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සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය 

 

2003 අංක 09 දරන පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනත මගින් පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 

අධිකාරිය පිහිටුවා ඇත. 

 

පාරිගභෝගික අධිකාරිගේ 2013 වර්ෂයට අදාල මූලයමය සහ මූලයමය ගනොවන කාර්ය සාධනය අනාවරණය 

කරන වාර්ෂික වාර්තාව ඔබ ගවත ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව මා සතුටු ගවමි.  විග ේෂගයන්ම 

“තත්ත්වාගනනය ගනොකළ විගණන මතයක්” සහිතව 2013 පාරිගභෝගික අධිකාරිගේ වාර්ෂික වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව වඩාත් සතුටු ගවමි. 

 

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පිහිටුවා වසර 09ක් ගතවී එළගෙන ගමම වසර වන විට එහි ප්රධාන 

අරමුණ වන තරඟකාරී ගවළඳ සමාජයක් තුළ පාරිගභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමටත්, දැනුවත් ගවළඳ සමාජ 

පරිසරයක් බිහිකිරීමත් යන කාර්යයන් සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් ලඟාකරගගන ඇතිබව අපගේ 

ක්රියාකාරිත්ව ප්රගතිය තුලින් පිළිඹිබු වන බව මාගේ වි ව්ාසයයි. විග ේෂගයන් එගසේ අපගවත ලැගබන 

පාරිගභෝගික පැමිණිලි ගමන්ම ජනමාධයය ඔසග්සේ ගකගරන විගේචනයන්ද එම වි ව්ාසය තවදුරටත් තහවුරු 

කර ඇත.  

 

වර්තමාන තරඟකාරී විවෘත ආර්ථික ගවළඳාම තුල අසාධාරණ ගලස මිළ වැඩිකිරීම, ගකොන්ගේසි සහිත 

ගවළඳාම, අගලවිය සීමාකිරීම, අසාධාරණ  ගවළඳ ගකොන්ගේසි  යන අනිසි ගවළඳ ප්රතිපත්ති තුලින් 

පාරිගභෝගික සුබසිේධියට පටහැනි ගේ සිදුවීම  සාමානය ගදයකි.  ගමවැනි තත්ත්වයක් තුල පාරිගභෝගිකයන් 

ආරක්ෂා කිරීම උගදසා අපගේ විෂය වපසරියට ගැලගපන පරිදි දැනට නිකුත් කර ඇති විධානයන්ට අමතරව 

නව විග ේෂ විධානයන් නිකුත් කරමින් ගමම තත්ත්වයන් සමනය කිරීමට උපරිම උත්සාහයක් පවත්නා 

වයාපාරික පරිසරය තුල ගගන ඇත.  ඒ අනුව නව නිගයෝග 05ක් හඳුන්වා ගදන ලද අතර එමගින් සැලකිය 

යුතු ගවළඳ විෂමාචාර වැලැක්වීමට අධිකාරියට මැදිහත්වීමට අවසථ්ාව උදාවුනි.  එගමන්ම රටතුල පවත්වන 

වැදගත් නියාමන ආයතන වන ගසෞඛ්ය අමාතයාං ය හා ශ්රී ලංකා ගර්ගුව වැනි ආයතන සමඟ ඒකාබේධව 

සම්මතයන්ට අනුකූල ගනොවන ආනයනික ගවළඳ භාණ්ඩ 207ක් අධික්ෂණයට දායකගවමින් ඒවා රටතුලට 

ගගන්වීම වැලැක්වීම මගින් පාරිගභෝගික ආරක්ෂණයට දායක වීමට හැකියාව ලැබිණ.  එගමන්ම ගවළඳපළ  

දැනුවත් කිරීම් වැඩමුළු සහ සම්මන්ත්රණ පැවැත්වීම මගින් පාරිගභෝගිකයා හා ගවගළන්දන් දැනුවත් කරමින් 

ගවළඳපල තුල දැනුවත් පාරිගභෝගිකයන් හා ගවගළන්දන් බිහිකිරීගම් උත්සාහයකද නිරතවිය. 

 

පාරිගභෝගික අධිකාරිගේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ දැනුවත් වු පාරිගභෝගිකයන්ගගන් අධිකාරිය ගවත ලැබුනු 

පාරිගභෝගික පැමිණිලිවලින් 84% සඳහා සාර්ථක විසඳුම් ලබාදීමට සමත්වූ අතර තෘප්තිමත් වූ ගමම 

පාරිගභෝගිකයන්  අධිකාරිය ගවත ප්ර ංසාත්මක ලිපිද  ලබාදී ඇති බව සඳහන් කරන්ගන් නිහතමානීවය. 

නි ච්ිත හා අතයාව ය භාණ්ඩ ගලස අධිකාරිය  විසින් හඳුනාගගන ඇති භාණ්ඩ වර්ග 14ක  දදනික 

ගවළඳපල මිල ගණන් පිළිබඳ විමසිල්ගලන් සහ අධයයනගයන් පසු මිල අඩුකිරීමකට ගහෝ මිල වැඩිවීමක් 

නම් එය නිසි අධයයනයකින් හා වියදම් වි ග්ල්ෂනයකින් අනතුරුව අවම මිල වැඩිවීමකට සීමාකිරීමටද 

උත්සාහ දරා ඇත. 
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ගමගසේ  ගවළඳපළ විධිමත් කිරීගම් කාර්යයන් සිදුකරන අතර ගවළඳපල නීතිරීතීන් අනුගමනය ගනොකරන 

ගවගළන්දන් නීතිගේ රැහැනට හසුකරගැනීමට ගවළඳපල වැටලීම් සිදුකළ අතර ඒ අනුව සාර්ථක ගවළඳපළ 

වැටලීම් 25,287ක් සිදුකරන ලදී.   එමගින් රුපියල් මිලියන 84.7ක රාජය ආදායමක්ද ඉපයීමට හැකිවිය. 

 

ගමම ජයග්රහන ලබා ගැනීමට සහාය දුන් පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිගේ අධයක්ෂ මණ්ඩල 

සාමාජිකයින්ට හා කාර්යය මණ්ඩලයට මාගේ කෘතඥ පූර්වක සත්ූතිය පලකරමි. 

 

එගමන්ම අපගේ තීන්දු  තීරණ නිවැරදි මාවතට ගයොමුකරමින් ඒවා අනුමත කිරීගමන්ද, ගනොගයක් අයුරින් 

උපගදස්  ලබාදී රාජකාරීන් ඉටු කිරීමට අප දධර්යයට පත්කළ  අමාතයාං  ගල්කම්තුමාට සහ ගරු 

ඇමතිතුමාටද මාගේ හෘදයාංගම සත්ූතිය පල කරමි. 
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oelau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fufyjr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iodpdrd;aul jHdmdßl mßirhla ;=< ukdj 

iqrÌs; jQ mdßfNda.slfhl= ìys lsÍu 

 

mdßfNda.sl iún, .ekaùu” fjf<|du úêu;a lsÍu 

iy hym;a ;rÕldÍ;aj m%j¾Okh lsÍu ;=<ska 

mdßfNda.sl whs;sjdislï iqrÌs; lsÍu 
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taldnoaO b,lalhka 

 

 

➢ mdrsfNda.slhd jvd;a ;Dma;shg m;ajk whqrska fj<|fmd, kshdukh lsÍu 

 

➢ widOdrK fjf<| p¾hdjkaf.ka mSvdjg m;a mdßfNda.slhkag iyk ie,iSu 

 

➢ mdßfNda.sl wOHdmkh iy mdßfNda.slhd iú n, .ekaùu 

 

➢ ;rÕ úfrdaë fjf<| p¾hdjkaf.ka ksIamdolhd yd fjf<÷ka wdrÌd lsÍu iy jvd;a ys;lr 

;rÕldÍ jd;djrKhla m%j¾Okh lsÍu 

 

➢ yelshdjka jeä ÈhqKq lsÍu ;=<ska wdh;ksl ixj¾Okh <Õd lr .ekSu 
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wdh;ksl idrO¾u 

 

• úYajdiodhs nj 

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

• wjxl;ajh iy talSh;ajh 

ish¿u ld¾hhkays§ wjxlùu” idOdrK ùu iy hqla;s .rel ùu 

• j. lsjhq;= nj 

úksúo Ndjh wdrÌd lsÍu” j. lsjhq;= nj iy bgq lrkq ,nk ish¿u ld¾hhka iïnkaOfhka 

j.lSu oeÍu 

• lKavdhï yeÕSu 

wfkHdakHh wjfndaOh” tlsfkldg f.!rj lsÍu iy tlsfkld w;r úYajdih f.dv kexùu iy 

ukd ikaksfõokh iy kuHYS,snj j¾Okh lrñka fmdÿ b,lalhka <Õdlr .ekSu Wfoid 

ish¿u fiajlhka tlaj lghq;= lsÍu 

• ms<s.ekSu 

fiajlhskaf.a úYsIaG ld¾hM, w.h lsÍu yd m%Yxid lsrSu 

• lemùu 

mjrd we;s ld¾hhka lemùfuka hqla;j bgq lsrSu 

• m%;spdr oelaùu 

fiajd ie,iSu i|yd leue;a;la oelaùu iy iQodkïùu 

• ks¾udKYS,S nj iy kjH;djhka Èß .ekaùu 

ish¿u fÌa;%hka wLKavj jeä ÈhqKq lsÍu i|y kj woyia W;amdokh lsÍu 
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 1 jk iy 2 jk uy< 

           if;di uyf,alï ld¾hd, f.dvke.s,a, 

  wxl 27" fjdlafIda,a ùÈh 

  fld<U 02 

   26.05.2015 

 

l¾udka; yd jdKsc lghq;= wud;H;=ud" 

.re weu;s;=uks" 

1971 wxl 38 ork uqo,a mkf;a 14^2& j.ka;sh m%ldr 2013 jir i|yd jd¾Isl 

jd¾;dj iy ú.Kkh lrk ,o fYaIm;%h" wdodhï iy úhoï .sKqï iy 

ú.Kldêm;sjrhdf.a jd¾;dj fï iu. bÈßm;a lrñ' 

 

fuhg " 

úYajdiS" 

wdpd¾h wd¾' tï' fla' r;akdhl 

iNdm;s 

mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldrsh 
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mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh 

jd¾Isl jd¾;dj  -2013 

       

 mgqk         

msgqj 

1. mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh ms<sn| ye¢kaùu     

  

1.1 ye¢kaúu - - - - - - - - - 08  

1.2 wêldßfha jHjia:dj - - - - - - - 08-09 

1.3 wêldßfha ld¾h uKav,h - - - - - - - 10

  

1.4 mdßfNda.sl lghq;= iNdj - - - - - - - 10

  

2. wêldßfha wNsu;d¾: -  - - - - - - - 11 

3. wêldßfha ld¾hNdrh - - - - - - - -

 12-13 

4. 2013 jir i|yd mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha$mdßfNda.sl lghq;= iNdfõ 

ld¾hidOkh -   14-34 

5. 2013 foieïn¾ 31 jk Èk jk úg mej;s uQ,H ;;a;ajh ms<sn| m%ldYh -

 -       35-36 

6. 2013 foieïn¾ 31 jk Èfkka wjika jk j¾Ih  i|yd uQ,H ld¾h idOkh 

ms<sn|j iúia;rd;aul jd¾;dj - - - - - - - -

 -       37  
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7. 2013 foieïn¾ 31 jk Èfkka wjika jk jir i|yd jk uqo,a m%jdy m%ldYh -

 -       38-45 

8. 2013 foieïn¾ 31 jk Èfkka wjika jk jir i|yd ú.Kldêm;sjrhdf.a jd¾;dj

 -    46-53   

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

54-61  

 

 

 

wêldßh ms<sn| ye¢kaùu 

 

1.1 ye¢kaùu 

 

1979 wxl 1 orK mdßfNda.sl wdrlaIK mk; iy 1987 wxl 1 orK idOdrK ñ, 

fldñiï mk; o" 1950 ñ, md,k mk; o wfydais lrñka iïu; lr .kakd ,o 

2003 wxl 09 orK mdßfNda.sl lghq;= wêldßh mk; u.ska mdßfNda.sl 

lghq;= wêldßh we;s  lr ;sfí' 

fuu mkf;a mQ¾úldfõ i|yka lr  we;s mßÈ mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha 

uQ,sl wNsu;d¾:h jkafka fj<|du iy NdKav yd fiajdjkays ñ, kshdukh 

lsÍu ;=<ska  mdßfNda.slhskag jvd;a fyd| wdrlaIdjla i,id §u iy 

widOdrK fj<| mßphkaf.ka iy iSud we;s lrjk fj<| mßphkaf.ka fj<÷ka iy 

ksIamdolhka wdrlaId lr .ekSuhs'  ;jo" yels iEu wjia:djl§u ;rÕldÍ ñ, 

m%j¾Okh lsÍu fuka u" NdKav yd fiajd wf,úlrejka iy ksIamdolhska w;r 

hym;a ;rÕldÍ;ajhla we;s nj iy;sl lr.ekSug isÿ lrkq we;ehs fuys§ 

wfmalaId flf¾' 

 

1.2 wêldßfha jHjia:dj 

 

mkf;a i,id we;s úêúOdk m%ldrj wêldßh iNdm;sjrfhl=f.ka iy" mkf;a 

kshu lr we;s iqÿiqlï iy w;aoelSï iys; mqoa.,hska w;ßka wud;Hjrhd 
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úiska m;a lrkq ,nk fjk;a idudðlhska 10lg fkdwvq ixLHdjlska iukaú; 

fõ'  

 

2013 jif¾È wêldßfha idudðlhska   

2013 jir wjidk jk úg wêldßfha idudðlhska jYfhka isá mqoa.,hskaf.a 

kï my; mßÈ fõ: 

 rEñ u¾iqla uy;d   iNdm;s 

 ñ,agka wurisxy uy;d   mQ¾K ld,Sk idudðl 

 iqks,a chùr uy;d   mQ¾K ld,Sk idudðl 

 fïc¾ ckrd,a ksu,a ta chiQßh  mQ¾K ld,Sk idudðl 

 fïc¾ ckrd,a mS' pkaøjxY     idudðl 

 mQcH /lj ðkr;k ysñ  idudðl 

chka;smqr úu,jxY ysñ  idudðl 

 pkaød talkdhl uy;añh  uyd NdKavd.dr ksfhdað;jßh 

               iq.;a fudydka *%Ekala o is,ajd uy;d  idudðl 

 oqIdka fidaid uy;d   idudðl 

 úfkdaoa okisx.dkS uy;d   idudðl 

 fÊ' tï' ch;s,l chiqkaor uy;d  idudðl 

 jreK w,õj uy;d    idudðl 

 wkqr m%kdkaÿ uy;d    idudðl 

         wks,a l=udr fiakdër uy;d   idudðl 

 tÉ' t,a' tï' tÉ' nKavdr fyar;a uy;d idudðl 

      neis,a jeka,eka.kan¾.a uy;d   idudðl 

 ví,sõ' ta'iS' fyaul=udr uy;d   idudðl 

 wd¾' î' f;kakfldaka uy;d   idudðl 

 fïc¾ jhs tÉ mS tka jhs fiakdêm;s  idudðl 

 tï î tï bn%ysï uy;d    idudðl 

 udOj ixÔj j;af;a.u uy;d   idudðl 

 ffjoH chka; n,j¾Ok    idudðl 

 tï' tÉ' t*a' fIß*a uy;d   idudðl 
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 mskais;a wñ, fmf¾rd uy;d   idudðl 

tï' tka' mS' .=Kr;ak uy;añh 2012'10'17 jk Èk isg wud;HdxY ksfhdað;   

 fla' ã' ã' fla o wdnD uy;d     idudðl 

ta' tï' úfÊr;ak wêldß uy;d  idudðl 

tï' ta' úu,ùr uy;d    idudðl 

ã iS l%siaá chfialr uy;d   idudðl 

wdpd¾h mS ;,a.iaj;a; uy;añh  idudðl 

wdpd¾h ã tia chùr    idudðl  

ví,sõ' iqOïñl ùruka uy;d   idudðl 

iuka ixÔj m;srK uy;d   idudðl  

à Ô Ô O¾uj¾Ok uy;d   idudðl  

wdpd¾h à î wdkkao ch,d,a   idudðl  

fla ta  ã wd¾ l%siaá uy;d    idudðl  

Ô fla Ô t,a tia î chj¾Ok uy;d   idudðl  

ffjoH ,laIañ fidau;=x.    idudðl              

         

