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සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය 
 
 
 
 
 
 
 
 
පාරිභ ෝගික භ ේවා අධිකාරිභේ කාර්ය ාධනය ඇතුළත් එම අධිකාරිභේ 2019 වර්ෂය  හාා වාර්ික වාර්තාව එවීමට ාැකිවීම පිළිබහව 
මම  තුටට පත්භවමි.  2019 වර්ෂභේ මුල්  ාගභේදී සිදුවූ පා ේු ඉරිදා ත්ර ේතවාදී ප්රාායය නි ා එම ව ය කලබලකාරී ව යක් වුවත් 
අධිකාරිය එම වර්ෂය තුළ ප්රගියයක් අත්පත් කයභගන ඇත. 
 
පාරිභ ෝගික භ ේවා අධිකාරිභේ කාර්ය ාධනය  මාභලෝචනය කිරීභේදී තයඟකාරී වයාපාරික වටපිටාවක් තුළ පාරිභ ෝගිකයා ආයක්ෂා 
කිරීභේ වයව ේාාපිත අයමුණ උභද ා දායකත්වය ලබාදුන් ක්භෂේත්රවිනන් කිිපපයක් පාත දැක්භේ. 
 
තාක්ෂණය දියුණුවී ඇිය වර්තමානභේ පාරිභ ෝගිකයාභේ යාපැවැත්වට  ෘණාත්මක භල  බලපාන අ ාධායණ  ා පරිසීමාකාරී භවළහ 
පරිචයන් වැනි විවිධ ගැටළුවලට ඔවුන් මුහුණ භදිය.  භමම වටපිටාව තුළ නීියභයන් අව ය ලැබී ඇිය පරිදි නව නිභයෝග නිුත් කයමින් 
පාරිභ ෝගිකයා ආයක්ෂා කිරිමට ප්රයත්න අධිකාරිය විසින් භගන ඇත.  ලංකා ප්රමිිය ආයතනය  ා ්රී ලංකා භර්ව ව  මඟ එක්ව යට තුළ 
ව ණාත්මක  ාණ්ඩ ලබාගැනීමට ාැකිවීම පිි  අවශ්ය ක්රියාමාර්ග භගන ඇත.  
 
එභ ේම, පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබහ අධිකාරිය; භ ෞඛ්ය අමාතයාංශ්ය, තාක්ෂණ ාා පර්භේෂණ අමාතයාංශ්ය, පරි ය අමාතයාංශ්ය, 
විදුිනබල ාා බලශ්ක්ිය අමාතයාංශ්ය  ා ආර්ථිකක  ංවර්ධනය  හාා ාාියක   ාව යටභත් ක්රියාත්මක වන ාාියක මටටභේ කමිටු 
නිභයෝානය කය ඇිය අතය, පාරිභ ෝගිකයා ආයක්ෂා කිරීම පිි  නීිය  ක ේ කයමින් ප්රියපත්ියමය මටටමින් ඉාළ දායකත්වයක් 
ලබාදී ඇත.  පාරිභ ෝගිකයින්  ා භවභළන්දන් වැඩිදුයටත් ආයක්ෂා කිරීභේ අයමුණ ඇියව පාරිභ ෝගික කටයුුුතු පිළිබහ අධිකාරි පනත 
 ංභශ්ෝධනය කිරීභේ කටයුතුද භේ වනවිට සිදුභවමින් පවිය.  
 
ඊට අමතයව, පාරිභ ෝගිකයින්  ා භවභළන්දන් දැනුවත් කිරීභේ අයමුණ ඇියව වැඩමුළු  ා  ේමන්ත්රණ පැවැත්වීමට අධිකාරිය 
මැදිාත්වී ඇිය ඇතය, එමගින් ්රී ලංකාභේ වර්ධනය භවමින් පවියන වයාපාරික වටපිටාව තුළ පාරිභ ෝගිකයින් භමන්ම භවභළන්දන් 
යන භදපාර්ශ්වයම බලගැන්වීමට ාැකිවිය. 

 
2019 වර්ෂභේදී මාානතාව  ා භවභළන්දන් දැනුවත් කිරිම  හාා මාාන දැනුවත් කිරීභේ වැඩ ාටන් 755 ක්ද භවභළන්දන් දැනුවත් 
කිරීභේ වැඩ ටාන් 476 ක්ද අධිකාරිය විසින් පවත්වනු ලැබීය.  ඊට අමතයව පාරිභ ෝගික අයිතීන්  ේබන්ධභයන් තරුණ පයේපයාව 
දැනුවත් කිරීම  හාා පා ැල් සිසුන් දැනුවත් කිරීභේ වැඩ ටාන් 307 ක්ද පවත්වා ඇත.  ඒ  මඟම  ාර්ාක භවළහභපාල වැටලීේ 24,061 
ක් සිදුකයන ලද අතය, පාරිභ ෝගිකයින් මුලාභේ දැමූ භවභළන්දන්ට විරු්ධ නඩු 22,475 අධිකයණභේ පවයා ඇත.  භමම නඩුවිනන් 
පනවන ලද දඩ මුදල්වල එකතුව රුපියල් මිිනයන 104.4 කටත් වැඩිය. 
 
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබහ අධිකාරිභේ මැන්භේටය; පීඩාවට පත් පාරිභ ෝගිකයින්භේ පැමිිිනවලට මැදිාත්වී කටයුතු කිරීමට  ා 
යාපත් තයඟකාරී තත්ත්වයක් ප්රවර්ධනය කිරීභේදී ප්රිය-තයඟකාරී පරිචයන්ට විරු්ධව භවභළන්දන්  ා නිෂේපාදකයින් ආයක්ෂා කිරීමට 
අධිකාරිය බලගන්වනු ලබයි.  ඒ අනුව 2019 වර්ෂය තුළදී පාරිභ ෝගික පැමිිින 2464 ක් ලැබී අතය ඒ  ේබන්ධ පරීක්ෂණ පවත්වා 
නිභයෝග නිුත් කයන ලදි.  එභ ේම ාඳුනාගත් පාරිභ ෝගික  ාණ්ඩවල භවළහභපාල මිළ පාලනය කිරීමට/ ේාාවයව පවත්වාභගන යාමට 
මැදිාත්වී කටයුතු කයයි. 
 
පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබහ අධිකාරිභේ ඉාත  හාන් කළ ායග්රාණ  ාක්ෂාත් කයගැනීම පිළිබහව මම  තුටට පත්වන අතය, එම 
 ාර්ාකත්වය ලබාගැනීමට උපකාරි වූ අධිකාරිභේ කාර්යමණ්ඩල  ාමාිකයින්ට මාභේ කෘතහතාවය පලකිරිමට මම භමය අව ේාාවක් 
කයගනිමි. 
 
භේාර් ානයාල් ශ්ාන්ත දි ානායක (විශ්රාමික) 
 
 
 
  ාපිය 
 
 

 

 

 

Chairman Signature 

 

iNdm;s;=udf.a mKsúvh

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o wêldßfha ld¾hidOkh we;=<;a tu wêldßfha 2019 j¾Ih i`oyd jd¾Isl jd¾;dj 

tùug yelsùu ms<sn`oj uu i;=gg m;afjñ' 2019 j¾Ifha uq,a Nd.fha § isÿ jQ mdial= bßod ;%ia;jd§ m%ydrh 

ksid tu jir l,n,ldÍ jirla jQj;a wêldßh tu j¾Ih ;=< m%.;shla w;am;a lrf.k we;'

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o wêldßfha ld¾hidOkh iudf,dapkh lsÍfï § ;r`.ldÍ jHdmdßl jgmsgdjla ;=< 

mdßfNda.slhd wdrlaId lsßfï jHjia:dms; wruqK Wfoid odhl;ajh ,nÿka lafI;%j,ska lsysmhla my; ±lafõ' 

;dlaIKh ÈhqKq ù we;s j¾;udkfha mdßfNda.slhdf.a hymeje;aug iDKd;aul f,i n,mdk widOrK iy 

ndOdlÍ fj<`o mßphka jeks úúO .eg`Mj,g Tjqka uqyqK fo;s' fuu jgmsgdj ;=< kS;sfhka wjir ,eî we;s 

mßÈ kj ksfhda. ksl=;a lrñka mdßfNda.slhd wdrlaId lsÍug m%hka; wêldßh úisak f.k we;' ,xld m%ñ;s 

wdh;kh iy Y%s ,xld f¾.=j iu`. tlaj rg ;=< .=Kd;aul NdKav ,nd.ekSug yelsùu msKsi wjYH l%shdud¾. 

f.k we;'

tfiau" mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o wêldßh" fi!LH wud;HdxYh" ;dlaIK yd m¾fhaIK wud;HdxYh" mßir 

wud;HdxYh" úÿ,sn, yd n,Yla;s wud;HdxYh iy wd¾Ól ixj¾Ok i`oyd cd;sl iNdj hgf;a l%shd;aul 

jk cd;sl uÜgfï lñgq ksfhdackh lr we;s w;r" mdßfNda.slhd wdrlaId lsßu msKsi kS;s ilia lrñka 

m%;sm;a;suh uÜgñka by< odhla;jhla ,nd § we;' mdßfNda.slhska iy fjf<kaoka jeäÿrg;a wdrlaId lsßfï 

wruqK we;sj mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o wêldß mk; ixfYdaOkh lsÍfï lghq;= o fï jk ùg isÿfjñka 

mj;s'

Bg wu;rj" mdßfNda.slhska iy fjf<kaoka ±kqj;a lsÍfï wruqK we;s jevuq`M iy iïuka;%K meje;aùug 

wëldßh ueÈy;a ù we;s w;r" tu.ska Y%S ,xldfõ j¾Okh fjñka mj;sk jHdmdßl jgmsgdj ;+< mdßfNda.slhska 

fuka u fjf<kaoka hk fomd¾Yjhu n,.ekaùug yelsúh'

2019 j¾Ifha § uyck;dj iy fjf<kaoka ±kqj;a lsÍu i`oyd uyck ±kqj;a lsßfï jevigyka 755 lao 

fjf<kaoka ±kqj;a lsßfï jevigyka 476 lao wêldßh úiska mj;ajkq ,eîh' Bg wu;rj mdßfNda.sl whs;Ska 

iïnkaOfhka ;reK mrïmrdj ±kqj;a lsÍu i`oyd mdie,a isiqka ±kqj;a lsÍfï jevigyka 307 lao mj;ajd 

we;' ta iu`.u id¾:l fj<`ofmd, jeg,Sï 24"061 la isÿlrk ,o w;r" mdßfNda.slhska uq,dfõ ±uq fjf<kaokag 

úreoaO kvq 22"475 wêlrKfha mjrd we;'  fuu kvqj,ska mkjk ,o ov uqo,aj, tl;=j remsh,a ñ,shk 1044 

lg;a jeäh'

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o wëldßfha wêldßfha úOdk mSvdjg m;a mdßfNda.slhskaf.a meñKs,sj,g ueÈy;a ù 

lghq;= iy hym;a ;r`.ldÍ ;;a;ajhla m%j¾Okh lsÍfï § m%;s - ;r`.ldÍ ;r`. ùfrdaê p¾hdjkag úreoaOj 

fjf<kaoka iy ksIamdolhska wdrlaId lsÍug wêldßh n,.kajkq ,nhs' ta wkqj 2019 j¾Ih ;=< § mdßfNda.sl 

meñKs,s 2464 la ;=< ,eî w;r ta iïnkaO mÍlaIK mj;ajd ksfhda.  ksl=;a lrk ,§' tfiau y`ÿkd.;a 

mdßfNda.sl NdKavj, fj<`ofmd, ñ< md,kh lsÍug$ ia:djrj mj;ajdf.k hdug ueÈy;a ù lghq;= lrhs'

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o wêldßfha by; i`oyka l< idlaI;A lr.ekSu ms<sn`oj uu i;=gg m;ajk w;r" tu 

id¾:l;ajh ,nd.ekSug WmldÍ jQ wêldßfha ld¾huKav,fha idudcslhskag  udf.a lD;{;djh m,lsßug 

uu fuh wjia:djla lr.ksñ'

iNdm;s

fïc¾ ckrd,a Ydka; Èidkdhl ^úY%dñl&



4

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh

iodpdr;aul jHdmdßl mßirhla ;=< iqrlaIs; jq mdßfNda.slfhl= ìys lsßu

mdßfNda.slhska n,.ekaùu" fj<|du úê;a lsÍu iy hym;a ;r`.lÍ;aj m%j¾Okh ;=<ska mdßfNda.sl 

whs;sjdislï iqrCIs; lsÍu

1& fj<|du úêu;a lsÍu ;=<ska jvd;a ;Dma;su;a jq mdßfNda.slhska ìys lsÍu

2& widOdrK fj<| ms<sfj;aj,È mdßfNda.slhdg iyk ie,iSu

3& wOHdmkh iy oekqj;a lsÍu ;=<ska mdßfNda.slhska iún, .ekaùu

4& ;r`. úfrdaê p¾hdjkag tfrysj fjf<kaoka yd idokakka wdrlaId lrñka hym;a ;r`.ldß;aj 

m%j¾Ok lsÍu

5& wêldßfhys lghq;= mq`M,a lsÍu ;=<ska wdh;ksl ixj¾Okh <`.d lr .ekSu         

•	 úYajdih

 ld¾hidOk wkql+,;dj mj;ajd .ekSu iy úYajiksh;ajh ;yjqre lsÍu

•	 iDcqNdjh	iy	wjxl	nj

 ish¨u ld¾hhkays § wjxlùu" idOdrK ùu iy hqla;s.rel ùu

•	 j.lSug	ne`§	isàu

 úksúoNdjh wdrlaId lsÍu" j.lsjhq;=nj iy bgqlrkq ,nk ish¨u ld¾hhka iïnkaOfhka j.lSu ±Íu

•	 lKavdhï	ye`.Su

 wfkHdakH wjfndaOh" tlsfkldg f.!rj lsÍu iy tlsfkld w;r úYajdih f.dvkexùu iy ukd 

ikaksfõokh iy kuHYS,SNdjh j¾Okh lrñka fmddÿ b,lalhka lrd <.d lr.ekSu Wfoid ish¨u 

fiajlhska tlaj lghq;= lsÍu 

•	 m%idoh	m<lsÍu

 fiajlhskaf.a úYsIag ld¾hM, w.h lsÍu iy m%Yxid lsßu

•	 wruqKq	<`.d	lr.ekSu	i`oyd	lemùu

 mjrd we;s ld¾hhka lemùfuka hqla;j bgqlsÍu

•	 úYajdikSh	m%;spdr	±laùu

 fiajd ie,iSu i`oyd leue;a;la ±laùu iy iQodkï ùu

•	 ks¾udKYS,;ajh	iy	kj	l%fudamdhka	Ndú;hg	.ekSu

 ishÆu lafIa;%hka wLKavj jeäÈhqKq lsÍu iy kj woyia W;amdokh lsÍu

oelau

wdh;ksl jákdlï

wdh;ksl wruqK

fufyjr
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1 iy 2 fjks uy,"

 if;di uyf,alï ld¾hd, f.dvke.s,a,"

wxl 27" fjdlaIafjda,a ùÈh"

fld<U 02'

2021'09'02

iuQmldr fiajd" wf<ú ixj¾Ok iy mdßfNda.sl wdrlaIK .re rdcH wud;H

.re rdcH wud;H;=uks"

1971 wxl 38 orK uqo,a mkf;a 14^2& j.ka;sh m%ldrj ú.Kkh lrk ,o fYaI m;%h" wdohï iy 

úhoï .sKqï iy ú.Kldêm;sjrhdf.a jd¾;dj iu`. 2019 j¾Ih i|yd jd¾Isl jd¾;dj fï iu`. 

bÈßm;a lrñ'

ia;+;shs"

fuhg úYajdiS"

fuc¾ ckrd,a Ydka; Èidkdhl ^úY%du&

iNdm;s

 

 

Chairman Signature 
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mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh
2019 j¾Ih i|yd jd¾;dj

   wka;¾.;h              msgqj

1' wm .ek  

 1'1 ye¢kaùu - - - - - - - - - 01    

 1'2 wêldßfha jHjia:dj - - - - - - - - 01      

 1'3 wêldßfha ld¾huKav,h - - - - - - - 02       

 1'4 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| iNdj - - - - - - 02      

2' wêldßfha wruqKq  -  - - - - - - - 03         

3' wêldßfha ld¾hhka - - - - - - - - 03         

4' mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha ld¾hidOkh - - - - - 04

 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| iNdj - 2019        

     

5' 2019 foieïn¾ ui 31 Èkg uq,H ;;a;aj m%ldYkh - - - - - 19 

6' 2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd uq,H ld¾hidOk m%ldYkh -       - 21

7' 2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih iyd uqo,a .e,Sfï m%ldYkh - - 22      

8' 2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd ú.Kldêm;sjrhdf.a jd¾;dj - 24         

9' ú.Kldêm;sjrhdf.a jd¾;dj iïnkaOfhka iNdm;s;=udf.a woyia oelaùu - - 37



1

1'1 ye¢kaùu

1979 wxl 1 ork mdßfNda.sl wdrlaIK mk;" 1987 wxl 1 ork idOdrK fj<`o fldñIka iNd mk; iy 1950 

ñ, md,k mk; wj,x.= lrñka iïu; lrk ,o 2003 wxl 9 ork mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o wêldß mk; 

u`.ska mdßfNd.sl lghq;= ms<sn`o wêldßh msysgqjk ,§'

mkf;a mQ¾úldj mßÈ" mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha iuia: wruqK jkafka fj<| lghq;= iy  NdKav 

yd fiajdjkaf.a ñ< kshdukh lsÍu ;=<ska mdßfNda.slhskag jvd;a fyd| wdrlaIdjla ie,iSu iy" widOdrK 

fj<| mßphka yd iSudldÍ fj<| mßphkag tfrysj lghq;= lrñka fjf<÷ka iy ksIamdolhska wdrlaId lsÍu 

h'  ;jÿrg;a" yels iEu ;ekl§u ;r`.ldÍ ñ< kshu lsÍï m%j¾Okh lsÍug wfmalaId lrk w;r" NdKav yd 

fiajd fj<`ÿka iy ksIamdolhska w;r hym;a ;r`.ldß ;;a;ajhla we;slsÍug;a j.n,d .kq we;'

1'2 wêldßh msysgqùu

mkf;a úêúOdk m%ldrj wêldßh¦ iNdm;sjrfhl=f.ka iy mk;ska úfYaI fldg olajd we;s iqÿiqlï iy 

m<mqreoao iys; wh w;=ßka .re wud;Hjrhd úiska m;alrkq ,nk idudðlhska oi fofkl=g fkdwvq .Kklska 

iukaú; fõ'

wêldßfha idudðlhska

2019 j¾Ifha w. olajd ;k;=re oerE idudðlhskaf.a kï my; mßÈ fõ'

