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Authority at a glance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 ර්යේ අංක 59 දය  මුද්ර දු ඹ 

ළරළෂණවීයම් ඳනත අනු මුද්ර දු  ළරළෂණවීයම් 

අධිකහසරඹ සථහඳනඹ කයන රදී. මුද්ර දු ඹ 

ළරළෂණවීභ, අභ කිසරභ වහ ඳහරනඹ වහ කහයුතු 

කිරීභ ව ශ්රි රංකහ යජඹහ අදහර න මුද්ර දු ඹ 

පිළිඵ අන්තර්ජහි ක ම්මුතීන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

උයදහ අධිකහසරඹ යත ඳළසර ි බුණු නනි ක ඵරතර 

ලෂණි භත් කිසරභහ එකහ ඳළි  ඳනත අරංගු කය 

2008 අංක 35 දය  මුද්ර දු ඹ ළරළෂණවීයම් න 

ඳනත ම්භත කයන රදු, එඹ 2009 ජනහසර 01 දින 

සිහ ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 
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ංථ්ාභඹ තත්ොයතුරු 

අධිකාරිතේ නභ 

මුද්රීඹ ඳරිය කයක්අ අධිකාරිඹ 

නනතික පුද්ගරබාඹ 

2008 අංක 35 දයඅ මුද්ර ුෂඅ ැරැක්වීතේ ඳනත් ඹටතේ ්ථාපිත් කය ඇති නිඹාභන කඹත්නඹකි. 

     ලිඹාඳදංචි ලිපිනඹ ව ප්රධාන කාර්ඹාරඹ

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ 
අංක 758, යේසරයින් ඳහය, 

යකොශම 09. 
යහලි: 011 2687520/011 2690604/ 011 2690605 

*eෂණස :011 2687451/011 4615960 

ඊ යම්ල් :( info@mepa.gov.lk        යේ: mepa.gov.lk 

අධක් භ්ඩලරඹ 
බාඳති 
ටී. එන්. වියේගු ර්ධන (විශ්රහමික යෝයඹෝජය 

යඳොලිසඳි ) (2015.01.29 දින දෂණහ) 
ීති ඥ කර්. මීගසත්යත් (ඳත් කර දිනඹ 

2015.01.29 සිහ 2015.12.18 දින දෂණහ  
  

අධක්කරු 
කර් .ඒ.කර්.කර්.  රඳසිංව භවතහ 
අි යර්ක යල්කම්, භවළලි ංර්ධන වහ ඳසරය 
අභහතයහංලඹ  
 
එන්.එල්.එම්.බී. ලිඹනයේ භවතහ 
ජනහධිඳි තුභහයේ ඳහර්ලියම්න්තු කහයුතු 
යල්කම් 
 
ඒ.ඩේ.යනවියත්න භවතහ 
අධයෂණ යජනයහල්, යශ යනෞකහ 

යදඳහර්තයම්න්තු 
 
පී. එම්. වික්රභසිංව භවතහ 
අධයෂණ, නහවික යභයවයුම්, ශ්රි රංකහ නහවික 

වමුදහ 

 

 

 
 

 

 

 

එම්.ඒ.නන්දයෝ මිඹ 
අධයෂණ, ජහි ක අඹළඹ යදඳහර්තයම්න්තු 
 
ජී.එම්.යඳයර්යහ භවතහ 
ඇභි තුභහ විසින් ඳත්කර හභහජික 
 
යේ.එස.ඩී.එම්.අංක අයේර්ධන භවතහ 
අධයෂණ, ධිය අභහතයහංලඹ 

 
 
කචහර්ඹ පී.බී.හර්යෝ ප්රදී්  ුමභහය භවතහ 
හභහනයහධිකහරී 

mailto:info@mepa.gov.lk
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මුද්රීඹ ඳරිය කයක්අ අධිකාරි භග ේඵන්ධ ය ඹ වැකි ්ථාන 
ප්රධහන කහර්ඹහරඹ 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ 

අංක 758, යේසරයින් ඳහය, යකොශඔ 09. 

යහලි: 011 2687520/011 2690604/ 011 2690605 

*eෂණස:011 2687451/011 4615960 

ඊ යම්ල් : info@mepa.gov.lk        යේ: mepa.gov.lk 

1 ඵ්නාහිය වා ඹම ඳශාේ කාර්ඹාරඹ ව 

තකොශම ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ 

අංක 758, යේසරයින් ඳහය, යකොශඔ 09. 

යහලි: 011 2687520/011 2690604 

*eෂණස:011 2687451/011 4615960 
 

2 ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ)කළුත්ය ද්ත්රික්කඹ       

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,    

187,3 න භවර, ගහලු ඳහය, යේරුර. 

යහලි:034 2298407/071 8100821 

*eෂණස: 034 2298407   
 

3 දකුණු ඳශාේ කාර්ඹාරඹ ව ගාල්ර     

ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ       

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,                        

04, ෂණයරෝන් ඵර්ේ ඳහය, භහගල්ර, ගහල්ර.  

යහලි: 091 2233547/071 8214184         

*eෂණස: 091 2233547          
                              

4  ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ - භාත්ය ද්ත්රික්කඹ 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,   

18, විල්භට් ඵහරසුසරඹ භහත, නුය් ,භහතය. 

යහලි: 041-2234250/071 4926849   

*eෂණස: 041 2234250    
 

5 ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ) වේඵන්තත්ොටද්ත්රික්කඹ 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,           

අංක 46, යදන භවර, ඳසරඳහරන ංකිර් ඹ,              
සිසරයඵෝපුය,වම්ඵන්යතොහ. 

යහලි: 047 2256372/071 3624651            

*eෂණස: 047 2256372 

             

6 ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ - අේඳාය ද්ත්රික්කඹ 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,   
ප්රහයද්ය ඹ බහ යගොඩනළඟිල්ර, ග්රහභබහ භහත, 
තම්බිලුවිල්  
යහලි: 067 2265416 
*eෂණස: 067 2265416 

                                    

7 නැතගනහිය ඳශාේ කාර්ඹාරඹ ව ද්ත්රික් 

කාර්ඹාරඹ )ත්රිකුඅාභරඹ ද්ත්රික්කඹ    
 මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,   

 4 කණු, ත්රිුම හභරඹ.    

යහලි:026 2050805/071 8383363                                  
  *eෂණස: 026 2050805 
 

8  ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ - ඹාඳනඹ ද්ත්රික්කඹ 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,   
දිසත්රිෂණ යල්කම් කහර්ඹහරඹ,ඹහඳනඹ. 
යහලි: 021 2212663 
  *eෂණස: 021 2212663 
          

9 ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ)පුේත්රභ ද්ත්රික්කඹ  

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,          

23,ඊඵට් සිල්හ ත්ත, යකොශඔ ඳහය, වරහත.          

යහලි:031 2222865/071 8099899            

  *eෂණස: 032 2222865                     
 

10 ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ) ගේඳව ද්ත්රික්කඹ 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ,     

704/9A, යදන ුමයන, යකොශඔ ඳහය, මීගමු.  

 යහලි:031 2228606/071 8325678 

 *eක්්: 031 2228606 

 

mailto:info@mepa.gov.lk
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බාඳතිතුභාතේ ඳණිවුලඹ" 
 

2008 අංක 35 දය  මුද්ර දු  ළරළෂණවියම් 

ඳනයත් සථහපිත කය ඇි  මුද්රීඹ ඳසරය 

කයෂණ  අධිකහසරඹ ශ්රි රංකහයස මුද්ර කරහඳඹ 

තුශ මුද්ර දු ඹ ළරළෂණවීභ, අභ කිරීභ වහ 

ඳහරනඹ කිරීභ වහ කහයුතු කයනු රඵයි. 

මුද්රීඹ දු  ළරළෂණවියම් ඳනත භඟින් මුද්රීඹ 

කයෂණ  අධිකහසරඹ පිහිටුවීයම්දි ඉටු කය 

ගළීතභහ ඵරහයඳොයයොත්තු වු අයමුණු ඉටු කය 

ගළීතභ වහ අලය නනි ක ප්රි ඳහදන කස 

කිරීභ, ඒහ කහර්ඹෂණභ වහ පරදහයී ක්රිඹහයස 

යඹදවීභ සිදු කිරීභ උයදහ මුද්ර දු  

ළරළෂණවියම් ඳනයත් 51 න ගන්ි ඹ ඹහයත් 

යයගුරහසි 4 ෂණ කස යකොහ ඒහ ක්රිඹහත්භක 

කයමින් අදහර අයමුණු රඟහකය ගළීතභහ අලය 

කයන කහයුතු සිදු කය ඇත. 
 
ය තුශදී ඹහඳන දිසත්රිෂණකයේ මුද්ර දු  

ළරළෂණවියම් වහ ඳහරනඹ කිරීයම් කහයුතු 

ප්රභහ ත් වහ කහර්ඹෂණභ කයයගන ඹහභ 

අයමුණු කයයගන යභභ අධිකහසරයේ 10 න 

ප්රයද්ය ඹ කහර්ඹහරඹ යර ඹහඳනඹ දිසත්රිෂණ 

කහර්ඹහරඹ ඹහඳනඹ දිසත්රිෂණ යල්කම් කහර්ඹහර 

යගොඩනළඟිල්ර තුශ සථහඳන කිරීභ සිදුකයන රදී. 

යද්ය ඹ වහ යගෝලීඹ ලයඹන් මුද්ර ඳසරයඹහ 

ඇි  වි ඇි  තර්ජන ලින් එභ ඳසරයඹ 

රැකගළීතභ වහ භහජඹ තුශ කතහඵවෂණ 

යෝර්භහ ඹ කිරීභ අයමුණු කයයගන යභභ 

අධිකහසරඹ විසින් ංර්ධනඹ කයන රද ජහි ක 

මුද්ර ඳහසරසරක විද්ත් මුප යදන යහත් 

2015 යනොළම්ඵර් 18 වහ 19 ඹන දිනඹන්හි      

ශ්රි රංකහ ඳදනම් කඹතනයේදී ඳළළත්විඹ. යභය 

මුපයස යත්භහ වුයේ “යෝල් ජර තරයඹන්  

 

 

භළයන යෝල් කර්ථිකඹ” ඹන්නයි. යම් ඹහයත් 

ළසිහය ඳවකින් භන්විත මුද්ර ඳසරයඹහ 

අදහර සිඹලු ෂණයර ත්ර කය ඹ න ඳසරදි මුප 

ඳත්න රදී. 

 

ශ්රි රංකහයස යයශඵඩ දිසත්රිෂණක 14 කය ඹ 

න ඳසරදි  2015 ළ් තළම්ඵර් 19 සිහ ළ් තළම්ඵර් 

23 දින දෂණහ අන්තර්ජහි ක යයශ ඳවිත්රතහ 

දිනඹහ හභහන්තය අි ගරු ජනහධිඳි තුභහයේ 

ප්රධහනත්යඹන්  යයශ ඳවිත්රතහ ළඩහවනෂණ 

අධිකහසරඹ විසින් ක්රිඹහත්භක කයනු රළබීඹ. යභභ 

ළඩහවන වහ 50000 කහ අධික පිසරෂණ 

වබහගි විඹ. යභභඟින් භසථ දියිනභ යයශ 

අඳවිත්ර කිරීභ භඟින් ඇි න ඵරඳෆම් පිළිඵ 

දළනුත්බහඹෂණ ඇි  කිරීභ  ඵරහයඳොයයොත්තු වු 

අතය එභ අයමු  හර්ථක කය ගළීතභහ 

වළකිඹහ රළබුණී. 

 

භහර්යඳෝල් ම්මුි යේ ඳසන වහ වඹන 

ඇමුණුම් පිළිඵ ළඩමුප යදකෂණ යකොශමදී 

ඳළළත්වු අතය යම් වහ ඉන්දිඹහ, 

ඵංගරහයද්ලඹ, ඳකිසථහනඹ, ඉයහනඹ, සීයලල්ස 

ව යභොසරස කදී යහර යෝයඹෝජිතඹන් වබහගි 

වු අතය අන්තර්ජහි ක මුද්රීඹ ංවිධහනඹ විසින් 

ම්ඳත්දහඹකඹන් රඵහදීභ සිදු කයන රදී. 

යභභඟින් භහර්යඳෝල් ම්මුි ඹහ අදහර 

ඹහත්කහලීන වු දළනුභ සිඹලු ඳහර්ලකරුන් 

අතයර් යඵදහවළරීභහ වළකිඹහ රළබුණි. 

 

 

සරඹර් අද්මියහල් (විශ්රහමික) යයෝව  යඳයර්යහ 

කර්එසපී, වීඑසවී, යුඑසපී 

බහඳි  
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දැක්භ 
§ ශ්රි රංකාතජ තනත්ා ව 
ශ්රි රංකා කර්කයකතඹහි ඹව ඳැැේභ 

ව 
චිය්ථායි ංර්ධනඹ වා 
ශ්රි රංකා ටා ුෂඅතඹන් තත්ොය 
මුද්රීඹ ඳරියඹක්  
ඇති කිරිභ.¶ 
 
 
 
 
 
 

තභතවය 
§ර්ත්භාන ව අනාගත් ඳයේඳයා වා 
මුද්රීඹ ඳරියඹ චිය්ථා ල තර 

කශභනාකයඅඹ කිරිභ වා පරදා ල 

තර ය ධි නිඹභඹන් ඵරාේභක කිරිභ, 

අදාර අන්ත්ර්තාතික ප්රති ්ඥා ්රිඹාේභක 

කිරිභ ව ඳයුෂදයන්නන් ව තනේ 

ේඳේ භාතඹෝතනඹ තකොට තභතවය 

තඹදය භ භගින් ශ්රි රංකා ඳරියතඹහි 

මුද්රීඹ ුෂඅඹ ැරැක්ය භ, ඳාරනඹ ව 

කශභනාකයඅඹ 

වා අල කුරත්ා, 

නිපුඅත්ා,ංය ධානීඹ ුවඹ 

ව ඹටිත්ර යාමුක් ඇති කඹත්නඹක් 

ඵට ඳේවීභ.¶ 
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1"ඳසුබිභ 

1"1 වැඳින්වීභ 
දියිනෂණ යර ශ්රි රංකහ ඉන්දිඹන් හගයයේ 

උඳහඹ භහර්ගික ළදගත් සථහනඹක පිහිහහ ඇත. 

අන්තර්ජහි ක ීති න්හ අනුුමර ශ්රි රංකහහ 

එහි යගොඩබිම් ප්රයද්ලඹ යභන් අහගු ඹෂණ ඳභ   
විලහර හගය කරහඳඹක ම්ඳත් යනරහ ගළයෝයම් 

අයිි ඹ හිමි ඳතී. අඳ යහහ අඹත් හගය 

කරහඳඹ තුළින් යඳය අඳය යදදිග ඹහකයන 

අන්තර්ජහි ක යනෞකහ භහර්ගඹ ළටි ඇත. ශ්රි 

රංකහහ අඹත් හගය කරහඳඹ සබහවික ම්ඳත් 

යහය ඹකින් භන්විත න අතය යභභ ම්ඳත් 

නහවික ගභනහගභනඹ වහ යගොඩබියභහි සිදු 

කයනු රඵන මියෝස ක්රිඹහකහයකම් යව තුයන් 

ක්රභයඹන් දු ඹහ රෂණ යමින් ඳි . 
 
ඒ අනු අය්  මුදුය ම්ඳත් දු යඹන් යතොය 

ඳත්හයගන ඹහභ වහ 1981 ර්යේ අංක 
59 දය  මුද්ර දු ඹ ළරළෂණවියම් ඳනත අනු 

මුද්ර දු  ළරළෂණවියම් අධිකහසරඹ සථහඳනඹ 

කයන රදී. මුද්ර දු ඹ ළරළෂණවිභ, අභ කිසරභ 

වහ ඳහරනඹ වහ කහයුතු කිසරභ ව ශ්රි රංකහ 

යජඹහ අදහර න මුද්ර දු ඹ පිළිඵ 

අන්තර්ජහි ක ම්මුතීන් ක්රිඹහත්භක කිසරභ 

උයදහ අධිකහසරඹ යත ඳළසර ි බුණු නනි ක 

ඵරතර ලෂණි භත් කිසරභහ එකහ ඳළි  ඳනත 

අරංගු කය 2008 අංක 35 දය  මුද්ර දු ඹ 

ළරළෂණවීයම් න ඳනත ම්භත කයන රදු, එඹ 

2009 ජනහසර 01 දින සිහ ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

යභභ ඳනත අනු අධිකහසරයේ නහභඹ මුද්රීඹ 

ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ ලයඹන් යනස 

කයන රදී. 
 
2015 ඳත්වු න යජයේ ඉඳිසර දළෂණභ අනු ශ්රි 

රංකහ නහවික භධයසථහනඹෂණ යර දියුණු 

කිසරභ එෂණ ප්රධහන අයමු ෂණ යස. යභභ අයමු  

භඟ රංකහ හහ න යහඹන් ඉඳිකිසරභ, 

ි යඵන යහඹන් ළඩිදියුණු කිසරභ සිදු යස. එඹහ 

අභතය හගය ම්ඳත් උකවහ ගළයෝභ වහ වු 

ළඩහවන් ම්ඳහදනඹ කයමින් ඳි . එභ යෝහ 

යභභ ංර්ධන ක්රිඹහභහර්ග ලින් සිදුවිඹ වළකි 

දු ඹ අභ කිසරභ ව එභ කර්භහන්තර 

ි යහයබහඹ ඳත්හගළයෝභහ යභභ අධිකහසරයේ  

දහඹකත්ඹ රඵහදිඹ යුතු ඳි . 
 
යම් අනු යභභ අධිකහසරඹ මුද්රීඹ සබහවික 

ම්ඳත් දු ඹ අභ කිරීභ, අඩු කිසරභ වහ 

ඳහරනඹ කිසරභ වහ වු කඹතනඹ යර ඒ 

වහ ළඩහවන් යහය ඹෂණ ක්රිඹහත්භක කයමින් 

ඳි . 
 

1"2 අධිකාරිතේ ගකිේ ව 

කාර්ඹබායඹන්   
 
අධිකහසරයේ කර්තය 

(අ) ඳනයත් විධිවිධහන ව ඒ ඹහයත් හදන රද 

යෝයඹෝග පරදහයී යරත් කහර්ඹෂණභ යරත් 

ඳසරඳහරනඹ කිරීභ ව ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

(ක) ශ්රි රංකහ ජර තීයයේ යවෝ යනත් ඹම් මුද්ර 

කරහඳර යවෝ ශ්රි රංකහයස යඳය යයශ ව 

යයශ කරහඳඹ තුශ නළස කශ්රිත 

කහර්ඹඹන්යගන් ව යයශ කශ්රිත මුද්රඹහ 

ම්ඵන්ධ කහර්ඹඹන්යගන් දු ඹ විභ 

ළශළෂණවීභ, අඩු කිරීභ, ඳහරනඹ කිරීයම් ව 

කශභනහකය  කහර්ඹඹ වහ වු යඹෝජනහ 

ක්රභඹෂණ කස කිරීභ ව ක්රිඹහයස යඹදවීභ. 

(ඇ) ශ්රි රංකහ ජර තීයයේ යවෝ යනත් ඹම් මුද්ර 

කරහඳර යවෝ ශ්රි රංකහයස යඳය යයශ ව 

යයශ කරහඳඹ තුශ නළස කශ්රිත ඹම් 

කහයුත්තකින් යවෝ  යයශ කශ්රිත මුද්රඹහ 

ම්ඵන්ධ ඹම් කහයුත්තකින් උද්ගත න 

දු ඹවීභ ළරළෂණවීයම්, අභ කිරීයම්, ඳහරනඹ 

කිරීයම් යවෝ කශභනහකය ඹ කිරීයම් කහර්ඹ 

වහ යනත් යදඳහර්තයම්න්තු, 

යෝයඹෝජයහඹතන ව යජයේ ව යඳෞද්ගලික 
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කඹතන භඟ වයඹෝගීතහයඹන් ඳර්යේ  

ඳළළත්වීභ. 

(ඈ) ශ්රි රංකහ ජර තීයයේ යවෝ යනත් ඹම් මුද්ර 

කරහඳර යවෝ ශ්රි රංකහයස යඳය යයශ ව 

යයශ කරහඳයේ ඹම් යතල්, වහයෝකය ද්රය 

කිසිෂණ යවෝ යනත් ඹම් දුඹකඹකින් දු ඹ 

විභ භඟවයහ කශභනහකය ඹ කිරීභහ, 

සුයෂණෂිත කිරීභහ වහ කයෂණහ කිරීභහ පිඹය 

ගළීතභ. 

(ඉ) ඹම් යතල් ර්ග, වහයෝකය ද්රය යවෝ යනත් 

ඹම් දුක ද්රයඹෂණ වහ ප්රභහ ත් ව 

යඹෝගය ප්රි ග්රවන ඳවසුකම් ළරසීභ. 

(ඊ) ශ්රි රංකහ යජඹ විසින් සථිය කිරීභ, පිළිගළීතභ, 

එකඟවීභ යවෝ අනුභත කිරීභ සිදුකය ඇි  යවෝ 

සිදු කයනු රළබිඹ වළකි මුද්ර දු ඹ ම්ඵන්ධඹ 

සිඹලු ජහත් ඹන්තය ම්මුතීන් ව අදහර 

යප්රොයහෝයකෝර පිළිගළයෝභ වහ  යෝර්යද්ල කිරීභ. 

(උ) ජහි ක යතල් දු  වදිසි ළරළසභෂණ කස 

යකොහ ක්රිඹහත්භක රීරීභ. 

(ඌ) ඛණිජයතල් යවෝ කශ්රිත ක්රිඹහකහයකම් 

ම්ඵන්ධයඹන් සබහවික ම්ඳත් ගයස ඹ 

කිරීයම්  යවෝ එහි යඹදී සිටින 

යකොන්ත්රහත්කරුන්, ය හ 

උඳයකොන්ත්රහත්කරුන් ව යනත් 

තළනළත්තන්යේ ක්රිඹහකහරීත්ඹ අක්ෂණ ඹ 

කිරීභ, විධිභත් කිරීභ ව ඳසරෂණහ කිරීභ. 

(එ) මුද්රීඹ ඳසරයඹ කයෂණහ කිරීයම් 

අලයතහඹ පිළිඵ විවිධ ප්රජහ ක්ඩඩහඹම් අතය 

දළනුත් ඵ ඇි  කිරීභ. 

