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අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට 

"අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට"යනු, අයවැය කතොපවි සඳහන්ද ප ොප ොන්දු ඉටුකිරීපමිලො  ජපේ කොර්ය සොධනය 
වොර්තො ක න publicfinance.lk යටපත්ත ඇති ඩෑෂපබෝඩයක් පේ. 

ආණ්ඩුව ඉදිරි ත්ත ක න වොර්ීක අයවැය කතොපවි අයවැය ප ොප ොන්දු පිළිබද මූලික ප්රශ්න පදකකට පිළිතුරු පසවීම පමම 
ඩෑෂපබෝඩපේ මූලික අ මුණ පේ. 

▪  ජය ක්රියොවට නංවන්දපන්ද  වසන පදය ද? 
▪  ජය  වසන්දපන්ද ක්රියොවට නංවන පදය ද? 

පමම ඩෑෂපබෝඩය හ හො ඉහත ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ජනතොවට ලබො දීපමි අ මුණ වන්දපන්ද, 

1.  ජපේ අයවැය ප ොප ොන්දු සම්බන්දධව විවෘතභොවය වර්ධනය කිරීම සහ 
2. අයවැය ප ොප ොන්දු ඉටුකිරීම සම්බන්දධව  ොජය ආයතනවල වගවීම වර්ධනය කිරීමයි 

ඇගයීම් ක්ර මපේදය 

අයවැය කතොපවි සඳහන්ද වියදම් පයෝජනො පහවත්ත ප ොප ොන්දුවල ප්රගතිය "අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට" 
ඩෑෂපබෝඩය මගින්ද විමසො බැපේ. එපමන්දම, ප්රති ොදන පවන්ද කිරීමක් පනොමැති, නීති සහ ප ගුලොසිවල සංප ෝධන ආශ්රිත 
ප්රති ත්තති පයෝජනො විමසො බැලීම ද පමම පේදිකොව විසින්ද 2019 දී ආ ම්භ ක න ලදි. 2021 වස  අවසොන ඇගයීපම් දී වියදම් 
පයෝජනො 31 ක් සහ ප්රති ත්තති පයෝජනො 13 ක් ඇගයීමට ලක් ක න ලදි. 

 

වර්ෂය වියදම් පයෝජනො ප්රති ත්තති පයෝජනො 

ප ෝ ො ගැනීපම් සීමොව1 පයෝජනො සංඛ්යොව පයෝජනොවල මුළු වටිනොකම පයෝජනො සංඛ්යොව 

2017 රු. බිලියන 1 ට වැඩි 37 රු. මිලියන 116,910 0 

2018 රු. බිලියන 1 ට වැඩි 38 රු. මිලියන 149,350 0 

2019 රු. මිලියන 500 ට වැඩි 37 රු. මිලියන 100,875 22 
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2021 රු. බිලියන 1 ට වැඩි 31 රු. මිලියන 284,000 13 

 

වස කට පදවතොවක් යොවත්තකොලීන ක න පමම  ර්යන්දතය මගින්ද අයවැය පයෝජනො විවෘතභොවය සහ ප්රගතිය යන දර් ක පදක 
යටපත්ත ඇගයීමට ලක් ක නු ලැපබ්.  අර්ධ වොර්ික ඇගයීම මගින්ද අදොළ වසපර්  ළමු මොස හය සඳහො වන වියදම් පයෝජනොවල 

 

 

1  2017 සහ 2018 දී පතෝ ො ගැනීපම් සීමොව  දනම් වූපේ පයෝජනො සඳහො පවන්ද කිරීමට පයෝජනො ක න ලද ප්රති ොදන මත  මණි. අයවැය කතොපේ 
වොර්තොක ණ ආකෘතිය පවනේ කිරීම පේතුපවන්ද 2019 දී පතෝ ො ගැනීපම් සීමොව, පයෝජිත ප්රති ොදන ප්රමොණපේත්ත, ඒ වන විට ඒ සඳහො පවන්ද ක  තිබූ මුදපේත්ත 
එකතුව මත  දනම් විය. 

2 2020 වසපර් අයවැය කතොවක් පනො ැවැත්තුණු අත  ඒ පේතුපවන්ද, අයවැය පයෝජනො පවනුවට එම වසපර් ජනවොරි සිට ජූනි දක්වො ඉදිරි ත්ත ක න ලද 
වියදම් පයෝජනො සහ ප්රති ත්තති පයෝජනො ඇතුළත්ත කැබිනට් තී ණ 24ක් පිළිබඳව පමම පේදිකොව විසින්ද විමසො බලන ලදි. තී ණය ක්රියොත්තමක ක න 
ආයතනයක් හඳුනොගත හැකි වීම සහ අධීක්ෂණය කළ හැකි අවසන්ද ප්රතිඵලයක් ඇතළත්ත වීම යන කරුණු මත  දනම්ව ඇගයීමට ලක් ක න ලද කැබිනට් 
තී ණ පතෝ ො ගන්දනො ලදි.  ොේු ඉරිදො ප්රහො පේ බල ෑම පේතුපවන්ද 2019 වසපර් ඇතැම් අයවැය පයෝජනො ක්රියොත්තමක කිරීම අඩොල විය. එබැවින්ද, 2019 
අයවැය කතොපවන්ද ඉදිරි ත්ත වූ, එපහත්ත එම වසපර් සම්ුර්ණ පලස ක්රියොත්තමක පනොවූ එවන්ද අයවැය පයෝජනො 8ක ප්රගතිය ද 2020 දී ඇගයීමට ලක් ක න 
ලදි.    



 

ප්රගතිය සහ විවෘතභොවය ඇගයීමට ලක් පකපර්. වොර්ික ඇගයීම, වියදම් සහ ප්රති ත්තති පයෝජනො යන පදවර්ගපේම ප්රගතිය සහ 
විවෘතභොවය සලකො බලයි. වොර්ික ඇගයීපම්දී විවෘතභොවය පිළිබඳ දර් කය සැකසීපම්දී වියදම් සහ ප්රති ත්තති පයෝජනො යන 
පදවර්ගපේම විවෘතභොවයට අදොළ තක්පේරුව ඒකොබද්ධ ක නු ලැපබ්. 

2021 වස  අවසොන ඇගයීම් සඳහො, සියලුම පයෝජනො සඳහො පතො තුරු ලබො ගැනීපම් (RTI) අයුම් ත්ත, 2022 ප බ වොරි 28 වැනි 
දින පගොනු ක න ලදි. 1. ඒ අනුව, ප බ වොරි 28 වැනිදො සිට අපේේ 30 වැනිදො දක්වො ලැබුණු පතො තුරු, ඇගයීම සඳහො සලකො 
බලන ලදි. පතො තුරු ලබො ගැනීපම් කොල සීමොව 2016 අංක 12 ද න පතො තුරු ලබො ගැනීපම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නත මත 
 දනම් විය. එපහත්ත,  ට තුළ  ැවති අවිනිශ්ිත තත්තත්තවයන්ද සැලකිේලට ගනිමින්ද ඇගයීම සඳහො පතො තුරු ලබො දීම සඳහො 
අතිපර්ක සති පදකක කොලයක් ලබො දීමට තී ණය ක න ලද අත  එමගින්ද දත්තත රැේ කිරීපම් කොලය 2022 මැයි 10 දක්වො දීර්ඝ විය. 
පමම කොල සීමොව ඉක්මවො ලැබුණු කිසිු පතො තු ක් ඇගයීම් සඳහො සැලකිේලට ගනු පනොලැබිණි. 



 

1. විවෘතභොවය  

 විවෘතභොවය ඇගයීම 

පතෝ ොගත්ත පයෝජනො/ප ොප ොන්දු සම්බන්දධපයන්ද ගනු ලබන පියව  පිළිබඳව  ජය විසින්ද පකත ම් ු ට විේත  ලබො පදන්දපන්ද ද 
යන්දන පමම දර් කය මගින්ද විමසො බැපේ. ප ොප ොන්දුවල ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු පකො මණ ු ට  ජය පහළිද ේ ක න්දපන්ද ද 
යන්දන පමමගින්ද ඇගයීමට ලක් පකපර්. පම් සඳහො අව ය පතො තුරු අදොළ  ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවි  රීක්ෂො කිරීම සහ 
පතො තුරු දැනගැනීපම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නත (RTI) යටපත්ත  ොජය ආයතන පවත පතො තුරු ඉේලුම්  ත්ර පගොනු කිරීම මගින්ද 
රැේක  ඇත. 2017 සහ 2018 වර්ෂවලදී පතො තුරු රැේ කිරීම,  ජපේ ආයතන පවත පගොේ අදොළ නිලධොරීන්ද හමු වීම ඔේපේ 
පමන්දම එම ආයතන පවත පගොනු ක න ලද නිල පනොවන ඉේලීම් ඔේපේ ද සිු විය. පකපේ පවතත්ත, පතො තුරු රැේ කිරීපම් පමම 
ක්රමපේදය පම් වනවිට අත්තිටුවො ඇත. 

 ජය විසින්ද යම් වර්ෂයක  ළමු මොස හය තුළ වියදම් පයෝජනොවල ප්රගතිය පිළබඳ පතො තුරු පහළිද ේ කිරීපම්දී පකත ම් 
විවෘතභොවයක් ප න්දනුම් ක  ඇත්ත ද යන්දන තක්පේරු කිරීම අර්ධ වොර්ික ඇගයීපම්දී සිු ක නු ලැපබ්.  සම්ූර්ණ වස ක කොලයක් 
තුළ වැය සහ ප්රති ත්තති පයෝජනො යන පදවර්ගපයිම ප්රගතිය පිළිබඳ  පතො තුරු පහළිද ේ කිරීපම්දී  ජය පකත ම් ු ට 
විවෘතභොවයක් ප න්දනුම් ක  ඇත්ත ද යන්දන තක්පේරු කිරීම වොර්ික ඇගයීපම්දී සිු ක නු ලැපබ්.3 

ඇගයීම සිු ක නු ලබන අවේථොපේදී ලබො ගත හැකි පතො තුරු මත විවෘතභොවය  දනම් වන අත , එය  හත  රිදි වර්ීක ණය 
ක  ඇත 

සංවෘත - ඇගයීම සිු ක නු ලබන සම්ූර්ණ කොලසීමොවට අදොළව ප්රගතිය නිර්ණය කිරීම සඳහො අව ය කිසිු පතො තු ක් 
පනොමැත 

 

සීමිත- ලැබී ඇති පතො තුරු, ඇගයීම සිු ක නු ලබන සම්ූර්ණ කොලසීමොවට අදොළව ප්රගතිය නිර්ණය කිරීම සඳහො 
ප්රමොණවත්ත පනොමැත 

 

උදොසීන- ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු ලබොගැනීමට සහ/පහෝ ලබො ුන්ද පතො තුරු භොවිතො ක මින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට දැඩි 
 රිශ්රමයක් දැරීමට සිුවිය 

 

සොධනීය- අයවැය ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය පිළිබඳපතො තුරු අදොළ කොලය තුළ ඉේලුම් කිරීපමන්ද ලබොගත හැකි විය 

 

විවෘත- ප ොප ොන්දුපේ සමේත ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු ප්රගොමීව පහළිද ේ ක  ඇත 

