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කාර්ය සාධන වාර්තාව - 01 වන කාර්තුව 

2017 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා 

 

හැඳින්වීම 

ශ්රී ලංකා ම ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවමහ  ලං1996 ලංහර්්මේදී  ලං1996 ලංඅා : ලං21 ලංදරණ ලං ලංශ්රී ලංකා ම ලං

නම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවම ලංප ත ලංයටමේ ලංා්ථමපිත ලංම රි . ලං ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලං

ාවමමේ ලංන ති නය ලං පද න ලං ාහ ලං මනමහයු ක ලං  ලං මූකධර්නය ස ලං එකී ලං ප මතමි ලං දක්හම ලං ඇත. ලං ලං

නම හ ලං මිකම  ක ලං ම ිකම් ස ලං ාවමහ ලං ශ්රී ලං කා ම ලං ්ඩුක්රන ලං හයහා්ථමමහමි ලං මයිුගතතහ ලං ඇති ලං

 ුගදු  ලංඑය ලං්ඩුක්රන ලංහයහාථ්මමහ ස ලංිධිමනේහ ලංාථ්මපිත ලං ර  ලංක්දදක් ලංම ිමේ. ලංම ිකම් ස ලං

ාවමමේ ලංාවමපති ලංාහ ලංාමනමජි යි ස ලං්ඩුක්රන ලංහයහාථ්ම ලංිධිමිධධම  ලංයටමේ ලංපේ ලංම මර්. 

මූලි  ලංඅයිතිහමසි  ක ලංාහ ලංනම හ ලංමිකම  කහකට ලංඅදමකහ ලංශ්රී ලංකා ම ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලං

ාවමමහමි ලං අිම රණපමත්රතමහය ලං ප ති ස ලංිධග්රහ ලං ම මර්. ලං  ලං මූලි  ලංඅයිතිහමසි  ක ලංහ මහී  ලං  ලං ශ්රී ලං

කා ම ලංප්රජාමතම ස්රි  ලංානමජාහමදී ලංජා රජා ලංහයහාථ්මමහමි ලං ලංIII ලංමේදය ලංයටමේ ලංාහති  ලං ර ලංඇති ලං

ය ක ලං ය ක ලං සිිධල් ලං හම ලං ම්දශපමකනි  ලං අයිතිහමසි  ක ලං මන සන ලං ්ර්ථි   ලං ාමනමජීය ලං ාහ ලං

ාාා් ෘති නය ලංඅයිතිහමසි  කද ලංමේ. ලං ලංනම හ ලංඅයිතිහමසි  ක ලංජාමතය සතර ලංීතතිමයමි ලංිධග්රහ ලං ර ලං

ඇත. 

ම ිකම්මනමි ලංහයහා්ථමපිත ලං මර්ය ලංවමරය ස ලංහ සම ස ලං: 

 ්ඩුක්රන ලංහයහා්ථමමහමි ලං දකක්මහ  ලංිධිමිධධම ය සට ලං අුගතතීමන ලංාහති ීමන ලංදමදාම  ලං

ක්රියම ලංපරිපමටී සට ලංඅදමක ලංපකකමණිලි ලංමහෝ ලං ලංමූලි  ලංඅයිතිහමසි  ක ලං ඩකිරී ක ලංමහෝ ලංාමීපා්ථහ ලං

සිදුිධය ලංහකකි ලං ඩකිරී ක ලංා කබ සධමය ස ලංපරීක්්ම ලංකිරීන ලංමහෝ ලංිධනර්්ණය ලංකිරීන 

 මූලි  ලංඅයිතිහමසි  ක ලංප්රහර්ධ ය ලංාහ ලං්රක්්මකිරී ක ලංාහහම ලංීතති ලංනමකමහ ස ලංාහ ලංපරිපමක  ලං

නිමයෝත ලංාහ ලංක්රියම ලංපරිපම ස ලංා කපමද ය ලංකිරීමනමිකම ලංරජායට ලංදපමදා් ලංදීන ලංහම ලංාහමය ලංීමන 

 ජාමති  ලං ීතතිනමකමහ ස ලං ාහ ලං පරිපමක  ලං හයහහමරය ස ලං ජාමතය සතර ලං නම හ ලං මිකම  ක ලං

නියනය සට ලං හම ලං ප්රකමීන සට ලං අුගතතබහට ලං ාහති ීමන ලං ාහහම ලං රජායට ලං නිර්ම්දශ ලං දිරරිපේ ලං

කිරීන 

 ජාමතය සතර ලංිවිධුම ක ලංාහ ලංමහ ේ ලංජාමතය සතර ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංාමධ  ලංපත්රය සට ලංඅේා ස ලං

තකබීන ලංමහෝ ලංපිළිතකීතන ලංා කබ සධමය ස ලංරජායට ලංනිර්ම්දශ ලංදිරරිපේ ලංකිරීන 

 නම හමිකම  කා කබ සධ ලංදකුගන ලංප්රහර්ධ ය ලංකිරීන ලංාහ ලංනම හ ලංමිකම  ක ලං්ශ්රිත ලංඅධයමප ය ලං

ාකාමදීන 
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ම ිකම් ස ලං ාවමහ ලං 156 ලං මදම කුමත ස ලං ාන සිධත ලං මර්ය ලං නඩුඩකයක් ලං ාමිතහ ලංක්රියමේන  ලං

මහයි. ලං ම ිකම්මනමි ලං  ලං  මර්යවමරය ලං ක්රියමේන  ලං කිරීන ලං ාහහම ලං පරීක්්ණ ලං හම ලං ිධනර්්ණ  ලං

අධයමප  ලං හම ලං ිධමශ ් ලං හකඩ ලං ාටහ ස  ලං පර්මේ්ණ ලං හම ලං මනමහයු ක  ලං පරිපමක  ලං හම ලං ුගදල් ලං ය  ලං

අාශහලි ස ලං මන සන  ලං ප්රමම්දය ය ලං  මර්යමක ලං 1ක ලං කි ස ලං  අ කපමර  ලං අුගරමධපුරය  ලං බදුල්ක  ලං