1' wdpd¾h ,,s;a ksu,a fikùr uy;d    iNdm;s

2' fïc¾ ckrd,a ã'tï'tia' Èidkdhl uy;d ^úY%dñl&  iNdm;s  ^2019'12'20 isg&

3' ta'wd¾'î' ksyau;aãka uy;d     mQ¾K ld,Sk idudðl

4' tï'ta' wkazis,a uy;d     mQ¾K ld,Sk idudðl

5' ù' ch;s,l uy;d      mQ¾K ld,Sk idudðl

6' ã'is'ví,sõ' ymqf.dv fuh     NdKavd.dr ksfhdað;

7' fla'ã' Ñ;%md, uy;d     idudðl

8' rEnka úl%udrÉÑ uy;d     idudðl

9' tï'ã'tï' ßiaú uy;d     idudðl

10' ã'ví,sõ' fcdakaodi uy;d     idudðl

11' wdpd¾h ta't,a' *Íâ uy;d     idudðl  

12' tï'à'ta' zfiaka uy;d     idudðl

13' ta'tï' fudfyduâ ßhdzia uy;d    idudðl

14' pñkao frdayK .uf.a uy;d    idudðl

15' bkaÈld rK;=x. fuh     idudðl ^wu;HdxYfha ksfhdacs;&
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 1'3 wêldßfha ld¾huKav,h

wdpd¾h ,,s;a tka' fikùr uy;d 2019 j¾Ih ;=<§ iNdm;s;ajh ork ,o w;r" 2019'12'20 fjks Èk isg fïc¾ 

ckrd,a ã'tï' Ydka; Èidkdhl uy;do ^úY%dñl& iNdm;s Oqrfha lghq;= fynúh' 2018'09'14 fjks Èk isg 

wOHlaI ckrd,a f,i tï'tia'tï' *jqzi¾ uy;do lghq;= lrk ,È'

wêldßfha wxYj, m%OdkSka

 

1'4 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| iNdj

fuu iNdj ia:dmkh lr we;af;a jdKsc kS;sh" fj<| jHdmdr l<ukdlrKh iy fj<| mßphka yd 

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| lafIa;%j, mq¿,a w;aoelSï iys; úfYaI{hska ;sfofkl=f.ka iukaú; jk mßÈ h'  

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska fuu iNdj fj; fhduq lrkq ,nk ishÆu b,a,Sïj,g fhduq fjñka 

ta iïnkaO ;SrK ,nd§u tys j.lSu fõ'  Bg wu;rj" mkf;a 38 fjks j.ka;sh hgf;a ;r`. úfrdaê p¾hhd 

iïnkaO meñKs,s iïnkaOfhka úu¾Ykh fldg ta iïnkaO ;SrK .ekSfï j.lSu" mkf;a 19 fjks j.ka;sh 

hgf;a Wmßu is,a,r ñ<la kshu lsÍfï j.lSu iy mkf;a 19 iy 20 fjks j.ka;s hgf;a whq;= ñ< .Kka 

iïnkaOfhka lghq;= lsÍfï j.lSu fuu iNdjg mejÍ we;'

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| iNdfõ idudðlhska

reIaä yîí uy;d - iNdm;s

wdr'ta'tka'ta' rdcmlaI uy;d - iudðl

fla'fca'iS'mS' úl%ur;ak uy;d - idudðl

kS;s{ f,aLd w¾hr;ak fuh - iNdfõ f,alï - 2019'01'03 isg 2019'03'10 olajd

kS;s{ rx.sld fldkavdr.uf.a fuh  - iNdfõ f,alï - 2019'08'01

1' §ma;s ;sfiard ñh

 tï'mSta ^mSwhstï - Y%S c̃mqr& - kS;s{

 wOHlaI - kS;s iy n,.ekaùu

3' iuka;d lreKdr;ak ñh

 Ydia;%fõ§ ^wd¾:sl& úfYaI ^f.!rj&" 

 tï'ta' ^wd¾:sl&

 wOHlaI - ;r`.ldÍ m%j¾Ok

 2019'10'01 Èk isg

5' ví,sõ'tï' m%shka; uy;d

 tïmStï" jdKscfõ§ ^úfYaI& f.!rj" 

 tawhsmSt*atï" ãmSt*attï" wOHlaI - uq,H

2' ví,sõ'ví,sõ'ta'fla' nKavdr uy;d

 úoHdfõÈ úfYaI ^;lafiare lsÍu&

 wOHlaI - mdßfNda.sl lghq;= yd f;dr;=re

 2019'10'01 Èk isg

4' iïm;a wx.=¿.y uy;d

 jdKscfõ§ ^úfYaI& f.!rj" tïta" tïwhstï 

^Y%S ,xld&" tawhsmStï ^Y%S ,xld&" tahQflatamS" 

msßia yd udkj iïm;a l<uKdlrkh 

ms<sn| mYapd;a Wmdê ämaf,daudj" msßia 

l<ukdlrKh ms<sn| ämaf,daudj" wOHlaI 

- udkj iïm;a yd mßmd,k

6' ksrxc,d fc.kdoka fuh

 taiSta" jHdmdr l<ukdlrKh ms<sn| Wiia 

Wmdêh ^c̃mqr&

 wOHlaI - ñ< lsÍï iy l<ukdlrK

7' risld idú;%S úfcAfialr ñh

 úoHdfõ§ .sKqï ^úfYaI& f.!rj hqtiafca" iSîta" tïtataà

 wNHka;r ú.Kl
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2' wêldßfha wruqKq

w' mdßfNda.slhskaf.a Ôú;j,g iy Tjqkaf.a foam<g Wmøj iys; NdKav wf,úfha§ fyda fiajd iemhSfï§ 

Tjqkaj wdrlaId lsÍu'

wd' widOdrK fj<| mßphkaf.ka mdßfNda.slhska wdrlaId lsÍu iy mdßfNda.sl Y=Nisoaêh fjkqfjka ksis 

ie,ls,a,la olajkq ,nk njg j.n,d .ekSu'

we' yels iEu wjia:djl§u mdßfNda.slhskag ;r`.ldÍ ñ< .Kkaj,g NdKav yd fiajd ,nd.ekSug m%udKj;a 

m%fõYhla we;s njg j.n,d .ekSu'

wE' widOdrK fj<| mßphkag" iSudldÍ fj<| mßphkag fyda hï fjk;a wdldrhlska fjf<÷ka úiska 

mdßfNda.slhskaj iQrd lEug tfrysj ms<shï fiùu'

3' wêldßfha ld¾hhka

1& wêldßh úiska my; oE md,kh lsÍu fyda bj;a lsÍu isÿ lrkq ,efí'

 w' jHjidh w;r iSudldÍ fj<| .súiqï

 wd' jHdjidhlhka w;r ñ, ms<sn`o jevms<sfj<j,a l%shd;aul lsÍu

 we' fj<`ofmd< we;=<; fyda fj<`ofmdf<a ie,lsh hq;= fldgil foaYSh fj<odu fyda wd¾Ól ixj¾Okh 

ms<sn`o jQ wdêm;H ;;a;ajhla wksis f,i fhdod.ekSu¦ fyda

 wE' foaYSh fyda cd;Hka;r fj<|duh fyda wd¾:sl ixj¾Okhg wys;lr f,i n,mdk hï ;r`.ldÍ;ajh

2& ;r`. úfrdaë yd wdêm;H ;;a;ajhka wksis f,i fhdod .ekSu ms<sn`o úu¾Yk fyda mÍlaIK isÿ lsÍu'

3& NdKav fyda fiajd imhk ;eke;a;ka w;r M,odhs ;r`.ldß;ajhla mj;ajdf.k .ekSu iy m%j¾Okh 

lsÍu'

4& NdKav yd fiajdj, ñ," tajd ,nd.;yelsùu iy tajdfha ;;a;ajh iy imhk j¾.h iïnkaOfhka" 

mdßfNda.slhskaf.a" ñ,§.kakkaf.a iy NdKav iy fiajd Ndú;d lrk whf.a whs;ssjdislï iy iïnkaO;d 

m%j¾Okh lsÍu iy wdrlaId lsÍu'

5& ñ,§ .ekSug ;nd we;s NdKav iy fiajdj, ;;a;ajh" m%udKh" Yla;sh" msßisÿlu" m%ñ;s iy ñ, ms<sn`oj 

mdßfNda.slhska ±kqj;a lsÍu'

6& fuu mkf;a ksYaÑ;j i`oyka lr we;s hï ldrKhla iïnkaOfhka úu¾Yk yd mÍlaIK meje;aùu'

7& fj<|fmd, ;r`.ldÍ;ajh wvq M,odhS;dfjka mj;sk wjia:dj,§ fjf<`ofmdf<ys ;r`.ldÍ ñ,  

m%j¾Okh lsÍu'

8& fj<|fmd, ;;a;ajh iy mdßfNda.sl lghq;=j,g iïnkaOfhka wod,j wOHhk Ndr .ekSu" jd¾;d m< 

lsÍu iy uyck;djg f;dr;=re iemhSu'

9& rdcH iy fm!oa,sl wxYfha ld¾hlaIu;dj ms<sn`o wOHhk Ndr.ekSu'

10& mdßfNda.slhskaf.a ukd fi!LHh" iqrlaIs; nj yd wdrlaIdj iïnkaOfhka mdßfNda.sl wOHdmkh 

m%j¾Okh lsÍu'
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11& fj<|fmd, ;;a;ajhka iy mdßfNda.sl lghq;= ms<sn`o f;dr;=re fjk;a wdh;k iu`. yqjudre lsÍu 

m%j¾Okh lsÍu'

12& mdßfNda.sl ixúOdk msysgqùu" m%j¾Okh lsÍu" Wmldr lsÍu iy Wkkaÿ lsÍu'

13& wêldßh úiska ,ndfokq ,nk hï fiajdjka iïnkaOfhka .dia;= whlsÍu'

14& wêldßfha l¾;jHhka bgqlsÍfï myiqlï ie,eiaùug wjYH úhyels mßÈ lsishï wdldrhl lñgqjla 

fyda lñgq m;alsÍu¦ iy

15& wêldßfha wruqKq uqÿka muqKqjd .ekSu i`oyd iy wêldßfha l¾;jHh M,odhS f,i bgqlsßu i`oyd 

wjYH fjk;a ish¨ lghq;= bgqlsÍu'

4' wêldßfha ld¾hh idOkh

ixúOdk jHqyhg wkqj wêldßh wNHka;r ú.Kk wxYho we;=¿j wOHlaIljreka 6 fofkl= hgf;a 

fufyhjkq ,nk wxY 6 lska iukaú; jk w;r tajd my; mßÈ fõ'

1& mdßfNda.sl lghq;= yd f;dr;=re wxYh

2& kS;s yd n,.ekaùfï wxYh

3& ñ< yd l<ukdlrK wxYh

4& ;r`.ldÍ;aj m%j¾Ok wxYh

5& uq,H wxYh

6& udkj iïm;a yd mßmd,k wxYh

7& wNHka;r ú.Kk wxYh

5' 2019 j¾Ih ;=< mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha ld¾hidOkh 
my; mßÈ bÈßm;a lruq

1' ydkslr fuka u m%ñ;sfhka f;dr NdKav iy fiajdjkaf.ka mdßfNda.slhska wdrlaId 

lr.ekSu

w' mkf;a 10 iy 12 fjks j.ka;s hgf;a ksl=;a lrk ,o ksfhda.

ksfhda. wxl 68 - ksfhda.fha Wmf,aLkfha ksrEms;j olajd we;s mßÈ ksIamdolhska" wdkhklrejka" 

fnodyßkakka iy fjf<÷ka úiska ishÆu øjH$NdKavj, weiqreï" Ndck fyda ojgk u; 

wjYH lrkq ,nk f;dr;=re isxy," fou< iy bx.%Sis NdIdfhka lshúh yels mßÈ uqøKh 

l< hq;= h'

ksfhda. wxl 69 - mdfjk fufyhqï jákdlï ^float operated values& iy wu;r fldgia ksIamdolhska" 

wdkhklrejka iy fnodyßkakka úiska ksfhda. wxl 69 u.ska olajd we;s wjYH lrkq 

,nk f;dr;=re tla tla weiqreu u; lshúh yels iy fkdueflk mßÈ NdId ;=fkkau 

uqøKh l< hq;= h'

ksfhda. wxl 70 - wdydr ojgk ^Lunch Sheets& Ndú;d lrñka ksIamdokh lrkq ,nk iEu iy tla tla 

weiqreu fyda ñáh ^bundle& u; ksfhda. wxl 70 u.ska olajd we;s wjYH lrkq ,nk 

f;dr;=re tlS ojgk ksIamdolhska iy fjf<÷ka úiska NdId ;=fkkau wka;¾.; jk mßÈ 

f,an,hla uqøKh l< hq;= h'
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ksfhda. wxl 71 - ksfhda. wxl 71 u.ska úfYaI fldg olajd we;s mßÈ ishÆu ksIamdolhska" wdkhklrejka" 

fnodyßkakka iy fjf<÷ka úiska ishÆu øjH$NdKavj, ojgk u; wjYH lrkq ,nk 

f;dr;re NdId ;=fkkau lshúh yels mßÈ uqøKh l< hq;= h'

wd' mkf;a 20^5& fjks j.ka;sh hgf;a ksl=;a lr we;s ksfhda.

ksfhda. wxl 54 - iy,a m%fNao ;=k i|yd ksfhda. wxl 54 u.ska kshu fldg we;s Wmßu is,a,r ñ<g jvd 

jeä ñ<lg úlsKSu" ksrdjrKh lsÍu fyda úlsKSu i|yd bÈßm;a lsÍu fyda úlsKSu i|yd 

m%o¾Ykh lsÍu ksIamdolfhl=" fnodyßkafkl= fyda fjf<kafol= úiska fkdl< hq;= h'

ksfhda. wxl 11 - 2014 ud¾;= 04 Èke;s wxl 1852$22 orK w;súfYaI .eiÜ ksfõokh u.ska u.ska m%isoaO lr 

we;s ksfhda. wxl 10 wj,x.= lrk ,È'

ksfhda. wxl 55 - 2017 foieïn¾ 06 Èke;s wxl 2048$30 orK w;súfYaI .eiÜ ksfõokh u.ska m%isoaO lr 

we;s ksfhda. wxl 48 ys —fmd,a˜ hk whs;uh bj;a lrk ,È'

ksfhda. wxl 56 - iy,a m%fNao fol i|yd ksfhda. wxl 56 u.ska kshu fldg we;s Wmßu is,a,r ñ<g jvd 

jeä ñ<lg úlKSu" ksrdjrKh lsÍu fyda úlKSu i|yd bÈßm;a lsÍu fyda úlKSu i|yd 

m%o¾Ykh lsÍu ksIamdolfhl=" wdkhklrefjl=" fnodyßkafkl= fyda fjf<kafol= úiska 

fkdl< hq;= h'

ksfhda. wxl 57 - isfuka;s m%fNao ;=k i|yd ksfhda. wxl 57 u.ska kshu fldg we;s Wmßu is,a,r ñ<g 

jvd jeä ñ<lg úlsKSu" ksrdjrKh lsÍu fyda úlKSu i|yd bÈßm;a lsÍu fyda úlKSu 

i|yd m%o¾Ykh lsÍu ksIamdolfhl=" wdkhklrefjl=" weiqreïlrefjl=" fnodyßkafkl= 

fyda fjf<kafol= úiska fkdl< hq;= h'

we' .=Kd;aul Ndjfhka wvq wdkhksl NdKav ksÍlaIKh lsÍu

.=Kd;aul Ndjfhka wvq NdKav rg ;=<g f.k taug ;sfnk ia:dk Tiafia rg ;=<g meñKsu je,elaùu msKsi 

Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh iy Y%S ,xld f¾.=j iu`. iïnkaëlrKh mj;ajd .ekSug l%shdud¾. f.k we;'  tjeks 

wjia:d 97 la ksÍlaIKh lrkq ,enQ w;r" tu NdKav wdkhksl mÍlaIK fhdackdl%uh hgf;a jk m%ñ;Skag 

wkql+, fkdjk ksid tajd m%;s - wmkhkh l< hq;= njg Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh úiska ks¾foaY lrk ,È'

wE'	mdßfNda.slhska	wdrlaId	lsÍu	i|yd	cd;sl	lñgq	ksfhdackh	l<	w;r"	m%;sm;a;s	y÷kajd§ug	$	kS;s	

iïmdokh lsÍug odhl;ajh ,ndfok ,È'

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh fi!LH wud;HdxYh" ;dlaIKsl yd m¾fhaIK wud;HdxYh" mßir 

wud;HdxYh" n,Yla;s wud;HdxYh" wd¾:sl ixj¾Okh i|yd jk cd;sl iNdj hgf;a fufyhjkq ,nk cd;sl 

uÜgfï lñgq ksfhdackh lrkq ,nk w;r" mdßfNda.slhska wdrlaId lsÍu i|yd m%;sm;a;s y÷kajd§ug $ kS;s 

iïmdokh lsÍug odhl;ajh ,ndfohs'
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2' /já,sldr l,al%shd iy widOdrK fj<| mßphkaf.ka mdßfNda.slhska wdrlaId lsÍu

w'	jHdmdßl	m%cdj	i|yd	oekqj;a	lsÍfï	jevigyka

wk;=rg Ndckh úhyels lKavdhï wdrlaId lrñka" by<g f.k tñka iy n,.kajñka isú,a iudcfha 

iqNidOkh fjkqfjka oekqj;a lsÍfï jevigyka meje;aùu" ;r`.ldß;ajh m%j¾Okh lsÍug we;s jvd;a 

M,odhs ud¾.h fõ'  m%l,ams; yd ks¾ñ; fjf<÷ka oekqj;a lsÍfï jevigyka ;=<ska fuh l%shd;aul lr we;'

2019 j¾Ih ;=<§ wêldßh úiska jHdmdßl m%cdj i|yd jevigyka 476 la mj;ajd we;'

j.=j - 1 ( 2019 j¾Ih ;=<È mj;ajk ,o fjf<÷ka oekqj;a lsÍfï jevigyka 

wd'	 fj<|fmd,	jeg,Sï	iy	úu¾Yk

 

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh mkf;a oelafjk úêúOdk m%ldrj f,an,a lsÍfï Wmfoia W,a,x>kh 

lsÍu" fj<|fmdf,a mj;sk ñ<g jeä ñ<lg úlsKSu" NdKav úlsKSu m%;slafIam lsÍu" NdKav <`. ;nd.ekSu 

m%;slafIam lsÍu" NdKav i`.jd ;nd.ekSu" wêldßfha mQ¾j ,sÅ; wkque;sh rys;j iuyr NdKavj, is,a,r 

fyda f;d. ñ< jeälsÍu" ñ, ,ehsia;=jla m%o¾Ykh fkdlsÍu" .ekqïlrejkag ,ÿm;la ksl=;a fkdlsÍu" 

ksIamdolhska$fjf<÷ka úiska isÿlrkq ,nk fkdu`. heùï fyda /já,sldr l,al%shd iy jHdc ksfoaYkh 

iïnkaO jeg,Sï wêldßh úiska isÿlrkq ,efí'  jerÈ lrkq ,nk fjf<÷kag tfrysj wkqms<sfj, ufyaia;%d;a 

wêlrKfha kvq mjrkq ,nk w;r" mkf;a 60 fjks j.ka;sfhka ,nd§ we;s úêúOdk mokï lrf.k ov 

uqo,a kshu lrkq ,efí'

  පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශය; ගසෞඛය අමාතයාංශය, තාක්ෂණික ො 
පර්ගේෂණ අමාතයාංශය, පරිසර අමාතයාංශය, බලශක්ති අමාතයාංශය, ආර්ික 
සංව්ර්ධනය සඳො ව්න ජාතික සභාව් යටගත් ගමගෙයව්නු ලබන ජාතික මට්ටගේ කමිටු 
නිගයෝජනය කරනු ලබන අතර, පාරිගභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳො ප්රතිපත්ති 
ෙඳුන්ව්ාදීමට / නීති සේපාදනය කිරීමට දායකත්ව්ය ලබාගදයි. 