 

1.3 wêldßfha ld¾h uKav,h 

 

rEñ u¾iqla uy;d 2013 jif¾§ o wLKavj iNdm;s jYfhka lghq;= lf<ah' 

2012 foieïn¾ 3 jk Èk isg n,me   je;afjk mßÈ wêldßfha wOHlaI ckrd,a 

;k;=rg  fÊ' tï' ta' v.a,ia uy;d ^Y%S ,xld mßmd,k fiajh -  1 mka;sh& 

m;a lrk ,§'  

2013  jif¾§ wêldßfhys wxY m%OdkSka                                                           

# Ku ;k;=r 

01 §ma;s ;sfiard uy;añh 

M.PA [PIM-Sri J] – kS;s{ 

wOHlaIsld 

wkql+,ùï iy n,.ekaùï 

02 pkaøsld ;s,lr;ak uy;añh 

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

wOHlaIsld 

mdßfNda.sl lghq;= iy 

f;dr;=re 

03 Ydka;skS ;srekS,lkaoka uy;añh wOHlaIsld 
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[ACEA] ;r`.ldÍ;aj m%j¾Ok 

04 ví' tï' m%shka; uy;d 

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

wOHlaI 

uqo,a 

05 iïm;a w`.=¨.y uy;d 

B. Com (Sp) Hons, AIPM(SL). Dip in PM 

wOHlaI 

udkj iïm;a yd mßmd,k 

06 frdydka ójkf.a uy;d fuu ld,h ;=<§ wLKavj wOHlaI - ñ,lsrSï 

iy l<ukdlrK ;k;=f¾ rdcldß lf<ah' 

                                                                                                                                                                                                                                                              

1.4 mdßfNda.sl lghq;= iNdj 

mkf;a 4 jk fldgig wkql+, ùu i|yd mdßfNda.sl lghq;= wêldßh msysgqjd 

;sfí' .re wud;H fcdkaiagka m%kdkaÿ uy;d úiska 2013'05'20 jk Èk isg 

n,meje;afjk mßÈ tys iNdm;s jYfhka Wmd,s fiakdr;ak uy;d m;a lrk ,o 

w;r ta uy;d 2013 jir uq`M,af,a mdßfNda.sl lghq;= iNdfõ iNdm;s 

jYfhka lghq;= lrk ,§' 

 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha idudðlfhda: 

Wmd,s fiakdr;ak uy;d (kS;s{) -   iNdm;s 

jika; .=Kj¾Ok uy;d  - idudðl 

iqo;a úfÊúl%u uy;d   - idudðl 

 

iNdfõ f,alï 

f,aLd wd¾hr;ak uy;añh (kS;s{) 

 

 

 

2.  wêldßfha wNsu;d¾: 

 

a. NdKav wf,úlrKfhaÈ fyda fiajdjka ,nd §fï§ mdßfNda.slhskaf.a Ôú; iy 

foam, j,g Wmøj meñKúh yels wdldrfha ;;a;ajhkaf.ka mdßfNda.slhka 

wdrlaId lr .ekSug 

 

b. widOdrK fj<| p¾hdjkaf.ka mdßfNda.slhd wdrlaId lr .ksñka 

mdßfNda.sl hym; flfrys ksis wjfndaOh fhduq flfrk nj iy;sl lsÍug 
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c. yels iEu wjia:djl§u ;r`.ldÍ ñ, .Kka hgf;a NdKav yd fiajdjka ,nd 

.ekSu i|yd mdßfNda.slhskag m%udKj;a m%fõYhla mj;sk nj iy;sl 

lr.ekSug 

 

d. widOdrK fj<| p¾hdjka" iSud we;s lrjk iq`M fj<| p¾hdjka fyda 

mdßfNda.slhska iQrdlEu i|yd fj<÷ka jYfhka Ndú;d lrk fjk hï 

l%uhkag tfrysj iyk b,a,d isàug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  wêldßfha ld¾hNdrh 

 

1)  my; olafjk lreKq md,kh lsÍu fyda ;=rka lsÍu 

 

a. jHjidhhka w;r we;sjk ndOdldß fj<| .súiqï 

b. ñ, iïnkaOfhka jHjidhka w;r we;s jk  hï hï úêúOdk 
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c. fj<|fmd, ;=< fj<|fmdf,a ie,lsh hq;= wxYhla ;=< foaYSh fj<|du 

fyda wd¾Ól ixj¾Okh iïnkaOfhka ;ukag we;s m%uqLia:dkh whq;= f,i 

Ndú;d lsÍu ; fyda  

d. foaYSh fyda cd;Hka;r fj<|du fyda wd¾Ól ixj¾Okhg úkdYldÍ 

wkaofuka n,mdkakd jQ ndOl fyda ;rÕldß;ajh 

 

2) ;r`.ldß;aj úfrdaë p¾hdjka iy m%uqL ia:dkh whq;= f,i Ndú;d lsÍï 

iïnkaO isÿùï ms<sn|j úu¾Ykh lsÍu fyda fidhd ne,Su 

 

3) NdKav fyda fiajdjka imhk mqoa.,hska w;f¾ iM,odhS ;rÕldÍ;ajhla mj;ajd 

f.k hdu yd th m%j¾Okh lsÍu 

 

4) ñ," NdKav yd fiajdjka ,nd.ekSug we;s yelshdj iy tajdfha iudkNdj 

fukau imhkq ,nk j¾. hkdÈh iïnkaOfhka mdßfNda.slhska" ñ,§ .kakka iy 

NdKav yd fiajd Ndú;d lrk wfkl=;a md¾Yajhkaf.a whs;sjdislï iy iqNfi; 

m%j¾Okh lsÍu iy  wdrlaId lsÍu 

 

5) wf,úhg we;s NdKav yd fiajdjkaf.a .=Kd;aulnj" m%udKh" m%n,;ajh" 

mú;%;dj" ;;a;ajh iy ñ, ms<sn|j mdßfNda.slhska oekqj;a lsÍu 

 

6) fuu mk; hgf;a olajd we;s ´kEu ldrKhla yd iïnkaOfhka úu¾Yk iy mßlaIK 

isÿ lsÍu 

 

7) ;r`.ldß;ajh m%n, fkdjk wjia:djkaysÈ fj,|mf,a ñ, ;r`.ldß;ajh m%j¾Okh 

lsÍu 

 

8) fj<|m, ;;a;ajhka iy mdßfNda.sl lghq;= iïnkaOfhka wOHhkh isÿ lsÍug 

Ndr .ekSu" jd¾;d  m%ldYkh lsßu iy uyck;djg f;dr;=re ,nd Su 

 

9) rdcH wxYfha iy fm!oa.,sl wxYfha ld¾hlaIu wOHhk isÿ lsÍug Ndr .ekSu 

 

10) mdßfNda.slhskaf.a ukd fi!LHh" wdrlaIdj iy iqrlaIs;nj iïnkaOfhk 

mdßfNda.sl oekqj;aNdjh m%j¾Okh 
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11) fj<|fmd, ;;a;aj iy mdßfNda.sl lghq;= iïnkaOfhka fok f;dr;=re wfkl=;a 

wdh;k iu.ska yqjudre lr.ekSu m%j¾Okh lsÍu 

 

12) mdßfNda.sl ixúOdk msysgqúu" m%j¾Okh lsÍu" ta i|yd iydh §u iy thg 

Èß.ekaùu  

 

13) wêldßh úiska ,nd fok hï fiajdjka i|yd wod, .dia;= wh lr .ekSu 

 

14) Awêldßfha ld¾hNdrh bgq lsÍu i|yd myiqlï ie,iSu msKsi wjYH jk lñgq 

fj; tajd m;a lsÍu ; iy 

 

15) wêldßfha wNsu;d¾: idlaId;a lr .ekSug iy wêldßhg kshu lr we;s 

ld¾hNdrh iM,odhS f,i bgq lsÍug wjYH flfrk l%shdjka fj; tu l%shdjka 

ksis mßÈ bIaG lsÍu 
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 4. mdßfNda.sl lghq;= ms<sn|  wêldßfha ld¾h idOkh 

ixúOdk jHqyhg wkqj wOHlaIjreka yh fokd iy wNHka;r ú.Kk wxYh hgf;a 

l%shd;aul jk uQ,sl wxY yhlska wêldßh iukaú; fõ' tajd kï: 

1) mdßfNda.sl lghq;= iy f;dr;=re wxYh 

2) wkql+,;d iy n,d;aul lsÍfï wxYh 

3) ñ, iy l<ukdlrK wxYh 

4) ;r`.ldß;aj m%j¾Ok wxYh 

5) uqo,a wxYh 

6) udkj iïm;a iy mßmd,k wxYh 

7) wNHka;r ú.Kk wxYh 

 

2013 jif¾§ mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha ld¾hidOkh my;ska bÈßm;a lr ;sfí' 

 

1. ydkslr iy nd, ;;a;ajfha NdKav yd fiajdjkaf.ka mdßfNda.slhska wdrlaId 

lsÍu 

 

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

 

i. ksfhda. wxl 45 ( y÷kal+re ksIamdolhska" wdkhkh lrkakka iy 

wf,úlrejka fuu ksfhda.h hgf;a kshu lr we;s úia;r meyeÈ,sj 

igyka l< hq;= fõ' 

   

ii. ksfhda. wxl 46 (fuu ksfhda.h hgf;a kshu lr we;s foaYSh jYfhka 

ksIamdÈ; úÿ,s flan,a Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kfhka ksl=;a lrk ,nk 

tia t,a tia ksIamdok iy;sl i,l=K fkdue;sj f;d. fyda is,a,r 

jYfhka ksIamdokh lsÍfuka" fnod yeßfuka" .nvd lsÍfuka fyda wf,ú 

lsÍfuka fyda wf,úh i|yd m%o¾Ykh lsÍfuka fyda wf,úh i|yd 

ksrdjrKh lsÍfuka fyda wf,úh i|yd bÈßm;a lsÍfuka je<lSug 

ksIamdolhska" fnod yßkakka iy fj<÷ka lghq;= l< hq;= fõ' 

 

iii. ksfhda. wxl 47 - Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh úiska ksl=;a lrkq ,nk 

tia t,a tia ksIamdok iy;sl lsÍfï ,l=K wod, weiqrefï meyeÈ,sj 

fmfkk wkaoñka iy lshúh yels wl=ßka uqøKh lr we;af;a kï ñi 

foaYSh jYfhka ksIamdokh lrkq ,nk uÿre fldhs,a fyda uÿre ueÜ 

j¾. f;d. fyda is,a,r jYfhka ksmoùu" fnod yeÍu" .nvd lsÍu fyda  

wf,ú lsÍu fyda wf,úh i|yd m%o¾Ykh lsÍu fyda wf,úh i|yd 
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ksrdjrKh lsÍu fyda wf,úh i|yd bÈßm;a lsÍfuka je,lS isàug 

ksIamdolhska" fnod yßkakka fyda fj<÷ka úiska lghq;= l< hq;= 

fõ' 

 

iv. ksfhda. wxl 48 - nvq .nvdj" iafgdarej fyda .nvd lr we;s 

ia:dkh mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha ,shdmÈxÑ lr we;akï ñi" lsisu 

nvq .nvdjl" iafgdarejl iy fyda fjk;a ia:dkhl melÜ jYfhka fyda 

f;d. jYfhka lsßmsá .nvd lr ;eîfuka iy tla /ia lr mj;ajdf.k 

hdfuka lsßmsá ksIamdok wdkhklrejka" ksIamdolhska fyda fnod 

yßkakka je<lsh hq;= fõ' 

 

 

 

b. mkf;a 20 ^5& j.ka;sh hgf;a ksl=;a lrk ,o ksfhda. 

 

i. ksfhda. wxl 24 - l=l=,auia i|yd Wmßu is,a,r ñ, kshu lsÍu 

 

 

c. wdkhkh lrk ,o nd, ;;a;ajfha NdKav wëlaIKh 

 

nd, ;;a;ajfha NdKav rgg we;=,aùu tAjd rgg we;=,a jk ia:dkfhaÈu 

j<lajd.ekSu i|yd Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh iy Y%S ,xld f¾.=j iu.ska 

iïnkaëlrKh lsÍug lghq;= lr ;sfí' wdkhk mßlaId lsÍfï mßmdáh hgf;a 

iïu;hkag wkql+, fkdúu fya;=fjka NdKav h<s wmkhkh l< hq;= njg Y%S 

,xld m%ñ;s wdh;kh úiska ks¾foaY lrkq ,enq tjka isÿùï 207la 

wëlaIKh lrk ,§' 

 

d. cd;sl uÜgfï lñgq i|yd wêldßfha ksfhdackh ,nd fok ,o w;r 

mdßfNda.slhska wdrlaId lsÍu i|yd m%;sm;a;s $ kS;s y÷kajd§u i|yd 

odhl;ajh imhk ,§' 

fi!LH wud;HdxYh" ;dlaIK iy m¾fhaIK wud;HdxYh" mßir wud;HdxYh" 

n,YlA;S wud;HdxYh iy wd¾Ól ixj¾Okh i|yd jk cd;sl iNdj hkd§ wdh;k 

hgf;a fufyhfjk cd;sl uÜgfï lñgq ;=< mdßfNda.sl lghq;= wêldßh ;u 

ksfhdackh ,nd fok w;r t;=,ska mdßfNda.slhska wdrlaIdj i|yd kj 

m%;sm;a;s iy kS;s y÷kajd§fï§ Bg odhl;ajh imhd ;sfí' 

 

2. l+g l%shdjkaf.ka iy widOdrK fj<| mßphkaf.ka mdßfNda.slhd wdrlaId lr 

.ekSu 

 

a. jHdmdßl m%cdj fjkqfjka mj;ajkq ,nk oekqj;a lsÍfï jevigyka 

 

isú,a iudch wruqKq lrf.k isÿ lrk jevigyka iu.ska oekqj;aNdjh 

j¾Okh lsÍu yryd wjodkï md;% lKavdhï wdrlaId lsÍu" jvd;a by< 
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;;a;ajhlg f.k tau iy n,.ekaùu" ;rÕldß;ajh m%j¾Okh i|yd jk jvd;a 

m%n, l%ufõohls' ie,iqï lrk ,o iy iïmdokh lrk ,o fj<÷ka oekqj;a 

lsÍfï jevigyk yryd fuh l%shdjg kxjd ;sfí'  

 

2013 j¾Ih ;=<§ jHdmdßl m%cdj wruqKq lrf.k wêldßh úiska jevigyka 

tlish wkQ folla ^192& l%shd;aul lr ;sfí' 

 

 

 

 

 

 

j.=j 1   -  2013 jif¾§ isÿ lrk ,o fjf<÷ka oekqj;a lsÍfï jevigyk 

osia;%slalh 

mj;ajk ,o 

jevigyka 

ixLHdj 

iyNd.sjQjka 

ixLHdj 

wïmdr 04 72 

wkqrdOmqrh 10 236 

nÿ,a, 02 95 

uvl,mqj 03 138 

fld<U 21 2157 

.d,a, 04 223 

.ïmy 07 337 

yïnkaf;dg 05 107 

hdmkh 01 18 

l`M;r 03 187 

uykqjr 24 765 

lE.,a, 10 328 

l=reKE., 14 489 

ud;f,a 10 277 
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ud;r 08 666 

fudKrd., 05 279 

kqjrt<sh 10 341 

fmdf<dkakrej 08 206 

mq;a;,u 18 628 

r;akmqrh 08 149 

;%sl=Kdu,h 11 515 

jjqkshdj 06 133 

uq`M .Kk 192 8,346 
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b. fj<|m, wdfõlaIKh 

hïlsis NdKavhla fyda fiajdjla m%cdfõ fyda tys fldgil ck Ôú;hg 

w;HjYH jk nj .re wud;Hjrhdf.a úYajdih jkafka kï" wêldßfhao Wmfoia 

,ndf.k rcfha .eiÜm;%fha m< lr tlS NdKavh fyda fiajdj úfYaIs; 