නඩ කපුහ  ලං යමප ය  ලං  ල්ුගමඩු  ලං නහුගහර  ලං නමතර  ලං ්රිකුණමන ය ලං හම ලං හවුනියමහ) ලං

ාන සිධතය. ලං  ලං ාෑන ලං අාශයක්න ලං අධයක්්හරමයකු ලං යටමේද  ලං ාෑන ලං ප්රමම්දය ය ලං මර්යමකයක්න ලං

ප්රමම්දය ය ලං ලංා කබ සකා මර හරමයකු ලංයටමේද ලංක්රියමේන  ලංමේ. ලංඑකී ලංඅාශ ලංමන සන ලංප්රමම්දය ය ලං

 මර්යමක  ලං ාවමපති ලං ාහ/මහෝ ලං  ලං ලංම ිනාමරිා්හරමයකු/ම ිනාමරිාහ්රු ලං ිධසි ස ලං අකාක්්ණය ලං

ම මර්. ලං 

විශ ේෂ ක්රියාකාමක  

 ම ිකම් ස ලංාවමහ ලංනිව ස ලංනිකුේ ලං ර ලංඇති ලංනිර්ම්දශ ලංශ්රී ලංකා ම ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලං

ාවම ලංමහබ් ලංඅඩිධයට ලංඇතු ේ ලංකිරීනට ලංම ිකම් ස ලංාවමහ ලංපියහර ලංමත  ලංඇත. 

 

 2ක17- ලං ජාමතය සතර ලං  ම සතම ලං ිර ය ලං ාකනරීන ලං ාහහම  ලං “ අිධිමනේ ලං ශ්රන ලං දමය  ලං හම ලං   ලං හම ලං

ානම  ලංඅාශය සමි ලංනියකමක  ලං ම සතමහ සඅේදුටු ලංනියන ලංා්හමවමහය ස “ ලංය  ලංමේනමහ ලංනත ලං

හටම කා ලං ාම ච්ඡමහක්  ලං 2ක17 ලං නකයි ලං නා ලං ක8 ලං හ  ලං ිර   ලං බඩුඩමර මය  ලං අුගා්නරණ ලං

ජාමතය සතර ලං ා කම කක  ලං ශමකමමේදී ලං පහේහ  ලං කදී. ලං  ෘෂි ර්නය  ලං හකිධලි  ලං ාාරනණි  ලං

මා හ  ලං ්දී ලං ිධිධධ ලං අාශය ස ලං නිමයෝජා ය ලං ම මර  ලං  ම සතම ලං  මයි මහ සමේ ලං

ාහවමිවේහ ලංම ය ස ලංමනන ලංාම ච්ඡමහ ලංපහකේිධණ. ලංහකඩ ලංාටහම මි ලංප්රධම  ලංඅුගේතම ලංමකා ලං

ාහවමගීවුමේ  ලංමිටපු ලංජා මිමපති ලංච සද්රි ම ලංකුනමරණතුාත ලංනකතිණියයි. ලං ලංම ිකම් ස ලංාවමමේ ලං

ප්රමම්දය ය ලං මර්යමකහකද ලංමනයට ලංානතමමී ලංහකඩ ලංාටහ ස ලං ලංපහේහ  ලංකදී. 

 

 ්සියම ලං ශම සති ර ලං ාාාදමේ ලං ාහ ලං ාී්මඩ මේ  ලං ක සඩ් ලං ිධශ්හ ලං ිධදයමකමයමි ලං මරික ස ලං

මහික සබර්ේ ලං ්යත මයමි ලං ාහමය ලං ඇතිහ  ලං ම ිනාමරිා්හරු සමේ  ලං මජාය්්ඨ ලං

  නණම මරිේහමේ  ලංප්රධම  ලං මර්යමකමයමි ලංාහ ලංප්රමම්දය ය ලං මර්යමකහක ලංපරීක්්ණ ලං ලංහම ලං

ිධනර්්ණ ලං  මර්ය ලං නඩුඩකමේ ලං ාහ ලං මතෝරමතේ ලං සිිධල් ලං ානමජා ලං ක්රියම මරී සමේ ලං

ාහවමිවේහමය ස ලංයුේ ලං ලංපුහුණු ලංහකඩුගළුහක්  “ ජාමති  ලංිධනුම ක   “ ලං  ලංය  ලංමේනමහ ලංයටමේ ලං ලං

2ක17 ලංමපබරහමරි ලංනා ලං27 ලංහ  ලංිර  ලංසිට ලංනමර්තු ලංක7 ලංදක්හම ලං ලංපකහකේිධණ. 

 

 “ ්බමිමතයි සමේ ලං ප්රමේශීමම ක ලං අයිතිහමසි  ක“ ලං  ලං ය  ලං නකමය ස  ලං මදිර   ලං  ලං පුහුණුහක්  ලං ලං

ඕා්මෙලියමුග ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවමහ ලංහම ලං ලංානත ලංඑක්හ  ලං2ක17 ලංනමර්තු ලංනා ලං27-

28 ලං ිර හක ලං ම ි ඹදී ලං පකහකේිධණ. ලං මනන ලං පුහුණුහ ලං ාහහම ලං ප්රධම හශමය ස ලං දකක් තත ලං

 ර  ලංක්දම්ද ලං්බමධ ලංාමිත ලංපු්දතකයි සමේ ලං අයිතිහමසි  ක ලංමහුගමහ ස ලංක්රියම ර ස ම  ලං
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පු්දතකයි සය. ලං  ලං මනන ලං හකඩ ලං ාටහ  ලං පහේහ  ලංක්දම්ද  ලං රමජාය ලංනිකධමරී ස  ලං්බමධ ලං ාමිත ලං

පු්දතකයි සමේ ලං අයිතිහමසි  ක ලංමහුගමහ ස ලංමපීත සි ස ස ම  ලංසිිධල් ලංානමජා ලං ාමනමජි යි ස ලං

මන සන  ලංම ිකම් ස ලංාවමමහමි ලංප්රමම්දය ය ලංහම ලංප්රධම  ලං මර්යමකමයමි ලංඅදමක ලං මර්ය ලංනඩුඩක ලං

ාමනමජි ය සමේ ලංාහවමිවේහමයනි. 

