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fmrjok 

  
                වල් ආයක්ෂිත තතොග ඳත්හතගන ඹහභ තදඳහර්තතේන්තු තභතවය 

ප්රකාහලනඹ නනු ප්රමු  කාහර්ඹඹත.  මභ තතොග ඳත්හතගනඹහතේ කාහර්ඹඹ ඩහත් 

පරදහයී ඉටුකායලීභ වහ දළනට තදඳහර්තතේන්තු තු ඳත්නහ ගඵඩහන්තගන් 

ගඵඩහ 05 ක් ඊට ගළරතඳන නයුරින් විදයහත්භකා හයු රයක රභත.දඹන් ිතත 

නවීකායකඹ කිරීභ පිණි රද නභහතය භ්ඩඩර නනුභළියඹ භත ඊට නලය ප්රියඳහදන 2017 

ර්තේ රඵහදීභට භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ විසින් කාටයුතු කාය ියබිණි  මභ ප්රියඳහදන බහවිතහ 

කායමින් ත.ඹන්තගොඩ දිහ ධහනයහගහයතේ නරකා 07808 ව නරකා 01810813 ගඵඩහ 

නවීකායකඹ කිරීභ ර්ඹ තුරදී ක්රිඹහත්භකා කායන රද නතය රද ප්රියඳහදන රට 

භහනුඳහියකා න ඳරිද්තදන් ඹහන්ත්රිකා හයු රයක ගඵඩහ 02 ක්ද8 මක් සබහවිකා හයු 

රයක ගඵඩහකා නතයහලය ඳළිය ප්රියරසකායක කාටයුතුද8 ඹහන්ත්රිකා හයු රයක 

කාටයුතු 2018 තර්දී සිදුකිරීභට නතේක්ෂිත ගඵඩහ 02 කා හභහනය සසිවිල්  නවීකායක 

කාටයුතු ද ේපුර්කතඹන් නිභ කායන රදී  ඒ නනු තභ තටො  22500 කා ධහරිතහක් ගඵඩහ 

ගත කාශ වළකි ගඵඩහ 05 නවීකායකඹ කිරීභට වළකිවීභ තර් කාහර්ඹ හධනඹට මක්වු කාළපී 

තඳතනන ප්රගියදහඹකා කාහර්ඹඹක් විඹ  

 

2016 තර් ඇියවු ගරතුය වහ නහඹඹහේ තවේතුතන් ආඳදහ වගත තත්ඹන්ට මුහුක දුන් 

ජනතහ තනුතන් ඉන්දුනීසිඹහනු යජතඹන් වහ ඳකිසථහන යජතඹන් මනු රළබු වල් 

තභ තටො  10000 කා තතොග ගඵඩහ කිරීභ වහත්8 2016/2017 භව කාන්නතේ ගහබිේ 

ඳහළුවී ඹහභ භත ඇියවු වී නිසඳහදනඹ නභ වීභ තවේතුතන් තද්ශීඹ වල් තතශතඳොරිත 

ඳළිය ළඳයුේ ඌනතහඹ තවේතු තකාොටතගන ඇියතමින් ඳළිය මිර ඉවර ඹහභ ඳහරනඹ 

කායලීභ වහත් වල් ආනඹනඹ කිරීභට යජඹ විසින් තීයකඹ කායන රදී  ඒ නනු තතො 

ආඹතනඹ විසින් ආනඹනඹ කායන රද වල් ගඵඩහ කිරීභ පිණි මභ ආඹතනඹට නලය 

ගඵඩහ ඳවසුකාේ රහ දීභට තදඳහර්තතේන්තුට සිදුවු නතය ඒ වහ ත.ඹන්තගොඩ දිහ 

ධහනයහගහයතඹන් තභ තටො  26500 කා ේපුර්ක ධහරිතහක් ිතත නවීකායකඹ කාශ ගඵඩහ 

5 ක් වහ හභහනය ගඵඩහ 01 ක්ද8 ඔරුතගොඩත්ත භධයභ ධහනයහගහයතඹන් තභ තටො 12500 
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කා ේපුර්ක ධහරිතහක් ිතත හභහනය ගඵඩහ 03 ක්ද රඵහතදන රද නතය 2017 12 31 දින 

