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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස සවාප

ගරු සුනිල් හඳුන්මමත්ති ාහාා විසින්
2018 ාාර්තු මස 21 වන දින ඉදිරිපත් රරන ලදී.

2018 මාර්තු මස 21 වන දින ශ්රී ලාරා පාර්මේප්න්තුව විසින් මුද්රණයය රළ ුතතු යැි  ියපය

රරන ලදී.

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පා්දම දාර්ාාද

මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාද
ංට දැනි පාර්ලිමේන්තුද (පළමු ාැසිදාරය)
අටවැිය පාර්මේප්න්තුපස පළමු සැසිවාරය සකහා වු පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව
රු පාර්මේප්න්තු මන්ත්රීවරුන් 2ද පෙපනගේපස සාමාකතරත්වපයන් ුතතාව 2015
පනොවැ් ර් මස 26 දින පත් රරන ලදි. එහි වර්ාමාන සාමාකතරත්වය පහා පරිදි පස.
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ාවාපතිතුාාමේ ාටහම
2017.03.01 සිට 2017.06.30 ෙතවා රාල පරිච්පේෙය තුල පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර
සවාව හමුවට රැකවන ලෙ රාජාය ආයාන 12 රට අොළ වාර්ාාව පාර්මේප්න්තුවට
ඉදිරිපත් රරමි.
පමම වාර්ාාව අටවන පාර්මේප්න්තුපස පස්වන වාර්ාාව පලස ඉදිරිපත් රරන
අාර, මීට අමාර පලස පාර්මේප්න්තුව හමුපස ඉදිරිපත් රරන ලෙ මහා ැාගේපස
ැඳු්රර ියගේතුවට අොළ විප ේෂ විමර් න වාර්ාාව ජානාධිප විප ෂ
ේ පරොමිෂන්
සවාවත හරහා ෙ වැඩිදුරටත් විමර් නයට ලත වී එහි ප්ර යත ෙතනට ලැබුණි. නමුත්,
පමම වාර්ාාවට පපර පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත් රළ රාජාය වයාපාර ආයානවලට අොළ
වාර්ාා 4 ළිබඳ කව සමාජාය තුළත්, ජානමාධයයන්හිත් විප ේෂපයන් ව වීමට අොළ
ආයාන හා අොළ විෂය වාර අමාායාවරුන්පස ඒ ළිබඳ කව ප්රමාණයවත් අවධානයත
පයොමු පනොවීම රණය ාටුවට රරුණයකි.
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස වාර්ාාවත රාජාය මූලය පාලනයට අොළව
පාර්මේප්න්තුපස ව කීමට ැඳීමත ඇ වන්පන් එම වාර්ාාව පාර්මේප්න්තුවට
සවා ා කිරීපමන් පමණයත පනොව ඒ ළිබඳ කව රාජාය මූලය ව කීම විෙහා ෙැතපවන පරිදි
වාර්ාාපස ියරීතෂණය හා ියර්පේ ළිබඳ කව ක්රියාත්මර වීපමිය.
පමම වාර්ාාපස ෙතවා ඇ රාජාය ඖෂධ නී ා සාස්ථාව, ලා ා ල් අඟුරු (පුේ මේර)
සමා ම, ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩලය, ශ්රී ජායවර්ධනපුර පර හල, ජාා ර අධයාපන
ආයානය, විපේ පසේවා ියුතත රාර්යාා ය වැිය ආයාන හුපෙත වයාපාර රාර්යයන්
පනොව ජාන ජීවිාප පැවැත්මට ලපාන ආයාන පලස සැලකිය ුතතුය.
පමම වාර්ාාවෙ ඵලොයී සාවාෙයරට ලතව මහජාන මුෙල් ආරතෂාවට පාර්මේප්න්තුවට
ඇ
ැඳීම විෙහා ෙතවන ක්රියාමාර්
ැනීමට අොළ අා යන්හි අවධානය පයොමු වනු
ඇාැි  අපප්තෂා රරමි.
රු රථානායරතුමා, රාරර සවාපස රු මන්ත්රීවරුන් හා රාරර සවා රාර්ය
මණ්ඩලය පමම රටුතත්පත්දී ෙතවන ලෙ සහාය අ ය රරමි.

සුියල් හඳුන්පනත්
සවාප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව

v
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vi

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ංටදැනි පාර්ලිමේන්තුම පළමු ාැසිදාරය
මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාම පා්දම දාර්ාාද
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව, එහි අටවැිය පාර්මේප්න්තුපස පස්වන වාර්ාාව
ඉදිරිපත් රරන්පන් සතුටිිය.
වි ණයරාධිප වරයා විසින් ආණ්ඩුපස සියලු රාජාය සාස්ථා ය් මේිතා 2007 අාර 7
ෙරන සමා ් පනා යටපත් මේයාපදිාචි වී ඇ
වට සලරනු ල න සහ ස්වකීය පරොටස්
වමේන් 50% ත පහ ඊට වැඩි ප්ර ායත රජාය පහ රාජාය සමා මත පහ පළාත් පාලන
ආයානයත පහ විසින් ෙරනු ල න සමා ්ෙ ඒවාප ගිණු් ඇතුලුව පාර්මේප්න්තුපස
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව යටපත් පරීතෂාවට වාජානය රරනු ල ි .
ඒ අනුව 2017.03.01 දින සිට 2017.06.30 ෙතවා රාල සීමාව තුළ රමිටුපස විමර් නයට
ලතවූ පහා සකහන් ආයාන 12 ට අොළ ියරීතෂණය සහ ියර්පේ පමම වාර්ාාවට
අන්ාර් ා රර ඇා.
2017.03.01 දිම සිට 2017.06.30 දක්දා කාාා සීාාද තුළ මපොදු දයාපාර කාාරකා ාවාද
ාගින් විාර්නමය කාරම ාද ආයාම හා ාාකාා ාම ාද කාාා සීාාද
විාර්නමය
කාරම ාද දිමය

ආයාමය
1

වෘත්තීය
වි ්වවිෙයාලය

ාාතෂණය

2

වි ්වවිෙයාල
පරොමිෂන් සවාව

ප්ර පාෙන

වි ්වවිෙයාල
ප්ර පාෙන
පරොමිෂන් සවාව සහ South
Asian
Institute
of
Technology and Medicine
(Pvt)
Ltd
(SAITM)
ආයානය සකහා වි ව
් විෙයාල
ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව
මගින පත් රරන ලෙ
ආයාියර
සමාපල චන
රමිටුව
3

ශ්රී ලාරා විපේ
ියුතත රාර්යාා ය

පසේවා

2017.03.08

ාාකාා ාම ාද කාාා
සීාාද
2012 2013 හා 201ද
වර්ෂයන්හි වි ණයරාධිප
වාර්ාා හා වර්ාමාන රාර්ය
සාධනය

2017.03.09

රාර්යසාධනය
වර්ාමාන ාත්ත්වය

2017.03.20

SAITM
ආයානය
ස් න්ධපයන් සිදු රරන
ලෙ ආයාියර ඇ ැයී්
වාර්ාාව
සරස්
රළ
ආරාරය ළිබඳ කව හා එහි
අඩාගු රරුණු ළිබඳ කව
වැඩිදුර සාරච්ඡා කිරීම

2017.03.10

2012,2013 හා 201ද
වර්ෂයන්හි වි ණයරාධිප
වාර්ාා හා වර්ාමාන රාර්ය
සාධනය

1

හා
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2017.06.06

2012,2013 හා 201ද
වර්ෂයන්හි වි ණයරාධිප
වාර්ාා හා වර්ාමාන රාර්ය
සාධනය
2011 2012,2013 හා 201ද
වර්ෂයන්හි වි ණයරාධිප
වාර්ාාව හා වර්ාමාන
රාර්ය සාධනය
රාර්යසාධනය
හා
වර්ාමාන ාත්ත්වය
2016
වර්ෂප
රාර්යසාධනය
හා
වර්ාමාන ාත්ත්වය
2015 හා 2016 වර්ෂයන්හි
වි ණයරාධිප වාර්ාා හා
වර්ාමාන රාර්ය සාධනය
2011 2012,2013 හා 201ද
වර්ෂයන්හි වි ණයරාධිප
වාර්ාා හා වර්ාමාන රාර්ය
සාධනය
2012,2013 හා 201ද
වර්ෂයන්හි වි ණයරාධිප
වාර්ාාව හා වර්ාමාන
රාර්ය සාධනය

ද

පජානරල්
ශ්රීමත්
පජා න්
පරොාලාවල
ආරතෂර
වි ්වවිෙයාලය

2017.03.21

5

ශ්රී ලාරා රාජාය ඖෂධ නී
සාස්ථාව

2017.0ද.06

6

ලාරා ල් අඟුරු (පුේ මේර)
සමා ම

2017.0ද.07

7

ලාරා පස ල්ට් සමා ම

2017.05.03

8

ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩලය

2017.05.05

9

ජාා ර අධයාපන ආයානය

2017.05.25

10

ශ්රි ජායවර්ධනපුර
මණ්ඩලය

2017.06.09

2013 හා 201ද වර්ෂයන්හි
වි ණයරාධිප වාර්ාාව හා
වර්ාමාන රාර්ය සාධනය

11

ලාරා
පහොස්ළිටල්
පර පපර්ෂන් පීඑල්සී

2017.06.20

රාර්යසාධනය
වර්ාමාන ාත්ත්වය

හා

12

ල්ඔය වැවිමේ
සමා ම

2017.06.21

රාර්යසාධනය
වර්ාමාන ාත්ත්වය

හා

ා

පර හල්

(පුේ මේර)

2

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ශ්රි ජායදර්පමර ර වින්දවිදයාාය
(උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාාර්තු ාා 07 දම දිම
ාටහම
උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායා ය යටපත් ක්රියාත්මර වන ශ්රි ලාරා වි ව
් විෙයාල
පේධ ය සතු වි ව
් විෙයාලයන් සියල්ල පවන පවනම රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවා
එකිපනර වි ව
් විෙයාලයන්හි පවත්නා ැටලු ළිබඳ ක සාරච්ඡා රර එම ැටලු
හඳුනා ැනීමටත් ඒ අනුව සමස්ථ වි ්ව වි ්වවිෙයාල පේධ ප ම උන්න ය උපෙසා එම
හඳුනා ත් ැටලු ස් න්ධපයන් පපොදුපස ාුතතු ක්රියාමාර් හා ියර්පේ ඇතුලත්
විප ේෂ වාර්ාාවත පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් රාරර සවාව තීරණයය රරන ලදී.
එපසේ පහි න් ශ්රි ජායවර්ධනපුර වි ්වවිෙයාලය 2017 මාර්තු මස 07 වන දින පපොදු වයාපාර
ළිබඳ ක රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවා සිදු රරන ලෙ විමර් නයට අොල පාොරතුරු රාරර
සවාව විසින් ඉදිරිප දී ඉදිරිපත් කිරීමට ලාපපොපරොත්තු වන වි ව
් විෙයාල පේධ ය
ස් න්ධපයන් වූ විප ේෂ වාර්ාාව මගින් ඉදිරිපත් රරනු ඇා.

3
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4

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

දෘත්තීය ාාක්ෂණ වින්දවිදයාාය
(උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාාර්තු ාා 08 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
සුදුසුකාේ මැති නිාපාරීන්
රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුපස මේළියත පරිදි “ෙරන්නාට පුේ මේර වන පසේ
(Personal to Holder’s Basis) ානතුරු වලට කවා පනො ා ුතතු ව” ෙන්වා බියදීත්
2009 වර්ෂප පජායෂ්ඨ රථිරාචාර්ය වරපයගේ සකහා අවම සුදුසුර් නැ ියලධාරින්
පෙපෙපනගේ එම ානතුරු වලට අන්ාර්ග්රහනය රර ඇ අාර අොළ වි ්වවිෙයාල වමේන්
උපාධි සහ ර සනාථ රර පනොප න ඇත්පත් මන්ෙ යන්න රාරර සවාව විමසීය.
2009 වර්ෂප දී ජාා ර රාර්මිර අධයාපන ආයානපයන් ියලධාරින් අන්ාර්ග්රහණයය
කිරීප්දී වැඩි වැටුපත ලැබූ ියලධාරීන්පස වැටුප අඩු රළ පනොහැකි ියසා සුදුසුර් නැ
වුවෙ අොළ ියලධාරීන් එම ානතුරු වල ළිහිටවනු ලැබූ ව උපගේලප ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
එත පුේ ලපයගේ ඉලතර රර ප්ර පත් සරස්කිරීම පනොරරන පලසත් ස්ථිර
ප්ර පත් යත සරස් රර ඒ අනුව රටුතතු රරන පලසත් වෘත්තීය ාාතෂණය
වි ්වවිෙයාලප උපගේලප පවා හා අමාායාා ප පල්ර් පවා ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2012.12.31 දින රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුව මගින් අනුමා රරන ලෙ
කවා ැනීප් පරිපාටියට අනුව අොළ ානතුරු සකහා රාර්යය මණ්ඩල කවා ැනීම
සිදු රරනු ල න ව ියපුණයාා සාවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාායාා ප පල්ර්පස
අාර 1-2/0ද/01/2017 හා 2017.08.29 දිනැ මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා වාර්ාා
රර ඇා.
දාහම ාපත්ර ා ා ීා
පජායෂ්ඨ රථිරාචාර්ය II මට්ටප් සිටින ියලධාරීන් 8 පෙනාට එම මට්ටමට අොළ නැ
සහනොි  වාහන ලපත්ර ල ා දීම ළිබඳ කව රාරර සවාව විමසන ලදී.
ානතුරට අොළව ලපත්ර පෙන පලස ෙන්වමින් පවළක හා ආපය ජාන ප්ර පත්
පෙපාර්ාප්න්තුපස (Trade & Investment Policy Department) අධයතෂ ජානරාල්පස
2015.08.15 දිනැ මේළිය අනුව පාලර මණ්ඩලය විසින් ත් තීරණයයත මා ලපත්ර ල ා
දී ඇ
ව උපගේලප ප්රරා රරන ලදී.
5

පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

නිර්මේන
එම මේළිය රාරර සවාවට සහ වි ණයරාධිප ට ඉදිරිපත් රරන පලසත් ෙරන්නාට
පුේ මේර වන පසේ රරන පත්වී් මින් ඉදිරියට පනොරරන පලසත් ප් ළිබඳ ක පැහැදිමේ
කිරීමත රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුවට සහ වි ණයරාධිප ට යවන පලසත්
රාරර සවාව ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා රරුණය ස් න්ධපයන් ජානාධිප පරීතෂණය පරොමිෂන් සවාව විසින් සිදු රරන ලෙ
පරීතෂණයයරට අොළව එම පරොමිෂන් සවාව පවා සිය ියරීතෂණය ඉදිරිපත් රරමින්,
පවපළක හා ආපය ජාන ප්ර පත් පෙපාර්ාප්න්තුපස අධයතෂ ජානරාල් විසින්
2015.08.10 දිනැ ව පයොමුරරන ලෙ මේළිප ළිටපාත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර
ඇා. (ඇමුණුා 1)
ංපයයම ීාමා
අධයයන දීමනා පලස ප වන රුළියල් ලතෂ 71 ත සකහා වාණ්ඩා ාර අනුමැ ය ල ා
න්නා පලස පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් ෙැනු් දී ඇාත් ආවරණය
අනුමැ ය ල ා පනො ත්පත් මන්ෙ යන්න රාරර සවාව විමසන ලදී.
අපනගේත් වි ව
් විෙයාලවලට ප වන දීමනා පමම වි ්වවිෙයාලප ියලධාරීන්ට
පනොප වුවපහොත් ැටලුවත ඇ වන වත් ඒ ියසා 2009 වසපර් සිට පමම දීමනාව
ප වා ඇ
වත් 2012.12.31 දින සිට අනුමැ ය ලැබී ඇ
වත් රමේන් ප වා ඇ
දීමනා සකහා ආවරණය අනුමැ ය පනොමැ
වත් ඒ අාර අපනගේත් වි ව
් විෙයාල වලට
හිමි වරප්රසාෙ පමම වි ව
් විෙයාලයටෙ හිමි වට අමාායතුමා විසින් රැබිනට් ප්රිරාවත
ඉදිරිපත් රර ඇ
වත් උපගේලප විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
එම රැබිනට් තීරණයප ළිටපාත රාරර සවාවට සහ වි ණයරාධිප ට එවන පලස
උපගේලප පවා ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් ඉල්ලා ඇ “අපනගේත් වි ්වවිෙයාලවලට සම ාමීව වෘත්තීය
ාාතෂණය වි ්වවිෙයාලප රාර්යමණ්ඩලය සකහා වැටුප් හා දීමනා ල ාදීම” යන
මාාෘරාව යටපත් 2016.07.21 දිනැ ව ඉදිරිපත් රර ඇ අාර අමප/16/0287/720/002
ෙරන අමාාය මණ්ඩල තීරණයප ළිටපාත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.

(ඇමුණුා 2)
ඉදිරිප දී උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායාා පයහි සිදුවන පවනස්ර් වෘත්තීය
හා ාාතෂණය වි ව
් විෙයාලපයහි රාර්යමණ්ඩලයට ෙ අොළ රර ැනීමට 2016.07.21
දිනැ උතා අමාායමණ්ඩල තීරණයය මගින් ියර්පේ රර ඇ නමුත් ආෙළ දීමනා
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

2012.12.31 දින සිට ප වීම සකහා එමගින් අනුමැ ය ල ා දී පනොමැ
පස.

ව ියරීතෂණයය

ාහකාාර මල්ඛකාාධිකාාරි ාමතුරට කදා ගැනීා
සහරාර පල්ඛරාධීරාරි ානතුරට කවා ැනීප් ස්මුඛ පරීතෂණයප දී ය් ැටලුවත
පැනනැගුනා ෙ යන්න රාරර සවාව විමසන ලදී.
පමය ක්රමපසෙප ප්ර ්නයත පනොවන වත් ලගේණු ණයනය කිරීප්දී ඇ වු ැටලුවත
වත් ඒ මගින් කිසිපවගේට අසාධාරණයයත සිදුවී පනොමැ
වත් ස්මුඛ පරීතෂණයප දී
වැඩිම ලගේණු ල ා ත් අපප්තෂරයා පත්වීම වාර පනො ත් වත් ඒ අනුව පෙවැිය
ස්ථානප සිටි අපප්තෂරයා පා රා ත් වත් උපගේලප විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
පමම රාරණයය ස් න්ධපයන් රාරර සවාවට වාර්ාාවත ඉදිරිපත් රරන පලස
උපගේලප පවා රාරර සවාව ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
201ද අපප්රේල් මාසප දී පුවත්පත් ෙැන්වීමත මගින් සිදු රරන ලෙ අයදු්පත් රැකවීම
මගින් සහරාර පල්ඛරාධිරාරී ානතුරට අයදු්පත් රැකවා ඇා. මූමේර සුදුසුර් සපුරන
ලෙ අයදු්රරුවන් සකහා ියපුණයාා සාවර්ධන අරමුෙල ආයානය මගින් පවත්වන ලෙ
මේිතා ාරඟ විවා යකින් අනතුරුව වැඩිම ලගේණු ල ා බූ අපප්තෂරයන් 08 පෙනා
2015.06.12 දින ස්මුඛ පරීතෂණයයට රැකවා ඇ අාර, එකී ස්මුඛ පරීතෂණයයට
අපප්තෂරි න් 05 පෙපනගේ පමණයත සහවාගී වී ඇා. මේිතා පරීතණයප දී හා ස්මුඛ
පරීතෂණයප දී අපප්තෂරයන් 08 පෙනා ල ා ත් ලගේණු පහා පරිදි පස.
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ටී.ඒ.එස්.එස්. රරුණයාරත්න පමය
පී.යූ.පේ.යූ. ස්පත් මයා
පී.එන්.ආර්. ජායසූරිය පමය

ාේමුඛ
පරීක්ෂණ ාකුණු
38
සහවාගී වී නැා
සහවාගී වී නැා
12
40
20
සහවාගී වී නැා
41

අවසාන පා රා ැනීම මේිතා පරීතණයපයන් ල ා ත් ලගේණු 60%ත හා ස්මුඛ
පරීතණයපයන් ල ා ත් ලගේණු 40%ත පලස සිදු රළ ුතතු වුවත් එකී ණයනය සිදුපරොට
ඇත්පත් ස්මුඛ පරීතෂණයප ලගේණු පමණයත පාෙර පරොට ප නය. එන්, ලගේණු
ණයනය කිරීප්දී ප්රමාෙ පෙ ෂයකින් පෙ ෂ සහ ා ණයනයත සිදුවී ඇ
ව ියපුණයාා
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

සාවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාායාා ප පල්ර්පස අාර 1-2/04/01/2017 හා
2017.08.29 දිනැ මේළිය මගින් වාර්ාා රර ඇා.
පා රා ත් ියලධාරිියය ප් වන විට වි ව
් විෙයාලප පසේවපයන් ඉවත් වී ඇ
ඉදිරිප දී එවැිය ප්රමාෙ පෙ ෂයත සිදු පනොවීමට අොළ පාර් ව ෙැනුවත් පරොට ඇ
උතා මේළිය මගින් වැඩිදුරටත් රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.

