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ශ්රී ලංකා ස ලංරාබසු ද ලංපාරසතමේප්තුව  

 සතමය ලංසසධන ලං සතමේස  2014 
 

1. හැඳිතුවීම 

                    මුදල් හා ක්රම  ම්පාාද  මම ා්යාාංශයේ මෙ මම මහම සම  මහ ම ාෝපම ේාමතශයේ වය යම ම මය  
ක්රිමාය ම ව ය   රාබාු ද මදාාෝප්ම්පතුවය , බජමෙ ප්රතිපාය තිප හා වයා  මදා  රාබාු ද දදාම්ප රාැකීමම  
හා එවව  කිරිම   ඇවළු  ව යුව  මඳහා න තිපව මධිවාබම  ැමුතුමතු ප්රධාා   යශයේ මමතුම   ාංවා ීතතිප 
ප්රඥප්තතිප මාං්රහමෙ 2  මයි  මධිවාබම ය  රාබාු ද දඥපා ා ම්ි    
 
 ම්ප හැරුණු වි , 1999 මාංව 8  දබණ   ද්පමවොළ ු ද ා ම්හි මධිවාරිම ායය යා  ැීතම්ප 
ය ීමම  හා මාොලිම් හා මය ය  මදා  ි මමේජි්ාම් මතු මම ඟ, යම, විෂ, මබාං හා මතු්බාමවබ ඖෂධා 
දඥපා ා  ම්හි මධිවාරිම ු ාය ම ව කිරීම්ප  මාමුහිව ය ීමම  ද,  006 මාංව  7 දබණ  ද්පමවොළ හා 
ම ධායමාබ ිළිුඳ  ජාතිපව මධිවාරි ා ් ක්රිමාය ම ව කිරිම්ප ය ීමම  ද මදාාෝප්ම්පතුවය  ාැයරී  ඇතිප  
මි යාෝපම වාෝපමමතු මේ  පූෝපමයේක්් දඥපා ා ය  හා මදා  ා ය ය  මහ වයා  මනුශයේ ාාංගිව ීතතිප, 
මබගු ාසි, ි මේද , ි මමේ  හා විධාා  ක්රිමාය ම ව කිරිම  මඳහා බජමෙ ු ධාාරී ප්රධාා  මාමල් 
ි මමේජි්ාම් මක් යශයේ මමතු මම ම  මදාාෝප්ම්පතුවය ක්රිමා වබ.   බමආ දෝපක ව මාංයෝපධා  ව යුව  
මඳහා  යැම කිරිම    බාජය  දදාමමම තු මවො මක් ැකම්වබ ීමමම තු හා ඉහ් ීම යයයම්ාායතු ම මය  
 ැම   මෑම  දවාබමවම  යැබදි යැ ැක් සම   හා ්රහණම කිරීම  විතු මම ාජ දබක්ෂාය මැ ීමමම හි 
රාවිමශයේ ේෂ ජාතිපව මම මහයබක් රාබාු ද මදාාෝප්ම්පතුවය විසිතු ඉටු වබනු  ැමේ  

 

2. ඉදිරි ලංාැක්ම ලං 

ශ්රී  ාංවාය ව  ීත්යානුකූ  ම ොය  ම ය ාැතු හා ම ය ද්රයය යලිතු ම්ොබ මම ාජමක්  
ම ොඩ ැගීම   දාමව  සම   
  

3. පමපහ බ ලං 
    
          ශ්රී  ාංවාමේ  රාබා හා  ද්පමවොළ වෝපම ාතු්මතුහි වාෝපමක්ෂම  ාා  මක් වලිතු දදාමම  එවව 
කිරීම ය , මම ීම වෝපම ාතු්ය  ීත්යානුකූ  ම ොය  ි ෂ්ාාද මතු යැ ැක් සමම තු , ශ්රී  ාංවාමේ 
මාංයෝපධා ම  හා මම ාජ රාභ මාධා ම  දාමව සම ය , යම, විෂ, මබාං හා මතු්බාමවබ ඖෂධා  දඥපා ා ් 
ක්රිමාය ම ව කිරිමම තු මම ාජ දබක්ෂාය  ුා ීමම ය ම  
 

 රබමසතමථයතු 

 
ම  ම ය ාැතු හා  ද්පමවොළ යලිතු  ැමු  දදාමම  දබක්ෂා වබ  ැීතම   
 
ද  රාබාු ද දඥපා ා ් හා  ද්පමවොළ ු ද  ා ් ු ාය ම ව කිරිම   
 
ඇ  යම, විෂ,  මබාං හා  මතු්බාමවාරී ඹෟෂධා දඥපා ා ් ක්රිමාය ම ව කිරීම   
 
ඈ    ද්පමවොළ හා ම ධායමාබ  ිළිුඳ ලංජාතිපව  මධිවාරී ා ් ක්රිමාය ම ව කිරීම   ලං ලං ලං ලං ලං  

 

 ක්රියස සබ ් 

 
 ම  ු ාත්ර  ය  මා්ා  මධීක්ෂණම, ාා  ම හා වයා. තු  ැබම යුව දදාමම  එවව කිරීම   
 

ද  රාබාු ද දඥපා ා ් ම්පුතුධාමමතු ීතතිපම ු ාය ම ව කිරීම්ප ි මමේජි් ු ධාාරිමමකු 
ම ම ව යුව කිරීම   

 
ඇ   ද්පමවොළ වෝපම ාතු්ම මධීක්ෂණම හා ාා  ම ඇවළුය  ද්පමවොළ ු ද ා ් ු ාය ම ව 

කිරීම   
 
ඈ  යම, විෂ, මබාං හා මතු්බාමවාරී ඖෂධා දඥපා ා ් ු ාය ම ව කිරීම්ප ි මමේජි් 

ු ධාාරිමකු ම ම  ව යුව  කිරීම   
 
ඉ   ද්පමවොළ හා ම ධායමාබ ිළිුඳ  ජාතිපව  මධිවාරී  ා ් ක්රිමාය ම ව කිරීම   
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4. ලං සාවිධසන ලං ුහය 

 
 014 1  31  දි   වාෝපම ම ණ්ඩ ම මම මමේ ම   
 

              රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල් (ශ්රී  ාං  ා මමේ )     01 
                 රාබාු ද මවොම මාරිම් (ාා   /ම ා ය ම්පාය ) (ශ්රී  ාං  ා මමේ )          01  
                 රාබාු ද මවොම මාරිම් (දදාම්ප)    01 
                 රාබාු ද මවොම මාරිම් (මාබාධා)   01  
                 ප්රධාා   ණවාධිවාරි (ශ්රී     මමේ )                01 
                 ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් (ාා  ) ශ්රී   ා මමේ )               01 

     ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් (දදාම්ප)      01       
                 ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් (ම ා ය ම්පාය )      - 
                 ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් (මමදුම්ප)                 - 
                 ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් (ීතතිප මහ මාං්යා මල්් )    - 
      ප්රධාා  මභයතු්බ වි ණ   (ශ්රී     මමේ )                01  
                  ණවාධිවාරි (ශ්රී  ාං   මමේ )       01 
                 මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම්       13 
                 රාබාු ද මධිවාරි                    12 
                 ාරිාා   ි  ධාාරි                    0   
                 ප්රධාා  රාබාු ද ාරීක්ෂව                     6  
                 රාබාු ද ාරීක්ෂව                                40 
                 භාෂා ාරියෝපාව                   01 
      ම්ොබවරු ්ාක්ෂණ ි ළධාාරී        - 
      ප්රයාහ  ි ළධාාරී         - 
      වාෝපමිව ි ළධාාරී         - 
      ම්ොබවරු ්ාක්ෂණ ි ළධාාරී මහවාබ     01 
      මමයැම මහවාබ                      01 
      මාංයෝපධා  ි ළධාාරී        03 
                 රාබාු ද මැබමතු ම්පජෝප       43 
                 රාබාු ද මැබමතු                    61 
                 බාජය වළම ණාවාබ මහවාබ       90 
                 රාබාු ද ි මාම ව/මවේප්රල්                342     
                 රාබාු ද රිම දරු        86 
                 වාෝපමා  වාෝපම මහාමව මමේයම                  32 
                 ුාං  ා භාබවරු                                                                                           04 

   

5.  නිකධසරි ලංප නස් ලං ලංවී්:- 
 

 ම        014 යමමෝපීම මාංයෝපධා  ි ළධාාරී ් වරු 03 ක් මළුතිපතු ඇතිප වබ   ීම  මැබමතු             
ම්පජෝප ් වබ   2 මදම කු උමම් වළ ම්බ මළුතිපතු රාබාු ද ාරීක්ෂවයරු 08 මදම කු ුඳයා  තු ා 
 ීම   

                 ද    014 යෝපෂම ව  ීම විශ්රාම  ගිම / මිමගිම / ඉල් ා මම් ුම ම ාණ්ඩලිව ි  ධාාරිතුමේ  ාම   
මල්් ම ාහ්  දැක්මේ  
 

නිකධසරියසපේ ලංනම ේනවබ විශ්රසම ලං් ද ලංදිේය 

ටී  යමතු් කුම ාබ ම හ්ා ි මමේජය රාබාු ද 
මවොම මාරිම් (මමදුම්ප) 

 014 01 11 

ඩේ  සිරිමමේ  ම හ්ා ප්රධාා  රාබාු ද ාරීක්ෂව  014 04  7 

ජී  ගුණතිප ව ම හ්ා ප්රධාා  රාබාු ද ාරීක්ෂව  014 07 12 

ඩේ  පී   ාමිණී ාතිපබය   ම හ්ා රාබාු ද ාරීක්ෂව  014 02  2 (මිමම ොම් ඇ්) 
දෝප  එම්  ඩේ  මාමෝපබා ම හ්ා රාබාු ද ාරීක්ෂව  014 1  19 

බී  ව  මේ  ද සිල්යා ම හ්ා රාබාු ද ාරීක්ෂව  014 10 18 

මක්  එ්ප  එම්  කුම ාරි මිම භාෂා ාරියෝප්ව  014 02 01 (මිමම ොම් ඇ්) 
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6. මසන  ලංස්ර ද ලං ලංසා තමධනය 

 
රාබාු ද මවොම මාරිම් (ාා   / ම ා ය ම්පාය ) ම මය  ක්රිමාය ම ව ය  මම ම  මාංශයේ ම  014 

යමමෝප ීම රාබාු ද මවොම මාරිම් මාබාධා ම මය  ක්රිමාය ම ව ුම ම්බ ව ම මය  වාතු්ා රාබාු ද 
ාරීක්ෂවයරිමව, මවේප්රල්යබමමකු , වළම  ාවබණ මහවාබ මමේයමෙ ි ළධාාරිි මව හා රිම දමබකුම තු 
ද මම තුවි් වාෝපමම ම ණ්ඩ මකිතු යුක්් විම  
                  මදාාෝප්ම්පතුව ි ළධාාරිමතු ේ දැනුම  , දවල්ා හා කුම ්ා යෝපධා ම වබලීම  මුලිව මබමුණ 
මවො ම   මතශිම හා විමතශීම පුහුණු මාංවිධාා ම වබලීම  මම ම  මාංශයේ මෙ මූලිවම  වාෝපමභාබම මේ  
                     014 යමබ මදහා පුහුණු ාාඨම ා ා  1 ක් මාංවිධාා ම වබ   ද ම්බ  ීතතිපාතිප 
මදාාෝප්ම්පතුවමයහි මධීක්ෂණම ම මය  උමාවි බාජවාරි ිළිුඳ ්බඟායලිමක් ායය යා ්බඟ ය  36 ක් 
ාැයැය  සමම තු ාරාය ි ළධාාරීතු  0 වමේ වණ්ඩාමම ක් ම්ේබා ම   යැඩිපුබ පුහුණු ස්ප මඳහා මමොමු 
වබ   ීම   ද්ප මවොළ ු ද ා ් ක්රිමාය ම ව වබමිතු  ය  ද්පමවොළ ු ද ි මේද මක් ම්පම ් වබ  ැීතම  
මඳහා ීතතිප ම්පාාදව මයතිපතු මනුම ැතිපම  ැීතම   ව යුව වබ ඇ්   014 යෝපෂම ව  වබ   ද පුහුණු 
ාාඨම ා ා ිළිුද විම්්බ ාහතිපතු දක්යා ඇ්    
 
 

අනු ලං

අා 

ය 

දිනය ලංපහෝ ලං 

 සක ලං

   සනු  

 

සහභසගි ද ය ස්ථසනය ේනවබ 

1  014 01  4 44 ශ්රී  ාංවා ාද ්ප දම්  ම 
ප්රධාා  රාබාු ද ාරික්ෂව / 
ාරික්ෂව 

   014 01  2 40 ශ්රී  ාංවා  ාද ්ප දම් ම 

ප්රධාා  රාබාු ද ාරික්ෂව / 
ාරික්ෂව /  මැබමමතු ම්පජෝප /  
මැබමමතු / ි මාම ව 

3  014 01  8 117 ශ්රී  ාංවා ාද ්ප දම්  ම 

මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම් / 
රාබාු ද මධිවාරි / ප්රධාා  රාබාු ද 
ාරික්ෂව / ාරික්ෂව 
 

4  014 03 07 3 
බජමෙ බම ාරික්ෂව 
මදාාෝප්ම්පතුවය 

රාබාු ද ාරික්ෂව හා රාබාු ද 
ි මාම ව 

2 
 

 014 03 18 149 
 ාංවා මභා වණිෂ්ඨ විදයා ම - 
දඩු ම  ජාඇ  

ාාමැල් ළමුතු මඳහා ම ය ද්රයය 
ි යාබණ යැඩම හ  

6  014 04  8  87 
බතු මාොකුණ  ම   
ම හා  විදයා ම 

ාාමැල් ළමුතු මඳහා ම ය ද්රයය 
ි යාබණ යැඩම හ  

7  014 08 08  6 
ශ්රී   ාංවා මාංයෝපධා  ාරිාා   
දම් ම 

 
වළම  ාවබණ මහවාබ 
ි  ධාාරිතු 
 

8 

 014 08 11   
සි  

 014 08 12 
දක්යා 

ම හජ  
දැනුයය  කිරීම  

ම තු ාබම  මහ යුමි මාය 
ළමුතු මහ යැඩිහිටිමතු මඳහා 
ම ය ද්රයය ි යාබණ යැඩම හ  

9  014 08 14 188 

්රාම  දබක්ෂව ි ළධාාරි පුහුණු 
ම ධායම්ාා ම - 
ම ා ම ඩුය 

්රාම  දබක්ෂව ි ළධාාරිතු මඳහා 
ම ය ද්රයය ි යාබණ යැඩම හ  
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10 

 014 08 12 
සි  

 014 10  9 
දක්යා 

30 

I. යමඹ පුහුණු ම ධායම්ාා ම  
II. මතු්බාම වබ ඹෟෂධා 

ාා ව ජාතිපව ම ණ්ඩ ම  
III. ශ්රී  ාංවා මෝපගුය  
IV. දදාම්ප ු ද 

මදාාෝප්මම තුවය  
V. රාබාු ද ම්ාා ම  

VI. ම්වා ාබ ම ණ්ඩ  

උවරු  ැම  හිබ ාළාය  මදහා  
රාබාු ද ාරික්ෂව /  රාබාු ද 
ි මාම ව 

11 
 014 08   6 
 014 08   7 

10 
මතු්බාමවබ ඹෟෂධා ාා ව 
ජාතිපව ම ණ්ඩ ම 

රාබාු ද ාරික්ෂව / මැබමමතු 
ම්පජෝප / මැබමමතු / ි මාම ව 

1   014 09 09 2 
මතු්බාමවබ ඹෟෂධා ාා ව 
ජාතිපව ම ණ්ඩ ම 

ප්රධාා  රාබාු ද ාරික්ෂව / 
ාරික්ෂව 

13 

 014 09 12   
සි  

 014 09  9 
දක්යා 

 2 

I. ශ්රීම ය  මජේතු මවෝ ාය  
දබක්ෂව විශ්යේ ය විදයා ම  

II. යමඹ පුහුණු ම ධායම්ාා ම  
 

උමම් වි්ප  ද මැබමතු ම්පජෝප 

14  014 10 31 177 
ශ්රී  ාංවා මාංයෝපධා  ාරිාා   
දම් ම  

ප්රධාා  රාබාු ද ාරික්ෂව /  
ාරික්ෂව / රාබාු ද මැබමතු 
ම්පජෝප /  මැබමතු / ි මාම ව 

12  014 11  8 27 
කුරූණැ   ජ ව ා මක්තුද්රීම 
ශ්රයණා ාබම 

්රාම  ි ළධාාරිතු / මම ෘතධි 
ි ළධාාරිතු /ප්රජා ි මාම ව. තු / 
 ්ප යාීමතු මඳහා ම ය ද්රයය 
ි යාබණ යැඩම හ  

16  014 1  04 79 
ම තු ාබ්ප ප්රමතශිම මල්ව්ප 
වාෝපමා යීම  ශ්රයණා ාබම 

්රාම  ි ළධාාරිතු / මම ෘතධි 
ි ළධාාරිතු / ප්රජා ි මාම ව. තු / 
 ්ප යාීමතු මඳහා ම ය ද්රයය 
ි යාබණ යැඩම හ  

17  014 1  06 8  
ම ඩව පුය බාජය ාරිාා   
මාංචාබව ුාං  ා  ශ්රයණා ාබම 

්රාම  ි ළධාාරිතු / මම ෘතධි 
ි ළධාාරිතු / ප්රජා ි මාම ව. තු / 
 ්ප යාීමතු මඳහා ම ය ද්රයය 
ි යාබණ යැඩම හ  

18  014 1  07 188 
යේි මාය උඩුක්කු ම  සිවිල් 
දබක්ෂව ම ොවිමාොළ 

සිවිල් දබක්ෂව ි  ධාාරිතු හා 
්රාම  ි ළධාාරිතු මඳහා ම ය ද්රයය 
ි යාබණ යැඩම හ  

19  014 1  08 4 ම ා ය හිමිව්ප මවොමිමතු මභාය 

රාබාු ද ාරික්ෂව / රාබාු ද 
මැබමමතු ම්පජෝප / රාබාු ද 
මැබමමතු / රාබාු ද ි මාම ව 

 0 

 014 1   3 
හා 

 014 1   7 

 0 
ශ්රී  ාංවා මාංයෝපධා  ාරිාා   
දම් ම  

ප්රධාා  රාබාු ද ාරික්ෂව /  
ාරික්ෂව / රාබාු ද මැබමතු 
ම්පජෝප /  මැබමතු / ි මාම ව 

 1 

 014 1   9 
හා 

 014 1  30 

 0 
ශ්රී  ාංවා ම ා ය හිමිව්ප 
මවොමිමතු මභාය  

ප්රධාා  රාබාු ද ාරික්ෂව /  
ාරික්ෂව / රාබාු ද මැබමතු 
ම්පජෝප /  මැබමතු / ි මාම ව 
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7. යටිේක ලංරහරා ් ලංසා තමධනය ලං  

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලංඅ. ලං(ම ොඩ ැගිලි) 
 

 

ආ. ලං   014 යෝපෂමෙ දි යාහ  මි  ීම ම   ම ොම ැ්   
             

8. ප්රතිර දති ලංක්රියස දම  ලංරිරිම 

 
                       014 යමමෝපීම රාබාු ද ප්රතිපාය තිපම, බාජය ප්රතිපාය තිප බාමුය ම ් ාද ්පය මවම්  ස ඇ්  ව  
මනුය ම ය ාැතු හා  ද්පයැටි භාවි්ම ාා  ම මදහා මයශයේ ය යැඩ ම හතු රාබාු ද මදාාෝප්ම්පතුවය විසිතු 
ක්රිමාය ම ව වබනු  ණණි  ම ය ාැතු ාරිමභේජ ම මනධාෝපමම ය  කිරීම්ප  ිළමයබක් යශයේ මමතු ම ය ාැතු  
මදහා  මම වබනු  ු  රාබාු ද  කිහිා මයම්ාායවදි  යැඩි වබනු  ැබීම  එමමේම ,  ය රාබාු ද ු ාත්ර 
ි කුය  කිරීම , මාංචාබව ප්රයෝපධා  මධිවාරිම මනුම ් වබනු  ු  දම්  ය   ාම ණක් ීමම ා වබ   ීම  
 ද්පමවොළ හා ම ධායමාබ ිළිුද ජාතිපව  මධිවාරී ා ් ක්රිමාය ම ව කිරීම්ප ීම ඇතිප ුම  ැ ළු ි බාවබණම 
මදහා මදා  ා ්  මාංමශයේ ේධා  මමේජ ා වබ   ද ම්බ,  ද්පමවොළ හා ම ධායමාබ ිළිුද ජාතිපව මධිවාරි 
ා ් මාංමශයේ ේධා ම කිරීම    මයශයේ ය ිළමයබ  ම   ඇ්  ම ්  තිප් යැඩ ම හ   මක්රීම දාමවය යමක්  ුා 
ීමම  යම් සිමළුම  මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම් මවොආඨාම ය  ක්රිමාය ම ව ය  ාරිදි ි යාබණ  ්ප යැඩ 
ම හතු ාැයැය  සම   හා ාළමු ිළමයබ ම ම  ්පම ා   81 ව  යැඩි ප්රම ාණමක් ි යාබණ  ්පම ා  ුය  
ාය වබ ායය යා  ැීතම   ය  ව යුව වබ   ීම   

 

  සතමයසකය  සතමය ලංස් භස ය වියාම ලං(රුපියල්) 

01 මාොමළොතු රුය මාංචාබව ුාං  ාය මළුය යැඩිමා කිරීම  826 ,329 89 

0  නුයබඑිම මාංචාබව ුාං  ාය මළුය යැඩිමා කිරීම  7 3,2 9 74 
03 නුයබඑිම රාබාු ද මධිවාරී වාෝපමා ම මළුය යැඩිමා කිරීම  671,189 64 

04 ත්රිකුණාම  ම රාබාු ද මධිවාරී වාෝපමා ම මළුය යැඩිමා කිරීම   ,691,810 00 

02 ු දල්  රාබාු ද වාෝපමා  මාංීමෝපණම  යහ ම මළුය  යැඩිමා 
කිරීම  

76 ,400 00 

06  ාල්  රාබාු ද ම්ාා ම යහ ම මළුය  යැඩිමා 
කිරීම  

92,000 00 

07 ම ා්බ රාබාු ද ම්ාා ම  ය ම ොඩ ැගිල් ක් 
ඉදි කිරිම   

20,000,000.00 

08 නුයබඑලිම රාබාු ද  ම්ාා ම  ය ම ොඩ ැගිල් ක් 
ඉදි කිරිම   

24,838.000.00 

09 රාබාු ද ප්රධාෘ  වාෝපමා ම  ය ම ොඩ ැගිල් ක් 
ඉදි කිරිම   

68,444,749.39 

10 පුය ් ම  රාබාු ද ම්ාා ම  ය ම ොඩ ැගිල් ක් 
ඉදි කිරිම   

15,162,000.00 

11 රාබාු ද   බ වාෝපමා ම වාම බ මයතු කිරිම   472,000.00 

1  ශ්රී ජමයෝපධා පුබ රාබාු ද  ම්ාා ම වාම බ මයතු කිරිම   32,500.00 
13 ාා දක්ව රාබාු ද ම්ාා ම  ඉඩම  ය ා යැ   ැසිම   883,596.34 

14 පුය ් ම  රාබාු ද ම්ාා ම වි දලිම  ුා  ැි ම   36,870.15 

12 ා ාදබ ම  රාබාු ද පුහුණු ාාම  වි දලිම  ුා  ැි ම   60,990.00 

16 ු දල්  රාබාු ද වාෝපමා  මාංීමෝපණම වි දලි ාතධාතිප මලුය  
යැඩිමා කිරිම   

700,000.00 

17 රාබාු ද   බ වාෝපමා ම සිබ කුටිම ඉදි කිරිම   165,000.00 
18 කිලිම ොච්චිම රාබාු ද ම්ාා ම    ලිද ඉදි කිරිම   318,779.00 

19 කුලිමාිළටිම රාබාු ද ම්ාා ම     ජ  ාහරාව්ප  ුා 
 ැි ම   

11,730.00 

 0  ාල්  රාබාු ද ම්ාා ම  බාජම ඉදි කිරිම   18,500.00 

 1 කුලිමාිළටිම රාබාු ද ම්ාා ම ලිද මලුය  යැඩිමා කිරිම   18,900.00 

   කුලිමාිළටිම රාබාු ද ම්ාා ම මේආටුය තීතු් මමල්ා 
කිරිම   

61,750.00 
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        ගු  ලං8.1 ලං ලං න  ලංුකරත්ර ලංනිු ද ලංරිරීම ලං: ලං ලං2005 ලං-2014 

 

  

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  ගු  ලං8.2 ලං ම දරැතු ලංනිෂ්රසානය ලං: ලං2005 - 2014 
 
 

යෝපෂම 
මැබ ම ය ාැතු ධා ය ම ය ාැතු (බමෝප) 

ප්රම ාණම ම්පම ් මැබ ලී ෝප මිලිම  ප්රම ාණම ම්ො  ලී ෝප මිලිම  

 002 38 2 21 2 

 006 42 4 46 9 

 007 47   49 7 

 008 42 7 27 3 

 009 41 1 22 2 

 010 49 0 71 3 

 011 23 8 87 4 

 01  49 7 99 3 

 013 44 3                       1 0   

2014 43.9  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 124.5 
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 තමෂය

        
                           

                       ප්රස්ථසබ ලං1 ලංසැබ ලංම දරැතු ලංනිෂ්රසානය ලං(ස්මේ ලංසැබ ලංලීටතම ලංමිලියන) 

යෝපෂම ි කුය  වබ   ද ු ාත්ර   ණ  

 002 13  

 006 32 
 007 4  

 008 36 

 009 40 

 010 21 
 011 41 

 01  22 

 013 6  
2014 83 
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               ප්රස්ථසබ ලං2 ධසනය ලංම දරැතු ලං(බියතම) ලංනිෂ්රසානය ලං(පේෝ ලංලීටතම ලංමිලියන) 

 

 

 ගු  ලං ලං8.3 ලං ලංුකරත්ර ලං්සස්ව ලිතු ලංහස ලංසසසවි ලංා  ලං ලිතු ලංඑ ව ලං බන ලංකා ලංආාසයම ලං: ලං2005 ලං-2014 

 

යෝපෂම 
ු ාත්ර  ාම්ව  
(රු  මිලිම ) 

උමාවි දඩ මුදල් 
(රු මිලිම ) 

එවවය  
(රු මිලිම ) 

 002  31 91 3   

 006 322 176 231 

 007 327  69 6 6 

 008 379  44 6 3 
 009 384 196 280 

 010 407  34 641 

 011 646 169 812 
 01  814 128 97  

 013 821 122 1006 

 014 919 148 1067 
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                      ප්රස්ථසබ ලං3 ලංුකරත්ර ලං්සස්ව ලිතු ලංහස ලංසසසවි ලංා  ලං ලිතු ලංඑ ව ලං බන ලංකා ලංආාසයම ලං 
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 9. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරාබසු ද ලං ුහය 

 
                014 යමබ ව ීම බීබ, මබක්කු මහේ ම්ප්රීව ි ෂ්ාාද  මඳහා රාබාු ද ම  සම්ප වා ීමම ාය මය ම් 
වබ   ීම    014  01  0 දි  ි කුය  වබ   ද  රාබාු ද ි මේද  96    මනුය එක් ම ාමමව ාළමු දි  12 
ව ි ෂ්ාාද ම ම්පුතුධාමමතු, එම  ම ම මයමතු දි  මහේ ඊ  මාබද, ම ාමමෙ ඉතිපරි දි  ය  ි ෂ්ාාද ම 
ම්පුතුධාමමතු ඊළඟ ම ාමමෙ 12 යැි  දි  මහේ ඊ  මාබද, ු ාත්රධාාරීතු විසිතු ව ු ාත්ර ධාාරීතු විසිතු 
ි ෂ්ාාද ම වබ   ද මෑම  බීබ, මබක්කු මහේ ම්ප්රීව ලී බමක් ම ් මදාළ ු ද ම විම යුවමේ   

 
                014 10 10 දි  රාබාු ද ි මේද  964, 962, 966 ම ගිතු මහ  014  10    2 දි   රාබාු ද 
ි මේද  968, 969, 970 , 971 ම ගිතු රාබාුතද යැඩි වබ   ීම   

 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ගු  ලං: ලං ලං9.1 ලං ලං ලං ලං තමෂය ලංවළ ලංරාබසු ද ලං ැඩිවීම ලං:-  

 

විම්්බම වවවම 
 014 10 10  
දි  දක්යා 

 014 10 10  
දි  සි  

 014 10  2 
දි  සි  

ඉක්ෂුාාව,්ල් , මාොල් මහ ාද්ප ව  
මබක්කු ම්පම ් ලී බමව  

ම්පම ් ලී බම 1110/= 1 00/= 1482/= 

විමතශීම ම ය ාැතු ම්පම ් ලී බමව  ම්පම ් ලී බම 1 20/= 1370/= 1700/= 
ම ධායමාබ  ප්රතිපශයේ ්ම 2    මඩු බමෝප 
ම්ො  ලී බමව  

ම්ො  ලී බම 110/= 1 0/= 120/= 

ම ධායමාබ  ප්රතිපශයේ ්ම 2    යැඩි බමෝප 
ම්ො  ලී බමව  

ම්ො  ලී බම 130/= 142/= 182/= 

ය. තු ම්පම ් ලී බමව  ම්පම ් ලී බම  01  10 06 
දි  සි  
898/= 

 01  10 06 
දි  සි  
898/= 

11 0/= 

මතශීම ශයේ ා් මහේ ඵ මකිතු   තු ා 
ය. තු  ම්පම ් ලී බමව  

ම්පම ් ලී බම  011 11    
දි  සි  
100/= 

 011 11    
දි  සි  
100/= 

100/= 

 

 
                       මතශීම  වෝපම ාතු් ය   ි කුය  වබනු  ු  ම්ප්රීව  මඳහා  013-07-31 දි ැතිපය ි කුය  
වබ   ද රාබාු ද ි මේද  928 ම ගිතු මමවබ ය  ු ද  014 යමමෝපීම යැඩි වබ   ීම   

 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014-10-09 ලං දි  සි  රාබාු ද ි මේද  967 ලංම ගිතු ම්ප්රීව ( ඊ්. ල් ම ධායමාබ ) මතශීමය 
මැායීම්පීම හා ද ම ම කිරීම්පීම වම ් ාහ් ාරිදි රාබාු ද ා ය   ීම  
 

 

අයිේමය මස ට ලංපේශීය  ලංසරයනු ලං

කුන ලං/ ලංආනයනය ලං බනු ලං

කුන ලංලීටතම ලංප්රමසණය 

ු ද ලංප්රමසණය ලං( ලංපේෝ ලංලීටබයට ලං

රුපියල්) 

පේශීය ලං

සැරයුම 

ආනයනය 

1  බජම විසිතු මනුම ් වබ   ද 
ාෝපමෙෂණ හා මධායාාි ව 
දම් ,මබේහල් මහ 
මදාාෝප්ම්පතුව ම ගිතු මමොදා  නු 
 ු  ඊ්. ල් ම ධායමාබ මප්්රීව 

ලී ෝප 10,000 දක්යා 
  

ි දහම් 
 
 

ි දහම් 
 

මමෞ්ය මම ා්යාංශයේ මෙ 
නයදය මැායු්ප මාංශයේ ම 
මදහා ලී ෝප  0,000 දක්යා 

ලී ෝප 10,001 සි   0,000 
දක්යා 

රු 200/= රු 600/= 

ලී ෝප  0,000 යැඩි රු 900/= රු 1,000/= 

  මයමතු ි ාැයුම  රාබාුතද ම විම   
ම ය  ම ොය , ඖෂධා හා වාෝපමිව 
ි ෂ්ාාද  මඳහා මමොදා  නු  ු  
ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව 

ලී ෝප 200 දක්යා ි දහම් රු 100/= 

ලී ෝප 201 සි  10,000 
දක්යා 

රු 200/= රු 600/= 

ලී ෝප 10,001 සි   0,000 
දක්යා  

රු 600/= රු 700/= 
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 0,000   යැඩි රු 1000/= රු 1100/= 

3 මයමතු ි ාැයුම  රාබාුතද ම විම   
ම ය  ම ොය  මා ම  ි ෂෟාාද  
මදහා මමොදා  නු  ු  මතුත්ර රාත්ර 
මශයේ ේද ම මදහා මමොදා  නු  ු  
ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව  

