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ශේගණා පර්2ප
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ශේධ්පය් හප පාං
2020 ඔක්ත ෝබර් මාවතේ දී රජය විසින් සීනි කිතෝ ග්රෑම් 1 ක් වශා ඳනලන ද විතේ තලෂ
භාණ්ඩ බද්ද රු. 50 සිට 

25 දක්ලා අඩු කිරීමට පියලර ගන්නා දි. එතව බදු අඩු කිරීම

තශේතුතලන් රජයට බා ග ශැකිල තිබ රු. මිලියන 16,763 ක ඳමණ බදු ආදායමක් 2021 තඳබරලාරි
මාවය ලන විට අහිමි වී ඇති අ ර ඳාරිතභෝගිකයාටද රජය අතේක්ා ක ආකාරයට වශනයක් වැසී
තනොතිබුණු බලට කරුණු වාකච්ඡා විය. තමම කරුණු වැකිල්ට ගනිමින් ශා රාජය ගිණුම් පිළිබ
කාරක වභාල මා තලතින් කරණු ැබ ඉල්ලීමකට ද අනුල තමම ලාර් ාල වකව් කරන දි.
ශ්රී ාකාතස සුදු ශා රතු සීනි ල වාමානය මාසික ඳාරිතභෝජනතයහි එකතුල තමට්රික් තටොන් 50,000 ක්
ඳමණ ලන අ ර ලර් මානය ලන විට ාකාතස මාසික සීනි නි්ඳාදනතයහි වාමානයය තමට්රික් තටොන්
4,359 කි. ඒ අනුල ශ්රී ාකාතස මාසික ඳරිතභෝජනය වශා තමට්රික් තටොන් 45,000 ක ඳමණ
ඌණ ාලයක් ඳලතින අ ර එම ඌණ ාලය ආනයනය තුළින් වපුරා ගැනීමට කටයුතු කරනු බයි.
1974 ලර්තේ දී සීනි තමට්රික් තටොන් 46 ක් ඳමණක් ආනයනය කරමින් ශ්රී ාකාලට සීනි ආනයනය
කිරීම ආරම්භ කරන ද අ ර ක්රමතයන් එම ්රමාණය ඉශ තගොව් තිබුණු අ ර 2020 ලර්ය ලන විට
වාමානයතයන් ලර්යකට තමට්රික් තටොන් 596,000 ක ඳමණ ්රමාණයක් ආනයනය කරනු බයි.
තකතවේ වුලද මෑ කාලීනල සිනි ආනයනය අධධර්යම්  කිරීම ශා රජයට ආදායමක් ඉඳයීතම් අදශසින්
රජය ලරින් ලර ආනයනික සීනි ම බදු ඳනලන දි. ඒ අනුල 2020 ලර්ය ලන විට සීනි කිතෝ ග්රෑම් 1
ක් ම

රු.50 ක බද්දක් ඳනලා තිබුණි. නමු්  ජන ාලට ජීලන වශනයක් බා දීතම් අරමුණින් රජය

විසින් 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 දින එම බදු ්රමාණය  25 දක්ලා අඩු කර තිබුණි.
තකතවේ වුලද තඳෞද්ගලික අාය විසින් ඳමණක් ාකාලට සීනි ආනයනය කරනු බන අ ර රාජය
අාය තලනුතලන් සීනි අතවිය ාකා වත ොව ආය නය විසින් සිදු කරනු බයි. එහිදී බදු අඩු
කිරීතමන් ඳසු ාකා වත ොව ආය නය ලරින් ලර තඳෞද්ගලික අාතේ ආනයනකරුලන්තගන් සීනි
මිදී තගන අතවි කිරිතම් දි 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 (බදු අඩු ක දිනය) දින සිට 2021 තඳබරලාරි 08
(ඳාන මි ඉල්  ක දිනය) රු. මිලියන 102 ක ඳමණ අාභයක් ාකා වත ොව ආය නයට සිදු වී
තිබුණි.
ලද සීනි ආනයනය සීමා කිරීතම් අරමුණින් ආනයන අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුල විසින්
බඳත්ර ක්රමයක් ශදුන්ලා දී තිබුණද එම ක්රමතසදය ද නිසි ඳරිදි ්රියා් මක වී තනොතිබුණු බල
නිරීක්ණය වී තිබුණි. ඳාරිතභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් ලරින් ලර සීනි වශා ඳාන මි නියම
ක ද ඒ තුලින් රටතු සිනි මිතහි ඳානයක් අතේක්ෂි

1

ඳරිදි සිදු වි තනොතිබුණු බල නිරීක්ණය

විය.

ලද සීනි වශා ඳනලා තිබුණු බදු අඩු කිරීතමන් රජය අතේක්ා කරන ද ඳාරිතභෝගිකයන්ට

වශන වැසිතම් අරමුණු යටඳ්  වී ආනයනකරුලන් වශ තලතෂඳුන් ඇතුළු තලතෂ ේරජාලට ලැඩි
ආර්ථික ලාසියක් බා ගැනීතම් අලව්ථාලක් උදාකර තගන තිබුණි.අදා ආනයනකරුලන් අ රින්
පිරමිඩ් විල්මා ආය නතයහි සීනි ආනයනය 2020 ඔක්ත ෝබර් සිට 2021 තඳබරලාරි දක්ලා කා
ඳරිච්තේදතේ දී ඳමණක් සියයට 1,222 කින් ඉශෂ තගොව් තිබුණු බල නිරික්ණය විය.
තකතවේ වුලද, සියළු කරුණු වකා බැලීතම් දි තමතව බදු අඩු කිරීම තුලින් ශ්රී ාකා රජය රු.මිලියන
16,708 ක ඳමණ ආදායමක් වමාතෝචි

කාය තුදී කැඳකර තිබුණ ද එම ලාසිය ්රමාණා් මකල

ඳාරිතභෝගිකයා තල වි ැන් වී තනොමැති බල විගණනය තුලින් ශඳුනා ගැනීමට ශැකි විය.
ඒ අනුල සීනි වශා වු බද්ද අඩු කිරීමට වාතේක්ල එම ලාසිය ඳාරිතභෝගිකයන් තල වි ැන් තනොකර
මන් අ

රදලාග්  ඳාර්ලයන් නිලැරදිල ශදුනාතගන ඉදිරිතේදී තශෝ එම ආර්ථික ලාසිය ජන ාලට

වි ැන් කිරීතම් ශැකියාල පිළිබ වකා බැලීමට තශෝ එතවේ තනොමැතිනම් රජය කැඳ කෂ බදු ආදායම
මඅ

රදලාග්  ඳාර්ලයන්තගන් නැල

රජයට බාගැනීතම් ශැකියාල පිළිබල අලධානය තයොමු

කිරීම සුදුසු යැයි නිර්තද් තකතර්.

පර්2ප නිකුත් කිමෙලම් එ වසුබි්

01.

රජය විසින් ජන ාලට ජීලන වශනයක් බා දීතම් අරමුණින් භාණ්ඩ කිහිඳයක ඳලතින විතේ
තලතෂ භාණ්ඩ බදු අඩු කිරීම වශා 2020 ඔක්ත ෝබර් මාවතේ දී රජය පියලර ගන්නා දී.
ඒ අනුල සීනි කිතෝ ග්රෑම් 1 ක් වශා ඳනලන ද විතේ තලතෂ භාණ්ඩ බද්ද රු. 50 සිට


25 දක්ලා අඩු කරමින් රජය 2020 ඔක්ත ෝබර් 13 දින විතේ ගැවට් ඳත්රයක් නිකු් 

කරන දී.එතව සීනි වශා ඳනලන ද බදු විා තව අඩු කද තලතෂ ඳතෂහි සීනි මි
එම ්රමාණතයන් තශෝ ්රමාණා් මකල අඩු තනොවීම තශේතුතලන් වමාජය තු විවිධ ඳාර්ලයන්
ඒ පිළිබල කරුණු ඉදිරිඳ්  කරන දී. එහි දී රජයට බා ග

ශැකිල තිබ විා බදු

ආදායමක් අහිමි වී තිබුණු අ ර ඳාරිතභෝගිකයාට ද රජය අතේක්ා කෂ ආකාරයට වශනයක්
වැසී තනොතිබුණු බලට ද කරුණු වාකච්ඡා විය. ලද බදු අඩු කිරීම තශේතුතලන් මශා ඳරිමාණ
සීනි ආනයනකරුලන්ට බදු අඩු වීතම් උඳරිම ලාසියක් බා ගැනීමට ද ශැකියාල ැබී තිබුණු
බල ල දුරට්  වාකච්ඡා විය.
ඒ අනුල එම කරුණු වැකිල්ට ගනිමින් ශා රාජය ගිණුම් පිළිබ කාරක වභාල විසින් මා
තලතින් කරන ද ඉල්ලීම ම

තමම ලාර් ාල වකව් කිරීමට කටයුතු කරන දී (ඇමු ව්

ස1)0

ස 0

ශේභය වථය
සීනි ආනයනය ම ඳනලා තිබු රු. 50 ක විතේ තලෂ භාණ්ඩ බද්ද  25 දක්ලා අඩු කිරීම
තුළින් ඳාරිතභෝගිකයාට ැබී ඇති වශනය ඇගයීමට ක් කිරීම, ජන ාලට වශන වවා දීම
වශා රජය විසින් සිදුකර ඇති ආදායම් කැඳකිරීම් පිළිබල විමවා බැලීම, සීනි වශා රාජය බදු
2

්රතිඳ් තිය ්රියා් මක කිරීතම් දී ඳැන නැගිය ශැකි වාර්ල ආර්ථික ගැටළු පිළිබ අලධානය
තයොමුකරවීම තමම ලාර් ාතස ්රධාන වියඳථය තව ශඳුනාගන්නා දී.ටට අම රල තද්ශීය
ශා විතද්ශීය තලෂ කටයුතු, ඳාරිතභෝගික කටයුතු, ආනයන ශා අඳනයන කටයුතු වශ මය
කටයුතු වම්බන්ධ ආය න ලුශතේ අන් ර් වම්බන්ධ ාලය විමවා බැලීම්  ,තමම වියට
අදාල 2020 ඔක්ත ෝබර් සිට 2021 තඳබරලාරි දක්ලා කාය තු තද්ශීය තලෂතඳො තුෂ
ආනයනකරුලන් , ත ොග තලෂඳුන් ශා සිල්ර තලෂඳුන්තග් ශැසිරීම පිළිබ අලධානය තයොමු
කරවීම ශා තමම කටයුතු නියාමනය කිරීතම් දී ඇති රජතේ දායක් ලය ඇගයීමද

තමම

ලාර් ාතස විය ඳථයට ඇතු්  තස.
ස30

ශේභය වථය සී්පවී්
තමම ලාර් ාල වකව් කිරීතම් දී මාතග් විය ඳථය මතු දැක්තලන සීමාලට යට් ල තිබ බල
අලධාරනය කරනු ැතේ.

3.1

බද්ද අඩු කරන අලව්ථාල ලනවිට ආනයනකරුලන් ඇණවුම් කර තිබ සීනි ්රමාණයන් වශ
බද්ද අඩු කිරීතමන් ඳසුල තලන්  රටල ආනයනකරුලන් විසින් ඇණවුම් කර තිබ ත ොග
තමරටට ආනයනය කිරීමට කටයුතු කර තිබුතණ්ද යන්න වශ ආනයනකරුලන් තලනුතලන්
සීනි ත ොග රැතගන ආ තනෞකා බද්ද අඩුකරන ත ක් ආවන්න මුහුතද්

බා තිබුතන්ද යන්න

පිළිබල ත ොරතුරු බා ගැනිමට තනොශැකි වීම
3.2

ශ්රී ාකාලට සීනි ආනයනය කරනු බන්තන්

තඳෞද්ගලික අාතේ

ආනයනයකරුලන්

ඳමණක් ලන අ ර එම ආනයකරුලන් තලෂඳට නිකු්  කරනු බන සීනිල ත ොග මි
වම්බන්ධ ත ොරතුරු බාග

තනොශැකි වීම වශ එම ඉන්තලොයිව් මිට අම රල යම් මුදල්

අයකිරීමක් කතල්ද යන්න ඳරීක්ා ක තනොශැකි වීම.
3.3

සීනි වශා විතේ තලෂ බද්ද අඩු කිරීමට තඳර එම තීරණය පිළිබල ත ොරතුරු සීනි
ආනයනකරුලන් තල

අනාලරණය වී ඇතිද යන්න පිළිබ ඳරීක්ා කිරීම වශා

ාක්ණික

ඳශසුකම් / ක්රමතසදයක් තනොමැති වීම.
3.4

බදු ්රමාණය ඳශෂ තශන අලව්ථාතස රටතු තු ඳැලති සීනි ත ොග පිළිබ නි්චි

ලාර් ා

බාග තනොශැකි වීම.
3.5

තමම වියට අදා විගණන ඳරීක්ාලන් 2020 ඔක්ත ෝබර් සිට 2021 තඳබරලාරි අලවානය
දක්ලා කායට සීමා කිරීම
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ස4.

ශේගණා ප්රලශ ය
තමම ලාර් ාල පිළිතය කිරීතම්දී ඳශ දැක්තලන ක්රමතසදයන් අනුගමනය කරන දී.

4.1

ලේඛා වමෙ සභප

(i)

2007 අාක 48 දරන විතේ තලෂ භාණ්ඩ බදු ඳන

(ii)

2003 අාක 09 දරන ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය ඳන

(iii)

1969 අාක 01 දරන ආනයන ශා අඳනයන (ඳාන) ඳන

(iv)

1869 තර්ගු ආඥා ඳන

(v)

සීනි ආනයනය වශා ඳැලති රු. 50 ක විතේ තලෂ භාණ්ඩ බද්ද රු. 49.75 කින් අඩු කිරීම
වශා නිකු්  කර තිබ අාක 2197/12 ශා 2020.10.13 දිනැති අති විතේ ගැවට් ඳත්රය

(vi)

සීනි වශා ඳාන මික් ඳැනවීම වශා නිකු්  කර තිබ අාක 2201/08 ශා 2020.11.10 දිනැති
අති විතේ ගැවට් ඳත්රය

(vii)

ආනයනික සීනි වශා බඳත්ර ක්රමයක් ශඳුන්ලා තදමින් නිකු්  කර තිබ අාක 2199/20 ශා
2020 ඔක්ත ෝබර් 29 දිනැතිල නිකු්  කර තිබ අතිවිතේ ගැවට් ඳත්රය

(viii) ඳාන මි ඉල්  කිරීම වම්බන්ධතයන් නිකු්  කර ඇති 2021 තඳබරලාරි 08 දිනැති අාක
2214/16 ගැවට් නිතසදනය
(ix)

2016 සිට 2021 තඳබරලාරී 28 දක්ලා සීනි ආනයනය වම්බන්ධතයන් ශ්රී ාකා තර්ගුතලන්
බාග්  ත ොරතුරු

(x)

ත ොග ශා සිල්ර මි තීරණය කිරීම වශා ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ මි
ඳාන අාතයන් බාග්  සීනි වම්බන්ධ පිරිලැය ත ොරතුරු

(xi)

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය විසින් සිදු කර තිබ ලැටලීම් වම්බන්ධ ත ොරතුරු

(xii)

2020 ජනලාරි සිට 2021 තඳබරලාරි මාවය දක්ලා සීනිල තලෂඳ මි වම්බන්ධතයන් ජන
ශා වාඛ්යා තල්ඛ්න තදඳර් තම්න්තුතලන් බාග්  ත ොරතුරු

(xiii) සීනි ඳරිතභෝජනය වම්බන්ධ මශ බැාකුතලන් නිකු්  කර ඇති ලාර් ා ඳරීක්ාලට ක් කිරීම.
(xiv)

අදා තටන්ඩර් ඳරිඳාටි පිළිබ ඳරීක්ා කිරීම.

(xv)

මුදල් අමා යාා තල්කම් විසින් ඳාර්ලිතම්න්තු මුදල් පිළිබ කාරක වභාල තල

බාදුන් සීනි

ආනයන වම්බන්ධ ලාර් ාල.
(xvi)

ශ්රී ාකා තර්ගුතස ලරාය ඳාන අාය සිදු කර තිබ තර්ගු විමර්න ලාර් ාල

(xvii) අාක 2231/24 ශා 2021 ජුනි 11 දිනැති ගැවට් ඳත්රය
(xviii) සීනි වශා ඳාන මික් ඳැනවීම වශා නිකු්  කර තිබ අාක 2243/13 ශා 2021 වැේ ැම්බර්
02 දිනැති අති විතේ ගැවට් ඳත්රය
(xix)

අාක 2199/20 ශා 2020 ඔක්ත ෝබර් 29 දිනැති අතිවිතේ ගැවට් ඳ් රය

(xx)

අාක 1953/28 ශා 2016 තඳබරලාරි 11 දිනැති අතිවිතේ ගැවට් ඳත්රය
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4.2

ුලාකුත් ක්ර්ලශ්

(i)

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ නිධාරීන් වමඟ වාකච්ඡා කිරීම.

(ii)

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය ශා ආනයන ශා අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුල
තල ්ර්නාලලි ඉදිරිඳ්  කර ත ොරතුරු බා ගැනීම

(iii)

ශ්රී ාකා මශ බැාකුල , ශ්රී ාකා තර්ගුල ශා ජන ශා වාඛ්යා තල්ඛ්න තදඳාර් තම්න්තුල විසින්
ඳල් ලාතගන යනු බන ආනයන ද්  ඳරීක්ාල

(iv)

තර්ගුල තලතින් නි්කානය කර තිබ සීනි ත ොග වම්බන්ධ තර්ගු වටශන්කර ශා ගුදම්ල
ත ොරතුරු ඳරීක්ා කිරීම.

(v)

ආනයන ශා අඳනයන ඳාක ජනරාල් ශා අතනකු්  නිධාරීන් වමඟ වාකච්ඡා කිරීම

ස50

ක්රියප යය

5.1

වසුබිම් එ ල2ො තු.5

5.1.1

ශ්රී ාං්පලශ සීනි වරිලණෝජාය
පුරලැසියන් විසින් වෘජුල සීනි ඳරිතභෝජනය කිරීම, සීනි වහි

ආශාර වැකසීම ශා බීම

ලර්ග වැකසීම ආදි විවිධ කාර්යයන් වශා ශ්රී ාකාල තු සීනි භාවි ා කරනු බයි.
ජන ශා වාඛ්යාතල්ඛ්න තදඳාර් තම්න්තුතස ද් 

අනුල 2019 ලර්තේ ශ්රී ාකාතස

මධය ලාර්ෂික ජනගශනය මිලියන 21.8 ක් ඳමණ වු අ ර ශ ර තදතනකුතගන් යු් 
එක් කුටුම්භයක මාසික සීනි ඳරිතභෝජනය ද ලතයන් කිතෝග්රෑම් 4 ක් ලන බල
ශඳුනාතගන ඇ . ඒ අනුල ඒක පුද්ග මාසික සීනි ඳරිතභෝජනය ආවන්න තව
කිතෝග්රෑම් 01 ක් ඳමණ තස. තමම ද්  අනුල ඳාරිතභෝගිකයින්තග් ලාර්ෂික වෘජු සීනි
ඳරිතභෝජනය තමට්රික් තටොන් 262,300 ක් (43%) ඳමණ තව ඇව් තම්න්තු කෂ
ශැකි අ ර අතනකු්  කර්මාන්

වදශා ලක්ර ඳරිතභෝජනය තමට්රික් තටොන් 347,700

(57%) ක් ඳමණ තව ඇව් තම්න්තු කර ඇ . ඒ අනුල ශ්රී ාකාතස

ලාර්ෂික

වාමානය සීනි ඳරිතභෝජනය තමට්රික් තටොන් 610,000 ක් ඳමණ ලන අ ර මාසික
වාමානය ඳරිතභෝජනය තමට්රික් තටොන් 50,000 ක් ඳමණ තස.
5.1.2

ශ්රී ාං්පලශ ට නි නිභාවප්ාය
අන් ර් ජාතයන් බා ග්  ත ොරතුරු අනුල තද්ශීය ලතයන් ලාර්ෂිකල ශ්රී ාකාල
තු සීනි නි්ඳාදනය තමට්රික් තටොන් 52,308 ක් ඳමණ ලන අ ර එය එය රතට්
වමව්ථ සීනි ඳරිතභෝජනතයන් සියයට 9 ක් ඳමණ ්රමාණයකි.

5

5.1.3

ශ්රී ාං්ප ශ සීනි ආායාය කිමේ
1974 ලර්තේ දී ශ්රී ාකාලට සීනි ආනයනය කිරීම ආරම්භ කර තිබුණු අ ර එම
ලර්තේ දී සීනි තමට්ට්රික් තටොන් 46 ක් ඳමණක් ශ්රී ාකාලට ආනයනය කර තිබුණි.
ඉන් අනතුරුල ශ්රී ාකාතස සීනි ආනයනය ක්රමතයන් ඉශෂ තගොව් තිබුණු අ ර 2010
ලර්තේ සිට 2020 ලර්ය දක්ලා කාඳරිච්තේදය තුදී එය ලර්යකට වාමානයතයන්
තමට්රික් තටොන් 596,000 ක් ඳමණ වී තිබුණි. ්රධාන ලතයන් ඉන්දියාල, තුර්කිය,
චීනය, වියට්නාමය ලැනි රටලලින් සීනි ආනයනය කරනු බන අ ර ලර් මානය
ලන විට ශ්රී ාකාලට ්රධාන ආනයනකරුලන් නල තදතනකු ඳමණ සීනි ආනයනය
කරනු බන බල ශඳුනාගැනීමට ශැකි විය. ශ්රී ාකාලට මෑ කාලිනල සීනි ආනයනය
කරනු බන්තන් තඳෞද්ගලික අාය විසින් ඳමණක් වීම විතේ් ලයකි.

5.2

ශ්රී

ාං්ප ජය ශේට 

සීනි ්2 වා ප බුබු ව .505ස ් ුදු මු්

2 5

් ස ප ව 2 ල ලී්0
5.2.1

සීනි හ් ප වා ා ් ුදු ටිාප්් ඉ ත් කිමේ හ් ප වූ වසුබි්

5.2.1.1

රජය විසින් සීනි,ඳරිේපු, බී ළූණු ශා වැමන් ඇතු්  භාණ්ඩ කට්ටයක බදු
්රමාණයන් අඩු කිරීම මගින් ජන ාලට මාසිකල රු.500ක වශනයක් බා දීමට
අතේක්ා කර තිබුණි.

5.2.1.2

එම අතේක්ාල්  වමග භාණ්ඩ කිහිඳයක් වශා ඳනලන ද ආනයනික විතේ
තලෂද භාණ්ඩ බද්ද 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 සිට අඩු කිරීම ්රියා් මක කිරීම වශා
ජනාධිඳති තල්කම් විසින් “ජී ා ශේය්ම් එ හා ප හ ාය ස

ුපදී්” මැතයන් 2020

ඔක්ත ෝබර් 13 දිනැතිල මුදල් අමා යාා තල්කම්ලරයා තල

ලිපියක් තයොමු කර

තිබුණි (ඇමු ව් ස )0 එම ලිපිය මගින් ඳරිේපු කිතෝ ග්රෑම් 1 ක් වශා ඳනලා තිබුණු
විතේ තලෂ භාණ්ඩ බදු රු.10 කි න් ද, බී ලණු ශා සීනි කිතෝග්රෑම් 1ක් වශා
වශ වැමන් ටින් 1 (425 g) ක් වශා ඳනලා තිබුණු විතේ තලෂ භාණ්ඩ බදු
රු.50 බැගින් ද 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 දින මධයම රා්රිතේ සිට අඩු කිරීමට උඳතදව්
බාදී තිබුණි.
5.2.1.3

වාමානයයතයන් විතේ තලෂ භාණ්ඩ බදු ඳැනවීම තශෝ වාතෝධනය කිරීතම්දී
ජනාධිඳතිතුමා, මුදල් අමා යතුමා තශෝ අමා ය මණ්ඩය බා තදන විධාන තමන්ම
අමා යාායක්, රාජය ආය නයක් තශෝ රජය ඳ්  කෂ කමිටුලක් බාතදන නිර්තද්
තමන්ම ආනයනකරුලන් තශෝ අගතියට ඳ්  ඳාර්ලකරුලන්තග් ඉල්ලීම් ද ම

ද

ජා යන් ර තලෂඳතල් මි උච්ඡාලනනයන් ශා තද්ශීය මි උච්ඡාලනනයන් ම
ඇතිලන අලය ාලය යන

කරුණු ද තලෂ ශා ආතයෝජන ්රතිඳ් ති

තදඳාර් තම්න්තුල ඳාදක කර ගන්නා බල එම තදඳාර් තම්න්තුල වමග කරන ද
වාකච්ඡාලන්හි දී තශළිදරවි විය (ඇමු ව් ස3)0
6

5.2.1.4

1962 අාක 19 දරන ආදායම් වාරක්ණ ඳනත්  විධිවිධාන ම

මුදල් අමා යලරයා

තල බදු ඳැනවීම ශා වාතෝධනය කිරීතම් අධිකාරිය ඳැලරී ඇ

(ඇමු ව් ස4)0 එහිදී

තලතෂ ශා ආතයෝජන ්රතිඳ් ති තදඳාර් තම්න්තුල තල

ැතබන නිතයෝග තශෝ

ඉල්ලීම් වැකිල්ට තගන අලය විධිවිධාන මුදල් අමා යාා තල්කම්ලරයා මගින්
මුදල් අමා යලරයා තල

ඉදිරිඳ්  කර අනුමැතිය බාග්  ඳසුල ගැවට් ඳත්රතේ ශා

තලේ අඩවිතේ ඳකර තර්ගු අධයක් ජනරාල්ලරයා තල ද තයොමු කරනු ැතේ.
5.2.1.5

ඒ අනුල 5.2.1.2 හි වශන් උඳතදව් ඳදනම් කරගනිමින් තලෂ ශා ආතයෝජන
්රතිඳ් ති තදඳාර් තම්න්තුතස අධයක් ජනරාල් මුදල් අමා යාාතේ තල්කම් මගින්
මුදල් අමා යලරයාතග් අනුමැතිය වශා අදා තයෝජනාල 2020 ඔක්ත ෝබර් 13 දිනම
ඉදිරිඳ්  කර තිබුණි.අනතුරුල 2007 අාක 48 දරන විතේ තලෂ භාණ්ඩ බදු ඳනත් 
02 ලගන්තිය ්රකාරල (ඇමු ව් ස5) ආනයනික භාණ්ඩල විතේ තලෂ භාණ්ඩ
බද්ද අඩු කිරීතම් ගැවට් නිතසදනය මුද්රණය කිරීම වශා රජතේ මුද්රණායාධිඳති තල
එදිනම දැනුම් දී තිබුණි

5.2.1.6

ඒ අනුල සුදු සීනි ප දුඹු.5 සීනි යා ල් ර්ගය් වශා කිතෝ ග්රෑම් එකකට ඳනලා තිබ
බදු ලටිනාකම රු. 50 සිට 

25 ක් දක්ලා (එනම් රු.49.75 කින් ) අඩු කිරීම වශා

ුාං් 197/1 ් ා ගැහට් වත්රය(ඇමු ව් ස6) නිකු්  කිරීමට තලෂ ශා ආතයෝජන
්රතිඳ් ති තදඳාර් තම්න්තුල කටයුතු කර තිබුණු අ ර තමම තීරණය 2020
ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට ්රියා් මක කර තිබුණි.
50 0

ුදු ුකි කිමෙල්

වසු සීනි හා ප වප ා මි වැාවී්

5.2.2.1

2003 අාක 9 දරන ඳාරිතභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ඳනත්  07 ලගන්තිය ්රකාරල
(ඇමු ව් ස7) අවාධාරණ තලෂ පිළිතල් ලට විරුද්ධල ඳාරිතභෝගිකයන් ආරක්ා
කිරීම, ඳාරිතභෝගිකයන්තග් අයිතිලාසිකම්ලට නිසි වැකිල් දැක්වීමට වශතිකවීම
ශා අවාධාරණ තලෂ පිළිතල් , සීමි

තලෂ තශෝ තලතෂන්දන් විසින් සිදුකරන

තලන්  යම් ආකාරයක ඳාරිතභෝගික සරාකෑම්ලට එතරහිල වශනයක් බාදීම
ඳාරිතභෝගික කටයුතු අධිකාරිතේ කාර්ය භාරය තස.
5.2.2.2

ලද ඳාරිතභෝගික ආරක්ණ ඳනත්  08 ලන ලගන්තිය ්රකාරල (ඇමු ව් ස7)
කාර්යයන් 15 ක් දක්ලා ඇති අ ර එයින් මි ඳානයට,
(i)

ලයලවායන් අ ර මි පිළිබ ලැඩ පිළිතලලල් ඳානය කිරීම තශෝ ඉල් 
කිරීම.

(ii)

රඟ විතරෝධි නර්යා ශා ආධිඳ ය
පිළිබ විමර්න තශෝ ඳරීක්ණ කිරීම
7

් ් ලයක් අනිසි තව තයොදා ගැනීම

(iii)

භාණ්ඩ ශා තවේලාල මි, ඒලා බාග

ශැකිවීම වශ ඒලාතයහි

් ් ලය

වශ වඳයන ලර්ගය වම්බන්ධතයන් ඳාරිතභෝගිකයන්තග්, මිදී ගන්නන්තග්
වශ භාණ්ඩ ශා තවේලා භාවි ා කරන අයතග් අයිතිලාසිකම් වශ වම්බන්ධ ා
්රලර්ධනය කිරීම වශ ආරක්ා කිරීම.
(iv)

මිදී ගැනීමට

බා ඇති භාණ්ඩ වශ තවේලාල

් ් ලය, ්රමාණය, ක්තිය,

පිරිසිදුකම, ්රමි ය වශ මි පිළිබල ඳාරිතභෝගිකයන් දැනුල්  කිරීම.
යන කාර්යයන් අදා තස.
5.2.2.3

ඉශ

5.2.1.6 හි වශන් ඳරිදි ආනයනය කරනු බන සීනි ම

විතේ තලෂ භාණ්ඩ බද්ද 

ඳනලා තිබ රු.50 ක

25 ක් දක්ලා අඩු කිරීමට වාතේක්ල තලෂතඳොතල්

සීනි මි අඩු වී තනොමැති බල ඉශ 5.2.2.1 හි ඳරිදි ඳාරිතභෝගික කටයුතු අධිකාරියට
ැබී තිබුණු බ  ම

අධිකාරිය විසින් 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 සිට 2020

තනොලැම්බර් 01 කාය තුෂ සිදු කර තිබ තලෂඳ වමීක්ණලලින් අනාලරණය කර
තගන තිබුණි.
5.2.2.4

ඒ අනුල තලෂතඳො සීනි මි ්රමාණා් මක තව අඩු තනොවීම වම්බන්ධතයන්
ඳාරිතභෝගික

කටයුතු

පිළිබ

එකී අධිකාරිතේ වභාඳති තල

අධිකාරිතේ

අාක

අධයක්

ජනරාල්ලරයා

විසින්

CAA/PM/06/DGMP/2020 (15) ශා 2020

තනොලැම්බර් 02 දිනැතිල ලිපියක් මගින් (ඇමු ව් ස8) දැනුම් දී තිබුණි. එකී ලිපිය
මගින් 2003 අාක 09 දරන ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය ඳනත්  19
ලගන්තිය ්රකාරල (ඇමු ව් ස9) විමර්නයක් ආරම්භ කිරීම වශා ඳාරිතභෝගික
කටයුතු වභාතස (ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ ඳලතින අායකි)
අලධානය තයොමු කරන තමන්ද ඉල්ා තිබුණි. එතමන්ම එකී ලිපිය මගින් නල බදු
්රමාණය යටත්  සීනි කිතෝග්රෑම් එකක ඇව් තම්න්තු ග

පිරිලැය පිළිබල ඳශ

ඳරිදි ත ොරතුරු ඉදිරිඳ්  කර තිබුණි.
ගු ුාං් ස1 - සීනි කිල ෝග්රෑම් එ ස1 ් ඇහා2ලම් එ තුග2 පිරි ැය
ු ් මි

උවරි්

හප්පාය

.50

.50

.50

70.49

86.22

75.43

විතේ තලෂ භාණ්ඩ බද්ද

0.25

0.25

0.25

නි්කානය ශා තමතශයුම් ගාව්තු

2.00

2.00

2.00

තඳොදු කාර්ය ශා මය වියදම්

2.00

2.00

2.00

74074

9ස047

79068

2.80

3.39

2.99

77.54

93.87

82.67

මි.ර.ගැ ලටිනාකම

මුළු ආායනි් පිරි ැය
ආනයනකරුතග් ාභාාතිකය
ආනයනකරුතග් ඇව් තම්න්තු කෂ මි

8

ත ොග ශා සිල්ර තලතෂන්දාතග් පිරිලැය ශා ාභාාතිකය
ඇව් තම්න්තු කෂ සිල්ර මි

6.00

6.00

6.00

83.54

99.87

88.67

120

146

තලෂතඳොතල් සීනි 1kg ක ඳැලති මි

5.2.2.5

තලෂඳ වමීක්ණ ත ොරතුරු ම

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ

අධයක් ජනරාල් විසින් එකී අධිකාරිතේ වභාඳති තල
තේදය) ඳදනම් කරතගන ඳශ

තයොමු කර ඇති ලිපිය (ii

වශන් අයුරින් සුදු සීනි හා ප වප ා මි  ස නිය්

කිරි්ශ වභාඳති විසින් 2020 තනොලැම්බර් 09 දින නිර්තද් කර තිබුණි. නමු්  තමහිදී
දුඹු.5 සීනි හා ප වප ා මි  ස නියම කිරීම පිළිබ වශන් කර තනොතිබුණි.
ගු

ුාං් ස - සුදු සීනි හා ප වා ා

් වප ා මි

- ස ස ලාො ැම් එුර් ස9 දිා

(නිර්ලේශි2)
ුයි2්ය
----------

උවරි් ට ේ
මි
(වැ්ට් ් )

උවරි් ට ේ
මි
(වැ්ට් ලාෝ )

ආායා්.5ලේ උවරි්
ල2ොග මි

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

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

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

කිල ෝග්රෑම් එ ස1

කිල ෝග්රෑම් එ ස1

කිල ෝග්රෑම් එ ස1

රු.90

රු.85

රු.80

සුදු සීනි

5.2.2.6

ඉශ

5.2.2.5 හි ඳරිදි වභාඳති විසින් බා දී තිබ නිර්තද්ය ම

වකව් කරන ද

අාක CAA/DG දරන අධයක් මණ්ඩ ඳ්රිකාල (ඇමු ව් 10) 2020 තනොලැම්බර්
09 දිනතේදීම අධිකාරිතේ වභාඳතිලරයා මගින් අධයක් මණ්ඩය තල ඉදිරිඳ්  කර
තිබුණි.
5.2.2.7

සුදු සීනි අතවි කිරීතම් උඳරිම මි වම්බන්ධතයන් ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබද
වභාල විසින් බා දී තිබ නිර්තද් ්රකාරල සුදු සීනි අතවි කිරීතම් උඳරිම මි
වශන් කරමින් අාක 2201/8 ශා 2020 තනොලැම්බර් 10 දිනැති අතිවිතේ ගැවට්
ඳත්රය (ඇමු ව් 11)

නිකු්  කිරීමට ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ

වභාඳතිලරයා කටයුතු කර තිබුණි. එකී උඳරිම මි 2020 තනොලැම්බර් 10 දින සිට
එනම් ගැවට් ඳත්රය ඳ ක දිනතේ සිට ්රියා් මක ලන බල ද වශන් කර තිබුණි.
5.2.2.8

එම

ගැවට් නිතසදනය ඳ කිරීතමන් අන රුල එකී ගැවට් නිතසදනය ්රකාරල

ඳැනව ඳාන මි යටත්  තලෂතතඳොතල් සීනි අතවි තනොකරන තලෂඳුන්
වම්බන්ධතයන් ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය විසින් ලැටලීම් සිදු කර
තිබුණි. ඒ අනුල 2020 තනොලැම්බර් 10 දින සිට 2021

ජනලාරි

31

දින

දක්ලා

කාඳරිච්තේදය තුෂ සිල්ර තලෂඳුන් 113 ක් වම්බන්ධතයන් ඳාරිතභෝගික කටයුතු
පිළිබ අධිකාරි ඳනත්  ලගන්ති 10, 11,20,26 වශ 30 ්රකාරල (ඇමු ව් 12)
කටයුතු කර තිබුණි. එතවේ වුලද එම ලැටලීම්
9

මගින් ත ොග තලෂඳුන් තග් ශා

ආනයනකරුලන්තග් විකුණුම් මි ගණන් පිළිබල

තවොයා බැලීමක් සිදුකර

තනොතිබුණි.
5.2.2.9

සීනි වශා ඳාන මික් නියම කිරීතමන් දින 80 කට ඳමණ ඳසුල විවිධ භාණ්ඩ
ලර්ග වශා ඳනලා තිබ ඳාන මි වාතෝධනය කිරීතම් නිරීක්ණ ඇතු් 
ලිපියක් (ඇමු ව් 13)

2021 ජනලාරි 29 දින ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ

අධිකාරිතේ අධයක් ජනරාල්ලරයා විසින් ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ වභාල තල
තයොමු කර තිබුණි.
5.2.2.10

අධයක් ජනරාල්ලරයාතග් එම ලිපිය ඳදනම් කර තගන ඳාරිතභෝගික කටයුතු
පිළිබ වභාල විසින් සීනි වශා ඳාන මි ඳැනවීම වශා නිකු්  කර තිබ ගැවට්
නිතසදනය අලාගු කිරිමට නිර්තද් කරමින් 2021 තඳබරලාරි 05 දින (ඇමු ව්
14) එම වභාල ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ අධයක් ජනරාල්ලරයා
තල දැනුම් දීමට කටයුතු කර තිබුණි.

5.2.2.11

අනතුරුල සීනි අතවි කිරීතම් ඳාන මික් නියම කරමින් 2020 තනොලැම්බර් 10
දින නිකු්  කර තිබ 5.2.2.7 හි වශන්

ගැවට් නිතසදනය, අාක 2214/16 දරන

2021 තඳබරලාරි 08 දිනැති ගැවට් නිතසදනය මගින් (ඇමු ව් 15) අලාගු කිරීමට
ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ වභාඳතිලරයා විසින් කටයුතු කර තිබුණි.
5.2.2.12

තකතවේ වුලද ඉශ

වශන් ඳාන මි ඉල්  කිරීමට තීරණය කිරීමට මාව 06 කට

ඳමන ඳසුල එනම් 2021 ජලි මව අලවාන වතිය ලන විට වාඛ්යාතල්ඛ්න
තදඳාර් තම්න්තු ද් 

අනුල සීනි වශා තලතෂඳෂ මි රු.130.52 ක් ශා

අතගෝව්තු මව මුල් වතිය ලන විට රු.133.24 ක් දක්ලා ඉශෂ තගොව් තිබුණි.
අතගෝව්තු මව අලවන්ලන විට සීනි වශා ඳැලති
අර්බුදකාරී

තලතෂදඳ

ලද

ලදුරට් 

් ් ලයකට ඳ් ල තිබ අ ර 2021 වැේ ැම්බර් 02 දින සිට නැල ් 

සීනි වශා ඳාන මික් නියම කරමින් අාක 2243/13 දරන ගැවට් ඳත්රය
නිකු් කර තිබුණි (ඇමු ව් 16). එම ගැවට් ඳත්රතයන් සුදු හ

දුඹු.5 සීනි වශා

ඳශ ඳරිදි උඳරිම මි ගණන් නියම කර තිබුණි.
ගු ුාං් ස3 - සීනි හා ප වා ා ් වප ා මි
ුයි2්ය

ආායනි් උවරි්
ල2ොග මි

- ස 1 හැප්2ැම් එුර් ස දිා

වැ්ට් ලාෝළ
උවරි් ට ේ

වැ්ට් ්ළ උවරි්
ට ේ

මි

මි

සුදු සීනි
රතු / දුඹුරු සීනි

.50

.50

.50

116

122

125

-

125

127

10

5.2.2.13

ලද අාක 2231/24 දරන ශා 2021 ජනි 11 දිනැති අතිවිතේ ගැවට් නිතසදනය මගින්
(ඇමු ව්17)ආයනකරුලකු,නි්ඳාදකතයකු,ගබඩාකරුතලකු,රැව්කරන්තනකු,තබදාශරි
න්තනකු තශෝ ත ොග තලතෂන්තදකු විසින්

ම වන් කතයහි,භාරතයහි තශෝ

ම

ඳානය යටත හි ඇති සීනි (දුඹුරු සීනි වශ සුදු සීනි), කිරිපිටි (වම්පූර්ණ තයොදය වහි ,
තම්ද අඩු, තම්ද රහි

වශ ෂරු) ඇතුෂ්  ගුදම්, ගබඩා, බශාලුම් තශෝ තලන්  ව්ථාන

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ ලියාඳදිාචි ක යුතු බලට දක්ලා තිබුණි.

ලද

අධිකාරිතේ ලියාඳදිාචියකින් ත ොරල තමම භාණ්ඩ ආනයනකරුලකු, නි්ඳාදකයකු,
ගබඩාකරුලකු, රැව්කරන්තනකු, තබදාශරින්තනකු තශෝ ත ොග තලතෂන්තදකු භාණ්ඩ
ම වන් කතයහි

බා තනොග

යුතු අ ර එම ගුදම්, ගබඩා, බශාලුම් තශෝ තලන් 

ව්ථානල ත ොගලතයන් තශෝ අනයාකාරයකින් රැව්කර ඇති භාණ්ඩ ්රමාණයන්
පිළිබ ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින විට අධිකාරිය තල වැඳයිය යුතු බලද දැක්තස.
ලද තමම ගැවට් නිතසදනය නිකු්  කරන ද 2021 ජුනි 11 දින ලන විට තමම භාණ්ඩ
ත ොග වන් කතයහි ඳලතින ඉශ
සිට දින 07 ක් ඇතු

වශන් පුද්ගයින් විසින් තමම ගැවට් ඳත්රතේ දින

අධිකාරිතේ ලියාඳදිාචි විය යුතු අ ර ඔවුන් භාරතේ ඳලතින

ත ොග පිළිබ විව් රද අධිකාරියට බා දිය යුතු බලද දැක්තස.

5.2.3

සීනි හා ප ුදු ුකි කිමෙල්

වසු

ආායාය වප ාය කිමේ

හා ප

ආායා ු වත්ර නිකුත් කිමේ
5.2.3.1

ආනයන ශා අඳනයන ඳානය වම්බන්ධතයන් රජතේ ්රතිඳ් ති ්රියා් මක කිරීම
වශා අලය

තරගුාසි ්රසිද්ධි කිරීම, ආනයන ශා අඳනයන බඳත්ර නිකු්  කිරීමට

යට් ල ආනයනයන් ශා අඳනයනයන් ඳානය කිරිම, ආනයන ශා අඳනයන ඳාන
තරගුාසි වම්බන්ධ කරුණුලදී තර්ගු අධයක් ජනරාල්ලරයාට වශ විනිමය
ඳාකලරයාට වශාය වීම,ලාණිජ බැාකුලට ආනයන ඳාන තරගුාසි වම්බන්ධතයන්
තමතශයුම්

උඳතදව් නිකු්  කිරීම ආදිය වශා1969 අාක 01 දරන ආනයන ශා

අඳනයන (ඳාන) ඳන

්රකාරල ආනයන ශා අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුලට

බ  ැබී ඇ (ඇමු ව් 18).
5.2.3.2

ඒ අනුල ශ්රී ාකාලට ආනයනය කරනු බන සීනි ත ොග ්රමාණය ඳානය කිරීතම්
අරමුණින් බඳත්ර ක්රමයක් ශඳුන්ලා දීම

වශා 2020 ඔක්ත ෝබර් 28 දින මුදල්

අමා යාා තල්කම්ලරයා ආනයන ශා අඳනයන ඳාක ජනරාල් තල

දුරකථනතයන්

ලාචිකල බාදී තිබ උඳතදව් ්රකාරල ඉශ

ඳනත හි

ලගන්තිතයන් ැබී ඇති බ  ම
දීමට කටයුතු කර තිබුණි.

5.2.3.1 හි වශන්

4

සීනි ආනයන වශා බඳත්ර ක්රමයක් ශඳුන්ලා

ලද ආනයනික සීනිල මි.ර.ගැ. ලටිනාකමින් සියයට 0.4

ක බඳත්ර ගාව්තුලක් අය කිරීමට ද තීරණය කර තිබුණි.
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5.2.3.3

තමම තීරණය බා් මක කරමින් මුදල් අමා යලරයා විසින් ුාං් 199/ ස ප ස ස
ඔ සල2ෝුර් 9 දිාැබු ුබුශේල භ ගැහට් වත්රය (ඇමු ව් 19) නිකු්  කිරීමට කටයුතු
කර තිබුණි.එදින සිට බඳැලැ් තලන ඳරිදි ගැවට් ඳත්රය නිකු්  කද ආනයන ශා
අඳනයන (ඳාන) තදඳාර් තම්න්තුල විසින් අදා ඳරිදි බඳත්ර නිකු්  කිරීම 2020
තනොලැම්බර් 18 ත ක් ්රමාද වී තිබුණි .

