්රියාවලිය 2015 අදගෝසතතු 31
ෙක්වාම අවසන් කැ දනොතිබුණි.

පත් පර්පේෂණ ැණ්ඩලය


අධයක්ෂ, නිදයෝ්ය අධයක්ෂ ා රාදේීයය කාර්යාංවං සතථාන යාැ නිංධාීමන්දප නිං නිවාස
නඩ් තු ක ීමම සඳ ා මායනක කේකරු ීමමනාවක් රතිපූැණය ීමීමමට 2007 මැින 24 දින අධයක්ෂ
මණ්ඩංය වියනන් දර්ඛීය අමාතයාශදේ ා යාණ්ඩාගාැදේ අනුමැතිය දනොමැතිව අනුමත කැ
තිබුණු අතැ 2013 ා 2014 වර්ෂවංීම නිංධාීමන් 13 දෙදනකු සඳ ා පිළිදවලින් රු. මිලියන
2.72 ක් ා රු. මිලියන 2.73 ක් මණ්ඩංය වියනන් රතිපූැණය කැ තිබුණි.



සේපූර්ණ වැටුේ සහිත අධයයන නිවාඩු ංාා අනිවාර්ය දසේවා කාංය තුළ දසේවය දනොකැ
දසේවදයන් ඉව් ව දගොසත යනටි නිංධාීමන් 09 දෙදනකුදගන් රු. මිලියන 22.03 ක මුෙංක් 2015
ජුනි 30 ෙක්වාම අයකැ දගන දනොතිබුණි.

පත් ක්ති අරමුදල


2013 ා 2014 වර්ෂවං අවසන් මූංය රකාශන 2015 සැේතැේාර් 23 ෙක්වාම විගණනය සඳ ා
ඉදිි ප් කැ දනොතිබුණු අතැ අැමුෙංට අය්  කේ ල් 13 න් 5 ක් 2008 වර්ෂදේ යනට 2012 ෙක්වා
ූය වර්ෂ 5 ක කාංය අඛණ්ඩව අංාය ංාා තිබුණි. 2012 වර්ෂදේ පසතසැ කේ ං ැැ ඉතිි 
යනයලු කේ ල් අංාය ංාා තිබුණි. ඒ අනුව 2012 වර්ෂදේ කේ ල් අංායය රු.මිලියන 57.65.ක් ූය
අතැ එක් කේ ංක ැැ අදනකු්  යනයළුම කේ ල්වං නිෂතපාෙනයෙ ප ත වැටී තිබුණි.



අැමුෙදල් රධාන කාර්යාං දගොඩනැගිල්ං ඉදික ීමම සෙ ා වසැ 50 ක ාදු පෙනම මත රු.මිලියන
28 ක වටිනා පර්. 40 ක් ූය බිේ දකොටසක් නාගි ක සංවර්ධන අධිකාි දයන් ංාා ගැනීමට එකඟවී
2010 මාර්තු 31 දින රු. මිලියන 8.08 ක් අ් තිකාැේ දංස එම අධිකාි යට දගවා තිබුණි. 2012
වර්ෂදේීම අධයක්ෂ මණ්ඩං තීැණයකට අනුව එම දගොඩනැගිල්ං දවන්  සතථානයක ඉදික ීමමට
දයෝ්නා වී තිබුණෙ දගවා තිබුණු ඉ ත අ් තිකාැේ මුෙං 2015 අදගෝසතතු 31 ෙක්වාම ආපසු ංාා
දගන දනොතිබුණි.

කුඩා පත් වතු සශවර්ධන අධිකාරිය


2014 වර්ෂය තුං සංවර්ධන වියෙේ වශදයන් අධිකාි ය රු.මිලියන 345.10 ක මුෙංක් වැය කැ
තිබුණු අතැ ඉන් රු.මිලියන 331.21 ක මුෙංක් ස නාධාැ වශදයන් ද්  දගොවීන් ට ංාා ීම
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තිබුණි. ඉතිි  වියෙේ තුළ 2014 දනොවැේාර් 12 දින අැලියග මන්දිැදේීම පව් වන ංෙ ද් 
දගොවි මුවක් දවනුදවන් ෙැන ංෙ රු.මිලියන 5.65 ක්ෙ පාංශු ා ්ං සංැක්ෂණ ඵළොයීතා
රවර්ධන විදශේෂ වැඩසට න යටද්  ද්  වගාකරුවන් 190,123 දෙදනකුට රු.මිලියන 406.34
ක ආධාැ මුෙල් ංාාීමම සඳ ා ූය දචාක්දපෝ  ගාසතතු වශදයන් රු. මිලියන 2.84 ක්ෙ අයදුේපත්ර ා
දපෝසතටර් දවනුදවන් රු. මිලියන 1.58 ක්ෙ වැය කැ තිබීම ආර්ථික දනොූය වියෙේ දංස
විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.


්ාතික අවශයතාවයට අනුව, දපි ම ඵංොව ංාාගැනීමට ස ද්  ඉඩේ නඩ් තු ක ීමමට
වාර්ෂිකව ද ක්ටයාර් 2,300 ක් නැවත වගා කළ යුතුවුව්  සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම ස නාධාැ
දයෝ්නා ක්රමය යටද්  ද ක්ටයාර් 720 ක් පමණක් නැවත වගා කැ තිබුණු අතැ එය ද ක්ටයාර්
116,492 ක් ූය මුළු පි ණත ද්  ඉඩේ වලින් යනයයට 0.62 ක් නිදයෝ්නය විය. දමම පි තන ද් 
වගාදවන් ද ක්ටයාර් 21,613 ක් වර්ෂ 25 ඉක්මවු වගාවන් ාවෙ නිීමක්ෂණය විය.

ශ්රී ලශකා රාජය වතවිලි සශසථාාව ස

ජනතා වතු සශවර්ධන ැණ්ඩලය



ශ්රී ංංකා ැා්ය වැවිලි සංසතථාව, ්නතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩංය ස ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම
දවත පවැා තිබූ මුල් විමි රමාණය ද ක්ටයාැ 27,242.76 ක් ූය අතැ එිනන් යනයයට 58 එනේ
ද ක්ටයාැ 15,825.35 ක් වගා කටයුතු සඳ ා දයොොදගන තිබුණි.ද ක්ටයාැ 6,064.18 ක් එනේ
මුළු විමි රමාණදයන් යනයයට 22 ක් වගා කටයුතු සඳ ා දයොො ගත ැක  ත් ් වදේ පැවතුනෙ
වගා කටයුතු ද ෝ දවන්  ආර්ථික ඵංොයී කටයු් තක් සඳ ා දයොො දගන දනොතිබුණි.



ද්  වගා කැ තිබූ ද ක්ටයාැ 8,008.95 ක් ූය මුළු විමි රමාණදයන් ද ක්ටයාැ 5,135.44 ක් ඇට
ද්  වගාවෙ, ද ක්ටයාැ 2,873.51 ි ක ලි ද්  වගාවෙ විය. ද්  වගා කැ ඇති මුළු විමි
රමාණදයන් යනයයට 64 ක රමාණයක් ඇට ද්  වගාව වන අතැ එම වගාව අවු.100 පමණ පැැණි
වගාවක් ාැවින් ඵංොයී ීවව කාංය ඉක්මවා දගොසත තිබුණි. දමිනන් ංැදාන ෙළු අසතවැන්න ි ක ලි
ද්  වගාවට සාදේක්ෂව ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී.



්නතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩංය වියනන් 2011-2014 ෙක්වා කාං සීමාව තුංීම ඇසතතදේන්තු කැ
තිබූ දපොද ොැ අවශයතාවදයන් යනයයට 17 ්  යනයයට 25 අතැ රතිශතයක්ෙ ඇල්කඩුව වැවිලි
සමාගම 2011-2014 ෙක්වා කාං සීමාව තුං යනයයට 29 - 92 අතැ රතිශතයක දපොද ොැ දයීමම
යනදුකැ තිබුණි. ද්  වගාව සඳ ා අවශය දපොද ොැ නියන රමිතිදයන් දනොදයීමම ද ේතුදවන්
වතුවලින් දනංා ගන්නා ෙළු අසතවැන්දන් ුණණා් මකයාවය ා රමාණය ප ළ මට්ටමක
පැවතුණි.



්නතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩංය, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම ා ශ්රී ංංකා ැා්ය වැවිලි සංසතථාව
වියනන් 2011 වර්ෂදේ යනට 2014 අදගෝසතතු මාසය ෙක්වා නැවත වගාවන් යනදුකැ දනොතිබුණි.



්නතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩංය ා ශ්රී ංංකා ැා්ය වැවිලි සංසතථාව සතුව පවතින වතුවං ගසත
62,440 ක් ඉව්  කැ ැා්ය ෙැව සංසතථාව දවත පැවීමදමන් ංැදාන ආොයදමන් ආයතනවං
පවතින රු.මිලියන 1,549 ක් ූය දනොදගවා ඇති දසේවක අර්ථසාධක, දසේවක යාැ අැමුෙල් ස
දසේවන පාි දතෝෂික දගවීමට 2013 ඔක්දතෝාර් 17 දින අමාතය මණ්ඩං වියනන් තීැණය කැ

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014

189

තිබුණි. දකදසේ වුවෙ දමම වයාපෘතිය නියන පි දි ක්රියා් මක කැ දනොතිබූ අතැ, ්නතා වතු
සංවර්ධන මණ්ඩංයට ෙැව අදංවිදයන් රු.මිලියන 28 ක් ආොයමක් ංැබී තිබුණු අතැ එිනන්
රු.මිලියන 16 ක් පමණක් වයවසතථාපිත වගීමේ නිැවුල් ක ීමම සඳ ාෙ ඉතිි ය මණ්ඩංදේ
සාමානය වියෙේ ෙැීමම සඳ ා දයොොදගන තිබුණි. ශ්රී ංංකා ැා්ය වැවිලි සංසතථාව වියනන් දමම
වයාපෘතිය ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.


්නතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩංයට අය්  දකොළඹ 10, ඩාර්ලි පාදර් ගාඩා සංීමර්ණදේ
දගොඩනැගිල්ංක් ාදු පෙනම මත ංාාග්  රවේගලික ආයතනයක න් අයවිය යුතු හිඟ ාදු
මුෙල්වලින් ාදුකරුදප ඉල්ලීම මත රු. මිලියන 34.85 ක මුෙංක් කපා ැීමමට මණ්ඩංය එකඟ වී
තිබුණි.



ශ්රී ංංකා ැා්ය වැවිලි සංසතථාවට අය්  අංදකොල්ං වතුයාදේ ද්  කර්මාන්තශාංාදේ ඇති ූය
ගින්දනන් විනාශයට ප් ව තිබුණු අතැ එහිදි විනාශයට ප් ූය ද්  දතොගදේ වටිනාකම රු.
මිලියන 4.55 ක් ෙ අමු ද්  ෙළුවං වටිනාකම රු.327,285 ක් ෙ, ෙැ රු.98,314 ක් ෙ ා කඩොයන මලු
රු.140,599 ක් ෙ විය. දේ සේාන්ධදයන් ආයතනය වියනන් පිළිදයං කැ තිබූ වාර්තාදේ මුෙල්
දැුණංායන 104 රකාැව අංායය ආපසු අයකැ ගැනීම ා සේාන්ධ නිර්දේශ ා විනයාූකකූං
ක්රියාමාර්ගයන් ගැනීමට දයෝජිතෙ යන්න ඇතුළ්  කැ දනොතිබුණි.

පපොල් සශවර්ධන ා ජනතා වතු සශවර්ධන අැාතයාශය
දපොල් වගාක ීමදේ මණ්ඩංය, දපොල් සංවර්ධන අධිකාි ය ස
දපොල් පර්දේෂණ ආයතනය යන
වයාසතථාපිත ආයතන 03 ක් ස සීමාසහිත කුරුණෑගං වැවිලි සමාගම ස සීමාසහිත ංාවත වැවිලි
සමාගම යන ැා්ය සමාගේ 02 ක් අමාතයාංයට අය්  ූය අතැ රතිප් ති, වැඩසට න් ස වයාපෘති
සේපාෙනය ක ීමම, ක්රියා් මක ක ීමම ා අධීක්ෂණය ක ි ම, ම ්න දසේවාවන් කාර්යක්ෂමව ා ම ්න
හිතකාීව අයුි න් ංාා ීමම, නාසතතිය ා දූෂණය පිටු ෙක මින් නවීන කළමනාකැණ තාක්ෂණික ශිල්පීය
ක්රම දයොො ගනිමින් යනයලුම ක්රම ස විධි රතිසංසතකැණය ක ීමම. ාහුදයෝග වගාවන් ස සංගත
දගොවිදපොළ ක්රම තුළින් වැවිලි ඉඩම දපි ම මට්ටමින් යාවිතයට ගැනීම ස එමිනන් නිෂතපාෙනය ා දසේවා
නියුක්තිය වැඩිකැලීම ස දපොල් කර්මාන්ත සංවර්ධනය, රවර්ධනය ස පර්දේෂණයන්ට අොං කටයුතු
අමාතයාංශදේ රධාන කාර්යයන්දේ. අමාතයංශය සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂය දවනුදවන් සළසා තිබුණු
මුළු ශුේධ රතිපාෙනය රු.මිලියන 1.941 ක් ූය අතැ ඉන් රු.මිලියන 1,717 ක් දපදයෝ්නය කැ තිබුණි.


මුෙල් දැුණංායන රකාැව විධිම්  ාංය ංාා ගැනීමක න් දතොැව 2014 වාර්ෂික අය වැය
ඇසතතදේන්තුව මිනන් වැලිගම දපොල්දකොළ මැංවීදේ ා කුණුවීදේ දැෝගය මර්ධන වැඩසට න
සඳ ා දවන් කැ තිබුණු රු. මිලියන 200 ක රතිපාෙනදයන් රු. මිලියන 5 ක් අමාතයාංශය වියනන්
දපොල් වගාක ීමදේ මණ්ඩංය දවත ංාා ීම තිබුණු අතැ මණ්ඩංය එම මුෙලින් රු. මිලියන 4.9 ක්
ේාන්දතොට මැෙමුංන ෙක්ෂිණ ංංකා දපොල් සංවර්ධන රවහුණු මධයසතථානදේ සංවර්ධනය
දවනුදවන් වැය කැ තිබු ාව විගණනදේ ීම නිි ක්ෂණය විය.



දපොල් සංවර්ධන අධිකාි ය වියනන් ගෘ සතථ පි දයෝ්නදේීම යනදුවන දපොල් නාසතතිය අවම
ක ීමදමන් දපොල් අපනයන ආොයම ඉ ළ නැංවීදේ අැමුණින් දගඩි දපොල් දවනුවට දපොල් ක ි  ,
දපොල් ක ි  පිටි ා දපොල් ක්රීේ රචාලිත ක ීමම සඳ ා රචාාැණ ආයතන දංස ශ්රී ංංකා රූපවාහිනි
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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සංසතථාව ා ශ්රී ංංකා ුණවන් විදුලි සංසතථාව දතෝැාදගන තිබුණි. 2014 අදගෝසතතු 14 යනට 2015
අදරේල් 13 ෙක්වා කාංය සඳ ා ශ්රී ංංකා රූපවාහිනී සංසතථාවට රු. මිලියන 9.34 ක්ෙ 2014
සැේතැේාර් 01 දින යනට 2014 දෙසැේාර් 31 දින ෙක්වා කාංය සඳ ා ශ්රී ංංකා ුණවන් විදුලි
සංසතථාවට රු. මිලියන 3.94 ක් ෙ අධිකාි ය දගවා තිබුණි. එිනන් රූපවාහිනී සංසතථාව ා ුණවන්
විදුලි සංසතථාව පිළිදවලින් රු. මිලියන 8.80 ක් ා රු. 136,970 ක් ඉතිි ව ඇති ාව අධිකාි යට
ෙන්වා තිබුණෙ සමාදංෝචිත වර්ෂදේ රූපවාහිනී සංසතථා මූංය රකාශන අනුව අධිකාි යට ආපසු
දගවිය යුතු මුෙංක් දනොමැති ාව්  ුණවන් විදුලි සංසතථාදවන් අධිකාි යට ංැබිය යුතු මුෙං
රු.මිලියන 1.27 ක් ාව්  සනාථ විය. තවෙ රූපවාහිනී සංසතථාව ා ුණවන් විදුලි සංසතථාව වියනන්
රචාාැණ කටයුතු යනදුකළ ාව ත වුරු කැගැනීම සඳ ා රමාණව්  දතොැතුරු අධිකාි ය වියනන්
විගණනයට ඉදිි ප්  දනොකැන ංීම.


2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී 12 ෙැන ැා්ය වයාපාැ චාක්රදල්ඛදේ 9.8.2 දේෙයට පට ැනිව
දපොල් වගාක ීමදේ මණ්ඩංදේ රධාන කාර්යංදේ ද්යෂතඨ විධායක නිංධාි න් ා වතු
කළමණාකරුවන් සඳ ා කේකරුවන් දෙදෙදනකුදප මායනක දේතනයට සමාන ීමමනාවක් ෙ,
ස කාැ වතු කළමණාකරුවන් රධාන කාර්යාංදේ ස කාැ සාමානයාධිකාි වරුන් ා වතු පාංන
දසේවාදේ කණිෂතඨ විධායක නිංධාි න් සඳ ා කේකරුදවකුදප මායනක දේතනයට සමාන
ීමමනාවක් ෙ වශදයන් 2011 දනොවැේාර් 01 දින යනට 2014 දෙසැේාර් 31 දින ෙක්වා කාංය තුං
රු.මිලියන 16.71 ක් යාණ්ඩාගාැ අනුමැතියක න් දතොැව එම නිංධාි න්ට දගවා තිබු ාවට
විගණදේීම නිීමක්ෂණය විය. එදමන්ම ආෙර්ශ දපොල් දයන්වං වතු කළමණාකරුවන් ා ස කාැ
වතු කළමණාකරුවන් දමම ීමමනාව ංාා ගන්නා අතැම ඔවුන්දප නිං නිවාසවං දසේවය සඳ ා
එම ආෙර්ශ දපොල් දයන්වං දචාක් දැෝල් කේකරුවන් දෙදෙදනකු දයොෙවා දගන තිබූ ාවෙ
විගණනදේ දි නිීමක්ෂණය විය.
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බලක්තිය
ලශකා විදුලිබල ැණ්ඩලය
විදුලිාං මණ්ඩංය වියනන් ඉකු්  වර්ෂදේීම දපයන ංෙ රු.මිලියන 22,264 ක ාදු දපැ ංායය එදැහිව
සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු. මිලියන 13,154 ක ාදු දපැ අංායයක් දපයා තිබීදමන් සමාදංෝචිත
වර්ෂදේීම දමද යුේ රතිඵංයට ූය රු. මිලියන 35,418 ක පිි හීමක දපන්නුේ දකදැණි. ප ත වුණදේ
පි දි ඉ ත පිි හීමට ාංපෑ එක් ද ේතුවක් දංස ්ංාශවං ූය අඩු ්ං මට්ටම නිසා 2013 වර්ෂදේීම නිපෙූය
ගි.දවො. පැය 6,906 ට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේීම ගි.දවො.පැය 2,372 ක න් ද ව්  යනයයට 34 ක න්
අඩුවිම ද ේතුදවන් ගි.දවො.පැය 459 ක අධි ඉල්ලුම පිැවීමට ඉන්ධන ස ගල්අඟුරුවලින් වන විදුලි
්නනය ගි.දවො.පැය 2,778 ක න් ද ව්  යනයයට 59 ක න් වැඩික ීමමට යනදුවීම ෙැක්විය ැක.
මූලාශ්රය
්ං විදුලිය
ඉන්ධන
ගල් අඟුරු
සේරොිනක දනොවන රවනර්්නනී ාං ශක්තිය
එකතුව

2014
ගි.දවො.පැය
4,534
4,305
3,202
315
12,356

2013
ගි.දවො.පැය
6,906
3,260
1,469
263
11,898

පවනස
ගි.දවො.පැය
-2,372
1,045
1,733
52
458

%
-34
32
118
20
4

ඒ අනුව ඉකු්  වර්ෂයට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේීම මණ්ඩංය වියනන් සතවාධීන විදුලිාං
නිෂතපාෙකිනන්දගන් තාප විදුලිය මිංට ගැනීමට ස ංංකා ගල් අඟුරු සමාගදමන් ගල් අඟුරු මිංට
ගැනීම සඳ ා විශාං වියෙමක් ෙැා තිබුණි. දපැ වසැ සමඟ සසඳා ාැලීදේීම 2014 වර්ෂදේීම දමම සාධක
දෙක සඳ ා පිළිදවලින් රු.මිලියන 37,997 ක් ස රු.මිලියන 6,354 ක පිි වැය වැඩිවීමක් ෙක්නට
ංැබුණි.
දපැ වසැ ා සැසීමදේීම විදුලිය සැපයීම සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ෙැරූ සෘජු පිි වැදේ සාැාංශයක්
ප ත වුණදේ ෙැක්දේ.

ඉන්ධන
ාංය මිංට ගැනීම
ගල් අඟුරු
දමද යුේ ා නඩ් තු
ක්ෂයවීේ
එකතුව
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2014
රු.මිලියන
%
46,582
22
101,149
48
17,031
8
24,913
12
21,174
10
210,849
100

2013
රු.මිලියන
%
29,425
18
80,308
48
10,677
6
26,196
16
20,319
12
166,925
100
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ඉ ත විශතදල්ෂණය අනුව දපනී යන්දන් 2014 ස 2013 වර්ෂවං මුළු දමද යුේ වියෙමින් පිළිදවලින්
යනයයට 78 ක් ස යනයයට 72 ක් සෘජුවම ාංය ්නනය ක ීමම සඳ ා අොං වන ාව් , එය දපැ වසැ ා
සැසඳීදේීම යනයයට 37 ක වැඩි වීමක් ාව් ය.
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ මුළු ව් කේ යනයයට 2 ක න් ඉ ං දගොසත ඇත. ීවට අමතැව දපැ වර්ෂදේ ශුේධ
ව් කේ රු.මිලියන 737 සමඟ සැසඳීදේීම එය 2014 වර්ෂදේීම රු.බිලියන 5.8 ක සෘණ අගයක් ගැනීම
නිසා මුළු ශුේධ ව් කේ යනයයට 887 ක ප ං යාමක් දපන්වින. ්ංගම ව් කේවං අගය ප ළ යාමට
රධාන ද ේතුව ණය අයකැ ගැනීදේ ක්රියාවලිදේ රගතියක් දනොව සචානීකැණ අ් තිකාැේ අයකැ
ගැනීමින. දපැ වර්ෂදේ යනයයට 54 කට එදැහිව 2014 දෙසැේාර් 31 දිදනන් අවසන් වර්ෂදේීම
මණ්ඩංදේ දයෙූය මුළු රාපධනදයන් යනයයට 32 ක් එනේ රු.බිලියන 220 ක් ණය ගැනීේ තුළින්
මූංයනය කැ තිබුණි.

ලක් විජය බලාගාරපේ පැප යුම් ක යුතු


ංක් වි්ය ාංාගාැය වියනන් ගල් අඟුරු දතොගවංට අොංව යළි ඇණවුේ මට්ටම, දපි ම දතොග
මට්ටම, අවම දතොග මට්ටම, යළි ඇණවුේ රමාණය යනාදිය අොළ වාර්තා නඩ් තු කැ
දනොතිබුණි. ඊට අමතැව ප ත ෙැක්දවන අඩුපාඩු නිසා ගල් අඟුරු සේාන්ධව පව් වාදගන ගිය
වාර්තාවං නිැවෙයතාවය ස විශතවාසනීය් වය ත වුරු කැගත දනො ැක  විය.
 ගල් අඟුරු අංගනයට ඇතුල් ක ීමදේීම විශතවාසනීය මිනුේ යාවිතා දනොක ීමම.
 ගල් අඟුරු ාංාගාැයට ඇතුල් ක ීමදේීම විශතවාසනීය මිනුේ යාවිතා දනොක ීමම.
 ගල් අඟුරු නැදවන් ාෑදේීම විදුලිාං මණ්ඩංදේ ද ෝ ගල් අඟුරු සමාගදේ අධීක්ෂණයක්
දනොතිබීම.
 ගාඩා යාැකරුදප කාර්ය තුළින් දතොග පාංනයක් දනොව නාමිකව වාර්තා පව් වාදගන
යාදේ කාර්යක් පමණක් යනදුවීම.
දො ැණ දංස සංකා ාංන වර්ෂදේ මුල් මාස නවය තුළීම ගල් අඟුරු දමට්ට්රික් දටොන්
181,016 ක් දතොග වාර්තාවංට දගන දනොතිබීම ෙැක්විය ැක ය.



ංක් වි්ය ාංාගාැදේ ගල් අඟුරු අංගනදේ මුළු ධාි තාවය දමට්ට්රික් දටොන් 738,720 ක .
එද ්  සාමානය මායනක දතොග පි දයෝ්නය දමට්ට්රික් දටොන් 195,000 ක් නිසා දමීම අංගනදේ
ගාඩා කළ ැක්දක් මාස 3.788 කට අවශය ගල් අඟුරු දතොගයක් පමණි. දකදසේ වුවෙ, අදරේල්
යනට සැේතැේාර් ෙක්වා වන මාස 6 ක දමෝසේ කාංය තුළ මුහුදේ ස කාංුණණදේ පව් නා
අය ප්  ත් ් වය නිසා ගල් අඟුරු දගොඩාෑමට දනො ැක  ාැවින් දමීම අංගනදේ අවශය ගල්
අඟුරු රමාණය ගාඩා ක ීමදේ ඉඩ ප සුකේ දනොමැති විය.



2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ගල් අඟුරු පිළිාඳ දයෞතික දතොග සතයාපනය සතවාධීන මිනුේ
සමාගමක් වියනන් යනදුකැ ඇති අතැ, එම සමාගම වියනන් නිකු්  කළ වාර්තාව අනුව රු.මිලියන 375
ක් වටිනා දමට්ට්රික් දටොන් 32,323 ක දතොග අතිි ක්තයක් ඳුනාදගන තිබුණි. දකදසේ වුවෙ,
ඉ ත (ඈ) (i) හි සඳ න් දෙෝෂ නිසා මතුවී ඇති නිැවෙයතාවය පිළිාඳ සැකය නිසාදවන් එීම
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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දතොග අතිි ක්තය ගිණුේ ස දතොග වාර්තාවංට දගන ඒමට නිර්දේශ දනොකැන ංීම. දේ අනුව
ගල් අඟුරු දතොග පාංනය සේාන්ධව මනා පාංනයක් පව් වා දගන යාම ංක් වි්ය
ාංාගාැදේ වගීමම ාවෙ නිීමක්ෂණය විය.


2014 වර්ෂය තුළදි ්නනය කැන ංෙ විදුලිය සඳ ා වැඩිදයන් පාි දයෝ්නය කැන ංෙ ගල්
අඟුරුවං වටිනාකම රු.මිලියන 2,144 ක .



රව් තංම කංරවව ැ ා සේදරේෂන කේබි ඇීමදේීම දනොි ච්දචාෝදල් ධීවැිනන් වියනන් පැවැ් ූය
විදැෝධය අවම ක ීමම සඳ ා පළා්  පාංන ආයතන ස රදේීයය දල්කේ කාර්යාංවංට සැපයූ
රු.මිලියන 103 ක් රාපධනිත ක ීමදේ අැමුණින් දකි දගන යන වැඩ යටද්  දපන්වා තිබුණි.
නමු්  දමීම වියෙේවං සාධාැණ් වය, විනිවිෙයාවය ස ගිණුේකටයුතුයාවය පිළිාඳ ත වුරු කැ
ගැනීම සඳ ා විගණනයට සාක්ෂි ඉදිි ප්  දනොවුණි. 2015 ජුනි 25 දින වන විට්  රු.මිලියන 18
ක් දමම ආයතන තුළ අකර්මනයව මාස 06 කට්  වැඩි කාංයක් තාා ගැනීම නිසාදවන් දමීම
දගවීේ වං සැාෑ අවශයතාවය විගණනයට ත වුරු දනොවුණි.

ලශකා ගල් අඟුරු (පු ගලික) සැාගපම් පැප යුම්වල බලපෑැ


ගල් අඟුරු නැේ 03 ක ෙං තාප්නක අගය (Gross Calorific Value) පිළිාඳ කළ ුණණ් ව
පීමක්ෂකිනන්දප වාර්තා අතැ දවනසතකේ ෙක්නට ංැබුණි. ඒ අනුව, සතවාධීන පීමක්ෂණ
වාර්තාදේ ෙැක්දවන ෙං තාක්ෂණික අගය, රමිත අගයට වඩා අඩුවීම නිසා ගල් අඟුරු පැටවිදේීම
ංාාග්  සැපයුේකරුදප ත් ් ව පීමක්ෂණ වාර්තා සාවෙය වන අතැ, එීම පීමක්ෂණ සමාගම
ඉන්දියානු අධිකැණය වියනන් ත නේ ූය ආයතනයක් ාවෙ නිීමක්ෂණය විය. දමීම දෙෝෂයන්
නිසා ඉ ත සඳ න් නැේ තුදනන් යාැග්  දමට්ට්රික් දටොන් 143,932 ක් ූය අඩු තාප්නක අගයන්
සහිත ගල් අඟුරු ෙ නය නිසා ංංකා විදුලිාං මණ්ඩංයට ූය පාඩුව රු.මිලියන 345 ක .



ඉ ත සඳ න් අඩු ෙං තාප්නක අගයන් සහිත ගල් අඟුරු පාි දයෝ්නය නිසා මණ්ඩංයට යනදුූය
දමගා දවොට් 25 ක විදුලිාං ,නතාවය පියවා ගැනීම සෙ ා දවන්  විකල්ප මාර්ග වංට යාම
නිසා යනදුූය අතිදර්ක වියෙම රු.මිලියන 508 ක .