ලී ෝප 200 දක්යා 
ි දහම් ි දහම් 

ලී ෝප 201 සි  10,000  
දක්යා 

රු 200/= රු 600/= 

ලී ෝප 10,001 සි    0,000 
දක්යා 

රු 600/= රු 700/= 
 

 0,000   යැඩි රු 1000/= රු 1100/= 

4 මශුතධා ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව 
(වාෝපමිව ම්ප්රීව /  දෝපය  ම්ප්රීව ) මෑම  ලී බමව ම  රු 300/= රු 1000/= 

2  ම ය ාැතු ි ෂ්ාාද ම මදහා මමොදා 
 නු  ු  ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව 

 රු 100/= 
මෑම  මාංශුතධා 
ම ධායමාබ 
ලී බමව ම  

රු 100/= 
මෑම  මාංශුතධා 
ම ධායමාබ 
ලී බමව ම  

 
* ම්ප්රීව (ඊ්. ල් ම ධායමාබ ) මතශීමය මි ීම  ැි ම්ප ීම / ද ම මෙ ීම මම වබනු  ු  මම ම  

ුතද එම  ම්ප්රීව (ඊ්. ල් ම ධායමාබ ) මමොදා  ි මිතු ි ෂ්ාාද ම වළ ම ය ාැතු මදහා මදාළ 
රාබාු ද ම  සම්ප ීම හි ේ කිරීම   ඉඩ මදනු  ු  බදයා  ැීතම්ප ුතදක් ම ම මම වබනු 
 ැමේ  

                  
 

  2014.10.24 දි  සි  රාබාු ද ි මේද  ලං972 ම ගිතු  ැය් එම මාංමශයේ ේධා ම වබ   ීම  
 
 

අයිේමය මස ට ලංපේශීය  ලංසරයනු ලං

කුන ලං/ ලංආනයනය ලං බනු ලං

කුන ලංලීටතම ලංප්රමසණය 

ු ද ලංප්රමසණය ලං( ලංපේෝ ලංලීටබයට ලං

රුපියල්) 

පේශීය ලං

සැරයුම 

ආනයනය 

1  බජම විසිතු මනුම ් වබ   ද 
ාෝපමෙෂණ හා මධායාාි ව 
දම් ,මබේහල් මහා 
මදාාෝප්ම්පතුව ම ගිතු මමොදා  නු 
 ු  ඊ්. ල් ම ධායමාබ මප්්රීව 

ලී ෝප 10,000 දක්යා 
 

ි දහම් 
 

ි දහම් 
 

මමෞ්ය මම ා්යාංශයේ මෙ 
නයදය මැායු්ප මාංශයේ ම 
මදහා ලී ෝප  0,000 දක්යා 

ලී ෝප 10,001 සි   0,000 
දක්යා 

රු 200/= රු 600/= 

ලී ෝප  0,000 යැඩි රු 900/= රු 1,000/= 

   මයමතු ි ාැයුම  රාබාුතද ම විම   
ම ය  ම ොය , ඖෂධා හා වාෝපමිව 
ි ෂ්ාාද  මඳහා මමොදා  නු  ු  
ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව 

ලී ෝප 200 දක්යා ි දහම් රු 100/= 

ලී ෝප 201 සි     10,000 
දක්යා 

රු 200/= රු 600/= 

ලී ෝප 10,001 සි   0,000 
දක්යා 

රු 600/= රු 700/= 

 0,000   යැඩි රු1,000/= රු 1100/= 

3  මයමතු ි ාැයුම  රාබාුතද ම විම   
ම ය  ම ොය  මා ම  ි ෂෟාාද  
මදහා මමොදා  නු  ු  මතුත්ර රාත්ර 
මශයේ ේද ම මදහා මමොදා  නු  ු  
ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව  

ලී ෝප 200 දක්යා ි දහම් ි දහම් 

ලී ෝප 201 සි     10,000 
දක්යා 

රු 200/= රු 600/= 

ලී ෝප 10,001 සි    0,000 
දක්යා 

රු 600/= රු 700/= 

 0,000   යැඩි රු 1,000/= රු 1100/= 

4  මශුතධා ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව 
(වාෝපමිව ම්ප්රීව /  දෝපය  ම්ප්රීව ) 
 
 

මෑම  ලී බමව ම  රු 300/= රු 1,000/= 
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2  ම ය ාැතු ි ෂ්ාාද ම මදහා මමොදා 
 නු  ු  ඊ්. ල් ම ධායමාබ ම්ප්රීව 
 

 රු 100/= 
මෑම  මාංශුතධා 
ම ධායමාබ 
ලී බමව ම  

රු 100/= 
මෑම  මාංශුතධා 
ම ධායමාබ 
ලී බමව ම  

 

 
* ම්ප්රීව (ඊ්. ල් ම ධායමාබ ) මතශීමය මි ීම  ැි ම්ප ීම / ද ම මෙ ීම මම වබනු  ු  මම ම  

ුතද එම  ම්ප්රීව (ඊ්. ල් ම ධායමාබ ) මමොදා  ි මිතු ි ෂ්ාාද ම වළ ම ය ාැතු මදහා මදාළ 
රාබාු ද ම  සම්ප ීම හි ේ කිරීම   ඉඩ මදනු  ු  බදයා  ැීතම්ප ුතදක් ම ම මම වබනු 
 ැමේ  

 
                            රාබාු ද  ු ාත්ර ි කුය  කිරීම්ප ීම / මළුය  කිරීම්ප ීම මයශයේ ය ය  මම ද්පා්ක් මඳහා 
රු 7200/= ක් ද, රාබාු ද ු ාත්රමක් ම්ාා  ම ාරු වබතුමතු  ්ප ම්ාා  ම ාරු  ාම්ව යශයේ මමතු 
රු 100,000/= ක් ද, රාබාු ද ු ාත්රමක් මය ය  පුත  මමකු  / මම ා ම ව  ායබතුමතු  ්ප ාැයැරු්ප 
 ාම්ව යශයේ මමතු  බ.බ. 4 ු ාත්ර මඳහා  රු 1,200,000/=ක් ද, මම කුය  ු ාත්ර මඳහා රු   00,000/= ක් 
ද මම වබනු  ැමේ  මම මමේ  014 යෝපෂම වළ ීම ු ාත්ර මඳහා මම ද්පාය  ි කුය  කිරීමම තු, ම්ාා  ම ාරු 
 ාම්ව යශයේ මමතු හා ාැයැරු්ප යශයේ මමතු උාමා  ය  දදාමම  රුිළමල් මිලිම  146 කි  

  

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ගු  ලං: ලං9.2 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමෑේ ලං තමෂ ක ලං ලංපාරසතමේප්තුවපේ ලං ලංආාසය් ලංසහ ලංවියා් ලංේ ද ද ය:- 

 

යෝපෂම දදාමම  (රු මිලිම ) විමදම  (රු මිලිම ) විමදම  දදාමම්ප ප්රතිපශයේ ්මක් 
යශයේ මමතු (   ) 

 004 13,242 173 1  8 
 002 16,117  11 1 31 

 006  0,694  97 1 44 

 007  3,722 367 1 24 
 008  7,436 37  1 32 

 009  8,236 418 1 46 

 010 36,666 403 1 10 
 011 22,318 443 0 80 

 01  60,081 202 0 84 

 013 66,041 664 1 00 
 014 69,1 3 698 1 01 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

වි
ය
ාම

 ආ
ාස
ය
ප
්

 

ප්ර
ති
ශ
ේ
ය
ක්

  
ශ
ප
ය
තු

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 තමශය

 ලං  

ප්රස්ථසබ ලං4 ලංපාරසතමේප්තුවපේ ලංවියාම ලංආාසයප් ලංප්රතිශේයක් ලං ශපයතු 
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10. අභයතුේබ ලං ලංවි්ණන ලංක  ය ලං:- 

 
                   රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල්මේ මෘජු මධීක්ෂණම ම මය  ක්රිමාය ම ව ය  මම ම  වවවමෙ 
ව යුව  ක්රිමාවාරි මැ ැම්ම  ම ් ාද ්ප වූ වි ණ   මැ ැම්ම ව  මනුය  ක්රිමාය ම ව විම   

 
                රාබාු ද මණා ය  , රාබාු ද ි මේද  , මුදල් මබගු ාසි හා දම්  මාං්රහම ම ගිතු ි කුය  වබ 
ඇතිප උාමදම් ය   මනුකු  ම ොුම ්ය යමතු හ ද ා ම   ඊ  මයශයේ ය ිළිම්ප හා එු ද මයම්ාා ම   හබයා 
 ැි ම   මයශයේ ය මභයතු්බ ාා   ක්රම මේදමක් හ දතුයා ීමම  සි ද වබ ඇ්    

 
 දම් මෙ මබමුණු ළ ා වබ  ැීතම   දාමවය යමක්  ැමු  ාරිදි මභයතු්බ වි ණ  ව යුව 

සි ද මවරිණී    014 යරිෂමෙ ීම වි ණ  හා වළම  ාවබණ වමිටු ැකම්වි්ප 04 ක් ායය ය   ීම  
 
 

11. භසණ්  ලංපේෝ ලං ලංරරීක්ෂස : ලං- 

 
  රාබාු ද මදාාෝප්ම්පතුවය ම මය  ායතිප  මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම් වාෝපමා  , 
රාබාු ද මධිවාරි වාෝපමා  , රාබාු ද ම්ාා  , විමශයේ ේෂ මම හයු්ප වවව , මාංචාබව ුාං  ා , ගුද්ප , ම්වා ාබ 
මහ ි ෂ්ාාද ා ාබ ඇවලු වාෝපමා  1 6 ව  014 යෝපෂම  මදාළ භාණ්ඩ මමීක්ෂණ  ව යුව සි ද වබ ඇ්  
                            
 
12. රාබසු ද ලංහිඟ ලංආාසය්:- 

 
  013 යෝපෂම මයමා  ය  වි  තිපණ හිඟ රාබාු ද දදාමමම තු රුිළමල් මිලිම  76 ක්  014 
යෝපෂමෙ ීම එවව වබ ම    ඇ්  
                              

 

13. වි්ණන ලංවිමරා්:- 

 
  014 යෝපෂමෙ ීම වි ණවාධිාතිප විසිතු වි ණ  විම රා්ප  4 ක් ඉදිරිාය  වබ ඇතිප ම්බ ඉතු 17 ව  
එම  යෝපෂම ව  ිළිවරු ඉදිරිාය  වබ ඇ්  

   
14. පාරසතමේප්තුව ලං  ද ්:- 

 

     මදාාෝප්ම්පතුවය   මව   ම ොඩ ැගිලි   හා  යය ව්ප   දැක්මය   මල්් මක්  " එ " ාරිශිෂ්ඨමෙ 
ඇ්  

 
15. ේෑගි ලංඅබමුාල් ලංගිණුම:- - " ලංක"  ලංරරිශිෂ්ඨය 
 

16. බී ලංඅ දති සබ් ලංගිණුම - " ලංඔ"  ලංරරිශිෂ්ඨය 
 
17. විසතමජන ලංගිණුම  - " ලංඕ"  ලංරරිශිෂ්ඨය 

 

18. ආාසය් ලංගිණුම ලං  - " ලං්"  ලංරරිශිෂ්ඨය 
 

19.  තමෂය ලංවළ ලංදී ලංභසවිේස ලංවූ ලංම දරැතු ලංුකරත්ර ලං ලං තම් ලං:- 
   

අ.  බ බ 1  : ධාා ය ම ය ාැතු ි ෂ්ාාද ම මදහා ු ාත්රම 
    බ බ 1ව  : විමතශයේ  ම්ප්රීව  මම බ  ි ෂ්ාාද ම මදහා ු ාත්රම 

               බ බ 1බී  : කිරිමාොතුම මහ/මහේ ය. තු  ි ෂ්ාාද ම මදහා  ු ාත්රම              
බ බ 1ීම  : බා හැබ මාොල් මහේ මාොල් දශ්රි් මය ය  ි ෂ්ාාදි්මකිතු 

මාබ   ද ම්ප්රීවයලිතු විමතශයේ  ම්ප්රීව මම බ  මෑීමම   මද   
ු ාත්රම 

        බ බ 3  :          ම්ො  මයළඳ ු ාත්රම  
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  බ බ 4  :          සිල් බ  විකුණු්ප ු ාත්රම 
                       බ බ 2  : බ බීම  ්ැුෑරු්ප ු ාත්රම 

බ බ 6   :          බමෝප මාේ ෝප  ු ාත්රම 
               බ බ 7  : මහේ ල් ු ාත්රම 
               බ බ 8  : මහේ ල් පීඨිවා ු ාත්රම 

  බ බ 9  : විම ේද පීඨිවා ු ාත්රම 
  බ බ 10  :  ද්පරිම මභේජ ා ාබ ු ාත්රම 
  බ බ 11  : දා ශයේ ා ා ු ාත්රම 
  බ බ 1   :         ්ා ාම්ප ු ාත්රම 
  බ බ 13ව  :         ක්රීඩා මම ාජ / මම ාජශයේ ා ා  ු ාත්රම 
  බ බ 14  :         මයම්ාා ු ාත්රම 
  බ බ 12 :         විකුණ  මේ ායතු ීමෝපඝ කිරීම  මදහා  මද  මතිපමෝපව ු ාත්රම 
  බ බ 16  :         මයතුමතසි වරුයතුමේ  ු ාත්රම 
  බ බ 17  :         ාරිාාව ම්ප්රීව ු ාත්රම 
  බ බ 18  :         ඖෂධීම ය. තු ු ාත්රම 
  බ බ 19    :         විමශයේ ේෂ ු ාත්රම 
  බ බ   ව :         බමෝප, වල්, ම්ටුයආ මහ ය. තු සිල් බ    විකිණිම්ප ු ාත්රම 
  බ බ   බී :         බමෝප, වල්, ම්ටුයආ මහ ය. තු ම්ාාීතම ාරිමභේජ ම මදහා 

ු ාත්රම 
 : රාබාු ද ි මේද  936 ම මය   ුා මද  විමශයේ ේෂ ු ාත්රම 
 :  ුඩා මහ ගුද්ප ු ාත්රම 
 : ි ෂ්ාාදව. තුමේ ම්ො  මයළඳ මබක්කු / බමෝප / විමතශීම 

ම ය ාැතු මුදාහැරීම්ප ු ාත්රම 
 : ඊ්. ල් ම ධායමාබ මමොදා වාෝපමිව ි ෂ්ාාද  මැවීමම  මඳහා 

මදනු  ු  ු ාත්රම 
 : ය. තු ම්ප්රීව විකිණීම්ප ු ාත්රම 
 : ාාීතම ම ොය  ම්ප්රීව ද ම ම මහ ළඟ ්ුා  ැීතම  මඳහා 

මදනු  ු  ු ාත්රම 
 : ාද්ප වළ / ඉක්ෂුාාව / ්ල් / විමශයේ ේෂ / මාොල් මබක්කු 

ි ෂ්ාාද ම මහ විකිණීම  මඳහා මහ / මහේ ි ෂ්ාාද ම මහ 
ම්ො  මයළඳ මල් ය   ි කුය  කිරීම  මඳහා මද  ු ාත්රම 

 

ආ ලං. ලං නිෂ්රසාන ලංුකරත්ර 
 

 ම්වා ාබ ු ාත්රම 
 වි ාකිරි ු ාත්රම 
 ම්ප්රීව මශයේ ේධා ම කිරීම  මාංමමේ  කිරීම , ාද්ප කිරීම  ිළිුද ු ාත්රම 

 

ඇ. බස ලංඑ ව ලං ලංරිරීම ලං ලංසඳහස ලං ලංුකරත්රය 
 එවව වබ  ම්ාා  ු ාත්රම 
 

ඈ. ලං පුෝේල්්ේ ලංරිරීම ලං ලංසඳහස ලං ලංුකරත්ර 
 ාැමුම ම ය ාැතු 
 මාරූ ම ය ාැතු 

 

ඉ. සහසය ලංුකරත්රය 

 

ඊ. රැරාණු ලංබස ලංනිෂ්රසානය ලං බ ලංවිරිණීප් ලංුකරත්රය 

 

ස. විපේශ ලංසාචසබ  ලංපහෝටල් ලංසහ ලංආරනශසකස ලං ලංුකරත්ර 
 

 මහේ ල් ු ාත්ර ( බබ 7) (බබ 8) - වාම බ මාං්යාය මනුය යෝපගීවබණම  වබ 
ඇ්  

 "ව "  මශ්රේණිමෙ   දා ශයේ ා            (බ බ 11) 
 " බී"  මශ්රේණිමෙ   දා ශයේ ා            (බ බ 11) 
 " ීම"  මශ්රේණිමෙ   දා ශයේ ා            (බ බ 11) 
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මශ්රේණිම ම ොම වා මාංචාබව ම ණ්ඩ ම මනුම ් වළ ම්ාා  (බ බ    බී) 
 
ඌ. පටතු තම ලංමගිතු ලංවිුණනු ලංකුන ලං ලංබස ලංේැුෑරු් ලං 

  

20. 2014  තමෂපේ ලංුකරත්ර ලංාැූ  ලං ලංම දරැතු ලංනිෂ්රසා පයෝ 
 

i. ීමම ාමහි්  ස ව (පුත ලිව) මම ා ම , මාංව 3 4, හ. ම යල් ාාබ,   ම දබ, ාා දක්ව. 
ii. ීමම ාමහි් ඇක්මී  ාංවා  මම ා ම , මාංව73/1, ාබණ ාාබ, හාංයැල්   
iii. ීමම ාමහි් වෂිමා ාැසිෆික් ුෲයරි ( ාංවා) මම ා ම , ම ාය් ම   
iv. ක් ැසික් ඩිම්ටි රීම් (පුත ලිව) මම ා ම , මාංව 262, මිහිඳු¸ ම ාය්  ම ා මේ  
v. ීමම ාමහි් ඩිම්ටි රීම් ව්පාැි  ඔෆ් ශ්රී  ාංවා, මාංව110, ම ොරිම් වැ ල් ාාබ, මවොළඹ10  
vi. හිඟුබාණ ඩිම්ටි රීම්  (පුත ලිව) මම ා ම , මම  ුැතද, තිපය ්ාය ්බ  
vii. ීමම ාමහි් ඉතු ෝප ැෂ ල් ඩිම්ටි රීම් මම ා ම , මවෝ ාය , වඩුමය   
viii. ීමම ාමහි්  මතු ුෲයරි මම ා ම , මාංව  24, මවොළඹ ාාබ, බම ම   
ix. ීමම ාමහි් ම ම ේරි  ාංවා  මම ා ම , මාංව  77/1, ජමම ා පුබ,  ්පමාො   
x. ීමම ාමහි් මි ෝපම් ුෲයරි (පුත ලිව) මම ා ම , ාෝපල් යවමාම, මීම ොඩ  ( 014 ම ැ.  දක්යා 

ාම ණි) 
xi. ීමම ාමහි් ි මාේතු එක්ම්මාේ මම ා ම , මාංව 12 ,  ා හවතුදයය ්, ාාළු ම , මදෝපම්ත  
xii. ීමම ාමහි් මාරිසිල්  මම ා ම , මාංව  96/10, ාාෝපක් ාාබ, මවොළඹ 2  
xiii. ීමම ාමහි් බතුදිම (පුත ලිව) මම ා ම , මාංව 7, මම ේරුක්කුලිම ම ාය්, දතුමවොටුය   
xiv. ීමම ාමහි් බතුමදි    ඩිමට්ි රීම් මම ා ම , මාංව  22/86, මවොබම්ො ,වඩුමය    
xv. ීමම ාමහි් මබොක් තුඩ්  ඩිමට්ි රීම් මම ා ම , මාංව 160/ 4,කිරිම ණ්ඩ  ාාබ,මවොළඹ 02  
xvi. ීමම ාමහි් ශ්රී  ාංවා ඩිම්ටි රීම් මම ා ම , මම ම්ටිම, යාත දය   ( 014 ම ාෝපව දක්යා ාම ණි) 
xvii. ීමම ාමහි් ම්මවොආ තුඩ්  ඩිම්ටි රීම්  මම ා ම , ාම්මබ ාාබ, විීත් ම , ු දල්   
xviii. තිපක්ව්ප ඩිම්ටි රීම් මම ා ම , මල්යා. , ම්ත දරුවඩුය  
xix. ීමම ාමහි් ඌය ේමල්තු මම ා ම , මිල් ෑය, මම ොබ  හමහේ   
xx. යලිවාම ්ප ඩිම්ටි රීම් මම ා ම ,  ායලි, ම ි ාා.   
xxi. ීමම ාමහි් ඩේලිේ එ්ප  මම තුඩිම් මම ා ම , යැලිමබ, බා ම   
xxii. යබණී ඩිම්ටි රීම් මම ා ම ,ම්ත දරුවඩුය ාාබ, යබණි   
xxiii. යමඹ ඩිම්ටි රීම් (පුත ලිව) මම ා ම , ම ල්වඩුයාය, කුරුණෑ    
xxiv. සි ෝපජි මහොම ල්ම්  ඇතුඩ් මහේල්ඩිතු  (පුත ලිව) මම ා ම  , ාමා    

 
 
21. නිෂ්රසදිේ ලංම දරැතු ලංප්රමසණයතු ලං 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅා  ලං ලං21.1 ලං ගු  ලං: ලංපමොකෑසස් ලංඅබක්ු 
 

නිෂ්රසාන ලංආයේනය 
ප්රමසණයතු 

(ස්මේ ලංසැබ ලංලීටතම) 

ු ද ලංමුාක ලං 

(රු. ලංශ.) 

හිඟුබාණ  ඩිම්ටි රීම්  මම ා ම            94,632.006       111,385,848.59  

ීමම ාමහි් ඉතු ෝප ැෂ ල් ඩිම්ටි රීම් මම ා ම            920,640.626    1,093,039,677.80  

ීමම ාමහි් මාරිසිල්  මම ා ම           108,004.320       129,810,424.33  

ීමම ාමහි් ම ම ේරි  ාංවා මම ා ම             34,773.941         41,228,199.40  
ීමම ාමහි් බතුමදි    ඩිමට්ි රීම් මම ා ම           6,920.020      8,349,421.58 

ීමම ාමහි් ඌය ේමල්තු  මම ා ම           4,681.572      5,285,106.27 

ක් ැසික්  ඩිම්ටි රිම් (පුත ලිව) මම ා ම               2,350.791           2,609,378.01  
ීමම ාමහි් ඩේලිේ  එම   මම තුඩිම් මහ මම ා ම      667,957.379      787,534,857.32 

මබොක් තුඩ් ඩිම්ටි රිම් මම ා ම    163,960.846      197,945,841.29  

ි මාොතු එක්ම්මාේ මම ා ම              8,944.343        10,737,293.88  

ීමම ාමහි් ඇක්මී  ාංවා මම ා ම             2,515.887             2,792,634.57  
ි මාොතු  ාංවා  මම ා ම   136,640.065      161,339,987.10  

යමඹ ඩිම්ටි රිම් (පුත) මම ා ම        1,212.732           1,439,560.76  

එ ව  2,153,234.528 2,553,498,230.9 
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අා  ලං21. ලං2 ලං ගු  ලං: ලංපරොල් ලංසහ ලංරා් ලං ළ ලං ලංඅබක්ු 
 

ි ෂ්ාාද  දම් ම 
ප්රම ාණමතු 

(ම්පම ් මැබ ලි ෝප) 
ු ද මුද   
(රු  ශයේ  ) 

ීමම ාමහි් ඇක්මී  ාංවා මම ා ම        282,350.067  335,284,262.95 
ීමම ාමහි්  ඩිම්ටි රීම්  ව්පාැි   ඔෆ් ශ්රී  ාංවා 2,912,885.476 3,461,445,970.85 

හිඟුබාණ  ඩිම්ටි රීම්  මම ා ම  මම  ුැතද 10,129.691 11,994,554.42 

ීමම ාමහි් ඉතු ෝප ැෂ ල් ඩිම්ටි රීම් මම ා ම  619,480.436 743,068,198.68 
ීමම ාමහි් බතුමදි    ඩිමට්ි රීම් මම ා ම , 2,303.127 2,556,470.97 

ීමම ාමහි් ම ම ේරි  ාංවා මම ා ම  401.585 494,627.85 

ීමම ාමහි්  ි මාොතු  එක්ම්මාේ මම ා ම   6,689.310 7,799,459.11 
ීමම ාමහි් මබොක් තුඩ්  ඩිමට්ි රීම්  මම ා ම  1,897,378.950 2,218,684,335.57 

ම්මවොආ තුඩ්  ඩිම්ටි රීම් මම ා ම  14,507.310 18,954,558.61 

ශ්රී ීමම ාමහි් ඌය ේමල්තු  මම ා ම   3,756.987 4,563,276.49 

වි ව ඩිම්ටි රීම් ( පුත ලිව ) මම ා ම  340.416 377,861.76 
ීමම ාමහි් ඩේලිේ  එ්ප  මම තුඩිම් මහ මම ා ම  505,052.564    598,028,371.17  

එ ව  6,255,275.919 7,403,251,948.43 

 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅා  ලං21.3 ලං ගු  ලං: ලං ලංවිපශේෂ ලංඅබක්ු 
 

ි ෂ්ාාද  දම් ම 
ප්රම ාණමතු 

(ම්පම ් මැබ ලි ෝප) 
ු ද මුද   
(රු  ශයේ  ) 

වි ව ඩිම්ටි රීම් ( පුත ලිව ) මම ා ම  267,467.293 316,905,513.870 

ීමම ාමහි් ඇක්මී  ාංවා මම ා ම        562,366.450        664,588,929.57  

සි ෝපජි ( පුත) මම ා ම   104,149.906    124,642,442.490  

ීමම ාමහි්  ඩිම්ටි රීම්  ව්පාැි   ඔෆ් ශ්රී  ාංවා  23,983,779.807    28,268,508,386.80  
හිඟුබාණ  ඩිම්ටි රීම්  මම ා ම  මම  ුැතද  647,056.870       767,151,224.85  

ීමම ාමහි් ඉතු ෝප ැෂ ල් ඩිම්ටි රීම් මම ා ම        2,678,332.139    3,205,908,902.51  

ීමම ාමහි් මාරිීමල් මම ා ම    1,481,577.776      1,750,163,015.84  
ීමම ාමහි් ම ම ේරි  ාංවා මම ා ම       33,312.904      39,346,978.42  

ීමම ාමහි්  ි මාොතු  එක්ම්මාේ මම ා ම    133,994.455      158,413,097.89  

ීමම ාමහි් මබොක් තුඩ්  ඩිමට්ි රීම්  මම ා ම  
         244,109.607  

         
287,469,458.11  

ම්මවොආ තුඩ්  ඩිම්ටි රීම් මම ා ම   139,482.974    162,259,275.38  

ීමම ාමහි් බතුමදි    ඩිමට්ි රීම් මම ා ම , 217,029.568 257,706,366.05 

ීමම ාමහි් ඌය ේමල්තු  මම ා ම  121,497.554 144,640,264.85 

ීමම ාමහි් ඩේලිේ  එ්ප  මම තුඩිම් මහ මම ා ම      318,066.666       377,118,266.20  

ක් ැසික්  ි ෂ්ාාදවමමේ  62,477.210    72,980,403.95  

බතුදිම පුත ලිව  මම ා ම  48,110.703 57,921,924.97 
යමඹ ඩිම්ටි රිම් (පුත) මම ා ම   100,836.034      120,865,494.97  

එ ව  31,143,647.916 36,776,589,946.72 

 

22. ලං පේශීය ලංනිෂ්රසදිේ ලංවිපේශීය ලංම දරැතු ලං 
 

ි ෂ්ාාද  දම් ම 
ප්රම ාණමතු 

(ම්පම ් මැබ ලි ෝප) 
ු ද මුද   
(රු  ශයේ  ්) 

හිඟුබාණ  ඩිම්ටි රීම්  මම ා ම  මම  ුැතද  120,686.516      159,158,775.04  

ීමම ාමහි් ඉතු ෝප ැෂ ල් ඩිම්ටි රීම් මම ා ම        1,691,527.294   2,272,830,811.04  

ීමම ාමහි්  ි මාොතු  එක්ම්මාේ මම ා ම             509.135           636,418.75 
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ීමම ාමහි්  මාරිසිල් පුත ලිව මම ා ම  940,204.444  1,251,433,065.20 
ීමම ාමහි් මබොක් තුඩ්  ඩිමට්ි රීම්  මම ා ම  1,316,243.708   1,778,135,582.95  
ීමම ාමහි් ඩේලිේ  එ්ප  මම තුඩිම්  මම ා ම      249,353.841     332,819,408.40 

ීමම ාමහි් ශ්රී  ාංවා ඩිම්ටි රීම් මම ා ම     20,794.916        25,993,645.00  

එ ව  4,339,319.854 5,821,007,706.38 

 

 

23. ේල් ලංඅබක්ු 
 

නිෂ්රසාන ලංආයේනය 
ප්රමසණයතු 

(ස්මේ ලංසැබ ලංලිටතම) 

ු ද ලංමුාක 

( ලංරු.ශේ) 

තිපක්ව්ප ි ෂ්ාාද ා ාබම  2,004.854    2,977,208.21  

යබණී  ි ෂ්ාාද ා ාබම  17,781.870    20,820,371.31  
යලිවාම ්ප  ි ෂ්ාාද ා ාබම  10,494.402    12,138,866.10  

ම්මවොආ තුඩ් ඩිම්ටි රීම් මම ා ම        1,274.400        1,538,109.00  

එ ව  31,555.526 37,474,554.62 
 

24. ධසනය ලංම දරැතු ලං(බියතම) ලං ලංමධයසසබ ලංප්රතිශේය ලං ලං5  ලංට ලංඅු 
  

නිෂ්රසාන ලංආයේනය ප්රමසණයතු ලංපේෝ ලං ලංලීටතම ු ද ලංමුාක ලං(රු.ශේ) 

වෂිමා ාැසිෆික් ුෲයරි  ාංවා මම ා ම    472,148.940 55,005,678.60 

 මතු ුෲයරි මම ා ම     11,697,122.730  1,406,940,911.90 

මි ෝපම් ුෲයරි මම ා ම       525,616.770  57,817,844.70 

එ ව  12,694,888.44 1,519,764,435.20 
 

25. ධසනය ලංම දරැතු ලං(බියතම) ලංමධයසසබ ලංප්රතිශේය ලං5  ලං ැඩි 
  

නිෂ්රසාන ලංආයේනය ප්රමසණයතු ලං ලංපේෝ ලංලීටතම ු ද ලංමුාක ලං(රු.ශේ) 

වෂිමා ාැසිෆික් ුෲයරි  ාංවා මම ා ම    16,500,480.960   2,332,266,213.00 

 මතු ුෲයරි මම ා ම     91,389,532.945   12,970,500,025.98     

මි ෝපම් ුෲයරි මම ා ම    3,935,835.890      511,658,665.70 

එ ව  111,825,849.795 15,814,424,904.68 
 

26.  ලං ලං ලං යිතු ලංනිෂ්රසානය 
 

නිෂ්රසාන ලංආයේනය 
ප්රමසණයතු ලං 

ස්මේ ලංලීටබ 

ු ද ලංමුාක ලං 

(රු.ශේ) 

 ාංවා ය. තු පුත ලිව මම ා ම           4,493.137   3,385,534.59 

ම්පෆීල්ඩ් ඉතුඩම්ට්රීම ් 2 8 200 11,163 03 
මහේ්පඩි . ආ  ි ෂ්ාාද ම  ැ් 0 

ශ්රී  ාංවා වජු මාංම්ාාය ි ෂ්ාාද ම  ැ් 0 

      හ. මරො මුයමෝපජම් ඉතු  ැෂ ල් මම ා ම  ි ෂ්ාාද ම  ැ් 0 
මිහිරි ය. තු  ි ෂ්ාාද ම  ැ් 0 

මමතුආ ාළවරු හා ශයේ ාවමාබ ය. තු ි ෂ්ාාද ා ාබම ි ෂ්ාාද ම  ැ් 0 

දචාෝපම ාැබකු්ප ඕවිටි   ය. තු ි ෂ්ාාද ා ාබම ි ෂ්ාාද ම  ැ් 0 

එ ව  20 1 637 3,396,697 6  

 

 

 

 

27. ලං සපක් ලං ලංනිෂ්රසාන 
 

නිෂ්රසාන ලංආයේනය   

ි මාොතු  ාංවා මම ා ම      ි ෂ්ාාද මක්  ැ්  
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28. ලං ලං ලං ලං පුෝේල් ලංබස ලංනිෂ්රසා යතු ලං ලංවිසිතු ලංනිෂ්රසානය ලං බන ලංකා ලංබස ලංප්රමසණය ලං ලංසහ ලංඅය ලං බන ලංකා ලංු ද ලංමුාක ලං ලං 

