




                                                                                                   ඇමුණුම - 01 

රාජ්ය ූල්ය ාා්ය  ාා ම්බන්ධිතව  ා තිය ආණ්ඩුක්රම  ය මථාාේ  නුව ය මථාා 20  ය 

 ය මථාා මංේ ෝධය  මමඟ මංම්ධදය  

 ය මථාා 

ට ේ ොමු  
ා තිය ආණ්ඩුක්රම  ය මථාා ප්රතිාාදය ේ ෝජිව 20  ය  ය මථාා මංේ ෝධය  ේ ෝජිව 20  ය  ය මථාා 

මංේ ෝධයේ ්ධ ාසු  රාජ්ය ූල්ය 

ාා්ය ට සිදුවි  ාැකි න්ාෑ්බ 

153(1) විගණකාධිපතිවරයෙක් වන්යන්ෙ. 
විගණකාධිපතිවරො සුදුසුකම් ලත් 
විගණකවරයෙකු විෙ යුතු අතර, 
ජනාධිපතිවරො විසින් වයව ථ්ා ා 
්භායේ අනුමතෙට ෙටත්ව පත්කරනු 
ලබන්යන්ෙ. විගණකාධිපතිවරො ො ා 
පැවැත්යමන් සිටින තාක් ථ්වකීෙ ධූරෙ 
දරන්යන්ෙ.  
 

විගණකාධිපතිවරයෙක් වන්යන්ෙ. 
විගණකාධිපතිවරො  ජනාධිපතිවරො විසින් 
පත්කරනු ලබන්යන්ෙ. විගණකාධිපතිවරො 
ො ා පැවැත්යමන් සිටින තාක් ථ්වකීෙ ධූරෙ 
දරන්යන්ෙ.  

විගණකාධිපතිවරොයේ සුදුසුකම් 
ඉවත්කිරීම හා  පත් කිරීයම් ක්රමයේදෙ 
්ංය ෝධනෙ කිරීම යහේතුයවන් රාජය 
විගණනෙ ක්රිොත්මක කිරීම ්ාහා 
විගණකාධිපතිවරො ්තුවිෙ යුතු 
ජාතයන්තරව ිළිගගත් පූර්ව 
අව යතාවෙන්  වන ථ්වාධීනත්වෙ, 

වෘත්තීෙ දක්ෂතාවෙ, සුදුසුකම්  හා  
පළපුරුද්ද ඉවත් කිරීම. එමගින් 
විගණකාධිපතිවරො පත් කිරීයමන් 
බලායපොයරොත්තු වන මහජන 
අව යතාවෙ  ඉටු යනොවිෙ හැකි වීම.  
 

153:4 විගණකාධිපතිවරොට සිෙ ධූරයෙහි 
කාර්ෙ ඉටුකිරීමට යනොහැකි වූ විට 
විගණකාධිපතිවරො යවනුයවන් වැඩ 
බැලීම ්ාහා තැනැත්තකු ආණ්ඩුක්රම 
වයව ථ්ා ා ්භායේ අනුමතෙට ෙටත්ව 
පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරොට බලෙ 
ඇත්යත්ෙ.  
 

විගණකාධිපතිවරොට සිෙ ධූරයෙහි කාර්ෙ 
ඉටුකිරීමට යනොහැකි වූ විට 
විගණකාධිපතිවරො යවනුයවන් වැඩ බැලීම 
්ාහා තැනැත්තකු පත් කිරීමට 
ජනාධිපතිවරොට බලෙ ඇත්යත්ෙ.  
 

153අ (1) (යම් පරිච්යේදයේ “යකොමිෂන් 

්භාව” ෙනුයවන් හඳුන්වනු 
ලබන) විගණන ය ේ්වා යකොමිෂන් 
්භාවක් පැවතිෙ යුතු අතර එකී 
යකොමිෂන් ්භාව එකී ්භායේ 
්භාපතිවරො විෙ යුතු 
විගණකාධිපතිවරොයගන් ්හ 
ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ා ්භායේ 
නිර්යද්  මත ජනාධිපතිවරො 
විසින් පත්කරනු ලැබිෙ යුතු පහත 
දැක්යවන ්ාමාජිකෙන්යගන්ද 
්මන්විත විෙ යුත්යත්ෙ:-   
(අ) නියෙෝජය විගණකාධිපති යහෝ 

නියෙෝජය 
විගණකාධිපතිවරොයේ 
යරේණියටෙට ඉහිගන් වූ ධූරෙක් 
 උසුලන ලද විගණකාධිපති 
යදපාර්තයම්න්තුයේ විරාම 
ලත් නිලධරෙන් යදයදයනකු;   

(ආ) ශ්රී ලංකායේ 
යරේෂධාධිකරණයේ, 
අභිොචනාධිකරණයේ යහෝ 
මහාධිකරණයේ විරාමලත් 
විනි ථචෙකාරවරෙකු; ්හ  

(ඇ) ශ්රී ලංකා පරිපාලන ය ේ්වායේ 
විරාමලත් 1 වන පන්තියේ 
නිලධරෙකු.  

 

 
(2)(අ) යකොමිෂන් ්භායේ ්ාමාජිකෙකු 

යල් පත් කරන ලද 
තැනැත්තකු -  
(i)  ජනාධිපතිවරො අමතා 

ෙවන ලිිළෙක් මගින් 
කලින් ඉල්ලා 
අ ථ්වුවයහොත්;  

 (ii) යම් පනත විධිවිධාන 
්ල්ා ඇති පරිදි ධූරයෙන් 
ඉවත් කළයහොත්;  

 (iii) පාර්ලියම්න්තු 
මන්ත්රීවරෙකු යහෝ පාළාත් 

ඉවත් කර ඇත.   රාජය විගණනයේ ූලලය හා පරිපාලන 
ථ්වාධීනත්වෙ ඇති කිරීයම් අරමුණියටන් 
ථ්ා ාිළත කරන ලද විගණන ය ේ්වා 

යකොමිෂන් ්භාව 20 වන වයව ථ්ා ා 

්ංය ෝධනෙ මගින් ඉවත් කර ඇත. 
එමගින් උත්තරීතර විගණන 
ආෙතනෙන්යේ ජාතයන්තර ්ම්මුතීන් 
(ලීමා ප්රකා නෙ, යමක්සියකෝ 
ප්රකා නෙ) හා ූලලධර්ම වලට 

අනුකූලව, යද්ශීෙ හා ජාතයන්තර 

ආෙතන හා සිවිල් ්ංවිධාන වල අදහ ථ් 
ඇතුළත්ව පුළුල් මහජන 

නියෙෝජනෙකින්, පාර්ලියම්න්තුයේ 

සිෙලු පක්ෂවල එකඟතාවෙකින් 
්ම්මත කරන ලද ජාතික විගණන 
පනත ක්රිොත්මක කිරීම ගැටලු ්හගත 
යේ. යම් මඟින් රාජය විගණනයේ  
ූලලය හා පරිපාලන ථ්වාධීනත්වෙ නැති 

වීම, විගණන විෂෙ පා ෙ සීමා වීම, 
රාජය ූලලය පාලනෙ ිළිගබා 
පාර්ලියම්න්තු පාලනෙ දුර්වල වීම හා 
රාජය ූලලය පාලනෙ ්ම්බන්ධයෙන් 
මහජනතාවට යතොරතුරු දැනගැනීයම් 
අයිතිෙ ද සීමා වීම වැනි අහිතකර 
ප්රතිවිපාක ඇති විෙ හැක. රාජය ූලලය 
කටයුතු ්ාහා ්ම්බන්ධිත 
නිලධාරීන්යේ වංචාව, දූෂණෙ, 
යනෝැලකිල්ල යහෝ ්ාවදය පරිහරණෙ 
යහේතුයවන් රජෙට සිදුවන පාඩු 
අෙකරගැනීයම් ක්රමයේදෙ අකර්මනය 
වීම. 

 

Administrator
Highlight



්භා ්භිකෙකු යහෝ 
පළාත් පාලන ආෙතන 
්භිකෙකු යහෝ වුවයහොත්,  

මි්, අවුරුදු තුනක කාලෙක් ්ාහා ධූර 
දැරිෙ යුත්යත්ෙ. 

  
(ආ)යකොමිෂන් ්භායේ 

්ාමාජිකෙකු යල් පත්කරනු 
ලැබූ තැනැත්යතකු 
ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ා ්භායේ 
නිර්යද්  මත වැඩිදුර ධූර 
කාලෙක් ්ාහා පත් කරනු 
ලැබීමට සුදු ථ්්කු වන්යන්ෙ.  

 
(3)   ජනාධිපතිවරො විසින් ආණ්ඩුක්රම 

වයව ථ්ා ා ්භායේ අනුමතෙ 
ඇතිව  

         (1) වන අනු වයව ථ්ා ාව ෙටයත් 
යකොමිෂන් ්භායේ ්ාමාජිකෙකු 
යල් පත්කරනු ලැබූ ෙම් 
තැනැත්තකු යහේතු දක්වා 
ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබිෙ  
හැක්යක්ෙ.  

