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                                           වබාඳතිතුභාගේ ඳණිවුඩය 

 

 

 

 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභඹහි 2018 ර්භේ කහර්ඹහධනඹ ංක්ෂිප්ත භර දක්මින් භභභ 

ආඹතනභඹහි හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභට වළකිවීභ පිළිඵ භභ අතිලඹ තුටට ඳත්භමි. 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ සථහඳනඹ කිරීභභන් ය 15 කට අනතුරු එහි කහර්ඹහධනඹ 

භහභරෝචනඹ කිරීභේ දී තයඟකහරී යහඳහරික ටපිටහක්  තුශ ඳහරිභබෝගිකඹන් ආයක්හ කිරීභේ යසථහපිත 

අයමුණු ඹේ ප්රභහයඹකට මුදුන්ඳත් කය ැළීමභට අධිකහරිඹ භත් ඇති ඵ අිවහර්ඹභඹන් භ දළක්ියඹ යුතු 

කරුයකි.  

තහක්ණික  ලභඹන් දියුණු ත්භන් යුැභඹහි ඕනෆභ උැත් ඳහරිභබෝගිකභඹකුට ියෘත ආර්ථික යහඳහඳහරික 

ඳරියඹ තුශ අහධයය භශ බහියතඹන්, භකොන්භේසිැත යහඳහරික කටයුතු,  භශදහභ මාභහ කිරීේ, ව 

අහධහයය භශ භකොන්භේසි ආදී අියධිභත් භශ ප්රතිඳත්ති රට මුහුයදිඹ වළකිඹ. භභඵඳු අර්බුධකහරී 

ඳරියඹක් තුශ ඳහරිභබෝගික ජනතහ ආයක්හ කිරීභ වහ නනතික අනුභළතිඹ ප්රකහය න භභන්භ ියභල  

ියධහන ිවකුත් කයමින් ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් ඉභවත් ඳරිශ්රභඹක් දයහ තිභ.. එභභන් භ ්රී 

රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ, ්රී  රංකහ භර්ව,, භෞය අභහතයහංලඹ, ියදුලි ංභේල ව ඩිජිටල් ඹටිතර ඳවසුකේ 

අභහතයහංලඹ භඟ වභඹෝ්වත්භඹන් ඳහරිභබෝගිකඹන් දළනුත් කිරීභ ව ආයක්හ කිරීභ වහ ඳහරිභබෝගික 

කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් ඳහරිභබෝගික හිතහදී පිඹය රැක් භැන තිභ.. මීට අභතය, යහඳහරික ව 

ඳහරිභබෝගික ඹන භදඳහර්ලඹභ දළනුත් කිරීභේ අයමුණින් අධිකහරිඹ ළඩමුළු ව ේභන්ත්රය ඳත්නු රඵන 

අතය එභඟින් ්රී රංකහභව යහඳහරික ඳරියඹ තුශ දළනුභභන් පිරිපුන් ඳහරිභබෝගික භභන්භ යහඳහරික ප්රජහක් 

බිහිවීභ වතික භකභර්.     

අධිකහරිඹ ියසින් 2018 ර්භේ දී භවජනතහ දළනුත් කිරීභේ ළඩටවන් 597 ක් ව යහඳහරිකඹන් දළනුත් 
කිරීභේ ළඩටවන් 608 ක් ඳත්හ තිභ.. මීට අභතය, ඳහරිභබෝගික අයිතිහසිකේ ේඵන්ධභඹන් ශභහ ඳයපුය 
දළනුත් කිරීභ වහ ඳහල් සිසුන් දළනුත් කිරීභේ ළඩටවන් 247 ක් ඳත්හ තිභ..   භේ අතයතුය,  හර්ථක 
ළටලීේ 23, 532 ක් සිදු කයන රද අතය එහි ප්රතිපරඹක් භර  ංචහකහරී භභශන්දන්ට එභයහි නඩු 22,571 ක් 
ියබහැ භමින් ඳතියි. භභභ නඩු රට අදහශ ඳනන දඩ ප්රභහයඹ රුපිඹල් මිලිඹන 94 ට අධික භව.    

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ භත ඳළරී ඇති ඵරතර භඟින් ඳහරිභබෝගික ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් 
භළදිවත් වීභේ  ඵරඹ අධිකහරිඹ භත ඳළරී තිභ.. ඒ අනු 2018 ර්භේ දී ඳළමිණිලි 2092 ක් රද අතය භේ 
ේඵන්ධභඹන් ඳරීක්ය ඳත්හ ිවභඹෝැ ිවකුත් කයන රදී.  භභභ ිවභඹෝැඹන්ට අනුැත භනොව ඳහර්ලඹන්ට 
ියරුේධ ීමතිභඹ පිය ැළීමභට  අධිකහරිඹ ියසින් කටයුතු කයන රදී. 

ආඹතිවක හර්ථකත්ඹ උදහ කයැළීමභ වහ දහඹකත්ඹ ළඳය අධිකහරිභේ අධයක් භ්ඩඩර හභහජිකඹන්ට 
ව කහර්ඹ භ්ඩඩර හභහජිකඹන්ට  භහභේ කෘතඥතහඹ ඳශකිරීභ වහ භභ භභඹ අසථහක් කය ැිවමි.  

තද, කර්භහන්ත වහ හණිජ අභහතයහංලභේ ැරු අභහතයතුභහභේ ව භල්කේතුභහභේ අැනහ උඳභදස, භඳශමවීභ 
ව භඟභඳන්වීභ ේඵන්ධභඹන් භහභේ වෘදඹහංැභ සතුතිඹ ඳශ කයමි. 

අන් ලභඹන් අධිකහරිඹ භඟින් සිදු කයන රද භ ඹ අැඹමින් ප්රලංහත්භක ඳණිියඩ භඹොමු කයන රද 
ඳහරිභබෝගිකඹන්/ඳළමිණිලිකරුන් භත භහභේ සතුතිඹ ඳශ කිරීභට   කළභළත්භතමි.  

 

 

භේජර් භජනයහල් ලහන්ත දිහනහඹක (ියශ්රහමික)  
බහඳති  
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ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

දැක්භ 

දහචහයහත්භක යහඳහරික ඳරියඹක් තුශ භනහ සුයක්ෂිත වු ඳහරිභබෝගිකභඹකු බිහි කිරීභ. 

  

ගභගශලර 

ඳහරිභබෝගික ියඵර ැළන්වීභ, භශහභ ියධිභත් කිරීභ ව ඹවඳත් තයඟකහරීත් ප්රර්ධනඹ 

තුළින් ඳහරිභබෝගික අයිතිහසිකේ සුයක්ෂිත කිරීභ. 

 

ආයතනික  ඉක්ක 

1) භභශහභ ියධිභත් කිරීභ තුළින් ඩහත් තෘප්තිභත් ව ඳහරිභබෝගිකයින් බිහි කිරීභ. 

2) අහධහයය භභශ පිළිභත්රදී ඳහරිභබෝගිකඹහට වන ළරමාභ. 

3) අධයහඳනඹ ව දළනුත් කිරීභ තුළින් ඳහරිභබෝගිකයින් ියඵර ැළන්වීභ. 

4) තයඟ ියභයෝධී චර්ඹහන්ට එභයහි භභශන්දන් වහ හදන්නන් ආයක්හ කයමින් ඹවඳත් 

තයඟකහරිත් ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

5) අධිකහරිභඹහි කටයුතු පුපල් කිරීභ තුළින් ආඹතිවක ංර්ධනඹ ශඟහ කය ැළීමභ. 

ආයතනික වාරධර්භ 

• ියලසහීමඹත්ඹ 

කහර්ඹහධන අනුකරතහ ඳත්හ ැළීමභ ව ියලසීමඹත්ඹ තවවුරු කිරීභ. 

• අංකබහඹ ව ඍජුබහඹ 

සිඹලුභ කහර්ඹඹන්හි දී අංකවීභ, හධහයය වීභ ව යුක්තිැරුකවීභ. 

• ැකීභට ඵළඳී සිටීභ 

ියිවියදබහඹ ආයක්හ කිරීභ, ැකියුතුඵ ව ඉටුකයනු රඵන සිඹලුභ කහර්ඹඹන් 

ේඵන්ධභඹන් ැකීභ දළරීභ. 

• ක්ඩඩහඹේ වළඟීභ  

අභනයොනය අභඵෝධඹ, එකිභනකහට භැෞය කිරීභ ව එකිභනකහ අතය ියලසහඹ 

භැොඩනළංවීභ ව භනහ න්ිවභවදනඹ ව නභයශීලීබහඹ ර්ධනඹ කයමින් භඳොදු 

ඉරක්කඹන් කයහ ශඟහකයැළීමභ උභදහ සිඹලුභ භ කයින් එක් කටයුතු කිරීභ.  

• ප්රහදඹ ඳශ කිරීභ 

භ කයින්භේ ියශිසට කහර්ඹපර අැඹ කිරීභ ව ප්රලංහ කිරීභ  

• අයමුණු ශඟහ කයැළීමභ වහ කළඳවීභ 

ඳයහ ඇති කහර්ඹඹන් කළඳවීභභන් යුක්ත ඉටුකිරීභ 

• ියලසීමඹ ප්රතිචහය දළක්වීභ 

භ හ ළරමාභ වහ කළභළත්තක් දළක්වීභ ව සූදහනේවීභ 

• ිවර්භහයශීලිත්ඹ ව න ක්රභභෝඳහඹන් බහියතඹට ැළීමභ 

සිඹලුභ ක්භ ත්රඹන් අ්ඩඩ ළඩිදියුණු කිරීභ ව න අදවස උත්ඳහදනඹ කිරීභ 
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1 න ව 2 න භවශ  

භතො භවභල්කේ භැොඩනළඟිල්ර 

අංක. 27, භොක්භෝල් වීදිඹ 

භකොශම 02 

2020.12.15 

 

ැරු යහජය අභහතය මුඳකහය භ හ, අභරිය ංර්ධන වහ ඳහරිභබෝගික ආයක්ය   

ැරු යහජය අභහතයතුභිව, 

 

1971 අංක 38 දයන මුදල්  ඳනභත් 14(2) ැන්තිඹ ප්රකහය ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභේ 2018 

ර්ඹ වහ න හර්ෂික හර්තහ,  භල  ඳත්රඹ, ආදහඹේ ව ියඹදේ හර්තහ  ව ියැයකහධිඳති හර්තහ 

භේ භඟ ඉදිරිඳත් කයමි.  

 

භභඹට ියලසහමා,    

 

 

වබාඳති 
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ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ 
හර්ෂික හර්තහ -2018 

 
ඳටුන                           පිටු අංකය 

1. අඳ ැළන   

1.1 වළඳින්වීභ - - - - - - - 05      

1.2 අධිකහරිඹ පිහිටුවීභ - - - - -  - 05          

1.3 අධිකහරිභේ කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ -  - - - - 06          

1.4 ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ බහ - - - - 06         

2. අධිකහරිභේ අයමුණු  -  - - - - 07            

3. අධිකහරිභේ කහර්ඹබහයඹ - - - - - - 07           

4. ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභේ කහර්ඹහධනඹ / ඳහරිභබෝගික  08-24 

 කටයුතු පිළිඵ බහ -2018         

      

5. 2018 භදළේඵර් 31 දිනට මරය  තත්ත් ප්රකහලනඹ - - - 25-26          

6. 2018 භදළේඵර් 31 න දිභනන් අන් න ර්ඹ වහ මරය  - 27  

කහර්ඹහධන ප්රකහලනඹ  

7. 2018 භදළේඵර් 31 න දිභනන් අන් න ර්ඹ වහ   - 28-35 

මරය ප්රහව ප්රකහලනඹ             

8. 2018 භදළේඵර් 31 න දිභනන් අන් න ර්ඹ වහ   - 36-44 

ියැයකහධිඳති හර්තහ  

9. ියැයකහධිඳති හර්තහ පිළිඵ බහඳතිතුභහභේ අදවස දළක්වීභ - 45-47           
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1.1 ශැඳින්වීභ 

1979 අංක 1 දයන  ඳහරිභබෝගික ආයක්ය ඳනත, 1987 අංක 1 දයන හධහයය භශ භකොමින් 

බහ  ඳනත ව 1950 මිර ඳහරන ඳනත අරංව, කයමින් ේභත කයන රද 2003 අංක 9 දයන 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරි ඳනත භඟින් ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ පිහිටුන 

රදී.   

 

ඳනභත් පර්ියකහ අනු ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභේ භසත අයමුය නුභේ භශහභ 

ව බහ්ඩඩ වහ භ හ මිර ැයන් ියධිභත් කිරීභ තුළින් ඳහරිභබෝගිකඹහ ඩහත් භවොඳින් ආයක්හ 

කිරීභ, අහධහයය ව මාමිත භශ පිළිභත්රට එභයහි භභශඳුන් ව ිවසඳහදකයින් ආයක්හ 

කිරීභයි. තද වළකි ෆභ අසථහකදී භ තයඟකහරි මිර ප්රර්ධනඹ කිරීභ, බහ්ඩඩ වහ භ හ 

භභශදුන් ව ිවසඳහදකඹන් අතය ඹවඳත් තයඟඹක් ඳත්හ ැළීමභත් අභප්ක්හ භකභර්.  

 

1.2 අධිකාරිය පිහිටුවීභ 

ඳභනතහි ියධිියධහන අනු අධිකහරිඹ බහඳතියභඹකුභැන් ව ඳනභතහි ියභල භඹන් දක්හ ඇති 

සුදුසුකේ ව ඳශපුරුේද හිත පුේැරයින් අතරින් අභහතයයඹහ ියසින් නේකයනු රඵන දවඹකඹට 

භනොඅඩු ංයහක් න හභහජිකයින්භැන් ද භන්ියත භව.    