 

 ාවමපතිතුකමය ලංාහ ලංප්රමම්දය ය ලං මර්යමක ලංවමර ලංම ිනාමරිා්හරයම  ලං2ක17 ලංනමර්තු ලංනා ලංක6 ලං ලංහ  ලං

ිර  ලංාහ ලංනමර්තු ලංනා ලං31 ලං  ලංහ  ලංිර  ලංපිළිමහලි ස ලංඅුගරමධපුර ලංප්රමම්දය ය ලං මර්යමකමයමි ලංාහ ලං ලං

නහුගහර ලංප්රමම්දය ය ලං මර්යමකමයමි ලං ලංනික ලංචමරි මහ  ලංනිරත ලංීම  ලං ලංප්රමම්දය ය ලං මර්යමක ලංිධසි ස ලං

ාාිධධම ය ලං  ර  ලං කද  ලං ප්රමම්දය ය ලං ා කබ සකා රණ ලං  කමටු ලං  ලං ාහ ලං සිිධල් ලං ානමජා ලං  කමටු ලං ලං

රැා්ීම කහකට ලංාහවමගී ලං හ. 

 

 නම හ ලංමිකම  ක ලංා කබ සධමය ස ලංදකුගහේ ලංකිරීන ලංපිණිා  ලං “ ලංනම හ ලංමිකම  ක ලං  ලංපිළිබහ ලං  ලංකඝු ලං ලං

ප්රයේ  “ ලංනකමය ස ලංසිාහක ලංහම ලංදකම  ලංනමධය ලං ලංප්රචමරය ස  ලං ලංශ්රී ලංකා ම ලංවනහ සිධදුලි ලංාාාථ්මමේ ලං

හමණිජා ලංඅාශය ලංාහ ලංසියළුන ලංප්රමම්දය ය ලං මර්යමක ලංහරහම ලං ලංිධ මශණය ලංම රිණ. 

 

 ශ්රී ලංකා ම ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවමමහමි ලංමානමහමසි  ලංහකඩ ලංාටහ  ලංයටමේ  ලං2ක17- ලං3 ලං

හ  ලං අිරයමරමි ලං ා්මේච්ඡමමහ ස ලං මා හය ලං කිරීන ලං ාහහම ලං දපමිම ලං අමේක්් යි සමත ස ලං ාහ ලං

නෑත දී ලං දපමිම ලං ක්දදවු සමත ස ලං අයදු කපේ ලං  කහීමනට ලං ම ිකම් ස ලං ාවමහ ලං ිධසි ස ලං පියහර ලං

ත ස ම ලංකදී. 

 

 ශ්රී ලං කා ම ලං ්ිරහමමා සමේ ලං අයිතිහමසි  ක ලං ්රක්්මකිරීම ක ලං  ටයුතු ලං මනමහයීමන ලං ාහහම ලං

ප්රමම්දය යනහමල්  ක මර්යමකමය සඅදමකිධා්තරඑක්රැා්කිරීන ලං ම ිකම් ස ලං ාවමහ ලං ිධසි ස ලං

අඛඩුඩහ ලංක්රියමේන  ලංම රි . ලං 

 

මජය ශවත ඉදිරිපත් කමන ලද නිර්ශේ ය 

මපිලිා් ලංවමරමයමි ලංසි ස ස ම  ලං ලංරැහිධය සමේ ලං ලංා්හකීය ලංීතතිඥයි ස ලංමහත ලංබමධමහකි ස ලංමතිරහ ලං

පිිධමාම ක ලංඅයිතියට ලංබකපම ස ම   ලං ලං2ක13 ලංඅා : ලංක2 ලංදරණ ලංඅපරමධ ලං ක් ලංිධිම ලංිධධම  ලංාාග්රහමේ ලං

 ිධමශ ්  ලංිධිමිධධම ) ලංමයෝජිත ලංාාමශෝධ  ලං ලංා කබ සධමය ස  ලං2ක17.ක3.14 ලංහ  ලංිර  ලංදරණ ලංලිපිය ලං

නිව ස ලංතරු ලංඅග්රමනමතයහරයම ලංමහත ලංදකඩි ලංද්දම්දශය ලංප  ලං රකම ස  ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංප්රකමීන සට ලං

ීතතයමුගළව හ ලං අුගතතීමන ලං ාහති  ලං  ර  ලං මකා ලං ාහ්කීය ලං නිර්ම්දශය ස ලං දිරරිපේ ලං කිරීනට ලං

ම ිකම් ස ලංාවමහ ලංිධසි ස ලංපියහර ලංත ස ම ලංකදී. ලං 

 

 



4 
 

පැමිණිලි සාමාාං ය 

ප්රධම  ලං මර්යමකය ලං- ලං  ලං ලං2ක17.ක1.ක1 ලංසිට ලං2ක17.ක3.31 ලංදක්හම) 

ප්රධාන කාර්යාලය ශවත ලද පැමිණිලි සාංඛ්යාව 
 
ශ්රී ලංකා ම ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවම ලං මර්ය ලංපථය ලංයටමේ ලංකම ලංතකමණ  ලං ලං
පකකමණිලි ලංාාඛයමහ 
ශ්රී ලං කා ම ලං නම හ ලං මිකම  ක ලං ම ිකම් ස ලං ාවම ලං  මර්ය ලං පථය ලං යටමේ ලං කම ලං
ම ිතකමණ  ලං ලංපකකමණිලි ලංාාඛයමහ  ලංදිරරි ලං ටයුතු ලං   ලංම ිහකකි) 
 
හකඩිදුරටේ ලං මතිරතුරු ලං කබම ලං තකීතන ලං ාහහම ලං  ලං රහහම ලං මත  ලං ඇති ලං පකකමණිලි ලං
ාාඛයමහ 
 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං1 228 
 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං839 
 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2ක3 
 
 
 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං186 

කටයුතු නිම කළ පැමිණිලි 
 ටයුතු ලං නින   ලං පකකමණිලිහක ලං
හර්ගී රණය 

2ක17 ලංලියමපිරාචි ලං
 ර  ලං කද  ලං
 ටයුතු ලං නින  ලං
පකකමණිලි 

2ක17 ලංට ලංමපර ලං
ලියමපිරාචි ලං ර  ලං
කද  ලං ලං ටයුතු ලං
නින   ලං
පකකමණිලි 

එකතුව 
( ශමම 

කාර්තුව 

තුළ) 