ගල් අඟුරු නැේ අංක 16 ස 17 වලින් ූය ,න සැපයුම වන දමට්ට්රික් දටොන් 29,896 ක රමාණය
2012 අදරේල් 04 යනට මාස 06 ක් ඇතුළත සැපයීම සඳ ා ංංකා නැේ සංසතථාව ස ංංකා ගල්
අඟුරු සමාගම අතැ එකඟතාවයක් ඇති වුවෙ එදසේ ක ීමමට අදපොද ොස්  විය. එීම ,න දතොග
සැපයුදමහි වටිනාකම රු.මිලියන 654 ක . 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට්  එීම අතිි ක්ත
දගවීේ අයකැ ගැනීමට මණ්ඩංය කටයුතු කැ දනොතිබූ අතැ එදංස රාපධනය අනවශය දංස
හිැකැ තැබීම ද ේතුදවන් ූය ආවසතථික පිි වැය අිනැා දපොලී අනුපාතය අනුව ඇසතතදේන්තු
ක ීමදේීම රු.මිලියන 229 ක් විය.



සතය තාප්නක අගය ාංාගාැදේ නිර්දේශිත තාප්නක අගයට වඩා අඩුවන අවසතථාවංීම
ාංාගාැදේ කටයුතු දෙෝෂ වගීමේ කාංපි ච්දේෙය තුළ පව් නා නිසා දපදේශකිනන්දගන් ද ෝ
නිෂතපාෙකයාදගන් දපදෙසත ංාා ගන්නා දංස මණ්ඩංදේ සාමානය අධිකාීම වියනන් අතිදර්ක
සාමානය අධිකාීම (්නක) ෙැනුව්  කැ තිබුණි. දකදසේ වුවෙ, එවැනි අෙ සත ංාා ගැනීමක්
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විගණනයට නිීමක්ෂණය දනොවුණි. තවදුැට්  මණ්ඩංය වියනන් නීතිපති දප 2012 දෙසැේාර් 21
ලිපිදේ නිර්දේශ අනුව වැැදි තීැණ ග්  පාර්ශවයන්දගන් මණ්ඩංයට වු පාඩුව අයකැ ගැනීම
සඳ ා 2015 ජූලි වන විට්  කටයුතු කැ දනොතිබුණි.


රසේපාෙන අභියාචානා මණ්ඩංය ස සතථාවැ අමාතය මණ්ඩං රසේපාෙන කමිටුව වියනන් තීැණ
ගැනීදේීම විධිම්  දනොූය ආකාැයට මිං ගණන් ඇගිනම නිසා වැැදි සැපයුේකරුවකු ද් ීමදේ
ද ේතුදවන් ංංකා විදුලිාං මණ්ඩංයට ෙැීමමට යනදුූය අතිදර්ක පිි වැය රු.මිලියන 264 ක 
(එ.්.දඩො.2,310,263).



ංංකා විදුලි ාං මණ්ඩංය ස ංංකා ගල් අඟුරු සමාගම අතැ එංඹි ගිවිසුම අනුව ගල් අඟුරු
මැනීේ ක ීමදේ පිි වැය ංංකා ගල් අඟුරු සමාගම වියනන් ෙැි ය යුතුය. ංංකා ගල් අඟුරු සමාගම
වියනන්ම මැැිනන් මිනුේකරු දතෝැා ඇති ාැවින් එහි සතවාධීන් වය රශතනකාීම දේ. දකදසේ
වුවෙ, ගල් අඟුරු දමද යුේවංට අොං යනයළුම වියෙේ ංංකා විදුලිාං මණ්ඩංය වියනන්
රතිපූර්ණය කැණු ංැබුවෙ ාැ මැනීම සඳ ා ූය ස තික ඍජු ත වුරු ක ීමමක් දංස ංංකා විදුලි
ාං මණ්ඩංය එවනු දනොංැදේ.



ංංකා විදුලි ාං මණ්ඩංය වියනන් නැදේීම ද ෝ අංගනදේීම ගල් අඟුරු මැනීම සඳ ා ්ාතයාන්තැ
පාවිච්චි කැනු ංාන ක්රම දේෙයන් අනුගමනය ක ීමම ද ෝ ඳුන්වාීමම යනදුකැ නැත.



ංංකා විදුලි ාං මණ්ඩංය යාැගන්නා ගල් අඟුරු නිවැැදිව මැනීදමන් පසු යාැගැනීම සඳ ා
ක්රමයක් දනොමැති නිසා, ංංකා නැේ සංසතථාව ස සතවාධීන මැනුේ නිදයෝජිත වියනන් මනිනු ංාන
රමාණයන් එදංසම පිළිගනී. සම ැ අවයනථා වංීම පැටවීම ස ාෑම යන සතථාන දෙදක්ීමම
එකම සතවාධීන පාර්ෂවය වියනන් ාැ මැනීම කැනු ංාන ාව
ඳුනාගන්නා ංීම. එම නිසා
මිණුේවං නිවැැදිතාවය
පිළිාඳ විනිවිෙයාවය විගණනදේ පිළිගත දනො ැක. තවෙ, ාැ
මැනීදේ දපකැණ (පාංේ තැාදිය) ෙ නිවැැදි දනොවුන අතැ එය නිවැැදි ක ීමමට ද ෝ විකල්ප
ක්රම මගින් ංැබුණු ගල් අඟුරු මැනීම සඳ ා මණ්ඩංය වියනන් පියවැ දගන දනොතිබුණි. එම
නිසා ඉන්දවොිනසදේ සඳ න් රමාණය, යාැග්  රමාණය ස එහි වටිනාකදමහි නිවැැදිතාවය
පිළිාඳව සැක සහිත දේ.



ංක් වි්ය ාංාගාැයට අය්  ගල් අඟුරු ඇෙදගනයාදේ දාෝට්ටු දෙකක් ා් තල් තුනක් ස
ංිනන් දාෝට්ටුවක් ත්රිකුණාමංය ස දකොළඔ වැාය තුළ 2009 වර්ෂදේ යනට නැංුණැේ ෙමා
තිබුණි. දකදසේ වුවෙ දමීම දපකැණ වයාපෘති අධයක්ෂ, ංංවීම නිදයෝජිතිනන් ස දර්ඛීය
අමාතයාංශදේ අධීක්ෂණය යටද්  ස නිර්දේශ යටද්  ගල් අඟුරු ාංාගාැ වයාපෘතිය
සඳ ා ංාාග්  විදේශ ණය වලින් මිංට දගන තිබුණි. එීම නිළධාීමන්දප වැැදි තීැණ නිසා
ංංවීම ට 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ෙැීමමට යනදුවී ඇති රු. මිලියන 1,250 ක මුෙං අනාර්ථික
වියෙමක් ාවට ප් ව ඇත.



සාමානයදයන් ංංවීම වියනන් ංංකා ගල් අඟුරු සමාගම දවත ගල් අඟුරු මිංට ගැනීම සඳ ා
ණයවැ ලිපි විවෘත ක ීමම සඳ ා වාණි් ඉන්දවොිනයනය පෙනේ කැදගන දගවීේ කැනු ංාන
අතැ දාොද ෝ අවසතථාවංීම සතය ඉන්දවොිනසත වටිනාකමට වඩා ණයවැ ලිපි වටිනාකම ඉ ං
අගයක් ගනී. තවෙ, ංංකා ගල් අඟුරු සමාගමට දමීම අතිි ක්ත දගවීේ අයකැ ගැනීම සඳ ා
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දිුණ කාංයක් ගනී. දො ැණයක් දංස නැේ අංක 43 ස 44 ට අොං අතිි ක්ත දගවීේ
අයකැ ගැනීම සඳ ා පිළිදවලින් දින 196 ක් ස 171 ක් ගත වී ඇති අතැ 2014 දෙසැේාර්
31 දිනට අිනැා දපොලී අනුපාතය ූය යනයයට 14 මත ගණනය කැන ංෙ රාපධනය හිැකැ
තැබීදේ ආවසතථික පිි වැය රු. මිලියන 7 ක .


මිං කැඳවීේ අංක 03, 04, ස 05 යටද්  ූය රු. මිලියන 15,697 කට අොං ංැබුණු මිං
කැඳවීේවං ංැිනසතතු, ංංසු විවෘත ක ීමදේ වාර්තා, තාක්ෂණික ඇගයීේ වාර්තා රසේපාෙන කමිටු
වාර්තා විගණනයට ඉදිර්ප්  දනොවීම නිසා විධිම්  රසේපාෙන ක්රියාවලියක් යනදුූයදේෙ යන්න
විගණනයට ත වුරු කැගත දනො ැක  විය.

2013 ඔක්ද් ාර් 07 දින අධයක්ෂ මණ්ඩංදේ තීැණ පි දි “විදුංක්පාය” දංස නේ කැන ංෙ ංංවීම
රධාන කාර්යාං දගොඩනැගිල්ං ඉඳික ීමදේ කටයුතු ව ාම ක්රියා් මක වන පි දි නවතා ෙමා තිබුණි.
දකදසේ වුවෙ, නවතා ෙැීවමට ද ේතු අධයක්ෂ මණ්ඩං තීැණදේ ඇතුළ්  ක ීමම ද ෝ විගණනය සඳ ා
ඉදිි ප්  ක ීමම යනදුදනොවුණි. එදිනට ෙැා ඇති පිි වැය ූය රු. මිලියන 380 ක් වන අතැ ෙැනට ෙැා ඇති
මුළු පිි වැය ෙ විගණනයට ඉදිර්ප්  දනොවුණි.
ග්රාීවය විදුලි වයාපෘතිය සඳ ා ඉැාණදේ ණය යටද්  මිංට ග්  රු. මිලියන 2 ක් වටිනා විදුලි
සන්නායක, ත් ව පාංන වාර්තා අනුව ාාං ුණණ් වය නිසා රතික්දෂේපකැ තිබුණි. දමීම වයා් මිංීම
ගැනීම සඳ ා මණ්ඩංය වියනන් දගන ඇති එකම ක්රියා මාර්ගය වන්දන් ඒවා දකොටුදගොඩ ගාඩාව දවත
යැවීම පමණි.
දපයන විට දගවීේ ාදු 2009 යනට ක්රියා් මක කං යුතු ඊංඟ වැටුේ සංදශෝධනදේ යනට දසේවාොයකයාට
විතැන්කැන දංස 2007 දෙසැේාර් 31 දින නිකු් කැ ඇති අමාතය මණ්ඩං තීැණයට පට ැනිව
ංංවීම වියනන් දගවා ඇති දපයන විට දගවීේ ාදු වටිනාකම රු. මිලියන 1,407 ක .
1994 ජුනි 04 දිනැති ැා්ය වයාපාැ චාක්රදල්ඛ අංක 94 ට පට ැනිව අමාතය මණ්ඩං අනුමැතියක න්
දතොැව මණ්ඩංය වියනන් විවිධ ීමමනා 39 ක් වි න් වැ දගවා තිබුණි. 2013 වර්ෂදේ ීම දගවන ංෙ
රු.මිලියන 642 ට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේ දගවා ඇති දමීම ීමමනාවං වටිනාකම රු. මිලියන 849 ක්
ාව විගණනදේීම ද ලිෙැේ විය.
මණ්ඩංය වියනන් ාඳවා ගැනීදේ පටිපාටීන් දිුණ කාංයක න් යාව් කාලීන කැ තිබුණි.
2012 වර්ෂදේීම මණ්ඩංය වියනන් අනුමත කැවා දගන ඇති දසේවක සංඛයාව ඉක්මවමින් 2014
දෙසැේාර් 31 දිනට ාඳවාග්  දසේවක සංඛයාව 3655 ක . ාාහිැව රවැවන ංෙ (Out sources) දසේවක
සංඛයාව මණ්ඩංදේ මුළු දසේවක සංඛයාදවන් යනයයට 20 ක .

ලශකා ඛ්නිජ පතල් නීතිගත සශසථාාව
2014 වර්ෂය සඳ ා ඛනි් දතල් නිෂතපාදිත ආනයනය සඳ ා ෙැන ංෙ මුළු පිි වැය රු. බිලියන 600ක්
(එ.්.දඩො. මිලියන 4,597ක්) ූය අතැ එය 2014 වර්ෂදේ වර්තමාන දවළඳ දපොළ මිංට රු. බිලියන
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9,785ක් ූය ෙළ දේීයය නිෂතපාදිතදයන් (ෙ.දේ.නි) ආසන්න වශදයන් යනයයට 6ක් නිදයෝ්නය විය. එදසේම ,
එය 2014 වර්ෂදේ රු. බිලියන 2,535ක් (එ.්.දඩො මිලියන 19,417) ූය මුළු ආනයනදයන් ආසන්න
වශදයන් යනයයට 24ක් නිදයෝ්නය විය.

මූලය ප්රතිලල
ඉදිි ප්  කැන ංෙ මූංය රකාශන අනුව ඉකු්  වර්ෂදේ ාදු දපැ ශුේධ පාඩුව වු රු. මිලියන 7,889 ට
එදැහිව සමාදංෝචිත වර්ෂදේ සංසතථාදේ දමද යුේ කටයුතුවලින් රතිඵංය රු. මිලියන 1,854ක ාදු
දපැ ශුේධ ංායයක් ූයදයන් මූංය රතිඵංදේ රු. මිලියන 9,743ක වර්ධනයක් ෙැක්වුණි. වටිනාකම
රු.මිලියන 2,715 ක් ූය විමිදතල් ස නාධාැය සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ආොයමක් දංස ගිණුේ ගත ක ීමම,
පසුගිය වර්ෂය සමඟ සැසඳීදේීම මූංය පිි වැය රු. මිලියන 4,578 ක න් අඩු වීම, සංසතථාදේ ඛනි් දතල්
නිෂතපාෙන මිංීම ගැනීේ ක්රියාවලිදේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය වීම ආීමය සමාදංෝචිත වර්ෂදේ මූංය
රතිඵංය වර්ධනය වීමට රධාන වශදයන් ොයක වී තිබුණි. තවෙ, දෙවන අර්ධ වර්ෂදේීම ්ාතයන්තැ
ඉන්ධන මිං අඩු වීම සේපූර්ණදයන්ම දේීයය ඉන්ධන මිංට ගැංපීේ දනොක ීමම තුලින් ඉ ළ ංාය
ආන්තිකයක් ංාා ගැනීම, 2013 වර්ෂය අවසානදේීම රු. බිලියන 53ක් ූය හිඟ දවළඳ ණය දශේෂය 2014
වර්ෂය අවසානයට රු. බිලියන 37ක් ෙක්වා අඩු කැ ගැනීමට ස ාය ූය හිඟ ණය අය කැ ගැනීදේ වර්ධනය
සංසතථාදේ මූංය රතිඵංය වර්ධනය වීමට ොයක ූය අදනකු්  කරුණු විය.
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ සංසතථාදේ දමද යුේවලින් යනයයට 4.88 ක ආන්තිකයක් ූය අතැ ඊට අනුරූපව
ඉකු්  වර්ෂදේීම යනයයට 4.86 ක් ූය ආන්තිකය සමඟ සැසඳීදේීම මුංය රතිඵංදේ යනයයට 0.02 ක
වර්ධනයක් දපන්නුේ දකි ණි. එදසේම, ඉකු්  වර්ෂදේ ෙළ ංායය ූය රු. මිලියන 22,744 ා සැසඳීදේීම
සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම ෙළ ංායය රු.මිලියන 24,447 ක් ෙක්වා රු. මිලියන 1,703 ක න් ද ව්  යනයයට
7.5ක න් වැඩි වී තිබුණි.
දකදසේ දවත් , සමාදංෝචිත වර්ෂය සඳ ා සංසතථාදේ දමද යුේවලින් රු. මිලියන 1,741ක ශුේධ
ංායයක් ංාා තිබූ නමුදු, සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානයට රු. මිලියන 231,532ක සෘණ ශුේධ ව් කේ
ත් ් වයක් පැවතුණි. තවෙ, 2012 වර්ෂදේීම ද ජින් ගණදෙනුවලින් යනදුවී තිබූ අධික පාඩුවං ඍණ
ාංපෑම ඉකු්  වර්ෂවං ශුේධ පාඩු ඉ ළ යාමට ද තු
ේ වී තිබුණි. සමාදංෝචිත වර්ෂදේ සංසතථාදේ මූංය
කාර්යසාධනය වර්ධනය වී තිබූ නමු්  2008 යනට අධික අංාය ංැබීම ද ේතුදවන් තව දුැට්  සංසතථාදේ
ශුේධ ව් කේ ත් ් වය ඛාෙනය වී තිබුණි. එාැවින් ැ්දේ මූංය ස ාය දනොමැතිව සංසතථාව රවර්තන
වයාපාැයක් දංසට අඛණ්ඩව පව් වා ගැනීමට ඇති ැක යාව සැක සහිතය.
අශ අුමව කාර්යසාධනය
දකදසේ දවත්  සංසතථාදේ ංායොින් වයට සෘණා් මක
නිෂතපාෙනයන්දගන් සංසතථාව අඛණ්ඩව පාඩු ංාා තිබුණි.
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අශය

විදුලිාං ද් පාෙන
නැේතා
දේීයය
LPගෑසත (K.G.)
විමිදතල්
අපනයන
නැේතා
ෙැවි දතල් -1500
Bunkering
ඩීසල්
ෙැවි දතල් -1500
ෙැවි දතල් 3500

පදසතම්බර් 31 දිපනන් අවසන් වර්ෂය සා ා මුළු ලාාය/(පාඩුව)
2014
2013
2012
2011
රු. මිලියන
රු. මිලියන
රු. මිලියන
රු. මිලියන
413

1,081

1,048

798

312
1,775

436
2,449

377
3,525

224
6,886

1,700
1,530

976
2,690

43
70

675
329

168
1,123
19

67
729
-

-

-

ඉ ත ෙැක්ූය අඛණ්ඩ මූංය පාඩු ා රාපධන ඛාෙනය සඳ ා ද ේතු ූය රධාන කරුණු දංස අඩු ආන්තිකයක්
සහිත ූය අකාර්යක්ෂම පිි ප දු ක්රියාවලිය, අඩු ඵංොව ා පිි ප දුදේ නිතැ යනදුවන දියන බිෙ වැටිේ ස
එහි රතිඵංයක් දංස ැදට් ඉල්ලුම සරවැාලීම සඳ ා පිි ප දු කැන ංෙ ඛණි් දතල් නිෂතපාදිත ආනයනය,
පිි ප දු පිි වැයට වඩා අඩු මිංට නැේතා ස ෙැවි දතල් - 1500 අපනයනය, ගිවිසුේගත
ගනුදෙනුකරුවන්දප මිංට වඩා අඩු ස න මිංකට සී/ස ශ්රී ංංකන් එයාර් ංිනන් සමාගමට ා සී/ස මිහින්
ංංකා සමාගමට ඉන්ධන සැපයීම, ංංකා විදුලිාං මණ්ඩංයට ස නොයී දර්ටයකට ඉන්ධන (ෙැවිදතල්
ස නැේතා) සැපයීම, ගාඩා ප සුකේ නඩ් තු ක ීමදේ දුර්වංතාවය, රමාෙ ගාසතතු දගවීම ස ඇමි කානු
දඩොංැයට සාදේක්ෂව රුපියදල් අගය අඛණ්ඩව හීන වීම ආදිය අනාවැණය විය.
්ාතයන්තැ මිං දවනසත වීේ ා ැ්දේ අැමුණුවංට සමගාීවූය ඵංොයී මිංකැන දපාය මාර්ගයක්
සැළසුේකැ සතථාපනය කැ දනොතිබූ නමුදු, සංසතථාව වියනන් මූංය දුෂතකැතාවංට මුහුණ ීමම සඳ ා 2014
සැේතැේාර් ෙක්වා ඛනි් දතල් නිෂතපාෙනවං දේීයය යනල්ංැ මිං ගණන් අඛණ්ඩව ඉ ළට සංදශෝධනය
කැ තිබුණි. දකදසේ වුවෙ, ්ාතයන්තැ දවළඳදපොදළේ දතල් මිං ගණන් ප ළ යාමට රතිචාාැ ෙක්වමින්
ඛනි් දතල් නිෂතපාෙනවං දේීයය යනල්ංැ මිං ගණන් 2014 වර්ෂදේ දෙවැක් එනේ සැේතැේාර් ස
දෙසැේාර් මාසවංීම, ස නැවත්  2015 ්නවාි  මාසදේීම ප ළ ෙමන ංෙ අතැ, 2015 ්නවාි  මාසදේීම
්ාතයන්තැ දතල් මිං ගණන් අඛණ්ඩව ප ළ යාදේ රවණතාවයක් පැවතීම ස ්ාතයන්තැ
දවළඳදපොදළේ මිං ප ළ යාම ඉ ත සංදශෝධනයන් මගින් සේපූර්ණදයන් නිරූපණය දනොවීම ීවට ද තු
ේ
වී තිබුණි. දගෝලීය මිං ගණන් ප ළ යාදේ රතිංායය විදුලි පාි දයෝගිකයන්ට ංාා ීමමට, විදුලි ාං
ද් පාෙනය සඳ ා යාවිතා කැන ෙැවි දතල් (සල් ර් රතිශතය අඩු ස වැඩි) ලීටැයක මිං 2015 පළමු
කාර්තුව තුංීම රු.10 ක න් අඩු කැ තිබුණි.
2014 වර්ෂය සඳ ා ූය ශ්රී ංංකා ම ාැංකු වාර්ෂික වාර්තාව අනුව ඉන්ධන ආනයනික මිං ෙර්ශකය 2014
රථම යාගය තුංීම ඉ ළ දගොසත තිබූ නමු්  එය වර්ෂදේ දෙවන යාගදේීම අඛණ්ඩව ප ළ දගොසත තිබූ අතැ
දගෝලීය ආර්ථික ක්රියාකාැකේවං ප ළ ඉල්ලුම ස ඔදපක් දනොවන ැටවං (ඛනි් දතල් අපනයනය
කැන සංවිධානය ) විශාං සැපයුම ද ේතුදවන් 2014 වර්ෂදේීම ඛනි් දතල් ආනයන මිං ෙර්ශකය යනයයට
6.3ක න් ප ළ යාමට ද ේතු වී තිබුණි. 2014 වර්ෂදේ අවසන් යාගය තුං ්ාතයන්තැ දවළඳදපොදල්
ඉන්ධන මිං ගණන් සැංක ය යුතු දංස අඩු වී තිබියීම්  2014 වර්ෂදේීම පිි ප දු නිෂතපාෙන ආනයන
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රමාණය ඉ ළ යාම නිසා ඛනි් දතල් ආනයන වියෙම රු. මිලියන 269,449 ෙක්වා එනේ, ඉකු්  වර්ෂයට
සාදේක්ෂව යනයයට 8.6ක න් ඉ ළ දගොසත තිබුණි.
සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම දේීයයව පිි ප දු කළ නිෂතපාෙන රමාණව්  දනොවීම ද ේතුදවන් ඛනි් දතල්
සඳ ා වන ඉල්ලුම සරවැා ලීම සඳ ා පිි ප දු කැන ංෙ ඛනි් දතල් ආනයනය වසැ තුංීම ඉ ළ දගොසත
තිබුණි. දේ නිසා පැැණි දපකැණවං සම ැ ඇණහිටීේ ස නිතැ යනදුවන රති්නනය මඟ ැැවීම සඳ ා
ස ංායොින් වය ා දමද යුේ නමයතාවය දවනුදවන් පිි ප දුව නවීකැණය ක ීමම අවශය දේ.

ිළරිප දු ක්රියාවලිපේ අකාර්යක්ෂැතා
1969 වර්ෂදේීම සතථාපිත, වර්ෂ 45 ක් පැැණි ූය දමම පිි ප දුදවන් ැදට් වැඩිවන ඛණි්දතල් නිෂතපාදිත
අවශයතාවය සැපයීමට දනො ැක  වී ඇති අතැ, ඉතා අඩු පිි වැයකට ඉන්ධන නිපෙවීම සඳ ා ප සුකේ
ඇති ස එමගින් පිි ප දු දමද යුේ කාර්යක්ෂමව දපි ම ක ීමමට ැක වන දවන්  නවීන දංෝකදේ
දසසත තාක්ෂණයන් සහිතව දමද යුේ දකදැන පිි ප දු සමඟ සැසඳීදේ ීම දමම පිි ප දුව ඉතා අඩු
කාර්යක්ෂමතාවයක න් දමද යුේ යනදු දකදර්. දකදසේ වුවෙ, පිි වැය ඵංොිනතා ආකාැදයන් ඛණි්දතල්
නිෂතපාදිත දවළඳදපොළට සැපයීම ත වුරු කැ ගැනීම සඳ ා දයෝජිත සරවගසතකන්ෙ දතල් පිි ප දුව රවළුල්
ක ීමම ා නවීකැණය ක ීමදේ වයාපෘතිය (SOREM) ක්රියා් මක ක ීමමට ංංකා ඛණි්දතල් නීතිගත
සංසතථාවට දමදතක් දනො ැක  වී ඇත. තවෙ, 2014 දෙසැේාර් 31 දින ෙක්වා සංසතථාව දමම වයාපෘතිය
දවනුදවන් වියෙේ වශදයන් ෙැන ංෙ රු. මිලියන 837.6ක මුෙං අනාර්ථික දනොවන ගනුදෙනු දංස
නිීමක්ෂණය විය.

2013 ීම පිි ප දු කළ දාොැ දතල් ධාි තාවය වන දමට්රික් දටොන් 1,643,218 ා සසඳන විට 2014
වර්ෂදේීම එය දමට්රික් දටොන් 1,760,170 ෙක්වා වැඩි වී තිබූ නමු්  ක්රියාවලි මට්ටම දිනකට නියම කැ ඇති
නිෂතපාෙන ධාි තාව වන දටොන් 6,900 ද ව්  2014 වර්ෂදේීම දමට්රික් දටොන් 2,415,000 ෙක්වා ළඟා වී
දනොතිබුණි.
්ාතයන්තැ දවළඳ දපොදළේ දාොැ දතල් (දබ්රන්ට්) ාැැංයක සාමානය මිං 2013 වසදර් පැවති එ.්.දඩො.
109.15ට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේීම එ.්.දඩො. 99.68ක් ෙක්වා අඩු වී තිබුණි. 2014 වර්ෂදේ පළමු
යාගය තුංීම දාොැ දතල් මිං ගණන් ඉ ළව පැවතුණු අතැ, වසදර් ඉතිි  කාංය තුංීම දාොැ දතල් මිං
ගණන් යනයයට 50ක න් පමණ ප ළ වැටී තිබුණි. ්ාතයන්තැ මිං රවණතාවයන්ට අනුකූංව ඛනි් දතල්
නීතිගත සංසතථාව වියනන් ආනයනය කැන ංෙ දාොැ දතල් ාැැංයක සාමානය මිං (DES) 2013
වර්ෂදේීම වාර්තා ූය එ.්.දඩො. 109.96ට සාදේක්ෂව 2014 වර්ෂදේීම එ.්.දඩො. 104.83ක් ෙක්වා යනයයට
4.7ක න් ප ළ දගොසත තිබුණි. ඉැාන සැ ැල්ලු දාොැදතල් පිි ප දු ක ීමම සඳ ා නිර්මාණය කැ ඇති
දාොැදතල් පිි ප දුදේ පිි විතැයන්ට ගැංදපන දංස සංදයෝග ක ීමම සඳ ා දාොැ දතල් වර්ග දෙකක්
ආනයනය ක ීමදේ අවශයතාවය ස ඛනි් දතල් නිෂතපාෙනය අඛණ්ඩව සැපයීම ත වුරු කැ ගැනීම සඳ ා
සංසතථාව වියනන් දිුණකාලීන දකොන්ත්රා් වංට එළඹ තිබීම ද ේතුදවන් සාමානයදයන් දාොැ දතල්
ාැැංයක ආනයනික සාමානය මිං ්ාතයන්තැ දවළඳ දපොදළේ දබ්රන්ට් දාොැ දතල් සාමානය මිංට වඩා
ඉ ළ අගයක් ගනී. (සංසතථාව වියනන් දවනසත කාං පි ච්දේෙයන් තුං දාොැ දතල් වර්ග දෙකක් (මර්ාන් +
ඕමන් ේදංන්ට්) සංදයෝග ක ීමදේ ක්රියාවලිය යනදුකැින). දකදසේ නමු් , වර්ෂදේ අග යාගය තුංීම
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ආනයනික දාොැ දතල් මිං ගණන් වසදර් සාමානය මිං මට්ටමට වඩා විශාං දංස ප ළ දගොසත තිබුණි.
පිි ප දුව නවීකැණය ක ීමමක න් දතොැව දේීයයව ඉන්ධන පිි ප දු පිි වැය අඩු කළ දනො ැක.

ලතබිය යුතු ිණණුම්
ැා්ය ආයතනවලින් ා රවේගලික ආයතනවලින් ංැබිය යුතු පිළිදවලින් රු. මිලියන 6,078ක් ස
රු.මිලියන 30,982ක් ඇතුං් ව 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ංැබිය යුතු මුළු දවළඳ දශේෂය රු. මිලියන
37,060 ක් විය.

ප ජින් ගුමපදුම
ංංකා ඛනි් දතල් නීතිගත සංසතථාදේ ද ජින් ගනුදෙනුවංට අනුව වාණි් ාැංකු ීමපයක් සමඟ එළඹ
තිබුණු ද ජින් දකොන්ත්රා්  සේාන්ධදයන් දේරුේ ක ීමදේ ක්රියාවලිදේ පාර්ශවයක් වශදයන් සංසතථාව
කැඳවා තිබුණි. පාර්ශව අතැ එළඹ තිබූ දේරුේ ක ීමදේ ඔේරවව යටද්  එ.්.දඩො. මිලියන 60ක් (රු.
මිලියන 7,612ක්) සතටෑන්ඩඩ් චාාටර්ඩ් ාැංකුවට (SCB) 2013 ජූනි 03 දින දගවා තිබුණි. ංැබී ඇති
දතොැතුරුවංට අනුව, රු.5,261,827ක ගමන් වියෙේෙ ඇතුළුව 2014 අදගෝසතතු 31 දිනට සංසතථාව ෙැා
ඇති පාඩුව රු. මිලියන 9,780ක් විය.
ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව වියනන් ද ජින් ගනුදෙනුවංට අොංව නීති වියෙේ වශදයන් රු. මිලියන 571ක් ෙැා
තිබූ අතැ ඉන් රු. මිලියන 568ක් 2011 යනට 2014 ෙක්වා කාංය තුං සංසතථාව වියනන් ම ාැංකුව දවත
රතිපූැණය කැ තිබුණි. ඊට අමතැව, සංසතථාදේ ද ජින් ගනුදෙනුවංට අොංව ශ්රී ංංකා ැ්යට එදැහිව
දඩොිනෂත ාැංකුව ආැේය කැ ඇති දේරුේ ක ීමදේ ක්රියාවලිය සඳ ා දපනී යනටි විදේශ නීතීඥිනන්දගන්
ංාා ග්  දසේවා සඳ ා 2014 දෙසැේාර් 31 දින ෙක්වා ශ්රී ංංකා ම ාැංකුව වියනන් රු. මිලියන 379 දගවා
තිබුණි.