 
2. රැව්ටිිකාර කල්ක්රියා සෙ අසාධාරණ ගව්ළඳ පරිචයන්ගගන් පාරිගභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම 

 
අ. ව්යාපාරික ප්රජාව් සඳො දැනුව්ත් කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 

අනතුරට භාජනය වියෙැකි කණ්ඩායේ ආරක්ෂා කරමින්, ඉෙළට ගගන එමින් සෙ 
බලගන්ව්මින් සිවිල් සමාජගේ සුභසාධනය ගව්නුගව්න් දැනුව්ත් කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 
පැව්ැත්ීම, තරඟකාරිත්ව්ය ප්රව්ර්ධනය කිරීමට ඇති ව්ඩාත් ඵලදායි මාර්ගය ගේ.  ප්රකල්පිත ො 
නිර්මිත ගව්ගළඳුන් දැනුව්ත් කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් තුළින් ගමය ක්රියාත්මක කර ඇත. 
 
2019 ව්ර්ෂය තුළදී අධිකාරිය විසින් ව්යාපාරික ප්රජාව් සඳො ව්ැඩසටෙන් 476 ක් පව්ත්ව්ා ඇත. 
 
ව්ගුව් - 1 – 2019 ව්ර්ෂය තුළදි පව්ත්ව්න ලද ගව්ගළඳුන් දැනුව්ත් කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 

 
පළාත දිස්ික්කය ගව්ගළඳුන් දැනුව්ත් 

කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 
ව්ැඩසටෙන් ගණන 

 
මධයම පළාත 

මෙනුව්ර 19 
මාතගල් 30 
නුව්ර එළිය 26 

 
නැගගනහිර පළාත 

අේපාර 23 
මඩකලපුව් 10 
ිකුණාමලය 04 

උතුරු මැද පළාත අනුරාධපුරය 04 
ගපාගළාන්නරුව් 03 

 
 
උතුරු පළාත 

යාපනය 08 
කිිගනාච්චචිය 44 
මන්නාරම 26 
මුලතිේ 21 
ව්වුනියාව් 33 

ව්යඹ පළාත කුරුණැගල 10 
පුත්තලම 90 

සබරගමුව් පළාත කෑගල්ල 04 
රත්නපුරය 09 

 
දකුණු පළාත 

ගාල්ල 09 
ෙේබන්ගතාට 07 
මාතර 28 

ඌව් පළාත බදුල්ල 01 
ගමාණරාගල 28 

 
බස්නාහිර පළාත 

ගකාළඹ 09 
ගේපෙ 07 
කළුතර 23 

එකතුව් 476 
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j.=j - 2 ( fj<|fmd, jeg,Sïj, m%.;sh iy mkjk ,o ov uqo,aව්ගුව් - 2 - ගව්ළඳගපාල ව්ැටලීේව්ල ප්රගතිය සෙ පනව්න ලද දඩ මුදල් 
 

සිදුකරන ලද ක්රියාකාරකේ (ඉලක්කය) වැටලීම් 
ගණන 

අවස්ථා 
ගණන 

පනවන ලද දඩ 
මුදල් ප්රමාණය 

(රු.) 
ගව්ළඳගපාල ව්ැටලීේ සෙ විමර්ශන 
- 10 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන (10 

ගව්නි ගේදය යටගත් නිකුත් කරන ලද නිගයෝග උල්ලංඝනය 
කිරීම) 
 

 
9,481 

 
9,021 

 
45,831,400 

- 11 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(ගව්ළඳගපාල මිළට ව්ඩා ව්ැඩි මිළකට විකිණීම) 
 

260 219 1,093,700 

- 12 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(ප්රමිතයන්ට අනුකූල ගනාීම) 
 

691 574 3,258,000 

- 15 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
 

2 1 6,000 

- 16 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(යේ භාණ්ඩ ළඟ තබාගැනීම ප්රතික්ගෂ්ප කිරීම) 
 

24 24 103,000 

- 17 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(භාණ්ඩ සඟව්ා තැබීම) 
 

2 - - 

- 18 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(එේආර්පී මත උල්ලංඝනය කිරීම) 
 

21 7 79,500 

- 20 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
 

2,246 1,929 8,134,800 

- 26 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(මිළ දර්ශනය ප්රදර්ශනය ගනාකිරීම) 
 

6,544 6,094 18,970,100 

- 28 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(ගව්ගළඳුන් විසින් ගැනුේකරුව්න් ගව්ත ලදුපත් නිකුත් කිරීමට) 
 

12 13 26,000 

- 30 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(රැව්ටිිකාර ගෙෝ කූඨ කල්ක්රියාව්න්) 
 

2,454 2,416 15,110,000 

- 30 සෙ 31 ගව්නි ව්ගන්ති මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල 
විමර්ශන (රැව්ටිිකාර සෙ ව්යාජ නිගද්ධශන) 
 

1,277 1,167 6,964,000 

- 31 ගව්නි ව්ගන්තිය මත සිදුකරන ලද ගව්ළඳගපාල විමර්ශන 
(ව්යාජ නිගද්ධශනය) 
 

1,047 1,010 4,824,000 

මුළු ව්ැටලීේ ගණන සෙ දඩ මුදල් ප්රමාණය 24,061 22,475 104,400,500 
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2019	j¾Ih	;=<§	wêlrK	úiska	kshu	lrk	,o	ov	uqo,a
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3' widOdrK fj<| mßphka ksid n,mEug ,lajQ mdßfNda.slhskag iyk ie,iSu

mdßfNda.sl	meñKs,s	úu¾Ykh	lsÍu

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh mkf;a 13 iy 32 fjks j.ka;sj,ska ,nd§ we;s úêúOdk mokï lrf.k 

mdßfNda.slhska úiska fhduq lrkq ,nk meñKs,s úu¾Ykh lsÍu i|yd wêldßh ueÈy;a fõ'   ksIamdol fyda 

fjf<kaod úiska ,nd§ we;s m%;ShudK fyda fjk;a yeáhlska ,nd§ we;s j.lSug fyda iy;slùug wkql+, 

fkdjk f,iska NdKav úls”u fyda fiajd iemhSu iïnkaO meñKs,s wêldßhg úu¾Ykh l< yels h'

2019 j¾Ih ;=<§ isÿlrk ,o mdßfNda.sl meñKs,s úu¾Ykj, m%.;sh j.= wxl 3 iy 4 u.ska bÈßm;a lr we;'

j.=j - 3 ( mdßfNda.sl meñKs,s úu¾Ykh lsÍu

^fmr j¾Ifha meñKs,so we;=¿j&

j.=j - 4 ( mdßfNda.sl meñKs,s iïnkaOfhka isÿlrk ,o úu¾Yk

wêlrKfha mjrk ,o kvq

2019 ව්ර්ෂය තුළදී සිදුකරන ලද පාරිගභෝගික පැමිණිි විමර්ශනව්ල ප්රගතිය ව්ගු අංක 3 සෙ 4 මගින් 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 

ව්ගුව් - 3 - පාරිගභෝගික පැමිණිි විමර්ශනය කිරීම 
 එකතුව් 
ලැබුණ මුළු පැමිණිි ගණන 2464 
     (අ)  තැපෑල මගින් 1619 
     (ආ) දුරකථනය ඔස්ගස ් 845 
ව්ැටලීේ (ප්රධාන කාර්යාලය/දිස්ික් කාර්යාලය) 882 
අනිකුත් ආයතනව්ලට ගයාමු කරන ලද 277 
විමර්ශනය සඳො ගයාමු කරන ලද පැමිණිි 151 
පාරිගභෝගික පැමිණිි සේබන්ධගයන් සිදුකරන ලද 
සාකච්චඡා සෙ විමර්ශනයට ගපර සිදුකරන ලද සාකච්චඡා 

1430 

සාකච්චඡා කිරීගමන් පසුව් ගබ්ලරුේ කරන ලද 728 
(ගපර ව්ර්ෂගේ පැමිණිිද ඇතුළුව්) 
 
ව්ගුව් - 4 - පාරිගභෝගික පැමිණිි සේබන්ධගයන් සිදුකරන ලද විමර්ශන 

මෙජන පැමිණිි ප්රකාරව් පව්ත්ව්න ලද විමර්ශන 
පව්ත්ව්න ලද විමර්ශන ගණන 281 
ගබ්ලරුේ කරන ලද විමර්ශන 105 
නිගයෝග නිකුත් කරන ලද 23 

 
අධිකරණගේ පව්රන ලද නඩු 

ව්ර්ගය 2019 
අනුකූලතා සෙ බලාත්මක කිරීම මගින් ගගානු කරන ලද 
අලුත් නඩු 

19 

අධිකරණගේ ගපනී සිටීේ 364 
දඩ මුදල් (උසාවි නඩුව්ින් ලද) රු. 100,000/- 

 
4. පාරිගභාගික අධයාපනය සෙ බලගැන්ීම 

 
අ. පාරිගභෝගිකයින් දැනුව්ත් කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 

මෙජනතාව්ගේ පාරිගභෝගික අයිතිව්ාසිකේ සෙ ව්ගකීේ, ව්ර්තමාන පාරිගභෝගික නීතිය, ගොඳ 
පාරිගභෝගික ව්ටිනාකේ සෙ ගොඳ ව්යපාරික පරිචයන් සේබන්ධගයන් ඔවුන්ට අධයාපනයක් 
ලබාදීම පිණිස විදුත් සෙ මුද්රිත මාධය, සේමන්ත්රණ සෙ ව්ැඩමුළු, ප්රදර්ශන ආදිය පාරිගභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් භාවිතා කරනු ලබයි.  ඉෙත ව්ැඩසටෙන්ව්ලට අමතරව්, 
පාරිගභෝගික කණ්ඩායේ සෙ ව්යාපාරික ප්රජාව්ගේ සෙභාගිත්ව්ය ඇතිව් පාරිගභෝගික 
අයිතිව්ාසිකේ දිනය සමරනු ලබයි.  පනගත් දැක්ගව්න පාරිගභෝගික අයිතිව්ාසිකේ සෙ සේබන්ධ 
ව්ැඩසටෙන් දිව්යින පුරා පව්ත්ව්නු ලැබීය. 

 
 
 
 
 
 

2019 ව්ර්ෂය තුළදී සිදුකරන ලද පාරිගභෝගික පැමිණිි විමර්ශනව්ල ප්රගතිය ව්ගු අංක 3 සෙ 4 මගින් 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 

ව්ගුව් - 3 - පාරිගභෝගික පැමිණිි විමර්ශනය කිරීම 
 එකතුව් 
ලැබුණ මුළු පැමිණිි ගණන 2464 
     (අ)  තැපෑල මගින් 1619 
     (ආ) දුරකථනය ඔස්ගස ් 845 
ව්ැටලීේ (ප්රධාන කාර්යාලය/දිස්ික් කාර්යාලය) 882 
අනිකුත් ආයතනව්ලට ගයාමු කරන ලද 277 
විමර්ශනය සඳො ගයාමු කරන ලද පැමිණිි 151 
පාරිගභෝගික පැමිණිි සේබන්ධගයන් සිදුකරන ලද 
සාකච්චඡා සෙ විමර්ශනයට ගපර සිදුකරන ලද සාකච්චඡා 

1430 

සාකච්චඡා කිරීගමන් පසුව් ගබ්ලරුේ කරන ලද 728 
(ගපර ව්ර්ෂගේ පැමිණිිද ඇතුළුව්) 
 
ව්ගුව් - 4 - පාරිගභෝගික පැමිණිි සේබන්ධගයන් සිදුකරන ලද විමර්ශන 
 

මෙජන පැමිණිි ප්රකාරව් පව්ත්ව්න ලද විමර්ශන 
පව්ත්ව්න ලද විමර්ශන ගණන 281 
ගබ්ලරුේ කරන ලද විමර්ශන 105 
නිගයෝග නිකුත් කරන ලද 23 

 
අධිකරණගේ පව්රන ලද නඩු 
 

ව්ර්ගය 2019 
අනුකූලතා සෙ බලාත්මක කිරීම මගින් ගගානු කරන ලද 
අලුත් නඩු 

19 

අධිකරණගේ ගපනී සිටීේ 364 
දඩ මුදල් (උසාවි නඩුව්ින් ලද) රු. 100,000/- 

 
4. පාරිගභාගික අධයාපනය සෙ බලගැන්ීම 

 
අ. පාරිගභෝගිකයින් දැනුව්ත් කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 

මෙජනතාව්ගේ පාරිගභෝගික අයිතිව්ාසිකේ සෙ ව්ගකීේ, ව්ර්තමාන පාරිගභෝගික නීතිය, ගොඳ 
පාරිගභෝගික ව්ටිනාකේ සෙ ගොඳ ව්යපාරික පරිචයන් සේබන්ධගයන් ඔවුන්ට අධයාපනයක් 
ලබාදීම පිණිස විදුත් සෙ මුද්රිත මාධය, සේමන්ත්රණ සෙ ව්ැඩමුළු, ප්රදර්ශන ආදිය පාරිගභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් භාවිතා කරනු ලබයි.  ඉෙත ව්ැඩසටෙන්ව්ලට අමතරව්, 
පාරිගභෝගික කණ්ඩායේ සෙ ව්යාපාරික ප්රජාව්ගේ සෙභාගිත්ව්ය ඇතිව් පාරිගභෝගික 
අයිතිව්ාසිකේ දිනය සමරනු ලබයි.  පනගත් දැක්ගව්න පාරිගභෝගික අයිතිව්ාසිකේ සෙ සේබන්ධ 
ව්ැඩසටෙන් දිව්යින පුරා පව්ත්ව්නු ලැබීය. 

 
 
 
 

2019 ව්ර්ෂය තුළදී සිදුකරන ලද පාරිගභෝගික පැමිණිි විමර්ශනව්ල ප්රගතිය ව්ගු අංක 3 සෙ 4 මගින් 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 

ව්ගුව් - 3 - පාරිගභෝගික පැමිණිි විමර්ශනය කිරීම 
 එකතුව් 
ලැබුණ මුළු පැමිණිි ගණන 2464 
     (අ)  තැපෑල මගින් 1619 
     (ආ) දුරකථනය ඔස්ගස ් 845 
ව්ැටලීේ (ප්රධාන කාර්යාලය/දිස්ික් කාර්යාලය) 882 
අනිකුත් ආයතනව්ලට ගයාමු කරන ලද 277 
විමර්ශනය සඳො ගයාමු කරන ලද පැමිණිි 151 
පාරිගභෝගික පැමිණිි සේබන්ධගයන් සිදුකරන ලද 
සාකච්චඡා සෙ විමර්ශනයට ගපර සිදුකරන ලද සාකච්චඡා 

1430 

සාකච්චඡා කිරීගමන් පසුව් ගබ්ලරුේ කරන ලද 728 
(ගපර ව්ර්ෂගේ පැමිණිිද ඇතුළුව්) 
 
ව්ගුව් - 4 - පාරිගභෝගික පැමිණිි සේබන්ධගයන් සිදුකරන ලද විමර්ශන 
 

මෙජන පැමිණිි ප්රකාරව් පව්ත්ව්න ලද විමර්ශන 
පව්ත්ව්න ලද විමර්ශන ගණන 281 
ගබ්ලරුේ කරන ලද විමර්ශන 105 
නිගයෝග නිකුත් කරන ලද 23 

 
අධිකරණගේ පව්රන ලද නඩු 
 

ව්ර්ගය 2019 
අනුකූලතා සෙ බලාත්මක කිරීම මගින් ගගානු කරන ලද 
අලුත් නඩු 

19 

අධිකරණගේ ගපනී සිටීේ 364 
දඩ මුදල් (උසාවි නඩුව්ින් ලද) රු. 100,000/- 

 
4. පාරිගභාගික අධයාපනය සෙ බලගැන්ීම 

 
අ. පාරිගභෝගිකයින් දැනුව්ත් කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 

මෙජනතාව්ගේ පාරිගභෝගික අයිතිව්ාසිකේ සෙ ව්ගකීේ, ව්ර්තමාන පාරිගභෝගික නීතිය, ගොඳ 
පාරිගභෝගික ව්ටිනාකේ සෙ ගොඳ ව්යපාරික පරිචයන් සේබන්ධගයන් ඔවුන්ට අධයාපනයක් 
ලබාදීම පිණිස විදුත් සෙ මුද්රිත මාධය, සේමන්ත්රණ සෙ ව්ැඩමුළු, ප්රදර්ශන ආදිය පාරිගභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් භාවිතා කරනු ලබයි.  ඉෙත ව්ැඩසටෙන්ව්ලට අමතරව්, 
පාරිගභෝගික කණ්ඩායේ සෙ ව්යාපාරික ප්රජාව්ගේ සෙභාගිත්ව්ය ඇතිව් පාරිගභෝගික 
අයිතිව්ාසිකේ දිනය සමරනු ලබයි.  පනගත් දැක්ගව්න පාරිගභෝගික අයිතිව්ාසිකේ සෙ සේබන්ධ 
ව්ැඩසටෙන් දිව්යින පුරා පව්ත්ව්නු ලැබීය. 