 

නිෂ්රසාන ලංආයේනය ප්රමසණය ලං ලං(ේෝ ලංකිටබ) ු ද ලංමුාක ලං(රු.ශේ) 

යමඹ රාාෝප මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 1,163,580.000   11,635,800.00  
ඊ ල් මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 818,430.000    8,184,300.00  

ම ේල්ඩතු ඊ ල් මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 223,380.000    2,233,800.00  

මහේම් ායෝප මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 347,625.000    3,476,250.00 

ම ම ේරි  ාංවා මුේ්ල් ි ෂ්ාාද ා ාබම 1,369,165.000   13,691,650.00 
ි ේ වම ාතුමඩේ මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 210,795.000    2,107,950.00 

ෂුටිතු ම් ාෝප මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 843,630.000    8,436,300.00 

සිාංහ මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 1,051,420.000   10,514,200.00 
ව එ්ප පී  මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 258,990.750    2,589,907.50 

ටී එම් දෝප  මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 1,030,545.000   10,305,450.00 

ම ්ප ා මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 686,750.000    6,867,500.00 
ටී එම් දෝප  (ි ේ)මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 686,910.000    6,869,100.00 

වම ාතුඩෝප මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 231,495.000    2,314,950.00 

ම්ල්ලිාම .  මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 76,552.250       765,522.50 
ම ි ාා.  මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 21,868.750       218,687.50 

චාංවාම .  ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 104,851.250    1,048,512.50 

මය  ම .  ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 19,221.875 192,218.75 

මවේාා.  ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 24,615.525       246,155.25 
මවොඩිවාම ්ප ්ල් මාංයෝපධා  මමුාවාබම 13,698.125       136,981.25 

ම්ත දරුවඩුය ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 7,434.375        74,343.75 

චායාවච්මච්රි ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 42,753.075       427,530.75 
ාතුඩවරි්තපු ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 64,647.500       646,475.00 

මවොතුඩාවිල් ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 41,101.375       411,013.75 

ව. ආම් ්ල්  මාංයෝපධා  මමූාවාබම 23,192.500       231,925.00 
මාා ම ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 24,057.500       240,575.00 

වමබ.   ෝප ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 35,475.625       354,756.25 

චුතු ාව්ප ්ල් මාංයෝපධා  මමූාවාබම 79,467.625       794,676.25 
ත්රී  මතු මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 179,672.175    1,796,721.75 

වබයඩි මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබම 15,912.500       159,125.00 

වැම ල් මුේ්ල් බා  ි ෂ්ාාද ා ාබම 32,835.000       328,350.00  

යලිවාම ්ප - චතුවාි  21,138.750       211,387.50 
කිලිම ොච්ච් - කිලිම ොච්චි 18,312.500       183,125.00 

එ ව  9,769,524.025 97,695,240.25 

 

29. ස්ප්රීව 

 

 ලං ලං ලං ලං ලංඅා  ලං29.1 ලං ගු  : පරොල් ලංබස ලං ලිතු ලංආස නය ලං බන ලංකා ලංස්ප්රීව ලංප්රමසණයතු 
 

ස් ස්සබය 
ශුේධ ලංබස ලංපේෝ ලංලීටතම ලං

ප්රමසණය 

නිෂ්රසදිේ ලංස්ප්රීව ලංසාශුේධ ලං

මධයසසබ ලංලිටතම 

ඇක්මී  ාංවා ම්වා ාබම 2,332,861.500 169,085.500 

මම තුඩිම් ම්වා ාබම - මම ොබ ල්  4,017,643.500 301,718.800 
මේරුය  ම්වා බම 7,972,854.000 605,434.000 

මමුාවාබ ම්වා ාබම 308,727.000 21,800.900 

මම ම්ටිම ම්වා ාබම 8,364,539.000 666,777.000 

මබොක් තුඩ් ම්වා ාබම 11,476,439.000 856,510.400 
ීම දය ම්වා ාබම 18,836,891.300 1,408,901.400 

එ ව  53,309,955.300 4,030,228.000 
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                  ලං 

අා  ලං29.2 ලං ලං ගු : ලංේල් ලංබස ලං ලිතු ලංආස නය ලං බන ලංකා ලංස්ප්රීව ලංප්රමසණයතු 

 
 

ස් ස්සබය ශුේධ ලංබස ලංලීටතම 
නිෂ්රසදිේ ලංස්ප්රීව ලංසාශුේධ ලංමධයසසබ ලං

ලිටතම 

තිපක්ව්ප ම්වා ාබම - - 
යබණී  ම්වා බම 173,799.000 8,086.7 

යලිවාම ්ප  ම්වා ාබම 224,102.000 9,151.0 

එ ව  397,901.000 17,237.7 

 

30. ලං ලං ලං ලං ලං ලංරරිරස  ලංස්ප්රීව ලංනිෂ්රසානය 
  
 

ස් ස්සබය 
නිෂ්රසාන ලංස්ප්රීව ලංපුමසණය 

පේෝ ලංලිටතම සාශුේධ ලංමධයසසබ ලංලීටතම 

ාැ යය ් ම්වා ාබම 5,393,856.000 5,187,175.1 

මමය    ම්වා ාබම 3,305,821.000 3,185,760.8 

හිගුබාණ ම්වා ාබම  - මවොබාමේ 455,559.300 437,336.9 
ි මාේතු  ාංවා 102,151.200 96,597.7 

යුමළු   ම්වා ාබම 4,178.500 3,969.6 

එ ු  9,261,566.000 8,910,840.1 

 

 

31. ම දරැතු ලංනිෂ්රසානය ලංසාහස ලංනිු ද ලං ළ ලංරරිරස  ලංස්ප්රීව ලංප්රමසණය ලං 

 
 

ස් ස්සබය රරිරස  ලංස්ප්රීව ලංපේෝ ලංලීටතම 

ාැ යය ්  2,192,708 400 
මමය     ,299,602 000 

හිගුබාණ - මවොබමේ 507,000.000 

ි මාේතු  ාංවා  85,166.700 

යුමළු   ම්වා ාබම 1,000.000 

එ ව  8,388,480.100 

 

 

32. ලං රරිරස  ලංස්ප්රීව ලං( ලංම දරැතු ලංනිෂ්රසානය ලංසාහස ලං ලංආනයනය ලං බන ලංකා ලං) 
 

සමස්ම ආනයනය ලං ක ලංපේෝ ලංලීටතම ලංප්රමසණය 

ඩී ීම එම් එල්  මම ා ම  8,487,262 400 

සිම ාමහි්  ම.  ඩි  ාංවා  මම ා ම   ,303,600 000 

ඩේ එ්ප  මම තුඩිම් මම ා ම  729,0 4 000 
ීමම ාමහි් මාරිසිල් පුත ලිව මම ා ම  1,070,816  00 

ීමම ාමහි්  මබොක් තුඩ්  ඩිම්ටි රිම් මම ා ම  822,476 000 

ීමම ාමහි් ඇක්මී  ාංවා මම ා ම  49,000 000 
ීමම ාමහි් ඌය ේමල්තු  මම ා ම   0,000 000 

වි ව ඩිම්ටි රීම් ( පුත ලිව ) මම ා ම   ,000 000 

එ ව  13,547,481.600 

 

33. රසනිය ලංමධයසසබ ලංපනො න ලංප න ද ලං ලංනිෂ්රසානයතු ලංසාහස ලංනිු ද ලං ළ ලංරරිරස  ලං ලංස්ප්රීව ලංප්රමසණය 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 ලංස් ස්සබය පේෝ ලංලිටතම සාශුේධ ලං ලංමධයසසබ ලංලිටතම 

ාැ යය ් ම්වා ාබම  84,171 200  73,37  983 
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මමය    ම්වා ාබම 683,697 000 627,716 214 

එ ව  967,868.500 931,089.497 

 

34. ලං ස් භස ය ලංවි ෘතිේ ලංස්ප්රීව ලංප්රමසණය ලං:- ලං 014 යෝපෂම ව  ම්යභායම විවෘතිප් මප්්රීව ි ෂ්ාාද මක්  
සි ද වි ම ොම ැ්   

35. විනසරිරි ලං ලංනිෂ්රසානය ලං ලං: ලං- ලං (ඇ)  ාරිශිෂ්ඨමමහි  දැක් මේ  

36.  ද්ප ොළ ලංනිෂ්රසානය ලංසහ ලංුේා 
 
           i 

 
 
 

           ii          ද මි ව  ද්පමවොළ ම ් මම වළ ුතද  - රු:  4,377,4 0 00  
  
37.  සතමමි  ලංඅරබසධ ලං සතමේස ලංසහ ලංසමේ ලං්සස්ව 

 
                       රාබු ද මදාාෝප්ම්පතුවය ම ගිතු  014 යමබ ව ීම ්රහණම වළ වාෝපමිව මාබාධා යාෝප්ා 
මාං්යාය 2319 කි  එම ගිතු  ද මම ්  ාම්ව මුද  රුිළමල්  ය මවේටි මනූ ම   ක්ෂ තිපම් මදදාම් වතුසිම 
මදව.  ශයේ ් මදොළහකි  ( 99,83 ,30  1  ) ප්රම ාද  ාම්ව ම ම රුිළමල් ා ම් හය   ක්ෂ හ්ලිම් දහම් 
එවසිම ා ම් එවක් මමවබ  ැීතම  ද හැකිවිම   ( 2,740,121 00 ) 
 

38. අරබසධ ලංඅාශපේ ලං සතමයයතු ලංසහ ලංප්ර්තිය 
 

                       රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල් වම ාමේ මධීක්ෂණම ම මය  ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් 

(මාබාධා) විසිතු ාා  ම වබනු  ු  මම ම  මාංශයේ ම  මනුයුක්්ය රාබාු ද ාරීක්ෂවයරු මදමදම කු, 

වාතු්ා ාරීක්ෂවයරිමක්, ි මාම වයබමමක් හා රිම දමබකු ම තු මැ ද්ප  ය  වාෝපම ම ණ්ඩ මක්  මමේයමෙ 

ි යුක්්ය සිටී  

 

                        014 යෝපෂමෙ දිය.   පුබා රාබාු ද ම්ාා  11 ක් හා මුේ්ල් බා ි ෂ්ාාද ා ාබ 03 ක්  

ම ය ාැතු ි ශයේ ්ාාද ා ාබ 02 ක් මහා මම කුය  ු ාත්ර ම්ාා   00 ව  මධිව මාං්යායක් ද ාරික්ෂාය  

 ක් වබ ඇතිප ම්බ දිය.   පුබා ිළහිටි රාබාු ද ම්ාා  හා විමශයේ ේෂ වවව ි සිමාවාබය  හා වි ම රුව 

දවාබමමතු ායය යාම   මාම   මයශයේ ය උාමදම්  ුා මදමිතුද දිය. මතු රාබා මාබාධා ්රහ ම කිරීම  

මදහා සිමලු රාබාු ද මා්ා  මහ විමශයේ ේෂ වවව මදහා යමබ පුබා නත්ර.  ම ාසිවය ා ාය  ම ආ මිතු සිමලු 

ි  ධාාරීතු ැකම්වබ ්රහ  ිළිුදය මම ාම ේච ම වබ ඉ ක්ව වබා ඵ දා.  ම ම මම මහමවිම   දාමව  ස 

ඇ්   

 

                     දිය.   පුබා විසිරී සිටි  මධීක්ෂණ ි  ධාාරීතු ය  මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම්, රාබාු ද 

මධිවාරීයරුතුමේ බාජවාරී ව යුව ම්පුතුධා මතිපමමතු මතිපම යාෝප්ා වැදයා වයා මධීක්ෂණමව 

මමමදමිතු මදාාෝප්ම්පතුවය මම්තක්ෂි් ඉ ක්ව වබා  ිළවිීමම   මයශයේ ය ාරාබම  ූදදා ්ප වබ ඇ්   

 

                     දිය.   පුබා ු ායය ය  ාරිදි ම්ාාිළ් මවො  ඇතිප මවොළඹ විමශයේ ේෂ මම මහයු්ප වවවම මහ 

ම ය ද්රයය  ාශයේ ව මාංශයේ ම මෘජු මධීක්ෂණම  දාමව  ස ඇ්   

 

                     ්යද  014 යෝපෂමෙ මම ම  මාංශයේ ම විසිතු දිය.   පුබා  විවිධා ාළාය  ය  ු ාත්ර  ය  ම්ාා  

ාරීක්ෂාය   ක් මවො  වාෝපමිව මාබාධා යාෝප්ා 16  ක් ඉදිරිාය  වබ ඇතිප ම්බ එ. තු මම ා මුදල් 

යශයේ මමතු  රුිළමල් එක්මවේටි හ්ලිම් ාතු  ක්ෂ ා ම් ාතුදහම් හාබසිම තිපමහ්ම  (රු 14,222,436/=) ව 

මුද ක් බජම  මමවබ ීමම   මම ය   ස ඇතිප ම්බ මම ම්ක් මම ාමව  ාය  ම ොවූ වාෝපමිව මාබාධා යාෝප්ා 

ම ගිතු ඉදිරිමෙීම  රුිළමල් තිපම් එක්  ක්ෂ තිපම්ම  දහම් වතුීමම  (රු 3,138,300 /=) ව මම ා මුද ක්ද 

 ැබීම   ි මමි්ම   

 

                     014 යෝපෂමෙ දිය.   පුබා ායතිප  යමබතුව මයම  ම ආ ම ව  ාය  කිරීම  විතු බජම  

මහිමි ය  විශයේ ා  උමාවි දඩ මුද ක් බජම  හිමි වබ ීමම    ව යුව මළමා ඇ්  මදාාෝප්ම්පතුවය 

මතශීම   ද්පමවොළ 
ි ෂ්ාාද ම මහ ුතද 

ි ෂ්ාාද ම ( කි ්රෑ්ප) ු ද මුද  (රු  ශයේ ්) 

        2,806,421.000       28,064,210.00  
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මම්තක්ෂි් දදාම්ප ඉ ක්ව වබා  මමොමු කිරීම  ාම ණක් ම ොය  ි  ධාාරීතුමේ වි ම ම්පුතුධාය 

ි බතු්බ මධීක්ෂණම සි ද වබමිතු යඩා උමම් මතුදමිතු ම හජ  රාු සිතධිමද මළම්යා ඇ්   

 

39. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංනීති ලංහස ලංසාඛ්යසපල්ඛ්න ලංඅාශපේ ලං සතමයයයතු ලංසහ ලංප්ර්තිය 

 
                  මම ම  වවවම රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල්මේ ඝෘජු මධීක්ෂණම ම මය  ක්රිමාය ම ව විම   
ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් ( ම ා ය ම්පාය  ) මේ මම මහම සම  ම ් රාබාු ද ාරීක්ෂවයරුතු 
මදමදම කු, වාතු්ා රාබාු ද මැබමතු යරිමව   014 ම ොයැ්පුෝප ම ම දක්යා බාජවාරි ව යුව වබ   ීම  
ඉතුාරාය ීතතිප මහ මාං්යාමල්්  ිළිුඳ ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් යබමමකු ාය ය  ම්ක් රාබාු ද 
මවොම මාරිම් ( මාබාධා ) ම ්  මම ම  මාංශයේ ම ාය  වබ   ීම   
 
                   මී  මදා  විෂම ා්ම යතුමතු දිය.   පුබා සි ද වබ  ීතතිප විමබේධි ම ය ද්රයය ්රහණමතු  
මදා   ඩු ව යුව ීතතිපාතිප මය් මමොමු කිරීම ය  ු ාත්රධාාරිතු මහ මදාාෝප්ම්පතුව ි  ධාාරීතු විසිතු 
ම ොනුවබනු  ු   ඩු දශ්රි් මදා  ලිිළ ම ොනු ීතතිපාතිප හා ම්පුතුධා ව යුව කිරීම ය  , එම  ලිිළ ම ොනු 
මායය  වාලී  කිරීම ය  ව මඳහා රාබාු ද මවොම මාරිම ්ජ බාල්  මහාම  සම ය ම  ්යද දිය.   පුබා ිළහි ා 
තිපමු  රාබාු ද ම්ාා  වබනු  ු  ්රහණ ය   මදා  දය ් ම ොනු කිරීම ය  , වයා ායය යා ම   මාම ය  , 
ාරි ණව  ් කිරීම ය   මේ     
 
                   රාබාු ද ි මේද  සිමලුම  රාබාු ද ාරීක්ෂවයරු මහ ඉතු ඉහළ ි  ධාාරීතු මය් මුදා 
හැරීම ය  , මයශයේ ය ඕ ෑම  වි ව මයශයේ ය මල්්  මාමා ීමම ය  ීතතිප මහ මාං්යා මල්්  මාංශයේ ම ම ගිතු සි ද 
වබ   ීම   
  
               එමම තුම  රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල් යබමාමේ යාෝපෂිව ාා   යාෝප්ාය මැවීමම  ද සි දවිම    
 
40.  ලං ලං ලංවිපශේෂ ලංපමපහයු් ලංක  ය ලංප ොළඹ 

 
         රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල් හා ි මමේජය රාබාු ද මවොම මාරිම් ( මාබාධා ) මේ මධීක්ෂණම 

මහ රාබාු ද මධිවාරී යබමමකුමේ ාා  ම ම මය  ඇතිප මම ම  වවවම රාබාු ද ාරීක්ෂවයරුතු හ්බ 
මද ම කු , ඇවලු මමරා ි ළමතු 16 කිතු ද  මම තුවි් විම  

 
                     රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල් මය්  ැමු  ම හජ  ාැමිණිලි ම්පුතුධාමමතු දිය.   
පුබාම  රාබා මාබාධා ම ෝපද ම කිරීම්ප වවවමක් යශයේ මමතු මම ම ක්රිමාය ම   මේ  ීතතිප විමබේධී ම්ාා  ය  
මම තුම  රාබාු ද ු ාත්ර  ය  ම්ාා මතුහි ද සි ද වබ  යබදයල් ද ්රහ ම කිරීම්ප ය ීමම  මම ම  වවවම  
ාැයරී ඇ්  
 

           ම්ප ම මය   014 යමබ වළ ාහ් මඳහතු ය  ාරිදි මධිවබණ දඩ මුදල් මහ මම ා  ාමව් 
මම වබම   ඇ්  

  

  මධිවබණ දඩ මුද  
 (රුිළ  මිලිම  ) 

ාැ වූ මම ා  ාම්වය             
(රුිළ  මිලිම  ) 

රාබාු ද ු ාත්ර ම ො ය  මා්ා  ය  
යැබදි 

631 7   - 

රා  ු ාත්ර  ය  ම්ාා  ය  යැබදි 200 - 14 2 

  
                       යැ ලී්ප ය  ගුණාය ම ව ්ය ය යම යැඩි දියුණූ වබමිතු ම හා ාරිම ා  යැ ලී්ප ඉ ක්ව 
වබ   ද විමශයේ ේෂ යැඩ ම හ ක්  014 යමබ ව  හ දතුයා මද   ද ම්බ එම ම ාම 10 ව ි මාම   
යැඩම හ ක් ම ම ක්රිමාය ම ව කිරීම  දබ්පභ වබ   ීම  ව මනුය ම්ප ය  වි  එහි මාෝපාව ප්රතිපඑ   ුා 
ම   ඇතිප ම්බ විශිෂ්ඨ   මෙ ්රහණ බාශිමක් ඵම  වා ම ව  සි දවබ ඇ්  ඵුැවිතු  014 යමබ මම ම  
ඵ්වවමෙ මාෝපාව වඩඉ්ප යමබක් ම ම මඳහතු වළ හැකිම   
 

41. විපශේෂ ලංපමපහයු් ලංක  ය ලං(ාුණු ලංරළසේ) 

 
              මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම් (දකුණු ාළා්) ම මය   014-01-01 සි   014-1 -31 

දක්යා  රාබාු ද ම්ාා ාධිාතිප ඇවළු ාරීක්ෂව යරුතු හ්බක්ද, රාබාු ද මැබමතු යබමමක්ද, රාබාු ද 
මවේප්රල්යරු 01 මමමක් ද , රාබාු ද ි මාම ව යරුතු හ්බක් ද, රාබාු ද රිම දමබක්ද, මනුයුක්් වබ ඇ්   
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                        මම ම  වවවම   014  යෝපෂම  මදා   චක්ර මල්්ම  මනුය (ි  ධාාරිතු  මාං්යාය ම ්) 
්රහණ 840 ව ඉ ක්වමක් ාැයව ද යෝපෂම මයමා මෙීම මාෝප්ව වබ ැීතම   හැකිවූ ්රහණ මාං්යාය 
807 කි   ඉතු විමීම ඇතිප  ඩු මාං්යාය 7 3 කි  ඊ  මම ානුාා් දඩ  මුද  යතුමතු රු 40,03,000 00/= කි  

 
                        යමබතුව 07 ක් ය  ම්බ, විභා   ඩු 03 ක් ද යශයේ මමතු යෝපෂම මයමා ම ය  වි  විමදි 
ම ොම ැතිප  ඩු 10 ක් තිපබණි  මම ම  වවවම විසිතු දකුණු ාළා් ව  වාෝපමිව මාබාධා යාෝප්ා මදවක් ද 
මුබ මු ාළා් වළ වාෝපමිව මාබාධා යාෝපාා (  ) විසි මදවක් , සි ද වබ ඇතිප ම්බ දකුණු ාළා් ව  සි ද 
වබනු  ැණ වාෝපමිව මාබාධා යාෝපාා මදව මදහා මම ා මුද  රු 146200 00 ක් ය  ම්බ මුබ මු ාළා් 
ව  වාෝපමිව මාබාධා යාෝපාා (  ) විසි මදවක් , මදහා මම ා මුද  රු 77 100 00 කි  මම ම  මම ා මුද  
මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම් (මුබ මු ාළා්) විසිතු මම වබම   ඇ්  
 
 

42. විපශේෂ ලංපමපහයු් ලංක  ය ලං(මධයම ලංරළසේ) ලං 
 
                   ම හනුයබ රාබාු ද විමශයේ ේෂ  මම මහයු්ප  වවවම  රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල්වම ා ම මය   හා 
මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම් (ම ධායම  ාළා්) වම ාමේ මධික්ෂණමමතු යුවය රාබාු ද  ම්ාා ාධිාතිප 
වම ාමේ මම මහම සමම තු ප්රධාා  රාබාු ද ාරීක්ෂවයබමමකු, රාබාු ද ාරීක්ෂවයරුතු හ්බ මදම කුද , 
රාබාු ද මැබමතු යරිමව ,රාබාු ද මැබමතු යබමමකු ,රාබාු ද  ි මාම වයරුතු ම මදම කු ,  රාබාු ද 
රිම දබකුම තු මැ ද්ප ය  වාෝපම ම ණ්ඩ මක් මම ම  වවවමෙ  014  යමමෝප මමේයම වබ   ීම  

 
                     003 යමමෝප ම්ාාිළ් මම ම  වවවම ම ධායම  , ඌය මහ මුබ මුය ම  ාළාය  ය  
බාජවාරිමෙ ි බ් ය  ම්බ,  014 යමමෝපීම ීතතිප විමබේධී ම්ප්රීව මාරී්ප ්රහණ 103 ක් ඇවලුය රාබාු ද 
යැ ලී්ප 1100 ක් සි ද වබ පුත  මතු  මය මඩාංගුය  ම    මධිවබණම   ඉදිරිාය   කිරීමම තු ාරා දඩ මුදල්  
යශයේ මමතු රු: 8,299,800 00 ව (රුිළමල් මූද ාතු ක්ෂ මනූ ම  දහම ්ම ීමමක් ) මුද ක්  බජම   දදාමම   
යශයේ මමතු  ුා ීම ඇ්  ්යද යම, විෂ, මබාං හා මතු්බාමවබ ඖෂධා  දඥපා ා ් ම මය   පුත  මතු 13 
ක් ්රහණම මවො  මධිවබණම  ඉදිරිාය  මවො  විශයේ ා  දඩ මුද ක්  බජම   ුා ීම ඇ්   ද්පමවොළ ු ද  
ා ්  ම මය  ද  ්රහ    4 ක් සි ද මවො  ඇ්  

 
 

                     මම ම  වවවම ම ගිතු  014 යෝපෂම ව ීම ු ාත්ර  ය  ම්ාා  ය  මවොතුමතසි වඩ කිරී්ප 
ම්පුතුධාය වාෝපමිව මාබාධා යාෝප්ා  01 ක් ඉදිරිාය  වබ මම ා  ාම්ව යශයේ මමතු රුිළමල් ා ම්  ම   
 ක්ෂ හැය ්ැම  දහම් හය සිම හැය තූාහව (රු  2,978,775 00 ) මුද ක්  බජම  උාමා ීමම   මම ය විම  
          
  

43. විපශේෂ ලංපමපහයු් ලංක  ය ලං( යඹ ලංරළසේ) ලං 
 
                    රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල් ම මය  මහවාබ රාබාු ද මවොම මාරිම් (යමඹ 1) හා ප්රධාා  
රාබාු ද ාරීක්ෂවයබමමකු ද, රාබාු ද ාරීක්ෂවයරු හමමදම කු ද, රාබාු ද ාරීක්ෂවයරිමවද , රාබාු ද 
මැබමතු ම්පජෝපයබමමකුද ,රාබාු ද මැබමතුයබමමකුද, රාබාු ද මවොප්රල් යබමමකුද , රාබාු ද ි මාම වයරු 
ම මදම කු මහ රාබාු ද රිම දමබකු යමඹ ාළාමය  විමශයේ ේෂ මම මහයු්ප වවවම මඳහා මනුයුක්් වබ ඇ්   

 
                      014 යමමෝප මම ම  වවවම ම ගිතු යමඹ ාළා් මහ  ැම  හිබ ාළාය  ය  ීතතිප විමබේධී 

ම්ප්රීව මාරී්ප ්රහණ 183 ක් ඇවලුය ්රහණ 1 39 ක් සි ද වබ, රුිළමල් මූදාතු  ක්ෂ ා ම් දහමව ( රුිළ  
8,220,000 00 ) දඩ මුද ක් බජම   ුා  ැීතම   දාමව විම  

 
        කුරුණෑ    හා පුය ් ම  ම  දිමත්්රික්ව දයබණම ය  ාරිදි මමූහ ්රහණ සි ද වබ   ීම   

වාෝපමිව මාබාධා යාෝප්ා ප්රම ාණම 106 ක් මදහා මම ා  ාම්ව යශයේ මමතු රුිළ   ,600,000 00 ක් මම වබ 
ම    ඇ්   
 
 

44. ම දද්ර ය ලංනසශ  ලංඅාශපේ ලං සතමයයතු ලංසහ ලංප්ර්තිය 
 
       යම විෂ මබාං මහා මතු්බාමදාමව ඖෂධා දඥපා ා ් ම මය  ීතතිපම ු ාය ම ව කිරිම  මදහා 
1982 ම ොයැ්පුෝප ම ම ිළහිටුය   ද රාබාු ද ම ය ද්රයය  ාශයේ ව මාංශයේ ම  013 යෝපෂම ය  ම්ක් මවොළඹ 10 , 
ඩී දෝප වි මේයෝපධා  ම ාය් රාබාු ද වාෝපමා  ාරිශ්රමෙ ක්රිමාය ම ව විම   014 යෝපෂමෙ සි  මම ම  ඵ්වවම 
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මවොළඹ 08 , ඇල්විටි   ම ාය් , මාංව 18  දබණ ම්ාා මෙ ිළහි ා ඇතිප රාබාු ද වාෝපමා  ාරිශ්රමෙ 
ක්රිමාය ම ව මේ   
 
                 රාබාු ද මධිවාරීයබමමකුමේ මධික්ෂණම ම මය  මා්ා ාධිාතිපයබමමකු (ප්රධාා  රාබාු ද 
ාරික්ෂව ) මහ ාරික්ෂවයරුතු හ්බ මදම කු ද , මැබමතු ම්පජෝපයරුතු ඵක් මමමකු ද , මැබමතු යරුතු 
මදමදම කු ද , ි මාම වයරුතු දාහ්බ මදම කුද , ඵක් රිම දමබකු ද ම ම ි ළධාාරිතු විසි මදමදම කු 
ම ය ද්රයය  ාශයේ ව මාංශයේ ම  මනුයුක්්ය  014 යෝපෂමෙ මමේයම වබ ඇ්     
           
                    014 යෝපෂමෙ දි රාබාු ද ම ය ද්රයය  ාශයේ ව මාංශයේ ම විසිතු ්රහණ 277 ක් සි ද වබ ඇතිප ම්බ, 
ිළරිමිතු 239 මදම කු මහා වාතු්ායතු 34 මදම කු මය  මඩාංගුය  ම   ඇ්  මම ම  ්රහණ 277 තු 
මහොමබො. තු ්රහණ 3 8ක් ද , ාංජා ම්පුතුධා ්රහණ  07 ක්ද මේ සි බආ ම්පුතුධා ්රහණ 18 ක් ද , ු ද 
ම ොම ය   ද විමතශීම ම ය ාැතු විකිණීම  ිළළීුද ්රහණ    ක් ද , ඵල් ඵම් ඩී ළඟ ්ුා  ැි ්ප ම්පුතුධා 
්රහණ 01 ක් ද , මහොමබො. තු ප්රයා ම කිරිම  මදහා මමොදා  ය  ත්රී මබේද බාමක් මය  මඩාංගුය   ැි ම  
ම්පුතුධා ඵක් ්රහණමක් සි ද වබ ඇ්  ( ඵ් යාෝපාායකි )   මම . තු ්රහණ 02 ක් මදහා මය  මඩාංගුය   ය  
පුත  මතු 08 මදම කු  එමබහිය ම හාධිවබණමෙ  ඩු ාැයරිම   ි මමි් ම්බ , දඩුය්ප ි මම  ුම 
පුත  . තු ම තු රුිළමල් 3, 12,000 00 ක් දඩ යශයේ මමතු මම වබ ම   ඇ්  මම ම  මම ්බය එක් 
පුත  මමකු  සිම දඩුය්ප ි මම වූ ම්බ , පුත  . තු 13 මදම කු   ප්රජා මමේයම ි මම  වබ ඇ්   

  

45. පේොබවරු ලං ලංේසක්ෂණි  ලං ලංක  ය  
  

               රාබාු ද මවොම මාරිම් (මාබාධා) ම මය  ක්රිමාය ම ව ය  මම ම  මාංශයේ ම ාරික්ෂවයරුතු 
තිපමදම කුම තු හා එක් ි මාම වයබමකුම තු මම තුවි් වාෝපමම ම ණ්ඩ මකිතු යුකු් මේ  
 
                      ම්ොබවරු ්ාක්ෂණම ිළිුද දැනුම  , මයමුේධාම හා කුම ්ා වලිතු ි ළධාාරිතු මවිම ය  
වබමිතු , ම  ාය ම්ොරුවරු ්ාක්ෂණම භාවි්ා වළ හැකි ාරාබම ක් මදාාෝප්ම්පතුවය ව   ි ෝපම ාණම 
වබමිතු , රාබාු ද මදාාෝප්ම්පතුවය ඊ - බාජය යැඩිළිමය  හා ුතද වබලීම  මම ම  මාංශයේ මෙ මුලිව 
මභිම ්ාෝපාම මේ  
 
                        ව මනුය රාබාු ද ම්ාා  ජා   ් වබලීම්ප යැඩිළිමය  ි මාම ව යයාාෘතිපමක් ම ම 
ක්රිමාය ම ව මයමිතු ායතිප  ම්බ එම  014 ම ය  වි  භාවි්ා ාරීක්ෂා වබලී්ප සි ද වබ   ීම  
ි ෂ්ාාද ා ාබ යලිතු නදි වය ාරි ණව හබහා ම්ොබවරු  ුා  ැි ම්ප යැඩ ිළිමය  ක්රිමාය ම ව 
මයමිතු ායතිප  ම්බ එම ්ය දබ ය  ්ාක්ෂණීවය ශයේ ක්තිපම ය  වබලීම   014 යමමෝපීම සි ද  වබ   ීම දැ   
ක්රිමාය ම ව මයමිතු ායතිප  ාරි ණව  ් ්ෑගි මුදල් ම විම්ප ක්රම ම  ය ්ාක්ෂණිව ම ෘ දවාංාං  භාවි්ා 
වබමිතු එහි ඵ දා. ්ායම ඉහ   ැාං සම  ද  014 යමබ ව ීම ම්පපූෝපණ වබ   ීම  මම ම  මාංශයේ මෙ ප්රමු්්ම  
වාෝපමමක් ය  මයේ මඩවිම මායය වාලී  වබලීම  ,  ය ම ෘ දවාාං  උාමමේගි වබ  ි මිතු ්ාක්ෂණීව 
ම ආ මිතු ඉහ  හා යැඩි ාාරිමභේගිව මමේයායක් මැා. ම හැකි මයේ මඩවිමක් ුය   ාය  වබලීම  014 
යමබ ව ීම මැ කිම යුව ම ආ ම කිතු සි ද වබ   ීම  
 