න විට මභ ආඹතනඹ විසින් ත.ඹන්තගොඩ දිහ ධහනයහගහයතේ ගඵඩහ 2 කා තභ තටො 8378 

කා ප්රභහකඹක් ගඵඩහ ගත තකාොට ියබු නතය ගඵඩහ ගත කිරීේ න ්ඩඩ ඳත්හතගන ඹන 

රදී  මභඟින් ජහියකා තභතවයට දහඹකාත්ඹ රඵහදීභට වළකිවීභ ද ඊට භගහමී ආයක්ෂිත 

තතොග ඳත්හතගනඹහතේ නයමුක හක්හත් වීභද ය තුර පුයහ ගත් ඉරක්කා නතයට 

මක්විඹ  

 

තභභ කාටයුතු වමුත. යජතේ ආඹතන වහ විවිධ යහඳහරිකා ආඹතන තත කුලිඹට රඵහදී 

ියබු ඔරුතගොඩත්ත භධයභ ධහනයහගහයතේ ගඵඩහන් නතරින් ගඵඩහ 05 ක් මභ ආඹතන 

තියන් මුදහ තගන තදඳහර්තතේන්තු ඳහරනඹ ඹටතත් ආවහය ද්රය ගඵඩහ කිරීභ වහ 

තඹදවීභට වළකිවු නතය මභඟින් නළත මභ රකීර්කඹ තුර තදඳහර්තතේන්තු ඳහරනඹ 

සථහපිත කිරීභට වළකිවීභ ද තර් කාළපී තඳතනන භර රකුකක් විඹ  

 

තදඳහර්තතේන්තුට නඹත් ගඵඩහ කුලිඹට දීභ වහ තදඳහර්තතේන්තුට නඹත් ධහනයගභ 

නිහ යජතේ මභ ප්රතද්ලතේ යහජකාහරිතඹිත නියුතු යජතේ තේකාඹන් තත නභ කුලිඹක් 

ඹටතත් රඵහදීභ භඟින් රු 587348943 27 හර්ෂිකා ආදහඹභක් යජතේ ආදහඹභට ඵළය කිරීභට 

වළකිවු නතය ිතඟ කුලී මුදල් නඹකාය ගළනීභ වහ ප්රමු තහක් රඵහතදමින් කාටයුතු කිරීභ 

මභ ප්රගියඹ නත්ඳත් කාය ගළනීභට තවේතුකාහයකහ විඹ   

 

ධහනයගභ නිහ රකිර්කතේ කුලී ඳදනභ භත රඵහදී ඇිය නිහ නතරින් මහතඹිත 

නිළසිඹන් විසින් නතුරු ඵදු තර රඵහදී ියබු නිහ වදුනහගළනීභට නලය පිඹය ගන්නහ 

රද නතය මළනි නිහඹන්ිත ඳදිරචිකාරුන් ඉත් කිරීභ වහත් ිතඟ කුලී නඹකාය ගළනීභ 

වහත් නීිය ප්රකාහය කාටයුතු කිරීභට ප්රමු තහක් රඵහතදන රද නතය මභ ගළටළු ලින් 

ළඩි තකාොටක් නියහකායකඹ කාය ගළනීභට වළකීවීභද ය තුර රඵහගත් ප්රගියඹට දහඹකා වී 

ඇත  
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තභභ සිඹලු ඉරක්කාඹන් පුයහ ගළනීභ වහ නලය උඳතදස වහ නනුභළියඹන් රඵහදීභ 

වහ කාටයුතු කායනු රළබු තර්ඛීඹ නභහතය ගරු රිහ්  ඵදියුදීන් භළියතුභහ වහ නභහතයරල 

තල්කාේ චින්තකා මස තරොකුතවට්ටි භළියතුභහද8 නභහතයරල නිරධහරීන් වහ කාහර්ඹ භ්ඩඩරද 

භවත් කාළඳවීභකින් වහ උනන්දුකින් කාටයුතු කායන රද තදඳහර්තතේන්තුත. 