අධිකාරිගේ වාභාජිකයින්  

2018 ර්ඹ අහනඹ න ියට තනතුරු දයන රද හභහජිකයින් භේ නේ ඳවත ඳරිදි භව: 

  

1. වසිත තිරකයත්න භවතහ  බහඳති  -  2018.06.09 දින තනතුභයන් ඉල්රහ අසියඹ  

2. ආචහර්ඹ එේ. එේ. හිල්මි  පර්ය කහලීන හභහජික - 2018.06.26 දින තනතුභයන්  

ඉල්රහ අසියඹ  26.06.2018 

3. එේ.ඒ.අන්සිල් භවතහ  පර්ය කහලීන හභහජික 

4. එේ.ඉභඩ් . යමාන් භවතහ  පර්ය කහලීන හභහජික    

5. ඒ.ආර්.බී. ිවවභත්දීන් භවතහ පර්ය කහලීන හභහජික  

6. ඩී.මා.ඩ.ලිව. වපුභැොඩ මිඹ  බහ්ඩඩහැහය ිවභඹෝජිත 

7. එේ.ටී.ඒ. භයින් භවතහ  හභහජික - 2018.06.19 දින තනතුභයන් ඉල්රහ අසියඹ 

8. රඵන් ියක්රභහයච්චි භවතහ  හභහජික - 2018.06.22 දින තනතුභයන් ඉල්රහ අසියඹ 

9. එච්.බී. දඹහයත්න භවතහ  හභහජික - 2018.06.19 දින තනතුභයන් ඉල්රහ අසියඹ 

10. රුය සුභර්න් අරව භවතහ හභහජික 

11. ආචහර්ඹ ඒ.එේ.එේ.රිඹහස  හභහජික - 2018.06.19 දින තනතුභයන් ඉල්රහ අසියඹ  

12. සින්නතේබි නගිඹහ භවතහ  හභහජික -2018.06.19 දින තනතුභයන් ඉල්රහ අසියඹ  

13. අ.දුල්රහ නමාර් භවතහ  හභහජික 

14. ඒ.ඒච්.ඒේ.ය. අරුය ඵ්ඩඩහය භවතහ ිවරීක්ක   

15. ජනහධිඳති ීමතීඥ  අනුය භළේභදභැොඩ භවතහ බහඳති 

16. නදය ඒ.එල් ෂරීඩ් භවතහ  හභහජික 

17. එේ.එස.එේ. අලිඹහර් භවතහ  හභහජික 

18. ඩී.ඩ.ලිව. භජෝන්දහන් භවතහ හභහජික 

19. එේ.ඩී.එේ. රිසිය භවතහ  හභහජික 

20. එේ.ජී.ඒ. මුවයිමින් භවතහ  හභහජික  

21. ඩී.ජීනහදන් භවතහ  හභහජික 

22. චමින්ද භයෝවය ැභභේ භවතහ  හභහජික  
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1.3 අධිකාරිගේ කාර්ය භණ්ඩය  

 

රමි භර්ෂුක් භවතහ අ්ඩඩ 2015 ර්භේ සිට අධිකහරිභඹහි බහඳති ධූයඹ දයන රද අතය 

2018.07.09 දින සිට ජනහධිඳති ීමතීඥ අනුය බී භළේභදභැොඩ භවතහ එභ ධූයඹට ඳත් නළතත් රමි 

භර්ෂූක් භවතහ 2018.11.28 දින බහඳති ධූයඹට ඳත්ියඹ.  2017.01.01. දින ඩී.ජීනහදන් භවතහ 

(්රී.රං.ඳ.භ .    අධිකහරිභේ අධයක් භජනයහල් ධූයඹට ඳත් ව අතය 2018.09.14 සිට එේ.එස.එේ. 

ෂවුර් භවතහ එභ තනතුය දයනු රඵයි.    
 

අධිකාරිගයහි අං ප්රධාීනන්  

 

1. දීප්ති තිභ යහ මිඹ 

     M.PA [PIM-Sri J] – ීමතීඥ  

     අධයක්ෂිකහ - ීමති වහ  ඵරැළන්වීේ 

 

2. චන්ද්රිකහ  තිරකයත්න මිඹ 

    B.Sc Agri (Sp) M.Sc (Mgmt)  

     අධයක්ෂිකහ - ඳහරිභබෝගික කටයුතු ව භතොයතුරු 

2018.05.01 දින භ භඹන් ඉල්රහ අසියඹ.  

      
 

3. භන්තහ කරුයහයත්න මිඹ 

     B.A (Econ) Sp (Hons), M. A.   

(Economics) 

    අධයක්ෂිකහ -තයඟකහරීත් ප්රර්ධන  

    (ළඩඵළලීභේ ඳදනභ භත    

   

     

 

4.   ේඳත් අඟුලුැව භවතහ 

      B. Com (Sp) Hons, MBA, MIM (SL),AIPM(SL),       

AUKAP, PG Dip in Pers & HRM,   Dip in PM 

අධයක්-භහන ේඳත් ව ඳරිඳහරන 

 

 

5. ඩ.ලිව.එේ . ප්රිඹන්ත භවතහ    

MPM,   B.Com (Sp) Hons, AIPFM, 

DPFM     අධයක් -  මරය 

 

6.    ිවයංජරහ භජැනහතන් මිඹ 

       ACA, MBA (J’pura) 

       අධයක්ෂිකහ - මිරකිරීේ වහ කශභනහකයය  

 

7.  යසිකහ හියත්රි ියභේභ කය මිඹ 

      B.Sc  Accounting (Sp) Hon USJ, CBA,MAAT  

      අබයන්තය ියැයක 

                                                                                                                                                                                                                    

1.4    ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ වබාල  

භභභ බහ පිහිටුන රේභේ හණිජ ීමතිඹ, යහඳහරික යහඹ කශභනහකයයඹ, භශ ප්රතිඳත්ති 

ව ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ පුළුල් ඳශපුරුේදක් හිත ියභල ඥරුන්  තිභදභනකුභැන් 

භන්ියතඹ.  භභභ බහ ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් භඹොමුකයනු රඵන සිඹලු 

ඉල්ලීේ භකභයහි භඹොමු වී තීයය ැතයුතුඹ.  තද, ඳනභතහි 38 න ැන්තිඹ ඹටභත් තයඟ ියභයෝධී 

චර්ඹහන් ේඵන්ධ ඳළමිණිලි ේඵන්ධ ඳරීක්ය ඳළළත්වීභ ව තීයය ැළීමභ, 19 න ැන්තිඹ 

ඹටත් උඳරිභ සිල්රය මිර ිවඹභ කිරීභ, ව 19 න ව 20 න ැන්ති ඹටභත් අිවසි මිරැයන් 

ේඵන්ධභඹන්  භචෝදනහ කිරීභ කිරීභ  පිළිඵ ැකීභට  බහ ඵළඳී සිටියි.  

 
 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ බහභව හභහජිකයින් 

එන්. එේ. හීඩ් භවතහ  -   බහඳති  

ඩී.ඩ.ලිව භජොන්තන්   -  හභහජික  

එේ.ඩී.එේ.රිසිය භවතහ  - හභහජික  

භල්හ ආර්ඹයත්න භභඹ  (ීමතීඥ    -  බහ භල්කේ 
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2. අධිකහරිභේ අයමුණු 

අ. ඳහරිභබෝගිකයින්භේ ජීියත ව භේඳශරට උඳද්රඹක් සිදුන බහ්ඩඩ අභරිය කිරීභට ව 

භ හ ළඳයීභට එභයහි ඳහරිභබෝගිකයින් ආයක්හ කිරීභ.  

 

ආ. අහධහයය භභශ පිළිභත්රට එභයහි ඳහරිභබෝගිකයින් ආයක්හ කිරීභ ව 

ඳහරිභබෝගිකයින්භේ අයිතිහසිකේරට ිවසි ළරකිල්ර දළක්වීභට වතික වීභ.  

 

ඇ. වළකි ෆභියටභ ඳහරිභබෝගිකයින්ට තයඟකහරී මිරකට බහ්ඩඩ වහ භ හරට ප්රභහයත් 

ප්රභවලඹක් රඵහදීභට වතික වීභ වහ 

 

ඈ. අහධහයය භභශ පිළිභත්,  මාමිත භභශ පිළිභත් භවෝ භභශන්දන් ියසින් සිදුකයන 

භනත් ඹේ ආකහයඹක ඳහරිභබෝගික සූයහකෆේරට එභයහි වන රඵහදීභ. 

 

3.  අධිකාරිගේ කාර්යබාරය 

1) අධිකහරිඹ ියසින් ඳවත දෆ ඳහරනඹ කිරීභ භවෝ ඉත් කිරීභ සිදු කයනු රළභ. – 

අ.   යහඹ  අතය මාභහකහරී භභශ ගිියසුේ  

ආ.  යහඹකඹන්  අතය මිර පිළිඵ ළඩපිළිභශල් ක්රිඹහත්භකකිරීභ  

ඇ. භභශභඳොශ ඇතුශත භවෝ  භශභඳොභශ  ළරකිඹයුතු භකොටක භේශීඹ භශදහභ භවෝ                              

ආර්ථික ංර්ධනඹ පිළිඵද ව ආධිඳතය  තත්ත්ඹක් අිවසි භර භඹොදහැළීමභ;  භවෝ 

ඈ. භේශීඹ භවෝ ජහතයන්තය භභශහභට භවෝ ආර්ථික ංර්ධනඹට අහිතකය භර ඵරඳහන            

තයඟකහරීත්ඹ 

2) තයඟ ියභයෝධී වහ ආධිඳතය තත්ත්ඹන් අිවසි භර භඹොදහැළීමභ පිළිඵ ියභර්ලන භවෝ ඳරීක්ය 

සිදුකිරීභ. 

3) බහ්ඩඩ භවෝ භ හ ඳඹන තළනළත්තන් අතය පරදහයී තයඟකහරීත්ඹ ඳත්හභැන ැළීමභ ව 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

4) බහ්ඩඩ වහ භ හර  මිර, ඒහ රඵහැතවළකිවීභ ව ඒහභේ තත්ත්ඹ ව ඳඹන ර්ැඹ 

ේඵන්ධභඹන් ඳහරිභබෝගිකයින්භේ, මිරදීැන්නන්භේ ව බහ්ඩඩ වහ භ හ බහියතහ කයන අඹභේ 

අයිතිහසිකේ ව ේඵන්ධතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ආයක්හ කිරීභ 

5) මිරදී ැළීමභට තඵහ ඇති බහ්ඩඩ ව භ හර තත්ත්ඹ, ප්රභහයඹ, ලක්තිඹ, පිරිසිදුකභ, ප්රමිති ව 

මිර පිළිඵ ඳහරිභබෝගිකයින් දළනුත් කිරීභ. 

6)    භභභ ඳනභත් ිවලසචිත වන් කය ඇති ඹේ කහයයඹක්  ේඵන්ධභඹන් ියභර්ලන ව ඳරීක්ය 

ඳළළත්වීභ. 

7)  භභශභඳොර තයඟකහරීත්ඹ අඩු පරදහයීතහභන් ඳතින අසථහරදී භභශභඳොභශහි  

තයඟකහරී මිර ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

8) භභශභඳොශ තත්ත්ඹ ව ඳහරිභබෝගික කටයුතුරට අදහර අධයඹන බහයැළීමභ, හර්තහ 

ඳශකිරීභ, ව භවජනතහට භතොයතුරු ළඳයීභ. 



8 
 

9)  යහජය  අංලභේ ව භඳෞේැලික අංලභේ කහර්ඹක්භතහ පිළිඵ අධයඹන බහයැළීමභ. 

10) ඳහරිභබෝගිකයින්භේ භනහ භෞය, ආයක්හ ව සුයක්ෂිතබහඹ ේඵන්ධභඹන්  ඳහරිභබෝගික 

අධයහඳනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

11) භභශදභඳොර තත්ත්ඹ ව ඳහරිභබෝගික කටඹතු පිළිඵ භතොයතුරු භනත් ආඹතන භඟ 

හුභහරු කිරීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.  

12) ඳහරිභබෝගික ංියධහන පිහිටුවීභ, ප්රර්ධනඹ කිරීභ, උඳකහය කිරීභ ව උනන්දු කිරීභ 

13) අධිකහරිඹ ියසින් රඵහභදනු රඵන ඹේ භ හන් ේඵන්ධභඹන් ැහසතු අඹකිරීභ.  

14) අධිකහරිභේ කර්තයඹන් ඉටුකිරීභේ ඳවසුකේ ළරළසවීභට අලය ියඹවළකි ඳරිදි කිසිඹේ 

ආකහයඹක කමිටුක් භවෝ කමිටු ඳත්කිරීභ; ව  

15) අධිකහරිභේ අයමුණු මුදුන් ඳමුණුහ ැළීමභ වහ ව අධිකහරිභේ කර්තයඹ  පරදහයී භර 

ඉටුකිරීභ වහ අලය භනත් සිඹලු කටයුතු ඉටුකිරීභ. 

 

 

4.   ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිගේ කාර්යවාධනය  

ආඹතිවක ුවඹ අනු අධිකහරිඹ අධයක්රුන් 6 භදභනක් ඹටභත් ඳහරනඹ න අංල 6 කින් 

ව අබයන්තය ියැයන අංලභඹන් භන්ියත භව. එනේ; 

 

1) ඳහරිභබෝගික කටයුතු ව භතොයතුරු 

2) අනුකරතහ ව ඵරැළන්වීේ 

3) මිරකිරීේ ව කශභනහකයයඹ  

4) තයඟකහරීත් ප්රර්ධනඹ 

5) මුදල් 

6) භහන ේඳත් ව ඳරිඳහරන 

7) අබයන්තය ියැයන 

 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභේ  2018 ර්ඹ වහ න කහර්ඹහධනඹ ඳවත දළක්භව; 

 

1.  ශානිකර ගභන්භ ප්රමිතතිගයන් ගත ර   බාණ්ඩ වශ ගව ලාලන්ගනන් ඳාරිගබෝගිකයින් ආරක්ා 

කරනැීනභ 

අ. ඳනගතහි ලනන්ති 10 වශ 12 යටගේ නිකුේ කරන ද විධාන  

විධාන අංක 65–   ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ භඟින් ිවකුත් කයන රද ්රී රංකහ ප්රමිති පිරිියතය 743 

භඟින් ිවලසචිත ISO/TR 17276  ප්රකහය භභහි ආභල්ඳ කයනු රඵන ්රීේ ර්ැ 

වහ දිඹය ර්ැ  ඳරීක්හ කයන අසථහභව දී අනුභත ඵළයභරෝව උඳරිභ මාභහන්ට 

අනුකර ියඹ යුතුඹ.  
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විධාන අංක 66 –  ෆභ භභහි ආභල්ඳ කයන ්රීේ වහ දිඹය භඵෝතරඹකභ, අසුරුභකභ, භවෝ 

ඳළකට්ටුකභ අලය භතොයතුරු වළවළදිලි භර භනොභළභකන අයුරින් රකුණු 

කිරීභ අිවහර්ඹ භව.  

 

විධාන අංක 67 –     කිසිදු භභශන්භදකු, ආවහය ඳහන ඳඹන්භනකු, ළකසූ ආවහය ඳඹන්භනකු, වහ / 

භවෝ ආවහය ඳහන ළඳයීභේ යහඳහයඹක භවෝ ඒ වහ භහන භවෝ ඒ වහ ේඵන්ධ 

ක්රිඹහක / ක්රිඹහලිඹක ිවයත න තළනළත්භතකු / තළනළත්තන්, ්රී රංකහ ප්රමිති 

ආඹතනඹ භඟින් ප්රකහලඹට ඳත් කශ ්රී රංකහ ප්රමිති 956, එනේ, ආවහය ළඳයුේ 

ආඹතන වහ ඹවඳත් භෞයහයක්ෂිත බහියත ංරවඹ පිළිඵ ප්රමිති ඳහදක 

කයභැන ිවකුත් කයන රද ඹවඳත් ිවසඳහදන පිළිභත් වවහ ව වතිකඹක් 

රඵහ ඇත්නේ මි එන් යහඳහයඹන්හි ිවඹළලීභ භනොකශ යුතුඹ.  

 

ආ. ඳනභතහි 20(5  ැන්තිඹ ඹටභත් ිවකුත් කයන රද ිවභඹෝැ  

 නිගයෝන අංක 50 –  ිවභඹෝැ අංක 39 හි වන් ේපර්ය භඹොදඹ හිත කිරිපිටි (භේශීඹ වහ 

ආනඹිවක  ඹන අයිතභඹ එභ ිවභඹෝැභඹන් ඉත් කිරීභ. 

නිගයෝන අංක 51 -  කිසිභ ිවසඳහදකභඹකු, භභශන්භදකු භවෝ භඵදහවරින්භනකු ියසින් භේශීඹ 

භඵෝතල් කශ ඳහීමඹ ජරඹ උඳරිභ සිල්රය මිරට ළඩිභඹන් භශහේ කිරීභ, 

භශහේ කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ, භශහභ වහ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 

භනොකශ යුතුඹ.  