5.2.3.4

ඒ අනුල සීනි ආනයන බඳත්ර බාගැනීම

වශා ඉල්ලුම් ඳත්ර 48 ක් 2020

තනොලැම්බර් 18 දින ලන විට ආනයන ශා අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුල තල
ැබී තිබුණු අ ර එකී ඉල්ලුම්ඳත්ර 48 න් 29 කට අදා සීනි ත ොග 2020 ඔක්ත ෝබර්
30 දිනට තඳර (එනම් ඉශ
නැසග

වශන් ගැවට් ඳත්රය නිකු්  ක දින තශෝ එයට ්රථම)

කර තිබුණි. ඉතිරි අයදුම්ඳත්ර 19 ට අදා සීනි ත ොග 2020 ඔක්ත ෝබර් 30

දින්  2020 තනොලැම්බර් 18 දින (එනම් ගැවට් ඳත්රය ඳකිරීමට ඳසු එතශ්  බඳත්ර
නිකු්  කිරීම ආරම්භ කිරීමට ්රථම)අ ර කාඳරිච්තේදය තුෂ නැසග කර තිබුණි.
5.2.3.5

වාලර්ධන උඳාය මාර්ග ශා ජා යන් ර තලතෂ අමා යලරයා විසින් 2016
තඳබරලාරි 11 දින නිකු්  කරන ද 1953/ 28 අාක දරන අතිවිතේ ගැවට් ඳත්රතයහි
උඳතල්ඛ්න III හි වශන් ඳරිදි ආනයන බඳත්ර තනොමැතිල ආනයනය කරනු බන
භාණ්ඩ වශා සියයට 5 ක අතිතර්ක ගාව්තුලක් අයක යුතු බල වශන් තස
(ඇමු ව් 0). ගැවට් ඳත්රතයහි එතවේ වශන් වුලද

2020 ඔක්ත ෝබර් 29 දින සිට

2020 තනොලැම්බර් 18 දින දක්ලා බඳත්ර තනොමැතිල සීනි ආනයනය කෂ
ආනයනකරුලන්තග් බඳත්ර ගාව්තුලට අම රල ආනයනික සීනිල මි.ර.ගැ
ලටිනාකමින් සියයට 2 ක අතිතර්ක ගාව්තුලක් ඳමණක් අය කිරීමට ආනයන ශා
අඳනයන ඳාක ජනරාල් නියම කර තිබුණි (ඇමු ව් 1). ඒ අනුල බඳත්ර බා
තනොතගන සීනි තම.තටො. 101,527 ක් ආනයනය කර තිබ ආනයනකරුලන්තගන් රු.
275,682,144 ක් ඳමණක් අතිතර්ක ගාව්තුල තව අයකරතගන තිබුණි .
5.2.3.6

ආනයන ශා අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුල බඳත්ර නිකු්  කිරීම ආරම්භ කෂ
2020 තනොලැම්බර් 18 දින සිට 2021 මාර්තු 10 දක්ලා කාඳරිච්තේදය තුෂ ආනයනය
කරන ද රු.මිලියන 48,339 ක් ලටිනා සීනි තම.තටො 567,551 ක් තලනුතලන්
ආනයනකරුලන් 68 තදතදතනකුට බඳත්ර 529 ක් නිකු්  කර තිබුණි.එතවේ බාදී තිබ
බඳත්රලලින් රු. මිලියන 234 ක බඳත්ර ගාව්තුලක් අය කිරීමට ද කටයුතු කර තිබුණි
(ඇමු ව් 2) 0
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5.2.3

ඒ අනුල සීනි වශා බදු අඩු කිරීම, ආනයන ඳානය, මි ඳානය කිරීම වශ ඳාන මි
ඉලත් කිරීමට අදාල ලරින් ලරගෙන තිබූ නනතික පියලරයන්හි වාරාාංයක් ඳශත
ඳරිදි ගේ.
වගුව අංක 04 - සීනි බදු අඩු කිරීම, ආනයන පාලනය, මිල පාලනය කිරීම සහ
මිල ඉවත් කිරීමට අදාලව පනවා ඇති නනතික තත්ත්වයන්

පාලන

ගැසට් අංකය
--------------

දිනය
---------

පනවන ලද නියමය
--------------------------

ක්රියාත්මක දිනය අදාල ආයතනය
----------------- -------------------

අාංක
2176/18

2020 මැයි 21

2007 අාංක 48 දරන විගේ ගලෂ භාණ්ඩ බදු

-

අාංක
2197/12

2020
ඔක්ගතෝබර්
13

මුදල්, ආර්ථික ශා
ප්රතිඳත්ති වාංලර්ධන
ඳනත යටගත් රු.50 ක බද්දක් ඳැනවීම
අමාතාාංය
2007 අාංක 48 දරන විගේ ගලෂ භාණ්ඩ 2020
ගලෂ ශා
ඔක්ගතෝබර් 14 ආගයෝජන
ඳනගත් 2 ලැනි ලෙන්තිය යටගත් සුදු ශා දුඹුරු
දින සිට මාව 03 ප්රතිඳත්ති
සීනි කිගෝලක් වශා ඳැලති විගේ ගලෂ ක කාය වශා ගදඳාර්තගේන්තුල
භාණ්ඩ ත 0.25 දක්ලා අඩු කිරීම.

අාංක
2199/20

2020
ඔක්ගතෝබර්
29

1969 අාංක 01 දරන ආනයන ශා අඳනයන 2020.ඔක්ගතෝබ
ර් 30 දින සිට
ඳාන ඳනගත් 20 ලන ලෙන්තිය යටගත් සීනි

ආනයන ශා
අඳනයන ඳාන
ගදඳාර්තගේන්තුල

ආනයන බඳත්ර ්රමය ශුනන්ලා ීමම.
2003 අාංක 09 ඳාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබ
අාංක
2201/08

2020
ගනොලැේබර්
10

අාංක
2214/16
අාංක
2231/24

අධිකාරිය ඳනත 20 (5) ලැනි ලෙන්තිය යටගත්

2020
ඳනලන නිගයෝෙය. මගින් සුදු සීනි වශා ගනොලැේබර් 10
දින සිට
උඳරිම සිල්ර මික් නියම කිරීම.

ඳාරිගභෝගික
කටයුතු අධිකාරිය

2021
ගඳබරලාරි 08

2201 අාංක 08 දරන ෙැවට් ඳත්රය මගින් ඳනලා 2021 ගඳබලාරි
08 දින සිට
තිබූ උඳරිම සිල්ර මි ඉලත් කිරීම

ඳාරිගභෝගික
කටයුතු අධිකාරිය

2021 ජූනි 11

ආනයනකරුලකු,නි්ඳාදකගයකු,ෙබඩාකරු

ඳාරිගභෝගික
කටයුතු අධිකාරිය

ගලකු,රැව්කරන්ගනකු,ගබදාශරින්ගනකු
ගතොෙ

ගලගෂන්ගදකු

විසින්

2021 ජුනි 11
සිට දින 07 ක්
ගශෝ
ඇතුෂත
තම

වන්තකගයහි,භාරගයහි ගශෝ තම ඳානය
යටගතහි ඇති දුඹුරු සීනි වශ සුදු සීනි ඇතුළු
තලත් අතල භාණ්ඩ කිහිඳයක් වශා
ඳලත්ලාගෙන යනු බන ගුදේ,ෙබඩා, බශාලුේ
ගශෝ ගලනත් ව්ථාන ඳාරිගභෝගික කටයුතු
පිළිබ අධිකාරිගේ ලියාඳදිාංචි කිරීම.

13

අාක
2231/24

2021 ජුනි 11

අාක
2243/13

2021
වැේ ැම්බර්
02

5.3

ගබඩා ලියාඳදිාචිය ශා ත ොරතුරු ඉදිරිඳ් 
කිරීම

2021 ජුනි 11
දින සිට

ඳනත්  25 ලගන්තිය යටත්  ඳනලන නිතයෝග 2021
වැේ ැම්බර් 02
මගින් සුදු ශා දුඹුරු සීනි වශා උඳරිම සිල්ර
දින සිට
මික් නියම කිරීම.

සීනි හා ප වා ා

් ශේල භ ල ලළා ණපඩ බ ුදු ුකිකිමෙල්

ඳාරිතභෝගික
කටයුතු අධිකාරිය

ඳාරිතභෝගික
කටයුතු අධිකාරිය

වසු ප

ලව ල ලළාවලේ සීනි මි ශේ ාලේ ණය
50301

ලේශිය ල ලළා වළ මි ශේ ාලේභණය

5.3.1.1

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ මි කෂමනාකරණ අාය මගින් 2020
ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට 2020 ඔක්ත ෝබර් 25 දින දක්ලා සීනි කිතෝ ග්රෑමයක් අතවි
ක ශැකි මි ගණන් පිළිබ වි්තල්ණයක් සිදු කර ලාර් ාලක් වකව් කර තිබුණි
(ඇමු ව් 3).

තමම ලාර් ාලට අනුල ඳල් නා බදු ්රමාණය යටත්  සීනි කිතෝ

ග්රෑමයක් අතවි කෂ ශැකි

අලම සිල්ර මි රු. 83.54 ක් තව් , උඳරිමය

රු.99.87 ක් තව්  එහි වාමානය සීනි මි රු. 88.67 ක් තව්  ගණන් බා තිබුණි.
5.3.1.2

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය මගින් ඉදිරිඳ්  කරන ද ත ොරතුරු අනුල බදු
අඩු කිරීතමන් ඳසු දිව්්රික්ක අනුල

සීනි තලතෂඳෂහි ඳැලති මි ගණන් ඳශ

දැක්තස.
ගු ුාං් ස5 - ුදු ුකි කිමෙල්

දිහාත්රි ස්ය
-------------

තකොෂඹ

වසු සීනි

මි ගණ

්ප වරිච්ලේ්ලේ ල ළාව මි (.5)
------------------------------------------ස ස
ස ස
ස ස
ඔ සල2ෝුර්
ලාො ැම් එුර්
ල්හැම් එුර්
--------------------------------------133.66
120

කළු ර

132.27

120.75

115

ගම්ඳශ

130

-

114.5

ගාල්

128.18

115

117

මා ර

130

117.17

112.45

130.3

119.72

110.2

ශම්බන්ත ොට

14

මශනුලර

138.18

133.82

129.1

නුලරඑළිය

135.09

100.08

121.18

මා තල්

134.54

132.33

120

කුරුණෑග

130.90

125.14

113.5

පු්  ම

125.63

102.13

99.90

ර් නපුර

130.4

127.09

116

කෑගල්

133

129.16

115

බදුල්

135

136.25

85

134.5

119.25

119.67

131

119.85

114.64

තඳොතෂොන්නරුල

132.82

104.23

103.18

අම්ඳාර

129.27

106.9

111.39

මඩකපුල

120.45

108.80

116.6

්රිකුණාමය

131.42

128.33

110

මන්නාරම

111.44

118.08

111.11

ලවුනියාල

136.36

115.41

127.27

කිලිතනොච්චි

143.18

118.33

118.33

130

121.64

113

131.8

129.17

118

තමොණරාග
අනුරාධපුර

මුතිස
යාඳනය

මූ පශ්රය - වපරිලණෝගි් ්ශයුතු පිළිුා ුධි්පරිය
5.3.1.3

ජන ශා වාඛ්යාතල්ඛ්න තදඳාර් තම්න්තුතස නි තලේ අඩවිය තුළින් බාග් 
ත ොරතුරු අනුල 2020 ලර්තේ දී බදු අඩු ක මාවයට තඳර මාව 03 ක ශා බදු අඩු
ක මාවයට ඳසු මාව 03 කට අදා මාසික සීනි සිල්ර මිතහි වාවන්දනා් මක
ත ොරතුරු ඳශ දැක්තස.

ගු ුාං් ස6 - ුදු ුකි ් ්පහයශ ලව ්පහ ස3 ් ප ුදු ුකි ් ්පහයශ වසු ්පහ ස3 ් ්පට ්
සීනි ට ේ

මි

ුදු ුකි කිමේශ ලව කිල ෝ ් මි
--------------------------------------(රු.)
ජලි
අතගෝව්තු
වැේ ැම්බර්

ුදු ුකි ්ළ වසු කිල ෝ ් මි
----------------------------------(රු.)
තනොලැම්බර්
තදවැම්බර් 2021 ජනලාරි

-----135.56

------------123.46

---------135.66

------------135.13
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-----------113.50

------------116.79

5.3.1.4

ජන ශා වාඛ්යාතල්ඛ්න තදඳාර් තම්න්තුතස නි තලේ අඩවිතයන් බාග්  සීනි මි
ශැසිරීම පිළිබ ත ොරතුරු අනුල බදු අඩු කිරීමට තඳර 2020 ලර්තේ මුල් මාව 09.5
තු සීනි කිතෝග්රෑම් 01 ක වාමානය මි රු. 123.76 ක් තව ඳැලති අ ර බදු අඩු
කිරීතමන් ඳසු එනම් 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 සිට 2021 තඳබරලාරි මාවය දක්ලා ව
මාවල සීනි වශා තීරණය වී තිබුණු වාමානය මි මාසිකල පිළිතලලින් රු. 125, රු.
123, රු. 114, රු. 117 ශා 114 ක් ලතයන් ඳැලතුණු බල ඳශ

ලගුල අාක 06 හි

ත ොරතුරු අනුල ඳැශැදිලි තස.
ගු ුාං් ස7 – ස ස ජා පරි ට ශ ස 1 ලවු

පරි ් ස ප හබුව2ප ල ලළාලවොලළහි වැ බු

මි ගණ
(කිල ෝ ග්රෑම් එ 1  ස හා ප)
1 හබුය
2 හබුය 3 හබුය
4 හබුය
ක්තු
හප්පාය
--------- -------- --------------------------------.50
.50
.50
.50
.50
.50
106.40 106.86
107.22
108.32
428.80
107.20
108.00 107.66
108.30
109.23
433.19
108.30
109.52 108.48
108.38
108.38
434.76
108.69

ජනලාරි
තඳබරලාරි
මාර්තු
අත්රේල්

108.42

108.42

130.00

130.00

476.84

119.21

මැයි

130.29

123.93

120.59

126.11

500.92

125.23

ජනි

138.92

139.38

139.04

138.11

555.45

138.86

ජලි

133.78

136.50

136.18

135.79

542.25

135.56

136.14

135.57

135.27

406.98

135.66

135.23

134.68

540.54

135.14

268.80

134.40

අතගෝව්තු
වැේ ැම්බර්

135.06

135.57

ඔක්ත ෝබර් 01-13

135.54

133.26

ඔක්ත ෝබර් 14-30

123.82

126.25

250.07

125.04

තනොලැම්බර්

126.25

128.47

121.67

117.43

493.82

123.46

තදවැම්බර්

112.75

110.53

112.78

117.94

454.00

113.50

2021 ජනලාරි

119.61

118.19

118.16

111.18

467.14

116.79

2021 තඳබරලාරි

113.20

113.13

114.96

113.88

455.17

113.79

මාශ්රය - ජන ශා වාඛ්යා තල්ඛ්න තදඳාර තම්න්තුල
5.3.1.5

ඒ අනුල 2020 ජනලාරි මාවය තුදී රු.107.20 ක් ව මාසික වාමානය සීනි තලතෂ
ඳෂ මි 2020 ඔක්ත ෝබර් 13 දක්ලා කාඳරිච්තේදය තුදී විවිධ මි ඳරාවයන් තු
විහිදී තිබුණු අ ර ජනි මාවය තුදී සීනි වශා ව එම තලතෂ ඳෂ මි රු.138.86 ක්
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වී තිබුණි. තකතවේ වුලද සීනි වශා විතේ තලතෂ භාණ්ඩ බදු අඩු ක දිනට තඳර
දිනය ලන විට එය රු.134.40 ක් වී තිබු අ ර බදු අඩුකෂ දිතනන් ඳසු
කාඳරිච්තේදතේ දී ඉශ ලගුල අාක 07 හි වදශන් ඳරිදි එම අගය 125.04 සිට 113.79
දක්ලා ඳරාවයක විහිදී තිබුණි.
5.3.1.6

ලද එම මි ගණන් තලතෂඳතහි ඳලතින විට,

බදු අඩු කරන ද 2020

ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට 2021 තඳබරලාරි 28 දින දක්ලා කාඳරිච්තේදය තුදී එක්
එක් මාවයන්හි දී සීනි ආනයනතේ දී එක් සීනි කිතෝග්රෑම් 01 ක් වශා දරන ද
පිරිලැය (ාභ ආන්තිකය වමග),ත ොග වශ සිල්ර තලතෂන්දන් විසින් සීනි
කිතෝග්රෑම් 1 ක් වශා

බා ගන්නා ාභ ආන්තිකය ගැපූ විට එම

කාඳරිච්තේදයන් තුදී ආනයනය කරන ද සීනි කිතෝග්රෑම් 01 ක් වාමාතනයයන්
තලතෂඳතහි විකිණීමට ශැකිල තිබ මි ගණන් පිළිබ වි්තල්ණයක් වශ එම
මාශ්රයක් ඳශ ලගුල අාක 08 හි වශ 09 හි දැක්තස.
ගු ුාං් ස8 -

ආායනි2 සුදු සීනි ප්ර්පණය ප කිල ෝග්රෑම් එ ක් ස පණ ආ බු්ය

හහි2

ල ලළාවළ තු

- ස ස

ශේකිණිය

ැකියැයි ඇහා2ලම් එ තුග2 මි

ඔ සල2ොුර් 14 ට ශ ස 1 ලවු
්පහය

ආායනි්

මි0 0ගැ0

ප්ර්පණය

හප්පාය

ුේ්

කි0ග්රෑ0

ගණ

පරි 8 ් ස ප ්ප වරිච්ලේ්ය

ආනයනක

ල2ොග ප

ල ළාව තුළ

කල හ

රුතග්

ට ේ

වපරිලණෝගි්යපශ

ආායාය ් නු

පිරි ැය ප

ල ලළ ්

ශේකිණිය ැකි

ආ බු්ය

ලේ පිරි ැය ප

බුබ මි

ුා
ු හාථප

පණප බු්ය

දී

හප්පාය ලය
ල ළාව තු

.50
.50

.50

.5

වැ බු මි
.50

.50

කිල ෝ ග්රෑම් එ 1  ස හා ප
2020.10.14

සිට

54,768,500.00

78.79

0.25

5.00

6.00

90.04

125.03

2020 තනොලැම්බර්

26,068,200.00

80.63

0.25

5.00

6.00

91.88

123.45

20202 තදවැම්බර්

59,541,610.80

86.78

0.25

5.00

6.00

98.03

113.50

102,604,651.28

89.09

0.25

5.00

6.00

100.34

116.79

34,732,750.00

89.94

0.25

5.00

6.00

101.19

113.00

2020.10.31

2021 ජනලාරි
2021 තඳබරලාරි
ක්තු

77,715,71 0ස8
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ගු ුාං් ස9 -

ආායනි2 දුඹු.5 සීනි ප්ර්පණය
හහි2

ල ලළාවළ තු

ප කිල ෝග්රෑම් එ ක් ස

ශේකිණිය

ස ස ඔ සල2ොුර් 14 ට ශ ස 1 ලවු
්පහය

ආායනි්

මි0 0ගැ0

ප්ර්පණය

හප්පාය

ුේ්

කි0ග්රෑ0

පණ ආ බු්ය

ැකියැයි ඇහා2ලම් එ තුග2 මි
පර් 8 ් ස ප ්ප වරිච්ලේ්ය

ආායා්.5

ල2ොග ප

ල ළාව තුළ

කල හ ආායාය

ලේ පිරි ැය

ට ේ

වපරිලණෝගි්යප

් නු ුා

ප

ල ලළ ්

ශ ශේකිණිය

ු හාථප

පණප බු්ය

ලේ පිරි ැය ප
පණප බු්ය

ැකි බුබ

.50

මි

.50

දී

හප්පාය ලය
ල ළාව තු

.50
.50

ගණ

වැ බු මි
.50

.50

කිල ෝ ග්රෑම් එ ස1 ් මි
2020.10.14

සිට

2,692,000.00

74.65

0.25

5.00

6.00

85.90

150.00

2020 තනොලැම්බර්

4,415,750.00

80.04

0.25

5.00

6.00

91.29

139.00

20202 තදවැම්බර්

6,427,545.00

79.68

0.25

5.00

6.00

90.93

138.00

2021 ජනලාරි

18,417,140.00

87.76

0.25

5.00

6.00

99.01

138.00

2021 තඳබරලාරි

27,281,600.00

88.11

0.25

5.00

6.00

99.36

138.00

එකතුල

59,234,035.00

මාශ්ර -

1. ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය

2020.10.31

2. ජන ශා වාඛ්යාතල්ඛ්න තදඳාර් තම්න්තුල
3. ශ්රී ාකා තර්ගුල
5030

සීනි හා ප ශේලේ ල ලළා වළ මි ශේ ාලේ ණය

5.3.2.1

ජා යන් ර සීනි වාගමතේ ද් 

අනුල 2020 ඔක්ත ෝබර් 01 දින

සිට 2021

තඳබරලාරි මව දක්ලා කාඳරිච්තේදය තුෂ සීනි තමට්රික් තටොන් එකක් වශා
ජා යන් ර තලෂතඳොතල් මාසිකල තීරණය වී තිබුණු මි ඇතමරිකානු තඩොර්
381.12 සිට ඇතමරිකානු තඩොර් 460.41 ක් දක්ලා ව ඳරාවයක් තුෂ විහිදී තිබුණි. ඒ
අනුල එම කාඳරිච්තේදතේ දී සීනි වශා විතද් තලතෂඳෂ මි සියයට 20 කින්
ඳමණ ලැඩි වී තිබුණි.
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ගු ුාං් 1ස - ල ෝ් ල ලළාවලළහි සීනි මිල හි ැට මේ - ස ස ඔ සල2ෝුර් ට ශ ස 1
ලවු

පරි ් ස ප
(ල්0ලශො

ක් ස හා ප ඇ්රි්

ලබො ර්)

ඇ0ලබො
ඔක්ත ෝබර් 01-13

381.12

ඔක්ත ෝබර් 14-30

395.15

තනොලැම්බර්

402.8

තදවැම්බර්

399.31

2021 ජනලාරි

438.74

2021 තඳබරලාරි

460.41

මාශ්රය - ජා යන් ර සීනි වාගමය
ජා යන් ර තලෂතඳොතල් මි ශැසිරී ඇති ආකාරය අනුල 2020 ඔක්ත ෝබර් මව ශ්රී

5.3.2.2

ාකාතස සීනි කිතෝග්රෑම් 1 ක් වශා මි රු.70.29 ක් ව අ ර 2021 තඳබරලාරි මව
ලන විට එය රු.89.35 ක් දක්ලා එනම් සියයට 27 කින් ලැඩි වී තිබුණි.
ගු

ුාං් 11 - ජප2ය 2 ල ලළාවලළහි සීනි මිල හි
ලවු

ැට මේ - ස ස ඔ සල2ෝුර් ට ශ ස 1

පරි ් ස ප
(කිල ෝ ග්රෑම් එ 1  ස හා ප .5පියේ ය
කි.ග්රෑම් 1ක්
වශා මි
රු.
ඔක්ත ෝබර් 01-13

70.29

ඔක්ත ෝබර් 14-30

67.68

තනොලැම්බර්

74.43

තදවැම්බර්

74.74

2021ජනලාරි

83.58

2021 තඳබරලාරි

89.35
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)

5.4

සීනි ්2 වා ා ් ශේල භ ල ලළා ණපඩ බ ුදු ුකි කිමෙල්
ආායාය ්.5

5.4.1

වසු

සීනි

ලේ ැට මේ

ශ්රී ාකා තර්ගුතලන් බාග්  ත ොරතුරු අනුල ශ්රී ාකාලට සීනි ආනයනය කරනු
බන ්රධාන ආනයනකරුලන් 9 තදතනකු විසින් 2020 ජනලාරි 01 දින සිට 2020
ඔක්ත ෝබර් 13 දින දක්ලා එනම් බදු අඩුකිරිමට ්රථම මාව 9.5 ක කාය තු සුදු
සීනි කිතෝ ග්රෑම් 391,945,899 ක්

ආනයනය කර තිබ අ ර අතනකු් 

ආනයනකරුලන් විසින් සීනි කිතෝ ග්රෑම් 46,729,862 ක් ආනයනය කර තිබුණි. ඒ
අනුල එම කාඳරිච්තේදය තු එක් එක් ආනයනකරුලන් විසින් සිදුකර ඇති මාසික
ආනයනයන්තග් වාමානය කිතෝ ග්රෑම් 927,395 සිට 7,832,421 ක ඳරාවයක විහිදී
තිබුණි. එම කාය තු සියලුම

ආනයන කරුලන්තග් වාමානය මුලු මාසික

ආනයනය කිතෝ ග්රෑම් 41,778,644 ක් විය. තකතවේ වුලද බදු අඩු කිරීතමන් ඳසු 2020
ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට 2021 තඳබරලාරි 28 දින දක්ලා ව කාඳරිච්තේදය තු
මුලින් වශන් කෂ ්රධාන ආනයනකරුලන් 9 තදනා විසින් සීනි කිතෝ ග්රෑම්
245,400,750 ක් ආනයනය කර තිබුණි. ඒ අනුල එම කාඳරිච්තේදය තු එක් එක්
ආනයනකරුලන් විසින් ආනයනය කර තිබ සීනි ත ොගල මාසික වාමානය කිතෝ
ග්රෑම් 666,660 සිට කිතෝ ග්රෑම් 27,823,489 ක් දක්ලා ව ඳරාවයක විහිදී තිබුණි. එම
කාය තු සියලුම ආනයන කරුලන්තග් (්රධාන ආනයනකරුලන් 9 වශ අතනකු් 
ආනයනකරුලන්) වාමානය මුලු මාසික ආනයනය කිතෝ ග්රෑම් 61,714,603 ක් විය.
ගු ුාං් 1 - ස ස0ස10ස1 දිා ට ශ ස 10ස 0 8 ් ස ප සුදු සීනි ආායාය ්ළ ආායා්.5
පිළිුා ශේහා2
ආායා්.5ලේ ා්

2020.01.01

්පට ්

2020.10.14

්පට ්

ට ශ

ආායාය

ට ශ

ආායාය

2020.10.13

(9.5  ස

2021.02.28

(්පහ 4.5  ස

ප්රබු 2ය ස

හා ප)

ල හ

හා ප)
කිල ෝ ග්රෑම් එ

කිල ෝ ග්රෑම් එ

කිල ෝ ග්රෑම් එ

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

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

පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික වමාගම

19,999,050

2,105,163

125,207,950

ඳෑලියතගොඩ ට්තර්ඩින් කම්ඳනි

74,408,000

7,832,421

අම්තරෝ සුග(ර්)

65,900,400

(ුකිවී්)

කිල ෝ ග්රෑම් එ

27,823,989

25,718,826

1,222

26,689,500

5,931,000

-1,901,421

-24

6,936,884

25,736,500

5,719,222

-1,217,662

-18

65,307,000

6,874,421

16,602,000

3,689,333

-3,185,088

-46

විල්වන් තේඩින් කම්ඳනි

60,720,000

6,391,579

11,969,000

2,659,778

-3,731,801

-58

ආර්.ජී.බ්රදර්ව්

48,372,700

5,091,863

18,303,800

4,067,511

-1,024,352

-20

වුඩ්න්ඩ් ඇන්ඩ් කම්ඳනි

33,243,700

3,499,337

13,467,000

2,992,667

-506,670

-14

කාර්ගිල්ව් ෆුඩ්ව් කම්ඳනි

15,184,800

1,598,400

3,000,000

666,667

-931,733

-58
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--------------

(ුකිවී්)

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

කම්ඳනි

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

ැඩිවී්/

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

ග්තෝබල් තේඩින් ඇන්ඩ්

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

කිල ෝ ග්රෑම් එ

ැඩිවී්/

වී.ඩී. තශෝල්ඩින්ග්ව් ඇන්ඩ්
තකොතමොඩිටිව්
අතනකු්  ආනයනකරුලන්
ක්තු

8,810,250

927,395

4,425,000

983,333

55,939

6

46,729,862

4,918,933

32,314,962

7,181,103

2,262,170

46

438,675,762

41,778,644

277,715,712

61,714,603

19,935,959

රඳවටශන 01 - ස ස0ස10ස1 දිා ට ශ ස 10ස 0 8 ් ස ප සුදු සීනි ආායාය ්ළ ආායා්.5
පිළිුා ශේහා2
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00

2020.01.01-2020.10.13

5.4.2

2020.10.14-2021.02.28

ලද සීනි ආනයනකරුලන්තග් වාගමය විසින් 2020 තනොලැම්බර් 16 දින ඳාරිතභෝගි
අධිකාරිය තල

ඉදිරිඳ්  කරන ද ලාර් ාලකට අනුල 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 දිනට

එනම් එනම් බදු අඩුක අලව්ථාතස දී සීනි තමට්රික් තටොන් 88,743 ක් ආනයනකරුලන්
11 ක් වතුල ඳැලති අ ර
අලය ාලය අනුල

තමම ්රමාණය වාමානයතයන් ශ්රී ාකාතස තලෂඳ

මාව 1 ½ කට ඳමණ ්රමාණල්  ත ොග මට්ටමක් බලට

ඇව් තම්න්තු කෂ ශැකි තස. ඉන් අනතුරුල 2020 තනොලැම්බර් 16 දිනට සීනි තමට්රික්
තටොන් 75,336 ක් ආනයනකරුලන් 11 තදතනකු වතුල තභෞතිකල ඳැලති බලද දක්ලා
තිබුණි.
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ගු

ුාං් 13 - ප්රධ්පා ආායා්.5

හතු

වැ බු ල2ොග

ස ස ඔ සල2ෝුර් 14 ට ශ

ලාො ැම් එුර් 16 ් ස ප
ආායා්.5ලේ ා්

ප්ර්පණය/ල්0ලශො
14.10.2020 දිාශ

ප්ර්පණය/ල්0ලශො
16.11.2020 දිාශ

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

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

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

විල්වන් තේඩින් කම්ඳනි

28,200

28,200

ඳෑලියතගොඩ තේඩින් කම්ඳනි

14,150

13,200

ග්තෝබල් තේඩින් ඇන්ඩ්
කම්ඳනි

18,675

18,675

අම්තරෝ සුග(ර්)

11,000

8,500

ආර්.ජී.බ්රදර්ව්

6,250

2,000

ඥානම් ඉම්තඳෝටර්ව්

1,730

1,730

පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික වමාගම

3,500

1,081

ලසු ග්රෑේ

1,863

NIL

වුඩුන්ඩ් කම්ඳනි

2,500

1,950

නිස තබන්වන් තේඩින්

175

NIL

එන්.ට. තේඩර්ව්

700

NIL

88,743

75,336

ක්තු

5.5

5.5.1

සීනි හා ප වා ා ් ුදු ුකි කිමේත් හ්ග
මි ගණ
ැට මේ ශේ ල
ා ේභණය
1982 අාක 17 දරන වමාගම් ඳන

ාං්ප හල2ොහ ආය2ාලේ

යටත්  ාකා වත ොව ආය නය සීමි

වමාගමක් තව ලියාඳදිාචි කර ඇ . ආය නතේ අරමුණු අ ර වෑම ආකාරයකම
අ යාලය භාණ්ඩ වශ අතනකු්  ඳාරිතභෝගික භාණ්ඩ අතවිය, අතවිය වශා
ඉදිරිඳ්  කිරීම වශ තබදාශැරීතම් ලයාඳාරයක් ඳල් ලා තගන යාම, ඳාරිතභෝගික
ජන ාලට දැරිය ශැකි මුදකට භාණ්ඩ තබදා ශැරීම වශා ාකා වත ොව වමාගතම්
සිල්ර අතවිවැල් ශරශා අ යාලය භාණ්ඩ මිදී ගැනීමට අලව්ථාල වවාදීම,
කෘෂිකර්ම නි්ඳාදන වශා ඳාරිතභෝගික ශා අතනකු්  ආකාරතේ මිදී ගැනීම්,
එකතු කිරීතම් ්රියාලලියකට භාජනය කිරීම, ගබඩා කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම, තබදා
ශැරීම, අතවි කිරීම ශා වැඳයීතම් ලයාඳාරයක් ඳල් ලා තගන යාම ආදී කරුණු
ඇතු්  තස (ඇමු ව් 4 ).
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5.5.2

ශ්රී ාකාතස වමව්ථ සීනි තලෂතඳොතල්,

ාකා වත ොව ආය නයට හිමි

දායක් ලය සියයට 4.35 ක් ඳමණ තස. සීනි ආනයනය තනොකරන ාකා වත ොව
ආය නය විසින් වාමානයතයන් මාසිකල සීනි තමට්රික් තටොන් 7,000 ක් ඳමණ
්රවම්ඳාදන ්රියාලලිය අනුගමනය කරමින් තද්ශියල මිදී ගැනීම සිදුකරනු බන
අ ර 2020 ලර්තේ දී වැඳයුම්කරුලන් 90 කින් වතිඳ ා මිදී ගැනීම් සිදු කර
තිබුණි.
5.5.3

ඒ අනුල ාකා වත ොව ආය නය විසින් බදු අඩු කිරීතමන් ඳසුල ඳාරිතභෝගිකයාට
වශන බා දීම වශා රු.85 ක මිකට සීනි අතවි කර තිබුණි. එතශ්  ඒ ලන විට
ලැඩි මිට මිදී ග්  සීනි තමට්රික් තටොන් 919.4 ක් ාකා වත ොව ආය නය වතුල
ඳැලතුණි.

ලද 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 දින සීනි වශා තිබ බද්ද අඩු කෂ ඳසුල ද

සීනි තමට්රික් තටොන් 2,050 ක් රු. 121.50, රු.92 වශ රු. 112 යන මි ගණන්
යටත්  මිදී තගන තිබුණි (ඇමු ව් 5)
5.5.4

ඉශ

තේද අාක 5.2.2.7 හි වශන්

අතිවිතේ ගැවට් ඳත්රය මගින්

ආනයනකරුතලකු විසින් සීනි කිතෝග්රෑම් 01 ක් (ඳැකට් තනොකෂ) විකිණිය යුතු
ත ොග මි රු. 80 ක් තව නියම කර ඇ . එතවේ වුලද ඳාන මි නියම ක දින ව
2020 තනොලැම්බර් 10 දිතනන් ඳසුල ද

කිතෝග්රෑම් 01 ක ත ොග ගැණුම් මි ලන

රු. 80 ඉක්මලා සීනි කිතෝ ග්රෑම් 2,378,000 ක් ාකා වත ොව විසින් මිදී තගන
තිබුණි.
5.5.5

තකතවේ වුලද අාක 2208/8 ශා 2020 තනොලැම්බර් 10 දිනැති ගැවට් නිතසදනය
නිකු්  කිරීතමන් ඳසුලද තඳර ඳරිදිම ාකා වත ොව විසින් සීනි කිතෝග්රෑම් 01 ක්
රු. 85 ක ඳාන මිට විකුණා තිබුණි. ඒ තශේතුතලන් එදින ලනවිට ාකා වත ොව
මඟින් මිදී තගන ඉතිරිල තිබ සීනි ත ොග රු.85 ක

ඳාන මිට

විකිණීම

තශේතුතලන් ආය නයට ලන මයමය අාභය වම්බන්ධල ජීලන වියදම් පිළිබ
අමා ය මණ්ඩ අනු කමිටුතස අලධානයට ක් තකොට එමඟින් ාකා වත ොවට
සිදුලන ශුද්ධ ඳාඩුල මශාභාණ්ඩාගාරතයන් ්රතිපූර්ණය කරලා ගැනීම වශා අමා ය
මණ්ඩය තල

නිර්තද් ඉදිරිඳ්  කර තිබුණි. එම නිර්තද්යන් ඳාදක කරතගන

2020 තදවැම්බර් 09 දිනැති අාක 20/1808/313/012/1 දරන අමා ය මණ්ඩ
තීරණය මගින් (ඇමු ව් 6)

ාකා වත ොව ආය නතේ 2020 ඔක්ත ෝබර් 14

දිනට ඳැලති සීනි ත ොගය වම්බන්ධල බාහිර විගණන වමාගමක් මගින් ගණනය
කිරීමක් සිදු කර එයින් අනාලරණය ලන අාභය පියලා ගැනීමට අමා ය මණ්ඩ
අනුමැතිය බා දී තිබුණි.
5.5.6

2020 තනොලැම්බර් 11 දින ඳනලා ඇති උඳරිම මි ගණන් අනුල සීනි
ආනයනකරුතලකු විසින් විකිණිය යුතු උඳරිම ත ොග මි කිතෝග්රෑම් 01 ක් වශා
රු. 80 ක්ද, කිතෝග්රෑම් 01 ක් විකිණිය යුතු සිල්ර මි (ඳැකට් තනොකෂ) රු. 85
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ක්ද තස. ඳාන මි නියම කිරීමට තඳර ලැඩි මිට බා තගන තිබ සීනි, ඳාන
මිට අතවි කිරීම ශා ඳාන මි නියම කිරීමට ඳසු ඳාන ගැනුම් මි (ත ොග මි
ඉක්ම ව) ඉක්මව මිකට මිදී තගන ඳාන මිට අතවි කිරීම තශේතුතලන් ාකා
වත ොව ආය නයට සීනි ලයාඳාරතයන් වමාතෝචි

කාය තු

සිදු වී ඇති

මයමය ඳාඩුල ඳශ වශන් ඳරිදි ගණනය ක ශැකිය.
ගු ුාං් 14 - සීනි ුදු ුකිකිමේ ප වප ා මි වැාවී් තුය
සීනි ුල ශේලය

ාං්ප හල2ොහ ආය2ායශ

ට දු වූ මූළය්ය වපකි

2020.10.14 දිනට තිබ ත ොගය අඩු මිට (රු.85 බැගින්) විකිණීම තුළින්

.5පියේ
(්ළ
ලය )
37,159,974

සිදු ව අාභය
2020.10.14 දින සිට 2020.11.10 දින දක්ලා ලැඩි මිට මිදී තගන

47,000,000

රු.85 බැගින් විකිණීම තුළින් ව අාභය
2020.11.10 දින සිට (ඳාන මි ඳැනව දින) 2021.02.08 දින දක්ලා
(ඳාන මි ඉල්  ක දින ) රු. 80 කට මිදී ග

17,954,000

යුතුල තිබ සීනි ත ොග

ලැඩි මිට මිදී ගැනීම තුළින් ව අාභය
ක්තු

102,113,974

ඒ අනුල ඉශ 5.5.5තේදතයහි හි වශන් අමා ය මණ්ඩ තීරණයඅනුල ාකා
වත ොව ආය නයට මශාභාණ්ඩාගාරතයන් ්රතිපූර්ණය කර ග ශැකි අාභය රු.
37,159,974 ක් ඳමණක් විය.
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සීනි හා ප ුදු ුකි කිමේ ශ ු්ප
ශේට  ගත් ක්රියප්පර්ග

ශ්රී

ාං්ප ලර්ගු ල්වපර්2ලම් එ තු

5.6.1

අදා විතේ තලෂ භාණ්ඩ බදු අඩු කිරිම වම්බන්ධතයන් මුදල් අමා යලරයා නිකු් 
කරන ද 5.2.1.6 හි වශන් ගැවට් නිතසදනය ඳදනම් කර ගනිමින් ශ්රී ාකා තර්ගුල
විසින් 2020 ඔක්ත ෝබර් 13 දින මධයම රා්රීතේදී සිය ඳරිගණක ඳද්ධතිය සීනි වශා
ලන විතේ තලතෂ භාණ්ඩ බද්දට අදාල යාල් කාලීන කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.

5.6.2

සීනි වශා ඳනලන ද බදු අඩු කිරීතමන් අනතුරුල ආනයනික සීනි වශා බඳත්ර
ක්රමයක් ශඳුන්ලා තදමින් මුදල් අමා යලරයා විසින් 2020 ඔක්ත ෝබර් 29 දින නිකු් 
කර තිබ ගැවට් ඳත්රය ්රකාරල බා ග
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යුතු බඳත්ර බා තනොතගන සීනි ආනයනය

කර තිබ ආනයනකරුලන් 21 තදතනකුට අදාල තර්ගු විමර්න 35 ක් ආරම්භ කර
තිබුණි.
5.6.3

එම විමර්න ලලින් අ තුරුල තර්ගු ආඥා ඳනත්  12, 43 ශා 47 ලගන්ති ්රකාරල
(ඇමු ව්

7) ආනයන ශා අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුතලන් බඳත්ර බා

තනොතගන සීනි ආනයනය කිරීම වම්බන්ධතයන් 2021 අත්රේල් 05 ලන දින ලන විට
එකී ආනයනකරුලන්තගන් රු.225,730,213 ක දණ්ඩනයක් අයකරතගන තිබුණු
අ ර ඉන් සියයට 30 ක් එනම් රු.67,719,064 ක් ඳමණක් රජතේ ආදායමට බැර
කිරීම සිදු කරනු බයි. ඉතිරි සියයට 70 ක ්රමාණය එනම් 158,011,149 ක් තමම
ලැටලීම් වශා වම්බන්ධ ව තර්ගු නිධාරින්ට

යාග තව බා දීමට ශා ඔවුන්තග්

සුබවාධන කටයුතු තලනුතලන් තලන්කරනු බයි.
5.6.4

භාණ්ඩ ආනයනය කරන අලව්ථාතසදීම ශ්රී ාකා තර්ගුලට තගවිය යුතු බදු තනොතගලා
ශ්රී ාකා තර්ගුතස අක්ක්ණය යටත්  ඳල් ලා තගන යනු බන තර්ගු බන්ධි
ගුදම්ල එකී ආනයනික භාණ්ඩ රලා ඳසුල බන්ධි

ගුදතමන් ඉල්  කරනු බන

අලව්ථාතසදී බදු තගවීතම් ඳශසුකම් ශ්රී ාකා තර්ගුල විසින් වඳයා ඇ . ඒ අනුල ශ්රී
ාකාලට සීනි ආනයනය කරනු බන ඳශ

වශන් ආය න විසින් තර්ගු බන්ධි

ගුදම් ඳශසුකම් බා තගන තිබුණු අ ර එම ආය න විසින් බන්ධි

ගුදම් ඳශසුකම්

වමඟ 2020 ශා 2021 ලර්යන් හි වකා බන ද කාය තු ආනයනය කර තිබ
සීනි ත ොග පිළිබ ත ොරතුරු ඳශ ඳරිදි විය.
ගු ුාං් 15 - ලර්ගු ු ධි2 ගු්ම් එ ව සු්ම් එ ුප ගත් ආය2ා
ආය නතේ නම

ගුදතම්

ගුදතම්

2020.01.01

අාකය

්රමාණය

2020.10.13
ආනයනය

සු්ඩීන් (SUCDEN)

පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික

දක්ලා දිනට
ක

2020.10.14

සිට

ගුදතම් 2021.02.28 දක්ලා

සීනි සීනි

ඳැලති ආනයනය

ක

්රමාණය

්රමාණය

්රමාණය

(ලර්ග අඩි)

(කි.ග්රෑ.)

(කි.ග්රෑ.)

(කි.ග්රෑ.)

