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හා ප ෞරවනීයත්වයත සමාජාය ව බඳන් ලැබීමට පහේව  වූ ංාර එපලසම ංප රාරර සවාව 

විසින් සිදු රළ විපනේෂ මැදිහත්වී් කිහිපයත පහේව පවන් ංප රාරර සවාපස විෂය පථය 

හා  ලාල ළිබඳ කවෙ පාලිමේප්න්ව ව ව ළත් ඉන් ළිටා මාධය ව ළත් වරින් වර සාරච්ඡා 

ඉදිරිපත් විය.එම ිය සාම ංප රාරර සවාපස ක්රියාරාරිත්වය ළිබඳ කවත්, පාලිමේප්න්ව  

ස්ථාවර ියපය   වමේන් රාරර සවාව පවා පැවරී ඇ   ලාල ළිබඳ කවත් ය් පරටි 

හැඳින්වීමත ඉදිරිපත් කිරීමට පමම වාලිාාව මගින් උත්සාහ ෙරා ඇා.එම පරොටස් 

ළිබඳ කව පමම වාලිාාව පරිශීලනය රරන පාලිමේප්න්ව පස  රු සභිර මන්ත්රීවරුන්පස 

පමන්ම විද්වත් සියළු පරොටස්වල ංවධානය පයොමු වනු ඇාැි  ංපප්තෂා රරමි. පමම 

රාරර සවාපස සියළුම සාමාකතර මන්ත්රීවරුන්, ංප පවා පැවරී ඇ  රාජාය මූලය රටුතව  

ංධීතෂණයය කිරීම ළිබඳ කව වූ  වයවස්ථාළිා රාමුව ව ළ රටුතව  රරමින් හා ඒ ළිබඳ කව 

ව කීපමන් ක්රියා රර ඇ   ව පමම විෂය පථය ළිබඳ කව ංවප  ධයත ල ා  න්නා 

ඕනෑම පුද් ලයගේට පත්රු්  ා හැකි වනු ඇා. 

එපසේම, 2016.09.01 සිට 2017.02.28 දින ෙතවා  ඇ  රාල සීමාව ව ළ රාරර සවාව 

හමුවට රැකවන ලෙ රාජාය වයාපාර ආයාන 15ත ළිබඳ කව හඳුනා ත්  ැටලු, ඒ මා 

රාරර සවාව ල ා දුන්  ියලිපද්න, ඒවාප  වලිාමාන ාත්ත්වය හා ඔවුන් රාරර සවාපස 

ියලිපද්නවලට ංනුව ක්රියාත්මර වීප් ප්ර  ය පමම වාලිාාපස ංඩාගු රර ඇා. 

එපසේම පමම වාලිාාව පරිශීලනය රරන පාලින්වයන්ට වැෙ ත් පස යැි  රාරර සවාව 

හඳුනා ත් ඇමුණු් පල්ඛණයයත ෙ එම ආයානයට ංොල පරොටපසේම ඇමුණුම පලස 

ෙතවා ඇා. 

පමම වාලිාාපස ෙැකිය හැකි විමලිනන සියල්ලම වි ණයරාධිප  පෙපාලිාප්න්ව පස 

ියලධාරීන් විසින් වි ණයන විමසු් පයොමු රර ාහවුරු රළ සාතෂි සහිා රරුණු වන 

 ැවින් , පමම මූලයමය පාඩු සහ පරිපාලනමය දුලිවලාා සිදුවී ඇත්පත් රවර ආණ්ඩු 

රාලප  ෙැි  වසරවමේන්  ණයන් සෑදීම පවනුවට රාල පේෙයකින් පාොරව රටට  සහ 

ජානාාවට, ජානාාවපස  දු මුෙල්වලට සිදුවී ඇ  පාඩු පහමේෙරස කිරීමත්, එම පාඩු නැවා 

නැවාත් සිදුවීම වලතවා  ැනීමත්, එම පාඩු සිදු රළ ියලධාරීන් හා ඔවුන්ට ංනුමැ ය 

සහ ංනු ල ල ා දුන් පද්නපාලන  ලධාරීන්ට එපරහිව ක්රියා කිරීම වලිාමාන  ලය 

ක්රියාවට න න සියළු පාලිනවයන්පස ව කීම  ව ංවධාරණයය රරනු රැමැත්පාමි. 

ාව දුරටත්, පමවැියම ංඩුපාඩු සිදු පවමින්  බියදී “ පැරණි වැරදි ”පලස ඉ හාසප  

ගේණු  තකියට පමම වාලිාා එරව  වීමට ඉඩ  හැරීම මගින් සිදු විය හැතපත පමම වාලිාා 

 ැන පමණයත පනොව වාලිාා සරස ්රරන ංප රාරර සවාව  ැනෙ මහජාන වින්වාසය 



  

viii 
 

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

පළුදු වීමි . එය වලතවා පමම වාලිාාව පමන්ම වාලිාා ඉදිරිපත් රරන රාරර සවාව 

 ැනත්, වාලිාාවමේන් පහමේෙරස රරන රරුණු හා ියලිපද්න ස් න්ධපයන්  ක්රියාත්මර 

වුහය වන ංමාාය මණ්ඩලය හා ංොල ියලධාරීන් ළිබඳ කවත් වින්වාසය ප ොඩ න ා 

 ැනීමට හැකි වනු ඇාැි  ංප රාපසත්  ලාපපොපරොත්ව වි . ඒ ළිබඳ කව ංොල සියළු 

පාලිනවයන්පස විපනේෂ ංවධානය පයොමු වනු ඇාැි  සුවවාදීව ංපප්තෂා රරමි. 

පමම වාලිාාව සරස් කිරීප්දී සහාය දුන් රාරර සවාපස  රු මන්ත්රීවරුන්ටත්, වාලිාාව 

රඩිනමින් සරස ් කිරීමට ොයර වූ ංපපස රාරර සවා පල්ර් රාලියාලප  

පල්ර්ව මිය ඇව ළු සියළුම ියලධාරීන්ටත්, එපසේම වි ණයරාධිප ව මා ඇව ළු රාලිය 

මණ්ඩලයටත්, මුෙල් ංමාායානප , රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව පස සහ රාජාය 

ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව පස ියලධාරීන්ටත්, වාෂා පරිවලිාන රටුතව  රළ 

පාලිමේප්න්ව පස පරිවලිාර ංානප  සියළු ියලධාරීන්ටත් මපස ප ෞරවය ළිරි නමමි.  

 

සුියල් හඳුන්පනත් , පා.ම., 

සවාප , 

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ix 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාම  දයදාථාාළිා රාමුද 

වලිාමාන රාල පරාසය ව ළ, රාජාය මූලයය ළිබඳ ක පාලිමේප්න්ව පස පාලනය නත මත් 

රරලීම උපෙසා පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් සිදු රරන ලෙ විපනේෂ විමලිනන 

හා ක්රියාරාරී මැදිහත්වීම පහේව පවන්  පමම රාරර සවාව ස් න්ධපයන් සමාජාය ව ළ 

වැෙ ත් රථිරාවාත ප ොඩ නැගී ඇා.  

එවැිය වටළිටාවත ව ළ පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව, එහි ක්රියාරාරිත්වය හා 

වන ර පසුබිම ස් න්ධව පූලිණය ංවප  ධයත ල ා  ැනීමට පහා රරුණු පරපරහි 

ංවධානය පයොමු කිරීම වැෙ ත්ය.  

මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාද 

1979.06.21 දින ස්ථාපනය රරන ලෙ පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව, 

පාලිමේප්න්ව පස ස්ථාවර ියපය   126 යටපත් එත එත පාලිමේප්න්ව  සැසිවාරයත 

ආර්වප දීම පත් රරනු ල න, පත්රී් රාරර සවාව විසින් න් රරනු ල න 

මන්ත්රීවරුන් පෙොපළොස් පෙපනගේප න් සමන්විා වන්නාවූ, රාරර සවාවත වන්පන්ය. 

 

ාකයුතිය 

පාලිමේප්න්ව පස ස්ථාවර ියපය   126 යටපත් පමම රාරර සවාව පවා සාමාකතරයන් 

පෙොපළොස් පෙපනගේ න් කිරීමට ප්ර පාෙන සලසා ඇ  ංාර, පාලිමේප්න්ව පස පය ජානා 

ස්මායකින් එත එත පාලිමේප්න්ව  සැසිවාරය සකහා  ල පැවැත්පවන පරිදි පමම 

සාමාකතර සාඛයාව  ංවස්ථානුලවලව සාපන ධනය රරමින් ංමාර සාමාකතර සාඛයාවත 

රාරර සවාව සකහා පත් කිරීමට පාලිමේප්න්ව ව විසින් රටුතව  රරනු ල ි .  

ඒ ංනුව වලිාමානප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවන සැසිවාරය සකහා  ල 

පැවැත්පවන පරිදි පමම මන්ත්රීවරුන් සාඛයාව 2ද ෙතවා ඉහල නැාවීමට 2015 

පනොවැ් ලි මස 0ද වැිය දින පැව  පාලිමේප්න්ව  රැස්වීප්දී පය ජානාවත ස්මා වී 

ඇ  ංාර, එම සාඛයාව ාවදුරටත් 26 ෙතවා ඉහල නැාවීමට 2016 පප රවාරි මස 26 

දින පාලිමේප්න්ව ව විසින් ාවත් පය ජානාවත  ස්මා රර ඇා. 

එපසේ පහි න් වලිාමානප   ලපැවැත්පවන පරිදි පමම රාරර සවාව, පත්රී් රාරර 

සවාව විසින් න් රරනු ලැබු මන්ත්රීවරුන් විසිහය පෙපනගේප න් සමන්විා පස. පමම 

මන්ත්රීවරුන් සාඛයාව පවනස ්වී ඇ  ආරාරය පහා සටහන මගින් ංවප  ධ රර  ා 

හැර. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

පාර්ලිමේන්තුද  කාාා සීාාද 
කාාරකා ාවාම  
ාන්ත්රීදරුන් 

ගණම 

පළමුවන පාලිමේප්න්ව ව 1978.09.07 - 1988.12.20 0 

පෙවන පාලිමේප්න්ව ව 1989.03.09 - 1994.06.24 12 

පාවන පාලිමේප්න්ව ව 1994.08.25 - 2000.08.18 13 

සිසවන පාලිමේප්න්ව ව 2000.10.18 - 2001.10.10 12 

පස්වන පාලිමේප්න්ව ව 2001.12.19 - 2004.02.07 15 

සයවන පාලිමේප්න්ව ව 2004.04.22 - 2010.02.09 18 

සත්වන පාලිමේප්න්ව ව 2010.04.22 - 2015.06.26 31 

ංටවන පාලිමේප්න්ව ව 2015.09.01  සිට ප් ෙතවා 26 

 

කාාරකා ාවාම  ාවාපති 

රාරර සවාවට න් රරනු ලැබූ මන්ත්රීවරුන්, පාලිමේප්න්ව ව ියපය ජානය රරනු ල න 

සියලුම පද්නපාලන පතෂ ියපය ජානය වන පරිදි පා රා පත් රර  නු ලැපේ. රාරර 

සවාපස ප්රථම රුස්වීප්දී එම මන්ත්රීවරුන්පස ඡන්ෙපයන් සවාප වරයගේ පත් රර  නු 

ල න ංාර රාරර සවාපස  ණයපූරණයය 04 කි. 

රාරර සවාපස ආර්වප  සිට, පහා සකහන් මන්ත්රීවරුන්  එහි  උන්න ය සකහා මහත් 

රැපවීමකින් එහි සවාප ත්වය ෙරා ඇ  ංාර වලිාමානප  එහි සවාප ත්වය ෙරන්පන් 

පාලිමේප්න්ව  මන්ත්රී  රු සුියල් හඳුන්පනත්  මහාාය. 

 

  රු පජා ලිජ් ංපේගුණයපසේරර මහාා, පා.ම. 

  රු එ්.එස්. ංමරසිරි මහාා, පා.ම. 

  රු පජ්.ඒ.ඊ. ංමරව ා  මහාා, පා.ම. 

  රු විමල් වික්රමසිාහ මහාා, පා.ම. 

  රු පරොහාන් ංපේගුණයපසේරර මහාා, පා.ම. 

  රු පරජී රණයව ා  මහාා, පා.ම. 

  රු පජායරාජ් ප්රනාන්දුපුල්පල් මහාා, පා.ම. 

  රු පර හිා ප  ප ොල්ලා ම මහාා, පා.ම. 

  රු විපජ්ොස රාජාපතෂ මහාා, පා.ම. 

  රු ඩේමේස. ඩී. පජ්. පසපනවිරත්න මහාා, පා.ම. 

  රු ඩිස ගුණයපසේරර මහාා, පා.ම. 

  රු සුියල් හඳුන්පනත්  මහාා, පා.ම.   
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

කාාර්යවාරය 

පාලිමේප්න්ව පස ස්ථාවර ියපය   126 (2) හි ප්ර පාෙන ංනුව රාරර සවාපස  රාලියය 

වනුප  පාලිමේප්න්ව ව ඉදිරිප  ා න ලෙ රාජාය සාස්ථාවර පහ  කිසිය් මේඛිා නී යත 

යටපත් ආණ්ඩුවට පැවරී ඇත්ාාවූ පවළක පහ  පවනත් වයාපාරයර ගිණු් ෙ ඒ ගිණු් 

ළිබඳ ක වි ණයරාධිප වරයාපස වාලිාා ෙ පරීතෂා කිරීමය. ප් ංනුව පහා 

ආයානයන්හි මූලය රටුතව  පමම රාරර සවාපස පරීතෂණයයට ලත පරපලි. 

 රාජාය හිමිරාරීත්වය ඇ  වයාපාර 

 රාජාය  ැාගේ 

 රාජාය සාස්ථා 

 රාජාය මණ්ඩල 

 රජාප  රාලියාාන 

 රාජාය ංධිරාරි 

 රජාප  රලිමාන්ා 

 පරොමිෂන් සවා 

 වින්ව විෙයාල 

 පෙන් / පෙන් ආයාන 

 රාජාය සමා ් 

 රජාප  ංරමුෙල් 

 50%ට වඩා රාජාය ංි  ය ඇ  වයාපාර 

 2007 ංාර 7 ෙරන සමා ් පනා යටපත් මේයාපදිාචි වී ඇ  පහ  

මේයාපදිාචි වී ඇ   වට සලරනු ල න සහ ස්වකීය පරොටස්වමේන් සියයට 

පනහත පහ  ඊට වැඩි ප ර නායත රජාය පහ  රාජාය සමා මත පහ  පළාත් 

පාලන ආයානයත පහ  විසින් ෙරනු ල න සමා ්  

 ංරමුෙල් 

 ියපය කතාායාන 

 පවනත් ංමාායාන සහ පෙපාලිාප්න්ව  සව ව ඇ  පරිපාමේා ආයාන 

 ආයාන 

 සමා ් 

 ංධිරාරි 

 රාජාය හිමිරාරිත්වය ඇ  වයාපාර සව  පරිපාමේා ආයාන 

 සමා ් 

 පුද් මේර සමා ් 

 පපොදු සමා ් 



  

xii 
 

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 උප පරිපාමේා ආයාන 

 සමා ් 

 පුද් මේර සමා ් 

 ලාරාපස සී/ස එතසත් ප්රවතත් ප්ර සමා ම සව  පරිපාමේා ආයාන 

 පුද් මේර සමා ් 

 රජාය සව  ංරමුෙල් 

ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පලමු වන සැසිවාරය ව ළ ක්රියාත්මර වන පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක 

රාරර සවාව විසින් 2015.11.26 දින  සිට 2017.07.26 දින ෙතවා රාරර සවා රුස්වී් 98 

ත පවත්වා ඇ  ංාර, ආයාන 69 ත රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවා විමලිනනයට ලත 

රර ඇා. 

පරීක්ෂණයට වාජාමය කාරම දෑ 

 ගිණු් වාලිාා 

 ංයවැය හා වාලිෂිර ඇස්ාප්න්ව  

 මුෙල් ාත්ත්වය 

 මුෙල් රටුතව  ළිබඳ ක රාලිය පරිපාටිය 

 ආයානප  ප්රස්පාෙන සැලසු් හා සාුතතා සැලසු් 

 වි ණයරාධිප  වාලිාා, වි ණයන ියරීතෂණය හා වි ණයන මා 

 සාමානය රළමනාරාරිත්වය හා වලිාමාන රාලියය සාධනය 

කාාරකා ාවම   ාාා 

පාලිමේප්න්ව පස ස්ථාවර ියපය   126 (3), 126 (ද)  හා 126 (5) හි ප්ර පාෙන ංනුව 

රාරර සවාපස  ලාල පහා පරිදි පස. 

 පරීතෂණයයට ලත රරන  රරුණු ළිබඳ කවෙ, ඒ ංනුව පැන නගින රවර පහ  

රරුණයත  ැනෙ  රමේන් රලට පාලිමේප්න්ව වට වාලිාා කිරීම. 

 රාරර සවපස රාලිය හා රලිාවයය ඉටු කිරීම සකහා, රාරර සවාවට ංවනය 

යැි  හැඟී ගිය විටර රාරර සවාපසම සාමාකතරි න්ප න් සමන්විා ංනුරාරර 

සවා පත් කිරීම. 

 රාරර සවාවටත්, එහි ංනුරාරර සවාවලටත් ඊට ංයත් රාලියයන් ඉටු කිරීම 

ළිණිස රවර පහ  පුද් ලපයගේ රැකවා ප්රන්න කිරීම. 

 රවර පහ  මේළියත, පපොාත, පල්ඛනයත පහ  පවන ය් මේයවිල්ලත රාරර 

සවාව පවා ප න්වාප න පරීතෂා කිරීප්  ලය 

   ඩාවලට සහ පවනත් පද්පළවලට ළිවිසීප්  ලය 



 

xiii 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

කාාරකා ාවාම  රැාථවීේ ාකහා ාහවාගිත්දය 

 රාරර සවාපස සවාප  

 රාරර සවාව ියපය ජානය රරනු ල න පාලිමේප්න්ව  මන්ත්රීවරු 

 රාරර සවාපස පල්ර් ඇව ලු රාලියය මණ්ඩලප  ංොල ියලධාරීන් 

 වි ණයරාධිප   ඇව ලු ියලධාරී මණ්ඩල ියපය කතායන් 

 මහා වාණ්ඩා ාරය ියපය ජානය රරන රාලියය මණ්ඩලය  

 රාජාය මුෙල් පෙපාලිාප්න්ව ව 

 රාජාය ගිණු් පෙපාලිාප්න්ව ව 

 ජාා ර ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව ව 

 රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව 

 රැකවන ලෙ ආයානය ංයත් පලිඛීය ංමාායාානප  පල්ර්වරයා (ප්රධාන 

 ණයන් දීප් ියලධාරියා) 

 රැකවන ලෙ ආයානප  ප්රධාියයා ( ණයන් දීප් ියලධාරියා) 

 රැකවන ලෙ ආයානප   

 සාමානයාධිරාරිවරයා 

 මුෙල් ංධයතෂ 

 ංධයතෂ මණ්ඩල සාමාකතරි න් 

 ප්රධාන නී  ියලධාරී  

 ප්රධාන ංවයන්ාර වි ණයර හා පවනත් ංොල ියලධාරීන්  
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කාාරකා ාවාම  ක්රියාකාාරීත්දය 

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් සිය රාලියවාරය ක්රමානුලවලව ඉටු රරන 
ආරාරය පහා  ැලී් සටහන මගින් ෙැතපස. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ාවාපතිදරමයකු පත් කිරීා ාකහා ප්රාා (ප්රාරේවකා) කාාරකා ාවා රැාථවීා 
පැදැත්වීා 

සවාප වරයගේ පත් කිරීම, වාලිෂිර සැලසු් සරස් කිරීම හා රාරර සවාව පවා රැකවනු 
ල න ආයාන, රාරර සවා සාමාකතරයන් රැස්වී තීරණයය කිරීම. 

2. ාාසිකා දැඩ ාටහන් ාේපාදමය  

මුමේන් තීරණයය රර  ත් ආයාන ංාරින්, එත එත මාසය 
ආර්වප දී එම මාසය ව ළ රාරර සවාව පවා රැකවනු ල න 
ආයාන හා දින තීරණයය රරමින් මාසිර සැලසු් ස්පාෙනය කිරීම. 
 

3. කාැකවීේ ලිළි මයොමු කිරීා 

රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවීමට තීරණයය රරන ලෙ ආයාන පවා, මසරට පපර 
ඒ  ව ෙැනු් පෙමින් රැකවී් මේළි පයොමු රරනු ලැපේ.  එමගින්  සාරච්ජාාවට ලත 
රරන රරුණු, ඉදිරිපත් රල ුතව  වාලිාා ඇව ලු ංනු මනය රල ුතව  ියයමයන් හා 
රීතීන් ංොල ආයානය පවා ෙන්වා යැවීම. 
 ාවෙ ෙැනුවත් කිරීප් හා ංවනය උපපය ගී පල්ඛන ප න්වා  ැනීප් 
ංරමුණින් පමම මේළි ළිටපත් ජානාධිප  පල්ර්, වි ණයරාධිප , මුෙල් ංමාායානය 
(වාණ්ඩා ාර ියපය කතා පෙපාලිාප්න්ව ) ඇව ලු ංාන පවා පයොමු කිරීම.  

 

4. පූර්ද ාාකාච්ජාා පැදැත්වීා 

රාරර සවාව පවා රැකවීමට ියයමිා ආයාන ස් න්ධපයන් උද් ා වී ඇ  විපනේෂ 
 ැටලු ළිබඳ කව හා සාරච්ඡාවට ලත රළ  ුතව  රරුණු ස් න්ධපයන් රාරර සවා රැස්වීම 
පැවැත්වීමට පපර රැස්වී, එත එත ආයානය ස් න්ධපයන් රාරර සවා පල්ර්, රාරර 
සවා රාලියාලප  ංොල ියලධාරීන් හා වි ණයරාධිප  පෙපාලිාප්න්ව පස ියලධාරීන්පස 
සහවාගීත්වපයන් පූලිව සාරච්ඡා පැවැත්වීම. 

5. කාාරකා ාවාද ඉදිරිමේ ප්රනථම කිරීා 

ආයානයට ංොලව පූලිව සාරච්ජාා මගින් හඳුනා ත්  ැටලු සහ 
වි ණයරාධිප  පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් සරසනු ල න පර ටි සටහන් 
මගින් ඉදිරිපත් රර ඇ , හඳුනා ත්  ැටලු ළිබඳ කව එහි රළමනාරාරීවය 
ඍජුවම ප්රන්න කිරීමරට ලත කිරීම. 



 

xv 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

  6. කාාරකා ාවාම  නිමයෝග හා නිර්මේන ංදාා ආයාම මදා මයොමු කිරීා 

රාරර සවාපස සාරච්ඡාවට ලත රරන ලෙ රරුණු වලට ංොලව රාරර සවාව 
විසින්  න්නා ලෙ තීරණය හා ියලිපද්න ංොල ආයානප  ප්රධාන  ණයන් දීප් 
ියලධාරී හා  ණයන් දීප් ියලධාරීන් පවා  මේඛිාව ෙන්වා යැවීම. 
 

7. ළිබඳතුරු ා ා ගැනීා 

රාරර සවාව විසින් සිය ියපය  යන් ක්රියාත්මර කිරීම ස් න්ධපයන් වූ ප්ර  ය 
වාලිාා කිරීම සකහා ියයම රරනු ල න රාල සීමාව ව ළ, එම වාලිාා ඉදිරිපත් 
කිරීමට ප්රධාන  ණයන් දීප් ියලධාරී හා  ණයන් දීප් ියලධාරීන් රටුතව  කිරීම. 

8. ප්රගතිය ාාාමාෝනමය කිරීා  

රාරර සවාපස තීරණයයන් ස් න්ධපයන් වාලිාා රර ඇ  ප්ර  ය 
සවාප ව මා ඇව ලු රාරර සවාපස සාමාකතරයන් පවා වාලිාා රරනු ල න 
ංාර ඒ ංනුව ආයානය ල ා ඇ  ප්ර  ය සමාපල චනයට ලත රරනු ලැපේ.  

ආයානප  ක්රියාරාරීත්වය ළිබඳ ක රාරර සවාව සෑමකමරට පත් 
පනොවන්පන් න් එම ආයානය නැවා නැවා රාරර සවාව ඉදිරියට 
රැකවීමට රටුුතව  කිරීම. 

 

9. පාර්ලිමේන්තුදට දාර්ාා කිරීා 

සෑම රාලිව වරටම වරත, ංොල රාල සීමාව ව ළ රාරර සවාව විසින් රැකවන 
ලෙ ආයාන ස් න්ධපයන් වූ සමාපල චන හා රාරර සවාපස ියලිපද්න 
ඇව ළත් වාලිාාවත පාලිමේප්න්ව ව පවා ඉදිරිපත් කිරීම. 

10. ප්රතිමපෝෂණය 

රාරර සවාව විසින් සිය වාලිාාව පාලිමේප්න්ව වට ඉදිරිපත් කිරීපමන් ංනව රුව ෙ 
එමගින් ෙතවා ඇ  එත එත ආයානය ස් න්ධපයන් ාව දුරටත් විසඳිය ුතව  
රරුණු ළිබඳ ක ප්ර  ය රාරර සවාව විසින්  නීරීතෂණයය කිරීම. 
 



  

xvi 
 

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

කාාරකා ාවාම  දගකීා 

විධායරය හා ංධිරරණයය විසින් ංවිවාෙපයන්ම ළිබඳප න ඇ  පරිදි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාපස ප්ර පාෙන ංනුව රාජාය මුලය ළිබඳ ක ස්පූලිණය පාලනය පාලිමේප්න්ව ව සව  

පස.  පාලිමේප්න්ව ව විසින් වාලිෂිර විසලිජාන පනා මගින් ංයවැය වලිගීරරණය ඒරර 

පවා වාලිෂිරව මුෙල් ප්ර පාෙනය රරනු ලැපේ. එපසේ පවන් රරන ලෙ මුෙල් වියේ කිරී් 

ෙතවමින් ළිබඳපයල රරනු ල න වාලිෂිර ගිණු්, වි ණයරාධිප වරයා විසින් වි ණයනයට 

ලත රරනු ල න ංාර රාරර සවාපස විමලිනන රටුතව  වලට ංොල පෙනම ඉන් 

සැරපසේ. 

පමම රාරර සවාපස මූමේර ව කීම වනුප  රජාප  ව කීමත ඇ  රාජාය සාස්ථා හා ංලිධ 

රාජාය ආයානයන්හි මූලය විනය, එන් රාජාය ආයාන විසින් උපයා  න්නා ආොය් 

ඇව ලු සියලුම ලැබී් ෙ, ඒ ව මේන් ප ොඩන න විවිධ ංරමුෙල් ෙ, මුෙල් වියේ කිරී්ෙ ියසි 

පරිදි  පවත්වාප න යෑම සහ ර කිරීමි . 

එම ව කීම ඉටු කිරීම සකහා පාලිමේප්න්ව පස ස්ථාවර ියපය   126 (3) හි ප්ර පාෙන 

ංනුව රාරර සවාව රමේන් රලට පාලිමේප්න්ව වට සිය වාලිාා ඉදිරිපත් රරන ංාර 

ඒවාප  ඇව ළත් වන ියලිපද්න ංොල සාස්ථා හා වයවස්ථාළිා මණ්ඩල ංනු මනය රළ 

ුතව  ියයමයන් පලස සැලපත. 

රාරර සවාව විසින් පාලිමේප්න්ව ව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ  වාලිාා  ණයන පහා පරිදි 

පස. 

 

පාර්ලිමේන්තුද  
ඉදිරිපත් කාර ඇති 

දාර්ාා ගණම 
පළමුවන පාලිමේප්න්ව ව 10 
පෙවන පාලිමේප්න්ව ව 5 
පාවන පාලිමේප්න්ව ව 1 

සිසවන පාලිමේප්න්ව ව 1 
පස්වන පාලිමේප්න්ව ව 2 
සයවන පාලිමේප්න්ව ව 5 
සත්වන පාලිමේප්න්ව ව 6 
ංටවන පාලිමේප්න්ව ව ද 

 

 

රාජාය මූායය කාටයුතු ංධීක්ෂණය ාකහා වූ දයදාථාාළිා රාමුද  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපස 1ද8 වයවස්ථාව ංනුව රාජාය මුලය ළිබඳ ක ස්පූලිණය පාලනය 

පාලිමේප්න්ව ව සව  වන්පන් ය. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපස ද3 (2) ව න් ය ංනුව ජානාධිප වරයාට ල ා දී ඇ   ලාල 

ංනුව ජානරජාප  මුෙල් ළිබඳ ක රටුතව  මුෙල් ංමාායවරයාට පවරා ඇා. එන් රජායට 

ලැබිය ුතව  මුෙල් එරව  කිරීම (ආොය් හා පවනත්), වැය කිරීම ඇව ලු සියලු මූලය 



 

xvii 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

රටුතව  ංධීතෂණයය1, මුෙල් ංමාායවරයා පවා පැවරී ඇා.  ප් ංනුව මුෙල් 

ංමාායවරයා මුෙල් විෂයය ස් න්ධපයන් ව කිව ුතව ය. රජාප  සියලු ලැබී් හා ප වී් 

ළිබඳ කව පාලිමේප්න්ව වට ළිබඳව රු දීම මුෙල් ංමාායවරයාපස ුතව රම වන්පන්ය. 

එ ැවින් සියලුම ආරාරප  ආයානමය මුෙල්  නුපෙනු ඉටු රළ ුතත්පත් සාමානයපයන් 

රවර සීමාවන් ඇව ළා ෙ යන ව  ංමාායවරයා (පහ  ඔහු පවනුපවන් වාණ්ඩා ාරය) 

විසින් ියයම රරනු ල ි . 

මුෙල් ංමාායවරයා විසින් සිය ව කීම ඉටු කිරීම සකහා ාමා පවනුපවන් මහජාන ංරමුෙල් 

එරව  කිරීම සහ වැය කිරීම සකහා, ියලධාරීන් න් කිරීම ංවනය පස. ප් ියසා මුෙල් 

ංමාායවරයා විසින් ප රධාන  ණයන් දීප් ියලධාරීන් 2 හා  ණයන් දීප් ියලධාරීන්3 පත් 

පරොට වාණ්ඩා ාරප  විධානයන්ට යටත්ව, මුෙල් රටුතව  ංධීතෂණයය කිරීම ඇව ලු  

ව කීම4 ඔවුන් පවා පවරනු ලැපේ.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපස 15ද (1) ංනු වයවස්ථාව ංනුව වි ණයරාධිප වරයා විසින් 

ආණ්ඩුපස සියලු පෙපාලිාප්න්ව , ජානාධිප  පල්ර් රාලියාලය, ං  රාමාාය පල්ර් 

රාලියාලය, ංමාාය මණ්ඩලප  ංමාාය රාලියාල, ංධිරරණය පසේවා පරොමිෂන් සවාව, 

ආණ්ඩුර රම වයවස්ථා සවාව, 41ආ වයවස්ථාපස උපපල්ඛනප  සකහන් පරොමිෂන් සවා, 

පරිපාලනය ළිබඳ ක පාලිමේප්න්ව  පරොමසාරිස්වරයා, පාලිමේප්න්ව පස මහ 

පල්ර්වරයා, පළාත් පාලන ආයාන, රාජාය සාස්ථා, ය් මේඛිා නී යත යටපත් රජාය 

පවා පවරනු ලැ  ඇ  පවළක වයාපාර සහ පවනත් වයාපාර සහ 2007 ංාර 7 ෙරන 

සමා ් පනා යටපත් මේයාපොචි වී ඇ  පහ  මේයාපදිාචි වී ඇ   වට සලරනු ල න 

සහ ස්වකීය පරොටස්වමේන් සියයට පනහත පහ  ඊට වැඩි ප ර නායත රජාය පහ  රාජාය 

සමා මත පහ  පළාත් පාලන ආයානයත පහ  විසින් ෙරනු ල න සමා ් ෙ ඒවාප  

ගිණු් ඇව ලුව වි ණයනය රරනු ලැබිය ුතව   ව ෙතවා ඇ  ංාර ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාපස 15ද (6) ංනු වයවස්ථාව ප්රරාරව වි ණයරාධිප වරයා විසින්, ආණ්ඩුර රම 

වයවස්ථාව යටපත් ාමන්ට ංයත් රාලියය සහ රලිාවය ඉටු කිරීම ළිබඳ ක වාලිාාවත 

                                                      

1  මුෙල් පරගුලාසි සාග්රහප  මු.පර. 124 (1) මුෙල් රටුතව  ංධීතෂණයය ස් න්ධ විධිවිධානයන්ෙ ංොල 

පස. 
 