වත්,
වත්

විශ්රාා ගිය නිාපාරීන් මදමදමමක් මැදා මාේදමේ ළිහිටුවීා
වයස අවුරුදු 60 ස්පූර්ණය වීම ියසා 2009 වර්ෂප දි පසේවපයන් විශ්රාම ගිය පජායෂ්ඨ
රථිරාචාර්යවරු පෙපෙපනත පරොන්ත්රාත් පෙනම මා පසේවප පයොෙවා පසුව
වි ්වවිෙයාලප පීඨාධිප ානතුරුවල වැඩ ැලීම සෙහා පත්රර ඇ අාර අාර 22/99
හා 1999.10.08 දිනැ රා.ප.ච අනුව වාහන හිමිර් පනොමැ පමම ියලධාරින් පෙපෙනා
පවා වි ව
් විෙයාලයට අයත් වාහන 2 ත පවන් රර 2014 අප ස්තු ෙතවා ඉන්ධන දීමනා
පලස රුළියල් 1,136,218/- ප වීම ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් රරුණු විමසන ලදී.
පමම ැටලුව පැනනැගී ඇත්පත් පජායෂ්ඨ රථිරාචාර්යවරු පෙපෙනා පරොන්ත්රාත් පෙනම
මා පසේවප පයොෙවා බූ ියසා වත් අොළ ියලධාරීන් පීඨාධිප ට අයත් වාහන හා
අපනත පහසුර් වාවිාා රර ඇ
වත් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
රාර්මිර හා ාාතෂණිර විෂයයන් උ න්වන ගුරුවරු පසොයා ැනීප් අපහසුව සලරා
ලා අධයයන රාර්ය මණ්ඩලප විශ්රාම වයස අවුරුදු 65 ෙතවා දිර්ඝ කිරීමට රාරර
සවාව ියර්පේ රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2008 අාර 71 ෙරන වෘත්තීය ාාතෂණය වි ්වවිෙයාල පනපත් විධිවිධාන අනුව වයස
අවුරුදු 60 ස්පූර්ණය රර ඇ වුවෙ මණ්ඩලප මාය අනුව එම ානතුර අඛණ්ඩව ෙැරීම
සකහා, ගුරුවරපයගේ ව පයන් පසේවය කිරීමට පරොන්ත්රාත් පෙනම මා කවා නු ලැබිය
හැකි වත්, පරොන්ත්රාත් පෙනම මා කවා ත්ාෙ ඔවුන් පූර්ණය පලසම අධයයන
රාර්යමණ්ඩල සාමාකතරයන් වන වත්, එපසේ පහි න් පජායෂ්ඨ රථිරාචාර්යවරපයගේ
අොළ පීඨප පීඨාධිප ව පයන් පා රාප න ානතුරට හිමි වාහන පහසුරම හා
ඉන්ධන දීමනාව ල ාදී ඇ
වත් රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
පන්චාත් උපාධි සුදුසුකාේ
ප ්චාත් උපාධි සුදුසුර් ල ා ැනීම සකහා වි ්වවිෙයාල විෙයායානවල රාර්ය
මණ්ඩලයෙ ඇතුලත්ව වෘත්තීය ාාතෂණය වි ්වවිෙයාලප රාර්ය මණ්ඩලප ියලධාරින්
10 පෙපනගේ පවනුපවන් රුළියල් මිමේයන 14.5 ර මුෙලත පවන් රර ඇ අාර පවන්රළ
මුෙමේන් ියලධාරීන් 05 පෙපනගේ සකහා පමණයත උපාධි සුදුසුර් ල ා දීම සකහා රුළියල්
මිමේයන 11.3 ත වැයරර බීම ස් න්ධපයන් රාරර සවාව රරුණු විමසන ලදී.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

පමහි ප්රධාන ැටලුව වන්පන් ප ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සකහා ඉ ැන්වීමට ප්රවීණයයන්
පසොයා ැනීප් අපහසුව වත් පවන් රළ මුෙල ප්රමාණයවත් පනොවන වත් උපගේලප
විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් ස්පූර්ණය වාර්ාාවත රාරර සවාවට ල ා පෙන පලස උපගේලප
පවා ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම වි ්වවිෙයාලප ප ච
් ාත් උපාධි සුදුසුර් ස්පූර්ණය කිරීම සකහා ඉල්ලු් කිරීමට
ප්රමාණයවත් සුදුසුර් සහිා ආචාර්යවරුන්පස හිඟයත පව න වත්, ප ච
් ාත් උපාධි
අධයයන රටුතතු සකහා ළිබඳ ත් වි ්විෙයාලයර මේයාපදිාචිය සහිාව ඉල්ලු්රරන ලෙ
සියලුම පෙනා පවා පමම අවස්ථාව ල ා දී ඊට අව ය මුෙල් වියේ රර ඇ
වත්,
ඇස්ාප්න්තු පාඨමාලා ාස්තුවලට වඩා සාය ව පයන් වැය කිරීමට සිදු වූ ියසා එම
ියලධාරීන් 05 පෙනා පවා ප ්චාත් උපාධි අවස්ථා ල ා දීම සකහා ඇස්ාප්න්තු රරන
ලෙ රු. මිමේයන 14.5න් රු.මිමේයන 11.3ත වැය කිරීමට සිදුවූ වත් වාර්ාා රර ඇා.
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ඇමුණුා 01

10
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ඇමුණුා 02

12
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

13

පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

14

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

වින්දවිදයාා ප්රතිපාදම මකාොිෂෂන් ාවාද
(උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාාර්තු ාා 08 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
SAITM ආයාමයට වින්දවිදයාා ාත්ත්දය ළිරිමැමීා
පමම රරුණය ස් න්ධව උසස් අධයාපන අමාායාා ය සහ වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන
පරොමිෂන් සවාව විසින් ඉදිරිපත් රර ඇ වාර්ාා ේවිත්වය අනුව, SAITM ආයානය
මගින් උපාධි ළිරිනැමීම සකහා 2008 වර්ෂප පළමුපවන්ම ඉල්ලීමත ඉදිරිපත් රර
ඇත්පත් වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස සවාප ට ෙ නැත්න් විෂය වාර
අමාායතුමාට ෙ යන්න ැටලු සහ ා ැවින් ඒ ළිබඳ කව රාරර සවාපස අවධානය
පයොමු විය.
නිර්මේන
SAITM ආයානය මගින් උපාධි ළිරිනැමීම සකහා ඔවුන් විසින් සිදු රරන ලෙ පළමු
ඉල්ලීම එවරට රු උසස් අධයාපන අමාායවරයාව සිටි වි ්වා වර්ණයපාල මහාා පවා
පයොමු රරන ලෙ මේළිප ළිටපාත ස යත ඇතුලා රාරර සවාව පවා පයොමු රරන
පලස උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායාා ප පල්ර් පවා රාරර සවාව විසින්
ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් සිය ියර්පේ මගින් ඉල්ලා ඇ පරිදි වවෙය පනවිල් ප්රනාන්දු
මහාා විසින් “ South Asian Institute of Technology and Management ” නමින්
උපාධි ප්රධානය කිරීප් ආයානයත ඇ කිරීම සකහා 2008.08.19 දිනැ ව එවරට රු
උසස් අධයාපන අමාාය, විෂ්වා වර්ණයපාල මැ තුමා පවා ඉදිරිපත් රරන ලෙ පය ජානාව
ඇතුළත් මේළිය 2017.05.12 දිනැ ව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.

(ඇමුණුා 3)
රු උසස් අධයාපන අමාායතුමා විසින් අොළ පය ජානාව 2008.09.22 වන දින
වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව පවා පයොමු රර ඇා. (ඇමුණුා 4)
816 දැනි මකාොිෂෂන් ාවා දාරමේදි පත් කාර ගන්මා ාද ප්රවීණයන්මගන්
ාාන්විා කාිෂටුද
පමම රමිටුව පත් කිරීම ළිබඳ ක වාර්ාා සහ එම රමිටු වාර්ාා වි ්වවිෙයාල පරොමිෂන්
සවාව විසින් රාරර සවාවට ඉදිරිපත් රරන ලෙ වාර්ාා වල අඩාගු පනොවීම ළිබඳ කව
රාරර සවාව රරුණු විමසන ලදී.
15
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නිර්මේන
පහා පල්ඛන රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීමට උසස් අධයාපන හා මහාමාර්
අමාායාා ප පල්ර් පවා හා වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස සවාප
පවා ියපය රරන ලදී.
පමම ප්රවීණයයන්ප න් සමන්විා රමිටුව ියපය ජානය රරන්පන් රවුරුන් විසින්
ෙ යන්න හා එම රණ්ඩායම පත් කිරීම ළිබඳ ක පල්ඛන
816 වන රැස්වී් වාර්ාා සටහන්
ප්රවීණයයන්පස රමිටුව විසින් SAITM ආයානයට ප ොස් සිදු රරන ලෙ ස්ථානීය
පරීතෂණයපයන් පසුව ඉදිරිපත් රරන ලෙ පරීතෂණය වාර්ාාව
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
SAITM ආයානය විසින් උපාධි ප්රධානය රරීප් ාත්ත්වය ල ා ැනීම සකහා රරන
ලෙ ඉල්ලීමරට අනුව එම ඉල්ලීම ස් න්ධපයන් පරීතෂා කිරීම සකහා රමිටුවත පත්
කිරීමට 816 වැිය වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවා වාරප දී තීරණයය රර ඇා. ඒ
අනුව උපාධි ප්රධානය කිරීප් ාත්ත්වය ල ාදීම සකහා SAITM ආයානප පහසුර්
ළිබඳ කව පවෞ රව පරීතෂා පරොට වාර්ාා කිරීම සකහා පහා ියලධාරීන්ප න් ුතතා
රමිටුවත පත් රර ඇා. (පමයට අොළ රැස්වී් සටහන ඇමුණුා 5 යටපත් ෙැතපස.)
මහාචාර්ය පරොහාන් රාජාපතෂ මහාා
මහාචාර්ය රාපල පෆොන්පසේරා මහාා
මහාචාර්ය එච්.අපේගුණයවර්ධන මහාා
මහාචාර්ය පරොමේන් පීරිස් මහාා
මහාචාර්ය ලමාවා මහාා
ප්රියන් ෙළුවත්ා මහාා - රාරර සවා පල්ර්
අොළ රමිටුව විසින් ස්ථානීය පරීතෂණයපයන් පසු ඉදිරිපත් රර ඇ වාර්ාාව ඇමුණුා 6
යටපත් ෙැතපස.
ාත්ත්ද ාහතිකාය ාහ ප්රතීාමය ළිබඳ ක කාුනන්සිාය
පමම රවුන්සිලය මගින් ඉදිරිපත් රරන ලෙ මූමේර ඇ ැයී් වාර්ාාව පෙනම රර
ියමින්, වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවා සවාප පස අනුමැ ය සහිාව
සාමාකතරයන් 09 කින් සමන්විාව ආයාියර ඇ ැයීම රමිටුවත පත් කිරීම, වි ්වවිෙයාල
ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවා රැස්වීමරදී අනුමා කිරීමත සිදු රළාෙ යන්න ළිබඳ කව රාරර
සවාපස අවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
පහා පල්ඛන රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීමට ියපය
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රරන ලදී.

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ාත්ත්ව සහ රය හා ප්රතීානය ළිබඳ ක රවුන්සිලය මගින් 2011.11.21 දින
ඉදිරිපත් රරන ලෙ මූමේර ඇ ැයී් වාර්ාාව
821 වැිය පරොමිෂන් සවා වාරප රැස්වී් වාර්ාා
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ාත්ත්ව සහ රය හා ප්රතීානය ළිබඳ ක රවුන්සිලප අධයතෂ මහාචාර්ය පරොමේන් එන්.
පීරිස් මහාාපස අත්සියන් ුතතුව 2011.01.27 දිනැ ව ියගේත් රර ඇ ඇ යී් වාර්ාාව
වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස සවාප පස අාර UGC/S/PA/71 හා
2017.05.17 දිනැ මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
ාවෙ ියර්පේ II මගින් ඉල්ලා ඇ 2011.02.11 දින පැව 821 වැිය වි ්වවිෙයාල
ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවා වාරප රැස්වී් සටහන ෙ රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර
ඇා. SAITM ආයානය ස් න්ධපයන් සමාපල චනය කිරීම සකහා ආයාියර ඇ යී්
රමිටුවත පත් කිරීමට හා වවෙය, ඉාකතපන්රු, රළමනාරරණය යන තපෂේත්රයන් සකහා
පාඨමාලා සමාපල චන රමිටු පත් කිරීමට එම සවා වාරප දී අනුමැ ය ල ා දී ඇ
ව
එමගින් අනාවරණයය පස.
ආයානිකා ඇගැයීේ කාිෂටු ාහ පාඨාාාා ඇගැයීේ කාිෂටු ාාාාජිකායන් විසින්
ඉදිරිපත් කාරම ාද දාර්ාා දා ංත්ාන් ා ා මමොතිබීා
රමිටුපස සාමාකතරයන් පුේ ලයන් පලස පවන පවනම වාර්ාා ඉදිරිපත් රළාෙ නැත්න්
සියලු පෙනාපස සහවාගීත්වපයන් එරම වාර්ාාවත ඉදිරිපත් රළාෙ යන්නත්, අත්සන්
රහිා ැවින් එම වාර්ාාපස ව කීම වාර න්පන් රවුරුන් විසින්ෙ යන්න ළිබඳ කවත්
රාරර සවාව දීර්ඝ ව පයන් සාරච්ඡා රරන ලදි.
පමම පළමු ඇ ැයීම 2011 පප රවාරි 22 හා 23 දිනයන්හිදී SAITM ආයානප
ස්ථානීය පරීතෂාවත සිදු රර ඇ
වත්, පෙවන ඇ ැයීපමන් පසුව අවසන් ියල වාර්ාාව
රමිටු සමාපය ජාර මහාචාර්ය පරොමේන් පීරිස් මහාා විසින් වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන
පරොමිෂන් සවාව පවා පයොමු රරන ලෙ වත් වි ්වවිෙයාල පරොමිෂන් සවා සවාප
විසින් රාරර සවාව හමුපස ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
පහා පල්ඛන රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීමට ියපය

රරන ලදී.

පමම වාර්ාා වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව විසින් අනුමා රළ වට
සකහන්, 2011.07.07 දින පැවැ 829 වැිය පරොමිෂන් සවා වාරප රැස්වී්
වාර්ාා
829 වැිය වාරප දී තීරණයය රළ පරිදි විෂය වාර
ියර්පේ ඉදිරිපත් රරමින් යවන ලෙ මේළිය
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රු අමාායතුමාට අොළ

පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2011.07.07 දින පැව වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස 829 දිනැ පරොමිෂන්
සවා වාරප රැස්වී් වාර්ාා රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
ාවෙ 829 දිනැ පරොමිෂන් සවා වාරප දී තීරණයය රරන ලෙ පරිදි අොළ ියර්පේ
2011.07.11 දිනැ ව එවරට රු උසස් අධයාපන අමාාය එස්.බී.දිසානායර මැ තුමා
පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. (ඇමුණුා 7)
ශ්රී ාකකාා දදදය ාවාම නිමය ජාමය
වෘත් මය ාත්ත්වයත ඇ උපාධි ළිරිනැමීමරට අොළව ආයාියර හා විප ෂ
ේ
සමාපල චන රමිටු පත් කිරීප් දී එම විෂයට අොළව සෘජුවම ලපාන ආයානයර
ියපය කතාපයගේ පත් කිරීම උචිා වත්, පමම රරුණය ස් න්ධපයන් සලරා ලන විට
ශ්රී ලාරා වවෙය සවාපස ියපය කතාපයගේ රමිටු සාමාකතරපයගේ පලස පත් කිරීමට
රටුතතු රර පනො බීමත් රාරර සවාපස විප ෂ
ේ අවධානයට පයොමු විය.
උපාධි ප්රදාමය කිරීා ාකහා ාේූරර්ණ කාළ ුතතු මකාොන්මේසි ාේූරර්ණ කිරීා ාහ
ඇගැයීා
1721/19 ෙරන ැසට් ියපසෙනය අනුව අොළ පරොන්පේසි ඉෂ්ඨ රර ඇ
වට සනාථ
කිරී් රරන ලේපේ ගේමන රමිටුවත විසින් ෙ යන්න සහ අොළ රාල රාමුවට පසුව
සියලුම පරොන්පේසි සපුරා ඇ
ැවින් පමම ආයානය වවෙය හා ලය වවෙය විෙයා
උපාධි ප්රොනය කිරීම සෙහා ළිමේ ත් ව සෙහන් රරමින් නැවා ැසට් ියපසෙනයත
ියගේත් රර පේෙ යන්න ළිමේ ෙව රාරර සවාව දීර්ඝ ව පයන් සාරච්ඡා රරන ලදී.
අොළ පරොන්පේසි සපුරා ඇ
වට SAITM ආයානයට ෙැනු් දී ඇාත්, ඒ ව සෙහන්
රරමින් ැසට් පත්රයත ියගේත් රර පනොමැ
ව වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන්
සවාපස සවාප සහ හිටපු උසස් අධයාපන අමායා පල්ර් විසින් ප්රරා රරන ලදී.
ආයානිකා ඇගැයීේ කාිෂටුද හා පාඨාාාා ඇගැයීේ කාිෂටුද
රරුණු ස් න්ධපයන් පමම රමිටු පෙර (පළමු ආයාියර ඇ ැයී්
රමිටුව හා පළමු පාඨමාලා ඇ ැයී් රමිටුව) පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව
ඉදිරියට රැකවා සාරච්ඡා කිරීම පය ය ව රාරර සවාව තීරණයය රරන ලදී.
උේ ා වී ඇ

නිර්මේන
2017.03.20 දින පප.ව. 09.00 ට පළමු ආයාියර ඇ ැයී් රමිටුව හා පප.ව.
11.00ට පළමු පාඨමාලා ඇ ැයී් රමිටුව රාරර සවාව හමුවට රැකවීම
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් තීරණයය රරන ලෙ පරිදි 2017 මාර්තු මස 20 වන දින පළමු
ආයාියර ඇ ැයී් රමිටුව හා පළමු පාඨමාලා ඇ ැයී් රමිටුව රාරර සවාව ඉදිරියට
18
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

රැකවන ලෙ අාර ආයාියර ඇ ැයී් රමිටුව ස් න්ධපයන් පැන නැගී ඇ රරුණු
ළිබඳ ක රාරර සවාපසදී සාරචිඡා රරන ලදී.
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වින්දවිදයාා ප්රතිපාදම මකාොිෂෂන් ාවාද
ාහ
South Asian Institute of Technology and Medicine (Pvt) Ltd
(SAITM) ආයාමය ාකහා වින්දවිදයාා ප්රතිපාදම මකාොිෂෂන් ාවාද
ාගිම පත් කාරම ාද ආයානිකා ාාාමා චම කාිෂටුද
(උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාාර්තු ාා 20 දිම

දදදය හා දනාය දදදය විදයා උපාධිය ළිරිමැමීාට මය ජිා ාාාම SAITM
(South Asian Institute of Technology and Medicine (Pvt.)Ltd )
ආයාමයට වින්දවිදයාා ාත්ත්දය ළිරිමැමීාට ංදාළද 2017.03.08 දිම උාා්
ංපයාපම හා ාහාාාර්ග ංාාායකන මල්කාේ හා වින්දවිදයාා ප්රතිපාදම මකාොිෂෂන්
ාවාම ාවාපති විසින් මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාදට ඉදිරිපත් කාරම ාද දාර්ාා
මදමකාහිා ාකහන් වූ 2011 මප රදාරි 22 හා 23 මදදිම ඉහා ආයාමය ාේ න්පමයන්
සිදු කාරම ාද ආයානිකා ඇගැයීේ දාර්ාාද ාකාා් කාළ ආකාාරය ළිබඳ කද හා එහි ංඩකගු
කාරුණු ළිබඳ කද දැඩිදුර ාාකාච්ඡා කිරීා ාකහා මාා කාාරකා ාවාද රැා් වූ දට කාිෂටු
ාවාපති විසින් පැහැදිලි කාරම ාී.
SAITM හි දදදය විදයා උපාධිය ළිරිමැමීා ාකහා ංගමගාමය කාරම ාද
ක්රියාපපාපාපාය
පමම ආයානනය විසින් වවෙය විෙයාව ළිබඳ ක උපාධි ප්රොනය සකහා අවසර ඉල්ලා
ඇත්පත් ගේමන පෙනමකින්ෙ, ඒ සකහා ශ්රී ලාරා වවෙය සවාපස අනුමැ යත සහිාෙ
යන්න ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින් විමසා සිටින ලදී.
නිර්මේන
2010 පනොවැ් ර් 19 වන දින SAITM ආයාන පරිශ්රයට ප ොස් සිදු රරනු ලැබූ
පාොරතුරු රැස් කිරීප් පමපහුතමට (Fact Finding Mission) අොළව සරස් රරනු ලැබූ
වාර්ාාව ස යත ඇතුලා රාරර සවාව පවා පයොමු රරන පලස වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන
පරොමිෂන් සවාපස සවාප පවා ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2010.11.19 දින පහා සකහන් ප්රවීනයන්ප න් සමන්විා රමිටුව විසින් SAITM
ආයාන පරිශ්රයට ප ොස් සිදු රරන ලෙ පාොරතුරු රැස්කිරී්වලට අොළව ඉදිරිපත් රර
ඇ වාර්ාා රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. (ඇමුණුා 6)
මහාචාර්ය පරොහාන් රාජාපතෂ මහාා
මහාචාර්ය රාපල පෆොන්පසේරා මහාා
මහාචාර්ය එච්.අපේගුණයවර්ධන මහාා
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

මහාචාර්ය පරොමේන් පීරිස් මහාා
මහාචාර්ය ලමාවා මහාා
ප්රියන් ෙළුවත්ා - රාරර සවා පල්ර්
2011 මප රදාරි 22, 23 සිදු කාරම ාද ා්ථානීය පරීක්ෂණය
2011 පප රවාරි 22 හා 23 යන දිනයන්හිදී අට පෙපනගේප න් සමන්විාව ආයාියර
ඇ ැයී් රමිටුව ස්ථානීය පරීතෂණයයරට සහවාගී වන අවස්ථාව වන විට පමම
ආයානය මගින් වවෙය විෙයාව සකහා උපාධි ප්රොනය කිරීමට ඉල්ලී් රර බුනාෙ
යන්න ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින් විමසන ලදී.
එහිදී ළිබඳතුරු දුන් ආයාියර ඇ ැයී් රමිටු සාමාකතරපයගේ විසින් පවසන ලේපේ, එම
අවස්ථාව වන විට පමහි වවෙය විෙයාව සකහා උපාධි ප්රොනය කිරීම සකහා
ලාපපොපරොත්තුවත පනො බූ අාර සිසුන් පුහුණු කිරීම සකහා අනු ේධිා විපේ
වි ්වවිෙයාලයරට පහ පහ මා ම පර හලට අනුුතතා කිරීම ළිබඳ කව සැලැස්මත
පව න ව ඔවුන් ප්රරා රරන ලෙ වි .
නිර්මේන
ආයාියර ඇ ැයී් රමිටුව විසින් අනු මනය රළ ුතතු වට වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන
පරොමිෂන් සවාව විසින් අනුමා රළ මාර්ප පපේ (Guide Lines) ස යත තුළ රාරර
සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීමට රාරර සවාව විසින් ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස සවාප පස අාර UGC/S/PA/71 හා
2017.05.12 දිනැ මේළිය මගින් රාරර සවාව විසින් ඉල්ලා ඇ රාජාය හා රාජාය
පනොවන උසස් අධයාපන ආයාන සකහා උපාධි ප්රොනය කිරීප් ාත්ත්වය ප්රොනය කිරීම
ස් න්ධපයන් ඇ යීප්දී අනු මනය රල ුතතු වන ර රාමුව ක්රියාපටිපාටි ඇතුලත්
මාර්ප පපේ ය රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
ආයානිකා ඇගැයීේ කාිෂටුද විසින් ඉදිරිපත් කාරම ාද පළමු දාර්ාාද
(2011.02.22, 23)
පමම වාර්ාා සරස් කිරීප්දී අනු මනය රළ ක්රියාපටිපාටිය ගේමතෙ යන්නත්, එහිදී
රමිටුව විසින් එම ආයානය ළිහිටුවීප් අරමුණු ආදිය සලරා ැලී් සිදු රරනු ලැබුවාෙ
යන්න ළිබඳ කවත් සාමාකතරයන්පස අත්සන් රහිාව රමිටු වාර්ාා සරස් කිරීම ළිබඳ කවත්
රාරර සවාපස අවධානය පයොමු රරන ලදී.
පමහිදී එත එත රමිටු සාමාකතරයන් විසින් එත එත පරොටස් පවන් පවන් ව පයන්
පරීතෂා රරනු ලැබූ වත්, එම පාොරතුරු ඊ-ප්ල් මගින් හුවමාරු රර ියමින් සියලු
පෙනාපසම එරඟාාවය අනුව අවසාන ඇ ැයී් රමිටු වාර්ාාව ළිබඳපයල රළ වත්,
අත්සන් රහිා වුවෙ 2011 පප රවාරි 22, 23 දින සකහා ඉදිරිපත් රරන ලෙ පළමු වාර්ාාව
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

සකහා සියලු පෙනාපසම රැමැත්ා පළ රරන
සාමාකතරයන් විසින් සකහන් රරන ලදී.