 
(4)    යකොමිෂන් ්භායේ 

්භාපතිවරොට ්හ 
්ාමාජිකෙන්ට පාර්ලියම්න්තුව 
විසින් තීරණෙ කරනු ලබන 
දීමනාවක් යගවනු ලැබිෙ 
හැක්යක්ෙ. එම දීමනාව 
ඒකාබද්ධ අරමුදලින් යගවනු 
ලැබිෙ යුතු අතර 
්භාපතිවරොයේ යහෝ 
්ාමාජිකෙන්යේ ධූර කාලෙ තුළ 
දී එෙ අඩු කරනු යනොලැබිෙ 
යුත්යත්ෙ.  

(5)  යකොමිෂන් ්භායේ ්භාපතිවරො 
්හ ්ාමාජිකෙන් IX පරිච්යේදෙ 
වන දණ්ඩ නීති ්ංග්රහයේ 
අර්ා ානුකූලව ්හ එකී කාර්ෙෙ 
්ාහා රජයේ නිලධරෙන් යල් 
්ලකනු ලැබිෙ යුත්තා හ. 

 
(6)  යකොමිෂන් ්භාවට, යකොමිෂන් 

්භාව විසින් පත් කරනු ලබන 
යල්කම්වරෙකු සිටිෙ යුත්යත්ෙ.   

 
153ආ (1) යකොමිෂන් ්භායේ ෙම් රැ ථ්වීමක 

ගණපූරණෙ එකී ්භායේ 
්ාමාජිකෙන් තුන්යදයනකුයගන් 
්මන්විත වන්යන් ෙ. 

(2) පාර්ලියම්න්තුව විසින්, (1) වන 
අනුවයව ථ්ා ාවට ෙටත්ව යකොමිෂන් 
්භායේ රැ ථ්වීම් ්ාහා ද, ශ්රී ලංකා 
රාජය විගණන ය ේ්වාවක් ථ්ා ාිළත 
කිරීම ්ාහා ද ඒ ්ාහා ්ම්බන්ධිත 
වූ ්හ අනු ංගික වූ යවනත් 
කාරණා ද ්ාහා විධිවිධාන 
්ැලැ ථ්විෙ යුත්යත් ෙ.  

 

ඉවත් කර ඇත. 

153ඇ (1) ශ්රී ලංකා රාජය විගණන ය ේ්වෙට 
අෙත් ්ාමාජිකෙන්යේ පත්කිරීම්, 
උ් ථ්කිරීම, මාරුකිරීම්, විනෙ 
පාලනෙ කිරීම් ්හ ය ේ්වයෙන් 
පහකිරීයම් බලෙ යකොමිෂන් 
්භාවට පැවයරන්යන්ෙ. 

(2) යකොමිෂන් ්භාව විසින් පහක 
්ාහන් බලතල, කාර්ෙෙ ්හ 
කර්තවය ද ක්රිොත්මක කිරීම, 

ඉවත් කර ඇත. 



ඉටුකිරීම ්හ කිරීම, කළ යුත්යත් 
ෙ:- 
 
(අ) ශ්රී ලංකා රාජය විගණන 

ය ේ්වෙට අෙත් 
්ාමාජිකෙන්යේ ය ේ්වෙට 
බාවා ගැනීයම් පටිපාටි, 
ඔවුන්යේ පත්කිරීම්, 
මාරුකිරීම්, විනෙ පාලනෙ 
්හ ය ේ්වයෙන් පහ 
කිරීම්වලට අදාළ රීති ඒවාට 
අදාළව අමාතය මණ්ඩලෙ 
විසින් නි ථචෙ කරනු ලබන 
ප්රතිපත්තිවලට ෙටත්ව ්ක ථ් 
කිරීම; 

(ආ) නීතිෙ මඟින් ථ්ා ාිළත ජාතික 
විගණන ය ේ්වයේ වාර්ෂික 
ඇ ථ්තයම්න්තුව ්ක ථ් කිරීම; 
්හ 

(ඇ) නීතිෙ මගින් ්ලකනු ලබන 
පරිදි වූ යවනත් බලතල, 
කාර්ෙෙ ්හ කර්තවය 
ක්රිොත්මක කිරීම, ඉටුකිරීම 
හා කිරීම.     

 
(3) (2) වන අනු වයව ථ්ා ාව ෙටයත් 

්ාදනු ලබන රීති, යකොමිෂන් 
්භාව විසින් ගැ්ට් පත්රයේ 
පළකරනු ලැබීමට ්ැලැ ථ්විෙ 
යුත්යත් ෙ.  

(4) එවැනි ්ෑම රීතිෙක්ම එය ේ් පළ 
කරන ලැබූ දින සිට යහෝ එම රීති 
මඟින් නි ථචිතව දක්වා ඇති ෙම් 
පසුබිමක සිට ක්රිොත්මක විෙ 
යුත්යත් ෙ.  

(5)   එවැනි ්ෑම රීතිෙක්ම ගැ්ට් 
පත්රයේ පළකරනු ලැබූ දින සිට 
මා් 03 ක කාලෙක් ඇතුළත 
පාර්ලියම්න්තුයේ අනුමතෙ ්ාහා 
ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ෙ. එය්ේ 
අනුමත කරනු යනොලැබූ ෙම් 
රීතිෙක් එම අනුමතයේ දින සිට 
පරිච්ඡින්න කරනු ලැබූ යල් 
්ළකනු ලැබිෙ යුතු අතර එමඟින් 
යපර කරන ලද කිසිවකට 
අගතිෙක් යනොවිෙ යුත්යත් ෙ.  

 
153ඈ (1) තමායේ රාජකාරී ක්රිොවලියේ දී 

යනොවන අව ථ්ා ාවක දී තමන් 
විසින් යහෝ යවනත් තැනැත්තකු 
යහෝ මාර්ගයෙන්, කවර වූ යහෝ 
ආකාරයෙන් යකොමිෂන් ්භායේ 
තීරණෙකට යහෝ එකී ්භායේ 
ෙම් ්ාමාජිකෙකුට යහෝ  ශ්රී ලංකා 
විගණන ය ේ්වයේ ෙම් 
නිලධරෙකුට යහෝ බලපෑම් කරන 
යහෝ බලපෑම් කිරීමට තැත්කරන 
ෙම් තැනැත්යතක් වරදකට 
වරදකරු වන අතර වරදකරු 
කිරීයම්දී රුිළෙල් එක් ලක්ෂෙට 
යනොවැඩි දඩෙකට යහෝ අවුරුදු 
03 කට යනොවැඩි කාලෙක් ්ාහා 
වූ බන්ධනාගාර ගත කිරීමට යහෝ 
එකී දඩෙ ්හ බන්ධනාගාරගත 
කිරීම ෙන දඩුවම් යදකටම යහෝ 
ෙටත්විෙ යුතු ෙ.  

(2) ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ායේ 154ග 
වයව ථ්ා ාව ෙටයත් ිළහිටුවන ලද 
්ෑම මහාධිකරණෙකටම (1) වන 

ඉවත් කර ඇත. 



අනු වයව ථ්ා ායේ ්ාහන් ෙම් 
කාරණෙක් විභාග යකොට තීරණෙ 
කිරීමට අධිකරණ බලෙ තිබිෙ 
යුත්යත් ෙ.   

 
153ඉ 126 වන වයව ථ්ා ාව ෙටයත් 

යරේෂථධාධිකරණෙ ිළරිනමා ඇති 
අධිකරණ බලෙට ්හ 153උ 
වයව ථ්ා ාව ෙටයත් පරිපාලනෙ 
අභිොචන විනි ථචෙ අධිකාරිෙට ප්රදානෙ 
යකොට ඇති බලතලවලට ෙටත්ව, යම් 
පරිච්යේදෙ ෙටයත් යහෝ ෙම් ලිඛිත 
නීතිෙක් ෙටයත් යකොමිෂන් ්භාව යවත 
පවරා දී ඇති ෙම් කර්තවයෙක් ඉටු 
කිරීයම් දී එකී ්භාව විසින් යදන ලද 
ෙම් නිෙමක් යහෝ කරන ලද ෙම් 
තීරණෙක් ගැන විභාග කිරීමට, ප්රකා  
කිරීමට යහෝ කවර වූ යහෝ ආකාරෙකින් 
ප්ර ථන කිරීමට කිසිදු අධිකරණෙකට 
යහෝ විනි ථචොධිකරණෙකට බලෙ 
යහෝ අධිකරණ බලෙ යනොතිබිෙ 
යුත්යත් ෙ.  
 
 
 
 

ඉවත් කර ඇත. 

153ඊ යකොමිෂන් ්භායේ ිළරිවැෙ ්හ විෙදම් 
ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැෙ බරක් විෙ 
යුත්යත් ෙ. 
 
 

ඉවත් කර ඇත. 

