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ගණධායධ සාරාාං ය 

---------------------- 

2006 වර්ෂවේදී සකසන ලද රාජ්ය ්රය පත්ය ය හා මින්ද ින්තනයට අනුව යරයර කිරි පරිවභ ජ්නය 

්රචලයත කිරීම හා යයට ගිලවපන පරියර අදාල රාජ්ය  දු සහ කිරි නිෂ්පාදන ආනයන ්රය පත්ය  සිකසීම 

හනානාවගන ය බුණි. 

උසස් ආරවේ කිරි ගවයි්වේ පවය න ිනඟකම මඟ හරවා කිරි පිටි ආනයන පිරිවිය අවම කර ගිනීම 

සකහා උසස් ආරවේ කිරි ගවයි් 15,000 ක් ජ්ාය ක පශු සේපත් සාංවර්ධන මණ්ඩලවේ වගොවිවපොල සකහා 

ආනයනය කිරීමට තීරනය කර ය බුණි. 

පු අ අයරයර වලස 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී 2,000 ක් සහ වදවන අයරයර වලස 2015 වර්ෂවේදී 2,495 ක් 

වලස ආනයනය කු කිරි ගවයි් 4,495 අතරි් 2015 වර්ෂවේ ආනයනය කු කිරි ගවයි් 2,500 යම 

සන්්ට ඔවරොත්න් වනොවදන පරිසරයක පිිනටි හේ ්වතොට රීයරගම වගොවිවපොල වවත ල ාදී ය බුණි. වමම 

වයාපිය ය සකහා උප නය වලස ල ාගත් විවද්ශ නය  අදේ අව්ක්ත ත පරියර වගවීමට ජ්ාය ක පශු සේපත් 

සාංවර්ධන මණ්ඩලය අවපොවහොසත් වී ය බුණි. 

යවසේ ය බියදී 2014 ජුනි 20 යරනිය  අමාතය මණ්ඩලය තීරනය අනුව න්්වන අයරයර යටවත් කිරිගවයි් 

20,000 ක් ආනයනය සකහා අනුමිය ය ල ාදීවේදී ආනයනික සන්් සිජුවම වගොවිවපොල වවත 

ල ාවනොදී රාජ්ය වගොවිවපොල භාරවේ ත ා ැකක  ලා පසුව යම වදවන පරේපරාවේ ගවයි් වගොවී් වවත 

ව දා දීමට තීරනය කර ය බු න අත් යයට අනුගත වනොවී කිරි ගවයි් 5,000 ක් සිජුවම කිරි වගොවී් වවත 

ල ාදීමට 2017 වර්ෂවේදී කටයුන් කර ය බුණි. 

අදාල ්රසේපාදන රියාවයය රජ්යට වාසහසහගත අයුරි් වයොදාවගන වනොය බු අතර කිරිගව ආනයන 

වදවන වතවන අයරයරය්වලදී ්රසේපාදන රියාවයය අනුගමනය කර වනොය බුණු අතර වයාපිය යට අදාල 

සකයතා වාර්තා ්රමානවත් විත්තීමය ම්ටමකි් යුන්ව පිළිවයල කර වනොය බුණු  වද නිරීක්ෂනය විය. 

තවද, වයාපය ය සකහා .බ.බියයන 7.9 ක  අදලක් වියකර ය බුනද අව්ක්ත ත ්රථිපපල ලිව න අයුරි් 

වයාපිය ය වමවහයවීමට අදාල නිලධාරියා අවපොවහොසත් වී ය බුණි.  
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------------------------------ 
 

 උසස් ආරෂේ කිරි ගවයින්ෂේ උග්ර ිනඟධම ෂද්ශීය කිරි ධතාමාන්වෂේ යරයුණුවට ිිනවධර ෂලස 

  ලපෘතාන  ව දන්වා ශ්රී ලාංධාෂේ ෂද්ශීය යරයර කිරි නිව්පෘතාදනය ෂද්ශීය පෘතරිෂභ ජ්නයට සාෂ්ක්වව  

 සාංවතාධනය ෂනොවීම ෂහ න්ෂවන් කිරි ළිටි ආනයනය සවහා විය වන සිලකිය යුන්  අදල ිවම ධර 

 ගිනීෂම් ිර අණින් ද, පෘතශු සම්පෘතත් හා ග්රාමීය ය ්රජ්ා සාංවතාධන ිමාවයාාං ය හා ග්රාමීය ය ආතාථිපධය 

 ළිබඳ ව ිමාවයාාං ය  2012,2015 හා 2017 වතාවයන් ින යර  කිරි ගවයන් ආනයනය සවහා 

 ළියවරෂගන ය බුණි. න අත් ෂමම සමස්ථ වයාපෘතිය ය සවහා සිලසුම් සධස් කිරීෂම් දී, ්රසම්පෘතාදන 

 රියාවයෂේ දී හා වයාපෘතිය ය රියාත්මධ ධරවීෂම් දී ගණපතමත් රමෂේදයන් ෂගන්  ිහිරව ධටයුන් 

 ධර ය බුණු ිවර ඒ න්යන් ශ්රී ලාංධා ආතාථිපධයට ල්ලයමය ව ෂයන් ෂමන්ම සමාීය ව ෂයන් ද 

 ිවාසහදායධ වත්ත්වයක් උද්ගව වී  ය බුණු  ව ගණගානෂේදී ෂහයදරේ ගණය.ඒ ිුවව යම 

 වත්ත්වයන් සිලකිේලට ෂගන ෂමම වයාපෘතිය ෂේ දලදායිවාවය ඇගමේෂම් ිර අණින් ෂමම 

 වාතාවාව සධස් ධරන ලදී. 

 

2. ෂමම වාතාවා ළිබඳෂයල කිරීෂේදී අනුගමනය ධරන ලද ක්රමෂේදයන් 

 ------------------------------------------------------------------ 

2.1  පෘතරීක්වා ධරන ලද ෂේඛන ,ෂපෘතොත්පෘතත් හා වාතාවා                                                                         
 

3ිය ිදාු ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද් යන් හා ිමාවය මණ්ඩල තීරායන්  

3ආය ිමාවය මණ්ඩලය ගණසහන් පෘතත්ධල ධමිටු වාතාවා  

3ඇය වයාපෘතිය  ධමිටු .බස්වීම් වාතාවා 

3ඈය  ධයවා ිධයයන වාතාවා 

3ඉය වාක්වණිධ ඇගයිම් ධමිටු වාතාවා  

3ඊය ෂනදතාලන්වෂේ රාෂ    ිාංකුව හා මහා භාණ්ඩාගාරෂේ ගණෂද්  සම්පෘතත් 

ෂදපෘතාතාවෂම්න්න්ව ිවර ඇය ධර ගත් ිදාු ගිගණසුම්. 

3උය ඕස්ෂේයයාෂේ සීමා  සිනව ෂේලාතාඩ්  රූරේ යක්සෂ්පෘත තා් පුද්ගයධ සමාගම හා පෘතශු 

සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලය ිවර  ව ගිගණසුම්. 

3ඌය ිදාල ෂගොගණපෘතු වයන් ල ාගත් ෂවොරන්.බ සහ වාතාවා 

3යය සත්ව නිව්පෘතාදන හා ෂසෞඛය ෂදපෘතාතාවෂම්න්න්ෂවන් නිකුත් ධරන ලද නිෂර ධායන වාතාවා 

3ඒය ග්රමීය ය ආතාථිපධය ළිබඳ ව ිමාවයාාං ෂේ ිදාල යළිෂගොුව හා ෂවොරන්.බ. 

 3ඔය  මහ  ිාංකු වාතාත ධ වාතාවා හා සාංඛයා ෂේඛන වාතාවා 
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 3ඕය  සාංඛයා ෂේඛන ෂදපෘතාතාවෂම්න්න්ෂේ වාතාවා 

 

2.2 ෂවනත් පෘතරීක්වාවන් 

 -------------------- 

 3ිය ිදාු ෂගොගණපෘතු ෂභෞය ධ පෘතරීක්වාව 
  

 3ආය කිරි ෂගොගණයන් සහ ිදාල නිලධාරීන් සමඟ සම් අඛ සාධච්ඡා පෘතිවිත්වීම. 

3.  ගණවය පෘතථය සීමාවීම 

 ----------------------- 

ෂමම වාතාවාව ඉයරරිපෘතත් කිරීෂම්දී මාෂේ ගණවය පෘතථය මන් දික්ෂවන සීමා කිරීම් වලට යටත්ව ය බූ 

 ව ිවධාරාය ධරුව ලිෂේ. 

3.1 ගණගානයට ඉදිරිපෘතත් ෂනොධල ලිළි ෂගොණු 

---------------------------------------------- 

 2007 වතාවෂේ ආරම්භ ධර ඇය  ෂමම වයාපෘතිය ය මඟින් 1 වන හා 11 වන ිපතයර යටෂත් කිරි 

 ගවයින් 4,500 ක් 2012, 2013 හා 2015 වතාවයන්ිනදී ආනයනය කිරීම ෂමන්ම, පෘතශු සම්පෘතත් 

 සාංවතාධන මණ්ඩලෂේ ිදාල ෂගොගණපෘතු සාංවතාධන රියාවයය 2011 වතාවෂේ ආරම්භධර ය බුණි. 

 2017 වන ගණට ිමාවයාාං ය ගණසහන් ෂමම ගණවයට ිදාලව නඩත්න් ධර ය බූ යළිෂගොුව න්ු 

 ින්වතාගව ගණය යුන්  වට යළිෂගොුව ිාංධනය ිුවව නිරීක්වාය  ව  යළිෂගොුව 04 ක් ගණගානයට 

 ඉයරරිපෘතත් ෂනොෂධ.බණි.  

3.2  ගණගානයට ඉදිරිපෘතත් ෂනොධල ලිළි හා ෂේඛන 

 -------------------------------------------------------- 

 පෘතහව දික්ෂවන යළි හා ෂේඛන ගණගානය සවහා ධිවවන ලද න අත් 2018  ෂපෘත රවාරී 28 යරන 

 දක්වාම යම ෂවොරන්.බ ගණගානය ෂවව ලිබී ෂනොය බුණි. 

(i) ෂටන්ඩරය ්රධානය ධරන ලද ෂටන්ඩතාධ.බෂේ  වයාපෘතිය  ෂය ජ්නා වයෂේ  අේ ළිටපෘතව. 
 

(ii) 2007 ිෂග ස්න් 20 යරන ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද් ය 3ඇ අණුම 13ය සවහා ල ාදුන් ිමාවය 

මණ්ඩල ිුවමිය ය. 

(iii) ිමාවය මණ්ඩලෂේ ෂේධම් ිමවන ලද පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන ිමාවයාාං ෂේ 

ෂේධම්ෂේ 2009 ෂදසිම් තා 22 යරනිය  යළිය. 
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3ivය  2014 ජුනි 03 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩලෂේ ෂේධම්වරයා ඇමන් පෘතශු සම්පෘතත් හා ග්රාමීය ය ්රජ්ා 

සාංවතාධන ිමාවයාාං ෂේ ිය ෂතාධ ෂේධම්වරයාෂේ යළිය. 

3vය 2014 ජුනි මස 05 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල තීරාෂේ දික්ෂවන 2014 ජුනි 03 යරනිය  

ආතාථිපධ සාංවතාධන ිමාවයාාං  ෂේධම්වරයාෂේ යළිය 

4. කිරිගව ආනයන වයාපෘතිය ය ළිබඳ ව ක්රියාවලය හැඳින්වීම 

 ---------------------------------------------------- 

4.1 පෘතශු සේපෘතත් සාංවතාධනය සේ න්ධෂයන් 2006 වතාවෂේදී සධසා ඇය  රාජ්ය ්රය පෘතත්ය ය 

----------------------------------------------------------------------------------- 
  රෂ් පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධනය සවහා ෂපෘතෞද්ගයධ ිාං ය, රාජ්ය ෂනොවන සාංගණධාන හා ආධාර ෂදුව 

ල න ආයවනයන්ෂේ සක්රීය දායධත්වය සිපෘතමේෂම්දී පෘතශු සම්පෘතත් ්රය පෘතත්ය ය හා රාජ්ය ආෂය ජ්න 

හා මියරහත්වීම ළිබඳ ව උපෘතායමාතාගිධ රා අව පූතාව ෂධොන්ෂද්සහයක් ෂලස විදගත් ෂේ. පෘතශු සම්පෘතත් 

ක්ෂව ත්රය සවහා  ව ්රය පෘතත්ය ය හා උපෘතායමාතාගිධ රා අෂවින විදගත්ධම රෂ් පෘතශු සම්පෘතත් 

සාංවතාධනෂයිනලා රජ්ෂේ මියරහත්වීම හා ්රෂේ වීම 2006 වතාවෂේදී සධසා ඇය  රාජ්ය 

්රය පෘතත්ය යට 3ඇ අණුම 1ය ිුවව ්රධා  ෂධොට ඇව.ඒ ිුවව පෘතශු සම්පෘතත් ක්ෂව ත්රයට සිජු හා වරව 

දායධ වී ඇය  පෘතාතා වධ.බවන්ෂේ දායධත්වෂයන් පෘතිවිත් ව විඩ අළුවධදී ිදාු පෘතාතා වවල 

යධඟවාවය ඇය ව ෂමම ්රය පෘතත්ය  ්රධා නය සදහා  ිමාවය මණ්ඩලෂේ ිුවමිය යට ෂයො අ ධර 

ඇව.රෂ් ආතාථිපධ සාංවතාධනය සවහා දායධත්වය ල ාදීෂම් ඉහු ගණභවයක් පෘතශු සම්පෘතත් 

ක්ෂව ත්රෂයින පෘතවය න ිවර, යරබඳනාධම හා ෂපෘත වා ඌනවා ළිටුදිකීම, රට න්ු පෘතවත්නා ්රාෂද්ශීය 

සාංවතාධන ගණවමවා ඉවත් කිරීම, ගණෂ  වෂයන් ආතාථිපධ සාංවතාධන රියාවයය සවහා ධාන්වා 

දායධත්වය වඩාත් පුළුේ ධරවීම යන ධ.බණු ෂධෂරිනද පුළුේ හිකියාවක් දක්වන  ිගණන් ෂමම 

්රධා නය පෘතශු සම්පෘතත් ක්ෂව ත්රෂේ ගණභවය  ෂලස ්රෂය ජ්නයට ගිනීමට ිදාු ිාං වලට උපෘතධාර 

ෂවවියි දක්වා ඇව.  

පෘතශු සම්පෘතත් ්රය පෘතත්ය  ්රධා නය යරු  ධාල වධවාුවවක් න්ු වලාංු  ගණය හිකි නිසා පෘතශු සම්පෘතත් 

්රය පෘතත්ය  ්රධා නය සහ පෘතශු සම්පෘතත් උපෘතායමාතාග ෂවන් ව ෂයන් ඉයරරිපෘතත් ධර ඇය   වත්,ෂම් 

ිුවව ශ්රී ලාංධාෂේ ආතාථිපධ සාංවතාධන හා සමාජ් සථ්ායිවාවය වහවු.බ ධර ගිනීම ළිණිස පෘතශු 

සම්පෘතත් ක්ෂව ත්රෂේ දායධත්වය ල ාගව යුන් ආධාරය ළිබඳ ව රජ්ෂේ ්රය පෘතත්ය ය සහ උපෘතාය මාතාග 

පෘතහව සවහන් ආධාරයට ඉයරරිපෘතත් කිරීමට ිෂ්ක්වා ධරන  වද, ෂමමඟින් පෘතශු සම්පෘතත් 

සාංවතාධනය සවහා රජ්ෂේ ධාතායභාරය පෘතිහියරය ෂලස ඉයරරිපෘතත් කිරීමටද යමඟින් පුද්ගයධ ිාං ය, 

රාජ්ය ෂනොවන සාංගණධාන හා ශ්රී ලාංධා ආතාථිපධ සාංවතාධනය ෂධෂරින උනන්දුවක් දක්වන ින් සහයළු 

පෘතාතා වයන්ටත් පෘතශු සම්පෘතත් ක්ෂව ත්රය න්ු වමන්ෂේ ෂධොටස ළිබඳ වව වඩා යහපෘතත් තීන්දු තීරා 

ගිනීමට ිවස්ථාවන් සිලෂසුව ඇය   ව දක්වා ය බුණි. 
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4.2 පෘතශු සේපෘතත් නිව්පෘතාදනෂේ හා කිරි ගවයින් ආනයනෂේ වතාවමාන වත්ත්වය 

------------------------------------------------------------------------ 

මහ  ිාංකු සාංඛයා ෂේඛන වාතාවා 3වු ව 1ය සහ සාංඛයා ෂේඛන ෂදපෘතාතාවෂම්න්න් වාතාවා 3වු ව 2ය 

යන ල්ලා  වයන් ල ාගත් ෂවොරන්.බ  ිුවව ශ්රී ලාංධාෂේ දු ෂද්ශීය නිව්පෘතාදනය සදහා සහයයට 16 

ධ දායධත්වයක් ධිත ධතාම ිාං ය දක්වන ිවර ඉන් සහයයට 1 ක් පෘතශු සම්පෘතත් නිව්පෘතාදනය දායධ 

ෂේ. රෂ් ජ්නගහනෂයන් සහයයට 19 ක් පෘතශු සම්පෘතත්  නිව්පෘතාදනෂේ නිරව වී ඇව. රෂ් කිරි 

ිව යවාවෂයන් සහයයට 41 ත් 50 ත් ිවර ්රමාායක් පෘතමාක් පෘතසුගිය වතාවවල ෂද්ශීයව 

නිව්පෘතාදනය ධර ඇව. රෂ් කිරි ිව යවාවය වාතාත ධව විඩිවන ිවර ආනයන ගණයදම ද වාතාත ධව 

විඩි වන  ව නිරීක්වාය ෂේ. (වු ව 3ය 

කිරි නි ්පෘතාදනය ඉහු නිාංවීම සදහා 2007 වතාවෂේ සහට 2015 වතාවය දක්වා ඇය ධර ගත් ිමාවය 

මණ්ඩල තීරා වලට ිුවව ගිගණසුම්ගවවී 2012 වතාවෂේ සහට 2017 වතාවය දක්වා කිරි ගවයින් 

ආනයනය ධර ඇය  ිවර පෘතු අ ියරයෂතා ්රථම ෂධොටස ෂලස 2012 වසෂතා මාතාන් මස කිරි ගවයින් 

500 ක් ද ෂදවන ෂධොටස ෂලස 2013 වසෂතා ජ්නවාරි කිරි ගවයන් 1,500 ක්ද ෂලසහන් ප්රිවයන්, 

ජ්තාසහ හා ප්රිවයන් ජ්තාසහ ෂද අුන් ගිේගත් කිරි ගවයන් 2,000 ක් ආනයනය ධරන ලද ිවර, යෂස  

ආනයනය ධරන ලද ගවයින් ජ්ාය ධ පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලයට ියත් ෂ  පෘතත්වලාව, 

මිණික්පෘතාලම හා ඩයගම යන ෂගොගණපෘතලවේ 03 සවහා ල ා ෂදන ලදී. 

ෂදවන ියරයර යටෂත් 2015 වතාවෂේදී කිරි ගවයින් 2500 ක් හම් න්ෂවොට ළිිනටි පෘතශු සම්පෘතත් 

මණ්ඩලෂේ  රියරයගම ෂගොගණපෘතුට ආනයනය කිරීමට ධටයුන් ධර ඇව. 

2017 වතාවෂේදී නිවවත් කිරි ගවයින් 20,000 ක් ආනයනය සදහා ෂවලාඩ් ආයවනය සමඟ 

යධඟවාවයධට පෘතිමිා යම වතාවෂේදී කිරි ගවයින් 5,000 ක් ෂගන්වීමටත් යින  සාතාථධත්වය 

මව ඉය රි 15,000 ෂගන්වීමටත් ෂය ජ්නා ධර ඇය  ිවර 2017 මියි මසදී  ගවයින් 1,994 ක් 

ෂමරටට ආනයනය ධරන ලදී.  

4.3  කිරිගවයන් ආනයන වයාපෘතිය ය අදියර ව ෂයන් ක්රියාත්මධ කිරීෂේ  ක්රියාවලිය 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

4.3.1 වයාපෘතිය ෂේ පෘතළමු අදියර ක්රියාත්මධ කිරීෂේ ක්රියාවලිය 

 ----------------------------------------------------- 
2007 වතාවෂේ සහට ිවස්ථා කිිනපෘතයධ දී ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද්  ඉයරරිපෘතත් ධරමින් හා  ිමාවය 

මණ්ඩල තීරා ගනිමින් කිරි ගවයින් 4500 ක් ආනයනය සවහා ල්යධ ළියවර ෂගන ය බුණි. පෘතසුව 

2008 ිෂග ස්න් 13 වන යරන ජ්ාය ධ රමසම්පෘතාදන ෂදපෘතාතාවෂම්න්න්ව ගණසහන් ඔවුන් ෂවව ඉයරරිපෘතත් 

ධු වයාපෘතිය  ෂය ජ්නාව සවහා ඉයරරිපෘතත් ධු වාතාවාවට 3ඇ අණුම 2ය  ිුවව හා ිමාවය 

මණ්ඩලෂේ ෂේධම් ිමවන ලද පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන ිමාවයාාං ෂේ ෂේධම්ෂේ 2009 
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ෂදසිම් තා 22 යරනිය  යළියට ිුවව, ිමාවය මණ්ඩලය ගණසහන් ෂමම ධ.බා ළිබඳ වව  ව ෂධටුම්පෘතත් 

තීරාය නිවව සලධා  ලා පෘතහව පෘතරියර සාංෂ  ධනයන් සහදුධර ය බුණි. 

ෂමම වයාපෘතිය ය ියරයර ෂදධකින් යනම් විස්සහ පෘතිටවුන් 500 ධ  ධණ්ඩායමක් ල්යධ ව ෂයන් 

ආනයනය කිරීම හා ෂ  පෘතත්වලාව ෂගොගණෂපෘතොු සාංවතාධනය කිරීමටත්, ්රථම ියරයෂතාදී ආනයනය 

ධරුව ල න ගවයන්ෂේ ධාතායසාධනය මව පෘතදනම්ව,ඉය රි ගිේගත් විස්සහ පෘතිටවුන් 1,500 

ආනයනය කිරීමටත්  ිුවමිය ය දී ය බු ිවර ගිේගත් විස්සහ පෘතිටවුන් 2,000 ක් ආනයනය කිරීම 

ළිණිස සීමාසිනව ෂවලාඩ් රූරේ යක්ස්ෂපෘත තා් 3ෂපෘතෞද්ගයධය සමාගම සමඟ ෂස වා ගිගණසුමක් 

ිත්සන් විබීමට පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන ිමාවයාාං ය යටෂත් ඇය  ජ්ාය ධ පෘතශු සම්පෘතත් සවාංතාධන 

මණ්ඩලයට නියම ධර ය බුණි. ඒ ිුවව 2010 ිෂග සන්් 19 යරන ඕස්ෂේයයාෂේ සීමා සිනව 

ෂවලාතාඩ් රූරේ යක්ස්ෂපෘත තා්ස් පුද්ගයධ සමාගම හා ජ්ාය ධ පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලය 

ිවර ෂගොගණපෘතලවේ 3 ක් සවහා කිරි ගවයින් 2,000 ක් ආනයනයට 3ය.ජ්.ෂඩොලතා මියයන 12.9 ධය 

ගිගණසුමධට 3ඇ අණුම 3ය යුඹ ය බුණි.  

පෘතසුව ිෂ්ක්ත වය කිරි ගවයින් 2000ක් ආනයනය කිරීමට පෘතහව ධ.බණු ද ඇන්ලත්ව   අදේ හා 

රම සම්පෘතාදන ිමාවයවරයා  ගණසහන් ධරුව ලිබූ ඉේලීමධට 3ඇ අණුම 4ය  ිුවව  2011 ෂපෘත රවාරි 

15 යරන ිමාවය මණ්ඩල ිුවමිය ය 3ඇ අණුම 5ය  ල ා දී ය බුණි. 

I ළිරිවිෂයන් 81% ක් වන ඇෂමරිධන් ෂඩොලතා 10,524,492 ධ ල්ලය පෘතහසුධමක් 

ල ාගිනීම සවහා ෂනදතාලන්වෂේ ෂධ පෘතෂතාටිේ ෂසන්ට්රේ ෂතාිසසන් ෂ  ෂරන්ලීන් 

 ිාංකුව සහ ඔස්ෂේයයාෂේ ිපෘතනයන ල්ලය රක්වා සමාගම 3EFICය සමඟ ගිගණසුමක් 

ිත්සන් කිරීමට 

II වයාපෘතිය ෂයින ළිරිවිෂයන් 19% ක්වන ඇෂමරිධන් ෂඩොලතා 2,419,566 ධ ල්ලය 

පෘතහසුධමක් ල ාගිනීම සවහා ෂනදතාලන්වෂේ ෂධ පෘතෂතාටිේ ෂසන්ට්රේ ෂතාිසසන් 

ෂ  ෂරන්ලීන්  ිාංකුව සමඟ ගිගණසුමක් ිත්සන් කිරීමට හා 

           III මහා භාණ්ඩාගාරය ගණසහන් නියම ධරුව ල න නියමයන් මව ෂමම ාය  අදල ජ්ාය ධ පෘතශු 

සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලයට ්රය ායක් ව ෂයන් ල ාදීමට  

ඒ ිුවව 2012 වතාවෂේ දී ගවයින් 500 ක්ද, ෂදවන ළියවර ෂලස 2013 වතාවෂේ දී  ගවයින් 1,500 

ක් ආනයනය ධර ය බුණු ිවර යම ගවයින් ජ්ාය ධ පෘතශු සම්පෘතත් මණ්ඩලයට ියත් 

ෂ  පෘතත්වලාව,මිණික්පෘතාලම හා ඩයගම යන ෂගොගණපෘතුවේ න්ෂනින රවවා ඇය  දිඩි ධරන  ව 

නිරීක්වාය ගණය.  
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4.3.2 වයාපෘතිය ෂේ ෂදවන අදියර ක්රියාත්මධ කිරීෂේ ක්රියාවලිය 

 -------------------------------------------------------- 

 පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන ිමාවයවරයා ගණසහන් 2013 ජුය 11 වන යරන කිරි ගව  ආනයනය කිරිම -  

ියරයර 11 මිෂයන් සාධච්ජ්ා සම් අය  ධමිටුව හා වාක්වණිධ ධමිටුව මගින් ල ා ෂදන ලද 

නිතාෂද්  ඇන්ුත් සාංෂද් යක් 3ඇ අණුම 6ය ිමාවය මණ්ඩල ෂවව ඉයරරිපෘතත් ධර  ඒ ිුවව කිරි 

ගවයන් 2500 ක් ආනයනයට හා  යම  සන්න් රවවා ඇය  දිඩි ධරන රියරයගම ෂගොගණපෘතල සාංවතාධන 

ධටයුන් සවහා 2013 ිෂග සන්් 01 වන යරන පෘතිවය  ිමාවය මණ්ඩල ැකස්වීෂම්දී ිුවමිය ය  

3ඇ අණුම 7ය ල ා දී ය බුණි. ඒ ිුවව සන්න් 2500 ක්  ආනයනය කිරිමට  2014 ජුය 24 යරන 

ඕස්ෂේයයාෂේ සීමා සිනව ෂවලාතාඩ් රූරේ යක්ස්ෂපෘත තා්ස් පුද්ගයධ සමාගම හා ජ්ාය ධ පෘතශු 

සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලය ිවර ගිගණසුමධට 3ඇ අණුම 8ය යුිඹ ය බුණි. 

 යම ගිගණසුම ්රධාරව ෂදවන ියරයෂතාදී, රියරයගම ෂගොගණපෘතල ෂවව  2015 වසෂතා ජුය/ිෂග ස්න්  මස 

කිරි ගවයින් 1,181 ක් ද,  ෂනොවිම් තා / ෂදසිම් තා  කිරි ගවයන් 1,314 ක්ද  ෂලස යධන්ව               

2,495 ක් ල ාදී  ය බුණි. 

 

4.3.3    වයාපෘතිය ෂේ න්න්වන අදියර ක්රියාත්මධ කිරිෂේ ක්රියාවලිය 

  ------------------------------------------------------- 

වයාපෘතිය ෂේ න්න්වන ියරයර ෂලස වතාව 02 ධ ධාලයක් ඇන්ලව ගිේගත් කිරි ගවයින් 20,000 ක් 

ඕස්ෂේයයාෂේ ෂවලාඩ් රූරේ යක්ස්ෂපෘත ් ආයවනෂයන් ආනයනය කිරීම සවහා ිාංධ 

ිමපෘත/14/0241/519/004 හා 2014 ජූනි 05 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල තීරාෂයන් ිුවමිය ය ල ාදී 

ය බුණි. 3ඇ අණුම 9ය ෂමිනදී වයාපෘතිය  ළිරිවිය ෂලස  US$ 73,954,054/83 ක් ඇස්වෂම්න්න් ධර 

ය බුණු ිවර වයාපෘතිය ය රියාත්මධ කිරීම ළිණිස ගණෂද්  සම්පෘතත් ෂදපෘතාතාවෂම්න්න්ව ගණසහන් 

ඕස්ෂේයයාුව රජ්ෂේ ිපෘතනයන ල්ලය රක්වා සාංසථ්ාව සහ ෂනදතාලන්වෂේ රාෂ    ිාංකුව සමඟ 

වන ාය ගිගණසුමට යුඹීෂම් ධටයුන් නිම කිරීමට ද ිුවමිය ය ල ා දී ය බුණි. 

ෂධොන්ත්රාත්න්ව ළිරිනිමීය ෂම් දී පෘතහව ධ.බණු වලට යටත් ගණය යුන්  වද වවදුරටත් ඉහව ිමාවය 

මණ්ඩල තීරාෂේ දන්වා ය බුණි. 

I. ආතාථිපධ සාංවතාධන ිමාවයාාං ය ගණසහන් යධඟ වන ලද කිරි ගවයින් ෂමරටට ආනයනය 

කිරීෂම් රියාවයයට ිදාල සාංරචලධයන් පෘතශු සම්පෘතත් හා ේ රාමීය ය ්රජ්ා සාංවතාධන 

ිමාවයාං ය සහ ිදාල ෂසසු  ලධාරීන් සීමටමට පෘතත්වන ආධාරෂයන් ඉටුධල යුන්  ව   

 
 

II. ඉහව වයාපෘතිය  ධාතායයන් රියාත්මධ කිරීම ිධීක්වාය කිරීම සදහා 2014 ජුනි 03 යරනිය  

යළිය මඟින් පෘතශු සම්පෘතත් හා ග්රාමීය ය ්රජ්ා සාංවතාධන ිමාවයාං ය ගණසහන් දිනටමත් නම් ධර 
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ඇය  නිලධාරීන් ය ෂදනා 303ය සහ ආතාථිපධ සාංවතාධන ිමාවයාාං ය ගණසහන් නම් කිරීමට 

නියමිව නිලධාරීන්ෂගන් සමන්ගණව නිලධාරින්  පෘතත් කිරීම 

ඒ ිුවව  2017 වතාවෂේදී ියරයර න්න යටෂත් කිරි ගවයින් 5,000 ක් ෂගන්වීමටත් යින 

සාතාථධත්වය මව ඉය රි ගවයින් 15,000 ෂගන්වීමටත් ෂය ජ්නා ධර ඇය  ිවර3ඇ අණුම 9-iය  

2017 මියි මසදී  ගවයින් 1994 ක් ෂමරටට ආනයනය ධර ය බුණි. 

5. කිරිගවයන් ආනයන වයාපෘතිය ය අදියර ව ෂයන් ක්රියාත්මධ කිරීෂේ දී හනානා ගන්නා ලද     

නිරීක්වායන් 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 පෘතශු සේපෘතත් මණ්ඩලය යටෂත් ක්රියාත්මධ  ව වයාපෘතිය ෂේ 1 වන හා 2 වන අපතයර යටෂත් 

නිරීක්වා 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.1.1 ආනයනිව ගවයින්ට නුසුදුසු පෘතරිසරයධ ගවයින් රැවවීම 

 -------------------------------------------------------------- 

2008 ිෂග ස්න් 13 වන යරන ජ්ාය ධ රමසම්පෘතාදන ෂදපෘතාතාවෂම්න්න්ව ගණසහන් ඔවුන් ෂවව ඉයරරිපෘතත් 

ධු වයාපෘතිය  ෂය ජ්නාව සවහා ඉයරරිපෘතත් ධු වාතාවාව 3ඇ අණුම 2ය මඟින් ෂමෂවක් ආනයනය 

ධු කිරි ගවයින්ෂේ ආයු ධාලය ෂධටි  වත්, පෘතිටවු ලිබීම් හිකියාව ිඩු  වත්, ෂර ගවලට 

භාජ්නය වීම් විඩි ්රවාවාවයක් ඇය   වත් ඒ ිුවව ෂමය විඩි ිවදානමක් සිනව වයාපෘතිය යක් 

 ව හා ෂමම ාය  අදල රජ්යට දරා ගිනීම ිපෘතහසු  වත් හනානාෂගන ය බුණි. ඒ ිුවව 2009 

ෂදසිම් තා 09 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද් ෂයන් 3ඇ අණුම 10ය සන්න් 4,500 ක් මිලදී ගිනීමට 

ධු ෂය ජ්නාව සන්න් 2,000 ධට ිඩු ධර ිමපෘත/09/2812/352/037 ිාංධ හා 2009 ෂදසිම් තා 23 

යරන ිුවමිය ය 3ඇ අණුම 11ය ල ාදී ය බියදී යම ිමාවය මණ්ඩල තීරාය ගින ෂනොසලධා හා 

සවහන් කිරීෂමන් ෂවොරව 2013 ජුය 11 යරන ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද් යක් ඉයරරිපෘතත් ධර 3ඇ අණුම 

6 ය ඒ සදහා 2013 ිෂග ස්න් 01 යරන ිුවමිය ය 3ඇ අණුම 7ය ල ා ෂගන ය බුණි. ඒ ිුවව 

ෂද් ු ණිධ ිය න් ුවසුදුසු හම් න්ෂවොට යරස්ත්රික්ධෂේ ළිිනටි රීයරගම ෂගොගණපෘතු ෂවව කිසහදු  ධයවා 

ිධයනයකින් ෂවොරව වවත් කිරි ගවයින් 2,500 ක් ආනයනය කිරීමට ිමාවය ිුවමිය ය ල ා 

ෂගන  ආනයනය ධර ය බුණි.  
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5.1.2 ්රසේපෘතාදන ක්රියාවලිය 

 ------------------------ 

පෘතල අ  ියරයර යටෂත් දී පෘතු අ වරට 2012 වතාවෂේදී කිරිගවයින් ආනයනය කිරීමට ිදාලව 2007  

වතාවෂේයර  ිුවගමනය ධරන ලද ්රසම්පෘතාදන රියාවයෂේ දී හනානාගත් නිරීක්වායන් පෘතහව පෘතරියර 

ෂේ. 
 

5.1.2.1 ධැමැත්ව ්රධා  කිරීෂේ ලියගණේල 

 -------------------------------------- 

වයාපෘතිය ෂයින පෘතු අ ියරයර යටෂත් ්රසම්පෘතාදන නිෂය ජිව ආයවනය මඟින් පෘතත්ධර ය බු සාධච්ඡා 

ධර යධඟවාවයට පෘතිමිණීෂම් ධමිටුව 3CANCය හා  වයාපෘතිය  ධමිටුව 3PCය ඒධා ද්ධව කිරි 

ගවයින් 15,000 ියරයරයන් යටෂත් සිපෘතමේම ෂවුවෂවන් ධිමිත්ව ්රධා  කිරීෂම් තීරායක්  

ෂගන ය බුණි.  ධිමිත්ව දික්වීෂම් ්රධා ය 3EOI) වයාපෘතිය  ධමිටුව ගණසහන් ළිබඳෂයල ධර ය බු ිවර  

3ඇ අණුම 12)  යම  EOI රටවේ 6 ධ වානාපෘතය  ධාතායාල  මගින් සිපෘතයුම්ධ.බවන් 41 ක් සදහා 

2007 ෂනොවිම් තා 29 යරන ඉයරරිපෘතත් ධර ය බුණි. යිනදී ධිමිත්ව දක්වන සිපෘතයුම්ධ.බවන් 

මණ්ඩලෂේ ෂගොගණපෘතු වේ ෂවව පෘතිමින ිව යවාවයන් හා විඩියරයුණු කිරීම් හදුනා ෂගන සන්න් 

සිපෘතමේම සහ ිව ය සාංවතාධන ධටයුන් සදහා මිල ලාංසු ද සමග ිර අදේ සපෘතයා ගිනීමට 

ෂය ජ්නාවක්ද ඇන්ළුව ඉයරරිපෘතත් ධල යුන්  ව දක්වා ය බුණි. 

ධිමිත්ව ්රධා  කිරීෂම් ඇරයුම න්ල සිපෘතයිය යුන් ෂස වාවන් හා ෂයදවුම් ළිබඳ ව ගණස්වරාත්මධ 

ළිරිගණවර ෂහ  ඒ සදහා  ව ළිරිවිය ඇස්වෂම්න්න්වක් ෂහ  ිදාල ්රසම්පෘතාදනය සදහා ෂවේ ිඩගණ 

හරහා දින්වීම් පෘතු ධරන ගණට ළිබඳෂයල ධර ෂනොය බුණි. 

5.1.2.2 2007 ිෂග ස්න් 20 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද් ය 3ඇ අණුම 13) මගින් ෂමම වයාපෘතිය ය සවහා 

ternkey රමය ෂයොදා ගිනීමට ෂය ජ්නා ධර ඒ ිුවව ගණෂ  වඥ ඥාාය ිව ය ගණ ාල වයාපෘතිය  

සවහා ෂයොදා ගන්නා ල න Turnkey රමය ිුවගමනය කිරීමට ෂය ජ්නා කිරීම හා වයාපෘතිය  

ධමිටුව ගණසහන් නිසහ පෘතරියර ළිරිගණවර සධසා ෂනොය බීම ෂහ න්ෂවන් ෂමම වයාපෘතිය ය රජ්යට 

ිවාසහදායධ වී ඇය   ව නිරීක්වාය ගණය.  

5.1.2.3  ලාංසු භාර ගන්නා වු දිනය දිතාඝ කිරීම 

 ------------------------------------------ 

2007 ෂදසිම් තා  26  යරන ිමාවයාාං  ෂවේ ිඩගණෂේ පෘතු ධරන ලද දින්වීමට ිුවව 2008 ජ්නවාරි 

23 යරන සවස 03 ට ලාංසු භාරගිනීම ිවසන් කිරීම සහදු ධරන  වට දක්වා ය බුණි. න අත් නිවවත් 

යම ධාලය 2008 ජ්නවාරි 16 යරනිය  යළිය මගින් ෂේලාඩි .බරේ යක්ස්ෂපෘතෝස් ආයවනය ගණසහන් 

ධල ඉේයමට 2008 ෂපෘත රවාරි 06 යරන  සවස 2 දක්වා යරන යරතාඝ ධර ිමාවයාාං , ජ්ාය ධ ්රසම්පෘතාද 
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නිෂය ජිව ආයවනෂේ හා ිෂනකුත් ආයවන වල ෂවේ ිඩගණෂේ පෘතු ධර ය බුණි. ෂමම යරන යරතාඝ 

කිරීම සවහා ිමාවය මණ්ඩල පෘතත් ධු වයාපෘතිය  ධමිටුෂේ සහයළු ෂදනාෂේ ිුවමිය ය ලිබී 

ෂනොය බු ිවර සභාපෘතය ෂේ හා යක් ධමිටු සාමාජිධෂයකු පෘතමාක් යධඟ වීම් සිනවව  ව දක්වමින් 

සභාපෘතය ෂේ  ිත්සන සිනවව ිමාවයාාං  ෂේධම් ෂවව 2008 ජ්නවාරි 17 යරන  යළියක් මගින් 

දිුවම් දී ඇව 3ඇ අණුම 14ය. 

පෘතසුව 2008 ෂපෘත රවාරි 01 යරනිය  යළිය මඟින් Bonegilla (pvt) Ltd  ියවනය ගණසහන් ද සය  04 ධ 

ධාලයක් ලාංසු ධිදවන ිවසාන යරනය යරතාඝ කිරීමට ඉේලා සහටින ලද ිවර වම ආයවනෂේ 

හවුේධ.බෂවකු ගණසහන් ිදාල ෂගොගණපෘතු ස්ථාන පෘතරික්වා කිරීම න්බඳන් වඩාත් සුදුසු ිව යවාවය වම 

ආයවනයට හදුනාගව හිකි  ව විඩිදුරටත් දක්වා ඇව.ෂමෂහයර දිනටමත් ධාලය යරතාඝ ධර ඇය  

 ිගණන් වව දුරටත් ධාලය යරතාඝ ධු ෂනොහිකි  වත් විඩිදුරටත් ිමාවයාාං  මණ්ඩලය පෘතත්ධු 

(වයාපෘතිය ය ්රසම්පෘතාදන ධමිටු සභාපෘතය ෂගන් ිදහස් ගණමසා ධටයුන් ධරන ෂලස සටහනක් මගින් 

දක්වා ය බුණි.  

 

5.1.2.4  ලාංසු ගණවිව කිරීම 

 --------------------- 

ලාංසු භාර ගිනීෂම් ිවසන් යරන වන 2008 ෂපෘත රවාරි 06 යරන සවස 02 ට වන ිවර ඊට  යරන 04 

ධට ෂපෘතර යනම්  2008 ෂපෘත රවාරි 02 යරන සවස 2 ට ලාංසු ගණවිව ධර ය බු  ව ලාංසු ගණවිව කිරිෂම් 

සටහන  පෘතරික්වාෂේයර  නිරික්වාය ගණය. 

5.1.2.5 ඇගයීේ කිරීම 

 ----------------- 

ියවන 06 ක් ගණසහන් ෂයො අ ධල වයාපෘතිය  ෂයොජ්නා ිවරින් ආයවන ෂදධකින් ලද ෂය ජ්නා 

්රය ක්ෂ  පෘත ධර ෂය ජ්නා 04 ක් පෘතමාක් ඇගමේම් කිරීම ධර ය බු ිවර ්රය ක්ෂ  පෘත ධු ආයවන 

ෂදධින ලාංසු ෂේඛන ඉයරරිපෘතත් ධු යුන් යරන වන 2008 ෂපෘත රවාරි 06 යරන පෘතස්ව.බ 2 ට පෘතසුව 

ඉයරරිපෘතත් ධල  වට දක්වා යම ධිමිත්ව දික්වීෂම් ්රධා  ිමාවය මණ්ඩලෂේ වයාපෘතිය  ඇගයිම් 

ධමිටු සභාපෘතය  හා ිධයක්ව 3සිලසුම්ය ෂවව ිමාවයාාං ෂේ ගාධාපතධාරි 3සිපෘතයිම්යෂේ ිාංධ යම් 

යේ ඩී/ යෆ් යන් /08/01 – III හා 2008 ෂපෘත රවාරි 08 යරනිය  ආවරන යළිය 3ඇ අණුම 15ය සමග 

ඉයරරිපෘතත් ධර ඇව. ඒ ිුවව  යම ෂයොජ්නාවන්ින  අේ ළිටපෘතත් ෂහ  ිුව ළිටපෘතත් පෘතවා යළිෂගොුව න්ු 

ින්වතාගව වී ෂනොය බු  ිගණන් ිදාල ්රය ක්ෂව ළිව ලාංසු ගණවිව ධරුව ලිබු  ධාලයට පෘතසුව 

ලිබුෂන්දියි වහවු.බ ධරගව ෂනොහිකි ගණය.  

5.1.2.6 ඉන් ිවම මිල ගාන් ඉයරරිපෘතත් ධල සීමා සිනව චලයිනා ධිටේ ආයවනෂේ මිල ගාන් ඔවුන් 

ගණසහන් ගිේගත් ෂදුවන් සිපෘතමේමට යධග ෂනොවීම මව ්රය ක්ෂ  පෘත ධල  ව දක්වා ඇව.ෂදවන ිවම 
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මිල ඉයරරිපෘතත් ධල ෂේලාඩ් ආයවනය ිදාල ෂගොගණපෘතු වේ පෘතරීක්වා ෂධොට මිල ගාන් ඉයරරිපෘතත් 

ධර ඇය   ව දක්වා ඇය  ිවර ඔවුන් ෂේ ෂය ජ්නාව ින්.බ ධමිටු 2 ක් මගින්  ෂගොගණපෘතුවේ ෂවව 

ෂගොස් පෘතරීක්වා ෂධොට ළිබඳගත්  වට දක්වා ඇව. න අත් යම ින්.බ ධමිටු  වාතාවා ගණගානය ෂවව 

ඉයරරිපෘතත් ෂනොෂධ.බණි. 