(ඒ) ඉවි න් වු කහර්ඹඹන් සිඹල්ර යවෝ ඹම් 

කහර්ඹඹෂණ ඉටු කිරීභ වහ අලය න්නහ වු 

යනත් ඹම් සිඹලු ක්රිඹහ වහ යද් සිදුකිරීභ. 

අධිකාරිතේ ඵරත්ර 

(අ) නළස කශ්රිත ඹම් කහයුත්තකින් යවෝ යයශ 

කශ්රිත මුද්රඹහ ම්ඵන්ධ ඹම් කහයුත්තකින් 

උද්ගත න ඹම් දු ඹකින් ශ්රි රංකහ ජර තීයඹ 

යවෝ යනත් ඹම් මුද්ර කරහඳ යවෝ ශ්රි රංකහයස 

යඳය යයශ ව යයශ කරහඳඹ පරදහයී යර 

සුයෂණෂිත කිරීභ ව කයෂණහ කිරීභ. 

(ක) ඹම් නළස කශ්රිත ක්රිඹහකහයකම්ලින් යවෝ 

යයශ කශ්රිත මුද්රඹහ ම්ඵන්ධ ඹම් 

කහයුත්තකින් උද්ගත න ඹම් දු ඹෂණ 

ම්ඵන්ධයඹන් ඳරීෂණ  ව විභසීම් ඳළළත්වීභ 

ව නඩු ඳළරීභ. 

(ඇ) දු ඹ ළශළෂණවියම් කහර්ඹ වහ, ශ්රි රංකහ 

ජර තීයඹ තුශ ව යනත් ඹම් මුද්ර කරහඳ යවෝ 

ශ්රි රංකහයස යඳය යයශ ව යයශ කරහඳඹ 

තුශ ඳත්හයගන ඹන මුහුදු යතල් ප්රහවන 

කහයුතු වහ ඵංකසරන් යභයවයුම් සිඹල්ර ඳහරනඹ 

කිරීභ. 

 (ඈ) ඹම් චංචර යවෝ යෝලසචර යද්ඳශෂණ 

අත්කයගළීතභ, දළරීභ, ඵද්දහ යවෝ ුමලිඹහ ගළීතභ 

යවෝ දීභ, උකස කිරීභ, භඩඳනඹ කිරීභ ව 

විකිණිභ යවෝ අනයහකහයයඹන් ඵළවළය කිරීභ. 

(ඉ) අධිකහසරයේ කර්තයඹන් ඉටුකිරීයම් දී 

අලය විඹ වළකි ඹම් යෝරධයඹන් වහ ය කඹන් 

ය යඹහි යෝයුෂණත කයවීභ. 

(ඊ) අධිකහසරයේ කර්තයඹන් ඉටුකිරීභ වහ 

අලය න සිඹලුභ ගිවිසුම්රහ යකලින්භ යවෝ 

තත්කහර්ඹඹ වහ අධිකහසරඹ විසින් ඵරඹ 

ඳයන රද ඹම් යෝරධයඹුම යවෝ යෝයඹෝජිතයඹුම 

භඟින් එශඹීභ ව ඉටු කිරීභ. 

(උ) ඳනත ඹහයත් අධිකහසරඹහ ඳයන රද 

ඵරතර සිඹල්ර යවෝ ඉන් කිසිෂණ ඳළරීභ වහ 

නහභයඹන් යවෝ තනතුසරන් ඹම් තළනළත්යතුම 

ඳත් කිරීභ. 

(ඌ) භ්ඩඩරඹ විසින් අනුභත කයන රද ඹම් 

ඵළංුමක යවෝ මුරයහඹතනඹක ගිණුම් වි ත 

කය ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව ඳත්හයගන ඹහභ. 
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(එ) අධිකහසරයේ කර්තයඹන් ඉටු කිරීයම් 

කහර්ඹඹ වහ අලය විඹ වළකි මුදල් ප්රභහ ඹ 

 ඹහ ගළීතභ. 

(ඒ) චංචර වහ යෝලසචර යද්ඳශ ඹන 

යදඹහකහයයඹන් ශ්රි රංකහයස යවෝ වියද්ය ඹ 

ප්රබඹන්යගන් රළයඵන ප්රදහන, ඳසරතයහග ව 

සරෂණතය  පිළිගළීතභ වහ රඵහ ගළීතභ ව 

අධිකහසරයේ කර්තය ඉටු කිරීයම් කහර්ඹඹ වහ 

ඒහ යඹොදහ ගළීතභ. 

(ඔ) අධිකහසරයේ කහයුතු කශභනහකය ඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධයඹන් රීි  ෆදීභ. 

(ඕ) අධිකහසරඹ භඟින් ඳඹනු රඵන ඹම් 

ය හෂණ වහ ඹම් තළනළත්යතුමයගන් යවෝ 

පුද්ගර භ්ඩඩරඹකින් ගහසතු අඹ කිරීභ. 

(ක) ශ්රි රංකහයස යහඹරහ ඳළමිය න සිඹලු 

නළසලින් අධිකහසරඹ විසින් ඳඹනු රඵන 

ය හන් ම්ඵන්ධයඹන් ගහසතු යවෝ අඹකිරීම් 

අඹකය ගළීතභ ව, 

(ග) අධිකහසරයේ කර්තයඹන් යෝඹභහකහයයඹන් 

ඉටු කිරීභ වහ අලය න්නහ වු යවෝ යම් 

ඳනයත් යෝලසචිත යර වන් ඵරතර කිසිකහ 

කනුංගික න්නහ වු යවෝ අනයහකහයඹකින් 

අධිකහසරඹ භත ඳයන රද්දහ වු යවෝ බහය කයන 

රද්දහ වු යනත් සිඹලු ක්රිඹහ යවෝ යද් කිරීභ. 
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2.ඳාරන ාර්ත්ා 
 

2008 අංක 35 දය  මුද්ර දු  ළරළෂණවියම් 

ඳනයත් අයමුණු යඳයදළසර කයයගන කස කයන 

රද 2012-2016 ංයුෂණත ළරළසභ වහ හර්ෂික 

ක්රිඹහකහරී ළරළසභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුළින් 

අය් ෂණෂිත අයමුණු රඟහකය ගළීතභ වහ 

අධිකහසරයේ යභයවයුම් කහයුතු වහ 

භඟයඳන්විභ වහ ඒහ අධිෂණ ඹ අධයෂණ 

භ්ඩඩරඹ විසින් සිදුකයන රදී.  ඹවඳහරන 

මුරධර්භ අනුගභනඹ කිරීභ භඟින් කශ්රිත 

ඳහර්ලඹන් වහ දිර්ඝ කහලීන ප්රි රහබ 

රඵහදීභහත්, අධිකහසරඹ යෝසි ඳසරදි ඳත්හයගන 

ඹහභහත් උඳකහරී න ඵ අධයෂණ භ්ඩඩරඹ 

ළඩිදුයහත් විලසහ කයයි.  මුද්රීඹ ඳසරය 

කයෂණ  අධිකහසරයේ අධයෂණ භ්ඩඩරඹහ 

හභහජිකඹන් දයදයනුම ඇතුශත් යස. 
 
ඳහරන හර්තහ භඟින් අධිකහසරයේ හංගමික 

ඳහරන ක්රිඹහලිඹ වහ භහයරෝචිත ර්යේ 

ක්රිඹහකහයකම්  ශ්රි රංකහ යරත් ග කහධිකහරී 

කඹතනඹ විසින් වදුන්හදී ඇි  ඹවඳහරනඹ 

වහ භහර්යගෝඳයද්ලන ංග්රවයේ  ව 

බහ්ඩඩහගහයඹ ව අයනුමත් අදහර අධිකහසරන් 

විසින් යෝුමත් කය ඇි  අයනුමත් ඳහරන 

මුරධර්භ අලයතහ අනු කස කය ඇත. 
 
හංගමික ඳහරන මුරධර්භ ගරීයභන් වහ 

වියෝවිදබහඹකින් යුෂණත අනුගභනඹ කයන ඵ 

තවවුරු කය ගළීතභ වහ අලය කයන 

අබයන්තය ඳහරන ක්රභ ළඩිදියුණු කිසරභ යකයයහි 

අධයෂණ භ්ඩඩරයේ අධහනඹ යෝයන්තයයඹන් 

යඹොමු විඹ. අබයන්තය ඳහරන ුවඹ අධයෂණ 

භ්ඩඩරඹ වහ එහි උඳ කමිටු න විග න 

කශභනහකය  කමිටු වහ සුදුසුකම් හිත ඉවශ 

කශභනහකය  භ්ඩඩරඹකින් යුෂණත යස. ඳවත 

යඳන්හ දි ඇි  හංගමික ඳහරන ුවඹ භඟින් 

අබයන්තය ඳහරන ඒකක ප්රි ංවිධහන 
ක්රිඹහලින් වහ ක්රභයසද වයවහ පරදහයි බහවිතහ 

කයන කකහයඹ දෂණහ ඇත. 
 

 

2.1 අධක් භ්ඩලර ගීමභ වා කාර්ඹබායඹ 
 
මුද්ර දු  ළරළෂණවීයම් ඳනයත් දෂණහ ඇි  

අයමුණු ඉටුකය ගළීතභ වහ තභන්  තුශ වු 

ුමරතහ වහ තීය  ගළීතයම් වළකිඹහන් උඳසරභ 

ලයඹන් ප්රි ඳත්ි  ම්ඳහදනයේදී වහ ඇගයීයම්දි 

බහවිතහ කිරීභ අධයෂණ භ්ඩඩරයේ ප්රධහන 

ගරීභෂණ  යස. දිර්ඝ කහලීන අයමුණු රඟහකය 

ගළීතභ  වහ ඊහ අදහර ක්රයභෝඳහඹන් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ වහ ක්රිඹහකිරීභ අධයෂණ භ්ඩඩරයේ 

කහර්ඹබහයඹයි. යභභ ක්රිඹහකහයකම් ඉටුකිරීයම්දි  

අලය අසථහයස ෂණයර ත්රයේ ප්රවීනඹන්යගන් 

තහෂණණික වහ උඳයද්ලන ය හ රඵහගළීතභහ ද 

සිදුවිඹ. 
 
අධිකහසරයේ ංයුෂණත ළරළසභ, ක්රිඹහකහරී 

ළරළසභ වහ අඹළඹ ඇසතයම්න්තු භඟින් 

රගහකය ගළීතභහ අය් ෂණෂිත ඉරෂණක රඟහකය 

ගළීතභ වහ ඹවඳහරන මුරධර්භ බහවිතහ 

කයමින් කහයුතු කිරීභ අධයෂණ භ්ඩඩරයේ 

ගරීභ යස. 
 
පරදහයී වහ කහර්ඹෂණභ යර කශභනහකය  වහ 

යභයවයුම් කහයුතු ඉටුකිරීභ වහ සහධින  

විභසුම් කිරීභ වහ අක්ෂණ ඹ වහ අධයෂණ 

භ්ඩඩරඹ විසින් උඳකමිටුෂණ යර විග න වහ 

කශභනහකය  කමිටු ඳත්කය ඇත. යභභ 

කමිටු මලික ලයඹන් විධහඹක යනොන 

අධයෂණරුන්යගන් භන්විත යස.  විග න වහ 

කශභනහකය  කමිටුයස ගරීභ වහ 

කහර්ඹබහයඹ යභභ හර්තහහ ඇතුශත් කය ඇත. 
 

2.2 අධක් භ්ඩලරතේ ංයුතිඹ 
 

2015.12.31 දිනහ අධයෂණ භ්ඩඩරයේ 

ංයුි ඹ අධයෂණරුන් 10 යදයනකි. එයින් 8 
යදයනුම විධහඹක යනොන අධයෂණරුන් න 

අතය බහඳි  වහ හභහනයහධිකහරී ඳභ ෂණ 
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විධහඹක අධයෂණරුන් යර කහයුතු කයනු 

රඵයි. 
 
 

 
 

රඳ හවන් 01 
 
ටී. එන්. වියේගු ර්ධන භවතහ බහඳි යඹහ 

ලයඹන් 2015.01.29 දින දෂණහ කහයුතු කර 

අතය ඉන්ඳසු ීතතීඥ යංජිත් මීගසත්යත් 

භවතහ අධිකහසරයේ බහඳි  ලයඹන් කහයුතු 

කර අතය අධයෂණ භ්ඩඩරයේ කහයුතු 

ක්රභහනුූලර සිදුකිරීභහ වහ භනහ ඳත්හයගන 

ඹහභහ අලය ඳවසුකම් වහ භඟයඳන්විම්  ඔවුන් 

විසින් රසන රදී. 
 
විධහඹක වහ විධහඹක යනොන අධයෂණ භ්ඩඩර 

ංයුි ඹ 2008 අංක 35 දය  මුද්ර දු  

ළරළෂණවීයම් ඳනයත් දෂණහ ඇි  ප්රි ඳහදන රහ 

අනුූලර ය තුශදී ඳත්හයගන ඹන රදී. 

අධයෂණ භ්ඩඩරඹ යෝයඹෝජනඹ කයන විධහඹක 

යනොන අධයෂණරුන්යගන් 6 යදයනුමභ 

ප්රධහන අභහතයංල වතයක වහ නහවික වමුදහඳි , 
අධයෂණ යජනයහල්, යශ යනෞකහ 

යදඳහර්තයම්න්තු යෝයඹෝජනඹ කයනු රඵයි. ඒ 

අනු අධිකහසරඹහ අඹත් සිඹලුභ විඹ ඳයහඹන් 

කය ඹ න ඳසරදි විධහඹක යනොන 

අධයෂණරුන් ඳත් ඇි  අතය එභ කඹතන 

අතය ම්ඵන්ක්කය  කහයුතු සිදුකිරීයම්දි යභභ 

විධහඹක යනොන අධයෂණරු විලහර 

කහර්ඹබහයඹෂණ ඉටු කයනු රඵයි. 
 

2.3 අධක් භ්ඩලර ඳේකිීමභ වා ය ්ාභඹාේ 
 
භහයරෝචිත 2015 මුරය ර්ඹ තුශ අධයෂණ 

භ්ඩඩර ඳත්කිරීම් යදකෂණ සිදුකයන රද අතය 

එෂණ විශ්රහභ ගළීතභෂණ සිදු වී ඇත. 
 

2.3 අධක් භ්ඩලර ැසය් ේ 
 
2015 ර්ඹ තුශදී අධයෂණ භ්ඩඩර රැසවීම් 11 

ෂණ ඳත්හ ඇත. ඩහත් පරදහයී වහ කහර්ඹෂණභ 

තීය  ගළීතභ වහ අධයෂණ භ්ඩඩර ඳත්රිකහ වහ 

අලය කයන අයනුමත් යතොයතුරු කල්යසරහ 

ඇි  අධයෂණ භ්ඩඩරඹ යත ඹළවීභහ අලය 

ක්රිඹහභහර්ග යගන ඇත. 
 

2.4 අධක් භ්ඩලර තල්කේ 

 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ ීති  

කශභනහකරු අධයෂණ භ්ඩඩරයේ යල්කම් 

ලයඹන් කහයුතු කයනු රඵයි. අධයෂණ 

භ්ඩඩරයේ යල්ඛ  ඳත්හයගන ඹහභහ 

අභතය ඹවඳහරන මුරධර්භ, නනි ක 

අලයතහ අනුගතයමින් ඩහත් කහර්ඹෂණභ 

වහ කශභනහකය ඹ කයගයෝමින් අධයෂණ 

භ්ඩඩරඹ යත අලය කයන යතොයතුරු  

කහලීන වහ යෝළයදි ළඳයීභ අධයෂණ භ්ඩඩර 

යල්කම් විසින් සිදු කයන රදී. 
 

 
 

 
 
 

විධහඹක 
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3.ය ගඅන වා කශභනාකයඅ කමිටු ාර්ත්ා 
 

විග න වහ කශභනහකය  කමිටු විධහඹක 

යනොන අධයෂණරු තුන්යදයනුමයගන් 

භන්විත යස. එහි බහඳතීත්ඹ වහ 

බහ්ඩඩහගහයඹ යෝයඹෝජනඹ කයනු රඵන එම්. 

අයනෝභහ නන්දීත භවත්මිඹ විසින් දයනු රඵයි. 

ඳසරය අභහතයංලයේ අි යර්ක යල්කම් 

කර්.කර්.ඒ.කර්.රඳසිංව වහ එන්.එල්.එම්.බී. 

ලිඹනයේ ඹන භවත්රුන් යසු කමිටු 

හභහජිකඹන් විඹ. ඊහ අභතය විග කහධිඳි  

යදඳහර්තයම්නතුයස ඳසරය අභහතයහංලඹබහය 

විග න අධිකහරී ව ඳසරය අභහතයහංලයේ 

ප්රධහන අබයන්තය විග ක,ප්රධහන යෝරීෂණකඹන් 

යර කමිටු රැසවීම් රහ වබහගී විඹ. විග න 

වහ කශභනහකය  කමිටුයස කළවීභ භත 

හභහනයහධිකහරී ව ග කහධිකහරී ව 

අයනුමත් අදහර තනතුරු දය  යෝරධහරීන් 

අලය අසථහරදී කමිටු ඉදිසරයේ යඳීත 

සිටිමින් අදහර කරුණු ඳළවළදිලි කිරීම් සිදුකයන 

රදී. 

අබයන්තය විග න කහයුතු අබයන්තය විග න 

අංලඹ විසින් සිදුකයන රදී. විග නයේ විඹ 

ඳථඹ වියල යඹන් අධහනඹ යඹොමුකර යුතු 

යභයවයුම්,මුරය,ඳසරඳහරන වහ ීති  අංල 

කය ඹ න ඳසරදි ය තුශ ක්රිඹහත්භක න 

කකහයඹහ ළරසුම් කය ඇත. ඊහ අභතය 

විග කහධිඳි  යදඳහර්තයම්න්තු භඟින් මුරය 

ප්රකහලන විග නඹහ හභහන්තය 

යභයවයුම්,ඳසරඳහරන වහ මුරය අංලර දුර්රතහ 

වහ අබයන්තය ඳහරන ක්රභර ඳත්නහ අඩුඳහඩු 

ඇගයීභහ රෂණ කයන රදී.  

අබයන්තය විග න හර්තහ ම්ඵන්ධයඹන් 

කශභනහකය ඹ භඟ හකච්ඡහ කය අලය 

යෝළයදි කිරීම් සිදුකිරීභහ ක්රිඹහභහර්ග අනුගභනඹ 

කයනු රළබීඹ. අධිකහසරයේ අබයන්තය චක්රයල්ඛ, 

මුදල් යයගුරහසි, කඹතන ංග්රවඹ වහ අයනුමත් 

යයගුරහසිර දෂණහ ඇි  ඳසරදි අධිකහසරයේ 

කහයුතු සිදු කයනු රඵන ඵහ තවවුරුෂණ 

රඵහගළීතභ වහ විග නඹ ළරසුම් යකොහ 

ක්රිඹහත්භක කයනු රළබීඹ. යභදිදි අධිකහසරයේ 

මුරය ප්රකහලන පිළියඹර කිරීම්, අධිකහසරයේ 

ත්කම් කයෂණහ කිරීභ වහ නඩත්තු, ප්රභහ ත් 

ඳසරදි ද්රය රතහඹ ඳත්හයගන ඹහභ ඇතුු 

සිඹලුභ මුරය,ඳසරඳහරන වහ යභයවයුම් 

ක්රිඹහකහයකම් විග නඹහ බහජනඹ විඹ. විග න 

වහ කශභනහකය  කමිටු විසින් 

ග කහධිකහරීයඹහ විසින් කස කය ඉදිසරඳත් 

කයනු රළබු මුරය ප්රගි  හර්තහ ඳසරෂණහ කය ඵරහ 

ඒ වහ ගත යුතු ක්රිඹහභහර්ග ම්ඵන්ධයඹන් 

බහඳි තුභහ වහ හභහනයහධිකහරීතුභහ යත 

අලය කයන යෝර්යද්ල රඵහයදන රදී. 

විග න වහ කශභනහකය  කමිටු විසින් 

යජයේ විග කහධිඳි  යදඳහර්තයම්න්තු භඟ 

වයඹෝගයඹන් කහයුතු කිරීභ වහ  ඔවුන්යේ 

ීතසරෂණ , යෝගභන වහ යෝර්යද්ල ම්ඵන්ධයඹන් 

විග න වහ කශභනහකය  කමිටුයසදී හකච්ඡහ 

කයන රදී. ඊහ අි යර්ක විග න වහ 

කශභනහකය  කමිටු විසින්  අබයන්තය 

විග න හර්තහ ලින් අනහය ඹ කයගත් 

කරුණු වහ විග න ක්රභයසදර පරදහයීතහඹ 

ඇගයීභහ රෂණකර අතය  එහිදී අඩුඳහඩු අභ 

කයගළීතභහ අලය කයන උඳයදස වහ 

භඟයඳන්වීම් අබයන්තය විග න අංලඹහ 

රඵහයදන රදී. ය තුශදී විග න වහ 

කශභනහකය  කමිටු තුන්තහෂණ රැසවීම් 

සිදුකයන රදී.  
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2015 ර්ඹ තුශ මුද්රීඹ ඳරිය කයක්අ අධිකාරිතේ   

අධක් භ්ඩලර ැස්වීේ පිිබඵ ාර්ත්ා 

 
 
 
 
 

2015 ර්ඹ තුශ මුද්රීඹ ඳරිය කයක්අ අධිකාරිතේ ය ගඅන වා 

කශභනාකයඅ ැස්වීේ පිිබඵ ාර්ත්ා 

 

(2015.12.31 දින සිහ විග න වහ කශභනහකය  රැසවීම් වහ ජී.එස.එස.ජී.යඳයර්යහ භවත්මිඹ යනුහ යෂණ. 

යෂණ. එස.ජඹයකොඩි භවතහ යෝරීෂණක යර වබහගි න රදී.)  