කළැනාකරණ අකාර්යක්ෂැතා
වයවසාය සම්පත් සතලසුම් ප ධතිය (ERP)
ංංකා ඛනි් දතල් ගාඩා පර්යන්ත සමාගම (CPSTL) වියනන් දුන්වා දෙන ංෙ වයවසාය සේප්  සැංසුේ
පේධතිය (ERP) පිළිාඳව අොළ පාර්ෂවයන්දප වගීමේ සේාන්ධදයන් සංසතථාව, ංංකා ඛනි් දතල්
ගාඩා පර්යන්ත සමාගම ස ංංකා ඉන්දියන් දතල් සමාගම අතැ ගිවිසුමක් ද ෝ අවදාෝධතා ගිවිසුමක්
දනොතිබූ ාව නිීමක්ෂණය විය. එදසේම, දමම පේධතිය විදශේෂදයන් ඉන්ධන දතොග සමාදංෝචානය ක ීමදේ
කටයුතු සඳ ා රමාණව්  දංස දපදයෝ්නය කැ දනොතිබුණි.

සී/ස ශ්රී ලශකන් එයාර් ලයින් සැාගැ
ස නාධාර මිල ුන්ධන සතපයීැ

ා සී/ස මිහින් ලශකා (පු ගලික) සැාගැ

සී/ස ශ්රී ංංකන් එයාර් ංිනන් සමාගම ස සී/ස මිහින් ංංකා (රවේගලික) සමාගම දකොන්ත්රා් 
පාි දයෝගිකයන් වුවෙ, සංසතථාව වියනන් අති විදශේෂ ස නොයී මිං ගණන්වංට ඉ ත සමාගේ සඳ ා ුණවන්

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව

විගණකාධිපති වාර්ෂික වාර්තාව - 2014
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දසේවා ටර්ාිනන් ඉන්ධන අදංවිදයන් 2011, 2012, 2013 ස 2014 වර්ෂ සඳ ා පිළිදවලින් රු. මිලියන
670 ක, රු. මිලියන 457ක, රු. මිලියන 2,010ක ස රු. මිලියන1,903 ක පාඩු ෙැා ඇත. විසතතැ ප ත
පි දි දේ.
සැාගපම් නැ

ශ්රී ංංකන් එයාර් ංිනන්සත සමාගම
මිහින් ංංකා (රවේගලික) සමාගම
එකතුව

වර්ෂය තුලද සශසථාාව දරා ඇති පාඩුව
2014
2013
2012
2011
රු. මිලියන
රු. මිලියන
රු. මිලියන
රු. මිලියන
1,762
1,866
424
627
141
143
33
43
1,903
2,009
457
670

ස නොයී මිං යටද්  දමම සමාගේ දෙකට ඉන්ධන සපයා තිබියීම් , ඔවුන්දප දුර්වං මූංය කාර්ය
සාධනය නිසා හිඟ හිටි ඉන්ධන බිල් පියවීම ඉතා දුර්වං ත් ් වයක පැවතුණි. එනේ 2014 වර්ෂය සඳ ා
වන ශ්රී ංංකා ම ාැංකු වාර්ෂික වාර්තාව අනුව සී/ස ශ්රී ංංකන් එයාර් ංිනන්සත සමාගම රු. බිලියන 29ක
දමද යුේ අංායයක් වාර්තා කැ තිබූ අතැ මිහින් ංංකා (රවේගලික) සමාගම රු.මිලියන 652 ක ආන්තික
දමද යුේ ංායයක් වාර්තා කැ තිබුණි. 2010 වර්ෂදේ යනට හිඟ හිටි දශේෂයන්දප වර්ධනදේ දපනතිය
ප ත ෙැක්දේ.

සැාගපම් නැ

2014
රු. මිලියන

සී/ස ශ්රී ංංකන් එයාර් ංිනන්සත 20,900*
සමාගම
සී/ස මිහින් ංංකා (රවේගලික) 1,339
සමාගම

පදසතම්බර් 31 දින හිඟ හිටි පේෂය
2013
2012
2011
රු. මිලියන රු. මිලියන රු. මිලියන

2010
රු. මිලියන

29,520*

25,890*

12,351

541

4,314

3,416

1,227

361

*ශ්රී ංංකන් එයාර් ංිනන්සත සමාගදමන් ංැබිය යුතු එකතුව එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර් මිලියන 121.17 ක
මුෙංක් එක්ස්  ්නපෙ දඩොංර් මුෙල් ඒකක අනුව යනයයට 4ක් ස ංන්ඩන් අන්තර් ාැංකු අර්පණ
අනුපාතදේ එකතුදවහි දපොළියට යට් ූය ණය මුෙංකට 2012 ජූලි 05 දින පි වර්තනය කැ තිබූ අතැ එය
හිඟ හිටි දවළඳ ණය පියවීම සඳ ා කාර්තු පෙනමින් වර්ෂ 4ක් තුළ ආපසු දගවිය යුතු විය. ඒ අනුව, 2012,
2013 ා 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ණය මුෙදල් දශේෂයන් වන පිළිදවලින් රු.මිලියන 14,728 ක්,
රු.මිලියන 10,020 ක් ස රු. මිලියන 6,391ක් දමම දශේෂයන්හි ඇතුළ්  දේ.
2014 දෙසැේාර් 31 දිනට ංැබිය යුතු මුළු දවළෙ ණය වටිනාකම වන රු. මිලියන 37,060 න් යනයයට 60
කට වඩා වැඩි රමාණයක් ඉ ත ෙැක්ූය සමාගේ දෙදකන් ංැබිය යුතු දවළෙ ණය නිදයෝ්නය වී තිබුණි.

බතශකු අශපයන් ලබා ගත් ණයවල ු ළ දතමීය ැ
සංසතථාව වියනන් ඛණි් දතල් බිල්ප්  පියවීම සඳ ා ාැංකු වලින් ණය ංාා දගන තිබූ අතැ එහි
රතිඵංයක් දංස සංසතථාදේ ංායය අඩු වී තිබූ අතැ ඍණ ශුේධ ව් කේ ත් ් වය වැඩි වී තිබුණි. තවෙ,
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සංසතථාව අඛණ්ඩව පසුගිය අනුයාත වර්ෂ
අතැ එහි ප ත විසතතැ වන පි දි දේ.
වර්ෂය
2010
2011
2012
2013
2014

පදසතම්බර් 31 දින බතශකු
අශපයන් ණය ලබා ගතනීම්
රු. මිලියන
168,020
310,060
399,520
406,850
376,607

තැ තුං අධික මුංය පිි වැයක් ෙැා තිබූ ාව නිීමක්ෂණය ූය

මූලය ිළරිවතය
රු. මිලියන
6,859
9,001
18,360
18,540
13,962

පතල් ප්රවා නය සා ා නල ැාර්ග ජාලය
දකොළඹ වැාය යනට දකොදළොන්නාව ඛණි්දතල් සතථාපිතයට ආනයනික දපරල්, ඩීසල්, විමිදතල් ස
ෙැවිදතල් වැනි ඛණි් දතල් නිෂතපාදිත රවා නය ක ීමම සඳ ා ෙශක ක හිපයකට දපැ සතථාපනය කැන ංෙ
නං මාර්ග අළු් වැඩියා කළයුතු ත් ් වදේ පවතින අතැ ඉන් නං මාර්ග ක හිපයක් අළු් වැඩියා ක ීමමට
දනො ැක  ත් ් වදේ පැවතීම ද ේතුදවන් ෙැනටම්  අ්  ැැ ෙමා තිබුණි. ඛනි් දතල් නිෂතපාෙනවං
්ාතික අවශයතාවදයන් විශාං රමාණයක් දමම දිැාප්  ූය නං මාර්ග තුලින් දකොදංොන්නාව ඉන්ධන
ගාඩා පර්යන්තයට දගන යන ාැවින් දමම නං මාර්ග අළු් වැඩියා ක ීමම ා නවීකැණය ක ීමම ව ා
කළ යුතු අවශයතාවයක් වී ඇත. එම අාංන් ූය නං මාර්ග තුලින් ආනයනික පිි ප දු කළ ඛනි් දතල්
නිෂතපාෙන රවා නය ක ීමම නිසා දග්ර ඉන්ධන අර්බුෙයක් සමඟ මුළු ැටම අකර්මනය වීදේ අවොනම
විගණනදේීම ාැ ැැ කළ දනො ැක.
මුතුැා්දවං පර්යන්තදේ යනට ක .ීව. 7.2ක් ා මුහුදු දවැදළේ යනට ක .ීව. 6ක් පමණ දුි න් මුහුෙ මැෙ පිහිටුවා
ඇති ඒක් අන්ත නැංුණැේ දාෝයා පේධතිය (SPEM) මාර්ගදයන් මුතුැා්දවං සතථාපිතයට නිෂතපාදිත
සැපදයන අතැ, මුහුදු ැළ ත් ් වය ඉතා ෙැඩිවන අවසතථාවංීම ද ෝ අොං ප සුකම පිළිාඳ නඩ් තු
කටයුතු යනදුවන අවසතථාවංීම දවන්  විකල්ප සැපයුේ මාර්ගයක් දනොවීය. අන්තර් පර්යන්ත නිෂතපාදිත
මාරු ක ීමම සඳ ා මුතුැා්දවං පර්යන්තය ා දකොදළොන්නාව සතථාපිතය අතැ සේාන්ධකමක් දනොූය
අතැ, ඒ ද ේතුදවන් එම පර්යන්ත දෙදකහිම රශසතථ දපදයෝ්නයට ාාධා වී තිබුණි.
“ැට ැ ා නං මාර්ග වයාපෘතිය” ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා අමාතය මණ්ඩං අනුමැතිය 2012 සැේතැේාර්
13 දින ංාා ීම තිබුණෙ, එම වයාපෘතිය දේ ෙක්වා ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.

ධීවර ල පන් ක්රැය
ධීවැිනන්ට ස නොයී මිංට ඉන්ධන මිංීම ගැනීමට ප සුකේ සැංසීදේ අැමුණින් ැ්ය වියනන් 2012
වර්ෂදේීම දුන්වා දුන් ධීවැ කූපන් ක්රමය ංංකා ඛනි් දතල් නීතිගත සංසතථාදේ ා ම ා යාණ්ඩාගාැදේ
ස දයෝගී් වදයන් ධීවැ ා ්ං් සේප්  දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් ක්රියා් මක කැන ංීම. දකදසේ
දවත් , කූපන් ක්රමය ක්රියාවට නැංවීදේීම ඇති ූය පාංන ක්රමවං දුර්වංතා නිසා දමම වැඩසට න තුලින්
ාංාදපොදැෝ තු ූය රතිඵං ඉෂතට කැ ගැනීමට දනො ැක  වී තිබුණි. එවැනි අසම් වීේ ප ත පි දි දේ.
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ධීවැයන්, දතල් දාො ි න්නන් ස දමම කූපන් ක්රමය ක්රියා් මක ක ීමම ා සේාන්ධ දවන් 
රවේගංිනන්දප අවයාවිතයන් ස අවකල්ක්රියාවන් නිසා ැ්ය වියනන් 2013 සැේතැේාර් මසීම දමම
ක්රමය අ් හිටුවන ංීම.



වයා් කූපන්ප්  අමුණා තිබීම, එකම කූපන්ප්  දෙවැක් ඉදිි ප්  ක ීමම වැනි විවිධ ද ේතු නිසා
දාො ි න්නන්ට රතිපූැණය කළ යුතු රු. මිලියන 24 ක මුෙංක් සංසතථාව වියනන් ැඳවා තාා දගන
ඇත.



වංචානික ස ේවීගණනය කැන ංෙ කූපන් සඳ ා සංසතථාව වියනන් දාදුේකරුවන් දවත
මිලියන 3 ක් රතිපූැණය කැ තිබුණි.



2012 ජුලි 20 යනට 2013 අදරේල් 30 ෙක්වා ූය කාංපි ච්දේෙය තුළීම එක් දාදුේ කරුවකු ඉල්ලුේ
කැන ංෙ හිමි මුෙංට වඩා රු. මිලියනයක් වැඩිරවැ දගවා තිබුණි.



2013 දෙසැේාර් 31 දිනට ධීවැ ා ්ං් සේප්  දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් ංංකා ඛනි් දතල්
නීතිගත සංසතථාව දවත රු. මිලියන 176 ක් වැඩිරවැ රතිපූැණය කැ තිබුණි. දකදසේ දවත් 
සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විට්  දමම මුෙං පියවා දනොතිබුණු අතැ එය සමාදංෝචිත
වර්ෂදේ මූංය රකාශනවං ආපසු දගවිය යුතු තැන්පතුවක් දංස දවළඳ ා දවන්  දගවිය යුතු
වියෙේ යටද්  දපන්වා තිබුණි.

රු.

නාවික ුන්ධන අපලවිය (Bunkering Business)
පිි ප දුදේ දාොැ දතල් සැකසුේ ක්රියාවලිදයන් දපෙවන ංෙ ෙැවි දතල් 1500 අවසැ ං්  නාවික ඉන්ධන
සැපයුේකරුවන්ට නිකු්  ක ීමදමන් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ෙැන ංෙ අංායය රු. මිලියන 1,277ක් ූය
අතැ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට දමම දාදුේකරුවන්දගන් ංැබිය යුතු මුෙං රු. මිලියන 1,665 ක් විය.
දේ සේාන්ධදයන් ප ත නිීමක්ෂණයන් යනදු දකදර්.


සංසතථාවට දමම නිෂතපාෙනයන්දගන් වන අංායය මඟ ැවා ගැනීමට වඩා සකසුරුවේ සහිතව
ඒම නිෂතපාෙන
සුරුවන ක්රමයක් සඳ ා වන මනා සැංැසතමක් සංසතථාවට දනොතිබුණි. 2014
වර්ෂදේ ීම ඒම නිෂතපාදිතය දේීයය ා විදේීයය ගනුදෙනුකරුවන්ට පිළිදවලින් දමට්රික් දටොන්
54,796 ක් ස දමට්රික් දටොන් 44,138 ක් අදංවිදයන් ංෙ අංායය පිළිදවලින් රු. මිලියන 1,277
ක් (දමට්රික් දටොන් එකකට රු.23,296 ක් ) ස රු. මිලියන 3,219ක් (දමට්රික් දටොන් එකකට
රු.72,936ක්) වශදයන් විය.



නාවික ඉන්ධන සැපයුේ වයාපාැ කටයුතු වැඩි දියුණු ක ීමම සඳ ා ක යනදු අදංවි රවර්ධනයක් යනදු
කැ දනොතිබුණි.
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ජල සම්පාදන ා ජලාපවා න
්ං මූංාරයන් ා පාි සි ක සමතුලිතතාවය සුැකමින් පවිත්ර ූය පානීය ්ංය නිෂතපාෙන ා වික ණීම
මණ්ඩංදේ රධාන අැමුණ වන අතැ ැදට් මුළු ්න ග ණදයන් යනයයට 44කට නං ්ංය ංාාීමම
දවනුදවන් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට කැන ංෙ ආදයෝ්නදේ වටිනාකම රු. බිලියන 283 ක් විය. ඒ
අනුව මුළු ්නග ණදයන් යනයයට 56 ක් තවදුැට්  ළිං, ඇළ දෙොළ, ගංඟා ස වැේ යනාීම අනාැක්ෂිත ්ං
මූංාර මිනන් තම ්ං අවශයතා සරවැාගන්නා අතැ 2020 වසැ වන විට ැදට් ්න ග ණදයන් යනයයට 60
කට නං ්ංය ංාාීමමට නියමිතය.
්ං සේපාෙන ා ්ංාපව න අංශය සේාන්ධදයන් 2014 වර්ෂදේ ීම කැන ංෙ විගණනදේ රධාන
නිීමක්ෂණ වලින් ක හිපයක් ප ත ෙැක්දේ.


නං ්ංය දාො ැීමම සඳ ා අවශයය ්ංය දාොද ෝ විට ගංගා මගින් ංාාගන්නා අතැ අපවිත්ර වු
්ංය පිි යනදු ක ීමම සඳ ා විශාං පිි වැයක් ෙැීමමට මණ්ඩංයට යනදුදේ. ආැක්ෂිත පානීය ්ංය
ංාාීමම ා රමාණව්  සනීපාැක්ෂක ප සුකේ ංාාීමම සඳ ා ැ්යට විශාං රාපධනයක් ෙැීමමට
යනදුවන අතැ එය දේශිය ා විදේශිය ණය ා ආධාැ වලින් මූංයයනය කැනු ංාින. ඒ සඳ ා
පසුගිය වසැ 5 තුළ ෙැන ංෙ ැා්ය වියෙම ප ත ෙැක්දේ.

2010
2011
2012
2013
2014

රු. මිලියන
26,442
27,222
31,279
26,076
27,249

ඒ අනුව දේශිය අැමුෙල් ා විදේශාධාැ යටද්  ක්රියා් මක කැන වයාපෘති සේාන්ධදයන් කැන
ංෙ විගණනයන්දප වැෙග්  නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.
(i)

මූලික සැංසුේ ා අධයනයන් අනුව වයාපෘති නිමක ීමදේ අදේක්ෂිත කාංය තීැණය කැ
තිබුණෙ, නියැදියට යා්නය වු වයාපෘති අති න් යනයයට 90 කට වඩා වැඩි රමාණයක්
අදේක්ෂිත කාංය තුං නිමකැ දනොතිබුණි. දේ සඳ ා විවිධ ද ේතුන් ාංපා තිබුණ ෙ
අවසානදේීම අතිදර්ක කාර්යයන් ස මිං වැඩවීේ දවනුදවන් විශාං පිි වැයක් ෙැීමමට
ැ්යට යනදුවී තිබුණි.

(ii)

විදේශ වයාපෘතීන් සේාන්ධව මුංය ආයතන සමග ඇති කැග්  ගිවිසුේ අනුව ා
යාණ්ඩාගාැ චාක්රදල්ඛ ා නියමයන් පි දි එක් එක් වයාපෘතිය දවනුදවන් ගිණුේ පිළිදයං
කැ විගණනය දවත ඉදිි ප්  කං යුතු නමු් , විදේශ වයාපෘති 12 ක් සේාන්ධව එම
අවශයතාව ඉටු කැ දනොතිබුණි. ඉදිි ප්  කැන ංෙ ගිණුේෙ නිශතචිත කාංවකවානුව තුං
ඉදිි ප්  ක ීමමට අසම්  වී තිබුණි.
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(iii)

විදේශ වයාපෘති දවනුදවන් ශ්රී ංංකා ැ්ය ා ්ං සේපාෙන මණ්ඩංය අතැ ඇති
කැගන්නා දප ණය ගිවිසුේ ැහිතව ක්රියා් මක කැන වයාපෘති 17 ක් විගණන නියැදි
පීමක්ෂාදේීම නීි ක්ෂණය විය.

(iv)

විදේශ ේයාපෘතීන් මගින් මුංය සේපාෙනදේීම ඇතිවන අප සුව දමන්ම විදේශ
දකොන්ත්රා් කරුවන් මගින් ඉදික ීමේ කටයුතු යනදුක ීමදේීම ෙැීමමට යනදුවන ඉ ං පිි වැයට
මණ්ඩංදේ අවධානය දයොමු කැමින්, යාණ්ඩාගාැ ඇපකැ සමග දේශිය ාැංකු මගින්
දේශිය දකොන්ත්රා් කරුවන්දප තාක්ෂණ ා මූංය දයෝ්නා අනුව ්ං ා සනීපාැක්ෂක
දයෝ්නා ක්රම 52 ක් රු. බිලියන 62.7 ක ඇසතතදේන්තුගත පිි වැයක් යටද්  ක්රියා් මක
ක ීමමට අමාතය මණ්ඩං අනුමැතිය ංැබී තිබුණ ෙ දගවිය යුතු ණය දපොළි අනුපාතිකය
ඉ ළ මට්ටමක පැවතීම් , මූලික ඇසතතදේන්තු පිි වැය අසාමානය දංස වැඩිකැ තිබීම් 
ද ේතුදවන් අදේක්ෂිත ආර්ථික, ඵංොින ා කාර්යක්ෂම දංස අැමුෙල් දපදයෝ්නයක්
ඉන් යනදු දනොවන ාව නිීමක්ෂණය විය.

විදේශාධාැ යටද්  ක්රියා් මක ූය අසාර්ථක වයාපෘති සේාන්ධදයන් කැන ංෙ නිීමක්ෂණයන්
ප ත ෙැක්දේ.
(i)

අඹතදල් පානීය ්ංය පවිත්රාගාැය ා ීවගමුව මුහුදු ්ං පවිත්රාගාැය ඉදික ීමම සඳ ා
සතපාඤතඤ ආධාැ (SETA) දංස යුදැෝ මිලියන 12.9 ක් ංැබී තිබුණූ අතැ එය ගිණුේ
තැබීදේීම ණය දංස ද ෝ රොන දංස ගිණුේ තැබිය යුතුෙ යන්න පිළිාඳව ම
යාණ්ඩාගාැය දවතින් මණ්ඩංයට නිශතචිත දපදෙසත ංැබී දනොතිබුණි.
වයාපෘතිදේ මුහුදු ්ං පවිත්රාගාැයට ්ංය ංාාදෙන නං ළිදඳහි ්ං ධාි තාව අඩුවීම,
්ංදේ යකඩ ා ැසායනික ද්රවය නිර්දේශ මට්ටමට වඩා අඩුවීම යන ද ේතු මත 2010
වර්ෂදේ යනට එම වයාපෘතිය අක්රියව පවතින අතැ ්ං පවිත්රගාැය සඳ ා වැය වු මුෙං රු.
මිලියන 363 ක් විය.
දමම ්ං පවිත්රාගාැදේ වැඩ නිමකැ වසැ 05 ක් ඉක්ම දගොසත තිබුණ ෙ ඉන් අදේක්ෂා
කං පාි දයෝගික පානීය ්ං සේාන්ධතා 3000 ක් ංාාීමමට මණ්ඩංය සම් වී
දනොතිබුණි.

(ii)

යාපනය ක ලිදනොච්චි ්ං සේපාෙන වයාපෘතිය සඳ ා ්ංය ංාාගැනීදේ රධාන මුංාරය
ඉැනමඩු ්ංාශය වු නමු්  ්නතා විදැෝධතා ද ේතුදවන් ා මූලික ශකයතා අධයනය නියන
පි දි යනදුදනොවීම ද ේතුදවන් එය දේ වන විට අසාර්ථක වී තිබුණි. දමයට විසදුේ දංස
මුහුදු ්ංය පිි යනදු කැ ංාාීමමට සැංසුේකැ තිබුණ ෙ රදේශදේ ධීවැිනන්දප විදැෝධතා
ද ේතුදවන් එයෙ ක්රියා් මක කං දනො ැක වී තිබීම වයාපාතිදේ නිමක ීමේ කාංය
ීමර්ඝවීමට ා එහි මුළු පිි වැය ඉ ං යාමට ද ේතුවනු ඇත.

(iii)

දමොැටුව, ැ් මංාන, ්ාඇං, ඒකං අප ්ං වයාපෘතිදේ රධාන දකොන්ත්රා් කරු බුංව් 
වීම ද ේතුදවන් දකොන්ත්රා් තුව අතැමග නවතා තිබුණු අතැ ැ්දේ රසේපාෙන
මාර්දගෝපදේශ සංග්ර දේ 5.4.6 ස 5.4.7 දජ්ෙයන්ට අනුව විදේශ ාැංකුවක න් ැඳවා

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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ගැනීදේ ස කාර්ය සාධන සුැක්ෂිත ංාා ගැනිදේීම දේීයය ාැංකුවක න් ත වුරුවක් ංාා
ගතයුතු වුවෙ ඊට පට ැනිව ක්රියාක ීමම ද ේතුදවන් මණ්ඩංයට යනදුවු මුංයමය පාඩුව
පියවා ගැනීම සඳ ා අයකැ ගත ැක ව තිබුණු එ.්.දඩො. 9,065,048 ක් වටිනා කාර්ය
සාධන සුැක්ෂණය ා එ.්.දඩො. 7,959,086 ක ඉදික ි ේ දකොන්ත්රා්  වැඩ සඳ ා
ැඳවාගැනීදේ මුෙල් නිෙ සත ක ීමදේ සුැක්ෂිතය මුෙල් කැ ගැනීමට මණ්ඩංය අසම්  වී
තිබුණි. තවෙ, දේ සේාන්ධදයන් නීති ක්රියාමාර්ග ගැනීම යාණ්ඩාගාැදේ දපදෙසත මත
නතැ කැ තිබුණි.


ග්රාමිය ්නතාවට ්ං සැපයීම සඳ ා ක්රියා් මක කැන ංෙ ග්රාීවය ්ං දයෝ්නා ක්රම
2,255 න් දයෝ්නා ක්රම 308 ක් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට අත ැැ ෙමා ද ෝ අක්රීයව පැවති අතැ
්ං මුංාර යනීමයාම, ්ංදේ ුණණ් වය රමිත පි දි දනොමැතිවීම , ර්ා මුං සංවිධාන වියනන් නියන
පි දි නඩ් තු කටයුතු දනොක ීමම ා ඒවාදේ අකාර්යක්ෂමතා, ර්ා මූං සංවිධානවං මුංය
පාංනය නියන පි දි යනදුදනොවීම, නං පේධතියට ානීවීම, ර්ා මුං සංවිධාන වංට මණ්ඩංදයන්
අවශය තාක්ෂණික ස ය දනොංැබීම යන දුර්වංතා ඊට ද ේතු වී ඇති ාව නිි ක්ෂණය විය.



විවිධ ්ං වයාපෘති සඳ ා ඉඩේ අ් ප්  කැගැනීදේදි විශාං කාංයක් ගත වන අතැ, ඉඩේ යක්
අ් ප්  කැ ගැනීම සඳ ා 2010 වසදර් යනට රු. මිලියන 13 ක් විවිධ රාදේශිය දල්කේ කාර්යාං
වං අ් තිකාැේ දංස තැන්ප්  කැ තිබුණ ෙ 2014 දෙසැේාර් 31 දිනවන විට්  එම අ් ප්  කැ
ගැනීේ යනදුකැ දනොතිබුණි.



ම ගාල්ං ්ං සේපාෙන ක්රමය සඳ ා ද ක්ටයාර් 1.123 ක ඉඩමක් රු. මිලියන 17 ක් දගවා
2011 වර්ෂදේ ීම අ් ප්  කැ දගන තිබුණ ෙ එම ඉඩම 2014 දෙසැේාර් 31 දිනවන විට්  ක යනදු
රදයෝ්නයකට දගන දනොතිබුණි.



කාකාපල්ලිය ්ං සේපාෙන ක්රමය සඳ ා ද ක්ටයාර් 0.3895 ක ඉඩමක් 1994 වසදර් අ් ප් 
කැදගන ඇත්  එම ඉඩම ෙ දිර්ඝ කාංයක යනට රදයෝ්නයට දගන දනොතිබුණි.



ගේප ස කුරුණැගං රාදේශිය ස ය දසේවා මධයසතථානදේ රු. මිලියන 24 ක් වටිනා ව් කේ
ගිණුේ ගත කැ දනොතිබුණු අතැ කුරුණැගං රාදේශිය ගාඩාදේ රු. මිලියන 11 ක් වටිනා
විදේශ වයාපෘති වලින් ංෙ සතථාවැ ව් කේ රාපධනිතගත දනොකැ දතොගදේ පව් වාදගන දගොසත
තිබුණි.



්ං කාන්දුවීම, නීතයානුකූං දනොවන ්ං සේාන්ධතා, දනොමිදල් ංාාදෙන ්ංය ා පි පාංන
ගැටළු යනාීම ද ේතුන් නිසා වර්ෂය තුං මණ්ඩංදේ සමසතථ ්ං නිෂතපාදිතය ූය ඒකක මිලියන
575 න් යනයයට 29 ක ා දකොළඹ නගැය තුං දාො ි න ංෙ ්ං ඒකක මිලියන 57 න් යනයයට
47 ක රමාණයක් සඳ ා ආොයේ දනොංාන අතැ එය අඩු ක ීමම සඳ ා විදේශ වයාපෘති තුනක්
යටද්  රු. මිලියන 1,440 ක වියෙමක් ෙැා තිබූ නමු්  ආොයේ දනොංාන ්ං අනුපාතදේ
සැංක ය යුතු අඩුවීමක් යනදුවී දනොමැති ාව ප ත දතොැතුරු වලින් නිීමක්ෂණය විය. ඒ අනුව එක්
්ං ඒකකයක් දවනුදවන් පාි දයෝගිකයකු ෙැරූ අතිදර්ක පිි වැය රු. 7.86 ක් ූය අතැ ඉකු් 
වර්ෂදේ අතිදර්ක ඒකක පිි වැදේ රු. 8.05 සමඟ සන්සන්ෙනය ක ීමදේ ීම ඒකක පිි වැදේ අඩුවීම
යනයයට දෙකක් දේ.
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වර්ෂය
ආදායම්
පනොලබන
සැසථා ජල ප්රතිතය

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

32

31

32

30

30

30

29

එදමන්ම දකොළඹ නගැය තුං ආොයේ දනොංාන ්ං රමාණය යනයයට 48 යනට යනයයට 41 ෙක්වා
යනයයට තක න් අඩු ක ීමමට සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ීම අදේක්ෂා කංෙ සතය දංස ංඟාකැ ගැනීම
ැක වී තිබුදණ් යනයයට 47 ක් පමණි.