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

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

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

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

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

7201044

31,935

(වාතක් අක්රය)
----------------------------

සිට 2020.10.13

7201171

70,000

වමාගම
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සුදු සීනි

11,212,500

-

182,000

දුඹුරු සීනි 2,540,000

-

-

සුදු සීනි 19,797,000

7,607,950

1,195,000

ස60

ශේගණා නිමෙ සභණ

6.1

ඉශ

5.2.1.6 තේදය ඳරිදි සීනි වශා ඳනලා තිබුණු බදු අඩු කිරීතමන් ඳසු 2020

ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට 2021 තඳබරලාරි 28 දින දක්ලා කාය තු ්රධාන
ආනයනකරුලන් 09 තදතනකු ශා සුළු ආනයනකරුලන් විසින් සුදු සීනි තම.තටො
277,715 ක්

ශ්රී ාකාලට ආනයනය කර තිබුණි. ඒ අනුල තමම කාය තු

ආනයනය කරන ද එම සුදු සීනි ත ොගය තලනුතලන් තඳර ඳැලති බදු ්රමාණයට
අනුල රු.49.75 ක් බැගින් බා ග ශැකිල තිබ රු. 13,816,221,750 ක බදු ආදායමක්
රජය විසින් සීනි මි ඳශ

දමා ඳාරිතභෝගිකයාට වශනයක් බාදීම තලනුතලන්

කැඳකර තිබුණි
ගු ුාං් 16 - ජය සුදු සීනි ල නුල

්ැව්ළ ුදු ටිාප්් - ස ස-1ස-14 ට ශ ස 1-

ස - 8 ් ස ප
්පහය

ආායා ්
ප්ර්පණය ල්0ලශො

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

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

ශේල භ ල ලළා ණපඩ බ ුේ්
ුකි් ප්ර්පණය
(ල්0ලශො 1  ස හා ප .50)
-------------------------------

ජය ්ැව් ුදු
ආ්පය් .50
------------------------

2020.10.14 - 2020.10.31

54,768

49,750

2,724,708,000

2020 තනොලැම්බර්

26,068

49,750

1,296,883,000

2020 තදවැම්බර්

59,541

49,750

2,962,164,750

102,604

49,750

5,104,549,000

34,732

49,750

1,727,917,000

2021 ජනලාරි
2021 තඳබරලාරි
ක්තු

277,715

13,816,221,750

(මූ පශ්රය - ශ්රී ාං්ප ලර්ගු )
6.2

රජය සුදු සීනි වශා එතව රු. 13,816,221,750 ක බදු ආදායමක් කැඳකරන විට
්රධාන ආනයනකරුලන් 9 තදතනකු ශා

ල්  සුළු ආනයනකරුලන් කිහිඳතදතනකුට

සීනි කිතෝග්රෑම් එකක් වශා තඳර ඳැලති බදු ්රමාණය ව රු. 50 බැගින් දැරිය යුතු
විය ශැකිල තිබ බදු වියදම රු.49.75 කින් අඩු වීතම් ලාසිය බදු තගලන අලව්ථාතස දී
හිමි වී තිබුණි. 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට 2021 තඳබරලාරි 28 දින දක්ලා කා
සීමාල තුදී ශ්රී ාකාලට ආනයනය කරන ද සුදු සීනි තම.තටො. 277,713 කින්
සියයට 45 ක් එනම් තම.තටො. 125,207 ක් පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික වමාගම ආනයන
කර තිබුණි. ඒ අනුල එම ආය නතයහි ආනයනි
ඳමණ ලර්ධනය වී තිබුණු අ ර එම ඳදනම ම
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්රමාණය සියයට 1,222 කින්

එම ආයනයට රු. 6,229,025,820

ක බදු ලාසියක් බදු තගලන අලව්ථාතස දී හිමි වී තිබුණු බල ලගුල අාක 17 හි වශන්
ත ොරතුරු අනුල නිරීක්ණය විය. ලද එම වමාගම ශැරුන විට ්රධාන
ආනයනකරුලන් අ රින් තලන්  කිසිදු වමාගමක් එම කාඳරිච්තේදය තු තඳර
ඳැලති ආනයන ්රමාණයන් සියයට 10 ඉක්මලා ආනයනය කර තනොතිබුණු බල
නිරීක්ණය විය.
ගු ුාං් 17 - ුදු ුකිකිමේ ල තුල
ඔ සලත්ුර් 14 ට ශ

ක ස ක ස ආායා්.5
ස 1 ලවු

ආායා ්.5ලේ ා්

ශ හිමි වූ ුදු ඉබුරිය ස ස

පරි 8 ් ස ප (සුදු සීනි හා ප)
2020.10.16-

ආායනි්

ජය ්ැව් ුදු ආ්පය්

2021.02.28 ් ස ප

ප්ර්පණය

ආායනි් ආය2ා ු2

ආායනි් ප්ර්පණය

ප්රබු 2ය ස ල හ

ලුදී ලගොහා ඇබු ආ්ප ය

ල්0ලශො
-------------------------1

පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික වමාගම

2

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

.50
------------------

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

125,207

45%

6,229,025,820

ඳෑලියතගොඩ තේඩින් කම්ඳනි

26,689

10%

1,327,772,969

3

අම්තරෝ සුග(ර්)

25,736

9%

1,280,361,390

4

ග්තෝබල් තේඩින් ඇන්ඩ් කම්ඳනි

16,602

6%

825,946,526

5

විල්වන් තේඩින් කම්ඳනි

11,969

4%

595,455,606

6

ආර්.ජී.බ්රදර්ව්

18,304

7%

910,620,722

7

වුඩ්න්ඩ් ඇන්ඩ් කම්ඳනි

13,467

5%

669,980,837

8

කාර්ගිල්ව් ෆුඩ්ව් කම්ඳනි

3,000

1%

149,249,462

9

වී.ඩී. තශෝල්ඩින්ග්ව් ඇන්ඩ් තකොතමොඩිටිව්

4,425

2%

220,142,957

10

අතනකු්  ආනයනකරුලන්

32,315

12%

1,607,665,461

277,714

100%

13,816,221,750

ක්තු
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රඳ වටශන 02 - ුදු ුකිකිමේ ල තුල
14 ට ශ

6.3

ඉශ

ක ස ක ස ආායා්.5

ශ හිමි වූ ුදු ඉබුරිය - ස ස-1ස-

ස 1-ස - 8 ් ස ප (සුදු සීනි)

පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික වමාගම

ඳෑලියතගොඩ තේඩින් කම්ඳනි

අම්තරෝ සුග(ර්)

ග්තෝබල් තේඩින් ඇන්ඩ් කම්ඳනි

විල්වන් තේඩින් කම්ඳනි

ආර්.ජී.බ්රදර්ව්

වුඩ්න්ඩ් ඇන්ඩ් කම්ඳනි

කාර්ගිල්ව් ෆුඩ්ව් කම්ඳනි

වී.ඩී. තශෝල්ඩින්ග්ව් ඇන්ඩ් තකොතමොඩිටිව්

අතනකු්  ආනයනකරුලන්

6.1 හි වශන් ඳරිදි සුදු සීනි වශා රජය කැඳක බදු ආදායමට අම රල දුඹු.5 සීනි

වශාද එම කාඳරිච්තේදය තුදී ආනයනය කරන ද තම.තටො. 59,234 ක් තලනුතලන්
රු. 2,946,891,500 ක බදු ආදායමක් ද සීනි මි ඳශ

දැමීම තුලින් ඳාරිතභෝගිකයින්ට

වශන වැසීම වශා රජය කැඳකර තිබුණි.
ගු ුාං් 18 -

ජය දුඹු.5 සීනි ල නුල

්ැව්ළ ුදු ටිාප්් - ස ස-1ස-14 ට ශ ස 1-ස -

8 ් ස ප
්පහය

ල්0ලශො
----------------------

ශේල භ ල ලළා ණපඩ බ ුේ්
ුකි් ප්ර්පණය ල්0ලශො
1 ස හා ප
.50
---------------------------

2020.10.14 - 2020.10.31

2,692

49,750

133,927,000

2020 තනොලැම්බර්

4,416

49,750

219,696,000

2020 තදවැම්බර්

6,428

49,750

319,793,000

2021 ජනලාරි

18,417

49,750

916,245,750

2021 තඳබරලාරි

27,281

49,750

1,357,229,750

ක්තු

59,234

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

ආායා ්
ප්ර්පණය

ජයශ ුහිමි වී ඇබු
ුේ්
.50
--------------------

2,946,891,500

(මූ පශ්රය - ශ්රී ාං්ප ලර්ගු )
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6.4

ඒ අනුල ජන ාලට වශන වැසීතම් අරමුණින් සුදු සීනි හ
තිබ බදු අඩුකිරීම තුලින් රජයට බා ග

දුඹු.5 සීනි වශා ඳනලා

ශැකිල තිබ රු.මිලියන 16,763 ක බදු

ආදායමක් 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට 2021 තඳබරලාරි 28 දක්ලා ව
කාඳරිච්තේදය තලනුතලන් කැඳකර තිබුණු බල නිරීක්ණය විය.
6.5

ඒ අනුල

වමාගම් කිහිඳයකට එක් සීනි කිතෝ ග්රෑම් එකකින් රු.49.75 ක බදු

ලාසියක් තඳර ඳැලති බදු ්රමාණයට වාතේක්ල බදු තගලන අලව්ථාතස දී හිමිලන විට
බදු අඩු ක දින සිට එම අඩු බදු ්රමාණයට වාතේක්ල ්රමාණල්  ඳරිදි තලතෂඳ
සීනි මි අඩු වී තනොමැති බල ඉශ

ලගුල අාක 05 හි වශන් ත ොරතුරු අනුල

නිරීක්ණය විය.
ලද බදු අඩු ක මාවයට තඳර මාව 03 ක කාච්තේදතේ සීනි කිතෝ ග්රෑම් එකක්
වශා තලතෂඳෂ මිතහි වාමානය ව රු.135 ශා බදු අඩු ක මාවතයන් ඳසු මාව 03
ක තලතෂඳෂ මි ව රු.117 ක වකා බැලීතම් දී සීනි කිතෝලක තලෂදඳ මි
රු.18 කින් ඳමණ අඩුවීමක් සිදු වී තිබුණි. ඒ අනුල ඉශ

5.2.1.2 තේදය ්රකාරල

රජය විසින් සීනි,ඳරිේපු, බී ළූණු ශා වැමන් ඇතු්  භාණ්ඩ කට්ටයක බදු
්රමාණයන් අඩු කිරීම මගින් ජන ාලට මාසිකල රු.500 ක වශනයක් බා දීමට
අතේක්ා කද සීනි ආනයනික බදු වශනතේ ්රමාණා් මක ලාසියක් ජන ාලට හිමි
තනොවීම තශේතුතලන් රජය අතේක්ා කෂ අරමුණ ෂඟාකර ගැනීමට තනොශැකි වී
තිබුණු බල නිරීක්ණය විය.
6.6

මුදල් අමා යාාය, තලෂ ශා ආතයෝජන ්රතිඳ් ති තදඳාර් තම්න්තුල, ඳාරිතභෝගික
කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය ශා ආනයන අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුල ලැනි
ආය නල ඳලතින ත ොරතුරු ්රමාණා් මක තව වි්තල්ණය තනොකිරීම, ආය න
අ ර ඳැලතිය යුතු අන් ර් වම්බන්ධ ාලයන් නිසි ඳරිදි ඳල් ලා තනොගැනීම, නිලැරදි
යාල් කාලින ත ොරතුරු තීරණ ගනු බන අධිකාරියන් තල ගා තනොයාම ශා අදා
ආය න විසින් තලතෂ ඳෂ මි වම්බන්ධතයන් ්රමාණල්  වමීක්ණයන්
තනොකිරීම ලැනි තශේතන් ම

සිදු

සීනි වශා ඳනලන ද බදු අඩු කිරීතමන් රජය

අතේක්ා කරන ද අරමුණු කරා ෂඟා වීමට තනොශැකි වී ඇති බල නිරීක්ණය විය.
6.7

2017 ලර්තේ ජනලාරි මව සිට 2020 වැේ ැම්බර් මාවය දක්ලා ව කාඳරිච්තේදය
තු එකිතනක ලර්යන් හි දී ්පට ් සුදු සීනි ආනයනතේ වාමානයය කිතෝ ග්රෑම්
25,384,456 සිට කිතෝ ග්රෑම් 46,722,420 ක් දක්ලා ව ඳරාවයක විහිදී තගොව් තිබුණි.
එතවේම එම කාය 2017 ලර්තේ ජනලාරි මව සිට 2020 වැේ ැම්බර් 30 දක්ලා ව
මාව 46 ක කා ඳරිච්තේදය තු සුදු සීනි ආනයනතේ මාසික වාමානයය කිතෝ ග්රෑම්
34,039,800 ක් ඳමණ වී තිබුණි. එතවේම සීනි වශා ඳනලා තිබුණු රු.50 ක විතේ
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තලෂද භාණ්ඩ බද්ධ 

25 කට අඩු කිරීතමන් ඳසු 2020 ඔක්ත ෝබර් මව සිට 2021

තඳබරලාරි මව දක්ලා කාඳරිච්තේදය තු මාසික සුදු සීනි ආනයනතේ වාමානයය
කිතෝ ග්රෑම් 59,177,902 ක් වී තිබුණි.

ලද 2020 ඔක්ත ෝබර් මාවය තු

ආනයනය ක සුදු සීනි කි.ග්රෑම් 72,942,302 ක ්රමාණතයන් සියයට 75 ක් එනම්
කිතෝ ග්රෑම් 54,706,723 ක්ම බදු මුදල් අඩු කෂ 2020 ඔක්ත ෝබර් 13 දිතනන් ඳසුල
ආනයනය කර තිබු බල නිරීක්ණය විය.
ඒ අනුල, බදු අඩු කිරීතමන් ඳසු සුදු සීනි ආනයනතේ මාසික වාමානයය කිතෝ ග්රෑම්
25,138,102 කින් තශල්  සියයට 73 කින් ඳමණ ඉශෂ තගොව් තිබුණි.
ගු ුාං් 19 - ුදු ඉ ත්කිමේ ල තුල

ආායාය ්ළ ප්ර්පණය ලේ ශේ ල
ා ේ ණය - සුදු

සීනි කිල ෝ ග්රෑම් එ
්පහය

2017

2018

2019

2020

2021

--------

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

----------

-----------

-----------

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

ජනලාරි

15,777,729

12,539,826

33,363,958

44,222,950

102,604,651

තඳබරලාරි

7,048,299

12,644,592

31,007,163

53,009,450

34,732,750

මාර්තු

20,027,915

17,342,560

43,896,850

60,356,700

-

අත්රේල්

42,653,867

15,285,516

25,150,396

29,710,380

-

මැයි

43,471,698

32,511,481

52,905,500

21,703,130

-

ජනි

28,168,762

36,143,723

48,318,340

31,476,700

-

ජලි

24,522,200

38,305,200

22,084,803

66,667,050

-

අතගෝව්තු

32,908,062

22,846,969

33,670,450

39,800,000

-

වැේ ැම්බර්

20,419,740

40,043,565

41,496,500

73,555,600

-

ඔක්ත ෝබර්

25,722,335

30,097,905

46,596,300

72,942,302

-

තනොලැම්බර්

25,461,847

35,601,200

49,231,600

26,068,200

-

තදවැම්බර්

18,431,026

59,521,450

26,069,750

59,541,611

-

304,613,480

352,883,987

453,791,610

579,054,073

137,337,401

25,384,457

29,406,999

37,815,967

48,254,506

68,668,701

මුලු එකතුල
(කි.ග්රෑ)
මාසික වාමානය
(කි.ග්රෑ)

6.8

ලද 2017 ජනලාරි මව සිට 2020 වැේ ැම්බර් 30 දින දක්ලා දුඹු.5 සීනි කිතෝ ග්රෑම්
184,812,220 ක් ආනයනය කර තිබ අ ර 2020 ඔක්ත ෝබර් 01 දින සිට 2021
තඳබරලාරි 28 දක්ලා ආනයනය කර තිබ දුඹුරු සීනි ්රමාණය කිතෝ ග්රෑම් 68,736,535
කි. ඒ අනුල එම කාඳරිච්තේද තදතක් දුඹුරු සීනි ආනයනතේ මාසික වාමානයය
30

පිළිතලලින් කිතෝ ග්රෑම් 4,102,493 ක් ශා කිතෝ ග්රෑම් 13,747,307 ක් තස. ඒ අනුල
සීනි වශා ව බද්ද අඩු කිරීතමන් ඳසු මාසික දුඹුරු සීනි ආනයනතේ වාමානය අගය
කිතෝ ග්රෑම් 9,644,814 කින් තශල්  සියයට 235 කින් ඳමණ ලැඩි වී තිබුණි. දුඹුරු
සීනි වශා ඳාන මික් නියම තනොකිරිමද තම් වශා බඳෑ ශැකි කරුණක් බල
නිරීක්ණය විය.
ගු

ුාං්

ස - ුදු ඉ ත්කිමේ ල තුල

ආායාය ්ළ ප්ර්පණය ලේ ශේ ාලේ ණය -

දුඹු.5 සීනි කිල ෝ ග්රෑම් එ
්පහය

2017

2018

2019

2020

2021

--------

----------

-----------

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

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

----------

ජනලාරි

මුළු ක්තු
---------------

260,000

1,678,000

5,001,000

10,334,034

18,417,140

36,210,216

තඳබරලාරි

1,750,490

2,050,000

4,490,000

10,982,500

27,281,600

51,194,590

මාර්තු

4,000,000

8,500,241

11,891,000

3,611,500

-

33,274,741

අත්රේල්

1,250,000

1,250,196

10,066,000

2,986,000

-

19,521,196

මැයි

1,975,529

3,750,000

2,582,012

6,582,118

-

15,071,659

ජනි

750,000

2,434,000

2,078,000

1,300,000

-

10,307,306

ජලි

250,000

1,997,000

1,152,000

1,620,000

-

5,019,000

1,125,000

645,294

50

9,650,500

-

12,190,886

වැේ ැම්බර්

312,000

500,010

-

19,025,000

-

21,837,010

ඔක්ත ෝබර්

-

1,332,000

1.57

12,194,500

-

17,910,599

තනොලැම්බර්

-

1,259,000

4,420,196

4,415,750

-

13,552,956

-

47,209,363

අතගෝව්තු

තදවැම්බර්

572,042

10,904,000

28,295,506

6,427,545

මුලු එකතුල

12,245,061

36,299,741

69,975,766

89,129,447

45,698,740

283,299,522

(කි.ග්රෑ)

6.9

ලද ඉශ

ලගුල අාක 12 හි දැක්තලන ඳරිදි 2020 ලර්තේ බදු අඩු කිරීමට තඳර

මාව 9.5 ක් තු මාසිකල වාමානයතයන් සීනි කිතෝ ග්රෑම් 2,105,163 ක් ඳමණක්
ආනයනය කර තිබුණු පිරමිඩ් විල්මා වමාගම විසින් බදු අඩු කිරීතමන් ඳසු මාසිකල
සීනි කිතෝ 27,823,989 දක්ලා මන්තග් සීනි ආනයනය ලර්ධනය කරතගන තිබුණි .
එය බදු අඩු කිරීමට තඳර ඳැලති
අවාමානය ලර්ධනයකි.

් ් ලය වමඟ වැවඳීතම්දී සියයට 1,222

ක

ල්  එක් ආනයනකරුලකු ඳමණක් තමම කාඳරිච්තේදය

තු සීනි ආනයනය සියයට 6 කින් ඳමණ ලර්ධනය කරතගන තිබුණද අතනකු් 
ආනයනකරුලන් 7 තදනාතග්ම ආනයන ්රමාණයන් අඩුවීමක් සිදු වී තිබුණි.
6.10

2020 ඔක්ත ෝබර් 13 දිනට පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික වමාගම විසින් බන්ධි

ගුදම්

ඳශසුකම් යටත්  (බදු තනොතගලා) ආනයනය ක සීනි තම.තටො. 7,608 ක් එම
බන්ධි ගුදතම් රලා බා තිබ අ ර එකී ත ොගතයන් තම.තටො. 7,468 ක් බදු අඩු ක
දිනතේදීම කි. ග්රෑම්. 1 කට 

25 ක බද්දක් තගලා ගුදතමන් ඉල්  කර ගැනීමට
31

කටයුතු කර තිබුණි. එමගින් එම ආය නයට ඳමණක් එක් දිනක් තුෂ එම (සීනි
ත ොගතේ විකුණුම් මි අඩු තනොකරන්තන් නම්) ලටිනාකම රු.මිලියන 378 ක ඳමණ
බදු ලාසියක් ක්ණිකල හිමි වී තිබුණු බල නිරීක්ණය තස.
6.11

සීනි ඇතුළු අතනකු්  අ යාලය භාණ්ඩ ලර්ග 04 ක ආනයනික බදු අඩු කිරීමට
කඩිනමින් කටයුතු කර තිබුණ ද එම අ යාලය භාණ්ඩල තලෂඳ ඉල්ලුතම්
ව්ලභාලය, තලෂඳ මි, ඒ ලන විට්  ආනයනය කර ඇති ්රමාණය ශා බදු අඩු
කිරීතම්දී රජතේ ආදායම අහිමි වීතම් ්රමාණය යනාදිය පිළිබ ද් 

වි්තල්ණය

කිරීමට තලෂ ශා ආතයෝජන ්රතිඳ් ති තදඳාර් තම්න්තුල කටයුතු කර තිබ බල
නිරීක්ණය තනොවිය.
6.12

ලද සීනි කිතෝග්රෑම් 01 ක් ම

ඳනලා තිබ රු. 50 ක් ව ආනයන බද්ද 

25 දක්ලා

අඩු කිරීමට තීරණය කිරීමට තඳර ඒ ලන විට තලෂතඳොතල් තිබ සීනි ත ොග ්රමාණය
වැකිල්ට තගන තිබ බලට වාක්ෂි තනොවීය. තලෂ ශා ආතයෝජන ්රතිඳ් ති
තදඳාර් තම්න්තුල විසින් ජා යන් ර තලෂතඳොතල් මි උච්නාලඡනයන් ශා තද්ශීය
තලෂතඳොතල් මි තලනව්වීම් පිළිබ ්රධාන සීනි ආනයනකරුලන් ශා වම්බන්ධල
වාකච්ඡා කර ඇති බලක් ද ලාර් ා වී තනොතිබුණි. ලද බද්ද රු.49.75 කින් අඩු කිරීම
මගින් ඳාරිතභෝගිකයින් විසින් ඒ ලනවිට්  තලෂතඳොතන් මිදී ගන්නා සීනි
කිතෝග්රෑම් 01 ක තලතෂඳ මි තකොඳමණ ්රමාණයකින් අඩු කෂ ශැකි ද යන්න
පිළිබල ආනයනකරුලන් වමඟ වාකච්ඡා කර ඇති බලක් තශෝ එකඟ ාලයකට එෂඹ
ඇති බලක් ද නිරීක්ණය තනොවීය.
6.13

ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ ඳාරිතභෝගික කටයුතු ශා ත ොරතුරු
අධයක්කතග් 2021 මාර්තු

23 දිනැති ලිපිතයන් බාග්  ලිඛි

ශවුරුල අනුල

සීනි ආනයනය කරන ත ොග තලෂඳුන් විසින් මි ඳාන ගැවට් ඳත්රතේ ්රතිඳාදනය
අනුල සිය ත ොග විකුණුම් මි රු. 80 ක් තව දක්ලා සීනි විකිණීතම් ඉන්තලොයිව් ඳත්ර
නිකු්  කර තිබුණද ව ය විකුණුම් මි වශ ඉන්තලොයිව් මි අ ර තලනව තලනම
ත ොග තලතෂඳුන්තගන්

අයකරතගන ඇති බල තලෂඳුන් ත ොරතුරු බාදුන් බල

ඳාරිතභෝගික අධිකාරියට ලාර් ා වී තිබුන ද එය පිළිග

ශැකි ලියවිල්ක් මගින්

වනාථ කර ගැනීමට තනොශැකි විය.
6.14

ඳාරිතභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ඳාන මිට ලඩා ලැඩිතයන් සීනි අතවි කරන
සිල්ර තලෂඳුන්ට අදාල ලැටලීම් 113 ක් (2020 තනොලැම්බර් 10 සිට 2021 ජනලාරි
31 දක්ලා) සිදු කර ඇති බලද ලාර් ා වී තිබුණි. එතවේ වුලද ඉශ

කාඳරිච්තේදය තු

ත ොග තලතෂන්දන් වශ ආනයනකරුලන් ඳාන මි ඉක්මලා විකිණීම් සිදු කරන්තන්
ද යන්න පිළිබල තවොයා බැලීමට ඳාරිතභෝගික අධිකාරිය විසින් ලැටලීම් සිදුකර
ඇතිබලට වාක්ෂි තනොවීය.

ලද, 2003 අාක 09 දරන ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ

අධිකාරී ඳනත්  වශන් ්රතිඳාදන ්රියා් මක කිරීතම්දී ඳාන
32

මි ඉක්මලා ලැඩි

මිට භාණ්ඩ විකිණීම වම්බන්ධතයන් ඳැනවීමට ශැකි දඩ මුද එම ාභාායට
වාතේක්ල ්රමාණල්  තනොවීම තශේතුතලන් තලෂඳුන්තග් වාධාරණ තලෂදාමට ඇති
තඳෂඹවීම ්රමාණල්  තනොලන බල නිරීක්ණය විය. එතවේම, ආනයනකරුලන් විසින්
ඳල් ලාතගන යනු බන ගබඩා වම්බන්ධ විව් ර නී යානුකල ඉල්ලීතම්
ක්රමතසදයක් ද තනොතිබුණු තශයින් ආනයන ත ොග රලා ගැනීම් වම්බන්ධතයන්
විධිම් ල ඳානය කිරීතම් ශැකියාල අහිමි වී ඇ .
6.15

ඉශ

5.2.2.7 තේදය ්රකාරල ඳාරිතභෝගික අධිකාරිය විසින් සුදු සීනි කිතෝග්රෑම් 01

ක් විකිණිය යුතු උඳරිම මි (ඳැකට් තනොකෂ) රු. 85 ක් බල නියම තකොට තිබුණි. එම
මි තීරණය කිරීතම් දී ජීලන වියදම් අනුකාරක වභාල විසින් තීරණය ක මිට
අම රල තලන්  අධයනයක් කර මි තිරණය ක බලට ත ොරතුරු විගණයට
තශළිදරස තනොවුණි.
තකතවේ තල ්  ලගුල 08 ඳරිදි ආනයනික සීනි කිතෝග්රෑම් 01 ක මි,රක්ණ වශ
ගැල් කුලි (මි.ර.ගැ.) මිට අ රමැදියන්තග් පූර්ල වාමානය ාභය ගැපූ විට බදු
අඩුකෂ ඳසුල සීනි මි 2020 ඔක්ත ෝබර් මාවතේ දී රු. 90.04 ක් ද,තනොලැම්බර්
මාවය ලන විට රු.91.88 ක්ද,තදවැම්බර් මාවය ලන විට රු.98.03 ක්ද, 2021 ජනලාරි
ශා තඳබරලාරි මාවයන් හිදී පිළිතලළින් රු.100.34 ක් ශා 101.19 ක් ද තව ඳාන
මිට ඉශෂ අගයක් වී තිබුණි. තම් අනුල ඳාරිතභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් නියම
කර තිබ ඳාන සිල්ර මි ්රාතයෝගික ද යන්න ්ර්නකාරී තස. අනතුරුල අාක
2214/16 දරන 2021 තඳබරලාරි 08 දිනැති අතිවිතේ ගැවට් ඳත්රතේ නිතයෝග 72
යටත්  තමම ඳාන මි ඉල්  කිරීමටද තමම

්  ලය ඉලශල් වී තිබිය ශැකි බල

නිරීක්ණය විය.
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ලද ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ අධයක් ජනරාල්ලරයා විසින් ඔහුතග්
අාක CAA/PH/06/DLMP/2020 (15) ශා 2020 තනොලැම්බර් 02 දිනැති ඳාරිතභෝගික
කටයුතු පිළිබ අධිකාරිතේ වභාඳතිලරයා ඇමතු ලිපිතයන් තලෂ තඳොතල් මි අඩු
තනොවීම වම්බන්ධතයන් විමර්නයක් සිදුකිරීම පිළිබල ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ
කාරක වභාතස අලධානය තයොමු කරන තව ඉල්ා තිබුණු අ ර එම ලිපිතයහි සිනි 1
Kg ක ඇව් තම්න්තුග

ත ොරතුරු ඇමුණුමක් තවද ඉදිරිඳ්  කර තිබුණි. ඉශ

5.3.1.1 තේදතයහි වශන් එම ඇව් තම්න්තු කෂ අලම සිල්ර මි රු.83.54 ක් ශා
උඳරිම මි රු.99.87 ක් තව දක්ලා තිබුණු අ ර එහි වාමානය මි රු.88.67 තව් 
දක්ලා තිබුණි. නමු්  එම ත ොරතුරු ඉදිරිඳ්  කිරිමට්  ්රථම අාක CAA/DA/1 ශා
2020 තනොලැම්බර් 01 දිනැති අධයක් මණ්ඩ ඳ්රිකාල මගින් අධයක් මණ්ඩයට
ඉදිරිඳ්  කර සුදු සිනි (ඳැකට් තනොකෂ) විකිණිය ශැකි උඳරිම මි රු.85 ක් තව් 
ආනයනකරුලන්ට විකිණිය ශැකි උඳරිම මි රු.80 තව තීරණය කර තිබුණි. ඒ
අනුල අධයක් ජනරාල් විසින් විකිණීමට ඉදිරිඳ්  කෂ උඳරිම වාමානය සිල්ර මි
33

ආදී ත ොරතුරු පිළිබල වභාඳතිලරයා විසින්

වැෂකිල්ට තගන තිබුතණ් ද යන්න

අනාලරණය තනොවුණි.
6.17

ආනයනික සීනි වශා බඳත්ර ක්රමයක් ශඳුන්ලා තදමින් 2020 ඔක්ත ෝබර් 29 දිනැති
අාක 2199/20 දරන අති විතේ ගැවට් ඳත්රය නිකු්  කිරීමට මුදල් අමා යලරයා විසින්
කටයුතු කර තිබුණ ද තම් වශා අනුගමනය කෂ යුතු ක්රමතසදයන් පිළිබ යම්
උඳතදවක් මුදල් අමා යාාය විසින් බා දී ඇති බල නිරීක්ණය තනොවීය. ඒ අනුල
සීනි ආනයනය ඳානය කිරීමට අලය නිර්ණායක ශඳුන්ලා දීමට කටයුතු කර
තනොතිබීම තශේතුතලන් සීනි ආනයනය වශා ඉල්ලුම්ඳ්  ඉදිරිඳ්  කෂ සියලුම
ඉල්ලුම්කරුලන්ට ඔවුන් ආනයනය කිරීමට ඉල්ලුම් කෂ සියලු ත ොගයන් ආනයනය
කිරීමට ආනයන ශා අඳනයන ඳාක විසින් අනුමැතිය බාදී තිබුණි. ඒ අනුල
තමතව ආනයන ශා අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුල විසින් සිය ලෘ් තීමය
ලගකීම මැණවින් ඉටුකර තනොමැතිවීම තශේතුතලන් ආනයන බඳත්ර ශඳුන්ලා දීම
මඟින් ආනයනය ඳානය කිරීතම් තශෝ විනිමය ගායාම ඳානය කිරීතම් රජතේ
අතේක්ාලන් බාතඳොතරෝ තු ව ඳරිදි ඉටු වී තනොතිබුණි.

6.18

ඉශ

5.2.2.13 තේදතයහි දැක්තලන ගැවට් නිතසදනතයහි දැක්තලන ඳරිදි 2021 ජනි

11 දින සිට දින 07 ක් ඇතු
වන් කතයහි,භාරතයහි තශෝ

එහි දක්ලා ඇති ඳාර්ලයන්

විසින් ඔවුන්

ම ඳානය යටත හි ඇති සීනි (දුඹුරු සීනි වශ සුදු

සීනි) ඇතුෂ්  ගුදම්,ගබඩා, බශාලුම් තශෝ තලන්  ව්ථාන ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ
අධිකාරිතේ ලියාඳදිාචි ක යුතු බලට දක්ලා තිබුණද එතව ලියාඳදිාචි ව වාඛ්යාලන්
ශා එතව ලියාඳදිාචි වීමට අයඳුම්ඳත්ර ඉදිරිඳ්  කරන අලව්ථාල ලන විට ඔවුන් වතුල
ඳැලති ත ොග පිළිබල ත ොරතුරු තමත ක් විගණනයට ඉදිරිඳ්  තනොවීම තශේතුතලන්
ඒ පිළිබල නිරීක්ණ ඉදිරිඳ්  කිරීමට තනොශැකි විය. එතමන්ම ගුදම්,ගබඩා, බශාලුම්
තශෝ තලන්  ව්ථානල ත ොගලතයන් තශෝ අනයාකාරයකින් රැව්කර ඇති භාණ්ඩ
්රමාණයන් පිළිබ ත ොරතුරු ලරින් ලර බා තගන ඒ පිළිබල වි්තල්නයක් වකව්
කර ඇති බලට ද ත ොරතුරු තමත ක් විගණනයට ැබී තනොමැති තශයින් ඒ පිළිබලද
නිරීක්ණ ඉදිරිඳ්  කිරීමට තනොශැකි විය.
6.19

ලද අධිකාරිතේ ලියාඳදිාචියකින් ත ොරල අදා ඳාර්ලයන් විසින් භාණ්ඩ
වන් කතයහි
ත ොග

බා තනොග

ම

යුතු බල එම ගැවට් නිතසදනතේ දක්ලා තිබුණ ද එතව

බා ගන්නා ඳාර්ලයන් පිළිබල අධිකාරිය විසින් ඳසු විඳරම් කර ත ොරතුරු

බා ගන්නා බලටද විගණනයට වාක්ෂි ඉදිරිඳ්  තනොවුණි.
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6.20

සීනි ආනයනය වශා ලන බඳත්ර ක්රමය 2020 ඔක්ත ෝබර් 30 දින සිට ්රියා් මක
වුලද බඳත්ර නිකු්  කිරීම 2020 තනොලැම්බර් 18 ලන දින දක්ලා ්රමාද වී ්රියා් මක
කර තිබුණි. ඒ අනුල බඳත්ර ක්රමය ශඳුන්ලාදීතමන් ඳසුල බඳත්ර නිකු්  කිරීම ්රමාද
කෂ කා ඳරිච්තේදය තුෂ සීනි තම.තටො. 101,527 ක් බඳත්ර තනොමැතිල ආනයනය
කිරීමට ආනයනකරුලන් 18 ක් කටයුතු කර තිබුණි.

6.21

ඉශ

5.2.3.5 තේදතයහි දැක්තලන ගැවට් ඳත්රය ්රකාරල බඳත්ර තනොමැතිල

ආනයනය කරන ද භාණ්ඩ වශා මි.ර.ගැ ලටිනාකමින් සියයට 05 ක අතිතර්ක
ගාව්තුලක් අය කෂ යුතු වුලද ආනයන බඳත්ර තනොමැතිල ආනයනය කර තිබ සීනි
ත ොගල මි.ර.ගැ ලටිනාකමින් සියයට 2 ක් ඳමණක් අය කිරීමට ආනයන ශා
අඳනයන (ඳාන) ජනරාල් විසින් තීරණය කර තිබුණි. එතව දඩ මුද අඩුකර අය
කිරීම වදශා ආනයන අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුලට බ  ඇතිබල
නිරීක්ණය තනොව අ ර එම අඩු කිරීම තශේතුතලන් රජයට අයවිය යුතු
රු.433,120,147 ක මුදක් අහිමි වී තිබුණි.
6.22

සීනි වශා ආනයන බඳත්ර නිකු්  කිරීතම් ්රධාන අරමුණක් ලතයන් නිරීක්ණය
ලන්තන් බදු අඩු කිරීතමන් ඳසු විා ලතයන් සීනි ආනයනය කිරීම ඳානය කිරීම
තස. එතශ්  බඳත්ර නිකු්  කිරීමට තඳර මාසික වාමානයය ආනයනය කෂ තම.තටො.
්රමාණය 41,779 ක් ව අ ර බඳත්ර ක්රමය ශඳුන්ලා දීතමන් ඳසු එය මාසිකල තම.තටො
61,714 ක් ඳමණ ලන අ ර එය සියයට 47 කින් ඳමණ ආනයන ලැඩිවීමකි. ඒ අනුල
බඳත්ර ක්රමයක් ශඳුන්ලා දීම තුළින් අතේක්ෂි අරමුණු ඉටු වී ඇති බලක් නිරීක්ණය
තනොවීය.

6.23

සීනි වශා බදු අඩුකරන ද අලව්ථාල ලන විට ඉශ
ඳරිදි ාකා වත ොව වතුල සීනි තමට්රික් තරොන්. 919.4

5.5.3

තේදතයහි වශන්

ක ත ොගයක් ඳැලති බල

ලාර් ා වී තිබුණි. එම සීනි ත ොගය කි.ග්රෑම්. 1 ක් වශා රු. 125.41 ක වමානය මික්
තගලා මිදීතගන තිබු බල නිරීක්ණය ව අ ර එම ත ොග රු.85 බැගින් අතවි කිරීම
තශේතුතලන් ඉශ ලගුල අාක 14 හි වශන් ඳරිදි රු. 37,159,974 ක් ව අාභය 5.5.5.
තේදතේ වශන් තීරණය ඳරිදි මශාභාණ්ඩාගාරතයන් පියවීමට එකඟ වී තිබුණු බල
ලිපි තල්ඛ්ණ අනුල නිරීක්ණය විය.
6.24

සීනි වශා ඳැලති බද්ද 

25 දක්ලා අඩු කිරීතමන් ඳසුලද ාකා වත ොව ආය නය

විසින් රු.92, රු.112, ශා රු.121 යන මි ගණන් යටත්  සීනි මිදී තගන තිබුණු
අ ර එතව ලැඩි මිට මිදී ග්  සීනි ත ොග රු.85 බැගින් අතවි කිරීම තශේතුතලන්
ඉශ

6.23 වශන් අාභයට අම රල ලගුල අාක 14 හි ඳරිදි රු.47,000,000 ක

අාභයක්ද සිදුල තිබුණි.
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6.25

ලද, සීනි කි.ග්රෑම්. 1 ක් වදශා රු.80 ක උඳරිම ත ොග මි නියම කිරීතමන් ඳසුලද
එනම් 2020 තනොලැම්බර් 10 දින ඳාන මි ඳැනව දින සිට 2021 තඳබරලාරි 08
එනම් ඳාන මි ඉල්  කෂ දින දක්ලා සීනි කි.ග්රෑම් 2,378,000 ක් එම මිට ලඩා
ලැඩි මිට මිදී ගැනීම තශේතුතලන් රු. 17,594,000 ක අාභයක් ද ාකා වත ොවට
සිදු වී තිබුණි. ඒ අනුල රාජය ආය නයක් ව ාකා වත ොව ආය නය ද රජය විසින්
නියම කරන ද ඳාන ත ොග මිට සීනි මිදී ගැනීමට කටයුතු කර තනොමැති ඇති
බල නිරීක්ණය විය.

6.26

ඒ අනුල සීනි ම

ඳනලා තිබුණු බදු ඉල්  කිරීම නිවා ශ්රී ාකා රජය කැඳ කෂ විා

බදු ආදායමට අම රල ාකා වත ොව ආය නයට සීනි ලයාඳාරතයන් සිදු ව රු.
102,113,974ක අාභයද,

භාණ්ඩාගාරයට අතිතර්ක ලැය බරක් වී ඇති බල

නිරීක්ණය විය.
6.27

සීනි වශා විතේ බදු අඩුකිරීම තශේතුතලන් රජය විසින් 2020 ඔක්ත ෝබර් 14 සිට
2021

තඳබරලාරි

28

දක්ලා

රු.16,763,113,250 ක් වු අ ර

කාඳරිච්තේදය

තු

කැඳක

බදු

ආදායම

ාකා වත ොව ආය නයට තමම සීනි අතවිය

තශේතුතලන් රු. 102,113,974 ක අාභයක් දැරීමට සිදු වී තිබුණි. ලද ආනයන
බඳත්ර වශා ඳනලන ද දඩ මුද අඩු කිරීම තශේතුතලන් (සියයට 5 සිට සියයට 2
දක්ලා ) රු.433,120,147

ක දඩ මුදක් ද අහිමි වී තිබුණි. නමු්  අනලය

ආකාරතයන් සීනි ආනයනය තකොට රැව්කිරීම අධධර්යම්  කිරීතම් අරමුණින්
ආනයන ශා අඳනයන ඳාන තදඳාර් තම්න්තුල විසින් ඳනලන ද රු.234,000,000
ක් ව බඳත්ර ගාව්තුලද ද, බඳත්ර බා තනොතගන ආනයනය කරන ද සීනි වශා
රු.288,746,945 ක් ව අතිතර්ක ගාව්තුලද , බඳත්ර බා තනොගැනීම තශේතුතලන්
තර්ගුල අයකරන ද රු.67,719,064 ක (රු.