2  මු.පර. 124 (2) ංනුව මුෙල් ංමාායවරයා විසින් එත එත ංමාායාානප  පල්ර්වරයා ඒ ඒ 

ංමාායාානප  ප රධාන  ණයන් දීප් ියලධාරියා වනපයන් පත් පරොට වාණ්ඩා ාරප  විධානයන්ට 
යටත්ව, පෙපාලිාප්න්ව  මුෙල් රටුතව  ංධීතෂණයය කිරීප් ව කීම (ප රධාන  ණයන්දීප් ියලධාරියා 
වනපයන්) ඔහුට පවරනු ලැපේ. ංමාායාාන පල්ර්වරුන්ට ංමාර වනපයන් ආණ්ඩුර රම වයවස්ථාපස 
52 (ද) ව න් පයහි ියන්චිාවම සකහන් පරොට ඇ  පෙපාලිාප්න්ව  හා ංමාායාාන පල්ර්වරුන් 
විසින් ංධීතෂණයය රරනු පනොල න පවනත් පෙපාලිාප්න්ව  වාර ියලධාරීන්,ප රධාන  ණයන් දීප් 
ියලධාරින් වන්පන්ය.  

 
3  මු.පර. 125 ංනුව වාණ්ඩා ාරය විසින් පවනත් වැඩ ළිබඳපවලත පයොො දුන්පන් න් මිස එත එත 

පෙපාලිාප්න්ව  ප රධාියයා ාම පෙපාලිාප්න්ව පස සියලුම මුෙල්  නුපෙනු ළිබඳ කව  ණයන්දීප් 
ියලධාරියා ෙ වන්පන්ය. 

 
4  ප රධාන  ණයන් දීප් ියලධාරීන්පස හා  ණයන් දීප් ියලධාරීන්පස ව කී් මු.පර 127 හා මු.පර.128 හි 

ංන්ාලි ාය   
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එත එත මුෙල් වලිෂය ංවසාන වීපමන් පසු මාස (10) ෙහයත ඇව ළා දී සහ ංවනය යි  

ඔහු සලරන රවර වූ පහ  ංවස්ථාවර පාලිමේප්න්ව වට ඉදිරිපත් රළ ුතව   ව ෙතවා 

ඇා. 

පමම ප්රවාහය පහා පරිදි ෙැතවිය හැර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සටහන 1  - රාජාය මූලයය වුහය 

 

රාජාය මූායය කාටයුතු ංධීක්ෂණය ාකහා වූ දයදාථාාළිා රාමුද මදා මපොදු දයාපාර 

ළිබඳ ක කාාරකා ාවාම  ාැදිහත්වීා  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපස 15ද (6) ංනු වයවස්ථාව ප්රරාරව වි ණයරාධිප වරයා විසින්, 

එත එත ආයානයට ංොලව පාලිමේප්න්ව ව පවා වාලිාා ඉදිරිපත් කිරීපමන් ංනව රුව 

ඒවා මුද්රණයය පරොට ප්රසිද්ධියට පත් පරපලි. පමම ප්රසිද්ධියට පත් රරන වි ණයන වාලිාා 

ංාරින්, පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස විෂය පථය යටාට  ැපනන ආයාන 

ළිබඳ කව වු වි ණයන වාලිාා මගින් ංනාවරණයය වන රරුණු ස් න්ධපයන් හා රාරර 

සවාව විසින් පරීතෂාවට ලත රල ුතව  යැි  තීරණයය රරනු ල න පවනත් රරුණු 

පරීතෂා කිරීම උපෙසා රාරර සවාව විසින්, ංොල ආයාන රාරර සවාව ඉදිරියට 

රැකවනු ලැපේ. 

රාරර සවාව විසින් රරනු ල න විමලිනන සකහා මහා වාණ්ඩා ාරප  රාජාය මුෙල් 

පෙපාලිාප්න්ව ව, රාජාය ගිණු් පෙපාලිාප්න්ව ව, ජාා ර ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව ව 

හා රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව යන පෙපාලිාප්න්ව  මගින් ංවනය පාොරව රු 

රාරර සවාව පවා ස්පාෙනය රරනු ලැපේ. 

වි ණයරාධිප වරයා ියරව රුවම පමම රාරර සවාවට උපපද්නාත්මර සහායත ල ා 

පෙනු ල න ංාර, වාලිෂිර වි ණයන වාලිාා පමන්ම ආයාන වලට ංොලව රාරර 

ප්රධාන  ණයන් දීප් ියලධාරීන් 
/  ණයන් දීප් ියලධාරීන් 
(සමලිනනයට ලත රරන 

ආයාන) 

මුෙල් විෂය වාර 
ංමාායවරයා 

( මහා වාණ්ඩා ාරය) 

වි ණයරාධිප  

පාලිමේප්න්ව ව 



 

xix 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

සවාපස ංවධානයට ලතවිය ුතව  විපනේෂ රරුණු ස් න්ධපයන් වූ රාලීන වාලිාාෙ එහි 

ඉල්ලීම මා ඒ පවා ස්පාෙනය රරමින් රාරර සවාව පවා සිය ොයරත්වය ල ා පෙනු 

ලැපේ. 

රාරර සවාව විසින් වි ණයරාධිප පස හා වාණ්ඩා ාර ියපය කතායන්පස සහාය ඇ ව, 

රැකවනු ල න ආයානවලට ංොලව පපොදුපස රරනු ල න විමලිනන හා ස්ථානීය 

පරීතෂණයෙ, විපනේෂ සිදුවී් ස් න්ධපයන් රරනු ල න විමලිනන මගින් ංනාවරණයය 

රර ත් පාොරව රුෙ ස් න්ධපයන් රරර සවාව විසින් සිය ියලිපද්න සහිාව සරසනු 

ල න විස්ාරාත්මර වාලිාා රමේන් රලට පාලිමේප්න්ව ව පවා ඉදිරිපත් රරනු ලැපේ. 

පමම ප්රවාහය පහා පරිදි ෙැතවිය හැර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සටහන 2  - රාජාය මූලයය වුහය පවා  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස මැදිහත්වීම 

 

ප්රධාන  ණයන් දීප් ියලධාරීන් 
/  ණයන් දීප් ියලධාරීන් 
(විමලිනනයට ලත රරන 

ආයාන) 

මුෙල් විෂය වාර 
ංමාායවරයා 

( මහා වාණ්ඩා ාරය) 

වි ණයරාධිප  

පාලිමේප්න්ව ව 

පපොදු වයාපාර 
ළිබඳ ක රාරර 

සවාව 

 



  

xx 
 

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

පාලිමේප්න්ව වට  එම වාලිාා ඉදිරිපත් කිරීපමන් ංනව රුව එකී වාලිාාපස ළිටපත්, මහා 

වාණ්ඩා ාරය පවා හා ංොල ංමාායානවල පල්ඛ්වරුන් පවා පයොමු රරනු ලැපේ. 

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස වාලිාාව ලැබුණු පසු වාලිාාපස ෙතවා ඇ  විවිධ 

රරුණු හා ියලිපද්නෙ ඒ ළිබඳ ක  වාණ්ඩා ාර සටහන් ෙ ංධයයනය රර ඉදිරි මුෙල් රටුතව  

ස් න්ධපයන් ඒවා මාලිප  පපද්නරත්වපයහිලා සලරමින් කි රයා කිරීම ප රධාන  ණයන් 

දීප් ියලධාරීන් හා  ණයන්දීප් ියලධාරීන් සියලු පෙනාපසම ව කීම වන්පන්ය. 

 

 

 

  

 



 

1 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ංටදැනි පාර්ලිමේන්තුම  පළමු ාැසිදාරය 

මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාම  සි  දම දාර්ාාද 

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව එහි ංටවැිය පාලිමේප්න්ව ව සිස වන වාලිාාව 

ඉදිරිපත් රරන්පන් සව ටිිය. 

වි ණයරාධිප වරයා විසින් ආණ්ඩුපස සියලු රාජාය සාස්ථා, ය් මේඛිා  2007  ංාර 7 

ෙරන සමා ් පනා යටපත් මේයාපදිාචි වී ඇ   වට සලරනු ල න සහ ස්වකීය පරොටස් 

වමේන් 50% ත පහ  ඊට වැඩි ප්ර නායත රජාය පහ  රාජාය සමා මත පහ  පළාත් පාලන 

ආයානයත පහ  විසින් ෙරනු ල න සමා ්ෙ ඒවාප  ගිණු් ඇව ලුව, පාලිමේප්න්ව පස 

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව යටපත් පරීතෂාවට වාජානය රරනු ල ි . 

ඒ ංනුව, 2016.09.01 දින සිට 2017.02.28 ෙතවා රාල සීමාව ව ළ රමිටුපස විමලිනනයට 

ලතවූ පහා සකහන් ආයාන 15 ට ංොල ියරීතෂණය සහ ියලිපද්න පමම වාලිාාවට 

ංන්ාලි ා රර ඇා. 

2016 දර්ෂමේ මපොදු දයාපාර කාාරකා ාවාද ාගින් මරාර්නමය කාරම ාද ආයාම හා 

මරාර්නමයට ාක් කාරම ාද කාාා සීාාද 

 

 

ආයානය විමලිනනය 

රරන ලෙ 

දිනය 

විමලිනනයට ලතරරන ලෙ 

රාල සීමාව 

1 
ජාා ර  මනා මන පරොමිෂන් 

සවාව 
2016.09.06 

2012 වලිෂප  වි ණයරාධිප  

වාලිාාව හා වලිාමාන රාලිය  

සාධනය 

2 
ශ්රි ලාරා සාචාරර සාවලිධන 

ංධිරාරිය 
2016.09.09 

2011,2012,2013 හා 201ද 

යන වලිෂවල වි ණයරාධිප  

වාලිාා හා වලිාමාන රාලිය 

සාධනය 

3 
සී/ස ගුවන් පාොටුපල හා ගුවන් 

පසේවා (ශ්රි ලාරා)  සමා ම  
2016.09.09 

2012 වලිෂප  වි ණයරාධිප  

වාලිාාව හා වලිාමාන රාලිය  

සාධනය 

ද 
සමුපරාර පාො  පවළක 

සාස්ථාව සහ ලාරා සපාොස 
2016.09.20 

රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

5 මධයම පරිසර ංධිරාරිය  2016.09.21 

2013 හා 201ද යන වලිෂවල 

වි ණයරාධිප  වාලිාා හා 

වලිාමාන රාලිය සාධනය 

6 මහජාන  ැාගේව 2016.09.22 

2011,2012 හා 2013 යන 

වලිෂවල වි ණයරාධිප  වාලිාා 

හා වලිාමාන රාලිය සාධනය 



  

2 
 

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 

  

7 
ශ්රි ලාරා ආුතලිපසෙ ඖෂධ 

සාස්ථාව 

2016.10.04 
රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

2016 12.07 
රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

8 ජාා ර පලොාරැි  මණ්ඩලය 

2016.12.05 
රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

2017.02.07 
රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

9 
ලාරා ඛියජා පාල් නී  ා 

සාස්ථාව  
2017.01.25 

201ද වලිෂප  වි ණයරාධිප  

වාලිාාව හා වලිාමාන රාලිය  

සාධනය 

10 සී/ස ලාරා ඛියජා වැමේ සමා ම  

2017.01.26 
රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

2017.02.07 
රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

11 
භූ විෙයා සමීතෂණය සහ පාල් 

රාලියාානය 
2017.02.07 

රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

12 
සීමාසහිා හිඟුරාන සීිය  

රලිමාන්ාායානය 
2017.02.08 

රාලියසාධනය හා වලිාමාන 

ාත්ත්වය 

13 ලාරා ධීවර  සාස්ථාව 2017.02.09 

2012 වලිෂප  වි ණයරාධිප  

වාලිාාව හා වලිාමාන රාලිය  

සාධනය 

14 ස්වාධීන රූපවාහිනී පසේවය  2017.02.21 

2015 හා 2016  යන වලිෂවල 

වි ණයරාධිප  වාලිාා හා 

වලිාමාන රාලිය සාධනය 

15 
වින්වවිෙයාල ප්ර පාෙන 

පරොමිෂන් සවාව 

2017.02.22 

 

2011,2012,2013 හා 201ද 

යන වලිෂවල වි ණයරාධිප  

වාලිාා හා වලිාමාන රාලිය 

සාධනය 



 

3 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ජාාතිකා ගාමාගාම මකාොමිෂන් ාවාද 

(ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් පසේවා ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  :  2016 ාැප්ාැේ ර් ාා 06 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 ආයාමය මරසින් 2012,2013,2014 ාහ 2015 දර්ෂයන්ට ංදාාද ප්රාේපාදම 

ාැාසුා ංධායක්ෂ ාණ්ඩාය මරසින් ංනුාා කාර මමොතිබීා 

ාවෙ ප්රස්පාෙන සැලැස්ම, එහි ංයවැය  ා වියේ සම  හා ක්රියාරාරී සැලැස්පමන් 

ංපප්තෂිා ංරමුණු සමඟ එරඟ පනොවීප් ංවස්ථා පැවව ණි. 

2015 වලිෂප  ංවස්ථා 03 රදී දුර  මන්  ස්රථ සකහා  මනාන්ා පුවරු හා හදිසි 

දුරරාන ඇමතූ් විස්ාර සැපයීමට ංොල ස්ටිරලි මුද්රණයය කිරීම සකහා වැය රර  බූ රු. 

1,705,3ද3/- ර වියේ විධිමත් ප්රස්පාෙන ක්රියාවමේයකින් පාොරව සිදු රර  බිණි. 

එපසේම, මූලය රටුතව වල ව කීම පැවරීම සකහා ංධයතෂවරපයගේ ආයානප  

පනොසිටීම ස් න්ධපයන්ෙ රාරර සවාපස ංවධානයට ලත විය. 

නිර්මේන 

මූලය ංධයතෂවරපයගේ පනොමැ ව, ප්රස්පාෙන සැලැස්ම ියන්චිාව ංනුමා රරප න 

පනො බීප් ාත්ත්වයත ව ළ ආයානප  මූලය රටුතව වලට ව කිව ුතව  ියලධාරීන් 

රවුරුන්ෙ යන්නත්, පමම ාත්ත්වය පවනස් කිරීමට  ත් ක්රියාමාලි  පමොනවාෙ යන්නත් 

ළිබඳ ක වාලිාාවත ස  02 ර රාලයත ව ළ රාරර සවාවට ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ජාා ර  මනා මන පරොමිෂන් සවාපස  කවා  ැනීප් හා උසස් වීප් පටිපාටිය ංනුමා 

වූප  201ද වසපලි  වත්, ඒ ංනුව ංවස්ථා කිහිපයරදී ංධයතෂ (මුෙල් හා ක්රමස්පාෙන) 

ානව ර සකහා  කවා  ැනීමට ංයදු්පත් රැකවුවෙ,  කවා  ැනීප් පටිපාටිප  සකහන් 

සුදුසුර් සපුරා ඇ  ංයදු්රරුවගේ පා රා  ැනීමට පනොහැකි වීම මා, ානව ර සකහා 

ංනුමා  කවා  ැනීප් පටිපාටිප  සකහන් පූලිණය සුදුසුර් සහිාව, එපහත් පලපුරුද්ෙ 

සකහා වන වසර  ණයන ංඩු කිරීමට ංධයතෂ මණ්ඩලය සම  සාරච්ජාා රර 

රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව ව පවා ංනුමැ ය සකහා පයොමු රර ඇ   ව එම 

පරොමිෂන් සවාව විසින් වාලිාා රර ඇා. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 GPS ාාක්ෂණය පදමේ කාරමගම ංන්ාර් පළාත්  ාථරා නියාාමය කිරීාට 

ාේ න්ධා කාටයුතු 

GPS ාාතෂණයය පෙන් රරප න ංන්ාලි පළාත්  ස්රථ ියයාමනය සකහා 

ප ොඩනැගිල්ලර පරොටසත නවීරරණයය කිරීම සකහා රුළියල් මිමේයන 20 ත සහ එහි 

ාාතෂණය ජාාලය වැඩි දිුතණු කිරීම සකහා රු.මිමේයන 17 ත වනපයන්  ස්පූලිණයපයන් 

රුළියල් මිමේයන 37 ත වැය රර  බුණයෙ, පාලන මැදිරිය වාවිායට ප න පනො බීම. 

ාවෙ රුළියල් මිමේයන 79 ත වියේ රරමින් සවි රරන ලෙ GPS උපරරණය 1,307 ත 

ංාරින් සමහර  ස් රථවල GPS ාාතෂණයය ියසියාරාරව ක්රියාත්මර පනොවන ංාර 

එයට පහේව ව නඩත්ව  රටුතව  ක්රමානුලවලව සිදු පනොවීම  ව ංනාවරණයය විය. 

නිර්මේන 

නඩත්ව   රටුතව  රර පනොමැ  පාලිනවය සකහා ප වී් කිරීම නාර කිරීම සහ ඔවුන්ව 

ංසාධු පල්ඛන  ා කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

GPS උපරරණය නඩත්ව  කිරීම පවනුපවන් කිසිදු මුෙලත ප් වන විට  ාහිර පාලිනවයත 

පවා ප වා පනොමැ   ව වාලිාා රර ඇා. 

ාවෙ ෙැනට  මනා මන පරොමිෂන් සවාව විසින් GPS උපරරණය සවි පනොරරන  වත්, 

ඒරර සවි රර  ැනීම හා නඩත්ව ව  ස්රථ හිමියා විසින්ම සිදු කිරීමට ංවනය නී  

ස්පාෙනය රර ඇ   වත් හා GPS ාාතෂණය උපරරණය නඩත්ව ව පමණයත  මනා මන 

පරොමිෂන් සවාව විසින් සිදු රරන  වත් වැඩි දුරටත් වාලිාා රර ඇා. 

 මරධිාත් ංනුාැතියකින් මාොරද මකාොමිෂන් ාවාද මරසින් ාකමරධාාමය කාර තිබූ 

උත්ාදය ාකහා රු. 8,009,310/- කා මුදාක්ද, මකාොමිෂන් ාවාද ාේ න්ධා 

රූපදාහිනී දාර්ාා දැඩ ාටහමක් පටිගා කිරීා ාකහා රු. 1,891,000/- ක් ද 

දැය කාර තිබීා. 

නිර්මේන 

 වහාම ංවයන්ාර පරීතෂණයයත සිදු කිරීම. 

 පටි ා රරන ලෙ එම රූපවාහිනී වැඩ සටහපන් ළිටපාත රාරර සවාවට ල ා 

දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

නාමේරා ක්රීඩාා නප  සාවිධානය රර  බූ උත්සවය (මරයදේ මරාථාරය - ඇමුණුා 01)  

ස් න්ධපයන් හා පරොමිෂන් සවාව ස් න්ධ රූපවාහිනී වාලිාා වැඩ සටහනත පටි ා 

කිරීම ස් න්ධපයන්  විමලිනනයත සිදු කිරීම සකහා පරොමිෂන් සවාපස ංනුමැ ය ල ා 

ප න විමලිනන ියලධාරීන් පත් රර ඇ   ව රාරර සවාව පවා වාලිාා රර ඇා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

2016.10.2ද දිනැ  වාලිාාව මගින් පරොමිෂන් සවාව ස් න්ධව පටි ා රරන ලෙ එම 

රූපවාහිනී වැඩ සටහපන් මතදු ළිටපාත රාරර සවාව පවා පයොමු රර ඇා. 

 ංන්ාර් පළාත්  ාථරා හා පළාත් තුළ ධාාදම දම  ාථරාදා කාාාාටහන් 

ප්රදර්නමය කිරීමේ ංරමුිනන් ාමර කාර තිබූ මරදුත් වරදරු 07 ා ංක්රිය වී තිබීා  

ංන්ාලි පළාත්  ස්රථ හා පළාත් ව ළ ධාවන වන  ස්රථවල රාලසටහන් ප්රෙලිනනය 

කිරීප් ංරමුණින් පරොමිෂන් සවාව විසින් 2013 වලිෂප දී රු.මිමේයන 62 ත වැය රර 

පරොළඹ  ැස්ටියන් මාවා, ංනුරාධපුර, ගේරුණයෑ ල, නුවරඑබඳය, රාර ම, රන්න හා 

පුත්ාලම යන ස්ථානවල සවි රර  බූ විෙුත් පුවරු 07 ම ංක්රිය වී  බීම. 

නිර්මේන  

 පමම පුවරු ංක්රිය වීමට පහේව ව,  

 එයට ව කිව ුතව  ියලධාරීන් රවුෙ,  

 ඔවුන්ට එපරහිව  ත් ක්රියාමාලි  පමොනවාෙ;  

යන්න ළිබඳ ක වාලිාාවත ස  2ත ඇව ළා රාරර සවාවට ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ඉහා ියලිපද්න පරිදි, රාරර සවාව පවා වාලිාාවත ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර එම වාලිාාව  

ඇමුණුා 02 යටපත් ෙතවා ඇා. 

 2014 දර්ෂමේ ජාාතිකා ගාමාගාම මකාොමිෂන් ාවාම  හිටවර 

ාවාපතිදරමයකුට රු. මිලියම 8 මාෝටර් රායක් මිාී ගැනීාට වාණ්ඩාගාර 

ංනුාැතිය ාැබී තිබුණද, රු. මිලියම 9.2 ට මාෝටර් රායක් මිාී මගම තිබීා. 

නිර්මේන 

 ංධයතෂ මණ්ඩලප  ංනුමැ යකින් පමණයත රු.මිමේයන 8 ර මුෙල රුළියල් 

මිමේයන 9.2 ෙතවා ඉහල ෙැමුපස පරපසේෙ?  

 එම ප වීම කිරීමට  බූ ංධිරාරී  ලය ගේමතෙ?  

 වාණ්ඩා ාර ංනුමැ යකින් පාොරව එවැිය ප වීමත කිරීමට ඇ  හැකියාව 

ගේමතෙ? යන්න රාරර සවාවට ෙැනු් දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ප් ස් න්ධපයන් ජාා ර  මනා  මන පරොමිෂන් සවාපස සවාප  විසින් 2016.09.29 

දිනැ ව ළිබඳව රු මේළියත මගින්, පරොමිෂන් සවාපස  ණයරාධිරාරී විසින් රාරර සවාව 

පවා රරන ලෙ ප්රරානය වැරදි  ව සකහන් රරමින්, (ඇමුණුා 03) එම මිලදී  ැනීමට 

ංොලව ං පලිර ප්ර පාෙන ඉල්ලා ඉදිරිපත් රරන ලෙ මේළියට ංොලව, මහා 

වාණ්ඩා ාරප  ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් ංාර බීඩීංි ඩී18ද223 හා 
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201ද.11.17 දිනැ ව පයොමු රර ඇ  ළිබඳව රු මේළිප  ළිටපාත ඉදිරිපත් රර ඇා. 

(ඇමුණුා 04) 

ාවෙ වැඩිදුර වාලිාාවත ඉදිරිපත් රරමින්, ජාා ර  මනා මන පරොමිෂන් සවාපස හිටපු 

සවාප වරයාට ියල රථයත මිලදී  ැනීම සකහා රුළියල් 8,000,000/- රට යටත්ව 

ංනුමැ ය ලැබී  බූ  වත්, වැයවන ං පලිර මුෙල සකහා ංනුමැ ය ඉල්ලා පල්ර්, 

පුද් මේර ප්රවාහන පසේවා ංමාායානය හරහා ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව වට 201ද.08.15 

දිනැ ව මේළියත (ඇමුණුා 05) පයොමු රර ඇ   වත්, එයට ංොලව “වාහන මිලදී 

 ැනීමට වලිාමානප  ංනුමා රරන උපරිම සීමාව රු.මිමේයන 8 ත වන  ැවින්, එම 

සීමාව ඇව ළා මිලදී  ැනීමට ංොල වියේ රළමනාරරණයය රර  න්නා පලස” මහා 

වාණ්ඩා ාරප  ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් 201ද.11.17 දිනැ  මේළිය මගින්  

ෙන්වා එවා ඇ   වත් (ඇමුණුා 04) ංනාවරණයය පස. නමුත් ඒ වන විටත් ංොල පම ටලි 

රථය සකහා, 201ද.08.19 දිනැ  පචතපා මගින් රු 9,150,000/- ර මුෙල් ප වා ඇා.ප් 

සකහා ජාා ර  මනා මන පරොමිෂන් සවාපස හිටපු සවාප  විසින් ංනුමැ ය දී ඇා. 

එන් ජාා ර ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව  පස ියලිපද්නවලට පටහැියව ඉහා පම ටලි රථය 

මිලදී  ැනීමට රටුතව  රර ඇා. 

 මකාොමිෂන් ාවාද මරසින් 2014 දර්ෂමේ ංදාථාා මදකාකාී රු. 2,669,500/- 

දටිමා පැාැල්   ෑේ ම දා හැරීා හා ඉන් රුළියල් 1,327,500/- කා මගවීේ 

මරධිාත් ංනුාැතියකින් මාොරද සිදු කිරීා. 

නිර්මේන 

 ංවයන්ාර පරීතෂණයයත සිදු කිරීම  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2016.10.2ද දිනැ  මේළිය මගින් ංොල මිලදී  ැනී් කිරීමට පෙන් වූ පල්ඛන ඇව ළත් 

වාලිාාවත පයොමු රර ඇා.(ඇමුණුා 06) 

ාවෙ ප් ස් න්ධපයන් මූමේර විමලිනනයත සිදු කිරීම සකහා පරොමිෂන් සවාපස 

ංනුමැ ය ල ා ප න විමලිනන ියලධාරීන් පත් රර ඇ   ව රාරර සවාව පවා වාලිාා 

රර ඇා. 
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ඇමුණුා 01 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ඇමුණුා 06 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ශ්රි ාකකාා ාකනාරකා ාකදර්ධාම ංධිකාාරිය  

(සාචාරර සාවලිධන සහ ක්රිස් යාිය ආ මිර රටුතව  ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  :  0162  ාැප්ාැේ ර් ාා 09 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 ංධායක්ෂ ාණ්ඩාමේ ාාාාිකකාිනන් දැි  ළිරිාක් කාලින් දැනුේ ීාකින් මාොරද 

2016.09.09 දිම පැදති කාාරකා ාවාදට මමොපැමිණීා. 

එපලස රාරර සවාව හමුවට පනොපැමිණීම ළිබඳ කව රාරර සවාපස ෙැඩි ංප්රසාෙයට 

ලතවූ ංාර එහි ව කීම ංමාායාානප  පල්ර් වාර  ා ුතව   ව ංවධාරණයය රරන ලදී. 

නිර්මේන 

ප් ළිබඳ කව පහේව  ෙතවමින් වාලිාාවත දින ව නත ව ළ රාරර සවාව පවා පයොමු කිරීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

ශ්රි ලාරා සාචාරර සාවලිධන ංධිරාරිප  ංධයතෂ මණ්ඩලය සාමාකතරයන් 09 

පෙපනගේප න් සමන්විා පස. එි න් සාමාකතරයන්  පෙපනගේ විපද්න ා වීම 

පහේව පවන්ෙ, එත සාමාකතරයගේ ංසනීප ාත්ත්වය පහේව පවන්ෙ පනොපැමිණි  වත් ාවත් 

සාමාකතරයන් පෙපෙනගේ ප්රමාෙ වී රාරර සවාවට පැමිණය ඇ   වත් හා ංනා ාප දී 

පමවැිය සිදුවී් වලතවා  ැනීමට ංවනය ංවයන්ාර ක්රියාමාලි  ප න ඇ   වත්, 

සාචාරර සාවලිධන සහ ක්රිස් යාිය ආ මිර රටුතව  ංමාායාන ප  පල්ර් විසින් 

2016.09.15 දිනැ ව පමම රාරර සවාව පවා ෙන්වා එවා ඇා. 

 කාාර්ය ාණ්ඩාය 

ආයානප  රාලිය මණ්ඩලප  එත එත පසේවර වලි ය ංනුව පුරප්පාඩු පහා පරිදි විය 

 

පසේවර වලි ය 
ංනුමා පසේවර 

සාඛයාව 

ාාය පසේවර 

සාඛයාව 
පුරප්පාඩු සාඛයාව 

පජායෂ්ම මට්ටම 09 05 0ද 

මධයම මට්ටම 2ද 23 01 

ාතතීය මට්ටම 80 73 07 

ප්රාථමිර මට්ටම 86 79 07 

 199 180 19 
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විවිධ මට්ටප් පුරප්පාඩු  ැන විමසන ලදුව පජායෂ්ම මට්ටප් පුරප්පාඩු ද පවනුවට 

පවනත් ානව රු 0ද ත ඇ  කිරීමට රටුතව  රරන  ව ංනාවරණයය විය. 

එපසේම ංධිරාරිප  ං පලිර ංධයතෂ ජානරාල් ානව ර වසර 05 ත පමණය රාලයත 

පුරප්පාඩුව පව න  ැවින් එම ානව ර ළිරවීප් ංවනයාාවත පනොමැ   ව ාමාපස 

ංෙහස  ව ංමාායාානප  පල්ර් පවසන ලදි. 

නිර්මේන 

ෙැනට පව න ාත්ත්වයට ංනුලවලව රාලිය මණ්ඩල සාඛයාව සාපන ධනය කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

පුරප්පාඩුව පැව  පජායෂ්ම මට්ටප් (ංධයතෂ මණ්ඩල) ානව රු ංාරින් ෙැනට ළිරවීම 

සකහා ඉ රිව ඇත්පත් වසර 05 ර පමණය රාලයත පුරප්පාඩුව පව න් ං පලිර ංධයතෂ 

ජානරාල් ානව ර පමණයත  වත්, එම ානව ර යටපත් රර ංධිරාරිප  රාලියය 

මණ්ඩලයට වත්මන් ංවනයාාවයට  ැලපපන පරිදි පවනත් තපෂේ්රවල  ංධයතෂ 

ානව රු ඇ  රර  ැනීමට රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව පස ංනුමැ යට 

පයොමු රර ඇ   වත්, සාචාරර සාවලිධන සහ ක්රිස් යාිය ආ මිර රටුතව  

ංමාායානප  පල්ර් විසින් ඔහුපස ංාර MTCA/FMD/PAC-16  හා 2016.10.25 

දිනැ  මේළිය මගින් ෙන්වා එවා ඇා. 

 කාල්ළිටිය දයාපෘතියට ංයත් මදල්ාාින ාහ ඉප්පන්ති  දූපත්  දු ීා 

ෙැනට රල්ළිටිය වයාපත යට ංයත් පවල්ලාි  හා ඉප්පන් ස යන පතපත් 02, රාලියාානය 

විසින්  දු දී ඇ  ංාර, උච්චමුණි පතපා  දු දීප් රටුතව  සිදුපවමින් පවතී. 

උතා රරුණය ස් න්ධපයන් රාරර සවාව රරුණු විමසන ලදී. 

නිර්මේන 

ප් ස් න්ධව ංොල ගිවිසු්, මිල  ණයන්, මිල  ණයන් සැදී ඇ  ආරාරය, ගිවිසුමට 

එළැඹි සමා ්, ඒ සමා ් පා රා  ත් පෙනම ළිබඳ ක විස්ාර සහ එම පතපත් ස් න්ධ 

සියලුම පාොරව රු ඇව ළත් ස්පූලිණය වාලිාාවත මාසයත ඇව ළා රාරර සවාව පවා 

පයොමු කිරීම.   

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

සාචාරර සාවලිධන සහ ක්රිස් යාිය ආ මිර රටුතව  ංමාායානප  පල්ර්  විසින් එවා 

ඇ  ඔහුපස ංාර MTCA/FMD/PAC-16  හා 2016.11.08 දිනැ  මේළිය ංනුව පහා 

පාොරව රු ංනාවරණයය පස. 

පමම වයාපත ය සකහා ංොල ංතරර 5000 ර භූමි ප්රපද්නය ංාර 1ද18/7 ෙරන හා 

2005.11.07 දිනැ  ං විපනේෂ  ැසට් ප්රය (ඇමුණුා 07) ප්රරාරව පවරා ප න ඇ  
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ංාර, එහි රාමර 5000 කින් ුතතා පහ ටල් සාකීලිණයයකින් සමන්විා සාචාරර 

රලාපයත ප ොඩ නැගීමට සැලසු් රර ඇා. (ංාාාය ාණ්ඩා තීරණය ඇමුණුා 08 

යටමත් දක්දා ඇා.) 