 

5.1.2.7 වවද ෂමම ඇගමේම සම් න්ධෂයන් පෘතහව ධ.බණුද විඩිදුරටත් නිරීක්වාය ගණය. 

(i) 2007 ෂනොවිම් තා 29 යරන පෘතු ධරන ලද කිරි ගව ආනයනය කිරීමට යධඟවාවය දික්වීෂම්  

ෂය ජ්නාව (EOI) ිුවව ල්යධව සන්න් 1,500 ක් ෂගන ඒෂම් ළිරිවිය දක්වා යවන ෂමන් 

සටහන්ව ය බුණි. යෂස  වුවද වයාපෘතිය  ධමිටුව 3PCය ෂවව ලද ෂය ජ්නාවය 4 න් B 2 B 

International pvt Ltd ෂය ජ්නාව හිර ෂය ජ්නා ඉයරරිපෘතත් ධරන ලද ෂසසු ආයවන 

ආරාධනාෂේ සවහන් සාංඛයාවට වඩා  ෂවනස් සාංඛයාවන් පෘතහව පෘතරියර ඉයරරිපෘතත් ධර ය බුණි. 

න අත් ගණගානය ෂවව ඉයරරිපෘතත් ධරන ලද ඇගයුම්  වාතාවාව 3ඇ අණුම 16)  ිුවව යම 

ෂය ජ්නාවය මඟින් ඉයරරිපෘතත් ධරන ලද මිල ගාන් ඇගමේෂම්දී සන්න් සාංඛයාව ිුවව 

ආයවන ල ාෂගන ඇය   අලයමය වාසහය සම් න්ධව ්රමිව ගව කිරීමක් සහදු ධර ෂනොමිය  

 ව නිරීක්වාය ගණය.  යධග  ව සන්න් සාංඛයාව හා යක්සෂවකුට යධග  ව ළිරිවිය පෘතහව 

වු ෂවන් දික්ෂේ. 
 

වගුව අාංධ 04: එධග  ව සන්න් සාංඛයාව හා එක්සෂවට ට එධග  ව ළිරිවැය 

 එධග ව සන්න් සාංඛයාව 

------------------ 

එක් සෂවට ට එධග  ව ළිරිවැය  

------------------ 

(ඇ.ෂඩොලතා) 

 
B 2 B International pvt Ltd 1,500 2,582 

China cattle 800- 1,000 2,100 

Bonegilla 6,000 3,413 

Wellard Rural Export 3,750 2,483 
 

 

(ii) ධිමිත්ව ්රධා  කිරීෂම් යයගණේෂලින 1 ෂදදෂයින සවහන් ධර ය බු පෘතරියර Turnkey 

පෘතදනමින් කිරි ගවයින් 15,000 ක් ආනයන කිරීම සවහා ෂය ජ්නාවය ධිවවා ය බු ිවර 

ෂවලාඩ් ආයවනය ඊට යධඟ වී ඇය  ිවර Bovegilla ආයවනය Turnkey පෘතදනමින් ිපෘතහසු 

වුවද යය සන්ටින් භාරගත්  ව දක්වා ය බුණි.  China cattle Ltd හා B2B pty Ltd  ආයවන 

Turn Key ළිබඳ ව දක්වා ෂනොය බුණි.  

3iiiය Wellard ආයවනය, bonegilla ආයවනය, China Ltd හා B2B ආයවනයන් ිවරින් China, 

Wellard හා Bonegella ආයවන ධිමිත්ව ්රධා  කිරීෂම් යයගණේෂේ දක්වා ය බු පෘතරියර 
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ෂගොගණපෘතුවේ නිරීක්වාය ධර ය බුාද  Wellard ආයවනය පෘතමාක් සහය ෂය ජ්නාවයය 

න්ු යම ෂගොගණපෘතුවේ ළිබඳ ව ඇගමේමක් ඇන්ලත් ධර ය බුණී. 

3ivය China cattle ආයවනය හිර ෂසසු ආයවන ධිමිත්ව ්රධා  කිරීෂම් ියදුම්පෘතෂත් පෘතරියර 

ගිේගත් සන්න් ල ාදීමට ධිමිත්ව පෘතු ධර ය බුණි. 

3vය ෂවලාඩ් ආයවනෂයින ෂද්ශීය නිෂය ජිවයා ෂලස ධටයුන් ධරන Forsight Engineering 

ආයවනය Public contract Act යටෂත් යයාපෘතයරාංින වී ඇය   වට දක්වා ෂනොමිය  න අත් 

්රසම්පෘතාදන ධටයුන් කිරීමට ිවසර ල ා දී ය බුණි. 

3vi) ්රසම්පෘතාදන මාතාෂග පෘතෂද්  සාංග්රහෂේ 3.12 ිුවව ගණ ාල සහ සාංකීතාා විඩ ඒධා ද්පතව 

ගණ ාල ්රමාාෂේ යන්ත්රාගාර 3Turn Key) විනි වයාපෘතිය  සවහා ලාංසුධ.බවන්ෂේ පූතාව 

සුදුසුධම් පෘතරික්වා ධු යුන් වුවත් යෂස  කිරීමට ධටයුන් ධර ෂනොය බුණි. 

3viiය  ඉහව ආයවන ිවරින් ධිමිත්ව ්රධා  කිරීම් ියදුම්පෘතත්රෂේ සවහන් පෘතරියර ල්ලය වාතාථා 

ෂවලාඩ් ආයවනය මඟින් ඉයරරිපෘතත් ධර ෂනොය බුණි. 

 

5.1.2.8 ඒ ිුවව ්රසම්පෘතාදන රියාවයය මඟින් සහය ධ ගණය යුන් පෘතහව සදහන් ධ.බණු ෂමම   

්රසමපෘතාදනෂේදී වහවු.බ වී ෂනොමිව.  

 

(i) උසස් ු ාාත්මධ භාවයක් සිනවව ිවම ළිරිවියක් දිරීෂම්දී ්රය දලයක් ෂලස උපෘතරිම 

ආතාථිපධ වාසහ, සලසා ගිනීම, නිසහ ධලට ෂේලාවට ු ාාත්මධ භාවෂයන් යුත් ්රසසම්පෘතාදන 

ධටයුන් කිරීම  

 

3iiය නියමිව ්රමිතීන්ට , ළිරිගණවර වලට , රීය  වලට , ෂරු ලාසහ වලට සහ යහපෘතත් පෘතාලනයට 

ිුවකූලව ධටයුන් කිරීම  

 

(ii) සුදුසුධම් ලත් උනන්දුවක් දක්වන පෘතාතා වයන්ට ්රසම්පෘතාදනයට සහභාගි වීම 

සදහා සාධාරා , සමාන හා උපෘතරිම ිවස්ථා ල ාදීම  
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5.1.3 ාය ආපෘතසු ෂගවීම 
 --------------------- 

ජ්ාය ධ පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලය ගණසහන් 2016 ෂදසිම් තා 31 දක්වා  අදේ ිමාවයාාං ය 

ෂවව ආපෘතසු ෂගගණය යුන් ාය  අදල .බ.1,160,606,278 ක් හා යයරන දක්වා ෂගගණය යුන්  ව ෂපෘතොලී 

 අදල .බ. 203,723,372 ක් වුවද 2016 ෂදසිම් තා 31 යරන  දක්වා ාය  අදයන් කිසහදු  අදලක් මහා 

භාණ්ඩාගාරය ෂවව ෂගවා ෂනොමිය  ිවර ෂපෘතොලී  අදයන් .බ.24,812,578 ක්  පෘතමාක් ආපෘතසු ෂගවා 

ය බුණි. පෘතු අ වන හා ෂදවන වන ියරයර යටෂත් ෂගන්වන ලද ගවයින් ෂවුවෂවන් මණ්ඩලයට 

දදනිධව ගණ ාල  අදලක් විය කිරීමට සහදුව ඇය   ිගණන් ෂමම වාරිධ  අදල මණ්ඩලයට දිරීමට 

ිපෘතහසු  ව 2017 ෂදසිම් තා 22  යරන  මණ්ඩලෂේ සභාපෘතය  ගණසහන් ගණගානය ෂවව දන්වා ඇව.  

5.1.4 වයාපෘතිය ෂය  මුදේ ්රවාහය 

 ------------------------------- 

ෂමම වයාපෘතිය ය සවහා ිුවමිය යට 2007 වතාවෂේ ඉයරරිපෘතත් ධල වයාපෘතිය  ෂය ජ්නාව                   

ිුවව වතාව 04 ක් ඉකුත්  ව පෘතසු ආෂය ජ්නයට සාෂ්ක්වව ධන  අදේ ්රවාහයක් ලිෂ න  ව දක්වා 

ය බුණි. යෂස  වුවද ාය නිවව ෂගවීමද සිලකිේලට ෂනොෂගන ිදාල ගණයදම් පෘතමාක් සලධා 

වතාව 05 ධ සවය ්රය දල සමඟ සාංසන්දනය කිරීෂම්දීද 5 වන වතාවෂේදී  ලිබී ඇත්ෂත්  සිා  අදේ 

්රවාහයක්  ව නිරීක්වාය ගණය. 3වු ව 5ය 

 

5.1.5 කිරි නිව්පෘතාදන ඵලදාව 

 ------------------------- 

 ෂදවන ියරයර යටෂත් කිරි ගවයින් ආනයනයට ිදාලව 2013 ජුය 11 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල 

ෂය ජ්නාවට 3ඇ අණුම 17) ිදාල  අදේ ිමාවයවරයාෂේ නිරීක්වා 3ඇ අණුම 18ය වලට ිුවව 

පෘතු අවන ියරයර යටෂත් ආනයනය ධරන ලද කිරි ගවයින් 2,000 ක් සාතාථධව ෂද්ශීය පෘතරිසරයට 

ිුවගව වී ඇය   ිේ දක්වා ෂදවන ියරයර යටෂත් කිරි ගවයින් 2,500 ක් ෂගන්වීමට නිතාෂද්  ධර 

ඇව. යෂස  වුවද වයාපෘතිය ෂේ පෘතලවන ියරයර ආරම්භයට ෂපෘතර 2009 මාතාන් 24  යරනිය    ධයවා 

ිධයයන වාතාවාව 3ඇ අණුම 19ය  ිුවව ආනයනිව යක් කිරි ගවයකුෂගන් යරනධට ිෂ්ක්ත ව කිරි 

්රමාාෂේ සාමානයය ලීටතා 20 ක් ෂලස වක්ෂස .බ ධර ය බුාද පෘතහව ධ.බණු ිුවව ිෂ්ක්ත ව 

්රමාායට කිරි නිව්පෘතාදනය ෂනොවන  ව නිරීක්වාය ගණය. 
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වගුව අාංධ 06: එක් ආනයනිධ කිරි ගවයට ෂේ සාමානය  දදනිධ කිරි නි ්පෘතාදනය (ලීටර) 

  

 1වන අදියර එක් එක් ෂගොගණපෘතල යටෂත් ගවයින් රටන්ලට 

ආනයනය ධල දිනයන් හා සාංඛයාව 2012/03/06 - 500              

2013/02/08  - සත්න්- 1500 

2 වන අදියර රිදියගම 

ෂගොගණපෘතල දිනයන් 2015/7/12 

හා 2015/10/13   සත්න්-2495 

 ෂ ෝපෘතත්වලාව 

ෂගොගණපෘතළ 

ඩයගම 

ෂගොගණපෘතළ 

මැණික්පෘතාලම 

ෂගොගණපෘතළ 

රිදියගම 

ෂගොගණපෘතල 

2013 16.9 13.45 10.60  

2014 15.48 13.23 13.40  

2015 16.48 12.87 12.25 15 

2016 14.92 11.16 11.9 10.99 

 
 

 

    

5.1.6 ෂවලාඩ් වයාපෘතිය ෂයින ෂදවන ියරයර යටෂත් ගවයින් සිපෘතමේම හා පෘතහසුධම් සිපෘතමේම සවහා ෂගවීම් 

ය බියදී හදුනාගන්නා ලද ගිටළු 

  

5.1.6.1 ෂවලාඩ් වයාපෘතිය ෂයින 2 වන ියරයර 2014 ජුය 14 යරන සහට වතාව 2 ක් න්ල දී නිමකිරීමට ජ්ාය ධ පෘතශු 
සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලය හා ෂවලාඩ් රූරේ යක්සෂ්පෘත ් ගිගණසුමධට ඇන්ලත්වී ය බුණි. ඒ ිුවව 

යක් සෂවකු සදහා ඇමරිධාුව ෂඩොලතා 3,032.87  ිගින් සන්න් 2,500 ක් ආනයනය සවහා යධඟ 

වී 2015 වතාවෂේ ජුය 13 හා ඔක්ෂව  තා 12 යන යරන ෂදධධදී ගවයන් 2,495 ක් ආනයනය ධර 

ය බුණි. රදවාගිනීෂම්  අදේ ද ඇන්ලත්ව 2016 ඔක්ෂව  තා 11 යරන වන ගණට ඇමරිධන් ෂඩොලතා 

7,576,101.28 ක්  ළිරිවිය ෂලස දරා ය බුා ිවර යය 3ගවයන් 2,495 ක් සවහාය ගිගණසුම්ගව  අදලට 

වඩා ඇමරිධන් ෂඩොලතා 9,098.59 ක් යනම් .බ.1,328,667 3ෂතාටය $1=.බ. 146.03ය ක් විඩිපුර 

ෂගවා ය බුණි.  

5.1.6.2 වයාපෘතිය ෂේ ළිරිගණවරයට ිුවව වගා යාං 6 ක් ෂවුවෂවන් ඇමරිධන් ෂඩොලතා 3$) 31,267 ක් 

ෂවන්ධර ය බු න අත් යක් වගා යවක් හා නලබඳාං 2 ක් පෘතමාක් නිමධර ය බුණි. ඒ ිුවව ඉටුධු 

ධාතායයන් ෂවුවෂවන් ෂගගණය යුන්ව ය බු ඇමරිධන් ෂඩොලතා 3$) 15,633 ක් ෂවුවවට  ෂඩොලතා 3$) 

31,267 ක් ්රය පූරාය කිරීම නිසා  ඇමරිධන් ෂඩොලතා 3$) 15,634 ක් යනම් .බ.2,283,033 ක් 

විඩිපුර ෂගවීමක් සහදුවී ඇය  ිවර යම ්රමාාෂයන් ෂගන් ගණෂද්  ාය විඩිවී ඇව. 

 

 

 

5.1.6.3  ිදාල විය ෂලජ්රයට ිුවව .බ 1,036,354,247 ක් විය ධර ආනයනය ධල සන්න් ෂගන් සන්න් 

2,495 ෂදෂනකුෂගන් 212 ක් සදහා දිරූ ගණයදම වන 3.බ.1,036,354,247/2495*212ය            
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.බ.88,058,958 ක්  2016 මියි 30 යරන වන ගණටත් පෘතහව දික්ෂවන ධ.බණු ෂහ න්ෂවන් රජ්යට විය 

 රක් පෘතමාක් වී ය බුණි. ගණස්වර පෘතහව දික්ෂේ. 

         I. ආනයනය ධරන ලද ගවයන් රක්වාය කිරීමට ධටයුන් ෂනොකිරීම ෂහ න්ෂවන් 2016 මියි 

30 යරන වන මිය ෂගොස් ඇය  ගවයන් 133 ධ සම්පූතාා වටිනාධම  ව 

3.බ.1,036,354,247/2495*133ය .බ.55,244,535 රජ්යට ිලාභයක්වී  ය බුණි. 
 

       II. මණ්ඩලය හා ෂවලාඩ් රූරේ යක්ස්ෂපෘත ටඩ් පුද්ගයධ සමාගම ිවර ඇය ධර ෂගන ය බූ 

ගිගණසුම 3ඇ අණුම 08ය ිුවව ආනයනය ධරුව ල න කිරි ගවයන් මාස 2 ත් 6 ත් ිවර ගිේ 

ගත් සන්න් ගණය යුන් වුවද, ආනයනය ධරන ලද සන්න් 2,495 න් 142 ක් ගිේ ෂනොගත් 

සන්න්  ව ිවර මින් 79 ක් මිලදී ෂගන මාස 06 ක් ගවවී යනම් ගණගණිව යරනය වන 2016 

මියි 30 යරන ෂවක්ම ගිේ ෂගන ෂනොමිය   ව දක්වා ය බුණි. ඒ ිුවව යම සන්න් සදහා 

දිරූ ළිරිවිය  ව 3.බ.1,036,354,247/2495*79ය .බ. 32,814,423 ධ ගණයදම නිව්ධාතාය 

ගණයදමක්  ව නිරීක්වාය ගණය. 3යම සන්න් 79 ගිේ ගිනීෂම් හිකියාව ෂනොමිය  සන්න් 

ෂලස උපෘතධේපෘතනය ධරන ලදී.ය 

 
      

5.1.6.4 පෘතුවන වර ගිේගිනීෂමන් පෘතසු කිරි ල ා දීම යරන 25 ත් යරන 190 ත් ිවර නිවතී ඇය       

3සාමානය කිරි ල ාෂදන ධාලය  යරන 300 කිය  යු ගවයින් ෂදවන වර ගිේගින්වීෂම් 

රියාවයෂේදී  සාමානය  ධිතීම  සහාංචලන රියාවයය සාතාථධ ගණය යුන් වාර 1 ත් 2ත් 

ඉක්මවා ධිතීම සහාංචලනය වාර 4 ත් 8ත් ිවර සහදුධර ය බියදීත් 2016 මියි 30 යරන වන ගණට  

ගිේෂගන ෂනොමිය  ආනයනිධ ගවයින් සාංඛයාව 260 ක්  ව නිරීක්වාය ගණය. ෂමය 

ආනයනිධ ගවයින්ෂගන් සහයයට 10 ද ඉක්මවයි. ඒ ිුවව යම සන්න් සදහා විය 

ධල3.බ.1,036,354,247/2495*260ය  .බ.107,996,835 ධ   අදලට ්රමාාවත් ්රය ලාභයක් 

ෂනොමිය   ව නිරීක්වාය ෂධෂතා.   

 

5.1.7  ෂවලාඩ් වයාපෘතිය ය යටෂත් කිරි ගව ආනයනය II වන ියරයර සවහා කිරි ගවයින් ආනයනය සවහා 

2014  ජූය  24  යරන මණ්ඩලය හා ෂධොන්ත්රාත් සමාගම ගිගණසුමධට යුඹී ය බුණි. යම වයාපෘතිය ය 

රියාත්මධ කිරීමට ෂපෘතර පෘතත්ධර ඇය  ධමිටුෂේ තීරා  අදේ ඇමය න්මාෂේ යධඟවාවය ද මව 

රියාත්මධ කිරීම ළිණිස 2015 මියි 20 යරන ිමාවය මණ්ඩල තීරාය 3ඇ අණුම 20ය ල ා දී 

ය බුණි. න අත් යම ෂය ජ්නා රියාත්මධ කිරීම නිසහ පෘතරියර සහදුවී ෂනොය බුණි. ගණස්වර පෘතහව දික්ෂේ. 

 
 

5.1.7.1 ජ්තාසහ වතාගෂේ ෂදුවන් හිකි උපෘතරිමෂයන්  ල ා දීමට සමාගම යධඟ  ව  ව ගිගණසුම ිුවව 

දක්වා ඇය  න අත් 2015 ජුය 13 යරන ෂමරටට භාරෂදන ලද සන්න් 1,181 කින් සන්න් 532 

ක් ද , 2015 ඔක්ෂව  තා 12  යරන ෂමරටට භාරෂදන ලද සන්න් 1,314 කින් සන්න් 521 ක් 

පෘතමාක් ජ්තාසහ වතාගෂේ ෂදුවන් ගණය. 
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5.1.7.2 නය නිවත වගවීේ කු යුන් ආකාරය විවශේෂ කමිටුවක් මඟි් ය රනය කිරීමට වය ජ්නා 

කර ඇය  න අත් 2015 මියි 28 යරන සහට 2018 මාර්න් 14 යරන දක්වා විවශේෂ කමිටුවක් පත් 

කර වනොය බුණි. 
 

5.1.7.3 සන්් දීර්ඝ කාලීනව රියරයගම වගොවිපවේ රකවා ගිනීමට කටයුන් කර්ව් නේ කිත්රීම 

පාරිසරික තත්වයක් ඇය කිරීම සදහා විදුයය සදහා විය වන පිරිවිය 32015 වර්ෂවේ 

.බ.5,729,028 ක් ව අතර 2016 වර්ෂවේදී .බ. 39,993,949 ක් දක්වා විඩිවී ය බුණි.) අවම 

කිරීමට විකේප ක්රම වේදයක් 3ූරර්යය ශක්ය ය ) සදහා වයො අ වීමට වය ජ්නා කර ය බූ 

න අත් ඒ සේ ්ධව  2018 මාර්න් 14  යරන දක්වාම කටයුන් කර වනොය බුණි.                

3ඡායාරූප 01- I,II) 
 

5.1.8 වමම වයාපිය වයින කාර්යය් අධීක්ෂනය හා වමවහය වීම, ල්ලය කුමනාකරනය  සදහා අදාල 

විෂය භාර අමාතයාංශය, ජ්ාය ක පශූ සේපත් සාංවර්ධන මණ්ඩලය, සත්ව නිෂ්පාදන හා 

වසෞඛයවදපාර්න්වේ්න්ව, වවලාර්ඩ් රූරේ යක්වප ටර්ස් පුද්ගයක සමාගවේ හා  අදේ 

අමාතයාංශවේ නිවය ජිතය්වග් යුන්ව වමවහයුේ ඒකක පත් කිරීම  මානව සේපත් සාංවර්ධනය, 

විඩසටහ් ගත අධීක්ෂන වියදේ, අමතර වකොටස් ද ඇන්ළු වගොවිපල නඩත්න් කිරීම  සහ 

තාක්ෂණික නඩත්න් කිරීම හා ධාරිතාව වගොඩනිාංවීම වියදේ වල ගිවිසුේගත  අදල වන යකන්ව 

ඇමරික් වඩොලර් ($ ) 506,333 ක් වන .බ. 70,690,202  ක්  වමම වමවහයුේ කමිටුවේ නිර්වද්ශ 

පරියර භාවිතා කිරීමට දක්වා ය බු න අත්, අදාල වියදේ තහවු.බ කිරීම සකහා යඛිත සාක්ත   

විගනනයට ඉයරරිපත් වනොවිණි.  

5.1.9 රට න්ු සහනාකර ඇය  ඉයරකිරීේ වසේවා සිපමේේ  වලට අදාුව පිළිවයල කර ඇය  පිරිවිතරය්  

අසේපූර්න වීම හා අධි ඇස්තවේ්න් 3ඇ අණුම 21) පිළිවයල කිරීම වහේන්වව් යම කාර්යය්වේ  

ගුනත්වය ඉතා පහල ම්ටමකට වම්ම අනාර්ථිපක නය  රක් රටට ඇය වී ඇත. වේ 

සේ ්ධවය් පහත ක.බණු නිරීක්ෂන වකවර්.  

 

5.1.9.1 යරගි් කිවල මීය ටර් 5 ක ව ොරළු සිනත මාර්ගයක් 3ඡායාරූප 02- I,II) සිකසීම සකහා 

වයාපිය යට අනුව ඇස්තවේ්න් වටිනාකම ඇමරික් වඩොලර් 3$) 94,868.89 ක් 

වව්කර ය බුණි. මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය 3දකුණු පුාත් සදහා) 2015 වර්ෂයට 

නිකුත්කල මාර්ග ඒකක මිල ගන් 3HSR) (අඩියක් උසට පස් වයොදා පාරක් තිනීමට 

ඝන මීය ටරයකට ඇස්තවේ්න්ගත වර්ටය .බ.328.85ක් ) අනුව සතය වශවය් ඉයරකල 

මාර්ගවයින පලල මීය ටර් 3 ක් යරග කිවල මීය ටර් 4.9 ක් වලස ඝන මීය ටර  4,410 ක් සකහා 

වගවිය යුන් මිල .බ.328.85 X 4410 = .බ.1,450,228 ක් විය. ඒ අනුව රට න්ල පවය න 

සාමානය මිල ගන් ඉක්මවා ඇස්තවේ්න්වේ අසාමානය වලස විඩිවය් දික්වීම 

.බ.11,283,927 ක් විය.   
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5.1.9.2 කිරි ගවයින් 2,500 ක් හම් න්ෂවොට වරාෂේ සහට රියරයගම ෂගොගණපෘතලට  කිෂල මීය ටතා 38 ධ 

දුරක්  ්රවාහනය කිරීම සවහා ඇමරිධන් ෂඩොලතා 3$) 260,555 ක් ඇස්වෂම්න්න් ධර 

ය බුණි. කිරි ගවයන් ්රවාහනය සදහා මණ්ඩලය සන්  වාහන වයන් ියධරන ෂතාටයන් 

ිුවව ගවයින් 2,500 ක් කිෂල මීය ටතා 38 ධ දුරක් ්රවාහනය කිරීම සදහා සාමානය ළිරිවිය 

.බ.570,000 ක් ෂේ. 32500/15 X (කි.මීය .38X .බ 90ය  ඒ ිුවව ිසාමානය ෂලස ිපත 

ඇස්වෂම්න්න්වක්  සධසා ය බීම ෂහ න්ෂවන්  කිරි ගවයින් 2,495 ක් ්රවාහනයට ඇමරිධන් 

ෂඩොලතා 3$)  $ 260,347.11 ක් යනම් .බ.35,869,208 ක් ෂගවා ය බුණි. ගවයින් 2,495 ක් 

මණ්ඩලය සන් රථ මගින් ්රවාහනයට දිරිය යුන් ළිරිවිය වන  .බ.568,860 ක් ඉක්මවා .බ. 

35,299,208 ධ ිපතධ  අදලක් ෂගවා ය බුණි. 

  2017 වතාවෂේදී ිමාවයාාං ය ගණසහන් ආනයනය ධරන ලද ගවයින් ්රවාහනය කිරීම සදහා       

මණ්ඩලය සන්  වාහන ෂයොදා ෂගන ය බුණි.   

 

5.1.10  වයාපෘතිය ෂේ ෂදවන ියරයෂතා දී රියරයගම ෂගොගණපෘතුට සන්න් ආනයනය ඇගමේම සවහා පෘතත්ධල 2013 

ිෂ්ර ේ 29 යරන පෘතවත්වන ලද 2 වන වයාපෘතිය  ධමිටුව 3 ඇ අණුම 22ය සවහා වාක්වණිධ 

උපෘතෂද් ධයින් ෂලස පෘතශු ගණදයාව සම් න්ධ ෂජ්යව්ඨ මහාචලාතායවරයකු හා , සත්ව ිභිජ්නනය 

සම් න්ධ ආචලාතාය වරයකු, සහභාගිවී ය බූ ිවර ඔවුන් ගණසහන් ෂමම ආනයනිධ සන්න් ගණයබඳ 

ධලාපෘතෂේ ළිිනටි රියරයගම විනි ෂගොගණපෘතලධට ුවසුදුසු  වටත් උඩරට ෂගොගණපෘතුවේ සවහා සුදුසු 

 වත්,ෂමම සන්න් නව ිභිජ්නන සන්න් සවහා සුදුසු භූමියධ විබිය යුන්  වත් ෂපෘතන්වා දී ය බුණි. 

ඒ ිුවව ධිය මව පෘතාලනය ධරන ලද පෘතරිසර වත්ත්වයක් යටෂත් ෂමම සන්න් පෘතාලනය ධල යුන්  

 වත්, යය ගණයදම් ිපතධ  වත් සවහන් ධර ඇව. 

  වව දුරටත් යම සන්න්ෂගන් 500 ක් ෂ  පෘතත්වලාව ෂගොගණපෘතුටත්, 500 ක් මහෂේරියවින්න 

ෂගොගණපෘතුටත්,ෂවලාඩ් ආයවනෂේ සහය ධ වීම මව රියරයාගමට ජ්තාසහ සන්න් 1,000 ක් හා ජ්තාසහ 

ෂරොස් සන්න් 500 ක් ල ා දීමටත් 2013 මියි 21 යරනිය  වයාපෘතිය  ධමිටුව  ගණසහන් තීරාය ධර 

ය බියදීත් යම තීරාය 3ඇ අණුම 23ය ෂනොසලධා සන්න් 2,500 ම හම් න්ෂවොට ්රෂද් ෂේ ළිිනටි 

රියරයගම ෂගොගණපෘතු ෂවව ල ා ෂදන ලදී.  

 

5.1.11 වවද යම වයාපෘතිය  ෂයොජ්නාෂවින සවහන් ඉයරකිරීම් සවහා ශ්රී ලාංධා මිල ෂතාටයන් යටෂත් ිපතධ 

මිලක් විය කිරීමට සහදුවන  ව 2013 ජුනි 20 යරනිය  වයාපෘතිය  ධමිටු වාතාවාෂේ 3ඇ අණුම 24ය  

දක්වා ය බුණු ිවර  යම ඉහු මිල ෂතාටයන් යටෂත් ෂ ොරළු සිනව මාතාගයක් සිධසීම, වගා යාං 

6ක් , සන්න් ්රවාහනය , ෂගොඩනිගිය/ මඩු ිළුත්විඩියා ධාතාය ආදී ධාතායයන් සහදුධර ය බුණි. 
      

 

5.1.12 ධිබින් ිුවමිය ය ල ා ගිනීම සදහා ිාංධ යම් යේ ඩී /සී යම් / 2008/11 හා  2008 මියි 26 

යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද් යට ිුවව 3ඇ අණුම 25ය පෘතශු සම්පෘතත් මණ්ඩලයට ආනයනය ධරුව 

ල න කිරි ගවයින් 4,500 මඟින් ිදාල වයාපෘතිය  ධාලසීමාව න්ල කිරි ලීටර මියයන 240 ධ 
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්රමාායක් යනම් වාතාත ධව කිරි ලීටර මියයන 24 ධ ්රමාායක් නිපෘතදවා ගව හිකි වත්, ෂමම 

වයාපෘතිය ෂේ  ලපෘතීම මඟින් වයාපෘතිය  ධාල සීමාව න්ල ඇමරිධාුව ෂඩොලතා මියයන 172.8 ධ 

ගණෂද්  ගණනිමය ්රමාායක් ඉය රිවන ිවර  වාතාත ධව ඇමරිධාුව ෂඩොලතා මියයන 17.8  ිඟින් 

ගණෂද්  ගණනිමය ්රමාායක් සුරක්ත ව වුව ඇය   ව දක්වා ය බුණි. යෂස  වුවද සාංඛයා ෂේඛා 

ෂදපෘතාතාවෂම්න්න්ෂේ වාතාවාවන්ින රෂ් වාතාත ධ  කිරි නි ්පෘතාදනය, කිරි ආශ්රිව නි ්පෘතාදනය හා කිරි 

ආශ්රිව නි ්පෘතාදන ආනයනය ිුවව රෂ් කිරි ආශ්රිව නි ්පෘතාදන පෘතරිෂභ ජ්නය 2010, සහට 2016 

දක්වා වතාවයන් සිසදීෂම්දී කිරි නි ්පෘතාදනය විඩිවී ඇය  න අත් ගණෂද්  ගණනිමය සුරක්ත ව කිරීෂම් 

ඉලක්ධය සපුරා ෂනොමිය   ව නිරීක්වාය ෂධෂතා. වවද 2016 වතාවෂේදී කිරි ළිටි ආනයනය  

ඉහු ිගයක් ෂගන ඇව. 

  ගණස්වර පෘතහව වු ෂවන්  දික්ෂේ. 

 
   

 වු ව ිාංධ 07: කිරි නිව්පෘතාදන,කිරි ආශ්රිව නිව්පෘතාදන,පෘතරිෂභ ජ්න හා ආෂය ජ්න සම් න්ධ ෂවොරන්.බ 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

රෂ් වාතාත ධ  කිරි නි ්පෘතාදනය 

ලීටතා මියයන 

191.91 203.45 237.63 265 272.91 305.39 317.88 

රෂ් වාතාත ධ  කිරි ආශ්රිව 

නි ්පෘතාදනය  ලීටතා මියයන 

99.41 95.70 68.387 66.23 61.48 64.58 70.09 

කිරි ආශ්රිව නි ්පෘතාදන ආනයනය 

යටතා මියයන 

76.9 89.75 85.45 70.85 72.17 87.6 101.6 

 

 
 

5.2   අෂනට ත් නිරීක්වා  
 ------------------------ 

5.2.1 රෂේ කිරි එධන් කිරීෂේ ධාතායය නිසි ධලමනාධරායකින් සිදු ෂනොවීම නිසා සිදුවන මුලයමය 

අලාභයන්. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.2.1.1 කිරි යධන් කිරීෂම් ධාතායය ග්රාමීය ය ආතාථිපධය ළිබඳ ව ිමාවයාාං ය ෂවුවෂවන් මිේෂධ  

 සමාගම ගණසහන් සහදුධරුව ල න ිවර මහ  ිාංකුෂේ සාංඛයා ෂේඛන වලට ිුවව ඒ ළිබඳ ද 

 ගණස්වර පෘතහව වු ෂවින දික්ෂේ. 
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වු ව ිාංධ 08:  මිේෂධ  සමාගෂමින කිරි යධන්කිරිම 

 

 5.2.2.2 කිරි ගවයින් ආනයනය ධල න අත් කිරි යධන් කිරීෂම් මධයසථ්ාන නවීධරාය ෂධොට  

 නව ඉයරකිරීම් ෂනොකිරීම, කිරි යධන් ධරන මධයස්ථාන නිසහ ිධීක්වායක් යටෂත් 

 රියාත්මධ ෂනොවීම හා ිධීක්වාය ධල හිකි පෘතරියර විඩියරයුණු ෂනොකිරීම ෂහ න්ෂවන් කිරි 

 යධන් කිරීෂම්දී  ධතාමාන්ව  ාලා ෂවව ලිෂ න කිරි ්රමාායට වඩා විඩි කිරි ලීටතා 

 ්රමාායධට ෂගවීම් කිරීම ෂහ න්ෂවන් මිේෂධ  ආයවනය ගණසහන් වතාවයධට ගණ ාල 

  අදලක් 3රෂ්  අදේය ිනාතාථිපධව ෂගවීම ෂහ න්ෂවන්  කිරි ෂගොවීන්හට නිසහ මිලක් 

 ෂගවීමට ෂනොහිකිවී ඇය   ව නිරීක්වාය ගණය.  

 
 

වු ව ිාංධ 09 : මිේෂධ  ආයවනෂේ ධතාමාන්ව  ාලා 4ක් සදහා වතා ය න්ල ලිබු කිරි ්රමාායට වඩා 

විඩි  කිරි ්රමාායධට යධන්  කිරීෂම් මධයසථ්ාන හරහා ෂගවීම් ධල ්රමාාය හා ිලාභය 

 

 

 
 

 කිරි ලීටතා ්රමාාය සිදු ව අලාභය රු. 

වතා ය 2015 2016 2017 2015 2016 2017 ජූනි 

දක්වා 

මිේෂධ  ආයවනෂේ 

ධතාමාණ්ව ාලා 4 සදහා 

වතා ය න්ල ලිබු කිරි 

්රමාායට වඩා විඩි  කිරි 

්රමාායධට යධන්  

කිරීෂම් මධයස්ථාන 

හරහා ෂගවීම් ධල 

්රමාාය හා ිලාභය 

 

 

 

 

 

320,893 

 

 

 

 

 

 

587,247 

 

 

 

 

 

4,698,641 

 

 

 

 

 

20,518,975 

 

 

 

 

 

 

39,606,808 

 

 

 

 

 

 

319,688,048 

 

වතාවය 2014 2015 2016 

රෂ් කිරි නි ්පෘතාදනය 3ලීටතාය  333,903,600 374,443,200 384,008,400 

මිේෂධ  සමාගෂම් කිරි යධන් කිරිම 3ලීටතාය 63,656,835 64,262,275 70,094,926 

 රෂ් කිරි නි ්පෘතාදනෂයන් සමාගෂම් කිරි 

යධන් කිරිම ්රය  වයක් ෂලස 
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5.2.3  පෘතශු සම්පෘතත් ිමාවයාාං ය යටෂත් 2004 වතාවෂේ සහට රියාත්මධ ධර ය බුණු යරයර කිරි ්රචලයව 

කිරීෂම් වයපෘතිය ය යටෂත් කිරි ිෂලගණ සිේ 1,250 ක්  ළිිනටුවීමට සිලසුම් ධර ය බුාද, 2013 

ෂදසිම් තා 31 යරන වනගණට ිෂලගණ සිේ 685 ක් පෘතමාක් ආරම්භ ධර ය බුණි. ඉන් ිෂලගණ සිේ 

283 ක් පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලය මඟින් ආරම්භ ධර ය බුණි. සධයවා ිධයයනයකින් 

ෂවොරව යම ිෂලගණසිේ ආරම්භ කිරීම ෂහ න්ෂවන් යයින් ිෂලගණ සිේ 43 ක් 315 %ය පෘතමාක් 

2016 ෂදසිම් තා 31 යරන වන ගණට රියාත්මධ වත්වෂේ පෘතිවන්ණි. පෘතුාත් ම්ටමින් ආරම්භ ධර 

ය බු ිෂලගණ සිේ 402 න් වතාවමානෂේ 112 (සහයයට 28 ක් පෘතමාක්ය රියාත්මධ වත්ත්වෂේ 

පෘතවය න  ව ිමාවයාාං ය දක්වා ය බුණි. කිරි නි ්පෘතාදනය විඩි කිරීමට ධටයුන් ධරන න අත් යරයර 

කිරි ිෂලගණය විඩි කිරීමට ිව ය ිෂලගණසිේ විසීයීම ිවම කිරීමට ිව ය රියාමාතාග ගිනීමක් 

සහදුවන  වක් නිරීක්වාය ෂනොවීය.  

 

5.2.4 ෂමම වයාපෘතිය ය ආරම්භයට ෂපෘතර පෘතාරිසරිධ  ලපෘතීම් ඇගමේම් වාතාවාවක්ද ල ාෂගන ෂනොය බුණි. 

වවද ෂමම සන්න් කිරි ල ාදීම වතාව 5කින් පෘතසු ලාභදාමේ ෂනොවන  ිගණන් ෂගොගණපෘතයන් ඉවත් 

කිරීමට ධටයුන් ධරුව ල යි. න අත් ෂමම වයාපෘතිය ෂේදී ෂමම සන්න් ෂගොගණපෘතලවයන් ඉවත් 

කිරීෂම්දී ගන්නා ල න රියාමාතාග ෂමොනවාද යන්න සදහන්වී ෂනොමිව.  

ෂමවිනි කිරි ගවයින්ෂගන් උපෘතරිම ්රය ලාභ ලිෂ න ධාල සීමාව වන වතාව පෘතහධ පෘතමා 

ධාලෂයන් පෘතසුව යම සන්න් ෂගොගණෂපෘතොයන් ඉවත් කිරීම සහදු ධල යුන් ිවර ඒ සදහා ගණපතමත් හා  

පෘතරිසර ිනවධාමීය  රමයක් ෂමෂවක් හදුන්වා දී ෂනොය බුණි. 

5.3  ධයවා අධයයන වාතාවා 

 --------------------------  
ෂදවන ිපතයර සදහා  ධයවා ිධයයන වාතාවා ළිබඳෂයල ධර ෂනොමිය  ිවර පෘතලවන ිපතයර හා 

න්න්වන ිපතයර සවහා ඉයරරිපෘතත් ධරන ලද  ධයවා ිධයයන වාතාවා 3ඇ අණුම 19ය හා3ඇ අණුම26ය  

නිවිරයර ෂනොවන  ව පෘතහව ධ.බණු ිුවව නිරීක්වාය ගණය. 

5.3.1  වයාපෘතිය ය රියාත්මධ ෂගොගණපෘතල වල වතාව 05 ධ ලාභ ිලාභ 3වු ව 05ය ින දික්ෂේ. 

පෘතු අවන ියරයර ෂගොගණපෘතල න්න හා ෂදවන ියරයර යටෂත් වු රියරයගම ෂගොගණපෘතලද යරගින් 

යරගටම ිලාභ ල න  ව නිරීක්වාය ගණය. 

 

 

5.3.2  2013 ජ්නවාරි ඉයරරිපෘතත් ධු  අදේ හා රම සම්පෘතාදන ඇමය න්මාෂේ නිරීක්වා වලට ිුවව  

ෂද්ශීය කිරි ගව ්රෂදද ෂයොදාගනිමින් සහ දිනට රියාත්මධ වන ධිය ම සහාංචලන 

විඩසටහන් රියාත්මධ කිරීම මඟින්ද, වසර 2015 වන ගණට ල ාගව හිකිවුවෂේ කිරි ලීටතා 
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550 ක් පෘතමාක්  ව ද, ඒ ිුවව, ිෂ්ක්ත ව ඉලක්ධ ුඟාධර ගිනීම සවහා යරනධට කිරි 

ලීටතා 20 ක් පෘතමා ල ාගව හිකි උසස් ආරෂේ සන්න් ෂයොදා ගිනීම ිවයව ය  වත්           

දක්වා කිරි ගවයින් 4500ක් 31 වන හා 11 වන ියරයරය ආනයනය ධර ඇය  න අත් 2015 හා 

2016 වතාවයන්මට රෂ් සමස්ව කිරි නි ්පෘතාදනය ළිබඳෂවයන් කිරි ලීටතා මියයන 305ක් හා 

මියයන 317ක් 3වු ව 7ය පෘතමාක්වී ය බුණි. 
 

5.3.3    ෂගොගණපෘතලවේ යරගින් යරගටම ිලාභ ලිබීමට ආනයනිධ කිරි ගවයින් සදහා දිරූ ආහාර 

ගණයදම ිපතධ  ව ෂහ න්වී ඇය   ව නිරීක්වාය වන ිවර යම ආහාර ගණයදම කිරි 

ආදායමින් සහයයට 69 සහට 89.71 ධ ්රය  වයක්  ව 3වු ව 10ය නිරීක්වාය ෂේ. 2017 

වතාවෂේ කිරි ගවයින් 20,000ක් ආනයනය කිරීම සදහා සහදු ධර ඇය   ධයවා වාතාවාෂේ 

3ඇ අණුම 26ය ඇගමේම සදහා ආහාර ගණයදම කිරි ආදායමින් සහයයට 57.38 ්රය  වයක් 

ෂලස ගානය ධර ඇව. ඒ ිුවව යම වාතාවාව සාවදය දත්ව පෘතදනම්ව සධසා ඇය   ව 

නිරීක්වාය ෂධෂතා. 
 

5.3.4  උක්ව  ධයවා වාතාවාවට ිුවව පෘතු අ ක්ත රන ධාලෂේ කිරි ලීටතා 5,500 ක් සහ ෂදවන 

වතාවෂේ ලීටතා 6,000 ක්ද ෂලස දක්වා ඇව. වවද, සාමානය ක්ීරරන ධාලය යරන  305 ක් 

වන ිවර පෘතු අ වසෂතා ක්ීරරායධදී ල ාගව හිකි දදනිධ නි ්පෘතාදනය යරනධට ලීටතා 

18 ක් හා ෂදවන වසෂතා යරනධට ලීටතා 19.5 ක් ගණය යුන්ය. ඒ ිුවව රජ්ෂේ ෂගොගණපෘතල න්ලද 

ෂමම නි ්පෘතාදනය ල ාගව ෂනොහිකි වී ඇව.  යගණට සාමානය ෂගොගණෂයකුෂගන් ෂමය 

ල ාගව ෂනොහිකි  ව නිරීක්වාය ෂධෂතා. යෂස  වුවද  ධයවා ිධයයන වාතාවාෂවන් 

ිදාල පෘතාතා ව ෂනොමඟ යිවීමක් සහදුවී ඇව. 

 

5.3.5  ධයවා වාතාවාව ිුවව 3ඇ අණුම 26ය කිරිගවයකුෂේ ගිේ ගිනීෂම් ්රය  වය සීම 

වතාවයධම  80% ක්   ව ෂපෘතන්වා ඇව. න අත් ධිය ම සහාංචලනය මඟින් ෂමය ිපෘතහසු  වත් 

යරවයින න්ු ෂම් වන ගණට සහාංචලන සදලවාව  25%-30% වන  වට ළිබඳන්.බ ෂලස 2018 

මාතාන් 14 යරනිය  ග්රාමීය ය ආතාථිපධය ළිබඳ ව ිමාවයාාං  ෂේධම්ෂේ ළිබඳන්රින් දක්වා ඇව.ඒ 

ිුවව  ධයවා වාතාවාව නිවිරයර ෂනොවන  ව වහවු.බ ෂේ. ෂමය කිරි ෂගොගණයන් ෂමන්ම 

ිදාල තීරා ගන්නා පෘතාතා වයන්ද ෂනොමඟ යිවීමක්  ව නිරීක්වාය ෂේ. 

