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ංට දැනි පාර්ලිමේන්තුද
(පළමු සැසි වාරය)

මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදම දාර්ාාද
(2016.05.01 සිට 2016.08.31 දක්දා)

පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සවාප
ගරු සුනිල් හඳුන්මමත්ති ාහාා විසින්
2017 මප රදාරි ාා 08 දම දිම
ඉදිරිපත් කාරම ාී.

2017 පප රවාරි මස 08 වන දින ශ්රී කාරා පාලිමේප්න්ව ව විසින් මුරණයය රළ
යුව  යැයි නිපයෝග රරන කදී.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාද
ංට දැනි පාර්ලිමේන්තුද (පළමු ාැසිදාරය)
ංටවැනි පාලිමේප්න්ව පස පළමු සැසිවාරය සකහා වු පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර
සවාව ගරු පාලිමේප්න්ව  මන්ත්රීවරුන් 2ද පෙපනගේපස සාමාකතරවයවපයන්
යුක්තව 2015 පනොවැ් ලි මස 26 දින පවය රරන කදි. එහි වලිතමාන
සාමාකතරවයවය පහත පරිදි පස.
1. ගරු සුනිල් හඳුන්පනවය මහතා (සවාප )
2. ගරු රවුෆ් හකී් මහතා
3. ගරු ංනුර ප්රියෙලිනන යාපා මහතා
4. ගරු ෙයාසිරි ජයපසේරර මහතා
5. ගරු කක්ෂ්මන් පසපනවිරවයන මහතා
6. ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතා
7. ගරු සුජීව පසේනසිාහ මහතා (2016.07.07 දින පවය රරන කදී)
8. ගරු වසන්ත ංලුවිහාපලි මහතා
9. ගරු කසන්ත ංකගියවන්න මහතා
10. ගරු (ආචාලිය) හලිෂ ෙ සිල්වා මහතා
11. ගරු ංකතවය පී. පපපලිරා මහතා
12. ගරු රන්ජන් රාමනායර මහතා
13. ගරු ංපනෝක් ංපේසිාහ මහතා
14. ගරු ංනුර දිසානායර මහතා
15. ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
16. ගරු මහින්ොනන්ෙ ංළුවයගමපස මහතා (2016.05.17 දින පවය රරන කදී)
17. ගරු බිමල් රවයනායර මහතා
18. ගරු වීරගේමාර දිසානායර මහතා
19. ගරු මාවව පසෝ. පසේනාධිරාජා මහතා
20. ගරු ංේදුල්කාහ් මහ්රූෆ් මහතා (2016.0ද.07 දින පවය රරන කදී)
21. ගරු එස්. ශ්රීතරන් මහතා
22. ගරු එ්.ඒ. සුමන් රන් මහතා
23. ගරු පහක්ටලි ංප්පුහාමි මහතා
24. ගරු පසලු ගේමාලි මහතා (2016.07.05 දින ඉල්කා ංස්වන කදී)
25. ගරු (වවෙය) නමේන්ෙ ජය ස්ස මහතා
26. ගරු ප්රසන්න රණයව ාග මහතා (2016.0ද.07 දින පවය රරන කදී 2016.05.17 දින ඉල්කා ංස්වන කදී)
27. ගරු හලිෂණය රාජරරුණයා මහතා
28. ගරු ඥානමුවයව  ශ්රීපන්සන් මහතා
iii
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ා ාපතිතුාාමේ ාටහම
ංටවන පාලිමේප්න්ව ව සකහා ඉදිරිපවය රරනු ක න පපොදු වයාපාර ළිබඳ කව
රාරර සවාපස ව න්වන වාලිතාව සවාගත කිරීමට කැබීම පගෞරවයක් පකස
සකරමි.
පාලිමේප්න්ව ව විසින් ංප රාරර සවාවට පවරා ඇ
කතක සහ වගකී්
සීමාවන් යටපවය පමම වාලිතාව සරස් රර ඇ ංතර ආණ්ඩුරරම වයවස්ථාපස
148 වගන් ය පරරාරව රාජය මූකය පාකනය පාලිමේප්න්ව ව සව ය යන වගකීම
උපරිම පකස ංප රාරර සවාව විසින් ඉටු රර ඇත. ඒ සකහා ංප රාරර සවාපස
පක්ෂ විපක්ෂ සියලූම රාරර සභිරයින් පක්ෂ පේෙපයන් පතොරව මැදිහවය වී ඇත.
එම නිසා පමම වාලිතාව ළිබඳ කව, එහි නිලිපේන හා නිගමන කිරයාවට නැීමම ංොළ
විෂයවාර ංමාතයවරුන්පස සහ පරධාන ගණයන් දීප් නිකධාරින් පකස ංමාතයාාන
පල්ර්වරුන්පස ංවයහළ පනොහැකි වගකීම පස.
ංප රාරර සවාව විෂය පථය යටපවය රාරර සවාව හමුවට රැකවා විමලිනනය
රළ ආයතන සකහා ංප විසින් ක ා දුන් නිලිපේන කිර යාවයමර කිරීමට පරමාෙවීම
සහ ංප පවත රැකවන කෙ වාලිතා සකහා පර චාර ෙැක්වීමට ංවනය පරමාණයයට වඩා
පරමාෙයන් සිදුවීම රාරර සවාව පවත ංොළ ආයතනප ඇ වයවස්ථානුූක
ැඳීම හා වගවීම පැහැර හැරීමක් ව ංවධාරණයය රළ යුව ව පේ.
පමම වාලිතාව පාලිමේප්න්ව වට ඉක්මණින් ඉදිරිපවය කිරීමට ොයර වූ විනාක
ළිරිසක් සිටී. ඒ ංතර විගණයරාධිප ව මා සහ එව මාපස රාලිය මණ්ඩකය ඉටු රළ
පමපහවර ං නය තීරණයාවයමරය. එපසේම, පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවා
පල්ර් රාලියාකප පල්ර්ව මිය ඇව ළු රාලිය මණ්ඩකය සහ රථා පරිවලිතන
ංානප නිකධාරින්ෙ රෘතපසදීව සිහිපවය රරමි.
ගරු රථානායරව මා, සහ නිපයෝජය රථානායරව මා පරමු
මුළු මහවය
පාලිමේප්න්ව පස පක්ෂ විපක්ෂ පේෙපයන් පතොරව සියලූම මන්තරීවරුන් ංප
රාරර සවාව පරපරහි ත ා ඇ වින්වාසය ංප දිරිගන්වන සුළුය.
නාස් ය දුෂණයය ළිටු ෙකින සමාජයක් නිලිමාණයය කිරීමට ජනතාවට ඇ
ංභිකාෂය ඉටු රරලීම සකහා ංප රාරර සවාපස පමම වාලිතාවෙ ඉවහල් පස යැයි
වින්වාස රරමි.

සුනිල් හඳුන්පනවය
සවාප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව
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ංටදැනි පාර්ලිමේන්තුමේ පළමු ාැසිදාරය
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාද
මාදැනි දාර්ාාද
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව එහි ංටවැනි පාලිමේප්න්ව පස පතවැනි
වාලිතාව ඉදිරිපවය රරන්පන් සව ටිනි.
විගණයරාධිප වරයා විසින් ආණ්ඩුපස සියලු රාජය සාස්ථා ය් මේිතත 2007
ංාර 7 ෙරන සමාග් පනත යටපවය මේයාපදිාචි වී ඇ
වට සකරනු ක න සහ
ස්වකීය පරොටස් වමේන් 50% ක් පහෝ ඊට වැඩි ප්ර නතයක් රජය පහෝ රාජය
සමාගමක් පහෝ පළාවය පාකන ආයතනයක් පහෝ විසින් ෙරනු ක න සමාග්ෙ
ඒවාප ගිණු් ඇව ළුව පාලිමේප්න්ව පස පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව
යටපවය පරීක්ෂාවට වාජනය රරනු ක යි.
ඒ ංනුව 2016.05.01 දින සිට 2016.08.31 ෙක්වා රාක සීමාව ව ළ රමිටුපස
විමලිනනයට කක්වූ පහත සකහන් ආයතන 15 ට ංොක නිරීක්ෂණය සහ නිලිපේන
පමම වාලිතාවට ංන්තලිගත රර ඇත
2016 දර්ෂමේ මපොදු දයාපාර කාාරකා ා ාද ාන්න් මරාර්නමය කාරම ාද තයාම
ආයතනය
1

සමූපරාර පතොග පවළක සාස්ථාව

2

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය

3
ද
5
6
7
8
9
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11

සීමාසහිත ශ්රී කාරා රක්ෂණය සාස්ථාව
රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාව
විදුමේ සාපේන නියාමන පරොමිෂන් සවාව
ශ්රී කාරා ක්රිර්
ශ්රි කාරා රූපවාහිනි සාස්ථාව
ජා ර පකොතරැයි මණ්ඩකය
කාරා විදුමේ ක මණ්ඩකය සහ සුනිතය කනක් ංධිරාරිය
ශ්රී කාරා පාපන්දු ස්ප්කනය
ශ්රි කාරා ආයුලිපසෙ ඖෂධ සාස්ථාව
මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය යටපවය ඇ මගනැගුම ආයතන
0ද
ශ්රී කාරා වරාය ංධිරාරිය
ගේරුණයෑගක වැවිමේ සමාගම
පසේවා නියුක් රයන්පස වාර ංරමුෙල් මණ්ඩකය
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ාමුපකාාර මාොග මදළක ාකා්ථාද
මරාර්නමය කාා දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.06.18

:

(ං)

රාජය හා පපෞේගමේර ආයතන පවත ංතයවනය රළමනා සැපීමම.

(ආ)

පපොදු මහජනතාව පවත පතොග හා සිල්කරට වාණ්ඩ හා පසේවා සැපීමම.

(ඇ)

රාලියක්ෂමව හා සඵකොීම පකස මානව හා ංපනගේවය ස්පවය
ප්රපයෝජනයට ගැනීම.

(ඈ)

ආයතනප පැවතීම සකහා ප්රමාණයවවය ංරමුෙල් උවයපාෙනය ප්රවවය රර
ගැනීම.

(ඉ)

නවතාවයකින් යුව  වාණ්ඩ උවයපාෙනය
සාවලිධන රටයුව  සිදුකිරීම.

ප්රවවය සකහා පලිප ෂණය හා

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.
තයාමමේ උප ාාාගේ මදකාක් දම ා.මාො.ා කාන්ා්ට්රක්ෂන් ාහ
ා.මාො.ා. සිකියුරිටි තයාම දා න්ණුේ මාොරතුරු ාහ මරගණම මරාසුේ දාට
ළිබඳතුරු මරගණකාාධිපති මදා ා ා මමොීා
සිහි රැකවී් පවා යවා බියදී ස.පතො.ස රන්ස්ට්රක්ෂන් සහ ස.පතො.ස. සිකියුරිටි
ආයතන වක ගිණු් පතොරව රු විගණයරාධිප පවත ක ා පනොදී ඇ
ව සහ
විගණයන විමසු් 26 කින් 13 රට පමණයක් ළිබඳව රු විගණයරාධිප පවත ක ා දී
ඇ
ව ංනාවරණයය විය. ආයතනයට ංවයන්තර විගණයරවරපයක් පනොමැ
නිසා පමම ංඩුපාඩුව සිදු වූ ව ආයතනප ගණයන්දීප් නිකධාරි පවසන කදි.
නිර්මේන
ස.පතො.ස රන්ස්ට්රක්ෂන් සහ ස.පතො.ස. සිගේරිටි ආයතන එරා ේධ ගිණු්
පැහැෙමේව පපන්වා දිය යුව  ව ංවධාරණයය රළ රාරර සවාව එම උප සමාග්
ගිණු් පතොරව රු සහ විගණයන විමසු් වකට ළිබඳව රු විගණයරාධිප පවත
මාසයක් ඇව ළත ක ා පෙන පකස නිපයෝග රරන කදි.
පමම උප සමාග් 100% රජය සව  නිසා ඒවාප විගණයනය ඉදිරිප දී
විගණයරාධිප විසින් සිදු රළ යුව  වෙ විගණයරාධිප විසින් ෙන්වන කදි.
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත උප සමාග් ගිණු් පතොරව රු සහ විගණයන විමසු්
වකට ළිබඳව රු විගණයරාධිප පවත ක ා දී පනො බුණි.
02.

ංයමරය යුතු රු. 124,551,893 - කා හිඟ කුලී තදායා ාේ න්ධාද

ංයවිය යුව  හිඟ ගේලී ආොය් ස් න්ධව රාරර සවාව රරුණු විමසන කදි.
ංයවිය යුව  රු. මිමේයන 124 න් 21 ක් කාරා සපතොස පව න් කැබිය යුව  නිසා
එය එම ආයතනප පරොටස් හිමිරම ක ා ගැනීපමන් ළියවා ගන්නා වවය
ංනිගේවය හිඟ මුෙල් ක ා ගැනීමට ළියවර ගන්නා වවය ගණයන්දීප් නිකධාරි
පැවසීය.
නිර්මේන
දු ගේමේ සෙහා වාලිෂිරව ගිවිසු් ංවයසන් කිරීම පවනුවට වසරින් වසර ගේමේය
සියයට ප්රමාණයයකින් ඉහළ යන ආරාරයට වසර කිහිපයක් පවනුපවන් ගිවිසු්
ංවයසන් කිරීම පහසු හා කාවොයර නිසා එපසේ රරන පකස උපපෙස් ක ා පෙන
කදි.
හිඟ ගේලී ංය රර ගැනීමට ගවය ක්රියා මාලිග, එම ආයතන ස් න්ධව ගන්නා ක්රියා
මාලිග සහ ප් ස් න්ධව පව න ගිවිසු් ළිබඳ ෙව සවිස්තර වාලිතාවක් මාසයක්
ඇව ළත රාරර සවාවට ක ා පෙන පකස නිපයෝග රරන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
සමූපරාර පතොග පවළක සාස්ථා සවාප පස ංාර CWE/CH/COPE/2016 හා
2016.09.09 දිනැ මේළිය මඟින් රාරර සවාපස නිලිපේන ස් න්ධපයන්
සවිස්තර වාලිතාවක් ඉදිරිපවය රර ඇත.
03.
ජාකගා ංමාමර රථ 100 ක් මයොදා තරේ
ඩිය” ාාා 02 කාට සීාා වූ දයාපිතිය

කාළ “ගාට ාමරය ාමාොා

පමම වයාපෘ ය ංතරමග ඇන හිටීම ස් න්ධව විමසීප්දී ආයතනප ගණයන්
දීප් නිකධාරි පැවසූප කක් සපතොස පව න් කැබිය යුව  සහල් පනොකැබීම නිසා
පමම වයාපෘ ය ංතර මග නැවව න වයි.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

නිර්මේන
ප් වයාපෘ ය ළිබඳ කව රළ නරයතා වාලිතාපස ළිටපතක් ස පෙරක් ඇව ළත
රාරර සවාව පවත ක ා පෙන පකස නිපයෝග රළ ංතර වාලිතාපස ෙක්වා ඇ
ආරාරයට ළිටින් රටයුව  රර ඇවයන් එපකස රටයුව  රළ නිකධාරීන්පගන් එම
මුෙල් ංය රර ගත යුව  වවය රාරර සවාව තීරණයය රරන කදි.
පමම වයාපෘ ය ළිබඳ ෙව ංමාතයාාන ම්ටමින් පරීක්ෂණයයක් පරොට වාලිතාවක්
ක ා පෙන පකසවය එහිදී නරයතා වාලිතාවට ංනුව රටයුව  රර ඇවයෙ, පාඩුව
සකහා වගකිව යුව  නිකධාරීන් හඳුනාපගන පේෙ යන්න ඇව ළවය විය යුව  වෙ
ෙන්වන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
සමූපරාර පතොග පවළක සාස්ථා සවාප පස ංාර CWE/CH/GEN/2015 හා
2016.06.07 දිනැ මේළිය මඟින් වයාපෘ ය ස් න්ධ නරයතා වාලිතාවක් පනොව
වයාපෘ වාලිතාවර ළිටපතක් ඉදිරිපවය රර ඇත.
04.
ාමාොසින් දැටුප් ා ම මාේදකායින් ළිරිාක් සී/ා ාමාොා තර්ථිකා මාේදා
ාධායා්ථාම මපෞේගලිකා ාාාගමේ මාේදමේ නිරා වීා
සී ස සපතොස ආලිථිර පසේවා මධයස්ථාන පපෞේගමේර සමාගමින් කැබිය යුව  ගේලී
මුෙල් වමේන් පමම වැටුප් සකහා වන වියෙම ළියවා ගන්නා වවය ප් තවයවයවය
නිවැරදි පනොවන නිසා ඉදිරිප දී පවන පවනම වියේ ළියවා ෙැමීමට රටයුව 
පයොෙන වවය ආයතනප ගණයන්දීප් නිකධාරි පැවසීය.
නිර්මේන
ස පෙරක් ඇව ළත ප් ළිබඳ කව වාලිතාවක් ක ා පෙන පකසවය මාසයක්
ඇව ළත ප් ළිබඳ කව ගවය ක්රියා මාලිග ළිබඳ කව රාරර සවාවට වාලිතා රරන
පකසටවය නිපයෝග රරන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත සවිස්තර වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දී
පනො බුණි.
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05.
රු. 1,321,285/- මුදල් දකචාදකාට ාේ න්ධාවුදන්ට එමරහිද මාමාක්
නමතිකා ක්රියා ාාර්ග මගම මමොතිබීා
ප් ස් න්ධපයන් නිකධාරියගේපස වැඩ තහන් රර විනය පරීක්ෂණයයක්
පැවැවයපවන වවය ගණයන්දීප් නිකධාරී පවසන කදි. ප් ළිබඳ ෙව පපොමේසියට ෙ
පැමිණිමේ කිරීමට රටයුව  පයොෙන ව ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරි පවසන කදි.
ප් ස් න්ධව ක්රියාවයමර වී ඇ
පනොසව ට පක රරන කදි.

ආරාරය ළිබඳ කව රාරර සවාව සිය

නිර්මේන
ප් ළිබඳ ෙව පැමිණිමේ රර ඉක්මන් ක්රියා මාලිග ගන්නා පකස රාරර සවාව
නිපයෝග රරන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ළිබඳ ක ගවය ක්රියාමාලිග ළිබඳ ක 2016.09.30 වන විටවය රාරර සවාව ෙැනුවවය
රර පනො බිණි.
මපොදු කාරුණු
* රළමණයාරාරීවයව ක්රියාවමේප සහ සාවිධාන වයුහප
ප න ගැටලු විසකා
ගනිමින් යාවවයරාලීන ක්රමපසෙයරට මූකය සහ සාවිධාන සරස් රර ගැනීම.

10

ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ාාර්ග ාකදර්ධාම ංධිකාාරිය
මරාර්නමය කාා දිමයන් :
තයාමමේ ංරමුණු

2016.06.07 ාහ 2016.07.08

:

(ං)

ප්රමාණයවවය ජා ර මහාමාලිග ජාකයක් ළඟාරර ගැනීම.

(ආ)

ප්රමාණයවවය හා ළිබඳගත හැකි ම්ටප් සාචකතාවයකින් යුවය ජා ර
මහාමාලිග ජාකයක් සාක්ෂාවය රර ගැනීම.

(ඇ)

මාලිග වාවිතා රරන්නන්පස ළිරිවැය ංඩු කිරීමට ක්රියාමාලිග ගැනීම.

(ඈ)

ඉහළ සාචකතාවයකින් යුවය ංධිපසීම මාලිග ජාකයක් සැපීමම.

(ඉ)

ජා ර මහාමාලිග ජාකප මාලිග ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම.

(ඊ)

සියලුම රටයුව  වකදී පාරිසරිර ආරක්ෂාව සහ ර කිරීම.

(උ)

වවයර් සහ ආපයෝජනයන් රාලියක්ෂම පකස වාවිතා කිරීම සහ ර
කිරීම.

(ඌ)

ංධිරාරිප සමස්ත රාලියසාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සකහා ආයතනිර
සාවලිධනය දිරිමවය කිරීම.

(එ)

පේශීය මාලිග ඉදිකිරී් රලිමාන්තප දියුණුව සකහා සහාය වීම.

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.
ාාර්ග ාකදර්ධාම ංධිකාාරියට ංයත් මමොදම ාාර්ග දාට ංයත් දයාපිති
ාහ දාර්ෂිකා ක්රියාකාාරී ාැාැසුේ දා මමොාැති දයාපිති ක්රියාත්ාකා කිරීමේ ගැටු
පැදතීා
2014 සහ 2015 වාලිෂිර ක්රියාරාරී සැකැසු් සහ ඒවාප
සවාව පහත රරුණු ස් න්ධව රරුණු විමසන කදි.

ප්රග ය විමසු රාරර

1. 2015.12.31 දිනට පවෞ ර ප්රග ය 50%රට ංඩු ඇස්තප්න්ව ගත
ළිරිවැය රු.මිමේයන 25 103ක් වූ වයාපෘතීන් 259ක් පැව ංතර එයින්
වයාපෘ 206ක් මාලිග සාවලිධන ංධිරාරියට ංයවය පනොවන (Non
RDA) මාලිග වකට ංොක වයාපෘතීන් වූ ංතර එහි පරොන්ත්රාවය
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වටිනාරම රු.මිමේයන 17 928ක් සහ ඒ සකහා වැය රළ ළිරිවැය
රු.මිමේයන 913ක් වීම.
2. 2015.12.31 දිනට කිසිදු රාලියයක් සිදු පනොරළ ඇස්තප්න්ව ගත
ළිරිවැය රු.මිමේයන ද 902ක් වූ වයාපෘ 84 ක් පැව ංතර ඉන් එක්
වයාපෘ යක් සකහා රු.මිමේයන 2.50ක් පමණය වැය රර බිණි. පමම
වයාපෘ 8දන් වයාපෘ 5දක් මාලිග සාවලිධන ංධිරාරියට ංයවය
පනොවන මාලිග වකට ංොක වයාපෘ
වූ ංතර එහි පරොන්ත්රාවය
වටිනාරම රු. මිමේයන 2,465 ක් විය.
3. ංධිරාරිප ප්රපේශීය රාලියාක විසින් 2014 වලිෂය ව ළ සතය
වනපයන් ඉටු රරන කෙ මාලිග නඩවයව  මාලිග පුළුල් කිරී් හා වැඩි
දියුණු කිරීප් රටයුව  ප ොපහොමයක් 2014 වසපලි ක්රියාරාරී
සැකැස්මට ඇව ළවය රර පනො බූ ංතර සමහර සැකසු් රළ ඉකක්ර
සපුරා පනො බීම.
නිර්මේන
2014 සහ 2015 ක්රියාරාරී සැකැස්ප් ඇව ළවය මාලිග ඉදි කිරී් වයාපෘ
ස් න්ධව සවිස්තර වාලිතාවක් මාසයක් ඇව ළත රාරර සවාවට සහ
විගණයරාධිප පවත ක ා පෙන පකස නිපයෝග රරන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත සවිස්තර වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දී
පනො බුණි.
02.
ාාසිකාද රු. මිලියම 5.86 ක් දැය කාරමින්, කාළාණාකාරණ මාේදා
මදපාර්ාමේන්තු ංනුාැතිය ාහ ංදනය මුදල් ප්රතිපදම මදන් කාර මමොමගම
2015 දාර ාකහා උපමේනකාදරුන් 54 මදමමකු ාහ ාහජාම ාේ න්ධාාා
නිාධාාරීන් 94 මදමමකු පත් කිරීා
උක්ත රරුණය ළිබඳ කව රාරර සවාව ප්රන්න රරන කදි.
පමම පවයවී් වයාපෘ සකහා ංතයවනය වවය එම පවයවී් ස්ථිර පනොවන වවය
ඔවුන්පස රාජරාරි හා වගකී් ෙන්වමින් මේළි ක ා දී ඇ
වවය වයාපෘ
පවනුපවන් මහජන ස් න්ධතා නිකධාරීන් 39 පෙපනගේ සහ ආයතනය ව ළ
මහජන ස් න්ධතා නිකධාරීන් 45 පෙපනගේ ෙ උපපේනරවරුන් 63 පෙපනගේ ෙ
සිටින වවය ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරි ගණයන්දීප් නිකධාරි පවසන කදි.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ප් ස් න්ධව ංධයක්ෂ මණ්ඩක ංනුමැ ය ක ාපගන පනොමැ ංතර වයාපෘ
ංධයක්ෂවරුන් සහ ර රරනු ක න මාසිර සටහන් මගින් පැමිණීම සටහන්
රරනු ක න ව ංනාවරණයය විය.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධව ඉදිරිපවය රළ පැහැදිමේ කිරී් ළිබඳ කව රාරර සවාව සෑහීමරට
පවය පනොවූ ංතර 2015 වසර සකහා කවා ගවය උක්ත නිකධාරීන් ස් න්ධව පහත
රරුණු ඇව ළවය සවිස්තර වාලිතාවක් ස යක් ඇව ළත රාරර සවාවට සහ
විගණයරාධිප පවත ක ා පෙන පකස රමිටුව විසින් නිපයෝග රරන කදි.








පමම ංවනයතාව තීරණයය රපළේ පරපසේෙ?
පමම ංවනයතාව හඳුනාගවය වයාපෘ පමොනවාෙ?
පමම නිකධාරීන් ංවනයෙ නැේෙ යන්න ළිබඳ කව නරයතා ංධයනයක්
රපළේෙ?
ංධයක්ෂ මණ්ඩකය පමම ංවනයතාව ංනුමත කිරීම ස් න්ධ
වාලිතා.
ෙැනට ඇ පමම නිකධාරීන්පස රාලිය සාධන වාලිතා
පමම උපපේනර වරුන්පස ංධයාපන සුදුසුර්, න් සහ මේළින
පමොනවාෙ?
එම සුදුසුර් තීරණයය රපළේ පරපසේෙ?