NdKav fyda fiajdjka jYfhka kï lsÍug wud;Hjrhdg yels fõ'  

my; oelafjk NdKav úfYaI NdKav jYfhka ,ehsia;=.; lr ;sfí' 

i. isfuka;s 

ii. t,amS .Eia 

wkqrdOmqr Thduvqfõ mj;ajk ,o oehg 

lsre< cd;sl ixj¾Ok jevigyk 

wkqrdOmqr Thduvqfõ mj;ajk ,o oehg 

lsre< cd;sl ixj¾Ok jevigyk 

 

 

 

fld<U Èia;%slalfha ldka;d ixúOdkj, 

idudðlhka fjkqfjka mj;ajk ,o 

jevuq`Mj 

mdi,a orejka i|yd mj;ajk ,o 

oekqj;a lsÍfï jevigyk 

 

 

 

mdi,a orejka i|yd mj;ajk ,o 

oekqj;a lsÍfï jevigyk 
cx.u oekqj;alsÍu 



20 
 

iii. lsßmsá 

iv. iy,a 

v. l=l=¨ uia 

vi. ;sß`.= msá 

vii. iqÿiSks 

viii. úh,s ñßia 

ix. f,dl= `MEKQ 

x. r;= `MEKQ 

xi. mßmamq 

xii. úh<s yd,aueiaika 

xiii. lv, 

xiv. uqx weg 

xv. áx ud¨ 

 

ñ, wëlaIKh lsÍfï wruqK we;sj" isfuka;s" t,amS .Eia" lsß msá" 

l=l=`M uia  iy iy,a hk NdKav iïnkaOfhka fld<U iy ;odikak m%foaYj, 

ksrka;rfhkau wdfõlaIK lghq;= isÿ lrk ,§' 

 

c. fj<|m, jeg,Sï iy úu¾Yk 

f,an,a lsÍu ms<sn| ,nd § we;s Wmfoia W,a,x>kh lsÍu" igyka lr we;s 

ñ,g jvd by< ñ,lg NdKav úlsKSu" NdKav  wf,ú lsÍug m%;slafIam lsÍu" 

;uka i;=j NdKav we;s nj ms<sfkd.ekSu" NdKav i`.jd ;eîu" wêldßfha 

mq¾j ,sÅ; wkque;sh ,nd .ekSulska f;drj we;eï NdKavhka ys f;d. 

fyda is,a,r ñ, by< oeóu" fuu NdKav ñ, .Kka ,ehsia;=j m%o¾Ykh 

fkdlsÍu" NdKav ñ, § .kakkag ,ÿm;a ksl=;a fkdlsÍu" /jàu iy.; fyda 

l+g l%shdjka iy ksIamdolhska $ fj<÷ka úiska isÿ lrk jHdc ksfoaYkh 

je<elaùu i|yd mdßfNda.sl lghq;= wêldßh mkf;a olajd we;s úêúOdk 

m%ldrj jeg,Sï isÿ lrkq ,efí'  jerÈ lrkq ,nk fj<÷ka wod, 

ufyaia;%d;a wêlrKh bÈßhg muqKqjd kvq mjrkq ,nk w;r" mkf;a wxl 60 

ork j.ka;sh hgf;a olajd we;s úêúOdk m%ldrj Tjqkag ov kshu lrkq 

,efí' 

miq.sh j¾Ih ;=<§ wêldßh úiska fj<|m, jeg,Sï 25"287 la isÿ lr we;s 

w;r mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha m%Odk ld¾hd,hg wkqnoaOj iy  

Èia;%sla tall j,g wkqhqla;j fiajh lrk úúO ks,OdÍka úiska fulS 

jeg,Sï isÿ lr ;sfí' 2013 jir ;=<§ mkf;a úúO úêúOdk W,a,x>kh lsÍu 

iïnkaOfhka jrolrejka jQ fj<÷kag wêlrK u.ska kshu lr we;s ov 

uqo,aj, uq`M jákdlu remsh,a ñ,shk 84'7 la fõ' 

isÿlrk ,o fj<|m, jeg,Sï iy wêlrK u.sska kshu lrk ,o ov uqo,a 

iïnkaOfhka jk m%.;sh my; 2 j.=fjka olajd ;sfí' 

 

 

 

2 j.=j -  fj<|m, jeg,Sï iy kshu lrk ,o ov uqo,a iïnkaOfhka m%.;sh 
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isÿlrk l%shdldrlï ^b,lalh& 

isÿlrk 

,o 

jeg,Sï 

ixLHdj 

kvq 

ixLHdj 

kshu lrk 

,o ov 

^remsh,a& 

fj<|m, jeg,Sï iy úu¾Yk 

w' 10 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk           

fj<|fmd, úu¾Yk 

^mkf;a 10 jk j.ka;sh hgf;a ksl=;a 

lrk ,o ksfhda. W,a,x>kh lsÍu& 

3,736 3,212 11,573,941 

wd'11 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

^i,l=Kq lr we;s ñ,g jvd jeä ñ,lg 

úlsKSu& 

2,586 2,280 8,459,268 

we' 12 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

      ^m%ñ;skag wkql+, fkdùu& 

173 162 559,000 

wE' 15 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

 

08 07 25,500 

b' 16 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

       ^hï NdKavhla ;uka i;=j we;s 

nj ms<sfkd.ekSu& 

10 05 119,500 

B'  17 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

^NdKav i`.jd ;eîu& 

01 - - 

W' 18 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

^Wmßu is,a,r ñ, ú,x.kh lsÍu& 

08 02 3,000 

W!' 20 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

 

526 483 1,665,400 

t' 26 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

^NdKav ñ, .Kka ,ehsia;=j m%o¾Ykh 

fkdlsÍu& 

9,130 8,845 25,414,512 

ta' 28 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

^ñ,§ .kakkag ,ÿm;a ksl=;a 

fkdlsÍu& 

19 18 67,500 

T' 30 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

  ^fkdu.hjk iq`M fyda /já,s iy.; 

yeisÍu&  

4,133 3,507 16,684,450 
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isÿlrk l%shdldrlï ^b,lalh& 

isÿlrk 

,o 

jeg,Sï 

ixLHdj 

kvq 

ixLHdj 

kshu lrk 

,o ov 

^remsh,a& 

´' 30 iy 31 jk j.ka;s hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk 

 (/já,s iy.; l%shd iy ksfoaYkh) 
 

2,880 2,313 9,304,929 

l' 31 jk j.ka;sh hgf;a isÿ lrk 

fj<|fmd, úu¾Yk (ksfoaYkh) 

 

2,077 1,897 10,810,700 

tl;=j 25,287 22,731 84,687,700 

 

isÿ lrk ,o jeg,Sïj,g wu;rj wêlrKfha mjrk ,o kvq ixLHdj 67 la jk 

w;r ov jYfhka re' 338,000 la tl;= lr.ekSug wêldßh iu;a ù ;sfí'  
 

2013 jif¾§ mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska isÿlrk ,o fj<|m, jeg,Sï 

 

 

 

2013 jif¾§ mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska kshu lrk ,o ov 
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ckjdß    fmnrjdß   ud¾;=  wfm%a,a    uehs     cqks    cq,s    wf.daia;=    iema;eïn¾  
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2013 jif¾§ mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska isÿ lrk ,o fj<|fmd, 

jeg,Sï 

           

jdfka lïì iïnkaOfhka jeg,Su iqÿ iy,a j,g j¾Kl l,jï lsÍu 

  

ñßia l=vq iu.ska frÈ vhs l,jï lsÍu   l,a bl=;a jQ áka ud¨ áka j, l,a 

bl=;a jk Èkh fjkia lsÍu i|yd iQodkï 

lr ;snQ f;d.hla i|yd kso¾Ykh 

  

ysiflia j, .,ajk idhï melÜgq 

j, jHdc iy wjHdc kso¾Yk folla 

m,;=re j,g ldnhsÜ .eiSu 

ckjdß    fmnrjdß   ud¾;=  wfm%a,a    uehs     cqks    cq,s    wf.daia;=    

iema;eïn¾  Tlaf;dan¾   fkdjeïn¾  foieïn¾ 
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3. widOdrK mßphkaf.ka n,mEug  ,lajQ mdßfNda.slhkag iyk ie,iSu 

 

a. mdßfNda.sl meñKs,s iïnkaOfhka lghq;= lsÍu 

mkf;a wxl 13 iy 32 hk j.ka;s hgf;a jk úêúOdk u; mokï fjñka 

mdßfNda.slhska úiska isÿ lrkq ,nk meñKs,s iïnkaOfhka 

ueÈy;aùug mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska lghq;= lrkq ,efí' 

ksIamdolhd fyda wf,úlre úiska .uHd¾:fhka fyda fjk hï 

whqrlska ,nd fok j.lSug fyda iy;slhg wkql+, fkdjk f,iska 

isÿjk fiajd iemhqu iy NdKav wf,úh iïnkaOfhka isÿ lrkq ,nk 

meñKs,s ms,sn|j úu¾Yk isÿ lsÍug wêldßhg yelsh' 

2013 j¾Ih ;=<§ wêldßh meñKs,s 1387 la Ndr f.k we;s w;r bka 

meñKs,s 565 la u fomd¾Yajfhau iEySug m;a jk wkaofuka úi£ug 

yels ù ;sfí' ,enqKq meñKs,sj,ska 19 la Èia;%sla tall j,g 

fhduq lr ;sfnk w;r" meñKs,s 427 la fj<|fmd, jeg,sï isÿ lsÍu 

i|yd fhduq lr ;sfí' 

2013 jif¾§ mdßfNda.sl meñKs,s iïnkaOfhka lghq;= lsÍfï§ ,enQ 

m%.;sh my; 3 yd  4 j.=j,ska bÈßm;a lr ;sfí' 

 

3 j.=j - 2013 j¾Ih ;=<§ lghq;= l< meñKs,s ixLHdj 

,enQ meñKs,s ixLHdj 1,387 

fjk;a wdh;kj,g fhduq l< meñKs,s * 129 

fj<|m, jeg,Sï fyda  fjk;a 

l%shdud¾. i|yd fhduq l< meñKs,s* 
427 

wjika  l, meñKs,s * 565 

m%;slafIam jQ meñKs,s * 37 

mj;ajk ,o idlÉPd * 455 

 

*fuhg miq.sh jif¾ isg bÈßhg f.kd" ;ju;a úi|d fkdue;s 

meñKs,s o we;=<;a fõ'   

4 j.=j (  mdßfNda.sl meñKs,s iïnkaOfhka isÿ lrk ,o úu¾Yk 

.kq ,enq l%shdud¾. ixLHdj 
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meje;ajQ úu¾Yk 137 

fíreï lrk ,o úu¾Yk 13 

ksl=;a l< ksfhda. - 

meje;ajQ idlÉPd -  úu¾Ykhg fmr 49 

 

 

j.W;a;rlrejka úiska wkql+, fkdùu fya;=fjka ksfhda. n,d;aul 

lrjd.ekSu i|yd wêldßh úiska ufyaia;%d;a wêlrKfha f.dkq lr 

we;s kvq ixLHdj 67 la fõ' 

 

 

4. mdrsfNda.slhka oekqj;a lsÍu iy n,.ekaùu 

a. mdßfNda.sl oekqj;a lsÍfï jevigyka 

 

mdßfNda.sl whs;sjdislï iy j.lsï" oekg n,mj;akd mdßfNda.sl 

kS;sh" hym;a mdßfNda.sl idrO¾u iy idOdrK jHdmdr mßphka 

hkdÈh ms<sn|j uyck;djg oekqu ,nd §u i|yd mdßfNda.sl lghq;= 

wêldßh úiska bf,lafg%dksl iy uqøs; udOH" iïuka;%K iy 

jevuq`M" m%o¾Yk hkdÈh Ndú;d lrkq ,efí' by; i|yka l< jev 

igyka j,g wu;rj mdßfNda.sl lkavdhï iy jHdmdßl m%cdfõ 

iyNd.s;ajh we;sj mdßfNda.sl whs;sjdislï Èkho iurkq ,efí' 

mdßfNda.sl whs;sjdislï iy mkf;a olajd we;s kS;sÍ;s yd 

fr.=,dis iïnkaOfhka Èjhsk uq`M,af,au mdßfNda.slhska oekqj;a 

lsÍfï jvigyka mj;ajk ,§'  

 

2013 j¾Ih ;=<§ mdßfNda.sl wêldßh úiska uyck;djf.a 

oekqj;aNdjh i|yd mßfNda.sl oekqj;alsÍfï jevigyka 217 la o 

mdi,a orejkaf.a oekqj;aNdjh i|yd oekqj;alsÍfï jevigyka 

126la o mj;ajd ;sfí' fulS jevigyka mdßfNda.sl lghq;= 

wêldßfha m%Odk ld¾hd,h u.ska fukau Èia;%sla tall u.ska o 

mj;ajk ,§' fuu jevigyka j,g wu;rj" uyck;dj oekqj;a lsÍfï 

wruqKska m%o¾Yk iy fj<| m%o¾Yk 2lg o ;u odhl;ajh ,nd §ug 
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mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska lghq;= lr ;sfí' uyck;dj 

fjkqfjka mj;ajk ,o oekqj;a lsÍfï jevigyka" mdßfNda.sl 

ixúOdk msysgqùu" mdi,a i|yd mj;ajk ,o oekqj;a lsÍfï 

jevigyka" mdi,a mdßfNda.sl iudc msysgqùu" m%o¾Yk hkdÈh 

iïnkaOfhka ,nd we;s m%.;sh my;     5 - 9  olajd j.= u.ska 

fmkakqï lr ;sfí' 

 

 

 

 

5 j.=j  - uyck;dj fjkqfjka mj;ajk ,o oekqj;a lsÍfï jevigyka 

osia;%slalh 

mj;ajk ,o 

jevigyka 

ixLHdj 

idudðlhka 

ixLHdj 

wïmdr 07 152 

wkqrdOmqrh 08 200 

nÿ,a, 08 293 

uvl,mqj 09 363 

fld<U 37 10745 

.d,a, 08 1425 

.ïmy 04 375 

yïnkaf;dg 07 953 

hdmkh 04 117 

l`M;r 07 166 

uykqjr 09 641 

lE.,a, 12 1093 

l=reKE., 15 705 

ud;f,a 08 303 

ud;r 09 275 

fudKrd., 02 428 
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kqjrt<sh 09 250 

fmdf<dkakrej 07 2706 

mq;a;,u 11 1805 

r;akmqrh 13 544 

;%sl=Kdu,h 15 365 

jjqkshdj 08 188 

tl;=j 217 24,098 

 

 

 

j.=j – 6-mdßfNda.sl ixúOdk msyssgqùu 

osia;%slalh 

msysgqjk 

,o ixúOdk 

ixLHdj 

,shdmÈxÑ 

lrk ,o 

ixúOdk 

ixLHdj 

wïmdr 01 27 

uvl,mqj 01 36 

fld<U 03 146 

r;akmqrh 01 25 

;%sl=Kdu,h 02 66 

ud;f,a 01 15 

jjqkshdj 01 19 

tl;=j 10 334 

 

     j.=j – 7 -mdi,a i|yd mj;ajk ,o oekqj;a lsÍfï jevigyka 

Èia;%slalh mj;ajk ,o 

jevigyka 

.Kk 

iyNd.sjQjka 

ixLHdj 

wïmdr 12 309 

wkqrdOmqrh 02 40 
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nÿ,a, 03 1,348 

uvl,mqj 14 514 

fld<U 25 3,247 

.d,a, 01 150 

.ïmy 01 118 

hdmkh 05 214 

l`M;r 04 167 

uykqjr 02 275 

lE.,a, 10 1,672 

Èia;%slalh mj;ajk ,o 

jevigyka 

.Kk 

iyNd.sjQjka 

ixLHdj 

l=reKE., 09 1,216 

ud;f,a 02 71 

ud;r 04 239 

fudKrd., 02 99 

kqjrt<sh 01 146 

mq;a;,u 14 1,711 

r;akmqrh 05 430 

;%sl=Kdu,h 07 422 

jjqkshdj 03 92 

tl;=j 126 12,480 

 