46.        රහබදී් ලංසහ ලංඅ හිබරිරී් 

 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංබාජය ප්රතිපාය තිප ක්රිමාය ම ව කිරිම්ප ීම ඊ  එමබහි ුම ු මේ  විසිතු එයව  රාබාු ද 
මවොම මාරිම් ජ බාල් ම ම ව යුව වළ ඩි  ජි  එ්ප   ස  හපුදබච්චි ම හ්ාමේ ි යම  හා මවොළඹ රාබාු ද 
විමශයේ ේෂ මම මහයු්ප වවවමෙ  ම්ාා ාධිාතිපමේ ි යම   014 03 06 දි  මයඩි ප්රහාබ එල්  වබ   දි   
    
               මවොළඹ විමශයේ ේෂ මම මහයු්ප වවවමෙ ි ළධාාරීතු  මනුබාධාපුබමෙීම වළ මයහිබකිරී්ප ම ් 
විය තිපවරුයතු මදමද කු  ම ොච්චිමා ම  ම මහේම්ත්රාය  මධිවබණමෙීම දඩ මුදල් ි මම  විම   
 
  ි වයැබටිම   ම දබ ප්රමතශයේ මෙීම රාබාු ද ි ළධාාරීතු  බාජවාරිමක් කිරීම   මාම්පීම 
මාාබාධී ු හය වාබම මහ බාජවාරිම  ුාධාා කිරීම ක් සි ද ස ඇ්   
 
  ම ධායම  ාළාය  විමශයේ ේෂ මම මහයු්ප වවවමෙ රාබාු ද ි ළධාාරීතු  බාජවාරිමක් කිරීම   
මාම්පීම බාජවාරිම  ුාධාා කිරීම ක් සි ද ස ඇ්   
 

 
47. සටහන - මම ම  වාෝපම මාධා  යාෝප්ාමයහි ම ය ාැතු ි ෂ්ාාද   මාං්යා මල්්  ම්පම ් මැබ ලී ෝප 
යලිතු මහ ාරිමභේජ  මාං්යා මල්්  ම්ො  ලී ෝප යලිතු  මඳහතු වබ ඇ්   
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                                                                සමසප්තිය 

 
                         014 යෝපෂමෙීම රාබාු ද දදාමම  යශයේ මමතු එවව වබ ඇතිප මුද  රුිළමල් මිලිම  69123 
කි   එම  013 යෝපෂම  මාම්තක්ෂය 4.6 % ව යැඩි සම කි   එමහය  මැබ ම ය ාැතු ි ෂ්ාාද ම  013 
යෝපෂම  මාම්තක්ෂය 0.8   ව මඩු සම ක් මාතුය.   ම ෘ ද ම ය ාැතු (බමෝප ) ි ෂ්ාාද ම  013 යෝපෂම  
මාම්තක්ෂය 3.5   ව යැඩි සම ක් මාතුනු්ප වබ.    මම ාම ේච  යෝපෂම වළ මදාාෝප්ම්පතුවය විසිතු සි ද 
වබනු  ැබූ ්රහණ මාං්යාය 29176 කි   
 
                       රාබා මාබාධා ම ෝපධා මමතු ාම ණක් ම ය ද්රයය ි යාබණම සි ද වළ ම ොහැකි ි මා  010 
යෝපෂමෙ සි   ්පම ා  ම ආ මිතු ප්රජා මහභාගීය යම ඇතිපය ම ය ද්රයය ි යාබණ යැඩම හ ක් 
මදාාෝප්ම්පතුවය විසිතු දබ්පභ වබ   ීම    014 / 1  / 31 දි  ය  වි  ි යාබණ  ්පම ා  යැඩ 
ිළිමය   මතු්ෝප ්රහණම වබ   ද  ්පම ා  මාං්යාය  81කි   බාජය ප්රතිපාය තිපම ුම ම ්  තිප් 
මාංවල්ාම   හැකි උාරිම  මාධාාබණමක් කිරීම   මා මදාාෝප්ම්පතුව ය  මම ම ගිතු හැකිවිම   
 
                      ප්රතිපාය තිප විධාා මතු හා ම ාෝපම ේාමතශයේ වය යම ම මා ීමමම තු මදාාෝප්ම්පතුවමේ 
ක්රිමාවාරිය යම  ශයේ ක්තිපම  ුා  දතු මතිප රු ජ ාධිාතිපවම ා ය , මුදල් හා ක්රම  ම්පාාද  ි මමේජය 
මම ා්යවම ා ය ,  මදාාෝප්ම්පතුවය  ි සි  ම   මම මහ සමම තු  හා ි බතු්බ ප්ර තිප  මම ාම ේච ම වලිතු    
මදාාෝප්ම්පතුවමේ වාෝපම භාබම මාෝපාව වබ  ැීතම   ජයම  ුා  දතු මුදල් හා ක්රම   ම්පාාද  
මම ා්යාාංශයේ මෙ මල්ව්පවම ා ය , ම්පුතුධීවබණ  හා ි බතු්බ උාමදම්  ුා ීමමම තු  ුාධාව ම   හබයා 
 ැීතම   දාමව ුම  භාණ්ඩා ාබ ි මමේජය  මල්ව්පයරුතු ය , මදාාෝප්ම්පතුවමේ  ව යුව මාෝපාව වබ 
 ැීතම     තු මයුරිතු  මහම  දතු මුදල් හා ක්රම  ම්පාාද  මම ා්යාාංශයේ මෙ සිමළුම  ි  ධාාරිතු   හා  වාෝපම 
ම ණ්ඩ ම ය   ම්වතිපම පුද වබමි  
 
                        මදාාෝප්ම්පතුවමේ ප්රාමතශීම ම ආ ම්ප ව  යුව මාෝපක ව වබ  ැීතම  මඳහා දිම්ත්රික්  
මල්ව්පයරුතුම තු හා ප්රාමතශීම මල්ව්පයරුතුම තු  ැණණ මහාම ම ම වබමි  ්යද,  
මදාාෝප්ම්පතුවය  මම    රාහදය හා  මමීාය ව යුව වබ, එහි ාබම ාෝපා  මු දතු ාය වබ  ැි ම   මහාම 
දැක් ුම ජාතිපව මතු්බාමවාරී ඹෟෂධා ාා ව ම ණ්ඩ ම, ීතතිපාතිප මදාාෝප්ම්පතුවය, මාොලිම්  
මදාාෝප්ම්පතුවය, මාොලිම් ම ය ද්රයය වාෝපමාංශයේ ම, මෝපගු මදාාෝප්ම්පතුවය, බජමෙ බම ාරීක්ෂව 
මදාාෝප්ම්පතුවය,  ද්පමවොළ හා ම ධායමාබ මධිවාරිම හා මම කුය  බාජය දම් මතු  
මදාාෝප්ම්පතුවමේ වෘ්ඥප  පූෝපයව  ම්වතිපම පුද වබ සිටිමි  
 
                        මදාාෝප්ම්පතුවමේ ි  ධාාරිතුමේ දැනුම , කුම ්ා හා දවල්ා මාංයෝපධා ම මඳහා පුහුණු 
මයම්ාා  ම මා ීමමම තු දාමව ුම, ශ්රී  ාංවා මාංයෝපධා  ාරිාා   දම් ම, ම ා ය  හිමිව්ප මවොමිමම , 
ජාතිපව මතු්බාමවබ ඹෟෂධා ාා ව ම ණ්ඩ ම, ශ්රී  ාංවා ාද ්ප දම් ම මහ බය ම  ා  මෝප මජේතු 
මවෝ ාය  දබක්ෂව විශයේ ්ය විදයා ම ම ාීම දම් මතු  ද මදාාෝප්ම්පතුවමේ  වෘ්ඥප්ායම  හිමි 
මේ  
 
                    මයමතු යශයේ මමතු මදාාෝප්ම්පතුවමේ ව යුව මාෝපාව වබ  ැීතම   මහාම මයමිතු 
මදාාෝප්ම්පතුව මබමුණු   මු දතුාය  වබ  ැි ම   දාමව ුම මදාාෝප්ම්පතුවමේ  සිමළුම  මශ්රේණිය  
ි  ධාාරිතු  ම ාමේ විමශයේ ේෂ  ම්වතිපම  හිමි විම යුවම  ්යද  මදාාෝප්ම්පතුවමේ මබමුණු ඵ දා.   ම ම ඉටු 
වබ  ැීතම  මඳහා  012 යෝපෂමෙීමය  මදාාෝප්ම්පතුවමේ සිමළුම  ි  ධාාරිතුමේ මහාම ු ාමාොමබොය ව 
මයමි  
 
                                                                                       

 
 

එල්  මක්  ජී  ගුණයෝපධා   
රාබාු ද මවොම මාරිම් ජ බාල් 
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,yq;if kJthpj; jpizf;fsk; 

 

nrayhw;Wif mwpf;if ලං2014 
 

1. mwpKfk; 

,yq;if kJthpj; jpizf;fskhdJ> epjp> jpl;lkply; mikr;rpd; newpg;gLj;jy; 
kw;Wk; topfhl;Ljypd; fPo; nrayhw;WtJld;> murhq;f nfhs;iffs; mj;Jld; 
mtw;Wf;F Vw;Gilajhd kJthp tUkhdj;ij ghJfhj;jy; kw;Wk; Nrfhpj;jy; 
cs;spl;l eltbf;iffs; nghUl;L rl;l mq;fPfhuk; fpilf;fg;ngWtJ gpujhdkhf 
,yq;if rl;lthf;fj;jpd; 52 MtJ mj;jpahakhd kJthpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 
%yNkahFk;.  

,jw;F Nkyjpfkhf> 1999Mk; Mz;bd; 8Mk; ,yf;f Gifapiy thpr; 
rl;lj;jpid epUtfpg;gjw;fhd mjpfhuKk;> nghWg;GilikAk; mj;Jld; nghyp]; kw;Wk; 
gpw ,iaghd Kftuhz;ikfSld; xd;wpize;J> eQ;Rfs;>mgpd;>mghafukhd 
mTljq;fs; fl;lisr;rl;lj;jpid mKy;gLj;Jtjw;fhd $l;L nghWg;Gilik> 2006Mk; 
Mz;bd; 27Mk; ,yf;f Gifapiy kw;Wk; kJghdk; kPjhd Njrpa mjpfhur;rigr; 
rl;lj;jpid mKy;gLj;Jtjw;fhd nghWg;Gilik vd;gd ,j;jpizf;fsj;Jf;F 
xg;gilf;fg;gl;Ls;s fl;lha gzpfshFk;. NkNy Fwpg;gplg;gl;l fl;lisr;rl;lq;fs; 
,iaghd rl;lq;fs; kw;Wk; tpisthe;jd;ikahd tpjpfs;> xOq;Ftpjpfs;> 
mwptpj;jy;fs;> fl;lisfs;> gzpg;Giufs; Nghd;wtw;wpid nraw;gLj;Jk; mjpfhuj;ijf; 
nfhz;l gpujhd Kfth; epWtdnkhd;whfTk; ,j;jpizf;fsk; nrayhw;WfpwJ. ehl;bd; 
nghUshjhu mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F epjpaPl;Lk; Kfkhf mur tUkhdj;jpd; xU 
gFjpia Nrfhpj;JnfhLg;gjd;%yKk;> Nkw;Fwpg;gpl;l rl;lthf;fq;fspd; fPohd 
xt;nthU tifapyhd jtWfis jLg;gjd;%yKk;> Rw;wptisg;Gf;fspd; Clhf r%f 
ghJfhg;ig toq;Ftjd;%yKk; Fwpg;gplj;jf;f Njrpa gzpnahd;iw kJthpj; 
jpizf;fsk; epiwNtw;WfpwJ.  
 
2. njhiyNehf;F 

rl;ltpNuhj kJghdq;fs; kw;Wk; Nghijg;nghUs;fs; mw;w rKjhankhd;iw 
,yq;ifapDs; fl;bnaOg;Gtjw;F gq;fspg;Gnra;jy;. 

 
3. nraw;gzp 

,yq;ifapy; kJghd> Gifapiy ifj;njhopy;fis tpidj;jpwdhf 
epUtfpg;gjd;%yk; tUkhdj;ij Nrfhpj;jy;> ,j;jifa ifj;njhopy;fspy; 
rl;ltpNuhj cw;gj;jpfis jLj;jy;> ,yq;ifapd; mgptpUj;jpf;Fk; r%f 
eyNdhk;gYf;Fk;  gq;fspg;Gnra;jy;> eQ;Rfs;>mgpd;>mghafukhd mTljq;fs; 
fl;lisr;rl;lj;jpid mKy;gLj;Jtjd;%yk; r%f ghJfhg;gpid toq;Fjy;. 

 
 

 Fwpf;Nfhs;fs; : 

m. kJghdk; kw;Wk; GifapiyapypUe;J fpilf;fpd;w tUkhdj;ij  
ghJfhj;Jf;nfhs;sy;. 

M. kJthpf; fl;lisr;rl;lj;jpidAk; Gifapiy thpr; rl;lj;jpidAk; 
mKy;gLj;Jjy;. 

,. eQ;Rfs;>mgpd;>mghafukhd mTljq;fs; fl;lisr;rl;lj;jpid 
mKy;gLj;Jjy;. 

<. Gifapiy kw;Wk; kJghdk; kPjhd Njrpa mjpfhur;rigr; rl;lj;jpid 
mKy;gLj;Jjy;. 

 

 nraw;ghLfs; : 

m. chpkk;ngw;w epiyaq;fis Nkw;ghh;itapLjy;> fl;Lg;gLj;jy; kw;Wk; 
mtw;wpypUe;J fpilf;f Ntz;ba tUkhdj;ij Nrfhpj;jy;. 

M. kJthpf; fl;lisr;rl;lk; njhlh;gpy; rl;lj;ij mKy;gLj;Jk; Kftuhf 
nrayhw;Wjy;. 
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,. Gifapiy cw;gj;jpr;rhiy Nkw;ghh;itapLjy;> fl;Lg;gLj;jy; mlq;fyhf 
Gifapiy thpr; rl;lj;ij mKy;gLj;Jjy;. 

<. eQ;Rfs;>mgpd;>mghafukhd mTljq;fs; fl;lisr;rl;lj;jpid 
mKy;gLj;Jk; Kftuhf nrayhw;Wjy;. 

c. Gifapiy kw;Wk; kJghdk; kPjhd Njrpa mjpfhur;rigr; rl;lj;jpid 
mKy;gLj;Jjy;. 

 
 

4. epWtdf; fl;likg;G 
  
     2014.12.31,y; cs;sthwhd gjtpapdh; tpguk; gpd;tUkhW :- 
  
     kJthp Mizahsh; ehafk; (,.ep.Nr.)    : 01 
 kJthp Mizahsh; (epUthfk;/kdpj tsk;) (,.ep.Nr.) : 01 

kJthp Mizahsh; (tUkhdk;)     : 01 
kJthp Mizahsh; (Fw;wk;)     : 01 
gpujhd fzf;fhsh; (,.f.Nr.)        : 01 

 gpujp kJthp Mizahsh; (epUthfk;) (,.ep.Nr.)  : 01 
gpujp kJthp Mizahsh; (tUkhdk;)    : - 
gpujp kJthp Mizahsh; (Fw;wk;)    : 01 
gpujp kJthp Mizahsh; (kdpj tsk;)    : - 
gpujp kJthp Mizahsh; (Mjutspg;G)    : - 

 fzf;fhsh; (,.f.Nr.)      : 01 
gpujhd cs;sff; fzf;fha;thsh; (,.f.Nr.)   : 01 
cjtp kJthp Mizahsh;fs;      : 13 

 kJthp mj;jpal;rfh;fs;       : 15  
epUthf cj;jpNahfj;jh;fs;     : 02 

 gpujhd kJthp ghpNrhjfh;fs;     : 62 
 kJthp ghpNrhjfh;fs;      :    240 
     nkhop ngah;g;ghsh;            01 
 jfty;>njhopy;El;g mYtyh;     : - 
 tuTnryTj;jpl;l cjtpahsh;     : 01 
 mgptpUj;jp mYtyh;fs;      : 03 
 Nghf;Ftuj;J mYtyh;      : - 
 njhopy;El;g mYtyh;      : - 
 jfty;>njhopy;El;g mYtyh; cjtpahsh;   : 01 
 kJthp rhrd; Nk[h;fs;      : 43 
 kJthp rhrd;        : 61 
 kJthp fhtyhsh; / Nfhg;uy;     :    345 
 kJthp rhujpfs;       : 86 
 mur Kfhik cjtpahsh;fs;     : 90 
 fhhpahya Nrtfh; Nrit      : 35 
 tq;fsh fhg;ghsh;fs;      : 04 
 

 
5. mYtyh; khw;wq;fs; :- 
 

m.  2014Mk; Mz;by; mgptpUj;jp mYtyh; 03 gjtpfs; Gjpjhf 
cUthf;fg;gl;ld. 25 mYtyh;fs; rhrd; Nk[h; gjtpf;F 
gjtpAah;j;jg;gl;lJld;> 08 kJthp ghpNrhjfh;fs; Gjpjhf 
Ml;Nrh;f;fg;gl;ldh;. 

M. 2014Mk; Mz;bDs; Xa;Tngw;w/gjtp tpyfpa gjtpepiy mYtyh;fspd; 
ngah; gl;bay; gpd;tUkhW :- 

mYtyhpd; ngah; gjtp Xa;Tngw;w jpfjp 
jpU.uP.tre;j Fkhu gpujp kJthp Mizahsh; 

(Mjutspg;G) 
2014.01.11 

jpU.lg;.rpwpNrd gpujhd kJthp ghpNrhjfh; 2014.04.27 
jpU.[P.Fzjpyf gpujhd kJthp ghpNrhjfh; 2014.07.15 
jpU.lg;.gP.fhkpdp gjpuz kJthp ghpNrhjfh; 2014.05.25(fhykhdhh;) 
jpU.Mh;.v];.lg;.ngNuuh kJthp ghpNrhjfh; 2014.12.19 
jpU.lg;.gP.fhkpdp gjpuz kJthp ghpNrhjfh; 2014.10.18 
jpUkjp.Nf.vk;.v];.Fkhhp nkhop ngah;g;ghsh; 2014.05.01(fhykhdhh;) 
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6.    kdpj ts mgptpUj;jp : 
        
            kJthp Mizahsh; (epUthfk;/kdpj tsk;)fPo; nraw;gLk; 

,g;gphpthdJ 2014Mk; Mz;by; kJthp Mizahsh; (Fw;wk;)fPo; nraw;gl;lJld; 
mjd; fPo; ngz; kJthp ghpNrhjfh; xUth;> Nfhg;uy; xUth;> Kfhik 
cjtpahsh; Nritapd; ngz; mYtyh; xUth; kw;Wk;; rhujp xUth; 
MfpNahh;fisf; nfhz;l gjtpapdh;fis cs;slf;fpapUe;jJ. 

 jpizf;fs mYtyh;fsJ mwpT> csg;ghq;F> jpwd; tpUj;jpnra;jiy 
mbg;gil Nehf;fhff; nfhz;L cs;ehl;L> ntspehl;L gapw;rpfis 
xOq;Fnra;jy; ,g;gphptpd; gpujhd gzpahFk;.  

2014Mk; Mz;by; 21 gapw;rpnewpfs; xOq;Fnra;ag;gl;lJld; rl;l kh 
mjpgh; jpizf;fsj;jpd; Nkw;ghh;itapd; fPo; ePjpkd;w flikfs; njhlh;gpy; 
Nghl;bnahd;W elhj;jg;gl;L 36 Rw;Wf;fspd; gpd;dh; 20 mYtyh;fisf; nfhz;l 
FOnthd;W njhpTnra;ag;gl;L Nkyjpf gapw;rpf;fhf Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
Gifapiy thpr; rl;lj;ij mKy;gLj;Jtjd; %yk;  Gifapiy thp Gjpa 
mwptpj;jnyhd;iw epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; Kfkhf rl;;l tiuQhpd; mq;fPfhuk; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

  2014Mk; Mz;bDs; xOq;Fnra;ag;gl;l gapw;rpnewpfs; njhlh;gpyhd 
tpguq;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd. 

 
njhlh; 
,y. 

jpfjp my;yJ 
fhyg;gFjp 

gq;Fgw;wp
a 

vz;zpf;i
f 

epiyak; gjtp 

01 2014.01.24 44 ,yq;if kd;w epWtfk; gpujhd kJthp 
ghpNrhjfh; /kJthp 
ghpNrhjfh;; 

02 2014.01.25 40 ,yq;if kd;w epWtfk; gpujhd kJthp 
ghpNrhjfh; /kJthp 
ghpNrhjfh;/ rhrd; 
Nk[h; /  rhrd;/ 
fhtyhsh; 

03 2014.01.28 117 ,yq;if kd;w epWtfk; cjtp kJthp 
Mizahsh; /kJthp 
mj;jpal;rfh; /gpujhd 
kJthp ghpNrhjfh; / 
ghpNrhjfh; 

04  014.03.07 03 murhq;f ,urhadg; 
gFg;gha;thsh; 
jpizf;fsk; 

kJthp ghpNrhjfh; 
kw;Wk; kJthp 
fhtyhsh; 

02  014 03 18 149 ,yq;if rig fdpl;l 
tpj;jpahyak;>jLfk> [h-
vy. 

ghlrhiy 
khtzh;fSf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

06  014.04.28 287 uz;nghFzfk kfh 
tpj;jpahyak; 

ghlrhiy 
khtzh;fSf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

07  014.08.08 26 ,yq;if epUthf 
mgptpUj;jp epWtfk; 

Kfhik cjtpahsh; 

08  014 08 11 Kjy; 
 014 08 15 

kf;fs; 
tpopg;Gzh;

T 

kd;dhh; kw;Wk; tTdpah gps;isfs; kw;Wk; 
tsh;e;NjhUf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

09  014.08.14 188 Ch;f;fhtyh; gapw;rp 
epiyak;> kh kLit. 

Ch;f;fhtyh;fSf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

10  014 08 15 Kjy; 
 014 10.29 

30 i. tak;g gapw;rp 
epiyak; 

ii. mghafu 
mTljq;fs; 
fl;Lg;ghl;Lr; rig 

tl khfhzk; 
nghUl;lhd kJthp 
ghpNrhjfh; /  kJthp 
fhtyhsh; 
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iii. ,yq;if Rq;fk; 
iv. ,iwthpj; 

jpizf;fsk; 
v. kJthp epiyak; 

vi. tbrhiy rig 
11 
 

2014.08.26; 
2014.08.27 

10 Njrpa mghafu 
mTljq;fs; 
fl;Lg;ghl;Lr; rig 

kJthp ghpNrhjfh; / 
rhrd; Nk[h; / 
rhrd; /fhtyhsh; 

12 2014.09.09  
 

5 Njrpa mghafu 
mTljq;fs; 
fl;Lg;ghl;Lr; rig 

gpujhd kJthp 
ghpNrhjfh; /ghpNrhjfh; 

13 
 
 

 014 09 15 Kjy; 
 014 09  9 

25 
 
 

i. Nrh; N[hd; 
nfhj;jyhty 
ghJfhg;G 
gy;fiyf;fofk; 

ii. tak;g gapw;rp 
epiyak; 

gjtpAah;Tngw;w rhrd; 
Nk[h; 
 

14  014 10.31  177 
 
 

,yq;if epUthf 
mgptpUj;jp epWtfk;; 

gpujhd kJthp 
ghpNrhjfh; /ghpNrhjfh;/ 
rhrd; Nk[h; /  rhrd;/ 
fhtyhsh; 
 

12  014.11.28 57 FUehfy; fiy Nfe;jpu 
epiya Nfl;Nghh;$lk; 

fpuhk mYtyh;fs; / 
rKh;j;jp mYtyh;fs; / 
rKjha fhtyhsh;fs; / 
gpuNjrthrpfSf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

16  014.12.04 79 kd;dhh; gpuNjrr; 
nrayf Nfl;Nghh;$lk; 

fpuhk mYtyh;fs; / 
rKh;j;jp mYtyh;fs; / 
rKjha fhtyhsh;fs; / 
gpuNjrthrpfSf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

17  014.12.06 82 kl;lf;fsg;G murhq;f 
epUthf Rw;Wtq;fsh 
Nfl;Nghh;$lk; 

fpuhk mYtyh;fs; / 
rKh;j;jp mYtyh;fs; / 
rKjha fhtyhsh;fs; / 
gpuNjrthrpfSf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

18  014.12.07 188 tTdpah cLf;Fsk; 
rptpy; ghJfhg;G 
gz;iz 

rptpy; ghJfhg;G 
mYtyh;fs;  kw;Wk; 
fpuhk 
mYtyh;fSf;fhd 
Nghijg;nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk;; 

19  014.12.08 4 ,yq;if kdpj 
chpikfs; Mizf;FO 

kJthp ghpNrhjfh;/ 
rhrd; Nk[h; /  rhrd;/ 
fhtyhsh;  

 0  014.12.23 kw;Wk; 
 014.12.27 

20 ,yq;if epUthf 
mgptpUj;jp epWtfk; 

gpujhd kJthp 
ghpNrhjfh; /kJthp 
ghpNrhjfh;/ rhrd; 
Nk[h; /  rhrd;/ 
fhtyhsh; 

 1  014.12.29 kw;Wk; 
 014.12.30 

20 ,yq;if kdpj 
chpikfs; Mizf;FO 

gpujhd kJthp 
ghpNrhjfh; /kJthp 
ghpNrhjfh;/ rhrd; 
Nk[h; /  rhrd;/ 
fhtyhsh; 
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7. cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp 
  
      m.  (fl;llq;fs;) 
 

 mYtyfk; gzpapd; jd;ik nryT (&gh) 
01 Rw;W tq;fsh> nghyd;dWit gOJghh;j;jy; 826 ,329 89 
02 Rw;W tq;fsh> Etnuypah gOJghh;j;jy; 7 3,2 9 74 
03 k.mj;jpal;rfh; mYtyfk;> Etnuypah gOJghh;j;jy; 671,189 64 
04 k.mj;jpal;rfh; mYtyfk;> 

jpUNfhzkiy 
gOJghh;j;jy;  ,691,810 00 

05 kJthp mYtyfj; njhFjp> gJis $iu 
gOJghh;j;jy; 

76 ,400 00 

06 kJthp epiyak;> fhyp $iu 
gOJghh;j;jy; 

92,000 00 

07 kJthp epiyak;> khj;jiw Gjpa fl;llk; 
mikj;jy; 

20,000,000.00 

08 kJthp epiyak;> Etnuypah  Gjpa fl;llk; 
mikj;jy; 

24,838,000.00 
09 gpujhd kJthp mYtyfk; Gjpa fl;llk; 

mikj;jy; 
68,444,749.39 

10 kJthp epiyak;> Gj;jsk; Gjpa fl;llk; 
mikj;jy; 

15,162,000.00 
11 kJthp efu mYtyfk; miw gphpj;jy; 472,000.00 
12 kJthp epiyak;> = [ath;jdGu miw gphpj;jy; 32,500.00 
13 kJthp epiyak;> ghJf;if fhzpiar; Rw;wp 

Ntyp mikj;jy; 
883,596.34 

14 kJthp epiyak;> Gj;jsk; kpd;rhuk; ngwy; 36,870.15 
15 kJthp gapw;rpg; ghlrhiy> gzhjwfk kpd;rhuk; ngwy;; 60,990.00 
16 kJthp mYtyfj; njhFjp> gJis kpd;rhu 

Kiwikia 
gOJghh;j;jy; 

700,000.00 

17 kJthp efu mYtyfk; rpiwf;$lk; 
mikj;jy; 

165,000.00 
18 kJthp epiyak;> fpspnehr;rp Foha;f; fpzW 

mikj;jy; 
318,779.00 

19 kJthp epiyak;> Fspahg;gpl;b ePh; trjp ngwy; 11,730.00 
20 kJthp epiyak;> fhyp fuh[; mikj;jy; 18,500.00 
21 kJthp epiyak;> Fspahg;gpl;b fpzW 

gOJghh;j;jy; 
18,900.00 

22 kJthp epiyak;> Fspahg;gpl;b gliy(Nfl;b)f;F 
jPe;ijabj;jy; 

61,750.00 
 
 
M. 2014Mk; Mz;by; thfdq;fs; nfhs;tdT nra;ag;gltpy;iy. 
 
8. nfhs;iffis nraw;gLj;Jjy; 
  2014Mk; Mz;bd; kJthpf; nfhs;ifahdJ> k`pe;j rpe;jid nfhs;if 

cUtiur;rl;lfj;ij mbg;gilahff; nfhz;L jahhpf;fg;gl;bUe;jJ. 
mjw;fika> kJghd kw;Wk; Gifg;gpbj;jy; ghtidiaf; fl;Lg;gLj;Jtjw;Fj; 
Njitahd Ntiyj;jpl;lq;fs; kJthpj; jpizf;fsj;jpdhy; 
nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. kJghd ghtidia mijhpag;gLj;Jk; 
eltbf;ifnahd;whf kJghdq;fs; nghUl;L mwtplg;gLfpd;w kJ jPh;itfs; 
gy jlitfs; mjpfhpf;fg;gl;ld. mj;Jld;> Gjpa kJthp chpkk; toq;fyhdJ> 
Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;G mjpfhurigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gLfpd;w 
epWtdq;fSf;F khj;jpuk; kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 2013Mk; Mz;bd; 07Mk; 
,yf;f jpUj;jr; rl;lj;jpdhy; kJthpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 15Mk; gphptpid 
jpUj;Jtjd;%yk; mJtiuapy; njd;id kuk; rPTtjw;Fj; Njitahd 
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mDkjpg;gj;jpuk; ngWtJ ePf;fg;gl;lJ.  Gifapiy kw;Wk; kJghdk; kPjhd 
Njrpa mjpfhur;rigr; rl;lj;jpid mKy;gLj;Jtjpy; Vw;gl;l rpf;fy;fis 
jPh;j;Jf;nfhs;Sk; nghUl;L Fwpj;j rl;lj;jpw;F jpUj;jq;fs; gpNuuiz 
nra;ag;gl;ld vd;gJld;>  Gifapiy kw;Wk; kJghdk; kPjhd Njrpa 
mjpfhur;rigr; rl;lj;jpid jpUj;Jtjw;F eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 
kJTf;F Kw;Wg;Gs;sp Ntiyj;jpl;lj;jpw;F cw;rhfkhd gq;fspg;ig toq;Fk; 
Kfkhf rfy cjtp kJthp Mizahsh; gphpTfspy; nray;tYg;ngWk; 
tifapy; jLg;Gf; fpuhk epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jtjw;Fk; Kjw; fl;lkhf 
281 ,w;F Nkyhd fpuhkq;fis jLg;Gf; fpuhkq;fshf cUthf;fp NgZtjw;Fk; 
eltbf;iffs; vLf;fg;gl;ld.  

 
ml;ltiz 8.1 Gjpa chpkq;fs; toq;fy;: 2005 – 2014 
 

Mz;L toq;fg;gl;l chpkq;fspd; 
vz;zpf;if 

2005 132 
2006 35 
2007 42 
2008 36 
2009 40 
2010 51 
2011 41 
2012 55 
2013 62 
2014 83 

 
ml;ltiz 8.2 – kJghd cw;gj;jp :   2005– 2014 
 

Mz;L nrwpT$ba kJghdk; jhdpa kJghdk;(gpah;) 

msT G&g; nrwpT yPw;wh;-
kpy;ypad; 

msT njhifyPw;wh;-
kpy;ypad; 

2005 38.5 51.5 
2006 45.4 46.9 
2007 47.2 49.7 
2008 45.7 57.3 
2009 41.1 55.5 
2010 49.0 71.3 
2011 53.8 87.4 
2012 49.7 99.3 
2013 44.3 120.2 
2014 43.9 124.5 
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        tiuG 1 nrwpT$ba kJghd cw;gj;jp (G&g; nrwpT yPw;wh;-kpy;ypad;) 
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      tiuG 2 jhdpa kJghd (gpah;)cw;gj;jp (njhif yPw;wh; kpy;ypad;) 
 
 
ml;ltiz 8.3 chpkf; fl;lzk; kw;Wk; ePjpkd;w Fw;wg;gzk;%yk; Nrfhpf;fg;gl;l 
tUkhdk; 

  2005 – 2014 
 

Mz;L chpkf; fl;lzk; 
(&.kpy;.) 

ePjpkd;w Fw;wg;gzk; 
(&.kpy;.) 

nkhj;jk; (&.kpy;.) 