 

5.4 කිරි ගවයින් 20,000 ක් ආනයන වයාපෘතිය ය ( 3වන අපතයර) යටෂත් නිරීක්වා 

  --------------------------------------------------------------------------- 

5.4.1 2014 වතාවෂේදී ඇමරිධන් ෂඩොලතා 73,954,054.83 3US $.යක් විය ධර කිරිගවයින් 20,000 ක් 

ආනයනය සවහා නව වයාපෘතිය යක් ෂය ජ්නා වී ය බු ිවර නිවව ෂටන්ඩතා ධිවවීමකින් ෂවොරව 

2007 වතාවෂේ ෂටන්ඩතා ධිවවීම මගින් ෂව රාගත් ෂධොන්ත්රාත්ධ.බටම ෂමම වයාපෘතිය යද ්රදානය 

ධර ය බුණි. ඒ ිුවව 2017 වතාවෂයින පෘතු අ ියරයර ෂලස ගවයින් 1994 ක් ආනයනය ධර ඇය  
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ිවර යය පෘතු අ ්රසම්පෘතාදනය ිවසන් වී වසර 10 ධට පෘතසු සහදුවී ඇව. ඒ ිුවව යය ්රසම්පෘතාදන 

මාතාෂග පෘතෂද් යට පෘතටහිනිව ධටයුන් කිරීමක්  ව නිරීක්වාය ගණය. 

5.4.2 2014 ෂපෘත රවාරි 17 යරනිය  ආතාථිපධ සාංවතාධන ිමාවයාාං ය ගණසහන් ඉයරරිපෘතත් ධරන ලද ිමාවයාාං  

සාංෂද් යට 3 ඇ අණුම 27ය ල ාදුන් 2014  ජූනි 05 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල තීරාය 3ඇ අණුම 09ය 

ිුවව න්න්වන ියරයර යටෂත් කිරි ගවයින් 20,000 ක් ආනයනය සවහා ිුවමිය ය ල ාදීෂම්දී  

ඉහව සාංෂද් යට නිරීක්වා ෂලස පෘතශු සම්පෘතත් හා ග්රාමීය ය ්රජ්ා සාංවතාධන ිමාවයාාං ය ඉයරරිපෘතත් 

ධරන ලද යළිෂේ 3ඇ අණුම 28ය සවහන් ධ.බණු ිුවව හා ිදාල නිලධාරීන් සීමටමට පෘතත්වන 

ියුරින් රියාත්මධ ධුයුන්  වත්, ඒ ිුවව 2017 වතාවෂේ වයාපෘතිය ය රියාත්මධ කිරීෂම්දී 

ආනයනිධ සන්න් නිෂර ධායනයන් සදහා ුෂදධලා ්රෂද් යන් න්ු පෘතශු දවදය සුපෘතරික්වාය 

යටෂත් යරන 30 ක් විබීම , ෂමම ආනයනිධ සන්න් ඍජුවම ෂගොගණපෘතල ෂවව ල ා ෂනොදී රාජ්ය 

ෂගොගණපෘතල භාරෂේ ව ා ැකධ  ලා පෘතසුව ෂදවන පෘතරම්පෘතරාව  ෂගොවීන් ෂවව ෂ දා දීම, යුෂර පෘතා ජ්ාන 

සිනව සන්න් ඔවුනට ිුවගවධල හිකිවන පෘතරින් නිවිරයර ධුමාාධරායක් යටෂත් ව ාගිනීම, 

උසස් මිශ්රායක් සිනව ආහාර ල ා දීම හා ඍජුවම ෂ දා ෂදන්ෂන් නම් මහා පෘතරිමාා රමවත් 

ධුමාාධරායක් ඇය  ෂගොගණපෘතල ෂවව සන්න් ල ා දීම මඟින් ලාභය උපෘතරිම කිරීම යන ධ.බණු 

වලට ිුවව වයාපෘතිය ය රියාත්මධ ධලයුන්  වුවත් ,යපෘතරියර වයාපෘතිය ය රියාත්මධ ධර ෂනොමිය ව 

පෘතු අවන පෘතරම්පෘතරාෂේ සන්න් කුඩා ෂගොගණපෘතල ෂවව නිෂර ධන ධාලය න්ුම ල ාදී ය බුණි. 

 

5.4.3 2017 මියි 14 යරන යුගවයන් 1,994 ක් ආනයනය ධර ඇය  ිවර ඉන් සන්න් 1,911 ක් යයරනමද, 

ඉය රි සන්න් 83 ෂදනා මිණික්පෘතාලම ෂගොගණපෘතෂේ රදවා ව ා ෂගන 2017 ජුනි 13 යරන හා 2017 ජුය 

28 යරන යන යරනයන්ිනදී ද ෂ දා හිර ය බුණි. ඒ ිුවව සන්න් 1978 ක් ුවවර යබඳය,  දුේල, 

මහුවවර හා මාවෂේ යන යරස්ත්රික්ධ වල ෂගොගණපෘතලවේ 21 ක් ෂවව ළිබඳෂවයන් 737 , 100 , 306 , 

හා 835 ෂලස යක් ෂගොගණපෘතලධට ගවයින් 12 සහට 428 ක් දක්වා පෘතරාසයක් වන ෂලස යුගවයන් 

2017 සිත්විම් තා 15 යරන වන ගණට ෂ දාහිර ය බුණි. යම යක් සෂවකුෂේ ආනයනිධ වටිනාධමට 

ෂගන ඒෂම් ළිරිවිය, යන්නත් කිරීම හා ෂර ග සවහා පෘතරීක්වාව ගණයදම ද යධන්ව ඇමරිධන් 

ෂඩොලතා 3$ය 3515.29 ක් යනම් ආසන්නව .බ. 520,228 3ෂගොගණපෘතල දක්වා ෂගන යන ෂවක්ය වී 

ය බුණි. ඉන් .බ.200,000 ක් පෘතමාක් කිරි ෂගොවීන්  දරුව ල න ිවර ඉය රි ්රමාාය රජ්ය දරුව 

ල යි. 

5.4.4 ෂමම වයාපෘතිය ය මඟින් ආනයනිධ කිරි ගවයන් ෂ දාදුන් ෂගොගණපෘතල 21 න් ගවයින් 902 ක් 

ෂ දාදුන් ෂගොගණපෘතල 10 ධට ිදාලව 2017 ඔක්ෂව ම් තා 18 , 21 යන යරනයන්ින ිපෘත ගණසහන් 

සහදුධරන ලද චලාරධ පෘතරීක්වාෂේදී පෘතහව ධ.බණු නිරීක්වාය ගණය. 
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5.4.4.1  ආනයනිධ කිරි ගවයන් ෂ දා දුන් ්රය ලාීනන්ෂේ නාම ෂේඛාෂේ  12 වන ෂගොගණපෘතල 

 යටෂත් යුගවයන් 20 ෂදෂනකු ල ාදුන්  වට සවහන් ෂදගණන්ද ෂගොගණපෘතු ළිිනටි ස්ථානය 

 ෂලස දක්වා ය බු  ෂනො 28, ගන්ෂන .බව, ෂ්රාෂදණිය යන යළිනය සිනව ස්ථානය 

 පෘතරික්වා ධු න අත් යම ස්ථානෂේ යවිනි සන්න් සිනව ෂගොගණෂපෘතොුක් ෂනොමිය   ව 

 නිරික්වාය ගණය.යම යළිනය සිනව ස්ථානෂේ ගන්ෂන .බව පෘතශු දවදය  පෘතතාෂේවා 

 ආයවනය ළිිනටා ය බුණි. 

5.4.4.2  ඒ  ිගණන් උක්ව ෂදගණන්ද ෂගොගණපෘතු හිර ෂගොගණෂපෘතොු 9කින් පෘතමාක් දත්ව ැකස ්කිරීමට 

 චලාරධ පෘතරික්වාෂේ දී ගණගානයට සහදු ගණය. 

5.4.4.3 ්රය ලාීන කිරි ෂගොගණන් ෂව රා ගිනීෂම්දී ිවධානය ෂයො අ ධු නිතාාායධ 6 ින පෘතිවය  

යුගවයන් ඇය  කිරීම සම් න්ධව පූතාව පෘතුපු.බද්ද සිනව ගණය යුන්ය යන්න සදහන් වුවත්, 

යම පෘතලපු.බද්ද සවහා සලධා  ලන ලද ිවම ධාලය සම් න්ධව නි ්ිනවව දක්වා 

ෂනොය බුණි. න අත් ෂව රාගත් කිරි ෂගොගණන්  21ක් ෂදනා ිවරින් පුතාව පෘතුපු.බද්දක් රිනව 

පුද්ගලයන් ෂදෂදෂනකු ෂවව යුගවයන් ල ාදී ඇය   ව නිරීක්වාය  ව ිවර සන්න් 03 – 

10 දක්වා ෂද්ශීය ෂදුවන් ඇය  ධු කිරි ෂගොවීන් ය ෂදෂනකු සදහා සන්න්  24 – 40 දක්වා 

්රමාායක් ද ෂ දා දී ය බුණි. 

 

5.4.4.4 සන්න් කිරි ෂගොවීන් ෂවව ෂ දා දුන් පෘතසු යනම් 2017 මියි 14 හා 2017 ිෂග සන්් 02 යන 

යරනයන් වයන් පෘතසු ගණගාන යරන වන 2017 ඔක්ෂවොම් තා 21  දක්වාම යම ෂගොගණපෘතල වල 

ිමාවයාං ය ගණසහන් පෘතසු ිධීක්වා ධටයුන් ධල  වට ගණගානයට ිනාවරාය ෂනොවීය. 

ය ිගණන් යම කිරි ෂගොගණන්  අුා දී සහටි කිරි ිෂුගණ ගිටළු, නඩත්න් ගණයදම් ිපතධ වීම හා 

වයාපෘතිය  ාය ෂපෘතොය සහ ාය වාරිධ ෂගවීම් ිපෘතහසු වීම විනි  දී වලට ගණසදුම් ද ලිබී 

ෂනොය බුණි.  

5.4.4.5 ගණගානය ගණසහන් පෘතරික්වා ධරන ලද ෂගොගණපෘතල 09 ක් ෂවව ෂ දාහරින ලද යුගවයන් 

902 න් 31  ෂදෂනකු ෂගොගණපෘතු ෂවව ැකෂගන යන ගණටත් මික්ස්ටයිටීස් යන ෂර ගය විුදී 

ය බූණි. රට න්ලට සන්න් ෂගන ඒමට ෂපෘතර මික්ස්ටයිටීස් ෂර ගය ෂදුවන් හට විලදී ඇය  

 වත්, යය කුඩා ්රය  වයක්  වත් ිමාවයාාං ය ළිබඳන්.බ ෂලස දක්වා ඇව. න අත් යම 

ෂර ගී සන්න් රටන්ලට ෂගන ඒමට ෂපෘතර පෘතරීක්වා ධර  ලා ිව ය රියාමාතාග ෂනොෂගනීම 

නිසා ෂේගෂයන් පෘතිය රිය හිකි ෂමම දුතාවල ෂසෞඛය වත්ත්වය සම් න්ධෂයන් ිදාු 

නිලධාරීන් වගකීෂමන් ධටයුන් ධර ෂනොමිය   ව නිරීක්වාය ගණය. 

5.4.5  වයාපෘතිය ය මගින් ජ්නනය වන ්රය ලාභ ඇගයිෂම් දී පෘතහව ධ.බණු නිරික්වාය ගණය. 
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5.4.5.1  ෂගොගණපෘතල වයන් ල ාගත් ෂවොරන්.බ ිුවව , යරන 15 ක් සදහා දදනිධ කිරි නිව්පෘතාදන 

 ආදායම සහ ආහාර සදහා විය වන ගණයදම සවහා ල ාගත් ෂවොරන්.බ ිුවව ෂගොගණපෘතෂේ 

 දදනිධ ගණයදම ෂහ  ළියවා ගිනීමට කිරි ආදායම ්රමාාවත් ෂනොවන  ව නිරීක්වාය 

 ගණය. 3වු ව 11ය 

5.4.5.2  කිරි ගව වයාපෘතිය යට සමගාමීය ව  ඩ ඉරි න නි ්පෘතාදනයට වයාපෘතිය යක් පෘතශු සම්පෘතත් 

 මණ්ඩලය හරහා ඇය ධර ය බු න අත් යම වයාපෘතිය ය ිසාතාථධ වී ය බුණි. නිවවත් 

 රීයරගම ෂගොගණපෘතුට ආනයනිව ධු ිවර ගවයින් ෂවුවෂවන් ඇලුෆා හා ඇේෆා වගාවන් 

 රියාත්මධ කිරීමට ධටයුන් ධු න අත් යයද ිසාතාථධ වී ය බුණි. ඒ ිුවව ආනයනිධ කිරි 

 ගවයින් හට ිව ය ආහාර ෂපෘතෞද්ගයධ ආයවන මඟින් මිලදී ගිනීම සහදුවන ිවර  කිරිගව 

 ආනයනය සමඟම ආහාර සවහා ඉේලුම විඩිවන ිවර ඒවාෂේ මිලද ඉහල යීෂම් 

 ්රවාවාවයක් පෘතවතී. කිරි ලීටරයක් ෂවුවෂවන් ල ාෂදන ආහාරවල මිල කිරි මිලදී 

 ගිනීෂම් මිල ඉක්මවන  ිගණන් පෘතශු සම්පෘතත් මණ්ඩලෂේ ෂගොගණපෘතුවේ ෂමන්ම කිරි 

 ෂගොගණයන්ද ිලාභ ල න වත්ත්වයට පෘතත්ව ඇව. 

5.4.5.3 ඉහව සවහන් පෘතරියර කිරි නිව්පෘතාදනෂයන් ල ාගන්නා ආදායමට වඩා, කිරි ෂදුවන්ට 

ල ාෂදන ආහාර සදහා යන ගණයදම  ඉහල ිගයක් ගන්නා  වත්, ෂගොගණෂපෘතොු  ආතාථිපධ 

ිපෘතහසුවා මව පෘතවත්වා ෂගන යන  ව චලාරධ පෘතරීක්වාෂේදී  නිරීක්වාය  ව ිවර ෂම් 

සම් න්ධෂයන් කිරි ෂගොවීන් පෘතහව ්රධා යන් සහදු ධෂ  ුය. 

5.4.5.3.1 කිරි ලීටරයක් .බ.85 ක් විනි මිලධට ගන්නා  ව ිමාවයාාං ය ගණසහන් පෘතිවසුවද, 

කිරි ලීටරයක් සවහා ෂගොවීන්ට ලිෂ ුවෂේ .බ.65 – 73 ත් ිවර මිලක්  වත් යම 

නිසා ආදායම පෘතහල විටී ඇය  ිවර, කිරි ෂගොගණපෘතල පෘතවත්වා ෂගන යාෂම් 

ිසී.බවාවයක් ඇය   ව දින්වීය. 

5.4.5.3.2 භාණ්ඩාගාර ෂේධම්ෂේ ිාංධ ටිියිළි/ටිළි/01/47 හා 2017 ජුය 07 යරනිය  යළිය 

මඟින් 3ඇ අණුම 29ය කිරිළිටි කිෂල  ග්රීරෑම්ම් 1 ක් සවහා ආනයන ෂතාු   දු .බ.225  

සහට .බ.2 දක්වා ධපෘතාහිර ය බීම නිසාත් කිරි ආශ්රිව නිව්පෘතාදන, ළිටිකිරි භාගණවධර 

නිව්පෘතාදනයට ෂයො අ වී ය බීම නිසාත් යරයර කිරි නිව්පෘතාදන ඉේලුම ිඩු වී ඇය  

 වත්, යම ෂහ න්ෂවන් යරයර කිරි මිල ිඩුවී ඇය   ව දින්වීය. 

5.4.5.3.3 ෂම්දය හා ෂම්දය ෂනොවන ඝා ද්රවය කිරිවල ්රමිව ම්ටමට පෘතවත්වා ගිනීම 

සදහා කිරි ෂදුවන් හට ආහාර ල ා දීෂම්දී නියමිව ්රමිව ්රමාායන්ෂගන් යුත් 

ආහාර මිශ්රාය ල ායරය යුන්  වත්, යය ල ා දීම සදහා ළිරිවිය ිපතධ වීමත් 

3ආහාර මිල රමෂයන් ඉහු යන  වය, කිරි ෂගොවීන් හට කිරි සදහා ිෂ්ක්ත ව 
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්රමාාවත්  අදලක් ෂනොලිබීමත් 3.බ.85ය නිසා, යම ආහාර මිශ්රාය ල ා ෂනොදී 

ෂවනත් ආහාර මිශ්රායන් ල ා දීමට ෂපෘතුඹී ඇය   වත් දින්වීය. 

5.4.5.3.4 දදනිධ කිරි නිව්පෘතාදනය යරනධට යක් කිරි ෂදෂනකුෂේ ලීටර 15 ක් ල ා 

ගිනීමට හිකි  ව ඔවුන් ෂවව දන්වා ය බුනද, යම ඉලක්ධ සපුරා ගිනීමට 

ෂනොහිකි වී ය බු  ව දින්වීය.  

5.4.5.3.5 වවද කිරි ෂගොගණන් ල ාදුන් යඛිව ්රධා න ිුවව යම ෂගොගණන් ෂයදු ආෂයොජ්නයට 

ිෂ්ක්ත ව ්රය ලාභ ිනමි ෂනොවන  ව ්රධා  ධරන ිවර ගවයන් ඇය  කිරිම 

ළිබඳ ව පූතාව පෘතුපු.බද්ද සිනව කිරි ෂගොගණන්ට ිුවව ෂද්ශිය ගවයන් හා සසවන ගණට 

ආනයනිධ ගවයන්ෂගන් ල ා ගන්නා ආදායම සාෂපෘතක්වව විඩි වුවත් ඒ සවහා 

දරුව ල න දදනිධ ගණයදම් 3ආහාර, ෂඹෞවධ ,ෂස වධ කුය, ගණදුයය හා ජ්ලයය 

සාෂ්ක්ව ෂලස ඉහල ිගයක් ගුව ලිබුා ිවර යම නිසා ආදායමින් දදනිධ 

ගණයදම් ෂහ  ආවරාය කිරීමට ිපෘතහසු ිවර ආෂය ජ්නය සවහා ල ාගත් ාය 

ෂහ  ෂපෘතොබඳය ෂමම ආදායමින් ෂගවා ගිනිමට ්රමාාවත් ෂනොවන  ව 

නිරීක්වාය ගණය. 3වු ව 12ය වවද ෂමම ආනයනිධ ගවයින් මිලදී ගිනීම සදහා 

ෂද්ශිය ගවයන් ඉවත් කිරීමටද ෂගොවීන්ට සහදුවී ය බුණි. 

 

5.4.5.3.6 ගෂේෂවල ්රෂද් ෂේ ළිිනටි කිරි ෂගොගණපෘතලධ සහදු ධරන ලද පෘතරික්වාෂේයර හා 

ෂගොගණෂපෘතොු ියිය ධ.බ ගණසහන් යඛිවව ල ා ෂදුව ලිබු ්රධා  ිුවව ෂමම 

ෂගොගණපෘතුට ල ාදුන් මේ සන්න් 20 ෂදනා ිවර කිරි ෂනොමිය   මි.බණු පුඩු සිනව 

සන්න් 06 ෂදෂනකු සහටි  ව දන්වා ඇව.  

ඒ සම් න්ධව ිමාවයාාං  ෂේධම් ගණසහන් ල ාදී ඇය  2018 මාතාන් 14 යරනිය  

ළිබඳන්රට ිුවව ෂවලාඩ් ආයවනය ගණසහන් සන්න් පෘතරීක්වා ෂධොට ෂර ගී සන්න් 10 

ෂදෂනකුෂේ වටිනාධම 3.බ. ලක්ව 20ය යම ආයවනය ගණසහන් යම ෂගොගණයාට 

නිවව ල ා දුන්  ව දන්වා ඇව. ඒ ිුවව යම සන්න් සවහා රජ්ය විය ධල            

.බ. 3,215,510 ධ  අදල රජ්යට ිලාභයක් වී ඇය  ිවර යය ියධර ගිනීමට  2018 

ෂපෘත රවාරී මස දක්වාම ධටයුන් ධර ෂනොමිය   ව ද නිරීක්වාය ගණය. 

5.4.5.3.7 ඉහව ෂගොගණෂපෘතොු ියිය ධ.බ ගණසහන් යඛිවව ල ා ෂදුව ලිබු ්රධා  ිුවව 

ිමාවයාාං  ෂවව සන්න් සවහා යක් සෂවකුට .බ.200,000  ිගින් .බ 4,000,000 

ක් ද ඊට ිමවරව ෂවලාඩි .බරේ යක්ස්ෂපෘතෝ ින ෂද්ශිය නිෂය ජිව ආයවනෂේ 

වන ෂෆොව් සයි් ඉාංජිනියරින් ආයවනෂයින නිලධාරිෂයකු ගණසහන් සන්න් ල ාදීමට 
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.බ. 350,000 ධ ිය ෂතාධ  අදලක් ෂගවන ෂලස ධල දින්වීමට 2017 ජුය 27 යරන 

ෂපෘතෞද්ගයධ  ිාංකු ගිණුමක් ෂවව වින්පෘතත් ධර  අදයන් ෂගවා ය බුණි.ඒ ිුවව 

කිරි ෂගොගණයන් ෂගන් ියථා  අදේ ගිනීමක් සහදුවී ඇය   ව නිරීක්වාය ගණය.  

5.4.5.3.8 ඉහව මේ සන්න් 20 ෂදනා ිවරින් පෘතිටවුන් 18 ක් බිින ධල  කිරි ෂදුවන්  18 ක් ද 

ගිේ ර ෂදුවන් 2 ෂදෂනකු සමග සන්න් 38 ෂදෂනකු ෂගොගණපෘතුට 2017 ිෂග ස්න් 

02 යරන ජ්ාය ධ පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලෂේ මිණික්පෘතාලම ෂගොගණෂපෘතොයන් 

ලිබු  වත් යම ෂගොගණපෘතෂේදී බිින ව පෘතිටවුන් 18 ෂදනාෂගන් පෘතටවුන් 12 ෂදෂනකු 

ෂේ පෘතාචලන ෂර ගය සියර මිය ගිය  වත් දින්වීය. 3ඡායාරූපෘත 3-I,II,III,IV) 

5.4.6  ගිගණසුම් ්රධාරව ග්රාමීය ය ආතාථිපධය ළිබඳ ව ිමාවයාාං ය 3දීමනාධ.බය හා ආනයනිධ යුගවයන්  

ල ාදුන් කිරි ෂගොවීන් 3ගිුවම්ධ.බය ිවර ෂධොන්ෂද්සහ 12 ක් සිනව හා ෂධොන්ෂද්සහ 5 ක් සිනව 

ගිගණසුම් ෂදධක් ිත්සන්ධර ෂමම යක් යක් ගිගණසුම් ්රධාරව සන්න් ල ාදීමට ධටයුන් ධර ය බූ ිවර 

ගිගණසුම් පෘතරික්වාෂේදී පෘතහව ධ.බණු ිනාවරාය ගණය. 

5.4.6.1  ගිගණසුෂම් වගන්ය  ිාංධ 11 ට ිුවව ල ාදුන් සන්න් නියමිව රක්වා සමාගමධ රක්වාය 

 කිරීම ගිණුම්ධ.බෂේ පෘතාතා වෂේ වගකිම ෂලස දක්වා ඇව. න අත් චලාරධ පෘතරික්වාය සහදු 

 ධල ෂගොගණපෘතු ින්රින් ෂගොගණපෘතු 21 ධ සන්න් 902 ක් රක්වාය ධර ෂනොය බුණි. 

5.4.6.2  ෂධොන්ෂද්සහ 03 ක් සිනව ගිගණසුෂම් වගන්ය  ිාංධ 01 යටෂත් කිරි ගවයන්ෂේ සුභසාධනය 

 සවහා ිදාල ෂගොගණෂපෘතොෂුින ය ෂ න්නාවු ධටයුන් සවහා ිවම ව ෂයන් සමිද්පතලාභින් 

 ෂදෂදෂනකු සම් න්ධ ධර ගිනීමට ගිණුම්ධාර පෘතාතා වය යධඟවී ඇව. න අත් නඩත්න් 

 ගණයදම් ිපතධ  ිගණන් ිඩු ෂස වධ සාංඛයාවක් ෂයොදවමින් ෂගොගණපෘතු වේ පෘතවත්වා ෂගන යුව 

 ල යි.  

5.4.7 ගැබ් ෂනොගත් සන්න් හා ගබ්සා වු සන්න් සවහා වු අලාභය 
 ----------------------------------------------------------------- 

5.4.7.1 ආනයනය ධල ිවස්ථාෂේ ගිේ ෂනොගත් සන්න් 11 ෂදෂනකු ගිේ ගිනීම පෘතරික්වාෂේ යර 

සිා ෂලස සටහන් වී ය බියදී ශ්රී ලාංධාව ෂවව ආනයනය ධර  ය බු  ව නිරීධවාය වු ිවර 

යම සන්න් ෂගොගණපෘතු 06 ධට ෂ දා දී ඇය  ිවරම සන්න් ගිේ ෂනොගිනීම නිසා යක් සෂවකුට 

.බ.50,000  ිගින් යම ෂගොගණන් ෂවව ෂගවීමට යධඟ වී ඇය   ව නිරික්වාය ගණය. න අත් 

ගිගණසුෂම් යක් ෂධොන්ෂද්සහයක් වන  ලාංධාව ෂවව ආනයනය ධල සන්න් ගිේගත් සන්න් ගණය 

යුන් යන  ෂධොන්ෂද්සහය ධඩධර ය බියදීත් යම සන්න් ෂගොගණපෘතල ෂවව ෂ දාදීම ෂහ න්ෂවන් 

ෂගොවීන් ෂවව යක් සෂවකු සවහා .බ.150,000 ක්  ිගින් ද ිමාවයාාං යට .බ.509,660 ක් 

 ිගින් ද වන ෂලස සන්න් 11 ක් සවහා යධන්ව .බ. 7,256,260 ධ ිලාභයක් සහදුවී ඇව. 
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5.4.7.2 ෂගොගණෂපෘතොු 05 ධට ිදාලව ෂභෞය ධ පෘතරීක්වාෂේදී ආනයනිධ සන්න් 566 කින් සන්න් 13ක් 

ගිේ ෂනොගත් සන්න් හා ගේසා වු සන්න් වු ිවර යම සන්න් සවහා .බ.50,000  ිගින් පෘතමාක් 

ල ාදීම නිසා ෂගොගණන් හට සහදු ව සම්පූතාා  ිලාභයම  ෂනොලිබුා  ව නිරික්වාය ෂධෂතා. 

මාස හයක් ඉක්මවා ෂගොස් ය බියදීත් පෘතිටවුන් ෂනොලිබූණූ සන්න් ළිබඳ ද ගණස්වර පෘතහව 

දික්ෂේ.       

              

                           වු ව ිාංධ 13 : ආනයනිධ සන්න් ිවරින් ගිේෂනොගත් හා ගේසා  ව ගාන 

 

 

 

 

 

 

5.4.8 සාතාථධ කිරි වයාපෘතාරයධ නියලී සිි ෂේශිය කිරි ෂගොගණන් ආනයනිධ කිරි ගවයින් මිලදී ගැනීම 

නිසා  ඇය   ව වත්ත්වය 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

පෘතුපු.බද්ද සමඟ වම ධතාමාන්වය  සාතාථධව පෘතවත්වාගත් කිරී ෂගොගණන් ආනයනිධ කිරි ගවයන් 

ල ාගිනීෂමන් පෘතසු ඔවුන්ෂේ කිරි ධතාමාන්ව පෘතාඩු ල මින් හා උග්ර ාය  රකින් ෂපෘතෂුන  ව 

්රධා  ධල ිවර, ෂගොගණන් ගණසහන් ෂද්ශිය යුගවයන්  සිනවව පෘතවත්වාෂගන ෂගොස් ය බු 

ෂගොගණපෘතුවේ සාතාථධව පෘතවත්වාගන ගිය  වට ල ාගත් සම්මාන හා ඔවුන් ඒ සම් න්ධව ල ාදුන් 

යඛිව ්රධා  මගින් වහව.බ ගණය. න අත් වතාවමානෂේ ඔවුන් ාය ධ.බවන්  වට පෘතත්වී  දුව්ධර 

වත්වයධට පෘතත්වී ඇය   වද නිරික්වාය ගණය. 

5.4.8.1 ෂමම වයාපෘතිය යට සම් න්ධ වු මාවෂේ ඉහලෂවු ්රෂද් ෂේ කිරි ෂගොගණෂයකු ෂේ කිරි 

ෂගොගණපෘතු 2013 වතාවෂේ සහට 2016 වතාවය දක්වා ිඛණ්ඩව වසර 3 ධ සහට මධයම 

පෘතලාෂත් මාවෂේ යරස්ත්රිධෂේින ගණගණධ රාජ්ය ආයවන හා රාජ්ය ෂනොවන ආයවන ගණසහන් 

සාංගණධානය ධු ෂහොවම කිරි ෂගොගණයා ෂත්රීෂම් වරගාවය 06 ක් මගින් ්රථම/ෂහොදම 

ස්ථාන ිවස්ථා න්නක් ද සමගින් ෂදවන හා ෂවවන ස්ථාන සවහා සම්මාන යරනා ය බුණි. 

3ඇ අණුම 30ය 

ෂගොගණපෘතෂළ  නම ආනයනිධ සන්න් ගාන ගැබ් ෂනොගත් සන්න් හා ගබිසා 

වු සන්න් ගාන 
ිනු රාා කිරි ෂගොගණපෘතු 420 7 
ගණෂේසුරිය ෂගොගණපෘතු 50 2 
ධායාංග ගණෂේසුන්දර ෂගොගණපෘතු 24 1 
ඩී.ි්පුහාමි ෂගොගණපෘතු 40 1 
ි්ලින්ඩි ෂගොගණපෘතු 32 

--------- 
2 

-------- 
යධන්ව 566 

====== 
13 

===== 

27



5.4.8.2 රීරි ලගොවි කර්මාන්ෙලේ  වසර 12 ක පෘතළපුරුේද  සහිෙ ෙරුණ රීරි ලගොවිලයකු ෙම 

ජිවලනෝපෘතාය ලෙස රීරි ලගොවි කර්මාන්ෙය  සාර්ථකව පෘතවමකවාගන ගිය වවඅමක, විලේශිය 

සතුන් ෙවාදුන් පෘත ගව  පෘතාඩු ෙිබීම  ා  ණය වරරීන් ලපෘතළීම නිසා ලමම රීරි ලගොවියා ෙම 

ජිවිෙය පෘතවා නිති කර ගිීමමඅ උමකස  කර ඇති වවඅ අලුමකවිව ලදවස්ථානය ණාර ගරු 

ළියතුමා 2017 ඔ ලෙොවර් 24 දිනිති ය ළිය මගින්  අපෘත ලවෙ විඩිදුරඅමක ද වා ඇෙ.   

5.4.9 කිරි ගවයින් 20,000 ක් ආනයන වයාපෘතිය ය ව වන ියරය  II වන පියව  කිරි ගවයින් ව024 ක් 

 ආනයනය 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

රීරි ගවයින් 20000   සනයනය යඅලමක 2017 ලදසිහවර් 27 දින රීරි ගවයින් 3024   ලමරඅඅ 

ලගන්වා තිබු අෙර එම රීරි ගවයින් ළිබඳව ව ප්රධාන සමකව නිලරෝධායන නිෙධාම  ස  පෘතු  ෛවදය 

පෘතර්ලේෂණ අධය ෂ වි න් ඉදිරිපෘතමක කර තිබු නිලරෝධායන වාර්ොවඅ අනුව එම සතුන් සතු ලරෝග 

කාරක ලේශීය ගවයින් ලවෙ ස  මනුෂයයන් ලවෙද ලවෝවීලහ අවධානම  ඇති වව සමකව 

නිෂ්පෘතාදන  ා ලසෞතය ලදපෘතාර්ෙලහන්තුල  අධය ෂ ජනරා ආ වි න් ්ාමීය ය සර්කයකය ළිබඳව  

අමාෙයාිංශලේ ල ආකහ ලවෙ 2018 ලපෘතවරවාරි 28 දින ය වෙව (ඇදලුම 31 ) දන්වා තිබුණි. ෙවද, 

එම වාර්ොවඅ  අනුව ලනොපෘතමාව ගෙ යුතු ළියවරයන් නිර්ණය කර තිබු අෙර ඇෙිහ සතුන් විනාශ 

කර දිමීය ලහ අවධානම ද අනාවරණය වී තිබුණි. නදලමක එම වාර්ොවඅ ස  අදාෙ නිර්ලේශයන් 

ළිබඳව   අවධානය ලයොදල ලනොලකොඅ ඉතිරි සතුන් 15000    ඉො කඩිනමින් සනයනයඅ අවශය 

කඅයුතු රීම ලහ වගකීමරීන් ලෙොර ක්රියාවය යක අමාෙයාිංශලේ නිෙධාම න් වි න් නිරෙ වී ඇති 

වව නිම  ෂණය විය. ලමම සතුන් 15000 සනයනයඅ අදාෙව 2018 මියි 02 දින ප්ර ේධ පුවමකපෘතමක 

මඟින් රීරි ලගොවීන් ලවතින් අයදුහපෘතමකද කි වා තිබුණි.  

6. පෘතද්ධය  දුර්වලතා 

 ----------------- 
 

6.1 වයාපෘතිතිය සරහණ රීම ලහදී රීරි නිශ්පෘතාදනය විඩි රීම මඅ 2006 වර්ෂලේ සකස් කර ඇති ජාතික 

ප්රතිපෘතමකතිය 2007 ජුනි 20 දිනිති අමාෙය මඩාගෙ සිංලේශයඅ අනුව (ඇදලුම 32) මහින්ද 

චින්ෙන විගසඅ න යඅලමක ලේශීය රීරි නිෂ්පෘතාදනය විඩි රීම ම සද ා කඩිනමින් ක්රියාවඅ නිිංවිය 

යුතු විදගමක ලයෝජනා වශලයන්  දුනාලගන තිබූ ලේශීය රීරි ගවයින්ලේ සරය කිත්රීම  ිංචනය  ා 

ස්වණාවික  ිංචනය මඟින් උසස් රීම ම,  ා ලේශීය ජාන සිංචිෙය ශ තිමමක කරවීම උලදසා ගව 

ු   රාු, ජීව සතුන්  ා සමකව කළෙ සනයනය යන කරුු අෙරින් රීරි කර්මාන්ෙය නගා 

 ටුවීමඅ රීරි ගව හිගය මග රවා ගිීමම ස  ා ද වා තිබු  යලුම කරුු සිෙරී ආෙඅ 

ලනොලගන, එහිදි  දුනාගමක රීරි ගවයන් සනයනය රීම මඅ පෘතමණ  විඩි අවධානය ලයොදල ලකොඅ 

කඅයුතු කර තිබුණි.  
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6..2 2012 වතාවෂේ සහට ිමාවයාාං ය කිරි ගවයින් ආනයනය ධර ඇය  න අත් ඉයරරි ධටයුන් සවහා යම 

සන්න් සම් න්ධව දත්ව පෘතද්ධය යක් සධස් ෂධොට නිසහ ිධීක්වායක් ිමාවයාාං ය ගණසහන් සහදුෂධොට 

ෂනොය බුණි. 

6..3 කිරි ගවයින් ආනයනය සම් න්ධව ඝතාම ධලාපීය ෂද් ු ායට උිනවවන පෘතරියර හා රෂ් පෘතවය න 

සම්පෘතත්වයන් ගවයින් ෂපෘත වාය කිරීමට හා ෂලඩ ෂර ගවයන් ආරක්වා ධු හිකි පෘතරියර හා ිවම 

ළිරිවියකින් නඩත්න් ධු හිකි සන්න් වතාග හනානාෂගන ආනයනය කිරීමට ආනයන ්රය පෘතත්ය යක් 

සධස් ධර ෂනොය බුණි.  

6. 4  2007 වතාවෂේ ආරම්භ ධල ්රසම්පෘතාදන රියාවයෂේදී කිසහදු ෂධොන්ත්රාත්ව.බෂවකු (EOI) ිුවව 

ධිව ව ෂවොරන්.බ ්රමාාාත්මධ ව ඉයරරිපෘතත් ධර ෂනොය බුණු ිවර ඇවිම් ආයවන ෂගොගණපෘතු 

ිධීක්වාය සවහා විඩි ධාලයක් ඉේලා ය බියදී යෂස  ල ා ෂනොදී ඇය   වත් නිරීක්වාය ගණය. යම 

වත්ත්වය න්ු නිවව මිල ගාන් ධිවවීමට ධටයුන් ෂනොකිරීම මඟින්  රටට වාසහදාමේ සුදුසුම 

ෂධොන්ත්රාත්ධ.බ ෂව රා ගිනීමට ය බු ඉඩ්රස්ථා ිිනමි  වෂේද යන්න ්ර ්ාගව ගණය.  

6. 5 ිව ය ගණෂ  වඥ දිුවම රට න්ු ෂනොමිය  ගණ ාල ඉයරකිරීම් වයාපෘතිය  සවහා ෂයයරය යුන් ්රසම්පෘතාදන 

රමයක් වන Tern Key රමය ෂමම වයාපෘතිය ය සවහා ිුවගමනය කිරීම නිසා හා ිමාවයාාං ය 

ගණසහන් සධසන ලද ළිබඳගණවර ිසම්පූතාා වීමත්, රට න්ු සහදුධු ඉයරකිරීම් හා ධාතායයන් සවහා 

ඉයරරිපෘතත් ධරන ලද ිපත ඇස්වෂම්න්න් ිුවමව කිරීෂමන් රජ්යට  ිලාභයක් සහදුවී ය ෂ න  ව 

නිරීක්වාය ගණය.  

6. 6 ලාංධාෂේ කිරි නිව්පෘතාදන ධතාමාන්වෂේ පෘතිවය  වත්ත්වය ළිබඳ ව ගණෂ  වෂයන්  කිරි නිව්පෘතාදනෂේ 

පෘතවය න ගිටලු ළිබඳ වව නිසහ ්රමාාවත් ඇගමේමක් සහ ිවධානයක් ෂනොෂයොදවා හා සන්න්ෂේ 

ආහාර සවහා වියවන ගණයදම ළිබඳ වව නිසහ ිවධානයක් ෂයො අ ෂනොධර ෂමම වයාපෘතිය  ආරම්භ 

ධර ඇය   ව  ධයවා වාතාවා ිුවව හා පෘතශු සම්පෘතත් මණ්ඩලෂයන් ලද ළිබඳන්.බ සහ සම් න්පතව 

කිරි ෂගොවීන්ෂේ ්රධා  ිුවව නිරීක්වාය ගණය.  

6. 7 ්රධාන ව ෂයන් ලාංධාෂේ ෂද් ු ායද ෂසෞමය ධලාපීය සන්න් සවහා යවරම් ිනවධර ෂනොවන 

 වත්ත්වයක් යටෂත්දී වඩාත් රමවත් පෘතාලන රම ිුවගමනය ෂනොධර ආනයනිධ සන්න් 

 නිෂර ගීව හා දලදාමේ ෂලස ැකධ  ලා ගිනීම ිය  ය දුව්ධර  ව හා ආතාථීධ ෂනොවන  ව 

 නිරීක්වාය ගණය.  

6. 8 රෂ් පෘතවය න භූමි ිනඟවාවය නිසා ඉයරරිෂේදී  සත්ත්ව පෘතාලනය ගණයය ්රෂද්  වල ්රචලයව කිරීම 

ිවයාව ය  ිගණන් ඒ සවහා සුදුසු ිභිජ්ාන රම වලට ෂයො අවීම ිවයාව ය  ව නිරීක්වාය 

ෂධෂතා.  
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6. 9 ඉයරරි වසර කීපෘතය න්ු සන්න් 20,000 ක් දක්වා ෂමරටට ෂගන ඒමට ධටයුන් කිරීම නිසා ශ්රී 

ලාංධාෂේ දිනට සහටින උසස් ්රෂේණිෂයන් යුත් සන්න් ඒ හා සමාන  ෂහ  ඊට විඩි සාංඛයාවක් 

ගහනෂයන් ඉවත් වීෂම් ිවධානමක් ඇය ගණය හිධ. ෂමම පෘතරිසරයට  ඔෂරොත්න් ෂදන සන්න් 

ගහනෂයන් ඉවත් වීම කිරි නිව්පෘතාදන ධතාමාන්වෂේ ය රසාර පෘතිවිත්මට වතාජ්නයක් ගණය හිකි වුවද 

ඒ ළිබඳ ව නිසහ ිවධානය ෂයො අ වී ෂනොමිය   ව නිරීක්වාය ගණය.  

6. 10 ෂගොගණෂපෘතොුධ ඇය  ස්වභාගණධ සම්පෘතත් ිුවව හා යක් යක් ෂගොගණ මහවාෂේ හිකියාව ිුවව 

ෂගොගණෂපෘතොුධ පෘතවත්වාගව යුන් සන්න් සාංඛයාව නි ්ිනවව වක්ෂස .බ ධර වඩා ලාභදාමේ ෂගොගණපෘතුක් 

පෘතවත්වා ගිනීමට හිකි ෂලස සන්න් ල ාදීම සහදු ෂධොට ෂනොය බුණි.  
 

6..11 කිරි යධන් කිරීම මනා ධුමනාධරායකින් සහදු ෂනොකිරීම ෂහ න්ෂවන් කිරි සිපෘතයුම්ධ.බවන්ට 

 අදේ ෂගවීෂම්දී රජ්ෂේ  අදේ ිවභාගණවා වීම ෂමන්ම රජ්ෂේ කිරිළිටි ආනයන ්රය පෘතත්ය ය ද 

ෂහ න්ෂවන් කිරි ෂගොවීන් හට නිසහ මිලක් ලිබී ෂනොමිය   වද නිරීක්වාය ගණය.   

6. 12 පෘතශු සම්පෘතත් මණ්ඩලය සදහා පෘතල අ හා ෂදවන ියරයර යටෂත් ආනයනය ධරන ලද සන්න් 

ිධාතායක්වම  ව හා රටට දලදාමේ ෂනොවන  ව යම  අලය ්රධා ා, ෂගොගණපෘතු කිරි නි ්පෘතාදන 

වාතාවා හා ගණගාන ගණමසුම් සදහා ලද ළිබඳන්.බ ිුවව නිරීක්වාය වී ය බියදීත් 2017 වතාවෂේදී කුඩා 

පෘතරිමාා ෂගොවීන්ට ආනයනය ධරන ලද සන්න් ල ාදීම ෂහ න්ෂවන් ඔවුන්  අලය දුව්ධරවාවයන්ට 

ෂමන්ම මානසහධ පීඩා වත්වයන්ට ඔවුහූ  අුා පෘතා ඇය   ව නිරීක්වාය ගණය.  

6. 13 රට න්ලට ෂගන යන සන්න්ෂේ ෂර ග නීෂර ධායනය ුදධලා ්රෂද් යන් න්ල පෘතශු දවදය 

සුපෘතරීක්වාය යටෂත් යරන 30 ක් විබීමට නිතාෂද්  ධර ය බු ිවර ආනයනිධ සන්න් ෂගොගණපෘතු 

ෂවව ඍජුවම යිවීෂමන් ෂර ග වලට පෘතාත්ර ගණය හිකි ව ළිබඳ වව ිවධානය ෂයො අ ෂනොධර 2017 

වතාවෂේදී ආනයනිධ ගවයන් ෂගොගණයන් ෂවව ඍජුවම ල ාදී ය බු  ව නිරීක්වාය ගණය.    

6. 14 2015 මියි 20 යරනිය  ිමාවය මණ්ඩල තීරායට 3ඇ අණුම 20ය ිුවව  වයාපෘතිය ෂයින පෘතු අ හා 

ෂදවන ිපතයරයන්ෂේ ධාතායයන් ිධීක්වාය හා ෂමෂහය වීම සදහා ල ා දුන් පෘතහව සවහන් 

නිෂය ග නිසහ පෘතරියර රියාත්මධ වී ෂනොය බු  ව නිරීක්වාය ගණය.   

 ාය සහ ෂපෘතොබඳය ආපෘතසු ෂගවීම් තීරාය කිරීම් ගණෂ  ව ධමිටුව පෘතත් කිරීම. 

 වයාපෘතිය ෂේ ියරයර 2 ම ෂවුවෂවන් පෘතත්ධු යුන් ෂමෂහයුම් ධමිටුව පෘතත් කිරීම. 