153උ යකොමිෂන් ්භාව විසින් තමන් 
්ම්බන්ධයෙන් වූ ෙම් පත්කිරීමකට, 
උ් ථ් කිරීමකට යහෝ ථ්ා ාන මාරුවකට 
අදාළව කරන ලද ෙම් නිෙමෙකින් යහෝ 
විනෙ ිළිගබා කාරණෙක් මත යහෝ  
ය ේ්වයෙන් පහ කිරීමක් මත කරන ලද 
ෙම් නිෙමෙකින් අතෘප්තිෙට පත් ශ්රී 
ලංකා රාජය විගණන ය ේ්වයේ ෙම් 
නිලධරෙකු විසින් එෙට විරුද්ධව 59 
වන වයව ථ්ා ාව ෙටයත් ිළහිටුවන ලද 
පරිපාලන අභිොචන විනි ථචෙ 
අධිකාරිෙට අභිොචනෙක් ඉදිරිපත් 
කිරීම කළ හැක්යක් ෙ. යකොමිෂන් 
්භාව විසින් කරන ලද ෙම් නිෙමක් 
යහෝ යදන ලද ෙම් තීරණෙක් යවන ථ් 
කිරීමට, සුළු ව යෙන් යවන ථ් කිරීමට, 
ප්රතයදිෂථධ කිරීමට යහෝ ථ්ිරර කිරීමට 
එකී විනි ථචෙ අධිකාරිෙට බලෙ 
ඇත්යත් ෙ.  
 

ඉවත් කර ඇත. 

153ඌ යකොමිෂන් ්භාව එකී කර්තවය 
ඉටුකිරීම ්ම්බන්ධයෙන් පාර්ලියම්න්තු 
ථ්ා ාවර නියෙෝගවල විධිවිධානවලට 
අනුකූලව පාර්ලියම්න්තුවට වගකිව 
යුත්යත් ෙ. ිළිගතුරු දීමට බැඳී සිටිෙ 
යුත්යත් ෙ. එය ේ්ම ්ෑම ලිත් වර්ෂෙකදී 
ම එහි ක්රිොකාරකම් ිළිගබාව 
පාර්ලියම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කළ යුත්යත් ෙ. 
 

ඉවත් කර ඇත. 

154(1) විගණකාධිපතිවරො විසින් ආණ්ඩුයේ 
සිෙළු යදපාර්තයම්න්තු, 
ජනාධිපතිවරොයේ යල්කම්වරොයේ 
කාර්ොලෙ, අග්රාමාතයවරොයේ 
යල්කම්වරොයේ කාර්ොලෙ, අමාතය 
මණ්ඩලයේ අමාතයවරෙන්යේ 
කාර්ොල, අධිකරණ ය ේ්වා යකොමිෂන් 
්භාව, ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ා ්භාව, 
41ආ වයව ථ්ා ායේ උප යල්නනයේ 

විගණකාධිපතිවරො විසින් ආණ්ඩුයේ සිෙළු 
යදපාර්තයම්න්තුවල ගිණුම් ද,  අමාතය 
මණ්ඩලයේ කාර්ොලයේ, අධිකරණ ය ේ්වා 
යකොමිෂන් ්භා කාර්ොලයේ, පළාත් රාජය 
ය ේ්වා යකොමිෂන් ්භා කාර්ොලවල, 
පරිපාලන කටයුතු ිළිගබා පාර්ලියම්න්තු 
යකොම්ාරි ථ්වරොයේ කාර්ොලයේ, 
පාර්ලියම්න්තුයේ මහ යල්කම් කාර්ොලයේ 
්හ මැතිවරණ යකොම්ාරි ථ්වරොයේ 

විගණකාධිපතිවරොයේ විගණනෙට 
ෙටත් කර තිබූ රාජය ආෙතන  
විගනණයෙන් ඉවත් කිරීම මගින් එම 
ආෙතන වල කටයුතු ්ම්බන්ධව  
ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ායේ 148 
වයව ථ්ා ායවහි ්ාහන් රාජය ූලලය 
පාලනෙ ිළිගබා පාර්ලියම්න්තු 
පාලනයෙන් බැහැර වීම.  
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Highlight



්ාහන් යකොමිෂන් ්භා, පරිපාලනෙ 
ිළිගබා පාර්ලියම්න්තු 
යකොම්ාරි ථ්වරො, පාර්ලියම්න්තුයේ 
මහ යල්කම්වරො, පළාත් පාලන 
ආෙතන, රාජය ්ං ථ්ා ා, ෙම් ලිඛිත 
නීතිෙක් ෙටයත් රජෙ යවත පවරනු 
ලැබ ඇති යවළා වයාපාර ්හ යවනත් 
වයාපාර ්හ 200අ අංක 0අ දරන 
්මාගම් පනත ෙටයත් ලිොපදිංචි වී 
ඇති යහෝ ලිොපදිංචි වී ඇති බවට 
්ළකනු ලබන ්හ ථ්වකීෙ 
යකොට ථ්වලින් සිෙෙට පනහක් ක් යහෝ 
ඊට වැඩි ප්රති තෙක් රජෙ යහෝ රාජය 
්මාගමක් යහෝ පළාත් පාලන 
ආෙතනෙක් යහෝ විසින් දරනු ලබන 
්මාගම් ද ඒවායේ ගිණුම් ඇතුළුව 
විගණනෙ කරනු ලැබිෙ යුත්යත් ෙ. 
 
 

කාර්ොලයේ පළාත් පාලන ආෙතන 
කාර්ොලවල, රාජය ්ං ථ්ා ා කාර්ොලවල 
ගිණුම් ද ්හ ෙම් ලිඛිත නීතිෙක් ෙටයත් 
ආණ්ඩුවට පැවරී ඇති යවළා වයාපාරවල 
යහෝ යවනත් වයාපාරවල ගිණුම් ද විගණනෙ 
කළ යුත්යත් ෙ. 

 
19 වන ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ාව මගින් 
රාජය විගණනෙට ෙටත් කරන ලද 
රාජය ්මාගම් 11අක් ඉවත් කිරීම 
මඟින්එම ්මාගම්හි පවතින රු.මි. 
අ43,000 රාජය වත්කම් හා 
රු.මි.324,අ13ක් වූ වාර්ෂික  ආදාෙම් 
රාජය විගණනයෙන් ඉවත් කිරීම මඟින් 
එම ආෙතන ්ම්බන්ධයෙන්  
ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ායේ 148 
වයව ථ්ා ායවහි ්ාහන් රාජය ූලලය 
පාලනෙ ිළිගබා පාර්ලියම්න්තු 
පාලනයෙන් ඉවත් වීම. 

 

154(2) (2) යම් වයව ථ්ා ායේ (1) වැනි 
අනුවයව ථ්ා ායේ කවර විධිවිධානෙක් 
තිබුණ ද එවැනි ෙම් 103 [(1) වන අනු 
වයව ථ්ා ායේ ්ාහන් රාජය රාජය 
්ං ථ්ා ාවක, යවළා වයාපාරෙක, 
යවනත් වයාපාරෙක යහෝ ්මාගමක] 
ගිණුම් විගණනෙ කිරීම ්ාහා, ඒ 103 
[(1) වන අනුවයව ථ්ා ායේ ්ාහන් රාජය 
්ං ථ්ා ාව, යවළා වයාපාරෙ, යවනත් 
වයාපාරෙ යහෝ ්මාගම] භාර 
අමාතයවරො විසින්, මුදල් විෂෙෙ භාර 
අමාතයවරොයේ එකඟත්වෙ ඇතිව හා 
විගණකාධිපතිවරො විම්ා සුදුසුකම් 
ලත් විගණකවරෙකු යහෝ 
විගණකවරෙන් පත් කළ හැක්යක්ෙ. 
එවැනි පත් කිරිමක් අමාතයවරො විසින් 
කරනු ලැබූ විට ඒ විගණකවරොයේ 
යහෝ විගණකවරෙන්යේ ය ේ්වෙ එම103 
[(1) වන අනු වයව ථ්ා ායේ ්ාහන් 
රාජය ්ං ථ්ා ාව, යවළා වයාපාරෙ, 
යවනත් වයාපාරෙ යහෝ ්මාගම] 
්ම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරොයේ 
කාර්ෙ ්හ කර්තවය ඉටු කිරීම ්ාහා 
ප්රයෙෝජනෙට ගැනීමට තමා අදහ ථ් 
කරන බව, විගණකාධිපතිවරො විසින් 
ඒ විගණකවරොට යහෝ 
විගණකවරෙන්ට ලිෙවිල්ලකින් 
දැන්විෙ හැකි අතර, එය්ේ දන්වනු ලැබූ 
විට ඒ විගණකවරො යහෝ 
විගණකවරෙන් 
විගණකාධිපතිවරොයේ යමයහෙවීම 
හා පාලනෙ ෙටයත් ක්රිො කළ යුත්යත් 
ෙ.  
(3) පාර්ලියම්න්තුව විසින් නීතියෙන් 
නිෙම කරනු ලබන්නාවූ කාර්ෙ ්හ 
කර්තවය ද විගණකාධිපතිවරො විසින් 
ඉටු කළ යුත්යත් ෙ.  
4(අ) විගණකාධිපතිවරො විසින්, තම 
කාර්ෙෙ හා කර්තවය ඉටුකිරීම ්ාහා, 
තම යමයහෙවීම හා පාලනෙ ෙටයත් 
කටයුතු කළ යුතු, සුදුසුකම් ලත් 
විගණකවරෙකුයේ යහෝ 
විගණකවරෙන්යේ යහෝ ය ේ්වෙ 
ලබාගත හැක්යක් ෙ. 
(ආ) විගණනෙට අදාල ෙම්කිසි 