තවෙ, දකොළඹ නගැය තුං එංා ඇති වසැ 80 ක් පමණ පැැණි ්ංය දාො ැීමදේ නං පේධතිය
රතිසංසතකැණය ද ෝ රතිසතථාපනය ක ීමදේ කාලීන අවශයතාවයක් ඇත්  එය ක්රියා් මක වීම
මන්ෙගාීව ත් වයක පවතී.



්නතාවදප දසෞඛය ආැක්ෂාව ස පානීය ්ංය ආැක්ෂා කැගැනීම සඳ ා්  නාගි කකැණය
සමග ්නතාවට පිි යනදු පානීය ්ංය සැපයීම දමන්ම මළාපවා න ප සුකේ සැපයීමෙ
මණ්ඩංදේ වගීමමක් දේ. විදේශාධාැ ංාන මළාපවා න වයාපෘති තක් රු. බිලියන 22
වියෙමක් යටද්  දේ වන විට ආැේය කැ ඇත්  දකොන්ත්රා්  පිි නැීවම ා වැඩ රමාෙයන්
ද ේතුදවන් මණ්ඩංය වියනන් මළාපවා න පේධති මගින් දසේවා සැපයීදේ රමාණව්  රගතියක්
නිීමක්ෂණය දනොවිණි.



2014 වර්ෂදේ රු. මිලියන 1,426 ක් ූය මණ්ඩංදේ දමද යුේ ංායය පසුගිය වසැට සාදේක්ෂව
යනයයට 5 ක න් වැඩිවී තිබුණු අතැ ශුේධ ංායය යනයයට 42 ක න් වර්ධනය වී තිබුණි. වර්ෂදේ
ආොයම යනයයට 10 ක න් ා අදනකු්  දමද යුේ ආොයම යනයයට 21 ක න් වැඩවීම දමයට
මූලිකවම ද ේතු වී තිබුණි. දමද යුේ වියෙේ වලින් යනයයට 48 ක් දසේවක පඩිනඩි සඳ ා ෙැීමමට
යනදුවී තිබු අතැ ්ං සේපාෙනය සඳ ා සෘජුවම ොයක වු පිි ස සඳ ා වන දසේවක වියෙදේ යනයයට 9
ක වර්ධනයක් දපන්නුේ දකරුණි. සමාදංෝචිත වර්ෂදේ නව දසේවක ාඳවා ගැනීේවං යනයයට 5
ක වර්ධනය දමන්ම දසේවක වැටුේ ා දේතන ඉ ළ ෙැීවම දසේවක පිි වැය ඉ ළ යාමට ද ේතුවී
තිබුණි.
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රජපේ පසේවය සා ා විශ්රාැ වත කේ ප්රතිලාා
ැා්ය දසේවය සඳ ා දැදුන් නිංධාීමන්දප දසේවා අවසාන රතිංාය ස තික ක ීමම තුලින් ඔවුන්දප
විරාමික ීවවන ත් ් වය නගා යනටුවීම ා පව් වාදගන යාම සඳ ා අවශය සක්රීය ොයක් වය නිාෙව
ංාාීමම විරාම වැටුේ දෙපාර්තදේන්තුදේ දමද වැ දේ.
දමම දමද වැ සාක්ෂා්  කැ ගැනීම සඳ ා් , දෙපාර්තදේන්තුදේ අැමුණු ා කාර්යයාැය වඩා් 
ුණණා් මකව ා කාර්යක්ෂම තංයකට රැදගන ඒම සඳ ා් , පි ගණකගත විරාම වැටුේ දගවීේ
ක්රමදේෙයක් දෙපාර්තදේන්තුව තුං සතථාපනය කැ ක්රියා් මක කැමින් පවතී. දමම පි ගණකගත
ක්රමදේෙය තුං වඩා්  කාර්යක්ෂම දසේවාවන් විරාමිකයන්ට ංැබී තිබුණෙ, අොං පි ගණක වැඩ සට න
තුං අයයන්තැ පාංන ක්රමදේෙයන්දප දුර්වංතා ද ේතු දකොටදගන විරාම වැටුේ ා රතිංාය දගවීේ
ක ීමදේීම වැැදි ා අඩුපාඩු යනදුවීම ඉතා ඉ ළ මට්ටමක පවතින ාව විගණන පීමක්ෂණයන් හිීම ත වුරු වී
ඇත.
2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට විරාම වැටුේ දෙපාර්තදේන්තුව මිනන් විරාම වැටුේ රතිංාය ංාන
විරාමිකිනන් සංඛයාව 546,379 ක් වන අතැ, වර්ෂය තුළ ැා්ය විරාම වැටුේ වියෙම රුපියල් මිලියන
145,293 ක් විය. එය මුළු ැා්ය රවනැාවර්තන වියෙදේ රතිශතයක් දංස සැංකූ විට යනයයට 11 ක් වන
අතැ මුළු ැා්ය ආොයදමන් යනයයට 12 කට ආසන්න රමාණයක් විරාම වැටුේ දගවීම සඳ ා ැ්ය වියනන්
වාර්ෂිකව ෙැනු ංාින.
විරාම වැටුේ දගවීේ ක්රියාවලිය තුළ පැවති ා පවතින අයයන්තැ පාංන දුර්වංතාවයන් ස විරාම වැටුේ
වැඩිරවැ දගවීේ ස අක්ැමිකතා පිළිාඳව විගණන නිීමක්ෂණ ප ත ෙැක්දේ.


විරාම වැටුේ පි ගණක පේධතියට සාවෙය දතොැතුරු ඇතුළ්  ක ීමම ද ේතුදවන් ේවි් ව දගවීේ
යනදුවීම ා දවන්  අක්රමිකතාවයන් ද ේතුදවන් 2014 වර්ෂය තුළීම රුපියල් මිලියන 30.6 ක මුංය
වංචාාවක් යනදුකැ තිබු ාව අයයන්තැ විගණන අංශය වියනන් අනාවැණය කැ දගන තිබුණි.
මධයගත පි ගණක ක්රමයක් දනොමැති වීම ස පි ගණකයට දතොැතුරු ඇතුළ්  ක ීමේ දවනසත
ක ීමම ා සැකසීේ විරාම වැටුේ දගවනු ංාන රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං වංට යනදුක ීමදේ
ැක යාව පැවතීම ද ේතුදවන් දමම වැැදි ා වංචාා යනදුක ීමමට ඉඩකඩ සැළසී තිබුණි.



නිවැැදි දනොවන විරාම වැටුේ ේ ත පේධතිදේ ඇතුං්  කැ තිබු දතොැතුරු මත ාැංකු ක්රමය
ැ ා විරාම වැටුේ දගවීදේ ක්රමදේෙය සතථාපිත ක ීමම් , පේධතිදේ දතොැතුරු සේාන්ධදයන් වු
දුර්වං පාංනය්  ද ේතුදවන් ඇතිවු ප ත සඳ න්, අවිධිම්  ත් ් වයන්ෙ විරාම වැටුේ
අක්රමිකතාවයන් යනදුවීමට ද ේතුවී තිබුණී.
(i)

විරාම වැටුේ අංක ංාා ීමම මධයගතව ා විමධයගතව දංස ආකාැ දෙකකට යේ යේ
කාංසීමාවන් තුළ පැවතීම ද ේතුදවන් විරාම වැටුේ අංක නිකු්  ක ීමදේ ඒකාකාීම
ක්රමයක් දනොතිබීම ද තු
ේ දකොට දගන එකම විරාම වැටුේ අංකය විරාමිකිනන්
ගණනාවකට නිකු්  කැ තිබීම.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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(ii)

විරාම වැටුේ ේ ත පේධතිය සඳ ා ඇතුළ්  කැන දතොැතුරුවං යේ දතොැතුැක සතථාවැ
පාංන කාැකයක් (unique key) දංස දයොො දගන දනොතිබීම.

(iii)

විරාම වැටුේ දගවීම සේාන්ධදයන් මුෙල් දැුණංායන 145(2)(3) විධිවිධාන රකාැව
රාදේීයය දල්කේ කාර්යාංයන්හි ා දිසතත්රික් දල්කේ කාර්යංයන්හි මාණ්ඩලික
දරේණිදේ නිළධාි න්ට විධිම්  පි දි කාර්යයාැයන් පැවීමමක් යනදුකැ දනොතිබීම.

(iv)

වැන්ෙු  ා අන් ෙරු විරාම වැටුේ සඳ ා රොන පත්ර නිකු්  ක ීමම විරාම වැටුේ
දෙපාර්තදේන්තුදේ පාංනදයන් දතොැව යනදු වීම.

(v)

විරාම යන අවසතථාදේීමම වැන්ෙු  ා අන් ෙරු දගොනු සේරවර්ණ ක ීමමට කටයුතු
දනොක ීමම ද ේතුදවන් වැන්ෙු  ා අන් ෙරු දගවීේවං විශාං රමාෙයක් පැවතීම ා ඒ
අනුව හිඟ වැන්ෙු  ා අන් ෙරු දගවීේ යනදු කං යුතු රමාණය ඉ ං යෑම.

(vi)

විරාම වැටුේ නිළධාි න් ා ඒ සේාන්ධ කාර්යයන්හි නියුතු නිළධාි න් සේාන්ධදයන්
සතථාන මාරුවීේ රතිප් තිය පාංන කාැකයක් දංස දයොො දගන දනොතිබීම ද ේතුදවන්
ඉතා ීමර්ඝ කාංයක් එකම අංශදේ එකම කටයුතු වං දයදෙන නිංධාීමන් යනටීම.

(vii)

රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං සඳ ා අනුයුක්ත කැ ඇති විරාම වැටුේ නිළධාි න් දවත
කාර්ය පැවරුේ යනදු ක ීමදේීම අොං කාර්ය පැවරුම අධීක්ෂණ නිංධාි දයකු දවතින්
පි ක්ෂාවට යා්නය වන පි දි අයයන්තැ පි ක්ෂාවක් ඇති වන අයුි න් දනොපැවීමම ා
අසීමිත ාංතං පැවීමමක් යනදු කැ තිබීම.

(viii)

දුනාගන්නා ංෙ වැඩිරවැ දගවීේ ා විරාම වැටුේ වංචාා සේාන්ධදයන් මුෙල් දැුණංායන
රකාැව එම වැැදි ා වංචාා වංට වගක ව යුතු නිංධාීමන්ට එදැහිව විධිම් 
විනය
ක්රියාමාර්ග දගන දනොතිබීම.

(ix)

රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං, දිසතත්රික් දල්කේ කාර්යාං ා විරාම වැටුේ දෙපාර්තදේන්තු
යන දගවීේ යනදු කැන ආයතන මට්ටමින් ඒකාාේධ පාංන ගිණුමක් සැකසීමක න් දතොැව
විරාම වැටුේ දගවීම.

(x)

ාැංකු පේධති ැ ා විරාම වැටුේ දගවීම සතථාපිත ක ීමදේීම නිවැැදි විරාමිකයාදපම ාැංකු
ගිණුමට මුෙල් ාැැ වීම සේාන්ධදයන් ත වුරු කැ ගැනීම සඳ ා ාැංකු පේධතිය සමඟ
නියන පාංන ක්රියාොමයකට එළඹීදේ ක්රමදේෙයක් සතථාපනය කැ දනොතිබීම.

ීවවිත ස තික ඉදිි ප්  දනොකං විරාමිකිනන්ට විරාම වැටුේ දගවීේ ක ීමම, මැණ ස තිකය
ඉදිි ප්  කං විරාමිකිනන්දප විරාම වැටුප නතැ දනොක ීමම ා අොං ස තික කංට දේංාවට
ඉදිි ප්  ක ීමමට ග්රාම නිළධාීමන් කටයුතු දනොක ීමම. 2012 ස 2013 වර්ෂ වංීම පමණක් මියගිය
විරාමිකිනන්දප මැණ ස තික ඉදිි ප්  ක ීමදමන් පසුවෙ, විරාම වැටුේ අ් හිටුවීමක න් දතොැව
විරාමිකිනන්දප ගිණුේ වංට ාැැ කැන ංෙ මුෙං රුපියල් 2,489,200 ක් වු අතැ, එම මුෙල් විරාම
වැටුේ හිමියන්දප යැදපන්නන් වියනන් ංාාදගන තිබුණි.
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සක්රීය විරාමිකිනන්දප සංඛයාව ා විරාම දගොනු සංඛයාව අතැ දනොසැසඳීේ පැවතීම, විරාම
දගොනුවක් තුං පැවතිය යුතු අතයාවශය ලියවිලි අොං විරාම ලිපිදගොනු තුං දනොපැවතීම ස
විරාම වැටුේ සේාන්ධ ගණනය ක ීමේ යනදු කැන විට සමාන ආකාැදේ දගවීේ පවතින දගොනුවං
ගණනය ක ීමේ හි විවිධ විෂමතා පැවතීම.



2009 ජුලි යනට දෙසැේාර් ෙක්වා් , 2010 ඔක්දතෝාර් යනට දෙසැේාර් ෙක්වා්  විරාම වැටුේ
දගවීදේ ේ ත, පි ගණනක ගත ේ ත පේධතිදයන් සේරවර්ණදයන් ඉව් වී තිබුණි.



විරාම වැටුේ ේ ත පේධතියට විරාමිකයකු සේාන්ධදයන් ඇතුං්  කංයුතු යනයල්ංම
සේරවර්ණදයන් ඇතුං්  කැ දනොතිබුණෙ විරාම වැටුේ ඉල්ලුේ ක ීමමට ද ෝ දගවීමට එය
ාාධාවක් වි දනොතිබු අතැ, 2014 ජුලි මාසදේ විරාම වැටුේ ේ ත පේධතියට අනුව ාැංකු ගිණුේ
අංකයක් දනොමැති විරාමිකිනන් 100,915 ක්ෙ ්ාතික ැදුනුේප්  අංකය සඳ න් දනොමැති
විරාමිකිනන් 148,248 ක්ෙ ාැංකු සංදක්ත (කුමන ාැංකුවට විරාම වැටුප ාැැවන්දන්ෙැින දුනා
ගැනීම සඳ ා) සඳ න් දනොවන විරාමිකිනන් 134,974 ක් ෙ වශදයන් ේ ත තීරු අසේරවර්ණව
තිබියීම විරාම වැටුේ දගවන ංෙ රවේගංිනන් විශාං සංඛයාවක් ේ ත පේධතිදේ දතොැතුරු අනුව
දුනාගත ැක  විය.



දෙපාර්තදේන්තු වැය ශිර්ෂය යටද්  යුේධදේදි මියගිය ා ආාාධිත ැණවිරුවන් සඳ ා අවුරුදු
55 සේරවර්ණ වන දතක් වැටුේ දගවිම සඳ ා සන්නේධ අංශයන් ා දපොලියනය දවත මුෙල් නිෙ සත
ක ි දේදි වියෙේ වාර්තා ක්රමානුකූංව ංාාදගන දනොතිබුණි. දමම මුෙං දගවීේ ක ි ම පිළිාඳව
දෙපාර්තදේන්තුදේ සේාන්ධිකැණයක් ා අධික්ෂණයක් යනදු වි දනොතිබුණු ාැවින් ඒ
ද ේතුදවන් වැටුප සමඟ ස විරාම වැටුප ද ෝ වැන්ෙු  විරාම වැටුප සමඟඳ ජිවන වියෙේ දිමනාව
සාවෙය දංස වැඩිරවැ දගවිේ කැ තිබුණි.



දක්ත කරුණ සේාන්ධදයන් ුණවන් මුොදේ ේ ත ා නාවික මුොදේ ේ ත සමඟ යනදුකළ
නියැදි පි ක්ෂාදේීම 2008 වර්ෂදේ යනට ආාාධිත ා මියගිය ුණවන් ැණවිරුවන් 301 ක් සඳ ා
රු.මිලියන 17.12 ක මුෙංක්ෙ නාවික ැණවිරුවන් 36 දෙදනකු සඳ ා රු.මිලියන 4.39 ක මුෙංක්ෙ
වශදයන් රු. මිලියන 21.52 ක් සාවෙය දංස වැඩිරවැ දගවීේ කැ තිබුණි.
දමහිීම, විශතැාම වැටුේ ේ ත පේධතිය 2008 වර්ෂදේ යනට පවතින ාැවින් ඊට දපැ ත් ් වය
පි ක්ෂා කං දනො ැක  වු ාවෙ, දතොැතුරු නියන පි දි දනොමැති වීදමන්, විරාම වැටුප ේ ත
පේධතිය සමඟ ගංපා ගත දනො ැක  වු නාවික ා ුණවන් ැණවිරුවන් ගණන 1,679 ක් වු ාවෙ,
වයස අවුරුදු 55 සේරවර්ණ වී වැටුප නතැ වු ැණවිරුවන්දප ේ ත තවදුැට්  සළකා ාැලිය යුතුය.
දපොලියනය ා යුධ මුොව සේාන්ධදයන්ෙ දේ යනයළු කරුණු සංකා ාැලු විට සන්නන්ධ අංශයන්
ා දපොලිසත නිංධාි න් දවත දක්ත කරුණු අනුව විරාම වැටුේ දෙපාර්තදේන්තුව දේ යනයල්ං
සේාන්ධීකැණය දනොක ීමම ද ේතුදවන් සාවෙය දංස ීවවන වියෙේ ීමමනා වැඩිරවැ දගවීදමන්
ැ්යට වාර්ෂිකව විශාං පාඩුවක් යනදු දවමින් පවතින ාවෙ විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.



ඉපයීදේ ශක්තිය හීනවීදේ රතිශතය යනයයට 50 ට වැඩි ආාාධිත සන්නන්ධ ා දපොලියනදේ
නිංධාීමන් වැටුේ ා ීමමනා සහිතව විරාම ගන්වා විරාම වැටුප දගවිය යුතු වුවෙ, නාවික මුොදේ
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187 දෙදනකුදප ඉපයීදේ ශක්තිය හීනවීදේ රතිශතය යනයයට 50 ට අඩු ත් ් වයකීම වැටුප ා
ීමමනා සහිතව විරාම ගන්වා විරාම වැටුේෙ දගවා තිබුණි.


2014 දෙසැේාර් 31 දිනට විරාම වැටුේ වැඩිරවැ දගවීේ දංස විසර්්න ගිණුදේ රු.මිලියන
188.96 ක මුෙංක් පැවතුණෙ, එම වැඩිරවැ දගවීම සඳ ා පීමක්ෂණ පව් වා වගක ව යු් තන්
නිශතචාය කැගැනීමට දෙපාර්තදේන්තුව කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



ඉ - විරාම වැටුේ වයාපෘතිදේ නියමු වයාපෘතිය 2011 සැේතැේාර් 20 දින සාර්ථකව
අවසන්
කැ ඇති අතැ විරාම වැටුේ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් රවහුණුව සඳ ා ෙැන ංෙ වියෙේ ා අදනකු් 
වියෙේ ැැ රුපියල් මිලියන 182 ක වියෙමක් ෙැරූ පසුව පේධතිදේ ටග්  තාක්ෂණික
දෙෝෂයන් නිසා යැින ෙක්වමින් 2013 දනොවැේාර් 01 දින යනට දමම වයාපෘතිය සේරවර්ණදයන්ම
නවතා ෙමා තිබුණි.



හිඟ විරාම වැටුේ දගවීම රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං මිනන් යනදුක ීමම 2014 ජුනි මස යනට නතැ
ක ීමදේීම ඒ පිළිාඳ අධයනය කැ දෙපාර්තදේන්තු වු ය ඒ අනුව සකසා දනොතිබුණි. හිඟ විරාම
වැටුේ දගවිේ පිළිාඳව යනදු කළ විගණන පීමක්ෂණදේීම විරාමිකයන් 58 දෙදනකු සඳ ා
රු.මිලියන 14.78 ක් වැඩිරවැ දගවා තිබු ාව නිි ක්ෂණය විය.



අංක 14/2014 ා 2014 දනොවැේාර් 18 දිනැති විරාම වැටුේ චාක්රදල්ඛය පි දි දසේවදේ විරාම
ගන්වනු ංාන යනවිල් ා මුො නිළධාීමන්දප දගවීේ දතොැතුරු විරාම වැටුේ දෙපාර්තදේන්තුව
වියනන් මධයගත ේ ත පේධතියට ඇතුං්  කැ 2014 ඔක්දතෝාර් 1 දිනට පසුව විරාම යන
විරාමිකිනන්දප රථම මායනක විරාම වැටුප 2014 දනොවැේාර් මස යනට දගවිේ ක ීමම ආැේය කැ
තිබු අතැ ඒ සේාන්ධදයන් කැනු ංැබු විගණන පීමක්ෂාදේීම විරාමිකිනන් 07 දෙදනකු සඳ ා
විරාම වැටුේ දගවීදේීම ේවි් ව දගවීේ දංස රු.මිලියන 0.34 ක් වැඩිරවැ දගවා තිබුණි.



විරාම වැටුේ ේ ත පේධතිය සේාන්ධව කටයුතු ාාහිැ දපදේශකයකුදප දසේවය 2012 වර්ෂය
යනට ංාාදගන තිබූ අතැ 2013 වර්ෂදේ යනට අඛණ්ඩවම ඔහු දවතින් එම ැා්කාි ය ංාා
ගැනීදේීම නිශතචිත කාංයක් සඳ න් කැ දනොතිබූ අතැ දමවැනි දපදේශකවැදයකු මිනන් සකසත
කැන ංෙ පි ගණක මෘදුකාංග අනුව දමම යනයළු විරාම වැටුේ දගවීේ ක ි දේීම එීම
කටයුතු
සඳ ා්  එම නිංධාි යා සේාන්ධ වීමක්ෙ නිීමක්ෂණය විය.



විරාම වැටුේ දගවීේ ේ ත ා රථම විරාම වැටුේ දගවීේ ේ ත විරාම වැටුේ ේ ත පේධතියට
ඇතුං්  ක ීමදේීම ඇතුං්  කං රවේගංයා දුනාගත ැක  වන පි දි එම රවේගංයාට ආදේනික
වන ැ සය සංදක්ත යාවිතා කැ දනොතිබූ අතැ පේධතියට ේ ත ඇතුං්  ක ීමම රවහුණු වන
පි ගණක ස ායකිනන් දයොොදගන යනදුකැ තිබීම ද ේතුදවන් සාවෙය ේ ත පි ගණක පේධතියට
ඇතුළ්  වී තිබුණි.
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විශ්රාමික පාරිපත ෂිත පගවීපම් දුර්වලතා
විරාම ගිය ඇතැේ ැ්දේ නිංධාීමන්දගන් ැ්යට අයවිය යුතු අවකැණ තිබියීම එම මුෙල් අයකැ
ගැනීදමන් දතොැව මුළු විරාමික පාි දතෝෂික මුෙංම විරාමිකයාදප ාැංකු ගිණුමට සෘජුවම ාැැ ක ීමමට
දෙපාර්තදේන්තුව කටයුතු කැ තිබීම නිසා අොං විරාමිකයාදගන් ැ්යට අයකැගත යුතුව තිබු විශාං
මුෙංක් අයකැ ගැනීමට දනො ැක වී තිබුණි.දො ැණයක් දංස විගණන නියැදි පි ක්ෂාවට යා්නය
කැන ංෙ ෙකුණු පළා්  සයාදේ කළාප අධයාපන කාර්යාං 9 ක විරාමිකිනන් 141 දෙදනකුදගන් ැ්යට
අයවිය යුතු රු. මිලියන 7.68 ක් වු මුෙල් ෙ දිසතත්රික් දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂ කාර්යාං 3ක විරාමිකිනන් 24
දෙදනකුදගන් ැ්යට අයවිය යුතු රු. මිලියන 0.54 ක් වු මුෙංක්ෙ වශදයන් එකතුව රු.මිලියන 8.22 ක් වු
මුෙංක් අයකැ ගැනීමක න් දතොැව විරාමිකිනන් දවත වැඩිරවැ දගවා තිබුණි.
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බසථනාහිර පළාත් සාාව
ාසතනාහිැ පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු. මිලියන 45,803 ක ආොයමක්
ඇසතතදේන්තු කැ එිනන් රු. මිලියන 14,526 ක් ැ්දේ රොන මිනන් ංාාගැනීමට ා රු. මිලියන 31,277
ක් අයයන්තැ මාර්ග මිනන් රැසතක ීමමටෙ, මින් රු. මිලියන 39,024 ක් රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා ා රු.
මිලියන 6,779 ක් මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමටෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දේ අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය
තුළ ැ්දේ රොන මිනන් රු. මිලියන 13,306 ක් ංැබී තිබූ අතැ රු. මිලියන 31,092 ක් අයයන්තැ මාර්ග
මිනන් රැසතකැ තිබුණි. තවෙ රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා රු. මිලියන 38,582 ක් ා මූංධන වියෙේ සඳ ා
රු. මිලියන 5,863 ක් වැයකැ තිබුණි.
ාසතනාහිැ පළා්  සයාදේ කටයුතු සේාන්ධදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂයට අොංව වැෙග්  විගණන
නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.


පළා්  ාෙ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය වියනන් දකොන්ත්රා් කරුවන්ට එකතු කළ අගය මත ාදු (vat)
දගවීදේීම දකොන්ත්රා්  ඉන්දවොිනයනවං සඳ න් එකතු කළ අගය මත ාදු (vat) ලියාපදිංචි අංක ා
දකොන්ත්රා් කරුවන්දප නේ, දේීයය ආොයේ දෙපාර්තදේන්තුව මිනන් ත වුරු කැවා දනොගැනීම
නිසා දේීයය ආොයේ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් අක්රීය වැට් ාදුහිමියන් දංස නේ කැන ංෙ
දකොන්ත්රා් කරුවන් 25 දෙදනකු සඳ ා 2013 ා 2014 වර්ෂවංීම පිළිදවලින් රු.3,895,579 ක්
ා රු. මිලියන 6.65 ක් වැට් ාදු දංස දගවා තිබුණි.



පළා් ාෙ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය රු. මිලියන 158.03 ක් වැය කැ 2012 වර්ෂදේීම මිංීමග් 
දකොන්ක්රීට් ඇතුරුේ යන්ත්ර දෙක මිංීම දගන වසැ තුනක් ගතවී තිබුණෙ එක් අවසතථාවකීම
පීමක්ෂණ මට්ටමින් යාවිතා ක ීමම ැැ ක යනදු මාර්ග ඉදික ීමමක් සඳ ා දයොොදගන දනොතිබුණි.
දකොන්ක්රීට් ඇතුරුේ යන්ත්ර මිංට ගැනීදේීම එම යන්ත්ර ශ්රී ංංකාදේ මාර්ග ඉදික ි දේ කටයුතුවංට
දයොො ගැනීමට ඇති ැක යාව පිළිාඳ නිවැැදි නිර්ණායක මත ශකයතා අධයනයක් යනදුකැ
දනොමැති නිසා එම යන්ත්ර නිශතකාර්ය ත් ් වයට ප් වී ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.



2012 අයවැය දයෝ්නා රකාැව 2011 දෙසැේාර් 12 දිනැති අංක 28/2011 ෙැන ැා්ය පි පාංන
චාක්රදල්ඛය මිනන් ශ්රී ංංකා ඉංජිදන්රු දසේවයට අය්  නිංධාීමන් සඳ ා 2012 ්නවාි  යනට
මායනකව රු. 15,000 ාැිනන් දගවීමට අනුමත ූය වෘ් තීය ීමමනාව ාසතනාහිැ පළා්  සයාවටෙ
අොං කැදගන තිබුණි. පළා්  ාෙ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි දේ ශ්රී ංංකා ඉංජිදන්රු දසේවයට
අය්  දනොවන ඉංජිදන්රුවරුන් 23 දෙදනකු සඳ ා 2012 ්නවාි  යනට 2014 දෙසැේාර් ෙක්වා
වෘ් තීය ීමමනා වශදයන් රු. මිලියන 11.34 ක් දගවීේ කැ තිබුණි.



පළා්  ාෙ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි යට අය්  ගේප දිසතත්රික් විධායක ඉංජිදන්රු දකොට්ඨාශ 04
මිනන් රුපියල් බිලියන 05 ක් වටිනා මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘති 158 ක්, පැදක්් ක්රමය යටද් 
වයාපෘති 26 ක් දංස දපෞේගලික දකොන්ත්රා්  සමාගේ 03 කට රොනය කැ තිබුණි. දේ
ආකාැයට රොනය කැ ඇති එක් එක් පැදක්්යන් පිළිාඳ පීමක්ෂාදේීම ගිවිසුේ රකාැව ංාාීම
ඇති කාංසීමාව තුළ ක යනදු වයාපෘතියක් නිම කැ දනොතිබූ අතැ ගිවිසුේ රකාැව එම දකොන්ත්රා් 
මත අයකළ යුතු රමාෙ ගාසතතු රු.මිලියන 365.95 ක් අය ක ීමමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි. දමම
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වයාපෘති සඳ ා රු.මිලියන 768.71 ක් වැඩ අ් තිකාැේ දංස දගවා තිබූ අතැ ඉන් රු. මිලියන
342.39 ක්ූය අ් තිකාැේ සඳ ා අ් තිකාැේ ාැඳුේකැ ංාාදගන දනොතිබුණි.


පළා් ාෙ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය 2012 වර්ෂදේීම රු. මිලියන 6.20 ක් වැයකැ මිංට ගන්නා
ංෙ කර්ේ (Cuber) යන්ත්රය 2014 දනොවැේාර් වන විට්  රදයෝ්නයට ගත ැක  ආකාැයට
එකංසත ක ීමමක් යනදු දනොදකොට දිවුංපිටිය දකොන්ක්රීට් අංගනදේ ගාඩාදේ තාා තිබුණි.