2005 231 91 322 
2006 355 176 531 
2007 357 269 626 
2008 379 244 623 
2009 384 196 580 
2010 407 234 641 
2011 646 169 815 

2012 814 158 972 
2013 851 155 1006 
2014 919 99 1018 
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tiuG 3 chpkf; fl;lzk; kw;Wk; ePjpkd;w Fw;wg;gzk;%yk; Nrfhpf;fg;gl;l tUkhdk; 
 
9. kJthpf; fl;likg;G : 

2014Mk; Mz;bDs; gpah;> rhuhak; kw;Wk; kJrhuk; cw;gj;jp nghUl;L kJthpj; 
jPh;it nrYj;Jk; fhynty;iyapy; khw;wk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 2014.01.20Mk; jpfjp 
ntspaplg;gl;l 962k; ,yf;f kJthp mwptpj;jypd;gb khjnkhd;wpd; Kjy; 15 ehs; 
cw;gj;jp njhlh;gpy; Fwpj;j khjj;jpd; ,Wjp ehsd;W my;yJ mjw;F Kd;dUk;> 
mk;khjj;jpd; vQ;rpa ehl;fspd; cw;gj;jp njhlh;gpy; mLj;JtUk; khjj;jpd; 15Mk; 
jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dUk;> chpkk;ngw;wthpdhy; cw;gj;jpnra;ag;gLfpd;w gpah;> 
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rhuhak; kw;Wk; kJrhuk; xt;nthU yPw;wUf;Fk; Vw;Gila thpia mth; nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;.  
 2014.10.10Mk; jpfjpa 964> 965> 966 ,yf;fq;fisf; nfhz;l kJthp 
mwptpj;jy;fs; %yKk; 2014.10.25Mk; jpfjpa 968> 969> 970> 971 ,yf;fq;fisf; 
nfhz;l kJthp mwptpj;jy;fs; %yKk; kJthpj; jPh;it mjpfhpf;fg;gl;lJ. 
ml;ltiz : 9.1 tUlj;jpDs; jPh;it mjpfhpg;G 
 

tpguk; myF  014 10 10
k; jpfjp 
tiu 

 014 10 10 
k; jpfjp 
Kjy; 

 014 10  2k; 
jpfjp Kjy; 

nty;yg;ghF> gdk;> njd;dk; 
kw;Wk; gjdplg;gl;l rhuhak;  

G&g; yPw;wh; 1110/= 1 00/= 1482/= 

ntspehl;L kJghdk; G&g; yPw;wh; 1 20/= 1370/= 1700/= 
mw;fNfhy; nrwpT 5% f;F 
Fiwe;j gpah; 

njhif 
yPw;wh; 

110/= 1 0/= 120/= 

mw;fNfhy; nrwpT 5% f;F 
Nky; gpah; 

njhif 
yPw;wh; 

130/= 142/= 182/= 

itd; G&g; yPw;wh;  01  10 06 
k; jpfjp 
Kjy; 
898/= 

 01  10 06
k; jpfjp 
Kjy; 
898/= 

11 0/= 

cs;ehl;L jhtuk; my;yJ 
goj;jpypUe;J vLf;Fk; itd;  

G&g; yPw;wh;  011 11   
k; jpfjp 
Kjy;   
100/= 

 011 11   
k; jpfjp 
Kjy; 
100/= 

100/= 

 
cs;ehl;L ifj;njhopYf;fhf toq;fg;gLfpd;w kJrhuk; nghUl;L 2013.07.31Mk; 

jpfjp ntspaplg;gl;l kJthp mwptpj;jy; ,y.958 %yk; mwtplg;gl;l jPh;itahdJ 2014 
Mk; Mz;by; mjpfhpf;fg;gl;lJ. 

kJrhuk; (<ijy; mw;fNfhy;) cs;Shpy; toq;Fk;NghJk; ,wf;Fkjp 
nra;Ak;NghJk; mjd;kPjhd jPh;it kJthp mwptpj;jy; ,y.967 %yk; 2014.10.09Mk; 
jpfjp Kjy; gpd;tUkhW tpjpf;fg;gl;lJ. 

 
 

tplak; khjhe;jk; cs;Shpy; 
toq;fg;gLfpd;w/ 

,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;w 
yPw;wh; msT 

jPh;it tpfpjk;(njhif 
yPw;wUf;F> &gh) 

cs;Sh; 
toq;fy; 

,wf;Fkjp 

1. murhq;fj;jpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l Muha;r;rp 
kw;Wk; fy;tp 
epWtdq;fs;>kUj;Jtkidfs; 
kw;Wk; mur 
jpizf;fsq;fspdhy; 
gad;gLj;jg;gLfpd;w kJrhuk; 
(<ijy; mw;fNfhy;) 

 10>000 yPw;wh; tiu 
 

 
 
 

,y;iy 
 

 
 
 

,y;iy 
 

 Rfhjhu mikr;rpd; 
itj;jpa toq;fy; gphpT 
nghUl;L 20>000 yPw;wh; 
tiu 
 
 10>001 yPw;wh; Kjy; 20>000 
yPw;wh; tiu 
 

&.200/= &.600/= 

 20>000 yPw;wUf;F Nky; &.900/= &.1000/= 

2. KbTg; nghUl;fs;  
kJj;jPh;itf;F cl;glhj> 
kUe;Jg;  nghUl;fs; kw;Wk; 
ifj;njhopy; 
cw;gj;jpfSf;fhf 
gad;gLj;jg;gLfpd;w kJrhuk; 
(<ijy; mw;fNfhy;); 

 500 yPw;wh; tiu 
 

,y;iy 
 

&.100/= 
 

501 yPw;wh; Kjy; 
10>000yPw;wh; tiu 

 

&.200/= &.600/= 

10>001 yPw;wh; Kjy; 
20>000yPw;wh; tiu 

 

&.600/= &.700/= 

20>000yPw;wUf;F Nky; 
 

&.1000/= 
 

&.1100/= 

3. KbTg; nghUl;fs;  
kJj;jPh;itf;F cl;glhj> 

 500 yPw;wh; tiu 
 

,y;iy 
 

,y;iy 
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Vw;Wkjp cw;gj;jpfSf;fhf 
gad;gLj;jg;gLk; ,ae;jpu 
rhjdq;fis 
Rj;jg;gLj;Jtjw;fhf 
gad;gLk; kJrhuk; (<ijy; 
mw;fNfhy;); 

501 yPw;wh; Kjy; 
10>000yPw;wh; tiu 

&.200/= &.600/= 

10>001 yPw;wh; Kjy; 
20>000yPw;wh; tiu 

&.600/= &.700/= 

20>000yPw;wUf;F Nky; 
 
 

&.1000/= 
 

&.1100/= 

4. Rj;jpfhpf;fg;glhj <ijy; 
mw;fNfhy; kJrhuk; 
(njhopy;El;g kJrhuk;/gyk; 
Fiwe;j kJrhuk;) 

 
xt;nthU yPw;wUf;Fk; 

 
&.300/= 

 
&.1000/= 

5. kJghd cw;gj;jpf;fhf 
gad;gLj;jg;gLk; kJrhuk; 
(<ijy; mw;fNfhy;); 

  
&.100/= 
KOikahd 
mw;fNfhy; 
xt;nthU 
yPw;wUf;Fk; 

 
&.100/= 
KOikahd 
mw;fNfhy; 
xt;nthU 
yPw;wUf;Fk; 

 
* cs;ehl;by; nfhs;tdtpd; Nghpy;/,wf;Fkjpapd; Nghpy; kJrhuk; (<ijy; 
mw;fNfhy;);,w;fhf mwtplg;glfpd;w jPh;itahdJ> mtw;wpidg; gad;gLj;jp cw;gj;jp 
nra;ag;gl;l kJgdq;fs; Nghpy; Fwpj;j kJthpapidr; nrYj;Jk;NghJ kPsj;jpUg;gpr; 
nrYj;jj;jf;f gpbthpnahd;W mwtplg;gLk;. 
 
,J> 2014.10.24Mk; jpfjp Kjy; kJthp mwptpj;jy; ,y.972 %yk; kPsjpUj;jg;gl;lJ. 
 

tplak; khjhe;jk; cs;Shpy; 
toq;fg;gLfpd;w/ 

,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;w 
yPw;wh; msT 

jPh;it tpfpjk;(njhif 
yPw;wUf;F> &gh) 

cs;Sh; 
toq;fy; 

,wf;Fkjp 

1. murhq;fj;jpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l Muha;r;rp 
kw;Wk; fy;tp 
epWtdq;fs;>kUj;Jtkidfs; 
kw;Wk; mur 
jpizf;fsq;fspdhy; 
gad;gLj;jg;gLfpd;w kJrhuk; 
(<ijy; mw;fNfhy;) 

 10>000 yPw;wh; tiu 
 

 
 
 

,y;iy 
 

 
 
 

,y;iy 
 

 Rfhjhu mikr;rpd; 
itj;jpa toq;fy; gphpT 
nghUl;L 20>000 yPw;wh; 
tiu 
 
 10>001 yPw;wh; Kjy; 20>000 
yPw;wh; tiu 
 

&.200/= &.600/= 

 20>000 yPw;wUf;F Nky; &.900/= &.1000/= 

2. KbTg; nghUl;fs;  
kJj;jPh;itf;F cl;glhj> 
kUe;Jg;  nghUl;fs; kw;Wk; 
ifj;njhopy; 
cw;gj;jpfSf;fhf 
gad;gLj;jg;gLfpd;w kJrhuk; 
(<ijy; mw;fNfhy;); 

 500 yPw;wh; tiu 
 

,y;iy 
 

&.100/= 
 

501 yPw;wh; Kjy; 
10>000yPw;wh; tiu 

 

&.200/= &.600/= 

10>001 yPw;wh; Kjy; 
20>000yPw;wh; tiu 

 

&.600/= &.700/= 

20>000yPw;wUf;F Nky; 
 

&.1000/= 
 

&.1100/= 

3. KbTg; nghUl;fs;  
kJj;jPh;itf;F cl;glhj> 
Vw;Wkjp cw;gj;jpfSf;fhf 
gad;gLj;jg;gLk; ,ae;jpu 
rhjdq;fis 
Rj;jg;gLj;Jtjw;fhf 
gad;gLk; kJrhuk; (<ijy; 
mw;fNfhy;); 

 500 yPw;wh; tiu 
 

,y;iy 
 

,y;iy 
 

501 yPw;wh; Kjy; 
10>000yPw;wh; tiu 

&.200/= &.600/= 

10>001 yPw;wh; Kjy; 
20>000yPw;wh; tiu 

&.600/= &.700/= 

20>000yPw;wUf;F Nky; 
 
 

&.1000/= 
 

&.1100/= 
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4. Rj;jpfhpf;fg;glhj <ijy; 
mw;fNfhy; kJrhuk; 
(njhopy;El;g kJrhuk;/gyk; 
Fiwe;j kJrhuk;) 

 
xt;nthU yPw;wUf;Fk; 

 
&.300/= 

 
&.1000/= 

5. kJghd cw;gj;jpf;fhf 
gad;gLj;jg;gLk; kJrhuk; 
(<ijy; mw;fNfhy;); 

  
&.100/= 
KOikahd 
mw;fNfhy; 
xt;nthU 
yPw;wUf;Fk; 

 
&.100/= 
KOikahd 
mw;fNfhy; 
xt;nthU 
yPw;wUf;Fk; 

 
* cs;ehl;by; nfhs;tdtpd; Nghpy;/,wf;Fkjpapd; Nghpy; kJrhuk; (<ijy; 
mw;fNfhy;);,w;fhf mwtplg;glfpd;w jPh;itahdJ> mtw;wpidg; gad;gLj;jp cw;gj;jp 
nra;ag;gl;l kJgdq;fs; Nghpy; Fwpj;j kJthpapidr; nrYj;Jk;NghJ kPsj;jpUg;gpr; 
nrYj;jj;jf;f gpbthpnahd;W mwtplg;gLk;. 
 

kJthp chpkq;fis toq;Fk;NghJ/ GJg;gpf;Fk;NghJ Njitahd 
tpz;zg;gg;gbtk; nghUl;L &.7500/= ck;> kJthp chpkk; xd;iw ,l khw;wk; 
nra;tjhapd; ,l khw;wy; fl;lzkhf &.100>000/= ck;> kJthp chpkk; xd;iw 
NtnwhU egUf;F/fk;gdpf;F chpik khw;Wtjhapd; chpik khw;wy; fl;lzkhf 
nt.k.4 chpkk; nghUl;L &.1>500>000/= ck;> Vida chpkq;fs; nghUl;L 
&.200>000/= ck; mwtplg;gl;ld. ,t;thW 2014Mk; Mz;bDs; chpkq;fs; nghUl;L 
tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;Ftjd;%yKk;> ,l khw;wy; fl;lzq;fs; kw;Wk; chpik 
khw;wy; fl;lzq;fs; vd;w hPjpapYk; <l;lg;gl;l tUkhdk; &gh 146 kpy;ypad;fshFk;. 
ml;ltiz:  
 
   9.2 mz;ika Mz;Lfspy; jpizf;fsj;jpd; tUkhd> nrytpd epyik: 
 
Mz;L tUkhdk; (&.kpy;.) nrytpdk; (&.kpy;.) nrytpdk; tUkhdj;jpy; 

rjtPjkhf(%) 
 2004       13,545 173 

 
1.28 

2005 16,117 211 1.31 

2006 20,694 297 1.44 

2007 23,755 367 1.54 

2008 27,436 372 1.35 

2009 28,536 418 1.46 

2010 36,666 403 1.10 

2011 55,318 443 0.80 

2012 60,081 505 0.84 

2013 66,041 664 1.00 

2014 69,087 698 1.01 
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         tiuG 4 jpizf;fsj;jpd; nrytpdk; tUkhdj;jpd; rjtPjkhf. 
 
 
 
 
10. cs;sff; fzf;fha;Tg; gphpT : 
  kJthp Mizahsh; ehafj;jpd; Neub Nkw;ghh;itapd; fPo; 

epUtfpf;fg;gLfpd;w ,e;j gphptpd; eltbf;iffs;> nray; jpl;lj;ij Mjhukhff; 
nfhz;l fzf;fha;Tj; jpl;lj;jpw;F mika nraw;gLj;jg;gl;lJ.  

 
  kJthpr; rl;ljpl;lq;fs;> kJthp mwptpj;jy;fs;> epjp xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; 

jhgd tpjpf;Nfhit vd;gdtw;wpdhy; ntspaplg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F 
mike;njhOfhj epyikfis ,dq;fz;L mtw;wpf;Fj; Njitahd jPh;Tfs; 
kw;Wk; mj;jifa epyikfis jtph;j;Jf; nfhs;tjw;Fj; Njitahd cs;sff; 
fl;Lg;ghl;L Kiwiknahd;W mwpKfQ;nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 
       epWtdj;jpd; Fwpf;Nfhs;fis va;Jtjw;F gq;fspg;G toq;Fk; tifapy; 

cs;sff; fzf;fha;T eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
 
  fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FO 04 $l;lq;fs; 2014Mk; Mz;by; 

elhj;jg;gl;ld.  
 
11. gz;l ,Ug;G Ma;T : 
  kJthpj; jpizf;fsj;jpd; fPOs;s cjtp kJthp Mizahsh; 

mYtyfq;fs;> kJthp mj;jpal;rfh; mYtyfq;fs;> kJthp epiyaq;fs;> tpNrl 
nraw;ghl;L gphpTfs;> Rw;Wtq;fshf;fs;> Fjq;fs;> tbrhiyfs; kw;Wk; 
cw;gj;jpr;rhiyfs; cs;spl;l 126 epiyaq;fspy; 2014Mk; Mz;Lf;Fhpa 
tUlhe;j fzpg;gha;T eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 
12. epYit kJthp tUkhdk; : 
  2013Mk; Mz;L ,Wjpastpy; ,Ue;j epYit kJthp tUkhdj;jpy; &gh 

76 kpy;ypad; 2014 Mk; Mz;by; Nrfhpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
13. fzf;fha;T tprhuizfs; : 
  2014Mk; Mz;by; fzf;fha;thsh; jiyikajpgjpapdhy; 24 fzf;fha;T 

tprhuizfs; mDg;gg;gl;bUe;jJld;> mtw;wpy; 17 tprhuizf;F mt;thz;bDs; 
gjpy;fs; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jd.  

 
14. jpizf;fsr; nrhj;Jf;fs; : 
  jpizf;fsj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fl;llq;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fis 

fhl;Lfpd;w Mtzk; “K” gpw;Nrh;f;ifapy; cs;sJ. 
 
15. ntFkjp epjpaf; fzf;F  -“L” gpw;Nrh;f;if 
16. gp Kw;gzf; fzf;F  - “M” gpw;Nrh;f;if 
17. xJf;fPl;Lf; fzf;F  - “N” gpw;Nrh;f;if 
18. tUkhdf; fzf;F  - “O” gpw;Nrh;f;if 
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19. ,t;tUlj;jpy; ghtidapy; ,Ue;j kJghd chpk tiffs; : 
 m. 
 nt.k.1   :  khT+ww; kJghd cw;gj;jpf;fhd chpkk; 
 nt.k.1V  : ntspehl;L kJrhuj;ij cs;ehl;by; cw;gj;jpnra;tjw;fhd chpkk; 
 nt.k.1gp  :  ghw; gd;r; kw;Wk;/my;yJ itd; cw;gj;jpf;fhd chpkk; 

nt.k.1rP  :  fs;S jtph;e;j> njq;F my;yJ njq;F rhh;e;j gpw cw;gj;jpapdhy; 
tbf;fg;gl;l kJrhuj;jpypUe;J ntspehl;L kJrhuj;ij cs;ehl;by; 
jahhpg;gjw;F toq;fg;gLfpd;w chpkk; 

 nt.k.3   :  nkhj;j tpw;gidf;fhd chpkk; 
 nt.k.4   :  rpy;yiwf;F tpw;gjw;fhd chpkk; 
 nt.k.6   :  gpah; kw;Wk; Nghl;lh; nghUl;lhd chpkk; 
 nt.k.7   :  N`hl;ly; chpkk; 
 nt.k.8   :  N`hl;ly; kJr;rhiyf;fhd chpkk; 
 nt.k.9   :  fspahl;l kJr;rhiyf;fhd chpkk; 
 nt.k.10  :  Gifapuj czTr;rhiyf;fhd chpkk; 
 nt.k.11  :  cztfj;jpw;fhd chpkk; 
 nt.k.12  :  thb tPl;Lf;fhd chpkk; 
 nt.k.13V :  tpisahl;L fofq;fs;/r%frhiyf;fhd chpkk; 
 nt.k.14  :  epfo;Tf;fhd chpkk; 
 nt.k.15  :  tpw;gid Neuq;fis ePbg;gjw;fhd Fiwepug;G chpkk; 
 nt.k.16  :  Vyj;jpy; tpLgth;fSf;fhd chpkk; 
 nt.k.17  :  Rj;jpfhpf;fg;gl;l kJrhuj;jpw;fhd chpkk; 
 nt.k.18  :  kUe;J}l;lg;gl;l itd; nghUl;lhd chpkk; 
 nt.k.19  :  tpNrl chpkk; 
 nt.k.22V :  gpah;>Vy;>];lTl; kw;Wk; itd; rpy;yiwf;F tpw;gjw;fhd chpkk; 
 nt.k.22gp :  gpah;>Vy;>];lTl; kw;Wk; itd; epiyaj;jpy; Efh;tjw;fhd chpkk; 
     :  kJthp mwptpj;jy; 936d; fPo; toq;Fk; tpNrl chpkk; 
     :  gz;lfrhiy kw;Wk; Fjq;fSf;fhd chpkk; 
              : cw;gj;jpahsh;fspd; nkhj;j tpw;gid rhuha/gpah;/ntspehl;L 

kJghd tpepNahf chpkk; 
   : <ijy; mw;fNfhy; gad;gLj;jp ifj;njhopy; cw;gj;jpfis 

jahhpg;gjw;fhf  toq;Fk; chpkk; 
     :  itd; kJrhuk; tpw;Fk; chpkk; 

   : Fbghd tifapidr; rhuhj kJrhuj;ij ,wf;Fkjp kw;Wk; jk;trk; 
itj;jpUj;jYf;fhf toq;Fk; chpkk; 

             : gjdplg;gl;l/ nty;yg;ghF/ gid/ tpNr\/ njd;id rhuha 
cw;gj;jp tpw;wy; kw;Wk;/my;yJ cw;gj;jp> nkhj;j tpw;gid 
epiyaq;fSf;F toq;Fk; chpkk; 

 
 M. cw;gj;jpf;fhd chpkk; 
 Gspj;j> Gspf;fhj gjePh;  rPTjy;> ,wf;Fjy; kw;Wk; cw;gj;jp nra;tjw;F 

toq;fg;gLk; chpkk; 
 tbrhiyf;fhd chpkk; 

 tpdhfphp jahhpg;gpw;fhd chpkk; 

 kJrhu Rj;jpfhpg;G> Nrh;f;if> gjdply; njhlh;ghd chpkk; 

 
,. fs; Nrfhpj;jYf;fhd chpkk; 

 Nrfhpf;fpd;w epiyaq;fSf;fhd chpkk; 

 
<. Nghj;jypy; milg;gjw;fhd chpkk; 

 Gspj;j kJghdq;fs; 

 tbf;fg;gl;l kJghdq;fs; 

 
c. Jiz chpkk; 
 
C. Gspj;j fs;is cw;gj;jpnra;J tpw;gjw;fhd chpkk; 
 
v. Rw;Wyhg; gazpfs; N`hl;ly; kw;Wk; cztfq;fSf;fhd chpkk; 
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 N`hl;ly; chpkq;fs;(nt.k.7)(nt.k.8)- miwfspd; vz;zpf;iff;F 
Vw;g tifg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

 
 ‘V’ ju cztfq;fs;  (nt.k.11) 

 
 ‘gp’ ju cztfq;fs;  (nt.k.11) 

 
 ‘rP’ ju cztfq;fs;  (nt.k.11) 

 
juq;fis fUj;jpw;nfhs;shJ Rw;Wyhr; rig mq;fPfhpj;j epiyaq;fs;(nt.k.22gp) 
 
 
V. Nfs;tp%yk; tpw;fg;gLfpd;w fs;Sj; jtwizfs; 
 
 
 

20. 2014Mk; Mz;by; chpkq;fis nfhz;bUe;j kJghd cw;gj;jpahsh;fs; 
 

i. tiuaWf;fg;gl;l tP md;l; V (jdpahh;)fk;gdp> ,y.324> `apnyty; tPjp> 
fynfju> ghJf;if. 

ii. tiuaWf;fg;gl;l mf;kP yq;fh fk;gdp> ,y.73/1> gioa tPjp> 
`q;nty;y. 

iii. tiuaWf;fg;gl;l Vrpah gRgpf; G&thp(yq;fh)fk;gdp> khtjfk. 

iv. fpNyrpf; b];hpyhp]; jdpahh; fk;gdp> ,y.565> kp`pe;J khtj;ij>khyNg. 

v. tiuaWf;fg;gl;l b];hpyhp]; fk;gdp xt; = yq;fh>,y.110> nehhp]; fdy; 
tPjp> nfhOk;G 10. 

vi. `pq;Fuhz b];hpyhp]; jdpahh; fk;gdp> rkdngj;j> jpj;jgj;ju. 

vii. tiuaWf;fg;gl;l ,d;lh;e\dy; b];hpyhp]; fk;gdp>nfhjyhty> fLtiy. 

viii. tiuaWf;fg;gl;l yad; G&thp fk;gdp> ,y.254> nfhOk;G tPjp> gpafk. 

ix. tiuaWf;fg;gl;l kNdhhp yq;fh fk;gdp> ,y.277/1> [akhyGu> fk;gis. 

x. tiuaWf;fg;gl;l kpyh;]; G&thp(jdpahh;) fk;gdp> gh;y; tJaha> kPnfhil 

xi. tiuaWf;fg;gl;l epNghd; vf;];Ngh fk;gdp> ,y.152> ehf`fe;jtj;ij> 
ghYfk> njhk;Ng. 

xii. tiuaWf;fg;gl;l nghprpy; fk;gdp> ,y.296/10> ghh;f; tPjp> nfhOk;G 5. 

xiii. tiuaWf;fg;gl;l ud;jpa(jdpahh;) fk;gdp> ,y.7>ngUd;Fypa khtj;ij> 
jq;nfhl;Lit. 

xiv. tiuaWf;fg;gl;l ue;njdpfy b];hpyhp]; fk;gdp> ,y.255/86> nfhunjhl> 
fLtiy. 

xv. tiuaWf;fg;gl;l nwhf;yd;l; b];hpyhp]; fk;gdp> ,y.7/<> XtpbKy;y> 
Mbfy> Jiw tPjp> jpj;jgj;ju> nty;fk. 

xvi. tiuaWf;fg;gl;l = yq;fh b];hpyhp]; md;l; fk;gdp> nk];ba>the;Jit. 

xvii. tiuaWf;fg;gl;l ];nfhl;yd;l; b];hpyhp]; fk;gdp> g];]w tPjp> tpdPjfk> 
gJis. 

xviii. jpf;fk; tbrhiy> my;tha;> gUj;jpj;Jiw. 

xix. tiuaWf;fg;gl;l Ct fpNyd; fk;gdp> kpy;yht> nkhwf`N`id. 

xx. typfhkk; tbrhiy> rq;fhid. 

xxi. tiuaWf;fg;gl;l lg;.vk;.nkz;b]; fk;gdp> ntypru> whfik. 

xxii. twzp tbrhiyf; fk;gdp> aho;g;ghzk;. 

xxiii. tak;g b];upyhp]; jdp. fk;gdp> ky;fLtht> FUehfy;. 

xxiv. rpdh;[p n`hnly;]; & N`hy;bq; (jdp.) fk;gdp> gahfy. 
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21. cw;gj;jp nra;ag;gl;l kJghd msTfs; 
 
 
 ml;ltiz ,y.21.1 : nty;yg;ghF(nkhyhr];) rhuhak; 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(G&g; yPw;wh;) thpj; njhif(&.r.) 
`pq;Fuhz b];hpyhp]; fk;gdp           94,632.006       111,385,848.59  
tiuaWf;fg;gl;l ,d;lh;e\dy; 
b];hpyhp]; fk;gdp          920,640.626    1,093,039,677.80  
tiuaWf;fg;gl;l nghprpy; fk;gdp          108,004.320       129,810,424.33  
tiuaWf;fg;gl;l kNdhhp yq;fh fk;gdp            34,773.941         41,228,199.40  
tiuaWf;fg;gl;l ue;njdpfy b];hpyhp]; 
fk;gdp          6,920.020      8,349,421.58 
tiuaWf;fg;gl;l Ct fpNyd; fk;gdp 

         4,681.572      5,285,106.27 
fpNyrpf; b];hpyhp]; jdpahh; fk;gdp              2,350.791           2,609,378.01  
tiuaWf;fg;gl;l lg;.vk;.nkz;b]; fk;gdp     667,957.379      787,534,857.32 
nwhf;yd;l; b];hpyhp]; fk;gdp   163,960.846      197,945,841.29  
epNghd; vf;];Ngh fk;gdp             8,944.343        10,737,293.88  
tiuaWf;fg;gl;l mf;kP yq;fh fk;gdp           2,515.887         2,792,634.57  
epNghd; yq;fh fk;gdp  136,640.065      161,339,987.10  
tak;g b];hpyhp]; (jdpahh;)fk;gdp       1,212.732        1,439,560.76  

nkhj;jk; 2,153,234.528 2,553,498,230.9 
 
ml;ltiz ,y.21.2 : njd;dk; kw;Wk; gjdplg;gl;l rhuhak; 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(G&g; yPw;wh;) thpj; njhif(&.r.) 
tiuaWf;fg;gl;l mf;kP yq;fh fk;gdp       282,350.067  335,284,262.95 
tiuaWf;fg;gl;l b];hpyhp]; fk;gdp xt; 
= yq;fh 2,912,885.476 3,461,445,970.85 
`pq;Fuhz b];hpyhp]; fk;gdp 10,129.691 11,994,554.42 
tiuaWf;fg;gl;l ,d;lh;e\dy; 
b];hpyhp]; fk;gdp 619,480.436 743,068,198.68 
tiuaWf;fg;gl;l ue;njdpfy b];hpyhp]; 
fk;gdp 2,303.127 2,556,470.97 
tiuaWf;fg;gl;l kNdhhp yq;fh fk;gdp 

401.585 494,627.85 
tiuaWf;fg;gl;l epNghd;vf;];Ngh fk;gdp 6,689.310 7,799,459.11 
tiuaWf;fg;gl;l nwhf;yd;l; b];hpyhp]; 
fk;gdp 1,897,378.950 2,218,684,335.57 
];nfhl;yd;l; b];hpyhp]; fk;gdp 14,507.310 18,954,558.61 
tiuaWf;fg;gl;l Ct fpNyd; fk;gdp 3,756.987 4,563,276.49 
tP V b];hpyhp]; (jdpahh;)fk;gdp 

340.416 377,861.76 
tiuaWf;fg;gl;l lg;.vk;.nkz;b]; fk;gdp 505,052.564    598,028,371.17  
nkhj;jk; 6,255,275.919 7,403,251,948.43 
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ml;ltiz ,y21.3 : tpN\r rhuhak; 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(G&g; yPw;wh;) thpj; njhif(&.r.) 
tP V b];hpyhp]; (jdpahh;)fk;gdp 267,467.293 316,905,513.870 
tiuaWf;fg;gl;l mf;kP yq;fh 
fk;gdp       562,366.450        664,588,929.57  
rpdh;[p (jdpahh;)fk;gdp  104,149.906    124,642,442.490  
tiuaWf;fg;gl;l b];hpyhp]; 
fk;gdp xt; = yq;fh  23,983,779.807    28,268,508,386.80  
`pq;Fuhz b];hpyhp]; fk;gdp> 
rkdgj;j.  647,056.870       767,151,224.85  
tiuaWf;fg;gl;l ,d;lh;e\dy; 
b];hpyhp]; fk;gdp       2,678,332.139    3,205,908,902.51  
tiuaWf;fg;gl;l nghprpy; fk;gdp   1,481,577.776      1,750,163,015.84  
tiuaWf;fg;gl;l kNdhhp yq;fh 
(jdpahh;)fk;gdp      33,312.904      39,346,978.42  
t/g epNghd; vf;];Ngh fk;gdp  133,994.455      158,413,097.89  
tiuaWf;fg;gl;l nwhf;yd;l; 
b];hpyhp]; fk;gdp 

         

244,109.607  
         

287,469,458.11  
];nfhl;yd;l; b];hpyhp]; fk;gdp  139,482.974    162,259,275.38  
tiuaWf;fg;gl;l ue;njdpfy 
b];hpyhp]; fk;gdp. 217,029.568 257,706,366.05 
tiuaWf;fg;gl;l Ct fpNyd; 
(jdpahh;)fk;gdp 121,497.554 144,640,264.85 
t/g lg;.vk;.nkz;b]; fk;gdp     318,066.666       377,118,266.20  
fpNyrpf; cw;gj;jpahsh;fs;  62,477.210    72,980,403.95  
ud;jpa (jdpahh;)fk;gdp 

48,110.703 57,921,924.97 
tak;g b];hpyhp]; (jdpahh;)fk;gdp  100,836.034      120,865,494.97  
nkhj;jk; 31,143,647.916 36,776,589,946.72 
 
22. cs;ehl;by; cw;gj;jpnra;ag;gl;l ntspehl;L kJghdk; 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(G&g; 
yPw;wh;) 

thpj; njhif(&.r.) 

tiuaWf;fg;gl;l `pq;Fuhz 
b];hpyhp]; fk;gdp> rkdgj;j.  120,686.516      159,158,775.04  
tiuaWf;fg;gl;l ,d;lh;e\dy; 
b];hpyhp]; fk;gdp 

      

1,691,527.294   2,272,830,811.04  
tiuaWf;fg;gl;l epNghd; vf;];Ngh 
(jdpahh;)fk;gdp. 