 
 
 
 



11

4' mdßfNd.sl wOHdmkh iy n,.ekaùu

w' mdßfNda.slhska oekqj;a lsÍfï jevigyka

uyck;djf.a mdßfNda.sl whs;sjdislï iy j.lSï" j¾;udk mdßfNda.sl kS;sh" fyd| mdßfNda.sl jákdlï 

iy fyd| jHmdßl mßphka iïnkaOfhka Tjqkag wOHdmkhla ,nd§u msKsi úoHq;a iy uqo%s; udOH" iïuka;%K 

iy jevuq¿" m%o¾Yk wdÈh mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska Ndú;d lrkq ,nhs'  by; jevigykaj,g 

wu;rj" mdßfNda.sl lKavdhï iy jHdmdßl m%cdjf.a iyNd.s;ajh we;sj mdßfNda.sl whs;sjdislï Èkh 

iurkq ,nhs'  mkf;a oelafjk mdßfNda.sl whs;sjdislï iy iïnkaO jevigyka Èjhsk mqrd mj;ajkq ,eîh'

j.=j - 5 ( mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska mj;ajk ,o oekqj;a lsÍfï jevigykaව්ගුව් - 5 - පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් පව්ත්ව්න ලද දැනුව්ත් කිරීගේ 
ව්ැඩසටෙන් 

පළාත දිස්ික්කය ගව්ගළඳුන් 
දැනුව්ත් කිරීම 

මෙජනතාව් පාසැල් 
දැනුව්ත් කිරීම 

 
මධයම පළාත 

මෙනුව්ර 19 31 9 
මාතගල් 30 17 2 
නුව්ර එළිය 26 16 1 

 
නැගගනහිර පළාත 

අේපාර 23 95 82 
මඩකලපුව් 10 68 72 
ිකුණාමලය 4 14 10 

උතුරු මැද පළාත අනුරාධපුරය 4 31 1 
ගපාගළාන්නරුව් 3 11 1 

 
 
උතුරු පළාත 

යාපනය 8 32 7 
කිිගනාච්චචිය 44 25 4 
මන්නාරම 26 18 6 
මුලතිේ 21 16 5 
ව්වුනියාව් 33 29 70 

ව්යඹ පළාත කුරුණැගල 10 25 7 
පුත්තලම 90 50 21 

සබරගමුව් පළාත කෑගල්ල 4 16 3 
රත්නපුරය 9 10 2 

 
දකුණු පළාත 

ගාල්ල 9 32 6 
ෙේබන්ගතාට 7 14 2 
මාතර 28 53 8 

ඌව් පළාත බදුල්ල 1 33 9 
ගමාණරාගල 28 45 23 

 
බස්නාහිර පළාත 

ගකාළඹ 9 40 9 
ගේපෙ 7 15 4 
කළුතර 23 19 5 

එකතුව් 476 755 307 
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mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska mj;ajk ,o oekqj;a lsÍfï jevigyka

16 
 

    Awareness Programs conducted by Consumer Affairs Authority                               
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5'	m%;s-;r`.ldÍ	 mßphkaf.ka	 fjf<÷ka	 iy	 ksIamdolhska	 wdrlaId	 lsÍu	 iy	 hym;a	

;r`.ldß;ajhla m%j¾Okh lsÍu

wka;¾l%shdldÍ	cx.u	fiajh	^1977&

wka;¾l%shdldÍ cx.u fiajd m%;spdrh ;=<ska mqrjeishka i|yd is,a,r ñ< f;dr;=re ^flá ixfla; ÿrl:k 

wxlh 1977&

wxl 1977 orK wêldßfha flá ixfla; ÿrl:kh Tiafia iy wka;¾l%shdldß cx.u fiajd is,a,r fj<|fmd, 

^fld<U msgfldgqj" fougf.dv" fnd/,a," kqf.af.dv iy je,a,j;a;& ;=<ska wêldßh úiska wLKavj fiajd 

imhd we;s w;r tu.ska t<jÆ" m<;=re iy wdydr o%jHj, is,a,r ñ< Èkm;d tla/ia lrkq ,efí'  ud¿ ñ< /

ialr .kq ,nkafka mE,shf.dv fj<|fmdf,ks'  fïjd Èkm;d moaO;sh ;=<g w;am;kh lrkq ,efí ^upload&'  

fuu f;dr;=re mdßfNda.slhska fj; oekqï§fuka ish ñ<§ .ekSïj,§ ;SrK .ekSug Tjqkag yelshdj ,efí'

wksl=;a kshduk wêldÍka iy yjq,aldr ixúOdk iu`. M,odhs iïnkaO;d we;slr .ekSu iy mj;ajd .ekSu'

 
 

ක්රියාකාරකම එකතුව් 
ගව්ළඳාේ කටයුතු සේබන්ධගයන් ලද පැමිණිි විමර්ශනය කිරීම 
ප්රති-තරඟකාරී සෙ අසාධාරණ ගව්ළඳ පරිචයන් සේබන්ධගයන් පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 

අධිකාරිය ගව්ත කරන ලද පැමිණිිව්ලට මැදිෙත්ීම 

 

 ගපර කාලපරිගේදගයන් ලද පැමිණිි 10 
 කාලපරිගේදය තුළ ලද පැමිණිි 35 
 සභාව් ගව්ත මාරු කරන ලද පැමිණිි 01 
 කාලපරිගේදය තුළ අව්සන් කරන ලද පැමිණිි 28 
 විමර්ශනය කරමින් පව්තින පැමිණිි 23 

Maintaining level playing field for fostering competitions 
අංක 1505/15 දරණ 2007.07.11 දිනැති ගැසට් නිගේදනය යටගත් දැනට ෙඳුනාගගන ඇති 

නිෂ්පාදන පෙක් සේබන්ධගයන් රජගේ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 

 

 ලැබුණු ඉල්ලුේපත් ගණන 328 
 කටයුතු කරන ලද ඉල්ලුේපත් ගණන 328 

අතයාව්ශය ගව්ළඳ භාණ්ඩ සේබන්ධගයන් සිදුකරන ලද මිළ ගණන් සමීක්ෂණය කිරීම  
 ගකාළඹ සෙ නගර ොත්පස ප්රගද්ධශව්ල අතයාව්ශය ගව්ළඳභාණ්ඩ පදනේ කරගත් 

ව්ාර්තාව් 
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 දිස්ික්ක මට්ටමින් දත්ත විශ්ගල්ෂණය සෙ ව්ාර්තා කිරීම 12 
ආොර ගව්ළඳ භාණ්ඩ සේබන්ධ මිළ ගණන් නිරීක්ෂණය කිරීම - ව්ාර්තා ගණන  

 එළව්ලුව්ල ධදනික සිල්ලර මිළ සේබන්ධ ව්ාර්තා 121 
 අතයාව්ශය භාණ්ඩව්ල සිල්ලර මිළ සේබන්ධ ව්ාර්තා 121 
 විගශ්ෂ මිළ ගණන් සේබන්ධ ව්ාර්තා 174 

පර්ගේෂණ අධයයන 01 
විගශ්ෂ අධයයන 05 
ගව්ළඳගපාල ව්ුෙය ෙඳුනා ගැනීම 01 ව්ාර්ික ව්ාර්තාව් 

(2018) 
 01 අර්ධ ව්ාර්ික ව්ාර්තාව් 

(2019) 
ගව්ගළඳුන් දැනුව්ත් කිරීම 07 
අන්තර් ක්රියාකාරී ජංගම ගස්ව්ා පළමු මාස ෙතර සඳො 

සතියකට දින පෙක් සෙ 

ඉතිරි කාලය පදනේ 

කරගගන සතියකට දින 

තුනක් (5*60*3)+15 
 
 
 
 
 
 
 
 

ieufokdgu id¾:l ùu i`oyd wjia:d Wod lrñka ;r`.ldÍ;ajh jeä lsÍu 
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fjk;a	 kshduk	 wêldßfhka	 iy	 md¾Yjldr	 ixúOdk	 iu`.	 M,odhS	 iïnkaO;d	 we;slr.ekSu	 iy	

mj;ajd .ekSu

1' wdydr iqrlaIs;;d l<ukdlrK moaO;s WmfoaYl lñgqj - Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh

2' l<ukdlrk moaO;s iy;sl lsÍfï lñgqj - Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh

3' Y%S ,xldj ;=< fmd,s;Ska iy ma,diaá;a Ndú;h ;ykï lsÍu iy md,kh lsÍu n,d;aul lsÍfï hdka;%Kh 

Yla;su;a lsÍu i|yd jk lñgqj - uyje,s ixj¾Ok yd mßir wud;HdxYh

4' mdßißl Yío l<ukdlrK yd Y%S ,xldj ;=< fmd,slaf,daßkSlD; nhsf*ks,a ^PCBs& wmøjH iy PCB 

j,ska ¥Is;$wka;¾.; WmlrK neyer lsÍfï jHdmD;s fufyhqï lñgqj - uyje,s ixj¾Ok yd mßir 

wud;HdxYh

5' HCFC fudkaá%hdkq uq,a flgqïm; Y%S ,xldj ;=< Ndú;h fjkqfjka mshjr .ekSug wod, l%shdldrlï 

l%shd;aul lsÍu ;jÿrg;a Yla;su;a lsÍfï fr.=,dis y÷kajd§fï lñgqj - uyje,s ixj¾Ok yd mßir 

wud;HdxYh

6' Y%S ,xldj ;=< wmo%jH l<ukdlrKh Wfoid ksIamdolf.a$fjf<kaodf.a yd mdßfNda.slhdf.a mq¿,a j.lSug 

wod, uQ,O¾u l%shd;aul lsÍfï lñgqj - uyje,s ixj¾Ok yd mßir wud;HdxYh

7' Y%S ,xldj ;=< l¾udka; ridhksl o%jH l<ukdlrKh i|yd jk ;dlaIKsl WmfoaYl lñgqj ^TACMIC& 

- uOHu mßir wêldßh

8' fíi,a" frdg¾vEï" iafgdlafydaï iy ñkfïÜ iïuq;shg wkqj msysgqjkq ,enQ lñgqj - uyje,s ixj¾Ok 

yd mßir wud;HdxYh

9' Y%S ,xld cd;sl úoHq;a ;dlaIK lñgqj - Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh

10' cd;sl ridhk o%jH l<ukdlrK m%;sm;a;sh ilia lsÍfï yjq,aldr lñgqj - uyje,s ixj¾Ok yd mßir 

wud;HdxYh

11' wdrlaIl f;dmams ^Helmets& iïnkaO Y%S ,xld m%ñ;Ska ixfYdaOkh lsÍfï ld¾h lKavdhu

12' rdcH .sKqï lñgqj fj; bÈßm;a lrk ,o ú.Kk jd¾;dfõ oelafjk lreKq l%shd;aul lsÍu mokï 

lr.ksñka úoHq;a wmøjH l<ukdlrK cd;sl m%;sm;a;sh ilia lsÍfï lñgqj - uyje,s ixj¾Ok yd 

mßir wud;HdxYh

13' ridhksl øjH fya;=fjka isÿjk wk;=re je<elaùfï iy iQodkïùfï lñgqj - uOHu mßir wêldßh

14' fíi,a iïuq;sh l%shd;aul lsÍfï ;dlaIKsl úoaj;a lñgqj - uOHu mßir wêldßh

15' cd;sl fmdaIK m%;sm;a;sh iïnkaO lñgqj - fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh

16' Ôjk úhoï lñgq /iaùu - uqo,a wud;HdxYh

17' wdydr WmfoaYk lñgqj - fi!LH wud;HdxYh

idOdrK ñ<lrKhla iy;slùu

w'  mkf;a 18" 19 iy 20 fjks fþoj,ska mjrd we;s n,h mokï lrf.k y÷kd.;a mdßfNda.sl NdKavj, 

fj<|fmd, ñ< iïnkaOj lghq;= lsÍug mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh ueÈy;a fõ'  f;dard.;a 

mdßfNda.sl NdKavj, ñ< ;yjqre lsÍu$ kshu lsÍu fjkqfjka mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska 

.kq ,enQ l%shdud¾. my; oelafjk j.= wxl - 7 u.ska bÈßm;a lrkq ,efí'
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j.=j - 7 ( f;dard.;a NdKavj, ñ< ia:dhSlrKh$kshu lsÍug mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska .kq 

,enQ l%shdud¾.'  ksl=;a lrk ,o ;SrK .Kk

,enqKq b,aÆïm;a .Kk

ksl=;a lrk ,o w;=re ksfhda. .Kk

fj<| NdKavh

.Eia

isfuka;s

iïmQ¾K fhdoh iys; lsßmsá

fïoh rys; lsßmsá

;sß`.= msá

áka l< ud¿

;SrK .Kk

.Eia b,aÆïm;a 04 la i|yd ;SrK ksl=;a lr we;'

isfuka;s b,aÆïm;a 16 la i|yd ;SrK ksl=;a lr we;'

iïmQ¾K fhdoh iys; lsßmsá b,aÆïm;a 18 la i|yd ;SrK ksl=;a

lr we;'

fïoh rys; lsßmsá b,aÆïm;a 01 la i|yd ;SrK ksl=;a lr we;'

;sß`.= msá b,aÆïm;a 01 la i|yd ;SrK ksl=;a lr we;'

áka l< ud¿ b,aÆïm;a 01 la i|yd ;SrK ksl=;a lr we;'

  whs;u   b,aÆïm;a .Kk

isfuka;s 24

iïmQ¾K fhdoh iys; lsßmsá 06

<ore lsßmsá 01

fïoh rys; lsßmsá 01

.Eia 03

;sß`.= msá 01

áka l< ud¿      01

whs;u                                      b,aÆïm;a .Kk

isfuka;s 13

iïmQ¾K fhdoh iys; lsßmsá 02

fïoh rys; lsßmsá 01

;sß`.= msá 01

áka l< ud¿ 01
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wdh;kfha	YlH;d	jeäÈhqKq	lsÍu

fiajl ixLHdj ms<sn| úia;r

 
ආයතනගේ ශකයතා ව්ැඩිදියුණු කිරීම 

සස්වක සංඛ්යාව පිළිබඳ විස්තර 
 

 
තනතුර 

 
ව්ැටුේ 

ගක්තය 

අනුමත 
ගස්ව්ක 
සංඛයාව් 

දැනට සිටින ගසව්්ක 
සංඛයාව් 

ස්ීර තාව්කාික 
/ගකාන්ත්රාත් 

ගජයෂ්ඨ කළමනාකාර 
අධයක්ෂ ජනරාල් HM 2-1 1 1 0 
අධයක්ෂකව්රුන්/සභාගේ ගල්කේ HM 1-1 7 5 0 
කළමනාකාර 
අභයන්තර විගණක  

 
 

MM 1-1 

1 1 0 
නිගයෝජය අධයක්ෂ 12 1 0 
සෙකාර අධයක්ෂ 4 0 
නිගයෝජය අධයක්ෂව්රුන්/ කලාපීය කටයුතු පිළිබඳ සෙකාර 
අධයක්ෂව්රුන්  

12 6 0 

නිගයෝජය/ සෙකාර අධයක්ෂ 
(සාමූහික සන්නිගේදන) 

1 0 0 

කණිෂ්ඨ කළමනාකාර 
විගණන නිලධාරි  

 
 
 
 

JM 1-1 

2 2 0 
පද්ධධති පරිපාලක 1 0 0 
ගජයෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරි 27 27 0 
ගජයෂ්ඨ සංඛයාන නිලධාරි 1 0 0 
ගජයෂ්ඨ අගලවි පර්ගේෂණ විශ්ගල්ෂක 1 0 0 
ගජයෂ්ඨ ගිණුේ නිලධාරි 2 1 0 
රෙසය ගල්කේ (සභාපති) 1 1 0 
රෙසය ගල්කේ (අධයක්ෂ ජනරාල්) 1 0 0 
ගජයෂ්ඨ පරිපාලන/ මානව් සේපත් නිලධාරි 1 0 0 
නීති සෙ බලගැන්ීගේ ගජයෂඨ් නිලධාරි 2 1 0 
ගජයෂ්ඨ පිරිව්ැයකරණ නිලධාරි 1 1 0 
බලගැන්ීගේ/ගමගෙයුේ/පුළුල් කිරීේ 
දත්ත සේබන්ීකාරක  

 
 
 
 

MA 5-2 

1 0 0 
සංඛයාන නිලධාරි 1 1 0 
අගලවි පර්ගේෂණ විශ්ගල්ෂක 1 1 0 
ප්රගල්ඛන නිලධාරි II 6 3 0 
පුස්තකාලයාධිපති 1 1 0 
පිරිව්ැයකරණ නිලධාරි 15 2 0 
ගිණුේ නිලධාරි 6 0 
පරිපාලන නිලධාරි II 5 3 0 
නීති සෙ බලගැන්ීගේ ගජයෂඨ් නිලධාරි 6 6 0 
විමර්ශන නිලධාරි 450 373 0 
මාධය නිලධාරි (ගකාන්ත්රාත් පදනම යටගත්) 1 - 0 
කලමනාකාර සෙකාර (තාක්ෂණික) 
ගපාත් තබන්නා MA 2-2 1 0 0 
කැමරා ශිල්පි (ගකාන්ත්රාත් පදනම යටගත්) 1 - 0 
කලමනාකාර සෙකාර (තාක්ෂණික ගනාව්න) 
කලමනාකාර සෙකාර MA 1-2 51 43 1 
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w'	ld¾h	uKav,h	jeäÈhqKq	lsÍu

ld¾h uKav,fha ta ta fiajlhdg wod, lafIa;%fha jeäÈhqKqj" wmf.a fiajdjkaf.a .=Kd;aulNdjh kex-

ùug odhl jk wdfhdackhla nj mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh i,lhs'  2019 j¾I ;=< mj;ajk ,o 

ld¾huKav,h mqyqKq lsÍfï jevigyka iïnkaO úia;r my; j.= wxl - 8 u.ska bÈßm;a lrkq ,efí' 

j.=j - 8 ( 2019 j¾Ih ;=< mj;ajk ,o ld¾huKa,h mqyqKq lsÍfï iy jeäÈhqKq lsÍfï jevigyka

ප්රාථමික මට්ටම (පුහුණු) 
රියදුරු  PL 3 28 26 1 
ප්රාථමික මට්ටම (නුපුහුණු) 
කාර්යාල කාර්ය සොයක PL 1 24 22 1 
කාර්යාල කාර්ය සොයක (ගකාන්ත්රාත් පදනම යටගත්) 1 - 0 

එකතුව් 667 540 2 
 
අ. කාර්යමණ්ඩලය ව්ැඩිදියුණු කිරීම 

කාර්යමණ්ඩලගේ ඒ ඒ ගස්ව්කයාට අදාල ක්ගෂ්ත්රගේ ව්ැඩිදියුණුව්, අපගේ ගස්ව්ාව්න්ගේ 

ගුණාත්මකභාව්ය නැංීමට දායක ව්න ආගයෝජනයක් බව් පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 

සලකයි.  2018 ව්ර්ෂ තුළ පව්ත්ව්න ලද කාර්යමණ්ඩලය පුහුණු කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් සේබන්ධ විස්තර 

පෙත ව්ගු අංක - 8 මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැගබ්ල.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ව්ගුව් - 8 – 2019 ව්ර්ෂය තුළ පව්ත්ව්න ලද කාර්යමණ්ලය පුහුණු කිරීගේ සෙ ව්ැඩිදියුණු කිරීගේ ව්ැඩසටෙන් 

 

අංකය පුහුණු ව්ැඩසටෙන සෙභාගි ූ ගණන 

01 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය සේබන්ධ සේමන්ත්රණය (ගදමළ 

මාධයය) – 2018 
100 

02 පාරිගභෝගික කටයුතු ව්ැඩිදියුණු කිරීම සෙ විශිෂ්ඨ කිරීම, ගකාරියාගේදී 02 

03 ව්ෘත්ති ගගේෂණය, (AAP) 01 

04 ගව්ළඳාම සෙ සංව්ර්ධනය සේබන්ධගයන් එක්සත් ජාතීන්ගේ 

සේගේලනය (UNCTAD), ජිනීව්ාහිදී 

01 

05 රාජය මුදල් ගරගුලාසි, (මිගලෝඩාව්) 02 

06 ප්රව්ාෙන කළමනාකරණය සේබන්ධ ව්ැඩමුළුව්, (SDFL) 01 

07 චීනය සෙ ශ්රි ලංකාව් අතර ව්යාපාරික සංස්කෘතිය හුව්මාරු කරගැනීම 

සේබන්ධ සේමන්ත්රණය, චීනගේදී 

01 

08 ගස්ව්ය අව්සන් කිරීම (කේකරු අධයාපනය සේබන්ධ ජාතික ආයතනය) 01 

09 ව්ැටුේ පරිව්ර්තනය සේබන්ධ ගදදින ව්ැඩමුළුව්, ඩී ඇන්ඩ් ආර් 

ගප්රාගෆෂනල් ඩිව්ගලාේමන්ට් ගසන්ටර් (ප්රයිව්ට්) ිමිටඩ් 

02 

10 ඵලදායි ඉදිරිපත් කිරීගේ ෙැකියා සේබන්ධ ගදදින ව්ැඩමුළුව්, ශ්රි ලංකා 

පදනේ ආයතනය 

04 

11 ෙරස් ප්රශ්න ඇසීම සේබන්ධ සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව් (ප්රාගයෝගික 

පුහුණුව් - සති 8), ශ්රි ලංකා නීතිඥව්රුන්ගේ සංගමය 

02 

12 වියදේ ො ගගීේ පරිපාටිය සෙ මුලය ගරගුලාසි, PRAG ආයතනය 05 
13 කළමනාකරණ සෙ පර්ගේෂකයින් සඳො මූික සංඛයාගල්ඛන, ශ්රි 

ලංකා ගව්ෝොරික සංඛයාගල්ඛන ආයතනය 
02 

එකතුව් 124 
 
ආ. අධිකාරිගේ කාර්යමණ්ඩලගේ තත්ත්ව්ය ශක්තිමත් කිරීම 
 

ඇ. කාර්යමණ්ඩලය අභිගේරණය සෙ සුභසාධනය 
කාර්යමණ්ඩලය සඳො ප්රසන්න සෙ චර්යාමත් ව්ැඩ කරන පරිසරයක් ලබාදීම පිණිස ව්ර්ෂය 
තුළ ධව්දය රක්ෂණ ගයෝජනාක්රමයක්, සංස්කෘතික සෙ ආගමික ව්ැඩසටෙන්, 
කාර්යමණ්ඩලය සංව්ර්ධන ව්ැඩසටෙන්, ගස්ව්කයින් ෙඳුනා ගැනීම ව්ැනි පියව්ර කිහිපයක් 
ගන්නා ලදි. 