  

නභ 

 

අධක් භ්ඩලරතේ දයන ත්නතුය 

අධක් 

භ්ඩලර 

ැස්වීේ 

01 
 

කර්.බී.මීගසත්යත් භවතහ බහඳි  (අභහතයංලයඹන් ඳත්කර හභහජික)-
විධහඹක අධයෂණ 

09/11 

02 කචහර්ඹ පී. බී. හර්යෝ ප්රදී්  ුමභහය 
භවතහ 

හභහනයහධිකහරී  
විධහඹක අධයෂණ 

08/11 

03 කර්.ඒ.කර්.කර්.රඳසිංව භවතහ 
 

විධහඹක යනොන අධයෂණ 08/11 

04 ඒ.ඩේ. යනවියත්න භවතහ 
 

විධහඹක යනොන අධයෂණ 06/11 

05 පී.එම්.වික්රභසිංව භවතහ 
 

විධහඹක යනොන අධයෂණ 02/11 

06 එන්. එල්. එම්. බී. ලිඹනයේ 
භවතහ 

විධහඹක යනොන අධයෂණ 10/11 

07 එම්. අයනෝභහ නන්දීත මිඹ 
විධහඹක යනොන අධයෂණ 07/11 

08 යේ. එස. ඩී. එම්. අංක 
අයේර්ධන භවතහ 

විධහඹක යනොන අධයෂණ 01/11 

09 ජී. භයව න්ද්ර යඳයර්යහ භවතහ 
 

විධහඹක යනොන අධයෂණ 06/11 

  

නභ 

 

අධක් භ්ඩලරතේ දයන ත්නතුය 

ය ගඅන වා 

කශභනාක

යඅ 

ැස්වීේ 

01 එම්.අයනෝභහ නන්දීත භවත්මිඹ බහඳි  03/03 

02 එන්.එල්.එම්.බී. ලිඹනයේ භවතහ හභහජික 01/03 

03 කර්.කර්.ඒ.කර්.රඳසිංව භවතහ හභහජික 02/03 

04 ජී.එස.එස.ජී.යඳයර්යහ භවත්මිඹ යෝරීෂණක 02/03 

05 එල්.ඩී.එන්.ුමභහයසිසර භවතහ යෝරීෂණක 03/03 

06 යෂණ. යෂණ. එස.ජඹයකොඩි භවතහ යෝරීෂණක 01/03 
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4. තභතවයුේ පිිබඵ භාතරෝචනඹ 
 

වදසි තත්ල් ය සිීමභකදී ්රිඹාේභකන තාතික 

ැරැ්භ ්රිඹාට නැංවීභ 

2008 අංක 35 දය  මුද්ර දු ළඹ ළරළෂණවීයම් 

ඳනත අනු අධිකහසරඹ තු ඵරතර රහ අනු 

ශ්රී රංකහ ජර තීයයේ සිදුන වදිසි යතල් 

විසිරීභකදී ක්රිඹහත්භක ජහි ක ළරළසභ 

ක්රිඹහත්භක කිරීයම් ගරීභ මුද්රීඹ ඳසරය 

කයෂණ  අධිකහසරඹ තුයස. 2015 තුරදී 

දිසත්රිෂණ භට්හමින් ළඩමුු 23ෂණ ඳත්මින් 

ළරසුම් ඹහත් කහලීන කිරීභහ අලය යතොයතුරු 

රැස කිරීභ සිදු කයන රදි. 

වදිසි යතල් වහ යහඹන ද්රය විසිරීභකදී එඹහ 

කඩිනම් ප්රි චහය දළෂණවීභ පිළිඵ යදදින 

ළඩමුුෂණ භධයභ ඳසරය අධිකහසරයේදී 2015 

භළයි 14 වහ 15  දිනර ඳත්න රදි.  යම් වහ 

ගියෝ යෝවීයම් වමුදහ, කයෂණක අභහතයහංලඹ, ශ්රී 

රංකහ යහඹ අධිකහසරඹ, ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහ, 

රංකහ ඛණිජ යතල් ීති ගත ංසථහ, කඳදහ 

කශභනහකය  භධයසථහනඹ, යෞඛය 

අභහතයංලඹ, භධයභ ඳසරය අධිකහසරඹ වහ මුද්රීඹ 

ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ යෝයඹෝජනඹ 

කයමින් යෝයඹෝජතයින් වබහගී විඹ. 

 

 

 

 

  

 

 

Incident Command System ැලමුළුතජ අ්ථා 

 

 

 

 

 

 

Incident Command System ැලමුළුතජ අ්ථා 

වදිසි යතල් විසිරීභකදී ක්රිඹහත්භක න ජහි ක 

ළරළසභ අනු සථහපිත කය ඇි  සිද්ධි 

කශභනහකය  කමිටුයස (Incident 

Management Team) හභහජිකයින් වහ සිද්ධි 

විධහන  ක්රභයසදඹ ( Incident Command 

System) පිළිඵ යතදින ළඩමුුෂණ 2015 

ඔෂණයතෝම්ඵර් 28,29 ව 30 දින ර ශ්රී රංකහ 

ඳදනභ කඹතනයේදී ඳත්න රදි. කඳදහ 

කශභනහකය  භධයසථහනයේ 

ම්ඵන්ක්කය ඹ ඹහයත් ඳත්න රද යභභ 

ළඩමුුහ සිද්ධි කශභනහකය  කමිටු 

හභහජකයින්  සිඹුයදනහ වබහගී න රදි. 

 

 

 

 

 

 

 

Incident Command System ැලමුළුතජ අ්ථා 

 

 

 



හර්ෂික හර්තහ 2015  
 

   පිටු | 16  
 

ඹාඳනතේ ද්ත්රික් කාර්ඹාරඹ ය ෘත් කිීමභ. 

ශ්රී රංකහයස යයශ කරහඳයේ ඇි  දිසත්රිෂණක 

14ෂණ කය ඹ න ඳසරදි දිසත්රිෂණ කහර්ඹහර 

පිහිටුවීභහ අධිකහසරඹ භඟින් කහයුතු කයනු රඵන 

අතය 2015 න විහ දිසත්රිෂණ කහර්ඹහර 9ෂණ 

සථහපිත යකොහ ි බුණි. 10 න  කර්ඹහරඹ යර 

ඹහඳනඹ කහර්ඹහරඹ ඹහඳයන් දිසත්රිෂණ යල්කම් 

කහර්ඹහලීඹ යගොඩනළගිල්ර තුශ සථහපිත කිරීභ 

2015 භහර්තු භදී සිදු කයන රදි. ශ්රී රංකහයස 

අයනුමත් යයශඵඩ දිසත්රිෂණක ර සිදු කයමින්  

ඳි න අධිකහසරයේ කහයුතු ඹහඳනයේ 

දිසත්රිෂණකඹ තුශද යම් අයුසරන් කයම්බ කිරීභහ 

අධිකහසරඹ රළබු ජඹග්රව ඹකි. 

 

 

 

 

 

 

 

ඹාඳතන් කාර්ඹාරඹ ය ෘත්  කිීමතභන් ඳසු ඳැැේව  

ප්රථභ ැස්වීභ 

 

මුද්රීඹ ඳාරිරික කයක්අ ුමුදටදට තත් දැමභ 

වා අය ඳේ නිකුේ කිීමභ ) 

මුද්රඹ යත අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ අභ කිරීභ 

වහ ඵළවළය කයන අඳද්රය පිසරඳවදු කිරීයභන් 

ඳභ ෂණ ඵළවළය කිරීභ දිසරගළන්වීයම් අයමුණින් 

2008 අංක 35 දය  මුද්ර ද ඹ ළශළෂණවීයම් 

ඳනතහ අනුූලර යෝුමත් කයන රද යයගුරහසි 

රහ අනු මුද්රීඹ ඳහසරසරක කයෂණ  (මුහුදහ 

ඉත දළමීභ වහ අය ඳත් යෝුමත් කිරීභ ) 

යෝයඹෝග අංක 01/2013 යරසින් ප්රකහලඹහ 

ඳත්කය 2013 යර් සිහ ක්රිඹහහ නංන රදී. 

යම් අනු මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ 

සිඹලුභ ප්රහයද්ය ඹ කහර්ඹහර වයවහ ඵරඳත්ර යෝුමත් 

කිරීභ වහ අලය  අක්ෂණ  කහයුතු සිදුකයනු 

රඵයි. යම් ඹහයත් යකොශඔ , ගම්ඳව, කුතය, 

පුත්තරභ , ගහල්ර, භහතය, වම්ඵන්යතොහ, 

ත්රිුම හභරඹ,අම්ඳහය වහ ඹහඳනඹ ඹන දිසත්රිෂණක 

තුර යයශ කරහඳඹ තුශ මීහර් 300  දෂණහ 

සීභහ දෂණහ සිඹලුභ යවෝහල් කර්භහන්තලහරහ 

යභහිදී ඳරීෂණහහ රෂණ කයනු රඵයි. ඒ අනු 

2015 ර්ඹ වහ යෝුමත් කර ඵරඳත්ර ංඛයහ 

40ෂණ න අතය අයනුමත් අඹදුම් ඳත්ර ඇගයීභ 

සිදුකයමින් ඳතී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අඳතරතේ ත්ේේ නිර්අඹ කිීමභ 

තවෝටල් වා කාර්භාන්ත්ලාරා භඟින් නිකුේ කයනු රඵන 

අඳතරතඹහි,තර ාේඳර රඵා ගැනීභ.  අඳජරයේ ,ජරතත් යෝර් ඹ කිරීභ 
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ඵංකරින් ඵරඳත්ර නිකුේ කිීමභ 

2015 ර්යේදී ඵංකර් යභයවයුම් දවහ යනෞකහ 

09ෂණ ලිඹහඳදිංචි විඹ. ප්රධහන ලයඹන් යකොශම 

යහඹ ව වම්ඵන්යතොහ යහඹන් රහ 

ඳළමිය න යනෞකහ යත ඵංකර් යතල් ළඳයීභ 

යනුයන් ඵරඳත්ර යෝුමත් කිරීභ සිදුවිඹ.  

ලිඹහඳදිංචි වී ඇි  යනෞකහ 

1. MT SHERMAC 

2. MT SEA FALCON 

3. MT KANDY 

4. MT LM KELANI 

5. LMS DIYALUMA 

6. LSM LAXAPANA 

7. LMS DUNHIDA 

8. MT MAURU OYA 

9. MT LM NILWALA 

ඵංකසරන් යභයවයුම් සිදු කිරීභ දවහ කඹතන 08 

ෂණ 2015 ර්යේදී ලිඹහඳදිංචි විඹ. 

Lanka IOC PLC වහ Magampura Port 

Management Company (Pvt) Ltd යත 

යගොඩබිම් යතල් ගඵඩහ ංරීර් ඹෂණ ඳත්හ 

යගන ඹහභ යනුයන් ඵරඳත්ර යෝුමත්කය ඇත. 

ජඹසුන්දය යභෝහර්ස කඹතනඹහ ඵවුර් භගින් 

ඵංකර් යතල් ළඳයීභහ අදහර Road Tanker 

clearance certificate යෝුමත් කයන රදි. 

2015 ර්යේදී ලිඹඳදිංචි වී ඇි  කඹතන භගින් 

යනෞකහ යත යතල් 406112.162m3 ඳඹහ 

ඇත. 

 

ඵංකර් ඵරඳත්ර යෝුමත් කිරීභ භගින් 2015 

ර්යේදී උඳඹන රද මුු කදහඹභ රුපිඹල්  

1,629,000.00 යස. 

මීහ අභතය මුද්රීඹ ඳසරයඹහ වහයෝදහඹක 

යනොන අයුසරන් ඵoකර් යභයවයුම් කහයුතු 

සිදුකර යුතු කකහයඹ පිලිඵ අදහර කඹතනර 

භහජිකයින් දළනුත් කිරීයම් ළඩමුලුෂණ 

2015.08.31 න දින යහඹ අධිකහසරඹහ අඹත් 

භවයඳොශ අබයහ කඹතනයේදී ඳත්න රදි. 

තනෞකා භගින් තනනඹ න අඳද්ර ප්රති්රවඅ 

ඳවසුකේ ැඳ ලභ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

යනෞකහ භගින් සිදුන මුද්ර ද ඹ ළරළෂණවීයම් 

අයමුණින් යභභ ය හ ක්රිඹහත්භක යස. යභහිදී 

යනෞකහ භගින් ජනනඹ න දළවි යතල්, ඝ  

අඳද්රය වහ භශ අඳද්රය විධිභත් ඵළවළය කිරීභහ 

ඳවසුකම් ළඳයීභ සිදුකයනු රඵයි. යභභ ය හ 

තදුයහත් විධිභත් ඳත්හයගන ඹහයම් 

අයමුණින් අන්තර්ජහර බහවිතයඹන් න 

ක්රභයසදඹෂණ කයම්බ කිරීභහ පිඹය යගන ඇි  

අතය එඹ හකච්ජහ භට්හයම් ඳතී. 

2015 ර්ඹ දවහ යනෞකහ භගින් ජනනඹ න 

අඳද්රයප්රි ග්රව  ය හ ළඳයීභ දවහ ය හ 

ඳඹන යෝයඹෝජිත කඹතන 28ෂණ ලිඹහඳදිංචි 

කයගන්නහ රදි. 
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ඇි  ප්රභහ යේ ටිනහකභ 
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2015 ර්ඹ තුරදී යනෞකහ 1308ෂණ දවහ 

අඳද්රය ප්රි ග්රව  ය හ ඳඹන රදි. 

 

 

 

 

 

 

2015 ර්ඹ තුරදී යනෞකහ භගින් ඉත්කර 

අඳද්රය ප්රභහ ඹන් ඳවත ඳසරදි යස. 

 

 

 

 

2015 ර්ඹ තුරදී ප්රි ග්රව ඹ කර අඳද්රය 

ප්රභහ ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ර්යේදී ලිඹහඳදිංචි කිරීයම් ගහසතු ව 

ඵරඳත්ර යෝුමත් කිරීභ භගින් උඳඹන රද මුු 

කදහඹභ රුපිඹල් 1,058,900.00 යස. 

ඉදිසරයේදී කයම්බ කිරීභහ ඵරහයඳොයයොත්තු න 

න ක්රභයසදඹ පිලිඵ යනෞකහ යෝයඹෝජිත 

කඹතන දළනුත් කිරීයම් ළඩමුුෂණ 

2015.03.02 න දින ඳත්න රදි. 

තද අඳද්රය ප්රි ග්රව  ය හ විධිභත් අයුසරන් 

ඳත්හයගන ඹහභ පිලිඵ ව ඉදිසරයේදී 

කයම්බ කිරීභහ ඵරහයඳොයයොත්තු න න 

ක්රභයසදඹ පිලිඵ අදහර අඳද්රය ප්රි ග්රව  

ය හ ඳඹන කඹතන  දළනුත් කිරීයම් 

ළඩමුු 2015.03.03 ව 2015.05.27 ඹන 

දිනරදී ඳත්න රදි. 
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දළවියතල් 24,911.547 
ඝ  අඳද්රය 6,441.438 
භශ අඳද්රය 125  
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ඳාල් මුද්ර ක්ඩලාඹේ දැනුේ කිීමතේ 

ැලටවන් 

දියින හහ යයශඵඩ දිසත්රිෂණක 10ෂණ තුශ 

එනම්, යකොශම, ගම්ඳව, පුත්තරභ, ඹහඳනඹ, 

ත්රිුම හභරඹ, අම්ඳහය, වම්ඵන්යතොහ, භහතය, 

ගහල්ර ව කුතය ඹන දිසත්රිෂණක ර සථහපිත 

කය ඇි  මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ 

ප්රහයද්ය ඹ කහර්ඹහර 10ෂණ වයවහ යභභ 

ළඩහවන ක්රිඹහත්භක යස.  

යභහිදී යතෝයහගත් යයශඵඩ ඳහල් ර 8-9-10 

යශ්ර ණි ර මුද්ර ඳසරයඹ පිළිඵ උනන්දුෂණ 

දෂණන සිසුන්යගන්  භන්විත ඳහල් මුද්ර 

ක්ඩඩහඹම් 245ෂණ යම්න විහ පිහිටුහ ඇි  

අතය එභ ක්ඩඩහඹම් ඉරෂණක කය ගයෝමින් විවිධ 

ළඩහවන් වයවහ දළනුත් කිරීම් සිදුයකයර්. 

මුද්ර ඳසරයයේ ඇි  ළදගත්කභත්, මුද්ර 

ද ඹ, එහි ප්රි පර ව ශෂණහලීයම් 

ළදගත්කභත් ඳහල් සිසු සිසුවිඹන් වහ 

අයඵෝධ කය ඳසරය හිතකහමී සිසු ඳයපුයෂණ 

ඇි කිරීභ යභභ ළඩහවයන් අයමු යි.  

ප්රහයද්ය ඹ 
කහර්ඹහරඹ 

ඳහල් මුද්ර 
ක්ඩඩහඹම් 
ග න 

දළනුත් කිරීම් 
සිදුකශ ඳහල් 
ග න 

යකොශම 13 11 
මීගමු 25 20 

වරහත 32 28 

ඹහඳනඹ 05 05 
ත්රිුම හභරඹ 35 35 

අම්ඳහය 08 08 

වම්ඵන්යතොහ 35 17 

භහතය 33 32 
ගහල්ර 35 13 

කුතය 24 16 

එකතු 245 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කුතය ඳහල් සිසුන් දළනුත් කිරීයම් ළඩහවනෂණ 

 

 

 

 

 

 

කුතය ඳහල් සිසුන් දළනුත් කිරීයම් ළඩහවනෂණ 

 

 

 

 

 

 

වරහත ඳහල් සිසුන් දළනුත් කිරීයම් ළඩහවනෂණ 
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ඹහඳනඹ ඳහල් සිසුන් දළනුත් කිරීයම් ළඩහවනෂණ 

 

2015 යර් ඳහල් සිසුන් දළනුත් කිරීයම් 

ළඩහවන් 185ෂණ ඳත්න රදි. මුද්ර ඳසරය 

ඳද්ධි  ර ළදගත්කභ වහ ඒහ කයෂණහ 

කයගළීතභ, මුද්ර ජීවීන් වහ ඔවුන් ර්තභහනයේ 

මුහු  ඳහ ඇි  තර්ජන, කක්රභණික මුද්ර ජීවීන්, 

මුද්ර ද ඹ, මුද්ර දක ප්රබ වහ ඒහ අභ 

කයගළීතභ-5R ංකල්ඳඹ, ඵළරසට් ජර 

තර්ජනඹ, භවද්වීඳ ් රහවිතඹ ළයෝ භහත කහ 

ඔසය  ඳහල් මුද්ර ක්ඩඩහඹම් දළනුත් කයන 

රදි. 

මීහ අභතය ඳහල් සිසුන් තුශ කකල්ඳභඹ 

ර්ධනඹෂණ ඇි කිරීයම් අයමුණින් 2015 

ර්යේදී "යෝල් යුසරන් භතුන යෝල් 

කර්ථිකඹ"ඹන යත්භහ ඔසය  යඳෝසහර් චිත්ර, 

ගදය යචනහ වහ ඳදය යචනහ තයඟහලිඹෂණ 

ඳත්න රද අතය එහි ජඹග්රහවක යෝර්භහ  

රහ තයහග ව වි ක ඳත්ර රඵහයදන රදි. 

 

තගේ  ාගය දනඹ -2015 

ෆභ යකභ ජයෝ භ 08 න දින ජගත් හගය 

දිනඹ යරහ ජහතයන්තය භයනු රඵන අතය 

යම් අනු යඳය ය ර යභන්භ යභභ යර්දී 

ද යරෝක ප්රජහත් භඟ එෂණ යරෝක හගය 

දිනඹ ළභරීභ අඳ අධිකහසරඹ විසින් සිදුකයන රදී. 

ඒ අනු 2015 ජයෝ භ 08 න දිනහ යඹයදන 

ජගත් හගය දින ඳත්නු රළබ ජහි ක 

ළඩහවන, විදුලිඵර වහ ඵරලෂණි  අභහතය ගරු 

ඳහඨලී චම්පික ය ක භළි තුභහයේ 

ප්රධහනත්යඹන් වහ ඳසරය යහජය අභහතය ගරු 

යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භළි තුභහයේ ව භවළලි 

ංර්ධන වහ ඳසරය අභහතයහංලයේ යල්කම්තුභහ 

ඇතුු ම්බහීතඹ අමුත්තන්යේ 

වබහගීත්යඹන් ශ්රි රංකහ ඳදනම් කඹතන 

ශ්ර හගහයයේදී යඳ.. 8.30 සිහ ඳ.. 1.00 

දෂණහ ඳත්න රදී. 

 

 

 

 

 

 

යඳොල්යතල් ඳවන දළල්වීභ 

 

 

 

 

 

 

රැස සිටි කයහධිත අමුත්තන් 

යභභ ළඩමුුයසදී  හගය ඳසරයයේ ඇි  

ළදගත්කභ ව එඹ ි යහය යර ඳත්හ 

ගළීතභත්  හගය ඳසරය ද ඹ ශෂණහ 

ගළීතභත් පිළිඵ යද්ලන භහරහෂණ ඳළළත්වි . 

යභහිදී ප්රධහන කයහධිත යද්ලනඹ “Healthy 
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Oceans , Healthy Planet ” (පිසරසිදු මුහුදෂණ - 

සුඵය යරොෂණ) ඹන යත්භහ ඔසය  යකොශම 

විලස විදයහරයේ  ත්ත් විදයහ අධයඹන අංලයේ 

භවහචහර්ඹ යද්ක වීයයකෝන් භවතහ විසින් 

ඳත්න රදී. . CINEC කඹතනයේ භවහචහර්ඹ 

(කපිතහන්) නහරක ජඹයකොඩි භවතහ විසින් 

“Shipping & marine environment” (නහවික 

කහයුතු වහ මුද්රීඹ ඳසරයඹ) ඹන භහත කහ 

ඔසය  තත් යද්ලනඹෂණ ඳත්න රදී. යභභ 

ළඩහවන දවහ විලස විදයහර කචහර්ඹරුන් , 

යහජය වහ යහජය යනොන කඹතන ර යෝරධහරීන් 

ව ඳහල් සිසුන් ඇතුලු 200 කහ අධික පිසරෂණ 

වබහගී විඹ . 