නිගයෝන අංක 52 –    කිසිභ භභශන්භදකු භවෝ භඵදහවරින්භනකු ඇතුළු ළඳයුේකරුකු ියසින් සුදු 

මාිව (ඳළකට් කශ ව ඳළකට් භනොකශ  එහි වන් කය ඇති උඳරිභ සිල්රය 

මිරට ඩහ ළඩිභඹන් භශහේ කිරීභ, භශහේ කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ, 

භශහභ වහ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ භවෝ භශහභ වහ ළඳයීභ භනොකශ යුතුඹ.  

නිගයෝන අංක 53 –    කිසිදු ආනඹනකරුකු ියසින් සුදු මාිව එහි වන් කය ඇති උඳරිභ භතොැ මිරට 

ඩහ ළඩිභඹන් භශහේ කිරීභ, භශහේ කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ, භශහභ 

වහ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ භවෝ භශහභ  වහ ළඳයීභ භනොකශ යුතුඹ.  

 

 

ඇ. ගුණාේභකබාලගයන් අඩු ආනයනික බාණ්ඩ විභර්නය කිරීභ 

්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ ව ්රී රංකහ භර්ව, භඟ ේඵන්ධීකයයභඹන් ව,යහත්භකබහභඹන් 

අඩු බහ්ඩඩ  දියිනට ඇතුළුවීභ ළශළක්වීභට ක්රිඹහභහර්ැ භැන තිභ.. එඵඳු සිේධීන් 132 ක් 

ියභර්ලනඹ කයන රද අතය ආනඹන ඳරීක්ය ක්රභඹ ඹටභත් ප්රමිතීන්ට අනුකර භනොවීභ භව තුභන් 

ප්රති- අඳනඹනඹ වහ ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ ිවර්භේල කයන රදී.  

 

ඈ. ජාතික කමිතටු නිගයෝජනය කරමිතන්  ඳාරිගබෝගිකයින් ආරක්ා කිරීභ වශා ප්රතිඳේති / ීනති 

ශඳුන්ලාදීභ 

්රී රංකහ ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරීඹ භෞය අභහතයහංලඹ, තහක්ය වහ ඳර්භේය 

අභහතයහංලඹ , ඳරිය අභහතයහංලඹ , ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ, ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ න ජහතික 

කවුන්සිරඹ ඹටභත් ක්රිඹහත්භක න ජහතික භට්ටභේ කමිටු ිවභඹෝජනඹ කයමින් ඳහරිභබෝගිකයින් 

ආයක්හ කිරීභ වහ ප්රතිඳත්ති ව ීමති වඳුන්හ වහඹ දක්යි.   
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2. ලංචාකාරී කටයුතු වශ අවාධාරණ ගලෂ පිළිගලේ ලලින් ඳාරිගබෝගිකයින් ආරක්ා කිරීභ  

අ. ලයාඳාරික ප්රජාල වශා  දැුවලේ කිරීග  ලැඩවටශන් ඳැලැේවීභ  

තයඟකහරීත්ඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ඩහත් පරදහයී ක්රිඹහභහර්ැඹ න්භන් සිියල් භහජ 

වබහ්වත් ළඩටවන් භඟින් අදහනභට රක්ියඹ වළකි ක්ඩඩහඹේ ආයක්හකිරීභ,  ංර්ධනඹ 

කිරීභ ව ඵරඹ රඵහදීභ සිදු කයනු රළභ.. යහඳහරිකඹන් දළනුත් කිරීභ වහ ළරසුේ 

කයන රද වහ කස කයන රද ළඩටවන් භඟින් භභඹ ක්රිඹහත්භක භව.  

 

2018 ර්භේදී අධිකහරිඹ ියසින් යහඳහරික  ප්රජහ වහ ළඩටවන් 608 ක් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

 

ලගු අංක 1 - 2018 දී ඳලේලන ද ලයාඳාරික දැුවලේ කිරීග  ලැඩවටශන් 

ඳෂාත දිසත්රික්කඹ යහඳහරික  දළනුත් කිරීභේ 
ළඩටවන් 

 ළඩටවන් ංයහ  

භධයභ ඳශහත 

භවනුය 14 

භහතභල් 05 

නුයඑළිඹ  08 

නළභැනහිය ඳශහත 

අේඳහය 29 

භඩකරපු - 

ත්රිකුයහභරඹ  11 

උතුරු භළද ඳශහත 
අනුයහධපුයඹ  06 

භඳොභශොන්නරු 14 

උතුරු ඳශහත 

ඹහඳනඹ 01 

කිලිභනොච්චි 08 

භන්නහයභ 55 

මුරතිවු 22 

විවඹහ 39 

ඹම ඳශහත 
කුරුයෆැර 117 

පුත්තරභ 157 

ඵයැමු ඳශහත 
කෆැල්ර 11 

යත්නපුය  12 

දකුණු ඳශහත 

ැහල්ර 15 

වේඵන්භතොට 08 

භහතය 10 

ඌ ඳශහත 
ඵදුල්ර 08 

භභොයයහැර 05 

ඵසනහහිය ඳශහත 
භකොශම 22 

ැේඳව 07 

කළුතය 24 

එකතුල 608 
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ආ. ගලගෂගඳ ගෂහි සිදුකරන ද ලැටලී  වශ විභර්න   

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරී ඳනභතහි ියධිියධහන අනු භල්ඵරභඹහි උඳභදස ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 

උල්රංඝයඹ කිරීභ , බහ්ඩඩභේ වන් මිරට ඩහ ළඩි මිරකට  අභරිය කිරීභ,  බහ්ඩඩ අභරිය කිරීභ 

ප්රතික්භ ඳ කිරීභ , බහ්ඩඩ න්තකභඹහි තඵහ ැළීමභ ප්රතික්භ ඳ කිරීභ, බහ්ඩඩ ඟහ තඵහැළීමභ , 

අධිකහරිභඹහි පර් ලිඛිත අනුභළතිඹකින් භතොය ඹේ බහ්ඩඩර සිල්රය භවෝ භතොැ මිර ඉවශ දළමීභ , 

මිර දර්ලන ප්රදර්ලනඹ භනොකිරීභ , මිරදී ැන්නන් වහ කුියතහන්සි ිවකුත් භනොකිරීභ,  භනොභඟ ඹළවීභ 

භවෝ ංචහකහරී කටයුතු සිදුකිරීභ භවෝ ිවසඳහදකයින් / භභශඳුන් ියසින් සිදුකයන රද  යහජ ිවභඹෝජන 

ළටලීභට රක් කිරීභ  ව ියභර්ලනඹ කිරීභ. ංචහකහරී භභශදුන්ට අදහර ඳනභතහි 60 න ැන්තිභේ 

ියධිියධහන අනු   භභව සත්රහත් අධිකයයඹන්හි නඩු ඳළරීභ ව  දඩ මුදල්  ිවඹභ කිරීභ සිදු කයනු රළභ.. 

       ලගු අංක -2 -  ගලෂගඳ  ලැටලී  වශ දඩ මුදල් නියභ කිරී ල ප්රනතිය 

සිදුකරන ද ක්රියාකාරක  (ඉක්ක) ලැටලී  

වංඛ්යාල 

සිදුවී  

වංඛ්යාල 

නියභ කරන 

ද දඩ 

(රුපියල්) 

- 10 න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන 
(10 න ැන්තිභඹහි දක්න රද උඳභදස 
උල්රංඝනඹ කිරීභ  

 

- 11 න ැන්තිඹ ඹටභත්  භභශභඳොශ ියභර්ලන 
(බහ්ඩඩභේ වන් මිරට ඩහ ඉවශ මිරකට අභරිය 
කිරීභ  

 

- 12 න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන 
(ප්රමිතීන්ට අනුකර භනොවීභ  

 

- 15 න ැන්තිඹ ේඵන්ධ  භභශභඳොශ 
ියභර්ලන 

 

- 16 න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන 
(ඕනෆභ බහ්ඩඩඹක් න්තකභේ තඵහැළීමභ 
ප්රතික්භ ඳ කිරීභ  

  
- 17  න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන 

(බහ්ඩඩ ඟහ තඵහැළීමභ  
 

- 18  න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන  
(උඳරිභ සිල්රය මිර ඳත්හභැන ඹහභ  
උල්රංඝනඹ කිරීභ  

 

- 20  න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන  
 

- 26  න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන  
(මිර දර්ලනඹ ප්රදර්ලනඹ භනොකිරීභ  

 

- 28  න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන  
(භභශන්දන් ියසින් මිරදී ැන්නන් වහ 
කුියතහන්සි ිවකුත් කිරීභ.  

 

- 30 න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන 
(භනොභඟ ඹළවීභ ව ංචහකහරී කටයුතු  

  
- 30 ව 31  න ැන්ති ඹටභත් භභශභඳොශ 

ියභර්ලන (භනොභඟඹළවීභ ව යහජ ිවභඹෝජන  
- 31  න ැන්තිඹ ඹටභත් භභශභඳොශ ියභර්ලන  

(යහජ ිවභඹෝජන  
මුළු ළටලීේ  ව දඩ ිවඹභ කිරීේ 

 
10,172 

 
 

607 
 
 
 

177 
 
 

5 
 
 

12 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

1,827 
 

5,471 
 
 

10 
 
 
 

2,558 
 
 

1,643 
 

1,050 
 

23,532 

 
9,281 

 
 

645 
 
 
 

157 
 
 

3 
 
 

13 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

2,095 
 

5,481 
 
 

14 
 
 
 

2,490 
 
 

1,387 
 

1,005 
 

22,571 

 
41,542,300 

 
 

2,090,250 
 
 
 

726,000 
 
 

9,000 
 
 

99,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

8,027,500 
 

16,561,300 
 
 

99,500 
 
 
 

13,443,400 
 
 

7,033,200 
 

5,140,500 
 

94,771,950 
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ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසින් සිදුකරන ද විග  ලැටලී   

         

 

 

 

   

    

 

                             

 

 

                              රුපිඹල් රක් වඹක් ටිනහ කල් ඉකුත් ව යට ඉඳි  

ංචිවක භර භල්ඵල් කයන රද කල් ඉකුත් ව ඔලිව භතල් 

භතොැඹක් (රුපිඹල් රක් 100 ක් ටිනහ භඵෝතල් 8,800   

 

 

ත්ත් ඳරිභබෝජනඹට සුදුසු වල් භනුය ඳරිභබෝජනඹට ියකිීභ 
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   ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ද ලැටලී   

 

ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසින් ඳනලන ද දඩ  

 

                

3. අවාධාරණ ගලෂ කටයුතු ගශ තුගලන් ඵඳෑභට ක් ව ඳාරිගබෝගිකයින්ට වශන වැසීභ  

අ. ඳහරිභබෝගික ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් කටයුතු කිරීභ  

ඳහරිභබෝගික අධිකහරි ඳනභතහි 13 න ව 32 න ැන්ති ඹටභත්   ඳහරිභබෝගික ඳළමිණිලි 

ේඵන්ධභඹන් භළදිවත් භව. ිවසඳහදකඹහ භවෝ භභශන්දහ ියසින් රඵහභදන රද ඵරඳත්රඹට භවෝ 

ඇඳ වතිකඹ ේඵන්ධ කරුණු භවෝ භනත් දෆ භඟ අනුකර භනොන ඳරිදි බහ්ඩඩ ියකිීභ භවෝ 

භ හ ළඳයීභ පිළිඵ ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් අධිකහරිඹට ියභර්ලන කශවළකිඹ.  
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ලගු අංක 3 වශ 4 භඟින් ඳහරිභබෝගික ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් කටයුතු කිරීභේදී 2018 ර්භේදී අත්කය 

ැන්නහ රද ප්රැතිඹ දළක්භව.  

 එකතුල 

රද මුළු ඳළමිණිලි ංයහ 2092 

(අ . තළඳෆභරන් 1714 

(ආ . දුයකථන ඇභතුේ භඟින් 378 

ළටලීේ (  ප්රධහන කහර්ඹහරඹ/දිසත්රික් කහර්ඹහර   67 

භනත් ආඹතන භත ඳයන රද  323 

ියභර්ලන වහ භඹොමු කයන රද ඳළමිණිලි  407 

ඳහරිභබෝගික ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් ඳත්න 
රද හකච්ඡහ ව ියභර්ලන රට භඳය ඳළළත්ව 
හකච්ඡහ   

1460 

අන් කයන රද හකච්ඡහ (අදහශ භැොනු අන් 
කශ   

482 

(පර් ර්භේ ඳළමිණිලි ද ඇතුශත්   

ලගු අංක  – 4 - ඳහරිභබෝගික ඳළමිණිලි ේඵන්ධභඹන් සිදු කයන රද ියභර්ලන : 

 

 

 

 

 

 

(පර් ර්භේ ඳළමිණිලිද ඇතුශත්   

 

 අධිකරණ නඩු   

ලර්නය 2018 

අනුකරවීේ වහ ඵරැළන්වීේ අංලඹ 

භඟින් ඳනන රද න නඩු  

 

77 

අධිකයයභඹහි භඳීම සිටීභ 

 

438 

දඩ (අධිකයය නඩු රදී රළභඵන   

 

රු.47,000/- 

 

4. ඳාරිගබෝගික අධයාඳනය වශ ඵ නැන්වීභ  
අ.    ඳහරිභබෝගික දළනුත් කිරීභේ ළඩටවන්  

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියදුත් භහධය වහ මුද්රිත භහධය , ේභන්ත්රය ව 

ළඩමුළු , ප්රදර්ලන ආදිඹ භඟින් ඳහරිභබෝගික අයිතීන් ව ැකීේ , ර්තභහන ඳහරිභබෝගික 
ීමතිඹ ඹවඳත් ඳහරිභබෝගික ටිනහකේ, ව ඹවඳත් යහඳහරික පිළිභත් ආදිඹ පිළිඵ 
දළනුත් කයනු රළභ..   මීට අභතය ඳහරිභබෝගික අයිතිහසිකේ දිනඹ ඳහරිභබෝගික 
ක්ඩඩහඹේ ව යහඳහරික ප්රජහ භඟ එක් භයනු රළභ..    ඳහරිභබෝගික අයිතිහසිකේ ව 
ඳනභතහි ීමති රීති ේඵන්ධභඹන් දියින පුයහ දළනුත් කිරීභේ ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භක කයන 
රදී. 