  ජපේ ආයතනවල විවෘතභොවය පේණිගත කිරීම  

එක් එක්  ොජය ආයතනය විසින්ද තමන්ද ක්රියොත්තමක කිරීමට බැඳී සිටින ප ොප ොන්දු පිළබඳ පතො තුරු පහළිද ේ කිරීපම්දී ප න්දනුම් 
ක න ලද විවෘතභොවය පිළිබඳ සංසන්දදනොත්තමක පේණිගත කිරීමක් පමමගින්ද ස යනු ලැපබ්. සෑම ආයතනයකටම 0 සිට 100 
දක්වො ලුණු ිමි වන අත , ලුණු 100 ක් ිමි වීපමන්ද හැඟපවන්දපන්ද විවෘතභොවය උ රිම මට්ටමින්ද ප න්දනුම් ක  ඇති බවයි. 
අනතුරුව, අදොළ වර්ෂය තුළ  ජපේ ආයතනවල එකිපනකට සොපේක්ෂ කොර්ය සොධනය ප න්දනුම් ක මින්ද, වැඩිම ලුණු ගත්ත 
ආයතනපේ සිට අුම ලුණු ගත්ත ආයතනය දක්වො  ොජය ආයතන ඉහළ සිට  හළට පේණිගත ක නු ලැපබ්. යම්  ොජය 
ආයතනයන්ද යටපත්ත  වතින  සියලුම ප ොප ොන්දුවල  ලුණුවල බ  තබන ලද සොමොනයයක් පලස එම  ොජය ආයතනපේ සමුච්චිත 

 

 

3 ප්රති ත්තති පයෝජනොවල විවෘතභොවය 2020 වර්ෂපේ සිට ඇගයීමට ලක් ක න ලදි.  



 

ලුණු ප්රමොණය ගණනය ක නු ලැපබ්. සෑම ප ොප ොන්දුවක් සඳහොම  0 සිට 100 දක්වො   ොසයක් තුළ ලුණු පදනු ලැපබ්. (i) 
ආයතන පවතින්ද ලැබුණු පතො තුරු අදොළ ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීපම්දී පකො මණ ු ට ප්රපයෝජනවත්ත වූපේ ද යන්දන සහ 
(ii) පකත ම්  හසුපවන්ද එම පතො තුරු ලබො ගත හැකි වූපේ ද යන කරුණු පදක මත  දනම්ව එක් එක් අයවැය ප ොප ොන්දුව 
සඳහො ිමි වන ලුණු ප්රමොණය ගණනය පකපර්. 

පතො තුරු භොවිතයට සුුසු වීම/ භොවිතො කිරීපේ හැකියොව: ආයතන පවතින්ද ලැබුණු පතො තුරු, මුළුමනින්දම ප්රපයෝජනයට ගත හැකි 
වීම පහෝ ත මක් ු ට ප්රපයෝජනයට ගත හැකි වීම පහෝ කිසිපේත්තම ප්රපයෝජනයට ගත පනොහැකි වීම පහෝ යන කරුණු මත සෑම 
ප ොප ොන්දුවක් සඳහොම පිළිපවලින්ද 100, 50 සහ 0 ව පයන්ද ආ ම්භක ලුණු ප්රමොණයක් ිමි පේ. 

පතො තුරු ලබො ගැනීපේ  හසුව: ලබොගත්ත පතො තුරුවල ප්රපයෝජනවත්ත බව අනුව ලබො ුන්ද ආ ම්භක ලුණු ප්රමණොය, එම 
පතො තුරු ලබො ගැනීපම්  හසුව  දනම් ක ගනිමින්ද නැවත සංප ෝධනය ක නු ලැපබ්. පමිදී පතො තුරු දැනගැනීපම් 
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නත යටපත්ත ඉේලුම් කිරීපමන්ද පතො තුරු ලබො ගැනීපම් හැකියොවට සොපේක්ෂව අන්දතර්ජොලය හ හො 
පතො තුරු ලබො ගැනීමට  හැකි වීම (එනම්, ප්රගොමී පහළිද ේ කිරීම) පවනුපවන්ද  වැඩි ලුණු ප්රමොණයක් ිමි පේ. 

 



 

2. ප්ර ගතිය මැනීම 

 වියදේ පයෝජනොවන්දි ප්රගතිය මැනීම 

 ජය විසින්ද තමන්ද ලබො ුන්ද අයවැය ප ොප ොන්දු පකත ම් ු ට ඉ ටු ක න්දපන්ද ද යන්දන පමම දර් කය මගින්ද විමසො බැපේ. පමිදී, 
 ජය විසින්ද ප ොප ොන්දු ඉටු කිරීපම්දී අත්තක  පගන ඇති ප්රගතිය, ප ොප ොන්දු ඉටු කිරීපමිලො වගකිව යුතු  ොජය ආයතනය විසින්ද 
ප්රකො යට  ත්ත ක න ලද කොලසීමොවන්ද හො ඉලක්ක  දනම් ක  ගනිමින්ද ඇගයීමට ලක්ක යි.  

අයවැය ප ොප ොන්දුවල අර්ධ වොර්ික ප්රගතිය  හත  රිදි වර්ීක ණය ක  ඇත: 

 

 

පහළිද ේ ක  
පනොමැත 

ප ොප ොන්දුව පිළිබඳ කිසිු පතො තු ක් පනොමැති වීම පහෝ  වත්තනො පතො තුරු 
ප්රගතිය ඇගයීම සඳහො භොවිතො කළ පනොහැකි වීම  

 
කඩ ක  ඇත පමම ප ොප ොන්දුව අතහැ  දමො පහෝ කේ දමො පහෝ ඇති අත  තක්පේරු 

වර්ෂය තුළ ක්රියොත්තමක කිරීමට සැලසුම් ක  පනොමැත 

 

 

පනොසලකො හැ  
ඇත 

පමම ප ොප ොන්දුව ක්රියොවට නැංවීමට සැලසුම් ක  ඇතත්ත ක්රියොත්තමක කිරීම 
ආ ම්භ ක  නැත 

 

මන්දදගොමී ප්රගතියක් 
ඇත 

පමම ප ොප ොන්දුව ක්රියොවට නංවො ඇතිමුත්ත නියමිත කොලයට කටයුතු සිු 
කිරීමට අසමත්ත වී ඇත 

 

 

සතුටුදොයක 
ප්රගතියක් ඇත- 

පමම ප ොප ොන්දුව ක්රියොවට නංවමින්ද  වතින අත  නියමිත කොලය තුළ පහෝ 
ඊට ප්රථම සිු පවමින්ද  වතී4 

  

අයවැය ප ොප ොන්දුවල වොර්ික ප්රගතිය  හත  රිදි වර්ීක ණය ක  ඇත: 

 

 පහළිද ේ 
ක   පනොමැත 

ප්රගතිය ඇගයීමට අව ය කිසිු පතො තු ක් පනමැතී වීම පහෝ  වත්තනො 
පතො තුරු ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත පනොවීම/ ප්රපයෝජනයට ගත පනොහැකි 
වීම 

 කඩ ක  ඇත වසපර් ක්රියොකොරී සැලසුපමන්ද ඉවත්තක  තිබීම පහෝ අදොළ වර්ෂය තුළ කිසිු 
ප්රගතියක් වොර්තො ක  පනොතිබීම 

 ුර්වලයි ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 33% වඩො අු ප්රගතියක් අත්ත ත්ත ක පගන ඇත 

 අර්ධසම්ූර්ණ
යි 

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 33%-66% අත  ප්රගතියක් අත්ත ත්ත ක පගන ඇත 

 

 

4 කිසියම් අයවැය වර්ෂයක් තුළ ජූනි 30 වැනි දින වන විට අත්ත ක  පගන ඇති ප්රගතිය එම කොලසීමොව සඳහො ලබො දී තිබූ ඉලක්කපයන්ද 90% ක   ොසයක් තුළ 
 වතින්දපන්ද නම් ඊට සතුටුදොයක ප්රගතියක් ඇතැයි සැලපක්.  



 

 සැලකිය 
යුතුයි 

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 66%-80% ත්ත අත  ප්රගතියක් අත්ත ත්ත ක පගන ඇත 

 සම්ුර්ණයි ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 80% ඉක්මවූ ප්රගතියක් අත්ත ත්ත ක පගන ඇත 

 

 ප්රති ත්තති පයෝජනොවන්දි ප්රගතිය මැනීම 

2019 දී BudgetPromises.Org විසින්ද අයවැය කතොපේ දී  ජය විසින්ද ලබො පදන ලද ප්රති ත්තති ප ොප ොන්දුවල ප්රගතිය ඇගයීමට 
හැකි වන පේ සිය විෂය  ථය ුළුේ ක න ලදි. පමම පයෝජනො සඳහො ප්රති ොදන පවන්ද කිරීමක් සිු පනොපේ. 

ක්රියොත්තමක ක  ඇත්ත ද යන බව නිර්ණය කිරීම සඳහො නීති සම්මත කිරීමක් පහෝ ප ගුලොසිමය දැනුම් දීමක් (ගැසට් නිපේදන) පහෝ 
අව ය වන පයෝජනො පමම ඇගයීම සඳහො පතෝ ො ගන්දනො ලදි. ගැසට් නිපේදන,  ජපේ චක්රපේඛ, කැබිනට් තී ණ පිළිබඳ  ජපේ 
පතො තුරු පද ොර්තපම්න්දතුපේ නිපේදන වැනි මහජනතොවට ප්රපේ  විය හැකි පතො තුරු සහ පතො තුරු දැන ගැනීපම් 
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නත යටපත්ත අදොළ අධීක්ෂණ ආයතන පවත පගොනු ක න ලද පතො තුරු ඉේලීම් හ හො පමම ඇගයීම සඳහො 
අව ය පතො තුරු ලබො ගන්දනො ලදි. 

අයවැය කතොව තුළින්ද හඳුන්දවො පදන ලද ප්රති ත්තති පයෝජනො ක්රියොත්තමක කිරීපම්දී  ජය ලබො ඇති ප්රගතිය  හත  රිදි වර්ීක ණය 
ක  ඇත. 

 

පහළිද ේ ක  
පනොමැත 

 ප්රගතිය ඇගයීම සඳහො අව ය කිසිු පතො තු ක් පනොමැති වීම පහෝ  වත්තනො පතො තුරු 
ගතිය ඇගයීමටප්ර  ත ම් මොණවත්තප්ර   පනොවීම/භොවිතයට ගත පනොහැකි වීම 

 

ක්රියොත්තමක ක  
නැත 

 පයෝජනොපවි එක් අංගයක් සම්බන්දධපයන්ද පහෝ අව ය නීති සමම්ත කිරීමක් පහෝ 
ප ගුලොසිමය දැනුම් දීමක් (ගැසට්)සිු ක  පනොමැත / අදොළ අමොතයොං ය/  ජපේ 

ලිඛිතව සනොථ ක  ඇතආයතනය විසින්ද පමය  .  

