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පටුජ 
 
 

         පිටු ලංඅා ය 
 

 සභාපතිවරයායේ සටහන       01 

 සකක්ෂිප්ත වාර්තාව                   03 

 යපොදු නිරීක්ෂණ, නිගමන සහ නිර්යේන      05 

 ආයතනවලට වියනේෂිත වූ නිරීක්ෂණ, නිගමන සහ නිර්යේන                      07 

 2017 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ විමර්නනය කරන ලද එක් එක්              13 

ආයතනවල හඳුනාගත් ප්රධාන ගැටලු,  නිරීක්ෂණ හා නිර්යේන 

 සුචිය         161 
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1 
 

ාභපපතිදයයප ේ ලං ලංාටහජ 
ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ආණ්ක්ක්රම වයවස්ාාව ප්රකාරව, පාර්ලියම්න්තුව 

යවත පැවරී තියබන රාජය ූලලය පාලන වගීමම ස්රීය රීරීම සඳහා ප්රධානම දායකත්වය 

සපයනු  ලබන්නා වූ යමන්ම, ශ්රී ලකකා පාර්ලියම්න්තු ඉතිහාසයේ ූලලය පාලන කටුතතු 

ංධීක්ෂණය සඳහා ක්රියාත්මකව පවතින පැරණිම කාරක සභාව වන රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ 

කාරක සභාව මඟින්, ංට වැනි පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවැනි සැසිවාරය තුළ සිය සිේවන 

වාර්තාවද පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් රීරීමට හැරීවීම පිළිබඳ කාරක සභායේ වත්මන් 

සභාපතිවරයා යලස මා යබයහවින්ම සතුටු යවි. 
2015 යනොවැම්බර් මස 26 වැනි දින ස්ාාපිතව වැඩකටුතතු ආරම්භ කරන ලද වත්මන් රජයේ 

ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, රාජය ආයතන 3  ක් පිළිබඳව විමර්නන 11 ක් පවත්වින්,  එහි 

පළමු වාර්තාව 2016 සැප්තැම්බර් මස 22 වන දින පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ල ජ. 
ශ්රී ලකකා යර්ගුව, යේශීය ආදායම් යදපාර්තයම්න්තුව සහ සුරාබදු යදපාර්තයම්න්තු යන රාජය 

ආදායමට වැඩිම දායකත්වය දරණ යදපාර්තයම්න්තු ඇතුළුව යවනත් ආයතන රීහිපයක් ද 

සම්බන්ධ කරයගන, ඵලදායී යතොරතුරු තාක්ෂණ පේධතීන් උපයයෝගී කර ගනිින් රජයේ 

ආදායම් එකතු රීරීම, වැඩි දිුතණු රීරීම සඳහා පාර්න්වකරුවන් විසින් පාර්න්ව කරුවන් ංතර 

ගතුතතු පියවර නිර්යේන රීරීම සඳහා පත් කරන ලද ංනු කාරක සභාව විසින් නිර්යේශිත 

යතොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාව 2016 යනොවැම්බර් මස 23 දින ංතුරු වාර්තාවක් යලස 

පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ල ජ. 
ආයතන 31ක් පිළිබඳව සහ වියනේෂිත කරුණු 3ක් පිළිබඳව සිදුකරන ලද විමර්නන 36 ක 

යතොරතුරු ංඩකගු කරින් සකසන ලද රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ යදවන වාර්තාව 

2017 ජුනි මස 23 වන දින පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ල ජ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා ඉතිහාසයේ පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද 

වාර්තාවන්හි සම්ප්රදාය බිඳ දමින්, 2015 මුදල් වර්ෂයට ංදාළව, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ 

කාරක සභායේ විමර්නන විෂය පායට ංයත්වූ  31 ක් වන සියළුම රාජය ආයතනවල ූලලය 

පාලනය හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ යතොරතුරු පරිගණක යතොරතුරු   කළමනාකරණ 

පේධතිය මගින් මාර්ගගත ක්රමයට (online) ලබා ගැනීයමන් ංනතුරුව එම සියලුම ආයතන 

පිළිබඳ යතොරතුරු ංඩකගු කරින් සකස් කරන ලද  වාර්තාව, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 

සභායේ යතවන වාර්තාව යලස,  2017 යනොවැම්බර් මස 13 දින පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

කරන ලදි. ඒ ංනුසාරයයන් රජයේ වියනේෂිත වියදම් ඒකක, ංමාතයකන, යදපාර්තයම්න්තු, 

දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාල, පළාත් සභා හා ඒ යටයත් ඇති ආයතන හා සියළුම පළාත් පාලන 

ආයතන ංතරින් යතෝරාගන්නා ලද, ඉහළ කාර්ය සාධනයක් යපන්නුම් කරන ලද ආයතන 

 1 ක් ඇගයීම සහ දිරිමත්රීරීම  පිණිස, ංතිගරු ජනාධිපතිතුමායේ ප්රධානත්වයයන් එම 

ආයතන යවත සම්මාන ප්රදානය රීරීමට ද එදිනම කටුතතු සම්පාදනය කරන ලදි.  
 

යජා   ලංගිණුේ ලංපිළිබඳ ලං පය  ලංාභපද ලං2017 ලංජාජදපරි ලංජා ලංසිට ලං2017 ලංජැයි ලංජා ලංඅදාපජය ලංදක්දප ලං

ආයාජ ලං36 ලංක් ලං පය  ලංාභපද ලංහමුදට ලං ැඳදප ලං  ලංසිදු යජ ලංකද ලංවිජර්නජදක ලං ාොයතුරු ලංඅඩාගු ලං

 යමි්ත ලං ා ාජ ලං කද ලං  පය  ලං ාභප ේ ලං සිේදජ ලං දපර්ාපද ලං ද, ලං (අතුරු ලං දපර්ාපද ලං හැය) ලං අට ලං දජ ලං
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පපර්ලි ේ්තතු ේ ලං පළමු ලං ාැසිදපයය ලං තුළ ලං  ජ කා ලං ඉදිරිපත් ලං  ලං කිරීජට ලං හැකිවීජ ලං  පය  ලං ාභප ලං

ඉතිහපා   ලංසුවි නේෂී ලංජා ලංාකකුණක් ලංදනු ලංඇා. 
යවරළ සකරක්ෂණ හා යවරළ සම්පත් කළමනාකරණ යදපාර්තයම්න්තුව පිළිබඳව කාරක 

සභාව විසින් සිදුකළ විමර්නනයේ ජ ංනාවරණය වූ සුවියනේෂී ගැටලු නිරාකරණය රීරීමට ශ්රී 

ලකකා යවරළ සකරක්ෂණය හා සකචාරක කර්මාන්තය සකවර්ධනය උයදසා ගතුතතු ක්රියාමාර්ග 

නිර්යේන රීරීම සඳහා වන ංනුකිටුවක් ගරු සුජීව යසේනසිකහ මහතායේ සභාපතිත්වයයන් 

ුතතුව ස්ාාපිත කළ ංතර, එම ංනු කිටු වාර්තාව ද ඉදිරියේ  ජ  පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

රීරීමට නියිතය. 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන යමම 

වාර්තාවද ඇතුළත්ව ංටවැනි පාර්ලියම්න්තුයේ පළමු සැසිවාරය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද 

වාර්තා 5ට (ංතුරු වාර්තාව ඇතුළුව) පාර්ලියම්න්තුයේ ංවධානයට ලක්විය ුතතු බවත්,  රයේ 

ක්රියාත්මක විය ුතතු  ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීයම්  ජ, යමමගින් නිර්යේශිත කරුණු පිළිබඳව ද 

ංවධානය යයොමු රීරීම සුදුසු බවටත් මම යයෝජනා කරි. 
කාරක සභායේ කටුතතු සාර්ාකව පවත්වායගන යාමට සියලු පක්ෂවලට ංයත් පාර්ලියම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන් විසින් මා යවත ලබායදනු ලබන සහය ඉතා ංගය යකොට සලකි.  

පාර්ලියම්න්තුයේ මහයල්කම්, නියයෝජය මහයල්කම්,  සහකාර මහයල්කම්වරු ඇතුලුව ඉතා 

කැපවීයමන් ුතතුව කටුතතු කරන රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාකනයේ  

කාර්යමණ්ඩලයට මම ස්තූතිවන්ත යවි. 
විගණකාධිපතිතුමා ඇතුලු  කාර්යමණ්ඩලය සහ මහා භාණ්ඩාගාරයේ නිලධාරී මණ්ඩලය  

කාරක සභාව යවත ලබායදනු ලබන සහායයෝගය යනොවන්නට, යමතරම් සාර්ාක ංුතරින්  

කටුතතු ඉටු රීරීම ංසීරු වනු ඇත. එබැවින් සියලුම නිලධාරීන්ට මායේ කෘතඥතාවය හිි 

යේ. 
වත්මන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට මුහුණ  ජමට සිදුව ඇති ංභියයෝග ජය ගනිින් 

යමයතක් පැිණි ගමන් මයගහි සාර්ාකභාවය පිළිබඳ ධනාත්මක තක්යසේරුවක් ලබාදිය 

හැරී බවත්, තාක්ෂණික ක්රමයේදයන්ට ංනුගතවන යලස රාජය ආයතනයන් යවත නිර්යේන 

නිකුත් රීරීයමන්  යනොනැවතී රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ද එම නවීන තාක්ෂණික 

ක්රමයේද භාවිතයේ යයදවීමට ංනුගතව, වඩාත් සඵලදායී හා කාර්යක්ෂම රජයේ ගිණුම් 

පිළිබඳ කාරක සභාවක් ක්රියාත්මක වීම ඇර ඇ ඇති බවත් මායේ වින්වාසයයි. 
 
ලසන්ත ංලගියවන්න 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපති 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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ාාක්ෂිප්ා ලංදපර්ාපද 

 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ශ්රී ලකකා පාර්ලියම්න්තුයේ ක්රියාත්මකව පවතින  ජර්මතම 
ඉතිහාසයක් සහිත කාරක සභාව යමන්ම, ප්රධානතම ූලලය ංධීක්ෂණ කාරක සභාව ද 
වන්යන්ය. 1917 යසෝල්බරි ආණ්ක්ක්රම වයවස්ාාව යටයත් ද, 1972 ජනරජ වයවස්ාාව 
යටයත් ද, 197  වර්තමාන ආණ්ක්ක්රම වයවස්ාාව යටයත් ද රාජය ූලලය පාලනය පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලය පාර්ලියම්න්තුව යවත ංඛන්ඩව පැවරී තියේ.  
  
යටත් විජිත ුතගයේ එනම්, 1923 සැප්තැම්බර් 05 වන දින ස්ාාපිත කරනු ලැබූ යමම කාරක 
සභාව  1923 සැප්තැම්බර් මස 17 වන දින එහි පළමු රැස්වීම පවත්වා ඇත. 
ශ්රී ලකකාව සම්පූර්ණයයන්ම ස්වවරී රාජයයක් බවට පත්වූ පසුව, 1972 කක්යතෝම්බර් මස 
26 වන දින ජාතික රාජය සභායේ යයෝජනාවකට ංනුව යමම කාරක සභාව නැවත ස්ාාපිත 
විය. 
වත්මන් ශ්රී ලකකා ආණ්ක්ක්රම වයවස්ාායේ 11  වැනි වගන්තිය ප්රකාරව,  පාර්ලියම්න්තුව 
යවත පැවරී ඇති රාජය ූලලය පාලන බලය ක්රියාත්මක කරවන ප්රධානතම කාරක සභාව වන 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ශ්රී ලකකා පාර්ලියම්න්තුයේ ස්ාාවර නියයෝග 125,131 
සහ 132 යටයත් බලාත්මක කර ඇත.  

 
“125(2) ලං  ජජ ලං  පය  ලං ාභප ේ ලං  පර්යය ලං දනු   ලං  පොදු ලං වියහියදේ ලං ාඳහප ලං පපර්ලි ේ්තතුද ලං
විසි්ත ලං දජ ලංකද ලංමුදල් ලංඒ ලංඒ ලං ටයුතුදකට ලං යදු ලංපිළි දළ ලංදැක් දජ ලංගිණුේ ලංද ලංපපර්ලි ේ්තතුද ලං
ඉදිරි   ලංාබජ ලංකද ලංඅනිකුත් ලංගිණුේ ලංදලි්ත ලං පය  ලංාභපද ලංසුදුසු ලංයැයි ලංාක ජ ලංගිණුේ ලංද ලංඒ ලංගිණුේ ලං
පිළිබඳ ලං විගණ පධිපතිදයයප ේ ලං දපර්ාප ලං ද ලං පළපත් ලං පපකජ ලං ආයාජ ලං පිළිබඳද ලං
විගණ පධිපතිදයයප ේ ලංදපර්ාප ලංද ලංපරීක්ෂප ලංකිරීජයි” 
 දය ලං හෝ ලං දපපර්ා ේ්තතුද  ලං හෝ ලංරප ීය ය ලංබක ලංජඩලඩකය  ලං හෝ ලංපරීක්ෂපදට ලංභපජාජය ලං
 යජ ලං කද ලං ගිණුේ, ලං මුදල් ලං ාත්ත්දය ලං මුදල් ලං  ටයුතු ලං පිළිබඳ ලං  පර්යය ලං පරිපපටි ලං හප ලං ාපජපජය ලං
 ළජණප පරීත්දය ලංගැජ ලංද ලංඒ ලංඅනුද ලංපැජ ලංජගිජ ලං දය ලං හෝ ලං රුණක් ලංගැජ ලංද ලං ජජ ලං පය  ලං
ාභපද ලංවිසි්ත ලංපපර්ලි ේ්තතුදට ලංදපර්ාප ලං ළ ලංයුතුය. ලං 
 පය  ලංාභපද ලංවිසි්ත ලංනියජ ලං යනු ලංකබජ ලං දය ලං හෝ ලං දපපර්ා ේ්තතුද  ලං හෝ ලංරප ීය ය ලංබක ලං
ජඩලඩක  ලං සියළුජ ලං ගිණුේ ලං , මුදල් ලං ාත්ත්දය ලං හප ලං  ළජණප පරිත්දය ලං පරීක්ෂප ලං  ය ලං  පය  ලං
ාභපදට ලංදපර්ාප ලං  ලංකිරීජ ලංපිණිා ලං පය  ලංාභපදට ලංඅදනය ලංයැයි ලංහැීගගිය ලංවිට  ලං පය  ලංාභප ේජ ලං
ාපජපජි ය්ත ග්ත ලංාජ්තවිා ලංඅනු ලං පය  ලංාභප ලංපත් ලංකිරීජ ලං පය  ලංාභපදට ලං ළ ලංහැකිය. 
 පය  ලංාභපදට ලං හෝ ලංඑහි ලංකිසියේ ලංඅනු පය  ලංාභපද ට ලංඊට ලංඅයත් ලං පර්යය ලංඉටු ලංකිරීජ ලංපිණිා ලං
 දය ලං  හෝ ලං පුීගක යකු ලං  ැඳදප ලං රනණණ ලං කිරී ේ ලං  ලං බකයත් ලං  දය ලං  හෝ ලං ලිපියක් ලං  පොාක් ලං
, ල්ඛණක් ලං හෝ ලං  ලං දජයේ ලංලියවිල්කක් ලං ග්තදප ලංපරීක්ෂප ලංකිරී ේ ලංබකයත් ලංගබඩපදකට ලංාහ ලං ලං
 දජත් ලං ීපකදකට ලංපිවිසී ේ ලංබකයත් ලං පය  ලංාභපදටත් ලංඑහි ලංඅනු ලං පය  ලංාභපදකටත් ලංතිබිය ලං
යුතුය.” 
 

ඒ ංනුව, ංට වැනි පාර්ලියම්න්තුයේ පළමු සැසිවාරයේ ජ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
විසින් පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සිය සිේවන වාර්තාව (ංතුරු වාර්තාව සමඟ) 
සඳහා කාරක සභායේ විෂය පායට ංයත් වන  රජයේ ංමාතයාකන,  යදපාර්තයම්න්තු, 
වියනේෂිත වියදම් ඒකක,  දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාල,  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන 
පිළිබඳ සිදුකරන ලද විමර්නනයන්ට ංදාළ යතොරතුරු වලින් යමම වාර්තාව සමන්විතයේ. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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රාජය ආයතනයන්හි  විගණන කටුතතු සිදු රීරීයමන් ංනතුරුව, විගණකාධිපතිවරයා විසින් 
පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තා ංනුව, ූලලය වගවීම සහතික රීරීම සඳහා 
විගණනයේ ප්රතිඵල සලකා බැීමයම් කාර්ය පැවරී තියබන පාර්ලියම්න්තුව විසින්,  රාජය 
ූලලය පාලන බලය ංධීක්ෂණය පිණිස පත් කරන ලද වත්මන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාව 2015 කක්යතොම්බර් මස 23 වන දින පාර්ලියම්න්තුව විසින් නියේදනය කරන ලද 
ංතර, වර්තමාන පාර්ලියම්න්තුව නියයෝජනය කරනු ලබන සියළුම යේනපාලන පක්ෂවලට 
ංයත් මන්ත්රීන් 26 යදයනකුයගන් එය සමන්විත වන්යන්ය. 
 

විගණකාධිපති වාර්තා සහ රාජය ආයතනවල වත්මන් කාර්ය සාධනය සමායලෝචනය,  
සකසුරුවම, කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය පිළිබඳව ද වියනේෂ ංවධානය යයොමු කරන 
කාරක සභාව විසින් සිය විමර්නනවල ජ විගණකාධිපතිවරයා විසින් යපන්වා යදන ලද කරුණු 
සහ යවනත් මාර්ගවලින් කාරක සභාව යවත ලැබී ඇති  කරුණු පිළිබඳව වියනේෂ ංවධානය 
යයොමු රීරීයමන් ංනතුරුව, සිදුකරන විමර්නනවල ජ ංදාළ රාජය ආයතනයේ ප්රධාන 
ගණන් ජයම් නිලධාරී / ගණන් ජයම් නිලධාරී කාරක සභාව හමුවට කැඳවා විමසීම්  කරනු  
ලබයි. 
 

වගවීම සහතික රීරීම සඳහා විගණනයේ ප්රතිඵල සලකා බැීමයම් හා කාර්ය සාධනය 
ඇගයීයම් කාර්යය පැවරී තියබන පාර්ලියම්න්තුයේ  ූලලය පාලන ංභිමතාර්ා සාක්ෂාත් කරනු 
පිණිස, ස්ාාපනය යකොට තියබන රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්,  2017 වසයර් 
මුල් භාගයේ ජ (2017 ජනවාරි සිට මැයි දක්වා) විමර්නනයට භාජනය කරන ලද ආයතන 36 
ක පැවති ූලලය හා කළමනාකරණ දුර්වලතා, ංක්රිකතා හා ංකාර්යක්ෂමතා හඳුනා ගනිින් 
ඒවා වැලැක්වීම සහ නිරාකරණය සඳහා  ඉදිරිපත් කරන ලද කාරක සභායේ ංදහස්, නිර්යේන 
හා නියයෝග යමම වාර්තායේ ංන්තර්ගත යේ. 
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 පොදු ලංනිරීක්ෂණ, ලංනිගජජ ලංාහ ලංනිර් ීන 
 

ආයාජදක ලංක්රියප පරීත්දය ලංහප ලංඒදප   ලංදැක්ජ ලංහප ලං ජ හදය 

 

යබොයහෝ රජයේ ආයතනවලට ංදාල දැක්ම හා යමයහවර පිළිබඳ ංවධානය යයොමු රීරීයම් ජ 
එම ආයතනවල ක්රියාකාරීත්වය එහි දැක්ම හා යමයහවර සමඟ යනොගැළයපන ංවස්ාා 

නිරීක්ෂණය විය. 
මහජනයාට උපරිම යසේවයක් සැලසිය හැරීවන පරිදි යමයහවරක් රීරීම උයදසා ආයතනයේ 

දැක්ම හා යමයහවර ංනුව ඊට ංනුගතව ක්රියා කළුතතු බවත්, එයසේ යනොමැති නම් කාීමනව 

සිදුවිය ුතතු යවනස්කම් සලකා ලංබලා ලංඒ ංනුව ආයතනික දැක්ම යමයහවර යවනස් කළ ුතතු 
බවත් කාරක සභාව ංවධාරණය කරයි. 
 

පළපත් ලංාභප 
 

පළාත් සභාවල යසේවයේ නිුතතු නිලධාරීන්යේ වියේන සකචාර සඳහා යතෝරා ගැනීම සහ ඒ හා 
සම්බන්ධ ංයනකුත් කටුතතු පිළිබඳ යපොදු වැඩපිළියවලක් යනොමැති බව කාරක සභාව 

නිරීක්ෂණය කයළේය. ඒ සඳහා නින්චිත ක්රමයේදයක් සකස් රීරීයම් ංවනයතාවය කාරක 

සභාව ංවධාරණය කරයි.  
 

දිාණ්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපක ලංවිගණජ ලංහප ලං ළජජප යණ ලං මිටු ලංස්ාණවීේ ලංපැදැත්වීජ. 
 

දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාල, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවූ ංවස්ාාවල 
ංනාවරණය වූ කරුණු ංනුව එම කිටු පැවැත්වීයම් නින්චිත යපොදු ක්රමයේදයක් යනොමැති 
බව යහළි වූ ංතර, එය ක්රමවත් කළ ුතතු බවට කාරක සභාව ලබාදුන් නියයෝගයකට ංනුව 
ස්වයේන කටුතතු ංමාතයාකනය විසින් එම කිටු පැවැත්විය ුතතු ආකාරය පිළිබඳව යපොදු 
වැඩපිළිවලක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ ංනුව කළමනාකරණ විගණන යදපාර්තයම්න්තුව විසින් 

නිකුත් කර ඇති DMA 2009 (1) හා 2009.06.09 දිනැති චක්රයල්ඛයේ උපයදස්වලට 
ංනුකූලව සකස් කරන ලද ංභයන්තර විගණන චක්රයල්ඛය මඟින් සියලුම දිස්්රික් 
යල්කම්වරුන් දැනුවත් රීරීමට කටුතතු කර ඇති බව ංනාවරණය වූ ංතර ඒ සඳහා කාරක 
සභායේ ප්රනකසාව එම ංමාතයාකනයට හිි විය ුතතුය. 
 

රප ීය ය ලං  ල් ේ ලං  පර්යපක ලං ජටමටමි්ත ලං අභය්තාය ලං විගණජය ලං නක්තිජත් ලං කිරීජ ලං ාඳහප ලං

ාාදර්ධජ ලංනිකධපරී්ත ලංඅනුයුක්ා ලං ය ලංගැනීජ. ලං 
 

ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාල මේටින් ංභයන්තර විගණනය නක්තිමත් රීරීම සඳහා වඩාත් 
ඵලදායී වැඩපිළයවලක් සකස් රීරීමට රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ලබාදුන්  
නියයෝගයට ංනුව කළමනාකරණ විගණන යදපාර්තයම්න්තුව නිසි පියවර යගන ඇත. ඒ 
ංනුව, ගිණුම්කරණය හා විගණනය පිළිබඳ දැනුමක් ඇති උපාධිධාරීයයකු සෑම ප්රායේශීය 
යල්කම් කාර්යාලයකම  ංභයන්තර විගණන ංකනය සඳහා ංනුුතක්ත රීරීම සඳහා ඉල්ීමමක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත.  
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එයසේම, ංමාතයාකන, විවිධ යදපාර්තයම්න්තු හා දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාලයන්හි ංභයන්තර 
විගණන ඒකකයන්හි පවත්නා කාර්යමණ්ඩල ඌනතාවයන් සපුරා ගැනීම පිණිස ඉහත 
සඳහන් සුදුසුකම් ඇති සකවර්ධන නිලධාරීන් ංනුුතක්ත කළ හැරී බවත්, යපන්වා  ජ ඇත. 
 

රාජය ූලලය වඩාත් ඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව යයදවීම ංරමුණු කර ගනිින් ංභයන්තර 
විගණන ක්රියාවලිය තවදුරටත් නක්තිමත් රීරීමට යගන ඇති යමම ක්රියාමාර්ගයට කාරක 
සභායේ ප්රනකසාව හිි යේ. 
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ආයාජදකට ලංවි නේෂිා ලංවූ ලංනිරීක්ෂණ, ලංනිගජජ ලංාහ ලංනිර් ීන 

 
01. යපජාය ලංපරිපපකජ ලංහප ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපානය 

2016.12.31 ප්රාේධන මුළු ඉතිරිවීම් රු.37,133,61  න් රු.25,000,000 ක් JICA “මුල් 

යපළ නිලධාරීන් පුහුණු රීරීයම් වයාපෘතිය” සඳහා යවන් කරනු ලැබූ මුදලක් වන 

ංතර එය 100% ක ප්රාේධන ඉතිරිවීමක් බවට පත්වී තිබුණි.  
යමම ප්රතිපාදන භාවිතා යනොරීරීම තුල වගවීයම් ක්රියාවලිය හා රාජය යසේවයේ 
කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ ගැටළු ඇති වන බවත්, යමයින් ූලලය කළමනාකරණයේ 
දුර්වල තත්වය මැනවින් පිළිබිඹු වන බවත්, කාරක සභාව ංවධාරණය කළ ංතර, ඒ 
සදහා  මහා භාණ්ඩාගාරයේ ංවධානය හා පසු විපරම ද යයොමු විය ුතතු බව කාරක 
සභාව ංවධාරණය කයළේය. 
 
එයට ංමතරව, පුහුණුවීම් සඳහා දිගුකාීමන සැලැසම්ක් තිබිය ුතතු බවත් යජයෂ්ඨ 

නිලධාරීන්ට ජාතයන්තර පුහුණුවීම් ලබා ජයම් ංවනයතාවය දැඩිව පවතින බවත්, එය 

 ජර්ම කාීමන ආයයෝජනයක් බවත්, කාරක සභාව ංවධාරණය කයළේය. 

02. වි ීන ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය ලං 

2016.12.31 දිනට  ලකකා වියේන යසේවයේ නිුතතු වියේන දූත මණ්ඩල නිලධාරීන්  එම 

යසේවයයන් ඉවත්වීයම් ජ ංයවිය ුතතු ගමන් වියදම්, කුීම ංත්තිකාරම් හා ංයනකුත් 

ංත්තිකාරම් විනාල වනයයන් පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. එය 2016.12.31 වන 

විට පිළියවලින් රු.326,172/-, රු. 200,921,603/- හා රු.109,559, 90/- ක් විය.  
නිවාස හානි සම්බන්ධයයන් ංදාළ නිලධාරියාට සෘජු වගීමමක් පැවරුණත් යමම 

ංයරීරීම් සම්බන්ධයයන් මහ යකොමසාරිස්වරු/තානාපතිවරු ඇතුළු උසස් 

නිලධාරීන්ටද වගීමයමන් නිදහස් විය යනොහැරී බවත්, ඒ සම්බන්ධයයන් සෘජු 
ංධීක්ෂණයක් පවත්වායගන යායම් ංවනයතාවය ංවධාරණය කරින් ංමාතයාකනය 

විසින් යපොදු ක්රමයේදයක් සකස් රීරීම වහා සිදු කළ ුතතු  බවට නිර්යේන කයළේය. 

එයමන්ම, වියේන රටවල ංධයාපන කටුතතු සඳහා යන සිසුන්යේ පහසුකම් හා 

ආරක්ෂාව පිලිබඳව දැනට වඩා වැඩි ංවධානයක් යයොමු කල ුතතු බවත්, ංදාළ 

රටවල පවතින තානාපති යහෝ මහ යකොමසාරිස් කාර්යාල මගින් කවුනට ලබා ගත 

හැරී යසේවාවන් පිළිබඳව යපර දැනුවත් රීරීයම් හා සමීප සබඳතාවන් පැවැත්වීමට 

හැරී ක්රමයේදයක් තිබිය ුතතු බවත් කාරක සභාව ංවධාරණය කයළේය. 

03. උාාණ ලංඅධයපපජ ලංහප ලංජහපජපර්ග ලංඅජපායපානය 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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2010 – 2013 කාල පරිච්යේදය තුළ වියේන ආධාර වයාපෘති ප්රමාද වීයම් සහ 

ලිපියගොනු නැතිවීයම් ප්රවණතාවක් පවතින බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කළ ංතර, 
යම් යහේතුයවන් වයාපෘති ංවසන් වී වසර ීමපයකට පසු ංනාවරණය වන යම් 

ංක්රිකතා පවතින විට ඒ සඳහා වගරීව ුතතු නිලධාරීන් යසොයා ගැනීයම් හැරීයාවක් 

යනොමැති බව යහලි විය. ඒ ංනුව එවැනි ංවස්ාාවන්හි ජ යමම ංමාතයාකනයට 

පමණක් යනොව සෑම ංමාතයාකනයකටම  යපොදුයේ ගත හැරී ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ යපොදු 

වැඩපිළියවලක් හා නීතිමය රාමුවක් මුදල් ංමාතයාකනයේ සහභාගීත්වය ඇතිව සකස් 

කළ ුතතු බව කාරක සභාව නිර්යේන කරනු ලැබීය. 

04.  ාේද  ලංඅර්ථාපධ  ලංඅයමුදක 

ංරමුදයල් යතොරතුරු තාක්ෂණ ක්රියාවලිය වැඩි දිුතණු රීරීම සඳහා කම්කරු 

යදපාර්තයම්න්තුව හා මහ බැකකුව සමග සම්බන්ධ වී පරිගණක වැඩ සටහනක් සකස් 

රීරීම පිළිබඳව කාරක සභායේ ංවධානය යයොමු විය. දැනට උේගතව ඇති යබොයහෝ 

ගැටළුවලට යහේතුව එවැනි වැඩි දිුතණු කළ ඒකාබේධ පරිගණක ජාලගත 

වැඩසටහනක් යනොමැතිකම බවත් එවැනි වැඩසටහනරීන් ංයාා ගනුයදනු වලක්වා 

ගැනිම පමණක් යනොව ංරමුදයල් ංතීත යමන්ම වර්තමාන යතොරතුරුද පහසුයවන් 

ලබා ගත හැරී බැවින් එහි විනිවිදභාවය ආරක්ෂා වන බවත්  ංවධාරණය කළ කාරක 

සභාව, ඒ සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නා යලස දන්වන ල ජ.   

 

05. බුීධ ලංනපාජ ලංඅජපායපානය ලංහප ලං බ ීධ ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

යබෞේධ වින්වයකෝෂ ග්රන්ාය සම්පාදනය රීරීම වසර 20ක පමණ  ජර්ම කාලයක සිට 

ක්රියාත්මක යවින් පවතින ංතර යම් වන විටත් එම කාර්යය සම්පූර්ණ රීරීමට බුේධ 

නාසන ංමාතයාකනය හා යබෞේධ කටුතතු යදපාර්තයම්න්තුව සමත්වී යනොමැත. යමම 

ග්රන්ායේ ප්රධාන කර්තෘ යලස කටුතතු රීරිමට සුදුසුකම් ඇති ංය බඳවා ගැනීමට 

යනොහැරී වී ඇත්යත් ප්රධාන කර්තෘ සඳහා වන යගවීම් සතුටුදායක මේටමක 

යනොමැති නිසා බව ංනාවරණය විය. 

06.  ලංජාපති  ලං   තු පගපය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2012 වසයර් ජාතික යකෞතුකාගාරයේ සිදු වූ යසොරකින් පසුව  යම් දක්වා යකෞතුක 

භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයයන් නිසි වැඩපිළියවලක් ක්රියාත්මක කර 

යනොමැත. යසොරකයමන් පසු වසර 5ක් ගත වී තිබුණද නිසි පරිදි ආරක්ෂිත කැමරා 

පේධතියන් ස්ාාපිත රීරීමට යම් දක්වා කටුතතු කර යනොමැත. රාත්රී කාලයේ දර්නන 

ලබා ගැනීමට යනොහැරී වීම වැනි දුර්වලතා රාශියක් දැනට පවත්නා කැමරා 

පේධතියේ පවත්නා බවත්, යසොරකම සිදු වන ංවසා්ාව වන විට පවතින  සීසීටීවී 

කැමරා පේධතිය ංක්රිය වී පැවතුණු බවත් ංනාවරණය විය. යම් වන තුරු පේධතිය 

නිසි යලස සා්ාපිත කර යනොමැත. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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යවනත් රටවල ජාතික යකෞතුකාගාරවල යසොරසතුරු ගිනි ආරක්ෂාව සම්බන්ධයයන් 

ක්රියාත්මක කරන ආරක්ෂණ පේධති පිළිබඳ ංධයනය කර ඒ සම්බන්ධව වියනේෂඥ 

කණ්ඩායමකයේ උපයදස් ලබා ගැනීමට හා ්රිවිධ හමුදාව හා යපොලිස් ආරක්ෂාව 

ලබා ගැනීමට ක්රියා රීරීම මගින් යකෞතුකාගාරයේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත රීරීමට 

ක්රමවත් වැඩපිළියවලක්  සකසන යමන් කාරක සභාව නියයෝග කරන ල ජ.  

07. ආහපය ලං  ොජාපරිාණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

16 වන සාක් සමුළුයේ යකොළඹ ප්රඥප්තියට ංනුව සහල් යම්රික් යටොන්  000ක 
වියනේෂ සකචිතයක් සහ 200  වර්ෂයේ ංමාතය මණ්ඩල තීරණයකට ංනුව සහල් 
යම්රික් යටොන් 100,000 ක ආරක්ෂිත සකචිතයක් පවත්වා යගන යාම 
යදපාර්තයම්න්තුයේ දැක්ම යලස සඳහන් වුවද, එම සකචිත පවත්වා යගන යාම සඳහා 
ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන මහා භාණ්ඩාගාරයයන් යනොලැයබන බව  කාරක සභාව 
නිරීක්ෂණය කයළේය. එයමන්ම, ආහාර යකොමසාරිස් යදපාර්තයම්න්තුයේ දැක්ම 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා  ආහාර රැස් රීරීම සහ යබදාහැරීම සඳහා දිගුකාීමන 
වැඩපිළියවලක් සකස් රීරීයම් ංවනයතාවය හඳුනාගත් කාරක සභාව වී ංයලවි 
මණ්ඩලය හා ආහාර යකොමසාරිස් යදපාර්තයම්න්තුව එකම ංමාතයාකනයක් යටතට 

පත් රීරීයම් ංවනයතාවයද හඳුනාගත් ංතර, ඒ සඳහා ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම 

සඳහා යර්ඛීය ංමාතයාකනය  යවත යයොමු රීරීම  වැදගත් බව ංවධාරණය කයළේය. 
 

08. ාැපැල් ලං දපපර්ා ේ්තතුද ලං 

2013 වසයර්  ජ ංනාවරණය වූ, තැපැල් කාර්යාල 01 ක සිදුව තිබූ රු. ,613,000/- ක 

වකචාවක් සම්බන්ධයයන් සිදු කරන ලද විමර්නන කටුතතු සඳහා වසර 03 සිට වසර 

13 දක්වා කාලයක ප්රමාදයක් සිදුවී තිබිණි. 

තැපැල් කාර්යාල හා ඒ හා සම්බන්ධිත ංකනවල සිදුව ඇති දූෂණ, වකචා හා ංක්රිකතා 

සම්බන්ධයයන් සිදුවන විමර්නන කාර්යාවලිය ඉතා මන්දගාමී බව ංවධාරණය කළ 

කාරක සභාව, එම විමර්නන හා පරීක්ෂණ කටුතතු කඩිනම් කරන යලස 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට උපයදස් යදන ලදි.  යමම ප්රමාදයන්ට යහේතුව විමර්නන ංකනයේ 

පවතින නිලධාරී හිඟය බවත්, දැනට එම ංකනයේ යසේවයේ යය ජ සිටිනුයේ නිලධාරීන් 

16 යදයනකු පමණක් බවත් ංනාවරණය විය. 2016.12.31 දින වන විට විමර්නන 

2711 ක ප්රමාණයක් පවතින බව යහළිදරේ වූ යහයින්, ඒවා නිරාකරණය සඳහා 

යර්ඛීය ංමාතයාකනය මැදිහත්වී කටුතතු කළ ුතතු බව කාරක සභාව විසින් 

ංවධාරණය කරන ල ජ.  

09. විශ්රපජ ලංදැටුප් ලං දපපර්ා ේ්තතුද ලං 

2017.02.2  දිනට, ංන්තර් බැකකු යගවීම් ක්රමය මඟින් (Sri Lanka Interbank 

Payment System) මාසික විශ්රාම වැටුප් විශ්රාිකයන්යේ බැකකු ගිණුමට යැවීයම් ජ, 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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එය නියිත පරිදි ංදාල ගිණුමට බැර යනොවී ප්රතික්යෂේප වීයමන් පසු  රු.53,392, 

511/-ක වටිනාකමරීන් ුතක්ත වූ විශ්රාම වැටුප් 1163ක් විශ්රාම වැටුප් 

යදපාර්තයම්න්තුව යවත හරවා යවා තිබුණි. 2010 සිට යමම තත්ත්වය යපන්වා යදනු 

ලැබූවද යම් වන විටද නිවැරදි රීරීයම් ක්රියාමාර්ග යගන යනොමැති බව ංනාවරණය 

විය. යම් සිදුවීම් ංනුව යනොයයකුත් වකචා දූෂණ ඇතිවීයම් හැරීයාවන් පවත්නා 

බැවින්, ප්රතික්යෂේප වන ගනු යදනු පිළිබදව කටුතතු රීරීම  සඳහා යවනම ංකනයක් 

ස්ාාපිත  රීරීම උචිත බව ංවධාරණය විය. 

යමම තත්ත්වය නිවැරදි රීරීම සඳහා විශ්රාම වැටුප් යදපාර්තයම්න්තුව ද ක්රමවත් 

යතොරතුරු තාක්ෂණ ක්රමයේද භාවිතා රීරීයම් වැදගත්කම කාරක සභාව ංවධාරණය 

කරන ල ජ.   

එයමන්ම,  2016 යදසැම්බර් මස 31 වන දිනට විශ්රාම වැටුප් වැඩිපුර යගවීම් යනේෂය 

රු.320,250, 15/-ක් වූ ංතර යමම වැඩිපුර යගවීම් නැවත ංය කරගැනීමට කටුතතු 

කළද, එම වැරදි කරන ලද නිලධාරීන්ට එයරහිව මු. යර 119 සහ 156 ප්රකාරව 

කටුතතු කර යනොතිබීම පිළිබඳ කාරක සභායේ ංප්රසාදය පළවිය. 

10. වි ීන ලංාේපත් ලං දපපර්ා ේ්තතුද ලං 

2016 වර්ෂය තුල ජ වියේන රටවලින් පිරිනමන ලද ශිෂයත්ව පුහුණු වැඩසටහන් 4 ක් 

ංයදුම්පත් යනොලැබීම මත හා වැඩසටහන් 12  ක් ඉදිරිපත් කරන ලද සියළු 

ංයදුම්පත් ප්රතික්යෂේප වීම මත ශ්රී ලකකාවට එම ශිෂයත්ව ංහිි වී ඇති බව 

නිරීක්ෂණය විය. 
 

සුදුසු පුේගලයන්යගන් ප්රමාද යනොවී නිසි කාලයේ ජ ංයදුම්පත් කැඳවීම පිළිබඳ 

ංවධානය යයොමු කරන යලසත් යම් සඳහා රාජය  පරිපාලන ංමාතයාකනයේද 

සහභාගීත්වය ලබා ගන්නා යලසත් කාරක  සභාව නිර්යේන කරන ල ජ. 
වියේශීය රටවල් සමඟ සාකච්ඡා මගින් ලබාගත් යබොයහෝ ශිෂයත්ව ශ්රී ලකකාවට 

ංහිිවීම කණගාටුවට කරුණක් බවත්, මානව සම්පත දිුතණු රීරීම සඳහා උපරිම 

හැරීයාවන් ලබාදිය ුතතු බවත්,  යමය රාජය යසේවය යවනුයවන් කළ හැරී වටිනා 

ආයයෝජනයක් බවත් කාරක සභාව ංවධාරණය කයළේය. 
11.  ජෝටර් ලංයථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

රියදුරු බලපත්ර නිකුත් රී රීමට ංදාළ සියළුම කටුතතු යමෝටර් වාහන පරීක්ෂකවරුන් 

විසින් පමණක් සිදු රීරීම යහේතුයවන් ංක්රිකතා සිදුවීමට ඉඩකඩ පවතින බව 

නිරීක්ෂණය වීම සහ මීට වසර 10ට පමණ යපර රියදුරු බලපත්ර ලබා ජම පිණිස 

හඳුන්වා යදන ලද පරිගණක ගත පරීක්ෂණ ක්රමයේදය වර්තමානයේ ක්රියාත්මක 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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යනොවන බව කාරක සභාව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ල ජ. හඳුන්වා යදන ලද 

පරිගණක ගත පරීක්ෂණ ක්රමයේදයයන් බැහැර වීමත්, නව තාක්ෂණික ක්රමයේද 

ංනුගමනය යනොරීරීමත් පිළිබඳ කාරක සභාව සිය ංප්රසාදය පළ කරන ල ජ. 

 

12.   ොළඹ ලංදිාණ්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

යකොළඹ දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාලය ගිනිබත් වීම නිසා විගණන විමසුම් හා 

ංයනකුත් පරීක්ෂණවලට ංවනය යබොයහෝ ලිපියල්ඛන විනාන වී ඇති බව ඇතැම් 

විගණන විමසුම්  සම්බන්ධයයන් කාරක සභායේ විමසුමට පිළිතුරු යලස ග.නි 

ප්රකාන කයළේය. ලිපි යල්ඛන ගිනිබත් වීම නිසා පවතින ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් 

නිරාකරණය රීරීම සඳහා ප්රමාණවත් සාක්ෂි යනොමැතිවීම වැනි පිලිතුරුවලින් 

සෑහීමකට පත් විය යනොහැරී බව කාරක සභාව විසින් ප්රකාන කරන ලද ංතර 

යමවැනි තත්ත්වයක් නැවතත් උේගත යනොවන පරිදි කාර්යාලයේ යපොත්පත්   

ලිපියල්ඛන පරිගණක ගත රීරීයම් දැඩි ංවනයතාවයක් ඇති බවත්, යමම 

කාර්යාලයේ පමණක් යනොව සියළුම ආයතන වල හදිසි  ආපදාවලින් ආරක්ෂා වීයම් 

වැඩපිළියවලවල් යකයරහි ංවධානය යයොමු කළ ුතතු බවත් කාරක සභාව 

ංවධාරණය කරන ල ජ.  

 

13. උතුරුජැද ලංපළපත් ලංාභපද 

විගණන කළමනාකරණ චක්රයල්ඛ විධිවිධාන ප්රකාරව ංවම වනයයන් යම් 

ආයතනයක විගණන හා කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් ංවම වනයයන් කාර්තුවකට 

එකක්වත්  පැවැත්විය ුතතු වුවද, උතුරුමැද පළාත් සභායේ 2015 වර්ෂය සඳහා 

ආයතන 35ක හා 2016 වර්ෂය සඳහා ආයතන 36 ක් විගණන  හා කළමනාකරණ 

කිටු රැස්වීම් රීසිවක් පවත්වා යනොමැත. යම් පිළිබඳව ංදාළ ප්රධාන යල්කම් 

වගරීවුතතු බවත්, යමය නිවැරදි රීරීමට පියවර ගන්නා යලසත්, කාරක සභාව 

ංවධාරණය කරන ලදි. 

 

 

14. ජැ ගජහිය ලංපළපත් ලංාභපද 

නැයගනහිර පළාත් සභායේ ්රිකුණාමලය හා මඩකලපුව දිස්්රික්කවල  පාසැල් 

රීහිපයක විදුහල්පතිවරුන් විසින් පාසැල්වල තත්ත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 

2011 වසයර් ජ ං.යපො.ස සාමානය යපල විභාගයට යපනී සිටීමට දක්ෂතාවයක් 

යනොදැක්වූ ශිෂයයන්    කට හා 2015 වසයර් ජ ශිෂයයන්  3ට විභාගයට යපනී 

සිටීමට ංවසර ලබා  ජ යනොතිබුණි. 

කුමන තත්ත්වයක් යටයත් යහෝ යමම ශිෂයන්ට විභාගයට යපනී සිටීමට ංවසර ලබා 

යනො ජම මගින් කවුන්ට දැඩි ංසාධාරණයක්  සිදුවී ඇති බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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කරන ලද ංතර යමවැනි යේ ඉදිරියේ  ජ සිදු යනොවීමට වගබලාගන්නා යලසත්, යම් 

පිළිබඳව ංදාළ පළාත් ංධයාපන යල්කම්යේ වියනේෂ ංවධානය යයොමු කරන යලසත්, 

දන්වන ලදි. 

15.   ොළඹ ලංජහ ලංජගය ලංාභපද 

හිඟ ආදායම් එකතු රීරීම සහ වරිපනම් ංය කර ගැනීම දුර්වල මේටමක පවතින බව 

හා මහනගර සභායේ ංවිධිමත් කටුතතු යහේතුයවන් ලැබිය ුතතු විනාල වරිපනම් 

ආදායම් ංහිි වීම සම්බන්ධයයන් කාරක සභායේ ංවධානය යයොමු විය. 

 
වසර ගණනාවක සිට පවතින හිඟ ආදායම් පිළිබඳ ංවධානය යයොමු කළ කාරක 

සභාව විසින් ඒවා නිසි පරිදි ංය කර ගන්නා යලසත් යසසු යකොටස මහා 

භාණ්ඩාගාරයේ ංනුමැතිය ඇතිව කපා හැරීමට කටුතතු කරන යලසත්, ඉදිරි 

වර්ෂයන් සඳහා ක්රියාකාරී සැලසුම් සකස් රීරීයම් ජ ආදායම් නිසි පරිදි එකතු කර 

ගැනීම සඳහා විධිමත් හා ක්රමවත් සැලසුම් සකස් කරන යලසත් උපයදස් ලබා යදන 

ල ජ. යමම කටුතතු ංයනකුත් සියළුම මහ නගර සභාවලටද ංදාළ වන පරිදි 

විධිවිධාන සැලසිය ුතතු බවත් ප්රකාන විය. 

 

16. . ඩාගු ලං  යෝගය ලං දැළැක්වීජ ලං හප ලං රති ර්ජ ලං ඇතුකත් ලං  ඩාගු ලං  යෝග ලං පපකජ ලං දැඩාටහ ්ත ලං

 පර්යාපධජය පිළිබඳ ලංවිගණ පධිපති ලංදපර්ාපද ලංපරීක්ෂපද ලං 

2016 වර්ෂය සඳහා වූ යඩකගු පාලන ඒකකයේ ක්රියාකාරී සැලැස්යමහි ලඟාකර 

ගැනීමට ංයප්ක්ෂිත ඉලක්කයන් හා එම ඉලක්කයන් සම්බන්ධයයන් වගීමමට 

බැයඳන නිලධාරීන් සඳහන්ව යනොතිබුණි. 

ක්රියාකාරී සැලැස්යමහි වගරීවුතතු පුේගලයන් සම්න්ධයයන් ංනිවාර්යයයන් සඳහන් 

විය ුතතු බවත්,  යඩකගු මර්දනය සඳහා මහජන යසෞඛය නිලධාරීන්  බලාත්මක කළ 

ුතතු බවත්, මහජන යසෞඛය පරීක්ෂකවරුන් ිනිසුන් 10,000 කට එක් ංයයකු 

බැඟින්වත් යමවන් ංවදියක පත්කළ ුතතු බවත් කාරක  සභාව ංවධාරණය කයළේය. 

එයසේම පලාත් පාලන ආයතනවල සිටින මහජන යසෞඛය පරීක්ෂකවරුන් මහජන 

යසෞඛය නිලධාරීන්යගන් උපයදස් ලබා ගැනීයම් ක්රමයේදයක වැදගත්කමද නිර්යේන 

විය. 

 
 

 
 

 
 

 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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2017 ලංදර්ෂ   ලංපළමු ලං පර්තුද ලංතුළ ලංවිජර්නජය ලං යජ ලංකද ලංඑක් ලංඑක් ලංආයාජදක ලං

හඳුජපගත් ලංරධපජ ලංගැටලු, ලං ලංනිරීක්ෂණ ලංහප ලංනිර් ීන 

 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පුීගකයි්ත ලංලියපපදිාචි ලංකිරී ේ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජාජදපරි ලං24 

1. එක් පුේගලයයකු නින් 

හැඳුනුම්පත් යදකක් නිකුත් කර 

තිබීම හැඳුනුම්පත් නැවත නිකුත් 

රීරීමක ජ පැරණි ංකකය යවනුවට 

නව ංකකයක් ලබා  ජ තිබීම සහ 

එකම ංකකය යටයත් පුේගලයන් 

යදයදයනකුට හැඳුනුම්පත් නිකුත් 

කර තිබිම ආ ජ දුර්වලතාවයන් 

පැවතීම.  

 

පුේගලයකු ේවිත්ව ංයදුම්පත් 

ඉදිරිපත් රීරීම නිසා යතොරතුරුවල 

පවතින සුළු යවනස්කම්,   

පේධතිය විසින් පුේගලයන් 

යදයදයනකු යලස 

හඳුනාගැනීයමන් එක් 

පුේගලයයකුට හැදුනුම්පත් යදකක් 

නිකුත් රීරීම සිදුවිය හැරී බවත් 

මුලින් ලබා  ජ ඇති යතොරතුරු සහ 

පසුව ලබායදන යතොරතුරුවල  

පරස්පරතාවයන් පවතින විට ද 

නව ංකකයක් යටයත් හැඳුනුම්පත 

නිකුත් රීරීම සිදුකරන බවත් එය 

ඉතා දුර්ලභ සිදුවීමක් වුවත් ඇඟිලි 

සලකුණු සහිත යයෝජිත නව 

හැදුනුම්පත නිකුත් රීරීම මගින් 

පවතින යබොයහෝ දුර්වලතා ංවම 

කර ගත හැරී බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 

 
 

14 

 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පැවසීය. 

පවතින ක්රමයේදයේ හඳුනාගත් 

දුර්වලකම් පිළිබඳව පූර්ණ 

ංධයනයක් සිදුකර එය වලක්වා 

ගැනීම සඳහා ගත හැරී ක්රියාමාර්ග 

සහ  මාස 3 තුල එය ක්රියාත්මක 

කල ආකාරය පිළිබඳව සකස් කළ 

වාර්තාවක් කාරක සභාවට 

ඉදිරිපත් කරන යලස 

ප්ර.ග.නී./ග.නි. ට නියයෝග කයළේය. 

2. 2007 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ විදුත් 

ජාතික හැඳුනුම්පත් වයාපෘතිය 

2016 යදසැම්බර් 31 වන විටත් 

ංවසන් රීරීමට කටුතතු 

යනොරීරීම. 

2006.05.17 දින ංමාතය මණ්ඩල 

ංනුමැතියක් මත ආරම්භ කළ 

යමම වයාපෘතිය පැවති ගැටළුකාරී 

තත්ත්වයක් නිසා ංමාතය මණ්ඩල 

තීරණයක් මත 2009.09.09 දින  

ංවලකගු කර ඇත. යමය වඩාත් 

පුළුල් වූ ංරමුණු සහිතව යළි 

ආරම්භ රීරීම සදහා ංමාතය 

මණ්ඩලයේ ංනුමැතිය 

2011.0 .17 දින ලැබී ඇත.  

ඒ ංනුව ජනාධිපති යල්කම්වරයා, 

ආරක්ෂක යල්කම්වරයා, 

යකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ඇතුළු 

11 යදයනකුයගන් ුතත්  ජනාධිපති 

යමයහුතම් කිටුවක් මගින් 

ප්රතිපත්ති තීරණ සහ වයාපෘති 

ංධීක්ෂණය සිදුකරන ංතර 

තාක්ෂණික සහාය යමොරටුව සහ 

යකොළඹ වින්ව විදයාල යවතින් 

ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇත. 

යමහි ආරම්භක පියවර යලස 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යයෝජිත  හැඳුනුම්පයත් ංඩකගු 

සියළු යතොරතුරු ඇතුලත් 

ංන්තර්කාීමන කාඩ්පතක් නිකුත් 

රීරීම සඳහා 2015.10.07 දින 

ංමාතය මණ්ඩල ංනුමැතිය ලබා  ජ 

ඇත. 

 

ංදාළ කාඩ්පත් ිලදි ගැනීම සදහා 

ආයතන 12 යවතින් ිල ගණන් 

කැඳවා EPIC Lanka (Pvt) Ltd  

නැමති ආයතනයයන් එකක්  

රු.71. 3 ට ිල ජ ගැනීමට 

ප්රසම්පාදන මණ්ඩලය ංනුමත කර 

ඇතත් යම් සම්බන්ධයයන් පවතින 

විගණකාධිපති පරීක්ෂණ ංවසන් 

වන යතක් ිල ජ ගැනීම් ංත්හිටුවා 

ඇති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන 

කයළේය.  

යමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 

රීරීයම්  ජ කාඩ්පයත් ිළ ගණන් 

යමන්ම ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව 

වැඩි ංවධානයක් යයොමු කළ ුතතු 

බව ංවධාරණය කළ කාරක 

සභාව විසින් යමම කාර්යය 

යවනුයවන් පත්කළ තාක්ෂණ 

ඇගයීම් කිටු සාමාජිකයින්යේ                   

සහ උපයේනකවරුන්යේ 

නාමයල්ඛණයත් කවුන් එළඹි 

තීන්දු තීරණ ඇතුලත් වාර්තාවක් 

කාරක සභාවට ලබායදන යලස 

යදපාර්තයම්න්තුවට යමන්ම 

විගණකාධිපතිවරයා යවත 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

නියයෝග කරන ලදි. 

 දයළ ලංාායක්ෂණ ලං ලංහප ලං දයළ ලංාේපත් ලං ළජජප යණ ලං දපපර් ේ්තතුද 

2017 ලංජාජදපරි ලං24 

1. 2016 ක්රියාකාරී සැලැස්මට ංනුව, 
වයාපෘති 13 ක් සඳහා රු.ිලියන 
219 ක් යවන් කර තිබුණ ද, 
ඒවායේ ූලලය ප්රගතිය රු. ිලියන 
117 ක් පමණක් වූ ංතර එයින් 
වයාපෘති 1 ක රීසිදු ප්රගතියක් 
යනොතිබීම. 

 

ධීවර ප්රජායවන් එල්ල වූ 
වියරෝධතා යහේතුයවන් එම 
වයාපෘති වල කටුතතු ඇර ඇම 
ප්රමාද වූ බවත්, ංයනකුත් 
වයාපෘතිවල කටුතතු ආරම්භ 
යකොට ඇති බවත්, ග.නි. පැවසීය. 
දිය කඩන ඉඳිරීරීම සහ යවරළ 
සකරක්ෂණය උයදසා වැලි 
යපෝෂණය රීරීම පිළිබඳව ද 
කාරක සභාව සිය ංවධානය 
යයොමු කළ ංතර, වැලි යපෝෂණය 
උයදසා යහෝ යවනත් කටුතත්තක් 
සඳහා මුහුයදන් වැලි ලබාගැනීයම් 
 ජ, පරිසර හානිය ංවම වන ංුතරින් 
කටුතතු සිදු කරන යලස  
ංවධාරණය කරන ලදි.  