ඳාරිගබෝගික ඳැමිතණිලි ව ඵන්ධගයන් සිදු කරන ද විභර්න 

ියභර්ලන ංයහ  492 

පර් භහභේ / ර්භේ සිට සිදු භකභයන ියභර්ලන 407 

න ියභර්ලන  79 

ියඳුේ රඵහ භදන රද ියභර්ලන 123 



15 
 

ලගු අංක  –5 - ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය ගභගශයලන ද  දැුවලේකිරීග  ලැඩවටශන් 

ඳෂාත දිව්ත්රික්කය ලයාඳාරික 

දැුවලේකිරී   
වාභානය 

ජනතාල 

දැුවලේකිරී   

ඳාවැල් ශිය 

දැුවලේකිරී     

භධයභ ඳශහත 

භවනුය 14 42 03 

භහතභල් 05 09 02 

නුයඑළිඹ  08 13 03 

නළභැනහිය ඳශහත 

අේඳහය 29 56 38 

භඩකරපු 00 27 08 

ත්රිකුයහභරඹ  11 53 11 

උතුරු භළද ඳශහත 
අනුයහධපුයඹ  06 11 00 

භඳොභශොන්නරු 14 18 05 

උතුරු ඳශහත 

ඹහඳනඹ 01 53 02 

කිලිභනොච්චි 08 12 03 

භන්නහයභ 55 37 11 

මුරතිව 22 17 10 

විවඹහ 39 21 15 

ඹම ඳශහත 
කුරුයෆැර 117 40 13 

පුත්තරභ 157 26 22 

ඵයැමු ඳශහත 
කෆැල්ර 11 15 08 

යත්නපුය  12 23 09 

දකුණු ඳශහත 

ැහල්ර 15 16 03 

වේඵන්භතොට 08 17 04 

භහතය 10 13 14 

ඌ ඳශහත 
ඵදුල්ර 08 10 15 

භභොයයහැර 05 15 09 

ඵසනහහිය ඳශහත 

භකොශම 22 22 25 

ැේඳව 07 15 05 

කළුතය 24 16 09 

මුළු වංඛ්යාල 608 597 247 
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ලගු අංක – 6 - ඳාරිගබෝගික වංවිධාන ව්ථාඳනය කිරීභ 

ඳෂාත දිව්ත්රික්කය  ව්ථාඳනය කරන ද 

ඳාවල් ඳාරිගබෝගික 

වංවිධාන වංඛ්යාල 

ව්ථාඳනය කරන ද 

ඳාරිගබෝගික 

වංවිධාන වංඛ්යාල 

භධයභ ඳශහත 

භවනුය - - 

භහතභල් - - 

නුයඑළිඹ  - - 

නළභැනහිය ඳශහත 

අේඳහය - - 

භඩකරපු 05 - 

ත්රිකුයහභරඹ  04 02 

උතුරු භළද ඳශහත 
අනුයහධපුයඹ  -  

භඳොභශොන්නරු -  

උතුරු ඳශහත 

ඹහඳනඹ - 01 

කිලිභනොච්චි 02 - 

භන්නහයභ 06 - 

මුරතිව 08 - 

විවඹහ 06 01 

ඹම ඳශහත 
කුරුයෆැර - - 

පුත්තරභ - - 

ඵයැමු ඳශහත 
කෆැල්ර - - 

යත්නපුය  03 - 

දකුණු ඳශහත 

ැහල්ර - - 

වේඵන්භතොට - - 

භහතය - - 

ඌ ඳශහත 
ඵදුල්ර - - 

භභොයයහැර - - 

ඵසනහහිය ඳශහත 

භකොශම 03 - 

ැේඳව - - 

කළුතය - - 

මුළු වංඛ්යාල 33 04 
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ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය විසින් ඳලේලන ද දැුවලේකිරීග  ලැඩවටශන්                              

                   

                                                           

 

                    

 

                     

                     

 

භකොශම භවජන පුසතකහරභේ ඳත්න රද ප්රදර්ලනඹක්  
 

භභශන්දන් වහ දළනුත් කිරීභේ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ  
 

ඳහළල් සිසුන් වහ ඳත්න රද දළනුත් කිරීභේ ළඩටවනක්  
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5. භභශන්දන් ව ිවසඳහදකයින් ප්රති තයඟකහරී කටයුතු ලින් ආයක්හ කිරීභ ව ඹවඳත් 
තයඟකහරීත්ඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 
ක්රියාකාරකභ මුළු වංඛ්යාල  

භශ ඳළමිණිලි පිළිඵ ියභර්ලන  
ප්රති තයඟකහරී භභන්භ අහධහයය භශ කටයුතු ේඵන්ධභඹන් 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ භත භඹොමු කශ ඳළමිණිලි 
ේඵන්ධභඹන් භළදිවත්වීභ   

 භඳය භඹොමුකයන රද ඳළමිණිලි  

 අදහශ කහරඹ තුශදී රද ඳළමිණිලි  

 බහ භත භඹොමු කයන රද ඳළමිණිලි  

 ර්ඹ තුශ ඉත් කයන රද ඳළමිණිලි  

 දළනට කටයුතු කයනු රඵන ඳළමිණිලි  

 
 
 

 

09 

25 

03 

21 

09 

ළභභදනහටභ හර්ථක වීභ වහ අසථහ උදහකයමින් 
තයඟකහරීත්ඹ ළඩි කිරීභ  
2007/07/11 දින ිවකුත් කශ අංක 1505/15 දයන ැළට් ිවභවදනඹ 
භඟින් වඳුනහ ැන්නහ රද ිවසඳහදන ඳවක් පිළිඵ යහජය ප්රතිඳත්තිඹ 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ  
• රළබ අඹදුේඳත් ංයහ  
• අඹදුේඳත් ේඵන්ධභඹන් කටයුතු කිරීභ  

 
 
 
 

273 
273 

අතයලය   බහ්ඩඩර මිර ඳරීක්හකිරීභ  
 භකොශම ව තදහන්න ප්රභේල  ඳදනේ කයැත් 18/20 

ැන්තිභේ හර්තහ  
 දිසත්රික් භට්ටභභන් ියලසභල්යඹ ව හර්තහකිරීභ 

 
11 
12 

ආවහය ද්රයර මිර ඳරීක්හකිරීභ  
එශළුර නදිවක   සිල්රය මිර දළක්භන හර්තහ  
අතයලය  බහ්ඩඩර සිල්රය මිර දළක්භන හර්තහ  
ියභල  මිර හර්තහ  

 
160 
160 
200       

ඳහරිභබෝගිකඹන් වහ ප්රදර්ලන ඳළළත්වීභ.  
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ියභල  අධයඹන 03 
භශභඳොශ ුවඹ වඳුනහැළීමභ. ිවසඳහදන 39 ක් 

ේඵන්ධභඹන් 2017 
ර්භේ දී ිවකුත් 
කයන රද හර්ෂික 

හර්තහ  
 

භභශන්න් දළනුත් කිරීභ 10 

1977 අන්තර්ක්රිඹහකහරීත් ජංැභ භ ඹ   ඳශමු සිව භ තුශදී 
තිඹකට දින ඳවක් 
ව ඉතිරි කහරභේ දී 
තිඹකට දින තුනක් 

(5*60*3)+15 

 

අන්තර්ක්රියාකාරීේල ජංනභ ගව ලය (1977) 

අන්තර් ක්රිඹහකහරීත් ජංැභ දුයකථන ප්රතිචහය භ හ තුළින් (භකටි  භක්තහංක 1977) පුයළසිඹන් 

භත සිල්රය මිර භතොයතුරු  රඵහ භදනු රළභ.. භහභරෝචිත ර්ඹ තුශදී අධිකහරිඹ ියසින්  සකීඹ 

භකටි භක්තහංක දුයකථන අංකඹ න 1977 බහියතහකය සිල්රය භශභඳොශර එශළු, ඳශතුරු 

ව ආවහය ද්රය සිල්රය මිර ැයන් නදිවක භභභ භතොයතුරු ඳේධතිඹට  අ්ඩඩ ඇතුශත් 

කයන රදී.  (භකොශම, පිටභකොටු, භදභටභැොඩ, භඵොරැල්ර, නුභේභැොඩ ව  ළල්රත්ත . 

ඳෆලිඹභැොඩ භහළු භශදභඳොභශන් භහළු මිර ැයන් රඵහ ැළභන්. භභභ දත්ත නදිවක අදහශ 

ඳේධතිඹට ඇතුශත් කයනු රළභ.. භභභඟින් ඳහරිභබෝගිකඹන්ට තභන්ට අලය බහ්ඩඩ මිරදී  

ැළීමභේ දී  දළනුත්බහභඹන් යුතු තීයය ැතවළකිඹ. 

 

ගලනේ නියාභන අධිකාරීන් වශ ඳාර්ලකාර වංවිධාන වභඟ පදායී ව ඵන්ධතා ඇතිකරනැීනභ වශ 

ඳලේලා නැීනභ  

01) භශලැලි වංලර්ධන වශ ඳරිවර අභාතයාංය  

අ . ඳරිවර ආක්ණය වශා ලන අභාතයාං කමිතටු 

 ජහතික භභභවයුේ කමිටු (Basel / Rotterdam / Stockholm conventions /          

Minamata convention)  

 ජහතික ේඵන්ධීකයය කමිටු 

 ජහතික වරිත ප්රේඳහදන ප්රතිඳත්ති ව භහර්භැෝඳභේල  

 ජහතික ියදුත් අඳද්රය කශභනහකයය ප්රතිඳත්ති කමිටු 

  භැෝලීඹ සුංහදීකයය ඳේධති භහභරෝචන කමිටු (HS භක්තහංකඹ ) 

 අන්තර් ආඹතන ියභල ඥ කහර්ඹ ක්ඩඩහඹභ (IAEWG) – SWITCH ASIA 

ළඩටවන  

 තියහය ඳරිභබෝජනඹ ව ිවසඳහදනඹ පිළිඵ යහඳෘතිඹ 

ආ. භධයභ ඳරිවර අධිකාරිය  

ල.දඹ ව යහඹිවක ද්රය කශභනහකයයඹ වහ ජහතික ක්රිඹහත්භක ළරසුභ භහභරෝචනඹ කිරීභේ 

කමිටු. 

 TACMIC – කහර්මික යහඹිවක කශභනහකයයඹ වහ න තහක්ණික උඳභේලන 

කමිටු  

02) ජන වන්නිගේදන වශ ඩිජිටල් යටිත ඳශසුක  පිළිඵ අභාතයාංය  

 GIC 1919 වහ න භභභවයුේ කමිටු හභහජික (PSC)  
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03) ශ්රී ංකා ගර්ගුල 

භර්ව,භව තිව කවුළු ඳේධතිඹ භඟ ේඵන්ධ වීභ.  

04) ගලගෂ වංන  වශ කර්භාන්ත භණ්ඩ  

තයඟකහරීත්ඹ වතිකකිරීභ කර්භහ්ඩත රට වභඹෝැඹ රඵහ දීභ පිණි මිත්රශීලී ේඵන්ධතහ 

ඳත්හැළීමභ 

05)  ගවෞඛ්ය අභාතයාංය  

01. ආවහය උඳභේලක කමිටු හභහජික        

           ජාතික ඖධ නියාභන අධිකාරිය  (NMRA) 

02. භේලමාභහ ිවසඳහදන ඇැයීේ කමිටු හභහජික  

                          ජාතික ඖධ නියාභන අධිකාරිය  

03. රඳරහනය ද්රය ඇැයීභේ උඳ කමිටු  

              ජාතික ඖධ නියාභන අධිකාරිය 

06) ශ්රී ංකා ප්රතීතතන  භණ්ඩය            

 ප්රතිඳත්ති උඳභේලක කමිටු 

 

07)  ්රී  රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ  

        ආවහය ිවසඳහදන පිළිඵ ආංශික කමිටු  

 ISO-Copolco කමිටු  

ජහතික ියදුත් තහක්ය කමිටු 

  

08) ශ්රී ංකා සුනිතය  ඵක්ති අධිකාරිය  

               උඳභේලක කමිටු රැසවීභ 

 

09) ජාතික පිවිතුරු නිඳ්ාදන භධයව්ථානය   

          භභභවයුේ කමිටු 

10) ඳළිගඵෝධනාක ගරජිව්ට්රාර්, කෘෂිකර්භ ගදඳාර්තග න්තුල  

         කහර්මික ඳළිභඵෝධනහලක උඳ කමිටු  

  

11) අඳනයන වංලර්ධන භණ්ඩය 

         ජහතික අඳනඹන ක්රභභෝඳහඹ  

 

12)         ජාතික ගන ඩනැඟිලි ඳර්ගේණ වංවිධානය  

               ිවසඳහදන වතිකකිරීභේ උඳභේලක කමිටු  

 

13)  මුදල් අභාතයාංය 

ජීන ියඹදේ කමිටු රැසවීභ  
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වාධාරණ මිතකරණය වශතිකකිරීභ    

අ.  නි්චිත බාණ්ඩල මිත නියාභනය  

ඳනභතහි 18, 19 ව 20 ැන්ති භඟින් ඳයහ ඇති ඵරතර අනු ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ 

වඳුනහැත් බහ්ඩඩර භභශභඳොශ මිර ේඵන්ධභඹන් භළදිවත් කටයුතු කයයි.  භතෝයහැත්   

බහ්ඩඩර මිර සථහයිකයයඹ / ිවඹභකිරීභ වහ ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් ැන්නහ 

රද ක්රිඹහභහර්ැ ඳවත අංක 7 ව, භඟින් දළක්භව.  

 

ලගු අංක – 7 - ගතෝරානේ බාණ්ඩල මිත ව්ථායිකරණය / නියභකිරීභ වශා ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ 

අධිකාරිය විසින් නන්නා ද ක්රියාභාර්න 

බාණ්ඩය නන්නා ද පියලර 

 

ැෆස ැෆස වහ න  අඹදුේඳත්ර 06 කට තීයය රඵහදී ඇත.  
සිභභන්ති සිභභන්ති වහ න  අඹදුේඳත්ර  31 කට තීයය රඵහදී ඇත.  

 
භඹොදඹ හිත 
කිරිපිටි 
 

භඹොදඹ හිත කිරිපිටි වහ න  අඹදුේඳත්ර  12  කට තීයය රඵහදී ඇත. 
 

තිරිඟු පිටි 
 

තිරිඟු පිටි වහ න  අඹදුේඳත්ර 01 කට තීයය රඵහදී ඇත.  

කුකුළු  භස කුකුළු භස  වහ න  අඹදුේඳත්ර 01 කට තීයය රඵහදී ඇත.  
 
අතුරු නිගයෝන 
 

බාණ්ඩය අයදු ඳත්ර වංඛ්යාල 

 

සිභභන්ති 15 

භඹොදඹ හිත කිරිපිටි 

ශරු කිරිපිටි 

05 

01 

ැෆස 07 

තිරිඟු පිටි 01 

කුකුළු භස 02 

 
 
ආ . ආයතනය තුෂ කයතා  වංලර්ධනය  

අ. ගව ලක වංලර්ධනය 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ භ කයින් අදහශ ක්භ ත්රඹන්හි ංර්ධනඹ වීභ සකීඹ 

භ හන් ඉවශ නළන්වීභ වහ දහඹකත්ඹ ඳඹන ආභඹෝජනඹක් ලභඹන් රකනු රළභ.. 

2018  ර්භේදී ඳත්න රද කහර්ඹ භ්ඩඩර පුහුණු ළඩටවන් පිළිඵ භතොයතුරු ඳවත ව, අංක 

8 භඟින් දළක්භව. 
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ලගු අංක  – 8  - 2018  ලර්ගේදී ඳලේලන ද කාර්ය භණ්ඩ පුහුණු වශ වංලර්ධන ලැඩවටශන්   

# 
ඳාඨභාාල වශබාගීවල

න් වංඛ්යාල 

01 ියභර්ලන ිවරධහරීන් වහ භ හයේබක පුහුණු ළඩටවන 213 

02 ිවදවස භශ ගිියසුභ පිළිඵ  ේභන්ත්රයඹ:භශහභ ව  ආභඹෝජනඹ 

ඹන්භනන් අදවස භකභයන්භන් කුභක්ද?  