225,730,213

කින් සියයට 30 )

දණ්ඩනය ද ඇතුලුල රු.590,466,009 ක ආදායමක් තමම ්රියාලලිතයන් ඉඳයීමට
රජයට ශැකිවී තිබුණි. ඒ අනුල තමම සීනි ආනයන බදු අඩු කිරීම මගින් 2020
ඔක්ත ෝබර් 14 දින සිට 2021 තඳබරලාරි 28 දක්ලා ව කාඳරිච්තේදය තු රජය රු.
16,707,881,362 ක ආදායම් කැඳකිරීමක් කද එමගින් රජය අතේක්ා ක වශනය

ඳාරිතභෝගික ජන ාලට ්රමාණල්  අයුරින් ැබී තනොතිබුණු බල නිරීක්ණය විය.
6.28

සීනි ආනයනය වශ ත ොග තලතෂාම වම්පූර්ණතයන්ම තඳෞද්ගලික අාය වතුල
ඳලතින බැවින් ආනයනකරුලන් විසින් තශෝ ත ොග තලතෂඳුන් විසින් සීනි ත ොග
අනලය තව රලා තගන තිතේද ශා ඔවුන් විසින් කුමන මි ගණන් යටත්  අතවි
කර තිතේද යන්න පිළිබ ඳරීක්ා කිරීම වශා ඔවුන් තලතින් ත ොරතුරු බා ගැනීම
විගණකාධිඳතිට අධිකාරි බයක් තනොවීම ශා ඒ වම්බන්ධතයන් ඳාරිතභෝගික කටයුතු
පිළිබ අධිකාරිය ්රමාණල්  ද් 
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යාල් කාලින කර ඳල් ලාතගන තනොයාම

තශේතුතලන් රජය බාතඳොතරෝ තු ව මි වශනය ්රමාණල්  ආකාරතයන්
ඳාරිතභෝගිකයාට ැබී තනොමැති

් ් ලයක් තු රජය විසින් කැඳක බදු ආදායම

කුමන ්රමාණ ලලින් ආනයනකරුලන් ශා ත ොග තලතෂඳුන් බා ග් ත් ද යන්න
ගණනය කිරීමට තනොශැකි විය.
ස70

නිර්ලේ

7.1

සීනි වශා වු බද්ද අඩු කිරීමට වාතේක්ල එම ලාසිය ඳාරිතභෝගිකයන් තල
තනොකර

මන් අ

වි ැන්

රදලාග්  ඳාර්ලයන් නිලැරදිල ශදුනාතගන ඉදිරිතේදී තශෝ එම

ආර්ථික ලාසිය ජන ාලට වි ැන් කිරීතම් ශැකියාල පිළිබ වකා බැලීමට තශෝ එතවේ
තනොමැතිනම් රජය කැඳ කෂ බදු ආදායම ම අ රදලාග්  ඳාර්ලයන්තගන් නැල
රජයට බාගැනීතම් ශැකියාල පිළිබල අලධානය තයොමු කිරීම.
(තයොමුල - 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5 )
7.2

ජන ාලට වශන වැසිතම් අරමුණින් භාණ්ඩ වශා ඳනලන ද බදු ඳශෂ තශලීතම් දී
වම්බන්ධි

ආය න ල ඳලතින අදා ත ොරතුරු කැවීම,

ාර්කික තව

වි්තල්ණය කිරීම, ශා එම ත ොරතුරු ල අන් ර් වම්බන්ධ ාලය තුලින් නිලැරදි
ත ොරතුරු ම අදා ්රතිඳ් තිමය තීරණ ගැනීමට කටයුතු කිරිම
(තයොමුල - 6.6, 6.7,6.8 )
7.3

ආනයන සීමා කිරීම වශා ශඳුන්ලාදුන් බඳත්ර ක්රමතසදය නිසි ඳරිදි ්රියා් මක
කරමින් රතට් කාලීන අලය ාලය ඉක්මලා සිදු කරනු බන කඩිනම් සීනි ආනයනය
ලැැක්වීමට කටයුතු සිදු තනොවීම ශා ශඳුන්ලාදුන් බඳත්ර ක්රමතසදය නිසි ඳරිදි
කඩිනමින් ශා අර්ථාන්වි ල ්රියා් මක තනොවීමට තශේතු ඳරීක්ා කිරීම
(තයොමුල - 6.17,6.20,6.21,6.22 )

7.4

භාණ්ඩ වශා ඳාන මික් නියම කිරීතම් දී ඳල් නා ත ොරතුරු ශා ඉදිරිතේ දී ඇති
ලන ් ් ලයන් විධිම්  තව වි්තල්ණය කර ්රාතයෝගික භාවි ා ක ශැකි මික්
නියම කිරීම පිළිබල අලධානය තයොමු කිරීම
(තයොමුල - 6.13,6.14,6.15,6.16 )

7.5

අාක 2231/24 දරන ශා 2021 ජනි 11 දිනැති අතිවිතේ ගැවට් නිතසදනය මගින්
දන්ලා

ඇති

ඳරිදි

ආනයනකරුලන්

,රැව්කරන්නන්,තබදාශරින්නන්
වන් කතයහි,භාරතයහි තශෝ

තශෝ

ත ොග

,නි්ඳාදකයන්
තලතෂන්දන්

,ගබඩාකරුලන්
විසින්

ම

ම ඳානය යටත හි ඇතුෂ්  ගුදම්,ගබඩා, බශාලුම්

තශෝ තලන්  ව්ථාන අදා ඳරිදි ලියාඳදිාචි කර ඇති බලට් ,

අධිකාරිතේ

ලියාඳදිාචියකින් ත ොරල තමම ව්ථාන ඳල් ලාතගන යනු බන්තන්ද යන්න් 
පිළිබල ඳසු විඳරම් කිරීම ශා

එම ගුදම්,ගබඩා, බශාලුම් තශෝ තලන්  ව්ථානල
37

ත ොග ලතයන් තශෝ අනයාකාරයකින් ත ොග රැව්කර ඇ් ද යන්න අශඹු තව තශෝ
ඳරීක්ා කිරීමට නි්චි ක්රමතසදයක් වකව් කිරීම.
(තයොමුල - 6.8, 6.19 )
7.6

ශ්රී ාකාලට ආනයනය කරනු බන
තලතෂන්දන් තල

භාණ්ඩ ආනයනකරුලන්තගන් ත ොග

නිකු්  කරුණු බන දිනයන්, ්රමාණයන් ශා මි ගණන් තමන්ම

ඉන් අනතුරුල ්රාතයෝගිකල ්රියා් මක ක ශැකි අලව්ථාලන් ලදී එම භාණ්ඩය
හුලමාරු ලන මි ගණන් ,දිනයන් ශා ්රමාණයන් අලය ශැකි වෑම විටම අදා
බධාරින්ට නි්චි ල ශඳුනාග
තශෝ

ද් 

ශැකි ලන ඳරිදි නියාමන ආය න විසින් ඒකාබද්ධල

ඳද්ධතියක් වකව් කිරීම ශා එම ද් 

ඳද්ධතිය යාල් කාලිනල ඳල් ලා

ගැනීමට කටයුතු කිරීම ශා අ යලය භාණ්ඩල තලතෂඳෂ ශැසිරීම නිරන් රතයන්
අධයනය කිරීම.
(තයොමුල - 6.8, 6.19 ).
7.7

ලැඩි මිට ත ොග තලතෂදුන්තග් සීනි මිදී තගන අාභ බමින් ඳාරිතභෝගිකයින්
තල

අඩු මිට සීනි අතවි කිරීම තුලින් අාභ බන ාකා වත ොව ආය නයට

වෘජුලම සීනි ආනයනය කිරීතම් ශැකියාල පිළිබල තවොයා බැලීම වශ අනාර්ථික මිදී
ගැනීම් සිදු කිරීම ලැැක්වීමට අලධානය තයොමු කිරිම.
(තයොමුල - 6.23,6.24,6.25,6.26,)
7.8

මි ඳානය පිළිබ නියාමනයට අදාල ලගකීම ්රමාණා් මකල ශා කාර්යක්මල
ඉටු තනොවීම කරුණු අධයයනය කර එම යන්ත්රණය ක්තිම්  කිරීමට පියලර ගැනීම.
එතවේම, 2003 අාක 09 දරන ඳාරිතභෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරී ඳනත හි
කාර්යයන් උල්ාගනය කිරීම් වම්බන්ධල දැනට ඳනලා ඇති දඩුලම් පුද්ග, ආය න,
භාණ්ඩල ්රමාණ, ලටිනාකම් අනුල ලඩා්  ගැතඳන ඳරිදි වාතෝධනය කිරිමට
කටයුතු කිරිම.
(තයොමුල - 6.14 )

7.9

විවිධ අමුද්රලයයන් භාවි ා කරමින් (සීනි ,පිටි ලැනි) ශ්රී ාකාල තු නි්ඳාදනය කරනු
බන ආශ්රි

නි්ඳානයන් තග් මි ගණන් ඉශ

අමුද්රලය තේ මි තලනව් වීමට

වාතේක්ල තලනව් වීම නියාමනය වශා නි්චි ක්රමතසදයක් වකව් කිරීම
(තයොමුල - 6.11 )
7.10

රතට් වමව් සීනි ඳාරිතභෝජනය තුළින් සියයට 43 ක් කුටුම්භ සීනි ඳාරිතභෝජනය ලන
අ ර, සියයට 57 ක් තලන්  කටයුතු වශා සීනි ඳරිතභෝජනය සිදුවුලද බදු මුදල්
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xU fpNyh fpuhk; rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;bUe;j tpNrl tpahghug; gz;l
mwtPl;bid &gh 50 ,y; ,Ue;J .25 rjk; tiu Fiwf;fg;gl;ljd;
%yk; vjpu;ghu;f;fg;gl;l epthuzk; Efu;Ntiur; nrd;wiljy; njhlu;ghd
Ma;Tf;fhd tpNrl fzf;fha;T mwpf;if
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

epiwNtw;Wg; nghopg;G
2020 xf;Njhgu; khjj;jpd; NghJ murpdhy; 1 fpNyh fpuhk; rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;l
tpNrl tpahghu gz;l mwtPl;bid &gh 50 ,ypUe;J .25 rjk; tiu Fiwg;gjw;F
eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. mt;thW tup Fiwf;fg;gl;likahy; murhq;fj;jpw;F
ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf ,Ue;J &gh 16>763 kpy;ypad; mstpyhd tup tUkhdk;;
2021 ngg;utup khjkstpy; ,of;fg;gl;bUe;jJld;> Efu;NthUf;Fk; muR vjpu;ghu;j;j
tifapyhd eyndhd;W fpl;bapUf;ftpy;iy vDk; tplak; fye;JiuahlYf;F
cl;gl;bUe;jJ. ,e;j tplaq;fis fUj;jpw;nfhz;Lk; mur fzf;Ffs; FOtpdhy;
vdf;F
Kd;itf;fg;gl;l
Nfhupf;ifnahd;Wf;F
,zq;fTk;
,e;j
mwpf;if
ntspaplg;gLfpd;wJ.
,yq;ifapd; nts;is kw;Wk; rptg;G rPdp Mfpatw;wpd; khjhe;j ruhrup Efu;T
Rkhu; 50>000 nkw;wpf; njhd;fshf fhzg;gLtJld;> ,yq;ifapd; jw;Nghija
khjhe;j rPdp cw;gj;jpapd; ruhrup 4>359 nkw;wpf; njhd;fs; MFk;. mjd; gpufhuk;>
,yq;ifapd; khjhe;j Efu;tpw;fhf Rkhu; 45>000 nkw;wpf; njhd;fs; msthd
rPdpf;fhd gw;whf;Fiwnahd;W epyTtJld;> me;j gw;whf;Fiw ,wf;Fkjpapd;
Clhf G+u;j;jp nra;ag;gLfpd;wJ.
1974Mk; Mz;bd; NghJ 46 nkw;wpf; njhd; msthd rPdp ,wf;Fkjp nra;ag;gl;ljd;
%yk;> ,yq;ifapd; rPdp ,wf;Fkjp Muk;gpf;fg;gl;lJld;> ,e;j msthdJ fpukkhf
mjpfupj;J 2020Mk; Mz;lstpy; tUlnkhd;Wf;F ruhrupahf 596>000 nkw;wpf; njhd;
msthd rPdp ,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;wJ.
vt;thwhd NghjpYk;> mz;ikf;fhykhf rPdp ,wf;Fkjpia tYtpof;fr;nra;jy;
kw;Wk; murhq;fj;jpw;F tUkhdnkhd;wpid <l;Lk; Nehf;fpy; muR mt;tg;NghJ
,wf;Fkjp nra;ag;gl;l rPdp kPJ tup tpjpj;jJ. mjd; gpufhuk;> 2020Mk; Mz;lstpy;
1 fpNyh fpuhk; rPdpf;fhf &gh 50 tup tpjpf;fg;gl;bUe;jJ. vdpDk;> kf;fSf;F
tho;thjhu eyndhd;iw ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;fpy; murpdhy; 2020 xf;Njhgu;
14Me; jpfjp ,e;j tupahdJ 25 rjk; tiu Fiwf;fg;gl;bUe;jJ.
vt;thwhd NghjpYk;> jdpahu; Jiwapduhy; khj;jpuk; ,yq;iff;F rPdp ,wf;Fkjp
nra;ag;gLtJld;> mur Jiwf;fhd rPdp tpw;gid yq;fh rnjhr epWtdj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. mjd; NghJ tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; yq;fh rnjhr
epWtdk; mt;tg;NghJ jdpahu; Jiwapd; ,wf;Fkjpahsu;fsplkpUe;J rPdpia
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nfhs;tdT nra;J tpw;gid nra;Ak; NghJ 2020 xf;Njhgu; 14 Me; jpfjp( tup
Fiwf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J) 2021 ngg;utup 08 (fl;Lg;ghl;L tpiy mfw;wg;gl;l
jpfjp tiuapYk;) &gh 102 kpy;ypadhd el;lnkhd;W yq;fh rnjhr epWtdj;jpw;F
Vw;gl;bUe;jJ.
NkYk;> rPdp ,wf;Fkjpia kl;Lg;gLj;Jk; Nehf;fpy; Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjpf;
fl;Lg;ghl;L
jpizf;fsj;jpdhy;
mDkjpg;gj;jpu
Kiwnahd;W
mwpKfg;gLj;jg;gl;bUe;j
NghjpYk;>
me;j
eilKiwAk;
eilKiwg;gLj;jg;gltpy;iy
vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
ghtidahsu;fs;
mYtyfs;
mjpfhurigapdhy;
mt;tg;NghJ
rPdpf;fhf
fl;Lg;ghl;L
tpiy
tpjpf;fg;gl;l NghjpYk;> mjd; %yk; ehl;by; rPdp tpiyapy; fl;Lg;ghnllhd;wpid
vjpu;ghu;j;jthW ,lk;ngw;wpUf;ftpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. NkYk;> rPdpf;fhf
tpjpf;fg;gl;bUe;j
tupapid
Fiwj;jjd;
%yk;
murpdhy;
vjpu;ghu;f;fg;gl;l
Efu;NthUf;fhd epthuzk; toq;Fk; Nehf;fj;jpidAk; mila KbahjthW
,wf;Fkjpahu;fs; kw;Wk; tpahghupfs; cs;slq;fshd tpahghuj; jug;gpdUf;F
$Ljyhd nghUshjhu eyid ngw;Wf;nfhs;Sk; re;ju;g;gk; Vw;gLj;jg;gl;bUe;jJ.
Fwpj;j ,wf;Fkjpahsu;fspilNa gpukpl; tpy;kh epWtdj;jpd; rPdp ,wf;Fkjp 2020
xf;Njhgu; Kjy; 2021 ngg;utup tiuahd fhyg;gFjpapy; khj;jpuk; 1>222
rjtPjj;jpdhy; mjpfupj;jpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
vt;thwhd NghjpYk;> midj;J tplaq;fisAk; fUj;jpw;nfhs;Sk; NghJ tupapid
Fiwj;jikapdhy; ,yq;if muR ruhrupahd &gh 16>708 kpy;ypad; msthd
tUkhdnkhd;W kPsha;thz;bDs; jpahfk; nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk;> me;j eyid
nghUz;ikahf Efu;NthUf;F fpilj;Js;sJ vd;gij fzf;fha;tpdhy; ,dq;fhz
KbahJ ,Ue;jJ.
mjd; gpufhuk;> rPdpf;fhd tup Fiwf;fg;gl;likf;F xg;ghf fpilj;j epthuzj;ij
Efu;NthUf;F toq;fhJ jk;kplk; itj;Jf;nfhz;l jug;gpdiu ,dq;fz;L>
vjpu;fhyj;jpNyDk; me;j nghUshjhu eyid kf;fSf;F ifaspg;gjw;F cs;s
,aYik njhlu;gpy; fUj;jpw;nfhs;tjw;F my;yJ murpdhy; ,of;fg;gl;l tup
tUkhdj;ij jkJ ifapUg;gpy; itj;jpUe;j jug;gpduplkpUe;J murhq;fj;jpw;F kPs
ngw;Wf;nfhs;Sk; ,aYik njhlu;gpYk; ftdk; nrYj;jy; nghUj;jkhdJ vd
gupe;Jiuf;fg;gLfpd;wJ.

01.

mwpf;ifia ntspapLk; gpd;Gyk;
murpdhy; kf;fspd; tho;thjhuj;jpw;F epthuznkhd;iw toq;Fk; Nehf;fpy;
gy;NtW
nghUl;fspd;
kPjhd
tpNrl
tpahghu
gz;l
mwtPl;bid
Fiwg;gjw;fhf 2021 xf;Njhgu; khjj;jpd; NghJ murpdhy; eltbf;iffs;
Kd;ndLf;fg;gl;ld. mjd; gpufhuk;> 1 fpNyh fpuhk; rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;l
tpNrl tpahghu gz;l mwtPl;bid &gh 50 ,ypUe;J .25 rjk; tiu
Fiwj;J
2020
xf;Njhgu;
13Me;
jpfjp
tpNrl
tu;j;jkhdpnahd;W
ntspaplg;gl;lJ. mt;thW rPdpf;fhf tpjpf;fg;gLk; tup ghupa mstpdhy;
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Fiwf;fg;gl;l

NghjpYk;>

rPdpapd;

re;ij

tpiyahdJ

me;j

mstpdhy;

my;yJ NghJkhd mstpdhy; Fiwtilahj fuzj;jhy; r%fj;jpd;
gy;NtW jug;gpduhy; gy;NtW fUj;Jf;fs; Kd;itf;fg;gl;ld. mjd; NghJ
murhq;fj;jpw;F ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf ,Ue;j ngUk; mstpyhd tup
tUkhdnkhd;W
,of;fg;gl;bUe;jJld;>
Efu;NthUf;Fk;
murhq;fk;
vjpu;ghu;j;jthW
epthuzk;
fpilf;fhikf;fhd
tplaq;f
; s;
njhlu;gpy;
fye;jhNyhrpf;fg;gl;lJ. NkYk;> tupapid Fiwj;jikahy; ghupa mstpyhd
rPdp
,wf;Fkjpahsu;fSf;F
tupf;
Fiwg;gpd;
cr;r
eyidg;
ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf ,Ue;jjhf NkYk; fye;Jiuahlg;gl;lJ.
mjd; gpufhuk;> me;j tplaq;fis fUj;jpw;nfhz;L> murhq;f fzf;Ffs;
FOtpdhy; vdf;F Kd;itf;fg;gl;l Nfhupf;ifapd; mbg;gilapy; ,e;j
mwpf;ifia jahupg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ (gpd;dpizg;G 01).

02.

tplag;gug;G
rPdpapd; ,wf;Fkjp kPJ tpjpf;fg;gl;bUe;j &gh 50 Md tpNrl tpahghu
gz;lq;fs; mwtPl;bid .25 rjk; tiu Fiwj;jikahy; Efu;NthUf;F
fpilj;Js;s epthuzk; njhlu;gpy; kjpg;gPL xd;wpid Nkw;nfhs;sy;> nghJ
kf;fSf;F epthuznkhd;iw toq;Ftjw;fhf murhq;fj;jpdhy; jpahfk;
nra;ag;gl;Ls;s tUkhdk; njhlu;gpy; Muha;jy;> rPdpf;fhd mur tupf;
nfhs;ifapid eilKiwg;gLj;Jk; NghJ vof;$ba ngUk;ghf nghUshjhu
gpur;rpidfs; Fwpj;J ftdk; nrYj;Jjy; Mfpad ,e;j mwpf;ifapd; gpujhd
tplag;gug;ghf ,dq;fhzg;gl;lJ. mjw;F Nkyjpfkhf kw;Wk; cs;ehl;L
kw;Wk; ntspehl;L tpahghu eltbf;iffs;> Efu;Nthu; mYty;fs;> Vw;Wkjp
kw;Wk; ,wf;Fkjp eltbf;iffs; kw;Wk; epjp eltbf;iffs; njhlu;ghd
epWtdf; fl;likg;gpd; ,ilj;njhlu;G gw;wp Muha;e;J> ,e;j tplaj;Jld;
njhlu;Gilajhf 2020 xf;Njhgu; Kjy; 2021 tiuahd fhyg;gFjpapDs;
cs;ehl;L re;ijapYs;s ,wf;Fkjpahsu;fs;> nkhj;j tpahghupfs; kw;Wk;
rpy;yiw tpahghupfspd; elj;ij njhlu;gpy; ftdk; nrYj;Jjy; kw;Wk; me;j
gzpfis fz;fhzpg;gjw;fhd murpd; gq;fspg;gpid kjpg;gPL nra;jYk; ,e;j
mwpf;ifapd; tplag;gug;g;gpDs; cs;slq;Fk;.
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03.

tplag;gug;G kl;Lg;gLj;jg;gly;
,e;j mwpf;ifapid jahupf;Fk; NghJ vdJ tplag;gug;G gpd;tUk;
tiuaiwfSf;F cl;gl;bUe;jJ vd;gJ Rl;bf;fhz;gpf;fg;gLfpd;wJ.

3.1

tupapid
Fiwf;Fk;
re;ju;g;gj;jpy;
,wf;Fkjpahsu;fshy;
fl;lisaplg;gl;bUe;j rPdpapd; msTfs; kw;Wk; tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du;
Vida ehLfspy; ,wf;Fkjpahsu;fshy; fl;lisaplg;gl;bUe;j ,Ug;gpid
,e;ehl;bw;F ,wf;Fkjp nra;;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jjh vd;gJ
kw;Wk; ,wf;Fkjpahsu;fSf;fhf nfhz;Ltug;gl;l rPdpapd; ,Ug;G tup
Fiwf;fg;gLk; tiuapYk; mz;ika flypy; itf;fg;gl;bUe;jjh vd;gJ
njhlu;gpy; jfty; ngw;Wf;nfhs;s KbahjpUe;jik.

3.2

,yq;ifapy; rPdpapid ,wf;Fkjp nra;Ak; eltbf;ifapy; jdpahu; Jiwapdu;
khj;jpuNk <LgLtJld;> ,wf;Fkjpahsu;fshy; re;ijf;F tpLtpf;fg;gLk;
rPdpapd; nkhj;j tpw;gid tpiy njhlu;ghd jfty;fis ngw;Wf;nfhs;s
KbahjpUe;jik kw;Wk; me;j gl;bay;fSf;F Nkyjpfkhf VNjDk; gzk;
mwtplg;gl;ljh vd;gJ njhlu;gpy; gupNrhjpf;f KbahjpUe;jik.

3.3

rPdpf;fhf tpNrl tpahghu gz;l mwtPl;bid Fiwg;gjw;F Kd;du; me;j
jPu;khdk;
njhlu;ghd
jfty;fs;
,wf;Fkjpahsu;fSf;F
ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sjh vd;gJ njhlu;gpy; gupNrhjpg;gjw;fhd njhopy;El;g
trjpfs; / eilKiwnahd;W ,y;yhjpUe;jik.

3.4

tupapd; msthdJ Fiwf;fg;gl;l re;ju;g;gj;jpy; ehl;by; fhzg;gl;l rPdpapd;
,Ug;g njhlu;ghd mwpf;iffis ngw;Wf;nfhs;s KbahjpUe;jik.

3.5

,e;j tplaj;jpw;Fupa fzf;fha;Tg; gupNrhjidfs; 2020 xf;Njhgu; Kjy; 2021
ngg;utup ,Wjp tiuahd fhyj;jpw;F kl;Lg;gLj;jg;gl;lik.

04.

fzf;fha;Tg; gpuNtrk;
,e;j
mwpf;ifapid
gpd;gw;wg;gl;ld.

jahupf;Fk;

NghJ

gpd;tUk;

eilKiwfs;

4.1

Mtzq;fis gupNrhjpj;jy;

(i)

2007 ,d; 48Mk; ,yf;f tpNrl tpahghu gz;lq;fs; mwtPl;Lr; rl;lk;.

(ii)

2003 ,d; 09Mk; ,yf;f ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigr; rl;lk;.

(iii)

1969

,d;

01Mk;

,yf;f

Vw;Wkjp

mjpfhur;rl;lk;.
(iv)

1869 Rq;ff; fl;lisr; rl;lk;
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kw;Wk;

,wf;Fkjp

(fl;Lg;ghl;L)

(v)

rPdp

,wf;Fkjpf;fhf

mwtPl;bid

&gh

epytpa
49.75

&gh
,dhy;

50

Md

tpNrl

Fiwg;gjw;fhf

tpahghu

gz;l

ntspaplg;gl;bUe;j

2197/12Mk; ,yf;f 2020.10.13Me; jpfjp mjp tpNrl tu;j;jkhdp.
(vi)

rPdpf;fhd fl;Lg;ghl;L tpiyapid tpjpg;gjw;fhf ntspaplg;gl;bUe;j 2201/08
Mk; ,yf;f 2020.11.10Me; jpfjp mjp tpNrl tu;j;jkhdp.

(vii)

,wf;Fkjp

nra;ag;gl;l

rPdpf;fhf

mDkjpg;gj;jpu

Kiwnahd;wpid

mwpKfg;gLj;jp ntspaplg;gl;bUe;j 2199/20 Mk; ,yf;f 2020 xf;Njhgu; 29Me;
jpfjp mjptpNrl tu;j;jkhdp.
(viii) fl;Lg;ghl;L

tpiyapid

mfw;Wjy;

njhlu;gpy;

ntspaplg;gl;Ls;s

2021

ngg;utup 08Me; jpfjpa 2214/16 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdp mwptpj;jy;.
(ix)

2016 Kjy; 2021 ngg;utup 28Me; jpfjp tiuapYk; rPdp ,wf;Fkjp njhlu;gpy;
,yq;if Rq;fj;jplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jfty;fs;.

(x)

nkhj;j

kw;Wk;

rpy;yiw

tpiyapid

jPu;khdpg;gjw;fhd

ghtidahsu;fs;

mYty;fs;
mjpfhurigapd;
tpiyf;
fl;Lg;ghl;L
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rPdp njhlu;ghd fpua jfty;;fs;.

gpuptplkpUe;J

(xi)

ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurigapdhy;
Rw;wptisg;Gfs; njhlu;ghd jfty;fs;.

(xii)

2020 rdtup Kjy; 2021 ngg;utup khjk; tiuapYk; rPdpapd; re;ij tpiy
njhlu;gpy;
njhifkjpg;G
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jfty;fs;.

Gs;sptpgutpay;

Nkw;nfhs;sg;gl;l

jpizf;fsj;jplkpUe;J

(xiii) rPdp Efu;T njhlu;gpy; kj;jpa tq;fpahy; ntspaplg;gl;Ls;s mwpf;iffis
gupNrhjpj;jidf;F cl;gLj;jy;.
(xiv)

cupa tpiyf;Nfs;tp eilKiw njhlu;gpy; gupNrhjid Nkw;nfhs;sy;.

(xv)

epjp mikr;rpd; nrayhsuhy; ghuhSkd;wj;jpd; epjp njhlu;ghd FOtpw;F
toq;fpa rPdp ,wf;Fkjp njhlu;ghd mwpf;if.

(xvi)

,yq;if

Rq;fj;jpd;

JiwKff;

fl;Lg;ghl;Lg;

gpuptpdhy;

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j Rq;f tprhuiz mwpf;if.
(xvii) 2231/24Mk; ,yf;f fsQ;rpa tu;j;jkhdp kw;Wk; 2021 A+d; 11Me; jpfjpa
tu;j;jkhdp.
(xviii) rPdpf;fhf fl;Lg;ghl;L tpiyapid tpjpg;gjjw;fhf ntspaplg;gl;bUe;j 2243/13
Mk; ,yf;f 2021 nrg;jk;gu; 02Me; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdp.
(xix)

2199/20 Mk; ,yf;f kw;Wk; 2020 xf;Njhgu; 29 Me; jpfjpa mjp tpNrl
tu;j;jkhdp.

(xx)

1953/28

Mk; ,yf;f kw;Wk; 2016 ngg;utup 11 Me; jpfjpa mjp tpNrl

tu;j;jkhdp.
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4.2

Vida eilKiwfs;

(i)

ghtidahsu;
fye;Jiuahly;.

(ii)

ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig kw;Wk; Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp

mYty;fs;

jpizf;fsj;jpw;F
ngw;Wf;nfhs;sy;.
(iii)

mjpfhurigapd;

tpdhf;nfhj;Jf;fis

cj;jpNahfj;ju;fSld;

toq;fp

,yq;if
kj;jpa
tq;fp>
,yq;if
Rq;fk;
Gs;sptpgutpay;
jpizf;fsj;jpdhy;
Ngzg;gLk;

jfty;fis

kw;Wk;
njhifkjpg;G
,wf;Fkjp
njhlu;ghd

juTfis guPl;rpj;jy;.
(iv)

Rq;;fj;jpypUe;J tpLtpf;fg;gl;bUe;j rPdp ,Ug;G njhlu;gpy; Rq;fg; gjpTfs;
kw;Wk; nghUl; fplq;Ffspd; jfty;;fis guPl;rpj;jy;.

(v)

5.
5.1
5.1.1

Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp fl;Lg;ghl;L Mizahsu; ehafk; kw;Wk; Vida
cj;jpNahfj;ju;fSldhd fye;Jiuahly;.

eilKiw
gpd;Gyk; njhlu;ghd tpguq;fs;
,yq;ifapd; rPdp Efu;T
vkJ ehl;bd; gpui[fshy; rPdp Neubahd Efu;Tf;F> rPdpAldhd
czTfis jahupj;jy; kw;Wk; Fbghd tiffis jahupj;jy; Nghd;w
gy;NtW gzpfSf;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. njhifkjpg;G kw;Wk;
Gs;sptpguj; jpizf;f
; sj;jpd; juTfSf;fika 2019Mk; Mz;bd; NghJ
,yq;ifapd;
kj;jpa
Mz;L
rdj;njhif
21.8
kpy;ypadhf
fhzg;gl;lJld;> ehd;F Ngiuf; nfhz;l FLk;gnkhd;wpd; khjhe;j
rPdp Efu;thdJ mz;zsthf 4 fpNyh fpuhk;fshf fhzg;gl;ljhf
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ.
mjd;
gpufhuk;>
egnuhUtUf;fhd
rPdp
Efu;thdJ mz;zsthf 01 fpNyh fpuhk; vd ,dq;fhzg;gl;Ls; sJ.
,e;j juTfspd; mbg;gilapy; Efu;Nthupd; tUlhe;j Neub rPdp
Efu;thdJ

Rkhu;

262>300

nkl;wpf;

njhd;fshf

(43%)

kjpg;gPL

nra;af;$baJld;> Vida JiwfSf;fhf Neupy; Efu;thdJ 347,700
nkl;wpf; njhd;fshf (57%) Mf kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sJ. mjd;
gpufhuk;> ,yq;ifapd; tUlhe;j ruhrup rPdp Efu;T 610>000 nkw;wpf;
njhd;fshf fhzg;gLtJld;> khjhe;j ruhrup rPdp Efu;thdJ Rkhu;
50>000 nkw;wpf; njhd;fs; MFk;.
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5.1.2

,yq;ifapd; rPdp cw;gj;jp
,izaj;jsj;jpD}lhf
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l
jfty;fSf;fika
cs;ehl;L uPjpapy; tUlhe;jk; ,yq;ifapDs; Rkhu; 52>308 nkw;wpf;
njhd;fs; msthd rPdp cw;gj;jp nra;ag;gLtJld;> mJ ehl;bd;
xl;Lnkhj;j rPdp Efu;tpd; 9 rjtPjkhd msthdJ MFk;.

5.1.3

,yq;iff;F rPdpia ,wf;Fkjp nra;jy;
1974
Mk;
Mz;L
,yq;iff;F
rPdp
,wf;Fkjp
nra;jy;
Muk;gpf;fg;gl;bUe;jJlld;> me;j tUlj;jpy; Rkhu; 46 nkw;wpf; njhd;
msthd rPdp khj;jpuk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jJ. mjd; gpd;du;
,yq;ifapd; rPdp ,wf;Fkjp fpukkhf mjpfupj;jpUe;jJld;> 2010Mk;
Mz;L Kjy; 2020Mk; Mz;L tiuapYkhd fhyg;gFjpapDs; mJ
tUlnkhd;wpw;F Rkhu; 596>000 nkw;wpf; njhd;fshf fhzg;gl;lJ.
gpujhdkhf ,e;jpah> JUf;fp> rPdh> tpal;ehk; Nghd;w ehLfspypUe;J
rPdp ,wf;Fkjp nra;ag;gLtJld;> jw;NghJ ,yq;iff;F gpujhdkhf
Rkhu; xd;gJ rPdp ,wf;Fkjpahsu;fs; rPdp ,wf;Fkjp nra;tjhf
,dq;fhz Kbe;jJ. ,yq;iff;F mz;ikf;fhykhf rPdp ,wf;Fkjp
nra;tjpy;
jdpahu;
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

Jiwapdu;

khj;jpuk;

<Lgl;Ls;sik

5.2

,yq;if murpdhy; rPdp kPJ tpjpf;fg;gl;bUe;j &gh 50 Md
tupapid .25 rjkhf Fiwj;jy;.

5.2.1

rPdpf;fhf tpjpf;fg;gLk; tupapd; ngWkjpia mfw;Wtjw;fhd
gpd;Gyk;

5.2.1.1

murpdhy;
rPdp>
gUg;G>
ngupa
ntq;fhak;
kw;Wk;
nrkd;
cs;slq;fshd nghUl; njhFjpapd; tupapid Fiwg;gjd; %yk;
nghJ kf;fSf;F khjhe;jk; &gh 500 Md epthuznkhd;iw
toq;Ftjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;bUe;jJ.

5.2.1.2

me;j vjpu;ghu;g;GfSld; rpy nghUl;fSf;fhf tpjpf;fg;gl;l ,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l nghUl;fSf;fhd tpNrl tpahghu gz;lq;fs; mwtPl;bid
2020
xf;Njhgu;
14
Me;
jpfjpapypUe;J
Fiwg;gjid
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf

rdhjpgjp

nrayhsuhy;

“tho;f;ifr;

nrytpdj;jpw;F epthuznkhd;iw toq;Fjy;” vDk; jiyg;gpy; 2020
xf;Njhhu; 13Me; jpfjp epjp mikr;rpd; nrayhsUf;F fbjnkhd;W
47

toq;fg;gl;bUe;jJ

(gpd;dpizg;G

02).

me;j

fbjj;jpd;

%yk;

xU

fpNyh fpuhk; gUg;gpw;F tpjpf;fg;gl;bUe;j tpNrl tpahghu gz;lq;fs;
mwtPlhdJ &gh 10 ,dhy;> ngupa ntq;fhak; kw;Wk; xU fpNyh
fpuhk; rPdp Mfpait kw;Wk; 1 Nghj;jypy; milf;fg;gl;l kPd; upd; (425
g) Mfpatw;Wf;fhd tpNrl tpahghu gz;lq;fs; mwtPl;bid &gh 50
,dhYk; 2020 xf;Njhgu; 14Me; jpfjp es;spuT Kjy; Fiwg;gjw;F
mwpTiu toq;fg;gl;bUe;jJ.
5.2.1.3.

nghJthf tpNrl tpahghu gz;lq;fs; mwtPl;bid tpjpj;jy; my;yJ
jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;Sk; NghJ mjpNkjF rdhjpgjp mtu;fs;> epjp
mikr;rupd; my;yJ mikr;ruit toq;Fk; fl;lisfs; kw;Wk;>
mikr;nrhd;W> mur epWtdnkhd;W my;yJ murpdhy; epakpf;fg;gl;l
FOtpdhy; toq;fg;gLk; gupe;Jiufisg; Nghd;Nw ,wf;Fkjpahsu;;fs;
my;yJ ghjpg;gpw;Fs;shFk; jug;gpdupd; Nfhupf;iffspd; mbg;gilapYk;
ru;tNjr re;ijapy; epyTk; tpiyj; jsk;gy;fs; kw;Wk; cs;ehl;L
tpiyj;
jsk;gy;fs;
Mfpatw;wpd;
mbg;gilapy;
Vw;gLk;
Njitg;ghLfs; vDk; tplaq;fSk; tpahghu kw;Wk; KjyPl;Lf;
nfhs;iffs;
jpizf;fsk;
mbg;gilahf
nfhs;fpd;wik
fye;Jiuahlypd; NghJ ntspg;gLj;jg;gl;lJ (gpd;dpizg;G 03).

5.2.1.4

5.2.1.5

1962 ,d; 19Mk; ,yf;f tUkhdg; ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd;
Vw;ghLfspd; mbg;gilapy; epjp mikr;rUf;F tup tpjpj;jy; kw;Wk;
khw;wpaikf;Fk;
mjpfhuk;
rhl;lg;gl;Ls;sJ
(gpd;dpizg;G
04).
mjd;NghJ> tpahghu kw;Wk; KjyPl;L nfhs;iffs; jpizf;fsj;jpw;F
toq;fg;gLk; fl;lisfs; my;yJ Nfhupf;iffis fUj;jpw;nfhz;L
Njitahd
Vw;ghLfs;
epjp
mikr;rupd;
nrayhsupdhy;
epjp
mikr;rUf;F rku;g;gpf;fg;gl;L mq;ff
P huk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gpd;du;
tu;j;jkhdpapy; kw;Wk; tiyjsj;jpy; gpuRupj;J Rq;f MizahsUf;F
mDg;gg;gLk;.

mjd;
gpufhuk;>
5.2.1.2
,y;
Fwpg;gplg;gl;l
mwpTiufis
fUj;jpw;nfhz;L>
tpahghu
kw;Wk;
KjyPl;Lf;
nfhs;iffs;
jpizf;fsj;jpd;
gzpg;ghsu;
ehafj;jpdhy;
epjp
mikr;rpd;
nrayhsupD}lhf
epjp
mikr;rupd;
mq;ff
P huj;jpw;fhf
Fwpj;j
Kd;nkhopT 2020 xf;Njhgu; 13Me; jpfjpNa rku;g;gpf;fg;gl;bUe;jJ.
mjd; gpd;du;> 2007 ,d; 48Mk; ,yf;f tpNrl tpahghu gz;lq;fs;
mwtPl;Lr; rl;lj;jpd; 02 Mk; gpuptpd; gpufhuk;> (gpd;dpizg;G 05)
,wf;Fkjp nra;ag;gl;l nghUl;fspd; tpNrl tpahghu gz;lq;fs;
mwtPl;bid Fiwf;Fk; tu;j;jkhdp mwptpj;jy; mr;rPl;Lf;fhf mur
mr;rfj;jpw;F mj;jpfjpapNyNa mwptpf;fg;gl;bUe;jJ.
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5.2.1.6

mjd;

gpufhuk;>

nts;is

rPdp

kw;Wk;

rptg;G

rPdp

Mfpa

,U

tiff;fhfTk;> xU fpNyh fpuhkpw;fhd tupapd; ngWkjpahdJ &gh 50
,ypUe;J .25 rjk; tiuapYk; (mjhtJ &gh 49.75 ,dhy;)
Fiwg;gjw;fhf 2197/12

Mk; ,yf;f tu;j;jkhdp (gpd;dpizg;G 06)

ntspapLtjw;F tpahghu kw;Wk; KjyPl;L nfhs;iffs; jpizf;fsk;
eltbf;if vLj;jpUe;jJld;> ,e;j jPu;khdk; 2020 xf;Njhgu; 14Me;
jpfjp Kjy; eilKiwg;gLj;jg;gl;bUe;jJ.

5.2.2

tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; rPdpf;fhd fl;Lg;ghl;L tpiy
tpjpj;jy;

5.2.2.1

2003 ,d; 9Mk; ,yf;f ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigr;
rl;lj;jpd; 07Mk; gpuptpd; gpufhuk; (gpd;dpizg;G 07) epahakw;w
tpahghu
eilKiwfSf;F
vjpuhf
Efu;Nthiu
ghJfhj;jy;>
Efu;Nthupd; cupikfspy; cupa ftdk; nrYj;jg;gLjy; njhlu;gpy;
rhd;WgLj;jy;
kw;Wk;
epahakw;w
tpahghu
eilKiwfs;>
kl;Lg;gLj;jg;gl;l tu;j;jfk; my;yJ tpahghupfshy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
NtW
tpjj;jpyhd
Efu;Nthu;
kPjhd
Ruz;ly;fSf;F
vjpuhf
epthuznkhd;wpid
toq;Fjy;
mjpfhurigapd; gzpg;nghWg;ghFk;.

5.2.2.2

ghtidahsu;

mYty;fs;

NkYk;> Efu;Nthu; ghJfhg;G mjpfhur;rl;lj;jpd; 08Mk; gpuptpd;
gpufhuk;> (gpd;dpizg;G 07) 15 gzpfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJld;>
mtw;wpd; tpiyf; fl;Lg;ghl;bw;F>
(i)
(ii)

Kaw;rpahsu;fSf;fpilapy; tpiy njhlu;ghd Niyj;jpl;lq;fis
fl;Lg;gLj;jy; my;yJ mfw;Wjy;.
Nghl;bfSf;F

Kuzhd

elj;ijfs;

kw;Wk;

epyikfis Kiwaw;w tpjj;jpy; <LgLj;jy;
tprhuizfs; my;;yJ gupNrhjid Nkw;nfhs;sy;.

Vfhjpgj;jpa
njhlu;ghd

(iii)

nghUl;fs;
kw;Wk;
Nritfspd;
tpiuyfs;>
mtw;iw
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba jd;ik kw;Wk; mtw;wpd; juk; kw;Wk;
tpepNahfpf;Fk; ufk; njhlu;gpy; Efu;Nthupd;> nfhs;tdthsupd;
kw;Wk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis gad;gLj;Jgtu;fspd;
cupikfs;
kw;Wk;
njhlu;Gfis
Nkk;gLj;jy;
kw;Wk;
ghJfhj;jy;.

(iv)

nfhs;tdTf;fhd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; juk;> msT>
rf;jp> Rj;jkhd jd;ik>
Efu;NthUf;F mwpT+l;ly;.
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epakk;

kw;Wk;

tpiy

njhlu;gpy;

5.2.2.3

Nkw;gb

5.2.1.6

,y;

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW>

,wf;Fkjp

nra;ag;gl;l

rPdpf;F tpjpf;fg;gl;bUe;j &gh 50 Md tpNrl tpahghug; gz;lq;fs;
mwtPl;bid .25 rjk; tiu Fiwj;jikf;F xg;ghf re;ijapy; rPdpapd;
tpiy Fiwtilatpy;iy vd;gJ Nkw;gb 5.2.2.1 ,y; cs;sthw
ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurigf;F
fpilj;jpUe;j
mjpfhuq;fspd; mbg;gilapy; mjpfhurigapdhy; 2020 xf;Njhgu; 14Me;
jpfjp Kjy; 2020 etk;gu; 01Me; jpfjp tiuahd fhyj;jpDs;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j re;ij Ma;Tfspy; ntspg;gLj;jg;gl;bUe;jJ.
5.2.2.4

mjd;

gpufhuk;>

re;ijapy;

rPdpapd;

tpiyahd

Nghjpa

mstpy;

Fiwtilahik njhlu;gpy; ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigapd;
Mizahsu; ehafj;jpdhy; me;j mjpfhurigapd; jiytUf;F
CAA/PM/06/DGMP/2020 (15) Mk; ,yf;f kw;Wk; 2020 etk;gu; 02Me;
jpfjpa fbjj;jpd; Xlhf (gpd;dpizg;G 08) mwptpf;fg;gl;bUe;jJ. me;j
fbjj;jpd; %yk;> 2003 ,d; 09Mk; ,yf;f ghtidahsu; mYty;fs;
mjpfhurig mjpfhur;rl;lj;jpd; 19Mk; gpuptpd; gpufhuk;> (gpd;dpizg;G
09) tprhuiznahd;wpid Nkw;nfhs;tjw;fhf Efu;Nthu; tptfhu
rigapd;
(ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurigapy;
cs;s
gpupnthd;whFk;) ftdk; nrYj;JkhW Nfhug;gl;bUe;jJ. mt;thNw>
me;j fbjj;jpd; Clhf Gjpa tupapd; fPo; xU fpNyh fpuhk; rPdpapd;
kjpg;gplg;gl;l
fpuak;
njhlu;gpy;
gpd;tUkhW
jfty;fs;
Kd;itf;fg;gl;bUe;jd.
ml;ltiz ,yf;fk; 01 - xU fpNyh fpuhk; rPdpapd; kjpg;gplg;gl;l fpuak;
ruhrup

Mff;
Fiwe;j
tpiy

cr;r
tpiy

&gh

&gh

rP.I.vg; ngWkjp

70.49

86.22

75.43

tpNrl tpahghu gz;l mwtPL

0.25

0.25

0.25

2.00

2.00

2.00

&gh

mfw;Wjy;
kw;Wk;
NkTiff;
fl;lzq;f
; s;
nghJ nraw;ghl;L kw;Wk; epjpr;
nrytpdk;
nkhj;j ,wf;Fkjp fpuak;

2.00

2.00

2.00

74.74

90.47

79.68

,wf;Fkjpahsupd; ,yhgg; gq;F

2.80

3.39

2.99

77.54

93.87

82.67

6.00

6.00

6.00

,wf;Fkjpahsupd;
tpiy
nkhj;j

kw;Wk;

kjpg;gplg;gl;l
rpy;yiw

50

tpw;gidahsu;fspd; fpuak; kw;Wk;
,yhgg;gq;F
kjpg;gplg;gl;l rpy;yiw tpiy

83.54

99.87

120

146

1kg rPdpapd; re;ij tpiy
5.2.2.5

re;ij

Muha;r;rp

mjpfhurigapd;

jfty;fSf;fika
gzpg;ghsu;

ghtidahsu;

ehafj;jpdhy;

me;j

88.67

mYty;fs;

mjpfhurigapd;

jiytUf;F mDg;gg;gl;Ls;s fbjj;jpd; (ii Mk; ge;jp) mbg;gilahf
nfhz;L

gpd;tUk;

tpjj;jpy;

nts;is

rPdpf;fhf

fl;Lg;ghl;L

tpiynahd;iw tpjpg;gjw;F jiytuhy; 2020 etk;gu; 09Me; jpfjp
gupe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.
vdpDk;>
,jd;NghJ
rptg;G
rPdpf;fhd
fl;Lg;ghl;L tpiyapid tpjpj;jy; njhlu;gpy; Fwpg;gplg;gl;bUf;ftpy;iy.

ml;ltiz

,yf;fk;

–

02

nts;is

rPdpf;fhf

tpjpf;fg;gl;l

fl;Lg;ghl;L tpiy – 2020 etk;gu; 09Me; jpfjp (gupe;Jiuf;fg;gl;l)
cUg;gb

Mff; $ba
rpy;yiw tpiy
(gf;fw;;wpy;
milf;fg;gl;l)

Mff; $ba
rpy;yiw tpiy
(gf;fw;;wpy;
milf;fg;glhj)

,wf;Fkjpahsupd;
Mff; $ba
nkhj;j tpw;gid
tpiy

01 fpNyh fpuhk;

01 fpNyh fpuhk;

01 fpNyh fpuhk;

&gh 90

&gh 85

&gh 80

nts;is
rPdp

5.2.2.6

Nkw;gb

5.2.2.5

,d;

gpufhuk;>

jiytuhy;

toq;fg;gl;bUe;j

gupe;Jiuapd; mbg;gilapy; jahupf;fg;gl;l CAA/DG Mk; ,yf;fKila
gzpg;ghsu; rig tpQ;Qhgdk; (gpd;dpizg;G 10) 2020 etk;gu; 09Me;
jpfjpNa
mjpfhurigapd;
jiytuhy;
gzpg;ghsu;
rigf;F
rku;g;gpf;fg;gl;bUe;jJ.
5.2.2.7

nts;is rPdpia tpw;gid nra;Ak; cr;r tpiy njhlu;gpy; Efu;Nthu;
tptfhu rigapdhy; toq;fg;gl;bUe;j gupe;JiufSf;fika nts;is
rPdpia tpw;gid nra;tjw;fhd cr;r tpiyia Fwpg;gpl;L 2201/8 Mk;
,yf;f kw;Wk; 2020 etk;gu; 10Me; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdpia
(gpd;dpizg;G
11)
ntspapLtjw;F
ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurigapd; jiytu; eltbf;if vLj;jpUe;jhu;. me;j cr;r tpiy
2020 etk;gu; 10Me; jpfjp Kjy; mjhtJ tu;j;jkhdp ntspaplg;gl;l
jpfjpapypUe;J eilKiwg;gLj;jg;gLtjhf Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.
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5.2.2.8

me;j tu;j;jkdp mwptpj;jy; gpuRupf;fg;gl;ljd; gpd;du; me;j tu;j;jkhdp
mwptpg;gpd; gpufhuk; tpjpf;fg;gl;l fl;Lg;ghl;L tpiyapd; fPo; re;ijapy;
rPdpia tpw;gid nra;ahj tpahghupfs; njhlu;gpy; ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurigapdhy;
Rw;wptisg;Gfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jd. mjd; gpufhuk;> 2020 etk;gu; 10Me; jpfjp
Kjy; 2021 rdtup 31Me; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapDs; 113
rpy;yiw
tpahghupfs;
njhlu;gpy;
ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurig mjpfhur;rl;lj;jpd; 10> 11> 20> 26 kw;Wk; 30Mk; gpupTfspd;
gpufhuk; (gpd;dpizg;G 12) eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ. vt;thwhd
NghjpYk;> me;j Rw;wptisg;Gfspd; %yk; nkhj;j tpahghupfs; kw;Wk;
,wf;Fkjpahsu;fspd;
tpw;gid
tpiyfs;
njhlu;gpy;
Njlg;gl;bUf;ftpy;iy.