මූලි  ලංඅයිතිහමසි  ක ලං ඩීම ක - ක5 ක5 
ද  සදුහක් ලංම ිදක්හ  ලංකද - 1ක6 1ක6 
මූලි  ලං අයිතිහමසි  ක ලං  ඩීම ක ලං
ා කබ සධමය ස ලං නිකුේ ලං  ර  ලං කද ලං
නිර්ම්දශ 

- 21 21 

පකකමණිල්ක ලං ිධාහමතකීතන ලං ාහහම ලං
පමර්ශහ්ය ස ලංඅතර ලංානථ රණය 

- 37 37 

පකකමණිලි රුට ලං හතදේතර රුහ ස ලං
ිධසි ස ලංපිරි න  ලංකද ලංාහ  

- 35 35 

දල්කම ලංඅා ්ර ලංතකීත ක ක4 91 91 
මහ ේ ලංබකධමරී ස ලංමහත ලංමයිුග ලංකිරී ක - ක5 ක5 
මද  ලංකද ලංනිමයෝත - ක1 ක1 
දාමිධමේ ලං ිධවමත ලං ම මර  ලං  ක් ලං
පහති  ලං මහයි ස  ලං දිරරි ලං  ටයුතු ලං    ලං
ම ිහකකි ලංපකකමණිලි 

- 36 36 

ිධ්යය ලංපථය ලංයටමේ ලංම ිතකමණ  - 14 14 

 මකය ලංමානම ලංකිරී ක - - - 
 ලංඑ තුහ ක4 351 355 
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පැමිණිලි සාමාාං ය - ප්රාශේය ය කාර්යාල (2017.01.01 සිට 2017.03.31 දක්වා) 

පැමිණිලි 

සාමාාං ය 
2017.01.01 සිට 

2017.03.31දක්වා   
 අ
 
ප
ාම
  
  
  
  

 
 

අ
නු
ම
ාධ
පු
ම

 

 බ
දුල්
ල

 

ම
ඩ
ක
ල
පු
ව

 

ය
ාප
න
ය

 

ක
ල්
මු
ශ
ේ

 

ම
හ
නු
ව
ම

 

ම
ාත
ම

 

ත්රි
‘ම
ළ
ය

 

ව
ව්
නි
ය
ාව

 

කද ලං පකකමණිලි ලං
ාාඛයමහ 

44 167 56 79 48 78 245 211 3ක 62 

ිධ්යය ලංපථය ලං
යටමේ ලංකම ලං
තකමණ  ලංපකකමණිලි ලං
ාාඛයමහ 

38 163 52 78 46 78 225 197 28 62 

ිධ්යය ලංපථය ලං
යටමේ ලංකම ලං
ම ිතකමණ  ලං
පකකමණිලි ලංාාඛයමහ 

6 4 4 1 2 - 2ක 14 4 - 

ානථයට ලංපේ ලං
 ර  ලංකද ලං
පකකමණිලි ලංාාඛයමහ 

29 9 5 14 47 97 277 154 2 54 

නිර්ම්දශ ලංාදහම ලං
ප්රධම  ලං
 මර්යමකයට ලං
මයිුග ලං ර  ලංකද ලං
පකකමණිලි ලංාාඛයමහ 

2 14 - 1 - 1 5 4 - 5 

ප්රමම්දය ය ලං
 මර්යමක ලංිධනසූ ලං
පු්දතකයි ස ලං
ාාඛයමහ 

99 342 128 79 141 1ක1 395 323 134 3කක 

 

රැඳවු  සථ්ාන ශවත කමන ලද නිල චාරිකා සාමාාං ය ( 2017.01.01 සිට 2017.03.31 දක්වා) 

ප්රධම  ලං මර්යමකය 
මපිලිා් ලංාථ්ම  බ සධ මතමර 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං156  ලං ලං ලං ලං ලං ලංක4 
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ප්රාශේය ය 
කාර්යාල 

 
අ
 
ප
ාම
  
  
  
  

 
 

අ
නු
ම
ාධ
පු
ම

 

 බ
දුල්
ල

 

ම
ඩ
ක
ල
පු
ව

 

ය
ාප
න
ය

 

ක
ල්
මු
ශ
ේ

 

ම
හ
නු
ව
ම

 

ම
ාත
ම

 

ත්රි
‘ම
ළ
ය

 

ව
ව්
නි
ය
ාව

 

ා්ථම ය 
මපිලිා් ලංාථ්ම  32 76 25 36 42 24 1ක9 115 86 33 
බ සධ මතමර - 4 - 3 - - - 5 1 ක6 
ත්ර.ිධ.ිර.චමරි ම - - - - - - - - - ක3 
 නම ලංාේ මර  ලංනිහමා 3 6 - 1 - 1 - - - ක3 
තකාට් ලං ර  ලං ලංකද ලං
රැහවු ක ලංනධයාථ්ම  

- - - - - - - - 1 - 

පු රුේථමප  ලං
නධයාථ්ම  

- 2 - 1 - - - - - ක2 

හකඩිමි ස ලංනිහමා 3 2  2 - - - -  - 
 ම සතම ලංහකඩිමි ස ලංනිහමා - 1 - - - - - - -  

 

බාහිම පාර් ව්කරුවන් හා සමග පැවැති රැසව්ී /සාකච්ඡා/වැඩ සටහන් 

2ක17.ක1.ක2 2ක3ක-තිරාමර ලං ාාහර්ධ  ලං  යමය ලං පිළිබහ ලං එක්ාේ ලං ජාමීන සමේ ලං ාා ල්ප ලං නත ලං
පද  ක ලං   ලංඅතිතරු ලංජා මිමපතිතුන සමේ ලං ලංතිරාමර ලංයුත ලංදකක්න ලංහකඩ ලං ලංාටහම මි ලං
ානමර කව  ලංදේාහයට ලංාහවමගී ලංීමන 