01 

03 කේකරු ආයවුල් ියඳීභ පිළිඵ ේභන්ත්රයඹ  01 

04 ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ  01 

05 “මරය ප්රකහලන කිඹවීභ ව අභඵෝධකයැළීමභ”  පිළිඵ ළඩමුළු  01 

06 “මරය ඳකහලන කිඹවීභ ව අභඵෝධකයැළීමභ”  පිළිඵ ළඩමුළු 01 

07 ්රී රංකහ ප්රමිති පිළිඵ ේභන්ත්රය භහරහ 2018  01 

08 න ඵදු ීමතිඹ පිළිඵ ේභන්ත්රයඹ  01 

09 “ආඹතන ංරවඹ ව මුදල් භයව,රහසි” පිළිඵ ළඩමුළු  01 

10 “ආඹතන ංරවඹ  ව මුදල් භයව,රහසි” පිළිඵ ළඩමුළු 01 

11 ළටුප් කශභනහකයයඹ පිළිඵ ේභන්ත්රයඹ  01 

12 ළටුප් කශභනහකයයඹ පිළිඵ ේභන්ත්රයඹ 01 

13 AAT මුළු – 2018 01 

14 යහජය ංසථහ වහ අබයන්තය ියැයන පුහුණු ළඩටවන  01 

15 VAT, NBT,ESC ව මරය භකටුේඳත වහ න ප්රධහන ංභලෝධන පිළිඵ 

ේභන්ත්රයඹ  

01 

16 VAT, NBT,ESC ව මල්ඹ  භකටුේඳත වහ න ප්රධහන ංභලෝධන පිළිඵ 

ේභන්ත්රයඹ 

01 

17 “ැඵඩහ කශභනහකයයඹ ව මිරදී ැළීමේ ක්රිඹහලිඹ”  පිළිඵ ළඩමුළු 01 

18 “ැඵඩහ කශභනහකයයඹ ව මිරදී ැළීමේ ක්රිඹහලිඹ”  පිළිඵ ළඩමුළු 01 

19 භතොයතුරු තහක්ය මිරදී ැළීමේ කශභනහකයයඹ පිළිඵ ළඩමුළු  01 

20 භතොයතුරු තහක්ය මිරදී ැළීමේ කශභනහකයයඹ පිළිඵ ළඩමුළු 01 

මුළු ඳාඨභාා වංඛ්යාල 232 
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ආ. අධිකාරිගේ ගව ලක භණ්ඩය ක්තිභේකිරීභ  

 
කාර්ය භණ්ඩ ගත රතුරු  

  

       

 

තනතුර ලැටුප් කාණ්ඩය 
අුවභත 

කාර්ය 

භණ්ඩය  

ලර්තභාන කාර්ය 

භණ්ඩය  

 
ව්ථිර 

තාලකාලි

ක / 

ගක න්ත්රා

ේ ඳදනභ 

භත  

 
ගජය්ඨ  කෂභනාකරු  
 

          

 

අධයක් ජනයහල් HM 2-1 1 1 0 

 
අධයක්රු / බහ භල්කේ  HM 1-1 7 5 0 

 
කෂභනාකරු           

 
අබයන්තය ියැයක 

MM 1-1 

1 1 0 

 
ිවභඹෝජය අධයක්රු 

12 
2 0 

 
වකහය අධයක්රු 4 0 

 

ිවභඹෝජය අධයක්රු / ිවභඹෝේ ඹ 
අධයක්රු /  
ප්රහභේශීඹ කටයුතු පිළිඵ වකහය 
අධයක්රුන්  

12 7 0 

 
ිවභඹෝජය / වකහය අධයක් (ආඹතිවක 
න්ිවභවදනඹ   

 1 0 0  

 
කනි්ඨ කෂභනාකරු            

 
ියැයන ිවරධහරී 

JM 1-1 

2 2 0 

 
ඳේධති ඳහරක 1 0 0 

 
භජයසඨ  ඳරීක්ය ිවරධහරී 27 24 0 

 
භජයසඨ  ංයහභල්න  ිවරධහරී 1 0 0 

 
භජයසඨ භශ ඳර්භේක ව ියලසභල්ක  1 0 0 

 
භජයසඨ ගිණුේ ිවරධහරී  2 1 0 

 
යවය භල්කේ (බහඳති   1 1 0 

 
යවය භල්කේ (අධයක් ජනයහල්   1 0 0 

 
භජයසඨ ඳරිඳහරන / භහන ේඳත් ිවරධහරී  1 1 0 

 
භජයසඨ ීමති ව ඵරහත්භකකිරීභේ ිවරධහරී  2 1 0 

 
භජයසඨ පිරිළඹ ිවරධහරී  1 1 0 

 
ඵනැන්වී  / ගභගශයු / ගව ලා දිගු          

 
දත්ත ේඵන්ධීකහයක    

MA 5-2 

1 0 0 

 
 ංයහභල්න ිවරධහරී   1 1 0 

 
භශභඳොශ ඳර්භේය ියලසභල්ක    1 1 0 

 
ප්රභල්න ිවරධහරී II   6 4 0 

 
පුසතකහරඹහධිඳති    1 1 0 

 
පිරිළඹ ිවරධහරී   

15 
2 0 

 
ගිණුේ ිවරධහරී   9 0 

 
ඳරිඳහරන ිවරධහරී II   5 3 0 

 
ීමති ව ඵරැළන්වීේ ිවරධහරී    6 5 0 
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 ියර්ලන ිවරධහරීන්  450 406 0 

 භහධය ිවරධහරී (භකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත   1 - 0 

 
කෂභනාකරණ වශකාර (තාක්ණ)         

 
භඳොත්තඵන්නහ 

MA 2-2 
1 0 0 

 
ඡහඹහරඳ ශිල්පී (භකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත   1 - 0 

 
කෂභනාකරණ වශකාර (තාක්ණික 

ගන ලන)  
        

 
කශභනහකයය වකහය 

MA 1-2 
50 46 1 

 
කශභනහකයය වකහය (යප්   1 1 0 

 
ප්රාථමිතක භට්ටභ (ශිල්පීය)            

 
රිඹදුරු PL 3 28 26 1 

 
ප්රාථමිතක භට්ටභ (ශිල්පීය ගන ලන)           

 
කහර්ඹහර වහඹක 

PL 1 
24 22 0 

 
කහර්ඹහර වහඹක (භකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත   1 - 0 

 
මුළු වංඛ්යාල  667 578 2 

 

ඇ. කාර්යභණ්ඩ අභිගප්ර රණය වශ ශුබබවාධනය   

භහභරෝචිත ර්ඹ තුශදී භ කයින්ට ප්රන්න භභන්භ භ ඹට හිතකය හතහයයඹක් ළඳයීභ 

වහ නදය  යක්ය භඹෝජනහ ක්භයභඹ, ආැමික ව ංසකෘතික ළඩටවන්, භ ක දිරිදීභනහ 

ක්රභඹ , භ ක ංර්ධන  ළඩටවන් ව භ ක  වඳුනහැළීමේ ළිව ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 

කයන රදී. 
 

ඇ.     ඳාරිගබෝගික  කටයුතු  පිළිඵ අධිකාරී ඳනත වශා වංගෝධන   

ීමති භකටුේඳත් ේඳහදක භදඳහර්තභේන්තුභව දී උඳභේලනඹන් ඳළළත්වුණු අතය අන් භකටුේඳත ීමති 

භකටුේඳත් භදඳහර්තභේන්තුභන් රළබිණි.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ වබාල 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ බහ ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ඹටභත් ක්රිඹහත්භක න අතය, 

අධිකහරිඹ ියසින් බහ භත කයනු රඵන භඹොමුකිරීේ, ප්රධහන ලභඹන් ප්රති තයඟකහරීත් චර්ඹහන්   

ආශ්රිත ක්භ ත්රඹන්  ිවලසචඹ කිරීභ වහ ඳනත භඟින් ඵරඹ ඳයහ තිභ.. ඳනභත් ියධිියධහන ප්රකහය අධික මිර 

ැයන්, භභශභඳොශ අඩුඳහඩු ව භභශභඳොශ වළසියවීේ ියභර්ලන කටයුතු වහ බහ භත භඹොමු 

කයනු රළභ..   අලය  අසථහන්හිදී  බහ්ඩඩ අභරිය කශයුතු භභන්භ භ හ ළඳයිඹ යුතු මිර ැයන් 

ිවර්භේල කිරීභට බහ භත ඵරඹ ඳළරී තිභ..  

ඳැමිතණිලි / නිර්ගේ 

 

ක්රියාකාරකභ 

ඳැමිතණිලි වංඛ්යාල 

ැබූ  

වංඛ්යාල 

තීතන්දුල ඵාදුන් / විවඳූ ගශෝ ලාර්තා ව  

වංඛ්යාල (පර්ල ලර්ය ද ඇතුෂේල)  

ජනතහ අභිරහඹට ියරුේධ ක්රිඹහත්භක න 

ප්රති තයඟකහරී ක්රිඹහකහයකේ භනඹ කිරීභ 

තවවුරු කිරීභ. 

04 - 

බහ්ඩඩ වහ භ හ වහ උඳරිභ මිර 

ිවර්භේල කිරීභ  08 ිවර්භේල රද - 04 

අධික මිර ැයන් ේඵන්ධභඹන් ියභර්ලන 

සිදුකිරීභ  03 ිවර්භේල රද  - 01 
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ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

 2018 ගදවැ ඵර් 31 දිනට මූය තේේල ප්රකාය 
      

  

2018.12.31 

දිනට රුපියල් 

2017.12.31 

දිනට රුපියල්  
 ලේක  

 

000' 000' 

 ජංනභ ලේක  

 

  

  
මුදල් ව මුදල් භහන දෆ 

 

             

70,602  

           

52,317  

 භශ ව අභනකුත් රළබීේ    
 

             

31,280  

           

31,972  

 බහ්ඩඩ රළයිසතු / භතොැ  
 

               

2,122  

             

1,062  

 භනත් ජංැභ මරය ත්කේ  
 

             

10,481  

             

7,215  

 

 

 

           

114,485  

           

92,565  

 ක්රිඹහත්භක කහර්ඹඹන්  (ංර්ධන පිඹය  

 

                  

275  

                

121  

 ජංැභ භනොන ත්කේ 

 

  

  
ආභඹෝජන 

 

           

275,777  

         

230,520  

 ඳහරිභතෝෂික අයමුදර ආභඹෝජන ගිණුභ               

31,530  

           

20,633  

 ජංැභ භනොන භනත් මරය  ත්කේ (කහර්ඹ භ්ඩඩර 
යඹ   

             

18,370  

           

12,864  

 

කුළිඹට භදන රද භැොඩනළඟිලි  

                  

800  

                

825  

 

භේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයය  

             

87,830  

           

67,351  

 

  

           

414,308  

         

332,193  

 

මුළු ලේක  

 

           

529,068  

         

424,879  

 ලනකී  

 

  

  ජංනභ ලනකී  

 

  

 

  

උඳචිත ියඹදේ  

             

46,904  

           

39,716  

 

භැියඹයුතු ව අභනකුත් ැකිේ    

             

10,679  

           

12,255  

 

   
             

57,583  

           

51,971  

 ජංනභ ගන ලන ලනකී     

  

ඳහරිභතෝෂික වහ ප්රතිඳහදන    

             

67,927  

           

49,430  

 

මුළු ලනකී   

           

125,509  

         

101,401  
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මුළු ශුේධ ලේක   

           

403,559  

         

323,478  

 ශුේධ ලේක / හිමිතක     

  

මුච්චිත අයමුදර     

             

63,191  

           

63,191  

 

ියරේභීත ආදහඹභ     

             

35,017  

           

53,354  

 

ංචිත    

           

305,351  

         

206,933     

  

           

403,559  

         

323,478  

 

මුළු ශුේධ ලේක  / හිමිතක  

 

           

403,559  

         

323,478  

 

  

  

   

මරය ප්රතිඳඳත්ති ව ටවන් භභභ මරය ප්රකහලනභඹහි පර්ය භකොටක් භව . මරය ප්රකහලන කසකිරීභ ව ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ේඵන්ධභඹන් අධයක් භ්ඩඩරඹ  ැකීේ දයයි. භභභ මරය ප්රකහලන අධයක්  භ්ඩඩරඹ ියසින් අනුභත කය 

ඔවුන් භනුභන් අත්න් තඵන  රදී.                                                          

                                                                         
  
අධයක් මරය                               අධයක් ජනයහල්                                                   බහඳති 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ           ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ            ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ 
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ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

2018 ගදවැ ඵර් 31 දිනට මූය කාර්යවාධන ප්රකාය 

 

  

2018.12.31 

දිනට රුපියල්  

2017 .12.31 

දිනට රුපියල්  

  

           000' 000' 

ආදාය  

 

  

 

පුනයහර්තනප්රදහන 

 

           

489,982             380,652  

දඩමුදල් භඟින් රද ආදහඹේ 

 

            32,910              32,758  

භනත් ආදහඹේ 

 

            58,599              58,356  

  

         581,491           471,767  

  

  

 
 වියද  

 

  

 

පුේැර භවතන  

         

(373,509)          (247,527) 

ප්රහවන     

           

(13,433)            (11,406) 

ළඳයුේ ව ඳරිභබෝජන  

           

(10,582)            (11,420) 

නඩත්තු කටයුතු          

             

(8,734)              (7,092) 

ගිියසුේැත භ හ  

           

(54,012)            (53,648) 

ක්ඹවීේ         

           

(27,466)            (33,608) 

භනත් භභභවයුේ ියඹදේ    

           

(34,003)            (43,896) 

මරය  පිරිළඹ  

               

(150)                  (57) 

මුළු ියඹදේ 

 
       (521,889)        (408,654) 

 

කා ඳරිච්ගේදය වශා පර්ණ ශුේධ 

අතිරික්තය /(හිඟය) 

 

           59,602             63,113  

ගලනේ විව්තීතර්ණ ආදාය  

 

  

 

ප්රතයහැයන රළබීේ 

 

            38,815  

 

ලර්ය වශා මුළු විව්තීතර්ණ ආදාය   

 

           98,417             63,113  
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                             ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

                                  2018  ගදවැ ඵර් 31 දිනට මූය ප්රලාශ ප්රකාය  

  

2018 2017 

 

  

 රු. 000'  රු.  000' 

 

 

ගභගශයු  ක්රියාකාරක  ලලින්  ද මුදල් ප්රලාශය   

  

 

හභහන්ඹ  ක්රිඹහලින් රද අතිරික්තඹ/ (හිඟඹ           59,602                63,113  

 

 

නැෂපු    

  

 

ක්ඹවීේ 

           

27,466                 33,608  

 

 

ඳහරිභතෝෂිකප්රතිඳහදන  
           

20,603                   6,570  

 
      ක්රභක්ඹ                  25                       25  

 

 

කාරක ප්රාේධන ගලනව්ක ලට ගඳර ගභගශයු  ාබය 
       107,696              103,316  

 

 

භැවීේ ඉවශඹහභ -  ටවන I             5,612                   5,399  

 

 

භනත් ජංැභ ත්කේ ඉවශඹහභ - ටවන  II 
           

(3,634)               (15,309) 

 

 

ඳහරිභතෝෂික භැවීේ 

           

(2,106)                (2,720) 

 

 

අසඳෘලය ත්කේ ඳවශඹහභ (ක්රිඹහත්භක න කහර්ඹඹන්   
             

(154) 

  

 

ආගයෝජන කටයුතු භඟින්  ද ශුේධ මූය ප්රලාශ        107,414                90,686  

 

 

ආගයෝජන  කටයුතු භඟින් ද මුදල්  ප්රලාශ   

  

 

පිරිඹත ව උඳකයය මිරදීැළීමේ 

           

(9,802)               (14,835) 

 

 

ඳහරිභතෝෂිත අයමුදභරහි ආභඹෝජනඹ 

         

(10,898)                (1,896) 

 

 

ආභඹෝජන ඉවශඹහේ 

         

(45,257)               (12,025) 

 

 

දීර්ඝ කහලීන යඹ අඩුවීේ - (භ ක යඹ   
           

(5,507)                (6,530) 

 
     

 

ආගයෝජන කටයුතු භඟින්  ද ශුේධ මූය ප්රලාශ 

        

(71,464)             (35,286) 

 
  

  

  

 