 

8  j.=j - mdi,a mdßfNdA.sl lj msysgqùu 

Èia;%slalh 

msysgqjkq 

,enQ 

mdßfNda.sl 

lj ixLHdj 

,shdmÈxÑ 

lrkq ,enQ 

mdßfNda.sl 

lj ixLHdj 
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fld<U 20 2,158 

r;akmqrh 01 165 

;%sl=Kdu,h 08 502 

jjqkshdj 02 58 

tl;=j 31 2,883 

 

 

 

 

 

 9 j.=j - m%o¾Yk 

Èia;%slalh  

l%shdldrlï j¾.h 

kerôug 

meñKs 

mqoa.,hska 

ixLHdj 

.d,a, .dñKs uyd úoHd,h - .d,a, 2000 

fld<U  wïmdf¾ Thduvqj m%foaYfha 

meje;ajQ oehg lsre< cd;sl 

m%o¾Ykh   

650,000 

 tl;=j 652,000 

 

5. ;r`.ldß;aj úfrdaë fj<| mßphkaf.ka wf,úlrejka iy ksIamdolhska 

wdrlaId lr .eksu iy hym;a ;r`.ldÍ;ajh m%j¾Okh 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a. ;r`.ldß;ajh m%j¾Okh lsÍu 

;r`.ldß;aj úfrdaë mßphka ms<sn|j 2013 jif¾§ wêldßhg ,enqKq 

meñKs,s u; mokï fjñka úu¾Yk 26  la meje;aùug wêldßh úiska 

lghq;= lr we;s w;r tls meñKs,s w;ßka meñKs,s 16la fuu ld,h 

;=<§ úu¾Ykh lr ksud lr we;s w;r" ;j;a meñKs,s 7 la mdßfNda.sl 

lghq;= iNdjg fhduq lr ;sfí' 

 

,enQ meñKs,sj,g wu;rj wNHdi fmd;a fj<|fmd, ;=< úh yels 

;r`.ldÍ;aj úfrdaë mßphka ;sfí kï tajd y÷kd.ekSfï wruqKska 

wêldßfhau uq, msÍfuka wOHhkhla isÿ lsÍug o lghq;= lr ;sfí' 
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• tfiau j;aufkys mj;sk .eg`M iy tajd NdKavj, ñ, .Kka j,g flfia 

n,mdkafkao hkak ms<sn|j úfYaI wOHhkhla isÿ lrk ,§' ld¾ñl .Eia 

is,skav¾ iy ffjoH .Eia is,skav¾ u; mkjk ,o úfYaI fj<| NdKav 

noao iy is,a,r fj<|fmd,g tys we;s n,mEu ms<sn|j isÿlrk ,o 

wOHhkho óg we;=<;a fjhs'  w;HjYH NdKav i|yd ksIamdok me;slv 

ilia lrk ,§ 

 

• fj<|m, fldgi iy y÷kd.ekSu iy ixLHdkuh o;a; tla/ia lsÍu 

 

fj<|fmdf,a fyda fj<|mf,a ie,lsh hq;= fldgila ;=< wf,úh 

iïnkaOfhka ;uka ork m%uqLia:dkh whq;= f,i Ndú;d lsÍu md,kh 

lsÍfï fyda ;=rka lsÍfï j.lSu mdßfNda.sl lghq;= wêldßh i;= fõ' 

foaYSh fj<|mf,ys olakg we;s f;dard.;a NdKav iïnkaOfhka tlS 

jHdmdrj, fj<|m, fldgi y÷kd.ekSug iy ;ukag we;s m%uqLia:dkh 

whq;= f,i Ndú;d lsÍug we;s bvlv ms<sn|j y÷kd.ekSu i|yd 

ixLHdkuh o;a; tla/ia lrk ,oS'  t;=,ska tlS wxY iy l¾udka; iy 

iïnkaOfhka mj;sk fj<|m, jHqyhka y÷kd.ekSug mdßfNda.sl lghq;= 

wêldßhg yels ù ;sfì' 

fj<|mf,a wdêm;Hh me;srùu ms<sn|j wOHhkh lsÍfï wruqKska 

ksIamdok 29l fj<|fmd, fldgi .Kkh lsÍug wêldßh úiska mshjr f.k 

;sfí' ;r`.ldÍ fkdjk NdKav yd fiajdjka iïnkaOfhka fufia 

fj<|fmd, y÷kd.ekSug lghq;= lsÍu b;du;a w;HjYH fõ' 

w;HjYH NdKavj, ñ, wdfõlaIK 18 la isÿ lsÍug wêldßh lghq;= lr 

;sfí' w;HjYH NdKavj, ñ, wëlaIKh lsÍfï wruqKska fld<U iy 

wksl=;a Èia;%slal j, ñ, ixfõlaIK ksrka;rfhkau isÿ lrkq ,efì'                                                                          

wdydrøjH j, ffoksl fj<|m, ñ, .Kka u; mokï fjñka ffoksl t<j`M 

yd ud`M ñ, .Kka úYaf,aIK jd¾;djka bÈßm;a lrkq ,efí' tfia jd¾;d 

556 la bÈßm;a lr ;sfí' 

b. foaYSh l¾udka; wdrlaId lsÍu 

 

y÷kd.;a wdkhksl NdKav i|yd Wmßu is,a,r ñ,la kshu lsÍfï lghq;= 

l%shd;aul lrk ,§' ;r`. je§u i|yd iudk wjia:d ,nd §ug bvie,iSu 

;=,ska foaYSh l¾udka; wdrlaId lsÍug lghq;= lrkq ,efí' wdkhkh 

lrk wjia:dfõ§ u Wmßu is,a,r ñ, i|yka lsÍu iqÿiq fõ hehs i,lkq 

,nk f;dard .;a ksIamdok lsysmhla ms<sn|j wêldßh úiska wëlaIKh 

lrkq ,efí' 
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mdßfNda.sl lghq;= wêldßh mkf;a 10 jk j.ka;sh hgf;a ksl=;a lrk 

,o wxl 1505$15 orK" 2007'07'11 jk Èke;s .eiÜ ksfõokh u.ska 

kshu lr we;s mßÈ y÷kd.;a ksIamdok 5 la wdkhkh lrk ish¨u 

wdkhklrejka úiska NdKav furgg wdkhkh lsÍug fmr tlS NdKavj, ñ, 

igyka lsÍu wksjd¾h fõ' ta wkqj wdkhklrejka úiska f¾.=fjka 

NdKav ksoyia lr .ekSug fmr tlS NdKav úlsKsug wfmalaId lrk Wmßu 

is,a,r  ñ, iys; whÿïm;a wêldßh fj; bÈßm;a l< hq;= jk njg f¾.= 

fomd¾;fïka;=j úiska ksfhda.hla  ksl=;a lr ;sfí' 

 

rileú,s" fpdla,Ü" úiaflda;=" flala iy iqj| inka wkhkh lrk 

wdkhklrejka ;u Wmßu is,a,r ñ, i|yka m%ldY mdßfNda.sl lghq;= 

wêldßh fj; fhduq lrkq ,efí' tfia m%ldY lrkq ,nk Wmßu is,a,r ñ, 

mokï lr.ksñka ta u; fiia nÿ mekùug f¾.= fomd¾;fïka;=fjka 

lghq;= lrkq ,efí' fulS NdKav iïnkaOfhka m%ldYhg m;a l< ñ, .Kka 

ta wdldrfhkau l%shd;aul jkafkaoehs iy;sl lr.ekSu i|yd 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska ksrka;r fj<|fmd, mÍlaIdjka isÿ 

lrkq ,efí' wod, ld,iSudj ;=< fujka whÿïm;a 291 la iïnkaOfhka 

lghq;= lr ;sfí'       

 

c. idOdrK ñ< iy;sl lr .ekSu   

w' úfYaIs; NdKavj, ñ, kshdukh 

mkf;a 18" 19 iy 20 ork j.ka;s u.ska ,nd § we;s n,;, u; mokï 

fjñka y÷kd.;a NdKav j, fj<|m, ñ, iïnkaOfhka ueÈy;aùug 

mdßfNda.sl wêldßh úiska lghq;= lrkq ,nhs' tlS f;dard.;a 

NdKav j, ñ, .Kka ia:djr lsÍug $ ia:dhS ;;a;ajhg f.k taug 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska f.k we;s l%shdud¾. ms<sn|j 

my; 10 j.=fjka bÈßm;a lr ;sfí' 

10 j.=j – úfYaIs; NdKavj, ñ, ia:djr lsÍug $ ia:dhS ;;a;ajhg f.k taug 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska f.k we;s l%shdud¾. 

NdKavh .kq ,enQ l%shdud¾.h 

isfuka;s isfuka;s iud.ï úiska isÿ lrkq ,enQ b,a,Sï 

i,ld n,d isfuka;s ikakï j¾. 10 l Wmßu is,a,r 

ñ, by< kxjd ;sfí' 

 

l=l=,a uia  mkf;a 20 ^5& j.ka;sh hgf;a 2013 uehs ui 

20 jk Èk m%ldYhg m;a l< .eiÜ ksfõokh 

yryd l=l=¨ uia j, Wmßu is,a,r  ñ, 

ixfYdaOkh lr we;s w;r ta wkqj ñ, .Kka 

my; mßÈ fõ (  

 

• iu iys; fn%dhs,¾ l=l=¨ uia lsf,da.%Eï 1 
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la  ^iïmQ¾Kfhkau fyda fldgia jYfhka& - 

fj<| kduhla hgf;a úl=Kk úg    (   ñ, re' 

380'00 

• iu iys; fn%dhs,¾ l=l=¨uia lsf,da.%Eï 1 

la  - ^iïmQ¾Kfhkau fyda fldgia jYfhka& - 

fj<| kduhla rys;j úl=Kk úg    (   ñ, re' 

370'00 

 

 

LP .Eia  m%Odk t,a mS .Eia iemhqïlrejka fofokdg wf,úh 

i|yd wjir§ we;s Wmßu is,a,r ñ, .Kka my; mßÈ 

fõ' 

 

• ,sÜfrda – 12.5kg is,skavrh – re. 2,396/- (fld<U) 
                    2.3kg is,skavrh – re. 470/- (fld<U)  
 

• ,d*aia– 12.5kg is,skavrh – re.2,396/- (fld<U)  

 

fjk;a l%shdldrlï 

 

lsßmsá  .nvd ,shdmÈxÑ 

lsÍu  

2014 foieïn¾ 27 jk Èk lsßmsá .nvd 

,shdmÈxÑ lsÍu i|yd .eiÜ ksfõokhla 

ksl=;a lrk ,§' 

 

T!IO  mdßfNda.sl lghq;= wêldßh mkf;a 18 

jk j.ka;sh hgf;a mejÍ we;s n,;, 

m%ldrj            —T!IO— w;HjYH 

NdKavhla f,i ks¾foaY lsÍfï lghq;a; 

i|yd uq,sl wOHhkhka isÿ lrk ,§' 

 

 

 

 

 

d. ixúOdkfha YlH;djh jeä ÈhqKq lsÍu 

 

w' ld¾h uKav,h ixj¾Okh lsÍu 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska ;u ld¾h uKav,h Tjqkag wod, 

jk tla tla lafIa;%hka yryd ixj¾Okh lsÍu i,lkq ,nkafka wmf.a 

fiajdjkaf.a .=Kd;aul Ndjh j¾Okh lsÍug odhl jk wdfhdackhla 
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f,i fõ' 2013 jif¾§ ld¾huKav,h i|yd mj;ajkq ,enQ mqyqKq 

jevigyka ms,sn| úia;r my; 12 j.=fjka bÈßm;a lr ;sfí' 

 

 12 j.=j  -  2013 jif¾ mj;ajkq ,enQ ld¾h uKav, mqyqKq jevigyka 

 

wxl mdGud,dfõ ku 
iyNd.sjQj

ka .Kk 

01 —fj<|du iy wdfhdackh fmdaIKh lsÍfuys,d 

;r`.ldß;ajfha N+ñldj— ms<sn|j mj;ajk ,o 3 jk 

cd;Hka;r iïuka;%Kh  

01 

02 uQ,sl ixLHdkh 03 

03 fi!LH iïmkak Ôjk rgdjlg yqreúu ms<sn|j rdcH 

wxYfha by< yd uOHu uÜgfï l<ukdlrejkaf.a YlH;d 

j¾Okh 

02 

04 Excel Ndú;fhka uQ,HlrK wdo¾Y ms<sn|j CIMA Master  

mdGud,dj 

01 

05 uef,aishdfõ mj;ajk ,o mdßfNda.sl wOHdmk 

jevigyk 

01 

06 l<ukdlrK iylrejka ixj¾Okh 04 

07 ßhÿrka iy iq`M fiajlhka i|yd mj;ajk ,o ksjerÈ 

wdl,am iy fm<Uùï ms,sn| jevigyk  

02 

08 y,d,a m%ñ;sh" y,d,a úoHdj iy ;dlaIKh iy y,d,a 

ksIamdok wf,úh ms<sn|j mj;ajk ,o cd;Hka;r 

iïuka;%Kh 

01 

09 f,aLl lghq;= ms,sn| mßphka 01 

10 iM,odhS wka;¾ mqoa., l=i,;d ms<sn| iïuka;%Kh  01 

11 f,alïjreka iy ms,s.ekSfï ks,OdÍka i|yd jQ 

mqyqKqj  

01 

12 Y%s ,xld uQ,H jd¾;dlrK m%ñ;ska ms,sn| meje;ajQ 

tla Èk iïuka;%Kh 

01 

13 M,odhs;aj fuj,ula f,i iqmsß 5S l%uh 01 

wxl mdGud,dfõ ku 
iyNd.sjQj

ka .Kk 
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14 fiajh  wjika lrk úg ,efnk m%;s,dN 01 

15 jegqma l<ukdlrKh iy jegqma mßj¾;kh ms,sn| 

mqyqKqj  

02 

16 nqoaêuh foam, i|yd .re;ajh we;s lsÍu msKsi jQ 

WIPO  l,dmSh jevuq`Mj 

01 

17 ßhÿrka i|yd jQ jevuq`Mj 04 

18 úkh l<ukdlrKh ms<sn| jevuq`Mj 02 

19 wdkhk iy wmkhk ld¾h mámdáh ms<sn|j jQ jevuq`Mj 01 

20 m%jdyk l<ukdlrKh ms<sn|j jQ jevuq`Mj  01 

 

w'   wêldßfha ld¾h uKav,h Yla;su;a lsÍu 

jegqma 

fla;h 
;k;=r 

2011'05

'19 jk 

Èk jk 

úg 

wkqu; 

fiajl 

ixLHdj 

2013 12 

31 Èk 

jk úg 

isák 

fiajl 

ixLHdj 

mqrmamd

vq 

HM 2-1 fcHIAG l<ukdlre    

HM 1-1 wOHlaI ckrd,a 1 1 0 

 wOHlaI 6 5 1 

 iNdfõ f,alï 1 1 0 

MM 1-1 l<ukdlre    

 wNHka;r ú.Kl 1 1 0 

 ksfhdacH wOHlaI 

15 
5 

7 
 iyldr wOHlaI 3 

 ksfhdacH $ iyldr wOHlaI $ 

l,dm 

9 0 9 

JM 1-1 lKsIaG l<ukdlre    

 ú.Kk ks,OdÍ 2 0 2 

 moaO;s mßmd,l 1 0 1 

 fcHIaG úu¾Yk ks,OdÍ 27 15 12 

 fcHIaG ixLHdk ks,OdÍ 1 0 1 

 fcHIaG fj<|m, iïm;a 1 0 1 
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úYaf,aIl 