 

 

 

 

 

 

භවහචහර්ඹ යද්ක වීයයකෝන් භවතහ යේ යද්ලනඹ 

 

 

 

 

 

 

භවහචහර්ඹ (කපිතහන්) නහරක ජඹයකොඩි    භවතහයේ 

යද්ලනඹ 

 

 

යභහිදී ඳහල් සිසුන් අතය ඳත්නු රළබ දීඳ 

යහ් ත ගදය යචනහ ව ඳදය යචනහ 

තයඟහලියේ ජඹග්රහවක ජඹග්රහහිකහන් වහ 

තයහග ව වි ක ඳත්ර ප්රදහනඹ සිදු යකරුනු 

අතය අධිකහසරඹ භඟින් හර්ෂික ප්රකහලඹහ ඳත් 

කයනු රඵන "ත් මුදුය" හය ංග්රවඹ 

එළිදළෂණවීභ ද ගරු ඳහඨලී චම්පික ය ක 

භළි තුභහයේ සුයි න් සිදුකයන රදී. මීහ අභතය 

ඳහනදුය ශ්රී සුභංගර විදුවයල් සිසු දරුන් විසින් 

ඉදිසරඳත් කයන රද මුද්ර ඳසරයඹ යත්භහ කයගත් 

"යභෝයහ " නහහය යඟ දළෂණවීභ ළඩමුුයස 

සුවියල ෂී අංගඹෂණ විඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

තයඟහලියේ ජඹග්රහවක ජඹග්රහහිකහන් වහ තයහග 

ව වි ක ඳත්ර ප්රදහනඹ 

 

 

 

 

 

 

"යභෝයහ " නහහයඹ යඟදළෂණවීයම් අසථහෂණ 
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තදන තාතික මුද්ර ඳාරිරික ය ද්ේ මුළු - 

2015 

මුද්රිඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ භගින් 

යද්ය ඹ වහ යගෝලීඹ ලයඹන් මුද්රීඹ ඳසරයඹහ 

ඇි වී ඇි  තර්ජන වහ එඹ රැක ගළීතභ වහ 

කි කහතෂණ ඇි කිරීයම් අයමු  යඳයටු කය 

ගයෝමින් විදයහඥයින්, ඳර්යේ කරුන්, ීති  

ම්ඳහදකයින් වහ යහජය යනොන කඹතන ර 

යෝශධහරීන් ම්ඵන්ධ කයගයෝමින් යදන ජහි ක 

මුද්ර ඳහසරසරක විද්ත් මුු 2015 

යනොළම්ඵර් භ 18 වහ 19 ඹන දිනඹන්හි දී ශ්රී 

රංකහ ඳදනම් කඹතනයේ දී ඳත්න රදී.  

 

 

 

 

 

 

යදන ජහි ක මුද්ර ඳහසරසරක විද්ත් මුු - 2015 

 

 

 

 

 

 

යඳොල්යතල් ඳවන දළල්වීභ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

පිළිගළීතයම් කතහ - කචහර්ඹ හර්යෝ ප්රදී්  ුමභහය 

භවතහ - හභහනයහධිකහරී - මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  

අධිකහසරඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධහන කයහධිත යද්ලනඹ - කචහර්ඹ කනන්ද 

භල්රතන්ත්රි භවතහ - IUCN කඹතනයේ ශ්රි රංකහ 

යෝයඹෝජිත 
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නහයහ කඹතනයේ බහඳි  කචහර්ඹ අයෝල් 

යප්ර භයත්න, යයශ ංයෂණ  වහ යයශ 

ම්ඳත් කශභනහකය  යදඳහර්තයම්න්තුයස 

අධයෂණ ජනයහල් ප්රබහත් චන්ද්රරීර්ි , භූ විදයහ වහ 

ඳතල් කළීතම් කහර්ඹංලයේ අධයෂණ ජනයහල් 

කචහර්ඹ W.K.B.N.යප්ර ම්, ජහි ක භළණිෂණ වහ 

සර් හබය  අධිකහසරයේ අධයෂණ ජනයහල් 

M.P.N.M. වික්රභසිංව ඹන භවත්රුන් ව 

හගය ඳසරයඹ පිළිඵ අධහනඹ දෂණන විවිධ 

විද්තුන්, විලස විදයහර කචහර්ඹ රුන් වහ විලස 

විදයහර සිසුන්, ඳසරයයසදීන්, නහවික ෂණය ත්රයේ 

ප්රවීනඹන්, ඳර්යේකඹන් වහ විදයහඥයින් ඇතුු 

විවිධ විද්තුන් රැකයේ වබහගීත්යඹන් එභ 

යදදින පුයහ යභභ මුු ඳළළත්වින. 

 

 

 

 

 

 

රැස සිටි කයහධිත අමුත්තන් 

“යෝල් ජර තරයඹන් භතුන යෝල් කර්ථිකඹ” 

ඹන යත්භහ ඹහයත් ව ළසි හය 5 කින් යභභ 

මුු භන්විත ව අතය, ඳශමු ළසි හයඹ 

හගය ඳසරය ඳද්ධතීන් පිළිඵද, යදන ළසි 

හයඹ නහවික කහයුතු වහ නහවික ගභනහගභනඹ 

වහ ඵළඳුනු මුද්රීඹ ඳසරයඹ පිළිඵ ද, යතන 

ළසි හයඹ ක්ය වහ භත්ය ම්ඳත් ි යහය 

කශභනහකය ඹ පිළිඵ ද, සිසන ළසි හයඹ 

මුද්ර ඳසරය ද ඹ වහ ඒ වහ ඵළඳුනු ීති  

යයගුරහසි පිළිඵ ද, අන් ළසි හයඹ හගය 

වහ යයශ ම්ඳත් කශභනහකය ඹ පිළිඵ ද, 

ඳළළත්වින. යභභ ෆභ ළසි හයඹකහභ අදහර, 

පිළියලින්, කචහර්ඹ K. අරුරහනන්තන්, කචහර්ඹ 

කභල් ය තුංග, භවහචහර්ඹ රුචියහ ුමභහය තුංග, 

කචහර්ඹ ඩෆන් භහලික ගු ය කය වහ භවහචහර්ඹ 

M.J.S. විජඹයත්න ඹන භවත්භ භවත්මීන් විසින් 

යද්ලනඹන් ඳළළත්වු අතය එභ  ෂණය ත්ර කශ්රිත 

ඳර්යේ  කශ විද්තුන්යේ ඳර්යේ  ඳත්රිකහ 

යහය ඹෂණ ද ප්රකහලඹහ ඳත් විඹ. 

 

 

 

 

 

 

ඳර්යේකඹන් තභ ඳර්යේ  ඳත්රිකහ ඉදිසරඳත් 

කයමින් 

 

 

 

 

 

 

හගය ඳසරයඹ කශ්රිත ඳර්යේකඹන්යේ එකමුතු 

එභගින් භතු ව වයත්  හකච්ජහ රැෂණ ද යභභ 

යදදින පුයහහ ඉදිසරඳත් විඹ. යභභ සිඹු 

හකච්ජහ හය ලින් අනතුරු හගය ඳසරයඹ 

කශ්රිත ඳර්යේකඹන්යේ එකමුතුෂණ 

ඇි කිරීයම් ළඩපිළියරකහ මරහයම්බඹෂණද 

යභදින සිදු විඹ. යභයර යදන ජහි ක මුද්ර 

ඳහසරසරක විද්ත් මුු අි  හර්ථක අන්දමින් 

යෝභහහ ඳත්විඹ. 
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තාතික තයශ පිරිසිුෂ කිීමතේ ැලටවන 

මුද්ර ඳසරයඹ කයෂණහ කය ගළීතයම් ළදගත්කභ 

ජනතහහ ඒත්තු ගළන්වීභ වහ ෆභ යකභ 

ළ් තළම්ඵර් භ තුන්න යනසුයහදහ 

අන්තර්ජහි ක යයශ ඳවිත්ර කිරීයම් දිනඹ යර 

භයනු රඵන අතය ඊහ භගහමී මුද්රීඹ ඳසරය 

කයෂණ  අධිකහසරඹ ංවිධහනඹ කශ ජහි ක 

යයශ පිසරසිදු කිරීයම් ළඩහවන රංකහ හහ 

යයශඵඩ දිසත්රිෂණක 14 භ කය ඹ න ඳසරදි 

2015 ළ් තළම්ඵර් භ 19 න දින සිහ 23 න 

දින දෂණහ ක්රිඹහත්භක කයන රදී.  යභහි  ජහි ක 

ළඩහවන 2015 ළ් තළම්ඵර් භ 19 න දින 

යඳ.. 7.00 සිහ අි ගරු ජනහධිඳි  නභත්රීඳහර 

සිසරය න භළි තුභහයේ ප්රධහනත්යඹන් යකොශම 

ගහලු මුයදොයදී ඳළළත්විණි.  

ඒ වහ ජනහධිඳි  යල්කම් කහර්ඹහරඹ, භවළලි 

ංර්ධන වහ ඳසරය අභහතයහංලඹ වහ අයෝුමත් 

යජයේ අභහතයහංල යෝයඹෝජනඹ කයමින් යහජය 

යෝශධහරීන් ද යහජය යනොන ංවිධහනර 

හභහජිකයින් ද ඳහල් සිසුන් ද වබහගි විඹ. 

ළ් තළම්ඵර් 19 න දින ඵසනහහිය ඳශහත තුශද,  

20 න දින ඹම ඳශහත තුශද,  21 න දින 

උතුරු ඳශහත තුශද 22 න දින නළයගනහිය 

ඳශහත තුශද, 23 න දින දුමණු ඳශහත තුශද 

යභභ ළඩහවන ක්රිඹහත්භක විඹ. 

 

 දිසත්රිෂණකඹ වබහගී ව 
ග න 

ඳවිත්ර කශ 
දුය ප්රභහ ඹ 

(km) 

01 යකොශම 2,577 22.5 

02 කුතය 2,683 30.0 

03 ගම්ඳව 1,714 42.0 

04 පුත්තරභ 7,576 102.7 

05 ඹහඳනඹ 10,921 220.2 

06 මුරි ස 3,800 40.0 

07 ත්රිුම හභරඹ 6,450 150.0 

08 භඩකරපු 4,034 119.4 

09 අම්ඳහය 5,005 110.0 

10 ගහල්ර 2,967 26.0 

11 භහතය 903 27.0 

12 වම්ඵන්යතොහ 4,800 125.0 

13 භන්නහයභ 410 110.0 

14 කිලියනොච්චිඹ 2,800 40.0 
 

 

 

 

 

 

කුතය යකොච්චිභයල් යද්සථහනඹ ඉදිසරපිහ යයශ 

තීයයේ පිසරසිදු කිරීයම්  අසථහෂණ  

 

 

 

 

 

ගම්ඳව-කළශණි යභෝඹ-ඳල්ලිඹත්ත යයශ 

තීයයේ පිසරසිදු කිරීයම්  අසථහෂණ  

එකතු ව අඳද්රය භධයභ ඳසරය අධිකහසරඹ වහ 

අදහශ දිසත්රිෂණකඹන්හි ඳශහත් ඳහරන 

කඹතනඹන්ර වයඹෝගයඹන් යෝසි ඳසරදි 

ඵළවළය කයන රදී. 

යභභ ළඩහවන ක්රිඹහත්භක කිරීයම් ප්රධහන 

අයමු  වයේ මුද්ර ඳසරයඹ කයෂණහ කය ගළීතභ 

උයදහ භව ජනතහයේ අධහනඹ යඹොමු කයහ 

ගළීතභ තුළින් යයශ අඳවිත්ර වීභ ශෂණහ 

ගළීතභහ පිඹය ගළීතභයි. 
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වරහත නහත්තන්ඩිඹ යයශ තීයයේ පිසරසිදු කිරීයම් 

අසථහෂණ 

 

 

 

 

 

 

ගහල්ර යදහ යයශ තීයයේ පිසරසිදු කිරීයම් 

අසථහෂණ 

එයභන්භ එකතු කයන රද අඳද්රය කශ්රිත 

මීෂණ ඹෂණද සිදු කයන රද අතය ඒ භඟින් ශ්රී 

රංකහ හහ යයශ තීයඹ තුශ එකතු න අඳද්රය 

පිළිඵ  ළදගත් දත්ත ඳද්ධි ඹෂණ සථහපිත කිරීභහ 

වළකි වීභ ද යභභ ළඩහවන තුළින් රද හර්ථක 

ප්රි පරඹකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වම්ඵන්යතොහ-ුමඩහළල්ර යයශ තීයයේ එෂණ රැස 

කශ අඳද්රය යගොඩ ගහ ඇි  අයුරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ත්රීුම හභරඹ කින්යෝඹහ යයශ තීයයේ පිසරසිදු කිරීයම් 

අසථහෂණ  
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භාතඳෝල් (MARPOL) 05 න ව 06 න 

ඇමුණුේ පිිබඵ ව ැලමුළු 

අන්තර්ජහි ක මුද්රීඹ ංවිධහනයේ (IMO) 

වයඹෝගයඹන් භහයඳෝල් (MARPOL) 05 න 

ව 06 න ඇමුණුම් පිළිඵ ව ළඩමුු යදකෂණ 

යකොශම ගරධහසර යවෝහරයේදී ඳත්නු 

රළබිණි. 

භහයඳෝල් (MARPOL) 06 න ඇමුණුම් පිළිඵ 

ඳශමු ළඩමුු ජයෝ භ 16, 17 වහ 18 ඹන 

යතදින පුයහ ඳත්නු රළබීඹ. එඹහ කරහපීඹ 

යහල් යෝයඹෝජනඹ කයමින් ඉන්දිඹහ, 

ඵංේරහයද්ලඹ, ඳකිසථහනඹ, ඉයහනඹ, සීයලල්ස 

ව යභොසරස කදී යහල්ර යෝයඹෝජිතයින් 16 

ෂණ වහ යභයහ යහජය කඹතන යෝයඹෝජනඹ 

කයමින් යෝයඹෝජිතයින් ද වබහගි විඹ. යභභ 

මුුයස කයම්බක උත්ඹ අධිකය  අභහතය 

ගරු වියේදහ යහජඳෂණ භළි තුභහයේ 

ප්රධහනත්යඹන් ඳත්න රදී.  

යභහිදී භහයඳෝල් (MARPOL) 06 න ඇමුණුභ 

න නළස භඟින් සිදුන හයු ද ඹ පිළිඵ 

තහෂණණික දළනුභ හුභහරු කය ගළීතයම් 

කි කහතෂණ ඇි  විඹ. 

යම් ළඩමුු වහ අන්තර්ජහි ක මුද්රීඹ 

ංවිධහනයේ ි යඹෝෂයෝස කයඹහයෝස (Theofanis 

Karayannis) භවතහයේ ප්රධහනත්යඹන් 

යභයවඹ වුනු අතය, එභ උඳයද්ලකරු  යර 

බියවොල්රහ ඵහසර (Zabiholla Bazari) භවතහ 

වහ කර්චනහ යයඩ්ඩි (Archana Reddy) භවත්මිඹ 

වබහගී විඹ. 

යභභ ළඩමුුයසදී හකච්ඡහහ ඵඳුන් ව කහය හ 

වයේ නළස භඟින් සිදු න ද ඹ ළශළෂණවීභ 

පිළිඵ ජහතයන්තය යයගුරහසි, නළසලින් න 

හයු ද ඹ ළශෂණවීභ, ජහතයන්තය නහවික 

කහයුතුරදී වසරතහගය හයු වියභෝචනඹ, 

නළසර ලෂණි  කහර්ඹෂණභතහ පිළිඵ යයගුරහසි, 

ලෂණි  කහර්ඹෂණභතහ නළංයන අයුසරන් 

නළසර ළකළසභ කහ ගළීතභ ව 

තහෂණණික ලෂණි  කහර්ඹෂණභතහ පිළිඵ මිනුම්, 

වසරත යහඹ ංකල්ඳඹ, විකල්ඳ ඉන්ධන 

බහවිතඹ වහ වියල යඹන් 06 න ඇමුණුභ 

ක්රිඹහහ නළංවීභ ව ඵරහත්භක කිරීභ වහ කශ්රිත 

ව කරුණු යස. යභහිදී යභභ හකච්ඡහ කරහපීඹ 

යහල් අතය තහෂණණික දළනුභ හුභහරු කය 

ගළීතභහ ඉතහ ළදගත් විඹ.  

අන්තර්ජහි ක මුද්රීඹ ංවිධහනයේ 

මලිකත්යඹන් ඳළළත්ව යදන ළඩමුු 

යභයහ යහජය වහ යහජය යනොන කඹතන වහ 

ඳත්නු රළබීඹ. යභහිදී භර්යඳෝල් ඳස න 

ඇමුණුභ න නළසර ජනනඹ න ුමණු කර 

භඟින් සිදුන ද ඹ ළශළෂණවීභ පිළිඵ 

ළඩමුු ඔෂණයතෝඵර් භ 05 ව 06 ඹන 

යදදින තුශ ඳත්න රදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

මුපහ වබහගි වු යෝයඹෝජිතඹන්       
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යම් වහ ශ්රී රංකහහ ඳළමිය න නළස වහ 

ය හ ඳඹන, අඳ කඹතනයේ ලිඹහඳදිංචි 

කඹතන කිහිඳඹෂණද, යවොල්සිම් කඹතනඹ , ශ්රී 

රංකහ යහඹ අධිකහසරඹ, දුමණු කසිඹහනු ඳසරය 

වයඹෝගීතහ ළඩහවන (SACEP), රංකහ ක්ය 

යහඹ ීති ගත ංසථහ, රංකහ නළසකරුන්යේ 

ංගභඹ, යශ නහවික යල්කම් කහර්ඹයහරඹ, 

යශ වහ නහවික කහයුතු අභහතයහංලඹ, 

යකොශම නළස තහහංගනඹ යඳෞද්ගලික 

කඹතනඹ, යයශ ංයෂණ  වහ යයශ ම්ඳත් 

කශභනහකය  යදඳහර්තයම්න්තු, ක්ය ව 

ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ ව අඳ 

කධිකහසරයේ යෝයඹෝජිත භවත්භ භවත්මීන්ද 

වබහගි විඹ. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රංකහද ඳහර්ලකරුුම න යභභ 

අංතර්ජහි ක ම්මුි යේ න ංයලෝධන 

පිළිඵ දළනුත් කිරීභ ප්රධහන අයමු  කයගත් 

යභභ ළඩමුුයසදී අදහර කඹතනරහ යම් 

පිළිඵ ඳළන නළයගන්නහව ගළහු පිළිඵ 

හකච්ඡහහ ඵඳුන් විඹ. 
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5 ඳරිඳාරන, නීති, භාන ේඳේ ංර්ධන, අබන්ත්ය 

ය ගඅන ව මුර අංලර ත ඹ ව ගීමභ. 
5.1 ඳරිඳාරන අංලඹ 

මුද්රිඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ කහර්ඹඹ 
භ්ඩඩරඹ ය යේ සථහපිත කිරීයම් සිහ ය ඹ 
අන් කිරීභ දෂණහ භසථ පිසරස 
කශභනහකය  කහර්ඹඹද අධිකහසරයේ යසු 
අංලර ක්රිඹහකහයකම් වහ ඳවසුකම් 
ම්ඳහදනඹද ඳසරඳහරන අංලයේ ගරීභ යස. 
අධිකහසරයේ ප්රධහන විධහඹක යෝරධහරී න 
හභහනයහධිකහරීයඹහයේ භඟයඳන්වීභ ඹහයත් 
ඳසරඳහරන අංලඹ කහයුතු කයනු රඵයි. 

1. ය කිහිඳඹෂණ පුය් ඳහඩු ඳළි  
වකහය කශභනහකරු (ීති ) තනතුය 
වහ ඵහගළීතභ සිදු කයන රද අතය 
කහර්ඹහර වඹක තනතුය වහද ඵහ 
ගළීතභ සිදුවිඹ. 
 

2. අධිකහසරයේ යභයවයුම් කහයුතු ඩහත් 
විධිභත් වහ කහර්ඹෂණභ සිදුකයලියම් 
අයමුණින් යුතු රුපිඹල් මිලිඹන 18 ෂණ 
ටිනහ ඩඵල් කළේ යථ 03 ෂණ 
බහ්ඩඩහගහයයඹන් ප්රි ඳහදන යර 
රඵහගන්නහ රදී. 
 

3. ය තුශදි රුපිඹල් මිලිඹන 2.5 කහ 
කන්න මුදරක කහර්ඹහර උඳකය  
මිරදී ගත් අතය රුපිඹල් මිලිඹනඹෂණ 
ටිනහ උඳකය  ජරතත්ත් ඳරීෂණ  
උඳකය  වහ යහඹනහගහය උඳකය  
මිරදී ගළීතභද සිදු කයන රදී. 

5.2 නීති අංලඹ 

1. 2012 දී අයගෝසතු භ දී M.V. 
“Thermopylae Sierra” යනෞකහයන් 
සිදු ව මුද්ර ඳසරය වහයෝඹ 
ම්ඵන්ධයඹන් ීති භඹ පිඹය ගළීතභ 
වහ ීති ඳි  යදඳහර්තයම්න්තු භඟ 
ත දුයහත් හකච්ඡහ කයන රද අතය එභ 
අන් හර්තහ යම් න විහ ීති ඳි  
යත බහයදී ඇත. 

 
2. 2015 ජලි භ කුතය කළලීයඩෝ යයශ 

අශ්රිත යඳෞද්ගලික කඹතනඹකින් සිදු ව 
මුද්ර ඳසරය ද ඹ ඳහරනඹ කිරීභ ව 
ඹථහ තත්ඹහ ඳත් කිරීභ පිණි යභභ 
අධිකහසරඹ විසින් දය  රද විඹදම් එරී 
කඹතනයඹන් අඹ කය ගළීතභහ ීති  
අංලඹ විසින් කහයුතු කය ඇත. 
 

3. උසළහයකයිඹහ තල්දිඹත්ත කශ්රිත 
යයශ කන්න ප්රයද්ලඹක යහොන් 7 1/2 
ෂණ ඳභන ඵරැි  අඳද්රය යතොගඹෂණ 
ඵළවළය කර පුද්ගරයින් ි යදනුම මීගමු 
යඳොලීසිඹ විසින් අත් අඩංගුහ ගත් 
අසථහයස දී යභභ ඳනයත් අඳයහධ 
ගරීභ ඹහයත් ඔවුන්හ එයයහි 
භවහධිකය යේ නඩු ඳළරීභ වහ 
කහයුතු කයන රදී. 
 