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංොක නිලිපේන ස් න්ධපයන් උසස් ංධයාපන හා මහාමාලිග ංමාතයාාන
පල්ර්පස MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 සහ 2016.10.29 දිනැ
මේළිපයහි සහ එවා ඇ ඇමුණු්වක පහත සකහන් රරුණු ංඩාගු පස.
පමම පසේවා ක ා ගැනී් 2016.07.29 දින මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිප
ංධයක්ෂර මණ්ඩකය විසින් ංනුමත රර ඇ
ව.
ෙැනට මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය ව ළ මාලිග සාවලිධිත වයාපෘ වක ඉඩ් ංවයපවය
රර ගැනීප් ක්රියාවමේප දී මව  වන පාරිසරිර හා සාමාකතර ගැටළු විසඳීම සකහා
ප්රමාණයවවය පළපුරුදු රාලිය මණ්ඩකයක් පනොමැ රම නිසා ඉහත කී ගැටළු
විසඳීප් ප්රමාෙය වැකැක්වීමට පමම පසේවා ක ා ගැනී් සිදුරරන කෙ ව වාලිතා
පස.
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පමම පසේවා ක ා ගැනී් පවයවී් පකස සැකකිය පනොහැකි ංතර තාවරාමේර
පසේවා ක ා ගැනී් පමණයක් පකස සැකකිය හැකි ැවින් ස්ථීර පසේවයට කවා
ගැනීප් ංවනයතාවයක් පැන පනොනඟින ව ෙක්වා ඇත.
තවෙ මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිප ංධයක්ෂ පජනරාල්පස ංාර RDA/A6/COPE
සහ 2016.11.18 දිනැ මේළිය මඟින් පමම මහජන ස් න්ධතා නිකධාරීන් සහ
උපපේනරවරුන්පස 70පෙපනගේපස පරොන්ත්රාවය පසේවය ංවසන් රර ඇ
ව
ෙන්වා ඇ ංතර එය සාක්ෂිප්තව පමපසේය.
තනව ර
මහජන ස් න්ධතා
නිකධාරීන්
(මාලිග
සාවලිධන ංධිරාරිය)
මහජන ස් න්ධතා
නිකධාරීන් (වයාපෘ )
එරව ව

නිකධාරී සා යාව
ද2

28

පසේවය නතර රළ
දිනය
2016
ඔක්පතෝ ලි
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03.
ප්රාේපාදම කාමිටුද නිර්මේන කාළ ංගය ඉක්ාදා රු. බිලියම 9.242 කින්
ඉහළ යම ංයුරින් මේශීය ැකකු ංරමුදල් ාන්න් ාාර්ග පුළුල් කිරීා හා
පුමරුත්ථාපමය ාකහා මකාොන්ත්රාත් ා ා ී තිබීා
ංධිරාරිය මගින් පතෝරාගවය මාලිග 64 ක් (දිග කි.මී. 1434 ර ප්රමාණයයක්) පේශීය
වාණිජ ැාගේ 7ක් පව න් ක ා ගන්නා කෙ රු. බිමේයන 151.77 ර ණයය මුෙමේන්
පේශීය පරොන්ත්රාවයරරුවන් මගින් පුනරුවයථාපනය කිරීම ළිබඳ කව රාරර සවාව
රරුණු විමසන කදි.
මාලිග පුනරුවයථාපනය සකහා පරොන්ත්රාවයරරුවන් පතෝරා ගැනීප්දී රජප
ප්රස්පාෙන මාලිපගෝපපේන සා්රහප විධිවිධාන පරිදි ක්රියාරර පනො බූ ව
ංනාවරණයය විය. එහිදී තවදුරටවය මාලිග 54 ක් ස් න්ධපයන් තාක්ෂණිර
ඇගීම් රමිටුව විසින් නිලිපේන රළ ංගය රු.මිමේයන 1ද6 553ක් වුවෙ ංමාතය
මණ්ඩකය පවය රළ ප්රස්පාෙන රමිටුව නිලිපේන රළ ංගය රු.බිමේයන 155.79ක්
වූ ංතර එය රු.බිමේයන 9.242ක් වැඩි ංගයක් වීම සහ එය ංනුමත කිරීම සහ එක්
මාලිගයක් පවනුපවන් එක් පරොන්ත්රාවයරරුවගේ පමණයක් මික ගණයන් ඉදිරිපවය
කිරීම වැනි රරුණු ංනාවරණයය විය.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

නිර්මේන
පේශීය ැාගේ ංරමුෙල් මගින් මාලිග පුළුල් කිරීම හා පුනරුවයථාපනය ස් න්ධව
පහත රරුණු ඇව ළවය සවිස්තර වාලිතාවක් මාසයක් ඇව ළත රාරර සවාවට සහ
විගණයරාධිප පවත ක ා පෙන පකස රමිටුව විසින් නිපයෝග රරන කදි.







වයාපෘ ස් න්ධ තීරණයයට එළැඹි ංධයක්ෂ මණ්ඩක වාලිතා
මාලිග වක ඇස්තප්න්ව  පතෝරා ගැනීමට පහේව ව
පරොන්ත්රාවයරරුවන්පස න්
තාක්ෂණිර ඇගීම් රමිටුපස රණයය
ංමාතය මණ්ඩකය පවය රළ ප්රස්පාෙන රමිටුපස තීරණයය
ංධයක්ෂ මණ්ඩකප තීරණයය

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
උසස්
ංධයාපන
හා
මහාමාලිග
ංමාතයාාන
පල්ර්පස
MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 ෙරන 2016.06.16 සහ 2016.10.29 දිනැ
මේළි මඟින් එවා ඇ ප් ස් න්ධ පතොරව රු ඇමුණුා 01 පකස ෙක්වා ඇත.
නමුවය දී ඇ නිලිපේනවමේන් පහත නිලිපේන ළිබඳ ක පතොරව රු ක ාදී පනොමැත.



වයාපෘ ස් න්ධ තීරණයයට එළැඹි ංධයක්ෂ මණ්ඩක වාලිතා
මාලිග වක ඇස්තප්න්ව  පතෝරා ගැනීමට පහේව ව

04.
ංධිකාාරිය මරසින් සීාාාහිා ාගමැගුා (මපෞේගලිකා) තශ්රිා ාාාගේ
ාාඟ කාළ ගනුමදනු
“සීමිත මගනැගුම මාලිග ඉදිකිරී් හා උපරරණය සමාගම”, “සීමිත මගනැගුම
උපපේනර හා වයාපෘ රළමනාරරණය සමාගම”, “සීමිත මගනැගුම ඉමල්ෂන්
නිෂ්පාෙන සමාගම” යන ආයතන 3 සහ “එක්ස්ප්රස් පස පුේගමේර සමාගම” යන
ආයතනයන් හි, ංධිරාරිය විසින් සිදු රරන කෙ ආපයෝජන ස් න්ධපයන්
රාරර සවාව සිය ංවධානය පයොමු රරන කෙ ංතර පමම සමාග්, සමාග් පනත
යටපවය මේයාපදිාචි රර ඇ
ව ංනාවරණයය විය.
නිර්මේන
පමම සමාග් ස් න්ධපයන් පහත සකහන් රරුණු ඇව ළවය වාලිතාවක් රාරර
සවාව පවත ක ා පෙන පකස ෙැනු් පෙන කදී.
15

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021







ංධිරාරිය විසින් පමම සමාග්වක සිදු රරන කෙ ආපයෝජන
පවනුපවන් ක ා ගන්නා කෙ කාවාාන
පමම සමාග්වක ංයි ය, වවයර්, පසේවප පයදී සිටින නිකධාරීන්
ආදිය ළිබඳ ක පතොරව රු
හිටපු ංමාතයාන පල්ර් නමින් මිකදී ගන්නා කෙ ස් රථ 20
පයොෙවා කාව කැබිය හැකි ක්රමපසෙයක් ක්රමවවය ංධයනයකින් පසු
ෙැනු් දීම
පමම සමාග්වක ංයි ය ංධිරාරිය පවත ක ා ගැනීමට ඇ
පයෝජනා ස් න්ධ වලිතමාන තවයවයවය

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
උසස්
ංධයාපන
හා
මහාමාලිග
ංමාතයාන
පල්ර්පස
ංාර
MPH/HWY/ACC/13 2015 10-11 හා 2016.10.29 දිනැ
මේළිපයන් ප්
ස් න්ධව එවා ඇ සවිස්තර වාලිතාව ඇමුණුා 02 පකස ෙක්වා ඇත.
06.
මේශීය ැකකු ංරමුදල් ාන්න් මාෝරාගත් ාාර්ග 64ක් පුළුල් කිරීා හා
පුමරුත්ථාපමය කිරීා
පමම මාලිග පුළුල් කිරීම සකහා ඇස්තප්න්ව  ගත මුෙකට වඩා ඉතා ඉහක මුෙකක්
වැය වී ඇ
ව රාරර සවාව නිරීක්ෂණයය රළ ංතර සමහර මාලිගවක ප්රමි ය
ස් න්ධපයන් ගැටළු මව  වී ඇ
වෙ ංනාවරණයය විය.
පේශීය ැාගේ මගින් පමම වයාපෘ ය සකහා ක ා ගන්නා කෙ ංරමුෙල්
වයාපෘ පයන් ැහැර පවනවය රටයුව  සකහා පයොො පගන ඇ
වෙ රාරර
සවාව නිරීක්ෂණයය රරන කදී.
නිර්මේන
පමම වයාපෘ ය ස් න්ධපයන් පහත සකහන් රරුණු ඇව ළවය වාලිතාවක්
රාරර සවාවට ක ා පෙන පකස ෙැනු් පෙන කදී.
i.
ii.
iii.

පමම මාලිග 64 සකහා තාක්ෂණිර ඇගීම් රමිටුව මගින්
ඇස්තප්න්ව  රරන කෙ මුෙක
ප්රස්පාෙන රමිටුව මගින් ංනුමත රරන කෙ මුෙක
වලිතමානප සැ ෑ පකසම වියේ වූ මුෙක හා වයාපෘ ප වලිතමාන
තවයවයවය
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

iv.

v.

පමම වයාපෘ ය සකහා වන ණයය ගිවිසුමට පටහැනිව පවනවය රටයුව 
සකහා රු. මිමේයන 28,000 ර මුෙක වියේ රළ ආරාරය හා ඉන්
ංපප්ක්ෂිත ප්ර ඵක ංවයරර පගන පේෙ යන්න
ෙැනට පමම වයාපෘ ප තවයවයවය හා මාලිගවක තවයවයව පරීක්ෂාවක්
සිදු රපල්ෙ යන්න හා ඒ ළිබඳ ක සෑහීමරට පවයවී ඇවයෙ යන්න

එපසේම, ඉහත රු. මිමේයන 28, 000 වියේ රර ඇ ආරාරය ළිබඳ කව හා එම
වියෙපමහි ඇව ළවය මගනැගුම සමාග් සකහා වැයරළ රු.මිමේයන 5,824 හා
පපරමුසු ංාගනයට වැය රළ රු. මිමේයන 2,374 ළිබඳ ක විගණයරාධිප
විසින් පවනම විපනේෂ විගණයනයක් සිදු රරන පකස විගණයරාධිප පවත ෙැනු්
පෙන කදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහත නිලිපේන (i), (ii), (iii) සකහා රාරර සවාව පවත එවා ඇ
ඇමුණුා 01 පකස ෙක්වා ඇත.

ළිබඳව රු

නිලිපේන ංාර (iv) සකහා එවා ඇ ළිබඳව ර ඇමුණුා 03 පකස ෙක්වා ඇත.
නිලිපේන ංාර (v) යටපවය ෙක්වා ඇ වයාපෘ වකට ංොළ මාලිග වක ඉදිකිරී්
රටයුව  නිසි ප්රමි යරට ංනුව සිදුපවමින් පව න ංතර එම වයාපෘ වක
තවයවයවය ළිබඳ ක සෑහීමරට පවය විය හැකි ව උසස් ංධයාපන හා මහාමාලිග
ංමාතයාන පල්ර්පස ංාර MPH/HWY/ACC/13 2015 10-11හා 2016.10.29
දිනැ මේළිපයන් ෙන්වා ඇත.
06.
මේශීය ැකකුදලින් ා ා ගන්මා ාද ණය මුදල් ාාර්ග පුළුල් කිරීමේ හා
පුමරුත්ාාපමය කිරීමේ දයාපිතිමයන් ැහැරද මදමත් කාාර්යයන් ාකහා
මයදවීා
ංොක වයාපෘ පයන් ැහැරව පවනවය රාලියයන් සෙහා වයාපෘ පයහි ණයය මුෙල්
පයෙවීම ව මේන් ංවාසිොයර තවයවයවයන් මව  වන ව රාරර සවාව පපන්වා
පෙන කෙ ංතර එම මුෙල් පසුව වාණ්ඩාගාරය මගින් ළියවීමට සිදුවන ව රාරර
සවාව ංනාවරණයය රර ගන්නා කදී.
පමම වයාපෘ ය සෙහා ක ාගන්නා කෙ ණයය මුෙමේන් රු. මිමේයන 18.45 ක්
ඇඹිමේළිටිය ජනාධිප නිවස ඉදි කිරීම සෙහා පයොො පගන ඇ
වෙ රාරර
සවාව නිරීක්ෂණයය රරන කදී.
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

නිර්මේන
වයාපෘ පයන් ැහැර රටයුව  සකහා ණයය මුෙල් පයෙවීම ස් න්ධපයන් පහත
සකහන් රරුණු ඇව කවය වාලිතාවක් ක ා පෙන පකස ෙැනු් පෙන කදී.





ඇඹිමේළිටිය ජනාධිප නිවපසේ වලිතමාන තවයවයවය, ෙැනට එම නිවස
ගේමන රටයුව  සකහා පයොොගන්පන්ෙ යන්න
ංොක වයාපෘ පයන් ැහැරව පවනවය රාලියයන් සෙහා ණයය මුෙල්
පයෙවීපමන් පසුව වාණ්ඩාගාරයට එම මුෙල් ළියවීමට සිදුවීම නිසා සිදු
වන පාඩුව
වයාපෘ පයන් පරි ාහිරව රරන කෙ රාලියයන් සකහා ණයය මුෙල්
පයෙවීමට ංනුමැ ය ක ා ගවයපවය පරපසේෙ රාපගන්ෙ යන වග

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
උසස්
ංධයාපන
හා
මහාමාලිග
ංමාතයාන
පල්ර්පස
ංාර
MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 හා 2016.10.29 දිනැ මේළිපයන් ප් රරුණු
ළිබඳ ක ළිබඳව රු ක ා දී ඇ ංතර එම ළිබඳව ර ඇමුණුා 04 පකස ෙක්වා ඇත.
07.

ාාර්ග මඩත්තු ාර ංරමුදා

පමරට මාලිග පේධ ය නඩවයව  කිරීම සකහා විධිමවය ක්රමපසෙයක් සරස් කිරීප්
ංවනයතාවය ළිබඳ ක රාරර සවාව ංවධාරණයය රරන කදී. ඒ සකහා ඉදිරිප දී
මහවය ංවනයතාවයක් පැන නගින ව රාරර සවාව පපන්වා පෙන කදී.
2005 ඔක්පතෝ ලි 26 දිනැ
ංමාතය මණ්ඩක සාපේනය ංනුව පපට්රල්
ලීටරයකින් රු.1.00 ක් ඩීසල් ලීටරයකින් නත. 50 ක් වනපයන් දු මුෙකක් මාලිග
නඩවයව  වාර ංරමුෙකට ැර රර එම මුෙක මහා වාණ්ඩාගාරය මගින් මාලිග
නඩවයව  කිරීම සකහා මාලිග සාවලිධන ංධිරාරියට ක ාදිය යුව  වුවෙ එම මුෙල්
ංධිරාරියට කැබී පනොමැ
ව නිරීක්ෂණයය වූ ංතර මහා වාණ්ඩාගාරප
ප්ර පාෙනවමේන් හා විපේන ණයය ආධාර මගින් මාලිග නඩවයව ව සකහා ප්ර පාෙන
කැබී බූ ව ංනාවරණයය විය.
එ ැවින් මාලිග නඩවයව  වාර ංරමුෙක පාලිමේප්න්ව  පනතක් මගින් නක් මවය
කිරීම සකහා ළියවර ගතයුව  ව රාරර සවාපස ඒරම ර ංෙහස විය.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

නිර්මේන
මාලිග නඩවයව  වාර ංරමුෙක පාලිමේප්න්ව  පනතක් මගින් ස්ථාපනය කිරීමට
රටයුව  පරොට වාලිතා කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ළිබඳ කව ෙැනටමවය නී පරටු්පවය නිකධාරියා සමඟ සාරච්ඡා රර ඇ
ංතර ඉදිරිප දී ගරු ංමාතයවරයාපස උපපෙස් පරිදි ංපනගේවය ංොළ ංාන සමඟෙ
සාරච්ඡා රර මාලිග නඩවයව  වාර ංරමුෙක පාලිමේප්න්ව  පනතක් මඟින්
ස්ථාපනය කිරීමට ංවනය රටයුව  සිදු රර ංතර එහි ප්රග ය මාස 03ක් ඇව කත
වාලිතා කිරීමට රටයුව  රරන ව උසස් ංධයාපන හා මහාමාලිග ංමාතයාන
පල්ර්පස ංාර MPH/HWY/ACC/13 2015 10-11 හා 2016.10.29 දිනැ
මේළිපයන් ෙන්වා ඇත.
මපොදු කාරුණු
i.

ආයතනප
රටයුව  ංනු - සමාග් වකට පැවරීප්දී පහෝ උප පරොන්ත්රාවය ක ා දීමට පහෝ ංෙහස් රරන්පන් න් ඒ හා ස් න්ධ
නී රී , චක්රපල් , ංනුව ක්රියා කිරීමට වග කා ගැනීම හා එමගින්
රජයට කැබිය යුව  කාවාාන ආයතනප
පරොටස් ොයරවයවයට
සමාන්තරව සිදුවන්පන්ෙ යන්න ළිබඳ ක ංවධානය පයොමු කිරීම.

ii.

ගාවව පරන් විනානයට පවය වූ මාලිග ළිබඳ කව හා පප්රාපෙණිප
තෙ ෙය ඇ ස්ථාන ගැන ංවධානය පයොමු කිරීම.

මාලිග
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ශ්රී ාකකාා රක්ෂණ ාකා්ථාද
මරාර්නමය කාළ දිමය

:

2016.06.09

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.
තයාමයට ංයත් ාාාදිදයිමන් ාහ සීමෂල්ා් රාජායමයහි ළිහිටුදම ාද
නාඛා දාා දැමීාට මහේතු වූ කාරුණු
ආයතනයට ංයවය, මාකදිවයින් රාජයපයහි සහ සීපෂල්ස් රාජයපයහි ළිහිටුවන කෙ
නා ා වසා ෙැමීමට පහේව  වූ රරුණු පරපරහි රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
එම ආයතනවක ක්රියාරාරීවයවය ළිබඳ ක පරීක්ෂණයයක් සිදු කිරීපමන් පසුව,
ංපප්ක්ෂිත ම්ටප් කාව ඉපීමමට හැකියාවක් පනොමැ
ව නිරීක්ෂණයය වීම
නිසා ංධයක්ෂ මණ්ඩක තීරණයයක් මත එම නා ා වසා ෙැමීමට තීරණයය රරන කෙ
ව නිකධාරීන් ප්රරාන රරන කදී.
පමම නා ා ආර්ව රර හිටි හැටිප වසා ෙැමීපමන් ආයතනයට ංනවනය පාඩු
ෙැරීමට සිදුවන ව රාරර සවාපස ංෙහස විය.
නිර්මේන
පහත සකහන් රරුණු ඇව කවය වාලිතාවක් ස
විගණයරාධිප පවත ක ා දීම.






2 ක් ඇව කත රාරර සවාවට හා

එම නා ා වසා ෙැමීමට පහේව  පාෙර වූ රරුණු
එම නා ා වසා ෙැමීමට පපර එම ආයතන පවත පගොස් රරන කෙ
පරීක්ෂණය වක නිරීක්ෂණය හා නිලිපේන
එම නා ා ආර්ව රර පවවයවාපගන යාපමන් හා වසා ෙැමීපමන්
ආයතනයට වූ මූකයමය ංකාවය හා වියෙම.
පමම ආයතන ආර්ව කිරීමට පපර සිදු රරන කෙ නරයතා
ංධයයනය ළිබඳ ක පල් න හා පවනවය පතොරව රු.
ප් සකහා මුෙල් ංමාතයානපයන් ංනුමැ ය ක ාගවය පල් නවක
ළිටපවය

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම වාලිතාව 2016. 07. 15 දින රාරර සවාව පවත කැබී ඇත.
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02.

දු න්මරසුේ ංුත් කිරීා

2014.03.04 දින පැව රාරර සවාපසදී සියලු දු ගේලී ගිවිසු් ංවසන් රර
නැවත ංලුවය රර මාස 2 ක් ව ළ රාරර සවාව පවත ෙැනු් පෙන පකස උපපෙස්
ක ා දුන්නෙ සාචාරර සාවලිධන හා ක්රිස් යානි ආගමිර රටයුව  ංමාතයානය
සමඟ ඇ රර ගවය දු ගිවිසුම ංවකාගු රර පනොමැ
වවය, පරොළඹ ාපරොන්
ජය කර මාවපවය ළිහිටි ජනාධිප
රාලියාකයට ංයවය ඉඩමට හා
පගොඩනැගිල්කට ංොක දු ගිවිසුම 2011 වසපලි සිට ංලුවය රර පනොමැ
වවය
ංනාවරණයය විය. පමම පහේව ව නිසා දු ංොයම පකස කැප න්පන් පරණය
තක්පසේරුව මත රළ ආොයම වවය රාරර සවාව ංනාවරණයය රර ගන්නා කදී.
නිර්මේන
එම පේපක සකහා වලිතමාන පවළකපක වටිනාරම ංනුව තක්පසේරු වාලිතාවක්
ක ා ගන්නා පකස රාරර සවාව විසින් උපපෙස් පෙන කෙ ංතර දු ගිවිසුම ංලුවය
කිරීමට ළියවර පගන ඒ ළිබඳ ක වාලිතාවක් ඉදිරියට ගන්නා ක්රියාමාලිගෙ ඇව ළවය
පරොට ක ා දීමට ළියවර ගන්නා පකස ෙැනු් පෙන කදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ශ්රී කාරා රක්ෂණය සාස්ථාපස සවාප විසින් 2016 නිනි 18 දිනැ මේළිය මඟින් දු
ගිවිසු් ළිබඳ ක රාරර සවාව ෙැනුවවය රර ඇ ංතර එම වාලිතාව ඇමුණුා 06
පකස ෙැක්පස.
03.
දයාජා
ාැව්ේකාරුදන්
ාේ න්ධාමයන්
මදපාර්ාමේන්තුදට මයොමු කාරම ාද පැමිණිල්ා

ංපරාධා

පරීක්ෂණ

පමම ගැටළුවට ස් න්ධ මේයකියවිමේ ංපරාධ පරීක්ෂණය පෙපාලිතප්න්ව වට
වාර දී ඇ
වවය ප් ස් න්ධපයන් ංයතනය මගින් ංවයන්තර පරීක්ෂණයයක්
පනොපැවැවයවූ වෙ රාරර සවාව රළ විමසුමරදී ංනාවරණයය විය. ප් ස් න්ධ
නිකධාරීන් 21 සිටින වවය එම නිකධාරීන් ෙැනට සාස්ථාපස පසේවප පයදී
පනොසිටින වවය ප්රරාන රරන කදී.
නිර්මේන
ප් ළිබඳ ක වලිතමාන තවයවයවය වාලිතා රරන පකස ංපරාධ පරීක්ෂණය
පෙපාලිතප්න්ව වට ෙන්වන පකස හා ඒ ළිබඳ ක වාලිතාවක් රාරර සවාවට පයොමු
රරන පකස ෙැනු් පෙන කදී.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංොක පරීක්ෂණයප වලිතමාන තවයවයවය වාලිතා රරන පකස ආයතනය මගින්
ංපරාධ පරීක්ෂණය පෙපාලිතප්න්ව වට 2016.07.13 වන දින පයොමු රරන කෙ
මේළිප ළිටපතක් 2016.07.20 වන දින රාරර සවාව පවත කැබී ඇත.
04.

රජාමේ තයාම රක්ෂණ ංයිතිය

රජප ආයතන ශ්රී කාරා රක්ෂණය සාස්ථාපස රක්ෂණයය විය යුව  වට
චක්රපල් යක් පව න වවය ෙැනට රජප ආයතන වමේන් 5% ක් පමණය තම
ආයතනප රක්ෂණයය වී ඇ
වවය රජප ආයතන වැඩි ප්රමාණයයක් තම
සමාගප් රක්ෂණයය වී පනොමැ
වවය ප්රරාන විය. ෙැනටමවය රක්ෂණයය වී ඇ
ආයතනෙ ස්පූලිණය වටිනාරමට ංොකව රක්ෂණයය වී පනොමැ
වෙ ප ොපහෝ
රාජය ආයතන පපෞේගමේර ංානප රක්ෂණයය වී ඇ
ව ෙ ංනාවරණයය විය.
ඉහත චක්රපල් ය උපපයෝීම රරගනිමින් රජප සියලු ආයතන පමම සමාගප්
රක්ෂණයය කිරීමට ළියවර ගත යුව  ව රාරර සවාපස ංෙහස විය.
නිර්මේන




ශ්රී කාරා රක්ෂණය සාස්ථාපස රක්ෂණයය රර ඇ ආයතන ළිබඳ කව හා
රජයට ංයවය සෑම ආයතනයක්ම රක්ෂණයය රර ඇවයෙ එපසේ න්
ගේමන රක්ෂණය ආයතනප ෙ යන්න ළිබඳ ක වාලිතාවක් රාරර
සවාවට ක ා පෙන පකස උපපෙස් පෙන කදී.
මුෙල් ංමාතයානප පල්ර් හා ංමාතයාන පල්ර් සමග ස් න්ධ වී
ංොක චක්රපල් ය උපපයෝීම රර ගනිමින් රජප සියලු ආයතන
පමම සමාගපමහි රක්ෂණයය කිරීමට ළියවර ගන්නා පකස උපපෙස්
පෙන කදී.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත සවිස්තර වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දී
පනො බිණි.
05.
හිටපු ප්රධාාම මරධාායකා නිාධාාරී හා හිටපු කාාාමාකාාර ංධායක්ෂදරයා
ාේ න්ධා පරීක්ෂණ කාටයුතු
ආයතනප හිටපු ප්රධාන විධායර නිකධාරී හා හිටපු රළමනාරාර ංධයක්ෂ
ස් න්ධ මුෙල් ංයථා පරිහරණයය ස් න්ධපයන් ආයතනය මගින් කිසිය්
විධිමවය පරීක්ෂණයයක් සිදු රර ඇවයෙ යන්න ළිබඳ ක රාරර සවාව විමසීමක් රරන
23

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

කදී. 2010 සිට 2015 ෙක්වා හිටපු ප්රධාන විධායර නිකධාරි විසින් තම වැටුප් සකහා
රු. මිමේයන 165 ක් ක ා පගන ඇ
වවය හිටපු රළමනාරාර ංධයක්ෂවරයා
මගින් රු. මිමේයන 55 ක් ක ාපගන ඇ
වට ංනාවරණයය වී ඇ
ව ප්රරාන
රරන කදී. එම නිකධාරීන් ෙැනට පසේවප පයදී පනොසිටින වෙ ප්රරාන රරන
කදී.
නිර්මේන
ආයතනප
හිටපු පරිපාකන නිකධාරීන්පස ංයථා මුෙල් පරිහරණයය
ස් න්ධපයන් වන පචෝෙනා ස් න්ධපයන් ආයතනය ංවයන්තර විනය
පරීක්ෂණයයක් සිදු රර ඒ ස් න්ධ වාලිතාවක් රාරර සවාවට පයොමු රරන පකස
උපපෙස් පෙන කදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත සවිස්තර වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දී
පනො බිණි.
06.