වත් ආයාියර ඇ ැයී් රමිටු

ා්ථානීය පරීක්ෂණය (2011.04.20)
පෙවන ස්ථානීය පරීතෂණයයත සිදු කිරීම සකහා 2011.04.20 දින SAITM ආයානයට
යා ුතතු වට ෙැනු් දුන්පන් රවුරු විසින් ෙ යන්නත්, මුළු රමිටු සාමාකතරයන් ණයන
08ත ව සිටිය දී ආයාියර ඇ ැයී් රමිටුව විසින් ඉදිරිපත් රරන ලෙ අවසාන
වාර්ාාපවහි සාමාකතරයන් 06 පෙපනගේපස න් පමණයත (එන්.පේ.පන ියස් මහාා
- එරඟ නැා මහාචාර්ය ඩේ.ඩී.ලතෂ්මන් මහාා - එරඟ නැා ප්රියන්ා පප්රේමගේමාර
මහාා - එරඟි  ආර්.ඒ.යූ.රණයවීර මහාා - එරඟි  ඩේ.එ්.වී.වනසිාහ මිය - එරඟි 
මහාචාර්ය පරොමේන් එන්.පීරිස් මහාා - එරඟි ) සකහන් රර ඇත්පත් ගේමත ියසාෙ
යන්නත්, පළමු වාර්ාාපවහි සකහන් රරුණු 13ත සකහා ියර්පේ ල ා පෙමින්
සාමාකතරයන් 02ගේ රහිාව පෙවන වාර්ාාව ළිබඳපයල රරනු ලැබුපස පරපසේෙ යන්න
ළිබඳ කවත් රාරර සවාව දීර්ඝ පලස සාරච්ඡා රරන ලදී.
නිර්මේන
පෙවන ස්ථානීය පරීතෂණයය කිරීම සකහා තීරණයය රළ ආරාරය ළිබඳ කව සකහන්
රැස්වී් වාර්ාා ස යත ඇතුළා රාරර සවාව පවා පයොමු කිරීම.
පහා සකහන් වාර්ාා ස යත තුළ රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීම


පළමු රමිටුවට පත් රරන ලෙ සාමාකතරයන්පස නාම පල්ඛනය



පළමු ස්ථානීය පරීතෂණයයට සහවාගී වූ සාමාකතරයන්පස නාම පල්ඛනය



එපසේ සහවාගී වූ සාමාකතරයන්ප න් පළමු වාර්ාාවට එරඟාාවය පළ රරන
සාමාකතරයන්පස හා එරඟාාවය පළ පනොරරන සාමාකතරයන්පස නාම
පල්ඛනය



පෙවන රමිටුවට පත් රරන ලෙ සාමාකතරයන්පස නාම පල්ඛනය



පෙවන ස්ථානීය පරීතෂණයයට සහවාගී වූ සාමාකතරයන්පස නාම පල්ඛනය



එපසේ සහවාගී වූ සාමාකතරයන්ප න් පෙවන වාර්ාාවට එරඟාාවය පළ
රරන සාමාකතරයන්පස හා එරඟාාවය පළ පනොරරන සාමාකතරයන්පස
නාම පල්ඛනය



පළමු රමිටුවට පත් රරන ලෙ සාමාකතරයන්ප න්, පෙවන රමිටුවට පත්
පනොරළ සාමාකතරයන්පස නාම පල්ඛනය

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පලමු ස්ථානීය පරීතෂණයයට අොළව පත් රරන ලෙ ආයාියර ඇ යී් රමිටුපස
සාමාකතරයන්පස නාම පල්ඛනය (ඇමුණුා 08) පෙවන ස්ථානීය පරීතෂණයයට අොළව
පත් රරන ලෙ ආයාියර ඇ යී් රමිටුපස සාමාකතරයන්පස නාම පල්ඛනය (ඇමුණුා
09) යටපත් ෙතවා ඇා.
37

පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

ාාාමා චම දාර්ාාද කාඩිමේ කිරීා
ආයාියර ඇ ැයී් රමිටුපස පළමු වාර්ාාව 2011.03.17 දින වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන
පරොමිෂන් සවාවට ඉදිරිපත් රර බූ අාර, එහි සකහන් ියරීතෂණය 13 න්, 12ත සකහා
සතුටුොයර පලස සකහන් රරමින් 2011.04.20 දින වන විට පෙවන ස්ථානීය
පරීතෂණයයත සිදු රර ඉාා රඩිනමින් පෙවන වාර්ාාවත (එම වාර්ාාව ඇමුණුා 10
යටපත් ෙතවා ඇා.) ල ා දීමට පෙන් වූ පහේතුව ගේමතෙ යන්නත් ඒ සකහා අනුමැ ය
දුන්පන් රවුරුන් විසින්ෙ යන්න රාරර සවාව විසින් විමසා සිටින ලදී.
වි ්වවිෙයාල පරොමිෂන් සවාව විසින් රමිටු සාමාකතරයන් පවා මේළි මගින් රරන ලෙ
ෙැනු්දීම අනුව පමම පරීතෂණයය සිදු රර වාර්ාාවත ල ා දුන් ව රමිටු සමාපය ජාර
විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
පහා සකහන් වාර්ාා ස යත තුළ රාරර සවාව පවා ල ා දීමට ියපය

රරන ලදී.

පළමු වාර්ාාව ලෙ පසු වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව මගින් SAITM
සකහා ෙැනුවත් රරන ලෙ මේළිය
ඉහා මේළිය අනුව SAITM විසින් වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව පවා
ල ා දී ඇ වාර්ාාව
වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව විසින් 2011.04.20 දින රමිටු
සාමාකතරයන් 08 පෙනා හට ස්ථානීය සමාපල චනයට යාම සකහා ෙැනුවත් රරන
ලෙ මේළිය
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පළමු වාර්ාාව ලෙ පසු වි ව
් විෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව මගින් SAITM
ආයානය ෙැනුවත් රරමින් පයොමු රරන ලෙ මේළිය ඇමුණුා 11 යටපත් ෙතවා ඇ අාර
එම මේළිය අනුව SAITM ආයානය විසින් වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව
පවා ල ා දී ඇ වාර්ාාව ඇමුණුා 12 යටපත් ෙතවා ඇා.
වි ්වවිෙයාල ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාව විසින් 2011.0ද.20 දින රමිටු සාමාකතරයන් 08
පෙනා හට ස්ථානීය සමාපල චනයට යාම සකහා ෙැනුවත් රරන ලෙ මේළිය ඇමුණුා 9
යටපත් ෙතවා ඇා.
ආයානිකා ඇගැයීේ කාිෂටු දාර්ාා ාා පදමේද නිකුත් කාරම ාද 1721 දරම
ගැාට් නිම දමය ( ඇමුණුා 13 )
ආයාියර ඇ ැයී් රමිටු වාර්ාා වල අඩාගු රරුණු සහ ැසට් ියපසෙනප සකහන්
රරුණු අාර සමාන අසමානාා පව න අාර, 2011.04.20 දින වාර්ාාව අනුව සියලු
රාරණයා ස්පූර්ණය රර ඇත්න් ඉහා ැසට් ියපසෙනයට නැවාත් එම රරුණු ඇතුලත්
කිරීප් පෙනම ගේමතෙ යන්න ළිබඳ කව රාරර සවාපස අවධානය පයොමු විය.
38

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

පමහිදී ආයාන ඇ ැයී් රමිටුපස වාර්ාා පෙපරහිත්, පාඨමාලා ඇ ැයී් රමිටුපස
වාර්ාා පෙපරහිත් සකහන් පය ජානා/ ියර්පේ එතව සලරා ලමින් වි ්වවිෙයාල
ප්ර පාෙන පරොමිෂන් සවාපස අිමමාය පරිදි පමම ැසට් ියපසෙනය ියගේත් රර ඇ
ව
වි ්වවිෙයාල පරොමිෂන් සවා පල්ර් සහ සවාප විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
2011.04.20 දින සිදු රරන ලෙ SAITM ස්ථානීය පරීතෂණයප වාර්ාාව ළිබඳ කව පැවැ
වි ්වවිෙයාල පරොමිෂන් සවාපස 829 වන රැස්වීප් වාර්ාා සටහන් රාරර සවාව පවා
ඉදිරිපත් කිරීමට රාරර සවාව ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
වි ්වවිෙයාල පරොමිෂන් සවාපස 829 වන රැස්වීප් වාර්ාා සටහන් රාරර සවාව පවා
ඉදිරිපත් රර ඇ අාර එම සටහන් ඇමුණුා 14 යටපත් ෙැතපස
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

ඇමුණුා 08
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ඇමුණුා 09
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

49
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ශ්රී ාකකාා විමේන මාේදා නිුතක්ති කාාර්යකනය
(විපේ රටුතතු අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිම : 2017 ාාර්තු ාා 10 දම දිම
විාර්නමය කාරම ාද ද : 2017 ජුනි ාා 06 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
නිමය ජාය ාාාාමයාධිකාාරීදරුන් 07 මදමමකු කදා ගැනීා
පමම කවා ැනී් සකහා පැවැත්වු ස්මුඛ පරීතෂණයප දී ලගේණු ල ා දුන් ක්රමපසෙය
ස් න්ධවත්, එහිදී ප ච
් ාත් උපාධිය ල ා ඇ ියලධාරීන් සහ ප ච
් ාත් උපාධිය ල ා
පනො බුනෙ දීර්ඝ රාලයත එම ානතුපර් වැඩ ලන ලෙ ියලධාරීන් හට ලගේණු ල ා
දීප්දී සිදු වී ඇ පවනස්ර් ළිබඳ කවත් රාරර සවාව දීර්ඝ ව පයන් සාරච්ඡා රරන
ලදී.
ාවෙ, පමම ස්මුඛ පරීතෂණයය විියවිෙවාවයකින් පාොරව සිදු රර ඇ
වටත්, ඒ සකහා
රාජාය වයාපාර පෙපාර්ාප්න්තුපස පහ රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුපස
ියපය කතාපයගේ ස්මුඛ පරීතෂණය මණ්ඩලයට රැකවා පනො බුන වටත්, ානතුරු
සකහා පවන් පවන්ව ස්මුඛ පරීතෂණය පවත්වා පනොමැ
වටත් පාොරතුරු අනාවරණයය
වී ඇ
ව රාජාය වයාපාර පෙපාර්ාප්න්තු අධයතෂ විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
පුරප්පාඩු ළිරවීමට පපර දීර්ඝ රාලීනව පමම ානතුරු වල වැඩ
ියලධාරීන් ස් න්ධව මානුෂිරව සලරා ැලීම.

ලන ලෙ

පජායෂ්ඨ රළමනාරරණය ානතුරු වල පුරප්පාඩු ළිරවීමට රටුතතු කිරීප්දී ෙැනට
පසේවප පයදී සිටින ියලධාරීන්ට පුේ මේර වන පසේ එම ානතුරු ල ා දීමට ඇ
හැකියාව පසොයා
ැලීම සකහා රලමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුවට
මේිතාව ෙැනු් දීම.
කවා ැනී් පටිපාටිය සරස් කිරීප්දී ෙැනට පසේවප
පවනුපවන් අන්ාර්රාලීන විධිවිධාන සරස් කිරීම.

පයදී සිටින ියලධාරීන්

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා අාර II හි රාරර සවාපස ියර්පේ අනුව රටුතතු රරමින් රාර්යාා ප පළාත්
මට්ටප් පව න පජායෂ්ඨ රළමනාරරු ානතුරු 09 ර පවත්නා පුරප්පාඩු ළිරවීම සකහා
2017.05.08 දිනැ අාර 03/2017 ෙරන සවාප චක්රපල්ඛ (පරිපාලන හා මානව
ස්පත්) ප්රරාරව රාර්යාා ියලධාරීන්ප න් අයදු්පත් රැකවා ඇා.
ාවෙ රාර්යාා යට අොළ නව කවා ැනීප් පරිපාටියත 2015.11.20 දිනැ ව
රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුව විසින් අනුමා රර ඇ
වත්, නව කවා
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

ැනීප් පරිපාටියට අනුව රටුතතු කිරීප්දී ෙැනට පසේවපයහි පයදී සිටින ියලධාරියා
ස් න්ධපයන් අන්ාර්රාලීන විධිවිධාන ඇාලත් රළ ුතතු අවස්ථාවන්හිදී ඒ ළිබඳ කව
රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුව පව න් අොළ විසඳු් ල ා ැනීමට රටුතතු
රර ඇ
වත් වාර්ාා රර ඇා.
කූට මල්ඛම ළිබඳමයා කාර රු.1,693,600/-කා මුදාක් දකචනිකා මාා රාජාය
මමොදම ාකවිපාමයකාට ළිරිමැමීා
2013.03.28 දින පවත්වන ලෙ ISSP නැමැ රතෂණය ක්රමය ළිබඳ ක ෙැනුවත් කිරීප් වැඩ
සටහනත සකහා රාවණයා ඇල්ල ෆුඩ් ඇන්ඩ් පතටරස් ආයානපයන් ල ා න්නා ලෙ
ආහාර සකහා රු.1,693,600/-ර මුෙලත ප්රස්පාෙන අා පයන් ප වා බුනෙ, එම
රාර්යයට අොළ ආහාර එදින එම ආයානපයන් ල ා පනොදුන් වත් එම වවුචර් පත්
ඔවුන් විසින් ළිබඳපයල පනොරළ වටත් එම ආයානප හිමිරරු විසින් ප්රරා
රළ
ව වි ණයනප දී පහමේ වී ඇ
ව රාරර සවාවට අනාවරණයය විය.
පවත්වන ලෙ විධිමත් විනය පරීතෂණයයරට අනුව ඒ සකහා වරෙරරු වූ ියලධාරියාප න්
ස්පූර්ණය මුෙලම අය රර ප න ඇ
ව රාර්යා ප සාමානයාධිරාරී විසින් ප්රරා
රරන ලදී.
එපසේම පමම වාර්ාාව ළිබඳ කව පාොරතුරු FCID පවා වාර දී ඇ
විය.

ව ෙ අනාවරණයය

නිර්මේන
රාජාය පරිපාලන අමාායා ප විනය පරීතෂණය මණ්ඩලප ියලධාරී සාචිාප
ියලධාරිපයගේ පයොෙවා ප් ස් න්ධව නැවා විනය පරීතෂණයයත පැවැත්වීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා මූලය වාචාව ස් න්ධපයන් රාර්යාා ය විසින් සිදුරරන ලෙ පරීතණයවලදී
ාවදුරටත් රාර්යාා ප පසේවය රරන ියලධාරීන් 6 පෙපනගේ පමන්ම ෙැනට
රාර්යාා ප පසේවපයන් ඉවත්ව ඇ ියලධාරීන් තුන්පෙපනගේපස ස් න්ධයත බී
ඇ
ව රාර්යාා ය විසින් අනාවරණයය රර ප න ඇා.
එම ියලධාරීන් හා ඔවුන් ස් න්ධපයන් රාර්යාා ය ප් වන විට ප න ඇ ක්රියාමාර්
පහා පරිදි පස.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

දැමට කාාර්යාකනමේ මාේදමේ නිුතතු නිාපාරීන්
R.K.M.P.රන්ෙණිය
මයා රාර්යාා ය විසින් පනොපවත්වනු ලැබූ වැඩමුළුවත
(ියපය ජාය
සාමානයාධිරාරී සකහා ආහාරපාන සපයන පලස ෙැනු්දීම හා ඒ
සමාජා සාවර්ධන)
අනුව ආහාර පාන ලෙ වට ාහවුරු කිරීම මගින්
රාර්යාා යට අයත් රු.1 693 600/-ර මුෙලත
ාහිර පාර් ව
් යත පවා ල ා ැනීමට ඉඩරඩ
සැලසීම ඇතුළු පච ෙනා 8 ත යටපත් අාර
AD/2/5/197/2016 හා 2016.03.09 දිනැ
පච ෙනාපත්රය ියගේත් රර ඇ අාර, එහි අඩාගු
සියලුම පච ෙනා සකහා R.K.M.P.රන්ෙණිය
මහාා විසින් වරෙ ළිබඳ ැනීම මා අාර
AD/2/5/197/2016 හා 2016.0ද.05 දිනැ විනය
ියපය ය ියගේත් රර ඇා. (ඇමුණුා 15) එම
ියපය ය ප්රරාරව රටුතතු කිරීමට 2016.0ද.06
දිනැ ව R.K.M.P.රන්ෙණිය මහාා විසින්
එරඟත්වය පල රර ඇා. (ඇමුණුා 16)
වි ය ා සිදුවීම ස් න්ධපයන් ඉහා පාොරතුරු
රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇ නමුත් පමම
සිදුවීම ස් න්ධපයන්
රාරර සවාපවන්
ියර්පේ රර ඇ
පරිදි
රාජාය පරිපාලන
අමාායාා ප
විනය පරිතෂණය මණ්ඩලප
රාර්යාල සාචිාප ියලධාරියගේ රැකවා ප්
ස් න්ධපයන් පරීතෂණයයත පවත්වා වාර්ාා
කිරීමට රටුතතු රර පනොමැ
ව ියරීතෂණයය
පස.
2017.0ද.27 දිනැ අධයතෂ මණ්ඩල රැස්වීප්දී
න්නා ලෙ තීරණයයත මා, වි ය ා සිදුවීම
ස් න්ධපයන් රාරර සවාපස ියර්පේ මගින්
ලාපපොපරොත්තු වන විෂය පථය තුළ අව ය
ක්රියාමාර් ප න ඇ
ැවින් එම රරුණය රාරර
සවාවට වාර්ාා කිරීමට 2017.0ද.27 දිනැ ව
අධයතෂ මණ්ඩලය තීරණයය රර ඇ
ව
වැඩිදුරටත් රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
B.W.M.P.K.T.පහට්ටිආරච්චි
මයා (ියපය ජාය සාමානයාධිරාරී අවවාොත්මර මේළිය ියගේත් කිරීම.
- පරිපාලන මානව ස්පත්)
J.M.U.R.ළියසිාහ මයා (හිටපු
වැටුප් වර්ධරය මාස 06කින් අත්හිටුවීම.
රළමනාරරු - ප්රස්පාෙන)
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M.S.ප්රියෙර් නී මිය (සහරාර
රළමනාරරු - ප්රස්පාෙන)
W.N.S.ෙ සිල්වා මිය (පපොදු
සහරාර - ප්රස්පාෙන)
H.M.D.P. පහේරත් මිය (සහරාර
රළමනාරරු - මුෙල්)

ියෙහසට විමසූ රරුණු සියල්පලන්ම ියෙහස්
කිරීම.
වැටුප් වර්ධරය මාස 06කින් අත්හිටුවීම.
වැටුප් වර්ධරය මාස 06කින් අත්හිටුවීම.

දැමට කාාර්යාකනමේ මාේදමේ මමොාැති
අමල් පසේනාධීර මයා (හිටපු පමම ියලධාරීන් පෙනා ෙැනට රාර්යාා යට
සවාප )
අනුුතතාව පසේවය පනොරරන පහි න් එම
සුසිල් රණයසිාහ මයා (හිටපු ියලධාරීන් ස් න්ධපයන් රටුතතු කිරීම සකහා
මූලය අපරාධ විමර් න පරොට්ඨා ය පවා වාර්ාා
අධයතෂ - පරිපාලන)
ව රාරර සවාව පවා වාර්ාා
එච්. ටප ොඩ
(හිටපු පයොමු රර ඇ
රර ඇා.
සාමානයාධිරාරී)
එම විමර් න රටුතතු ස් න්ධව ප්ර ය ඇතුලත්
මූලය
අපරාධ
විමර් න
පරොට්ඨා ප
අධයතෂපස මේළිය ඇමුණුා 17 යටපත් ෙැතපවන
අාර උතා ියලධාරීන් පෙනා අාරින් හිටපු
අධයතෂ (පරිපාලන) සුසිල් රණයසිාහ මහාාපස
විපේ
මන් අත්හිටුවීමට රටුතතු රර ඇ
ව
එමගින් අනාවරණයය පස.

රු.800,000/- කා මචක්පත් දකචාද
පමම රරුණය ස් න්ධ විනය පරීතෂණයය පැවැත්වීප්දී ලාරා ැාගේ ියපය කතාපයගේ
පහ සැර රටුතතු පල්ඛන ළිබඳ ක ආණ්ඩුපස රස පරීතෂරපයගේ පහ නුපසප ොඩ
විප ේෂ අපරාධ විමර් න අා ප ියපය කතාපයගේ පහ සාතෂි විමසීම සකහා
පනොරැකවීම ස් න්ධව රාරර සවාපස සාරච්ඡාවට ඳුන් විය.
නිර්මේන
මින් ඉදිරියට පැවැත්පවන විනය පරීතෂණය වඩාත් විධිමත් පරිදි පැවැත්වීමට රටුතතු
කිරීම සහ වැරදිරරුවන් සිටියදී පවනත් ියලධාරීන්ප න් අොළ අය කිරී් සිදු කිරීම
වැළැතවීප් ක්රමපසෙයත සැරසීමට ළියවර ැනීමට රටුතතු රරන පලස රාරර සවාව
ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම ියලධාරිියයන් පෙපෙනාට එපරහිව පත්වන ලෙ විධිමත් විනය පරීතෂණයප
පරීතෂණය මණ්ලඩය පලස පහා ියලධාරීන් රටුතතු රර ඇා.
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ඒ.ඩී.පස මොස මහාා - පරීතෂණය ියලධාරී - රාජාය පරිපාලන අමාායාා ප
විනය පරීතෂණය සාචිාප මේයාපදිාචි පරීතෂණය ියලධාරී
විමල් නානායතරාර මහාා - පැමිණිල්ල පමපහයවන ියලධාරී - විශ්රාමිර
පරිපාලන ියලධාරී
එස්.පත.මේයනපස මහාා - පරීතෂණය ියලධාරී - විශ්රාමිර අ පර්ර පල්ර්
විනය පරීතෂණයය අවසානප එම ියලධාරිියයන් පෙපෙනාට ෙඬුව් පමුණුවමින් විනය
ියපය
ියගේත් රර ඇ
වත්, පචතපත් වාචාවට අොළ පචතපපත් මූලයමය
වටිනාරම රුළියල් 600,000/- හා 200,000/- පලස එයට ව කිවුතතු
ියලධාරිියයන්ප න් අයරර ැනීමට රටුතතු රරමින් සිටින වත්, වාර්ාා රර ඇා.
විමේන මාේදා නිුතක්ති කාාර්යකනමේ ගගමමදගම ාේ න්පමයන් සිදු වූ මූාය
ංක්රිෂකාාාදයන් ළිබඳ ක විමනේෂ විගණම විාර්නමය 2012-2014
වි ණයරාධිප පස ඉහා වාර්ාාව ස් න්ධව අධයතෂ මණ්ඩලය විසින් සාරච්ඡා රර,
නු ලැබූ ක්රියාමාර් ළිබඳ කව රාරර සවාපස අවධානය පයොමු විය.
2014 අපප්රේල් පා මන සකහා ආහාර සැපයීම හා එම පා මන සකහා ටී ෂර්ට්, පාොප්ළි
මිලදී ැනීම ස් න්ධව සිදු වී ඇ මූලය අක්රමිරාාවයන් ස් න්ධව ෙැනට මූමේර
විමර් න රටුතතු සිදු පවමින් පව න ව සාමානයාධිරාරී විසින් පවසන ලදී.
අවුරුදු 02ත ා වී ඇ නමුත් ප් ස් න්ධව පවනත් ඉදිරි ක්රියාමාර් ප න පනොමැ
වීම ස් න්ධව රාරර සවාපස පෙ ෂ ෙර් නයට ලතවිය.
නිර්මේන
පමම රරුණයෙ ඇතුලත් ස්පූර්ණය වි ණයරාධිප වාර්ාාපස ඇතුලත් රරුණු
ළිබඳ කව රාර්යා ය විසින් විප ේෂ පරීතෂණය රණ්ඩායමත පත්රර එමගින්
ස්වාධීන පරීතෂණයයත සිදු රර ළිබඳපයල රරන ලෙ වාර්ාාව 2017 මැි  මස 25
දිනට පපර රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීම
එම පරීතෂණය වාර්ාාව සහ වි ණයරාධිප වාර්ාාව පෙන් රර ියමින් අොළ
පුේ ලයන් 2017 ජුිය මස 06 වන දින රාරර සවාව හමුවට රැකවීම
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාර්යාා ය විසින් ්රිපුේ ල රමිටුවත පත් රර ඇ අාර, එම රමිටුව විසින්
2015.06.15 දිනැ
වි ණයරාධිප
වාර්ාාපස සකහන් රරුණු ස් න්ධපයන්
රාර්යාා ය විසින් සිදු රරනු ල න විමර් නය සහ ප්ර ය ඇතුළත් වාර්ාාවත රාරර
සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
සිදුවී ඇාැි  සලරනු ල න අක්රමිරාා 24ත ස් න්ධපයන් වි ණයන විමසුම මගින්
රරුණු අනාවරණයය රර ඇ අාර, උතා ප්ර
වාර්ාාව අනුව ප් වන විට රාර්යාා ය
විමර් න රටුතතු අවසන් රර ෙඬුව් පමුණුවා ඇත්පත් කූඨ පල්ඛන ළිබඳපයල රර
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

රුළියල් 1,693,600/-ර මුෙලත වාචියරව ල ාප න රාජාය පනොවන සාවිධානයරට
ළිරිනැමීමට අොළව පමණි.
ාවෙ, උතා වි ණයන විමසුම ස් න්ධපයන් මූලය අපරාධ පරොට්ඨා ය පවාෙ
රාර්යාා ය විසින් රරුණු වාර්ාා රර ඇ
වත්, ඒ අනුව පපොමේස් පෙපාර්ාප්න්තුව
මගින් අව ය විමර් න රටුතතු සිදුරරප න යනු ල න වත් වැඩි දුරටත් වාර්ාා රර
ඇා.
නිර්මේන ංකකා II ට ංදාළද
රාරර සවාපස ියර්පේ අාර 02 අනුව 2017.06.06 වන දින ශ්රී ලාරා විපේ
ියුතත රාර්යාා ය රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවීමට රටුතතු රරන ලදී.