පමම වයාපත ය සකහා ංපප්තෂිා ංයවැය ා වියෙම රුළියල් බිමේයන ද00 ත වන ංාර, 

පමම වයාපත ය ස් න්ධපයන් පහා පාොරව රු ඇව ළත් වැඩිදුර වාලිාාවත ඇමුණුම 

09 යටපත් ෙතවා ඇා. 

 ඉඩ්වල වටටිනාරම ාතපසේරු කිරීම 

 ආපය කතා සමා ් විස්ාර 

 එම සමා ් පා රා  ැනීප් ක්රියාවමේය 

 වලිාමාන ාත්ත්වය 

 මපෞේගලිකා මහෝටායකාට ාකකාා  ැකකුමදන් නිකුත් කාරම ාද රු. මිලියම 

100කා ණය මුදාකාට ංදාා මපොබඳ ප්රාාණමයන් මකාොටාක් දම රු. 

7,382,305/- ාකනාරකා ංධිකාාරිය මරසින් 2014.02.28 දිමට මගදා තිබීා. 

පම ම ප වීමට 2005 ංාර 38 ෙරන සාචාරර රටුතව  පනපත් විධිවිධාන ංනුව ංොල 

ංමාායවරයාපස ංනුමැ ය ල ා  ා ුතව  වුවත් ංොල ංමාායවරයාපස ංනුමැ ය ල ා 

ප න පනොමැ   ව ඒ ළිබඳ කව රරුණු විමසීප්දී ාවදුරටත් ාහවරු විය.  

නිර්මේන 

පමම  නුපෙනුව සකහා ංොල වූ පය ජානාව ලැබීප් දින සිට ප් ෙතවා සිදු වු සියලු 

 නුපෙනු හා පාොරව රු ඇව ළත් ස්පුලිණය වාලිාාවත මාසයත ඇව ළා රාරර සවාව 

පවා ල ා දීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

2011 වසපලි ක්රිරට් පල ර ගේසලානයට ංොලව ක්රිරට් ාරඟ පැවැත්වීමට පා රා 

 න්නා ලෙ හ් න්පාොට ජාාායන්ාර ක්රිරට් ක්රීඩාා නය ංශ්රිාව, නවාාැන් පහසුර් 

ඇව ලු ංවනය පහසුර් සාවලිධනය සකහා පහ ටල් 0දත පා රා ප න ඇා. (ඇමුණුා 

10) 

ඒ ංාරින් පීපරොත බීච් පහොපටල් (Peacock Beach Hotel) ආයානය විසින් ලාරා 

 ැාගේපවන් ල ා  න්නා ලෙ ණයය මුෙලරට ංොලව, ප විය ුතව  පපොබඳපයන් පරොටසත 

(ද% ර ප්රමාණයයත) පවනුපවන් සාචාරර සාවලිධන ංරමුෙපලන් ංවස්ථා කිහිපයරදී 

පමම රු. 7,382,305.5දර මුෙල ප වා ඇ   ව ංනාවරණයය පස. (ඇමුණුා 11) 

පමම රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රරන ලෙ පල්ඛන ංනුව ඉහා ප වී් සකහා විෂයවාර 

ංමාායවරයාපස ංනුමැ ය ල ා ප න ඇ   වත ංනාවරණයය පනොපස. 

 



  

22 
 

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 ගැටු ාහගා මුදල් දැය කිරීේ. 

පහා සකහන් මුෙල් වැය කිරීමි ළිබඳ කව ප ොපහ   ැටලු ඇ   ව ප් ළිබඳ කව රාරර 

සවාව රළ ප්රන්න කිරීප්දී පහබඳ විය. 

 ංධිරාරියට ංයත් සාචාරර ියවාඩු ියපතානප  රාමර 30 ර රරන ලෙ 

ංළුත්වැඩියාවත පවනුපවන්  ප වා ඇ  රු. 29,195,802/- කින් රු. 

11,089,228/-  ත පමණය පනොරළ වැඩ සකහා ප වීම සහ වැඩිපුර ප වන ලෙ  

 දු මුෙල්  ව ංනාවරණයය වීම.  

වි ණයර විසින් ංනාවරණයය රරන ලෙ ංලාවය ළිබඳ කව ංධිරාරිය විසින්   

ICTAD ආයානපයන් ල ා  න්නා ලෙ වාලිාාව ංනුවෙ රු. මිමේයන 5 ර පමණය 

ංලාවයත සිදුවී ඇ   ව වාලිාා රර  බුණි. එම ංලාවය ංොල පරොන්්රාත් 

රරුප න් පහ  ප වී් ංනුමා රල ියලධාරියාප න් පහ  ආයානයට ංය රර 

 ැනීමට රටුතව  රර පනො බිණි. 

 රල්ළිටිය, පාොරි ංඩි ජාැටිය සහ වන්ියමුන්ෙලම රළපුව ංසල පාර ඉදිකිරීම 

සකහා රළු  ල් කිුතේ 1,6ද8 ත ගේඩා  ල් කිුතේ 368 ත හා ප ොරළු පස්  කිුතේ 

ද0 ත පවෞ රව වාරප න ංොල ඉදිකිරී් සකහා පයෙවූ  වට සාතෂි 

පනොමැ ව ංොල සැපුත්රරු පවා රු. 10,196,000/- ත ප වා ඇාත් එම ද්රවය 

පවෞ රව වාර ත්  වට සාතෂි පනොමැ  වීම. 

 රල්ළිටිය, පමොපහොට්ටුවාරම ජාැටිය ඉදි කිරීමට ළිබඳ ා හැකි ක්රමපසෙයකින් 

පාොරව පඩ සලි යන්්ර සැපූ   වට සැපුත් රරුවන් ඉදිරිපත් රල මේළි 03 ත 

පෙන් රරප න රු. 3,226,950/- ත ප වා  බීම. 

එපහත් පමම ප වීම සකහා දිනපාා මනු කියවා යන්්ර වැඩ පැය සරස් රර 

ංධිරාරිප  ියලධාරියගේපස සහ රයකින් පාොරව පමම ප වීම සිදු රර 

 බුණි. 

 රාමර ද,000 ත සහිා ියපතාන ඉදි කිරීම හා යටිාල පහසුර් ඇ  කිරීම 

ළිණිස රු. මිමේයන 5,521 ර ඇස්ාප්න්ව  ළිරිවැයත ංනුව 2008 වලිෂප  

ආර්ව රරන ලෙ රල්ළිටිය ඒරා ද්ධ සාචාරර වයාපත ය වසර 5 කින් ියම 

රළ ුතව  වුවත්, 201ද.12.31 දිනට රු. 88,797,590/- ත වැය රර ඇාත් එරම 

රාමරයතවත් පමපාත ියම රර පනො බීම.  

නිර්මේන 

පමම මුෙල් වැය කිරී් සියල්ලම සිදු වී ඇ  ආරාරය ළිබඳ කව ංමාායාාන මට්ටමින් 

ංවයන්ාර පරීතෂණයයත සිදු රර මාසයත ඇව ළා රාරර සවාව පවා වාලිාා කිරීම 

රල්ළිටිය ඒරා ද්ධ සාචාරර වයාපත ප  ප් ෙතවා රළ වැය කිරී්, ියම රළ ඉදිකිරී්  

සහ ියම රළ ුතව  ඉදිකිරී්  ළිබඳ කව  සවිස්ාර වාලිාාවත ල ා දීම.  
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

ඉහා ංාර 1,2 හා 3 හි සකහන් රරුණු ස් න්ධපයන් රාරර සවාව පවා වාලිාාවත 

ඉදිරිපත් කිරීම සකහා ල ා දී  බූ රාලය දීලිඝ රරන පලස, ශ්රි ලාරා සාචාරර සාවලිධන 

ංධිරාරිප  සවාප  විසින් 2016.10.05 දිනැ ව ඉල්ලා එවා ඇ  ංාර රාරර සවාව 

විසින් එම ඉල්ලීම ංනුමා රර ඇා.  

ංාර ද යටපත් ෙතවා ඇ  රල්ළිටිය ඒරා ද්ධ සාචාරර වයාපත ය 200ද.11.16 දිනැ  

ංාර 0ද/1566/0ද6/00ද ෙරන ංමාාය මණ්ඩල තීරණයය ංනුව ආර්ව රරන ලෙ  වත් 

ංපප්තෂිා ංයවැය ා වියෙම රුළියල් බිමේයන ද00 ත වූ  වත් සකහන් රරමින්, ප් වන 

විට ෙරන ලෙ වියේ වලට ංොල විස්ාරාත්මර උපපල්ඛනයත ( ඇමුණුා 12 ), සාචාරර 

සාවලිධන සහ ක්රිස් යාිය ආ මිර රටුතව  ංමාායානප  පල්ර් විසින් ංාර 

MTCA/FMD/PAC-16  හා 2016.11.09 දිනැ  මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා පයොමු 

රර ඇා. 

  ාකමගොඩ ඇතුු ප්රමේන කිහිපයකා වරේගා කාණ්ඩයාේ කිහිපයකාට ආහාරපාම 

මමොමිමල් ාැපයීාට ාහ කාාර්ය ාණ්ඩා පහසුකාේ මදනුමදන් රු. 

4,768,982/- කා මුදාක් ාකනාරකා ප්රදර්ධාම දැඩ ාටහන් මදනුමදන් මදන් කාළ 

මුදල් මයොදා ගනිමින් සිදු කිරීා. 

උතා මුෙල් පයෙවීම ළිබඳ කව රාරර සවාව ප්රන්න රළ ංාර පමහි දී මූලය 

ංක්රමිරාාවත සිදු වී ඇ   ව පහමේ විය.  

නිර්මේන 

 පමම මුෙල් ප වීම සකහා ංනුමැ ය ල ා දුන් ංධයතෂ මණ්ඩල තීරණයය රාරර 

සවාවට ල ා දීම. 

 ප් ළිබඳ කව ආයාන මට්ටමින් ංවයන්ාර පරීතෂණයත සිදු රර වාලිාා කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

සාචාරර සාවලිධන සහ ක්රිස් යාිය ආ මිර රටුතව  ංමාායානප  පල්ර් විසින් එවා 

ඇ  ඔහුපස ංාර MTCA/FMD/PAC-16 හා 2016.10.25 දිනැ  මේළිය මගින්, 

ංපප්තෂිා ආයාන මට්ටමින් සිදු රළ ුතව  ංවයන්ාර පරීතෂණයය පැවැත්වීම සකහා 

ෙැනට රාජාය පරිපාලන හා රළමනාරරණය ංමාායානප  විමලිනන ියලධාරීන්පස පසේවය 

ල ා ප න ඇ   වත් එම පරීතෂණයය ංවසන් වීපමන් පසු ඉහා කී වාලිාාව රාරර 

සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීමට රටුතව  රරන  වත් ෙන්වා ඇා. 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

සී/ ා ගුදන් මාොටුපා හා ගුදන් මාේදා (ශ්රි ාකකාා)  ාාාගා  

(ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් පසේවා ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  :  2016 ාැප්ාැේ ර් ාා 09 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 ාත්ාා රාජාපක්ෂ ජාාායන්ාර ගුදන් මාොටුපමල් දර්ාාාම ාත්ත්දය හා මයෝිකා 

මද ාත්ත්දය 

දර්ාාාම ාත්ත්දය 

“China – Exim”  ැාගේපවන් ඇමරිරානු පඩොලලි මිමේයන 190 ර ණයය මුෙලත ල ා 

ප න ඉදි රරන ලෙ පමම ගුවන්පාොටුපපලහි වලිාමාන රාලියය සාධනය පහා පරිදි 

සාරාාන රර ෙැතවිය හැර. 

මරාථාරය 2016 ජුනි 2015 2014 2013 

මුළු 

ආොයම 

(රු.) 

21,651,10ද 71,ද30,816 136,26ද,763 ද8,010,898 

මුළු 

පමපහුත් 

වියෙම (රු.) 

1,1ද7,373,705 2,288,69ද,851 2,228,ද65,2ද7 1,776,1ද0,280 

පමපහුත් 

ංලාවය 

(රු.) 

1,125,722,601 2,217,26ද,035 2,092,200,ද83 2,105,298,382 

ංලාව 

ප්ර නාය 

(%) 

5,199 3,10ද 1,535 ද,385 

මූලය 

වියෙම (රු.) 
ද21,208,727 881,966,5ද5 637,001,196 377,169,000 

ශුද්ධ 

ංලාවය 

(රු.) 

1,5ද6,931,328 3,099,230,580 2,729,201,680 2,105,298,382 

 

මත්ාල රාජාපතෂ ජාාායන්ාර ගුවන් පාොටුපපල් වලිාමාන ාත්ත්වය, ඒ හා ස් න්ධ 

ඉදිරි සැලසු්   ැන විමසීය. 

ආයානප  ඉදිරි සැලසු්  ැන සවාප  විසින් රාරර සවාව ෙැනුවත් රළ ංාර  

ආයානය පටන්  ත් දිනප  සිට ප් ෙතවා ආොය් වියේ ළිබඳ ක සටහනත රාරර 

සවාවට ල ා පෙන ලදී.  
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මයෝිකා මද ාත්ත්දය 

පය කතා නව ාත්ත්වය යටපත් ආයාන 07 ත ආපය ජානය කිරීමට රැමැත්ා පළ පරොට 

ඇ   ව සවාප  පැවසූ ංාර ඒ ගේමන තපෂේ්රයරෙ යන්න විමසීය. 

නිර්මේන 

පටන්ඩලි රැකවීප්දී පළ රළ ෙැන්වීම සහ ප්ර චාර ෙැතවූ ආයාන පමොනවාෙ යන්න 

ළිබඳ කව වාලිාාවත මසත ඇව ළා රාරර සවාවට එවීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

පය කතා නව ාත්ත්වය යටපත් ආපය ජානය කිරීම සකහා ංභිප්රායන් රැකවීම සකහා පළ 

රළ ෙැන්වීප් (ඇමුණුා 13)  ළිටපාත හා ඒ සකහා ප්ර චාර ෙතවන ලෙ ආයාන 

ස් න්ධ වාලිාාවත (ඇමුණුා 14), ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් පසේවා ංමාායානප  

පල්ර් විසින් ඔහුපස ංාර MT/07/07/ද93/2016 හා 2016.12.16 දිනැ  මේළිය මගින් 

රාරර සවාව පවා වාලිාා රර ඇා. 

 කාටුමායකා ධාාදම පාය ංළුත්දැි යා කිරීා 

රටුනායර ගුවන් පාොටුපපල් ධාවන පථය ංළුත්වැඩියා කිරීමට ියයමිා  ැවින් එම 

රාලය ව ළදී මත්ාල ගුවන් පාොටුපල වැඩි වනපයන් වාවිාා කිරීමට සිදුවුවපහොත් 

වැඩිපුර රාලිය මණ්ඩලයත මත්ාලට ංවනය වන්පන් ෙ යන්න විමසූ ංාර වැඩිපුර 

ආරතෂාව සකහා ශ්රි ලාරා ුතධ හමුොපස සහාය ල ා පෙන පලස ආරතෂර 

පල්ර්වරයාප න් ඉල්ලීමත රර ඇ   ව සවාප  පැවසීය.  

නිර්මේන 

ස්ථිර රාලිය මණ්ඩලය වැඩි කිරීමට ංෙහස් රරන්පන් න් එය ාවත් ං පලිර  රත වන 

ියසා එපසේ පනොරරන පලස ියලිපද්න කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රටුනායර ගුවන් පාොටුපපල් ධාවන පථය ආස්ථරණය වයාපත ය පහේව පවන් ඛණ්ඩනය 

වන ගුවන්  මන්වාර පවනුවට මත්ාල රාජාපතෂ ජාාායන්ාර ගුවන්පාොටුපල පවා නව 

 මන්වාර ඉල්ලීමත ගුවන් සමා ් විසින් පමපාත සිදු රර පනොමැ  පහි න් මත්ාල 

ගුවන් පාොටුපලට වැඩි රාලියය මණ්ඩලයත ංපප්තෂා පනොරරන  ව, ප්රවාහන හා 

සිවිල් ගුවන් පසේවා ංමාායානප  පල්ර් විසින් ඔහුපස ංාර MT/07/07/ද93/2016 හා 

2016.12.16 දිනැ  මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා වාලිාා රර ඇා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

 ාේපූර්ණ දත්කාේ මල්ඛමය 

පමම ආයානප  ස්පූලිණය වත්ර් ළිබඳ ක පල්ඛනයත  පේෙ යන්න රාරර සවාව 

විමසූ ංාර එවැිය වාලිාාවත රජාප  ප්රධාන ාතපසේරුරරු මගින් ල ා  ැනීමට උත්සාහ 

රළෙ ාවම වාලිාාව පනොලැබුනු  ව ංමාායාානප  පල්ර් පැවසීය.  

නිර්මේන 

පමම රාලියය ඉතමන් කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

සමා ප් වත්ර් ං ය රරවා  ැනීම සකහා වලිෂ 2006 සැප්ාැ් ලි 13 වන දින 

ාතපසේරු පෙපාලිාප්න්ව වට මේඛිාව ෙන්වා සියලුම පාොරව රු ල ා දී ඇ  ංාර ඊට 

ංොල විස්ාරාත්මර ාතපසේරු වාලිාා ාවමත් ගුවන්පාොටුපල හා ගුවන් පසේවා සමා ම 

පවා ල ා දී පනොමැ  ංාර, ප් ස් න්ධපයන් 2016 ඔතපා  ලි 12 වන දින 

ාතපසේරු පෙපාලිාප්න්ව  ියලධාරීන් සම  පැව  සාරච්ජාාපසදී ංොල වාලිාා 

රඩිනමින් ල ා දීමට පපොපරොන්දු වී ඇා. 

ාවෙ සමා ම විසින් ප් පවනුපවන් ාතපසේරු පෙපාලිාප්න්ව වට රුළියල් මිමේයන 12ට 

ආසන්න මුෙලත ෙැනටමත් ප වා ඇ   ව ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් පසේවා ංමාායානප  

පල්ර් විසින් ඔහුපස ංාර MT/07/07/ද93/2016 හා 2016.12.16 දිනැ  මේළිය මගින් 

රාරර සවාව පවා වාලිාා රර ඇා. 

 සී/ා ගුදන් මාොටුපා හා ගුදන් මාේදා ාාාගමේ ආයානිකා මූා ාැාසුේකාරණ 

පේධාතිය 

2012.06.29 වන දින ංොල වයාපත ය මාස 08 ර රාලයත ව ළ ක්රියාත්මර කිරීම සකහා 

පපෞද් මේර ආයානයරට රු. 2ද8,600,000/- ර (වැට් රහිා) මුෙලරට පරොන්්රාත්ව ව 

ප්රොනය රර  බුණි. 

සමා ම විසින් රු. 27,ද6ද,632 ර (වැට් රහිා) මුෙලත පරොන්්රාත්රරු පවා ප වා  බූ 

ංාර පරොන්්රාත් රාලය සිස වරත දීලිඝ රර  බිණි. ංෙ වන විට පරොන්්රාත්ව ව ප්රොනය 

රර වසර 0ද රට වැඩි රාලයත  ා වී  බුණයෙ වයාපත ය ියයම ංුතරින් කිරීමට ංොල 

පරොන්්රාත්රරු ංපපොපහොසත් වී  බුණි. 

පමම ආයානප  වැඩ ෙැනට නවත්වා ඇ  ංාර ආයානය මගින් ංභියාචනයත 

ඉදිරිපත් රර ඇා.   

ාවත් මාස 03ත රාලය දීලිඝ රරන පලසට ංමාාය මණ්ඩල සාපද්නයත ඉදිරිපත් රර 

ඇ   ව සවාප  පැවසීය.  
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

නිර්මේන 

 ංමාාය මණ්ඩල සාපද්නය සවා ා කිරීම 

 ප් මගින් විනාල පාඩුවත සිදුවී ඇ   ැවින් පමහි රාලය දීලිඝ පනොරරන පලස 

ංමාායාන පල්ර් පවා ෙැන්වීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ඉහා ියලිපද්න (i) හි පරිදි, මූල සැලසු්රරණය පද්ධ ප  රාල සීමාව ාවත් මාස 03ත 

දීලිඝ රරන පලසට ඉල්ලා ඉදිරිපත් රරන ලෙ ංමාාය මණ්ඩල සාපද්නය (ඇමුණුා 15) 

හා එයට ංොල 2016.09.28 දින ෙරන ංමාාය මණ්ඩල තීරණයපයහි ළිටපත්  රාරර සවාව 

පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. (ඇමුණුා 16) 

ඉහා (ii) හි රාරර සවාව රර ඇ  ියලිපද්න පරිදි, ආයාියර මූල සැලසු්රරණය 

පද්ධ ප  රාලය දීලිඝ කිරීමට ප න  බූ ංමාාය මණ්ඩල තීරණයය ංවලාගු කිරීම සකහා 

නව ංමාාය මණ්ඩල සාපද්නයත 2016.11.25 දිනැ ව ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර 

(ඇමුණුා 17) එයට ංොලව ංමාාය මණ්ඩලය විසින් මුෙල් ංමාායවරයාපස ියරීතෂණයෙ 

සලරා  ලා, 2016.12.09 දිනැ ව ියලිපද්න පෙරත සහිාව ංමාාය මණ්ඩලය තීරණයය 

ියගේත් රර ඇා. (ඇමුණුා 18) 

 කාාරගා නිදාඩු නිමක්ාමය 

2002 වලිෂප  පමම ියවාඩු ියපතානය ඉදි කිරීම සකහා ඉඩමත මිලදී  ැනීමට  

පපෞද් මේර පාලින්වයරට රුළියල් මිමේයන 07 ප වා ඇා. ඉන් පසුව එම ඉඩම රජායට 

ංයත්  ව ප්රාපද්ය ය පල්ර් රාලියාලය - රාර ම විසින් ෙන්වා එවා  බියදී, එය 

රුළියල් ද60,000/- ර වාලිෂිර  ද්ෙත යටපත් 2008.01.10 දින සිට වසර 30 ත සකහා 

ල ා ප න ඇා. 

පරපසේ නමුත් පපෞද් මේර පාලින්වයට ප වන ලෙ රුළියල් මිමේයන 07 ආපසු ල ා 

 ැනීමට ංපපොපහොසත් වී ඇා. 

නිර්මේන 

 පමය ඉාා වැරදි සහ ා  නුපෙනුවත  ව ියලිපද්න කිරීම. 

 පමම ියවාඩු ියපතානය ඇව ලු ංපනත ියවාඩු ියපතාන පසේවර/ 

පසේවිරාවන්ට වාවිාා කිරීමට වැඩ ළිබඳපවලත සැරසීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් පසේවා ංමාායානප  පල්ර් විසින් ඔහුපස ංාර 

MT/07/07/ද93/2016 හා 2016.12.16 දිනැ  මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා වාලිාා 

රර ඇ  රරුණු ංනුව, රාර ම පූජාා න රපයන් මිලදී  න්නා ලෙ ඉඩමට සමා ම 

විසින් ප වන ලෙ රුළියල් මිමේයන 7 ර මුෙල නැවා ල ා  ැනීමට  ්පහ දිසා 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ංධිරරණයප  ංාර 3ද7ද/එ් ෙරන නඩුව ප ොනු රර ඇා. පමම නඩුපස පැමිණිමේරාර 

සමා ම වන සී/ස ගුවන්පාොටුපල හා ගුවන් පසේවා (ශ්රි ලාාරා) සමා ප් එත 

සාතෂිරරුවගේප න් ෙැනටමත් සාතෂි ල ා ප න ඇ  ංාර පෙවන සාතෂි විමසමින් 

පවතී. පමම නඩුව පවත්වාප න යන ංාරව රදී එන් 2011.02.02 පහ  ඊට ආසන්න 

දිනරදී පමම නඩුපස විත් රරු මිය ගිය පහි න් ඔහුපස උරුමරරුවන් පමම නඩුවට 

ආපද්න කිරීම සිදු රර ඇා. 

ාවෙ ඉහා (ii) හි ියලිපද්න පරිදි, රාර ම ියවාඩු ියපතානය පසේවර/පසේවිරාවන්ට 

වාවිාා කිරීම සකහා වැඩ ළිබඳපවලත, ප් වන විට සරස් රරමින් පව න  ව න  වෙ 

උතා මේළිය මගින් වැඩි දුරටත් ෙතවා ඇා. 

  ණ්ඩාරමායකා ජාාායන්ාර ගුදන් මාොටුපා ාකදර්ධාම දයාපෘතිය - ළියදර 1 

- ංදියර 2 

පමම වයාපත ප  ඉදි කිරී් සමා ම පවා සිදු රරන ලෙ ප වී් ස් න්ධපයන් 

විමසීප්දී ඉාකතපන්රුවරයාපස වයාපත  වාලිාාව 2007 ජුමේ මාසප දී ලැබී  බුණයෙ ඊට 

ප්රථම රකවා  ැනීප් මුෙල් (Retention Money) සමා ම පවා 2006 වලිෂප දී ියෙහස් 

රර  බීම. 

යපථ තා වයාපත ය ියමා රර වසර 05 රට පසුව එන්, 2010 හා 2012 වලිෂවලදී 

ළිබඳපවමේන් රු. 98,000,000/- ත හා රු. ද1,833,127/- ත වනපයන් එරව ව 

රු.139,833,127/- ත වු මුෙලත පලිගු  ාස්ව වල ියරවෙයාාවය, ංොල වාණ්ඩ හා 

උපරරණය යපථොතා වයාපත ය සකහා පයෙවූ  වට ාහවුරු රර  ැනීමකින් සහ 

විපනේෂපයන් පමම ඉදි කිරී් වයාපත ය සකහාම ආර්ව රරන ලෙ පමම සමා ප් 

පැවැත්ම ළිබඳ ක ාහවුරු රර  ැනීමකින් පාොරව, වාණ්ඩා ාර ංරමුෙමේන් ප වීම.  

නිර්මේන 

ප වී් ස් න්ධ ස්පූලිණය වාලිාාවත රාරර සවාවට ඉදිරිපත් කිරීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

 ණ්ඩාරනායර ජාාායන්ාර ගුවන් පාොටුපල සාවලිධන වයාපත ය - ළියවර 1 සකහා 

Taisei Mitsubishi Joint Venture ආයානය පවා ප වී් ස් න්ධ ස්පූලිණය 

වාලිාාවත රාරර සවාවට ඉදිරිපත් රර ඇා. (ඇමුණුා 19) 
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ාමුපකාාර මාොග මදළක ාකාථාාද ාහ ාකකාා ාමාොා 

(රලිමාන්ා හා වාණිජා රටුතව  ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  :  2016 ාැප්ාැේ ර් ාා 20 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 ාකකාා ාමාොාට ා ා මදම ාද දත්කාේ මදනුමදන් ා ා ීාට එකාඟ වූ මකාොටාථ 

ාහතිකා ා ා ගැනීා 

201ද පප රවාරි  19 සිට 2016 ංප  ස්ව  22 ෙතවා පරොටස් සහ ර ල ා  ැනීම සකහා 

මේළි පයොමු රර ඇ  නමුත්, 2016 සැප්ාැ් ලි 05 දින පාත පරොටස් සහ ර ලැබී 

පනො බුණි. 

නිර්මේන 

මාස 03ර රාල සීමාව ව ළ ල ා පෙන  ව ලාරා සපාොස සවාප  පැවසීය . 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ලාරා සපාොසට ල ා පෙන ලෙ වත්ර් පවනුපවන් ල ා දීමට එරඟ වූ පරොටස් සහ ර 

ල ා පෙන පලස ඉල්ලා සමුපාරාර පාො  පවළක සාස්ථාව විසින් 2016.10.20 දිනැ ව, 

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පල්ර් පවාෙ ළිටපාත සහිාව ලාරා සපාොසට 

මේළියත පයොමු රර ඇා. (ඇමුණුා 20) 

 ාකකාා ාමාොා ාාාගමාන් ංයමරය යුතු ාහ මගමරය යුතු හිඟ මුදල් 

2015 වලිෂප  මූලය ප්රරානනවල ෙතවන රු. 870,963,097/- ත වූ ණයය ැ යන්ප න් 

රු.257,667,217/- ත පහවත් 30% ත ලාරා සපාොස සමා පමන් ලැබිය ුතව  මුෙල් වීම. 

පසුගිය වලිෂ 03 ට ංොලව ලාරා සපාොස සමා පමන් ලැබිය ුතව  මුෙල් ළිබඳ ක විස්ාර 

පහා පරිදි පස. 

විස්ාරය 2015 

(රු.) 

201ද 

(රු.) 

2013 

(රු.) 

පවළක රටුතව  වමේන් ලැබිය ුතව  

මුෙල්  

53,ද93,256 53,ද93,256 198,5ද2,685 

ලැබිය ුතව   දු ගේලී  66,378,5ද3 39,ද38,582 21,887,950 

ස් න්ධිා පාලිනවයන්ප න් 

ලැබිය ුතව  මුෙල් 

2ද,202,985 2ද,202,985 2ද,202,985 

ලැබිය ුතව  ප්රවාහන  ාස්ව  96,957,396 85,585,705 35,298,360 

ලැබිය ුතව  - වී වයාපත ය 16,635,037 15,235,691  - 

එරව ව 257,667,217 217,956,219 279,931,980 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

සාස්ථාපස 2013 මූලය ප්රරානන ංනුව ලාරා සපාොස සමා පමන් ලැබිය ුතව  හිඟ ණයය 

මුෙල රු.279,931,980/- ත වුවත්, ලාරා සපාොස සමා ප් 2013 මූලය ප්රරානන ංනුව 

සාස්ථාවට ප විය ුතව  පලස කිසිදු වටිනාරමත ෙතවා පනො බීම. 

නිර්මේන 

පමම  නුපෙනු සිදුවීප්දී හුවමාරු වූ මේයකියවිමේ, පල්ඛන යනාදිය පසොයා  ැනීමට 

පනොහැකි වී ඇ  ියසා වි ණයනයත කිරීපමන් පසු ආයාන ංාර එරඟාාවයරට පැමිණය 

ප වී් කිරීමට ළියවර  න්නා  ව ංමාායාානප  පල්ර් පැවසීය. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි. 

 2014 දර්ෂමේ ාැප්ාැේ ර් සිට 2015 මප රදාරි දක්දා ාාාගා මරසින් ංදාථාා 

කිහිපයකාී ාහල් මාට්රික් මටොන් 257,907 ක් ආමයමය කිරීා. 

නිර්මේන 

 ප් ස් න්ධපයන් ලාරා සපාොස විසින් පහා සකහන් වාලිාා සියල්ල ස  2ත 

ඇව ළා රාරර සවාවට ල ා දීම. 

 විශ්රාමිර වි ණයරවරුන් පයොෙවා රරන ලෙ වි ණයනප  වාලිාාව 

 සහල්වල ගුණයාත්මරවාවය තීරණයය කිරීමට මහජාන පසෞඛය 

පරීතෂරවරුන් රරන ලෙ පරීතෂණයප  වාලිාාව  

 පස් පෙපනගේප න් ුතතා රමිටුවත පයොො රරන ලෙ පරීතෂණයප  

වාලිාාව  

 සහල් පරොපමණය ප න්වනවාෙ යන්න  ැන තීරණයය රළ ංධයතෂ 

මණ්ඩල තීරණයප  ළිටපාත  

 ඉහා සකහන් රරන ලෙ වාලිාා 3 ම පෙන් රරප න වි ණයරාධිප  විසින් 

මාසයත ඇව ළා වාලිාාවත රාරර සවාවට ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ප් ස් න්ධපයන් ලාරා සපාොස මේමිටඩ් ආයානය ංාර LSL/CH/COPE/2016 හා 

2016.10.25 දිනැ  මේළිය මගින් ඉහා ඉල්ලා ඇ  වාලිාා 3 ඉදිරිපත් රර ඇා. 