 
ඇ. පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනත සංගශෝධනය කිරීම 
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wd'	wêldßfha	ld¾huKav,fha	;;a;ajh	Yla;su;a	lsÍu

we' ld¾huKav,h wNsfma%rKh iy iqNidOkh

  ld¾huKav,h i|yd m%ikak iy p¾hdu;a jev lrk mßirhla ,nd§u msKsi j¾Ih ;=< ffjoH 

rlaIK fhdackdl%uhla" ixialD;sl iy wd.ñl jevigyka" ld¾huKav,h ixj¾Ok jevigyka" 

fiajlhska y÷kd .ekSu jeks mshjr lsysmhla .kakd ,È'

we'	mdßfNda.sl	lghq;=	ms<sn|	wêldßh	mk;	ixfYdaOkh	lsÍu

kS;sm;s	fomd¾;fïka;=fõ§	.re	kS;sm;sjrhdf.a	wkque;sh	,nd.ekSu	i|yd

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| iNdj

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| iNdj mßmd,kuh jYfhka l%shd lrkq ,nkafka mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh 

hgf;a jk w;r" m%;s-;r`.ldß mßphkag wod, lafIa;%h m%Odk fldg f.k wêldßh úiska iNdj fj; lrkq 

,nk fhduq lsÍïj,g ijka§u iy ta iïnkaO ;SrK .ekSfï n,h mk; u.ska mjrd we;'  mkf;a úêúOdk 

m%ldrj∙ widOdrK ñ< .Kka" fj<|fmd, wvqmdvq iy fj<|fmd, yeisÍïo úu¾Ykh lsÍu i|yd iNdj fj; 

fhduq lrkq ,efí'  wjYH jqjfyd;a NdKav úlsKsh hq;= fyda fiajdjka ,ndÈh hq;= Wmßu ñ< ks¾foaY lsÍfï 

n,ho fuu iNdjg mjrd we;'

meñKs,s$ fhduq lsÍï

l%shdldrlï         m%.;sh

uyck hym;g tfrysj l%shd;aul jk m%;s - ;r`.ldÍ mßphkag úreoaOj     01 - úi£ug ;sfnk

lghq;= lsÍug j.n,d .ekSu 

NdKav yd fiajdjkays Wmßu ñ< ks¾foaY lsÍu     05

widOdrK ñ< .Kka iïnkaO úu¾Ykh lsÍï     02
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2019 foieïn¾ 31 Èkg uq,H ;;a;aj m%ldYkh

 2019.12.31 

දිනට 

2018.12.31 

දිනට 

j;alï � ලංකා 

රුපියල් 000’ 

� ලංකා 

රුපියල් 000’ 

cx.u j;alï   

මුදල් හා මුදල් සමාන අයිතම 74,663 70,602 

fj<| iy wksl=;a wh úh hq;= oE 35,667 31,280 

බඩු වට්ටෝරු / ්තාග 2,710 2,122 

අනිකුත් ජංගම මුලය වත්කම් 10,980 10,481 

 124,020 114,485 

සිදු්ක්ෙමින් පවතින වැඩ (සංවර්ධන අදියෙ) 1,376 138 

cx.u fkdjk j;alï   

ආ්යෝජන 306,380 275,777 

පාරි්තෝෂික අෙමුදල් ආ්යෝජන ගිණුම 54,234 31,530 

අනිකුත් ජංගම ්නාවන මුලය වත්කම් (කාර්යමණ්ඩලය සඳහා ණය) 17,800 18,370 

l=,shg ගත් ්ගාඩනැගිල්ල 775 800 

්ේපළ, පිරියත සහ උපකෙණ 82,688 87,671 

 461,877 414,149 

මුළු වත්කම් 587,273 528,772 

nerlï -  

cx.u nerlï   

උපචිත වියදම් 54,320 43,749 

්ගවිය යුතු මුදල් සහ අනිකුත් බැෙකම් 6,249 10,394 

 60,569 54,143 

cx.u fkdjk nerlï   

පාරි්තෝෂික සඳහා ප්රතිපාදන 79,620 67,927 

මුළු බැෙකම් 140,189 122,069 

   

මුළු ශුේධ වත්කම් 447,084 406,702 
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.sKqï m%;sm;a;s iy .sKqïlrK igyka fuu uq,H m%ldYkj, wkql,k fldgila idohs'  fuu uq,H m%ldYk 

ms<sfh, lsÍu iy bÈßm;a lsÍu fjkqfjka wOHlaI uKav,h j.lshkq ,efí'  fuu uq,H m%ldYk wOHlaI 

uKav,h úiska wkqu; lrk ,o w;r Tjqka fjkqfjka w;aika lrkq ,efí'

'''''''''''''''''''''''''''''

uq,H wOHlaI 

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh

'''''''''''''''''''''''''''''''

wOHlaI ckrd,a

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh

''''''''''''''''''''''''''

iNdm;s

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh

Y=oaO j;alï $ ysñlï  

සමුච්චිත අරමුදල 63,191 63,191 
විලම්බිත ආදායම 14,241 35,017 
සංිත 369,651 308,494 
 447,084 406,702 
මුළු ශුද්ධ වත්කම්බ / සමකකාටස් 447,084 406,702 

 

 

 

Chairman Signature 

 

 

 

Director General Signature 
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2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd 
uq,H ld¾h idOk m%ldYkh

 2019.12.31 
දිනට 

2018.12.31 
දිනට 

 � ලංකා 
රුපියල් 000’ 

� ලංකා 
රුපියල් 000’ 

wdodhï   

පුනරාවර්තන ප්රදානයන් 502,975 489,982 

දඩ මුදල් ආදායම් 39,094 32,910 

අනිකුත් ආදායම් 67,380 58,883 

 609,449 581,775 

   

úhoï   

mqoa.,sl mäkä (385,263) (376,770) 
ගමන් වියදම් (15,312) (12,109) 
සැපයුම් සහ පාරිභභෝගික භාණ්ඩ (10,602) (10,353) 
නඩත්ු (9,668) (7,567) 
භකාන්රාත් භසේවා (67,884) (53,516) 
ක්ෂය කිරීම් (32,123) (27,466) 
අනිකුත් භමභහයුම් වියදම් (44,152) (31,099) 
මුලය පිරිවැය (204) (150) 
   

   

මුළු වියදම් (565,208) (519,030) 

වර්ෂය සඳහා මුළු ශුද්ධ අතිරික්තය /(ඌනතාවය)  44,242 62,746 

අනිකුත් විසතීර්ණ ආදායම්   

ප්රතයාගණන ලාභය 16,916 38,815 

වර්ෂය සඳහා මුළු විසතීර්ණ ආදායම 61,157 101,561 
 

m%jdyk 

mßfNdck 

.súiqï .; 

lghq;= 
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2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd 
uqo,a m%jdy m%ldYkh2019 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අව්සන් ූ ව්ර්ෂය සඳො මුදල් ගැලීගේ ප්රකාශනය 

 

 2019 2018 

 � ලංකා 

රුපියල් 000’ 

� ලංකා 

රුපියල් 000’ 

ගමගෙයුේ ක්රියාකාරකේව්ින් මුදල් ගැලීේ   

සාමානය ක්රියාකාරකේව්ින් අතිරික්තය / (ඌනතාව්ය) 44,242 62,746 

   

ගැලපීේ   

අපෙරණය කරන ලද ව්ත්කේ සඳො ලැබීේ 22 - 

ක්ෂය කිරීේ 32,123 27,466 

පාරිගතෝික ප්රතිපාදන 13,602 20,603 

ක්රමක්ෂය කිරීේ 25 25 

කාරක ප්රාේධන ගව්නස් කිරීේව්ලට ගපර ගමගෙයුේ ලාභය 90,014 110,840 

ගගවිය යුතු මුදල්ව්ල ව්ැඩිීම - සටෙන I 6,427 2,172 

අනිකුත් ජංගම ව්ත්කේව්ල ව්ැඩිීම - සටෙන II (5,474) (3,634) 

පාරිගතෝික ගගීේ (1,909) (2,106) 

සිදුගකගරමින් පව්තින ව්ැඩව්ල අඩුීම/ ව්ැඩිීම (1,239) (154) 

ගමගෙයුේ ක්රියාකාරකේව්ින් ශුද්ධධ මුදල් ගැලීම 87,819 107,118 

   

අගයෝජන ක්රියාකාරකේව්ින් මුදල් ගැලීම   

   

පිරියත සෙ උපකරණ මිළට ගැනීේ (10,246) (9,506) 

පාරිගතෝික අරමුදල ආගයෝජනය කිරීම (22.704) (10,898) 

ආගයෝජනව්ල ව්ැඩිීම (30,602) (45,257) 

දීර්ඝ කාලීන ණයව්ල (කාර්යමණ්ඩලය සඳො ණය) අඩුීම 570 (5,507) 

   

අගයෝජන ක්රියාකාරකේව්ින් ශුද්ධධ මුදල් ගැලීම (62.982) (71,168) 

මුලය ක්රියාකාරකේව්ින් මුදල් ගැලීම   

භාණ්ඩාගාර ප්රදානයන් - ප්රාේධන 11,348 9,801 

ක්ෂය කිරීේ (32,124) (27,466) 

විලේිත ආදායම (20,776) (17,665) 
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2019'12'31	Èkg	iufldgiaj,	fjkiaùfï	m%ldYkh

Y%S	,xld	remsh,a	000

මුලය ක්රියාකාරකේව්ින් ශුද්ධධ මුදල් ගැලීේ (20,776) (17,665) 
මුදල් ො මුදල් සමාන අයිතමව්ල ශුද්ධධ අඩුීම / (ව්ැඩිීම) 4,061 18,285 
කාලපරිගේදය ආරේභගේදී මුදල් ො මුදල් සමාන අයිතම 70,602 52,317 
කාලපරිගේදය අව්සානගේදී මුදල් ො මුදල් සමාන අයිතම 74,663 70,602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019.12.31 දිනට සමගකාටස්ව්ල ගව්නස්ීගේ ප්රකාශනය 
 

� ලංකා රුපියල්’000 
 

 
විස්තරය 

ආයතනගේ හිමිකරුව්න්ට පැව්රිය ෙැකි 

දායක්ව් 

ප්රාේධනය 
සමුච්චචිත 

අතිරික්තය/ 

ඌනතා 

ප්රතයාගණන 

අතිරික්තය 
මුළු ශුද්ධධ 

ව්ත්කේ/ 

සමගකාටස් 
2019.01.01 දිනට ගශ්ෂය 35,017 329,727 38,815 403,559 
ප්රති-ඇස්තගේන්තුගත ලාභය (2018)  3,143  3,143 
නැව්ත සඳෙන් කරන ලද (Restated) ගශ්ෂය 35,017 332,870 38,815 406,702 
2019 ව්ර්ෂගේ ශුද්ධධ ව්ත්කේව්ල/ 

සමගකාටස්ව්ල ගව්නස්ීේ 
    

දායකත්ව් ප්රාේධනය - භාණ්ඩාගාරය 11,348   11,348 
විලේිත ආදායම ක්රමක්ෂය කිරීම (32,123)   -32,123 
ව්ර්ෂය සඳො අතිරික්තය/ ඌනතාව්ය  44,242  44,242 
   16,916 16,916 
2019.12.31 දිනට ගශ්ෂය 14,242 377,112 55,731 447,084 
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NOTES TO THE ACCOUNTS 

 

Corporate Information  

1.1 Consumer Affairs Authority (CAA) was established under the Consumer Affairs Authority 

Act No. 09 of 2003 by repealing the Consumer Protection Act No.1 of 1979, the Fair Trading 

Commission Act No.1 of 1987 and the Control of Prices Act (Chapter 173). 

 As per the Public Enterprises Circular No. PED/58/02 dated 15th September 2011, 

Consumer Affairs Authority is categorized under “A” of sub-category “A” in Regulatory 

Agencies.    

 

1.2 Principal Activities and Nature of Operation 

The Principal Activity of the Authority is to protect the Consumers and the     regulations 

of trade. 

1.3 The number of employees of the Authority at the end of the year 2019 is 538. 

 

1.4 Significant share holding / Equity 

Consumer Affairs Authority is mainly granted by the Treasury. Net balance of the Fund, 

that is formed by 1/3 of the fine income and fees charged for awareness for traders which 

are direct income to the Authority, is also represented in the equity of  Authority.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     

1.5 Government Grants 

Government grants are recognized where there is reasonable assurance that the grant will 
be received. When the grant relates to an expense item, it is recognized as income for the 
year. When the grant relates to an asset, it is recognized as income in equal amounts over 
the expected useful life of the related asset. 
 
When the CAA receives grants of non- monetary assets, the asset and the grant are 
recorded at nominal amounts and released to profit or loss over the expected useful life in 
a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset by equal annual 
installments. Government grants related to assets and non monetary grants at fair value 
have been presented in the balance sheet as differed income.    
   

 

.sKqï i|yd igyka

taldnoaO f;dr;=re

1'1 2003 wxl 09 orK mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| mk; u.ska mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh ia:dmkh 

fldg we;af;a 1979 wxl 01 orK mdßfNda.sl wdrlaIK mk;" 1987 wxl 01 orK idOdrK fj<| fldñIka 

iNd mk; iy ñ< md,k mk; ̂ 173 fjks mßfþoh& hk mk;a wj,x.= lrñks' 2011 iema;eïn¾ 15 Èke;s 

wxl mSBã$58$02 orK rdch jHjidh pl%f,aLhg wkqj mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh kshduk 

ksfhdað;dh;kj, ldKavhg wh;a wdh;khka f,i "A" j¾.SlrKh we;'

1'2 m%uqL ld¾hhka iy fufyhqï lghq;=j, iajNdjh

 wêldßfha m%Odk l%shdldrlu jkafka mdßfNda.slhska wdrlaId lsÍu iy fj<|du kshdukh lsÍu h'

1'3 2019 j¾Ifha w. jkúg wêldßfha fiajlhska .Kk 538 la úh'

1'4	 jeo.;a	fldgia	ysñldÍ;ajh	$	ysñlï

 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh i|yd m%Odk jYfhka m%;smdok ,ndfokafka NdKavd.drh úisks'  

ov uqo,a wdodhfuka 1$3 la iy fjf<÷ka oekqj;a lsÍu i|yd mj;ajkq ,nk oekqj;a lsÍï fjkqfjka 

whlrkq ,nk .dia;= u.ska idokq ,nk wruqof,a YqoaO fYaIho wêldßfha iufldgia u.ska ksfhdackh 

lrkq ,nhs'

1'5	 rcfha	m%odk

 rch u.ska ,ndfok m%;smdok y÷kd.kq ,nkafka tlS m%odkhka ,fnkq we;s njg idOdrK iy;slùula 

;sfnk ksidh'  m%odkh úhoulg wod, jkúg th j¾Ih i|yd wdodhula f,i y÷kd.kq ,efí'  m%odkh 

j;alulg wod, jkúg th wod, j;alfï wfmalaIs; m%fhdacH wdhq ld,h u; iudk ixLHdj,ska 

wdodhula f,i y÷kd.kq ,efí'

 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßhg uq,H fkdjk j;alïj,ska m%odkhka ,efnkúg j;alï iy 

m%odkhka kduud;% jákdlïj,ska jd¾;d.; lrkq ,nk w;r" mdol jQ j;alfï m%;s,dNfha mßfNdack 

rgdjl wfmalaIs; m%fhdacH wdhqld,h u; ,dNhg fyda w,dNhg iudk jd¾Isl jdßlj,ska ksoyia lrkq 

,efí'  j;alïj,g wod, rcfha m%odkhka iy idOdrK w.hl uq,H fkdjk m%odkhka fYaI m;%fha 

ú,ïì; wdodhu f,i bÈßm;a lr we;'

2' fmdÿ .sKqïlrK m%;sm;a;s

2'1 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha uq,H m%ldYk ms<sfh, lr we;af;a Y%S ,xld jr,;a .Kldêldßjrekaf.a 

wdh;kfha rdcH wxY .sKqïlrK m%ñ;s lñgqj úiska ksl=;a fldg we;s Y%S ,xld rdcH wxYfha .sKqïlrK 

m%ñ;Skag wkql+,j h'
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2'2 uq,H m%ldYk ms<sfh, lr we;af;a ft;sydisl msßjeh iy .sKqïlrK weia;fïka;= i|yd fjkialsÍfï 

fmrÈis y÷kd .ekSu u; mokï lrf.k h'