මූය කටයුතු භඟින් ද මුදල් ප්රලාශ   

  

 

බහ්ඩඩහැහය ප්රහේධන  - ප්රහේධන             9,801                 15,171  

 

 

ක්ඹවීේ 

         

(27,466)               (33,608) 

 

 

ියරේභීත ආදහඹභ 

         

(17,665)               (18,437) 

 
  

  

  

 

මුදල් ශා මුදල් වභාන ද්රලයයන්හි ශුේධ ඉශෂයා  (ඳශෂයාභ)          18,285                36,963  

 

 

කාඳරිච්ගේදය ආර බගේ දී මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ          52,317                15,354  

 

 

කාඳරිච්ගේදය අලවානගේ දී මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ          70,602                52,317  
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මූය ප්රලාශ ප්රකානය වශා වටශන් 

  

2018 2017 

 

  

රු.000' රු. 000' 

 

 

වටශන I    
 

 

 ගනවිය යුතු මුදල්    
 

 

උඳචිත ියඹදේ             7,188                 (4,656) 

 

 

භැියඹ යුතු ියඹදේ 

           

(1,576) 
               10,055  

 

 

ගනවිය යුතු මුදල් ලැඩිවීභ            5,612                  5,399  

 

 

වටශන  II    
 

 

ගලනේ ඩංනභ ලේක     
 

 

බහ්ඩඩ ට්භටෝරු / බහ්ඩඩ භතොැඹ          (1,061)                     (31) 

 

 

කහර්ඹභ්ඩඩර යඹැළතිඹන් (භනත් ජංැභ මරය ත්කේ   
           

(3,266) 
               (1,693) 

 

 

භශ ව භනත් රළබීේ                 693                (13,585) 

 

  

                 -     
 

 

ගලනේ ජංනභ ලේක  ඉශෂයා  
          

(3,634) (15,309) 

  

 

 

2018/12/31 දිනට හිමිතක  ගලනවව්ී  ප්රකානය  

රු.000 

විව්තරය ආව්ථිතයගේ හිමිතකරුලන්ට ආගරෝඳණය කෂ ශැකි 

දායක ප්රාේධනය වමුච්චිත 

අතිරික්තය/ 
හිඟය 

ප්රනයානණන 

අතිරික්තය 
මුළු ශුේධ 

ලේක  / 

හිමිතක  

2018/01/01 දිනට ග ය 
  

          53,354           282,135                     -    335,489  

නළත ඇසතභේන්තුැතකයන රද 

රහබඹ2014/2015) 
  

             (12,011)   (12,011) 

නැලත දක්ලන ද ග ය 
  

          53,354           270,124    323,478  

ශුේධ ලේක  / හිමිතක  ගලනව්වී  2018          

දහඹකත්ඹ - බහ්ඩඩහැහයඹ (ප්රහේධන   
  

             9,801      9,801  

ියරේභීත ආදහඹභ ක්රභක්ඹවීභ 
  

          (28,137)     (28,137) 

ර්ඹ වහ අතිරික්තඹ / හිඟඹ                59,602    59,602  

හවන ප්රතයහැයනඹ ව භනත්                   
38,815  

38,815  

2018/12/31 දිනට ග ය  
  

          35,018           329,726  38,815  403,559  
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 ගිණු කරණ වටශන් 
 

1. ආයතනික ගත රතුරු 
1.1 1979 අංක 1 දයන ඳහරිභබෝගික ආයක්ය  ඳනත , 1987 අංක 1 දයන ඳහරිභබෝගික හධහයය 

භශ භකොමින් බහ ඳනත ව මිර ඳහරන ඳනත (173 ඳරිච්භේදඹ  අරංව, කයමින් 203 අංක 
09 දයන ඳහරිභබෝගික කටයුතු  අධිකහරි ඳනත ඹටභත් ඳහරිභබෝගික කටයුතු අධිකහරිඹ පිහිටුන 
රදී.   

 2011 ළප්තළේඵර් භ 15 න දිනළති යහජය  යහඹ චක්රභල් අංක.PED/58/02 ප්රකහය 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ “A” කහ්ඩඩභේ ිවඹහභන ිවභඹෝජිතහඹතන අතය “A” උඳ 
කහ්ඩඩඹට අඹත්භව. 

 
1.2 ප්රමුඛ් කාර්යයන් වශ  ගභගශයු  ව්ලබාලය 

අධිකහරිභේ ප් යධහන කහර්ඹඹ න්භන් ඳහරිභබෝගිකයින් ව භශදහභ ේඵන්ධ භයව,රහසි ආයක්හ 
කිරීභයි.   

1.3 2018 ර්ඹ අහන න ියට අධිකහරිභේ භ ක ංයහ 580 ක් ියඹ.  
 
1.4 සුවිග ෂී  ගක ටව් හිමිතකාරීේලය / හිමිතක  

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ප්රධහන ලභඹන් බහ්ඩඩහැහයභඹන් රඵහභදන අයමුදලින් 

ඹළභඳන ආඹතනඹකි. අධිකහරිඹ භත ඍජුභ රළභඵන ආදහඹභක් ව දඩ මුදල් ආදහඹභභන් 1/3 ක 
මුදර ඇතිකයන රද අයමුදභල් ශුේධ භල ඹ  භඟින් ද අධිකහරිභේ හිමිකේ ිවරඳයඹ භකභර්.  
      

1.5 රජගේ ප්රදාන 
ප්රදහනඹ රළභඵන ඵට හධහයය වතිකඹක් ඳතින ියට එඹ යජභේ ප්රදහනඹක් ලභඹන් 
වඳුනහැනු රළභ.. ප්රදහනඹ ියඹදේ අයිතභඹට ේඵන්ධඹක් ඳතී නේ එඹ ර්ඹ වහ න 
ආදහඹභ ලභඹන් වඳුනහැළභන්.  ප්රදහනඹ ත්කභක් වහ ේඵන්ධ න්භන් නේ අදහශ ත්කභභහි 
අභප්ක්ෂිත පරදහයී  ජීකහරඹට භහන අැඹක්  ආදහඹභ ලභඹන් රකනු රළභ.. 
 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිණිඵ අධිකහරිඹ ියසින් මරයභඹ භනොන ප්රදහන රඵන ියට ත්කභ ව 
ප්රදහනඹ නහමික අැඹන් ලභඹන් ැළභනන අතය භහන හර්ෂික හරික ලභඹන් අදහශ ත්කභ 
ප්රතිරහබ රළබීභ වහ ප්රභඹෝජනඹට ැනු රඵන  ආකහයඹ අනු  අභප්ක්ෂිත ජීකහරඹ තුශ රහබ 
භවෝ අරහබ ලභඹන් ිවදවස භකභර්. හධහයය අැඹක් හිත ත්කේ වහ ේඵන්ධ යජභේ ප්රදහන  
ව මුදල් භනොන  ප්රදහන භල  ඳත්රභඹහි ක්ඹ ව ආදහඹභ ලභඹන් දළක්භව.   
 
 

2. ගඳ දු ගිණු කරණ ප්රතිඳේති  
 
2.1 ්රී රංකහ යරත් ැයකහධිකහරී ආඹතනභේ යහජය  අංල ගිණුේකයය ප්රමිතීන් පිළිඵ කමිටු  ියසින් 

ිවකුත් කයන රද ්රී  රංකහ මරය  හර්තහකයන ප් යමිතීන්ට (SLPSAS) අනු ඳහරිභබෝගික කටයුතු 
පිළිඵ අධිකහරිභේ ගිණුේ ප්රකහල පිළිභඹශ කය තිභ.. 

2.2 ඓතිවහසික පිරිළඹ ඳදනභ ව ගිණුේකයය ඇසතභේන්තුර භනසවීභභහි අනහැත 

වඳුනහැළීමභ  අනු මරය ඇසතභේන්තු කස කය තිභ.. 

 
2.3 දඩ මුදල් ආදායභ  
 
2.3.1 අධිකහරිභේ හභහනය  භභභවයුේ කටයුතු වහ දඩ මුදල් උඳභඹෝ්ව කය භනොැත් ඵළියන් ආදහඹේ 

ප්රකහලන ළකමාභේ දී දඩ මුදල් ආදහඹභ ළරකිල්රට භනොැන්නහ රදී. දඩ මුදල් ආදහඹභ පිළිභඹශ 

කිරීභේ දී 2011 ර්භේ සිට භවහ බහ්ඩඩහැහයභේ අනුභළතිඹ හිත අධිකහරිඹ ියසින් එකී මුදල් 

ප්රභඹෝජනඹට ැන්නහ රදී. එභිවහ දඩ මුදල් උඳඹනු රඵන ආදහඹභක් ලභඹන් රකන රද අතය 
දඩ මුදල් ආශ්රිත  සිඹලු ියඹදේ ව ආදහඹේ මරය  කහර්ඹ හධන ප්රකහලභඹහි දක්හ තිභ.. 

 
2.3.2 අධිකහරිඹ ියසින් දඩ මුදල් ලභඹන් ආදහඹේ ලභඹන් මුදල් රළබද අදහශ ළටලීභ සිදුකශ 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිලිඵ අධිකහරි ිවරධහරිඹහ ියසින් රඵහ භදන  රද නඩු අංක ව මුදල් එවීභේදී 
අදහශ අධිකයයඹ ියසින් රඵහභදනු රඵන අංක (භතොයතුරු  එකිභනකට භනසවීභ භව තුභන් 
ඒහ එභ අසථහභවදී භ දඩ මුදල් ලභඹන් වඳුනහ භනොැළභනන අසථහ ඳතියි. එභ මුදල් තය 
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ලභඹන්භ අධිකහරිඹ තුියඹයුතු මුදල් ද නළතභවොත් අධිකයය ියසින් ළයදීභකින් එන රද ඒහද 
ඹන්න භතයක්යඹ කිරීභ කහර්ඹඹ වහ හභහනයභඹන්   ියරේඵන - දඩ මුදල් ආදහඹේ ගිණුභට  
භහරු කයනු රළභ.. එඵඳු මුදල් ඊ ශඟ ර්ඹ අන් නභතක් වඳුනහ භනොැන්භන් නේ   
අධිකහරිභේ ඳහරිභබෝගික ආයක්ය අයමුදරට ඵළය කයනු රළභ.. 

 
2.3.3 පර් ර්ඹන්හි අත්දළකීේ අනු, වඳුනහ භනොැත් දඩ මුදල් ආදහඹභභන් ඉතහ ඉවශ ප්රභහයඹක් 

රළබිඹයුතු දඩ මුදල් ලභඹන් ිවරඳයඹ ියඹ.  
        

2.4 මුදල් ලර්ය 
             අධිකහරිභේ මරය ර්ඹ භර භදළේඵර් 31 දිභනන් අන් න ලිත් ර්ඹ රකනු රළභ..  
 
3. ලේක  ඳදන  වශ ඒලාගේ අනය තක්ගව රු කිරීභ 
3.1 ගේඳෂ, පිරියත වශ උඳකරණ 
3.1.1. ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් ගිණුේ ඇසතභේන්තු  ළකසිභ වහ ගිණුේ  

ප්රතිඳත්ති ව අනහැත වඳුනහැළීමභ භර පිරිළඹ  ආකෘතිඹ භතෝයහැිවයි. (SLPSAS 7) 
 
3.1.2 භේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයය ආදිභඹහි අැඹ දළක්වීභේ දී ඒහභේ ශුේධ මුච්චිත ක්ඹවීභට  

භේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයය භකොටස ප්රතිසථහඳනඹ කිරීභ ද අන්තර්ැත භව. භේඳශ, පිරිඹත ව 
උඳකයය  ආදිභඹහි අතිලඹ ළදැත් භකොටක් ප්රතිසථහඳනඹ කිරීභට ඇතිියට  ඳහරිභබෝගික 
කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් ප්රතිසථහඳනඹ කයන රද භකොට පිළිභනොභැන න භකොට 
ආශ්රිත ජීකහරඹ ව ක්ඹවීභ වඳුනහ ැිවයි.  අළුත්ළඩිඹහ ව නඩත්තු ියඹදේ ඒහ ළඹ කයන රද 
ආකහයඹ අනු මරය කහර්ඹහධන ප්රකහලභඹහි දක්නු රළභ.. 
ඕනෆභ ප්රතයහැයන අතිරික්තඹක් ත්කේ ප්රතයහැය ංචිතභඹහි මුච්චිත හිමිකේ ලභඹන් 
දළක්භව.   

 
3.1.3 ත්කේ අභප්ක්ෂිත ක්රිඹහකහරී තත්ත්ඹට අලය ඳරිදි කස කිරීභ වහ ඕනෆභ ියඹදභක් දයමින් 

සිදු කයනු රඵන මිරදී ැළීමේ භවෝ ඉඳිකිරීේ වහ න පිරිළඹ භේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයය 
වහ ළඹ න පිරිළඹ භව. 

 
3.1.4 කහර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භකකිරීභ භවෝ ත්කේර ජීකහරඹ ඉවශ නළන්වීභ වහ සථිය සබහභේ 

ත්කේ අත්කයැළීමභ, පුළුල්කිරීභ ව ළඩිදියුණු කිරීභ වහ දයනු රඵන ියඹදභ ප්රහේධන ියඹදභ 
ලභඹන් රකනු රළභ.. 

 

3.1.5  අධිකහරිඹ ියසින් 2018 ර්ඹ වහ සකීඹ  ශුනය ටිනහකේ හිත ත්කේ වහ ප්රතයහැයන 

ආකෘතිඹක් අනුැභනඹ කයන රදී. ශුනය ටිනහකේ හිත ත්කේ ප්රතයහැයනඹ වහ ඳත් කයන 
රද කමිටු ඳවත වන් තීයය භැන තිභ..  

 
1. ය අහනභේදී ෘත්තීඹ ටිනහකභකින් හවන ඔවුන්භේ භශඳර ටිනහකභට නළත 

තක්භ රු කය තිභ..  
 
2. කුලී භැොඩනළගිල්ර තුශ අධිකහරිඹ ඳත්හභැන ඹන ඵළියන් ව කහර්ඹහර භැොඩනළගිල්ර 

භනස කයන ියට භවෝ ඉත් කයන ියට භකොටසරට ළරකිඹ යුතු මරයභඹ  ටිනහකභක් 

භනොභළති ඵළියන්, 2019 ර්භේ ආදහඹේ ප්රකහලභඹහි   කහර්ඹහර භකොටස කඳහ වරිනු රළභ..  
 
3. උඳභල්න VII-I හි වඳුනහභැන ඇති උඳ ශුනය ටිනහකේ හිත ත්කේර  බහියතහ කශ වළකි 

ටිනහකභක් ව බහියතහ කශ වළකි තත්ඹක් භනොභළත. 
 
4. වඳුනහැත් ශුනය ටිනහකේ හිත ත්කේ හධහයය අැඹ භත ඳදනේ නළත ඇැයීභට රක් 

භකභර්. 
 

පිරිළඹ ව මුච්චිත ක්ඹවීේ ගිණුේ ප්රතයහැයනඹ භඟ භහනුඳහතික නළත ආයේබ කයනු 

රළභ.. අභනකුත් සිඹලුභ භේඳර, පිරිඹත  ව උඳකයය පිරිළඹ ආකෘතිඹ ඹටභත් ැයනඹ 

භකභර්.  
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3.1.6 ක්රියාේභක ලන කාර්යයන්  භෘදුකහංැ ළඩිදියුණුකිරීභ ව ක්රිඹහත්භකකිරීභ වහ භභභ මුදල් 

ියඹදේ කශ ඇති ඵ භභභඟින් දළක්භව.   
 