එම ඉදිරිපත් රර ඇ  වාලිාා, ප් ස් න්ධපයන් වි ණයරාධිප  විසින් ඉදිරිපත් රර 

ඇ  වාලිාාව හා පමම රරුණය ස් න්ධපයන් රාරර සවාව විසින් රරන ලෙ 

විමලිනනයන් ව මේන් ංනාවරණයය රර  න්නා ලෙ රරුණු පෙන් රර  ියමින්, 201ද 

වලිෂප  සැප්ාැ් ලි සිට 2015 පප රවාරි ෙතවා සමා ම විසින් ංවස්ථා කිහිපයරදී 

සහල් ආනයනය කිරීම ස් න්ධපයන් විපනේෂ වාලිාාවත (පාර්ලිමේන්තු ප්රකාානමාාාා 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ංකකා 179) 2017.0ද.07 දිනැ ව පාලිමේප්න්ව ව පවා ඉදිරිපත් කිරීමට රාරර සවාව 

විසින් රටුතව  රරන ලදී. 

 2014 දර්ෂමේ කාැරේ ම ෝඩ් 14,000 ාහ දාේ ම ෝඩ් 11,000ක් මිාට මගම 

රුළියල් මිලියම 39 ංාාව සිදු කිරීා. 

නිර්මේන 

ප් ස් න්ධපයන් වි ණයනයත සිදු පරොට පමම මුෙල ප වන පලස ක්රීඩා 

ංමාායාානප   පල්ර් ෙැනුවත් රරන පලස ෙන්වා ඇ   වත් එහි පසු විපර් රටුතව  

රරන  වත් සවාප  පැවසීය. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25  දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී 

පනො බුණි. 

 ාකකාා ාමාොා ආයාමය මරසින් මුදල් මගදා  ාහිර ආයාමදා ාහාය 

(outsource) ා ා ගැනීා 

නිර්මේන 

එපසේ  මුෙල් ප වා සහය ල ා  න්නා  ාහිර ආයාන වල  සියලු විස්ාර සහිා (වැය  ර 

ඇව ලු) වාලිාාවත මසත ඇව ළා රාරර සවාවට ල ා දීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 වන විටත් උතා වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි. 

 සීාාාහිා ාකකාා ාමාොා කාාර්ය ාණ්ඩාය 

2016 මැි  31 දිනට සමා ප් රාලිය මණ්ඩල පාොරව රු පහා පරිදි පස. 

මරාථාරය 
ංනුාා කාාර්ය 

ාණ්ඩාය 

ාාය කාාර්ය 

ාණ්ඩාය 
වරරප්පාඩු ංතිරික්ාය 

ඉහල රළමනාරරණය මට්ටම 1ද 10 0ද - 

මධයම රළමනාරරණය මට්ටම 23 11 12 - 

රණිෂ්ම රළමනාරරණය මට්ටම 31 2ද 07 - 

රළමනාරරණය සහරාර 578 ද38 1ද0 - 

ප්රාථමිර මට්ටම 2ද29 28ද2 - ද13 

 3075 3325 163 413 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

ංනුමා රාලිය මණ්ඩලය 3075 ත සහ ාථය රාලිය මණ්ඩලය 3325 තව සිටියදී ාවත් 

220 ර රාලිය මණ්ඩලයත  කවා  ැනීම. 

නිර්මේන 

 ංළු න්  කවා  ැනී් රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව ව මගින් ංනුමා 

රර  ැනීම. 

 එපසේ  කවා ත් පසේවරයන්පස න් සහ මේළිනයන් සහිා වාලිාාවත රාරර 

සවාවට ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 වන විටත් උතා වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි. 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ඇමුණුා 20 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ාධායා පරිාර ංධිකාාරිය 

(මහවැමේ සාවලිධන හා පරිසර ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  :  2016 ාැප්ාැේ ර් ාා 21 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 කාාර්ය ාණ්ඩා වරරප්පාඩු 

2016 ංප  ස්ව  22 වන විට ංධිරාරිප  පසේවර පුරප්පාඩු 313 ත  බීම ළිබඳ ක රාරර 

සවාපස ංවධානය පයොමු විය. 

මරාථාරය 
ංනුාා කාාර්ය 

ාණ්ඩාය 

ාාය කාාර්ය 

ාණ්ඩාය 

වරරප්පාඩු 

ාකඛයාද 

ඉහල රළමනාරරණය මට්ටම 36 25 11 

මධයම රළමනාරරණය මට්ටම 113 6ද ද9 

පමපහුත් රළමනාරරණය මට්ටම 1,010 757 253 

 1,159 8ද6 313 

 කවා  ැනී් පටිපාටිය ංනුමා වී පනො බීම පමම ාත්ත්වය සකහා පහේව  වූ  වත් ප් 

වන විට පහළ පශ්රේණි 05 සකහා ංනුමැ ය ල ා ප න ඇ  ංාර ඉදිරි ස  02 ව ළ  කවා 

 ැනී් පටිපාටිය සකහා ස්පූලිණය ංනුමැ ය ල ා  න්නා  වත් සවාප  පැවසීය. 

නිර්මේන 

ප් ළිබඳ කව රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව පස ංවධානය පයොමු කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

ප් වන විට ප්රාථමිර මට්ටප් පුරප්පාඩුව පැව  ානව රු වමේන් පරොටසත පුරවා ඇ  

 වත්, ාවත් පරොටසත ළිරවීම සකහා රටුතව  රරමින් පව න  ව හා පරිසර ියලධාරී 

සිට ඉහළ පශ්රේණි 06 ත සකහා  කවා  ැනීප් පටිපාටි ංනුමැ ය සකහා රළමනාරරණය 

පසේවා පෙපාලිාප්න්ව ව පවා පයොමු කිරීමට මහවැමේ සාවලිධන හා පරිසර 

ංමාායානයට පයොමු රර ඇ   වත් 2016.10.25 දිනැ ව මධයම පරිසර ංධිරාරිප  

සවාප  විසින් ෙන්වා ඇා. 

 මද පාරිාරිකා පමා 

නව පාරිසරිර පනා සරස් කිරීප් වලිාමාන ාත්ත්වය ළිබඳ කව රාරර සවාව විමසන 

ලදී. 
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ෙැනට එහි පරටු්පා සරස් රර ඇ  ංාර මාස 06ත ඇව ළා එය ංවසන් කිරීමට 

 ලාපපොපරොත්ව  වන  ව සවාප  පැවසීය.  

නිර්මේන 

පමම පනා සැරසීප්දී  රසර සාවලිධන ංරමුණු පරපරහි ෙ ංවධානය පයොමු කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

ජාා ර පාරිසරිර පනා සාපන ධනය කිරීම සකහා නව ංා  ඇව ළත් සාපන ධන පනා 

ළිබඳ ක රැබිනට් ංනුමැ ය ල ා  ැනීම සකහා රැබිනට් ප්රිරාවත 2016.09.07 දින 

මහවැමේ සාවලිධන හා පරිසර ංමාායානය පවා පයොමු රර ඇ   ව රාරර සවාව පවා 

වාලිාා රර ඇා. 

 මදොේමප් ඝම ංපද්රදය කාළාමාකාරණ දයාපෘතිය 

 වයාපත ය සකහා ල ා දුන් රත රථ 0ද 

පමම රත රථ 04 න්  03ත පමණයත වයාපත ය සකහා පයොො ප න  බීම ළිබඳ ක රාරර 

සවාපස ංවධානය පයොමු විය. 

රත රථ 04න් 02ත රඩුපවල ප්රාපද්ශීය සවාවට දී  බූ  වත් ෙැනට එය නැවාත් 

ංධිරාරියට ල ා ප න ඇ   වෙ එහි ව කීම ාමන් විසින් වාර  න්නා  ව ෙ සවාප  

පැවසීය. 

 වයාපත ප  ාත්ත්වය 

වයාපත ප  සාලිථර ංසාලිථරවාවය ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් විමසූ ංාර ඒ ළිබඳ ක 

ෙැතවූ ංෙහස් වල පරසප්ර විපර ධාාවයත  ප න  ව රාරර සවාවට පපනී යන ලදී. 

නිර්මේන 

ංොල රත රථ ංත්ාපන ම ර පලස විවිධ ස්ථාන වලට පයොමු කිරීමට පහේතූ, එයට 

ව කිව ුතව  ියලධාරීන්පස න් ඇව ළත් වාලිාාවත රාරර සවාවට  සහ වි ණයරාධිප  

පවා ඉදිරිපත් කිරීම. 

පමම වයාපත යට ංොල විමලිනන වාලිාාව සහ වයාපත ය ස් න්ධ සියලුම පාොරව රු 

ඇව ළත් වාලිාාවත රාරර සවාවට ඉදිරිපත් කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

වයාපත ය සකහා ල ා දුන් රත -   පමම රත රථ 0ද න් රඩුපවල ප්රාපද්ශීය 

රථ 0ද   සවාවට දී  බූ රත රථ 02  නැවාත්   

  ංධිරාරියට ල ා ප න ඇ   ව වාලිාා 

  රර ඇා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

වයාපත ප  ාත්ත්වය -   ප් ස් න්ධපයන් සවිස්ාර වාලිාාවත 

  පමම රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර 

  ඇා. 

 පරිාර ආරක්ෂණ  ාපත්ර ා ා ීා 

පරිසර ආරතෂණය  ලප්ර රල් ළිරීප් රාලය හඳුනා  න්නට ංධිරාරිය සව ව ියසි වැඩ 

ළිබඳපවළත පවතීෙ යන්න ළිබඳ කව රාරර සවාව විමසන ලදී. 

ඒ සකහා ප් වන ව රු ියසි ක්රියාොමයත පනො බූ  ව ෙ ංධිරාරිප  ියලධාරිපයගේ විසින් 

එම රාලියය සිදු රළ නමුත් එම ක්රියාොමප  ංඩුපාඩු  පව න  ැවින් ප් වන විට ියසි 

වැඩ ළිබඳපවළත හඳුන්වා දී ඇ   ව සවාප  පැවසීය. 

නිර්මේන 

වලිාමාන ාත්ත්වය ළිබඳ කව ස්පූලිණය වාලිාාවත රාරර සවාවට ඉදිරිපත් කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

පාරිසරිර ආරතෂණය  ලප්ර රල් ළිරීප් රාලය හඳුනා  ියමින්, ඒ ළිබඳ ක රලිමාන්ා 

රරුවන් පවා මාස 03රට පපර ෙැනු් දී,  ලප්ර ංලුත්කිරීම සකහා රලිමාන්ාරරුවන් 

පයොමු රරවීමට හා එපසේ  ලප්ර ංලුත් කිරීම සකහා ංයදු් පනොරරන 

රලිමාන්ාරරුවන් ස් න්ධපයන් නීායානුලවල ළියවර  ැනීමට පයොමු වූ ක්රියාවමේයත 

ඇ   වත් පමය ාවදුරටත් විධිමත් කිරීම සකහා සැලසු් සරස් රර ඇ   වත් ෙන්වා 

ඇා.  

 උපද්රදකාාරී රාායනිකා ද්රදය 

ංමප/16/0013/704/001 පනා යටපත් ආනයනය පරපරන සියලුම උපද්රවරාරී 

රාසායියර ද්රවය හඳුනා  ැනීම, ආනයනය කිරීප් සීමා පැනවීම, ස්පූලිණයපයන් 

ාහන් කිරීම සහ පරිසර හිාරාමී පලස රළමනාරරණයය කිරීම සකහා ය් ක්රමපසෙයත 

සරස් රර  පේෙැි  රාරර සවාව විමසන ලදී. 

ප් ළිබඳ ක ියසි ක්රමපසෙයත  සරස් පරපරමින් පව න  ව සවාප  විසින් පවසන ලදී. 

නිර්මේන 

 ප් ළිබඳ කව සරස් රරන ක්රමපසෙය  ැන වාලිාාවත මාසයත ඇව ළා රාරර 

සවාවට ඉදිරිපත් කිරීම. 

 එම වැඩ ළිබඳපවල මාස 03 ත ඇව ළා සරසා ංවසන් කිරීම. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

උපද්රවරාරී රාසායියර ද්රවය හඳුනා  ැනීම, ආනයනය කිරීප් සීමා පැනවීම, 

ස්පූලිණයපයන් ාහන් කිරීම සහ පරිසර හිාරාමී පලස පාලනය කිරීම සකහා ක්රියාවට 

නාවන ලෙ ක්රමපසෙය ෙන්වා එවා ඇා. (ඇමුණුා 21) 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ඇමුණුා  21  
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ාහජාම  ැකකුද 

(රාජාය වයවසාය සාවලිධන ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  :  2016 ාැප්ාැේ ර් ාා 22 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

01. නිාධාාරීන්මේ මමොපැමිණීා 

රැස්වීමට රැකවා ඇ  ියලධාරීන් ංාරින් පහා න් සකහන් ියලධාරීන් හාර පෙනාපස 

පනොපැමීණිම. 

 පජාහාන් ංමරව ා  මහාා-ංධයතෂ 

 ෆිමේෂියන් පපපලිරා මහාා-ංධයතෂ 

 ංමින්ෙ එ්.පපපලිරා මහාා-ංධයතෂ 

 ටී.ඩී.ඇන්ටන් පහේමන්ා මහාා-ංධයතෂ  

නිර්මේන  

එම ියලධාරීන්පස පනොපැමිණීම ස් න්ධපයන් රාරර සවාව පනොසව ට පල රළ ංාර 

ඔවුන්පස පනොපැමිණීම ස් න්ධපයන් වාචිර ප්රරාන ල ා  ැනීම සකහා  2016.10.0ද 

දින රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

පජාහාන් ංමරව ා  මහාා (ංධයතෂ), ංමින්ෙ එ්.පපපලිරා මහාා (ංධයතෂ), 

ටී.ඩී.ඇන්ටන් පහේමන්ා මහාා (ංධයතෂ) යන ංය 2016.10.0ද දින රාරර සවාව පවා 

රැකවා 2016 සැප්ාැ් ලි මස 22 වන දින රාරර සවාව ඉදිරිප  පපනී පනොසිටීම 

ස් න්ධපයන් වාචිරව රරුණු විමසන ලදී. 

ෆිමේෂියන් පපපලිරා මහාා (ංධයතෂ ) රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් වීමට පනොහැකි වීම 

ස් න්ධපයන් සමාව ඉල්ලා ඇා. 

02. 2013-2015 කාාාය තුළ ංාාව ාැබීා 

පීපල්ස් මලිචන්ට්  ැාගේ සමා ම 2013-2015 රාලය ව ළ දිගින් දි ටම ංලාව ල මින් 

සිටියදී, පමම ආශ්රිා සමා ප් ආපය ජානය පරිපාමේා සමා මර ආපය ජානයත ෙතවා  

වැඩි රරමින්, එන් පරොටස් හිමිරප් ප්ර නාය 50% ඉතමවමින්  පීපල්ස් මලිචන්ට් 

 ැාගේ සමා ප් ආපය ජානයත රර  බීම. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

පීපල්ස් මලිචන්ට්  ැාගේ සමා ප් ලාව/ (ංලාව) 

දර්ෂය 2011 2012 2013 2014 2015 

ලාව/ (ංලාව) 

රු.(මිමේයන) 

 

(202.5) 92.7 (90.9) (222.3) (297.1) * 

*  මරගණමය මමොකාළ 

මහජාන  ැාගේව පවා ඇ  පරොටස් ංි  ය 

දර්ෂය 2011 2012 2013 2014 2015 

සාමානය පරොටස් 

සාඛයාව (මිමේයන) 
17.6 17.6 17.6 17.6 33.8 

පරොටස් හිමිරප් 

ප්ර නාය (%) 
26.13 26.13 26.13 26.13 50.15 

ළිරිවැය රු.(මිමේයන) 263.1 263.1 263.1 263.1 619.8 

 

ප්  නුපෙනුව ස් න්ධපයන් ංධයතෂ මණ්ඩල තීරණයයත ප න ඇ   ව සවාප  

ප්රරාන රරන ලදී. 

නිර්මේන  

ආයාන පෙපතම ංධයතෂ මණ්ඩල තීරණය ඇව ළත්ව පමම ආපය ජාන ස් න්ධපයන් 

ස  2ත ඇව ළා ස්පූලිණය වාලිාාවත එවීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

එම තීරණයය  ැනීමට පෙන් වූ ප්රධාන රරුණය ඇව ළත් වාලිාාවත හා ංොල තීරණයය 

ක්රියාත්මර කිරීපමන් පසු පීපල්ස් මලිචන්ට්  ැාගේ සමා ප් ඇ වූ ප්ර  ය ෙතවමින් 

2016.10.25 දිනැ ව වාලිාාවත ඉදිරිපත් රර ඇා. (ඇමුණුා 22) 

03. ංක්රීය ණය - කාැන්ි  සිටි මාන්ටර් 

රැන්ඩි සිටි පසන්ටලි ඉදි කිරීප්දී  නුපෙනුරරුපවගේට රු.මිමේයන 2ද5 ර ංි රා 

පහසුරමත හා රු.මිමේයන 150 ර රාලීන ණයය මුෙලත ළිබඳපවමේන් 2009 ජානවාරි 30 දින 

සහ 2009 ජානවාරි 27 දින ල ාදී ඉන් මාස 3 ට පසුව එන් 2009 ංපප්රේල් මාසප දී ංක්රීය 

ණයය පලස වලි  කිරීම. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

 නුපෙනුරරු විසින් රු.මිමේයන 1  ැගින් මාසිරව  ැාගේවට ප වීමට එරඟ වුවෙ මිමේයන 

1  ැගින් ප වීම පවනුවට රැන්ඩි සිටි පසන්ටලි හි ස්ථාළිා රර ඇ  මහජාන  ැාගේ 

නාඛාව පවනුපවන් ප විය ුතව  මාසිර ගේමේපයන් හිලස රර  ැනීම සිදුව  බූ ංාර 

 නුපෙනුරරු විසින් මාසිරව රු.මිමේයන 1  ැගින් ප වූව ෙ හිඟ මුෙල ංය රර   ැනීමට 

 ැාගේවට වසර 62 ත  ලා සිටීමට සිදු වනු ඇා. 

පමවැිය ංක්රමවත්  නුපෙනු කිහිපයතම සිදු රර ඇ   ව සවාප  පැවසීය. 

නිර්මේන  

රාරර සවාව විසින් පහා සකහන් ියපය   ල ා දීම. 

 ණයය දීප්දී මීට වඩා ියායනුලවල පසුබිමත ංනු මනය කිරීම. 

 පමම ණයය මුෙල ස් න්ධපයන් රටුතව  රළ ියලධාරීන්ට එපරහිව 

විනයානුලවල ළියවර  ැනීම. 

 ණයය මුෙල ංනුමා රළ ංධයතෂ මණ්ඩලප  විස්ාර රාරර සවාවට එවීම. 

 ණයය මුෙල ංය රර  ැනීමට රටුතව  රර ඒ  ව රාරර සවාවට ෙැනු් දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා  

ඉහා ියලිපද්න ස් න්ධපයන්  න්නා ලෙ ක්රියාමාලි යන් ළිබඳ ව 2016.12.1ද දිනැ  

මේළිය මගින් පහා රරුණු වාලිාා රර ඇා. 

ියලිපද්න i ට ංොලව 

 ඒ ංනුව රටුතව  රරනු ල න  ව 

ියලිපද්න ii ට ංොලව  

 ණයය මුෙල් වරින් වර පත් රරනු ල න Board Executive Credit 

Committee (BECC) විසින් ංනුමා රරනු ල න පහි න් ඔවුන් 

ස් න්ධපයන් විනයානුලවලව රටුතව  කිරීමට පහේව වත පනොමැ   ව 

ෙන්වා ඇා. 

ියලිපද්න iii ට ංොලව  

 ණයය මුෙල ංනුමා රළ ංධයතෂ මණ්ඩලප  විස්ාර රාරර සවාවට එවා 

ඇා. 

ියලිපද්න iv ට ංොලව  

 රුළියල් මිමේයන 2ද5 ණයය මුෙමේන් ප් වන විට රුළියල් මිමේයන 20 ත 

ළියවා ඇ   වත්, 2013.12.15 දිනට පපර ඇමලිරානු පඩොලලි 300,000/- 

ත ප වීමට එරඟ වූ  වත් 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 2016.12.06 දින වන විට ණයය මුෙමේන් රුළියල් මිමේයන 3 ර ප්රමාණයයත, 

ණයය මුෙල හා පපොමේය 50:50 පෙනම යටපත් රැන්ඩි සිටි පසන්ටලි පවා 

ප වනු ල න ගේමේපයන් ංය රර  ප න ඇා  වත් 

 ංාර HC/571/2015යටපත් නඩුවත ප ොනු රර ඇ   ව හා ංොල නඩුව 

2016.12.01 දින රැකවූ ංවස්ථාපස විත් රරුවන් පනොපැමිණිම ියසා ඒර 

පාලිනවීය  න්දුවත ල ා  ැනීමට පයොමු වී ඇ   වත් රාරර සවාව පවා 

වාලිාා රර ඇා. 

04. ජාා ඇා  ැකකු නාඛාමදන් ා ා ී ඇති ණය මුදා 

ජාා ඇල නාඛාපවන් එත  නුපෙනුරරුපවගේට, ඔහුපස රල්රයාට, සහ වයාපාරයරට 

ණයය මුෙල් 3ත සහ ංි රා 3ත ල ා දී පසුව එම ණයය ංක්රිය ණයය වනපයන් වලි  කිරීම. 

 2013.11.12 දිනට ංි රා පහසුර් 03 හි හා එත ණයය මුෙලර රු. 

619,867,3ද5/- ත වූ හිඟ පනේෂය ංය රර   ැනීමට පනොහැකිව පැවව ණි. 

 විධිමත් ංනුමැ යත පාොරව ල ා දී  බූ ාාවරාමේර ංි රා පහසුර් 03 

හි පමණයත 2013.11.12 දිනට හිඟ පනේෂය රු. ද9ද,008,559/- ත විය. 

පමපසේ ංක්රමවත් පලස ල ා දී ඇ  ණයය මුෙල් වමේන් 60% රට ආසන්න ප්රමාණයයත 

ස් න්ධපයන් ංධිරරණයමය ක්රියාවමේයරට පයොමු වී ඇ  ංාර ඉ රි ඒවා 

ස් න්ධපයන් සාරච්ඡා පවත්වාප න යන  ව සවාප  පැවසීය.  

නිර්මේන  

පමපසේ ංක්රමවත් පලස ල ා දී ඇ  ණයය ස් න්ධපයන් පවන පවනම වාලිාා රාරර 

සවාව පවා එවීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ඉහා සකහන් ණයය මුෙල් 3ත සහ ංි රා 3 ත රණයසිාහ පහ ්ස් පුද් මේර සමා ම පවා, 

පත.ආලි.ආලි.පී.රණයසිාහ මහාා (ංධයතෂර) පවා හා ංි .පජ්.එස්. ප්රනාන්දු මිය 

(ංධයතෂිරා)  පවා ප්රොනය රර ඇ   වත්, එම ණයය මුෙල් වල 2016.09.30 දිනට පැව  

පනොළියවූ පනේෂය රු. මිමේයන 197.638 ත හා  ංයවිය ුතව  පපොබඳය රු. මිමේයන 503.2දත 

වනපයන් මුළු එරව ව රු. මිමේයන 700.878 ත  වෙ වාලිාා රර ඇා. (ඇමුණුා 23) 

ාවෙ ඉහා ියලිපද්න පරිදි එත එත ණයය මුෙල ස් න්ධ විස්ාරාත්මර වාලිාාවත රාරර 

සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. 

05. කාපා හා ණය 

2011 වලිෂප දී එත  නුපෙනුරරුපවගේපස රු.මිමේයන 260 ( රු මිමේයන 213 ත වටිනා 

ණයය 3ද ත සහ රු මිමේයන ද7 ත වටිනා එත ාාවරාමේර ංි රාවත) ණයය මුෙලත රපා 

හැරීම සහ එපසේ රපා හල ණයය ප්රමාණයය එම වලිෂප දී  ැාගේව රපා හල මුළු ණයය 

ප්රමාණයපයන් 51% ත වීම. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

2011 වලිෂප  සිට 2015 වලිෂය ෙතවා රපා හරින ලෙ ංක්රීය ණයය පහා ෙැතපස. 

මරාථාරය 2011 

(රු.) 

2012 

(රු.) 

2013 

(රු.) 

2014 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

රපාහල 

ංක්රීය ණයය 
508,7ද9,ද33 230,327,732 67,739,825 2ද,831,327 ද2,3ද9,6ද6 

 

නිර්මේන  

ප් ස් න්ධපයන් ංමාායානප  පල්ර් හා සවාප  විසින් ංවධානය පයොමු කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ඉහා සකහන් රරුණයට ංොලව ණයය මුෙල ල ා දී ඇත්පත් පහේලීස් සමූහ වයාපරයට 

ංයත්ව  බූ ඔන්රිල් (පුද් මේර) සමා මට  වත්, එයට ංොලව 2007.06.27 දිනට පැව  

මුළු ංක්රමිර ණයය පනේෂය රුළියල් මිමේයන 263.85 ත  වත් විස්ාරාත්මරව රාරර 

සවාව පවා වාලිාා රර ඇා. 

ාවෙ ංොල ණයය මුෙල් සකහා සමා ම විසින් මහජාන  ැාගේව පවා උරසට ා ා ඇත්පත් 

පද්පපලහි ද්විතීි ර හා ාතතීර උරස්  වත්, ප්රාථමිර උරස සව ව  බූ DFCC  ැාගේව 

එම පද්පල පවන්පද්සි පරොට ඔවුන්පස ණයය මුෙල ළියවා ප න ඇ   ැවින්, පද්පල මා 

පමම ණයය මුෙල ංය රර   ැනීමට  ැාගේවට පනොහැකි වී ඇ   වත් වාලිාා රර ඇා. 

එපසේ පහි න් ණයය මුෙල ංය රර  ැනීමට පවනත් ක්රියාමාලි  ස් න්ධපයන් පසොයා 

 ලන ලෙ  වත්, එමගින්ෙ ංොල ණයය මුෙල ංය රර  ැනීමට පනොහැකි වීම ියසා හා 

පවනත් කිසිදු මාලි යත පනොමැ  ියසා 2011.10.0ද දින ංොල ණයය මුෙල රපා හරින 

ලෙ  වත් වැඩිදුරටත් වාලිාා රර ඇා. (ඇමුණුා 24) 

06. රු.මිලියම 1,964 කා ඉදි කිරීේ 

මහජාන  ැාගේපස උප පරිපාමේා සමා මත වූ පීපල්ස් ලීසිා පප්රොපලිටි ඩිවපලොප්මන්ට් 

සමා ම, පීපල්ස් ලීසිා ෆි නෑන්ස් සමා ම හරහා ස්ථාළිා රර රුළියල් මිමේයන 1,96ද ත 

වටිනා ඉදි කිරී්  13 ත කිරීම, වලි  ංඩියරට සාමානය ප වීම වන රු.6,000/- ඉතමවා  

රු.11,000/- ත පලස ංසාමානය ප වි් කිරීම සහ ප්රස්පාෙන ක්රියාවමේපයන්  ැහැර වීම 

පමන්ම සැලසු් හා ප්රමාණය ප්ර ෙ (BOQ) ළිබඳපයල පනොකිරීම. 

ෙැනට පමම සමා මට ඉදි කිරී් පරොන්්රාත් ල ා පනොදීමට  තීරණයය රර ඇ  ංාර 

මහජාන  ැාගේව විසින්ම එම රටුතව  සිදු රරනු ල න  වත් සවාප  පැවසීය.  

නිර්මේන  

ප් ස් න්ධපයන් මාසයත ඇව ළා වාලිාාවත එවීම.  
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ප් ස් න්ධපයන් වාලිාාවත, මහජාන  ැාගේපස සවාප  විසින් 2016.11.11 දිනැ ව 

දිනැ ව රාරර සවාව පවා පයොමු රර ඇ  ංාර එමගින් පහා රරුණු රාරර සවාව 

පවා වාලිාා රර  ඇා. 

  ැාගේපස ප්රාසධන ප්රමාණයාාව ංවනය ප්රමාණයයට වඩා පහළ මට්ටමර පැවතීම, 

එවරට  ැාගේව මුහුණය දුන් ංයහපත් ද්රවය ලාා ාත්ත්වය පහේව පවන් ප ොපහ  

රලරට පපර වයාපාරිර ංවනයාා පවනුපවන් මිලදී  ත් ඉඩ් වල ඉදි කිරී් 

ආර්ව රර පනො බීම, උචිා පරිදි සුදුසුර් ලත් රාලිය මණ්ඩලයත  ැාගේපස 

ඉාකතපන්රු පසේවා පෙපාලිාප්න්ව පස පනොමැ  වීම ඇව ලු පහේව  කිහිපයත 

ියසා  ැාගේපස උප පරිපාමේා සමා මත වූ සී/ස පීපල්ස් ලීසිා පප්රොපලිටි 

ඩිවපලොප්මන්ට් සමා ම මගින්,  ැාගේපස නාඛාවන්හි ඉදි කිරී් ක්රියාවමේය සිදු 

කිරීමට රටුතව  රරන ලෙ  ව 

 සී/ස පීපල්ස් ලීසිා පප්රොපලිටි ඩිවපලොප්මන්ට් සමා ම මගින් විසින් වාර  ත් ඉදි 

කිරී්වල ඉහල ගුණයත්වය හා රාලිය සාධනය හා ංපනගේත් සාධර සැලකිල්ලට 

 ැනීප්දී ංොල මිල  ණයන් ඒ හා සමාන ප්රමිතීන්ප න් ුතතා ඉදි කිරී්වල 

පවළකපල මිල  ණයන් හා සමාන ාත්වප  පව න  ව 

ාවෙ ප් වන විට  ැාගේපස ප්රාසධන ප්රමාණයාාව හා ද්රවය ලාාව වලිධනය වී ඇ  ියසා 

ඉදි කිරී් වයාපත  ංවයන්ාරව වාර  ැනීමට  ැාගේව තීරණයය රරන ලෙ  වත් හා ඒ 

සකහා උචිා සුදුසුර් ලත් පසේවර ළිරිසත  කවා ප න ඇ   වත් වාලිාා රර ඇා. 

07.  ැකකු කාටයුතු ි ිකටල්කාරණය 

ඩිකතටල්රරණයය ස් න්ධපයන් ය්  ැටලුවත  පේෙැි   රාරර සවාව විමසීය. 

ප් ස් න්ධපයන් කිසිදු තීරණයයත ප න නැ   වත් කිසිදු ගිවිසුමරට එළඹ පනොමැ  

 වත් ප් ස් න්ධපයන් ංමාාය මණ්ඩලය හා රළ සාරච්ඡාපසදී මව වු  ැටලු 

ියරාරරණයය රර  ැනීම සකහා පමොරටුව වින්ව විෙයාලපයන් ස්වාධීන වාලිාාවත ඉල්ලා 

ඇ   වත් එය ලැබුනු පසු නැවා ංධයතෂ මණ්ඩලය සම  සාරච්ඡා රරන  වත් 

සවාප  පැවසීය..   

නිර්මේන  

 2012-2020 සාුතතා සැලැස්ප් ඩිකතටල්රරණයය ස් න්ධපයන් ියලිපද්නයත 

 පේ න් ඒ ළිබඳ ක පුලිණය වාලිාාවත ස  3ත ඇව ළා රාරර සවාවට ඉදිරිපත් 

කිරීම. 

 Silverlake සමා ම මගින් ඩිකතටල්රරණයය රළ ුතව  යැි  කියා තීරණයය රළ මේළි 

පල්ඛන ස  3ත ඇව ළා රාරර සවාවට එවීම. 

 වි ණයරාධිප  මගින් පවනම වාලිාාවත මාසයත ඇව ළා ල ා  ැනීම  
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ඉහා ියලිපද්න ංාර 1 හා 2 යටපත් ඉල්ලා ඇ  වාලිාාවන් 2016.11.03 දිනැ ව පමම 

රාරර සවාව පවා පයොමු රර ඇා. එමගින්;  

 2016-2020 රාල සී මාපස මහජාන  ැාගේපස සාුතතා සැලැසප්්,  ැාගේ රටුතව  

ඩිකතටල්රරණයයට ලත කිරීප් ංවනයාාවය ස් න්ධපයන් ෙැතපවන 

උෙතායන්  හා 

 ආයානප  ෙැනට පව න මූමේර  ැාගේ පද්ධ ය (SIBS) ඩිකතටල්රරණයය 

කිරීමට ංොල ංවයන්ාර පල්ඛන ඉදිරිපත් රර ඇා. 