2ක17.ක1.ක9 ම ි ඹ  ලං ලංප්රධම  ලංඅිම රණ ලංනහදය ලංනිකධමරී ලං ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක1.1ක ්ර්ථි   ලං ාමනමජීය ලං හම ලං ාාා් ෘති  ලං අයිතිහමසි  ක ලං ා කබ සධමය ස ලංශ්රී ලංකා ම ලං

ීතතිඥ ලංාාතනය ලංහම ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක1.11 ශ්රී ලං කා මමේ ලං  ලං නම සි  ලං මා්ඛය ලං තකටළු ලං ා කබ සධමය ස ලං  ලං නහමචමර්ය ලං තමීකම ලං

ානරසිාහ ලංකමය ලංහම ලං්  සද ලංතකේපේති ලංනහතම ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක1.17 එක්ාේ ලංජාමීන සමේ ලංාාහර්ධ  ලංහකඩ ලංාටහ ස ලංහම ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක1.18 ්සියම ලංපද න ලංහම ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක1.19 ාරණමතත ලංදපම්දශ යි ස ලංහම ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක1.23 ක්්නම ලංජාමතය සතරය ලංහම ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක1.23 මජාෝ ස ලං මහිේකි සා් ලං ිධශහ් ලං ිධදයමකමේ  ලං ජාමතය සතර ලං ීතති ලං හම ලං ාාිධධම  ලං

ාාාදමේ  ලංාහ මර ලංඅධයක්් ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක1.23 අතිතරු ලංජා මිමපතිතුන ස ලංහම ලංානත ලංාම ච්ඡමහට ලංාහවමගී ලංීමන 
2ක17.ක1.23 “නිදහා ලංඅමිකම  ලං නමපරපුර” ලංනත ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවම ලංඅධයය  ලං

හමර්තමහ ලංා කබ සධමය ස මර  ලංාභි යි ස ලංහම ලංානත ලංරැා්ීමන 

2ක17.ක1.24 ඇමනරි මුග ලංීතතිඥ ලංාාතනමේ- ලංීතති ලං්ිමපතය ලංහම ලංමූලි ේහය ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක1.24 එක්ාේ ලං ජාමීන සමේ ලං ාාහර්ධ  ලං හකඩ ලං ාටහ  ලං ිධසි ස ලං ාාිධධම ය ලං  ර  ලං කද ලං ලං

ාාරනණ ලංශ්රකම  ලංරැාී්මනට ලංාහවමගී ලංීමන 
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2ක17.ක1.25 ඔා්මේලියමුග ලංනහ ලංම ිනාමරිා් ලං මර්යමක ලංනිමයෝජිතයි ස ලංහම ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක1.26 එක්ාේ ලංජාමීන සමේ ලංාාහර්ධ  ලංහකඩ ලංාටහ ස ලංරැාී්මන 
2ක17.ක1.3ක 
2ක17.ක1.31 

ාාමිඳියම ලං යම සත්රණ ලං ා කබ සකා රණ ලං නහ ලං මල්  ක ලං  මර්යමකය ලං ිධසි ස ලං

ාාිධධම ය ලං  ර  ලං කද ලං “ාාමිඳියම ලං  ලං යම සත්රණමයමි ලං  නම ලං හම ලං තරුණ ලං

ාහවමිවේහය“හකඩුගළුහට ලංාහවමගීීමන 

2ක17.ක2.ක1 ශ්රී ලංකා ම ලංනම හ ලංමිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවමමහමි ලංමිකම මහ ලංහම ලං මර්ය ලංවමරය ලං ලංනත ලං
නම හ ලංමිකම  ක ලංඅධයය  ලංනධයාථ්ම ය ලංිධසි ස ලංාාිධධම ය ලං ර  ලංකද ලංනම හ ලං
අයිතිහමසි  ක ලං හම ලං ප්රජාමතම ස්රී රණ ලං හකඩ ලං ාටහම මි ලං ශමාත්්රපති ලං දපමකා ලං
අමේක්්  ලංශි්යයි ස ලංහම ලංානත ලංාම ච්ඡමහ 

2ක17.ක2.ක3 ා්හකීය ලංඅධයමප  ලංාහති හක ලං න ලංමහ ා්කිරීම කදී ලංාාරම සති  ලංානමජාවමීම ලං
පු්දතකයි ස ලංිධසි ස ලංුගහුණ ලංමදුග ලං ලංකබ  ලංදු්් රතම ලංා කබ සධමය ස  ලංඅධයමප  ලං
අනමතයමාශමයමි ලංාහ ලංඅධයමප  ලංමදපමර්තම ක සතුමහමි ලංනිකධමරී ස ලංහම ලං ලංානත ලං
පකහති ලංරැා්ීමන 

2ක17.ක2.ක3 ජාමති  ලං  මබ්දධතම ලං  ලංාහ ලංාාමිඳියම ලංඅනමතයමාශය ලංිධසි ස ලං  ලංාාිධධම ය ලං ර  ලං
කද  ලං ශ්රී ලංකා ම ලං දහ ක ලංපමාල් ලංජාමකය ලංතු  ලං  ලං ජාමති  ලං  මබ්දධතම ලංාහ ලංාාමිඳියම ලං
රනමේද ලං  ලං්යත තත ලංකිරීන ලංපිණිා  ලං  ලං්තකම  ලං මය ය ස ලංහම ලංදහ ක ලංපමාල් ලං
වනරුහරු ස ලංහම ලංානත ලංපකහකති ලං ති මහතට ලංාහවමගීීමන 

2ක17.ක2.ක6 ජාමති  ලංමපිලිා් ලංම ිකම් ස ලංාවමහ ලංහම ලංානත ලං ලංාම ච්ඡමහ 
2ක17.ක2.ක8 එක්ාේ ලංරමජාධමනිමේ  ලංිධම්දශ ලංහම ලංමපිදු ලංරමජාය ලංනඩුඩීයය ලං මර්යමකමේ  ලංනම හ ලං

මිකම  ක ලං දපම්දශ  ලං හම ලං්ත ක ලංඇදහීම ක ලංනිදහා ලං පිළිබහ ලං නිකධමරි ලං හම ලං ානත ලං
රැා්ීමන 