 ඇව්තග න්තුනත මුළු 

පිරිලැය (රු.) 
අලවන් කෂ 

කාර්යයන්  (රු.) 
(WIP) 

2018.12.31.දිනට 

වශතික කෂයුතු  ග ය 

(රු.) 
ළටුප් ඳළභක්ජඹ    550,000.00 275,000.00   275,000.00 

එකතුල 550,000.00 275,000.00 275,000.00 
                               

3.2 ක්යවී    
සිඹලුභ ත්කේ අධිකහරිභේ බහියතඹට භඹොදහැත් දිභනන් ආයේබ න භහභේ සිට ක්ඹ ැයනඹ 
කයනු රළභ..  

 
3.2.1 භේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයයර ඇසතභේන්තුැත ජීකහරඹ භත පිරිළඹ කඳහවළරීභට වළකින 

ඳරිදි ඳවත වන් ආකහයඹට ැළශභඳන ඳරිදි ක්ඹ ප්රතිඳහදන රහ තිභ..  

 
  කහර්ඹහර ලී ඵඩු ව ියකිරීේ     10% 
  කහර්ඹර උඳකයය       10% 
  ඳරිැයක උඳකයය      20% 
  ඳරිැයක භෘදුකහංැ ව භ. ිවර්භහය  (අසඳෘලය ත්කේ   20% 
  භභෝටර් හවනඹ       20% 
  කහර්ඹහර භඵදහ භන්කිරීේ     20% 
  ඳහරිභබෝගික භනොන බහ්ඩඩ     10% 
      

3.2.2 ක්ඹ ැයනඹ කිරීේ වහ ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් ඍජු ක්රිඹහභහර්ැ 
අනුැභනඹ කයනු රළභ.. 

3.2.3 පුසතකහර භඳොත් වහ ක්ඹ කිරීේ සිදුකය භනොභළත.  

3.2.4 භහභරෝචිත ර්ඹට අදහශ ක්ඹකිරීේ ියරේභීත ආදහඹේ ගිණුභට ඵළය කයනු රළභ..                 

3.3 ගන ඩනැඟිලි ඳරිශ්ර - කුරුණෑන 

කුරුයෆැර දිසත්රික් භල්කේයඹහ ියසින් ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභේ කුරුයෆැර 

දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ භත ඳයහ ඇති භැොඩනළඟිලි ඳරිශ්රඹ වහ භැියඹ යුතු රුපිඹල් මිලිඹන 01 ක  
මුදර භැවීභ ර් 40 කට ළඩි කහරඹක්  වහ   ක්රභක්ඹ වී තිභ..   
 

3.4 ණය නැතියන් වශ ැබියයුතු මුදල් 
යඹැළතිඹන් ව රළබිඹයුතු මුදල්  රළබිඹ යුතු ඇසතභේන්තුැත ප්රභහයඹ අනු දක්හ තිභ..  

 
 3.6 මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ  

අතළති මුදල්, ඵළංකුභව ඇති මුදල්, ව භකටි කහලීන ආභඹෝජන මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ ලභඹන් 
අර්ථ දළක්භව.  
          

3.6.1 මුදල් ප්රහව ප්රකහලභේ  කහර්ඹඹන් වහ මුදල් ව මුදල් භහන භේ ඹටතට අතළති මුදල් ව ඵළංකු 

තළේඳතු අන්තර්ැත භව.  

3.7 ව්ථාලර තැන්ඳතු 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභඹහි සථිය තළන්ඳතු ආභඹෝජන ඹටභත් ර්ැ කයනු රළභ.. 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ අත්දළකීේ අනු සථිය තළන්ඳතු අදහර කහරඳරිච්භේදඹ තුරදී  
ආඳසු රඵහභැන  භනොභළති අතය සථිය තළන්ඳතු ඵහුතයඹක්  අභ ලභඹන් ය තුනක් ඳතින 
ඵට උඳකල්ඳනඹ කශ වළකිඹ. මලික ලභඹන් සථිය තළන්ඳතු අැඹ භත ැයනඹ කයනු රළ භ..  
    

4. ලනකී  වශ ප්රතිඳාදන  
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 4.1 ගනවියයුතු මුදල්  

  භැියඹ යුතු මුදල් ඒහභේ පිරිළඹ භත වන් කය තිභ.. 
 
4.2 විශ්රාභ ප්රතිාබ ලනකී  

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභේ ිවලසචිත ියශ්රහමික දීභනහ ළරසුේ ක්රභ භදකක් ඇති අතය 
එභ  ක්රභ භදක වහභ දහඹකත්ඹ දළරිඹයුතුඹ. 
 

4.2.1 නි්චිත ප්රතිාබ වැසු  ඳාරිගතෝෂිකය 

ිවලසචිත ප්රතිරහබ ළරළසභක් ිවලසචිත දහඹකත් ළරළසභකට ඩහ  ඳලසචහත් රැකිඹහ ප්රතිරහබ 

ළරළසභකි. 2018 සිට LKAS 19 – “භ ක ප්රතිරහබ” ප්රකහය සිඹලුභ භ කඹන් වහ සූත්ර ක්රභඹ 
බහියතහ කයමින්  ඳහරිභතෝෂික ැකීභ ැයනඹ කයන රදී. භ ක ප්රතිරහබ භත LKAS 19 ට 
අනුකර භ භේ ආයේබභේ සිටභ ියශ්රහමික ඳහරිභතෝෂික වහ ප්රතිඳහදන රහ තිභ..  භකභ  
නමුත්, 1983 අංක 12 දයය ඳහරිභතෝෂික භැවීභේ ඳනත ඹටභත් ්රී රංකහභව ක්රිඹහත්භක න 
ආඹතන වහ භ කභඹකු ේඵන්ධභඹන් ැකීභ ඇති න්භන් ය 5 ක අ්ඩඩ භ ඹ 
ේපර්ය කිරීභභන් ඳසු ඳභණි. 

ිවලසචිත ප් යතිරහබ ඵළඳීභභහි ර්තභහන අැඹ තීයයඹ කයනු රඵන්භන් ප්රතිරහබ භැවීභ වහ නේ 
කයන රද මුදල් ර්ැභඹහි භඳොළී අනුඳහත (ර්හහන බහ්ඩඩහැහය ඵළදුේකය අනුඳහතඹ  
බහියතභඹන් ඇසතභේන්තුැත ඉදිරි මරය ප්රහවඹන් ට්ටේ කිරීභභිව. තද ආශ්රිත ැකීභභහි 
භකොන්භේසි රට ආන්න ලභඹන් මුහුකුයහඹහභ ද මීට අදහශ භව. ිවලසචිත ප්රතිරහබ ඵළඳීේර 
ර්තභහන ටිනහකභ උඳකල්ඳන ැයනහක් බහියතහ කයමින් සූත්ර ඳදනභක් භත තීයයඹ න 
හධක ැයනහක් භත තීයයඹ භව.  

2018 භදළේඵර් 31 දින න ියට සිඹලුභ භ කයින් වහ ියශ්රහභ ප්රතිරහබ ැකීභ රු. 
67,926,740.35 කි. ිවලසචිත  ියශ්රහභ ප්රතිරහබ ැකීේ තීයයඹ කිරීභේදී බහියතහ කයන ප්රධහන 

උඳකල්ඳන ඳවත ඳරිදි භව. භභභ උඳකල්ඳනඹන්හි කිසිඹේ භනසකභක් ිවවසචිත ප්රතිරහබ 
ඵළඳීේරට ඵරඳහනු ඇත. 

 

 

 

ඳහරිභතෝෂික ප්රතිඳහදන භන් ලභඹන් ආභඹෝජනඹ කිරීභට ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ 
අනුභළතිඹ රඵහභැන ඇත. භ හ කහරඹ ය ඳවකට ළඩි භ කයින් වහ ඳහරිභතෝෂික වහ 

ආභඹෝජනඹ ැයනඹ කය ඇත. ඳවත දළක්භන්භන් 2018/12/31 දිනට ඳහරිභතෝෂික 
ආභඹෝජනභේ හයහංලඹ ව ආභඹෝජනඹ කශ යුතු භල ඹයි.  

 2018.12.31 දිනට භ හ කහරඹ ය ඳවට ළඩි 
භ කයින් වහ ඳහරිභතෝෂික වහ ප්රතිඳහදන

    
55,011,540.32 

2018.01.01. දිනට ආභඹෝජන  34,675,447.31   

2018  ර්භේ ආභඹෝජන වහ ඳතින ප්රතිඳහදන  
(2019/02/28 දිනට 2018 ර්ඹ වහ ආභඹෝජන   

20,336,093.01 
  

මුළු ආගයෝජන   55,011,540.32 

 
 
 
 

    2018 

භඳොළී ට්ටේ අනුඳහතඹ    11.88% 

ළටුප් ළඩිවීේ අනුඳහතඹ    12.00% 

කහර්ඹ භ්ඩඩර පිරිළටුේ අනුඳහතඹ    7.00% 

ියශ්රහභ ැළීමභේ ඹ    අවුරුදු 60 
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4.2.2 නි්චිත දායක මුදල් වැසු / ගව ලක අර්ථවාධක අරමුද වශ ගව ලක බාරකාර අරමුද  
අදහශ යසථහ ව භයව,රහසිරට අනුකර සිඹලුභ භ කයින් සකීඹ භ ක අර්ථහධක 
අයමුදර ව භ ක බහයකහය අයමුදර වහ හිමිකේ රඵයි. භ ක අර්ථහධක අයමුදර ව 
භ ක බහයකහය අයමුදර භත භ කයින් ආයයඹ කයමින් භැනු රඵන දහඹක මුදල් ආදහඹේ 
ප්රකහලභේ ියඹදභක් භර භඳන්හ දී තිභ..   
 
 භ ක අර්ථහධක අයමුදභල්  ව භ ක බහයකහය අයමුදල්  ඵරහධිකහයඹ  ියසින් භ කඹහභේ 
දශ ළටුභඳන් 15% ව 3% ඵළගින් ව  මුදරක් පිළිභළින් දහඹකකයැනු රඵයි. 
 

4.3  අවිනිච්ිත ලනකී   
2018.12.31 දිනට ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹට ියරුේධ භැොනු කය තිබ නඩු ංයහ 
47 ක් ව අතය එභ නඩු ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරි ඳනභතහි ැන්ති ප්රකහය ඳවත 
වන් ඳරිදි ර්ැ කශවළකිඹ.   

අධිකරණය නඩු වංඛ්යාල 

භශ්ර ඨහධිකයයඹ 08 
අභිඹහචනහධිකයයඹ 25 
භවහධිකයයඹ 07 
දිසත්රික් අධිකයයඹ 05 
කේකරු ියිවලසචඹ බහ 01 
භ.රුේකයයඹ 01 
එකතු 47 

 
4.3.1 ඳහරිභබෝගික ආයක්හ වතික කිරීභ වහ තහක්ෂයඹ ඳදනේ කයැත් ඳහරිභබෝගික 

ආයක්ය යහඳෘතිඹක් - ිවලසචිත වඳුනහැළීමභේ ිවසඳහදන වහ ආයක්හකහරී  භවීේ 

ඳේධතිඹක් ක්රිඹහත්භක කිරීභට භඹෝජිත භහැභ න SICPA, ගිියසුභට අනු ඳහරිභබෝගික 
කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ ියසින් ඳේධතිඹ ක්රිඹහත්භක භනොකිරීභේ ප්රතිපරඹක් භර ඳළන නළ්ව 
ඇති ආයවුභල් භ.රුේකයයඹ වහ අඹදුේඳතක් භැොනු කය ඇත.  
 

ක්රියාේභක ගන කිරීභට ගශ තුල      
 අංක 49 න ියධහනඹ 2014/02/24 දින ිවකුත් කිරීභභන් ඳසු ිවලසචිත ිවසඳහදන කිරීභ 
ඵන්ධභඹන් ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහයඹ දළනුත් කයන රද අතය  එහි ියධහන  පිළිඵ 
ළරකිලිභත්  හකච්ඡහ කිහිඳඹක් ද ඳත්හ තිභ.. ඳළති හකච්ඡහ අහර්ථක ව ඵළියන්, ්රී 
රංකහභව භඵෝතල් කශ ජර ංැභඹ, ඳහන ර්ැ ංැභඹ ව රඳරහයය ිවසඳහදකයින් ියසින් 

2014/08/14 දින අභිඹහචනහධිකයයඹට (CAA / Writ / 281/2014) අභිඹහචනහ අඹදුේඳත්රඹක්  
ඉදිරිඳත් කය ඇති අතය  එඹ භේ න ියටත් අභිඹහචනහධිකයයභේ තභත්  ියබහැ භමින් ඳතී. 
SICPA ියසින් රුපිඹල් බිලිඹන 2.716 භවෝ ියිවලසචඹ බහ ියසින් තීයයඹ කයනු රඵන භනත් 

ඕනෆභ මුදරක් භවෝ ියකල්ඳඹක් භර රුපිඹල් බිලිඹන 2.7168  ක් භවෝ ියිවලසචඹ බහ ියසින් 
තීයයඹ කයනු රඵන භනත් ඕනෆභ මුදරක් වහ භවෝ අතිභර්ක ලභඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 3.887 ක් 
ව වහිව වහ හිමිකේ  ව භ.රුේකයයභේ සිඹලු පිරිළඹ පිළිඵ භඳොළිඹ ඉල්ලුේ කය තිභ..  
 
භ.රුේකයය පිරිළඹ භත ඳශහත්  අත්තිකහයේර භකොටක් භර ඇභරිකහනු භඩොරර් 230,000 
ක් භැන භර ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ භතින් ඉල්රහ ඇත. 

   
5. ආදායභ 
 

ආදායභ ශඳුනානැීනභ 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ භත ැරහ ඒ ඹළයි අභප්ක්හ කයන ආදහඹේ ප්රභහයඹ  
වඳුනහභැන ඇත්නේ ආදහඹභ ියලසහදහඹක භර මිිවඹ වළකිඹ.    

 
ගඳ ළී ආදායභ  
නහමික  භඳොළී අනුඳහතඹ බහියතහ කය සථහය තළන්ඳතු වහ භඳොළී ආදහඹභ ැයනඹ කය ටවන් 

කයනු රළභ. (NIR). සථිය තළන්ඳතු වහ භඳොළී අනුඳහතඹ10.5% කි. එභිවහ, භහභරෝචිත 
ර්භේ භඳොළී ආදහඹභ ඳසුගිඹ යට ඩහ ඳවශ අැඹක් ැිවයි.  
 