දමෝටර් ැථවා න ආොයේ ාංපත්ර ංාා ගැනීමට පැමිදණන පාි දයෝගික ්නතාවට
තැරැේකරුවන් වියනන් අසතය දතොැතුරු සපයා ඔවුන්දප මුෙල් ංාා ගැනීදමන් වයා් ාංපත්ර
ංාාීමදේ ්ාවාැමක් ාසතනාහිැ පළාත තුළ ක්රියා් මක වන ාව නිකු්  කැ ඇති වයා් ආොයේ
ාංපත්ර සංඛයාව අනුව විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය. වර්ෂ ගණනාවක යනට දමවැනි වයා්
ාංපත්ර ංාාීම තිබියීම්  කාර්යාංය අවට වංචානික රවේගංයන් ගැවදසන ාවට ම ්නයා ෙැනුව් 
ක ීමදේ විධිම්  ක්රමදේෙයක් ක්රියා් මක ක ීමමට ා ඳුනාදගන ඇති එවැනි වයා් ාංපත්ර
සේාන්ධදයන් නීතිය ක්රියා් මක ක ීමමට දමදතක් කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



2006 අංක 21 ෙැන දපෞේගලික ෛවෙය ආයතන ලියාපදිංචි ක ීමදේ පනද්  3(5) වගන්තියට
අනුව එක් එක් පළාද්  දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂවැයාදප ආොයේ එකතු ක ීමදේ ාංයට අනුකූං
දනොවන පි දි පළා්  සයාවට ංැබිය යුතු ආොයම දපෞේගලික දසෞඛය දසේවා නියාමන සයාවට
හිමිවන ඇතැේ විධිවිධාන 2007 මාර්තු 22 දිනැති ශ්රී ංංකා ර්ාතාන්ත්රික සමා්වාීම ්නැ්දේ අති
විදශේෂ ගැසට් පත්රදේ පංකැ තිබුණි.



ක ි ා් දගොඩ මූලික දැෝ ංට දියන අනතුරු ඒකක දගොඩනැගිල්ංක් ඉදික ීමදේ කටයුතු 2006
වර්ෂදේීම ආැේය කැ තිබූ අතැ, 2014 වර්ෂය අවසන් වනවිට එහි ඉදික ීමේ ස අදනකු් 
කටයුතු දවනුදවන් වයාපෘති අදියැ 08 ක් යටද්  රු. මිලියන 37.25 ක් වැයකැ තිබුණි. 2015
වර්ෂදේ ජූලි මාසය වනවිටෙ දමම කටයුතු නිම දනොවීම ද ේතුදවන් වැය කැන ංෙ මුෙලින්
ම ්නතාවට රතිංාය ංාාගැනීම තවදුැට්  රමාෙවී තිබුණි.



පළා්  අමාතයවරුන් සඳ ා අනුමත දපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩංයට දපදේශක තනතුරු
ඇතුළ් ව දනොතිබියීම පළා්  අමාතය මණ්ඩංදේ තීැණයන් ා ආණ්ඩුකාැවැයාදප අනුමැතිය
මත 2008 ්නවාි  යනට 2014 ්නවාි  ෙක්වා වි න් වැ රධාන අමාතයවැයා ඇතුළු යනයළු
අමාතයවරුන් සඳ ා දපදේශකවරුන් ප් කැ තිබුණි. දේ ආකාැයට ප් කැ ඇති
දපදේශකවරුන්ට රු.30,000 ාැිනන් මායනක ීමමනාවක් ස වා න, ඉන්ධන, දුැකථන ීමමනා
වැනි අදනකු්  වැරසාෙ ෙ ංාාීම තිබුණි.



2007 අංක 01 ෙැන ාසතනාහිැ පංා්  සයාදේ අපද්රවය කළමනාකැණ රඥතේතිදේ විධිවිධාන
අනුව පළාද්  නාගි ක ස ග්රාීවය රදේශවලින් පි සැයට එකතුවන අපද්රවය දපි ම දංස
වගක්වා පළාද්  ම ්නතාවදප දමන්ම සතුන් ා වෘක්ෂතංතා ආදිදේෙ ප පත දදෙසා පි සැය
පිි යනදුව තාා ගැනීමට අවශය විධිවිධාන සැංැසීම අැමුණු කැදගන තිබුණි. පළා්  පාංන
ආයතන ා අදනකු්  පාහිැ ආයතනවලින් එකතු කැනු ංැබූ කසං ෙළ වශදයන් දිනකට දටොන්
500 ක් පමණ අවිධිම් ව කැදියාන ඉඩමට ාැ ැැ කැ තිබු අතැ, එමගින් අධිකාි ය දපයා තිබූ
ආොයම මුළු ආොයදමන් යනයයට 90 ක් පමණ විය. කැදියාන ඉඩමට විධිම්  දනොවන පි දි
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කසං ාැ ැැ ක ීමදමන් පි සැයට වන ානිය සේාන්ධදයන් අධිකාි ය ම ්නතාවදගන් ා
දවන්  ආයතනවලින් විදැෝධතා එල්ංවී තිබියීම ඒ සේාන්ධදයන් අධිකාි ය විධිම් 
ක්රියාමාර්ගයන් දගන දනොතිබුණි.


2006 අංක 03 ෙැන ාසතනාහිැ පළා්  සමා් දසේවා රඥේතිදේ විධිවිධානවංට අනුව ාසතනාහිැ
පළාත තුළ ක්රියා් මක වන වැඩිහිටියන්, ආාාධිතයන් සඳ ා ූය නිවාස ස ඔවුන් සඳ ා දසේවා
සපයන ආයතන යනයල්ංක්ම සමා්දසේවා දෙපාර්තදේන්තුදේ ලියාපදිංචි කළයුතු විය. 2014
දෙසැේාර් මාසය වනවිට වැඩිහිටි නිවාස 73 ක් ා අාාධිත නිවාස 39 ක් ලියාපදිංචි කැ තිබූ අතැ
ලියාපදිංචි දනොූය වැඩිහිටි ා ආාාධිත නිවාස විශාං රමාණයක් ාසතනාහිැ පළාත තුළ
ක්රියා් මකව පැවතිය්  එම ආයතන ලියාපදිංචි කැවීම සේාන්ධදයන් නියන ක්රමදේෙයක්
සමා්දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.



පළා්  සයාදේ අමාතයාංශ ා දෙොපර්තදේන්තුවං ඉ ළ කළමනාකැණ තනතුරු ඇතුළු විවිධ
තනතුරුවං දසේවය කැ විරාම ගිය නිංධාීමන් සැංැක ය යුතු රමාණයක් ආණ්ඩුකාැවැයාදප/
පළා්  අමාතය මණ්ඩංදේ අනුමැතිදයන් දකොන්ත්රා්  පෙනම මත නැවත දසේවදේ දයොෙවා
දගන තිබූ අතැ, ඉ ළ දරේණිවං රවැේපාඩු තනතුරුවංට වැඩ ාංන නිංධාීමන් ප්  ක ීමම දිගින්
දිගටම තිබුණි.



පළා්  සයාදේ ඇතැේ දෙපාර්තදේන්තු / රාදේීයය කාර්යාං සඳ ා අනුමත කාර්ය මණ්ඩංය තුළ
ගණකාධිකාීම තනතුැක් දනොමැති ූයවෙ එම දෙපාර්තදේන්තු / රාදේීයය කාර්යාං සඳ ා
ආණ්ඩුකාැවැයාදප අනුමැතිදයන් වැඩ ාැලීදේ / වැඩ ආවැණය ක ීමදේ පෙනම මත දවන් 
කාර්යාංවං ගණකාධිකාීමවරුන් ප් කැ ඔවුන්ට ීමමනා දගවා තිබුණි.



පළා්  සයාව ආැේයදේ යනට වාර්ෂික මුෙල් රකාශය මිනන් රධාන අමාතයවැයාට පැවීම තිබූ
මුෙල් ා ක්රමසේපාෙන, නීතිය ා සාමය, පළා්  පි පාංන ා ආර්ථික සංවර්ධනය යන විෂයයන්
ආණ්ඩුකාැවැයාදප අනුමැතිය 2009 මැින මාසදේීම රධාන දල්කේට පවැා තිබුණි. ඒ අනුව
රධාන අමාතය දල්කේදප විෂය පථයට ඇතුළ් ව තිබූ අමාතය මණ්ඩං රැසතවීේ පැවැ් වීම ා
අමාතය මණ්ඩං පත්රිකා නිකු්  ක ීමම රධාන දල්කේට පැවීම තිබුණි. රධාන දල්කේ, පළා් 
යාණ්ඩාගාැදේ දල්කේ වශදයන් පළා්  ගිණුේකාැක සයාව නිදයෝ්නය කැන ාැවින් අමාතය
මණ්ඩං රැසතවීේ දමද යවීම ා අමාතය මණ්ඩං පත්රිකාවංට අ් සන් තැබීම සුදුසු කටයු් තක්
දනොූය අතැ, එය ආණ්ඩුකාැ දල්කේවැයාෙ පිළිදගන තිබූ නමු්  එම ත් ් වය 2014 දෙසැේාර්
මාසය ෙක්වා්  නිවැැදි කැගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.
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ැධයැ පළාත් සාාව
මධයම පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු.මිලියන 24,752 ක ආොයමක් ඇසතතදේන්තු
කැ එිනන් රු. මිලියන 19,527 ක් ැ්දේ රොන මගින් ංාා ගැනීමට ා රු.මිලියන 5,225 ක් අයයන්තැ
මාර්ග මගින් රැසතක ීමමටෙ, මින් රු.මිලියන 20,825 ක රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා ා රු.මිලියන 3,927ක
මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමටෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දේ අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ැ්දේ රොන
මගින් රු.මිලියන 21,824 ක් ංැබී තිබූ අතැ රු.මිලියන 5,285 ක් අයයන්තැ මාර්ග මගින් රැසතකැ තිබුණි.
තවෙ රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන 21,661 ක් ා මූංධන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන 4,565 ක්
වැයකැ තිබුණි.
මධයම පළා්  සයාදේ කටයුතු සේාන්ධදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂයට අොං ූය වැෙග්  විගණන
නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.


මධයම පළා්  අධයාපන දෙපාර්තදේන්තුදේ මූලික අැමුණු ඉටුක ීමම දවනුදවන් එම
දෙපාර්තදේන්තු වැය ීයර්ෂය යටද්  2014 වර්ෂදේීම රු. මිලියන 12,108.41 ක් වැය කැ තිබූ
අතැ, ඉන් වැය විෂයයන් 07 ක් යටද්  රු. මිලියන 116.58 ක් රාථමික ා ේවීතිිනක අධයාපන
ත් ් ව දයෙවුේ සඳ ා වැයකැ තිබුණි. දකදසේ වුවෙ, වියාග රතිඵං ඉ ළ නැංවීම සඳ ා අවශය
විෂයානුාේධ රතිඵං සමාදංෝචානයක් යනදුවී දනොතිබුණු අතැ, රතිඵං ඉ ළ නැංවීමට අවශය
ක්රියාමාර්ග ඳුනාග්  ාවට ද ෝ සාක්ෂි ඉදිි ප්  දනොවීය. 2014 වර්ෂදේ වියාග රතිඵං පිළිාඳ
සාැාංශගත දතොැතුරු ප ත ෙැක්දවන අතැ, දමම වියාග රතිඵං තුළ ්ාතික පාසැල් 54 ක
දතොැතුරු ෙ ඇතුළ් ව ඇත.
වියාගය
5 වසැ ශිෂය් වය
අ.දපො.ස. (සා.දප)
අ.දපො.ස.(ද.දප)

ඉදිි ප්  ූය
සංඛයාව
43,595
34,085
25,975

සම්  සංඛයාව
4,891
22,481
15,547

අසම්  මුළු
සංඛයාව
38,704
11,604
10,428

යනයළු විෂයයන්
අසම්  සංඛයාව
1,255
1,862

පළා්  සමසතථ රතිඵං අනුව මධයම පළාතට අ.දපො.ස. (සා.දප) සඳ ා 6 වැනි සතථානය් ,
අ.දපො.ස. (ද.දප) සඳ ා 7 වැනි සතථානය්  හිමිවී තිබුණි.





මධයම පළා්  සයා පි පාංන සංීමර්ණය සඳ ා 300 KVA ා 400 KVA ධාි තාවදයන් යු් 
විදුලි ්නන යන්ත්ර 2 ක් සපයා සවික ීමම සඳ ා 2013 ්නවාි  28 දින ංංකා විදුලි ාං මණ්ඩංය
දවත රු. මිලියන 31.30 ක මුෙල් දගවා වසැ 2 ක පමණ කාං පමාවක න් පසු එනේ 2015
දපාැවාි  මසීම රු. මිලියන 16.49 ක් වටිනා 400 KVA විදුලි ්නන යන්ත්රය පමණක් සපයා
සවිකැ තිබුණි.
2014 අදරේල් 23 දිනැති අංක සීපීසී/සීඑේ/සීබී/2014/32 ෙැන අමාතය මණ්ඩං සංදේශය අනුව
මධයම පළා්  සයාදේ තනතුරුධාීම මන්ත්රීවරුන් සඳ ා නිවාස 03 ක් දවන් කැ ඒ සඳ ා
රු.2,196,341 ක් වටිනා ගෘ යාණ්ඩ සපයා නවාතැන් ප සුකේ සේපූර්ණ කැ තිබුණු නමු්  එම
නිවාස ,න දපදයෝජිතව පැවතුණි.
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රධාන අමාතයාංශය යටද්  ූය අංක 550-60-4-0-2602 ෙැන “ම වැලිදයන් පවැාග්  ව් කේ
නඩ් තු” යන වැය විෂයය සඳ ා සළසා තිබූ රු. මිලියන 10.00 ක රතිපාෙනදයන් රු. මිලියන
4.43 ක් පල්දල්කැදල් ්නසවිගම පිහිටි ක්රීඩාපිටිය සංවර්ධනය ක ීමමට ස ඇවිදින මන්තීරු
ඉදික ීමම සඳ ා වැයකැ තිබුණි. වයාපෘතිය සඳ ා මුළු ඇසතතදේන්තුව රු. මිලියන 4.08 ක් වුවෙ,
2014 දෙසැේාර් 31 දින වනවිට එම වයාපෘතිදයන් යනයයට 60 ක් නිමක ීමම සඳ ා රු. මිලියන
4.44 ක් වියෙේ ෙැා තිබුණි. එය මුළු ඇසතතදේන්තුව රු.355,516 ක න් ඉක්මවීමක් විය.



2013 වර්ෂදේ යනට පිි වැටුේ ාදු අය ක ීමම නවතා තිබුණු නමු් , මධයම පළා්  ආොයේ
දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් රු. මිලියන 64.66 ක පිි වැටුේ ාදු ඇතුළුව රු. මිලියන 175.14 ක් ූය හිඟ
ආොයේ අයකැ දගන දනොතිබුණි.



ැා්ය වියෙේ කළමනාකැණය මැදයන් ූය අංක CSA/PI/40 ෙැන 2006 ්නවාි  04 දිනැති
්නාධිපති දල්කේදප චාක්රදල්ඛය රකාැව රධාන අමාතයවැදයකුට ා ඔහුදප දපෞේගලික
කාර්ය මණ්ඩංයට තාාගතයුතු වා න සංඛයාව 07 ක් වුවෙ, මධයම පළා්  රධාන
අමාතයවැයාදප කාර්යාංයට වා න 12 ක් ස සංචිතදේ වා න වලින් 02 ක් අනුයුක්ත කැ
තිබුණි.
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උතුරු ැතද පළාත් සාාව
දතුරු මැෙ පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු. මිලියන 15,666 ක ආොයමක්
ඇසතතදේන්තුකැ එිනන් රු. මිලියන 12,628 ක් ැ්දේ රොන මගින් ංාාගැනීමට ා රු. මිලියන 3,038 ක්
අයයන්තැ මාර්ග මගින් රැසතක ීමමටෙ, මින් රු. මිලියන 11,286 ක් රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා ා රු.
මිලියන 4,071 ක් මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමටෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දේ අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය
තුං ැ්දේ රොන මගින් රු. මිලියන 12,077 ක් ංැබී තිබුණු අතැ රු. මිලියන 2,752 ක් අයයන්තැ මාර්ග
මගින් රැසතකැ තිබුණි. තවෙ රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා රු. මිලියන 11,672 ක් ා මූංධන වියෙේ සඳ ා
රු. මිලියන 3,219 ක් වැය කැ තිබුණි.
දතුරු මැෙ පළා්  සයාදේ කටයුතු සේාන්ධදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂයට අොංව වැෙග්  විගණන
නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.


රධාන අමාතයාංශ කාර්ය මණ්ඩංය වියනන් රු. මිලියන 8.00 ක් ූය දගවීේ වවුචාර් 106 ක් ඇතුළු
විගණනයට අවශය දතොැතුරු ංාාීමම රමාෙ ක ීමම ද ෝ පැ ැැ ැීමම ද ේතුදවන් සමාදංෝචිත
වර්ෂදේ විගණනය 2015 අදරේල් 24 දිනවන විට්  අවසන් ක ීමමට දනො ැක  විය.



පළා්  සයා ා පළා්  සයා දල්කේ කාර්යාංය වියනන් ධූැධාීමන්දප, සයානායකදප ා
විපක්ෂනායකදප දපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩංය සඳ ා සමාදංෝචිත වර්ෂදේීම රු. මිලියන 5.83
ක් වැටුේ ා ීමමනා දංස දගවා තිබුණු නමු්  එීම කාර්යය මණ්ඩංදේ පැමිණීම ත වුරු ක ීමමට
රමාණව්  සාක්ෂි විගණනයට ඉදිි ප්  දනොූය අතැ එම කාර්යාං පීමක්ෂා ක ීමදේීම ඔවුන්
කාර්යාංය තුං දසේවදේ දයීම දනොයනටි ාවෙ ත වුරු විය.



1987 අංක 42 ෙැන පළා්  සයා පනද්  විධි විධානවංට අනුකූං දනොවන දංස සයා නායක,
විපක්ෂ නායක, ආණ්ඩු පක්ෂදේ රධාන සංවිධායක ස විපක්ෂදේ රධාන සංවිධායක වශදයන්
තනතුරු 04 ක් ඇති කැ එීම තනතුරුධාීමන්ට පළා්  සයා මන්ත්රීවැදයකුට හිමි වැරසාෙ ඉක්මූය
වැරසාෙ ංාා ීම තිබුණි. එීම වැරසාෙ දවනුදවන් අොං තනතුරුධාීමන් දවත 2014 වර්ෂදේීම රු.
මිලියන 6.46 ක්ෙ ඉකු්  වර්ෂ දෙදක්ීම රු. මිලියන 11.06 ක් ෙ දගවා තිබුණි.



දෙසැේාර් 31 දිනට ඉතිි  වු අග්රිම දශේෂය ඊළඟ වර්ෂදේ ්නවාි  10 දිනට ද ෝ පළා් 
යාණ්ඩාගාැය වියනන් නියම කැනු ංාන දිනට දපැ ආපසු දගවිය යුතු වුව්  සමාදංෝචිත
වර්ෂදේ මූංය රකාශන සමඟ ූය සට න් අනුව දෙසැේාර් 31 දිනට අග්රිම ගිණුේ 18 ක නිැවුල්
දනොකං අග්රිම දශේෂයන්හී එකතුව රු. මිලියන 374.62 ක් විය.



පළා්  සයා සංවර්ධන රොන, පළා්  නිශතචිත සංවර්ධන රොන, දංෝක ාැංකු ආධාැ, සාමූහික
රොන යටද්  අනුමත කැ තිබුණු රු. මිලියන 1,615.59 ක් ූය නව සංවර්ධන වයාපෘති 1892 ක න්
වයාපෘති 1881 ක් ක්රියා් මක කැ ඒ සඳ ා රු. මිලියන 1,055.22 ක් දපදයෝ්නය කැ තිබුණි.
එදසේ වුවෙ වර්ෂය තුං නිමකැ තිබුදණ් සංවර්ධන වයාපෘති 1291 ක් පමණි. එදසේම සමාදංෝචිත
වර්ෂයට අවිච්දේෙව පැවති රු. මිලියන 1,011.22 ක් ූය සංවර්ධන වයෘපෘති 719 ක න් වයාපෘති 568
ක් ක්රියා් මක කැ එිනන් වයාපෘති 501 ක් නිමකැ තිබුණි.
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පළා්  සයාදේ සතථාවැ ව් කේ දල්ඛනදේ ෙක්වා තිබුණු ඉඩේ අක්කැ 540, වා න 33,
දගොඩනැගිලි 124, ගෘ යාණ්ඩ, කාර්යාං දපකැණ ස යන්ත්ර ා යන්දත්රෝපකැණ විශාං
රමාණයක වටිනාකම තක්දසේරු කැ දනොතිබුණි.



පළා්  සයා රධාන අමාතයවැයාදප ස පළා්  සයා අමාතයවරුන්දප ීමමනා ස ඔවුන්දප
දපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩංවං ීමමනා සඳ ා එක් එක් අමාතයාංශ වැය ශිර්ෂයන් යටද්  සංසා
ඇති රතිපාෙන වලින් එීම සේපූර්ණ ීමමනා දගවා තිබුණි. එදසේ වුව්  එීම දගවීේ වංට
අතිදර්කව පළා්  සයා ා සයා දල්කේ කාර්යාං වැය ශිර්ෂය යටද්  2014 වර්ෂදේීම රු. මිලියන
4.88 ක ි යදුරු ීමමනා ා දපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩං ීමමනා දගවා තිබුණු අතැ ඉකු්  වර්ෂ
දෙදක්ීම දගවා තිබුණු එීම ීමමනාවං වටිනාකම රු. මිලියන 8.06 ක් විය.



2007 දනොවැේාර් 19 දිනැති අංක සීඑසතඒ/පී1/40 ෙැන චාක්රදල්ඛ ලිපිදයන් සංදශෝධිත 2006
්නවාි  04 දිනැති සමාංක ෙැන අතිගරු ්නාධිපතිතුමාදප චාක්රදල්ඛ ලිපිදේ 2.1 දේෙය රකාැව
ගරු රධාන අමාතයවැයාදප පි  ැණය ා ආැක්ෂක කටයුතු දවනුදවන් දවන්කං ැක  දපි ම
නිං වා න සංඛයාව 03 ක් වුවෙ දතුරුමැෙ පළා්  ගරු රධාන අමා් යවැයා එක  අනුමත සීමාව
ඉක්මවා වා න 15 ක් යාවිතා කැ තිබුණු අතැ එක  වා න ධාවනය සඳ ා රු. මිලියන 5.99 ක්
වටිනාකමැති ඉන්ධන ලීටර් 44,850 ක් ංාාදගන තිබුණි. එදසේම ගරු රධාන අමාතයවැයාට
දවන්කැ දෙන ංෙ නිං ඩීසල් ැථ දෙකට ා ආැක්ෂක ැථයට හිමි ඉන්ධන සීමාව ඉක්මවා
වර්ෂය තුං ඉන්ධන ලීටර් 13250 ක් ංාාදගන තිබුණු අතැ ඒ සඳ ා රු. මිලියන 1.80 ක් දගවා
තිබුණි.



වා නවංට ඉන්ධන ඇණවුේ නිකු්  ක ීමම සඳ ා වා න යාැ නිංධාීමන්දගන් ංාා ගන්නා
ඉන්ධන ඉල්ලුේ පත්රවං ආයතන රධානියා ද ෝ ඔහු වියනන් ාංය පැවරු ැ්දේ නිංධාි දයකු
වියනන් ඇණවුේ නිකු්  ක ීමමට ාංය දිය යුතු වුව්  අමාතයාංශ දල්කේවැයාදප නිං මුද්රාව දයොො
රධාන අමාතයවැයා ද ෝ ඔහුදප දපෞේගලික කාර්යය මණ්ඩංදේ නිංධාි දයකු ඉන්ධන
ඇණවුේ නිකු්  කැ ඔවුන් දවත දවන්කැ ීම තිබුණු වා නවංට ඉන්ධන ංාාදගන තිබුණි.



රධාන අමාතයවැයාදප දපෞේගලික කාර්යය මණ්ඩංදේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩංය ඉක්මවා
නිංධාීමන් 20 දෙදනකු දසේවදේ දයොෙවා තිබියීම්  සමාදංෝචිත වර්ෂය තුං අතිකාං ා නිවාඩු
දින වැටුේ වශදයන් රු. මිලියන 9.80 ක් දපෞේගලික කාර්යය මණ්ඩංයට දගවා තිබුණි. ඒ අනුව
අනුමත එක් තනතුැක මායනක අතිකාං ා නිවාඩු දින පිි වැය රු.54,467 ක් විය.



ගරු මැති ඇමතිවරු ා ආණ්ඩුකාැවැයා දවනුදවන් වාර්ෂිකව රු. මිලියන 1.39 ක ීවවිත
ැක්ෂණ වාි ක දගවා තිබුණූ අතැ එීම දගවීේ සනාථ ක ීමමට ශ්රී ංංකා ැක්ෂණ සංසතථාදවන් ංෙ
ංදුප්  ද ෝ දවන්  ලියවිලි විගණනයට ඉදිි ප්  දනොදකරුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දෙසැේාර් 31 දිනට පළා්  සයාදේ අමාතයාංශ ා දෙපාර්තදේන්තු
ආයතනවං, පළා්  පාසල්වං ස පළා්  දැෝ ල්වං අනුමත දසේවක සංඛයාව 27270 ක් ූය අතැ
රවැේපාඩු දසේවක සංඛයාව 5985 ක් විය.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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දකුණු පළාත් සාාව
ෙකුණු පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු.මිලියන 21,523 ක ආොයමක් ඇසතතදේන්තු
කැ එිනන් රු.මිලියන 15,895 ක් ැ්දේ රොන මිනන් ංාාගැනීමට ා රු.මිලියන 5,628 ක් අයයන්තැ
මාර්ග මගින් රැසතක ීමමටෙ, මින් රු.මිලියන 18,812 ක් රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා ා රු.මිලියන 2,711 ක්
මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමටෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දේ අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ැ්දේ
රොන මිනන් රු.මිලියන 17,332 ක් ංැබී තිබු අතැ, රු.මිලියන 5,410 ක් අයයන්තැ මාර්ග මිනන් රැසතකැ
තිබුණි. තවෙ රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන 20,147 ක් ා මුංධන වියෙේ සඳ ා රු.මිලියන
2,368 ක් වැයකැ තිබුණි.
ෙකුණු පළා්  සයාදේ කටයුතු සේාන්ධදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂයට අොංව වැෙග්  විගණන
නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.




ෙකුණු පළා්  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි දේ දසේවකිනන්දප දසසතවීදේ වැටුේ පි වර්තනයන්
සේාන්ධදයන් යනදුකළ විගණන පීමක්ෂාදේීම ප ත කරුණු නිීමක්ෂණය විය.
(i)

2006 සැේතැේාර් 22 දිනැති අංක 30 ෙැන කළමනාකැණ දසේවා චාක්රදල්ඛදේ
විධිවිධාන රකාැව යනදුකැ ඇති වැටුේ වැඩික ීමම ෙකුණු පළා්  මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාි දේ දසේවකිනන්ට දගවීමට අොංව කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව
වියනන් නිකු්  කැන ංෙ 2006 දෙසැේාර් 26 දිනැති අංක DMS/B/03/01/03/01/ SA
ෙැන ලිපිය මගින් ංාාීම ඇති නිර්දේශ වංට පට ැනිව වැටුේ පි වර්තනයක් යනදුකැ
තිබුණි.

(ii)

විධිම්  අනුමැතියක් ැහිතව අධයක්ෂ මණ්ඩං තීැණයක් මත අධිකාි දේ යනයලුම
මාණ්ඩලික දනොවන දසේවකිනන් දවත 2008 ජුලි 01 යනට වැටුේ වර්ධක 4 ක වැටුේ
වැඩිවීමක් ංාාදි තිබුණි.

(iii)

2006 අදරේල් 10 දිනැති අංක 28 , 2006 මැින 26 දිනැති අංක 28(1), 2006
අදගෝසතතු 1 දිනැති අංක 28(11), 2007 අදගෝසතතු 01 දිනැති අංක 36 ා 2007
ඔක්දතෝාර් 15 දිනැති අංක 36(1) ෙැන කළමනාකැණ දසේවා චාක්රදල්ඛ විධිවිධාන
ා 1990 මාර්තු 09 දිනැති අංක 15/90 , 1990 ජුනි 15 දිනැති අංක 15/90(1) ෙැන
ැා්ය පි පාංන චාක්රදල්ඛ විධිවිධාන වංට පට ැනිව 2006 ්නවාි  01 යනට 2012
්නවාි  ෙක්වා දසේවකිනන් 60 දෙදනකු ාඳවා දගන තිබුණි.

ෙකුණු පළා්  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාි ය මගින් 2013 ්නවාි  මාසදේ යනට 2014 දනොවැේාර්
මාසය ෙක්වා කාංය තුළීම අනියේ කේකරුවන් 21 දෙදනකු ාඳවාදගන ඔවුන් ෙකුණු පළා් 
අධයාපන ඉඩේ ා ඉඩේ සංවර්ධන , ම ාමාර්ග, රවෘ් ති අමාතයවැයා දවත මුො ැැ තිබුණි.
අධිකාි යට අොං ක යනදු ැා්කාි යක් දමොවුන් වියනන් ඉටුකැ දනොතිබියීම 2015 මැින මාසය
ෙක්වා වැටුේ වශදයන් රු. මිලියන 5.46 ක් දගවා තිබුණි. ීවට අමතැව ෙකුණු පළා්  අධයාපන
දසේවාව සඳ ා ාඳවාග්  දසේවකිනන් 12 දෙදනකු ෙ දමීම අමාතයවැයාට අනුයුක්තකැ තිබුණු
අතැ ඔවුන් දවනුදවන් 2014 වර්ෂය සඳ ා වැටුේ වශදයන් රු. මිලියන 2.86 දගවා තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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මාතැ අධයාපන දෙපාර්තදේන්තුවට අය්  විෙයාංයක පාසල් කාර්ය ස ායකයකු දංස 2013
ඔක්දතෝාර් 14 යනට ප් වීේ ංෙ දකොටදපොං රාදේීයය සයා මන්ත්රීවැයකු එදින යනට 2015
දපාැවාි  28 දින ෙක්වා කාංය තුළීම දින 02 ක් පමණක් විෙයාංයට පැමිණ 2013 දනොවැේාර්
මස යනට 2015 මාර්තු මාසය ෙක්වා වැටුේ වශදයන් රු.406,798 ක් ංාාදගන තිබුණි. ීවට
අමතැව එම කාංපි ච්දේෙය සඳ ාම දකොටදපොං රාදේීයය සයාදේ මන්ත්රීවැදයකු දංස
රු.135,000 ක් මන්ත්රී ීමමනා වශදයන්ෙ ංාාදගන තිබුණි. තවෙ ෙකුණු පළා්  අධයාපන
දෙපාර්තදේන්තුවට අනුයුක්ත ි යදුරු ම තකු 2006 වර්ෂදේ යනට රාදේශිය සයා මන්ත්රීවැයකු
දංස කටයුතු කැතිබූ අතැ තම නිතය දසේවා සතථානදේ පැමිණිම, පිටවීම අ් සන් ක ීමමක න් ද ෝ
ක යනඳු ැා්කාි යක් ඉටුදනොකැ තිබියීම 2015 අදගෝසතතු 31 ෙක්වා වැටුේ වශදයන් රු.1,994,197
ක් ංාාදගන තිබුණි.