2. පසුගිය වර්ෂ 06 තුළ කඩා ඉවත් 
රීරීයම් නියයෝග 1592 ක් නිකුත් 
යකොට තිබුණ ද, එහි ප්රගතිය 10% 
ක් වැනි ංවම මේටමක පැවතීම. 

 

යවරළ තීරයේ  ංනවසර ඉඳිරීරීම් 
වැලැක්වීම සහ ඉවත්රීරීම පිළිබඳ 
ංදාළ සියලු ආයතන සමඟ පුළුල් 
සකවාදයකට ලක් යකොට 
ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීයම් 
ංවනයතාව කාරක සභාව විසින් 
ංවධාරණය කරන ලදි. දැනට 
පවතින යමම ංනවසර ඉදිරීරීම් 
සකඛයාව වන 1592, ින් ඉදිරියට 
වැඩි යනොවීම සඳහාත්, ඒවා ඉවත් 
රීරීම සඳහා යමන්ම යවරළ 
සකරක්ෂණය උයදසා යමම 
යදපාර්තයම්න්තුවට පැවරී ඇති 
බලතල ංනුව උපරිමයයන් ක්රියා 
කළ ුතතු බව, කාරක සභාව විසින් 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංවධාරණය කරන ල ජ. 
 

 දයළ ලංාායක්ෂණය ලංාහ ලංාාචපය  ලං ර්ජප්තාය ලංාාදර්ධජය ලංපිළිබඳ ලංපදත්දජ ලං

කද ලංවි නේෂ ලං පය  ලංාභපද 

2017 ලංජාජදපරි ලං24 

1. ංදාළ ංමාතයාකන, 
යදපාර්තයම්න්තු සහ  ආයතන 
රීහිපයක් එකම ංවස්ාායේ 
කැඳවින්, යවරළ සකරක්ෂණය, 
සකචාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය, 
යවරළ කලාපය තුළ යගොඩනැගිලි 
ඉඳිරීරීම්, යවරළ කළාපය පිරිසිදුව 
තබාගැනීම, යවරළ ඛාදනය හා 
යවරළ යපෝෂණය යමන්ම ඒ හා 
සම්බන්ධිත බලාත්මක ආයතන, 
පවතින නීතිමය තත්වයන් හා 
ඇතිවන ප්රායයෝගික ගැටලු පිළිබඳ  
හා ඒ ආශ්රිත ගැටලු නිරාකරණය 
පිණිස වන පුළුල් සාකච්ඡාවක 
ංවනයතාව කාරක සභාව විසින් 
ංවධාරණය කරන ලදි. 

 

ංදාළ කටුතතු හා සකවර්ධන 
වැඩසටහන් ඉදිරියට යගන යාම 
සඳහා ංමාතයාකන, 
යදපාර්තයම්න්තු හා ංදාළ ආයතන 
ංන්තර් සම්බන්ධිත ඒකාබේධ 
වැඩපිළියවලක් යනොමැති බවත් 
යම් කටුතතු සඳහා කිටු පත් 
යකොට ඇති බවත්, මහවැලි 
සකවර්ධන හා පරිසර 
ංමාතයාකනයේ යල්කම්වරයා 
විසින් ප්රකාන කරන ලදි. 
 

2. යවරළ සකරක්ෂණ කටුතතු, 
සකචාරක කලාප හඳුනා ගැනීම, 
යවරළ කලාපය තුළ යහෝටල් හා 
නිවාස සකීමර්ණ ඉදිරීරීම්, යවරළ 
කලාපයේ කසල ඉවත් රීරීම, 
ධීවර කර්මාන්තය, යවරළ ඛාදනය 
හා යවරළ යපෝෂණය යමන්ම ඒ 
හා බැඳුණු සමාජ ආර්ථික ගැටලු 
පිළිබඳ  ජර්ම සාකච්ඡාවක 
නියැලුණු කාරක සභාව විසින්, 
යමම ගැටලු නිරාකරණය, විසඳුම් 
සහ නියාමනය උයදසා 

එම ංනු කාරක සභාව හමුවට 
මහවැලි සකවර්ධන හා පරිසර, 
සකචාරක සකවර්ධන හා ක්රිස්තියානි 
ආගික කටුතතු, මහ නගර 
සකවර්ධන, පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
යන ංමාතයාකන ද, යවරළ 
සකරක්ෂණ හා  යවරළ සම්පත් 
කළමනාකරණ යදපාර්තයම්න්තුව, 
ශ්රී ලකකා සකචාරක ප්රවර්ධන 
කාර්යාකනය, ශ්රී ලකකා සකචාරක 
සකවර්ධන ංධිකාරිය, නාගරික 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සම්බන්ධිත සියලු ආයතන සමඟ 
ඒකාබේධ වැඩපිළියවලක 
ංවනයතාවය ංවධාරණය කරින්, 
එම කටුතතු නිරීක්ෂණය, 
නියාමනය හා උපයේනනය 
උයදසා ංනු කාරක සභාවක් 
පත්කරන ලද ංතර එහි 
සභාපතිත්වය ගරු සුජීව යසේනසිකහ 
මහතා යවත පැවරිණ.
 

සකවර්ධන ංධිකාරිය, පළාත් සභා 
සහ ංදාළ පළාත් පාලන ආයතන, 
භූ විදයා හා පතල් කැීම් 
කාර්යාකනය, මධයම පරිසර 
ංධිකාරිය ඇතුළුව ංවනය යැයි 
හැයඟන යවනත් ආයතන ද 
කැඳවීයමන් ංනතුරුව, ංන්තර් 
සම්බන්ධිත ඒකාබේධ සැලසුමක් 
සැකසීම හා ක්රියායේ යයදවීම 
පිළිබඳව කරුණු විමර්නනය 
යකොට, ංවම වනයයන් මාස 03 ක 
පමණ කාලයක් තුළ එම ංනු 
කිටු වාර්තාව රජයේ ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවට 
ඉදිරිපත් කළ ුතතු බවටත්, කාරක 
සභාව විසින් දන්වා සිටින ලදි. එම 
ංනු කිටුයේ කටුතතු 
සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන 
ප්රධාන ංමාතයාකනය යලස මහවැලි 
සකවර්ධන හා පරිසර ංමාතයාකනය 
කටුතතු කළ ුතතු බවටත් යමහි ජ  
තීරණය කරන ලදි. 

රදපහජ ලංහප ලංසිවිල් ලංගුද්ත ලං ාේදප ලංඅජපායපානය 

2017 ලංජාජදපරි ලං25 

1. (i) ජපන් ංන්තර්ජාතික 

සහයයෝගිතා ආයතනය, යලෝක 
බැකකුව සහ ආසියානු සකවර්ධන 
බැකකුයේ උපකාර ඇතිව යකොළඹ 
යමයරොයපොලිටන් කලාපය තුල 
වාහන තදබදය ංවම රීරීම සඳහා 
සකස් කරන ලද වසර 25 ක 
කාලයක් යවනුයවන් පුළුල් 

සැලැස්මක් ංනුව 2015 සිට 2021 
සඳහා වූ වසර 06 ක කාලය තුල 
යකටිකාීමන ආයයෝජන යලස 

යම් සඳහා ජපන් ංන්තර්ජාතික 
සහයයෝගිතා ආයතනයේ (JICA) 

ූලලය ආධාර ඇතිව සැලැස්මක් 
සාදා තිබුණ ංතර යමොරටුව 
වින්වවිදයාලයේ සහය ඇතිව 
නැවතත් සමායලෝචනය කර 
තිබිය ජ මහා නගර සහ බස්නාහිර 
සකවර්ධන ංමාතයකනය පිහිටුවීමත් 
සමගම එම සැලසුම් වගීමම එම 
ංමාතයකනය යටතට පැවරී ඇති 
බව ප්ර.ග.නි/ග.නි පැවසීය. තවද 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

රු.ිලියන 741,200 ක් සහ 
යමයහුතම් හා නඩත්තු වියදම් 

යලස රු.ිලියන 237,100 ක 
වියදම් දැරීමට සැලසුම් කර 

තිබුණද  2015 හා 2016 වර්ෂවල 
යමම සැලසුම් වලට ංදාළව රීසිදු 
ූලලය යහෝ යභෞතික ප්රගතියක් 
ංත්පත් කර ගැනීමට ංමාතයකනය 
සමත් වී යනොතිබීම. 
 

(ii) ශ්රී ලකකා දුම්රිය 
යදපාර්තයම්න්තුයේ හා ශ්රී ලකකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයේ 

ංලාභයන් ංවම රීරීම සඳහා 2012 

සිට 2016 කාලපරිච්යේදයට 
ංදාලව උපායක්රික සැලැස්මක් 
පිළියයල කර යනොතිබීම යකයරහි 
කාරක සභායේ ංවධානය යයොමු 

විය. එයසේම 2012 සිට 2016 
කාලපරිච්යේදයට ංදාලව ශ්රී ලකකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයේ 
ංලාභයන් ංක් වී තිබූ නමුත් ශ්රී 
ලකකා දුම්රිය යදපාර්තයම්න්තුයේ 
ංලාභයන් ංඛණ්ඩව වැඩිවී තිබුණු 
ංතර ශ්රී ලකකා දුම්රිය 
යදපාර්තයම්න්තුයේ ඉඩම් බදු 
මුදල් හිඟය 2016.12.31 වන විට 

රු.ිලියන 1887ක් යලස වැඩිවී 
තිබීම. 
 

(iii) පිටයකොටුව, යමොරටුව, 

මීගමුව,ගම්පහ සහ යකොේටාව යන 
දුම්රිය ස්ාානවල සිට ශ්රී ලකකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය හා 
ඒකාබේධ බස් යසේවයක් 
ක්රියාත්මක රීරීම පිළිබඳ 

එය ඉඩම් භාවිත සැලැසම්ක් හා 
ප්රවාහන සැලැස්මක් බැවින් 
ප්රවාහන ංමාතයකනයත් එම 
ංමාතයකනය සමඟ එකට කටුතතු 

කරන බවද JICA හා යමොරටුව 
වින්වවිදයාලය සිදු කළ 
ංධයයනයන් පාදක කර යගන එය 
ඉදිරියට යගන යන බවද 
ප්ර.ග.නි/ග.නි  පැවසීය. 
 

 
යම් සම්බන්ධව ලිපි යගොනු 
 100ක් පමණ ඇති බවද නීතිමය 
ගැටළු නිසා ප්රමාද වීම් සිදුවී ඇති 
බවද ප්ර.ග.නි/ග.නි පැවසීය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහා නගර සහ බස්නාහිර 
සකවර්ධන ංමාතයකනය යටයත් 
ප්රවාහන සැලැස්මක් ක්රියාත්මක 
වන බව හා යයෝජිත යකොළඹ 
යකොටුව ආශ්රිතව ප්රවාහන 
මධයස්ාානය (Transport Hub) 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංමාතයකනයේ ංවධානය යයොමු 
යනොවීම. 

පිළිබඳව හා ඉන්දියානු ණය 
ආධාර යටයත් බස ් එන්ජින් 
කේටල 500ක් ලබා ගැනීම 
පිළිබඳව ප්ර.ග.නි/ග.නි පැහැදිලි 
කයළේය. එයසේම යමය බස ් දුම්රිය 
ඒකාබේධ යසේවය පටන් ගැනීමට 
ගත් පියවරක් බවත්, වියනේෂයයන් 
බත්තරමුල්ලට බස ් රා ධාවනය 
සිදු කර ඇති බවද නමුත් එම බස ්
රා නැවතිමට රා ගාලක් 
යනොමැති බවත් යම් සඳහා 
විසඳුමක් ංවනයව ඇති බවත් 
ප්ර.ග.නි/ග.නි පැහැදිලි කයළේය. 
 

2. i) කුරුණෑගල සිට හබරණ හරහා 
දඹුල්ල දුම්රිය මාර්ග වයාපෘතියේ 
කාර්යයන් පිළිබඳව සහ ංයනකුත් 
යයෝජිත දුම්රිය මාර්ග වල නකයතා 
වාර්තා. 
 

 

 

 

 

 

 

(ii)කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය 
පිළිබඳ තත්වය. 

යමවැනි වයාපෘති සඳහා විනාල 

මුදලක් ආයයෝජනය කරන බැවින් 

ප්රමුඛතා ලැයිස්තුවකට යාමට සිදු 

වන බවත් එයසේම යමහි ජ වැය වන 

මුදලත් ඒ හා සායප්ක්ෂව දුම්රිය 

මාර්ගය තවදුරටත්  ජර්ම රීරීම 

පිළිබඳවත් ගැටළු සහගත 

තත්වයක් ඇති බැවින් නැවත 

සලකා බැීමමට සිදුවී ඇති බව ප්ර. 

ග. නි. / ග. නි. පැවසීය. 

ඒ සම්බන්ධ නකයතා ංධයයනයක් 

සිදු කර ආසියානු සකවර්ධන බැකකු 

ආධාර යටයත් ංවිස්සායේල්ල 

දක්වා ේවිත්ව මාර්ගයක් යලස 

වැඩිදිුතණු කරන බවද යමවැනි 

වයාපෘතීන් නිසා ඉඩම් ංහිි වන 

ංනවසර පදිකචිකරුවන් නැවත 

පදිකචි රීරීමට කඩිනම් පියවර 

ගන්නා බවද ප්ර.ග.නි/ග.නි. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පැවසීය. 

3. (i)ංනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග 
200ක් සඳහා ආරක්ෂණ පේධති 
සවිරීරීයම් ප්රසම්පාදනයට  ංදාළව 
තාක්ෂණ ඇගයීම් කිටුව සිදු කළ 
නිර්යේන යනොසලකා 
යකොන්ත්රාත්තුව ප්රදානය රීරීම 
නිසා රු.ිලියන 258 ක ංලාභයක් 
සිදුවී තිබීම. 
 

 

 

 

 

 (ii) 2015 වසයර්  ජ, M-9 දුම්රිය 
එන්ජිමක් රු.ිලියන 162 කට 
ිල ජ ගත හැරීව තිබිය ජ ඒ 
යවනුවට වසර 13½ ක් 
භාවිතයයන් ඉවත් කර තිබූ 
එන්ජින් 02 ක් සඳහා රු. ිලියන 
192 ක ලකසු ප්රදානය කර එහි ජ 
ංලුත්වැඩියායවන් පසුව සාර්ාකව 
ධාවනය කළ හැරීද යන්න 
පිළිබඳව තහවුරුවක් ලබා ගැනීමට 
ංදාළ යකොන්යේසි ගිවිසුමට 
ඇතුලත් කර යනොතිබීම. 
 

 

 

(iii) මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
ජාතික යකොිෂන් සභා පනත 
පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් රීරීමට 
ප්රමාද වීම හා එම ආයතනය 
පිළිබඳ පසු විපරම් යහෝ ඇගයීම් 
සිදු යනොවීම. 

වර්තමානයේ ජ යමම ගණුයදනුව 
FOB යනොව CIF ක්රමයට 
ක්රියාත්මක කරන නිසා නැේ 
ගාස්තු යනොයගවීයමන් යම් 
වාසියක් තමන්ට ලැයබන බව ද 
ලකකායේ ඇති මුළු ංනාරක්ෂිත 
යර්ල් යේේටු සකඛයාව 671 ක් 
බවද යම් සඳහා ඉදිරියේ ජ සීනු සහ 
ආයලෝක සකඥා යන යදවර්ගයම 
සවි රීරීමට බලායපොයරොත්තු වන 
බවද ප්ර. ග. නි. / ග. නි. පැවසීය.  
 
 

යමහි ජ ඇගයීම් කිටුවක නිර්යේන 
මත යටන්ඩර් ලබා ජ ඇති බවද 
පළමුව මුලික යගවීමක් පමණක් 
සිදු කර ධාවන හැරීයාව පරීක්ෂා 
රීරීයමන් ංනතුරුව ඉතිරි මුදල 
යගවන බවද යමම යකොන්යේසි 
වලට යටත්ව යටන්ඩරය ප්රදානය 
කළ බවද වසර 3 ක වගීමමක් යම් 
සදහා ඇති බවද ප්ර. ග. නි. / ග. නි. 
පැවසීය. යම් පිළිබඳ වාර්තාවක් 
යපබරවාරි 01ට යපර ලබා යදන 
යලස කාරක සභාව නියයෝග 
කයළේය. 
 

ආයතනයක් යලස ගැසේ කර 
යනොතිබුණද වයාපෘතියක් යලස 
යමය ක්රියාත්මක වන බවද 
යමමගින් වින්දිතයන්ට වන්දි 
යගවීම සිදු කරන බවද 2015 
සැප්තැම්බර් සිට යමය 
ආයතනයක් යලස සකස්ාාගත 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 

 
 

22 

 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

රීරීමට නීති යකටුම්පත් 
යදපාර්තයම්න්තුවට ලබා  ජ ඇති 
බවද ප්ර. ග. නි. / ග. නි. පැවසීය. 
යමම පනත පිළිබඳ වාර්තාවක් 
යපබරවාරි 01ට යපර ලබා යදන 
යලස කාරක සභාව විසින් 
නියයෝග කරන ලදි. 
 

 

දකුණු ලංපළපත් ලංාභපද 

2017 ලංජාජදපරි ලං25 

1. දකුණු පළාත් සභායේ පවතින 

1881 ක් වූ යසේවක ංතිරික්තය සහ 

6957 ක් වූ පුරප්පාක්. 

2011/25 දරන රාජය පරිපාලන 

චක්රයල්ඛය ංනුව බඳවාගත් 

යසේවකයින් එම තනතුයරහිම ස්ථිර 

රීරීමට නියයෝග ලබා  ජම සහ 

පුරප්පාක් යනොමැති වුවද ංනියම් 

පදනින් බඳවා ගන්නා ලද 

යසේවකයින් ද ස්ථිර රීරීම 

යහේතුයවන්  ංතිරික්ත යසේවක 

සකඛයාවක් ඇතිවී ඇති බව ද 

කාරක සභාව නිරීක්ෂණය 

කයළේය. 

2. 2000 ජුනි 12 දිනැති ංකක 

1A1/2000/1 දරණ භාණ්ඩාගාර 

චක්රයල්ඛය හා 2007 ජනවාරි 26 

දිනැති ංකක 5/2007 දරන දකුණු 

පළාත් සභා (මුදල්) චක්රයල්ඛය 

ංනුව කාර්තුවකට රැස්වීම් 01 

බැගින් වර්ෂයකට රැස්වීම් 1ක් 

පැවැත්විය ුතතු වුවද ආයතන 09 

ක විගණන හා කළමනාකරණ 

යමම ආයතන වල රැස්වීම් නියිත 

වාර ගණන පැවැත්වීමට කටුතතු 

යයොදන යලස ංවනය උපයදස් 

ලබා  ජමට කටුතතු කරන බවත් 

පසුගිය වසර 2 තුළ ක්රමානුකූල 

ප්රගතියක් ංත් කරයගන ඇති බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. දැනුම් දුන්යන්ය. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කිටු රැස්වීම් එකක්වත් පවත්වා 

යනොමැති වීම. 

3. 2006 වසයර්  ජ, රු. ිලියන 9.6 ක් 

වැය කර ිල ජ ගත් තාර විදින 

යන්ත්රය නිසියාකාරව භාවිතයට 

යනොගැනීම සහ බස්නාහිර පළාත් 

සභාවට කුළී පදනම මත ලබා 

 ජයමන් රු. ිලියන 2 ක් ංයවීමට 

තිබීම. 

ංබලන් මාර්ග ංළුත්වැඩියා 

රීරීමට යමම යන්ත්රය ිළ ජ ගත් 

බවත් තාර යය ජයම් ජ ංනුගමනය 

කරන ලද ක්රියාමාර්ගය යවනස් 

රීරීම නිසා යමම යන්ත්රය භාවිතා 

රීරීමට යනොහැරී බැවින් දැනට 

භාවිතා යනොකරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන කයළේය. 

බස්නාහිර පළාත් සභායවන් ලැබිය 

ුතතු මුදල ංය කර ගැනීමට 

කටුතතු කරන බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

වැඩිදුරටත් පැවසීය. 

1. දකුණු පළාත් සකවර්ධන ංධිකාරිය 

විසින් යත් පැළ ලක්ෂ 25 ක් 

සැපයීම සම්බන්ධව 2006 සිට 

2011 වසර දක්වා කාලය තුළ 

යකොන්ත්රාත් ගිවිසුම් 22 කට එලඹ 

තිබූ ංතර පහත කරුණු 

ංනාවරණය විය. 

(ං) ප්රසම්පාදන මාර්යගෝපයේන 

සකග්රහයේ 5.1. . ප්රකාරව කාර්ය 

සිේධි බැඳුම්කරයක් හා 5.1.1. 

ප්රකාරව ංත්තිකාරම් බැඳුම්කරයක් 

ලබායගන යනොතිබීම. 

(ආ) යත් පැළ ංක්යවන් සැපයීම 

හා ංධිකාරිය විසින් ංත්තිකාරම් 

සහ ංවසන් යගවීම් සිදු රීරීම නිසා 

2013 මැයි වන විට ංධිකාරියට රු. 

1 ,031,507/- ක සෘජු ංලාභයක් 

යමම ඉඩම යකොන්ත්රාත්කරුට 

ංයත් උකස් කර තිබූ ඉඩමක් 

බවත් එය නිදහස් කර ගැනීමට රු 

600,000/-ක් යගවා ඇති බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. නීතිපති 

යදපාර්තයම්න්තුවට යමම කරුණ 

යයොමු කර ඇති බවත් යමම 

කරුණ සම්බන්ධයයන් දකුණු 

පළාත් සභායේ නීති ංකනයයන් 

නීතිමය පියවර ගැනීමට ක්රියා 

කරන බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

වැඩිදුරටත් ප්රකාන කයළේය. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සිදුවීම. 

(ඇ) 2013 වන විට 

සැපුතම්කරුයගන් ංයවිය ුතතු රු. 

ිලියන 1  ක මුදල ංය යනොවීම 

නිසා රු. 5,667,260/- ක යපොීම 

ආදායමක් රජයට ංහිි වීම. 

(ඈ) හිඟ මුදල් ංයකර ගත ුතතුව 

තිබිය ජ බාහිර පුේගලයකුට ංයත් 

ඉඩමක් ිලට ගැනීම සඳහා 

ංධිකාරිය විසින් යකොන්ත්රාත් 

කරුට රු. 600,000/- ක මුදලක් 

ලබා  ජම. 

යමම ගණුයදනුව සඳහා මුේදර 

ගාස්තු නිදහස් කර ඇති ංතර ඒ 

සඳහා දකුණු පළාත් ඉඩම් 

ප්රඥප්තිය යටයත් ප්රතිපාදන 

යනොමැති බවත් කාරක සභාව 

නිරීක්ෂණය කයළේය. 

එයසේම හිඟ මුදල ංයකර ගැනීම 

සඳහා නක් පැවරුම් කටුතතු 2017 

ජනවාරි 15 දක්වා සිදු කර 

යනොමැති ංතර ංධිකාරිය යටතට 

ගත් ඉඩමට ංදාළ තක්යසේරු 

වාර්තාව ද ලැබී යනොතිබිණි. 

5. 2009 වර්ෂයේ  ජ, සභා ංරමුදයලන් 

රු. ිලියන 5.3 ක් වැය කර 

ආරම්භ කළ ංම්බලන්යගොඩ 

සකචාරක නියක්තනය සහ 

ප්රායයෝගික පුහුණු පාසල 

ඉදිරීරීයම් වයාපෘතිය ංතරමග 

නැවතීම පිළිබඳව ද යමම 

රු. ිලියන 991 ක් වූ 

ඇස්තයම්න්තු ගත මුදලින් 

වයාපෘතිය ඇර ඇමට රු. ිලියන 

5.3 ක් වැයවී ඇති බව ද, ප්රතිපාදන 

යනොලැබීම යහේතුයවන් ංතරමග 

නතර වී ඇති බව ද, ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 

 

25 
 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

තානායම සතුව තිබූ යපෞරාණික 

වටිනාකමරීන් ුතතු භාණ්ඩ 

ංස්ාානගතවීම පිළිබඳව ද කාරක 

සභාව විමසීය.  

6. හම්බන්යතොට ංක්කර 55 ක  භූි 

ප්රමාණයක වූ ආදර්න සයමෝධායන 

යගොවිපළ හා සත්ව ංභිජනන 

මධයස්ාානය වයාපෘතිය සඳහා 

200  සිට 2011 දක්වා රු. 

25,259,63 /- ක වියදමක් දරා 

තිබුණ ද එය සම්පූර්ණයයන්ම 

ංසාර්ාක වී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ 

කාරක සභාව විමසීය. 

යමම යගොවිපළට ංයත් ඉඩම් ංවට 

ප්රයේනවාසීන් විසින් ංත්පත් කර 

යගන ඇති බවත් එම වයාපෘතිය 

ං්රීය ස්වරූපයරීන් පවතින බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

7. වයාජ සහතිකපත් ඉදිරිපත් කර 

විදුහල්පති යසේවය, ගුරු යසේවය 

ඇතුළු ංනිකුත් යසේවාවලට පත්වීම් 

ලබාගත් පුේගලයන් 75ක් පමණ 

දකුණු පළාත් සභාව තුළ සිටීම. 

යම් පිළීබඳව 2017 මාර්තු 15 දිනට 

යපර වාර්තා රීරීමට ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

එකඟ විය. 

  ොළඹ ලංදිාණ්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

2017 ලංජාජදපරි ලං26 

1. විගණන හා කළමනාකරණ කිටු 

රැස්වීම් පැවැත්වීම 

මාස තුනකට වරක් විගණන හා 
කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් 
දිස්්රික් මේටයමන් පවත්වන බව 
ග.නි පැවසීය. ප්රායේශීය යල්කම් 
කාර්යාල මේටින්ද විගණන හා 
කළමනාකරණ කිටු 
පැවැත්වීමත්, ඒ පිළිබඳ දිස්්රික් 
යල්කම් කාර්යාලයන්ට වාර්තා 
රීරීමටත් හැරී වන යසේ  වඩාත් 
ඵලදායී වැඩපිළියවලක් සකසන 
යලස කාරක සභාව ග.නි යවත 
නියයෝග කරන ල ජ.  



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

2. තිඹිරිගසය්ාය සහ මහරගම 

ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාලවලට 

ංයත් නිල නිවාසවල දිස්්රික් 

යල්කම් කාර්යාලයට යහෝ 

ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාලයට 

ංයත් යනොවන නිලධාරින් පදිකචි වී 

සිටීම. 

යමයසේ පදිකචි වීමට ංතයවනය 

යහේතුවක් යනොමැති නම් ඉවත් 

රීරීම සඳහා වහාම පියවර ගන්නා 

යලසත්, යම් සම්බන්ධයයන් 

වාර්තාවක් සතියක් ඇතුලත 

කාරක සභාව යවත එවන යලසත් 

ප්ර.ග.නි යවත නියම කරන ල ජ.  

3 2015 යදසැම්බර් මස 15 වන දිනට 

යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් රු. 

ිලියන 513.1  ක් වූ නිරවුල් 

යනොවූ බැර යනේෂය. 

යමයින් වැඩි යකොටසක් ඉඩම් 
වන්දි ප්රදාන වන බවත් වන්දි 
ප්රදාන කාර්යය ංවසන් වන තුරු 
එම යනේෂය නිරවුල් රීරීම ංපහසු 
බවත්, එම යනේෂයයන් වර්ෂ 2 
ඉක්මවූ ිලියන 3.4ක්  වූ මුදල 
2016 යදසැම්බර් වන විට නිරවුල් 
කර ඇති බවත් ග.නි ප්රකාන කරන 
ල ජ.  
 

යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් නිරවුල් 
යනොවූ බැර යනේෂය වන රු .
ිලියන 513.1  සම්බන්ධ 
විස්තරාත්මක වාර්තාවක් (break-

down) විගණකාධිපති 
යදපාර්තයම්න්තුව යවත යවන 
යමන් ග .නි යවත නියම කරන ල ජ .  

 

4 යකොටයබොඩවත්යත් පිහිටා ඇති 

රජයේ නිල නිවාසවලට ංදාළ කුීම 

ආදායම දිගු කාලයක් තිස්යසේ ංය 

කර යනොගැනීම හා උසාවි 

නියයෝගයට ංනුව කටුතතු 

යනොරීරීම. 

එම නිවාස සකීමර්ණය නිවාස 
සකවර්ධන ංධිකාරියට පවරා නව 
නිවාස සකීමර්ණයක් ඉඳි රීරීමට 
තීන්දුවක් යගන ඇති ංතර යමම 
නිවාස සන්තකය පදිකචිකරුවන්ට 
ලබා ගැනීම සඳහා කවුන් විසින් 
යශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ නක් පවරා 
ඇති බවත්,  කවුන්ට නව නිවාස 
සකීමර්ණයේ නිවාස ලබා  ජයම් 
යපොයරොන්දුව මත නක්ව 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සමායකට පත් කර යගන ඇති 
බවත් ංනාවරණය විය. නමුත් 
පසුව නිවාස සකවර්ධන ංධිකාරිය 
විසින් නව නිවාස සකීමර්ණය ඉඳි 
රීරීයම් ංදහස ංත්හැර දමා ඇති 
බවත්, ංධිකරණයේ සමායකට 
එළ ඇයමන් පසු කුීම යගවීම 
නවත්වා ඇති බවත්, යම් 
සම්බන්ධයයන් නීතිපති උපයදස් 
ඉල්ලා ඇති බවත්, නීතිපති 
උපයදස් ලැබීයමන් පසුව ඒ ංනුව 
කටුතතු රීරීමට බලායපොයරොත්තු 
වන බවත් ග.නි පැවසීය. ඒ ංනුව 
පසු විපරම් කටුතතු සිදු කරන 
යමන් කාරක සභාව ප්ර.ග.නි/ග.නි 
යවත නියයෝග කරන ල ජ. 

5 යකොළඹ දිස්්රික් යල්කම් 

කාර්යාලයේ 2112  යනොවැම්බර් 

මස 26 වන දින ඇති වූ හදිසි 

ගින්න සම්බන්ධ හානි වාර්තාව 

ංනුව ක්රියාමාර්ග ගැනීම.  

යම් සම්බන්ධ හානි වාර්තාව ලැබී 
යනොමැති බව කාරක සභාව විසින් 
නිරීක්ෂණය කරන ලදුව ඒ 
සම්බන්ධයයන් විමසන ල ජ. 
ගින්න සම්බන්ධ විමර්නන 
වාර්තාව යකොළඹ දිස්්රික් යල්කම් 
කාර්යාලය විසින් ංමාතයාකනය 
යවත යවා ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධ 
යපොලිස් විමර්නන කටුතතු 
පැවැත්යවන බවත් ග.නි පැවසීය.  
විමර්නන කඩිනම් කරන යලස 
යපොලිස්පතිතුමාට දන්වන යලස 
කාරක සභාව ග.නි යවත නියම 
කරන ල ජ. 
 

6 2007 වසයර් සිට පැවත එන යපොදු 
තැන්පත් ගිණුයම් පවතින රුපියල් 
ිලියන 10ක හර යනේෂය. 

යමම යනේෂය යහළිදරේ වූයේ 
1201  වසයර් බවත්, එය සිදු වූ 

ආකාරය යසොයා ගත යනොහැරී 
බවත් ග.නි පැවසීය.  
රාජය පරිපාලන ංමාතයාකනයේ 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යල්කම් හා මුදල් ංමාතයාකනයේ 
යල්කම් එක්ව කිටුවක් පත් කර 
යමම මුදල නිරාකරණය රීරීමට 
යහෝ කපා හැරීමට යහෝ කටුතතු 
කරන යලසත් කිටුව විසින් 
ගන්නා ලද ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ 
වාර්තාවක් කාරක සභාව යවත 
එවන යලසත්, යමවැනි සිදුවීම් 
නිසා වකචා ඇතිවීයම් ඉඩකඩ ඇති 
වන බැවින් යම් පිළිබඳව වියනේෂ 
ංවධානය යයොමු කළ ුතතු බවත් 
ප්ර.ග.නි/ග.නි. යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 

7 යපොත්පත් හා ලිපියල්ඛන 
පරිගණක ගත රීරීයම් 
වැඩසටහනක් හඳුන්වා  ජම. 

 දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාලය 
ගිනිබත් වීම නිසා පරීක්ෂණවලට 
ංවනය යබොයහෝ ලිපියල්ඛන 
විනාන වී ඇති බව සහ පවතින 
ගැටළුකාරී තත්ත්වයන්  
නිරාකරණය රීරීම සඳහා 
ප්රමාණවත් සාක්ෂි යනොමැති බව 
වැනි පිළිතුරුවලින් සෑහීමකට පත් 
විය යනොහැරී බව  ප්රකාන කළ 
කාරක සභාව, කාර්යාලයේ 
යපොත්පත් හා ලිපියල්ඛන 
පරිගණකගත රීරීයම් වැදගත්කම 
ංවධාරණය කරන ල ජ. නව 
පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතා 
රීරීයම් ඉදිරි වැඩපිළියවල හා 
කාල සීමා දැක්යවන වාර්තාවක් 
කාරක සභාව යවත එවන යමන් 
ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 

ගේපහ ලංදිාණ්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

2017 ලංජාජදපරි ලං26 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

1. 2015  වසයර් ජ රුපියල් ිලියන 

291. 0 ක් වූ ූලලධන 

ප්රතිපාදනයයන් රුපියල් ිලියන 

77.31 ක් පමණක් වියදම් රීරීම 

යහේතුයවන් රුපියල් ිලියන 

217.11ක් ඉතිරියක් (73.77%) 

පැවතීම. 

ප්රසම්පාදන ක්රමයේදය හා 
ඇස්තයම්න්තුවල ංවිනින්චිත 
වියදම් වැඩි වීම නිසා යමම 
තත්ත්වය උේගත වී ඇති බවත් 
එයහත් ංදාළ ඉලක්ක සම්පූර්ණ 
කර ඇති බවත් ග.නි පැවසීය . 
 

2. විගණන හා කළමනාකරණ කිටු 
රැස්වීම් පැවැත්වීම. 
 

විවිධ දිස්්රික්කවල විගණන හා 
කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් 
විවිධාකාරයයන් පැවැත්යවන බව 
නිරීක්ෂණය කළ කාරක සභාව 
සියළු දිස්්රික්කවලට යපොදු වන 
යසේ විගණන හා කළමනාකරණ 
කිටු රැස්වීම් පැවැත්වීයම් 
ක්රමයේදයක් සකස් කර මසක් තුළ 
කාරක සභාව යවත වාර්තාවක් 
එවන යලස ප්ර.ග.නි යවත නියම 
කරන ල ජ . 

3. විශ්රාම වැටුප් සාවදය යලස 
ගණනය රීරීම යහේතුයවන් 2015 
යදසැම්බර් මස 31 දිනට ප්රායේශීය 
යල්කම් කාර්යාල 9 ක් විසින් රු. 
51,2 3,293ක මුදලක් වැඩිපුර 
යගවා තිබීම. 

විශ්රාම ලැබූ යහෝ ිය ගිය හමුදා 
නිලධාරීන්ට විශ්රාම වැටුප් 
යගවීයම් ජ නිසි යතොරතුරු 
යනොමැති වීම යහේතුයවන් ංදාළ 
වැටුප් හමුදාව විසින් ද,  ප්රායේශීය 
යල්කම් කාර්යාලය විසින් ද, 
යගවීම නිසා යමම වැඩිපුර යගවීම 
සිදුව ඇති බවත්,  එම මුදල් ංය 
කරින් පවතින බවත් ප්ර.ග.නි 
පැවසීය. විශ්රාික නිලධාරීන් 
සම්බන්ධයයන් ග්රාම නිලධාරීන් 
මාර්ගයයන් ජීවිත සහතික ලබා 
යගන කවුන්යේ ියගිය/ිය 
යනොගිය බව තහවුරු කර ගන්නා 
ංතර එම කාලය ංතරතුර ිය ගිය 
විශ්රාික නිලධාරින්යේ විශ්රාම 
වැටුප වයාජ යලස ලබා ගත් සහ 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

වයාජ යලස යගවා ඇති ංවස්ාාද 
පවතින බවත්, එයලස වයාජ  
යලස ලබා යගන ඇති මුදල්ද යම් 
වන විට ආපසු ංය කර ගැනීමට 
කටුතතු කර ඇති බවත්, විශ්රාම 
වැටුප් පරිගණකගත රීරීමත් සමග 
යමම තත්ත්වයන් වලක්වා 
ගැනීමට හැරීවී ඇති බවත් ග.නි  
පැවසීය.  
යදොම්යප ප්රායේශීය යල්කම් 
කාර්යාලය මගින් රු. 
10,010,502/-  ක මුදලක් වැඩිපුර 
යගවා තිබීම සම්බන්ධයයන්ද 
වියනේෂ ංවධානයක් යයොමු කරන 
යමන් කාරක සභාව ප්ර.ග.නි/ ග.නි 
යවත නියයෝග කරන ල ජ.  

4. 2016  යදසැම්බර් මස 31 දින වන 

විටද රජයේ ඉඩම් සඳහා නිකුත් 

කර ඇති  ජමනා පත්ර යගොවීන් යවත 

භාර  ජ යනොමැති වීම. 

දිස්්රික් ඉඩම් යරජිස්රාර් 
කාර්යාලයේ ලියාපදිකචි කළ හා 
යනොකළ  ජමනා පත්ර 533 ක් 
යගොවීන් යවත භාර යනො ජම 
සම්බන්ධයයන් කාරක සභායේ 
විමසුමට පිළිතුරු දුන් ග.නි 
පුේගලයන් ියයාම, ංයිතිය 
සම්බන්ධ ගැටළු, භුක්තියේ 
ස්වභාවය සම්බන්ධ ගැටළු හා 
ංතුරු යබ ජම් සම්බන්ධ ගැටළු 
යහේතුයවන් යමම තත්ත්වය 
උේගත වී ඇති බව ප්රකාන කයළේය. 
තවදුරටත් නිරවුල්  ජමනාපත්ර භාර 
 ජ යනොමැති නම් ඒ සම්බන්ධයයන් 
හැරී ඉක්මනින් ංවනය කටුතතු සිදු 
කරන යලස කාරක සභාව ග.නි 
යවත නියයෝග කරන ල ජ. 

5. දිවුලපිටිය ප්රායේශීය යල්කම් 

යකොේඨානයේ දිස්්රික් සකවර්ධන 

යයෝජනා ක්රමය යටයත් වූ 

2014 වසයර් ආර්ථික සකවර්ධන 

ංමාතයාකනයයන් ලැබුණු 

ප්රතිපාදන වසයර් ංවසාන භාගයේ 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 

 

31 
 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

රු.5,629,000 ක් වූ සකවර්ධන 

වයාපෘති 12 ක් 2011  වර්ෂයේ ජ 

ක්රියාත්මක කර යනොතිබීම හා 

පසුව එම වයාපෘති ංතහැර දැමීම 

නිකුත් රීරීම හා ප්රසම්පාදන 

කටුතතු සම්බන්ධයයන් ඇති වූ 

ගැටළු මීට යහේතු වී ඇති බව ග.නි 

පැවසීය. 

6. කැළණිය ප්රායේශීය යල්කම් 

කාර්යාලයයන් විශ්රාම වැටුප් 

ලබින් සිට ිය ගිය විශ්රාිකයන් 

9  යදයනකුට විශ්රාම වැටුප් යලස  

රු. 116,7 2/-ක් යගවා ඇති ංතර 

ින් රු.137,333 /- ක් ආපසු ංය 

කර ගැනීම ංවිනින්චිත තත්ත්වයක 

පැවතීම 

තවදුරටත් යනොයගවා ඇති මුදල රු 
. 25,97 /- ක් වන ංතර ින් රු. 
22,205/-ක් ආපසු ංය කර 
ගනිින් පවතින බවත්  යමවැනි 
තත්ත්වයක් උේගත වී ඇත්යත් 
විශ්රාිකයන් ිය ගිය පසු ඒ බව 
ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාලයට 
වාර්තා වීම ප්රමාද වීම නිසා බවද 
යම් වන විට 95% ක් පමණ 
විශ්රාිකයන්යේ පැවැත්ම තහවුරු 
කර යගන ඇති බවද, එයසේ 
තහවුරු කර යනොගත් 
විශ්රාිකයන්යේ විශ්රාම වැටුප් ංත් 
හිටුවීමට පියවර යගන ඇති බවද 
ග.නි පැවසීය.  
විශ්රාම වැටුප් යගවීයම් ජ සිදු වන 
ංක්රිකතා හා ගැටළු විශ්රාම වැටුප් 
යදපාර්තයම්න්තුව හා සම්බන්ධ වී  
නිරාකරණය රීරීමට පියවර 
ගන්නා යලස ප්ර.ග.නි යවත කාරක 
සභාව නියයෝග කරන ල ජ. 

7 මහර ප්රායේශීය යල්කම් 
කාර්යාලයට ංයත් රීරිරීත්ත 
බටහිර ජල යයෝජනා ක්රමයේ වැඩ 
ංවසන් රීරීම හා නල මාර්ගයේ 
ජලනල එීමයම් වයාපෘතිය සඳහා 
ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට රු. 
 92,136/- ක් වූ මුළු මුදලම යගවා 
තිබුණද, 2013 ජුනි 03 දින වන 
විටද වයාපෘතියේ රීසිදු වැඩ 

යමහි නල ළිඳ හා යපොම්පාගාරයේ 
වැඩ ංවසන් කර ඇති බවද 
ප්රායේශීය සකවර්ධන කිටුව මගින් 
ඉතිරි වැඩ සඳහා ලක්ෂ 20 ක 
මුදලක් යවන් කරවා යගන ඇති 
බවද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා 
පවහන මණ්ඩලය විසින් යමම 
වයාපෘතිය 2017.03.31 දින වන 
විට ංවසන් කරන බව තහවුරු කර 
ඇති බවද ග.නි පැවසීය.  



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යකොටසක් ආරම්භ කර යනොතිබීම. ගම්පහ දිස්්රික්කයේ ංක්රිය 
තත්ත්වයේ පවතින සියළුම 
වයාපෘති පිළිබඳ යසොයා බලා ඒ 
සඳහා සුදුසු පියවර ගන්නා යලස 
කාරක සභාව ග.නි යවත නියයෝග 
කරන ල ජ. 

  ිනුවන්යගොඩ ප්රායේශීය යල්කම් 

බල ප්රයේනයේ උන්නාරුව පිහිටි 

ග්රාම නිලධාරී නිල නිවයසේ 1990 

වසයර් සිට පදිකචි ව සිටින 

ංනවසර පදිකචිකරුවන් ඉවත් 

රීරීමට කටුතතු කර යනොතිබුණි. 

යම් සඳහා නක් පවරන යලස 
කාරක සභාව යයෝජනා කළ ංතර 
යමහි සන්තකය ආපසු ගැනීම 
සඳහා නක් පැවරීමට දැනටමත් 
නීතිපති උපයදස් සඳහා ඉදිරිපත් 
කර ඇති බව ග.නි පැවසීය . 
 

9 දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාලය විසින් 

ආරම්භ කර තිබූ භූයගෝීමය 

යතොරතුරු පේධතිය සැකසීයම් 

වයාපෘතිය සඳහා රු. 5,171,621/- 

ක මුදලක් ආර්ථික සකවර්ධන 

කටුතතු ංමාතයාකනය විසින් දරා 

තිබුණද වයාපෘතියේ ංරමුණු 

රීසිවක් ඉටු වී යනොතිබීම. 

 ආරක්ෂක ංමාතයාකනය හා 
ආර්ථික සකවර්ධන ංමාතයාකනය 
ඒකාබේධව යමම වයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කරන ලද බවත් , 
දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාලය මගින් 
වයාපෘති සම්බන්ධීකරණය හා 
ප්රගති සමායලෝචනය පමණක් සිදු 
කරන ලද බවත් ග.නි පැවසීය. 
 

යම් සම්බන්ධයයන් ංදාළ 
ංමාතයාකන හා වින්ව විදයාලවලින් 
වාර්තා යගන්වා ගැනීමට කටුතතු 
කරන යමන් කාරක සභාව 
ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 

10 මහර ප්රායේශීය යල්කම් 

කාර්යාලය විසින් තිරසර බිඟු 

ගම්මාන වයාපෘතිය සඳහා 

යපෞේගලික ආයතනයකට රු. 

1,031,136/= ක් යගවා තිබූ ංතර 

2011 වර්ෂය ංවසාන වන විට එම 

වයාපෘතිය ංතහැර දමා තිබුණි. 

තාක්ෂණික යහේතු මත ංසාර්ාක 
වයාපෘතියක් යලස යමම 
වයාපෘතිය ංත්හැර දැූල බව ග .නි  

පැවසීය. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

11 2011 වර්ෂයේ ජ මහර ප්රායේශීය 
යල්කම් කාර්යාලය විසින් 
රු.110,000/= ට ිල ජ යගන 
තිබූණු ංධියේගී මහන මැෂින් 05ක් 
2016 වර්ෂය ංවසානය වන විටත් 
යබදා  ජ යනොතිබීම. 

යමම මහන මැෂින් රජයේ 
ලියාපදිකචි සිතියකට යබදා  ජමට 
කටුතතු කරන යලස කාරක සභාව 
ග.නි යවත නියයෝග කරන ල ජ. 

12 2014 වර්ෂයේ මහර ප්රායේශීය 
යල්කම් කාර්යාලයේ සිදු වූ මුදල් 
වකචාව සහ යමම චකචාව ඇති වීමට 
තුක් දුන් කළමනාකරණ යදෝෂ 
ඉවත් රීරීමට යගන ඇති පියවර 
පිළිබඳ කාරක සභාව විමසීය. 

රු.100,0 2,015/= ක මුදලක් 
ංතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයයන් 
නිලධාරීන් තියදයනකු 
ංත්ංඩකගුවට යගන ඇති ංතර යම් 
සම්බන්ධයයන් මයහේස්ත්රාත් 
ංධිකරණයේ නක් පවරා ඇති 
බවද, එක් නිලධාරියයකු 
බන්ධනාගාරගත කර ඇති බවද 
නිලධාරීන් යදයදයනකුයේ යසේවය 
ංත්හිටුවා පරීක්ෂණ පවත්වා ඇති 
බවද ඒකාබේධ යසේවා ංධයක්ෂ 
ජනරාල් හා රාජය යසේවා 
යකොිෂන් සභාව විසින් කවුන්ට 
එයරහිව දඬුවම් නියම රීරීමට 
නියිත බවද, කවුන්ට විරුේධව 
නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුව මගින් 
නක් පැවරීමට නියිත බවත්, 
කළමනාකරණ යදෝෂ යම් වන විට 
ඉවත් කර ඇති බවත්, ග.නි 
පැවසීය.  
දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාල 
සම්බන්ධයයන් ස්වයේන කටුතතු 
ංමාතයාකනයේ  ංධීක්ෂණය 
ප්රමාණවත් යනොවන බව 
ංවධාරණය කළ කාරක සභාව 
යමම තත්ත්වය නිවැරදි කර 
ගැනීමට ංවධානය යයොමු කරන 
යලස ප්ර.ග.නි යවත දන්වන ල ජ. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යත්ජපුය ලංදිාණ ලං්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

2017 ලං පබයදපරි ලං21 

1. පුරප්පාක් 210 ක් සහ ංතිරික්ත 53 

ක් දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාලය 

යටයත් පැවතීම. 

ග්රාම නිලධාරී පුරප්පාක් වැඩිපුර 

පවතින බවත් 2017 ජනවාරි 20 

වන විට පුරප්පාක් 17 ක් පමණක් 

පවතින බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසූ 

ංතර යමම පුරප්පාක් පිරවීම සඳහා 

ඉක්මන් ක්රියාමාර්ග ගන්නා යලස 

කාරක සභාව නිර්යේන කයළේය. 

2. පැල්මක්ල්ල ප්රායේශීය යල්කම් 

කාර්යාලයේ 2016 පළමු හා 

යදවන කාර්තු වල රැස්වීම් පවත්වා 

යනොතිබීම. 

යමම ප්රායේශීය යල්කම් 

කාර්යාලයේ පළමු හා යදවන 

කාර්තු කාල සීමාව තුළ ප්රායේශීය 

යල්කම් තනතුර සහ ංතයවනය 

නිලධාරී පුරප්පාක් පැවති බවත් 

එම නිසා රැස්වීම් පැවැත්වීමට 

යනොහැරී වී ඇති බවත් තුන් වන 

කාර්තුයේ සිට රැස්වීම් පැවැත්යවන 

බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

3. රාජය යසේවක සහ මධයම පාන්තික 

නිවාස වයාපෘතිය ංසාර්ාක වීම 

හා පහත ංක්රිකතා පිළිබඳ කාරක 

සභාව විමසීය. 

 නිවාස ලාභීන් යතෝරා ගත් පදනම 

විගණනයට ඉදිරිපත් යනොරීරීම. 

 ංදාල මුදල් ප්රායේශීය 

යල්කම්වරයායේ පුේගලික ඉතිරි 

රීරීයම් ගිණුමක තැන්පත් රීරීම 

හා තවදුරටත් යපෞේගලික 

ගිණුම්වල රු ිලියන 2. 5 ක 

යනේෂයක් පැවතීම. 

යමම වයාපෘතියේ 

ංසාර්ාකත්වයක් යනොමැති බවත්, 

මුදල් ංයකරයගන ඉඩම් ලබා ජ 

ඇති බවත්, මුල් ඉඩම 

සම්බන්ධයයන් නීතිමය ගැටළුවක් 

ඇතිවූ බැවින් ංයකරගත් මුදල් 

ආපසු යගවීමට කටුතතු කර ඇති 

බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. මුදල් 

ආපසු යගවීයම් ජ යම් 

ංසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව 

නිරීක්ෂණය  කළ කාරක සභාව 

එම මුදලට යපොලියක් යගවීමට 

සම්බන්ධව ංවධානය යයොමු 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 ස්වයේන කටුතතු ංමාතයාකනය 

විසින් ආරම්භ කර ඇති 

විමර්නනයේ ප්රගතිය වාර්තා 

යනොරීරීම. 

කරන යලසත්, යමම නිවාස 

වයාපෘතිය සම්බන්ධව වාර්තාව 

මාර්තු 01 ට කාරක සභාව යවත 

ඉදිරිපත් කරන යලසත් නියයෝග 

කයළේය. 

1. පනහක්ව වැව ප්රතිසකස්කරණය 

රීරීමට ංනුමත පරිමාණයන් 

ඉක්මවා රු. 117,92  ක් වැඩිපුර 

යගවීම් සිදුරීරීම. 

යමම යගවීම් වාරිමාර්ග 

ඉකජියන්රුවරුන්යේ නිර්යේන මත 

සිදු කර ඇති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. යමම නිර්යේන 

සම්බන්ධයයන් පරීක්ෂණයක් 

පවත්වා එම නිර්යේන ලබාදුන් 

නිලධාරීන්ට එයරහිව ක්රියාමාර්ග 

ගැනීමට කටුතතු කරන බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. වැඩිදුරටත් පැවසීය 

5. 2010 වර්ෂයේ සකස්කෘතික 

මධයස්ාාන 06 ක් ඉදිරීරීම 

ආරම්භ කර ඇති බවත්, යම්වා 

නිමකර ංරමුණුගත කාර්යයන්ට 

යයදවීමට ංයපොයහොසත් වීම නිසා 

ඒ සඳහා වැය කල මුදයලන් රු. 

ිලියන 15. 1 ක් නිෂ්ඵල වී ඇති 

බවත්, යමයින් 03 ක ඉදිරීරීම් වල 

ප්රගතිය පිළිබඳ සෑහීමට පත්විය 

යනොහැරී බවත් කාරක සභාව 

නිරීක්ෂණය කයළේය. ඒ ංනුව 

යකොයළොන්න මධයස්ාානය සඳහා 

රු. 676,711/- ක් වැයකර ඇති 

බවත්, කහවත්ත සකසක්ෘතික 

මධයස්ාානය සඳහා රු. 

1,11 ,0 5/- ක් සහ යගොඩකයවල 

සකස්කෘතික මධයස්ාානය සඳහා 

රු. 1, 76,210/- ක් වැයකර ඇත. 

යමම සකස්කෘතික මධයස්ාාන 

තාක්ෂණික කිටුවක් මගින් 

පරීක්ෂා යකොට එම නිරීක්ෂණ මත 

ඉදිරීරීම් සම්පූර්ණ රීරීමට කටුතතු 

කරන බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසූ 

ංතර සකස්කෘතික ංමාතයාකන 

යල්කම්ට යමම කටුතතු සම්පූර්ණ 

රීරීම සම්බන්ධව විමසා ලිපියක් 

යවන යලස කාරක සභාව ප්ර.ග.නි. 

හට නියයෝග කයළේය. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

6. මරුකන්ද බලාගාරයේ ඉඳිරීරීම 

නැවැත්වීමට දිස්්රික් 

සම්බන්ධීකරණ කිටුව සහ 

සබරගමුව පළාත් සභාව විසින් 

තීරණයක් යගන ඇති නමුත් 

ඉඳිරීරීම් දිගටම කරයගන යාම. 

සුනිතය බලනක්ති ංධිකාරිය විසින් 

යම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු 

කරන බවත් ඉඳිරීරීම් නැවැත්වීමට 

ංධිකරණ නියයෝගයක් ංවනය 

බවත් යම් පිළිබඳව කටුතතු 

රීරීමට තමා හට බලතල යනොමැති 

බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

එයමන්ම, යම් සඳහා ඉඩම් පැවරීම 

සඳහා ප්රායේශීය යල්කම්වරයා 

විසින් කටුතතු කර ඇති බවත් 

යමම කටුතතු සඳහා තමා හට 

මැදිහත්විය යනොහැරී බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

යමම ඉඩම් වල මුල් 

පදිකචිකරුවන්ට යවනත් ඉඩම් 

ප්රදානය කළ ුතතු බවත්, වන්දි 

ලබා දිය ුතතු බවත් කාරක සභාව 

නියයෝග කයළේය. යමම ඉඩම් 

ලාභීන් සකඛයාව, බලපත්ර නිකුත් 

කළ දිනය, බලපත්ර යකොන්යේසි, 

බලපත්ර  ජ තිබිය ජ ප්රායේශීය 

යල්කම් විසින් ලබා ජ ඇති යවනත් 

නිර්යේන සහ ඒ සඳහා පදනම යන 

කරුණු පිළිබඳ වාර්තාවක් 2017 

මාර්තු 01 ට යපර ලබායදන යලස 

කාරක සභාව නියයෝග කයළේය. 

