
 

නිකුත් කළේ : සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 
 

දිනය  : 2019 වනාවැේබර් 12 

 
 

ළ ෝහාරික විගණනයන් 

2015 වපබරවාරි 01 සිට 2016 මාර්ු 31 දක්වා කාලසීමාව ුළ භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර 

ිකුත් කිරීම පිළිබඳ ව විමර්ශනය කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම  සහ වාර්තා කිරීම සඳහා 

පත් කරන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ වකාමිෂන්න සභාව මගින්න කරන ලද ිර්වේශයන්න 

ද  අවනකුත් විගණන වාර්තා සහ ශ්රී ලාකා මහ බැාකුවේ ියාමන සහ ිවයෝජිත 

කාර්යයන්න සේබන්නධවයන්න කරන ලද අභයන්නතර විමර්ශන වාර්තාවල අඩාගු වූ කරුණු 

ද සලකා ශ්රී ලාකා  මහ බැාකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින්න විගණකාධිපතිුමාවේ ද 

උපවදස් ලබා ගිමින්න, වවෝහාරික විගණනයන්න පැවැත්ීමට සැලසුේ වයාදන ලදී. වමම 

විගණන කටයුු සිදු කිරීම සඳහා අමාතය මණ්ඩල උපවේශක ප්රසේපාදන කමිුවවක් 

(අ. ම. උ. ප්ර. කමිුවව) මගින්න රජවේ ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවේශවලට අනුකූල ව, වගෝලීය 

පරිචයක් සහ ජාතයන්නතර පළුරරුේදක් සහිත විගණන සමාගේ වතෝරා ගනු ලැබූ 

අතර, එම විගණන කණ්ඩායේ සේූර්ණවයන්න ම විවේශීය සාමාජිකයින්නවගන්න 

සමන්නවිත විය. වමම ප්රසේපාදනය සඳහා වූ අ.ම.උ.ප්ර. කමිුවවේ ිරීක්ෂකවයකු 

වශවයන්න විගණකාධිපතිුමාවේ ිවයෝජිතවරියක්ද කටයුු කරන ලදී. 

අදාළ විගණන වස්වාවන්න ප්රසේපාදනය කිරීවේ ප්රගතිය සේබන්නධවයන්න 2019 ජනවාරි 

14 දින මහ බැාකුව විසින්න ි කුත් කරන ලද ි වේදනවේ ද සඳහන්න පරිදි වමම ක්රියාවයය 

පහත සඳහන්න පරිදි විගණනයන්න 5කින්න සමන්නවිත විය.   

 
 

 න්නිළ  න ළ  ා  ළ න්   
30, ජනාධිපති මාවත, වක ළ  01, ශ්රී ලාකාව 

දුරක න අාක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්ස් : 2346257,  2477739 

 -වේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
වව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

  ත් ත් නිළ  නය 



එම විගණනයන්නහි විෂය ප ය සකස් කිරීවේ දී විගණකාධිපතිුමාවේ හා 

නීතිපතිුමාවේ උපවදස් සඳහා  වයාමු කරන ලදී. 

1. 2002 ජනවාරි 01 දින සිට 2015 වපබරවාරි 28 දින දක්වා කාලය ඇුළත රාජය 

ණය වදපාර්තවේන්නුව විසින්න කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර ිකුත් කිරීම 

2. 2002 ජනවාරි 01 දින සිට 2015 වපබරවාරි 28 දින දක්වා කාලය ඇුළත ිකුත් 

කරන ලද/ගනුවදනු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර සේබන්නධ කරවගන 

වස්වක අර් සාධක අරමුදල මගින්න සිදු කරන ලද ප්රා මික හා ේවිීයික 

වවවළඳවපාළ ගනුවදනු 

3. 1998 ජනවාරි 01 දින සිට 2017 වදසැේබර් 31 දින දක්වා කාලය ඇුළත වස්වක 

අර් සාධක අරමුදල මගින්න ලැයිස්ුගත කළ හා ලැයිස්ුගත වනා කළ 

වකාටස්වල කරන ලද ගනුවදනු 

4. 2015 වපබරවාරි 01 දින සිට 2016 මාර්ු 31 දින දක්වා කාලය ඇුළත රාජය ණය 

වදපාර්තවේන්නුව විසින්න කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර ිකුත් කිරීම හා 