 
 



35 
 

 

 
රජගේ ප්රදාන 
  
යහජය ප්රදහන  හධහයය හිමිභව ඹයි රකහ ව එඹට අදහශ  භකොන්භේසි අනුකර ඇත්නේ එඹ 
යජභේ ආධහය ලභඹන් වඳුනහැළභන්.  ප්රදහන  ියඹදේ අයිතභඹක් භ  ේඵන්ධඹක් ඇත්නේ 
(පුනයහර්තන ප්රදහන  එඹ එභ කහරඹ වහ ආදහඹභක් භර රකයි. ප්රදහන  ත්කේ අයිතභඹක් 
භඟ  ේඵන්ධඹක් ඇත්නේ  (ප්රහේධන ප්රදහන  එඹ ියරේභීත ආදහඹභක් භ  ශකහ අදහශ 
ත්කභභහි ජී කහරඹ පුයහ අදහඹභ භහන අැඹන්භැන් ිවකුත් භකභර්.   
 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹ මුදල් භනොන ප්රදහන රඵහැන්නහ ියට ත්කේ ව ප්රදහන  
දශ ලභඹන් නහමික අැඹන් භ  රකහ ත්කභභහි ජී කහරඹ පුයහ ත්කේ ප්රකහලඹට ිවකුත් 
භකභර්. (IAS 20)  
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ඳාරිගබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිගේ 2018.12.31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශා ව මූය 

ප්රකා වශ ගලනේ නනතික ශා නියාභන අලයතා පිළිඵල 2018 අංක 19 දරන ජාතික විනණන 

ඳනගේ 12 ලනන්තිය ප්රකාරල විනණකාධිඳති ලාර්තාල පිළිඵල වබාඳතිතුභාගේ අදශව් දැක්වීභ  

 

 

1.2       (අ  2018 ර්භේ අධිකහරිභේ ප්රතයහැය රහබඹ භභභවයුේ ක්රිඹහකහයකේ ඹටතට 

එකතුකය නළත එභ ප් යභහයඹ ආභඹෝජන ක්රිඹහකහයකේලින් අඩුකය මුදල් 

ප්රහව ප්රකහලභේ දළක්වීභ ිවහ සිදුවු ප්රභහද භදෝඹ 2019 ංන්දනහත්භක මුදල් 

ප්රහව ප්රකහලඹ තුර ිවළයදිභකොට ඉදිරිඳත්කය ඇත. 

 

(ආ  භ ක ප්රහද දීභනහ භැවීභට අනුභළතිඹ බහ්ඩඩහැහයභඹන් රඵහැත යුතු 

අතය,2018 ර්භේ මුරය ප් යකහලන ියැයනඹට ඉදිරිඳත් කයන දිනඹ භතක්භ 

එභ අනුභළතිඹ ඳහරිභබෝගික අධිකහරිඹ භත රළබී භනොතිබිණි. එභ අනුභළතිඹ 

ඳහරිභබෝගික අධිකහරිඹට රළබී ඇත්භත් 2019/08/23 දිනඹ.ඒ අනු 2018 මුරය 

ප්රකහලනරට භභභ භන් කිරීභ වහ ප්රභහයහත්භක භතොයතුරු භනොතිබුය 

ඵළියන් එභ භන් කිරීභ කශ භනොවළක. භකභ  භතත් 2018 ර්භේ ප්රහද 

දීභනහ භන් භනොකිරිේ ිවහ ඇතිවු භදෝඹ ිවළයදි කය 2019 ංන්දනහත්භක 

මුරය ප්රකහලන තුර ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

 

           (ඇ     භ ක කහර්ඹක්භතහ කඩඉේ ියබහැ ඳළළත්වීභ වහ අධිකහරිඹ ්රී රංකහ 

ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ (SLIDA) භඟ හකච්ඡහ කය භනොභළති අතය ඒහ 

2018 ර්භේදී ඳළළත්වීභට ංියධහනඹ කය භනොතිබුණි. අලය ියඹදභ              

රු. 2,150,000 ක් න අතය එකී ආඹතනභේ ැකීභ වහ උඳචිත ියඹදේ භර 

එභ මුදර භන් කයන භර මුදල් අංලඹට උඳභදස භදන රදී. භකභ  භතත්, 

එළිව කහර්ඹක්භතහ තීරු ියබහැඹක් ඳළළත්ියඹ භනොවළකි ඵ SLIDA ඳසු 

දළනුේ දී ඇති අතය, ගිණුේ පිළිඵ ප්රකහල කිරීභට භඳය මුදල් අංලඹ දළනුත් 

භනොකිරීභ ිවහ භභභ තත්ඹ ඳළන නළ්ව ඇත. භකභ  භතත්, අදහශ භන් කිරීභ 

2019 ගිණුේ ලින් ිවළයදි කය ඇත.හර්තහභව 1.2, 1.3, 1.4 ව 2 න භේදර 

දක්හ ඇති ියැයනඹ වහ න ැකීභ භනත් නනතික වහ ිවඹහභන අලයතහ 

භකභයහි අධහනඹ භඹොමු කය ඇත. 

2. ීමති / උඳභදස භත භඹොමු කිරීභ 

   (අ  අංක 8 (ඊ) ැන්තිඹ 

භවජනතහ දළනුත් කිරීභ වහ, අධිකහරිභේ භ. අඩියඹ ව මුහුණු භඳොභතහි 

හයහංල   වහ ිවර්භේලඹන් ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ ව ඳත්රිකහ තදුයටත් කස කිරීභ 

ව භ්ඩඩරභේ අනුභළතිඹ රඵහභැන දිසත්රික් භට්ටභේ ලහහ භත ඹළවීභ භගින් 

හර්තහ භවජනතහ භත රඵහ දීභට අධිකහරිඹ දළනටභත් පිඹය භැන තිභ.. 

අධයක්රුන්භේ. 

               (ආ  අංක (2) 39ැන්තිඹ 
ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිභේ බහ වහ සිඹළුභ හභහජිකයින් 

ර්තභහනභේ ඳත්කය ඇති ඵ වන් කයමි. එභ බහ ියසින් ියභර්ලන කටයුතු 

වහ ඉදිරිඳත් කය ඇති ඉල්ලීේ 06 න් දළනටභත් හර්තහ භදකක් එනේ වල් 
වහ උඳරිභ සිල්රය මිර ේඵන්ධ ියභර්ලන කටයුතු ව අබයහ  භඳොත් වහ 
උඳරිභ සිල්රය මිර ේඵන්ධ ියභර්ලන කටයුතු ේපර්ය කය ඇති අතයභ ඉතිරි 

හර්තහ කඩිනමින් අන් කිරීභට කටයුතු ේඳහදනඹ කය ඇත. 
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(ඇ   අංක 61 (1  ව 61(2  ැන්තිඹ   

හේඳර ඳරීක්හකය ඒහට අදහශ හර්තහන් අලය කහර මාභහ තුශදී 

රඵහැළිවභට අධිකහරිඹ උඳරිභ උත්හව දයහ ඇත.  ඒ අනු හේඳල්  46 න් 38ක් 

අදහරකහර ඳයහඹ තුර රඵහැළීමභට වළකිියඹ.භකභ  භතත්  භවය 

අසථහරදී ඹේ බහ්ඩඩ වහ පිටසතය යහඹනහැහයලින් එභ හර්තහ 

රඵහැළීමභට භනොවළකින්භන්  එභ යහඹනහැහයරට තිභඵන ඳරීක්ය ඉල්ලීේ 

ළඩිවීභ භව තුභන් හේඳර භැොඩැළමා තිබීභඹ. භභඹ අධිකහරිභේ ඳහරනභඹන් 

පිටසතයයින් සිදුන කරුයක් ඵළියන් භභඹට සුදුසු පිඹයක් භර අධිකහරිඹටභ 

අනුයුක්ත යහඹනහැහයඹක සථහපිත කය ැළීමභට අලය ළරළසභ කසභකොට 

භවහබහ්ඩඩහැහයඹ භත ඉදිරිඳත් කය ඇත. ඒ තුළින් භභළිව ප්රභහද භදෝඹක් 

ඉත්කය ැළීමභට වළකිඹහක් ඳතින ඵ වන් කශ වළකිඹ. 

 

  (ඈ     අංක 61 (1   ව 62 ැන්තිඹ   

61 (1) ැන්තිඹ ප්රකහය, එභ බහ්ඩඩර හේඳර රළබීභභන් ඳසු ති 6 ක 

කහරඹක් වහ බහ්ඩඩ ියකිීභ භවෝ අනහයයඹ කිරීභ ේඵන්ධ ඳළමිණිලිරට 

අදහශ ිවභඹෝැ ිවකුත් කිරීභේ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ ියසතයහත්භක දළනුේ දී 

ඇත. එහි ප්රති As රඹක් ලභඹන්, අනහැතභේදී ඕනෆභ භවරහක එළිව ිවභඹෝැ 

ිවකුත් භනොකිරීභට අසථහක් භනොභළති ඵ භභ ඔඵට දන්මි. තද, භහ ියසින් 

භජයස senior ිවරධහරීන්ට දන්හ ඇත්භත් එළිව හේඳර ේඵන්ධභඹන් භහසික 

ිවළයදි පිඹය භැන තිභ.ද ඹන්න පිළිඵ ළඩි අධහනඹක් භඹොමු කය ඒ අනු 

අලය පිඹය ැන්නහ භරයි. 

 

  (ඉ     13 ැන්තිඹ 

ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරිඹට රළභඵන ඳළමිණිලි පිළිඵ ඔඵ ඉල්ලුේ 

කය ඇති ආකෘතිඹට අනු ියසතයහත්භක භතොයතුරු වඳුනහ ැළීමභට වළකින 

ඳරිදි ක්රභත් ළඩපිළිභරක් කස කිරිභට අදහශ සිඹළු කරුණු භේ භර් 

ේපුර්ය කයමින් ඳතින අතය භේ වහ නවීන තහක්ය ක්රභභවදඹක් අනු 

දත්ත ඳේධතිඹක් ළකමාභටද කටයුතු කයමින් ඳතී. 

 

 2018 අංක 19 දයන ජහතික ියැයන ඳනභත් 12 (ඌ  ැන්තිභේ වන් අලයතහඹ 

අනු ඳවත වන් ිවරීක්යඹ වළය අධිකහරිභේ ේඳත් කසුරුේ භර, කහර්ඹක්භ 

භර ව පරදහයී භර කහරමාභහන් තුර අදහර ීමතිරීතිරට අනුකර ප්රේඳහදනඹ කය 

බහියතහ කය භනොභළති ඵ.  

අධිකහරිභේ එකට ඳළති කශභනහකයයඹ ියසින්, භහන ේඳත් ියැයනඹක් 

සිදුකිරීභට තීයයඹ කිරීභභන් ඳසු අදහර අත්තිකහයේ මුදර ව රු. 219,000/- භැහ ඇත.  

ඉන්ඳසු නළතත් එභ භහන ේඳත් ියැයනඹ අත්හිටුවීභට එභ කශභනහකහරීත්ඹ 

තීයයඹ භකොට ඇත.  ඒ අනු අහනභේ භැහ ඇති මුදරට අනුකර න ඳරිදි අතුරු 

හර්තහක් රඵහැළීමභට තීයයඹ කයන රදී. 
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3. අගනකුේ විනණන නිරීක්ණ 

        (අ        ඳහරිභබෝගිකයින්ට ක්ණික ඳළමිණිලි ඉදිරිඳත්කිරීභ වහ 1977 දුයකථන භ හ 
කහර්ඹහර    භවරහ තුශදී ිවයන්තයභඹන්භ ආඹතනභේ භ ක භ ියකහන්භේ 
වභඹෝැඹ ඇති සිදුන අතයභ කහර්ඹහර භවරහභන් ඳසු එන ෆභ දුයකථන 
ඳළමිණිල්රක්භ සඹංක්රිඹ ඳටිැතන අතය ඒහ ඳසුදින උදෆනභ ඳහරිභබෝගික 
කටයුතු පිලිඵ අධිකහරිභේ අදහර අංලභේ ිවරධහරීන් ියසින් ිවරීක්යඹට 

රක්භකොට ඒහට අලය පිළිතුරු රඵහදීභ ර්තභහනභේ ිවසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භක භව. 

       (ආ       2003/9 දයය ඳහරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකහරි ඳනත අදහශ ංභලෝධන කටයුතු 
සිඹල්රභ ීමති භකටුේඳත් භදඳහර්තභේන්තු ියසින්  ිවසිඹහකහය අධයඹනඹට 
රක්භකොට අන් කය එඹ ර්තභහනභේ ීමතිඳති භදඳහර්තභේන්තු භත අලය 

කටයුතු වහ ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ දළක්වීභට කළභළත්භතමි.  

     (ඇ ,(ඈ   භභභ    අඩුභන්  වන් ඹළයි ඉරක්කැත ළටලීේරට ප්රධහන භව තු වී ඇත්භත් 
ළටලීේ ඉරක්ක වන් කිරීභේදී අදහශ දිසත්රික්කඹට එභ ළටලීේ ේඵන්ධ කිරීභ 
ව එභ ඉරක්කැත ළටලීේ ඩහත් හර්ථක භභන්භ ටිනහකභක් එකතු කශවළකි, 
භහජ සුබසිේධිඹ ර්ධනඹ කශවළකි ළටලීේ ියඹ යුතු ඵළියන් එළිව ළටලීේ වහ 
ළඩි කහරඹක් ළඹන ඵළියන් අධිකහරිඹ භභහිදි ඵරහභඳොභයොත්තු න්භන් 
ංයහනභඹ ඉරක්කකඹන් භනො ව,යහත්භකබහභඹන් උස ඉරක්කඹන් ඳතීද 

ඹන්නඹ. ඒ අනු කහරඹ ඉතහ අලයන ඵළියන් ංයහනභඹ ලභඹන් ළටලීේ 

ඉරක්කඹන්ර හභප්ක් අඩුවීභත් සිදුියඹ වළකිඹ. එභභන්භ, අතිරික්ත ිවරධහරීන් 
ඇති දිසත්රික්ක වඳුනහභැන, එභ අතිරික්ත ිවරධහරීන් ඩහත් පරදහයි භර දිසත්රික් 
වහ භනත් අංල භත භහරුකිරීභටත් තීයයඹකය ඇති අතය දළනටභත් එභ කටයුතු 
ආයේබ භකොට ඇත. 

(ඉ   භහභරෝචිත ර්භේදී ආනඹනකරුන්භේ වහ භඵදහවරින්නන්භේ උඳරිභ මිර 
වතික කිරිභ වහ ආඹතන  53කින් අඹදුේඳත් 280ක් රළබී තිබු අතය එභ ෆභ 
අඹදුේඳතකටභ අදහශ ැඵඩහ අධිකහරිඹ ියසින් ඳරීක්හට රක්භකොට ඒ අලය 
උඳරිභ මිර වතිකඹ රඵහදීභට කටයුතු කය ඇත. 

             (ඊ     භභභ අධයක් ජනයහල්යඹහ භේනියට ඉත්භකොට ඇත.  අභහතයහංලභේ අතිභර්ක 
භල්කේයඹකු   අධිකහරිභේ අධයක් ජනයහල් තනතුභර් ළඩඵළලීභ වහ 
2020.02.14 දින ඳත්කයන රදී. 

(උ    සුදුසුකේ තවවුරු කයැළීමභට භනොවළකි තිබ ිවරධහරීන් 38භදභනකුභේ සුදුසුකභ 
තවවුරු  කයැළීමභට භේනියට කටයුතු කය ඇති අතය, ඉතිරි තිභදනහභේ තවවුරු 
කිරීභ කඩිනමින් ර ඵහැළීමභට භවෝ අලය නනතික ක් රිඹහභහර්ැ ැළීමභ වහ 
අදහර ිවරධහරීන්ට උඳභදස රඵහදුිව. 

   (ඌ  න ියභර්ලන ිවරධහරින් 200 භදභනකු ඵහභැන ඔවුන් පුහුණු වහ දිසත්රික් 
කහර්ඹහර භත අනුයුක්ත භකොට තිබුණි.  භකභ  නමුත්,  ියැයනඹ වන්කය ඇති 
ඳරිදි අතිරික්තඹක් වහ ඌනතහඹක් දක්නට රළභඵන අතය, එභ තත්ත්ඹන් 
භේනියටත් ිවළයදි කයමින් සිටිමි.  තදුයටත් භභභ තත්ත්ඹ භොඹහ ඵරහ වහභ 
ිවළයදි කයනඵ වන් කයමි. 
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