 ෂදවන ියරයෂරින මානව සම්පෘතත් සාංවතාධනය විඩසටහන් ගව ිධීක්වා ගණයදම් සහ 

ධාරිවාවය ෂගොඩනින්වීම සවහා වියධු 3$ 50133.52 ක්  වය .බ.69,955,702 ක් සවහා ධමිටු 

නිතාෂද්  ල ා ගිනීම.  
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6. 15 ආනයනික් සන්න් රක්වාය කිරීමට නියමිව ධාලය න්ල ළියවර ෂනොෂගනීම ෂහ න්ෂවන් මියගිය 

සන්න්ට ිදාලව පෘතමාක් 2016 මියි 30 යරන වන ගණට .බ.57,720,809 ධ ිලාභයක් සහදුවී ඇය   ව 

නිරීක්වාය ගණය. රක්වාය සවහා රාජ්ය ආයවනයකින් මිල ගාන් ඉයරරිපෘතත් ධර ෂනොමිය   ිගණන් 

පුද්ගයධ ිාං ෂයන් රක්වාය කිරීමට භාණ්ඩාගාරෂේ ෂේධම්ෂේ යඛිව ිවසරය ඉේලු  වත් 

යය ෂනොලිබීමද ෂමයට ෂහ න්  ව  ව ග්රාමීය ය ආතාථිපධය ළිබඳ ව ිමාවයාාං  ෂේධම් ගණසහන් දන්වා 

ඇව. 

 

7. නිතාෂේ  

 --------- 

7.1  යෂවක් සහදුධර ය බු කිරිගව ආනයනය රියාවයෂේ ිසාතාථධ වත්වයන්  වහවු.බවී ය බියදී 2012 

 ෂදසිම් තා 12 යරන ඉයරරිපෘතත් ධර ඇය  ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද් ෂයින කිරිගව ආනයන රියාවයය 

 සාතාථධ  ව සවහන් ධර ය බු ිවර ිමාවය මණ්ඩල සාංෂද්  නිවිරයර හා ගණ ්වාසනීය ෂවොරන්.බ 

 මව පෘතදනම්ව සධස් කිරීම ෂධෂරින ිදාල නිලධාරීන් ිවධානය ෂයො අ ධු යුන්  ව නිතාෂද්  

 ධරුව ලිෂේ. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.1.1,  5.1.3,  5.1.4,  5.1.5ය 

7.2  ගණෂ  වෂයන් ෂමවිනි ළිරිවිය ිපතධ වයාපෘතිය  වාත්ගණධ හා නිවිරයර ෂවොරන්.බ මගින් ගණෂ  වඥ 

ඥාාය ෂයොදවා නිවිරයර සධයවා ිධයයන වාතාවා සිධසීෂමන් ිනන්.බව  හා නිසහ පෘතසුගණපෘතරමකින් 

යුන්ව රියාත්මධ ධල යුන්  ව නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.3.1 සහට 5.3.5 දක්වාය    

7.3 ආනයනය ධර ඇය  කිරි ගවයින් සම් න්ධෂයන් දත්ව පෘතද්ධය යක් සධස් ෂධොට නිසහ 

ිධීක්වායක් සහදුකිරීම සුදුසු  වට නිතාෂද්  ධරමි.  

7.4 රෂ් පෘතවය න ෂද් ු ායට ඔෂරොත්න් ෂදන,  පෘතරිසරයට ිුවව ෂලඩ ෂර ග විලදීම ිවම ගණය හිකි 

හා රෂ් සුල  ආහාර වයන් ෂපෘත වාය ධල හිකි කිරිගව වතාග හදුනාෂගන යවිනි සන්න් 

ආනයනයට සුදුසු ්රය පෘතත්ය යක් සධස් කිරීමට ිවධානය ෂයො අධු යුන්  ව නිතාෂද්  ධරමි. 

3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.1.6.3,  5.1.6.4,  5.1.7,  5.1.10,  5.4.5ය 

7.5  ෂමෂවක් සහදුධර ඇය  කිරිගව ආනයන ්රසම්පෘතාදනයට ෂමන්ම වයාපෘතිය යට ිදාල ඉයරකිරීම් 

ධටයුන්වලද ්රසම්පෘතාදන රියාවයය මිනගණන් ිුවගමනය ෂනොධර ය බුාද ඉයරරි වයාපෘතිය  

ධටයුන්වලදී ්රසම්පෘතාදන මාතාෂග පෘතෂද්  සාංග්රහෂේ නි ්ිනවව දක්වා ඇය  ිවම ළිරිවිය උපෘතරිම 

දලදාමේභාවය විනි ල්යධාාංග ිුවගමනය ධු යුන්  ව නිතාෂද්  ධරමි.                                          

3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.1.9,  5.1.11ය  
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7.6  වයාපෘතිය ෂේ ඉයරකිරීම් ෂස වාවලට ිදාල ඇස්වෂම්න්න් හා ළිරිගණවරයන් නිසහ පෘතරියර සිධසීෂමන් 

යුන්වද, ෂධොන්ත්රාත්ධ.බෂේ ිපත ඇස්වෂම්න්න්වලට යධඟවී ගිගණසුම්වලට ෂනොයුෂඹන පෘතරියර හා 

ු ාත්වය ඉහු ම්ටමධ පෘතවත්වා ගිනීම ෂධෂරින දිඩි ිවධානය ෂයො අ ෂධොට වයාපෘතිය  වලට 

යුබිම සුදුසු  වට නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.1.7,  5.1.8,  5.1.9,  5.1.10,  5.1.11ය 

7.7  ෂමවිනි වයාපෘතිය  සවහා ගිගණසුම් ගවවීෂම්දී රටට උපෘතරිම ආතාථිපධ වාසහයක් ලිෂ න පෘතරියර 

සිපෘතයුම්ධ.බවන් ෂව රාගිනීමට හා ල්ලයයනය කිරීමට හිකි රමෂේද ිුවගමනය කිරීම ළිබඳ වව 

ිවධානය ෂයො අ ධු යුන්  ව නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.1.2.2,  5.1.2.3,  5.1.2.73i) 

(v) (vi) (vii)ය 

7.8  වයාපෘතිය ෂේ පෘතු අ හා ෂදවන ියරයර යටෂත් ආනයනය ධු කිරිගවයන් මහා පෘතරිමාා ෂගොගණපෘතල 

ගණසහන් නඩත්න් කිරීෂම්දී ද ආතාථිපධ ිලාභ ඇය ව ය බීම න්ු ෂවවන ියරයර යටෂත් ආනයනිධ කිරි 

ගවයින් කුඩා පෘතරිමාා කිරිෂගොවීන් ෂවව ල ාදීම ළිබඳ වව ආතාථිපධමයද යන්න නිවව 

සමාෂල චලනය ධර ිව ය සුදුසු ළියවර ගව යුන්  ව නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ                

5.1.3,  5.1.4,  5.1.5,  5.2.4,  5.3,  5.4.2,  5.4.4.5,  5.4.5,  5.4.6,  5.4.8ය 

7.9  කිරි ගවයින් ආනයනය කිරීමට සමගාමීය ව, කිරි යධන් කිරීෂම් මධයස්ථාන  මඟින් කිරි ෂගොගණන්ෂේ 

කිරි නිව්පෘතාදනය ළිරිවිය ඉක්ම ව ලාභදායි මිලධට මිලදී ගිනීෂම් රමෂේදයක් සාංවතාධනය ධර 

පෘතවත්වා ගව යුන්යියි නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.4.5.3.3,  5.4.5.3.2ය 

7.10  ෂගොගණෂපෘතොුධ ඇය  ස්වභාගණධ සමිපෘතත් ිුවව හා යක් යක් ෂගොගණ මහවාෂේ හිකියාව ිුවව 

ෂගොගණෂපෘතොුධ පෘතවත්වාගව යුන් සන්න් සාංඛයාව නි ්ිනවව වක්ෂස .බ ධර වඩා ලාභදාමේව 

ෂගොගණෂපෘතොුක් පෘතවත්වා ගිනීමට හිකි සන්න් ්රමාායක් ල ාදීමට හා ිව ය උපෘතෂදස් ල ාදීමට 

ිවධානය ෂයො අ ධු යුන්  ව නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.4.8ය 

7.11  කිරි මධයස්ථාන ගණසහන් කිරි මිලදී ගිනීම සවහා වියධු  අදල නිවිරයරව කිරි ෂගොගණයන් ෂවව 

ලිෂ න්ෂන්ද සහ ෂගවන ලද මිලට සමාන වටිනාධමට කිරි ්රමාායක් යම මධයසථ්ානවලට 

ලිෂ න්ෂන්ද යන්න යන්න නිරන්වර සිසදීමක් ධර ිව ය සුදුසු ළියවරයන් ගවයුන් යියි 

නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.2.2.2,  5.4.5.3.1ය 

7.12  ආනයනිධ කිරි ගවයින් සවහා ිව ය හා ගිලෂපෘතන පෘතරියර ෂද්ශීය ගව ආහාර නිව්පෘතාදනය වතාධනය 

ධර කිරිගව ආහාර ළිරිවිය ිවම ධර ගිනීම ළිබඳ වව ිවධානය ෂයො අ ධු යුන් යියි නිතාෂද්  

ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.1.3,  5.4.5.3.3ය 

7.13  ආනයනය ධු කිරි ගවයින්ට දරාගිනීමට ිපෘතහසු උව්ාත්වයක් පෘතවය න ්රෂද් වල ස්ථානගව  

ධර ඇය  ගවයින් සුදුසු ෂද් ු ණිධ වත්ත්වයක් පෘතවය න ්රෂද් වල ළිිනටි ෂගොගණපෘතල ෂවව ගණවින් 

32



 
 

ධර යම ගවයින්ෂේ ෂසෞඛය ආරක්වාව සහ දලදාමේවාවය විඩිධර ගිනීම ළිබඳ වව ෂමන්ම 

ගවයින්ට ධිය මව ගණදුය පෘතාංධා මඟින් සහසහලස ල ාදීම සවහා වියවන ිමවර විය වුක්වා ගිනීම 

ළිබඳ වව ිවධානය ෂයො අ ධු යුන් යියි නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද ිාංධ 5.1.10,  5.1.7.3ය 

7.14  රක්වා ආවරන සිනවව සහටියදී මියගිය ආනයනිධ කිරි ගවයින් ෂවුවෂවන් වන්යර ්රය පූතාාය ධර 

ගිනීම ළිබඳ වව හා රක්වන ආවරන ල ාෂගන ෂනොමිය  ආනයනිධ කිරිගවයින් සවහා ෂනොපෘතමාව  

රක්වන ආවරන ල ා ගිනීම ළිබඳ වව ිවධානය ෂයො අ ධු යුන් යියි නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව 

ෂදද ිාංධ 6.1.15,  5.4.6.1ය 

7.15 ය රසාර සාංවතාධනයට ිුවගවවීමට ආනයනිධ කිරි ගවයින්ෂේ හා පෘතශු සම්පෘතත් ක්ෂව ත්රෂේ පෘතවය න 

වත්වයන් හා යම නි ්පෘතාදනයන් ළිබඳ ව ස්වාධීන හා ගණවය දිුවම සිනව ධණ්ඩායමක් මගින් 

රමවත් ිධයයනයක් සහනාෂධොට දීතාඝ ධාලීන සිලසුම් පෘතශු සම්පෘතත් සාංවතාධන මණ්ඩලය යටෂත් 

ෂහ  ිමාවයාාං ය යටෂත් සධස් කිරීමට ධටයුන් කිරීම සුදුසු  වට නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද 

ිාංධ 5.3,  5.4.4,  5.4.5.3ය 

7.16 ෂද්ශීය යරයර කිරි නිව්පෘතාදනය වතාධනය කිරීම සවහා ධටයුන් කිරීෂම්දී ආනයනිධ කිරිළිටි මිල 

සමඟ ෂද්ශීය කිරි ෂගොගණයාට වරඟ කිරීමට හිකිවන පෘතරියර කිරිළිටි ආනයනය ළිබඳ වව  දු 

්රය පෘතත්ය  ධාලීනව තීරාය කිරීමට ිවධානය ෂයො අ ධු යුන් යියි නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද              

5.4.5.3.2ය 

7.17 ඉය රි සන්න් 15,000 ආනයනය තීරාය කිරීමට ෂපෘතර සත්ව නිෂර ධායන නිලධාරී සහ පෘතශු 

දවදය පෘතතාෂේවා ිධයක්වධෂේ වාතාවා ළිබඳ ව ිදාල නිලධාරීන් දිුවවත් ෂධොට රටට හානියක් 

ෂනොවන පෘතරියර ධටයුන් කිරීම සුදුසු  ව නිතාෂද්  ධරමි. 3ෂයො අව ෂදද 5.4.9ය 

8. නිගමන  

 -------- 

8.1  ගණපතමත්ව ළිබඳෂයල ධර ඇය  ජ්ාය ධ විඩළිබඳෂවලට ිුවගව ෂනොවී පෘතසුගිය වතාව 7 ධ පෘතමා 

ධාලය න්ු යනම් 2017 ෂදසිම් තා 31  යරනට කිරිගව ආනයනය සවහා ඇමරිධන් ෂඩොලතා             

$ 43,023,648 ක් යනම් ආසන්න ෂලස .බ. බියයන 7.9 ධ  අදලක් වියධර රියාත්මධ ධර ඇය  

ෂමම වයාපෘතිය ෂයන් නිසහ ්රය දල ල ාගව ෂනොහිකි වීමට සහ ආතාථිපධමය ිලාභයක් සහදුවන පෘතරියර 

වයාපෘතිය ය ෂමෂහය වීම ළිබඳ වව ිදාල  ලධාරීන් වගකිය යුන්  ව නිගමනය ධරමි.  

8.2  නිසහ විත්තීමයභාවයකින් ෂවොරව නිවිරයර ෂනොවන හා ිසම්පූතාාව සධයවා වාතාවා ළිබඳෂයල 

කිරීම ළිබඳ වව යම ිදාල වාතාවා ළිබඳෂයල ධු පෘතාතා වයන් ගණසහන් වගකිව යුන්  ව හා පෘතු අ ියරයර 

යටෂත් කිරිගවයින් ආනයනය කිරීම දලදායි ෂනොවන  ව ිනාවරාය වී ය බියදී ගණපතමත්ව ිව ය 

ගිලපීම් සහදුෂනොධර ෂදවන ියරයර  රියාත්මධ  කිරීමද, යම ෂදවන ියරයර ද දලදායි ෂනොවන  ව 
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ිනහයාඹ වී ය බිඹදී යෂරභ යින ෂවන ියරඹය ද රිඹහත්භධ කිරීභ ළිබඳඵ ඒ වහ ව තීයා 

ගත් නිරධහරීන් ගකි යුන් ඵ නිගභනඹ ධයමි.  

8.3  ෂභභ යහඳිය ඹ වහ රඵහගන්නහ ව ාඹ  අදේ ආඳසු ෂගවීෂම් වළකිඹහ ළිබඳඵ නිසහ 

ඇගමේභකින් ෂවොය යහඳිය ඹ රිඹහත්භධ කිරීභ නිහ භවහබහණ්ඩහගහයඹට ිභවය ළඹ ඵයක් 

දළරීභට සහදුවීභ ළිබඳඵ යභ ිදහර තීයාගත් නිරධහරීන් ගණසහන් ගකි යුන් ඵ නිගභනඹ ධයමි.  

8.4  ෂද්ශීඹ කිරි ගයින්ෂේ ආයඹ සබහගණධ වහ ධිය භ සහාංචලනඹ භඟින් උස කිරීභට වහ ශ්රී රාංධහෂේ 

ෂද්ලගුාඹට ඩහත් ගළරෂඳන උස ආයෂේ ධරහපීඹ කිරිගයින් ආනඹනඹ කිරීභට ්ර අඛවහඹ 

රඵහ ෂනොදී ෂෞභය ධරහපීඹ කිරිගයින් ආනඹනඹ කිරීභ ෂව න්ෂන් සහදුන ිහසහදහඹධ 

වත්ත්ඹන් ළිබඳඵ ිදහර ඇගමේම් වහ තීයා වහ දහඹධ ව නිරධහරීන් ගකි යුන් ඵ 

නිගභනඹ ධයමි.  

8.5 කිරිගයින් ආනඹනඹ ෂධොට කිරි නිලසඳහදනඹ ළඩිකිරීභට ධටයුන් ධය ය බ න අත් කිරි යධන් 

කිරීෂම් රිඹහයඹ ළඩි යරයුණු කිරීභට ධටයුන් ෂනොකිරීභ වහ කිරි ෂගොවීන්ට හධහයා මිරක් 

රඵහදීභට ෂනොවළකිවීභ ළිබඳඵ ව ිදහර ආඹවනඹ ිධහතාඹක්භ ෂභෂවඹවීභ ළිබඳඵ 

ිභහවයහාංලඹ ගකි යුන් ඵ නිගභනඹ ධයමි.  

8.6 ආනඹනිධ කිරිගයින් භයාඹට ඳත්වීභ ෂව න්ෂන් යජ්ඹට සහදු ව රු.57,720,809 ිරහබඹ 

්රය පතාාඹ ධයගව වළකි ළිරියර යක්ාහයන රඵහ ෂනොගළනීභ ළිබඳඵ යභ ිදහර නිරධහරීන් 

ගකියුන් ඵ නිගභනඹ ධයමි.  

8.7 නිෂය ධහඹන හතාවහ භඟින් ආනඹනිධ න්න්ෂගන් යටට න වහනිඹ ෂඳන්හ ය බිඹදීත් යභ 

 හතාවහ ළිබඳඵ  ිධහනඹ ෂඹො අ ෂනොෂධොට ඉය රි න්න් 15000 ද ආනඹනඹට තීයාඹ කිරීභ 

 ෂව න්ෂන් යටට ගණඹ වළකි වහනිඹ ම්ඵන්ධෂඹන්, යෂර ිනධහයාෂඹන් ධටයුන් ධයනු 

 රඵන නිරධහරීන් ගණසහන් ගකි යුන් න ඵ නිගභනඹ ධයමි. 

 

 

යච්. යම්. ගහමිණී ගණෂේසහාංව 

ගණගාධහපතඳය  

2018 භළයි       යරන 

    

 

 

34



 
 
epiwNtw;Wg; nghopg;G ................................................................................................................................... 39 

1. mwpf;ifapd; gpd;GyKk; jd;ikAk; .................................................................................................... 40 

2. ,t; mwpf;if jahupf;Fk; NghJ gpd;gw;wg;gl;l Kiwfs; ............................................................... 40 

2.1guPl;rpf;fg;gl;l VLfs;> gjpNtLfs; kw;Wk; mwpf;iffs; ................................................................. 40 

2.2 Vida gupNrhjidfs; ................................................................................................................. 41 

3. tplag;gug;gpid tiuaWj;jy; .............................................................................................................. 41 

4. gR ,wf;Fkjp njhlu;ghd nraw;ghl;bd; mwpKfk; .......................................................................... 42 

4.1 fhy;eil tsq;fs; mgptpUj;jp njhlu;ghf 2006 Mk; Mz;bd; NghJ jahupf;fg;gl;bUe;j 
mur nfhs;if ........................................................................................................................................... 42 

4.2 fhy;eil tsq;fs; cw;gj;jp kw;Wk; gRf;fs; ,wf;Fkjpapd; jw;Nghija epiyik ......... 43 

4.3 gRf;fis ,wf;Fkjp nraw;jpl;lj;ij fl;lk; fl;lkhf nraw;gLj;Jk; nraw;ghL ............... 45 

4.3.1 nraw;jpl;lj;jpd; Kjyhk; fl;lj;ij nraw;gLj;Jk; nraw;jpl;lk; ........................................ 45 

4.3.2. nraw;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;ij mKy;gLj;jy; nraw;ghL .......................................... 46 

4.3.3. nraw;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;ij mKy;gLj;jy; nraw;ghL..................................... 47 

5.  gRf;fs; ,wf;Fkjp nraw;jpl;lk; fl;lq;fshf nraw;gLj;Jk; NghJ  ,dq;fhzg;gl;l 

mtjhdpg;Gf;fs; .............................................................................................................................................. 48 

5.1 fhy;eil tsq;fs; rigapd; fPo; nraw;gLj;jg;gl;l nraw;jpl;lj;jpd; 01 MtJ kw;Wk; 02 

MtJ fl;lj;jpd; fPo; mtjhdpg;Gf;fs; ................................................................................................... 48 

5.2 Vida mtjhdpg;Gfs; .................................................................................................................. 61 

5.4 20>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;Ak; jpl;lj;jpd; (3 Mk; fl;lk;) fPohd mtjhdpg;Gf;fs; 64 

6. Kiwikfspd; eypTfs; ....................................................................................................................... 74 

7. gupe;Jiufs; ............................................................................................................................................ 77 

8. jPu;khdq;fs; ............................................................................................................................................ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

 

 

 

 

 

 

38



 

 

epiwNtw;Wg; nghopg;G 

------------------------------------------- 

2006 Mk; Mz;bd; NghJ jahupf;fg;gl;l mur nfhs;if kw;Wk; k`pe;j 

rpe;jidapd; gpufhuk; gRk; ghy; Efu;tpid gpugy;ag;gLj;Jtjw;F mjw;F 

,zq;Fk; tifapy; cupa mur tup kw;Wk; ghy; cw;gj;jp ,wf;Fkjpfs; 

nfhs;if jahupg;G ,zq;fg;gl;bUe;jJ. 

 
nropg;ghd gRf;fSf;F fhzg;gLk; gw;whf;Fiwia ePf;fp ghy; kh 

,wf;Fkjpf;fhd fpuaj;ij Fiwg;gjw;fhf nropg;ghd 15>000 gRf;fis fhy;eil 

tsq;fy; rigapd; gz;izfSf;F ,wf;Fkjp nra;a jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 

 
Kjyhk; fl;lkhf 2012 kw;Wk; 2013 Mk; Mz;Lfspd; NghJ 2.000 ck; 

,uz;lhk; fl;lkhf 2015 Mk; Mz;bd; NghJ 2>495 ckhf ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;l 4>495 gRf;fSf;F ,ilNa 2015 Mk; Mz;by; ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;l 2>500 gRf;fs;> mt;tpyq;FfSf;F xj;Jf;nfhs;shj #oypy; 

mike;Js;s mk;ghe;Njhl;il upjpafk gz;izf;F toq;fg;gl;bUe;jJ. 

,r;nraw;jpl;lj;jpw;fhf cg fldhf ngw;Wf;nfhz;l fld;njhif 

vjpu;ghu;f;fg;gl;ljd; gpufhuk; nrYj;Jtjw;F fhy;eil tsq;fs; rig 

jtwpapUe;jJ. 

 
mt;thW ,Uf;ifapy; 2014 A+d; 20 Me; jpfjp mikr;ruit jPu;khdj;jpd; 

gpufhuk; %d;whk; fl;lj;jpd; fPO; 20>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhf 

mq;fPfhuj;ij toq;Fk; NghJ ,wf;Fkjp tpyq;Ffis Neubahf 

gz;izfSf;F toq;fhky; mur gz;izfspd; nghWg;gpy; itf;fg;gLk; gpd;du; 

,uz;lhk; guk;giuf;Fupa gRf;fis tptrhapfSf;F toq;Ftjw;F 

jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; mjw;F ,zq;fhky; 5>000 gRf;fis Neubahf 

ghw; gz;izahsu;fSf;F toq;Ftjw;F 2017 Mk; Mz;bd; NghJ eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

cupa ngWif nraw;ghL murpw;F rhjfkhd tifapy; 

gad;gLj;jg;gl;bUe;jJld; gRf;fs; ,wf;Fkjp ,uz;lhk; %d;whk; fl;lq;fspd; 

NghJ ngWif nraw;ghL gpd;gw;wg;glhjpUe;jJld; nraw;jpl;lj;jpw;Fupa rhj;jpa 

ts mwpf;if NghjpasT njhopy;rhu; kl;lj;Jld; $bajhf 

jahupf;fg;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. NkYk;> nraw;jpl;lj;jpw;fhf &gh 7.9 

kpy;ypad; nrytplg;gl;bUe;j NghjpYk; vjpu;ghu;f;fg;gl;l ngWNgWfs; 
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milaf;$ba tifapy; nraw;jpl;lj;ij topelj;Jtjw;F Fwpj;j cj;jpNahfj;ju; 

jtwpapUe;jJ. 

 

1. mwpf;ifapd; gpd;GyKk; jd;ikAk; 

 --------------------------------------------------------------- 

cau; nropg;ghd gRf;fSf;fhd fLk; gw;whf;Fiw cs;ehl;L ghy; 

ifj;njhopypd; Nkk;ghl;bw;F ghjfkhdjhf Fwpg;gplg;gl;L ,yq;ifapd; 

cs;ehl;L gRk; ghy; cw;gj;jp cs;ehl;L Efu;tpw;F xg;ghf mgptpUj;jp 

milahj fhuzj;jpdhy; ghy;kh ,wf;Fkjpf;fhf nrythFk; 

fUj;jpw;nfhs;sf;$ba gzj;ij Fiwf;Fk; Nehf;fpYk; fhy;eil tsq;fs; 

kw;Wk; fpuhkpa r%f mgptpUj;jp mikr;R kw;Wk; fpuhkpa nghUshjhu tptfhu 

mikr;R 2012> 2015 kw;Wk; 2017 Mk; Mz;Lfspd; NghJ gRf;fs; 

,wf;Fkjpf;fhf eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ. vdpDk;> ,e;j nkhj;j 

nraw;jpl;lj;jpw;fhf jpl;lk; jahupf;Fk; NghJk; nraw;jpl;lj;ij nraw;gLj;Jk; 

NghJk; Kiwiknahd;wpypUe;J tpyfp eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJld;> 

mjD}lhf ,yq;if nghUshjhuj;jpw;F epjprhu; el;lnkhd;whfTk; r%f uPjpapy; 

ghjfkhd epyiknahd;W cUthfpapUe;jik fzf;fha;tpd; NghJ 

ntspg;gLj;jg;gl;lJ. mjd; gpufhuk; me;epyikia fUj;jpy; nfhz;L 

,r;nraw;jpl;lj;jpd; nraw;jpwid kjpg;gpLk; Nehf;fpy; ,e;j mwpf;if 

jahupf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

2. ,t; mwpf;if jahupf;Fk; NghJ gpd;gw;wg;gl;l Kiwfs; 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 guPl;rpf;fg;gl;l VLfs;> gjpNtLfs; kw;Wk; mwpf;iffs; 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (m) cupa mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fs; kw;Wk; mikr;ruit jPu;khdq;fs; 

 

 (M) mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l FO mwpf;if 

 

 (,) nraw;jpl;l FOf; $l;l mwpf;if 

 

 (<) rhj;jpats Ma;T mwpf;if 
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 (c) njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FO mwpf;if 

 

(C) neju;yhe;jpd; uhNgh tq;fp kw;Wk; nghJ jpiwNrupapd; ntspehl;L 

tsq;fs; jpizf;fsj;jpw;F ,ilNa Vw;gLj;jg;gl;l cld;gbf;if 

 

(v) mT];Nuypahtpd; tiuaWf;fg;gl;l Ntyhl; &uy; vf;];Nghl; jdpahu; 

fk;gdpf;Fk; fhy;eil mgptpUj;jp rigf;Fk; ,ilapy; Vw;gLj;jg;gl;l 

cld;gbf;if 

 

(V) cupa gz;izfspypUe;J ngw;Wf;nfhz;l jfty;fSk; mwpf;iffSk; 

 

(I) fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l MNuhf;fpa 

mwpf;if. kj;jpa tq;fp Mz;lwpf;if kw;Wk; Gs;sp tpgu mwpf;if 

 

(x) fpuhkpa nghUshjhu njhlu;ghd mikr;rpw;Fupa Nfhitfs; kw;Wk; 

juTfs; 

 

(X) Gs;sptpgutpay; jpizf;fsj;jpd; mwpf;if 

 

2.2 Vida gupNrhjidfs; 

 ----------------------------------------- 

 

2.2.1 Fwpj;j gz;izfspd; ngsjPf mwpf;if 

 

2.2.2 gz;izfs; kw;Wk; cupa cj;jpNahfj;ju;fSld; Neu;Kfg; guPl;irfis 

elhj;Jjy;. 

 

3. tplag;gug;gpid tiuaWj;jy; 

-------------------------------------------------------- 

,e;j mwpf;ifia rku;g;gpf;Fk; vdJ tplag;gug;G NkNy $wg;gl;l 

tiuaiwfSf;F cl;gl;bUe;jjhf ftdj;jpy; nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. 

 

3.1 2007 Mk; Mz;bd; Muk;gj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j nraw;jpl;lj;jpd; %yk; 1 

MtJ kw;Wk; ,uz;lhtJ fl;lj;jpd; fPo; 4>500 gRf;fs; 2012> 2013 kw;Wk; 2015 
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Mk; Mz;Lfspd; NghJ ,wf;Fkjp nra;tJ cl;gl fhy;eil tsq;fs; 

mgptpUj;jp rigapd; cupa tptrha mgptpUj;jp nraw;ghL 2011 Mk; Mz;by; 

Muk;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 2017 Mk; Mz;lstpy; mikr;rpdhy; mt;tplaj;jpw;Fupa 

guhkupf;fg;gl;bUe;j Nfhitfspy; cs;slf;fg;gl Ntz;ba Nfhitfspd; 

gpufhuk; mtjhdpf;fg;gl;l 04 Nfhitfs; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 

 

3.2 NkNy Fwpg;gplg;gl;l fbjq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs; fzf;fha;tpw;fhf Nfhug;gl;l 

NghjpYk; 2018 ngg;utup 28 Me; jpfjp tiuapYk; mj;jfty;fs; fzf;fha;tpw;F 

fpilf;fg;ngwtpy;iy. 

 

(i) Nfs;tp toq;fg;gl;l Nfs;tpjhuupd; nraw;jpl;l Kd;nkhoptpd; %yg;gpujp 

 

(ii) 2007 Mf];l; 20 Me; jpfjpa mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpw;fhf 

(gpd;dpizg;G 13) toq;fg;gl;l mikr;R mq;fPfhuk; 

 

(iii) mikr;ruit nrayhsu; njhlu;GgLj;jg;gl;l fhy;eil tsq;fs; 

mikr;rpd; nrayhsupd; 2009 jpnrk;gu; 22 Me; jpfjp fbjk;  

 

(iv) 2014 A+d; 03 Me; jpfjpa mikr;ruit nrayhsu; njhlu;GgLj;jg;gl;l 

fhy;eilfs; kw;Wk; fpuhkpa r%f mgptpUj;jp mikr;rpd; Nkyjpf 

nrayhsupd; fbjk; 

 

(v) 2014 A+d; khjk; 05 Me; jpfjpa mikr;ruit jPu;khdj;jpy; 

fhz;gpf;fg;gl;l 2014 A+d; 03 Me; jpfjpa nghUshjhu mgptpUj;jp 

nrayhsupd; fbjk; 

 

4. gR ,wf;Fkjp njhlu;ghd nraw;ghl;bd; mwpKfk; 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 fhy;eil tsq;fs; mgptpUj;jp njhlu;ghf 2006 Mk; Mz;bd; NghJ 
jahupf;fg;gl;bUe;j mur nfhs;if 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ehl;bd; fhy;eil tsq;fSf;fhf jdpahu; Jiw> mur rhu;gw;w mikg;Gf;fs; 

kw;Wk; cjtp toq;Fk; epWtdq;fspd; Row;rpahd gq;fspg;G toq;Fk; NghJ 
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fhy;eil toq;fy; nfhs;if kw;Wk; mur KjyPL kw;Wk; <LghL njhlu;ghf 

je;jpNuhgha rl;lfkhf Kd;epge;jid xd;whf Kf;fpakhfpd;wJ. fhy;eiltsj; 

Jiwf;fhd nfhs;if kw;Wk; je;jpNuhgha rl;lfj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; ehl;bd; 

fhy;eil mgptpUj;jpapd; murpd; <LghL kw;Wk; EioT 2006 Mk; Mz;bd; 

NghJ jahupf;fg;gl;l mur nfhs;ifapd; (gpd;dpizg;G 1) gpufhuk; 

ntspaplg;gl;Ls;sJ. mjd; gpufhuk; fhy;eil tsj; Jiwf;F Neub kw;Wk; 

kiwKfkhf gq;fspg;G nra;Js;s jug;gpdupd; ,df;fg;ghl;Lld; ,f;nfhs;if 

$w;wpw;fhf mikr;ruit mq;fPfhuj;jpw;F njhlu;GgLj;jg;gl;Ls;sJ. ehl;bd; 

nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhf gq;fspg;G toq;Fk; cau;e;j %ynkhd;whf 

fhy;eil tsq;fs; Jiwapy; fhzg;gLtJld;> tWik kw;Wk; Nghridf; 

Fiwghl;bid xopj;jy;> ehl;by; fhzg;gLk; gpuNjr mgptpUj;jp Kuz;ghLfis 

mfw;Wjy;> tpN\lkhd nghUshjhu mgptpUj;jp jpl;lj;jpw;fhf ngz;fspd; 

gq;fspg;gpid kpfTk; tpupTgLj;jy; Nghd;w tplaq;fs; njhlu;py; gue;j ,aYik 

fhz;gpf;fg;gLtjhy; ,t;ntspaPl;L fhy;eil tsj;Jiwapy; epue;ju gaidg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F cupa gpupTfSf;F cjtpaspf;Fk; vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

 

fhy;eil tsq;fs; nfhs;if $w;W ePz;lfhyg;gFjpapy; nra;af;$bajhf 

,Ug;gjhy; fhy;eil tsf; nfhs;if $w;W kw;Wk; fhy;eil tsq;fs; 

je;jpNuhghak; ntt;Ntwhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sjhy; ,jd; gpufhuk; ,yq;ifapd; 

nghUshjhu mgptpUj;jp kw;Wk; r%f cWjpg;gLj;Jk; nghUl;L fhy;eil 

tsq;fs; Jiwapd; gq;fspg;ig ngw;Wf;nfhs;s Ntz;ba Kiw njhlu;ghf 

murpd; nfhs;if kw;Wk; je;jpNuhghak; fPNo Fwpg;gplg;gl;l Kiwapy; 

rku;g;gpg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;l NghjpYk;> ,jd;%yk; fhy;eil tsq;fs; 

mgptpUj;jpf;fhf murpd; flikg;ghq;Ffis njspthf rku;g;gpg;gjw;Fk; 

mjd;%yk; jdpahu; Jiw> mur rhu;gw;w mikg;Gf;fs; kw;Wk; ,yq;ifapd; 

nghUshjhu mgptpUj;jp njhlu;gpy; mf;fiw nrYj;Jk; rfy jug;gpdu;fSf;Fk; 

fhy;eil tsq;fs; Jiwapd; jkJ gq;F njhlu;ghf kpfTk; rpwg;ghd 

jPu;khdq;fis vLg;gjw;F re;ju;g;gq;fs; cUthf;fg;gl;bUe;jjhf  

Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. 

 

4.2 fhy;eil tsq;fs; cw;gj;jp kw;Wk; gRf;fs; ,wf;Fkjpapd; jw;Nghija 
epiyik 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

kj;jpa tq;fp Gs;sptpgu mwpf;if (ml;ltiz 1) kw;Wk; Gs;sp tpgutpay; 

jpizf;fsk; mwpf;if (ml;ltiz 2) Mfpa %yq;fspypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 
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jfty;fspd; gpufhuk; ,yq;ifapy; nkhj;j Njrpa cw;gj;jpf;fhf 16 rjtPjk; 

gq;fspg;gpid> tptrhak; gq;fspg;G nra;tJld; mjpy; 1 rjtPj fhy;eil 

tsq;fs; cw;gj;jp gq;fspg;ghFk;. ehl;bd; rdj;njhifapy; 19 rjtPjk; fhy;eil 

cw;gj;jpapy; <Lgl;Ls;s ehl;bd; ghy; Njitg;ghl;bd; 41 rjtPjj;jpw;Fk; 50 

rjtPjj;jpw;Fk; ,ilg;gl;l msT khj;jpuk; fle;j Mz;Lfspy; cs;ehl;by; 

cw;gj;jp nra;ag;gl;Ls;sd. ehl;bd; ghy; Njitg;ghL tUlhe;jk; mjpfupj;J 

tUtJld; ,wf;Fkjp nrytpdk; tUlhe;jk; mjpfupg;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

ghy; cw;gj;jpia mjpfupg;gjw;fhf 2007 Mk; Mz;bypUe;J 2015 Mk; Mz;L 

tiu Vw;gLj;jpf; nfhz;l mikr;ruit jPu;khdq;fspd; gpufhuk; cld;gbf;if 

nra;ag;gl;Ls;s 2012 Mk; Mz;L Kjy; 2017 Mk; Mz;L tiu gRf;fs; 

,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jJld; Kjyhk; fl;lj;jpy; KjyhtJ gFjpahf 2012 

Mk; Mz;L khu;r; khjk; 500 gRf;fSf;Fk; ,uz;lhtJ gFjpahf 2013 Mk; 

Mz;bd; rdtupapy; 1500 gRf;fSf;Fkhf Ngu;rpad;> N[u;rp kw;Wk; Ngu;rpad; 

N[u;rp fyg;G fu;g;gKw;w 2>000 gRf;fs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;lJld;> mt;thW 

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fs; Njrpa fhy;eil tsq;fs; mgptpUj;jp rigf;F 

cupj;jhd Nghgj;jyht> nkdpf; ghyk; kw;Wk; lafk Mfpa 03 

gz;izfSf;fhf toq;fg;gl;bUe;jd. 

 

,uz;lhtJ fl;lj;jpy; 2015 Mk; Mz;bd; NghJ 2500 gRf;fs; 

mk;ghe;Njhl;ilapy; mikj;Js;s fhy;eil tsq;fs; rigapd; upjpafk 

gz;izf;F ,wf;Fkjp nra;a eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

2017 Mk; Mz;bd; NghJ kPz;Lk; 20>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhf 

Ntyhl; epWtdj;Jld; ,zf;fg;ghl;bw;F te;J mt;thz;bd; NghJ 5>000 

gRf;fis nfhz;L tUtjw;Fk; mjd; ntw;wpia nghUj;J vQ;rpa 15>000 

nfhz;L tUtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;bUe;jJld; 2017 Mk; khjj;jpd; NghJ 1>994 

gRf;fs; ,e;ehl;bw;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jd. 
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4.3 gRf;fis ,wf;Fkjp nraw;jpl;lj;ij fl;lk; fl;lkhf nraw;gLj;Jk; nraw;ghL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.3.1 nraw;jpl;lj;jpd; Kjyhk; fl;lj;ij nraw;gLj;Jk; nraw;jpl;lk; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2007 Mk; Mz;bypUe;J gy re;ju;g;gq;fspy; mikr;ruit tpQ;Qhgdk; 

rku;g;gpf;fg;gl;Lk; mikr;ruit jPu;khdq;fs; vLj;Jk; 4>500 gRf;fis ,wf;Fkjp 

nra;tjw;fhf Muk;gkhf eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ. gpd;du; 2008 Mf];l; 13 

Me; jpfjp Njrpa ngWif jpizf;fsj;jpdhy; mtu;fSf;F rku;g;gpf;fg;gl;l 

nraw;jpl;l Kd;nkhoptpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l mwpf;ifapd; (gpd;dpizg;G 2) 

gpufhuk; kw;Wk; mikr;ruit nrayhsu; njhlu;GgLj;jg;gl;l fhy;eil tsq;fs; 

mikr;R nrayhsupd; 2009 jpnrk;gu; 22 Me; jpfjpa fbjj;jpd; gpufhuKk; 

mikr;ruitahy; ,t;tplak; njhlu;ghf tiuT jPukhdk; kPz;Lk; fUj;jpw; 

nfhs;sg;gl;L gpd;tUkhW jpUj;jk; nra;ag;gl;lJ. 

 

,r;nraw;jpl;lk; ,uz;L fl;lq;fspd; fPo; mjhtJ 500 gRf; fd;Wfis 

Muk;gkhf ,wf;Fkjp nra;jYk; Nghgj;jyht gz;izia mgptpUj;jp 

nra;tjw;F Kjyhk; fl;lj;jpd; fPo; ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; gRf;fspd; 

nrayhw;wypd; mbg;gilapy; vQ;rpa fUTw;w 1500 gRf;fd;Wfis ,wf;Fkjp 

nra;tjw;Fk; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;bUe;jJld; fUTw;;w 2000 gRf;fis 

,wf;Fkjp nra;Ak; nghUl;L tiuaWf;fg;gl;l Ntyhl; F&g; vf;];Nghl; 

(jdpahu;) fk;gdpAld; Nrit cld;gbf;ifnahd;iw ifr;rhj;jpl fhy;eil 

tsq;fs; mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; fl;lisaplg;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk; 

2010 Mf];l; 19 Me; jpfjp mT];jpNuypahtpd; tiuaWf;fg;gl;l Ntyhl; &uy; 

vf;];Nghl; jdpahu; fk;gdpf;Fk;> Njrpa fhy;eil tsq;fs; mgptpUj;jp 

rigf;Fk; ,ilNa 03 gz;izfSf;fhf 2>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;F 

(I.m.nlh. 12.9 kpy;ypad;) cld;gbf;if (gpd;dpizg;G 3) 

nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. 

 

gpd;du; vjpu;ghu;f;fg;gl;l 2>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;F gpd;tUk; 

tplaq;fis cs;slf;fp epjp kw;Wk; jpl;lkply; mikr;ruhy; nra;ag;gl;l 

Ntz;LNfhspd; (gpd;dpizg;G 4) gpufhuk; 2011 ngg;uthp 15 Me; jpfjp 

mikr;ruit mq;fPfhuk; (gpd;dpizg;G  5) toq;fg;gl;bUe;jJ.  
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I. fpuaj;jpy; 81% Md 10>524>492 mnkupf;f nlhyu; epjp trjpfis ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhf neju;yhe;jd; Nfhg;gNul; nrd;wy; Nugprd; nghnud;ypd; 

tq;fp kw;Wk; mT];jpNuypahtpd; Vw;Wkjp epjpf; fhg;GWjp fk;gdpAld; 

(EFIC) cld;gbf;if ifr;rhj;jpLtjw;Fk; 

 

II. nraw;jpl;lj;jpd; fpuaj;jpy; 19% Md 2>419>566 mnkupf;f nlhyu; epjp 

trjpfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tiuaWf;fg;gl;l Ntyhl; &uy; 

vf;];Nghl; jdpahu; fk;gdpAk;> mT];jpNuypahtpd; Vw;Wkjp epjpf; 

fhg;GWjp fk;gdpAld; (EFIC)  cld;gbf;if ifr;rhj;jpLtjw;Fk; 

 

III. nghJ jpiwNrupapdhy; epu;dapf;fg;gl;ljd; Ngupy; ,f;fld; njhif Njrpa 

fhy;eil tsq;fs; mgptpUj;jp rigf;F khw;W fldhf toq;Ftjw;Fk; 

 

 

 

mjd; gpufhuk; 2012 Mk; Mz;bd; NghJ 500 gRf;fSk; ,uz;lhk; fl;lkhf 2013 

Mk; Mz;bd; NghJ 1500 gRf;fSk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jJld; mg;gRf;fs; 

Njrpa fhy;eil tsq;fs; rigf;Fupa Nghgj;jyht> kdpf;ghyk; kw;Wk; lafk 

Nghd;w %d;W gz;izfspy; itf;fg;gl;Ls;sjhf mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

4.3.2. nraw;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;ij mKy;gLj;jy; nraw;ghL 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

fhy;eil tsq;fs; mgptpUj;jp mikr;ruhy; 2013 A+iy 11 me; jpfjp tiu 

gRf;fis ,wf;Fkjp nra;jy; fl;lk; 11 vd;w jiyg;gpy; fye;Jiuahly; FO 

kw;Wk; njhopy;El;g FO  %yk; toq;fg;gl;l gupe;Jiufs; cl;gl tpQ;Qhgd 

nkhd;W (gpd;dpizg;G 6) mikr;ruitf;F rku;g;gpf;fg;gl;L mjd; gpufhuk; 2500 

gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;F mtw;iw jupj;Jitj;J upjpafk gz;iz 

mgptpUj;jp eltbf;iffSf;fhf 2013 Mf];l; 01 Me; jpfjp eilngw;w 

mikr;ruit $l;lj;jpd; NghJ mq;fPfhuk; (gpd;dpizg;G 7) toq;fg;gl;bUe;jJ.  

mjd; gpufhuk; 2500 tpyq;Ffis ,wf;Fkjp nra;tjw;Fk; 2014 A+iy 24 Me; 

jpfjp mT];jpNuypahtpd; tiuaWf;fg;gl;l Ntyhl; &uy; vf;];Nghl; jdpahu; 

fk;gdpf;Fk;> Njrpa fhy;eil tsq;fs; mgptpUj;jp rigf;Fk; ,ilNa 

cld;gbf;if (gpd;dpizg;G 8) Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. 
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 me;j cld;gbf;ifapd; gpufhuk; ,uz;lhk; fl;lj;jpd; fPo; upjpafk gz;izf;FO 

2015 Mk; Mz;by; A+iy / Mf];l; khjq;fspy; 1>181 gRf;fSk;> etk;gu; / 

jpnrk;gupy; 1>314 gRf;fSkhf nkhj;jk; 2495 toq;fg;gl;bUe;jd.  