5.2.2.9

rPdpf;fhd fl;Lg;ghl;L tpiy tpjpf;fg;gl;ljd; 80 ehl;fspd; gpd;du;
gy;NtW nghUl;fSf;fhf tpjpf;fg;gl;bUe;j fl;Lg;ghl;L tpiyia
jpUj;jpaikf;Fk;
mtjhdpg;Gfs;
cs;slq;fpa
fbjnkhd;W
(gpd;dpizg;G 13) 2021 rdtup 29Me; jpfjp ghtidahsu; mYty;fs;
mjpfhurigapd; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; ghtidahsu; mYty;fs;
rigf;F mDg;gg;gl;bUe;jJ.

5.2.2.10

gzpg;ghsu; ehafj;jpd; me;j fbjj;jpid mbg;gilahf nfhz;L
ghtidahsu;
mYty;fs;
rigapdhy;
rPdpf;fhd
fl;Lg;ghl;L
tpiyapid tpjpg;gjw;fhf ntspaplg;gl;bUe;j tu;j;jkhdp mwptpj;jiy
,uj;Jr;nra;tjw;F
gupe;Jiuj;J
2021
ngg;utup
05Me;
jpfjp
(gpd;dpizg;G
14)
me;j
rig
ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurigapd; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;F mwptpg;gjw;F eltbf;if
vLf;fg;gl;bUe;jJ.

5.2.2.11

mjd; gpd;du;> rPdp tpw;gid nra;tjw;fhd fl;Lg;ghl;L tpiyapid
tpjpj;J> 2020 etk;gu; 10Me; jpfjp ntspaplg;gl;bUE;j 5.2.2.7 ,y;
Fwpg;gplg;gl;l

2214/16 Mk;

,yf;f

2021

ngg;utup

08Me;

jpfjpa

tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; (gpd;dpizg;G 15) ,uj;Jr;nra;tjw;fhf
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigapd; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy;
eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ.
5.2.2.12

vt;thwhd NghjpYk;> Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fl;Lg;ghl;L tpiyapid
mfw;Wtjw;f jPu;khdk; vLf;fg;gl;L 06 khjq;fsf;F gpd;du;> mjhtJ
2021 A+iy khj ,Wjp thuj;jpy; njhifkjpg;G Gs;sptpguj;
jpizf;fsj;jpd; juTfSf;fika rPdpf;fhd re;ij tpiy &gh 130.52
kw;Wk; Mf];l; khjj;jpd; Kjy; thukstpy; &gh 133.24 tiu
mjpfupj;jpUe;jJ. NkYk;> Mf];l; khjj;jpd; ,Wjpastpy; rPdpf;fhf
re;ijahdJ NkYk; Nkhrkhd epiyf;F cs;shfpapUe;jJld;> 2021
52

nrg;jk;gu;

02Me;

tpiynahd;wpid

jpfjp

Kjy;

tpjpj;J

kPz;Lk;

2243/13

rPdpf;fhd

fl;Lg;ghl;L

,yf;f

tu;j;jkhdp

Mk;

ntspaplg;gl;bUe;jJ (gpd;dpizg;G 16). me;j tu;j;jkhdpapy; nts;is
kw;Wk;
rptg;G
rPdpf;fhf
gpd;tUkhW
fl;Lg;ghl;L
tpiy
tpjpf;fg;gl;bUe;jJ.
ml;ltiz ,yf;fk; 03 – rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;l fl;Lg;ghl;L tpiy –
2021 nrg;jk;gu; 02Me; jpfjp
cUg;gb

,wf;Fkjp
nra;;ag;gl;l

gf;fw;wpy;
milf;fg;glhj

gf;fw;wpy;
milf;fg;gl;l

Mff; $ba
nkh.tp.tpiy

cr;r rpy;yiw
tpiy

cr;r rpy;yiw
tpiy

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

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

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

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

nts;is rPdp

116

122

125

-

125

127

rptg;G rPdp

5.2.2.13

NkYk;> 2021 A+d; 11Me; jpfjp 2231/24 Mk; ,yf;f mjp tpNrl
tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; Clhf (gpd;dpizg;G 17) ,wf;Fkjpahu;>
cw;gj;jpahsu;>
fsQ;rpag;gLj;Jgtu;>
Nrfupg;gtu;>
tpepNahfj;ju;
my;yJ nkhj;j tpw;gidahsupdhy; jk;trk;> jkJ nghWg;gpy; my;yJ
jdJ fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s rPdp (nts;is kw;Wk; rptg;G rPdp)>
ghy;kh (KO MilAldhd> nfhOg;gw;w> nfhOg;G Fiwthd kw;Wk;
rpWtu;fSf;fhd)
fsQ;rpag;gLj;jg;gl;Ls;s
fplq;Ffs;>
fsQ;rparhiyfs;>
nfhs;
fyd;fs;
my;yJ
NtW
,lq;fs;
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigapy; gjpT nra;ag;gl Ntz;Lk;
vd Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. NkYk;> mjpfhurigapy; mjpfhurigapy;
gjpT nra;ahj ,e;j nghUl;fis ,wf;Fkjpahu;> cw;gj;jpahsu;>
fsQ;rpag;gLj;Jgtu;> Nrfupg;gtu;> tpepNahfj;ju; my;yJ nkhj;j
tpw;gidahsupdhy; me;j nghUl;fis jk;trk;> jkJ nghWg;gpy;
my;yJ jdJ fl;Lg;ghl;bd; fPo; itj;jpUf;f$lhJ vd;gJld;> me;j
fplq;Ffs;> fsQ;rparhiyfs;> nfhs; fyd;fs; my;yJ NtW
,lq;fspy; nkhj;j mbg;gilapy; my;yJ NtW tpjj;jpy; Nrfupj;J
itf;fg;gl;Ls;s nghUl;fsps; msTfs; njhlu;ghd jfty;fis
Nfhupa NghJ mjpfhurigf;F toq;f Ntz;Lk;.
NkYk;> me;j tupj;jkhdp mwptpj;jy; tpLf;fg;gl;l 2021 A+d; 11Me;
jpfjpastpy; ,e;j nghUl;fspd; ,Ug;gpid jk;trk; itj;Js;s
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l egu;fspdhy; ,e;j tu;j;jkhdpapd; jpfjpapypUe;J 07
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ehl;fspDs; mjpfhurigapy; gjpT nra;a Ntz;baJld;> mtu;fsplk;
fhzg;gLk; ,Ug;G njhlu;ghd tpguq;fisAk; mjpfhurigf;F toq;f
Ntz;Lk; vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

5.2.3 rPdpf;fhd gz;l mwtPl;bid Fiwj;j
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf
,wf;Fkjp
tpepNahfpj;jy;
5.2.3.1

5.2.3.2

gpd;du; ,wf;Fkjpia
mDkjpg;gj;jpuq;fis

Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjpia fl;Lg;gLj;Jjy; njhlu;ghd mur
nfhs;iffis
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd
gpukhzq;fis
ntspapLjy;>
Vw;Wkjp
kw;Wk;
,wf;Fkjp
mDkjpg;gj;juq;fis
ntspapLtjd; fPo; Vw;Wkjpfs; kw;Wk; ,wf;Fkjpfis fl;Lg;gLj;jy;>
Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp fl;Lg;ghl;L gpukhzq;fs; njhlu;ghd
tplaq;fspy;
Rq;fg;
gzpg;ghsu;
ehafj;jpw;F
kw;Wk;
me;epa
nryhtzpf; fl;Lg;ghl;lhsUf;F cjTjy;> tzpf tq;fpfSf;F
,wf;Fkjp
fl;Lg;ghl;L
gpukhzq;fs;
njhlu;gpy;
nraw;ghl;L
mwpTiufis ntspapLjy; Nghd;wtw;Wf;fhf 1969 ,d; 01Mk; ,yf;f
Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp (fl;Lg;ghl;L) mjpfhur;rl;lj;jpd; gpufhuk;
Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp jpizf;fsj;jpw;f mjpfhuk; fpilj;Js;sJ
(gpd;dpizg;G 18).
mjd;
gpufhuk;>
,yq;iff;F
,wf;Fkjp
nra;ag;gLk;
rPdpapd;
mstpidf; fl;Lg;gLj;Jk; Nehf;fpy; mDkjpg;gj;jpu Kiwnahd;wpid
mwpKfg;gLj;Jtjw;fhf 2020 xf;Njhgu; 28Me; jpfjp epjp mikr;rpd;
nrayhsu; Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp fl;Lg;ghl;L MizahsUf;F
njhiyNgrpapy;
tha;nkhop
%yk;
toq;fpa
mwpTiufis
mbg;gilahf nfhz;L 5.2.3.1 ,y; Fwpg;gplg;gl;l mjpfhur;rl;lj;jpd;
4Mk; gpuptpy; fpilj;Js;s mjpfhuq;fspd; mbg;gilapy; rPdp
,wf;Fkjpf;fhf mDkjpg;gj;jpu Kiwiknahd;;wpid mwpKfg;gLj;j
eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ. NkYk;> ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l rPdpapy;
rP.I.vg; ngWkjpapd; 0.4 rjtPjkhd mDkjpg;gj;jpuf; fl;lznkhd;iw
mwtpLtjq;Fk; jPu;khdpf;fg;gl;lJ.

5.2.3.3

,e;j jPu;khdj;ij eilKiwg;gLj;jp epjp mikr;rupdhy; 2199/20 Mk;
,yf;f kw;Wk; 2020 xf;Njhgu; 29Me; jpfjpa mjptpNrl tu;j; jkhdp
mwptpj;jy;
(gpd;dpizg;G
19)
ntspapLtjw;F
eltbf;if
vLf;fg;gl;bUe;jJ. mj;jpfjp Kjy; mKYf;F tUk; tifapy;
tu;j;jkhdp ntspaplg;gl;l NghjpYk;>
(fl;Lg;ghl;L)
jpizf;fsj;jpdhy;
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Vw;Wkjp kw;Wk;
cupa

,wf;Fkjp
Kiwapy;

mDkjpg;gj;jpuq;fis toq;Fjy; 2020 etk;gu; 18Me; jpfjp tiuapYk;
5.2.3.4

5.2.3.5

jhkjkhfpapUe;jJ.
mjd;
gpufhuk;>
rPdp
,wf;Fkjp
mDkjpg;gj;jpuj;jpid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 48 tpz;zg;gq;fs; 2020 etk;gu; 18Me;
jpfjpastpy;
Vw;Wkjp
kw;Wk;
,wf;Fkjpf;
fl;Lg;ghl;Lj;
jpizf;fsj;jpw;F fpilj;jpUe;jJld;> me;j 48 tpz;zg;gq;fspy;
29,w;Fupa rPdp ,Ug;Gfs; 2020 xf;Njhgu; 30Me; jpfjpf;F Kd;du;
(mjhtJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tu;j;jkhdp ntspsplg;gl;l jpfjp my;yJ
mjw;F
Kd;du;)
fg;gypy;
Vw;wg;gl;bUe;jd.
vQ;rpa
19
tpz;zg;gq;fSf;Fupa rPdpapd; ,Ug;ghdJ 2020 xf;Njhgu; 30 Me;
jpfjpAk; 2020 etk;gu; 18Me; jpfjpf;Fk; (mjhtJ tu;j;jkhdp
ntapaplg;gl;l
gpd;du;
vdpDk;
mDkjpg;gj;jpuk;
toq;Ftjy;
Muk;gpf;fg;gLtjw;F Kd;du;) ,ilg;gl;l fhyg;gFjpapy; fg;gypy;
Vw;wg;gl;bUe;jJ.
mgptpUj;jp
cgha
Kiwikfs;
kw;Wk;
ru;tNjr
tu;j;jf
mikr;rupdhy; 2016 ngg;utup 11Me; jpfjp ntspaplg;gl;l 1953/ 28 Mk;
,yf;f

mjptpNrl

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW

tu;j;jkhdpg;
,wf;Fkjp

gj;jpuj;jpd;

gl;Nlhiy

mDkjpg;gj;jpukpd;wp

III

,y;

,wf;Fkjp

nra;ag;gLk; nghUl;fSf;fhf 5 rjtPj Nkyjpff; fl;lznkhd;W
mwtplg;gl Ntz;Lnkd
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ
(gpd;dpizg;G 20).
tu;j;jkhdpapy; mt;thW Fwpg;gplg;gl;Ls;s NghjpYk;> 2020 xf;Njhgu;
29Me; jpfjp Kjy; 2020 etk;gu;
18Me; jpfjp tiuapYk;
mDkjpg;gj;jpukpd;wp rPdp ,wf;Fkjp nra;j ,wf;Fkjpahsu;fspd;
mDkjpg;gj;jpuf;
fl;lzj;jpw;F
Nkyjpfkhf
rPdpapd;
rP.I.vg;.
ngWkjpapy; 2 rjtPjkhd Nkyjpff; fl;lznkhd;wpid khj;jpuk;
mwtpLtjw;F Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp fl;Lg;ghl;L Mizahsuhy;
fl;lisaplg;gl;bUe;jJ
(gpd;dpizg;G
21).
,jd;
gpufhuk;>
mDkjpg;gj;jpuj;jpid ngw;Wf;nfhs;shJ 101>527 nkw;wpf; njhd;
rPdpia ,wf;Fkjp nra;j ,wf;FkjpahsuplkpUe;J &gh 275>682>144
khj;jpuk; Nkyjpff; fl;lzkhf mwtplg;gl;bUe;jJ.
5.2.3.6

Vw;Wkjp

kw;Wk;

,wf;Fkjp

fl;Lg;ghl;Lj;

jpizf;fsj;jpdhy;

mDkjpg;gj;jpuk; toq;Fjy; Muk;gpf;fg;gl;l 2020 etk;gu; 18Me; jpfjp
Kjy; 2021 khu;r; 10Me; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapDs; ,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l &gh 48>339 kpy;ypad; ngWkjpahd 567>551 nkw;wpf;
njhd;fs;
msthd
rPdpf;fhf
68
,wf;Fkjpahsu;fSf;F
529
mDkjpg;gj;jpuq;fs;
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd.
toq;fg;gl;bUe;j
mDkjpg;gj;jpuq;fspd;
&gh
234
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mt;thW
kpy;ypadhd

mDkjpg;gj;jpuf;

fl;lzj;ijAk;

mwtpLtjw;F

eltbf;if

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy (gpd;dpizg;G 22).
5.2.4

mjd; gpufhuk;> rPdpf;fhd tupapid Fiwj;jy;> ,wf;Fkjp fl;Lg;ghL>
tpiyapid fl;Lg;gLj;jy; kw;Wk; fl;Lg;ghl;L tpiyapid mfw;Wjy;
Mfpatw;Wf;Fupajhf
mt;tg;NghJ
vLf;fg;gl;bUe;j
rl;l
eltbf;iffspd; nghopg;G gpd;tUkhW.

ml;ltiz 04 - rPdpf;fhd tupapid Fiwj;jy;> ,wf;Fkjp fl;Lg;ghL> tpiyapid
fl;Lg;gLj;jy;
kw;Wk;
fl;Lg;ghl;L
tpiyapid
mfw;Wjy;
Mfpatw;Wf;Fupajhf
tu;j;jkhdp
,yf;fk;
---------------------

jpfjp

-----------2176/18Mk; 2020 Nk 21
,yf;fk;

tpjpf;fg;gl;l fl;lis
--------------------------------------------2007
,d;
48Mk;
,yf;f
tpNrl tpahghu gz;lq;fs;
mwtPl;Lr; rl;lj;jpd; fPo; &gh
50 Md tupapid tpjpj;jy;

eilKiwg;gLj;jg;gl;
l jpfjp
---------------------

cupa epWtdk;
---------------------------epjp>
nghUshjhu
kw;Wk;
nfhs;if
mgptpUj;jp
mikr;R

2197/12
Mk;
,yf;fk;

2020
2007
,d;
48Mk;
,yf;f 2020 xf;Njhgu; 14Me;
xf;Njhgu; 13 tpNrl tpahghu gz;lq;fs; jpfjpapypUe;J
03
mwtPl;Lr; rl;lj;jpd;
2Mk; khj fhyg;gFjpf;fhf.
gpuptpd; fPo; nts;is kw;Wk;
rptg;G rPdp fpNyh xd;wpw;fhf
epytpa tpNrl tpahghu gz;l
mwtPlhdJ 0.25 rjk; tiu

tpahghu kw;Wk;
KjyPl;L
nfhs;iffs;
jpizf;fsk;

Fiwj;jy;.
2199/20
Mk;
,yf;fk;

2020
1969
,d;
01Mk;
,yf;f 2020.10.30Me;
xf;Njhgu; 29 Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjpf; Kjy;.
fl;Lg;ghl;L mjpfhur;rl;lj;jpd;
20Mk;
gpuptpd;
fPo;
rPdp
,wf;Fkjp
mDkjpg;gj;jpuj;jpid
mwpKfg;gLj;jy;.
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jpfjp Vw;Wkjp kw;Wk;
,wf;Fkjpf;
fl;Lg;ghl;Lj;
jpizf;fsk;

2201/08

2020 etk;gu; 2003

Mk;
,yf;fk;

10Me; jpfjp

ghtidahsu;
mYty;fs; jpfjp Kjy;
mjpfhurig
mjpfhur;rl;lj;jpd;
20(5)Mk;
gpuptpd;
fPo;
tpjpf;fg;gl;l
fl;lis
%yk;
nts;is
rPdpf;fhf cr;r tpiyapid
tpjpj;jy;.

2214/16

2021

2021

Mk;
,yf;fk;

ngg;utup
08Me; jpfjp

tu;j;jkhdpapD}lhf
jpfjp Kjy;
tpjpf;fg;gl;bUe;j
cr;r
rpy;yiw
tpiyapid
mfw;Wjy;.

2231/24

2021
A+d; ,wf;FkjpahsnuhUtu;>
2021
A+d;
11Me; ghtidahsu;
11Me; jpfjp cw;gj;jpahsnuhUtu;>
jpfjp
Kjy;
07 mYty;fs;
fsQ;rpag;gLj;Jgtu;>
ehl;fspDs;
mjpfhurig
Nrfupg;gtu;>
tpepNahfpg;gtu;

Mk;
,yf;fk;

,d;

,d;

09

Mk;

08Mk;

,yf;f 2020

etk;gu;

10Me; ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurig

,yf;f 2021 ngg;utup 08Me; ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurig

my;yJ
nkhj;j
tpahghup
xUtuhy; jkJ ifapUg;gpy;
my;yJ jkJ fl;Lg;ghl;by;
cs;s
rptg;G
my;yJ
nts;is
rPdp
cs;slq;fshd
Vida
mj;jpahtrpa
nghUl;fs;
rpytw;Wf;fhf
Ngzpr;
nry;yg;gLk;
fplq;Ffs;>
fsQ;rpaq;fs;> nfhs;fyd;fs;
my;yJ Vida ,lq;fis
ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurigapy;
gjpT
nra;jy;.
2231/24Mk; 2021 A+d; 11 fsQ;rpaq;fis
nra;jy;
kw;Wk;
,yf;fk;
rku;g;gpj;jy;
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gjpT 2021
A+d;
jfty; jpfjp Kjy;

11Me; ghtidahsu;
mYty;fs;
mjpfhurig

2243/13Mk; 2021
nrg;jk;gu;
,yf;fk;
02Me; jpfjp

mjpfhur;rl;lj;jpd;

25Mk; 2021 nrg;jk;gu; 02Me; ghtidahsu;

gpuptpd;
fPo;
tpjpf;fg;gl;l jpfjp Kjy;
fl;lisfspd;
Cllhf
nts;is
kw;Wk;
rptg;G
rPdpf;fhd
cr;r
rpy;yiw
tpiynahd;wpid tpjpj;jy;

mYty;fs;
mjpfhurig

5.3

rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;l tpNrl tpahghug; gz;l mwtPl;bidf;
Fiwj;j gpd;du; kw;Wk; mjw;F Kd;du; re;ijapy; epytpa
rPdpapd; tpiy njhlu;ghd gFg;gha;T

5.3.1

cs;ehl;L re;ij tpiy gFg;gha;T

5.3.1.1

ghtidahsu;

mYty;fs;

mjpfhurigapd;

tpiy

Kfhikj;Jtg;

gpuptpdhhy; 2020 xf;Njhgu; 14Me; jpfjp Kjy; 2020 xf;Njhgu; 25Me;
jpfjp tiuapYk; xU fpNyh fpuhk; rPdpia tpw;gid nra;af;$ba
tpiy
njhlu;gpy;
gFg;gha;nthd;W
Nkw;nfhs;sg;gl;L
mwpf;if
jahupf;fg;gl;bUe;jJ (gpd;dpizg;G 23). ,e;j mwpf;ifapd; gpufhuk;
epyTk; tupapd; mstpd; mbg;gilapy; xU fpNyh fpuhk; rPdpia
tpw;gid nra;af;$ba Mff; Fiwe;j rpy;yiw tpiy &gh 83.54
MfTk;> Mff; $ba tpiy &gh 99.87 MfTk;> mjd; ruhrup
tpiyahf &gh 88.67 MfTk; fzf;fplg;gl;bUe;jJ.

5.3.1.2

ghtidahsu;

mYty;fs;

mjpfhurigapdhy;

Kd;itf;fg;gl;l

jjfty;fspd; gpufhuk;> tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; khtl;lq;fspd;
mbg;gilapy; rPdpf;fhd re;ijapd; tpiyfs; gpd;tUkhW.
ml;ltiz ,yf;fk; 05 – tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; rPdpapd; tpiy

khtl;lk;
-------------

nfhOk;G

Fwpj;j fhyg;gFjpapy; re;ij tpiy
(&gh)
----------------------------------------------------xf;Njhgu;
etk;gu;;
jpnrk;gu;
------------- --------------------------133.66
120

fOj;Jiw
fk;g`h
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132.27

120.75

115

130

-

114.5

128.18

115

117

130

117.17

112.45

130.3

119.72

110.2

fz;b

138.18

133.82

129.1

Etnuypah

135.09

100.08

121.18

khj;jis

134.54

132.33

120

FUehfiy

130.90

125.14

113.5

Gj;jsk;

125.63

102.13

99.90

130.4

127.09

116

Nffhiy

133

129.16

115

gJis

135

136.25

85

134.5

119.25

119.67

131

119.85

114.64

nghyd;dWit

132.82

104.23

103.18

mk;ghiw

129.27

106.9

111.39

kl;lf;fsg;G

120.45

108.80

116.6

jpUNfhzkiy

131.42

128.33

110

kd;dhu;

111.44

118.08

111.11

tTdpah

136.36

115.41

127.27

epspnehr;;rp

143.18

118.33

118.33

Ky;iyj;jPT

130

121.64

113

aho;g;ghzk;

131.8

129.17

118

fhyp
khj;jiw
`k;ghe;Njhl;il

,uj;jpdGup

nkhduhfiy
mEuhjGuk;

%yk; - ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig
5.3.1.3

njhifkjpg;G

kw;Wk;

Gs;sptpguj;

jpizf;fsj;jpd;

cj;jpNahfG+u;t

tiyj;jsj;jpD}llhf
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l
jfty;fSf;fika
2020Mk; Mz;bd; NghJ tup Fiwg;gjw;F 03 khjq;fSf;F Kd;du;
kw;Wk; tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;duhd 03 khjq;fSf;Fk; cupa
khjhe;j rPdpapd; tpiuyfspyhd xg;gPl;L uPjpapyhd jfty;fs;
gpd;tUkhW.
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ml;ltiz ,yf;fk; 06 - tup Fiwg;gjw;F 03 khjq;fSf;F Kd;du; kw;Wk;
tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;duhd 03 khjq;fSf;Fk; cupa rPdpapd; rpy;yiw
tpiy
tup Fiwg;gjw;F Kd;du;
fpNyhnthd;wpd; tpiy

tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du;
fpNyhnthd;wpd; tpiy

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

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

A+iy

(&gh)
Mf];l;

nrg;jk;gu;

(&gh)
jpnrk;gu;

etk;gu;

2021
rdtup

---------

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

135.56

135.66

5.3.1.4

njhifkjpg;G

-------------135.13

-----------123.46

Gs;sptguj;

-----------113.50

jpizf;fsj;jpd;

-----------116.79

cj;jpNahfG+u;t

tiyjsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rPdpapd; tpiyfspd; elj;ij
njhlu;ghd jfty;fSf;fika tup Fiwf;fg;;gLtjw;F Kd;du; 2020
Mk; Mz;bd; Kjy; 09.5 khj fhyg;gFjpapDs; 01 fpNyh fpuhk;
rPdpapd; ruhrup tpiy &gh 123.76 Mf fhzg;gl;lJlld;> tup
Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; 2020 xf;Njhgu; 14 Me; jpfjp Kjy; 2021
ngg;utup tiuapYkhd (tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du;) khjq;fspy;
rPdpf;;fhf jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j ruhrup tpiy khjhe;jk; KiwNa &gh
125> &gh 123> &gh 114> &gh 117> &gh 114 vDkhW epytpajhf
gpd;tUk;
ml;ltiz
,yf;fk;
06
,d;
jfty;fSf;fika
njspthfpd;wJ.
ml;ltiz ,yf;fk; 07 – 2020 rdtup Kjy; 2021 ngg;utup tiuapYk; thuhe;jk;
re;ijapy; epytpa tpiyfs; (1 fpNyh fpuhkpw;fhf)
thuk; 1 thuk; 2 thuk; 3

thuk; 4

nkhj;jk;

ruhrup

rdtup

106.40

106.86

107.22

108.32

428.80

107.20

ngg;utup

108.00

107.66

108.30

109.23

433.19

108.30

khu;r;

109.52

108.48

108.38

108.38

434.76

108.69

Vg;uy;

108.42

108.42

130.00

130.00

476.84

119.21

Nk

130.29

123.93

120.59

126.11

500.92

125.23

A+d;

138.92

139.38

139.04

138.11

555.45

138.86
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133.78

A+iy
Mf];l;

136.50

136.18

135.79

542.25

135.56

136.14

135.57

135.27

406.98

135.66

135.23

134.68

540.54

135.14

268.80

134.40

nrg;jk;gu; 01-13

135.06

135.57

xf;Njhgu; 01-13

135.54

133.26

xf;Njhgu; 14-30

123.82

126.25

250.07

125.04

etk;gu;

126.25

128.47

121.67

117.43

493.82

123.46

jpnrk;gu;

112.75

110.53

112.78

117.94

454.00

113.50

2021 rdtup

119.61

118.19

118.16

111.18

467.14

116.79

2021 ngg;utup

113.20

113.13

114.96

113.88

455.17

113.79

(%yk; - njhifkjpg;G Gs;sptguj; jpizf;fsk;)
5.3.1.5

mjd; gpufhuk;> 2020 rdtup khjj;jpDs; &gh 107.20 Md rPdpapd;
khjhe;j
ruhrup
rPdp
tpiy
2020
xf;Njhgu;
13
tiuahd
fhyg;gFjpapDs; gy;NtW tpiy tPr;RfspDs; guk;gpapUe;jJlld;> A+d;
khjj;jpDs; rPdpf;fhd me;j re;ij tpiy &gh 138.86 MfpapUe;jJ.
vt;thwhd NghjpYk;> rPdpf;fhd tpNrl tpahghu gz;l mwtPL
Fiwf;fg;gl;l jpfjpf;F Kd;du; tiuapYk; mJ &gh 134.40 Mf
fhzg;gl;lJld;>
gz;l
mwtPL
Fiwf;fg;gl;ljd;
gpd;duhd
fhyg;gFjpapDs; Nkw;gb ml;ltiz 07 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW
me;j ngWkjp &gh 125.04 ,ypUe;J &gh 113.79 tiuahd tPr;rpy;
guk;gpapUe;jJ.

5.3.1.6

NkYk;> me;j tpiyfs; re;ijapy; epyTk; NghJ tup Fiwf;fg;gl;l
2020 xf;Njhgu; 14Me; jpfjp Kjy; 2021 ngg;utup 28Me; jpfjp
tiuahd fhyg;gFjpapDs; xt;nthU khjq;fspYk; rPdp ,wf;Fkjpapd;
NghJ 01 fpNyh fpuhk; rPdpf;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l fpuak; (,yhg
vy;iyAld;)> nkhj;j kw;Wk; rpy;yiw tpw;gidahsu;fshy; 1 fpNyh
fpuhk; rPdpf;fhf nghJthf re;ijapy; tpw;gid nra;af;$bajhf
,Ue;j tpiyfs; njhlu;ghd gFg;gha;nthd;Wf;fhf me;j %yq;fs;
gpd;tUk; ml;ltiz 08 ,y; kw;Wk; 09 ,y; fhzg;gLfpd;wJ.

61

ml;ltiz 08 -

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l nts;is rPdpapd; msT kw;Wk; xU

fpNyh fpuhkpw;fhd
kjpg;gplg;gl;l tpiy
fhyg;gFjp

khjk;

,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l
msT fp.fpuhk;

,yhg vy;iyAld;
2020 xf;Njhgu; 14

rP.I.vg;
.
ruhrup

tup

,wf;Fkjp nkhj;j
ahsupd;
kw;Wk;
fpuak;
rpy;yiw
kw;Wk;
,yhg
vy;iy

&gh

&g
h

re;ijapy; tpw;gid nra;af;$ba
Kjy; 2021 ngg;utup 28 tiuahd

&gh

re;ijapDs;
Efu;NthUf;F
tpw;gid

tpahghupfsp nra;af;$ba
d;
fpuak; jhf
,Ue;j
kw;Wk;
tpiy
,yhg
vy;iy
&gh

mt;thW
,wf;Fkjp
nra;ag;gLk;
re;ju;g;gq;fsp
y; nghJthf
re;ijapy;
epytpa
tpiy

&gh

&gh

1 fpNyh fpuhkpw;fhf
2020.10.14 –

54,768,500.00

78.79

0.25

5.00

6.00

90.04

125.03

2020 etk;gu;

26,068,200.00

80.63

0.25

5.00

6.00

91.88

123.45

20202

59,541,610.80

86.78

0.25

5.00

6.00

98.03

113.50

2021 rdtup

102,604,651.28

89.09

0.25

5.00

6.00

100.34

116.79

2021

34,732,750.00

89.94

0.25

5.00

6.00

101.19

113.00

ngg;utup
nkhj;jk;

277,715,712.08

2020.10.31

jpnrk;gu;
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ml;ltiz 09 -

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l rptg;G rPdpapd; msT kw;Wk; xU fpNyh
fpuhkpw;fhd
,yhg
vy;iyAld;
re;ijapy;
tpw;gid
nra;af;$ba kjpg;gplg;gl;l tpiy
2020 xf;Njhgu; 14 Kjy;
2021 ngg;utup 28 tiuahd fhyg;gFjp

khjk;

,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l
msT
fp.fpuhk;

rP.I.v
g;.
ruhrup

tup

,wf;Fkjp
ahsupd;
fpuak;
kw;Wk;
,yhg

nkhj;j
kw;Wk;
rpy;yiw
tpahghupfsp
d;
fpuak;

re;ijapD
s;
Efu;NthU
f;F
tpw;gid

mt;thW
,wf;Fkjp
nra;ag;gLk;
re;ju;g;gq;fsp
y; nghJthf

vy;iy

kw;Wk;
,yhg
vy;iy

nra;af;$b
ajhf
,Ue;j
tpiy

re;ijapy;
epytpa
tpiy

1 fpNyh fpuhkpd; tpiy
2020.10.14 –

2,692,000.00

74.65

0.25

5.00

6.00

85.90

150.00

4,415,750.00

80.04

0.25

5.00

6.00

91.29

139.00

6,427,545.00

79.68

0.25

5.00

6.00

90.93

138.00

2021 rdtup

18,417,140.00

87.76

0.25

5.00

6.00

99.01

138.00

2021

27,281,600.00

88.11

0.25

5.00

6.00

99.36

138.00

ngg;utup
nkhj;jk;

59,234,035.00

2020.10.31
2020
etk;gu;
20202
jpnrk;gu;

%yk; -

i. ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig
ii. njhifkjpg;G Gs;sptpguj; jpizf;fsk;
iii. ,yq;if Rq;fk;

5.3.2

rPdpf;fhd ntspehl;L re;ijapd; tpiyg; gFg;gha;T

5.3.2.1

ru;tNjr rPdp rq;fj;jpd; juTfSf;fika 2020 xf;Njhgu; 01Me; jpfjp
Kjy; 2021 ngg;utup khjk; tiuahd fhyg;gFjpapDs; xU nkw;wpf;
njhd; rPdpf;fhf ru;tNjr re;ijapy; khjhe;jk; jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j
tpiy I.m.nlhyu; 381.12 Kjy; I.m.nlhyu; 460.41 tiuahd tPr;rpy;
guk;gpf; fhzg;gl;lJ. mjd; gpufhuk;> 2020 xf;Njhgu; khjk; xU
63

nkw;wpf;

njhd;

rPdpf;fhf

ru;tNjr

re;ijapy;

khjhe;jk;

jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j tpiy I.m.nlhyu; 381.12 Md tpiy 2021
ngg;utup khjkstpy; I.m.nlhyu; 460.41 tiuapYkhd tPr;rpy;
fhzg;gl;lJ. mjd; gpufhuk;> me;j fhyg;gFjpapDs; rPdpf;fhd
ntspehl;L re;ij tpiy Rkhu; 20 rjtPjj;jhy; mjpfupj;jpUe;jJ.
ml;ltiz 10 – ru;tNjr re;ijapy; rPdpapd; tpiyapd; elj;ij – 2020 xf;Njhgu;
Kjy; 2021 ngg;utup tiuapYk;
(xU nkw;wpf; njhd;dpw;fhd I.m.nlhyu;)
I.m.nlhyu;
xf;Njhgu; 01-13

381.12

xf;Njhgu; 14-30

395.15

etk;gu;

402.8

jpnrk;gu;

399.31

2021 rdtup

438.74

2021 ngg;utup

460.41

%yk; - ru;tNjr rPdp rq;fk;
5.3.2.2

ru;tNjr rPdp re;ijapy; tpiyapd; elj;ijf;fika 2020 xf;Njhgu;
khjk; 1 fpNyh fpuhk; rPdpf;fhd ,yq;if &ghtpy; tpiy &gh 70.29
Md tpiy 2021 ngg;utup khjkstpy; &gh 89.35 tiuapYk; 27
rjtPjj;jpdhy; mjpfupj;jpUe;jJ.

ml;ltiz

10

–

ru;tNjr

re;ijapy;

rPdpapd;

tpiyapyhd

xf;Njhgu; - 2021 ngg;utup tiuapYk;
(1 fpNyh fpuhkpw;fhf &gha;fspy;)
&gh
xf;Njhgu; 01-13

70.29

xf;Njhgu; 14-30

67.68

etk;gu;

74.43

jpnrk;gu;

74.74

2021 rdtup

83.58

2021 ngg;utup

89.35
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elj;ij

–

2020

5.4

rPdp kPJ tpjpf;fg;gl;l tpNrl tpahghu gz;l mwtPl;bid
Fiwj;j gpd;du; rPdp ,wf;Fkjpahsu;fspd; elj;ijf;Nfhyk;

5.4.1

,yq;if

Rq;fj;jpypUe;J

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l

jfty;fSf;fika

,yq;iff;F rPdp ,wf;Fkjp nra;Ak; gpujhd 9 ,wf;Fkjpahsu;fshy;
2020 rdtup 01Me; jpfjp Kjy; 2020 xf;Njhgu; 13Me; jpfjp
tiuapYk;> mjhtJ tupapid Fwig;gjw;F 9.5 khjq;fSf;F Kd;du;
nts;is
rPdp
391>945>899
fpNyh
fpuhk;fs;
,wf;Fkjp
nra;ag;gl;bUe;jJld;> Vida ,wf;Fkjpahsu;fshy; 46>729>862 fpNyh
fpuhk; rPdp ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk; me;j
fhyg;gFjpapDs;
xt;nthU
,wf;Fkjpahsu;fspdhYk;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s khjhe;j ,wf;Fkjpfspd; ruhrup 927>395 fpNyh
fpuhk;fspypUe;J
7>832>421
fpNyh
fpuhk;fs;
tiuahd
tPr;rpy;
guk;gyile;jpUe;jJ.
me;j
fhyg;gFjpapDs;
midj;J
,wf;Fkjpahsu;fspdJk; khjhe;j nkhj;j ruhrup ,wf;Fkjp 41>778>644
fpNyh
fpuhk;fshf
fhzg;gl;lJ.
vt;thwhd
NghjpYk;>
tup
Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; 2020 xf;Njhgu; 14Me; jpfjp Kjy; 2021
ngg;utup
28Me;
jpfjp
tiuahd
fhyg;gFjpapDs;
Kd;du;
Fwpg;gplg;gl;l 9 gpujhd ,wf;Fkjpahsu;fshy; 245>400>750 fpNyh
fpuhk;fs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk;> me;j
fhyg;gFjpapDs;
xt;nthU
,wf;Fkjpahsu;fspdhy;
,wf;Fkjp
nra;ag;gl;bUe;j

rPdp

,Ug;gpd;

fpuhk;fspypUe;J

27,823,489

khjhe;j

fpNyh

ruhrup

fpuhk;fs;

666,660 fpNyh

tiuahd

tPr;rpy;

guk;gyile;jpUe;jJ.
me;j
fhyg;gFjpapDs;
midj;J
,wf;Fkjpahsu;fspdJk; (9 gpujhd ,wf;Fkjpahsu;fs; kw;Wk; Vida
,wf;Fkjpahsu;fs;) khjhe;j nkhj;j ruhrup 61>714>603 fpNyh fpuhk;fs;
MFk;.
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ml;ltiz ,yf;fk; 12 –

2020.01.01

Kjy;

2021.02.28

nts;is
rPdp
,wf;Fkjp
,wf;Fkjpahsu;fs; njhlu;ghd tpguk;
,wf;Fkjpahsupd; ngau;

tiuapYk;
nra;j

2020.01.01 –

khjhe;j

2020.10.14 –

khjhe;j

mjpfupg;G

mjpfupg;G

2020.10.13

,wf;Fkjp

2021.02.28

,wf;Fkjp

/(FiwT)

/(FiwT)

(9.5

(4.5

,w;fhf)

khjq;fSf;

rjtPjkhf

fhf)
fpNyh fpuhk;

fpNyh

fpNyh fpuhk;

fpuhk;
gpukpl;

tpy;kh

fpNyh

fpNyh

fpNyh

fpuhk;

fpuhk;

fpuhk;

jdpahu;

19,999,050

2,105,163

125,207,950

27,823,989

25,718,826

1,222

l;Nubq;

74,408,000

7,832,421

26,689,500

5,931,000

-1,901,421

-24

65,900,400

6,936,884

25,736,500

5,719,222

-1,217,662

-18

65,307,000

6,874,421

16,602,000

3,689,333

-3,185,088

-46

tpy;rd; l;Nubq; fk;gdp

60,720,000

6,391,579

11,969,000

2,659,778

-3,731,801

-58

Mu;.[P.gpuju;];

48,372,700

5,091,863

18,303,800

4,067,511

-1,024,352

-20

Tl;yd;l; vd;l; fk;gdp

33,243,700

3,499,337

13,467,000

2,992,667

-506,670

-14

fhu;fpy;]; Gl;]; fk;gdp

15,184,800

1,598,400

3,000,000

666,667

-931,733

-58

8,810,250

927,395

4,425,000

983,333

55,939

6

46,729,862

4,918,933

32,314,962

7,181,103

2,262,170

46

438,675,762

41,778,644

277,715,712

61,714,603

19,935,959

fk;;gdp
Ngypanfhl
fk;gdp
mk;Nuh Rfu;
f;Nshgy;

l;Nubq;

vd;l;

fk;;gdp

tP.B. N`hy;bq;]; vd;l;
nfhNkhbb];
Vida
,wf;Fkjpahsu;fs;
nkhj;jk;

cU 01 – 2020.01.01Me; jpfjp Kjy; 2021.02.28Me; jpfjp tiuapYk; nts;is rPdp
,wf;Fkjp nra;j ,wf;Fkjpahu;fs; njhlu;ghd tpguk;
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5.4.2

NkYk;> rPdp ,wf;Fkjpahsu;fspd; rq;fj;jpdhy; 2020 etk;gu; 16Me;
jpfjpa
ghtidahsu;
mjpfhurigf;F
rku;g;gpf;fg;gl;l
mwpf;ifnahs;Wf;fika 2020 xf;Njhgu; 14Me; jpfjpf;F Kd;du;
mjhtJ tup Fiwf;fg;gl;l re;ju;g;gj;jpy; Rkhu; 88>743 nkw;wpf;
njhd;fs; msthd rPdp 11 ,wf;Fkjpahsu;fsplk; fhzg;gl;lJld;>
,e;j
msthdJ
nghJthf
,yq;ifapd;
re;ijj;
Njitg;ghl;Lf;fika Rkhu; 1 ½ khj fhyj;jpw;F NghJkhd ,Ug;G
vd kjpg;gpl KbAk;. ,jd; gpd;du; 2020 etk;gu; 16Me; jpfjpapy;
cs;sgbahd 75>336 nkw;wpf; njhd; rPdp 11 ,wf;Fkjpahsu;fsplk;
fhzg;gl;ljhf Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.
ml;ltiz ,yf;fk; 13 – gpujhd ,wf;Fkjpahsuplk; fhzg;gl;l ,Ug;G 2020
xf;Njhgu; 14 Kjy; etk;gu; 16 tiuapYk;

,wf;Fkjpahsupd; ngau;

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

msT/nk.njhd;

msT/nk.njhd;

14.10.2020Me;

16.11.2020Me;

jpfjpapy;
cs;sgbahf

jpfjpapy;
cs;sgbahf

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

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

tpy;rd; l;Nubq; fk;gdp

28,200

28,200

Ngypanfhl l;Nubq; fk;gdp

14,150

13,200

f;Nshgy; l;Nubq; vd;l; fk;;gdp

18,675

18,675

mk;Nuh Rfu;

11,000

8,500

Mu;.[P.gpuju;];

6,250

2,000

Qhdk; ,k;Nghl;lu;];

1,730

1,730

gpukpl; tpy;kh jdpahu; fk;;gdp

3,500

1,081

tR f;&g;];

1,863

NIL

Tl;yd;l; vd;l; fk;gdp

2,500

1,950

ept; ngd;rd; l;Nubq;];

175

NIL

vd;.<. l;Nubq;];

700

NIL

88,743

75,336

nkhj;jk;
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5.5

rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;l mwtPl;Lf; fl;lzk; Fiwf;fg;gl;lJk;
yq;fh rnjhr epWtdj;jpd; tpiyfspd; elj;ij njhlu;ghd
gFg;gha;T

5.5.1

1982 ,d; 17Mk; ,yf;f fk;gdpfs; mjpfhur;rl;lj;jpd; fPo; yq;fh
rnjhr
fk;gdp
tiuaWf;fg;gl;l
fk;gdpnahd;whf
gjpT
nra;ag;gl;Ls;sJ. epWtdj;jpd; Nehf;fq;fspilNa vy;yh tpjj;jpYk;
mj;jpahtrpag; nghUl;fs; kw;Wk; Vida Efu;Tg; gz;lq;fspd;
tpw;gid>
tpw;gidf;fhf
Kd;itj;jy;
kw;Wk;
tpepNahfpf;Fk;
gzpapid Nkw;nfhs;sy;> Efu;NthUf;F jhq;ff;$ba njhiff;F
nghUl;fis gfpu;e;jspg;gjw;fhf yq;fh rnjhf fk;gdpapd; rpy;yiw
tpw;gid epiyaq;fspD}lhf nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjjw;fhd
re;ju;g;gj;ij Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;> tptrha cw;gj;jpfSf;fhf Efu;T
kw;Wk; Vida tpjj;jpyhd nfhs;tdTfs;> Nrfupf;Fk; eilKiwf;F
cl;gLj;jy;>
fsQ;rpag;gLj;jy;>
nghjpaply;>
tpepNahfpj;jy;>
re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; toq;fy; Kaw;rpnahd;iw elhj;jpr; nry;yy;
Nghd;w tplaq;;fs; cs;slq;Ffpd;wd. (gpd;dpizg;G 24).