4. ඳනත ඹහයත් ප්රකහලඹහ ඳත්කර යුතු 
සිඹලුභ යෝයඹෝග ර යකටුම්ඳත් යම් 
න විහ ීති  යකටුම්ඳත් 
යදඳහර්තයම්න්තු යත බහය දී ඇි  
අතය එභ යකටුම්ඳත් අන් කයනු 
පිණි හකච්ඡහ ඳළළත්යස.ර්තභහන 
ඳනයතහි ඳත්නහ විවිධ අඩු ලුහුඬුකම් 
වහ අලුි න් යඹෝජිත ංයලෝධන ද 
ඇතුරත් යකොහ යර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ 
යත බහයදීභහ ද කහයුතු කයයගන ඹනු 
රළයේ. 

 

5.3 අබන්ත්ය ය ගඅන අංලඹ 
අධිකහසරයේ සථහපිත කය ඇි  අයනෂණ අංල යද 
ඵරන කර අබයන්තය විග න ඒකකඹහ ඉතහ 
සුවියල ෂි සථහනඹෂණ හිමින ඵ යඳන්හ දිඹ 
වළකිඹ.  
 

යභහිදි අධිකහසරයේ බහඳි තුභහයේ භගයඳන්විභ 
වහ  ජු අධිෂණ ඹ ඹහයත් අබයන්තය විග න 
අංලඹ සථහපිත කය ඇත. හර්ෂික පිළියඹර 
කයන අබයන්තය විග න ළරළසභ වහ විග න 
ළඩහවන භත ඳදනම් කහයුතු කයන අතය 
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එහිදි යභභ අංලඹ විසින් ප්රධහන ලයඹන් 
කඹතනයේ මුරය, යභයවයුම්, ඳසරඳහරන වහ ීති  
ඹන අංලඹන්හි පරදහයී ක්රිඹහකහසරත්ඹ 
ම්ඵන්ධයඹන් යෝරීෂණනඹෂණ ඳත්නු රළයේ. 
එභ යෝසරෂණ  වහ යොඹහ ගළීතම් භත ඳදනම් 
කස කයන අබයන්තය විග න හර්තහ 
බහඳි තුභහයේ අධහනඹ වහ තීය  ගළයෝභ 
වහ ඉඳිසරඳත් කයනු රළයේ. 
 
එහිදි ඳවත කර්තයඹන් අදහර කයගනු රළයේ. 
1  ළයදි වහ ංචහ ළරළෂණවිභ වහ 

සථහපිත කය ඇි  අබයන්තය ඳහරන 
ක්රභයසදඹ විභර්ලනඹ. 

 

2  ඹම්කිසි මුරය කහයුත්තෂණ තය වහ 
හධහය  සිදුන්යන් ද ඹන්න යොඹහ 
ඵළලිභ වහ මුරය ඳහරන ක්රභයසදඹ 
විභර්ලනඹ. 

 
3   කඹතනයේ ය කඹන් වහ රඵහදි 

ඇි  යහජකහසර වහ ගකිම් කහර්ඹෂණභ 
වහ පරදහයි සිදුන්යන් ද ඹන්න 
සුඳසරෂණ ඹ. 

 

4   කඹතනයේ යභයවයුම් වහ ඳහරන 
කහයුතු වහ බහවිතහ කයන සථහය 
ත්කම් පරදහයි වහ කහර්ඹෂණභ 
බහවිතහ කයන්යන්ද ඹන්න ඳසරෂණහ. 

 

5  යහජය ප්රි ඳත්ි , ීති  රීි  වහ අධිකහසරයේ 
අබයන්තය ීති  රහ අනුුමර න්යන්ද 
ඳසරෂණහ. 

 

6  අලය අසථහරදි වියල  විභර්ලන 
ඳළළත්විභ. 

 
අබයන්තය විග න ළඩහවනහ අනු ප්රධහන 
අංල ඳභ ෂණ යනො ප්රහයද්ය ඹ කහර්ඹහරඹන්ද 
විග නඹහ බහජනඹ කයයි. විග න කහර්ඹඹන් 
අතය යභභ අංලයේ ප්රධහන කහර්ඹඹෂණ නුයේ 
කහර්තුකහ යෂණ විග න වහ කශභනහකය  
රැසවිභෂණ ඳළළත්විභඹ. අධයෂණ භ්ඩඩරයේ 
උඳයද්ලනහත්භක කමිටුෂණ යර යභභ කමිටු 
වදුන්හදිඹ වළකිඹ. 2015 ර්යේ යභභ කමිටු 
රැසවිම් 3 ෂණ ඳළළත්වු අතය එභ රැසවිම් හර්තහ 
බහඳි , භහනයහධිකහසර වහ අදහර අංලරහ 
අදහර කහයුතු වහ ඉඳිසරඳත් කයනු රළබිඹ. 

 

5.4 භාන ේඳේ ංර්ධන අංලඹ 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ කහර්ඹ 
භ්ඩඩරයේ සිඹලුභ හභහජික භවත්භ භවත්මීන් 
පුහුණු කිරීභ තුලින් ඔවුන්යේ ධහසරතහඹ වහ 
වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීභ භහන ම්ඳත් 
ංර්ධන අංලයේ ගරීභ යස. භහන ම්ඳත් 
ංර්ධනඹ 2011 ර්යේ සිහ අධිකහසරයේ 
යනභ අංලඹෂණ යර සථහඳනඹ කය ඇත. යභභ 
අංලඹ විසින් භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ වහ 
න අනහගත ළරසුම් කස කිරීභ වහ 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ සිදුකයයි.  අධිකහසරයේ ප්රධහන 
විධහඹක යෝරධහසර න හභහනයහධිකහරීයඹහයේ 
සිඹලු භඟයඳන්වීභ ඹහයත් යභභ අංලඹ කහයුතු 
කයනු රඵයි. 
 

අංලයේ ගරීම්  
1.  අධිකහසරයේ කහර්ඹ භ්ඩඩරයේ 

ධහසරතහඹ වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීභ 
දවහ න පුහුණු අලයතහඹන් වදුනහ 
ගළීතභ ව ඒ දවහ ම්ඳත් දහඹකයින් 
වදුනහ ගයෝමින් යද්ය ඹ/ වියද්ය ඹ පුහුණු 
ළරසුම් කස කිරීභ වහ කහර්ඹ භ්ඩඩර 
හභහජිකඹන් එරී පුහුණු ඳහඨභහරහ 
දවහ යඹොමු කිරීභ. 

 

2. පුහුණු වීභ රඵන කහර්ඹ භ්ඩඩරයේ 
හභහජිකයින් යෝසි ඳසරදි පුහුණුවීම් රඵහ 
ගන්යන්ද එය  යනොභළි  නම් එහි 
අඩුඳහඩු ි යේද ඹන්න ඳසුවිඳයම් කිරීභ 
ව අඩුඳහඩු භඟවයහ ගළීතභහ අදහර 
ක්රයභෝඳහඹන් ඉදිසරඳත් කිරීභ වහ 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 

3.  කහර්ඹ භ්ඩඩරයේ හර්ෂික ප්රගි  හර්තහ 
ඇගයීභ 

 

4. අධිකහසරයේ කහර්ඹ භ්ඩඩරයේ පුද්ගලික 
ලිපියගොනු නඩත්තු කිරීභ,ය ක 
යශ්ර ණිගත කිරීභ වහ උස කිරීභ වහ 
ය ක සථහන භහරු කිරීභ දවහ අලය 
කහයුතු ම්ඳහදනඹ කිරීභ. 

 

5.  ය ක භ්ඩඩර වහ කඹතයෝක කහයුතු 
ම්ඵන්ධයඹන් යර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ වහ 
යසු ඵහහිය ඳහර්ලඹන් විසින් ඉල්රහ 
ඇි යතොයතුරු හභහනයහධිකහරීයඹහයේ 
අනුභළි ඹහ ඹහත් යඹොමු කිරීභ. 

 
6.  ය ක සුඵහධන කහයුතු. 
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5.5 මුර අංලඹ 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ මුරය 

අංලඹ එහි මුරය කශභනහකය  කහයුතු වහ 

ගකිභ දයනු රඵයි. භසථඹෂණ යර මුද්රීඹ 

ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ යකයයහි ඵරඳහනු 

රඵන සිඹලුභ කර්ථික වහ මුරයභඹ කහය හ 

ම්ඵන්ධයඹන් මුරය ම්ඳත් සථහනගත  කිසරභ 

වහ සිඹලුභ අයමුණු වහ මුරය ම්ඳත් 

යඵදහවළසරභ සිදුකයනු රඵයි. කහර්ඹෂණභත් 

පරදහයි යරත් අධිකහසරයේ මුරය ය හ 

ළඳයිභත් ඒ වහ භගයඳන්විභ සිදුකිසරභත් 

ම්ඵන්ධිකය  කහයුතු සිදු කිසරභ වහ ඳසුවිඳයම් 

කිසරභ භගින් අධිකහසරයේ මුරය ම්ඳත් ඳහරනඹ 

කිසරභ මුරය අංලයේ මුලික අයමු  යස. 

 

ක්රිඹහකහයකම් 
1. හර්ෂික අඹළඹ ඇසතයම්න්තු ළකසීභ 
2. මුරය ප්රකහලන පිළියඹර කිසරභ 
3. මුරය ප්රකහලන හර්තහ වහ භහසික අඹළඹ 

පිළිඵ හර්තහ ළඳයීභ 
4. ළටු්  වහ යසතන වහ වු හර්තහ තළබිභ 

වහ යගවිම් කිසරභ 
5. යහඳ ි  ක්රිඹ ඳත්හයගන ඹහභ 
6. සිඹලුභ යගවිම් කහයුතු 
7.  ඹ වහ අත්ි කහයම් ම්ඵන්ධ ගිණුම් 

තළබියම් කහයුතු 
8. ඵළංුම භග ම්ඵන්ධිකය ඹ 
9. විග කහධිඳි  යදඳහර්තයම්න්තු භග 

ම්ඵන්ධිකය ඹ 
10. කයඹෝජන කශභනහකය ඹ වහ 

අයනුමත් කහයුතු 
 
ය තුශදි සිදුකයන රද වියල ෂිත ක්රිඹහකහයකම් 

01 ය තුශදී අධිකහසරඹ විසින් ජංගභ 

ගිණුයම් ඉි සර ඳි න යල ඹන් එෂණදින 

ඉල්ලුම් තළන්ඳතුර කයඹෝජනඹ කිරීභ භඟින් 

රුපිඹල්   624,405.33   ක යඳොලී කදහඹභෂණ 

උඳඹහ ගළීතභහ වළකිවිඹ.  
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5.5.6 මුර ප්රගති ාර්ත්ා -2015 ර්ඹ වා- පුනයාර්ත්න ය ඹදේ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ැඹ ය ඹ ැඹ ය ඹ ය ්ත්යඹ 
ඇ්ත්තේන්තු 

2015 
2015.12.31 දනට 

ත් ය ඹදභ 
2015.12.31 

දනට තල ඹ 
  පුනයාර්ත්න ය ඹදේ       

  පුද්ගර ඳඩිනඩි 
   1001 ළටු්  වහ යසතන   82,647,000.00 82,159,052.32 487,947.68 

1002 අි කහර වහ යෝහඩු දින ළටු්   2,100,000.00 880,966.23 1,219,033.77 
1003 යනත් දීභනහ  1,128,000.00 524,250 603,750.00 

 
මුප එකතු     85,875,000.00 83,564,268.55 2,310,731.45 

 
ගභන් ය ඹදේ    

1101 යද්ය ඹ 3,943,000.00 2,236,337.30 1,706,662.70 

1102 වියද්ය ඹ 2,900,000.00 1,982,156.45 917,843.55 

 
මුප එකතු 6,843,000.00 4,218,493.75 2,624,506.25 

 
ැඳ ලේ    

1201 ලිපිද්රය වහ කහර්ඹහලීඹ අලයතහ 3,200,000.00 1,309,150.88 1,890,849.12 

1202 ඉන්ධන 2,500,000.00 1,550,054.44 949,945.56 

1205 යනත් 350,000.00 179,500.00 170,500.00 

 
මුප එකතු 6,050,000.00 3,038,705.32 3,011,294.68 

 
නලේතු ය ඹදේ    

1301 හවන 4,246,000.00 3,261,544.66 984,455.34 

1302 ඹන්ත්ර ව ඹන්යත්රෝඳකය  1,700,000.00 1,436,752.57 263,247.43 

1303 යගොඩනළගිලි ව ඉඳිකිසරම් 500,000.00 193,058.22 306,941.78 

 
මුප එකතු 6,446,000.00 4,891,355.45 1,554,644.55 

 
ත ා    

1401 ප්රහවන - - - 

1402 තළඳළල් වහ න්යෝයසදන 2,190,000.00 1,403,270.06 786,729.94 

1403 විදුලිඹ ව ජරඹ 3,568,000.00 2,948,663.57 619,336.24 

1404 ඵදු ුමලි ව ඳශහත් කඹතන ඵදු 11,490,000.00 10,937,146.22 552,853.78 

1405 යනත් පුනයහර්තන විඹදම් 5,222,000.00 4,170,745.32 1,051,254.68 

 
මුප එකතු 22,470,000.00 19,459,825.17 3,010,174.64 

 

 
පුනයාර්ත්න ය ඹදේ එකතු 

 

127,684,000.00 

 

115,172,648.43 

 

12,511,351.57 
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5.5.7 මුර ප්රගති ාර්ත්ා -2015 ර්ඹ වා  ප්රාේධන ය ඹදේ 

ැඹ ය ඹ ැඹ ය ඹ ය ්ත්යඹ ඇ්ත්තේන්තු 2015 
2015.12.31 

දනට ත් ය ඹදභ 
2015.12.31 දනට 

තල ඹ 

  
ප්රාේධන ේකේ පුනරුේථාඳනඹ වා 

ැඩිදයුණු කිීමභ.    
2001 යගොඩනළගිලි ව ඉදිකිසරම් 1,000,000.00 791,631.18 208,368.82 

2002 පිසරඹත ඹන්ත්ර ව ඹන්යත්රෝඳකය  1,000,000.00 387,942.05 612,057.95 

2003 හවන 2,000,000.00 1,058,969.59 941,030.41 

 
Zඑකතු 4,000,000 2,238,542.82 1,761,457.18 

 
ප්රාේධන ේකේ අේඳේකය ගැනීභ    

2101 හවන - - - 

2102 ග වබහ්ඩඩ ව කහර්ඹහලීඹ උඳකය  800,000.00 201,733.23 598,266.77 

2103 ඹන්ත්ර ව ඹන්යත්රෝඳකය  1,000,000.00 88,500.00 911,500.00 

 
එකතු 1,800,000 290,233.23 1,509,766.77 

2401 
ධහසරතහ ර්ධනඹ වහ පුහුණු (භහන 
ම්ඳත් ංර්ධන) 

1,850,000.00 1,182,724.00 667,276.50 

2502 අයනුමත් ප්රහේධන විඹදම්    

 

1 NOSCOP)ධහසරතහ ර්ධනඹ 
3,300,000.00 959,260.75 2,340,739.25 

 
2 අන්තර්ජහි ක ීති  යයගුරහසි වහ 
ම්මුතීන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

1,700,000.00 628,793.92 1,071,206.08 

 

3 ජහි ක ජර තත්ත් ඳරීෂණ  
ළඩහවන 

10,850,000.00 4,150,775.36 6,699,224.64 

 
4 අඳද්රය ප්රි ග්රවන ඳවසුකම් 500,000.00 487,038.36 12,961.64 

 5 ඵංකසරන් යයගුරහසි ක්රිඹහත්භක කිරීභ 100,000.00 43,075.00 59,925.00 

 
6 මුද්ර දු  ළරළෂණවියම් ජහි ක 
යහඳ ි ඹ 

2,000,000.00 419,188.61 1,580,811.39 

 7 විදයහගහය ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ 5,000,000.00 758,008.49 4,241,991.51 

 8 ඒ ඊ ඒ යහඳ ි ඹ 300,000.00 142,907.00 157,093.00 

 
9  ජහි ක දත්ත ඳද්ධි ඹෂණ සථහපිත 
කිරීභ 

2,903,000.00 1,103,568.66 1,799,431.34 

 10 පිසරසිදු යයශ නගය යහඳ ි ඹ 1,300,000.00 244,845.00 1,055,155.00 

 11 දළනුත් කිරීයම් ළඩහවන් 6,300,000.00 2,253,661.45 4,046,338.55 

 12 ජහි ක ංර්ධන ළඩහවන් 13,701,000.00 12,169,894.80 1,531,105.20 

 
13 මුද්ර දු  ඵරඳෆම් අභ කිරීයම් 
ළඩහවන් 

560,000.00 193,564.00 366,436.00 

 14මුද්ර විදයහ ළඩහවන 2,400,000.00 110,075.00 2,289,925.00 

 15අෂණ යයශ යතල් ගයසලනඹ 100,000.00 - 100,000.00 

 17ඳරහත් කහර්ඹහර පිහිටුවීභ 1,200,000.00 55,691.00 1,144,309.00 

 18 නවීන තහෂණ ඹ බහවිතඹ - - - 

 19ෂණය ත්ර ඳරීෂණ  136,000.00 73,950.50 62,049.50 

 එකතු 52,350,000.00 23,794,297.90 28,555,702.10 

 මුප ප්රාේධන එකතු 60,000,000.00 27,505,797.45 32,494,202.55 

 
මුප ප්රාේධන ව පුනයාර්ත්න ය ඹදේ  

 187,684,000.00 142,678,445.88 45,005.554.12 



හර්ෂික හර්තහ 2015  
 

   පිටු | 34  
 

6 අධිකාරිතේ මුර ප්රකාලන 
 

6.1 

ගිණුම්කයන ප්රි ඳත්ි   

6.1.1 ං්ථාභඹ තත්ොයතුරු 
2008 අංක 35 දය  මුද්ර දු  ළරළෂණවියම් 

ඳනත ඹහයත් යසථහපිත කඹතනඹෂණ යර 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ සථහපිත කය 

ඇත. අංක 758 යේසරයින් ඳහය. යකොශඔ 09 

ඹන සථහනයේ අධිකහසරයේ ප්රධහන කහර්ඹහරඹ 

සථහපිත කය ඇත. 
 

6.1.2 ප්රමු  කාර්ඹබායඹ වා තභතවයුේර 

්බාඹ. 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ මුලික 

කර්තය නුයේ යෝයඹෝගඹන් පරදහයී 

ඵරහත්භක කිසරභ, අදහශ න ජහතයන්තය 

ම්මුතීන්ර ප්රි ඳහදන ක්රිඹහහ නළංවිභ, කශ්රිත 

ඳහර්ලඹන් වහ ම්ඳත් ම්ඵන්ධිකය ඹ වහ 

සථහනගත කිසරභ තුළින් ර්තභහනඹහ වහ 

අනහගතඹ වහ මුද්රීඹ ඳසරයඹ ි යහසර යර 

කශභනහකය ඹ කිසරභ පිණි ශ්රි රංකහ මුද්ර 

ි යඹන්හි මුද්ර දු ඹ ළරළෂණවිභ, ඳහරනඹ 

කිසරභ වහ කශභනහකය ඹ කිසරභයි. 
 

6.1.3  ාභාන ගිණුේ ප්රතිඳේති 
 

6.1.3.1 මුර ාර්ත්ා පිිබතඹර කිරිතේ ඳදනභ 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ මුරය 

ප්රකහලඹ, මුරය තත්ත් ප්රකහලඹ, මුරය 

යභයවයුම් ප්රකහලඹ, ශුද්ධ ත්කම් වහ හිමිකම් 

යනසවියම් ප්රකහලඹ, මුදල් ප්රහව ප්රකහලඹ, 

ගිණුම්කය  ප්රි ඳත්ි  වහ මුරය ප්රකහලන වහ 

හවන් ලින් භන්විත යස. යභභ මුරය 

ප්රකහලන ශ්රි රංකහ යරත් ග කහධිකහසර 

කඹතනඹ විසින් ප්රකහලඹහ ඳත්කය ඇි  යහජය 

අංලයේ ගිණුම්කයන ප්රමිත රහ අනුූලර 

පිළියඹර යකොහ ඇත. 
 

ශ්රි රංකහ යහජඹ අංලඹ වහ වු ගිණුම්කයන 

ප්රමිත 2011 සිහ ඵරහත්භක වුද මුද්රීඹ ඳසරය 

කයෂණ  අධිකහසරඹ විසින් එභ ප්රමිත 2010 සිහ 

ඵරහත්භක න ඳසරදි මුරය ප්රකහලන පිළියඹර 

කිසරභ වහ බහවිතහ කය ඇත. 
මුරඹ ප්රකහලන ශ්රි රංකහ යහජය අංල ගිණුම්කයන 

ප්රමිත අංක 01 හ අනු ඉඳිසරඳත් කය ඇි  අතය 

යහජය අංල ප්රමිත යෝුමත් යකොහ යනොභළි  

අසථහරදි ශ්රි රංකහ ගිණුම්කයන ප්රමිත මුරය 

ප්රකහලන පිළියඹර කිසරභ වහ බහවිතහ කය ඇත. 
 
6.1.3.2 යඳොදුයස පිළිගත් ගිණුම්කයන ප්රි ඳත්ි  

ව යපි වහසික පිසරළඹ ඳදනම් කයයගන 2015 

ය වහ මුරය ප්රකහලන කස කය ඇත. 
 
6.1.3.3 ගිණුම් යකයයහි ඵරඳහන උද්ධභන 

හධකඹ වහ ගළරපීම් සිදු කය යනොභළත. 
 
6.1.3.4 කදහඹම් ව විඹදම් උඳචිත ඳදනභ භත 

ගිණුම්ගත කය ඇත. 
 
6.1.3.5 අතීත ක්රිඹහකහයකභෂණ යව තුයන් 

ර්තභහනයේ ඳළන නළගි ඇි  ගකිභෂණ මුරය 

තත්ත් ප්රකහලඹහ ඇතුරත් කිසරභ සිදුකයනු 

රඵන්යන් ගකිභ පිඹවිභ වහ කර්ථිකභඹ 

ප්රි රහබ හිත ම්ඳත් පිහතහ ගරහඹහභෂණ 

ඇි යස ඹළයි අය් ෂණහ කයන අසථහරදි 

ඳභණි. 
 