 

අර්ධ ව පයන්ද 
ක්රියොත්තමක ක  ඇත 

 පයෝජනොපේ ඇතැම් අංග සඳහො  මණක් නීති සම්මත කිරීමක් පහෝ ප ගුලොසිමය දැනුම්  
දීමක් (ගැසට්) සිු ක  ඇත 

 

 

සම්ූර්ණව  ක්රියො
ත්තමක ක  ඇත 

 ප්රති ත්තති පයෝජනොව මුළුමනින්දම ක්රියොත්තමක ක  ඇත .පයෝජනොපේ සම්ූර්ණ විෂය 
 ථය   සඳහො අව ය නීති සම්මත ක  ගැනීම පහෝ ප ගුලොසිමය දැනුම් දීමක් (ගැසට්) 

පහෝ සිු ක  ඇති අත  ඒ සම්බන්දධපයන්ද වැඩිු  පියව  අව ය පනොපේ.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

3. ප්රගතිය, විවෘතභොවය සහ පේණිගත කිරීපේ තක්පේරු පිළිබඳ විේත .  

 වියදේ පයෝජනො 

පයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය  ොජය ආයතනය 

ish¨ fokd 
i|yd c,h 
2021 

ප්රතිචො ොත්තමකයි ÿ¾j,hs c, iïmdok wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï mk; hgf;a f;dr;=re 
b,a,d isá w;r Bg m%;spdrhla ,eìK' m%.;sය 
;lafiare lsÍu i|yd tu f;dr;=re m%udKj;a úh' 

fuu fhdackdj 2021-2025 ld,rduqj iys; 
nyqjd¾Isl jHdmD;shls' 2021 whjeh m%.;sh 
kï f,aLkfhys c, iïmdok wud;HdxYh 
hgf;a jQ fhdackd lsysmhlu m%.;sh olajd 
;sìK. tys zish,q fokd i|yd c,hZ jHdmD;sh 
ms<sn|j i|yka jkafka tla ia:dkhl muKla 
jk w;r tu i|yk uQ,H m%.;sh yd iïnkaO 
jQjls' fuu jHdmD;sh ioyd fjkalrk ,o 
m%;smdok m%udKh hg;a msßfihska tla jrla 
පහෝ ixfYdaOkh lr we;s nj mj;sk o;a; 
weiqßka fmkS hhs' tf<i ixfYdaOkh lrk ,o 
m%;smdok m%udKh re' ñ,shk 27"657 njg uOH 
jd¾Isl we.hSfï § ksÍlaIKh lrk ,§. 2021 
jir i|yd wjika jrg ixfYdaOkh ù we;s 
m%;smdok m%udKh re' ñ,shk 29"567 la jk 
w;r" 26] l uQ,H m%.;shla jd¾;d lrñka bka 
re' ñ,sයk 7"624la úhoï lr we;' fjka l න 
,o m%;smdok fuf<i ksrka;rfhka kej; 
we.hSug ,la lsÍu fjkqfjka lsisÿ 
idOdrKSlrKhla fyda fya;= oelaùula isÿ lr 
fkdue;' 

mdkSh c,h iSñ; fy<sorõ lr fkdue; c, iïmdok wud;HdxYh 
 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï mk; hgf;a f;dr;=re 
b,a,d isá w;r Bg m%;spdrhla ,eìK' 
wud;HdxYfha wëCIKh hg;g .efkk jHdmD;s 

f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| 
mk; Tiafia f;dr;=re ,nd .ekSug yels jqj 
o" tu f;dr;=re fhdackdjg wod< fkdùh' tu 

 



 

ish,a,gu wod< f;dr;=re fuu m%;spdrhg 
we;=<;aj ;snQ kuqÿ zzmdkSh c,hZZ jHdmD;s 
fhdackdjg wod< f;dr;=re y÷kd .ekSu wiSre 
úh'  tu ksid" m%.;sh ;lafiare lsrSfïoS tu 
f;dr;=rej,ska m%fhdackhla w;a fkdúK' 

ksid" fuu fhdackdfõ m%.;sh iïnkaOfhka 
lsisÿ ;lafiarejla isÿ lsÍug fkdyels úh' 

cd;sl 
wdrCIdj 

ixjD; fy<sorõ lr fkdue; wdrCIl wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isá w;r Bg lsisÿ 
m%;spdrhla fkd,eìK' tfukau" 2021 whjeh 
iïnkaOfhka uOH jd¾Isl we.hSu isÿ lsrSfïoS o 
f;dr;=re oek .ekSu i|yd b,a,Sula f.dkq lrk 
,os' tkuq;a" kS;sh n,d;aul lsÍug fyda cd;sl 
wdrCIdjg fyda wod< ryiH f;dr;=re uQ,dY%hl 
wkkH;dj fy<sorõ ùug bv ;sîu hk ldrKdj 
u; f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| 
mkf;a 5^1&^W!&(^ii&) j.ka;sh hgf;a tu b,a,Su 
m%;sfCIam lrk ,os ’ 

Fhdackdfõ m%.;sh we.hSug ,la lsÍu i|yd 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd .; fkdyels úh' 

 

ls'ó' 100"000 
ud¾. 
jevigyk 

ixjD; fy<sorõ lr fkdue; wêfõ.S ud¾. wud;HdxYh 
 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isá w;r" b,a,Su Ndr .;a 
njg oekqï oSula isÿ l< o Bg m%;spdrhla 
fkd,eìK' óg wod< f;dr;=re ,shdmÈxÑ 
;emEf,ka ,eîug i,iajk nj wud;HdxYh fj; 
f.dia wod< ksfhdað;hska yuq jQ wjia:dfõoS Tjqka 
úsiska iy;sl lrk ,o kuqÿ tjeks lsisÿ f;dr;=ra 
,nd §ug lghq;= lr fkdue;' 

fhdackdfõ m%.;sh we.hSug ,la lsÍu i|yd 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd fkdfok ,o 
w;r wka;¾cd,h Tiafia o tu f;dr;=re m< 
lr fkd;sÅK' 

.%dóh md,ï 
ixj¾Okh 

wdjD; fy<sorõ lr fkdue; wêfõ.S ud¾. wud;HdxYh 
 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isá w;r tu b,a,Su 
,enqKq njg oekqï§ula isÿ l< kuq;a f;dr;=re 
lsisjla fkd,eìK' óg wod< f;dr;=re ,shdmÈxÑ 
;emEf,ka ,eîug i,iajk nj wud;HdxYh fj; 
f.dia fï ms<sn| úuiQ wjia:dfõ§ wod< 

fhdackdfõ m%.;sh we.hSug ,la lsÍu i|yd 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd fkdfok ,o 
w;r wka;¾cd,h Tiafia o tu f;dr;=re m< 
lr fkd;sÅK' 



 

ksfhdað;hska iy;sl l< kuqÿ tjeks lsisÿ 
f;dr;=rla ,nd §ug lghq;= lr fkdue;' 

zz.ug 
ikaksfõok
hZZ 

iyh fkdolajk ,os bgq lrk ,È ;dCIK wud;HdxYh - Y%S ,xld úÿ,s ixfoaY 
kshduk fldñIka iNdj 
 f;dr;=re iSñ; jYfhka wka;¾cd,h Tiafia 

fy<sorõ lr we;' f;dr;=re oek .ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a ;dCIK 
wud;HdxYfhka f;dr;=re b,a,d isá w;r tu 
wud;HdxYh tlS b,a,Su Y%S ,xld úÿ,s ixfoaY 
kshduk fldñIka iNdj fj; fhduq lrk ,È' Y%S 
,xld úÿ,s ixfoaY kshduk fldñIka iNdj úiska 
,nd fok ,o f;dr;=re we.hSula isÿ lsÍug ;rï 
m%udKj;a fkdùh' flfia fj;;a" wfkl=;a 
whjeh fmdfrdkaÿj,g wod<j f.dkq lrk ,o 
b,a,Sïj,g m%;spdr jYfhka ;dCIK wud;HdYh 
f;dr;=re ,nd ÿka w;r z.ug ikaksfõokhZ 
jHdmD;s fhdackdj yd iïnkaO f;dr;=re o Bg 
we;=<;aj ;sÅK' 

fuh" 2021-2023 ld,rduqj iys; nyq-jd¾Isl 
jHdmD;shls' m%ldYs; b,lal u; mokïj neÆ 
l< 2021 jir i|yd ,ehsia;=.; lr we;s 
l%shdldrlïj, fN!;sl m%.;sh 94] la f,i 
i|yka jk w;r ta wkqj th bgq lr we;s 
fmdfrdkaÿjla f,i i,lk ,È' flfia fj;;a" 
2021 jir i|yd jQ l%shdldrlï w;rg ióCIK 
meje;aùu" há;,myiqlïj,g wod< jeo.;a 
m%foaY y÷kd .ekSu" ikaksfõok l=¿Kq 
bÈlsÍug ie,iqï lsÍu wd§ uQ,sl ld¾hhka 
we;=<;aj we;s nj o fuysoS ie,lsh hq;=h' fuh 
nyq-jd¾Isl jHdmD;shla jk fyhska óg 
we;=<;a ld¾hhkaf.ka nyq;rh bÈß jirj,§ 
iïmQ¾K flfrkq we;ehs wfmalaId flfrk 
nj i|yka l< hq;=h' 

;dCIKsl 
WoHdk 

iyh fkdolajk ,È w¾O iïmQ¾Khs ;dCIK wud;HdxYh 
 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isák ,È' f;dr;=re 
b,a,Su ;dCIK wud;HdxYh fj; f.dkq lrk ,o 
kuq;a tlS wud;HdxYh iuÕ lsisÿ wdldrhl 
in|;djla we;s lr .ekSu fukau m%;spdrhla ,nd 
.ekSu o w;sYhskau ÿIalr úh' tu ksid 
wud;HdxYh fj; f.dia ta ms<sn|j úuiSug 
m¾fhaIlhskag isÿ jQ w;r f;dr;=re ,nd .ekSug 
yels jQfha bka wk;=rejh' tf,i ,nd .;a 
f;dr;=re wmeyeÈ,s jQ w;r ta weiqrska 
;lafiarejla isÿ lsÍu i|yd ie,lsh hq;= 
m%h;akhla oeÍug isÿ úh' 

l%shdldrS ie,eiaug wkqj fuu fhdackdj re' 
ñ,shk 50"000l uq¿ m%;smdok m%udKhla 
iys;j 2021-2023 ld,h ;=< l%shd;aul lsÍug 
wfmaCIs;h' th nyq-jd¾Isl jHdmD;shla nj   
l%shdldrS ie,eiafuys i|yka jqj o" ta ta jirg 
wod< m%;smdok m%udKh fnod fjka lr olajd 
fkdue;' tu ksid" 2021 whjeh l;dj yryd 
fjka lr we;ss re' ñ,shk 10"000l m%;smdok 
ksjeros hehs f.k we;' .d,a," l=reKE.," 
uykqjr" kqjr t<sh iy ynrK hk m%foaYj, 
;dCIKsl WoHdk myla ia:dms; lsÍug 
kshñ;j we;s nj  l%shdldrS  ie,eiafuys 
oelafõ' fuu WoHdk 5 i|ydu bvï f;dard 
wjika jk w;r wjYH jk fldka;%d;alrejka 
5 fofkl= w;ßka 4 fofkl= o f;dard m;a lr 
we;' tu ;dCIKsl WoHdk 5 w;ßka 2la 
fN!;sl m%.;shla w;a lrf.k we;s nj m%.;s 
jd¾;dfjys olajd ;snqK o m%.;sfha uÜgu 