          
509.135           636,418.75 

tiuaWf;fg;gl;l nghprpy; (jdpahh;) 
fk;gdp 940,204.444  1,251,433,065.20 
tiuaWf;fg;gl;l nwhf;yd;l; 
b];hpyhp]; (jdpahh;)fk;gdp 1,316,243.708   1,778,135,582.95  
tiuaWf;fg;gl;l lg;.vk;.nkz;b]; 
fk;gdp     249,353.841     332,819,408.40 
= yq;fh b];hpyhp]; fk;gdp    20,794.916        25,993,645.00  
nkhj;jk; 4,339,319.854 5,821,007,706.38 
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23. gdQ; rhuhak; 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(G&g; 
yPw;wh;) 

thpj; njhif(&.r.) 

jpf;fk; cw;gj;jprhiy  2,004.854    2,977,208.21  
twzp cw;gj;jprhiy  17,781.870    20,820,371.31  
typfhkk; cw;gj;jprhiy  10,494.402    12,138,866.10  
];nfhl;yd;l; b];hpyhp]; fk;gdp 

      1,274.400        1,538,109.00  
nkhj;jk; 31,555.526 37,474,554.62 
 
 
24. khT+ww; kJghdk; (gpah;) : mw;fNfhy; nrwpT 5%f;F Fiwe;j 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(njhif 
yPw;wh;) 

thpj; njhif(&.r.) 

tiuaWf;fg;gl;l Vrpah gRgpf; G&thp 
(yq;fh)fk;gdp 

  472,148.940 55,005,678.60 
tiuaWf;fg;gl;l yad; G&thp 
fk;gdp 

  11,697,122.730  1,406,940,911.90 
tiuaWf;fg;gl;l kpy;yh;]; G&thp 
fk;gdp 

     525,616.770  57,817,844.70 
nkhj;jk; 12,694,888.44 1,519,764,435.20 
 
25. khT+ww; kJghdk; (gpah;) : mw;fNfhy; nrwpT 5%f;F Nky; 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(njhif 
yPw;wh;) 

thpj; njhif(&.r.) 

tiuaWf;fg;gl;l Vrpah gRgpf; G&thp 
(yq;fh)fk;gdp 

  16,500,480.960   2,332,266,213.00 
tiuaWf;fg;gl;l yad; G&thp 
fk;gdp 

  91,389,532.945   12,970,500,025.98     
tiuaWf;fg;gl;l kpy;yh;]; G&thp 
fk;gdp 

  3,935,835.890      511,658,665.70 
nkhj;jk; 111,825,849.795 15,814,424,904.68 
 
26. itd; cw;gj;jp 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(njhif 
yPw;wh;) 

thpj; njhif(&.r.) 

yq;fh itd; (jdpahh;) fk;gdp        4,493.137   3,385,534.59 
NkgPy;l; ,d;l];uP]; 2 8 200 11,163 03 
N`hk; byapl; cw;gj;jp ,y;iy          0 
,yq;if kuKe;jphpif $l;Lj;jhgdk; cw;gj;jp ,y;iy 0 
`apNlh ngtNu[]; ,d;lj;e\dy; 
fk;gdp 

cw;gj;jp ,y;iy 0 

kp`php itd; cw;gj;jp ,y;iy 0 
nrd;l; go>%ypif itd; 
cw;gj;jprhiy 

cw;gj;jp ,y;iy 0 

fyhepjp nguFk; xtpbfy itd; 
cw;gj;jprhiy 

cw;gj;jp ,y;iy 0 

nkhj;jk; 20 1 637 3,396,697 6  
 
27. Nrf; (SAKE) cw;gj;jp 
 

cw;gj;jp epWtdk; cw;gj;jp ,y;iy 
epNghd; yq;fh fk;gdp 
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28. Nghj;jy; fs;S cw;gj;jpahsh;fspdhy; cw;gj;jpnra;ag;gl;l fs;S msTk; 
mwtplg;gl;l thpj; njhifAk; : 
 

cw;gj;jp epWtdk; msT(yPw;wh;) thpj; njhif 
(&.r.) 

tak;g Rgh; Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 1,163,580.000   11,635,800.00  
<fs;; Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 818,430.000    8,184,300.00  
Nfhy;ld; <fs; Nghj;jy; fs;S 
cw;gj;jprhiy 

223,380.000    2,233,800.00  
N`h]; gth;; Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 347,625.000    3,476,250.00 
kNdhhp yq;fh Nghj;jy; fs;S 
cw;gj;jprhiy 

1,369,165.000   13,691,650.00 
ept; nfhkhz;Nlh Nghj;jy; fs;S 
cw;gj;jprhiy 

210,795.000    2,107,950.00 
R+bq; ];lhh; Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 843,630.000    8,436,300.00 
rpq;f Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 1,051,420.000   10,514,200.00 
V.vk;.gP. Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 258,990.750    2,589,907.50 
hP.v];.Mh;. Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 1,030,545.000   10,305,450.00 
nek;jh Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 686,750.000    6,867,500.00 
ept; hP.v];.Mh;. Nghj;jy; fs;S 
cw;gj;jprhiy 

686,910.000    6,869,100.00 
nfhkhz;Nlh Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 231,495.000    2,314,950.00 
njy;ypg;gis Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 76,552.250       765,522.50 
khdpg;gha; Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 21,868.750       218,687.50 
rq;fhid gid mgptpUj;jp $l;LwT 104,851.250    1,048,512.50 
Ntyid gid mgptpUj;jp $l;LwT 19,221.875 192,218.75 
Nfhg;gha; gid mgptpUj;jp $l;LwT 24,615.525       246,155.25 
nfhbfhkk; gid mgptpUj;jp $l;LwT 13,698.125       136,981.25 
gUj;jpj;Jiw gid mgptpUj;jp $l;LwT 7,434.375        74,343.75 
rhtfr;Nrhp gid mgptpUj;jp $l;LwT 42,753.075       427,530.75 
gz;lj;jhpg;G gid mgptpUj;jp $l;LwT 64,647.500       646,475.00 
Nfhz;lhtpy; gid mgptpUj;jp $l;LwT 41,101.375       411,013.75 
Ch;fhtw;Wiw gid mgptpUj;jp $l;LwT 23,192.500       231,925.00 
aho;g;ghzk; gid mgptpUj;jp $l;LwT 24,057.500       240,575.00 
fhiuefh; gid mgptpUj;jp $l;LwT 35,475.625       354,756.25 
Rd;dhfk; gid mgptpUj;jp $l;LwT 79,467.625       794,676.25 
jphp yad; Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 179,672.175    1,796,721.75 
funtl;b Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 15,912.500       159,125.00 
nfky; Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiy 32,835.000       328,350.00  

typfhkk; - rq;fhid 21,138.750       211,387.50 
fpspnehr;rp - fpspnehr;rp 18,312.500       183,125.00 
nkhj;jk; 9,769,524.025 97,695,240.25 
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29. kJrhuq;fs; 
 ml;ltiz ,y. 29.1  :njd;dq; fs;spypUe;J tbf;fg;gl;l kJrhu msTfs; 
 

tbrhiy J}a fs;S (yPw;wh;) cw;gj;jpnra;j Rj;j 
kJrhuk; (yPw;wh;) 

mf;kP yq;fh tbrhiy 1,774,470,.300 121,793.500 
nkz;b]; tbrhiy – nkhwfy;y 1,032,633 700 75,158.400 
NgUtis tbrhiy 10,277,179.000 701,118.200 
$l;LwT tbrhiy 1,378,884.000 82,208.500 
nk];jpa tbrhiy 7,069,465.000 540,033.400 
nwhf;yz;l; tbrhiy 6,983,071.000 497,156.900 
rPJit tbrhiy 19,861,970.000 1,436,075.600 
nkhj;jk; 48,580,053.000         3,465,721.900 
 
 
        ml;ltiz ,y. 29.2  :gdq; fs;spypUe;J tbf;fg;gl;l kJrhu msTfs; 
 

tbrhiy J}a fs;S (yPw;wh;) cw;gj;jpnra;j Rj;j 
kJrhuk; (yPw;wh;) 

jpf;fk; tbrhiy - - 
twzp tbrhiy 173,799.000 8,086.7 
typfhkk; tbrhiy 224,102.000 9,151.0 
nkhj;jk; 397,901.000 17,237.7 

 
 
30. Rj;jpfhpf;fg;gl;l kJrhu cw;gj;jp 
 

tbrhiy cw;gj;jpnra;ag;gl;l kJrhu msT  
njhif yPw;wh; Rj;j kJrhuk; (yPw;wh;) 

ngy;tj;j tbrhiy 5,393,856.000 5,187,175.1 
nrtdfy tbrhiy 3,305,821.000 3,185,760.8 
`pq;Fuhz tbrhiy>nfhwk;Ng 455,559.300 437,336.9 
epNghd; yq;fh 102,151.200 96,597.7 
tTYfy tbrhiy 4,178.500 3,969.6 
nkhj;jk; 9,261,566.000 8,910,840.1 
 
 
31. rhuha cw;gj;jpf;fhf toq;fg;gl;l Rj;jpfhpf;fg;gl;l kJrhu msT 
 

tbrhiy Rj;jpfhpf;fg;gl;l kJrhuk; (njhif 
yPw;wh;) 

ngy;tj;j 2,192,708 400 
nrtdfy  ,299,602 000 
`pq;Fuhz – nfhwk;Ng 507,000.000 
epNghd; yq;fh 85,166.700 
tTYfy tbrhiy 1,000.000 
nkhj;jk; 8,388,480.100 
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32. Rj;jpfhpf;fg;gl;l kJrhuk; (kJghd cw;gj;jpf;fhf ,wf;Fkjpnra;ag;gl;l) 
 

fk;gdp ,wf;Fkjpnra;ag;gl;l msT 
(njhif yPw;wh;) 

tiuaWf;fg;gl;l b.rP.v];.vy;.fk;gdp 8,487,262 400 
tiuaWf;fg;gl;l I.b.yq;fh fk;gdp  ,303,600 000 
tiuaWf;fg;gl;l lg;.vk;.nkz;b]; fk;gdp 729,0 4 000 
tiuaWf;fg;gl;l nghprpy; (jdpahh;) fk;gdp 1,070,816  00 

tiuaWf;fg;gl;l nwhf;yd;l; b];hpyhp]; 
(jdpahh;)fk;gdp 

822,476 000 

mf;kP yq;fh fk;gdp 49,000 000 
tiuaWf;fg;gl;l Ct fpNyd; fk;gdp  0,000 000 
tP V b];hpyhp];; (jdpahh;) fk;gdp  ,000 000 
nkhj;jk; 13,547,481.600 
 
 
33. Fbghd kJrhuk; my;yhj gpw cw;gj;jpfSf;fhf toq;fg;gl;l Rj;jpfhpf;fg;gl;l 

kJrhu msT: 
 

tbrhiy njhif yPw;wh; Rj;j kJrhuk; yPw;wh; 
ngytj;j tbrhiy  84,171 200  73,37  983 
nrtdfy tbrhiy 683,697 000 627,716 214 
nkhj;jk; 967,868.500 931,089.497 

 
34.  ,ay;G khw;wg;gl;l kJrhuk; : 2014Mk; Mz;bDs; ,ay;G khw;wg;gl;l kJrhu 

cw;gj;jp ,lk;ngw;wpUf;ftpy;iy. 
 
35. tpdhfphp jahhpg;G : “C” gpw;Nrh;f;ifapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
 
36. Gifapiy cw;gj;jpAk; thpAk; 
 
   

cs;ehl;L Gifapiy 
cw;gj;jpAk; thpAk; 

cw;gj;jp (fp.fp.) thpj; njhif (&.) 

        2,806,421.000       28,064,210.00  
 

    ii. ,wf;Fkjpnra;ag;gl;l Gifapiy kPJ mwtplg;gl;l tup - &. 4,377,420 00 
  
37. njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffSk; $l;Lj;jz;lg;gzKk; 
 
  2014Mk; Mz;bDs; kJthpj; jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

Rw;wptisg;Gfs; njhlh;gpy; rkh;g;gpf;fg;gl;l njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if 5319 MFk;. mjd;%yk; ngw;w $l;Lj;jz;lg;gzk; &gh xd;gJ 
Nfhb njhd;Dj;njl;L ,yl;rj;J Kg;gj;jpnuz;lhapuj;J Ke;E}w;wp ,uz;L rjk; 
gd;dpnuz;L. (&.99>832>302.12) jhkjf;fl;lzkhf &gh Ik;gj;NjO  ,yl;rj;J 
ehw;gjhapuj;J E}w;wp Ik;gj;njhd;W (&.5>740>151/=) mwtplf;$bajhf ,Ue;jJ. 

 
38.      Fw;wg; gphptpd; gzpfSk; Kd;Ndw;wKk; 
 

kJthp Mizahsh; ehafk; mth;fspd; Nkw;ghh;itapd; fPo; gpujp kJthp 
Mizahsh;(Fw;wk;)xUthpdhy; epUtfpf;fg;gLfpd;w ,g;gphptpy;> ,uz;L kJthp 
ghpNrhjfh;fs;> ngz; ghpNrhjfh; xUth;> kJthp fhtyhsh; xUth;> xU kJthp 
rhujp MfpNahh; mlq;fpa gjtpapdh; Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sdh;. 
 

2014Mk; Mz;by; ehlshtpa hPjpapYs;s 11 kJthp epiyaq;fs;> 03 
Nghj;jy; fs;S cw;gj;jprhiyfs;> 05 kJghd cw;gj;jprhiyfs; kw;Wk; Vida 
200 chpkk;ngw;w epiyaq;fs; ghpNrhjidf;F cl;gLj;jg;gl;bUe;jJld;>  
ehlshtpa hPjpapYs;s kJthp epiyaq;fs; kw;Wk; tpNrl gpupTfs; 
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chpaKiwapYk; xOf;fj;ijNgZk; tpjj;jpYk; elhj;jpf;nfhz;L nry;tjw;Fj; 
Njitahd mwpTWj;jy;fis toq;Ftjd;%yKk;> ehl;by; kJf; Fw;wq;fis 
Rw;wptisj;J fz;Lgpbf;Fk; Kfkhf rfy kJthp epiyaq;fs; kw;Wk; tpNrl 
gpupTfs; epkpj;jk; tUle;NjhWk;  %d;W khjq;fSf;nfhU jlit khfhz 
kl;lj;jpy; mYtyh; midtUk; tutiof;fg;gl;L Rw;wptisg;Gf;fs; njhlh;gpy; 
kPsha;Tnra;J ,yf;if Nehf;fp gaDWtifapy; topelj;Jtjw;F gq;fspg;G 
toq;fpAs;sJ. 

ehlshtpa hPjpapYs;s Nkw;ghh;it mYtyh;fshd cjtp kJthp 
Mizahsh;;fs; kw;Wk; kJthp mj;jpal;rfh;fspd; flikfs; njhlh;gpy; thuhe;j 
mwpf;iffs; Nfhug;gl;L mtw;iw Nkw;ghh;itnra;tjd;%yk; jpizf;fsk; 
vjph;ghh;j;j ,yf;if Nehf;fp miltjw;Fj; Njitahd gpd;dzp mikj;Jf; 
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.  

ehL KOtJk; mKy;gLj;jf;$ba tifapy; mikf;fg;gl;Ls;s nfhOk;G 
tpNrl nraw;ghl;L gpupTk;> Nghijg;nghUs; jLg;Gg; gpupTk; Neub Nkw;ghh;itf;F 
cl;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
 

kJthp Mizahsh; ehafk; mth;fspd; Nkw;ghh;itapd; fPo; gpujp kJthp 
Mizahsh;(Fw;wk;)xUthpdhy; epUtfpf;fg;gLfpd;w ,g;gphptpy;> ,uz;L kJthp 
ghpNrhjfh;fs;> ngz; ghpNrhjfh; xUth;> kJthp fhtyhsh; xUth;> xU kJthp 
rhujp MfpNahh; mlq;fpa gjtpapdh; Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sdh;. 

NkYk;> 2014Mk; Mz;by; ehlshtpa hPjpapy; gy khfhzq;fspYs;s 
chpkk;ngw;w epiyaq;fs; Nrhjidf;F cl;gLj;jg;gl;L 162 njhopy;El;g Fw;w 
mwpf;iffis rkh;g;gpj;Js;sJld;> mjw;fhf $l;Lj;jz;lg;gzkhf &gh xU 
Nfhb ehw;gj;ije;J ,yl;rj;J Ik;gj;ijahapuj;J ehD}w;wp Kg;gj;jhW (&. 
14>555>436/=) njhifia murhq;fj;Jf;F <l;bf;nfhLg;gjw;F ,aYkhf 
,Ue;jJ; mj;Jld;> ,Jtiuapy; cld;ghl;Lf;F tuhj njhopy;El;g Fw;w 
mwpf;iffs;%yk; &gh Kg;gj;njhU ,yl;rj;J Kg;gj;njl;lhapuj;J Ke;E}W (&. 
3>138>300/=) $l;Lj;jz;lg;gzkhf vjph;fhyj;jpy; fpilf;fTs;sJ. 
 

2014Mk; Mz;by; ehlshtpa hPjpapy; fhzg;gLfpd;w gpbahizfis 
Fiwe;j kl;lj;Jf;F nfhz;LtUtjd;%yk; murhq;fk; ,of;Fk; ngUe;njhif 
ePjpkd;w Fw;wg;gzj;ij murhq;fj;Jf;F fpilf;fr;nra;tjw;F eltbf;iffs; 
vLf;fg;gl;Ls;sd. jpizf;fsk; vjph;ghh;f;Fk; tUkhd ,yf;if milar; 
nra;tJ kl;Lky;yhJ> mYtyh;fspd; xOf;fk; njhlh;gpy; ve;NeuKk; 
Nkw;ghh;it nra;tjd;%yk; kpf cah;e;j tpjj;jpy; nghJ kf;fs; eyDf;Fk; 
,lkspf;fpwJ. 

 
39. rl;lk;  kw;Wk; Gs;sptpgug; gphptpd; gzpfSk; Kd;Ndw;wKk; 
 

,g;gphpthdJ kJthp Mizahsh; ehafk; mth;fspd; Neub 
Nkw;ghh;itapd; fPo; nraw;gl;lJ. xU gpujp kJthp Mizahshpd; (kdpj 
tsk;)topelj;jypd; Nghpy; ,uz;L kJthp ghpNrhjfh;fs;> xU ngz; kJthp 
rhrd; MfpNahh; 2014 etk;gh; khjk; tiuapy; flikahw;wpdh;. mjd;gpw;ghL> 
rl;lk;  kw;Wk; Gs;sptpguj;Jf;Fg; nghWg;ghd gpujp kJthp Mizahsh; xUth; 
epakpf;fg;gLk; tiuapy; ,g;gphpT kJthp Mizahsh;(Fw;wk;) mth;fspd; fPo; 
nfhz;Ltug;gl;lJ. 
 

,jw;F Vw;Gila tplag;gug;G ahnjdpy;> ehlshtpa uPjpapy;  
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w rl;ltpNuhj Nghijg;nghUs; Rw;wptisg;Gf;fSf;F  
Vw;Gila Mtzq;fis rl;l kh mjpgUf;F Mw;Wg;gLj;Jjy;> 
chpkk;ngw;wth;fs; kw;Wk; jpizf;fs mYtyh;fspdhy; jhf;fy;nra;ag;gLfpd;w 
ePjpkd;w tof;FfSf;F Vw;Gila Nfhg;Gf;fis rl;l kh mjpgUld; ,ize;J 
nrayhw;Wjy;> mf; Nfhg;Gf;fis ehsJtiug;gLj;jy; kw;Wk; mjw;fhf kJthp 
Mizahsh; ehafk; mth;fSf;F xj;Jiog;G toq;Fjy; vd;gdthk;. NkYk;> 
ehlshtpa uPjpapy; mike;Js;s kJthp epiyaq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 
Rw;wptisg;Gf;fSf;F Vw;Gila juTfis Nfhg;gpypLjy;> mtw;iw NgZjy; 
kw;Wk; fzdpapy; Nrh;j;jy; vd;gdTk; mlq;Fk;.  
 

kJthp mwptpj;jy;fis rfy kJthp ghpNrhjfh;fSf;Fk; mjw;F Nkw;gl;l 
mYtyh;fSf;F gfph;e;jspj;jYk;> Njitahd ve;Neuj;jpYk; Njitahd 
vt;thtzj;ijAk; Njbtoq;FjYk; rl;lk;  kw;Wk; Gs;sptpgug; gphptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

mj;Jld;> kJthp Mizahsh; ehafj;jpd; tUlhe;j epUthf mwpf;if 
jahhpj;jYk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
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40. tpNrl nraw;ghl;L gphpT - nfhOk;G 
 

kJthp Mizahsh; ehafk; mth;fspdJk; gpujp kJthp 
Mizahsh;(Fw;wk;) mth;fspdJk; Nkw;ghh;it kw;Wk;  kJthp mj;jpal;rfh;; 
xUthpd; fl;Lg;ghl;bd; fPo; cs;s ,g;gphpT> ehd;F kJthp ghpNrhjfh;fs; 
cs;spl;l gpw gjpdhW (16)gjtpepiyfisAk; nfhz;ljhf mike;jJ. 
 

  kJthp Mizahsh; ehafj;jpw;F fpilf;fpd;w nghJ kf;fs; 
Kiwg;ghLfs; njhlh;gpy; ehL KOtJk; ,lk;ngWfpd;w kJ Fw;wq;fis 
fl;Lg;gLj;Jk; gphpnthd;whf ,J nraw;gLfpwJ. rl;ltpNuhj epiyaq;fspYk; 
kJthp chpkk;ngw;w epiyaq;fspYk; ,lk;ngWfpd;w jtWfis fz;Lgpbf;Fk; 
nghWg;G ,g;gphptplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
  ,jd; fPo; 2014Mk; Mz;bDs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ePjpkd;w 

Fw;wg;gzKk; $l;Lj;jz;lg;gzKk; mwtplg;gl;bUe;jd. 
  

  ePjpkd;w 
Fw;wg;gzk; 

(&.kpy;.) 

tpjpj;j 
$l;Lj;jz;lg;gzk; 

(&.kpy;.) 
kJthp chpkk; ngwhj 
epiyaq;fspy; jtWfs; 

631 7.2 - 

kJthp chpkk;ngw;w epiyaq;fspy; 
jtWfs; 

500 - 14.5 

 
Rw;wptisg;Gf;fspd; gz;Grhh; jd;ikapid tpUj;jpnra;tjd;%yk; 

ghhpastpyhd Rw;wptisg;Gf;fis ,yf;fhff;nfhz;l tpNrl Ntiyj;jpl;lq;fs; 
2014Mk; Mz;bDs; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJld;> mJ 10 khj xOq;FgLj;jw; 
Ntiyj;jpl;lnkhd;whf nraw;gLj;jy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. mjw;fika 
,Jtiuapy; mjd; ntw;wpfukhd ngWNgWfs; fpilf;fg;ngw;wpUg;gJld; 
Fwpg;gplj;jf;f gy Rw;wptisg;Gf;fs; mf;fhyg;gFjpapDs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
Mifapdhy;> 2014Mk; Mz;L ,g;gphptpd; ntw;wpfukhd Mz;nlhd;whf fUj 
KbAk;. 

 

  
41. tpNrl nraw;ghl;L gphpT (njd; khfhzk;) 
 

cjtp kJthp Mizahshpd; (njd; khfhzk;) fPo; 2014.01.01Kjy; 
2014.12.31 tiuapy; tpNrl nraw;ghl;L gphpT (njd; khfhzk;) kJthp 
epiyag;nghWg;gjpfhhp cs;spl;l ehd;F kJthp ghpNrhjfh;fs;> xU rhrd;> xU 
kJthp Nfhg;uy;> 04 kJthp fhtyhsh;fs;> xU kJthp rhujp MfpNahh; 
,izf;fg;gl;bUe;jdh;.  
 

2014Mk; Mz;Lf;F Vw;Gila Rw;wwpf;ifapd;gb (mYtyh; 
vz;zpf;iff;Nfw;g)  840 fz;Lgpbg;G ,yf;Ffs; ,e;jg; gphpTf;F 
Fwpj;njhJf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> tUl ,Wjpapy; ntw;wpfukhf;fpf; nfhs;s 
KbAkhf ,Ue;j fz;Lgpbg;Gfspd; vz;zpf;if 807 MFk;.  mtw;Ws; 
jPh;f;fg;gl;Ls;s tof;Ffspd; vz;zpf;if 723 MFk;. mjw;F tpfpjhrhu 
hPjpapyhd Fw;wg;gzk; &gh. 4>003>000/- MFk;. 
 

07 gpbahizfs; ,Ue;jJld;> 03 tprhuiz tof;FfSk;> tUl 
,Wjpastpy; 10 jPh;f;fg;glhj tof;FfSk; ,Ue;jd. ,g;gphpT njd; 
khfhzj;jpDs; 02 njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffisAk;> rg;gpufKt 
khfhzj;jpDs; 22 njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffisAk; rkh;g;gpj;J ,Ug;gJld;> 
njd; khfhzj;jpDs; 02 njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffs; nghUl;lhd 
$l;Lj;jz;lg;gzk; &gh.146500.00 Mf ,Ue;jJld;> rg;gpufKt khfhzj;jpDs; 
22 njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffs; nghUl;lhd  $l;Lj;jz;lg;gzk; &gh. 
772100.00 Mf ,Ue;jJ. ,e;jf; $l;Lj;jz;lg;gzk; cjtp kJthp 
Mizahshpdhy; (rg;gpufKt khfhzk;) mwtplg;gl;bUe;jJ. 
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42. tpNrl nraw;ghl;L gphpT (kj;jpa khfhzk;) 
 

fz;b kJthp tpNrl nraw;ghl;L gphpT> kJthp Mizahsh; ehafk; 
mth;fspd; fPo; cjtp kJthp Mizahshpd; (kj;jpa khfhzk;)Nkw;ghh;itAld; 
kJthp epiyag;nghWg;gjpfhhpapd; topelj;jypy; xU gpujhd kJthp ghpNrhjfh;> 
ehd;F(04) kJthp ghpNrhjfh;fs;> xU ngz; kJthp rhrd;> xU kJthp rhrd;> 
vl;L(08) kJthp fhtyhsh;fs;> xU kJthp rhujp MfpNahh;fisf; nfhz;l 
gjtpapdh; 2014 Mk; Mz;by; ,g;gphptpy; Nritahw;wpdh;. 
 

2003Mk; Mz;by; jhgpf;fg;gl;l ,e;jg; gphpT> kj;jpa> Cth kw;Wk; 
rg;gpufKt Mfpa khfhzq;fspy; flik Mw;WtJld;> 2014 Mk; Mz;by; 
rl;ltpNuhj kJrhuk; tbj;jy; 103 fz;Lgpbg;Gfs; mlq;fyhf 1100 
Rw;wptisg;Gf;fis Nkw;nfhz;L Ml;fis ifJnra;J ePjpkd;wj;jpy; 
M[h;gLj;jpa gpw;ghL Fw;wg;gzkhf &gh. 8>599>800/- (&gh vz;gj;ije;J 
,yl;rj;J njhd;D}w;wp xd;gjhapuj;J vz;Z}W) njhifia murhq;fj;Jf;F 
tUkhdkhf mwtpl;Lf; nfhLj;Js;sJ. NkYk;> eQ;Rfs;>mgpd;>mghafukhd 
mTljq;fs; fl;lisr;rl;lj;jpd; fPo; 13 Ngh; Rw;wptisf;fg;gl;L ePjpkd;wj;jpy; 
M[h;gLj;jg;gl;L ngUe;njhif Fw;wg;gzk; murhq;fj;Jf;F <l;bf; 
nfhLf;fg;gl;lJ. Gifapiy thpr; rl;lj;jpd; fPo; 24 Rw;wptisg;Gf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
 

2014 Mk; Mz;bDs; ,g;gphpT> chpkk;ngw;w ,lq;fspy; epge;jid kPWjy; 
njhlh;gpy; 201 njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffis rkh;g;gpg;gjd;%yk;   
$l;Lj;jz;lg;gzkhf &gh Ik;gj;njhd;gJ ,yl;rj;J vOgj;njl;lhapuj;J 
vOE}w;wp vOgj;ije;J (&gh. 5>978>775/-) njhifia muRf;F <l;bf; nfhLf;f 
,aYkhf ,Ue;jJ.  
 

 
44. tpNrl nraw;ghl;L gphpT (tl Nky; khfhzk;) 
 
   kJthp Mizahsh; ehafk; mth;fspd; fPo; cjtp kJthp Mizahsh; 

(tak;g 1)kw;Wk; xU gpujhd kJthp ghpNrhjfh;> MW kJthp ghpNrhjfh;fs;> 
xU ngz; kJthp ghpNrhjfh;> xU kJthp rhrd; Nk[h;> xU kJthp rhrd;> 01 
kJthp Nfhg;uy;> vl;L(08) kJthp fhtyhsh;fs; kw;Wk; xU kJthp rhujp 
MfpNahh; tl Nky; khfhz tpNrl nraw;ghl;L gphptpy; ,izf;fg;gl;Ls;sdh;. 

  
  
   2014 Mk; Mz;by; ,g;gpuptpd;%yk; tl Nky; kw;Wk; fpof;F 

khfhzq;fspy; rl;ltpNuhj kJrhuk; tbj;jy; 183 fz;Lgpbg;Gfs; mlq;fyhf 
1239 Rw;wptisg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L> &gh vz;gj;ije;J ,yl;rj;J 
Ik;gjhapuk; (&gh. 8>550>000/-) Fw;wg;gzj;ij muRf;F <l;bf; nfhLf;f 
gq;fspg;G toq;fpaJ.  

 
FUehfy; kw;Wk; Gj;jsk; Mfpa khtl;lq;fs; cs;slq;Fk; tifapy; 

$l;L Rw;wptisg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 106 njhopy;El;g Fw;w mwpf;iffs; 
nghUl;L  $l;Lj;jz;lg;gzkhf &gh. 2>600>000.00 njhif mwtplg;gl;bUe;jJ.  

 
44. Nghijg;nghUs; jLg;Gg; gphptpd; gzpfSk; Kd;Ndw;wKk; 

 
eQ;Rfs;>mgpd;>mghafukhd mTljq;fs; fl;lisr;rl;lj;jpd; fPo; 

rl;lj;ij mKy;gLj;Jk; Kfkhf 1985Mk; Mz;L etk;gh; khjj;jpy; 
jhgpf;fg;gl;l kJthp Nghijg;nghUs; jLg;Gg; gphpthdJ 2013 Mk; Mz;L 
tiuapy; nfhOk;G 10> b.Mh;.tpN[th;jd khtj;ijapy; ,Ue;j kJthp mYtyf 
tshfj;jpy; nraw;gl;lJ. 2014Mk; Mz;L Kjy; ,g;gphpT nfhOk;G 08> 
vy;tpl;bfy khtj;ij> ,y.182 vDk; ,lj;jpy; mike;Js;s kJthp mYtyf 
tshfj;jpy; nraw;gl;L tUfpwJ. 

 
  kJthp mj;jpal;rfh;; xUthpd; Nkw;ghh;itapd; fPo; epiyag;nghWg;gjpfhhp 

xUth;(gpujhd kJthp ghpNrhjfh;) mj;Jld; 04 kJthp ghpNrhjfh;fs;> xU rhrd; 
Nk[h;> kJthp rhrd; ,Uth;> gjpd;ehd;F fhtyhsh;fs;>  xU kJthp rhujp 
vd;wthW ,Ugj;jpnuz;L mYtyh;fs; ,e;j Nghijg;nghUs; jLg;Gg; gphptpy; 
,izf;fg;gl;L 2014 Mk; Mz;by; Nritahw;wpdh;. 
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  2014Mk; Mz;by; kJthp Nghijg;nghUs; jLg;Gg; gphptpdhy; 577 
fz;Lgpbg;Gf;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJld;> 539 Mz;fSk; 34 ngz;fSk; 
ifJnra;ag;gl;ldh;. ,e;j 577 fz;Lgpbg;Gf;fspy; n`Nuhapd; njhlh;gpyhd 328 
fz;Lgpbg;Gf;;fSk;> fQ;[h njhlh;gpyhd 207 fz;Lgpbg;Gf;fSk;> rpful; 
njhlh;gpyhd 18 fz;Lgpbg;Gf;fSk;> jPh;it nrYj;jhj ntspehl;L kJghdk; 
tpw;wy; njhlh;gpyhd 22 fz;Lgpbg;Gf;fSk;> vy;.v];.b. cilikapy; 
itj;jpUj;jy; njhlh;gpyhd 01 fz;Lgpbg;Gk;> n`Nuhapd; nfhz;Lnry;tjw;F 
gad;gLj;jpa Kr;rf;fu tz;bnahd;iw ifg;gw;wy; njhlh;gpyhd xU 
fz;Lgpbg;Gk; (V mwpf;if) vd;gd Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jd. mtw;Ws; 05 
fz;Lgpbg;Gf;fs; nghUl;L ifJnra;ag;gl;l 08 egh;fSf;F vjpuhf Nky; 
ePjpkd;wj;jpy; tof;F njhlu ,Ug;gJld;> jz;lid tpjpf;fg;gl;l 

egh;fsplkpUe;J Fw;wg;gzkhf &gh. 3,215,000/- mwtplg;gl;bUe;jJ. ,jw;F 
Nkyjpfkhf> xU egUf;F rpiwj; jz;lid tpjpf;fg;gl;bUe;jJld;> 13 egh;fs; 
nghUl;L rKjha Nrit tpjpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 
  
45.   jfty; kw;Wk; njhopy;El;g gphpT 
 

kJthp Mizahshpd;(Fw;wk;) fPo; ,aq;Fk; ,e;jg; gphpT> %d;W kJthp 
ghpNrhjfh; kw;Wk; xU kJthp fhtyhsh; MfpNahh;fisf; nfhz;l 
gjtpapdh;fis cs;slf;fpapUe;jJ. 
 