ාැපැල්, ලංාැපැල් ලං ාේදප ලංහප ලංමුාණලිේ ලංආගමි  ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

2017 ලං පබයදපරි ලං22 

1. ූලලික සැලසුයමහි ප්රධාන තැපැල් 
කාර්යාල සහ උප තැපැල් 
කාර්යාල සියල්ල ජාලගත කරන 
බවට සඳහන් වුව ද ජාලගත යකොට 

තැපැල් යදපාර්තයම්න්තුයේ 

ආදායම ඉහල නැකවීම, 

කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායිතාව 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

තියබනුයේ ප්රධාන තැපැල් 
කාර්යාල 617 පමණි. 

වර්ධනය කරගැනීයම් සහ යසේවා 

පුළුල් රීරීයම් ංරමුණින් 

ක්රියාත්මක කරන ලද ජාලගත 

වයාපෘතිය යහේතුයවන් ආදායම 

ඉහල යගොස ් ඇති බව, ග.නි. 

සඳහන් කයළේය. 3110 ක් වන උප 

තැපැල් කාර්යාල ද ජාලගත රීරීම 

සඳහා කටුතතු ආරම්භ යකොට ඇති 

බව ප්ර.ග.නි/ ග.නි. විසින් ප්රකාන 

කරන ලදි. 

2. පරිගණක ජාල වයාපෘතිය සඳහා 
යමොඩිුතල 17 ක් නිර්මාණය රීරීම 
යවනුයවන් 2012.12.31 දින වන 
විට යමොරටුව වින්ව විදයාලය යවත 
රු.ිලියන 39.2 ක් යගවා තිබුණ ද 
එම යමොඩිුතල තැපැල් 
යදපාර්තයම්න්තුව විසින් භාවිතයට 
යගන යනොතිබිණ.යමම වයාපෘතිය 
යයෝජිත පරිදි සම්පූර්ණ යකොට 
යනොතිබීම හා ඒ ංනුව, වැය කරන 
ලද මුදලින් ප්රතිලාභ ලැබී තිබුයන් 
රු. ිලියන 6.  ක පමණ 
ප්රමාණයරී. 

යමොඩිුතල රීහිපයක් හැර ංයනක් 
සියල්ල සාර්ාක යලස ක්රියාත්මක 
වන බවත්, ඒ ංනුව යම් වන විට 
රු, ිලියන 2025 ක පමණ 
ආදායමක් උපයායගන ඇති බවත්, 

ග.නි. පැවසීය. 
ප්රධාන තැපැල් කාර්යාල සියල්ලම 
ජාලගත කර ඇති බවත්, උප 
තැපැල් කාර්යාල 3110 ජකගම 
දුරකාන යයදුමක් (Mobile App) 

මගින් සම්බන්ධ කරයගන ඇති 
ංතර, යමම මැයි මස ංවසාන වන 
විට නව පරිගණක වැඩසටහන 
සම්පුර්ණ කළ හැරී බවත්, ඒ 
සඳහා යතොරතුරු සන්නියේදන හා 
තාක්ෂණ ආයතනයේ (ICTA) 

උපයේනකත්වය ංනුව කටුතතු 
කරන බවත්, ග.නි. පැවසීය. 
 

යමම ජාලගත වයාපෘතියයහි 
ංරමුණු හා එහි සාර්ාක ංසාර්ාක 
භාවය යන කරුණු ද ඇතුලත්  
සම්පූර්ණ වාර්තාවක් කාරක සභාව 
යවත ලබායදන යලස ප්ර.ග.නි 
යවත නියයෝග කළ කාරක සභාව, 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යමම වයාපෘතිය පිළිබඳව 
යමොරටුව වින්ව විදයාලයයන් ද 
වාර්තාවක් කැඳවන යලස දන්වන 
ලදි.  
 

යමම පරිගණක ජාලගත 
වැඩසටහයනහි ප්රගතිය, තැපැල් 
යදපාර්තයම්න්තුයේ යතොරතුරු 
තාක්ෂණ ක්රමයේදයන්හි ප්රගතිය 
හා ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ද කාරක සභාව යවත 
එවන යමන් ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට 
නියයෝග කරන ලදි. 
තැපැල් යබදාහැරීයම් කටුතතු 
කාර්යක්ෂමව, විදයානුකූලව සහ 
ඵලදායී ංුතරින් සිදු කරන යලසත්, 

තැපැල් යදපාර්තයම්න්තුව සතුව 
පවතින ඉඩම් පිලිබඳ යල්ඛණයක් 
යාවත්කාීමනව පවත්වායගන යන 
යලසත්, කාරක සභාව විසින්  
උපයදස් යදන ලදි. 
 

ාැපැල් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලං පබයදපරි ලං22 

1. තැපැල් කාර්යාල 01 ක සිදුව තිබූ 
රු. ,613,000/- ක වකචාවක් 
සම්බන්ධයයන් සිදු කරන ලද 
විමර්නන කටුතතු සඳහා වසර 03 
සිට වසර 13 දක්වා කාලයක 
ප්රමාදයක් සිදුවී තිබීම. 

තැපැල් යදපාර්තයම්න්තුයේ 
තැපැල් කාර්යාල හා ඒ හා 
සම්බන්ධිත ංකනවල සිදුව ඇති 
දූෂණ, වකචා හා ංක්රිකතා 
සම්බන්ධයයන් සිදුවන විමර්නන 
කාර්යාවලිය ඉතා මන්දගාමී බව 
ංවධාරණය කළ කාරක සභාව, 

එම විමර්නන හා පරීක්ෂණ 
කටුතතු කඩිනම් කරන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට උපයදස් යදන 
ලදි. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 

2016.12.31 දින වන විට විමර්නන 
2711 ක ප්රමාණයක් පවතින බව 
ංනාවරණය වූ යහයින්, ඒවා 
නිරාකරණය සඳහා යර්ඛීය 
ංමාතයාකනයේ මැදිහත්වීම ංවනය 
වන බව කාරක සභාව විසින් 
ංවධාරණය කළ ංතර,   යම් දක්වා 
පවතින විමර්නන වල ප්රගතිය 
යවන් යවන් වනයයන් 
වර්ගීකරණයකට ලක් යකොට (වරද 
/ වකචායේ ූලලයමය වටිනාකම හා 
ස්වභාවය ංදාළ වර්ෂ ංනුව) 
වාර්තාවක් 2017 මාර්තු මස 20 
වන දිනට යපර කාරක සභාව 
යවත  ඉදිරිපත් කරන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 
ලදි. 

   

2. 0002  වසයර් සිට 2012 වසර දක්වා 
සිදුව ඇති වාහන ංනතුරු 
යහේතුයවන් රු. 5,297,609 /- ක් වූ 
වගරීවුතත්තන්යගන් ංයකරගත 
ුතතු ංලාභයක්  පැවතීම, 1983 
වසයර් සිට 2007 වසර දක්වා 
කාලය තුළ සිදුව ඇති ංලාභ 
යනේෂයන් නිරවුල් යනොකර 
යපොත්වල පවත්වායගන යාම, 

වාහන සඳහා පූර්ණ රක්ෂණාවරණ 
ලබා යගන යනොමැතිවීම. 
 

යම් වන විට තැපැල් 
යදපාර්තයම්න්තුයේ වාහන සඳහා 
පූර්ණ රක්ෂණාවරණ ලබායගන 
ඇති බැවින් ඉදිරියට එවැනි පාක් 
සිදු යනොවන බවත්, කල්ගතව ඇති 
ංලාභ යනේෂයන් කපා හැරීම සඳහා 
මහා භාණ්ඩාගාරයේ උපයදස් 
ංනුව කටුතතු කරන බවත් 
ග.නි.පැවසීය. 

3 නාරායහේන්පිට මුේදර ගබඩායේ 

2015.12.31 දිනට රු.7,196, 150/- 

ක් වටිනා මුේදර ඌනතාවයක් 

පැවති බවත්, පළුදු හා මුරණ යදෝෂ 

යම් පිළිබඳ විමර්නන කටුතතු 

යමන්ම වනතික කටුතතු ද 

සිදුයවන බවත්, ඒ ංනුව ඉදිරි 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමට නියිත බවත් 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

මත ප්රතික්යෂේප කර තිබූ රු. 

 37,050/-ක් වටිනා මුේදර 

යතොගයක් ගබඩායේ පැවති බවත් 

ංනාවරණය විය 

ග.නි.පැවසීය. 

1. මධයම තැපැල් හුවමාරුයේ වියේන 
පාර්සල් ංකනයේ 2011 මැයි මස  ජ 
ක්බායි සිට යමරටට ලැබී තිබූ 
පාර්සල් වල තිබූ රවය ඉවත් 
රීරීයම්   වකචාවට යචෝදනා ලද 05 
යදයනකු වැඩ තහනමට ලක්කර 
තිබිය  ජ, 2015 මාර්තු මස නැවත 
යසේවයේ පිහිටුවීම. 

යමයට සම්බන්ධ ංයයේ වැඩ 
තහනම් යකොට, යචෝදනා පත්ර 
ඉදිරිපත් කර නැවත යසේවයේ 
පිහිටවූ බවත්, යම් සම්බන්ධව 
ංධිකරණමය ක්රියාමාර්ග යගන 
ඇති බවත්, ග.නි. පැවසීය. තැපැල් 
යදපාර්තයම්න්තුයේ ංභයන්තර 
ස්ාාන මාරුවීම් පිළිබඳ විධිමත් 
ක්රමයේදයක් ස්ාාපිත කරන යලස 
ද, කාරක සභාව විසින් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි යවත උපයදස් යදන 
ලදි. 

5. රු. 21,900,000/- කට ආරක්ෂිත 
ප්ලාස්ටික් මුරා ිල ජ ගැනීයම්  ජ 
තාක්ෂණික ඇගයීම් වාර්තාව 
ලබා ජම ප්රමාදවීම යහේතුයවන් 
ංදාළ භාණ්ඩ ලබාගැනීමට මාස 
06 කට වැඩි කාලයක් ගතවී තිබූ 
බවත්,  තාක්ෂණික කිටුව විසින් 
යතෝරාගත් ආයතන යදයකන් වැඩි 
ිළ ඉදිරිපත්කර තිබූ සමාගමට 
2011 යනොවැම්බර් මස 
ප්රසම්පාදනය පිරිනැමීම. 

යමම ක්රියාවලියේ  ජ යේශීය 
ලකසුකරුට ප්රමුඛතාවය  ජ තිබූ 
බවත්, ප්රසම්පාදන කටුතතු වල  ජ 
රාජය ූලලය යදපාර්තයම්න්තුයේ 
උපයදස් පරිදි කටුතතු කරන 
බවත්, යමම කටුතත්යත්  ජ ශ්රී 
ලකකා සකවර්ධන පරිපාලන 
ආයතනයයන් ද උපයදස් ලබාගත් 
බවත්, ග.නි. පැවසීය. 
යර්ඛීය ංමාතයාකනය යමම 
යදපාර්තයම්න්තුයේ කටුතතු සඳහා 
ස්රීය මැදිහත්වීමක් සිදුකළ ුතතු 
බව කාරක සභාව ංවධාරණය 
කළ ංතර,  මහා භාණ්ඩාගාරයේ 
උපයදස් පරිදි හිඟ කපාහැරීම් 
කටුතතු සිදු කරන යලසත්, 

විමර්නන හා විනය පරීක්ෂණ 
ආදිය කඩිනම් යකොට විසඳුම් 
ක්රියාමර්ග යවත එළයඹන යලසත්, 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 2017 ජුනි 
මස 30 දිනට යපර, කාරක සභාව 
යවත එවන යලසත්, ප්ර.ග.නි./ග.නි. 
හට උපයදස් යදන ලදි.  

ජගය ලංාැකසුේ ලංහප ලංජාක ලංාේපපදජ ලංඅජපායපානය 

2017 ලං පබයදපරි ලං23 ලං 

1. ූලලධන ප්රතිපාදන ඉතිරිය 

ප්රතිනතයක් යලස ගත් විට 2011 

වර්ෂයේ 10.6% ක් සහ 2015 

වර්ෂයේ 23.1% යලස සැලරීය 

ුතතු වැඩිවීමක් පැවතීම. 

වයාපෘති ගිණුම් යතොරතුරු නිසි 

පරිදි වාර්තා යනොරීරීම නිසා  

ගිණුම් යාවත්කාීමන යනොවීයමන්    

ූලලධන ඉතිරියක් යපන්වා ඇතත් 

වයාපෘති  සහ විසර්ජන ගිණුම්වල 

පැවති යවනස තුලනය කර 

නිවැරදි රීරීමට කටුතතු කර ඇති 

බව ප්ර.ග.නි./ග.නි ප්රකාන කයළේය. 

2.  2011 වර්ෂයේ, විසල් දඹුල්ල ජල 
සම්පාදන  වයාපෘතියට කැේරා 1 
ක් ිල  ජ ගැනීයම්  ජ  රු. ිලියන 
12.73 ක ංතියර්ක පිරිවැයක් 
දැරීමට සිදුවීම. 

ංමාතය මණ්ඩල ංනුමැතියක් මත 
ඉන් ජය එක්සිම් බැකකුව සමග 
ගිවිසුම්ගතව ක්රියාත්මක කළ යමම 
වයාපෘතියේ පිරිවිතර සැකසීයම් ජ 
පැවති දුර්වලතාවය එයට යහේතු වී 
ඇති බවත් ංනුමත කළ ිල 
ගණන්  ංනුව යගවීම් සිදුකල 
බවත්  සඳහන් කළ ප්ර.ග.නි./ග.නි. 
වයාපෘතියේ ඇතැම් ංයිතමයන් 
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබු ිල 
ගණන් තාත්වික යනොවුවත් 
සමස්තයක් යලස ගත් කළ යමය 
ංවම ිල ගණන්  සහිත 
යටන්ඩරය වු බව පැවසිය. 
 
යම් සම්බන්ධයයන් සිය ංප්රසාදය 
පලකළ කාරක සභාව වයාපෘතියේ 
තාක්ෂණ ඇගයිම් කිටු සහ 
ප්රසම්පාදන කිටු 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සාමාජිකයින්යේ යතොරතුරු, 
ංයිතම් ප්රමාණය,යගවා ඇති මුදල 
ආදිය ඇතුලත් සවිස්තරාත්මක 
වාර්තාවක් ංමාතයාකනය යවතින් 
සහ වයාපෘතිවලදි ංනුගමනය 
කරන යගවීම් ක්රියාවලිය 
සම්බන්ධයයන් නිරීක්ෂණ 
වාර්තාවක්  මුදල් ංමාතයාකනය 
යවතින්ද මාර්තු 01 දිනට යපර 
කාරක සභාවට ලබායදන යලස 
නියයෝග කයළේය. 
 

3. 2015 වසර ංවසාන වන විට 

වයාපෘති යවනුයවන් ලබායගන 

තිබූ යේශීය හා වියේශීය ණය සහ 

යපොීම මුදල වන රු. යකෝටි 6300 

යගවා ංවසන් රීරීම සඳහා 

මණ්ඩලය යගන ඇති ක්රියාමාර්ග. 

 

සමස්ත ජල සැපුතයමන් ආදායම් 
යනොලබන 26% ක්, නීතයානුකුල 
යනොවු ජල සැපුතම් හා ංපයත් 
යාම් 15% ක් වාර්තා වන ංතර එය 
ආදායමට සෘජු බලපෑමක් 
සිදුකරන බැවින් නාස්තිය ංවම 
කර ගැනිම සදහා මහයකොළඹ 

ආශ්රිතව පවතින වසර 111 වඩා 
පැරණි නල පේධතිය PE නල 
යයොදා නවිකරණය රීරිම සහ 

වර්ෂ 2121 වන විට යකොළඹ 
නගරයේ ආදායම් යනොලබන ජල 

සැපුතම 18% ක් දක්වා ංක්කර 
ගැනීම තුලින් මණ්ඩලයේ  සමස්ත 
පාක්ව ංවම කර ගැනීමට කටුතතු 
කරින් සිටින බවත් වසර 5 ක් 
පමණ ජල ගාස්තු සකයනෝධනයක් 
සිදු වී යනොමැති බැවින් ඒ 
සම්බන්ධයයන් සලකා බැීමමක් 
සිදුවන්යන් නම් වයාපෘති වියදම් 
පියවා ගැනීම යමන්ම සමස්ත 
පාක්ව ංවම කර ගැනීමට එය 
රුකුලක් වන බව ද ප්ර.ග.නි/ග.නි. 
පැවසීය. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 
වර්ෂ 2020  ජ යකොළඹ නගරයේ 
ආදායම් යනොලබන ජල සැපුතම 
16% සිට 1 % දක්වා ංක්කර 
ගැනීම සඳහා ක්රියාත්මක රීරීමට 
යයෝජිත වැඩ පිළියවල දින 
වකවානු සහිතව සකස් කළ 
වාර්තාවක් කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන යලස නියයෝග 
කයළේය.   
 

1. ජලය යබදාහැරීම සම්බන්ධයයන් 

පැනනැගුණු ගැටළුවක් යහේතුයවන් 

කාර්යය ංතහැර දමා තිබු යාපනය, 

රීලියනොච්චිය ජල සම්පාදන 

වයාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය 

පිලිබඳව කාරක සභාව  විමසිය. 

යමම වයාපෘතියේ ජල ූලලාශ්රවල 
පැවති ගැටළුවක් විසඳාගැනීමට 
වසර 1ක් තිස්යසේ සාකච්ඡා 
පැවතියත් විසඳුමක් යනොලැබීම 
යහේතුයවන් ප්රතිවර්ත ක්රියාවලියක් 
මගින් යකොටසකට ජලය ලබා 
දිමට කටුතතු කරයගන යන බවත් 
ංයනකුත් කටුතතු බාධාවරීන් 
යතොරව සිදුයවින් පවතින බවත් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 
 

5. ජල වයාපෘතිවල ප්රමාදය වලක්වා 

ගැනීම සඳහා යගන ඇති 

ක්රියාමාර්ග පිලිබඳව කාරක 

සභායේ ංවධානය යයොමු විය. 

ජයිකා ආධාර මත ක්රියාත්මක කළ 

විසල් මහනුවර සහ මහයකොළඹ 

ජල වයාපෘති වලින් ඉතිරි වු මුදල් 

යයොදවා දිනක ධාරිතාව මන ිටර් 

30,000 ක්වූ මහනුවර වයාපෘතියේ 

ධාරිතාවය මන ිටර් 51,000 

දක්වා වැඩි කර ගැනීමට හැරී වු 

බවත් යබොයහෝ වයාපෘතිවල 

කටුතතු යමම වසර ංවසානයට 

යපර නිමකරන බවත් ප්රජා ජල 

යයෝජනා සම්බන්ධයයන් පවතින 

නීතිමය කාරණා නිරාකරණය 

සදහා නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුවට 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යයොමු කර ඇති බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

ාජපජා ලංාවිබකගැ්තවීේ ලංහප ලංාජපජා ලංසුභාපධජ ලංඅජපායපානය 

2017 ලංජපර්තු ලං07 

1. 2116 වර්ෂය ංවසාන වන විට 

පුරප්පාක් 187 ක් පිරවීමට 

ංමාතයකනය ංයපොයහොසත්වීම සහ 

ින් 126 ක් උපයේනන නිලධාරී 

තනතුරු වීම නිසා සැලසුම් කළ 

පරිදි උපයේනන කටුතතු 

ක්රියාත්මත රීරීමට යනොහැරී වීම. 

උපයේනන ංකනය යමම 

ංමාතයකනයේ සුවියනේෂ යකොටසක් 

වන ංතර ංනුමත කාර්ය 

මණ්ඩලය 324 ක් බවද 216 ක් 

වර්තමානයේ සිටින බවද පසුගිය 

කාලයේ යසේවක සකඛයාව 118 ක් 

වීමට යහේතුවූයේ බඳවා ගන්නා ලද 

නිලධාරීන්ට උපයේනන 

ඩිප්යලෝමාව යනොතිබූ නිසා බවද 

යම් සදහා විවෘතව බඳවා ගැනීමට 

කැබිනේ ප්රිකාවක් ඉදිරිපත් කර 

ඒ සඳහා කැබිනේ ංනුමැතිය ලැබී 

ඇති බවද ප්ර. ග. නි. පැවසීය.  

 

2. ජකගම දුරකාන සඳහා හිිකම් 
යනොමැති නිලධාරීන්ට එම 
පහසුකම ලබා ජමට යපර ංදාළ 
ංනුමැතිය ලබාගැනීමට නියයෝග 
කර තිබුණද රාජය පරිපාලන 
ංමාතයාකනයයන් ංනුමැතිය 
ඉල්ලුම් කර ඇතත් යම් දක්වා ලැබී 
යනොතිබීම හා දැනට හිිකම් 

යනොමැති නිලධාරීන් 22  යදයනකු 
ජකගම දුරකාන භාවිතා රීරීම හා 
එමගින් ආයතනයට සිදුවූ ූලලයමය 
පාක්ව. 

2009  වසයර් රයේ සිවිල් 

ංරගලයක් තිබුණු වාතාවරණය හා 

උපයේනනයේ ංවනයතාවය මත 

යමම දුරකාන සැපයූ බවද යම් 

සදහා නීතයානුකූල ආවරණ 

ංනුමැතිය ලබාගැනීමට ආයතන 

ංධයක්ෂක ජනරාල් යවත ඉදිරිපත් 

කර ඇති බවද ප්ර.ග.නි. පැවසීය. 

උපයේනන නිලධාරීන්ට 

වර්තමානය වන යතක් එම 

දුරකාන භාවිතා රීරීමට ඉඩ ලබා 

 ජමට යහේතුවූයේ එමගින් සිදුවූ 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යසේවය බව ප්ර.ග.නි. පැවසුවද ඒ 

සදහා යමයතක් ංනුමැතිය ලබා 

ගැනීමට ංයපොයහොසත් වීම සහ  

වගීමම් විරහිත යලස කටුතතු 

රීරීම කාරක සභායේ යදෝෂ 

දර්නනයට ලක් විය. 

3. යදමළ පාසල් සකවර්ධනය රීරීමට 
යයොදවා තිබූ රු.ිලියන 11.3 ට 
ංදාල කාර්යසාධන වාර්තාව යම් 
දක්වාම ඉදිරිපත් කර යනොතිබීම. 

යමම මුදල් මන්නාරම, වවුනියාව 

හා යාපනය දිසාපතිවරුන්ට පාසල් 

සකවර්ධනය රීරීම සඳහා ලබා ජ 

ඇති බව හා එම විස්තර 

භාණ්ඩාගාරයේ සටහන්ව ඇති බව 

ප්ර.ග.නි. ප්රකාන කයළේය. 2011 හා 

2012 ංමාතයකන යවනස් වීම නිසා 

එම යතොරතුරු යසොයා ගැනීමට 

යනොහැරීවූ බවත් එබැවින් 

විගණනයට ඉදිරිපත් රීරීමට 

යනොහැරී වූ බවත් වර්තමානයේ ජ 

භාණ්ඩාගාර මුද්රිත සටහන් හා 

ංමාතයකන යලජර් සටහන් 

විගණනයට ඉදිරිපත් කර ඇති 

බවත් ප්ර.ග.නි. පැවසීය. යමවැනි 

ංවස්ාා වල මහජන මුදල් පිළිබඳව 

පුේගලික හා සාූලහික වගීමයම් 

වැදගත් කම කාරක සභාව 

ංවධාරණය කළ ංතර ඒ  

සම්බන්ධ වාර්තාවක් 2017 මාර්තු 

25ට යපර කාරක සභාව යවත 

එවන යලස ප්ර. ග. නි. / ග. නි.ට  

නියයෝග කයළේය. 

4. 0102  වර්ෂයේ තනි මාපිය 

පවුලකට ස්වයක රැරීයා ආධාර 

සඳහා රු. 25000/= ක් ලබා ජම 

යමම ආධාර ංක් ආදායම් සහිත 

පවුල් වලට පමණක් ලබා යදන 

බවත්, යම් ක්රමයේදය සඳහා 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සඳහා එම පවුල් සකඛයා යතොරතුරු 

ලබා ගැනීමට ප්රායේශීය යල්කම් 

කාර්යාලය විසින් විධිමත් 

ක්රමයේදයක් සැලසුම් කර 

යනොතිබීමත්  2016 වන විට තනි 

මාපිය පවුල් සකඛයාව 610,945 ක් 

යලස වාර්තා වී තිබුණද දිස්්රික් 

24ක පවුල් 700ක් පමණක් යම් 

සඳහා යතෝරායගන තිබීම. 

ආකෘතියක් සකස් කර විගණනයට 

ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ප්ර .ග .නි. 

පැවසීය. 

5. 2015 ංයවැය යයෝජනා යටයත් 
ංක් ආදායම්ලාභී යජයෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට ලබා යදන 
රු.2000/= ක මාසික  ජමනායවන් 
රු.100 ක් ජාතික වැඩිහිටි 
මහයල්කම් කාර්යාලයේ 
ගිණුමකට බැර කර තිබුණද යමම 
මුදල රීසිදු සුබසාධන කටුතත්තක් 
සඳහා යයොදවා යනොතිබුණි. 2016 
යදසැම්බර් 31 දින දක්වා ලැබුනු  
රු.389,000,000 ක්ද ඉන් පසුව 
ලැබුණු රු.54,445,900 ක්ද යලස 
මුළු එකතුව වූ රු.443,445,900 ක් 
නින්කාර්යව පැවතීම. 
 

ංමාතය මණ්ඩල ංනුමැතිය 

ලබායගන යමම ංරමුදල පිහිටුවා 

ඇති බවත් වැඩිහිටි සුබසාධනය 

සඳහා භාර ංරමුදලක් යලස 

ලියාපදිකචි රීරීමට ංවනය 

යකටුම්පත් සකස් කර ඇති බවත් 

එමගින් එම ංරමුණු වලට ංනුව 

වියදම් රීරීමට බලායපොයරොත්තු 

වන බවත් ප්ර.ග.නි. පැවසීය 

6. 2016 වර්ෂයේ ජ රජය යනොවන 
සකවිධාන විසින් සමාජ 
සත්කාරයක් යලස ලබා ජ තිබූ 
රු.ිලියන 1.5 ක උපකරණ වර්ග 
8 ක ඒකක 24,610 ක් (යරෝද පුටු, 

රීහිලිකරු, ංත්වාරු,  කණ්නාඩි 
යම්ස, ඇඳන්, යකොමඩ්) තීරු බදු 
වලින් නිදහස් රීරීයම් සහතිකයක් 
ංමාතයකනය ලබා ජ තිබුණද යමම 
පරිතයාග ංමාතයකනය හරහා 

සමාජ යසේවා යදපාර්තයම්න්තුයේ 

ස්යේච්ඡා ආයතන ලියාපදිකචි 

රීරීම යටයත් ලියාපදිකචි වී ඇති 

ආයතන වලට තීරු බදු සහන ලබා 

 ජමට නිර්යේන කරන බවද 

ප්රතිලාභීන්යේ නාම යල්ඛන ද නිසි 

යලස ආබාධිත යල්කම් කාර්යාලය 

විසින් පවත්වායගන යන බවද 

2015 හා 2016 වර්ෂවල යල්ඛන 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 

 

47 
 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කවුන්යේ ංධීක්ෂණය යටයත් 
ආබාධිත පුේගලයන් යවත යබදා 
යනො ජම හා 2013, 2014 හා 2015 
වර්ෂවලද යම් ආකාරයේ සිදුවීම් 
ීමපයක් වාර්තා වීම. 

විගණනයට ඉදිරිපත් කර ඇති 

බවද ප්රායේශීය යල්කම් හා සමාජ 

යසේවා නිලධාරීන්යේ නිර්යේනය 

හා ංධීක්ෂණය යටයත් යමම 

භාණ්ඩ යබදා ඇති බවද ප්ර. ග. නි. 

පැවසීය. 

7. වාර්ෂික ංයවැය ඇස්තයම්න්තු 
මඟින් 2015 හා 2016 වර්ෂ සඳහා 
පිළියවලින් රු.353,100,000/= ක් 
හා රු.667,220,000/= ක වකුගක් 
ආධාර යගවීම් ප්රතිපාදන සලසා 
තිබුණද ූලලය උපයයෝජනය 62% 
හා 70% ක් විය. 2016 
රු.1 0,105,500/= ක් වූ ංධාර 
ඉතිරිය යරෝගීන් 5,011කට 
යගවීමට ප්රමාණවත් වුවද ඒ වන 
විටත් යපොයරොත්තු යල්ඛනගතව 
සිටි යරෝගීන් 2,711 ක් යවත යමම 
මුදල් යගවීම සිදුරීරීමට ංවනය 
ක්රයමෝපායන් ංමාතයකනය විසින් 
ක්රියාත්මක කර යනොතිබීම. 

ලකකායේ දැනට සිටින වකුගක් 
යරෝගීන් 27000 න් යසෞඛය 
ංමාතයකනය නිර්යේන කරන ංක් 
ආදායම්ලාභීන්ට යමම ආධාර 
යගවන බවත්, 2016 වර්ෂයේ ජ 
15939 කට යගවා ඇති බවත්, 
2017 වර්ෂයේ ජ 19615 කට 
යගවීම් සිදුකරන බවත් ප්ර. ග. නි.  
පැවසීය. 
 

 ජෝටර් ලංයථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජපර්තු ලං07 

1. රු.ිලියන 710 ක ආයයෝජනයක් 
සහිතව 2009 වසයර් ජ ආරම්භ 
කරන ලද E - යමෝටරින් 
වයාපෘතියයහි වත්මන් ප්රගතිය සහ 
රු.ිලියන 6.1 ක් යයොදවින් 
ආරම්භ යකොට ඇති ශ්රී ලකකා 
යර්ගුව සමඟ සම්බන්ධ වන 
පරිගණක වැඩසටහන හා විදුත් 
ආරක්ෂිත ක්රමයේදයන්ට ංනුව 
ලිපියගොනු සකරක්ෂණය රීරීම 
(Digital Scanning) පිළිබඳ ප්රගතිය. 

පසුගිය වසයර් ජ ප්රසම්පාදන 
කටුතතු ආරම්භ යකොට ඇති යමම 
නව වයාපෘතිය සඳහා 
ලකසුකරුවන් යත්රීම ංවසන් 
යකොට ඇති බවත්, යමම වසයර් 
ජූලි මස 10 වන දින වන විට 
යටන්ඩර් පිරිනැමීමට සැලසුම් 
යකොට ඇති බවත්, 201  වසයර් 
ංවසන් භාගය වන විට වයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක රීරීමට 
බලායපොයරොත්තු වන බවත්, 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 
එම වැඩසටහන්වල සහ  E - 

යමෝටරින් වයාපෘතියයහි 
ක්රියාත්මකභාවය පිළිබඳ දින 
වකවානු සහිත වාර්තාවක් කාරක 
සභාව යවත ලබායදන යලස 
ප්ර.ග.නි. / ග.නි. හට නියයෝග 
කරන ලදි. 

2. ධාවනයයන් ඉවත් කරන ලද 
වාහන ංකක යයොදා ගනිින් නීතී 
වියරෝධී යලස යර්ගු බදු යනොයගවා 
ආනයනය කරන ලද යහෝ සකසන 
ලද ිේසුබිෂි යමොන්යටයරෝ 
වර්ගයේ ජීප් රායක් සහ හමර් 
වර්ගයේ යමෝටර් රායක් 
ලියාපදිකචි කර තිබීම. 

පළමු ලියාපදිකචියේ සිට වාහනයක 
ංයිතිය යවනස්වීම, වාහන ගර්හිත 
රීරීම/වීම, ධාවනයයන් ඉවත් 
රීරීම ආදිය සිදුකරන ක්රමයේදය 
පිළිබඳව හා ධාවනයයන් ඉවත් 
කරන ලද වාහනවල ලියාපදිකචි 
ංකක, චැසි හා එන්ජින් ංකක 
පිළිබඳව ංනුගමනය කරන 
ක්රමයේදය පිළිබඳව 
සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් කාරක 
සභාවට ලබා යදන යලස ප්ර.ග.නි. 
/ග.නි. හට නියයෝග කරන ලදි. 

3. වයාජ යලස ලියාපදිකචි කරන ලද 
ප්රායඩෝ වර්ගයේ ජීප් රා 07 ක්   
පිළිබඳව පූර්ව කාරක සභාව විසින් 
ලබායදන ලද නියයෝගවල ප්රගතිය. 

වාහන යදකක ලියාපදිකචිය 

ංවලකගු යකොට ඇති බවත්, ංයනක් 

වාහන 05 පිළිබඳ  කටුතතු සිදු 

රීරීම සඳහා නීතිපති උපයදස් පරිදි 

ශ්රී ලකකා යර්ගුව යවත යයොමු 

යකොට ඇති බවත් සඳහන් කළ 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. යමම සිේධියට 

සම්බන්ධ වී ඇති නිලධාරීන්ට 

එයරහිව රාජය පරිපාලන 

ංමාතයාකනය මගින් විමර්නනයක් 

ආරම්භ යකොට ඇති බවත් පැවසීය. 

මාසයක කාලයක් තුළ එම 

විමර්නන වාර්තාව කාරක සභාවට 

එවීමට කටුතතු කරන යමන් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි හට නියයෝග කරන 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ල ජ. 

1. වාහන ලිපියගොනු ංස්ාානගත වීම 
වැලැක්වීමට පියවර ගන්නා බවට 
ප්ර.ග.නි. / ග.නි. සහතික වුවද 
ලිපියගොනු ංස්ාානගත වීයම් 
ප්රවණතාව යමන්ම යල්ඛනවල 
ංනාරක්ෂිතභාවය ද යම් දක්වාම 
පැවතීම. 

නව යල්ඛනාගාරයේ ඉදිරීරීම් 

කටුතතු ංවසන් යකොට ඇති බවත්, 

ලිපියගොනුවල වගීමම ංදාළ 

නිලධාරියාට පැවයරන පරිදි නිසි 

ක්රමයේදයකට ංනුව ගබඩා 

රීරීයම් කටුතතු සිදු කරන බවත්, 

ග.නි. පැවසීය. 

5. පූර්ව කාරක සභාව මගින් නිර්යේන 
කරන ලද ස්ාාන මාරුවීම් පිළිබඳ 
ප්රගතිය  . 

සියලුම නිලධාරීන් හට ස්ාාන 

මාරුවීම් ලැයබන පරිදි පියවර 3 

රීන් සිදුයකයරන ස්ාාන මාරුවීම් 

ක්රමයේදයක් සකස්යකොට, එය 

යමම 2017 වසයර් ජනවාරි මස 

සිට ක්රියාත්මක කර ඇති බවත්, 

යතොරතුරු තාක්ෂණ ංකනයේ 

ස්ාාන මාරුවීම් පියවර 1 රීන් 

සිදුකර, 201  වසයර්  ජ ංවසන් 

රීරීමට නියිත බවත් ප්ර.ග.නි. / 

ග.නි. පැවසීය. 

6. යර්ගු සටහන්කර වයාජ යලස 
යයොදා ගනිින් සමාගම් රීහිපයක් 
විසින් යතුරු පැදි විනාල 
සකඛයාවක් ලියාපදිකචි කර තිබීම 
සහ එවැනි වැරදි සිදු කර ඇති 
ආයතන හඳුනා ගැනීයමන් 
ංනතුරුව එම සමාගම්වලට 
එයරහිව කටුතතු කරනු ලබන 
ආකාරය. 

එම යතුරු පැදි සියල්ලම 2011 
වර්ෂයට යපර ආනයනය කරන 
ලද ඒවා බවත්, 2011 වර්ෂයයන් 
පසු යර්ගුව සමඟ යතොරතුරු 
ලබාගැනීයම් විධිමත් 
පරිගණකගත ක්රමයේදයක් පවතින 
බැවින් එවැනි වකචනික කටුතතු සිදු 
යනොවන බවත් ප්ර.ග.නි. / ග.නි. 
ප්රකාන කළ ංතර යමම ගැටලුවට 
ංදාළ විධිමත් ලිඛිත පිළිතුරක් 
කාරක සභාව යවත ලබා ජමට 
කටුතතු කරන බව ද දන්වා සිටින 
ලදි. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යමවැනි වකචනික කටුතතු සිදු 

කරන සමාගම් ංසාධු යල්ඛනගත 

රීරිම යහෝ ඒවාට එයරහිව 

වනතික ක්රියා මාර්ග ගත ුතතු බව 

කාරක සභාව විසින් ංවධාරණය 

කරන ලදි. 

7. රියදුරු බලපත්ර නිකුත් රීරීමට 
ංදාළ සියලුම කටුතතු යමෝටර් 
වාහන පරීක්ෂකවරුන් විසින් 
පමණක් සිදුරීරීම යහේතුයවන් 
ංක්රිකතා සිදුවීමට ඉඩ කඩ 
පවතින බව නිරීක්ෂණය වීම සහ 
යමයට වසර 10 කට පමණ යපර 
රියදුරු බලපත්ර ලබා ජම පිණිස 
හඳුන්වා යදන ලද පරිගණකගත 
පරීක්ෂණ ක්රමයේදයේ ප්රගතිය. 

එවැනි පරිගණක ගත පරීක්ෂණ 
ක්රමයේදයක් වර්තමානයේ සිදු 
යනොවන බවත් රියදුරු බලපත්ර 
ලබා ජම සඳහා පළමුව ලිඛිත 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්යවන බවත් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. හඳුන්වා 
යදන ලද පරිගණක ගත පරීක්ෂණ 
ක්රමයේදයයන් බැහැරවීමත්, නව 
තාක්ෂණික ක්රමයේද ංනුගමනය 
යනොරීරීමත් පිළිබඳ කාරක සභාව 
විසින් සිය ංප්රසාදය පළ කරන ලද 
ංතර, රියදුරු බලපත්ර නිකුත් රීරීම 
සඳහා පැවති පැරණි ක්රමයේදය, 

හඳුන්වායදන ලද පරිගණක ගත 
පරීක්ෂණ ක්රමයේදය ක්රියාත්මක 
යනොවීම, පනත සකයනෝධනයයන් 
පසුව යගන ඇති නව ක්රියාමාර්ග 
යන කරුණු පිළිබඳ වාර්තාවක් 
කාරක සභාව යවත ලබායදන 
යලස ප්ර.ග.නි./ග.නි හට නියයෝග 
කරන ලදි. 

 ඩාගු ලං යෝගය ලංදැළැක්වීජ ලංහප ලංරති ර්ජ ලංඇතුකත් ලං ඩාගු ලං යෝග ලංපපකජ ලං

දැඩාටහ ්ත ලං පර්යාපධජය ලංපිළිබඳ ලංවිගණ පධිපති ලංදපර්ාපද ලංපරීක්ෂපද 

2017 ලංජපර්තු ලං08 

1. යඩකගු පාලන ඒකකයේ 2011 

වර්ෂයේ ක්රියාකාරි සැලැස්ම ංනුව 

මදුරු මනත්ව දර්නකය 5ට වඩා 

බස්නාහිර පළායත් කැළිකසළ 

බැහැර රීරීයම් ංක්රමවත්භාවය 

නිසා මදුරුවන් යබෝවීයම් 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංක්විය ුතතු වුවද 2015 හා 2016 

වර්ෂවල ජ බස්නාහිර පළාත තුළ 

මදුරු මනත්ව දර්නකය ඉතා ඉහළ 

මේටමක පැවැති බව ීමට විදයා 

සමීක්ෂණ වාර්තාව ංනුව 

නිරීක්ෂණය වීම. 

ප්රවණතාවය ංධික බවත්, 

කැළිකසළ බැහැර රීරීම ක්රමවත්ව 

සිදුරීරීම පළාත් පාලන ආයතන 

සතු වගීමමක් බවත්, එම 

ආයතනවල පවතින ංක්පාක් 

නිරාකරණය රීරීම ංතයවනය 

කරුණක් බවත් යපන්වා 

දුන්යන්ය. 

2. 2016.12.31 දිනට බස්නාහිර 

පළාත් යසෞඛය වවදය 

කාර්යාලයේ ීමට විදයා සමීක්ෂණ 

කටුතතු සඳහා ංනුමත ීමට විදයා 

සහකාර තනතුරු 44 තිබුණද තාය 

කාර්ය මණ්ඩලය 23 ක් වීම හා 

බස්නාහිර පළායත් ීමට විදයා 

සමීක්ෂණ 2015 වර්ෂයට 

සායප්ක්ෂව 2016 වර්ෂයේ ජ 

ංක්යවන් සිදුකර තිබීම. 

ීමට විදයා සහකාර නිලධාරින් 
පුහුණු රීරීයමන් ංනතුරුව යඩකගු, 
මැයල්රියා සහ බරවා යන යරෝග 
්රිත්වය සඳහාම ීමට විදයා 
සමීක්ෂණ කටුතතු සඳහා කවුන් 
යයොදවනු ලබන බැවින් යඩකගු 
යරෝග සමීක්ෂණ කටුතතු සඳහා 
යයොදවා ඇති කාර්ය මණ්ඩලයේ 
හිඟයක් පවතින යලස යපන්වන 
බවත්, කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි 
රීරීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති 
යහයින් බඳවා ගැනීම් සඳහා 
කටුතතු කළද යතෝරාගන්නා ලද 
පුේගලයින් ංතුයරන් තනතුරු 
බාරගැනීම සඳහා වාර්තා කරනු 
ලබන්යන් ංක් පිරිසක් බවත් ග.නි. 
ප්රකාන කයළේය. එයසේම ීමට විදයා 
සමීක්ෂක නිලධාරින් බඳවා ගැනීම 
පමා වීමට යහේතු සහ දැනට 
පවතින ීමට විදයා සමීක්ෂක 
පුරප්පාක් සකඛයාව සඳහන් කරින් 
වාර්තාවක් සපයන යලස කාරක 
සභාව ප්ර.ග.නි. යවත නියයෝග 
කරන ල ජ. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

3. යසෞඛය වවදය නිලධාරි කාර්යාල 

යවත පරිගණක හා ංන්තර්ජාල 

පහසුකම් ලබා  ජ තිබුණද යඩකගු 

යරෝගීන් පිළිබඳ දැනුම්  ජම 

ක්රමවත්ව සිදුකර යනොතිබීම හා 

වසකගත යරෝග ංකනය යවත 

ංන්තර්ජාලය මඟින් ලබා ගන්නා 

යතොරතුරු ංනූව බස්නාහිර පළාත 

තුළ රජයේ යරෝහල් 43රීන් 21ක් 

හා යපෞේගලික යරෝහල් 67රීන් 

6ක් විසින් පමණක් යඩකගු යරෝගීන් 

පිළිබඳ යතොරතුරු ලබා  ජ තිබීම. 

පළාත්බද යරෝහල්, දිස්්රික් 
යරෝහල් හා ූලලික යරෝහල් යන 
ප්රධාන යරෝහල්වලින් යරෝගීන් 
පිළිබඳ යතොරතුරු වාර්තා රීරීම 
සිදුවන බවත්, යකොළඹ මහා නගර 
සභා බල ප්රයේනය තුළ පිහිටි 
ප්රධාන යපෞේගලික යරෝහල්වලින් 
ද වියනේෂිත ක්රමයේදයක් කස්යසේ 
යරෝගීන් පිළිබඳ යතොරතුරු වාර්තා 
රීරීම සිදුකරන බවත් ග.නි. විසින් 
සඳහන් කරන ල ජ.  
රයේ පවතින තත්වය ංනූව 
සියලුම රජයේ හා යපෞේගලික 
යරෝහල්වල යතොරතුරු ලබාගත 
හැරී වන පරිදි යතොරතුරු වාර්තා 
රීරීයම් ක්රමවත් වැඩපිළියවළක් 
සැකසීම යකයරහි ංවධානය 
යයොමු කළ ුතතු බව කාරක සභාව 
ංවධාරණය ක යළේය. 

1. වර්ෂ 2016 – 2020 උපාය මාර්ගික 

සැලැස්ම ංනුව සිේධි විපත් 

ංනුපාතය 0.1% ට වඩා ංක් කල 

ුතතුය. 2015 හා 2016 වර්ෂවල 

සිේධි විපත් ංනුපාතය 0.16% - 

0.1 % ංතර පවතින ංතර වාහක 

කළමනාකරණයේ දුර්වලතා නිසා 

2015 හා 2016 වර්ෂවල යඩකගු 

යරෝගීන් සකඛයාව පිළියවළින් 

29,969 හා 50,102 බවට වාර්තා වී 

තිබීම. 

යරෝගය ඇතිවීම පාලනය රීරීයම් 
පවතින දුර්වලතා නිසා යරෝගීන් 
ප්රමාණය වැඩි වී ඇති නමුත් 
යරෝහල් ගතවන යරෝගීන් 
කළමනාකරණය රීරීම ප්රනස්ත 
මේටමක පවතින නිසා මරණ 
ංනුපාතිකය ංක් වී ඇති බව පැවසූ 
ග.නි. යරෝගය යබෝවීම පාලනය 
රීරීමට ඇති ංපහසුතා යලස 
කැළිකසළ ංක්රමවත් යලස බැහැර 
රීරීම යමන්ම යසෞඛය වවදය 
නිලධාරි කාර්යාලවල පවතින 
ප්රවාහන පහසුකම් ංක්වීම් යනාදි 
කරුණු යකයරහි ද කාරක සභායේ 
ංවධානය යයොමු කරන ල ජ. 
යසෞඛය වවදය නිලධාරි කාර්යාල 
සඳහා දැනට පවතින වාහන 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සකඛයාව සම්බන්ධව 
පරස්පරතාවයක් මතුවූ යහයින් 
බස්නාහිර පළායත් යසෞඛය 
වවදය නිලධාරි කාර්යාල සඳහා 
ංවනය වාහන ප්රමාණය සහ දැනට 
පවතින වාහන ප්රමාණය පිළිබඳ 
වාර්තාවක් සපයන යමන් ප්ර.ග.නි./ 
ග.නි. යවත නියයෝග කරන ල ජ. 
 

5. යඩකගු යරෝගීන් රැකබලා ගැනීම 

සඳහා දැනට ංධි සත්කාර ඒකක 

පිහිටුවීම සඳහා මධයම රජයේ 

යරෝහල් 12 ට 2011 සිට 2016 

දක්වා යවන් කර තිබූ රු. 

170,700,000/-න් 3 % ක් 

පමණක් වියදම් කර තිබීමත්, 

පළාත් යරෝහල් 16 ක් සඳහා යවන් 

කර තිබූ රු. 317,310,000/-න් 

66% ක් පමණක් වියදම් කර 

තිබීමත් පිළිබඳ කාරක සභාව 

විමසීය. ංකයගොඩ ූලලික යරෝහයල් 

යඩකගු ංධි සත්කාර ඒකක 2ක් හා 

මීගමුව ූලලික යරෝහයල් යඩකගු ංධි 

සත්කාර ඒකකයක් පිහිටුවා 

තිබුණද, ංයනක් යරෝහල්වල 

සීිත ඉඩ පහසුකම් නිසා පවතින 

වාේටුවලටම ංදාල උපකරණ 

සවිකර ඇති බව යඩකගු පාලන 

ඒකකය වාර්තා කර තිබුණි 

යර්ඛීය ංමාතයකනයයන් ලබාදුන් 
රු. ි 100 ක් පමණ වූ මුදලින් 
ංඩක් යඩකගු යරෝගය මර්දනය 
රීරීමටද, ඉතිරිය යරෝහල් සඳහාද 
ලබාදුන් බව පැවසු ග.නි. 
බස්නාහිර පළායත් ප්රධාන 
යරෝහල්වල පමණක් ංධි සත්කාර 
ඒකක පිහිටුවීමට මුල ජ ංයප්ක්ෂා 
කළද, ක්රමයයන් යරෝගය වයප්ත 
වීම යහේතුයවන් ංයනකුත් ූලලික 
යරෝහල්වලද ංධි සත්කාර ඒකක 
පිහිටුවීයම් ංවනයතාවය 
හඳුනා යගන එම යරෝහල් සඳහාද 
ප්රතිපාදන ලබාදුන් නමුත් ංධි 
සත්කාර ඒකක සඳහා තමන් 
විසින් නිර්යේශිත ඇතැම් 
උපකරණ ලබා ගැනීයම් 
ංපහසුතාවයක් එම යරෝහල්වල 
පවතින බවද වැඩිදුරටත් පැවසීය.   
ජනගහනය 10,000 ට මහජන 
යසෞඛය පරීක්ෂකවරුන් එක් 
ංයයකුවත් වන යසේ පත් රීරීයම් 
හැරීයාව පිළිබඳ ංවධානය යයොමු 
කරන යලසද කාරක සභාව යමහි ජ 
ංවධාරණය කරන ල ජ. යඩකගු 
මර්දනය සඳහා ප්රධාන නගරවල 
යසෞඛය වවදය නිලධාරියා 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

බලාත්මක රීරීයම් ංවනයතාවයද 
මහජන යසෞඛය පරීක්ෂකවරුන් 
සම්බන්ධයයන් විධිමත් 
ක්රමයේදයක් සැකසීයම් 
ංවනයතාවයද, යසෞඛය වවදය 
නිලධාරි කාර්යාලවලට ංනුුතක්ත 
සහ පලාත් පාලන ආයතනවලට 
ංනුුතක්ත මහජන යසෞඛය 
පරීක්ෂකවරුන් ංතර ඒකාබේධ 
ස්ාාන මාරු ක්රමයක් ඇති රීරීයම් 
ංවනයතාවයද  යමහි ජ ග.නි. විසින් 
කාරක සභායේ ංවධානයට යයොමු 
කරන ල ජ. 
      

6. බස්නාහිර පළාත් යසෞඛය ංධයක්ෂ 
කාර්යාලයේ වවදයවරුන් විසින් 
බස්නාහිර පළායත් යඩකගු 
ආසාදිතයන් සම්බන්ධයයන් 
විදුත් ආයේක්ෂණය පිළිබඳ 
ක්රමයේදයක් හදුන්වා ජම සඳහා 
කරන ලද පර්යේෂණය ංනූව 
යකොළඹ පිහිටි යපෞේගලික 
යරෝහල් 7 න් යඩකගු ආසාදිත 
යරෝගීන්යේ ප්රතියේහ ජනක 
පර්යේෂණ වාර්තා ංන්තර්ජාලය 
හරහා පළාත් යසෞඛය ංධයක්ෂ 
කාර්යාලයට වාර්තා රීරීයමන් පසු 
එදිනම ආසාදිත යරෝගියා 
ංයත්වන යසෞඛය වවදය 
කාර්යාලය යවත දැන්වීයමන් දින 
එකක වැනි යකටි කාලයක් තුළ 
ක්ෂණික පියවර ගැනීයමන් 
ආසාධිත මදුරුවන් පාලනය 
රීරීමට හැරී බව වවදයවරුන් 
විසින් පර්යේෂණ යකොට වාර්තා 
කර ඇත. 

යමය ඉතා යහොඳ ක්රමයක් බවත්, 
මුළු රයේම එය ක්රියාත්මක රීරීමට 
බලායපොයරොත්තු වන නමුත් 
රජයේ යරෝහල්වල ජ සෑම 
යරෝගියයකුම යඩකගු ආසාදිත 
බවට තහවුරු රීරීමක් 
යනොයකයරන බවද, සායනික 
පරීක්ෂා මඟින් යරෝගීන් 
කළමනාකරණය සිදු යකයරන 
නිසා තහවුරු කර ගැනීම ංවනය 
වන්යන් යරෝගියා හඳුනාගැනීම 
වවදයවරයාට ංපහසු වන 
ංවස්ාාවන්හීදි සහ ංලුත් 
ප්රයේනයරීන් යරෝගීන් වාර්තා 
වීයම් ජ පමණක් බවත් ග.නි. 
පැහැදිලි කරන ල ජ. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

7. 2007 ංකක 11 දරන යඩකගු 

මදුරුවන් යබෝවීම වැළැක්වීයම් 

පනයත් යඩකගු පරීක්ෂාව සඳහා 

යම්රීසි නිවසකට ඇතු ළු වීමට එහි 

ංයිතිකරුවන්යගන් ංවසර ලබා 

ගැනීම, මදුරු ජීවන චක්රය 

සම්පූර්ණ වීමට ඉඩ යදින් 

මදුරුවන් යබෝවන ස්ාාන ඉවත් 

රීරීමට සති  2 ට යනොවැඩි 

කාලයක් ලබා ජම යන 

දුර්වලතාවයන් නිසා එම පනත 

පදනම් කර වැරදිකරුවන්ට නක් 

දැමීමට යනොහැරී වී තිබුණි. නක් 

දැමීම සඳහා 1 97 ශ්රී ලකකා 

නියරෝධායන හා යරෝග 

වැළැක්වීයම් පනත භාවිතා කර 

තිබුණි. 

ංදාල සකයනෝධන සහිත පනත් 
යකටුම්පයත් ංවසන් පිටපත නීති 
යකටුම්පත් සම්පාදක භාරයේ ඇති 
බවද, ඉන්පසු එය නිරීක්ෂණ 
සඳහා නීතිපති යවත ඉදිරිපත් 
රීරීමට නියිත බවද ග.නි. පැවසූ 
ංතර යමම පනත් යකටුම්පත 
සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා යදන 
යලස ඉල්ලා නීතිපති යවත 
ලිපියක් යයොමු කරන යලස 
ප්ර.ග.නි. යවත කාරක සභාව 
නියයෝග කරන ල ජ. 

පපනීය ලංජාක ලං බෝාල් ලං පර්ය ලංාපධජය ලංපිළිබඳ ලංස්ාණවීජ 

2017 ලංජපර්තු ලං08 

1. 2012 කක්යතෝබර් 12 වන විට 

පානීය ජල යබෝතල් නිෂ්පාදනය 

සඳහා ලියාපදිකචි වී තිබූ ආයතන 

69 න්   ක් ංහඹු යලස 

යතෝරාගනිින් සිදු කර ඇති යමම 

විගණනයයන් යමම ආයතන වල 

පහත ංක්පාක් තිබීම. 

• කර්මාන්තනාලා යසේවකයන් ංත් 

වැසුම්, නිල ඇඳුම් සහ මුඛ වැසුම් 

යනොපැළඳීම. 

•යසෞඛය ආරක්ෂාව හා 

සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳව 

යමම නිරීක්ෂණ වලට ංදාළ 

කර්මාන්ත නාලා දැනට වසා දමා 

ඇති බවත් ංදාළ ංක්පාක් සහිත 

කර්මාන්ත නාලාව එයතක් 

බලපත්රයක් රහිතව පවත්වායගන 

යගොස් ඇති බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යසේවකයන් හට උපයදස් ලබා  ජ 

යනොතිබීම. 

•ජල ටැකරී ංපිරිසිදු තත්ත්වයරීන් 

තිබීම, ජලටැකරී වල මැඩියන් 

හමුවීම සහ ටැකරී ආවරණය කර 

යනොතිබීම. 

•කර්මාන්ත නාලායේ ංපරවය 

ඉවත් යනොරීරීම. 

2. 19 0 ංකක 26 දරන ආහාර පනත 

ංනුව ප්රධාන ආහාර බලධාරියායේ 

බලපත්රයක් රහිතව රීසිදු 

පුේගලයකු විසින් ඛණිජ ලවණ 

සහිත පානීය ජල යබෝතල් 

ආනයනය සහ යබදා හැරීම 

යනොකළ ුතතු ංතර 2012.10.12 

විගණනයට ංනුව රාජය හා 

යපෞේගලික ංකනයට ංයත් 

ආයතන 1  ක් විසින් බලපත්ර 

රහිතව ජලය  ආනයනය රීරීම. 