 

4.3.3. nraw;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;ij mKy;gLj;jy; nraw;ghL 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nraw;jpl;lj;jpd; %d;whk; fl;lkhf 02 tUl fhyj;jpw;Fs; fu;g;gKw;w 20>000 

gRf;fs; mT];jpNuypahtpd; Ntyhl; &uy; vf;];Nghl; epWtdj;jplkpUe;J 

,wf;Fkjp nra;tjw;fhf 2014 A+d; 05 Me; jpfjpa mkg/14/0241/519/004 Mk; 

,yf;f mikr;ruit jPu;khdj;jpy; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;bUe;jJ. (gpd;dpizg;G 

9) ,q;F nraw;jpl;lj;jpd; fpuakhf US$ 73>954>054/83 kjpg;gPL 

nra;ag;gl;bUe;jJld; nraw;jpl;lj;ij nraw;gLj;Jk; nghUl;L ntspehl;L 

tsq;fs; jpizf;fsj;jpdhy; mT];jpNuypah murpd; Vw;Wkjp epjp fhg;GWjp 

$l;Lj;jhgdk; kw;Wk; neju;yhe;jpd; uhNgh tq;fpAld; fld; cld;gbf;ifia 

Nkw;nfhs;tjw;F mq;fPfhuk; toq;fg;gl;bUe;jJ.   

 

xg;ge;jj;ij toq;Fk; NghJ gpd;tUk; tplaq;fSf;F cl;glNtz;Lnkd Nkw; 

$wg;gl;l mikr;ruit jPu;khdj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.  

 

I. nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;rpdhy; ,dq;fg;gl;l gRf;fis 

,e;ehl;bw;F ,wf;Fkjp nra;Ak; nraw;ghL cupa $WfSld; fhy;eil 

tsq;fs; kw;Wk; fpuhkpa r%f mgptpUj;jp mikr;R kw;Wk; Vida 

cj;jpNahfj;ju;fis jpUg;jpg;gLj;Jk; tifapy; epiwNtw;wg;gl;ljhfTk;  

 

II. Nkw;$wg;gl;l nraw;jpl;l nraw;ghLfis mKy;gLj;jp fz;fhzpg;gjw;fhf 

2014 A+d; 03 Me; jpfjpa fbjj;jpd; %yk; fhy;eil tsq;fs; kw;Wk; 

r%f mgptpUj;jp mikr;rpdhy; jw;NghJ ngauplg;gl;Ls;s %d;W (3) 

cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;rpdhy; 

ngaupLtjw;F epakpf;fg;gl;Ls;s cj;jpNahfj;ju;fSld; $ba 

cj;jpNahfj;ju;fis epakpj;jy;.  

 

mjd; gpufhuk; 2017 Mk; Mz;by; %d;W fl;lq;fspd; fPo; 5>000 

gRf;fis nfhz;L tUtjw;Fk; mjd; ntw;wp mbg;gilapy; vQ;rpa 

15>000 gRf;fis nfhz;LtUtjw;Fk; Kd;nkhopag;gl;Ls;sJld; 
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(gpd;dpizg;G 9-i) 2017 Nk khjj;jpd; NghJ 1994 gRf;fs; ,e;ehl;bw;F 

,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;js.  

  

5.  gRf;fs; ,wf;Fkjp nraw;jpl;lk; fl;lq;fshf nraw;gLj;Jk; NghJ 

 ,dq;fhzg;gl;l mtjhdpg;Gf;fs; 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 fhy;eil tsq;fs; rigapd; fPo; nraw;gLj;jg;gl;l nraw;jpl;lj;jpd; 01 MtJ 

kw;Wk; 02 MtJ fl;lj;jpd; fPo; mtjhdpg;Gf;fs; 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1.1. ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fis nghUj;jkpy;yhj #oypy; itj;jy; 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2008 Mf];l; 13 Me; jpfjp Njrpa ngWiffs; jpizf;fsj;jpdhy; mtu;fSf;F 

rku;gpf;fg;gl;l mwpf;if (gpd;dpizg;G 2) ,d; %yk; ,Jtiu ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;l gRf;fdpd; MAl;fhyk; FiwthdJ vdTk; fd;Wfs; <Dk; msT 

FiwT vd;Wk; Neha;f;fhshFk; Nghf;F mjpfk; vdTk; mjd; gb ,J 

$Ljyhd Mgj;Jldhd nraw;jpl;lnkhd;whfTk; ,f;fld; njhifia murpw;F 

nghWg;Ngw;gJ rpf;fyhdnjdTk; ,dq;fhdg;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk; 2009 

jpnrk;gu; 09 Me; jpfjp mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpd; (gpd;dpizg;G 10) 4>500 

tpsq;Ffs; nfhs;tdT nra;tjw;F cj;Njrpf;fg;gl;l 2>000 tpyq;FfSf;F 

Fiwe;jJ mkg/09/2812/352/037 Mk; ,yf;f  2009 jpnrk;gu; 23 Me; jpfjp 

mq;fPfhuk; (gpd;dpizg;G 11) toq;fg;gl;bUf;ifapy; me;j mikr;ruit 

jPu;khdk; njhlu;gpy; fUj;jpw; nfhs;shkYk; Fwpg;gplhkYk; 2013 A+iy 11 Me; 

jpfjp mikr;ruit tpQ;Qhgdk; rku;g;gpf;fg;gl;L (gpd;dpizg;G 6) mjw;fhf 2013 

Mf];l; 01 Me; jpfjp mq;fPfhuk; (gpd;dpizg;G 7) toq;fg;gl;bUe;jJ. mjd; 

gpufhuk; fhyepiy uPjpapy; nghUj;jkw;w mk;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpy; hPjpfk 

gz;izf;F vt;tpj rhj;jpakhd Ma;nthd;W ,y;yhky; 2>500 gRf;fis 

,wf;Fkjp nra;tjw;F mikr;ruit mq;fPfhuk; ngw;W ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;bUe;jd.  

 

5.1.2 ngWif nraw;ghL 

 ------------------------------- 

 Kjyhk; fl;lj;jpd; fPo; KjyhtJ jlitahf 2012 Mk; Mz;bd; NghJ 

gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;Fwpa 2007 Mk; Mz;bd; NghJ gpd;gw;wg;gl;l 

ngWif nraw;ghl;bd; NghJ ,zq;fhdg;gl;l mtjhdpg;Gf;fs; gpd;tUkhW 

,Ue;jJ.  
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5.1.2.1.  tpUg;gpid njuptpf;Fk; fbjk; 

  ----------------------------------------------------------   

 nraw;jpl;lj;jpd; KjyhtJ fl;lj;jpd; fPo; ngWif Kftuhz;ik 

epWtdj;jpd; %yk; epakpf;fg;gl;bUe;j fye;Jiuahb ,idf;fg;gl;bw;F 

tUk; FO (CANC) kw;Wk; nraw;jpl;lf; FO (PC) xd;wpize;J 15>000 

gRf;fis fl;lq;fspd; fPo; toq;fSf;fhf tpUg;gpid njuptpf;Fk; 

jPu;khdk; vLf;fg;gl;bUe;jJ. tpUg;gpid njuptpf;Fk; $w;W (EOI) 

nraw;jpl;lf; FOtpdhy; jahupf;fg;gl;bUe;jJld; (gpd;dpizg;G 12) me;j 

6 EOI ehLfspy; nraw;jpl;l mYtyfq;fs; %yk; 41 toq;Fdu;fSf;fhf 

2007 etk;gu; 29 Me; jpfjp rku;gpf;fg;gl;bUe;jJ. mq;F tpUg;gpid 

njuptpf;Fk; toq;Fdu;fs; rigapd; gz;izfSf;F tUif je;J 

Njitg;ghLfs; kw;Wk; Nkk;gLj;jYf;fhf ,zq;fhdg;gl;l tsq;fs; 

kw;Wk; Njitahd mgptpUj;jp eltbf;iffSf;fhf $WtpiyAld; 

epjpaj;ij toq;Ftjw;fhd Kd;nkhopjy; cl;gLj;jg;gl;L rku;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lnkd Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.  

 

 

 tpUg;G $w;W miog;gpy; toq;f Ntz;ba Nritfs; kw;Wk; <LghL njhlu;ghf 

tpupthd tpguf; Fwpg;Gfs; my;yJ mjw;fhd fpua kjpg;gPnlhd;W my;yJ Fwpj;j 

ngWiffSf;fhf> ,izaj;jsk; Clhf tpsk;guk; nra;Ak; NghJk; 

jahupf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

5.1.2.2.  2007 Mf];l; 20 Me; jpfjp (gpd;dpizg;G 13) mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpd; 

%yk; ,r;nraw;jpl;lj;jpw;fhf Turnkey Kiwikf;fhf gad;gLj;Jtjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;L mjd; gpufhuk; tpN\l mwpT Njitahd ghupa 

nraw;jpl;lq;fSf;fhf gad;gLj;jg;gLk; Turnkey Kiwia gpd;gw;wg;gLtjw;F 

cj;Njrpj;jy; kw;Wk; nraw;jpl;lf; FOtpdhy; Kiwg;gb tptuf; Fwpg;Gfs; 

jahupf;fhik fhuzkhf ,r; nraw;jpl;lk; murpw;F ghjfkhf ,Ue;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ 

 

5.1.2.3.  Nfs;tp Vw;Fk; jpfjpia ePbj;jy; 

 ---------------------------------------------------------------------  
2007 jpnrk;gu; 26 Me; jpfjp mikr;rpd; ,izaj;jsj;jpy; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jypd; gpufhuk; 2008 [dtup 23 Me; jpfjp gpw;gfy; 03.00 kzpf;F Nfs;tp 
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Vw;wy; %lg;gLtjhf Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. vdpDk; kPz;Lk; mf;fhyk; 2008 

[dtup 16 Me; jpfjp fbjj;jpd; %yk; ntyhl; &uy; vf;];Nghl; epWtdj;jpdhy; 

nra;j Ntz;LNfhSf;F 2008 ngg;utup 06 Me; jpfjp gpw;gfs; 02.00 kzp tiu 

jpfjp ePbj;J mikr;R kw;Wk; Njrpa ngWif epWtdj;jpdJk; Vida 

epWtdq;fspd; ,izaj;jsj;jpy; ntspaplg;gl;bUe;jJ. ,j;jpfjpia 

ePbg;gjw;fhf mikr;ruit epakpj;j nraw;jpl;l FOtpd; midtupdJk; 

mq;fPfhuk; fpilf;fhky; ,Ue;jJld; jiytupdJk; FOtpd; xU cWg;gpdUk; 

khj;jpuk; ,zf;fg;ghl;Lld; vd njuptpj;J jiytupd; ifnahg;gj;Jld; mikr;R 

nrayhsUf;F 2008 [dtup 17 Me; jpfjp fbjj;jpd; %yk; mwptpf;fg;gl;bUe;jJ. 

(gpd;dpizg;G 14) 

 

 gpd;du; 2008 ngg;utup 01 Me; jpfjp fbjj;jpd; %yk; Bonegilla (Pvt) Ltd 

epWtdj;jpdhy; 04 thu fhyg;gFjpapy; Nfs;tp NfhUk; ,Wjp jpfjp ePbf;FkhW 

Nfhug;gl;bUe;jJld; jkJ epWtdj;jpd; gq;fhsupdhy; Fwpj;j gz;iz 

,lq;fis guPl;rpg;gjd; %yk; kpfTk; nghUj;jkhd Njitg;ghL jkJ 

epWtdj;jpw;F ,zq;fhz KbAnkd NkYk; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.  ,q;F 

Vw;fdNt fhyk; ePbf;fg;gl;Ls;sjhy; NkYk; fhyj;ij ePbf;f KbahnjdTk; 

NkYk; mikr;ruit epakpj;j (nraw;jpl;l) ngWif FO jiytupd; fUj;jpid 

Nfl;L eltbf;if vLg;gjhf Fwpg;gpd; %yk; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. 

 

5.1.2.4. Nfs;tpia jpwj;jy; 

 --------------------------------------- 

 Nfs;tp nghWg;Ngw;wy; ,Wjp jpfjpahd 2008 ngg;utup 06 Me; jpfjp gpw;gfy; 02 

Mf ,Ue;jJld; mjw;F 04 ehl;fSf;F Kd;du; mjhtJ 2008 ngg;utup 02 Me; 

jpfjp gpw;gfy; 02 ,w;F Nfs;tp jpwf;fg;gl;bUe;jik Nfs;tp jpwj;jy; Fwpg;G 

gupNrhjidapd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

5.1.2.5.  Nfs;tp kjpg;gPL 

  ----------------------------- 

 MW epWtdq;fspdhy; njhlu;GgLj;jg;gl;l nraw;jpl;l Kd;nkhopTfSf;F 

,ilNa ,uz;L epWtdq;fsplkpUe;J fpilj;j Kd;nkhopfs;  epuhfupf;fg;gl;L 

04 Kd;nkhopfs; khj;jpuk; kjpg;gPL nra;ag;gl;bUe;jJld; epuhfupf;fg;gl;l 

,uz;L epWtzq;fspd; Nfs;tp Mtzq;fs; rku;gpf;fg;gl Ntz;ba jpfjpahd 

2008 ngg;utup 06 Me; jpfjp gpw;gfy; 02 ,d; gpd;du; rku;gpf;fg;gl;ljhf 

Fwpg;gpl;L mt;tpUg;G njuptpf;Fk; $w;W mikr;ruitapd; nraw;jpl;l 
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kjpg;gpl;Lf; FO jiytu; kw;Wk; gzpg;ghsUf;F 2008 ngg;utup 08 Me; jpfjp 

nyB/vt;nd/08/01 – 111 Mk; ,yf;f mikr;rpd; fzf;fhsupd; (toq;fs;) 

NkTif fbjj;Jld; (gpd;dpizg;G 15) rku;gpf;fg;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk; 

me;j Kd;nkhoptpd; %yg; gpujp my;yJ ,izg;gpujp vd;gd $l 

Nfhitfspy; cs;slf;fg;glhJ ,Ue;jikapdhy; Fwpj;j epuhfupf;fg;gl;l 

Nfs;tp jpwf;fg;gl;l fhyj;jpw;Fg; gpd;du; fpilj;jjh vd;gij cWjpg;gLj;j 

Kbatpy;iy.  

 

5.1.2.6. mjpf Fiwe;j tpiy rku;g;gpj;j tiwaWf;fg;gl;l nra;dh nfl;ly; 

epWtdj;jpd; $Wtpiy mtu;fshy; fUj;jupj;j fyg;gpdq;fis toq;Ftjw;F 

,zq;fhjjd; Ngupy; epuhfupf;fg;gl;ljhf njuptpf;fg;gl;bUe;jJ. ,uz;lhtJ 

Fiwe;j tpiy rku;g;gpj;j Ntyhl; epWtdk; cupa gz;izapd; guPl;rpj;J 

$Wtpiy rku;g;gpg;gjw;fhf Fwpg;gplg;gl;bUe;jJld; mtu;fspd; Kd; nkhopT 02 

tJ cg FOtpd; %yk; gz;izf;F nrd;W guPl;rpf;fg;gl;L 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf  Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. vdpDk; cg FO mwpf;if 

fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy.  

 

5.1.2.7.  NkYk; ,k;kjpg;gPL njhlu;ghf gpd;tUk; tplaq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld  

 

1) 2007 etk;gu; 29 Me; jpfjp epakpf;fg;gl;l gR ,wf;Fkjp nra;tjw;Fupa  

,zf;fg;ghl;L mwptpj;jy; Kd;nkhopT (EOI) ,d; gpufhuk; Muk;gkhf 

1500 fhy;eilfisf; nfhz;L tUtjw;F fpuak; Fwpg;gplg;gl;L 

mDg;gpajhf Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. vt;thwhapDk; nraw;jpl;lf; FOtpw;F 

fpilj;j 04 Kd; nkhopTfspy; B 2 B International (Pvt) Ltd Kd; nkhopT 

jtpu Kd;nkhopTfs; rku;g;gpj;j Vida epWtdq;fspd; miog;gpy; 

Fwpg;gpl;bUe;j vz;zpf;ifia tpl NtW vz;zpf;iffs; gpd;tUkhW 

rku;gpf;fg;gl;bUe;jJ. vdpDk; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l kjpg;gPl;L 

mwpf;if (gpd;dpizg;G 16) ,d; gpufhuk; mk;Kd;nkhopTfs; %yk; 

rku;g;gpj;j $W tpiykjpg;gPl;bd; NghJ fhy;eilfspd; vz;zpf;ifapd; 

gpufhuk; epWtdk; epWtdk; toq;fg;gl;bUe;j epjprhu; ,yhgk; njhlu;ghf 

epakg;gLj;jy; nra;ag;glhjpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,zf;fk; 

fhzg;gl;l fpuak; gpd;tUk; tiugpy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

tiuG ,yf;fk;. 01 ,zq;fg;gl;l fhy;eilfspd; vz;zpf;if kw;Wk; 

,zq;fg;gl;l fpuak; 
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 ,zq;fg;gl;l 

fhy;eilfspd; 

vz;zpf;if 

 

xU 

fhy;eilf;F 

,zq;fg;gl;l 

fpuak; 

 ------------------------------- --------------------------- 

  (m.nlhyu;) 

B 2 B International pvt Ltd 1>500 2>582 

China cattle 800 - 1>000 2>100 

Bonegilla 6>000 3>413 

wellard Rural Export 3>750 2>483 

 

 

(ii) cld;ghl;L Mtzj;jpd; ge;jp 1 ,y; Fwpg;gplg;gl;ljw;fpzq;f> 

Turnkey mikg;gplk; 15>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhd 

gpNuuiz Nfhug;gl;bUe;jJld;> Ntyhl; epWtdk; mjw;F 

cld;gl;Ls;sJld;> Bovegilla epWtdk; Turnkey epWtdj;jplk; 

Kbahky; NghdhYk; mij kfpo;r;rpAld; Vw;Wf;nfhs;tjhf 

Fwpg;gpl;bUe;jJ. China Cattle epWtdk; kw;Wk; B2B jdpahu; 

epEtdk; Mfpait Turnkey njhlu;ghff; Fwpg;gpl;bUf;ftpy;iy. 

 

(iii) Wellard epWtdk;> Bovegilla epWtdk;> China epWtdk; kw;Wk; B2B 

Mfpa epWtdq;fSf;fpilapy;> China, Wellard kw;Wk; Bonegilla 

Mfpa epWtdq;fs; cld;ghl;L; Mtzj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;ljw;fpzq;f> gz;izfis fz;fhzpj;jpUe;j NghJk;> 

Wellard epWtdk; khj;jpuk; jdJ gpNuuizapy; mg;gz;izfs; 

njhlu;ghd xU kjpg;gPl;bid cs;slf;fpapUe;jJ. 
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(iv) China Cattle epWtdk; jtpu;e;j Vida epWtdq;fs; cld;ghl;L 

tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l gb fUTw;w tpyq;Ffis ngw;Wf; 

nfhLg;gjw;F tpUg;gk; njuptpj;jpUe;jd. 

 

(v) Wellard epWtdj;jpd; cs;ehl;Lg; gpujpepjpahff; flikGupAk; 

Forsight Engineering epWtdk;> nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; Public 

Contract Act fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sjhf Fwpg;gplg;glhj NghJk; 

nfhs;tdTr; nraw;ghLfSf;fhd mDkjpia toq;fpapUe;jJ. 

 

(vi) ngWtdTfs; mwpTiug;G topfhl;bapd; 3.12 ,w;fika ghupa 

kw;Wk; rpf;fyhd Ntiyfs; mlq;fpa ghupastpyhd ,ae;jpu 

$lq;fs; (Turnkey) Nghd;w jpl;lq;fSf;fhf tpiy 

epu;zapg;ghsu;fspd; Muk;gj; jifikfis guPl;rpf;f 

Ntz;bapUe;Jk; mt;thW nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(vii) Nkw;Fwpj;j epWtdq;fspy; Wellard epWtdk; cld;ghl;L 

tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l gb epjp mwpf;iffis 

rku;g;gpj;jpUf;ftpy;iy. 

 

5.1.2.8 mjdbg;gilapy; ngWtdT nraw;ghl;bd; %yk; cWjpg;gLj;jg;gl Ntz;ba 

gpd;tUk; tplaq;fs; ,g;ngWtdtpy; cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 

(i) cau; juj;Jldhd Fiwe;j nrytpid Nkw;nfhs;Sk; NghJ mjw;Fg; 

gfukhf cr;r nghUshjhu gyd;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;> Fwpj;j 

fhyj;jpy; cau; juj;jpyhd ngWtdTfis Nkw;nfhs;sy;. 

 

(ii) Fwpj;j juq;fSf;F> xOq;FKiwfSf;F> rl;lq;fSf;F> gpukhzq;fSf;F 

kw;Wk; rpwe;j guhkupg;gpw;F mikthf nraw;gly;.  

 

(iii) jifikfisf; nfhz;l Mu;tKs;s gpuptpdUf;F ngWtdtpy; fye;J 

nfhs;tjw;fhf epahakhd> rkkhd kw;Wk; ,ad;wsT re;ju;g;gq;fis 

toq;Fjy;. 
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5.1.3 fld; kPsr; nrYj;Jjy; 

 ------------------------------------------- 

Njrpa fhy;eil mgptpUj;jp rigapdhy; 2016 jprk;gu; 31 tiu epjp mikr;Rf;F 

kPsr; nrYj;jg;gl Ntz;ba fld; njhif &gh 1>160>606>278 kw;Wk; md;iwa 

jpdk; tiu nrYj;jg;gl Ntz;bapUe;j tl;b &gh 203>723>372 Mf ,Ue;j 

NghJk; 2016 jprk;gu; 31 tiu fld; njhifapy; vJTk; jpiuNrupf;F kPsr; 

nrYj;jg;glhjJld;> tl;bj; njhifapy; &gh.24>812>578 khj;jpuk; kPsr; 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; fl;lq;fshf nfhz;L 

tug;gl;bUe;j gRf;fSf;fhf rig ehshe;jk; ngUe;njhifahd gzj;jpid 

nrytpl Ntz;bapUg;gjhy; ,j;jtizf; nfhLg;gdTfis rigapdhy; 

Nkw;nfhs;tJ rpukkhdnjd 2017 brk;gu; 22 Mk; jpfjp rigapd; jiytupdhy; 

fzf;fha;tpw;F njuptpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

5.1.4 nraw;jpl;lj;jpy; epjpg; gha;r;ry; 

 ---------------------------------------------------------------- 

,j;jpl;lj;jpw;fhd mDkjpf;fhf 2007 Mk; Mz;L Kd;itf;fg;gl;l nraw;wpl;l 

MNyhridf;fika 04 tUlq;fs; fope;jjd; gpd;du; KjyPl;bw;F rkhe;jukhd 

Neu; epjpg; gha;r;ry; fpilf;Fnkd Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. mt;thwhapDk;> flid 

kPsr; nrYj;JtjidAk; fUj;jpy; nfhs;shJ Fwpj;j nryTfis khj;jpuk; 

fUjp 5 tUlq;fspd; cz;ikahd ngWNgWfSld; xg;gpLk; NghJ 5MtJ 

tUlj;jpy; fpilj;jpUg;gJ kiw epjpg; gha;r;ry; vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

(ml;ltiz 5) 

 

   5.1.5 ghy; cw;gj;jp tpisr;ry; 

 -------------------------------------------------- 

,uz;lhtJ fl;lj;jpd; fPo; gRf;fspd; ,wf;FkjpAld; njhlu;ghd 2013 [{iy 

11Mk; jpfjpa mikr;ruit (gpd;dpizg;G 17) tpQ;Qhgdj;Jld; rk;ge;jkhd 

epjp mikr;rupd; mtjhdpg;GfSf;fikthf (gpd;dpizg;G 18) Kjyhk; fl;lj;jpd; 

fPo; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 2>000 gRf;fs; ntw;wpfukhf cs;ehl;L #oYf;F 

,iaghf;fkile;Js;snjdj; njuptpj;J ,uz;lhtJ fl;lj;jpd; fPo; 2>500 

gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;F gupe;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. vdpDk;> jpl;lj;jpd; 

Kjw;fl;lj;ij Muk;gpg;gjw;F Kd;du; 2009 khu;r; 24 Mk; jpfjpa rhj;jpa ts 

Ma;T mwpf;ifapd;gb (gpd;dpizg;G 19) ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l xU gRtpd; 

%yk;   vjpu;ghu;f;fg;gl;l   xU  ehisf;fhd  ghypd;  ruhrup  20 yPw;wu;  vd  
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epu;zapf;fg;gl;bUe;j NghJk; gpd;tUk; fhuzq;fspdhy; vjpu;ghu;f;fg;gl;l msT 

ghy; cw;gj;jp nra;ag;gLtjpy;iy vd mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

 

ml;ltiz 06 : ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l xU gRtpd; xU ehisf;fhd ruhrup ghy;   

cw;gj;jp (yPw;wu;) 

 

     
Kjy; fl;lk; xt;nthU gz;izapd; fPOk; gRf;fs; 

ehl;bw;Fs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l jpdq;fSk; 

vz;zpf;iffSk; 2012/3/6 – 500 tpyq;Ffs; 

,uz;lhk; fl;lk; upjpafk 

gz;iz jpdq;fs; 2015/7/12 

kw;Wk; 2015/10/13 2495 

tpyq;Ffs; 

2013/02/08 – 1500 tpyq;Ffs; 
 

  

 Nghgj;jyht 
gz;iz
  

lafk 
gz;iz
  

kzpf;ghyk 
gz;iz 

 upjpafk 
gz;iz 

2013 16.9 13.45 10.60   
2014 15.48  13.23 13.40   
2015 16.48 12.87 12.25  15 
2016 14.92  11.16 11.9  10.99 
      
       
 
 

 

5.1.6 Ntyhl; jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;jpd; fPo; gRf;fis tpepNahfpj;jy; kw;Wk; 

trjpfis toq;Ftjw;fhd nfhLg;gdtpd; NghJ ,dq;fhzg;gl;l gpur;rpidfs; 

 

5.1.6.1 Ntyhl; jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lk; 2014 [{iy 14 Mk; jpfjpapypUe;J ,uz;L 

tUlq;fspDs; epiwT nra;tjw;F Njrpa fhy;eil mgptpUj;jp rig kw;Wk; 

Ntyhl; &uy; vf;];Nghl; xg;ge;jnkhd;iwf; ifr;rhj;jpl;bUe;jd. ,jw;fika xU 

tpyq;fpw;F 3>032.87 mnkupf;f nlhyu; tPjk; 2>500 tpyq;Ffis ,wf;Fkjp 

nra;tjw;F cld;gl;L 2015 [{iy 13 kw;Wk; xf;Nlhgu; 12 Mfpa jpfjpfspy; 

2>495 gRf;fs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jd. epWj;jp itf;Fk; fl;lzk; cl;gl 

2016 xf;Nlhgu; 11 jpfjp tiu 7>576>101.28 mnkupf;f nlhyu;fs; 

nrytplg;gl;bUe;jJld; mJ (2>495 gRf;fSf;fhd) xg;ge;jk; nra;ag;gl;bUe;j 
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njhifapid tpl 9>098.59 mnkupf;f nlhyu; mjhtJ &gh 1>328>667 

(khw;WtPjk; 1$ = &gh.146.03) Nkyjpfkhfr; nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

5.1.6.2 jpl;lj;jpd; mikg;gpd;gb 6 tptrhaf; fpzWfSf;fhf 31>267 mnkupf;f nlhyu; 

xJf;fg;gl;bUe;j NghJk; xU tptrhaf; fpzWk; 2 Foha;f; fpzWfSk; khj;jpuk; 

G+u;j;jp nra;ag;gl;bUe;jd. ,jw;fika epiwT nra;ag;gl;l NtiyfSf;fhf 

nrYj;jg;gl Ntz;bapUe;j 15>633 mnkupf;f nlhyu;fspw;Fg; gjpyhf 31>267 

mnkupf;f nlhyu; nrYj;jg;gl;likapdhy; 15>634 mnkupf;f nlhyu; mjhtJ 

&gh 2>283>033 Nkyjpf nfhLg;gdT Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gJld; 

mj;njhifapdhy; ntspehl;Lf; fld; mjpfupj;Js;sJ. 

 

5.1.6.3 Fwpj;j nryTg; gl;baypd;gb &gh1>036>354>247 nryT nra;J ,wf;Fkjp nra;j 

2>495 tpyq;Ffspy; 212 tpyq;FfSf;fhf Nkw;nfhz;l nrythfpa (&gh. 

1>036>354>247/2495*212) &gh.88>058>958 2016 Nk 30 Mk; jpfjp tiu fPo; Fwpg;gpl;l 

fhuzq;fshy; murpw;F nrythfNt fhzg;gl;lJ. tpguk; tUkhW. 

 

(i) ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fis fhg;GWjp nra;tjw;fhd eltbf;if 

vLf;fhjjd;   fhuzkhf 2016 Nk 30Mk; jpfjp tiu ,we;j 133 

gRf;fspd; KOg; ngWkjpahfpa (&gh.1>036>354>247/2495*133) &gh.55>244>535 

murpw;F el;lkhfpaJ.  

 

(ii) rigf;Fk; Ntyhl; &uy; vf;];Nghl; jdpahu; epWtdj;jpw;Fkpilapy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j xg;ge;jj;jpw;fika (gpd;dpizg;G 8) ,wf;Fkjp 

nra;ag;gLfpd;w gRf;fs; 2 Kjy; 6 khjq;fspDs; fUtila 

Ntz;bapUe;Jk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 2>495 gRf;fspy; 142 

fUtilahjJld; ,tw;wpy; 79 nfhs;tdT nra;ag;gl;L 6 khjq;fs; 

fope;J mjhtJ fzf;fha;Tj; jpdkhfpa 2016 Nk 30 Mk; jpfjp 

tiuapYk; fUtilatpy;iy vdf; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. ,jw;fika 

,g;gRf;fSf;fhf nrytplg;gl;bUe;j njhifahd (&gh.1>036>354>247/ 

2495*79) &gh 32>814>423 gadw;w nrythf mtjhdpf;fg;gl;lJ. (me;j 79 

gRf;fSk; fUj;jupf;f ,ayhj tpyq;Ffs; vd fUjg;gl;lJ).  
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5.1.6.4 Kjy;Kiw fUj;jupj;jjd; gpd;du; 25 njhlf;fk; 190 ehl;fSf;Fs; ghy; jUtJ 

epWj;jg;gl;Ls;s (ghy; jUk; rhjhuz fhyk; 300 ehl;fshFk;) gRf;fis 

,uz;lhtJ jlitahf fUj;jupf;fr; nra;Ak; nrad;Kiwapy; nghJthf 1 

my;yJ 2 jlitfspy; gyd; ju Ntz;ba nraw;if rpidg;gLj;jy; 

KiwahdJ 4 my;yJ 8 jlitfs; Nkw;nfhs;sg;gl;l NghJk; 2016 Nk 30Mk; 

jpfjp tiu fUj;jupf;fhj gRf;fspd; vz;zpf;if 260 vd mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

,J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fspy; 10 tPjj;jpw;Fk; mjpfkhFk;. 

mjdbg;gilapy; mg;gRf;fSf;fhf nrytplg;gl;l (&gh.1>036>354>247/2495*260) 

&gh.107>996>835 njhiff;fhd NghJkhd gyd; fpilf;fhik mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

  5.1.7 Ntyhl; jpl;lj;jpd; fPo; ,uz;lhk; fl;l gRf;fspd; ,wf;Fkjpf;fhf 2014 [{iy 

24Mk; jpfjp rigf;Fk; epWtdj;jpw;FkpilNa xU xg;ge;jk; 

ifr;rhj;jplg;gl;bUe;jJ. mj;jpl;lj;jpid mKy;gLj;Jtjw;F Kd;du; 

epakpf;fg;gl;Ls;s FOtpd; jPu;khsq;fs; kw;Wk; epjp mikr;rupd; cld;ghL 

MfpaitfSf;fikthf nraw;gLj;Jtjw;F 2015 Nk 20Mk; jpfjp 

mikr;ruitj; jPu;khzk; (gpd;dpizg;G 20) ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;bUe;jJ. 

tpguq;fs; fPo;tUkhW. 

 

  5.1.7.1 ,ad;wsT N[u;rp tifapyhd gRf;fisg; ngw;Wj;jUtjhf epWtdk; 

cld;gl;ljhf xg;ge;jj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghJk; 2015 [{iy 13 Mk; jpfjp 

,e;ehl;bw;F ifaspf;fg;gl;l 1>181 gRf;fspy; 532 ck; 2015 xf;Nlhgu; 12Mk; 

jpfjp ,e;ehl;bw;F ifaspf;fg;gl;l 1>314 gRf;fspy; 521 ck; khj;jpuk; [u;rp 

tifapyhd gRf;fshf ,Ue;jd. 

 

5.1.7.2 flid kPsr; nrYj;Jk; Kiw njhlu;ghf tpNrl FOnthd;wpd; %ykhf 

jPu;khdpg;gnjd gupe;Jiuf;fg;gl;bUe;j NghJk; 2015 Nk 28Mk; jpfjp Kjy; 2018 

khu;r; 14Mk; jpfjp tiu tpNrl FOnthd;W epakpf;fg;gltpy;iy. 

 

5.1.7.3 tpyq;Ffis ePz;l fhyk; upjpafk gz;izapy; itj;jpUg;gjw;F eltbf;if 

vLg;gjhapd; nraw;ifahd #onyhd;wpid cUthf;Ftjw;fhd kpd;rhu 

nrytpid (2015Mk; tUlj;jpy; &gh.5>792>028 Mf ,Ue;jJld; 2016 Mk; 

tUlj;jpy; &gh.39>993>949 Mf; mjpfupj;jpUe;jJ) Fiwg;gjw;fhd khw;W 

eltbf;ifapy; (#upa rf;jp) ftdk; nrYj;j gupe;Jiuf;fg;gl;bUe;j NghJk; mJ 

njhlu;ghf 2018 khu;r; 14Mk; jpfjp tiu eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

(epow;glq;fs; 01-I>II) 
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5.1.8 ,j;jpl;lj;jpd; nraw;ghLfis Nkw;ghu;it nra;jy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;jy; 

kw;Wk; epjp Kfhikj;Jtj;jpw;fhf Fwpj;j tplag; nghWg;G mikr;R> Njrpa 

fhy;eil ts mgptpUj;jp rig> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;> 

Ntyhl; &uy; vf;];Nghl; jdpahu; epWtdk; kw;Wk; epjp mikr;rpd; gpujpepjpfs; 

mlq;fpa epu;thfg; gpupTfis mikj;jy; kdpj ts mgptpUj;jp> 

nraw;ghLfSldhd Nkw;ghu;itr; nryTfs;> cjpupg;ghfq;fs; cs;spl;l 

gz;iz guhkupg;G kw;Wk; njhopy;El;g guhkupg;G kw;Wk; cw;gj;jpia 

Nkk;gLj;jy; nryTfspd; nkhj;jk; 506>333 mnkupf;f nlhyu;fshfpa ($) 

&gh.70>690>202 ,e; epUthff; FOtpd; gupe;Jiug;gpd; Ngupy; gad;gLj;Jtnjd 

Fwpg;gpl;bUe;j NghJk; Fwpj;j nryTfis cWjpg;gLj;Jtjw;fhd vOj;J 

%ykhd Mjhuq;fs; fzf;fha;tpw;F rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. 

 

5.1.9 ehl;bDs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s epu;khz Nrit tpepNahfq;fSld; njhlu;ghf 

jahupf;fg;gl;Ls;s tuT nryTfs; (gpd;dpizg;G 21) epiwtilahik kw;Wk; 

kpif kjpg;gPL nra;ag;gl;ljd;; fhuzkhf mr;nraw;ghLfspd; juk; fPo;kl;lj;ij 

mile;Js;sJld; nghUshjhu uPjpapy; ehl;bw;F el;lj;ijAk; Vw;gLj;jpAs;sJ. 

,J njhlu;ghf gpd;tUk; tplaq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld. 

 

5.1.9.1 5 fpNyhkPw;wu; ePskhd xU guy; ghijia (epow;glq;fs; 02-I.II) mikg;gjw;F 

jpl;lj;jpw;fika kjpg;gPl;Lj; njhifahd 94>868.89 mnkupf;f nlhyu; 

xJf;fg;gl;bUe;jJ. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (njd; khfhzj;jpw;fhd) 

2015Mk; tUlj;jpw;fhf ntspapl;l tPjp myF tpiy (HSR) (xU mb 

cauj;jpw;F kz; epug;gp ghijia mikf;f xU rJu kPw;wUf;fhd kjpg;gPl;Lj; 

njhif &gh.328.85) mbg;gilapy; cz;ikahf mikf;fg;gl;l ghijapd; 

mfyk; 3 kPw;wu; ePsk; 4.9 fpNyhkPw;wu; vd 4>410 rJu kPw;wUf;fhd nrYj;jg;gl 

Ntz;ba njhif &gh328.85*4410= &gh 1>450>228 MftpUe;jJ. mjd; 

mbg;gilapy; ehl;bDs; epyTfpd;w rhjhuz tpiyfSf;F Nkyhf kjpg;gPl;by; 

mrhjhuzkhf $Ljyhff; Fwpg;gpl;bUe;j njhif &gh 11>283>927 MftpUe;jJ. 

 

5.1.9.2 2>500 gRf;fis mk;ghe;Njhl;il JiwKfj;jpypUe;J upjpafk gz;izf;F 38 

fpNyhkPw;wu; J}uk; Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhd nrythf 260>555 mnkupf;f 

nlhyu; kjpg;gPL nra;ag;gl;bUe;jJ. gRf;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf 

rigaplk;   fhzg;gLfpd;w   thfdq;fspy;   mwtplg;gLfpd;w   njhiffspd;  
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mbg;gilapy; 2>500 gRf;fis 38 fpNyhkPw;wu; J}uk; Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhd 

nghJthd nryT &gh.570>000 MFk;. (2500/15X (fp;.kP. 38 X &gh90) 

,jdbg;gilapy; mrhjhuzkhf kpif kjpg;gPL nra;ag;gl;ljd; fhuzkhf 2>495 

gRf;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F 260>347.11 mnkupf;f nlhyu; mjhtJ 

&gh.35>869>208 nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 2>495 gRf;fis rigf;Fr; nrhe;jkhd 

thfdq;fspy; Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhd nrythfpa &gh.568>860 ,w;F 

Nkyjpfkhf &gh.35>299>208 nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

 2017 Mk; Mz;L mikr;rpdhy; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fis Nghf;Ftuj;J 

nra;tjw;F rigf;Fr; nrhe;jkhd thfdq;fs; gad;gLj;jg;gl;bUe;jd. 

 

5.1.10 jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;jpy; upjpafk gz;izf;fhd gRf;fspd; 

,wf;Fkjpapid kjpg;gPL nra;tjw;fhf 2013 Vg;uy; 29 Mk; jpfjp epakpf;fg;gl;l 2 

MtJ jpl;lf; FOtpw;fhf (gpd;dpizg;G 22) njhopy;El;g MNyhrfu;fshf 

fhy;eil tpQ;Qhdk; njhlu;ghd rpNu\;l Nguhrpupau; xUtUk; tpyq;F 

,dg;ngUf;fk; njhlu;ghd tpupTiuahsu; xUtUk; fye;J nfhz;bUe;jJld; 

mtu;fspdhy; ,t;tpwf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fs; cyu; tyaj;jpy; mike;Js;s 

upjpafk Nghd;wnjhU gz;izf;F nghUj;jkw;wnjdTk; kiyehl;L 

gz;izfSf;F nghUj;jkhFk; vdTk; ,g;gRf;fis Gjpa ,dg;ngUf;f 

tpyq;FfSf;Fg; nghUj;jkhd epyj;jpy; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk; vdTk; Rl;bf; 

fhl;lg;gl;bUe;jJ. mjdbg;gilapy; nraw;ifahf guhkupf;fg;gLfpd;w xU 

#oypd; fPo; ,g;gRf;fisg; guhkupf;f Ntz;Lk; vdTk; mjw;F mjpf nrythFk; 

vdTk; njuptpf;fg;gl;bUe;jJ.  

 

 NkYk; mg;gRf;fspy; 500 Nghgj;jyht gz;izf;Fk;> 500 k`Ngupajd;d 

gz;izf;Fk;> ntyhl; epWtdj;jpd; cWjpg;gLj;jypd; mbg;gilapy; 

upjpahfikf;F 1000 N[u;rp gRf;fisAk; 500 N[u;rp FWf;F gRf;fisAk; 

ngw;Wf; nfhLg;gjw;Fk; 2011 Nk 21 Me; jpfjp nraw;jpl;lf; FOtpdhy; 

jPu;khzpf;fg;gl;bUe;j NghJk; mj; jPu;khdj;ijf; fUj;jpw;nfhs;shJ 

(gpd;dpizg;G 23) 2>500 gRf;fSk; mk;ghe;Njhl;ilg; gpuNjrj;jpy; mike;Js;s 

upjpafk gz;izf;Nf toq;fg;gl;bUe;jd. 

 

5.1.11 NkYk; ,j;jpl;lg; gupe;Jiuapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epu;khzq;fSf;fhf ,yq;if 

tpiyfspd; mbg;gilapy; mjpf njhifapid nrYj;j Ntz;b Vw;gLtjhf 2013 

A+iy 20 Me; jpfjpa nraw;jpl;l FO mwpf;ifapd; (gpd;dpizg;G 24) 
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Fwpg;gplg;gl;bUe;jJld; mt;Tau; tpiyfspd; fPo; guy; ghijia mikj;jy;> 6 

tptrhaf; fpzWfs;> tpyq;Fg; Nghf;Ftuj;J> fl;ll/njhOt Gdu; epu;khzk; 

Mfpa nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jd. 