 

jegqma 

fla;h 
;k;=r 

2011'05

'19 jk 

Èk jk 

úg 

wkqu; 

fiajl 

ixLHdj 

2013 12 

31 Èk 

jk úg 

isák 

fiajl 

ixLHdj 

mqrmamd

vq 

 fcHIaG .sKqï ks,OdÍ 2 1 1 

 fm!oa.,sl f,alï ^wOHlaI 

ckrd,a & 

1 0 1 

 fm!oa.,sl f,alï  ^iNdm;s& 1 1 0 

 fcHIaG mßmd,k$udkj iïm;a 

ks,OdÍ 

1 0 1 

 fcHIaG kS;s iy  n,d;aul 

lsÍfï ks,OdÍ 

2 2 0 

 fcHIaG msßjehlrK ks,OdÍ 1 0 1 

MA 5-2 n,d;aul lsÍu $ fufyhqï $ 

jHdma;s 

   

 o;a; iïnkaëldrl 1 0 1 

 ixLHdk ks,OdÍ 1 1 0 

 fj<|m, iïm;a úYaf,aIl 1 1 0 

 f,aLk iïmdol ks,OdÍ 6 0 6 

 mqia;ld,hdêm;s 1 0 1 

 msßjehlrK ks,OdÍ 

15 
3 

10 
 .sKqï ks,OdÍ 9 

 mßmd,k ks,OdÍ  5 5 0 

 kS;s yd n,d;aul lsÍfï 

ks,OdÍ 

3 3 0 

 úu¾Yk ks,OdÍ 200 165 35 

MA 2-2 l<ukdlrK iyldr ^;dlaIKsl&    

 fmd;a ;nkakd 1 0 1 

MA 1-2 l<ukdlrK iyldr ^;dlaIKsl 

fkdjk& 

   

 l<ukdlrK iyldr 31 22 9 

PL 3 m%d:ñl uÜgfï" ksmqK;d iys;    
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 ßhÿre 18 17 1 

PL 1 m%d:ñl uÜgfï ksmqK;d rys;    

 ld¾hd, iydhl 14 14 0 

 tl;=j 370 275 96 

 

 

 

 

 

we' ld¾h uKav,h fm<Uùu iy iqNidOkh 

 

 

m%ikak iy fiajh iemhSug myiq lrk jev mßirhla ld¾h uKav,h 

fjkqfjka ,nd §fï wruqK we;sj ffjoH rlaIK fhdackd l%uh" 

ixialD;sl iy wd.ñl jevigyka" ld¾h uKav, Èß.ekaùfï fhdackd 

l%u" ld¾h uKav, ixj¾Ok jevigyka" fiajlhska ms,s.ekSug ,la 

lsÍfï jevigyka hkd§  mshjr .Kkdjla jir uq`M,af,au mj;ajdf.k 

hdug lghq;= lrk ,§' 

 

wE' mdßfNda.sl lghq;= wêldßh mk;g isÿlrk ,o ixfYdaOk 

  

 

kS;s flgqïm;a fomd¾;fïka;=fjka ,enqKq ixfYdaOkj, wjika 

flgqïm;a msgm; mÍlaId lr wdmiq ks;s flgqïm;a fomd¾;fïka;=j 

fj; heùug kshñ;h'                              

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

mdßfNda.sl lghq;= iNdj  – 2013 

 

mdßfNda.sl lghq;= iNdj mßmd,kuh jYfhka l%shd;aul jkafka 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßh hgf;a jk w;r m%Odk jYfhkau ;r`.ldÍ;aj 

úfrdaë mßphka hk lafIa;%hg wod,j wêldßh úiska thg fhduq lrk 

ldrKd úNd. lsÍug;a ;Skaÿ ,nd§ug;a wjYH n,h mk; u.ska iNdjg 

mjrd ;sfí' mkf;a úêúOdk m%ldrj wêl ñ, .Kka wh lsÍu" fj<| m, 

fodaI iy fj<|m, yeisrùu hkdÈh iïnkaO isÿùï o úu¾Ykh i|yd fuu 

iNdj fj; fhduq lrkq ,efí' wjYH lrk wjia:djkays§ NdKav fyda 
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fiajdjka ,nd Èh yels Wmßu ñ, iSudjka ks¾foaY lsÍu i|yd o iNdjg 

n,h ,nd § ;sfí' 

 

 

 

 

 

 

meñKs,s $ fhduq lsÍï 

 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßh 

mkf;a wod, j.ka;sh 

meñKs,s $ 

fhduq lsÍï 

ixLHdj 

ksrjq,a lsßï 

$ ;skaÿ $ 

ks¾foaY 

38 j.ka;sh  

;r`.ldß;aj úfrdaë mßphka 
6 6 

19 j.ka;sh 

NdKav yd fiajdjka 

iïnkaOfhka Wmßu ñ, 

iSudjla ks¾foaY lsÍu  

1 2 

19 yd 22 j.ka;s 

NdKav yd fiajdjka i|yd 

b;d by< ñ, .Kka kshu lsÍu 

iïnkaOfhka isÿ flfrk 

úu¾Yk  

3 - 

 

 

úfYaI ld¾hhla jYfhka 1977 jHdmD;sfha ffoksl ld¾h Ndrh wëlaIKh lsÍu 

iNdj úiska isÿ lrkq ,nhs' 

 

• ñ, .Kka mÍlaId lr NdKav ñ, o¾Ykh hdj;ald,Sk lsÍu 

• mdßfNda.sl meñKs,s j, idrdxYh mÍlaId lsÍu 
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• moaO;sh iqug f,i;a mdßfNda.sl ñ;=re wkaoug;a l%shd;aul 

jkafkaoehs wëlaIKh lsÍu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn|  wêldßh 

2013 foieïn¾ 31 jk Èk jk úg mj;sk uq,H ;;a;ajh ms<sn|  m%ldYh 

   31.12.2013 Èkg 

re 000’ 

  31.12.2012 Èkg 

re 000’ 

j;alï   

uqo,a yd uqo,a iudk oE 10,775 9,865 

,eìh hq;= fj<| yd wfkl=;a 21,724 18,579 

bkafjkagß $ f;d. 1538 1,117 

wfkl=;a cx.u uQ,H j;alï 14,759 6,492 

fkdksñ jev ^wiamDYH j;alï& 

48,795 

1,421 

36,053 

 

cx.u $ cx.u fkdjk j;alï   

wdfhdack 145,371 125,239 

cx.u fkdfjk wfkl=;a uq,H j;alï ^fiajl 8,254 6,089 
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uKv, Kh& 

ú,ïNs; fiajl msßjeh - 2,350 

úlsKSu i|yd ;nd f.k we; hkqfjka 

j¾.SlrKh lr we;s j;alï 

- 324 

noaog .;a f.dvke.s,s 925 950 

foam, msßh; yd WmlrK 57,777 69,063 

 212,328 204,016 

   

uq`M j;alï 261,123 240,069 

   

j.lSï   

cx.u j.lSï   

WmÑ; úhoï 16,025 19,651 

f.úh hq;= iy wfkl=;a j.lSï 5,435 3,321 

 21,461 22,972 

 

   31.12.2013 Èkg 

re 000’   

  31.12.2012 Èkg 

re 000’ 

cx.u fkdjk j.lSï   

mdßf;daIsl i|yd m%;smdok  21,458 17,833 

   

uq`M j.lsï 42,919 40,805 

   

uq`M Y=oaO j;alï  218,204 199,264 

   

Y=oaO j;alï $ iu fldgia   

iuqÉÑ; wruqo, 63191 63,191 

ú,ïNs; wdodhu 57,517 70,337 

ixÑ; 98,917 65,736 

 219,625 199,264  

uq`M Y=oaO j;alï $ iu fldgia                 219,625 199,264 
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wOHlaI uqo,a            wOHlaI ckrd,a               iNdm;s 

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh      mdßfNda.sl lghq;= ms<sn|  wêldßh         mdßfNda.sl 

lghq;= ms<sn| wêldßh 
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mdßfNda.sl lghq;= ms<sn|  wêldßh  

2013 foieïn¾ 31 jk Èfkka wjika jk j¾Ih i|yd uQ,H ld¾h idOk 

m%ldYh 

 

 2013 12 31 

Èk jk úg  

re 000’ 

2012 12 31 

jk Èk jk úg  
re 000’ 

fufyhqï wdodhu   

 mqkrdj¾;k m%odk 226,408 159,222 

 ov wdodhu 28,513 34,529 

 fjk;a wdodhï 32,628 21,717 

 287,549 215,468 

úhoï   

fiajl jegqma 139,879 116,122 

.uka .dia;= 12,172 9,664 

 iemhqï yd mdßfNdacH NdKav 11,417 11,055 

 kv;a;= 6,674 4,364 

fldka;%d;a fiajd 38,691 39,233 

laIh ùï 17,557 11,680 

 fjk;a fufyhqï úhoï 28,087 17,518 

uqo,a msßjeh 107 128 

j;alï neyerlsÍfuka ,o ,dNh $ w,dNh (148) 1,061 

uq`M úhou  254,732 208,702 

    

wod, ld,h i|yd uqq`M  Y=oaO w;sßla;h $ 

ys`.h  

32,817 6,766 
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mdßfNda.sl lghq;= ms<sn|  wêldßh 

2013 foieïn¾ 31 jk Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd uqo,a m%jdy m%ldYh 

 

 2013 

re 000’ 

2012 

re 000’ 

fufyhqï l%shdldrlï ;=,ska uqo,a m%jdyh   

idudkH l%shdldrlï yryd w;sßla;h $ ys`.h  32,965 5,704 

j;alï neyer lsÍfuka ,o ,dNh $ w,dNh (148) 1,062 

.e,mqï   

laIhùï 17,556 11,680 

mdßf;daIsl m%;smdokhkays jeäùï 3,625 3,706 

l%ulaIh 25 25 

ldrl m%d.aOk fjkialïj,g fmr fufyhqï ,dNh 54,023 22,177 

f.úh hq;= tajdfhys jeäùu (1,510) 1,051 

wfkl=;a cx.u j;alïj, jeäùu (11,831) 21,404 

fufyhqï l%shdldrlï j,ska Y=oaO uqo,a m%jdyh 40,682 44,632 

   

wdfhdack l%shdldrlïj,ska ,efnk uqo,a m%jdyh   

msßh; iy WmlrK ñ,§ .ekSu (6,223) (53,014) 

wiamDYH j;alïj, jeäùu  1,421  

msßh; iy WmlrK úlsKSfuka ,o uqo, 275 1,831 

wdfhdack j, jeäùu (20,132) (50,819) 

§¾>ld,Sk Kh j, jeäùu 185 1,952 

wdfhdack l%shdldrlïj,ska ,enqK Y=oaO uqo,a  

m%jdy 

 

(27,316) (100,050) 
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 2013 

re 000’ 

2012 

re 000’ 

uQ,H l%shdldrlï j,ska ,enqK uqo,a m%jdy   

ú,ñNs; wdodhu (13,770) 33,978 

mdßfNda.sl wdrlaIK wruqo, $ ixÑ; 1,314 7,785 

uQ,H l%shdldrlï j,ska ,enqK Y=oaO uqo,a m%jdyh (12,456) 41,763 

   

uqo,a yd uqo,a iudk oE j, Y=oaO jeä ùu ^wvqùu& 910 (13,655) 

ld,iSudj wdrïNfha§ uqo,a yd uqo,a iudk oE 9,865 23,520 

ld,iSudj wjidkfha§ uqo,a yd uqo,a iudk oE 10,775 9,865 
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.sKqï i|yd igyka 

 

1. wdh;ksl f;dr;=re  

1.1 1979 wxl 1 orK mdßfNda.sl wdrlaIK mk; iy 1987 wxl 1 orK 

idOdrK ñ, fldñiï mk; o 1950 ñ, md,k mk; o wfydais lrñka iïu; 

lr .kakd ,o 2003 wxl 09 orK mdßfNda.sl lghq;= wêldßh mk; 

u.ska mdßfNda.sl lghq;= wêldßh we;s  lr ;sfí' 2011 iema;eïn¾ 

15 jk Èke;s rdcH jHdmdr pl%f,aL wxl  PED/58 / 02 m%ldrj 

md¾,sfïka;= lghq;= wêldßh kshduk wdh;k —A— ldKavfha “A” 

WmldKavh hgf;a ldKav.; lr ;sfí' 

 

1.2 uQ,sl l%shdldrlï iy fufyhqï j, iajNdjh 

wêldßfha uQ,sl l%shdldrlu jkqfha mdßfNda.slhska wdrlaId lsßu i|yd 

fj<|du kshdukh lsÍuhs' 

 

1.3 2012 j¾I wjidkh jk úg  wêldßfha fiajfhys kshq;= ld¾h uKav,fha 

ixLHdj 241 la fõ. 

 

1.4 ie,lsh hq;= fldgia ysñlu $ iu fldgia  

mdßfNda.sl lghq;= wêldßhg uQ,sl jYfhka uqo,a m%odk ,nd fokafka uyd 

NdKavd.drfhka fõ' wruqof,ys Y=oaO fYaIfhka 1$3 la iïmdokh ù we;af;a 

ov f,i ,nk wdodhñka jk w;r th wêldßhg iDcqju ,efnk wdodhula jk w;r" 

th wêldßfha iu fldgiaj,g ksfhdackh ù ;sfí' 

      

2.1 rcfha m%odk 

 

hï m%odkhla ,efnkq we;s njg hqla;siy.; iy;slhla mj;sk úg tjka ,eîï 

rcfha m%odk f,i y÷kd.kq ,efì' hï m%odkhla úhoï whs;uhlg iïnkaO fõ 

kï" th j¾Ih i|yd jk wdodhula f,i ms,s.kq ,efì' m%odkh j;alulg 

iïnkaO jkafka kï" wod, j;alfï m%fhdackhg .; yels wdhqld,h 

uq`M,af,au iudk m%udKj,ska ,efn;ehs wfmalaIs; wdodhula f,i y÷kd.kq 

,efí' 

 

uqo,a fkdjk j;alula mdßfNda.sl lghq;= wêldßh fj; ,enqKq úg tlS 

j;alfuys iy m%odkfhys kdñl w.h igyka lrf.k" j;alfï n,mj;ajk 
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m%;s,dNh iudk jd¾Isl jdßl f,i mßfNdackh lsÍfï rgdjla wkqj tys 

wfmalaIs; m%fhdackj;a wdhq ld,h uq`M,af,a ,dN fyda w,dN jYfhka uqod 

yßkq ,efí' j;alï iy idOdrK jákdlu u; .Kkh lrk ,o uqo,a fkdjk m%odk 

yd iïnkaO jk rcfha m%odk ú,ïNs; wdodhu jYfhka fYaIm;%h u.ska bÈßm;a 

lr ;sfí' 

 

2. fmdÿ .sKqï m%;sm;a;s 

2.1 Y%S ,xld jr,;a .KldêldÍ wdh;kfhys rcfha .sKqï m%ñ;Ska i|yd jk lñgqj 

úiska ksl=;a lr we;s rcfha .sKqïlrK m%ñ;Skag wkql+, jk mßoafoka 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha uQ,H m%ldYk ilia lr ;sfí'   

 

2.2 idOdrK f,i jákdlu ukskq ,enQ fudag¾ jdyk yereKq fldg" uQ,H m%ldYk 

ft;sydisl msßjeh mokñka uQ,H m%ldYk ms,sfh, fldg ;sfí' 

 