යෆරියර් නමැති ජල යබෝතල් 

වර්ගය සකචාරක කර්මාන්තය 

සඳහා සහ ශ්රී ලකකන් යක්ටරින් 

විසින් ගුවන් යසේවා සඳහා සහ 

තානාපති කාර්යාල වලට ජල 

යබෝතල් යගන්වන බවත් ඒ සඳහා 

බලපත්ර නිකුත් රීරීමට ද කටුතතු 

කර ඇති බවත් කාරක සභාව 

හමුයේ ංනාවරණය විය. 

3. ශ්රී ලකකායේ ආහාර පරිපාලනය 

පිළිබඳ කටුතතු කරන යසෞඛය 

ංමාතයාකනයේ ආහාර පරිපාලන 

ඒකකයේ ංනුමත කාර්ය 

මණ්ඩලය 61 ක් වුවත් දැනට 

ංධයක්ෂ තනතුර ඇතුළු පුරප්පාක් 

10 ක් පැවතීම 

රාජය යසේවා යකොිෂන් සභාව 

විසින් යම් සඳහා පියවර ගත ුතතු 

බවත් ංදාළ පුරප්පාක් පිරවීම 

සඳහා තමන්යේ සහයයෝගය 

යනොංක්ව ලැයබන බවත් යසෞඛය 

ංමාතයාකනයේ නිලධාරීන් විසින් 

ප්රකාන කරන ල ජ. 

1. පළතුරු සහ ංයනකුත් ආනයනික 

ආහාර සඳහා කෘෂි රසායනික රවය 

යය ජම පිළිබඳව යර්ගුයේ ජ සාම්පල් 

ලබා යගන පරීක්ෂා කරන ංතර 

යම් සඳහා පර්යේෂණාගාර 

ආහාර වලට කෘෂි රසායන යය ජම 

පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු රීරීමට 

රසායනාගාර උපකරණ ිළ ජ 

ගැනීමට රු. ිලියන 10 ක් පමණ 

වැයවන ංතර දැනට ංනුරාධපුර 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පහසුකම් ංක් තත්ත්වයක පවතින 

බව. 

රසායනාගාරයේ යමවැනි 

යන්ත්රයක් පවතින බවත් 

කර්මාන්ත තාක්ෂණ ආයතනය 

(ITI) මගින් යමම පරීක්ෂාවන් සිදු 

කළ හැරී බවත් ඒ සඳහා සාම්පල 

එක් පරීක්ෂාවක් රු. 10,000/- ක 

මුදලකට කළ හැරී බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. වැඩිදුරටත් සඳහන් 

කයළේය. යම් සඳහා වැයවන 

පිරිවැය ංයවැය යයෝජනාවක් 

මගින් සපයාගැනීමට කටුතතු 

කරන යලස කාරක සභාව විසින් 

උපයදස් යදන ල ජ. 

වි ීන ලං ටයුතු ලංඅජපායපානය 

2017 ලංජපර්තු ලං09 

1. 2011 සහ 2015 වර්ෂවල ප්රාේධන 
ප්රතිපාදන පිළියවලින් 23% ක් සහ 
51% ක් ප්රයයෝජනයට යනොගැනීම 
පිළිබඳව කාරක සභාව විමසීය. 
 

වියේන කටුතතු ංමාතයාකනය සදහා 
බත්තරමුල්ල ප්රයේනයේ යවන්කළ 
ඉඩමක රු.ිලියන 30 ක් පමණ  
සකවර්ධනය කටුතතු සිදුකරින් 
පවතින විට රජයේ තීරණයක් මත 
එම ඉඩම නාගරික සකවර්ධන 
ංධිකාරියට පවරා ගැනීම නිසා  
යයෝජිත ඉදිරීරිම් සදහා යවන් කළ 
ූලලය ප්රතිපාදන ඉතිරි වු බවත්  ඊට 
විකල්පයක් යලස  ජාවත්ත 
ප්රයේනයේ ංක්කර 2 ක පමණ 
ඉඩමක් යවන්කර ඇති ංතර එය 
පරීක්ෂාකර බලා ංමාතය 
මණ්ඩලයට වාර්තා රීරිම සදහා  
ංමාතයාකන යල්කම්වරුන්යගන් 
සමන්විත  කිටුවක් පත්කර ඇති 
බව ප්ර.ග.නි/ග.නි. පැවසීය. 
 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

2. 2015 වර්ෂාවසාන වන විට රජයේ 
නිලධාරීන්යේ ංත්තිකාරම් 
ගිණුයම් රු.3,905,921/= ක හිඟ 
හිටි යනේෂයක් හා රු.1,515,66 /= 
ක හඳුනායනොගත් යනේෂයක් 
පැවතීම කාරක සභායේ 
ංවධානයට යයොමු විය. 

යමම තත්ත්වය දිගු කලක සිට 
පවතින බවත් ඇතැම් 
ණයකරුවන්යේ යතොරතුරු  
යමන්ම ඇපකරුවන් ද යසොයා 
ගැනීයම් දුෂ්කරතාවයක් පවතින 
නිසා හිඟ ණය යනේෂ ංයකර 
ගැනීම ගැටළුවක් වී ඇති බවත්  
රු.ිලියන 6.6 ක් වූ හිඟ හිටි 
යනේෂය 2016 වර්ෂය ංවසානය 
වන විට රු. ිලියන 3.9 දක්වා 
ංක්කරගැනිමට හැරීවු බවත් 
පවතින යනේෂය තවදුරටත් වැඩි 
යනොවන ආකාරයට කටුතතු 
රීරීමට වගබලා ගන්නා බවත් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය.  
 
යමය යබොයහෝ රාජය ආයතනවල 
යපොදු ප්රන්ණයක් වී ඇති බැවින් 
විගණකාධිපතිවරයා සහ මුදල් 
ංමාතයාකන යල්කම්වරයා 
මැදිහත්ව සුදුසු ක්රමයේදයක් සකස් 
රීරීම කාීමන ංවනයතාවයක් වී 
ඇති බව කාරක සභායේ ංදහස 
විය. 

3. වියේන දුත මණ්ඩලවලට ංදාළව 
2016.12.31 දිනට ගමන් වියදම් 
රු.326,172/= ක් කුීම ංත්තිකාරම් 
රු.200,921,603/=ක් සහ 
ංයනකුත් ංත්තිකාරම් 
රු.109,559, 90/= ක් නිරවුල් 
යනොකර පැවතීම සම්බන්ධයයන් 
කාරක සභාව කරුණු විමසීය. 

තානාපති යසේවායේ නිවාස කුලි 
ංත්තිකාරම් ගිණුයම් පවතින 
රු.ිලියන 220 ට ආසන්න යනේෂය  
නිලධාරීන් දූත මණ්ඩල 
යසේවායවන් ඉවත් වන 
ංවස්ාායේදි  නිරවුල් කරන බවත් 
2010 වර්ෂයේ එවකට පැවති 
යනේෂයන් භාණ්ඩාගාරය මැදිහත්වි 
රු. ිලියන 92 දක්වා ංක්කර 
ගැනිමට කටුතතු කළ බවත්  යම් 
සම්බන්ධයයන් විමර්නනයට  
කිටුවක් පත් කර වියේන 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පරිපාලන ඒකකය හරහා චක්ර 
යල්ඛයක් නිකුත් රීරිමට 
ංවධානය යයොමු කර ඇති බවත් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි විසින්  ප්රකාන කරන 
ලදි.  
නිවාස හානි සම්බන්ධයයන් 
තානාපතිවරයාට යහෝ මහ 
යකොමසාරිස්වරයාට වගීමයමන් 
නිදහස්විය යනොහැරී බවත්  කවුන් 
සෘජු ංධීක්ෂණයක් පවත්වා 
ගනිින් කටුතතු කළ ුතතු බවත් ඒ 
සම්බන්ධයයන් නිකුත් රීරිමට 
යයෝජිත චක්රයල්ඛයේ පිටපතක් 
කාරක සභාවට ලබායදන යලසත් 
ප්ර.ග.නි/ග.නිට නියයෝග කයළේය. 

1. ඉතාලියේ යරෝම තානාපති 
කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 
සත්යදයනකු ංතරින්  යසේවය 
ංවසන් රීරීයම් දිමනාව ඉතාලි 
ජාතික  නිලධාරියයකුට පමණක් 
යගවා තිබිම.  
 2009 වර්ෂයේ රු.16,111,919/= 
ක  මුදලක් ංයාා පරිහරණය කළ 
නිලධාරියයකුට එයරහිව යගන 
ඇති ක්රියාමාර්ග. 

ඉතාලි නීතිය ංනුව ංවම වැටුප් 
සිමාවන් තිරණය කර ඇති බැවින් 
ඊට ංක් වැටුප් ලැබු යසේවකයන් 
වන්දි ලබාගැනිම සදහා උසාවි 
යායම් ප්රවණතාවයක් දක්නට 
ලැයබන බවත්, එබැවින් එම 
නිලධාරීන් 7 යදනා ංතුරින් ඉතාලි 
ජාතික නිලධාරියා සදහා 
රු.ිලියන 2.7 ක වන්දියක් යගවා 
ඇති නමුත්  ංයනක් නිලධාරින් 6 
යදනාම  ශ්රී ලාකරීකයන් බැවින් 
කවුනට ගිවිසුම් නිතිය ංනුව වැටුප් 
තීරණය කරන නිසා යවනම 
ක්රියාමාර්ගයක් ගැනිමට තීරණය 
කර ඇති බව ප්ර.ග.නි /ග.නි. 
සදහන් කයළේය.  
ංයාා මුදල් පරිහරණය කළ 
නිලධාරියා දැනට වැඩ තහනමට 
ලක් කර කහුට එයරහිව නක් පවරා 
ඇති බව ද ග.නි.  පැවසීය. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

5. 2015.12.31 ට යපොදු තැන්පත් 
ගිණුයම් වර්ෂ 2 ඉක්මවු 
රු.111, 12,197/= ක යනේෂයක් 
පැවතීම. 

වසර 2 ඉක්මවා තිබූ සියලු 
යනේෂයන් නිරවුල් රීරීමට පියවර 
යගන ඇති ංතර යචන්නායි සහ 
ලන්ඩන් තානාපති කාර්යාල 
ඉඳිරීරීම යවනුයවන් මධයම 
ඉකජියන්රු උපයේනන 
කාර්යාකනයට යගවිය ුතතු 
රු.ිලියන 27 ක මුදලක් රඳවා 
යගන ඇති බව පැවසීය. 
 

6. 2012 වර්ෂයේ සිට පැවත එන 
යනොසැසඳුණ ංග්රිම යනේෂය 2016 
ංයප්රේල් වන විට රු.19,602,7 3/= 
ක යනොසැසඳුණු යනේෂයක් යලස 
පැවතීම. 

ංමාතයාකනයේ ංග්රිම ගිණුම් යනේෂය 
දිගු කලක සිට නිරවුල්  යනොරීරීම 
යමයට යහේතු වී ඇති බැවින්  
විගණකාධිපතිවරයා සහ 
භාණ්ඩාගාරය සමග සාකච්ඡාකර 
පවතින යනේෂයන් කපා හැර ගිණුම 
නිරවුල් රීරීම  වඩාත්ම යයෝගය 
ක්රමයේදය බව භාණ්ඩාගාර 
නියයෝජිතවරයායේ ංදහස විය. 
 

7. 2007 වර්ෂයේ ඇ.යඩො.ිලියන 1.2 
ක් යගවා විනාලත්වයයන් ංක්කර 
1.6 1 ක ඉඩමක් මැයල්සියායේ 
මහයකොමසාරිස ් කාර්යාලය 
ඉදිරීරීම සදහා ිල ජ යගන 
තිබුණද රීසිදු ඉඳිරීරීමක් යම් 
දක්වා එහි සිදුකර යනොමැති බව 
නිරීක්ෂණය විය. 
 

මැයල්සියායේ හිටපු ජනාධිපති 
මහතීර් යමොයහොමඩ් මහතායේ 
ංදහසකට ංනුව එහි ංගනුවර 
පුත්රජයා යවත යගනයාමට තීරණය 
රීරීමත් සමග ශ්රී ලකකා තානාපති 
කාර්යාලයද එහි ස්ාාපිත රීරීයම් 
ංදහසින් යමම ඉඩම ිල ජ යගන 
තිබුණත් රජයේ තීරණවල පසු 
යවනස් කම්  යහේතුයවන් ඉදිරීරිම්  
රීසිවක් යම් දක්වා  සිදුකර 
යනොමැති බවත් ංනාගත 
ංවනයතාවය මත එය ඉඳිරීරීම 
යහෝ මුදල් ආපසු ගැනීම තීරණය 
කරන බව ප්ර.ග.නි./ග.නි පැවසිය. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 

ආයුර් ේද ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජපර්තු ලං09 

1. කැළණිය වින්ව විදයාලයට 

ංනුබේධිත ගම්පහ වික්රමාරච්චි 

ආුතර්යේද යරෝහල ආුතර්යේද 

යදපාර්තයම්න්තුව යවත පවරා 

ගැනීම සඳහා 2007 වර්ෂයේ ජ 

පාර්ලියම්න්තු ංනුමැතිය ලැබී 

තිබුණු නමුත් යම් දක්වා එම පවරා 

ගැනීම් කටුතතු සිදු කර 

යනොතිබුණි. 

යමම පවරා ගැනීම සඳහා ූලලික 
කටුතතු සම්පාදනය කර ඇති බවද, 
වවදය විදයාලය සඳහා ංක්කර 
2  ක භූි ප්රමාණයක් යවන් කර 
ඇති  බවද, ආුතර්යේද යරෝහල 
සඳහා ංක්කර 1 ක භූි භාගයක් 
යවන් කර ඇති බවද, එයහත් එම 
භූිය සුදුසු යනොවන බැවින් 
යවනත් භූි භාගයක් යසොයින් 
පවතින බවද ග.නි පැවසීය.  
යමම පවරා ගැනීයම් ක්රියාවලියේ 
වර්තමාන ප්රගතිය සම්බන්ධ 
වාර්තාවක් සති 2 ක් තුළ කාරක 
සභාව යවත එවන යමන් කාරක 
සභාව ප්ර.ග.නි යවත නියයෝග 
කරන ල ජ. 

2 ස්ාාවර වත්කම් යල්ඛනයක් 
පිළියයල කර විගණකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කළ ුතතු බවට නියයෝග 
කර තිබූ නමුත් විධිමත්ව හා 
යාවත්කාීමනව ස්ාාවර වත්කම් 
යල්ඛනයක් පවත්වා යනොතිබීම 

දැනට පවතින යල්ඛනය ස්ාාවර 
වත්කම් යල්ඛනයක් යනොවන බව 
විගණකාධිපතිවරයා විසින් පැවසූ 
ංතර එය නියමාකාරයයන් සකස ්
රීරීමට කටුතතු කරන බව ද , 

ආයතනය සතු සියළු ස්ාාවර 
වත්කම් මහා භාණ්ඩාගාරයේ 
උපයදස් පරිදි සිගාස් (CIGAS) 

වැඩසටහනට ඇතුලත් කරන 
බවද, ඊට ංමතරව නියිත 
ආකෘතියට ංනුව සැකසූ ස්ාාවර 
වත්කම් යල්ඛනයක් පවත්වා 
ගැනීමට කටුතතු කරන බවද ග.නි 
පැවසීය. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

3 නාවින්න බණ්ඩාරනායක 
පර්යේෂණායතනයේ යේේටුව හා 
කාර්යාල ඉදිරීරීයම් කාර්යය 
සඳහා ICTAD ආයතනයේ 
ලියාපදිකචි යකොන්ත්රාකරුයවකු 
යතෝරා යනොගැනීමට යහේතු විමසූ 
කාරක සභාව යමම කාර්යය 
සම්බන්ධයයන් වගරීව ුතතු 
පාර්නවය හඳුනායගන වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන යලස නිර්යේන කර 
තිබූ නමුත්  එම වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කර යනොතිබීම 

යමම කාර්යය සඳහා 
යකොන්ත්රාත්කරු යතෝරා යගන 
ඇත්යත් තාක්ෂණික ඇගයීම් 
කිටුයේ නිර්යේන මත ප්රසම්පාදන 
කිටුයේ ංනුමැතිය මත බවත් 
යමම යතෝරා ගැනීම 
සම්බන්ධයයන් තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කිටුයවන් යහේතු විමසා 
ඇති බවත් ග.නි පැවසීය.  
 

යම් සම්බන්ධ වාර්තාවක් කාරක 
සභාව යවත එවන යමන් කාරක 
සභාව ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත 
නියයෝග කරන ල ජ. 

4 ආුතර්යේද යදපාර්තයම්න්තුයවන් 
යවන්නප්පුව ප්රායේශීය සභාව 
යවත මාරු වී ගිය 
වවදයවරයයකුට මාස 15 ක් 
සඳහා රු. 548,376/- ක මුදලක් 
වැටුප් වනයයන් යගවා තිබුණි. ඉන් 
රු. 200,000/- ක් පමණක් ආපසු 
ංය කර යගන තිබුණු නමුත් ඉතිරි 
රු. 348,376/- ක් සහ රජයේ ගාස්තු 
රු. 137,094/-ක් ඇතුලත් මුළු මුදල 
රු. 485,470/- ක් ංය කර ගැනීමට 
ංසමත් වීම හා වගරීව ුතතු 
නිලධාරීන්ට එයරහිව 
විනයානුකූලව කටුතතු කර 
යනොතිබීම. 

යමයසේ වැටුප් ලැබූ වවදයවරයාට 
එයරහිව පරීක්ෂණ පවත්වා යගන 
යනු ලබන බවත්, එම 
නිලධාරියායේ  ස්ාානමාරු කර 
යචෝදනා පත්රයක්ද භාර  ජ ඇති 
බවත් එම වැටුප් යගවූ 
නිලධාරියාට එයරහිව පරීක්ෂණ 
පවත්වා යගන යනු ලබන බව 
කාරක සභායේ විමසුමට පිළීතුරු 
යදින් ග.නි පැවසිය. 

5 එකතුව රු. 1,627,020 ක් වූ වර්ෂ 5 
සිට 10 දක්වා වූ කාලයකට ංදාළව 
හිඟ හිටි ණය යනේෂ ංය කර 
යනොගැනීම.  

යමම ණය යනේෂ වර්ග 4 ක් යටයත් 
වර්ගීකරණය කර ඇති බවත්, එම 
වර්ග 4 යටයත් ංයවිය ුතතු හිඟ 
යනේෂ යවන යවනම දක්වා ඇති 
බවත්, ස්ාානමාරු වී ගිය 
නිලධාරීන්යගන් රු. ලක්ෂ 4.5 ක් 
ංයවිය ුතතුව ඇති බවත් ඒවා ංය 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කර ගැනීමට එම නිලධාරීන් 
ස්ාානමාරුවී ගිය ආයතනවලට 
දන්වා ඇති බවත් ප්ර.ග.නි/ ග.නි 
පැවසීය. එයසේම ිය ගිය 
නිලධාරීන්යගන් ලක්ෂ 2 ක් 
ංයවිය ුතතුව ඇති බවත්, විශ්රාම 
ගිය නිලධාරීන් සම්බන්ධයයන්  
කවුන්යේ විශ්රාම වැටුප් 
පාරියතෝෂිකයයන් හිඟ යනේෂ ංය 
කර ගැනීමට කටුතතු කරන බවත් 
ග.නි පැවසීය.   
හැරී ඉක්මනින් යමම හිඟ ණය 
යනේෂ ංය රීරීමට කටුතතු කරන 
යලස ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත නියයෝග 
කරන ල ජ. 

6 යබෝ යනොවන යරෝග සඳහා 
ප්රතිකාර කළමනාකරණ පේධතිය 
පිළිබඳ පර්යේෂණ වැඩි දිුතණු 
රීරීයම් වයාපෘතිය සඳහා 
උපකරණ ිල ජ යගන තිබුණද, 

කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා යගන 
යනොතිබීම නිසා වයාපෘතිය 
ංසාර්ාක වීම. 

 යමම වයාපෘතිය සඳහා වියනේෂඥ 
දැනුම සහිත නිලධාරීන් බඳවා 
ගැනීම ංවනය බවත්, එම බඳවා 
ගැනීම් සිදු රීරීම සඳහා බඳවා 
ගැනීයම් පරිපාටි සකස් කර ඇති 
බවත්  ග.නි පැවසීය. 
යබෝ යනොවන යරෝග සම්බන්ධව 
යබයහත් රවය නිෂ්පාදනය, 

යබයහත් රවය ංවනයතාවය, 

ආනයනය කරනු ලබන ප්රමාණය 
පිළිබඳ විස්තර ඇතුලත් වාර්තාවක් 
කාරක සභාව යවත එවන යමන් 
ප්ර.ග.නි/ග.නි  යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 

7 සකවර්ධනය කර ඇති කසු උයන්. යම් සම්බන්ධයයන් කාර්යසාධන 
විගණනයක් සිදු කරන යලස 
විගණකාධිපතිවරයා හට නිර්යේන 
කරන ලදි. 

  ොළඹ ලංජහ ලංජගය ලංාභපද 

2017 ලංජපර්තු ලං10 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

1. මහනගර සභාව යවත මහජන 

පැිණිලි ලැයබන ආකාරය හා 

ප්රමාණය. 

නව පිළිගැනීයම් කවුන්ටරයක් 
ස්ාාපිත රීරීයමන් සහ මහජන 
පැිණිලි බහාීමම සඳහා බඳුනක් 
තැබීයමන් පැිණිලි ලබාගැනීයම් 
ක්රමයේදය පහසුකර ඇති බව 
ග.නි. පැවසීය. මහජන යසේවාවන් 
ලබා ජම සඳහා, ආදායම් 
එකතුකරගැනීම සඳහා යමන්ම  
යතොරතුරු හුවමාරුව සඳහා 
යකොළඹ මහනගර සභාවට විධිමත් 
පරිගණක වැඩසටහනක් ස්ාාපිත 
රීරීම සඳහා පියවර ගන්නා යලස 
කාරක සභාව විසින් ප්ර.ග.නි./ 
ග.නි. යවත උපයදස් ලබා යදන 
ලදි. පරිගණක වැඩසටහනක් 
නිර්මාණය රීරීම සඳහා යම් වන 
විට ද පියවර යගන ඇති බව ග.නි. 
පැවසීය.එම පරිගණක වැඩසටහන 
මගින් ලබා  ජ ඇති පහසුකම්, 
ස්ාාපිත රීරීම සඳහා යගන ඇති 
පියවර සහ ගත වන කාලය පිළිබඳ 
සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් කාරක 
සභාව යවත ලබා යදන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 
ලදි. 

2. යකොළඹ මහනගර සභාව යවත 
ංධිභාර සහතික 06ක් නිකුත් කර 

ඇති ංතරඑයින් 02 ක් 
ංමාතයවරයා විසින් ංභියාචනා 
සලකා බලා නිදහස්කර ඇති 

බවත්ංධිභාර සහතික 01 ක් 
යවනුයවන් 2015 යදසැම්බර් 31 
දිනට රු. 266,3 7.76 ක් ංය විය 
ුතතුව ඇති බවත් ංනාවරණය විය. 

නිදහස් යකොට ඇති ංධිභාර 02 ට 
ංමතරව තවත් ංධිභාර 02 ක 
විමර්නන ංවසන්වී යනොමැති බව 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. සියලුම 
ංධිභාර පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක 
වාර්තාවක් විගණකාධිපතිවරයා 

යවත ලබා යදන යලසත්එහි 
පිටපතක් කාරක සභාව යවත  
එවන යලසත් ප්ර.ග.නි. /ග.නි. හට 
නියයෝග කරන ලදි. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

3. හිඟ ආදායම් එකතු රීරීම සහ හිඟ 
වරිපනම් ංයකරගැනීයම් 
ක්රමයේදය දුර්වල මේටමක 
පවතින බව හා මහනගර සභායේ 
යමවැනි ංවිධිමත් කටුතතු 
යහේතුයවන් ලැබිය ුතතු විනාල 
වරිපනම් ආදායම් ංහිිවිම.
 

වසර ගණනාවක සිට පවතින හිඟ 
ආදායම් පිළිබඳ ංවධානය යයොමු 
කළ කාරක සභාව විසින් ඒවා නිසි 
පරිදි ංය කරගැනීමට යමන්ම 
යසසු යකොටස මහා 
භාණ්ඩාගාරයේ උපයදස් පරිදි 
කපා හැරීමට කටුතතු කරන 
යලසත් ඉදිරි වර්ෂයන් සඳහා 
ක්රියාකාරී සැලසුම් සකස් රීරීයම් ජ 
ඒවා විධිමත් හා ක්රමවත් ප්රිති 
වලට ංනුකූලව ප්රායයෝගික 
ආකාරයයන් සකස් කරන යලසත් 
උපයදස් ලබායදන ලදි.
 

1. යගොඩනැගිලි සහ බිම් කේටි 
සැලසුම් ංනුමැතිය
 

සැලසුම් ංනුමත රීරීයම් 
ක්රියාවලියේ  ජ ංක්පාක් සිදුව ඇති 

බවත්ඒවාමඟහරවායගන 
විධිමත්ව කටුතතු රීරීම සඳහා 
පියවර යගන ඇති බවත් ග.නි. 
පැවසීය. ංනවසර යේපළ සහ 
ඉඳිරීරීම් පිළිබඳව නාගරික 
සකවර්ධන ංධිකාරිය මගින් සකස් 
යකොට ඇති යල්ඛනයක් පිළිබඳ 
ංවධානය යයොමු කළ කාරක 
සභාව විසින් එම යල්ඛනය 
නාගරික සකවර්ධන ංධිකාරියයන් 
ලබා යගන එහි සඳහන් කරුණු 
සහ යකොළඹ මහනගර සභාව 
මගින් ලබා ගන්නා ලද යතොරතුරු 
ද විමර්නනය සඳහා කිටුවක් 
පත්යකොට එම ංනවසර යේපළ 
සඳහා ගනු ලබන පියවරයන් 
පිළිබඳ එම කිටු වාර්තාව  
මාසයක කාලයක් තුළ කාරක 
සභාව යවත ලබා යදන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි යවත නියයෝග කරන 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ලදි.
 

5. දැන්වීම් පුවරු මගින් ලබාගන්නා 
ආදායම් පිළිබඳ සෑහීමකට පත්විය 
යනොහැරී බව සහ යකොළඹ නගරය 
පුරා ප්රදර්නනය යකොට ඇති 
දැන්වීම් පුවරු / ගැන්්රි මගින් 
ලබාගත හැරී ආදායම දැනට 
ලැයබන ආදායමට වඩා ිලියන 
ගණනරීන් වැඩි විය ුතතු බව. 

ගැන්්රි 12 ක් ලබා ජම සඳහා 
පුේගලික ආයතනයක් සමඟ 
හුවමාරු ගිවිසුමකට එලැඹ ඇති 
බව ග.නි. විසින් සඳහන් කරන 
ලදි. එම ගිවිසුයමහි පැවති ංක් පාක් 
පිළිබඳ ංවධානය යයොමු කළ 
කාරක සභාව විසින් ංදාළ ගිවිසුම 
සඳහා පාදක වූ තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කිටුයේ හා යටන්ඩර් 
කිටුයේ නිර්යේන  සහිත යමම 
ගිවිසුම පිළිබඳ වාර්තාවක් පළාත් 
සභායේ ද නිර්යේන සමඟ කාරක 
සභාව යවත ලබා ජමට කටුතතු 
කරන යලස ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට 
නියයෝග කරන ලදි.
 

ජධයජ ලංපළපත් ලංාභපද 

2017 ලංජපර්තු ලං10 

1. කලාපීය ආර්ථික සකවර්ධන 

ආයතනයයහි ඉදිරිපත් කර ඇති 

ගිණුම් සම්බන්ධයයන් සෑහීමකට 

පත් විය යනොහැරී වීම සහ 

කළාපීය ආර්ථීක සකවර්ධන 

ආයතනය හැර ගිණුම් ඉදිරිපත් 

කළ ආයතන 02 සඳහා 2011 සිට 

2015 දක්වා මතය වයාචනය කර 

තිබීම. 

යමම වයාපෘතිය ජර්මන් ආධාර 

යටයත් කරයගන ගිය ංතර 200  

වසයර් ජ ප්රඥප්තියක් වනයයන් 

සකස්ාාගත කර ඇති බවත් යමහි 

ආරම්භක යනේෂය සම්බන්ධයයන් 

වගීමම භාරගන්නා බවත් 200  

වසර සඳහා ගිණුම් යතොරතුරු 

සැපයීමට කටුතතු කරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

2. පළාත් සභාව යවත යයොමු කරන 

ලද එයහත් පිළිතුරු යනොලත් 

විගණන විමසුම් පැවතීම. 

2016 වසයර් ජ විගණන විමසුම් 

205 කට පිළිතුරු යනොදුන් බවට 

තහවුරු කරයගන ඇති ංතර 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

2017.03.10 දිනට එම ප්රමාණය 

60 ක් දක්වා ංක් වී ඇති බවත් 

විගණන කළමනාකරණ කිටු 

රැස්වීම් වාර්තා ංනුව ද විගණන 

විමසුම් වැඩි ප්රමාණයක් සඳහා  

පිළිතුරු සපයා ඇති බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

3. 2016 වර්ෂයේ ජ ංභයන්තර 

විගණනයන් සම්බන්ධයයන් 

නිකුත් කරන ලද 593 ක් වූ 

විගණන විමසුම් සම්බන්ධයයන් 

113 කට පිළිතුරු ලැබී යනොමැති 

බව. 

ප්රධාන යල්කම් කාර්යාලයේ 

විගණන විමසුම් සියල්ලටම 

පිළිතුරු සපයා ඇති බවත් ඉතිරි 

විගණන විමසුම් සියල්ලටම 

පිළිතුරු සැපයීමට ඉදිරියේ  ජ 

කටුතතු කරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන කයළේය. 

4. 2000.06.12 දිනැති ංකක 

1A1/2000/1 භාණ්ඩාගාර 

චක්රයල්ඛය ප්රකාරව ංවම 

වනයයන් කාර්තුවකට 1 බැගින් 

වර්ෂයකට විගණන හා 

කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් 1 ක් 

පැවැත්විය ුතතු බවත් 2016 

වර්ෂයේ ජ ආණ්ක්කාර යල්කම් 

කාර්යාලය, නිවාස 

යදපාර්තයම්න්තුව, සත්ව 

නිෂ්පාදන යදපාර්තයම්න්තුව, 

කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව, 

වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තුව,  

ප්රවාහන යදපාර්තයම්න්තුව යන 

ආයතන වල විගණන හා 

කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් 

පවත්වා යනොතිබීම. 

යම් පිළිබඳව පියවර ගැනීමට 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට උපයදස් යදන 

ල ජ. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

5. 2009 සිට 2011 වර්ෂය දක්වා විදුලි 

වයාපෘති 62 ක් සඳහා රු. ිලියන 

15 ක් ලකකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

යවත යගවා තිබුණ ද යම් වන 

විටත් යමම වයාපෘති සම්පූර්ණ කර 

යනොමැති වීම. 

යමම වයපෘති සකඛයාත්මකව 62 

ක් බවත් ඉන් 31 ක් සම්පූර්ණ කර 

යනොමැති බවත් විදුලි දිගු ලබා 

 ජයම් යම් ප්රමාදයක් පවතින බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි පැවසීය. 

යමම ංවසන් යනොකළ වයාපෘති 

පිළිබඳව වාර්තාවක් 2017 මාර්තු 

25 දිනට යපර ඉදිරිපත් කරන 

යලස කාරක සභාව නියයෝග 

කයළේය. 

6. පළාත් සභායේ පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්යල් KB100 සහ 

KB300 වර්ග වල විදුලි ජනක 

යන්ත්ර යදකක් සවි කර ඇති ංතර 

ඉන් රු. 11, 06,951/- ක් වැය 

කරන ලද KB300 යන්ත්රය 

භාවිතයට යනොගන්නා තත්ත්වයක් 

පවතින බව කාරක සභාව 

නිරීක්ෂණය කයළේය. 2016.02.01 

දින එහි ක්රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා 

යනොයකොට බාරයගන තිබූ ංතර 

එය පළාත් සභා පරිපාලන 

සකීමර්ණයේ සවි යනොකර 

2017.02.09 දින යතල්යදණිය 

යරෝහලට යවා තිබීම. 

යමම යගොඩනැගිල්ල ඉඳි කරන 

කාලයේ ජ රට තුළ විදුලි ංර්බුදයක් 

පැවති බවත් යමම යන්ත්ර යදයකන් 

පළාත් සභායේ රැස්වීම් නාලාව සහ 

ශ්රවණාගාරය යවත විදුලි බලය 

ලබා  ජමට කටුතතු කර තිබූ බවත් 

දැනට විදුලිය සැපුතම සතුටුදායක 

මේටමක පවතින බැවින් සහ 

ංමතරව සූර්ය යකෝෂ පේධතියක් ද 

සවි කර ඇති බැවින් KB300 

වර්ගයේ විදුලි ජනක යන්ත්රය 

යතල්යදනිය යරෝහල යවත 

පරිතයාග රීරීමට කටුතතු කර ඇති 

බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

7. 2005 වර්ෂයේ  ජ, ච්රීය ණය 

ංරමුදලක් පිහිටුවීම සඳහා ආරම්භ 

කරන  ලද යමම ණය ංරමුදයල් 

මුදල් ඌන උපයයෝජිතව පැවතීම 

නිසා රු. 3,150,000/- ක යපොළී 

ආදායම් ංහිිවීම. 

යමම ංරමුදල නිවාස 

යදපාර්තයම්න්තුව විසින් රු. 

ිලියන 11.25 ක් සහ කඳුරට 

සකවර්ධන බැකකුව විසින් රු. 

ිලියන 3.7 ක් බැගින් එකතුව රු. 

ිලියන 15 ක වටිනාකමරීන් 

ුතක්ත බවත් යමම ංරමුදල 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සම්බන්ධයයන් වූ ණය ගිවිසුම 

ංක්පාක් සහිත වූ බැවින් ං්රීයව 

පැවති බවත් ංක් ආදායම් ලාභීන් 

යවත ණය  ජයම් ංරමුණ සහිතව 

පිහිටුවන ලද යමම ංරමුදයල් ණය 

ගිවිසුම සකයනෝධනය කර ංක්පාක් 

ඉවත් රීරීමට කටුතතු කර ඇති 

බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

යමම ංරමුදල ස්රීය කළ 

යනොහැරීනම් වැඩපිළියවළ 

ංත්හිටුවා මුදල් නැවත ප්රතිපූර්ණය 

රීරීමට කටුතතු කරන යලස 

කාරක සභාව නියයෝග කයළේය. 

8. පළාත් මාර්ග සකවර්ධන ංධිකාරිය 

සහ පළාත් මාර්ගසා් මගී ප්රවාහන 

ංධිකාරිය යවත 2007, 200  සහ 

2009 වර්ෂ වල විගණන යේද 35 

ක් සම්බන්ධයයන් පළාත් ගිණුම් 

කාරක සභාව විසින් ලබාදුන් 

නියයෝග ක්රියාත්මක කර යනොමැති 

බවත් මාර්ග සකවර්ධන ංධිකාරිය 

යටයත් පවතින ංඹතැන්න 

යාන්්රික ඉකජියන්රු ඒකකයේ රු. 

15,200,000/- ක ඉන්ධන 

ංවභාවිතාව පිළිබඳ විගණන 

යේදවලට විමර්නන කටුතතු 200  

වර්ෂයේ සිට මන්දගාමීව පැවතීම. 

මාර්ග සකවර්ධන ංධිකාරිය විසින් 

ලැබී ඇති විගණන විමසුම් 12 ක් 

පිළිබඳව වාර්තා කර ඇති බවත් 

මාර්ගස්ා මගී ප්රවාහන ංධිකාරිය 

විසින් ඉතිරි විමසුම් 23 න්   ක් 

සඳහා දැනට පිළිතුරු සපයා ඇති 

බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන 

කයළේය. ලබා  ජ ඇති පිළිතුරු 

ංතරින් විගණන කිටු විසින් 

පිළිගත යනොහැරී යලස ප්රකාන 

කර ඇති පිළිතුරු නැවත 

සමායලෝචනය යකයරින් පවතින 

බවත් ඉන්ධන ංවභාවිතාව 

සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 

සඳහා කිටුවක් පත් කර විගණන 

නිලධාරියයකු එයට පත් ඇති බව 

ද ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන කයළේය. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

9. ප්රධාන යල්කම් කාර්යාලයේ 

යන්වාසික සැපුතම් ඒකකයේ 

ඉඳිරීරීම් භාර යකොන්ත්රාත්කරු 

යවත රු. ිලියන  .5 ක මුදලක් 

යගවා ඇතත් ඉදිරීරීම් කටුතතු සිදු 

කර යනොමැති වීම. 

පළමුවැනි යකොන්ත්රාත්කරුයේ 

කාර්ය සාධනය ප්රමාණවත් 

යනොවන බැවින් ංත්තිකාරම් යලස 

යගවන ලද මුදල සහ ඇපකරය වූ 

රු. 3,715,019/- ක මුදල ඇපකරු 

වූ යසලින්යකෝ රක්ෂණ ආයතනය 

යවතින් ංය කර ගැනීමට කටුතතු 

කර ඇති බවත් ඇපකරය යගවීම 

සිදු කර යනොමැති බැවින් රක්ෂණ 

සමාගමට එයරහිව නක් පැවරීමට 

කටුතතු කර ඇති බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

10. දුෂ්කර පාසල් වල ගුරු පුරප්පාක්. රවිඩ මාධය ගුරුවරුන් හිඟයක් 

ඇති බවත් යමයට පිළියමක් යලස 

යකොන්ත්රාත් පදනින් විශ්රාම ගිය 

ගුරුවරු බඳවා ගැනීමට 

චක්රයල්ඛයක් මගින් ංවසර ලබා ජ 

ඇති බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

11. මධයම පළාත් ංධයාපන 

යදපාර්තයම්න්තුයේ විදුලි පේධතිය 

නවීකරණය රීරීම සඳහා  2015 

වසයර්  ජ යපෞේගලික යකොන්ත්රාත් 

කරුවන් 3 යදයනකුට ංදියර 3 ක් 

යටයත් රු. ිලියන 10.7 ක් යගවා 

ඇතත් එහි නඩත්තු කාලය ංවසන් 

වීමට යපර යමම පේධතියේ 

යදෝෂයක් යහේතුයවන් 

යදපාර්තයම්න්තුවට ංයත් විදුලි 

උපකරණ ඒකක 3  ක් හානියට 

පත්ව ඇති බව සහ වගීමම් කාලය 

තුළ එීම ංලාභය 

වගරීවුතත්තන්යගන් ංයකර 

යමම යදෝෂය විදුලිබල මණ්ඩලය 

විසින් ප්රධාන වයරය නිසි යලස 

සම්බන්ධ යනොරීරීම නිසා ඇතිවී 

ඇති බවත් යමයින් උපකරණ සහ 

විදුලි රැහැන් වලට රු. 135,000/- 

ක පමණ ංලාභයක් සිදුවී ඇති 

බවත් ංදාළ මුදල විදුලිබල 

මණ්ඩලය යවතින් ංය කර 

ගැනීමට කටුතතු කරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ගැනීමට කටුතතු කර යනොමැති 

වීම. 

 

 

 

 ළුාය ලංදිාණ්රික් ලං ල් ේ ලං පර්යපකය 

2017 ලංජපර්තු ලං21 

1. 2012 වසයර් සිට 2016 වසර 
දක්වා ඇස්තයම්න්තුගත හා තතය 
වියදම ංතර යවනස ංනුව ශුේධ 
ප්රතිපාදන ඉතිරිවීම. 

කළුතර ප්රායේශීය යල්කම් 
කාර්යාලයේ හා දිස්්රික් යල්කම් 
කාර්යාලයේ ඉඳිරීරීම් සඳහා මුදල් 
යවන්කළද එම මුදල වැය රීරීමට 
ංදාළ ංමාතය මණ්ඩල සකයේනය 
ප්රමාද වීම නිසා වයාපෘතිය ප්රමාද වී 
ආරම්භ රීරීම 2016 වසයර් 22% 
ක්වූ ශුේධ ප්රතිපාදන ඉතිරිවීමට 
යහේතුව බව ග.නි. ප්රකාන කරන 
ල ජ. 

2. 2015.12.31 දිනට රජයේ ඉඩම් 
සඳහා බලපත්ර/ ජමනා පත්ර නිකුත් 
රීරීයම් ප්රගතිය. 

1995.06.01 ට යපර සිට රජයේ 
ඉඩම්වල ංනවසර පදිකචිකරුවන්ට 
එම ඉඩම්වලට බලපත්ර/ ජමනා පත්ර 
ලබා ගත හැරී වුවද එම දියනන් 
පසු පදිකචියවන්නන්ට එම ංයිතිය 
යනොලැයබන බව ග.නි. පැහැදිලි 
කයළේය. එයමන්ම ඉඩම් 
නියමානුකූල රීරීයම් කටුතතු 
යේගවත් රීරීම සඳහා සැලසුමක් 
පිළියයල කර ඇති බවද ග.නි. 
පැවසීය. ංනවසර ඉඩම් 
නියමානුකූල රීරීමට ඇති ඉඩම් 
කැබලි සකඛයාව, ඉන් නියමානුකූල 
රීරීමට කටුතතු ආරම්භ කල ඉඩම් 
කැබලි සකඛයාව හා ංනවසර ඉඩම් 
නියමානුකූල රීරීම් ංවසන් කල 
ඉඩම් කැබලි සකඛයාව පිළිබඳ මුළු 
රයේම දිස්්රික් යල්කම් කාර්යාල 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

වල හා කළුතර දිස්්රික් යල්කම් 
කාර්යාලයේ යවන යවනම වාර්තා 
2ක් 2017 ංයප්රේල් 07ට යපර කාරක 
සභාව යවත ලබා යදන යලස 
කාරක සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත 
නියයෝග කයළේය. 

3. රු. 23,000,000/- ක වියදින් 
ඉදිකර 2012 වසර ංවසන් වන 
විටත් භාවිත යනොකළ 
ග්රාමනිලධාරී/වවදය නිලධාරී 
කාර්යාලය යසෞඛය ංමාතයාකනයට  
පැවරීමට පූර්ව කාරක සභාව 
ලබාදුන් නියයෝගය ක්රියාත්මක 
කර යනොතිබීම. 

එම යගොඩනැගිල්ල ඉඳිකර 
තිබුයන් මාතෘ සායනයක් පවත්වා 
යගන යාමට බවත් එය යවනත් 
ස්ාානයක පවත්වායගන යන 
නිසා එම යගොඩනැගිල්ල පවුල් 
යසෞඛය යසේවා කටුතතු 
පවත්වායගන යාමට භාවිතා කරන 
බවත් එයමන්ම යමහි වියදම 
රු.23,000,000/- ක් යනොව රු. 
2,300,000/- ක් විය ුතතු බවත් 
ග.නි. පැවසීය. යම් පිළිබඳ 
වාර්තාවක් කාරක සභාව යවත 
ලබා යදන යලස ග.නි. යවත 
නියයෝග කරන ලදි. 
 

1. මාලයේ බටකැයල් රු.980,000/-ක් 
වැය කර ඉඳිකළ දිවා රාත්රී 
ංත්පන්දු ්රීඩාපිටියට යනොකළ 
වැඩ සඳහා රු.551,700/-ක් යගවීම, 

යම් දක්වා විදුලිය ලබා යනො ජම 
නිසා රාත්රී කාලයේ ්රීඩා කළ 
යනොහැරී වීම හා දිවා යහෝ රාත්රී 
කාලයේ එම පිටියයහි  ්රීඩා 
පැවැත්වීමට යනොහැරීවීම. 
 

යමහි විෂමතාවක් පවතින යහයින් 
ූලලික විමර්නනයක් පැවැත්වීමට 
කිටුවක් පත්කර ඒ ංනුව යමම 
මුදල නැවත ංයකර ගැනීමට 
කටුතතු කරන බව ග.නි. පැවසීය. 
යම් පිළිබඳව කාරක සභාවට 
වාර්තාවක් එවන යලස ග.නි. හට 
නියයෝග කරන ලදි. 

5. ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාල 04 ක් 
සතු රජයේ ඉඩම් ංක්කර 17421 
ංතරින් ංක්කර 5960 ක් බාහිර 
පාර්නවයක් විසින් ංනවසරයයන් 
භුක්ති විඳින බව  වාර්තා වීම. 

යම් පිළිබඳ වාර්තාවක් එවන යලස 
කාරක සභාව විසින් ග.නි. යවත 
නියයෝග කරන ලදි. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 

ාාාණ ෘති  ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජපර්තු ලං22 

1. 2016 වර්ෂය සඳහා වූ ක්රියාකාරී 

සැලැස්මට ංදාළව වර්ෂය 

ංවසානයේ ජ මහාවකනය vi 

කාණ්ඩය (197 -2010)  

සම්පාදනය සඳහා යවන් කරන ලද 

ප්රතිපාදනවලින් රු. ිලියන 

5.32ක් ඉතිරී වී තිබීම හා එහි 

යභෞතික ප්රගතිය සියයට 17ක ංක් 

මේටමක පැවතීම. 

මහා වකනය සිකහල භාෂායවන් 
ලියා ංවසන් කර මුරණයට භාර  ජ 
ඇති බවද, ලිඛිත පාලි භාෂාව හා 
පාළියයන් සිකහලට ගාාා 
පරිවර්තනය කළ හැරී පුේගලයන් 
පස් යදයනකු පමණක් රට තුළ 
සිටින බැවින් වින්ව යකෝෂය 
පාලියට පරිවර්තනය රීරීයම් 
කටුතතුවල යම් ප්රමාදයක් පවතින 
බව ග.නි පැවසීය.  
රට තුළ පාලි භාෂාව රීයවිය හැරී 
හා ලිවිය හැරී පුේගලයන් පස් 
යදයනකු පමණක් සිටීම හා එම 
පුේගලයන්යේ ංභාවයයන් පසු 
පාලි භාෂාව දන්නා පුේගලයන් ශ්රි 
ලකකාව තුළ යනොමැති වීම 
සම්බන්ධයයන් කාරක සභාව දැඩි 
ංවධානයක් යයොමු කරන ල ජ. යම් 
සම්බන්ධයයන් ගත ුතතු ඉදිරි 
ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධයයන් වූ 
වාර්තාවක් මාසයක් තුළ කාරක 
සභාව යවත එවන යලස ප්ර.ග.නි 
යවත නියම කරන ල ජ. 
 

2 2008 වර්ෂයේ රුපියල් ිලියන 

465 ක ඇස්තයම්න්තුගත වියදමක් 

මත ඉඳි රීරීම ආරම්භ කරන ලද 

කුණ්ඩසායල් ජාතික කලා 

නියක්තනයේ ඉඳි රීරීම් සඳහා 

ජුනි මස වන විට යමහි යකොටසක් 
විවෘත කළ හැරී වන බව ග.නි 
පැවසීය. එයමන්ම, යම් වසයර් 
යමම කාර්යය නිම රීරීම සඳහා 
ිලියන 150 ක් යවන් කර ඇති 
බවත්, එම ප්රතිපාදන යයොදා යගන 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යවන් කළ ප්රතිපාදන උපයයෝජනය 

කර යනොගැනීම. 

යම් වසයර් යදසැම්බර් මස වන විට 
ඉදි රීරීම් නිම රීරීමට ංයප්ක්ෂිත 
බවත් ග.නි පැවසීය. 
 

3 2013 වර්සයේ ජ සෑම ප්රායේශීය 

යල්කම් යකොේඨානයකම එක් 

කලාකරුයවකු සඳහා නිවසක් 

තනා  ජයම් වයාපෘතියක් සැලසුම් 

කර තිබුණ ද 2016 වර්ෂය දක්වා 

රීසිදු නිවසක් ඉදි කර යනොතිබීම 

 යමම වයාපෘතිය සදහා මුදල් රැස් 

කර ඇත්යත් යකොඩි ංයලවි 

රීරීයමන් වන ංතර එම මුදලින් 

රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වැය 

කරින් නිවාස 2 ක් තනා ඇති 

බවද, ඉතිරි මුදල් මහා භාරකාර 

යදපාර්තයම්න්තුවට ලබා  ජ ංවනය 

ලිපියල්ඛනද ඉදිරිපත් රීරීයමන් 

පසු කලාකරුවන්යේ ංසනීප 

තත්ත්වයන් යවනුයවන් යමම 

මුදල් මුදා හැර ඇති බවද ග.නි 

පැවසීය. 

1. යජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල 

නවීකරණය රීරීයම් කටුතතු 2011 

වර්ෂයේ ආරම්භ කර තිබූ ංතර 

රඟහල නවීකරණය රීරීයම් 

කටුතතුවල ඇති වූ දැඩි ප්රමාදය හා 

එම නිසා රජයට ලැයබන  ආදායම 

ංහිි වීම. 

2011 වසයර් යමම වයාපෘතිය 

ආරම්භ කළ ංතර රුපියල් ිලියන 

322 ක වියදම් ඇස්තයම්න්තුවක් 

සදහා ංමාතය මණ්ඩල ංනුමැතිය 

හිි වුවද සතය වියදම ිලියන 122 

ක් බවද, පළමු ංදියර නිම රීරීම 

සඳහා තවත් ිලියන 90 ක 

ඇස්තයම්න්තුවක් පිළියයල කර 

ඇති බවද, ඒ සඳහා ංමාතය 

මණ්ඩල ංනුමැතිය ලැබී ඇති බවද 

ප්ර.ග.නි/ ග.නි පැවසීය. එයසේම 

ප්රතිපාදන ප්රමාදය හා යවනත් වැඩ 

ප්රමාදයන් නිසා යමම නවීකරණ 

කටුතතු ප්රමාද වී ඇති බවත්, 

යදවන ංදියර සඳහා බිලියන 

එකක ප්රතිපාදන ංවනය බවත්, එම 

ප්රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංමාතය මණ්ඩල සකයේනයක් 

ඉදිරිපත් රීරීමට ංදහස් කරන 

බවද ග.නි වැඩිදුරටත් පැවසීය.  

සකස්කෘතික කටුතතු ංමාතයාකනය 

හා යදපාර්තයම්න්තුව යටයත් 

පැවතිය ුතතු විවිධ ආයතන 

යවනත් ංමාතයාකන හා 

යදපාර්තයම්න්තු යටයත් පැවතීම 

මගින් සකස්කෘතික කටුතතු 

කළමනාකරණය රීරීයම් විවිධ 

ගැටළු උේගත වී ඇති බව 

නිරීක්ෂණය කළ කාරක සභාව, 

දැනට සකස්කෘතික කටුතතු 

ංමාතයාකනය/ යදපාර්තයම්න්තුව 

යටයත් පවතින ආයතන 

යමොනවාද, මීට යපර සකස්කෘතික 

කටුතතු  

ංමාතයාකනය/යදපාර්තයම්න්තුව 

යටයත් පැවතී නමුත් යවනත් 

ංමාතයාකන යටතට පත් වූ ආයතන 

යමොනවාද යන්න සම්බන්ධ 

වාර්තාවක් කාරක සභාව යවත 

එවන යමන් ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත 

නියයෝග කරන ල ජ. 

5. සකස්කෘතික කටුතතු 

යදපාර්තයම්න්තුයේ නිර්යේනය 

ලබා ගන්නා කලාකරුවන් 

යවනුයවන් 200   වර්ෂයේ ජ 

ආරම්භ කර තිබූ “සරස්වතී“ විශ්රාම 

වැටුප් යයෝජනා ක්රමය සඳහා 2011 

වර්ෂය ංවසාන වන විට සුදුසුකම් 

ලත් ංයදුම්කරුවන් 9 1 ක් 

යමම වයාපෘතිය දැනට ක්රියාත්මක 

යනොවන බවත් ඒ යවනුවට 

යවනත් දායක විශ්රාම වැටුප් 

ක්රමයක් කලාකරුවන් යවනුයවන් 

ක්රියාත්මක වන බවත් ග.නි 

පැවසීය 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ඉදිරිපත් වී තිබුණද යයෝජනා 

ක්රමයට ඇතුලත් වීමට දායකත්වය 

පිරිනමා තිබුයණ්  1 යදයනකුට 

පමණක් වීම 

6. ආයතන ංධයක්ෂ 

ජනරාල්වරයායේ පූර්ව ංනුමැතිය 

ලබා යනොයගන යදපාර්තයම්න්තු 

ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයට ංයත් 

නැටුම් ශිල්පීන් පස් යදයනකු 

නර්තන ශිල්පී සකචිතයේ 

උපයේනකවරුන් යලස යසේවයේ 

යයොදවා මුදල් යගවීම 

යමම මුදල් යගවා ඇත්යත් 
නර්තන ශිල්පීන් වයස ංවුරුදු 45 

සම්පූර්ණ කළ පසු තවදුරටත් 
නර්තන ශිල්පීන් යලස යසේවයේ 
යයොදවා ගැනීයම් ංපහසුතාවය  
යහේතුයවන් කවුන් 
උපයේනකවරුන් යලස යසේවයේ 
යයොදවා යගන සම්පත් දායක 
 ජමනා යලස බව ග.නි පැවසීය. 
 

ජාපති  ලං   තු පගපය ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජපර්තු ලං22 

1. ලක්සල විසින් රු.25,000 ක 
මාසික කුලියට බදුගත් ව.ං. 8,000 
ක්වූ පැරණි යකෞතුකාගාර 
ආපනනාලා යගොඩනැගිල්යල් ව.ං. 
500 ක් ගිවිසුයම් යකොන්යේසි වලට 
පටහැනිව බැරිස්ටා යකොෆි ලකකා 
යපෞේගලික සමාගමට ලක්සල 
විසින් ංතුරු බදු  ජම. 

යකෞතුකාගාර යදපාර්තයම්න්තුව 

විසින් ලක්සලට යමම 

යගොඩනැගිල්ල බදු  ජයම් ජ පිළිගත 

හැරී තක්යසේරුවක් මත කුලිය 

තීරණය යනොකර ඉතා ංක් මාසික 

මුදලකට ලබා  ජ තිබීම කාරක 

සභාව ංනුමත යනොකළ ංතර 

ලක්සල සමග සාකච්ඡා යකොට 

සාධාරණ විසඳුමකට එළයඹන 

යලස ප්ර.ග.නි. යවත නියයෝග 

කරන ල ජ. 