ගකකාහධීකාහරීරුන් ඇතුලු සිඹලු කාහර්ඹ භ්ඩඩරද සිිතඳත් කිරීභ වහ තභභ තඳයදන 

ඳහදකා තකාොට ගන්නහ නතය මභ සිඹලු ඳහර්ලඹන් තත වෘදඹහරගභ සතුියඹ පුද කිරීභත් 

ඉදිරි ය තුර න භරතඳත් ඔසතේ තදඳහර්තතේන්තු තභතවය දිඹත් කිරීභට නකාහල 

ළරතේහ ඹන්නත් භහතේ නභිරහලඹ නු ඇත  

 

 
 

තේ ක්රිසකමුර්ිය 

ආවහය තකාොභහරිස 

ආවහය තකාොභහරිස තදඳහර්තතේන්තු 

2018 භහර්තු භ 30 න දින 
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 (01) wdydr flduidßia fomd¾;fïka;= oelau fufyjr 

 

 

දැක්ම 

       “ආයක්ෂිත8 න ්ඩඩ8තඳනයදහයී ධහනයභඹ ආවහය 

ෆභ නිකාටභ”  

 

 

මමමශලර 

      “ධහනයභඹ ආවහය ද්රයඹන්ිත තශතඳොශ සුරබතහ8 

ඳහරිතබනගිකාඹහට රගහවීතේ ඳවසු ව ඳහරිතබනගිකා මිරදී 

ගළනීතේ වළකිඹහ සුයක්ෂිත කිරීභ උතදහ ආවහය 

තකාොභහරිස තදඳහර්තතේන්තු වහ ේඵන්ධ ඳහර්ල8 

තදඳහර්තතේන්තු තු ත්කාේ ව කාහර්ඹක්භ වුත්8 

කාළඳවුත් තේකා මුවඹහ භඟ භනහ තර 

ේඵන්ධීකායකඹ භඟින් ආවහය තකාොභහරිස 

තදඳහර්තතේන්තුත. දළක්භ හක්හත් කාය ගළනීභ” 
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(02)wdydr flduidßia fomd¾;fïka;= m%Odk ld¾hhka 

 
1. දකුණු ආසියාතික කාපීය රටල වශමයෝගිතා වංවිධානමේ  (SAARC) මකොෂඹ 

ප්රඥප්තතිය ශා  16 ලන වමුළු රැව්වීමට අනුල මම.මටො. 8000 ක විමේෂිත වශල් 

වංචිතයක් ඳලත්ලාමෙන යාම. 

දකුණු ආසිඹහියකා කාරහපීඹ යටර වදිසි වහ ආඳදහ ිතත නසථහරදී ප්රතඹනජනඹට 

ගත වළකින ඳරිදි තභ තටො 8000 කා වල් රචිතඹක් ශ්රී රරකාහ විසින් ඳත්හතගන 

ඹහ යුතු ඵ මකී රවිධහනතේ 16 න මුළුත. දී තීයකඹ කාය ඇත  

 

2. 2008/8/27 දිනැති අමාතය ම්ඩල ීරරයයට අනුල දිලිනන පුරා ඳලතින ආශාර 

මදඳාර්තමේන්තුල වතු ෙබලාල මම.මටො.100,000 ක ආරක්ෂිත වශල් වංචිතයක් 

ඳලත්ලාමෙන යාම. 

2008/8/27 දිනළිය නභහතය භ්ඩඩර තීයකඹට නනු නර්බුදකාහරී නසථහන්ිත දී 

ප්රතඹනජනඹට ගළනීභ වහ තභ තටො  100,000 කා සුයක්ෂිත වල් රචිතඹක් 

ඳත්හතගන ඹහතේ නයමුණින් යුතු ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ප්රියුවගතතකාොට 

ඇත  

 

3. මලෂමඳොෂ වශල් සුභතාලය පිළිබ වශතික වීම. 