ෙකුණු පළා්  අධයාපන දෙපාර්තදේන්තුවට අය්  ගාල්ං, මාතැ ා ේාන්දතොට දිසතත්රික්කවං
දසේවය කැනු ංාන අධයයන ා අනධයයන කාර්ය මණ්ඩංය සඳ ා වි න් වැ යනදුකැනංෙ වැටුේ
රතිදශෝධනයන්ට අොංව නියමිත පි දි වැටුේ පි වර්තනයන් යනදුදනොක ීමම ා රතිපාෙන හිඟකම
ද ේතුදවන් 2015 ජුලි 31 දිනට දගවීමට ඇති හිඟ වැටුේ මුෙං රුපියල් මිලියන 1,212.4 ක් විය.
දමම ත් ් වය ෙකුණු පළා්  අධයාපන දසේවාව තුළ යනටින කාර්ය මණ්ඩංයට යනදුවී ඇති
අසාධාැණයක් ාව් , පළා්  අධයාපන දසේවාදේ ුණණා් මක ත් ් වයට අහිතකැ දංස ාංපෑ
ැක  ාව්  නිීමක්ෂණය විය.



“සුය ෙකුණක් දිූක ්යග්ර ණ රැකගනිමු” යන ද් මාව යටද්  2015 වර්ෂය දවනුදවන් විධිම් 
රසේපාෙන ක්රියාවලියක න් දතොැව සුය පැතුේ ප්  380,000 ක් මුද්රණය කැ 2015 ්නවාි  08 දින
පැවති ්නාධිපතිවැණයට දින දෙකට දපැ ෙකුණු පළාද්  යනයලුම පාසල් යනසුන් දවත දාොීම
තිබුණි. ෙකුණු පළා්  අධයාපන, ඉඩේ ා ඉඩේ සංවර්ධන, ම ාමාර්ග, රවෘ් ති අමාතයංශදේ
දල්කේවැයා වියනන් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනැති ලිපිය මගින් අොං සුය පැතුේප්  යනසුන්දප
දෙමේපියන් අතට ප් වන ාවට රවේගලිකව සෑහීමකට ප් විය යුතු ාව යනයළුම විදු ල්පතිවරුන්
දවත ෙන්වා යවා තිබුණි.



ෙකුණු පළා්  සංවර්ධන අධිකාි ය මගින් ක්රියා් මක කැන ංෙ නව රදේෙ ද්  පැං තවාන්
වයාපෘතිය මගින් එක් තවාන් කරුදවකු දවත ංාාීම තිබුණු අ් තිකාැේ මුෙලින් නැවත
දනොපියූය රු. මිලියන 8.58 ක් ෙ ඊට අොං රු. මිලියන 5.69 ක් වු දපොලිය ා රු. මිලියන 5.93 ක්
ූය දෙපාර්තදේන්තු ගාසතතු ඇතුළුව රු.මිලියන 20.20 ක මුෙංක් 2014 වර්ෂය ආැේයය වන විට
ංැබිය යුතුව තිබුණි. අධිකාි ය වියනන් එම මුෙං අයකැ ගැනීමට කටයුතු දනොකැ ක යනඳු විධිම් 
අනුමැතියක් ැහිතව ඔහුට අය්  අක්කැ 1ින පර්චාසත 25 ක් වු ඉඩමක් රු.7,026,250 කට
පවැාදගන තිබුණි. දමම ඉඩම 1998 දෙසැේාර් 02 දින රු.17,500 කට්  2001 දපාැවාි  25
රු.50,000 කට්  හුවමාරු වී තිබු අතැ 2009 මාර්තු 24 දින තවාන්කරු වියනන් දමම ඉඩම
රු.300,000 කට මිංට දගන 2013 මාර්තු 03 දින රු.350,000 කට විකුණා තිබුණි. එම
ගැනුේකරු දවත 2014 ඔක්දතෝාර් 24 දින අධිකාි ය වියනන් රු.600,000 ක් දගවා ඉඩම
අධිකාි යට පවැා දනොදගන ඒ දවනුවට තවාන්කරු දවත පවැාීමමට කටයුතු කැ තිබුණි. ඊට
දින 19 කට පසුව ැ්දේ තක්දසේරුකරුදප තක්දසේරු වාර්තාවක් ැහිතව ෙකුණු පළා්  ආොයේ
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දකොමසාි සතදප තක්දසේරුවක් මත රු. මිලියන 7.08 කට අධිකාි ය වියනන් පවැාදගන තිබුණු
ාව්  ඒ අනුව ඉඩම සෙ ා අධිකාි ය රු. මිලියන 7.68 දගවා තිබුණු ාව්  විගණනදේදි
වැඩිදුැට්  අනාවැණය විය.
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නතපගනහිර පළාත් සාාව
නැදගනහිැ පළා්  සයාව වියනන් 2014 සඳ ා එකතුව රු.මිලියන 23,781 ක් සඳ ා ආොයේ ඇසතතදේන්තු
කැ එිනන් රු.මිලියන 21,271 ක් ැ්දේ රොන මිනන් ංාා ගැනීමට ා රු. මිලියන 2,510 ක් අයයන්තැ
මාර්ග මිනන් රැසත ක ීමමටෙ, සේපූර්ණ වියෙම රු. මිලියන 21,141 ක න් රු.මිලියන 16,115 ක්
රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා ස රු. මිලියන 5,026 ක් මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමට ෙ අදේක්ෂා කැ
තිබුණි. දකදසේ දවත් , 2014 වසැ තුළ ීම ැ්දේ රොන වශදයන් රු.මිලියන 18,148 ක් ා අයයන්තැ
මාර්ග මිනන් රු.මිලියන 2,501 ක් ෙ වශදයන් ංෙ එකතුව රු.මිලියන 20,649 ක් ූය ආොයදමන්
රවනැාවර්ථන වියෙේ වශදයන් රු.මිලියන 15,754 ක් ා රාපධන වියෙේ වශදයන් රු.මිලියන 4,661 ක්
වශදයන් එකතුව රු.මිලියන 20,415 වියෙමක් 2014 වර්ෂය තුළීම ෙැා තිබුණි.
නැදගනහිැ පළා්  සයාදේ කටයුතු වංට අොං 2014 වර්ෂය සඳ ා ූය වැෙග්  විගණන නිීමක්ෂණ ප ත
ෙැක්දේ.


පළා්  අමාතයාංශ 03ක් ා පළා්  දෙපාර්තදේන්තු 15ක් වියනන් වැය විෂයයන් 36ක් යටද් 
සංසා තිබු රු. මිලියන 26.56 ක්ූය රාපධන රතිපාෙන සේපූර්ණදයන් දපදයෝ්නය කැ
දනොතිබුණි.



මධයසාැ ාංපත්ර දවනුදවන් 2014 වර්ෂය ඇසතතදේන්තුගත ආොයම රු. මිලියන 25.00 ක් විය.
එනමු් , රු. මිලියන 16.30 ක් ආොයම පමණක් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම මධයසාැ ාංපත්ර
ගාසතතු වශදයන් රැසතකැ තිබුණි.



ෛනතික විධිවිධාන පි දි දසාවි වියනන් පනවන ංෙ ෙඩ මුෙල් ස දේපං පැවරුේ මත පනවන ංෙ
මුේෙැ ගාසතතු වංට අොළව පළා්  සයාව වියනන් රැසතකං එකතුව රු. මිලියන 783.65 ක් මුෙංක්
අොං පළා්  පාංන ආයතන වංට දරේශණය ක ීමදමන් දතොැව පළා්  ආොයේ
දෙපාර්තදේන්තුදේ ඉතිි ක ීමේ ගිණුමක 2014 දෙසැේාර් 31 ෙක්වා ැඳවා තිබුණි.



නැදගනහිැ පළාද්  ම නගැ සයා 03කට, නගැ සයා 05කට ා රාදේීයය සයා 36කට අොළව
රධාන ආොයේ මාර්ග ූය වි පනේ, ාදු, කුලී ස කල්ාදු වැනි ආොයේ වංට අොළව හිඟ මුෙල්
එකතුව රු. මිලියන 522.11 ක් 2014 දෙසැේාර් 31 දින ෙක්වා අය දනොවී පැවතිණි.
රදේීයය දල්කේ කාර්යාං 05 කට අොංව ැ්දේ ඉඩේ සඳ ා ූය එකතුව රු. මිලියන 73.17 ක්ූය
කල්ාදු ආොයේ 2009 වර්ෂදේ යනට 2016 ජූනි 30 ෙක්වා අය දනොවී පැවතිණි.





තතය අවශයතාවය සැංක ල්ංට දනොදගන, පළාත තුළ ක්රියා් මක ෛවෙය ආයතන 62 ක් වියනන්
රු. මිලියන 21.64 ක් වටිනා අතිි ක්ත ෂෂධ ංාාදගන තිබුණි. දකදසේ ූයව් , ඉ ත සඳ න්
ෂෂධ කල් ඉකු් වීම නිසා යාවිතයට ගත දනො ැක ව තිබුණි.



රමිතියට අනුකූං දනොූය රු. මිලියන 8.37 ක් වටිනා ාාං ත් වදේ ෂෂධ වර්ග 160 ක් පිළිාඳව
ක යනඳු ක්රියා මාර්ගයක් ගැනීදමන් දතොැව, ත්රිකුණාමංය මූලික දැෝ දල් ස රාදේීයය ෛවේය
සැපයුේ අංශදේ ගාඩාවං 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට පැවතිණි.
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පළා්  සයාදේ ස් ව නිෂතපාෙන දගොවිපංක් වියනන් මිංට ග්  වටිනාකදේ එකතුව රු.576,660
ක්ූය ෂෂධ වර්ග 5 ක්, එම ෂෂධ කල් ඉකු්  දිනයට දපැ යාවිතයට දනොගැනීම නිසා කල් ඉකු් 
වී තිබුණි.



පළා්  ක්රීඩා අමාතයාංශය වියනන් 2011 යනට 2013 කාංපි ච්දේෙය තුළ රු. මිලියන 1.12 කට මිංට
ග්  ක්රීඩා ඇඳුේ අොං ක්රීඩා සමා් වංට දාො ීමදමන් දතොැව, 2015 ්නවාි  26 දින වන විට් 
ගාඩාදේ ැඳවා දගන තිබුණි.



දසෞඛය අංශදේ සංවර්ධන වැඩසට න් ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා දෙවන දසෞඛය අංශ සංවර්ධන
වයාපෘතිය යටද්  2014 වර්ෂදේ ංෙ රු. මිලියන 36.69 ක් ූය අැමුෙල් ආදේක්ෂිත අැමුණු සඳ ා
දපදයෝ්නය දනොකැ තැන්පතු ගිණුදේ ැඳවා තිබුණි.



සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා පළා්  නිශතචිත සංවර්ධන රොන (PSDG) යටද්  එක් එක් පළා් 
අමාතයංශ ා දෙපාර්තදේන්තු සඳ ා දවන්කං අැමුෙල් අවසතථා ගණනාවකීම දෙන ංෙ කටයුතු
යනදු දනොකැ දවන්  අමාතයාංශ ා දෙපාර්තදේන්තුවං දවන්  කටයුතු සඳ ා මුො ැැ තිබුණි.



පාසල් අධයාපන ෙැනුේ මධයසතථාන වශදයන් පි වර්තනය ක ීමම සඳ ා ූය වයාපෘතිය (TSEP)
යටද්  නැදගනහිැ පළාද්  දතෝැාග්  පාසල් වං රු.මිලියන 108.20 පිි වැයක න් මහින්දෙෝෙය
විෙයාගාැ 13 ක් ඉදිකැ 2014 වර්ෂදේීම අොළ පාසල් වංට යාැීම, ඒවා 2015 අදගෝසතතු 14 දින
වන විට්  යාවිතා කැ දනොතිබුණි.



රු. මිලියන 82.64 ක පිි වැයක් ෙැමින් මහින්දෙෝෙය විෙයාගාැ දවත 2014 වර්ෂය තුංීම සපයන
ංෙ පි ගණක 325 ක්, ලී ාඩු ස දපකැණ වසැකට අධික කාංයක් තුං නිෂතක්රීයව පැවතිණි.



ක ි  නිෂතපාෙන අදංවිය ප සු ක ීමම සඳ ා පළා්  දෙපාර්තදේන්තුවක් වියනන්
අක්කෛැිනප් තුදේ,අංයඩිදවේබුහි රු.මිලියන 5.25 පිි වැයක න් 2012 වර්ෂදේ ඉදිකං අදංවි
මධයසතථානය, එම කටයු් ත සඳ ා 2015 ජූලි 07 දින ෙක්වාම යාවිතා කැ දනොතිබුණි.



ගෘ සතථ හිංසනයට ංක්ූයවන්ට සුරැක  පදිංචි ප සුකේ ංාාීමම සඳ ා රු.මිලියන 18 ක
වටිනාකමින් දගොඩනැගිල්ංක් ඉදිකැ ත්රීකුණාමංදේ සුරැකුේ නිවසක් සතථාපනය ක ීමම සඳ ා
2012 වසදර්ීම සමා්දසේවා දෙපාර්තදේන්තුවට යාැීම ඇත් , 2015 අදරේල් වන විට්  එය අොළ
කටයු් ත සඳ ා යාවිතා කැ දනොතිබුණි.



රු.මිලියන 1.99 ක පිි වැයක් ෙැමින් 2013 වසදර්ීම මු් තූර්, අදංිනනගර්හි ඉදිකැන ංෙ
දතොැතුරු තාක්ෂණ අධයාපන මධයසතථානයක් 2015 අදගෝසතතු 04 දින වන විට්  නිෂතක්රීයව
පැවතිණි.



දගොඩනැගිල්ං ඉදික ීමම සඳ ා අවශය පූර්ව අනුමැතිය ා නිශතකාෂණ ස තික ංාා ගැනීදමන්
දතොැව, රු.මිලියන 12.02 ක පිි වැයක් ෙැමින් 2010 වසදර්ීම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව වියනන්
අේපාදර් කාර්යාං දගොඩනැගිල්ංක් ඉදිකැ තිබුණි. ඒ ද ේතුදකොට දගන, නාගි ක සංවර්ධන
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අධිකාි ය දවතින් පූර්ව අනුමැති ංාා දනොගැනීම මත දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් රු. මිලියන 1.01
ක දසේවා ගාසතතුවක් දගවා තිබූ අතැ, දෙපාර්තදේන්තුවට එදැහිව නාගි ක සංවර්ධන අධිකාි ය
වියනන් දසාවිදේ දගොනුකං නඩුව සඳ ා ෙ නීතීඥ ගාසතතු වශදයන් රු.16,000 ක් දගවා තිබුණි.


අමාතයාංශ ා දෙපාර්තදේන්තු 21 ක එකතුව රු. මිලියන 51.44 ක් ූය කාර්ය මණ්ඩං ණය දශේෂ
වසැ 2 යනට 10 ක කාං පැාසයක් තුං අය දනොවී පැවතිණි. සතථාන මාරු වී ගිය නිංධාීමන්දගන්
ංැබිය යුතු එකතුව රු. මිලියන 46.25 ක් ණය දශේෂ ෙ, මියගිය ා විරාම ගිය නිංධාි න්දගන්
ංැබිය යුතු එකතුව රු. මිලියන 41.18 ක් ූය ණය දශේෂ ස පළා්  සයාදේ හිටරව මන්ත්රීවරුන් 20
දෙදනකුදගන් ංැබිය යුතු එකතුව රු.මිලියන 1,02 ක් ූය ණය දශේෂ වලින් දමම ණය දශේෂ
සමන්විත විය.



පළා්  සයාවට අය්  විවිධ මාදිලිදේ වා න 620 වටිනාකම නිශතචාය දකොට ගිණුේවංට දගන
දනොතිබුණි.



දිසතත්රික්කය තුං ූය අදනකු්  පාසල් සමඟ සැසඳීදමන්, ඉ ළ මට්ටමක සම් වීදේ රතිශතයක්
පව් වා දගන යාම සඳ ා, ත්රීකුණාමංය දිසතත්රික්කදේ පාසල් තුනක් වියනන් 2014 වර්ෂදේ
අ.දපො.ස.(සාමානය දපළ) වියාගයට දපනී යනටීම සඳ ා යනසුන් 88 දෙදනකුට ඉඩ ංාාීම
දනොතිබුණි. අොළ යනසුන්දප දසසත අධයාපනය දකදැහි දමම පිළිදවත අහිතකැ අන්ෙමින්
ාංපා තිබුණි.
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උතුරු පළාත් සාාව
දතුරු පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු.මිලියන 16,596 ක් සඳ ා ආොයේ
ඇසතතදේන්තුකැ එිනන් රු.මිලියන 14,647 ක් ැ්දේ රධාන වශදයන් ංාාගැනීමට ා රු.මිලියන 1,949
ක් අයයන්තැ මාර්ග වශදයන් රැසතක ීමමට ෙ මින් රු. මිලියන 14,591 ක් රවනැාවර්තන වියෙේ සඳ ා ස
රු.මිලියන 2,005 ක් මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමට ෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දකදසේ දවත්  2014 වසැ
තුළීම ැ්දේ රොන වශදයන් ංෙ රු.මිලියන 16,248 ක් ා අයයන්තැ මාර්ග මගින් රු.මිලියන 1,866 ෙ
වශදයන් ංෙ එකතුව රු.මිලියන 16,248 ක් වු ආොයදමන් රවනැාවර්තන වියෙේ වශදයන් රු.මිලියන
13,925 ක් ා රාපධන වියෙේ වශදයන් රු.මිලියන 1,967 ක් එකතුව රු.මිලියන 15,892 ක වියෙමක්
වර්ෂය තුළීම ෙැා තිබුණි.
දතුරු පළා්  සයාදේ කටයුතු වංට අොං 2014 වර්ෂය සඳ ා ූය වැෙග්  විගණන නිීමක්ෂණ ප ත
ෙැක්දේ.


ප් කැන ංෙ දතුරු පළා්  සයාව 2013 ඔක්දතෝාර් 25 දින සතථාපිත කළ නමු්  , 2007 යනට
2013 ෙක්වා වු වසැ 7 ක් සඳ ා ූය දතුරු පංා්  සයාදේ මූංය රකාශන පිළිාඳ විගණකාධිපති
වාර්තා, 1987 අංක 42 ෙැන පංා්  සයා පනද්  23(2) වගන්තිය රකාැව සයා රැසතවීේවංීම 2015
අදගෝසතතු 31 දින ෙක්වාම සයාගත කැ දනොතිබුණි. දේ ද ේතුදකොටදගන, 2007 වර්ෂදේ යනටම
විගණකාධිපති වාර්තා මගින් දපන්වා ඇති කරුණු නිවැැදි ක ීමම සඳ ා පංා්  සයාව වියනන්
යාන්ත්රණයක් දයොො දනොතිබුණි.



ආණ්ඩුකාැ යාැ අැමුෙංක් ඇති ක ීමම සඳ ා දතුරු පංා්  ආණ්ඩුකාැවැයා වියනන් සේමත කළ
සංදේශයක් ද ෝ පංා්  සයාව වියනන් සේමත කළ රඥේතියක් ද ෝ දනොමැතිව ආණ්ඩුකාැ යාැ
අැමුෙං සතථාපනය කැ තිබුණි. 2007 ්නවාි  01 දින පටන් ක්රියා් මක වන පි දි දතුරු පංාත
සඳ ා වු යාැ අැමුෙං දමද යවා තිබුණි. දකදසේ දවත්  , එවකට යනටි දතුරු පංා් 
ආණ්ඩුකාැවැයා වියනන් , ඔහුදප අවශයතාවයමත පිළිදයළ කළ අංක 01/2007 ා 2007 ්නවාි 
01 දිනැති සංදේශදේ 08 දජ්ෙදේ සඳ න් පි දි , ම ්නයාදගන් ංැදාන පි තයාග ද ෝ ොයක
මුෙල්, සංවිධාන , සමිති ස යාැග්  වයාපෘති මගින් ්නිත ආොයේ වලින් අැමුෙං සමන්විත විය
යුතුය. එනමු් , ඉ ත සඳ න් රයවයන්දගන් එවැනි ොයක මුෙල් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම ංැබී
දනොතිබු අතැ, සමාදංෝචිත වර්ෂය සඳ ා වු ආණ්ඩුකාැ යාැ අැමුෙදල් මුංය රකාශන 2015
අදරේල් 22 දින විගණනය සඳ ා ඉදිි ප්  කැ තිබුණි. 2014 වර්ෂදේීම රු. මිලියන 138.86 ක
මුෙංක් ආණ්ඩුකාැ යාැ අැමුෙදල් වු අතැ, විගණනය සඳ ා විගණකාධිපතිවැයාට ීම තිබු ාංය,
2014 ්නවාි  10 දිනැති ආණ්ඩුකාැවැයාදප අංක 1/2014 ෙැන සංදේශය මගින් ඒකපාර්ශවිකව
අවංංුණ කැ තිබුණි.



නිශතචිත අැමුණු සඳ ා වු අැමුෙල් ගණනාවක් පංා්  අමාතයාංශ ා දෙපාර්තදේන්තු ගිණුදේ
ැෙවනු ංැා, අොං ාංධාීමන්දප ාංයක් ංාා දනොදගන, ආණ්ඩුකාැවැයාදප අභිමතාූකසාීම
අැමුෙං ඇති ක ීමම සඳ ා මුෙල් මාරු කැ තිබුණි. පංා්  සයාව වියනන් රඥාේතියක් සේමත
ක ීමදමන් දතොැව ආණ්ඩුකාැවැයා වියනන් අභිමාතාූකසාීම අැමුෙංක් ඇති ක ීමම සඳ ා පළා් 
සයා පනද්  ද ෝ දවන්  පනතක රතිපාෙන දනොමැති ාැවින්, තැන්පතු ගිණුදමන් මුෙල් මාරු
ක ීමම ාංය දනොං්  කරුණක් දංස සැංක ය යුතුදේ. ආණ්ඩුකාැවැයාදප අභිමතාූකසාීම
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අැමුෙං ඇතික ීමම සඳ ා වු අනුමැතිය ආණ්ඩුකාැවැයා වියනන්ම ීම තිබු ාව් , වර්ෂ දෙකක
කාංයක් තුළ ආණ්ඩුකාැවැයාදප අභිමතාූකසාීම අැමුෙංට මාරුකළ මුෙල් අක්රියව පැවති ාව් ,
තවදුැට්  නිීමක්ෂණය විය.


ආණ්ඩුකාැවැයාට මායනකව රු.100,200 ක ඉන්ධන ීමමනාවකට හිමිකේ ඇත් , ්නාධිපති
දල්කේ කාර්යාංදේ අංක පීසීඑේඩී/1 4/23/4/4 ා 2011 දෙසැේාර් 19 දිනැති චාක්රදල්ඛයට
පට ැනිව රු.247,400 යනට රු.497,600 ෙක්වා ූය පැාසයක මායනක ඉන්ධන ීමමනා
ආණ්කාැවැයාට දගවා තිබුණි. ඒ ද ේතුදකොටදගන රු.3,686,440 ක් සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම
වැඩිදයන් දගවා තිබුණි. ැ්දේ වා න සඳ ා සුපිි  දපරල් මිංීම ගැනීමට චාක්රදල්ඛදේ විධිවිධාන
දනොමැති නමු් , සුපිි  දපරල් ා සාමානය දපරල් සඳ ා දගවිේ කැ තිබු ාැේ තවදුැට් 
නිීමක්ෂණය විය. ආණ්ඩුකාැවැයාට මසකට රු.50,000 ක සීමාව ඉක්මවා දගවු අතිි ක්ත
ඉන්ධන ීමමනාව දවනුදවන් දපයන විට දගවීදේ ාදු සඳ ා ූය ාදු අයකැදගන දනොතිබුණි.



ක යනදු චාක්රදල්ඛ දපදේශවංට අනුකූං දනොවි, ආණ්ඩුකාැවැයා වියනන් නිශතචාය කැන ංෙ මුෙංක්
පෙනේ කැදගන, රවා් ති සංසතකැණ ගාසතතු වශදයන් ආණ්ඩුකාැවැයාදප දල්කේ වියනන්
සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළීම රු.430,000 ක මුෙංක් මාධය සේාන්ධීකැණ නිංධාි යාට දගවා
තිබුණි.



මධයම ැ්දේ රතිප් තිවංට පට ැනිව ආයතන කටයුතු ක්රියා් මක ක ීමම සමිාන්ධදයන් ප ත
සඳ න් නිීමක්ෂණයන් කැනු ංැදේ.
(i)

පළා්  සයා පළා්  පාංන අමාතයාංශය වියනන් නිකු්  කැන ංෙ 1999 ජූනි 01 දිනැති අංක
පීඩී/බීපී/9 ෙැන චාක්රදල්ඛදේ දපදෙසත වංට අනුව, පළා්  ැා්ය දසේවදේ නිංධාීමන්දප
ආයතනික කරුණු ක්රියා් මක ක ීමේ ැක තාක් දුැට ැා්ය දසේවදේ අනුරූපී තනතුරු
වංට අොං ක්රියාපි පාටිවංට අනුකූංව යනදුකං යුතුදේ.

(ii)

විධිම්  රසේපාෙන ක්රියාවලියක් අනුගමනය ක ීමදමන් දතොැව, නිං කටයුතු සඳ ා
පළා්  සයාව වියනන් 2011 ්නවාි  යනට දගොඩනැගිලි 14කට වැඩි රමාණයක් කුලියට
දගන තිබූ අතැ, ඒ සඳ ා 2011 යනට 2014 වසැ ෙක්වා ආසන්න වශදයන් රු. මිලියන 25
නිවාස කුලී දගවා තිබුණි. දගවල් කුලී දගවීම සඳ ා තක්දසේරු දෙපාර්තදේන්තුදේ
රධාන තක්දසේරුකරුදගන් තක්දසේරුවක් ංාාදගන දනොතිබුණි. ආයතන සංග්ර දේ විධි
විධානවංට පට ැනිව, දමම නිවාස වං පදිංචිව යනටි දල්කේවරුන්දගන් රු.500ක කුලිය
පමණක් අයකැ තිබුණි. එක් දල්කේවැදයකුට ආසන්න වශදයන් රු.150,000ක් පමණ
වටිනා ගෘ යාණ්ඩ ා දපකැණ ංාා දි තිබු අතැ, එම නිවාස වං විදුලිය ා ්ං බිල්
පළා්  සයා අැමුෙල් වලින් දගවා තිබුණි. ආයතන සංග්ර දේ XIX පි ච්දජ්ෙදේ 53
වගන්තිය රකාැව කුලියට ග්  නිවාස වං පදිංචි දල්කේවරුන්දගන් නිවාස කුලිය ස
ඔවුන් වියනන් දගවිය යුතු විදුලිය ා ්ං ගාසතතු බිල් සෙ ා වු මුෙල් අයකැ ගැනිමට
කටයුතු කැ දනොතිබුණි.

(iii)

්න්ෙදයන් ප්  කං පළා්  සයාවක් සතථාපනය කැ දනොතිබු 2013 වර්ෂය සඳ ා
රාදේීයය දකොමසාි සත වරුන් සඳ ා වු දසේවක සංඛයාව අනුමත කැ තිබු නමු් ,
ක ලිදනොච්චි, යාපනය, වවුනියා ස මුංතිේ දිසතත්රික්ක සඳ ා දකොන්ත්රා්  පෙනම මත,

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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නැවත දසේවදේ දයොෙනු ංැබු ්රි ංංකා පි පාංන දසේවයට අය්  දනොවන නිංධාි න්
වියනන් රාදේීයය දකොමසාි සත දසේවාව පව් වාදගන දගොසත තිබුණි. අංක 9/2007 ා 2011
මැින 11 දිනැති ැා්ය පාි පාංන චාක්රදල්ඛයට පට ැනිව. ඔවුන්ට දේ සේාන්ධදයන්
රු.9,095,424 ක් වැටුේ ීමමනා වශදයන් ෙ ඊට අතිදර්කව, වා න නඩ් තුව, ඉන්ධන ා
දවන්  කාර්යාං නඩ් තුව සඳ ා වියෙේ ෙ ෙැා තිබුණි.තවෙ රාදේීයය
දකොමසාි සතවරුන්දප කාර්යය සාධනය/ ඉටු කළ ැා්කාි  පිළිාඳ දතොැතුරු විගණනයට
ංාා ීම දනොතිබුණි.


දතුරු පළා්  සයාවට අය්  වා න ෙ සයන් රු. මිලියන 5.10 ක තක්දසේරුවක් පෙනේ කැදගන,
රයනේධ දවන්දේයනදේ රු. මිලියන 5.41 ක මිංකට විකුණා තිබුණි. දමම වා න අාලි වා න
දංස සමික්ෂණ මණ්ඩං වාර්තාදේ දපන්නුේ කැ දනොතිබුණි. එනමු්  පාි පාංන අඩුපාඩු
ද ේතුදවන්,මාස 39 ක් ගතවීදමන් පසුවක්, වා න ෙ යක අිනතිය ඒවාදේ ගැනුේකරුවන්ට පවැා
ීම දනොතිබුණි.පසුව වා නවං අිනතියට අොං දපෝ  ා ලියක යවිලි ංාා දනොදිම පිළිාඳව
ගැනුේකරුවන් දෙදෙදනකු වියනන් රධාන දල්කේවැයාට එදැහිව, ශ්රී ංංකා මානව හිමිකේ
දකොමිසන් සයාදේ නඩුවක් දගොනු කැ තිබුණි.