පසේවා

ාවෙ එම ියර්පේ යන්හි වැඩිදුරටත් සකහන් වන පරිදි වි ණයරාධිප පෙපාර්ාප්න්තුව
විසින් සිදු රරන ලෙ විප ෂ
ේ වි ණයන විමර් න වාර්ාාවහි ඇතුලත් සිදුවී් ස් න්ධපයන්
ව කිවුතතු පුේ ලයන් (ඇමුණුා 18 ) 2017.06.06 දින රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවීම
සකහා අව ය මූමේර රටුතතු සිදු රර ඇ නමුත් රාරර සවාව විසින් ඉල්ලා ඇ පරිදි
උතා වි ණයරාධිප වාර්ාාව මගින් සිදු වී ඇ
වට අනාවරණයය රරප න ඇ
අක්රමිරාා ස් න්ධ අවසන් වාර්ාාවත රාරර සවාවට ඉදිරිපත් කිරීමට පනොහැකිවීම
ියසා (වර්ාමාන ප්ර ය ඇතුලත් වාර්ාාවත ඉදිරිපත් රර ඇා.) රාරර සවාපස රු
සවාප වරයාපස උපපෙස් පරිදි ෙැනට ආයානප පසේවය පනොරරන ියලධාරීන් රාරර
සවාව ඉදිරියට පනොරැකවීමට රටුතතු රරන ලදී.
දයාජා ල්ල්පත් ඉදිරිපත් කිරීා
රට විරු පවුල්වල සාමාකතරයන්පස ප්රධානත්වපයන් ළිාර් මාලාවත පැවැත්වීම, කිරි
අ්මාවරුන්ට ළිරිරර පූජාා කිරීම යන වැඩසටහන් සකහා වයාජා බිල්පත් ඉදිරිපත් කිරීම
ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින් සාරච්ඡාවට වාජානය රරන ලදී.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධව පරීතෂණයයත සිදු රර මාසයත ඇතුලා එම වාර්ාාව රාරර
සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීම
හිටපු අධයතෂ (පරිපාලන) සුසිල් රණයසිාහ මහාා සහ එතසිත් හපන් ම මහාා
ඇතුලු පමම පච ෙනා ස් න්ධව ව කිව ුතතු අපනගේත් ියලධාරීන් ෙැනට පසේවය
රරන ආයාන ළිබඳ ක වාර්ාාවත හා ඔවුන් විශ්රාම ප ොස් ඇත්න් එම පාොරතුරු
ළිබඳ කව වාර්ාාවත රාරර සවාව පවා සහ වි ණයරාධිප පවා ඉදිරිපත් කිරීම
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පමම සිදුවීම ස් න්ධපයන් ියයාමර වි ණයන අධිරාරී ඒ.රාමනායර මහාාපස
මූමේරත්වපයන් මූමේර විමර් නයත පැවැත්වීමට 2017.03.09 දිනැ ව ියපය රර ඇ
ව රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇ අාර, 2017.10.31 දින වන විටත් අවසන්
වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ියර්පේ අාර II ප්රරාරව අොළ ව කිවුතතු පුේ ලයන් ෙැනට පසේවය රරන ස්ථාන
ස් න්ධපයන් විමසා විපේ රැකියා අමාායාා ප පල්ර් විසින් 2017.05.15 පල්ර්
උසස් අධයාපන හා මහාමාර් අමාායාා ය පවා හා ර්රරු පරොමසාරිස් පවා අාර
MFE/IA/1/3/1 හා 2017.05.15 දිනැ මේළිය (ඇමුණුා 19) පයොමු රර ඇ
ව රාරර
සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
රක්ෂණ ංරමුදලින් ප්රතිූරරණය කාළ ුතතු වියදේ මාේදකා සුවාාපම ංරමුදලින්
මගවීා.
2012 වර්ෂප දී හිරිහැරයට ලත වූ වි මියරයන් 524 පෙපනගේ පවනුපවන් රු
18,348,183/- ර මුෙලත රතෂණය අරමුෙමේන් ප්ර පූර්ණයය කිරීමට රටුතතු පනොරර,
පසේවර සුවසාධන අරමුෙමේන් ප වා බීම ළිබඳ කව රාරර සවාව රරුණු විමසන ලදී.
නිර්මේන
පමම රරුණය ස් න්ධව ස්පූර්ණය වාර්ාාවත රාරර සවාව සහ වි ණයරාධිප
පවා ල ා දීම
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාර්යාා ප මේයාපදිාචිය ල ා විපේ ා වන පසේවරයන් අාරින් රතෂිා රාල පරාසය
තුල වෙහිාසාවලට ලතවීම, පර ගීවීම හා හදිසි අනතුරුවලට ලතවීම යන රරුණු මා
ලාරාවට පැමිපණයන අය සකහා පමණයත මන් ටිරට්පත් ාස්තුව රතෂණයාවරණයය
පෙන් රර ියමින් අනුමා රරනු ල න ව වාර්ාා රර ඇා.
නමුත් රාර්යාා ප මේයාපදිාචි රාලය අවසන්ව ලාරාවට පැමිපණයන ළිරිස හා
වෙහිාසාවලට ලතවීම, පර ගීවීම හා හදිසි අනතුරුවලට ලතවීම යන පහේතුවලට
පටහැියව ලාරාවට පැමිපණයන ළිරිස පවා මන් ටිරට්පත් ාස්තු ගිවිසු් ා රතෂණය
සමා ් හරහා ප්ර පූර්ණයය රර ා පනොහැකි ැවින් අව ය ාස්තු රාර්යාා ප පසේවර
සුවසාධර අරමුෙල මගින් ල ාදීමට සිදුවන වත්, පමම ප්රමාණයය 2012 වසරට
සාපප්තෂව අවම රරප න ඇ
වත්, වැඩිදුරටත් වාර්ාා රර ඇා.
විගානිකායන් විසින් සිදු කාරගම ා ම විමනේෂිා කාාර්යයන් ාකහා ාහතිකායක්
ා ා ීමේ ංදනයාාදය
වි මියරයන්ට විපේ යන්හි ඉහළ වැටුප් පරිමාණයයත රරා ළඟා වීම සකහා ගේසලාා
පෙන් රර ත් රැකියා සකහා සහ රයත ියගේත් කිරීප් අව යාාවය හා ඒ සකහා
සහ ර ියගේත් කිරීමට හැකියාව ඇ අොළ පවනත් ආයානවල එරඟාාවය ල ා
ැනීප් හැකියාව ළිබඳ කව රාරර සවාපස විප ේෂ අවධානය පයොමු විය.
ඒ සකහා ෙැනටමත් වෘත්තීය පුහුණු අමාායාා ය සම NVQ 3 හා ඉහළ මට්ටප්
සහ ර ියගේත් කිරීමට රටුතතු රරමින් පව න ව සවාප විසින් ප්රරා රරන ලදී.
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නිර්මේන
ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි වි මියරයන් පුහුණු කිරීම හා ඔවුන්ට සහ රපත් ල ා දීම
සකහා පයොො ා හැකි ඉදිරි සැලසු් වාර්ාාවත/ පය ජානා පත්රයත මාසයත තුලදී රාරර
සවාව පවා ල ා දීම
පමහිදී මුමේන් වසරරට පුේ ලයන් 10,000 ත සකහා, සහ රයත ල ා දීම ඉලතර
කිරීමට රටුතතු රරන පලස රාරර සවාව උපපෙස් පෙන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ශ්රී ලාරා විපේ පසේවා ියුතත රාර්යාා ය විසින් වි මණිර ශ්රමිරි න්පස ගේසලාා
මට්ටම ජාා ර ියපුණයාා මට්ටම රරා ළඟා රරවීමට අව ය පුහුණු පාඨමාලා, පූර්ණය
රාලීන පන්වාසිර පුහුණු පාඨමාලා හා රැකියාලාභීන් සකහා පරටිරාලීන පුහුණු
රාර්යාා ය ප් වන විට ආර්ව රර ඇ
ව වාර්ාා රර ඇා. ඒ අනුව ෘහ
ළිරිසිදුරරණයය හා අලාරරණයය , සාත්තුපසේවය යන වෘත්තීය පෙර සකහා Recognition
of Prior Learning ක්රමපසෙය යටපත් ාෘ ි ර හා වෘත්තීය පුහුණු අධයාපන ආයාන
පරොමිසම හරහා NVQ – 3 මට්ටප් සහ ර ල ාදීමට රාර්යාා ය රටුතතු ක්රියාත්මර
රර ඇ
ව වාර්ාා රර ඇා.
ාවෙ එතසත් අරාබි එමීර් රාජායප ර්රරු අමාායාා ප වෘත්තීය හා ාෘ ර
අධයාපන ආයානය සම ඒරා ේධව සිදුරරන ියයමු වයාපෘ ය අනුවෙ එරට අනුමා
ියපුණයාා මට්ටප් සහ ර ල ාදීමට රාර්මිර අධයාපන පෙපාර්ාප්න්තුව හා රාර්මිර
විෙයාල සම ප් සම වැඩසටහන දියත් රර ඇ
වත් වැඩිදුරටත් ෙන්වා එවා ඇා.

ශ්රී ාකකාා විමේන මාේදා නිුතක්ති කාාර්යකනමේ 2012 - 2014 දර්ෂයන්ට ංදාළ
විගණකාාධිපති දාර්ාා ාහ දර්ාාාම කාාර්ය ාාපමය ළිබඳ ක පරීක්ෂා කිරීා ාකහා
2017.03.10 දිම මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාද රැා් වූ ංාර එදිම ාාකාච්ඡාමදන්
උේගා වූ කාරුණු ාේ න්පමයන් කාාරකා ාවාද විසින් ා ා දුන් නිර්මේන ංගමද,
කාාර්යකනමේ දර්ාාාම කාාර්ය ාාපමය පරීක්ෂා කිරීා ාකහා මැදා මාා කාාරකා ාවාද
2017.06.06 දිම රැා් වූ ද කාාරකා ාවාම ාවාපති විසින් ාකහන් කාරම ාී.
විමේන මාේදා නිුතක්ති කාාර්යකනමේ ගගමමදගම ාේ න්පමයන් සිදු වූ මූාය
ංක්රිෂකාාාදයන් ළිබඳ ක විමනේෂ විගණම විාර්නමය 2012-2014
2012 – 2014 රාලය තුළ රාර්යා ියලධාරීන් විසින් වයාජා පල්ඛන වාවිාා රරමින්
මූලය අවවාවිාාවට ලත රරන ලෙ රු.මිමේ.247ත ළිබඳ කව වි ණයරාධිප
පෙපාර්ාප්න්තුව විසින් විප ේෂ වි ණයන විමර් න වාර්ාාවත රාරර සවාව පවා
ඉදිරිපත් රර ඇ අාර, රාර්යා ය විසින්ෙ ඒ ස් න්ධව ස්වාධීන පරීතෂණයයත සිදු රර
එම වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රරන පලස 2017.03.10 දින ියර්පේ ල ා දී
බුනෙ ප් වන විට ලැබී ඇත්පත් පමම පරීතෂණය වල ප්ර ය ස් න්ධ වාර්ාාවත
පමණයත ැවින් එම රරුණය ස් න්ධ අවසන් සවිස්ාර වාර්ාාව පනොපමාව ඉදිරිපත්
කිරීමට ඇ හැකියාව ස් න්ධව රාරර සවාව විසින් විමසන ලදී.
64

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

පමම විප ෂ
ේ විමර් නයට අොළව සියලු පරීතෂණය 24ත ඇ අාර, ෙැනට එි න්
01පරීතෂණයයත අවසන් වත්, 05ත විධිමත් පරීතෂණය මට්ටප්ත්, ඉ රි 18 ෙැනට
මූමේර පරීතෂණය මට්ටප් පව න වත් එම පරීතෂණය රටුතතු ප්රමාෙ වීමට විවිධ
ප්රාපය ගිර ැටලු ලපා ඇ
වත් රාර්යා ියලධාරීන් විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
පමම පරීතෂණය රටුතතු ඉදිරි මාස 04ර රාලය ඇතුළා අවසන් රර එම පරීතෂණය
වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීම හා මසත ඇතුළා වි ණයන විමසු්
ස් න්ධව ළිබඳතුරු සැපයීමට විපේ රැකියා අමාායාා ප පල්ර් පවා හා ශ්රී ලාරා
විපේ පසේවා ියුතත රාර්යා ප සවාප පවා ියපය රරන ලදී.
වි ණයන විමසු්වලට ළිබඳතුරු ල ාදීපමන් පසු එය පෙන් රරප න, වි ණයරාධිප
පෙපාර්ාප්න්තුව විසින් ෙැනට සරසා ඇ විප ේෂ විමර් න වාර්ාාව ස්පූර්ණය රර එය
පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වනු ළිණිස රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීමට
වි ණයරාධිප පවා ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
නිර්මේන ංකකා I ට ංදාළද
ශ්රී ලාරා විපේ පසේවා ියුතත රාර්යාා ප සවාප විසින් අාර IA/02/16/04 සහ
2017/10/04 දිනැ මේළිය මගින් ප්ර
වාර්ාාවත ඉදිරිපත් රර ඇ අාර, සිදුවී ඇ
වට සලරනු ල න අක්රමිරාා 24 අාරින් විමර් න අවසන් පනොවී පැව සිදුවී් 23න්
10ර රාර්යාා මය විමර් නයන් අවසන් රර ඇ අාර, මූමේර විමර් නප ියර්පේ
පෙන්ව ඉදිරි විමර් න රටුතතු සකහා මූලය අපරාධ විමර් න පරොට්ඨා ය පවා පයොමු
රර ඇ
ව වාර්ාා රර ඇා.
අපනගේත් සිදුවී් 14 ස් න්ධපයන් විමර් නයන් ාවදුරටත් ක්රියාත්මර වන ව
ෙතවමන් එහි ප්ර ය උතා මේළිය මගින් වාර්ාා රර ඇ අාර, මාස 4ර රාලය ඉතම
ගියෙ 2017.10.31 දින වන විට රාරර සවාව මගින් ියර්පේශිා පරිදි අවසන් වාර්ාාව
ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
නිර්මේන ංකකා II ට ංදාළද
රාර්යාා ය විසින් සිය අවසන් වාර්ාාව ඉදිරිපත් කිරීපමන් අනතුරුව වි ණයරාධිප
විසින් පාර්මේප්න්තුව පවා ඉදිරිපත් කිරීම සකහා අවසන් වාර්ාාව සරස් රළ ුතතුය.
මකාොන්ත්රාත් පදමා ාා සු ස මාේදකායන් කදා ගැනීා
රාර්යා ප රාර්යවාරය සැලකිල්ලට ප න අව ය රාර්ය මණ්ඩලය අනුමා රර
බියදී, වි මණිර ප්රජාාවපස ැටලු විසඳීම, ප්රාපේය ය රාර්යාලවල රටුතතු පුළුල් කිරීම,
පරොරියානු රැකියා සකහා යන ශ්රමිරි න් පුහුණු කිරීම ආදී වයාජා පහේතු ඉදිරිපත් රරමින්,
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විධිමත් අනුමැ යකින් පාොරව සුළු පසේවරි න් 109 පෙපනගේ පරොන්ත්රාත් පෙනම මා
කවා ැනීමත්, එපසේ කවා ැනී් සිදු රර බියදීත් නව පුහුණු මධයස්ථාන ස්ථාළිා
කිරීමත සිදු පනොවී ඇ අාර, පැව පුහුණු මධයස්ථාන කිහිපයතෙ වසා ෙමා බීම
ස් න්ධව වර්ාමාන ාත්ත්වය ගේමතෙ යන්න ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින් විමසන
ලදී.
රාර්යා ප ප්ර පත් මය තීරණයයත මා, පළාත් 09හි වි මණිර ස්පත් මධයස්ථාන
09ත ස්ථාළිා රර එම රාර්යාල හරහා ඒ ඒ ප්රපේ වල සිටින වි මණිර පසේවරයන්පස
සු සාධන රටුතතු, එම ප්රපේ වල සිටින පුේ ලයන්පස රැකියා අවස්ථා, විපේ
ා වී
සිට පැමිපණයන පුේ ලයන් නැවා සමාජා ා කිරී් ආදී සියලුම රාර්යයන් පළාත්
මට්ටමින් විමධය ා රර එම පළාත් රාර්යාල ප්රධාන රාර්යාලය සම ස් න්ධ කිරීප්
වැඩ ළිබඳපවලත ෙැනට ආර්ව රර ඇ
වත් ඒ සකහා පමම රාර්ය මණ්ඩලය
සාප ධනය රර අනුමා රර ැනීමට අව ය වූ වත් විපේ පසේවා ියුතත
රාර්යා ප සාමානයාධිරාරී විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
ආයානප රටුතතු පුළුල් කිරීමට අව ය ියලධාරීන්පස ානතුරු හා පසේවර
සාඛයාව සාය පලස හඳුනා
ැනීපමන් අනතුරුව රාර්ය මණ්ඩල
සමාපල චනයත සිදු රර, ඉන් පසුව අව ය පසේවර සාඛයාව කවා ැනීම සිදු
කිරීම.
පමම පසේවරි න් 109 අාරින්, ප්රධාන රාර්යාලයට සහ ප්රාපේය ය රාර්යාල වලට
අනුුතතා රර ඇ පුේ ලයන් සාඛයාව ළිබඳ ක වාර්ාාවත රාරර සවාව පවා
ඉදිරිපත් කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ශ්රී ලාරා විපේ පසේවා ියුතත රාර්යාා ප සවාප පස අාර IA/02/16/04 හා
2017.07.06 දිනැ මේළිය මගින් විස්ාරාත්මර පල්ඛනයත ඉදිරිපත් රර ඇ අාර, එය
ඇමුණුා 20 යටපත් ෙැතපස.
විමනේෂ මය ජාමා
වි මණිර ශ්රමිරයන්පස ූදෙරුවන්, පෙමාළියන් සහ පේපළ රැර ලා ැනීප්
ක්රමපසෙයත පනොමැ වීම ියසා නැවා ශ්රී ලාරාවට පැමිණිපමන් පසු ඔවුන්පස
අධයාපනය ල න වයපසේ ෙරුවන්, පාසල් හා වි ්වවිෙයාලවලට ඇතුලත් කිරීප්දී ැටලු
සහ ා ාත්ත්වයන්ට මුහුණය දීමට සිදු වී ඇ
ැවින්, ඒ ස් න්ධව රාර්යා ප
මැදිහත්වීපමන් ය් කිසි ක්රියාමාර් යත ැනීප් හැකියාව ළිබඳ ක රාරර සවාපස
විප ේෂ අවධානය පයොමු වූ අාර, එමගින් රටට ලැප න විපේ විියමය අඩුවීම
වැළැතවීප් හැකියාවත පව න වෙ ියරීතෂණයය රරන ලදී.
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නිර්මේන
විපේ ා ශ්රමිරි න්පස අධයාපනය ල න ෙරුවන් ළිබඳ ක ෙත්ා වාර්ාා
ල ාප න අධයාපන අමාායාා ය හා උසස් අධයාපන අමාායාා ය සම
සාරච්ඡා රර එරඟාාවයරට පැමිණය ඒ සකහා වැඩළිබඳපවළත සරස් කිරීමට
රටුතතු කිරීම.
වැඩිහිටියන් රැර ලා ැනීප් ක්රමපසෙයත සැරසීම.
සෑම දිස්්රිතරයරම ජාා ර පාසලත පා රා ප න එහි එත පන් යත සකහා
ඉාග්රීසි මාධයපයන් අධයාපනය ල ා ැියමට ලාපපොපරොත්තු වන විපේ
ා
වීපමන් අනතුරුව ලාරාවට පැමිපණයන ළමුන් සකහා ප්රමුඛත්වය ල ාදීම.
මුද්රිා හා විෙයුත් මාධය මගින් විපේ රැකියා ැන ෙැනුවත් කිරීම හා එම රැකියා
ළිබඳ කව සියලුම පාර්මේප්න්තු මන්ත්රීවරුන් ෙැනුවත් කිරීප් ක්රමවත් වැඩ
ළිබඳපවලත පයදීම.
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මජාමරල් ශ්රීාත් මජා න් මකාොාාාදා ආරක්ෂකා වින්දවිදයාාය
(ආරතෂර අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාාර්තු ාා 21 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
මද පමාක් ංගමාා කාර ගැනීාට කාටුතතු කිරීා
පවත්නා පනපත් පව න අඩුපාඩු ළිබඳ ක රාරර සවාපස අවධානය පයොමු වූ අාර ෙැනට
පවත්නා පනා වි ්වවිෙයාල මට්ටමට ැලපපන අුතරින් පවනස් විය ුතතු ව රාරර
සවාපස ඒරම ර තීරණයය විය.
ෙැනට එම පනා පරටු්පත් රර ඇ
වත් එය නී ප පස අවධානයට පයොමු රර ඇ
වත් උපගේලප විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
එම පරටු්පපාහි ළිටපාත රාරර සවාවට එවීම.
ෙැනට පවත්නා පනත් මගින් ආවරණයය පනොවන පහා සකහන් අා නව
පරටු්පපාන් ආවරණයය වන ආරාරය ළිබඳ ක වාර්ාාවත රාරර සවාවට එවීම.


සිසුන් කවා ැනීම



පාලර මණ්ඩලප තීරණයවල වලාගුාාව

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පරොාලාවල ආරතෂර වි ව
් විෙයාලය ස් න්ධපයන් පරටු්පත් රර ියර්පේ සකහා
නී ප පෙපාර්ාප්න්තුව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ පනපත් ළිටපාත ආරතෂර
අමාායාා ප පල්ර්පස අාර MOD/FD/PB/07/IV/2017 හා 2017.06.21 දිනැ
ආවරණය මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ අාර, රාරර සවාව විසින්
ියර්පේ රර ඇ පරිදි සිසුන් කවා ැනී් පාලනය හා වි ්වවිෙයාල රාර්යයන්
ස් න්ධ ප්ර පාෙන එම පනපත් අන්ාර් ා ව වැඩි දුරටත් වාර්ාා රර ඇා.
කාාර්ය ාණ්ඩාය
්රිවිධ හමුො පසේවපයන් මුො හැර ප න 1046 ර රාර්ය මණ්ඩලය ස් න්ධපයන්
රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුපස අනුමැ ය ල ා පනො බීම ළිබඳ ක රාරර
සවාව විසින් විමසන ලදී.
ඒ සකහා පවනම අනුමැ යත ල ා ප න පනොමැ
වත් ඒ සකහා ්රිවිධ හමුොපස
අනුමැ ය ල ා ැනීමට රටුතතු රරමින් පව න වත් උපගේලප විසින් පැවසීය.
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නිර්මේන
රාර්ය
මණ්ඩල
සාප ධනයරට
ප ොස්
පෙපාර්ාප්න්තුපස අනුමැ ය ල ා ැනීම.