මකාොටා් මදළකපමල් තමයෝජාමය කාර ඇති තයාම

ශ්රී කාරා රක්ෂණය සාස්ථාව මගින් රු. 35,711,339,000 ක් විවිධ ආයතනවක
ආපයෝජනය රර ඇ
ව රාරර සවාව ංනාවරණයය රර ගන්නා කදී.
නිර්මේන
රුළියල් 35,711,339,000 ක් පරොටස් පවළකපපකහි ගේමන ආයතනවක
ආපයෝජනය රර ඇවයෙ යන්න ළිබඳ ක වාලිතාවක් ස 2 ක් ව ළ රාරර සවාවට
ක ා පෙන පමන් ෙැනු් පෙන කදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ශ්රී කාරා රක්ෂණය සාස්ථාපස සවාප පස 2016.06.1ද දිනැ මේළිය මඟින් රාරර
සවාව පවත පයොමු රර ඇ ංතර එම වාලිතාව ඇමුණුා 06 පකස ෙක්වා ඇත.
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රාජාය ඉකජිමන්රු ාකා්ථාද
මරාර්නමය කාළ දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.06.21

:

(ං)

ස්වාධීනව පහෝ පේශීය පහෝ විපේශීය සමාග් සමඟ සහස් න්ධව
පේශීය හා විපේශීය ආයතනයන්ට ංයවය සිවිල් ඉාකතපන්රු හා ංපනගේවය
ඉාකතපන්රු වයාපෘ විමලිනනය කිරීම සැකසු් කිරීම නිලිමාණයය කිරීම
සහ ඉදිකිරී් රටයුව  ක්රියාවයමර කිරීම සහ එවැනි සමාග් ංවයපවය රර
ගැනීම සහ පරොටස් මිකදී ගැනීම.

(ආ)

ඉාකතපන්රු ක්පෂේත්රප නියැමේ පේශීය පහෝ විපේශීය සමාග් පවත
ස්වාධීනව පහෝ කිසිය් පේශීය පහෝ විපේශීය සමාගමක් සමඟ
සහස් න්ධ වී උපපේනන පසේවා සැපීමම හා වයාපෘ රළමනාරරණය
පසේවා සැපීමමවය එවැනි සමාග් ංවයපවය රර ගැනීම හා පරොටස් මිකදී
ගැනීම.

(ඇ)

ස්වාධීන ආයතනයක් පකස පහෝ පේශීය පහෝ විපේශීය ආයතනයක් සමඟ
සහස් න්ධව පේපක සාවලිධන රටයුව  සිදු කිරීම පහෝ එවැනි සමාග්
ංවයපවය රර ගැනීම සහ එවැනි සමාග්වක පරොටස් මිකදී ගැනීම.

(ඈ)

පේිතය පහෝ විපේශීය වනපයන් පපර සුොන් රළ පරොන්ක්රී් සවි ගැන්වූ
පරොන්ක්රී් සහ පුලිව ප්රතය ක පරොන්ක්රී් නිෂ්පාෙනය කිරීම සහ ංපකවි
කිරීම.

(ඉ)

ඉාකතපන්රු වයාපෘ
පහෝ වයාපාරයන් පවවයවාපගන යාම සකහා
පගොඩනැඟිමේ රවය යන්ත්ර සූත්ර සහ උපරරණය නිෂ්පාෙනය කිරීම ංපකවි
කිරීම ආනයනය කිරීම සහ ංපනයනය කිරීම.

(ඊ)

ඉහත සකහන් (ං) (ආ) (ඇ) (ඈ) (ඉ) පේෙයන්හි සකහන් ංරමුණු
උපෙසා ංවනය ඉාකතපන්රු සහ පවනවය ිතල්පීය රාලිය මණ්ඩක පුුණණු
කිරීම.

(උ)

ඉහත සකහන් (ං) (ආ) (ඇ) (ඈ) පේෙයන්හි සකහන් ංරමුණු උපෙසා
පයොො ගන්නා පගොඩනැඟිමේ රවය ඉදිකිරී් සහ ිතල්පයන් ළිබඳ ක
පලිප ෂණය රටයුව  ක්රියාපස පයෙවීම.
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.

මාේදකායන් කදා ගැනීා

පසේවරයින් 602 ක් රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිතප්න්ව පස ංනුමැ යකින්
පතොරව, ංධයක්ෂ මණ්ඩක ංනුමැ ය මත පමණයක් කවා ගැනීම හා ංපකවි
සාවලිධන නිකධාරීන් කවා ගැනීම.


2015 පෙසැ් ලි 31 දිනට රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිතප්න්ව පස
ංනුමැ යකින් පතොරව තනව රු ද1ක් සකහා පසේවරයින් ද51
පෙපනගේ කවා ගැනීම.



2015 පෙසැ් ලි 31 දිනට නුපුුණණු පසේවරයන් 99ක් සාස්ථාව ව ක
ං රික්තව සිටියදී 2016 ජනවාරි 01 සිට 2016 මාලිව  30 ෙක්වා
රාකය ව ක වෙනිර වැටුප් පෙනම මත ංනිය් හා නුපුුණණු
පසේවරයන් 179 පෙපනගේ රකමනාරරණය පසේවා පෙපාලිතප්න්ව පස
ංනුමැ යකින් පතොරව කවාපගන බීම.



2016 පප රවාරි 0ද දිනැ ංාර 16 0082 736 002 ෙරන ංමාතය
මණ්ඩක පත්රිරාව ංනුව රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාපස එක් ංානයක්ව
පැව
යන්පත්රෝපරරණය ංානය “ජා ර යන්පත්රෝපරරණය සහ
උපරරණය සාවිධානය ප්ර සාවිධානය කිරීම“ යන මැපයන්
ප්ර සාවිධානයට කක්රර
බුණි. 2016 මාලිව  31 දිනට එම
ආයතනය පවනුපවන් ංනුමතව බූ පසේවර සා යාව 3දදක් වූ ංතර
එදිනට තතය රාලියමණ්ඩකය 602ක් විය. ප් ංනුව පසේවරයන් 258
පෙපනගේ රළමරාරරණය පසේවා පෙපාලිතප්න්ව පස ංනුමැ යකින්
පතොරව කවා පගන බීම.

පසේවරයින් කවා ගැනී් ගැන රජප ආයතන විසින් මුෙල් චක්රපල් ළිබඳ කව
ංවධානය පයොමු රරමින් ඒවාට ංනුූකව රටයුව  රරනවාෙ යන්න ගැන
ංවධානපයන් සිටින පකස ෙන්වමින් මුෙල් ංමාතයානප පල්ර් පවත මේළියක්
පයොමු රරන පකස සවාප විසින් රාරර සවාපස පල්ර් පවත උපපෙස් පෙන
කදී.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

නිර්මේන
i.

ෙැනට සාස්ථාවට ංයවය නමුවය ළිටස්තර ආයතනවක පසේවය රරන
පුේගකයන්පස ස්පූලිණය පල් නයක් රාරර සවාව පවත ක ා දීම
සහ වාණ්ඩාගාර චක්රපල් වකට ංනුූකව පමම තවයවය නිවැරදි රර
ගැනීමට ප්ර පවය මය තීරණයයක් ගැනීම.

ii.

2015.12.31 දිනට තනව රු ද1 ක් සකහා කවා ගවය පසේවරයන් ද51
පෙනාපස න් , මේළින ඇව ළවය වාලිතාවක් ක ා දීම.

iii.

විවිධ තනව රු වක පක්රොන්ත්රාවය පෙනමින් සිටින නිකධාරින් ස්ථිර
කිරිම ස් න්ධපයන් මහා වාණ්ඩාගාරයට මේිතතව ෙැනු් දී ඔවුන්ව
ස්ථිර කිරිමට රටයුව  කිරිම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
නිවාස හා ඉදිකිරී් ංමාතයාන පල්ර්පස ංාර 6 2 71ද – vol ii හා 2016.08.30
දිනැ මේළිය මඟින් ඉහත නිලිපේන සකහා ළිබඳව රු එවා ඇ ංතර ඒවා පමපසේය.

02.

i.

ංනුමත රාලිය මණ්ඩකයට ංනුව ං රික්ත පසේවර සා යාවක්
පපන්නුවෙ ප් ංය තනව රු ෙරන්නාට පමණයක් පපෞේගමේර වන
පසේ පවවයවා පගන යා යුව 
වට රළමනාරරණය පසේවා
පෙපාලිතප්න්ව ව ංනුමත රර ඇ
ව ෙක්වා ඇ ංතර එය
ඇමුණුා 07 පකස ෙක්වා ඇත.

ii.

සාස්ථාවට ංයවය නමුවය ළිටස්තර ආයතනවක පසේවය රරන
පුේගකයන් ද0රපස න් සහ තනව රු ඇව ළවය වාලිතාවක් ඉදිරිපවය
රර ඇ ංතර එය ඇමුණුා 08 පකස ෙක්වා ඇත.

iii.

2015.12.31 දින වන විට තනව රු ද1ක් සකහා කවා ගවය පුේගකයන්
273රපස පතොරව රු ඇව ළවය වාලිතාවක් ඉදිරිපවය රර ඇ ංතර එය
ඇමුණුා 09 පකස ෙක්වා ඇත.

2016 ාැතිදරණ ාාමේ මාේදකායින් මුදා හැරීා

මුො හැර ඇ ප්රධාන රාලියාකය ඇව ළු වැඩබි් 8දර පසේවරයින් 98 පෙපනගේට
වැටුප් වනපයන් රු. 1 353 000 - ර මුෙකක් සහ රු. 626 000 - ර ං රාක දීමනා
පගවීම.
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

නිර්මේන
වැටුප් සහ ං රාක දීමනා වනපයන් පගවන කෙ මුළු මුෙක ංොක නිපයෝජය
සාමානයාධිරාරී වරුන්පගන් ංයරර ගැනීමට සරස් රර ඇ ක්රමපසෙය ඇව කවය
වාලිතාව සහ එපසේ ංය රර ගැනීම සිදු රළ යුව  වට තීරණයය රරන කෙ ංධයක්ෂ
මණ්ඩක වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.02 රාරර සවාව පවත පයොමු රරන කෙ වාලිතාව මඟින් මැ වරණය
සමප පසේවරයන් මුොහැරීම ස් න්ධ ංවයන්තර විගණයන වාලිතාව ඉදිරිපවය
රර ඇ නමුවය පපොදු වයාපාර රාරර සවාව නිලිපේන රළ ආරාරයට ංොක
ංධයක්ෂ මණ්ඩක වාලිතාව ඉදිරිපවය රර පනොමැත.
03.

මරමේනයන්හි සිදු කාා ඉදිකිරීේ දයාපිති

ේධ වයාපාරයක් ආර්ව පනොකිරීම පහේව පවන් සාස්ථාව විසින් පෙෝහා ැාගේපස
ගිණුමර තැන්පවය රර බූ රු. මිමේයන 5.9ර මුෙක 2016 මැයි 31 දින ෙක්වා
නැවත ක ා ගැනීමට ක්රියා මාලිග පනොගැනිම.
නිර්මේන
ප් ළිබඳ කව ංපරාධ පරීක්ෂණය පෙපාලිතප්න්ව වට පයොමු පරොට ඔවුන්පගන්
වාලිතාවක් (CID report) ක ා ගැනීම සහ විපේන ංමාතයානය හරහා රටාලි
රාජයප ඇ ශ්රි කාරා තානාප රාලියාකපයන් ප් ළිබඳ කව විමසා වාලිතාවක්
රාරර සවාව පවත ක ා දීම.
පමම මුෙක ගැන සියලු විස්තර තමාට කැබීමට සකස්වන පකසවය ඒ ගැන තමා
විසින් වහාම පසොයා කන වවය විපේන රටයුව  නිපයෝජය ංමාතයව මා
ංමාතයාානප පල්ර්ට පැවසීය.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉාකතපන්රු සාස්ථා සවාප පස 2016.07.25 දිනැ මේළියක් මඟින් විපේන රටයුව 
ංමාතයාානයට ප් ළිබඳ ක ෙන්වා ඇ
ව 2016.09.02 වන දින රාරර සවාව
පවත ෙන්වා ඇත.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

04.

නිරවුල් මමොකාළ ංත්තිකාාරේ

නිරවුල් පනොරර වසර දක් ඉක්මවූ රු. මිමේයන 378 ර ංවය රාර් පනේෂය ළියවා
ගැනීමට මීට ඉහත රාරර සවා රුස්වීමර දී එරඟ වී බුණයවය එය ප් වන පතක්
ළියවා පනො බීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.පමම ංවය රාර්
ංතරින් 2015 පෙසැ් ලි 31 දිනට වූ රුළියල් 11ද 688 139 ර පචක්පවය පගවී්
ංවය රාර් ක ා දී බුපණ් වයාපෘ සකහා ංවනය ංමුරවය ගැනීම සකහා වවය
එම වාණ්ඩ සතය පකසම කැබී බුපණ් ෙ යන්න තහවුරු රර ගැනීමට ංවනය
සටහන් විගණයනය පවත ඉදිරිපවය රර පනොමැ
වවය ංනාවරණයය විය.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් නිතයානුූක ක්රියාමාලිග ගනු කැබුපස ගේමන නිකධාරින්
ස් න්ධපයන් ෙ යන්න ගැන වාලිතාවක් මාසයක් ඇව ළත එවීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.12.31 දිනට නිරවුල් පනොරළ ංවය රාර් රු.2ද 067 171.9දක් පකස
ෙක්වා ඇ ංතර වගකිව යුව  නිකධාරීන් පවත ංොළ මුෙල් පගවන පකස 2016
ජූමේ මාසප දී එන්තරවාසි පයොමු රර ඇ ංතර සාස්ථා චක්රපල් ංනුව එම
මුෙක ංඩු රර ගැනීමට පපර මූමේර පරීක්ෂණයයරට පයොමු රර ඇත ව නිවාස හා
ඉදිකිරී් ංමාතයාාන පල්ර්පස ංාර 6 2 71ද – vol ii සහ 2016.08.30 දිනැ
මේළිය මඟින් ෙන්වා ඇත. පමම නිරවුල් පනොරළ ංවය රාර් ළිබඳ ක ෙවයත
ඇමුණුා 10 පකස ෙක්වා ඇත.
06.

ංනුාැතියකින් මාොරද දාහම නිදහා් කිරීා

2013 සහ 201ද වලිෂ වකෙ ංනුමැ යකින් පතොරව සාස්ථාවට ංයවය වාහන හා
රියදුරන් ංමාතයානය පවත මුො හැර බුනු ංතර එපසේ නිෙහස් රරන කෙ වාහන
සකහා ගේලී, ඉන්ධන වියේ හා රියදුරු වැටුප් පකස 2013 හා 201ද වලිෂයන්හිදී
ළිබඳපවමේන් රු. මිමේයන 37 ක් හා ද2 ක් පගවා බුණි.
නිර්මේන
ප් ළිබඳ කව ආයතනය ම්ටමින් පරික්ෂණයයක් පවවයවන ව ප්රධාන ගණයන්දීප්
නිකධාරී පැවසූ ංතර එම වාලිතාපස ළිටපවය රාරර සවාවට පමන්ම
විගණයරාධිප ටෙ මාසයර රාකයක් ව ළ ක ාදීම.
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දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
නිවාස හා ඉදිකිරී් ංමාතයාන පල්ර්පස ංාර 6 2 71ද Vol – ii සහ
2016.07.26 දිනැ මේළිය සමඟ ශ්රී කාරා ඉාකතපන්රු සාස්ථාපස ප්රධාන ංවයන්තර
විගණයර විසින් පවවයවන කෙ පරීක්ෂණය වාලිතාපස ළිටපතක් රාරර සවාව පවත
එවා ඇත.
06.

ප්රචාරණ, ප්රදර්ධාම මරයදේ ාහ ප්රාාද ීාමා

සාස්ථාව සිය ංරමුණුවකට පටහැනිව 2012 වලිෂප සිට 201ද වලිෂය ෙක්වා
රු.මිමේයන 73ර ප්රචාරණය හා ප්රවලිධන වියේ ෙරා බීම හා මිමේයන 20 ර ප්රසාෙ
දීමනා ක ාදීම.
නිර්මේන
සිදු රරන කෙ ප්රචාරර වියේ සහ ප්රසාෙ දීමනා ක ා දුන්පන් ගේමක් සකහාෙ යන්න
2012 වලිෂප සිට 2015 ෙක්වා ස්පූලිණය වාලිතාවක් රාරර සවාවට ක ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ළිබඳ ක සවිස්තර වාලිතාවක් නිවාස ඉදිකිරී් ංමාතයාාන පල්ර්පස ංාර
6 2 71ද – vol ii සහ 2016.08.30 දිනැ මේළිය මඟින් රාරර සවාව පවත එවා
ඇ ංතර ඒවා පහත පරිදි පස.
i.
ii.
iii.

ඉාකතපන්රු සාස්ථාපස සාමානයාධිරාරිපස ආවරණය මේළිය - එය
ඇමුණුා 11 පකස ෙක්වා ඇත.
2012 සිට 2015 ෙක්වා ප්රවලිධන වියේ ළිබඳ ක වාලිතාව - එය
ඇමුණුා 12 පකස ෙක්වා ඇත.
2012 සිට 2015 ෙක්වා ප්රචාරණය වියේ ළිබඳ ක වාලිතාව - එය
ඇමුණුා 13 පකස ෙක්වා ඇත.

07.
ශ්රි ාකකාා ක්රිකා් තයාමය මදනුමදන් සිදු කාරම ාද දයාපිති 7ක්
මදනුමදන් ාකා්ථාදට ාැබිය යුතු මුදා
ශ්රි කාරා ක්රිර් ආයතනය පවනුපවන් සිදු රරන කෙ වයාපෘ 7ක් පවනුපවන්
සාස්ථාවට කැබිය යුව  මුෙක 2015.12.31 දිනට රු. මිමේයන 818 ක් වුව ෙ එය
ක්රිර් ආයතනප ගිණු් වකට ංනුව රු. මිමේයන 568ක් පකස ෙක්වා බිම සහ
එම පවනසට ංොක ගැකපී් සිදු රර නිරවුල් රර පනො බීම.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

පමම රු. මිමේයන 818 ෙක්වා ඇවයපවය එරව  රළ ංගය මත ේෙ (VAT) සහිතව
වවය ශ්රි කාරා ක්රිර් ආයතනප ගිණු් පපොවය වක එය එරව  රළ ංගය මත
ේෙ (VAT) පනොමැ ව ෙක්වා ඇ
වවය සවාප විසින් පපන්වා පෙන කදී.
නිර්මේන
ශ්රි කාරා ක්රිර් ආයතනප සවාප පවත වයාපෘ ගිවිසුමවය සමඟ ංොක සියලු
විස්තර මේිතතව ෙන්වා පමය නිරවුල් රර ගැනීමට රටයුව  කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංොක වාලිතා 2016.09.30 දින වන පතක් ක ා දී පනොමැත.
08.

ංනුාැතියකින් මාොරද පරිායාග සිදු කිරිා

රැබින් මණ්ඩක ංනුමැ යකින් පතොරව සාස්ථාව විසින් 2010 වලිෂය ව ළ රු.
මිමේයන 2.7ර පරිතයාග සිදු රර බිය දී 2011 වලිෂප සිට 201ද වලිෂය ෙක්වා ෙ
රැබින් මණ්ඩක ංනුමැ යකින් පතොරව රු. මිමේයන 20 ර පරිතයාග සිදු රර
බීම.
නිර්මේන
2012 -2015 ෙක්වා ංනුමැ යකින් පතොරව සිදු රරන කෙ පරිතයාග ගැන
වාලිතාවක් ක ා දිම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංොක වාලිතාව ඇමුණුා 14 පකස ෙක්වා ඇත.
09.

දයාපිතියන්මගන් සිදු වූ ංාා

2007-2010 වලිෂ වක රු. මිමේයන ද08.ද ක් පරොන්ත්රාවය වටිනාරම ඉක්මවා
ංකාවයන් ක ා බූ පරොන්ත්රාවය ද7ක් ළිබඳ කව විමසී් රර බූ ංතර පමම
ංකාව ළිබඳ ක වාලිතාවක් සහ 2009-2010 වලිෂයන්හිදී රු. මිමේයන 301 ර ංකාව
ක ා බූ පරොන්ත්රාවය 6ද ක් රළමනාරරණය ංරාලියක්ෂමතා නිසා ංකාව ක ා
බීම හා පමම ංකාව ආවරණයය රර ගැනීම පසගවවය කිරීමට සහ මීට ංොක
ප්රචාරණය ංයවැය ළිබඳ ක වාලිතා ඉදිරිපවය පනොකිරීම.
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පරොන්ත්රාවය වටිනාරම ඉක්මවා ළිරිවැය ෙැරීම පහේව පවන් 2011 වලිෂප සිට
201ද වලිෂය ෙක්වා වයාපෘ 127කින් කැබූ මුළු ංකාවය රු. මිමේයන 1 57ද ක්
වීම.
නිර්මේන



වයාපෘ වක පරොන්ත්රාවයරරුවන්පස න්, මේළින ඇව ළවය වාලිතාවක්
ක ා දීම.
කාව ංකාව පනොමැ
තවයවයවයරට ආයතනය පගන ඒප්
සැකැස්මක් සෑදිම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාපස සාමානයාධිරාරීපස GM/CO/3R/018 සහ
2016.08.29 දිනැ මේළිය සමඟ ප් ළිබඳ ක වාලිතාවක් රාරර සවාව පවත එවා
ඇ ංතර එය ඇමුණුා 16 පකස ෙක්වා ඇත.
ා්ථානීය පරීක්ෂණය
රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාව ස් න්ධපයන් 2016.06.22 දින සිදු රරන කෙ
ස්ථානීය පරීක්ෂණයය ළිබඳ ක වැඩි විස්තර ළිටු ංාර 95 හි ෙක්වා ඇත.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

මරදුලි ාකමේන නියාාම මකාොමිෂන් ා ාද
මරාර්නමය කාළ දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.06.23

:

(ං)

ශ්රී කාරාව ව ළ පේශීය සහ ජාතයන්තර විදුමේ සාපේන පසේවා සාධාරණයව
හා රාලියක්ෂමව සැපීමමට වග කා ගැනීම.

(ආ)

සෑම ක්රියාරරුපවගේටම ංවනය තාක්ෂණිර මූකය සහ රළමනාරරණය
ස්පවය ඇ
වට සහ ඔවුන් විසින් ඒවා පයොොගනු ක න වට වග කා
ගැනීම.

(ඇ)

පාරිපවෝගිරයන්පස
ගැණු්රරුවන්පස
සහ
පවනවය
පාවිච්චිරරන්නන්පස ස් න්ධතාවන් හා පපොදුපස මහජන යහපත
ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්රවලිධනය කිරීම.

(ඈ)

විදුමේ සාපේන පසේවා හා ස් න්ධ වාණිජ රටයුව වක නිරත තැනැවයතන්
ංතර ඵකොීම තරඟරාරීවයවයක් පවවයවාපගන යාම සහ ප්රවලිධනය කිරීම
පමන්ම ඒ තැනැවයතන්පස රාලියක්ෂමතාවය සහ ළිරිමැසු්ොයර ව
ප්රවලිධනය කිරීම.

(ඉ)

ංවයන්තර සහ ජාතයන්තර විදුමේ සාපේන පහසුර් ළිබඳ කව සී්ර සහ
ං ණ්ඩ සාවලිධනයක් ප්රවලිධනය කිරීම.

(ඊ)

ංනවනය ප්රමාෙයන් පහෝ ාධාවන් පහෝ ංවහිරතාවයන්පගන් පතොරව
වින්වාසොයර සහ රාලියක්ෂම පසේවාවක් සැපීමප් තම වගකීම ඉටු
කිරීමට ක්රියාරරුවන්ට හැකිරම ඇ
වට නිසැර කිරීම.

(උ)

විදුමේ සාපේන සහ ඒ හා ස් න්ධ ක්පෂේත්ර ගැන නව තාක්ෂණිර ක්රම
ළිබඳ කව පලිප ෂණය ප්රවලිධනය කිරීම සහ ඒ නව තාක්ෂණිර ක්රම වැඩි
දියුණු කිරීම සහ ඒ ක්රම වාවිතා කිරීම.

(ඌ)

ශ්රී කාරාපවන් ළිටත සිය වයාපාරිර ස්ථාන ඇ විදුමේ සාපේන පසේවා
ුණක වනපයන් පාවිච්චි රරන්නන් ශ්රී කාරාව ඇව ළත වයාපාරිර ස්ථාන
ළිහිටුවීම ළිණිස දිරිගැන්වීම.

(එ)

ජාතයන්තර සාක්රාන්
කිරීම.

පසේවා සකහා ශ්රී කාරාව පයොො ගැනීම ප්රවලිධනය

33

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.

කාාර්ය ාණ්ඩා මාොරතුරු

විධායර පරේණිප පුරප්පාඩු ද0 ක් හා මාණ්ඩමේර සහරාර පුරප්පාඩු 56 ක්
බියදී ංනුමත පසේවර සා ාපවන් පරි ාහිර තනව රු සකහා රළමනාරරණය
පසේවා පෙපාලිතප්න්ව පස ංනුමැ ය ක ා පනොපගන 16 පෙපනගේ කවා ගැනීම
සහ උපපේනරවරු 5 පෙපනගේ ංමාතය මණ්ඩක ංනුමැ යකින් පතොරව පවය
කිරීම.
නිර්මේන
•

ංනුමැ පයන් පතොරව රර ඇ
ක ා ගැනීම.

පවයවී් ස් න්ධපයන් ංනුමැ ය

•

උපපේනරවරුන්පස සුදුසුර්, පැවරු රාජරාරි කැයිස්ව ව, පවයරළ
දින, පවය රපළේ රවො වන පතක්ෙ යන්න ගැන වාලිතාවක් ස යක්
ව ළ රාරර සවාවට එවීම.