තශතඳොශ වල් ිතඟඹන් ඇියවීභ තුබඳන් ඇියවිඹ වළකි මිර උච්ජහයනඹන්  කිරීභ 

වහ නතයහලය නසථහන් ිතදී තශතඳොශට තතොග මුදහ වළරීතේන් වල් මිරදී 

ගළනීතේ වළකිඹහ ඳහරිතබනගිකාඹහ තත රඵහ දීභ  

 

4. ආයතනමේ වේඳත් මනා කෂමනාකරයය වශා අදාෂ ඳාර්ලයන් (Stake 

holders) වමඟ මනා වේබන්ධීකරයමයන් කටයුතු කිරීම. 

තදඳහර්තතේන්තු තු ගඵඩහන් ව නිහ භනහ උඳතඹනගිතහඹකාට රක් කිරීභ 

වහ නියරික්ත ගඵඩහ වහ නිහ ප්රධහන තක්තේරුකාරුතේ තක්තේරු ඳදනේතකාොට 

කුබඳඹට රඵහ දීතේන් යහජය ආදහඹභට දහඹකාත්ඹක් දළක්වීභ  

 

5. කෘමි උලදුරුලලින් මතොර ධානයමය ආශාර ෙබලා ඳිසවරයක් ඇති කිරීම.  

ඉවශ ගුකත්තඹන් යුතු ආවහය ද්රය ගඵඩහ කිරීභ වහ ඳබඳතඵනධ උදුතයන් තතොය 

ගඵඩහන් ඳත්හතගන ඹහභ තුබඳන් ඳහරිතබනගිකාඹහ තත ගුකත්තඹන් ඉවශ 

ධහනයභඹ ආවහය ළඳයීභ  
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 (03) ixúOdk jHqyh 
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(04) md,k jHqyh yd ld¾hh uKav,h 

 