රළමනාරරණය

පසේවා

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ෙැනට පරොාලාවල ආරතෂර වි ව
් විෙයාලප පසේවය රරනු ල න ්රිවිධ හමුොවන්ට
අයත් රාර්ය මණ්ඩලය වර්ාමාන වි ්වවිෙයාලප අව යාාවන්ට ැලපපන පරිදි
සාප ධනය රර 2017.06.15 දින පැව රළමනාරරණය මණ්ඩලප අනුමැ ය
ල ාප න ඇ
වත්, එම සාප ධනයන් සකහා ්රිවිධ හමුොපස අනුමැ ය ල ා
ැනීපමන් අනතුරුව රළමනාරරණය පසේවා පෙපාර්ාප්න්තුපස අනුමැ ය සකහා
ඉදිරිපත් කිරීමට ියයමිා වත්, 2017.06.21 දිනැ ව රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර
ඇා.
දදදය ීඨඨය ාකහා මර හාක් ඉදි කිරීා
පමම පර හල ස් න්ධපයන් වන වැඩ ළිබඳපවල, ඒ සකහා ල ා ත් ණයය මුෙල වාවිාා
රරන ආරාරය සහ එම රටුතතු ප්රමාෙ වීම ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් විමසන ලදී.
පර හපලන් ලැප න ආොයපමන් ණයය මුෙල ප වීම සකහා වැඩ ළිබඳපවළත සරසා ඇ
ව ෙ ඉදි කිරී් රටුතතු අවසන් කිරීම ප්රමාෙ වීමට පහේතුවී ඇත්පත් පරොන්ත්රාත්රරුප න්
සිදුවූ අඩුපාඩුවත වත් උපගේලප විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
රයාා වාර්ාාවත වි ණයරාධිප පවා ල ා දීම.
පරොන්ත්රාත්රරු පා රා ැනීම, එහි පෙනම, වැඩ රටුතතු ප්රමාෙයට පහේතුව
සකහන් වාර්ාාවත, පරොන්ත්රාත් ගිවිසුප් ළිටපාත සම රාරර සවාව පවා
මාසයත ඇතුලා එවීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
වවෙය පීඨය සකහා පර හලත ඉදිකිරීම සකහා ළිබඳපයල රරන ලෙ රයාා වාර්ාාව
ජානරාල් ශ්රීමත් පජාොන් පරොාලාවල ආරතෂර වි ්වවිෙයාලප ියපය ජාය උපගේලප පස
අාර KDU/IA/CM/3/2017 හා 2017.06.15 දිනැ මේළිය මගින් වි ණයරාධිප පවා
ඉදිරිපත් රර ඇා.
The industrial and commercial Bank of China (ICBC) ආයානය යටපත් Poly
Technologies Inc (China) සමා ම ඉදිකිරී් පරොන්ත්රාත්රරු ව පයන් ක්රියා රරනු
ල න පමම වයාපෘ ය ස් න්ධපයන් රාරර සවාව විසින් ඉල්ලා ඇ වාර්ාා රාරර
සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

වින්දවිදයාාමේ දදදය ීඨඨය ාකහා ිකක්ෂණ මර හාක් ඉදි කිරීා
පර හල සෑදීම සකහා ල ා ත් ණයය මුෙල පවනුපවන් ප විය ුතතු පපොමේය ණයනය
කිරීප්දී වැඩිපුර
ණයනය රරන ලෙ රු.39,000,000/-ර මුෙල වාණ්ඩා ාර
අනුමැ යකින් පාොරව වි ව
් විෙයාලයීය රටුතතු සකහා වියේ රර බීම.
නිර්මේන
ඒ ළිබඳ ක පරීතෂණයයත රර වාර්ාා කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ආරතෂර වි ව
් විෙයාලයට අනු ේධිාව ඉදිරරනු ල න වි ්වවිෙයාල පර හල ඉදිකිරීම
ජාා ර ඉ රිකිරීප් ැාගේපවන් ල ා ත් ණයය මුෙපල් ණයය පපොළී ප වීම සකහා
වාණ්ඩා ාරය ල ා දුන් ප්ර පාෙනයන්ප න් ඉ රි වූ මුෙල් රු. මිමේයන 67.9ර මුෙල
පරොාලාවල ආරතෂර වි ්වවිෙයාලප අපනගේත් වියේ සකහා ෙරා ඇ
ව ආරතෂර
අමාායා ප පල්ර්පස අාර MOD/FD/PB/07/IV/2017 හා 2017.06.21 දිනැ
මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
ාවෙ පමම මුෙල් වියේ කිරීම ස් න්ධපයන් ආවරණය අනුමැ ය ඉල්ලමින් ජාා ර
අයවැය පෙපාර්ාප්න්තුව පවාෙ ළිටපාත සහිාව අ පර්ර පල්ර් (ආරතෂර
අමාායාා ය) පවා පයොමු රරන ලෙ පරොාලාවල ආරතෂර වි ව
් විෙයාලප
උපගේලප පස අාර පරො.අ.වි/මු/73/2017 හා 2017.0ද.21 දිනැ මේළිප ළිටපාතෙ
(ඇමුණුා 21) රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා. නමුත්, ප් ස්න්ධපයන් රාරර
සවාපස ියර්පේ ය වී ඇ පරිදි ප් ස් න්ධපයන් පරීතෂණයයත පරොට වාර්ාා කිරීමට
2017.10.31 දින වන විටත් පරොාලාවල ආරතෂර වි ්වවිෙයාලය විසින් රටුතතු රර
පනොමැා.
එකාඟාා ගිවිසුා
පරොාලාවල ආරතෂර වි ව
් විෙයාලප වවෙය පීඨය ළිහිටුවීම සකහා වවෙය
සවාපවන් අනුමැ ය ල ා ැනීප් ක්රියාවමේය ළිබඳ ක රාරර සවාපස සාරච්ජාාවට ඳුන්
විය.
පමම වවෙය පීඨය ළිහිටුවීම සකහා වවෙය සවාපස ියසි අනුමැ ය ල ා ප න ඇ
ව
පැවසූ වවෙය නාමල් විපේසිාහ මහාා, ප් ස් න්ධපයන් පහා පරිදි MOU
(අවප ධාා ගිවිසු්) 02ත අත්සන් ා ා ඇ
ව පැවසීය.
පසෞඛය අමාායාා ය හා පරොාලාවල ආරතෂර වි ්වවිෙයාලය
ජායවර්ධනපුර පර හල සහ පරොාලාවල ආරතෂර වි ව
් විෙයාලය
නිර්මේන
එම අවප

ධාා ගිවිසු් 02 රාරර සවාව පවා එවීම.
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දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ජායවර්ධනපුර පර හල හා පරොාලාවල ආරතෂර වි ්වවිෙයාලය අාර, 2016.06.23
දිනැ ව අත්සන් රරන ලෙ අවප ධාා ගිවිසුම හා පසෞඛය අමාායාා ය හා
පරොාලාවල ආරතෂර වි ්වවිෙයාලය අාර 2010.07.27 දින පැව සාරච්ඡාපස රැස්වී්
වාර්ාාපස ළිටපාත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
විමේශීය රටදා ංපයාපමය හදාරම ශ්රී ාාකය ය ිකෂය ිකෂයාදන්
පමම සිසුන් හට ශ්රී ලාරාපස රජාප වි ්වවිෙයාල වලට ඇතුලත් වීමට ඇ හැකියාව
1%ත පමණයත ැවින් ා ලාපේ ය හා මැපල්සියාව වැිය රටවල වි ව
් විෙයාල වලට
යෑප් ප්රවණයාාවයත ඇ
ැවින් එම ාත්ත්වයට ළිබඳයමත පලස විපේ රටුතතු ළිබඳ ක
අමාායාා ය හා විපෙස් ාානාප රාර්යාල සම ස් න්ධ වී ෙැනුවත් කිරීප් වැඩ
ළිබඳපවළත සරස් කිරීප් රාලීන අව යාාවය රාරර සවාපස සාරච්ජාාවට ඳුන් විය.
ෙැනට ප න ප්ර පාෙන අනුව 0.5% ර අවස්ථාවත ාානාප රාර්යාලවල පසේවය
රරන ශ්රී ලාාකිරයන්ට ාස්තු අය කිරීමකින් පාොරව ල ා දී ඇ
වත් 4.5%
අවස්ථාවත විපේ යන්හි ඉප න න්නා ශ්රී ලාාකිර සිසුන්ට සහ විපේ සිසුන්ට ල ා දී
වත් උප ගේලප විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
විපේ රටුතතු අමාායාා ය සම සාරච්ජාා රර ාානාප රාර්යාල හරහා ප් ළිබඳ ක
ෙැනුවත් කිරීමට වැඩළිබඳපවලත සැරසීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
විපේ සුදුසුර් සහිා රැපඩට් ියලධාරීන් සහ ශිෂය ශිෂයාවන් කවා ැනීම ස් න්ධව
පරොාලාවල ආරතෂර වි ව
් විෙයාලය ප න ඇ ක්රියාමාර් ඇතුළත් වාර්ාාවත
2017.06.21 දිනැ මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.

84

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ඇමුණුා 21

85

පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

86
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ශ්රී ාකකාා රාජාය ඖෂප නීතිගා ාකා්ථාද
(පසෞඛය, පප ෂණය, සහ පේය ය වවෙය අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ංමප්රේල් ාා 06 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
2016 ජාමදාරි ාා ශ්රී ාකකාාදට මගන්දම ාද ළිබඳකාා මානකා ඖෂපය ළිබඳ ක
ාත්ත්දය
පමම ඖෂධප ගුණයත්වය ළිබඳ කව ප්රමාණයවත් පරිදි පරීතෂාවරට ලත පනොකිරීම, එය
ආනයනය රරන සමා මත විසින් වවෙයවරුන් සකහා විපේ සාචාර ල ා දීම ැන
රාරර සවාපස විප ෂ
ේ අවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
පහා වාර්ාා රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීම
පමම ප්ර ්න ා සමා ප් නම සහ ළිබඳරා ඖෂධය ළිබඳ ක සවිස්ාර වාර්ාාවත,
පමම ඖෂධය ළිබඳරා පර
ළිබඳ කව වාර්ාාවත,

යට සුදුසු වට තීරණයය රළ පෙනම ගේමතෙ යන්න

ඖෂධය ප න්වන පවනත් සමා ්වල න්,
ඖෂධය ිය ප
් ාදිා රට, වර්ෂය, මේයාපදිාචි කිරීප් පාොරතුරු,
ඖෂධය ශ්රී ලාරාවට ආනයනය රළ දිනය,
මේයාපදිාචිය සිදු රරන මහාචාර්ය අසිා ෙ සිල්වා මහාාපස ආයානප
පරොාර් සමා ් බුපණ්ෙ, ඒවා මේයාපදිාචි රර පේෙ, පෙන ලෙ ඇණයවු්
ළිමේ ක වාර්ාාවත,
ළිබඳරා ඖෂධය ආනයනය කිරීම සකහා අයදු් රළ නමුත් මේයාපදිාචි පනොරළ
සමා ් ළිබඳ ක ලැි ස්තුවත,
පමම ඖෂධය සුදුසු ව මහාචාර්ය අසිා ෙ සිල්වා මහාා සහ ර වන්පන් න්
ඔහුප න් ඒ ැන වාර්ාාවත
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් ශ්රී ලාරා රාජාය ඖෂධ නී ා සාස්ථාව පවා රරන ලෙ
ියර්පේ යන් පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පල්ර්පස අාර පර ප්/8/1/2017
හා 2017.08.15 දිනැ මේළිය මගින් රාජාය ඖෂධ නී ා සාස්ථාපස සවාප ටෙ
ළිටපාත සහිාව පසෞඛය, පප ෂණය හා පේය ය වවෙය අමාායාා ප පල්ර් පවා
පයොමු රර ඇ අාර උතා ියර්පේ පසෞඛය, පප ෂණය හා පේය ය වවෙය
අමාායාා ප පල්ර් විසින් ෙ සවාප ඖෂධ නී ා සාස්ථාව පවා පයොමු රර ඇා.
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ඒ අනුව ඖෂධ නී ා සාස්ථාපස සවාප විසින් එහි ඇතුළත් රරුණු ස් න්ධපයන්
සියලු පාර් ව රැකවා සාරච්ඡා රර එත එත රාරණයය ස් න්ධපයන් ක්රියා රළ ුතතු
ආරාරය ළිබඳ ක ිය ්චිා උපපෙස් ල ා දීමට රටුතතු රරන පලස ඉල්ලා ළිබඳපවමේන්
2017.09.13 (ඇමුණුා 22) දිනැ ව හා 2017.10.12 (ඇමුණුා 23) දිනැ ව පපොදු
වයාපාර රාරර සවාව පවාෙ ළිටපාත සහිාව අමාායාා පල්ර් පවා ඉල්ලී් රර
ඇාත් එම ඉල්ලීම ස් න්ධපයන් පල්ර් පසෞඛය පප ෂණය හා පේය ය වවෙය
අමාායාා ය විසින් න්නා ලෙ ක්රියාමාර් කිසිවත පහ රාරර සවාව ඉල්ලා ඇ
වාර්ාා 2017.10.31 දින වන විටත් රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර පනො බුණි.
ංක්ෂි කාාච දැඩ ාටහම
රජාප පර හල්වල අතෂි රාච ලයරර්ම සකහා ක්රියාත්මර වූ වැඩළිබඳපවල පවනුවට
රජාය මැදිහත් වී අතෂි රාච සකහා පාලන මිලත පැනවීම, ඒ සකහා පයොො න්නා යන්ත්ර
සපයා ැනීප් ැටලු ළිබඳ කව රාරර සවාව සාරචිඡා රරන ලදී.
නිර්මේන
පමම නව අතෂි රාච වැඩ සටහන ළිබඳ ක ස්පූර්ණය වාර්ාාවත රාරර සවාව
පවා ල ා දීම
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා 01 හි සකහන් රරන ලෙ පරිදි 2017.10.31 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාර්ාාව
රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි.
2016 දර්ෂමේ කාල් ඉකුත් වූ ඖෂප
සාස්ථාපස පරි ණයර අා පයන් ල ා න්නා ලෙ පාොරතුරු අනුව, සාස්ථාපස අපලවිය
සකහා ප න්වන ලෙ ඖෂධ වමේන් 2016 වර්ෂය තුලදී රල් ඉගේත්වූ ඖෂධ වටිනාරම රු.
47,184,097/- ත වු අාර, පටන්ඩර් මේයවිමේවල ඇතුලත් ගිවිසු් පරොන්පේසි 2.2 ප්රරාරව
පැව ය ුතතු වර්ෂ 02 ර අවම ජීවරාලය රහිා ඖෂධ මිලදී ප න බීම පහේතුපවන් ාවත්
රු. 19,981,558/- ර ඖෂධ රල් ඉගේත්වී බිණි. ප් ළිබඳ කව රාරර සවාපස
අවධානය පයොමු විය.
නිර්මේන
අොළ වර්ෂයට පපර වර්ෂ පෙරතෙ ඇතුළුව රල් ඉගේත්වූ ඖෂධ ළිබඳ ක
වාර්ාාවත රාරර සවාව පවා ල ාදීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා 01 හි සකහන් රරන ලෙ පරිදි 2017.10.31 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාර්ාාව
රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි.

88

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ඖෂප විමාන කිරීා
වවෙය සැපයී් අා යට යවන ලෙ ඖෂධවමේන් විනා කිරීමට තීරණයය රළ රු.
24,010,718/- තවූ ඖෂධ පර හල්වල පනො බීම පහේතුපවන් විනා කිරීමට පනොහැකි වී
බීම ළිබඳ ක රාරර සවාව රරුණු විමසන ලදී.
නිර්මේන
ය්කිසි සාධරණය රාල සීමාවත තුළ පමම ක්රියාවමේය අවසන් කිරීම
ඉදිරිප දී එපසේ පනොවීමට අොළ ියලධාරීන් රටුතතු කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා 01 හි සකහන් රරන ලෙ පරිදි 2017.10.31 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාර්ාාව
රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි.
මදදය ාැපයීේ ංකනය හා රාජාය ඖෂප නීතිගා ාකා්ථා ගිණුේ ංාර දිගින් දිගටා
පදතිම මදමා්කාේ
නිර්මේන
ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ස්පූර්ණයපයන් ියවැරදි රර
රටුතතු කිරීම.

ැනීමට ළියවර

ැනීමට

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා 01 හි සකහන් රරන ලෙ පරිදි 2017.10.31 දින වන විටත් උතා සවිස්ාර වාර්ාාව
රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි.
ශ්රී ාකකාා රාජාය ඖෂප නීතිගා ාකා්ථාද මැදා කාාරකා ාවාද ඉදිරියට කාැකවීා
නිර්මේන
ළිබඳරා ඖෂධය ළිබඳ ක සාරච්ඡා කිරීම සකහා රාරර සවාව 2017 මැි  මස 2ද වන දින
ප.ව 2.30ට යමේ රැස්වීමටත් එදිනට ළිබඳරා වවෙයවරුන්පස සා මප ියලධාරීන්
රාජාය ඖෂධ නී ා සාස්ථාපස ියලධාරීන් අමාායාා පල්ර් සහ අොළ ියලධාරීන්
වවෙය සැපයී් අා ප ියලධාරීන් ජාා ර ඖෂධ ියයාමන අධිරාරිප අවසන් වරට
හිටපු සවාප සහ හිටපු ප්රධාන විධායර ියලධාරී සහ ෙැනට සිටින සවාප සහ ප්රධාන
විධායර ියලධාරී සහවාගි විය ුතතු ව රාරර සවාව තීරණයය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017 මැි  මස 2ද වන දින ප.ව 2.30ට පැවත්වීමට ියය්ාව බූ රාරර සවා සැසි වාරය
2017 ජුමේ මස 07 වන දින ෙතවා රල්ා ා ඇා. ඒ අනුව 2017 ජුමේ මස 07 වන දින
රාරර සවාපස ියර්පේ පරිදි ළිබඳරා ඖෂධය ළිබඳ ක සාරච්ඡා කිරීම සකහා ශ්රී ලාරා
රාජාය ඖෂධ නී ා සාස්ථාව ඇතුළු අොළ පාර් ව රාරර සවාව ඉදිරියට රැකවන ලෙ
89

පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

අාර එම විමර් නයන්ට අොළ පාොරතුරු රාරර සවාපස මීලඟ වාර්ාාව මගින්
අනාවරණයය පරපර්.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ඇමුණුා 22
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

ඇමුණුා 23
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ාකකාා ගල් ංඟුරු (ර ේගලිකා) ාාාගා
(විදුමේ ල හා පුනර්ජානනීය ල ත අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ංමප්රේල් ාා 07 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
ආයාමමේ දැක්ා ාහ ංරමුණු
අරමුණු වි ාල ප්රමාණයයත ඇ
වත් ප්වා අාර මාර් සාවර්ධන අධිරාරිය, මහ න ර
සවා, න ර සවා, ප්රාපේශිය සවා සහ ජාල ස්පාෙන මණ්ඩලය මගින් ඉටු රළ ුතතු අරමුණු
ෙ ඇ
වත් ආයානය ළිහිටුවීප්දී පමවැිය පැතුරුණු අරමුණු ප්රමාණයයත ඇතුලත්
කිරීම ියසා ආයානය රටුතතු රරන්පන් ගේමන ආරාරයටෙ යන්න රාරර සවාව විමසූ
අාර ආයානප අරමුණු සහ ෙැතම අාර පටහැිය ස්වරූපයත න්නා ව රාරර සවාව
ාව දුරටත් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
පමහි ෙැතම සහ අරමුණු පරස්පර විපර ධී ැවින් පමම සමා ම ස්පූර්ණයපයන්
ප්ර වයුහ ා පරොට පමහි අරමුණු නැවා සරස් පරොට ආයානය ියවැරදි මාවාට
ැනීම සකහා රු ඇම තුමා විසින් රමිටුවත පත් රර ඇ
වත් ඉදිරි මාස 2-3 තුල
පමම ක්රියාවමේය ස්පූර්ණය කිරීමට හැකි වත් සවාප ප්රරා රරන ලදී.
ාැපුතේකාරුදන් ලියාපදිකචිය
ෙැනට මේයාපදිාචි වූ සැපුත්රරුවන් 18 පෙපනගේ සිටින අාර පනොප ල් සමා ම දීර්ඝ
රාලීන සැපුත්රරුවගේ ව පයන් පරොපමණය රාලයත මේයාපදිාචි වී පේෙ යන්න
රාරර සවාව විමසීය.
නිර්මේන
මුමේන්ම අවුරුදු 03 ර පටන්ඩරයත ල ා දී ඇ
වත් (2010-2013) ඊට පසුව අවස්ථා
4ර දී එම සමා මට ල් අඟුරු පටන්ඩරය ල ා දී ඇ
වත් එරම සැපුත්රරුපවගේ
සිටීම ියසා එම සමා පමන් ල් අඟුරු ල ා ැනීමට රැබිනට් තීරණයයත ඇ
වත්
සවාප පැවසීය.
විගණම නිරීක්ෂණ ාේ න්පමයන් මගම ඇති ක්රියාාාර්ග
අමාායාා ප පල්ර් ඇතුළු ියලධාරීන් පමහිදී විස්ාර රළ රරුණු වි ණයරාධිප
විසින් 2016.12.30 දින ල් අඟුරු මිළදී ැනීම ළිබඳ කව සරස් රර ඇ විප ේෂ වි ණයන
වාර්ාාපස අඩාගු පසෙ යන්න ළිබඳ කව සහ එහි සකහන් වි ණයන ියරීතෂණය
ස් න්ධපයන් ප න ඇ ක්රියාමාර් ළිබඳ කව රාරර සවාව සාරච්ඡාවට ලත රරන
ලදී.
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

නිර්මේන
පහා සකහන් ක්රියාමාර් ප න ඇ
ව අමාායාා පල්ර් ප්රරා රරන ලදී.
වි ණයරාධිප වාර්ාාපස සකහන් රරුණු අනුව පමම සමා ම පැවතීපමන්
රජායට ලාවයත පනොලැප න ැවින් අධයතෂ මණ්ඩලය විසුරුවා හැරිය ුතතු
වට රු අමාායතුමාට ෙැනු් දුන් අාර ඒ අනුව රු අමාායතුමා විසින්
අධයතෂ මණ්ඩලය විසුරවා හැරීම සහ අ පර්ර පල්ර්වරපයගේ සවාප පලස
පත් කිරීම.
ය් ියලධාරිපයත විනය විපර ධීව රටුතතු රර පේ න් ඒ ස් න්ධපයන්
ළියවර ැනීම ළිණිස රු අමාායතුමා විසින් රමිටුවත පත් කිරීම.
පමම වාර්ාාපස
හැකියාව පසොයා
පල්ර්වරුන්
පාලන අමාායාා

සකහන් රරුණු ස් න්ධපයන් විනය ක්රියාමාර්
ැනීප්
ැලීම ළිණිස අමාාය මණ්ඩලය මගින් විනය ියලධාරිපයගේ සහ
පෙපනගේප න් සමන්විා (අධිරරණය, සාචාරර සහ පලාත්
) රමිටුවත අමාාය මණ්ඩලය මගින් පත් කිරීම.

ආයානයට අලාව/පාඩු වනපසේ ක්රියා රර ඇ ය් ියලධාරිපයගේ සිටී න් ඔහුට
විරුේධව පපොලීසියට පැමිණිමේ රර ියසි ළියවර න්නා පලස ෙන්වා අධයතෂ
මණ්ඩලයට මේළියත යැවීම
හිටපු අධයතෂ මණ්ඩලය අත්අඩාගුවට ප න නඩු පැවරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් උතා ක්රියාමාර් යන්හි ප්ර
පනො බුණි.

ය රාරර සවාව පවා ල ා දී

ගල් ංඟුරු ිෂාී ගන්මා ක්රාම දය ාහ මටන්ඩර් ක්රියාදලිය
ල් අඟුරු මිලදී
විමසන ලදී.