•

ජූමේ මාසය ංවසන් වන විට කවා ගැනී් ංවසන් කිරීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පවයවී් සිදු කිරීප්දී නිසි ංනුමැ ය ක ා ඇ
ව ෙන්වා ඇ
ංතර
උපපේනරවරුන් ස් න්ධපයන් රාරර සවාව විසින් ඉල්කා ඇ පතොරව රු ෙ
2016.08.23 දිනැ මේළිය මගින් ෙැනු් දී ඇත.
එපහවය 2016 ජූමේ මාසය ංවසන් වන විට කවා ගැනී් ංවසන් කිරීමට දී ඇ
නිලිපේනය ක්රියාවයමර කිරීමට ආයතනය ංපපොපහොසවය වී ඇ
ව විදුමේ සාපේන
නියාමන පරොමිෂන් සවා සවාප පස TRC/ADM/01/01/01 සහ 2016.08.23
දිනැ මේළිය මඟින් පැහැදිමේ පස.
02.

ං යන්ාර මරගණම ංකනය

2012 ජනවාරි 03 දිනැ පරොවයත්රාවය ගිවිසුමට ංනුව පනළු් ගේඵණය ඉදිකිරීම
2012 පනොවැ් ලි 12 දිපනන් ආර්ව රර 2015 මැයි 12 දින වන විට දින
912කින් නිම රළ යුව ව බුණයෙ එදින වන විට පරොන්ක්රී් සැකිල්ක පමණයක්
නිම රර බිණි. මුළු පරොන්ත්රාවය වටිනාරම වූ ඇ.එ.ජ.පඩොකලි මිමේයන 10ද.3න්
2015 පෙසැ් ලි 31 දින වන විට ඇ.එ.ජ.පඩොකලි මිමේයන 38.28 ක් පමණය වැය
රර බිණි.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

පනළු් ගේළුණය ඉදි කිරීම ස් න්ධපයන් ංවයන්තර විගණයනයක් පනොකිරීම, ඉදි
කිරී් සකහා පතෝරා ගවය සමාගම ළිබඳ ක සියලුම පතොරව රු, BOQ හි විස්තර
කිසිපසේවයම ප්රමාණයවවය පනොවීම සහ ඉදි කිරී් වමේන් ද5% ක් පමණය ංවසන් වූ
පසු එය ඉදිරිපවය කිරිම ආදිය ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
•

පනළු් ගේළුණය ඉදි කිරීම ස් න්ධපයන් ංවයන්තර විගණයනය
විපනේෂඥ රණ්ඩායමක් මඟින් සිදු රළ යුව  වට ංධයක්ෂ මණ්ඩකය
රණයයක් පගන බූ නිසා පමොරටුව වින්ව විෙයාකප විපනේෂඥ
රණ්ඩායමක් එය සිදු රළ ව සවාප විසින් පැවසූ පහයින් ඒ
ළිබඳ ක විස්තර රාරර සවාවට එවීම.

•

පනළු් ගේළුණය ඉදි කිරී් ස් න්ධපයන් පගවී් රපළේ පරපසේෙ?
පගවී් නිලිපේන රපළේ රවුෙ? ඒ සකහා සළරා ැලූ රරුණු
පමොනවාෙ? යන්න ළිබඳ කව වාලිතාවක් රාරර සවාව පවත මාසයක්
ඇව ළත එවීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා

03.

•

පමම ඉදි කිරීම ස් න්ධපයන් ංවයන්තර විගණයනය විපනේෂඥ
රණ්ඩායමක් මඟින් සිදු රළ යුව  වවය ඒ සකහා විගණයරාධිප
පෙපාලිතප්න්ව පස නිලිපේන ක ාගත යුව  වවය විගණයන රමිටුව
විසින් තීරණයය රළ
වවය එම තීරණයය පරොමිෂන් සවාපස
ංනුමැ යට ඉදිරිපවය රර ඇ ංතර පරොමිෂන් සවාපස ංනුමැ ය
පරිදි විගණයරාධිප පෙපාලිතප්න්ව පසෙ නිලිපේන ක ා ගැනීපමන්
ංනව රුව ඉදිරි ක්රියාමාලිග ගනු ක න ව විදුමේ සාපේන නියාමන
පරොමිෂන් සවා සවාප පස TRC/ADM/01/01/01 සහ 2016.08.23
දිනැ මේළිය මඟින් ෙැනු් දී ඇත.

•

වයාපෘ ප උපපේනර විසින් සපයන කෙ වාලිතාවක් 2016.08.2ද
දින රාරර සවාවට ඉදිරිපවය රර ඇත.

ඉදි කිරීේ ාකහා ා ා ගත් ණය මුදා රක්ෂණය

පනළු් ගේඵණය ඉදිකිරී් රටයුව  සකහා ගත ණයය මුෙකක් වන ඇමරිරන් පඩොකලි
මිමේයන 88.655 රක්ෂණයය කිරීම සකහා රක්ෂණය සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමකින්
පතොරව රුළියල් මිමේයන 1 1ද5 ක් පගවා බීමවය පමම ණයය රක්ෂණය මුෙක
35

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

පගවීප්දී ංොළ රක්ෂණය ආයතනය සමඟ එරඟ වූ ගිවිසුමක් ඉදිරිපවය රර
පනො බීමවය ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
•

ංොක රක්ෂණය ආයතනය ෙැනට රටයුව  රරනවාෙ?

•

ආයතනය ණයයක් ක ා පනොපගන ආයතනප මුෙල් වමේන් පමම ඉදි
කිරීම සිදු රපළේ න් කැප න ප්ර කාවය යනාදී රරුණු ඇව ළවය
වාලිතාවක් මාසයක් ඇව ළත රාරර සවාව පවත එවීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා

04.

•

ංොක රක්ෂණය ආයතනය ෙැනට රටයුව  රරන ව 2016.08.2ද දින
රාරර සවාවට ෙැනු් දී ඇත.

•

ආයතනය ණයයක් ක ා පනොපගන ආයතනප මුෙල් වමේන් පමම ඉදි
කිරීම සිදු රපළේ න් කැප න ප්ර කාවය යනාදී රරුණු ඇව ළවය
වාලිතාවක් ෙ 2016.08.2ද දින රාරර සවාව පවත එවා ඇත.

හේ න්මාොට මාොරතුරු ාාක්ෂණ උදයාමය

පමම ඉදිකිරීම සකහා පරොන්ත්රාවය වටිනාරම රු. මිමේයන 2 663ක් වූ ංතර
ගිවිසුමට ංනුව 201ද ංපගෝස්ව  10 දින ආර්ව රර 2016 ජූමේ මස වන විට
නිමරළ යුව ව බිණි. එපසේ වුවෙ 2015.12.31 වන විට ප් සකහා පගවා බූ මුෙක
රු.මිමේයන 508ක් වූ ංතර එය ගිවිසු් ගත වටිනාරමින් 19%ක් විය. එපසේ
බියදී ප් වන විට වයාපෘ ය නවතා බීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය
පයොමු විය.
නිර්මේන
පමපතක් නිම රර ඇ ඉදි කිරී් ස් න්ධ වාලිතාවක් රාරර සවාව පවත එවීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.06.30 ෙක්වා නිම රර ඇ ඉදිකිරී් ස් න්ධ වාලිතාවක් සහ නරයතා
වාලිතාව රාරර සවාව පවත 2016.08.2ද දින එවා ඇත.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

06.

දැඩිහිටියන්ට ාහ පාාැල් සිසුන්ට සිල් මරදි ම දා ීා

201ද.12.15 දිනැ පරොමිෂන් සවා තීරණයය මත වැඩිහිටියන්ට සහ පාසැල්
ිතෂයයන්ට සිල් පරදි ප ො දීම පවනුපවන් රුළියල් මිමේයන 600 ර මුෙකක්
ජනාධිප පල්ර් රාලියාකයට පගවා බීම.
නිර්මේන
එක් එක් රරුණය ස් න්ධපයන් පවන පවනම ගවය ක්රියාමාලිග සකහන් රරමින්
පමවැනි විෂය පථයට ංොක පනොවන රරුණු සිදු කිරීම ස් න්ධපයන් පැහැදිමේ
රරන වාලිතාවක් රාරර සවාවට එවීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ජනාධිප පල්ර්පස ඉල්ලීමක් ංනුව සමාජ වගකී් යටපවය සහ පරොමිෂන්
සවාව ගවය තීරණයයක් මත වැඩිහිටියන්ට සහ පාසැල් ිතෂයයන්ට සිල් පරදි ප ො
දීම පවනුපවන් රුළියල් මිමේයන 600 ර මුෙකක් ජනාධිප පල්ර් රාලියාකයට
පගවා
ඇ
ව විදුමේ සාපේන නියාමන පරොමිෂන් සවා සවාප පස
TRC/ADM/01/01/01 සහ 2016.08.23 දිනැ මේළිය මඟින් ෙැනු් දී ඇත.
06.
මජාෝන් මකාොාාාදා තරක්ෂකා මරන්ද මරදයාාමේ ඉදි මදමින් පදතිම
දක්ෂිණ මරන්දමරදයාායට රුළියල් මිලියම 260 ක් ා ා ීා
නිර්මේන
පහේව  පැහැදිමේ රරන වාලිතාවක් රාරර සවාවට එවීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පජෝන් පරොතකාවක ආරක්ෂර වින්වවිෙයාකපයන් 201ද පනොවැ් ලි මස රරන
කෙ ඉල්ලීමරට ංනුව ජනාධිප පල්ර් රාලියාකපයන් 201ද.12.1ද දිනැ
මේළියට ංනුව ංාර 2K14.210.10 සහ 201ද.12.15 දිනැ පරොමිෂන් සවා
තීරණයය මත පමම මුෙක පජෝන් පරොතකාවක ආරක්ෂර වින්වවිෙයාකයට ක ා දුන්
ව විදුමේ සාපේන නියාමන පරොමිෂන් සවා සවාප පස TRC/ADM/01/01/01
සහ 2016.08.23 දිනැ මේළිය මඟින් රාරර සවාව පවත ෙන්වා ඇත.
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07.
රාජාය තරක්ෂකා හා මාගරිකා ාකදර්ධාම ංාාායකනමේ ඉල්ලීාකාට ංනුද
කුඩා දහේ මපොත් 600,000 ක් මුද්රණය කිරීාට රුළියල් මිලියම 2.6 ක් දැය
කිරීා
ගේඩා ෙහ් පපොවය 500 000ක් රු. මිමේයන 2.5 ක් වියේ රරමින් මුරණයය කිරීමවය
ංොක මුෙක නාගරිර සාවලිධන ංමාතයානය යටපවය වූ සමාගමක් පවත පගවා
බුණය ෙ එම මුෙක ක ාගවය වට කදුපවය ඉදිරිපවය කිරීමට පනොහැකි වීමවය
ළිබඳ කව රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
පහේව  පැහැදිමේ රරන වාලිතාවක් රාරර සවාවට එවීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාජය ආරක්ෂර ංමාතයාානප 201ද.12.09 දිනැ ඉල්ලීමරට ංනුව සහ සී ස
රක්නා කාරා ආරක්ෂර ආයතනප ඉල්ලීමරට ංනුව 201ද.12.29 දිනැ ංාර
2K1.DC.21OD ෙරන පරොමිෂන් සවා තීරණයය ංනුව පමම මුෙල් සී ස රක්නා
කාරා ආරක්ෂර ආයතනයට ක ා දී ඇ
ව විදුමේ සාපේන නියාමන පරොමිෂන්
සවා සවාප පස TRC/ADM/01/01/01 සහ 2016.08.23 දිනැ මේළිය මඟින්
රාරර සවාව පවත ෙන්වා ඇත.
08.

ජීප් රථ 2ක් මිාී ගැනීා

වාණ්ඩාගාර ංනුමැ යකින් පතොරව හා මික ගණයන් රැකවීමකින්ෙ පතොරව
රුළියල් 39 800 000 - ක් වටිනා ජීප් රථ 2 ක් මිකදී ගැනීම.
නිර්මේන
මික ගණයන් රැකවීම, වාණ්ඩාගාර ංනුමැ ය ක ා ගැනීම යනාදිය ඇව ළවය
වාලිතාවක් ස 2 ර රාකයක් ව ළ රාරර සවාවට ඉදිරිපවය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පරොමිෂන් සවාව පවත ංවනයතාවය ඉදිරිපවය කිරීපමන් පසු ංොක ජීප් රථ
පරොමිෂන් සවා ංරමුෙමේන් වැය රර මිකදී ගත යුව 
වට සකහන්
2K12.196.03(B)(2) ෙරන පරොමිෂන් සවා තීරණයයරට ංනුව එම ජීප් රථ ශ්රී
කාරාවට ආනයනය රරන කයකවය පවළක නිපයෝකතතයන්පගන් මිකදී පගන
ඇ
ව විදුමේ සාපේන නියාමන පරොමිෂන් සවා සවාප පස
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

TRC/ADM/01/01/01 සහ 2016.08.23 දිනැ මේළිය මඟින් ෙන්වා බූ නමුවය
එම මේළිපයහි මික ගණයන් රැකවීම වාණ්ඩාගාර ංනුමැ ය ක ා ගැනීම ආදිය
ළිබඳ ක කිසිදු සකහනක් රර පනො බුණි.
09.

නරීර සුදාා උපකාරණ

කාසු රැකවීමකින් පතොරව හා තාක්ෂණිර ඇගීම් රමිටු පවය කිරීමකින් පතොරව
රුළියල් 5 115 ද65 - ක් වටිනා නරීර සුවතා උපරරණය මිකදී ගැනීම.
පමම නාරීරිර සුවතා උපරරණය පසේවර ංභිපප්රේරණයය පවනුපවන් සහ සුව
සාධනය පවනුපවන් පයොො ගන්නා ව ආයතනප ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින්
පවසන කදී.
පමම මිකදී ගැනී් සිදු කිරීප්දී නිසි ක්රමපසෙයක් ංනුගමනය රර පනොගැනීම
ළිබඳ ක රාරර සවාව සිය පනොසව ට පළ රළාය.
පමම ක්රමපසෙප ංඩුපාඩුවක් පව න ව ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින්
ළිබඳගවය ංතර එම ංඩුපාඩු විගණයරාධිප පෙපාලිතප්න්ව ව සමඟ එරව  වී
නිවැරදි රර ගන්නා ව පැවසීය.
නිර්මේන
නිසි මිකදී ගැනී් ක්රමපසෙයක් සරස් රර ගැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
නරීර සුවතා උපරරණය මිකදි ගැනීප් ක්රියාවමේය නියමිත ප්රස්පාෙන ක්රියාවමේය
ංනුගමනය රර පජයෂ්ඨ පටන්ඩලි මණ්ඩකප සහ පරොමිෂන් සවා ංනුමැ ය
යටපවය මිකදී ගැනී් සිදු රර ඇ
ව 2016.09.2ද දින රාරර සවාවට ෙැනු් දී
ඇත.
මපොදු කාරුණු
*
ආයතනයට වාණ්ඩාගාර නිපයෝකතතපයගේ
ංවධානයක් පයොමු කිරීම.

කවා ගැනීම ළිබඳ ක විපනේෂ
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ශ්රී ාකකාා ක්රිකා්
මරාර්නමය කාා දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.07.20

:

(ං)

ශ්රී කාරාපස ක්රිර් ක්රීඩාව නැාවීම වධලියය දීම සහ පාකනය කිරීම.

(ආ)

පවනවය රටවමේන් ශ්රී කාරාවට රරන නිපයෝජනාවයමර රණ්ඩාය්වක
සාචාරයන් සූොන් කිරීම පාකනය කිරීම නියාමනය කිරීම සහ ංවනය
ංවස්ථාවකදී මුෙල් සැපීමම.

(ඇ)

පවනවය රටවකට රරන ශ්රී කාරාපස නිපයෝජනාවයමර රණ්ඩාය්වක
සාචාරයන් සුොන් කිරීම පාකනය කිරීම නියාමනය කිරීම සහ ඒ සකහා
ංවනය ංවස්ථාවකදී මුෙල් සැපීමම.

(ඈ)

ශ්රී කාරා ක්රිර් හී ංරමුණු සියල්ක පහෝ රවර ංරමුණයක් සකහා පහෝ
නීතයානූකූූක මාලිග වමේන් චාචක හා නින්චක පේපක ංවයපවය රර ගැනීම
ඒවායින් කැප න ප්රාසධන හා ආොය් සහ ඒවා ංපකවිපයන් හා රල් දු
දීපමන් කැප න මුෙල් යන පෙපරොටසම වාවිතා කිරීම.

(ඉ)

ශ්රී කාරා ක්රිර් ආයතනප සියලුම පහෝ රවර පේපකර පරොටසක් පහෝ
විකිණීම රළමනාරරණයය කිරීම පගොඩනැාවීම උරස් කිරීම ණයය සහ
පහෝ ංයිරා පහසුර් ක ා ගැනීම රල් දු ගැනීම ුණවමාරු කිරීම
ංපහරණයය කිරීම පහෝ නැතපහොවය රටයුව  කිරීම.

(ඊ)

ශ්රී කාරා ක්රිර් ංයවය ෑනෑම පේපකර පහෝ ංයි වාසිර් වටිනාරම
ඍනිව පහෝ වක්රව වැඩි කිරීමට පහෝ ප්රපයෝජනවවය පකස සැපීමමට පහෝ
ඉහත සකහන් ෙෑ සමඟ සාපයෝකතතව ශ්රී කාරා ක්රිර් ආයතනයට
පහසුපවන් ඉටු රක හැකි
වට පපනී යන ෑනෑම පවනවය
ක්රියාරාරරමක් ඉටු කිරීම.

(උ)

ශ්රී කාරා ක්රිර් ආයතනප ෑනෑම පරමාලිථයක් පහෝ ංරමුණයක්
ප්රවලිධනය සකහා ශ්රී කාරා ක්රිර් එහි වලිතමාන ංනාගතය ංරමුණු
පවනුපවන් පුේගමේර පහෝ සාග් විසින් පවවයවනු ක න ෑනෑම
වයාපාරයක් ප්රවලිධනය සහ ඒවාට ොයර වීම.
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(ඌ)

ශ්රී කාරා ක්රිර් ආයතනයට පයොමු රරනු කැබිය හැකි සියලුම රරුණු
ළිබඳ කව තීරණයයන් ක ා දීම.

(එ)

ශ්රී කාරා ක්රිර් ආයතනප ංරමුණු පවවයවා ගැනීමට ශ්රී කාරා ක්රිර්
ආයතනයට පහසු සහ
පහෝ උපරාරී වන වට ශ්රී කාරා ක්රිර්
ආයතනයට පපනී යා හැකි සාමානයපයන් රරනු ක න සියලුම එවැනි
රටයුව .

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.

සූරියදැද ක්රිඩාකගමය

සූරියවැව ක්රීඩාාගනය ඉදිකිරීම ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින් විමසන කදී.
පමම ක්රීඩාාගනය ඉදි කිරීප් පසුබිම ළිබඳ කව ංෙහස් ෙක්වමින් ආයතනප
ගණයන්දීප් නිකධාරි විසින් කියා සිටිප පමම ඉදි කිරීම ළිබඳ ක තීන්දුව
ගැනීපමන් පසු ඒ සකහා රු. බිමේයන 1.2 මුෙකක් ඇස්තප්න්ව  ගත රර බූ වවය
එයින් රු. මිමේයන 200ක් ක්රිර් පාකර මණ්ඩකය මඟිනුවය රුළියල් බිමේයන 1ක්
රජය මඟිනුවය පගවීමට එරඟතාවයක් පැව
වවය ඉන් ංනව රුව රු. බිමේයන
1.8ර ඇස්තප්න්ව වක් රජය මඟින් ක්රිර් පාකර මණ්ඩකය පවත පයොමු රර
ඇ
වවය එයින් රු. බිමේයන 1ක් ක්රිර් පාකර මණ්ඩකය විසින් පගවිය යුව 
යැයි රජය විසින් නිපයෝග රළ වවය එයට ංනුව රමේන් එරඟ වූ රු. මිමේයන
200 සමඟ රු. බිමේයන 1.2ක් පගවීමට ක්රිර් පාකර මණ්ඩකයට සිදු වී ඇ
වවය
ය. පසුව රජය විසින් ක්රීඩාාගනය ක්රිර් පාකර මණ්ඩකයට පවරන කෙ ංතර
යබඳවය රු. බිමේයන 2.8ර බිල්පවය පැමිණි වවය ඒ වන විටවය ක්රිර් පාකර
මණ්ඩකය රු. බිමේයන 1.2ක් මුෙමේන් පගවා ඇ නමුවය යබඳවය වරක් රු. බිමේයන
ද.2ර බිල්පතක් පැමිණි වවය පැවසීය. පමම ක්රීඩාාගනය සෑදීප් පරොන්ත්රාවයව ව
ක්රියාවයමර රර ඇවයපවය ශ්රී කාරා වරාය ංධිරාරිය මඟින් වවය ඔවුන් විසින් එය
චීන වරායට ක ා දී ඇ
වවය ක්රිර් පාකර මණ්ඩකප කිසිම ංවස්ථාවර පමම
ක්රීඩාාගනය සාවලිධනය කිරීමට සහ දියුණු කිරීමට ප්ර පවය මය තීරණයයක් පගන
පනොමැ
වවය ආයතනප ගණයන්දීප් නිකධාරි විසින් පැවසීය.
02.

සූරියදැද ක්රිඩාකගමය ළිබඳ කද ාක්මාේරු දාර්ාාද

සූරියවැව ක්රිඩාාගනය ළිබඳ කව ස්පූලිණය තක්පසේරු වාලිතාවක් ක ා ගැනීමට
තක්පසේරු පෙපාලිතප්න්ව පස සහාය ක ා ගැනීමට ංපපොපහොසවය වීම ළිබඳ ක
රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු වූ ංතර එහිදී ගණයන්දීප් නිකධාරි විසින් පවසා
සිටිප ංොක තක්පසේරුව කිරීමට KPMG නැම පපෞේගමේර ආයතනයරට
42

ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

පැවරූ වවය එම වාලිතාව පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව පවත ඉදිරිපවය රර
ඇ
වවයය.
රාරර සවාව විසින් පවසා සිටිප එම වාලිතාපස ෙක්වා ඇවයපවය ෙ තක්පසේරුවක්
කිරීමට තර් ංවනය පතොරව රු එම ආයතනයට කැබී පනොමැ පහයින් පමම
ක්රීඩාාගනය ස් න්ධ වියේ සහ එහි වටිනාරම ළිබඳ ක සාධාරණය තක්පසේරුවක්
කිරීමට ඔවුන්ට පනොහැකි වයි.
ප් ස් න්ධපයන් වන ංවසන් වියෙම ළිබඳ ක තමන්ට නිසි ංවප ෝධයක්
පනොමැ
ව ෙක්වා සිටි ගණයන් දීප් නිකධාරි වැඩිදුරටවය පවසා සිටිප ංවුරුදු
3රට පපර රු. බිමේයන ද.2ර මුෙකක් ප්රාසධන වියෙමක් පකස සකහන්ව බුණයෙ
ංෙ වන විට එය රු. බිමේයන 5.ද ක් පකස සකහන් වන වයි. නමුවය රජප
ඇස්තප්න්ව වක එම මුෙක සකහන්ව ඇවයපවය රු. මිමේයන 915ක් පකස ව
ගණයන්දීප් නිකධාරි පැවසීය.
නිර්මේන
i.
ii.
iii.

ප්රධාන තක්පසේරුරරු මගින් ස්පූලිණය තක්පසේරු වාලිතාවක්
ක ාපගන මාසයර රාකයක් ව ක රාරර සවාවට එවීම.
සූරියවැව ක්රීඩාාගනය ළිබඳ ෙව ආර්වප සිට සියලුම පතොරව රු
ඇව ළවය වාලිතාවක් ක ා දීම.
මූකයමය පාඩුව ස් න්ධපයන් වරාය ංධිරාරිය සමග සාරච්ඡා
කිරීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 දින වන විටවය රාරර සවාව විසින් ඉහත i හා ii ස් න්ධපයන්
නිලිපේන රර ඇ වාලිතා පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාවට එවා නැ ංතර
iii රරුණය ස් න්ධපයන්ෙ ගවය ළියවර ළිබඳ කවෙ රාරර සවාවට ෙන්වා නැත.
03.

ක්රිකා් තධාාර ංරමුදා

ක්රිර් ආධාර ංරමුෙක
සාරච්ජාවට ඳුන් විය.
i.

නමින් ආයතනයක් ළිහිටුවීම ළිබඳ කව පහත රරුණු

සවාප
ප්රධාන විධායර නිකධාරී සහ රමිටු සාමාකතරයන් 08
පෙපනගේ විසින් තම පුේගමේර නාමය සහ ක්රිර් ආයතන මේළින
වාවිතා රරමින් ක්රිර් ආධාර ංරමුෙක නමින් ඇපපයන් සීමීත
සමාගමක් ළිහිටුවීම 43

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

පමම ආයතනය ළිහිටුවිය යුවයපවය ක්රිර් පාකර මණ්ඩකය යටපවය වූව ෙ රාරර
සවාවට පපනී ගිය රරුණයක් වූප එය පවනමම ආයතනයක් පකස ළිහිටුවා ඇ
වයි. තවෙ පමහි ංධයක්ෂ මණ්ඩකප සාමාකතරයන්පස න්, තනව රු සහ මේළින
පකස සකහන් රර ඇවයපවයෙ ක්රිර් පාකර මණ්ඩකය ව ළ ඔවුන් පහො වන
තනව රු පනොවීමවය ඔවුන්පස පපෞේගමේර ඒවා වීමවය සහ එම සාමාකතරයන්
“යාවජීව සාමාකතර” පකස සකහන්ව බීමවය ළිබඳ කව රාරර සවාව විමසා
සිටියාය.
පමම ංරමුෙක ක්රිර් පාකර මණ්ඩකප පාකනය යටපවය පව න වවය එයට
සාමාකතරයන් පවය රරනු ක න්පන්ෙ ක්රිර් පාකර මණ්ඩකප විධායර
රමිටුපවන් වවය ආයතනප ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පැවසූ ංතර වලිතමාන
සාමාකතරයන් ක්රිර් පාකර මණ්ඩකපයන් ඉවවය වූ විට ක්රිර් ආධාර ංරමුෙපල්
තනව රුෙ ංපහෝසි වන ව ෙැක්වීය. ංරමුෙපල් වයවස්ථාවන් වක එය වැරදි පකස
සකහන් වී ඇ
වවය එය “ක්රිර් පාකර මණ්ඩකප ධුරය ෙරන පතක් පමණයක්”
පකස පවනස් විය යුව  වවය පළමුවැනි ංධයක්ෂ මණ්ඩකප 08පෙනාපස පවයවී්
වැරදි වවය ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් ළිබඳගන්නා කදී. එය එපකස පවනස් විය
යුව  ව ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරි විසින්ෙ ළිබඳගන්නා කදී.
ii.