ආවහය තකාොභහරිස විසින් ක්රිඹහත්භකා කාශ ඳරිඳහරන වහ තභතවයුේ ළඩටවන් ක්රිඹහකාහරී  

නන්දමින් සිදුතමින් ඳළියණි  

2017 ය වහ තදඳහර්තතේන්තුත. සිඹලුභ ගිණුේ කාටයුතු ගකකාහධිකාහරී විසින්භ සිදුකායන 

රදී  

ත්රිකුකහභරඹ නිහ 366 කාශභනහකායකඹ වහ ත්රිකුකහභරඹ සථහනබහය නිරධහරී කාටයුතු 

කායන රදී  ත.ඹන්තගොඩ දිහ ධහනයගහයතේ කාශභනහකායකඹ වහ ත.ඹන්තගොඩ සථහනබහය 

නිරධහරී කාටයුතු කායන රදී  

තදඳහර්තතේන්තුත. නීිය නරලඹ කාර්භහන්ත වහ හණිජ කාටයුතු නභහතයරලතේ තල්කාේතුභන්තේ 

නනුභළියඹ ඹටතත් ග්රහමීඹ ආර්ථිකා කාටයුතු නභහතයරලතේ නීිය උඳතද්ලකාතේ ළඩ ඵළලීභ භත 

කාටයුතු කායන රදී  

යහජය කාශභනහකායක වකාහය තේතේ නනුභත තනතුරු 82 වහ I8 II8 III ඳරියරට නඹත් 

නිරධහරී භවත්භ භවත්මින් 24 තදතනකු ද විවිධ තනතුරු රට නඹත් නනුභත 

තදඳහර්තතේන්තුගත තේකා තනතුරු 83 වහ තේකාතඹන 50 තද තනකු ද ඇතුළු මුළු 

නනුභත තේකා ර යහ වු 227 වහ 2017.12.31 දිනට කාහර්ඹ භ්ඩඩරතේ 103 තදතනකු 

තේතේ තඹදී ඇත  

2017.01.01 දිනට තේතේ තඹදී සිටි මුළු තේකා ර යහතන් 5% ය තුශදී විශ්රහභ ගළනීභ 

සිදු විඹ  2017 ර්තේදී සථහන භහරු වී ඹන රද වකාහය ආවහය තකාොභහරිස තනුට න 

නිරධහරීනිඹකා ඳළමික ඇත  
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2017 ආශාර මකොමවාිසව ්මදඳාර්තමේන්තුමේ මවේලක ම්ඩලය 

අනු 

අංකය 
තනතුරු නාමය අනුමත වංඛ්යාල 

2017.12.31 

දිනට මවේලමේ නියුතු 

01 ආවහය තකාොභහරිස 01 01 

02 
නිතඹනජය ආවහය තකාොභහරිස/වකාහය 

ආවහය තකාොභහරිස 
02 01 

03 ගකකාහධීකාහරී 02 01 * 

04 ඳරිඳහරන නිරධහරී 01 - *** 

05 බහහ ඳරිර්තකා 01 - 

06 තත්ත් ඳහරන නිරධහරී 01 01 

07 ධහනය මීක්කා 01 - 

08 ළඩ ඳරීක්කා 02 01 

09 තතොයතුරු වහ න්නිත.දන නිරධහරී 01 01 

10 යහජය කාශභකහකායක වකාහය 82 24 

11 රර්ධන නිරධහරී 22 11 

12 හේපු ක්තේත්ර තේඹ 08 08 

13 රිඹදුරු 10 05 

14 කාහර්ඹහර තේකා තේඹ 22 09 

15 ධුභහඹනකාරු 26 11 

16 රිඹ වකාරු 02 09 

17 හේපු ක්තේත්ර කාේකාරු 01 01 

18 මුයකාරු 18 18 

19 ගඵඩහ කාේකාරු 24 01 ** 

 එකතුල 227 103 

*ළඩ ඵළලීතේ ඳදනභ භත පුයේඳහඩු වී ඇිය ගකකාහධීකාහරී තනතුතර් මක් නිරධහරිතඹකු 
යහජකාහරිතේ නියත ත.  
**ගඵඩහ කාේකාරු තනතුරු වහ ආතද්ලකා ඳදනභ භත මක් කාේකාරුතකු ඵහතගන ඇත  

*** පුයේඳහඩු වී ඇිය ඳරිඳහරන නිරධහරී තනතුතර් යහ කා  II තශ්රේණිතේ නිරධහරිනිඹකා විසින් 

ළඩ ඵළලීතේ ඳදනභ භත යහජකාහරී ඉටු කායනු රළතේ  
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1. විශ්රාම ෙැන්වීේ 

 තනතුර වංඛ්යාල 

01  යහජය කාශභනහකායක වකාහය 02 

02 රිඹදුරු 01 

03 කාහර්ඹහර කාහර්ඹ වහඹකා 01 

04 ධුභහඹනකාරු 01 

05 මුයකාරු 02 

 

 

 

2. ව්ථානමාරු වී යාේ 

 තනතුර වංඛ්යාල 

01  වකාහය ආවහය තකාොභහරිස 01 

02 රර්ධන නිරධහරී 02 

03 යහජය කාශභනහකායක වකාහය 04 

04 කාහර්ඹහර කාහර්ඹ වහඹකා 01 

 

 

 

3. ව්ථානමාරු වී ඳැමිණීේ 

 තනතුර වංඛ්යාල 

01  වකාහය ආවහය තකාොභහරිස 01 

02 රිඹදුරු 01 

 

 

 

4. මදඳාර්තමේන්තු මවේලමයන් මුදාශැරීේ 

 තනතුර වංඛ්යාල 

01  රිඹදුරු සනනිඹේ  01 
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(05) ú.Kk yd úkh md,k lghq;= 

 