න්නා ක්රමපසෙය සහ පටන්ඩර් ක්රියාවමේය ළිබඳ කව රාරර සවාව

රජාප ක්රියාත්මර වන පටන්ඩර් පටිපාටිය අනු මනය රරන වත් පසුගිය අවස්ථාවල
ැටලු පැනනැගුනු ියසා අළු න් ක්රමපසෙයත සරස් රළ වත් මුමේන්ම ල් අඟුරු
සැපුත්රරුවන් මේයාපදිාචි රළ වත් දීර්ඝ විස්ාරයත රරමින් සවාප ප්රරා රරන
ලදී.
විදුලි ා ාණ්ඩායට ංයවිය ුතතු මුදා
2017 මාර්තු වන තුරු නැස සාස්ථාව ල් අඟුරු පම.පටො. 37 531 සැපයීමට ියයමිා වූ
නමුත් එම ප්රමාණයය සැපයීමට අපපොපහොසත් වී ඇ
ැවින් ලාරා විදුමේ ල මණ්ඩලයට
අය විය ුතතු මුෙල රුළියල් මිමේයන 539 වන ැවින් රාරර සවාව එයට පහේතු විමසීය.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් පසොයා ැලීමට පත් රළ අනු රමිටුපස වාර්ාාව අනුව පමම රුළියල්
මිමේයන 539 ර මුෙල නැස සාස්ථාව මගින් ලාරා විදුමේ ල මණ්ඩලයට ප වන්පන් න්
සාස්ථාපවන් ල් අඟුරු ාව නැස 20 ත ා ුතතු වට ියර්පේ රර ඇ
ැවින් එය
ක්රියාත්මර පනොරළ ව සවාප ප්රරා රරන ලදී.
ාකකාා විදුලි ා ාණ්ඩාමයන් ංයවිය ුතතු මුදා
වි ණයරාධිප වාර්ාාව සහ 2015 ගිණු් වලට අනුව ලාරා විදුමේ ල මණ්ඩලපයන්
ලැබිය ුතතු මුෙල ව පයන් රුළියල් මිමේයන 380 ත සහ රුළියල් 343 765/- ත පලස
සකහන් වුවෙ ලාරා විදුමේ ල මණ්ඩලප ගිණු් වලට අනුව එම ප්රමාණයය රුළියල්
මිමේයන 734 ත සහ රුළියල් 86 996/- ත වන අාර එහි පවනස රුළියල් මිමේයන 353 ත
වන අාර එයට පහේතුව රාරර සවාව විමසන ලදී.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් ලාරා විදුමේ ල මණ්ඩලය සම සාරච්ඡා රරමින් සිටින අාර
ඉතමියන් විසඳුමරට පැමිණීමට ලාපපොපරොත්තු වන ව සවාප ප්රරා රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් උතා ක්රියාමාර් යන්හි ප්ර
පනො බුණි.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ාකකාා මා ල්ට් ාාාගා
(ජාා ර ප්ර පත් හා ආර්ථිර රටුතතු අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාැයි ාා 03 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
ාාාගමේ මකාොටා් හිිෂකාාරත්දය ළිබඳ කද එහි 2015 දර්ෂ ංදාාම මූාය
ප්රකාානම දලින් මහබඳදර කාර මමොතිබීා.
ලාරා පස ල්ට්ස් සමා ප් මේයාපදිාචි පරොටස්වමේන් 90% ත හිමිරාරත්වය පසේවා
ියුතත රයන්පස වාර අරමුෙල සතු ියසා එම අරමුෙපල් ගිණු් ප්රරා න වල පමය
ආපය ජානයත ව පයන් පනොව හිමිරාරත්වයත ව පයන් පපන්නු් රළ ුතතු ව
සාරච්ජාා විය.
එපමන්ම ලාරා පස ල්ට් සමා ප් මුලය ප්රරා න වල එහි පරොටස් හිමිරාරත්වය
පැහැදිබඳව පසේවා ියුතත රයන්පස වාර අරමුෙල ෙරන ව පපන්නු් රළ ුතතු ව
රාරර සවාපස මාය විය.
නිර්මේන
ලාරා පස ල්ට් සමා ප් මුලය ප්රරා නවල එහි පරොටස් හිමිරාරත්වය
පැහැදිබඳව පසේවා ියුතත රයන්පස වාර අරමුෙල ෙරන ව පපන්නු් කිරීමට
රටුතතු පයදීම.
පරොටස් හිමිරාරත්වය 90% ත පසේවා ියුතත රයන්පස වාර අරමුෙල සතු ියසා
ඉදිරිප දී ලාරා පස ල්ට් සමා ප් අධයතෂ මණ්ඩලය පත් රරන විට පසේවා
ියුතත රයන්පස වාර අරමුෙල ියපය ජානය රරන අධයතෂවරුන් සාඛයාව වැඩි
කිරීම සකහා රටුතතු රරන පලස ජාා ර ප්ර පත් හා ආර්ථිර රටුතතු
අමාායාා ප පල්ර් පවා හා ලාරා පස ල්ට් සමා ප් සවාප පවා
ියපය කිරීම.
වාණ්ඩා ාර ියපය කතායගේ අධයතෂ මණ්ඩලයට පත් කිරීම.
සමා ප් වි ණයන රටුතතු වි ණයරාධිප පවා පැවරීම.
අව ය න් අි  ය ළිබඳ කව නී ප පස මාය විමසීම.
අමාායාා ය, වාණ්ඩා ාරය, පසේවා ියුතත රයන්පස වාර අරමුෙල සහ ලාරා
පස ල්ට් සමා ප් අධයතෂ මණ්ඩලය රැකවා සාරච්ජාා පරොට ා ුතතු තීරණය
ිය ්චය රර ඒ ස් න්ධව මාස පෙරත තුළ රාරර සවාව ෙැනුව ත්කිරීම.
ලාරා පස ල්ට් සමා ප් හිමිරාරත්වය ළිබඳ කව පවත්නා ාත්ත්වය සහ ා ුතතු
ියවැරදි ඉදිරි ක්රියාමාර් ළිබඳ කව පැහැදිබඳ රරමින් අමාායාා ප පල්ර් පවා
වාර්ාාවත පයොමු කිරීම සහ එහි ළිටපාත රාරර සවාව පවා පයොමු කිරීමට
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

රටුතතු රරන පලස රාජාය වයාපාර පෙපාර්ාප්න්තුපස අධයතෂ ජානරාල් පවා
ියපය රරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
නිර්මේන i ට ංදාළද
ඉදිරිප දී ියගේත් කිරීමට ියයමිා 2016 වාර්ෂිර වාර්ාාව මගින් සමා ප් පරොටස්
හිමිරාරීත්වය පසේවා ියුතත රයන්පස වාර අරමුෙල ෙරන ව සකහන් කිරීමට අව ය
ළියවර ප න ඇ
ව ලාරා පස ල්ට් සමා ප් සවාප විසින් 2016.06.05 දිනැ මේළිය
මගින් රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
නිර්මේන ii - vii ට ංදාළද
ඉහා ියර්පේ ii හා vii මගින් ඉල්ලා ඇ
සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.

වාර්ාා 2017.10.31 දින වන විටත් රාරර

2016 දාමර්ී විකුණුේ ආදායමේ ම ගදත් ඉහළ යෑා.
ප් සකහා ප ොපහ රරුණු ලපෑ වත් පහා සකහන් රරුණු ඉන් ප්රධාන වූ වත් පමම
සාරච්ජාාපසදී අනාවරණයය විය.
ියෂ්පාෙන ධාරිාාව වැඩි වීම.
ියෂ්පාෙන වල පවළක අ ය වැඩි කිරීම සකහා ත් ක්රියාමාර් .
ියෂ්පාෙනවල මිළ ඉහල ෙැමීම.
පමම සාරච්ඡාපසදී අනාවරණයය වූ ාවත් රරුණයත වූප ෙැනට ලුණු ආනයනය කිරීමත
සිදු වන ැවින් පමම ආනයන නැවැත්වීම සකහා ය්කිසි ක්රමපසෙයත සැරසිය ුතතු
වි .
නිර්මේන
ලුණු ආනයනය ළිබඳ කව ප්ර පත් මය තීරණයයත රජාය මගින්
ළියවර ැනීම.

ැනීම සකහා

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ප් ස් න්ධපයන් ප න ඇ ළියවර කිසිවත 2017.10.31 දින වන විටත් රාරර සවාව
පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
මාේදකා ඵාදායීාාද දැඩි දිුතණු කිරීා.
2014 හා සැසැඳීප්දී 2016 වසර අවසාන වන විට ස්ථිර පසේවරි න් 200 කින් පමණයෙ
අියය් පසේවරි න් 130 කින් පමණයෙ වාරිර පසේවරි න් 103 කින් පමණයෙ වැඩි වී ඇ
ව අනාවරණයය විය.

98

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
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ලාරා පස ල්ට් සම ප් පසේවර සාඛයාව ඉහළ ෙැමීම ැටලුවත පනොවන වත් එය රළ
ුතත්පත් පසේවර ඵලොයීාාව වැඩි වන අුතරින් වත් රාරර සවාව උපපෙස් ල ා පෙන
ලදි.
නිර්මේන
ඉදිරිප දී පමම ආයානප පසේවර සාඛයාව තීරණයය කිරීප්දී වාණ්ඩා ාරප
අනුමැ ය ල ා ැනීමට රටුතතු කිරීම.
අවසන් වරට සරස් රළ ලාරා පස ල්ට් සමා ප් ක්රියාරාරී සැලැස්ම සහ
ආයාියර සැලසුප් ළිටපත් රාරර සවාවට සහ වි ණයරාධිප පවා ස
පෙරත ඇතුළා පයොමු කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ජාා ර ප්ර පත්
හා ආර්ථිර රටුතතු අමාායාා ප
පල්ර්පස අාර
MNPEA/EA/Salt/2017 හා 2017.06.07 දිනැ මේළිය මගින් ආයානප සාුතතා
සැලැස්ම හා ක්රියාරාරී සැලැස්ම රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
ආයාමමේ පසුගිය ක්රියාකාාරීත්දය
පසුගිය සමප පාඩු ලැබීමට ය් වාචා දුෂණය පහේතු වී ඇත්න් ඒ ළිබඳ කව අොළ අා
පවා ෙන්වා නී මය ක්රියාමාර්
න්නා පලසත් එම රාලප ක්රියාරාරර් ළිබඳ කව
වි ණයරාධිප වාර්ාාවත රැකවා ඒ අනුවෙ ක්රියා හැකි වටත් රාරර සවාව ලාරා
පස ල්ට් සමා ප් සවාප පවා උපපෙස් ල ා පෙන ලදි.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් උතා වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ශ්රී ාකකාා ආමය ජාම ාණ්ඩාය
(සාවර්ධන උපායමාර් හා ජාාායන්ාර පවළක අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාැයි ාා 05 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
දර්ාාාම කාාර්ය ාාපමය
ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩලප සාුතතා සැලැස්ම සහ ආයානප ප්ර ය ළිබඳ ක
වාර්ාාවට අනුව මණ්ඩලය පවා ලැබී ඇ විපේ සෘජු ආපය ජාන ප්රමාණයය ළිබඳ කව
සාසන්ෙනාත්මරව සලරා ැලීප්දී එය පසුගිය වසරවලට වඩා පහළ මට්ටමර පව න
වත් 2014, 2015 හා 2016 වසරවල එය අපප්තෂිා මට්ටමට ලඟා වී පනොමැ
වත්
රාරර සවාපස අවධානයට පයොමු විය.
එපසේ වීමට පහේතුව පලස පහා සකහන් රරුණු ලපෑ ව ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩල
සවාප විසින් පැහැදිමේ රරන ලදී.
දු සහන ල ා දීම ළිබඳ ක 2006 ැසට් ියපසෙනය අනුව, ආපය ජාන මණ්ඩලය
විසින් විපේ ආපය ජාරයන් හට ල ා පෙනු ලැබූ දු සහන 2011 වසපර් සිට
පේය ය ආොය් දු පනා අනුව ල ා දීම සිදු රළ අාර, 2014 වසපර්දී සිදු රරන
ලෙ සාප ධන අනුව, ඒ වන විට ඇ රරන ලෙ දු සහන 2015.03.31 දිපනන්
අවසන් රරන ලෙ ැවින් එාැන් සිට දු සහන ල ා දීමට අපපොපහොසත් වීම.
නමුත් පසු රාලීනව ස්මා රර න්නා ලෙ පාර්මේප්න්තු පනාකින් එය
2018.03.31 දින ෙතවා නැවා දීර්ඝ රර බීම.
ඌන රාර්ය සාධනයත සහිා වයවසාය සහ ඌන උපපය ජානයත සහිා වත්ර්
පුනරුත්ථාපනය කිරීප් පනා යටපත් 2014 අවසාන වා ය වන විට වයවසායන්
35ත රජායට පවරා ැනීම.
ඉඩ් දු දීම හා ැනීම යටපත් පපර බූ 1% මුේෙර ාස්තුවට අමාරව
විපේශිරයන් ාම ආපය ජාන කිරීම සකහා රර්මාන්ා ාලා ඉදි කිරීප්දී 15%ර
අ පර්ර මුේෙර ාස්තුවත ප විය ුතතු වට පනාත ස්මා කිරීම.
ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩල වයාපෘ සකහා අපනගේත් රාජාය ආයාන වමේන්
ලැප න අනුග්රහය අල්ප ැවින් අොළ ආයාන වමේන් ඉටු විය ුතතු රාර්යයන්
සකහා දීර්ඝ රාලයත ා වන ැවින් ආපය ජාරයන් දුර්වල වීම.
විපේශිරයන් පමහි ආපය ජානය කිරීප්දී පමරට ල ා පෙන දු සහනයන්
පමණයත පනොව ෙගේණු ආසියාව ආශ්රිාව ඇ අපනගේත් රටවල් විසින් ල ා පෙන
දු සහනයන් සම ෙ සාසන්ෙනය කිරීමත සිදු රරනු ල න අාර, 2016 වර්ෂප
දු සහන ල ා දීම ළිබඳ ක අවිිය චි
් ා ාත්ත්වයත බූ ැවින් එම ාත්ත්වය
අවාසි සහ ා පලස ලපා බීම.
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

නිර්මේන
ඌන රාර්ය සාධනයත සහිා වයවසාය සහ ඌන උපපය ජානයත සහිා වත්ර්
පුනරුත්ථාපනය කිරීප් පනා යටපත් වයවසායන් පවරා ැනීම ියසා රජාය
ව පයන් ෙැරීමට සිදු වී ඇ වියේ ස් න්ධව වාර්ාාවත රාරර සවාව පවා
ඉදිරිපත් කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් ඉල්ලා ඇ 2011 අාර 43 ෙරන ඌන ක්රියාරාරී වයවසායරයන්
පහ ඌන උපපය කතා වත්ර් පුනරුෙය කිරීප් පනා යටපත් වයවසායන් පවරා ැනීම
ියසා ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩලය ව පයන් ෙරා ඇ ළිරිවැය ඇතුළත් වාර්ාාවත
රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
ආරේව කාරම ාද දයාපෘති දලින් තරාරයක් ංදාකගු කාර තිබීා මහ ංත්හිටුදා
තිබීා
2011 සිට 2016 ෙතවා ගිවිසු් අත්සන් රරන ලෙ වයාපෘ වලට සාපප්තෂව පමපහුත්
ආර්ව රර ඇ වයාපෘ සාඛයාපවහි සැලකිය ුතතු පහා වැටීමත ඇ වී බීම හා
පමපහුත් ආර්ව රර ඇ නමුත් අවලාගු රර ඇ හා අත්හිටුවන ලෙ මුළු වයාපෘ
සාඛයාව ළිබඳ ක රාරර සවාපස අවධානයට පයොමු විය.

දර්ෂය

ගිවිසුේ
ංත්ාන් කාා
දයාපෘති
ාකඛයාද

මාමහුතේ
කාටුතතු ආරේව
කාරම ාද
දයාපෘති ාකඛයාද

ංදාකගු කාා දාා
දැමුණු හා
ංත්හිටවූ මු ස
දයාපෘති ාකඛයාද

2016

182

52

133

2015

156

96

111

201ද

155

100

125

2013

1ද6

108

165

2012

16ද

105

11ද

2011

103

103

58

නිර්මේන
පහා සකහන් පාොරතුරු/වාර්ාා රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීම. (2010 වර්ෂප සිට)
ආපය ජාන මණ්ඩල පනපත් 17 වන ව න් ය (Sec 17) යටපත් අත්සන් රරන
ලෙ ගිවිසු් රවපර්ෙ ?
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

අොළ පවළක සමා ් රවපර්ෙ ?
එම සමා ් විසින් ආර්ව කිරීමට පය කතා රර්මාන්ා රවපර්ෙ ?
රර්මාන්ා ාලාව ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩමත ල ා දී ඇත්න් එම පය කතා ඉඩ්
ළිහිටා ප න්පන් පරොපහේෙ ?
අොළ සමා ් පමපහුත් ආර්ව රර පේෙ? / පනො පේෙ?
පමපහුත් ආර්ව රර පේ න් ඒ රවොෙ ?
ජාියා රරනු ල න රැකියා ප්රමාණයය පරොපමණයෙ?
පමපහුත් අත්හිටුවා ඇ සමා ් රවපර්ෙ?
එම සමා ් ාම පමපහුත් අත් හිටුවීමට පහේතු රවපර්ෙ?
උතා (ix) සකහන් පහේතු අාරින් එම ආයානයට ලපාන්පන් පුේ මේර/
අවයන්ාර රරුණුෙ පනොඑපසේ න් ාහිර රරුණුෙ යන පලස හඳුනා ප න සරස්
රරන ලෙ වාර්ාාව.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2010 සිට 2017 මැි  මස ෙතවා ආපය ජාන මණ්ඩල පනපත් 17 ව න් ය යටපත්
අත්සන් රරන ලෙ වයාපෘ 994ත ස් න්ධපයන් රාරර සවාව විමසා ඇ රරුණු
ඇතුළත් වාර්ාාවත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
විමේන ාෘජු ආමය ජාම පහළ ැසීා
විපේ සෘජු ආපය ජාන සකහා තීරණයාත්මර සාධර වි ්පල්ෂණයය අනුව, සලරා ලනු
ල න ආසියානු රලාපප අපනගේත් රටවල සම සාසන්ෙනය කිරීප්දී ශ්රී ලාරාව පහළ
ස්ථානීය අ යත ැනීමත් 2015 – 2016 වසරවල ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩලයට
අයදු්පත් අඩු වීප් ප්රවණයාාවයත ෙතනට ලැබීමත් ළිබඳ කව රාරර සවාව විසින්
විමසන ලදී.
අමාාය මණ්ඩල තීරණය අනුව 2016.04.27 වන දින සිට ක්රියාත්මර වන පරිදි සියලුම
දිරි ැන්වී් ාාවරාමේරව අත්හිටුවීම මා 2016 වසපර් එම අයදු්පත් ලැබීම අඩු වී ඇ
වත්, දු දිරි ැන්වී් පනොලැබීම ඒ සකහා එරම පහේතුව පනොවන වත්, අොළ වයාපෘ
සකහා ණයය ල ා ැනී් ආදිය සිදු කිරීප්දී වි ාල රාලයත ාවීමත්, ඒ සකහා ළියවර
ණයනාවත පසු රළ ුතතුවීමත් ආදී පවනත් පහේතූන්ෙ ඒ සකහා ලපා ඇ
වත්, එම
ියසා ආපය ජාරයන් අවධයයමත් වන වත් අමාායා පල්ර් විසින් ප්රරා රරන
ලදි.
නිර්මේන
පාරිසරිර අන පනත්, ර්රරු නී ආදිය ඇතුලු අපනගේත් නී පරගුලාසිෙ
සැලකිල්ලට ියමින් වයාපෘ ක්රියාත්මර කිරීමට පය කතා ප්රපේ ප ජීවත් වන
මහජානාාවපසෙ සහවාගීත්ව එළඹුමත සහිාව අොළ වයාපෘ ක්රියාත්මර කිරීම
සකහා ක්රියාමාර්
ැනීම.
ප් වන විට පරොළඹ පරොටස් පවළක පපොළ ආපය ජාන රළඹ (Portfolio
Investment Flow) සාධනීය ාත්ත්වයත පපන්වීමත් සම
විපේය ය
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

ආපය ජාරයන් දිරි ැන්වීමත්, ඉදිරිප දී ශ්රී ලාරාවට ලැබීමට ියයමිා GSP+
සහනය ියසා ආපය ජාන අවස්ථා පුළුල් වීමට ඇ ඉඩරඩත් සලරා ලා විපේ
සෘජු ආපය ජාන ඉහළ නැාවීම සකහා පනොපමාව රටුතතු කිරීම.
මාේදකා ාණ්ඩා ළිරිදැය
විධායර මට්ටප් ානතුරු 105ත පුරප්පාඩු වී පැවතීමත්, විධායර පනොවන මට්ටප්
ානතුරු සකහා අනුමා පසේවර සාඛයාවට වඩා පසේවරි න් 245ර අ රිතායත
පැවතීමත් සහ අ රිතා පසේවර සාඛයාවත සිටියදීත් අ රාල දීමනා සකහා වි ාල
ව පයන් මුෙල් වැය වී බීමත් ස් න්ධපයන් රාරර සවාපසදී රරුණු විමසන ලදී.
එම අ රිතා පසේවරි න් කවා ප න ඇත්පත් පරොන්ත්රාත් හා අියය් පෙනමින් වන
අාර එම පසේවරි න් ආරතෂර පසේවය සකහා පයොෙවා ඇ
වට ආයානප විධායර
අධයතෂ (මානව ස්පත්) විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
පහා සකහන් පාොරතුරු/වාර්ාා රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් කිරීම
2015, 2016 වර්ෂ වලදී කවා න්නා ලෙ පසේවරයන් කවා නු ලැබූපස ගේමන
ප්රපදෙ වර් යටපත්ෙ?
එම කවා ැනී් කිරීම සකහා ඇ වූ පසේවා අව යාාවය ගේමතෙ?
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2015 හා 2016 වර්ෂවලදී කවා ත් පසේවරයන් ස් න්ධ සවිස්ාර වාර්ාාවත රාරර
සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.
මාේදකා කාාණ්ඩය

කදා ගැනීේ
2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

විධායර අධයතෂ
පජායෂ්ඨ ියපය ජාය අධයතෂ
සහරාර අධයතෂ
පරිසර ියලධාරී
නී ියලධාරී
06 (පරොන්ත්රාත්)
ාාතෂණිර සහරාර
පාොරතුරු සහරාර
රළමනාරරණය සහරාර
01 (පරොන්ත්රාත්)
මුරරරු
15 (පරොන්ත්රාත්)
රියදුරු
ර්රරු
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2016
01
01 (පරොන්ත්රාත්)
06
03
01 (පරොන්ත්රාත්)
1ද
0ද (පරොන්ත්රාත්)
0ද (අියය්)
62 (පරොන්ත්රාත්)
0ද (පරොන්ත්රාත් / අියය්)
1ද
(පරොන්ත්රාත් /
අියය්)

ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ඉහා එත එත පසේවර රාණ්ඩය ඉදිරිපයන් ෙතවා ඇ පසේවරයන් කවා ැනීමට එත
එත පහේතු රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
මහොරණ දගදත්ා කාාර්ිෂකා උදයාමමේ ංක්කාර 100කා ඉඩා
ටයර් ියෂ්පාෙන රර්මාන්ා ාලාවත ඉදි කිරීම සකහා 99 අවුරුදු රල් ේෙත යටපත් ල ා
දී බූ පහොරණය ව වත්ා ප්රපේ ප රාර්මිර උෙයානප ළිහිටි අතරර 100ර මුළු ඉඩම
සකහා වාර්ෂිරව අය රර ා ුතතු නාමිර දු ගේමේය ව පයන් රු.10,000/-ර
වටිනාරමරට එම ඉඩම ල ා දී බීම මගින් රජායට අවාසි සහ ා ාත්ත්වයත ඇ වී
බීම ළිබඳ ක රාරර සවාපසදී සාරච්ඡාවට ලත රරන ලදී.
ප් ස් න්ධව Cabinet Committee for Economic Management (CCEM) විසින්
නු ලැබූ තීරණයය පරිදි එපසේ අය රර ා ුතතු නාමිර දු ගේමේය පරොපමණයෙ යන්න
රජාප ාතපසේරුරරුප න් විමසන ලෙ ව ශ්රී ලාරා ආපය ජාන මණ්ඩලප අධයතෂ
ජානරාල් විසින් පවසන ලදී.
නිර්මේන
අොළ ප්රපේ ප දිුතණු පනොරරන ලෙ පවනත් ඉඩ් වල වටිනාරමෙ සාසන්ෙනය
රරමින් අොළ ඉඩපමහි වටිනාරම සකහා රජාප ාතපසේරුරරුප න් වාර්ාාවත
මාසයත ඇතුලාදී ල ා ැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ආපය ජාන මණ්ඩලය යටපත් පහොරණය ව වත්ා ප්රපේ ප ඉදිවන අතරර 150ර
රර්මාන්ා රලාපපයන් අතරර 100ර භූමි ප්රමාණයයත ටයර් ියෂ්පාෙන රර්මාන්ා
ාලාවරට ල ා දීමට 2016.11.16 දින පැවැත්වූ Cabinet Committee on Economic
Management හි දී තීරණයය රර ඇා. (ඇමුණුා 21)
එම තීරණයප වැඩිදුරටත් සකහන්ව ඇ පරිදි ටයර් ියෂ්පාෙන රර්මාන්ා වයාපෘ ය
සකහා දීර්ඝරාලීන දු පෙනම මා ල ාදීමට පය කතා එම ඉඩප් වර්ාමාන පවළක
පපොල වටිනාරම හා දු ගේමේය ාතපසේරු රරමින් රජාප ාතපසේරු පෙපාර්ාප්න්තුව
පව න් ාතපසේරු වාර්ාාවත රැකවා ඇා. 2016.10.16 දිනැ ව රජාප ාතපසේරු
පෙපාර්ාප්න්තුව රැකවන ලෙ උතා වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ
අාර, එය ඇමුණුා 25 යටපත් ෙතවා ඇා.
කාපා හරිම ාද ම ොල් ණය
2011 සිට 2016 වර්ෂය ෙතවා මණ්ඩලය අනුමා රරන ලෙ වයාපාර වමේන් ලැබිය ුතතු
මුෙල් වාණ්ඩා ාරප අනුමැ යකින් පාොරව ප ොල් ණයය පලස රපා හැරීමට රටුතතු
රර බීම.
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ප් ළිබඳ කව වාණ්ඩා ාරය පවා ෙන්වා යවා ඇ නමුත්, කිසිඳු ළිබඳතුරත පනොලෙ ැවින්
අධයතෂ මණ්ඩලප අනුමැ යත මා එම ප ොල් ණයය රපා හැරීමට ළියවර ත් ව
ආපය ජාන මණ්ඩලප විධායර අධයතෂ(මුෙල්) විසින් පවසන ලදි.
නිර්මේන
මණ්ඩලයට ලැබිය ුතතු හිඟ මුෙමේන් ප ොල් ණයය පලස රපා හැරීමට පපර ඒ සකහා
වාණ්ඩා ාර අනුමැ ය ල ා ැනීමට රටුතතු කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ආපය ජාන මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මර රරන ලෙ වයාපෘ අවලාගු කිරීම, අවසන්
කිරීම, අත්හිටුවීම හා වයාපෘ වල සිදුවන සුවිප ෂ
ේ පවනස්ර් පහේතුපවන් ප ොල්ණයය
පැන නැගී ඇ නමුත්, මණ්ඩලප සාමානය ණයය නැවා අයරර ැනීප් අනුපාාය
97%ත ව රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
අවසන් වසර 3 තුල ණයය නැවා අයරර ැනීම ළිබඳ ක විස්ාර පහා පරිදි පස.
2016
රු.ිෂලියම