5.5.2

,yq;ifapd; xl;Lnkhj;j rPdpr; re;ijapy; yq;fh rnjhr fk;gdpf;F
nrhe;jkhd gq;f
; spg;G 4.35 rjtPjkhdJ MFk;. rPdpia ,wf;Fkjp
nra;ahJ yq;fh rnjhr fk;gdpapdhy; ruhrupahf khjhe;jk; Rkhu; 7>000
nkw;wpf; njhd; mstpid ngWif eilKiwia gpd;gw;wp cs;;ehl;by;
nfhs;tdT
nra;tJld;>
2020Mk;
Mz;bd;
NghJ
90
toq;Feu;fsplkpUe;J thuhe;jk; nfhs;;tdT nra;ag;gl;bUe;jJ.

5.5.3

mjd; gpufhuk;> yq;fh rnjhr fk;gdpapdhy; tup Fiwf;fg;gl;l gpd;du;
Efu;NthUf;F epthuzk; toq;Ftjw;fhf &gh 85 Md tpiyapy; rPdp
tpw;gid nra;ag;gl;bUe;jJ. vdpDk;> mJtiuapYk; mjpf tpiyf;F
nfhs;tdT nra;j 919.4 nkw;wpf; njhd; msthd rPdp yq;fh rnjhr
fk;gdpaplk; fhzg;gl;lJ. NkYk;> 2020 xf;Njhgu; 14Me; jpfjp rPdpf;fhf
tpjpf;fg;gl;bUe;j tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;dUk; 2>050 nkw;wpf; njhd;
rPdp &gh 121.50> &gh 92 kw;Wk; &gh 112 Mfpa tpiyfspy;
nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;jJ (gpd;dpizg;G 25).

5.5.4

Nkw;gb ge;jp ,yf;fk; 5.2.2.7 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tu;j;jkhdp mwptpj;jypD}lhf ,wf;Fkjpahsu; xUtuhy;

mjptpNrl
01 fpNyh

fpuhk; rPdp (gf;fw;wpy; milf;fg;glhj) tpw;gid nra;a Ntz;ba
nkhj;j tpw;gid tpiy &gh 80 Mf jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.
mt;thwhd NghjpYk;> fl;Lg;ghl;L tpiy tpjpf;fg;gl;l jpfjpahd 2020
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etk;gu; 10Me; jpfjpapd; gpd;dUk;

01 fpNyh fpuhk; rPdpapd; nkhj;j

tpw;gid tpiyahd &gh 80 ,id tpQ;rp 2>378>000 fpNyh fpuhk;; rPdp
yq;fh rnjhrtpdhy; nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;jJ.
5.5.5

vt;thwhd NghjpYk;> 2208/8 Mk; ,yf;f kw;Wk; 2020 etk;gu; 10Me;
jpfjpa tu;j;jkhdp mwptpj;jy; ntspaplg;gl;l gpd;dUk;> Kd;diiug;
Nghd;Nw yq;fh rnjhrtpdhy; 01 fpNyh fpuhk; rPdp &gh 85 Md
fl;Lg;ghl;L
tpiyf;F
tpw;f
; g;gl;bUe;jJ.
mjd;
fhuzkhf
mj;jpfjpastpy; yq;fh rnjhrtpD}lhf nfhs;tdT nra;J vQ;rpapUe;j
rPdpapd; ,Ug;;gpid Fiwthd fl;Lg;ghl;L tpiyf;F tpw;wikahy;
epWtdj;jpw;F vw;gLk; epjp uPjpahd el;lk; njhlu;gpy; tho;f;ifr;
nrytpdk; njhlu;ghd cg FOtpd; ftdj;jpw;Fl;gLj;jp mjd; %yk;
yq;fh
rnjhrtpw;F
Vw;gLk;
Njwpa
el;lj;jpid
nghJ
jpiwNrupapypUe;J kPsspg;G nra;tjw;F mikr;ruitf;F gupe;Jiu
Kd;itf;fg;gl;bUe;jJ. me;j gupe;Jiufis mbg;gilahf nfhz;L
2020

jpnrk;gu;

09Me;

jpfjpa

20/1808/313/012/1

Mk;

,yf;f

mikr;ruitj; jPu;khdj;jpD}lhf (gpd;dpizg;G 26) yq;fh rnjhr
epWtdj;jpd; 2020 xf;Njhgu; 14Me; jpfjp fhzg;gl;l rPdpapd; ,Ug;G
njhlu;gpy;
ntspthup
fzf;fha;T
fk;gdpnahd;;wpdhy;
fzpg;gPL
Nkw;nfhs;sg;gl;L> mjpy; ntspg;gLj;jg;gl;l el;lj;jpid jPu;g;gdT
nra;tjjw;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;bUe;jJ.

5.5.6

2020 etk;gu; 11Me; jpfjp tpjpf;fg;gl;Ls;s cr;r tpiyapd; gpufhuk;
rPdp ,wf;Fkjpahsu;fshy; tpw;gid nra;a Ntz;ba 01 fpNyh fpuhk;
rPdpf;fhd &gh 80 njhifAk;> 01 fpNyh fpuhk; rPdpf;fhd tpw;gid
nra;a Ntz;ba rpy;yiw tpiy (gf;fw; nra;ag;glhj) &gh 85 MFk;.
fl;Lg;ghl;L tpiy tpjpf;fg;gLtjw;F Kd;du; $Ljyhd tpiyf;F
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;j rPdpia fl;Lg;ghl;L tpiyf;F tpw;wy; kw;Wk;
fl;Lg;ghl;L nfhs;tdT tpiyia (nkhj;j tpw;gid tpiyia
tpQ;rpa) njhiff;F nfhs;tdT nra;J fl;Lg;ghl;L tpiyf;F
tpw;gid nra;jik Mfpa fhuzq;f
; shy; rnjhr epWtdj;jpw;F
kPsha;Tf; fhyg;gFjpapDs; Vw;gl;Ls;s epjp uPjpahd el;lk; gpd;tUkhW
MFk;.
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ml;ltiz ,yf;fk; 14 – rPdpf;fhd mwtPl;Lf; fl;lzk; Fiwf;fg;gl;lik
kw;Wk; fl;Lg;ghl;L tpiy tpjpf;fg;gl;lik %yk;
yq;fh rnjhr epWtdj;jpw;F rPdp tpw;gid %yk;
Vw;gl;l epjp uPjpahd el;lk;
&gh (fpl;ba)
2020.10.14Me; jpfjpapy; cs;sgbahd ,Ug;G Fiwthd tpiyf;F
(&gh 85 gb) tpw;gid nra;jikahy; Vw;gl;l el;lk;
2020.10.14Me; jpfjp Kjy; 2020.11.10Me; jpfjp tiuapYk; $ba
tpiyf;F nfhs;tdT nra;J &gh 85 gbahf tpw;gid
nra;jikahy; Vw;gl;l el;lk;

37,159,974

2020.11.10Me; jpfjp Kjy; (fl;Lg;ghl;L tpiy tpjpf;fg;gl;l jpfjp)
2021.02.08 Me; jpfjp tiu (fl;Lg;ghl;L tpiy mfw;wg;gl;l jpfjp)
gpd;du; &gh 80 ,w;F nfhs;tdT nra;a Ntz;bajhf fhzg;gl;l
rPdp $Ljyhd tpiyf;F nfhs;tdT nra;jikahy; Vw;gl;l el;lk;

17,954,000

47,000,000

---------------102,113,974
=========

mjd; gpufhuk;> Nkw;gb 5.5.5 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l mikr;ruitj;
jPu;khdj;jpd; gpufhuk;> yq;fh rnjhr epWtdj;jpw;F nghJ jpiwNrupapypUe;J
kPsspg;Gr; nra;af;$ba el;lk; Rkhu; 37>159>974 MFk;.

5.6

rPdpf;fhd
mwtPl;Lf;
fl;lzj;ij
Fiwg;gjw;Fupajhf
,yq;if
Rq;fj;
jpizf;fsj;jhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;l
eltbf;iffs;

5.6.1

Fwpj;j tpNrl tpahghug; gz;lq;fs; mwtPl;bid Fiwj;jy; njhlu;gpy;
epjp mikr;ruhy; ntspaplg;gl;l 5.2.1.6 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tu;j;jkhdp
mwptpj;jiy
mbg;gilahf
nfhz;L
,yq;if
Rq;fj;jpdhy; 2020 xf;Njhgu; 13Me; jpfjp es;spuT Kjy; jkJ
fzpdpf; fl;likg;gpy; rPdpf;fhd tpNrl tpahghug; gz;lq;fs;
mwtPl;bid ehsJtiuahf;Ftjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ.

5.6.2

rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;l tpNrl mwtPl;bid Fiwj;j gpd;du; ,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l
rPdpf;fhf
mDkjpg;gj;jpu
Kiwiknahd;wpid
mwpKfg;gLj;jp epjp mikr;ruhy; 2020 xf;Njhgu; 29Me; jpfjp
ntspaplg;gl;l tu;j;jkhdpapd; gpufhuk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl Ntz;ba
mDkjpg;gj;jpuj;jpid
ngw;Wf;nfhs;shJ
rPdpia
,wf;Fkjp

70

nra;jpUe;j 21 ,wf;Fkjpahsu;fSf;Fupajhf 35 Rq;f tprhuizfs;
Muk;gpf;fg;gl;bUe;jd.
5.6.3

me;j

tprhuizfspd;

gpd;du;

Rq;ff;

fl;lisr;

rl;lj;jpd;

12>

43

kw;Wk; 47Mk; gpupTfspd; gpufhuk; (gpd;dpizg;G 27) Vw;Wkjp kw;Wk;
,wf;Fkjpf;
fl;Lg;ghl;Lj;
jpizf;fsj;jpd;
mDkjpg;gj;jpuj;jpid
ngw;Wf;nfhs;shJ rPdpia ,wf;Fkjp nra;jy; njhlu;gpy; 2021 Vg;uy;
05Me; jpfjpastpy; me;j ,wf;Fkjpahsu;fsplkpUe;J &gh 225>730>213
Md jz;lg;gzk; mwtplg;gl;bUe;jJld;> mtw;Ws; 30 rjtPjk;
mjhtJ &gh 67>719>064 khj;jpuk; mur tUkhdj;jpw;f nryT
itg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gLfpd;wJ. vQ;rpa 70 rjtPjkhd
msT> mjhtJ &gh 158>011>149 njhif ,e;j Rw;wptisg;GfSld;
njhlu;Gila
Rq;f
cj;jpNahfj;ju;fSf;F
gpujpgyd;fshf
toq;Ftjw;F
kw;Wk;
mtu;fspd;
eyd;Gup
eltbf;iffSf;fhf
xJf;fg;gl;bUe;jJ.
5.6.4

nghUl;fis ,wf;Fkjp nra;Ak; re;ju;g;gj;jpNyNa ,yq;if Rq;fj;jpw;f
nrYj;j
Ntz;ba
tupapid
nrYj;jhJ
,yq;if
Rq;fj;jpd;
fz;fhzpg;gpd; fPo; elhj;jpr; nry;yg;gLk; Rq;fj;Jld; njhlu;Gila
fplq;Ffspy; mjd; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gz;lq;fis epWj;jp
itj;J
gpd;du;
gpizf;fg;gl;l
fplq;FfspypUe;J
mfw;wg;gLk;
re;ju;g;gj;jpy; tupapid nrYj;Jk; trjpfs; ,yq;if Rq;fj;jpdhy;
toq;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; gpufhuk; ,yq;iff;F rPdp ,wf;Fkjp nra;Ak;
gpd;tUk; epWtdq;fspdhy; gpizf;fg;gl;l fplq;F trjpfSlld; 2020
kw;Wk;
2021Mk;
Mz;Lfspd;
NghJ
fUj;jpw;nfhs;Sk;
fhyg;gFjpapDs;
,wf;Fkjp
nra;ag;gl;bUe;j
rPdpapd;
,Ug;G
njhlu;gpyhd jfty;;fs; gpd;tUkhW.
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ml;ltiz ,yf;fk; 15
epWtdq;fs;

- Rq;fj;Jld; ,ize;j fplq;F trjpfis ngw;Wf;nfhz;l

epWtdj;jpd;
fplq;F
ngau; (FwpaPl;L ,yf;fk;
vOj;J)

fplq;fpd;
2020.01.01
Kjy; 2020.10.13Me;
msT (rJu 2020.10.13
jpfjpapy;
mbfs;
tiuapYk;
cs;sgbahf
,wf;Fkjp
fplq;fpy;
nra;ag;gl;l
fhzg;gl;l
rPdpapd;
msT msT
(fp.fpuhk;)
(fp.fpuhk;)

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

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

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

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

R];Bd;

7201044

31,935

nts;is

rPdp

-

182,000

11>212>500
rptg;G

rPdp

-

-

2>540>000
nts;is

rPdp 7,607,950

(SUCDEN)

gpukpl;
tpy;kh 7201171
jdpahu; fk;gdp

70,000

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

2020.10.14
Kjy;
2021.02.28
tiu
,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l
msT
(fp.fpuhk;)
------------------------

1,195,000

19,797,000

06.

fzf;fha;T mtjhdpg;Gfs;

6.1

NkNy Fwpg;gpl;l 5.2.1.6 ge;jpapd; gpufhuk; rPdpapd; kPJ tpjpf;fg;gl;bUe;j
tupapidf; Fiwj;jjd; gpd;du; 2020 xf;Nlhgu; 14 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021
ngg;utup
28
Mk;
jpfjp
tiuapyhd
fhyg;gFjpDs;
09
gpujhd
,wf;Fkjpahsu;fs; kw;Wk; rpW ,wf;Fkjpahsu;fspdhy; nts;is rPdp 277>715
nkl;upf; njhd; ,yq;iff;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jJ. mjw;fika ,e;jf;
fhyg;
gFjpapDs;
,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l
,e;j
nts;isr;
rPdpj;
njhiff;fhf Kd;du; fhzg;gl;l tup msTf;fika &gh.49.75 tPjk;
&gh.13>816>341>750
,y;;
ngw;Wf;
nfhs;sf;
$bajhf
,Ue;j
tup
tUkhdj;jpid murhq;fk; rPdp tpiyapidf; Fiwj;J Efu;NthUf;F
epthuzk; toq;Ftjw;fhf mu;g;gzpg;G nra;jpUe;jJ.

ml;ltiz 16 – murhq;fk; nts;isr; rPdpapd; nghUl;L mu;g;gzpg;G nra;jpUe;j tup
ngWkjp – 2020.10.14 njhlf;fk; 2021.02.28 tiu
khjk;

,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l njhif
nkl;upf; njhd;

tpNrl tpahghu gz;l
mwtPL Fiwf;fg;gl;l
njhif (1 nkl;upf;
njhd;Df;fhd &gh.)

murhq;fk; mu;gg
; zpg;G nra;j
tup tUkhdk; (&gh.)

2020.10.14 – 2020.10.31

54>768

49>750

2>724>708>000

2020 etk;gu;

26>068

49>750

1>296>883>000

2020 jpnrk;gu;

59>541

49>750

2>962>164>750

2021 [dtup

102>604

49>750

5>104>549>000

2021 ngg;utup

34>732

49>750

1>727>917>000
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277>715

nkhj;jk;

6.2

13>816>221>750

(%yk; - ,yq;if Rq;fk;)

murhq;fkhdJ nts;isr; rPdpf;fhf mt;thW &gh.13>816>221>750 tup
tUkhdj;jpid mu;g;gzpg;G nra;Ak; NghJ 09 ,wf;Fkjpahsu;fs; kw;Wk;
NkYk; rpW ,wf;Fkjpahsu;fs; gyUf;F xU fpNyhfpuhk; rPdpf;fhf Kd;du;
tpjpf;fg;gl;bUe;j tupj; njhifahd &gh.50 tPjk; jhq;fpf; nfhs;s
Ntz;bapUe;j tupr; nryT &gh.49.75 My; Fiwf;fg;gl;ljd; mD$yk; tup
nrYj;Jk; re;ju;g;gj;jpy; fpilj;jpUe;jJ. 2020 xf;Nlhgu; 14 Mk; jpfjp
njhlf;fk; 2021 ngg;utup 28 Mk; jpfjp tiuahd fhyg; gFjpapDs;
,yq;iff;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l nts;isr; rPdp 277>713 nkl;upf;
njhd;dpy;> 45 rjtPjkhd
mjhtJ 125>207 nkl;upf; njhd;fis gpukpl;
tpy;kh fk;gdp ,wf;Fkjp nra;jpUe;jJ. mjd; gpufhuk; me;j fk;gdpapd;
,wf;Fkjp msT 1222 rjtPjk; mjpfupj;jpUe;jJld;> me;j mbg;gilapy; me;j
epWtdj;jpw;F
&gh.6>229>025>820
tup
mD$yj;jpid
tup
nrYj;Jk;
re;ju;g;gj;jpy; cupj;Jilajhf ,Ue;jJ vd;gJ ml;ltiz ,yf;fk; 14 ,y;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fSf;F mika mtjhdpf;fg;gl;lJ. NkYk; me;j
epWtdj;ijj; jtpu;j;J gpujhd ,wf;Fkjpahsu;fSs; NtW ve;j xU
epWtdKk; me;jf; fhyg; gFjpapDs; Kd;du; fhzg;gl;l ,wf;Fkjpj;
njhifapy; 10 rjtPjj;jpid tpQ;rp ,wf;Fkjp nra;jpUf;ftpy;iy vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ.

ml;ltiz 17 – tupf; Fiwg;gpd; fhuzkhf xt;nthU epWtdj;jpw;Fk; cupj;jhfpa tup kPjp
2020.10.14 njhlf;fk; 2021.02.28 tiu (nts;isr; rPdp)
2020.10.16 –

epWtdj;jpd; ngau;

2021.02.28 tiu

,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l

murhq;fj;jpdhy;
mu;g;gzpg;G

,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l

njhif
rjtPjkhf

nra;ag;gl;l tup
tUkhdk; ,wf;Fkjp
epWtdj;jpilNa
gfpug;gl;l Kiw

njhif –nkl;upf;
njhd;

&gh
1

gpukpl;
epWtdk;

2

tpy;kh

jdpahu;

125>207

45%

Ngypanfhil bNubt;

26>689

10%

1,327,772,969

3

mk;Nuh Rfu;

25>736

9%

1,280,361,390

4

FNshgy;
fk;gdp

16>602

6%

5

tpy;rd; bNubq; fk;gdp

11>969

4%

595,455,606

6

Mu;.[P.gpuju;];

18>304

7%

910,620,722

7

Tl;yz;l md;l; fk;gdp

13>467

5%

669,980,837

bNubq;

md;l;

73

6,229,025,820

825,946,526

8

fhu;fpy;]; Gl; fk;gdp

9

tP.B.N`hy;by;];
nfhNkhbl;];

10

Vida ,wf;Fkjpahsu;fs;

md;l;

nkhj;jk;

3>000

1%

4>425

2%

32>315

12%

1,607,665,461

277>714

100%

13,816,221,750

149,249,462
220,142,957

cU 02 – tup Fiwf;fg;gl;likahy; xt;nthU ,wf;Fkjpahsu;fSf;Fk; cupj;jhfpa tupr;
Nrkpg;G – 2020-10-14 Kjy; 2021-02-28 tiuapYk; (nts;is rPdp)

6.3

NkNy 6.1 ,y; Fwpg;gplg;gl;lLs;sthW nts;isr; rPdpapd; nghUl;L
murhq;fk; mu;g;gzpg;Gr; nra;j tup tUkhdj;jpw;F Nkyjpfkhf rptg;G
rPdpf;fhfTk; me;jf; fhyg; gFjpapDs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 59>234
nkl;upf;njhd;Df;fhf
&gh.2>946>891>500
tup
tUkhdj;jpidAk;
rPdp
tpiyapidf; Fiwj;jjjd; %yk; Efu;Nthuf;F epthuzk; toq;Ftjw;fhf
murhq;fk; mu;g;gzpg;G nra;jpUe;jJ.

ml;ltiz 18 – murhq;fk; rptg;G rPdpapd; nghUl;L mu;g;gzpg;G nra;j tup ngWkjp
2020.10.14 njhlf;fk; 2021.02.28 tiu
khjk;

2020.10.14 - 2020.10.31
2020 etk;gu;
2020 jpnrk;gu;
2021 [dtup
2021 ngg;utup
nkhj;jk;

,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l
nkl;u;f;njhd;
2>692
4>416
6>428
18>417
27>281
59>234

tpNrl tpahghug; gz;l
mwtPL Fiwf;fg;gl;l
njhif 1
nkl;upf;njhd;Df;fhd
&gh
49>750
49>750
49>750
49>750
49>750

74

murhq;fk; ,oe;j
tup
&gh
133>927>000
219>696>000
319>793>000
916>245>750
1>357>229>750
2>946>891>500

(%yk; - ,yq;if Rq;fk;)
6.4

mjw;fika kf;fSf;F epthuzk; toq;Fk; Nehf;fpy; nts;is rPdp kw;Wk;
rptg;G
rPdpf;F
tpjpf;fg;gl;bUe;j
tupapidf;
Fiwg;gjd;
%yk;
murhq;fj;jpw;F fpilf;ff;$bajhf ,Ue;j &gh.16>763 kpy;ypad; tup
tUkhdj;jpid 2020 xf;Nlhgu; 14 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 ngg;utup 28
Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpf;fhf mu;g;gzpg;G nra;jpUe;jJ vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ.

6.5

mjw;fika gy epWtdq;fSf;F xU fpNyh fpuhk; rPdpf;F &gh.49.75 tup
mD$yk; Kd;du; fhzg;gl;l tup ngWkhdj;Jld; xg;gpLifapy; tup
nrYj;Jk; re;ju;g;gj;jpy; cupj;Jila NghJk; tup Fiwf;fg;gl;l jpfjp
njhlf;fk; me;j Fiwf;fg;gl;l tupg; ngWkjpAld; xg;gpLifapy; NghJkhd
mstpw;F re;ijapy; rPdpapd; tpiy Fiwtilatpy;iy vd;gJ NkNy
ml;ltiz ,yf;fk; 04 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s juTfSf;F mika
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
NkYk; tup Fiwf;fg;gLtjw;F xU khjj;jpw;F Kd;du; 03 khj fhyg;
gFjpapy; xU fpNyhfpuhk; rPdpapd; re;ijg; ngWkjp ruhrupahf&gh.135 k;
kw;Wk; tup Fiwf;fg;gl;L xU khjj;jpd; gpd;du; 03 khjk; re;ijg;
ngWkjpahd &gh.117 ,idAk; fUj;jpw; nfhz;L ghu;f;ifapy; xU
fpNyhfpuhk; rPdpapd; re;ij tpiyapy; &gh. 18 mstpy; tPo;r;rp vw;gl;L
,Ue;jJ.
mjw;fika
NkNy
$wg;gl;l
5.2.1.1
ge;jpapd;
gpufhuk;
murhq;fj;jpdhy; rPdp> gUg;G> ngupantq;fhak; kw;Wk; rkd;bd;kd
P ; cs;spl;l
nghUl; njhFjpf;F tup mstpidf; Fiwg;gjd; %yk; kf;fSf;F khjhe;jk;
&gh.500
epthuzk;
toq;Ftjw;F
vjpu;ghu;f;fg;gl;l
NghjpYk;
rPdp
,wf;Fkjpapd; tup epthuzj;jpy; NghJkhdsT mD$yk; kf;fSf;F
fpilf;fhj
fhuzj;jhy;
muR
vjpu;ghu;j;j
Nehf;fpid
vl;Ltjw;F
KbahjpUe;jJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.

6.6

epjp mikr;R> tu;j;jf kw;Wk; KjyPl;Lf; nfhs;ifj; jpizf;fsk;> Efu;Nthu;
eltbf;if njhlu;ghd mjpfhurig kw;Wk; ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjp
fl;Lg;ghl;Lj; jpizf;fsk; Nghd;w epWtdq;fspy; fhzg;gLk; jfty;fs;
NghJkhd tifapy; gFg;gha;T nra;ag;glhik> epWtdq;fSf;fpilNa
fhzg;gl Ntz;ba cs;sf ,izg;gpid Kiwahfg; Ngzhik> rupahd
elg;Gf;
fhy
jfty;
jPu;khdq;fis
vLf;ff;$ba
mjpfhupfsplk;
toq;fg;glhik> kw;Wk; Fwpj;j epWtdq;fspdhy; re;ij tpiy njhlu;gpy;
NghJkhd
Ma;Tfs;
Nkw;nfhs;sg;glhik
Nghd;w
fhuzq;fspd;
mbg;gilapy; rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;l tupapidf; Fiwj;jjdhy; murhq;fk;
vjpu;ghu;jj;j
Nehf;fpid
mtjhdpf;fg;gl;lJ.

vl;Ltjw;F

75

KbahJ

,Ue;jJ

vd;gJ

6.7

2017 Mk; Mz;L [dtup khjk; njhlf;fk; 2020 nrg;nlk;gu; khjk; tiuahd
fhyg;
gFjpapDs;
xt;nthU
Mz;bYk;
khjhe;j
nts;is
rPdp
,wf;FkjpahdJ nghJthf 25>384>456 fpNyhfpuhk; njhlf;fk; 46>722>420
tiuahd tPr;rpy; gue;J fhzg;gl;lJ. mt;thNw me;jf; fhykhd 2017 Mk;
Mz;bd; [dtup khjk; njhlf;fk; 2020 nrg;nlk;gu; 30 Mk; jpfjp tiuahd
46 khj fhyg; gFjpapDs; nts;is rPdp ,wf;Fkjp khjhe;jk; nghJthf
34>039>800
fpNyhfpuhk;mstpy;
fhzg;gl;lJ.
mt;thNw
rPdpf;fhf
tpjpf;fg;gl;bUe;j &gh.50 ,w;fhd tpNrl tpahghug; gz;l mwtPl;bid 25
rjkhff; Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; 2020 xf;Nlhgu; khjk; njhlf;fk; 2021
ngg;utup khjk; tiuahd fhyg; gFjpapDs; nts;is rPdp ,wf;Fkjp
ruhrupahf 59>177>902 fpNyhfpuhkhf ,Ue;jJ. NkYk; 2020 xf;Nlhgu;
khjj;jpy; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 72>942>302 fpNyhfpuhk; nts;is rPdp
njhifapy; 75 rjtPjk; mjhtJ 54>706>723 fpNyhfpuhk; tup njhif
Fiwf;fg;gl;l 2020 xf;Nlhgu; 13 Mk; jpfjpapd; gpd;du; ,wf;Fkjp
nra;ag;gl;bUe;jJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.
mjw;fika tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; nts;is rPdp ,wf;Fkjp khjhe;jk;
ruhrupahf 25>138>102 fpNyhfpuhkpdhy;
mjpfupj;Jr; nrd;wpUe;jJ.

ml;ltiz

19

–

tup

tpyf;fg;gl;l

fhuzj;jhy;

mjhtJ

73

rjtPjk;

,wf;Fkjp

nra;ag;gl;l

mstpy;
njhifapd;

gFg;gha;T – nts;is rPdp fpNyh fpuhk;
khjk;
[dtup

2017

2018

2019

2020

15,777,729

12,539,826

33,363,958

44,222,950

102,604,651

7,048,299

12,644,592

31,007,163

53,009,450

34,732,750

khu;r;

20,027,915

17,342,560

43,896,850

60,356,700

-

Vg;gpuy;

42,653,867

15,285,516

25,150,396

29,710,380

-

Nk

43,471,698

32,511,481

52,905,500

21,703,130

-

[_d;

28,168,762

36,143,723

48,318,340

31,476,700

-

[_iy

24,522,200

38,305,200

22,084,803

66,667,050

-

Xf];l;

32,908,062

22,846,969

33,670,450

39,800,000

-

nrg;nlk;gu;

20,419,740

40,043,565

41,496,500

73,555,600

-

xf;Nlhgu;

25,722,335

30,097,905

46,596,300

72,942,302

-

etk;gu;

25,461,847

35,601,200

49,231,600

26,068,200

-

jpnrk;gu;

18,431,026

59,521,450

26,069,750

59,541,611

-

ngg;utup

76

2021

nkhj;j
njhif
(fpNyhfpuhk;)
khjhe;j
ruhrup
(fpNyhfpuhk;)

6.8

304,613,480

352,883,987

453,791,610

579,054,073

137,337,401

25,384,457

29,406,999

37,815,967

48,254,506

68,668,701

NkYk; 2017 [dtup khjk; njhlf;fk; 2020 xf;Nlhgu; 30 Mk; jpfjp
tiuapYk;
rptg;G
rPdp
184>812>220
fpNyhfpuhk;
,wf;Fkjp
nra;ag;gl;bUe;jJld; 2020 xf;Nlhgu; 01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 ngg;utup
28 Mk; jpfjp tiuapYk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;j rptg;G rPdpapd; msT
68>736>535 fpNyhfpuhk; MFk;. mjw;fika me;j ,U fhyg; gFjpapDs;
rptg;G rPdp ,wf;Fkjp khjhe;j ruhrup KiwNa 4>102>493 fpNyhfpuhk; kw;Wk;
13>747>307 fpNyhfpuhkhf ,Ue;jJ. mjw;fika rPdpf;fhd tupapidf;
Fiwj;jjd; gpd;du; khjhe;j rptg;G rPdp; ,wf;Fkjpapd; ruhrup ngWkjp
9>644>814 fpNyhfpuhkpdhy; mjhtJ 235 rjtPj mstpdhy; mjpfupj;Jf;
fhzg;gl;lJ. rptg;G rPdpapd; fl;Lg;ghl;L tpiy jPu;khdpf;fg;gl;bUf;fhikAk;
,jpy; jhf;fj;jpid Vw;gLj;jp ,Uf;Fk; fhuzp vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.

ml;ltiz

20

– tup

tpyf;fg;gl;ljd;

fhuzkhf

,wf;Fkjp

nra;ag;gl;l

njhifapd;

gFg;gha;T – rptg;G rPdp

khjk;

2018

2019

260,000

1,678,000

5,001,000

10,334,034

18,417,140

36,210,216

ngg;utup

1,750,490

2,050,000

4,490,000

10,982,500

27,281,600

51,194,590

khu;r;

4,000,000

8,500,241

11,891,000

3,611,500

33,274,741

Vg;gpuy;

1,250,000

1,250,196

10,066,000

2,986,000

19,521,196

Nk

1,975,529

3,750,000

2,582,012

6,582,118

15,071,659

[_d;

750,000

2,434,000

2,078,000

1,300,000

10,307,306

[_iy

250,000

1,997,000

1,152,000

1,620,000

5,019,000

Xf];l;

1,125,000

645,294

50

9,650,500

12,190,886

312,000

500,010

19,025,000

21,837,010

[dtup

nrg;nlk;gu;

2017

2020

2021

nkhj;j
njhif

xf;Nlhgu;

1,332,000

1.57

12,194,500

17,910,599

etk;gu;

1,259,000

4,420,196

4,415,750

13,552,956

572,042

10,904,000

28,295,506

6,427,545

47,209,363

12,245,061

36,299,741

69,975,766

89,129,447

jpnrk;gu;
nkhj;j
njhif
(fpNyhfpuhk;)

77

45,698,740

283,299,522

6.9

NkYk; NkNy ml;ltiz ,yf;fk; 12 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sthW 2020 Mk;
Mz;by; tupapidf; Fiwg;gjw;F Kd;duhd 9.5 khj fhyg;gFjpapDs;
khjhe;jk; ruhrupahf rPdp 2>105>163 fpNyhfpuhk; mstpy; ,wf;Fkjp
nra;jpUe;j gpukpl; tpy;kh epWtdk; tup Fiwg;gpd; gpd;du; khjhe;jk; rPdp
27>823>989 fpNyhfpuhk; tiuapYk; jkJrPdp ,wf;Fkjpapid mjpfupj;Jf;
nfhz;bUe;jJ.
mJ
tupapidf;
Fiwg;gjw;F
Kd;du;
fhzg;gl;l
epiyikAld; xg;gpLifapy; 1>222 rjtPjkhd mrhjhuz mjpfupg;ghFk;.
NkYk; xU ,wf;Fkjpahsu; kl;Lk; ,e;jf; fhyg; gFjpapDs; rPdp
,wf;Fkjpapid 6 rjtPjk; mstpdhy; mjpfupj;Jf; nfhz;bUe;j NghjpYk;
Vida
7
,wf;Fkjpahsu;fspdJk;
Vw;gl;bUe;jJ.

6.10

,wf;Fkjp

msTfspy;

tPo;r;rp

2020 xf;Nlhgu; 13 Mk; jpfjpapy; gpukpl; tpy;kh jdpahu; epWtdj;jpdhy;
,ize;j gz;lrhiy trjpfspd; fPo; (tup nrYj;jhJ) ,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l 7>608 nkl;upf; njhd; rPdp me;j ,ize;j gz;lrhiyapy;
Nrkpj;J itf;fg;gl;bUe;jJld; me;jj; njhifapy; 7>468 nkl;upf; njhd; tup
Fiwf;fg;gl;l jpdj;jd;Nw 1 fpNyhfpuhkpw;F 0.25 rj tupapid nrYj;jp
gz;lrhiyapypUe;J ntspNaw;Wtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ. mjd;
%yk; me;j epWtdj;jpw;F kl;Lk; xU ehspDs; me;j (rPdp njhifapd;
tpw;gid tpiyapid Fiwf;fhtpl;lhy;)ngWkjp &gh.378 kpy;ypad; mstpy;
tup
mD$yj;jpid
cldbahf
cupj;jhf;fpAs;sJ
vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ.

6.11

rPdp cs;spl;l Vida 04 tifahd mj;jpahtrpag; nghUl;fspd; ,wf;Fkjp
tupapidf; Fiwg;gjw;F cldbahf eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;
me;j mj;jpahtrpag; nghUl;fspd; re;ijf; Nfs;tpapd; jd;ik> re;ij tpiy
mJ tiuapYk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;Ls;s njhif vd;gd njhlu;ghd
juTfisg; gFg;gha;T nra;tjw;F tu;j;jfk; kw;Wk; KjyPl;Lf; nfhs;ifj;
jpizf;fsk; eltbf;if vLj;jpUe;jJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gltpy;iy.

6.12

NkYk; 01 fpNyhfpuhk; rPdpapd; kPJ tpjpf;fg;gl;bUe;j &gh.50 Md ,wf;Fkjp
tupapid 0.25 rjk; tiuapYk; Fiwg;gjw;Fj; jPu;khdpg;gjw;F Kd;du; mJ
tiuapYk;
re;ijapy;
,Ue;j
rPdp
njhifapd;
msT
fUj;jpw;
nfhs;sg;gl;likf;F
Mjhuq;fs;
fhzg;gltpy;iy.
tu;j;jfk;
kw;Wk;
KjyPl;Lf; nfhs;ifj; jpizf;fsj;jpdhy; ru;tNjr re;ijapd; tpiy Vw;w
,wf;fk; kw;Wk; cs;el;Lr; re;ijapd; tpiy NtWghL njhlu;gpy; gpujhd rPdp
,wf;Fkjpahsu;fSld;
fye;Jiuahlg;gl;bUe;jJ
vd;gJ
njhlu;gpy;
mwpf;if
,lg;gl;bUf;ftpy;iy.
NkYk;
tupapid
&gh.49.75
,dhy;
Fiwg;gjd; %yk; Efu;Nthupdhy; mJ tiuapYk; re;ijapy; nfhs;tdT
78

nra;ag;gLk;

01

fpNyhfpuhk;

rPdpapd;

re;ij

tpiyapid

ve;j

mstpy;

Fiwf;f
KbAk;
vd;gJ
njhlu;gpy;
,wf;Fkjpahsu;fSld;
fye;Jiuahlg;gl;lJ vd;gNjh my;yJ cld;gbf;if Vw;gLj;jg;gl;lJ
vd;gNjh mtjhdpf;fg;gltpy;iy.
6.13

ghtidahsu;; mYty;fs; mjpfhurigapd; Efu;Nthu; mYty;fs; kw;Wk;
jfty;fs; gzpg;ghsupd; 2021 khu;r; 23 Mk; jpfjpaplg;gl;l fbjj;jpd; %yk;
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l vOj;J %y cWjpg;gLj;jYf;F mika rPdp ,wf;Fkjp
nra;Ak;
nkhj;j
tpahghupfshy;
tpiyf;
fl;Lg;ghl;L
tu;j;jkhdpapd;
Vw;ghLfSf;F mikthf mjd; nkhj;j tpw;gid tpiy &gh 80 Mff;
Fwpg;gpl;L rPdp tpw;gidapd; tpiyg;gl;bay; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jNghjpYk;
cz;ikahd tpw;gid tpiy vd;gtw;Wf;fpilahd tpj;jpahrj;jpid Ntwhf
nkhj;j tpahghupfsplk; mwtpl;Lf; nfhz;Ls;sjhf tpahghupfs; jfty;
toq;fpAs;sjhf
Efu;Nthu;
mjpfhu
rigaplk;
mwpf;ifaplg;gl;Ls;s
NghjpYk; mjid Vw;Wf; nfhs;sf; $ba tifahd Mtzj;jpd; %yk;
cWjpg;gLj;jpf; nfhs;Stjw;F KbahjpUe;jJ.

6.14

ghtidahsu;; mYty;fs; mjpfhurig fl;Lg;ghl;L tpiyapid tpl mjpf
tpiyf;F rPdpapid tpw;gid nra;Ak; rpy;yiw tpahghupfSf;fhd 113 Rw;wp
tisg;Gf;fs;
(2020
etk;gu;
10
Kjy;
2021
[dtup
31
tiu)
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ
vdTk;
mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ.
mt;thwpUf;f
Nkw;$wpa fhyg; gFjpapDs; nkhj;j tpahghupfs; kw;Wk; ,wf;Fkjpahsu;fs;
fl;Lg;ghl;L tpiyapid tpQ;rp tpw;gid nra;ag;gLfpd;wjh
vd;gJ
njhlu;gpy; fz;lwptjw;F Efu;Nthu; mjpfhurigapdhy; Rw;wp tisg;G
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ vd;gjw;fhd Mjhuq;fs; ,Uf;ftpy;iy. NkYk;> 2003
,d; 09 Mk; ,yf;f ghtidahsu; mYty;fs; njhlu;ghd mjpfhur;rig
rl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Vw;ghLfisr; nraw;gLj;Jifapy; fl;Lg;ghl;L
tpiyapid tpQ;rp mjpf tpiyf;F nghUl;fis tpw;gid nra;jy; njhlu;gpy;
tpjpf;fg;glf;$ba
jz;lidj;
njhifapid
me;jg;
gq;Fyhgj;Jld;
xg;gpLifapy; NghJkhdsT ,y;yhj fhuzj;jhy; tpahghupfspd; epahakhd
tpahghuj;jpw;Fs; Jhz;Ljy; NghJkhdjy;y vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.
mt;thNw>
,wf;Fkjpahsu;fspdhy;
Ngzg;gl;L
tUk;
fsQ;rparhiy
njhlu;ghd tpguq;fs; rl;l uPjpahd Nfs;tp Kiwapidf; nfhz;buhjjhy;
,wf;Fkjp
,Ug;gpidr;
Nrkpj;J
itj;jy;
njhlu;gpy;
Kiwahd
fl;Lg;ghl;bid nra;af;$ba Mw;wy; ,y;yhjpUe;jJ.

6.15

NkNy Fwpg;gpl;l 5.2.2.7 ge;jpapd; gpufhuk; ghtidahsu; mjpfhurigapdhy;
nts;is rPdp 01 fpNyh fpuhk; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;ba cr;r tpiy
(gf;fl; gz;zg;glhj) &gh 85 Mf epu;zapf;fg;gl;bUe;jJ. me;j tpiy
epu;zapg;gpd; NghJ tho;f;ifr; nryT cg FOtpdhy; epu;zapf;fg;gl;l
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tpiyf;F

Nkyjpfkhf

epu;zapf;fg;gl;lJ
ntspg;gLj;jtpy;iy.

NtW

Ma;tpid

vd;gjw;fhd

Nkw;nfhz;L

jfty;fs;

tpiy

fzf;fha;tp;w;F

vt;thW ,Ug;gpDk; ml;ltiz ,yf;fk; 08 ,d; gpufhuk;> ,wf;Fkjp
nra;ag;gl;l 01 fpNyh fpuhk; rPdpapd; tpiy> fhg;GWjp kw;Wk; tz;b $yp
(tpiy> fhg;GWjp> tz;b $yp) tpiyf;F ,ilj;jufu;fspd; Ke;ija ruhrup
,yhgj;jpid nghUj;Jkplj;J tup Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;du; 2020 xf;Nlhgu;
khjj;jpy; &gh 90.04 MfTk;> etk;gu; khjkstpy; &gh.91.88 MfTk;>
jpnrk;gu; khjj;jpy; &gh 98.03 MfTk;> 2021 [dtup kw;Wk; ngg;utup
khjq;fspy; KiwNa &gh 100.34 MfTk; kw;Wk; &gh 101.19 MfTk;
fl;Lg;ghl;L tpiyapid tpQ;rp $ba ngWkjpahf ,Ue;jJ. ,jw;F mika
Efu;Nthu; mYty;fs; mjpfhurigapdhy; epu;zapf;fg;lb
; Ue;j fl;Lg;ghl;L
rpy;yiw tpiy ajhu;jkhdjh vd;gJ Nfs;tpf;FupaNj MFk;. gpd;du;
,yf;fk; 2214/16 nfhz;l 2021 ngg;utup 08 Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl
tu;jkhdpapd; 72 Mk;
ePf;Ftjw;Fk;
,e;j
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
6.16

NkYk;
,yf;fk;

ghtidahsu;;

fl;lisapd; fPo; ,e;j fl;Lg;ghl;L tpiyapid
epiyik
VJthf
mike;jpUf;Fk;
vd;gJ

mjpfhurigapd;

CAA/PH/06/DLMP/2020(15)

gzpg;ghsu;
kw;Wk;

2020

ehafj;jpdhy;
etk;gu;

02

mtupd;
Mk;

jpfjpaplg;gl;l Efu;Nthu; mYty;fs; mjpfhurigapd; jiytiu tpspf;Fk;
fbjj;jpd; %yk; re;ijapy; tpiy Fiwahik njhlu;gpy; tprhuizapid
Nkw;nfhs;shjJ njhlu;ghf Efu;Nthu; mYtyu;fSf;fhd nraw;FOtpd;
ftdj;jpw;F nfhz;L tUkhW Nfl;fg;gl;bUe;jJld; me;jf; fbjj;jpy; 01
fpNyhfpuhk;
rPdpapd;
kjpg;gPL
nra;ag;gl;l
jfty;fSk;
,izg;ghfr;
rku;g;gpf;fg;lb
; Ue;jJ. Nkw;gb 5.3.1.1. ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> me;j
kjpg;gPL nra;ag;gl;l Mff; Fiwe;j rpy;yiw tpiy &gh.83.54 MfTk; Mff;
$ba tpiy &gh.99.87 MfTk; mjd; ruhrup tpiy &gh.88.67 MfTk;
Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.
MapDk;
me;j
tpguq;fs;
rku;g;gpf;fg;gLtjw;Fk;
Kd;duhf ,yf;fk; CAA/DA/1 kw;Wk; 2020 etk;gu; 01 Mk; jpfjpaplg;gl;l
gzpg;ghsu; rigg; gj;jpuj;jpd; %yk; gzpg;ghsu; rig rku;g;gpj;jpUe;j
nts;is rPdpapd; (gf;nfl; gz;zg;glhj) Mff; $ba tpw;gid tpiy
&gh.85 MfTk; ,wf;Fkjpahsu;fspd; Mff; $ba tpw;gid tpiy &gh.80
MfTk; epu;zapf;fg;gl;bUe;jJ. mjw;fika gzpg;ghsupdhy; tpw;gidf;fhfr;
rku;g;gpf;fg;gl;bUe;j Mff; $ba ruhrup rpy;yiw tpiy Nghd;w tpguq;fs;
njhlu;ghf
jiytupdhy;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

ftdj;jpw;
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nfhs;sg;gl;Ls;sjh

vd;gJ

6.17

,wf;Fkjp

nra;ag;gl;l

mwpKfg;gLj;jp

2020

rPdpf;fhd

xf;Nlhgu;

29

mDkjpg;gj;jpu
Mk;

Kiwiknahd;wpid

jpfjpaplg;gl;l

,yf;fk;

2199/20

nfhz;l mjptpNrl tu;jkhdpapid ntspapLtjw;F epjp mikr;rupdhy;
eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; ,jw;fhfg; gpd;gw;wg;gl Ntz;ba
eilKiwfs;
njhlu;gpy;
VNjDk;
mwpTiufs;
epjp
mikr;rpdhy;
toq;fg;gl;bUe;jJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gltpy;iy. rPdp ,wf;Fkjpapidf;
fl;Lg;gLj;Jtjw;F Njitahd %yg;gpukhzq;fisj; njspTgLj;Jtjw;F
eltbf;if vLj;jpUf;fhj fhuzj;jhy; rPdp ,wf;Fkjp nra;tjw;fhf
tpz;zg;gq;fisr; rku;g;gpj;jpUe;j midj;J tpz;zg;gjhupfSf;Fk; mtu;fs;

6.18

,wf;Fkjp nra;tjw;F
tpz;zg;gpj;j nkhj;j njhifapidAk; ,wf;Fkjp
nra;tjw;F ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjp fl;Lg;ghl;lhsupdhy; mDkjp
toq;fg;gl;bUe;jJ. mjw;fika ,t;thW ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjp
fl;Lg;ghl;Lj; jpizf;fsj;jpdhy; jkJ njhopy; uPjpahd nghWg;gpid ruptu
epiwNtw;whj
fhuzj;jpdhy;
,wf;Fkjp
mDkjpg;
gj;jpuj;ij
mwpKfg;Lj;Jtjd; %yk; ,wf;Fkjpapidf; fl;Lg;gLj;Jtjpy; my;yJ
nryhtzpg;
gha;r;riyf;
fl;Lg;gLj;Jtjpy;
murhq;fj;jpd;
ek;gpf;if
vjpu;ghu;j;j tifapy; epiwNtw;wg;gl;bUf;ftpy;iy.
NkNy $wg;gl;l 5.2.2.13 ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l tu;j;jkhdp mwptpj;jypy;
fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; 2021 [_d; 11 Mk; jpfjp njhlf;fk; 07 ehl;fSs;
mq;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s jug;gpduhy; mtu;fs; trKs;s> nghWg;gpYs;s
my;yJ jkJ fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s rPdp (rptg;G rPdp kw;Wk; nts;is rPdp)
cs;slq;fpa gz;lfrhiy> fsQ;rpak;> Nrkpg;gfk; my;yJ NtW ,lq;fis
Efu;Nthu; mYty;fs; mjpfhu rigapd; fPo; gjpT nra;ag;gl Ntz;Lk; vdf;
Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk; mt;thW gjpT nra;ag;gl;l njhifapdu;
mt;thW gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gg; gbtj;jpid rku;g
; ;gpj;jpUe;j re;ju;g;gk;
tiuapy; mtu;fs; trk; fhzg;gl;l ,Ug;G njhlu;ghd tpguq;fis
,JtiuapYk; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fhj fhuzj;jhy; mJ njhlu;ghd
mtjhdpg;Gf;fisr;
rkug;gpf;fKbatpy;iy.
mt;thNw
gz;lfrhiy>
fsQ;rpak;> Nrkpg;gfk; my;yJ NtW ,lq;fspy; nkhj;jkhf my;yJ khw;W
topfspy; Nfupj;J itj;Js;s nghUl;fspd; msT njhlu;ghd tpguq;fis
mt;tg;NghJ
ngw;Wf;
nfhz;L
mJ
njhlu;ghd
gFg;gha;T
jahupf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjw;fhd jfty;fs; ,J tiuapYk; fzf;fha;tpw;F
fpilf;fhjjhy;
mJ
njhlu;ghd
mtjhdpg;Gf;fisr;
rku;g;gpg;gjw;F
Kbatpy;iy.