 

jfty; njhopy;El;gk; gw;wpa mwpT> Ghpe;Jzh;T kw;Wk; Mw;wy; 
vd;gtw;wpD}lhf mYtyh;fis gyg;gLj;jy;> gaDs;s tpjj;jpy; jfty; 
njhopy;El;gj;ij gad;gLj;jf;$ba gpd;dzpnahd;iw jpizf;fsj;jpDs; 
cUthf;Fjy;> kJthp  jpizf;fs < - mur Ntiyj;jpl;lj;Jld; xd;wpizjy; 
vd;gd ,g;gphptpd; Kf;fpa Nehf;fq;fshFk;. 
 
 

mjw;fika> kJthp epiyaq;fis tiyaikg;Gf;F cl;gLj;Jk; 
Ntiyj;jpl;lk; Kd;Ndhbj; jpl;lnkhd;whf eilKiwg;gLj;jg;gl;Lf; 
nfhz;bUe;jJld;> mjd; ghtid 2014Mk; Mz;bd; ,Wjpastpy; 
ghPl;rpf;fg;gl;lJ. cw;gj;jprhiyfsplkpUe;J ehshe;jk; fzdp Clhf juTfisg; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntiyj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;bUe;jJld; mjid 
njhopy;El;ghPjpahf NkYk; gyg;gLj;jy; 2014Mk; Mz;by; ,lk;ngw;wJ. 
jw;NghJ nraw;ghl;bYs;s fzdpkag;gLj;jg;gl;l ntFkjpg;gzk; nrYj;Jk; 
KiwahdJ> Gjpa njhopy;El;g nkd;nghUs;fisg; gad;gLj;Jtjd;%yk;  
mjd; gaDWj;jd;ikia Nkk;gLj;jYk; 2014Mk; Mz;bDs; 
G+h;j;jpnra;ag;gl;lJ. ,g;gphptpd; gpujhd gzpfshd jpizf;fsj;jpd; 
,izaj;jsj;ij  ehsJtiug;gLj;jy;> Gjpa nkd;nghUs;fisg; 
gad;gLj;Jtjd;%yk; njhopy;El;ghPjpapy; Nkk;gLj;jg;gl;l> cah; thbf;ifahsh; 
Nritia toq;fj;jf;f ,izaj;jsk; xd;whf khw;wpaikj;jy; vd;gd 2014Mk; 
Mz;bDs; Fwpg;gplj;jf;f kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
 
 

46. jhf;Fjy;fSk; ,ilA+W tpistpj;jy;fSk; 
 
murhq;f nfhs;ifia nraw;gLj;Jifapy; mjw;F vjpuhd rf;jpfshy; 

mg;NghJ kJthp Mizahsh; ehafkhf nrayhw;wpa b.[P.vk;.tP.`GMur;rp mth;fsJ  
tPl;Lf;Fk;> nfhOk;G tpNrl nraw;ghl;Lg; gphpT nghWg;gjpfhhpapd; tPl;Lf;Fk; 
2014.03.06Mk; jpfjp Jg;ghf;fpr; R+Lfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

nfhOk;G tpNrl nraw;ghl;Lg; gphptpd; mYtyh;fSf;F mDuhjGuj;jpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l ,ilQ;ry; nghUl;L vjpuhspfs; ,UtUf;F nehr;rpahfk ePjthd; 
ePjpkd;wj;jpy; Fw;wg;gzk; tpjpf;fg;gl;lJ. 

epftul;b fynfjw gpuNjrj;jpy; flik Nkw;nfhs;sr; nry;ifapy; Fw;wtpay; 
tNyhj;fhuKk; flikf;F ,ilQ;rYk; kJthp mYtyh;fSf;F Vw;gl;ld. 

kj;jpa khfhz tpNrl nraw;ghl;Lg; gphptpd; kJthp mYtyh;fs; flik 
Nkw;nfhs;sr; nry;ifapy; flikf;F ,ilQ;ry; Vw;gl;lJ. 
 
47. ftdpf;fTk; - ,e;j nrayhw;Wif mwpf;ifapy; kJghd cw;gj;jp 

Gs;sptpguq;fs; G&g; yPw;wh;fspYk;> Efh;T Gs;sptpguq;fs; njhif yPw;wh;fspYk; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 
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KbTiu 
 

2014 Mk; Mz;by; kJthp tUkhdkhf Nrfhpf;fg;gl;l njhif &gh 69123 
kpy;ypad;fshFk;.  mJ 2013Mk; Mz;Lld; xg;gpLk;NghJ 4.6% tPj mjpfhpg;ghFk;. 
,Ug;gpDk;> nrwpT $ba kJghd jahhpg;ghdJ 2013Mk; Mz;Lld; xg;gpLk;NghJ 0.8% 
tPj Fiwitf; fhl;Lfpd;wJ. nrwpT Fiwe;j kJghd(gpah;) jahhpg;G 2013Mk; 
Mz;Lld; xg;gpLk;NghJ 3.5% tPj mjpfhpg;igf; fhl;Lfpd;wJ. kPsha;T Mz;bDs; 
kJthpj; jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l fz;Lgpbg;Gf;fspd; vz;zpf;if 29176 
MFk;. 
  

kJf; Fw;wq;fis fl;Lg;gLj;Jtjd;%yk; khj;jpuk; Nghijg;nghUs;fis jLf;f 
KbahJ vd;gjdhy; 2010Mk; Mz;bypUe;J fpuhk kl;lj;jpy; kf;fs; gq;fspg;Gld; 
Nghijg;nghUs; jLg;G Ntiyj;jpl;lnkhd;W jpizf;fsj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
2014.12.31Mk; jpfjp tiuapy; jLg;Gf; fpuhk  Ntiyj;jpl;lj;jpDs; 
,izj;Jf;nfhs;sg;gl;l fpuhkq;fspd; vz;zpf;if 281 MFk;. murhq;f nfhs;ifahd 
kJTf;F Kw;Wg;Gs;sp vz;zf;fUTf;F ,aYkhd cr;rtiuapy; epahankhd;iw 
Ghptjw;F vkJ jpizf;fsj;Jf;F ,jd;%yk; KbAkhf ,Ue;jJ. 
 

nfhs;if fl;lisfs; kw;Wk; topfhl;ly; MNyhridfis toq;Ftjd;%yk; 
jpizf;fs nraw;ghl;Lf;F rf;jpiag; ngw;Wf;nfhLj;j mjpNkjF rdhjpgjp 
mth;fSf;Fk;> epjp> jpl;lkply; gpujp mikr;rh; mth;fSf;Fk;> jpizf;fsj;ij rhpahd 
ghijapy; topelhj;jp njhlh; Kd;Ndw;w kPsha;TfSlhf vdJ gzpapid 
ntw;wpfukhf;Ftjw;F gyj;ij ngw;Wj;je;j epjp> jpl;lkply; mikr;rpd; nrayhsh; 
mth;fSf;Fk;> xUq;fpizg;G kw;Wk; njhlh; mwpTWj;jy;fis toq;Ftjd;%yk; 
jilfis mfw;wpf; nfhs;tjw;F gq;fspg;G ey;fpa jpiwNrhpapd; gpujp 
nrayhsh;fSf;Fk;> jpizf;fsj;jpd; eltbf;iffis ntw;wpfukhf nraw;gLj;Jtjw;F 
gy;NtW tpjj;jpYk; xj;Jiog;G toq;fpa epjp> jpl;lkply; mikr;rpd; rfy 
mYtyh;fSf;Fk; gjtpapdUf;Fk; vdJ ed;wpia njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 
 

jpizf;fsj;jpd; gpuhe;jpa kl;l eltbf;iffis ntw;wpfukhf;fpf; nfhs;Sk; 
Kfkhf khtl;l nrayhsh;fspdhYk; gpuNjr nrayhsh;fspdhYk; fpilj;j 
xj;Jiog;ig nkr;Rfpd;Nwd;. NkYk;> jpizf;fsj;Jld; RKfkhfTk; neUf;fkhfTk; 
nrayhw;wp> mjd; Fwpf;Nfhs;fis miltjw;F xj;Jiog;G toq;fpa Njrpa 
mghafukhd mTljq;fs; fl;Lg;ghl;Lr; rig> rl;l kh mjpgh; jpizf;fsk;> nghyp]; 
jpizf;fsk;> nghyp]; Nghijg;nghUs; gzpafk;> Rq;fj; jpizf;fsk;> murhq;f 
,urhadg; gFg;gha;thsh; jpizf;fsk;> Gifapiy kw;Wk; kJghdk; kPjhd 
mjpfhurig mj;Jld; Vida mur epWtdq;fSf;Fk; vdJ kdkhh;e;j ed;wpiaj; 
njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.  
 

jpizf;fs mYtyh;fspd; mwpT> Mw;wy;fs; kw;Wk; csg;ghq;F tpUj;jp 
Nghd;wd nghUl;L gapw;rp tha;g;Gf;fis toq;Ftjd;%yk; gq;fspg;G toq;fpa 
,yq;if mgptpUj;jp epUthf epWtfk;> kdpj chpikfs; Mizf;FO> Njrpa 
mghafukhd mTljq;fs; fl;Lg;ghl;Lr; rig> ,yq;if kd;w epWtfk; kw;Wk; 
,uj;kyhid Nrh; N[hd; nfhj;jyhty ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; Nghd;w 
epWtdq;fSf;Fk; vdJ ed;wpfs; chpj;jhfl;Lk;. 
 
 

,Wjpahf> jpizf;fsj;jpd; eltbf;iffis ntw;wpfukhf;Ftjw;F xj;Jiog;G 
toq;Ftjd;%yk; jpizf;fsj;jpd; Fwpf;Nfhs;fis miltjw;F gq;fspg;G toq;fpa 
jpizf;fsj;jpd; rfy juq;fspYKs;s mYtyh;fSf;F vdJ tpNrl ed;wp 
chpj;jhfl;Lk;. NkYk;> jpizf;fsj;jpd; Fwpf;Nfhs;fis gaDW tpjj;jpy; 
epiwNtw;Wk; nghUl;L 2015Mk; Mz;bYk;  jpizf;fsj;jpd; rfy mYtyh;fspd; 
xj;Jiog;ig vjph;ghh;f;fpd;Nwd;. 
 
 
 
 
 

                                  vy;.Nf.[P.Fzth;jd  
                                   kJthp Mizahsh; ehafk; 
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EXCISE DEPARTMENT OF SRI LANAKA 

PERFORMANCE REPORT - 2014 

 
INTRODUCTION  

 
             The Department of Excise which operates under the purview and guidance of the 
Ministry of Finance and Planning derives its legal authority mainly from the Excise Ordinance 
(Chapter 52 of the Legislative Enactment) for implementation of government policies and all 
other activities including the safeguard and collection of excise revenue.   
 

In addition, the responsibility for administration of the Tobacco Tax Act, No. 08 of 1999, 

the collective responsibility for the enforcement of Poisons, Opium and Dangerous Drugs 

Ordinance with the Police and other relevant agencies and the responsibility of implementing the 

National Authority on Tobacco & Alcohol Act, No.27 of 2006 are also mandatory functions 

delegated to the Department. The Department also acts as a principal agency holding the 

authority for the enforcement of provisions of the above Ordinances, Acts and consequential 

rules and regulations, notifications, orders and directives.  The Department performs a unique 

national mission by means of collecting a part of government revenue to finance the country’s 

economic development and providing social security by preventing and detecting all sorts of 

illegal activities falling under the above legislations. 

 
2. VISION: 

 
Contributing to build a healthy society in Sri Lanka, which is free from illicit liquor and 

narcotic drugs. 

 

3. MISSION: 
           
             Collection of revenue through efficient and effective administration of liquor and 
tobacco industry in Sri Lanka , contributing to the development and social welfare of Sri Lanka  
by prevention of illicit products in aforesaid industries and ensuring the social protection by 
enforcement of the Poisons, Opium and Dangerous Drugs Ordinance. 
 

             Objectives: 

a. Protection of revenue accumulated from liquor and tobacco. 

b. Enforcement of the Excise Ordinance and the Tobacco Tax Act. 

c. Implementation of the Poisons, Opium and Dangerous Drugs Ordinance. 

d. Implementation of National Authority Act on Tobacco and Alcohol. 

 

             Functions: 
 
a. Supervision and control of licensed premises, and collection of revenue there 

from. 
b. Acting as a law enforcement agency in respect of the Excise Ordinance. 
 
c. Enforcement of the Tobacco Tax Act including supervision and control of 

tobacco industry. 
 
d. Acting as a law enforcement agency in respect of the Poisons, Opium and 

Dangerous Drugs Ordinance. 
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e. Implementation of National Authority Act on Tobacco and Alcohol. 

 

 

4. ORGANIZATIONAL STRUCTURE: 
 
 The staff as at 31.12.2014 stood as follows:- 
 
 Commissioner General of Excise (SLAS) : 01 

 Commissioner of Excise (Admin/Human Resources) (SLAS)                : 01 

 Commissioner of Excise (Revenue) : 01 

      Commissioner of Excise (Crime) : 01 

 Chief Accountant (SLAcctS) : 01 

 Deputy Commissioner of Excise (Admin) (SLAS) : 01 

 Deputy Commissioner of Excise (Revenue) : - 

 Deputy Commissioner of Excise (Crime) : 01 

 Deputy Commissioner of Excise (Human Resources) : - 

 Deputy Commissioner of Excise (Logistics) : - 

 Deputy Commissioner of Excise (Law & Statistics) : - 

 Accountant (SLAcctS) : 01 

 Chief Internal Auditor (SLAcctS) : 01 

 Assistant Commissioners of Excise : 13 

 Superintendents of Excise : 15 

 Administrative Officers : 02 

 Chief Inspectors of Excise : 62 

 

 Excise Inspectors : 240 

 Translators : 01 

 IT Officer : - 

 Transport Officer : - 

 Technical Officer : - 

 Assistant IT Officer : 01  

 Budget Assistant : 01 

 Development Officer : 03 

 Excise Sergeant Majors : 43 

 Excise Sergeants : 61 

 Public Management Assistants : 90 

 Excise Guards / Corporals : 345 

 Excise Drivers : 86  

 K.K.S : 35 

 Bungalow Keepers : 04 

 
 
 
5. STAFF CHANGES:- 
 

 
a.  03 posts of Development Officer  were created anew in the year 2014.25 officers were 

promoted to the post of Excise Sergeant Major and  08 Excise Inspectors were recruited. 
 

 
b. Names of the Staff Officers who retired/passed away / resigned from the Public Service during 

the year 2014 are as follows. 
 
 
 



 49 

 
 
 
 

Name of Officer Designation Date of Retirement 

Mr. T.Wasantha Kumara Deputy Commissioner of 

Excise (Logistics)  

        11.01.2014 

Mr. W.Sirisena Chief Inspector of Excise         27.04.2014 

Mr.G.Gunathilaka Chief Inspector of Excise         15.07.2014 

Mr.W.P.Gamini Pathirathne Excise Inspector         25.05.2014  (passed 

away)  

Mr. R.S.W.Perera Excise Inspector         19.12.2014 

Mr.B.A.J. De Silva Excise Inspector         18.10.2014 
Mrs.K.M.S .Kumari  Translator(Class I)        01.05.2014 (passed away) 
 
 
6.  Human Resource Development 

 
This Division which operates under the supervision of the Excise Commissioner 

(Administration / Human Resources) functioned under the supervision   of the Commissioner of 

Excise (Crime)  in the year 2014 and consisted of a staff of  01 Female Excise Inspector, 01 

Corporal, and 01 Female  Public Management Assistant and a Driver . 

 

The key objective of this division is to organize local and overseas training courses with 

the aim of enhancing the knowledge, attitudes and skills of Departmental Officers. 

This Unit was able to organize 21 training courses in the year 2014 and to select  a group 

of 20 officers and to send  for further training subsequent to 36 rounds of a series of competitions 

on court duties held under the supervision of the Attorney General’s Department. Action has 

been taken to obtain approval for a new Tobacco Tax Notification from the Legal Draftsman’s 

Department while implementing the Tobacco Tax Act. 

 

Details of Training Courses organized in the year 2014 are as follows: 
 

 
Serial 
No. 

 
Date 

 
No. of 

Participants 

 
Centre 

 
Designation 

1 24.01.2014 44 Sri Lanka Foundation 
Institute 

Chief Inspectors of Excise/ Inspector 

2 25.01.2014 40 Sri Lanka Foundation 
Institute 

Chief Inspectors of Excise/ 
Inspector/ Sergeant Major/ Sergeant/ 
Guard 

3 28.01.2014 117 Sri Lanka Foundation 
Institute 

Assistant Commissioners of Excise/ 
Superintendents of Excise/ Chief 
Inspectors of Excise/ Inspector 

4 07..03.201
4 

3 Government Analyst’s 
Department 

Inspectors of Excise/ Excise Guard 

2 18 03  014 149 Lanka Sabha Primary 
School,Dadugama,Jaela 

Drug Prevention Programme for 
School Children 

6 28.04.2014 287 Ranpokunugama Maha 
Vidayalaya 

Drug Prevention Programme for 
School Children 

7 08.08.2014  26 Sri Lanka Institute of 
Development Administration  

Management Assistants’ Service 

8 11 08 2014           
to 

15 08 2014  

Public 
Awareness 
Program 

 
Mannar & Vavunia 

 
Drug Prevention Programme for 
Adults & Children 
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9 14.08.2014  188  
Civil Defense Officers’ 
Training  Centre-Mamaduwa 

 
Drug Prevention Programme for 
Civil Defense Personnel 
 
 
 
 

10  
15 08 2014 

to 
29.10.2014  

 
 
 

30 

1.Wayamba Training Institute 
II. National Dangerous Drug 
Control Board 
III.Sri Lanka Customs 
IV.Department of Inland 
Revenue 
V.Excise Station 
VI.Distillery Boards 

 
Inspectors of Excise/ Guards for the 
North Eastern Provinces 

11 
 

 6 08 2014  
to 

27.08.2014 

 
           10 

National Dangerous Drug 
Control Board 

Inspectors of Excise/ Sergeant 
Major/ Sergeant/ Guard 

12 09.09.2014  
5 

National Dangerous Drug 
Control Board 

Chief Inspectors of Excise/ Inspector 

13 
 
 

15 09 2014 
to 

 9 10 2014 

 
25 
 
 

 
I.Sir John Kotelawala 
Defence University 
II. Wayamba Training 
Institute 

 
Promoted  Sergeant Majors 

14  
31.10.2014 

 
177 

 
 

 
Sri Lanka Institute of 
Development Administration 

 
Chief Inspectors of Excise/ 
Inspector/ Sergeant Major/ Sergeant/ 
Guard 

12 28.11.2014 57 Folk Art Centre Auditorium Drug Prevention Programme for 
Grama Niladhari/ Samurdhi    
Officers/ Community Animators & 
Villagers 

16 04.12.2014 79 Auditorium of the Divisional 
Secretariat,Mannar 

Drug Prevention Programme for 
Grama Niladhari/ Samurdhi    
Officers/ Community Animators & 
Villagers 

17 06.12.2014  82 Auditorium of the Public 
Administration Circuit 
Bunglow,Batticaloa 

Drug Prevention Programme for 
Grama Niladhari/ Samurdhi    
Officers/ Community Animators & 
Villagers 

18 07.12.2014  188 Civil Defense Farm 
Udukkulam,Vavunia 

Drug Prevention Programme for 
Civil Defense Personnel & Grama 
Niladhari 
 

19 08.12.2014  4 Human Rights Commission 
of Sri Lanka 

Inspectors of Excise/ Sergeant 
Major/ Sergeant/ Guard 

 0 23.12.2014 
to 

27.12.2014  

20 Sri Lanka Institute of 
Development Administration 

Chief Inspectors of Excise/ 
Inspector/ Sergeant Major/ Sergeant/ 
Guard 

 1 29.12.2014 
to 

30.12.2014 

20 Human Rights Commission 
of Sri Lanka 

Chief Inspectors of Excise/ 
Inspector/ Sergeant Major/ Sergeant/ 
Guard 
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7. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

   
a. (Buildings) 

 

 Office Nature of work Expenditure(Rs.) 

01. Circuit Bungalow, Polonnaruwa  Repairs  856,359.89 

02. Circuit Bungalow, Nuwara Eliya Repairs 723,529.74 

03. Office of the Superintendent of 

Excise,Nuwaraeliya  

Repairs 671,189.64 

04. Office of the Superintendent of 

Excise,Trincomalee 

Repairs 2,691,810.00 

05. Excise Office Complex, Badulla Roof Repairs 762,400.00 

06. Excise Station, Galle Roof Repairs 95,000.00 

07. Excise Station,Matara Construction of a 

new building 

20,000,000.00 

08. Excise Station, Nuwara Eliya Construction of a 

new building 

24,838,000.00 

09. Excise Head Office Construction of a 

new building 

68,444,749.39 

10. Excise Station,Puttalam  Construction of a 

new building 

15,162,000.00 

11. Excise City Office Partition of rooms 472,000.00 

12. Excise Station, Sri Jayawardenapura Partition of rooms 32,500.00 

13. Excise Station,Padukka Erection of a fence 

around the premises 

883,596.34 

14. Excise Station,Puttalam Electrification 36,870.15 

15. Excise Training 

School,Panadaragama 

Electrification 60,990.00 

16. Excise Office Complex, Badulla Repairs in the 

electrical system 

700,000.00 

17. Excise City Office Construction of a cell 165,000.00 

18. Excise Station,Kilinochchi Construction of a 

tube well 

318,779.00 

19. Excise Station,Kuliyapitiya Tube well water 

facility 

11,730.00 

20. Excise Station,Galle Construction of a 

Garage 

18,500.00 

21. Excise Station,Kuliyapitiya Repairing the well 18,900.00 

22. Excise Station,Kuliyapitiya Painting the gate 61,750.00 

  
b.Vehicles have not been purchased during the year 2014. 
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8. IMPLEMENTATION OF POLICIES:  
 

The excise policy in the year 2014 was based on the policy frame of “Mahinda 

Chinthanaya”. Accordingly, the Excise Department takes necessary action to control the 

consumption of liquor and the use of cigarettes. Also, as an action to discourage the 

consumption of liquor, the taxes for Liquor were raised on several occasions. Similarly, issuance 

of new liquor licenses has been limited only for the institutions approved by the Sri Lanka 

Tourism Development Authority. Amendments have been proposed to resolve the difficulties 

faced in implementing the National Authority Act on Tobacco and Alcohol, and steps have been 

taken to amend the National Authority Act on Tobacco & Alcohol. Programs were implemented 

to prevent villages from drugs in order to actively contribute to the “Mathata Thitha Programme” 

and measures were taken to convert and maintain over 281 such villages as drug prevention 

villages during the first phase.  

 

 

Table 8.1 Issuance of New Licences: 2005 - 2014 

 
 

Year 
Number of Licences 

issued  

2005 132 

2006 35 
2007 42 

2008 36 

2009 40 
2010 51 

2011 41 

2012 55 

2013 62 
2014 83 

 
 
 

Table 8.2 – Liquor Production: 2005 – 2014 

 

 

Year 

Hard Liquor Malt Liquor (Beer) 

Quantity by Proof Litres. - 

Millions 

Quantity by Bulk Litres – 

Millions 

 002 38 2 21 2 

 006 42 4 46 9 

 007 47   49 7 

 008 42 7 27 3 

 009 41 1 22 2 

 010 49 0 71 3 

 011 23 8 87 4 

 01  49 7 99 3 

 013 44 3                       1 0   

2014 43.9  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 124.5 
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Graph 2-Malt Liquor (Beer) Production (Bulk Litres. – Millions) 
 

 
Table 8.3 Revenue collected from License Fees and Court Fines: 2005- 2014 

  

Year 
Licence Fee 

(Rs. Millions) 

Court Fine  

(Rs. Millions) 

Total  

(Rs. Millions) 

 002  31 91 3   
 006 322 176 231 

 007 327  69 6 6 

 008 379  44 6 3 
 009 384 196 280 

 010 407  34 641 

 011 646 169 812 

 01  814 128 97  
 013 821 122 1006 

 014 919 99 1018 
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Graph 3 Revenue collected from License Fees and Court Fines: 2005- 2014 
 

 

 

9. EXCISE TAX STRUCTURE: 

 
Period of time given for payment of excise duties on all beer, arrack and spirit products 

was changed during the year 2014. As per the Excise Notification 962 issued on 20.01.2014, 
licensees should pay the relevant taxes for   each litre of beer, arrack or spirits manufactured by 
them during the first 15 days of the month on or before the last day of the said month and for the 
production done during the latter part of the month on or before 15th of the following month. 
 
Excise duties were increased by the Excise Notifications No. 964,965,966 and 968,969,970,971 

published on 10.10.2014 and 25.10.2014 respectively. 

 

  Table: 9.1        Increase of Excise duty during the year:- 

Description Unit 
Upto 

10.10.2014 
From 

10.10.2014 
From  

25.10.2014 
Per proof litre of  Molasses, Palmyra 
Arrack, Coconut and Processed 
Arrack  

Proof Litre 1100/= 1200/= 1485/= 

Per bulk litre of  Foreign Liquor  Proof Litre 1250/= 1370/= 1700/= 

Per proof litre of Beer with   Alcohol 
percentage below 5%  

Bulk Litre 110/= 120/= 150/= 

Per proof litre of  Beer with Alcohol 
percentage above  5%  

Bulk Litre 130/= 145/= 185/= 

Per proof litre of  Wine  Proof Litre From 
2012.10.06 

898/= 

From 
06.10.2012 

898/= 

1120/= 

Per proof litre of  Wine Extracted 
from local flora or fruit  

Proof Litre From 
2011.11.22 

100/= 

From 
22.10.2011 

100/= 

100/= 

 
Duty imposed on spirit issued to local industries by the Excise Notification 958 dated 

31.07.2013 was increased in the year 2014.  

 

Duties were imposed on spirits (Ethyl Alcohol) in importation and supplying locally as follows 
with effect from 09.10.2014 by the Excise Notification No.967 
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Article Locally supplied/Imported 
Litres per Month 

Rate of Duty(Rs. Per Bulk 
Litre) 

Local 
supply 

Importation 

1. Ethyl Alcohol to be used by 
Government approved 
Research and Educational 
Institutions, Hospitals and 
Government Departments 

Upto 10,000 litres 
 

 
 

 
Free 

 

 
 
 

Free 
 

Upto 20,000 litres for the 
Medical Supply Unit of the 
Ministry of Health 
 

From 10,001 litres  up to  
20,000 litres 
 

Rs.500/= 
 

Rs.600/= 
 

Above 20,000 litres Rs.900/= Rs.1000/= 
 

2. Ethyl Alcohol to be used in 

manufacturing  of medicinal 

and industrial products of 

which the final Products are 

not subjected to Excise duty 

 

Upto 500 litres 

 

 

 

Free 

 

    

 

Rs.100/= 

 

From 501 litres upto 10,000 

litres 

 

 

Rs.500/= 

 

 

Rs.600/= 

From 10,001 litres  up to  
20,000 litres 
 

     

Rs.600/= 

 

Rs.700/= 

Above 20,000 litres  

Rs.1000/= 

 

Rs.1100/= 

3.Spirit(Ethyl Alcohol) to be 
used in the manufacture of 
products for export or for the 
washing of machinery & 
equipments which are used for   
Manufacture of such products 
for export  of which the final 
products are not subjected to 
Excise duty 

Upto 500 litres 
 

 
Free 

 
Free 

From 501 litres upto 10,000 

litres 

 

Rs.500/= 

 

Rs.600/= 

 

From 10,001 litres  up to  
20,000 litres 

 

Rs.600/= Rs.700/= 

Above 20,000 litres Rs.1000/= Rs.1100/= 

4. Impure Ethyl Alcohol 
spirits(Technical spirits/weak 
spirits) 

 
For each litre 

 
Rs.300/= 

 
Rs.1,000/= 

5. Spirit(Ethyl Alcohol)  to be 
used  in the manufacturing of 
Alcohol 

 Rs.100/=* 
(per each 
litre of  
absolute 
alcohol) 

Rs.100/=* 
(per each 
litre of  
absolute 
alcohol) 

 
*The duty charged on local purchase/import of spirits (Ethyl Alcohol), is charged as a 
Withholding Tax which is allowed to be set off against the Excise Duty payable on liquor 
manufactured using such spirits (Ethyl Alcohol). 
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This was further amended with effect from 09.10.2014 by the Excise Notification 972. 
 
 

Article Locally supplied/Imported 
Litres per Month 

Rate of Duty(Rs. Per 
Bulk Litre) 

Local 
supply 

Import 

1. Ethyl Alcohol to be used by 
Government approved 
Research and Educational 
Institutions, Hospitals and 
Government Departments 

Upto 10,000 litres 
 

 
 

 
Free 

 

 
 
 

Free 
 

Upto 20,000 litres for the 
Medical Supply Unit of the 
Ministry of Health 
 

From 10,001 litres  up to  
20,000 litres 
 

Rs.500/= 
 

Rs.600/= 
 

Above 20,000 litres Rs.900/= Rs.1000/= 

2.Spirit(Ethyl Alcohol)to be 
used in the production of 
Medicinal and Industrial 
Products of which the final 
products are not subjected to 
Excise duty 

Upto 500 litres 
 

Free 
 

Rs.100/= 
 

From 501 litres upto 10,000 

litres 

 

Rs.500/= 
 

Rs.600/= 
 

From 10,001 litres  up to  
20,000 litres 
 

Rs.600/= 
 

Rs.700/= 
 

Above 20,000 litres Rs.1,000/= 
 

Rs.1,100/= 
 

3. Spirit(Ethyl Alcohol) to be 
used in the manufacture of 
products for export or for the 
washing of machinery & 
equipments which are used for   
Manufacture of such products 
for export  of which the final 
products are not subjected to 
Excise duty 

Upto 500 litres 
 

Free 
 

Free 
 

From 501 litres upto 10,000 

litres 

Rs.500/= 
 

Rs.600/= 
 

From 10,001 litres  up to  
20,000 litres 
 

Rs.600/= 
 

Rs.700/= 
 

Above 20,000 litres Rs.1,000/= 
 

Rs.1,100/= 
 

4. Impure Ethyl Alcohol 
spirits(Technical spirits/weak 
spirits) 

 
For each litre 

 
Rs.300/= 

 
Rs.1,000/= 

5. Spirit(Ethyl Alcohol)  to be used  in the manufacturing of 
Alcohol 

Rs.100/=* 
(per each 
litre of  
absolute 
alcohol) 

Rs.100/=* 
(per each 
litre of  
absolute 
alcohol) 

 
*The duty charged on local purchase/import of spirits (Ethyl Alcohol), is charged as a 
Withholding Tax which is allowed to be set off against the Excise Duty payable on liquor 
manufactured using such spirits (Ethyl Alcohol). 

 
A sum of Rs 7500/= for issuance / renewal of an application for a liquor licence, Rs 

100,000/= for shifting an Excise Licence to another premises, Rs. 1,500,000/= for transferring of 

FL 04 Licence to another person/company, and Rs.200, 000/= for other types of licence transfers 

is charged. Accordingly, the total revenue accumulated in the year 2014 from above sources was 

Rs. 146 million. 
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Table: 9.2 

State of Income & Expenditure of the Department in Recent Years: 

 

Year 
Revenue 
(Rs. Mn) 

Expenditure  
(Rs. Mn) 

Expenditure  
as a Percentage of 

Revenue 
 (%) 

2004 13,545 173 1.28 

2005 16,117 211 1.31 
2006 20,694 297 1.44 

2007 23,755 367 1.54 

2008 27,436 372 1.35 

2009 28,536 418 1.46 

2010 36,666 403 1.10 

2011 55,318 443 0.80 
2012 60,081 505 0.84 

2013 66,041 664 1.00 

 014             69,087                698 1 01 

 

 

Graph 4: Expenditure as a Percentage of Revenue 
 

10.  INTERNAL AUDIT UNIT 
 

The Internal Audit Unit was in operation under direct supervision of the Commissioner 

General of Excise and auditing was carried out in accordance with the Audit Plan based on the 

Action Plan of the Department. 