තාක්ෂණියටක වෘත්තීෙ යහෝ 
විදයාත්මක ගැටළුවක් පරික්ෂා 
කිරීයම් දී -  

(i) ගිණුම් විගණනෙ කරනු 
ලබන්යන් ෙම් 

ඒ වයව ථ්ා ායේ (2) වන අනු වයව ථ්ා ායේ 
“(1) වන අනු වයව ථ්ා ායේ ්ාහන් රාජය 
රාජය ්ං ථ්ා ාව, යවළා වයාපාරෙ, යවනත් 
වයාපාරෙ යහෝ ්මාගම” ෙන වචන හා 
ඉලක්කම යෙයදන කවර යහෝ තැනක ඒ 
වචන හා ඉලක්කම යවනුවට “රාජය 
්ං ථ්ා ාව, යවළා වයාපාරෙ යහෝ යවනත් 
වයාපාරෙ ” ෙන වචන ආයද්  කිරීයමන්;  
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යදපාර්තයම්න්තුවක, පුද්ගල 
මණ්ඩලෙක යහෝ අධිකාරෙක 
ද, ඒ යදපාර්තයම්න්තුයේ, 
පුද්ගල මණ්ඩලයේ යහෝ 
අධිකාරයේ ය ේ්වා 
නියුක්තයෙකු යනොවන 
තැනැත්තකුයේ; යහෝ  

(ii) එකී යදපාර්තයම්න්තුයේ, 
පුද්ගල මණ්ඩලයේ යහෝ 
අධිකාරයේ කටයුතු 
කළමනාකරණයෙහි ලා කවර 
යහෝ ්ම්බන්ධතාවක් ඇති 
ආෙතනෙක් යනොවන ෙම්කිසි 
තාක්ෂණියටක යහෝ වෘත්තීෙ 
යහෝ විදයාත්මක ආෙතනෙක,  

්හෙ ලබාගැනීම අව ය බව 
විගණකාධිපතිවරොයේ මතෙ වන්යන් 
නම්, ඔහු විසින් එපරිද්යදන් ඒ ය ේ්වෙ 
ලබා ගත හැක්යක් ෙ.  
තව ද, ඒ තැනැත්තා යහෝ ආෙතනෙ 
විගණකාධිපතිවරොයේ යමයහෙවීම 
හා පාලනෙ ෙටයත් ක්රිො කළ යුත්යත් 
ෙ.  
(5)(අ) විගණකාධිපතිවරොට යහෝ 
ඔහුයේ අධිකාරෙ ලත් කවර යහෝ 
තැනැත්තකුට, තම කාර්ෙ ්හ කර්තවය 
ඉටුකිරීයම් දී -  

(i) සිෙළු යපොත්පත්, වාර්තා, 
වාර වාර්තා ්හ යවනත් 
ලිෙකිෙවිලි ලබා ගැනීයම් ද;  

(ii) ගබඩාවලට ්හ යවනත් 
යද්පළ වලට ිළවිසීයම් ද;  

(iii) එකී කාර්ෙ හා කර්තවය ඉටු 
කිරීම ්ාහා අව ය විෙ හැකි 
යතොරතුරු ලබාගැනීයම් ද, 
කරුණු පැහැදිලි කරවා 
ගැනීයම් ද,  

හිමිකම ඇත්යත් ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154(5)ආ 104 [ෙම් රාජය ්ං ථ්ා ාවක යහෝ යවළා 
වයාපාරෙක යහෝ යවනත් වයාපාරෙක 
යහෝ (1) වන අනු වයව ථ්ා ායේ ්ාහන් 
්මාගමක] යහෝ ගිණුම් විගණනෙ 
කිරීම ්ාහා පත් කරන ලද ්ෑම 
සුදුසුකම් ලත් විගණකවරෙකුටම 
නැතයහොත් ඔහුයේ අධිකාරෙ ලත් ්ෑම 
තැනැත්තකුට ම, ඒ104 [ රාජය ්ං ථ්ා ාව 
යහෝ යවළා වයාපාරෙ යහෝ යවනත් 
වයාපාරෙ යහෝ (1) වන අනු 
වයව ථ්ා ායේ ්ාහන් ්මාගම] 
්ම්බන්ධයෙන් අව ය විෙ හැකි 
ිළවිසීමකට, යතොරතුරු ලබා ගැනීමකට 
්හ කරුණු පැහැදිලි කරවා ගැනීමකට 
එවැනිම හිමිකමක් ඇත්තයත් ෙ. 
(6) විගණකාධිපතිවරො විසින්, 

ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ාව ෙටයත් 
තමන්ට අෙත් කාර්ෙ ්හ කර්තවය 
ඉටුකිරීම ිළිගබා වාර්තාවක් එක් 
එක් මුදල් වර්ෂෙ අව්ාන වීයමන් 
පසු මා් දහෙක් ඇතුළත දී ්හ 
අව ය ෙයි ඔහු ්ළකන කවර වූ 
යහෝ අව ථ්ා ාවක පාර්ලියම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ෙ.  

(අ) යම් වයව ථ්ා ායේ (2) වැනි අනු 
වයව ථ්ා ායේ විධිවිධාන ෙටයත් 
පත්කරන ලද ්ෑම සුදු්ක්ම ලත් 
විගණකවරෙකු ම විසින්, තම 
වාර්තාව අමාතයවරො යවත 
ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, එහි 

(5) වන අනුවයව ථ්ා ායේ (ආ) යේදයේ 
“රාජය ්ං ථ්ා ාව යහෝ යවළා වයාපාරෙක, 
යවනත් වයාපාරෙක යහෝ (1) වන අනු 
වයව ථ්ා ායේ ්ාහන් ්මාගමක” ෙන වචන 
හා ඉලක්කම යෙයදන කවර යහෝ තැනක ඒ 
වචන හා ඉලක්කම යවනුවට “රාජය 
්ං ථ්ා ාව, යවළා වයාපාරෙ යහෝ යවනත් 
වයාපාරෙ ” ෙන වචන ආයද්  කිරීයමන්; 
්හ 
 

 



ිළටපතක් විගණකාධිපතිවරො 
යවත ද ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ෙ.  

(8) යම් වයව ථ්ා ායේ “සුදුසුකම් ලත් 

විගණකවරො” ෙන්යනන් -  

(අ) ශ්රී ලංකා වරලත් 
ගණකාධිකාරීන්යේ 
ආෙතනයේ යහෝ නීතියෙන් 
ිළහිටුවන ලද යවනත් ෙම් 
ආෙතනෙක යහෝ 
්ාමාජිකෙකු වූ ද, 
ගණකාධිකාරීවරෙකු 
ව යෙන් වෘත්තියෙහි 
යෙදීමට ඒ ආෙතනයේ 
්භාව විසින් නිකුත් කරන 
ලද ්හතිකෙක් දරන්නා වූ ද 
තැනැත්යතක්; යහෝ 

  (ආ) ෙම් ගණකාධිකාරී ්මාගමක 
එක් එක් යන්වාසික 
හවුල්කරු ශ්රී ලංකා වරලත් 
ගණකාධිකාරීන්යේ 
ආෙතනයේ යහෝ නීතියෙන් 
ිළහිටුවන ලද යවනත් ෙම් 
ආෙතනෙක යහෝ 
්ාමාජිකෙකුව සිටින්යන් ද, 
එයමන්ම 
ගණකාධිකාරීවරෙකු 
ව යෙන් වෘත්තියෙහි යෙදීම 
්ාහා එකී ආෙතනයේ 
්භාව විසින් නිකුත් කරන 
ලද ්හතිකෙක් දරන්යන් ද, 
එවැනි වරලත් ගණකාධිකාරී 
්මාගමක් යහෝ  

අදහ ථ් යේ.  

154(9) 105 [(9) (8) වන අනු වයව ථ්ා ායේ (අ) 
යේදයේ විධිවිධාන, 153 (1) වයව ථ්ා ාව 
ෙටයත් පත්කරනු ලබන 
විගණකාධිපතිවරොට අදාල විෙ 
යුත්යත් ෙ. ] 

ඉවත් කර ඇත.  