6.19

NkYk;
mjpfhurigapdhy;
nghUspid jkJ trk;

gjpT
nra;ag;glhJ
Fwpj;j
itj;jpUf;fyhfhJ vd me;j

jug;gpduhy;
tu;j;jkhdp

mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk; mt;thW ,Ug;gpidj; jk; trk;
itj;jpUe;j jug;gpdu; njhlu;gpy; mjpfhurigapdhy; njhlu; eltbf;if
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Nkw;nfhs;sg;gl;L

jfty;fs;

jpul;g;gl;lJ

vd;gjw;fhd

Mjhuq;fs;

fzf;fha;tpw;Fr; rku;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.
6.20

rPdp ,wf;Fkjpf;fhd mDkjpg;gj;jpu Kiwik 2020 xf;Nlhgu; 30 Mk; jpfjp
njhlf;fk; eilKiwg;gLj;jg;gl;l NghjpYk; mDkjpg; gj;jpuk; tpepNahfpj;jy;
2020
etk;gu;
18
Mk;
jpfjp
tiuapYk;
jhkjpf;fg;gl;Nl
nraw;gLj;jg;gl;bUe;jJ.
mjw;fika
mDkjpg;
gj;jpu
Kiwik
mwpKfg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; mDkjpg; gj;jpuk; toq;Fjy; jhkjpf;fg;gl;l
fhyg; gFjpapDs; 101>527 nkl;upf; njhd; rPdpapid mDkjpg; gj;jpuk; ,d;wp
,wf;Fkjp nra;tjw;F 18 ,wf;Fkjpahsu;fs; eltbf;if vLj;jpUe;jdu;.

6.21

NkNy Fwpg;gpl;l 5.2.3.5. ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;ls;s tu;j;jkhdpapd; gpufhuk;
mDkjpg; gj;jpuk; ,d;wp ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l nghUSf;fhd tpiy>
fhg;GWjp> tz;bf; $yp ngWkjpapy; 5 rjtPjj;ij Nkyjpff; fl;lzk;
mwtplg;gl Ntz;b ,Ue;j NghjpYk; ,wf;Fkjp mDkjpg;gj;jpuk; ,d;wp
,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;j rPdp njhiffspd; tpiy> fhg;GWjp> tz;bf; $yp
ngWkjpapy; 2 rjtPjj;ij kl;LNk mwtpLtjw;F ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjp
(epu;thfk;)

ehafj;jpdhy;

jPu;khdpf;fg;gl;bUe;jJ.

mt;thW

jz;lg;

gzj;jpidf; Fiwthf mwtpLtjw;F ,wf;Fkjp Vw;Wkjp fl;Lg;ghl;L
jpizf;fsj;jpw;F mjpfhuk; cs;sJ vd;gJ mtjhdpf;fg;glhjJld; me;j
Fiwg;gpd; fhuzkhf murhq;fj;jpw;Ff; fpilf;f Ntz;ba &gh.433>120>147
njhif ,of;fg;gl;bUe;jJ.
6.22

rPdpf;fhd ,wf;Fkjp mDkjpg; gj;jpuk; toq;Fjypd; gpujhdkhd Nehf;fkhf
mtjhdpf;fg;gLtJ
tup
Fiwg;gpd;
gpd;du;
ghupa
mstpyhd
rPdp
,wf;Fkjpapidf;
fl;Lg;gLj;JtjhFk;.
MapDk;
mDkjpg;
gj;jpuk;
toq;Ftjw;F Kd;du; khjhe;jk; ruhrupahf ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l njhif
41>779
nkl;upf;njhd;dhf
,Ue;jJld;
mDkjpg;
gj;jpu
Kiwik
mwpKfg;gLj;jg;gl;l gpd;du; mJ khjhe;jk; 61>714 nkl;upf; njhd; mstpy;
,Ue;jJld; mJ 47 rjtPj mstpyhd ,wf;Fkjp mjpfupg;ghFk;. mjw;fika
mDkjpg;gj;jpu Kiwikia mwpKfg;gLj;jpapUg;gjd; %yk; vjpu;ghu;f;fg;gl;l
Nehf;fk; epiwNtw;wg;gl;Ls;sJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gltpy;iy.

6.23

rPdpf;fhd tup Fiwf;fg;gl;l re;ju;g;gk; tiuapy; NkNy 5.5.3 ge;jpapy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ,yq;if rnjhr trk; 919.4 nkl;upf; njhd; rPdp
,Ug;nghd;W
fhzg;gl;ljhf
mwpf;ifaplg;gl;bUe;jJ.
me;j
rPdpj;
njhifapid 01 fpNyhfpuhkpw;F &gh.125.41 ruhrup tpiyapidr; nrYj;jp
nfhs;tdT
nra;ag;gl;bUe;jJ
vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJld;
me;j
,Ug;gpid &gh 85 tPjk; tpw;gid nra;j fhuzj;jhy; ml;ltiz ,yf;fk;
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14

,w;fika

Vw;gl;Ls;s

&gh.37>159>974

el;lj;jpid

5.5.5Mk;

Fwpg;gplg;gl;Ls;s jPu;khdj;jpd; gpufhuk; nghJ jpiwNrupahy;
cld;gl;bUe;jik Mtzq;fSf;fika mtjhdpf;fg;gl;lJ.

ge;jpapy;
jPu;g;gjw;F

6.24

rPdpf;fhf tpjpf;fg;gl;bUe;j tupapid 25 rjk; tiuapYk; Fiwj;jjd; gpd;du;
yq;fh rnjhr epWtdj;jpdhy; &gh.92> &gh.112> &gh.121 Mfpa tpiyfspd;
fPo; rPdp nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;jJld; &gh.85 tPjk; tpw;gid nra;jjd;
fhuzkhf NkNy 5.5.6 ge;jpapy; Fwpg;gpl;l el;lj;jpw;F Nkyjpfkhf
(ml;ltiz ,yf;fk; 12) &gh.47>000>000 el;lKk; Vw;gl;bUe;jJ.

6.25

NkYk; 1 fpNyhfpuhk; rPdpf;fhf &gh.80 I cr;r nkhj;j tpiyahf
epu;zapf;fg;gl;ljd; gpd;dUk;> mjhtJ 2020 etk;gu; 10Me; jpfjp fl;Lg;ghl;L
tpiy tpjpf;fg;gl;l jpfjp Kjy; 2021 ngg;utup 08Me; jpfjp> mjhtJ
fl;Lg;ghl;L tpiy mfw;wg;gl;l jpfjp tiuapYk; 2>378>000 fpNyh fpuhk; rPdp
me;j tpiyia tpl $Ljyhd tpiyf;F nfhs;tdT nra;ag;gl;l
fhuzj;jhy; &gh 17>594>000 Md
el;lk; ,yq;if rnjhr epWtdj;jpw;F
Vw;gl;bUe;jJ.
mjw;fika
mur
epWtdkhd
,yq;if
rnjhr
epWtdj;jpw;Fk;
murhq;fj;jpdhy;
epu;zapf;fg;gl;l
fl;Lg;ghl;L
nkhj;j
tpiyf;F rPdpapidf; nfhs;tdT eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ.

6.26

mjw;fika rPdpapd; kPJ tpjpf;fg;gl;bUe;j tupapid ePf;Ftjdhy; ,yq;if
murhq;fk; mu;g;gzpg;G nra;j ghupa tup tUkhdj;jpw;F Nkyjpfkhf
,yq;if rnjhr epWtdj;jpw;F rPdp tpahghuj;jpdhy; Vw;gl;l &gh 102>113>974
el;lKk;
jpiwNrupf;F
Nkyjpf
nrytpdkhf
cs;sJ
vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ.

6.27

rPdpf;fhd tpNrl tupf;Fiwg;G fhuzkhf murhq;fj;jpdhy; 2020 xf;Njhgu; 14
Kjy; 2021 ngg;utup 28Me; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapDs; mu;g;gzpg;G
nra;ag;gl;l tup tUkhdk; &gh.16>763>113>250 Mf ,Ue;jJld; ,yq;if
rnjhr epWtdj;jpw;F ,e;j rPdp tpw;gid fhuzkhf &gh. 102>113>974 Md
el;lj;jpid jhq;Fk; epiy Vw;gl;L ,Ue;jJ. NkYk; ,wf;Fkjp mDkjpg;
gj;jpuj;jpw;fhf tpjpf;fg;gl;bUe;j jz;lg; gzj;jpid Fiwj;j fhuzj;jpdhy;
(5 rjtPjk; njhlf;fk; 2 rjtPjk; tiuapy;) &gh.433>120>147 jz;lg; gzKk;
,of;fg;gl;bUe;jJ.
MapDk;
mehtrpakhd
Kiwapy;
rPdp
,wf;Fkjpnra;ag;gl;L Nrfupj;jiy Cf;fkpof;fr; nra;Ak; Nehf;fpy;,wf;Fkjp
kw;Wk; Vw;Wkjp fl;Lg;ghl;Lj; jpizf;fsj;jpdhy; tpjpf;fg;gl;l &gh.234>000>000
Md mDkjpg; gj;jpuk; fl;lzKk;> mDkjpg; gj;jpuk; ngw;Wf; nfhs;sg;glhJ
,wf;Fkjp nra;ag;gl;l rPdpf;fhf &gh.288>746>945 Nkyjpff; fl;lzKk;
mDkjpg;
gj;jpuk;
ngw;Wf;
nfhs;sg;glhj
fhuzj;jhy;
rq;fj;jpdhy;
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mwtplg;gl;l

&gh.67>719>064

(&gh.225>730>213

,y;

30 rjtPjk;)

jz;lid

cs;spl;l &gh.590>466>009 tUkhdj;jpid ,e;jr; nraw;ghl;bdhy; <l;bf;
nfhs;tjw;F
murhq;fj;jpdhy;
Kbe;Js;sJ.
mjw;fika
,e;j
rPdp
,wf;Fkjp tupf; Fiwg;gpd; %yk; 2020 xf;Nlhgu; 14 Mk; jpfjp njhlf;fk;
2021 ngg;utup 28 Mk; jpfjp tiuahd fhyg; gFjpapDs; murhq;fk;
&gh.16>708 kpy;ypadhd tUkhdj;jpid mu;g;gzpg;G nra;Jk; mjd; %yk;
murhq;fk;
vjpu;ghu;j;j
epthuzk;
Efu;NthUf;F
NghJkhd
mstpy;
fpilf;ftpy;iy vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.
6.28

rPdp

,wf;Fkjp

kw;Wk;

nkhj;j

tpw;gid

KOikahfj;

jdpahu;

trk;

cs;sjdhy; ,wf;Fkjpahsu;fspdhy; my;yJ nkhj;j tpw;gidahsu;fspdhy;
rPdp njhif mehtrpakhf Nrfupj;J itj;jy; kw;Wk; mtu;fspdhy; vd;d
tpiyapd; fPo; tpw;gid nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gJ njhlu;gpy; guPl;rpg;G
nra;tjw;Fk;
mtu;fsplkpUe;J
jfty;fisg;
ngw;Wf;
nfhs;tjw;Fk;
fzf;fha;thsUf;F mjpfhu gyk; ,y;yhik kw;Wk; mJ njhlu;gpy;
Efu;Nthu; mYty;fs; mjpfhurig NghjpasT juTfis ,w;iwg;gLj;jp
Ngzpr; nry;yhj fhuzj;jpdhy; murhq;fk; vjpu;ghu;j;j tpiy epthuzj;ijg;
NghJkhd
tifapy;
Efu;NthUf;F
fpilj;jpUf;fhj
epiyikapy;
murhq;fj;jpdhy; mu;g;gzpg;G nra;j tup tUkhdk; ve;j msTfspy;
,wf;Fkjpahsu;fs; kw;Wk; nkhj;j tpw;gizahsu;fs; ngw;Wf; nfhz;ldu;
vd;gjidf; fzf;fpLtjw;F KbahjpUe;jJ.

07.

gupe;Jiufs;

7.1

rPdpapd; kPjhd tup Fiwg;gpw;F rhu;ghd me;j mD$yj;jpid Efu;NthUf;F
toq;fhJ jk;kplNk itj;Js;s jug;gpdiu rupahf mwpe;J nfhz;L
vjpu;fhyj;jpy; my;yJ nghUshjhu mD$yj;ij kf;fSf;F ,lkhw;WtJ
njhlu;gpy; ftdj;jpw; nfhs;Stjw;F my;yJ mt;thW ,y;yhjtplj;J
murhq;fk; mu;g;gzpg;G nra;j tup tUkhdj;jpid jk; ifapy; itj;Js;s
jug;gpduplkpUe;J me;jg; ngWkjpapid kPz;Lk; murhq;fj;jpw;Fg; ngw;Wf;
nfhs;Sk; ,aYik njhlu;gpy; ftdk; nrYj;Jjy;.
(njhlu;G – 6.1> 6.2> 6.3> 6.4> 6.5)

7.2

kf;fSf;F epthuzk; toq;Fk; Nehf;fpy; nghUspd; kPJ tpjpf;fg;gl;Ls;s
tupapidf; Fiwf;ifapy; njhlu;Ggl;l epWtdq;fspy; fhzg;gLk; cupa
jfty;fisf; NfhUjy;> ju;f;f uPjpapy; gFg;gha;T nra;jy;> kw;Wk; me;jj;
jfty;fspd; cs;sf ,izg;Gfspy; rupahd jfty;fspd; mbg;gilapy;
cupa nfhs;if uPjpahd jPu;khdq;fis vLg;gjw;F eltbf;if vLj;jy;.
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(njhlu;G – 6.6> 6.7> 6.8)
7.3

,wf;Fkjpapid kl;Lg;gLj;Jtjw;fhf mwpKfg;gLj;jg;gl;l mDkjpg; gj;jpu
Kiwikapid
rupahd
Kiwapy;
nraw;gLj;jp
ehl;bd;
elg;G
Njitg;ghl;bid tpQ;rp Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w cldb rPdp ,wf;Fkjpapidj;
jLg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;shik kw;Wk; mwpKfg;gLj;jg;gl;l mDkjpg;
gj;jpu Kiwikapid rupahd Kiwapy; cldbahf kw;Wk; mu;j;jKs;sjhf
nraw;glhikf;fhd fhuzq;fisg; guPl;rpj;jy;.
(njhlu;G – 6.18> 6.19> 6.20> 6.21)

7.4

nghUl;fSf;fhd fl;Lg;ghl;L tpiyapid epu;zapf;ifapy; fhzg;gLk;
jfty;fs; kw;Wk; vjpu;fhyj;jpy; Vw;gLk; epiyikfis xOq;fhd Kiwapy;
gFg;gha;T
nra;J
eilKiwapy;
gpuNahfpf;ff;
$ba
tpiyapid
epu;zapj;jy; njhlu;gpy; ftdj;ijr; nrYj;Jjy;.
(njhlu;G – 6.13>6.14> 6.15> 6.16)

7.5

,yf;fk;

223/24

nfhz;l

2021

[_d;

11

Mk;

jpfjpapyhd

mjptpNrl

tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; njuptpj;jpUe;j tifapy; ,wf;Fkjpahsu;fs;>
cw;gj;jpahsu;fs;> fsQ;rpag;gLj;JNthu;> Nrkpg;Nghu;> tpepNahfpg;Nghu; my;yJ
nkhj;j tpw;gidahsu;fspdhy; jkJ trKs;s> nghWg;gpYs;s my;yJ jkJ
fl;Lg;ghl;bd; fPo; cs;slq;fpAs;s gz;lfrhiy> fsQ;rpak;> Nrkpg;gfk;
my;yJ NtW ,lq;fis cupa tifapy; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ vd;gjw;Fk;>
mjpfhurigapy;
gjpT
nra;ag;glhJ
,e;j
,lq;fs;
elhj;jpr;
nry;yg;gLfpd;wjh vd;gJ njhlu;gpy; njhlu; eltbf;if vLg;gjw;Fk; kw;Wk;
me;j gz;lfrhiy> fsQ;rpak;> Nrkpg;gfk; my;yJ NtW ,lq;fspy;
njhifahfNth my;yJ mehtrpakhf ,Ug;G Nrfupj;J itf;fg;gl;Ls;sjh
vd;gjid vOe;jkhd khjpupg;
Kiwapidj; jahupj;jy;.

guPl;rpg;G

nra;tjw;F

epr;rpapf;fg;gl;l

xU

(njhlu;G 6.8> 6.19)
7.6

,yq;iff;F ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; nghUl;fis ,wf;Fkjpahsu;fsplkpUe;J
nkhj;j tpahghupfSf;F tpepNahfpf;fg;gLk; jpfjpfs;> msTfs; kw;Wk;
tpiyfs; Nghd;Nw mjd; gpd;du; eilKiwapy; nraw;gLj;jf; $ba
re;ju;g;gq;fspy; me;jg; nghUs; gupkhwg;gLk; tpiy> jpfjp kw;Wk; msTfs;
Njitahd ve;j Neuj;jpYk; cupa mjpfhupfSf;F epr;rakhf mwpe;J
nfhs;sf;$ba tifapy; xOq;FWj;jy; epWtdj;jpdhy; ,ize;J my;yJ
juT xOq;fikg;gpidj; jahupj;jy; kw;Wk; me;j juT xOq;fikg;gpid
,w;iwg;gLj;jp
elhj;jpr;
nry;tjw;F
eltbf;if
vLj;jy;
kw;Wk;
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mj;jpahtrpag;
nra;jy;.

nghUl;fspd;

re;ij

epiyikfis

njhlu;r;rpahf

Ma;T

(njhlu;G – 6.8> 6.19)
7.7

mjpf tpiyf;F nkhj;j tpahghupfsplk; rPdpiaf; nfhs;tdT nra;J
el;lj;Jld; Efu;NthUf;F Fiwe;j tpiyf;F rPdpia tpw;gid nra;jjd;
%yk; el;lk; Vw;gl;l ,yq;if rnjhr epWtdj;jpw;F Neubahf rPdp
,wf;Fkjp nra;af; $ba Mw;wy; njhlu;gpy; tprhupj;jy; kw;Wk; ghJfhg;gw;w
nfhs;tdT Nkw;nfhs;sg;gLjiyj; jLg;gjpy; ftdk; nrYj;Jjy;.
(njhlu;G –

7.8

6.23> 6.24> 6.25> 6.26)

tpiyf; fl;Lg;ghL njhlu;ghd xOq;FWj;jYf;F cupajhd nghWg;gpid
nghUz;ikahfTk;
nraw;jpwdhfTk;
epiwNtw;whik
njhlu;ghd
tplaq;fis Muha;e;J ,e;j nghwpKiwia tYT+l;Ltjw;F eltbf;if
vLj;jy;. mt;thNw 2003 ,d; 09 Mk; ,yf;f Efu;Nthu; mYty;fs;
mjpfhur;rig
rl;lj;jpd;
nray;fis
kPWjy;
njhlu;gpy;
jw;NghJ
tpjpf;fg;gl;Ls;s
jz;lid
jdpegu;>
epWtdk;>
nghUl;fspd;
msT
ngWkjpf;fika kpfTk; nghUj;jkhd tifapy; jpUj;Jtjw;F eltbf;if
vLj;jy;.
(njhlu;G – 6.14)

7.9

gy;NtW %yg; nghUl;fis gad;gLj;jp (rPdp> kh Nghd;w) ,yq;ifapDs;
cw;gj;jp nra;ag;gLgit rhu;e;j cw;gj;jpfspd; tpiyfs; Nkw;$wpa %yg;
nghUl;fspd; tpiy khWgLtjw;F Vw;g khWgLtij xOq;FWj;Jtjw;fhf
epr;rpapf;fg;gl;l xU Kiwikapidj; jahupj;jy;.
(njhlu;G – 6.11)

7.10

ehl;bd; nkhj;j Efu;tpy; 43 rjtPjk; FLk;g rPdp Efu;thf ,Ug;gJld; 57
rjtPjk; NtW eltbf;iffSf;fhf rPdp Efu;T ,lk; ngw;whYk; tupj;
njhifapid tpjpj;jy; fl;Lg;ghl;L tpiy tpjpj;jy; kw;Wk; xOq;FWj;jy;
Nghd;wtw;wpy; ,e;j epiyik gw;wp ju;f;f uPjpapy; Ma;T nra;jy;.
(njhlu;G – 6.11)

7.11

,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjp fl;Lg;ghl;Lj; jpizf;fsj;jpd; %yk; toq;fg;gLk;
,wf;Fkjp mDkjpg; gj;jpuj;jpd; %yk; ,wf;Fkjpf; fl;Lg;ghL ,lk;ngwhik
kw;Wk; mDkjpg; gj;jpuk; ,d;wp nra;ag;gl;l ,wf;Fkjp njhlu;gpy; mwtplg;gl
Ntz;b ,Ue;j jz;lg; gzk; &gh.433 kpy;ypaid iftpl Ntz;baik
njhlu;gpy; ftdj;ijr; nrYj;Jjy;.
(njhlu;G – 6.17> 6.21)
86

87

88

Special Audit Report on the Study of Expected Relief provided to
consumers from the Reduction of Special Commodity Levy on one
Kilogram of Sugar from Rs.50 to 25 cents
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Executive Summary
In October 2020, the Government took the initiative to reduce special commodity levy
imposed on one kilogram of sugar from Rs.50 to 25 cents. Accordingly, in consequence of
the above tax reduction, the Government had been deprived of a tax revenue of about Rs.
16,763 million by February 2021 that could have been earned and it was opined that the
resultant benefits had not passed to the consumers as expected by the Government.
Accordingly, in view of the above backdrop, this report was prepared at the request of the
Committee on Public Accounts.
The average monthly consumption of white and brown sugar in Sri Lanka is around 50,000
metric tons and the average monthly sugar production in Sri Lanka is 4,359 metric tons at
present. Accordingly, there is a shortfall of about 45,000 metric tons for the monthly
consumption in Sri Lanka and measures will be taken to meet that shortfall through imports.
With the import of 46 metric tons of sugar, the sugar importation in Sri Lanka was embarked
on during the year 1974 and whilst marking a gradual upward trend, the average annual sugar
importation had increased up to around 596,000 metric tons by the year 2020.
However, with a view to demoralizing the sugar importation recently and generating an
income for the Government, the Government occasionally imposed tax on sugar importation.
Accordingly, a levy of Rs. 50 had been imposed on one Kilogram of Sugar by the year 2020.
However, in a bid to provide some relief to the livelihood of the people, the Government had
reduced the above levy up to 25 cents on 14 October 2020.
However, only the private sector is engaged in sugar importation in Sri Lanka and Lanka
Sathosa sells sugar on behalf of the Public Sector. After the tax reduction, Lanka Sathosa had
sold the sugar bought from private sector importers from time to time and it had resulted in a
loss of about Rs.102 million to the Lanka Sathosa during the period from 14 October 2020
(From the date of tax reduction) to 08 February 2021 (Up to the date of removing the price
ceiling)
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Although the Department of Import and Export Control had introduced a licensing system to
restrict the importation of sugar, it was observed that the system had not been implemented
properly. Even though the Consumer Affairs Authority set control prices for sugar from time
to time, it was observed that the expected control of sugar prices in the country had not taken
place. Further, the trade community including importers and traders had paved the way for
themselves to have a greater economic advantage through the reduction of taxes on sugar by
the Government, while suppressing the Government's intention to provide concessions to the
consumers. It was also observed that the sugar importation of the Pyramid Wilma (Pvt.) Ltd.
had increased by 1,222 per cent during the period from October 2020 to February 2021 alone
from among the relevant importers.
Even though, in view of all the facts, the Government of Sri Lanka had foregone a revenue of
about Rs. 16,708 million during the period under review through the tax reduction, the Audit
could unveil that the said benefits had not adequately passed to the consumer.
Accordingly, it is recommended to focus on the possibility of recovering the tax revenue
foregone by the Government from the parties holding it in their hands by correctly identifying
the parties who retained the benefit in comparison to the reduction of the tax on sugar without
passing it on to the consumers and considering the possibility of passing that economic
benefit to the people in the future or otherwise.

01

Background for the Issuance of Report
The Government took the initiative to reduce the levy on several special commodities
in October 2020 in a bid to provide some relief to the livelihood of the people.
Accordingly, the Government issued an extraordinary gazette dated 13 October 2020
by reducing the special commodity levy imposed on one kilogram of sugar from
Rs.50 to 25 cents. Despite the significant reduction of levy thus imposed on sugar, the
failure in the drop of sugar price at that rate or in considerable amount had triggered
numerous dialogues in that regard among diverse parties in the society. In
consequence of the above endeavor, the Government had lost a large amount of tax
revenue, while matters were discussed on failure in passing resultant benefits to the
consumers as expected by the Government. Also, it was further expressed that the
large-scale sugar importers had gained the opportunity to have maximum benefits
from the reduction of the levy.
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Accordingly, in view of the above backdrop, Action was taken to prepare this report
at the request of the Committee on Public Accounts. (Annexure 01)

02.

Scope
The evaluation of the relief received by the consumers from scrapping off the import
duty from Rs.50 to 25 cents per kilogram of sugar, examination of the commitment of
revenue incurred by the Government to provide relief to the people, drawing attention
to the macroeconomic issues that may be cropped up in the implementation of
Government tax policy on sugar have been identified as the main scope of the report.
In addition, the study of the correlation between the institutional structures involved
in the local and foreign trade affairs, consumer affairs, import and export affairs, and
financial affairs, and focusing attention towards the behavoural factors of the
importers, wholesale and retail dealers in the local market on this subject during the
period from October 2020 to February 2021 and evaluation of Government’s
contribution in regulating these matters are also included in the scope of this report.

03.

Limitation of Scope
It is emphasized that my scope was subject to the following restrictions in the
preparation of this report.

3.1

Failure to reveal adequate information to the Audit on the methodology followed by
the Department of Trade and Investment Policy, the entity acting as the agent to
lawfully declare the revision made to duty on sugar importation.

3.2

Failure to secure information as to whether the importers had taken measures to
import the stocks of sugar ordered at the time of tax reduction and that they had
imported the stocks ordered by importers of the other countries after the tax reduction,
and whether the sugar stocks imported on behalf of the importers had been retained in
the sea until the tax reduction.

3.3

Only the importers in the private sector are engaged in the sugar importation in Sri
Lanka and it was not possible to obtain details on the wholesale price of the sugar
issued to the market by those importers and to examine whether any additional charge
had been levied other than the invoice price.
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3.4

Lack of technical facilities/methods to scrutinize whether particulars on the decision
of tax reduction were given away to the importers before reduction of the special
commodity levy on sugar.

3.5

Limitation of audit test checks relating to this scope to the period from October 2020
to end of February 2021.

04.

Audit Access
The following steps were adopted in the preparation of this report.

4.1

Perusal of Documents

(i)

Special Commodity Levy Act, No.48 of 2007.

(ii)

Consumer Affairs Authority Act, No.09 of 2003.

(iii)

Import and Export (Control) Act, No 1 of 1969

(iv)

Customs Ordinance of 1869.

(v)

Extraordinary Gazette No. 2197/12 dated 2020.10.13 issued for the reduction of
special commodity levy of Rs.50 on sugar by Rs.49.75.

(vi)

Extraordinary Gazette No. 2201/08 dated 10.11.2020 issued by fixing a controlled
price on sugar

(vii)

Extraordinary Gazette No. 2199/20 dated 29 October2020 issued by introducing a
licensing method on imported sugar

(viii) Gazette Notification No. 2214/16 dated 08 February 2021 issued on the removal of
controlled price.
(ix)

Information obtained from the Sri Lanka Customs on the sugar importation from the
year 2016 to 28 February 2021.

(x)

Details on the cost of sugar obtained from the Price Control Division of the Consumer
Affairs Authority for the determination of wholesale and retail prices.

(xi)

Information on the raids executed by the Consumer Affairs Authority.

(xii)

Statistics obtained from the Department of Census and Statistics regarding the market
price of sugar from January 2020 to February 2021.

(xiii) Perusal of reports issued by the Central Bank of Sri Lanka on sugar consumption.
(xiv)

Examination of the relevant tender procedures.
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(xv)

The report on sugar importation submitted by the Secretary to the Ministry of Finance
to the Parliamentary Finance Committee.

(xvi)

The report of the Customs Inspections conducted by the Port Control Division of the
Sri Lanka Customs.

(xvii) Gazette No. 2231/24 dated 11 June 2021 on Warehouse.
(xviii) Extraordinary Gazette No. 2243/13 dated 02 September 2021 issued by fixing a
controlled price on sugar.
(xix)

Extraordinary Gazette No. 2199/20 dated 29 October 2020

(xx)

Extraordinary Gazette No. 1953/28 dated 11 February 2016

4.2

Other Methodologies

i.

Consultations with the officials of the Consumer Affairs Authority.

ii.

Obtaining information through the presentation of questionnaires to the Consumer
Affairs Authority and the Department of Import and Export Control.

iii.

Inspection of data maintained by the Central Bank of Sri Lanka, Sri Lanka Customs,
and Department of Census and Statistics.

iv.

Examination of Customs Records and details of the warehouses on the stocks of sugar
cleared from the Customs.

v.

Consultations with the Commissioner General of Import and Export and other
officers.
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5.

Process

5.1

Background Information

5.1.1

Sugar Consumption in Sri Lanka
Sugar is used in Sri Lanka for various purposes such as direct consumption of
the citizens, and processing of sugary food and beverages, etc. According to
the statistics of the Department of Census and Statistics, the midyear
population in Sri Lanka in the year 2019 was about 21.8 million and the
monthly sugar consumption of a family consisting of 04 members grossly
stood at 4 kilograms. Accordingly, the monthly per capita sugar consumption
was around 01 kilogram. As per the above data, the annual direct sugar
consumption of the consumers could be estimated as 262,300 metric tons
(43%) and the indirect consumption has been estimated as about 347,700
metric tons (57 %) for the other industries. Accordingly, the average annual
sugar consumption in Sri Lanka is about 610,000 metric tons and the average
monthly sugar consumption is around 50,000 metric tons.

5.1.2

Sugar Production in Sri Lanka
According to the information secured from the internet, the annual local sugar
production in Sri Lanka is about 52,308 metric tons and it accounts for only 9
per cent of the total sugar consumption in the country.

5.1.3

Sugar Importation in Sri Lanka
Sugar importation in Sri Lanka had been embarked on during the year 1974
and the quantity of sugar imported to the country during that year was about
46 metric tons. Thereafter, the sugar importation in Sri Lanka had gradually
increased and an average of 596,000 metric tons of sugar had been annually
imported during the period from 2010 to 2020. Sugar is imported mainly from
the countries such as India, Turkey, China, and Vietnam, and about nine major
sugar importers have been identified in Sri Lanka for the time being. It is
peculiar that only the private sector is engaged in the sugar importation in Sri
Lanka recently.
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5.2

Reduction of the levy of Rs.50 imposed by the Sri Lankan
Government on Sugar up to 25 cents

5.2.1

The background that given rise to scrap off the levy imposed
on sugar

5.2.1.1

The Government had expected to provide a monthly concession of Rs.500 to
the people by the reduction of tax on a set of commodities including sugar,
dhal, Big onion, and salmon.

5.2.1.2

With that expectation, the Secretary to the President had referred a letter titled
“Provision of Relief for the Cost of Living ” dated 13 October 2020 to the
Secretary to the Ministry of Finance for the emplementation of the reduction
of special commodity levy on several imported items with effect from 14
October 2020 (Annexure 02). According to the above letter, instructions had
been given to reduce the special commodity levy on 01 kilogram of dhal by
Rs.10 and to reduce the levy by Rs.50 for one kilogram of B’onion and sugar
and canned salmon (425g) from midnight on 14 October 2020.

5.2.1.3

It was revealed during the discussions with the Department of Trade and
Investment Policy that the directives made by His Excellency the President,
the Minister of Finance, or the Cabinet as well as recommendations made by a
Ministry, Government institution, or a committee appointed by the
Government and the matters such as requests of the importers and the
aggrieved parties and requirements cropped up due to price fluctuation in the
international and local market are generally taken into account by that
Department as the basis in the imposition or revision of special commodity
levy.(Annexure 03)

5.2.1.4

Further under the provisions in the Revenue Protection Act, No.19 of 1962,
the Minister of Finance has been vested with the powers to impose or revise
taxes (Annexure 04). Therein, while taking into account the directives or
requests made to the Department of Trade and Investment Policy, the
Secretary to the Ministry of Finance forwards necessary directives to the
Minister of Finance for approval. Once the approval is received, it will be
published in the Gazette and the website and referred to the Director General
of Customs as well.
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5.2.1.5

Accordingly, adhering to the instructions in Paragraph 5.2.1.2 above, the
Director General of the Department of Trade and Investment Policy had
forwarded the relevant proposal to the Minister of Finance for approval
through the Secretary to the Ministry of Finance on 13 October 2020.
Thereafter, the Government Printer had been informed, on the same day, to
print the gazette notification on the reduction of special commodity levy on
imported items in terms of Section 02 of the Special Commodity Levy Act,
No.48 of 2007 (Annexure 05)

5.2.1.6

Accordingly, the Department of Trade and Investment Policy had taken
measures to issue the Gazette No. 2197/12 on the reduction of levy imposed
on one kilogram of both white sugar and brown sugar from Rs.50 to 25 cents
(that is by Rs.49.75) and this decision had been implemented with effect from
14 October 2020.

5.2.2

Setting a Controlled Price on Sugar After the Tax Reduction

5.2.2.1

In terms of Section 07 of the Consumer Affairs Authority Act, No.09 of 2003
(Annexure 07), the objectives of the Authority are to protect consumers
against unfair trade practices; guarantee that consumers interest shall be given
due consideration; and to seek redress against unfair trade practices, restrictive
trade practices or any other forms of exploitation of consumers by traders.

5.2.2.2

Further, 15 functions have been stated in terms of Section 08 of the Consumer
Affairs Authority Act and out of which, (Annexure 07)
(i)

to control or eliminate arrangements amongst enterprises with regard to prices;

(ii)

to investigate or inquire into anti-competitive practices and abuse of a
dominant position;

(iii)

to promote and protect the rights and interests of consumers, purchasers, and
other users of goods and services in respect of the price, availability, and
quality of such goods and services and the variety supplied, and

(iv)

to keep consumers informed about the quality, quantity, potency, purity,
standards, and price of goods and services made available for purchase are
applicable to the price control.
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5.2.2.3

It was revealed in the market survey conducted by the Authority during 14
October 2020 – 01 November 2020 in terms of the powers vested in the
Consumer Affairs Authority as mentioned under 5.2.2.1 above that the sugar
price in the market had not decreased in line with the reduction of Special
Commodity Levy from Rs. 50 to 25 Cents imposed on imported sugar as
stated in 5.2.1.6 above.

5.2.2.4

Accordingly, the Director General of the Consumer Affairs Authority had
informed the Chairman of the said Authority on the market price of sugar not
decreased significantly, through his Letter, No. CAA/PM/06/DGMP/2020(15)
dated 02 November 2020 (Annexure 08). The said Letter had requested that
the Council ( a Division of the Consumer Affairs Authority) should draw its
attention to conduct an investigation in terms of Section 19 of the Consumer
Affairs Authority Act, No. 9 of 2003 (Annexure 09). Furthermore, that
Letter had provided the following information relating to the estimated cost
per kg of sugar under the new levy.
Table 01 - Estimated cost per kilogram of sugar.
Minimum
Price

Maximum
Price

Average

Rs.

Rs.

Rs.

CIF Value

70.49

86.22

75.43

Special Commodity Levy

0.25

0.25

0.25

Clearance and Operating Fees

2.00

2.00

2.00

Overhead and Financial Expenses

2.00

2.00

2.00

Total Cost on Import

74.74

90.47

79.68

Profit of the Importer

80.2

3.39

2.99

Cost Estimated by the Importer

77.54

93.87

82.67

Cost and Profit of the Wholesale and Retail Sellers

6.00

6.00

6.00

Estimated Retail Price

83.54

99.87

88.67

120

146

Market Price per Kilogram of Sugar

5.2.2.5

It had been recommended by the Chairman on 09 November 2020 that a
controlled price be imposed on white sugar in the following manner as per the
Letter (paragraph ii) sent to the Chairman by the Director General of the
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Consumer Affairs Authority based on information gathered through market
surveys. However, it had not been mentioned as to imposing a controlled price
on brown sugar.
Table 02 – Controlled price imposed on white sugar – 09 November 2020
(recommended)
Item

Maximum Retail

Maximum Retail

Maximum Wholesale

Price (Packeted)

Price (Non—

Price of the Importer

packeted)

White Sugar

5.2.2.6

01 Kg

01 Kg

01 Kg

Rs. 90

Rs. 85

Rs. 90

The Cabinet Paper, No. CAA/DG (Annexure 10) prepared based on the
recommendations given by the Chairman as mentioned in 5.2.2.5 above, had
been presented to the Board of Directors by the Chairman of the Authority on
09 November 2020 itself.

5.2.2.7

In accordance with the recommendations given by the Council of the
Consumer Affairs relating to the maximum selling price for white sugar,
Chairman of the Consumer Affairs Authority had taken measures to issue the
Gazette Extraordinary, No. 2201/8 dated 10 November 2020 (Annexure 11)
stating the maximum selling price for white sugar. It had also been mentioned
that the said maximum price be in effect from the date of publishing the
gazette itself-10 November 2020.

5.2.2.8

In the wake of publishing the said Gazette, raids had been conducted by the
Consumer Affairs Authority on the traders who had defied the controlled
prices imposed through the said Gazette notification. Accordingly, action had
been taken against 113 retailers during the period from 10 November 2020 to
31 January 2021 in terms of Sections 10, 11, 20, 26, and 30 of the Consumer
Affairs Authority Act (Annexure 12).

Nevertheless, those raids had not

looked into the selling prices of wholesalers and importers.
5.2.2.9

After a lapse of about 80 days since the controlled price for sugar had been
imposed, a letter containing observations relating to the revision of controlled
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prices imposed on miscellaneous goods (Annexure 13), had been forwarded
to the Consumer Affairs Council by the Director General on 29 January 2021.
5.2.2.10

Having recommended to revoke the Gazette notification relating to the
imposition of controlled price on sugar by the Consumer Affairs Authority by
taking into account the said letter of the Director General, the Council had
informed the Director General of Consumer Affairs on 05 February 2021
(Annexure 14) in that connection.

5.2.2.11

Accordingly, the Chairman of the Consumer Affairs Authority had taken
action through the Gazette Notification, No. 2214/16 dated 08 February 2021
(Annexure 15) to revoke the Gazette Notification mentioned in 5.2.2.7 above
that had been issued on 10 November 2020 imposing a controlled price for
sugar.

5.2.2.12

By the last week of July 2021 after a lapse of 06 months since the decision had
been taken to discontinue the controlled price, the market price for sugar had
reached

Rs. 130.52 and increased to Rs. 133.24 by the first week of August

in accordance with data provided by the Department of Statistics. Moreover,
the market price for sugar had ended up in further confusion by the end of
August, and the Gazette, No. 2243/13 (Annexure 16) had been issued
imposing a controlled price again with effect from 02 September 2021.
Maximum prices for white and brown sugar had been set through that Gazette
in the following manner.
Table 03 – Controlled price imposed on sugar – 02 September 2021
Item

Maximum

Maximum Retail

Maximum Retail Price

Wholesale Price

Price (Non—

after being Packeted

After being

packeted)

Imported
Rs.

Rs.

Rs.

White Sugar

116

122

125

Red/Brown

-

125

127

Sugar
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5.2.2.13

The Consumer Affairs Authority directed through the Gazette Extraordinary,
No. 2231/24 dated 11 June 2021 (Annexure 17) that any importer,
manufacturer, store owner, collector, distributor or whole seller who had in his
possession, custody or under his control the items such as sugar (brown sugar
and white sugar), and milk powder (full cream, low fat, non-fat and infant) in
any warehouses, stores, containers and any other place, should register such
warehouse, store, container and any other premises with the Consumer Affairs
Authority.
Further, the Consumer Affairs Authority directed that no importer,
manufacturer, store owner, collector, distributor or whole seller should keep
above products under his possession without being registered with the
Consumer Affairs Authority and should forthwith furnish information on
demand to the Consumer Affairs Authority on the stock of product/ products
in bulk or in any other form in such warehouse, store, container and any other
premises.
The Consumer Affairs Authority also directed that all existing importer,
manufacturer, store owner, collector, distributor or whole seller should register
within 07 days of this Direction issued on 11 June 2021 and should furnish
information forthwith on the stock of product/products in their possession in
bulk or any other form.

5.2.3

Issue of import licenses for controlling imports after the levy
being decreased

5.2.3.1

The Department of Imports and Exports Control had been vested with the
powers through the Imports and Exports Act, No. 01 of 1969 (Annexure 18)
to publish regulations required to implement the policies of the Government
relating to controlling imports and exports, control imports and exports subject
to the issue of import and export licenses, assist the Director General of
Customs and Exchange Controller in issues relating to regulations controlling
imports and exports, and issue operating instructions to the commercial banks
on import control regulations.

5.2.3.2

Accordingly, in accordance with the verbal instructions given through
telephone to the Imports and Exports Controller General by the Secretary to
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the Ministry of Finance on 28 October 2020 in order to introduce a license
with the objective of controlling the stocks of sugar being imported to Sri
Lanka, action had been taken to introduce a license for importing sugar in
terms of the powers vested through Section 04 of the Act mentioned in 5.2.3.1
above. Furthermore, it had been also decided that a license fee equivalent to
0.4 per cent of the CIF value of the imported sugar be levied.
5.2.3.3

Action had been taken by the Minister of Finance to issue the Gazette
Extraordinary, No. 2199/20 dated 29 October 2020 (Annexure 19) to
enforce that decision. Although the Gazette had been issued with effect from
that date, the Department of Imports and Exports Control had delayed the
issue of licenses until 18 November 2020.