ශ්රී කාරා ක්රිර් ආයතනය විසින් ක්රිර් ආධාර ංරමුෙක පවත රු. මිමේයන
2ර මුෙකක් ක ා දීම -

ක්රිර් ආධාර ංරමුෙක පවත මුෙල් ක ා ගැනීප් ංරමුණින් ක්රිර් ආයතනප
මුෙල් පයොො ගනිමින් ප්රවලිධන රටයුව  කිරීමක් සිදු වී බූ ංතර එය ක්රිර්
ආයතනය විසින් ක ා දුන් ණයය මුෙකක් පකස සකහන්ව පනො බීම ළිබඳ ක රාරර
සවාව විසින් විමසීය. පමම ංරමුෙක පවනුපවන් ළිහිටුවන කෙ ැාගේ ගිණුම ශ්රී
කාරා ක්රිර් ආයතනපයන් පරි ාහිරව වාවිතා කිරීම ළිබඳ ක රාරර සවාව සිය
පනොසව ට පළ රරන කදී.
ැාගේ ගිණු් විවෘත කිරීප් ක්රියාොමය ව ළ ය් වරෙක් සිදු වී ඇ
ව ළිබඳගන්නා
වවය එය විමලිනනය රර වාලිතාවක් ක ා දීමටවය වරෙක් සිදු වී ඇවයන් එය
නිවැරදි කිරීමට තමන් රටයුව  රරන වවය ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පවසන
කදී.
පමම ංරමුෙක විගණයරාධිප ට විගණයනය රළ හැකි ංයුරින් සරස් විය යුව 
සවාපස ඒරම ර තීරණයය විය.

ව

නිර්මේන
ප් ළිබඳ කව ස්පූලිණය වාලිතාවක් ක ා දීම.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ස්පූලිණය වාලිතාවක් ක ා දීමට රාරර සවාව නිලිපේන රර ඇතවය 2016.09.30
දින වන විටවය එම වාලිතාව රාරර සවාව පවත කැබී පනොමැත.
04.

උපමේනකායින් පත් කිරීා

ශ්රි කාරා ක්රිර් ආයතනයට උපපේනරයින් 09 පෙපනගේ පවය කිරීම ළිබඳ කව
රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.ඔවුන් කවා ගැනීම ව බඳන් ඉටු රර ගැනීමට
කාපපොපරොවයව  වන ංරමුණු පමොනවාෙ යන්න ළිබඳ ක රාරර සවාව විමසන කදී.
පමම 09 පෙනා ව ළ උපපේනරවරුන් පමණයක් පනොව පුුණණුරරුවන්ෙ වන
ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පැවසීය.

ව

නිර්මේන
පහත සෙහන් රරුණු ෙ ඇව ළවයව උපපේනරයන් පවන් පවන් වනපයන් ෙක්වමින්
මසක් ඇව ළත වාලිතාවක් එවීම.







පතෝරා ගවය පෙනම
සුදුසුර්
උපපේනරයින්පස න්
පගවන දීමනා
පවරන කෙ රාජරාරි හා වගකී්
ඔවුන් විසින් පමපතක් ඉදිරිපවය රරන කෙ වාලිතා

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ශ්රි කාරා ක්රිර් ආයතනයට උපපේනරයින් 09 පෙපනගේ පවය කිරීම
ස් න්ධපයන් ඉහත රරුණුෙ ඇව කවයව මසක් ඇව කත වාලිතාවක් රාරර
සවාවට එවන පකස ෙැනු්දී ඇතවය 2016.09. 30වන විටවය ංොක වාලිතාව පමම
රාරර සවාව පවත එවා නැත.
06.

නිා ඇදුේ ාදහා ංනුග්රාහකාත්දය

ජා ර රණ්ඩායප් නික ඇදු් සැපීමම ස් න්ධපයන් ශ්රි කාරා ක්රිර්
ආයතනය හා පපෞේගමේර සමාගමක් ංතර ගිවිසුමක් බියදී ංමතර නික ඇඳු්
සැපීමම පවනුපවන් රුළියල් මිමේයන 5.7 ර ංමතර මුෙකක් 2015.02.12 වන විට
පගවා බීම.
45

පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

නිර්මේන
පහත ෙැක්පවන පතොරව රු ඇව ළවය රරමින් 2015 වසරට ංොකව රාරර සවාව
පවත වාලිතාවක් ඉදිරිපවය කිරීම.





නිගේවය රළ නික ඇඳු් ප්රමාණයය හා එහි වටිනාරම
ංොක සමාගමින් කැබුණු ප්රමාණයය හා එහි වටිනාරම
ං පලිරව ංවනය වු නික ඇඳු් ප්රමාණයය හා එහි වටිනාරම
රුළියල් මිමේයන 5.7ර ංමතර වියෙමක් කිරීමට ංවනතාවය ඇ
ආරාරය

වූ

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් ඉහත I සිට IV ෙක්වා රරුණුෙ ඇව කවයව නික ඇදු් සෙහා
ංනු්රාහරවයවය ක ා ගැනීම ස් න්ධපයන් කිසිදු වාලිතාවක් 2016.09.30 දින
වන විටවය පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාවට එවා නැත.
06.

ා්ථාදර දත්කාේ මල්ඛමය

ස්ථාවර වවයර් පල් නයක් පවවයවාපගන පනොයෑම නිසා රුළියල් බිමේයන 5 ර
ස්ථාවර වවයර් හඳුනා ගැනීමට පනොහැකි වීම.
නිර්මේන
ස්ථාවර වවයර් පල් නය විගණයරාධිප ට ක ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ස්ථාවර වවයර් පල් නය විගණයරාධිප ට ක ා දුන් ව සනාථ රරන කිසිදු
පල් නයක් 2016.09.30 ෙක්වා රාරර සවාවට එවා නැත.
මපොදු කාරුණු
i.

සූරියවැව ක්රීඩාාගනය ස් න්ධපයන් සිදු වී ඇ මූකයමය පාඩුව ළිබඳ ක
වාරය ංධිරාරිය සමඟ සාරච්ජා රර ගැටලුව නිරාරරණයය රර ගැනීම.

ii.

ප්රස්පාෙන මාලිපගෝපපේන සහ කවා ගැනීප් පටිපාටිය ළිබඳ කව
ංමාතයාන ම්ටපමන් වාලිතාවක් ක ා දීම.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

iii.

සවාප වරයාට පමම ආයතනප රටයුව  කිරීප්දී ය් ප්රාපයෝගිර
ගැටලුවක් පේ න් ඒ ගැන පරීක්ෂා රරන පකස රාරර සවාපස
පල්ර්වරියට මේිතතව ෙැනු් පෙන පකස රාරර සවාපස සවාප විසින්
ෙැනු් පෙන කදී.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ශ්රි ාකකාා පවපදාහිනි ාකා්ථාද
මරාර්නමය කාා දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.07.21

:

(ං)

රූපවාහිනී
වැඩසටහන්වක
ආරෘ මය
පවනස්ර්
ව මේන්
ආරලිනනීයවාවය විවිධවයවය හා ංලිථපූලිණයවාවය වැඩිදියුණු කිරීම.

(ආ)

නව තාක්ෂණිර ක්රම පයොො ගනිමින් පප්රේක්ෂරයන් පවත පහසුපවන්
ළඟා වීම.

(ඇ)

ආයතනප පවෞ ර හා මානව ස්පවය ඵකොීම පකස වැඩිදියුණු කිරීම.

(ඈ)

ආයතනයට ං පලිර ංොය් උවයපාෙන මාලිග හඳුන්වා දීම.

(ඉ)

තරඟරාරීවයවයට ගැකපපන පරිදි ආයතනප
සාපනෝධනය කිරීම.

වයවස්ථාළිත රාමුව

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.

ඇගයුේ ා්ටා (Rating) පහළ ා්ථාමයක් ගැනීා

ඉහක ම්ටමර සිටි ශ්රී කාරා රූපවාහිනි සාස්ථාව වලිතමානය වන විට 7 වන
ස්ථානය ෙක්වා පහක ැස බීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
එම ක්රමපසෙප පව න ංඩුපාඩු නිසා නිසියාරාර ගණයනය වීමක් සිදු පනොවන
වවය ප් වන විට ජනප්රියවයවය හා ගුණයාවයමර ව සළරා ැමේය හැකි විධිමවය
ක්රමපසෙයක් සැරසීම ළිබඳ කව ංවධානය පයොමු වී ඇ
වවය ගණයන්දීප්
නිකධාරී විසින් පැවසීය.
නිර්මේන
රජය මැදිහවය වීමකින් විේවවය මණ්ඩකයර සහාය ක ා ගනිමින් විනිවිෙවාවයකින්
යුවය වැඩ ළිබඳපවළක් නිලිමාණයය රර ගැනීම.
02.

මුාය පාුද

2015 වසර සකහා රුළියල් මිමේයන 371 ර මූකය පාඩුවක් කැබීම හා මාස 01 සිට
වසර 05 ෙක්වා රාකය ව ළ ළිය වී පනොමැ පසේවාොයර ණයයගැ පනේෂය
ළිබඳ කව රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
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2016 වසපලි පළමු රාලිව  02 ව ළ ආයතනය කාව ක න තවයවයවයරට පවය රර
ගැනීමට හැකි වූ ව ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පවසන කදී.
නිර්මේන



ෙඩයක් ංය රර ගැනීම ඉවවය කිරීම සකහා තීරණයය රරන කෙ
ංධයක්ෂ මණ්ඩක රාලිය සටහන් ක ා දීම.
මාසයක් ඇව ළත ණයයගැ පනේෂ රපා හැර ඒ ළිබඳ කව මුෙල්
ංමාතයානයට ෙැනු් දීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දී පනො බුණි.
03.

ාකා්ථාද ළිහිටි ඉඩමේ ංයිතිය හා ාේමප්රේෂණාගාරය

ඉඩප් ංයි ය ළිබඳ කව සහ ස්පප්රේෂණයාගාරප හිමිරාරීවයවය තහවුරු කිරීම
සකහා ංවනය හිමිර් ඔප්පු, පැවරු් පත්ර සහ ගැස් නිපසෙන වැනි වන ර
සාක්ෂි විගණයනයට ඉදිරිපවය රර පනො බීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස ප්රන්නගත වූ
ංතර හිමිරාරීවයවය ළිබඳ ක ගැටලුව ජනමාධය ංමාතයානප පල්ර්ව මා සහ
ආරක්ෂර ංමාතයානප පල්ර්ව මා සාරච්ඡා පරොට විසකා ගත යුව  වට 201ද
මැයි 05 වන දින ංමාතය මණ්ඩක තීරණයයක් දී බියදීවය ඒ ස් න්ධපයන් ක්රියා
පනොකිරීම ගැන විමසා සිටින කදී.
නිර්මේන
ස 02 ක් ඇව ළත මහා නගර සහ ස්නාහිර සාවලිධන ංමාතයාන පල්ර් සමඟ
සාරච්ඡා රර තීරණයයක් ගැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දී පනො බුණි.
04.
මුදා

Nova Vision Group (pvt) Ltd තයාමයට ා ා දුන් ංත්තිකාාරේ

2015.01.02 දින ආර්වර රටයුව  සකහා ංවය රාරමක් වනපයන් රුළියල්
3,454,279/- ර මුෙකක් Nova Vision Group (pvt) Ltd ආයතනයට මුෙල්
ංමාතයාන එරඟතාවයක් පහෝ මේිතත ගිවිසුමක් පනොමැ ව පගවා බුණු ංතර
2015 ජනවාරි මාසපයන් පසු පමම රාලියය මුළුමනින්ම ංවයහැර ෙමා බීම සහ
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

පගවන කෙ ංවය රාරම ංයරර ගැනීමට රටයුව  පනොකිරීම ළිබඳ ක රාරර
සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
පමම ගණුපෙනුව ළිබඳ ක පරීක්ෂණයයක් කිරීමට විපනේෂ ජනාධිප පරොමිසමට
වාර දී ඇ
වවය ඒ ස් න්ධපයන් ආයතනප ංවයන්තර පරීක්ෂණයයක්ෙ
පැවැවයපවන වවය ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පැවසීය.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් ංමාතයාන ම්ටපමන්
නිලිපේනයක් මාසයක් ඇව ළත ඉදිරිපවය කිරීම.

ගන්නා

ක්රියාමාලිග

ළිබඳ ක

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත වාලිතාව රාරර සවාව පවත ක ා දී පනො බුණි.
05.

ජාමාධිපතිදරණ ාැතිදරණ ප්රචාරණ කාටයුතු

එක් ජනාධිප ංපප්ක්ෂපයගේපස රුළියල් 34,719,750/- වටිනා ෙැන්වී් සියල්ක
පනොමිකප ප්රචාරය රර බීම ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින් විමසන කදී.
ප් ස් න්ධපයන් විපනේෂ ජනාධිප පරොමිෂන් සවාව මඟින් පරීක්ෂණයයක් ෙ
ආයතනය මගින් ංවයන්තර පරීක්ෂණයයක්ෙ සිදුරරන ව ගණයන්දීප් නිකධාරී
විසින් පැවසීය.
නිර්මේන
ංොක පරීක්ෂණයය පවවයවා ආයතනයට හිමිවිය යුව  මුළු මුෙක ංය රර ගැනීමට
රටයුව  කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඒ සකහා ගවය ක්රියාමාලිග ළිබඳ ක 2016.09.30 වන විටවය රාරර සවාව ෙැනුවවය
රර පනො බිණි.
මපොදු කාරුණු
•

ළමා වැඩසටහන් සහ වැඩිහිටි වැඩසටහන්වක සම රතාවය රැකීම,
විවිධාාගිරරණයය සහ වැඩිදියුණු කිරීම.

•

ජා ර නාමේරාවර වගකීම ඉටු කිරීම.
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•

මිථයාව පවනුවට විෙයාව ස්ථාළිත කිරීම.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ජාාතිකා මාොාව්යි ාණ්ඩාය
මරාර්නමය කාා දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.07.22

:

(ං)

පව න ආොය් ම්ටම හා කාවොයරවයවය වැඩි කිරීම ව බඳන් රජයට
රරන ොයරවයවය වැඩි කිරීම.

(ආ)

පවළකපපොළ නායරවයව තවයවයවය පවවයවාපගන යාම.

(ඇ)

පමපහයු් රාලියක්ෂමතාව වැඩි කිරීම.

(ඈ)

ආයතනප යටිතක පහසුර් වැඩිදියුණු කිරීම.

(ඉ)

පසේවර මණ්ඩකප
කිරීම.

(ඊ)

පාරිපවෝගිර සාව ෂ්ටිය වැඩි කිරීම.

රාලියක්ෂමතාවය හා ඵකොීමතාවය වැඩිදියුණු

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.
කාාර්ය ාණ්ඩාමේ ාාණ්ඩලිකා ාමතුරු දම මූාය නිාධාාරි, නිමයෝජාය
ාාාාමයාධිකාාරි (ංමාමර හා ම දාහැරීේ) ඇතුළු ාදත් ාමතුරු කිහිපයක්
මකාොන්ත්රාත් පදමමින් පදත්දාමගම යාා
මාණ්ඩමේර තනව රු තවවය තනව රු කිහිපයක් පරොන්ත්රාවය පෙනමින්
පවවයවාපගන යාම ළිබඳ කව රාරර සවාව රරුණු විමසන කදි. ස්ථිර තනව රු වක
ඇ ංඩු වැටුප් තවයවයවයන් නිසා වාණ්ඩාගාරප ංනුමැ ය ඇ ව පමම පවය
කිරී් කිරීමට සිදුවූ ව සවාප පැවසීය.
නිර්මේන
පසේවරයින් වලිග කිරීප් පල් න වක ඇ සා යා විගණයරාධිප විසින් ඉදිරිපවය
රළ සා යා හා පනොගැකපපන ැවි ංනාවරණයය වූපයන් ප් ළිබඳ කව
විගණයරාධිප සමග සාරච්ජා රර නිවැරදි ංයුරින් වලිග කිරීමක් රරන පකස
රාරර සවාව උපපෙස් ක ා පෙන කදි.
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දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් සකහා සාරච්ඡාවක් පැවැවයවීමට පමපතක් පනොහැකි වී ඇ
වවය විගණයන
නිකධාරීන් හා ඒ ස් න්ධව සාරච්ඡා රර නිවැරදි කිරී් සිදු කිරීමට ළියවර ගනු
ක න ව මුෙල් ංමාතයාාන ප්රධාන මූකය නිකධාරීපස ංාර MF6/4/COPE/NLB
සහ 2016.09.13 දිනැ මේළිය මඟින් රාරර සවාව පවත ෙැනු් දී ඇත.
02.
ඇාැේ මාොාව්යි මදතින් ඒකාා ේධා ංරමුදා ාකහා ා ා මදම
දායකාත්දය ප්රාාණදත් මමොවීා
එරා ේධ ංරමුෙක සකහා ොයරවයවය ංොයප් ප්ර නතයක් පකස මහජන ස්පත
සහ වාසනා ස්පත පකොතරැයි ආොයමින් 16.5% ක් පයොමු රරන ංතර ංනිගේවය
පකොතරැයි පව න් ඒ සකහා ක ා පෙන මුෙක 10% වැනි ංඩු ංගයක් වීම ළිබඳ කව
රාරර සවාව විමසන කදි. ප් ස් න්ධව මුෙල් ංමාතයාානය සමග සාරච්ජා
රළ වවය ඒ සකහා මේිතත ංවසරයක් ක ා පගන පනොමැ
වවය ගණයන්දීප්
නිකධාරී විසින් ංනාවරණයය රරන කදි.
නිර්මේන
ආයතනය ළිහිටුවන කෙ පනපවය විධිවිධාන ප්රරාරව මුෙල් ංමාතයාානප
නිකධාරීන් සමග සාරච්ජා පරොට ංපනගේවය පකොතරැයි ස් න්ධපයන්ෙ
ඒරා ේධ ංරමුෙකට 16.5% ක් පවන් කිරීම, ආොය් දු පගවීම පහෝ පනොපගවීම
ළිබඳ කව, කාව වමේන් පරොපමණය ප්රමාණයයක් ආයතනය ව ළ රකවා ගත හැකිෙ
යන්න ළිබඳ කව සහ පනතට ංොකව ඇ පරගුකාසි සහ පයොමු කිරී් ළිබඳ කව
වලිතාවක් මාසයක් ඇව ළත රාරර සවාවට ක ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංපනගේවය පකොතරැයි සකහා 16.5%ක් පකොතරැයි ආොයමින් දුනපහොවය පකොතරැයි
පවවයවාපගන යාම ංසීරු වන වවය එවැනි පසුබිමක් මත ෙැනට පවවයවාපගන
යන ංයුරින් පවවයවාපගන යාමට උපපෙස් කැබුණු වවය 2016.07.28 දින
නිපයෝජය වාණ්ඩාගාර පල්ර්පස ප්රධානවයවපයන් පැව සාරච්ඡාව ංනුව
ෙැනට රටයුව  රරමින් පව න වවය 2016.09.13 දිනැ මේළිය මඟින් ෙන්වා
එවා ඇත.
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03.
තයාමමේ මුලිකා ංරමුණු දාට පටහැනි මාා රු. 64,680,000/- කා
මරයදාක් දරා දැන්වීේ පුදරු ාකාා් කිරීා ාහ ාදත් එදැනි ප්රචාරණ කාටයුතු
ාේ න්ධාද
I.

2014 පනොවැ් ලි මස රු. 64,680,000/- ර වියෙමක් ෙරා ෙැන්වී්
පුවරු 150 ක් ප්රෙලිනනය කිරීම සහ ඒවාප පළ රර බූ ඡායාරූප
ව මේන් ප්රචාරණය ංරමුණු ඉස්මව  පනොවීම.

II.

2014 පනොවැ් ලි මස සිට 2015 ජනවාරි මාසය ෙක්වා රු.
66,858,960/- ර වියෙමක් ෙරා විනාක ප්රමාණයප ට්රක් රථ 04 ක්
පයොො වීඩිප ෙලිනන සහ වීදි ප්රසාග සිදු රර බීම සහ ඉන් ක ා දුන්
පණිවිඩ වමේන් ආයතනප ප්රචාරණය ංරමුණු ඉස්මව  පනොවීම.

III.

2014 වසපලිදී රු. 18,360,000/- ර වියෙමක් ෙරා ප්රචාරණය පුවරු 50
ක් පයොො පගන ප්රචාරණය රටයුව  කිරීම සහ ඒවාප කොතරැයි
ප්රචාරණයයට පරි ාහිර රරුණු ප්රෙලිනනය කිරීම.

IV.

ළිරිවැය රු. 1,428,000/- ක් වැය රර 2013 වලිෂප දී සවි රක
ප්රචාරණය පුවරු 03 ක් මණ්ඩකය විසින් රු. 1,428,000/- ක් වැයරර
2014 වලිෂප දී එම ඡායාරූප ංළුවය රර බීම.

එම වරවානුපස දී පාකන ංධිරාරිප ඉල්ලීම මත පමම රටයුව  පරරී ඇ
වවය
ප් ළිබඳ ෙ 2015 පප රවාරි මස ක ා දුන් ංමාතය මණ්ඩක තීරණයයක් ංනුව
සාධාරණීරරණයය රළ පනොහැකි පමවැනි පගවී් වහා නතර රර ඒ ළිබඳ කව
පරීක්ෂා කිරීමට FCID පවත රරුණු වාලිතා රර ඇ
වවය ගණයන්දීප් නිකධාරී
පැවසීය.
නිර්මේන
ආයතනයට ප්රචාරණය වියේ ෙැරීමට ප්ර පාෙන පවන්රර බුණයවය ආයතනප
මූමේර ංරමුණුවකට පටහැනි පකස පමම වියේ ෙරා ඇ
ව සහ ඒ සකහා
වගකිව යුව  නිකධාරීන් සහ ඒ ළිබඳ ක ංවනය ංවස්ථාපස ංරමුණු සහගත ැවින්
ැහැරවීම ළිබඳ කව ංධයක්ෂ මණ්ඩකය ංවධානය පයොමු පනොකිරීම රපතක
වරෙකි.
නැවත වතාවක් එය නිවැරදි කිරීම සකහා ආයතනප මුමේර ංරමුණු වකට
ංනුූක වන ආරාරයට ප්රචාරණය රටයුව  සකහා ෙැන්වී් පුවරු 95 රට රු.
39,000 - ැගින් වැය රර බීම ගැන ගැන රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
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එපසේම නිකධාරීන් සෑම විටම නිවැරදි තීරණය ගත යුව 
ංවධාරණයය රරන කදි.

වට රාරර සවාව

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.13 දිනැ වාලිතාව මගින් උක්ත රරුණය ස් න්ධපයන් රාරර සවාව
ෙැනුවවය රර ඇත. ඒ ංනුව ඉදිරිප දී ආයතනප මූමේර ංරමුණු වකට ංනුූක
වන පරිදි රටයුව  රරන ැස ෙන්වා ඇත.
04.

මකාොළඹ ගුදන් මාොටුපා සුළිරි මාොාව්යිය

පරොළඹ ගුවන් පතොටුපක සුළිරි පකොතරැයිය පැවැවයවීම පවනුපවන් 2008 සිට
2015 ෙක්වා ගුවන් පතොටුපක සාවලිධන ංධරාරියට මණ්ඩකය විසින් පගවිය යුව 
රු. 16,213,120/- ර මුෙකක් නිරවුල් රර පනො බීම සහ එම පකතරැයිප
වවයමන් තවයවයවය රාරර සවාව සාරච්ජා රරන කදි.
නිර්මේන
ආයතනය සහ රට ගැන පව න වින්වාසය බික වැටීමට කක් පනොවන ංයුරින්
පමම පකොතරැයිය ක්රියාවයමර රළ යුව  ව රාරර සවාපස මතය විය.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම වසපලි මෑතරදී ආර්ව රරන කෙ එයාලිපපෝ් සුපලි පරෝ (Airport Super
Draw) සහ පඩොකලි පෆෝචූන් (Dollar Fortune) පකොතරැයිප ංපකවිය
ස් න්ධව ගුවන් පතොටුපපොළ ංධිරාරිප සහාය ක ා ගැනීප්දී ඔවුන් විසින්
ඉදිරිපවය රරන කෙ ඇස්තප්න්ව ව පෙන්ව ඔවුන්පස පසේවා ගාස්ව  පගවීපමන්
ංනව රුව ංොක පසේවාවන් ක ා ගැනීමට ෙැනට රටයුව  රර ඇ
ව
2016.09.23 දිනැ මේළිය මඟින් රාරර සවාව ෙැනුවවය රර ඇත.
05.

ාාාජා මාේදා ංරමුදාට ා ා මදම දායකාත්දය ඉහා මමොදැමීා

සමාජ පසේවා ංරමුෙකට ක ා පෙන ොයරවයවය 8.5 % ෙක්වා වැඩි රරන පකස
ංමාතය මණයඩක තීරණයයක් ක ා දීම, එය පමපතක් ක්රියාවයමර පනොවීම සහ ක්රිඩා
ංරමුෙකට මුෙල් පනොකැබීම.
නිර්මේන
පමපකස ංමාතය මණයඩක තීරණයය ක්රියාවයමර පනොවීම ළිබඳ කව පසොයා
වාලිතාවක් ක ා දීම.

කා
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.13 දිනැ වාලිතාව මගින් උක්ත රරුණය ස් න්ධපයන් රාරර සවාව
ෙැනුවවය රර ඇත. ඒ ංනුව මුෙල් ංමාතයාානය සහ වාණ්ඩාගාරය සමග සාරච්ජා
රර ඇත. එහිදී රාජය වයාපාර පෙපාලිතප්න්ව ව මගින් ංමාතය මණ්ඩක
සටහනක් ඉදිරිපවය කිරීමට එරඟතාවරට පැමිණය ඇත.
06.