2'3 ov uqo,a wdodhu

2'3'1  ov uqo,aj,ska Wmhk ,o wdodhï wêldßfha fmdÿ l%shdldrlï i|yd m%fhdackhg fkd.kakd 

,Èka tajd uq,H ld¾hidOk m%ldYkfhka l,a we;sju neyer lrk ,È'  2011 j¾Ifha isg 

bÈßhg fuu wdodhu m%fhdackh .kq ,enqfõ uyd NdKav.drfha fyda mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| 

wêldßfha wOHlaI uKav,fha wkque;sh we;sj h'  ta wkqj" ov uqo,a wdodhula f,i i,lkq 

,nk w;r" ov uqo,a i|yd wod, ishÆu úhoï uq,H ld¾hidOk m%ldYkfha fmkajd we;'

2'2'2'  ov wdodhï jYfhka ,efnk tfy;a tu wjia:dfõ§ kvq wxl iy mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| 

wêldßfha wod, jeg,Sï ks,OdÍka úiska fokq ,nk wod, f;dr;=re iy" tajdfha fma%IK iu`. 

wod, Widú úiska fokq ,nk kvq wxl iy f;dr;=re fya;=fldg f.k wêldßh fj; ,efnk 

uqo,a y÷kd; fkdyelsjQ wjia:d we;'  tajd i;H jYfhkau wêldßhg fhda.H uqo,ao ke;fyd;a 

Widú úiska jer§ulska fma%IKh lrk ,o uqo,ao hkak i;Hdhkh lsÍfï ld¾hh msKsi" 

idudkHfhka wúksYaÑ; ov uqo,a .sKqug udre lrkq ,efí'  tjeks uqo,a B<`. j¾Idjidkh 

olajd y÷kd fkd.;a uqo,a jYfhka mej;shfyd;a tajd wêldßfha mdßfNda.slhska wdrlaId lsÍfï 

wruqo,g ner lrkq ,efí'

2'2'3  w;S; w;aoelSïj,g wkqj y÷kdfkd.;a ishÆu ov uqo,a wdodhï iïmQ¾Kfhkau mdfya whúh 

hq;= ov uqo,a ms<sôUq lrkq ,nk nj kSÍlaIKh lrkq ,efí'

2'4 uq,H j¾Ih

 wêldßfha uq,H j¾Ih foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika jk ,s;a wjqreoao fõ'

3' j;alï moku iy tajdfha w.h ;lafiare lsÍu

3'1 foam<" msßh; iy WmlrK

3'1'1 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha .sKqï m%;sm;a;sh f,i iy .sKqï weia;fïka;= lsÍu i|yd 

wêldßh úiska msßjeh wdo¾Yh f;dard.kq ,efí'  ^SLPSAS 7&

3'1'2 foam<" msßh; iy WmlrK ^PPE&¦ msßjeh" foam< iy msßh;j, ixprl fldgia m%;sia:dmkh 

lsÍu we;=<;a iuqÉÑ; laIh lsÍfï YqoaO w.h u; i|yka lrkq ,efí'

 foam<" msßh; iy WmlrKj, iqúfYaIs fldgia m%;sia:dmkh l< hq;= wjia:dj jkúg" mdßfNda.sl 

lghq;= ms<sn| wêldßh úiska m%;sia:dmkh lrk ,o fldgi fjku y÷kdf.k iy" wÆ;a 

fldgfia iajlSh)wdY%s; m%fhdacH wdhq ld,h iy laIh lsÍu y÷kd.kq ,nhs'  wÆ;ajeähd iy 

kv;a;= msßjeh" orkq ,nk mßÈ uq,H ld¾hidOk m%ldYkfha y÷kd.kq ,efí'

 hï m%;Hd.Kk msßjeh∙ j;alï m%;Hd.Kk ixÑ;hkays iuqÉÑ; iufldgiaj,§ y÷kd.kq 

,efí'

3'1'3 foam<" msßh; iy WmlrKj, msßjeh∙ ñ<§ .ekSïj, fyda j;alïj,ska wfmalaIs; m%fhdackh 

i|yd tajd jevl< yels ;;a;ajhg f.ktafï§ oeÍug isÿjk iy yg.kakd hï úohula fõ'
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3'1'4 jHdmdrh lrf.k hdfï fyda j;alïj, wdhq ld,h jeälsÍfï w¾:fhka iaÒr iajNdjfha j;alï 

w;am;a lr.ekSfï" jeä lsÍfï fyda jeäÈhqKq lsÍfï ld¾hh msKsi oeÍug isÿjk úhoï m%d.aOk 

úhoï f,i i,ld we;'

3'1'5 isÿflfrñka mj;sk jev

fuh ld¾hd, fn§ï i|yd oeÍug isÿjk úhofuys my; mßÈ bÈßm;a lrkq ,efí'

3'2 laIh lsÍu

w;am;a lr.kq ,nk ishÆu j;alï m%fhdackhg .;yels udifha isg wêldßh úiska laIh lrkq ,efí'

3'2'1 foam<" msßh; iy WmlrK laIh lsÍu imhd we;af;a iaÒr moku u; jk neúka tajdfha 

msßjeh" ;lafiare l< wdhq ld,h u; my; mßÈ lmd yßkq ,efí'

 ld¾hd,Sh .Dy NdKav iy WmlrK     10]

 ld¾hd,Sh WmlrK       10]

 mß.Kl WmlrK       20]

 mß.Kl uDÿldx. iy fjí wvúh ks¾udKh lsÍu ^wiam¾YkSh j;alï& 20]

 fudag¾ jdyk        20]

 ld¾hd,Sh wNHka;r fn§ï      20]

 mßfNda.sl fkdjk NdKav       10]

3'2'2 laIh lsÍï .Kkh lsÍfï§ mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska iDcq l%shdud¾. wkq.ukh 

lrkq ,nhs'

3'2'3 mq;ald, fmd;a i|yd laIh lsÍï isÿlrkafka ke;'

3'2'4 iudf,daÑ; j¾Ihg wod, laIh lsÍïj, jákdlu ú,ïì; wdodhï .sKqug udre lrkq ,efí'

3'3	 f.dvke.s,s	mßY%h	-	l=reKE.,

 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha l=reKE., ld¾hd,h i|yd l=reKE., m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h 

úiska mjrd we;s f.dvke.s,s mßY%h fjkqfjka jir 40 lg wêl ld,hla mqrd remsh,a ñ,shkhl uqo,la 

l%ulaIh lrkq ,efí'

3'4 Kh.e;shka iy ,eìh hq;= uqo,a

 Kh.e;shka iy ,eìh hq;= uqo,a i|yka lrkq ,nkafka tajd Wm,íêùug weia;fïka;=.; jákdlug 

h'

ගද්ධපළ, පිරියත සෙ උපකරණව්ල සුවිගශ්ි ගකාටස් ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතු අව්ස්ථාව් ව්නවිට, 
පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ප්රතිසථ්ාපනය කරන ලද ගකාටස ගව්නම ෙඳුනාගගන 
සෙ, අලුත් ගකාටගස් ස්ව්කීය-ආ�ත ප්රගයෝජය ආයු කාලය සෙ ක්ෂය කිරීම ෙඳුනාගනු ලබයි.  
අලුත්ව්ැඩියා සෙ නඩත්තු පිරිව්ැය, දරනු ලබන පරිදි මුලය කාර්යසාධන ප්රකාශනගේ ෙඳුනාගනු 
ලැගබ්ල. 
 
යේ ප්රතයාගණන පිරිව්ැය; ව්ත්කේ ප්රතයාගණන සංචිතයන්හි සමුච්චචිත සමගකාටස්ව්ලදී ෙඳුනාගනු 
ලැගබ්ල. 
 

3.1.3 ගද්ධපළ, පිරියත සෙ උපකරණව්ල පිරිව්ැය; මිළදී ගැනීේව්ල ගෙෝ ව්ත්කේව්ින් අගේක්ිත 
ප්රගයෝජනය සඳො ඒව්ා ව්ැඩකළ ෙැකි තත්ත්ව්යට ගගනඒගේදී දැරීමට සිදුව්න සෙ ෙටගන්නා යේ 
විදයමක් ගේ. 

 
3.1.4 ව්යාපාරය කරගගන යාගේ ගෙෝ ව්ත්කේව්ල ආයු කාලය ව්ැඩිකිරීගේ අර්ථගයන් ස්ීර ස්ව්භාව්ගේ 

ව්ත්කේ අත්පත් කරගැනීගේ, ව්ැඩි කිරීගේ ගෙෝ ව්ැඩිදියුණු කිරීගේ කාර්යය පිණිස දැරීමට සිදුව්න 
වියදේ ප්රාේධන වියදේ ගලස සලකා ඇත. 

 
3.1.5 සිදුගකගරමින් පව්තින ව්ැඩ 
 

ගමය කාර්යාල ගබදීේ සඳො දැරීමට සිදුව්න වියදගමහි පෙත පරිදි ඉදිරිපත් කරනු ලැගබ්ල. 
 ඇස්තගේන්තුගත 

මුළු පිරිව්ැය 
2019.12.31 දිනට 
සේපූර්ණ කරන 

ලද/සෙතික කරන 
ලද (රු.) 

කරන ලද 
ගගීේ 

ගගවිය යුතු 
මුදල්ව්ල ගශ්ෂය 

කාර්යාල ගබදීේ - 
අනුරාධපුරය 

1,376,300.00 755,846.74 - 1,376,300.00 

එකතුව් 1,376,300.00 755,846.74  1,376,300.00 
 

3.2 ක්ෂය කිරීම 
 

අත්පත් කරගනු ලබන සියලුම ව්ත්කේ ප්රගයෝජනයට ගතෙැකි මාසගේ සිට අධිකාරිය විසින් ක්ෂය 
කරනු ලැගබ්ල. 
 

3.2.1 ගද්ධපළ, පිරියත සෙ උපකරණ ක්ෂය කිරීම සපයා ඇත්ගත් ස්ීර පදනම මත ව්න බැවින් ඒව්ාගේ 
පිරිව්ැය, තක්ගස්රු කළ ආයු කාලය මත පෙත පරිදි කපා ෙරිනු ලැගබ්ල. 

 
කාර්යාලීය ගෘෙ භාණ්ඩ සෙ උපකරණ 10% 
කාර්යාලීය උපකරණ 10% 
පරිගණක උපකරණ 20% 
පරිගණක මෘදුකාංග සෙ ගව්බ්ල අඩවිය නිර්මාණය කිරීම (අස්පර්ශනීය ව්ත්කේ) 20% 
ගමෝටර් ව්ාෙන 20% 
කාර්යාලීය අභයන්තර ගබදීේ 20% 
පරිගභෝජය ගනාව්න 10% 
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3'4 uqo,a iy uqo,a iudk whs;u

 uqo,a iy uqo,a iudk whs;u w¾: olajkq ,nkafka uqo," w; b;=re uqo,a" nexl=fõ ;ekam;a lr we;s uqo,a 

iy flá ld,Sh wdfhdack jYfhks'

3'5 uqo,a .e,Sï m%ldYkfha ld¾hh msKsi∙ uqo,a iy uqo,a iudk whs;u iukaú; jkafka w; b;=re uqo,a iy 

nexl=fõ ;ekam;a lr we;s uqo,aj,sks'

3'6 ia:djr ;ekam;=

 mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh i;= ia:djr ;ekam;= j¾.slrKh lrkq ,nkafka wdfhdack hgf;a 

h'  ia:djr ;ekam;= kshñ; ld,h ;=< wdmiq fkd.ekSfï w;aoelSu mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßhg 

;sfnk neúka ia:djr ;ekam;=j,ska nyq;r .Kkla jir 3 l ld,hla mj;sk njg Wml,amkh lrkq 

,efí'  ia:djr ;ekam;= uQ,slj ukskq ,nkafka msßjeh flfrys h'

4' j.lSï yd m%;smdok

4'1 f.úh hq;= uqo,a

 f.úh hq;= uqo,a i|yka lrkq ,nkafka tajdfha msßjeh u; h'

4'2	 úY%du	m%;s,dN	iïnkaO	ne£u

 ksYaÑ; m%;s,dN úY%du ie,iqï folla mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh i;=j ;sfnk w;r" ta folu 

i|yd odhl;aj uqo,a ner l< hq;= h' 

4'2'1 ksYaÑ; m%;s,dN ie,iau - mdßf;daIsl §ukd

 ksYaÑ; m%;s,dN ie,iau jkafka ksYaÑ; odhl;aj ie,eiaug jvd mYapd;a fiajdkshqla;s m%;s,dN 

ie,eiau h'  2018 j¾Ifha isg mdßf;daIsl ne£u .Kkh lrkq ,enqfõ Y%S ,xld .s'm%' (LKAS) 
19 fiajl m%;s,dN’ l%uh u.ska b,a,d we;s mßÈ oekg isák ishÆu fiajlhska i|yd iQ;% l%uh 

Ndú;d lrñka h' Y%S ,xld .s'm%' LKAS 19 fiajl m%;s,dN l%uhg wkql+,j ishÆu fiajlhska 

i|yd fiajh wdrïNfha isg úY%du mdßf;daIsl m%;smdok ,nd§ we;'  flfia fj;;a 1983 wxl 12 

orK mdßf;daIsl f.ùï mk; hgf;a Y%S ,xldj ;=< l%shd;aul jk wdh;k i|yd fiajlfhl= 

u; ne£u yg.kafka jir 5 wLKav fiajd ld,hla iïmQ¾K l< miqj h'

 ksYaÑ; m%;s,dN ne£fï j¾;udk jákdlu ;SrKh lrkq ,nkafka m%;s,dN f.jkq ,nk 

jHjydr uqo,g n,mdkq ,nk fmd,S wkqmd;hka Ndú;d lrñka weia;fïka;=.; wkd.; uqo,a 

.e,Sï jÜgï lsÍu u.ska iy" wod, ne£fï fldkafoaisj,g wdikak f,i l,amsÍug ;sfnk 

fldkafoaisj,g wkql+,j h'  ksYaÑ; m%;s,dN ne£fï j¾;udk jákdlu r|d mj;skafka l,ams; 

.Kk Ndú;d lrñka iQ;%hla mokï lrf.k ;SrKh lrkq ,nk idOl .Kkdjla u; h'

 úY%du m%;s,dN ne£u i|yd 2019 foieïn¾ 31 Èk jkúg ishÆu fiajlhska fjkqfjka fjka 

lrk ,o m%;smdokj, jákdlu re' 79"619"868'56 la úh'  ksYaÑ; úY%du m%;s,dN ne£u ;SrKh 

lsÍug fhdod .kakd ,o m%Odk l,am; my; mßÈ fõ'  fulS l,ams;j,g isÿlrkq ,nk hï 

fjkia lsÍï ksYaÑ; m%;s,dN ne£fï OdrK jákdlug n,mEula isÿlrkq we;'
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mdßf;daIsl m%;smdok fjku wdfhdackh lsÍu msKsi wkque;sh mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska 

,ndf.k we;'  mdßf;daIsl i|yd wdfhdackh lsÍu .Kkh lr we;af;a wjqreÿ myg jeä fiajd ld,hla 

iïmQ¾K lr we;s fiajlhska i|yd h'  my;ska oelafjkafka 2019'12'31 Èkg mdßf;daIsl wdfhdackfha 

iy wdfhdackh l< hq;= fYaIfha idrdxYh fõ'

4'2'2 ksYaÑ; odhl;aj ie,iqï $ fiajl w¾:idOl wruqo, iy fiajd kshqla;hskaf.a Ndr wruqo,'

 wkqms<sfj, jHjia:d iy fr.=,disj,g wkql+,j fiajl w¾:idOl wruqo, iy fiajd 

kshqla;hskaf.a Ndr wruqo, i|yd odhl;ajh ,eîug ishÆu fiajlhska iqÿiqlï ,n;s'  fiajl 

w¾:idOl wruqo, iy fiajd kshqla;hskaf.a Ndr wruqo, i|yd wdjrKh jk fiajlhskaf.a 

odhl;aj uqo,a wdohï m%ldYkfha úhoula f,i y÷kd.kq ,efí'

 fiajl w¾:idOl wruqo, iy fiajd kshqla;hskaf.a Ndr wruqo, i|yd mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| 

wêldßh úiska fiajlhskaf.a o< jegqfmka ms<sfj,ska 15] l iy 3] l m%;sY;hla jYfhka odhl 

lrkq ,efí'

4'3	 	wúksYaÑ;	j.lSï

4'3'1 2019'12'31 Èk jkúg mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßhg úreoaOj kvq 42 la wêlrKfha mjrd 

;snqKq w;r" fuu kvq i|yd fmkS isá wêlrKh wkqj my; mßÈ j¾. lrkq ,efí'

නිශ්චිත ප්රතිලාභ බැඳීගේ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම තීරණය කරනු ලබන්ගන් ප්රතිලාභ ගගව්නු ලබන 
ව්යව්ොර මුදලට බලපානු ලබන ගපාලී අනුපාතයන් භාවිතා කරමින් ඇස්තගේන්තුගත අනාගත 
මුදල් ගැලීේ ව්ට්ටේ කිරීම මගින් සෙ, අදාල බැඳීගේ ගකාන්ගද්ධසිව්ලට ආසන්න ගලස කල්පිරීමට 
තිගබන ගකාන්ගද්ධසිව්ලට අනුකූලව් ය.  නිශ්චිත ප්රතිලාභ බැඳීගේ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම රඳා 
පව්තින්ගන් කල්පිත ගණන භාවිතා කරමින් සූත්රයක් පදනේ කරගගන තීරණය කරනු ලබන සාධක 
ගණනාව්ක් මත ය. 
 
විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳීම සඳො 2019 ගදසැේබර් 31 දින ව්නවිට සියලුම ගස්ව්කයින් ගව්නුගව්න් ගව්න් 
කරන ලද ප්රතිපාදනව්ල ව්ටිනාකම රු. 79,619,868.56 ක් විය.  නිශ්චිත විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳීම 
තීරණය කිරීමට ගයාදා ගන්නා ලද ප්රධාන කල්පත පෙත පරිදි ගේ.  ගමකී කල්පිතව්ලට සිදුකරනු 
ලබන යේ ගව්නස් කිරීේ නිශ්චිත ප්රතිලාභ බැඳීගේ ධාරණ ව්ටිනාකමට බලපෑමක් සිදුකරනු ඇත. 

 
 2019 
ව්ට්ටව්ේ ගපාලී අනුපාතය 10.23% 
ව්ැටුේ ව්ර්ධක අනුපාතය 10.00% 
කාර්යමණ්ඩල පිරිව්ැටුේ අනුපාතය 7.00% 
විශ්රාම ගැන්ීගේ ව්යස  අවුරුදු 60 

 
පාරිගතෝික ප්රතිපාදන ගව්නම ආගයෝජනය කිරීම පිණිස අනුමැතිය පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 
විසින් ලබාගගන ඇත.  පාරිගතෝික සඳො ආගයෝජනය කිරීම ගණනය කර ඇත්ගත් අවුරුදු පෙට ව්ැඩි 
ගස්ව්ා කාලයක් සේපූර්ණ කර ඇති ගස්ව්කයින් සඳො ය.  පෙතින් දැක්ගව්න්ගන් 2019.12.31 දිනට 
පාරිගතෝික ආගයෝජනගේ සෙ ආගයෝජනය කළ යුතු ගශ්ෂගේ සාරාංශය ගේ. 
 