 විෙයනය 

විගකකාහධිඳිය තදඳහර්තතේන්තුත. විගකන කාහර්ඹඹ භ්ඩඩරතඹන් භන්විත යජතේ 

විගකන නරලඹක් තදඳහර්තතේන්තු තුශ සථහපිත කාය ඇත  මභඟින් නලය නසථහන්ිත දී 

කායනු රඵන විගකනඹන්ට නභතය නන් ගිණුේ විගකන කාටයුතු ද සිදු තකාතර්  

තදඳහර්තතේන්තුත. නබයන්තය විගකන කාටයුතු කාර්භහන්ත වහ හණිජ කාටයුතු 

නභහතයරලතේ නබයන්තය විගකන නරලඹ භඟින් තභතවඹනු රඵනු නතය විගකකාහධිඳියයඹහ 

විසින් වහ තදඳහර්තතේන්තු ඳරිශ්රතේ පිිතටි යජතේ විගකන නරලඹ තියන් මනු රඵන විගකන 

විභසුේ වහ න පිබඳතුරු නභහතයරලඹ තත පිටඳත් ිතත නදහශ ඳහර්ලඹන් තත ෘජුභ 

ඹළවීභට කාටයුතු කාය ඇත  

ඒ නනු තදඳහර්තතේන්තු තත 2017 තදළේඵර් 31 න දින න විට විගකන 

විභසුේ 31 ක් රළබී ඇිය නතය 29 ක් වහ පිබඳතුරු රඵහ දී ඇත  ඉියරි විගකන විභසුේ 2 වහ 

2018 ර්තේදී පිබඳතුරු රඵහ දී ඇත  මතභන්භ නභහතයරල තල්කාේතුභහතේ ප්රධහනත්තඹන් 

විගකන වහ කාශභනහකායක කාමිටු ක්රිඹහත්භකා න නතයභ 2017 ර්තේ ඳළළත්වු කාමිටු 4 

වහභ තදඳහර්තතේන්තුත. නිරධහරීන් මඹට වබහගි වී ඇත  

 

 ඳාන කටයුතු 

 නිරධහරීන් ඵදහ ගළනීතේ කාටයුතු 

 උස කිරීතේ කාටයුතු 

 පුහුණු කිරීතේ කාටයුතු 

 

2017 ර්තේ දී නිරධහරීන්ට මතයිත විධිභත් විනඹ ඳරීක්කඹක් ඳත්හ ඇත  
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(06) kS;suh lghq;= 

2017 ය නහනඹ න විට ආවහය තකාොභහරිස තදඳහර්තතේන්තු විසින් තඹදී සිටි 

නීියභඹ කාටයුතු ේඵන්ධ තතොයතුරු ඳවත ඳරිදි ත.  

අංකය ව්ලභාලය ක්රියාත්මක මලමින් 

ඳලතින නඩු වංඛ්යාල 

01 නධිබහය නඹකාය ගළනීභ 01 

02 කඹ තලේ නඹකාය ගළනීභ සනත්ියකාහයේ „බී‟  01 

03 ිතඟ ගඵඩහ කුලී නඹකාය ගළනීභ 08 

04 ධහනයගභ නිහ රකීර්කතේ නිහ න්තකාඹ ආඳසු 

රඵහගළනීභ 
32 

05 නඳයහධ ඳරීක්ක තදඳහර්තතේන්තු තභතවඹන නඩු 05 

 
 

 ධහනයගභ නිහ රකීර්කතේ නිහ න්තකාඹ ආඳසු රඵහගළනීභ  වහ නඩු ඳයහ 

2017 ර්තේ නිහ 05 කා න්තකාඹ රඵහතගන ඇිය නතය නඩු ඳළරීතභන් ඳසු 

නිහ ිතමිඹන් නළත ගිවිසුේ ගත වී තවන තදඳහර්තතේන්තු තත බහයදී ඇිය නිහ 

ර යහ 11 කි  ත්රිකුකහභරඹ භතවේසත්රහත් නධිකායකතේ විබහග තමින් ඳියන නඩු 

ර යහ 32 කි  

 