1අ0 “රජයේ නිලධරො” ෙන්යනන් 
අධිකරණ නිලධරයෙකු හැර ජනරජෙ 
ෙටයත් වැටුප් ලබන ධූරෙක් දරන 
තැනැත්යතක් අදහ ථ් යේ; එයහත් ඊට -  
(අ) ජනාධිපතිවරො; 
(ආ) අග්රාමාතයවරො;  
(ඇ) කා ානාෙකවරො; 
(ඈ) අමාතයවරයෙක්; 
(ඉ) නියෙෝජය අමාතයවරයෙක්; 
(ඊ) පාර්ලියම්න්තු මන්ත්රීවරයෙක්; 
(උ)ආණ්ඩුක්රම වයව ථ්ා ා ්භායේ 

්ාමාජිකයෙක්; 
(ඌ) අධිකරණ ය ේ්වා යකොමිෂන් 

්භායේ ්ාමාජිකයෙක්; 
(එ) රාජය ය ේ්වා යකොමිෂන් ්භායේ 

්ාමාජිකයෙක්; 
(ඒ) මැතිවරණ ය ේ්වා යකොමිෂන් 

්භායේ ්ාමාජිකයෙක්; 
(ඔ) ජාතික යපොලි්ථ යකොමිෂන් ්භායේ 

්ාමාජිකයෙක්; 
(ඕ) විගණන ය ේ්වා යකොමිෂන් ්භායේ 

්ාමාජිකයෙක්; 
(ක) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

යකොමිෂන් ්භායේ 
්ාමාජිකයෙක්; 

(ග) අල්ල්ථ යහෝ දූෂණ යචෝදනා 
විමර් නෙ කිරීයම් යකොමිෂන් 
්භායේ ්ාමාජිකයෙක්; 

(ච) මුදල් යකොමිෂන් ්භායේ 

“රජයේ නිලධරො” ෙන්යනන්, අධිකරණ 
නිලධරයෙකු හැර රජෙ ෙටයත් වැටුප් ලබන 
ධූරෙක් දරන තැනැත්යතක් අදහ ථ් යේ; 
එයහත් ඊට -  
(අ) ජනාධිපතිවරො; 
(ආ)කා ානාෙකවරො; 
(ඇ) 44 වන වයව ථ්ා ාව යහෝ 45 වයව ථ්ා ාව 

ෙටයත් පත්කරනු ලැබූ 
අමාතයවරයෙක්; 

(ඈ) මැතිවරණ යකොමිෂන් ්භායේ 
්ාමාජිකයෙක්; 

(ඉ) ජාතික යපොලි්ථ යකොමිෂන් ්භායේ 
්ාමාජිකයෙක්; 

(ඊ) මැතිවරණ යකොම්ාරි ථ් ජනරාල්වරො; 
(උ) මැතිවරණ යකොමිෂන් ්භාව විසින්, 

මැතිවරණ යකොමිෂන් ්භාවට 
පත්කරනු ලැබූ නිලධරෙන්; 

(ඌ) අධිකරණ ය ේ්වා යකොමිෂන් ්භායේ 
්ාමාජිකයෙක්; 

(එ) රාජය ය ේ්වා යකොමිෂන් ්භායේ 
්ාමාජිකයෙක්; 

(ඒ) නියෙෝජය අමාතයවරයෙක්; 
(ඔ) පාර්ලියම්න්තු මන්ත්රීවරයෙක්; 
(ඕ) පාර්ලියම්න්තු මහ යල්කම්වරො; 
(ක) ජනාධිපතිවරොයේ කාර්ෙමණ්ඩලයේ 

්ාමාජිකයෙක් 
(ග) පාර්ලියම්න්තුයේ මහ යල්කම්වරොයේ 

කාර්ෙ මණ්ඩලයේ ්ාමාජිකයෙක්;  
ඇතුළත් යනොවන්යන්ෙ. 

පාර්ලියම්න්තුයේ රාජය ූලලය පාලනෙ 
කාර්ෙක්ෂමව ඉටු කිරීම ්ාහා ප්රමුන 
කාර්ෙ භාර්ෙෙක් ඉටුකරනු ලබන 
විගණකාධිපතිවරො රජයේ 
ය ේ්වකයෙකු යල් ්ැලකීමට යෙෝජනා 
කිරීම මඟින් විගණකාධිපතිවරො විසින් 
විගණනෙ කරනු ලබන ආෙතනවල හා 
එම ආෙතනවල නිලධාරීන්යේ යහෝ 
එම ආෙතන හරහා බලපෑම් කළ හැකි 
යවනත් ආෙතන හා පුද්ගලෙන්යේ 
බලපෑමට ලක්විෙ හැකි වීයමන් එකී 
වයව ථ්ා ාිළත තනතුයර් වගකීම් 
ඉටුකිරීම ්ාහා පැවතිෙ යුතු 
ථ්වාධීනත්වෙ ඉතා අහිතකර යල් 
බලපෑමට ලක්වීම.  

 



්ාමාජිකෙක්; 
(ජ) සීමා නීරණෙ යකොමිෂන් ්භායේ 

්ාමාජිකයෙක්; 
(ඩ)පාර්ලියම්න්තුයේ මහ 

යල්කම්වරො; 
(ණ)පාර්ලියම්න්තුයේ මහ 

යල්කම්වරොයේ කාර්ෙ 
මණ්ඩලයේ ්ාමාජිකයෙක්; 

(ත) වි ථව විදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් 
්භායේ ්ාමාජිකයෙක්; 

(ද) රාජය භාෂා යකොමිෂන් ්භායේ 
්ාමාජිකයෙක්; ්හ 

(න) විගණකාධිපතිවරො; 
ඇතුළත් යනොවන්යන්ෙ. 

 

  

Administrator
Highlight



ඇමුණුම 02 

රාජ්ය සමාගේ විගණන  

1990 මශ දේ සිට ශ්රී ලං ාත තුල රාජය සමාගේ බිහිවීම යරේභ වී ඇති අතර තර්තමානය තන විට 

රජදේ අමාතයාංශ, දමපාර්තදේන්තු, සංසමථා හා මණ්ලල මගින් රාජය සමාගේ 150 ්  පමණ 

(ඇුණුම 03) සමථාපිත  ර ඇත.  දමම සමාගේ සියල්ල සල ා බැලුතදහොත් තාර්ෂි  දමදහයුේ 

ධාිපතාතය මළ දේශීය නිෂමපාමනදයන් 2.1% ්  පමණ තන අතර තාර්ෂි  පිිපතැය රාජය වියමදමන් 

1.65% ්  පමණ දව්. රු. කලියන 743 ,000  පමණ තත් ේ රාජය සමාගේ සතුත පතය . 

පසුගිය මශ  03    ාලය තුල රාජය සමාගේ තල විගණනය දප ේගලි  තරලත් ගණ ාධි ාිප 

සමාගේ මගින් සිදු  රදගන තිබුික. උ් ත විගණනයන් මූලය ප්ර ාශණ සඳහා මතය්  ඵලකින්ම 

සඳහා වූ මූලය විගණනයට ීමමා වී තිීමම දහේතුදතන්  ාර්යසාධනය හා රාජය ප්රතිපත්ය න්ට 

අනුකූලභාතය පිප් ෂාතට ල්  වී දනොතිබුික. සමාගදේ අධය් ෂ මණ්ලලය විසින් රාජය ප්රතිපත්ති 

දනොසල ා විවිධ තරප්රසාම ලබා ගැීනමට හා සේපත් භාවිතා කින්මට ය රණයන් දගන ඇතත් 

දප ේගලි  විගණන සමාගේ සදිිපපත්  රන විගණන තාර්තා තුල ඒකී තත්ත්තයන් අනාතරණය  ර 

දනොතිබුික. උ් ත තත්ත්තයන් මාධය මගින් අනාතරණය වීම සම  ඇති වූ සමාජ  ති ාත දහේතු 

ද ොටදගන 19 තන යණ්ඩුක්රම තයතසමථා සංදශෝධනය මගින් රාජය සමාගේ විගණ ාධිපති තුමාද  

විෂය පථයට ඇතුලත්  රන ලදී. 

2015 තර්ෂදේ සිට රාජය සමාගේ විගණ ාධිපතිතුමා විසින් විගණනය ද ොට විගණන තාර්තා 

තයතසමථානුකූලත සදිිපපත්  ල යුතු දිනයන්ීදදී පාර්ලිදේන්තුදව් සභාගත  ර ඇති අතර දපොදු 

තයාපාර  ාර  සභාත විසින් අමාල සමාගේ ප්රධාීනන්  ැඳතා අතශය නිතැරදි කින්ේම සිදු  ර ඇත. 

උ් ත තාර්තා තුලින් දහලිමරව්  රදගන ඇති ප්රධාන නින්් ෂණයන් කිහිපය්  ඇුණුම 04 හි ම් තා 

ඇත. 

විගණ ාධිපතිතරයා විසින් විගණනයන් සිදු කින්දේදී විනිවිමභාතය ඇති කින්ම හා රාජය ප්රතිපත්ය න්ට 

අනුකූලත  ටයුතු කින්ම සඳහා ම  දපන්වීේ සිදු  රනු ලබන අතර යයතනයන්හි  ාර්යභාරය සටු 

කින්ම අතහිරතා ඇති තන අයුිපන් ත්ත්ය ය රාජය විගණ න්න් කිසි දින   ටයුතු  ර දනොමැති නුත් 

රාජය ප්රතිපත්ය න්ට අනුකූල දනොතන දසේ ය රණ ගැීනම, අවිධිමත් දලස ප්රසේපාමන  ටයුතු සිදු 

 රකන් රාජය දේපළ අතභාවිතා කින්ම දමන්ම ප්රධාන තනතුරු මරන නිලධාන්න්ට විවිධ දීමනා සහ 

තරප්රසාම ලබා ගැීනම සඳහා උ් ත රාජය සමාගේ තල ප්රධාීනන්, රාජය සමාගේ විගණන  ටයුතු සිදු 

 රන ලම දප ේගලි  විගණ යන් හා රාජය සමාගේ තල ප්රධාන සැපයුේ රුතන් ඒ ාබේධත රාජය 

විගණනය තුලින් යයතනයන්හි ක්රියා ාිපත්තයට හා  ාර්යසාධනයට අහිත ර බලපෑේ ඇතිතන බතට 

තයාජ දතොරතුරු සදිිපපත්  රකන් විවිධ ් දෂේත්රයන් නිදයෝජනය  රන පුේගලන්න් මගින් මාධය 

ප්ර ාශ ලබා දීමට සංවිධානාත්ම ත  ටයුතු  රන බත හා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හා ගරු 

අග්රමාතයතුමා දමන්ම  ැබිනේ මණ්ලලය දතත තයාජ දතොරතුරු සදිිපපත්  රකන් රාජය විගණනදේ 

 ාර්යභාරය අතත් දසේරු කින්මට  ටයුතු  රන බත දපන්තා දමනු  ැමැත්දතු. 