මාොාව්යි මුදුණය

පකොතරැයි මුරණයය කිරීප් පහත සකහන් ගැටලු සහ රරුණු ළිබඳ කව රාරර
සවාව විසින් පුළුල් සාරච්ජාවක් සිදු රරන කදි.
විගණයරාධිප විසින් හඳුනා ගවය මුරණය පෙෝෂ, ප්රස්පාෙනපයන් පතොරව මුරණය
කිරීම, නියමිත ප්රමි යකින් පතොරව රරන කෙ මුරණයය, සැපයු්රරුවන්පස
පළපුරුේෙ පසොයා ැලීම.පටන්ඩලි මගින් ක ා පෙන රාකය ංවුරුදු 03 සිට 02
ෙක්වා ංඩුරර ටිර් පවය 03 ක් එක් මුරණයරරුපවගේට කැප න පකස සහ
මුරණයරරුවන් කිහිපපෙපනගේට පටන්ඩරය ප දී යන පරිදි ඉදිරි පටන්ඩලි නිගේවය
කිරීමට කාපපොපරොවයව  වන වවය ප් ස් න්ධව මුෙල් ංමාතයාානය සමඟ
සාරච්ඡා රළ වවය මේිතතව උපපෙස් ඉල්කා ඇ
වවය ගණයන්දීප් නිකධාරී
පැවසීය.
නිර්මේන
තාක්ෂණිර ඇගීම් රමිටුව මුරණයරරුවන්පස පළපුරුේෙ ංඩුකිරීමට නිලිපේන
රරන්පන් න් ඒ ළිබඳ කව ංධයක්ෂ මණ්ඩකය සහ ංමාතයාානප පල්ර් විසින්
ඒ නිසා ංවධානමක් ඇ පනොවන වට ංනුමත පරොට රාරර සවාවට ෙැන්විය
යුව  වට නිපයෝග රළ ංතර රාරර සවාපස මතය වූප පළපුරුේෙ ංවනය වයි.
එපමන්ම මුරණය රටයුව  ස් න්ධව ආයතනයට ක ා පෙන උපපෙස් පමොනවාෙ
යන්න රාරර සවාපස සකරා ැලීම සකහා ෙන්වා එවන පකසෙ ංමාතයාානප
පල්ර් පවත නිපයෝග රරන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ළිබඳ ක සවිස්තර වාලිතාවක් 2016.09.13 දිනැ
පවත ඉදිරිපවය රර ඇත.

මේළියක් මඟින් රාරර සවාව
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ාකකාා මරදුලි ා ාණ්ඩාය ාහ සුනිාය ානක්ති ංධිකාාරිය
මරාර්නමය කාා දිමය

:

2016.07.22

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.

සුනිාය ානක්ති ංධිකාාරිය යටමත් ජාා මරදුලි

ාාගාර ඉදි කිරීා

නිර්මේන
ජක විදුමේ කාගාර ඉදි කිරීමට නිලිපේන ක ා දී ප න සියළුම දිය ඇමේ සහ
ඒවාප තවයවයවය, සතය ංසතයතාවය ළිබඳ කව ංවුරුදු 5ක් සකහා විගණයන
පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම සහ එහි වාලිතාවක් රාරර සවාව පවත ක ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන දින වන පතක් වාලිතාව කැබී පනොමැත.
02.
සුනිාය
පුේගායන්

ානක්ති ංධිකාාරිය යටමත් ලියාපදිකචි වී ඇති තයාම හා

ෙැනට සුනිතය කනක් ංධිරාරිය යටපවය මේයාපදිාචි වී ඇ සියලුම ආයතන
සහ පුේගකයන් ළිබඳ ක සවිස්තර වාලිතාවක් රාරර සවාව පවත ක ාදීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන දින වන පතක් වාලිතාව කැබී පනොමැත.
03.

ජාා මරදුලි ාාගාර ඉදි කිරීා ාකහා ාපත්ර ා ා ීා

ප් ළිබඳ කව රාරර සවාපස විපනේෂ ංවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
ජක විදුමේ කාගාර ඉදි කිරීම සකහා කපත්ර ක ා දීම ංධිරාරිය පව න්ම සිදු
කිරීම සහ එම රාලියය එක් ස්ථානයකින් ංධීක්ෂණයය රළ හැකි සුදුසු
ක්රමපසෙයක් සරස් පරොට මාස 3 ක් ඇව ළත රාරර සවාවට ඉදිරිපවය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංොක වාලිතාව රාරර සවාව පවත කැබී පනොමැත.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ශ්රී ාකකාා පාපන්දු ාේමේාමය
මරාර්නමය කාළ දිමය

:

2016.08.09

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.

මරමරධා තයාම දලින් ාැබූ මුදල් ප්රතිපාදම ාමරාමේී සිදු වූ ංක්රමිකාාා
i. රළුතර පාපන්දු ක්රීඩාාගනය ඉදි කිරීම සෙහා ඉතාමේ පාපන්දු
සාගමයක් මගින් යූපරෝ 40,400 ක ා දීම.
ii. ආසියානු පාපන්දු ස්ප්කනය මගින් යූපරෝ 60,000 ක් කැබිම.
iii. පපෞේගමේර සමාගමක් මගින් සුනාමි සහන සකහා පඩොකලි මිමේයන
10 ක් ක ා දීම.
iv. ආසියානු පාපන්දු ස්ප්කනය මගින් නැවත පඩොකලි 200,000 ර
ප්රොනයක් ක ා දීම.

නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් මූකය ංපරාධ විමලිනන ංානයට පැමිණිමේ රර ඇ
ව
ගණයන්දීප් නිකධාරී පැවසූ ංතර ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින්
පපොමේස්ප වරයාපගන් ප්රග වාලිතාවක් ක ා ගැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහත නිලිපේනය ස් න්ධපයන් ගවය ක්රියාමාලිග
පතක් රාරර සවාව පවත ෙැනු් දී නැත.
02.

ළිබඳ කව 2016.09.30 දින

ාාරු කාාාපයක් පා කිරීා

ආසියානු පාපන්දු තරගාවමේප දී පක රක සමරු රකාපප ආොය්, ගිණු්ගත වී
පනො බීම.
නිර්මේන
•

ංමාතයාාන ම්ටමින් පරීක්ෂණයයක් පැවැවයවීම.

•

රළමනාරරණය රමිටුව, එවරට සිටි ංමාතයාාන පල්ර්වරයා සහ
ක්රීඩා ංධයක්ෂවරයා රමිටුව ඉදිරියට රැකවීම.
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දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා

03.

•

ංමාතයාාන ම්ටමින් පරීක්ෂණයයක් පැවැවයවීම ස් න්ධපයන් ගවය
ක්රියාමාලිග ළිබඳ කව 2016.09.30 දින පතක් රාරර සවාව පවත
ෙැනු් දී නැත.

•

රළමනාරරණය රමිටුව, එවරට සිටි ංමාතයාාන පල්ර්වරයා සහ
ක්රීඩා ංධයක්ෂවරයා රාරර සවාවට රැකවීමට ඉදිරිප දී ළියවර ගනු
කැපේ.

ං යන්ාර මරගණම ංකනය

ආයතනප ංවයන්තර විගණයන ංානය ළිබඳ ක විමසීම.
නිර්මේන
පමපතක් ංවයන්තර විගණයන ංානයක් පවවයවාපගන පගොස් පනොමැ
සවාප විසින් සනාථ රරන කදී.

ව

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ස් න්ධපයන් ගවය ක්රියාමාලිග ළිබඳ කව 2016.09.30 දින පතක් රාරර
සවාව පවත ෙැනු් දී නැත.
04.

නීති මරමරෝධී පත්වීේ

ආයතනප වයවස්ථාවට පටහැනි පකස
සවාපස ංවධානය පයොමු විය.

පවයවී් රර

බීම ළිබඳ ක රාරර

නිර්මේන
•

වයවස්ථාවට ංනුව රටයුව  කිරීම.

•

වයවස්ථාවට පටහැනිව පුේගකයින් තනව රු වකට පවය පනොකිරීම.

•

ෙැනට එවැනි තනව රු ෙරන ංය ගැන පරීක්ෂා රර රාරර සවාවට
වාලිතා කිරීම.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
•

වයවස්ථාවට පටහැනිව පුේගකයින් තනව රු වකට පවයකිරීම
ස් න්ධපයන් වාලිතාවක් 2016.09.30 දින පතක් රාරර සවාවට
එවීමට ංපපොපහොසවය වී ඇත.

මපොදු කාරුණු


ආයතනප මූකයමය තවයවයවය ළිබඳ ක රපතක පකස සැළකිමේමවය
වීම.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ශ්රි ාකකාා තයුර්මේද ධෂධා ාකා්ථාද
මරාර්නමය කාා දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.08.10

:

(ං)

ආයුලිපසෙ ඖෂධ උසස් ප්රමිතීන්පගන් යුව ව නිෂ්පාෙනය කිරීම.

(ආ)

රාජය පළාවය සවා සහ ප්රාපේශීය සවාවක ඖෂධ ංවනයතා මුළුමනින්ම
සපුරාකන ංතර තරඟරාරී ආයුලිපසෙ ඖෂධ පවළකපපොළ ප්රධාන
සැපයු්රරු වීම.

(ඇ)

ඖෂධ නිෂ්පාෙනපයහිකා ංතයවනය ංමුරවය ආනයනය කිරීම හා පේශීය
පවළකපපොළ ංවනයතාවකට ංපකවි කිරීම.

(ඈ)

පේශීයව වනපයන් නිපෙවන ආයුලිපසෙ ඖෂධ ංමුරවය මිකට ගැනීම.

(ඉ)

ඖෂධ නිෂ්පාෙනය සකහා වන ඖෂධ පැකෑටි වලිග සාරක්ෂණයය කිරීම සහ
වගාවන් වයාප්ත කිරීම සකහා වැඩසටහන් ක්රියාවයමර කිරීම.

(ඊ)

ඖෂධ නිෂ්පාෙනප ගුණයාවයමර වාවය වලිධනය සකහා ආයුලිපසෙ ඖෂධ
ළිබඳ ක නාස්ත්රීය සහ පලිප ෂණය කිරීම සහ එ ඳු ඖෂධ වලිග ප්රමි
කිරීම.

(එ)

ආයුලිපසෙ ඖෂධාගාර පවවයවාපගන යාම.

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.
ාණ්ඩාගාර නිමයෝජිාදරයා ාහ ාන් මමොවු ංධායක්ෂ ාණ්ඩා ව්ා්වීමේ
ී ගත් තීරණ ංමරධිාත් ද ංමාදරණය වීා
වාණ්ඩාගාර නිපයෝකතතවරයා සහවාගි පනොවූ ංධයක්ෂ මණ්ඩක රැස්වීප් දී ගවය
පහත සකහන් තීරණය ස් න්ධව රරුණු විමසන කෙ ංතර එම සියළු තීරණය
ංවිධිමවය ව ංනාවරණයය විය.


ංොක ංමාතයව මාපස රාලියාකප විපනේෂ වයාපෘ ංානය යටපවය
වයාපෘ ස් න්ධීරරණය නිකධාරීන් 06 පෙනගේ පවය කිරීමට හා
මාසිරව රු. 20,000/- ැගින් දීමනාවක් පගවීම.
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සාස්ථාපස නිකධාරීන්ට දිනරට රු. 3,000/පගවීමට තීරණයය කිරීම.



වසරර පරොන්ත්රාවය රාකයරට
කවාපගන
බූ සහරාර
සාමානයාධිරාරී (ංපකවි) නිකධාරිනියට ංමාතයාාන පල්ර්
ංනුමැ යකින් පතොරව රාජය පරිපාකන චක්රපල් 05/2016 පෙන්
රරපගන මසරට රු. 50,000/- ැගින් ප්රවාහන දීමනාවක් පගවීමට
තීරණයය කිරීම.

ැගින් සායුක්ත දීමනා

නිර්මේන


ංමාතයාාන රාලියාකයට ංනුයුක්ත රර ඇ
වයාපෘ
ස් න්ධීරරණය නිකධාරීන්ට
පවයවී් මේළි ක ා දීප්දී
ංමාතයව මාපස රාලිය මණ්ඩක ස් න්ධීරරණය නිකධාරීන්
වනපයන් ඔවුන්ට පවයවී් ක ා දී ඇ
ව ංනාවරණයය වූ ංතර ප්
ළිබඳ ෙව ස්පුලිණය වලිතාවක් ක ා පෙන පකස පල්ර් පවත ෙන්වන
කදි.



ආයතනප රටයුව  සිදු වී ඇ ආරාරය ළිබඳ කව සහ වගකිව යුව 
නිකධාරීන් රටයුව  රර ඇ ආරාරය ගැන කවවය පනොසව ට පක
රළ රාරර සවාව සභිර මන්ත්රිවරුන් වැඩි ළිරිසක් සහවාීම වන
පවනවය දිනර පමම ආයතනය නැවත රැකවීමට තීරණයය රරන කදි.



වාණ්ඩාගාර නිපයෝකතතවරයා සහවාගි පනොවූ ංධයක්ෂ මණ්ඩක
රැස්වීප් දී ගවය තීරණය ක්රියාවයමර කිරීම ස් න්ධව වාලිතාවක්
රාරර සවාවට ඉදිරිපවය කිරීම.



සවාප වරයාට පසේවයට පැමිණීමට පනොහැකි තවයවයවය ව ළ
ආයතනප ප්රස්පාෙන රටයුව  ංඩපණය වී ඇ නිසා පරටි රාලීනව
ආයතනය යථා තවයවයවයට පවය කිරීම සකහා ගත යුව  ක්රියාමාලිග
ළිබඳ කව යෝජනා ෙන්වා එවන පකස ංමාතයාානප පල්ර් පවත
රාරර සවාව උපපෙස් පෙන කදි.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංමාතයාාන රාලියාකයට ංනුයුක්ත රර ඇ
වයාපෘ
ස් න්ධීරරණය
නිකධාරීන්ට පවයවී් මේළි ක ා දීප් දී ංමාතයව මාපස රාලිය මණ්ඩක
ස් න්ධීරරණය නිකධාරීන් වනපයන් ඔවුන්ට පවයවී් ක ා දීම ළිබඳ ෙව
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

වාලිතාවක් පසෞ ය පපෝෂණය හා පේශීය වවෙය ංමාතයාාන පල්ර්පස ංාර
01 15 02 - පපොදු.වයා.සහ 2016 සැප්තැ් ලි දින රහිත මේළිය මගින් ක ා දී ඇත.
එහි ෙක්වා ඇවයපවය එම පවයවී් ංමාතයව මාපස පපෞේගමේර පල්ර් විසින්
සවාප පවත රරන කෙ ඉල්ලීම පෙන් රර ක ා දී ඇ
ව හා 2016.03.09 දින
ංධයක්ෂ මණ්ඩකය ඒ සකහා ංනුමැ ය ක ා දී බූ වවය ය.
වාණ්ඩාගාර නිපයෝකතතවරයා සහවාගි පනොවූ ංධයක්ෂ මණ්ඩක රැස්වීප් දී ගවය
තීරණය ක්රියාවයමර කිරීම ස් න්ධවෙ උක්ත වාලිතාව රරුණු රාරර සවාවට
ඉදිරිපවය රර බුණි. ඒ ංනුව සාස්ථාපස නිකධාරීන්ට දිනරට රු. 3,000/- ැගින්
සායුක්ත දීමනා පගවීම 2016.08.10 සිට නවතා ඇ
ව ෙන්වා ඇත.
සවාප වරයාට පසේවයට පැමිණීමට පනොහැකි තවයවයවය ව ළ ආයතනප
ප්රස්පාෙන රටයුව  ංඩපණය වී ඇ නිසා පරටි රාලීනව ආයතනය යථා
තවයවයවයට පවය කිරීම සකහා ංමාතයාානප පල්ර් විසින් ඖෂධ නිෂ්පාෙන
සකහා ංමුරවය මිකදී ගැනීම ශ්රි කාරා ආයුලිපසෙ ඖෂධ සාස්ථාපස
සාමානයාධිරාරී පවත මුෙල් කතක පැවරීමක් රර ඇ ංතර සාස්ථාපස රටයුව 
ං ණ්ඩව රර පගන යන පකස උපපෙස් ක ා දී ඇ ංතර ප් ළිබඳ කව රාරර
සවාව ෙැනුවවය රර ඇත.
2016.10.04 දින පමම ආයතනය නැවත රාරර සවාව හමුවට රැෙවීමට
නියමිතය.
02.
ාකා්ථා ා ාපති මරසින් ාාාමේ ජීදදත්ා මාොරතුරු උාා් නිාාා ළිලි ක
කාාරකා ා ාදට මාමාක් ඉදිරිපත් මමොකිරීා
එම පතොරව රු ංමාතයාාන පල්ර් පවත යවා ඇ
ව ෙන්වන කදි. එම
පතොරව රු ංමාතයාාන පල්ර් හරහා පනොව ඝෘනිවම උසස් නිකතක ළිමේ ක
රාරර සවාව පවත පයොමු රළ හැකි ව රාරර සවාව විසින් පපන්වා පෙන කදි.
නිර්මේන
එම පතොරව රු රඩිනමින් උසස් නිකතක ළිමේ ක රාරර සවාව පවත පයොමු
කිරීමට ංවනය ළියවර ගැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
එම පතොරව රු පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව පවත එවා බූ ංතර රාරර
සවා විසින් ඒවා උසස් නිකතක ළිබඳ ක රාරර සවාව පවත පයොමු රර ඇත.
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03.
කාළාමාකාරණ ංධායක්ෂකාදරයාට ාාකාට රු. 70,000/- ප්රදාහම
ීාමාදක්, ඉන්ධාම ීාමාදක් ාහ රියදුමරකු ා ා ීාට ංධායක්ෂකා ාණ්ඩාය
මරසින් තීරණය කිරීා
2015/05/25 දිනැ PED 01/2015 චක්රපල් ප්රරාරව උක්ත තීරණයය නිවැරදි
පනොවන ව ංනාවරණයය විය. පමපතක් නිවැරදි පනොවන ආරාරයට ක ා පගන
ඇ මුෙල් නැවත පගවීමට රළමනාරරණය ංධයක්ෂර රැමැවයත ප්රරාන රරන
කදි.
නිර්මේන
පමපතක් නිවැරදි පනොවන ආරාරයට ක ා දී ඇ මුෙල් නැවත ංය රර ගන්නා
පකස නිපයෝග රළ රාරර සවාව ප් ළිබඳ කව ඊකඟ ංධයක්ෂර මණ්ඩක
රැස්වීප්දී ගන්නා තීරණය ළිබඳ කව රාරර සවාව ෙැනුවවය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ළිබඳ ෙව වාලිතාවක් 2016 සැප්තැ් ලි දින රහිත මේළිය මගින් ක ා දී ඇත.
එයට ංනුව සාස්ථා සවාප විසින් එම මුෙල් රළමනාරරණය ංධයක්ෂරපගන් ංය
රර ගැනීමට රණයයක් පගන ඇ
වවය එය ංධයක්ෂ මණ්ඩක තීරණය ංාර
12433 මඟින් ඉදිරිපවය රර ඇ
වවය පසෞ ය පපෝෂණය හා පේශීය වවෙය
ංමාතයාාන පල්ර් විසින් ෙන්වා ඇත.
තවෙ
ශ්රී
කාරා
ආයුලිපසෙ
සාස්ථාපස
සාමානයාධිරාරිපස
එච්.ආලි.ඩී පපොදු.වයා.රාර. 2016 සහ 2016.09.12 දිනැ මේළිය මඟින් ෙක්වා
ඇවයපවය ංධයක්ෂර මණ්ඩක තීරණය මඟින් පමම මුෙක ංය රර ගැනීමට පැහැදිමේ
තීරණයයක් ක ා දී පනොමැ
ැවින් ප් වන විට කිසිදු ංය රර ගැනීමක් සිදු රර
පනොමැ
ව ෙන්වා ඇත.
04.
2015 දාර තුා මරමරධා ාමතුරු 57 ක් ාකහා මකාොන්ත්රාත් පදමා ාා
මාේදකායින් කදා ගැනීා
ඉන් තනව රු 41 ක් ංනුමත රාලිය මණ්ඩකය ව ළට ංව ළවයව පනොමැ ංතර
ංනුමත රාලිය මණ්ඩකය ව ළට ඇව ළවය පනොවු සහරාර රළමනාරරු (ංපකවි
ප්රවලිධන) යන තනව රට 03 පෙනගේ ස්ථිර පෙනමින් කවා ගැනීම.
පමම කවා ගැනී් පවනුපවන් ප්රසිේධ ෙැන්වී් පළ පනොකිරීම, නිසි ංනුමැ යක්
ක ා පගන පනො බීම, වයුහගත ස්මු
පරීක්ෂණය පනොපැවැවයවීම හා
රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිතප්න්ව පස ංනුමැ ය ක ා පනොගැනීම.
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නිර්මේන
ෙැනට පසේවය රරන තනව ර, පමම තනතරු සකහා පවරා ඇ වගකී්, එපසේ
කවා ගැනීමට පහේව ව, ෙැනට පසේවප නියුව  පසේවරයන්පගන් පමම පසේවාව
ක ා ගැනීමට පනොහැකි පහේව  යන රරුණු ෙ ඇව ළවයව පමම තනව රු වක
රාලිය සාධන වාලිතාවක් රළමනාරරණය පසේවා පෙපාලිතප්න්ව වට, රාජය
වයාපාර පෙපාලිතප්න්ව ව සහ විගණයරාධිප ට ළිටපවය සහිතව රාරර සවාව
පවත මසක් ව ළ පයොමු කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
උක්ත වාලිතාව 2016.09.08 දින ක ා දී ඇත. ප් ංනුව පමම කවා ගැනී්
පවනුපවන් ප්රසිේධ ෙැන්වී් පළ පනොකිරීම, නිසි ංනුමැ යක් ක ා පගන
පනො බීම, වයුහගත ස්මු පරීක්ෂණය පනොපැවැවයවීම හා රළමනාරරණය පසේවා
පෙපාලිතප්න්ව පස ංනුමැ ය ක ා පනොගැනීම, සුදුසුර් සපුරා පනොමැ වීම
වැනි විස්තර ක ා දී ඇත.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ාාර්ග ාකදර්ධාම ංධිකාාරිය යටමත් ඇති ාගමැගුා තයාම 04





ාගමැගුා ඉාල්ෂන් ප්රඩක්ෂන් කාේපැනි (ප්රයිද්) ලිමිට්
ාගමැගුා කාන්ාල්ටන්සි ඇන්් මප්රොමජාක්් ාැමන්මනාන්්
ාර්ේාා් කාේපැනි (ප්රයිද්) ලිමිට්
ාගමැගුා මරෝ් කාන්ා්්රක්ෂන් ඉක්මරප්ාන්් කාේපැනි
(ප්රයිද්) ලිමිට්
එක්ා්ප්රා්මේ ට්රාන්ා්මපෝර්් (පුේගලිකා) ාාාගා
මරාර්නමය කාා දිමය

:

2016.08.10

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.

ාගමැගුා ාාාගේ ළිහිටුවීා ක්රාානුූා ාහ නීායානුූා මමොවීා

ප් ළිබඳ කව ගන්නා කෙ ංමාතය මණ්ඩක තීරණයය ංනුව සමාග් ඇ කිරීමට
ංනුගමනය රළ ක්රමපසෙය ගැන කිසිදු පතොරව රක් ංමාතයානය පහෝ ංධිරාරිය
සව ව පනොමැ
ව ංනාවරණයය විය.
එපසේම පහත සකහන් පතොරව රුෙ පනොමැ

ව තව දුරටවය ංනාවරණයය විය.

•

පරොටස් සහ ර

•

රාලිය සටහන් වාලිතා

•

වාලිෂිර මහා සවා රැස්වී් පවවයවා පනො බීම

නිර්මේන
•

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය විසින් සී ස මගනැගුම ඉමල්ෂන්
නිෂ්පාෙන (පුේගමේර) සමාගම නමින් සමාගමක් ළිහිටුවන වට
තීරණයය රළ දිනය සහ ඒ සකහා සාමානයාධිරාරීට කයක් පැවරී
පේෙ යන්න දින 3ක් ඇව ළත රාරර සවාවට වාලිතා කිරීම.

•

ංධයක්ෂ මණ්ඩක රැස්වී් වාලිතා ංනුව සාමානයාධිරාරී විසින් සී ස
මගනැගුම ඉමල්ෂන් නින්පාෙන (පුේගමේර) සමාගම නමින් සමාගමක්
ළිහිටුවීම සකහා පවනවය පාලිනවයක් සමග සාරච්ඡා රර පේෙ?

•

එය ංධයක්ෂ මණ්ඩකය ංනුමත රර පේෙ?
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•

පමම ආයතන ව නම සමාග් පකස ළිහිටුවීමට ංධයක්ෂ මණ්ඩකය
තීරණයය රර පේෙ? එපසේ න් තීරණයය රළ දිනය පහෝ දින,

•

ඒ තීරණය වමේන් සී ස මගනැගුම ඉමල්ෂන් නිෂ්පාෙන (පුේගමේර)
සමාගම සමඟ එරඟතා ඇ වූ ආරාරය,

•

පරොටස් ප්රාසධනය සරසා ගවය ආරාරය

•

ංධයක්ෂ මණ්ඩකයට වාලිතා රර ඇ ආරාරය ෙැක්පවන ංධයක්ෂ
මණ්ඩක රැස්වී් සටහන් විගණයරාධිප ට ළිටපවය සහිතව රාරර
සවාවට ක ා දීම

•

විගණයරාධිප විසින් නිරීක්ෂණය ක ා දීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
උසස්
ංධයාපන
හා
මහාමාලිග
ංමාතයාාන
පල්ර්පස
ංාර
MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 සහ 2016.09.27 හා 2016.11.17 යන මේළි
මඟින් එවා ඇ පතොරව රු සාක්ෂිප්තව පමපසේය.
i.

මගනැගුම ඉමල්ෂන් ප්රඩක්ෂන් ර්පැනි (ප්රයිව්) මේමිටඩ්

ඉහත නමින් සමාගමක් ළිහිටුවීම සකහා 200ද.06.09 දිනැ 795 200ද ෙරන
මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිප
ංධයක්ෂර මණ්ඩක පත්රිරාවට, ංධයක්ෂර
මණ්ඩකය විසින් ංනුමැ ය ක ා දී ඇ
වවය, පමම සමාගම ළිහිටුවීම සකහා
පවනවය පාලින්වයක් සමඟ සාරච්ඡා රළ වට පහෝ එපසේ කිරීමට ංධයක්ෂර
මණ්ඩකය ංනුමැ ය දී ඇ
වට පතොරව රු පසොයා ගත පනොහැකි ව ෙක්වා
ඇත.
සමාග් මේයාපදිාචි පල් නයට ංනුව පරොටස් ප්රාසධනය පහත පරිදි ෙක්වා ඇත.
පරොටස්රරුවන්පස න්

පරොටස් ප්රමාණයය

පරොටසර
වටිනාරම (රු.)