2. ආරක්ෂක ංකන පුරප්පාක් පැවතීම 
යහේතුයවන් හා ආරක්ෂිත කැමරා 
පේධතිය ක්රියාත්මක රීරීයම් 
ංක්පාක් යහේතුයවන්  යකෞතුක 
භාණ්ඩවල ආරක්ෂාවට 

2013 මැයි 23 ංනුමත කර තිබූ 
ප්රධාන ආරක්ෂක නිලධාරී 
තනතුරද, යකෞතුක භාණ්ඩ 
ආරක්ෂක නිලධාරී තනතුරු 10 න් 
06 ක්ද, ආරක්ෂක සහකාර 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 

 

77 
 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

තර්ජනයක් වීම. තනතුරු 05 ක්ද 2016 යදසැම්බර් 
31 වන විටත් පුරප්පාක්ව පැවතීම 
හා වසර 5 ක් ගතවී තිබුණද 
යකෞතුකාගාරයේ සිදුවූ 
යසොරකින් පසු නිසි පරිදි 
ආරක්ෂිත කැමරා පේධතියක් 
සවිකර යනොමැතිවීම පිළිබඳ 
කාරක සභාව දැඩි ංප්රසාදය පළ 
කළ ංතර පවත්නා කැමරා 
පේධතියේ දුර්වලතා එනම් රාත්රී 
කාලයේ දර්නන ලබා ගැනීමට 
යනොහැරීවීම වැනි ගැටළු රාශියක් 
ආරක්ෂිත කැමරා පේධතියේ 
පවතින බව කාරක සභාව විසින් 
නිරීක්ෂණය කරන ලදි. යවනත් 
රටවල ජාතික යකෞතුකාගාර වල 
යසොරසතුරු හා ගිනි ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධයයන් ක්රියාත්මක කරන 
ආරක්ෂණ පේධති පිළිබඳ 
ංවධානය යයොමු කර ඒ 
සම්බන්ධව වියනේෂඥ 
කණ්ඩායමකයේ උපයදස ් ලබා 
යගන ජාතික යකෞතුකාගාරයේ 
ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත රීරීමට 
වැඩපිළියවලක් සකසන යමන් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත නියයෝග 
කරන ල ජ.  ්රිවිධ හමුදාව හා 
යපොලිස් ආරක්ෂාව ලබාගැනීම 
සම්බන්ධයයන් විධිමත් 
වැඩපිළියවලක් සකසන යමන්ද ඒ 
පිළිබඳ වාර්තාවක් මැයි 10ට යපර 
කාරක සභාව යවත එවන යමන්ද 
ප්ර.ග.නි/ග.නි. යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 

3. රත්නපුර යකෞතුකාගාර 
යගොඩනැගිල්යල් ංළුත්වැඩියායේ 

පළාත් ඉකජියන්රු කාර්යාලය 
විසින් යකොන්ත්රාත්කරුයවකුට එම 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

මුළු ඇස්තයම්න්තුවවූ 
රු.5,771,000/- ක මුදල 2015 ජ 
සබරගමුව පළාත් සභායේ 
ඉකජියන්රු යසේවා කාර්යාලය යවත 
යගවා තිබුණද 2017 මාර්තු 
වනවිටත් ංළුත්වැඩියා කටුතතු 
ආරම්භ කර යනොතිබීම. 

කාර්යය පවරනු ලැබුවද එම 
යකොන්ත්රාත්කරු කාර්යය නියිත 
පරිදි ඉටුකර යනොමැති බව ග.නි. 
පැවසීය.යම් පිළිබඳ ගිණුම් කාරක 
සභායේ ංවධානය යයොමු වූ බවට 
සබරගමුයේ ප්රධාන 
යල්කම්වරයාට දන්වා 
යකෞතුකාගාර යදපාර්තයම්න්තුව 
හා එක්ව ඉකජියන්රු යසේවා 
කාර්යාලය සම්බන්ධයයන් විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ංවනය 
ක්රියාමාර්ග යගන කාර්යය නිම 
කරන යලස ඉකජියන්රු යසේවා 
කාර්යාලයට දන්වන්නැයි කාරක 
සභාව ප්ර.ග.නි හට නියයෝග 
කයළේය. 
 

4. රත්නපුර යකෞතුකාගාරයේ නව 

වැසිරීළි පේධතියක් ඉඳිරීරීමට 

පළාත් ප්රායේශීය ඉකජියන්රු 

කාර්යාලයට රු.1, 5 ,000/- ක 

මුදලක් යගවා ඇති නමුත් 2017 

මාර්තු වන විට එහි ංඩක් පමණක් 

යගොඩනකවා තිබීම. 

2017 මැයි 01 දිනට යපර යම් 

සම්බන්ධ වාර්තාවක් ප්රධාන 

යල්කම්යගන් කැඳවා කාරක 

සභාව යවත ඉදිරිපත් කරන යලස 

ප්ර.ග.නි යවත කාරක සභාව 

නියයෝග කරන ල ජ. 

5. 1942 ංකක 31 දරණ ජාතික 
යකෞතුකාගාර ආඥා පනත 
පරිච්ඡින්න කර නව පනතක් 
නිර්මාණය රීරීයම් කටුතතු 2015 
ජූලි මස 07 දින වන විට ංවසන් 
කර තිබුණ ද 2017 මාර්තු මස වන 
විටත් පනත සම්මත කර ගැනීයම් 
කාර්යය ංවසන් යනොවීම නිසා 
යදපාර්තයම්න්තුව ප්රතිවුහගත 
රීරීයම් කටුතතු පමා යවින් 
තිබීම. 

යමහි සිදු කළ ුතතු සකයනෝධන නීති 

යකටුම්පත් සම්පාදක 

යදපාර්තයම්න්තුවට ඉදිරි මස තුළ 

යයොමු කරන  බව ප්ර.ග.නි./ ග.නි. 

පැවසීය. 2014 සිට යම් දක්වා වූ 

යවනස්කම්ද පනතට ඇතුලත් 

රීරීමට සලකා බලන යමන් 

කාරක සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත 

නියයෝග කරන ල ජ. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 

6. පුස්තකාලයේ ඇබෑර්තු 3ක් 
පිරවීමට වර්ෂ ගණනාවක සිට 
කටුතතු යනොරීරීම හා 
යල්ඛනාරක්ෂක  
යදපාර්තයම්න්තුයවන්  
සකරක්ෂණයට ලැයබන යපොත් 
පරිග්රහණ යල්ඛනයට ඇතුලත් 
රීරීමට වසර 2 ක ප්රමාද කාලයක් 
වාර්තා වීම. 

ලැයබන යපොත් විෂය ංනුව 
යත්රීමට සිදුවන නිසා පරිග්රහණ 
යල්ඛනයට ඇතුලත් රීරීමට වැඩි 
කාලයක් ගතවන බව ග.නි. 
පැවසීය. පුස්තකාලයේ ඇබෑර්තු 
පුරවා නිම කළ හැරී දින වකවානු 
සහිතව වාර්තාවක් එවන යලස 
රාජය පරිපාලන ංමාතයාකන 
යල්කම්ට දන්වන්නැයි කාරක 
සභාව ප්ර.ග.නි. හට නියයෝග 
කයළේය. 

7. 2015 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
වාර්තා විගණකාධිපති යවත 
ඉදිරිපත් කර තිබූ නමුත්, යකොළඹ 
හා ප්රායේශීය යකෞතුකාගාර 8 ක 
යකෞතුක භාණ්ඩ සමීක්ෂණය  
වාර්තා වල ඇතුළත්ව යනොතිබීම. 
 

වාර්ෂිකව යකෞතුක භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණය යනොකරන බව හා 
ඉදිරියේ ජ ඒ සම්බන්ධව නින්චිත 
කාල රාමුවක් සහිතව යකෞතුක 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය රීරීමට 
සැලසුම් කරන බව ග.නි. පැවසීය. 

ඌද ලංපළපත් ලංාභපද 

2017 ලංජපර්තු ලං23 

1. 2010 වර්ෂයට සායප්ක්ෂව 2011 

වර්ෂයේ බදු යනොවන ආදායම 

ංක්වීම. 

ඉඩම් පනත යටයත් පළාත් 

සභාවට ලැබුණු මුේදර බේද 

ංක්වීම යමයට යහේතු වී ඇති බවත් 

සමස්තයක් යලස ගත් කල පළාත් 

සභාව  5%-90% යභෞතික 

ප්රගතියක් සහ 55%-60% ප්රාේධන 

ප්රගතියක් ංත්කර ගැනිමට සමත් 

වී ඇති බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. 

මුේදර ගාස්තු හා ඉඩම් පනත 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යටයත් ලැබූ ගාසත්ු ංක්වීමට 

යහේතුව පැහැදිලි කරින් කාරක 

සභාවට වාර්තාවක්  ඉදිරිපත් 

කරන යලස ප්ර.ග.නී./ග.නි හට 

නියයෝග කරන ලදි. 

2. 2002 වර්ෂයේ පළාත් කාෂිකර්ම 

ංමාතයාකනය මගින් බීජ ංර්තාපල් 

ආනයනය කර යබදා හැරීයම් වැඩ 

සටහන යවනුයවන් යවන් කළ රු. 

67,000,000/= ක මුදලින් රු. 

10,661,012/= ක් 2015 යදසැම්බර් 

31 දිනට පියවා යනොතිබීම. 

බීජ ංල නරක් වීම නිසා 
රු.ිලියන 29.  ක කාරක 
පාක්වක් සහ  රු. ිලියන 10.  ක 
ණය ගැති යනේෂයක් පැවති ංතර 
බීජ ංල ආනයනික සමාගම 
යවතින්  ංයවිය ුතතු රු. ිලියන 
11 ක මුදල යවනුයවන් එහි 
රක්ෂණ නියයෝජිතයා රු. ිලියන 
6 ක් යගවා ඇති ංතර ඉතිරි මුදල් 
ංයකරගැනිම සදහා නක් මගට 
බැසීම ංනර්ාකාරී ක්රියාවක් බව 
නීතිපතිවරයා දන්වා ඇති බව 
සඳහන් කළ ප්ර.ග.නි./ග.නි .පවතින   
රු. ිලියන 10.  ක ණය ගැති 
යනේෂය ංදාළ නිලධාරීන්යේ 
වැටුයපන් ංයකර ගැනිමට කටුතතු 
කරන බව දැන්වීය. 
ංදාළ මුදල් ංයකර ගැනීමට 
කටුතතු කර ඒ සම්බන්ධයයන් 
වාර්තාවක් කාරක සභාවට 
ලබායදන යලසත් ප්ර.ග.නි./ග.නි ට 
නියයෝග කයළේය. 

3. ඌව පළාත් සභාව විසින් රී.යවොේ 

2.5 ක රාන්ස් මීටරයක් ිල ජ 

ගැනීම සඳහා රු. ිලියන 5 ක 

මුදලක් ශ්රී ලකකා ගුවන් විදුලි 

සකස්ාාවට යගවා ඇතත් ංදාළ 

රාන්ස්මීටරය සපයා  ජමට යහෝ 

මුදල ආපසු ලබා ජමට යහෝ 

ඌව ප්රජා ගුවන් විදුලි යසේවයේ 
ශ්රවණ තත්ත්වය වැඩිදිුතණු 
රීරීයම් ංරමුණින් රී.යවොේ 2.5 ක 
රාන්ස් මීටරයක් ලබාගැනීමට 
ගුවන් විදුලි සකස්ාාවට රු. ිලියන 
5 ක් යගවා ඇතත් එය ඉටු 
යනොරීරීම නිසා ප්රජා ගුවන් විදුලි 
යසේවයේ තරකග සකඛයාතය භාවිතා 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සකස්ාාව කටුතතු කර යනොතිබීම. රීරිම යවනුයවන් සකස්ාාවට 
යගවීමට ඇති රු.ිලියන 17.3 ක 
මුදල යවනුයවන් එය හිලේ රීරිමට 
කටුතතු කළ බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. 
පැවසීය. 

1. වැලිමඩ ප්රායේශීය යල්කම් බල 

ප්රයේනයට ංයත් ංක්කර 9 පර්චස් 

13 ක ඉඩමක් කෘෂිකාර්ික 

කටුතතු සදහා ගුරුතලාව නාන්ත 

යතෝමස් විදයාලයට බදු ජ ඇතත් 

1996 සිට එහි බදු යගවීම පැහැර 

හැරීයමන් පළාත් සභාවට රු. 

ිලියන 5 ක පමණ පාක්වක් 

සිදුකර තිබීම සහ එම ඉඩයමන් 

ංක්කරයක පමණ යකොටසක් 

ංනවසර පදිකචිකරුවන් විසින් 

ංල්ලායගන තිබීම. 

බදු මුදල් යගවන යලස ලබා දුන් 

නියයෝගයට ංනුව ඉඩම් 

ංමාතයවරයා යවත ඉදිරිපත් කළ 

ංභියාචනයක් සලකා බැීමයමන් 

පසු රු.10,000/= නාික බදු 

මුදලක් යගවා ඉඩම යළි රජයට 

පවරා  ජමට කැමැත්ත පලකර තිබු 

බැවින් එම ඉඩම දැනට වැලිමඩ 

ප්රායේශීය යල්කම්වරයා භාරයට 

පත් කර ඇති බවත් යමම වසර 

ංවසානයට යපර සියළු ංනවසර  

පදිකචිකරුවන් ඉවත් රීරීමට 

කටුතතු කරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

ංනවසර පදිකචිකරුවන් ඉවත් 

රීරීමට කටුතතු කර ඒ පිලිබඳව 

සවිස්තර වාර්තාවක්  ලබායදන 

යලස කාරක සභාව විසින් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 

ල ජ. 

5. බණ්ඩාරයවල ප්රායේශීය යල්කම් 

යකොේඨානයේ කහයගොල්ල කෘෂි 

පර්යේෂණ ආයතනයට ංයත් 

යහක්ටයාර් 1.117 ක රජයේ ඉඩම 

2009 වර්ෂයේ සිට රු 220,000/= 

ක වාර්ෂික බදු මුදලකට 

යපෞේගලික ආයතනයකට බදු  ජ 

199  වර්ෂයේ බදු පදනින් 

ලබාගත් යමම ඉඩයම් රයිස්ටාර් 

ඇපරල් ආයතනය විසින් ඇඟලුම් 

කම්හලක් පවත්වායගන යගොස ්

2001 සිට බදු යගවීම පැහැර හැර 

පිළිගත් ක්රමයේදයරීන් යතොරව 

එහි වයාපාරික හිිකාරීත්වය 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ඇතත් 2001 සිට 2013 දක්වා හිඟ 

බදු සහ යපොළී මුදල් ංයකර 

ගැනීමට කටුතතු යනොරීරීම. 

යවනත් පාර්න්වයක් (යවරායසෝ 

ඇපරල්) යවත පවරා දිමට කටුතතු 

කර ඇත. ඉඩම් පනයත් ංකක 66 

වගන්තියට ංනුව එම බදු ගිවිසුම 

ංවලකගු කර ඇතත් හිඟ බදු මුදල් 

ංයකර ගැනිමට කටුතතු කර 

යනොමැති බැවින් රයිස්ටාර් 

ආයතනයයන් ංදාළ හිඟ බදු මුදල් 

ංයකර ගැනීම සහ නව ආයතනය 

සමග බදු ගිවිසුමක් ඇතිකර ගැනීම 

සදහා ඉඩම් යකොමසාරිස ්

ජනරාල්වරයායේ ංවධානයට 

යයොමු කර ඇති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය.  

6. ආයතන සකග්රහයේ XIX 

පරිච්යේදයේ 5.3.1 වගන්තියට 

පටහැනිව  200  ංයගෝස්තු 01 දින 

සිට ඌව පළාත් සභායේ 

යල්කම්වරු, නි.ප්රධාන යල්කම්වරු 

සදහා මසකට රු.500/= ක නාික 

කුලියක් පමණක් ංයකරින් නිල 

නිවාස ලබා  ජ තිබීම. 

ඌව පළාත් සභායේ නිලධාරීන් 

පළාත තුල රඳවා ගැනීයම් 

ංරමුණින් ආණ්ක්කාරවරයායේ 

ලිඛිත ංනුමැතිය මත යමම සහනය 

ලබා දිමට කටුතතු කළ බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි.ප්රකාන කයළේය. 

යම් පිළිබදව වියනේෂ ංවධානයක් 

යයොමු කළ කාරක සභාව යතෝරා 

ගත් නිලධාරීන්ට පමණක් වරප්රසාද 

ලබා ජම සදාචාරාත්මක යනොවන 

බැවින් ංයනකුත් නිලධාරින්ටද 

යමම සහනය ලබා ජයම් හැරීයාව 

යසොයා බලන යලසත් ඒ 

සම්බන්ධයයන් ආණ්ක්කාරවරයා 

ලබාදුන් ලිඛිත ංනුමැතියේ 

පිටපතක් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් 

කරන යලසත් දන්වන ල ජ. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

7. 2011.05.11 දිනැති පළාත් පාලන 

සහ පළාත් සභා ංමාතයාකන 

යල්කම්යේ ංකක පීඑල්/6/11/3 ධු1 

දරණ ලිපියට සහ 19 7 ංකක 12 

දරණ පළාත් සභා පනයත් 

වගන්තිවලට පටහැනිව ංනුමත 

යනොවු ධුරධාරීන් තියදයනකු සඳහා 

2011 සැප්තැම්බර් සිට 2015 

යදසැම්බර් දක්වා කාලය තුල 

වැටුප් සහ  ජමනා යලස 

රු.6,992,25 /= ක මුදලක් 

සභායල්කම් කාර්යාලය විසින් 

යගවා තිබීම. 

සියලුම පළාත් සභාවලට යපොදු වූ 

තනතුරු බැවින් ලබා  ජ ඇති  ජමනා 

සහ වරප්රසාද නීතයානුකූල කරන 

යලස සැම පළාත් සභාවරීන්ම 

ංමාතයාකනය යවත ඉල්ීමම් 

ඉදිරිපත් කර ඇතත් නීතිපති ඒ 

සදහා ංනුමැතිය ලබා  ජ යනොමැති 

බවත්, සියලුම පළාත් සභාවලට 

යපොදු ක්රමයේදයක් හඳුන්වා දිමට 

යයෝජනා කරින්  ගරු 

ජනාධිපතිතුමා යවත ඉදිරිපත් 

කරන ලද ඉල්ීමමකට 

ංමාතයාකනයේ නිරීක්ෂණ  ලබා  ජ 

ඇති බවත් ප්ර.ග.නි/ග.නි. විසින් 

ප්රකාන කරන ල ජ. 

 . බණ්ඩාරයවල දිසා යරෝහලට ංයත් 

ඉඩයම් පර්චස් 2.66 ක ප්රමාණයක 

ංනවසර නිවසක් ඉඳිකර තිබීම, 

වැලිමඩ ූලලික යරෝහල පිහිටි 

නියදගල පතන ඉඩයම් ංක්කර 1 

පර්චස් 0.  ප්රමාණයක ංනවසර 

පදිකචිකරුවන් ස්ථිර යගොඩනැගිලි 

ඉඳිකර තිබීම සහ ංදාළ 

යරෝහල්වලට ංයත් ඉඩම්වල 

භුක්තිය නිරවුල් රීරීමට කටුතතු 

යනොරීරීම. 

වැලිමඩ ප්රායේශීය යල්කම්වරයා 

බාරයේ පවතින යමම ඉඩයම් 

ංනවසර පදිකචිකරුවන් ඉවත් කර 

එය කඩිනින් යසෞඛය 

යදපාර්තයම්න්තුවට පවරා  ජමටත් 

බණ්ඩාරයවල දිසා යරෝහයල් 

ංනවසර ඉදිරීරීම් ඉවත් කරන 

යලස ංදාළ ප්රායේශීය 

යල්කම්වරුන්ට උපයදස් ලබා  ජ 

ඇති බව ප්ර.ග.නි/ග.නි. පැවසීය. 

9. වැලිමඩ ප්රායේශීය යල්කම් බල 

ප්රයේනයේ ිපිලිමාන පිහිටි 

යහක්ටයාර් 11.056 ක බිම් 

යකොටස වසර 30 ක් සදහා බදු 

කප්පුවක් රහිතව ගුවන් විදුලි 

සකස්ාාවට බදු  ජම, එම ඉඩයමන් 

යතවන පාර්න්වයක් සමග ගිවිසුම් 
ගතවීමට යපර සකස්ාාව විසින් 
සියළු හිඟ මුදල් යගවා බදුකරය 
නීතයානුකුල කරගත ුතතු බවත් 
ංනවසර පුේගලයන් ඉන් ඉවත් 
රීරීම සඳහා දැන්වීමක් යවා ඇති 
බවත් ඉඩම් යකොමසාරිස ්



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංක්කර 19 ක් වසරකට 

රු.2,755,000/=ක මුදලකට 

යපෞේගලික පාර්න්වයකට 

සකස්ාාව විසින් බදු  ජ තිබීම සහ 

පළාත් සභාවට රු.  ,6 0,000/= 

ක ආදායම් ංහිිවීම පිළිබඳව 

කාරක සභායේ ංවධානය යයොමු 

විය. 

ජනරාල්වරයායේ උපයදස් ංනුව 
ඉදිරි පියවර ගන්නා බවත් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 
 
යම් සම්බන්ධයයන් ගන්නා වු 
නීතිමය ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව දින 
වකවානු සහිතව සකස් කළ 
වාර්තාවක් ංයප්රේල් 10 දිනට යපර 
කාරක සභාවට ලබායදන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි ට නියයෝග කයළේය. 

10. 2016.01.10 සිට 2016.01.21 

දක්වා පිලිපීනයේ සහ 

තායිලන්තයේ පැවති පාසල් පාදක 

කළමනාකරණ වැඩමුළුවක් සදහා 

පළාත් සභායේ නිලධාරින් 30 ක 

සහභාගිත්වය යවනුයවන් 

රු.30, 79, 31/= මුදලක් වැයකර 

තිබූ ංතර වයාපෘති ප්රසම්පාදන 

සැලැස්මට පටහැනිව 

රු.10,671,565/= ක් වැය කර 

ංධයාපන ක්යෂේත්රයට සම්බන්ධ 

යනොවූ නිලධාරීන් දසයදයනකු ඊට 

සහභාගි කරවීම හා පළාත් සභා 

මන්ත්රීවරුන් සහ නිලධාරීන්යේ 

වියේන ගතවීම් සම්බන්ධයයන් 

සකස් කළ පිළිගත් ක්රමයේදයක 

ංවනයතාවය. 

යම් සම්බන්ධයයන් ංතිගරු 
ජනාධිපති තුමායේ උපයදස් මත 
ංමාතයාකනය විසින් සකස් කළ 
මාර්යගෝපයේන ජනාධිපති 
යල්කම්වරයායේ ංනුමැතිය සඳහා 
යයොමු කර ඇති බවත් ඒ ංනුව චක්ර 
යල්ඛයක් නිකුත් රීරිමට කටුතතු 
කරන බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි 
පැවසීය. 
 
පුහුණුවීම් ලබායදන ආයතන 
යතෝරා ගැනීයම් ක්රමයේදය 
පිළිබඳව වයාපෘති ංධයක්ෂ විමසා 
කාරක සභාව යවත වාර්තාවක්  
එවන යලස ප්ර.ග.නි/ග.නි හට 
නියයෝග කයළේය. 

11. සාවදය වවුචර් සකස් කර 

යමොණරාගල නියයෝජය පළාත් 

යසෞඛය යසේවා ංධයක්ෂ 

කාර්යාලයේ සිදුවී ඇති මුදල් 

වකචාවරීන් පළාත් සභාවට 

රු.1,537,610/= ක පාක්වක් 

චූදිත නිලධාරිනියයේ යසේවය 

ංත්හිටුවා රු.3,361,000/=ක් යළි 

ංයකර ගැනිමට කටුතතු කර ඇති 

බවත් ඉතිරි මුදල් ංයකර ගැනීම 

සදහා ංපරාධ පරීක්ෂණ 

යදපාර්තයම්න්තුව යවත යයොමු 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සිදුවීම. කර ඇති ංතර  චුදිත නිලධාරින්ට 

එයරහිව විනය පරික්ෂණ 

සිදුකරින් පවතින බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය.  

12. නීතයානුකූල බලතල යනොමැතිව 

පළාත් ආණ්ක්කාරවරයා විසින් 

උපයේනකවරුන් 7 යදයනකු 

පත්කර තිබීම. 

ප්රධාන ංමාතයවරයායේ ඉල්ීමම 

මත ආණ්ක්කාරවරයා විසින් ංදාළ 

පත්වීම් සිදුකර පරිශ්රික හා  ජමනා 

තීරණය කර ඇති ංතර පළාත් 

සභාවලට උපයේනකවරුන් 

පත්රීරීම සදහා ංමාතය මණ්ඩල 

ංනුමැතියක් ලැබී යනොමැති බැවින් 

යමම පත් රීරීම් නිතයානුකුල 

යනොවන බව ආණ්ක්කාරවරයා සහ 

මහ ඇමතිවරයා යවත ලිඛිතව 

දැන්වීයමන් පසු 2016.12.0  

දිනැති ලිපියක් මගින් උක්ත 

පත්වීම් ංවලකගු රීරීමට කටුතතු 

කර ඇතත් 2016.12.1  දිනැති 

ලිපිය මගින් එම තනතුරු යළි  

බලාත්මක රීරිමට කටුතතු කර 

ඇති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන 

කයළේය. 

ආණ්ක්කාරවරයා සමග සාකච්ඡා 

කර   යම් සම්බන්ධයයන් ගන්නා 

ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 2017 ංයප්රේල් 

10 දිනට යපර කාරක සභාවට 

වාර්තා කරන යලස නියයෝග 

කයළේය.  

උතුරු ලංජැද ලංපළපත් ලංාභපද 

2017 ලංජපර්තු ලං23 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

1. පළාත් සභා ංතිරික්ත ංරමුදල් 

ස්ාාවර තැන්පතුවල ආයයෝජනය 

කර තිබීම කාරක සභායේ 

ංවධානයට යයොමු විය.   

යමම මුදල් සකවර්ධන වයාපෘතිවල 
ංතරැඳවුම් බවත්, යපොදු තැන්පතු 
ගිණුම්වල යමම මුදල් තැන්පත් 
කර තැබීමට වඩා ස්ාාවර 
තැන්පතුවල ආයයෝජනයයන් 
ංමතර ඉපැයීමක් සිදුකර ඒවා 
ඵලදායි කාර්යයක් සඳහා යයදවීම 
ංයප්ක්ෂාව බවත් ග.නි. සඳහන් 
කයළේය. යම් සම්බන්ධව යසොයා 
බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන 
යලස කාරක සභාව 
විගණකාධිපතිට නියයෝග කළ 
ංතර ඒ සඳහා ංවනය සහයයෝගය 
ලබායදන යමන් කාරක සභාව 
ග.නි.හට නියයෝග කයළේය.    

2. පළාත් සභාව ආරම්භ කර වසර 

26ක් ඉක්ම යගොස් ඇතත් පළාත 

තුළ පිහිටි උගස් මධයස්ාාන 

ලියාපදිකචි රීරීම, වාර්ෂික බලපත්ර 

නිකුත් රීරීම සහ ඒවාට ංදාල 

ගාස්තු ංය රීරීම පිළිබඳ උපයදස් 

ඇතුළත් ප්රඥප්තියක් 2017 මාර්තු 

10 දින වන විටද පළාත් සභාව 

විසින් ංනුමත කරයගන 

යනොතිබීම. 

දැනට පළාත් ආදායම් 
යකොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ සඳහා 
ප්රඥප්තියක් යකටුම්පත් කරින් 
පවතින බවත්, ඒ ංනූව වාර්ෂික 
බලපත්ර ගාස්තු යලස රු. 10,000/-
ක් ද, ලියාපදිකචි ගාස්තු යලස රු. 
100,000/-ක් ද, ඇප තැන්පතු 
යලස රු. 100,000/-ක් ද ංය 
රීරීමට යයෝජිත බවත්, නුදුයර් ජම 
එය සම්මත කර ගැනීමට 
ක්රියාකරන බවත් ග.නි. පැවසීය. 
ප්රඥප්තිය සම්මත වන තුරු පවතින 
නීතිය යටයත් ංදාල ආදායම් 
ංයකර ගැනීමට ප්රායේශීය 
යල්කම්වරුන්ට උපයදස් ලබා 
 ජමට මුදල් ංමාතයකන නිලධාරින්ට 
නියයෝග කළ කාරක සභාව ඒ 
ංනූව ංයනකුත් පළාත් 
සභාවන්වලද උගස් මධයස්ාාන 
සඳහා පවතින ක්රමයේදයන් පිළිබඳ 
යසොයා බලා ඒවායේ ංක්පාක් පවතී 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

නම්, ඒවා නිවැරදි රීරීමට සුදුසු 
පියවර ගන්නා යමන් ප්ර.ග.නි./ 
ග.නි. හට නියයෝග කයළේය. 

3.  විදුලිය යනොමැති ප්රයේනවල 
ප්රතිලාභි පවුල් යවත යබදා  ජම 
සඳහා සූර්ය ලන්තෑරුම් 22 00ක් 
ිල ජ ගැනීම සඳහා ප්රධාන 
ංමාතයකනය රු. 337,011,  0/-ක් 
වැය කර තිබුණි. ංයලවියයන් පසු 
නියිත යසේවාවන් ලබා යනො ජම 
නිසා වියලි යකෝෂ ං්රීය වී තිබුණු 
සූර්ය ලන්තෑරුම් භාවිතයයන් 
ඉවත් කර තිබීම. 

2012 හා 2013 වර්ෂවල 
ක්රියාත්මක වූ “දැයට රීරුළ” 
වයාපෘතියයන් විදුලිය යනොමැති 
යබොයහෝ ප්රයේනවලට විදුලි 
පහසුකම් ලද බවත්, එනිසා සූර්ය 
ලන්තෑරුම් භාවිතයයන් ඉවත් වූ 
බව සතය තත්වය බවත් ග.නි. 
පැහැදිලි කයළේය. 

4. පළාත් ප්රධාන ංමාතයකනය විසින් 

2010 හා 2011 වර්ෂවල ජ 

යතෝරාගත් ප්රතිලාභීන්ට යබදා ජම 

සඳහා රු.  0,610,000/-ක් වැය 

කර ිලට යගන තිබූ ජල යපරණ 

7500න් යබදා යදන ලද ජල 

යපරණ 326 ක් මල බැඳීම, 

ක්රියාකාරිත්වයේ දුර්වලතා, 

සැපුතම්කරු එකඟ වූ යසේවාවන් 

ඉටු යනොරීරීම යනාදිය යහේතුයවන් 

ප්රතිලාභින් විසින් භාවිතයයන් 

ඉවත් කර තිබීම හා 2012 

වර්ෂයේ ජ ද නැවත එම තත්වයේම 

ජල යපරණ 5000ක් රු. 

53,1 0,000/- ිලකට යගන 

තිබූණු ංතර 2016 යදසැම්බර් 31 

දින වන විට යමම ජල යපරණ 

ප්රතිලාභීන් විසින් භාවිතයයන් 

ඉවත් කර තිබීම. 

උතුරු මැද පළාත පුරා පැතිර 
පවතින වකුගක් යරෝගයට පිළියම් 
යලස ජනතාවට පානීය ජලය 
ලබා ජයම් වයාපෘතියක් යලස යමම 
වයාපෘතිය ක්රියාවට නැකවූ බවත්, 
තාක්ෂණයේ යවනස් වීමත් සමඟ 
“Aro Plant” මඟින් පවිත්ර ජලය 
ගමටම ලබා ජම පළාත් පාලන 
ආයතන මඟින් සිදුකරන යහයින් 
යම ම ජල යපරණ භාවිතයයන් 
ඉවත්ව ඇති බව ග.නි. සඳහන් 
කයළේය. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

5. ංනුරාධපුර නව බස් නැවතුම්පයල් 
හා දුරයසේවා බස් නැවතුම්පයල් 
ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයයෝගි 
කරයගන ධාවන යතොරතුරු 
ප්රදර්නනය රීරීම හා 
කළමණාකරණය රීරීයම් 
වයාපෘතිය සඳහා මාර්ගසා් මගී 
ප්රවාහන යසේවා ංධිකාරිය 2012 
වර්ෂයේ ජ රු. 3,157,700/-ක් වැය 
කර තිබුණු නමුත් ඩිජිටල් 
තාක්ෂණික උපකරණ නිසි පරිදි 
සවිකර යනොතිබීම යහේතුයවන් 
ංදාල උපකරණ නිෂ්්රීයව පවතින 
ංතර සමහර ඒවා කල් ඉකුත් වී 
ඇති බවට විගණකාධිපතිවරයා 
වාර්තා රීරීම. 

බස් නැවතුම්පයල් හා දුරයසේවා 
බස් නැවතුම්පයල් ඉදිරීරීම් 
කටුතතු තවමත් ංවසන් කර 
යනොමැති යහයින් ංදාල උපකරණ 
සවි රීරීමට යනොහැරී වූ බව ග.නි. 
සඳහන් කයළේය. උපකරණ 
සවිරීරීමට ංසමත් වීමට යහේතු හා 
ංදාල උපකරණවල වර්තමාන 
තත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් සපයන 
යමන් කාරක සභාව ග.නි. යවත 
නියයෝග කරන ල ජ. 
 
 
 
 
 

6 තඹුත්යත්ගම කළාප ංධයාපන 
කාර්යාලයේ පාසලකට 
ංනුුතක්තව යසේවය කල ගුරු 
හිිනමක්  2005 සිට 2010 දක්වා 
පාර්ලියම්න්තු මන්ත්රී හිිනමකයේ 
යපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ 
යසේවය කල බව දක්වින් වැටුප් 
හා  ජමනා යලස රු. 1,039,357/-ක් 
යගවා තිබුණද, සතය යලස එවැනි 
රාජකාරියක යහෝ ඉගැන්වීම් 
කටුතතුවල නිරත වී යනොතිබුණි. 
එම කාලය තුළ නිසි 
ංධීක්ෂණයරීන් යතොරව වැටුප් 
යගවීම හා ංවිධිමත් යලස 
යසේවයයන් නිදහස ් රීරීම 
සම්බන්ධයයන් රීසිදු 
ක්රියාමාර්ගයක් යගන යනොමැති 
වීම. 

යමම හිිනමයගන් ංවස්ාා 
යදකක ජ රු. 125,000/-ක මුදලක් 
ංයකරයගන ඇති බවත්, ඉතිරි 
මුදල යගවීම උන්වහන්යසේ පැහැර 
හරිින් සිටින නිසා නීතිමය 
උපයදස් ලබායගන නක් පැවරීමට 
ංදහස ් කරන බව ග.නි. පැවසීය. 
යම් පිළිබඳව වාර්තාවක් කාරක 
සභාව යවත ඉදිරිපත් කරන යමන් 
කාරක සභාව ග.නි. යවත නියයෝග 
කයළේය. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

7 200  වර්ෂයේ පළාත් නින්චිත 
සකවර්ධන ප්රදාන යටයත් උතුරු 
මැද පළායත් රීරි පේටි පාලනය 
හා සකවර්ධනය සඳහා වූ රු. 
31,000,000/- ක ප්රතිපාදන එම 
ංරමුදලට පටහැනිව රීරිහල් 60ක් 
ඉඳිරීරීම හා ඊට ංදාල උපකරණ 
ිලට ගැනීම සඳහා රු. 
36,113, 50/-ක් ප්රධාන 
ංමාතයකනය විසින් යගවා තිබුණි. 
2016 යදසැම්බර් 31 දිනට 
යබොයහොමයක් රීරිහල් වසා දමා, 
ඇතැම් රීරිහල් ගලවා ඉවත් කර 
තිබුණි. දැනට පවත්වායගන යන 
රීරිහල්ද දියර රීරි යවනුවට 
යවනත් ආහාර පාන ංයලවි කරන 
සාමානය යවළඳසැල් බවට පත්ව 
ඇතිබව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය 
කයළේය. 

යමම තත්වය සතය බව පිළිගත් 
ග.නි. දැනට වසා දමා ඇති රීරිහල් 
පළාත් පාලන ආයතන යවත භාර 
 ජ, පළාත් පාලන ආයතනවලට 
ආදායම් ලබා ගත හැරී 
ක්රමයේදයක් සකසන යලස ංදාල 
ආයතනවලට දැනුම්  ජ ඇති බව 
ග.නි. පැවසීය. යම් සම්බන්ධයයන් 
ංවනය කටුතතු සම්පාදනය කරන 
යමන් කාරක සභාව පළාත් පාලන 
යකොමසාරිස් යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 

  උතුරු මැද පළායත් විදුලිය 
යනොමැති ගම්මානවලට විදුලිය 
ලබා ජම සඳහා දැව ඉන්ධන විදුලි 
උත්පාදන වයාපෘතියක් 
යවනුයවන්, 2009 වර්ෂයේ ජ විදුලි 
උත්පාදන යන්ත්රයක් සඳහා රු. 
2,396, 00/-ක් හා 2011 වර්ෂයේ ජ 
ංයනකුත් උපාකග සඳහා රු. 
2,19 ,536/-ක් වනයයන් රු. 
1,595,336/-ක් ප්රධාන ංමාතයකනය 
විසින් වැයකර තිබුණු නමුත් විදුලි 
උත්පාදන යන්ත්රය ංක්පාක් සහිත 
පැරණි එකක් වීම නිසා වයාපෘතිය 
මුළුමනින්ම ංසාර්ාක වී තිබීම හා 
යමම විදුලි උත්පාදන යන්ත්රය හා 
ංයනකුත් උපාකග වැලිකන්ද 
ප්රායේශීය යල්කම් යකොේඨානයේ 

“දැයට රීරුළ” වයාපෘතිය 
යහේතුයවන් යමම ගම්මානවලට ද 
විදුලිය ලද යහයින් විදුලි උත්පාදන 
යන්ත්රය හා ංයනකුත් උපාකග 
ංභාවිත තත්වයට පත්ව ඇති 
බවත්, යපොයළොන්නරුව 
ගල්ලෑල්ල කාර්ික විදයාලයේ 
සිසුන්යේ ප්රයයෝජන ය සඳහා යමම 
උපකරණ ලබා ජමට දැනට 
යයෝජනා වී ඇති බවත් ග.නි. 
සඳහන් කළ ංතර ඒ සඳහා කාරක 
සභායේ ංනුමැතිය පළ විය. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

විදුලිය යනොමැති ගම්මානයක 
ස්ාාපිත රීරීමට යගන යගොස් 
ඇතත් 2017 මාර්තු 10 දින වන 
විටත් නිෂ්්රීය තත්වයේ පැවතීම. 

9 ප්රධාන ංමාතයකනය විසින්  
රාජාකගනය උස්සාන වාරි වයාපෘති 
10ක් සඳහා 2007 හා 200  
වර්ෂවල ජ ිලට යගන යගොවි 
සකවිධාන යවත යබදා තිබුණු රු. 
17, 76,111/- ක් වූ ජල යමෝටර් 
23ක් යතකලා විදුලිය යනොමැති 
වීම යහේතුයවන් නිෂ්්රීයව පැවති 
ංතර  දැනට ින් යමෝටර් 06ක් 
ක්රියාත්මක කල යනොහැරීවීම 
යහේතුයවන් වයාපෘති 03ක් 
ක්රියාත්මක වී යනොතිබීම. 

තාක්ෂණික නිලධාරින්යගන් 
උපකරණවලට ංදාල ංවනයතා 
යනොවිමසා ඒවා ිල ජ ගැනීම 
ංක්පාක්වක් බවද ින් ඉදිරියට 
එබඳු ංක්පාක් ඇති යනොවන 
ආකාරයට කටුතතු රීරීම ග.නි.යේ 
වගීමම බවද කාරක සභාව යමහි ජ 
ංවධාරණය කයළේය. 

10 රු. ිලියන 3,592කට 
ඇස්තයම්න්තුකර තිබූ ගකවතුර 
නිසා හානියට පත් මාර්ග 53ක 
ප්රතිසකස්කරණය සඳහා විවෘත 
යටන්ඩර් කැඳවීයමන් යතොරව, 
ඇස්තයම්න්තු ංගය රු. ිලියන 
05කට වඩා ංක් වයාපෘති 711කට 
යබදා යවන්කර සීිත ිල ගණන් 
කැඳවා සැපුතම්කරුවන් 
යතෝරායගන තිබුණි. තවද එක් 
යකොන්ත්රාත්කරුයවකුට එීම 
වයාපෘතිවලින් රු. ිලියන 
2,931ක් වටිනා වයාපෘති 629ක් 
ලබා  ජ තිබුණි. වයාපෘති 711කට 
යබදා යවන් රීරීම යහේතුයවන් රු. 
ිලියන 3.5 ක යටන්ඩර් මණ්ඩල 
 ජමනා යගවීමට සිදුවීම හා 2013 
වර්ෂයේ ජ යප්රායදණිය වින්ව 
විදයාලයේ ඉකජියන්රු පීඨයේ 
ඉකජියන්රු කණ්ඩායමක් යයොදවා 

යම් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්යවන බව ග.නි. පැවසීය. 
යමයට ංදාල යකොන්ත්රාත්කරුට 
තවදුරටත් මුදල් යගවීම නවතා 
දමා පරීක්ෂණ වාර්තාව ංනුව 
ක්රියාකරන යලසටත්, ංදාල 
යටන්ඩර් මණ්ඩල නිලධාරින්යේ 
නාම යල්ඛනයක් ද සමඟ 
වයාපෘතියේ වර්තමාන තත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන 
යලස නියයෝග කළ කාරක සභාව 
විනිවිදභාවයරීන් යතොරව 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක රීරීයමන් 
සිදුවී ඇති යමම ගනුයදනු පිළිබඳ 
සිය ංප්රසාදය ප්රකාන කයළේය. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සිදුකල පරීක්ෂණයක ජ යමම 
මාර්ග ංළුත්වැඩියාවට ංදාල 
ඇස්තයම්න්තුවල රු. ිලියන 
1,170කට ආසන්න ංධි 
ඇස්තයම්න්තුවක් පැවති බව 
ංනාවරණය වීම. 

11 ජාතිය යගොඩනැගීයම් 
ංමාතයකනයේ සහ ආර්ථික 
සකවර්ධන ංමාතයකනයේ 
ප්රතිපාදනවලින් ක්රියාත්මක කළ, 
ංභාවයට ලක් වූ වැේ නවීකරණය 
රීරීයම් වයාපෘතීන් ංධීක්ෂණයේ 
දුර්වලතා මත ංසාර්ාක වී තිබීම 
හා එම වයාපෘතිවලට ංදාල ඇතැම් 
කාර්යයන් ඉටු යනොකර වයාජ 
බිල්පත් සකස්කර යගවීම 
යහේතුයවන් රජයට රු. ිලියන 
7 .7ක පාක්වක් සිදුවී තිබීම 
යමන්ම නිසි ංධිකාරි බලයරීන් 
යතොරව යගවා තිබූ රු. ිලියන 
31.25ක වැඩ ආරම්භ රීරීයම් 
ංත්තිකාරම් මුදලින් යම් වන විටත් 
රු. ිලියන 26.1ක් ංයකරයගන 
යනොතිබීම. 

ඉකජියන්රුවන් හා තාක්ෂණික 
නිලධාරින්යේ වගීමම් විරහිත 
ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳ දැඩි ංප්රසාදය 
පලකළ කාරක සභාව යමහි 
වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව 
වාර්තාවක් ඉතා ඉක්මනින් කාරක 
සභාව යවත ලබා යදන යමන් 
ග.නි. හට නියයෝග කයළේය. 

12 පළාත් සභා පනයත් 
විධිවිධානවලට ංනුකූල යනොවන 
යලස විපක්ෂ නායක, ආණ්ක් 
පක්ෂයේ ප්රධාන සකවිධායක සහ 
විපක්ෂයේ ප්රධාන සකවිධායක යන 
තනතුරු ඇතිකර පළාත් සභා 
මන්ත්රීවරයයකුට හිි වරප්රසාද 
ඉක්මවා වරප්රසාද ලබා  ජ තිබුණු 
ංතර ංදාල තනතුරුධාරීන් යවත 
ලබා  ජ තිබූ ංතිරික්ත වරප්රසාද 
යවනුයවන් 2011 වර්ෂයේ ජ රු. 
6,161,136/-, ඉකුත් වර්ෂ තුයන් ජ 

යමම තත්වය සෑම පළාත් 
සභාවකම පවතින යපොදු ගැටළුවක් 
බව ංවධාරණය කළ කාරක 
සභාව යර්ඛීය ංමාතයකනය මැදිහත් 
වී චක්රයල්ඛයක් සකස් යකොට 
යමම ගැටළුව විසඳීමට කටුතතු 
කරන යලසද, එයමන්ම සෑම 
පළාත් සභාවකටම ංදාළව වියේන 
සකචාර පිළිබඳ පවතින ක්රමයේදය 
ක්රමවත් රීරීම සඳහාද 
චක්රයල්ඛයක් සකස් යකොට ඉදිරි 
ක්රියාමාර්ග ගන්නා යලසත් 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

රු.11,056,750/- හා 2016 
වර්ෂයේ ජ රු. 5,595,159/- යගවා 
තිබීම. 

ප්ර.ග.නි./ ග.නි. යවත නියයෝග 
කයළේය. 

13 ප්රධාන ංමාතයවරයායේ සහ 
පළාත් සභා ංමාතයවරුන්යේ 
 ජමනා සහ කවුන්යේ යපෞේගලික 
කාර්ය මණ්ඩලවල  ජමනා සඳහා 
එක් එක් ංමාතයකන වැය ශීර්ෂයන් 
යටයත් සලසා තිබූ ප්රතිපාදනවලින් 
එීම සම්පූර්ණ  ජමනා යගවා තිබිය ජ 
එීම යගවීම්වලට ංමතරව ප්රධාන 
ංමාතයවරයා සහ පළාත් සභා 
ංමාතයවරුන් පළාත් සභා 
මන්ත්රීවරුන් යලස සලකා පළාත් 
සභා සහ සභා යල්කම් කාර්යාල 
වැය ශීර්ෂයන් යටයත්ද 2011 
වර්ෂයේ ජ රු. 1, 77,100/-ක් ද, 
ඉකුත් වර්ෂ තුයන් ජ රු. 
12,933,600/-ක් ද, 2016 
වර්ෂයේ ජත් රු. 6,677,100/-ක 
මුදලක් ද රියදුරු  ජමනා හා 
යපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩල  ජමනා 
යලස යගවා තිබීම. 

සියලුම පළාත් සභාවල යමම 
යගවීම් සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ 
යතොරතුරු ලබායගන, පළාත් සභා 
ංතර යමම ක්රමයේදයේ පවතින 
යවනස්කම් ංධයනය කර 
වාර්තාවක් තමන් සකසා ඇති 
බවද, යම් සඳහා යපොදු 
ක්රමයේදයක් සැකසීයම් 
ංවනයතාවය මතුව ඇති යහයින් 
එම ක්රමයේදය පිළිබඳව ජනාධිපති 
යල්කම්තුමාට යයෝජනා ඉදිරිපත් 
කර ඇතැයි ද ප්ර.ග.නි. සඳහන් 
කයළේය. 

11 ගරු ප්රධාන ංමාතයවරයායේ 
යපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩලය 
15කට සීමා විය ුතතු වුවත් එීම 
සීමාව ඉක්මවා 2013 වර්ෂයේ 
යසේවයේ යයොදවා තිබූ නිලධාරින් 
30යදයනකු යවනුයවන් වැටුප් හා 
 ජමනා යලස රු.  ,652,550/-ක් ද, 
2016 වර්ෂයේ යසේවයේ යයොදවා 
තිබූ නිලධාරින් 10යදයනකු 
යවනුයවන් වැටුප් හා  ජමනා යලස 
රු. 2,  1,2 5/-ක් යගවා තිබීම. 

ගරු ංමාතයවරයා යේ කාර්ය 
මණ්ඩලය වරින් වර යවනස් වන 
නිසා කාර්ය මණ්ඩලයේ සකඛයාව 
පිළිබඳ ංධි ගණනයක් සිදුව 
ඇතැයි යන්න තම ංදහස බව 
ග.නි. පැවසීය. යමම තත්ත්වය 
පැහැදිලි කරින් වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන යලස කාරක 
සභාව ග.නි. යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 

 

93 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

15 ඉකුත් වර්ෂවල ගිවිසුම්ගත වී 
මහල් රීහිපයරීන් ුතක්ත 
යගොඩනැගිලිවල පළමු ංදියර 
නිමකල යකොන්ත්රාත්කරුවන් 19 
යදයනකු යවත ප්රසම්පාදන 
මාර්යගෝපයේන සකග්රහයේ 
විධිවිධානවලට ංනුකූල යනොවන 
යලස එීම යගොඩනැගිලිවල ඉතිරි 
වැඩ නිමරීරීමට එකතු වටිනාකම 
රු. 237,212,603/- ක් වූ 
ඉකජියන්රු ඇස්තයම්න්තු මත 
යකොන්ත්රාත් 31ක් ප්රදානය කර 
තිබීම. 

යමම යගොඩනැගිලිවල යදවැනි 
මහල ඉඳිරීරීම පසුව ගත් 
තීරණයක් බවත්, ඒ ංනූව ංමාතය 
මණ්ඩල සකයේනයක් මත ංදාල 
යකොන්ත්රාත්කරුවන්ට යකොන්ත්රාත් 
පැවරූ බවත් ග.නි. පැහැදිලි කළ 
ංතර, ආණ්ක්කාරතුමායේ 
ංනුමැතිය ලත් එම ංමාතය 
මණ්ඩල සකයේන කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන බවටද යහයතම 
යපොයරොන්දු විය. 

16 උතුරු මැද පළාත් මාර්ග සකවර්ධන 
ංධිකාරි ප්රඥප්තියේ 15(3) 
වගන්තිය, උතුරු මැද පළාත් 
මාර්ග සකවර්ධන ංධිකාරියේ බඳවා 
ගැනීයම් පටිපාටිය සහ පළාත් 
රාජය යසේවා යකොිෂන් සභායේ 
කාර්ය පටිපාටි රීති 112ට ංනුකූල 
යනොවන යලස, පළාත් රාජය 
කළමනාකරණ සහකාර යසේවයේ 
ංධි පන්තියේ නිලධාරියයකු 
පළාත් මාර්ග සකවර්ධන 
ංධිකාරියේ පරිපාලන නිලධාරි 
තනතුරට පත්කර එීම 
නිලධාරියාට හිි ප්රමාණයට වඩා 
වැටුප් හා  ජමනා යලස රු. 
2,197,350/-ක්, 2011 යදසැම්බර් 
සිට 2016 ජුනි දක්වා, වැඩිපුර 
යගවා තිබීම. 

වැඩිපුර යගවා ඇති මුදල් ංදාල 
නිලධාරියායගන් නැවත 
ංයකරගැනීමට කටුතතු කරන බව 
ග.නි. සඳහන් කයළේය. එම මුදල 
නැවත ංය කර ගැනීමට කටුතතු 
කර, ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් කාරක 
සභාව යවත එවන යලස කාරක 
සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත 
නියයෝග කයළේය. 

17 ංවුරුදු 09කට ංධික කාලයක් 
තිස්යසේ ඉඳිරීරීම් කටුතතු සිදු 
යකරුණු මැදවච්චිය වියනේෂ 
ආර්ථික මධයස්ාානයේ ඉදිරීරීම් 
කටුතතු 2016 ංයගෝස්තු මස 

යම් වන විට යමම ආර්ථික 
මධයස්ාානයේ වැඩකටුතතු 
ංවසන්ව ඇති බවත්, එය පළාත් 
සභාවට ආදායම් ලැයබන 
ක්රමයේදයකට පත්රීරීමට කටුතතු 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංවසන් කර ඇතත් 2017 මාර්තු 10 
දින වන විටත් විවෘත කර 
යනොතිබුණි. එහි ඇස්තයම්න්තු 
වටිනාකම රු. 25,397,6 0/-ක් වූ 
ංතර, වැඩ නිම රීරීයම් වියදම රු. 
17,297,25 /- වී තිබුණු ංතර 
යකොන්ත්රාත්කරුට ලබා  ජ තිබූ 
ංත්තිකාරම් මුදලින් රු. 
1,072, 1 /-ක් ංයකරයගන 
යනොතිබීම. 

යයොදා ඇති බවත්, ගිණුම් ක්රමයන් 
හා වියදම් දැරීම් සිදුව ඇති 
ක්රමයේදයන් පිළිබඳ සෑහීමකට 
පත්විය යනොහැරී බව සතය බවත් 
ග.නි. සඳහන් කයළේය. 

1  ආයතන සකග්රහයේ 
විධිවිධානයන්ට පටහැනිව ප්රධාන 
යල්කම්වරයා, ංමාතයකන 
යල්කම්වරුන් ඇතුළු නිලධාරින් 
17 යදයනකු නිල නිවාසවල 
පදිකචිවීම යවනුයවන් මාසිකව 
රු.500/-ක උපරිමයකට යටත්ව 
නිවාස කුීම ංය කර තිබුණු ංතර 
එීම නිවාසවල ජල බිල්පත් හා 
විදුලි බිල්පත් වටිනාකින් 70%ක් 
ංදාල ආයතනවල වැය ශීර්ෂයන්ට 
හර කර යගවා තිබුණි. එම 
යහේතුයවන් 2015 වසයර්  ජ, රජයට 
සිදුවී තිබුණු ංලාභය 
රු.1,199,33 /-ක් වීම. 

උතුරු මැද පළාත වැනි දුෂ්කර 
පළාතක රාජකාරියේ යය ජමට 
නිලධාරින් දක්වන මැලිකම නිසා 
කවුන් දිරිමත් කරනු වස් 
ආණ්ක්කාරතුමායේ ංනුමැතියද 
ඇතිව නිල නිවාසවල පදිකචිය 
සම්බන්ධයයන් යමම සහනදායි 
ංයරීරීම් සිදුකරන බව ග.නි. 
සඳහන් කයළේය. යම් පිළිබඳ 
යසොයා බලා සියලු පළාත් 
සභාවලට යපොදුයේ ංදාල කර ගත 
හැරී, යල්කම්වරුන්ට පමණක් 
යනොව ංයනකුත් නිලධාරින්ටද 
ගැලයපන සාධාරණ ක්රමයේදයක් 
සකසන යමන් කාරක සභාව 
ප්ර.ග.නි. යවත නියයෝග කයළේය. 

19 ගයලන්බිඳුණුවැව ප්රායේශීය සභාව 
විසින් 2012 වර්ෂයේ ජ වැඩ 
ආරම්භ කර තිබූ ඇස්තයම්න්තුගත 
වටිනාකම රු. ිලියන 1. ක් වූ 
ගයලන්බිඳුණුවැව නාගරික ජල 
සම්පාදන යයෝජනා ක්රමය සඳහා 
2013 වර්ෂයේ ජ රු. 3,152,103/- 
ක් වටිනා පී.වී.සී. ජලනල ිලට 
යගන ප්රායේශීය සභා භූියේ 
ගබඩා රීරීම හැර යවනත් 

උසාවි නියයෝගයකට ංනූව 
යකොන්ත්රාත්කරුයවකුට යගවීම් සිදු 
රීරීමට ගයලන්බිඳුණුවැව 
ප්රායේශීය සභායේ යේපළ 
යවන්යේසි කර ඈවර රීරීම නිසා 
යමම තත්වය උේගත වූ බවත්, යම් 
වනවිට එම ජල යයෝජනා ක්රමය 
පළාත් සභායේ ංරමුදලින් 
පිළිසකර රීරීමට බලායපොයරොත්තු 
වන බවත් ග.නි. පැහැදිලි කයළේය. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ඉඳිරීරීමක් 2017 ජනවාරි 22 වන 
විටත් සිදුකර යනොතිබීම. 