 



ඇමුණුම 03

Total Revenue
Total 

Expenditure
Total Assets Total Liabilities

Profit Loss

1 Ceylon Fertiliser Company Ltd - - - -

2
Colombo Commercial  Fertilizers 

Ltd
- - - - - -

3
Airport & Aviation Services (Sri 

Lanka ) (Pvt) Ltd. 
25,716,094,096 14,658,773,089 10,996,009,352 - 108,274,708,982 69,044,051,731 

4 Mihin lanka (pvt) Ltd. - - - - - -

5 Sri Lankan Airlines Ltd 184,652,780,000 228,675,450,000 - 44,022,670,000 77,339,000,000 254,895,230,000 

6 Sri Lanka Catering Ltd. 10,732,787,502 5,130,290,994 5,602,496,508 12,589,673,559 3,102,947,095 

7 Lanka Hospitals Corporation Plc 6,476,313,140 5,808,659,452 667,653,687 - 8,901,417,154 2,847,363,578 

8
Lanka Hospitals Dignosis (pvt) 

Ltd
1,480,345,783 1,167,897,766 312,448,017 - 1,448,433,037 425,007,433 

9
NSB Fund Management 

Company LTD
954,419,731 50,959,560 768,005,887 - 15,986,045,693 12,648,922,388 

10 Boc Travels (pvt) Ltd 300,315,000 270,659,000 29,656,000 - 402,370,000 143,932,000 

11 Boc Property Development PLC 1,290,746,282 394,056,701 896,689,581 - 4,443,630,389 706,556,730 

12
BOC Property Development 

Management (pvt) Ltd
450,532,152 138,250,288 312,281,864 - 1,927,313,990 98,966,066 

13 Hotels Colombo 1963 Ltd - - - - - -

14 Ceybank Holiday homes (pvt) Ltd 122,806,633 128,083,056 - 5,276,423 65,853,452 70,890,238 

15
BOC Management & Support 

Services (pvt) Ltd
2 53,729 

-
53,727 1,291,188 360,266 

16
Machent Bank of Sri Lanka & 

Finance PLC
6,839,015,000 6,759,112,000 57,194,000 - 36,975,123,000 34,367,328,000 

17 People's Travels (pvt)  Ltd - - - - - -

18 People's Leasing PLC 33,599,314,000 30,656,806 2,942,508,000 - 171,660,193,000 141,413,561,000 

19
Management Services Rakshana 

(pvt) Ltd
583,678,700 583,123,027 555,673 - 108,739,503 163,111,124 

Profit or Loss

විගණකාධිපතිතුමාගේ විගණනයට ලක් වී ඇති රාජ්ය සමාගම් පිළිබඳ විස්තර

20192019

2019

2019 2019

Company Name



20 Canwill Holdings (pvt) ltd
9,435,080 

9,931,740 - 496,660 18,883,814,642 32,110,007 

21 Sinolanka Hotel & Spa Pvt) Ltd 12,582,592 5,145,765,375 - 5,133,182,782 22,887,517,789 5,577,874,954 

22 Helanco Hotels & Spa (pvt) Ltd 39,142,280 4,003,549 35,138,732 - 683,974,038 17,881,539 

23
 Canowin  Hotels  and Spa (pvt) 

Ltd
170,798,242 91,371,668 79,426,574 - 1,173,897,099 142,543,091 

24
Sri Lanka Insuarance Coporation 

Ltd
48,608,572,000 40,403,565,000 8,205,007,000 - 211,699,744,000 149,426,747,000 

25 Cricket Aid (Gurantee) Ltd - - - - - -

26
Lanka Building Materials 

Corporation Ltd
- - - - - -

27
Central Engineering Services 

(pvt) Ltd
10,580,744,430 10,565,635,599 206,852,047 12,681,031,711 12,076,166,217 

28

Information & Communication 

Technology Agency Of Sri Lanka  

(pvt) Ltd.

- - - - - -

29
Lanka Government Information 

Infrasture (pvt) Ltd
- - - - - -

30
Sri Lanka Computer Emergency 

Response Team (pvt) Limited
- - - - - -

31 Northsea Limited -

32 Manthai Salt Limited - - - - - -

33
Lakdiva Engineering Company  

(pvt) Ltd
- - - - - -

34 Lanka Leyland (pvt) Ltd - - - - - -

35 Rakana Arakshaka Ltd - - - - - -

36
Lanka Logistic & Technologies 

Ltd
200,657 134,231,635 - 134,030,978 13,417,749 59,099,145 

37 Distance Learning Center - - - - - -

38 Cey-Nor Foundation Ltd 99,073,851 121,976,985 - 22,903,133 639,531,207 312,753,688 

39
Sri  Lanka poultry Development 

company (pvt) Ltd
Not Received Not Received - Not Received - -

40 Milco  (pvt) Ltd Not Received Not Received - - - -

41
Mahaweli Livestock Enterprices 

Ltd
Not Received Not Received - Not Received Not Received Not Received

42 Sri Lanka Thriposha Limited 3,321,821,316 3,143,686,219 178,135,096 - 1,525,439,303 238,575,309 



43
Ocean View  Development 

Company (pvt) Ltd.
149,327,560 138,396,098 10,931,462 - 2,698,823,872 189,618,546 

44 Water's Edge Limited - - - -

45 Lanka Rest Houses (pvt) Ltd
33,934,120 23,727,143 10,206,977 

-
69,177,280 88,195,669 

46
Urban Investment & 

Development Company (Pvt) Ltd 684,655,983 364,529,675 320,126,308 
-

3,936,552,819 2,387,054,110 

47
Peliyagoda Warehouse Complex 

Company Ltd
- - - - -

48
Land Reclamation & 

Development Company Ltd.
234,419,964 283,394,102 48,974,138 804,229,379 747,144,003 

49 LRDC Services (Pvt) Ltd 2,188,280,130 2,112,017,496 76,262,634 - 1,010,640,643 712,221,497 

50
Natural Resours Management 

Services (pvt) Company Ltd
717,910 2,306,957 - 1,589,941 7,509,643 1,053,143 

51 Mahaweli Live Stock & Agro Ltd 61,441,335 70,112,508 4,663,530 90,883,438 42,940,439 

52 Mahaweli consultancy Bereau Ltd 0 0 - 0 0 0 

53
Mahaweli Venture capital (Pvt) 

Ltd 
0 - - 0 0 

54
GSMB Technical Services (pvt) 

Ltd
194,791,438 141,256,666 53,534,772 - 504,660,454 202,687,861 

55
Lanka Gemological Laboratory 

(Pvt) Ltd 

56 BCC Lanka - - - - - -

57 Paranthan Chemical 325,646,375 252,265,648 73,380,727 - 793,890,376 131,730,113 

58 Lanka Phoshate 546,327,194 528,549,719 17,777,475 - 905,035,010 117,270,430 

59 Lanka Mineral Sand 4,045,352,989 1,767,606,938 2,277,746,050 - 5,294,501,665 1,940,208,932 

60 Lanka Salt Ltd 1,567,174,191 1,916,374,623 - 349,200,431 1,842,185,807 800,624,878 

61 Sri Lanka Media Training Institute - - - - - -

62
Independent Television Network 

Limited
1,142,797,022 1,894,534,118 571,884,034 2,461,894,011 903,333,321 

63 Hotel Developers  Lanka PLC 2,910,267,000 3,235,897,000 - 325,630,000 16,605,325,000 1,579,615,000 

64
Associated News Papers  Of 

Ceylon Ltd
3,092,361,000 3,289,183,000 - 196,822,000 2,109,369,000 1,717,092,000 

65
Lake House Property 

Development (pvt) Ltd
- 352,430 - 352,430 18,702,067 20,000 



66 Obsever Jobs (pvt) Ltd - 498,730 - 498,730 - -

67 Lake house Connect (Pvt) Ltd - 498,040 - 498,040 - -

68 National Paper Company Ltd - - - - - -

69
Kurunegala Plantation 

Ltd
651,274,338 531,103,431 120,170,906  - 2,423,906,095 459,015,623 

70
Elkaduwa Plantation 

Ltd.
- - - - - -

71
Kalubowitiyana Tea

 Factory Ltd.
959,715,256 916,447,679 43,267,576  - 627,617,236 185,787,221 

72
Galoya Plantations

 (pvt) Ltd
- - - - - -

73 Chilaw Plantation Ltd 549,942,541 489,034,730 60,907,811 - 1,412,328,012 464,505,238 

74
Sri Lanka Rubber Manufacturing 

& Export Corporation Ltd

75 Lanka Sugar Company Ltd - - - - - -

76 Hingurana Sugar Industries Ltd - - - - - -

77 Kantale Sugar Indrustries Ltd - - - - - -

78
Ceylon Petrolem storage 

Terminals Ltd
16,515,254,612 13,587,398,579 1,765,326,987 - 32,205,354,378 5,996,544,184 