දතුරු පළා්  සයාදේ පළා්  පාංන ආයතන 34 ක රුසත කැන අපද්රවය දකොේදපෝසතට්
වයපෘතියක් ක්රියා් මක ක ීමදමන් දතොැව ගිනි තාා ද ෝ වංංා විනාශ කැ තිබුණි. දේ
සේාන්ධදයන් චාාවකච්දච්ි  නගැ සයාව වියනන් කසං කළමනාකැණය සඳ ා දගොඩනැගිලි ඉදි
ක ි ම සඳ ා රු.මිලියන 3.2 ක් වැය කැ තිබු අතැ, වලිකාමේ ෙකුණ රදේීයය සයාව වියනන් සීමා
තාේපයක් ඉඳික ි ම සඳ ා රු.මිලියන 4.73ක් වැය කැ තිබු නමු් , එම ව් කේ අදේක්ෂිත
කටයුතු සඳ ා දපදයෝගී කැදගන දනොතිබුණි.



චුන්නාකේ හි ්ංය ංාා ගන්නා බිමි රදේශය චුන්නාකේ හි දපොයනං ඉන්ධන ාංාගාැයට ඉතා
ංිනන් පිහිටා තිබූ අතැ, චුන්නාකේ ්ංය ංාා ගන්නා බිදමහි ඉන්ධන ගඳක් ඇතිාව ්ාතික ්ංා
පවා න ා ්ං සේපාෙන මණ්ඩංයට 2012 වර්ෂදේීම නීීමක්ෂණය වී තිබුණි. චුන්නාකේ
ාංාගාැය වටා පිහිටි දඩුවිල් ස දකෝපාින රාදේීයය දල්කේ දකොට්ඨාශව වු ළිං 100 ක් ්ං
සේපාෙන ්ං පව න මණ්ඩංය වියනන් විශතදල්ෂණය කැනු ංැදේ. එිනන් යනයයට 80 ක රමාණය
මි.ග්රැ/ 1, 0.33 යනට 19.40 ෙක්වා පැාසයක (්රි.ං.ර.සීමාව මි.ග්රැ.0.2/1 මි.ග්රැ/1-1.0)අපවිත්ර දතල්
වලින් ඒවා දුෂණය වී ඇති ාැේ දසොයා දගන තිබුණි. ංංකා විදුලි ාං මණ්ඩංදේ රාදේශිය
කාර්යාංය (චුන්නාකේ) වියනන් ෙ තවදුැට්  ළිං 16 ක් පීමක්ෂා කැනු ංැා එම වාර්තා මිනන් ෙ
දතල් ා ග්රීසත මිර වීම දපන්නුේ කැ තිබිණි. දතුරු පළාද්  පානීය ්ංයට යනදුව ඇති ගැටලුව මඟ
ැවා ගැනිම සඳ ා අවුරුදු තුනක් තිසතදසේ පළා්  සයාව වියනන් අර්ථව්  ක්රියා මාර්ගයක් දගන
දනොතිබුණි.



ආ ාැ ා කෘෂි සංවිධානය වියනන්,ගැණුේ පිි වැදයන් 50% ක් වු මිංට ්ං දපොේප 570 ක්
නිදයෝ්ය කෘෂිකර්ම අධයක්ෂක දවත නිකු්  කැ තිබුණි. දපොේප 570 අතුදැන් දපොේප 264 ක්
පමණක් 2011 අදගෝසතතු 15 යනට 2011 සැේතැේාර් 12 ෙක්වා වු කාං පි ච්දේෙය තුං දගොවියන්ට
දාො දි, දගොවින්දගන් රු.මිලියන 2,887 ක් එකතු කැ, ැ්යට එම මුෙල් දරේෂණය දනොකැ,
දපෞේගලික ාැංකු ගිණුමක තැන්ප්  කැ තිබුණි.එහි රතිඵංයක් වශදයන්, දපෞේගලික ාැංකු
ගිණුමක තැන්ප්  කළ රු.මිලියන 2.887 ක් වු මුළු මුෙංම නිදයෝ්ය කෘෂිකර්ම වියනන් අයුතු දංස
පි  ැණය කැ තිබුණි.
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සබරගමුව පළාත් සාාව
සාැගමුව පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු. මිලියන 22,726 ක ආොයමක්
ඇසතතදේන්තු කැ එිනන් රු. මිලියන 19,766 ක් ැ්දේ රොන මගින් ංාාගැනීමට ා රු. මිලියන 2,960
ක් අයයන්තැ මාර්ග මගින් රැසතක ීමමටෙ , මින් රු. මිලියන 16,970 ක් රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා ා රු.
මිලියන 5,756 ක් මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමටෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දේ අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය
තුළ ැ්දේ රොන මගින් රු. මිලියන 16,865 ක් ංැබී තිබූ අතැ රු. මිලියන 3,071 ක් අයයන්තැ මාර්ග
මගින් රැසතකැ තිබුණි. තවෙ රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා රු. මිලියන 15,729 ක් ා මූංධන වියෙේ සඳ ා
රු. මිලියන 2,792 ක් වැයකැ තිබුණි.
සාැගමුව පළා්  සයාවට අොංව 2014 වර්ෂදේ යනදුකැනු ංැබු විගණනදේදි අනාවැණයවු වැෙග් 
විගණන නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.



2014 දෙසැේාර් 31 දිනට මුංය ත් ් වය පිළිාඳ රකාශනදේ ෙැක්දවන මුළු දකටිකාලීන
ආදයෝ්න අගය නිරූපනය වන සතථාවැ තැන්පතුවං වටිනාකම රු. මිලියන 3,607.93 ක් දංස
ෙක්වා තිබුණූ අතැ, ාැංකුව වියනන් විගණනයට ඉදිි ප්  කැන ංෙ දශේෂ සනාථන ලිපිය අනුව
එකතුව රු. මිලියන 3,634.52 ක් නිදයෝ්නය කැන සතථාවැ තැන්පතු 11 ක් ස එක් ඉතුරුේ
ගිණූමක් පවතින ාව අනාවැණය වුදයන් ඉදිි ප්  කැ තිබු මුංය ත් ් වය පිළිාඳ රකාශනදේ
දකටිකාලීන ආදයෝ්න අගය රු. මිලියන 26.58 ක් අඩුදවන් ෙක්වා තිබුණි. 2009 වර්ෂදේ යනට
2012 වර්ෂය ෙක්වා වාර්ෂිකව රු. මිලියන 3.00 ක් ාැගින් පළා්  සයා නඩ් තු අැමුෙං
නමින් වු වැය විෂයයකට රතිපාෙන දවන් කැ, වර්ෂය අවසානදේ දි සේරවර්ණ රතිපාෙනයම එම
වැය විෂයයට ැ කැ සතථාවැ තැන්පතුවං ආදයෝ්නය කැ තිබු ාව විගණනදේදි වැඩිදුැට් 
අනාවැණය විය.



රාදේීයය දල්කේ කාර්යාංයන්හි පළා්  සයාවට අය්  මුෙල් සඳ ා ූය ාැංකු ගිණූේවං
රු.100,000 ක් ැඳවා තාා ඉතිි  මුෙල් මායනකව පළා්  සයාව දවත දරේෂණය කැන දංස අංක
CSAC/AP/04/01 ෙැණ ා 2007 දපාැවාි  22 දිනැති සාැගමුව පළාද්  නිදයෝ්ය රධාන
දල්කේ(මුංය කළමනාකැණ) දප ලිපිය මගින් ෙන්වා තිබුණි. එදසේ වුව්  ැ් නරවැ දිසතත්රික්කය
තුළ වු රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං වියනන් ඊට පට ැනිව කටයුතු ක ි ම ද ේතුදවන් 2013 වසැ
අවසානදේ ීම ා 2014 වසදර් සැේතැේාර්, ඔක්දතෝාර් ද ෝ දනොවැේාර් මස අවසානදේ දි ඒ
ඒ රාදේීයය දල්කේ කාර්යාංයන්හි ාැංකු ගිණූේවං එකතුව රු. මිලියන 213.48 ක ාැංකු
දශේෂයක් පැවති ාව්  දේ නිසා පළාද්  සංවර්ධනය දවනුදවන් දයෙවිය ැක  මුෙංක් ක යනදු
දපොළියක් ෙ ැහිතව ාැංකු ්ංගම ගිණූේවං නිෂතකාර්යව පැවැති ාව්  නිීමක්ෂණය විය.



කළමනාකැණ දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව මිනන් 2008 දෙසැේාර් 31 දිනට අනුමත කැ තිබු
තනතුරුවලින් සාැගමුව පළා්  රධාන අමාතයවැයාදප දපෞේගලික කාර්යමණ්ඩංයට ඇතුං් 
දනොූය තනතුැක් වන, රධාන අමාතය දපදේශක යන තනතුැ සඳ ා 2014 මාර්තු 20 දිනැති
ආණ්ඩුකාැ දල්කේතුමාදප අංක ආ.කා./සදල්/2/1 ලිපිය මිනන් 2014 අදරේල් 02 දින යනට
දපදේශකවැදයක් ප් කැ එදින යනට 2015 දපාැවාි  මාසය ෙක්වා ීමමනා වශදයන් එකතුව
රු.938,417 ක් දගවා තිබුණි.
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2014 වර්ෂදේ දි රධාන අමාතයවැයාදප දපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩංදේ නිංධාි න් තිදෙදනකු
වියනන් ස දපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩංයට ඇතුං්  දනොවන රවේගංිනන් දෙදෙනකු වියනන් රධාන
අමාතයවැයාදප ැා්කාි  දංස ෙක්වමින් අමාතයාංශ දල්කේවැයාදප අනුමැතිය සහිතව ා
ැහිතව සංචිත වා න 04 ක් යාවිතා කැ තිබු අතැ, ඒ සඳ ා ඉන්ධන දවනුදවන් රු.692,516 ක්
වැය කැ තිබුණි.



සාැගමුව පළාද්  රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං 09 ක් වියනන් විවිධ ආයතන දවත ාදු ීම තිබු ඉඩේ
දවනුදවන් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට පැවති එකතුව රු. මිලියන 18.42 ක් වු දිුණකාලින ාදු ස
ෙඩ මුෙල් ෙ, එකතුව රු. මිලියන 4.45 ක් වු වාර්ෂික ාදු ස ෙඩ මුෙල් ෙ , රාදේීයය දල්කේ
කාර්යාං 02 කට අොං එකතුව රු.175,984 ක් වු ඵංො ාදු ෙ , 2015 ජුලි මස වන විට හිඟව
පැවති අතැ,
ඒ සේාන්ධදයන් 1996 අදගෝසතතු 01 දිනැති අංක 96/05 ෙැණ ඉඩේ
දකොමසාි සතදප චාක්රදල්ඛදේ 07 වගන්තිය රකාැව කටයුතු කැ දනොතිබුණි. තවෙ, රාදේීයය
දල්කේ කාර්යාං 02 කට අොංව එකතුව රු.මිලියන 7.14 ක් වු ්ං ාදු ා ෙඩ මුෙල් ෙ අයවිය
යුතුව පැවතුණි. සාැගමුව පළා්  සයාදේ ආොයේ ්නනය ා රවර්ධනය සඳ ා වු විදශේෂ
සතථාවැ කමිටුව පිහිටුවා වසැ 2 කට අධික කාංයක් ගත ව ඇත්  එහි අැමුණු වලින් ක යනවක් ඉටු
වී දනොමැති ාව කමිටු රැසතවීේ වාර්තා ා පළා්  ආොයේ දෙපාර්තදේන්තුදේ පසුගිය වසැවං
ආොයේ රැසතක ීමේ රගතිය පිළිාඳව පීමක්ෂාදේ ීම නිීමක්ෂණය විය. එද ්  2013 දපාැවාි  යනට
2015 මාර්තු 31 ෙක්වා වු කාං සීමාවට අොළව දමම කමිටු සාමාජිකයන් දවත ස යාගී් ව
ීමමනා , මායනක ීමමනා ා දිි  ීමමනා වශදයන් එකතුව රු. මිලියන 1.39 ක් දගවා තිබු අතැ,
කමිටුදේ දල්කේවැයා ප්  ක ීමදේ ීම විරාමික ැ්දේ නිංධාීමන් නැවත දසේවදේ දයෙවීම
සේාන්ධදයන් නිකු්  කැ ඇති 2007 මැින 11 දිනැති අංක 09/2007 ා 2007 අදගෝසතතු 24
දිනැති අංක 2007/09(1) ෙැණ ැා්ය පි පාංන චාක්රදල්ඛදේ විධිවිධාන වංට පට ැනිව කටයුතු
කැ තිබුණි.



2014 වර්ෂය වන විට ැ් නරවැ දිසතත්රික්කදේ රාදේීයය දල්කේ දකොට්ඨාශ 10 ක ා කෑගල්ං
දිසතත්රික්කදේ රාදේීයය දල්කේ දකොට්ඨාශ 02 ක ක යනදු ආයුර්දේෙ රතිකාැ මධයසතථානයක්
දනොතිබුණු ත් ් වයක් තුළ 2014 වර්ෂදේ පළා්  නිශතචිත සංවර්ධන රොන යටද්  වැසී ඇති
පාසල් ා දේෂකර්ම මධයසතථාන දයොොදගන සාැගමුව පළාද්  රාදේීයය දල්කේ දකොට්ඨාශ
05 ක් තුළ මධයම දාද ්  ශාංා 05 ක් ඉදික ීමම සඳ ා රු. මිලියන 1.50 ක රතිපාෙන දවන් කැ
ීම තිබුණ ෙ 2014 වර්ෂය තුළ ීම එම වයාපෘතිය ක්රියා් මක කැ දනොතිබුණි.



දසෞඛය ක්දෂේත්රදේ ෙැනුව්  ක ීමදේ ා රවහුණු වැඩසට න් 07 ක් ක්රියා් මක ක ීමම සඳ ා 2014
වර්ෂදේ ීම ැ් නරවැ රාදේීයය දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂ කාර්යාංය දවත දවන් කැ තිබු රු.
මිලියන 6.88 ක මුෙලින් 2014 දෙසැේාර් 31 දිනට රු. මිලියන 2.35 ක මුෙංක් ඉතිි  වී
අමාතයාංශය දවත දරේෂණය කැ තිබුණි. ඒ ඒ වැඩසට න්හි ඉතිි වීදේ රතිශතයන් යනයයට 6
යනට යනයයට 80 ෙක්වා වු අතැ, අැමුෙල් රශසතථ දංස දපදයෝ්නය කැ ගනිමින් නියමිත පි දි
අොං දසෞඛය වැඩසට න් සැංසුේකැ ක්රියා් මක ක ි මට ැ් නරවැ රාදේීයය දසෞඛය දසේවා
අධයක්ෂ කාර්යාංය අදපොද ොස්  වී තිබුණි.
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2001 මාර්තු 28 දිනැති අංක මුෙල් 01/2001 ෙැණ පළා්  සයා ස පළා්  පාංන අමාතයාංශ
චාක්රදල්ඛදේ 3.1 වගන්තියට අනුව පළා්  සයා මන්ත්රිවැදයකුට ංාා ගත ැක  ණය දපි ම
සීමාව රු.250,000 ක් දංස ෙක්වා තිබුණ ෙ , ඊට පට ැනි දංස සාැගමුව
පළා් 
සයාදේ
අමාතය මණ්ඩං තීැණයක් මත සයා දල්කේ කාර්යාංය වියනන් එක් මන්ත්රිවැදයකුට
රු.500,000 ාැගින් ණය ංාා ීම තිබු ාව විගණනදේීම අනාවැණය විය. තවෙ, 2014 දෙසැේාර්
31 දින වන විට ඉ ත පි දි අනුමත සීමාව ඉක්මවා ංාා ීම තිබු ණය මුෙලින් 2012 ජුනි 27 දින
මන්ත්රිධුැය අද ෝයන වී ඇති මන්ත්රිවරු 12 දෙදනකුට අොං එකතුව රු. මිලියන 1.42 ක් වු ණය
දශේෂ දිගින් දිගටම අක්රියව පවතින ාව්  ඇපකරුවන් ද ෝ ාැදුේකැ මගින් එම ණය මුෙල්
අයකැ ගැනීම සඳ ා රමාණව්  ා විධිම්  ක්රියාමාර්ගයක් දගන දනොමැති ාව්  විගණනයට
අනාවැණය විය.



2014 වර්ෂය තුළ ීම හිටරව ආණ්ඩුකාැතුමා වියනන් ආණ්ඩුකාැතුමාදප කාර්යාංය මගින් තිළිණ
ංාා ීමම දවනුදවන් රු.මිලියන 18.55 ක් වැයකැ යාණ්ඩ මිං ීම දගන තිබු අතැ, එම මිං ීම
ගැනීේවංදි රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්ර දේ 3.4, 5.6, 7.8 ා 7.9 යන මාර්දගෝපදේශයන්ට
පට ැනි දංස කටයුතු කැ තිබුණි. අොං සැපයුේකරුවන්දගන් යාණ්ඩ යාැ ගැනීම ා දගවිේ
ක ීමම අවිධිම්  අයුි න් යනදුකැ තිබු ාව්  දමම යාණ්ඩ හිටරව ආණ්ඩුකාැතුමා වියනන් යනය
අභිමතය පි දි දපෞේගලික තිළිණ වශදයන් විවිධ පාර්ශවයන්ට දාො ැැ තිබු
ාව් ,
විගණනදේ ීම අනාවැණය විය. තවෙ, දමම යාණ්ඩ කුමන පාර්ශවයන්ට දාො ැැ තිදේ ෙ
යන්න පිළිාඳ දතොැතුරු ඇතුළ්  ක යනදු ලිඛිත සාක්ෂියක් විගණනයට ඉදිි ප්  දනොවුණි.



රධාන අමාතයාංශය වියනන් දංෝක ාැංකු ආධාැ යටද්  ක්රියා් මක වන Electronic Internal
Morbidity & Mortality Register (EIMMR) වයාපෘතිය ස රධාන අමාතයාංශය යටද්  ඇති
අදනකු්  දෙපාර්තදේන්තු අවශයතා දවනුදවන් එකතුව රු.මිලියන23.48 ක් වැය කැ පි ගණක
යන්ත්ර 236 ක් මිං ීම ගැනීදේ ීම තාක්ෂණික පිි විතැ සැකසීම, තාක්ෂණික ඇගයීේ යනදු ක ීමම ස
පිි විතැ පීමක්ෂා කැ යාණ්ඩ යාැගැනීම යන ක්රියාවලින් වංචානික සතවරූපදයන් ඉටු ක ීමම
ද ේතුදවන් සැපයුේකරු දවත පළා්  සයා අැමුෙලින් රු. මිලියන 2.15 ක් වැඩිරවැ දගවීමට යනදු වී
තිබුණී.



අධයාපන දතොැතුරු තාක්ෂණ ා සංසතකෘතික කටයුතු අමාතයාංශය වියනන් අධයාපන පේධතිය
ෙැනුේ දක්න්ද්රදේ පෙනම දංස පි ණාමය ක ීමදේ වයාපෘතිය යටද්  යනදුකැන මහින්දෙෝෙය
තාක්ෂණික විෙයාගාැ 09 ක් සඳ ා දතොැතුරු තාක්ෂණ ආ්රිත දපකැණ ා විෙයාගාැ ගෘ
යාණ්ඩ සපයා දගදනවි්  යාැීම සතථාපිත ක ීමම සේාන්ධදයන් එකතුව රු. මිලියන 60.37 ක
මුෙංක් වැයකැ පි ගණක 589 ක් මිංීම දගන තිබුණි. එහි ීම තාක්ෂණික පිි විතැ සැකසීම,
තාක්ෂණික ඇගයීේ යනදුක ීමම ස පිි විතැ පීමක්ෂා කැ යාණ්ඩ ාාැගැනීම වැනි ක්රියාවලීන්
අවිධිම්  ආකාැයක න් ා රසේපාෙන මාර්දගෝපදේශ සංග්ර දේ විධිවිධානයන්ට පට ැනිව ඉටු
ක ීමම ද ේතුදවන් සැපයුේකරු දවත පළා්  සයා අැමුෙලින් රු. මිලියන 7.96 ක් වැඩිරවැ දගවීමට
යනදුවී තිබුණි.



සාැගමුව පළාද්  සංවර්ධනය අැමුණූ දකොට, විදේශ ැටවල් සේාන්ධ දකොට දගන විවිධ
වයාපෘති ා වැඩසට න් 06 ක් දවනුදවන් 2011, 2012 ස 2013 යන වර්ෂයන් හි ීම විදේශ
ගමන් දවනුදවන් අවසතථා 10 ක ීම එකතුව රු. මිලියන 8.97 ක වියෙමක් ෙැා තිබුණ ෙ, 2014

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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අදගෝසතතු 11 දින වන විට ෙ එම ක යනදු වැඩසට නක්
ක්රියා් මක ත් ් වයක
දනොතිබුණි.
තවෙ, ඒ ඒ සංවර්ධන වැඩසට න් ා වයාපෘති පිළිාඳව රවර්ණ ශකයතා අධයයනයක් යනදුකැ
දනොමැති ාව් , ක්රියා් මක ක ීමදේ නියන අධිකාි  ාංයක් දනොමැති ාව දපනී දගොසත තිබුණ ෙ,
එම වැඩසට න් යටද්  දිගින් දිගටම විදේශ සංචාාැයන් යනදුකැ තිබු ාව්  අනාවැණය වු අතැ,
වැඩසට න් 04 ක ීම රධාන අමාතයවැයා දිවිනදනන් ාැ ැැවීම සඳ ා චාක්රදල්ඛන විධිවිධාන
රකාැව අතිගරු ්නාධිපතිතුමාදප අනුමැතිය ෙ ංාා දගන දනොතිබුණි.


විදේශ ැටවල් වං ආැාධනයන් මත විවිධ ආගමික ා සංසතකෘතික වැඩසට න් දවනුදවන් 2012
ස 2013 යන වර්ෂයන් හි ීම අවසතථා 04 ක ීම රධාන අමාතයතුමා ස දපෞේගලික දල්කේ වියනන්
පළා්  සයා අැමුෙලින් රු. මිලියන 2.62 ක් වැය කැමින් විදේශ ගත වී තිබුණි.



දකොන්ත්රා්  ගිවිසුේ රකාැ අොං දකොන්ත්රා් කරු වියනන් ගිවිසුේගත වටිනාකමට සමාන වු රවර්ණ
ැක්ෂණාවැණයක් ංාා ගත යුතු වුවෙ, පළා්  සයාදේ අමාතයාංශ දෙකක් වියනන් සමාදංෝචිත
වර්ෂදේ දි ා දපැ වර්ෂයන්හි ීම ක්රියා් මක කැන ංෙ ඉදික ීමේ දකොන්ත්රා්  03 ක්
සේාන්ධදයන් ඒ අනුව කටයුතු කැ දනොතිබුණි. එවැනි ැක්ෂණාවැණයක් ංාාදගන දනොතිබීම
නිසා එක් අවසතථාවක ීම සතවයාවික දවදුැක් ද ේතුදවන් ානියට ප්  වු ඉදික ීමමක් නැවත
යථාත් ් වයට ප්  ක ීමම සඳ ා ඉඩේ, පළා්  වාි  මාර්ග, කෘෂිකර්ම, ස් ් ව නිෂතපාෙන ා
ස් ් ව දසෞඛය ස ධීවැ කටයුතු අමාතයාංශය වියනන් රු. මිලියන 2.62 ක් වැය කැ තිබුණි.



2006 මාර්තු 18 දිනැති අංක සීඑසතඒ/පී1/40 ෙැන ැා්ය වියෙේ කළමනාකැණය චාක්ැදල්ඛදේ
ස 2006 ඔක්දතෝාර් 23 දිනැති අංක සීඑසතඒ/පී1/40 ෙැණ අතිගරු ්නාධිපතිතුමාදප ලිපිය
රකාැව රධාන අමාතයවැයාට නිං වා න දෙකක් ස එක් ආැක්ෂක ැථයක් පමණක් දවන්
කළ යුතුව තිබුණි. එදසේ වුව්  එම විධිවිධාන වංට පට ැනිව 2013 ස 2014 වර්ෂයන් හි ීම
වා න 12 ක් රධාන අමාතයවැයා වියනන් යාවිතා කැ තිබු අතැ, එම වා න නඩ් තු ක ීමම ස
අළු් වැඩියා කටයුතු දවනුදවන් 2014 වර්ෂදේ ීම රධාන අමාතයාංශය වියනන් රු. මිලියන 3.03 ක්
වැය කැ තිබුණි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව
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වයඹ පළාත් සාාව
වයඹ පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු. මිලියන 26,727 ක ආොයමක් ඇසතතදේන්තු
කැ එිනන් රු. මිලියන 20,672 ක් ැ්දේ රොන මිනන් ංාා ගැනීමට ා රු. මිලියන 6,055 ක් අයයන්තැ
මාර්ග මිනන් රැසතක ීමමටෙ, මින් රු. මිලියන 22,119 ක් රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා ා රු. මිලියන 4,608
ක් මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමටෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දේ අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ැ්දේ
රොන මිනන් රු. මිලියන 19,393 ක් ංැබී තිබූ අතැ, රු. මිලියන 5,719 ක් අයයන්තැ මාර්ග මිනන් රැසතකැ
තිබුණි. තවෙ රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා රු. මිලියන 21,198 ක් ා මූංධන වියෙේ සඳ ා රු. මිලියන
2,980 ක් වැයකැ තිබුණි.
වයඹ පළා්  සයාදේ කටයුතු සේාන්ධදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂයට අොංව වැෙග්  විගණන
නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.


වකුගඩු දැෝගීන් සඳ ා පිි යනදු ්ංය ංාාීමදේ අැමුණින් වයඹ රධාන අමාතයාංශය වියනන් රු.
මිලියන 1.25 ක් වටිනා ැතුමැටි දපැන 500 ක් මිළීමදගන තිබුණෙ, ඉන් රු.358,848 ක් වටිනා
මැටි දපැන 144 ක් නිෂතකාර්ය දංස ගාඩා කැ තිබුණි. තවෙ දැෝග නිර්නයක න් දතොැව පළා් 
පාංන ආයතනයක දසේවක ම තුන් අතදර්ෙ එම මැටි දපැන දාො ැැ ඇති ාව නිීමක්ෂණය
වුණි. දමම මැටි දපැන මිළීමගැදේීම ඒවාදේ රමිතිය සැංක ල්ංට දනොගැනීම ද ේතුදවන්
ඒවාදේ දෙෝෂ ගණනාවක් පැවති ාව නිීමක්ෂණය විය.



රධාන අමතයාංශය වියනන් 2014 වර්ෂදේ දපමාන පාෙක රතිපාෙන දපදයෝගී කැදගන රු.
මිලියන 21.47 ක් වටිනා ේංාසතටික් රවටු 15,000 ක් , සාසතපාන් කට්ටං 20 ක්, ශේෙවිකාශන
කට්ටං 50 ක්, වාදන් කාඩ් 200ක් ා ඇසතාැසතදටෝසත ෂීට් 1324 ක් මිළීමදගන තිබුණු අතැ, එම
යාණ්ඩ ග්රාීවය ර්ා මට්ටදේ සතදේච්වා සංවිධානවංට දාො ැීමමට තීැණය කැ තිබුණි. දමම
යාණ්ඩ දාො ැීමම සේාන්ධව යනදුකං නියැඳි විගණන පීමක්ෂණදේීම ප ත සඳ න් කරුණු
නිීමක්ෂණය විය.
(i)

රු.658,763 ක් වටිනා යාණ්ඩ අොං පාර්ශවයන් දවත ංැබී ඇති ාවට සාක්ෂි දනොවීම.

(ii)

අවසතථා 21 කීම දාො ැැ ඇති ාවට වාර්තා කැ තිබුණු රු.701,634 ක් වටිනාකමැති
යාණ්ඩ වර්ග 4ක් යාැග්  ාවට දයොො ඇති අ් සන් ස නිංමුද්රාවං දවනසතකේ පැවතීම.

(iii)

රු.436,900 ක් වටිනා දසවිලි ත ඩු 289 ක් රවේගංිනන් 10 දෙදනකු අතැ දාො ැැ
ඇති ාවට වාර්තා කැ තිබුණු අතැ, අොං පාර්ශවයන් එම රදේශදේ පදිංචිකරුවන් ද ෝ
වන්ෙ හිමි නාමදල්ඛනදේ වන්ෙ ොයකයන් ාව සනාථ දනොවීම.

(iv)

දතෝැාග්  එක් සමිතියක් සඳ ා පමණක් රු.739,000 ක් වටිනාකමැති ේංාසතටික් රවටු 600
ක් ස වාදන් අල්මාි  16 ක් ංාාීම ඇති ාවට වාර්තා වීම.
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(v)

වයඹ පළාත තුං පිහිටි සතදේච්වා සංවිධානවංට දාො ැීමම සඳ ා මිළීමදගන තිබුණු
යාණ්ඩ රව් තංම දිසතත්රික්කදේ ක යනම සතදේච්වා සංවිධානයකට ංාාීම දනොතිබීම ස
කුරුණෑගං දිසතත්රික්කදේ දතෝැාග්  සංවිධාන ක හිපයක් අතදර් පමණක් දාො ීම තිබීම.



වයඹ පළා්  අධයාපන දෙපාර්තදේන්තුදේ පාසල් ක හිපයක පැවති අාංන් දඩසත රවටු වයඹ
පළා්  යන්දත්රෝපකැණ අධිකාි ය මගින් අලු් වැඩියා ක ීමදේ කටයුතු කැ තිබුණි. එද ්  ඒ
සඳ ා පළා්  මූංය ීමති අනුව නියන දර්ටයක් ා නියන පිි විතැයන් වයඹ පළා්  යන්දත්රෝපකැණ
අධිකාි ය වියනන් ඉදිි ප්  කැ දනොතිබුණි. අොං පාසැල් මගින් ද ෝ වයඹ යන්දත්රෝපකැණ
අධිකාි ය මගින් එක් එක් දපකැණදේ අළු් වැඩියා කළයුතු දකොටසත කලින් ඳුනාදගන ඇති
ාවක් නිීමක්ෂණය දනොවීය. ඒ අනුව එක් එක් අලු් වැඩියාදේ සතවයාවය අනුව දගවීේ දනොකැ
සේපූර්ණ අලු් වැඩියාවම කංා දසේ සංකා රු. මිලියන 4.21 ක මුෙංක් වයඹ පළා් 
යන්දත්රෝපකැණ අධිකාි ය දවත දගවා තිබුණි.