 

ms<sn| i|ykla tys fkdue;' tfukau" fuu 
;dCIKsl WoHdk msysgqùug;a tu WoHdk 
l<ukdlrKh lsÍug;a —fglafkda md¾la 
äfjf,maukaÜ mqoa.,sl iud.u˜ kñka 
iud.ula msysgqúh hq;= nj o tu l%shdldrS 
ie,eiafuys i|yka fõ' 2021 iema;eïn¾ 06 
Èk t<efUk ,o leìkÜ uKav, ;SrKhg 
wkqj" by; lS iud.u uyd NdKavd.drfha 
mQ¾K ysñldrs;ajh hgf;a mj;sk iud.ula 
f,i msysgqùug;a fld<U fldgia 
fj<|fmdf<ys ,shdmÈxÑ lsÍug;a ie,iqï lr 
we;' 

;dCIKsl 
jeäÈhqKq 
lsÍï 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; ;dCIK wud;HdxYh 
 

f;dr;=re m%.dó jYfhka wka;¾cd,h Tiafia 
fy<sorõ lr fkdue;' f;dr;=re oek .ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a f;dr;=re b,a,d 
isá w;r Bg m%;spdrhla fkd,enqKq w;r lsisÿ 
wdldrhl in|;djla we;s lr .ekSu w;sYhskau 
ÿIalr úh' tu ksid wud;HdxYh fj; f.dia ta 
ms<sn| úuiSug  m¾fhaIlhskag isÿ jQ w;r 
f;dr;=re ,nd .ekSug yels jQfha bka wk;=rejh' 
we.hSï j¾Ih i|yd lsisÿ l%shdldrS ie,eiaula 
flgqïm;a lr fkd;snqKq fyhska ,nd .; yels 
jQfha m%.;s jd¾;djla muKs' ,nd ÿka f;dr;=rej, 
zz;dCIKsl jevÈhqKq lsÍïj,gZZ wod< f;dr;=re 
y÷kd .ekSu wmyiq úh' 

zz;dCIKsl jeäÈhqKq lsÍïZZ fmdfrdkaÿjg 
wod<j meye,Èsj y÷kd .; yels f;dr;=re 
wud;HdxYh ,nd ÿka m%.;s jd¾;dfjys we;=<;a 
fkdfõ' tu ksid" fuu fmdfrdkaÿfjys m%.;sh 
;lafiare lsÍug fkdyels úh' 

w,s-ñksia 
.egqu 

iyh fkdolajk ,È w¾O iïmQ¾Khs jkÔù ixrCIK fomd¾;fïka;=j 
 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isák ,È' jkcSù 
ixrËK fomd¾;fïka;=j kshñ; ld,h we;=<; 
f;dr;=re oek .ekSfï b,a,Sug m%;spdr oelajQ 
w;r m%.;sh ;lafiare lsÍu i|yd tu f;dr;=re 
m%udKj;a úh' 

m%.;s jd¾;djg wkqj úÿ,s jeg bÈlsÍfï 
m%.;sh 50'87] la f,i jd¾;d jk w;r tu 
ksid" fuu jHdmD;s fhdackdfõ m%.;sh w¾O 
jYfhka iïmQ¾K njg ie,fla' 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; jk ixrCIK fomd¾;fïka;=j 
 



 

jk 
ixrCIKh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isák ,È' jk ixrCIK 
fomd¾;fïka;=j úiska ish wëCIKh hgf;a isÿ 
flfrk jHdmD;s l%shdldrlï ish,af,ysu m%.;sh 
ms<sn| úia;r fukau uQ,H b,lalj,g wod< 
f;dr;=re o ,nd fok ,o w;r fuu whjeh 
fhdackdjg wod< f;dr;=re tysoS fjka fldg 
olajd fkd;sìK' tu ksid" f;dr;=re hï 
m%udKhla ,nd § ;snqK o whjeh fhdackdj 
ms<sn| ;lafiarejla isÿ lsÍu i|yd th m%udKj;a 
fkdùh' 

m%.;s jd¾;dj ,nd .; yels jqj o fuu 
fmdfrdkaÿfjys m%.;sh ;lafiare lsÍu i|yd 
m%fhdackhg .; yels f;dr;=re fkd,eìK' 

iuDoaê 
m%;s,dNS 
mjq,a iún, 
.ekaùu 

újD; ie,lsh hq;=hs uqo,a wud;HdxYfha iuDoaê 
fomd¾;fïka;=j 
 z2021 isõjk ld¾;=j wjika jk úg uyd mßudK 

ixj¾Ok jHdmD;s ,nd ;snQ m%.;shZ kï jd¾;dj 
yryd jHdmD;s l<ukdlrK yd wëCIK 
fomd¾;fïka;=j úiska wod< f;dr;=re 
wka;¾cd,h Tiafia m%.dój fy<sorõ lr ;sìK' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a o b,a,Sula isÿ l< kuqÿ Bg lsisÿ 
m%;spdrhla fkd,enqKq w;r wod< rcfha wdh;kh 
iuÕ in|;djla f.dv kÕd  .ekSug oerE m%h;ak 
ksr¾:l úh' 

2021 foieïn¾ 31 Èkg iuqÉÑ; fN!;sl 
m%.;sh 67] la f,i jHdmD;s l<ukdlrK yd 
wëCIK fomd¾;fïka;=fõ isõjk ld¾;=j 
i|yd jk jd¾;dfjys oelafõ' ta wkqj" w;a lr 
f.k we;s m%.;s uÜgï ms<sn| ks¾jpkhg 
wkqj fuu whjeh fmdfrdkaÿj ie,lsh hq;= 
;rfï m%.;shla idCId;a lr f.k we;s nj 
mejish yel' 

;reK 
ldka;d 
jHjidhlhs
ka 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; iuDoaê" .Dy wd¾Ól" CIqø uQ,H" iajhx 
/lshd yd jHdmdr ixj¾Ok rdcH 
wud;HdxYh 
 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
uOH jd¾Isl we.hSu isÿ lsrSfïoS cd;sl whjeh 
fomd¾;fïka;=fõ m%;spdrhg wkqj ;reK yd 
l%Svd wud;HdxYh" iuQmldr fiajd" wf,ú 
ixj¾Ok yd mdßfNda.sl wdrCIK rdcH 
wud;HdxYh iy iuDoaê" .Dy wd¾Ól" CIqø uQ,H" 
iajhx /lshd yd jHdmdr ixj¾Ok rdcH 
wud;HdxYh fj; f;dr;=re b,a,Sï f.dkq lrk 
,È' iuQmldr fiajd" wf,ú ixj¾Ok yd 
mdßfNda.sl wdrCIK rdcH wud;HdxYh Bg oelajQ 
m%;spdrh jQfha tu fhdackdj ish úIh m:hg 
wh;a fkdjkakla nj mejiSuhs' iuDoaê rdcH 
wud;HdxYh iy ;reK yd l%Svd wu;HdxYh tu 

fuu whjeh fmdfrdkaÿj wêfõ.S ud¾. 
wud;HdxYh úiska ls'ó' 100"000 ud¾. 
jHdmD;sh hgf;a l%shd;aul flfrkq we;s nj 
leìkÜ ;SrKfhys i|yka úh' ta wkqj" tu 
whjeh fmdfrdkaÿj wdY%s; f;dr;=re tlS ls'ó' 
100"000 ud¾. jHdmD;shg wod< l%shdldrS 
ie,eiafuys;a m%.;s jd¾;dfjys;a we;=<;aj 
;sìh hq;=h' tu ksid" ls'ó' 100"000 ud¾. 
jHdmD;s jevigyk o mÍCIdjg ,la lrk ,o 
w;r wêfõ.S ud¾. wud;HdxYh fj; o 
f;dr;=re oek .ekSfï b,a,Sula f.dkq l< o 
Bg lsisÿ m%;spdrhla fkd,eìK' tneúka" 
fhdackdfõ m%.;sh we.hSug ,la lsÍu i|yd 



 

f;dr;=re oek .ekSfï b,a,Su Ndr .;a njg 
oekqï oSula fyda Bg m%;spdr oelaùula fyda isÿ 
fkdlf<ah' tu jHdmD;sfhys wëCIK wdh;kh 
f,i iuDoaê rdcH wud;HdxYh o l%shd;aul 
lsÍfï wdh;kh f,i wêfõ.S ud¾. wud;HdxYh 
o kï lr ;snQ leìkÜ ;SrKhla fuu fhdackdj 
iïnkaOfhka wka;¾cd,h ;=< isÿ lrk ,o 
mÍCIdjkays m%;sM,hla f,i yuq úh' fuu 
fhdackdjg wod< wdh;kh iuDoaê rdcH 
wud;HdxYh jk njg jir wjidk we.hSu isÿ 
lsrSfïoS o cd;sl whjeh fomd¾;fïka;=j úiska 
yÕjkq ,enQ ksid tu rdcH wud;HdxYh fj; o 
f;dr;=re oek .ekSfï b,a,Sula f.dkq lrk ,os' 
flfia fj;;a" Bg ,enqKq m%;spdrfhys i|yka 
jQfha tu jHdmD;sh tlS wud;HdxYfha wëCIK 
m:hg wh;a fkdjk nj jQ w;r fjk;a l%shd;aul 
lsÍfï wdh;khla o tys i|yka lr fkd;sìK' 

wjYH f;dr;=re lsisjla wod< wdh;k fj;ska 
fkd,enqKq w;r wka;¾cd,h Tiafia o tu 
f;dr;=re m< lr fkd;sìK' 

kS;s wxYfha 
há;, 
myiqlï 
ixj¾Okh 

iyh fkdolajk ,È ÿ¾j,hs wêlrK wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isák ,o w;r Bg m%;spdr 
jYfhka wud;HdxYh úiska l%shdldrS ie,eiaula 
iy m%.;s jd¾;djla ,nd fok ,È' flfia fj;;a" 
tu  l%shdldrS ie,eiau iy m%.;s jd¾;dj w;r 
mriamr;djla mj;S' tneúka" fmdfrdkaÿj we.hSu 
i|yd ie,lsh hq;= uÜgfï m%h;akhla oeÍug isÿ 
úh' 

fuh" 2021-2023 ld,rduqj iys; nyq-jd¾Isl 
jHdmD;shls' l%shdldrS ie,eiau iy m%.;s 
jd¾;dj w;r we;s mriamr;dj fya;=fjka 
;lafiarejla isÿ lsÍu fjkqfjka tys fN!;sl 
m%.;sh Wmfhda.s lr.; fkdyels úh' tu ksid" 
m%.;sh ;lafiare lsÍu i|yd uQ,H m%.;sh 
fhdod .eksK' 2021 foieïn¾ 31 Èkg uQ,H 
m%.;sh 21] la f,i jd¾;d úh' tu ksid tu 
m%.;sh ÿ¾j, jYfhka j¾.SlrKh fõ' 

 