20 200  වර්ෂයේ ජ ඉඳිරීරීම් ආරම්භ 
කර තිබුණු මානන්කේටිය ජල 
සම්පාදන යයෝජනා ක්රමයට 
ංදාලව ප්රධාන ංමාතයකනය විසින් 
මීටර් 15ක් උසැති කුළුණු සහිතව 
ජල ටැකරීයක් ඉඳිකර තිබුණු ංතර 
එහි පිරිවැය යසොයා ගත යනොහැරී 
විය. 2011 වර්ෂයේ ජ යමෝටර් 
කාමරයක් ඉඳිරීරීමට සහ ජල 
යපොම්ප 02ක් ිලට ගැනීමට රු. 
150,000/-ක් යගවා තිබුණු ංතර 
එම ජල යපොම්ප 02 ද, ජල 
යයෝජනා ක්රමය යවනුයවන් ිලට 
යගන තිබුණු රු.1,610,310/-ක් වූ 
පී.වී.සී. ජලනල ද මානන්කේටිය 
ප්රයේනයේ යපෞේගලික භූියක 
ංභාවිතව දමා තිබීම. 

යමම වයාපෘතියට ංදාල පී.වී.සී. 
ජලනල පළාත් සභා 
මන්ත්රීවරයයකුයේ විමධයගත 
ංරමුදලින් ලබා  ජ ඇති බවත්, 
වයාපෘතියේ ඉදිරි කටුතතු 
කරයගන යාමට පළාත් සභායේ 
ූලලයමය දායකත්වය ලබා  ජමට 
යනොහැරීවීම යහේතුයවන් එම 
වයාපෘතියද ඇණ හිටි බවත්, යම් 
වසයර් ංමාතයකනයේ යර්ඛීය 
ංරමුදල මඟින් වයාපෘතිය ක්රියාවට 
නකවන බවත් ප්ර.ග.නි./ ග.නි. 
පැවසීය. 

බුීධ ලංනපාජ ලංඅජපායපානය ලංාහ ලං බ ීධ ලං ටයුතු ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජපර්තු ලං24 

1. 2011.10.18. දින පැවති බුේධ 

නාසන ංමාතයාකනයේ සහ 

2012.05.23 දින පැවති යබෞේධ 

කටුතතු යදපාර්තයම්න්තුයේ 

කාරක සභා රැස්වීම්වල ලබා දුන් 

නියයෝග ක්රියාත්මක රීරීයම් 

ප්රගතිය. 

(i) බුේධ නාසන ංමාතයාකනය 

විසින් 2004 යපබරවාරි 01 දින 

58-7622 ංකක දරන වාහනයට 

සිදුවූ ංනතුර යහේතුයවන් ඇතිවී 

 

 

 

 

 

 

(i) යමම ංනතුර සිදුවී ඇත්යත් 

බුේධ නාසන ංමාතයාකනයට 

ංනියම් පදනින් ංමාතය කාර්ය 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

තිබූ රු 212,683/- ක පාක්ව 

ආවරණය රීරීම සඳහා ගත් 

පියවර. 

 

 

(ii) බුේධ නාසන ංමාතයාකනය 

විසින් 2008 සිට 2010 දක්වා 

පුණයග්රාම වැඩ සටහන 

යවනුයවන් රු.3,578,500/- ක 

වියදමක් දරා යපොත් මුරණය රීරීම 

සඳහා රජයේ ප්රසම්පාදන 

ක්රියාපටිපාටි ංනුගමනය 

යනොරීරීම පිළිබඳව රාජය 

පරිපාලන ංමාතයාකනයට වාර්තා 

කර විධිමත් පරීක්ෂණයක් 

පැවැත්වීමට නියයෝග කර තිබුණද 

යතොරතුරු යනොමැති වීම නිසා 

විමර්නනය ංත්හිටුවා ඇති බවට 

වාර්තා වීම. 

(iii) යබෞේධ කටුතතු 

යදපාර්තයම්න්තුව විසින් 

ලියාපදිකචි සියලුම සිේධස්ාාන 

කාණ්ඩ 3 කට යබදා ඒ ංනුව 

ංභයන්තර විගණනය සිදු කළ 

ුතතුයැයි කාරක සභාව විසින් 

නියයෝග කර ඇති ංතර එම 

නියයෝගය ක්රියාත්මකභාවයේ 

ප්රගතිය. 

 

 

මණ්ඩලයයන් තාවකාලිකව 

යසේවයට බඳවාගත් රියදුයරකු 

ංතින් වන ංතර යමම මුදල ංය 

කර ගැනීමට නක් පවරා ඇති බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

 

(ii) ංදාළ ලිපියගොණු ඉදිරිපත් 

රීරීමට ංයපොයහොසත් වී ඇති 

බැවින් යමම විමර්නනය 

තාවකාලිකව ංත්හිටුවන බව 

රාජය පරිපාලන ංමාතයාකනයේ 

විමර්නන ංකනය විසින් දන්වා ඇති 

බව ද එකල යසේවය කළ 

නිලධාරීන් යසේවයයන් ඉවත් කර 

ඇති බව ද ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

යම් පිළිබඳ වාර්තාවක් 2017 

ංයප්රේල් මස 10 දිනට යපර කාරක 

සභාවට ඉදිරිපත් කරන යලස 

නියයෝග කරන ල ජ. 

 

(iii) යමම කටුතතු කාණ්ඩ 

රීහිපයක් යටයත් සිදු කරන බවත් 

ඒවා සියල්ලම ප්රධාන සිේධස්ාාන 

බැවින් විගණනය පරීක්ෂාකාරීව 

සිදු කළ ුතතු බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. දැනට ංභයන්තර 

විගණන ංකනයට ංභයන්තර 

විගණක නිලධාරියකු හා සීිත 

කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කර ඇති 

බව ද පවත්නා ප්රායයෝගික ගැටළු 

යහේතුයවන් යම් ප්රමාදයක් පවතින 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 

 

 

 (iv) යබෞේධ කටුතතු 

යදපාර්තයම්න්තුව විසින් යදමළ 

මාධයය දහම් පාසල් යපොත් 

ංවනයතාවය නිවැරදිව 

ඇස්තයම්න්තු කර ංවනය යපොත් 

යබදාහැරීමට කටුතතු කළ ුතතුයැයි 

යපර කාරක සභාවක  ජ නියයෝග 

කර ඇති නමුත් යමම වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක යනොවීම. 

(v) යබෞේධ කටුතතු 

යදපාර්තයම්න්තුව විසින් 1931 

විහාර යේවාලගම් ආඥා පනත 

සඳහා ංවනය සකයනෝධන සකස ්

කර මහානායක හිිවරුන්ට 

ඉදිරිපත් කළ ුතතු යැයි යපර 

කාරක සභාවක ජ කරන ලද 

නියයෝගයයහි ප්රගතිය.  

 

 

 

බව ද ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

සිේධසා්ාන 41 ක් පමණක් දැනට 

විගණනය කර ඇති බව ද 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය.  

 

(iv) යදමළ මාධයයයන් දැනට 

යාපනයේ එක් දහම් පාසලක් 

පමණක් පවත්වායගන යන බැවින් 

යමම යපොත් මුරණය රීරීම ඵලදායී 

යනොවන බවත් ඉදිරියේ ජ 

ංවනයතාවක් ඇති වුවයහොත් එම 

වයාපෘතිය නැවත ආරම්භ කළ 

හැරී බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

(v) යමම කටුතතු දැනටමත් ඉටු 

කර ඇති බවත් පනත් යකටුම්පත 

පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

රීරීයමන් ංනතුරුව ඊට එයරහිව 

යශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ නක් පවරා 

ඇති බවත් නක් තීන්දුවට ංනුව 

යයෝජනා කරන ලද සකයනෝධන 

සිදුකර මහානායක ස්වාමීන් 

වහන්යසේලා යේ ංනුමැතිය ලබා 

ගැනීමට ඉදිරිපත් රීරීමට නියිත 

බව ද එම ංනුමැතිය ලැබීයමන් 

පසු නැවත පාර්ලියම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් රීරීමට කටුතතු කරන 

බව ද ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

2. 2016 සහ 2017 වර්ෂවල නිකුත් 

කර ඇති, මුළු විෂයානුගත 

වටිනාකම රු.ිලියන 205 ක් වූ 

විගණන විමසීම් 07 කට පිළිතුරු 

ප්රමාදව ඇති එම විමසුම් වලට 

පිළිතුරු සැපයීමට යම් වනවිට 

කටුතතු කරින් ඇති බව ද ඒවා 

සතියක් ඇතුළත 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ලබා ජම ප්රමාද වීම.  විගණකාධිපතිවරයා යවත 

ඉදිරිපත් කරන බව ද 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය.  

3. ආර්ථික ංපහසුතා සහිත දුෂ්කර 

විහාරස්ාාන සකවර්ධනය. 

ශ්රී ලකකායේ ඇති සියලු 

විහාරස්ාාන පිළිබඳව නාම 

යල්ඛනයක් යදපාර්තයම්න්තුව 

සතුවීයම් ංවනයතාවය. 

යදපාර්තයම්න්තුව සතුව ශ්රී 

ලකකායේ ඇති සියලු විහාරස්ාාන 

පිළිබඳව නාම යල්ඛනයක් පවතින 

බව  ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

 ආකෘති පත්රයක් මගින් යතොරතුරු 

ලබා යගන එම යතොරතුරු යකොළඹ 

වින්වවිදයාලයේ යතොරතුරු 

තාක්ෂණ ආයතනය සමග 

ඒකාබේධ වී පරිගණකගත රීරීමට 

කටුතතු කරන බව ද ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. 

විහාරස්ාාන 12229 ක යතොරතුරු 

ලැබී ඇති බවත් යම් වන විට 

විහාරස්ාාන 8912 ක යතොරතුරු 

පරිගණකගත කර ඇති බව ද 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. එයමන්ම 

විහාරස්ාාන වල වැඩ යවයසන 

ස්වාමීන් වහන්යසේලා පිළිබඳ 

යතොරතුරු ද යම් ංුතරින්ම 

ලබායගන ඇති බව ද 

ප්ර.ග.නි/ග.නි. වැඩිදුරටත් ප්රකාන 

කරන ල ජ. 

සියලු යතොරතුරු 

යදපාර්තයම්න්තුව මගින් ඇතුළත් 

රීරීම යවනුවට යතොරතුරු 

කළමනාකරණ පේධතිය හරහා 

ප්රායේශීය යල්කම් කාර්යාල මගින් 

යතොරතුරු ඇතුළත් රීරීමට 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

හැරීවන ක්රමයේදයක් සැකසීම 

වඩාත් යයෝගය බව කාරක සභායේ 

ංදහස විය.  

යමම වයාපෘතිය මාස 2 ක් තුළ 

නිම රීරීමට හැරී බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන කයළේය. 

කාර්ය මණ්ඩලය ප්රමාණවත් 

යනොවීම නිසා නියිත කාලය තුළ 

වයාපෘතිය ංවසන් රීරීමට  

යනොහැරී නම් ංවනය කාර්ය 

මණ්ඩලය යදපාර්තයම්න්තුව යවත 

ලබා යදන යලස කාරක සභාව 

ප්ර.ග.නි. යවත නියයෝග කරන ල ජ. 

යමම කටුතතු ජුනි මස වන විට 

නිම කර ලබා ගත් යතොරතුරු 

ආශ්රයයන් කාරක සභාව යවත ශ්රී 

ලකකායේ විහාරස්ාාන පිළිබඳව 

ඉදිරිපත් රීරීමක් (Presentation) 

කරන යලස කාරක සභාව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත නියයෝග 

කරන ල ජ. 

1. දුෂ්කර විහාරස්ාාන හඳුනා 

ගැනීයම් ක්රමයේදයක් සැකසීම 

දුෂ්කර විහාරස්ාාන හඳුනා 

ගැනීමට ංදාළ නිර්ණායකයන් 

සකස් කර ඇති බවත් පවතින 

යගොඩනැගිලි, සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම්, භික්ෂූන් වහන්යසේලා 

සකඛයාව, පවත්වායගන යන 

වැඩසටහන් සහ සහභාගීත්වය සහ 

දැනට ලබා ජ ඇති ආධාර පදනම් 

කර ලකුණු ගණනය කර එහි 

ංනුපිළියවළ ංනුව විහාරස්ාාන 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යතෝරාගන්නා බවත්, ඒ ංනුව 

විහාරස්ාාන 260 ක් යම් වසයර් ජ 

හඳුනායගන ඇති බව ත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි.පැවසීය.    

විහාරස්ාානය මගින් සිදුකරන 

නාසනික යසේවය ද ලකුණු ලබා 

 ජයම් ජ සලකා බලන යලසට 

කාරක සභාව විසින් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

යවත නියයෝග කරන ල ජ. 

5. 2016 වසයර් ජාතික මත්රවය 

නිවාරණ යමයහුතම් ඒකකය යවත 

මත්රවය නිෂ්පාදනය, ප්රවාහනය 

සහ ංයළවිය 80% දක්වා ංක් 

රීරීමටත්, ඒකපුේගල මත්පැන් 

පරියභෝජනය 50% දක්වා ංක් 

රීරීමටත්, දුම්යකොළ නිෂ්පාදනය 

හා භාවිතය 50% දක්වා ංක් 

රීරීමටත් ඉලක්කගත ංරමුණු 

යලස දක්වා ඇතත්, යමම 

ආයතනය ශ්රී ලකකා යපොලිස් 

යදපාර්තයම්න්තුව සහ සුරාබදු 

යදපාර්තයම්න්තුව සමග 

සම්බන්ධීකරණයක් යනොමැති බව 

සහ සුරාබදු යදපාර්තයම්න්තුයේ 

සකඛයා යල්ඛන ංනුව මත්පැන් 

පරියභෝජනය ඉහළ යගොස් ඇති 

ආකාරයක් යපන්නුම් රීරීම. 

ජනාධිපති යල්කම් කාර්යාලය 

යටයත් යමම ඒකකය මුල ජ 

පිහිටුවා තිබුණද යමය දැනට බුේධ 

නාසන ංමාතයාකනයේ පිහිටුවා 

ඇති බවත් යමම ඒකකයට බුේධ 

නාසන ංමාතයාකනයේ වැය ශීර්ෂය 

යටයත් ප්රතිපාදන යවන් කර ඇති 

බවත් ප්ර.ග.නි/ග.නි. පැවසීය. 

පුණයග්රාම වැඩසටහන යටයත් 

නීතිවියරෝධී මත්පැන් සහ මත්රවය 

නිෂ්පාදනය කරන ප්රයේන 50ක 

මත්රවය නිවාරණ කටුතතු 

සාර්ාකව සිදු රීරීමට ංයප්ක්ෂා 

කරන බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

6. රජයේ ප්රසම්පාදන මාර්යගෝපයේන 

සකග්රහයේ විධිවිධාන වලට 

පටහැනිව දහම්පාය 

යගොඩනැගිල්ල සඳහා රු. 

27,198,047/- ක් වටිනා ීම බක් සහ 

ංලුත්වැඩියා කටුතතු සඳහා වැය 

ඇස්තයම්න්තුවක් ගැනීමට 

කටුතතු කරින් පවතින බවත් 

යකොන්ත්රාත්කරු හට රු. ිලියන 

6.8 ක් නිෂ්කානනය කර යනොමැති 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කාර්යාල උපකරණ ිල ජ යගන 

තිබුණු ංතර ඉන්                           

රු. 4,561,696/- ක් වටිනා භාණ්ඩ 

නියිත ප්රිතියයන් යතොර 

දිගුකාීමන පාවිච්චියට නුසුදුසු වීම. 

බවත් එයින් මුදලක් රඳවා ගැනීමට 

කටුතතු කර ඇති බවත් එම 

මුදලින් ංදාළ ංළුත්වැඩියා කටුතතු 

සිදු රීරීමට ංයප්ක්ෂා කරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය.  

යම් පිළිබඳව වාර්තාවක් කාරක 

සභාව යවත ඉදිරිපත් කරන යලස 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත නියයෝග 

කරන ල ජ. 

7. ංමාතයාකන පරිශ්රය සඳහා CCTV 

කැමරා පේධතියක් සවි රීරීම 

සඳහා රු. 1,111,500/- ක මුදලක් 

වැයකර තිබුණද යමම පේධතිය 

ප්රිතියයන් යතොර වීම. 

2015 යදසැම්බර් වන යතක් යමම 

පේධතියේ සියලුම කැමරා 

ක්රියාත්මක වී ඇති ංතර 2015 මැද 

භාගයේ ජ මීයන් විසින් රැහැන් 

වලට හානි රීරීම නිසා ඇතැම් 

කැමරා ංක්රියව පවතින බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. එම ංක්රිය 

වූ රැහැන් යකොන්ත්රාත් ක්රමයට යම් 

වසයර් ංලුත්වැඩියා රීරීමට 

ංයප්ක්ෂිත බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. 

 . රු. 5,648,048/- ක් වැයකර 

“2600 වැනි සම්බුේධත්ව 

ජයන්තිය“ නමැති ග්රන්ායේ 

පිටපත් 1622 ක් මුරණය කර ඇති 

ංතර පිටපතක ිල රු. 5000/- ක් 

වන යමම ග්රන්ායේ පිටපත් විනාල 

ප්රමාණයක් ංයළවි වී යනොතිබීම 

යමම ග්රන්ාය ජනාධිපතිතුමායේ 

ංනුමැතිය මත එක්සත් ජාතීන්යේ 

යවසක් දින උත්සවය යවනුයවන් 

සහභාගී වන වියේන ආරාධිතයන් 

යවත ප්රදානය රීරීමට කටුතතු 

කරන බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය.  

එයමන්ම යමම යපොත් ංයළවි 

රීරීමට විධිමත් වැඩ පිළියවළක් 

ක්රියාත්මක කරන යලස කාරක 

සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත 

නියයෝග කයළේය. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

9. යමම කටුතත්ත සඳහා 2011 

වසයර් ජ රු. ිලියන 15ක් වැයකර 

රු. 7,500/- ක වටිනාකමරීන් ුතත් 

කාසි 2000 ක් ටකකනය කර ඇති 

ංතර ංදාළ වැය ංමාතයාකන වැය 

ශීර්ෂයට ංධිභාර රීරීම මගින් යම් 

සඳහා ප්රතිපාදන සපයා යගන ඇති 

බව සහ යමයින් 2017 ජනවාරි 30 

වන විට මහබැකකුව බාරයේ කාසි 

904 ක් ඉතිරිවී තිබීම. 

යම්වායේ ඓතිහාසික 

වටිනාකමක් ඇති බව ද යමම 

කාසි මහ බැකකුව විසින් විරීීමට 

කටුතතු කරන බව ද ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

ප්රකාන කයළේය. 

ප්රධාන විහාරස්ාානවල 

යකෞතුකාගාර වල තැන්පත් 

රීරීමට කාසි ලබා යදන යලසත් 

බුේධ නාසන ආමාතයාකනය මගින් 

ඉතිරි කාසි යබදාහැරීමට 

වැඩපිළියවළක් සකස් කරන 

යලසත් යම් පිළිබඳව වාර්තාවක් 

සකසා කාරක සභායේ මීලඟ 

රැස්වීමට රැයගන එන යලසත් 

කාරක සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත 

නියයෝග කරන ල ජ. 

10. ංමාතයාකනය භාරයේ තිබූ KE-

3284 දරන මයියක්රෝ යරක්ස්ටන් 

වර්ගයේ වාහනයක් එවකට සිටි 

නියයෝජය ංමාතයතුමා තම ධූර 

කාලය ංවසන් වූ 2010 ංයප්රේල් 21 

දින සිට විධිමත් යලස පවරා 

ගැනීයමන් යතොරව රැයගන යගොස ්

තිබීම. 

යමම වාහනය පිළිබඳව යසෞඛය, 

යපෝෂණ හා යේශීය වවදය 

ංමාතයාකනය යවත ලිඛිතව දන්වා 

ඇති ංතර එම වාහනය නැවත 

බුේධ නාසන ංමාතයාකනය යවත 

පවරා  ජමට කටුතතු කරන බව 

දන්වා ඇති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. ඉදිරි සති 2 ඇතුළත යමම 

වාහනය පවරා ගැනීමට හැරීවන 

බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

11. මුළු පිරිවැය  රු. 22,540,288/- ක් 

දරින් සිකහල යප්රේත වස්තු හා 

සිකහල විමාන වස්තු යන ග්රන්ා 

යදයකන් පිටපත් 1999 ක් හා 

2000 ක් මුරණය කර තිබූ ංතර 

2016.12.31 දින වන විට එම 

ග්රන්ා මුරණය රීරීමට යපර 

ංයළවි කළ හැරී ප්රමාණය 

නිර්ණය කර එම ප්රමාණය 

සැලරීල්ලට යගන  මුරණය කරන 

යලසත් ඉතිරිවී ඇති ග්රන්ා පාසල් 

පුස්තකාල හා දහම් පාසල් 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ග්රන්ා යදයකන් පිටපත් 3,562 ක් 

ගබඩායේ ඉතිරිව තිබුණු ංතර 

යදපාර්තයම්න්තුව විසින් විවිධ 

ංරමුණු සඳහා මුරණය කරන ලද 

විවිධ ග්රන්ා වලින් පිටපත් 21,519 

ක් ද ගබඩාව තුළ ඉතිරි වී තිබීම. 

පුස්තකාල වලට යබදාහැර ඉතිරි 

යකොටස ංයළවි රීරීමට වැඩ 

පිළියවළක් සකසන යලසත් 

කාරක සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට 

නියයෝග කරන ල ජ. 

එම වැඩ පිළියවයළේ ප්රගතිය පිළිබඳ 

වාර්තාවක් මීලඟ රැස්වීමට රැයගන 

එන යලස කාරක සභාව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 

ල ජ.  

12. යබෞේධ වින්වයකෝෂය සම්පාදනය 

රීරීම වසර 20 ක පමණ කලක 

සිට යකයරන ංතර එහි ංවසාන 

යවළුම සම්පූර්ණ කර යනොතිබීම. 

යමම ග්රන්ායේ යවළුම් 08 ක් 

සම්පූර්ණ කර ඇති බවත් සුචි 

යවළුම ඉතිරිව ඇති බවත් යගවීම් 

ංදාළ ප්රිතියට උසස ් කර 

පුරප්පාක්ව පිරවීම සඳහා ංමාතය 

මණ්ඩල සකයේනයක් ඉදිරිපත් 

කරන බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. යමම කටුතත්ත නිම 

රීරීම සඳහා ස්වාමීන් 

වහන්යසේලායගන් සමන්විත 

කිටුවක් පත් කර 

උන්වහන්යසේලායේ උපයදස් ද යම් 

සඳහා ලබාගන්නා යලස කාරක 

සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත 

නියයෝග කළ ංතර යමම වසර 

තුළ යමම කාර්යය නිම කළ හැරී 

බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන කරන 

ල ජ. 

13. විදයාලකකාර පිරියවයනහි 

යගොඩනැගිලි ඉඳිරීරීම් කටුතතු වල 

ප්රගතිය. 

යමම යගඩනැගිල්ල ඉඳිරීරීම 

කලක සිට යකරීයගන යන බවත් 

යමහි මුල් ඇස්තයම්න්තු පැරණි 

වීම නිසා එහි වියදම එම 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ඇස්තයම්න්තු ඉක්මවා යන 

තත්ත්වයක් ඇතිවී ඇති බවද 

පැවසූ ප්ර.ග.නි./ග.නි. යමම 

කටුතත්ත සඳහා 2017 වර්ෂයට 

රු. ිලියන 200 ක් යවන් කර ඇති 

බවත් ංමතරව රු. ිලියන 45 ක් 

ඉල්ලා ඇති බවත් මුළු 

ඇස්තයම්න්තුව රු. ිලියන 1384 

ක් බවත් ප්රකාන කයළේය. 

 ාේද  ලංඅර්ථාපධ  ලංඅයමුදක 

2017 ලංජපර්තු ලං24 

1. 2013 වසරින් පසු ංරමුදයල් 
වාර්ෂික වාර්තා පාර්ලියම්න්තුවට 
ඉදිරිපත්කර යනොතිබීම. 

2011 වාර්ෂික වාර්තාව සකස් 
යකොට ංමාතය මණ්ඩල ංනුමැතිය 
සඳහා ඉදිරිපත්යකොට ඇති බවත්, 
2015 වාර්ෂික වාර්තාව සකස් 
කරින් පවතින බවත්, ප්ර.ග.නි. 
පැවසීය. 2011 සහ 2015 වාර්ෂික 
වාර්තා සකස් රීරීයම් ක්රියාදාමය 
පිළිබඳ දින වකවානු සහිත 
වාර්තාවක් 2017 ංයප්රේල් මස 10 
වන දිනට ප්රාම කාරක සභාව 
යවත ලබා යදන යලස, කාරක 
සභාව විසින් ප්ර.ග.නි. හට නියයෝග 
කරන ලදි. 

2. ංභයන්තර විගණනය.   
 

ප්රායේශීය කාර්යාල 57 රීන් 
සමන්විත යමම ංරමුදයල් 
ංභයන්තර විගණන ංකනයේ 
කාර්ය මණ්ඩලය ප්රමාණවත්වත් 
යනොවන බවත්,ඒ සඳහා යයොදවා 
තියබනුයේ නිලධාරීන් 0  
යදයනකු පමණක් බවත් 
නිරීක්ෂණය කළ කාරක සභාව 
විසින්, ංරමුදයල් ංභයන්තර 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

විගණනය නක්තිමත් කළ ුතතු 
බවත්, ඒ සඳහා ංවනය කාර්ය 
මණ්ඩලය බඳවා ගන්නා යලසත්, 
ප්ර.ග.නි. හට දන්වන  ලදි. 
 

රුපියල් ්රිලියන 1.  ක් පමණ වන 
යමම ංරමුදයල් ූලලයමය 
පාලනයට ංදාළ ංභයන්තර 
විගණන කටුතතු මහ බැකකුව 
විසින් යපෞේගලික ආයතනයක් 
මඟින් සිදු කරනු ලබන බවත්, ඒ 
සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් ිලියන 
6 ක පමණ මුදලක් වැය වන බවත් 
,ංරමුදල පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගීමම 
මහ බැකකුව සතු බවත්, ංරමුදල් 
ආයයෝජනයේ ජ රජයේ සුරැකුම්පත් 
වල 93% ක ප්රමාණයක් ද  ඉතිරි 
7% ක ප්රමාණය ඉන් පරිබාහිරව ද 
ආයයෝජනය කර තියබන බව ශ්රී 
ලකකා මහබැකකුයේ ංධිපතිවරයා 
සඳහන් කයළේය. එයමන්ම  
ංරමුදයල් ආයයෝජන 
සම්බන්ධයයන් ද විගණනයන්  
සිදුකරන බවත්, වර්තමාන 
ආයයෝජන කිටුව දිනපතා 
රැස්යවන බවත්, මුදල් මණ්ඩලයේ 
තීරණයකට ංනුව 2016 මැයි 
මාසයේ සිට ේවීතියික 
යවළඳයපොළ හරහා සිදු කරන 
ආයයෝජන ංත්හිටුවා ඇති බවත්, 
යහයතම සඳහන් කයළේය. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

3. 

 

2016 වසයර් ජ යසේවක ංර්ාසාධක 
ංරමුදල, වැඩි ඵලදාවක් සහිත 
ප්රාාික යවළඳයපොයළන් ංක් 
බැඳුම්කර ප්රමාණයක් ිලට යගන 
ංක් ඵලදාවක් සහිත ේවීතියික 
යවළඳයපොයළන් වැඩි බැඳුම්කර 
ප්රමාණයක් ිලට ගැනීයමන් 
ංරමුදයල් සාමාජිකයින්ට ලබාගත 
හැරීව තිබූ විනාල ූලලය වාසියක් 
ංහිි කර තිබීම. 

 

ංරමුදයල් ආයයෝජන පිළිබඳ 
ංභයන්තර පරීක්ෂණයක්  
පවත්වන බව ශ්රී ලකකා මහ 
බැකකුයේ ංධිපතිවරයා පැවසීය. 
යසේවක ංර්ාසාධක ංරමුදයල් 
2016 වසයර් සිදුවූ  බැඳුම්කර ිල ජ 
ගැනීම පිළිබඳ ංදාළ පරීක්ෂණ 
වාර්තායේ පිටපතක් කාරක සභාව 
යවත ලබායදන යලස මහ 
බැකකුයේ ංධිපතිවරයා හට  කාරක 
සභාව විසින් නියයෝග කරන ලදි.    

1. 2010 ජූලි මාසයේ ගුවන් 
සමාගමක කරන ලද රු. 
500,000,000/- ආයයෝජනයක් 
යවනුයවන් ද,  2010 මැයි මස 31 
දින වන විට යහෝටල් සමාගමක 
යකොටස් ිල ජ ගැනීමට සිදු කළ රු. 
 10,321,610/- ආයයෝජනයක් 
යවනුයවන් සහ නව යහෝටල් 
සකීමර්ණයකට 2013 වර්ෂ 
ංවසානයේ සිදුකළ රු. 
5,000,000,000/- ආයයෝජන 
සඳහා ංරමුදලට රීසිදු ප්රතිලාභයක් 
ලැබී යනොතිබීම හා එම මුදල් ූලලය 
ප්රකානනවල හානිකරන ංලාභයන් 
යලස කපා හැර තිබීම. 

 

ංරමුදයල් ආයයෝජන පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලතල පනත මගින් ශ්රී 
ලකකා මහ බැකකුයේ මුදල් 
මණ්ඩලය යවත පවරා ඇති බවත්, 
ඒ ංනුව ංරමුදයල් පරිපාලන 
කටුතතු කම්කරු ංමාතයාකනයට 
පැවයරන යහයින් එම කටුතතු 
ඒකාබේධව සිදු කරන බවත් , 
ංරමුදයල් කටුතතු ප්රතිවුහගත 
රීරීම සඳහා සකස ් කළ 
සකකල්පමය වාර්තාවට කැබිනේ 
ංනුමැතිය ලැබී ඇති බවත්, ඒ 
ංනුව ඉදිරි කටුතතු සිදුයවින් 
පවතින බවත්, ප්ර.ග.නි. පැවසීය. 
කැබිනේ ංනුමැතිය ලද එම 
සකකල්පමය වාර්තායේ පිටපතක් 
කාරක සභාව යවත ලබා යදන 
යලස ප්ර.ග.නි හට නියයෝග කරන 
ලදි. 
රජයේ සකකල්පයකට ංනුව, 
සකචාරක වයාපාරය නඟා සිටුවීයම් 
ංරමුණින්, ජාතික ගුවන් යසේවය 
සඳහා යමන්ම සකචාරක යහෝටල් 
සඳහා මුදල් මණ්ඩලයේ 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

තීරණයකට ංනුව යමම මුදල් 
ආයයෝජනය කර තිබූ බව මහ 
බැකකුයේ ංධිපතිවරයා පැවසීය. 

5. ංරමුදලට දායක මුදල් යලස විවිධ 
ආයතන වලින් ලද, 
ංර්ාලාභීන්යේ ගිණුම්වලට බැර 
යනොකර යපොදු තැන්පත් ගිණුයම් 
2011 යදසැම්බර් 31 දිනට රඳවා 
තිබූ රු. 316,697,931/- ක් වූ 
යනේෂය කඩිනින් නිරවුල් කරන 
යලස 2013.02.06 දින සහ 
2016.02.26 යන දිනවල පැවති 
කාරක සභා රැස්වීම්වල ජ නියයෝග 
කළ ද, 2016.12.31 දිනට රු. 
356,122,000/- ක යනේෂයක් 
පැවතීම. 

2015 වසර වන විට යමම යනේෂය 
රු. ිලියන 325 ක් යලස පැවතිය 
ද යම් වන විට එය රු.ිලියන 15 
ක් දක්වා නිරවුල් රීරීමට හැරීවී 
ඇති බවත්, යමය ංඛණ්ඩ 
ංභයන්තර ගිණුම් ක්රියාවලියක් 
වන යහයින්, කාීමනව නිරවුල් 
රීරීමට පියවර යගන ඇති බවත්, 
ප්ර.ග.නි. පැවසීය. 
 

6. 2011.12.31 දිනට, හිිකම් 
යනොපාන ලද ප්රතිලාභ ගිණුයම් 
යනේෂයේ වූ රු.120,176,63 /- ක් 
හා රඳවාගත් ප්රතිලාභ ගිණුයම් 
යනේෂය වූ රු.13,160,611/-  
නිරවුල් රීරීම සඳහා ංප්රමාදව 
කාර්යක්ෂම ක්රමයේදයක් 
හඳුන්වායදන යලස 2011.0 .19 
දින පැවති කාරක සභාව මගින් 
නියයෝග කර තිබුණ ද, 
2015.12.31 දින වන විට  හිිකම් 
යනොපාන ලද ප්රතිලාභ ගිණුයම් 
යනේෂය රු. 11 ,909,000/- ක් හා 
රඳවාගත් ප්රතිලාභ ගිණුයම් යනේෂය 
යලස  රු.7 ,091,000/- ක් 
පැවතීම. 
 

ඒ ඒ පුේගලයින්යේ නින් පවතින 
ගිණුම් ිලියන 16 ක් පමණ 
පවතින බවත් ඒවා නිරවුල් රීරීම 
සඳහා කටුතතු කරින් පවතින 
බවත්, ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. එම 
ගිණුම් වල පවතින සමසත් මුදල් 
ප්රමාණය පිළිබඳ කාරක සභාව 
විසින් කළ විමසුමට පිළිතුරක් 
යනොලැබුනු ංතර, පූර්ව කාරක 
සභා මගින් යදන ලද නියයෝග 
ප්රකාරව කටුතතු කරන යලසත්, 
ංවම වනයයන් වසරකට වරක් 
යහෝ සිය ගිණුම් යතොරතුරු ංදාළ 
ගිණුම් හිියායවත ලිඛිතව දන්වා 
යැවීයම් ක්රමයේදයක් සකස් කරන 
යලසත්, රැරීයා නිුතක්තිකයින් 
පිළිබඳ යාවත්කාීමන හා නිවැරදි 
යතොරතුරු ලබාගැනීමට හැරී වන 
පරිදි කටුතතු කරන යලසත්, 
කාරක සභාව විසින් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

හට නියයෝග කරන ලදි. 

7. ංරමුදයල් යතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්රියාවලිය වැඩි දිුතණු රීරීම සඳහා 
කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව හා මහ 
බැකකුව සම්බන්ධ වී එක් පරිගණක 
වැඩසටහනක් සකස් රීරීම පිළිබඳ, 
2016.02.26 දින පැවති කාරක 
සභා නියයෝගය ප්රකාරව 
වාර්තාවක් යනොලැබීම. 

උේගතව ඇති යබොයහෝ ගැටලු 
සඳහා යහේතුව යලස යමවැනි වැඩි 
දිුතණු කළ ඒකාබේධ පරිගණක 
ජාලගත වැඩ සටහනක් 
යනොමැතිවීම බව ංවධාරණය කළ 
කාරක සභාව, ඒ සඳහා කඩිනම් 
පියවර ගන්නා යලස දැන්වූ ංතර, 
2016.02.26 දින පැවති කාරක 
සභා රැස්වීම් කාර්ය සටහන් වලට 
ංදාළ පිළිතුරු වාර්තාවක් 2017 
ංයප්රේල් මස 10 දිනට යපර කාරක 
සභාව යවත ලබා යදන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 
ල ජ. 

 . ංරමුදයල් ආයයෝජනයන්හි ූලලය 
ප්රකානනවල හානිකරන ංලාභයන් 
යලස කපාහැර තිබීම. 

. 

 

2015 වසයර්දි බිලියන 2.5 ක් ද, 
2016 වසයර්  ජ බිලියන 5.2 ක් ද 
එයලස කපාහැරීම් සිදුකර ඇති 
බවත්, යමම ක්රමයේදය 2015 
වසයර් සිට ංනුගමනය කරන 
බවත්, ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 
යමම කපාහැරීම් පිළිබඳ 
වාර්තාවක්, එනම් සම්පූර්ණ පාක් 
හා වටිනාකම ංක්වීම මත සිදුවූ 
පාක් යලස වර්ගීකරණයකට ංනුව 
සකස් යකොට කාරක සභාව යවත 
ලබා යදන යලස ප්ර.ග.නි./ග.නි. 
හට නියයෝග කරන ලදි.  
ංරමුදයල් ආයයෝජන පාක් පිළිබඳ 
නිරීක්ෂණය කළ කාරක සභාව, 
ින් මතුවට කරනු ලබන 
ආයයෝජන සඳහා තීරණ ගැනීමට 
යපර එම ආයයෝජනවල 
නකයතාවයන් පිළිබඳ 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංධයයනයක් සිදු කරන යලසත්, ඒ 
සඳහා විනිවිදභාවයයන් ුතතු 
ප්රිතිගත ක්රමයේදයක් ස්ාාපිත 
කරන යලසත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. යවත 
උපයදස් ලබා යදන ලදි 

9. ංරමුදයල් ආයයෝජන පිළිබඳ 

විස්තර. 

කාරක සභාව විසින් තීරණය 
කරන ලද පරිදි පහත සඳහන් 
කරනු ලබන විමසීම් සඳහා  
පිළිතුරු සහ වාර්තා රජයේ ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාව යවත 
ලබාදිය හැරී කාල වකවානු දන්වා 
2017 ංයප්රේල් මස 10 දිනට යපර 
ූලලික වාර්තාවක්  ලබා යදන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි හට නියයෝග කරන 
ල ජ. 

 
යසේවක ංර්ාසාධක ංරමුදයලහි 

ආයයෝජනයන් පිළිබඳව මහ 

බැකකුයේ මුදල් මණ්ඩලය මගින් 

සිදු කරන ලද විමර්නන වාර්තාව 

යසේවක ංර්ාසාධක ංරමුදයලහි 

කටුතතු ප්රතිවුහගත රීරීම පිණිස 

සකස්  කරන ලද යකටුම්පත් 

වාර්තාව 

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව විසින් යයෝජනා කරන ලද, 

2010 ජනවාරි මස 01 දින සිට 

2016 යදසැම්බර් 31 දින දක්වා 

වසර හතක කාල පරිච්යේදය තුළ 

යසේවක ංර්ාසාධක ංරමුදයලහි  

සිදුවී ඇති හාරක යකොටස් 

ආයයෝජන සම්බන්ධයයන් 

පරීක්ෂා රීරීම සඳහා, පහත 

සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයයන් 

වන පිළිතුරු වාර්තාව.  



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

මහජනතාවයගන් ිළ ගණන් 

කැඳවන ලද හාරක යකොටස් ිළ  ජ 

ගැනීයම්  ජ යහෝ ංයලවි රීරීයම් ජ 

යසේවක ංර්ා සාධක ංරමුදල 

විසින් ංනුගමනය කරන ලද 

නිර්ණායක හා පිළිගත් යමයහුතම් 

ක්රියා පිළියවත් කවයර්ද   

යකොළඹ යකොටස් හුවමාරුයේ 

යමන්ම යවනත් යපෞේගලික සීිත 

සමාගම් වල ිල ගණන් කැඳවන 

ලද හාරක යකොටස් විරීීයම්  ජ 

යහෝ ිල  ජ ගැනීයම්  ජ පිළිගත් 

යමයහුතම් ක්රියා පිළියවත් ස්ාාපිත 

කළ පුේගලයා / පුේගලයන් 

කවුරුන්ද   

2010 ජනවාරි මස 01 දින සිට 

2016 යදසැම්බර් 31 දින දක්වා වූ 

කාල පරිච්යේදය තුළ යසේවක ංර්ා 

සාධක ංරමුදයල් සිදුවූ සියලුම 

ිල ජ ගැනීම් හා විකුණුම් 

යමොනවාද   එීම කාල පරිච්යේදය 

තුළ එම ගනුයදනු වලින් සිදුවී ඇති 

ප්රාේධන ලාභ යහෝ ංලාභ කවයර්ද 

  හාරක යකොටස් ිල  ජ ගැනීමට / 

විරීීමට නියයෝග දුන් නිලධාරීන් 

හා එම ගනුයදනු සිදු කළ 

නිලධාරීන් පිළිබඳ විස්තර. 

2010 සිට 2016 යන කාල 
පරිච්යේදයේ  ජ සෑම වසරකම 
ංවසානයේ යසේවක ංර්ා සාධක 
ංරමුදයල් සෑම ගනුයදනු 
ංදියරකම වටිනාකම් යමොනවාද    
සෑම වසරකම ංවසානයේ  සෑම 
ගනුයදනු ංදියරක ජම ංරමුදලට 
වන වියදම නින්චය කර තියේද    
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

10,000 ට වැඩි යකොටස් 
ප්රමාණයක ගනුයදනු සිදු කළ 
ගැනුම්කරුවන් / විකුණුම්කරුවන් 
කවුරුන්ද   එම ගනුයදනු වල 
සතය වටිනාකම තීරණය යකොට 
තියේද   එම ගැනුම් / විකුණුම් 
තැරැේකරුවන් හඳුනා යගන 
තියේද   

ශ්රී ලකකා රක්ෂණ සකස්ාාව හා 
යසේවක ංර්ා සාධක ංරමුදල ංතර  
යකොටස් ගනුයදනුවක් සිදුවූයේද   
එයසේ නම් ප්රමාණය කුමක්ද   

එම කාල පරිච්යේදය තුළ යකොටස් 

ගනුයදනු සිදු රීරීයම්  ජ එීම 

පිළිගත් යමයහුතම් ක්රියා පිළියවත් 

කඩ කළ, උල්ලකමනය කළ යහෝ 

මඟහැර ගිය ංවසා්ා තිබුයන්ද    

යසේවක ංර්ා සාධක ංරමුදයල් 

යකොටස් ගනුයදනු 

කළමනාකරණය රීරීම සඳහා 

පිළිගත් යමයහුතම් ක්රියා පිළියවත් 

යනොමැත්යත් නම් යම් හා සමාන 

ංරමුදල් වල පිළිගත් යහ පිළියවත් 

වලින් බැහැර යවින් සිදුකළ යම් 

ගනුයදනුවක් තිබුයන්ද       

යසේවක ංර්ා සාධක ංරමුදල 

යවනුයවන් ගැනුම් හා විකුණුම් 

කටුතතු සිදු කළ යකොටස් 

යවළඳයපොළ තැරැේකරුවන් 

හඳුනාගැනීම හා එම තැරැේකාර 

සමාගම / සමාගම් හරහා සිදු කළ 

ගනුයදනු වල ප්රමාණය හා 

වටිනාකම යකොපමණද   එම 

ගනුයදනු සිදු රීරීමට නියම 

රීරීමට වග රීව ුතතු යසේවක ංර්ා 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සාධක ංරමුදයල් යසේවයේ නිුතතු 

නිලධාරීන් කවුරුන්ද  

 යසේවක ංර්ා සාධක ංරමුදයල් 

නිලධාරීන්ට යසේවක ංර්ා සාධක 

ංරමුදල යවනුයවන් යකොටස් ිල 

 ජ ගත හැරී වටිනාකම් / ප්රමාණය 

සම්බන්ධයයන් සීමා තිබුයණ්ද   

එයසේ සීමා යනොතිබුයණ් නම් ඒ 

මන්ද   එයසේ සීමා තිබුයණ් නම් 

ඒවා උල්ලකමනය කළ ංවස්ාා 

තිබුණිද  

එම කාල පරිච්යේදය තුළ යකොටස් 

යවළඳ යපොල ිල ගණන් පාලනය 

රීරීමට යසේවක ංර්ා සාධක 

ංරමුදල යයොදා යගන තිබුයන්ද   

සියලෝන් යග්රේන් එලියේටර්ස්, 

වැලිබල් වන්, යසන්රල්  

ෆිනෑන්ස්, ගලදාරි යහෝටලය, 

ලයිේ හවුස් යහෝටලය, ලාෆ්ස ්

ගෑස්, ඩියමෝ, බ්රවුන්ස්, LOLC , ශ්රී 

ලකකා කැපිටල් යහෝල්ඩින්ේස් හා 

ද ෆිනෑන්ස් සමාගම් වල හා 

යවනත් එවැනි ආයතන වල 

යකොටස් විරීීම හා ිල  ජ ගැනීම 

පිළිබඳව ූලලික විස්තර කවයර්ද  

යසේවක ංර්ා සාධක ංරමුදල 

විසින් යකොටස් ගනුයදනු සිදු 

රීරීයම්  ජ වියනේෂයයන් වාණිජ 

බැකකු වල යකොටස් ිල ජ ගැනීම 

හා විරීීම සම්බන්ධයයන් 

යකොළඹ යකොටස් හුවමාරුව / 

සුරැකුම් හා විනිමය යකොිෂන් 

සභායේ යම් රීතියක් උල්ලකමනය 

කර ඇත්ද   
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

 
 
 
 

 ජෝටර් ලංයථ ලංරදපහජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංඅ රේල් ලං04 

1. යමෝටර් රා ප්රවාහන 
යදපාර්තයම්න්තුයේ ස්ාාන 
මාරුවීම් පිළිබඳව පූර්ව කාරක 
සභාවන් විසින් ලබා  ජ තිබූ 
නිර්යේන ක්රියාත්මක වී යනොමැති 
බව. 

වියනේෂයයන්ම ජනමාධය මගින් හා 
පූර්ව කාරක සභා වල ජ 
ංනාවරණය වූ කරුණු ංනුව,  

ලිපියගොනු ංස්ාානගතවීම්, වාහන 
වයාජ යලස ලියාපදිකචිරීරීම් ඇතුළු 
සිදුවන විවිධ වකචා හා දූෂණ 
යහේතුයවන් රාජය ආදායමට 
සැලරීයුතතු පාක්වක් සිදුවන බවට 
යහළිවූ ංතර, යමම 
යදපාර්තයම්න්තුව යකයරහි 
පවතින ජනතා ආකල්පය ඉතා 
ංයහපත් බව ද කාරක සභාව 
විසින් ංවධාරණය කරන ල ජ. 
යමම තත්වය ඇතිවීමට ප්රධානතම 
යහේතුවක් යලස යමම 
යදපාර්තයම්න්තුව තුළ   ජර්ම 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කාලයක් තිස්යසේ ස්ාාන මාරුවීම් 
රහිතව ංඛණ්ඩව යසේවය කරන  
යදපාර්තයම්න්තුගත හා ඒකාබේධ 
යසේවයේ නිලධාරීන් සිටීම බවට 
පැහැදිලි වන යහයින්, වර්ෂ 5 කට 
වඩා වැඩි යසේවාකාලයක් සහිත 
සියලුම නිලධාරීන් හට 
යදපාර්තයම්න්තුයවන් පිටතට 
ස්ාාන මාරුවීම් ලබා  ජමට කටුතතු 
කරන  යලස, කාරක සභාව විසින් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 
ල ජ.  
ංවනය වන්යන් නම්, යම් පිළිබඳ 
විෂය භාර ංමාතයවරයා දැනුවත් 
යකොට, කැබිනේ මණ්ඩල 
ංනුමැතියක් සහිතව යමම ස්ාාන 
මාරුවීම් ක්රියාත්මක කරන 
යලසත්, නැවත යමම 
යදපාර්තයම්න්තුව  කාරක සභාව 
හමුවට කැඳවන ංවස්ාාව වන විට 
යමම සියලු ස්ාාන මාරුවීම් 
සිදුයකොට ඊට ංදාළ වාර්තාව 
කාරක සභාව යවත ඉදිරිපත් කරන 
යලසත්,  ප්ර.ග.නි/ග.නි. හට 
නියයෝග කරන  ල ජ.  

2 0002 වසයර්  ජ ආරම්භ කරන ලද 
ඊ - යමෝටරින් වයාපෘතිය සහ 
පරිගණකගත රියදුරු බලපත් 
නිකුත් රීරීයම් නව ක්රමයේදයේ 
වත්මන් තත්ත්වය යමන්ම ශ්රී 
ලකකා යර්ගුව සමඟ ක්රියාත්මක 
වන ජාලගත යතොරතුරු හුවමාරු 
ක්රමයේදය. 

2112 වසයර් ජ නව වයාපෘතියක් 
යලස ඊ - යමෝටරින් වයාපෘතිය 
ආරම්භ රීරීමට සැලසුම් කළ ද 
විවිධ යහේතූන් නිසායවන් එය 
ප්රායයෝගිකව ක්රියාත්මක යනොවූ 
බවත්, 2016 ංයප්රේල් මස යමය  
නව ප්රසම්පාදන වැඩපිළියවලක් 
යටයත් ආරම්භයකොට ඇති බවත් 
201  වසයර් ංවසන් භාගයේ  ජ 
යමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 
රීරීමට හැරී වන බවත් 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 
යමම නව වයාපෘතිය පිළිබඳව ශ්රී 
ලකකා යර්ගුවට රීසිඳු 
දැනුවත්භාවයක් යනොමැති බව 
කාරක සභාව හමුයේ ංනාවරණය 
වූ යහයින්, යමම නව ඊ - 
යමෝටරින් වයාපෘතිය හඳුන්වා ජමට 
යපර එම වයාපෘතිය හා සෘජුවම 
සම්බන්ධවන සියලුම ආයතන 
එනම්, මුදල් ංමාතයාකනය, යේශීය 
ආදායම් යදපාර්තයම්න්තුව, ශ්රී 
ලකකා යර්ගුව, ආනයන ංපනයන 
පාලන යදපාර්තයම්න්තුව, පළාත් 
සභා වැනි ආයතන සමඟ 
යමයහුතම් කිටුවක් ස්ාාපනය 
යකොට ංදාළ සියලු ගැටලු 
නිරාකරණය කරගන්නා යලස 
කාරක සභාව විසින් ප්ර.ග.නි. හට 
උපයදස් ලබා යදන ල ජ. 
 යමම යයෝජිත ඊ - යමෝටරින් 
වයාපෘතිය ආරම්භයේ සිට 
ක්රියාත්මක වන දිනය දක්වා වන 
වැඩ සටහන පිළිබඳ දින වකවානු 
සහිත වාර්තාවක් මසක් ඇතුළත 
කාරක සභාවට ලබායදන යලස 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 
ලදි.  
යමෝටර් රා ප්රවාහන 
යදපාර්තයම්න්තුයේ සිදුව ඇති 
වකචා දූෂණ හා ංක්රිකතා 
මගහරවායගන විධිමත් හා ඵලදායී 
යසේවාවක් ලබා ජම සඳහා 
ංනිවාර්යයයන්ම නවීන 
තාක්ෂණික ක්රමයේද වලට ංනුගත 
විය ුතතු බවත්, නවීන තාක්ෂණය 
භාවිතය පිළිබඳ යදපාර්තයම්න්තුව 
විසින් යමයතක් ංනුගමනය කරන 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ලද ක්රියාමාර්ග හා ඒ සඳහා වැය 
කරන ලද කාලය සහ මුදල් 
පිළිබඳව රීසියසේත්ම සෑහීමකට 
පත්විය යනොහැරී බවත් කාරක 
සභාව විසින් ංවධාරණය කරන 
ල ජ.  

3. 

 

සම්පූර්ණයයන්ම පරිගණකගත 
ක්රමයේදයක් යටයත් රියදුරු 
බලපත්ර නිකුත් රීරීම 200  වසයර් 
 ජ ආරම්භ යකොට තිබුන ද, යම් වන 
විට එය ක්රියාත්මක යනොවන බව 
නිරීක්ෂණය වීම. 

එම නව ක්රමයේදය පිළිබඳව 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. විසින් සහ 
යමයරොයපොලිටන් (පුේගලික) 
ආයතනයේ නියයෝජිතයා විසින්  
පැහැදිලි රීරීමක් සිදු කරන ලද 
ංතර 200  වසයර් ආරම්භ කරන 
ලද යමම වැඩසටහන 201  වසයර් 
 ජ සම්පූර්ණයයන්ම නිම යකොට 
ක්රියාත්මක කළ හැරී බව ප්රකාන 
කරන ල ජ. 
යේරහැර කාර්යාලයයන් ආරම්භ 
යකොට ඇති යමම නව 
වැඩපිළියවළ දිස්්රික්ක 25 පුරාම 
ක්රියාත්මක කරන යලසත්, රියදුරු 
බලපත් වලට ංකුසලතා ලකුණු 
ලබා ජයම් ක්රමයේදය පිළිබඳව ශ්රී 
ලකකා යපොලිසිය සමඟ සම්බන්ධව 
කටුතතු සම්පාදනය කරන 
යලසත්, යමම රියදුරු බලපත් 
නිකුත් රීරීයම් නව වැඩසටහන 
පිළිබඳ විස්තර සහිත වාර්තාවක් 
සති යදකක් තුළ කාරක සභාවට 
ලබා යදන යලසත්, කාරක සභාව 
විසින් ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග 
කරන ලදි.  

ආහපය ලං  ොජාපරිාණ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංඅ රේල් ලං05 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

1. 16 වන සාක් සමුළුයේ යකොළඹ 

ප්රඥප්තියට ංනුව යම.යටො.8000 

ක සහල් සකචිතයක් 

පවත්වාගැනිම, 2008.08.27 

දිනැති ංමාතය මණ්ඩල තීරණයක් 

මත සහල් යම.යටො.100,000 ක 

ආරක්ෂිත සකචිතයක් පවත්වා 

ගැනීම සහ යවළඳපයල් සහල් 

සුලභතාවය සහතික රීරීම ආ ජ 

කාර්යයන් ඉටුරීරීයම් ජ 

යදපාර්තයම්න්තුව ංත්කරයගන 

ඇති ප්රගතිය. 

2008.08.27 දින  සහල් 

යම.යටො.100,000 ක ආරක්ෂිත 

සකචිතයක් පවත්වා යගන යාමට   

ංමාතය මණ්ඩල තීරණයක් යගන 

ඇතත් ඊට ංවනය ප්රතිපාදන 

භාණ්ඩාගාරයයන් යනොලැබීම 

යහේතුයවන් සකුතක්ත සැලැස්මට 

ංනුව කටුතතු රීරීම දුෂ්කර වී ඇති 

බවත් සයතොස ආයතනය හරහා 

ඉන්දියායවන් සහල් 

යම.යටො.100,000 ක් ආනයනය 

රීරීමට සැලසුම් කරින් සිටින 

බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි.පැවසීය. 

යදපාර්තයම්න්තු යමයහවර 

යාාර්ායක් බවට පත් රීරීම සඳහා 

ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීමට 

ංමාතය මණ්ඩලයට සකයේනයක් 

පිළියයල කර ඉදිරිපත් කරන 

යලස කාරක සභාව ප්ර.ග.නි./ග.නි 

ට නියයෝග කයළේය. 

2. ධානයගම නිවාස සකීමර්ණයේ 

නිවාස 366 ක් සහ එම භූියේ 

ංයිතිය ආහාර යකොමසාරිස් යවත 

පවරා යගන යනොතිබීම. 