2019.12.31 දිනට ව්සර 5 කට ව්ැඩි ගස්ව්ා කාලයක් සහිත 
ගස්ව්කයින්ගේ පාරිගතෝික සඳො ප්රතිපාදන 

 666,809,002 

2019.01.01 දිනට කරන ලද ආගයෝජනය 54,234,062  
2019 ව්ර්ෂය සඳො ගව්න් කරන ලද ප්රතිපාදන (2020.02.28 
දිනට ගපර ආගයෝජනය කළ යුතු ය 

12,574,940  

මුළු ආසයෝජන   666,809,002 
 
4.2.2 නිශ්චිත දායකත්ව් සැලසුේ / ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල. 
 

අනුපිළිගව්ල ව්යව්ස්ථා සෙ ගරගුලාසිව්ලට අනුකූලව් ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා 
නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල සඳො දායකත්ව්ය ලැබීමට සියලුම ගස්ව්කයින් සුදුසුකේ ලබති.  
ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල සඳො ආව්රණය ව්න 
ගස්ව්කයින්ගේ දායකත්ව් මුදල් ආදයේ ප්රකාශනගේ වියදමක් ගලස ෙඳුනාගනු ලැගබ්ල. 

 
ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල සඳො පාරිගභෝගික කටයුතු 
පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ගස්ව්කයින්ගේ දළ ව්ැටුගපන් පිළිගව්ින් 15% ක සෙ 3% ක ප්රතිශතයක් 
ව්ශගයන් දායක කරනු ලැගබ්ල. 

 
4.3 අසේභාව්ය බැඳීේ 
 
4.3.1 2019.12.31 දින ව්නවිට පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට විරුද්ධධව් නඩු 42 ක් අධිකරණගේ 

පව්රා තිබුණු අතර, ගමම නඩු සඳො ගපනී සිටි අධිකරණය අනුව් පෙත පරිදි ව්ර්ග කරනු ලැගබ්ල. 
 
 

නිශ්චිත ප්රතිලාභ බැඳීගේ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම තීරණය කරනු ලබන්ගන් ප්රතිලාභ ගගව්නු ලබන 
ව්යව්ොර මුදලට බලපානු ලබන ගපාලී අනුපාතයන් භාවිතා කරමින් ඇස්තගේන්තුගත අනාගත 
මුදල් ගැලීේ ව්ට්ටේ කිරීම මගින් සෙ, අදාල බැඳීගේ ගකාන්ගද්ධසිව්ලට ආසන්න ගලස කල්පිරීමට 
තිගබන ගකාන්ගද්ධසිව්ලට අනුකූලව් ය.  නිශ්චිත ප්රතිලාභ බැඳීගේ ව්ර්තමාන ව්ටිනාකම රඳා 
පව්තින්ගන් කල්පිත ගණන භාවිතා කරමින් සූත්රයක් පදනේ කරගගන තීරණය කරනු ලබන සාධක 
ගණනාව්ක් මත ය. 
 
විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳීම සඳො 2019 ගදසැේබර් 31 දින ව්නවිට සියලුම ගස්ව්කයින් ගව්නුගව්න් ගව්න් 
කරන ලද ප්රතිපාදනව්ල ව්ටිනාකම රු. 79,619,868.56 ක් විය.  නිශ්චිත විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳීම 
තීරණය කිරීමට ගයාදා ගන්නා ලද ප්රධාන කල්පත පෙත පරිදි ගේ.  ගමකී කල්පිතව්ලට සිදුකරනු 
ලබන යේ ගව්නස් කිරීේ නිශ්චිත ප්රතිලාභ බැඳීගේ ධාරණ ව්ටිනාකමට බලපෑමක් සිදුකරනු ඇත. 

 
 2019 
ව්ට්ටව්ේ ගපාලී අනුපාතය 10.23% 
ව්ැටුේ ව්ර්ධක අනුපාතය 10.00% 
කාර්යමණ්ඩල පිරිව්ැටුේ අනුපාතය 7.00% 
විශ්රාම ගැන්ීගේ ව්යස  අවුරුදු 60 

 
පාරිගතෝික ප්රතිපාදන ගව්නම ආගයෝජනය කිරීම පිණිස අනුමැතිය පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 
විසින් ලබාගගන ඇත.  පාරිගතෝික සඳො ආගයෝජනය කිරීම ගණනය කර ඇත්ගත් අවුරුදු පෙට ව්ැඩි 
ගස්ව්ා කාලයක් සේපූර්ණ කර ඇති ගස්ව්කයින් සඳො ය.  පෙතින් දැක්ගව්න්ගන් 2019.12.31 දිනට 
පාරිගතෝික ආගයෝජනගේ සෙ ආගයෝජනය කළ යුතු ගශ්ෂගේ සාරාංශය ගේ. 
 
2019.12.31 දිනට ව්සර 5 කට ව්ැඩි ගස්ව්ා කාලයක් සහිත 
ගස්ව්කයින්ගේ පාරිගතෝික සඳො ප්රතිපාදන 

 666,809,002 

2019.01.01 දිනට කරන ලද ආගයෝජනය 54,234,062  
2019 ව්ර්ෂය සඳො ගව්න් කරන ලද ප්රතිපාදන (2020.02.28 
දිනට ගපර ආගයෝජනය කළ යුතු ය 

12,574,940  

මුළු ආසයෝජන   666,809,002 
 
4.2.2 නිශ්චිත දායකත්ව් සැලසුේ / ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල. 
 

අනුපිළිගව්ල ව්යව්ස්ථා සෙ ගරගුලාසිව්ලට අනුකූලව් ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා 
නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල සඳො දායකත්ව්ය ලැබීමට සියලුම ගස්ව්කයින් සුදුසුකේ ලබති.  
ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල සඳො ආව්රණය ව්න 
ගස්ව්කයින්ගේ දායකත්ව් මුදල් ආදයේ ප්රකාශනගේ වියදමක් ගලස ෙඳුනාගනු ලැගබ්ල. 

 
ගස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල සෙ ගස්ව්ා නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල සඳො පාරිගභෝගික කටයුතු 
පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ගස්ව්කයින්ගේ දළ ව්ැටුගපන් පිළිගව්ින් 15% ක සෙ 3% ක ප්රතිශතයක් 
ව්ශගයන් දායක කරනු ලැගබ්ල. 

 
4.3 අසේභාව්ය බැඳීේ 
 
4.3.1 2019.12.31 දින ව්නවිට පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට විරුද්ධධව් නඩු 42 ක් අධිකරණගේ 

පව්රා තිබුණු අතර, ගමම නඩු සඳො ගපනී සිටි අධිකරණය අනුව් පෙත පරිදි ව්ර්ග කරනු ලැගබ්ල. 
 
 

අධිකරණය නඩු ගණන 
ගශ්ර්ෂ්ඨාධිකරණය 04 
අභියාචන මොධිකරණය 25 
මොධිකරණය 06 
දිස්ික් උසාවිය 05 
කේකරු විනිශ්චය සභා 01 
ගබ්ලරුේකරණය 01 
එකතුව් 42 

 
ගමම නඩුව්ින් ව්ැඩි ගණනක් උසාවිගේ පව්රා තිබුගණ් පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 
විසින් පාරිගභෝගිකයින් ගව්නුගව්න් ගදනු ලැබූ තීරණව්ලට විරුද්ධධව් ය.  සමෙර නඩු පව්රා තිබුගණ් 
ප්රසිද්ධධ කරන ලද ගැසැට් ගෙෝ පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ගැසැට් කරන ලද 
ගේදයකට විරුද්ධධව් ය.  ගකගස් ගව්තත්, අවිනිශ්චිතතාව්ගේ ව්ටිනාකම ගණනය ගනාකරන ලද 
අතර, පීඩාව්ට පත් ගබාගෙෝ පාර්ශව්යන් විසින් අධිකාරිගේ තීරණය අව්ලංගු කරනු ඇතැයි සෙ 
ප්රසිද්ධධ කරන ලද ගැසැට් සංගශෝධනය ගෙෝ අව්ලංගු කරනු ඇතැයි අගේක්ෂාගව්න් සිටිති. 

 
4.3.2 පාරිගභෝගික ආරක්ෂාව් සෙතික කිරීම පිණිස, ෙඳුනාගත් සමෙර නිෂ්පාදන සඳො තාක්ෂණය 

පදනේ කරගත් පාරිගභෝගික ආරක්ෂණ ව්යාපෘතියක් - සුරක්ිත ඉලයීසම් සහ ඉලයීසම් පද්ධතියක් 
(secure tracking & tracing system) ක්රියාත්මක කිරීමට ගයෝජිත සමාගම ව්න SICPA ආයතනය 
සෙ පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අතර අත්සන කරන ලද ගිවිසුම ප්රකාරව් අධිකාරිය 
විසින් එකී ගිවිසුම ක්රියාත්මක ගනාකිරීම ගේතුගකාට ගගන ෙටගත් ආරවුල නිරාකරණය කරගදන 
ගලස ඉල්ලමින් ඉෙත කී SICPA ආයතනය විසින් ඉල්ලුේපත්රයක් ගගානු කර ඇත. 

 
 ක්රියාත්මක ගනාකිරීමට ගේතුව් 
 නිගයෝගය (2014.02.24 දිනැති අංක 49 දරණ නිගයෝගය) නිකුත් කිරීගමන් පසුව්, නිරූපිත 

නිෂ්පාදනව්ල නිෂ්පාදක විසින් නිගයෝගය සේබන්ධගයන් ඔවුන්ගේ සැලකිල්ල පාරිගභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට දැනුේදී ඇති අතර, ඒ සේබන්ධගයන් සාකච්චඡා කිහිපයක්ද පව්ත්ව්ා 
ඇත.  පව්ත්ව්න ලද සාකච්චඡා සාර්ථක ගනාූ නිසා නිගයෝගය ක්රියාත්මක ගනාකිරීමට විරුද්ධධව් 
ජලය ගබෝතල් කිරීගේ ශ්රි ලංකා සංගමය, බීම ගබෝතල් කිරීගේ සංගමය සෙ විලවුන් නිෂ්පාදකයින් 
විසින් අභියාචන මොධිකරණගේ ඉල්ලුේපත්රයක් (CAA/Writ/281/2014) ගගානුකර ඇති අතර, 
එම නඩුව් අභියාචන මොධිකරණගේ තව්මත් විභාග ගව්මින් පව්තී. 

 
I. SICPA ආයතන විසින් ශ්රි ලංකා රුපියල් ිියන 2.71 ක මුදලක් ගෙෝ විකල්පයක් ව්ශගයන් ශ්රි 

ලංකා රුපියල් 3.887 ක මුදලක් ගෙෝ විනිශ්චය සභාව් විසින් තීරණය කරනු ලබන යේ ගව්නත් 
ගණනක් සෙ, හිමිකේ කියා සිටිනු ලබන ොනි ගව්නුගව්න් ගපාියක් සෙ ගබ්ලරුේකරණය 
ගව්නුගව්න් දැරීමට සිදුූ සියලු වියදේ ලබාගදන ගලස අයැද සිටී. 
 
ගබ්ලරුේකරණය ගව්නුගව්න් තාව්කාික අත්තිකාරේ භාගයක් ගලස එක්සත් ජනපද ගඩාලර් 
230,000 ක මුදලක් ගගව්න ගලස පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිගයන් ඉල්ලා ඇත. 

 
II. ගබ්ලරුේකරණ නඩුව් 200.02.24 සිට 2020.03.04 දින දක්ව්ා ගකාළඹ ACPL ගබ්ලරුේකරණ 

මධයස්ථානගේදී විභාග කරන ලදි. 
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fuu kvqj,ska jeä .Kkla Widúfha mjrd ;snqfKa mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska 

mdßfNda.slhska fjkqfjka fokq ,enQ ;SrKj,g úreoaOj h' iuyr kvq mjrd ;snqfKa m%isoaO 

lrk ,o .eieÜ fyda mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh úiska .eieÜ lrk ,o fþohlg 

úreoaOj h'  flfia fj;;a" wúksYaÑ;;djfha jákdlu .Kkh fkdlrk ,o w;r" mSvdjg m;a 

fndfyda md¾Yjhka úiska wêldßfha ;SrKh wj,x.= lrkq we;ehs iy m%isoaO lrk ,o .eieÜ 

ixfYdaOkh fyda wj,x.= lrkq we;ehs wfmalaIdfjka isá;s'

4'3'2 mdßfNda.sl wdrlaIdj iy;sl lsÍu msKsi" y÷kd.;a iuyr ksIamdok i|yd ;dlaIKh mokï 

lr.;a mdßfNda.sl wdrlaIK jHdmD;shla ^secure tracking & tracing system& l%shd;aul lsÍug 

fhdað; iud.u jk SICPA wdh;kh iy mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh w;r w;aik lrk 

,o .súiqu m%ldrj wêldßh úiska tlS .súiqu l%shd;aul fkdlsÍu fya;=fldg f.k yg.;a 

wdrjq, ksrdlrKh lrfok f,i b,a,ñka by; lS SICPA wdh;kh úiska b,aÆïm;%hla f.dkq 

lr we;'

l%shd;aul fkdlsÍug fya;=j

ksfhda.h ^2014'02'24 Èke;s wxl 49 orK ksfhda.h& ksl=;a lsÍfuka miqj" ksrEms; ksIamdokj, 

ksIamdol úiska ksfhda.h iïnkaOfhka Tjqkaf.a ie,ls,a, mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßhg 

oekqï§ we;s w;r" ta iïnkaOfhka idlÉPd lsysmhlao mj;ajd we;'  mj;ajk ,o idlÉPd id¾:l 

fkdjQ ksid ksfhda.h l%shd;aul fkdlsÍug úreoaOj c,h fnda;,a lsÍfï Y%S ,xld ix.uh" îu 

fnda;,a lsÍfï ix.uh iy ú,jqka ksIamdolhska úiska wNshdpk uydêlrKfha b,aÆïm;%hla 

^CAA$Writ$281$2014& f.dkqlr we;s w;r" tu kvqj wNshdpk uydêlrKfha ;ju;a úNd. 

fjñka mj;S'

I. SICPA wdh;k úiska Y%S ,xld remsh,a ì,shk 2'71 l uqo,la fyda úl,amhla jYfhka Y%S ,xld 

remsh,a 3'887 l uqo,la fyda úksYaph iNdj úiska ;SrKh lrkq ,nk hï fjk;a .Kkla iy" 

ysñlï lshd isákq ,nk ydks fjkqfjka fmd,shla iy fíreïlrKh fjkqfjka oeÍug isÿjQ 

ishÆ úhoï ,ndfok f,i wheo isà'

  fíreïlrKh fjkqfjka ;djld,sl w;a;sldrï Nd.hla f,i tlai;a ckmo fvd,¾ 230"000 

l uqo,la f.jk f,i mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfhka b,a,d we;'

II. fíreïlrK kvqj 2020'02'24 isg 2020'03'04 Èk olajd fld<U ACPL fíreïlrK 

uOHia:dkfha§ úNd. lrk ,È'

5' wdodhu

wdodhu	y÷kd.ekSu

wdohu y|kd.kq ,nkafka mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha uqo,a .e,Sug iiïNdú m%udKhg jk w;r" 

wdodhu úYajdikSh f,i ueksh yel'

fmd,S wdodhu

ia:djr ;ekam;= i|yd fmd,S wdodhu .Kkh lrkq ,nk w;r" kduud;%sl fmd,S wkqmd;h ^NIR& Ndú;d 

lrñka igyka lrkq ,efí'  ia:djr ;ekam;= i|yd idudkH fmd,S wkqmd;h 9'83] la fõ'
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rcfha m%odkhka

rcfha m%odkhka ,enqK njg;a ta yd ne÷kq ishÆu fldkafoaisj,g wkql+,j lghq;= lrkq we;ehs hkak 

idOdrK iy;slùula iys;j tlS m%odkhka y÷kd.kq ,efí'  m%odkhk úhoï whs;uhlg ^ mqkrdj¾;k 

m%odkhka & wod, jk úfgl§ th ld,mßfþoh i|yd wdodhula f,i y÷kd.kq ,efí'  m%odkhka j;alï 

whs;ulhlg ^ m%d.aOk m%odkhka & wod, jk úfgl§ th wod, j;alfï wfmalaIs; wdhq ld,h u; iudk 

jákdlïj,ska ú,ïì; wdodhula iy ksoyia lrk ,o wdodhula f,i y÷kd.kq ,efí'

6' fmr j¾Ifha .e,mSï

remsh,a 671"434'65 la jQ fmr j¾Ifha .e,mSï my; mßÈ iukaú; fõ'

bÈßm;a fkdlrk ,o fplam;a wj,x.= lsÍu          3"100'00

WmÑ; .sKqïj, m%;smdok hgf;a      ^1"034"572'92&

WmÑ; .sKqïj, m%;smdok u;        1"702"917'57

            671"434'65
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mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha 2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd jQ uQ,H m%ldYk ms<sn|j 

2018 wxl 19 ork cd;sl ú.Kk mkf;a 12 jk j.ka;sh m%ldrj ú.Kldêm;s jd¾;dj ms<sn|j iNdm;s;=udf.a 

woyia oelaùu

1' uq,H m%ldYk 

mdßfNda.Sl lghq;= ms,sn| wêldßfha 2019 j¾Ih i|yd jQ uq,H m%ldYk ms<sn|j ú.Kldêm;s úiska iliafldg 

we;s ;;a;ajd.Kkh fkdl< ú.Kk u;h iïnkaOj wjOdkh fhduq l, w;r" uq,H m%ldYk ms<sn| 

l<ukdlrKfha j.lSu iy ú.Kkh iïnkaOfhka ú.Klf.a j.lSu iïnkaOfhka jQ lreKq flfrys o 

udf.a wjOdkh fhduqlrk ,§' 

2' fjk;a ffk;sl yd kshduk wjYH;d ms<sn| jd¾;dj

fjk;a ffk;sl yd kshduk wjYH;d ms<sn| jQ ú.Kklf.a ksßlaIkhlao ud úiska wOHkh lrk ,ÿj ta 

ms<sn|j wld¾hlaIu;djhla fjf;d;a tajd ksjerÈ lsÍug wjYH lghq;= isÿ lrñ'

3' wksl=;a ú.Kk ksÍlaIK 

^w& kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=j úiska 2019'08'19 Èke;sj fhduq lrk ,o wjidk flgqïm;g 

kS;sm;s fomd¾;fïka;=j úiska Tjqkaf.a ksÍlaIK fhduq lr we;' ixfYdaOk iïnkaOfhka bÈß mshjr 