2014 වර්ෂය වනවිට වයඹ පළාද්  පාසල් 126 ක් වසා ෙැීවමට කටයුතු කැ තිබූ අතැ, එිනන්
72ක් රාදේීයය දල්කේවරුන්ට යාැීම තිබුණෙ 54 ක් යාැ ීම දනොතිබුණි. තවෙ පළා්  අධයාපන
දෙපාර්තදේන්තුව සතු නිං නිවාස 295 ක් පැවති අතැ, ඉන් නිං නිවාස 60 ක පමණක්
නිංධාි න් පදිංචි වී යනටි අතැ 107 ක් අාංන් ත් ් වදේ පැවතුනෙ, යථා ත් ් වයට ප් කැ
ගැනීම සඳ ා නියන ක්රියා මාර්ග දගන දනොතිබුණි.



පළා්  අධයාපන දෙපාර්තදේන්තුව සතු පාසල් 337 ක යනටිය යුතු දරේණිධාීම විදු ල්පතිවරුන්
දවනුවට ප ං දරේණිධාීම විදු ල්පතිවරුන් වැඩකටයුතු කැන ාව් , පාසල් 206 ක යනටිය යුතු
දරේණිධාි  විදු ල්පතිවරුන් දවනුවට ඉ ං දරේණියක විදු ල්පති දරේණිධාි න් වැඩකටයුතු කැන
ාව්  නිීමක්ෂණය විය. තවෙ දෙපාර්තදේන්තුව සතු පාසල් 10 ක යනටිය යුතු දරේණිධාි  නිදයෝ්ය
විදු ල්පතිවරුන් දවනුවට ඊට වඩා ප ං දරේණියක නිදයෝ්ය විදු ල්පති දරේණිධාි න්
වැඩකටයුතු කැන ාව් , පාසල් 150 ක දරේණිධාි  නිදයෝ්ය විදු ල්පතිවරුන් යනටිය යුතු වුවෙ,
එම පාසල්වංට දරේණිධාීම නිදයෝ්ය විදු ල්පතිවරුන් අනුයුක්ත කැ දනොතිබුණි. එදසේම
දෙපාර්තදේන්තුව සතු පාසල් 147 ක වැඩාංන විදු ල්පතිවරුන් කටයුතු කැන ාව්  පාසල්
112 ක විදු ල්පතිවරුන් දනොයනටින ාව්  නිීමක්ෂණය විය.



පළා්  අධයාපන දෙපාර්තදේන්තුව ා ඒ යටද්  වන ආයතන සෙ ා ාඳවාදගන තිබුණු රාථමික
මට්ටදේ තනතුරු 80 ක අතිි ක්ත දසේවක සංඛයාව පිළිාඳව විධිම්  අනුමැතියක් ංාාගැනීමට
කටයුතු කැ දනොතිබුණු අතැ, සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට පාසල් කාර්ය මණ්ඩංදේ
රවැේපාඩු තනතුරු 4,927 ක් පිැවීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



පළා්  දසෞඛය දසේවා දෙපාර්තදේන්තුවට අය්  දැෝ ල් 04 ක, දසෞඛය ෛවෙය නිංධාීම
කාර්යාංයක, රව් තංම දිසතත්රික් දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂ කාර්යාං ගාඩාදේ ා රාදේීයය ෛවෙය
සැපයීේ ඒකකදේ වටිනාකම රු. මිලියන 11.97 ක් ූය ෂෂධ ා ශංය ෛවෙය දපකැණ
පාි දයෝ්ය දතොග වර්ග 253 ක න් යු්  ඒකක 3,880,075 ක්ෙ, වටිනාකම ගණනය කං
දනො ැක  ූය තව්  ෂෂධ ා ශංය ෛවෙය දපකැණ පාි දයෝ්ය දතොග වර්ග 199 ක න් ඒකක
1,210,385 ක දතොගයක්ෙ, කල් ඉකු් වීම, නියැඳි සාේපල් අසම් වීම, පැ ැය ා සුවඳ දවනසතවීම
යනාීම කරුණු ද ේතුදවන් යාවිතදයන් ඉව් කැ තිබුණි.
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කුලියාපිටිය දැෝ දල් සායනික අපද්රවය පිලිසතසීම සඳ ා 2011 දෙසැේාර් මස 23 දින රු.
මිලියන 1.25 ක් වැයකැ දැෝ දල් පසත ම ල් දගොඩනැගිල්දල් ඉ ං මාංදේ ො කයක්
(Incinerator) සතථාපනය කැ තිබුණි. දමම ඉදික ීමම, එම දගොඩනැගිල්දල් පැවැ් මට ානියක්
වන ාැවින් කුලියාපිටිය රාදේීයය ඉංජිදන්රු වියනන් නිර්දේශකැ දනොතිබුණු අතැ දැෝ දල්
විදශේෂඥ ෛවෙය නිංධාීමන් ඇතුළු යනයළුම අංශ රධානීන්ෙ ඉදික ීමම අනුමත කං දනො ැක  ාව
ෙන්වා තිබුණි.



එද ්  එම විදැෝධතා ා පාි සි ක ාංපෑේ පිළිාඳ දනොසංකා ැැ ඉදික ීමම යනදුකැ තිබුණ
අතැ 2012 ජූනි 11 යනට අදගෝසතතු 14 දින ෙක්වා කාංය තුං දින 14 ක් පමණක් අපද්රවය
පිලිසතසීදමන් පසු දැෝ දල් ෛවෙය නිංධාීමන්දප විදැෝධතාවය මත එහි කටයුතු නතැ කැ
තිබුණි. ඒ අනුව විගණිත දිනය ූය 2015 ජූනි 05 දින ෙක්වා අොං දපකැණ ,න දපදයෝජිතව
පැවතුණි. ත් ් වය එදසේ තිබියීම දෙවන දසෞඛය සංවර්ධන වැඩසට න යටද්  2014 ජූනි 27
දින නැවත්  ො නාගාැය සකසත ක ීමම සඳ ා රු.මිලියන 2.5 ක මුෙංක් දවන්කැ ඉදික ීමේ
කටයුතු යනදුකැන දංස ෙන්වා තිබුණි. දේ අනුව දැෝ දල් යනයළුම අංශවං විදැෝධතාමත කසං
ො කයක් සවික ීමම, එය නිශතකාර්යව පැවතීම ා එහි ඉදික ීමේ සඳ ා නැවත මුෙල් දවන් ක ීමම
තුලින් ැ්දේ මුෙල් නිශතකාර්ය දංස වැය කැ ඇති ාව්  විගණනදේීම නිීමක්ෂණය විය.



2006 අංක 21 ෙැන දපෞේගලික ෛවෙය ආයතන (ලියාපදිංචි ක ි දේ) පනද්  3.5 වගන්තිය
රකාැව පළා්  දසෞඛය දසේවා අධයක්ෂවැයා වියනන් එකතු කැනු ංාන ගාසතතු වලින් යනයයට
50 ක් එනේ රු. මිලියන 5.60 ක් පළා්  සයාව දවත යවනු ංැබිය යුතු වුව් , එදසේ කටයුතු
දනොකැ පළා්  දසෞඛය දසේවා අධයවැයාදප විදශේෂ ගිණුමකට ඉන් රු. මිලියන 3.61 ක් ාැැ කැ
තිබුණි.



සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට දසෞඛය දසේවා දෙපාර්තදේන්තුවට අොංව රවැේපාඩු 1,577
ක් පිැවීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



2014 වර්ෂය අවසාන වන විටෙ ආයුර්දේෙ දැෝ ල් 09 ක් ා මධයම දාද ්  ශාංා 18 ක් පිහිටි
ඉඩේ දෙපාර්තදේන්තුවට පවැා ගැනීදේ කටයුතු අවසන්ව දනොතිබුණු අතැ, එම දැෝ ල් ා
දාද ්  ශාංා දගොඩනැගිලිවං අළු් වැඩියා ා සංවර්ධන කටයුතු යනදු ක ීමමට එය ාාධාවක් වී
තිබුණි.



2014 වර්ෂදේීම පළා්  ආයුර්දේෙ දෙපාර්තදේන්තුව නිෂතපාෙනය කැන ංෙ ෂෂධ වර්ග 14 ක්
සැංක ල්ංට ග්  කං නිෂතපාෙනය කැන ංෙ රමාණය දමන් යනයයට 4 යනට යනයයට 450 ෙක්වා ූය
රමාණයක් පිටතින් මිංීම දගන තිබුණි. එදමන්ම 2014 වර්ෂදේීම එදසේ පිටතින් මිංීම ග්  ෂෂධ
වර්ග 11 ක් පිළිාඳ සංකා ාැලීදේීම දමම ෂෂධ දෙපාර්තදේන්තුව තුං නිෂතපාෙනය කදල් නේ
2014 වසැ තුං දෙපාර්තදේන්තුවට ඉතිි  කැ ගැනීමට ැක ව තිබුණු මුෙං ෙං වශදයන් රු.
මිලියන 1.62 ක් පමණ විය. රමාණව්  මානව ා දයෞතික සේප්  දනොමැති වීම නිසා ෂෂධ
වර්ග අවශය රමාණය දෙපාර්තදේන්තුව තුං නිෂතපාෙනය කැ ගැනීමට දනො ැක  වී තිබුණි.
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2014 ්නවාි  01 දින යනට වයඹ සංවර්ධන අධිකාි යට ප් වීේ ංාාීම ඇති නිංධාීමන් දෙදෙදනකු
එදින යනට රධාන අමාතයතුමාදප දපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩංය සඳ ා අනුයුක්ත කැ තිබුණු අතැ,
ඒ සඳ ා අධිකාි දයන් මසකට රු. 20,000 ාැගින් රු.480,000 ක මුෙංක් සමාදංෝචිත වර්ෂය
තුංීම දගවා තිබුණි. දමම ීමමනා ංාාීමම නිෂතකාර්ය වැටුේ දගවීමක් දංස නිීමක්ෂණය විය.



වයඹ පළා්  සයාව යටද්  පළා්  නිශතචිත සංවර්ධන රතිපාෙනවලින් වසැ 08 ක කාංයක් තුංීම
ද ෝටල් පාසැංක් පව් වාදගන යාම සඳ ා දගොඩනැගිලි ඉදික ීමම ස දපකැණ මිංීම ගැනීම
සඳ ා රු.මිලියන 95.53 ක මුෙංක් වැය කැ තිබුණෙ එිනන් වයඹ පළා්  සයාවට ක යනදු
රතිංායයක් ංාා දනොදගන ැ්දයන් ාාහිැ දවන්  ආයතනයක් දවත අවදාෝධතා ගිවිසුමක්
මිනන් දමම දේපං පවැා තිබුණි. ශ්රී ංංකා සංචාාැක ා ද ෝටල් කළමනාකැණ ආයතනය වියනන්
ද ෝටල් පාසැදල් පාඨමාංා පැවැ් වීම, යනසුන් ාඳවා ගැනීම, වියාග පැවැ් වීම, ස තික පත්ර
රොනය ක ීමම, රාදයෝගික රවහුණුව සඳ ා දයොමු ක ීමම ස වැඩිදුැ අධයාපනය යන කරුණු ඉටු
ක ීමදේ කාර්යයදේ නියුක්ත වන අතැ එම ආයතනය දපයන ආොයමින් ක යනදු රතිංායයක්
පළා්  සයාවට අයකැ දනොගන්නා ාව නිීමක්ෂණය විය.



වයඹ සංවර්ධන අධිකාි ය වියනන් ඉේාාගමුව තංාගසතවැව සංචාාැක මධයසතථානයක් ඇති ක ීමම
සඳ ා 2009 දෙසැේාර් 31 දින රු. මිලියන 1.17 ක වියෙමක් ෙැා දාෝට්ටු 10 ක් මිංීම දගන තිබු
අතැ, එහි ගෘ නිර්මාණ ශිල්පී වියෙේ දංස රු. 238,925 ක් වැයකැ තිබුණි. ඒ අනුව එකතුව රු.
මිලියන 1.41 ක වියෙමක් ෙැා ඇත් , සමාදංෝචිත වර්ෂය තුංීම එය ක්රියා් මක දනොවීම
ද ේතුදවන් එය නිෂතකාර්ය වියෙමක් වී ඇති ාව නිීමක්ෂණය විය.



වයඹ කර්මාන්ත දසේවා කාර්යාංශය වියනන් 2012 වර්ෂදේීම රු. මිලියන 1.48 ක මුෙංක් දගවා එප
ඉන්ක යුදේටර් 02 ක් මිංීම දගන තිබුණු අතැ, ඒවා 2015 ජූනි 06 දින වන විට්  කාර්යාංශය
දවත ංැබී දනොතිබුණි.



2006 අංක 10 ෙැන දේීයය ආොයේ ාදු පනත රකාැව නිශතචිත ගාසතතු මත ැඳවා ගැනීේ ාදු
අඩුකැ, දගවීේ අඩුකං මසට පසුව එළදඹන මාසදේ 15 දින ද ෝ එයට දපැ දේීයය ආොයේ ාදු
දකොමසාි සත ්නැාල් දවත දරේෂණය කළයුතු වුව් , වයඹ යන්දත්රෝපකැණ අධිකාි ය වියනන් රු.
මිලියන 13.28 ක් වටිනා ාදු මුෙල් වසැ ක හිපයක යනට නියමිත කාංය තුංීම දගවා දනොතිබුණි.



1958 අංක 15 ෙැන දසේවක අර්ථසාධක අැමුෙල් පනත ස 1980 අංක 46 ෙැන දසේවක යාැකාැ
අැමුෙල් පනත රකාැව දසේවක අර්ථ සාධක ස දසේවක යාැ අැමුෙල් අවකැණ මුෙල් එළදඹන
මාසදේ දරේෂණය කළයුතු වුවෙ, වයඹ යන්දත්රෝපකැණ අධිකාි ය වියනන් රු. මිලියන 16.16 ක
අවකැණ දශේෂයන් නියමිත පි දි දරේෂණය කැ දනොතිබුණි. තවෙ දසේවක අර්ථසාධක අැමුෙල්
ස දසේවක යාැකාැ අැමුෙල් නියමිත දින දනොදගවීම ද ේතුදවන් අධියාැ ා ෙඩ මුෙල් දංස රු.
මිලියන 3.97 ක මුෙංක් සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානදේීම දගවිය යුතුව තිබුණි. සමාදංෝචිත
වර්ෂය තුළ රු.544,634 ක් අධියාැ ස ෙඩ දංස දගවා තිබුණි.



වයඹ යන්දත්රෝපකැණ අධිකාි දේ මූංය පාංනය අය ප් වීම නිසා සමාදංෝචිත වර්ෂදේ ාැංකු
අිනැා දපොලිය දංස රු.571,141ක් දගවා තිබුණි.
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අාංන්වීම ද ේතුදවන් වසැ ගණනාවක යනට පාවිච්චියට ගත දනො ැක ව වයාපාැ දමද යුේ
කටයුතුවලින් ඉව් කැ ඇති රු. මිලියන 19.66 ක් වටිනා යන්ත්ර ස දපකැණ විෂයයන් 15 ක්
සමාදංෝචිත වර්ෂදේ වයඹ යන්දත්රෝපකැණ අධිකාි දේ සථාවැ ව් කේ දංස ගිණුේවං ෙක්වා
තිබුණි. ඒවා ඉව් ක ීමමට ද ෝ දවන්  ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ද ෝ කටයුතු කැ දනොතිබුණි.



වර්ෂ ගණනාවක යනට රමාණව්  දසේවා ඉල්ලුමක් ංාාගැනීමට සැංසුේ පිළිදයං දනොක ීමම
ද ේතුදවන් වයඹ යන්දත්රෝපකැණ අධිකාි ය සතුව පැවති පිි වැය වටිනාකම රු. මිලියන 16.84
ක් ූය ැථවා න 08 ක් නිෂතක්රීයව පැවතුණ ාව විගණන නියැදි පීමක්ෂාදේීම නිීමක්ෂණය විය.
එදසේම වටිනාකම රු. මිලියන 25.38 ක් ූය ැථ වා න 11 ක් වර්ෂ ගණනාවක යනට සුඵ දසේවා
කටයුතු දනොක ීමම ද ෝ දසේවා සඳ ා අවශය අමතැ දපාංග ංාා දනොගැනීම ද ේතුදවන්
නිෂතකාර්යව පැවතුණි.



වයඹ ්නකංා පෙනදේ රැසතවීේ ශාංාව ඉදික ීමදේ කටයුතු 2010 වර්ෂදේ ආැේය කැ තිබූ අතැ,
ඒ සඳ ා අදියැ 02 ක් යටද්  රු. මිලියන 10.75 ක් වියෙේ කැ තිබුණෙ එය සේපූර්ණදයන්
රදයෝ්නයටගත ැක  ත් ් වයට ප්  කැ ගැනීමට සමාදංෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට් 
දනො ැක  වී තිබුණි.



2010 ඔක්දතෝාර් 07 දිනැති අංක සී.ඒ/09/එන්.එසත.සී.සී/දපොදු ෙැන ලිපිය ා 2012 අදගෝසතතු 20
දිනැති අංක පී.සී.එේ.ඩි/1/4/23/1/14 ෙැන ්නාධිපති දල්කේදප ලිපි මිනන් පළා්  ැා්ය
දසේවාවන්හි වැටුේ ා දසේවක සංඛයාව තීැණය ක ීමදේීම ්ාතික රතිප් තියකට අනුකූංව කටයුතු
ක ීමදේ අවශයතාවය දපන්වා ීම තිබියීම වයඹ පළාද්  සයා දල්කේ කාර්ය මණ්ඩළදේ
තනතුරුවංට අොං වැටුේ පි මාණ, සයාදේ කාර්ය මණ්ඩං දපදේශක කමිටුවක නිර්දේශ මත
තීැණය කැ ඉ ං වැටුේ තං මත පිහිටුවා තිබුණි.



වයඹ රධාන දල්කේ කාර්යාංය වියනන් 2014 වර්ෂයට ා ඊට දපැ වර්ෂවංට අොංව රාදේීයය
සයාවංට දගවිය යුතු රු. මිලියන 113.63 ක මුේෙැ ගාසතතු ා රු. මිලියන 26.70 ක දසාවි ෙඩ
වශදයන් එකතු වටිනාකම රු. මිලියන 140.33 ක් අොං ආයතනවංට දනොදගවා පැවතුණි.



පළා්  ආොයේ දෙපාර්තදේන්තුව වියනන් 2011 වර්ෂදේ යනට 2014 වර්ෂය ෙක්වා රැසත කැගත යුතු
පිි වැටුේ ාදු රමාණදයන් රැසත කැදගන තිබූ රමාණය රතිශතයක් දංස පිළිදවලින් යනයයට
11.43 යනට යනයයට 0.6 ෙක්වා ූය පැාසයන් තුං දාද වින් අඩු රතිශතයක් දගන තිබුණි.



පළා්  අධයාපන කාර්යාංය වියනන් 2014 වර්ෂය තුළ රු. මිලියන 8.06 ක අ් තිකාැේ මුෙංක්
විවිධ කටයුතු සඳ ා නිංධාීමන් දවත ංාාීම තිබුණු අතැ, එම අ් තිකාැේ පියවීම සඳ ා ඉදිි ප් 
කැ තිබුණු බිල්ප් වං වටිනාකම රු. මිලියන 6.01 ක් විය. ඒ අනුව අවශය රමාණයට වඩා
වැඩිරවැ නිංධාීමන් දවත ංාාීම තිබුණු අ් තිකාැේ මුෙං රු. මිලියන 2.05 ක් ූය අතැ, එය මුළු
අ් තිකාැේ මුෙලින් යනයයට 25 ක රතිශතයක් විය. එදසේම නිංධාීමන් 32 කට ංාාීම තිබූ රු.
මිලියන 1.65 ක අ් තිකාැේ මුෙල්වලින් අත ඉතිි  වී තිබූ මුෙං ංාාදුන් අ් තිකාැමට සාදේක්ෂව
යනයයට 24 ්  යනයයට 84 ්  අතැ පැාසයක් දගන තිබුණි.
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මූංය ීමතිවංට අොං දනොවන දංස පළා්  අධයාපන කාර්යාංය වියනන් දෙන ංෙ අ් තිකාැේ
වලින් අත ැඳවා දගන පසුව නිැවුල් කං මුෙං රු. මිලියන 2.05 ක්ූය අතැ, ඉතිි  රු. මිලියන
6.01 ක් වටිනා බිල්ප්  පියවීදේීම දින 20 ්  62 ්  අතැ කාං පමාවක්ෙ විය. එදසේම පළා් 
අධයාපන කාර්යාංදේ නිංධාීමන් 16 කට රු. මිලියන 4.77 ක වටිනාකමැති අ් තිකාැේ මුෙල්ෙ
නිකවැැටිය කංාප කාර්යාංදේ නිංධාි න් 08 ට රු.344,250 ක අ් තිකාැේ මුෙල්ෙ ඔවුන්
වියනන් කලින් ංාාග්  අ් තිකාැේ පියවීමට දපැ එම නිංධාීමන්ටම නැවත ංාාීම තිබුණි.
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ඌව පළාත් සාාව
,ව පළා්  සයාව වියනන් 2014 වර්ෂය සඳ ා එකතුව රු. මිලියන 17,253 ක ආොයමක් ඇසතතදේන්තු කැ
එිනන් රු. මිලියන 14,873 ක් ැ්දේ රොන මිනන් ංාාගැනීමට ා රු. මිලියන 2,380 ක් අයයන්තැ
මාර්ග මිනන් රැසතක ීමමටෙ, මින් රු. මිලියන 13,380 ක් රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා ා රු. මිලියන 3,873
ක් මූංධන වියෙේ සඳ ා දයෙවීමටෙ අදේක්ෂා කැ තිබුණි. දේ අනුව සමාදංෝචිත වර්ෂය තුළ ැ්දේ
රොන මිනන් රු. මිලියන 16,433 ක් ංැබී තිබු අතැ රු. මිලියන 2,596 ක් අයයන්තැ මාර්ග මිනන් රැසතකැ
තිබුණි. තවෙ රවනැාවර්ථන වියෙේ සඳ ා රු. මිලියන 13,869 ක් ා මූංධන වියෙේ සඳ ා රු. මිලියන
4,448 ක් වැය කැ තිබුණි.
,ව පළා්  සයාදේ කටයුතු සේාන්ධදයන් සමාදංෝචිත වර්ෂයට අොංව වැෙග්  විගණන
නිීමක්ෂණයන් ප ත ෙැක්දේ.


සමාදංෝචිත වර්ෂදේ දෙසැේාර් 31 දිනට ,ව පළා්  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුදේ බී්
අර්තාපල් ගිණුදේ දශේෂය රු. මිලියන 41.01 ක් ූය අතැ, එම දශේෂය වර්ෂ 10 ට අධික කාංයක්
තිසතදසේ පළා්  සයා මූංය රකාශනවං ව් කේ වශදයන් නිරූපනය කැ තිබුණි. දමම දශේෂය
අොං නිංධාීමන්දගන් මායනකව අයකැගත යුතු වුවෙ සමාදංෝචිත වර්ෂය ා පසුගිය වර්ෂ 05 ක
කාංය තුළ අයකැ ගැනීදේ රතිශතය යනයයට 05 ක්ව පැවතීදමන් එම කාර්යය ක්රමාණුකූංව
යනදුවී දනොමැති ාව නිීමක්ෂණය විය.



සමාදංෝචිත වර්ෂදේ මූංය රකාශන අනුව පළා්  සයාදේ සමසතථ රවනැාවර්තන වියෙම
රු.මිලියන 13,869.33 ක්ෙ සමසතථ මූංධන වියෙම රු. මිලියන 4,447.95 ක්ෙ ූය අතැ පළා් 
සයාදේ එක් එක් අමාතයාංශ, දෙපාර්තදේන්තු ා කාර්යාං වියනන් විගණනයට ඉදිි ප්  කළ
විසර්්න ගිණුේ අනුව සමසතථ රවනැාවර්තන වියෙම රු. මිලියන 13,705.07 ක් ා සමසතථ මූංධන
වියෙම රු. මිලියන 4,453.70 ක් වීදමන් රවනැාවර්තන ා මූංධන වියෙේ අතැ පිළිදවලින්
රු.මිලියන 164.26 ක ා රු.මිලියන 5.74 ක දවනසක් නිීමක්ෂණය විය.



2014 දෙසැේාර් 31 දිනට රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං 09 ක්ෙ ඇතුළුව පළා්  සයාදේ අමාතයාංශ,
දෙපාර්තදේන්තු ා කාර්යාං 32 කට අොංව එකතුව රු. මිලියන 170.19 ක් වු අග්රිම දශේෂයන්
නිැවුල් කැ දනොතිබුණි.



ාදුල්ං, ,වපැණගම, රවතදල්, මහියංගණය ා ාණ්ඩාැදවං රාදේීයය දල්කේ කාර්යාංවං
ීමර්ඝ කාලීනව ාදු දුන් ඉඩේවං ාදුකරුවන් 48 දෙදනකුදගන් රු. මිලියන 5.96 ක වාර්ෂික ාදු,
වාැ/ෙඩ මුෙල් ස රු.556,259 ක දපොලී මුෙල් අයකැ දගන දනොතිබුණු අතැ, රවතදල් ා
ාලිඇං රාදේීයය දල්කේ කාර්යාං වියනන් ාදුකරුවන් 14 දෙනකුදගන් රු. මිලියන 9.94 ක
වාර්ෂික ාංපත්ර ගාසතතු වාැ / ාදු මුෙල් අඩුදවන් අයකැ තිබුණි.



ලුණුගං අංක 02 ැා තැාෑරුේ දර්න්ෙය 2014 වර්ෂයට වික ණීම සඳ ා මිං ගණන් කැඳවීදේීම
ංැබී තිබූ දටන්ඩර් දෙදකන් වැඩිම මිං ඉදිි ප්  කළ දටන්ඩර්කරුදප රු. මිලියන 7.03 ක් ූය මිං
ගණන සුැා ාදු දකොමසාි සතවැයා වියනන් තක්දසේරු කළ රු. මිලියන 9.50 ට වඩා අඩු අගයක්
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විය. ගැසට් නිදේෙනයට අනුව තක්දසේරු මිංට ැා තැාෑරුම දර්න්ෙය ංාාගැනීමට
දටන්ඩර්කරුදගන් විමසා ඔහු ඊට එකඟවීම රතික්දෂේප කැන්දන් නේ දර්න්ෙය නැවත
වික ණීමට කටයුතු කළ යුතුය. එම විධිවිධාන අනුව කටයුතු ක ීමම දවනුවට තක්දසේරු අගදයන්
යනයයට 10 ක් අඩු කැ එනේ රු. මිලියන 8.55 කට දටන්ඩැය වික ණීම නිසා ංාාගත ැක ව තිබු
ම් පැන් ාංපත්ර ආොයදමන් රු.950,000 ක ආොයමක් අහිමිවී තිබුණි.


දිසා යාන්ත්රික වැඩපං සඳ ා ූය අ් තිකාැේ ගිණුදේ 2014 දෙසැේාර් 31 දින වන විට්  2011
වර්ෂදේ යනට පැවත එන හිඟ ආොයේ රු. මිලියන 9.97 ක් අයකැ ගැනීමට කටයුතු කැ
දනොතිබුණි.



දමොනැාගං අධයාපන කංාපයට අය්  පාසල් 12 ක ුණණා් මක දයෙවුේ මුෙල් රු. මිලියන 1.75
ක් 2014 අදගෝසතතු 31 දින වනවිට්  වියෙේ දනොකැ නිෂතකාර්යව ගිණුේවං ැඳවාදගන තිබුණි.



වැලිමඩ කංාප අධයාපන කාර්යාංදේ 2014 වර්ෂදේ මූංධන රතිපාෙන වලින් අධයාපන කංාපය
තුළ පැවැ් විය යුතු වටිනාකම රු. මිලියන 2.21 ක්ූය වැඩ සට න් 40 ක් විගණිත දිනය ූය 2014
දෙසැේාර් 12 දින වන විට්  ක්රියා් මක කැ දනොතිබු අතැ එම වැඩසට න් තුං 2014 වර්ෂදේ
අ.දපො.ස. සාමානය දපළ වියාගය ඉංක්ක කැග්  රු.121,560 ක්ූය වැඩසට න් 03 ක් ෙ
ඇතුළ් ව තිබුණි.



බිබිං කංාප අධයාපන කාර්යාංයට අය්  පාසල් 78 ක් සඳ ා ංැබී තිබු ුණණා් මක දයෙවුේ රු.
මිලියන 15.85 ක් විගණන දිනය වු 2015 මාර්තු 31 දින වන විට්  රදයෝ්නයට දගන
දනොතිබුණි.



පළා්  ැා්ය දසේවා දකොමිෂන් සයාව වියනන් රූඩ් 3 පර්චාර්සත 18.5 ක්ූය කුඩා මු් දතට්ටුව නැමැති
ඉඩම අ් ප්  කැ ගැනීම සඳ ා ාදුල්ං රාදේීයය දල්කේ දවත රු. මිලියන 2.28 ක් දගවා
තිබුණෙ 2015 මාර්තු 30 දින වන විට්  දමම ඉඩම පවැා ගැනීමට කටයුතු කැ දනොතිබුණි. දේ
නිසා රු. මිලියන 2.28 ක් වසැ 05 ක් තිසතදසේ නිශතකාර්යව ාදුල්ං ේැාදේීයය දල්කේ
කාර්යාංදේ තැන්ප්  කැ තිබීදමන් එම මුෙල් දවන්  ඵංොින කටයු් තක් සඳ ා යාවිතා
ක ීමමට තිබූ අවසතථාව අහිමි වී තිබුණි.
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