ප් ස් න්ධපයන් වි ණයරාධිප  පව න් ාවදුරටත් වාලිාාවත ලැබීමට ියයමිාව 

ඇා. 
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ඇමුණුා 22 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ඇමුණුා 24
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ශ්රි ාකකාා ආයුර්ම ද ධෂධා ාකාථාාද 

(පසෞඛය, පප ෂණය හා පද්ශීය වවෙය ංමාායාානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිම  :  2016 ඔක්මාෝ ර් ාා 04 දිම 

                                             2016 මදාැේ ර් ාා 07 දම දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු  

ශ්රි ලාරා ආුතලිපසෙ ඖෂධ සාස්ථාව පමම රාල සීමාව ව ළ ංවස්ථා පෙරරදී රාරර 

සවාව පවා රැකවන ලදී.   2016 ඔතපා  ලි මස 04 දින රාරර සවාව පවා රැකවා 

රරන ලෙ විමලිනනප දී ංනාවරණයය වූ රරුණු පහා පරිදි පස. 

 ංධායක්ෂ ාණ්ඩා රැාථවීාට පැමිින වාණ්ඩාගාර නිමයෝිකාදරයාට ාකාථාාම  

මාේදකා ළිරිාක් හිරිහැර කිරීා 

2016.03.09 දින සාස්ථාපස ංධයතෂ මණ්ඩල රැස්වීමට පැමිණි වාණ්ඩා ාර 

ියපය කතාවරයාට පසේවර ළිරිසත හිරිහැර කිරීම ස් න්ධව සහ රාරර සවාව විසින් 

ල ා දුන් ියලිපද්න ක්රියාත්මර කිරීම ස් න්ධව රාරර සවාව රරුණු විමසන ලදි.   

ප් ළිබඳ කව ංමාායාානප   හදිසි වැටලී් ංානය මගින්  රරන ලෙ පරීතෂණය වාලිාාව 

සහ ප් පැමිණිල්ල ස් න්ධව පපොමේසිය විසින් ල ා දී  බූ වාලිාාව ළිබඳ කව රාරර 

සවාව සාරච්ජාා රරන ලදි. 

රාජාය පරිපාලන ංමාායාානය යටපත් ඇ  විමලිනන ඒරරප  සහය ල ා  ියමින් 

පරපරන පරීතෂණයය ෙ  ආර්ව රර ඇ   ව ංමාායාානප  පල්ර් විසින් ෙන්වන ලදි. 

නිර්මේන  

 ංමාායාානප   හදිසි වැටලී් ංානය මගින්  රරන ලෙ පරීතෂණය වාලිාාව 

රාරර සවාපස සාමාකතර මන්ත්රීවරුන්ට ල ා දීම සකහා රාරර සවාව පවා 

එවීම. 

 උතා පරීතෂණය වාලිාාව මගින් පච ෙනා ල න පසේවර මහාගේ වන පර මේා 

ව ෂාර නැමැත්ාා සාස්ථාපස සවාප  ඇව ලු ියලධාරීන්ට ාලිජානය රරන  වට 

ෙ පච ෙනා ඇ  පුද් ලයගේ  ව ංනාවරණයය වු ියසා ඔහු  ස් න්ධව විනය 

පරීතෂණයයත සිදු කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ංමාායානප  හදිසි වැටලී් ංානය මගින් සිදු රරන ලෙ විමලිනන වාලිාාව 2016.11.12 

දිනැ ව රාරර සවාව පවා පයොමු රර ඇා. උතා පරීතෂණය වාලිාාව මගින් පච ෙනා 

ල ා ඇ  රළමනාරරණය ංධයතෂ- සකරුවන් ලාපතෂ්වර මහාා ළිබඳ ක  රු විෂයවාර 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

ංමාායව මා ෙැනුවත් කිරීමට හා පරිශ්ර ියලධාරී පර මේා ව ෂාර මහාා ස් න්ධපයන් 

විනයානුලවලව රටුතව  කිරීමට ියලිපද්න රර ඇා. 

පසෞඛය, පප ෂණය හා පද්ය ය වවෙය ංමාායාානප  පල්ර්පස ංාර 01/15/02 

පපොදු.වය  හා 2016.11.12 දිනැ  මේළිය ංනුව, රාජාය පරිපාලන ංමාායානප  විමලිනන 

ංානපයන් ෙ එම රරුණය ස් න්ධපයන් විවා  වන  ැවින්, එම වාලිාාව ලැබුණු පසුව 

ංොල ියලිපද්න ස් න්ධපයන් රටුතව  කිරීමට තීරණයය රර ඇ   ව ෙන්වා එවා ඇා. 

ප් ස් න්ධපයන් 2016.12.22 දිනැ ව රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්නව ව විසින් පයොමු 

රරන ලෙ වාලිාාව ංනුව එදින වන පාත ංමාායානප  හදිසි වැටලී් ංානය මගින් 

සිදුරරන ලෙ විමලිනනප  ියලිපද්න ක්රියාත්මර රර පනොමැ   ව ෙන්වා එවා ඇා. 

 2015.01.08 දිමමන් පසු ංනුාා  කදා ගැනීමේ පටිපාටිමේ ාකහන් 

මකාොන්මේසිදාට පරි ාහිරද සිදු කාර  ඇති  කදා ගැනීේ 

එවැිය ංවස්ථා කිහිපයත න්, 

 2015 වලිෂය ව ළදී විවිධ ානව රු 57 ත සකහා පරොන්්රාත් පෙනම මා  කවා 

ප න  බූ ංාර ඉන් ානව රු ද1 ත ංනුමා පසේවර සාඛයාව ව ළ පනොවු 

ානව රු වීම. ඊට ංමාරව ංනුමා රාලිය මණ්ඩලය ව ළ පනොවූ සහරාර 

රළමනාරරු (ංපලවි ප්රවලිධන) ානව රු 03ත සකහා ස්ථිර පෙනමින් 

ියලධාරීන්  කවා ප න  බුණි. 

 ප ොපහ  ානව රු සකහා  කවා  ැනී්වලදී ානව රු සකහා ප්රසිද්ධ ෙැන්වී් පළ 

කිරීම මගින් ංයදු්පත් රැකවීමට පහ  වුහ ා ස්මුඛ පරීතෂණය පැවැත්වීමට 

පහ  රටුතව  පනොකිරීම 

 ංනුමා පසේවර  සාඛයාව ව ළ පනොවු සිවිල් ඉාකතපන්රු ානව රත සකහා 

රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව පස ංනුමැ යකින් පාොරව 2015.05.01 

දින සිට 2016.0ද.30 ෙතවා වූ වලිෂයර රාලයත සකහා ියලධාරියගේ  කවා 

 ැනීමටත්, මසරට රුළියල් 80,000/- ර පාරිශ්රමිරයත හා රු 5,000/- ර 

දීමනාවත ප වීමටත් 2015 මැි  20 දින පැව  ංධයතෂ මණ්ඩල රුස්වීප්දී 

තීරණයය කිරීම. පමම ියලධාරියා පා රාප න  බුපණ් ංයදු්පත් රැකවා පහ  

මේඛිා පරීතෂණය හා ස්මුඛ පරීතෂණය පැවැත්වීමකින් පහ  පාොරවි . 

 ාත්ත්ව පාලන රළමනාරරු ානව ර සකහා 2015 පනොවැ් ලි මාසප දී 

ස්මුඛ පරීතෂණයයත පවත්වා  බුණි.   කවා  ැනීප් පටිපාටියට ංනුව 

පැව ය ුතව  සුදුසුර් හා පළපුරුද්ෙ රහිා ියලධාරිපයගේට උපරිම ලගේණු ල ා 

පෙමින්  කවා  ැනීමට රටුතව  රර  බුණු ංාර, සුදුසුර් හා පළපුරුද්ෙ සහිා 

ියලධාරිපයගේ සකහා ංඩු ලගේණු ල ා දී  බුණි. 

 එහිදී එම තීරණය මා රළ  ෙවා  ැනී් ංවිධිමත්  ව සවාප  විසින් සහ 

රළමනාරරණය ංධයතෂ විසින් ළිබඳ න්නා ලදි. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

නිර්මේන  

 පමම  කවා  ැනී් ියසා ඇ වු ාත්ත්වයට ළිබඳය් සහ ඉදිරියට පමවැිය  කවා 

 ැනී් සිදු පනොකිරීමට ල ා දිය හැකි ියලිපද්න ළිබඳ කව රාරර සවාව ෙැනුවත් 

කිරීම 

 ආයානප  සියලුම ානව රු වලට  කවා  ැනී්  ැන වි ණයරාධිප පස 

ියරීතෂණයවල ඇ  රරුණු විමලිනනය පරොට ඒ ළිබඳ කව රාරර සවාවට 

වාලිාා කිරීම. 

 පමපසේ  කවා  ත් ළිරිස් පවනත් ආයාන හා ංමාායාාන පවා ංනුුතතා 

කිරීපමන් වලකින පලස ියලිපද්න රළ රාරර සවාව පමම  කවා  ැනී් සකහා 

රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව පවන් ංනුමැ ය ල ා  ැනීමට රටුතව  

රරන පලස ියපය   කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ඉහා ාත්ත්වය ස් න්ධපයන් පහා ක්රියාමාලි  ප න ඇ   ව වාලිාා රර ඇා. 

 ස් න්ධීරරණය ියලධාරී (වයාපත  ියලධාරී) වනපයන් පත් රරන ලෙ 

ියලධාරීන්පස පසේවය නාර කිරීමට හා ස් න්ධීරරණය ියලධාරීන් පත්වී් 

නාර කිරීමට ක්රියා රර ඇ   වත් ජුිය මස කිසිදු දීමනාවත ප වා පනොමැ  

 වත්  

 පරොන්්රාත් පසේවරයන්පස පත්වී් ස් න්ධව රළමනාරරණය පසේවා 

පෙපාලිාප්න්ව පවන් ානව රු පුරප්පාඩු ංනුමා රර  ැනීමට යටත්ව මාස 

06ර රාලයත සකහා පරොන්්රාත් රාලය දීලිඝ කිරීමට 

රාරර සවාපස ියලිපද්න යටපත් ංාර ii මගින් ඉල්ලා ඇ  වාලිාාව, 2017.05.25 දින 

පාත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා. 

 මද නිෂථපාදම 10 ක් මදළකමපොාට හඳුන්දා ීමේ පළමු ළියදර මාා රු. 

මිලියම 7 ක් දැය මකාොට ඉසිදර ඔසු මදොරට දැඩීා මමින් උමළාක් 2015 ී 

පැදැත්වීා. 

පමම උපළල පවනුපවන් වැය රළ මුෙමේන් 71% ත  ප්රචාරණය රටුතව  පවනුපවන් වැය 

රර  බූ ංාර එම ියෂප්ාෙන ංව රින් 01 ත පමණයත නව ියෂප්ාෙන වූ ංාර ියෂ්පාෙන 09 

ත ම පැරණි ියෂප්ාෙන විය. එපමන්ම නව ියෂප්ාෙන හඳුන්වාදීම සකහා කිසිම 

පලිප ෂණයාත්මර රරුණු පසොයා  ැලීමත රර පනොමැ   ව ෙ ංනාවරණයය විය. 

පපෞද් මේර ංානයට ියෂ්පාෙන පයොමු කිරීම වැඩි කිරීම පමහි ංරමුණය වූ  ව සවාප  

පවසන ලදි. 
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නිර්මේන  

ආයානප  පවළකපල පරොටස පරොපමණය ෙ යන්න ස් න්ධව පසොයා  ැලීමට සහ 

ියෂප්ාෙන ංපලවිය වැඩි කිරීමට රටුතව  රරන පලස රාරර සවාව උපපෙස් ල ා පෙන 

ලදි.  

201ද, 2015 සහ 2016 වසරවල එත එත ියෂ්පාෙනප  ියෂප්ාදිා ප්රමාණයය, මිල, ංපලවි 

ප්රමාණයය (රාජාය ංානයට රළ ංපලවිය සහ පපෞද් මේර ංානයට රළ ංපලවිය පවන 

පවනම) සහ නව ියෂප්ාෙනයත පලස හඳුන්වා දීමට පපර ංපලවිය සහ ඊට පසු  ංපලවිය 

ප්රමාණය වනපයන් සහ පවනස ප්ර නාමය වනපයන් මාසයත ඇව ළා වාලිාාවත රාරර 

සවාවට ල ා දීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

201ද,2015 හා 2016 වසරවල එත එත ියෂ්පාදිා ප්රමාණයය, මිල හා ංපලවි ප්රමාණයය 

ස් න්ධ පාොරව රු රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. 

රාරර සවාව විසින් ිය ලිපද්න රර ඇ  ංපනගේත් පාොරව රු 2017.05.25 දින වන පාත 

ඉදිරිපත් රර පනොමැ  ංාර, ංපලවි රටුතව  ස් න්ධ පවළකපල සමීතෂණයයත කිරීම 

සකහා ංවනය ප්රස්පාෙන රටුතව  සිදු රරමින් පව න  ව පසෞඛය, පප ෂණය හා පද්ය ය 

වවෙය ංමාායාානප  පල්ර්පස ංාර 01/15/02 පපොදු.වය  හා 2016.11.12 දිනැ  

මේළිය මගින් ෙන්වා එවා ඇා. 

 ාවාපති මරසින් කාාන්ාා නිාධාාරීන්ට ංමරනීා මාා කාාා කිරීා ාහ  ැම දැීා. 

සාස්ථාපස සවාප  රාජාරාරි රටුතව  ඉටු රරන ංවස්ථාවල ාමන්ට ංසවය වචන වමේන් 

පරිවව රරන  වට රාන්ාා ියලධාරීන් රාරර සවාව ඉදිරිප  දී රළ පැමිණිමේ 

ස් න්ධව රාරර සවාව සිය ෙැඩි ංවධානය පයොමු රරන රරන ලදි.  

2016.0ද.20 දිනැ  ංමාාය මණ්ඩල තීරණයය ප න හැර ෙැතවූ රාරර සවාව රාජාය 

වයවසාය ආයාන සකහා සවාප වරුන් සහ ංධයතෂ මණ්ඩල සාමාකතරි න් පත් 

කිරීප්දී පාෙර රර  ා ුතව  ියලිණයායර ස් න්ධව සිය ංවධානය පයොමු රරන ලදි. 

නිර්මේන  

රාන්ාා ියලධාරීන් පව න් එවැිය පැමිණිමේ යමේ ලෙපහොත් ෙැඩි ක්රියා මාලි   ැනීමට 

රාරර සවාව තීරණයය රළ ංාර එපසේ පනොවීමට ව   ලා  න්නා පලස සවාප  පවා 

ෙන්වන ලදි. 

එපමන්ම පමම පැමිණිමේ කිරීම ියසා එම ියලධාරිියයන්ට විරුද්ධව කිසිදු හිරිහැරයත සිදු 

පනොරළ ුතව   වත් ය් පහයකින් එපසේ රළපහොත් රාරර සවාව සහ වි ණයරාධිප  

ෙැනුවත් රරන පලස ෙ  ංොල ියලධාරීන් පවා ෙැනු් පෙන ලදි. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ඉදිරිප දී පමවැිය  ැටලු ඇ  පනොවන ආරාරයට, ආයානය ියසි 

රළමනාරාරීත්වයකින් ුතතාව පවත්වාප න යාම සකහා රටුතව  රරන පලස පසෞඛය, 

පප ෂණය හා පද්ය ය වවෙය ංමාායාානප  පල්ර් විසින් ඔහුපස ංාර 01/05/02-

enq/පවළුම ii හා 2016.11.07 දිනැ  මේළිය මගින් ශ්රි ලාරා ආුතලිපසෙ ඖෂධ සාස්ථාපස 

සවාප  පවා ෙැනු් දී ඇා. 

 

2016 ඔක්මාෝේ ර් ාා 04 දිම මාා ආයාමය කාාරකා ාවාද මදා කාැකදා කාරම ාද 

මරාර්නමමේී ා ා මදම ාද නිර්මේන ක්රියාදට මැකවීාට ංදාා දර්ාාාම ප්රගතිය මරාාා 

 ැලීා ාකහා 2016 මදාැමි ර් ාා 07 දිම මාා ආයාමය මැදා කාාරකා ාවාද මදා 

කාැකදම ාද ංාර එහිී පහා කාරුණු ංමාදරණය මරය. 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු  

 ාකාථාාම  ාාාාමයාධිකාාරී මාා ක්රියා කාළ එේ.මේ. ාාරසිකහ ාහාා ාමතුරින් 

මුදා හැරීා ාහ ඒ මදනුදට මද ාාාාමයාධිකාාරී දරමයකු පත් කිරීා. 

හිටපු සාමානයාධිරාරි පමම මුො හැරීමට ංධයතෂ මණ්ඩලප දී, ංධයතෂ මණ්ඩලය 

රැමැත්ා ෙැත වූ  වත් ඒ පවනුවට නව සාමානයාධිරාරිවරයගේ ංමාාය මණ්ඩල 

ංනුමැ යට යටත්ව පත් රළ  වත් ංොල ංමාාය මණ්ඩල සාපද්නය ප් වන විට 

පරටු්පත් රර ඇ   වත්, ප් වනව රු එම ප්රිරාවට රැබිනට් ංනුමැ ය ල ා 

පනොප න ඇ   වත් සවාප  පවසන ලදි. 

නව සාමානයාධිරාරී පලස ංවුරුදු 60 ට වැඩි විශ්රාමිර රාජාය ියලධාරියගේ ංමාාය 

මණ්ඩල ආවරණය ංනුමැ යට යටත්ව නැවා රාජාය පසේවයට  කවා ා පනොහැකි  වත් 

ංමාාය මණ්ඩල ංනුමැ ය ල ා  ැනීපමන් පසුව පමම පත්වීම සිදු රළ ුතව ව පැව  

නමුත් එපසේ රටුතව  රර පනොමැ  පහි න්  සහ ංධයතෂ මණ්ඩල ංනුමැ යත මගින් 

පමණයත පත් රළ පනොහැකි වුවත් එපසේ රර ඇ   වත් එියසා පමම පත්වීම නීායනුලවල 

පනොවන  වත් රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව පස ියලධාරීන් විසින් පපන්වා දී ඇ   ව 

ංනාවරණයය විය. 

නව සාමානයාධිරාරීවරයාපස පත් කිරීම නීායානුලවල පනොවන  ව රාරර සවාව 

පපන්වා පෙන ලදි. එපසේම ංධයතෂ මණ්ඩල රැස්වීප් දී ංමාායාානය ියපය ජානය රළ 

ං පලිර පල්ර් ෙ පමම පත් කිරීම සිදු රළ පනොහැකි  ව පපන්වා දී ඇ   ව 

ංනාවරණයය විය. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 ාාමද ාේපත් කාළාණාකාාරදරිය ාහ ංවයන්ාර මරගණකා නිාධාාරිනියමගන් 

නිදහාට කාරුණු මරාසීය 

2016.10.0ද දින පැවැ  පමම රාරර සවාව ඉදිරිප  රරුණු ඉදිරිපත් රළ ියලධාරීන්ට 

එපරහිව රටුතව  පනොරරන පලස එදින ංවධාරණයය රර  බියදී ආයානය ක්රියා රර 

ඇ  ආරාරය,   එය යහපත් ාත්ත්වයරට පත් කිරීම සකහා ංඩුපාඩු ම  හරවාප න, 

සියලු පාලිනවයන් එතව රටුතව  රරන පලස රාරර සවාව දුන් උපපෙස් ළිබඳ 

පනො ැනීමත  ව රාරර සවාපස මාය විය.  

එපසේම විනයානුලවලව ළියවර  ා ුතව  ියලධාරීන්ට එපරහිව එපසේ ක්රියා පනොකිරීම  ැන 

ෙ රාරර සවාපස ෙැඩි ංවධානය පයොමු විය. 

එපහත් පසෞඛය, පප ෂණය සහ පද්ශීය වවෙය ංමාායානප  පල්ර් සහ ංමාායාාන 

ියලධාරීන් විසින් පමම ආයානය ස් න්ධව රළ විමලිනන රටුතව  වලට පාොරව රු 

ල ා දීම සහ පමම ආයානය යථා ාත්ත්වයට පත් කිරීමට  ත් උත්සාහය රාරර 

සවාපස ං ය කිරීමට ලත විය. 

ආයානය විසින් ංනු මනය රරනු ල න ක්රමපසෙ  ැන රන ාටුව පළ රළ රාරර 

සවාව, ආයානප  ඉදිරි පැවැත්ම ආරතෂා රර  ැනීමට කිසිදු උත්සාහ  ැනීමත 

පනොරරන  ව පපනී යන  වෙ පැවසුවාය. 

නිර්මේන  

රාරර සවාව ඉදිරිප  රරුණු ඉදිරිපත් රරන ියලධාරීන්ට එපරහිව ආයාන ප්රධානීන් 

ද්පසන සහ ාව රටුතව  රරන  ව පපනී යන  ැවින් ආයානය ළිබඳ කව ාවදුරටත් 

ප්රන්න කිරීම ංනලිථරාරී  ව ප්රරාන රළ රාරර සවාව  ශ්රි ලාරා ආුතලිපසෙ ඖෂධ 

සාස්ථාව ළිබඳ කව පාලිමේප්න්ව වට වාලිාාවත මගින් රරුණු ෙැතවීමට රටුතව  කිරීම 

හැර පවනත් විරල්පයත පනොමැ   ව පැවසුවාය. 

 ඒ සකහා පමම විමලිනන රාලය ව ළ ආයානප  සියලුම ක්රියාරාරර් ළිබඳ කව 

වාලිාාවත ස  පෙරත ඇව ළා රාරර සවාව පවා ල ා පෙන පලස  රාජාය 

වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව වට ියපය   රරන ලදි. 

 එපමන්ම ඉහා සකහන් ආරාරප  වාලිාාවත ස  පෙරත ඇව ළා රාරර 

සවාවට ල ා පෙන පලස වි ණයරාධිප  පවා ෙ ියපය   රරන ලදි. 

 එපසේම ආයානප  සවාප ව උසස් ියලාල ළිබඳ ක රාරර සවාවට ඉාා 

ඉතමියන් රැකවන පලස එහි සවාප  පවා මේඛිා ඉල්ලීමත ඉදිරිපත් රරන 

පලසෙ පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පල්ර් පවා උපපෙස් ල ා පෙන 

ලදි. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් 2016.12.22 දිනැ ව ංොල වාලිාාව ඉදිරිපත් 

රර ඇ  ංාර, ප් ස් න්ධපයන් වි ණයරාධිප  පව න් රැකවා ඇ  වාලිාාව 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ලැබීප්න් ංනව රුව, රාරර සවාව විසින් පමම ආයානය ස් න්ධපයන් 

පාලිමේප්න්ව ව පවා වාලිාාවත මගින් ෙැනුවත් කිරීමට තීරණයය රර ඇා.  

ාවෙ  ශ්රි ලාරා ආුතලිපසෙ ඖෂධ සාස්ථාපස සවාප ව උසස් ියලාල ළිබඳ ක රාරර 

සවාවට ඉාා ඉතමියන් රැකවන පලස, උසස් ියලාල ළිබඳ ක රාරර සවාපස සවාප  

පවා මේඛිා ඉල්ලීමත ඉදිරිපත් කිරීමට රාරර සවාව විසින් රටුතව  රර ඇ  ංාර ඉදිරි 

දිනරදී ඉාා ඉතමියන් ශ්රී ලාරා ආුතලිපසෙ ඖෂධ සාස්ථාපස සවාප ව උසස් ියලාල 

ළිබඳ ක රාරර සවාවට රැකවීමට ියයමිාව ඇා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ජාාතිකා මාොාරැින ාණ්ඩාය 

(මුෙල් ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමයන් :  2016 මදාැේ ර්  ාා 05 දිම 

                                             2017 මප රදාරි ාා 07 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු  

ජාාතිකා මාොාරැින ාණ්ඩාය මාා කාාාසීාාද තුළ ංදාථාා මදකාකාී කාාරකා ාවාද මදා 

කාැකදම ාී. 2016 මදාැේ ර්  ාා 05 දිම කාාරකා ාවාද මදා කාැකදා කාරම ාද 

මරාර්නමමේී ංමාදරණය වූ කාරැණු පහා පරිදි ම . 

 ාාකාච්ඡාද ආරේවමේී ගරු ාවාපතිතුාා මරසින් පහා ාදහන් කාරුණු ාභිකා 

ාන්්රිදරුන්මේ ංදධාාමයට මයොමු කාරම ාී. 

 පමම ආයානය 2016.07.22 වන දින රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවීම හා  එදින 

ප්රධාන ප්රන්නය වූප  පලොාරැි  මුද්රණයය කිරීප් ක්රමපසෙයි . 

 එහිදී පලොාරැි  මුද්රණයය කිරීම ස් න්ධපයන් ියසි ක්රමපසෙයත සරස් රර ඒ 

ළිබඳ කව රාරර සවාව ෙැනුවත් රරන පලස ෙැනු් දුන් නමුත් පමපාත ඒ 

ළිබඳ කව ආයානය මගින් කිසිදු ක්රියා මාලි යත ප න පනො බීම. 

 රාරර සවාව පවා රැකවූ දිනට පසු දින, එන් 2016.07.23 දින පටන්ඩලි 

රැෙවිප් පුවත්පත් ියපසෙනයත  පළ රර  බූ නමුත් ඒ ස් න්ධපයන් ෙ 

2016.07.22 දින පැව  රාරර සවාපසදී කිසිදු ෙැනුවත් කිරීමත සිදු පනොකිරීම. 

 පමම ආයනය පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව ඉදිරියට රැෙවන  ව ෙැනු් 

දුන් ංවස්ථාපවදී වවෙය පහේතූන් මා සවාප  හට පැමිණිය පනොහැකි  ව 

ෙැනු් දී  බු ංාර මුෙල් ංමාායාානපයන්ෙ කිහිප වරත රාරර සවා රැස්වීමට 

පවනත් දිනයත ල ා පෙන පලස ඉල්ලී් කිරීම.  

 එම ඉල්ලීම ෙ සැලකිල්ලට  ියමින් පමදින සාරච්ඡා කිරීමට  ලාපපොපරොත්ව  

වූප   පලොාරැි  මුද්රණයය හා ස් න්ධ පටන්ඩරය ස් න්ධපයන් වන  ැවින් 

පටන්ඩලි රමිටුව, ප්රස්පාෙන රමිටුව හා සාමානයාධිරාරිවරයාට පමණයත 

සහවාගි වන පලස ෙැනු් දීම. 

2016.07.22 දින පැව  රාරර සවාපසදී කිසිදු ෙැනුවත් කිරීමත සිදු පනොරර,  

2016.07.23 දින පටන්ඩලි රැකවීප් පුවත්පත් ියපසෙනයත  පළ රර  බීම ංාපසුවීමත  

විය හැකි  ව පැවසූ සාමානයාධිරාරිවරයා ඒ  ැන සමාව ඇයෙ සිටිප ය. 

 කාාරකා ාවාද මරසින් පහා කාරුණු ාේ න්ධාමයන් මරාාම ාී. 

 මාොාරැින මුද්රණය කිරීා ාකහා ආරක්ෂණ මුද්රණ පේධාතියක් (Security 

Printing System)  ංදනය නිාා මේ ාදහා මරධිාත් ක්රාම දයක් ාකාාථ කාර ඒ 
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 ද කාාරකා ාවාද දැනුදත් කාරම මාා 2016.07.22 දිම පැදති කාාරකා ාවා 

රැාථවීමේදි දැනුේ ී ඇාත් මාමාක් ඒ ාේ න්ධාමයන් කාාරකා ාවාද දැනුදත් 

මමොකාමල් ඇින ද යන්ම කාාරකා ාවාද මරාසීය. 

ංමාායාාන පල්ර් පවා ඒ සෙහා ළිබඳව රු යවා ඇ    ව ජාා ර පලොාරැි  

මණ්ඩලප   සවාප  පැවසුවාය. 

එම ප්ර චාර ෙැතවීම රාරර සවාව පවා පයොමු පනොකිරීම  ැන රාරර සවාව 

විසින් සිය ංප්රසාෙය පළ රරන ලදී.  

 2016.07.23 දිම පළවූ මටන්ඩර් කාැදවීමේ වරදත්පත් නිම දමය ගැම 

2016.07.22 දිම පැදති කාාරකා ාවා රැාථවීමේී කාාරකා ාවාද දැනුදත් 

මමොකාමල් ඇින ද යන්ම ාවාද මරාසීය.  

එම විපනේෂිා රරුණය ස් න්ධපයන් එදින සාරච්ඡා පනොරළ  ැවින් රාරර 

සවාව ෙැනුවත් පනොරළ  ව සවාප  පැවසුවාය.  

එම ප්ර චාර ෙැතවීම රාරර සවාව විසින් ප්ර තපෂේප රරනු ලැබීය. 

 මාොාරැින මුද්රණය කිරීමේ මටන්ඩරය 

රාරර සවාව විසින් ප් ස් න්ධපයන් දීලිඝ වනපයන් සාරච්ඡා කිරීපමන් ංනව රුව 

පහා ියලිපද්න ඉදිරිපත් රරන ලදී. 

නිර්මේන 

 ංමාායාාන මට්ටමින් ප් ස් න්ධපයන් ස්වාධීන පරීතෂණය රණ්ඩායමත න් 

රර, පහා රරුණු ස් න්ධපයන් පරීතෂණයයත පවත්වා මාස 2 ත ඇව ළා 

වාලිාාවත රාරර සවාවට එවීම. 

 පලොාරැි  මුද්රණයය කිරීප් පටන්ඩරය  ල ා දුන් ආයානය ංවනයාා 

ස්පූලිණය රර  පේෙ;  

 මණ්ඩලප  ංවනයාාවය ංනුව රටුතව  රරන්පන්ෙ;  

 පරිවාස රාලය ව ළ ඔවුන්පස ක්රියා රලාපය පරපසේෙ  

 ාාතෂණිර ඇ යී් රමිටුව ආයාන මට්ටමින් ාාතෂණිර රරුණු පාෙර 

පරොට ප න ආයානප  ංවනයාාවය ංනුව රටුතව  රරනවාෙ යන්න 

ෙතවමින් මාස 2 ත ඇව ළා වාලිාාවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

 මූලයමය රරුණු සැලකිල්ලට  ියමින් වාලිාාවත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් 

කිරීම සහ ාරාකත මුද්රණයරරුපව  න් ආයානප  පලොාරැි  මුද්රණයය කිරීප් 

යන්්ර සූ්ර  ැන ස්ථානීය පරීතෂණයයත සිදු කිරීම සහ ඒ  ැන මාස 2 ත ඇව ළා 

රාරර සවාවට වාලිාා කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ංොල වාලිාාව 2017.05.25 දින වන විටත් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

2016 මදාැේ ර්  ාා 05 දිම මාා ආයාමය කාාරකා ාවාද මදා කාැකදා කාරම ාද 

මරාර්නමමේී ා ා මදම ාද නිර්මේනයන් ක්රියාදට මැකවීාට ංදාා දර්ාාාම ප්රගතිය 

මරාාා  ැලීා ාකහා 2017 මප රදාරි ාා 07 දිම මාා ආයාමය මැදා කාාරකා ාවාද 

මදා කාැකදම ාද ංාර එහිී පහා කාරුණු ංමාදරණය මරය. 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු  

 ්රි වරේගා කාමිටු දාර්ාාද  

ආර්වප දී  රු සවාප ව මා විසින් ජාා ර පලොාරැි  මණයඩලප  පලොාරැි  පත් 

මුද්රණයයට ංොල ප්රස්පාෙන ක්රියාවමේය ළිබඳ කව පරීතෂා කිරීම සෙහා මුෙල් ංමාායාාන 

පල්ර් විසින් පත් රරන ලෙ ්රි පුද් ල රමිටුපස ියරීතෂණය ඇව ළත් වාලිාාව 

මන්්රිවරුන්ට ංධයයනය කිරීම සකහා රාරර සවාව පවා රල් පසලා ඇ ව එවා 

පනො බීම ළිබඳ කව සිය  ලවත් ංප්රසාෙය පළ රපල්ය. 

පමම වාලිාාව ංනුව ප්රස්පාෙන ක්රියාවමේප දි ංඩුපාඩු රැසත සිදු වී ඇ   ව ංමාායාාන 

පල්ර් පැවසීය. 

එම වාලිාාව පමපාත ලැබී පනොමැ   ව පලොාරැි  මණ්ඩලප  සවාප  පැවසුවාය.  