79 Litro Gas Lanka Ltd 44,719,625,153 41,193,606,468 3,526,018,684 - 30,043,978,698 14,110,122,789 

80
Litro Gas Termanal Lanka (pvt)  

Ltd
2,766,967,293 1,321,479,562 1,445,487,731 - 12,173,505,057 2,385,789,545 

81 Lanka Coal Company Ltd 42,480,493,671 42,480,493,671 - - 3,677,721,659 3,578,627,377 

82 Daduru Oya Mini Hydro (pvt) Ltd 454,341 3,781,647 - 3,327,306 71,527,333 31,023,221 

83
Kumbalgamuwa Mini Hydro (pvt) 

Ltd
106,334,411 92,472,958 13,861,453 - 541,456,433 419,438,841 

84 Trincomalee Power Company Ltd 1,678,478 15,378,710 - 13,700,232 70,220,727 1,319,567 

85 Sri Lanka Energies HR  (pvt) Ltd 20,282,776 18,406,342 1,876,435 - 180,708,237 56,094,118 

86 Sri Lanka Energies  (pvt) Ltd 401,307,802 360,606,857 40,700,945 - 488,433,684 442,206,364 

87
Koladeniya Hydro Power 

Company (pvt) Ltd
107,122,844 45,313,902 61,808,942 - 474,335,657 156,975,414 

88 Lanka Electricity Company 36,729,109,000 32,801,317,000 3,927,792,000 - 47,496,836,000 13,960,235,000 



89
Ante LECo Metering Company 

(PVT) Ltd
1,251,926,790 1,179,960,777 71,966,012 874,041,183 434,001,798 

90 LECO Projects (Pvt) Ltd 520,691 379,545 141,146 7,356,180 8,365,090 

91
West Coast Power (Pvt) Ltd 

(Ordinary)
50,477,100,297 40,697,862,264 9,779,238,033 71,403,226,552 11,926,729,451 

92 Jaya Container Terminal Ltd 329,561,000 231,094,365 98,466,635 - 428,834,353 43,891,892 

93
Magampura Port Management 

(Pvt)  Ltd
- - - - - -

94
Sri Lanka Port Management & 

Consultancy Services (pvt)  Ltd.
107,262,314 94,071,921 13,190,394 - 248,305,557 77,650,343 

95 Ceylon Shipping Coporation 0 - - - - -

96
Manganaguma Road construction 

Equipment Company (pvt) Ltd
- - - - - -

97

Manganaguma Consultancy & 

Project Management Services 

(pvt) Ltd

- - -
-

- -

98 Lanka Cement - - - - - -

99
Sri Lanka Institute of 

Nanotechnology (pvt) Ltd
- - - - -

100 Kahatagaha Graphhite Lanka Ltd - - - - - -

101 Lanka Salusala Ltd - - - - - -

102
CWE Economics Centers 

Services (pvt) Ltd
- - - - - -

103 Lanka Sathosa Ltd - - - - - -

104
Sri Lanka State Trading (General 

) Coporation
- - - - - -

105 National Wealth coporation Ltd 3,951,125 6,919,452 - 2,968,327 1,268,541,338 6,485,778 

106 National wealth Securaties pvt Ltd 303,738,992 79,318,467 224,420,525 - 1,324,491,207 140,983,872 

107
CWE Construction Engineering 

(pvt) Ltd
- - - - - -

108
Academy Of Financial Studies 

(Gurantee) Ltd.
157,886,847 127,749,614 30,137,234 - 320,390,536 40,648,052 

109 CFC Founding (Guarantee) Ltd 25,097,649 25,097,649 0 0 100,004,729 100,004,729 

110
Sri Lanka Youth Services (pvt) 

Ltd.
- - - - - -

111 Skill Development Fund Ltd 83,883,895 78,021,200 5,862,693 - 211,591,653 11,535,428 



112
Sri Lanka Foreign Employement 

Agency
22,696,922 25,583,862 3,015,782 196,812,423 54,606,224 

113
National School of Business 

Management Ltd
3,034,167,953 2,909,038,284 125,129,669 - 10,929,098,333 10,057,223,076 

114 Heli Tours (Pvt) Ltd - - - - - -

115
Manganaguma Emulsion 

production company (pvt) Ltd
- - - - - -

116
Expresway Transport Company 

(pvt) ltd
- - - - - -

117
Shipping & Aviation information 

& Reach (pvt) Ltd
- - - - - -

total     324,713,314,419    262,986,943,204    37,109,526,783     6,819,068,624    743,724,515,774    421,415,144,551 



ඇමුණුම 04 

රාජ්ය සමාගේ විගණකාධිපතිවර ායේ විෂ පථ ට එක්වීයමන් පසු විගණන වාර්තා මගින් 

අනාවරණ  කර ඇති ප්රධාන ිරීකක්ෂණ න් 

01) 2009 වර්ෂයේ සිට 2016 ජූිර දක්වා යනොයරොච්ය ෝයේ ්ක්විජ්  ල්ාගාර  සඳහා 
සීමාසහිත ්ංකා ගේ අඟුරු සමාගම මගින් සිදු කරන ්ද ගේ අඟුරු ප්රසේපාදන 
සේලන්ධය න් පාර්ලියේන්තුයේ ල් ක්ති පිළිලඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුයේ ඉේලීම 
පරිදි විගණකාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කරනු ්ලන විය ේෂ විගණන වාර්තාව. 

 

ලං ා ගල් අඟුරු සමාගම විසින් දනොදරොච්දචෝදල් ගල් අඟුරු බලාගාරය සඳහා 
2009 ජුනි මාසදේ සිට 2016 ජුනි මාසය ම් තා යනයනය  රන ලම ගල් අඟුරු 
දම.දටොන් 6,775,199 සේබන්ධදයන් විධිමත් ේ රසේපාමන පටිපාටීන් අනුගමනය  ර 
දනොතිබුික. එම අවිධිමත් කලදී ගැීනම දහේතුන් විවිධ අතසමථාතන් තලදී විවිධ දහේතුන් 
නිසා ලං ා විදුලි බල මණ්ලලයට සිදු වූ පාඩුත රු.කලියන 4,145්  දලස 
අනාතරණය  රගන්නා ලදී 
 

02) ීමමාසහිත ශ්රී ්න්කන් වනවන් යසේවා සමාගයේ වනවන් ානා ඇය   ප්රතිසථ්ාපන  ිරීකම 

සේලන්ධය න් පාර්ලියේන්තුයේ යපොදු වයාපාර පිළිලඳ කාරක සවායේ ඉේලීම පරිදි 

විගණකාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කරනු ්ලන විය ේෂ විගණන වාර්තාව 

 

A 330 – 300 ගුතන්යානා 06 ්  සහ A 350 – 900 ගුතන්යානා 04 ්  කලදී ගැීනම, තතත් A 350 

– 900 තර්ගදේ ගුතන්යානා 04 ්  බදු පමනම මත ලබා ගැීනම හා සහත A 330 – 300 

ගුතන්යානා 06 විු ණා නැතත යපසු බදු පමනම මත ගැීනම සඳහා වූ ය රණ 2013 තර්ෂදේදී 

සමාගදේ අධයක්ෂ මණ්ලලය විසින් අමාතය මණ්ලලදේ අනුමැතියකින් දතොරත දගන තිබූ 

අතර, ඒ සඳහා විධිමත් පිිපතැය ප්රතිලාභ විශමදල්ෂණය් ම සිදු ර දනොතිබුික. තතම, සමාගම 

විසින් සහත ගුතන්යානා ප්රතිෂමාාපන තැලසටහන සඳහා උපදේශන දසේතා ලබාගැීනමට සමාගේ 

දතෝරාගැීනදේදී හා ගුතන්යානා කලදී ගැීනදේදී හා බදු පමනමට ගැීනම සඳහා යයතන 

දතෝරාගැීනදේදී රජදේ ප්රසේපාමන මාර්දගෝපදේශ සංග්රහදේ විධිවිධාන පිපදි  ටයුතු  ර 

දනොතිබුික.  

 
එදමන්ම සමාගම ගුතන්යානා ඇිකය ප්රතිසමථාපනය සඳහා උපදේශන දසේතාත ලබා ගැීනම 

දතනුදතන්  ීමබිප උපදේශන සමාගමට 2012 සිට 2017 ම් තා  ාලය තුල දගතන ලම එ තුත 

ඇ. දලොලර් 1,116,413 එනේ රු. 144,887,459   ුමල  ගුතන්යානා කලදී ගැීනේ මූලයයනය 

කින්දේ සැලැසමම්  දනොමැති වීම නිසා නිෂම ාර්යය වියමම්  බතට පත්ත ඇති බත නින්ක්ෂණය 

විය. දමම අවිධිමත්  ළමනා රණ ය රණ පාර්ලිදේන්තුත තුළ සා ච්ඡාතට ල් වී ඇත. 