2015 වර්ෂයේ ඉඩම් 

යකොමසාරිස්වරයා විසින් යමම 

නිවාස සකරීර්ණයේ හිිකාරිත්වය 

ආහාර යකොමසාරිස් වරයා යවත 

පවරා  ජමට කටුතතු කර ඇති ංතර 

ංනවසර පදිකචිකරුවන් ඉන් ඉවත් 

රීරීමට නක් පවරා ඇත. 

වත්රපාර්න්වික ගිවිසුමක් මගින් 

එම නිවාස රජයේ යසේවකයින් හට 

කුීම පදනමක්  මත ලබා දිමට 

කටුතතු කර ඇති බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි.පැවසීය. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

3. ගබඩා භාරකරුවන්යගන් ංයකර 

ගැනීමට ඇති හිඟ යතොග ණයගැති 

යනේෂය වන රුපියල් 

46,313,712/= මුදල ංයකර 

ගැනීමට යගන ඇති ක්රියාමාර්ගවල 

ප්රගතිය. 

යමම ණයගැතියන් ංතර විශ්රාික 

102 ක් ියගිය 31 ක් ස්ාාන 

මාරුවීම් ලද 42 ක් සහ වැඩ 

තහනමට ලක්වූ 53 ක් සිටින ංතර 

විශ්රාිකයින්යගන් රු.ිලියන 2 ක් 

දැනට ංයකරයගන ඇති ංතර 

ඉතිරි මුදල් කවුන්යේ විශ්රාම 

පාරියතෝෂිකයයන් ංයකර ගන්නා 

බවත් යතොරතුරු යසොයා ගැනීමට 

යනොහැරී වූ  53  යදයනකුයේ 

ණය යනේෂ කපා හැරීමට කටුතතු 

කළ බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන 

කයළේය. 

කිටුවක් මගින් කරුණු 

පරීක්ෂාකර බලා හිඟ මුදල් ංයකර 

ගැනීමට යහෝ කපා හැරීමට 

කටුතතු කරන යලස කාරක සභාව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග 

කයළේය. 

1. 2012 වර්ෂයේ ඉඳිකළ විදයාත්මක 

ගබඩා පිළිබඳව වාර්තාවක් 

පිළියයල කර ංමාතය මණ්ඩලයට 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබීම. 

 

විදයාත්මක ගබඩා සම්බන්ධයයන් 

සකස් කළ වාර්තාවක් එවකට 

පැවති ආහාර හා ආහාර සුරක්ෂිත 

තාව පිළිබද ංමාතයාකනය යවත 

යයොමු කර ඇති බව සඳහන් කළ 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. ංත්තිකාරම් 

ගිණුයම් පවතින වත්කම් දැනට 

භාවිතයේ පවතින බැවින් ඒවා 

ඈවර රීරීයම් හැරීයාවක් 

යනොමැති නිසා වත්කම් සහ යේපල 

යතොරතුරු රැස්කර යල්ඛනගත 

කරින් පවතින බව පැවසීය. 

දිවයින පුරා පවතින 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යදපාර්තයම්න්තුව සතු යේපල සහ 

වත්කම් දිස්්රික් හා ප්රායේශීය 

යල්කම්වරු මාර්ගයයන් 

ලබායගන වත්කම් බැරකම් 

යල්ඛනයක් සකස් කර ජූලි 31 

දිනට යපර කාරක සභාවට 

ඉදිරිපත් කරන යලස නියයෝග 

කයළේය. 

5. 2008 වර්ෂයේ සූලපකාර හා 

ංභයන්තර යවළඳ ංමාතයාකනය 

මගින් ියන්මාර් රජයයන් 

ආනයන කළ සහල් 

රී.ග්රෑම්.1,603,450 ක් ණය පදනම 

මත ආයතන 03 ක් යවත 

විරීීයමන් ලැබිය ුතතු 

රු.1,942,300/= ක මුදල 

2017.03.20 දින වන විටත් ංයකර 

ගැනීමට කටුතතු යනොරීරීම. 

යමම සහල් යතොගය සූලපකාර 

පාරියභෝගික සිති 3 ක් යවත 

නිකුත් කර ඇති ංතර සිති 2 ක් 

නියිත පරිදි මුදල් යගවා ඇතත් 

යකෝෆ්යපඩ් නැමති ආයතනයයන් 

ලැබිය ුතතු හිඟ මුදල් ංයකර 

ගැනිම සදහා නක් පවරා ඇති බව 

ප්ර.ග.නි/ග.නි. පැවසීය. 

6. 2012 වර්ෂයේ යේයන්යගොඩ 

ගබඩායේ වී යතොග සහල් රීරීම 

සදහා වී යමෝල් හිියන් 

යදයදයනකුට ප්රසම්පාදන 

ක්රියාවලියයන් බැහැරව ලබා ජමත් 

ආපසු ලබා යනොදුන් සහල් 

යවනුයවන් රු. 7,190,700/= ක් 

ංයකර යනොතිබීම. 

හාල් යමෝල් හිියන් යදයදයනකු 

යවත වී යතොග නිකුත් කර තිබූ 

ංතර යපොයලොන්නරුව 

දිස්්රික්කයට බලපෑ ගකවතුර 

උවදුරක් යහේතුයවන් සහල් 

සැපයීම සිදුකළ යනොහැරී බව 

ලිඛිතව දන්වා තිබුණි.නියිත 

කාලය තුල කාර්යය ඉටුරීරීමට 

ංසමත් වීම මත එක් ංයයකුට 

විරුේධව නක් පවරා ඇති ංතර  

ංයනක් පුේගලයාට එයරහිව නක් 

පැවරීමට කටුතතු කරින් සිටින 

බව ප්ර.ග.නි/ග.නි. සඳහන් කයළේය. 

යම් සම්බන්ධයයන් සවිස්තර 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන යලස 

නියයෝග කළ කාරක සභාව වලකගු 

කාලය තුල කාර්ය සාධන 

බැඳුම්කරය ංත්හිටුවා ගිවිසුම් 

ප්රකාරව කටුතතු රීරීම ආයතනයේ 

ගණකාධිකාරීවරයායේ වගීමම 

බව පැවසීය.   

7. 2015.12.31 දිනට වර්ෂ 01 සිට 10 

ට  වැඩි කලක් ගතව තිබූ 

රු.3,217,808/= ක හිඟ හිටි ණය 

යනේෂයන් ංයකර ගැනිමට යගන 

ඇති ක්රියාමාර්ග. 

යමහි යබොයහෝ ණය යනේෂ රු. 

10,000/= ට ංක් ඒවා බවත් 

විශ්රාික 83 යදයනකුයගන් ංයවිය 

ුතතු ණය කවුන්යේ විශ්රාම 

පාරියතෝෂිකයයන් ංයකර 

ගැනිමටත් සිදුව තිබූ ගිණුම්කරණ 

යදෝෂ නිවැරදි රීරිමටත් කටුතතු 

කළ බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

 

යම් සම්බන්ධයයන් වාර්තාවක් 

ලබායදන යලස නියයෝග කළ 

කාරක සභාව යබොයහෝ 

ආයතනවලට යපොදු වු යමවැනි 

ගැටළු නිරාකරණය සදහා 

භාණ්ඩාගාරය මැදිහත්ව 

ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ගයකට 

එළ ඇයම් ංවනයතාවය දැඩිව 

ංවධාරණය කයළේය. 

8. ආපනනාලාව බදු  ජයමන්  

යදපාර්තයම්න්තුවට ංයවිය ුතතු 

රු.862,354/= ක හිඟ මුදල ංයකර 

ගැනීමට කටුතතු යනොරීරීම  

පිළිබඳව ංවධානය යයොමු  විය. 

සුභසාධක සකගමයකට රු.2000/= 

ක මාසික කුලියකට ලබා ජ තිබු 

යමම ආපන නාලාව මෑතක  ජ 

සිදුකල තක්යසේරුවරීන් පසු එහි 

මාසික කුීම වටිනාකම 

රු.40,000/= දක්වා වැඩි රීරීමට 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කටුතතු රීරීම නිසා ංදාළ සකගමය   

ඉන් ඉවත්ව යගොස් ඇති බවත්, 

ප්රසම්පාදන මාර්යගෝපයේනයන්ට 

ංනුකූලව එය යවනත් ංයයකුට 

බදු දිමට කටුතතු කර ඇති ංතර 

හිඟ මුදල් ංයකර ගැනීම සඳහා 

නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට 

කටුතතු කරින් සිටින බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

9. රාජය හා යපෞේගලික ආයතන 

යවත කුීම පදනම මත ලබා දි තිබු 

ගබඩාවලින් 2017.03.20 දිනට 

රු.71,735,722/= ක් ංයවිය ුතතුව 

තිබිම, කුීම යනොයගවු ගබඩා 25 ක් 

යවතින් රු.23,132,890/= ක හිඟ 

මුදලක් ංයකරයගන යනොතිබීම 

සහ නවීකරණය කරන ලද ගබඩා 

නිසි පරිදි ප්රයයෝජනයට 

යනොගැනීම. 

රජයේ ංවනයතාවයන්ට ගබඩා 

පහසුකම් සලසා ජම, හදිසි 

ංවනයතාවලදි   පරිහරණයට සුදුසු 

ංුතරන් සකස් රීරීම සහ ආහාර 

රවයවල දිගු කාීමන 

සුරක්ෂිතතාවය ආදිය සැලරීල්ලට 

ගනිින් පවතින ගබඩා 

විදයාත්මක යලස නවීකරණය 

රීරීමට 2016 වර්ෂයේ යවන් කළ 

රු.ිලියන 214 ක ප්රතිපාදනයයන් 

රුපියල් ිලියන 50 ක් ලැබී ඇති 

බවත් ඉතිරි ප්රතිපාදන මගින්  

යදපාර්තයම්න්තුව සතු සියළු 

ගබඩා නවීකරණය රීරීම ප්රධාන 

ංරමුණ බවත් සඳහන් කළ 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. යයෝජිත සහල් 

යම.යටො.100,000 වැඩ සටහන 

ක්රියාත්මක වීයම්දි යමම ගබඩා 

පරිහරණය රීරීමට හැරීවන බවත් 

ංනාවරණය කයළේය. 

 

යදපාර්තයම්න්තුව සතු ගබඩා 

පිහිටි ස්ාාන, බදු පදනින් ලබා  ජ 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ඇත්නම් ංදාල පුේගලයින්යේ 

යතොරතුරු, බදු කාලසීමාව, කුීම 

පැහැර හැර ඇත්නම් යගන ඇති 

ක්රියාමාර්ග ආදිය ඇතුලත් 

වාර්තාවක් කාරක සභාවට 

ලබායදන යලසත් ප්රතිපත්තිමය 

තීරණයකට එළ ඇමට හැරීවන 

ංුතරින් එහි පිටපතක්  ගරු 

ංමාතයවරයායේ ංවධානයට 

යයොමු කරන යලසත් කාරක 

සභාව විසින් ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට 

නියයෝග කරන ලදි. 

 

 

ජැ ගජහිය ලංපළපත් ලංාභපද 

2017 ලංඅ රේල් ලං05 

1. ආණ්ක්කාරවරයායේ භාරකාර 

ංරමුදයල් ගිණුම් 2013 වසයර් සිට 

2015 වර්ෂය දක්වා 

විගණකාධිපතිවරයා යවත 

ඉදිරිපත් කර යනොතිබීම 

යමම ංරමුදල සා්ාපිත කර 

ඇත්යත් ගරු ආණ්ක්කාරතුමායේ 

සකයේනයක් මගින් වන ංතර එම 

සකයේනය ප්රකාරව 

විගණකාධිපතිවරයා යවත ගිණුම් 

ඉදිරිපත් කළද, පසුව 

ආණ්ක්කාරතුමායේ යවනත් 

සකයේනයක් මගින් එම ංරමුදල 

මහජන මුදලින් සමන්විත යනොවන 

බැවින් විගණකාධිපතිවරයා යවත 

ගිණුම් ඉදිරිපත් රීරීම ංවනය 

යනොවන බවට සම්මත කර යගන 

ඇති බව ග.නි පැවසීය. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

19 7 ංකක 12 දරණ පළාත් සභා 

පනයත් 23(1) වන වගන්තිය 

ප්රකාරව පළාත් සභාවල සියළුම 

ගිණුම්  විගණනය 

විගණකාධිපතිවරයා විසින් ඉටු 

කරනු ලැබිය ුතතු බව කාරක 

සභායේ ංදහස විය. 

 

වර්තමාන ආණ්ක්කාරතුමා සමග 

සාකච්ඡා කර ආණ්ක්කාරවරයායේ 

භාරකාර ංරමුදයල් ගිණුම් 

විගණනය සම්බන්ධයයන් සුදුසු 

ක්රියාමාර්ගයක් යගන කාරක 

සභාව යවත වාර්තාවක් එවන 

යමන් කාරක සභාව ප්ර.ග.නි/ග.නි 

යවත නියම කරන ල ජ. 

2. නැයගනහිර පළාත් යපර පාසැල් 

ංධයාපන කාර්යාකනය 2013, 2011 

හා 2015 වසර සඳහා ූලලය 

ප්රකානන විගණන කාර්යයන් 

සඳහා විගණකාධිපතිවරයා යවත 

භාර  ජ යනොතිබීම 

එම මුලය ප්රකානන 

විගණකාධිපතිවරයා යවත භාර ජ 

යනොමැත්යත් නම් ඒවා භාර ජ ඒ 

සම්බන්ධයයන් කාරක සභාව 

යවත වාර්තාවක් එවන යමන් 

ප්ර.ග.නි/ග.නි යවත නියයෝග කරන 

ල ජ.  

එයමන්ම සියළුම ආයතන 

විගණකාධිපතිවරයා යවත ගිණුම්/ 

ූලලය ප්රකානන ඉදිරිපත් කයළේද/ 

යනොකයළේද යන කරුණ විගණන 

හා කළමනාකරණ කිටුයේ ජ 

සාකච්ඡා රීරීමට හා එය කාර්ය 

සටහන්වලට ඇතුලත් රීරීමට 

කාරක සභාව නිර්යේන කරන ල ජ. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

3. පළාත් සභාවට ංයත් ංමාතයාකන 

යදකක් විගණන විමසුම් 6 ට ද, 

යදපාර්තයම්න්තු තුනක් විගණන 

විමසුම් 16 ට  හා පළාත් පාලන 

ආයතන යදකක් විගණන විමසුම් 

2 ට පිළිතුරු  ජ යනොමැති වීම 

යමම විගණන විමසුම් 

සම්බන්ධයයන් පරීක්ෂණ කටුතතු 

පැවැත්යවන බවත්, යමම 

පරීක්ෂණ කටුතතු ංවසන් 

රීරීයමන් පසු ඒ සම්බන්ධයයන් 

පිළිතුරු  ජමට හැරී වන බවත් ග.නි 

පැවසීය. 

1. ංභයන්තර විගණන 

යදපාර්තයම්න්තුව මගින් නිකුත් 

කරන ලද පිළිතුරු යනොදුන් 

විගණන විමසුම් 

පිළිතුරු යනොදුන් විගණන විමසුම් 

516ක් බව නිරීක්ෂණය කළ 

කාරක සභාව, එම විමසුම්වලට 

කඩිනින් පිළිතුරු ලබා  ජමට 

කටුතතු කරන යලස ග.නි යවත 

නියයෝග කරන ල ජ. 

5. 2016 වසයර් විගණන හා 

කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් 

රීසිවක් යනොපවත්වන ලද 

ආයතන සකඛයාව 10ක් වීම 

එම ආයතන 10න් 1ක් පමණක් 

එකම විගණන හා කළමනාකරණ 

කිටු රැස්වීමක්වත් 2016 වසයර් ජ 

පවත්වා යනොමැති බවත්, ඉතිරි 

ආයතන සියල්ල නියයෝජය ප්රධාන 

යල්කම් කාර්යාල සූලහය වන 

බවත්, එම කාර්යාල සියල්ල එක්ව 

යමම රැස්වීම් පවත්වන බවත් ග.නි 

පැවසීය.    

 

යම් ංුතරින් විගණන හා 

කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් 

යනොපැවැත්වීම පළාත් සභායේ 

ූලලය පරිපාලනය සම්බන්ධයයන් 

ංසතුටුදායක තත්ත්වයක් බව 

ංවධාරණය කළ කාරක සභාව, 

ින් ඉදිරියට නිසි පරිදි විගණන 

හා කළමනාකරණ කිටු රැස්වීම් 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පැවැත්වීමට කටුතතු කරන යලස 

ග.නි. හට නියයෝග කරන ලදි. 

6. 2016 වසයර් පළාත් සභාවට ංයත් 

ආයතන 10ක් ක්රියාකාරී සැලසුම් 

පිළියයල කර යනොමැති වීම හා 

ආයතන 09ක් ප්රසම්පාදන සැලසුම් 

පිළියයල කර යනොතිබීම. 

යමම ංසතුටුදායක තත්ත්වයන් 

ඉදිරියේ ජ නිවැරදි කර ගැනීමට 

කටුතතු කරන යලස කාරක සභාව 

ග.නි යවත නියම කරන ල ජ.   

7. 200  වසයර් ජ මඩකලපුව 

දිස්්රික්කයේ රැරීයා විරහිත 

තරුණයින් 250ට යකොරියන් 

භාෂාව ඉගැන්වීයම් පන්ති 

පැවැත්වීම සඳහා හිටපු ප්රධාන 

ංමාතය යල්කම්වරයාට පළාත් 

ංරමුදලින් ංත්තිකාරම් යලස රු. 

2,000,000/- ක මුදලක් යගවා 

තිබුණද, එම පන්ති ංයප්ක්ෂා කළ 

පරිදි පවත්වා යනොතිබීම 

පළාත් ගිණුම් කාරක සභායේ ජ යම් 

සම්බන්ධයයන් සාකච්ඡා කර ඒ 

පිළිබඳව පරීක්ෂා රීරීම සඳහා පත් 

කරන ලද කිටුව රැස්වීම් වාර 

යදකක් පවත්වා ඇති බවද, එහි ජ 

යහළිදරේ වූ කරුණු ංනුව ඇතැම් 

ලිපියගොනු ංස්ාානගත වී ඇති 

බවද, කිටු වාර්තාව ඉදිරි මාසය 

ඇතුලත ඉදිරිපත් රීරීමට 

ංයප්ක්ෂා කරන බවද, එම 

වාර්තායේ නිර්යේන ංනුව යමම 

කරුණ සම්බන්ධයයන් නීතිමය 

පියවර ගැනීමට බලායපොයරොත්තු 

වන බවද ග.නි පැවසීය.  

 

එම කිටු වාර්තායේ පිටපතක් 

කාරක සභාව යවත එවන යමන් 

කාරක සභාව ප්ර.ග.නි/ග.නි යවත 

නියයෝග කරන ල ජ. 

 . කෘෂිකර්ම ංමාතයාකනය විසින් 

එකක් රු.101,750 ක් බැගින් සූර්ය 

බල නක්ති පහන් ඒකක 10ක් සවි 

රීරීම සඳහා සමාගමකට 

යකොන්ත්රාත්තුවක් පිරිනමා තිබූ 

එකම වර්ගයේ පහන් ඒකක සඳහා 

ිල ගණන් යදකක් තීරණය 

රීරීමට යහේතු සම්බන්ධයයන් 

ංදාළ තාක්ෂණ ඇගයීම් කිටු 

නිලධාරියායගන් වාර්තාවක් 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංතර පළාත් නින්චිත සකවර්ධන 

ප්රදාන යටයත් යවන් කරන ලද 

ංරමුදල්වලින් 2011 වර්ෂය තුළ 

එකතුව රු.1,017,500 ක මුදලක් 

යම් සඳහා වැය කර ඇති බවත් 

මාර්ග සකවර්ධන ංමාතයාකනය 

විසින් එකක් රු.165,000/- බැගින් 

එම වර්ගයේම සූර්ය බල නක්ති 

පහන් 21ක් එම කාලපරිච්යේදය 

තුළම සපයා සවි රීරීමට එම 

සමාගමටම යකොන්ත්රාත්තුවක් 

පිරිනමා තිබුණු බවත් නිරීක්ෂණය 

විය. යමම යකොන්ත්රාත් යදයකහිම 

තාක්ෂණික ඇගයීම් කිටුයේ 

සාමාජිකයයකු යලස එකම 

නිලධාරියයකු කටුතතු කර 

යනොතිබීම 

කැඳවා මාසයක් තුළ කාරක සභාව 

යවත ඉදිරිපත් කරන යමන් කාරක 

සභාව විසින්ප්ර.ග.නි/ග.නි යවත 

නියයෝග කරන ල ජ. 

9. පළාත් මාර්ග සකවර්ධන 

යදපාර්තයම්න්තුවට ංයත් 

එක්ස්කැයේටර් යන්ත්රයක් 2011 

ංයප්රේල් 01 සිට යනොවැම්බර් 30 

දක්වා පැය 569ක් උපයයෝජනය 

කර තිබූ නමුත් ඒ සඳහා වූ 

රු.1,991,500 ක් වූ කුීම ගාස්තු 

ලබා ගැනීමට යදපාර්තයම්න්තුව 

කටුතතු කර යනොතිබීම 

යම් සම්බන්ධයයන් වාර්තාවක් 

වාරිමාර්ග යල්කම්වරයායගන් 

යගන් කැඳවා හැරී ඉක්මනින් එම 

වාර්තාව කාරක සභාව යවත එවන 

යමන් ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත නියයෝග 

කරන ල ජ. 

10. නැයගනහිර පළායත් ්රිකුණාමලය 

හා මඩකලපුව දිස්්රික්කවල 

පාසැල් රීහිපයක් විසින් 

පාසැල්වල තත්ත්වය පවත්වා 

ගැනීයම් ංරමුණින් 2011 හා 2015 

වර්ෂවල ංධයයන යපොදු සහතික 

කුමන තත්ත්වයක් යටයත් යහෝ 

යමම ශිෂයන්ට විභාගයට යපනී 

සිටීමට ංවසර ලබා යනො ජම මගින් 

බලධාරීන් විසින් කවුන්ට දැඩි 

ංසාධාරණයක් සිදු කර ඇති බව 

කාරක සභාව ංවධාරණය කරන 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පත්ර සාමානය යපළ විභාගයට 

යපනී සිටීම සඳහා දක්ෂතාවයක් 

යනොදැක්වූ ශිෂයයන් පිළියවලින් 

  ක් හා  3ක් සඳහා විභාගයට 

යපනී සිටීමට ංවසර  ජ යනොතිබීම. 

ල ජ.  

 

විභාගයට යපනී සිටීමට ංවසර 

ලබා යනොදුන් ශිෂයන්යේ නාම 

යල්ඛණයක් හා කවුන්යේ 

වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ 

වාර්තාවක් කඩිනින් කාරක 

සභාව යවත එවන යමන්ද, එම 

වාර්තාව ලැබීයමන් පසු යමම 

තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා රීරීම 

සඳහා පමණක් පළාත් සභාව 

නැවත කාරක සභාව යවත 

කැඳවනු ලබන බවද කාරක සභාව 

ංවධාරණය කරන ල ජ. 

11. ්රීඩා යදපාර්තයම්න්තුයේ පළාත් 

ංධයක්ෂකයේ ළඟම ඥාතියයකුට 

්රිකුණාමලයේ සිට යකොළඹ දක්වා 

ගමන් රීරීමට ලබා  ජ තිබූ 

යදපාර්තයම්න්තු වාහනයේ එක් 

ටයරයකට හානිවීම යහේතුයවන් 

ංදාළ පුේගලයා විසින් නව ටයර් 

01ම ආයේන රීරීම සඳහා ටයර් 

ිල ජ ගැනීම යවනුයවන් යකොළඹ 

පිහිටි ආයතනයකට 

යදපාර්තයම්න්තුව විසින් නිකුත් 

කරන ලද  රු. 137,000 ක 

යචක්පතක් ලබා  ජ තිබුණි. යකයසේ 

වුවද, පළාත් ංධයක්ෂකයේ 

නියයෝග මත එම යචක්පයත් 

යගවන්නායේ නම යවනස් කර 

්රිකුණාමලය බැකකුවරීන් මුදල් 

යම් සම්බන්ධයයන් පරීක්ෂණයක් 

කර කාරක සභාව යවත 

වාර්තාවක් එවන යමන් කාරක 

සභාව ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත 

නියයෝග කරන ල ජ. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කර යගන තිබීම 

යපජාය ලංපරිපපකජ ලංාහ ලං ළජජප යණ ලංඅජපායපානය ලං 

2017 ලංජැයි ලං03 

1. ංමාතයාකනයේ මුළු තනතුරු 
පුරප්පාක් 166 න් 123 ක් රාජය 
කළමනාකරණ සහකාර යසේවයේ 
සහ සකවර්ධන නිලධාරී තනතුරු 
වීම සහ යසේවක ස්ාානමාරු. 

ඉදිරියේ ජ පරිගණක දත්ත 

පේධතියක් සකස් කර එම 

පරිගණක වැඩසටහන උපයයෝගී 

කර ගනිින් සියළුම රාජය 

යසේවකයන්ට වසර 5න් 5ට ස්ාාන 

මාරු ලබා  ජමට කටුතතු කරන බව 

ප්ර.ග.නි. පැවසීය.  

යමය ප්රතිපත්තියකට සීමා 

යනොකර යරගුලාසියක් බවට පත් 

රීරීම යයෝගය බව කාරක සභායේ 

මතය විය. 2009 වර්ෂයේ ජ ංකක 

1589/30 දරණ රාජය යසේවා 

යකොිෂන් සභායේ කාර්ය 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පටිපාටික රීති 1 කාණ්ඩයේ 

XVIII පරිච්යේදයේ 195 හා 203 

වගන්ති ප්රකාරව  ජපවයාප්ත හා 

ඒකාබේධ යසේවාවන් වල වාර්ෂික 

ස්ාාන මාරුවීම් ක්රියාත්මක 

යනොවන බව නිරීක්ෂණය වීම 

නිසා එමගින් රාජය යසේවයේ තිබිය 

ුතතු ගුණාත්මකභාවය නැති වී යන 

බැවින් යමම මාරුවීම් වහාම  

ක්රියාත්මක රීරීයම් වැදගත්කම 

කාරක සභාව විසින් ංවධාරණය 

කරන ලදි. 

2. 2016.12.31 ප්රාේධන මුළු ඉතිරිවීම් 
රු.37,133,61 න් රු.25,000,000 
ක් JICA “මුල් යපළ නිලධාරීන් 
පුහුණු රීරීයම් වයාපෘතිය” සඳහා 
යවන් කරනු ලැබූ මුදලක් වන 
ංතර එය 100% ක ප්රාේධන 
ඉතිරිවීමක් බවට පත්වීම. 
 

යමය මහා භාණ්ඩාගාරය හරහා 
ූලලය ප්රතිපාදන ලද වියේන ආධාර 
වයාපෘතියක් බවත් පළමුව ආර්ථික 
සකවර්ධන ආමාතයාකනය හා පසුව 
පළාත් පාලන ංමාතයාකනය 
යටයත් යමය පැවති ංතර, 
වර්තමානයේ ජ ශ්රී ලකකා සකවර්ධන 
පරිපාලන ආයතනය මගින් යම් 
සඳහා මුදල් වියදම් කරන බවත් 
රාජය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ ංමාතයාකනය යමහි 
වගවීයම් ක්රියාවලිය පමණක් සිදු 
කරන බවත්              යකයසේ 
යවතත් යබොයහෝ විට වර්ෂය 
ංවසානයේ යමම ප්රතිපාදන ලැබීම් 
යමම ඉතිරිවීම් වලට යහේතුවන 
බවත් ප්ර.ග.නි. පැවසීය. 
 යමම ප්රතිපාදන භාවිතා යනොරීරීම 
තුල වගවීයම් ක්රියාවලිය හා රාජය 
යසේවයේ කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ 
ගැටළු ඇති වන බව කාරක සභාව 
ංවධාරණය කයළේය. 
 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පුහුණුවීම් සඳහා දිගුකාීමන ප්රධාන 

සැලැස්මක් තිබිය ුතතු බවත්  

යජයෂ්ඨ නිලධාරීන්ට ජාතයන්තර 

පුහුණුවීම් ලබා  ජම ඉතා වැදගත් 

බවත් කාරක සභාව ප්රකාන කළ 

ංතර,  SLIDA ආයතනය සමග 

එකතුවී පුහුණුවීම් සැලසුම් 

කරඇති බව ප්ර.ග.නි. පැවසීය. 

පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කළ පසු 

පමණක් ඒ සඳහා මුදල් ප්රතිපාදන 

යවන් රීරීම සුදුසු බව කාරක 

සභාව ංවධාරණය කයළේය. 

3.  2016/12/31 දිනට රාජය 
පරිපාලන ංමාතයාකනය යටයත් 
රු.55,179,844 ක හිඟ කුලියක් 
ංයවිය ුතතු ංතර ඉඩම් 
ප්රතිසකස්කරණ යකොිෂන් 
සභායවන් ංයවිය ුතතු හිඟ මුදල 
රු.36,042,000 ක් වනයයන් 
සඳහන් ව ඇති ංතර, යකොිෂන් 
සභායේ ූලලය ප්රකානන ංනුව 
යගවිය ුතතු යනේෂය රු.7,474,530 
ක් යලස සඳහන්ව ඇත. යමම 
ආයතනය යගොඩනැගිල්යලන් 
ඉවත්ව ඇති බැවින් 2016 
කක්යතෝම්බර් මාසයයන් පසුව 
කුීම ංයවී යනොතිබීම. 
එයමන්ම පාර්ලියම්න්තු මැති 
ඇමතිවරු 59 යදයනකුයගන් 
ංයවිය ුතතු නිවාස කුීම 
රු.3,925,617 ක් 2015 වර්ෂයේ 
සිට ංය යනොවී පැවතීම හා 
2012 වර්ෂය දක්වා නිලධාරීන් 15 
යදයනකුයගන් ංයවිය ුතතු නිවාස 
කුීම රු.7,261,713 ක් 2016 වර්ෂය 

දැනට යමයසේ හිඟ කුීම යගවිය ුතතු 

නිලධාරීන්/මැති ඇමතිවරුන්යේ 

නාම යල්ඛනයක් ලබා යදන යලස 

කාරක සභාව විසින් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි.හට නියයෝග කරන 

ලදි. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

දක්වාම ංය කරයගන යනොතිබීම 
හා ඒ සම්බන්ධයයන් නීතිමය 
ක්රියාමාර්ග යගන යනොතිබීම. 

1. පළාත් සභා හා මධයම රජය ංතර 
ඒකාබේධ යසේවයේ නිලධාරීන්යේ 
ස්ාාන මාරුවීම්. 

යම් සඳහා ඵලදායී වැඩසටහනක් 

තිබිය ුතතු බවත් එම වැඩසටහන 

පිළිබඳව සහ එකම ස්ාානයේ 

ංවු.5 ඉක්මවූ නිලධාරීන් සකඛයාව 

හා 2017 ංවසන් වන විට යවනත් 

ස්ාාන වලට මාරුවන 

නිලධාරීන්යේ සකඛයාව හා නම් 

වනයයන් වාර්තාවක් කාරක 

සභාවට ලබායදන යලස ප්ර.ග.නි. ට 

නියයෝග කළ ංතර යමම ස්ාාන 

මාරුවීම් 2017 ංයගෝසත්ු මස 

ංවසන් වන විට තීරණය කර 

ංවසන් කරන යලස ද ප්ර.ග.නි. හට 

නියයෝග කරන ලදි. 

විශ්රපජ ලංදැටුප් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජැයි ලං03 

1. ඊ - විශ්රාම වැටුප් වයාපෘතිය සඳහා 

වැටුප්, යේතන හා පුහුණුවීම් 

වියදම් හැර රු.1 2,223,229/- ක 

මුදලක් වියදම් රීරීම හා 

2013.11.01 දින සිට ංත්හැර දමා 

ඇති යමම වයාපෘතිය පිළිබඳව  

පැනනැගී ඇති ගැටළු විසඳීමට 

ICTA ආයතනයට හැරී වුවත් 

යදපාර්තයම්න්තුව තුල පැන නැගී 

ඇති ගැටළු විසඳා යගන යමම 

වයා පෘතිය පවත්වායගන යාමට 

උනන්දුවක් නැති බව ICTA 

ආයතනය දැන්වීම, ගිවිසුම ප්රකාර 

යම් පිළිබඳව සාකච්ඡා රීරීම 

සඳහා කාරක සභාව ඉදිරියට 

කැඳවිය ුතතු වගරීවුතතු 

නිලධාරීන්යේ නාම යල්ඛනයක් 

කාරක සභාව යවත ලබා යදන 

යලස ප්ර.ග.නි. යවත කාරක සභාව 

විසින් නියයෝග කරන ලදි. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

E-wis ආයතනය ක්රියාකර 

යනොමැති වුවත් කවුනට විරුේධව 

නීතිමය ක්රියාමාර්ග යමයතක් 

යගන යනොමැති වීම හා යම් වන 

විටත් ගිවිසුම ංවලකගු රීරීම 

පමණක් සිදුකර ඇති බවත් ICTA 

ආයතනය දන්වා තිබීම. 

2. 2017.02.2  දිනට බැකකු ක්රමය 

මගින් (SLIP) මාසික විශ්රාම වැටුප 

විශ්රාිකයායේ බැකකු ගිණුමට බැර 

යනොවී ප්රතික්යෂේප වී විශ්රාම වැටුප් 

යදපාර්තයම්න්තුව යවත ආපසු 

හරවා එවූ විශ්රාම වැටුප් සකඛයාව 

1163 ක් වූ ංතර එහි වටිනාකම 

රු. 53,392,511ක් බව 

ංනාවරණය වීම. 

 

 යමහි ංධීක්ෂණ කටුතතු හා නිසි 

ක්රමයේදය පිළිබඳ ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

විසින් සිදු කළ පැහැදිලි රීරීම් 

පිළිබඳ සෑහීමකට පත් විය 

යනොහැරී බැවින්, යමම SLIP 

Return ගැටළුව සම්බන්ධව 2017 

ජනවාරි සිට යපබරවාරි දක්වා මාස 

වල වාර්තා වූ හරවා එවීම් ගණන 

හා ඒ සම්බන්ධව යගන ඇති 

ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා 

යදන යලස කාරක සභාව නියයෝග 

කයළේය. 

විශ්රාම වැටුප් යදපාර්තයම්න්තුව 

සිය යසේවා සැපයීයම් ජ යතොරතුරු 

තාක්ෂණය භාවිතා රීරීයම් 

වැදගත්කම ංවධාරණය කළ 

කාරක සභාව ඒ සඳහා  මාස 2කට 

වරක් යමහි ප්රගතිය වාර්තා රීරීමට 

කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවීමට 

කටුතතු කරන බව දැන්වීය. 

3. 2016 වසයර් යදසැම්බර් 31 දිනට 

විශ්රාම වැටුප් වැඩිපුර යගවීම් 

යනේෂය රු.320,250, 15 ක් වූ ංතර 

යමම වැඩිපුර යගවීම් නැවත 

ංයකර ගැනීමට කටුතතු කලද, 

යම් සම්බන්ධයයන් විනයානුකූල 

පියවර ගන්නා බව ග.නි. පැවසීය. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

එම වැරදි කරන ලද නිලධාරීන්ට 

එයරහිව මු.යර. 119 සහ 156 

ප්රකාරව කටුතතු කර යනොමැති 

වීම. 

1. 2011.01.09 දින වන විට 2013 හා 

2011 වර්ෂවලට ංදාලව යගවිය 

ුතතු විශ්රාම පාරියතෝෂික ංයදුම්පත් 

17,029 ක් යදපාර්තයම්න්තුවට 

ලැබී තිබිය ජ ඒවා සම්බන්ධයයන් 

විධිමත් පරිදි යතොරතුරු ලබා 

යනොයගන බැකකු ක්රමය (SLIP) 

උපයයෝගී කරයගන එම 

පාරියතෝෂික විශ්රාිකයන්යේ 

බැකකු ගිණුම්වලට සෘජුව බැර කර 

තිබීම සහ යමම ංයදුම්පත්ර 17,029  

ංතර සිටින සියළු පළාත් සභා 

නිලධාරීන්යගන් රජයට ංයවිය 

ුතතුව තිබූ ංවකරණ මුදල්ද සමග 

විශ්රාිකයින් යවත මුළු මුදලම 

යගවා තිබීම. 

 

මෑතක ජ මහා භාණ්ඩාගාරයයන් 

රාජය බැකකු 3 හරහා හඳුන්වාදුන් 

විශ්රාිකයන්යේ පාරියතෝෂික 

සෘජුවම කවුන්යේ බැකකු ගිණුම් 

වලට බැර රීරීයම් ක්රමයේදය මත 

රු.ිලියන 15,000ක් ලබාගත් 

බවත් එම මුදල් හැරී ඉක්මනින් 

යගවීමට සිදු වීමත් රජයට 

ංයවියුතතු ආයතන වලින් නියිත 

පරිදි මුදල් යනොලැබීමත් නිසා 

යමම ප්රන්නය උේගත වූ බව  ග.නි. 

පැවසීය.  

නියැදි විගණන පරීක්ෂාව ංනුව 

විශ්රාිකයන් 1 2 යදයනකුට 

වැඩිපුර යගවා ඇති රු.9,956,311 

ක මුදල පිළිබඳ විස්තරාත්මක 

වාර්තාවක් ලබායදන යලස කාරක 

සභාව ග.නි. යවත දැනුම් යදන 

ල ජ. 

5. යදපාර්තයම්න්තුව යවත 

තයාගදායින්යගන් ලැබී තිබූ 

රු.9,917,965 ක් වූ මුදල් පරිතයාග 

මුදල් යරගුලාසි 170(2) (ං), (ආ), 

(ඇ), (ඈ) සහ (ඉ) ප්රකාර 

ඒකාබේධ ංරමුදලට බැර කල ුතතු 

වුවද ංනුමැතියරීන් යතොරව ඉන් 

රු.1,765,000 ක මුදලක් 2016 

විශ්රාික දිනය සැමරීමට වැය 

යම් සඳහා රජයේ මුදල් වැය 

යනොකල බවද විශ්රාම වැටුප් 

ංධයක්ෂක ජනරාල්යේ රජයේ 

බැකකු ගිණුමට බැර වී ඇති මුදල් 

පරිතයග, මු.යර. ංනුව ඒකාබේධ 

ංරමුදලට බැර යනොරීරීමට යහේතුව 

තාක්ෂණික යදෝෂයක් වන බවද ඒ 

සඳහා මහා භාණ්ඩාගාර ංනුමැතිය 

ලබා ගැනීමට යනොහැරී වූ බවද, 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

රීරීම. 

 

ග.නි. පැවසීය. රජයට ංයත් මුදල් 

භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කර නිසි 

ංනුමැතිය ලබා යගන රජයේ 

ආදායමට බැර කල ුතතු බව 

කාරක සභාව ංවධාරණය 

කයළේය. 

6. විශ්රාිකයන්යේ 

බාලවයස්කරුවන්ට හිි විශ්රාම 

පාරියතෝෂික, හිඟ විශ්රාම වැටුප්, 

මරණ පාරියතෝෂික හා වියනේෂ 

වන්දි මුදල් යදපාර්තයම්න්තුව 

විසින් ලබාදුන් පසුව ඒවා බාල 

වයස්කරු නින් පාස් යපොතක 

තැන්පත් කර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 

ංදාල ආයතනය විසින් විශ්රාම 

වැටුප් යදපාර්තයම්න්තුව යවත 

මාසිකව වාර්තා කල ුතතු වුවද 

ංදාල ආයතන විසින් පාස්යපොත් 

හිියන්යේ වයස සම්පූර්ණ වී 

යබොයහෝ කාලයක් ගත වුවද 

කවුනට ලැබිය ුතතු ප්රතිලාභ 

යනොලැබීම. 

ංදාල පාස් යපොත් එම ආයතනවල 

ඇති බවත් ඒ පිළිබඳ එම විශ්රාම 

වැටුප් හිියන් යනොදන්නා ංවස්ාා 

ඇති බවත් ඒ ංයයේ යතොරතුරු 

ලබා ගැනීයම් ංපහසුතාවයන් 

පවතින බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. ංදාල යතොරතුරු 

ප්රා.යල්කම් මගින් යහෝ ලබායගන 

යමම කටුතතු නිරවුල් කරන යලස 

කාරක සභාව විසින් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි.හට  උපයදස් යදන 

ල ජ. 

ධීදය ලංහප ලංජාකජා ලංාේපත් ලංාාදර්ධජ ලංඅජපායපානය ලං 

2017 ලංජැයි ලං04 

1. මේ යාත්රා 02ක් ිල ජ ගැනීම සඳහා 

2007 වර්ෂයේ සිකගප්පූරු 

සමාගමක් සමග එළඹ තිබූ 

ගිවිසුමකට ංනුව ංත්තිකාරම් 

යගවා දින 2 0ක් තුළ 

යකොන්ත්රාත්කරු විසින් යාත්රා 

නිෂ්පාදනය කර භාර දිය ුතතු වූ 

මේ යාත්රා ිල ජ ගැනීම මහින්ද 

චින්තන වැඩසටහන යටයත් 

ඇතුලත් කර තිබූ වැඩසටහනක් 

වන ංතර, ඒ සඳහා කැබිනේ 

ංනුමැතිය 2007 වසයර්දි ලැබී තිබූ 

බවත්, ඒ ංනුව මහා භාණ්ඩාගාර 

ප්රතිපාදනද ලැබී තිබුණු බවත්, ඒ 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංතර යම් සඳහා 

රු.11  ,000,000/- ක මුදල් 

ප්රතිපාදන යවන් කර 2015 

යදසැම්බර් වන විට රු. 

113,556, 01/- ක් වැය කර 

තිබුණද, මේ යාත්රා ිලට යගන 

යනොතිබීම. 

සඳහා වූ ඇස්තයම්න්තුගත වියදම 

රු. ිලියන 326ක් බවත්,  එම 

ප්රතිපාදනවලින් ිලියන 113ක් 

වැය කර ඇතත් මේ යාත්රා යදක 

ලැබී යනොමැති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. බැකකු ඇපකරයක් 

යනොමැතිව ංත්තිකාරම් මුදලක් 

යලස රු. ිලියන 65ක් යගවා ඇති 

බව යහළිදරේ වන බවත්, යමම 

ගනුයදනුවට ංදාළ යටන්ඩර් 

පරිපාටිය වැනි යතොරතුරු ඇතුලත් 

ලිපියගොනු ංස්ාානගත වී ඇති 

බවත් ප්ර.ග.නි පැවසීය. 

යම් සම්බන්ධයයන් පරීක්ෂණයක් 

පවත්වා, ප්ර.ග.නි යේ නිරීක්ෂණ 

ඇතුලත් වාර්තාවක් කාරක සභාව 

යවත කඩිනින් එවන යලස 

ප්ර.ග.නි යවත කාරක සභාව නියම 

කරන ල ජ. 

2. 2011 හා 2015 වර්ෂ සඳහා 

වාර්ෂික වාර්තා පාර්ලියම්න්තුයේ 

සභාගත කර යනොතිබීම 

වාර්ෂික වාර්තා සභාගත රීරීමට 
කටුතතු යනොරීරීම පිළිබඳ යහේතු 
දක්වින් වාර්තාවක් කඩිනින් 
කාරක සභාවට එවන යලස කාරක 
සභාව ප්ර.ග.නි යවත නියම කරන 
ල ජ. 

3. 2015 හා 2016 වර්ෂවල විගණන 

විමසුම් 16ට පිළිතුරු සපයා 

යනොතිබීම 

විගණන විමසුම් සඳහා 
ප්රමාදයරීන් යතොරව පිළිතුරු 
සැපයිය ුතතු බව ංවධාරණය කළ 

කාරක සභාව, ඉදිරියේ ජ එවැනි 
තත්ත්වයන් ඇති වීම වලක්වා 
ගැනීමට කටුතතු කරන යලස 
ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

1 මාදු ගඟ හා මීගමු කලපු 
වයාපෘතියට ංදාළව යනදර්ලන්ත 
ආධාර මගින් ප්රතිපූරණය රීරීම 
ප්රතික්යෂේප කරන ලද රු. ිලියන 
73 ක මුදල පියවීම සඳහා ආසියානු 
සකවර්ධන බැකකු ණය මගින් රු. 
ිලියන 42.04 ක් ද, ඉතිරි මුදල 
ංමාතයාකන වැය ශීර්ෂ මගින්ද, 

ප්රතිපූරණය රීරීම සම්බන්ධ පූර්ණ 
ංධයනයක් සිදු රීරීමටත්, ංරමුණු 
ළඟා කර යනොගැනීම 
සම්බන්ධයයන් කරුණු විමසීම 
සඳහා යජයෂ්ඨ නිලධාරියයකු පත් 
කර කිටුවට වාර්තා රීරීමට පූර්ව 
කාරක සභාව විසින් උපයදස්  ජ 
තිබුණද එහි ප්රගතිය කාරක 
සභාවට වාර්තා යනොරීරීම 

ලිපියගොනු යනොමැති වීම නිසා 
ංදාළ යතොරතුරු යසොයා ගැනීමට 
යනොහැරී බව ප්ර.ග.නි පැවසීය.  
 

යම් සම්බන්ධයයන් වූ වාර්තාවක් ද 
කඩිනින් කාරක සභාව යවත 
එවන යමන් කාරක සභාව ප්ර.ග.නි 
යවත නියයෝග කරන ල ජ. 

5 හික්කක්ව හා පානදුර ධීවර 
වරායන් සකවර්ධනය රීරීම සඳහා 
සමාගමක් සමග එළඹ තිබූ ගිවිසුම 
ංනුව 8%ක පිරිවැටුම් බදු යවනුවට 
12.5% ක භාණ්ඩ හා යසේවා බදු 
ංක්කර යගවා තිබුණු ංතර එම 
ංලාභය ංයකර ගැනීම සඳහා 
සමාගම පවරා තිබූ නක්යේ තීන්දුව 
ංනුව රු.15,098,897/-ක ංලාභය 
හා වර්ෂ 8කට යපොළිය 
රු.11,159,159/- වනයයන් 
රු.26,258,056/-ක් එම සමාගමට 
2010 වර්ෂයේ ජ යගවා තිබුණි. 
යමම ංලාභයට වගරීව ුතතු 
පුේගලයන් යසොයා ගැනීමට 
ංභයන්තර පරීක්ෂණයක් පවත්වන 
යලසත්, ගනු ලැබූ තීරණ කාරක 
සභාවට වාර්තා කරන යලසත් 
නියයෝග කර තිබුණද එම තීරණ 

යමම ංලාභයට වගරීව ුතතු 
පුේගලයයකු යනොමැති බව 
ංමාතයාකනය විසින් වාර්තා කර 
තිබුණි. 
 

යමම සිදුවීම සම්බන්ධයයන්ද 
ලිපියගොනු ංස්ාානගත වී ඇති 
බවත්, එකළ යසේවය කළ සියළුම 
නිලධාරීන්ද ස්ාානමාරු වීම් ලබා 
යවනත් ආයතනවල යසේවය කරන 
බවත් ප්ර.ග.නි පැවසීය. 
 

ඉහත සිදුවීම් සම්බන්ධයයන් තමා 
දන්නා සියළුම සතය යතොරතුරු 
කාරක සභාව යවත ඉදිරිපත් රීරීම 
වර්තමාන ප්ර.ග.නි යේ වගීමමක් 
බව ංවධාරණය කළ කාරක 
සභාව, යම් සිදුවීම සම්බන්ධයයන් 
යමන්ම ඉහත සඳහන් කළ සියළු 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කාරක සභාවට වාර්තා කර 
යනොතිබීම 

සිදුවීම් සම්බන්ධයයන් වැඩිදුර 
කරුණු විමසීම සඳහා එකල 
ංමාතයාකනයේ යසේවය කළ 
නිලධාරීන් පිළිබඳ වාර්තාවක් 
කාරක සභාව යවත එවන යමන් 
ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග කරන 
ලදි. 

6 දික්ඕවිට ධීවර වරාය ඉදිරීරීම 
සඳහා යවන් කළ මුදලින් ඊට ංයත් 
යනොවූ සී/ස සීයනෝර් පදනමට 
ංයත් මේටක්කුලිය යබෝේටු 
යාත්රාකගනය ංලුත්වැඩියා රීරීමට 
වැයකළ රු. ිලියන 106ක මුදල 
ආපසු ංය කර ගැනීමට යහෝ එහි  
ප්රතිලාභ ධීවරයන්ට ලැයබන පරිදි 
යයෝජනා ක්රමයක් සැකසීමටත්, ඒ 
පිළිබඳ කාරක සභාවට වාර්තා 
රීරීමටත් පූර්ව කාරක සභායේ  ජ 
ප්ර.ග.නි යවත උපයදස් ලබා  ජ තිබූ 
ංතර ධීවරයන්ට ප්රතිලාභ ලැයබන 
ංන්දයම් සහනදායි ිලකට යාත්රා 
ංලුත්වැඩියා කර ගැනීයම් 
යයෝජනා ක්රමයක් සකස් කර 
යනොතිබීම හා 2016 යදසැම්බර් මස 
31 දිනට එම යබෝේටු ංකගනය 
යවනුයවන් වැයකළ මුදල රු. 
226,026,146/-ක් වීම. 

ධීවරයන්ට ප්රතිලාභ ලැයබන 
ංන්දින් ංඩි 55 දිග ධීවර යාත්රා 
නිපදවීයම් යම් වයාපෘතියක් යම් 
වන විට ආරම්භ කර ඇති බවද, ඒ 
යටයත් පළමු යාත්රාව ඉදිකර 
ංවසන් කර ඇති බවද, තවත් යාත්රා 
4ක් යමම යාත්රාකගනයේ නිපදවීමට 
ංයප්ක්ෂිත බවද ප්ර.ග.නි පැවසීය. 

7 දික්ඕවිට ධීවර වරාය විවෘත 
රීරීයම් උත්සවයේ මුළු වියදම රු. 
26,889,165/- ක් වූ ංතර උත්සව 
නාලාව ඉඳිරීරීම හා සැරසිලි රීරීම 
යපෞේගලික ආයතනයකට පවරා 
තිබුණි. ඒ සඳහා ංනුමත මුදල හා 
එකඟ වූ මුදල ඉක්මවා 
රු.1,898,950/-ක් යගවා තිබුණි. 
සමරු ඵලකය ඉදිරීරීම සඳහා 

2013 ජනවාරි මස  පවත්වා ඇති 
යමම උත්සවයේ සියළු උත්සව 
කටුතතු යපෞේගලික ආයතනයකට 
පවරා ඇති බවත්,යමම වියදම දරා 
ඇත්යත් ධීවර වරාය නීතිගත 
සකස්ාාව විසින් බවත් පසුව එම 
බිල්පත් දික්ඕවිට වරාය වයාපෘතිය 
යවත යයොමු කර ඇති බවත් 
ප්ර.ග.නි/ ග.නි පැවසීය. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සැපුතම්කරු රු. 650,000/-ක 
වියදමක් දක්වා තිබූ ංතර 
ප්රසම්පාදන කිටුව විසින් ඊට 
ංමතර ගාස්තු යලස රු.350,000/-

ක් එකතු කර රු. 1,000,000/- ක් 
ංනුමත කර යගවීම් කර තිබීම 

 

යමම සිදුවීම සම්බන්ධයයන් 
යමන්ම කාරක සභායේ ජ 
සාකච්ඡාවට භාජනය කළ සියළුම 
සිදුවීම් සම්බන්ධයයන් වැඩිදුරටත් 
සාකච්ඡා රීරීම සඳහා එම 
සිදුවීම්වලට සම්බන්ධ එයමන්ම 
දැනට ංමාතයාකනයේ යසේවයේ 
නිුතක්ත යනොවන සියළු නිලධාරීන් 
සමග වර්තමාන නිලධාරීන් නැවත 
කාරක සභාව හමුවට කැඳවීමට 
කාරක සභාව තීරණය කළ ංතර 
එක් එක් සිදුවීම සම්බන්ධයයන් 
එකළ යසේවයේ නිුතක්ත නිලධාරී 
නාම යල්ඛනය හා ප්ර.ග.නි යේ 
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් වාර්තාවක් 
මැයි 20 වන දිනට කාරක සභාව 
යවත එවන යමන් ප්ර.ග.නි/ග.නි 
යවත නියයෝග කරන ල ජ.  

  2015 වර්ෂය ංවසාන වන විට නිම 
කළ ුතතුව තිබූ කයිකාවල 
නැකගුරම්පල ඉදිරීරීයම් වයාපෘතිය 
ආරම්භ රීරීම සඳහා රු ිලියන 
84.84ක් වැය කර තිබුණි. යවරළ 
සකරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයේ 
ංනුමැතිය ලබා යනොතිබීම 
යහේතුයවන් වයාපෘතිය නතර කර 
දමා තිබූ බවද, වයාපෘතිය නතර 
කර තිබුණද, උපයේනන 
ගාස්තුයවන් සියයට 62ක් එනම් 
රු. 4,379,531/-ක් උපයේනක 
ආයතනයකට යගවා තිබීම 

විනාල යවරළ ඛාදනයක් ඇති විය 
හැරී බැවින් යමම වයාපෘතියට 
යවරළ සකරක්ෂණ 
යදපාර්තයම්න්තුව ංනුමැතිය ලබා 
 ජ යනොමැති බවද, යවනත් 
සමාගමක් විසින් සිදු කරන ලද 
නකයතා ංධයනයක් පදනම් කර 
යගන උපයේනන සමාගම සැලසුම් 
සකස් කර ඇති බවද  ඒ සඳහා 
නියිත ගාස්තුව යගවීමට සිදු වූ 
බවද, යකොන්ත්රාත් සමාගම විසින් 
පිවිසුම් මාර්ග ඉඳිකර ඇති බැවින් 
ඒ සඳහා ද යගවීම් රීරීමට සිදු වූ 
බවද, ඊට ංමතරව 20%ක 
ංත්තිකාරම් මුදලක්ද යගවා ඇති 
බවද ප්ර.ග.නි/ ග.නි පැවසීය. 
 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යමම වයාපෘතිය සම්බන්ධයයන් 
සිදු කර ඇති නකයතා ංධයන 
වාර්තාව හා පාරිසරික ඇගයීම් 
වාර්තාව කාරක සභාව යවත එවන 
යමන් කාරක සභාව ප්ර.ග.නි/ ග.නි 
යවත නියයෝග කයළේය. 

9 පානදුර ධීවර වරායේ යමෝයකට 
වැලි ඉවත් රීරීම සඳහා ධීවර 
වරාය නීතිගත සකස්ාාවට ලබා  ජ 
තිබූ රු. ිලියන 20ක ංත්තිකාරම 
වර්ෂ 10ක් තුළ ංදාළ වැලි 
ංයලවියයන් පියවිය ුතතු වුවද, 

ජ'නල් සටහන් මගින් වැය 
ශීර්ෂයට හර කර පියවා තිබීම 

මහා භාණ්ඩාගාර උපයදස් මත 
එයසේ කළ බව ප්ර.ග.නි/ග.නි පැවසූ 
නමුත් මහා භාණ්ඩාගාරයට 
කරුණු වැරදි යලස දැක්වීම නිසා 
යමම තත්ත්වය උේගත වී ඇති බව 
කාරක සභාව නිරීක්ෂණය 
කයළේය. 
 