නිර්මේන 

 ්රි පුද් ල රමිටු වාලිාාව පලොාරැි  මණ්ඩලයට ලැබී පනොමැ  න් එය ල ා 

 ැනීමට රටුතව  රරන පලසත් ඒ ංනුව එයට ප්ර චාර ෙතවන පලසත්, ප්ර චාර 

ෙතවන ලෙ වාලිාාපස  ළිටපාත රාරර සවාවට එවන පලසත් සවාප ට 

ියපය   කිරීම. 

 ්රි පුද් ල රමිටු වාලිාා වි ණයරාධිප ට , පලොාරැි  මණයඩලප  සවාප ට හා 

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක පෙපාලිාප්න්ව වට ල ා දීම. 

 උතා වාලිාා පෙර සහ වි ණයරාධිප  විසින් ප් ස් න්ධපයන් ෙැනට සාො 

ඇ  වාලිාාව පෙන් රරප න ළිබඳපයල රරනු ල න රාරර සවාපස 

වාලිාාවත පාලිමේප්න්ව වට ඉදිරිපත් කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

උතා වාලිාා 2017.05.25 දින වන විටත් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා. 

වි ණයරාධිප  විසින් ළිබඳපයල රරන ලෙ වාලිාාපස ළිටපාත රාරර සවාපස සවාප  

පවා ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර, එම වාලිාා පෙන් රර ියමින් පරටු්පත් වාලිාාවත 

සරසමින් පවතී. 

 මාොාරැින පත් මුද්රණය කිරීමේ මටන්ඩරය 

පලොාරැි  පත් මුද්රණයය කිරීප් පටන්ඩරය ස් න්ධපයන් පහා රරුණු ංවධානයට 

ලතරරන ලදී. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 පමම පටන්ඩරය ළිරිනැමීමට ප්රථම මණ්ඩලප  ියලධාරීන් ංොල ස්ථානයට 

ප ොස් In Line යන්්රය  පේෙ කියා පරීතෂා රළාෙ යන්න රාරර සවාව 

විමසීය. ාවෙ In House සහ In Line යනු ගේමතෙ කියා රාරර සවාවට පැහැදිමේ 

රරන පලසත් පැවසීය.   

 ාරාකත ප්රින්ටලිස් ආයානය එවැිය යන්්රයත පනොමැ  ආයානයත  වත්, 

එපහත් ාාතෂණිර ඇ යී් රමිටුව ාරාකත ප්රින්ටලිස් ියලිපද්න රර පනොමැ  

ංවස්ථාවර පටන්ඩරය ළිරිනැමීම ස් න්ධව විමසීය. 

 ාාතෂණිර ඇ යී් රමිටුව මඟින් ියලිපද්න පනොරළ ආයාන පපසර ා ා, 

ංපනත පටන්ඩලි රරුවන් රැකවා ංවම මිල ළිබඳ කව සාරච්ඡා පනොකිරීම 

 ලවත් වරෙත  ව රාරර සවාව පැවසීය. 

 ඒරාධිරාරය බිඳීම,  විියවිෙවාවය ඇ  කිරීම, පටන්ඩලි ක්රියාවමේයත 

ංනු මනය කිරීම ආදිය රජාප  ෙ ංරමුණු  වත්, ඒරාධිරාරය බිඳීමට  බූ 

ංවනයාාවය ියසා ාාතෂණිර ංවනයාා ෙ පනොසලරා හැර ඇ   ව රාරර 

සවාව පැවසීය.. 

පමම පටන්ඩරය ළිරි නැමීමට ප්රථම මණ්ඩලප  ියලධාරීන් ංොල සථානයට ප ොස් In 

Line යන්්රය  පේෙ කියා පරීතෂා රළ  වත් ාරාකත ප්රින්ටලිස් ආයානය Fully In Line  

පනො බූ  වත් එහි Semi Inline පමණයත  බූ ියසා ාාතෂණිර ඇ යී් රමිටුව ියලිපද්න 

පනොරළ  වත් ාාතෂණිර ඇ යී් රමිටුපස සවාප  පැවසුවාය. 

නිර්මේන 

ංමාායාාන වාලිාාපස ියවැරදි රරුණු ංටත සහ ංඩුපාඩු  පහත පපන්වා දී ඇ   ව 

රාරර සවාව පැවසීය.. 

පමහි ෙතවා ඇ  ංඩුපාඩු පහ ස් න්ධපයන් ජාා ර පලොාරැි  මණ්ඩලප  ියලිපද්න 

සහ එහි ෙතවා ඇ  ියවැරදි රරුණු ාවදුරටත් ාහවුරු කිරීම සකහා ියලිපද්න ස  2 ත 

ඇව ළත් ඉදිරිපත් කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ංොල වාලිාාව 2017.05.25 දින වන විටත් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා. 

 මාොාරැින මිා දැි  කිරීා 

 පලොාරැි  මිල වැඩි කිරීමට ප්රථම ඒ  ැන නරයාා ංධයයනයත සිදු රළාෙ එපසේ 

පනොමැ  න් ක්රියාරාරී සැලැස්ප් සකහන්ව  බුණයාෙ නැාපහොත් ගේමන 

පෙනමකින් මිල වැඩි කිරීම සිදු රපළේෙ යන්න විමසීය. 

 ංයවැය පය ජානාවකින් මිල වැඩි වූ විට ංනු මනය රරන ක්රියාපටිපාටිය 

පැහැදිමේ රරන පලස රාරර සවාව පැවසීය.. 

ංයවැය පයොජානා මඟින් සෑම පලොාරැි යරටම රුළියල් 5/-  ද්ෙත ංය රර  බූ  වත්,  

එවිට රුළියල් 20/- ට විකිණිය පනොහැකි  වත්, පලොාරැි  පත්වල මිල රුළියල් 30/- 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ෙතවා වැඩි රරන පලස ංමාායාානය රළ ෙැනු් දීමත ංනුව 2017 ජානවාරි 01 දින සිට 

මිල වැඩි රළ  ව සවාප  පැවසීය. 

ාවෙ ංයවැය ස්මා වූ විට විෂය වාර ංමාායවරයාට මිල වැඩි වූ  ව ෙතවන  ැසට් 

ියපසෙනය පළ රළ හැකි  වත්, ඒ ංනුව මිල වැඩි වන  වත් සවාප  පැවසීය. 

 ංමාමර නිමයෝිකායන්මේ මාා මල්ඛමය. 

2015 න් පසුව ංලු න් පත් රළ ංපලවි ියපය කතායන්පස නාම පල්ඛනය, ංපලවි 

ියපය කතාි න් පත් කිරීප්  ක්රමපසෙය, සුදුසුර් ඇ  පුද් ලපයගේට ඉල්ලු් ප්රයත 

ඉදිරිපත් කිරීප් හැකියාව ළිබඳ කව විමසීය. 

ප් සකහා පුවත්පත් ෙැන්වීමත පළ රරන  වත්, ඍජු ඉල්ලී්වලටෙ ංවස්ථාව ල ා පෙන 

 වත්, සවාප  පැවසීය.  

නිර්මේන 

2015 න් පසුව ංලු න් පත් රළ ංපලවි ියපය කතායන්පස නාම පල්ඛනයත රාරර 

සවාවට ඉදිරිපත් රරන පලසත්, පද්නපාලන  ලපෑම මා පත් කිරී් පනොරරන පලසත් 

ියලිපද්න කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ංොල වාලිාාව 2017.05.25 දින වන විටත් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ාකකාා ඛනිජා මාල් නීතිගා ාකාථාාද  

(ඛියජා පාල් ස්පත් සාවලිධන ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිම  :  2017 ජාමදාරි ාා 25 දිම             

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 මරගණකාාධිපති මදපාර්ාමේන්තුදට ංදනය මාොරතුරු ා ා ීා. 

වි ණයරාධිප  පෙපාලිාප්න්ව වට ංවනය පාොරව රු ල ා දීප්දී එම  සියලු පාොරව රු 

ාමාපස ංනුමැ ය යටපත් පමණයත දිය ුතව   වට සාස්ථාපස සවාප  විසින් රර ඇ  

ියපය  ය සහ ංවනය පාොරව රු ල ා පනොදීම ස් න්ධව රාරර සවාව රරුණු විමසන 

ලදි.  

නිර්මේන 

වි ණයරාධිප  පෙපාලිාප්න්ව වට ංවනය පාොරව රු ල ා දීප්දී එම  සියලු පාොරව රු 

ංප්රමාෙව ල ා දීප් ව කීම පැහැදිබඳ රරමින් එපසේ ක්රියා රරන පලස උපපෙස් ල ා 

පෙමින් ංමාායාාන මට්ටමින් සාස්ථාවට චක්රපල්ඛයත මාසයත ඇව ළා ියගේත් කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රාරර සවාපස උතා ියලිපද්න පරිදි ඛියජාපාල් සාවලිධන ංමාායාානප  පල්ර් 

විසින් 2017.02.13 දිනැ ව ංවයන්ාර වි ණයන චක්රපල්ඛ ංාර MRPD/IA/01/2017 

ෙරන චක්රපල්ඛ ියගේත් රරමින්, වි ණයරාධිප  පෙපාලිාප්න්ව වට ංවනය පාොරව රු 

ල ා දීමට ියපය   රර ඇා. (ඇමුණුා 25) 

 ංනුාා  කදා ගැනීමේ පටිපාටියක් මමොාැති වීා ාහ ඉහා ාට්ටේදා 

වරරප්පාඩු පැදතීා. 

ආයානප  සියලු ංානවලට  ැලපපන ංනුමා  කවා  ැනීප් පටිපාටියත පනොමැ වීම 

ළිබඳ කව රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය. 

ංනුමා  කවා  ැනීප් පටිපාටියත සැරසීප් රටුතව  සහ පුරප්පාඩු ළිරවීම සකහා 

රටුතව  පයොෙන  ව ංමාායාානප  පල්ර් පැවසීය. 

පුරප්පාඩු ළිබඳ ක ෙැනු් දීප්දී ංනු මනය රරන ක්රියා ළිබඳපවා වන පුරප්පාඩු 

ආයානප  පවේ ළිටුපස පළ කිරීප්දී,  එම ෙැන්වී් ප්රමාණයවත් රාලයත පවේ ළිටුපස 

පවත්වාප න යන්පන්ෙ යන්න රාරර සවාපස විමසීමට වාජානය විය. 

නිර්මේන 

 පමම ආයානප   කවා  ැනීප් පටිපාටිය සකහා ංනුමැ ය ල ා දීප් වත්මන් 

ාත්ත්වය සහ ංනුමැ ය ල ා දීප් ය්  ැටලුවත ඇත්න් ඒ ළිබඳ කව  විමසා 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

වැටුප් සහ පසේවර සාඛයා පරොමිෂන් සවාව පවා මේළියත පයොමු රරන පලස 

ෙැන්වීම.  

 2016 වසපලි  කවා  ැනී් 98 ත සිදු රල  ව සවාප  පවසන ලෙ ංාර පමම 

 කවා  ැනී් වලට ංොලව පහා සකහන් පාොරව රු ඇව ළත් වාලිාාවත 

මාසයත ඇව ළා රාරර සවාවට ල ා දීම. 

 පැව  පුරප්පාඩු ප්රමාණයය   

 එම පුරප්පාඩු ළිබඳ කව පවේ ංඩවිප  ෙැන්වී්  

 පළ රළ දිනය සහ පසලාව,  

 පැව  රාලය,  

 ඉවත් රළ දිනය සහ පසලාව. 

 ලෙ ංයදු්පත් ප්රමාණයය 

 ස්මුඛ සාරච්ජාා පැව  ක්රමපසෙය 

 ංනුමා  කවා  ැනීප් ක්රියා පටිපාටිය ඉාා ඉතමියන් ංනුමා රර  න්නා 

පලස උපපෙස් ල ා දුන් රාරර සවාව 2016 වසර සකහා පමම ආයානප  

 කවා  ැනී් ළිබඳ කව විමලිනනයත රර රාරර සවාව පවා වාලිාා රරන 

පලස වි ණයරාධිප  පවා ෙැනු් පෙන ලදි. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රාරර සවාපස ඉහා ියලිපද්න පරිදි ලාරා ඛියජා පාල් නී  ා සාස්ථාපස  කවා 

 ැනීප් පටිපාටිය ංනුමා කිරීම ස් න්ධපයන් වලිාමාන ාත්ත්වය විමසා වැටුප් සහ 

පසේවර සාඛයා පරොමිෂන් සවාව පවා 2017.03.13 දිනැ ව මේළියත පයොමු රර ඇා. 

ඉහා ියලිපද්න  ii පරිදි 2016 වසපලි සිදු රරන ලෙ  කවා  ැනී් 98 ට ංොල විස්ාර 

ඉදිරිපත් රර ඇාත්, එම  කවා  ැනී් සිදුකිරීප්දී එම ානව රු වලට ංොලව පැව  

පුරප්පාඩු ප්රමාණයය, එම  කවා  ැනී් වලට ංොල ෙැන්වී් ස් න්ධව ඉල්ලා ඇ  

පාොරව රු (පවේ ංඩවිප  ෙැන්වී් පළ රළ දිනය සහ පසලාව, පැව  රාලය, ඉවත් 

රළ දිනය සහ පසලාව) ඉදිරිපත් රර පනොමැා. 

ාවෙ 2016 වසර සකහා පමම ආයානප   කවා  ැනී් ළිබඳ ක වි ණයරාධිප  පව න් 

ඉල්ලා ඇ  වාලිාාව ලැබීමට ියයමිාව ඇා. 

 ඉදිරි සුරැකුේ ගනුමදනු (මහිකන්)  

ප් ළිබඳ කව නී ප , ංපරාධ පරීතෂණය  පෙපාලිාප්න්ව ව හා ංල්ලස් පහ  දුෂණය 

පච ෙනා විමලිනන පරොමිෂන් සවාව රරන පරීතෂණයවල වලිාමාන ාත්ත්වය සහ පමම 

 නුපෙනුපස වත්මන් ාත්ත්වය ළිබඳ කව රරුණු විමසන ලදි. 

පමම ංාන ව පනන්ම පහකතන්  නුපෙනුව  ැන ඉාාම  ැඹුරින් ංධයයනය රර ඇ   ව 

ියරීතෂණයය වීම ියසා ංමාායාානය මගින් පවනම පරීතෂා කිරීම පවනුවට පමම ආයාන 

වල පරීතෂණය වලට දිය හැකි උපරිම සහය ල ා දීමට තීරණයය රළ  ව ංමාායාානප  

පල්ර්වරිය පැවසුවාය. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

2016 ජානවාරි මාසප දී රුළියල් බිමේයන 10.2 ත වනපයන් පැව  පාඩුව 2016/12/31 

වන විට රු බිමේයන 14.062 ත ෙතවා වැඩිවී ඇ   ව පමහිදී ංනාවරණයය විය. 

නිර්මේන 

 ප් ළිබඳ කව ංමාායාාන සව ව පව න සියලුම පාොරව රු ෙැතපවන වාලිාාවත 

ඉාා ඉතමියන් වි ණයරාධිප  පවා ල ා දීම. 

 උතා වාලිාාවත්, පමම රරුණය ළිබඳ කව පපර පැව  රාරර සවාවන්හිදී 

සාරච්ජාා රළ රරුණු ඇව ළත් පොනු ා වාලිාා (Verbatim) ංධයයනය රර 

වි ණයරාධිප  විසින් මාසයත ඇව ළා වාලිාාවත රාරර සවාව පවා ල ා දීම. 

 උතා වාලිාාව ලෙ පසු ඉදිරි සුරැගේ්  නුපෙනු (පහකතන්) ළිබඳ කව වාලිාාවත 

මගින් පාලිමේප්න්ව වට ෙැනු් දීම රළ ුතව   ව රාරර සවාපස ිය මනය විය. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ලාරා ඛියජා පාල් නී  ා සාස්ථාව විසින් ංොල පාොරව රු වි ණයරාධිප  පවා 

ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර වි ණයරාධිප  විසින් ංොල වාලිාාව ළිබඳපයල කිරීප් රටුතව  

වල ියරාව සිටී. 

 ගුදන් යාමා ාකහා ආමයමය කාරනු ා ම ඉන්ධාම පහා ප්රමිතියකින් යුක්ාද 

වාර ගැනීා. 

ගුවන් යානා සකහා ආනයනය රල ඉන්ධනවල ංවනය ප්රමි ය පනොමැ  වුවත් වාර  ා 

හැකි ප්රමි යර පැව   වත් එම ඉන්ධන ළිරිසිදු රර වාවිාා රළ හැකි ියසා එපලස වාර 

 ත්  ව සවාප  විසින් ප්රරාන රරන ලදි. 

එපසේම 2016 වසර සකහා නව ඉන්ධන පපෝප පමපාත මිලදී  ැනීමත රර පනොමැ  

 වත් පාල් ආනයනය සකහා ආයාන පහ  පුද් ලි න් සකහා ංවස්ථාව, ංවනය සුදුසුර් 

සපුරා ඇත්න් පමණයත ල ා දී ඇ   වත් සවාප  විසින් ප්රරාන රරන ලදි. 

නිර්මේන 

පහා රරුණය ස් න්ධව වාලිාාවත ස  ව නත ඇව ළා රාරර සවාව පවා පයොමු 

රරන පලස ෙැනු් දීම. 

 පසුගිය වසර පෙර ව ළ ගුවන් යානා ඉන්ධන ආනයනය සකහා ංවසර ල ා දුන් 

ආයාන පහ  පුද් ලි න්පස නාම පල්ඛනය  

 ගුවන් යානා සකහා ආනයනය රල ඉන්ධන ප්රමාණයයත ංවනය ප්රමි ය පනොමැ  

රම ියසා මිල ංඩු රර වාර ප න ගුවන් යානා සකහා  වාවිාා කිරීම යන පමම 

 නුපෙනුපසදී, ල ා පෙන ලෙ වට්ට් ප්රමාණයය, එම ගුවන්යානා ඉන්ධන 

ළිරිපහදු කිරීමට ගිය වියෙම හා සැසඳීමත රර, ඒ ළිබඳ කවෙ එම වාලිාාවට 

රරුණු ඇව ළත් කිරීම. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

පසුගිය වසර පෙර ව ළ ගුවන් යානා ඉන්ධන ආනයනය සකහා ංවසර ල ා දුන් ආයාන 

පහ  පුද් ලි න්පස නාම පල්ඛනය රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර ඒ ංනුව 

2015 වසපලිදී සැපුත්රරුවන් 05පෙනගේ මේයාපදිාචි රර ඇ   වත්, 2016 වසපලිදී 

සැපුත්රරුවන් 1දපෙනගේ මේයාපදිාචි රර ඇ   වත්, ංනාවරණයය පස. 

රාරර සවාපස ඉහා ියලිපද්න ii පරිදි, 2016 පෙසැ් ලි මස Vitol Asia Pvt Limited, 

Singapore සමා ම විසින් සපයන ලෙ ගුවන්යානා සකහා ආනයනය රල ඉන්ධන 

ප්රමාණයයත ංවනය ප්රමි ය පනොමැ රම ියසා පාල්  ැරලයරට ඇමරිරානු පඩොලලි 

0.95ර වට්ටමරට යටත්ව වාර ැනීමට රටුතව  කිරීම ස් න්ධපයන්, ලාරා ඛියජා 

පාල් නී  ා සාස්ථාපස ියපය ජාය සාමානයාධිරාරී පෙපෙනගේප න් ුතත් රමිටුවත 

මගින් වාලිාාවත ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර එමගින් ඉහා  නුපෙනුව පහේව පවන් 

ආයානයට ංලාවයත වී පනොමැ   වත්, රුළියල් මිමේයන 12ර ලාවයත සිදුව ඇ  

 වත් වාලිාා රර ඇා. 

 ාවාපති ාහ කාළාමාකාාර ංධායක්ෂ ාමතුරු මදකාා එකාා වරේගායකු මරසින් 

දැරීා 

2016.04.08 දින පැව  රාරර සවාපස දී සවාප  හා රළමනාරාර ංධයතෂ යන 

ානව රු පෙර සකහා පුද් ලි න් පෙපෙනගේ පත් රළ ුතව   වට රළ ියලිපද්නය පමපාත 

ක්රියාත්මර වී පනොමැ  වීම ළිබඳ කව රාරර සවාපස ෙැඩි ංවධානය පයොමු විය. 

සාස්ථාව ස්ථාළිා රරන ලෙ පනාට ංනුව පමම ානව රු පෙරම එත පුද් ලපයගේට 

ෙැරිය හැකි  ව සකහන් වුවත් පමම ානව රු පෙර සකහා පුද් ලි න් පෙපෙනගේ පත් කිරීම 

සුදුසු  වට  මහා වාණ්ඩා ාරප  රාජාය වයාපාර  පෙපාලිාප්න්ව ව මගින් ඛියජා පාල් 

ස්පත් සාවලිධන ංමාායාානප  පල්ර් ෙැනුවත් රර ඇ   ව ෙ පමහිදී ංනාවරණයය 

විය. 

නිර්මේන 

ලාරා ඛියජා පාල් නී  ා සාස්ථාපස පව න මූලයමය ඒරාධිරාරී ස්වරූපය, එය රපට් 

ආලිථිරයට ඇ   ලපෑම, පහකතන්  නුපෙනුව වැිය ංෙටත් රට මුහුණය පෙන  රපාල පාඩු 

පව න ාත්ත්වයත ව ළ තීන්දු තීරණය  ැනීම සහ ඒවා ක්රියාත්මර කිරීම ඒරරාය වීම  

රටට ංහිාරර  ැවින් ඒ ළිබඳ කව නැවා සලරා  ලා සවාප  හා රළමනාරාර ංධයතෂ 

ානව රු පෙර සකහා පුද් ලි න් පෙපෙනගේ පත් කිරීමට ඇම ව මා ෙැනුවත් රරන පලස 

ංමාායාානප  පල්ර් පවා ෙන්වන ලදි. 

ඊට ංමාරව සාරච්ජාා රළ රරුණු ඇව ළත් රරමින් පමම ියපය  ය ස් න්ධව ංමාාය 

මණ්ඩලප  පල්ර් පවා මේළියත මගින් ෙැනු් පෙන පලසත් එම මේළිප  ළිටපත් 

ං  රු ජානාධිප ව මා,   රු ංග්රාමාායව මා සහ ංොල  රු ඇම ව මා පවා  පයොමු 

රරන පලසත් මහා වාණ්ඩා ාරය මගින් ංමාායාානප  පල්ර් පවා පයොමු රළ 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

මේළිප  ළිටපාත ෙ ඊට එත රරන පලසත් රමිටුපස පල්ර් පවා උපපෙස් ල ා  පෙන 

ලදි. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ලාරා ඛියජා පාල් නී  ා සාස්ථාපස සවාප  හා රළමනාරාර ංධයතෂ ානව රු පෙර 

සකහා පුද් ලි න් පෙපෙනගේ පත් රර ඇ   ව ඛියජා පාල් ස්පත් සාවලිධන 

ංමාායාානප  පල්ර් විසින් 2017.0ද.0ද දිනැ ව වාලිාා රර ඇා. 

රාරර සවාපසදී තීරණයය රරන ලෙ පරිදි, ලාරා ඛියජා පාල් නී  ා සාස්ථාපස සවාප  

හා රළමනාරාර ංධයතෂ යන ානව රු පෙර සකහා පුද් ලි න් පෙපෙනගේ පත් රළ ුතව  

 වට රළ රාරර සවාපස ියලිපද්නය, පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පල්ර් 

විසින් ංාර පර ප්/08/01/2017 හා 2017.02.1ද දිනැ  මේළිය මගින් ජානාධිප  පල්ර් 

හා ංග්රාමාාය පල්ර් පවාෙ ළිටපත් සහිාව ංමාාය මණ්ඩල  පල්ර් පවා ෙන්වා යවා 

ඇා. 

 ්රිකුණාාාමේ මාල් ග ඩා ටැකකි ාකකීර්ණය   

ප් ස් න්ධව ඉන්දියාව සම  එළැඹි ගිවිසුම ංනුව  ා හැකි ඉදිරි ක්රියාමාලි  ළිබඳ කව 

ංවධානය පයොමු රළ ුතව   ව රාරර සවාපස ංෙහස විය. 

නිර්මේන 

 පමම පටන්ඩරයට ංොල මේළි ප ොනු ස  පෙරත ඇව ළා ල ා දීම. 

 ප් ස් න්ධව ඉන්දියාව සම  2003 දී එළැඹි ගිවිසුප් ළිටපාත රාරර සවාව 

පවා ස  පෙරත ඇව ළා ල ා දීම. 

 පමම ගිවිසුම ප්රරාරව ශ්රී ලාරාවට  ා හැකි වාසි සහ ා ඉදිරි ළියවර ළිබඳ කව 

නී ප  විමසා ඉදිරි ළියවර ළිබඳ කව තීරණය  ැනීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

පමහි ියලිපද්න ංාර i ට ංොලව ඉදිරිපත් රර ඇ  විස්ාරාත්මර වාලිාාව ඇමුණුා 26 

ෙැතපස. 

ාවෙ ඉහා ියලිපද්න ii හා  iii මගින් රාරර සවාව ියපය   රර ඇ  පරිදි ඉන්දියාව 

සම  2003 දී එළැඹි ගිවිසුප් ළිටපාත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර, 

පමම ගිවිසුම ස් න්ධපයන්   ා හැකි ඉදිරි ළියවර ළිබඳ ක  රු නී ප  පව න් විමසා 

ඇ   ව වාලිාා රර ඇා.  
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

ඇමුණුා 25
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ඇමුණුා 26
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

සී/ා ාකකාා ඛනිජා දැලි ාාාගා 

(රලිමාන්ා හා වාණිජා රටුතව  ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමයන්  :  2017 ජාමදාරි  ාා 26 දිම ාහ 

       2017 මප රදාරි ාා 07 දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු  

 මකාෝකිාාිනහි මද යන්ත්රාගාරයක්  ඉදි කිරීා 

පර කිලාි   ප්රපද්නප  නව යන්්රා ාරයත  ආර්ව රරනු ළිණිස  නව පසේවරි න් 

(රාලියාල ර්රරුවන්) 117 ත  කවාප න ඔවුන්ව ංොල රාලියප  පනොපයොෙවා 

පුල්මුපඩ් හි පසේවප  ංනුුතතා කිරීම 

පමම නව පසේවරි න් 117 ත  කවා  ැනීම සෙහා රළමනාරරණය පසේවා 

පෙපාලිාප්න්ව පස ංනුමැ ය ලැබුනු  ව රාරර සවාව ෙැනුවත් රරන ලදී. 

නිර්මේන 

 පමම ංනුමැ ය ල ා  ැනීම සෙහා ංමාායාානය හරහා රළමනාරරණය පසේවා 

පෙපාලිාප්න්ව ව පවා යවන ලෙ මේළි පල්ඛන රාරර සවාව පවා එවීම.

  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා මේළි පල්ඛන රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 

 ආයාමමේ පරාාර්ා දාට පටහැනි කාටයුතු ාදහා මුදල් දැය කිරීා - මදරළ 

උදයාමය 

සමා ප් සුවසාධර ංරමුෙල වාවිාා රරමින් ආයානප  පරමාලිථ වලට පටහැියව 

ළිටස්ාර ප්රපද්නවල පාරවල් සෑදීම සහ ප ොඩනැගිමේ ආදිය ඉදි කිරීම.  

නිර්මේන 

හ් න්පාොට පවරළ උෙයානය සරස් කිරීම සෙහා රු.මිමේයන 40 ත වැය රර ඇ   වත් 

පෙවිනුවර මහා පද්වාලප  වැඩි දිුතණු කිරීප් රටුතව  සෙහා මුෙල් වැය රර ඇ   වත් 

රාරර සවාවට ංනාවරණයය වූ ංාර ප් ස් න්ධව ඇ  මේළිප ොනු 2 රාරර සවාව 

පවා එවීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා මේළිප ොනු රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 ආයාමමේ දැක්ා 

“රපට් ප්රධානාම විියමය උපයන ආයානයත වීම” යන්න ආයානප  ෙැතම වන නමුත් 

ඕස්පේමේයාපස මුළු ඛියජා වැමේ ියෂප්ාෙනය වන 10% ර ප්රමාණයය ංපප් රපට් ඉවා ෙමනු 

ල න වැමේවල ඇ   වත් ියරීතෂණයය වීම.  

2014-2016 වලිෂවල රැණීප්  ලප්ර භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානය මගින් 

ියගේත් රර පනොමැ   ව ියසි  ලධාරි පැවසීය.  

නිර්මේන 

2017.02.07 දින පමම ආයානයත් සම  භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානය පහා 

සකහන් ියලධාරීන්ෙ ඇව ලුව රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවා ඛියජා වැමේ සමා මට  ලප්ර 

ියගේත් කිරීමට ඇ   ාධා රවපලිෙැි  විමසා සිටීමට තීරණයය කිරීම. 

 පුල්මුපඩ් යන්්රා ාරප  පසේවය රරන ඉාකතපන්රුවරුන් 

 හිටපු සාමානයාධිරාරී එස්.ඒ.නන්ෙපද්ව මහාා 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානය රාරර සවාව ඉදිරියට රැෙවා ඛියජා වැමේ 

සමා මට  ලප්ර  ියගේත් කිරීමට ඇ   ාධා රවපලිෙැි  විමසා සිටීමට රරන ලෙ තීරණයය 

ංනුව භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානය හා සී/ස ලාරා ඛියජා වැමේ සමා ම 

2017.07.07 දින පමම රාරර සවාව පවා රැකවන ලදී.  

 ආයාමය මපෞේගලිකා ංකනයට මරකිණීා 

පමම ආයානය පපෞද් මේර ංානයට විකිණීම සෙහා රැබිනට් ප්රිරාවත ඉදිරිපත් රර 

එය ංනුමා වී ඇ   ව ියරීතෂණයය වීම.  

නිර්මේන 

රාරර සවාව විසින් පහා සකහන් ියපය   ල ා පෙන ලදී. 

 ස යත ඇව ළා රැබිනට් ප්රිරාව හා ඊට ංොල මේළි පල්ඛන රාරර සවාව 

පවා එවීම (පමම ක්රියාවමේය නවාන පලස ංමාාය මණ්ඩල පල්ර්ට ෙන්වා 

යැවීම සෙහා) 

 ආයානය ප්ර වුහ ා කිරීම  සාලිථර රර  ැනීම සකහා සැලැස්මත සරස් 

කිරීම. 

 එරව  රළ ං ය සහිා ියෂප්ාෙන ාත්ත්වයට ඛියජාවැමේ සමා ම ප න ඒම 

සෙහා සැලැස්මත සැරසීම. 

 පමහි ප්ර  ය මසත ඇව ළා රාරර සවාවට වාලිාා කිරීම. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

පමම ආයානය පපෞද් මේර ංානයට විකිණීම සකහා ඉදිරිපත් රරන ලෙ රැබිනට් 

ප්රිරාව ආයානය විසින් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.  

රාරර සවාව විසින් තීරණයය රරන ලෙ පරිදි, එම රැබිනට් ප්රරාව මගින් පයොකතා සී/ස 

ලාරා ඛියජා වැමේ සමා ම පපෞද් මේර ංානයට විකිණීප් ක්රියාවමේය නවාා ෙැමීම සකහා 

ංවනය ළියවර  න්නා පලස පල්ර්,පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් 

2017.02.03 දිනැ ව ංමාාය මණ්ඩල පල්ර් පවා ෙන්වා යවා ඇා. (ඇමුණුේ  27) 

රාරර සවාපස ියලිපද්න ංාර ii, iii හා iv පරිදි වාලිාා 2017.05.25 දින වන රාරර 

සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 

 දයාපෘති 22 කා මමොනිමි දැඩ ාටහම 

2016.12.31 වන දිනට රු.මිමේයන 354 ත ඇස්ාප්න්ව  රළ වයාපත  22 කින් ුතව  

පනොියමි වැඩ සටහන ගේමතෙ යන්න විමසීය.  