 

5.1.12 mikr;ruit mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 2008 Nk 26 jpfjp 

MLD/CM/2008/11 Mk; ,yf;f mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpw;fikthf 

(gpd;dpizg;G 25) fhy;eil ts rigf;fhf ,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;w 4>500 

gRf;fs; %yk; Fwpj;j jpl;lf; fhyg;gFjpapDs; Rkhu; 240 kpy;ypad; yPw;wu; ghy; 

mjhtJ tUlhe;jk; Rkhu; 24 kpy;ypad; yPw;wu; ghy; cw;gj;jp nra;a 

KbAnkdTk;> ,j;jpl;lj;jpd; jhf;fj;jpdhy; jpl;lf; fhyg;gFjpapDs; Rkhu; 172.8 

kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; ntspehl;Lr; nryhtdp kPjkhtjhtJld; tUlhe;jk; 

Rkhu; 17.8 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; ntspehl;Lr; nryhtzpia ghJfhf;f 

KbAnkdTk; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. mt;thwhapDk; Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpd; 

mwpf;ifapy; ehl;bd; tUlhe;j ghy; cw;gj;jp> ghy; rhu;e;j nghUl;fspd; 

cw;gj;jp kw;Wk; ghy; rhu;e;j cw;gj;jpg; nghUl;fspd; ,wf;Fkjpapd; 

mbg;gilapy; ehl;bd; ghy; rhu;e;j cw;gj;jpg; nghUl;fspd; Efu;T 2010 Kjy; 

2016 tiuapyhd tUlq;fis xg;gpLifapy; ghy; cw;gj;jp mjpfupj;jpUe;j 

NghJk; ntspehl;Lr; nryhtdpia ghJfhf;Fk; ,yf;F milag;gltpy;iynad 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. NkYk; 2016 Mk; Mz;by; ghy; kh ,wf;Fkjp 

cau;tile;Js;sJ.  

 tpguk; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

 

ml;ltiz ,y.07 : ghy; cw;gj;jp> ghy; rhu;e;j nghUl;fspd; cw;gj;jp> Efu;T 

kw;Wk; KjyPL njhlu;ghd tpguq;fs;.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ehl;bd; tUlhe;j ghy; cw;gj;jp 

kpy;ypad; yPw;wu 

191.91 203.45 237.63 265 272.91 305.39 317.88 

ehl;bd; tUlhe;j ghy; cw;gj;jp 99.41 95.70 68.38 66.23 61.48 64.58 70.09 

ghy; rhu;e;j ,wf;Fkjpfspd; cw;gj;jp 76.9 89.75 85.45 70.85 72.17 87.6 101.6 
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5.2 Vida mtjhdpg;Gfs; 

----------------------------------------- 

5.2.1 ehl;by; ghy; Nrfupj;jy; Kiwahd Kfhikj;Jtj;jpd; fPo; eilngwhjjd; 

fhuzkhf Vw;gLk; epjp rhu;e;j ,og;Gf;fs; 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2.1.1 ghy; Nrfupj;jy; nrad;Kiw fpuhkpag; nghUshjhu mikr;rpw;fhf kpy;Nfh 

epWtdj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld; kj;jpa tq;fpapd; Gs;sptpguq;fSf;fika 

mJ njhlu;ghd tpguq;fs; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

 

ml;ltiz ,y.08 : kpy;Nfh epWtdj;jpd; ghy; Nrfupg;G  

 

tUlk;       2014  2015  2016 

ehl;bd; ghy; cw;gj;jp (yPw;wu;)    333>903>600 374>443>200 384>008>400 

kpy;Nfh epWtdj;jpd; ghy; Nrfupg;G (yPw;wu;)  63>656>835 64>262>275 70>094>926 

ehl;bd; ghy; cw;gj;jpapy; epWtdj;jpd; ghy;  

Nrfupg;G rjtPjkhf     19  17  18 

 

5.2.2.2 gRf;fs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l NghJk; ghy; Nrfupf;Fk; epiyaq;fis 

etPdkag;gLj;jp Gjpa epu;khzq;fis Nkw;nfhs;shik> ghy; Nrfupf;Fk; 

epiyaq;fs; Kiwahd fz;fhzpg;gpd; fPo; nraw;glhik kw;Wk; fz;fhzpg;gpw;F 

cw;gLj;jf;$ba tifapy; mgptpUj;jp nra;ag;glhik Mfpa fhuzq;fspdhy; 

ghy; Nrfupg;gpd; NghJ njhopw;rhiyfSf;Ff; fpilf;fpd;w ghypd; msit tpl 

$Ljyhd mstpw;fhd nfhLg;gdT Nkw;nfhs;sg;gLtjdhy; kpy;Nfh 

epWtdj;jpdhy; tUle;NjhWk; mjpfsT gzk; (ehl;bd; gzk;) nghUshjhu 

uPjpapy; gydpd;wp nrYj;jg;gLtjdhy; ghy; gz;izahsu;fSf;F jFe;j 

nfhLg;gdtpid Nkw;nfhs;s KbahJs;sik mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

ml;ltiz ,y.09 : kpy;Nfh epWtdj;jpd; 4 njhopw;rhiyfSf;F tUlj;jpDs; 

fpilf;fg;ngw;w ghypd; msit tpl $Ljyhd msT ghypw;F Nrfupg;G 

epiyaq;fspD}lhf nrYj;jg;gl;l njhiffs; kw;Wk; ,og;Gf;fs; 

 

ghypd; msT yPw;wu;fspy;  Vw;gl;l ,og;G &gh. 
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tUlk;                     

 

kpy;Nfh epWtdj;jpd;  

4 njhopw;rhiyfSf;Fk; 

tUlj;jpDs; fpilj;j  

ghypd; msit tpl  

$Ljyhd msT ghypw;F 

Nrfupg;G 

epiyaq;fspD}lhf   

nrYj;jg;gl;l njhiffs; 

kw;Wk; ,og;Gf;fs; 

 

2015 

 

 

 

 

 

320>893 

2016 

 

 

 

 

 

587>247 

2017 

 

 

 

 

 

4>698>641        

 
 
 
 
 
 
 

2015 

 

 

 

 

 

20>518>975 

2016 

 

 

 

 

 

39>606>808 

2017 [Pd; 

tiu 

 

 

 

 

319.618>048        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 fhy;eil mikr;rpd; fPo; 2004 Mk; Mz;L Kjy; nraw;gl;bUe;j jputg; 

ghypid gpugy;ag;gLj;Jk; jpl;lj;jpd; fPo; 1>250 ghy; tpw;gid epiyaq;fis 

epWTtjw;F jpl;lkplg;gl;bUe;j NghJk;> 2013 jprk;gu; 31 tiu 685 tpw;gid 

epiyaq;fs; khj;jpuNk Muk;gpf;fg;gl;bUe;jd. ,jpy; 283 tpw;gid epiyaq;fs; 

fhy;eil ts mgptpUj;jp rigapdhy; Muk;gpf;fg;gl;bUe;jd. rhj;jpa ts 

Ma;tpd;wp mt;tpw;gid epiyaq;fs; Muk;gpf;fg;gl;ljd; fhuzkhf mtw;wpy; 43 

tpw;gid epiyaq;fs; (15%) khj;jpuk; 2016 jprk;gu; 31 MFk; tiu 

nraw;ghl;by; ,Ue;jd. khfhz uPjpapy; Muk;gpf;fg;gl;bUe;j 402 tpw;gid 

epiyaq;fspy; jw;nghOJ 112 (28% khj;jpuk;) nraw;ghl;by; cs;sjhf mikr;R 

Fwpg;gpl;bUe;jJ. ghy; cw;gj;jpapid Nkk;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;l 

NghJk; jputg; ghy; tpw;gidia mjpfupg;gjw;F Njitahd tpw;gid 

epiyaq;fs; %lg;gLtjid Fiwg;gjw;Fj; Njitahd eltbf;if 

vLf;fg;gLtJ mtjhdpf;fg;gltpy;iy. 

 

5.2.4 ,j;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gLtw;F Kd;du; #oy; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;ifAk; 

ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. NkYk; ,g;gRf;fsplkpUe;J ngwg;gLfpd;w ghy; 5 

tUlq;fspd; gpd;du; ,yhgkPl;bj; juhjjd; fhuzkhf gz;izfspypUe;J 

mfw;Wtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLfpd;wJ. vdpDk; ,j;jpl;lj;jpy; ,g;gRf;fis 

gz;izfspypUe;J mfw;Wifapy; vLf;fg;gLk; eltbf;if vd;d vd;gJ gw;wp 

Fwpg;gplg;gltpy;iy. 
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,t;tifg; gRf;fsplkpUe;J cr;r gaidg; ngw;Wf;nfhs;Sk; fhykhfpa Rkhu; 5 

tUlq;fspd; gpd;du; ,g;gRf;fis gz;izfspypUe;J mfw;w eltbf;if vLf;f 

Ntz;bAs;sJld; mjw;fhf Kiwahd kw;Wk; #oYf;Fg; gq;fkpy;yhj xU 

Kiw ,Jtiu mwpKfg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

5.3 rhj;jpa ts Ma;twpf;if 

 -------------------------------------------------- 

 ,uz;lhk; fl;lj;jpw;fhf rhj;jpa ts Ma;twpf;if jahupf;fg;glhkypUe;jJld; 

Kjy; fl;lk; kw;Wk; %d;whk; fl;lq;fSf;fhf Kd;itf;fg;gl;l rhj;jpa ts 

Ma;twpf;iffs; gpioahdit (gpd;dpizg;G 19) (gpd;dpizg;G 20) vd;gJ 

gpd;tUk; tplaq;fs; %yk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.3.1 jpl;lk; nraw;gLj;jg;gLfpd;w gz;izfspy; 5 tUlq;fspd; ,yhg el;lq;fs; 

(ml;ltiz 05) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Kjy; fl;lk; %d;W gz;izfs; 

kw;Wk; ,uz;lhk; fl;lj;jpd; fPohd upjpafk gz;izAk; njhlu;e;Jk; el;lj;jpy; 

,aq;fp tUtjhf mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.3.2 2013 [dtup Kd;itf;fg;gl;l epjp kw;Wk; jpl;lkply; mikr;rupd; 

mtjhdpg;Gfspd; mbg;gilapy; cs;ehl;L gR ,dq;fisg; gad;gLj;Jtjd; 

%yKk; jw;nghOJ nraw;gLj;jg;gLfpd;w nraw;if rpidg;gLj;jy; jpl;lq;fis 

nraw;gLj;Jtjd; %yKk; 2015 Mk; tUlk; MFk; tiu 550 yPw;wu; ghy; 

khj;jpuNk ngw;Wf;nfhs;s KbAnkdTk; mjdbg;gilapy; vjpu;ghu;j;j ,yf;fpid 

mile;J nfhs;tjw;fhf xU ehisf;F Rkhu; 20 yPw;wu; ghy; juf;$ba cau; 

tu;f;fj;ijr; Nru;e;j gRf;fis gad;gLj;JtJ mj;jpahtrpakhdnjdTk; 

Fwpg;gpl;L 4>500 gRf;fs; (I Mk; kw;Wk; II Mk; fl;lq;fs;) ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;bUe;j NghJk; 2015 kw;Wk; 2016 Mfpa tUlq;fspy; ehl;bd; nkhj;j 

ghy; cw;gj;jp KiwNa 305 kpy;ypad; kw;Wk; 317 kpy;ypadhf (ml;ltiz 7) 

khj;jpuNk fhzg;gl;lJ. 

 

5.3.3 gz;izfs; njhlu;r;rpahf el;lkiltjw;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fspd; 

cztpw;fhf Nkw;nfhz;l nryTfspd; mjpfupg;G fhuzkhf ,Ue;jnjd 

mtjhdpf;fg;gl;lJld; me;j czTr; nrythdJ ghy; tUkhdj;jpd; 69 

tPjj;jpypUe;J 89.71 tPjk; tiuahFk; vd (ml;ltiz 10) mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

2017 Mk; tUlj;jpy; 20>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l 

rhj;jpa ts  Ma;twpf;ifapd;  (gpd;dpizg;G 26)  kjpg;gPl;bw;fhf cztpw;fhd  
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nryT ghy; tUkhdj;jpy; 57.38 tPjkhFk; vd fzpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

mjdbg;gilapy; mt;twpf;if cz;ikahd juTfspd; mbg;gilapy; 

jahupf;fg;gl;Ls;snjd mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.3.4 Fwpj;j rhj;jpa ts Ma;twpf;ifapd; mbg;gilapy; Kjy; fhyg;gFjpapy; 5>500 

yPw;wu; ghy; vdTk; ,uz;lhtJ tUlj;jpy; 6>000 yPw;wu; vdTk; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. NkYk; nghJthd vLf;Fk; fhyg;gFjp 305 ehl;fshfTs;s 

mNjNtis Kjy; tUl ghy; vLf;fk; fhyg;gFjpapd; NghJ ngwf;$ba xU 

ehisf;fhd cw;gj;jp 18 yPw;wUk; ,uz;lhtJ tUlj;jpy; xU ehisf;fhd 

cw;gj;jp 19.5 yPw;wuhfTk; ,Uf;f Ntz;lk;. mjdbg;gilapy; mur 

gz;izfspYk; ,t;Tw;gj;jpapidg; ngw;Wf;nfhs;s Kbahky; NghAs;sJ. 

vdNt rhjhuz xU gz;izahsdplk; ,jidg; ngw;Wf;nfhs;s Kbahnjd;gJ 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. vdpDk;  rhj;jpa ts Ma;twpf;ifapdhy; rk;ge;jg;gl;l 

jug;gpdu; topjtwr; nra;ag;gl;Ls;sdu;. 

5.3.5 rhj;jpa ts Ma;twpf;ifapd; gb (gpd;dpizg;G 26) gRnthd;wpd; fUj;jupf;Fk; 

rhj;jpak; xt;nthU tUlKk; 80% vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. vdpDk; nraw;if 

rpidg;gLj;jy; %ykhf ,J rhj;jpakw;wnjdTk; ehl;bDs; ,Jtiu 

rpidg;gLj;jy; gpur;rpidfs; 25% Kjy; 30% tiu fhzg;gLtjw;F gjpyhf 2018 

khu;r; 14 jpfjpa fpuhkpag; nghUshjhu mikr;rpd; nrayhsupd; gjpypy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,jd;%yk; rhj;jpa ts Ma;twpf;if cz;ikaw;wJ vd;gJ 

cWjpahfpd;wJ. ,J ghy; gz;izahsu;fis khj;jpukd;wp rk;ge;jg;gl;l 

jPu;khzk; Nkw;nfhs;Sk; gpuptpdiuAk; topjtwr; nra;Js;sik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

5.4 20>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;Ak; jpl;lj;jpd; (3 Mk; fl;lk;) fPohd 
mtjhdpg;Gf;fs; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.4.1 2014 Mk; tUlj;jpy; 73>954>054.83 mnkupf;f nlhyu; nrytpy; 20>000 gRf;fis 

,wf;Fkjp nra;tjw;F Gjpa MNyhrid Kd;itf;fg;gl;bUe;jJld; kPs; tpiy 

kDf; Nfhuypd;wp 2007 Mk; tUlj;jpd; tpiy kDf; Nfhuypd; mbg;gilapy; 

Nju;njLf;fg;gl;l xg;ge;jf;fhuUf;Nf ,j;jpl;lk; ifaspf;fg;gl;bUe;jJ. mjd; 

gpufhuk; 2017 Mk; Mz;L KjyhtJ fl;lkhf 1994 gRf;fs; ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;lJld; mJ Kjyhk; nfhs;tdT eilngw;W 10 Mz;Lfspd; gpd;dNu 
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,lk;ngw;wpUe;jJ. mjd; gpufhuk; ngWif topfhl;ly;fSf;F Kuzhf 

nraw;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.4.2 2014 ngg;utup 17 Me; jpfjpa nghUshjhu mgptpUj;jp mikr;rpdhy; 

rku;g;gpf;fg;gl;l mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpw;F (gpd;dpizg;G 27) toq;fpa 2014 

A+d; 05 Me; jpfjpa mikr;ruit jPu;khdk; (gpd;dpizg;G 9) gpufhuk; %d;whk; 

fl;lj;jpd; fPo; 20>000 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;F mq;fPfhuj;ij toq;Fk; 

NghJ Nkw;gb tpQ;Qhgdj;jpw;F mtjhdpg;ghf fhy;eil tsq;fs; kw;Wk; 

fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;rpdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l fbjj;jpy; (gpd;dpizg;G 28) 

Fwpg;gplg;gl;jd; gpufhuk; Fwpj;j cj;jpNahfj;ju;fs; jpUg;jpglf;$ba tifapy; 

nraw;gl Ntz;LnkdTk; mjd; gpufhuk;> 2017 Mk; Mz;by; nraw;jpl;lq;fis 

mKy;gLj;Jk; NghJ ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l capupdq;fspd; cly; 

MNuhf;fpaj;jpw;fhf xJf;fg; gpuNjrnkhd;wpy; fhy;eil itj;jpa 

Nkw;ghu;itapd; fPo; 30 ehl;fs; itj;jpUj;jy;> ,e;j ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

capupdq;fis Neubahf gz;izfSf;F toq;fhky; mur gz;izfspd; 

nghWg;gpy; itj;J fz;fhzpf;fg;gl;ljd; gpd;du; ,uz;lhk; guk;giu 

tptrhapfSf;F gfpu;e;jspj;jy;> INuhg;gpa guk;giuAldhd capupdq;fSf;F 

<LnfhLf;Fk; tifapy; rupahd Kfhikj;Jtnkhd;wpd; fPo; itj;jy;> cau; 

fyitAld; $ba cztpid toq;Fjy; kw;Wk; Neubahf 

gfpe;jspf;fg;gLkhapd; kpfg;ngupa mstpyhd Kiwahd Kfhikj;Jtnkhd;iw 

Vw;gLj;jp gz;izf;F capupdq;fis toq;Ftjd; %yk; ,yhgj;ij 

cr;rg;gLj;jy; Nghd;w tplaq;fspd; gpufhuk; nraw;jpl;lk; mKy;gLj;jg;gl 

Ntz;bapUe;j NghjpYk;> mjd; gpufhuk; nraw;jpl;lk; mKy;gLj;jhky; KjyhtJ 

guk;giuapd; capupdq;fs; rpwpa gz;izfSf;F MNuhf;fpaf; fhyj;jpDs;Ns 

toq;fg;gl;bUe;jJ. 

 

5.4.3 2017 Nk 14 Me; jpfjp 1>994 gR khLfs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jJld; mjpy; 

1>911 khLfs; md;iwa jpdj;jpYk;> vQ;rpa 83 khLfSk; nkdpf;ghyk; 

gz;izapy; epWj;jp itf;fg;gl;L 2017 A+d; 13 kw;Wk; 2017 A+iy28 Mfpa 

jpdq;fspy; gfpu;e;jspf;fg;gl;bUe;jd. mjd; gpufhuk;> 1978 khLfs; Etnuypah> 

gJis> fz;b kw;Wk; khj;jis Nghd;w khtl;lq;fspd; 21 gz;izfSf;F 

KiwNa 737> 100> 306 kw;Wk; 835 Mf xU gz;izf;F 12 Kjy; 428 khLfs; 

tiuapyhd tPr;rpy; gR khLfs; 2017 nrg;njk;gu; 15 Me; jpfjp tiuapy; 

gfpu;e;jspf;fg;gl;bUe;jJ. me;j xU khl;bdJ ,wf;Fkjp ngWkjpapy; vLf;fg;gl;l 

me;jf; fpuak;> jLg;G+rp Vw;Wjy; kw;Wk; Neha; gupNrhjidr; nrytpdq;fSk; 
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cs;slq;fyhf mnkupf;f nlhyu; ($) 3515.29 mjhtJ mz;zsthf &gh 

520>228 (gz;iz tiu vLj;Jr; nry;Yk; tiu) Mf ,Ue;jJ. mjpy; &gh 

200>000 khj;jpuk; gz;iz tptrhapfs; nrytplg;gl;bUe;jJld; vQ;rpa njhif 

murpdhy; nrytplg;gl;bUe;jd. 

 

5.4.4 ,e;j nraw;jpl;lj;jpd; %yk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ghw;gRf;fs; 

gfpu;e;fspf;fg;gl;l 21 gz;izfspy; 902 khLfis gfpu;e;jspj;j 10 

gz;izfspy; 2017 xf;Njhgu; 18> 21 Me; jpfjpfspy; vq;fshy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l fsg;gupNrhjidapd; NghJ gpd;tUk; tplq;fs; 

mtjhdpf;fg;gl;ld. 

 

5.4.4.1 ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ghw;gRf;fs; gfpu;e;fspf;fg;gl;l eydhspfspd; 

ngau;g;gl;bay;fspy; 12 MtJ gz;izapd; fPo; 20 gR khLfs; 

gfpu;e;jspf;fg;gl;ljhf Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> gz;iz mike;Js;s 

,lkhff; fhz;gpf;fg;gl;l ,yf;fk; 28> fz;nzhWt> Nguhjid vd;w 

KftupapYs;s ,lk; guPl;rpf;fg;gl;l NghJk;> me;j ,lj;jpy; mt;thwhd 

fhy;eilfSld; cs;s gz;iznahd;W fhzg;glhjpUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,e;j Kftupapy; cs;s ,lj;jpy; fz;nzhWt fhy;eil 

itj;jpa Muha;r;rp epWtdk; mike;jpUe;jJ. 

 

5.4.4.2 mjdhy; Nkw;$wg;gl;l njtpe;j gz;iz jtpu 9 gz;izfspy; khj;jpuk; 

juTfisr; Nrfupg;gjw;F fsg;gupNrhjidapd; NghJ fzf;fha;tpw;F 

cl;gLj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

5.4.4.3  eydhspfs; ghw;gRf;fisj; njupT nra;Ak; NghJ ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;l 6 

vLNfhs;fspy; fhzg;gl;l gR khLfis cUthf;Fjy; njhlu;ghf KOikahd 

mDgtj;Jld; ,Uf;f Ntz;baik Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> me;j 

mDgtj;jpw;fhf fUj;jpw;nfhs;sg;gl;l Mff; Fiwe;j fhyk; njhlu;ghf 

Fwpg;ghff; fhz;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. vdpDk;> njupT nra;ag;gl;l 21 ghy; 

gz;izahsu;fSf;fpilNa KOikahd mDgtj;Jld; cs;s ,uz;L 

egu;fSf;F gR khLfs; toq;fg;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJld; 03-10 

khLfs; tiu cs;ehl;L mwpTs;s %d;W ghy; gz;izahsu;fSf;fhf 24-40 

khLfs; tiuapyhd msTk; gfpu;e;jspf;fg;gl;bUe;jJ. 
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5.4.4.4 khLfis ghw;gz;izahsu;fSf;F gfpu;e;jspf;fg;gl;ljd; gpd;du; mjhtJ 2017 

Nk 14 kw;Wk; 2017 Mf];l; 02 vd;w jpfjpfspd; gpd;du; fzf;fha;Tj; jpfjpahd 

2017 xf;Njhgu; 21 tiuAk; me;j gz;izfs; mikr;rpdhy; gpd;dha;T 

eltbf;if nra;ag;gl;lik fzf;fha;tpy; mtjhdpf;fg;gltpy;iy. mjdhy; 

me;j ghw; gz;izahsu;fs; Kfq;nfhLj;Js;s ghy; re;ijg;gLj;jy; 

gpur;rpidfs;> guhkupg;Gr; nrytpdk; mjpfupj;jik kw;Wk; nraw;jpl;lf; fld; 

tl;b kw;Wk; fld; jtizg; gzk; nrYj;Jjy; Nghd;witfSf;F jPu;T 

fpilj;jpUf;ftpy;iy. 

 

5.4.4.5 fzf;fha;tpdhy; guPl;rpf;fg;gl;l 09 gz;izfSf;F gfpu;e;jspf;fg;gl;l 902 gR 

khLfspy; 31 khLfSf;F gz;izfSf;F vLj;Jr; nry;Yk; NghNj 

nkf;];la;B]; vd;w Neha; gutpapUe;jJ. ehl;bw;Fs; capupdq;fis nfhz;L 

tUtjw;F Kd; nkf;];ilkP]; Neha; gutpapUe;jikAk;> mJ rpwpa rjtPjkhf 

,Ue;jikAk; mikr;rpd; gjpyhff; fhzg;gl;Ls;sJ. vdpDk;> me;j Neha; 

kpUfq;fs; ehl;bw;Fs; nfhz;L tUtjw;F Kd;du; guPl;rpj;J Njitahd 

eltbf;if vLf;fg;glhikapdhy; Ntfkhfg; gutf;$ba ,e;j gytPd Rfhjhu 

epiyik njhlu;ghf cupa cj;jpNahfj;ju;fs; nghWg;Gld; nraw;glhjpUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.4.5 nraw;jpl;lk; %yk; cUthFfpd;w eyd; kjpg;gPl;bd; NghJ gpd;tUk; tplaq;fs; 

mtjhdpf;fg;gl;ld. 

 

5.4.5.1 gz;izfspypUe;J ngwg;gl;l jfty;fspd; gpufhuk; 15 epiyaq;fSf;fhd 

ehshe;j ghy; cw;gj;jp tUkhdk; kw;Wk; cztpw;fhf nrytplg;gl;l 

nrytpdq;fs; ngwg;gl;l jfty;fspd; gpufhuk; gz;izapd; ehshe;j nrytpdk; 

my;yJ jPu;g;gjw;fhd ghy; tUkhdk; Nghjpastpy; ,y;yhjpUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. (ml;ltiz 11) 

 

5.4.5.2 ghw; gRf;fs; nraw;jpl;lj;jpw;F mize;jjhf Nrhs cw;gj;jpr; nraw;jpl;lnkhd;W 

fhy;eil ts rig Clhf Vw;gLj;jg;gl;bUe;j NghJk;> ,e;j nraw;jpl;lk; 

Njhy;tpaile;jpUe;jJ. kPz;Lk;. jpjpfk gz;izf;F ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;ljw;fpilNa khLfSf;fhf gz;izf;F vY}gh kw;Wk; vy;gh 

gapu;r;nra;ifia mKy;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

mJTk; Njhy;tpaile;jpUe;jJ. mjd; gpufhuk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

ghw;gRf;fSf;Fj; Njitahd czTfs; jdpahu; epWtdnkhd;wpd; %yk; 
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nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;jJld; ghw; gRf;fis ,wf;Fkjp nra;Ak; fk;gdp 

cztpw;fhd Nfs;tp mjpfupg;gJld; mtw;wpd; tpiyfSk; cau;tile;J 

nry;Yk; Nghf;nfhd;W fhzg;gl;lJ. xU ghy; yPw;wupw;fhf toq;fg;gLfpd;w 

czTfspd; tpiy ghy; nfhs;tdT nra;Ak; tpiyapid tpl 

tpQ;Rfpd;wikahy; fhy;eil tsr; rigapd; gz;izfisg; Nghy ghw; 

gz;izfSk; el;lk; ngWk; epiyapy; fhzg;gl;lJ. 

 

5.4.5.3 Nkw;$wg;gl;l gpufhuk; ghy; cw;gj;jpapypUe;J ngwg;gl;l tUkhdj;ij tpl ghy; 

jUk; khLfSf;fhf toq;fg;gl;l czTfSf;fhd nrytpdk; cau; 

ngWkjpiaAk; nfhz;bUe;jikAk;> gz;izfspd; nghUshjhu trjpaPdq;fspd; 

mbg;gilapy; guhkupf;fg;gl;Lr; nry;yg;gLfpd;wik fsg;gupNrhjidapd; NghJ 

mtjhdpf;fg;gl;lJld; ,J njhlu;ghf ghy; gz;izahsu;fs; gpd;tUk; 

Nfs;tpfis vOg;gpapUe;jdu;. 

 

5.4.5.3.1 xU yPw;wu; ghy; &gh 85 vd;w tpiyapy; nfhs;tdT 

nra;ag;gLtjhf mikr;rpdhy; $wg;gl;l NghjpYk;> xU yPw;wu; 

ghYf;fhf gz;izahsu;fSf;F &gh 65-73 ,w;fpilNaahd tpiy 

gz;izahsu;fSf;F fpilj;jpUe;jikahy; tUkhdk; 

tPo;r;rpaile;jpUe;jJld; ghw; gz;izfisg; Ngzpr; nry;yy; 

rPuw;w epiyapy; ,Ue;jik fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

5.4.5.3.2 jpiwNrup nrayhsupd; uPIgP/uPgP/01/47 Mk; ,yf;f 2017 A+iy 07 

Me; jpfjpa fbjj;jpd; %yk; (,izg;G 29) 1 fpNyh fpuhk; ghy; 

khtpw;fhd ,wf;Fkjp Rq;ftup &gh 225 Kjy; &gh 2 tiu 

gjptopf;fg;gl;likahy; ghy; rhu;e;j cw;gj;jpfs;> ghy;kh 

gad;gLj;jp cw;gj;jpf;F <Lgj;jpaikahy; gjdpl;l ghy; 

cw;gj;jpapd; Njit Fiwtile;jpUe;jikAk; mjd; fhuzkhf 

gjdpl;l ghypd; tpiy Fiwtile;jpUe;jikAk; njuptpj;jdu;. 

 

5.4.5.3.3 nkja kw;Wk; nkja mw;w fopTg;nghUl;fs; ghypy; epak 

kl;lj;jpy; Ngzpr; nry;tjw;fhf ghw; gRf;fSf;F caT toq;Fk; 

NghJ Fwpj;j epak mstpDila czTf; fyitnahd;W 

toq;fg;gl Ntz;bapUe;j NghjpYk;> mjid toq;Ftjw;fhd 

fpuak; mjpfupj;jik (czT tpiy zau;e;J nry;fpd;wik)> ghw; 

gz;izahsu;fSf;f vjpu;ghu;j;j mstpy;  tpiynahd;W 
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fpilf;fhikapdhy; (&gh 85)> me;j czTf; fyit toq;fhJ 

NtW czTf; fyit toq;fhJ NtW czTf; fyit 

toq;Ftjw;F Vw;gl;bUe;jjhf njuptpj;jdu;. 

 

5.4.5.3.4 ehshe;j ghy; cw;gj;jp epiyankhd;wpw;F xU ghy; khl;bypUe;J 

15 yPw;wu; ngwf;$bajhf mtu;fs; mwptpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

me;j ,yf;if mile;J nfhs;tjw;F KbahjpUe;jjhf 

njuptpj;jdu;. 

 

5.4.5.3.5 NkYk; ghw; gz;izahsu;fs; toq;fpa vOj;J %yf; $w;wpd; 

gpufhuk; me;j gz;izahsu;fs; <LgLj;jpa KjyPl;bw;F 

vjpu;ghu;j;j eyd;fs; fpilf;fg; ngwhjpUe;jjhf njuptpj;jpUe;jJld; 

khLfis cUthf;Fjy; njhlu;ghf KOikahd mDgtj;Jld; 

cs;s ghy; gz;izahsu;fspd; gpufhuk; cs;ehl;L khLfSld; 

xg;gpLk; NghJ ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l khLfspypUe;J fpilj;j 

tUkhdk; xg;gPl;L uPjpapy; mjpfupj;jpUe;j NghJk;> mjw;fhf 

Vw;gLfpd;w ehshe;j nrytpdk; (czT> kUe;J> Copau; $yp> 

kpd;rhuk; kw;Wk; ePu;) xg;gPl;L uPjpapy;cau; ngWkjpiaf; 

nfhz;bUe;jJld; mjdhy; tUkhdj;jpy; ehshe;j 

nrytpdj;ijNaDk; ntspg;gLj;Jtjw;F trjpaw;wpUe;jJld; 

KjyPl;bw;fhf ngwg;gl;l fld; my;yJ tl;bia ,e;j 

tUkhdj;jpypUe;J nrYj;Jtjw;F Nghjpasthf ,y;yhjpUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. (ml;ltiz 12) NkYk;> ,e;j ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;l khLfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf cs;ehl;L 

khLfis mfw;Wtjw;Fk; gz;izahsu;fSf;F Vw;gl;bUe;jJ. 

 

5.4.5.3.6 fNyty gpuNjrj;jpy; mike;Js;s gz;iznahd;wpy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l gupNrhjidapd; NghJ gz;izapd; 

cupikahsupd; vOj;J %yk; toq;fg;gl;l $w;wpd; gpufhul; ,e;j 

gz;izf;F toq;fg;gl;l 20 jha; khLfSf;fpilNa ghypd;wp 

kuzpj;j 06 khLfSk; ,Ue;jjhf mwptpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

mJ njhlu;ghf mikr;rpd; nrayhsupdhy; toq;fg;gl;l 2018 khu;r; 

14 Me; jpfjpa gjpypd; gpufhul; ntyhl; epWtdj;jhy; khLfisg; 

guPl;rpf;Fk; NghJ NehAs;s 10 khLfspd; ngWkjp (&gh 20 yl;rk;) 
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me;j epWtdj;jhy; me;j gz;izahsUf;F kPz;Lk; 

toq;fg;gl;ljhf njuptpf;fg;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk; 

khLfSf;fhf murhq;fk; nrytpl;l &gh 3>215>510 njhif 

murhq;fj;jpw;F el;lkhf ,Ue;jJld; mjid mwtpLtjw;F 2018 

ngg;utup khjk; tiuAk; eltbf;if vLf;fg;glhjpUe;jikAk; 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

 

5.4.5.3.7 Nkw;$wg;gl;l gz;izapd; cupikahsuhy; vOj;J%yk; 

toq;fg;gl;l $w;wpd; gpufhuk; mikr;rpw;F khLfSf;fhf xU 

khl;bw;F &gh 200>000 tPjk; &gh 4>000>000 njhifAk;> mjw;F 

Nkyjpfkhf ntyhl; &uy; vf;];Nghl; ,d; cs;ehl;L Kftu; 

epWtdkhd ngh[; irl; ,d;[pdpaupq; epWtdj;jpy; 

cj;jpNahfj;juhy;khLfis toq;Ftjw;F &gh 350>000 Nkyjpf 

njhifnahd;W nrYj;JkhW tpLtpf;fg;gl;l mwptpj;jYf;F 2017 

A+iy 27 Me; jpfjp jdpahu; tq;fpf;F fzf;fpw;F itg;Gr; 

nra;ag;gl;L fhrhfr; nrYj;jg;gl;bUe;jJ. mjd; gpufhuk; ghy; 

gz;izahsu;fs; KiwNflhf gzk; ngwy; ,lk;ngw;wpUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.4.5.3.8 Nkw;$wg;gl;l 20 khLfSf;fpilNa 18 fd;Wfspy; 18 ghy; jUk; 

fUT+l;lg;gl;l 2 khLfSld; 38 khLfs; gz;izf;F 2017 Mf];l; 

02 Me; jpfjp Njrpa fhy;eilts mgptpUj;jp rigapd; 

nkdpf;ghyk; gz;izapypUe;J fpilj;jpUe;jikAk;> me;j 

gz;izapy; mike;Js;s gpwe;j 18 fd;Wfspy; 12 fd;Wfs; 

,uj;jk; frpAk; Nehapdhy; jhf;fg;gl;L ,wg;nga;jpajhf 

mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. (epow;glk; 3-I, II, III, IV) 

 

5.4.6 cld;gbf;ifapd; gpufhuk; fpuhkpa nghUshjhu mikr;R (nfhLg;gdthsu;) 

kw;Wk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gR khLfs; toq;fg;gl;l ghw; 

gz;izahsu;fSf;fpilNa 12 epge;jidfs; kw;Wk; 05 epge;jidfSld; 

,uz;L cld;gbf;iffs; ifr;rhj;jplg;gl;L ,e;j xt;nthU cld;gbf;ifapd; 

gpufhuk; khLfis toq;Ftjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJld; 

cld;gbf;ifapd; gupNrhjidapd; NghJ gpd;tUk; tplaq;fs; 

ntspg;gLj;jg;gl;ld. 
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5.4.6.1 cld;gbf;ifapd; 11 Mk; ,yf;fj;jpd; gpufhuk; toq;fg;gl;l khLfs; cupa 

fhg;GWjp fk;gdpAld; fhg;GWjp nra;jy; thbf;ifahsu; jug;gpd; nghWg;ghff; 

fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ. vdpDk;> fsg; gupNrhjid Nkw;nfhs;sg;gl;l 

gz;izfSf;fpilNa 21 gz;izfspy; 902 khLfs; fhg;GWjp 

nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

5.4.6.2 03 epge;jidAld; cld;gbf;ifapd; 01 Mk; ,yf;f gpuptpd; fPo; ghw; gRf;fspd; 

eyd;fSf;fhf cupa gz;izfspy; fhzg;gLfpd;w eltbf;iffSf;fhf 

Mff;Fiwe;jJ ,uz;L rKu;j;jp eydhspfspy; ,uz;L Ngiu 

njhlu;GgLj;Jtjw;F thbf;ifahsu; jug;gpdu; ,zq;fpapUe;jdu;. vdpDk;> 

guhkupg;Gr; nrytpdk; mjpfupj;jikahy; Fiwthd Copau;fisg; gad;gLj;jpg 

z;izfs; guhkupf;fg;gLfpd;wikahFk;. 

 

5.4.7 fUT+l;lg;glhj kw;Wk; fUt+l;lg;gl;l fhy;eilfSf;fhf Vw;gl;l el;lk; 

 

5.4.7.1 ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l re;ju;g;gj;jpy; fUT+l;lg;glhj 11 khLfSf;F 

fsg;gupNrhjid nra;Ak; NghJ Neubahf Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; NghJ 

,yq;iff;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJld; me;j 

khLfs; 06 gz;izfSf;F gfpe;jspf;fg;gl;bUe;jJld; khLfs; 

fUf;fl;lhikapdhy; xU khl;bw;F &gh 50>000 tPjk; gz;izahsu;fSf;F 

nrYj;Jtjw;F cld;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. vdpDk;> cld;gbf;ifapd; 

xU epge;jidahd ,yq;iff;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l fUf;fg;gl;l khLfshf 

,Uf;f Ntz;ba epge;jid Kbtile;jpUf;Fk; NghJ ,e;j khLfs; 

gz;izfSf;F toq;fg;gl;likapd; fhuzkhf gz;izahsu;fSf;F xU 

khl;bw;fhf &gh 150>000 tPjKk;> mikr;rpw;F &gh 509>660 njhif tPjKk; Mf 

11 khLfSf;fhf &gh 7>256>260 el;lk; Vw;gl;bUe;jJ. 

 

5.4.7.2 05 gz;izfSf;Fupa ngsjPf gupNrhjidapd; NghJ ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

566 khLfspy; 13 khLfs; fUf;fl;lhj khLfshfTk; kw;Wk; fUf;fl;lg;gl;l 

khLfSf;fpilNa ,e;j khLfSf;fhf &gh 50>000 tPjk; khj;jpuk; 

toq;fpaikapdhy; gz;izahsu;fSf;F Vw;gl;l KOikahd el;lKk; 

fpilf;fg;ngwhjpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. MW khjq;fspid tpQ;rpapUf;Fk; 

NghJ fd;Wfs; fpilf;fhj khLfs; njhlu;ghd tpguk; fPNo 

fhz;gpf;fg;gLfpd;wJ. 
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ml;ltiz ,y. 13 :- ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l khLfSf;fpilNa fUf;fl;lhj kw;Wk; 

fUf;fl;lg;gl;l khLfspd; vz;zpf;if 

 

gz;izapd; ngau; 

 

 

---------------------------------- 

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

kpUfq;fspd; 

vz;zpf;if 

------------------------------------------ 

fUf;fl;lhj kw;Wk; 

fUf;fl;lf;$ba 

kpUfq;fspd; vz;zpf;if 

----------------------------------------- 

   

`pq;Fuhd ghw;gz;iz 420 7 

tpN[#upa ghw;gz;iz 50 2 

fhypq;f tpN[Re;ju 

ghw;gz;iz 

24 1 

B. mg;G`hkp ghw;gz;iz 40 1 

mg;Nyz;l; ghw;gz;iz 32 2 

 
nkhj;jk; 

---------- 
566 

==== 

---------- 
13 

==== 
 

 

5.4.8 ntw;wpfukhd ghy; tpahghup njhlu;r;rpahf ngwg;gl;L cs;ehl;L ghy; 

gz;izahsu;fSf;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ghw; gRf;fs; nfhs;tdT 

nra;ag;gl;likahy; Vw;gl;l epiy 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mDgtj;Jld; jkJ ifj;njhopiy ntw;wpfukhf Ngzp ghw; gz;izahsu;fs; 

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ghw; gRf;fisg; ngw;wjd; gpd;du; mtu;fspd; ghw; 

ifj;njhopy; el;lkile;J kw;Wk; mjpf fld; nghWg;gpdhy; fhzg;gLtjhf 

mwptpf;fg;gl;bUe;jJld;> gz;izahsu;fspdhy; cs;ehl;L gR khLfSld; 

Ngzg;gl;Lr; nrd;w gz;izfs; ntw;wpfukhf Ngzpr; nry;yg;glhikf;F 

ngwg;gl;l tpUJfs; kw;Wk; mtu;fs; njhlu;ghf toq;fg;gl;l vOj;J %y 

$w;Wf;fspd; %yk; cWjpg;gLj;jg;gl;lJ. vdpDk;> ifj;njhopypy; mtu;fs; 

fldhspfshf cs;shf;fg;gl;L f\;lkhd epiy Vw;gl;bUe;jikAk; 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

5.4.8.1 ,e;j nraw;jpl;lk; njhlu;ghf khj;jis ,Tynty gpuNJrj;jpy; ghw; 

gz;izahsupd; ghw; gz;iz 2013 Mk; Mz;L Kjy; 2016 Mk; Mz;L tiu 
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njhlu;r;rpahf 3 tUl fhyk; Kjy; kj;jpa khfhzj;jpd; khj;jis khtl;lj;jpy; 

mike;Js;s gy;NtW mur jpizf;fsq;fspdJk; mur rhu;gw;w  

epWtdq;fspdhYk; xUq;fikf;fg;gl;l rpwe;j ghw; gz;izahsiu njupT 

nra;Ak; 06 Nghl;bfs; %yk; Muk;g/rpwe;j ,lq;fs; %d;W re;ju;g;gq;fspYk; 

,uz;lhtJ kw;Wk; %d;whtJ ,lq;fSf;fhf tpUJfSk; nty;yg;gl;bUe;jJ. 

(gpd;dpizg;G 30) 

 

5.4.8.2 ghw;gz;izf; ifj;njhopypy; 12 tUl mDgtj;Jld; ,sk; ghw;gz;izahsu; 

jkJ [PtNdhgha ghw;gz;izfs; ifj;njhopiy ntw;wpfukhf elhj;jpr; 

nrd;wikAk;> ntspehl;L khLfisg; ngw;wjd; gpd;du; el;lj;ijg; ngw;wik 

kw;Wk; fld; nghWg;gpdhy; f\;lg;gl;likapdhy;  ,e;j ghw; gz;izahsu; jkJ 

capupid kha;j;Jf; nfhs;tjw;F Kad;wjhf mSj;ntt Njthya ek;gpf;if 

nghWg;ghsu; 2017 xf;Njhgu; 24 Me; jpfjpa fbjj;jpd; %yk; vq;fSf;F NkYk; 

mwptpj;jpUe;jhu;. 