Steps have been taken to introduce an internal control methodology which is required to 

identify and avoid the instances that do not comply with the Excise Acts, Notifications, Financial 

Regulations and Establishment Code. 

Internal auditing activities were carried out in order to achieve the goals of the 

Department. 

04 Audit and Management Committee Meetings were held during the year 2014 
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11. BOARD OF SURVEY: 
 

Boards of Surveys were conducted in 126 places including the offices of Assistant 

Commissioners, Superintendents of Excise, Bureaus of Special Operations, Excise Stations, 

Warehouses and Manufactories with respect to the year 2014. 

 

 

 

 

12. EXCISE TAX IN ARREARS: 

 
Rs.76 million out of the revenue which was in arrears as at the end of the year 2013, has been 
collected during the year 2014. 

 

13. AUDIT QUERIES: 

20 audit queries have been submitted by the Auditor General during the year 2014 and 

replies have been sent for 17 out of them during the year.  

 

14. DEPARTMENT'S ASSETS: 

 
A list of buildings and assets which belong to the Department is given in appendix "K". 

 

15. REWARD FUND ACCOUNT – Appendix “L” 
 
 

16. ‘B’ ADVANCE ACCOUNT – Appendix “M” 
 
 

17. APPROPRIATION ACCOUNT – Appendix “N” 
 
 

18. REVENUE ACCOUNT – Appendix “O” 
 
 

19. TYPES OF LIQUOR LICENCES USED DURING THE YEAR: 
 a.) 

F.L. 1 : Licence to manufacture malt liquor 
F.L. 1 A : Licence to manufacture  of country made foreign spirits 
F.L.1 B : Licence to manufacture, milk punch and/or wine 
F.L. C : Licence to manufacture country made foreign spirits from spirits 

distilled from the coconut or any of its products other than toddy. 
F.L 3 : Wholesale Licence 
F.L 4 
F.L 5                  

: 
 : 

Retail Licence 
Foreign liquor tavern licence 

F.L 6 : Beer and Porter Licence 
F.L 7 : Hotel Licence 
F.L 8 : Hotel Bar Licence 
F.L 9 : Entertainment Bar Licence 
F.L 10 : Railway Refreshment Room Licence 
F.L 11 : Restaurant Licence 
F.L 12 : Rest house Licence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
F.L 13 A : Club Licence 
F.L 14 : Occasional Licence 
F.L 15 : Supplementary Licence to extend the hours of sale. 
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F.L 16 : Auctioneer’s Licence 
F.L 17 : Rectified Spirits Licence 
F.L 18 : Medicated Wine Licence 
F.L 19 : Special Licence 
F.L 22 A : Beer, Ale, Stout and Wine Licence for retail sale 
F.L 22 B : Beer, Ale, Stout and Wine Licence for consumption in the 

premises. 
   :     Special Licence issued under the Excise Notification 936 
   :     Licences for Stores and Warehouses 

:  Manufacturers’ wholesale Arrack/Beer/Foreign liquor distributing      
licences 

   :     Licences for producing Industrial Products by using Ethyl Alcohol 
   :     Licence for selling wine spirit 
   :     Licence for the importation and possession of non- potable spirit 
                                    :   Licence for manufacturing & selling Processed/ Molasses/ Palmyra/ 

Special/ Coconut Arrack, and /or Licence for manufacturing & 
distributing to wholesale shops. 

 
 b. Manufacturing Licence: 

(i) Distillery Licence 

(ii) Licence to manufacture Vinegar 

(iii) Licence to refine, compound, process spirits. 
 
 

c. Licence to collect toddy. 
i.  Licence for collection stations. 

 
d.      Licence for bottling: 

 
I. Licence for fermented liquor 

II. Licence for distilled liquor 
 
     e. Auxiliary Licences 
 

f. Licence for production and sale of fermented toddy. 
 
g. Tourist Hotel & Restaurant Licences: 
  

 Hotel licences (FL7/FL8) have been categorized in proportion to number of 
rooms. 

 
 Grade ‘A’ Hotels    : F.L11 
 Grade ‘B’ Hotels    : F.L 11     
 Grade ‘C’ Hotels    : F.L 11 

 
Tourist Board approved premises irrespective of grade  : F.L 22 B 
 

h. Toddy Taverns sold by Tender. 
 
 
20. LICENCED LIQUOR MANUFACTURERS IN 2014. 

 
I. V & A (Pvt.) Ltd, No. 324, High Level Road, Galagedara, Padukka 

II. Acme Lanka Company Ltd, No. 73/1, Old Road, Hanwella 
III. Asia Pacific Brewery (Lanka)  Ltd, Mawathagama 
IV. Classic Distilleries (Private) Ltd, No. 565, Mihindu Mawatha, Malabe. 
V. Distilleries Company of Sri Lanka Ltd., 110, Norris Canal Road, Colombo 10. 
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VI. Hingurana Distilleries (Pvt) Co, Samanabedda, Thittapattara 
VII. International Distillers Ltd, Kotalawala, Kaduwela 

VIII. Lion Brewery Ltd., No. 254, Colombo Road, Biyagama 
IX. Manori Lanka Company (Pvt) Ltd, No. 277/1, Jayamalapura, Gampola 
X. Millers Brewery (Pvt) Ltd, Pearl Estate, Meegoda (only till May 2014) 

XI. Nippon Expo Company Ltd, No. 152, Nagahakandawatta, Palugama, Dompe 
XII. Periceyl Company (Pvt) Ltd, No. 296/10, Park Road, Colombo 5 

XIII. Randiya Marketing Services (Pvt) Ltd., No. 7, Morukkuliya Mawatha, Dankotuwa 
XIV. Randenigala Distilleries Ltd., No. 255/86, Korathota, Kaduwela 
XV. Rockland Distilleries Ltd, No. 160/24, Kirimandala Rd., Colombo 05     
XVI. Sri Lanka Distilleries Ltd, Mestiya, Wadduwa (only till March 2014) 

XVII. Scotland Distilleries Company Ltd, Passara Road, Vineethagama, Badulla. 
XVIII. Thikkam Distilleries, Alwai, Point Pedro 

XIX. Uva Glen Company (Pvt) Ltd, Millewa, Moragahahena 
XX. Valikamam Distilleries, Nawali,Manipai 

XXI. W.M Mendis & Company Ltd, Welisara, Ragama 
XXII. Varani Distilleries Ltd , Point Pedro ,Warani 

XXIII. Wayamba Distilleries (Pvt.) Ltd. – Malkaduwawa, Kurunegala 
XXIV. Synergy Hotel & Holdings (Pvt.) Ltd, Payagala 
 
 

21.  QUANTITIES OF LIQUOR MANUFACTURED: 
 

Table 21.1 – Molasses Arrack 

 

Manufactory 
Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Hingurana Distilleries Ltd.           94,632.006       111,385,848.59  

International Distilleries Ltd.          920,640.626    1,093,039,677.80  

Periceyl Company (Pvt) Ltd          108,004.320       129,810,424.33  
Manori Lanka Company (Pvt) Ltd            34,773.941         41,228,199.40  

Randenigala Distilleries Ltd          6,920.020      8,349,421.58 

Uva Glen Company (Pvt) Ltd          4,681.572      5,285,106.27 

Classic Distilleries (Private) Ltd              2,350.791           2,609,378.01  
W.M Mendis & Company Ltd     667,957.379      787,534,857.32 

Rockland Distilleries Ltd   163,960.846      197,945,841.29  

Nippon Expo Company Ltd             8,944.343        10,737,293.88  
Acme Lanka Company Ltd            2,515.887             2,792,634.57  

Nippon Expo Company Ltd  136,640.065      161,339,987.10  

Wayamba Distilleries (Pvt) Ltd       1,212.732           1,439,560.76  

Total 2,153,234.528 2,553,498,230.9 

 

 

  Table 21.2:Coconut & Processed Arrack 
 

Manufactory 
Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Acme Lanka Ltd.       282,350.067  335,284,262.95 
Distilleries Company of Sri Lanka Ltd.  2,912,885.476 3,461,445,970.85 

Hingurana Distilleries 
Ltd.Samanabadda 10,129.691 11,994,554.42 

International Distilleries Ltd. 619,480.436 743,068,198.68 

Randenigala Distilleries Ltd. 2,303.127 2,556,470.97 

Manori Lanka Ltd. 401.585 494,627.85 
Nippon Expo Ltd. 6,689.310 7,799,459.11 
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Rockland Distilleries Ltd. 1,897,378.950 2,218,684,335.57 

Scotland Distilleries Ltd. 14,507.310 18,954,558.61 

Uva Glen (Pvt) Ltd. 3,756.987 4,563,276.49 

V & A (Pvt.) Ltd 340.416 377,861.76 

W.M Mendis & Co. Ltd. 505,052.564    598,028,371.17  

Total 6,255,275.919 7,403,251,948.43 

 

 

 

 

 

 

Table 21.3 - Special Arrack 
 

Manufactory 
Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

V&A  Distilleries (Pvt.) Ltd. 267,467.293 316,905,513.870 

Acme Lanka Company Ltd.       562,366.450        664,588,929.57  

Synergy (Pvt) Ltd.  104,149.906    124,642,442.490  

Distilleries Company of Sri Lanka Ltd  23,983,779.807    28,268,508,386.80  
Hingurana Distilleries Ltd.Samanabadda  647,056.870       767,151,224.85  

International Distilleries Ltd.      2,678,332.139    3,205,908,902.51  

Periceyl Company (Pvt) Ltd   1,481,577.776      1,750,163,015.84  
Manori Lanka (Pvt) Ltd.      33,312.904      39,346,978.42  

Nippon Expo Ltd.  133,994.455      158,413,097.89  

Rockland Distilleries Ltd.          
244,109.607           287,469,458.11  

Scotland Distilleries Ltd.  139,482.974    162,259,275.38  

Randenigala Distilleries Ltd. 217,029.568 257,706,366.05 
Uva Glen Pvt Ltd. 121,497.554 144,640,264.85 

W.M. Mendis & Co. Ltd.     318,066.666       377,118,266.20  

Classic Manufacturers.  62,477.210    72,980,403.95  
Randiya (Pvt) Ltd. 48,110.703 57,921,924.97 

Wayamba Distilleries (Pvt) Ltd.  100,836.034      120,865,494.97  

Total 31,143,647.916 36,776,589,946.72 

 

 

 

22. COUNTRY MADE FOREIGN LIQUOR 
 

Manufactory 
Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Hingurana Distilleries Co. Ltd. Dompe  120,686.516      159,158,775.04  

International Distilleries Ltd.       1,691,527.294   2,272,830,811.04  
Nippon Expo (Pvt) Ltd.           509.135           636,418.75 

Periceyl Company (Pvt) Ltd. 940,204.444  1,251,433,065.20 

Rockland Distilleries (Pvt) Ltd. 1,316,243.708   1,778,135,582.95  
W.M. Mendis & Co. Ltd     249,353.841     332,819,408.40 

Sri Lanka Distilleries Ltd.    20,794.916        25,993,645.00  

Total 4,339,319.854 5,821,007,706.38 
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23. PALMYRA ARRACK  

 

Manufactory Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Thikkam Distillery  2,004.854    2,977,208.21  
Varani Distillery  17,781.870    20,820,371.31  

Valikamam Distillery  10,494.402    12,138,866.10  

Scotland Distilleries Company       1,274.400        1,538,109.00  

Total 31,555.526 37,474,554.62 

 

 

 

24. MALT LIQUOR (BEER): Alcohol Percentage below 5% 
 

Manufactory Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Asia Pacific Brewery (Lanka) Ltd.   472,148.940 55,005,678.60 
Lion Brewery Ltd.   11,697,122.730  1,406,940,911.90 

Millers Brewery Ltd.      525,616.770  57,817,844.70 

Total 12,694,888.44 1,519,764,435.20 

 
25. MALT LIQUOR (BEER): Alcohol Percentage above 5% 
 

Manufactory Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Asia Pacific Brewery (Lanka) Ltd.   16,500,480.960   2,332,266,213.00 

Lion Brewery Ltd.   91,389,532.945   12,970,500,025.98     

Millers Brewery Ltd.   3,935,835.890      511,658,665.70 

Total 111,825,849.795 15,814,424,904.68 

   

 

26. WINE PRODUCTION 

 

Manufactory Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Lanka Wine (Pvt) Ltd.        4,493.137   3,385,534.59 

Mayfield Industries 2 8 200 11,163 03 
Home Delight  No Production 0 

Sri Lanka Cashew Corporation No Production 0 

Hydo Beverages International Co. No Production 0 

Mihiri Wine  No Production 0 
St. Fruits & Herbal Wine Manufactory No Production 0 

Dr.Perakum Ovitigala Wine Manufactory No Production 0 

Total 20 1 637 3,396,697 6  

 

27. SAKE PRODUCTION  
 

Manufactory No Production 

Nippon Lanka Ltd  
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28. QUANTITY OF TODDY MANUFACTURED BY BOTTLED TODDY 

MANUFACTURERS AND TAX LEVIED. 

 

Manufactory 
Quantity  

(Proof Litre) 

Duty 

 (Rs.Cts) 

Wayamba Super Bottled Toddy Manufactory 1,163,580.000   11,635,800.00  
Eagle  Bottled Toddy Manufactory 818,430.000    8,184,300.00  

Golden Eagle Bottled Toddy Manufactory 223,380.000    2,233,800.00  

Horse Power Bottled Toddy Manufactory 347,625.000    3,476,250.00 

Manori Lanka Bottled Toddy Manufactory 1,369,165.000   13,691,650.00 
New Commando Bottled Toddy Manufactory 210,795.000    2,107,950.00 

Shooting Star Bottled Toddy Manufactory 843,630.000    8,436,300.00 

Singha Bottled Toddy Manufactory 1,051,420.000   10,514,200.00 
A.M.P Bottled Toddy Manufactory 258,990.750    2,589,907.50 

T.S.R Bottled Toddy Manufactory 1,030,545.000   10,305,450.00 

Nemta Bottled Toddy Manufactory 686,750.000    6,867,500.00 

New T.S.R Bottled Toddy Manufactory 686,910.000    6,869,100.00 

Commando Bottled Toddy Manufactory 231,495.000    2,314,950.00 

Thellipalai Bottled Toddy Manufactory 76,552.250       765,522.50 
Manipai Bottled Toddy Manufactory 21,868.750       218,687.50 

Chankanei  Palm Development Co-operative 104,851.250    1,048,512.50 

Welanei Palm Development Cooperative 19,221.875 192,218.75 
Kopai Palm Development Cooperative 24,615.525       246,155.25 

Kodikaman Palm Development Cooperative 13,698.125       136,981.25 

Point Pedro Palm Development Cooperative 7,434.375        74,343.75 
Chavakachcheri Palm Development Cooperative 42,753.075       427,530.75 

Pandatharippu Palm Development Cooperative 64,647.500       646,475.00 

Kondawil Palm Development Cooperative 41,101.375       411,013.75 

Kayts Palm Development Cooperative 23,192.500       231,925.00 

Jaffna Palm Development Cooperative 24,057.500       240,575.00 

Kareinagar Palm Development Cooperative 35,475.625       354,756.25 

Chunnakam Palm Development Cooperative 79,467.625       794,676.25 
Three Lion Bottled Toddy Manufactory 179,672.175    1,796,721.75 

Karaveddi Bottled Toddy Manufactory 15,912.500       159,125.00 

Camel Bottled Toddy Manufactory 32,835.000       328,350.00  
Valikamam – Chankanai 21,138.750       211,387.50 

Kilinochchi – Kilinochchi 18,312.500       183,125.00 

Total 9,769,524.025 97,695,240.25 

 
 

29. SPIRITS 

          Table No.29.1    :  Quantity of Spirits distilled from Coconut Toddy  
 

Distillery 
Pure Toddy 

(Litres) 
Absolute Spirits 

Manufactured (Litres) 
Acme Lanka Distillery 2,332,861.500 169,085.500 
Mendis Distellery- 
Moragalla 

4,017,643.500 301,718.800 

Beruwala Distillery 7,972,854.000 605,434.000 
Co-operative Distillery 308,727.000 21,800.900 
Mestiya Distillery 8,364,539.000 666,777.000 
Rockland Distillery 11,476,439.000 856,510.400 
Seeduwa Distillery 18,836,891.300 1,408,901.400 
Total 53,309,955.300 4,030,228.000 
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Table No:29. 2 : Quantity of Spirits distilled from Palmyra Toddy 

  

Distillery 
Pure Toddy 

(Litres) 

Absolute Spirits 

Manufactured 

(Litres) 

Thikkam 
Distillery 

- - 

Varani Distillery 173,799.000 8,086.7 

Valikamam 
Distillery 

224,102.000 9,151.0 

Total 397,901.000 17,237.7 

 

 

 

30. Production of Rectified Spirits 
 

Distillery 

Quantity of Spirit Manufactured  

Bulk Litres 
Absolute Spirit 

(Litres) 

Pelwatta Distillery 5,393,856.000 5,187,175.1 

Sewanagala Distillery  3,305,821.000 3,185,760.8 

 Hingurana Distillery-
Korambe 

455,559.300 437,336.9 

Nippon Lanka 102,151.200 96,597.7 

Wavulugala Distillery 4,178.500 3,969.6 

Total 9,261,566.000 8,910,840.1 

 

31. Quantity of Rectified Spirits Issued for Production of Arrack 
 

Distillery Rectified Spirits (Bulk Litres) 

Pelawatta Distillery 2,192,708 400 

Sevanagala Distillery  ,299,602 000 

Hingurana – Korambe 507,000.000 

Nippon Lanka 85,166.700 

Wavulugala Distillery 1,000.000 

Total 8,388,480.100 

 

32. Rectified Spirits (Imported for manufacture of Arrack) 

 
Name of the Company Imported Spirits (Bulk Litres) 

Distilleries Company of Sri Lanka Ltd. 8,487,262 400 
International Distilleries Ltd.  ,303,600 000 
W.M Mendis & Co., Ltd. 729,0 4 000 
Periceyl Company (Pvt) Ltd. 1,070,816  00 
Rockland Distilleries (Pvt) Ltd. 822,476 000 
Acme Lanka Company Ltd. 49,000 000 

Uva Glen Pvt Ltd.  0,000 000 
V&A  Distilleries (Pvt.) Ltd  ,000 000 

Total 13,547,481.600 
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33. Rectified Spirits Issued for other Non Potable Alcohol Products: 

 

Distillery Bulk Ltrs 
Pure Alcohol 

ltrs 

Pelawatta  84,171 200  73,37  983 
Sevanagala 683,697 000 627,716 214 

Total 967,868.500 931,089.497 

 

34. QUANTITY OF DENATURED  SPIRITS 
  

Denatured spirits have not been manufactured during the year 2014. 
 

35. MANUFACTURE OF VINEGAR 

 
 Given in the Appendix “C” 
 
36. TOBACCO PRODUCTION AND TAX 

 
i.  
 
 
 
ii. Duty levied on imported tobacco -: Rs.4,377,420.00 
 
 
37. TECHNICAL CRIME REPORTS AND COMPOSITION FEES 
 

 Number of reports on technical crimes raided by the Excise Department during the year 2014 is 

5319.A sum of Ninety-Nine Million, Eight Hundred Thirty-Two Thousand, Three Hundred Two 

and Twelve Cents (Rs. 99,832,302.12) has been earned as composition fees in this respect. A 

sum of Five Million, Seven Hundred Forty Thousand, and One Hundred Fifty-One Rupees (Rs. 

5,740,151.00) could be charged as late fees. 

 

38. FUNCTIONS AND PROGRESS OF THE CRIME DIVISION 

 
This unit is administrated by a Deputy Commissioner of Excise (Crime) under the 

supervision of Commissioner General of Excise and is composed of a staff of two Excise 

Inspectors, one Female Inspector, Excise Guard and an Excise Driver. 

 11 Excise Offices, 03 Bottled Toddy Manufactories, 05 Liquor Manufactories and over 

200 licensed places have been inspected during the year 2014 and it has contributed to achieve 

aims  of the Department efficiently by providing instructions to properly maintain the Excise 

Stations and Special Bureaus located island-wide in a disciplined manner and to detect excise 

crimes in the island  having summoned all the officers at provincial level and reviewed  the raids 

quarterly all throughout the year.   

The background which is required to achieve goals of the Department has been created 

by calling for weekly reports on duties of the Assistant Commissioners and Superintendents of 

Excise deployed island-wide and supervising them. 

It has also contributed to directly supervise the Bureau of Special Operations - Colombo 

and Narcotic Bureau which operate island wide. 

Further, 252 Technical Crime Reports have been submitted by this Division  during the 

year 2014 having inspected licensed premises located  in various provinces  of the country and it 

Local Tobacco Prodction 
& Tax 

Prodction(Kgs ) Tax (Rs ) 

        2,806,421.000       28,064,210.00  
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has been able to earn  Fourteen Million, Five Hundred Fifty-Five Thousand, Four Hundred 

Thirty-Six Rupees (Rs. 14,555,436/=) as composition fees. Moreover, a sum of Three Million, 

One Hundred Thirty-Eight Thousand, Fifty Rupees (Rs. 3,138,050/=) is to be earned as 

composition fees in future by unsettled Technical Crime Reports. 

 It has taken actions to minimize Warrants Island wide in the year 2014 and earn a large 

amount of court fines to the government. In addition to directing the department towards its 

expected revenue targets, it has also taken steps to uplift the welfare of the public by frequently 

supervising the discipline of the officers. 

 

   

39. FUNCTIONS AND PROGRESS OF THE LEGAL AND STATISTICAL       

UNIT  

 
This Unit was operated under the direct supervision of the Commissioner General of 

Excise. It functioned under the direction of Deputy Commissioner of Excise (Human Resources) 

with the assistance of a staff of 02 Excise Inspectors, 01 Female Excise Sergeant up to 2014.  

Subsequently, this unit was brought under the supervision of Commissioner of Excise (Crime) 

until a Deputy Commissioner (Legal and Statistics) is appointed. 

 

Referring cases related to raids on illicit drug conducted island wide to Hon. Attorney 

General and coordinate with the Attorney General’s Department with respect to court cases filed 

by licensees and departmental officers, updating and assisting the Commissioner General of 

Excise on all legal matters, maintaining data files on the detections carried out by the Excise 

Stations located island-wide and computerizing the said data fall under the scope of this unit. 

  
Moreover, the Legal and Statistical Unit has fulfilled the responsibilities of  Distributing 

Excise Notifications among all the Excise Inspectors and the Officers of higher ranks and 
making the documents available when and where necessary. 

Further, Annual Administrative Report of the Commissioner General of Excise was also 
done by this unit. 
 

 

40. BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS – (COLOMBO) 
 
 This bureau has been functioning under the supervision of the Commissioner General of 

Excise and Deputy Commissioner of Excise (Crime) and under the control of the Superintendent 

of Excise and consisted of 4 Excise Inspectors and 16 officers of other ranks. 

This bureau operates as a unit that takes action to curb excise crimes in all areas of the 

island with respect to the complaints made by the public to the Commissioner General of Excise.  

This Unit has also been assigned the responsibility of detecting the offences committed in illegal 

places as well as in licensed places. 

 Following Court Fines and Composition fees have been charged during the year 2014 by 

this Unit. 

  Court Fines 
(Rs.Mn.) 

Composition fees 
imposed (Rs.Mn.) 

Offences occurred in non-
licensed places 

631 7.2 - 

Offences occurred in licensed 
places 

500 - 14.5 
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A special programme targeting large scale raids was introduced in order to make 

qualitative change in the raids and it was implemented as a 10 month regulatory programme. As 

a result, it has been able to carry out a large number of successful raids during this period. 

Therefore, the year 2014 could be considered as a landmark in the history of this Unit. 

 

41. BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS – (SOUTHERN PROVINCE)  
 

This Unit has been functioning under the supervision of the Assistant Excise 

Commissioner (Southern Province). 04 Excise Inspectors including Southern Province Officer in 

Charge, 01 Excise Sergeant, 01 Excise Corporal, 04 Excise Guards and 01 Excise Drivers have 

been attached to this unit from 01.01.2014 to 31.12.2014. 

  According to the circular issued in the year 2014, a target of 840 detections had been 

assigned  (based on the number of officers)  to this unit out of which , only   807 raids  have been 

carried out an  the number of settled cases was 723. Correspondingly, Rs.40,03,000.00/= has 

been earned as fines. 

07 warrants, 03 trial cases, thereby 10 unsolved cases were there by the end of the year. 

This bureau has carried out 02 Technical Crime Reports in the Southern Province and 22 

Technical Crime Reports in the Sabaragamuwa Province.  The composition fee for 02 Technical 

Crime Reports in the Southern Province was Rs. 164,500/=. And that for the 22 Technical Crime 

Reports in the Sabaragamuwa Province was Rs.772100/=.This composition fee has been charged 

by the Assistant Excise Commissioner (Sabaragamuwa Province). 

 
42. BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS - (CENTRAL PROVINCE)  
 

This Unit operates under the purview of the Commissioner General of Excise and the 

supervision of the Assistant Commissioner of Excise (Central Province) and the guidance of 

Officer-in-Charge. 01 Chief Inspector of Excise, 04 Excise Inspectors, 01 Female  Excise 

Sergeant, 01 Male Excise Sergeant, 08 Excise Guards, and 01 Excise Driver have served in this 

Bureau  in the year 2014. 

This Unit was established in the year 2003 and have been carrying out duties covering 

Central,Uva  and Sabaragamuwa Provinces . In 2013, 1100 raids including 103 detections with 

respect to distillation of illicit spirits were carried out and Rs. 8,599,800.00 (Rupees Eight 

Million, Five Hundred Ninety-Nine Thousand, Eight Hundred) collected as fine could be added 

to the government revenue subsequent to producing the arrested before the courts .Moreover, a 

large amount of money could be added to the Government revenue  having arrested  and brought 

before courts  13 persons under the  Poison, Opium and Dangerous Drugs Ordinance .Also, 24 

Detections have been  carried out  under the Tobacco Tax Act. 

 

201 Technical Crime Reports with respect to breach of conditions in licensed places have 

been submitted by this unit and a sum of Rupees Five Million, Nine Hundred Seventy-Eight 

Thousand, Seven Hundred Seventy-Five (Rs.5, 978,775.00 ) could be earned as Composition 

Fees. 

 

43. BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS - (NORTH-WESTERN PROVINCE)  
 

This Unit has been administered by the Assistant Excise Commissioner (North-Western 

Province - I) under the supervision of the Commissioner General of Excise.  One  Chief 

Inspector of Excise, 06 Inspectors of Excise, 01Female  Inspector of Excise ,01Sergeant Major 

,01Excise Sergeants, 01 Excise Corporal, 08 Excise Guards, and one  Excise Driver  have been 

attached to this Special Operation Bureau. 
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In the year 2014,this bureau was able to add a sum of Rupees Eight Million, Five 

Hundred Fifty Thousand (Rs. 8,550,000.00) charged as fines ,to the government revenue  having 

carried out   1239 detections including 183 detections on unlawful spirit distillation in North 

Western  and Eastern Provinces  . 

 

Mass raids were carried out covering Kurunegala and Puttalam Districts. Rs. 

2,600,000.00 has been charged for 106 Technical Crime Reports.  

 

 

44. FUNCTIONS AND PROGRESS OF THE NARCOTIC UNIT 
 

 The Narcotic Unit which was established in November 1985 in order to enforce the 

Poisons, Opium and Dangerous Drugs Ordinance, operated in Excise Office premises in  

D.R.Wijewardena Mawatha,Colombo 10 up to the year 2013. Since 2014, this unit operates in 

the Excise Office premises of No.182.Elwitigala Mawatha, Colombo 08.  

 

One Officer in Charge (Chief Excise Inspector), 04 Excise Inspectors, 01 Excise 

Sergeant Major, 02 Excise Sergeants, 14 Excise Guards and 01 Excise Driver have served in this 

unit under the supervision of a Superintendent of Excise in the year 2014.    

 

  577 detections have been carried out in the year 2014 and 539 males and 34 females have 

been taken into custody. Out of the above detections 328 were in respect of Heroine while 207 

were on Ganja.18 detections in respect of cigarettes, 22 detections in respect of tax unpaid 

foreign   liquor,01 detection with respect to the possession of L.S.D and 01 detection related to 

taking into  custody of a three wheeler used for consumption of heroine  have been carried out.  

It is expected to file cases against 08 persons arrested in respect of 05 detections while a sum of 

Rs.3215000/= has been charged as fines from the convicts. In addition, one person has been 

sentenced to imprisonment while 13 persons have been directed to community services. 

 

 

45. INFORMATION & TECHNOLOGY UNIT 

 
This Unit which functioned under the supervision of Excise Commissioner (Crime) was 

consisted of a staff of 03 Excise Inspectors and 01 Excise Guard. 

 

Key objective of this unit is to link the Department of Excise with the E- Governance 

Progarmme by way of upgrading IT knowledge, comprehension and skills of the departmental 

officers and creating a background to use information technology in the department. 

Accordingly, programme of networking Excise Stations is being implemented as a pilot 

project and a testing was conducted by the end of the year 2014. System of gathering daily 

reports from manufactories via internet is also being implemented and activities related to 

upgrading the above system were carried out in the year 2014.Existing computerized reward 

payment system was also upgraded using the modern computer software  in order to improve its 

productivity.  

Major tasks of this unit, viz, updating the departmental wed site and converting it to a 

more productive web site which provides a better service to its users using new soft ware have 

been successfully carried out during the year 2014 .  
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46. ASSAULTS AND OBSTRUCTIONS 

 
Gunshots were fired at residences of the then Commissioner General of the Excise Department 
and the OIC of the special Investigations Unit on 06.03.2014 by a group of unidentified gunmen 
against the implementation of government policies. 
   

Two men have been fined by Magistrate Courts, Nochchiyagama for obstructing the 
officers of the Special Operations Bureau (Colombo) while carrying out duties in Anuradhapura. 
   

Criminal force has been used on   Excise Officers and have interrupted their duties 
carried out in Galagedara,Nikawaratiya. 
 Excise Officers attached to the Bureau of Special Operations - (Central Province) have 
been interrupted while carrying out a duty. 
 
 
47 Note: Statistics related to manufacturing of liquor are given in proof litres and that of 

consumption are given in bulk litres in this Performance Report. 
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CONCLUSION 

 
  A sum of Rs. 69,123 million have been earned as the excise revenue in the year 2014.It 

indicates a growth of 4.6% compared to the previous year. However, a decrease of 0.8% could 

be witnessed in the manufacture of hard liquor compared to the year 2013 while an increase of 

3.5% could be witnessed in the manufacture of malt liquor compared to the year 2013.The 

number of detections carried out during the year under review is 29176.  

 

Department launched a series of community based prevention programs at village level 

since illicit drugs cannot be curbed only by means of detections. The number of villages 

absorbed to the village based prevention program   as at  31.12.2014 is 281. Our Department was 

able to render a maximum contribution to implement the government policy of ‘Mathata Thitha’ 

concept. 

                        I am thankful to His Excellency the President, the Hon. Deputy Minister 

of Finance & Planning for guidance rendered to smooth functioning of the Department and the 

Secretary to the Ministry of Finance and Planning for the strength, directions and prompt   

guidelines given to fulfill the role assigned to  the Department through continuous review of our 

activities, and to the Deputy Secretaries to the Treasury for  constant coordination and 

instructions given  to overcome the obstacles .I also wish to thank   all the other officers and the 

staff of the Ministry of Finance and Planning for the multiple assistance rendered to make the 

activities of the Department successful. 

  

I appreciate the assistance extended by the District Secretaries and the Divisional 

Secretaries to perform the tasks of the Department at divisional level successfully. Further,   I 

also wish to extend my sincere thanks and gratitude to the National Dangerous Drugs Control 

Board, Attorney General's Department, Police Department, Police Narcotic Bureau, Customs 

Department, Government Analyst Department,   National Authority on Tobacco & Alcohol and 

other Govt. Institutions for the cordial assistance offered to achieve the departmental goals. 

 

 Sincere gratitude of the Department goes to Sri Lanka Institute of Development 

Administration, Human Rights Commission, National Dangerous Drugs Control Board, Sri 

Lanka Foundation and General Sir John Kotelawala Defense University for training offered to 

enhance the knowledge, skills and attitudes of the departmental officers. 

 

            Last but not least, I extend my special thanks and gratitude to the officers of all grades 

who contributed to fulfill the activities of the department and to achieve the departmental targets. 

Also, I look forward to the assistance of all the officers to reach the goals of the Department 

effectively during the year 2015. 

                                                                              
 

L.K.G.Gunawardena 

          Commissioner General of Excise    
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