2.3 ov wdodhu  

2.3.1 wêldßfha idudkH l%shdldrlï i|yd ov wdodhu Ndú;d fkdl< fyhska ñka 

fmr wjia:djkays§ ov wdodhu uQ,H m%ldYk j,g we;=,;a fkdlrk ,§' flfia 

kuq;a 2011 jif¾ isg uyd NdKavd.drfha wkque;sh iys;j fujeks wdodhï 

mßyrKh lsÍug mdßfNda.sl lghq;= wêldßh wdrïN fldg ;sfí' tu ksid ov 

jYfhka ,efnk wdodhuo wdodhula f,i i,lkq ,nk w;r ov iïnkaOfhka jk 

ish¨u úhoï iy wdodhï uQ,H ld¾hidOk m%ldYfha fmkakqï lr ;sfí' 

 

2.3.2 mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha wod, jeg,Sï ks,OdÍka  úiska ,nd fok kvq 

wxlh iy" ;u fm%aIK iu.ska wod, wêlrK úiska tjkq ,nk kvq wxl w;r 

we;s hï hï wiudk;d fya;=fjka wêldßhg uqo,a ,enqKo tlS uqo, ov 

wdodhula f,i y÷kd fkd.kakd we;eï wjia:djkao ;sfí' tjka wjia:djkays§ 

tlS uqo,a ieneúkau wêldßhg ,eìh hq;= uqo,a fõ o ke;fyd;a jer§ulska 

wêlrKh úiska fm%aIKh lr we;ao hkak ksYaph lr .ekSfï wruqK we;sj tu 

uqo,a ú,ïNs; - ov wdodhu kï jQ .sKqug udre lsÍu idudkH isß; fõ'  

j¾Ih wjidk jk f;lau tjka uqo,a y÷kd.eksulska f;drj .sKqfï /£ 

;snqKfyd;a tajd mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha mdßfNda.sl wdrlaIK 

wruqo,g ner lrkq ,efí' 

      

2.4 uqo,a j¾Ih  

wêldßfha uqo,a j¾Ih f,i i,lkq ,nkafka foieïn¾ 31 jk Èfkka wjika jk 

le,ekav¾ j¾Ihhs' 

3. j;alï j, mokï iy tajdfha ;lafiarej  

 

3.1.1. fudag¾ jdyk iïnkaOfhka yereKq úg mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska 

msßjeh wdo¾Yh  tys .sKqïlrK m%;sm;a;sh f,i Ndú;d lrkq ,efí' (SLPSAS 7) 
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3.1.2 foam," msßh; iy WmlrK msßjeh wkqj m%ldY flfrk w;r Bg foam, msßh; iy 

WmlrKhkays fldgia fjkqjg kj fldgia fh§u o we;=,;a jkakd jQ iuqÉÑ; 

msßjefha Y=oaO w.hla f,i olajkq ,efí' foam," msßh; yd WmlrK j, 

ie,lsh hq;= fldgila fjkqjg kj fldgila fh§ug isÿ jk úg tu bj;a lr 

fldgi ms,s.eksfuka bj;a fldg kj fldgi tys m%fhdackj;a wdhq ld,h iy 

laIhùïo we;=`Mj ms,s.ekSug ,la lrkq we;' w¨;ajeähd iy kv;a;= i|yd 

msßjeh tajd orkakg jk wkaofuka uQ,H ld¾hidOk m%ldYfha y÷kd.ekSug 

,la lr ;sfí' 

h<s ;lafiarefõ§ we;s hï w;sßla;hla jqjfyd;a th iu fldgia iuqÉÑ; f,i 

y÷kdf.k j;alï h,s ;lafiare ixÑ;fha iuqÉÑ; iu fldgia f,i y÷kd.kq 

,efí'   

3.1.3 foam, msßh; iy WmlrK j, msßjeh f,i i,lkq ,nkafka tu j;alï tajdhska 

,nd .ekSug wfmalaId lrk  m%fhdackh ,nd .; yels uÜgug f.k tau i|yd 

orkakg jk hï úhoula fjf;d;a tho we;=`Mj ñ,§ .ekSug fyda bÈlsÍug 

orkakg jQ msßjeh fõ' 

 

3.1.4 jHdmdrh mj;ajdf.k hdug fyda j;alul wdhq ld,h j¾Okh lsÍug Ndú;d 

flreKq ia:djr iajNdjfha j;alï w;am;a lr .ekSug" §¾> lsÍug fyda jeä 

ÈhqKq lsÍug orkakg jq msßjeh m%d.aOk úhoï f,i i,ld ;sfí' 

 

3.1.4 whjeh pl%f,aL wxl 150 m%ldrj 2012 j¾Ifha wdrïNfha§ mdßfNda.sl 

lghq;= wêldßfha jdyk ixÑ;hg jdyk 5 la ^fgdfhdagd yhstaia  jEka r: 4 

la iy  fgdfhdagd fudag¾ r:hla& tl;= lrk ,§' ta i|yd jk remsh,a 

48"484"357 l bkafjdhsish uqo,a fkdjk m%odkhla f,i i,ld iqÿiq mßÈ 

.sKqï.; lr ;sfí' 

 

3.1.5 flfrñka mj;sk jev ( re.1,421,428.00) 

2013'12'31 jk Èk jk úg fldkaishqu¾ fjdÉ jHdmD;sh i|yd úhoï lrkakg 

jQ remsh,a 1,421,428.00 uqo,a m%udKh fuu.ska ksfhdackh fõ' 

 

3.2 laIhùï 

wêldßh  úiska w;am;a lr .kq ,nk ish¨u j;alï tlS j;alu Ndú;hg .; 

yels udifha isg laIh ùu wdrïN lrkq ,efí' 

  

3.2.1 foam, msßh; iy WmlrK j, weia;fïka;=.; wdhqld,h ;=<§ tys msßjeh lmd 

yeßh yels jk wkaoñka ix.; mokulska laIhùï isÿ lr ;sfí' 

ld¾hd,fha ,S nvq iy iúlsÍï   10% 

  ld¾hd, WmlrK     10% 
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  mß.Kl WmlrK    20% 

  fudag¾ jdyk      20% 

  ld¾hd,fha mdáIka    20% 

  mdßfNdacH fkdjk    10% 

      

3.2.2 laIhùï .Kkh lsÍu i|yd mdßfNda.sl lghq;= wêldßh ir, f¾Åh l%uh Ndú;d 

lrkq ,nhs' 

 

3.2.3 mqia;ld, fmd;a i|yd laIhùï wvq lrkq fkd,efí' 

 

3.2.4 j¾Ihg wod, laIhùï w.h ú,ïNs; wdodhï .sKqug udre lrkq ,efí' 

                                                     

3.3 f.dvke.s,s mßY%h-  l=reKE., 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha l=reKE., ld¾hd,h fj; l=reKe., Èia;%sla 

f,alï úiska mjrd we;s f.dvke.s,s mßY%h i|yd f.úh hq;= remsh,a ñ,shk 

1 l f.ùu jir y;,syla uq`M,af,a l%u laIh ù ;sfí' 

 

3.4 Kh .e;sfhda iy ,eìh hq;= 

Wm,íê fj;ehs weia;fïka;= lr we;s m%udKhg Kh.e;sfhda iy ,eìh hq;= 

w.hka m%ldY lr ;sfí' 

 

3.5 msßjefha my< w.hg fyda Y=oaO Wm,íê w.hg wkqj bkafjkagß ;lafiare lr 

;sfí' 

 

3.6 uqo,a yd uqo,a iudk oE 

w; we;s uqo,a" nexl=fõ we;s uqo,a iy fláld,sk wdfhdack uqo,a yd 

uqo,a iudk oE hkqfjka woyia flf¾' 

 

3.6.1 uqo,a m%jdy m%ldYfha§ uqo,a yd uqo,a iudk oE hkakg we;=,;a ù 

we;af;a w; we;s uqo,a iy nexl=fõ ;ekam;= fõ' 

 

3.7 uQ,Huh fuj,ï 

 

3.7.1 l,a msfrk ;=re r|jd ;nd.;a wdfhdack 
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mdßfNda.sl lghq;= wêldßfha ia:djr ;ekam;= jHq;amkak fkdjk iajNdjfha 

tjd jk w;r ia:djr f.ùï iy ia:djr jQ l,a msfrk Èk iys; tajd jk 

fyhska tu ia:djr ;ekam;= l,a msfrkf;la ;nd f.k we;s wdfhdack f,i 

j¾.SlrKh lrkq ,efí' ia:djr ;ekam;= uQ,sl jYfhka ukskq ,nkafka 

msßjeh wkqj fõ' 

ia:djr ;ekam;= wod, ld,iSudj ;=< wdmiq ,ndfkd.ekSu ms<sn|j miq.sh 

w;aoelSï mdßfNda.sl lghq;= wêldßhg we;s fyhska ia:djr ;ekam;= j,ska 

nyq;rh wju jYfhka jir ;=klaj;a hk ;=re ta whqßkau mejf;kq we;ehs 

ks.ukh flf¾' 

   

3.7.2 úlsKSug ;nd f.k we;s cx.u fkdjk j;alï 

cx.u fkdjk j;alï iy úlsKSug ;ndf.k we;s hkqfjka j¾.SlrKh lr we;s 

wmyrK ukskq ,nkafka tajdfha OdrK w.hkaf.a wju jákdlu iy idOdrK 

jákdlñka wvq lrkq ,nk wf,ú msßjehg fõ' 

 

4. j.lSï iy m%;smdok 

  

 4.1 f.úh hq;= 

 f.úh hq;= uqo,a tajdfha msßjehg m%ldY lr ;sfí' 

 

4.2 úY%du m%;s,dN ne£u 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßh i;=j m%;s,dN w¾: oelajQ úY%du ie,iqï 2 la 

mj;sk w;r tu ie,iqï fol i|ydu odhl;ajh oeÍu jqjukd flf¾'  

 

4.2.1 w¾: oelajQ m%;s,dN ie,iqu -  mdßf;daIsl 

mdßf;daIslh hkq w¾: oelajQ m%;s,dN ie,iquls' wod, kS;s m%ldrj 

mdßf;daIsl f.ùug wêldßh ne£ isà' fuu ne£u bgq lrkq jia fYaIm;%fha 

m%;smdok bÈßhg f.k hkq ,nk w;r th .Kkh lrkq ,nkafka fiajh lrk m<uq 

jifrka werô iïmq¾K jk tla tla j¾Ih fjkqfjka ld¾h uKav,fha ish¨ fokd 

úiskau uqo,a j¾Ifha wjika udifha§ ,nk udisl jegqm u; mokï ù fõ' 

j¾Ih  wdrïNfhaoS    bÈßhg f.k wd m%;smdok iy j¾Ih wjidkfha§ bÈßhg 

f.k hk m%;smdok w;r we;sjk fjki iïnkaOfhka wdodhï m%ldYh yryd 

lghq;= lrkq ,efí'                          

mdßf;daIslh i|yd jk m%;smdok Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;Skag wkql+,j wju 

jYfhka jirl fiajd ld,hla iïmQ¾K lr we;s fiajlhska i|yd .Kkh lrkq 

,efí' uyd NdKavd.drh úiska mQ¾jfhka wruqo,a  uqod fkdyßk fyhska 

mdßf;daIsl ie,iqug iydh ,nd §u msKsi mdßfNda.sl lghq;= wêldßh úiska 

lsisÿ  uqo,la wdfhdackh lr fkdue;’  
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flfia kuq;a mdßf;daIsl m%;smdok fjku wdfhdackh lsÍu i|yd mdßfNda.sl 

lghq;= wêldßh úiska oeka wkque;sh ,nd f.k ;sfí' ta wkqj" 2014 j¾Ih 

i|yd jQ m%;smdok  remsh,a                4" 603"706 l uqo,  

wdfhdackh lr we;s w;r 2013'12'31 jk Èkg iuqÉÑ; m%;smdok jk remsh,a 

17"833"134 l uqo, wjika wkque;sh ,nd .ekSfuka wk;=rej wdfhdackh 

flfrkq we;'  

wjYH lrk j.lSu ;ju;a mQ¾K jYfhka wdfhdackh lr wjika fkdjk fyhska 

wdhq.Kl ,dN fyda  w,dN y÷kd.kq fkd,efí' 

4.2.2 w¾:l:kh l< odhl;aj ie,iqï $ fiajl w¾:idOl wruqo, iy fiajl Ndrldr 

wruqo, 

wod, kS;s iy fr.=,dis m%ldrj ish¨u fiajlhska fiajl w¾:idOl wruqo,a 

iy fiajl Ndrldr wruqo,a odhl;ajh i|yd iqÿiqlï ,nhs' fiajlhska 

wdjrKh  flfrñka w¾:idOl wruqo,g iy Ndrldr wruqo,g isÿ lrk odhl;ajh 

wdodhï m%ldYfha§ úhoula f,i y÷kd .efka' 

wêldßh úiska fiajl w¾:idOl wruqo,g iy fiajl Ndrldr wruqo,g 

fiajlhskaf.a o< fõ;k j,ska ms,sfj,ska ishhg myf,djla iy ishhg ;=kla 

odhl;ajh orkq ,efí' 

5. wdodhu 

wdodhï y÷kd.ekSu 

wdodhu mdßfNda.sl lghq;= wêldßhg .,d tkafka o hkak iy th úYajikSh 

wkaoñka ñksh yels fõo hk ldrKd u; mokï fjñka wdodhu y÷kd .kq ,efí' 

 

fmd,S wdodhu 

l,amsfrk ;=re y÷kd.;a uQ,H j;alï hkqfjka j¾.SlrKh lrkq ,nk uQ,H 

j;alï ^ia:djr ;ekam;=& yryd ,efnk fmd,sh fmd,S wdodhu jYfhka kdñl 

fmd,S wkqmd;h Ndú;d lrñka jd¾;d lrkq ,efí' 

rcfha m%odk 

m%odkh ,efnkq we;ehs idOdrK iy;slhla mj;sk úg iy ta yd iïnkaO jk 

ish¨u fldkafoais j,g wkql+,j lghq;= lrk úg ta wkqj rcfha m%odk y÷kd 

.kq ,efí' hï m%odkhla úhoï whs;uhlg iïnkaO fõ kï ^mqkrdj¾;k m%odk& 

th wod, ld, iSudj ;=< ,efnk wdodhula f,i y÷kd.kq ,efí' m%odkh hï 

j;alï whs;uhla iu.ska iïnkaO jk úg ^m%d.aOk m%odk& th ú,ïNs; 

wdodhula f,i y÷kd.kq ,nk w;r wod, j;alfï wfmalaIs; wdhq ld,h 

uq`M,af,a iudk m%udKhkaf.ka uqod yefrk wdodhï f,i i,lkq ,efí' 

mdßfNda.sl lghq;= wêldßhg uqo,a fkdjk m%odkhka ,efnk úg§ tu j;alï 

iy m%odkhka tajdfha kdñl w.hg jd¾;d lr .kq ,nk w;r tlS j;alfuys 

wfmalaIs; wdhq ld,h uq`M,af,a wdodhï m%ldYhg uqod yefrkq we;' (IAS 20) 
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පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිගේ 2013 ගදසැම්බර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකා න 

පිළිබඳ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනගත් 14(2)(සී) වගන්තිය ප්රකාර විගණකාධිපති වාර්තාගේ  

සභාපතිවරයාගේ   අදහස ්දැක්වීම  

 

2. මූලය ප්රකා න 

2.1 මතය 

මූලය ප්රකා නවලින් 2013.12.31 දිනට පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිගේ මූලය තත්ත්වය හා 
එදිගනන් ගහෝ අවසන් වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා රාජය ගිණුම්කරන ප්රමිතිවලට අනුකූලව සතය හා 

සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිඹිබු කරන බව විගණාකාධිපති විසින් ප්රකා  කර ඇතිබව සතුටින් සඳහන් 

කරමි. 
 