.%dóh 
frday,a 
ixj¾Okh 

m%;spdrd;aulhs lvlr we; fi!LH wud;HdxYh 

iSñ; f;dr;=re m%udKhla wka;¾cd,h Tiafia 
fy<sorõ lr we;' fi!LH wud;HdxYh;a rdcH 
fiajd" m<d;a iNd iy m<d;a md,k wud;HxYh;a 
fuu fmdfrdkaÿj i|yd j.lsj hq;= wdh;k f,i 
cd;sl whjeh fomd¾;fïka;=j úiska kï lrk 
,os' flfia fj;;a" uOH jd¾Isl we.hSu isÿ 
lsrSfïoS f;dr;=re oek.ekSfï mk; hgf;a 
f.dkq lrk ,o b,a,Sug m%;spdr jYfhka rdcH 
fiajd" m<d;a iNd iy m<d;a md,k wud;HxYh   

m%;smdok fjka lrk ,o njg idlaIs mej;sh o 
fuh fi!LH wud;HdxYh fj;ska ,enqKq 
f;dr;=rej,g mriamr úfrdaë fõ' ;j o" tu 
m%;smdok Ndú;hg .;a njg idlaIs fkdmj;sk 
neúka fuu fmdfrdkaÿj lv lr we;a;dla fia 
j¾.SlrKh lr we;' 

 



 

úiska i|yka lrk ,oafoa fuu fhdackdj tu 
wud;HdxYfha úIh m:hg wh;a fkdjk njhs' 
tneúka" jir wjidk we.hSu isÿ lsÍfï§ 
f;dr;=re oek.ekSfï b,a,Sula fi!LH 
wud;HdxYh fj; f.dkq lrk ,o w;r fuu 
fhdackdj i|yd wjYH m%;smdok ;ukag ,eî 
fkdue;s nj i|yka lrñka wud;HdxYh úiska Bg 
m%;spdr olajk ,È' fuh uOH jd¾Isl we.hSu isÿ 
lsÍfï§ fi!LH  wud;HdxYh fj;ska ,enqKq ms<s;=r 
yd iu fõ' tkuq;a" 2022 whjeh 
weia;fïka;=j,g wkqj fuu fhdackdj i|yd 
wjYH  m%;smdok m<d;a 9 ^rdcH fiajd" m<d;a iNd 
yd m<d;a md,k wdh;kfha úIh m:hg fuh 
wh;a fõ& i|yd ,nd § we;' 

uyck 
flakaøSh 
fi!LH 
fiajdjla 

m%;spdrd;aulhs lvlr we; fi!LH wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a fi!LH wud;HdxYh fj;ska f;dr;=re 
b,a,d isák ,o w;r Bg m%;spdr jYfhka 
wud;HdxYh i|yka lr isáfha 2020 ud¾;= udih 
f;la .; jQ ld,h ;=< whjeh fhdackdj i|yd 
fmdfrdkaÿ jQ uQ,H m%;smdok Tjqka fj; ,eî 
fkd;snqKq njhs'  flfia fj;;a" uOH jd¾Isl 
we.hSu isÿ lsÍfï§" fi!LH wud;HdxYh iuÕ isÿ 
lrk ,o ksrka;r ikaksfõokhkaf.a m%;sM,hla 
f,i tu wud;HdxYh fj;ska ,enQ wjika 
m%;spdrfhys i|yka lrk ,oafoa tu fhdackdj ish 
úIh m:hg wh;a fkdjkakla njhs' 

fuu whjeh fmdfrdkaÿ bÈßm;a lrk ,oafoa 
2020 fkdjeïn¾ udifha§ isÿ lrk ,o 2021 
whjeh l;dj u.sks' tu fmdfrdkaÿj bÈßm;a 
fldg jirlg wêl ld,hla .; ù we;s kuqÿ 
ta i|yd uQ,H m%;smdok wod< wud;HdxYh fj; 
,nd § fkdue;' wruqo,a fkdue;s ùfuka 
m%;HCI jkafka tys lsisÿ m%.;shla ;sìh 
fkdyels njhs' tneúka" tu fmdfrdkaÿj lv 
lrk ,oaola f,i j¾.SlrKh lr we;' 

 

<orejka iy 
.¾NKS 
ud;djka 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; 
ldka;d yd <ud ixj¾Ok" fmr mdie,a yd 
m%d:ñl wOHdmk" mdie,a há;, myiqlï 
yd wOHdmk fiajd rdcH wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isák ,È' fmdfrdkaÿjg 
wod< l%shdldrS ie,eiau rdcH wud;HdxYh úiska 

,nd ÿka f;dr;=re fuu fmdfrdkaÿfjys m%.;sh 
;lafiare lsÍu i|yd m%udKj;a fkdùh' 

 



 

,nd fokq ,enQj o m%.;s jd¾;d lsisjla ,nd 
fkdfok ,os' 

.%dóh l%Svd 
ixj¾Okh 

විවෘත ÿ¾j,hs .%dóh yd mdi,a l%Svd há;, myiqlï 
m%j¾Ok rdcH wud;HdxYh 

fuu wud;HdxYh úiska 2021 jir i|yd jQ m%.;s 
jd¾;dj iy wud;HdxYh hgf;a l%shd;aul jk 
we;eï jHdmD;sj,g wod< f;dr;=re m%.dój 
fy<sorõ lrk ,os' f;dr;=re oek.ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a b,a,Sula rdcH 
wud;HdxYh fj; f.dkq lrk ,os' rdcH 
wud;HdxYh uOH jd¾Isl we.hSu i|yd f;dr;=re 
,nd ÿkak o" fuu f;dr;=re b,a,Su i|yd ta 
fj;ska th Ndr.;a njg oekqï §ula fyda 
m%;spdrhla fyda fkd,eìK' 

2021 jir i|yd jQ m%.;s jd¾;dj u.ska fmkS 
hk mßÈ jHdmD;s 16la i|yd re' ñ,shk 3"000la 
rdcH wud;HdxYh i|yd fjka lr we;' tu 
jHdmD;s 16 g wod< m%.;sh 2021 Tlaf;dan¾ 
udih olajd ld,h i|yd ,nd § we;s w;r tu 
jHdmD;s ish,a,u fjkqfjka re' ñ,shk 2"044 
l m%;smdok ,nd oS we;' tla jHdmD;shla i|yd 
f;dr;=re oek .ekSfï  whs;sjdislu ms<sn| 
mk; hgf;a isÿ lrk ,o b,a,Sug m%;spdrhla 
f,i 2021 foieïn¾ udih olajd w;a lr .;a 
m%.;sh ms<sn| úia;r ,nd § we;' jHdmD;s 
l%shd;aul lsÍu i|yd mshjr f.k we;s njg 
idOl mj;sk kuqÿ l%shdldÍ ie,eiaula 
fkdue;s ùu fya;=fjka ,nd we;s m%.;sh 
b,lalhkag  wkql+, o hkak ;lafiare lsÍu 
wiSreh' tfukau" m%.;s jd¾;dj ;=< olajd we;s 
jHdmD;s" whjeh l;dfjys olajd we;s jHdmD;s 
wruqKq yd iumd; fkdfõ' flfia fj;;a"  
l%shdldÍ ie,eiaula fkdue;s ùu ksid 
fhdackdfjka neyer ùula isÿj ;sfí o hkak 
;yjqre lsÍfï yelshdjla fkdue;' meyeÈ,s 
fN!;sl m%.;shla olakg fkd,eîu fya;=fjka 
fuu whjeh fmdfrdkaÿj ;lafiare lsÍu i|yd 
uQ,H m%.;sh fhdod .kakd ,È' fuys§ fnod 
fok ,o wruqo,a Ndú;fhka uQ,H m%.;sh 
ks¾Kh lrk ,È' fuf,i fnod § we;af;a 
fuu fhdackdj i|yd fjkalrk ,o 
m%;smdokj,ska 10]la mu‚' tneúka fuu 
fmdfrdkaÿfjys m%.;sh ÿ¾j, hehs j¾.SlrKh 
lr we;' 

 

ixjD; fy<sorõ lr fkdue; wOHdmk wud;HdxYh 



 

.%dóh mdi,a 
ixj¾Okh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isá kuqÿ tu b,a,Su Ndr 
.;a nj okajd ,smshla tjk ,ouq;a fjk;a lsisÿ 
f;dr;=rla ,nd fkdfok ,È' tfukau" 
wud;HdxYh iuÕ lsisÿ wdldrhl in|;djla we;s 
lr .ekSug o fkdyels úh' 

fhdackdfõ m%.;sh we.hSug ,la lsÍu i|yd 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd .; fkdyels úh' 

 

wmøjH 
l<ukdlr
Kh - 
m%dfoaYSh 
iNd 
 

újD; ÿ¾j,hs m<d;a iNd yd m<d;a md,k rdcH 
wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr we;' f;dr;=re 
oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f;dr;=re b,a,d isák ,È' flfia fj;;a" tu 
b,a,Sug m%;spdr jYfhka ,nd ÿka f;dr;=re 
wiïmQ¾K úh' tkuq;a" fhdackdjg wod<  uQ,H 
m%.;sh wka;¾cd,h yryd m%.dój fy<sorõ lr 
;sîu fya;=fjka ;lafiarej isÿ lsÍug ;rï 
m%udKj;a f;dr;=re ,eìK' 

f;dr;=re oek .ekSfï b,a,Sug ,enqKq 
m%;spdrfhys i|yka jQfha yqfola fï i|yd 
fjka lr we;s uqo,a m%udKh re' ñ,shk 3"000 
isg re' ñ,shk 636 olajd wvq lr we;s nj 
muKs' rdcH wud;HdxY fjí wvúfhys m< lr 
we;s uQ,H m%.;s jd¾;dfjys uQ,H m%.;sh 17] la 
f,i i|yka jk w;r tneúka" fuys m%.;sh 
ÿ¾j,hs hkqfjka j¾.SlrKh lr we;' 

 

há;,myiq
lï - 
m%dfoaYSh 
iNd 

újD; ÿ¾j,hs 
m<d;a iNd yd m<d;a md,k rdcH 
wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dó jYfhka fy<sorõ lr we;' 
f;dr;=re oek .ekSfï  whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isák ,o w;r Bg m%;spdr 
f,i f;dr;=re ,eìK' ;lafiarej isÿ lsÍug 
m%udKj;a ;rï f;dr;=re ,nd .; yels úh' 

2021 foieïn¾ 31 Èkg fN!;sl m%.;sh 45] la 
f,i jd¾;d lr we;' 

 

ÿria: 
wOHdmkh iSñ; fy<sorõ lr fkdue; 

wOHdmk m%;sixialrK" újD; úYajúoHd, 
yd ÿria: wOHdmk m%j¾Ok rdcH 
wud;HdxYh 

ckdêm;s udOH wxYfha fjí wvúh ;=<ska iSñ; 
f;dr;=re m%udKhla m%.dój fy<sorõ lr we;' 
2021 whjehg wod< f;dr;=re b,a,d f;dr;=re 
oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mkf;a hgf;a 
b,a,Sula f.dkq l< o Bg m%;spdr jYfhka 
f;dr;=re ,nd fok ,oafoa 2022 whjeh 
fhdackdjg wod<j h' 

ud¾..;j fy<orõ lr we;s f;dr;=rej,g 
wkqj fuu jevigyk wdrïN lrk ,o njg 
mejfik hï hï f;dr;=re we;;a fuu 
fhdackdfjys m%.;sh fkdokS' tneúka" fuu 
fhdackdfõ m%.;sh ;lafiare l< fkdyel' 