 

 නක්මීභන විවිධ තේහ මඳකාහය මිියඹ තගවිඹ යුතු නඟරු තයක්ඳත් මුදල් 

රු 1,850,065.00 කා ප්රභහකඹ 2017 ර්ඹ තුශ ේපුර්කතඹන් තගහ නිභ කාය ඇත  

 

 

 නධිබහය නඹකාය ගළනීතේ නීියභඹ කාටයුතු ඹටතත් ඒ ඩේ ගුකතේකාය භවතහතගන් 

නඹවිඹ යුතු රු 847,349.43 කා මුදර නඹකාය ගළනීභ වහ භවනුය දිහ නධිකායකතේ 

තගොනුකාය ඇිය DMR/1046 නඩු 2018.05.02 දින නළත කාළවීභට නිඹමිතඹ  
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 නධිබහය නඹකාය ගළනීතේ නීියභඹ කාටයුතු ඹටතත් ඩේ මේ සුභියඳහර භවතහ තියන් 

නඹවිඹ යුතු රු 6,384,486.19 කා මුදර නඹකාය නඳ තත මන තර කාෘෂිකාර්භ 

නධයක් ජනයහල් තත දන්හ ඹහ ඇත   

 

 නධිබහය නඹකාය ගළනීතේ නීියභඹ කාටයුතු ඹටතත් විල්ඵට් තඵනඳතේ, 

මච් මල් මේ තභන්ඩිස, මන් ඊ ඳ්ඩඩිතයත්න වහ ඕ ජගත්වීය ඹන නඹතේ නධිබහය මුදල් 

කාඳහ වළරීභට ගකකාහධිකාහරී උඳතදස රළබුණු නතය ඒ ඵ ඳරිඳහරන නිරධහරී සළ ඵ  

තත දන්හ ඇත  

 

 මච් ඒ මස  විභරසිරි භවතහතගන් නඹවිඹ යුතු කඹ තලේ නඹකාය ගළනීභ - තභොහුතගන් 

නඹවිඹ යුතු රු 323,321.00 කා කඹ මුදර රු  3,000.00 ඵළගින් හරිකා ලතඹන් 

තගවීභට ආවහය තකාොභහරිස භඟ ඇිය කායගත් මකාඟතහඹ ඳරිදි තනොකාඩහ මුදල් 

තගවීභට සිදුකායතගන ඹනු රඵයි  

 

 

 ලහන්ත භල්හන භවතහතගන් නඹවිඹ යුතු රු  109,496.00 කා කඹ තලේ නඹකාය 

ගළනීභට නලය තල් න නිතීඳිය තදඳහර්තතේන්තු තත තඹොමුකාය ඇත  

 

 

 තදඳහර්තතේන්තුත. ආඳන ලහරහ තනුතන් ජී ඒ යරජිත් කුභහය ඹන නඹතගන් නඹවිඹ 

යුතු රු 862,354.27 කා මුදර කාෆගල්ර ඳයගේභන නරකා 01,02.03 ඹන ගඵඩහන් 

තනුතන් විජිත මුව යහඳහයතඹන් නඹවිඹ යුතු රු 541,017.60 කා මුදර ව 

භල්කාඩුහ G1 ගඵඩහට නදහර නිකාළයටිඹ ග්රීන්ළලි ේරහන්තට්න් සපුද්  

භහගතභන් නඹවිඹ යුතු රු 2,298,029.98 කා මුදර නඹකාය ගළනීභට නලය නීියභඹ 

කාටයුතු සිදු කිරීභට නීියඳිය තදඳහර්තතේන්තු තත තඹොමු කිරීතේන් ඳසු නීියඳිය 

තදඳහර්තතේන්තු මභ නඹළුන් තත මන්තයහසි තඹොමුකාය ඇත  
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(07) fomd¾;fïka;=j i;= .nvd iy ksjdi 