.ekSug fmr kS;sm;s fomd¾;fïka;=j iy kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=j úiska" kj wud;H 

uKav,hg wud;H uKav, ixfoaYhla u.ska wod, ixfYdaOk bÈßm;a lr kej; wkque;sh ,nd .; 

hq;= njg okajd we;' fï i|yd wud;H uKav, ixfoaY flgqïm;la ieliQ w;r mkf;a ixfYdaOk 

iudf,dapkh msKsi lñgqjla m;a  lr fhdað; ixfYdaOk iudf,dapkh lrk f,ig .re wud;H;=uka 

úiska Wmfoia ,nd § we;' 

wd& úu¾Yk ks,OdÍka i|yd rdcldß isÿlsÍug we;s jmißh b;du;a mq¿,a w;r jeg,Sï rdcldÍ hkq" tla 

úIh lafIa;%hla muK's —jeg,Sï yd úu¾Yk" mdßfNda.sl yd fj<| m%cdj oekqj;a lsÍu" mdßfNda.sl 

meñKs,s úi£u" fj<|m, iólaIK lghq;= isÿlsÍu" jeg,Sï j,g wod< Widú rdcldß isÿlsÍu wd§ 

m%Odk ld¾hhkag wu;rj tlS rdcldÍkag wod< ,sms f,aLk ms<sfh, lsÍu iy o;a; moaO;sh hdj;ald,Sk 

lsÍu o we;eï Èia;%slal j, úu¾Yk ks,OdÍka úiskau isÿlrkq ,nhs'˜ ld¾hd,Sh wjYH;djh u; fulS 

rdcldÍ i|yd úu¾Yk ks,OdÍka wkqhqla; lr we;s neúka  wkqhqla; l< úu¾Yk ks,OdÍka .Kk wkqj 

jeg,Sï b,lal ;SrKh l< fkdyel' jeg,Sï yd úu¾Yk rdcldÍ i|yd muKla wkqhqla; l< úu¾Yk 

ks,OdÍka .Kk mokï lrf.k wdh;kh ta ta ld,h i|yd jQ wjYH;djh wkqj jeg,Sï b,lal ;SrKh 

lrkq ,nhs' ta wkqj wdh;kh i|yd n|jd .kakd ,o kj fiajlhska by;ska i|yka l< wfkl=;a rdcldÍ 

j, fhdojd we;snj oekqj;a lsÍï o;a;j,ska ms<sìUq fõ' 2017 j¾Ihg idfmalaIj 2018 iy 2019 j¾I j,§ 

mdßfNda.sl oekqj;a lsÍï ixLHdj jeä ù we;s wdldrh my; igykska fmkakqï flf¾'
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වර්ෂය 
 

මහජන දැනුවත්ත 
කිරීම් 
 

පාසැල් ළමුන් 
දැනුවත්ත කිරීම් 
 

භවළඳ ප්රජාව දැනුවත්ත 
කිරීම් 
 

එකතුව 

2017 255 105 214 574 
2018 597 248 607 1452 
2019 755 307 476 1538 

 

තවද 2019 වසභර් පාස කු ප්රහාරය භහ තුභවන් අභප්රල් සහ මැයි මස රාජකරී අඩපන වීම භහ තුභවන් 
වැටලීම් ඉල්ක්ක සංභශෝධනය කිරීමට ද භහ තු විය .ඒ අනුව   " භමයද සමස ත භල්ස 2019 වසභර් 
2017 හා 2018 වර්ෂවල්ට සාභේක්ෂව අඩු වැටලීම් ඉල්ක්කයක් ගණනය වීමට භහ තු වී ඇත.” 

 
ඇ) C හා D කාණ්ඩභේ දිස ික්කවල්ට සිටිය යුතු අවම නිල්ධාරීන් ප්රමාණය භහෝ භනාසිටි නිසා අළුතින් 

බඳවාගත්ත විමර්ශන නිල්ධාරීන් භමම C හා D කාණ්ඩභේ දිස ික් සඳහා අනුයුක්ත භකාට තිබිණි. 
 
      නවක විමර්ශන නිල්ධාරීන් හට භවළඳපල් විමර්ශන හා වැටලීම් කටයුතු පිළිබඳ අත්තදැකීම් භනාමැත. ඒ 

අනුව නිල්ධාරීන් විමර්ශන හා වැටලීම් කටයුතු පිළිබඳ අත්තදැකීම් ල්බා ගන්නා භතක්, ඔවුන්භගන් වැඩි 
භස වා ඵල්දායිතාවයක් ල්බා ගැනීභම් අරමුණින් අදාළ දිස ි ක්ක වල් පාරිභ ෝගික අධිකාරිභේ නීතිරීති 
පිළිබඳ අධයයනය කරමින් අත්තදැකීම් සහිත නිල්ධාරීන් සමග දැනුවත්ත කිරීභම් කටයුතු සඳහා භයාදවා 
තිබුණි. 

 
      එමනිසා A හා B කාණ්ඩභේ දිස ික්ක වල්ට සාභේක්ෂව C හා D කාණ්ඩභේ දිස ික්ක වල් වැඩි දැනුවත්ත 

කිරීම් ප්රමාණයක් භපන්නුම් කර ඇත. 
 

(ඈ) 2015 වර්ෂභේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා පැමිණිළි 356ක විමර්ෂන කටයුතු සිදු කිරීභම්දී යම් 
ප්රමාදයන් සිදු වී ඇති අතර ඊට භහ තු පහත දැක්භේ. 
ආයතයනට ල්ැභබන පැමිණිලි සම්බන්ධව විධිමත්ත පරීක්ෂණ සිදු කරනු ල්බන්භන් ආයතනභේ 
ස ාපතිතුමා සහ අධයක්ෂ මණ්ඩල්යකින් සමන්විත පරීක්ෂණ මණ්ඩල්යකින් වන අතර ආයතනභේ 
ස ාපතිතුමා හා අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය වරින් වර කිහිප විටක්ම භවනස  වීම / නව පත්තවීම් ල්ැබීම සහ 
සමහර කාල්යන් වල්දී දීර්ඝ කාල්යක් අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය පත්ත භනාවීම යන භහ තු මත විධිමත්ත 
පරීක්ෂණ කටයුතු වරින් වර අවල්ංගු කිරීමටත්ත කල් දැමිමටත්ත ල්බා භදන ඉදිරි දිනයන්ට පමණක් 
පරීක්ෂණ පැවැත්තවීම සිදුකිරීමටත්ත සිදු විය.  
 

(ඉ) 2015 වර්ෂභේ සිට 2019 භදසැම්බර් 31 දින වන විට නිභයෝග නිකුත්ත කිරිමට තීරණය කළ 
පැමිණිලි 185ක් වූ අතර ඉන් පැමිණිලි 140 කට අදාළ නිභයෝග අදාළ පාර්ශව කරුවන් භවත භයාමු 
කර ඇත.  තවත්ත ලිපි භගානු 30කට අදාල්ව නැවත විධිමත්ත පරීක්ෂණ කටයුතු අරඹා ඇති අතර භම් 
වන විට පාර්ශව භවත භයාමු කර භනාමැති ලිපිභගානු ඇත්තභත්ත 14ක් පමණී. 
 
(ඊ ) වර්ෂ 2019.12.31 දින වන විට පාර්ශව භවත නිභයෝග භයාමු කර භනාමැති ලිපිභගානු 14න් ලිපි 
භගානු 08ක නියැඳියක් පරීක්ෂා කිරීභමන් එකතුව රු.717,993 ක   වූ වන්දියක් භගවන භල්සට වග 
උත්තතරකරුවන් භවත නියම කර තිබුනද එම නිභයෝග විගනිත දින වන විටත්ත අදාල් පාර්ශවකරුවන් 
භවත ඉදිරිපත්ත කර භනාතිබූභේ අදාල් නිභයෝග සඳහා පරීක්ෂණ මණ්ඩල්භයන් ඉවත්තව ගිය 
පූර්ණකාලීන සාමාජිකවරු භදභදභනකුභේ අත්තසන් සඳහා භයාමු කර තිබූ බැවිනී. ඔවුන්භේ අත්තසන 
භනාල්ැබීම මත ඒ සම්බන්ධභයන් ගත යුතු ඉදිරි පියවර ගැනීම පිළිබඳ අධිකාරිභේ නව 
කළමණාකාරීත්තවභේ අවධානය භයාමු කර ඇත.  එභස ම තවත්ත නිභයෝග 2ක අනුමැතිය සඳහා 
අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය භවත ඉදිරිපත්ත කර ඇත. 
 
 (උ) අධිකාරිභේ ඉහළ කළමණාකාරිත්තවභේ සිදු වූ හදිසි භවනස වීම් මත අධිකාරියට ල්ැභබන 
පාරිභ ෝගික පැමිණිලි වි ාග කිරීම, අවසන් කිරීම භහෝ අදාළ නිභයෝග නිකුත්ත කිරීම යන කාරණා 
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 ;jo 2019 jif¾ mdial= m%ydrh fya;=fjka wfm%,a iy uehs ui rdclÍ wvmk ùu fya;=fjka jeg,Sï 

b,lal ixfYdaOkh lsÍug o fya;= úh' ta wkqj , fuho iuia; f,i 2019 jif¾ 2017 yd 2018 j¾Ij,g 

idfmalaIj wvq jeg,Sï b,lalhla .Kkh ùug fya;= ù we;'

we&  C yd D ldKavfha Èia;%slalj,g isáh hq;= wju ks,OdÍka m%udKh fyda fkdisá ksid w¿;ska n|jd.;a 

úu¾Yk ks,OdÍka fuu C yd D ldKavfha Èia;%sla i|yd wkqhqla; fldg ;sìKs'

 kjl úu¾Yk ks,OdÍka yg fj<|m, úu¾Yk yd jeg,Sï lghq;= ms<sn| w;aoelSï fkdue;' ta 

wkqj ks,OdÍka úu¾Yk yd jeg,Sï lghq;= ms<sn| w;aoelSï ,nd .kakd f;la" Tjqkaf.ka jeä fiajd 

M,odhs;djhla ,nd .ekSfï wruqKska wod< Èia;%slal j, mdßfNda.sl wêldßfha kS;sÍ;s ms<sn| wOHhkh 

lrñka w;aoelSï iys; ks,OdÍka iu. oekqj;a lsÍfï lghq;= i|yd fhdojd ;snqKs'

      tu ksid A yd B ldKavfha Èia;%slal j,g idfmalaIj C yd D ldKavfha Èia;%slal j, jeä oekqj;a lsÍï 

m%udKhla fmkakqï lr we;'

^wE& 2015 j¾Ifha isg 2018 j¾Ih olajd meñKs<s 356l úu¾Ik lghq;= isÿ lsÍfï§ hï m%udohka isÿ ù we;s 

w;r Bg fya;= my; oelafõ'

 wdh;hkg ,efnk meñKs,s iïnkaOj úêu;a mÍlaIK isÿ lrkq ,nkafka wdh;kfha iNdm;s;=ud iy 

wOHlaI uKav,hlska iukaú; mÍlaIK uKav,hlska jk w;r wdh;kfha iNdm;s;=ud yd wOHlaI 

uKav,h jßka jr lsysm úglau fjkia ùu $ kj m;aùï ,eîu iy iuyr ld,hka j,§ §¾> ld,hla 

wOHlaI uKav,h m;a fkdùu hk fya;= u; úêu;a mÍlaIK lghq;= jßka jr wj,x.= lsÍug;a l,a 

oeñug;a ,nd fok bÈß Èkhkag muKla mÍlaIK meje;aùu isÿlsÍug;a isÿ úh' 

^b&  2015 j¾Ifha isg 2019 foieïn¾ 31 Èk jk úg ksfhda. ksl=;a lsßug ;SrKh l< meñKs,s 185la jQ w;r 

bka meñKs,s 140 lg wod< ksfhda. wod< md¾Yj lrejka fj; fhduq lr we;'  ;j;a ,sms f.dkq 30lg 

wod,j kej; úêu;a mÍlaIK lghq;= wrUd we;s w;r fï jk úg md¾Yj fj; fhduq lr fkdue;s 

,smsf.dkq we;af;a 14la muKs'

^B&  j¾I 2019'12'31 Èk jk úg md¾Yj fj; ksfhda. fhduq lr fkdue;s ,smsf.dkq 14ka ,sms f.dkq 08l 

kshe¢hla mÍlaId lsÍfuka tl;=j re'717"993 Ca jQ jkaÈhla f.jk f,ig j. W;a;rlrejka fj; kshu 

lr ;snqko tu ksfhda. ú.ks; Èk jk úg;a wod, md¾Yjlrejka fj; bÈßm;a lr fkd;snQfha wod, 

ksfhda. i|yd mÍlaIK uKav,fhka bj;aj .sh mQ¾Kld,Sk idudðljre fofofkl=f.a w;aika i|yd 

fhduq lr ;snQ neúkS' Tjqkaf.a w;aik fkd,eîu u; ta iïnkaOfhka .; hq;= bÈß mshjr .ekSu ms<sn| 

wêldßfha kj l<uKdldÍ;ajfha wjOdkh fhduq lr we;'  tfiau ;j;a ksfhda. 2l wkque;sh i|yd 

wOHlaI uKav,h fj; bÈßm;a lr we;'

^W&  wêldßfha by< l<uKdldß;ajfha isÿjQ yÈis fjkiaùï u; wêldßhg ,efnkmdßfNda.sl meñKs,s 

úNd. lsÍu" wjika lsÍu fyda wod< ksfhda. ksl=;a lsÍu hk ldrKd i|yd §¾> ld,hla .; ùu u; 

wêldÍh mKf;a 13^5& iy 13^6& j.ka;s m%ldrj lghq;= lsÍug wmyiq ù we;' fuf,i úu¾IK lghq;= 

i|yd §¾> ld,hla .;ùug fya;= jYfhka my; lreKq fya;= ù we;' 

•	 2015	 ckjdß	 08	 Èk	 meje;aùug	 kshñ;j	 mej;s	 ckdêm;sjrKhg	 wfmalaIlhka	 kï	 l,	 miq	 2014	

fkdjeïn¾ isg úêu;a mÍlaIK lghq;= ;djld,slj kj;ajk f,ig wêldßfhka Wmfoia ,enqkS'

•	 2015	j¾Ifha§	wdh;kfha	iNdm;s	OQrh	wjia:d	03	l§	iNdm;sjre	03	fofkl=	úiska	ord	we;'
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•	 2015'08'17	 Èk	 meje;aùug	 kshñ;	 uy	 ue;sjrKh	 fya;=fjka	 úêu;a	 mÍlaIK	 lghq;=	 ;djld,slj	

wj,x.= lrk f,ig wêldßfhka Wmfoia ,eî we;'

•	 2017	 j¾Ifha	 meñKs,s	 11lg	 wod,j	 úêu;a	 mÍlaIK	 meje;aùug	 Èk	 kshu	 lr	 ;snqko	 wêldßfha	

Wmfoia u; tu mÍlaIK lghq;= wj,x.= lr we;'

•	 2018	 j¾Ifha	 meje;aùu	 i|yd	 kshu	 lr	 ;snQ	 úêu;a	 mÍlaIK	 jdr	 181la	 wêldßfha	 wOHlaI	 uKav,	

fkdue;s ùu u; wj,x.= lr we;'

•	 2019	 j¾Ifha§	 wjia:d	 foll§	 iNdm;s	 Oqrhka	 fjkiaù	 we;s	 w;r	 tu	 ld,fha§o	 meje;aùug	 kshu	

lr ;snQ úêu;a mÍlaIK 07l lghq;= wêldßfhka ,o Wmfoia u; wj,x.= lr we;' 

 

 fuf,i wdh;kfha iNdm;s;=ud yd wOHlaI uKav,h jßka jr lsysm úglau fjkia ùu $ kj m;aùï 

,eîu iy iuyr ld,hka j,§ iNdm;s m;alr ;snqko §¾> ld,hla wOHlaI uKav,h m;a fkdùu 

hk fya;= u; úêu;a mÍlaIK lghq;= jßka jr wj,x.= lsÍug;a l,a oeñug;a ,nd fok bÈß Èkhkag 

muKla mÍlaIK meje;aùu isÿlsÍug;a isÿ ù we;'

^W!& 2003  wxl 09 ork mdßfNda.sl lghq;= ms<sno mkf;a 8 ^W!& j.ka;sh wkqj fj<ofmd, ;;a;aj iy 

mdßfNda.sl lghq;=j,g wod<j wOHhk Ndr .ekSu" jd¾;d m, lsÍu iy uyck;djg f;dr;=re iemhSu 

wêldßfha tla ld¾hhla f,i ioyka lr ;snqKs' ta wkqj  wêldßh úiska isÿ lrk ,o fjf<ofmd, 

wOHhkj,g wod<j iudf,dapk j¾Ifha§ jd¾;d myla ksl=;a lr ;snqKs' bka wdydrhg iqÿiq f;,a 

iïnkaOj isÿ l, fjf<ofmd, wOHhkfha§ uydmßudK lEu msisk fydag,a iy wdmkYd,dj,ska Ndú;d 

fldg bj;a lrk f;,a j¾. iy  wmsßisÿ f;,a j¾. msßisÿ lr kej; wiqrd kj ksIamdok f,i 

mdßfNda.slhd fkdu. hjk whqßka wf,ú lsÍu" mßfNdackh ioyd fhdod .kakd f;,a j¾." ridhksl 

o%jH weiqreï l< nydÆï ;=, yd ,sysis f;,a bkaOk ;dr jeks o%jH weiqreï l< nydÆï ;=< msßisÿ 

lsÍfuka  f;drj .nvd lr.ekSu f;,a ksIamdokfha§ ta ioyd fhdod .kq ,nk wuqo%jH .=Kd;aul 

neúka wvq krla jQ tajd ùu *dï f;,a jeks ,dnohS m%ñ;sfhka f;dr yd Ndú;d lrk ,o f;,a j¾. 

ñY% fldg wf,ú lsÍu iy 2016 Tlaf;dan¾ 7 Èk wxl 1987$51 orK .eiÜ m;%fha olajd we;s úÈúOdk 

l%shd;aul ùu wl%Sh uÜgfï mej;Su wd§ .eg¿ yÿkdf.k ;sìK' fuu .eg¿ mdßfNda.sl wdrlaIdjg 

yd fi!LH;;ajhg ydksjk lreKq neõ wêldßh úiska yÿkd.;a fyhska ta iïnkaOfhka uyck;dj 

oekqj;a lsÍug wjYH l%shdud¾. .kakd ,§'

^t&  isfuka;s íf,dla .,a iy jdfka lïì ms<sno isÿl, wOHhk j,§ yÿkd.;a .eg¿ iy tu .eg¿ úi§ug 

bÈßm;a l, fhdackd we;=,;a l, jd¾;djla wud;HxYfha b,a,Su mßÈ wud;HxYhg fhduq lrk ,o w;r 

tu wOHhkfha§ fy<s jQ we;eï lreKq iïnkaofhka uyck;dj oekqj;a lsÍug lghq;= lrk ,§'

  

fïc¾	fckrd,a	Ydka;	Èidkdhl	^úY%dñl&

iNdm;s

 

 

Chairman Signature 

 