 



 

uyck 
wdrCIdj 

m%;spdrd;aulhs ie,lsh hq;=hs uyck wdrCIl wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr fkdue;'  
f;dr;=re oek .ekSfï  whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,d isák ,os' wud;HdxYh 
õiska f;dr;=re oek .ekSfï b,a,Sug m%;spdr 
olajk ,o w;r m%.;sh ;lafiare lsÍu i|yd tu 
f;dr;=re m%udKj;a úh' 

fuu fhdackdj hgf;a WmjHdmD;s 24 la 
mj;sk w;r bka 6 la ksu lr we;' b;sß 
jHdmD;s w;=rska 12 la 50] blaujk fN!;sl 
m%.;shla jd¾;d lr we;' tu ksid" fuu 
whjeh fmdfrdkaÿj ie,lsh hq;= ;rfï 
m%.;shla w;a lrf.k we;ehs hkqfjka 
j¾.SlrKh lr we;' 

 

l%Svd 
wd¾Ólh 

iyh fkdolajk ,È ÿ¾j,hs තreK yd l%Svd wud;HdxYh 

fuu whjeh fmdfrdkaÿfõ tla wx.hlg wod< 
f;dr;=re jHdmD;s l<ukdlrK yd wëlaIK 
fomd¾;fïka;=j úiska m%.dój fy<sorõ lr 
;sìK' f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| 
mk; hgf;a o f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk 
,È' ;reK yd l%Svd wud;HdxYh fj; bÈßm;a 
lrk ,o f;dr;=re b,a,Su w;sf¾l ixj¾Ok 
f,alï fj; fhduq lrk ,o kuqÿ  Bg m%;spdr 
jYfhka lsisÿ f;dr;=rla fkd,eìK' 

whjeh l;dj mokï lr .ksñka fuu 
fhdackdj hgf;a m%Odk l%shdldrlï 5la y÷kd 
.kakd ,È' flfia fj;;a" fjí wvú mÍCIdjka 
Tiafia ,nd .;a f;dr;=re wod< jQfha ñka tla 
l%shdldrlulg muKs  ^tkï" lD;%su Odjk m: 
bÈlsÍug wod<j&' 2021 foieïn¾ udih wjika 
jk úg fuu l%shdldrlfuys iuqÉÑ; m%.;sh 
6] la nj jHdmD;s l<ukdlrK yd wëCIK 
fomd¾;fïka;=fõ isõjk ld¾;= jd¾;dfjys 
oelafõ' m%iïmdok lghq;=j,§ isÿ jQ m%udoh 
Bg wod< m%udohkag fya;= f,i olajd ;sfí' 
by; lS l%shdldrlï my w;ßka tlla wdY%s;j 
hïlsis m%.;shla oelsh yels neúka fuu 
fmdfrdkaÿj l%shdjg kexùu wrUd we;s njg 
idlaIs mj;S' tkuq;a" b;sß l%shdldrlï 
iïnkaOfhka f;dr;=re fkdue;s neúka 
iuia: fmdfrdkaÿj bgq lsÍug wod< m%.;sh 
ÿ¾j,hs hkqfjka j¾.SlrKh lr we;' 

 

weúÈk 
ux;Sre iy 
fmdÿ 
myiqlï 

újD; w¾O iïmQ¾Khs kd.ßl ixj¾Ok" wmøjH neyer,Sï yd 
m%cd mú;%;d lghq;= rdcH wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr we;'  f;dr;=re 
oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f.dkq lrk ,o b,a,Sug m%;spdr jYfhka o rdcH 
wud;HdxYh úiska f;dr;=re ,nd fok ,È' 

l%shdldÍ ie,eiaug wkqj fuu fhdackdj 
hg;g .efkk WmjHdmD;s 33 la mj;S' ta 
w;ßka fhdackd nyq;rhක් ^tkï" 13 la& 33-66] 
w;r fN!;sl m%.;shla jd¾;d lr we;s w;r 
fhdackd 6 l fN!;sl m%.;sh 80] blaujhs' tu 
ksid" fuu fhdackdj w¾O iïmQ¾K m%.;shla 

 



 

w;alr f.k we;ehs hkqfjka j¾.SlrKh lr 
we;' 

jeú,s 
l¾udka; 
^jeú,s 
l¾udka; 
wud;HdxYh& 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; 

1' jeú,s l¾udka; wud;HdxYh 

2' iud.ï j;= m%;sixialrK" f;a j;= wdY%s; 
fNda. j.d" f;a l¾udka;Yd,d kùlrKh 
yd f;a wmkhk m%j¾Ok rdcH wud;HdxYh 

3'  fmd,a" ls;=,a yd ;,a j.d m%j¾Okh yd 
wdY%s; ld¾ñl NdKav ksIamdok yd 

wmkhk úúOdx.SlrK rdcH wud;HdxYh 

4' Wla" nvbß`.=" lcq" lïñßia" l=re÷" lrdnq 
keá" nq,;a we;=¿ l=vd jeú,s fNda. j.d 
ixj¾Okh" wdY%s; l¾udka; yd wmkhk 
m%j¾Ok rdcH wud;HdxYh 

m%.dój f;dr;=re fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a leìkÜ wud;HdxYh fj;;a rdcH 
wdud;HdxY ;=k fj;;a f;dr;=re b,a,Sï f.dkq 
lrk ,È' jHdmD;s l%shd;aul lrk wdh;k 4 
w;=ßka 3 la fj;ska ^jeú,s l¾udka; wud;HdxYh" 
iud.ï j;= m%;sixialrK rdcH wud;HdxYh iy 
iq¿ wmkhk fNda. rdcH wud;HdxYh& óg m%;spdr 
,eìK'  tla tla wdh;kh i|yd fjka lr ;snQ 
m%;smdodk w;r ;snQ úIu;d fukau fhdackdjg 
wod<j tla tla wdh;khla hg;g m;a lrk ,o 
l%shdldrlï y÷kd.ekSfï§ u;= jQ ÿIalr;d o 
fya;=fjka fuf,i ,enqKq f;dr;=re we.hSu 
i|yd fhdod .ekSu wiSre úh' 

jHdmD;s l%shd;aul lsÍfï wdh;k fj;ska 
,enqKq  f;dr;=re wiïmQ¾K jk neúka  tu 
f;dr;=re fhdod .ksñka m%.;sh ks¾Kh lsrSu 
isÿ l< fkdyel' 

 

ìxÿ c, 
iïmdokh 
^jeú,s 
l¾udka; 
wud;HdxYh& 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; 

1' jeú,s l¾udka; wud;HdxYh 

2' iud.ï j;= m%;sixialrK" f;a j;= wdY%s; 
fNda. j.d" f;a l¾udka;Yd,d kùlrKh 
yd f;a wmkhk m%j¾Ok rdcH wud;HdxYh 

3' fmd,a" ls;=,a yd ;,a j.d m%j¾Okh yd 
wdY%s; ld¾ñl NdKav ksIamdok yd 



 

wmkhk úúOdx.SlrK rdcH wud;HdxYh 

4' Wla" nvbß`.=" lcq" lïñßia" l=re÷" lrdnq 
keá" nq,;a we;=¿ l=vd jeú,s fNda. j.d 
ixj¾Okh" wdY%s; l¾udka; yd wmkhk 
m%j¾Ok rdcH wud;HdxYh 

m%.dój f;dr;=re fy<sorõ lr fkdue;' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a leìkÜ wud;HdxYh fj;;a rdcH 
wdud;HdxY ;=k fj;;a f;dr;=re b,a,Sï f.dkq 
lrk ,È' jHdmD;s l%shd;aul lrk wdh;k 4 
w;=ßka 3 la fj;ska ^jeú,s l¾udka; wud;HdxYh" 
iud.ï j;= m%;sixialrK rdcH wud;HdxYh iy 
iq¿ wmkhk fNda. rdcH wud;HdxYh& óg m%;spdr 
,eìK'  tla tla wdh;kh i|yd fjka lr ;snQ 
m%;smdodk w;r ;snQ úIu;d fukau fhdackdjg 
wod<j tla tla wdh;khla hg;g m;a lrk ,o 
l%shdldrlï y÷kd.ekSfï§ u;= jQ ÿIalr;d o 
fya;=fjka fuf,i ,enqKq f;dr;=re we.hSu 
i|yd fhdod .ekSu wiSre úh' 

jHdmD;s l%shd;aul lsÍfï wdh;k fj;ska ,nd 
oS we;s f;dr;=re wiïmQ¾K jk neõka tu  
f;dr;=re fhdod .ksñka m%.;sh ks¾Kh lsrSu 
isÿ l< fkdyel' 

 

Lksc je,s 
y÷kd .ekSu 
,shdmÈxÑ 
lsÍu 

ixjD; fy<sorõ lr fkdue; l¾udka; wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr fkdue;'  
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f.dkq lrk ,o b,a,Su Ndr .;a njg 
wud;HdxYh úiska okajd tjk ,o kuqÿ Bg wod<j 
lsisÿ f;dr;=rla ,nd § fkdue;' 

fhdackdfõ m%.;sh we.hSug ,la lsÍu i|yd 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd fkdÿka w;r 
wka;¾cd,h Tfiafia o f;dr;=re m< lr 
fkd;sìK' 

 

idïm%odhsl 
.ïudk 
ixj¾Okh 
lsÍu 

m%;spdrd;aulhs ie,lsh hq;=hs 
fõje,a" ms;a;," ueá" ,S nvq iy .%dóh 
l¾udka; m%j¾Ok rdcH wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr fkdue;'  
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,os' 
wud;HdxYh tu b,a,Sug m%;spdr f,i ,nd ÿka 
f;dr;=re ;lafiarej isÿ lsrSug ;rï m%udKj;a 
õh' 

m%.;s jd¾;dfjys igyka mßÈ fuu fmdfrdkaÿ 
m%Odk Wml%shdldrlï 6 ka iukaú; fõ' ñka 
4l m%.;sh 80] blaujd we;s w;r 1l m%.;sh 
66-80] w;r fõ' tfukau" tla 
Wml%shdldrlulg wod< m%.;sh ms<sn| lsisÿ 
f;dr;=rla fkdue;' 

 



 