2ක17.ක2.ක9 ීතති ලංඅධයමප ය ලංාහහම ලං  ලංදකුණු ලං්සියමුග ලංනධයා්ථම ය ලංිධසි ස ලංාාිධධම ය ලං
 ර  ලංකද ලංිධ සිරත ලංහම ලංාමක්ෂි රුහ සමේ ලං්රක්්මහ ලංා කබ සධ ලංහකඩ ලංුගළුහට ලං
ාහවමගී ලංීමන 

2ක17.ක2.15 ශ්රී ලං කා මමේ ලං නම සි  ලං මා්ඛය ලං තකටළු ලං ා කබ සධමය ස  ලං නම සි  ලං මරෝත ලං
පිළිබහ ලංනහදයහරු ස ලංහම ලංානත ලංදපම්දශණ ලංරැාී්මන 

2ක17.ක2.16 ක්්නම ලංජාමතය සතරමේ  ලං කමීයය ලංඅධයක්් ලං දකුණු ලං්සියම) ලංානත ලංරැා්ීමන 

2ක17.ක2.16 ්තන  ලංපමක මේ ලංනිමයෝජිතයි ස ලංහම ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක2.2ක අිම රණ ලං අනමතයමාශය ලං ිධසි ස ලං ාාිධධම ය ලං  ර  ලං කද  ලං නේරහය ලං ජාමහමර ක ලං

ිධමරෝකා ලං මර්ය ලංබක මය ලංරැා්ීමනට ලංාහවමගී ලංීමන 
2ක17.ක2.21 ුගදල් ලංඅනමතයමාශමේ ලංපුහුණු ලංඅාශය ලංහ   ලංුගකය ලංඅධයය  ලංකමමකෝදම ලංඇ ඩකමමේ ලං ලං

ාන-ප්රධම  ලංිධධමය  ලංනිකධමරි ලං ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක2.22 බ්රමාක ලංතම මපතිහරයම ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක2.22 ඇමනරි ම ලං එක්ාේ ලං ජා පදමේ ලං තම මපතිහරයමමේ ලං ්රමධ ය ලං නත  ලං

අවය සතර ලං ප්රජාමතම ස්රීය ලං ාහවමිවේහ ලං ාවමපති ලං ාහ ලං එක්ාේ ලං ජා පද ලං
ම ි සග්රාමේ ලං ලංඅම කුේ ලං්ත සතුත ලංාමනමජා යි ස ලංහම ලංානත ලංරැා්ීමන ලං 

2ක17.ක2.23 ිධම්දශ ලං ටයුතු ලංඅනමතයහරයම ලංහම ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක2.27 ප්රතිූරර  ලංජාමතය සතරමේ ලංදල්ීයන ලංනත  ලං ලංේමකෝබල් ලංමග්රෝේ ලංාාිධධම මේ  ලංදප ලං

ාවමපති ලංහම ලං ලංානත ලංරැාී්මන 
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2ක17.ක3.ක1  ක ඩම ලංනහ ලංම ිනාමරිා් ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක3.ක8 බඩුඩමර මය  ලං ජාමතය සතර ලං අධයය  ලං පිළිබහ ලං නධයා්ථම ය ලං ිධසි ස ලං ලං

බඩුඩමර මය  ලංඅුගාන්රණ ලංජාමතය සතර ලංා කම කක  ලංශමකමමහමි ලංාාිධධම ය ලං
 ර  ලංකද  ලං ජාමතය සතර ලං ම සතම ලං ිර ය ලංානිටුහ ස ලංකිරීම ක  ලං ම්දශණ  ලං ප්රශණ් ලං ලං
හම ලංපිළිතුරු ලංාකසියට ලං ලංාහවමගී ලංීමන ලං 

2ක17.ක3.ක8 ඊ ුඅල් ලං ග්රවු සඩ්ා් ලං ්යත ය ලං ිධසි ස ලං ාාිධධම ය ලං  ර  ලං කද ලං  ම සතම ලං ිර  ලං
ාකනරු ක ලංදේාහයට ලංාහවමගීීමන 

2ක17.ක3.13 ම ි ඹ  ලංනිදහා ්ලංචත්රරශ්රමේදී  ලංනමර්තු ලං12 ලංහයමපමරය ලංිධසි ස ලංාාිධධම ය ලං ර  ලං
කද ලං ලංහකඩ ලංාටහ  ට ලංාහවමගී ලංීමන 

2ක17.ක3.14 යුමරෝපම ලංාාත ක ලංමූකාථ්ම මේ ලංදූත ලංපිරිාක් ලංහම ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක3.15 පමරිමවෝිව  ලං ටයුතු ලං ලංඅිම මරිය ලංහම ලංානත ලංරැාී්මන 
2ක17.ක3.22 ්චමර්ය ලංුමිධනීය ලංමනමහණි ස ලංහහ සමා  ලංහම ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක3.22 පමඨශමකමහක ලංිධ ය ලං රුණු ලංා කබ සධමය ස ලංජාමති  ලංපමාල් ලංිධදුහල් ලංපතිහරු ස ලං

හම ලංානත ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක3.24 යුමරෝපම ලංාාතනමේ ලංතම මපති ලංහම ලංදතමලි ලංතම මපතිහරයමමේ ලං ලං්රමධ ය ලංනත  ලං

යුමරෝීයය ලං ්ර්ථි  ලං ප්රජාමහ ලං ාථ්මපිත ලං කිරීම ක ලං මරෝන ලං ිවිධුමමනමි ලං 6ක ලං හ  ලං
ාාහේාරය ලංාකනරීම ක ලංදේාහයට ලංාහවමගී ලංීමන 

2ක17.ක3.24 ජාමති  ලං ාහජීහ   ලං ාාහමද ලං හම ලං රමජාය වම්ම ලං අනමතයමාශය ලං ාහ ලං ජාර්නමුග ලං
ජාමතය සතර ලං ාහමයෝිවතම ලං ්යත ය ලං අතර ලං  ලං පහේ ම ලං 15 ලං අවුරුදු ලං
ාහමයෝිවතමහ ලංඅුගාන්රණ ලංදේාහයට ලංාහවමිව ලංීමන 