යම් සම්බන්ධයයන් විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා, එම 
පරීක්ෂණ වාර්තාව කාරක සභාව 
යවත එවන යමන් කාරක සභාව 
ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 
 
 

 

ධීදය ලංහප ලංජාකජා ලංාේපත් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජැයි ලං04 

 

1. 2013, 2011 2015 හා 2016 වර්ෂ 

සඳහා වූ වාර්ෂික කාර්යසාධන 

වාර්තා පිළියයළ කර යනොතිබීම 

යම් වන විට ඒවා පිළියයල කර 

ඇති බව ප්ර.ග.නි/ ග.නි දැන්වූ ංතර 

එම වාර්තා පාර්ලියම්න්තුයේ 

සභාගත කර යනොමැති බව 

නිරීක්ෂණය කළ කාරක සභාව, 

එම වාර්තා හැරී ඉක්මනින් 

පාර්ලියම්න්තුයේ සභාගත රීරීමට 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 

 
 

140 

 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

කටුතතු කරන යලස ප්ර.ග.නි/ ග.නි 

යවත නියයෝග කරන ල ජ. 

2 දිස්්රික් ධීවර සූලපකාර සිතිවල 

සාමාජිකයන්ට චක්රිය ණය 

ංරමුදල් ක්රමයක් ස්ාාපනය රීරීම 

සඳහා 2009 හා 2010 වර්ෂවල ජ 

සූලපකාර සිති 07 ට රු. 

1,050,000/- ක් ලබා ජ තිබුණු ංතර 

සිති 06ට ලබා දුන් රු. 

2,116,563/- ක මුදලක් ංදාළ 

කාර්ය සඳහා යයොදවා ගැනීමරීන් 

යතොරව රඳවා තබා ගැනීම 

ධීවර පනත ංනුව ධීවර සකවිධාන 

ස්ාාපනය රීරීමට කටුතතු කර 

යගන යන බවද, ධීවර සූලපකාර 

සිති පළාත් සභා යටතට 

ගැයනන බැවින් එහි ූලලය කටුතතු 

පාලනය රීරීමට ධීවර 

යදපාර්තයම්න්තුවට හැරීයාවක් 

යනොමැති බවද, එම මුදල් ධීවර 

සිති වල තියබන නමුත් ච්රීය 

ංරමුදලක් යලස ක්රියාත්මක 

යනොවන බවද ග.නි පැවසීය.  

 

ධීවර සූලපකාර සිති සමග 

සාකච්ඡා රීරීයමන් පසුව යමම 

මුදල් ංදාළ කාර්යයන් සඳහා 

යයොදවා ගැනීමට ක්රමයේදයක් 

සකස් කරන යමන් කාරක සභාව 

ප්ර.ග.නි/ ග.නි යවත නියයෝග කරන 

ල ජ. 

3  දිවි නැගුම ධීවර පසු ංස්වනු 
තාක්ෂණික ච්රීය ණය යයෝජනා 
ක්රමය යටයත් රු. ිලියන 26.75ක් 
ලකකා බැකකු ප්රධාන කාර්යාලයේ 
තැන්පත් කර තිබුණු ංතර 2013 
ජුලි වන විට ණය ලබා  ජයම් 
ප්රගතිය 45%ක් වූ ංතර ණය ලබා 
ගත් ප්රතිලාභීන් 535 යදයනකු රු. 
1,334,935/- ක ණය ආපසු යගවීම 
පැහැර හැර තිබීම 

යමම මුදල මුලින්  ජ ඇත්යත් 
ණයක් යලස යනොවන ංතර සහන 
කාලයක්ද ලබා  ජ ඇති බවත්, රු. 
ිලියන 10ක මුදලක් ආපසු 
ආර්ථික සකවර්ධන ංමාතයාකනය 
යවත ආපසු යවා ඇති බවද, ඉතිරිව 
ඇති රු. ිලියන 16 මගින් ලබා 
දිය හැක්යක් රු. 10,000/- ක ණය 
මුදලක් පමණක් වන ංතර එම 
මුදල ංදාළ ංරමුණ ක්රියාත්මක 
රීරීම සඳහා ප්රමාණවත් යනොවන 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

බවද  ග.නි පැවසීය. 

1 බහුදින  ධීවර යාත්රා සඳහා VMS 

උපකරණ සවි කර  ජම සඳහා 2015 
වර්ෂයේ රු. ිලියන 605ක 
ප්රතිපාදන සලසා  ජ තිබුණද, 2016 
යදසැම්බර් 31 දින වන විටත් එම 
කටුතතු ඉටු යනොරීරීම 

මත්සය ංපනයනය තහනම 
ක්රියාත්මක වූ කාලයේ පැනවූ 
යකොන්යේසියක් යලස යාත්රා 
1500ට VMS උපකරණ සවි කළ 
බවද, එම තහනම ඉවත් රීරීයමන් 
පසු තවත් යාත්රා 3000 කට එම 
උපකරණ සවි රීරීම සඳහා 
යටන්ඩර් කැඳවීයමන් පසු 
යතෝරාගත් යටන්ඩර්කරුයේ 
යටන්ඩරය ක්රියාත්මක රීරීමට  
විරුේධව ංයනක් 
යටන්ඩර්කරුවන් විසින් නක් 
පවරා ඇති බැවින් කටුතතු ඉටු 
යනොවූ බව ග.නි පැවසීය. 

5 VMS උපකරණ සවි රීරීයමන් පසු 
ධීවරයායගන් ංය කර ගනු ලබන 
ගාස්තු 

එම ගාස්තු ංය කරනු ලබන්යන් 
යාත්රාව පවතින ස්ාානය යසොයා 
ගත හැරී පහසුකම් සැපයීම 
යවනුයවන් ංදාළ ආයතනයට 
යගවනු ලබන වීඑම්එස් චන්ද්රිකා 
ගාස්තු (VMS Satellite Charges) 

යලස හා ංදාළ පාර්නව තුන විසින් 
ම ංත්සන් කර ඇති ගිවිසුම 
ප්රකාරව බවද, එම ගාසත්ු ංය 
රීරීම සම්බන්ධයයන් ධීවර ප්රජාව 
කල් තබා දැනුවත් කර ඇති බවද 
ග.නි පැවසීය. 

6 2013 වර්ෂයේ ඉන්ධන සහනාධාර 
ක්රමය නැවැත්වීයමන් ංනතුරුව 
හඳුන්වා දුන් ධීවර උපකරණ 
සහනාධාර ක්රමය යටයත් සුදුසුකම් 
සපුරා ඇති එක් දින යාත්රා හා 
පාරම්පරික යාත්රා සඳහා 
සහනාධාර ලබා  ජ ඇති බවද, 

එක් එක් වර්ගයේ යාත්රා සඳහා 
යමම ක්රමය යටයත් යමයතක් ලබා 
 ජ ඇති සහනාධාර ප්රමාණ පිළිබඳ 
වාර්තාවක් හැරී ඉක්මනින් කාරක 
සභාව යවත එවන යලස කාරක 
සභාව ග.නි යවත නියයෝග කරන 
ල ජ. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

බහුදින යාත්රා සඳහා තවමත් යමම 
සහන ලබා  ජ යනොතිබීම 

ක්රීඩප ලංඅජපායපානය ලංාහ ලංක්රීඩප ලංාාදර්ධජ ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජැයි ලං05 

1. රීලියනොච්චි ප්රයේනයේ මලල ්රීඩා 

සකගමයේ ලියාපදිකචි යනොවු 

සභාවක් යවත යගොඩනැගිල්ලක් 

ඉඳිරීරිමට ලබාදුන් 

රු.500,000/=ට ංදාළ ඉඳිරීරීම් 

වල ප්රගතිය ඡායාරූප සහිතව 

වාර්තාකරන යලස ලබාදුන් 

නියයෝගය ක්රියාත්මක රීරීමට 

කටුතතු යනොරීරීම. 

ජාතික මලල ්රීඩා සකගමයේ 

ංරමුදල්වලින් ්රීඩාකගනයක් 

ඉඳිකළ බවට යතොරතුරු ඇතත් 

යගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධයයන් 

යතොරතුරු යසොයා ගැනීමට 

යනොමැති බැවින් වර්තමාන මලල 

්රීඩා සකගම් සභාපතිවරයායගන් ඒ 

පිළිබඳව වාර්තාවක් කැඳවා ඇති 

බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

යම් පිළිබඳ වියනේෂ ංවධානයක් 

යයොමු යකොට සවිස්තර වාර්තාවක් 

2017 මැයි 31 දිනට යපර කාරක 

සභාවට ඉදිරිපත් කරන යලස 

ප්ර.ග.නි හට නියයෝග කරන ලදි. 

2. 2011-2013 වර්ෂවල වයාපෘති 

සදහා යවන්කළ ප්රාේධන 

ප්රතිපාදනවල සැලරීය ුතතු 

ඉතිරියක් පැවතිම. 

සෑම වසරකම ංක්වැඩි වනයයන් 

ප්රාේධන ඉතිරිවීම් වාර්තාවන 

නමුත් 2013 වර්ෂයේ නුවරඑළිය 

දිස්්රික්කය යවනුයවන් සැලසුම් 

කළ සකවර්ධන වයාපෘති ීමපයක 

පැවති ංයහපත් කාලගුණ තත්වය 

සහ ංක්මුදල් ලැබීයම් ප්රමාදය 

එයට යහේතු වී ඇති බව සදහන් 

කළ ප්ර.ග.නි/ග.නි.  සලකා බලන 

ලද වසයර් 100% ක යභෞතික 

කාර්යය සාධනයක් ංත්කර 

ගැනීමට හැරී වු බව  පැවසීය. 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

3. 2008 ංකක 431 දරණ රාජය මුදල් 

චක්ර යල්ඛයට පටහැනිව 2012 

වර්ෂයේ රු.1,262,150/= ක් සහ 

2013 වර්ෂයේ රු.8,071,795/= ක් 

වැය කර වියේන ගමන් සදහා 

යපෞේගලික නියයෝජිතයයකුයගන් 

ගුවන් ටිකේ පත් ිල ජ යගන තිබීම 

2012-2013 කාල පරිච්යේදයේ  ජ 

ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියේ යබොයහෝ 

දුර්වලතා පැවති බව පිලිගත් ග.නි. 

යමම ගනුයදනුවලින් පාක්වක් 

සිදුකර ඇති නිලධාරීන් 

සම්බන්ධයයන් ංල්ලස් යකොිසම  

පරික්ෂණ සිදුකරයගන යන බව 

පැවසීය. 

1. 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවල 

්රීඩා සකගම්වල සිදුව ඇති 

පරිපාලන හා ූලලය දුර්වලතා සහ 

ංකාර්යක්ෂමතාවයන් ංවම 

කරගැනීමට යගන ඇති ක්රියා 

මාර්ග 

්රීඩා සකගම් පිළිබඳව විධිමත් 

නියාමන ක්රමයේදයක් යනොතිබීම  

යමම ංකාර්යක්ෂමතාවයන්ට 

යහේතු  වී ඇති බැවින් ංමාතයාකනය 

මැදිහත්ව ක්රමවත් වැඩසටහනක් 

සකස් කර ක්රිඩා සකගම්වල 

ංනාගතය සුරක්ෂිත රීරිමට 

කටුතතු කරන යලස කාරක සභාව 

විසින් ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට නියයෝග 

කරන ල ජ. 

5. 1993 ංකක 47 දරන ්රීඩා පනයත් 

විධිවිධානවලට පටහැනිව වාර්ෂික 

ගිණුම් ප්රකානන ඉදිරිපත් යනොකළ  

ක්රිඩා සකගම් 8 ක් සදහා 2011-

2015 කාලපරිච්යේදයේ 

රු.68,665,775/= මුදලක් ලබා  ජ 

තිබීම සහ නියයෝග ංකක 35 

යටයත් ංමාතයාකන ප්රදාන සඳහා 

ංවනයතා සපුරා යනොමැතිව 

රු.271,066,000/= මුදලක් ්රීඩා 

සකගම්වලට ලබා ජ තිබීම. 

ආසියානු ්රීඩා උළයල් ජ 

ංවනයතාවයට ප්රමුඛත්වය  ජ 

කටුතතු රීරීමට සිදුවීම නිසා ්රීඩා 

භාණ්ඩ ිල ජ ගැනීම සහ ංයනකුත් 

ංවනයතා සපුරා ගැනීම සඳහා   

්රීඩා සකගම්වලට යමම මුදල් ලබා 

දුන් ංතර ඊට ංදාළ සියළු යල්ඛණ 

යදපාර්තයම්න්තුව සතුව පවතින 

බව ප්රකාන කල ග.නි. යබොයහෝ 

්රීඩා සකගම් ංමාතයාකන ප්රතිපාදන 

මත පමණක් යැයපන යහයින් 

්රීඩා ක්යෂේත්රයේ ංත්දැීමම් සහිත 

පුේගලයින් නිලතලවලට බඳවා 

ගැනීම,ගිණුම් පිළිබඳ දැනුමක් ඇති 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ංය භාණ්ඩාගාරික තනතුරුවලට 

බඳවා ගැනීම සහ නිසි කලට 

ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් රීරීම යන 

කරුණු යකයරහි ංවධානය යයොමු 

කරන ්රීඩා සකගම් යවත උපයදස් 

ලබා  ජ ඇති බව වැඩිදුරටත් ප්රකාන 

කයළේය. 

6. 2011 වර්ෂයේ රු.ිලියන 112 

වැයකර ඉදි කළ මීටර් 400 ක 

කෘ්රිම ධාවන පාය ඉඳිකර මාස 2  

පසු ප්රයයෝජනයට ගත යනොහැරී 

ංුතරින් විනානයට පත්ව තිබීම, 

හානි යල්ඛනයේ  එය වාර්තා 

යනොරීරීම, මු.යර.104 (2) ංනුව 

විගණකාධිපතිට වාර්තා යනොරීරීම 

සහ ධාවන පාය ගලවා ඉවත් 

රීරීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම් පල 

රීරීම,පරීක්ෂණ ගාස්තු සහ 

ප්රවාහන වියදම් යලස 

රු.2,534,503/= ක ංනාර්ථික 

වියදමක් සිදුරීරීම. 

“ගහයකොළ එන්ටප්රයිසස”් නැමති 

ආයතනයක් විසින් ඉදිකළ යමම 

ධාවන පාය ප්රිතියට ංනුකූලව 

සකස් යනොරීරිම නිසා  භාවිතයට 

ගත යනොහැරී තත්ත්වයක පවතින 

බැවින් ඒ සම්බන්ධයයන්  නීතිපති 

උපයදස් පතා ඇති ංතර  ධාවන 

පාය යළි සකස ් රීරීමට ංවසර 

ලැබී ඇත. ඒ ංනුව  රුපියල් 

ිලියන 300 ක වටිනාකින් ුතත් 

කෘතිම ධාවන පා 2 ක් සකස්  

රීරීම සදහා ිල ගණන් කැඳවා 

ඇති බවත් ගිවිසුමට ංනුකූලව 

කටුතතු රීරීමට ංයපොයහොසත් වු 

“ගහයකොළ ආයතනයට” යගවිය 

ුතතු රු. ිලියන 22 ක මුදල 

ංත්හිටුවා ඇති  බවත් ග.නි. ප්රකාන 

කයළේය. 

  

යම් සම්බන්ධයයන් තාක්ෂණ 

ඇගයීම් කිටුවද වගරීව ුතතු 

බවත් යකොන්යේසි වලට ංනුකූලව 

කටුතතු රීරීමට සියළු පාර්න්වයන් 

වගබලා ගත ුතතු බවත් කාරක 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සභාව ංවධාරණය කයළේය.    

7. 2016 යපබරවාරි 05 සිට 15 දක්වා 

ඉන්දියායේ පැවති දකුණු ආසියානු 

තරඟාවලිය සදහා නිලධාරීන් සහ 

නිරීක්ෂකයින් 288 යදයනකු 

සහභාගිකරවීයමන් 2016.03.18 

දිනැති කලිම්පික් කිටු  

මහයල්කම්යේ නියයෝගය 

යනොසලකා හැරීම, ලිඛිත 

තහවුරුවරීන් යතොරව නිරීක්ෂණ 

නිලධාරීන් 41 ක් සදහා ංනියම් හා 

සකුතක්ත  ජමනා යලස 

ඇ.යඩො.71,990/= ක මුදලක් 

යගවා තිබීම සහ දරන ලද වියදම් 

විස්තර විගණනය සදහා ලබා  ජ 

යනොතිබීම පිළිබඳව කාරක 

සභායේ විමසුමට ලක්විය. 

සති 3 ක පමණ කාලයක් පැවති 

යමම තරඟාවලිය සදහා 

්රීඩකයින්, නිලධාරීන් සහ 

නිරීක්ෂකයන් කණ්ඩායම් යලස 

ංවස්ාා ීමපයකදි වියේන ගතවු 

ංතර විවිධ ආයතන නියයෝජනය 

කරන නිලධාරීන්ට ජාතික 

මේටයම් ්රීඩා තරඟාවලියක 

ංත්දැීමම් ලබා  ජම යමහි ූලලික 

ංරමුණ වූ බවත්, නිලධාරින් 

යතෝරා ගැනියම්දි කවුන්යේ 

ක්යෂේත්ර ක්රියාකාරකම් ද 

සැලරීල්ලට භාජනය කළ ංතර 

 ජමනා යගවීයම්දි චක්රයල්ඛ වලට 

ංනුකූලව කටුතතු කර ඇති බව 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

ංදාළ සකචාරය සදහා සහභාගි වු 

නිලධාරීන්යේ යතොරතුරු ඇතුලත් 

වාර්තාවක් කාරක සභාවට 

ඉදිරිපත් කරන යලස නියයෝග 

කයළේය. 

 . 2011 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ ්රීඩා 

නක්ති වැඩ සටහනට 210-2-2-

1405 වැය විෂයය යටයත් 2016 

යවන්කළ රු. ිලියන 60 ක 

මුදලින් රු. ිලියන 34 ක පමණ 

මුදලක් ඉතිරි වී පැවතිම. 

ග්රාමීය මේටයම් කුසලතා සහිත 

්රීඩක ්රීඩිකාවන් හඳුනායගන 

කවුනට ජාතයන්තර මේටයම් 

ජයග්රහණ ලබාගැනීමට 

දිරිගැන්වීම සඳහා 2016 වර්ෂයේ 

යවන් කරන ලද යමම මුදලින් 

්රීඩා උපකරණ සහ ඇඳුම් කේටල 

යනොියල් ලබා ජමට සැලසුම් 

කළත් ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියේ 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පැවති ප්රමාදය නිසා ප්රතිපාදන 

ඉතිරියක් වාර්තා වීමට යහේතුවී 

ඇති බවත් දිස්්රික්ක 25 ආවරණය 

වන පරිදි ්රීඩක, ්රීඩිකාවන් 5000 

ක්  යතෝරා යගන ්රීඩා 28 ක් 

සදහා පුහුණු වැඩසටහන් දැනට 

ක්රියාත්මක කරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. ප්රකාන කයළේය.   

වි ීන ලංාේපත් ලං දපපර්ා ේ්තතුද 

2017 ලංජැයි ලං23 

1. 2016 වර්ෂයේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

පිළියයළ කර තිබුණද 

කාර්යසාධනයට ංදාළ යතොරතුරු 

2017 මැයි මස වනතුරු ද සපයා 

යනොමැති වීම. 

වයාපෘති වල යතොරතුරු 

සාරාකනගත රීරීමට කල්ගතවූ 

බවත් ඉදිරි දින රීහිපය තුළ යමම 

වාර්තාව විගණකාධිපති යවත 

ඉදිරිපත් කළ හැරී බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

2. වියේන සම්පත් 
යදපාර්තයම්න්තුයේ කාර්යය සහ 
කර්තවයය. 

යමම යදපාර්තයම්න්තුව “ඒ“ 

කාණ්ඩයේ යදපාර්තයම්න්තුවක් 

බවත් වියේන සකවර්ධන 

පාර්න්වකරුවන් සහ ආධාර යදන 

කණ්ඩායම් සමග වියේන ණය හා 

ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා 

සාකච්ඡා රීරීම සහ ගිවිසුම් වලට 

එළ ඇම, ණය ගිවිසුම් වලට 

ංනුමැතිය ලබාගැනීම, එම ගිවිසුම් 

බලාත්මක රීරීම, ූලලය ආධාර 

ලබාගත් පසු එම වැඩසටහන් 

ූලලය කලමණාකරණය රීරීම 

සම්බන්ධීකරණය රීරීම, වියේන 

ංධයාපන ංවස්ාා ලබාගැනීම සහ 

ණය සම්බන්ධව දත්ත පේධතියක් 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 

 

147 
 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පවත්වා යගන යාම යන කටුතතු 

ූලලික වනයයන් ඉටුකරන කටුතතු 

බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

3. වියේන සම්පත් 
යදපාර්තයම්න්තුයවන් බැහැරව 
ලබා ගන්නා ණය සහ විවිධ 
ආයතන වලින් ලබාගත් සෘජු 
වියේන ණය වාර්තා යනොවීම 
යහේතුයවන් ණය ගණනය රීරීයම් ජ 
ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වී 
තිබීම. 

යමම යදපාර්තයම්න්තුව මගින් 

හැර යවනත් ආයතන මගින් 

වියේන ණය ලබාගත හැරී දැයි 

ඇසූ ප්රන්නයකට පිළිතුරු යදින් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසූයේ 

භාණ්ඩාගාර යමයහුතම් 

යදපාර්තයම්න්තුයේ ඇප වීම මත 

සෘජු ණය ලබා ගත හැරී බව සහ 

යමම ණය සම්බන්ධ යතොරතුරු 

වියේන සම්පත් යදපාර්තයම්න්තුව 

සතුව යනොමැති බවයි. මීට 

ංමතරව භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 

වල වියේන ආයයෝජකයන් විසින් 

කරන ලද ආයයෝජන ද වියේන 

ණය යලස සැලරීය ුතතු බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. එයසේම 

යමම ණය පිළිබඳ දත්ත එක් 

ආයතනයක් යටතට ගැනීමට 

දැනට සාකච්ඡා මේටින් වැඩ 

පිළියවළක් දියත් යකොට ඇති 

බවත් යමම ආයතනය පනත් 

යකටුම්පතක් මගින් සකස්ාාගත 

රීරීයමන් ංනතුරුව ක්රියාත්මක 

වන බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

දැනට මුදල් මණ්ඩල පනයත් 113 

වගන්තිය යටයත් ණය 

කළමනාකරණ වගීමම මහ 

බැකකුව සතු බවත් වියේන සම්පත් 

යදපාර්තයම්න්තුව සතු දත්ත 

පේධතියට මහ බැකකුවට පිවිසුම් 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පහසුකම් සපයා ඇති බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. වැඩිදුරටත් පැවසීය.  

යම් සඳහා පනත් යකටුම්පතක් 

සම්පාදනය රීරීමට කටුතතු 

කරයගන යන බවත් එමගින් 

වියේන ණය ලබා ගැනීම, ණය 

පිළිබඳ දත්ත පේධතිය 

පවත්වායගන යාම සහ ණය 

යගවීම යන කටුතතු 

සම්බන්ධීකරණයට ංවනය 

ප්රතිපාදන සලසන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

1. JICA ආයතනය විසින් ආධාර 
ලබා ජ ඉදිකරන සැහැල්ලු දුම්රිය 
(LRT) වයාපෘතියේ ප්රගතිය. 

යමම වයාපෘතිය 201  යපබරවාරි 

මස ආරම්භ කළ හැරී බවත් 

නකයතා ංධයයනය 2017 ංවසාන 

වන විට සම්පූර්ණ රීරීමට 

බලායපොයරොත්තු වන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. යමම 

වයාපෘතිය සඳහා යයෝජනා 

ඉදිරිපත් වීමට යපර ඉදිරිපත් වූ 

යමොයනොයර්ල් වයාපෘතිය ංධික 

වියදම් සහිත බැවින් එය 

ප්රතික්යෂේප කර ඇති බවත් ඒ 

යවනුවට LRT වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කරන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

5. යපොදු ආයයෝජන වැඩසටහන (PIP 
– Public Investment 
Programme) දැනට ං්රීයව 
පැවතීම. 

යමම වයාපෘතිය යටයත් ප්රමුඛතාව 

ංනුව යටිතල පහසුකම් වැඩිදිුතණු 

රීරීමට වියේන ණය හා ආධාර 

උපයයෝගී කර ගැනීමට කටුතතු 

කරන බවත් යමම වැඩසටහන 

1999/2000 වසයර් සිට ක්රියාත්මක 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යනොවන තත්ත්වයක පැවති බවත් 

යමමගින් යපොදු යටිතල පහසුකම් 

ක්රමාණුකූලව වැඩිදිුතණු රීරීමට 

සැලසුම් කර තිබුණු බවත් 

ප්ර.ග.නි/ග.නි. පැවසීය. සෘජු වියේන 

ආයයෝජන සඳහා ංවනය වන 

යටිතල පහසුකම් වැඩි දිුතණු කර 

ගැනීයම් ංරමුණ ඇතිව යමම 

වයාපෘතිය සකසා තිබුණු බවත් 

එයසේම රට තුළ පිහිටා ඇති වරාය 

හා ගුවන්යතොටුපළවල් පුළුල් 

මාර්ග පේධතියරීන් එරීයනකට 

සම්බන්ධ කර තිබීම සෘජු 

ආයයෝජන ලබා ගැනීමට ංවනය 

ප්රධාන සාධකයක් වන බවත් 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. වැඩිදුරටත් පැවසීය. 

6. වියේන ශිෂයත්ව ලබාගැනීයම් ජ 
වියේන සම්පත් 
යදපාර්තයම්න්තුයේ කාර්යභාරය. 

යමම ක්රියාවලියේ ජ මැදිහත්කරු 

යලස වියේන සම්පත් 

යදපාර්තයම්න්තුව කටුතතු කරන 

බවත් ංදාළ ආයතන විසින් යතෝරා 

යදන ංයදුම්කරුවන් ශිෂයත්ව 

සඳහා නිර්යේන කරන බව ද 

වියේන ශිෂයත්ව සඳහා 

නිරන්තරයයන්ම ංවධානය යයොමු 

කරින් ංදාළ ංමාතයාකන, 

යදපාර්තයම්න්තු, සකසා්ා සහ 

සමාගම් යවත දැනුම්  ජමට කටුතතු 

කරන බව ද ප්ර.ග.නි./ග.නි. 

පැවසීය. ංයදුම්කරුවන් ංතුරින් 

සුදුස්සන් යතෝරා ගැනීම වියේන 

ආයතන විසින් සිදු කරන බව ද 

ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. ඇතැම් විට 

ංමාතයාකන, යදපාර්තයම්න්තු, 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සකස්ාා සහ සමාගම් යවතින් 

යතෝරා එවන ංයදුම්කරුවන් සුදුසු 

යනොවන බව වියේන ආයතන 

වලින් තීරණය කරන බවත් 

ංයදුම්කරුවන් යතෝරා එවීම 

ංතපසු කරන බවත් එම නිසා 

යමම ංවසා්ා වලින් උපරිම 

ප්රතිඵල ලබා ගැනීමට යනොහැරී වී 

ඇති බවත් ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. 

උාාණ ලංඅධයපපජ ලංහප ලංජහප ලංජපර්ග ලංඅජපායපානය 

 ලං2017 ලංජැයි ලං24 

1. 2011 සැප්තැම්බර් 25 දිනැති රාජය 

ගිණුම්කාරක සභා රැස්වීයම් ජ 

ලබාදුන් නියයෝග ප්රකාරව වියේන 

ආධාර ඉදිරීරීම් වයාපෘතිවල 

ප්රමාදයන් සම්බන්ධ වගරීව ුතතු 

පුේගලයන් පිළිබඳව යම් දක්වා 

ක්රියාමාර්ග යගන යනොමැතිවීම. 

ංදාල වියේන ආධාර වයාපෘති 

යබොයහෝමයකට සම්බන්ධ 

නිලධාරින් වයාපෘති ංවසන් 

වීයමන් පසුව ංදාල ආයතනවලින් 

ඉවත්ව යගොස් සිටීම නිසා එම 

නිලධාරින්ට එයරහිව පියවර ගත 

යනොහැරී තත්වයකට මුහුණ  ජමට 

තම ංමාතයකනයට සිදුවී ඇති බව 

ප්ර.ග.නි. සඳහන් කයළේය. එම 

පිළිතුර සම්බන්ධයයන් සෑහීමකට 

පත් යනොවන බව පැවසූ කාරක 

සභාව වියේන ආධාර වයාපෘති 

ප්රමාද වීම හා ංවසන් වීයමන් යම් 

කලකට පසු ප්රගති සමායලෝචන 

සිදුවන ංවස්ාාවන්හිදි ංදාල 

ලිපියගොනු නැතිවීම හා ඊට ංදාල 

වගරීව ුතතු නිලධාරින් යසොයා 

බලා කවුන්ට එයරහිව පියවර 

ගැනීමට යම් ක්රමයේදයක් 

පවතින්යන්ද, මුදල් ංමාතයකනය 

විසින් යවන ලද චක්රයල්ඛ 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

පවතින්යන්ද යන්න පිළිබඳ 

වාර්තාවක් කාරක සභාවට 

ඉදිරිපත් කරන යලස මුදල් 

ංමාතයකන යල්කම්ට දන්වන යලස 

නියයෝග කයළේය. 

2. 2012 සහ 2013 වර්ෂවල ජ ූලලධන 

ප්රතිපාදනයේ ඌන උපයයෝජනය 

29% සිට 50% දක්වා පරාසයක 

ප්රමාණයක් යගන තිබීම හා 2016 

ූලලධන ප්රතිපාදනවලින් රු. 

ිලියන 2,352 යහවත් 32%ක් 

ඉතිරි වී තිබීමද, 2016 වර්ෂයේ 

වැය විෂයන් 0 කට ංදාලව රු. 

ිලියන 793ක් උපයයෝජනය කර 

යනොතිබීම. 

ප්රතිපාදන යවන් කළද, මුදල් 

ංවනය ංවස්ාාවල ජ මුදල් නිදහස ්

යනොරීරීම යමම තත්වයට යහේතුව 

බව ප්ර.ග.නි. යමහි ජ සඳහන් 

කයළේය. මහා භාණ්ඩාගාරය යවත 

සෑම මසකම සමාන මුදල් 

ප්රවාහයක් ලැබුණද 

ංමාතයකනවලින් වැඩි වනයයන් 

මුදල් ඉල්ීමම් ඉදිරිපත් කරනුයේ 

වර්ෂයේ ංවසන් මාසවල ජ වීම 

නිසා භාණ්ඩාගාරය ට මුදල් 

කළමණාකරණයේ ජ දුෂ්කරතා 

මතුවන බවද යමහි ජ ංනාවරණය 

විය. 

3. 2015 යදසැම්බර් 31 දිනට යපොදු 

තැන්පතු ගිණුයම් රඳවා යගන තිබූ 

වර්ෂ 2 ඉක්ම වූ රු. ිලියන 5.5ක 

තැන්පතු හා 2016 යදසැම්බර් 31 

දිනට වර්ෂ 2 ඉක්ම වූ යපොදු 

තැන්පතු ගිණුයම් රඳවා යගන තිබූ 

රාජය යනොවන වින්ව විදයාලවල 

ඇගයීම් කාර්යයන්ට ංදාල යනේෂය 

රු. ිලියන 12ක් විය. 

පාඨමාලා ඇගයීම් කාර්යයන්ට 

සහභාගි වන ආචාර්යවරුන්ට 

ප්රවාහන  ජමනා යලස හා උපාධි 

පාඨමාලාවක් ඇගයීම 

ංවසානයේ ජ කරනු ලබන යගවීම් 

සඳහා යමම මුදල් තැන්පතු 

පවත්වායගන යනු ලබන බවත් 

ප්ර.ග.නි. සඳහන් කයළේය. දැනට 

ඇගයීම් කරයගන යනු ලබන 

පාඨාමාලා පිළිබඳ වාර්තාවක් 

සපයන යමන් කාරක සභාව 

නියයෝග කරන ල ජ. 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

1. ්රීඩා ංමාතයකනය යවනුයවන් 

වියේනගත වූ උසස් ංධයාපන 

ංමාතයකනයේ යකොන්ත්රාත් පදනම 

මත යසේවයේ යයදවූ 

නිලධාරියයකුට ංනියම්  ජමනා හා 

උණුසුම් ඇඳුම්  ජමනා යලස 

ංමාතයකනය විසින් රු. 117,159/-

ක් 2011 වර්ෂයේ ජ යගවීම් කර 

තිබුණු ංතර එම මුදල ්රීඩා 

ංමාතයකනයයන් ංය කර ගැනීමට 

කටුතතු කර යනොතිබීම. 

යමම නිලධාරියා උසස් උධයාපන 

ංමාතයකනයේ ්රීඩා හා කුසලතා 

ංකනයේ ංධයක්ෂ ජනරාල් යලස 

යසේවයේ යය ජ සිටි බවත්, එයසේම 

කලිම්පික් රන් පදක්කම්ලාභියයකු 

බවත්, ්රීඩා ංමාතයකනයයන් ලද 

වියේන සකචාරයක් සඳහා සහභාගි 

වීයම් ජ කහු උසස් ංධයාපන 

ංමාතයකනය නියයෝජනය රීරීයම් ජ 

ලද හැරී ප්රතිලාභ සළකා බලා, 

ංනියම්  ජමනා හා උණුසුම් ඇඳුම් 

 ජමනා යලස යමම යගවීම් සිදු කළ 

බව පැහැදිලි කළ ප්ර.ග.නි. යමම 

 ජමනා රජයේ යසේවකයයකු වියේන 

සකචාරයක් සඳහා සහභාගි වීයම් ජ 

යගවනු ලබන  ජමනා බවට 

තවදුරටත් පැහැදිලි කයළේය. 

5. 2010 මැයි 11 දිනැති රාජය වියදම් 

කළමනාකරණ චක්රයල්ඛයේ 3(1) 

හා 1(1) යේදය ංනූව 

ංමාතයවරුන් හා නියයෝජය 

ංමාතයවරුන්යේ පරිහරණය හා 

ආරක්ෂක කටුතතු යවනුයවන් 

උපරිම නිලවාහන සකඛයාව 3ක් 

වුවද 2011 වසයර් ජ එම සීමාව 

ඉක්මවා වාහන 7ක් ංමාතයවරයා 

යවත ලබා  ජ තිබුණු ංතර මාසිකව 

හිි ඉන්ධන ප්රමාණය ඉක්මවා රු. 

1,029,3 0/-ක ඉන්ධන 

ප්රතිපූර්ණය කර තිබුණු ංතර එම 

මුදල ංදාල පාර්නවයන්යගන් ංය 

කර යනොතිබීම 

යමම කාලවකවානුයේ ඇතිවූ 

ගැටළුකාරි වාතාවරණය හමුයේ 

ංදාල ංමාතයවරයායේ ආරක්ෂාව 

තර රීරීමට සිදුවූ බවද, 

පාර්ලියම්න්තුව විසින් ංසනු ලබන 

යනොයයකුත් වයාපෘතිවලට ංදාල 

ප්රන්නවලට පිළිතුරු  ජම සඳහා 

ංදාල කාර්ය මණ්ඩලවලට 

ංනුුතක්ත නිලධාරින්යේ රාජකාරි 

කටුතතු සඳහා  නිලරා ලබා  ජමට 

සිදුවූ බවද, නමුත් චක්රයල්ඛයට 

ංදාලව නිලවාහන 3 පමණක් 

පරිහරණයට යයොදාගත් බවද 

ප්ර.ග.නි. සඳහන් කයළේය.   



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

6. 2011 වසයර් ජ ංමාතයවරයාට 

වාර්ෂිකව හිි යගවල්කුීම  ජමනා 

යවනුවට එම සීමාව ඉක්මවා විදුලි 

හා ජල බිල්පත් ප්රතිපූර්ණය රීරීම 

කර තිබූ නමුත් වැඩිපුර යගවූ රු. 

 33,160/-ක මුදල ංදාල 

පාර්නවයන්යගන් ආපසු ංය කර 

ගැනීමට කටුතතු කර යනොතිබීම 

2009 මාර්තු 05 දිනැති ංකක 

10/2007(1) දරන චක්රයල්ඛයට 

ංනූව ංමාතයවරයයකුට හිි රු. 

50,000/- යගවල් කුීම  ජමනාව 

යගවින් සිටිය ජ, එකල 

වින්වවිදයාලවල මතු වූ ගැටළු 

නිරාකරණය රීරීම සඳහා නිතිපතා 

වින්වවිදයාල ආචාර්යවරුන් සමඟ 

රැස්වීම් පැවැත්වීමට සිදු වූ බවත්, 

වියදම ංක්කර ගනු වස් ඒවා 

පැවැත්වූයේ ංමාතයවරයායේ නිල 

නිවයසේ බැවින්, යගවල් කුීම 

 ජමනාව ංනවනය බව පැවසූ 

ංමාතයවරයා ංදාල කාලයේ විදුලි 

හා ජල බිල්පත් ප්රතිපූර්ණය රීරීම 

ප්රමාණවත් බව දැන්වූ බවත්, එම 

නිසා රාජය පරිපාලන 

ංමාතයකනයේ යල්කම්වරයායේ 

ංනුමැතිය ඇතිව ංදාල විදුලි හා 

ජල බිල්පත් ප්රතිපූර්ණය රීරීම 

සිදුකළ බවත් ප්ර.ග.නි. සඳහන් 

කයළේය. 

7. ශ්රී ලකකා රජයේ ජනාධිපති 

ශිෂයත්ව වැඩසටහන යටයත් 

2012/2013 ංධයයන වර්ෂයේ ජ 

යප්රායදණිය වින්වවිදයාලයේ 

කෘෂිකර්ම පීඨයේ ලියාපදිකචි වූ 

පරීස්ාානු ජාතික සිසුන් 

යදයදයනකු පසුව SAITM 

ආයතනයේ වවදය සිසුන් යලස 

ලියාපදිකචි කර ංමාතයකනය විසින් 

2012 සිට 2017 ජුනි දක්වා රු. 

කැබිනේ මණ්ඩල තීරණයරීන් 

ංනුමත වූ පරිදි වියේශීය සිසුන් 

සඳහා ශිෂයත්ව ප්රදාන වැඩසටහන 

යටයත් යතෝරාගනු ලැබූ යමම 

පරීස්ාානු ජාතික ශිෂයයන් 

යදයදනා යප්රායදණිය 

වින්වවිදයාලයේ කෘෂිකර්ම පීඨයට 

ඇතුලත් වීමට ඉල්ලුම් කර ඇති 

ංතර එවකට වින්වවිදයාල 

පාලනාධිකාරිය ඊට එකඟ වූ 

බවත්, ංනතුරුව සිසුන් යමරටට 



පාර්ලියම්න්තු ප්රකානන මාලා ංකක 331 

 
 

154 

 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

ිලියන 3ක වියදම් දරා තිබීම. පැිණ යන්වාසිකාගාර ගත 

වීයමන් ද පසු වින්වවිදයාලයේ 

ඇතිවු ංභයන්තර පරිපාලන 

ගැටළුවල ප්රතිපලයක් නිසා යමම 

ශිෂයයන් යදයදනා යේ ලියාපදිකචිය 

ප්රතික්යෂේප වී ඇති ංතර යමම 

තත්වය යටයත් පරීස්ාානු - ශ්රී 

ලකකා රාජය තාන්්රික 

සබඳතාවන්ට හා ිත්රත්වයට 

බලපෑමක් සිදුවිය හැරී බැවින් 

යමම ශිෂයයන් යදයදනා යවනත් 

පාඨමාලාවකට ඇතුළත් රීරීමට 

උත්සහයන් දැරුවද එම 

උත්සහයන්ද වයර්ා වූ බවත්, එම 

ංවස්ාායේ SAITM ආයතනය 

ඉදිරිපත් වී එම ශිෂයයන් 

යදයදනාට වවදය උපාධි 

පාඨමාලා සඳහා ශිෂයත්ව ප්රදානය 

කළ බවත් ප්ර.ග.නි. පැවසීය. එයසේ 

වුවද තමන් SAITM ආයතනයට 

පාඨාමාලා ගාස්තු යනොයගවූ බවත් 

එය ශිෂයත්වය යටයත් ආවරණය 

වූ බවත් යපර සඳහන් කළ 

වියේශීය සිසුන් සඳහා ශිෂයත්ව 

ප්රදාන වැඩසටහන යටයත් ංනුමත 

වූ පරිදි සිසුන්ට යන්වාසික 

පහසුකම් හා ආහාරපාන සඳහා 

මාසික  ජමනාවක් හා එක්වරක් 

පමණක් යගවන උපයේෂණ 

 ජමනාව පමණක් යගවීම සිදුකළ 

බවත් කහු වැඩිදුරටත් සඳහන් 

කයළේය. යම් පිළිබඳ සවිස්තර 

වාර්තාවක් සපයන යමන් කාරක 



ශ්රී ලකකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ංටවන පාර්ලියම්න්තුයේ පළමුවන සැසිවාරයේ 
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවන වාර්තාව 

 

155 
 

 

සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

සභාව ප්ර.ග.නි. යවත නියයෝග 

කරන ල ජ. 

 . වාර්ෂික ඇස්තයම්න්තු ප්රතිපාදන 

යටයත් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් 

වින්වවිදයාල 11කට ලබා  ජ තිබූ 

ංක් මුදල් සම්පූර්ණයයන් වැය 

යනොකර 2016 වර්ෂය ංවසන් වන 

විටත් රු. ිලියන 5 6.2 යනේෂයක් 

බැකකු ගිණුම්වල රඳවා යගන තිබීම 

භික්ෂු වින්වවිදයාල 

යගොඩනැගිල්ලක් ඉඳිරීරීම 

යවනුයවන් රාජය ඉකජියන්රු 

සකස්ාාවට යගවිය ුතතු රඳවා 

ගැනීයම් මුදල්, වයාපෘතියේ ඇති 

ංක්පාක් නිසා නිදහස ් යනොකළ 

ංතර එම මුදල්ද යමහි ඇතුළත් 

බව ප්ර.ග.නි. පැවසීය. 

භාණ්ඩාගාරය විසින් ංදාල 

වින්වවිදයාල සඳහා යවන්කරන ලද 

ප්රතිපාදන ංදාල ංවනයතාවයට 

වැය කළ යනොහැරී නම්, එම මුදල 

යවනත් වයාපෘතියකට යහෝ මාරු 

කර ගැනීයම් හැරීයාවක් පවත්නා 

බැවින් එම ප්රතිපාදන වැය යනොකර 

බැකකු ගිණුම්වල රඳවා තබා 

ගැනීයම් හැරීයාවක් යනොමැති බව 

කාරක සභායේ ජ ංනාවරණය විය. 

ංදාල වින්වවිදයාලවලින් විමසා 

කුමන පදනමක් යටයත් එම මුදල් 

රඳවා තබා ගත්යත්ද යන්න යසොයා 

බලා වාර්තා කරන යලස ප්ර.ග.නි 

හට කාරක සභාව නියයෝග 

කයළේය. 

9. 2015 හා 2016 වර්ෂවල ජ 

ංමාතයාකනය විසින් යේශීය හා 

වියේශීය ූලලය ණය යටයත් 

වයාපෘති ක්රියාත්මක රීරීම සඳහා 

ංමාතයාකනය යවත පිළියවළින් රු. 

ිලියන 3,165ක් සහ රු. ිලියන 

ඉන් ජය හා ජපන් රාජයවලින් ලද 

 ජමනා මත රාජය වින්වවිදයාල 

රීහිපයක සිදුකළ වයාපෘති පිළිබඳ 

කරුණු දැක්වූ ප්ර.ග.නි. විවිධ යහේතු 

මත එම  ජමනා ලැබීයම් ජ සිදු වූ 

ප්රමාදයන් යහේතුයවන් වයාපෘතිවල 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

2,256ක් ලබා  ජ තිබූ ංතර එම 

මුදල්වලින් 2015 හා 2016 

වර්ෂවල ජ පිළියවළින් රු. ිලියන 

710ක් හා රු. ිලියන  96ක් 

උපයයෝජනය කර යනොතිබීම. 

සිදුවූ ප්රමාදයන් පිළිබඳ තවදුරටත් 

පැහැදිලි කළ ංතර වයාපෘතිවල 

වත්මන් ප්රගතියද, ංදාල වර්ෂවල 

උපයයෝජනය රීරීමට යනොහැරී වූ 

මුදල් යම් වනවිට උපයයෝජනය 

යකොට ඇති ආකාරය පිළිබඳවද 

පැහැදිලි කයළේය. 

10. ංමාතයකනයේ 2015 වාර්ෂික 

ක්රියාකාරි සැලැස්මට ංනුව 

යන්වාසික ශිෂයයින් සකඛයාව 

12,000රීන් වැඩිරීරීම සඳහා ශිෂය 

යන්වාසිකාගාර පහසුකම් වැඩි 

දිුතණු රීරීයම් ංරමුණින් 

වින්වවිදයාල තුළ යන්වාසිකාගාර 

60ක් ඉඳිරීරීයම් වයාපෘතියට 

ංදාලව කාමර 100රීන් ුතත් 

යන්වාසිකාගාරයක් රු. ිලියන 

219 කට ආසන්න මුදලක් වැය 

යකොට හම්බන්යතොට වැලිගත්ත 

ප්රයේනයේ 2013 වර්ෂයේ ජ ආරම්භ 

කර තිබුණි. එහි ස්ාාපනය රීරීමට 

යයෝජිතව තිබූ යකොළඹ 

වින්වවිදයාලයට ංනුබේධිත වජව 

තාක්ෂණ පීඨය ස්ාාපිත 

යනොරීරීමට තීරණය රීරීම නිසා 

යමම යන්වාසිකාගාරය ඵලදායි 

යලස ප්රයයෝජනයට ගැනීමට 

යනොහැරීව ඇති බැවින් එහි 

පවත්වායගන යන කෘෂි තාක්ෂණ 

හා ග්රාමීය විදයා ආයතනයේ 

ංධයයන කටුතතු සිදුකරන 

ශිෂයයන් 30කයේ පමණ 

යන්වාසික පහසුකම් යවනුයවන් 

හම්බන්යතොට වැලිගත්ත 

ප්රයේනයේ යකොළඹ 

වින්වවිදයාලයට ංනුබේධිතව 

ස්ාාපන රීරීමට යයෝජිතව තිබූ 

වජව තාක්ෂණ පීඨය සඳහා 

යන්වාසිකාගාරයක් ඉදිරීරීම 

එවකට යකොළඹ වින්වවිදයාලයේ 

උපකුලපතිනිය කර තිබූ ඉල්ීමම 

මත සිදු කළ බව ප්ර.ග.නි. සඳහන් 

කළ ංතර පීඨයක් ස්ාාපිත රීරීමට 

ප්රාම යන්වාසිකාගාරයක් ඉදි 

කයළේ කවර පදනමරීන්ද යන්න 

කාරක සභායේ දැඩි විමසුමට ලක් 

විය.  

මීට වගරීව ුතතු නිලධාරින් 

කවුරුන්ද යන්න හඳුනායගන 

වාර්තා කරන යලස විගණකාධිපති 

හට නියයෝග කළ කාරක සභාව 

ංදාල යන්වාසිකාගාරය සඳහා 

පීඨයක් ඉඳිකළ යනොහැරී නම් 

යවනත් ඵලදායි කටුතත්තක් සඳහා 

එය යයොදාගත හැරී ආකාරය 

යසොයා බලා වාර්තා කරන යලස 

ප්ර.ග.නි. හට නියයෝග කයළේය. 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

යමම යන්වාසිකාගාරය 

යයොදායගන තිබීම. 

11. ඉහත වයාපෘතිය කඩිනම් 

වයාපෘතියක් යලස 2015 

යදසැම්බර් 31 වන විට ඉදිරීරීම් 

කටුතතු ංවසන් කල ුතතුව තිබූ 

නමුත් 2017 ංයප්රේල් ංවසන් වන 

විට යබොයහොමයක වැඩ ංවසන් 

කර තිබුණද සිසු පරිහරණයට භාර 

යනොදුන් යන්වාසිකාගාර සකඛයාව 

11ක් වීම. 

යමම වයාපෘතිය යටයත් 

යන්වාසිකාගාර යගොඩනැගිල්ල 

පමණක් ඉඳිකරනු ලබන ංතර 

ංයනකුත් උපකරණ හා පහසුකම් 

වින්වවිදයාල විසින් සපයා ගත ුතතු 

බවත් ඒ සඳහා කවුන්ට ප්රතිපාදන 

සපයා ගැනීයම් දුෂ්කරතාවයන්ට 

මුහුණ  ජමට සිදු වූ යහයින් 

ඉඳිරීරීම් කටුතතු ංවසන් කලද 

එම යන්වාසිකාගාර සිසු 

පරිහරණයට භාර  ජමට යනොහැරී 

වී ඇති බව ප්ර.ග.නි. සඳහන් 

කයළේය.  

එක් එක් වින්වවිදයාලවල සිටින 

සිසුන් ගණන, යන්වාසිකාගාර 

පහසුකම් ලබා  ජ ඇති සිසුන් 

ගණන පිළිබඳ වාර්තාවක්ද, සිසු 

පරිහරණයට බාර යනොදුන් 

යන්වාසිකාගාර 11හි වර්තමාන 

තත්වය හා ඒවා සිසුන්ට බාර දිය 

හැරී කාල සීමාව පිළිබඳ 

වාර්තාවක්ද ඉදිරිපත් කරන යලස 

කාරක සභාව ප්ර.ග.නි. හට 

නියයෝග කයළේය. 

12. 2011 වර්ෂයේ වාර්ෂික 

ඇස්තයම්න්තුයේ ප්රතිපාදන 

යනොතිබිය ජ, ඉහත යන්වාසිකාගාර 

වයාපෘතියට යවන්කරන ලද 

මුදලින් විදුත් හා මුද්රිත ප්රචාරක 

කටුතතු සඳහා ංමාතයකනය විසින් 

යමවැනි කටුතත්තක් කරයගන 

යායම් ජ එය මහජනතාව ංතරට 

යගනයාම ංමාතයකනයේ වගීමමක් 

වන බවද, වයාපෘතිය හා සබැඳි 

යවනත් කාර්යයන් සඳහා 

වයාපෘතියේ ප්රතිපාදනවලින් සු ළු 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

රු. ිලියන 21.5ක මුදලක් දරා 

තිබීම. 

ප්රතිනතයක් වැය කළ හැරී යහයින් 

වයාපෘතියේ ප්රචාරක කටුතතු 

සඳහා යමම වියදම් දැරීමට සිදු වූ 

බව ප්ර.ග.නි. සඳහන් කයළේය. 

ප්රචාරක කටුතතු සඳහා ංවනය නම් 

යවනම ප්රතිපාදන ලබාගත ුතතුව 

තිබූ බවද, වයාපෘතියේ ප්රතිපාදන 

ංනුමැතියරීන් යතොරව එයලස 

වියදම් කළ යනොහැරී බව විගණන 

මතය වූ යහයින් ප්රචාරක කටුතතු 

සඳහා යමම මුදල් වැය කයළේ 

කුමන පදනමරීන්ද යන්න යසොයා 

බලා වාර්තා කරන යලස කාරක 

සභාව ප්ර.ග.නි. හට නියයෝග කරන 

ල ජ. 

13. සබරගමුව වින්වවිදයාලයට වවදය 

පීඨයක් ස්ාාපිත රීරීම සඳහා වූ 

යයෝජනායේ වර්තමාන තත්වය. 

සබරගමුව වින්වවිදයාලයට 

ංනුබේධිත වූ වවදය පීඨයක් 

ස්ාාපිත රීරීම සඳහා යයෝජනාවක් 

තිබූ බවත්, එය ංයවැය 

යයෝජනාවලියට ඇතුළත් රීරීමට 

යයෝජනා වූ නමුත් එය ංයවැය 

යයෝජනාවලියට ඇතුළත් යනොවූ 

බව ප්ර.ග.නි සඳහන් කළ ංතර 

වවදය පීඨයක් ස්ාාපිත රීරීම 

සඳහා රත්නපුර නගරයයන් 

ංක්කර 25ක භූි භාගයක් ිලට 

යගන තියබන බවද කාරක 

සභායේ ජ ංනාවරණය විය. යම් 

පිළිබඳ වූ ලිපියල්ඛන පරිශීලනය 

යකොට යමම යයෝජනාව ඉදිරිපත් 

වූයේ යකයසේද, කවුරුන් විසින් 

ඉදිරිපත් කයළේද යන්න යසොයා 
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සාකච්ඡා කරන ලද ප්රධාාන 

කරුණු 

ප්රධාාන ණන්  ීමේ   

නිලධාාරි/ණන්  ීමේ   

නිලධාාරිේ ේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරී  සහ 

කාරක සභාේ ේ අදහස් 

/නිර්ේ ේශ/ නිේ  ෝණ 

 

බලා වාර්තා කරන යලස කාරක 

සභාව ප්ර.ග.නි. හට නියයෝග කරන 

ල ජ. 

11. ංනුමත ප්රිතීන්ට ංනුකූල 

යනොවන යහයින් දැනට 

බකගලායේනයේ වවදය සභායේ 

තහනමට ලක්ව ඇති චිතයගොන් 

වවදය විදයාලයයන් වවදය 

උපාධි ලද සිසුන්ට ශ්රී ලකකා 

වවදය සභායේ පිළිගැනීම ලබා 

යදන යලස උසස් ංධයාපන 

ංමාතයකනයට ඉල්ීමම් ඉදිරිපත් වී 

තියේද යන්න හා ංමාතයකන 

නිලධාරින් ංදාල වවදය විදයාලය 

නිරීක්ෂණයකට සහභාගි වී තියේද 

යන වග. 

ංදාල වවදය විදයාලයේ ප්රිතීන් 

පිළිබඳ සෑහීමකට පත් වීමට 

යනොහැරී වීම යහේතුයවන් 

බකගලායේනයේ වවදය සභා යවන් 

එම වවදය විදයාලයට ලබා  ජ තිබූ 

පිළිගැනීම ංත්හිටවූ බවද, තමන් 

හා තම ංමාතයකන නිලධාරින් 

බකගලායේන ංධයාපන ඇමති 

හමුවී එම වවදය විදයාලයට 

ංවනය පහසුකම් ලබා  ජ යපර වූ 

පිළිගැනීම ලබා ගැනීම සඳහා 

සහය වන යලස ඉල්ීමමක් කළ 

බවද, ඉන් එම වවදය විදයාලයේ 

ංධයාපනය ලබන ශ්රී ලාකරීක 

සිසුන්ට ඇති වන ගැටළුව විසඳා 

ගැනීමට හැරී වන බවද ප්ර.ග.නි. 

සඳහන් කයළේය. 
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