6.1.3.6 මුරය ප්රකහල දිනයේ සිහ ඉල්ලුවිහ 

යගවිඹ යුතු  ඹහිමිඹන් වහ යෂණ තුශදි පිඹවිඹ 

යුතු ගකිම් මුරය තත්ත් ප්රකහලයේ ජංගභ 

ගකිම් යර දෂණහ ඇත. 
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6.1.3.7 ඉල්ලුවිහ යගවිඹ යුතු යනොන  ඹහිමිඹන් වහ යකහ ඩහ ළඩි කහරඹෂණ

තුශ පිඹවිඹ යුතු ගකිම් මුරය තත්ත් ප්රකහලයේ 

ජංගභ යනොන ගකිම් යර දෂණහ ඇත. 
 

6.1.4 තද්ඳර, පිරිඹත් ව උඳකයඅ 
 
6.1.4.1 යද්ඳර, පිසරඹත ව උඳකය  ඒහයේ 

පිසරළඹ භත හර්තහ කයනු රඵයි. ප්රයඹෝජනත් 

ජී කහරඹ භත ඒහ බහවිතහ කයන අයමු  

වහ යඹොදහ ගන්නහ අසථහයස සිහ යර භහර්ග 

ක්රභඹහ ෂණඹ කිසරභ සිදුකයනු රඵයි. ෂණඹ කිසරභ 

වහ බහවිතහ කයන ෂණඹ අනුඳහතඹන් ඳවත 

දළෂණයස.        
 

ත්කම් ෂණඹ ප්රි ලතඹ 
යභෝහර් යථ 
    

20] 

ඳසරග ක කශ්රිත 
උඳකය  

15] 

කහර්ඹහලීඹ උඳකය  15] 
ග වබහ්ඩඩ වහ 
කහර්ඹහර උඳකය  

10] 

විදයහගහය වහ 
තහෂණණික උඳකය  

10] 

 යඳොත්ඳත් 10] 
 
 
6.1.4.2 යද්ඳර, පිසරඹත ව උඳකය  මිරදිගත් 

කහර්ඹඹ වහ එඹ බහවිතහ කිසරභහ වළකි 

අසථහයසදි එභ ත්කභ ෂණඹ කිසරභ කයම්බ 

කයන අතය, ෂණඹ කිසරභ යර භහර්ග ක්රභඹ භත 

ත්කයම් ප්රයඹෝජනත් ජී කහරඹ තුර 

සිදුකයනු රඵයි. 
 

6.1.5 කදාඹභ 

ශ්රි රංකහ යජයඹන් රළයඵන් ප්රදහන අධිකහසරයේ 

ප්රධහන කදහඹම් භහර්ගඹ යස. යභඹහ අභතය 

අධිකහසරඹ විසින් ඳවත ක්රිඹහකහයකම් ම්ඵන්ධ 

ඵරඳත්ර යෝුමත් කිසරභ භගින් ළරකිඹ යුතු 

යභයවයුම් අදහඹභෂණ උඳඹහ ගනු රඵයි. 
 

යනෞකහ වහ අඳද්රය ප්රි ග්රවන ඳවසුකම් 

ළඳයීභ වහ 
 

1 ඛණිජ යතල් ගයසලන කහයුතු කිසරභ 

වහ ඵරඳත්ර යෝුමත් කිසරභ. 
2 ඵංකසරන් කහයුතු වහ ඵරඳත්ර 

යෝුමත් කිසරභ. 
3 යතල් විසිසරම් ඳහරන ක්රිඹහකහසර 

ළරසුම් අනුභත කිසරභ. 
4 අඳද්රය ඵළවළයකිරීම් වහ ඵරඳත්ර 

යෝුමත් කිරීභ. 
 

6.1.5.1 අධිකාරිඹ භගින් තනනඹ කයන කදාඹභ 

 

අධිකහසරඹ භගින් ජනනඹ කයනු රඵන අදහඹභ 

උඳචිත ඳදනභ භත  වදුනහගනු රඵයි. 
 
6.1.5.2 යජයඹන් රළයඵන ප්රදහන 
අධිකහසරඹහ ප්රහේධන ව පුනයහර්තන යර 

ර්ග යදකක ප්රදහන රළයේ. ප්රදහන 

ම්ඵන්ධයඹන් අනුගභනඹ කයනු රඵන ගිණුම් 

ප්රි ඳත්ි ඹ ඳවත දළෂණයස. 
 

6.1.5.3 ප්රාේධන ප්රදාන 
 
6.1.5.4 යද්ඳර, පිසරඹත ව උඳකය  මිරහ 

ගළයෝභ වහ ඉඳිකිසරභ වහ රළයඵන ප්රදහන අදහර 

ත්කම්ර ප්රයඹෝජනත් ජීකහරඹ තුශ 

කදහඹභ වළටිඹහ වදුනහගළීතභ සිදු කයනු රඵයි. 
 
6.1.5.5 ශ්රි රංකහ හහ සිදුවිඹ වළකි මුද්ර 

දු ඹ ළරළෂණවිභ කශ්රිත කහයුතු වහ 

රළයඵන ප්රදහන අසඳ ලය ත්කම් යෝර්භහ ඹ සිදු 

වුද අසඳ ලය ත්කම් වදුනහගළයෝයම් 

යෝර් හඹකඹන් ම්පුර්  විභෂණ සිදුයනොන 

ඵළවින් මුද්ර දු  ළරළෂණවියම් ක්රිඹහකහයකම් 

වහ දයනු රඵන විඹදම් වහ  රළයඵන ප්රදහන 

අදහර ක්රිඹහකහයකම් සිදුකයනු රළබු ර්යේ 

අදහඹභෂණ යර වදුනහගළයෝභ සිදුකයනු රඵයි
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6.1.5.6 පුනයාර්ත්න ප්රදාන 

පුනයහර්තන විඹදම් වහ රළයඵන ප්රදහන අදහර 

ර්ඹ තුශ භ අදහඹභෂණ වළටිඹහ වදුනහගනු 

රළයේ. 

6.1.6 ත ක ප්රතිරාබ 

6.1.6.1 නිඹත් දාඹකේ ැරසුේ 

දහඹකත් ප්රි රහබ වහ න ගකිභහ අදහර 

න විඹදම් දය  කහරඳසරච්යේදඹ තුශ විඹදභෂණ 

යර වදුනහගනු රළයේ. ය කඹනයේ දශ 

ළටුඳ ඳදනම් කයයගන ය හ යෝයුෂණි කඹන්යේ 

බහයකහය අයමුදරහ ව ය ක අර්ථහධක 

අයමුදරහ පිළියලින් 3% ව 15% ක 

දහඹකත්ඹ අධිකහසරඹ විසින් දයනු රඵයි. 
  

6.1.6.2 නිඹත් ප්රතිරාබ ැරසුභ 

ඳහසරයතෝෂිතඹ යෝඹත ප්රි රහබ ළරසුභ යස. අදහශ 

න යසථහපිත ප්රි ඳහදන භත මුද්රීඹ ඳසරය 

කයෂණ  අධිකහසරඹ ඳහසරයතෝෂිත යගවිභහ ඵළදි 

සිටි. යභභ ගකිභ වහ යන් කිසරභෂණ මුරය 

තත්ත් ප්රකහලයේ දෂණහ ඇත. යභභ මුදර 

ග නඹ කයනු රඵන්යන් ය කඹහයේ ර් 

අහන ළටුයඳන් බහගඹෂණ ඔහු ම්පුර්  කයන 

රද ය හ කහරයඹන් ළඩි කිසරයභයෝ. ය හ 

කහරඹ ග නඹ කයනු රඵන්යන් ය යේ ඳශමු 

යර් සිහයි. 1983 අංක 12 දය  ඳහසරයතෝසිත 

යගවිම් ඳනත ඹහයත් සිඹලුභ ය කඹන් වහ 

ඳහසරයතෝෂිතඹ වහ යන්  කිසරභෂණ සිදුකය ඇත. 

යභභ යන්කිසරභ මුරය තත්ත් ප්රකහලයේ ජංගභ 

යනොන ගකිම් ඹහයත් දෂණහ ඇත. 
 

6.1.7 න්න්දනාේභක තත්ොයතුරු 
ප්රර්තන ර්යේ ඉඳිසරඳත් කිසරභ තවවුරු කිසරභ 

වහ අලය අසථහරදි න්න්දනහත්භක 

යතොයතුරු නළත කස කය ඇත. 
 

6.1.8 තල ඳත්ර දනට ඳසු සිුෂය ේ 

සිඹලු ප්රභහ හත්භක යල ඳත්ර දිනහ ඳසු සිදුවිමි 

රකහ ඵරන රද අතය ගළරපුම් කිසරභ වහ 

අලය න  අසථහරදි යවෝ යවලිදයස කිසරභ 

අලය න අසථහරදි අදහර යතොයතුරු 

හවන් ලයඹන් මුරඹ ප්රකහලනර ඇතුශත් 

යකොහ ඇත. 
 

6.1.9 මුදල් ප්රාව ප්රකාලඹ 
මුදල් ප්රහව ප්රකහලඹ ක්ර ක්රභඹ බහවිතහ යකොහ 

කස කය ඇත. 
 

6.1.10 ාර්ත්ා කයන වා තඳිරිඳේ කයන මුදල් 

ර්ගඹ 

මුරය ප්රකහලන ශ්රි රංකහ රුපිඹල්ලින් ඉඳිසරඳත් 

යකොහ ඇත. එඹ මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  

අධිකහසරයේ හර්තහ කයන මුදුල් ඒකකඹද ශ්රි 

රංකහ රුපිඹල් යස. 
  

 තත්ොගඹ 

ය තුශ බහවිතහ කයන රද යතොගයඹහි පිසරළඹ 

ඳදනම් කයයගන මුරය යභයවයුම් ප්රකහලඹහ 

භහරු කිරීභ සිදුකයනු රඵයි. ය අහනයේ 

ඉි සර යතොගඹ පිසරළඹ යවෝ ශුද්ධ උඳරේධි 

අගඹන් යදයකන් ඩහ අඩු අගඹහ අගඹ කයනු 

රඵයි. 

 පු්ත්කාර තඳොේ 

පුසතකහර යඳොත් ඒහයේ පිසරළඹ භත හර්තහ 

කය ඇත. ප්රයඹෝජනත් ජී කහරඹ භත යර 

භහර්ග ක්රභඹ ඳදනම් කය ගයෝමින් යභභ යඳොත් 

ෂණඹ කිරීභ සිදුකයනු රඵයි. 
 

 යාඹන ද්ර ව ය ුෂරු උඳකයඅ තත්ොග 
යහඹන ද්රය ව විදුරු උඳකය ර මිරදී 

ගළණුම් පිසරළඹ අදහර මිරදී ගළීතභ සිදුවු කහර 

ඳසරච්යේදඹ තුශදීභ මුරය යභයවයුම් ප්රකහලඹහ 

භහරු කිරීභ යහඹන ද්රය ව විදුරු උඳකය  

ම්ඵන්ධයඹන් න අධිකහසරයේ ප්රි ඳත්ි ඹ යස. 

යභභ ක්රභයසදඹ බහවිතහ කිරීභ සිදුකයනු 

රඵන්යන් යහඹන ද්රයර ර්ඹ අහනයේ 
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ඳි න යතොගඹ යෝලසචිත ග නඹ කිරීභහ  ඇි  

ප්රහයඹෝගික දුසකයතහඹ ව භවය වීදුරු 

උඳකය  ඉතහ යකටි කහරඳසරච්යේදඹෂණ තුශදී 

බහවිතයඹන් ඉත් යකොහ නළත රඵගළීතභහ සිදු 

වීභයි. යකය  වුද විදයහගහයඹ විසින් යහඹන 

ද්රය ව වීදුරු උඳකය  වහ යතොග 

යරජයඹෂණ ඳත්හයගන ඹනු රඵයි. 
'
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6.2 මුර ත්ේේ ප්රකාලඹ 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ 

2015 යදළම්ඵර් 31 දිනහ 
මුරය තත්ත් ප්රකහලඹ 

ත්කම් හවන 
1025 
රු 

1022 
රු 

තංගභ ේකේ    
මුදල් යල ඹ 10  29,181,624.75  31,857,634.23 

 ඹගළි යඹෝ 11 60,152.52             47,257.00 

තළන්ඳතු 12 2,091,000.00        2,029,500.00 

ඉදිසරඹහ කර යගවිම් 13 1,666,487.02 2,071,779.69 

යකටිකහලින කයඹෝජන(බහ්ඩඩහගහය බිල්ඳත්)    14,750,372.00 13,916,147.26 

අඹකය ගත යුතු ය ක  ඹ 14 4,806,479.09 5,159,503.18 

යතොගඹ 23   3,858,594.00        3,858,594.00 

තංගභ තනොන ේකේ    

යද්ඳර  ,පිසරඹත ව උඳකය  09   65,831,860.85    64,955,616.96 

මුප ේකේ  122,246,570.23   123,896,032.32  

ගකිේ    

තංගභ ගකිේ    

උඳචිත යගවිම් 15 9,409,665.57      15,543,605.37 
ඳහසරසරක තත්ත් ඇගයිම් යහඳ ි ර 

තළන්ඳතු                                                                                                                           
21 - 

          447,043.50 

කලින් රද කදහඹම් 22 773,082.19         1,453,219.18 

තංගභ තනොන ගකිේ    

කඳදහ  ඹ වහ මුදර 16  7,241,779.43         6,984,853.28 

ඳහසරයතෝෂිත වහ යන්කිසරභ 17 10,931,250.00     9,135,060.00 

මුප ගකිේ  28,355,777.19     49,079,931.46  

 
ශුද්ධ ේකේ 

 
 

93,890,793.04 

 

74,816,100.86 

හිමිකේ     

යජයේ ප්රදහන ව ප්රහේධනඹ (විරම්බිත ප්රදහන) 18  65,831,862.16  64,955,616.55 

ළඩ යෝභවි යනොභළි  ප්රහේධන විඹදම් 24  25,207,173.31  19,530,151.57 

යතොග වහ ප්රහේධන යඹදවුම් 23  3,858,594.00         3,858,594.00 

මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරයේ අයමුදර 20 16,350,374.68 15,516,150.13 

උඳචිත හිගඹ /අි සරෂණතඹ  19 (17,357,210.38)  (13,528,261.26) 

 
මුප හිමිකේ  

      

93,890,793.04 

   

74,816,100.86 
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6.3 මුර තභතවයුේ ප්රකාලඹ 
මුද්රීඹ ඳරිය කයක්අ අධිකාරිඹ 

2015 තදැේඵර් 31 දතනන් අන් ර්ඹ වා  

මුර තභතවයුේ ප්රකාලඹ 
 

කදාඹභ 
 

හවන 
 

1025 
රු 

1022 
රු 

බහ්ඩඩහගහය ප්රදහන 1      141,168,735.17  100,052,473.75 

ලිඹහඳදිංචි වහ ඵරඳත්ර ගහසතු 2       12,959,886.99  12,038,930.82 

යනත් කදහඹම් 3         2,958,002.39  2,619,793.00 

මුප කදාඹභ      157,086,624.55 114,711,197.57 

ය ඹදේ    

ළටු්  වහ යසතන යගවිම් 4 85,360,458.55 

 

55,794,565.26 

 

ළඳයුම් වහ ඳසරයබෝජන ද්රය 5 
7,930,060.77 

 

6,539,776.55 

 

අයනුමත් පුනයහර්තන විඹදම් 6 
      23,643,759.11 

 

19,865,034.64 

 

ප්රදහන වහ භහරු කිසරම් 7 
      27,847,538.73  

 

24,906,853.19 

 

මුරය විඹදම් 8 
34,560.00 

 

35,430.00 

 

සථහය ත්කම් ෂණඹ විම් 9 16,099,196.51        12,525,120.63 

මුප ය ඹදේ  
160,915,573.67 

 

119,666,780.27 

කහරඳසරච්යේදඹ වහ 
ඌ තහඹ /අි සරෂණතඹ  

       (3,828,949.12) 

 

 

(4,955,582.70) 

 
      
 
 
 



හර්ෂික හර්තහ 2015  
 

   පිටු | 40  
 

6.4 හිමිකම් යනසවියම් ප්රකහලඹ  
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ 

2015 යදළම්ඵර් 31 දියනන් අන් ය වහ 
 හිමිකම් යනසවියම් ප්රකහලඹ 

 ප්රහේධන ප්රදහන 
යතොගඹහ 

අදහර ප්රදහන 
 

බහවිතඹහ 
ඳි න 

ප්රහේධනඹ ප්රදහන 

අයමුදර මුච්චිත 
හිගඹ

/අි සරෂණතඹ  
 

එකතු 

2015.01.01 

දිනහ යල ඹ 
         

64,955,619.07  

      

3,858,594.00     19,530,151.57     15,516,150.13  

  

(13,528,261.26)    90,332,253.51  

ගිණුම්කයන 
ප්රි ඳත්ි  
යනසවිභ        

2015 .01.01 
දිනහ ගරඳන 
රද යල ඹ                          -    

ප්රහේධන 
අයමුදල් රළබිභ 

        

64,955,619.07  

      

3,858,594.00     19,530,151.57     15,516,150.13  

  

(13,528,261.26)    90,332,253.51  

ප්රහේධන ප්රදහන 
කදහඹභහ භහරු 
කිසරභ . 
 

         

67,554,428.81  

                      

-    

                           

-                        -                         -       67,554,428.81  

බහවිතඹහ 
ඳි න 
ප්රහේධනඹ 
ප්රදහන භහරු 
කිරීම් 

       

(22,731,475.55) 

                      

-       22,731,450.55                      -                         -    

                    

(25.00)    

බහවිතඹහ 
ඳි න 
ප්රහේධනයඹන් 
ප්රදහන භහරු 
කිරීම් 

                          

-    

                      

-      (17,054,428.81)                     -                         -    

  

(17,054,428.81) 

යඳොළි කදහඹම් 
රළබීම්                           

-    

                      

-                        -           834,224.55                       -           834,224.55  

ප්රහේධන ප්රදහන 
කදහඹභහ භහරු 
කිසරභ . 
 

       

(43,946,735.17) 

                      

-                              -                        -                         -    

  

(43,946,735.17) 

කහරඳසරච්යේදඹ 
වහ 
අි සරෂණතඹ

/ඌ තහඹ          (3,828,949.12)    (3,828,949.12) 

2015 .12.31  

දිනහ යල ඹ         

65,831,837.16  

      

3,858,594.00     25,207,173.31     16,350,374.68  

  

(17,357,210.38)    93,890,768.04  
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6.5 මුදල් ප්රහව ප්රකහලඹ 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ 

2015 ය වහ 
මුදල් ප්රහව ප්රකහලඹ 

 2015 2014 

යභයවයුම් කහයුතුලින් ජනනඹ වු මුදල් ප්රහවඹ        
කාරඳරිච්තේදඹ වා ගුද්ධ අතිරික්ත්ඹ /යඅත්ාඹ  (3,828,949.12) (4,955,582.70)      

ගැරපුේ කිරිභ  

ර්ඹ වහ ෂණඹ යන්කිසරභ      16,099,196.51 12,525,120.63 

අත්ි කහයම් විඹදභහ භහරු කිසරභ        (447,043.50) - 

ඳහසරයතෝෂිත වහ යන්කිසරභ       1,796,190.00        1,939,000.00 

ඳහසරයතෝෂිත යගවිම්                      -    (88,320.00) 

වදුනහගත් කදහඹම් ඉුමත් ර්ර ප්රදහනඹන්යගන් 

   (43,946,735.17) (37,431,973.75) 

කායක ප්රාේධන තන්ය ේ රට තඳය තභතවයුේ 

අතිරික්ත්ඹ /යඅත්ාඹ    (30,327,341.28) 

  

 (28,011,755.82) 

කායක ප්රාේධන තන්ය ේ  

තළන්ඳතු )අඩුවීභ/ළඩිවිභ(           (61,500.00) (15,400.00) 

යඳය යගවුම් )අඩුවීභ/ළඩිවිභ(           405,292.67  (1,469,630.20) 

 ඹගළි ඹන්යගන් )අඩුවීභ/ළඩිවිභ(           (12,895.52)          (25,007.00) 

ජංගභ ඵළයකම්ලින් )අඩුවීභ/ළඩිවිභ(  (6,133,939.80) 15,120,711.27 

තභතවයුේ කටයුතු ලින් තනනඹ වු ශුද්ධ මුදල් ප්රාවඹ (36,130,383.93)        (14,401,081.75) 

කතඹෝතන කටයුතු         

බහ්ඩඩහගහය බිල්ඳත් ර කයඹෝජනඹ     (14,750,372.00)    (13,916,147.26) 

බහ්ඩඩහගහය බිල්ඳත් කල්පිසරභ     13,916,148.17  12,979,451.23 

යද්ඳර  ,පිසරඹත වහ උඳකය  මිරදි ගළයෝභ     (16,975,439.53) (20,489,193.50) 

බහ්ඩඩහගහය බිල්ඳත් කයඹෝජන යඳොළි          834,224.55  936,696.93 

කහර්ඹභ්ඩඩර  යඹන් රද  ඹ යඳොළිඹ          261,218.60  231,924.57 

කහරඳසරච්යේදයේ කහර්ඹභ්ඩඩර  ඹ )අඩුවිභ/ළඩිවිභ(           353,024.09        1,079,460.91 

කලින් රද කදහඹභ        (680,136.99) (561,780.82) 

කතඹෝතන කටයුතු ලින් ශුද්ධ තනනඹ වු මුදල් ප්රාවඹ         

(17,041,333.11) 

   

(19,739,587.94) 

මුරනඹ කටයුතු  

ප්රහේධන විඹදම් වහ යජයේ ප්රදහන      50,500,000.00      50,444,375.71  

ඵළංුම ගහසතු භවජන ඵළංුම            (4,292.45)  

මුරඹ කටයුතු ලින් තනනඹ වු ශුද්ධ මුදල් ප්රාවඹ     50,495,707.55    50,444,375.71 

කහරඳසරච්යේදඹ තුශ මුදල් වහ මුදල්රහ භහන දෆ ර ශුද්ධ 
අඩුවිභ /ළඩිවිභ      (2,676,009.49) 