නිර්මේන 

ප් ෙතවා පමම වයාපත  ංොල පරොන්්රාත්රරුවන් විසින් ආයානයට වාර දී පනොමැ  

 ව ියසි  ලධාරී පැවසූ ංාර පමම වයාපත  22 ළිබඳ ක වාලිාාවත රාරර සවාවට එවීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ංොල වාලිාාව රලිමාන්ා හා වාණිජා රටුතව  ංමාායානප  පල්ර්පස ංාර 

MIC/116/LMS/Coma හා 2017.02.01 දිනැ  මේළිය මගින් රාරර සවාව  පවා පයොමු රර 
ඇා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

සී/ා ාකකාා ඛනිජා දැලි ාාාගා  

(රලිමාන්ා හා වාණිජා රටුතව  ංමාායානය) 

භූ මරදයා ාමීක්ෂණ හා පාල් කාාර්යාකනය 

(මහවැමේ සාවලිධන හා පරිසර ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  :  2017 මප රදාරි ාා 07 දිම  

සී/ස ලාරා ඛියජා වැමේ සමා ම 2017 ජානවාරි  මස 26 දින රාරර සවාව පවා රැකවූ 

ංවස්ථාපස ංනාවරණයය වූ රරැණු ංනුව , භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානය මගින් 

සී/ස ලාරා ඛියජා වැමේ සමා ම පවා රැණීප්  ලප්ර ියගේත් පනොකිරීම ස් න්ධපයන් 

විමලිනනය කිරීම සකහා 2017.02.07 දින පමම ආයානයත් සම  භූ විෙයා සමීතෂණය හා 

පාල් රාලියාානය රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවා ඛියජා වැමේ සමා මට  ලප්ර  ියගේත් 

කිරීමට ඇ   ාධා රවපලිෙැි  විමසා සිටීමට රරන ලෙ තීරණයය ංනුව භූ විෙයා සමීතෂණය 

හා පාල් රාලියාානය හා සී/ස ලාරා ඛියජා වැමේ සමා ම 2017.02.07 දින පමම රාරර 

සවාව පවා රැකවන ලදී. එහිදී පහා රරුණු ංනාවරණයය විය. 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 කාැණීේ  ාපත්ර ා ා මමොීා 

භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානය විසින් සී/ස ලාරා ඛියජා වැමේ සමා මට රැණී් 

 ලප්ර ල ා පනොදීමට පහේව  විමසීය. 

2012.11.14 දිනැ  විපනේෂ රැබිනට් තීරණයයරට ංනුව ඛියජා වැමේ ංපනයනප දී ං ය 

එරව  කිරීමකින් පාොරව ංපනයනය සෙහා ංවසර පනොදිය ුතව ය. ඛියජාවැමේ සමා ම 

ං ය එරව  කිරීමකින් පාොරව ංපනයනපයහි ියරා වන  ැවින් රැණී්  ලප්ර ියගේත් 

පනොරළ  වත් එපහත් පමවර රැණී්  ලප්රය දීලිඝ කිරීම සෙහා ංයදු් ප්රය වාර  ත් 

 වත් භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානප  සවාප  පැවසීය. 

 කාැණීේ  ාපත්ර ීර්ඝ කිරීා 

 2012.11.14 දිනැ  රැබිනට් තීරණයයට පසුව ආයානවලට  ලප්ර  ියගේත් රර 

 පේෙ යන්න රාරර සවාව විමසීය. 

 රැණී්  ලප්ර ියගේත් රරන්පන්  පසෂණය රටුතව  රරන ංයට පමණයතෙ 

යන්න විමසීය 

 ං ය එරව  කිරීම යනු ගේමතෙ යන්න ස් න්ධපයන් රැබිනට් මණ්ඩලපයන් 

පැහැදිමේ කිරීමත ල ා  ැනීම 

ඇල්පරමි පහවි පමටල්ස් (පුද්.) සමා ම ප් ස් න්ධපයන් නඩුවත ප ොනු රර  බූ 

 වත් පසුව එය ඉල්ලා ංස් රර  ත්  වත් ංමාායව මා සම  පැව  සාරච්ඡාවකින් 
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ංනව රුව 2014.12.09 දින පමම සමා මට  ලප්ර 2 ත ියගේත් කිරීමට ළියවර  ත්  වත් 

පැවසීය. 

එවැිය ංයට  ලප්ර ඉල්ලු් කිරීප් හැකියාව ඇාැි   භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් 

රාලියාානප  සවාප  පැවසීය. 

නිර්මේන 

එවැිය පැහැදිමේ රර  ැනීමත ල ා  න්නා පලස මහවැමේ සාවලිධන හා පරිසර 

ංමාායාානප  පල්ර්ට ියපය   කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී 

පනො බිණි. 

 ංගය එකාතු කිරීමේ ක්රියාදලිය-පසු මරපරේ 

ෙැනට  ලප්ර ල ා ප න ඇ  පපෞද් මේර ආයානය ඛියජා වැමේ සමා පමන් වැමේ මිලදී 

ප න ංපනයනය සිදු රරනු ල න  ැවින් ඔවුන් ං ය එරව  කිරීප් ක්රියාවමේයර ියරා 

වන්පන්ෙ යන්න පසු විපර් කිරීම. 

නිර්මේන 

ඇල්පරමි පහවි පමටල්ස් (පුද්.) සමා ම ං ය එරව  කිරීප් ක්රියාවමේයර ියරා 

වන්පන්ෙ යන්න පසු විපරමත රර ස  06 ත ව ළ ඒ ස් න්ධපයන් රාරර සවාවට 

වාලිාා රරන පලස භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානප  සවාප ට ියපය   කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී 

පනො බිණි. 

 ඇල්මකාමි ාාාගා-කාැණීේ 

2014 වලිෂප  ඇල්පරමි සමා ම  ලප්ර ල ා  ැනීපමන් පසුව රැණී් රටුතව  

රරනවාෙ යන්න විමසීය. 

නිර්මේන 

ඇල්පරමි සමා ම රැණී් රටුතව  කිරිමට සැලසු් රර ඇ   ව රාරර සවාපස 

ංවධානයට ලතවීම සහ සමා ම රැණී් රටුතව  රරනවාෙ යන්න පසු විපරමත සිදු 

රරන පලස භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානප  සවාප ට  ියපය   කිරීම 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී 

පනො බිණි. 

 ඛනිජා දැලි ාාාගාට කාැණීේ  ාපත්ර ා ා මමොීා 

ඛියජා වැමේ සමා මට රැණී්  ලප්ර ල ා පනොදීම ියසා ෙැනට පව න වැමේ පාො  

ංවසන් වූ විට ආයානය වසා ෙැමීමට සිදුවන ාත්ත්වය ම  හරවා  ැනීම පපොදු වයාපාර 

ළිබඳ ක රාරර සවාපස උත්සාහය වන ංාර ඛියජා වැමේ සමා ම ං ය එරව  කිරීප් 

ක්රියාවමේයර ියරා විය ුතව   වත් සමා ම ංාරමැදියන් හරහා රරන විකීණිම නාර රර 

ඍජු ංපනයනය රළ ුතව   වත් ංවධාරණයය කිරීම 

නිර්මේන 

ං ය එරව  කිරීප් ක්රියාවමේයරට ංවතීලිණය වී ඒ ස් න්ධපයන් රාරර සවාවට 

පය ජානා ඉදිරිපත් රරන පලස සී/ස ලාරා ඛියජා වැමේ සමා ප් ියසි  ලධාරීට ියපය   

කිරිම 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් ංොල පය ජානා රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 

 

සී/ා ාකකාා ඛනිජා දැලි ාාාගා හා භූ මරදයා ාමීක්ෂණ හා පාල් කාාර්යාකනය යම ආයාම 

මදකා කාැකදා කාාරකා ාවාද මරසින් කාරම ාද මරාර්නමය ංදාාමමේ එා ආයාම මදකාට 

මපොදුම  පහා නිර්මේන කාාරකා ාවාද මරසින් ඉදිරිපත් කාරම ාී.  

 ාධායගා ාැාසුා 

පමම ස්පා වලිධනය රර  ැනීම සෙහා ආයාන 2 එතව මධය ා සැලසුමත ඉදිරිපත් 

කිරීප් වැෙ ත්රම රාරර සවාපස ංවධානයට ලතවූ ංාර කිසිම ංවස්ථාවර  ඛියජා 

වැමේ සමා ප් රැණී්  ලප්ර ාහන් පනොරළ  වත් ාාවරාමේරව නාර රළ  වත් 

සවාප  (භූ විෙයා සමීතෂණය හා පාල් රාලියාානය) පැවසූ ංාර  ලප්ර ියගේත් කිරීප්දී 

පහා සකහන් ක්රියාමාලි  ංනු මනය රළ හැකි  ව පැවසීය. 

 රැබිනට් තීරණයය පවනස් කිරීම 

 ං ය එරව  කිරීප් ක්රියාවමේයරට ංවතීලිණය වීම 

නිර්මේන 

එවැිය සැලසුමත සරස් රර ඉදිරිපත් රරන පලස ආයාන පෙපරහි සවාප වරුන්ට 

ියපය   කිරීම. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී 

පනො බිණි. 

 ක්දාර්ට්ාථ නිධිය 

ංපප් රපට් පරොටි ්ප ොතර ප්රපද්නප  වන සාරතෂණය පෙපාලිාප්න්ව වට ංයත් 

ඉඩමර තවාලිට්ස් ියධියත ඇ   වත් එය Solar Panel ියෂප්ාෙනයට වාවිාා රළ හැකි 

 වත් රාරර සවාපස සාරච්ඡාවට වාජානය වූ ංාර පමවැිය ං ය එරව  කිරීප් 

ක්රියාවමේයර ඇ  ආලිථිරමය වාසි ළිබඳ කව  ංවධානයට ලතවීම. 

නිර්මේන 

පමවැිය ං ය එරව  කිරීප් ියෂප්ාෙන ළිබඳ කව නඛයාා ංධයයනයත රරන පලසත් 

ංමාායාාන පල්ර්වරු පෙපෙනා එතව පය ජානාවමේයත සරස් රර රාරර සවාවට 

ඉදිරිපත් රරන පලසත් ංමාායාාන පල්ර්වරු පෙපෙනාට ියපය   කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී 

පනො බිණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  



 

113 

 

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

සීාාාහිා හිඟුරාම සීනි  කාර්ාාන්ාායාමය  

(රලිමාන්ා හා වාණිජා රටුතව  ංමාායාානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  : 2017 මප රදාරි ාා 08 දම දිම  

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 කාර්ාාන්ාායාමය ඈදර කිරීා 

2013 ංමාාය මණ්ඩල තීරණයය ංනුව හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාායානය වවර කිරීම 

ළිබඳ කව සහ වවර කිරීප් ක්රියාවමේය සිදු රරන ආරාරය ළිබඳ කව රාරර සවාව විමසන 

ලදී. 

නිර්මේන 

 ප් ළිබඳ කව රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව පස ංවධානය පයොමු 

කිරීම. 

 රැබිනට් පය ජානාවත ංනුව වවර කිරීමට පය ජානා රර  බුනෙ පමපාත 

ආයානය සව  වත්ර් හඳුනාප න පනොමැ   ැවින්, වවර රරුපවගේ හඳුනා 

 ැනීමට පපර වත්ර් හඳුනා  ැනීම 

 වත්ර්, ව කී් හඳුනා  ැනීපමන් ංනව රුව වවර කිරීප් ක්රියාවමේය සිදු 

කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

සී/ස හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාායානප  සාමානයාධිරාරීපස ංාර 100/01/72 හා 

2017.03.03 දිනැ  මේළිය මගින්, සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ පුද් මේර සමා මට පවරා ප න 

ඇ  පද්පල හා හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායානය යටපත් පව න වත්ර් පවන පවනම 

හඳුනාප න රාරර සවාව පවා වාලිාා රර ඇා. 

රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව විසින්, සී/ස හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාායානය වවර 

කිරීම ස් න්ධපයන් වූ  2017.02.01 දිනැ   ංමාාය මණ්ඩල තීරණයයෙ රාරර සවාපස 

ංවධානය සකහා ඉදිරිපත් රර ඇා. 

 ආයාමය ාතු දත්කාේ හා දගකීේ 

 ල්ඔය වැවිමේ සමා ම සහ හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ා නාලාව සව  වත්ර් පවන පවනම, 

පැහැදිමේව හා ියවැරදිව හඳුනා ප න ඇත්ෙ යන්න ළිබඳ කව රාරර සවාපස ංවධානය 

පයොමු විය. 

 ල්ඔය වැවිමේ සමා ම ස්ථාළිා කිරීප්දී ල ා පෙන ලෙ රජාප  පරොටස හැර හිඟුරාන 

සීිය රලිමාන්ාායානය සව  පවනත් වත්ර් එම සමා ම විසින් වාවිාා රරන්පන් න් 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

එම වටිනාරම ාතපසේරු රර ංය රර  ැනීප් ක්රමපසෙයත සරස් රර  ැනීම ළිබඳ ක 

රාරර සවාපසදී සාරච්ජාා රරන ලදී. 

නිර්මේන 

 පහා සකහන් පාොරව රු ඇව ළත් වාලිාාවත ස යත ඇව ළා රාරර සවාව 

පවා එවීම. 

 ආයානය සව  ඉඩ් පරිහරනය රරන පුද් ලි න් ළිබඳ ක පාොරව රු 

 ආයානය සව  ප ොඩනැගිමේ සහ භූමිය පරිහරණයය රරන පුද් ලි න් 

ළිබඳ ක පාොරව රු  

 ආයානය සව  යන්ප්ර පරරණය වාවිාා රරන පුද් ලි න් ළිබඳ ක 

පාොරව රු  

 ආයානය සව  වත්ර් හා ව කී් හඳුනා  ැනීප් ක්රියාවමේය මසත ඇව ළා 

ංවසන් කිරීම. 

  ල්ඔය වැවිමේ සමා ම සම  ඇ  රර ප න ඇ   ගිවිසුම රාරර සවාවට 

ඉදිරිපත් කිරීම සහ එහි රජාය පාලින්වපයන් ඇ  ංි  ය ගේමතෙ යන්න ළිබඳ කව 

ස  පෙරත ව ළදී වාලිාාවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

 එම ංි  ය ෙැන් ක්රියාත්මර වන්පන් පරපසේෙ යන්න සහ එහි රජාය සව  51% 

ර පරොටස පවනුපවන් රජායට ලැප න ප්ර ලාව පමොනවාෙ යන්න ළිබඳ කව 

වාලිාා කිරීම . 

  ල්ඔය වැවිමේ සමා ප් රජාප  පාලින්වය ියපය ජානය රරන 

ංධයතෂරවරුන්පස නාම පල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම. 

 වත්ර් හඳුනා  ැනීප් ක්රියාවමේය ංවසන් රරන ආරාරය ළිබඳ කව සැලැස්මත 

ඉාා ඉතමියන් ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

නිර්මේන ංකකා i ට ංදාාද  

සී/ස හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාායානප  සාමානයාධිරාරීපස ංාර 100/01/72 හා 

2017.03.10 දිනැ  මේළිය මගින් ෙන්වා එවා ඇ  පරිදි, රජායට ංනු ද්ධිා ආයානයත 

වනපයන් 1991.01.21 පවිය දින 1982 ංාර 17 ෙරන සමා ් පනා යටපත් සී/ස 

හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායාන නාමය යටපත් ස්වාධීන ආයානයත වනපයන් ස්ථාළිා 

සී/ස හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාය පතන්ද්රීය පරොට පැව  ඉඩ් ප්රමාණයය පහතටයාලි 

7,ද65.990 කි. එම ඉඩ් ප්රමාණයය පහා පරිදි පයොොප න ඇා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

 2007 ජුිය 16 වැිය දින හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායානප  

පරිපාලනය  ාර  ැනීම සිදු රරන ලෙ, සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ 

පුද් මේර සමා මට ල ා දී ඇ  ඉඩ් ප්රමාණයය (පහතටයාලි) 

 

277.753  

 උත ප ොවීන් ද,500 රට ප්රරානන  ලප්රයත යටපත් ල ා දී 

ඇ  ඉඩ් ප්රමාණයය (පහතටයාලි) 

 

ද,917.810 

 ඉ රි ඉඩ් ප්රමාණයය 

 සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ පුද් මේර සමා ම ගිවිසුමට ංමාරව 

පරිහරනය රරනු ල න ප්රමාණයය පහතටයාලි ද0.037 

 ියවාස 500 ර ියවාස වයාපත යත සකහා ආයානප  

ංනුෙැනුමකින් පාොරව රාජාය පනොවන සාවිධානයත 

මගින්, දීඝවාළිය රලාපපයන් ංනවසරපයන් ංත්පත් රර 

ප න ඇ  පහතටයාලි 2ද.282  

 හිඟුරාන ව ා රලාපයට ංයත් ඉඩ් ව ළ රර ඇ  

ංනවසර පුද් මේර ියවාස ඉදිකිරී් හා පවනත් ඉදිකිරී් 

 ව ා රලාප ව ළ ඇ  ර්හල් පපපෙස්, තපෂේ්ර මාලි  හා 

රතෂිා, ඇල මාලි  ඇ  රතෂිා,පවනත් පපොදු පහසුර් 

හා යටිාල පහසුර් සකහා (පහතටයාලි) 

 

 

 

 

 

 

 

2,270.180 

මුළු ඉඩ් ප්රමාණයය )පහතටයාලි( 7,ද65.990 

 

සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ පුද් මේර සමා මට ල ා දී ඇ  පහතටයාලි 277.753 ර ප්රමාණයය 

හැර, ආයානය සව  ඉ රි ඉඩ් ප්රමාණයය (පහතටයාලි 7ද65.990 - පහතටයාලි 

277.753)  පවනුපවන් ප් ෙතවා රාජාරාරී රරන්පන් හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායානය 

වන  ව වාලිාා රර ඇා. 

ආයානය සව  ප ොඩනැගිමේ සහ භූමිය පරිහරණයය රරන පුද් ලි න් ළිබඳ ක පාොරව රු 

රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර, ආයානය සව  යන්ප්ර පරරණය ංාරින් 

රැතටලි හා පට්ලලි සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ පුද් මේර සමා මට  දු පෙනම මා ල ා දී ඇ  

 වත් එහි ංි  ය හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායානය සව වන  වත් වාලිාා රර ඇා. 

නිර්මේන ංකකා ii ට ංදාාද  

සී/ස හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාායානප  සාමානයාධිරාරීපස ංාර 100/01/72 හා 

2017.03.03 දිනැ  මේළිය මගින්, සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ පුද් මේර සමා මට පවරා ප න 

ඇ  පද්පල ළිබඳ ක පල්ඛනය හා හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායානය යටපත් පව න 

වත්ර් ස් න්ධ පල්ඛනය රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

නිර්මේන ංකකා iii ට ංදාාද 

රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් 2017.03.1ද දිනැ ව ඉදිරිපත් රර ඇ  වාලිාාව 

මගින් ංොල ගිවිසුම රාරර සවාව පවා පයොමු රර ඇ  ංාර, එමගින් ංනුව පහා 

රරුණු වාලිාා රර ඇා. 

හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායානයට ංයත් ියන්චල හා චාචල පද්පල වමේන් සීිය 

ියෂප්ාෙනා ාරය, රාලියාලය, ියල ියවාස 9ද ත හා ංපනගේත් ඉඩ් පහතටයාලි 

277.753ර ඉඩ් ප්රමාණයයත වසර 30ර  දු පෙනමින් පවරා සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ 

පුද් මේර සමා ම නමින් සමා මත ළිහිටුවා ඇා. 

ංොල සමා  ප් පරොටස් හිමිරාරත්වය පහා පරිදි පස. 
 

 
 

නිර්මේන ංකකා iv ට ංදාාද 

රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් 2017.03.1ද දිනැ ව ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර 

PE/RES/HIS/Gen/2017 මේළිය මගින් වාලිාා රර ඇ  පරිදි 51% ර රජාප  

හිමිරාරිත්වය පවනුපවන්, රජාය පවා සතජු ප්ර ලාව කිසිවත ප් ෙතවා හිමිව පනොමැ  

 ව වාලිාා රර ඇා. එපසේම, 

 පමම සමා ප් සීිය ියෂ්පාෙනය මුළු පද්ශීය සීිය ියෂප්ාෙනපයන් 17%ත  වත් 

 2006/2007 වසපලිදී රුළියල් මිමේයන 219 ත වූ ංලාවය 2016 වසපලිදී රුළියල් 

මිමේයන 911 ත ෙතවා වලිධනය වී ඇ   වත් 

 පමම ආයානය 2009/2010 වලිෂප දී රුළියල් මිමේයන 50/- ර ණයයතෙ 2016 

දී රුළියල් මිමේයන 3,75ද ණයය ප්රමාණයයතෙ ල ා ප න ඇ  ංාර 2015/2016 

වලිෂප දී පපොලී වියෙම පමණයත රුළියල් මිමේයන 537 ත වන  වත්, ආයානය 

පපෞද් මේර 
ංානප  
හිමිරාරිත්වය

බ්රවුන්ස් 
සමා ප් 
පරොටස් 
හිමිරාරිත්වය

ලාරා ඔරිතස්
ලීසිා සමා ප්
පරොටස්
හිමිරාරිත්වය

රාජාය ංානප 
හිමිරාරිත්වය

2ද.5% 2ද.5% 

ද9.0% 51.0% 

 

සී/ස  ල්ඔය වැවිමේ පුද් මේර සමා ම 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

දිගින් දි යටම පාඩු ල මින් ෙැඩි මූලය දුෂ්රරාාවයට ලතවීප් ප්රවණයාාවයත 

ියරීතෂණයය වන  වෙ උතා වාලිාාව මගින් වැඩිදුරටත් වාලිාා රර ඇා. 

නිර්මේන ංකකා v ට ංදාාද  

රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් 2017.03.1ද දිනැ ව ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර 

PE/RES/HIS/Gen/2017 මේළිය මගින් පහා ියලධාරීන් රජාප  පාලින්වය ියපය ජානය 

රරන ංධයතෂවරුන්පස නාම පල්ඛනය පහා පරිදි පස. 

 ආචාලිය පත.බී.පරොට ම මහාා 

 දුෂ්මන්ා  ස්නායර මහාා 

 සී.එස්.පපපලිරා පමය 

 ෆවුසි මහාා 

 ටී.පී.විය සිාහ මහාා 

 නිාධාාරීන්මේ දැටුප් 

ෙැනට ආයානප  පසේවය රරන මුළු පසේවර මණ්ඩලය 09ත වන ංාර, මාස 06 ර 

රාලයත ව ළ වැටුප් ප වා පනො බීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය. 

නිර්මේන 

වවර කිරීපමන් පසු මුෙල් හිලවු කිරීප් එරඟාාවය මා, වවර කිරීප් ක්රියාවමේය 

ංවසන් වන ව රු එම ියලධාරීන්ට වැටුප් ප වන පලස මුෙල් ංමාායාන පල්ර්ට 

මේළියකින් ෙැන්වීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ප් ස් න්ධපයන් 2017.01.03 දිනැ ව රලිමාන්ා හා වාණිජා රටුතව  ංමාායානය 

විසින් 2016/70 ංාර ෙරන ංමාාය මණ්ඩල ප්රිරාව ඉදිරිපත් රරමින් පසේවර වැටුප් 

ප වීම ඇව ලු වවර කිරීප් වියේ ළියවා  ැනීම සකහා රුළියල් 5,03ද,223.53/- ර 

ප්ර පාෙන ඉල්ලා ඇ  ංාර, වවර කිරීප් රටුතව  ංවසන් වන පාත ංොල වියේ ළියවා 

 ැනීම සකහා ංොල මුෙල් ල ා දීමට 2017.02.01 දිනැ ව ංමාාය මණ්ඩල ංනුමැ ය 

හිමිව ඇා. 

 ගල්ඔය දැමරලි ාාාගා 

 ල්ඔය වැවිමේ සමා ප් රජායට ංයත් 51% ර පරොටස ස් න්ධව මුෙල් ංමාායානය 

පාලින්වපයන් ස් න්ධීරරණයය වන්පන් පරපසේෙ යන්න ළිබඳ කව රාරර සවාපස 

ංවධානය පයොමු විය. 

 ල්ඔය වැවිමේ සමා ප් ංධයතෂ මණ්ඩලප  රජාය පාලින්වපයන් එත ියලධාරිපයගේ 

පමණයත සිටින  ව රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව පස ංධයතෂ විසින් පවසන ලදී. 
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නිර්මේන 

  ල්ඔය වැවිමේ සමා ම සමඟ ඇ  රර  ත් ගිවිසුප් රජාය පාලින්වපයන් ඇ  

ංි  ය ස් න්ධව පරීතෂා කිරීම. 

  ල්ඔය වැවිමේ සමා ම රාරර සවාව හමුවට රැකවීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් 2017.03.1ද දිනැ ව ඉදිරිපත් රර ඇ  ංාර 

PE/RES/HIS/Gen/2017 මේළිය මගින්, සී/ස හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාායානය වවර 

කිරීම ස් න්ධපයන් වූ 2017.02.01 දිනැ  ංමාාය මණ්ඩල තීරණයය රාරර සවාව 

පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. 

එහි ඇව ළත් පරිදි ංමාාය මණ්ඩලය විසින් තීරණයය රර ඇත්පත්  ල්ඔය වැවිමේ සමා ම 

පවා පවරනු ල න, හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ායානයට ංයත් පද්පලවල (සීිය 

ියෂප්ාෙනා ාරය, රාලියාලය, ියල ියවාස 9ද ත හා ංපනගේත් ඉඩ් පහතටයාලි 

277.753ර ඉඩ් ප්රමාණයයත වසර 30ර  දු පෙනමින්)   මුළු වටිනාරම වන රුළියල් 

මිමේයන 516 ර මුෙල (චාචල පද්පලවල රජාප  ාතපසේරු වටිනාරම වන රුළියල් 

මිමේයන 222 ර හා ියනච්ල පද්පල සකහා වන වසර 30 ත  දු ප වී්වල රජාප  

ාතපසේරු වලිාමාන වටිනාරම වන රුළියල් මිමේයන 29ද), එම සමා  ප් 51% ත වන 

රජාප  හිමිරාරීත්වය පවනුපවන් ආපය ජානය කිරීමටි . 

ාවෙ ඉහා, රාරර සවාව විසින් රරන ලෙ තීරණයයට ංනුව  ල්ඔය වැවිමේ සමා ම 

2017.06.21 දින රාරර සවාව පවා රැකවීමට ියයමිාය. 

 ගල්ඔය දැමරලි ාාාගාට මුදල් ංාාායකනමයන් පදරම ාද දත්කාේ 

 ල්ඔය වැවිමේ සමා මට මුෙල් ංමාායානපයන් පවරන ලෙ වත්ර් ලැි ස්ව ව ළිබඳ ක 

රාරර සවාව විමසා සිටින ලදී. 

පැරණි ඉස්රා ාරය, ආයානප  වත්ර් පල්ඛනප  ංන්ාලි ා පනොවීම රාරර 

සවාපස සාරච්ඡාවට  ඳුන් විය. 

නිර්මේන 

 ංොල වත්ර් ලැි ස්ව ව ස  පෙරත ඇව ළා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 පැරණි ඉස්රා ාරය ආයානප  වත්ර් පල්ඛනප  ංන්ාලි ා පනොවීම 

 ල්ඔය වැවිමේ සමා ම සමඟ සාරච්ඡා කිරීමට, රලිමාන්ා හා වාණිජා රටුතව  

ංමාායානප  පල්ර්ට හා සී/ස හිඟුරාන සීිය රලිමාන්ාායානප  

සාමානයාධිරාරීට ියලිපද්න කිරීම 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ාපස ංධයතෂ ජානරාල්පස ංාර PE/GOCO/GPL/11 හා 

2009.12.2ද දිනැ  මේළිප  ඇව ළත් පරිදි, ාතපසේරු වටිනාරම රුළියල් මිමේයන 

222.0ත වූ චාචල පද්පල,  ල්ඔය වැවිමේ සමා මට පවරා ඇ  ංාර එම වත්ර් 

ලැි ස්ව ව ව ළ  පැරණි ඉස්රා ාරය ඇව ළත්ව පනොමැා. (ඇමුණුා 28) 
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ඇමුණුා 28
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

ාකකාා ධීදර  ාකාථාාද 

(ධීවර හා ජාලජා ස්පත් සාවලිධන ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  : 2017 මප රදාරි ාා 09  දිම 

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 ාකයුක්ා ාැාැාථා ාහ ක්රියාකාාරී ාැාැාථා 

2017 වලිෂප  සිට ඉදිරියට ඇ  සැලසු්, වලිාමාන ාත්ත්වය, ක්රියාරාරී සැලැස්ම 

සාුතතා සැලැස්මට ඇව ළත් රර  පේෙ යන්න විමසීය. 

නිර්මේන 

 ආයානප  ෙැනට පවත්නා ංයහපත් ාත්ත්වය, යහපත් ාත්ත්වයරට පත් රර 

 ැනීම සකහා සරසන ලෙ උපාය මාලිගිර සාුතතා සැලැස්මත මාසයත 

ඇව ළා රාරර සවාවට  ඉදිරිපත් කිරීම 

 ඒ සකහා ංධයතෂ මණ්ඩල ංනුමැ ය  ැනීම 

 ංවනය න් ාාතෂණිර සහය ල ා  ැනීම 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී 

පනො බිණි. 

 රාජාය වරේගලිකා හිමිකාාරිත්දය 

පමම හිමිරාරීත්වය 40-60 විය ුතව   ව ශ්රී ලාරා මහ  ැාගේව මගින් චක්රපල්ඛයකින් 

ෙන්වා ඇ   ව රාරර සවාවට ංනාවරණයය විය. 

නිර්මේන 

එම චක්රපල්ඛය රාරර සවාවට ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් එම චක්රපල්ඛය රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 

 

 

 



  

122 
 

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 Ernst & Young ආයාමය ාගින් ාකකාා ධීදර ාකාථාාද ළිබඳ කද ළිබඳමයා 

කාරම ාද මූලිකා දාර්ාාද 

නිර්මේන 

 Ernst & young ආයානය මගින් ළිබඳපයල රරන ලෙ මූමේර වාලිාාව 

වි ණයරාධිප  පවා සහ රාරර සවාව පවා ල ා දීම. 

 Ernst & Young ආයානප  වාලිාාව සහ ආයානය දිුතණු කිරීම සකහා ංවනය 

වන පය ජානා පෙන් රරප න වි ණයරාධිප  විසින් පමම ංඩුපාඩු ෙකින 

ආරාරය, මූලය රාලිය සාධනය, පවළකපල ලාව පාඩු නැ  මට්ටමකින් 

පවත්වාප න යාමට  ා ුතව  ියලිපද්නයන් රාරර සවාව පවා ල ා දීම . 

 Ernst & Young ආයානප  වාලිාාව සහ ආයානය දිුතණු කිරීම සකහා ංවනය 

වන පය ජානා පෙන් රරප න රාජාය වයාපාර පෙපාලිාප්න්ාව විසින්ෙ 

වාලිාාවත රාරර සවාව පවා ල ා දීම. 

 Ernst & Young ආයානප  වාලිාාව සහ ආයානය දිුතණු කිරීම සකහා ංවනය 

වන පය ජානා පෙන් රරප න සාස්ථාපස වලිාමාන ාත්ත්වය, ංනා ා 

සැලසු් සියල්ල ළිබඳ ක ංමාායානය, Ernst & Young ආයානය සහ ධීවර 

සාස්ථාව ස් න්ධවී ඒරා ද්ධ සාරච්ඡාවත පරොට සැලැස්මත ළිබඳපයල 

කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

Ernst & young ආයානය මගින් ළිබඳපයල රරන ලෙ මූමේර වාලිාාව ඇව ළත් සාුතතා 

ාැටිය 2017.03.02 දින රාරර සවාව පවා, ඉදිරිපත් රර ඇා. 

රාරර සවාව මගින් ඉහා ියලිපද්න ංාර iv යටපත් ියලිපද්න රර ඇ  පරිදි ලාරා ධීවර 

සාස්ථාපස වයාපාරිර සැලසු් සරස් කිරීම ස් න්ධපයන්, සාරච්ඡාවත 2017.03.20 

දිනැ ව Ernst & young ආයානය, මුෙල් ංමාායානය, වි ණයරාධිප  

පෙපාලිාප්න්ව ව හා ලාරා ධීවර සාස්ථාපස සහවාගීත්වපයන් ුතතාව පැවැත්වීමට 

ියය්ා  ව, පල්ර් ධීවර හා ජාලජා ස්පත් සාවලිධන ංමාායානය විසින් ඔහුපස ංාර 

1/6/7/2/2 හා 2017.03.20 දිනැ  මේළිය මගින් ෙන්වා එවා ඇා. 