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය

01

100

බුකවයසිාහකපස රූපසිාහ පපපලිරා

01

100
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ii.

මගනැගුම පරෝඩ් රන්ස්ට්රක්ෂන් ඉක්විප්මන්් ර්පැනි (ප්රයිව්)
මේමිටඩ්

ංාර 795/2004 ෙරන ංධයක්ෂර මණ්ඩක පත්රිරාවට ංනුව 2004.06.09 දින
රැබින් ංනුමැ යට යටවයව පමම සමාග ළිහිටුවීමට ංවසර දී ඇ ංතර, 2004
වලිෂප සමාගම ආර්ව රළ ංවස්ථාපස පරොටස්රරුවන්පස විස්තර පහත පරිදි
පස.
පරොටස්රරුවන්පස න්

පරොටස් ප්රමාණයය

පරොටසර
වටිනාරම (රු.)

ජයන්ත ධලිමොස

01

100

චමින්ෙ පුෂ්පගේමාර ංතලුවපස

01

100

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය

01

100

2007 ංාර 07 ෙරන සමාග් පනතට ංනුව සමාගම නැවත මේයාපදිාචි කිරීප්දී
පරොටස් හිමිරාරීවයවය පහත පරිදි පවනස් වී ඇත.
පරොටස්රරුවන්පස න්

පරොටස් ප්රමාණයය

පරොටසර
වටිනාරම (රු.)

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය

01

100

ගේකපසේරර ජාමේය පවයමරාජා

01

100

පමපකස පරොටස් ංයි ය පවනස් කිරීම නීතයානුූකෙ යන්න ළිබඳ ක ගැටලුවක්
පව න ැවින් ප් ස් න්ධව පරොළඹ වාණිජ මහාධිරරණයප නඩු රටයුවයතක්
පැවැවයපවන ව ෙක්වා ඇත.
iii.

මගනැගුම රන්සල්ටන්සි ඇන්ඩ් පප්රොපජක්් මැපන්ේමන්් සලිවිසස්
ර්පැනි (ප්රයිව්) මේමිටඩ්

පමම සමාගම ළිහිටුවීම ස් න්ධව ංධයක්ෂර මණ්ඩක තීරණයය පසොයා ගැනීමට
ංපහසු වී ඇ
වවය ංාර 810 200ද ංධයක්ෂර මණ්ඩක පත්රිරාවට ංනුව
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

200ද.09.09 දින පැව ංධයක්ෂර මණ්ඩක රැස්වී් සටහන්වක පමම සමාගප්
ක්රියාරාරීවයවය ස් න්ධපයන් වාලිතා වී ඇ
ව ෙක්වා ඇත.
සමාගම ආර්ව රරන ංවස්ථාපස පරොටස් හිමිරාරීවයවය සාාගමිර සාස්ථා පත්රය
ංනුව පහත පරිදි පස.
පරොටස්රරුවන්පස න්
මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය
මගනැගුම ඉමල්ෂන් ප්රඩක්ෂන් ර්පැනි
(ප්රයිව්) මේමිටඩ්
මගනැගුම
පරෝඩ්
රන්ස්්රක්ෂන්
ඉක්විප්මන්් ර්පැනි (ප්රයිව්) මේමිටඩ්

පරොටස්
ප්රමාණයය
01

පරොටසර
වටිනාරම
100

01

100

01

100

2007 ංාර 07 ෙරන සමාග් පනපවය ද87 (3) වගන් ය ංනුව පමම සමාගම නිසි
පකස නැවත මේයාපදිාචි පනොවීම පහේව පවන් සමාග් පරකතස්ට්රාලි විසින්
2016.10.18 දිනැ N(PVS)38955 ෙරන මේළිය මඟින් පමම සමාගම ංපහෝසි
රරන ව ෙන්වා ඇත.
02.

සී/ා ාගමැගුා ඉාල්ෂන් නිෂ්පාදම (පුේගලිකා) ාාාගමාහි හි නිෂ්පාදම

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය යටපවය ළිහිටුවා ඇ සී ස මගනැගුම ඉමල්ෂන්
නිෂ්පාෙන (පුේගමේර) සමාගම ළිහිටවූ දින සිට වලිතමානය ෙක්වා සිදුවූ නිෂ්පාෙන
ක්රියාවමේය ළිබඳ ක රාරර සවාපස ප්රන්නගත විය.
නිර්මේන
•

2004 වලිෂප සිට 2016 වලිෂය ෙක්වා තාර (Bitumen) පරතර්
ප්රමාණයයක් නිෂ්පාෙනය රළා ෙ?

•

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරියට ක ා දුන් තාර ප්රමාණයය හා එහි
වටිනාරම

•

පවනවය සමාග් වකට ක ා දුන් ප්රමාණයය සහ එහි වටිනාරම

•

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය මගින් පරතර් ප්රමාණයයක් ක ා ගවයතාෙ
එහි වටිනාරම පරොපමණයෙ යන්න ගැන රාරර සවාවට වාලිතා
කිරීම.
74

ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම සමාගම තාර නිෂ්පාෙනය පනොරරන වවය තාර උපපයෝීම රර පගන
නිෂ්පාෙනය රරන දියර තාර ප්රමාණයයන් හා වටිනාර් මාලිග සාවලිධන
ංධිරාරියට ක ා දුන් ප්රමාණයයන් හා වටිනාර් පවනවය සමාග්වකට ක ා දුන්
ප්රමාණයයන් හා වටිනාර් ඇමුණුා 16 මඟින් ඉදිරිපවය රර ඇත.
03.

ාගමැගුා ාාාගේ ළිහිටුවීා ළිබඳ ක මාොරතුරු

මගනැගුම සමාග් ළිහිටුවා ගවය ආරාරය ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් විමසන
කදී.
නිර්මේන
•

මගනැගුම සමාග් ළිහිටුවන විට එරඟතාවන් ඇ රර ගවය
ආරාරය, ංධයක්ෂ මණ්ඩක රැස්වී් වාලිතා සහ ංපනගේවය වාලිතා
ංධයයනය රර රාරර සවාවට වාලිතා කිරීම

•

ංධිරාරිය විසින් පමම සමාග්වකට ංධිරාරිය සව  උපරරණය ක ා
දුන්පන්ෙ?

•

ඒවා ක ා දුන්පන් ගේලී පෙනම මතෙ?

•

එපසේ නැතපහොවය ආයතනප ප්රාසධනප
රාරර සවාවට වාලිතා කිරීම.

•

පළමුවන ගනුපෙනුව පකස මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය සී ස
මගනැගුම ඉමල්ෂන් නිෂ්පාෙන (පුේගමේර) සමාගම පව න්
ඔවුන්පස නිෂ්පාෙන ක ා ගවයපවය රවොෙ යන්න රාරර සවාවට
වාලිතා කිරීම.

පරොටසක් පකසෙ යන්න

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංොළ නිලිපේන ළිබඳ ක උසස් ංධයාපන හා මහාමාලිග ංමාතයාාන පල්ර් විසින්
රාරර සවාව පවත එවා ඇ සවිස්තර වාලිතාව ඇමුණුා 17 මඟින් ෙැක්පස.
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04.
ාාාගේ ළිබඳ ක සියුා මාොරතුරු ංපරාධා පරීක්ෂණ මදපාර්ාමේන්තුදට
ා ා ීා
නිර්මේන
පමම සමාග්වක ආර්වය ළිබඳ ක සකහන් වන ංමාතයානය සහ මාලිග
සාවලිධන ංධිරාරිය සව 
සියලු මේළි පල් න ංපරාධ පරීක්ෂණය
පෙපාලිතප්න්ව වට වාර දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ංොළ මේළි පල් න මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය හරහා ංපරාධ පරීක්ෂණය
පෙපාලිතප්න්ව වට ක ා දීමට හැකි ව උසස් ංධයාපන හා මහාමාලිග
ංමාතයාාන පල්ර්පස ංාර MPH/HWY/ACC/13/2015/10-11 සහ
2016.11.17 දිනැ මේළිය මඟින් ෙන්වා ඇත.
05.
මාා ාාාගේ 4 හි හිමිකාාරිත්දය ප්රමුඛ මකාොටමගම 2016.08.10 දිම
ාාකාච්ජාා කාරම ාද සියුා කාරුණු ගැම මරගණකාාධිපතිමගන් දාර්ාාදක් ා ා
ගැනීා හා ංයිතියක් මමොාැතිද සී/ා ාගමැගුා ඉාල්ෂන් නිෂ්පාදම (පුේගලිකා)
ාාාගා පදරාමගම රජායට සිදුකාර ඇති පාුද ළියදා ගැනීාට නීතිපති උපමදා්
ා ා ගැනීා
නිර්මේන
•

පමම සමාග් 4 හි හිමිරාරිවයවය ප්රමු පරොටපගන 2016.08.10 දින
සාරච්ජා රරන කෙ සියලුම
රරුණු ගැන මව වූ ගැටලු
ස් න්ධපයන් පසවිය යුව  පවනවය රරුණු පමොනවාෙ? ංමාතයාාන
ම්ටමින් පසවිය යුව  රරුණු පමොනවාෙ සහ ංපරාධ පරීක්ෂණය
විමලිනනයරදී පසවිය යුව  වැෙගවය රරුණු පමොනවාෙ? යන්න
ළිබඳ කව විගණයරාධිප පගන් වාලිතාවක් ක ා ගැනීම.

•

එම වාලිතාව ංමාතයාන පල්ර්ට පයොමු කිරීම.

•

ංමාතයාන පල්ර්, මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිප සවාප සහ ංොක
සමාග්ෙ ස් න්ධ පරොටපගන එම වාලිතාව ංපරාධ පරීක්ෂණය
පෙපාලිතප්න්ව වට පයොමු රර, පමම සමාග්වක ආර්වය ළිබඳ ක
ඇ මේයකියවිමේ ංස්ථානගත වී් ළිබඳ ක ස්පූලිණය පරීක්ෂණයයක්
පවවයවන පකස ඉල්කා සිටීම සහ ඒ සකහා ංධිරාරිය සහ
ංමාතයාානය මගින් දිය හැකි උපරිම සහපයෝගය ක ාදීම.
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•

රජයට සිදුවූ පාඩුව නැවත ංය රර ගැනීමට ංවනය නී මය ළියවර
ගැනීම සකහා නී ප මතය විමසීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ස් න්ධව විගණයරාධිප
පවත මේිතතව ෙැනුවවය රර ඇ
වවය
විගණයරාධිප පස වාලිතාව කෙ පසු මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිප සවාප සහ
ංොක සමාග් ස් න්ධ රර පගන එම වාලිතාව ංපරාධ පරීක්ෂණය
පෙපාලිතප්න්ව වට පයොමු කිරීමට රටයුව  රළ හැකි ව උසස් ංධයාපන හා
මහාමාලිග ංමාතයාන පල්ර් විසින් රාරර සවාව ෙැනුවවය රර ඇත.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

ශ්රි ාකකාා දරාය ංධිකාාරිය
මරාර්නමය සිදු කාළ දිමය - 2016.08.23
තයාමමේ ංරමුණු

:

(ං)

පරොළඹ වරාය හාලු් පමපහයු් සකහා ජාතයන්තර පක්න්්රීය වරායක්
පකස ංවයරර පගන ඇවයතාවූ තවයවයවය තවදුරටවය ස්ථාළිත කිරීම සහ
ෙගේණු ආසියානු රකාපප පසේවා සැපයු් මධයස්ථානයක් වට පවය
කිරීම.

(ආ)

ජාතයන්තර පක්න්්රීය වරායක් පකස පරොළඹ වරාය ස්ථාළිත කිරීම සකහා
තරඟරාරී ංපකවි උපාය මාලිගයක් සාවලිධනය කිරීම.

(ඇ)

ගාලු වරාය රකාපීය වරායක් පකස පමන්ම පරොළඹ වරාය සකහා විරල්ප
පවළක නැස ඩු පමපහයු් වරායක් පකස සාවලිධනය කිරීම.

(ඈ)

ත්රිගේණයාමකය වරාය රලිමාන්ත වරායක් පකස සාවලිධනය කිරීම.

(ඉ)

රන්රසන්ව පරයි ඔලුවිල් හා පපොයින්් පප්දුරු වරායයන් රකාපීය
පවළක වරායන් පකස සාවලිධනය කිරීම.

ඊ)

මූමේරව හ් න්පතොට වරාය පසේවා සපයන රලිමාන්ත වරායක් පකස
පගොඩනැඟීම හා ස්ථාළිත කිරීම සහ දිගුරාලීනව පූලිණය හලු් පමපහයු්
වරායක් පකස සාවලිධනය කිරීම.

(උ)

ක්රමානූකූූක මානව ස්පවය සාවලිධන වැඩසටහන් මගින් සියලුම
වරායවක පසේවරයන්පස ංවප ෝධය ගේසකතා හා නිලිමාණයශීලීවයවය
ඉහළ නැාවීම සහ ධනාවයමර ආරල්ප ප්රගුණය කිරීම මගින් උසස්
තවයවයවප ඵකොීමතාවයක් හා පසේවා විිතෂ්ඨවයවයක් පවවයවා ගැනීම.

(ඌ)

ශ්රී කාරාපස සියලුම වරායයන් සකහා ක්රපමෝපායගත සාවලිධන සැකසු්
සරස් කිරීම.
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
1.

රු. මිලියම 10,800 කා ළිරිදැයක් දරා 2016 දර්ෂමේී ඉදිකිරීේ කාටයුතු
ංදාන් කාරම ාද ශ්රි ාකකාා දරාය ංධිකාාරියට ංයත් මැමගමහිර හළුේ
පර්යන්ාමේ මාමහයුේ කාටයුතු මාමාක් තරේ මමොකිරීා

රු. මිමේයන 10 800 ර ළිරිවැයක් ෙරා 2015 වලිෂප දී ඉදිකිරී් රටයුව  ංවසන්
රරන කෙ නැපගනහිර හළු් පලියන්තප පමපහයු් රටයුව  පමපතක් ආර්ව
පනොකිරීම ළිබඳ කව රාරර සවාව රරුණු විමසන කදි.
ඒ සකහා ංවනය පෙොඹරර මිකදී ගැනීමට පඩොකලි මිමේයන 06 වය 08 වය ංතර ඉහක
මුෙකක් වැය වන නිසාවය එම පෙොඹරර විනාක නැස සකහා සුදුසු නැ
ව
ංනාවරණයය වීම නිසාවය එම ගනුපෙනුව ංොක ඇම ව මා විසින් රල් ෙමා බු
ංවස්ථාවර පමම පමපහයු් රටයුව  රාජය හා පපෞේගමේර ංානය හවුල්ව සිදු
කිරීමට ංමාතය මණ්ඩකය තීරණයයක් පගන ඇ
ව ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින්
පවසන කදි.
එම හවුල් වයාපාරප පරොටස් නිගේව ව පවනුපවන් පතොරව රු ෙැනු් දීම සකහා
නිගේවය රළ පල් නපයහි ( memorandum) රජප ංයි ය 15% ංඩු ංගයක්
විය යුව  වට ඇව ළවයරර බීම ස් න්ධපයන් රාරර සවාව විපරෝධය පළ
රරන කදි.
නිර්මේන
පමම ගනුපෙනුව ළිබඳ ෙව ංමාතය මණ්ඩක තීරණය සහිත ස්පූලිණය වාලිතාවක්
මාසයක් ඇව ළත රාරර සවාව පවත ක ා පෙන පකස වරාය හා නාවිර රටයුව 
ංමාතයාානප පල්ර් පවත රාරර සවාව නිපයෝග රරන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ශ්රී කාරා වරාය ංධිරාරිප සවාප පස 2016.09.06 දිනැ මේළිපයන් නැපගනහිර
පලියන්තය ළිබඳ කව වාලිතාවක් රාරර සවාවට ක ා දී ඇ ංතර එහි රැබින්
ංමාතය මණ්ඩක සාපේනයෙ විවිධ රමිටු මඟින් පමම ඉදිකිරී් සකහා ගන්නා කෙ
තීරණයෙ ඇව ළවයව බිණි.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

2.
සුරිය දැද ජාාායන්ාර ක්රිඩාකගමය ඉදිකිරීා මදනුමදන් එා
මකාොන්ත්රාත්කාරුට මපොලී මුදල් ාාග මගමරය යුතු මුදා 2016.07.30 දිමට රු.
මිලියම 6,027 ක් මාා පැදතීා
පමම ගිවිසුම ළිබඳ කව රාරර සවාව දීලිඝ පකස සාරච්ජා රරන කදි. ශ්රි කාරා
ක්රිර් ආයතනය පමම ක්රිඩාාගනප නිලිමාණය හා ඉදිකිරීප් රටයුව  විචකන
නිපයෝගයර ංයිතමයක් පකස හ් න්පතොට වරාය ඉදිකිරීප් වයාපෘ
පරොන්ත්රාවයරරු හා වරාය ංධිරාරිය ංතර ඇ රර ගන්නා කෙ පරොන්ත්රාවය
ගිවිසුමකින් පතොරව ඉදිකිරීම පවනුපවන් එම පරොන්ත්රාවයරරුට පපොලී මුෙල්
සමඟ පගවිය යුව  මුෙක 2015.07.30 දිනට රු. මිමේයන 5 027 ර මුෙක ශ්රී කාරා
ක්රිර් ආයතනපයන් ංයවිය යුව  ැවින් ප් ළිබඳ කව රටයුව  රළ යුව  ආරාරය
ළිබඳ කව නී ප පව න් උපපෙස් ක ා ගන්නා ව ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරී
විසින් පවසන කදි.
පමම මුෙල් ශ්රි කාරා ක්රිර් ආයතනපයන් ංයවිය යුව  ැවින් ප් ළිබඳ කව
රටයුව  රළ යුව  ආරාරය ළිබඳ කව නී ප පව න් උපපෙස් ක ා ගන්නා ව
ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පවසන කදි.
නිර්මේන
ශ්රි කාරා ක්රිර් ආයතනය හා වරාය ංධිරාරි රාජය ආයතන ැවින් පමම ප්රන්නය
නිරාරරණයය සකහා නී රටයුව  පවනුපවන් යන වියේ ංඩුකිරීම ළිණිස ක්රිඩා
ංමාතයාානප පල්ර් හා ක්රිඩා ංධයක්ෂරවරයා හා ස් න්ධීරරණයය පවමින්
සාරච්ජා රරන පකස හා එහි ප්රග ය රාරර සවාව පවත වාලිතා රරන පකස
නිපයෝග කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 දින වන විටවය උක්ත රරුණය ස් න්ධව රාරර සවාවට වාලිතාවක්
කැබී පනො බුණි.
3.
හේ න්මාොට දරාය 2016 දර්ෂය ංදාාමය දක්දා රු .මිලියම 37,186
කා ාමුච්චිා පාුදක් දරා තිබීා ාහ එහි න්කාරින් කාටයුතු කාළ ාාාගාක්
මදනුමදන් මඩොාර් මිලියම 28 කා මපෞේගලිකා ැකකුදකින් ගත් ණය මුදාක්
මදනුමදන් ශ්රි ාකකාා දරාය ංධිකාාරිය ඇප වී තිබීා
න්රරින් වයාපාර සහ රලිමාන්ත රකාප බිහිකිරීම මගින් ඉදිරිප දී පාඩු ංඩුරර
ගැනීමට ංපප්ක්ෂා රරන වවය පමම ණයය මුෙකට ඇප වීම ස් න්ධව ංමාතය
මණ්ඩකය ෙැනුවවය කිරීමටවය එපමන්ම පමම ණයය මුෙක රුළියල් මගින් පගවා
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ෙැමීමට හැකි වන පරිදි හැටන් නැෂනල් ැාගේව සමග එරඟතාවයරට
පැමිණීමටවය රටයුව  රරමින් සිටින ව ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පවසන කදි.
සියලු වරායන් ස් න්ධපයන් රළ යුව  ඉදිරි සැකසු් ඇව ළවය වාලිතාවක්
ෙැනටමවය ළිබඳපයක පරොට ඇ
වවය ඉදිරිප දි රටම ස් න්ධ වන පුළුල්
සැකැස්මක් ආසියා සහ ජයිරා ආධාර යටපවය සැරපසන වවය ප්රධාන
ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පවසන කදි.
නිර්මේන
සියලු වරායන් ස් න්ධපයන් රළ යුව  ඉදිරි සැකසු් ඇව ළවය වාලිතාපස ළිටපවය
රාරර සවාව පවත ක ා පෙන පකසවය ඉදිරිප දි රටම ස් න්ධ වන සැකැස්මට
ංනුූක වන පසේ ංධිරාරිප සායුක්ත සැකැස්ම සාපනෝධන රරන පකසවය රාරර
සවාව නිපයෝග රරන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත රරුණය ස් න්ධව රාරර සවාවට වාලිතාවක් කැබී
පනො බුණි.
4.
මඩන්ාාර්ක් මමෝඩියා ැකකු ණයක් දම යූමරෝ මිලියම 46.09 ක් ාහ
ංධිකාාරීමේ මුදල් රු .මිලියම 631 ක් දැය කාර 2013 දාමර්ී මරදිා කාළ ඔුමරල්
මාමරකා හා ධීදර දරාමයන් මාමාක් තදායේ ඉපයීාට මමොහැකි වීා.
වරාය ංධිරාරිය හා ධිවර ංමාතයාානය ඒරා ේධව පමම වරායට නැස පගන්වා
ගැනීමට රටයුව  පයොොපගන යන වවය ධීවර සාස්ථාපවන් ංයවිය යුව  මුෙල්
ක ා ගැනීමට සාරච්ජා රරන වවය ෙැනට ාධාවක් ව පව න වරාප මුවපෙොර
වැමේ ළිරීම වැළැක්වීමට පරටිරාලීන හා දිගුරාලීන වැඩළිබඳපවකක් ක්රියාවයමර
වවය ප්රධාන ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පවසන කදි.
ඔලුවිල් වරාය ශ්රි කාරා වරාය ංධිරාරිප වවයරමක් පකස ගිණු් වක ඇව ළවය
රර පනොමැ
ව පමහිදී රරුණු ංනාවරණයය විය.
නිර්මේන
ඔලුවිල් වරාය ශ්රි කාරා වරාය ංධිරාරිප
වවයරමක් පකස ගිණු්ගත කිරීම
සකහා ංවනය ක්රියා මාලිග ගන්නා පකස රාරර සවාව උපපෙස් ක ා දුන් ංතර
ආොය් ඉපීමමට පනොහැකි පමවැනි වයාපෘ පවනුපවන් තවදුරටවය මුෙල් වියේ
පනොරළ යුව  ව රාරර සවාපස මතය විය.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත රරුණය ස් න්ධව රාරර සවාවට වාලිතාවක් කැබී
පනො බුණි.
6.
එා්.ඒ.ජී.ටී. තයාමය මදා දු ී තිබූ භූමිය හා එහි ාමරකාරම ාද
උපකාරණ මදනුමදන් 2012 හා 2013 දර්ෂ මදනුමදන් දරිපමේ දු මාා
රු 6,676,000/- ක් ංධිකාාරිය මරසින් මකාොළඹ මගර ා ාදට මගවීා
භුමිය පවනුපවන් වරිපන් දු පගවීම එස්.ඒ.ජී.ටී. ආයතනය සමග ඇ ගිවිසුම
ංනුව රළ යුව  වුවවය උපරරණය පවනුපවන් පගවන මුෙක ආයතනය විසින් පගවීම
ංනවනය වියෙමක් ව පමහිදී ංනාවරණයය විය.
නිර්මේන
ඉදිරි ංධයක්ෂ මණ්ඩක රැස්වීමරදී ප් ළිබඳ ක සාරච්ජා රර නගර සවාව සමඟෙ
සාරච්ජා රර ආයතනයට වාසිොයර වන ආරාරයට පමම පගවීම නිවැරදි රර
ගන්නා පකසට රාරර සවාව උපපෙස් ක ා පෙන කදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2016.09.30 වන විටවය උක්ත රරුණය ස් න්ධව රාරර සවාවට වාලිතාවක් කැබී
පනො බුණි.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

කුරුණෑගා දැමරලි ාාාගා
මරාර්නමය කාා දිමය

:

2016.08.25

තයාමමේ ංරමුණු (ාාකගමිකා ාකා්ථා පත්රය ංනුද)

:

(ං)

ජනතා වව  සාවලිධන මණ්ඩකයට ංයවයව බූ සහ පාකනය රළ
ංවයතනගල්ක වවයත ෙඹපෙණිය වවයත
ධාව පසේන්පුර වවයත
පෙොඩාගස්කන්ෙ වවයත ගකා වවයත හිරියාක වවයත රටුග්පපොක වවයත
ගේරූණයෑගක වවයත මහයාය වවයත මාවතගම වවයත මැල්සිරිපුර වවයත
නාර්වක වවයත සහ වාරියපපොක වවයත යන වව  වකට ංයවය චකනය රක
හැකි වවයර්වක ංයි ය පවරා ගැනීම සහ පවවයවාපගන යාම.

(ආ)

ඉහත සකහන් වව  පවරා ගැනීප් දිනප දී පැව සියලු ගිණු් පපොවය
පල් න ගිවිසු් වවයර් සහ වගකී් පවරා ගැනීම සහ පවවයවාපගන
යාම.

(ඇ)

සියලුම වලිගවක රෘෂිරාලිමිර නිෂ්පාෙන පැක වලිග ගස් හා ංපනගේවය
වගාවන් සිටුවීම නඩවයව  කිරීම හා නිෂ්පාෙනය කිරීම සහ එයට ංොක
පලිප ෂණය රටයුව  පහෝ සාවලිධන වයාපෘ හා ක්රියාරාරර් සිදුකිරීම.

(ඈ)

ඉඩ් ංපනගේවය චකනය රක පනොහැකි වවයර් ස්වවාවිර වවයර්
ජකය සුළා කය හා සූලිය කය ප්රවලිධනය කිරීම රළමනාරරණයය හා
සාවලිධනය රර වාවිතයට ගැනීම.

(ඉ)

සමාග් නිෂ්පාෙන ංපකවි කිරීම ප ොහැරීම සහ ංපනයනය කිරීම.

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.
ඉඩේ ප්රතිාකා්කාරණ මකාොමිෂන් ා ාද ාන්න් ාහිර පුේගායින්ට ැහැර
කාරම ාද ඉඩේ
ඉඩ් ප්ර සාස්රරණය පරොමිෂන් සවාව මගින් ාහිර පුේගකයින්ට ැහැර රරන
කෙ ඉඩ් ය් ප්රමාණයයක් පැවතීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
ඉඩ් ප්ර සාස්රරණය පරොමිෂන් සවාව මගින් ාහිර පුේගකයින්ට
කෙ ඉඩ්වක පල් නයක් මාසයක් ඇව කත ක ා දීම.