  16,303,706.02        

ය කයම්බයේදි මුදල් වහ මුදල් රහ භහන දෆ     31,857,634.23      15,553,928.21 

ය අහනයේදි මුදල් වහ මුදල් රහ භහන දෆ     29,181,624.74     31,857,634.23  
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6.6 මුරය ප්රකහල වහ හවන් 
මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අධිකහසරඹ 

මුරය ප්රකහලන වහ හවන් 
 

හවන 02 බහ්ඩඩහගහයයේ ප්රදහන 

 2015 2014 

පුනයහර්තන ප්රදහන 
    97,222,000.00  

 

62,620,500.00 

කදහඹභහ ප්රහේධන ප්රදහන භහරු - ප්රර්තන ර්ඹ  
                      

27,847,538.73  24,906,853.19 

කදහඹභහ ප්රහේධන ප්රදහන භහරු - විරම්බිත ප්රදහන  
                      

16,099,196.44  12,525,120.56 
                    

141,168,735.17  100,052,473.75 
 
 

හවන 01 ගහසතු දඩ මුදල් වහ ඵරඳත්ර ගහසතු 

 2015 2014 

අඳද්රය ප්රි ග්රවන ය ඹ - ලිඹහඳදිංචි ගහසතු            
                        

3,995,000.00  4,037,900.00 

අඳද්රය ප්රි ග්රවන ය ඹ - ඵරඳත්ර ගහසතු  
                        

6,578,750.00  5,832,250.00 

අඳද්රය ප්රි ග්රවන ය ඹ-ඉල්ලුම්ඳත්ර ගහසතු 
                             

54,000.00  45,000.00 

සබහවික ම්ඳත් යෝසහය ඹ - ඵරඳත්ර ගහසතු  - - 

සබහවික ම්ඳත් යෝසහය ඹ -ඉල්ලුම්ඳත්ර ගහසතු  - - 

ඵංකසරන් ඉල්ලුම්ඳත්ර ගහසතු 
                             

19,000.00  

 

14,000.00 

ඵංකසරන් ලිඹහඳදිංචිඹ 1025 
                        

1,560,000.00  

1,715,000.00 

Road Tunker ලිඹහඳදිංචිඹ 
                             

40,000.00  - 

NOSCOP ඉල්ලුම්ඳත්ර ගහසතු           -  

Dumping කදහඹභ 
 

                           

713,136.99  

                           

394,780.82  

                       

12,959,886.99  

                      

12,038,930.82  
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හවන 00 යනත් කදහඹම් 

 2015 2014 

ළඳයුම්කරුන්යේ ලිඹහඳදිංචි ගහසතු                        167,000.00  276,000.00 

යනත් කදහඹම්                     2,161,462.56  819,645.00 

යඳොත් අත්ි කහයම් යඳොළිඹ                             5,134.50  2,842.70 

යඳොළි කදහඹම්                         624,405.33  1,521,305.30 

යචෂණඳත් අරංගු කිසරභ - - 
                          

2,958,002.39  

                         

2,619,793.00  
 
 

හවන 02 ළටු්  වහ ය ක ප්රි රහබ යගවිභ 

 2015 2014 

ළටු්  වහ යසතන  82,159,052.32  51,879,170.09 

අි කහර /යෝහඩු දින යගවිම්   880,966.23  803,045.17 

යනත් දීභනහ  524,250.00  1,173,350.00 

ඳහසරයතෝෂිත වහ යන්කිසරම්  1,796,190.00  1,939,000.00 

   

85,360,458.55  

 

55,794,565.26 
 
 

හවන 05 ළඳයුම් වහ බහවිතහකර ඳහසරයබෝජන බහ්ඩඩ 

05.01 ළඳයුම්  2015 2014 

ලිපිද්රය ව කහර්ඹහර අලයතහ                     1,309,150.88  1,345,557.43 

ඉන්ධන ව ලිහිසි යතල්                      1,550,054.44  1,787,473.10 

යෝර ඇදුම්                         179,500.00  64,000.00 

                     3,038,705.32  3,197,030.53 

05.02 නඩත්තු විඹදම්  2015 2014 

හවන නඩත්තු විඹදම්                     3,261,544.66  2,669,628.33 

පිසරඹත  ,ඹන්ත ය ව උඳකය  නඩත්තු විඹදම්                                             1,436,752.57  603,072.69 

කහර්ඹහර නඩත්තු විඹදම්                        193,058.22  70,045.00 
                          

4,891,355.45  

 

3,342,746.02 
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හවන 00 යනත් පුනයහර්තන විඹදම් 

06.01 ගභන් විඹදම්  2015 2014 

යද්ය ඹ ගභන් විඹදම්                    2,236,337.30  2,359,713.00 

වියද්ය ඹ ගභන් විඹදම්                     1,982,156.45  879,942.97 

                     4,218,493.75  3,239,655.97 

06.02 ගිවිසුම් ගත ය හ   

විදුලි ංයද්ල /තළඳළල් ගහසතු                      1,403,270.06  1,106,650.43 

විදුලි ඵරඹ ව ජර විඹදම්                     2,948,663.76  2,168,131.88 

කහර්ඹහර ුමලී                   10,937,146.22  10,544,620.82 

යනත් ගිවිසුම්ගත ය හ                     4,136,185.32  2,805,975.54 
                        

19,425,265.36  16,625,378.67 
 

 
 

හවන 00 ප්රදහන ව අයනුමත් භහරු කිසරම් 

 2015 2014 

ය වහ වු මුප ප්රහේධන ප්රදහන 
   67,554,428.81  

 

81,567,016.84 

අඩුකරහ:  

ප්රහේධන ත්කම් මිරහ ගළයෝභ වහ යඹොදහ ගත් 
ප්රදහන 

                     

(16,975,439.53) (39,269,193.50) 

ළඩ යෝභ වි යනොභළි  ප්රහේධන විඹදම් 
                     

(22,731,450.55) (17,390,970.15) 
ය තුශ මුරය යභයවයුම් ප්රකහලඹහ භහරු කිසරම්                       

27,847,538.73  24,906,853.19 
  
 
         

හවන 00 මුරය විඹදම් 

 2015 2014 

ඵළංුම ගහසතු 
                             

34,560.00  

                      

35,430.00  
                              

34,560.00  

                             

35,430.00  
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හවන 00 
 
යද්ඳර ,පිසරඹත වහ උඳකය  ෂණඹවිම්  

 

ත්කම් ර්ගඹ 
පිසරළඹ-2015 ෂණඹ ) 2015 

ලිඹහවර අගඹ 
01.01.2015 එකතු විභ 31.12.2015 01.01.2015 එකතු විභ 31.12.2015 

යභෝහර් යථ 
         

56,818,112.63  

              

858,587.00  

         

57,676,699.63  

         

30,990,931.81  

          

8,688,789.38  

       

39,679,721.19  

         

17,996,978.44  

දළ බහ්ඩඩ ව 
කහර්ඹහර 
උඳකය  

         
29,685,169.85  

           
7,791,248.96  

         
36,025,814.81  

         
15,580,817.06  

          
3,535,177.58  

       
17,720,419.65  

         
18,305,395.16  

තහෂණණික 
උඳකය           

33,162,702.71  

           

8,248,528.07  

         

41,411,230.78  

           

8,761,699.40  

          

3,802,890.21  

       

12,564,589.61  

         

28,846,641.17  

පුසතකහර යඳොත් 
              

701,494.00  
                

77,075.50  
              

778,569.50  
                

78,413.08  
               

70,298.28  
            

148,711.36  
              

629,858.14  

එකතු 
       

120,367,479.19  

         

18,426,043.53  

       

135,892,314.72  

         

55,411,861.36  

        

16,097,155.46  

       

70,113,441.81  

         

65,778,872.03  

 

හවන 20 මුදල් වහ මුදල් රහ භහන දෆ 

මුදල් වහ මුදල් රහ භහන දෆ 2015 2014 

රංකහ ඵළංුම -202200                   26,721,324.41  30,007,284.13 

භවජන ඵළංුම                    2,435,300.34  1,825,350.10 

රංකහ ඵළංුම - 75553755                         25,000.00  25,000.00 
                        

29,181,624.75  31,857,634.23 
 
 

හවන 22  ඹගළි යඹෝ 

 2015 2014 
පිඹහ යනොභළි  අත්ි කහයම් - 32,507.00 

යලවහන් ුමරුයන්රු - ුමලි යගවිම්                           6,000.00  6,000.00 
සී. පුයභයවොට්ටි                            2,477.52   

කර්.එන්.ය වීය                  12,500.00   

රෂණෂිත දඹහයත්න                           2,800.00   

අංක වියේර් සුසරඹ                           8,500.00   

සී.ඩි.ඩේ. යනවියත්න                         13,500.00   

උත් අත්ි කහයම්                          14,375.00  8,750.00 

                               

60,152.52  

 

47,257.00 
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හවන 21 තළන්ඳතු 

 2015 2014 

තළන්ඳතු ුමලි- ප්රහයද්ය ඹ කහර්ඹහරඹ ගහල්ර                       96,000.00  96,000.00 

තළන්ඳතු ුමලි -ප්රධහන කහර්ඹහරඹ                  1,950,000.00  1,890,000.00 

තළන්ඳතු ුමලි - ප්රහයද්ය ඹ කහර්ඹහරඹ ත්රිුම හභරඹ                          7,500.00  7,500.00 

තළන්ඳතු - ජංගභ දුයකථන වහ අන්තර්ජහර 
ඳවසුකම්z               6,000.00  

 

1,500.00 
තළන්ඳතු - ජංගභ දුයකථන වහ අන්තර්ජහර 
ඳවසුකම් - 

 

3,000.00 
නළත අඹවිඹ යුතු තළන්ඳතු 31,500.00  31,500.00 

 2,091,000.00                               2,029,500.00 
 
 
 

හවන 20 ඉදිසරඹහ කර යගවීම් 

 2015 2014 

යගල් ුමලි යඳය යගවුම්  722,301.37  719,589.04 

යථහවන නඩත්තු විඹදම් යඳය යගවුම්  577,163.10  509,263.40 
නඩත්තු කහයුතු වහ යඳය යගවුම්  22,732.10  256,607.91 
යනත්  344,290.45  586,319.35 
  1,666,487.02  2,071,779.69 
 
 
 

හවන 22 කඳසු අඹ කර යුතු කහර්ඹභ්ඩඩර  ඹ 

 2015 2014 

කයම්බක  ඹ යල ඹ               5,159,503.18  6,238,964.09 

එකතු කරහ:  
ය තුශ දුන්  ඹ  3,924,000.00  2,115,000.00 
කඳසු අඹකර වළකි මුු ප්රභහ ඹ  9,083,503.18  8,353,964.09 
අඩුකරහ:  

ය තුශ අඹකයගත්  ඹ  4,277,024.09  3,194,460.91 
අන් යල ඹ  4,806,479.09  5,159,503.18 
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හවන 25 ජංගභ ඵළයකම් 

 2015 2014 

යගවිඹ යුතු අි කහර දීභනහ 350,253.91  49,775.63 

යගවිඹ යුතු යනත් දිභනහ                                    -    35,250.00 

යගවිඹ යුතු ගභන් විඹදම් දිභනහ -  252,284.72 

WRS  රළබිම්                                    -    3,750.00 

යගවිඹ යුතු විදුලිඹ ව ජර ගහසතු                     33,827.34  159,633.52 

ඵළංුම තළන්ඳතු                                    -    25,000.00 

යගවිඹ යුතු දුයකථන ගහසතු                     89,010.23  70,539.18 

යගවිඹ යුතු යනත් විඹදම්                1,218,000.00  - 

යගවිඹ යුතු මුද්දය ඵදු                            25.00  75.00 

සියරෝන් ෆිසරස වහඵර් යකොඳයර්න්               5,634,980.00  7,000,000.00 

යවම්න්ස ඉන්හර්නළනල් ප්රයිට් ලිමිහඩ්z                                    -    574,560.00 

ඉන්ඩසට්ර ර්යස ඉන්ජියෝඹර්ස                   120,222.54  794,633.16 

යේරුර යවෝලියඩ් සරයෝට්                                   -    21,500.00 

යනලු ඇඩ්හයිසින් ප්රයිට් ලිමිහඩ්                                    -    17,136.00 

වි ත විලසවිදයහ - සී.ඩේ.යනවියත්න                                    -    62,595.00 

යජයේ මුද්ර හරඹ                                    -    100,800.00 

ඇනලිටිකල් ඉන්සිටුභන්ට්ස ප්රයිට් ලිමිහඩ්                   842,301.64  3,712,808.01 

වල්යකම් රංකහ ප්රයිට් ලිමිහඩ්                                   -    1,819,209.17 

යතො යභෝහර්ස ප්රයිට් ලිමිහඩ්                                   -    340,295.48 

වයංග යභෝහර්ස                                    -    138,000.00 

ංජී යභෝහර්ස ප්රයිට් ලිමිහඩ්                  152,750.00  129,725.00 

ජී.එන්. ර්විතහන                                   -    51,460.00 

යහෝ  යින් ර්විස       81,899.95                        37,584.96 

බ්රසන්ස ඇන්ඩ් කම්ඳළයෝ ප්රයිට් ලිමිහඩ්z 
                                 -    16,422.00 

යෝත්භහ අයි ටි යොලියුන්                                   -    6,875.00 
යහොයඹොයහෝ රංකහ ප්රයිට් ලිමිහඩ්z                                   -    60,551.54 
යෂණ. එම්. ඇන්ඩ් ඉංජිඹර්ස යභෝහර්ස 

                                   -    63,142.00 

ප්රයිම් සියරෝන්                    51,000.00  - 

චයිනහ වහඵර් ඉංජියෝඹසරන්                      1,000.00  - 

එස. යගොඩයේ ඇන්ඩ් බ්රදර්ස                     32,106.00  - 

ි රුයකෝවිල් ප්රහයද්ය ඹ බහ 10,677.30 - 

දන්යකොටු යඳොසියල්න්                     50,520.00  - 

එස කර් ටි සිකුසරට් ර්විස                     54,855.00  - 

දිසත්රිෂණ යල්කම් - වම්ඵන්යතොහ                  117,640.00  - 

යකෝල්ඩ් සයහෝයර්ේ                   336,938.75  - 

යජෝන් රීල්ස ඔයහෝයම්න්                    16,000.00  - 

ශ්රි රංකහ සයට්ට් යට්රඩින්                     36,710.00  - 

භයි ටුල්ස ඔයහෝයභොඵයිල් යහෂණ                      1,200.00  - 

පී.බී.ටි.ප්රදී්  ුමභහය                     46,703.92  - 

රුහුණු විලසවිදයහරඹ                  127,996.55  - 
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සුමුදු ප්රිඹදර්ය කහ                           12.00  - 

යන්ජිත් මීගසත්යත්                         312.64  - 

එල්. ඒ. එල්. අජිත්                      2,722.80  - 

                              

9,409,665.57 

          

   15,543,605.37 
 
 
 

හවන 20 කහර්ඹභ්ඩඩර  ඹ අයමුදර 

 2015 2014 

කයම්බක  ඹ යල ඹ      6,984,853.28               6,752,928.71 
එකතු කරහ:  

ර්ඹ වහ යඳොළිඹ  261,218.60                     231,924.57  
අඩුකරහ:  
ඵළංුම ගහසතු  4,292.45   
අන්  යල ඹ  7,241,779.43                   6,984,853.28  
 

හවන 20 ඳහසරයතෝෂිත වහ යන්කිසරම් 

 2015 2014 

කයම්බක යල ඹ                      9,135,060.00  7,284,380.00  

ංයලෝධනඹ කයන රද යල ඹ   

ර්ඹ වහ යන්කිසරම්                  1,796,190.00         1,939,000.00 
 

                10,931,250.00         9,223,380.00  
එකතු කරහ: 

  
ර්ඹ තුශ යගවිම්                                      -              88,320.00  
අන්  යල ඹ                               

10,931,250.00                   9,135,060.00  
 
 

හවන 20 යතතේ ප්රදාන ව ප්රාේධනඹ 

 2015 2014 

කයම්බක යල ඹ                             64,955,619.07                38,211,546.13 

ළයදි යෝළයදි කිසරම්   
එකතු කරහ: 

 
ය තුශ රළබුණු ප්රහේධන ප්රදහන                 67,554,428.81        81,567,016.84  
අඩුකරහ:  
කදහඹභ වළටිඹහ රකන රදී                 43,946,735.17                 37,431,973.75  
ළඩ යෝභවි යනොභළි  ප්රහේධන විඹදම්                22,731,450.55    17,390,970.15  
අන් යල ඹ                      65,831,862.16                 64,955,619.07 
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හවන 20 මුච්චිත හිගඹ 

 2015 2014 

කයම්බක යල ඹ                (13,528,261.26) (8,572,678.56) 

ළයදි යෝළයදි කිසරම් - විරම්බිත කදහඹම්    -     
ළයදි යෝළයදි කිසරම්   -     
විරම්බිත කදහඹභහ භහරු කිසරම්  -     

ංයලෝධනඹ කයන රද යල ඹ - ඳහසරයතෝෂිත    
ර්ඹ වහ හිගඹ /අි සරෂණතඹ   (3,828,949.12)              (4,955,582.70) 
අන් යල ඹ          (17,357,210.38)              (13,528,261.26) 

  

හවන 10 මුද්රීඹ ඳසරය කයෂණ  අයමුදර 

 2015 2014 
කයම්බක යල ඹ                          15,516,150.13  14,579,453.20 

යඳොළි කදහඹභ  - බහ්ඩඩහගහය බිල්ඳත්               834,224.55  936,696.93 
අන් යල ඹ                            

16,350,374.68  

 

15,516,150.13 
 

හවන 12 ඊ අයි ඒ තළන්ඳතු 

 2015 2014 

කයම්බක යල ඹ                                             447,043.50  447,043.50 
අඩුකරහ:                                  -     
ර්ඹ තුශ දළර විඹදම් 447,043.50                             
අන් යල ඹ              -  447,043.50  
 

හවන 11 ඉඳිසරඹහ රද කදහඹම් 

ඉඳිසරඹහ රද කදහඹම් 2015 2014 

අඳද්රය ප්රි ග්රවන ය ඹ - ලිඹහඳදිංචි ගහසතු වහ 
ඵරඳත්ර ගහසතු 1020   

 33,000.00  1,081,500.00 

ඵංකසරන් ලිඹහඳදිංචි ගහසතු වහ ඵරඳත්ර ගහසතු 1020  8,000.00  6,000.00 

අඳද්රය ඵළවළය කිසරයම් යෝයඹෝග ලිඹහඳදිංචිඹ 1020  637,082.19  314,719.18 

ළඳයුම්කරුන් ලිඹහඳදිංචිඹ 1020  95,000.00  51,000.00 
  773,082.19  1,453,219.18 
 

හවන 10 ප්රදහන රළබිම් 

ප්රදහන රළබිම් 2015 2014 

ය තුශ රද ප්රදහන              3,858,594.00       3,858,594.00 

අඩුකරහ:   

අදහඹම් විඹදම් ගිණුභහ භහරු කිසරම්                                  -    - 

අන් යල ඹ                      3,858,594.00           3,858,594.00  
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ටවන 12 ප්රාේධන තනොනිමි ැල ගිණුභ 
ප්රාේධන තනොනිමි ැල ගිණුභ 2015 2014 
කයම්බක යල ඹ                                        19,530,151.57           14,481,822.55 

එකතු කරහ:                        

ය තුශ භහරු කිසරම් 22,731,450.55                                 17,390,970.15  

 
       42,261,602.12 

  

  31,872,792.70  

අඩුකරහ;                        

ය තුශ දළර විඹදම් 17,054,428.81                                  12,342,641.13  
අන් යල ඹ                           

25,207,173.31 

    

 19,530,151.57  
 
හවන 15 

 
ප්රහේධන ප්රදහන ළදුම් 

ප්රහේධන ප්රදහන ළදුම් 2015 2014 
 
ය වහ ප්රහේධන ප්රදහන 

                  

50,500,000.00  

 

38,261,000.00 

හවන ංචිතඹ                                   -    18,780,000.00 

ඊ අයි ඒ විඹදම් භහරුකිසරභ                                   -    - 

ඵළරළසට් ජර යහඳ ි  ප්රදහන                                   -    4,462,323.06 

වසරත යහඹ ංර්ධන යහඳ ි ඹ                                   -    7,362,959.65 

දළඹහ යන යහඳ ි ඹ                                   -    358,093.00 

යනොයෝමි ළඩ ගිණුභහ භහරු කිසරම්             13,617,448.81  12,342,641.13 

මුප ප්රහේධන ප්රදහන රළබිම්              64,117,448.81  81,567,016.84 

අඩුකිසරභ:   

සථහය ත්කම් මිරදි ගළීතභ           (16,975,439.53) (39,269,193.50) 

යනොයෝමි ළඩ ගිණුභහ භහරු කිසරම්            (22,731,450.55) (17,390,970.15) 

                       

24,410,558.73  

 

24,906,853.19 

 

හවන 16 ප්රදහන රළබිම් 

ප්රදහන රළබිම් 2015 2014 

ය තුශ රද ප්රදහන 
                        

3,858,594.00  

    

  3,858,594.00 

ලිපිද්රය යතොගඹ 559,199.50  

අඩුකරහ:   

අදහඹම් විඹදම් ගිණුභහ භහරු කිසරම්                                   -    - 

අන් යල ඹ         
                        

4,417,793.50  

        

  3,858,594.00  
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හවන 17 
ප්රදහන වහ අයනුමත් යගවීම් 

 

2015 2014 

යගවීම් උඳචිත යගවීම් ත්කම් වහ විඹදම්  

 ප්රහේධන ත්කම් පුනරුත්ථහඳනඹ වහ ළඩිදියුණු කිරීභ.    