2015
රු.ිෂලියම

2014
රු.ිෂලියම

ද 862

ද ද08

ද 239

271

195

62

95%

96%

98%

මුළු ආොයම
වසරරට අඩු හිඟ හිටී්
සාමානය නැවා
ැනීප් අනුපාාය

අයරර
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ඇමුණුා 24
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ඇමුණුා 25
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ජාාතිකා ංපයාපම ආයාමය
(අධයාපන අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ාැයි ාා 25 දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
පන්චාත් උපාධි ංපයාපම ඩිලෝමා ාාද (PGDE)
2011 වර්ෂප 3120 ත ප් සකහා මේයාපදිාචී වී ඇාත් කිසිපවගේත් පමය ස්පූර්ණය රර
රර පනොමැ වීම රාරර සවාපස අවධානයට පයොමු විය.
පමහි වාර්ාාරරණයප ය් පෙ ෂයත ඇ
වත් සෑම වසරරම ය් ළිරිසත ස්පූර්ණය
රරන වත් වසරරට 4500 ත පමණය මේයාපදිාචි වී 500 ත පමණය උපාධිය ස්පූර්ණය
රරන වත් අධයතෂ පජානරාල් පැවසීය.
නිර්මේන
ස යත ඇතුළා ප් රරුණු ස් න්ධපයන් වාර්ාාවත රාරර සවාවට ඉදිරිපත්
රරන පලස ියපය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ජාා ර අධයාපන ආයානප අධයතෂ ජානරාල්පස 2017.07.02 දිනැ මේළිය මගින්
රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇ වාර්ාාව ඇමුණුා 26 යටපත් ෙැතපස.
මජායෂ්ඨ ංපයාපමියින්

කදා ගැනීමේ ක්රාම දය

පජායෂ්ඨ අධයාපනඥි න්
කවා ැනීප් ක්රමපසෙය සහ ඔවුන්පස වැටුප් මට්ටම
තීරණයය කිරීම ස් න්ධපයන් පය ජානා මාලාවත සරස් රර රජාය පවා ඉදිරිපත් රරන
පලස 2014.01.23 දින පැව පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාව මගින් දී ඇ
ියපය ය ළිබඳ කව ප න ඇ ළියවර පමොනවාෙ යන්න රාරර සවාව විමසන ලදී.
පමවැිය පයොජානා මාලාවත පමපාත අනුමා රරප න පනොමැ
වත් ප්
ස් න්ධපයන් ඉදිරි රටුතතු කිරීම සකහා ආයාන සවාව විසින් සාවර්ධන පරිපාලන
ආයානප ියලධාරිපයත, අධයාපන පරිපාලන පසේවප විශ්රාමිර පල්ර් වරපයත,
ආයානප
ාස්ත්රීය රටුතතු මණ්ඩලප සවාප වරයා, පරොළඹ වි ්වවිෙයාලප
මහාචාර්යවරියත සහ වාණ්ඩා ාර ියපය කතාපයත ඇතුළුව රමිටුවත පත් රර ඇ
වත් එහි රටුතතු අවසන් කිරීමට මාස 02 ර පමණය රාලයත අව ය වන වත් අධයතෂ
ජානරාල් ප්රරා රරන ලදී.
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නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් මාස 02 ර රාලයත ඇතුළා රාරර සවාවට වාර්ාාවත ල ා
පෙන පලස අධයතෂ ජානරාල්ට ියපය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් අවධානයට ලත රර ඇ ආයානප
කවා ැනීප් පටිපාටිය /
වැටුප් වයුහය පමන්ම ජාා ර අධයාපන ආයානප වන ර රාමුව ස් න්ධපයන් හා
සිදුවිය ුතතු අායාව ය පවනස්ර් ස් න්ධපයන් හඳුනාප න ආයානය ප්ර වයුහ ා
කිරීම සකහා අව ය ියර්පේ ල ා ැනීමට අව ය රටුතතු සිදු රර ඇ
ව වාර්ාා රර
ඇා.
දාර්ෂිකා දාර්ාා ඉදිරිපත් කිරීා
වර්ෂ 2012 න් පසුව වාර්ෂිර වාර්ාා පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත් රර පනොමැ
සවාපස අවධානයට ලත විය.

ව රාරර

නිර්මේන
2013 වාර්ෂිර වාර්ාාව 2015.11.02 දින අමාායාා යට පයොමු රර ඇ
වත් 20142015 වාර්ෂිර වාර්ාා සූොන් රර ඇ
ැවින් ඉාා ඉතමියන් පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත්
කිරීමට ලාපපොපරොත්තු වන වත් අධයතෂ පජානරාල් පැවසීය.
2013 වාර්ෂිර වාර්ාාව ස 02 ර රාලයත තුළ පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට
රටුතතු රරන පලසත් වාර්ාා පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත් රරන විට වි ණයරාධිප ට සහ
පල්ර් රාර්යාලයට ළිටපත් ල ා පෙන පලසත් ියපය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2013 හා 2014 වසර සකහා වාර්ෂිර වාර්ාා අධයාපන අමාායාා ය පවා ඉදිරිපත් රර
ඇ
ව ෙන්වා එවා ඇා.
නමුත් රාරර සවාපස ියර්පේ පරිදි 2013 වාර්ෂිර වාර්ාාව පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත්
කිරීමට 2017.10.31 දින වන විටත් රටුතතු රර පනොමැා.
මව ජාමාගාරය ාකහා වාණ්ඩ ිෂාී ගැනීා
පව ජානා ාරය සකහා වාණ්ඩ මිලදී
ැනීප්දී 2006 දී රජාප
ප්රස්පාෙන
මාර්ප පපේ යන්ට අනුකූලව රටුතතු පනොකිරීම සහ වාණ්ඩ අධි මිලදී ැනීම
පහේතුපවන් ළිබඳපවමේන් රු.1,366,126/- ර හා රු.1,067,595/- ර පාඩුවත ආයානයට
සිදුවී බූ අාර වාණ්ඩ මිලදී ැනීම පවනුපවන් සැපුත්රරුවන් පවා ප වී් කිරීම
පවනුවට පවනත් ාහිර පුේ ලපයගේ නමින් අවස්ථා 112 රදී රු.4,245,925/- ත වටිනා
පචතපත් ියගේත් රර ඇ
ැවින් ප් ස් න්ධපයන් පරීතෂණයයත රර පේෙ යන්න
රාරර සවාව විමසන ලදී.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

පමම ක්රියාවමේය 2013 දී සිදු වී ඇ
වත් වර්ාමානප රාජාය ආයාන වමේන් සහ
මේයාපදිාචි සැපුත්රරුවන්ප න් පමණයත වාණ්ඩ ල ා න්නා වත් අධයතෂ
පජානරාල් පැවසීය.
නිර්මේන
පමම රාරණයය ස් න්ධපයන් ස
එවන පලස ියපය කිරීම.

2 ත ඇතුලා රාරර සවාවට වාර්ාාවත

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
පව ජානා ාරය සකහා ආහාර ද්රවය මිලදී ැනීප් ක්රියාවමේය ස් න්ධපයන් අවයන්ාර
වි ණයන අා ය විසින් සිදු රරන ලෙ පරීතෂණයයරට අොළව 2014.04.03 දිනැ ව
ඉදිරිපත් රරන ලෙ අතුරු වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර ඇා.

ාමතුර

මා

දුර්දාාාදය

ප්රස්පාෙන
ියලධාරී
සහරාර අධයතෂ
(පන්වාසිරා ාර
පාලර)
ඩා වාරරරු

ඒ.ඩී
ආරියවා
මයා
ඩේ.එ්.විපේසූරිය
මයා

සැපුත් රරුවන් මේයාපදිාචි රරවා
ැනීප්දී
වාණ්ඩ ඇණයවු් ියලධාරියා පලස
රටුතතු කිරීප්දී

ෙසනායර මයා

පව ජානා ාරය පවා වාණ්ඩ මිලදී
ැනීප් ක්රියාවමේප දී
ආයාන සාග්රහප
II වන
රාණ්ඩප
XLVIII
වන
පරිච්පේෙප
1.5 හි විධිවිධාන
උල්ලාඝනය
වන
ආරාරයට
රටුතතු කිරීම.
පමම
ියලධාරීන්
පෙපෙනා
සපහ ෙරයන්
වත් ළිබඳපවමේන්
ආහාර ද්රවය ඉල්ලු් කිරීප් හා
ියගේත් කිරීප් රාර්ය පමම
ියලධාරීන් පෙපෙනා විසින් සිදු රර
ඇ
වත් හා එහිදී අඩුපාඩු සිදුව
ඇ
වත්.

රළමනාරරණය
එස්.පහට්ටිආරච්චි
සහරාර
මයා
රාර්මිර ියලධාරී එච්.පී.පත.මාලා
මිය
ප්රධාන අරතරැමි එස්.ගුණයරත්න
මයා
සහරාර ියවාස එස්.රත්නසිරි මයා
අධිරාරී
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එමගින් අනාවරණයය රර ප න ඇ දුර්වලාා හා එයට ව කිව ුතතු ියලධාරීන් ස් න්ධ
විස්ාර පහා පරිදි පස.

ාකුතක්ා ාැපා නිෂ්පාදමය ාහ මපොත් මුද්රණය කිරීා
2011 සහ 2012 වර්ෂ වල ියෂ්පාෙනය රරන ලෙ රු.216,750/- ත වටිනා රැසට් පටි
1,734 ත ෙ පනොමිපල් ප ො හැරීම සකහා බුණු රැසට් පටි 4,466 තෙ විවිධ මාාෘරා
යටපත් රු.1,045,200/- ත වටිනා සාුතතා ාැටි 5,226 ත ෙ 2016 පෙසැ් ර් 31 දිනට
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

ඉ රිවී බූ අාර රාලයත ස්පසේ බූ පමම රැසට් පටි සහ සාුතතා ාැටි යල්පැන ඇ
වෙ ියරීතෂණයය වී ඇා.
ාවෙ විෂයන් 90 රට අොළව රු.5,069,146/- ත වටිනා පපොත් 48,160 ත දීර්ඝ රාලයත
ඩාව තුල පව න ව ියරීතෂණයය වී ඇ අාර 2010 වර්ෂප දී උපාධි පනොවන ගුරු
මධයස්ථාන සකහා වත්රවාෂාපවන් මුද්රණයය රල රු.2,111,775/- ත වූ පපොත් ඉ රිව බී
ඇා.
එපසේ වීමට පහේතු පමොනවාෙ යන්න රාරර සවාව විමසන ලදී.
උපාධි පනොවන ගුරුවරුන් සකහා වන පාඨමාලාව වර්ාමානප පවත්වන වත් පමම
රරුණය ආයාන සවාවට පයොමු කිරීපමන් පසුව ඉ රි පපොත් අඩු මිලට විෙයාපීඨ වලට
විකිණීමටත් වැඩිපුර මුද්රණයය රර ඇ පපොත් පාසැල් වලට ප ො දීමටත් පපොත් ප්රෙර් න
වලදී අඩු මිලට විකිණීමටත් උපපෙස් ලැබුණු ව අධයතෂ ජානරාල් පැවසීය.
නිර්මේන
පමම පපොත් දුෂ්රර පලාත්වල පාසැල් වලට, ගුරු මධයස්ථාන වලට සහ මහජාන
පුස්ථරාල වලට ල ා පෙන පලස ියපය කිරීම.
ංපයයම නිදාු  ා ා ීමේී සිදුවී ඇති ංකාාර්යක්ෂාාා
මැපල්සියාපස වි ව
් විෙයාලයර ප ්චාත් උපාධිය හැෙෑරීම සකහා වැටුප් සහිා වර්ෂ 02 ත
සහ වැටුප් රහිා වර්ෂ 01 ඇතුළුව වර්ෂ 03 ර රාලයරට ියලධාරීන් 04 පෙපනගේ හා
ලාරාපස ළිහිටි පරොළඹ ඉප නු් මධයස්ථානප ියලධාරීන් 06 පෙපනගේ ඇතුළුව 10
පෙපනගේ පා රා වර්ෂ 02 ර රාලයරට රු.24,593,922/- ර මුෙලත ප වා බු වත්
පමම ියලධාරීන් අධයයන රටුතතු සකහා සහවාගී වී පහ ියසි පරිදි රාජාරාරියට වාර්ාා
කිරීපමන් පහ පාොරව 2014 පනොවැ් ර් සිට 2015 මාර්තු මාසය ෙතවා රු.2,818,890/ත වූ වැටුප් මුෙලත එම රාලයට අොළව ල ාප න බු වත් 2003 ජූිය 02 දිනැ අාර
පීඊඩී/12රාජාය වයාපාර චක්රපල්ඛප 9.7 හා 9.8 පේෙ අනුව වාණ්ඩා ාර පල්ර්පස
අනුමැ යකින් පාොරව පරොළඹ ඉප නු් මධයස්ථානප ඉහා පාඨමාලාව හොරන
ියලධාරීන් 06 පෙපනගේ සකහා 2014 පනොවැ් ර් සිට 2015 පෙසැ් ර් ෙතවා මාසිර
දීමනාවත පලස එත අපයගේට ඇ.පඩො. 150 ැගින් රු.1,663,200/- ත ප වා බුණු
වත් පමපසේ රු.24,593,922/- ප විමට පහේතුව ගේමතෙ යන්නත් රාරර සවාව විමසන
ලදී.
පමය වර්ෂ 03 ර Ph.D. පාඨමාලාවත වත් ියලධාරීන් 04 පෙපනගේ මැපල්සියාපසෙ 06
පෙපනගේ පරොළඹ ඉප නු් මධයස්ථානප ෙ පාඨමාලාව හොරන වත් අවුරුදු 02 ර
වැටුප් සහිා ියවාඩු සහ අවුරුදු 01 ර වැටුප් රහිා ියවාඩු ල ා දී ඇ
වත් පඩොලර් 150
ප වීම ගිය වසපර් සිට නාර රර ඇ
වත් රුළියල් මිමේයන 24 පාඨමාලා ාස්තු
ව පයන් වත් අධයතෂ පජානරාල් ප්රරා රරන ලදී.
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නිර්මේන
ළිබඳතුර ළිබඳ කව සෑහීමරට පත් විය පනොහැකි වත් ප් ළිබඳ කව විප ේෂ
රමිටුවත මගින් පරීතෂා රර වාර්ාාවත රාරර සවාවට එවන පලස ියපය
කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
අධයාපන අමාායාා ප පල්ර් විසින් ප් ස් න්ධව විමර් නය කිරීම සකහා
රමිටුවත පත්රර ඇ
ව රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර ඇා.
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ශ්රි ජායදර්පමර ර මර හල් ාණ්ඩාය
(පසෞඛය පප ෂණය හා පේය ය වවෙය අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ජුනි ාා 09 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
ඕා්මේලියාමදන් පරිායාග කිරීාට එකාග ුන නිර්වින්දම යන්ත්ර 4
ඕස්පේමේයාපවන් පරිායා කිරීමට එර වු යන්ත්ර 4 ස් න්ධපයන් ඕස්පේමේයානු රජාය
විසින් එවන ලෙ මේළිය රාරර සවාවට ඉදිරිපත් රර පේෙ යන්න විමසීම.
පමම යන්ත්ර 4 ස් න්ධපයන් පසෞඛය අමාායාා ප ජීව වවෙය ඉාකතපන්රුවරයා
විසින් පරීතෂා රරනු ලැබූ අාර පමම ියර්වින්ෙන යන්ත්ර 4 පර ගීන්පස පාවිච්චියට
නුසුදුසු ව ෙන්වමින් 2015.08.25 දින පර හල පවා වාර්ාාවත එවා ඇ
වත් ඒ අනුව
රටුතතු රරන වත් අධයතෂ පැවසීය.
නිර්මේන
පමවැිය අවස්ථාවල ලැප න පරිායා ස් න්ධපයන් පපොදු ප්ර පත් යත සරස්
රර න්නා පලසත් ය් පරිායා යත ලැබුන විට ඒවා පාවිච්චියට ැනීමට පපර
විප ේෂඥි න් මගින් පරීතෂා රර ියෂ්රාෂණය වාර්ාාවත ල ා න්නා පලසත්
ියපය කිරීම.
ංවයන්ාර විගණකාදරයා මාේදමයන් පහ කිරීා
ප් ස් න්ධපයන් අොළ ියලධාරියා විසින් පර හල පවා ඉදිරිපත් රළ අිමයාචනයත
අනුව පර හල විසින් පත් රරන ලෙ අිමයාචනා මණ්ඩලය 2015 ජූිය මාසප , පමම
පසේවපයන් පහ කිරීම නැවා සලරා ලන පලස වාර්ාාවත ඉදිරිපත් රර ඇ
වත්
අමාායාා ය විසින් පවත්වන ලෙ පරීතෂණයප වාර්ාාව අනුව ෙ උතා ියලධාරියා
ස් න්ධපයන් ප න ඇ තීරණයය නැවා සලරා ලන පලස ෙන්වා ඇ
වත් ප්රරා
රල රාරර සවාව ප් ස් න්ධපයන් අධයතෂ මණ්ඩල තීරණයයත ප න පේ ෙ යන්න
විමසන ලදී.
ප් ස් න්ධපයන් ඉදිරි රටුතතු කිරිමට පපර ර්රරු උසාවිප නඩුවත පවරා ඇ
වත් නඩුපස න්දුව ලැබුණු පසු ඉදිරි ළියවර න්නා වත් සවාප ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
උසාවි ියපය ය ලැබුණු පසු ප් ස් න්ධපයන් ඉදිරි ළියවර
ියපය කිරීම.

න්නා පලස

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් උතා වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

ංපයක්ෂදරයාමේ පත්වීා
අධයතෂවරයාපස පත්වීම ස් න්ධපයන් විධිමත් පත්වීප් මේළියත ියගේත් රර
යන්න රාරර සවාව විමසන ලදී.

පේෙ

පසෞඛය අමාායාා ප එවරට සිටි පල්ර් විසින් රිේපස ආර්යා පර හල පවා පයොමු
රරන ලෙ මේළියත සවාප විසින් සවා ා රරන ලෙ අාර එම මේළිය අනුව වවෙය
පසේනාරත්න මහාා ජායවර්ධනපුර පර හපල් අධයතෂ ානතුරට පත් පරොට ඇ
ැවින්
ඔහු පසේවපයන් ියෙහස් රරන පලස ෙැන්වීමත ැවින් පමම මේළිය පත්වීප් මේළියත
පනොවන වත් එහි ඇත්පත් පසේවපයන් ියෙහස් රරන පලස ඉල්ලීමත වත් අමාායාා
පල්ර් පැවසීය.
නිර්මේන
අධයතෂවරයා වැඩ වාර ත් දිනප සිට ක්රියාත්මර වන පරිදි අධයතෂ ානතුරට
පත් රළ ව ෙන්වමින් විධිමත් පත්වීප් මේළියත ියගේත් පරොට සිදු වූ වරෙ ියවැරදි
රරන පලස ියපය කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් ප් ස් න්ධපයන් ප න ඇ ළියවර රාරර සවාව පවා
ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
කාල් ඉකුත්වූ මාොග
රල් ඉගේත් වූ පාො ස් න්ධ අොළ වාර්ාාව සවාප විසින් 2016.06.29 දින
අමාායාා පල්ර් පවා යවා ඇ
වත් මිලදී ත් සමා ම මගින් පමම රල් ඉගේත් වූ
පාො ය රල් ඉගේත් පනොවූ පාො යරට හුවමාරු කිරීමට උත්සාහ රර ඇ
වත් එය
ියෂ්ඵල වී ඇ අාර ෙැනට පාො අපහරණයය සකහා රටුතතු රරමින් සිටින වත්
අපහරණයය සකහා 2016.06.16 දින අධයතෂ මණ්ඩලය තීරණයය රර ඇ නමුත් පමම
රාර්යයට ව කිව ුතතු ියලධාරීන් ස් න්ධපයන් මුෙල් පරගුලාසි 102, 103 හා 104
අනුව රටුතතු රර පනොමැ වීම රාරර සවාපස අවධානයට ලත විය.
ෙැන් පමම වාණ්ඩ පාවිච්චි කිරිමට සුදුසු ාත්ත්වප පනොමැ
වත් ඒ ියසා අපහරණයය
කිරීමට තීරණයය රර ඇ
වත් වර්ාමානප ඇ උපරරණය වලට පමම වාණ්ඩ
පනො ැලපපන වත් සවාප විසින් නුපෙනුවට අොළ ියලධාරිියයප න් රරුණු විමසූ
වත් සිදු කිරීමට ලාපපොපරොත්තු වූ ලයරර්ම සිදු පනොකිරීම ියසා පමපසේ වාණ්ඩ රල්
ඉගේත් වූ ව එම ියලධාරිියය පැවසූ වත් අධයතෂවරයා විසින් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් අමාායාා
කිරීම.

මට්ටපමන් වාර්ාාවත එවන පලස ියපය
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් ප් ස් න්ධපයන් ප න ඇ
සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.

ක්රියාමාර් කිසිවත රාරර

නායාගාර ාකය ර්ණමේ කාාාා ඇතිරීා
ලයා ාර සාකීර්ණයප වර් මීටර් 1180 ත නැවා රලාල ඇ රීම සකහා රු.
9,340,650/- ර පරොන්ත්රාත්තුවත ප්රස්පාෙන පරිපාටිය අනු මනය පනොරර
පරොන්ත්රාත්රරුපවගේ පවා වාර දී බූ වත් ගිවිසුම අනුව දින 10 කින් රාර්යය ියම
රළ ුතතු වුවෙ ඒ සකහා මාස 4 ½ ත ාරර බූ වත් ගිවිසුප් ප්රරාරව ප්රමාෙ ාස්තු
අය කිරිමකින් පාොරව පරොන්ත්රාත් වටිනාරමින් 25% ත සහ 50% ත රාර්ය රරප න
යන අාරතුර ප වා බීම.
ලයා ාරය පරොටස් 3 රට පවන් රර පමම රාර්ය ස්පූර්ණය කිරිමට තීරණයය රළ වත්
පසුව ලයා ාර වසා පමම රාර්යය ආර්ව විමට ියයමිාව බියදී පරොන්ත්රාත්තුව ල ා
ත් Delmage ආයානය රාර්ය පැහැර හැරිය වත් පසුව පරොන්ත්රාත්තුව Premium
න් ආයානයට ල ා දුන් වත් ඔවුන් දින 14 කින් පළමු අදියර ියම රළ වත්
අනතුරුව ලයා ාර 2 ැගින් වසමින් ඉ රි පරොටස ියම රළ වත් අධයතෂ පැවසීය.
නිර්මේන
ස යත ඇතුළා පරොන්ත්රාත් ගිවිසුම රාරර සවාවට එවන පලස ියපය

කිරීම.

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ලයා ාර සාකීර්ණයප
රලාල ඇ රීප් පරොන්ත්රාත්තුවට අොළ ගිවිසුම ශ්රි
ජායවර්ධනපුර පර හල් මණ්ඩලප
සවාප පස අාර SJGH/IAD/AGR/2013,2014/COPE-2017 හා 2017.07.1ද දිනැ මේළිය මගින් රාරර සවාව පවා
ඉදිරිපත් රර ඇා.
දෘත්තීය ගාා්තු ාා උපයම විට මගවීා
වෘත්තීය ාස්තු මා උපයන විට ප වී් දු අඩුරර පනො බුණු අාර 2014, 2015 හා
2016 වර්ෂවල එපසේ අඩුරර පනො බුණු මුළු උපයන විට ප වී් දු ප්රමාණයය රුළියල්
108,517,597/- වී ඇා. ප් ස් න්ධපයන් මුෙල් අමාායාා ප පල්ර් විසින් ියගේත්
රළ චක්රපල්ඛය ැන ආයානය ෙැනුවත්ෙ; යන්න රාරර සවාව විමසන ලදී.
ෙැනට උපයන විට ප වී් දු ප වන වත් ඒ ළිබඳ කව වවෙයවරු සම සාරච්ඡා රළ
අවස්ථාපස, ඔවුන් ආොය් ප්රරා යට පත් රරන විට ආොය් දු ප වන ියසා
පර හපලන් පවනම අය කිරීමත අව ය පනොවන ව ඔවුන්පස මාය වූ වත්, වෘත්තීය
ාස්තු, පසේවා ියුතත රයන්පස අොයමතෙ; නැේෙ; යන්න ළිබඳ කව පේය ය ආොය්
පෙපාර්ාප්න්තුපවන් උපපෙස් ඉල්ලා ඇ
වත් ඔවුන්ප න් ප්ර චාරයත ලැබුණු පසු
ඒ අනුව රටුතතු රරන වත් අධයතෂ පැවසීය.
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පාර්මේප්න්තු ප්රරා න මාලා අාර 39ද

නිර්මේන
පේය ය ආොය් පෙපාර්ාප්න්තුපවන් ළිබඳතුරත ලැබුණු පසු ප් රරුණය
රාරර සවාව නැවා සමාපල චනය රරන ව ප්රරා රරන ලදී.