 

5.4.9 20>000 gRf;fs; ,wf;Fkjp nraw;jpl;lj;jpd; 3 Mk; fl;lj;jpd; 11 MtJ jlit 

3024 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;jy;. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 20>000 grf;fs; ,wf;Fkjpapd; fPo; 2017 jpnrk;gu; 27 Me; jpfjp 3024 gRf;fs; 

ehl;bw;F nfhz;L tug;gl;bUe;jJld; mg;gRf;fs; njhlu;ghf gpujhd fhy;eil 

MNuhf;fpa cj;jpNahfj;ju; kw;Wk; fhy;eil kUj;Jt Muha;r;rp gzpg;ghsupdhy; 

rku;g;gpj;j MNuhf;fpa mwpf;ifapd; gpufhuk; ,f;fhy;eilfs; tpyq;F Neha; 

njhw;wpid cs;ehl;L gRf;fSf;Fk; kdpju;fSf;Fk; njhw;wf;$ba Mgj;njhd;W 

cs;sjhf fhy;eil cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsg; gzpg;ghsu; 

ehafj;jpdhy; fpuhkpa nghUshjhuk; njhlu;ghf mikr;rpd; nrayhsUf;F 2018 

etk;gu; 28 Me; jpfjp vOj;J %yk; mwptpj;jpUe;jhu;. NkYk;> mt;twpf;ifapd; 

gpufhuk; cldbahf vLf;fg;gl Ntz;ba eltbf;iffs; 

jPu;khdpf;fg;gl;bUe;jJld;> rpy tpyq;Ffis mopj;J tplf;$ba mghaKk; 

ntspg;gLj;jg;gl;ld. vdpDk;> mt;twpf;iff;Fk; Vida gupe;Jiufs; njhlu;ghf 

ftdk; nrYj;jhky; vQ;rpa 15>000 tpyq;Ffis ,wf;Fkjp nra;tjw;Fk; 

Njitahd eltbf;iffs; nghWg;nghd;W ,y;yhj nraw;ghl;bd; mikr;rpd; 

cj;jpNahfj;ju;fs; <Lgl;Ls;sik mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,e;j 15>000 tpyq;Ffspd; 

,wf;Fkjpf;F cupa 2018 Nk 02 Me; jpfjp gfpuq;f gj;jpupifspd; %yk; ghw; 

gz;izahsu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
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6. Kiwikfspd; eypTfs; 

 ---------------------------------------------- 

6.1 nraw;jpl;lj;jpd; Muk;gj;jpd; NghJ ghy; cw;gj;jpia mjpfupg;gjw;F 2006 Mk; 

Mz;by; jahupf;fg;gl;l Njrpa nfhs;if 2007 A+d; 20 Me; jpfjpa mikr;ruit 

tpQ;Qhgdj;jpd; gpufhuk; (gpd;dpizg;G 32) %yKk; rpe;jhd Ntiyj; jpl;lj;jpd; 

fPo; cs;ehl;L ghy; cw;gj;jpia mjpfupg;gjw;fhf Jupjkhf nraw;ghLfis 

fl;bnaOg;g Ntz;ba Kf;fpakhd  Kd;nkhopthf ,dq;fhzg;gl;l cs;ehl;L 

ghw; gRf;fspd; guk;giuapd; nraw;if Kiwapy; ghy; tsk; kw;Wk; 

,aw;ifahd ghy; tsj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; cs;ehl;L ,dg;ngUf;f 

njhFjpia tYg;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;l khl;L ,dr;Nru;f;if> 

capuZf;fs; kw;Wk; capupd tiffs; ,wf;Fkjp vd;w tplaq;fSf;fpilNa 

ghy; ifj;njhopiy fl;bnaOg;Gtjw;F ghw;gRf;fspd; gw;whf;Fiwia 

khw;wpaikg;gjw;fhf fhz;gpf;fg;gl;l rfy tplaq;fisAk; ftdj;jpw;F 

vLf;fhky; mjd; NghJ ,dq;fhzg;gl;l ghw; gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;F 

khj;jpuk; $ba ftdk; nrYj;jp eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

6.2 2012 Mk; Mz;L Kjy; mikr;R ghw;gRf;fis ,wf;Fkjp nra;Js;s NghJk; 

vQ;rpa eltbf;iffSf;fhf me;j khLfs; njhlu;ghf juT Kiwiknahd;W 

jahupg;gjw;F rupahd Nkw;ghu;itnahd;W mikr;rpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

6.3 ghw; gRf;fis ,wf;Fkjp nra;jy; njhlu;ghf rfy tya fhyepiyf;Fk; 

<LnfhLf;Fk; tifapy; kw;Wk; ehl;by; fhzg;gLfpd;w tyaq;fspypUe;J 

khLfis Nghfidg;gLj;Jtjw;Fk; njhw;W Neha;fspypUe;J ghJfhf;ff;$ba 

tifapy; Mff;Fiwe;j fpuaj;jpy; guhkupf;ff;$ba capupdq;fis ,dq;fz;L 

,wf;Fkjp nra;tjw;F nfhs;ifnahd;W jahupf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

6.4 2007 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;l nraw;ghLfspd; NghJ ve;jnthU 

xg;ge;jfhuupdJk; (EOI) gpufhuk; Nfhug;gl;l jfty;fs; Nghjpastpy; 

rku;g;gpf;fg;glhjpUe;jJld; rpy epWtdq;fs; gz;izfis Nkw;ghu;it 

nra;tjw;fhf mjpf fhynkhd;W Nfhug;gl;bUf;Fk; NghJ mt;thW 

toq;fg;glhjpUe;jikAk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. me;j epiyapy; kPz;Lk; $Wtpiy 

NfhUtjw;F eltbf;if vLf;fhikapdhy; ehl;bw;F rhjfkhd nghUj;jkhd 

xg;ge;jnkhd;iwj; njupT nra;tjw;F fhzg;gl;l re;ju;g;gk; ,of;fg;gl;bUe;jjh 

vd;gJ Nfs;tpf;Fupajhf ,Ue;jJ. 
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6.5 Njitahd epAzj;Jt mwpT ehl;by; fhzg;glhj ghupastpyhd epu;khz 

nraw;jpl;lq;fSf;fhf <LgLj;j Ntz;ba ngWif  Kiwahd Turnkey 

Kiwik ,e;j nraw;jpl;lj;jpw;fhf gpd;gw;wg;glhikapdhy; mikr;rpdhy; 

jahupf;fg;gl;l khjpupfs; G+u;j;jp nra;ag;glhjpUe;jikAk;> ehl;by; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l epu;khzq;fs; kw;Wk; ifj;njhopYf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l kpif 

kjpg;gPL mq;fPfupf;fg;gl;litahf murhq;fj;jpw;F el;lk; Vw;gl;bUe;jik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

6.6 ,yq;ifapy; ghy; cw;gj;jp ifj;njhopypy; fhzg;gl;l epiyik njhlu;ghf 

tpN\lkhf fhzg;gl;l ghy; cw;gj;jpapy; fhzg;gLfpd;w gpur;rpidfs; 

njhlu;ghf rupahd gpufhuk; kjpg;gPL kw;Wk; ftdk; nrYj;jhkYk; kpUfq;fspd; 

czTfSf;Ff;fhf nrythfpd;w nrytpdk; njhlu;ghf Muk;gpf;fg;gl;bUe;jik 

rhj;jpats Ma;T mwpf;ifapd; gpufhuKk;> fhy;eil ts rigapypUe;J 

ngwg;gl;l gjpypd; gpufhuKk; njhlu;Gila ghw;gz;izahsu;fspd; $w;Wf;fspd; 

gpufhuKk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

6.7 gpujhdkhf ,yq;ifapd; fhyepiyAk; Rfhjhu uPjpahf tyaq;fs; 

kpUfq;fSf;fhf mt;tsT rhjfkw;w epiynahd;wpd; fPo; kpfTk; Kiwahd 

fl;Lg;ghl;L Kiwik gpd;gw;wg;glhky; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l khLfs; 

MNuhf;fakhfTk; Mf;fG+u;tkhdjhfTk; ghJfhj;Jf; nfhs;Sk; Njit 

f\;lkhf ,Ue;jik kw;Wk; rpf;fdkw;wjhf ,Ue;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

6.8 ehl;by; fhzg;gLfpd;w epyg; gw;whf;Fiwapdhy; vjpu;fhyj;jpy; capupdq;fspd; 

guhkupj;jiy cyu; gpuNjrq;fspy; gutyhf;Fjy; mj;jpahtrpakhdjhy; 

mjw;fhf nghUj;jkhd ,dtpUj;jp KiwfSf;F njhlu;GgLj;Jjy; 

mj;jpatrpakhdJ vd mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

6.9 vjpu;tUk; rpy tUlq;fspy; 20>000 khLfs; tiu ,e;ehl;bw;F nfhz;L 

tUtjw;F eltbf;if vLj;jikapdhy; ,yq;ifapy; jw;NghJ fhzg;gLfpd;w 

cau; juj;Jld; $ba khLfs; mjw;Fr; rkkhd my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

vz;zpf;ifapy; mfw;Wk; Mgj;njhd;W Vw;gl KbAk;. ,r;Rw;whlYf;F 

<LnfhLf;ff;$ba khLfis mfw;Wjy; ghy; cw;gj;jp ifj;njhopypd; 

epiyNgwhd ,Ug;gjw;F mr;RWj;jyhf ,Uf;f KbAkhd NghjpYk; mJ 

njhlu;ghf rupahf ftdk; nrYj;jg;glhjpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 
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6.10 gz;izapy; cs;s ,aw;ifahd tsq;fspd; gpufhuk; kw;Wk; gz;izahsupdJ 

maYikapd; gpufhuk; gz;iznahd;wpy; guhkupf;fg;gl Ntz;ba khLfspd; 

vz;zpf;if rupahf kjpg;gPL nra;ag;gl;L kpfTk; ,yhgfukhd 

gz;iznahd;whf elhj;jpr; nry;yf;$bajhf khLfs; toq;fy; 

,lk;ngw;wpUf;ftpy;iy. 

 

6.11 ghy; Nrfupj;jy; rpwe;j Kfhikj;Jt toq;fy; Nkw;nfhs;sg;glhikapd; 

fhuzkhf ghy; toq;Fdu;fSf;F gzk; nrYj;Jk; NghJ murhq;fj;jpd; gzk; 

gad;gLj;jhijg; Nghd;W murhq;fj;jpd; ghy;kh ,wf;Fkjpf; nfhs;ifapdJk; 

fhuzkhf ghy; gz;izahsu;fSf;F rupahd tpiy 

fpilf;fg;ngwhjpUe;jikAk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

6.12 fhy;eil tsq;fs; rigf;fhf KjyhtJ ,uz;lhtJ fl;lj;jpd; fPo; ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;l tpyq;Ffs; nraw;jpwdw;wjhfTk; ehl;bw;F nraw;jpwdw;wnjdTk; 

me;epjpf; $w;Wf;fs; gz;iz ghy; cw;gj;jp mwpf;if kw;Wk; fzf;fha;T 

tprhuizfSf;fhf fpilj;j gjpy;fspd; gpufhuk; mtjhdpf;fg;gl;bUf;ifapy; 

2017 Mk; Mz;bd; NghJ rpwpa msthd tptrhapfSf;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

tpyq;Ffis toq;fpajd; fhuzkhf mtu;fs;  epjp gpur;rpidfs; cl;gl kd 

cisr;rYf;F cl;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

6.13 ehl;bDs; nfhz;L tug;gLk; tpyq;Ffspd; Neha; MNuhf;fpak; jdpahd 

gpuNjrnkhd;wpy; fhy;eil kUj;Jt Nkw;ghu;itapd; fPo; 30 ehl;fs; 

itj;jpUg;gjw;F gupe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJld; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l fhy;eilfs; 

gz;izf;F Neubahf mDg;Gtjhy; Neha;fSf;F cl;glf;$LtJ njhlu;gpy; 

ftdk; nrYj;jhky; 2017 MK; Mz;bd; NghJ mwf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fs; 

tptrhapfSf;F Neubahf toq;fg;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

6.14 2015 Nk 20 Me; jpfjpa mikr;ruit jPu;khdj;jpw;F (gpd;dpizg;G 20) gpufhuk; 

nraw;jpl;lj;jpd; KjyhtJ kw;Wk; ,uz;lhtJ fl;lq;fspy; nraw;ghLfspd; 

fz;fhzpg;G kw;Wk; nraw;gLj;Jtjw;fhf toq;fg;gl;l gpd;tUk; fl;lisfs; 

Kiwg;gb nraw;gLj;jg;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

  

 fld; kw;Wk; tl;b kPsr; nrYj;Jjy; jPu;khdpg;gjw;F tpN\l 

FOnthd;iw epakpj;jy; 
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 nraw;jpl;lj;jpd; 2 fl;lj;jpw;fhf epakpf;fg;gl Ntz;ba nraw;ghl;L 

FOit epakpj;jy; 

 

 ,uz;lhk; fl;lj;jpd; kdpj ts mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; njhlu;ghd 

Nkw;ghu;it nrytpdk; kw;Wk; ,atsT Nkk;gLj;jy;vd;gtw;wpw;fhf 

nrytplg;gl;l ($ 50133.52 Md) &gh 69>955>702 njhiff;fhf FOtpd; 

gupe;Jiu ngw;Wf;nfhs;sy;. 

 

6.15 ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; fhy;eilfis fhg;GWjp nra;tjw;F epu;zapf;fg;gl;l 

fhyg;gFjpapy; eltbf;if vLf;fg;glhj fhuzj;jpdhy; ,we;j fhy;eilfSf;F 

khj;jpuk; 2016 Nk 30 Me; jpfjp tiuapy; &gh 57>720>809 Md el;lnkhd;W 

,lk;ngw;wpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. fhg;GWjpf;fhf mur 

epWtdnkhd;wplkpUe;J $Wtpiy rku;g;gpf;fg;glhikahy; jdpahu; Jiwapy; 

fhg;GWjp nra;tjw;F jpiwNrup nrayhsupd; vOj;J %yk; mDkjp 

Nfhug;gl;ljhfTk; mJ fpilf;fhjpUe;jik mjw;F fhuzk; vd fpuhkpa 

nghUshjhuk; njhlu;ghd mikr;rpdhy; mwptpf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

7. gupe;Jiufs; 

 ----------------------- 

7.1 mJtiu Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j gR ,wf;Fkjpr; nraw;ghLfspd; Njhy;tp 

cWjpg;gLj;jg;gl;bUe;j epiyapy;> 2012 brk;gu; 12Mk; jpfjp ntspaplg;gl;bUe;j 

mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpy; gR ,wf;Fkjpr; nraw;ghLfs; ntw;wpfukhdnjdf; 

Fwpg;gplg;gl;bUe;jJld;> mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fs; gpioaw;w ek;gj;jF 

jfty;fspd; mbg;gilapy; jahupj;jy; njhlu;ghf Fwpj;j mjpfhupfs; ftdk; 

nrYj;j Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fg;gLfpd;wJ. (ge;jp ,y. 5.1.1> 5.1.3> 5.1.4> 5.1.5) 

 

7.2 Fwpg;ghf ,JNghd;w nryT mjpfkhd jpl;lq;fs;> ek;gj;jF cz;ikahd 

jfty;fspd; %yk; tpNrl mwptpidg; gad;gLj;jp gpioaw;w rhj;jpa ts 

Ma;twpf;iffis jahu; nra;jjd; gpd;du;> Kiwahd fz;fhzpg;Gld; 

nraw;gLj;jg;gl Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.3.1 njhlf;fk; 

5.3.5 tiu)  
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7.3 ,wf;Fkjp nra;ag;gl;Ls;s gRf;fs; njhlu;gpy;> juTj; njhFjpnahd;wpid 

jahupj;J KiwahdnjhU Nkw;ghu;itapid Nkw;nfhs;tJ nghUj;jkhdnjd 

gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. 

 

7.4 ehl;by; epyTk; fhyepiyf;F jhf;Fg; gpbf;Fk;> #oYf;Nfw;g Neha;fs; 

Fiwthf ,Uf;ff;$ba> kw;Wk; ehl;by; jhuhskhff; fpilf;ff;$ba 

czTfisf; nfhz;L tsu;f;ff;$ba gR tiffis ,dq;fz;L mt;thwhd 

gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;Fg; nghUj;jkhd nfhs;ifnahd;wpid 

cUthf;Ftjpy; ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp 

,y. 5.1.6.3> 5.1.6.4> 5.1.7> 5.1.10> 5.4.5)  

 

7.5 ,Jtiu Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j gR ,wf;Fkjpg; ngWtdTr; nraw;ghl;bw;Fk; 

jpl;lj;Jld; njhlu;ghd epu;khz eltbf;iffSf;Fkhd ngWtdTr; nraw;ghL 

Kiwahf gpd;gw;wg;glhjpUe;j NghJk;> vjpu;fhyj; jpl;lq;fspd; NghJ ngWtdT 

mwpTiug;G topfhl;bapy; jplkhff; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fiwe;j nryT $Ljy; 

gyd; Mfpa mbg;gilfis gpd;gw;w Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp 

,y. 5.1.9> 5.1.11)  

 

7.6 jpl;lj;jpd; epu;khz NritfSld; njhlu;ghd kjpg;gPLfs; kw;Wk; nryT 

tpguq;fis Kiwahf jahupf;f Ntz;bAs;sJld;> xg;ge;jf;fhuu;fspd; Nkyjpf 

kjpg;gPLfSld; cld;gl;L xg;ge;jq;fspy; ifr;rhj;jplhj tifapYk; juj;jpid 

cau;e;j kl;lj;jpy; itj;jpUj;jypYk; $ba mtjhdj;ijr; nrYj;jp jpl;lq;fis 

Muk;gpj;jy; nghUj;jkhdnjdg; gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.1.7> 5.1.8> 5.1.9> 

5.1.10> 5.1.11) 

 

7.7 ,t;thwhd jpl;lq;fSf;fhf xg;ge;jk; ifr;rhj;jpLifapy; ehl;Lf;F mjp$ba 

nghUshjhu gyd; fpilf;Fk; tifapy; tpepNahf];ju;fisj; njupTnra;J 

nfhs;tjw;Fk; epjpj;Jtg;gLj;Jtjw;F KbAkhd topKiwfis gpd;gw;wy; 

njhlu;ghf ftdk; nrYj;j Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.1.2.2> 

5.1.2.3> 5.1.2.7>(i)(v)(vi)(vii)) 

 

7.8 jpl;lj;jpd; Kjyhk; ,uz;lhk; fl;lq;fspd; fPo; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fs; 

ghupa mstpyhd gz;izfspdhy; guhkupf;fg;gLk; NghJk; nghUshjhu ,og;G 

Vw;gl;bUg;gjdhy; %d;whtJ jpl;lj;jpd; fPo; ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; gRf;fis 

rpwpa mstpyhd ghw;gz;izahsu;fSf;F toq;FtJ ,yhgkhdjh vd;gJ 
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Fwpj;J kPz;Lk; MNyhrpj;J nghUj;jkhd jPu;khdj;ij Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;  

vd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.1.3> 5.1.4> 5.1.5> 5.2.4> 5.3> 5.4.2> 5.4.4.5> 

5.4.5> 5.4.6> 5.4.8) 

 

7.9 gRf;fs; ,wf;Fkjp nra;tjw;F rkhe;jukhf> ghy; Nrfupf;Fk; epiyaq;fs; 

Clhf ghy; gz;izahsu;fspd; ghy; cw;gj;jpfis ,yhgkPl;Lk; tifapy; 

nfhs;tdT nra;Ak; nghwpKiwnahd;wpid cUthf;fp eilKiwg;gLj;j 

Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.4.5.3.3> 5.4.5.3.2) 

 

7.10 gz;iznahd;wpy; fhzg;gLk; ,aw;if tsq;fspd; mbg;gilapYk;> xt;nthU 

gz;izahsupdJk; Mw;wy;fSf;fika gz;izapy; guhkupf;fg;gl Ntz;ba 

tpyq;Ffspd; vz;zpf;ifia cWjpahf kjpg;gPL nra;J ,yhgfukhd Kiwapy; 

gz;izapid elhj;jpr; nry;tjw;F trjpahd tpyq;Ffspd; vz;zpf;ifia 

ngw;Wf;nfhLg;gjpYk;> Njitahd MNyhridfisg; ngw;Wf; nfhLg;gjpYk; 

ftdk; nrYj;j Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.4.8) 

 

7.11 ghy; epiyaq;fspdhy; ghy; nfhs;tdT nra;tjw;fhf nrytplg;gl;l njhif 

Kiwahf ghy; gz;izahsu;fSf;F fpilf;fpd;wjh vdTk; nrYj;jg;gl;l 

njhiff;F ngWkjpahd ghy; me; epiyaq;fSf;F fpilf;fpd;wjh vdTk; 

njhlu;r;rpahf mtjhdpj;J Njitahd eltbf;iffs; vLf;fg;gl Ntz;Lnkd 

gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.2.2.2> 5.4.5.3.1) 

 

7.12 ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fSf;F Njitahd kw;Wk; nghUj;jkhd tifapy; 

cs;ehl;L gR czT cw;gj;jpia mjpfupj;J gRf;fspd; cztpw;fhd 

nrytpid Fiwj;Jf; nfhs;sy; njhlu;ghf ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;Lnkd 

gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.1.3> 5.4.5.3.3) 

 

7.13 ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fSf;F jhq;f Kbahj ntg;gk; fhzg;gLk; 

gpuNjrq;fspy; tplg;gl;Ls;s gRf;fis nghUj;jkhd fhyepiy fhzg;gLk; 

gpuNjrq;fspy; mike;Js;s gz;izfSf;F ,lkhw;wp mg;gRf;fspd; Rfhjhug; 

ghJfhg;G kw;Wk; gad;ghl;bid mjpfupj;Jf; nfhs;sy; njhlu;ghfTk; 

gRf;fSf;F nraw;ifahd Kiwapy; kpd; tpsf;Ffs; %yk; ntg;gj;jpidg; 

ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhf Vw;gLk; Nkyjpf nrytpid jtpu;j;Jf; nfhs;sy; 

njhlu;ghf ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 

5.1.10> 5.1.7.3) 
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7.14 fhg;GWjp nra;ag;gl;bUe;j epiyapy; ,we;j ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fSf;fhf 

el;l<l;bidg; ngw;Wf;nfhs;sy; njhlu;ghfTk; fhg;GWjp nra;ag;glhjpUe;j 

,wf;Fkjp nra;ag;gl gRf;fSf;fhf jhkjkpd;wp fhg;GWjpia ngw;Wf;nfhs;sy; 

rk;ge;jkhfTk; ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 

6.1.15> 5.4.6.1) 

 

7.15 epiyNgwhd mgptpUj;jpAld; ,iaghf;fkiltjw;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

gRf;fspdJk; fhy;eil tsj; Jiwapy; fhzg;gLk; epiyikfs; kw;Wk; 

mt;Tw;gj;jpfs; njhlu;ghd RahjPd kw;Wk; tplak; rhu;e;j mwpTs;s xU 

FOtpdhy; Kiwahd Ma;tpid Nkw;nfhz;L ePz;l fhyj; jpl;lq;fs; 

fhy;eil ts mgptpUj;jp rigapd; fPo; my;yJ mikr;rpd; fPo; jahupg;gjw;F 

eltbf;if vLg;gJ nghUj;jkhdnjd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.3> 5.4.4> 

5.4.5.3) 

 

7.16 Njrpa jputg; ghy; cw;gj;jpia Nkk;gLj;Jtjw;fhf nraw;gLifapy; ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;l ghy; kh tiffspd; tpiyfSld; cs;ehl;L ghy; 

gz;izahsu;fSf;F Nghl;bapl Kbfpd;w tifapy; ghy; kh ,wf;Fkjp 

njhlu;ghd tupf; nfhs;ifapid fhyj;jpw;Nfw;wthW epu;zapg;gjpy; mtjhdk; 

nrYj;jg;gl Ntz;Lnkd gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. (ge;jp ,y. 5.4.5.3.2) 

 

7.17 vQ;rpa 15>000 tpyq;Ffis ,wf;Fkjp nra;tjw;F Kd;du; fhy;eil MNuhf;fpa 

cj;jpNahfj;ju; kw;Wk; fhy;eil kUj;Jt Muha;r;rp gzpg;ghsupd; mwpf;if 

njhlu;ghf cupa cj;jpNahfj;ju; mwpT+l;lg;gl;L ehl;bw;F ghjpg;G Vw;glhj 

tifapy; eltbf;if vLf;f Ntz;Lnkd vd gupe;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

8. jPu;khdq;fs; 

 ----------------------- 

8.1 Kiwahf jahu;gLj;jg;gl;Ls;s Njrpa jpl;lj;jpw;F ,iaghf;fkilahJ fle;j 

Rkhu; 7 tUlq;fspy; mjhtJ 2017 jprk;gu; 31Mk; jpfjp tiu gRf;fspd; 

,wf;Fkjpf;fhf 43>023>648 mnkupf;f nlhyu; mjhtJ mz;zsthf &gh.7.9 

gpy;ypad; nrytpy; eilKiwg;gLj;jpAs;s ,j;jpl;lj;jpd; %yk; cupa gyidg; 

ngw;Wf;nfhs;s KbahkypUg;gjw;Fk; rpf;fdkhd Kiwapy; jpl;lj;jpid 
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nraw;gLj;JtJ Fwpj;J rk;ge;jg;gl;l mjpfhupfs; nghWg;Gf; $w Ntz;Lnkdj; 

jPu;khdpf;fpd;Nwd;. 

 

8.2 Kiwahd njhopy;rhu; mZFKiwapd;wp gpioahd kw;Wk; G+uzkw;w rhj;jpa 

ts Ma;twpf;iffis jahupj;jy;; njhlu;ghf mf;Fwpj;j mwpf;iffis jahupj;j 

gpuptpdu; nghWg;Gf; $w Ntz;LnkdTk; Kjyhk; fl;lj;jpd; fPo; gRf;fis 

,wf;Fkjp nra;jy; ,yhgkw;wnjd njupe;jpUe;j NghJk; Kiwahf Njitahd 

nghUj;jq;fis Nkw;nfhs;shJ ,uz;lhtJ fl;lj;jpid mKy;gLj;JtJk;> 

mt;tpuz;lhtJ fl;lKk; ,yhgkw;wnjd njupe;jpUe;j re;ju;g;gj;jpy; ,t;thNw 

mjd; %d;whtJ fl;lj;ijAk; mKy;gLj;JtJ njhlu;ghf mjw;fhd 

jPu;khzj;jpid Nkw;nfhz;l mjpfhupfs; nghWg;Gf; $w Ntz;Lnkdj; 

jPu;khdpf;fpd;Nwd;. 

 

 

8.3 ,j;jpl;lj;jpw;fhf ngwg;gLk; fld; njhifapid kPsr; nrYj;Jk; fhj;jpak; 

njhlu;ghf Kiwahd fzpg;gPbd;wp jpl;lj;jpid nraw;gLj;Jtjd; fhuzkhf 

jpiuNrupf;F Nkyjpf nrytpid Nkw;nfhs;s NeupLjy; njhlu;ghf 

mj;jPu;khzq;fis Nkw;nfhz;l mjpfhupfs; nghWg;Gf; $w Ntz;Lnkdj; 

jPu;khdpf;fpd;Nwd;. 

 

8.4 cs;ehl;Lg; gRf;fspd; tiffis ,aw;ifahd kw;Wk; nraw;ifahd 

rpidg;gLj;jy; Kiwfs; %yk; jug;gLj;Jtjw;Fk; ,yq;ifapd; fhyepiyf;F 

kpfTk; nghUj;jkhd cau; uf tyak; rhu;e;j gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;F 

Kd;Dupik toq;fhJ nrskpakhd tya gRf;fis ,wf;Fkjp nra;tjdhy; 

Vw;gLk; rhjfkhd epiyik njhlu;ghf Fwpj;j kjpg;gPL kw;Wk; jPu;khzq;fSld; 

rk;ge;jg;gl;l mjpfhupfs; nghWg;Gf; $w Ntz;Lnkdj; jPu;khdpf;fpd;Nwd;. 

 

8.5 gRf;fis ,wf;Fkjp nra;J ghy; cw;gj;jpia mjpfupg;gjw;fhd eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUe;j NghJk; ghy; Nrfupf;Fk; nrad;Kiwapid mgptpUj;jp 

nra;tjw;F eltbf;if vLf;fhik kw;Wk; ghy; gz;izahsu;fSf;F 

epahakhd tpiyiag; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F Kbahky; Nghdik njhlu;ghfTk; 

Fwpj;j epWtdj;jpid tpidj;jpwdw;w tpjj;jpNy nfhz;Lelhj;Jjy; 

njhlu;ghfTk; mikr;R nghWg;Gf; $w Ntz;Lnkdj; jPu;khdpf;fpd;Nwd;. 
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8.6 ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l gRf;fs; kuzpj;jjd; fhuzkhf muRf;F Vw;gl;l &gh. 

57>720>809 el;lj;jpid <L nra;Ak; tifapy; fhg;GWjp ngw;Wf; nfhs;shik 

njhlu;ghf mf; Fwpj;j mjpfhupfs; nghWg;Gf; $w Ntz;Lnkdj; 

jPu;khdpf;fpd;Nwd;. 

 

8.7 ,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;w fhy;eilfshy; ehl;bw;F Vw;gLfpd;w ghjpg;Gf;fs; 

MNuhf;fpa mwpf;ifapd; %yk; Rl;bf;fhz;gpf;fg;gl;bUf;ifapy; ,e;j 

mwpf;ifapidf; fUj;jpw; nfhs;shJ vQ;rpa 15>000 fhy;eilfis ,wf;Fkjp 

nra;tjw;F jPu;khdpf;fg;gl;bUe;jik fhuzkhf ehl;bw;F Vw;glf;$ba 

ghjpg;Gf;fs; njhlu;gpy;> mt;thW fz;%bj;jdkhf eltbf;iffspy; <LgLfpd;w 

cj;jpNahfj;ju;fs; nghWg;Gf;$w Ntz;batu;fs; vd KbT nra;fpd;NBwd;. 

 

           

 

 

    vr;.vk;.fhkpdp tpN[rpq;` 

 fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjp 

 2018 Nk 04 jpfjp  
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Executive Summary 

 

In keeping with the Government Policy and the Mahinda Chinthanaya formulated in the year 

2006, popularization of fresh milk consumption and the formulation of Government tax policies 

and the policies pertaining to the import of dairy products to suit to that endeavour, had been 

recognized.  

For the purpose of minimizing the cost incurred on the import of milk powder by avoiding 

existing shortage of elite cattle, a decision had been reached to import 15,000 elite cattle and 

distribute them to the farms of the National Livestock Development Board. 

Of 4,495 dairy cattle thus imported comprising 2,000 dairy cattle under the first phase in the 

years 2012 and 2013 and 2,495 dairy cattle under the second phase in the year 2015,   2,500 

dairy cattle imported in the year 2015 had been made available to the Hambantota Ridiyagama 

Farm which is situated in an area not resisting to those animals. The National Livestock 

Development Board had failed to settle, as expected, the foreign loan obtained as a sub-loan for 

this project . 

Notwithstanding the matters referred to above, in granting approval for the import of 20,000 

dairy cattle under the third phase in pursuance of the Cabinet Decision dated 20 June 2014, a 

decision had been taken not to distribute the imported cattle directly to the farms. Instead, it had 

been decided to keep such cattle under the care of the Government farms and subsequently, 

distribute the cattle of second generation to the farmers. Nevertheless, without being complied 

with that decision, action had been taken in the year 2017 to directly provide 5,000 dairy cattle 

for the dairy farmers.  

Relevant procurement procedures had not been adopted in a manner beneficial to the 

Government and the procurement procedure had not been abided by at the second and third 

phases of the importation of dairy cattle. Further, the feasibility study report applicable to the 

project had not been presented at an adequate professional standard. Even though a sum of Rs. 

7.9 billion had been spent for the project, the officer concerned had failed to execute the project 

in a manner achieving the expected results.  
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1. Background and the Nature of  the Report 

While stipulating the fact that the acute dearth of elite cattle would adversely affect the 

progress of the local dairy industry, as the  fresh milk production of the Sri Lanka had not 

been adequately developed in commensurate with the local consumption, the Ministry of 

Livestock and Rural Community Development and Rural Economy  had taken action to 

import dairy cattle in the years 2012, 2015 and 2017 with the objective of minimizing the 

colossal amount of money spent on the import of milk powder. Nevertheless, in the 

preparation of plans for this entire project, in the procurement process and in the 

implementation of the project, action had been taken deviating from the formal 

methodologies and accordingly it was revealed in audit that the above situation had 

contributed to bring about an unfavorable atmosphere to the Sri Lanka economy in 

financial and social terms. Accordingly, by taking into consideration the above matters, 

this report was prepared with the intention of evaluating the effectiveness of this project. 

 2. Methodologies Adopted in the Preparation of these Reports 

2.1 Perusal of Registers, Books and Reports 

(a) Relevant Cabinet Memorandums and Cabinet Decisions. 

(b) Reports of the Committees appointed by the Cabinet. 

(c) Minutes of the Project Committee meetings. 

(d) Feasibility Study Reports. 

(e) Technical Evaluation Committee Reports. 

(f) Relevant agreement entered into between  the Rabo Bank in Netherland and the 

Department of External Resources of the General Treasury. 

(g) Agreements entered into between the Wellard Rural Export Pvt. Ltd. in Australia 

and the Livestock Development Board. 

(i) Information and records obtained from the relevant farms. 
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(j) Quarantine Reports issued by the Department of Animal Production and Health.  

(k) Relevant files and information of the Ministry of Rural Economy. 

(l) Annual Reports and statistics of the Central Bank. 

(m) Records of the Department of Census and Statistics. 

2.2 Other Examinations 

 (a) Physical inspection of the relevant farm. 

 (b) Conduct of interviews with the dairy farmers and the officers concerned. 

3. Limitation of the Scope 

It is emphasized that my scope was subjected to the following limitation in the 

presentation of this report. 

3.1 Files which had not been available to audit 

 Under the phase I and phase II of this project initiated in the year 2007, the process of 

import of 4,500 dairy cattle in the years 2012,2013 and 2015 and the development 

process of the relevant farms of the Livestock Development Board had been commenced 

in the year 2011. However, 04 files which was observed should be contained in the files 

maintained  by the Ministry relating to this subject by the year 2017 and revealed 

according to the file numbers had not been made available to audit. 

3.2 Letters & registers which had not been available to audit 

Although the following letters and registers were requested for audit, those were not 

received by the audit even up to 28 February 2018. 

(i) Original document of the project proposal of the tenderer to whom the relevant 

tender was awarded.  

(ii) Cabinet approval given for the Cabinet Memorandum dated 20 August 2007 

(Annexure 13). 

(iii) Letter dated 22 December 2009 of the Secretary to the Ministry of Livestock 

Development addressed to the Secretary to the Cabinet. 
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(iv) Letter dated 03 June 2014 of the Additional Secretary to the Ministry of Livestock 

and  Rural Community Development addressed to the Secretary to the Cabinet. 

(v) Letter dated 03 June 2014 of the Secretary to the Ministry of Economic 

Development referred to in the Cabinet Decision dated 05 June 2014. 

4. The Introduction of the Process of the Importation of Dairy Cattle  

4.1 The Government Policy on the Livestock Development Formulated in the year 2006   

 In making active contribution of the private sector, nongovernmental organizations and 

the donor agencies to the livestock development in the country, the livestock policy and 

the strategic framework on the Government investments and the Government mediation 

are of importance as a prior condition. The significance of the policy and the strategic 

framework meant for the livestock sector  and the Government’s mediation and access 

towards the livestock development in the country have been declared in accordance with 

the Government Policy formulated in the year 2006 (Annexure 1). Accordingly, with the 

concurrence of the related parties reached at the workshop conducted with the 

contribution of the stakeholders who had directly and indirectly contributed to the 

livestock sector, this policy expression had been referred to the Cabinet seeking approval. 

The livestock sector owns a higher potentiality to make its contribution to the economic 

development of the country and due to the vast capacity exists relating to the matters such 

as alleviation of poverty and malnutrition, elimination of regional development 

disparities in the country and specially enhancement of the women’s contribution for the 

economic development process, it has been specified that this policy expression will be 

helpful for the related sectors to make use of as the potency of the livestock sector. 

 It had been stated that since the policy expression on the livestock would be valid over a 

long period, the   policy expression on the livestock and the strategies of the livestock had 

been separately presented and accordingly, it would be expected to present, as indicated 

below, the Government Policy and the strategies relating to the manner in which the 

contribution of the livestock sector should be obtained for ensuring economic 

development and social stability in Sri Lanka and thereby opportunities would be opened 

to clearly present the function of the Government relating to the livestock development 
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and to take more favourable decisions by the private sector, nongovernmental 

organizations and other parties who were interested in the economic development in Sri 

Lanka on their relevant share in the livestock sector.  

4.2 Current Position of the Livestock Productions and the Import of Dairy Cattle 

 

 According to the information obtained from the sources such as statistics of the Central 

Bank (Table 1) and the records of Department of Census and Statistics (Table 2), the 

agriculture sector makes 16 per cent contribution to the Gross Domestic Production in Sri 

Lanka and 1 per cent of which represent the livestock products. Nineteen per cent out of 

the total population in the country is engaged in the livestock production. About 41 to 50 

per cent of the total milk requirement of the country had been produced locally. The milk 

requirement in the country is annually on the increase while import cost, too, is annually 

increasing. (Table 3) 

 According to the agreements entered into in terms of the Cabinet decisions taken for the 

enhancement of the milk production from the year 2007 to 2015, dairy cattle had been 

imported from the year 2012 to the year 2017 and  2,000 Friesian, Jersey, and hybrid 

Friesian Jersey pregnant dairy cattle comprising 500 dairy cattle in March 2012 as the 

first part of the first phase and 1500 dairy cattle in January 2013 as the second part had 

been imported and the cattle thus imported  had been made available to the 

Bopaththalawa, Menikpalama and Diagama farms of the National Livestock 

Development Board. 

 Action had been taken to import 2,500 dairy cattle to the Hambantota Ridiyagama Farm 

of the Livestock Development Board in the year 2015 under the second phase. 

 For the purpose of importing 20,000 dairy cattle again in the year 2017, an agreement had 

been entered in to with the Wellard Pvt.Ltd. and accordingly, it had been proposed to 

import 5,000 dairy cattle in that year and to import the remaining 15,000 dairy cattle 

depending on its success and 1,994 cattle had been imported to the country in May 2017. 

 

91



 
 

 

4.3 Process of Implementation of the Dairy Cattle Importation Project under the Phases  

4.3.1 Implementation of First Phase of the Project 

 

By forwarding Cabinet Memorandums and taking Cabinet Decisions in several instances 

form the year 2007, initial steps had been taken for the import of 4,500 dairy cattle. 

Subsequently, according to the report (Annexure 2) presented by the Department of 

National Planning on 13 August 2008  for the project proposal made to them and the 

Letter dated 22 December2009 of the Secretary to the Ministry of Livestock 

Development addressed to the Secretary to the Cabinet of Ministers, the Cabinet had 

reconsidered the decisions on this matter and made revisions as indicated below. 

 Approval had been granted to implement this project under two phases, that is, initially 

import of 500 heifers and improvement of Bopaththalawa Farm and subsequently, import 

of the rest 1,500 pregnant cows depending upon the performance of the cattle imported 

under the first phase and the National Livestock Development Board functioning under 

the purview of Ministry of Livestock Development had been directed to sign a service 

agreement with the Wellard Rural Export (Private) Limited for the import of 2,000 

pregnant cows. Accordingly, an Agreement had been entered into between the Wellard 

Rural Export (Private) Limited of Australia and the National Livestock Development 

Board on 19 August 2010 to import  2,000 dairy cattle (US $ Million 12.9) (Annexure 

03) for 3 farms.  

 Subsequently, according to the request (Annexure 04) made by the Minister of Finance 

and Planning including the following matters to import expected 2000 dairy cattle, the 

relevant approval had been granted on 15 February 2011 (Annexure 5). 

I In order to obtain a financial facility of US $ 10,524,492 equivalent to 81 per cent 

of the project cost, an agreement be signed with the Cooperative Central Radisson 

Berlin Bank of Netherlands, and the Export Finance and Insurance Corporation of 

Australia (EFIC). 
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II In order to obtain a financial facility of US $ 2,419,566 equivalent to 19 per cent 

of the project cost , an agreement be signed with the Cooperative Central 

Radisson Berlin Bank of Netherlands; and, 

III Following the directives of the Treasury, this loan be granted to the National 

Livestock Development Board as a sub-loan. 

Accordingly, 500 dairy cattle had been imported in the year 2012 and 1,500 dairy cattle 

had been imported in the year 2013 as the second stage and it was observed that those 

cows were retained and raised at the 3 farms in Bopaththalawa, Manikpalama, and 

Dayagama belonging to the National Livestock Development Board.  

4.3.2 Implementation of the Second Phase of the Project 

The Minister of Livestock Development had forwarded a Memorandum termed Import of 

Dairy Cattle –Phase II (Annexure 6) including the recommendations given by the Cabinet 

Appointed Negotiating Committee and the Technical Evaluation Committee  to the 

Cabinet on 11 July 2013 and accordingly, approval had been granted at the Cabinet 

Meeting held on 01 August 2013 (Annexure 7) for the  import of 2,500 cattle and the 

improvement of  the Ridiyagama Farm where such animals are retained and raised. 

Accordingly, an Agreement had been entered into between the Wellard Rural Export 

(Private) Limited of Australia and the National Livestock Development Board on 24 July 

2014 to import  2,500 dairy cattle. (Annexure 8)   

According to the above agreement, 2,495 dairy cattle comprising 1,181 dairy cattle in 

July/August  and 1,314 dairy cattle in November/December in the year 2015 had been 

provided for the Ridiyagama Farm in the second phase. 

4.3.3 Implementation of the Third Phase of the Project 

As the third phase of the project, approval had been granted by the Cabinet Decision No 

අමප /14/0241/519/004 dated 05 June 2014 to import 20,000 pregnant cows from the 

Wellard Rural Export (Private) Limited of Australia within a period of 02 years 

(Annexure 9). Herein, US $ 73,954,054/83 had been estimated as the project cost and in 

order to implement the project, the Department of External Resources had grant approval 

for the completion of the activities relating to entering into the loan agreement with the 
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Export Finance and Insurance Corporation of Australia and the Rabo Bank of 

Netherlands. 

It had been indicated in the Cabinet decision that the following matters should be abided 

by in the award of the contract. 

I. The components relating to the process of importing dairy cattle agreed upon by 

the Ministry of Economic Development to this country should be fulfilled so as to 

satisfy the Ministry of Livestock and Rural Community Development and the 

other authorities concerned. 

II. Appointment of officers comprising the 03 officers already nominated by the 

Ministry of Livestock and Rural Community Development by the Letter dated 03 

June 2014 and the officers scheduled to be nominated by the Ministry of 

Economic Development for monitoring the implementation of the above project 

activities. 

Accordingly, it had been proposed to import 5,000 dairy cattle in the year 2017 

(Annexture 9-i) under the third phase and to import the rest 15,000 dairy cattle depending 

on the performance of those cattle and 1994 dairy cattle had been imported in May 2017. 

5. Observations revealed in the Implementation of the Project of the Importation of 

Dairy Cattle under the Phases.   

5.1 Observations under the 1
st
  and 2

nd
 Phases of the Project Implemented Under the 

Department of Livestock 
 

5.1.1 Retention of  the Imported Dairy Cattle in an Inappropriate Environment 

The Department of National Planning had, by the report (Annexure 2) presented for the 

project proposal presented to them on 13 August 2008, identified that the life span of the 

dairy cattle hitherto imported had been short, their reproductive capacity was low, 

vulnerability for afflicting with diseases was high and accordingly, this was a risky 

project and that this loan amount was an unbearable burden to the Government.  

Accordingly, the proposal made by the Cabinet Memorandum dated 09 December 2009 

(Annexure 10) to purchase 4,500 cattle had been changed and while decreasing the 
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number of cattle up to 2,000, the approval thereon had been granted by the Cabinet 

Decision අමප /09/2812/352/037 dated 23 December 2009 (Annexure 11). Nevertheless, 

irrespective of the above Cabinet Decision and without making any indication thereon, a 

Cabinet Memorandum had been presented on 11 July 2013 (Annexure 6) and the 

approval had been obtained therefor on 01 August 2013 (Annexure 7). Accordingly,  

Cabinet  approval had been obtained for the import of another 2,500 dairy cattle to the 

Ridigama Farm situated in Hambantota district  which is climatically unfit for such cattle 

and those cattle had been imported to that farm even without conducting any feasibility 

study.  

5.1.2 Procurement Process 

The observations revealed at the procurement process adopted in the year 2007 relating to 

the import of dairy cattle for the first time in the year 2012 under the first phase are as 

follows. 

5.1.2.1 The Expression of Interest 

The Cabinet Appointed Negotiating Committee (CANC) and the Project Committee (PC) 

appointed by the procurement agency under the first phase of the project had jointly taken 

a decision to express interest for the supply of 15,000 dairy cattle under the several 

phases. The Project Committee had prepared the Expression of Interest (EOI) (Annexure 

12) and those EOIs had been submitted to 41 suppliers by the Embassies of 06 countries 

on 29 November 2007. Therein, it had been stated that the interested suppliers should 

visit the farms of the Board and having identified the requirements and the 

improvements, animals should be supplied and a proposal should be forwarded together 

with the bids for obtaining funds for the necessary development activities. 

Either detailed specifications on the services and inputs due to be supplied within the 

Expression of Interest or an estimate of cost thereon had not been prepared in the 

publication of  advertisements for the relevant procurement through the websites. 
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5.1.2.2 By the Cabinet Memorandum dated 20 August 2007 (Annexure 13), a proposal had been 

made to use the Turnkey Method for this project. Accordingly, it is observed that as a 

result of proposing this Turnkey Method which requires the expertise knowledge used in 

the large projects and not preparing the proper specifications by the Project Committee, 

this project had been unfavourable  to the Government. 

 5.1.2.3 Extension of the Closing Date of Bids 

According to the advertisement published in the website of the Ministry on 26 December 

2007, it had been stated that the acceptance of bids would be closed on 23 January 2008 

at 3 p.m. Nevertheless, according to the request made by the Wellard Rural Export 

Pvt.Ltd. by the Letter dated 16 January 2008, that period had been extended up to 06 

February 2008 at 2. P.m and it had been published in the website of the Ministry, 

National Procurement Agency and the websites of the other institutions. Approval of the 

entire Project Committee appointed by the Cabinet had not been received for this 

extension and by stating the fact that only the consent of the Chairman and one 

committee member had been given, it had been informed to the Secretary to the Ministry 

by a Letter dated 17 January 2008 with the signature of the Chairman (Annexure 14). 

 Subsequently, by the Letter dated 01 February 2008, the Bonegilla Pvt. Ltd. Had made a 

request to extend the closing date of the bids by 04 weeks and it had been further stated 

that after carrying out a site inspection of the relevant farms by a partner of that 

institution, it would be possible to identify the most suitable requirement. Herein, it had 

been informed by a notification that the time had already been extended and therefore, 

further extension could not be granted and that further steps be taken in consultation with 

the Chairman of the Procurement Committee (Project) appointed by the Cabinet. 

5.1.2.4 Opening of Bids 

 Even though the closing date and time of the receipt of bids was 06 February 2008 at 2 

p.m.,  it was observed in the examination of the bids opening notes that the bids had been 

opened on 02 February 2008 at 2 p.m., that is , 04 days prior to the due date. 
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5.1.2.5 Evaluation 

 Out of the project proposal presented by 06 institutions, the proposals made by two 

institutions had been rejected and 04 proposals only had been evaluated. Having stated 

the fact that the bids documents of the rejected institutions had been forwarded after 2 

p.m. on 06 February 2008, the due date, those Expressions of Interests  had been 

forwarded to the Chairman and the Director (Planning) of the Project Evaluation 

Committee of the Cabinet together with the covering letter No.MLD/FN/08/01-III dated 

08 February 2008 (Annexure 15) of the Accountant (Supply) of  the Ministry. 

Accordingly, since the originals or copies of those proposals had not been included in the 

files, it could not be established as to whether relevant rejected bids had been received 

after the opening of bids. 

5.1.2.6 It had been stated that, as the China Cattle Ltd. which had forwarded the minimum bids 

had not agreed to supply pregnant cows, their bids had been rejected. Further, it had been 

indicated that the Wellard Pvt. Ltd. Which had presented the second minimum bid had 

forwarded their bids after examining the relevant farms and further stated that their 

proposals had been accepted by 2 Sub Committees after visiting and examining the 

farms. Nevertheless, the reports of those Sub Committees had not been furnished to 

Audit. 

5.1.2.7. Following matters were further observed in connection with this evaluation. 

(i) According to the Expression of Interest (EOI) made on 29 November 2007 for the 

import of  dairy cattle, it had been stated to mention the cost relating to the import 

of initially 1,500 cattle. Nevertheless, out of 04 proposals received by the Project 

Committee (P.C.), except for the proposal made by B 2 B International Pvt. Ltd., 

the other institutions that had presented the proposals had quoted different figures 

than the figures indicated in the invitation of bids as indicated below. 