2001. යගොඩනළගිලි ව ඉදිකිසරම් 791,631.18 - 791,631.18 

2002. පිසරඹත ඹන්ත්ර ව ඹන්යත්රෝඳකය  387,942.05 - 387,942.05 

2003. හවන 1,058,969.59 49,110.00 1,009,859.59 

ප්රහේධන ත්කම් පුනරුත්ථහඳනඹ වහ ළඩිදියුණු කිරීභ    

2102. ග වබහ්ඩඩ ව කහර්ඹහලීඹ උඳකය  142,605.60 142,605.60 - 

2103. ඹන්ත්ර ව ඹන්යත්රෝඳකය  147,627.63 147,627.63 - 

2401. ධහසරතහ ර්ධනඹ වහ පුහුණු (භහන ම්ඳත් 

ංර්ධන) 
1,182,723.50 95,390.50 1,087,333.00 

2502. අයනුමත් ප්රහේධනඹ    

1 NOSCOP)ධහසරතහ ර්ධනඹ 959,260.75 - 959,260.75 

2 අන්තර්ජහි ක ීති  යයගුරහසි වහ ම්මුතීන් 628,793.92 - 628,793.92 

3 ජහි ක ජර තත්ත් ඳරීෂණ  ළඩහවන 4,150,775.36 2,642,135.00 1,508,640.36 

4 අඳද්රය ප්රි ග්රවන ඳවසුකම් 487,038.36 - 487,038.36 

5 ඵංකසරන් 43,075.00 - 43,075.00 

6 මුද්ර දු  ළරළෂණවියම් ජහි ක යහඳ ි ඹ 419,188.61 - 419,188.61 

7 විදයහගහය ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ 1,020,760.49 281,122.00 739,638.49 

8 ඒ ඊ ඒ යහඳ ි ඹ 142,907.00 - 142,907.00 

9  ජහි ක දත්ත ඳද්ධි ඹෂණ සථහපිත කිරීභ 1,103,568.66 - 1,103,568.66 

10 පිසරසිදු යයශ නගය යහඳ ි ඹ 244,845.00 - 244,845.00 

11 දළනුත් කිරීයම් ළඩහවන් 2,253,661.45 - 2,253,661.45 

12 ජහි ක ංර්ධන ළඩහවන් 12,168,549.33 - 12,168,549.33 

13 මුද්ර දු  ඵරඳෆම් අභ කිරීයම් ළඩහවන් 193,564.00 - 193,564.00 

14මුද්ර විදයහ ළඩහවන 110,075.00 - 110,075.00 

17ඳරහත් කහර්ඹහර පිහිටුවීභ 55,691.00 - 55,691.00 

19ෂණය ත්ර ඳරීෂණ  73,950.50 - 73,950.50 

උයඹෝජනඹ කර යුතු ප්රහේධන ප්රදහන 2013/2014 17,054,428.81 13,617,448.81 3,436,980.00 

 44,821,632.79 16,975,439.54 27,846.193.25 
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28 අධිකහසරඹ විසින් 2014 යනොළම්ඵර් භහයේදි භහ 6 කදි කල්පියයන බහ්ඩඩහගහය බිල්ඳත්ර 

රුපිඹල් 13,916,147.26 ෂණ කයඹෝජනඹ කර අතය එඹ 2015 ය තුශදි කල් පියයන රදී. එභ 

මුප මුදරභ නළත කයඹෝජනඹ කයන රදී. (යඳොළිඹ ව මුල් කයඹෝජන ටිනහකභ)  2015 ය 

තුශදි රුපිඹල්  834,224.55 ෂණ වහ යඳොළිඹ ලයඹන් උඳඹහ ගන්නහ රදී. ය තුශ නළත 

කයඹෝජනඹ කයන රද මුදර රුපිඹල් 14,750,372.00 න අතය එඹ මුරය තත්ත් ප්රකහලයේ 

ජංගභ ත්කම් ඹහයත් දෂණහ ඇත.  

29 අධිකහසරයේ ජංගභ ගිණුම්හි දිනඹ අහනයේ ඉි සර ඳි න අි සරෂණත මුදල් බහ්ඩඩහගහය බිල්ඳත් 

ප්රි මිරදි ගළයෝභ වහ කයඹෝජනඹ කිසරභ අධිකහසරඹ විසින් කයම්බ කයන රදී. යභභ කයඹෝජන 

ක්රිඹහලිඹ ය අහනඹ දෂණහ නදයෝක ක්රිඹහත්භක කර අතය එභඟින් රුපිඹල් 624,405.33 ක 

යඳොළි කදහඹභෂණ උඳඹහ ගන්නහ රදී. යභභ යඳොළි කදහඹභ ර්ඹ වහ න මුප කදහඹභහ 

ඇතුශත් කය ඇත. 

 30   අධිකහසරඹ විසින් රුපිඹල් 16,975,439.53 ෂණ ටිනහ සථහය ත්කම් ය තුශදි අත්ඳත් කය 

ගන්නහ රදී. යභභ ත්කම් රහ කහර්ඹහර උඳකය , ග වබහ්ඩඩ, විදයහගහය උඳකය , 

තහෂණණික උඳකය , ඳසරග ක ඹනහදිඹ ඇතුශත් විඹ 

31 අධිකහසරයේ අධයෂණ භ්ඩඩරඹ විසින් ඳසරය ලකයතහ අධයනඹෂණ සිදුකිසරයම්දි දළසරභහ සිදුන 

විඹදම් කය ඹ කය ගළයෝභ වහ 2012.01.01 සිහ ක්රිඹහත්භක න ඳසරදි ඳසරඳහරන ගහසතුෂණ 

අඹ කිසරභහ තීය ඹ කයන රදී. ඒ අනු 2012 යර්  ෂණයයන් රංකහ කඹතනයඹන් රුපිඹල් 

500,000.00 රළබුණි. ඳසරය ලකයතහ අධයනඹහ අදහර විඹදම් අඩුකිසරයභන් ඳසු යල ඹ මුරය 

තත්ත් ප්රකහලයේ ජංගභ ගකිම් ඹහයත් ඊඅයිඒ යහඳ ි  ගහසතු යර දෂණහ ඇත. 2014 ය 

අහන න විහ යල ඹ රුපිඹල් 447,043.50 කි. යකය  වුද අදහශ භහගභ යභයවයුම් ගත කිරීභ 

යෝහ ඊහ අදහශ නඩත්තු අධයෂණ භ්ඩඩර අනුභළි ඹ භත ප්රර්තන ර්යේ කදහඹභෂණ යර 

කරහ ගිණුම් ගත කයන රදී. 

 

 

32 ඳහසරයතෝෂිත යන්කිසරභ  

1. ඳහසරයතෝෂිත ග නඹ කිසරයම් ඳදනභ මුලික යසතනඹ ව ජින විඹදම් දිභනහයස එකතු යර 

යනස කයන රදී. (කම්කරු යකොභහසරසයඹහයේ 2013.11.05 දින ලිපියේ උඳයදස අනු) 

 

2.  යහජය යහඳහය යදඳහර්තයම්න්තුයස   චක්රයල්ඛඹ අනු යහජය ය යඹන් විශ්රහභ ගත යුතු කහරඹ 

ඹ අවුරුදු 60 දෂණහ ළඩි කය ඇත. ඒ අනු අධිකහසරඹ විසින් ය යඹන් විශ්රහභ ගන්නහ ඹ 

අවුරුදු 60 ෂණ යර රකන රදී.  

 

3. යහජය යහඳහය චයක්රල්ඛ අනු ඳහසරයතෝෂිත යන්කිසරභ වහ යනභ ගිණුභෂණ ඳළි ඹ යුතුඹ. 

(යන්කිසරම් රහ භහන මුදල් ටිනහකභෂණ) 2015 ය තුශදි ගිණුභෂණ කයම්බ කිසරභහ අය් ෂණහ 
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කරද ප්රභහ ත් ඳසරදි ප්රි ඳහදන යනොභළි  විභ යෝහ අධිකහසරඹ විසින් ගිණුභෂණ කයම්බ යනොකයන 

රදි. ගිණුභෂණ කයම්බ කය අි සරෂණත මුදල් ඳි න අකහයඹ භත එභ ගිණුභහ ප්රි ඳහදන භහරු කිසරභ 

ඉඳිසරයේදි සිදුනු ඇත.  

 

33. උඳයඹෝජනඹ කිරීභහ ඇි  ප්රහේධන ප්රදහන (ඳසුගිඹ ර්යේ යභඹ යකරීයගන ඹන ප්රහේධන      

ක්රිඹහකහයකම් යර දෂණහ ඇත.) 

ය තුශදී රුපිඹල් මිලිඹන 50.50 ෂණ ප්රහේධන ප්රදහන ලයඹන් බහ්ඩඩහගහයයඹන් රළබුණු අතය 

එයින් රුපිඹල් 27,767,203.98 ප්රහේධන ළඩහවන් ක්රිඹහකහයකම් වහ විඹදම් කයන රදී. ඉි සරඹ 

අහන යල යේ ඇතුශත් ඇත. ක්රිඹහකහරී ළරළසයම් ක්රිඹහකහයකම් ළරසුම් අනු ඉටු යනොකිරීභ 

වහ ළඳයුම්කරුන් විසින් බහ්ඩඩ වහ ය හ යෝළයදි කහර යහමු තුශ යනොළඳයීභ යභභ තත්ත්ඹ 

ඇි වීභහ යව තු විඹ. ඊහ අි යර්ක 2014 ර්යඹන් ඉදිසරඹහ යගන එනු රළබු 2,475,722.76 ෂණ 

අන් යල යේ ඇතුශත්  ඇත. ඒ අනු රු. 25,207,173.31 ෂණ හිමිකම් ඹහයත් උඳයඹෝජනඹ 

කිරීභහ ඇි  ප්රහේධන ප්රදහන යර මුරය බහ්ඩඩ ප්රකහලයේ දෂණහ ඇත. (ළරසුම් කයන රද විඹදම් 

පිළිඵ විසතය ඇමුණුභ 1 හි දෂණහ ඇත.) 

34     යතොගඹ 

යතොගඹ පිසරළඹ යවෝ ශුද්ධ උඳරේධිත අගඹ ඹන යදයකන් ඩහ අඩු අගඹ භත ග නඹ කය ඇත. 

යතොගයේ පිසරළඹහ ඩහ ශුද්ධ උඳරේධිත අගඹ අඩු ඵ දළෂණවීභ වහ කිසිදු හධකඹෂණ යනොවීඹ. 

ඒ අනු ය තුශදී යතොගඹ වහ කිසිදු ගළරපීභෂණ සිදු යනොකයන රදී. යතොගඹ මුරය යභයවයුම් 

ප්රකහලයේ ජංගභ ත්කභෂණ යර දෂණහ ඇත. 

යකය  වුද යබෞි ක ඳසරෂණහයසදි යතල් විසුරුම්කහයක 1600L ෂණ Ceylon Petroleum Storage 

Limited කඹතනඹහ කඳසු එවීයම් ඳදනභ භත 2014.05.30 දින ඹහ ඇි  ඵ යෝරීෂණ ඹ විඹ. 

යභභ යතල් විසුරුම්කහයක රඵහදීභ සිදුකය ඇත්යත් ගඵඩහයස ඳළි  යතල් විසුරුම්කහයක 5800L 

භඟියෝ. යකය  වුද කඳසු එවීභ 31.12.2015 දින දෂණහ සිදුකය යනොි බුණි. යතොගඹ මුරය 

ප්රකහලයේ ජංගභ ත්කභෂණ යර දෂණහ ඇත. 

35 පුසතකහර යඳොත්  

යඳොත්ර ටිනහකභ මුරය තත්ත් ප්රකහලයේ පුසතකහර යඳොත්රහ ඇතුශත් කර අතය පිසරළඹ 

විරම්බිත ප්රධහන ගිණුභහ භහරු කයන රදි. 

36  යහඹන ද්රය ව විදුරු උඳකය  යතොගඹ 

යහඹන ද්රය වහ විදුරු උඳකය  ම්ඵන්ධයඹන් අධිකහසරඹ යඹොදහගනු රඵන ප්රි ඳත්ි  නුයේ 

යහඹන ද්රයර විදුරු උඳකය  මිරදි ගළයෝයම් මුප පිසරළඹ මිරදිගත් ර්යේ විඹදභහ 

ලිඹහවළසරභයි. 

යභභ ක්රභඹ බහවිතහ කිසරභහ යව තුනුයේ ර්ඹ අහනයේ ඳි න යහඹන ද්රය යතොග යෝළයදි 

ඳසරදි ග නඹ කිසරයම් ඳි න ප්රහයඹෝගික දුසකයතහඹ ව විදුරු උඳකය  ඉතහ යකටිකහරඹකදි 
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බහවිතයඹන් ඉත් කිසරභහ සිදුවිභයි. යකය  වුද විදයහගහයඹ විසින් යහඹන ද්රය වහ විදුරු 

උඳකය  වහ යනභ යතොග යරජයඹෂණ ඳත්හයගන ඹනු රඵයි.  

37 අන්තර්ජහි ක යයශ ඳවිත්රතහ දිනඹ 2015 (ICC). 

ය තුශදී අන්තර්ජහි ක යයශ ඳවිත්රතහ දින ළඩහවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ක්රිඹහකහරී 

ළරළසභ භඟින් රුපිඹල් මිලිඹන 8.428 ෂණ යන් කයන රදී. යකය  වුද යභභ ළඩහවන වහ 

ගිවිසුම්ගත මුලු විඹදභ 16.006 ෂණ යස. ගිවිසුම්ගත ටිනහකභ රුපිඹල් මිලිඹන 3.8 ෂණ අනුග්රහවක 

ප්රදහන ලයඹන් රළබුණි. යභභ භවය ගිවිසුම්ගත විඹදම් සිදුකය ි බුයන් ප්රම්ඳහදන 

ක්රිඹහලියඹන් ඵළවළය යස. එභයෝහ යගවිම් පිඹවීයම් ක්රිඹහලියේදි භවය ගළහලු ඇි විඹ. 

31.12.2015 දිනහ ඳවත බිල්ඳත් පිඹවීභ වහ ඉි සර ඇත.  

කඹතනයේ නභ යගවිඹ යුතු අගඹ 

Rs. 

යගවු මුදර 

Rs 

ඉි සර මුදර 

Rs 

1. SELACINE 3,690,972.00 1,375,000.00 2,315,972.00 

2. සිය  TV 1,470,001.00 735,000.00 735,001.00 

3. Wijaya Newspapers (Pvt) 

Ltd 
399,422.40 200,000.00 199,422.40 

4. Galadari Hotel 300,000.00 - 300,000.00 

5. Tourism Development 

Authority 
268,331.40 - 268,331.40 

6. Government printer 76,590.00  76,590.00 

එකතු 6,205,316.80 2,310,000.00 3,895,316.80 

 

ඉවත යගවිම් පිඹවීභ වහ රුපිඹල් 3, 818,726.80 ෂණ යන් කය ඇත. යභභ යන්කිරීභ සිදුකයනු 

රළබුයස 2015 ර්ඹ වහ රළබුණු ප්රහේධන ප්රදහන ලියෝ. තදුයහත් යභභ යගවිම් යෝයවුල් කිරීභ 

ම්ඵන්ධයඹන් ළඩිදුය උඳයදස අභහතයහංලයඹන් වහ අඹළඹ යදඳහර්තයම්න්තුයන් ඉල්රහ ඇත.  

38  2014.12.31 දිනහ අන් වී යනොභළි  ීති  කර්තයඹන් 

1) ඳහනදුය යයශහ කන්න ඵහහිය යහඹ සීභහයහි නළංගුයම් රහ ි බ යිප්රස යද්ලයේ 

ධජඹ දයන "තර්යභෝෆීයර සියඹයහ" නභළි  යනෞකහ භඟින් 2012 අයගෝසතු භ 23 න දින මුද්ර 

ඳසරය ද ඹෂණ සිදු ව අතය ඳනයතහි අඳයහධ ගරීභ (26 න ගන්ි ඹ) ඹහයත් අඳයහධ 

නඩුයහි අධියචෝදනහ ඳත්ර යගොනු කිරීභ, යභභ ඳනයතහි 50 න ගන්ි ඹ ඹහයත් ීති ඳි  විසින් 

සිදු යකයයනු ඇත.  

යභයවයුයම්දී දයන රද ළඹ නළත අඹකය ගළීතභ වහ සිවිල් ගරීභ ඹහයත් ක්රිඹහකයන අතය 

ීති ඳි යේ තීය ඹ ඵරහයඳොයයොත්තු නු රළයේ.  

2) ීති ඳි  විසින් ඉල්ලුම් කය ඇි  සිඹුභ යල්ඛ /යතොයතුරු රඵහ දී ඇත. ඉදිසර කහයුතු 

ම්ඵන්ධයඹන් ීති ඳි යේ තීය ඹ ඵරහයඳොයයොත්තු නු රළයේ.  
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6.7මුද්රීඹ ඳරිය කයක්අ අධිකාරිඹ 

මුර ත්ේේ ප්රකාලඹ 

2011 සිට 2015 දක්ා (රුපිඹල්)

ේකේ 
 

2015 2014  2013  2012  
2011 
 

තංගභ ේකේ       

මුදල් යල ඹ 10 29,181,624.75  31,857,634.23 15,553,928.21 5,512,790.27 13,619,138.16 

 ඹගළි යඹෝ 11 60,152.52 47,257.00 22,250.00 13,500.00 16,935.00 

තළන්ඳතු 12 2,091,000.00              2,029,500.00 2,014,100.00 1,219,100.00 1,137,800.00 

ඉදිසරඹහ කර යගවිම් 13 1,666,487.02 2,071,779.68 602,149.49 597,394.81 370,250.73 

කයඹෝජන(බහ්ඩඩහගහය 
බිල්ඳත්)  

 14,750,372.00         13,916,147.26 12,979,451.23 11,755,525.00 10,709,913.55 

අඹකය ගත යුතු ය ක  ඹ 14 4,806,479.09 5,159,503.18 6,238,964.09 5,633,670.23 6,257,776.56 

යතොගඹ 23 4,417,793.50         3,858,594.00 3,858,594.00   

තංගභ තනොන ේකේ       

යද්ඳර  ,පිසරඹත ව උඳකය  09 65,778,872.90       64,955,616.96 38,211,544.09 43,404,750.36 39,814,309.96 

මුප ේකේ  122,752,781.7

8 

123,896,032.31 79,480,981.11 68,136,730.67 71,926,123.96 

ගකිේ            2,372,439.26 10,837,615.91 

තංගභ ගකිේ     486,990.50 - 

උඳචිත යගවිම් 15 9,409,665.57         15,543,605.37 422,894.10 1,694,000.00 - 

තත්ත් ඇගයිම් යහඳ ි ර 
තළන්ඳතු                                                                                                                           

21 - 447,043.50 447,043.50   

කලින් රද කදහඹම් රළබිම් 22 773,082.19 1,453,219.18 2,015,000.00  12,309,913.55 

තංගභ තනොන ගකිේ       

මුද්ර ඳසරය කයෂණ  
අයමුදර 

20 7,241,779.43           15,516,150.13 14,579,453.20 13,355,525.74 6,389,200.68 

කඳදහ  ඹ වහ මුදර 16     

7,241,779.43  

6,984,853.28 6,752,928.71 6,565,640.22 3,756,087.50 

ඳහසරයතෝෂිත වහ 
යන්කිසරභ 

17 10,931,250.00 9,135,060.00 7,284,380.00 4,480,874.50 33,292,817.64 
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මුප ගකිේ  28,355,777.19       49,079,931.46 31,501,699.51 28,955,470.22 33,292,817.64 

ශුද්ධ ේකේ  94,397,004.59 74,816,100.85 47,979,281.60 39,181,261.00 38,633,306.32 

හිමිකේ            

යජයේ ප්රදහන ව 
ප්රහේධන(විරම්බිත ප්රදහන) 

18 65,778,874.32  64,955,616.49 38,211,543.55 43,404,750.36 23,526,289.15 

උඳචිත හිඟඹ 19 25,207,173.31  (13,492,831.26) (8,572,678.50) (4,223,489.36) ^1,181,004"78& 

ළඩ යෝභවී යනොභළි  ප්රහේධන 
විඹදම් 

24  3,858,594.00  19,530,151.57 14,481,822.55 - - 

යතොග වහ ප්රහේධන යඹදවුම් 23 16,350,374.68  3,858,594.00 3,858,594.00 - - 

මුු හිමිකම්  94,397,004.59         74,816,100.85 47,979,281.60 39,181,261.00 38,633,306.32 
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6.8මුද්රීඹ ඳරිය කයක්අ අධිකාරිඹ 

මුර තභතවයුේ ප්රකාලඹ 

2011 සිට 2015 දක්ා 

 
ටව

න් 

2015 

රුපිඹල් 

2014 

රුපිඹල් 

2013 

රුපිඹල් 

2012 

රුපිඹල් 

2011 

රුපිඹල් 

බහ්ඩඩහගහය ප්රදහන 
1 

     

141,221,723.01  100,052,473.75 79,059,481.67 79,902,066.62 53,327,215.80 

ලිඹහඳදිංචි වහ ඵරඳත්ර 

ගහසතු 2 
      

12,959,886.99  12,038,930.82 11,976,053.17 10,033,547.94 9,242,201.03 

යනත් කදහඹම් 
3 

        

2,910,944.39  2,619,793.00 1,168,403.50 1,095,406.19 969,145.95 

මුළු කදාඹභ 
 

157,092,554.39 114,711,197.57 92,203,938.34 91,031,020.75 63,538,562.78 

ය ඹදේ 
 

         

ළටු්  වහ යසතන යගවිම් 
4 

85,360,458.55 
55,794,565.26 41,797,413.42 39,005,981.99 29,670,533.99 

ළඳයුම් වහ ඳසරයබෝජන ද්රය 
5 

7,370,861.27 6,539,776.55 5,297,828.16 4,329,712.86 2,852,673.76 

අයනුමත් පුනයහර්තන 

විඹදම් 
6 23,651,730.11        19,865,034.64 14,482,504.22 13,081,247.73 11,975,763.90 

ප්රදහන වහ භහරු කිසරම් 
7 

      

27,847,538.73  24,906,853.19 23,058,734.95 26,924,095.44 13,031,810.11 

මුරය විඹදම් 
8 

34,560.00 
35,430.00 36,800.00 47,162.10 40,142.30 

සථහය ත්කම් ෂණඹ විම් 
9 

16,097,155.46               12,525,120.63 10,335,446.79 9,457,531.25 5,825,405.76 

මුප ය ඹදේ 
 

    

160,362,304.12  119,666,780.27 95,008,727.55 92,845,731.37 63,396,329.82 

කහරඳසරච්යේදඹ වහ 

ඌ තහඹ/අි සරෂණතඹ  
      

(3,269,749.73)       (4,955,582.70) (2,804,789.20) (1,814,710.62) 142,232.96 
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