úYajúoHd,hS
h há;, 
myiqlï 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; 
ksmqK;d ixj¾Ok" jD;a;Sh wOHdmk" 
m¾fhaIK yd kj ksmehqï rdcH 
wud;HdxYh 

fmdfrdkaÿjg wod< we;eï f;dr;=re m%.dój 
fy<sorõ lr we;suq;a" ;lafiarejla isÿ lsÍu 
i|yd tu f;dr;=re m%udKj;a fkdfõ' f;dr;=re 
oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,È' uOH jd¾Isl 
;lafiare lsÍu isÿ lsrSfïoS"  f;dr;=re b,a,Sug 
m%;spdrhla f,i k.r úYajúoHd,h msysgqùug 
wod< ixl,am m;%h rdcH wud;HdxYh úiska ,nd 
fok ,È' flfia fj;;a" jir wjidk ;lafiare 
lsÍu fjkqfjka f.dkq lrk ,o f;dr;=re oek 
.ekSfï b,a,Su Ndr.;a njg oekqï §ula fyda 
lsisÿ m%;spdrhla fyda fkd,eìK' 

fuu fmdfrdkaÿj l%shd;aul lsÍu wrUd we;s 
njg idlaIs wka;¾cd,fha m< lr we;s 
f;dr;=rej,ska ,efí ^ckdêm;s udOH wxYfha 
fjí wvúfhys m< lr we;s m%ldYhka iy 
k.r úYajúoHd, fjí wvúh&' flfia fj;;a"  
l%shdldÍ ie,eiaula fyda m%.;s jd¾;djla 
fkdue;slu fya;=fjka fuu fmdfrdkaÿfjys 
m%.;sh ;lafiare lsÍug l%uhla fkdue;' tu 
ksid" fuu fmdfrdkaÿfjys m%.;sh fy<sorõ 
lr fkdue;s hehs j¾.SlrKh lr we;' 

 

c,dY 
m%;sixialr
Kh 

m%;spdrd;aulhs bgq lrk ,È 
jdßl¾udka; wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr fkdue;'  
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,os' 
wud;HdxYh tu b,a,Sug m%;spdr f,i ,nd ÿka 
f;dr;=re ;lafiarej isÿ lsrSug ;rï m%udKj;a 
õh' 

m%.;s jd¾;dj,g wkqj fuu fmdfrdkaÿj nyq-
jd¾Isl WmjHdmD;s 8ka iukaú fõ' fN!;sl 
m%.;sh i,ld ne,Sfï§ tlS WmjHdmD;s 8 u 
2021 jir i|yd 80] blau jQ j¾Okhla jd¾;d 
lr we;' tu ksid" fuu  fmdfrdkaÿj bgq lrk 
,oaola f,i j¾.SlrKh lr we;' 

 



 

 ප්රති ත්තති  පයොජනො 

úfYaI NdKav yd fiajd noao 
újD; l%shd;aul lr fkdue; uqo,a wud;HdxYh - rdcH uQ,H 

m%;sm;a;s fomd¾;fïka;=j 

2016 wxl 12 ork f;dr;=re oek 
.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f.dkq lrk ,o b,a,Sug 
m%;spdr jYfhka f;dr;=re ,eìK' 
rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ fjí 
wvúh yryd fuu .eiÜ ksfõokh 
,nd .; yel' 

—úfYaI NdKav yd fiajd nÿ˜ hkqfjka 
y÷kajk ,o mk;a flgqïm; 2022 
ckjdrs 7 jeks osk .eiÜ lrk ,o 
w;r 2022 ckjdß 20 Èk uqo,a 
wud;Hjrhd úiska bÈßm;a lrk ,È' 
flfia fj;;a" tu mk;g tfrysj 
fm;aiï lsysmhlau f.dkq lrkq 
,eìK' tu fm;aiï úNd. l< 
fYaIaGdêlrKfha ;Skaÿj jQfha tlS 
mk;a flgqïmf;ys we;=<;a we;eï 
lreKq wdKavql%u jHjia:djg wkql+, 
fkdjk njhs' fuu mk;a flgqïm; 
iïu; lsÍug kï md¾,sfïka;=fõ 
;=fkka foll nyq;rh iy cku; 
úpdrKhlska ck;djf.a wkque;sh 
wjYH nj fY%aIaGdêlrKh ;Skaÿ 
lf<ah' fY%aIaGdêlrK ;Skaÿj 
,eîfuka wk;=rej tu mk;a 
flgqïm;g wod<j lsisÿ f;dr;=rla 
,nd .; fkdyels jQ w;r" cku; 
úpdrKhlao mj;ajkq fkd,eìK' tu 
ksid" fuu mk;a flgqïm; l%shd;aul 
lr fkdue;s fhdackdjla fia 
j¾.SlrKh lr we;' 

 

fldúâ rCIK fhdackd l%uh 
m%;spdrd;aulhs iïmQ¾Kj l%shd;aul lr we; uqo,a wud;HdxYh - cd;sl whjeh 

fomd¾;fïka;=j 



 

fmdfrdkaÿj wdY%s; iSñ; f;dr;=re 
m%udKhla wka;¾cd,h Tiafia 
fy<sorõ lr ;sìK' f;dr;=re oek 
.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a f.dkq lrk ,o b,a,Sug 
m%;spdr jYfhka f;dr;=re ,enqKq 
w;r ;lafiarejla isÿ lsrSu i|yd tu 
f;dr;=re m%udKj;a úh'  

m%;s,dNSka frday,a.; lsÍu wjYH jQ 
iEu rlaIKdjrKhla i|ydu w.%ydr 
rlaIK fhdackd l%uh yryd fuu 
fhdackd l%uh l%shdjg kxjk ,o nj 
,nd ÿka f;dr;=re ie,lSfï§ fmkS 
hhs'  fldúâ wdidokh ù ksjfia isg 
m%;sldr ,enQ frda.Ska o fuu fhdackdj 
i|yd we;=<;a lr .kakd ,os' óg 
wu;rj" ksfrdaOdhkhg ,la lrk ,o 
mjq,a fj; iy fldúâ frda.Ska i|yd 
fi!LHdrCIK fiajd ,nd §fuys 
ksr;j isá fi!LH wxYj, bÈßfm< 
fiajlhska fj; ,nd ÿka uQ,H iyk 
ms<sn|j o fuu m%;spdrfhys i|yka 
fõ' 

 

úfoaY /lshdj, kshq;= Y%ñlhska i|yd 
odhl;aj úY%dñ jegqma fhdackd l%uh 

iSñ; fy<sorõ lr fkdue; lïlre wud;HdxYh 

fuu fmdfrdkaÿj wdY%s; iSñ; 
f;dr;=re m%udKhla wka;¾cd,h 
Tiafia fy<sorõ lr ;sìK' f;dr;=re 
oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a b,a,Sula f.dkq lrk ,os' 
lïlre wud;HdxYh úiska f;dr;=re 
oek .ekSfï b,a,Su Ndr .kakd ,o 
w;r th úfoaY /lshd m%j¾Ok yd 
fj<|m< úúOdx.SlrK rdcH 
wud;HdxYh fj; fhduq lrk ,È' 
flfia fj;;a" rdcH wud;HdxYh 
fj;ska thg lsisÿ m%;spdrhla 
fkd,eìK' 

f;dr;=re lsisjla ,nd fkdÿka w;r 
wka;¾cd,h Tiafia fy<sorõ lr ;snQ 
f;dr;=re fhdackdjg wod< m%.;sh 
;lafiare lsÍug ;rï m%udKj;a 
fkdùh' 

 

f.dúck ixj¾Ok mk; ixjD; fy<sorõ lr fkdue; lDIsl¾u wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr 
fkdue;' f;dr;=re oek .ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,os' 
lDIsl¾u wud;HdxYh úiska f;dr;=re 
oek .ekSfï b,a,Su Ndr .;a w;r th 
ldnksl fmdfydr ksIamdok m%j¾Ok 

f;dr;=re lsisjla ,nd fkdÿka w;r 
wka;¾cd,h Tiafia o fhdackdfõ 
m%.;sh ;lafiare lsÍug wjYH 
f;dr;=re m< lr fkd;sìK' 

 



 

iy ù yd OdkH" ldnksl wdydr" 
t<j¿" m<;=re" ñßia" ¿EKq yd 
w¾;dm,a j.d m%j¾Okh" îc 
ksIamdokh yd Wiia ;dCIKsl 
lDIsl¾u rdcH wud;HdxYh fj; 
fhduq lrk ,È' tu f;dr;=re oek 
.ekSfï b,a,Su bka wk;=rej 
;jÿrg;a f.dúck ixj¾Ok 
fomd¾;fïka;=j fj; fhduq lrk ,o 
kuq;a tu fomd¾;fïka;=fjka ta 
i|yd m%;spdrhla fkd,eìK' 

j;= lïlrejkaf.a ffoksl jegqm 
by< kexùu 

újD; iïmQ¾Kj l%shd;aul lr we; lïlre wud;HdxYh 

wud;HdxYh úiska m%.dój f;dr;=re 
fy<sorõ lrk ,È' óg wod< .eiÜ 
ksfõokh iy Bg ysñ jQ leìkÜ 
wkque;sh wud;HdxY fjí wvúfhys 
m< lr ;sìKs' 

.eiÜ ksfõokh i|yd leìkÜ 
wkque;sh ,nd f.k we;s w;r th 
2021 ud¾;= 5 Èk isg n,d;aul jkq 
we;ehs i|ykaj ;snqKs' flfia fj;;a" 
fuu fmdfrdkaÿj iy .eiÜ 
ksfõokh w;r fkd.e,mSula mj;S' 
fuysoS wju jegqmg re' 900 l wju 
ffoksl jegqm iy whjefhka ,nd 
ÿka re' 100 l iyk §ukdj we;=<;a 
fõ' fï wkqj" wju jegqm ienúkau 
by< kxjd we;af;a re' 900 olajd 
muKs' flfia kuq;a" fï i|yd 
leìkÜ wkque;sh ysñj we;s neúka o 
th l%shd;aul fjñka mj;sk neúka o 
fuu fmdfrdkaÿj iïmQ¾Kj 
l%shd;aul lrk ,oaola f,ig i,ld 
we;' 

 

Y%S ,xld uyck Wmfhda.s;d fldñIka 
iNd mk; ixfYdaOkh lsrSu 

ixjD; fy<sorõ lr fkdue; wd¾Ól m%;sm;a;s yd ie,iqï l%shd;aul 
lsÍfï wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr 
fkdue;' f;dr;=re oek .ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f;dr;=re b,a,Sula úÿ,sn, 
wud;HdxYh fj; f.dkq lrk ,È' Y%S 
,xld uyck Wmfhda.s;d fldñIka 

fhdackdfõ m%.;sh ;lafiare lsÍug 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd fkdÿka 
w;r wka;¾cd,h Tiafia o tu 
f;dr;=re m< lr fkd;sìK' 

 



 

iNdj uqo,a wud;HdxYh hgf;a 
l%shd;aul jk nj 2022 ud¾;= 8 Èk 
Bg ,enqKq m%;spdrfhys i|yka úh' 
tu ksid" uyck Wmfhda.s;d 
fldñIka iNd mk;g wod< f;dr;=re 
b,a,d isàfï wruqKska tu b,a,Su 
kej;;a uqo,a wud;HdxYh fj; f.dkq 
lrk ,È' tu b,a,Su wd¾Ól m%;sm;a;s 
yd ie,iqï l%shd;aul lsÍfï 
wud;HdxYh fj; fhduq lsÍfuka 
wk;=rej Y%S ,xld uyck Wmfhda.s;d 
fldñIka iNdj fj; fhduq lrk ,È' 
flfia fj;;a" ta Tiafia f;dr;=re 
lsisjla ,nd .; fkdyels úh' 

,xld úÿ,sn, uKav, mk; 
ixfYdaOkh lsrSu 

iyh fkdolajk ,È l%shd;aul lr ke; úÿ,sn, wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr 
fkdue;' f;dr;=re oek .ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,o 
w;r Bg m%;spdr jYfhka f;dr;=re 
,eìK'  