2ක17.ක3.27 බාතකමම්දශ ලං ජා රජාමේ  ලං නහ ලං ම ිනාමරිා් ලං ිධසි ස ලං ාාිධධම ය ලං  ර  ලං කද  ලං ලං
බාතකමම්දශ ලංනිදහා් ලංහම ලංජාමති  ලංිර  ලං26 ලංහ  ලංාාහේාරයට ලංාහවමගී ලංීමන 

2ක17.ක3.28 ජාමති  ලං නම ලං්රක්්ණ ලංඅිම මරිය ලංහසි ස ලංාාිධධම ය ලං ර  ලංකද ලංජාමති  ලං නම ලං
්රක්්ණ ලංප්රතිපේතිය ලංිරයේ ලංකිරීම ක ලංදේාහයට ලංාහවමගී ලංීමන 

 

ප්රමම්දය ය ලංා කබ සකා රණ ලං කමටු ලංාහ ලංසිිධල් ලංානමජා ලංරැා්ීම ක ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

  ලං2ක17.ක1.ක1 ලංසිට ලං ලං2ක17.ක3.31 ලංදක්හම) 

අ කපමර - 
අුගරමධපුරය 2 
බදුල්ක - 
නඩ කපුහ 1 
යමප ය 1 
නහුගහර 2 
 ල්ුගමඩු 1 
නමතර - 
්රිකුණමන ය - 
හවුනියමහ - 
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රැා්ීම ක ලං  ලංඅවය සතර) 

 ලංරැා්ීමන  ලං ලං ලං ලං ලං ලංජා හමරි මපබරහමරි නමර්තු 
අධයක්් ලංනඩුඩක ලංරැාී්ම ක 16 ලංහ  ලං ලංිර  2ක ලං ලංහ  ලංිර  27 ලංහ  ලංිර  
ම ිනාමරිා් ලංරැාී්ම ක ක9 ලංහම ලං23 ලංහ  ලංිර  15 ලංහ  ලංද  13 ලංහ  ලංිර  
මජාය්්ඨ ලං  නණම මර ලංරැා්ීම ක 19 ලංහ  ලංිර   2ක ලංහ  ලංිර  
 මර්ය ලංනඩුඩක ලංරැාී්මන   23 ලංහ  ලංිර  

 මර්ය ලං නඩුඩක ලං හෘේීනය ලං ාකමති ලං
රැා්ීමන 

24 ලංහ  ලංිර    

 

ස පත් දායකයින් ශලස කටයුතුකිරීම 

ිර ය නමතෘ මහ ාාිධධමය හරු දකක් තත ලං
 ඩුඩමයන 

2ක17.ක1.27 නම හ ලංමිකම  ක ශ්රී ලංකා ම ලං
යුදහුගදමමේ  ලං ලංනම හ ලං
අයිතිහමසි  ක ලංහම ලං
නමුගෂීය ලංීතති ලං
අධයක්් ලංනඩුඩකය 

කුකුම  තඟ ලං අවයමා ලං
ිධදයමකමේ ලංයුද ලං ලංහුගදම ලං
පිරිා ්

2ක17.ක2.13 නම හ ලංමිකම  ක ශ්රී ලංකා ම ලංයුද ලං
හුගදමමේ  ලං ලංනම හ ලං
අයිතිහමසි  ක ලං ලංහම ලං
නමුගෂීය ලංීතති ලං
අධයක්් ලංනඩුඩකය 

කුකුම  තඟ ලං අවයමා ලං
ිධදයමකමේ ලංයුද ලං ලංහුගදම ලං
පිරිා ්

2ක17.ක2.22 නම හ ලංමිකම  ක ලංහම ලං නම ලං
අයිතිහමසි  ක 

බ සධ මධමතමර ලං
මදපමර්තම ක සතුහ 

බ සධ මතමර ලං
නිකධමරී ස 

2ක17.ක3.1ක නම හ ලංඅයිතිහමසි  ක ලංහම ලං
නම හ ලංමිකම  ක ලංාා ල්ප 

බ සධ මධමතමර ලං
මදපමර්තම ක සතුහ 

බ සධ මතමර ලං
නිකධමරී ස 

2ක17.ක3.15 නම හ ලං ලංඅයිතිහමසි  ක/ ලංනම හ ලං
මිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවමමේ ලං
මිකම මහ/ ලං්බමධ ලංාමිත ලං
පු්දතකයි සමේ ලංඅයිතිහමසි  ක 

මනමහයු ක ලං කමටු ලං
ාමනමජි යි ස 

්බමිමේහ ලංාාිධධම  ලං
  මබ්දධ ලංමපරුගණ 

2ක17.ක3.31 නම හ ලං ලංඅයිතිහමසි  ක/ ලංනම හ ලං
මිකම  ක ලංම ිකම් ස ලංාවමමේ ලං
මිකම මහ/ ලං්බමධ ලංාමිත ලං
පු්දතකයි සමේ ලංඅයිතිහමසි  ක 

ාමනමජි ය ස ්බමිමේහ ලංාාිධධම  ලං
  මබ්දධ ලංමපරුගණ 
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කාර්ය මේඩල ධාරිතා ශගොඩනැාංවීම 

දිනය                    වැඩ සටහන ස පත් දායකයින් 
2ක17.ක1.ක3/ක4 ප්රමම්දය ය ලංා කබ සකා මර යි ස  ලංීතති ලං

නිකධමරී ස ලංහම ලංිධනර්ශණ ලංනිකධමරී ස ලං
දමදාම ලං ලංානථ රණ ලංපුහුණුහ ලං 

ඈ ස ලංප්ර ම සදු ලංකමය ලං- ලං ලංිධ ල්ප ලං
්රමවුල් ලංනිරම රණ ලං
්යත ය 
යාපමක ලංසිල්හම ලංනහතම ලං- ලං ලං
අිම රණ ලංඅනමතයමාශය 
මජාෝ ස ලංපිලිේ ලංනහතම ලං ලං- ලං ලං
ානථ රණ ලංහම ලංානථ රණ ලං
අවයමා ලං ලංනධයාථ්ම ය 
එ ක.ටී.ුගබමරිා් ලංනහතම- ලං
ානථ රණ ලංහම ලංානථ රණ ලං
අවයමා ලං ලංනධයාථ්ම ය 
 