 2.2.1 පැහැදිලි ගනොකළ ගවනසක්ම් 

 
  

2.2.3 නීති රීති, ගරගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල ගනොවීම  

 

 (අ) 2003 අංක 09 දරන පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනගත් 19 වැනි වගන්තිය 

 

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ගෑස ්සමාගම් ගදක සමග ගෑස් මිල සම්බන්ධ මිල 

සූත්රයක් අනුව මිල තීරණය කිරීමට ගිවිසුම්වලට එළඹී ඇත.  එම ගිවිසුම් ප්රකාර මාස 02කට 

වරක් සමාගම් ගදක විසින් මිල ප්රතිග ෝධන ඉල්ලුම්පත් එවිය යුතුය.  ගමය ගලෝක 

ගවළඳපගල් මිල වැඩිවූ/අඩුවූ  යන සියළු වකවානු සඳහා අදාල ගේ.  එබැවින් ගමය අදාල 

ගිවිසුම් යටගත් පාලනය විය යුත්තක් වන අතර, පනගත් 19 වගන්තිය අදාල කරගැනීමට 

අව යතාවයක් පැන ගනොගනී.  

 

3. මූලය සමාගලෝචනය 

 

3.1 මූලය ප්රතිඵලය  

 

2013.12.31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා අධිකාරිගේ ගමගහයුම ප්රතිඵලය රු. 32,816,755ක 

අතිරික්තයක් ගේ.  එය ඉකුත් වර්ෂයට සාගප්ක්ෂව රු. 26,050,936 ක වර්ධනයකි.  ගමයට ප්රධාන 

ව ගයන් පුනරාවර්තන ලැබීම ඉහළයාම, සථ්ාවර තැන්පතු සඳහා ගපොළිය ලැබීම ඉහළයාම මගින් 

ආදායම ඉහළයාමක් එම ආදායම ඉහළයාමට සාගප්ක්ෂව වියදම ඉහළ ගනොයාමත් බලපාන ලදී.      

 

 

3.2 ආයතනයට එගරහිව ආරම්භ කර ඇති දනතික සිේධි 
 

(අ) 2012 ජුනි 18 සමාගම් 06ක් විසින් ගවළඳපලට නිකුත් කරන ළදරු කිරිපිටි වර්ග 26ක් 

සඳහා උපරිම මිළක් නියම කර අංක 1763/4 දරන ගැසට් පත්රයක් නිකුත් කරන ලදී.  එහිදී 

එක් සමාගමක්, එනම් ගනසග්ල් සමාගම පමණක් එයට විරුේධව නඩුවක් පවරන ලදී. එහිදී 

නීතිපති උපගදස් අනුව අධිකාරිය විසින් එම ගැසට් පත්රය පරිච්චින්න කරන ලදී.   
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(ආ) අධිකාරිගේ රාජකාරී කල වැඩ තහනමට ලක්වූ හිටපු අධයක්ෂ ජනරාල් R. K. ජයසූරිය මිය  

2005.05.09 දින සිට 2006.10.12 දින දක්වා ගසේවය කරන ලදුව 2006.10.12 දින 

ගසේවගයන් පහකරන ලදී.  ඒ සම්බන්ධගයන් ඇය අභියාචනාධිකරණගේ පැවරූ නඩුව 

නිෂප්්රභා වූ අතර නැවත ඊට එගරහිව ගරේෂඨ්ාධිකරණයට අභියාචනා ගකොට එහිදී ඇතිවූ 

සමථය මත 2009.03.02 සිට වසරක පරිවාස කාලයකට යටත්ව අධයක්ෂ ජනරාල් 

තනතුගර් ගසේවයට බඳවා ගන්නා ලදී. 
 

ඉහත පරිදි බඳවාගැනීගමන් පසු නැවත 2010.02.18 දින ගසේවගයන් පහකළ අතර එයට 

එගරහිව ඇය කම්කරු විනි ච්යාධිකරණගේ ඉල්ලීමක් ගයොමු කරන ලදී.   

 

1. එම ඉල්ලීම විභාගවන අතරතුර 2013.11.20 දින කම්කරු උසාවිගේදී නඩුව 

සමතයකට පත්කිරීම පිණිස රු.3,560,400 ක මුදලක් ගගවීමට තීරණය කරන ලදී.  

ඒ අනුව එය ආයතනගේ වියදමක් විය. එගහත්,ගමම නිලධාරිනිය අධිකාරිගයන් 

ගසේවය පහකිරීමට සිදුවූගේ අධිකාරිගේ උන්නතියට ගහෝ සමසථ් රගට් උන්නතියට 

වැදගත්වන තීරණයක් ක්රියාත්මක කිරීමට අව ය පරිපාලන  ක්තියක් ගනොමැතිවීම 

හා/ගහෝ හිතාමතාම ඇය විසින් ඒවා ඉටුගනොකිරීමත් ආයතනගේ ඉහළ 

කළමනාකරණය සමග සහගයෝගගයන් වැඩ කිරීමට හැකියාවක් ගනොමැතිවීමක් 

යන විග ේෂ කාරණා අධයක්ෂ මණ්ඩලගේ සැලකිල්ලට භාජනයකර ඇයගේ ගසේවය 

වරින්වර ගදවරක් අධිකාරිගේ අධයක්ෂ මණ්ඩලගේ ඒකමතික තීරණය මත ගසේවය 

අවසන් කිරීගමන් ගම් බව  මනාව ඔප්පු ගේ.  ඒ අනුව ගමම තීරණය ආයතනගේ 

සුබසිේධිය සඳහා ගනුලැබූ තීරණයකි. 
 

4. ගමගහයුම් සමාගලෝචනය 
 

4.1 කාර්ය සාධනය 

  

  (අ) කුකුළු මස ්මිල වැඩි වීම 

 

අධිශිතකළ සම සහිත ගබොයිලර් කුකුල් මස් ගවළඳගපොළ තුල බහුල ව ගයන් විකිගණන 

මස ්වර්ගයක් වන අතර එහි මිල පාලනය කිරීම තුලින් ගවළඳගපොළ තරගය ගහේතුගවන් සම 

රහිත මසද් අධික මිලට විකිණිම කළ ගනොහැක.  තවද, මස් කඩ හරහා එවගලම මරා 

විකුණන මසව්ල ගවළඳගපොළ ගකොටස, ගබොයිලර් කුකුල් මසව්ල ගවළඳගපොළ ගකොටස හා 

සසඳන කළ ඉතා සුළු ප්රමාණයන්  ඉහත සඳහන් ගහේතූන් මත සම සහිත කුකුල් මස් මිල 

පාලනය කිරීම ගහේතුගවන් සමරහිත කුකුල් මස් හා කරි චිකන් ආදී ගලස විකුණන කුකුල් 

මසව්ල මිල ඉහළයාමක් සිදු ගනොගේ.   

 

පවතින විවෘත ගවළඳපල ආර්ථිකය තුල මිල පාලනය සිදුකිරීම සමසථ් විවෘත ආර්ථික 

ගවළඳගපොළට හානියක් සිදු ගනොවන ආකාරයට මිල පාලනය සිදුකළ යුතුය. 

 

ගමහිදී රගට් සමසථ් පාරිගභෝගිකයාටම ගමන්ම ගවගළන්දන්ටද හානියක් ගනොවන 

ආකාරයට මිල පාලනය කළයුතු නිසා සමසහිත කුකුල් මස් පාරිගභෝගිකයන් බහුලව 

පරිගභෝජනය කරනු ලබන ආකාරය අනුව පමණක් මිල පාලනය සක්රියව කරන ලදී.   ගමහිදී 

සමසහිත කුකුල් මස ් මිල පාලනය කිරීම නිසා සව්යංක්රීයවම ගවළඳගපොළ තුල ඉතා අඩු 

ගවළඳගපොළ ගකොටසක් (market share) ඇති  සම රහිත කුකුල් මසව්ල (ගකොටසද් ඇතුළුව) 

මිලද පාලනය ගේ.  
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එබැවින් රගට් බහුතරයකට බලපාන පරිදි සෘජුවම මිලපාලනය සාර්ථක කර ඇති අතර,  අඩු 

ගවළඳගපොළ ගකොටසක් (market share) ඇත.  සම රහිත කුකුල් මස් සඳහා වක්රව මිල 

සථ්ායිකරණයක් කිරීමට හැකිවී ඇති බව කාරුණිකව දන්වමි. 
   

මහා භාණ්ඩාගාරගේ  නිගයෝජිතයින් හා පශුසම්පත් හා ග්රාමීය ප්රජා සංවර්ධන අමාතයාං ය 

මගින් ගකොටස් ව ගයන් විකුණන කුකුල් මසව්ල මිල පාලනයක් ගනොකළ යුතු බව දන්වන 

ලදී.  එම කරුණ සැලකිල්ලට ගගන කුකුල් මස් විකිණීම මිල පාලනයට යටත් ගනොකර 

2014 අගප්රේල් මස 22 වන දිනැති 1859/6 අංක දරණ ගැසට් පත්රය නිකුත් කරන ලදි.  
 

 (ආ) කිරි පිටි මිල වැඩි වීම 
 

(i) සම්පූර්ණ ගයොදය සහිත කිරි පිටි 

 

කිරිපිටි සමාගම් මිල වැඩිකිරීමට අයදුම්පත් එවා ඇත යන්න නිවැරදිය.  විගණන 

විමසුගම් දක්වා ඇති පරිදි එක් සමාගමක් එනම් මැලිබන් සමාගම මිල වැඩි කර ඇත.  

මැලිබන් සමාගම කිරිපිටි 400g රු. 325/- සිට රු. 360/- දක්වා හා කිගලෝ ේරෑම් 1ක්   

රු. 810/- සිට රු.890/- දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා 2013.04.05 දින අධිකාරිය ගවත 

අයදුම්පත් එවන ලද අතර එම ගණනය සඳහා අව ය ලියකියවිලි ගනොමැති බැවින්, 

එම ලියවිලි ඉල්ලා 2013.04.22 දින යැවූ ලිපියට ප්රතිචාර ගනොදැක්වූ බැවින් 

2013.05.02 දින පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනගත් 18 (4) වගන්තිය 

යටගත් අතුරු තහනම් නිගයෝගයක් නිකුත් කරන ලදී.  නැවත 2013.07.17 දින 

ඉහත සඳහන් කළ අයදුම්පත සම්බන්ධ කර නැවත කිරිපිටි 400g සඳහා රු. 325/- 

සිට රු.425/- දක්වා හා කිගලෝවක් සඳහා රු. 810/- සිට  රු. 1060/- දක්වා මිල වැඩි 

කිරීමක් ඉල්ලුම් කළ අතර එය මුල් අයදුම්පත හා සම්බන්ධ බැවින්, එයට නිකුත් 

කළ  අතුරු තහනම් නිගයෝගය වලංගුව පවතින බැවින් දින 30ක් ඇතුලතදී 

අධිකාරිය විසින් මිල අනුමත කිරීමක් සිදු ගනොකරන ලදී.  ගම් සම්බන්ධගයන් 

මැලිබන් සමාගම අධිකාරියට විරුේධව පැවරූ නඩුව (විගණන විමසුගම් දක්වා ඇති 

පරිදි), සම්බන්ධගයන් අධිකාරිය ගවනුගවන් ඉහත කරුණු අධිකරණය ගවත 

ඉදිරිපත් කර ඇත.  2014.05.30 දින දරන ලිපියක් මගින් මැලිබන් සමාගම, 

අධිකාරිය අනුමත කළ මිලට ඔවුන් කිරිපිටි නිකුත් කරන බව දන්වා ඇත.පසුව 

මැලිබන් සමාගම විසින් එම නඩුව ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී.  

 

(ii) ගයොදය රහිත කිරි පිටි 
 

2003 වර්ෂගේ සිට ගයොදය රහිත හා ගයොදය සහිත කිරිපිටි මිල අයදුම්පත් සලකා මිල 

ගණන් ලබාදුනි.  ගයොදය රහිත කිරිපිටි විග ේෂත්වගයන් සලකා ඉතා සුළු 

ප්රමාණගයන් ගවළඳපගල් භාවිතය සලකා කිරිපිටි සඳහා මිල සංග ෝධනයට 

අපගවත අයදුම්පත් ගයොමු ගනොගකොට මිලවැඩිකිරීම් සිදුකරන තත්ත්වය කිරීක්ෂණය 

වූ බැවින්   2014 ගපබරවාරි 21 දින ගයොදය රහිත කිරිපිටි නිෂ්පාදන සමාගම් ගවත 

මිල වැඩි කිරීමකදී අධිකාරිගේ අවසරය ලබාගත යුතු බව දන්වන ලදී. 
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(ඇ) තිරිගු පිටි මිල තීරණය කිරීම 
 

විගණන විමසුගම් දක්වා ඇති කරුණු නිවැරදි වන අතර ඉදිරිගේදී අධිකාරිගේ පූර්ව 

අවසරයක් ගනොමැතිව මිල වැඩි වීමක් සිදුවුවගහොත් ඒ සම්බන්ධගයන් නීතිමය පියවර 

ගන්නා බවත් සමාගම් විසින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ ගහොත් ඒ සම්බන්ධගයන් දින 30ක් 

ඇතුලත කටයුතු කරන බවත් දන්වමි. 

 

(ඈ) ලික්විඩයිට් ගපගරෝලියම් (එල්පී) ගෑස් මිල තීරණය කිරීම 

 

ගෑස ්සමාගම් අධිකාරිය සමග ඇතුලත්ව ඇති ගිවිසුම් ප්රකාරව සෑම මාස 02කට වරක් මිල 

ප්රතිග ෝධනයට ඉල්ලීම් කල යුතුව ඇතත්, එපරිදි ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කර ගනොමැති බැවින් 

ගිවිසුම ප්රකාරව ගත් පළමු පියවර ගලස ගම් බව භාණ්ඩාගාර ගල්කම් ගවත 2014.09.02 

දිනැති ලිපිය මගින් ගැටළුව නිරාකරණය කිරීමට මැදිහත් වන ගලස දන්වා ඇත.  
 

(ඉ) පානීය ජල ගබෝතල් 
  

mdkSh c,h weiqreï lsÍu i|yd fhdod .kq ,nk PET fnda;ල්j, YS% ,xld 

m%ñ;sh wksjd¾h lrk f,i YS% ,xld m%ñ;s wdh;kh úiska mdßfNda.sl lghq;= 

ms<sn| wêldßh fj; b,a,Sula isÿfldg ;snQ w;r” wêldßh úiska ta i|yd 

wjYH wOHlaI uKav, wkque;sh ,ndf.k ;snqKs’ 

 

fï w;r YS% ,xld mdkSh c, fnda;,a ksIamdolhskaf.a ix.uh úiska wod< PET 

fnda;,j, YS% ,xld m%ñ;sh ixfYdaOkh úh hq;= njg woyia m< lrk ,o w;r” 

fï ms<sn|j ls%hd;aul ùu i|yd YS% ,xld m%ñ;s wdh;kh” fi!LH wud;HdxYh” 

mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh yd YS% ,xld mdkSh c, fnda;,a 

ksIamdolhskaf.a ix.ufha ksfhdað;fhl= o we;=<;a lñgqjla m;a lr YS% ,xld 

m%ñ;sfhys wjYH ixfYdaOkhka isÿlr fok fuka YS% ,xld m%ñ;s wdh;kh oekqj;a 

fldg we;’  ;jo PET fnda;,aj, m%ñ;sh ixfYdaOkh lsÍfï § we;=<;a úh hq;= 

lreKq mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßh YS% ,xld m%ñ;s wdh;kh fj; oekqï 

fok f,i YS% ,xld mdkSh c, fnd;,a ksIamdolhskaf.a ix.uh fj; oekqï § 

we;’ 

 

PET fnda;,a i|yd jk YS% ,xld m%ñ;sfhys wjYH fjkialï isÿlrkq ,enQ ú.i 

tu m%ñ;sh wksjd¾h lsÍug wêldßh úiska mshjr .kakd neõ ldreKslj oekqï 

foñ’ 

 

mdkSh c, fnda;,aj, ñ, iïnkaOfhka ñ,lrK wxYfhka uQ,sl wOHhkhla lr 

fojkqj mdßfNda.sl iNdj úiska mdkSh c, fnda;,a ksIamdolhka le|jd 

úu¾Ykhla lsÍfuka wk;=rej tys ks¾foaYhka mdßfNda.sl wêldßfhys wOHlaIl 

uKav, wkque;sh i|yd fhduqlr we;s w;r” bÈßfha § mdkSh c, fnda;,a i|yd 

Wmßu is,a,r ñ,la kshu lsÍugද kshñ;h’  
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(ඊ) පාරිගභෝගික ගසේවා විමසුම් වයාපෘතිය 

 

i. 2003 අංක 09 පාරිගභෝගික අධිකාරිය පනගත්  49 (3) හි අ,ආ,ඇ,ඈ යන වගන්තීන් ප්රකාරව 

පාරිගභෝගික ආරක්ෂණ අරමුදලින් ගමම වියදම් දැරිය හැකි බවට බලතල පවරා ඇත.  ඒ 

අනුව පනත ප්රකාරව අධයක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියකින් ගමම පාරිගභෝගික ගසේවා වයාපෘතිය 

සඳහා වියදම් දරන ලදී. 