,xld úÿ,sn, uKav, mk; 
ixfYdaOkh lsÍu i|yd lsisÿ 
l%shdud¾.hla f.k fkdue;s nj 
úÿ,sn, wud;HdxYh i|yka lrhs' 

 

n;sla ksIamok wdkhkh ;ykï lsÍu 
újD; iïmQ¾Kj l%shd;aul lr we; n;sla w;ahka;% frÈ yd foaYSh we`.¿ï 

ksIamdok rdcH wud;HdxYh 

wdkhk wmkhk md,k 
fomd¾;fïka;=j úisaka f;dr;=re 
m%.dój fy<sorõ lr ;sìK' f;dr;=re 
oek .ekSfï whs;sjdislu ms<sn| 
mk; hgf;a rdcH wud;HdxYh fj; 
f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,È' 
flfia fj;;a" fuys§ i,ld nef,k 
whjeh fhdackdjg wod< f;dr;=re 
lsisjla tu b,a,Sug m%;spdr jYfhka 
rdcH wud;HdxYh úiska ,nd fok ,o 
m%.;s jd¾;djg we;=<;a fkdùh'  

wdkhk wmkhk md,k 
fomd¾;fïka;=j úiska olajd ;snQ 
.eiÜ ksfoõkhg wkqj" n;sla 
l%shdj,shla Tiafia ksIamdokh lr 
we;s weÕ¿ï whs;u" frÈms<s wdÈh 
ksfhdackh lrk 62'03" 62'04"62'05" 
62'06" 62'07" 62'08" 62'11" 62'13" 62'14" 
63'02 hk HS fla; hg;g .efkk 
whs;u 2020 foieïn¾ 15 Èk isg Y%S 
,xldjg wdkhkh lsÍu j<lajd we;' 

 

uQ,H iud.ï taldnoaO lsÍu iSñ; fy<sorõ lr fkdue; uqo,a wud;HdxYh  



 

fmdfrdkaÿj wdY%s; iSñ; f;dr;=re 
m%udKhla wka;¾cd,h Tiafia 
fy<sorõ lr ;sìK' f;dr;=re oek 
.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; 
hgf;a b,a,Sula f.dkq lrk ,os' Y%S 
,xld uy nexl=j úiska f;dr;=re oek 
.ekSfï b,a,Su uqo,a wud;HdxYh fj; 
fhduq lrk ,o kuqÿ Bg lsisÿ 
m%;spdrhla fkd,eìK' 

f;dr;=re lsisjla ,nd fkdÿka w;r 
wka;¾cd,h Tiafia fy<sorõ lr ;snQ 
f;dr;=re fhdackdjg wod< m%.;sh 
;lafiare lsÍug ;rï m%udKj;a 
fkdùh' 

 

uqo,a mk; ixfYdaOkh lsrSu ixjD; fy<sorõ lr fkdue; y÷kd f.k fkdue; 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr 
fkdue;' f;dr;=re oek .ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,os' 
tu f;dr;=re oek .ekSfï b,a,Sug 
m%;spdr jYfhka uqo,a wud;HdxYh 
i|yka lr isáfha fuu fhdackdj ish 
wud;HdxYfha úIh m:h hg;g 
fkd.efkk nj;a" wod< f;dr;=re 
rdcH mßmd,k" iajfoaY lghq;=" m<d;a 
iNd yd m<d;a md,k wud;HdxYh 
fj;ska ,nd .; yels jkq we;s nj;a 
h' rdcH mßmd,k" iajfoaY lghq;=" 
m<d;a iNd yd m<d;a md,k 
wud;HdxYfha f;dr;=re ks,Odßfhl= 
yd mj;ajk ,o ixjdohl§ tjeks 
fhdackdjla ms<sn| lsisÿ wjfndaOhla 
fkdue;s nj fy<s jQ w;r wk;=rej 
fuu b,a,Su lïlre wud;HdxYh 
fj; fhduq lrk ,È' lïlre 
wud;HdxYh o tjeks fhdackdjla 
ms<sn|j oek isáfha ke;' 

fhdackdfõ m%.;sh ;lafiare lsÍug 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd fkdÿka 
w;r wka;¾cd,h Tiafia o tu 
f;dr;=re m< lr fkd;sìK' 

 

 

jrla muKla Ndú;d lrk fmd,s;Ska 
;ykï lsÍu 

újD; l%shd;aul lr we; mßir wud;HdxYh 

rcfha uqøK fomd¾;fïka;=j úiska 
f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr ;sìK' 
f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislu 
ms<sn| mk; hgf;a rdcH wud;HdxYh 

2211$51 wxlh ork .eiÜ ksfõokh 
u.ska 2021 ud¾;= 31 Èk isg l%shd;aul 
jk mßÈ tla jrla muKla Ndú;d 

 



 

fj; f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk 
,È' Bg m%;spdr jYfhka wud;HdxYh 
úiska ,nd fok ,o f;dr;=re 
;lafiarej isÿ lsÍfï§ m%fhdackj;a 
úh' 

flfrk fmd,s;Ska yd ma,diaála 
Ndú;h ;ykï flf¾' 

iajhx-/lshdj, ksr; jk mqoa.,hska 
i|yd odhl;aj úY%du jegqma fhdackd 
l%uh 

ixjD; fy<sorõ lr fkdue; lïlre wud;HdxYh 

f;dr;=re m%.dój fy<sorõ lr 
fkdue;' f;dr;=re oek .ekSfï 
whs;sjdislu ms<sn| mk; hgf;a 
f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lrk ,o 
kuq;a Bg m%;spdr jYfhka lsisÿ 
f;dr;=rla fkd,eìK' 

fhdackdfõ m%.;sh ;lafiare lsÍug 
wjYH f;dr;=re lsisjla ,nd fkdÿka 
w;r wka;¾cd,h Tiafia o tu 
f;dr;=re m< lr fkd;sìK' 

 

 

úY%du .ekSfï jhi §¾> lsÍu 
újD; iïmQ¾Kj l%shd;aul lr we; 

lïlre fomd¾;fïka;=j 

 

rcfha uqøK fomd¾;fïka;=j úiska 
wka;¾cd,h Tiafiaaaa f;dr;=re m%.dój 
fy<sorõ lr ;sìK' 

—2021 wxl 28 ork fiajlhka úY%du 
hdfï wju jhi mk;˜ kï jQ mk; 
2021 fkdjeïn¾ 17 Èk iy;sl lrk 
,È' 

 



 

වගකීම්හ ණය 

පමම පේදිකොපේ ඇතුළත්ත පතො තුරු  ජපේ වොර්තො, නිල ප්රකො න, මහජන වොර්තො සහ පතො තුරු දැන ගැනීපම් අයිතිය යටපත්ත 
පගොනු ක න ලද ඉේලීම් ඔේපේ ලැපබන පතො තුරු ඇසුරින්ද සම් ොදනය ක  ඇත. පමම පේදිකොපේ ඇතුළත්ත පතො තුරු පවරිපට් 
රීසර්ච්ච ආයතනපේ පහෝ එි සොමොජිකයින්දපේ පහෝ ප ෞද්ගලික අදහේ පහෝ මතය පිළිබිඹු පනොක යි. පේදිකොපේ ඇතළත්ත 
පතො තුරුවල ප්රතිඵලයක් පලස සිුවිය හැකි පහෝ එපේ වූ බවට කියැපවන කිසිු අලොභයකට පහෝ කීර්ති නොමයට හොනි කිරීම 
ඇතුළුව කිසියම් අලොභයක් පහෝ හොනියක් සඳහො පවරිපට් රීසර්ච්ච ආයතනය කිසිු ආකො යකින්ද වගකිව යුතු පනොපේ. 

පමම පේදිකොපේ  ළ ක  ඇති පතො තුරු විශ්වොසදොයක ප්රභවයන්දපගන්ද ලබොපගන ඇති බව සහතික කිරීමට සෑම උත්තසොහයක්ම 
පගන ඇති අත , පතො තුරුවල ඇති කිසිු පදෝෂයකට, මගහැරීමකට පහෝ එම පතො තුරු භොවිතපයන්ද ලබොගත්ත ප්රතිඵල සඳහො පහෝ 
පවරිපට් රීසර්ච්ච සහ budgetpromises.org කණ්ඩඩොයපමි සොමොජිකයින්ද වගකිව යුතු පනොපේ. පවරිපට් රීසර්ච්ච ආයතනපේ ූර්ව 
ලිඛිත අවස යකින්ද පතො ව පමම පේදිකොපේ අන්දතර්ගතයන්ද පවනේ කිරීම, ප්රකො යට  ත්ත කිරීම, සම්පේෂණය කිරීම, හුවමොරු 
කිරීම, විකිණීම, පිට ත්ත කිරීම, වුත්ත න්දන කෘති නිර්මොණය කිරීම, පබදො හැරීම, නැවත  ළ කිරීම,  ඟ දැක්වීම, ප්රදර් නය කිරීම 
සහ කිසිු ආකො යකින්ද වොණිජමය ව පයන්ද භොවිතො කිරීම සඳහො  රිශීලකයින්දට අවස  පනොමැත.   

එපමන්දම, පවරිපට් රීසර්ච්චි ූර්ව අවස ය ඇතිව පහෝ නැතිව, ූර්වපයන්ද ලබොගත්ත පතො තු ක්  සුකොලීනව භොවිතො කිරීපමන්ද 
උද්ගතවන ප්රතිඵල සඳහො budgetpromises.org වගකිව යුතු පනොපේ. 

budgetpromises.org කිසිු පද්  ොලන  ක්ෂයක් සහ / පහෝ පද්  ොලනික ව පයන්ද අභිපේරිත සංවිධොනයක් පවත සහය 
දැක්වීම, අනුමත කිරීම, නිපයෝජනය කිරීම සහ ඒ සමඟ සම්බන්දධ වීම ආදිය සඳහො කටයුතු පනොක යි. විශ්පේෂණ සඳහො භොවිතො 
පකප න දර් ක හුපදක් කොර්ය සොධනපේ සංඛයොනමය අනුමොනයන්ද  මණකි. 

පමම පේදිකොපේ ඇතුළත්ත පතො තුරු  රිශීලකයින්ද දැනුවත්ත කිරීම සඳහො පනොමිලපේ  ස යනු ලැපබ්. එම පතො තුරු සැ යීම 
සම්බන්දධපයන්ද පවරිපට් රීසර්ච්ච පහෝ budgetpromises.org කණ්ඩඩොයපම් සොමොජිකයින්ද සහ කිසියම්  රිශීලකපයු අත  
එකඟතොවයක් පහෝ අවපබෝධතොවක්  පනො වතී. 

පමම පේදිකොව, දත්තත මගින්ද ප්රදර් නය පකප න ප්රවණතො දැක්වීමට සහ ඒවො පිළිබිඹු කිරීමට budgetpromises.org විසින්ද සකේ 
ක න ලද ේවොධීන විශ්පේෂණ ලිපිවලින්ද සමන්දවිත පේ. එවැනි විශ්පේෂණ ලිපි පිට ත්ත කිරීම පවරිපට් රීසර්ච්ච ි ූර්ව අවස ය 
ඇතිව සිු විය යුතුය.  