5.2.3.4

As such, 48 applications for importing sugar had been received by the
Department of Imports and Exports Control by 18 November 2020, and stocks
of sugar relating to 29 of 48 applications had been shipped before 30 October
2020 (on or before the issue of the said Gazette) whereas the stocks of sugar
relating to the rest of the 19 applications had been shipped during 30 October
2020, 18 November, 2020 (after the Gazette had been published and prior to
commencing the issue of licenses)

5.2.3.5

Schedule III of the Gazette Extraordinary, No. 1953/28 issued by the Minister
of Development Strategies & International Trade on 11 February 2016 had
stated that an additional fee of 5 per cent be levied on the goods imported sans
licenses (Annexure 20). Despite being so mentioned in the Gazette, the
Imports and Exports Controller General had directed that, in addition to the
license fee, only an additional fee of 2 per cent be levied on the CIF value of
the sugar imported during 20 October – 18 November, 2020 by the importers
sans licenses (Annexure 21). Accordingly, only a sum of Rs. 275,682,144
was levied as the additional fee from the importers who had imported 101,527
metric tons of sugar without obtaining licenses.

5.2.3.6

A number of 529 licenses had been issued to 68 importers with respect to
567,551 metric tons of sugar worth Rs. 48,339 million imported during 18
November 2021 and 10 March 2021 – the period in which the Department of
Imports and Exports Control had commenced issuing licenses. Action had also
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been taken to levy license fees totaling Rs. 234 million on the licenses so
granted (Annexure 22).
5.2.4

Following is a summary of legal measures taken from time to time with
respect to decreasing levy on sugar, import control, price control, and revoking
the controlled price.
Table 04 –

Decreasing levy on sugar, control of imports, control of
price, and revoking of controlled price.

Gazette
No.
--------2176/18

Date
--------21 May 2020

Directive Imposed
----------------------Imposition of a levy of Rs. 50 under the Special Commodity

Date of
Implementation
-----------------------

Levy Act, No. 48 of 2007.

Relevant Institution
------------------------Ministry of Finance,
Economy and Policy
Development.

2197/12

13 October 2020

The special commodity levy imposed on a kilogram of

For a period of 03

Trade and Investment

white and brown sugar be reduced to 0.25 cents in terms of

months with effect

Policy Department.

Section 2 of Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007.

from

14

October

2020.
2199/20

29 October 2020

Directive imposed in terms of Section 20 of the Imports and

With effect from

Imports and Exports

Exports Act, No. 01 of 1969 to introduce licenses for

2020.10.30

Control Department

importing sugar.
2201/08

10 November 2020

Directive imposed in terms of Section 20 (5) of the

Consumer Affairs

Consumer Affairs Authority Act, No. 09 of 2003 setting a

Authority.

maximum retail price for white sugar.
2214/16

2231/24

08 February 2021

11 June 2021

Revoking the maximum retail price set through the Gazette,

With effect from 08

Consumer Affairs

Nos 08 of 2201

February 2021.

Authority.

Any importer, manufacturer, store owner, collector,

Within 07days from

Consumer Affairs

distributor or whole seller who had in his possession,

11 June 202.

Authority.

With effect from 11

Consumer Affairs

June 2021.

Authority.

Setting a maximum retail price on white and brown sugar

With effect from 02

Consumer Affairs

through the directives imposed through Section 25 of the

September 2021.

Authority.

custody or under his control the items such as brown sugar
and white sugar, including several other essential items in
any warehouses, stores, containers and any other place,
should register such warehouse, store, container and any
other place with the Consumer Affairs Authority.
2231/24

2243/13

11 June 2021

02 September 2021

Registration of stores and presentation of information.

Act.
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5.3

Analysis of sugar prices in the market before and after reduction of
special commodity levy imposed on sugar

5.3.1 Domestic Market Price Analysis
5.3.1.1

An analysis on prices at which a kilogram of sugar could be sold from 14
October 0202 to 25 October 2020 had been carried out and a report thereon
had been prepared by the Price Management Division of the Consumer Affairs
Authority (Annexure 23). According to this report, it had been calculated that
the minimum retail price at which 1 kg of sugar can be sold under the existing
tax rate is Rs. 54.83, the maximum is

Rs. 99.87, and the average thereof is

Rs. .88.67
5.3.1.2

According to the information provided by the Consumer Affairs Authority, the
following are the prices prevailing in the sugar market district-wise after
reduction of tax.
Table No - 05 Prices of Sugar after Reduction of Tax
District
-------------

Colombo
Kaluthara
Gampaha
Galle
Matara
Hambantota
Kandy
Nuwara Eliya
Matale
Kurunegala
Puttalam
Rathnapura
Kegalle
Badulla
Monaragala
Anuradhapura
Polonnaruwa
Ampara
Batticaloa
Trincomalee
Mannar
Vavuniya

Market Price for the Period (Rs)
------------------------------------------October
November
December
--------------------------------------133.66
120
132.27
130
128.18
130
130.3
138.18
135.09
134.54
130.90
125.63
130.4
133
135
134.5
131
132.82
129.27
120.45
131.42
111.44
136.36
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120.75
115
117.17
119.72
133.82
100.08
132.33
125.14
102.13
127.09
129.16
136.25
119.25
119.85
104.23
106.9
80.108
128.33
118.08
115.41

115
114.5
117
112.45
110.2
129.1
121.18
120
113.5
99.90
116
115
85
119.67
114.64
103.18
111.39
116.6
110
111.11
127.27

Kilinochchi
Mullaitivu
Jaffna

143.18
130
131.8

118.33
121.64
129.17

118.33
113
118

Source - Consumer Affairs Authority
5.3.1.3

According to the information received from the official website of the
Department of Census and Statistics, a comparison of the monthly retail prices
of sugar for the 03 months before and after the three month of reduction of tax
in the year 2020 is given below.
Table No - 06

Monthly retail price of sugar for 3 months before
and after tax reduction

Price per Kilo before Reduction of
Tax (RS.)
-----------------------------------July
2020
-----135.56
5.3.1.4

August
2020
---------135.66

September
2020
------------135.13

Price per Kilo after Reduction
of Tax (RS.)
----------------------------------November
2020
------------123.46

December
2020
-----------113.50

January
2021
------------116.79

According to information in Table 06 below on sugar price behavior obtained
from the official website of the Department of Census and Statistics, it is
obvious that the average price of 01 kilogram of sugar during the first 09 1/2
months of the year 2020, before reduction of tax, was Rs. 123.76 and the
average price fixed for sugar in the months from 14 October 2020 to February
2021, after reduction of tax, was Rs. 125, Rs. 123, Rs. 114, Rs.117, and Rs.
114 respectively.
Table No - 07 Weekly Market Prices from January 0202to February 2021
)Per 1 kilogram(

January
February
March
April

Week 1 Week 2 Week 3
Week 4
Total
Average
--------- -------- --------------------------------Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
106.40 106.86
107.22
108.32
428.80
107.20
108.00 107.66
108.30
109.23
433.19
108.30
109.52 108.48
108.38
108.38
434.76
108.69
108.42 108.42
130.00
130.00
476.84
119.21
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May
June
July
August
September
October 01-13
October 14-30
November
December
January 2021
February 2021

5.3.1.5

130.29
138.92
133.78
135.06
135.54
---126.25
112.75
119.61
113.20

123.93
120.59
126.11
500.92
125.23
139.38
139.04
138.11
555.45
138.86
136.50
136.18
135.79
542.25
135.56
136.14
135.57
135.27
406.98
135.66
135.57
135.23
134.68
540.54
135.14
133.26
------268.80
134.40
----123.82
126.25
250.07
125.04
128.47
121.67
117.43
493.82
123.46
110.53
112.78
117.94
454.00
113.50
118.19
118.16
111.18
467.14
116.79
113.13
114.96
113.88
455.17
113.79
(Source – Department of Census and Statistics)

Accordingly, the average monthly market price of sugar which was Rs. 107.20
in January 2020, was scattered through various price ranges within the period
up to 13 October 2020, and the said market price for sugar within the month
of June was

Rs.138.86. However, it was Rs.134.40 for sugar by the date

before that special commodity levy had been reduced, and the said amount
was scattered in the range from 125.04 to 113.79 as mentioned in the Table 07
above during the period after the date of reduction of tax.
5.3.1.6

Further, Table Nos. 08 and 09 below show an analysis and sources relating to
prices at which 01 kilogram of sugar imported during those periods, could
have been sold in the market on average, when adjusting the cost (with the
profit margin) incurred on 01 kg of sugar each month in importation of sugar
during the period from 14 October 2020 to 28 February 2021 after reduction
of tax under the said prices prevailed in the market, with the profit margin kept
by wholesalers and retailers for 1 kg of sugar.
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Table No- 08

The quantity of imported white sugar and the estimated prices at
which one kilogram can be sold in the market with profit margins.
-The period from 14 October 2020 to 28 February 2021

-

Average Tax
Month

Import volume

Cost and Cost and

The

margin of Profit

which

importer

Margin of

could be sold to normally

Wholesalers

the

and Retailers

in the market

of C.I.F

Kg

price

at The

prices

that that

were
in

consumer the market at
the

time

of

such imports
Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Per 1 kilogram
54,768,500.00

78.79

0.25

5.00

6.00

90.04

125.03

November 2020

26,068,200.00

80.63

0.25

5.00

6.00

91.88

123.45

December 2020

59,541,610.80

86.78

0.25

5.00

6.00

98.03

113.50

January 2021

102,604,651.28

89.09

0.25

5.00

6.00

100.34

116.79

February 2021

34,732,750.00

89.94

0.25

5.00

6.00

101.19

113.00

Total-

27757155712.08

14.10.2020
31.10.2020

Table No- 09

he quantity of imported brown sugar and the estimated price at
which one kilogram can be sold in the market with profit margins From 14 October 2020 to 28 February 2021

Cost

and Cost and

Profit
Tax
Month

Import

Average

volume

of C.I.F

Margin
importer

The price at The prices that

Profit Margin which
of of

that were normally

could be sold in the market

Wholesalers

to

the at the time of

and Retailers

consumer in such imports
the market

Kg

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Price per 01 kilogram
14.10.2020

2,692,000.00

74.65

0.25

5.00

31.10.2020
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6.00

85.90

150.00

November 2020

4,415,750.00

80.04

0.25

5.00

6.00

91.29

139.00

December 2020

6,427,545.00

79.68

0.25

5.00

6.00

90.93

138.00

January 2021

18,417,140.00

87.76

0.25

5.00

6.00

99.01

138.00

February 2021

27,281,600.00

88.11

0.25

5.00

6.00

36.99

138.00

Total

5952345035.00

Sources-

i.
ii.
iii.

Consumer Affairs Authority
Department of Census and Statistics
Sri Lanka Customs

5.3.2

Analysis on Foreign Market Price for Sugar

5.3.2.1

According to data of the International Sugar Association, the monthly
determined price of a metric ton of sugar in the international market for the
period from 01 October 2020 to February 2021 ranged from US $ 381.12 to
US $ 460.41. Accordingly, the international market price of sugar had
increased by 20per cent during the said period.

Table No - 10 The Behavior of Sugar Prices in the World Market - From October 2020
to February 2021
( US dollars per metric ton )

US Dollars
13-01 October

381.12

30-14 October

395.15

November

402.8

December

399.31

January 2021

438.74

February 2021

460.41

(Source - International Sugar Association)
5.3.2.2

According to the price behavior in the international market, the price of 1 kg
of sugar in Sri Lanka in October 2020 had increased by 27 per cent from
Rs. 70.29 to Rs. 89.35 in February 2021.
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Table No

- 11

Behavior of Sugar Prices in the International Market October 2020 - February 2021
)Rupees per kilogram(
Rs.

5.4

01-13 October

70.29

14-30 October

67.68

November

74.43

December

74.74

January 2021

83.58

February 2021

89.35

Behavior of Sugar Importers after reduction of Special
Commodity Levy imposed on Sugar

5.4.1

According to information obtained from Sri Lanka Customs, 391,945,899 kg of
white sugar had been imported by 9 main importers who import sugar to Sri
Lanka from 01 January to 13 October 2020 i.e. within 9.5 months before
reducing levy, and 46,729,862 kg of sugar had been imported by other
importers. Accordingly, the monthly average imports made by each importer
during that period ranged from 927,395 kg to 7,832,421 kg. The monthly
average import of all importers during the period totalled 41,778,644 kg.
However, 245,400,750 kilograms of sugar had been imported by the nine main
importers mentioned earlier within the period from 14 October 2020 to 28
February 2021 after reduction of levy. Accordingly, the monthly average stock
of sugar imported by each importer during that period ranged from 666,662
kilograms to 27,823, 489 kilograms. During that period, the monthly average
import of all importers (9 major importers and other importers) totalled
61,714, 603kg.
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Table No. 12 - Details of Importers of White Sugar from 01.01.2020 to 28.02.2021

Name of the

From

Monthly

From

Monthly

Increase /

Increase /

Importer

01.01.2020

Imports

14.01.2020

Imports (for

(Decrease)

(Decrease)

to

(for 9.5)

to

4.5 months)

13.10.2020

28.02.2021
As a

Kilograms

Pyramid

Kilograms

Kilograms

Kilograms

Kilograms

percentage

Wilmar
19,999,050

2,105,163

125,207,950

27,823,989

25,718,826

1,222

Company

74,408,000

7,832,421

26,689,500

5,931,000

-1,901,421

-24

Amro Sugars

65,900,400

6,936,884

25,736,500

5,719,222

-1,217,662

-18

65,307,000

6,874,421

16,602,000

3,689,333

-3,185,088

-46

Company

60,720,000

6,391,579

11,969,000

2,659,778

-3,731,801

-58

R.G. Brothers

48,372,700

5,091,863

18,303,800

4,067,511

-1,024,352

-20

33,243,700

3,499,337

13,467,000

2,992,667

-506,670

-14

15,184,800

1,598,400

3,000,000

666,667

-931,733

-58

8,810,250

927,395

4,425,000

983,333

55,939

6

46,729,862

4,918,933

32,314,962

7,181,103

2,262,170

46

438,675,762

41,778,644

277,715,712

61,714,603

19,935,959

(Pvt) Ltd
Peliyagoda Trading

Global Trading &
Company
Wilson

Trading

Woodland

&

Company
Cargills

Foods

Company
V.D. Holdings and
Commodities
Other Importers
Total
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Figure 01 – Details on Importers of White Sugar from 01.01.2020 to 28.02.2021

140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00

2020.01.01-2020.10.13

2020.10.14-2021.02.28

5.4.2 According to a report submitted by the Sugar Importers’ Association to the Consumer
Affairs Authority on 16 November 2020, 11 importers had 88,743 metric tons of
sugar at the time of tax reduction on 14 October 2020 and this quantity can be
estimated as a stock level that is sufficient for about 1 1/2 months as per the general
market requirements in Sri Lanka. Thereafter, it was stated that there had been a
physical stock of 75,336 metric tons of sugar in the possession of 11 importers as at
16 November 2020.
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Table No. 13 - Stocks held by Major Importers from 14 October to 16
November 2020

Name of Importer

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

Quantity / MT

Quantity / MT

As at 14.10.2020

As at 16.11.2020

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

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

Wilson Trading Company

28,200

28,200

Peliyagoda Trading Company

14,150

13,200

Global Trading & Company

18,675

18,675

Amro Sugars

11,000

8,500

R.G. Brothers

6,250

2,000

Gnanam Importers

1,730

1,730

Pyramid Wilmar (Pvt) Ltd

3,500

1,081

Vasu Group

1,863

NIL

Woodlands Company

2,500

1,950

New Benson Trading

175

NIL

N.E. Traders

700

NIL

88,743

75,336

Total

5.5

Analysis of the Price Behaviour in Lanka Sathosa with the Reduction
of Taxes imposed on Sugar

5.5.1

Lanka Sathosa has been registered as a Limited Liability Company under the
Companies Act, No. 17 of 1982. The objectives of the Organization include selling of
all kinds of essential goods and other consumer goods, presenting goods for sale for
maintaining a distribution business, providing the opportunity for consumers to
purchase essential items through Lanka Sathosa retail outlets at affordable prices to
the public, consumer and other types of purchases for agricultural products,
conducting a process of collection, storage, packaging, distribution, marketing and
supply business (Annexure 24(.
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5.5.2 The contribution of Lanka Sathosa in the total sugar market in Sri Lanka accounts for
about 4.35 per cent. Lanka Sathosa, which does not import sugar, buys an average of
about 7,000 metric tons of sugar per month locally by following the procurement
process and it had made weekly purchases from 90 suppliers during the year 2020.
5.5.3

Accordingly, Lanka Sathosa had sold sugar at Rs. 85 in order to provide relief to
consumers after reducing taxes. However, Lanka Sathosa had 919.4 metric tons of
sugar already purchased at a higher price. Moreover, 2,050 metric tons of sugar had
been purchased at the prices of Rs. 121.50, Rs. 92 and

Rs. 112 after reducing the tax

on sugar on 14 October 2020. (Annexure 25)
5.5.4

It has been directed by the Gazette Extraordinary mentioned in paragraph 5.2.2.7
above that the wholesale purchase price of 01 kilogram (unpacketed) of sugar by an
importer is Rs. 80. However, even after the date of setting the controlled price on 10
November 2020, Lanka Sathosa had purchased 2,378,000 kg of sugar exceeding Rs.
80, the wholesale purchase price of 01 kilogram.

5.5.5

Even after the issuance of the Gazette Notification No. 2208/8 dated 10 November
2020, Lanka Sathosa continued to sell 01 kg of sugar at the controlled price of Rs. 85
as done earlier. As a result, the financial loss incurred by that date due to the selling of
the remaining sugar stocks purchased by Lanka Sathosa at the lower controlled price
(at the rate of Rs.85) was brought to the notice of the Cabinet Sub Committee on Cost
of Living and recommendations had been submitted to the Cabinet of Ministers to
reimburse the net loss incurred by Lanka Sathosa from the General Treasury. Based
on those recommendations, the approval of the Cabinet had been granted by the
Cabinet Decision No. 20/1808/313/012/1 dated 09 December 2020 (Annexure 26) to
compute the sugar stock existed in Lanka Sathosa as at 14 October 2020 with the
assistance of an external audit firm and to settle the loss disclosed after the
computation.

5.5.6

According to the maximum prices imposed in November 2020, the maximum
wholesale price per kg to be sold by a sugar importer was Rs. 80 and the retail price
(unpacketed) per kg was Rs. 85. The financial loss, incurred during the period under
review by Lanka Sathosa from the sugar business by purchasing sugar at a higher
price and selling sugar at the controlled price and purchasing sugar at the price
exceeding the controlled purchase price (exceeding the wholesale price) and selling
sugar at the controlled price, is as follows.
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Table No. 14 - Financial Loss incurred by Lanka Sathosa Limited from the sale
of sugar through the reduction of sugar tax and imposition of
controlled price
Rupees
(approximately)
Loss due to sale of stock existed as at 14.10.2020 at a lower price (Rs.

37,159,974

85 each)
Loss incurred by purchasing at higher price and selling at Rs. 85 each

47,000,000

from 14.10.2020 to 10.11.2021
Loss incurred by purchasing sugar at higher prices, which could have
been purchased at

Rs. 80 from

17,954,000

10.11.2020 the date of imposing

controlled price) to 08.02.2021 (the date of revoking the controlled
price).

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

Total

102,113,974
=========

Accordingly, the loss that can be reimbursed to the Lanka Sathosa Limited from the
General Treasury was only Rs. 37,159,974 in accordance with the decision of the
Cabinet of Ministers mentioned in paragraph 5.5.5 above.

5.6

Actions taken by Sri Lanka Customs regarding the reduction of taxes
on sugar

5.6.1 The Sri Lanka Customs had taken action to update its computer system at midnight on
13 October 2020 in relation to the special commodity levy on sugar based on the
Gazette notification mentioned in 5.2.1.6 issued by the Minister of Finance regarding
the reduction of the relevant special commodity levy.
5.6.2 Thirty-five (35) customs investigations had been commenced in relation to 21
importers, who had imported sugar without obtaining the required licenses as per the
gazette notification issued on 29 October 2020 by the Minister of Finance with the
introduction of a licensing system for imported sugar subsequent to the reduction of
the tax imposed on sugar.
5.6.3 Subsequent to those investigations, a penalty of Rs. 225,730, 213had been charged
from those importers by 05 April 2021 in relation to importing sugar without
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obtaining licenses from the Department of Import and Export Control as per Sections
12, 43 and 47 of the Customs Ordinance (Annexure 27( and 30 per cent amounting
to Rs. 67,719, 064was only credited to the Government revenue. The remaining 70
per cent amounting to Rs.158,011, 149 was allocated for benefits and welfare of
Customs Officers involved in those raids .
5.6.4 Sri Lanka Customs has provided the facility of paying the tax at the time of removing
the said imported goods from the bonded warehouses after storing the goods in
customs bonded warehouses maintained under the supervision of Sri Lanka Customs
without paying due taxes to be paid to the Sri Lanka Customs at the time of
importation of goods. Accordingly, the following companies importing sugar to Sri
Lanka had obtained customs bonded warehouse facilities and the details of the sugar
stocks imported during the period considered, by these companies with bonded
warehouse facilities in the years 2020 and 2021 are as follows.

Table No. 15 -

Institutions that have obtained customs bonded warehouse
facilities

Name of the

Warehouse

Size of

Quantity of Sugar

Quantity of

Quantity

Institution

number

Warehouse

Imported from

Sugar in the

Imported

01.01.2020 to

|Warehouse as

from

13.10.2020 (kg)

at 13.10.2020

14.10.2020 to

(Kg)

28.02.2021

(Symbol)

(Sq. Ft.)

(Kg)
-----------SUCDEN

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

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

7201044

31,935

---------------------White Sugar
11,212,500

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

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

-

182,000

-

-

Brown Sugar
2,540,000
Pyramid
Wilmar

7201171
(Pvt)

70,000

White Sugar
19,797,000

Ltd
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7,607,950

1,195,000

06.

Audit Observations

6.1

Nine (09) major importers and minor importers had imported 277,715 metric tons of
white sugar to Sri Lanka during the period from 14 October 2020 to 28 February 2021
after reducing the tax imposed on sugar as mentioned in paragraph 5.2.1.6 above.
Accordingly, a receivable tax revenue amounted to Rs. 13,816,221,750 consisted of
Rs. 49.75 each as per the previous taxes existed had been foregone by the
Government for the amount of white sugar imported during this period in order to
reduce the price of sugar and to give relief to the consumers.
Table No. 16 - Value of Tax foregone by the Government for White Sugar - 1410-2020 to 28-02-2021
Month

Imported

Amount Deducted from

Quantity (Metric

the Special Commodity

Tons)

Levy (Rupees per 1

Tax Revenue
foregone by the
Government
Rs.

Metric Ton)

14.10.2020 -31.10.2020

54,768

49,750

2,724,708,000

November 2020

26,068

49,750

1,296,883,000

December 2020

59,541

49,750

2,962,164,750

January 2021

102,604

49,750

5,104,549,000

February 2021

34,732

49,750

1,727,917,000

Total

277,715

13,816,221,750

(Source - Sri Lanka Customs)
6.2

At the instance of paying tax, 09 major importers and another minor importers had
enjoyed the benefit of reducing the tax expense by Rs. 49.75, which could have been
Rs.50 each, existed as the earlier tax for one kilogram of sugar when the Government
thus foregone a tax revenue of Rs. 13,816,221,750 for white sugar. Pyramid Wilmar
(Pvt) Ltd, had imported 125, 207 MT or 45 per cent out of 277,713 MT of white sugar
to Sri Lanka during the period from 14 October 2020 to 28 February 2021.
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Accordingly, the imported amount of the said Company had increased by about 1,222
per cent and it was observed according to Table No.17 that they had enjoyed a tax
benefit of Rs. 6,229,025,820 on that basis at the time of paying taxes. Moreover, it
was observed that any other company among the major importers other than that
Company had not imported sugar during that period exceeding 10 percent out of the
imported volume existed earlier.
Table No. 17 - Tax Savings received by each Importer due to Tax Reduction - 1410-2020 to 28-02-2021 (White Sugar)
Name of the Importer

Import

Import

How the Tax

Volume from

Volume as a

Revenue foregone by

16.10.2020 to

Percentage

the Government has

28.02.2021

been Distributed
among the Importing

MT

Institutions
Rs.

1

Pyramid Wilmar (Pvt) Ltd

125,207

45%

6,229,025,820.28

2

Peliyagoda Trading Company

26,689

10%

1,327,772,968.90

3

Amro Sugars

25,736

9%

1,280,361,389.62

4

Global Trading & Company

16,602

6%

825,946,525.90

5

Wilson Trading Company

11,969

4%

595,455,605.86

6

R.G. Brothers

18,304

7%

910,620,721.00

7

Woodland & Company

13,467

5%

669,980,837.51

8

Cargills Foods Company

3,000

1%

149,249,462.58

9

V.D. Holdings and

4,425

2%

220,142,957.30

32,315

12%

1,607,665,461.05

277,714

100%

13,816,221,750.00

Commodities
10 Other Importers
Total
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Figure 02 - Tax Savings received by each Importer due to Tax Reduction - 14-10-2020
to 28-02-2021 (White Sugar)

6.3

පිරමිඩ් විල්මා පුද්ගලික සමාගම

පෑලියගගොඩ ගේඩින් කම්පනි

අම්ගරෝ සුග(ර්)

ග්ගෝබල් ගේඩින් ඇන්ඩ් කම්පනි

විල්සන් ගේඩින් කම්පනි

ආර්.ජී.බ්රදර්ස්

වුඩ්න්ඩ් ඇන්ඩ් කම්පනි

කාර්ගිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පනි

වී.ඩී. ග ෝල්ඩින්ග්ස් ඇන්ඩ් ගකොගමොඩිටිස්

අගෙකුත් ආෙයෙකරුලන්

In addition to the tax revenue foregone by the Government for white sugar as
mentioned in 6.1 above, a tax revenue of Rs. 2,946,891,500 for 59,234 metric tons of
brown sugar imported during the said period had been foregone by the Government
for providing relief to consumers by reducing the price of sugar.

Table No. 18 - Tax Value foregone by the Government for Brown Sugar– From
14.10.2020 to 28.02.2021
Month

Quantity
imported M.T.

Rate of Special
Commodity Levy
reduced per 1 M.T.
Rs.

Tax Loss to the
Government
Rs.

14.10.2020 – 31.10.2020

2,692

49,750

133,927,000

November 2020

4,416

49,750

219,696,000

December 2020

6,428

49,750

319,793,000

January 2021

18,417

49,750

916,245,750

February 2021

27,281

49,750

1,357,229,750

Total

59,234

2,946,891,500

(Source - Sri Lanka Customs)
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6.4

Accordingly, it was observed that the Government had foregone a tax revenue of
Rs.16, 763 million which could have been earned, for the period from 14 October
2020 to 28 February 2021 by reducing tax imposed on white sugar and brown sugar
with a view to providing relief to the people.

6.5

Further, it was observed according to information mentioned in Table No. 05 above
that when several companies reap a tax benefit of Rs.49 .75 for a kilogram of sugar in
paying tax at the previous rate, the price of sugar in the market had not decreased in
line with the rate of tax reduction from the date of commencement.

Moreover, when taking into account the average market price of Rs.135 and Rs.117
per kg of sugar during the period of 03 months before and after the three s month of
tax reduction respectively, the market price of a kilogram of sugar had decreased by
approximately Rs.18.00. Even though the Government had expected to grant a
monthly concession of Rs.500 to the people by reducing rates of taxes of a list of
goods including sugar, dhal, B’ onions, and salmon in terms of paragraph 5.2.1.2
above, it was observed that the target expected by the Government could not be
reached as adequate benefits were not reaped by consumers through the sugar import
tax concession.
6.6

It was observed that objectives expected by the Government by reducing taxes
imposed on sugar, could not be achieved due to reasons such as failure in analyzing
information available with institutions such as the Ministry of Finance, Department of
Trade and Investment Policy, Consumer Affairs Authority and the Department of
Import and Export Control, lack of coordination between institutions, failure in
flowing accurate, updated information to Authorities by which decisions are taken and
failure to carry out adequate survey on market price by relevant institutions.

6.7

The monthly average importation of white sugar each year during the period from
January 2017 to September 2020 had ranged between 25,384, 456 kg and 46,722, 420
kg. Moreover, the monthly average importation of white sugar during the period of 46
months from January 2017 to 30 September 2020 stood at approximately 34,039,800
kg. Further, after reducing the special commodity levy of Rs.50 imposed on sugar, up
to 25 cents, the monthly average importation of white sugar during the period from
October 2020 to February 2021 had been 59,177, 902kg. Further, it was observed that
54,706, 723kg representing 75 per cent out of 72,942,302 kg of white sugar imported
in the month of October 2020 alone, had been imported after 13 October 2020, the
date of reduction of taxes.

118

As such, the monthly average importation of white sugar after reduction of tax had
increased by approximately 25,138,102 kg representing 73 per cent.
Table No. – 19 Analysis of Quantities of Sugar imported after revoke of Tax White
Sugar Kg

Month

2017

2018

2019

2020

2021

--------

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

----------

-----------

-----------

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

January

15,777,729

12,539,826

33,363,958

44,222,950

102,604,651

February

7,048,299

12,644,592

31,007,163

53,009,450

34,732,750

March

20,027,915

17,342,560

43,896,850

60,356,700

-

April

42,653,867

15,285,516

25,150,396

29,710,380

-

May

43,471,698

32,511,481

52,905,500

21,703,130

-

June

28,168,762

36,143,723

48,318,340

31,476,700

-

July

24,522,200

38,305,200

22,084,803

66,667,050

-

August

32,908,062

22,846,969

33,670,450

39,800,000

-

September

20,419,740

40,043,565

41,496,500

73,555,600

-

October

25,722,335

30,097,905

46,596,300

72,942,302

-

November

25,461,847

35,601,200

49,231,600

26,068,200

-

December

18,431,026

59,521,450

26,069,750

59,541,611

-

304,613,480

352,883,987

453,791,610

579,054,073

137,337,401

25,384,457

29,406,999

37,815,967

48,254,506

68,668,701

Grand Total
kg
Monthly
Average
kg

6.8

Further, 184,812, 220 kg of brown sugar had been imported from January 2017 to
30 September 2020 whilst the quantity of brown sugar imported from 01 October
2020 to 28 February 2021 had been 68,736,535 kg Accordingly, the monthly average
importation of brown sugar during the said two periods stands at 4,102,493 kg and
13,747,307 kg respectively. As such, the monthly average importation of brown sugar
after reduction of tax on sugar had increased by approximately 9,644,814 kg
representing 235 per cent. It was further observed that unimposing of controlled price
on brown sugar as well may have attributed to the said increase.
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Table No. – 20

Analysis of Quantities of Sugar imported after revoke of Tax –
Brown Sugar

Month

2017

2018

2019

2020

2021

Grand Total

--------

----------

-----------

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

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

----------

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

January

260,000

1,678,000

5,001,000

10,334,034

18,417,140

36,210,216

February

1,750,490

2,050,000

4,490,000

10,982,500

27,281,600

51,194,590

March

4,000,000

8,500,241

11,891,000

3,611,500

-

33,274,741

April

1,250,000

1,250,196

10,066,000

2,986,000

-

19,521,196

May

1,975,529

3,750,000

2,582,012

6,582,118

-

15,071,659

June

750,000

2,434,000

2,078,000

1,300,000

-

10,307,306

July

250,000

1,997,000

1,152,000

1,620,000

-

5,019,000

1,125,000

645,294

50

9,650,500

-

12,190,886

312,000

500,010

-

19,025,000

-

21,837,010

August
September
October

-

1,332,000

1.57

12,194,500

-

17,910,599

November

-

1,259,000

4,420,196

4,415,750

-

13,552,956

December

572,042

10,904,000

28,295,506

6,427,545

-

47,209,363

12,245,061

36,299,741

69,975,766

89,129,447

Grand Total

45,698,740

283,299,522

(K.G.)

6.9

Further, Pyramid Wilmar (Pvt) Ltd. which had imported only 2,105,163 kg of sugar
per month during the period of 9.5 months in the year 2020 before tax reduction as
indicated in Table No. 12 above, had increased its sugar importation up to 27,823, 989
kg of sugar per month after tax reduction. However, it is an unusual improvement of
1, 000per cent as compared with the previous condition prevailed before tax
reduction. Even though only another importer had increased importation of sugar by
about 6 per cent during the said period, quantities of imported sugar of other 07
importers had decreased during the same period.

6.10

A number of 7,608metric tons of sugar imported under bonded warehouse facility
(Without paying Tax) by Pyramid Wilmar (Pvt) Ltd as at 13 October 2020 had been
retained in the said bonded warehouse and action had been taken to release 7,468
metric tons of the said stock by paying a tax of 25 cents per kg, from the said bonded
warehouse on the date of reduction of tax itself. Therefore, it is observed that the said
Company alone had received an immediate tax benefit of Rs.378 million within a day
(In case the selling price of the stock of sugar is not reduced).

6.11

Even though action had been taken expeditiously to reduce the tax on importation of
04 other types of essential goods including sugar, it was not observed that the
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Department of Trade and Investment Policy had taken action to analyze data on
nature of the demand for the said essential goods in the market, market price, quantity
imported even by then and the amount of revenue loss to the Government in reducing
the tax.
6.12

However, there was no evidence that the quantity of stock of sugar available in the
market before taking a decision to reduce the import tax of Rs.50 imposed on 01 kg of
sugar up to 25 cents, had not been taken into consideration. Moreover, it had not been
reported that discussions have been held by the Department of Trade and Investment
Policy with main sugar importers pertaining to the price fluctuations in the
international market as well as in the local market. Further, it was not observed that
discussions have been held or agreements have been entered into with importers as to
how much the market price of 01 kg of sugar purchased from the market by
consumers even by then, could be reduced through the reduction of tax by Rs.49 .75.

6.13

According to the written confirmation obtained from the letter dated 23 March 2021
of the Director of Consumer Affairs and Information of the Consumer Affairs
Authority, wholesalers who import sugar had issued invoices for selling sugar
indicating their wholesale price as Rs.80 in terms of provisions specified in the
Gazette on controlled price of sugar. Moreover, even though the Consumer Affairs
Authority had been reported that the traders had made available information that the
difference between the actual selling price and the invoice price had been recovered
separately from wholesalers, it could not be proved by an acceptable document.

6.14

It had been reported that 113 raids had been conducted by the Consumer Affairs
Authority (From 10 November 2020 to 31 January 2021 ) relating to retailers who sell
sugar over the controlled price. However, there was no evidence that the Consumer
Affairs Authority had conducted raids to inquire into whether the wholesalers and
importers sell sugar over the controlled price during the said period. In the
implementation of provisions specified in the Consumer Affairs Authority Act, No.09
of 2003, it was observed that motivation of traders for fair trading, is not adequate as
the fine which could be imposed relating to selling of goods over the controlled price,
is not adequate as compared with the said dividend. Moreover, proper control of
warehouses is impossible due to unavailability of legal procedure to request details on
warehouses maintained by importers.

6.15

In terms of paragraph 5.2.2.7 above, the Consumer Affairs Authority had ordered that
the maximum price of 01 kg of white sugar (unpacketed) to be sold is Rs.85. In
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determining the said price, no information on carrying out a study to determine the
price, other than the price determined by the Sub-committee on Cost of Living had
been made available to Audit.
However, according to the Table No. 08, when adjusting the pre-average profit of
intermediaries to the Cost, Insurance and Freight value (C.I.F.) and after reducing the
tax, the price of 01 kg of imported sugar had taken a high value than the controlled
price such as Rs02 .04 in October,

Rs.01 . 88in November, Rs. 98.03 in December

in the year 2020 and Rs.100 .34 and Rs.101 .19 in January and February respectively
in the year 2021. As such, it is problematic whether the controlled retail price set by
the Consumer Affairs Authority is practical. It was further observed that the said
situation may have attributed to revoke this controlled price under Order 72 of the
Gazette Extraordinary No. 2214/16 of 08 February 2021.
6.16

Moreover, the Director General of the Consumer Affairs Authority had requested by
his letter No. CAA/PH/06/DLMP/2020 (15) of 02 November 2020 addressed to the
Chairman of the Consumer Affairs Authority to draw the attention of the Consumer
Affairs Council in respect of carrying out an investigation on non-reduction of the
market price and the estimated details of 1 kg of sugar had been submitted as an
annexure with the said letter as well. The said estimated minimum retail prices as
mentioned in paragraph 5.3.1.1 above, the maximum price and the average price have
been indicated as Rs.83.54, Rs.99.87 and Rs.88.67 respectively. However, even
before submitting the said details, it had been decided through the Board of Directors
Paper No.CAA/DA/1 of 01 November 2020 submitted to the Board of Directors that
the maximum selling price of white sugar (unpacketed) and the maximum selling
price of importers as Rs.85 and Rs.80 respectively. Accordingly, it had not been
revealed whether the Chairman had taken details such as the maximum average retail
price submitted for sale by the Director General, into consideration.

6.17

The Minister of Finance had taken action to issue a Gazette Extraordinary No.2199/20
of 29 October 2020 for introducing a licence procedure for imported sugar. However,
it was not observed whether the Ministry of Finance had given any instructions on the
procedures to be followed therefor. Action had not been taken to introduce criteria
required for controlling the import of sugar. As such, the Import and Export
Controller had granted approval for import of all stocks requested by all importers
who had submitted applications for import of sugar. Accordingly, as the Department
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of Import and Export Control had not properly executed its professional responsibility
in this manner, the expectations of the Government in controlling imports or outflow
of exchange through introducing import licences, had not been achieved.
6.18

As indicated in the Gazette Notification mentioned in paragraph 5.2.2.13 above, the
parties indicated therein should register warehouses, stores, containers or other
premises containing sugar (brown sugar and white sugar) in their possession or
custody or under their control, with the Consumer Affairs Authority within 07 days
from 11 June 2021. Nevertheless, information on the numbers so registered and the
stocks belonging to them at the time of submitting applications for such registration
had not been made available to Audit up to now. As a result, observations thereon
could not be made. Moreover, information whether analyses have been prepared on
the data obtained from time to time on quantity of goods collected in warehouses,
stores, containers or other premises as stocks or in any other manner, had not been
made available to Audit up to now. As such, observations thereon could not be made.

6.19

Moreover, it had been indicated in the said Gazette Notification that the relevant
parties should not be in possession of goods without being registered with the
Authority. However, evidence was not made available to Audit whether the Authority
takes follow up action and obtains information on the parties who possess stocks in
such manner.

6.20

Even though the licence procedure for import of sugar was implemented from 30
October 2020, implementing issuance of licences had been delayed up to 18
November 2020. Accordingly, after introducing the licence procedure, 18 importers
had taken action to import 101,527 metric tons of sugar during the period in which
issuance of licences was delayed.

6.21

In terms of the Gazette Notification indicated in paragraph 5.2.3.5 above, an
additional fee of 05 per cent of the C.I.F value should be charged for goods imported
without licences. However, the Controller General of Import and Export had decided
to charge only 2 per cent of the C.I.F value of stocks of sugar imported without
licences. It was not observed that the Department of Import and Export Control was
vested with powers to reduce and charge the fine in such manner and a sum of
Rs.433,120,147 recoverable to the Government had been deprived of due to the said
reduction.

6.22

One of the main objectives of issuing import licences for sugar, is observed as control
of excessive import of sugar after reducing tax. Nevertheless, the monthly average
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quantity imported before issuance of licences was 41,779 metric tons and it increased
to 61,714 metric tons monthly after introducing the licence procedure, which
represents a 47 per cent increase in import. As such, it could not be observed that the
desired effect had been achieved by introducing a licence procedure.
6.23

By the time of reducing tax on sugar, it was reported that a stock of 919.4 metric tons
of sugar was available with Lanka Sathosa as mentioned in paragraph 5.5.3 above. It
was observed that the said sugar stock had been purchased by paying an average price
of Rs.125.41 per kg and it was further observed according to documents that the
General Treasury had agreed as per the decision mentioned in paragraph 5.5.5 to
settle the loss of Rs.37,159,974 occurred as given in Table No.14 due to sale of the
said stocks at Rs.85 per kg.

6.24

Lanka Sathosa had purchased sugar at the prices of Rs.92, Rs.112 and Rs.121 even
after reducing the prevailing tax on sugar to 25 cents and a further loss of
Rs.47,000,000 (Table No.14) had occurred in addition to the loss mentioned in
paragraph 6.23 above due to sale at Rs.85 per kg of sugar purchased at a higher price.

6.25

Moreover, even after imposing the maximum wholesale price of Rs.80 per kg of
sugar, that is, from 10 November 2020, the date of imposing the controlled price, to
08 February 2021, the date of revoking controlled price, a quantity of 2,378,000 kg of
sugar had been purchased at a higher price than the said price and as such, Lanka
Sathosa had sustained a loss of Rs.17,594,000. Accordingly, it was observed that even
Lanka Sathosa, which is a Government institute, had not taken action to purchase
sugar at the stock controlled price imposed by the Government.

6.26

Accordingly, it was observed that in addition to the massive tax revenue foregone by
the Government of Sri Lanka due to revoke of tax imposed on sugar, the loss of
Rs.102,113,974 occurred to Lanka Sathosa relating to sugar business had become an
additional charge on the General Treasury.

6.27

The tax revenue foregone by the Government due to the special reduction of tax on
sugar was Rs.16,763,113,250 during the period from 14 October 2021 to 28 February
2021 while Lanka Sathosa had to sustain a loss of Rs.102,113,974 from selling the
said sugar. Moreover, a revenue of Rs.433,120,147 from fines was lost as well due to
reduction of the fine (from 5 per cent to 2 per cent) imposed on import licences.
However, the Government could have earned a revenue of Rs.590,466,009 from this
process comprising the licence fee of Rs.234,000,000 and the additional fee of
Rs.288,746,945 for sugar imported without obtaining licences
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imposed by the

Department of Import and Export Control respectively with the intention of
discouraging unnecessary importation and storing of sugar and the fine of
Rs.67,719,064 (30 per cent of Rs.225,730,213) charged by the Sri Lanka Customs due
to failure in obtaining licences. Accordingly, it was observed that despite foregoing a
revenue of Rs.16,708 million by the Government during the period from 14 October
2020 to 28 February 2021 by reducing the import tax on sugar, the beneficial effects
towards consumers as desired by the Government could not be achieved satisfactorily.
6.28

As the importation and wholesale of sugar lies fully with the private sector, the
Auditor General is not vested with power of authority to obtain information from the
importers or wholesalers to examine whether they have retained sugar stocks
unnecessarily and the prices under which they have sold and due to failure in updating
and maintaining of adequate data relating to the said matters by the Consumer Affairs
Authority, the price relief towards the customer as desired by the Government could
not be satisfactorily achieved. In such circumstances, the amounts earned by
importers and wholesalers of the tax revenue foregone by the Government could not
be computed.

07.

Recommendations

7.1

Correct identification of parties who had retained the benefit in relation to reducing
the tax on sugar without passing the said benefit to consumers and considering the
ability of passing the said benefit to consumers in future or if not to draw attention on
the ability of recovering the said value to the Government from the parties who had
retained the benefit of the tax revenue foregone by the Government.
(Reference - 6.1,6.2,6.3,6.4,6. 5)

7.2

Taking action to make relevant policy decisions on accurate information through
calling for existing relevant information from related institutions, analyzing logically
and the inter connection between the said information in reducing taxes imposed on
goods with the intention of providing relief to people.
(Reference – 6.6, 6.7, 6.8)

7.3

Examining the reasons for failure in preventing expedite importation of sugar
exceeding the current requirement of the country by implementing the licence
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procedure introduced for limiting imports and failure in proper, speedy and
meaningful implementation of the introduced licence procedure.
(Reference – 6.17, 6.20, 6.21, 6.22)
7.4

In fixing a controlled price for goods, attention should be drawn for proper analysis
of current information and future conditions and decide a practical price.
(Reference - 6.13, 6.14, 6.15, 6.16)

7.5

As notified by the Gazette Extraordinary Notification No.2231/24 of 11 June 2021,
taking follow up action on the proper registration of warehouses, stores, containers or
other premises included in the possession and custody or control of importers,
manufacturers, store owners, collectors, distributers or wholesalers and whether these
premises are maintained without being registered with the Authority and preparation
of a specific methodology to inspect at least randomly whether stocks have been
retained as stocks or in any other manner in those warehouses, stores, containers or
other premises.
)Reference –6.8,6.19)

7.6

Taking action to prepare and maintain a data base in an updated manner by regulatory
institutions at least in collaboration so as to enable the relevant authorities to
specifically identify as and when necessary the dates, quantities and prices relating to
goods imported to Sri Lanka issued by the importers to wholesalers, and afterwards in
instances in which it can be practically implemented, the prices, dates and quantities
in which the said item is exchanged and a frequent study of market behavior of
essential goods as well.
)Reference –6.8, 6.19)

7.7

Drawing attention to find out the possibility of direct importation of sugar by Lanka
Sathosa which is sustaining losses by purchase of sugar at a high price from
wholesalers and by sale of sugar at low price to consumers and drawing attention to
prevent uneconomical purchases.
(Reference – 6.23, 6.24, 6.25, 6.26)
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