 

 



03) සීමාසහිත ශ්රී ්න්කන් වනවන් යසේවා සමාගම විසින් 20 හ හා 20 4 වර්ෂ න්හි එ එ ත ති  

Aහ50-900 වනවන් ානා 08ක් අත්පත් කර ගැනීයේ ගිවිසුේ අවසන් ිරීකම සේලන්ධය න් 

පාර්ලියේන්තුයේ යපොදු වයාපාර පිළිලඳ කාරක සවායේ ඉේලීම පරිදි විගණකාධිපති විසින් සිදු 

ක  පීකක්ෂණයේ අවසන් වාර්තාව 

ශ්රී ලන් න් ගුතන් දසේතා සමාගම විසින් A 350-900 තර්ගදේ ගුතන්යානා 04 ්  දමදහයුේ 

 ල්බදු පමනම මත ලබා ගැීනමට අමාල ගිවිසුේ ප්රමාණතත් පිිපතැය ප්රතිලාභ විශමදල්ෂණයකින් 

දතොරත අතසන් කින්ම දහේතුදතන් ශ්රී ලන් න් ගුතන් දසේතා සමාගම දතත භාණ්ල දහෝ දසේතා 

සමතරූපදේ කිසිඳු  ාලීන ප්රතිලාභය්  ලැීමමකින් දතොරත ඇ. දලොලර් කලියන 115.77 ්  එනේ 

ශ්රී ලං ා රු. කලියන 16,924.36 ්  2016/2017 තර්ෂදේදී තන්දි තශදයන් දගතා තිබුික. 

ද දසේ වුතම, තර්තමානය තන විට 2020 සහ 2021 තර්ෂතල ලැීමමට නියකත A 350 – 900 

ගුතන්යානා 04 ්  දතනුතට A 321 නිදයෝ (NEOS) සහ / දහෝ A 330 නිදයෝ ගුතන්යානා කලදී 

ගැීනම සඳහා සමාගම සහ එයාර්බසම එසම ඒ එසම සමාගම අතර සා ච්ඡා පතත්තකන් තිදබන 

අතර, දමම තාර්තාදව් දිනය තනවිට ගුතන්යානා ලබාගැීනදේ දපර දගවුේ දලස රු. කලියන 

2,528.12 ්  (එ.ජ.දලො. කලියන 19.21 ් ) එම සමාගම දතත දගතා තිබුික. එදමන්ම ශ්රී 

ලන් න් ගුතන් දසේතා සමාගම A 350-900 තර්ගදේ ගුතන්යානා 04 හි දමදහයුේ  ල්බදු 

ගිවිසුේ අතලංගු  රගැීනම නේ වූ ප්රධාන  ාර්යය ුල්  රගනිකන් “Skyworks” හා “Nyras” 

යන උපදේශන දසේතා යයතන දමද න් උපදේශන දසේතා ලබාගැීනම දතනුදතන් තැය  ළ 

රු.99,186,143්   නිෂම ාර්යය වියමම්  බතට පත්ත ඇති බත නින්ක්ෂණය විය. දමම අවිධිමත් 

 ළමනා රණ ය රණ පාර්ලිදේන්තුත තුළ සා ච්ඡාතට ල් වී ඇත. 

04) සීමාසහිත කන්තයේ සීිර කර්මාන්තා තන  ප්රතිවයුහගත ිරීකම සහ එහි ති ය  කඅ අය්වි 

ිරීකම පීකක්ෂා  ිරීකම සඳහා වූ විය ේෂ විගණන වාර්තාව 

 ර්මාන්ත ශාලාත ප්රතිතුහගත  කින්දේ ගිවිසුමට එත ට හිටපු ීනති උපදේශ  විසින් රජයට 

අතාසිමාය  දලස ද ොටසම එ තු  ර තිීමම දහේතුදතන් දේරුේ රණ නඩුදව්දී තන්දි තශදයන් 

සිංගේපුරු දලොලර් 894,516 ්  හා ඇමිප ානු දලොලර් 211,913 ්  දගවීම,  ර්මාන්ත ශාලාතට 

අයත් කල අධි  යන්ත්ර සුත්ර රජයට අහිකත තසර 25   ට තැි    ාලය්  යයතනය තසා මැමීම 

දහේතුදතන් මැනට  ර්මාන්ත ශාලාදව් පතතින සහළ තටිනා කන් යුත් තත් ේ විශාල ප්රමාණය්  

භාවිතයට ගත දනොහැකි දලස විනාශ වී තිබු බත අනාතරණය  ර තිබුික. දමම අවිධිමත් 

 ළමනා රණ ය රණ පාර්ලිදේන්තුත තුළ සා ච්ඡාතට ල් වී ඇත. 

05) ශ්රී ්ංකායේ සංවර්ධන  සඳහා එප්පාව් යපොස්යප්ට් ිරධි  උපරිම ධාරිතාවය න් වාවිතා ිරීකම 

ඇගයීම සඳහා වූ විය ේෂ විගණන වාර්තාව 

 ශ්රී ලං ාත තුළ පාෂාණ දපොසමදේේ නිධි දමද න් යර්ථි  තශදයන් තැි  තැමගත් ම්  ඇති 

එේපාතල දපොසමදේේ නිධිය තර්ග කිදලෝමීටර් 6   පමණ ප්රදේශය   පැතිර ඇති අතර දමේට්රි්  

දටොන් කලියන 60   පමණ ධාිපතාතයකින් යු් තය. දේ සඳහා 1992 තර්ෂදේදී ීම /ස ලං ා 



දපොසමදේේ රාජය සමාගම පිහිටු වීදමන් පසු එහි  ැීනේ  ටයුතු එකී සමාගම විසින්  රදගන 

යනු ලැබූ අතර, නිධිය දසොයාදගන මශ  5 ්  පමණ ස් ම දගොසම ඇතත් එය රදේ සංතර්ධනය 

සඳහා ප්රශසමත දලස දයොමාගැීනමට දනොහැකි වී ඇති බතත්, දේතා යනයනි  Triple Super 

Phosphate තලට යදේශ ය්  දලස දයොමාගතදහොත් යනයන සඳහා තැය තන විදේශ  විනිමය 

සතිිප  ර ගත හැකි බතත්, අතිිප් ත නිෂමපාමනය අපනයනය කින්දමන් විදේශ විනිමය සපයීමට ම 

හැකි බතත්,  ැඩ්කයේ සහ යසනි්  සතාමත් සමතල්ප ප්රමානය්  ඇති නිසා මැනට තයසනය් ත 

පතතින තු ගඩු දරෝගය දමන්ම පිින ා හා හ්මයාබාධම අතම  ර ගත හැකි බතත් අනාතරණය 

 ර තිබුික. දමම අවිධිමත්  ළමනා රණ ය රණ පාර්ලිදේන්තුත තුළ සා ච්ඡාතට ල් වී ඇත. 

 

06) 2018 යපොදු රාජ්ය මණ්අලී  ්රීඅා උය යේ සත්කාරකත්ව  ශ්රී ්ංකාවට ්ලාගැනීම පිලිලඳ 

විය ේෂ විගණන වාර්තාව 

2018 දපොදු රාජය මණ්ලලීය ්රීලා උදළදල් සත් ාර ත්තය ශ්රී ලං ාතට ලබාගැීනම සඳහා 

2010 තර්ෂදේදී ්රීලා අමාතයංශය විසින්  ටයුතු  ර තිබු අතර, ඒ සඳහා ීමලේලිව්ජී 2018 ( 

දප ේගලි  ) නකන් රාජය සමාගම්  සංසමථාපනය  ර තිබුික. දමම සමාගම සංසමථාපනය 

කින්දේ  ටයුතු අමාතය මණ්ලල ය රණ තලට පටහැනි දලස සිදු කින්මත්, රාජය අංශදේ ද ොටසම 

ප්රා ධනය සඳහා නිතයානුු ලත ද ොටසම සහති  නිු ත් දනොකින්මත්, උපදේශ යන් 

දතෝරාගැීනම සිදු කින්දේදී ප්රසේපාමන මාර්දගෝපදේශ යන්දගන් බැහැරත  ටයුතු  ර තිබු 

බතත් අනාතරණය  ර තිබුික. තතම  ්රීලා උදළදල් සත් ාර ත්තය ශ්රී ලං ාතට ලබා ගැීනමට 

දනොහැකි වූ අතර රැසම රන ලම ුමල්  ාර්ය් ෂමත හා ඵලමාන් පිපදි උපදයෝජනය දනොකින්ම 

දහේතුදතන් රු.කලියන 689.9   ුලයමය අලාභය්  සිදු වී ඇති බත අනාතරණය  ර තිබුික. 

දමම අවිධිමත්  ළමනා රණ ය රණ පාර්ලිදේන්තුත තුළ සා ච්ඡාතට ල් වී ඇත. 

 