ලැබුණු මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයට සේවේෂණය කිරීම 

5. වතෝරා ගත් ප්රා මික වවවළඳුන්න සේබන්නධවයන්න 2009 ජනවාරි 01 දින සිට 2017 

වදසැේබර් 31 දින දක්වා කාලය ඇුළත රාජය ණය වදපාර්තවේන්නුවේ 

අධිකාරී/බැාකු වනා වන මූලය යයතන අධීක්ෂණ වදපාර්තවේන්නුවේ 

අධයක්ෂවරයා විසින්න කරන ලද අධීක්ෂණ හා ියාමන කාර්යභාරය පිළිබඳ ව 

වමම විගණනයන්න සියල්ල 2019 ඔක්වතෝබර් මැද වන විට අවසන්න කිරීමට 

බලා වපාවරාත්ු වූ නමුත් 2019 අවේල් මස ඇති වූ  ත්රස්ත ක්රියා වුුවවන්න ද, 

විගණනයන්න සඳහා අවශය දත්ත ලබා ගැනීවේ දී මුහුණ පෑ අභිවයෝග වුුවවන්න ද, 

(ඇතැේ වතාරුරු බාහිර යයතනයන්න වවතින්න ලබා ගැනීමට සිදු විය) එම 

විගණනයන්න අවසන්න කිරීමට අමතර කාලයක් ලබා දීමට සිදු විය. 

වේ වන විට විගණනයන්න පහ ම අවසන්න කර ඇති අතර, විගණන කණ්ඩායේ විසින්න 

අවසන්න වාර්තා මුදල් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

වමම විගණන වාර්තාවල ඇති වසායා ගැනීේවල ස්වභාවය සලකා බලා වමම වාර්තා 

අදාළ අධිකාරීන්න වවත ඉදිරිපත් කිරීම ද,  විවේෂවයන්න ම ඒවා ප්රසිේධ කළ යුු ද යන්නන 

පිළිබඳව මුදල් මණ්ඩලය විසින්න නීතිපතිුමාවගන්න උපවදස් ලබා ගන්නනා ලදී. 

ඒ අනුව, ඉහත කී විගණන වාර්තා, එහි ඇමුණුේ සහ අවනකුත් ඉදිරිපත් කර ඇති 

දෑහි අඩාගු කරුණු, අදාළ විමර්ශන සහ දැනට යරේභ කර ඇති සහ ඉදිරි නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග සේබන්නධවයන්න සාක්ි වලස වයාදා ගැනීමට ප්රවණතාවක් ඇතැයි සලකන 

ිසා එම වාර්තා ලබා ගැනීමට වයවස් ාපිත අධිකාරියක් ඇති පාර්ේවයන්නට පමණක්  

ලබා දීමට ද, එවස් ලබාදීවේ දී අදාළ විමර්ශන සහ  දැනට යරේභ කර ඇති සහ ඉදිරි 



නීතිමය ක්රියාමාර්ගවලට අගතිගාමී වනා ීමට වග බලා ගැනීම  සඳහා විගණන 

වාර්තා ලබා ගන්නනා පාර්ේවයන්න ඒවාවේ අන්නතර්ගත කරුණු සේබන්නධවයන්න 

රහසයභාවය ැකක ගත යුු බවට ද අවධාරණය කළ යුු බවටත් නීතිපතිුමන්න 

විසින්න උපවදස් දී ඇත. 

මීට අමතර ව,  අදාළ විගණන වාර්තාවල කරුණු නීතිපතිුමා විසින්න   සේූර්ණවයන්න 

ම සලකා බැලීවමන්න අනුරු ව, අදාළ විමර්ශන සහ දැනට යරේභ කර ඇති සහ ඉදිරි 

නීතිමය ක්රියාමාර්ගවලට පටහැි වනා වනු ඇතැයි සැලවකන, මහජන දැනගැනීම 

සඳහා ප්රසිේධ කළ හැකි වකාටස් ශ්රී ලාකා මහ බැාකුවට දැනුේ දීමටත් නීතිපතිුමා 

එකඟත්වය පළ කර ඇත. 

ඒ අනුව, ඉහත සඳහන්න වවෝහාරික විගණන වාර්තා සේබන්නධවයන්න ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුවේ මුදල් මණ්ඩලය නීතිපතිුමාවේ උපවදස් අනුව ක්රියා කරනු ලබන බව 

මහජනතාව වවත වමයින්න දැනුේ වදනු ලැව . 

 