Nevertheless, according to the evaluation report (Annexure 16)   presented to the 

Audit, it was observed in the evaluation of bids presented by those proposals that 

standardization had not been done on the financial benefit received by the 
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institutions according to the number of animals.  Number of cattle agreed upon 

and the cost per animal are given in the following table 

Table No. 04 : Number of cattle agreed upon and the cost per animal 

 Number of Cattle Cost per animal 

     (US$) 

B 2 B International Pvt Ltd.         1,500      2,582 

China Cattle  800-1,000      2,100 

Bonegilla          6000      3,413 

Wellard Rural Export Pvt.Ltd.          3,750      2,483 

 

(ii) As indicated in the Paragraph I of the Expression of Interest, proposals had been 

invited for the import of 15,000 dairy cattle upon the Turnkey basis and the 

Wellard Pvt Ltd. had agreed therefor. The Bonegilla Ltd. had stated that the 

Turnkey basis had been pleasingly accepted although it was found difficult. The 

China Catte Ltd. and B 2 B Pvt. Ltd. had not made indication with regard to the 

Turnkey basis. 

(iii) From among the Wellard Ltd., Bonegilla Ltd., China Cattle Ltd, and B 2 B Ltd., 

the China Cattle Ltd., Wellard Ltd. and Bonegilla Ltd. had examined the farms as 

indicated in the Expression of Interest, whereas only the Wellard Ltd. had 

included an evaluation on those farms in its proposal.  

(iv) Except for the China Cattle Ltd., the other institutions had expressed their interest 

for the supply of pregnant cows as indicated in the application of Expression of 

Interest. 

(v) Although it had not been stated that the Forsight Engineering Institute which was 

functioning as the local agent of the Wellard Ltd had not registered under the 

Public Contract Act, permission had been granted to engaged in the procurement 

activities. 
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(vi) As per procurement Guideline no.3.12 pre-qualification of the bidders should be 

examined for large and complex combined works such as turnkey projects, action 

had not been taken accordingly. 

(vii) From among the above institutions, Wellard Ltd. had not submitted financial 

reports as indicated in the application of the Expression of Interest. 

5.1.2.8 Accordingly, the following matters which should be certified by the procurement process 

had not been established in this procurement. 

(i) When incurring a minimum cost while ensuring higher qualitativeness, gaining 

maximum economic benefit and carrying out qualitative procurement activities in 

time. 

(ii) Taking action in accordance with the prescribed standards, specifications, rules, 

regulations and good governance. 

(iii) Providing reasonable, equal and maximum opportunities for the qualified 

interested parties to participate in the procurement.  

5.1.3 Repayment of Loans  

 

The loan amount and the interest payable by the National Livestock Development Board 

to the Ministry of Finance up to 31 December 2016 amounted to Rs. 1,160,606,278 and 

Rs. 203,723,372 respectively. However, no amount whatsoever  from the loan had  been 

paid to the Treasury whereas only a sum of Rs. 24,812,578 from the interest had been 

repaid up to 31 December 2016. The audit  had been informed by the Chairman of the 

Board on 22 December 2017  that the Board had to incur an extensive amount daily on 

the dairy cattle imported under stages 1 and 2, and hence, the loan installment had been 

intolerable to the Board.  

5.1.4 Cash flow of the project  

According to the project proposal presented in the year 2007 for approval, it had been 

stated that a positive cash flow would be received after a  lapse of 04 years  as compared 

with the investment. However, irrespective of the repayment of loans, and considering 
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only the relevant expenses, it was observed that a minus cash flow had resulted in the 5
th

 

year as compared with actual results of a period of 05 years. (Table 5) 

5.1.5 Productivity in the Dairy Production  

 According to the observations of the Minister of Finance (Annexure 18) on the Cabinet 

proposal (Annexure 17) dated 11 July 2013 relating to the import of dairy cattle under the 

second stage, it had been stated that 2,000 dairy cattle imported under the first stage had 

successfully adapted to the local environment, thus recommending the import of 2,500 

dairy cattle under the second stage. However, in accordance with the report of the 

feasibility study (Annexure 19), dated 24 March 2009 and conducted  prior to launching 

the first stage of the project, the average amount of milk expected from a single cow per 

day, had been assessed to be 20 liters. But, it was observed in accordance with the 

following matters that milk had not been produced as expected. 

Table – 06 The average amount of milk produced daily by an imported dairy cow 

(liters) 

 No. and dates of importing dairy cattle for each 

Farm under stage 1: 2012/03/06 - 500 

2013/02/08 -  1500 dairy cattle 

Stage 2: Ridiyagama 

Farm, dates 

2015/07/12 and 

2015/10/13 , No. of 

dairy cattle - 2495 

 

 Bopaththalawa 

Farm 

Dayagama 

Farm 

Menikpalama 

Farm 

Ridiyagama Farm 

2013 16.9 13.45 10.60  

2014 15.48 13.23 13.40  

2015 16.48 12.87 12.25 15 

2016 14.92 11.16 11.9 10.99 

 

5.1.6 Problems identified in connection with the supply and facilitation of dairy cattle under 

second stage of the Wellard Project irrespective of the payments to be made.  
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5.1.6.1 An Agreement had been entered into between the National Livestock Development 

Board and the Wellard Rural Export Private Limited to complete the second stage of the 

Wellard Project within 2 years from 14 July 2014. Accordingly, having agreed to import 

2,500 dairy cattle at US $ 3,032.87 per animal, 2,495 dairy cattle had been imported on 

13 July and 12 October in the year 2015.  By 11 October 2016, a sum of US $ 

7,576,101.28 had been incurred as cost inclusive of retention money, and the said amount 

had been pain exceeding the agreed price (for 2,495 dairy cattle) by US $ 9,098.59 

equivalent to Rs. 1,328,667 (at the rate of $ 1 = Rs. 146.03) 

5.1.6.2 According to the specification of the project, a sum of US $ 31,267 had been allocated for 

06 farm water wells, but one well and two deep wells only had been completed. As such, 

a sum of US $ 31,267 had been reimbursed instead of the sum of US $ 15,633 that had  

remained payable for the works completed, thus making an overpayment of US $ 15,634 

or Rs. 2,283,033 causing the foreign loans to increase by that amount. 

5.1.6.3According to the relevant Vote Ledger, the expenditure of Rs. 88,058,958                     

(Rs. 1,036,354,247 /2495*212) incurred on 212 out of 2,495 dairy cattle imported by 

incurring a sum of Rs. 1,036,354,247 had only been a burden of expenditure for the 

Government even by 30 May 2016 due to the following reasons.  

I. Due to failure in insuring the imported cattle, the total value of 133 cattle 

deceased by 30 May 2016 amounting to Rs. 55,244,535 (Rs. 1,036,354,247 

/2495*133), had become a loss to the Government.  

 

II. According to the Agreement (Annexure 08) entered into between the Board and 

the Wellard Rural Export Private Limited, the dairy cattle being imported should 

be pregnant for 2-6 months. However,  of the 2495 cows imported,  142 had not 

been pregnant, and it had been informed relating to 79 of them that they  had not 

become pregnant  even after 06 months from the date of purchase,  by 30 May 

2016, the date of audit. As such, the expenditure incurred on those cattle 

amounting to Rs. 32,814,423 (Rs. 1,036,354,247/2495*79) was observed to be 

futile. (Those 79 cattle were assumed to be incapable of becoming pregnant).  

101



 
 

5.1.6.4 During the process of inseminating the cows which remained non-lactating over a 

period of 25-190 days following the first pregnancy (the normal period of 

lactation is 300 days),   for the second time, the cows had been artificially 

inseminated for 4 -8 times exceeding the average success rate of 1-2 times. 

Nevertheless, it was observed by 30 May 2016 that 260 imported cows had not 

become pregnant representing more than 10 per cent of the imported cattle. 

Accordingly, it is observed that no benefit proportional to the amount incurred on 

them amounting to Rs. 107,996,835 (Rs. 1,036,354,247/2495*260) had been 

gained.  

5.1.7 With respect to stage 2 of the Wellard Project, an Agreement had been entered 

into between the Board and the contractor on 24 July 2014 for importing dairy 

cattle. In order to implement the decisions of the Committee appointed prior to 

implementing the project,  with the agreement of the Minister of Finance as well, 

the Cabinet Decision had been granted on 20 May 2015 (Annexure 20). 

Nevertheless, those proposals had not been implemented properly. Particulars are 

given below.  

5.1.7.1 Despite being stated in the Agreement that the Company had agreed to provide 

cattle of the breed “Jersey” as many as possible, only 532 cattle had been of the 

breed “Jersey” out of the 1,181 cattle imported on 13 July 2015, whereas only 521 

out of the 1,314 cattle imported on 12 October 2015 had been of the breed " 

Jersey”. 

5.1.7.2 Although it had been proposed that a special Committee should decide as to the 

repayment of loan, no such Committee had been appointed during the period from 

the 28 May 2015 to 14 March 2018. 

5.1.7.3 In case the cattle had to be retained long-term at the Ridiyagama Farm, it had 

been proposed to opt for an alternative source of power (solar power) in view of 

minimizing the cost incurred on electricity in setting up an artificial climate. ( Rs. 

5,729,028 in the year 2015, and increased to Rs. 39,993,949 in the year 2016) 
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However, no action had been taken in that connection even up to 14 March 2018 

(Photographs 01-I, II) 

5.1.8 In accordance with the recommendations of the said Committee, it had been 

stated to make use of the sum of US $ 506,333 equivalent to Rs. 70,690,202 

which is the agreed sum in respect of appointing the operating units for the 

financial management, supervision and monitoring of the activities of this project 

with representatives from the relevant Ministry in charge of the subject, National 

Livestock Development Board, Department of Animal Production and Health, 

Wellard Rural Export Private Limited and the Ministry of Finance, and the 

expenses relating to human resources development, supervising expenses on 

programmes, maintenance of farms including spare parts, technical maintenance 

and capacity building. However, documentary evidence had not been made 

available to audit for the verification of relevant expenses.  

5.1.9 Due to reasons such as, incomplete preparation of specifications relating to  the 

constructions made in the country and the supply of services, and preparation of 

overestimates (Annexure 21), the quality of those activities had become extremely 

low thus becoming an uneconomical burden of loans to the country. The 

following observations are made in this connection.  

5.1.9.1 A sum of US $ 94,868.89 had been allocated in accordance with the estimated 

value for the project to construct a gravel road stretching over 5 Kilometers. 

(Photograph 02 – I, II). According to the Highway Schedule of Rates issued by 

the Road Development Authority (Southern Province) with respect to the year 

2015 (the rate estimated for a cubic meter for the construction of a road using soil 

to a height of 1 feet, is Rs. 328.85), the width and length of the road actually 

constructed had been 3 meters and 4.9 Kilometers respectively; thus, the amount 

payable for 4,410 m
3
, in terms of 328.85*4410, should have been Rs. 1,450,228. 

Accordingly, the unusual overstatement in the estimate in excess of the average 

prices in the country, had been Rs. 11,283,927. 
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5.1.9.2 A sum of US $ 260,555 had been estimated for the transportation of 2,500 dairy 

cattle over a distance of 38 kilometers from the Port in Hambanthota to 

Ridiyagama Farm. According to the rates charged by the vehicles of the Board to 

transport dairy cattle, the average cost for transporting 2,500 dairy cattle over a 

distance of 38 kilometers, is Rs. 570,000. (2500/15*(38 km* Rs. 90)). 

Accordingly, an overestimate of unusual nature had been prepared, and hence, a 

sum of US $ 260,347.11 equivalent to Rs. 35,869,208 had been paid for 

transporting 2,495 dairy cattle. An overpayment of Rs. 35,299,208 had been made 

in excess of the cost of Rs. 568,860 likely to have been incurred to transport 2,495 

dairy cattle by the vehicles owned by the Board.  

 The vehicles belonging to the Board had been used by the Ministry in the year 

2017 to transport the imported cattle.  

5.1.10 A Senior Professor of veterinary medicine, and a Doctor of animal breeding had 

taken part as technical consultants in the 2
nd

 session of the project committee 

(Annexure 22) for the evaluation of import of dairy cattle to the Ridiyagama Farm 

in the second stage of the project, held on 29 April 2013. They had pointed out 

that those cattle had not been suitable for a farm located in the dry zone  such as 

the one in Ridiyagama, but suitable for farms in upcountry, and the cattle should 

be raised at a location suitable for new breeding animals . Accordingly, it had 

been stated that the cattle should be raised in an artificially-controlled 

environment, an expensive activity. 

 It had been  decided by the project committee held on 21 May 2013 (Annexure 

23),  that Farms in Bopaththalawa and Mahaberiyathenna should each be provided 

with 500 cattle, and upon being certified by the Wellard Company, 1,000 Jersey 

cattle and 500 Jersey Cross cattle be provided with Ridiyagama Farm  , but all 

2,500 cattle had been provided with the Ridiyagama Farm in Hambanthota. 

5.1.11 The Committee held on 20 June 2013 (Annexure 24), had further pointed out that 

a higher price would be incurred as per the rates in Sri Lanka on the constructions 

mentioned in that project proposal. Activities, such as, construction of a gravel 
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road and 06 agricultural wells, transportation of animals, and repairing 

buildings/huts, had been carried out.  

5.1.12        Cabinet Memorandum No. MLD/CM/2008/11 dated 26 May 2008 (Annexure 

25)sought the Cabinet approval stating that,  in the macro-economic and social 

impact of the project, the 4,500 dairy animals imported to the National Livestock 

Development Board, would produce 240 million liters of liquid milk during the 

project period and 24 million liters of liquid milk annually thereafter. Hence, the 

project would help to save US$ 172.8 million as foreign exchange  during the 

project period  and US$ 17.8 million annually thereafter. However, according to 

the reports of the Department of Census and Statistics on the annual dairy 

production, dairy products and the import of dairy products in the country , it was 

observed that even though the dairy production  has increased as compared to the 

consumption of dairy products in the country during the period from the year 

2010 up to 2016, the target of saving the foreign exchange had not been achieved. 

Further, the import of milk powder was at a high level in the year 2016.  The 

details are given in the following table.  

Table No. 07: Information on dairy production, dairy products, consumption and     

investment 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        

Annual dairy 

production - 

million liters  

 

191.91 203.45 237.63 265 272.91 305.39 317.88 

Annual dairy 

products - million 

liters 

 

99.41 95.70 68.387 66.23 61.48 64.58 70.09 

Import of dairy 

products- million 

liters   

76.9 89.75 85.45 70.85 72.17 87.6 101.6 
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5.2 Other Observations 

------------------------- 

5.2.1 Financial losses occurred due to the improper management in the collection 

of milk in the country  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2.1.1  The Milco Private Limited carry out the activity of collecting milk on behalf of 

the Ministry and the details thereof as per the statistics of the Central Bank are 

given in the following table.  

 Table No.08: Collection of Milk by Milco Private Limited 

  

Year  2014 2015 2016 

    

Milk production (liters)  333,903,600 374,443,200 384,008,400 

Milk collection by Milco Pvt Ltd(liters)   63,656,835   64,262,275   70,094,926 

Milk collection by the Company as a 

percentage of milk production   

19 17 18 

    

 

5.2.2.2 It was observed that Milco Private Limited was making uneconomic payments of 

significant amounts of money (public funds)annually due to the reasons such as 

failure to renovate and newly construct the milk collection centers despite the 

import of dairy animals, lack of supervision in the functioning of milk collection 

centers and failure to improve them for proper supervision, thus resulting in 

payments for liters of milk   more than the actual quantity received to the factories 

in the collection of milk and it was observed a failure in making a proper payment 

for dairy farmers.  
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Table No.09: The payment made through the milk collection centres for the milk more than the 

quantity received to the 04 factories of the Milco Private Limited in the year and 

the loss 

 

 Liters of Milk Loss occurred              Rs. 

       

Year  2015 2016 2017 2015 2016 up to June 

2017 

       

The payment made through 

the milk collection centers 

for the milk more than the 

quantity received to the 04 

factories of the Milco 

Private Limited in the year 

and the loss  

 

 

 

320,893 

 

 

 

 

 

 

587,247 

 

 

 

 

4,698,641 

 

 

 

20,518,975 

 

 

 

39,606,808 

 

 

 

319,688,048 

 

 

5.2.3 Even though it had been planned to establish 1,250 milk trade stalls under the 

project for the promotion of liquid milk implemented since the year 2004 by the 

Ministry of Livestock, only 685 milk trade stalls had been commenced by 31 

December 2013. Out of that,   283 milk trade stalls had been commenced by the 

National Livestock Development Board. However, only 43 milk trade stalls 

(15%) out of the above were functioning by 31 December 2016 due to the 

commencement without a Feasibility Study. The Ministry had stated that out of 

the 402 trade stalls commenced at provincial level, only 112 (only 28%) stalls are 

functioning at present. Even though action is being taken to increase the milk 

production, it was observed that necessary action was not taken to minimize the 

closing down of trade stalls  which required to increase the sale of liquid milk.   

 

5.2.4 A Report of Environmental Impact Assessment had also not been obtained before 

the commencement of this project. As the yielding milk from these animals are 

not profitable after 05 years, action is being taken to remove them from the farm. 

However, the actions being taken to remove these animals in this project had not 

been mentioned.  
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 These dairy animals should be removed from the farm after the period of five 

years  in which the maximum yield can be received from such animals. However, 

a proper and environmental friendly method therefor had not been introduced as 

yet.  

5.3 Reports of Feasibility Study  

 ---------------------------------- 

Report of Feasibility Study had not been prepared for the Phase II while it was 

observed that Reports of Feasibility Study submitted for the Phase I(Annexure 19)  

and III (Annexure 26) were incorrect according to the following matters. 

5.3.1 The profits and losses of  05 years pertaining to the farms where the project was 

implemented are given in Table 05. It was observed that the three farms under the 

Phase I and the Ridiyagama farm under the Phase II were continuously running at 

loss.  

5.3.2 According to the observations of the Minister of Finance and Planning made in 

January 2013, only 550 liters of milk were obtainable by the year 2015 using the 

types of local dairy animals and by the implementation of programmes on 

artificial insemination which were already in progress. Moreover, it was observed 

that the high bred animals from whom about 20 liters of milk per day was 

obtainable were required to achieve the expected targets and even though 4,500 

dairy animals (Phase I and II) had been imported therefor, the overall milk 

production of the country in the years 2015 and 2016 had been only 305 and 317 ( 

Table 07)million liters respectively.  

5.3.3 It was observed that the high cost borne on the food for imported dairy animals 

was the reason for the continuous losses sustained by farms and that expenditure 

on food ranged from 69 per cent  to 89.71 per cent of the income from milk          

( Table 10).   According to the Feasibility Report ( Annexure 26) on the 

importation of 20,000 dairy animals in the year 2017, the expenditure on food had 

been computed as 57.38 per cent of the income from milk. As such, it was 

observed that the said report   had been prepared based on the incorrect data.  
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5.3.4 According to the said Feasibility Report, it had been shown as 5,500 liters for the 

first period of lactation and 6,000 liters for the second year.  Further, the average 

period of lactation is 305 days and as such the daily production in the milking 

period of the first year should have been 18 liters per day and 19.5 liters per day 

in the second year. Accordingly, the Government farm had also failed to make 

that production. As such, it was observed that the said production could not be 

obtained by a common farmer.  Consequently, the Feasibility Report had  misled 

the relevant parties.  

5.3.5 The Feasibility Report ( Annexure 26) on the importation of 20,000 dairy animals 

had pointed out that the pregnancy percentage can be considered as 80 per cent 

per each year. Nevertheless, according to the reply of the Secretary dated 14 

March 2018, the impregnation by artificial insemination is difficult and the 

productivity of insemination in the country at present is 25 %- 30% . As such, it is 

evident that the Feasibility Report is incorrect. It is observed that the dairy 

farmers and also the parties who take relevant decisions had been misled.    

5.4 Observations under the Project for Importation of 20,000 Dairy Cattle (Phase III) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.4.1 A new project had been proposed for the importation of 20,000 dairy cattle at a 

cost of  US$ 73,954,054.83 in the year 2014 and this project had also granted to 

the same contractor who  selected by calling for tenders  in the year 2007 without 

calling for tenders again.  Accordingly, 1,994 cattle had been imported in the year 

2017 as the Phase 1 while it had been a lapse of 10 years since the completion of 

first procurement, thus observing as an action taken contrary to the Procurement 

Guidelines.  

 

5.4.2 In granting approval for the importation of 20,000 dairy cattle under the Phase III, 

according to the Cabinet Decision (Annexure 09) dated 05 June 2014 taken for 

the Cabinet Memorandum  dated 17 February 2014 (Annexure 27) presented by 

the Ministry of Economic Development and according to the matters mentioned  
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in the letter (Annexure 28) submitted to the Ministry of Livestock and Rural 

Community Development as observations to the above Memorandum, action 

should be taken in a manner to satisfy the relevant officers. Further, the project 

should have been implemented in the year 2017 subjected to the matters that is, 

keeping the imported cattle under the supervision of a veterinarian  for quarantine 

in isolated areas for 30 days, rearing these imported animals under the 

Government farm firstly without providing them directly to the farm and then 

distributing the second generation to the farmers, keeping the animals with 

European Genes under an adaptable proper management, supply foods with 

quality mixture and maximization of profit by distributing animals to large scale 

farms with proper management in case of direct  distribution. Nevertheless, the 

animals of first generation had been distributed to small farms during the 

quarantine period despite the non-implementation of the project as above 

mentioned.        

 

5.4.3 Out of 1,994 imported cows brought on 14 May 2017, 1,911 animals had been 

distributed on that date itself and the remaining 83 animals had retained in the 

Menikpalama farm and distributed on 13 June 2017 and 28 July 2017 while 1,978 

cows ranging from 12 to 428 per farm had been distributed to 21 private farms as 

737,100,306 and 835 cows to the districts Nuwara Eliya, Badulla, Kandy and 

Matale respectively as at 15 September 2017. Out of the total cost of US$ 3515.29 

or approximately Rs.520,228 including the expenditure on the value of each 

imported animal, transportation, vaccination and diagnosis for diseases (in 

transportation up to farm),   only Rs.200,000 is borne by the dairy farmers and the 

remainder is borne by the Government.      

 

5.4.4. The following matters were observed in the field inspection carried out on 18 and 

21 October 2017 in respect of 10 farms to which 902 cows were distributed out of 

21 farms where the imported cows were received by this project.  
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5.4.4.1 Even though the location with the address “No.28, Gannoruwa, Peradeniya” was 

inspected as the location of the Devinda farm to which 20 cows were granted 

under the 12
th

 farm in the name list of beneficiaries who received the imported 

cows,  a farm with such animals was not observed in the said location. The 

Veterinary Research Institute, Gannoruwa  was located in that address.   

 

5.4.4.2 As such, information for audit could be obtained in the field inspection only from 

09 farms except the said Devinda farm.    

 

5.4.4.3 In selecting dairy farmers, it had been mentioned in criterion 06 that those farmers 

should have previous experience on rearing cows.  Nevertheless, the minimum 

period considered for that experience had not been mentioned and it was observed 

that, out of the 21 dairy farmers selected,  cows had been given to 02 persons who 

do not possess the experience considered. Further, 24- 40 animals had been 

distributed to three dairy farmers who have reared 03-10 cows.  

 

 5.4.4.4 It was not revealed to audit that the Ministry had  supervised the farms after the 

dates of distribution of animals to the dairy farmers that is, 14 May 2017 and 02 

August 2017 up to the date of audit, 21 October 2017. As such, those farmers 

have faced the problems such as issues in the selling of milk,  increase in the 

maintenance expenses, difficulties in the payment of interest on project loans and 

loan installments and there were no solutions as well.  

 

5.4.4.5 Out of the 902 cows distributed to 09 farms inspected by the audit, 31 cows were 

suffering from mastitis by the time of transportation to the farm.  The Ministry 

had replied that the cows were  suffering from mastitis  before the transportation 

to the country and it represented only a small percentage. Nevertheless, it was 

observed that the relevant officers had not taken action responsibly on this weak 

health condition that can be easily spread due to the failure to take remedial 

measures before the transportation of those affected animals to the country.  
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5.4.5 The following matters were observed in the evaluation of benefits generated by 

the project.  

 

5.4.5.1 According to the information obtained from farms on the income from daily milk 

production and expenditure incurred on food for 15 days, it was observed that the 

income from milk is not adequate enough to meet even the daily expenses.            

( Table 11)   

 

5.4.5.2 Even though a project for maize production had been commenced by the 

Livestock Board  in concurrence with the project of  dairy animals, that project 

was not successful and imported to the Ridigama Farm again. Although action 

had been taken to  carry out Alfalfa and Alufa  plantations for cows, it had been 

unsuccessful too.  As such, the food for imported dairy  animals are being 

purchased from private institutions and the demand for food is increasing with the 

import of dairy animals while there is a tendency of price hike. As the price of 

food given for one liter of milk is higher than the price of purchasing milk, the 

farms of  the Livestock Board and also the dairy farmers have to sustain losses.  

 

5.4.5.3 It was observed in the field inspection that, the expenditure incurred on food 

given to dairy animals is higher than the income earned from milk production and 

the farm is maintained with financial difficulties. The dairy farmers had made the 

following statements in this connection.  

 

5.4.5.3.1 Even though the Ministry has stated that one liter of milk is purchased at Rs.85, 

only a price between Rs.65- Rs.73 is received for one liter of milk and thus, the 

income had declined. As such, they have informed that it is difficult to maintain 

the farm.  

 

5.4.5.3.2 As the import custom duty for one kilo gram of milk powder had been decreased 

from Rs.225 to Rs.2 by the letter No.TIP/TP/01/47 of 07 July 2017 (Annexure 

29)of the Secretary to the Treasury and the dairy products are being  produced by 
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using the milk powder , they have informed that the demand for liquid milk 

products had declined and as such the price of liquid milk had also dropped.   

 

5.4.5.3.3 A food mixture of standard quality should be given to the dairy animals for 

maintaining the fat and non-fat solids  in milk up to the standard and a high cost 

have to be borne therefor( food prices gradually increased) while the dairy 

farmers do not receive an expected and adequate payment (Rs.85) for milk. As 

such, it was informed that   instead of the said food mixture they have inclined to 

give other food mixtures.  

5.4.5.3.4 Even though the target as per the Report of Feasibility Study was to yield 15 liters 

from one cow per day, it was informed that the said target could not be achieved.  

 

5.4.5.3.5 According to the written statements by the dairy farmers, the expected benefits 

were not received from investments made. Further, according to the dairy farmers 

with previous experience on cattle, the expenditure incurred on imported cattle is 

relatively higher than the same on local cattle and although the income from 

imported cattle is relatively high, that income is not sufficient to meet even the 

daily expenses (food, medicines, employee wages, electricity and water). 

Moreover, it was observed that, the income is not sufficient to pay the loan 

obtained for the investment or the interest thereon while the farmers had to 

remove local cattle for the purchase of imported cattle (Table 12).      

 

5.4.5.3.6 According to the inspection carried out in a dairy farm located at Galewela and as 

per the written statements  by the owner of the farm, out of the 20 mother animals 

received to this farm , 06 animals were with milk less udders.  

 According to the reply of the Secretary to the Ministry dated 14 March 2018 in 

this connection, 10 affected animals were examined and the value of those 

animals ( Rs.20 lakhs) had been repaid in cash to the relevant farmer by the 

Wellard Company.  As such, a loss amounting to Rs.3,215,510 had sustained by 

the Government and it was observed that no action had been taken to recover it 

even by February 2018.  
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5.4.5.3.7 According to the written statements by the owner of the said farm, a sum of 

Rs.4,000,000 as Rs.200,000 per animal had been paid to the Ministry in respect of 

these animals and in addition to that, a sum of Rs.350,000 had been deposited  in 

a private bank account on 27 July 2017 as per the notice given by an officer of the 

Fosch Site Engineering Company being the local agent of the Wellard Rural 

Export Company.  As such, it was observed that a cash misappropriation had been 

committed through the farmers.     

5.4.5.3.8 It was informed that 38 animals comprising 18 cows who had given birth to 18 

calves out of the 20 mother animals above mentioned and 02 pregnant cows were 

received from the MenikPalama farm of the National Livestock Development 

Board  on 02 August 2017 and 12 calves out of the said 18 calves had died due to  

dysentery. ( photograph 3- I,II,III,IV)   

 

5.4.6 The Ministry of Rural Economy (seller) and the dairy farmers (buyer)  to whom 

the imported cows were given had entered into two agreements with 12 conditions 

and with 5  conditions and animals had been distributed in terms of each 

agreement. The following matters were revealed in the examination of 

agreements.  

 

5.4.6.1 In terms of Section 11 of the agreement, the insurance of animals in a 

recommended insurance company is the responsibility of the buyer’s party.  

Nevertheless, 902 animals had not been insured in 21 farms out of the farms 

where the field inspection was carried out.  

 

5.4.6.2 In terms of Clause 01 of the agreement inclusive of 3 conditions, the buyer’s party  

has agreed to join at least two Samurdhi beneficiaries  for the activities of the 

relevant farm in respect of the welfare of dairy animals. Nevertheless, the farms 

are being maintained with fewer employees due to the high cost of maintenance.  
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5.4.7 The loss on non-pregnant and aborted cattle  

 ------------------------------------------------------- 

5.4.7.1 It was observed that the 11 cattle not pregnant at the time of importation had been 

imported to Sri Lanka despite a negative report in the pregnancy test. Those 

animals had been distributed to 06 farms and it had been agreed to pay the 

farmers a sum of Rs.50,000 per animal. As the animals had been distributed 

despite the breach of one Condition in the agreement that is,  animals imported to 

Sri Lanka should be pregnant animals, a loss totalling Rs.7,256,260 pertaining to 

11 cattle had sustained due to the payments made to farmers and the Ministry as 

Rs.150,000 and Rs.509,660 per animal respectively.  

   

5.4.7.2  It is observed in physical verification carried out relating to 05 dairy farms that 

 there were 13 cattle who were not pregnant and aborted out of 566 imported cattle 

 and it is observed that the entire loss occurred due to providing only a sum of 

 Rs.50,000 each for those cattle could not be received by farmers. Despite the 

 elapse of six months, details on cattle who had failed to give birth are given 

 below. 

 Table No.13: Number of cattle who were not pregnant and aborted out of 

imported cattle  

Name of the Farm Number of Cattle 

imported 

Number of Cattle not 

pregnant and aborted 

----------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

Hingurana Dairy Farm 420 7 

Wijesooriya Dairy Farm 50 2 

Kalinga Wijesundara Dairy Farm 24 1 

D. Appuhami Dairy Farm 40 1 

Upland Dairy Farm 32 2 

 ----- ---- 

Total 566 13 

 ==== ==== 
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5.4.8 Position arisen due to purchase of imported dairy cattle by local dairy framers who 

were successfully involved in a dairy industry  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dairy farmers who were successfully involved in dairy industry with their experience, 

had stated that their industries are running at a loss and they are burdened with heavy 

debts after purchase of imported dairy cattle. Further, awards received and statements 

given in writing by farmers confirmed that they had successfully maintained their dairy 

farms with local cows.  However, it was further observed that they have become debtors 

and faced with a very difficult situation at present. 

 

5.4.8.1 A dairy farmer of a dairy farm located at Ihalawela area, Matale, related to this 

Project, had won awards for second and third places with three instances of first 

place at 06 competitions held for selecting the best dairy farmer, organized by 

various Government and Non-Government institutions in Matale District in the 

Central Province from 3 years continuously from the year 2013 to the year 

2016.(Annexure 30) 

 

5.4.8.2 Rev. Father, In Charge of the Aluthwewa Church, had further informed us by the 

Letter dated 24 October 2017 that a young dairy farmer with 12 year experience 

in dairy farm industry had carried out his industry successfully as his livelihood 

and that this farmer had tried to commit suicide due to running at a loss and being 

burdened with debts after providing imported cattle. 

 

5.4.9 Importation of 3024 numbers of dairy cattle – 3
rd

 stage- II Step of the importation 

project for 20,000 Number of dairy cattle 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Under the importation of 20,000 numbers of dairy cattle, 3024 numbers of dairy cattle 

had been imported to the country on 27 December 2017. According to the quarantine 

report presented by the Chief quarantine officer and the Director of Veterinary Research 

and Director General of the Department of Animal Products and Health had informed in 

writing to the Secretary to the Ministry of Rural Economy on 28 February 2018 

(Annexure 31), that there was a risk to spread pathogen of those animals to the local 

cattle and human beings. Further, according to that report immediate steps had been 
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recommended and the risk of destroying certain animals had been revealed. However, it 

was observed that without paying attention for that report and those recommendations 

officers of the Ministry are engaging in importation of rest 15,000 animals in and 

irresponsible manner. Further, application for importation of 15,000 animals had been 

called from dairy farmers on 02 May 2018 through Public Newspapers.  

6 Weaknesses in Systems 

 ------------------------------ 

6.1 According to the National Policy prepared in the year 2006 in order to accelerate the milk 

production at the commencement of the Project and Cabinet Memorandum dated 20 June 

2007(Annexure 32), matters such as upgrading of local herds through artificial and 

natural insemination and strengthening national gene pool by importing semen, live 

animals and embryos, identified as important strategies for immediate  implementation to 

improve local milk and dairy production under the Mahinda Chintana Programme. 

However, action had been taken to pay more attention   on the importation of dairy cattle 

without considering all matters among the aforesaid matters, indicated to avoid the 

shortage of dairy cattle and upgrading the milk industry. 

6..2 Even though the Ministry had imported dairy cattle since the year 2012, a database 

system in respect of those animals had not been prepared and a proper supervision as 

well, not carried out by the Ministry for future activities. 

6.3 A policy on importation of dairy cattle had not been prepared to import animals by 

identifying the types of animals to be maintained in a manner appropriate to arid zonal 

climatic conditions and to enable feeding them from resources available within the 

country and to prevent from diseases and maintaining them with minimum cost. 

6.4 No contractor had submitted adequate information called for according to Expression of 

Interest (EOI) in the procurement process, commenced in the year 2007 and it was 

observed that even though certain institutions had requested more time for monitoring 

farms, it had not been so given. Despite that, action had not been taken to call for 

quotations again. As such, it was problematic whether the opportunity of selecting the 

most suitable contractor, beneficial to the country had been lost.  
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6.5 Further, it was observed that a loss had been sustained by the Government due to 

following Turn Key method to this Project, which is a procurement method to be applied 

for projects on large constructions where the expertise is not available in the country, 

incompletion of specifications prepared by the Ministry and granting approval for 

overestimates submitted for large constructions and activities carried out in the country. 

6.6 It was observed according to the feasibility reports, replies received from the Livestock 

Board and from the statements of relevant farmers that these Projects had been 

commenced without carrying out a proper evaluation and paying attention on the 

situation of the dairy industry specially on issues in milk production of Sri Lanka and 

without paying proper attention on expenditure incurred for animal feed. 

6.7 It was further observed that looking after of imported cattle in a healthy and effective 

manner without following more systematic control methods is very difficult and 

uneconomic, mainly under the climatic conditions of Sri Lanka which is not so 

favourable  for temperate zonal animals. 

6.8 As animal husbandry is necessary to be introduced in dry zones in the future due to 

scarcity of lands available in the country, it is observed that taking action to follow 

appropriate breeding methods therefor is essential. 

6. 9 There is a possible risk of excluding animals of high breed, living in Sri Lanka at present 

from their population in an equal number or above due to taking action to import dairy 

cattle up to 20,000 during several ensuing years. Even though the exclusion of these 

cattle from their population, who are resistant to the environment could be a threat to the 

sustainability of the dairy production industry, it was observed that proper attention had 

not been paid therefor. 

6. 10 Dairy cattle had not been provided in a manner of maintaining a more profitable farm by 

specifically assessing the number of animals that should be housed in a farm according to 

the natural resources available with a farm and the capability of each farmer. 

6. 11 It was further observed that misappropriation of Government funds had been committed 

in making payments to dairy suppliers due to failure in collecting milk with proper 
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management and a reasonable price for dairy products had not been received by farmers 

due to the Government policy on importation of milk powder. 

6. 12 Despite the observations made according to financial statements, dairy production reports 

and the replies received for audit queries that the cattle imported under first and second 

phases for the Livestock Board are uneconomical for the country, imported cattle had 

been provided to small scale farmers in the year 2017. As such, it was observed that those 

farmers had been affected by financial difficulties as well as mental distress.  

 6. 13 It had been recommended to keep the cattle brought into the country, in quarantine for 30 

days in isolated areas under the supervision of Veterinarians and it was observed that the 

imported cattle had been handed over directly to the farmers in the year 2017 without 

paying attention to the possibility of imported cattle being affected with diseases by 

sending them directly to the farm. 

 6. 14 According to the Decision of the Cabinet of Ministers of 20 May 2015 (Annexure 20), it 

was observed that the following directives given for the supervision and regulation of the 

functions of the first and second phases of the project had not been properly 

implemented.  

 Appointing the special committee on deciding the repayment of loans and interest. 

 Appointing the regulatory committee to be appointed for both phases of the project. 

 Obtaining recommendations of committees for the sum of Rs.69,955,702                           

($ 50133.52) spent for expenditure on supervision and capacity building under 

human resources development programmes of the second phase. 

6. 15 Steps had not been taken to insure the imported animals within the specific period   and as  

 such, a loss of Rs.57,720,809 was observed by 30 May 2016 relating to the dead animals 

alone. The Secretary to the Ministry of Rural Economic Affairs had informed that even 

though written permission of the Secretary to the Treasury had been sought in insuring in 

the private sector as quotations had not been submitted by a state institution for 

insurance, non-grant of permission had affected this situation.  
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7. Recommendations 

 ------------------------- 

7.1 Despite the unsuccessful conditions in the process of importation of dairy cattle carried 

out up to then, it had been mentioned in the Cabinet Memorandum presented on 12 

December 2012 that the process of importation of dairy cattle had been successful and it 

is recommended that the relevant officers should pay attention to prepare the Cabinet 

Memoranda based on accurate and reliable information. (Reference: - paragraphs 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4, 5.1.5) 

7.2 It is recommended that these high costing projects should be implemented with proper 

follow up action after preparing accurate feasibility study reports by using expertise 

through realistic and correct information. (Reference: - from paragraphs 5.3.1 to 5.3.5) 

 

7.3 It is recommended that it is appropriate to prepare a data system in respect of imported 

dairy cattle and to carry it out under proper supervision.  

 

7.4 It is recommended that attention should be paid to identifying types of dairy cattle that 

could adapt to the climate of the country, has high immunity according to the 

environment and could be fed with common fodder in the country and to prepare an 

appropriate policy to import such animals. (Reference: - paragraphs 5.1.6.3, 5.1.6.4, 

5.1.7, 5.1.10 and 5.4.5) 

 

7.5 Even though the procurement relating to the importation of dairy cattle carried out up to 

now as well as the procurement process of constructions relating to the relevant project 

had not been followed properly, it is recommended that the elements such as minimum 

cost and maximum effectiveness specifically mentioned in the Procurement Guidelines 

should be followed in future projects.  (Reference:- paragraphs 5.1.9, 5.1.11) 

 

7.6 It is recommended that it is appropriate to enter into projects by paying special attention 

to proper preparation of estimates and specifications relating to construction services of 

the project, not to enter into contracts by agreeing to the overestimates of the contractor 

and to maintain quality at a high level. (Reference: - 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11)  
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7.7 In entering into agreements for such projects, it is recommended that attention should be 

paid to select suppliers so as to achieve maximum economic benefits for the country and 

to follow methodologies to enable financing. (Reference:-paragraphs 5.1.2.2, 5.1.2.3, 

5.1.2.7(i) (v) (vi) (vii)) 

 

7.8 As economic losses had occurred in maintaining the imported dairy cattle as well by the 

large scale farm under the first and second phases of the project, it is recommended that 

necessary steps should be taken after a review, whether providing imported dairy cattle to 

small scale farmers under the third phase is economically profitable in this situation. 

(Reference: - paragraphs 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.4, 5.3, 5.4.2, 5.4.4.5, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.8) 

 

7.9 It is recommended that, parallel to importation of dairy cattle, a methodology should be 

developed and maintained to purchase the milk production of dairy farmers by milk 

collecting centres at a profitable price over the cost. (Reference:- paragraphs 5.4.5.3.3, 

5.4.5.3.2) 

 

7.10 It is recommended that attention should be paid to assess the number of animals 

specifically maintained in a farm according to the natural resources in a farm and 

according to the ability of each farmer and to provide a number of animals by which a 

more profitable farm could be maintained. (Reference:- paragraph 5.4.8) 

 

7.11 It is recommended that necessary action should be taken after frequent comparisons 

whether the amount spent for purchase of milk by milk centres is correctly received by 

the farmers and whether a quantity of milk equivalent to the price paid is obtained by 

those centres. (Reference:-paragraphs 5.2.2.2, 5.4.5.3.1) 

 

7.12 It is recommended that attention should be paid to improve the production of local cattle 

fodder as required and suitable for the imported dairy cattle and to minimize the cost of 

dairy cattle fodder. (Reference:- 5.1.3, 5.4.5.3.3) 
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7.13 It is recommended that attention should be paid to shifting cattle placed in areas with a 

temperature intolerable for imported dairy cattle, to farms located in areas with a suitable 

climatic condition to improve the health and productivity of those cattle as well as 

avoiding the additional expenditure incurred for providing artificial coolness through 

electric fans. (Reference:- paragraphs 5.1.10, 5.1.7.3) 

 

7.14 It is recommended that attention should be paid to reimburse compensation for imported 

dairy cattle died with insurance coverage and to obtain insurance coverage without delay 

for imported dairy cattle without insurance coverage. (Reference:- paragraphs 6.1.15, 

5.4.6.1) 

 

7.15 It is recommended that carrying out a proper study on the position of imported dairy 

cattle and the field of livestock in adapting to sustainable development and those 

productions by an independent group with subject knowledge and to prepare long term 

plans under the Livestock Development Board or the Ministry, is appropriate. 

(Reference:- paragraphs 5.3, 5.4.4, 5.4.5.3) 

 

7.16 In taking action for improving local fresh milk production, it is recommended that 

attention should be paid to take a timely decision on tax policies relating to import of 

milk powder to enable the local dairy farmer to compete with the price of imported milk 

powder. (Reference:- paragraph 5.4.5.3.2) 

 

7.17 Before, importation of rest 15,000 animals it was recommended to take actions to aware 

of relevant officers regarding the reports of quarantine officer and Director of Veterinary 

Research and take actions in aware of avoiding infliction. (Reference:- paragraph 5.4.9) 
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8. Conclusions 

 ---------------- 

8.1 It is concluded that the relevant authorities should be responsible for directing this 

project, implemented by spending a sum of US$ 43,023,648 that is approximately Rs.7.9 

billion for importing dairy cattle during the period of nearly 7 preceding years as at 31 

December 2017 in a manner of failure in obtaining proper results and causing an 

economic loss    without adapting to the national policy formally prepared. 

 

8.2 It is concluded that the parties who prepared inaccurate and incomplete feasibility reports 

without proper professionalism should be responsible in preparing the relevant reports 

and as well the officers who took decisions for implementing the second phase without 

making necessary adjustments properly, despite having been revealed the ineffectiveness 

of importing dairy cattle under the first phase and as well as the second phase  in the 

same manner and implementing the third phase, should be responsible therefor.  

 

8.3 It is concluded that the officers who took the relevant decisions in a manner so as to incur 

an additional burden of expenditure to the General Treasury due to implementing the 

project without a proper evaluation on the ability of repaying the loans obtained for this 

project, should be responsible. 

 

8.4 It is concluded that the officers who contributed to the evaluation and decisions on the 

disadvantageous conditions due to importation of dairy cattle of the temperate zone 

without giving priority to import dairy cattle of high breed, more suitable for the climate 

of Sri Lanka in upgrading the breed of local dairy cattle by natural and artificial 

insemination, should be responsible therefor. 

 

8.5 It is concluded that the Ministry is responsible for failure in taking action to improve the 

collection of milk even though action was taken to increase the milk production by 

importing dairy cattle and the inability in providing a reasonable price to dairy farmers 

and for directing the relevant institution inefficiently.    
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8.6 It is concluded that the relevant officers should be responsible for failing to obtain 

insurance coverage so as to reimburse the loss of Rs.57,720,809 occurred to the 

Government due to the deaths of imported dairy cattle.    

 

8.7 It is concluded that,  although, the infliction which can be occurred to the Country due to 

imported animals had been shown by the quarantine reports, officers who decided to 

import the rest 15,000 animals should responsible to the infliction which can be occurred. 

 

 

 

 

H. M. Gamini Wijesinghe 

Auditor General 

04 May 2018 
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