 

ii. ගමවැනි වයාපෘතීන්වල පවතින තාක්ෂණික තත්ත්වය සලකා එම මාදිලිගේ වයාපෘතීන් දියත් 

කර ඇති ආයතන මගින් පමණක් මිලගණන් කැඳවීමට කළමනාකරණය තීරණය කළ 

බැවින් ගතෝරාගත් සුදුසුකම් ලත් අයතනවලින් පමණක් (සීමිත මිලගණන්) අමාතයාං  

ගල්කම්තුමාගේ අනුමැතිය මත මිලගණන් කැඳවන ලදී. 

 

iii. පාරිගභෝගික ගසේවා වයාපෘතිය ප්රධාන ව ගයන් අසප්ෘෂය (Intangible)  වත්කමක් ව ගයන් 

සැලගකන අතර එය සමසථ් පාරිගභෝගික ජනතාව ගවත සපයන ගසේවාවකි.  එම ගසේවාගේ 

මූලය අගය ගකොටස් 02කි.  එනම්, 

 

01. සපයනු ලබන ගසේවාව (Soft ware) 

02. එම ගසේවය සැපයීමට දායක වන දෘඩාංග හා පේධති පිරිවිතරයන් (Hardware)  

 

ගමහි වැදගත්ම හා අතයාව ය ගකොටස වන පාරිගභෝගික ගසේවා විමසුම වයාපෘතිගේ 

මෘදුකාංගගේ (soft ware) හිමිකාරිත්වය පාරිගභෝගික අධිකාරිය ගවත හිමිව  ඇත. 

එම ගසේවාව සැපයීමට පාදක වන දෘඩාංග කිහිපයක් පහත සඳහන් ගේ. එනම්, 

 

01. Voice (IVR/OBD) plattorm  

02. Application server 

03. Subscription server plattorm 

04. DB server  

 

ගමවැනි වයාපෘතියක සාර්ථකත්වය සඳහා ගමම උපකරණ සැමවිටම පැය 24 පුරාවටම 

ක්රියාකාරී ගසේවගේ තිබිය යුතුය.  එගසේ ක්රියාකරවීමට වි ාල විදුලි ජනක යන්ත්ර ගමන්ම 

එකිගනකට ගවනස ් server සහ ගවනත් ඉහත සඳහන් දෘඩාංග අව ය ගේ. ගම්වා මිලට 

ගැනීමට වි ාල මුදලක් වැයකල යුතු අතර සමහර දෘඩාංග ඇත්ගත් මහා පරිමාණ 

සන්නිගේදන ආයතන සතුව පමණි.  ( ශ්රී ලංකා ගටලිගකොම්, ඩයගලොේ වැනි ආයතන) 

එගමන්ම ගමම උපකරණවල ගදෝෂයන් ඇතිවීගම්දී ඒවා නිවැරදි කරගැනීමටද වි ාල 

තාක්ෂණ දැනුම අව ය ගේ.  
 

ඒ අනුව ගමම උපකරණ සඳහා වි ාල මුදල් ප්රමාණයක් වැයකිරීම, තාක්ෂණය පිළිබඳ 

ගැටළු, එකිගනකට ගවනස ්ගසේවාදායකයන් සමග කටයුතු කිරීමට සිදුවීම ආදී  ප්රාගයෝගික 

තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගගන අධිකාරිය එම ගසේවාව සපයන ආයතනවලින්ම සපයාගැනීම 

වඩාත් සුදුසු හා ප්රාගයෝගික වූ බැවින් ගමම විග ේෂිත මෘදුකාංග සංවර්ධනය කළ ආයතනය 



64 
 

හරහා ගමම ගසේවාව සපයාදීමට පවරන ලදී.  ඒ අනුව ගමම ගසේවාව කාලසීමාවකට යටත්ව 

ලබාගත් ගසේවාවන් ගේ.  

 
 

iv.  වයාපෘතිගේ ඇසත්ගම්න්තුගත වියදම රු. මි. 60ක් වුවත් එම වයාපෘතිය රු. 5.4න් අවසන් 
කිරීමට හැකි වූ බැවින් තවදුරටත්  ප්රතිපාදන අව ය ගනොගේ. තවද ගමම වයාපෘතියක් 

පනගත් ඇති ප්රතිපාදන යටගත් ක්රියාත්මක කළහැකි බැවින් ගම් සඳහා භාණ්ඩාගාරගයන් 

ප්රතිපාදන ඉල්ලා සිටිගේ නැත.  ගකගසේ ගවතත් ඉදිරිගේදී ගමවැනි වයාපෘති සඳහාද 

භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබාගැනීගමන් කටයුතු කිරීම වඩාත් සුදුසු බැවින් ඒ අනුව කටයුතු 

කරනු ඇත.  
  

4.2 මතගේදයට තුඩුගදන ගනුගදනු 
 

පාරිගභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් 2008.01.25 වන දින නිකුත් කළ විධාන අංක 19 
පරිච්ඡින්න කරන ගලස නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගවන් අධිකාරිය ගවත ලැබූ උපගදස ් පරිදි අදාල 

විධානය 2013.07.29 දින පරිච්ඡින්න කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී.  
  

4.3 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය 
 

(අ) (i)  2013 දෙසැම්බර් 31 දිනට අධිකාරිදේ පුරප්පාඩුව පැවති තනතුරු සඳහා දම් වන විට කාර්යය 

මණ්ඩල බඳවාදෙන ඇති අතර පහත සෙහන් තනතුරු සෙහා සුදුසු අයදුම්කරුවන් අභ්යන්තර  දහෝ 
බාහිර වශදයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත්ව දනොමැති බැවින් එම තනතුරු පමණක් ෙැනට 

පුරප්පාඩුව ඇත. 

 1) දයයෂ්ඨ කළමණාකරු  HM 1-1 - අධ්යක්ෂ (මිල හා කළමනාකරණ) 

2) කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ JM 1-1 - බඳවා ෙැනීදම් පටිපාටිය අනුව දමම තනතුර සඳහා බඳවා 

ෙත හැකිවන්දන්  අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන් අතරින් සුදුසු අය පමණක් දේ. (බාහිර 

අයදුම්කරුවන් දම් සඳහා බඳවා ෙත දනොහැක.) ඒ අනුව පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 

අභ්යන්තරදයන් බඳවා ෙැනීමට සුදුසු නිලධ්ාරීන් ඉදිරිපත්ව දනොතිබුණි.  එබැවින් බාහිරින් සුදුසු 
අය බඳවා ෙැනීමට බඳවා ෙැනීදම් පටිපාටිය සංදශෝධ්නය කිරීමට ෙැනටමත් අමාතයාංශදේ 

දේකම් මගින් කළමනාකරණ දසේවා දෙපාර්තදම්න්තුව දවත අංක CAA/HRA/DMS/01 හා 

2013.09.27 දිනැති හා අංක CAA/HRA/DMS/01 හා 2014.01.03 දිනැති ලිපි මගින් දයොමු කර 
ඇත.  

   (II)   සහකාර අධ්යක්ෂක සහ නිදයෝයය අධ්යක්ෂක තනතුරු 2 ක MM වැටුප් ඛාන්ඩදේ  I දරේණිය හා II 
දරේණිය දලස පවතින    දරේණි 2 ක් දලස බෙවා ෙැනීදම් පටිපාටිදේ සඳහන්ව ඇත. ඒ අනුව 

නිලධ්ාරිදයකු මුලින්ම MM1-1 වැටුප් කාණ්ඩදේ II දරේණියට බඳවාදෙන වැටුප් පියවර 12 කට පසුව 

බඳවා ෙැනීදම් පටිපාටිය යටදත් උසස් කිරීමට අොලවූ අදනක් අවශයතා සපුරා ෙැනීදමන් පසුව I 
දරේණිදේ නිදයෝයය අධ්යක්ෂක තනතුරට උසස් දකදරනු ඇත. 

 තවෙ 2013 දපබරවාරි 01 දින සිට සහකාර අධ්යක්ෂවරුන් දෙදෙදනකු නිදයෝයය අධ්යක්ෂක 

තනතුරුවලට උසස් කර ඇත්දත් නව බඳවා ෙැනීදම් පටිපාටිදය අනුමත කරන ලෙ 2012/08/08 දිනට 

දපර පැවති බඳවා ෙැනීදම් පටිපාටින්හි විධිවිධ්ාන අනුව පවත්වන ලෙ සම්මුඛ පරීක්ෂණ වල ප්රතිඵල හා 

අධ්යක්ෂක මණ්ඩල අනුමතීන්ට අනුව බව සඳහන් කරමි. 

(III) නිදයෝයය අධ්යක්ෂක මානව සම්පත් පරිපාලන නිලධ්ාරිනිය  අධ්යක්ෂ දයනරාේදේ  දේ අනුමැතිය 

පරිදි මිල හා කළමනාකරණ අංශය දවත තාවකාලිකව අනුයුක්ත කර ඇත. මිල හා කළමනාකරණ 
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අංශදේ දසේවදේ නියුතු සහකාර අධ්යක්ෂක (මිල හා කළමනාකරණ) සමඟ එක්ව එම අංශය මගින් 

දමදහය වන අධිකාරිදේ විදශේෂ වයාපෘතියක් වන ඖෂධ් මිල නියාමන වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදම් 

කටයුතු සඳහා ඇයව තාවකාලිකව අනුයුක්ත  කර ඇත . 

(IV) අධ්යක්ෂ (මිල හා කළමනාකරණ) තනතුර සඳහා 2013 ජුනි මාසදේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන ලෙ 

අතර ඉදිරි පත් වූ අභ්යන්තර හා බාහිර අයදුම්කරුවන් එම  තනතුදර් පවතින දකොන්දේසි වලට (වැටුප් 

පරිමාණ ඇතුළු දකොන්දේසි) එකඟ දනොවූ බැවින් බඳවා ෙැනීදම් පටිපාටියට අනුව සුදුසුකම් සහිත 

අයදුම්කරුවකු දසොයා ෙැනීමට දනොහැකි වී ඇත.  

(V). විෙණන නිලධ්ාරි තනතුර  අධිකාරිදේ කාර්ය මණ්ඩලදේ JM 1-1 එක එක වැටුප් කාණ්ඩයට අයත්  

වන අතර අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන් අතරින් පමණක් සුදුසු අය බඳවා ෙත යුතු තනතුරකි .ඒ අනුව 

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා  2013.08.01 දින සිට අභ්යන්තර නිළධ්ාරියකු  විෙණන නිළධ්ාරී තනතුර  

පත් කිරීමට පත්වීම් ලිපිය නිකුත් කර තිබු අතර එම අය තනතුර බාර දනොෙන්නා ලදී.එබැවින් සුදුසු 

අභ්යන්තර අයදුම්කරුවන් දනොමැති දහයින් එම තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී. ඒ අනුව බාහිරින් 

අයදුම්කරුවන් බඳවා ෙැනීම සඳහා විදශේෂ අනුමැතියක් ලබා ෙැනීදම් අරමුණින් අමාතයංශය දවත 

අධ්යක්ෂ දයනරාේදේ අත්සනින් (CAA/HRA/DMS/01) 2013/01/07 දිනැති ලිපිය හා අංක 

(CAA/HRA/DMS/01) හා 2014/01/03 දිනැති ලිපිය අනුව  අමාතයංශදේ දේකම් මගින් 

කළමනාකරණ දසේවා දෙපාර්තදම්න්තුව දවත ඉේලීම් කර ඇත. 

(ආ)  පාරිදභ්ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිදේ මාධ්ය  නිලධ්ාරිදයකු දලස කටයුතු කල අය 2013 ජුනි 30 ෙක්වා 

අධිකාරිදේ දසේවය කර තිබු අතර එම අය 201/03/15 දින සිට අමාතයාං  දවත වැඩ  භ්ාර ෙත්  බව 

අධිකාරිය දවත ෙැනුම් දී දනොතිබුණි. දකදසේ දවතත් එදලස මාස තුනහමාරක කාලයක් සඳහා අතිදර්කව 

දෙවන ලෙ වැටුප් හා අදනකුත් මුෙේ සම්බන්ධ්දයන් අමාතයාංශය විමසා එවැනි අතිදර්ක දෙවීම 

සම්බන්ධ්දයන් එම නිලධ්ාරියා දවතින් අය කර ෙැනීමට  අොලව කටයුතු කළ බව කරුණිකව ෙන්වමි. 

 

5. ගිණුම් කටයුතු භාවය හා යහපාලනය 
 
 

5.1 වාර්ෂික වාර්තා සභාගත කිරීම - 2012 වර්ෂගේ වාර්ෂික වාර්තාව අමාතය මණ්ඩල ගවත ඉදිරිපත්    

කර  ඇත.  
 

ගමම තත්ත්වය හැකි උපරිමගයන් අවමකර නියමිත කාලසීමාවක්තුල කටයුතු කිරීමට අව ය පියවර 

ගන්නා බව කාරුණිකව දන්වමි.  
 
 

5.2 ගපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් දුන් නිගයෝග ක්රියාත්මක කිරීම 
 

(අ) 2012.10.03 දින පැවති ගපොදු වයාපාර පිළිබඳ  කාරක සභාව විසින් අප ගවත ඉදිරිපත් කර 

තිබූ සියළු කාරනා සම්බන්ධගයන් පිළිතුරු ලබාගදන ලදී.  එහිදී පනගත් 6 වගන්තිය 

ප්රකාරව එහි ප්රතිපාදන ඇති බැවින් අධයක්ෂ ජනරාල් තනතුරට ශ්රී ලංකා පරිපාලන ගසේවගේ 

1 වන පන්තිගේ (ගම් වන විට විග ේෂ ගරේණිගේ) නිලධාරියකු බඳවාගත් බව දැනුම් ගදන 
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ලදී.  ඒ අනුව 2014.02.20 දින පැවති  ගපොදු වයාපාර පිළිබඳ  කාරක සභාගේදී විමසීමක් කර 

ගනොමැති බව කාරුණිකව දන්වමි. 

 

(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදිම ගම් සම්බන්ධව ගපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ගවත පිළිතුරු 

සපයන ලද අතර, 2014.02.20 දින ගපොදු වයාපාර පිළිබඳ වාර්තාගේ ගම් පිළිබඳ වාර්තා වී 

නැත.  ගකගසේ නමුදු ගමම මුදල් එවකට අභයන්තර ගවළඳ හා සමුපකාර අමාතයාං ය 

ප්රතිපූරණය කිරීමට එකග බව ප්රකා කර ගපොදු වයාපාර කමිටුව ගවත දන්වා ඇති අතර ඒ 

බව දැනට එම අමාතයාං ය අයත් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ අමාතයාං ය ගවත 

සිහිකැඳවීම් කර ඇති අතර ඔවුන් එම මුදල ගගවන බව නැවතත් සතාථ කර ඇත. 

   

 

6. පේධති හා පාලනයන් 
 

අ සිට ඈ දක්වා කරුණු වඩාත් කාර්යක්ෂමව  හා ඵලදායි ගලස පවත්වාගගන යාම සඳහා කටයුතු 

කරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. 

 
ආචාර්ය ආර්. එම්. ගක්. රත්නායක 

සභාපති 
 