 ාාළු  ංමාමරය සිදු කාරම මරධාායකා ංාාව ාැබීා 

මාළු  ංපලවිය සිදු රරන විධායර 32 ංාරින් 2014 වලිෂප  විධායර 28තෙ, 2015 

වලිෂප  විධායර 30තෙ 2016 වලිෂප  විධායර 27 තෙ ංලාව ල ා  බුණු ංාර, 

ළිබඳපවබඳන් එම වලිෂවල ල ා ඇ  මුළු ංලාවය රු. 180,538,573/- ත, රු. 

138,040,828/- ත හා රු. 68,184,221/- ත විය. ංි ස් යන්්රා ාර 08 ම 2015 වලිෂප  

ල ා  බූ ංලාවය රු. 33,364,965/- ත හා 2016 වලිෂප  රු. 17,581,153/- ත විය. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

නිර්මේන 

 විධායරවල ංලාවය ංවම රර  ැනීප් වැඩ ළිබඳපවලත රාරර සවාවට 

ඉදිරිපත් කිරීම. 

 විධායර 32 ස් න්ධපයන් පවත්වාප න යනු ල න ගිණු් ියවැරදි රර 

 ැනීම. 

 වැපසන විධායරවල පරිපාලන රටුතව  හා ගිණු් රටුතව  පරපරහි වැඩි 

ංවධානයත පයොමු කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් ංොල වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි 

 ාකාථාාද ාතු ඉඩේ. 

සාස්ථාව විසින් භුත  විඳින ංතරර 09 ි  පලිචස් 15.59ත වූ ඉඩ් 08ත, වසර 32 ත 

 ස්පසේ ංොල පාලින්වයන් පව න් නීායානුලවව පවරා  ැනීමට රළමනාරරණයය විසින් 

රටුතව  රර පනො බීම සහ 2006 වලිෂප දී එළඹි ගිවිසුමත ංනුව විගේණු් ඇපරර මා 

පපෞද් මේර පාලින්වයත පවා ල ාදී  බූ ඉඩප් හිමිරාරිත්වය ංත්පත් රර  ැනීම 

ළිබඳ ක විමසීය. 

නිර්මේන 

 එම විගේණු්රර ගිවිසුමරට  ැඳීප් පෙනම,  

 එපසේ තීරණයය රපල් රවුෙ;  

 එම ංවස්ථාපස ංධයතෂ මණ්ඩල තීරණයය ගේමතෙ;  

 විගේණු්රරපයන් ලැබුණු ආොයම පරොපමණයෙ;  

 එම ආොයම පයෙවූප  ගේමත සකහා ෙ යන්න ළිබඳ ක ස්පූලිණය වාලිාාවත 

රාරර සවාවට සහ වි ණයරාධිප ට ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් ංොල වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 

 ටූමා දයාපෘතිය 

ුතපර පා සා මය විසින් පනවා ඇ  ාහනම ඉවත් රරන ව රු ධීවරයන්පස ං රිතා 

මත්සය ංස්වනු මිලදී  ැනීම සකහා   වාණ්ඩා ාර ප්ර පාෙන මා ආර්ව රර  බූ ූනනා 

වයාපත ප  ංපප්තෂිා මිල  ණයන් වමේන්  ැහැරව එවරට උප සවාප පස ංනුමැ ය 

මා මාළු පාො  මිලදී  ැනී් හා විකිණී් කිරීම පහේව පවන් ස  2ර රාලයත සකහා 

රු.47,359,695/- ර ංලාවයත ල ා  බුණි. 2014 සිට ංය පනොවී පව න ණයය  ැ  

පනේෂය රු. 9,682,768/- ත වී  බීම.  
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

නිර්මේන 

 ඇම ව මා පස ියලිපද්නය ංධයතෂ මණ්ඩලය සාරච්ඡා රපල්ෙ;  

 ූනනා වයාපත ය සකහා නරයාා ංධයයනයත සිදු රපල්ෙ;  

 මිල  ණයන් තීරණයය රපල් රවුෙ;  

 මිල තීරණයය කිරීප් රමිටුවත  බුපණ්ෙ; 

 යන්න ළිබඳ ක ස්පූලිණය  වාලිාාවත රාරර සවාවට සහ වි ණයරාධිප ට ල ා දීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් ංොල වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

සී/ා ාථදාධීම රූපදාහිනී මාේදය  

(පාලිමේප්න්ව  ප්ර සාස්රරණය හා ජානමාධය ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  : 2017 මප රදාරි ාා 21 දිම  

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු 

 මකාොටාථ හිමියන්මේ දාර්ෂිකා ාහා ාවා රැාථමරා ප්රාාද වී පැදැත්වීා 

නිර්මේන 

උතා රැස්වීම ඉාාමත් ප්රමාෙ වී පැවැත්වීම  ැන සිය පනොසව ට පළ රළ රාරර සවාව 

මින් ඉදිරියට එම රැස්වීම පනොපමාව පැවැත්වීමට ියසි ළියවර  ා ුතව   ව ංවධාරණයය 

රරන ලදි. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

පරොටස් හිමියන්පස වාලිෂිර මහා සවා රැස්විම 2016.02.22 දින පවත්වන ලෙ  ව වාලිාා 

රර ඇා. 

 මදළකමපොා මකාොටා පහළ යෑා ාහ ගුදන් කාාා ආදායා පහා දැටීා. 

2016 ජානවාරි මාසප  11.8 % ව පැව  පවළකපපොල පරොටස (Market Share) එම 

වලිෂප  පෙසැ් ලි මාසය වන විට 6.3 % ෙතවා පහළ යෑම සහ ස්වාධීන රූපවාහිනී 

පසේවප  ගුවන් රාල ආොයම ( Prime Time Belt Income), 2015 වලිෂයට සාපප්තෂව 

27 % කින් පහා වැටී ඇ   ව රාරර සවාවට ියරීතෂණයය විය. 

රාරර සවාව ප් ළිබඳ කව විමසන ලදුව ස්වාධීන රූපවාහිනී පසේවප  සවාප   පැවසූප  

ියලිමාණයශීලී ෙතෂ ියලධාරීන්පස හිඟරම සහ පවළකපල පරොටපසේ ං ය ල ා  න්නා 

ක්රමපසෙය ළිබඳ කව පව න  ැටලු පමයට පහේව  වී ඇ    වි . 

තපෂේ්රප  සියලුම ආයාන එරව වී පවළකපපොල පරොටස තීරණයය රරන නව 

ක්රමපසෙයත ළිබඳ කව පසොයා  ැමේය ුතව   ව රාරර සවාපස මාය විය. 

නිර්මේන 

පවළකපපොල පරොටස වැඩි කිරීම, ගුවන් රාල ආොයම වැඩිරර  ැනීම සහ ෙැනට පව න 

ංපනගේත්  ැටලු විසකා  ැනීම සකහා   න්නා ළියවර, පය ජානා සහ විධි ක්රම ඇව ළත් 

වාලිාාවත  මාස පෙරත ඇව ළා රාරර සවාව පවා  පයොමු කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් ංොල වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 මාමහයුේ ංකාාර්යක්ෂාාා  

2015 ජානවාරි මාසප  ජානාධිප වරණය ප්රචාරණය ෙැන්වී් ස් න්ධපයන් ඉදිරිපත් රර 

 බූ පහා ියරීතෂණය ළිබඳ කව රාරර සවාව රරුණු විමසන ලදි. 

 උපපල්ඛන ා රරන ලෙ රු. 8,227,333/- ත වටිනා පවළක ෙැන්වී් සහ වැඩ 

සටහන් ංවලාගු රර රා්රි 7.30 සිට 9.50 ෙතවා ජානාධිප වරණය ප්රචාරර 

රැමේයත සජීවීව පනොමිලප  විරානය කිරීම. 

 ජානාධිප වරණය ංපප්තෂරයගේපස  උපපල්ඛන ා මැ වරණය ප්රචාරණය 

ෙැන්වී් විරානය පනොකිරීම ියසා ලැබුණු මුෙමේන් රු. 11,026,498/- ත 

ංපප්තෂරයා පවා ආපසු ප වීමට සිදු වීම. 

 ජානාධිප වරණය ංපප්තෂරයගේ සකහා විරානය කිරීමට උපපල්ඛන ා රර 

මුෙල් ල ා  න්නා ලෙ මැ වරණය ෙැන්වී් ප්රමාණයයට වඩා ංධිර ෙැන්වී් 

ප්රමාණයත විරනය රර  බුණය ංාර ඒ පවනුපවන් ංය විය ුතව  රු.  19,091,862/-  

ත සමාපල චිා වලිෂය ංවසානය වන ව රුම එම ංපප්තෂරයාප න් ංය රර 

ප න පනො බීම. 

 ජානාධිප වරණයය සකහා ඉදිරිපත් වු ප්රධාන ංපප්තෂරයි න් පෙපෙනාප න් 

 ාස්ව  ංය කිරීප්දී එත ංපප්තෂරයගේපස  ාස්ව  සෑම විටම ංපනත 

ංපප්තෂරයාපස  ාස්ව  පමන් පෙගුණයයත වන පසේ ංය රර ප න  බීම. 

 ජානාධිප  ංපප්තෂරයගේ ප්රවලිධනනය කිරීම සකහා රු. 101,773,058/- ත 

පමණය වටිනා පවළක ස්වවාවයත  න්නා ෙැන්වී් කිසිදු  ාස්ව  ංය කිරීමකින් 

පාොරව පූලිව ප්රචාරර පට වනපයන් වලිගීරරණයය රර විරානය කිරීම. මීට 

ංමාරව පලිට් රාඩ් ංනුව මිල පනොරරන ලෙ ාප්පර 55,317 ර රාලයරට 

ංොල පවළක ස්වවාවයත  න්නා ෙැන්වී්ෙ පූලිව ප්රචාරර පට වනපයන් එම 

ංපප්තෂරයා ප්රවලිධනය කිරීප් ංරමුපණයන් විරානය කිරීම.  

පමම ියරීතෂණය ස් න්ධපයන් ව කිව ුතව  ියලධාරීන්ට විරුද්ධව විධිමත් විනය 

පරීතෂණය පැවැත්පවන  වත් ප් වසර මැෙ පමණය වන විට එම පරීතෂණය ංවසන් රළ 

හැකි  වත් ඒ ංනුව විධිමත් විනය ක්රියාමාලි   න්නා  වත් ස්වාධීන රූපවාහිනී පසේවප  

සවාප   පැවසීය. 

නිර්මේන 

ආයානය ලැබු පාඩුව, ඒ ළිබඳ කව ා න ලෙ පලොස සටහන් ෙ සමගින් ආයානයත 

වනපයන්  ත් සෑම ළියවරතම ප න හැර ෙතවමින් ප් ළිබඳ කව  වාලිාාවත මාසයත 

ඇව ළා රාරර සවාව පවා පයොමු කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ආයානය ලැබූ පාඩුව වු රුළියල් 1ද2,606,117/- ළිබඳ ක සවිස්ාර වාලිාාවත (ඇමුණුා 

29)  හා පමම ෙැන්වී් විමලිනනය කිරීම ස් න්ධපයන් ආයානප  ප්රධාන පාලර 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

මැදිරිප  ියලධාරීන් විසින්, ඉහල ියලධාරීන් විසින් දී ඇ  උපපෙස් ස් න්ධව ා ා ඇ  

පලොස සටහන් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. 

ාවෙ පමම ආයානප  සිදුවූ මූලය ංක්රමිරාා ස් න්ධපයන්  රපාල වාචා, පතෂණය, 

රාජාය ස්පත් වරප්රසාෙ  ලය සහ ංධිරාරිය ංියසි පලස වාවිාා කිරීම ස් න්ධපයන් 

විමලිනනය කිරීම සකහා වු ජානාධිප  පරීතෂණය පරොමිෂන් සවාව විසින් විමලිනනයත 

පවත්වා ඇ  ංාර එහිදී, හිටපු සවාප  පහේවපස ංනුර සිරිවලිධන මහාා,ියපය ජාය 

සාමානයාධිරාරී - ( ංපලවි ) උපාමේ රාකතත් මහාා හා සහරාර රළමනාරරු (ංපලවි) 

දිමේප් වික්රමසිාහ මහාා යන  පෙනා පමම පතෂණය වැරදිවලට ව කිව ුතව   ව තීරණයය රර 

ඇා. 

 2016.12.31 දිමට රු. 718,250,680/- කා ංය මරය යුතු මාේදා දායකා ණයගැති 

මනේෂයක් පැදතීා. 

පමම ංානවල පව න ෙැඩි ාරඟය ංාරව ර ස්වාධීන රූපවාහිනී පසේවය ණයය ල ා 

පෙන්පන් මාස 03 ත වැිය ංඩු රාලයකින් ප වීමට වුවත්  පපෞද් මේර ංානප  ආයාන 

මාස 09 වැිය රාලයත ඒ සකහා ල ා පෙන  වත්, ෙැනට ආයානප  ණයය ංය රර  

 ැනීප් ංනුපාාය 99.3% ත් 99.7% ංාර ඉහල ං යත  න්නා  වත් පමම ණයය ැ  

පනේෂ ංය රර  ැනී් සකහා ඒ ඒ පාලිනව සම  එළැඹි ණයය ගිවිසු් ප්රරාරව ළියවර  න්නා 

 වත් ස්වාධීන රූපවාහිනී පසේවප  සවාප   පැවසීය. 

නිර්මේන 

පමම ණයය ැ  පනේෂය ංය රර  ැනීම සකහා  න්නා ළියවර පැහැදිමේ රරමින් වාලිාාවත 

මසත ඇව ළා රාරර සවාව පවා පයොමු කිරීම.   

ණයය ැ  පනේෂය ංය රර  ැනීම ස් න්ධපයන්  ෙ ක්රියාරාරී සැලැස්ම ව ළ  විසඳු් 

ඇව ළත් කිරීම  ංවනය  ව රාරර සවාව ංවධාරණයය රරන ලදි. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

පවත්නා ක්රමපසෙය ව ළ ප් ෙතවා ඇ  ණයය ංය රර  ැනීමට රටුතව  රරනු ල න 

 වත්, ආයානප  පසේවාොයරි න්, ඒජාන්ාවරුන් සහ ියපය කතා ආයාන සම  ගිවිසු් 

ඇ  රර  ැනීප්දී පමපාත පැව   ැටලු ියරාරරණයය රර නව ගිවිසු් සරස් රර 

වාවිාා කිරීමට ප්වන විටත් රටුතව  රර ඇ   වත් හා එපසේ නව ගිවිසු් ව මේන් 

ඉදිරිප දී ණයය ංය රර   ැනීප්  ැටලු ියරාරරණයය රර  ැනීමට හැකි වනු ඇ   වත් 

සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී පසේවප  සවාප පස 2017.03.29 දිනැ  මේළිය මගින් වාලිාා 

රර ඇා. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 2014 දාමර් ඇරඹී කාාර්යාා මගොඩමැගිලි ාකකීර්ණය ඉදි කිරීේ 2016 

මදාැේ ර් ාා දම මරටත් නිා මමොකිරීා. 

ප ොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට පරොන්්රාත්ව ව ල ා  ත් ආයානය එරඟ වූ මුෙලට වඩා වැඩි 

මුෙලත ඉල්ලා සිටින  වත්  පමොරටුව වින්ව විෙයාලප   තහ ියලිමාණය ආයානය සැලසුම 

සරස් රළ  වත් එම සැලසුප් ංනුමා ද්රවය ලි ස්ව පස යරඩ ලවරු වල ඝණයරම සකහන් 

කිරීප් දී ංවනය ඝණයරම සකහන් පනොවීප් පෙ ෂයත  බී ඇ   වත් ප්රරාන රරන ලදි. 

නිර්මේන 

පමම ංඩුපාඩුවට පමොරටුව වින්වවිෙයාලප   තහ ියලිමාණය ආයානය ව කිව ුතව  න්  

එම ආයානයට ප වීමට ඇ  හි  මුෙල්  ප වීම ඇව ලු සියලු ප වී් කිරීම වහා නාර 

රරන පලසත්, පමොරටුව වින්ව විෙයාලප  ංොල ංානපයන් මීට පහේව  මේඛිාව ල ා පෙන 

පලස ෙන්වන පලසත් එහි ළිටපාත රාරර සවාවට එවන පලසත්, ප් ඉදි කිරීම 

පවනුපවන් පරොන්්රාත් ියගේව පස සිට ප්  ෙතවා සියලු පාොරව රු ( ාාතෂණය ඇ යී් 

රමිටුපස පාොරව රුෙ ඇව ළත්ව) සම  ප් ළිබඳ කව පරීතෂණයයත පරොට වාලිාා කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් ංොල වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 

 ාමඩොල්සිාා මරකාානමාගාරය 

පමහි සවිකිරී් සකහා 2012 වලිෂප දී රු. 5,791,748/- ර ළිරිවැයත ෙරා UHF Antenna 

System එරත මිලදී  ත්ාෙ ංොල වයාපත ප  රටුතව  2016 වලිෂය ංවසානය වන 

ව රුම ආර්ව පනොපරොට Dialog Axiata ආයානප  ස්ථාළිා  ස්පප්රේෂණය උපරරණය 

ගේමේයට  ැනීම මගින් රර ඒ සකහා විදුමේ  ලය, ඇන්ටනා ගේමේය සහ ස්පප්රේෂණයා ාර 

ගේමේය වනපයන් ළිබඳපවමේන් රු. 5,875,737/- ත, රු. 4,648,934/- ත සහ රු. 2,432,640/- 

එම ආයානයට ප වීම.  

UHF Antenna System එර පයොො  ැනීමට වඩා Dialog Axiata ආයානප  ස්ථාළිා 

ස්පප්රේෂණය උපරරණය ගේමේයට  ැනීම වාසිොයර වූ ියසා එපසේ රළ  ව සවාප  පවසන 

ලදි. 

නිර්මේන 

වලිාමාන ාත්ත්වය ළිබඳ කව මාසයත ඇව ළා වාලිාාවත රාරර සවාව පවා එවීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

මපඩොල්සිමා රඳු මුදුපන් සවිකිරීම සකහා මිලදී  ත් ඇන්ටනා පද්ධ ය, එම 

විරානනා ාරය සකහා වාවිාා පනොරරන ලෙ ියසා යාපනය ප්රපද්නයට “ වසන්ා් “ 

රූපවාහිියය විරානය වඩාත් පහොඳින් වයාප්ා කිරීම සකහා යාපනප  ළිහිටි ශ්රි ලාරා 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

පටමේපරෝ මධයස්ථානප  ළිහිටි ඇන්ටනා ගේළුපන් පමම ඇන්ටනාව සවිරර ඇ   ව 

වාලිාා රර ඇා. 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

මරනථදමරදයාා ප්රතිපාදම මකාොමිෂන් ාවාද 

(උසස් ංධයාපන හා මහාමාලි  ංමාායානය) 

මරාර්නමය කාරම ාද දිමය  : 2017 මප රදාරි  ාා 22 දිම  

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු  

 ංමරධිාත්  කදා ගැනීේ 

ෙැන්වීමත පළ රර  කවා  ැනී් පනොරර 2015 වලිෂප දී ය් පා රා  ැනීමත මා 

 කවා  ැනී් සිදුරර  පේෙැි  විමසීය. 

ප් ස් න්ධපයන් 2006 වලිෂප  ංමාාය මණ්ඩලය මඟින්  නු ලැබූ තීරණයයත මා 

වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව 697 නමින් චක්රපල්ඛයත ියගේත් රර ඇ  

ංාර, ඒ ංනුව පමම රටුතව  සිදු වී ඇ   ව සවාප  පැවසීය. 

නිර්මේන 

රැබිනට් තීරණයය සහ චක්රපල්ඛය වි ණයනය සකහා යවන පලස ියපය   කිරීම. 

 දාහමයක් මිාී ගැනීා 

වින්ව විෙයාල ප්රපසන ංත් පපොත් ංපලවි රර ලැප න ආොයමින් වාණ්ඩා ාරප  

ංනුමැ යකින් පාොරව රුළියල් මිමේයන 25ත වැය රර වාහනයත මිලදී ප න  පේෙැි  

විමසීය. 

2014.05.02 දින මහා වාණ්ඩා ාරපයන් ියගේත් රළ මේළියරට ංනුව, උපයා  ත් 

ංරමුෙල්  පේ න් ඒවා ප්රපය ජානයට ප න ංමාායාාන පල්ර්පස ංනුමැ යට යටත්ව 

වාහනයත මිලදී  ා හැකි  වත් ඒ ංනුව පල්ර්පස ංනුමැ ය සහිාව 2015 දී වාහනය 

මිලදී  ත්  වත් පැවසීය. 

නිර්මේන 

වාහනයර ංවනයාාවය පැහැදිමේ පරොට ඒ සකහා ංවනය මුෙල් රැබිනට් ංනුමැ යකින් 

ල ා  ා ුතව ව  බූ  වත්, උපයා ත් ංරමුෙල් වමේන් වින්ව විෙයාල සිසුන්පස සුව සිද්ධිය 

සකහා ය් ක්රියා මාලි   ා ුතව ව  බූ  වත් රාරර සවාපස නිර්මේනය  විය. 

 මරනථදමරදයාා දාට ඇතුළත් කාර ගැනීමේී වරරප්පාඩු පැදතීා 

A 3ර සාමාලිථයත ල ා  ත්ාෙ වින්ව විෙයාලයට ඇව ලු වීමට පනොහැකි ංවස්ථා වාලිාා 

වී ඇ   වටත්, ංවනය ප්රමාණයයට ළමුන් ඇව ළත් රර පනො ැනීම ියසා පුරප්පාඩු පව න 

 වත්, ංවධානයට පයොමු කිරීම. 
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පල්ඛන ංනුව ස්පුලිණය සාඛයාවම ඇව ළත් රරප න ඇාත්, ළමුන්පස පැමිණීප් 

ංඩුවත  ප න  වත්, ංයදු්පත් Online ළිරවීප්දී වැරැද්ෙත සිදු වී  බුපණයොත් එය 

ියවැරදි රර  ැනීමට ංවස්ථාව ල ා පෙන  වත්, ප් ළිබඳ කව ංධයාපන රලාප 

මට්ටමින් ළමුන් ෙැනුවත් කිරීප් වැඩසටහන් සාවිධානය රළ  වත්, සවාපතී පැවසීය. 

නිර්මේන 

සවාප පස විස්ාරය ංඩාගු සාක්ෂිප්ා වාලිාාවත ස යත ව ළ රාරර සවාවට එවන 

පලස ියපය   කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

2017.05.25 දින වන විටත් ංොල වාලිාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බිණි. 

 මපෞේගලිකා මරනථදමරදයාා හා මපෞේගලිකා උපාධි ළිරිමාම ආයාම ආරේව 

කිරීා  

පපෞද් මේර වින්ව විෙයාල ආර්ව රරන විට  වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස 

ංනුමැ ය ල ා  ා ුතව ෙ ංනුමැ ය ල ා  ැනීපමන් පසුව වින්ව විෙයාලය ළිහිටුවීපමන් 

ංනව රුව ංධීතෂණයයත සිදු රරනවාෙ යන්න විමසීය.  

2012.02.22 දිනට ප්රථමපයන් ංනුමැ ය දීප්  ලය වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් 

සවාවට  බූ නමුත් පසුව එම  ලය ංමාායාානයට පවරා ඇ   වත්, වින්ව විෙයාල 

පනපත් 25A හා 70 වන ව න්  යටපත් ංමාායව මා විසින් පත් රරනු ල න  ලයලත් 

ියලධාරී (Specified Authority) පහ  ආයානයත මඟින් පපෞද් මේර උපාධි ළිරිනමන 

ආයාන ංනුමා රරනු ල න  ව පැවසීය. 

මාලපේ SAITM ආයානය 2007 වලිෂප  ඉල්ලු්ප්ර ඉදිරිපත් රර ඇ    වත්,  2011 

වලිෂප  මූමේර විමලිනනයත  සිදු රර ඇ   වත්,  විමලිනන වාලිාාව ංනුව ය් ංඩුපාඩු 

 බූ ියසා පරොන්පද්සි ා මේයාපදිාචියත ල ා දී  බුණු  වත්,  2011.08.30 වන දින 

 ැසට් ියපසෙනයත මඟින් සපුරා  ා ුතව  පරොන්පද්සි ෙන්වා  බුණු  වත්, පමම 

පරොන්පද්සි ස්පූලිණය රර ඇ   ව ළිබඳප න එවරට වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් 

සවාපස සවාප වරිය SAITM පවා මේළියත යවා ඇ  ංාර ඒ සකහා පහා න් සකහන් 

වන පුද් ලි න්ප න් සමන්විා විමලිනන රමිටුවත පත් ඇ   වත් එම රමිටුව මගින් 

ආයාියර විමලිනනයත (Institutional Review) කිරීපමන් පසු ආයාියර ධාරිාාව 

(Institutional Capacity) ප්රමාණයවත්   වට වාලිාා රර ඇ   ව ංමාායාානප  පල්ර් 

පැවසීය. 

 මහාචාලිය රාකතත් පසේනාරත්න මහාා 

 පී.රපන්පුර මහාා 

 සුජීව රාජාපතෂ මහාා 
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප  ංටවන පාලිමේප්න්ව පස පළමුවැිය සැසිවාරප  

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

නිර්මේන 

පහා රරුණු ඇව ළත් රරමින් සවිස්ාරාත්මර වාලිාාවත වි ණයරාධිප ට ළිටපාත 

සහිාව 2017.03.08 දිනට ප්රථම රාරර සවාවට එවන පලස ියපය   කිරීම. 

 පමම ක්රියාවමේය ඉල්ලු් ප්රයත ඉදිරිපත් කිරීපමන් ආර්ව වූ 2007 සිට  2011 

මූමේර විමලිනන වාලිාාව,  

 පරොන්පද්සි ංඩාගු  ැසට් ියපසෙනය,   

 පරොන්පද්සි ස්පූලිණය කිරීමට දී ඇ  රාලය මාස 06 ළිරීමට දින 07ත  බියදී 

2012.02.22  දින  ැසට් ියපසෙනයත මඟින්  ලය පවරා  ත් ආරාරය,  

 2014.05.05 දින පනවිල් ප්රනාන්දු මහාා රළ ඉල්ලීම,  

 වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස සවාප වරිය විසින් SAITM 

ආයානයට ල ා දී ඇ  පරොන්පද්සි ස්පූලිණය රර ඇ   ව ංමාායාානයට 

ෙන්වා ඇ  ආරාරය ළිබඳ කවත්,  

 OASIS ප්ර තපෂේප කිරීමට පහේව ත් ඇව ළත් සවිස්ාරාත්මර වාලිාාව 

 එපසේම ආයානප  ාත්ත්වය පරීතෂා කිරීමට පත් රරන ලෙ රමිටුව ළිබඳ කව 

විස්ාර වාලිාාවත  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රාරර සවාව මගින් ඉල්ලා ඇ  ඉහා වාලිාාව, රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. 

 මරනථමරදයාා ප්රතිපාදම මකාොමිෂන් ාවාද මැදා  දරක් කාාරකා ාවාද ඉදිරියට 

කාැකවීා 

2017 මාලිව  10 දින නැවා වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව රාරර සවාව 

ඉදිරියට රැකවීමටත්, එදිනට හිටපු සවාප වරිය සහ ංමාායාානප  හිටපු පල්ර්වරයාෙ 

ඇව ලුව වලිාමාන ංමාායාාන පල්ර්, වලිාමාන වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් 

සවාපස සවාප  සහ ංොල වන ංපනගේත් ියලධාරීන් ංවනය පල්ඛන සහිාව රමිටුව 

ඉදිරියට රැකවීමත් ියපය   කිරිම. 

නිර්මේන 

පපෞද් මේර උපාධි ළිරිනමන ආයාන ස්ථාළිා කිරීම හා විපනේෂපයන් SAITM 

ආයානයට ංනුමැ ය ල ාදීම ළිබඳ කව විමලිනනය කිරීම සකහා වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන 

පරොමිෂන් සවාව රමිටුව ඉදිරියට නැවා රැකවීම.  

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

රාරර සවාව තීරණයය රල පරිදි වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව 2017.03.09 

හා 2017.03.20 යන දිනයන් පෙපරහිදී රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවන ලදී. 
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාලා ංාර 313 

 ංධායයම ාහකාාර  

වින්වවිෙයාල ව ළ ංධයයන සහරාර නමින් හැඳින්පවන  පසේවර ළිරිස ංයත් වන්පන් 

ංධයයන රාලිය මණ්ඩලයටෙ ංනධයයන රාලිය මණ්ඩලයටෙ එපමන්ම ප් ංයට 

උසස්වී් ක්රියාවමේයත  පේෙ යන්න විමසීය.  

ප් ංය ංධයයන පහ  ංනධයයන  රාලිය මණ්ඩලවලට ංයත් පනොවන ංාරමැදි 

රණ්ඩායමත  වත්, රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව ව උසස්වීප් ක්රමපසෙයත 

සරස් කිරීමට එරඟාාවය පළ රළෙ ාවම එය ලැබී පනොමැ   වත් පැවසීය. 

නිර්මේන 

ාවමත් ංනුමැ ය ල ා දී පනොමැ  වීමට පහේව  ෙතවමින් ස යත ඇව ළා ප් 

ස් න්ධපයන් ජාා ර ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව ව වාලිාාවත රාරර සවාවට ඉදිරිපත් 

රරන පලස ියපය   කිරීම. 

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා 

ප් සම න්ධපයන් ජාා ර ංයවැය පෙපාලිාප්න්ව පස ංධයතෂ ජානරාල්පස ංාර 

BD/UNI/UGC/COPE/2011-2014 හා 2017.03.10 දිනැ  මේළිය මගින් ෙන්වා එවා 

ඇත්පත් පමම රරුණයට ංොලව රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් වින්ව 

විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව සම  සාරච්ඡා වට කිහිපයත පවත්වා ඇ  නමුත් 

එයට ංොලව වින්ව විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව විසින් ඉදිරිපත් රල ුතව  ියලිපද්න 

වාලිාාව පමපාත ඉදිරිපත් රර පනොමැ   වි . 

ාවෙ, රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිාප්න්ව ව විසින් 2017 වසපලි සිදු කිරීමට ියයමිා 

රාලිය මණ්ඩල සමාපල චනප දී ප් ළිබඳ කව ංවධානය පයොමු රල හැකි  වත් 

වැඩිදුරටත් ෙන්වා එවා ඇා. 
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සි  දම දාර්ාාද 

 

Profit / (Loss) or Net Surplus/ (Deficit) before Tax  

Profit/ (Loss) before Tax (COPE – 2017) 

 

No 

 

Entity 

 

Profit / (Loss) before Tax for the year ended 31st  

December (Rs.) 

2016 2015 2014 

1 
Airport & Aviation 

Services (Sri Lanka ) Ltd. 
6,908,594,354 2,378,125,373 5,496,029,765 

2 Lanka Sathosa Ltd. 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

(1,722,947,369) 

3 

The Co-Oporative 

WholeSale Establishment 

(CWE) 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

(539,887,014) (313,971,655) 

4 People’s Bank 20,813,660,000 19,519,519,000 17,231,057,000 

5 National Lotteries Board 896,889,668 910,801,268 109,189,912 

6 
Ceylon Petroleum 

Corporation 
69,620,013,000 (19,885,780,000) 1,129,025,000 

7 
Lanka Mineral Sands 

Limited 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

502,754,508 327,609,174 

8 
Geological Survey and 

Mines Bureau 
1,591,342,826 1,055,590,343 842,062,409 

9 
Hingurana Sugar Industries 

Ltd 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

1,508,406 (3,895,191) 

10 
Ceylon Fisheries 

Corporation 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

(259,917,474) (119,187,790) 

11 
Independent Television 

Network Limited 
(69,600,043) 587,158,584 638,257,397 
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Net Surplus/ (Deficit) before Tax   (COPE – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Entity 

Surplus / (Deficit)  before Tax for the year ended 

31 December   (Rs.) 

2016 2015 2014 

1 
National Transport 

Commission 
224,637,178 158,735,053 162,252,416 

2 
Sri Lanka Tourism 

Development Authority 
383,499,550 308,312,524 325,029,262 

3 
Central Environmental 

Authority 
45,142,000 (72,318,000) (61,310,000) 

4 
Sri Lanka Ayurvedic 

Drugs Corporation 

Financial 

statements Not 

Submitted yet 

62,153,332 14,474,024 

5 
University Grants 

Commission 
16,958,489 43,081,432 43,733,945 
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