2ක17.ක2.ක8 “ාකනට ලංානම  ලංඅයිතිහමසි  ක “නත ලං ලං මර්ය ලං
නඩුඩකය ලංාහහම ලංිධමශ ්  ලංම්දශණය 

ඩබ්.එ ක.ඩී.රේ මා  ර ලං
නහතම- ලං්බමිමේහ ලංාාිධධම  ලං
  මබ්දධ ලං මපරුගමඩු  ලං නහ ලං
මල්  ක 
 

 

ශමශහයු  ක්රියාකාමක  

දිනය                            ක්රියාකාමකම 
2ක17.ක3.ක9 මිරිහාන ජාතික රැඳවු  මධයසථ්ාන චාරිකාව 
 

ශත්මාත්මක අනු කමිටු රැසව්ී  

    දිනය                     අනු කමිටුව 
2ක17.ක1.26 ාාරනණ ලංශ්රකම  ලංඅුග ලං කමටු ලංරැාී්මන 
2ක17.ක2.ක1 ානමජාවමීම ලංඅුග ලං කමටු ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක2.ක2 මිාා  ලංඅුග ලං කමටු ලංරැාී්මන 
2ක17.ක2.ක7 හකඩිමි ස ලං ලංඅුග ලං කමටු ලංරැාී්මන 
2ක17.ක2.22 අධයමප  ලංඅුග ලං කමටු ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක3.15 අබමිමේහ ලංඅයිතිහමසි  ක ලංඅුග ලං කමටු ලංරැා්ීමන 
2ක17.ක3.22 ්ර්ථි   ලංාමනමජීය ලංහම ලංාාා් ෘති  ලංඅයිතිහමසි  ක ලංඅුග ලං කමටු ලංරැාී්මන 
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ජාතික සහජීවනය, සාංවාද හා මාජයභාාෂා අමාතයාාං ශජ, ජාංගම ශසේවා වැඩ සටහන්වලට  

සහාය 

ම ි ඹ ලං ිරා්්රික් මේ  ලං  ලං  මතරි  ලං ප්රම්දශය සමි ලං් සති  ලං ජා  ලං ඩුඩමය ක ලං ාහහම ලං  ලං ජාමති  ලං

ාහජීහ ය  ලංාාහමද ලංහම ලංරමජායවම්ම ලංඅනමතයමාශය ලංිධසි ස ලං ලංජාාතන ලංමා හමහ ස ලංාාිධධම ය ලං ර  ලං

කදී. 

 දිනය  සථ්ානය 
2ක17.ක1.28 පුහක්පි සය ලංදකම  ලංිධදයමකය 
 

අධිකමණ අමාතයාාං ය සහ  ි ති රධාම ශකොමිෂන් සභාාව හා සමග ඒකාබේධව, ශ්රී ලාංකා 

ි තිඥ සාංගමය විසින් සාංවිධානය කමන ලද ජාතික ි ති සතිය ප්රදර් ණය තුළ කාර්ය 

මේඩලයක් ශයදවීම 

දිනය  සථ්ානය 
2ක17.ක3.ක3/ක4 ම ි ඹ ලං12  ලංදාමිධ ලංාාකීර්ණය 
 

නමධය ලංහකඩ ලංාටහ ස 

දිනය රූපවාහිණී/ගුවන්විදුලිවැඩ                                                                                                                                                                                                                                                       

සටහන් හා පුවත්පත් ලිපි 
නාලිකාව/පුවත්පත මානව හිමික  

ශකොමිෂන් සභාා 
සහභාාගිත්වය 

2ක17.ක3.ක8 “්යුමබෝහ ස ලං ශ්රී ලං කා ම ලං “ 
රූපහමමිණී ලංහකඩ ලංාටහ  

රූපහමමිණී ාවමපතිීත  ලං
්චමර්ය ලං දීපි ම ලං
දඩතන ලංකමය. 
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පවත්වන ලද මානව හිමික  දැනුවත්කිරීශ  වැඩ සටහන් සහ ප්රාශේය ය කාර්යාල විසින්  

සපයන ලද ශේ ණ සහාය - 2017.01.01 සිට 2017.03.31 වන දින දක්වා) 

අ කපමර - 
අුගරමධපුරය - 
බදුල්ක - 
නඩ කපුහ - 
යමප ය 5 
නහුගහර - 
 ල්ුගමඩු 3 
නමතර 6 
්රිකුණමන ය 2 
හවුනියමහ - 

 

මුලය වාර්තාව ( 2017.01.01 – 2017.03.31 දක්වා) 

රම භාක ශ ේෂය                                                                          0.00          
වමඩුඩමතමරමය ස ලංකද ලංඅක්ුගදක  
පු රමහර්ත  39 ක5ක කකක.කක 
ප්රමේධ   ලං ලං1 5කක කකක.කක 
මහ ේ ලං්දමය ක  ලං ලං ලං ලං ලං141 287.62 
එකතුව 40,691,287.62 
වියද   
මප්්දතලි  ලංපඩි ඩි 24 5ක6 937.19 
තන ස ලංිධයද ක  ලං ලං ලං ලං ලං153 7ක5.කක 
ාකපයු ක  ලං ලං1 කක5 467.7ක 

 ඩේතු ලංිධයද ක  ලං ලං ලං ලං ලං ලං682 කක1.92 
මා හම 1ක ක49 276.45 
නමරු ලංකිරී ක  ලං ලං ලං ලං ලං364 577.37 
ප්රමේධ  ලංහේ  ක ලංපු රුේ. ලංහම ලංහකඩිිරයුණුහ ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 
ප්රමේධ  ලංහේ  ක ලංඅේපේ ලං ර ලංතකීතන  ලං ලං ලං ලං ලං239 කකක.කක 
ධමරිතම ලංමතිඩ කගීන  ලං ලං ලං ලං165 86ක.කක 

සමසත් වියදම   37,166,825.63 

 

 

 