ැන

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් පේය ය ආොය් පෙපාර්ාප්න්තුපවන් ආයානයට ල ා දී
ඇ උපපෙස් ස් න්ධපයන් පාොරතුරු කිසිවත රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර
පනොමැා.
දැසිකිලි 22 ක් ං සත්දැඩියා කිරීා
අාර C ෙරන ප ොඩනැගිල්පල් වැසිකිමේ අළුත්වැඩියා කිරීප් රාර්ය සකහා පා රා ප න
බූ ප ොඩනැගිමේ පෙපාර්ාප්න්තුව විසින් ළිබඳපයල රර බූ ඇස්ාප්න්තුව රු.
122,771,550/- වූ වත් අළුත්වැඩියා අත් රාර් පලස රු.8,000,000/- ර මුෙලත
2015.08.12 දින ප ොඩනැගිමේ පෙපාර්ාප්න්තුවට ප වා බූ වත් පසුව ප ොඩනැගිමේ
පෙපාර්ාප්න්තුපවන් උපපේ න පසේවය පමණයත ල ා ැනීමටත් පරොන්ත්රාත්තුව
රු.9,717,640/-ර මුෙලරට නව පරොන්ත්රාත්රරුපවගේට ළිරිනැමීමටත් අධයතෂ
මණ්ඩලය තීරණයය රර ඇා. පමම අළුත්වැඩියා කිරීමට අොළව පරොන්ත්රාත්රරු විසින්
බිල්පත් සම ඉදිරිපත් රර බූ මැනු් පත්රවල සකහන් ප්රමාණයයන් ියවැරිදි වට
ප ොඩනැගිමේ පෙපාර්ාප්න්තුපවන් සහ රයත පනොප න අවස්ථා 3 රදී මුළු
වටිනාරම රු. 7,660,000/- ත වූ අතුරු බිල්පත් 3 ත ප වා බීම හා අත් රාර් පලස
ප වූ රු. 8,000,000/- ර මුෙල ියරවුල් රර ැනීමට 2017.05.30 දින වන විටත් රටුතතු
රර පනො බීම ස් න්ධපයන් රාරර සවාව විමර් නයට ලත රරන ලදී.
පමම රාර්යය වාර ැනීමට මධයම ඉාකතපන්රු උපපේ ර රාර්යාා ය සහ රාජාය
ඉාකතපන්රු සාස්ථාව ප්ර තපෂේප රළ වත් පමම රාර්ය වාර ත් එරම ආයානය
ප ොඩනැගිමේ පෙපාර්ාප්න්තුව වත් ඔවුන්පස සහ රය මා බිල්පත් සෙහා ප වී්
රරන පලස ෙන්වා බූ වත් ඒ අනුව ප වී් රළ වත් ණයරාධිරාරී ප්රරා රරන ලෙ
අාර පර හපල් ආරෘ සැලසුම (Structural Plan) අස්ථාන ා වී ඇ
ව අධයතෂ
ාවදුරටත් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
බිල්පත් සෙහා ප වීප් ක්රමපසෙය ළිබඳ කව සිය අප්රසාෙය පළ රරන ලෙ රාරර සවාව
පහා ියපය රරන ලදී.
පමම ස්පූර්ණය ක්රියාවමේය ස් න්ධපයන් ප ොඩනැගිමේ පෙපාර්ාප්න්තුපවන්
වාර්ාාවත රැෙවන පලස ියපය කිරීම.
පර හපල් ආරෘ සැලසුම (Structural Plan) නැවා ල ා ැනීම සකහා විපේ
අමාායාා ය මගින් ජාපානප ඇ ශ්රි ලාරා ානාප රාර්යාලය ස් න්ධ
රරප න අොළ සමා පමන් විමසන පලස ියපය කිරීම.
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පර හල් පරිශ්රය තුල ගින්නත ඇ වූ විට එය මර්ෙනය කිරීප් හැකියාව ළිබඳ කව
ාතපසේරු කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් උතා වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ාකකාා මහොා්ළිටල් මකා පමර්ෂන් ීඨඑල්සී
(රාජාය වයවසාය සාවර්ධන අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ජුනි ාා 06 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
මාා කාාරකා ාවාද ඉදිරියට කාැකවීා
පමම ආයානප වැඩි අි  ය ශ්රී ලාරා රතෂණය සාස්ථාවට හිමිවීම මා පපොදු වයාපාර
ළිබඳ ක රාරර සවාව හමුවට පළමු වාාවට රැකවීම සිදු රරනු ල න ව අනාවරණයය
විය. පාර්මේප්න්තුවට සහ රාරර සවාවට ඉදිරිපත් රළ ුතතු වාර්ාා ියසි පලස ඉදිරිපත්
කිරීප් අව යාාව රාරර සවාව මගින් පපන්වා පෙන ලදී.
නිර්මේන
වාර්ෂිර වාර්ාා පාර්මේප්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම.
සාුතතා සැලැස්ම සහ ක්රියාරාරී සැලැස්ම පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාවට
සහ රාජාය වයාපාර පෙපාර්ාප්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම.
පමහි ගිණු් සරස් කිරීප් රටුතතු වි ණයරාධිප පස අධීතෂණයය යටාට පත්
කිරීම.
පමහි ආයාන පෙපතම ගිණු් එරට ඉදිරිපත් රර ඇ නමුත් එය පවන පවනම
ගිණු් 2ත පලස ඉදිරිපත් රළ ුතතු වීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් උතා වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
ප්රතිකාාර ාකහා පැිෂමණම විමේශීය මර ගීන්
පමම පර හල පවා මාලදිවි න, සී පෂල්ස් වැිය විපේ රටවමේන් ප්ර රාර ැනීම සකහා
පැමිපණයන පර ගීන් ළිබඳ ක පාොරතුරු සහ පමම විපේය ය පර ගීන් ප න්වා ැනීම
සකහා පර හල මගින් පරොමිස් ප වීම ළිබඳ කව රාරර සවාපස අවධානය පයොමු වූ අාර
පරොමිස් ප වා ඇත්පත් වාචිර එරඟවීම මා ව අනාවරණයය විය.
නිර්මේන
පමම පර හල සකහා පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විපේ පර ගීන්පස පැමිණීම
(පන්වාසිර සහ ාහිර පලස) සහ ඔවුන් මේයාපදිාචි වී ඇ ආරාරය ළිබඳ ක
පල්ඛනයත රාරර සවාවට ඉදිරිපත් කිරීම. (ඔවුන්ට ප්ර රාර රළ වවෙයවරුන්

සහ ඔවුන්ට සිදු රළ ප වී් ළිබඳ කවක වාර්ාාව තුළ අඩාගු විය ුතතුය.)
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ප් ළිබඳ කව අමාායා මට්ටමින් පරීතෂණයයත රර මාස 1 ½ ත ඇතුළා
වාර්ාාවත ඉදිරිපත් කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා රරුණයට අොළව රාරර සවාපස සිදු වු රරුණු විමසීප්දී ලාරා පහොස්ළිටල්
පර පපර්ෂන්හි සවාප (වවෙය ආර්. සරත් පරණයවිාාන මහාා) විසින් සිදු රරන ලෙ
“සීෂෙල්ස් රාජ්යෂේ  කදු  ෂර ියකුට ෂ ෂේවාසිද ප්රතිකදාර දර ෂම ැත. ” යන
ප්රරා ය ියවැරදි රරමින් ඔහු විසින් 2017.08.01 දිනැ ව මේළියත පයොමු රර ඇා.
(ඇමුණුා 28) උතා මේළිය මගින් රාරර සවාව ඉදිරිප සිදුරරන ලෙ ඉහා ප්රරා ය
ස් න්ධපයන් රන ාටුව පල රරමින් සවාප වරයා විසින් 2016 2015 හා 201ද වසර
වල පසේවා සපයන ලෙ විපේ පර ගීන්පස ලැි ස්තුව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර
ඇා. (ඇමුණුා 29)
රරුණු එපසේ වුවෙ 2017.10.31 වන විටත් උතා ියර්පේ ii මගින් රාරර සවාව විසින්
ඉල්ලා ඇ පරීතෂණය වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ල ා දී පනො බුණි.
එේ ආර් ංයි යන්ත්රය ිෂාී ගැනීා
මිමේයන 74 වන එ් ආර් අි  යන්ත්රයත මිලට ප න
අවිධිමත් ආරාරයට ව අනාවරණයය විය.

බුණයෙ එය මිලටප න ඇත්පත්

නිර්මේන
එ් ආර් අි  යන්ත්රය සහ මිලදී
සවාවට ඉදිරිපත් කිරීම.

ැනීම ළිමේ ක ස්පූර්ණය වාර්ාාවත රාරර

දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් උතා වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
කදා ගැනීමේ පරිපාපාය
කවා ැනීප් පටිපාටිය ියයමිා පරිදි අනුමා රරවා පනො ැනීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස
අවධානයට ලත විය.
නිර්මේන
කවා ැනීප් පරිපාටිය වැටුප් සහ පසේවර සාඛයා පරොමිසම මගින් අනුමා
රරවා ැනීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
2017.10.31 දින වන විටත් එහි ප්ර

ය රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
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ප්රදර්පම දැඩාටහන් දා ාත්ත්දය
2016 වර්ෂප රු. මිමේයන 24 ත ප්රවර්ධන වැඩසටහන් සකහා වියේ රර ඇ අාර
පර හපල් මුළු ආොයමින් 18% ත විපේය ය පර ගීන්ප න් ල ා බීම රාරර සවාපස
අවධානයට ලත විය.
නිර්මේන
පවනත් රටවල ඇ පර හල්වල සිදු රරන ආරාරයට පමම පර හපල් ෙ වැඩ
රටුතතුවල ාත්ත්වය ඉහල නැාවීමට රටුතතු කිරීමට ඇ ඉඩරඩ පසොයා ැලීම.
ංමාවිකාරණ ාැාැා්ා
ාරඟරාරී අපනගේත් ආයාන සම ඉදිරියට යෑම සකහා ඇ අපලවිරරණය සැලැස්මත
සැරසීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස සාරච්ඡාවට ඳුන් විය.
නිර්මේන
ධනවත් පුේ ලයන් සහ විපේය ය වවෙය පසේවාවන් සකහා ල ා පෙන වවෙය
රතෂණය ක්රමයත ආර්ව කිරීම
මධයම පාන් ර පර ගීන්ට/රජාප පසේවරි න්ට ශ්රී ලාරා රතෂණය සාස්ථාව වැිය
ආයාන හා එරතුව පහසුර් සැලසීම සකහා රටුතතු කිරීම
පර හල දිුතණු කිරීම සකහාත් මහජානාාවට ගුණයාත්මර පසෞඛය පසේවාවත ල ා
දීම සකහාත් අමාායාා ය / වාණ්ඩා ාරප ියලධාරීන් හා එරතුව සැලැස්මත
සරස් කිරීම.
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පපොදු වයාපාර ළිබඳ ක රාරර සවාපස පස්වන වාර්ාාව

ගල්ඔය දැවිලි (ර ේගලිකා) ාාාගා
(රාජාය වයවසාය සාවර්ධන අමාායාා ය)
විාර්නමය කාරම ාද දිමය : 2017 ජුනි ාා 21 දම දිම
හඳුමාගත් ප්රපාම ගැටලු
ංපයක්ෂ ාණ්ඩාමේ ාාාාජිකායන් තිමදමමකු පැිෂණ මමොසිීමා.
අධයතෂ මණ්ඩල සාමාකතරයන් පෙපනගේ ියයමිා පසලාවට රාරර සවාව ඉදිරියට
පැමිණය පනොසිටීම ළිබඳ ක රාරර සවාව සිය පනොසතුට පළ රළ අාර මින් ඉදිරියට
ව කීපමන් රටුතතු රළ ුතතු ව අවධාරණයය රළාය.
ගල්ඔය මහ ල්ඩින්ා් ාාාගා
ල්ඔය පහ ල්ඩින්ස් සමා ම ළිබඳ ක රාරර සවාව විසින් දීර්ඝ පලස සාරච්ඡා රරන
ලදී.
ල්ඔය පහ ල්ඩින්ස් සමා ම යනු ල්ඔය වැවිමේ සමා ප් රළමනාරරණය රටුතතු
පමපහයවන ආයානය ව සවාප විසින් පැවසීය.
ල්ඔය වැවිමේ සමා ම සතුව අධයතෂ මණ්ඩලයත සිටියදීත් එයට පරි ාහිර
ආයානයරට රළමනාරරණයය වාරදීම ැටලු සහ ා ව රාරර සවාපස අෙහස විය.
නිර්මේන
ල්ඔය පහ ල්ඩින්ස් සමා ප් අි  ය ප දී ඇ ආරාරය ළිබඳ කව සටහනත
ල ා දීමට රටුතතු රරන පලස වි ණයරාධිප පවා ියපය කිරීම.
අොළ සටහන සරස් කිරීම සකහා සහය ල ා පෙන පලස රාජාය වයවසාය
සාවර්ධන අමාායාා ප පල්ර් පවා හා ල්ඔය වැවිමේ (පුේ මේර) සමා ප්
සවාප පවා ියපය රරන ලදී.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ල්ඔය පහ ල්ඩින්ස් සමා ප් අි  ය ප දී ඇ ආරාරය ළිබඳ ක සටහන ළිබඳපයල
කිරීම සකහා අව ය පාොරතුරු වි ණයරාධිප පවා ඉදිරිපත් කිරීම ස් න්ධපයන් වූ
පල්ඛන කිසිවත 2017.10.31 දින වන විටත් රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
ප්රාේපමය ණය මුදාක් මාා ාළකාා ක්රියා කිරීා
ලාරා ඔරිතස් ලීසිා සමා මට හිමි 49% ර පරොටස්වලට අොළ වූ ප්රාසධන ආපය ජාන,
(2010-2011 වසපර්දී) ණයය මුෙලත පලස සළරා පපොළී ප වීමත සිදු රර බීම ළිබඳ ක
රාරර සවාපස අවධානය පයොමු විය.
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ප් සකහා අොළ අනුමැ ය වාණ්ඩා ාරය විසින් ල ා දී ඇ
ලදී.

ව සවාප ප්රරා රරන

නිර්මේන
වාණ්ඩා ාරය මගින් අනුමැ ය ල ා දුන් මේළිය ස යත ඇතුළා රාරර සවාවට
ල ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
රාරර සවාව විසින් සිය ියර්පේ යන් 2017.07.07 දිනැ මේළිය මගින් ල්ඔය වැවිමේ
සමා ප් සවාප පවාෙ ළිටපාත සහිාව රාජාය වයවසාය සාවර්ධන අමාායාා ප
පල්ර් පවා පයොමු රර ඇ අාර එම ියර්පේ යන් ස් න්ධපයන් ප න ඇ
ක්රියාමාර් ෙන්වා එවන පමන් ඉල්ලා රාජාය වයවසාය සාවර්ධන අමාායාා ප පල්ර්
විසින් ළිබඳපවබඳන් 2017.07.26 2017.07.28 හා 2017.08.23 දිනැ ව ල්ඔය වැවිමේ
සමා ප් සවාප පවා ෙන්වා යවා ඇා.
ප් ස් න්ධපයන් ප න ඇ පවනත් ක්රියාමාර් කිසිවත රාරර සවාව පවා වාර්ාා
රර පනොමැ අාර 2017.10.31 වන විටත් රාරර සවාව විසින් ඉල්ලා ඇ මේළිය රාරර
සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
ඉහළ මපොලී ංගමපාායකාට මපෞේගලිකා ැකකු ාගින් ණය ා ා ගැනීා
51%ර පරොටස් හිමිරාරීත්වයත රජාය සතුව බියදීත් ඉහළ පපොලී අනුපාා යටපත්
පපෞේ මේර ැාගේ මගින් ණයය ල ා ැනීම ළිළී ක රාරර සවාව විමසන ලදී.
රාජාය ැාගේ ණයය ල ා දීම ප්ර තපෂේප කිරීම ප් ාත්ත්වයට පහේතූ වූ ව සවාප විසින්
පැවසීය.
SJMS ආයානය මගින් ප් ළිබඳ ක පව හාරිර වි ණයනයත (Forensic Audit) රර ඇ
අාර එම වාර්ාාව පෙන් රර ියමින් 2017.06.22 වන දින අමාායවරුන්පස
සාරච්ඡාවත පැවැත්පවන වත් එහිදී ප් ස් න්ධපයන් ා ුතතු ක්රියාමාර්
ැන
සාරච්ඡා කිරීමට ලාපපොපරොත්තු වන වත් අමාායා පල්ර් ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
2009 සිට ප් ෙතවා රාජාය ැාගේ මගින් ණයය ල ා ැනීමට උත්සහ රළ අවස්ථා
ළිබඳ ක වාර්ාාවත ල ා දීම.
එම වි ණයන වාර්ාාව පෙන් රර ියමින් සරසන ලෙ වාර්ාාවත ල ා දීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා 03 හි සකහන් පරිදි 2017.10.31 වන විටත් රාරර සවාව විසින් ඉල්ලා ඇ
වාර්ාාව රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
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ා්කාාගාරය ආරේව කාර මමොතිබීා
රුළියල් මිමේයන 798ත ෙරා වැඩ අවසන් රළ එාපන ල් ියෂ්පාෙනා ාරප පමපහුත්
රටුතතු ෙැනට මාස 06රට පපර ආර්ව කිරීමට හැකියාව පැව යෙ ප් වන තුරු ආර්ව
රර පනො බීම ළිබඳ ක රාරර සවාපස අවධානය පයොමු විය.
ලපත්රය ල ා ැනීමට සුරා දු පෙපාර්ාප්න්තුපවන් වරින් වර ඉල්ලී් රර ඇාත් ප්
වන තුරු එය ලැබී පනොමැ
වත් ලපත්රය ල ා පනොදීම ියසා දිනරට සිදු වන අලාවය
රු. මිමේයන 7.5ත වන වත් සවාප පැවසීය.
නිර්මේන
ප් ස් න්ධපයන් ඉතමණින් ක්රියාත්මර වන පලස ඉල්ලමින් වාණ්ඩා ාර
පල්ර්ට මේළියත පයොමු කිරීම.
ප් ස් න්ධපයන් ස 02ත තුළ මුෙල් ඇම තුමා හමුවීම හා ත් ළියවර වාර්ාා
කිරීම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා 03 හි සකහන් පරිදි 2017.10.31 වන විටත් රාරර සවාව විසින් රර ඇ
ියර්පේ යන් ස් න්ධ ප්ර ය රාරර සවාව පවා ඉදිරිපත් රර පනොමැා.
ගල්ඔය දැවිලි ාාාගාට පදරම ාද නිදාා 94
පමම ියවාස, පවරන ලෙ පුේ ලයන් විසින් පනොව සමා මට ස් න්ධයත පනොමැ
පුේ ලයන් විසින් වාවිාා කිරීම ළිබඳ ක රාරර සවාව විමසන ලදී.
එම ියවාස වමේන් 13ත පමණයත ෙැනට ල්ඔය වැවිමේ සමා මට වාර දී ඇ
වත් ඉඩ්
දු ගිවිසුමත (Land Lease Agreement) ආයානය සතු පනොවන ැවින් ඒ
ස් න්ධපයන් ප්ර ්න කිරීමට හැකියාවත පනොමැ
වත් සවාප ප්රරා රරන ලදී.
නිර්මේන
ඉඩ් පරොමසාරිස් සම සාරච්ඡා රර විසඳුමත ල ා ැනීම.
ල්ඔය වැවිමේ සමා ම ස්ථාළිා කිරීම ස් න්ධපයන් වූ නී මය රාමුපස පව න
ැටලු ියරවුල් රර ැනීම.
ආයානප 51%ර පරොටස් අි  ය රජාය සතු වන ැවින් ආයානප රටුතතු
සකහා මැදිහත් වීප් අව යාාවය අවධාරණයය කිරීම.
ආයානය පාඩු පනොල න ාත්ත්වයට ප න ඒම.
දර්ාාාම ාත්ත්දය හා ප්රගතිය දාර්ාා කිරීා
ඉහා 03 හි සකහන් පරිදි 2017.10.31 වන විටත් රාරර සවාව විසින් රර ඇ
ියර්පේ යන් ස් න්ධ ප්ර ය රාරර සවාව පවා වාර්ාා රර පනොමැා.
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ශ්රී ලාරා ප්රජාාාාන්්රිර සමාජාවාදී ජානරජාප අටවන පාර්මේප්න්තුපස පළමුවැිය සැසිවාරප
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මපොදු දයාපාර ළිබඳ ක කාාරකා ාවාම නිර්මේන ාකහා ප්රතිචාර දැක්වීා
ාා පදමේ වූ ංයාම ඇගයීේ දගුද
Date of
Evaluation based
Investigation
on responses

Institution
1

University of Vocational Technology

08.03.2017

2

University Grants Commission

09.03.2017

University Grants Commission and the
Institutional
Review
Committee
appointed by the University Grants
Commission for the Asian Institute of
Technology and
Medicine
(Pvt.)
Ltd.(SAITM)

20.03.2017

100%

10.03.2017
3

Sri Lanka Bureau of Foreign Employment
06.06.2017

4
5

General Sir John Kotelawala Defence
University
State Pharmaceuticals Corporation of Sri
Lanka

21.03.2017
06.04.2017

6

Lanka Coal Company (Private) Limited

07.04.2017

7

Lanka Salt Company

03.05.2017

8

Board of Investment of Sri Lanka

05.05.2017

9

National Institute of Education

25.05.2017

10

Sri Jayawardenepura General Hospital
Board

09.06.2017

11

Lanka Hospitals Corporation Plc.

20.06.2017

12

Gal-Oya Plantations (Pvt) Limited

21.06.2017

Indicates satisfactory responses made by Institutions for the directives
given by the COPE
Indicates the Institutions not responded for the directives given by the
COPE
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දාර්ාාම ඇතුාත් ආයාමයන්හි දු මපර ාාවය / (ංාාවය) මහ
ංතිරික්ාය / (ඌණාාදය)
Profit/ (Loss) before Tax (COPE – 2017)
N
o

Entity

Profit / (Loss) before Tax for the year
ended 31st December (Rs.)
2016

2015

2014

Foreign Employment
1
Bureau

1,309,856,265

877,325,950

416,571,677

State Pharmaceutical
Corporation

1,867,608,521

1,230,137,320

741,553,839

0

0

6,358,730

1,036,462,032

(170,008,293)

73,434,518

(171,466,242)

(349,115,459)

723,632,091

826,755,121

857,403,277

572,710,661

2

3 Lanka Coal Company
4 Lanka Salt Ltd
5

Sri Jayawardenapura
General Hospital

6 Lanka Hospital

Profit/ (Loss) before Tax (COPE – 2017)
N
o
1

Entity
Gal Oya Plantations
(Pvt) Ltd.

Profit / (Loss) before Tax for the year
ended 31st March (Rs.)
2017
2016
2015
(962,357,558)
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(900,449,401)

(227,583,099)
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Net Surplus/ (Deficit) before Tax (COPE – 2017)
N
o

Entity

General Sir John
1 Kotelawala Defence
University
National Institute of
2
Education

Surplus / (Deficit) before Tax for the
year ended 31st December (Rs.)
2016

2015

2014

(955,434,499)

(676,191,883)

(126,981,677)

37,792,759

157,631,150

59,870,749

3

University of
Vocational Technology

214,709

(3,054,300)

25,155

4

Board of Investment of
Sri Lanka

768,128,696

407,166,738

432,571,478

5

University Grants
Commission

16,958,489

43,081,432

43,733,945
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