ැහැර රරන
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පාලිමේප්න්ව  ප්රරානන මාකා ංාර021

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉඩ් ප්ර සාස්රරණය පරොමිෂන් සවාව මගින් ාහිර පුේගකයින්ට ැහැර රරන
කෙ ඉඩ්වක පල් නයක් 2016.09.30 දින වන පතක් රාරර සවාව පවත එවා
නැත.
02.

රුළියල් 403,882/- ාාසිකා දළ දැටුප

වැවිමේ සමාගප් ප්රධාන විධායර නිකධාරියාපස සියලු දීමනා සහිත මාසිර ෙළ
වැටුප ංධයක්ෂ මණ්ඩක ංනුමැ යකින් පතොරව රුළියල් ද03 882 - ක් වීම.
නිර්මේන
i. ප් ස් න්ධපයන් නී ප පගන් උපපෙස් ක ාපගන වැඩිපුර පගවූ
මුෙක ංයරර ගැනීමට ළියවර ගැනීම.
ii. පගවනු ක න පාරිපතෝෂිර වමේන් ංයරර ගැනිමට ළියවර ගැනීම.
iii. සිවිල් නඩුවක් පැවරීම.
iv. පමම සිේධියට වගකිවයුව  නිකධාරීන්ට එපරහිව ළියවර ගැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහත සකහන් නිලිපේන ක්රියාවයමර කිරීම ස් න්ධපයන් ගවය ළියවර ළිබඳ කව
2016.09.30 දින වන විටවය රාරර සවාව පවත ෙැනු් දී නැත.
03.

රුළියල් 3,076,000/- මුදාක් මපෞේගලිකා තයාමයකාට පරිායාග කිරීා

2015.01.06 වන දින පපෞේගමේර ආයතනයරට
ංනුමැ යකින් පතොරව ඉහත මුෙක ක ා දීම.

ංධයක්ෂ

මණ්ඩක

නිර්මේන
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ප් ස් න්ධපයන් ආයතනිර ම්ටමින් පරීක්ෂණයයක් පැවැවයවීම.
සිදු වී ඇ මූකයමය හානිය ස් න්ධපයන් පල්ර් මගින් සවාව
ෙැනුවවය කිරීම.
පමම තවයවයවයට ආයතනිර වනපයන් වගකිවයුව  ංය ළිබඳ කව
වාලිතාවක් රාරර සවාවට එවීම.
ප් ළිබඳ කව නී මය ක්රියාමාලිග ගැනීම සකහා නී ප උපපෙස්
ක ාගැනීම.
ස 02 ක් ව ක ක්රියාවයමර වීම.
86

ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහත සකහන් නිලිපේන ක්රියාවයමර කිරීම ස් න්ධපයන් ගවය ළියවර ළිබඳ කව
2016.09.30 දින වන විටවය රාරර සවාව පවත ෙැනු් දී නැත.
04.

පාරිමාෝෂිකා මගවීා

පාරිපතෝෂිර පගවී් පනපවය 6.2 (a) ප්රරාරව ස්පූලිණය රරන කෙ සෑම පසේවා
වලිෂයක් පවනුපවන් මාස වාගයර වැටුප් පාරිපතෝෂිරය පකස හිමි වුවෙ සමාගම
විසින් පාරිපතෝෂිර පගවීප්දී ංවුරුදු 10 ට වැඩි පසේවරයින් සකහා මසර වැටුප
ැගින් ස්පූලිණය රළ ංවුරුදු ප්රමාණයයට පාරිපතෝෂිර මුෙල් පගවීම.
නිර්මේන
ප් ආරාරයට පාරිපතෝෂිර ක ා ගවය පසේවරයින් සා යාව ස් න්ධපයන් වහාම
පසොයා ැලීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම නිලිපේන ක්රියාවයමර කිරීම ස් න්ධපයන් ගවය ළියවර ළිබඳ කව
2016.09.30 දින වන විටවය රාරර සවාව පවත ෙැනු් දී නැත.
06.

මද කාිෂිකාාර්මිකා ාැාැා්ාක් ාකාා් කිරීා

පමහි ඇ පේපක,වවයර් සහ ස්පවය වාවිතා රර නව ප ෝග වලිග හා විපනේෂඥ
සහපයෝගයෙ උපපයෝගි රර ගනිමින් රාලිමීරරණයය වූ රෘෂිරලිමාන්තයක් ඇ
කිරීම.
නිර්මේන
ප් ළිබඳ කව රාරර සවාවට පයෝජනා ඉදිරිපවය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම නිලිපේන ක්රියාවයමර කිරීම ස් න්ධපයන් ගවය ළියවර ළිබඳ කව
2016.09.30 දින වන විටවය රාරර සවාව පවත ෙැනු් දී නැත.
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මපොදු කාරුණු
*පව න තවයවයවය පවනස් කිරීමට රාරර සවාව පැවයපතන් ක ා ගත හැකි
උපරිම සහපයෝගය ක ාගැනීම.
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

මාේදා නියුක්තිකායන්මේ ාර ංරමුදල් ාණ්ඩාය
මරාර්නමය කාා දිමය
තයාමමේ ංරමුණු

:

2016.08.26

:

1980 ංාර ද6 ෙරන පසේවා නියුක් රයන්පස වාර ංරමුෙල් පනපවය 7 වන
වගන් යට ංනුව මණ්ඩකප ංරමුණු පහත ෙැක්පස.
(ං)

මූකය ස්පාෙනයට හා ආපයෝජනයට සහවාීම වීපමන් පසේවර ංයි ය,
පසේවර සු සාධනය, ආලිථිර ප්රජාතාන්ත්රිරය ප්රවලිධනය කිරීම.

(ආ)

වයවසායන්හි සාමානය පරොටස් ංවයරර ගැනීපමන් රළමනාරරණයපයහි
පසේවර සහවාීමවයවය ප්රවලිධනය කිරීම.

( ඇ)

පසේවා නියුක් රයන්ට විරාම ගැනීප් දී ොයර පනොවන ප්ර කාවයක්
ක ා ගැනීම සකහා විධිවිධාන සැරැස්වීම සහ

(ඈ)

ප් වගන් ප (ං) (ආ) සහ (ඇ) පේෙවක සකහන් ංරමුණු සාක්ෂාවය
රර ගැනීම සකහා ංවනය විය හැකි පහෝ උපරාර විය හැකි ංන් සියලු
ක්රියා පහෝ පේවල් කිරීම.

හඳුමාගත් ප්රධාාම ගැටු
01.
දරාත් මූාය මරන්මල්ෂකා (Chartered Financial Analysis) ාමතුර
ාකහා ා්ථීර නිාධාාරිමයකු මමොවීා
රුළියල් ට්රිමේයන ¼ ර පමණය ආපයෝජන ංරමුෙකර පමපහයු් හා පාකන රටයුව 
සිදු කිරීම සකහා ආයතනප ස්ථීර වරකවය මූකය වින්පල්ෂරපයගේ පනොමැ වීම
ළිබඳ කව රාරර සවාපස ෙැඩි ංප්රසාෙය පළ විය.
ඒ සකහා වරකවය මූකය වින්පල්ෂරපයගේ කවා ගැනීම වහාම සිදුරළ යුව  ව
රාරර සවාපස ඒරම ර තීරණයය විය. එම තනව ර සකහා ෙැනට උපපේනන
සහය ාහිර ැාගේවර පසේවය රරන උපපේනරපයගේපගන් ක ා ගන්නා නමුවය ඒ
සකහා පෙපාලිනවය ංතර ගිවිසුමක් ංවයසන් රර පනොමැ
ව ංනාවරණයය විය.
පමම තවයවයවය ළිබඳ කව රාරර සවාව සිය කවවය පනොසව ට පළ රළාය.
එපසේම නිසි ංරමුෙල් රළමණයාරරණය ක්රමපසෙයක් පනොමැ
වීම නිසා
සාමාකතරයන්ට ක ා පෙන ප්ර කාව ංඩු වී ඇ
ව තවදුරටවය ංනාවරණයය විය.
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නිර්මේන
වරකවය මූකය වින්පල්ෂර තනව ර සකහා වෘවයතීයමය වනපයන් සුදුසුර් සහිත
පුේගකපයගේ ආයතනයට කවා ගැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ස් න්ධපයන් ගවය ක්රියාමාලිග ළිබඳ ක 2016.09.30 වන පතක් රාරර සවාව
ෙැනුවවය රර පනො බිණි.
02.

ාාදකාාලිකා න්ණුේදා මරනාා මුදල් ප්රාාණයක් රකදා ා ා ගැනීා

ොයර මුෙල් සාමාකතරයන්පස පපෞේගමේර ගිණු්වකට ැර පනොරර පවනවය
තාවරාමේර ගිණු්වක රකවා තැබීපමන් ංොක සාමාකතරයින්ට තම මුෙල් ංහිමි වී
යාම රාරර සවාපස ංවධානයට කක් විය.
පතොරව රු එක් රැස් කිරීමට ප න ංපහසුතාවය නිසා පමවැනි තවයවයවයක්
උේගත වී ඇ නමුවය ප් වන විට නව ක්රමපසෙයරට ංනුව පමම රාලියය ඉටු
කිරීම සකහා නිළධාරීන් පුුණණු කිරීප් රටයුව  සිදු රරන වවය ඉදිරි මාස 03
ඇව ළත පමම රාලියය නිම කිරීමට හැකි වනු ඇ
වවය ගණයන්දීප් නිකධාරී
පැවසීය.
03.

පරිගණකා ාාාගාකා මකාොටා් මිා ී ගැනීා

පරිගණයර සමාගමර පරොටස් 188,000ක් 2010 වලිෂප දී මිකට ගැනීම
පවනුපවන් මණ්ඩකය විසින් රුළියල් 2,076,800/- ක් ආපයෝජනය කිරීම
පහේව පවන් 2012/2013 ගිණු් වලිෂප දී රුළියල් මිමේයන 478 ර ංකාවයක් සිදු
වීම ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් විමසන කදී.
ප් ළිබඳ කව ංමාතයාන ම්ටමින් පරීක්ෂණයයක් රර පනොමැ
වවය ආයතනප
විගණයන ංානපයන් පරොටස් පවළකපක ගණුපෙනු සහ පවනවය ගණුපෙනු ගැන
පරීක්ෂණයයක් රර සරසන කෙ වාලිතාව ආයතනප ගණයන්දීප් නිකධාරී පවත
වාර දී ඇ
ව ප්රධාන විගණයන නිකධාරී විසින් පැවසීය.
නිර්මේන
ංොක පරීක්ෂණයප වාලිතාව දින 03ක් ඇව ළත රාරර සවාවට ඉදිරිපවය කිරීම.
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පසේවා නියුක් යරයන්පස වාර ංරමුෙල් මණ්ඩක සවාප පස ETFB/FIN/75 සහ
2016.09.05 දිනැ මේළිය සමඟ ංොක පරීක්ෂණය වාලිතාව රාරර සවාව පවත
එවා ඇ ංතර එම වාලිතාව ඇමුණුා 18 පකස ෙක්වා ඇත.
04.

ාණ්ඩාගාර ැඳුේකාරදා තමයෝජාමය කිරීා

මිමේයන 200ර වාණ්ඩාගාර ැඳු්රරවක ආපයෝජනය රර ඇ නමුවය, පවනවය
ආයතන හරහා කාසු රැකවීමකින් පතොරව තනිවම ප්රාථමිර ගැණු්රරුපවගේ
(Primary Dealer) පකස ඉදිරිපවය වීමට ආයතනයට ඇ පනොහැකියාව ළිබඳ ක
රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන





පසේවා නියුක් රයන්පස වාර ංරමුෙල් මණ්ඩකය ප්රාථමිර
ගණුපෙනුරරුපවගේ පකස ශ්රී කාරා මහ ැාගේව ව ළ මේයාපදිාචි කිරීම
හා ඒ ගැන රාරර සවාවට වාලිතා කිරීම.
එපසේ රළ පනොහැකි න් ඒ සකහා පහේව  පැහැදිමේ රරමින් වාලිතාවක්
ක ා දීම.
පමම ංානය නක් මවය කිරීමට විපනේෂඥ සහාය ක ා ගැනීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ස් න්ධපයන් ගවය ක්රියාමාලිග ළිබඳ ක 2016.09.30 වන පතක් රාරර සවාව
ෙැනුවවය රර පනො බිණි.
05.

හිමිකාේ මමොපාම ාරණ ප්රතිාාීනන්

හිමිර් පනොපාන මරණය ප්ර කාීනන් හඳුනා ගැනීප් නිසි ක්රමපසෙයක් පව න්පන්
ෙ යන්න ළිබඳ ක රාරර සවාපස ංවධානය පයොමු විය. ඒ ළිබඳ කව සාරච්ජා
කිරීපමන් පසු පහත සකහන් නිලිපේන ක ා පෙන කදී.
නිර්මේන



මරණය ප්ර කාව වකට ඉල්ලු් පනොරර සිටීම ළිබඳ කව ප්රාපේශීය
පල්ර් රාලියාක ම්ටමින් ෙැනුවවය කිරී් සිදු කිරීම.
ජා ර රූපවාහිනි සාස්ථාපස ංනු්රහය මත ෙැන්වී් පළ කිරීම.
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06.

ශිෂයත්දාධාාර ා ා ීා

2011-2014 වලිෂවක ිතෂයවයව ප්රොනයට මණ්ඩකය පුපරෝරථනය රළ
සා යාපවන් ංඩක්වවය ංයදු්පවය කැබී පනො බීම ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින්
විමසන කදී. ආසන්න වසර 0දර ංයදු්පවය කැබීම පහත පරිදි පස.
වලිෂය

පුපරෝරථනය රළ
සා යාව

කැබුණු ංයදු්පවය
සා යාව

සුදුසුර් කැබූ
සා යාව

2011

10 000

1 519

1 ද30

2012

5 000

1 887

1 769

2013

5 000

1 678

1 500

201ද

5 000

2 159

1 359

උසස්පපළ විවාගයට පපනී සිටීපමන් ංනව රුව තවදුරටවය ංධයාපනය පනොක න
සිසුන්පස යහපත සකහා වැඩ ළිබඳපවකක් සරස් රරමින් පව න ව ගණයන්දීප්
නිකධාරී විසින් පැවසීය.
නිර්මේන
ප්රමාණයවවය ෙැන්වී් පළ කිරීම, ජා ර රූපවාහිනි සාස්ථාපස ංනු්රහය ක ාපගන
ප් ස් න්ධ වැඩ සටහන් ප්රචාරය කිරීම.
07.

ාකකාා මාෝල්් ාාාගා

පමම ආයතනප හිමිරාරීවයවය 90%ක් පසේවා නියුක් රයන්පස වාර ංරමුෙල්
මණ්ඩකය සව  වන නමුවය සාමාකතරයින් 9කින් සමන්විත වන එහි ංධයක්ෂර
මණ්ඩකප පසේවා නියුක් රයන්පස වාර ංරමුෙල් මණ්ඩකය නිපයෝජනය
රරන්පන් එක් සාමාකතරපයගේ පමණයක් වීම රාරර සවාපස ංවධානයට කක්
විය.
නිර්මේන


ෙැනට ආයතනප 90%ර ංයි ය මණ්ඩකය සව වන
ගිණු් වාලිතා ඉදිරිපවය කිරීම.

ැවින් පමහි
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ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාමේ මාදැනි දාර්ාාද





පමම ආයතනප ගිණු් විගණයනය කිරීම විගණයරාධිප පස විෂය
පථය යටතට ගැනීම.
ප් ළිබඳ ක ප්ර පවය මය තීරණයයක් ගන්නා පතක් ඒරා ේධ ගිණු්
සරස් කිරීම.
සියලුම රරුණු ඇව ළවය වාලිතාවක් ඉදිරිපවය කිරීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ස් න්ධපයන් ගවය ක්රියාමාලිග ළිබඳ කව 2016.09.30 වන පතක් රාරර
සවාව ෙැනුවවය රර පනො බිණි.
08.
Admire Advertising Company යම තයාමයට නිසි මටන්ඩර්
පටිපාටිය ංනුගාමය මමොමකාොට මදළක දැන්වීේ ප්රචාරණයට ංදා්ථාද ා ා ීා
Admire Advertising Company න් පපෞේගමේර පවළක ෙැන්වී් ප්රචාරණය
ආයතනයට නිසි පටන්ඩලි රැකවීමකින් පතොරව සාස්ථාපස පවළක ෙැන්වී්
ප්රචාරණයයට ංවස්ථාව ක ා දීප් සතය ංසතයවාවය සහ එපසේ සිදුවීමට පහේූවව
ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින් විමසන කදී.
පමම සිදුවීම සතයයක් වවය ප් ළිබඳ කව ංපරාධ පරීක්ෂණය පරොමිසම මඟින්
පරීක්ෂණයයක් සිදු රරන ැවින් ආයතන ම්ටමින් පරීක්ෂණයයක් සිදු පනොරක
ව ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පවසන කදී.
නිර්මේන



ංොක ගණුපෙනුපස නීතයානූකූූකවාවය ළිබඳ කව නී ප විමසීම.
ආයතන ම්ටමින් පරීක්ෂණයයක් සිදු පරොට රාරර සවාවට වාලිතා
කිරීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ස් න්ධපයන් ගවය ක්රියාමාලිග ළිබඳ කව 2016.09.30 වන පතක් රාරර
සවාව ෙැනුවවය රර පනො බිණි.
09.
ාණ්ඩාය ාතු මදේ ාාදමත් ළිහිටි ඉඩා නිසි මටන්ඩර් කාැකවීාකින්
මාොරද දාහම ංකගමයක් ාකහා දු ීා
පමම ඉඩම නිසි පටන්ඩලි රැකවීමකින් ක ා දී බූ වවය පපර දුරරුපගන්
රුළියල් මිමේයන 7ර හිඟ මුෙකක් ආයතනයට හිමි රර ගැනීම සකහා නඩු පවරා
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ඇ
වවය ප් වන විට එම ඉඩම ආයතනය මගින් පාකනය රරන
ගණයන්දීප් නිකධාරී විසින් පැවසීය.

වවය

නිර්මේන
ප් ළිබඳ ක වාලිතාවක් රාරර සවාවට ක ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
උක්ත වාලිතාව 2016.09.30 දින වන විටවය රාරර සවාවට ක ා දී පනොමැත.
මපොදු කාරුණු




ප්රන්න ඇ වීමට ඇ ප්රවණයතාවය වැඩි නිසා ඒවා වැළැක්වීම
ස් න්ධපයන් වන ක්රමපසෙය නක් මවය කිරීම.
නිකධාරී මණ්ඩකයට සුදුසු විපේන පුුණණුවී් ක ා දීම ව බඳන්
ඔවුන්පස ෙැනුම වැඩි රර ගැනීම.
ප්රාථමිර ගැණු්රරුපවගේ පකස පහෝ කයකවය නිපයෝකතතපයගේ
පකස මහ ැාගේපස මේයාපදිාචි වීම.
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ා්ථානීය පරීක්ෂණය
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ා ාද මරසින් 2016 ජුනි ාා 22 දිම සිදු කාරම ාද
ා්ථානීය පරීක්ෂණය
2016.02.23 සහ 2016.06.21 පැව රමිටු රැස්වී්වකදී රාජය ඖෂධ සාස්ථාපස
සහ රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාපස නිකධාරීන් විසින් ක ා දුන් වාචිර සාක්ෂි
සැකකිල්කට ගවය රාරර සවාව විසින් එම ආයතන වකට ංයවය වාණ්ඩ ග ඩා
ළිහිටි මාගුරුවික, පගෝනවක, රැළණිය සහ රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාවට ංයවය
පෑමේයපගොඩ ළිහිටි C- city පගොඩනැඟිල්ක පරීක්ෂා කිරිම සකහා 2016.06.22 දින
ස්ථානීය පරීක්ෂණය චාරිරාවක් යාමට තීරණයය රරන කදී.
01. රාජාය ධෂධා ාකා්ථාද
ස්ථානීය පරීක්ෂණයය ංතරව ර රමිටුව විසින් පහත ෙෑ නිරීක්ෂණයය රරන කදී.
•

වාණ්ඩ ග ඩාපස ග ඩා රර ඇ
වලිගප ප පහවය ළිබඳ කව

රල් ඉගේවයවීමට ආසන්න විවිධ

•

ග ඩා රර ඇ ආරාරය
උචිතෙ යන්න ළිබඳ කව

•

ඖෂධ වාර ගැනීම සහ නිගේවය කිරිම සකහා එහි ංනුයුක්තව සිටින
ග ඩා වාරරරුට ංවනය සුදුසුර් පනොමැ වීම.

•

රල් ඉගේවයවූ ඖෂධ සහ නව ඖෂධ එරම ස්ථානප ග ඩා කිරීම.

•

ඉහත ංනාරක්ෂිත ආරාරපයන් ග ඩා රර ඇ ඖෂධ

•

රල් ඉගේවය වූ ඖෂධ විවෘත පවපළකසැකට යාමට ඇ
හැකියාව.

ග ඩා කිරීප් තවයවයවය ඖෂධ සකහා

ඉහළ

නිරීක්ෂණ
නුසුදුසු තවයවයවපයන් පහළ රල් ඉගේවය වූ ඖෂධ ග ඩා රර ඇ ආරාරය ගැන
කිසිපසේවයම සෑහීමරට පවය විය පනොහැකි ව.
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02. රාජාය ඉකජිමන්රු ාකා්ථාද
රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාවට ංයවය පෑමේයපගොඩ ළිහිටි C- city පගොඩනැගිල්ක
ස්ථානීය පරික්ෂණයයරට කක් රරන කදී. එහිදී ඩේමේස.ඒ.පී.පක්. නිනාන්ත
නිපයෝජය සාමානයාධිරාරී, ජා ර යන්පත්රෝපරරණය හා උපරරණය සාවිධානය NEMO) සමඟ රළ සාරච්ඡාපසදී වාවිතයට පනොගන්නා විනාක යන්ත්ර රාිතයක්
ළිබඳ කව සහ පපර රළමනාරාරීවයවය විසින් සිදු රරන කෙ ස්පූලිණය පනොරරන
කෙ ඉදිකිරී් ළිබඳ කව ංනාවරණයය විය.
නිරීක්ෂණ
•

C- city පගොඩනැගිමේ වයාපෘ ප
පතොරව නවතා ඇ
ව.

වැඩ රටයුව  ංවසන් කිරීමකින්

•

C- city පගොඩනැගිල්ක සකහා විනාක මුෙල් ප්රමාණයයක් වැය රර
ඇතවය එමඟින් ප් වන විට කිසිදු ප්රපයෝජනයක් පගන පනො බීම.

96

ශ්රී ාකකාා ප්රජාාාාන්්රිකා ාාාජාදාී ජාමරජාමේ ංටදම පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුදැනි ාැසිදාරමේ
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Profit/ (Loss) before Tax (COPE – 2016)

No

1
2

Entity
සමූපරාර පතොග පවළක
සාස්ථාව
සීමාසහිත ශ්රී කාරා රක්ෂණය
සාස්ථාව

3

රාජය ඉාකතපන්රු සාස්ථාව

4

විදුමේ සාපේන නියාමන
පරොමිෂන් සවාව

5

ශ්රි කාරා රූපවාහිනි සාස්ථාව

6

ජා ර පකොතරැයි මණ්ඩකය

7

කාරා විදුමේ ක මණ්ඩකය

Profit / (Loss) before Tax of the YEAR (Rs.)
2015

2014

2013

**(539,887,014)

(313,971,655)

(283,494,766)

4,820,776,000

4,373,139,000

6,354,870,000

ගිණු් වාලිතා
ඉදිරිපවය රර
පනොමැත

46,605,744

148,572,831

47,593,376,236

46,266,149,704

48,180,781,890

(374,662,359)

(182,480,765)

47,869,000

910,801,268

109,189,912

476,681,022

19,876,005,000

(15,002,652,000)

22,264,544,000

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය යටපවය ඇ මගනැගුම ආයතන 0ද

8

1) මගනැගුම ඉමල්ෂන්
ප්රඩක්ෂන් ර්පැනි (ප්රයිව්)
මේමිටඩ්
2)මගනැගුම රන්සල්ටන්සි
ඇන්ඩ් පප්රොපජක්්
මැපන්ේමන්්
3)මගනැගුම පරෝඩ්
රන්ස්ට්රක්ෂන් ඉක්විප්මන්්
ර්පැනි (ප්රයිව්) මේමිටඩ්

9

ශ්රී කාරා වරාය ංධිරාරිය

10

පසේවා නියුක් රයන්පස
වාර ංරමුෙල් මණ්ඩකය

11

ගේරූණයෑගක වැවිමේ සමාගම

No

Entity

56,797,594

** 11,404,487

** 67,608,837
ගිණු් වාලිතා
ඉදිරිපවය රර
පනොමැත
(14,168,555,873)
170,664,680,530
165,922,947

62,239,298

406,209,247
8,896,733,544

21,831,909

38,446,380

887,823,730
1,572,042,997

162,830,602,576

135,678,408,98
4

220,906,476

213,628,985

Profit / (Loss) before Tax of the YEAR ended 31st March
(Rs.)
2016
2015
2014

මාලිග සාවලිධන ංධිරාරිය යටපවය ඇ මගනැගුම ආයතන 0ද
13

එක්ස්ප්රස්පස ට්රාන්ස්පපෝලි්
(පුේගමේර) සමාගම

ගිණු් වාලිතා
ඉදිරිපවය රර
පනොමැත.

28,855,349

ක්රියාවයමර
පනොපස

** Unaudited figure
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Net Surplus/ (Deficit) before Tax (COPE – 2016)

No

Entity
Surplus/(Deficit) before Tax for the YEAR (Rs.)

2015
1

ශ්රි කාරා ආයුලිපසෙ
ඖෂධ සාස්ථාව

2

ශ්රී කාරා පාපන්දු
ස්ප්කනය

3

සුනිතය
ංධිරාරිය

4

ශ්රී කාරා ක්රිර්

5

මාලිග
සාවලිධන
ංධිරාරිය

කනක්

2014

2013

ගිණු් වාලිතා
ඉදිරිපවය රර
පනොමැත
30,696,804

14,474

42,256

(5,310,952)

(15,102,421)

8,284,743

12,624,363

41,566,908

***845,422,892

(392,785,480)

(1,111,022,034)

1,674,927,153

(4,962,677,696)

547,175,198

** Unaudited figure
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