 මදඳාර්තමේන්තුල වතු ෙබලා 

ආවහය තදඳහර්තතේන්තු තු ගඵඩහ දිසත්රික්කා 21 කා පිිතටහ ඇිය නතය                   

ර යහත්භකා මඹ 121 කි  යහජය තද්ඳශ භනහ කාශභනහකායකඹ කිරීතේ නදවසින් මභ තද්ඳශ 

ඳවත ඳරිදි කාහර්ඹඹන්ිත තඹොදහ ඇත  

 

2017/12/31 දිනට ගඵඩහ පිබඳඵ විසතය 

 ෙබලා වංඛ්යාල 

1 යහජය වහ තඳ ද්ගලිකා ආඹතන තත භහසිකා කුලී ඳදනභ භත රඵහ දී 

ඇිය ගඵඩහ 

40 

 

2 කුලී යිතත යහජය නරලතේ ආඹතන තත රඵහ දී ඇිය  ගඵඩහ 40 

3 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු බහවිතහ කායන ගඵඩහ 20 

4 ප්රහතද්ශීඹ තල්කාේ/ දිසත්රික් තල්කාේ බහයතේ ඳියන ගඵඩහ 18 

5 බහවිතඹට නුසුදුසු ගඵඩහ 3 

 එකතුල 121 
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2017.12.31 දිනට තදඳහර්තතේන්තු බහයතේ8 දළනට කුලී යිතත තවන කුලිඹට දී ඇිය ගඵඩහ 

ේඵන්ධ හර්තහ ඳවත දක්හ ඇත   

1. රාජ්ය ශා මඳෞ්ගෙලික ආයතන මලත මාසික කුී  ඳදනම මත බා ී  ඇති ෙබලා 

අනු 

අංකය 
ෙබලාමේ නම 

ලර්ෙ 

අඩි 

ප්රමායය 

ධාිසතාල 

මම.මටො 
ෙබලාල භාවිතා කරන ආයතනය දිව්ත්රික්කය 

01 ඔරුතගොඩත්ත - 01 24624 6000 බිසනස ආර්ක් තකාොශම 

02 ඔරුතගොඩත්ත - 05 19008 4500 තවේලිස ඇේරිකාල්යර් තකාොශම 

03 ඔරුතගොඩත්ත - 12 18183 4000 ශ්රී රරකාහ තර්ගු තකාොශම 

04 ඔරුතගොඩත්ත - 10 13436  

රෑන්ක් කාන්තට්නර්ස ටර්මිනල්ස 

සපුද් භහ  
තකාොශම 

05 ඔරුතගොඩත්ත - 14 11448  

06 ඔරුතගොඩත්ත - 15 18206  

07 ඔරුතගොඩත්ත - 16   

08 කාහර්ඹහර තගොඩනළගිල්ර   

09 ත.ඹන්තගොඩ - 02 21750 4000 ඒඵල්තවනල්ඩින්ේස සපුද් භහ  ගේඳව 

10 ත.ඹන්තගොඩ - 04 7552 900 ඵ්ඩඩහය ඉන්ඩසට්රිඹල් ර්විස ගේඳව 

11 ත.ඹන්තගොඩ - 11 33200 6200 තදොන් මිතඹනන් ආඹතනඹ ගේඳව 

12 ත.ඹන්තගොඩ - 17 6279 770 
ඉරජිතන්රුභඹ කාහර්ඹඹන් පිබඳඵ 

භධයභ උඳතද්ලකා කාහර්ඹයරලඹ 
ගේඳව 

13 ේරළක්පුල් -01 1514 280 

නුය මබඳඹ කාෘෂිකාහර්මිකා 

මුඳකාහය මිියඹ 
නුයමබඳඹ 

14 ේරළක්පුල් -02 1836 150 

15 ේරළක්පුල් -02 ඉවශ භවශ 1824  

16 ේරළක්පුල් -03 2335 435 

17 ඵදුල්ර - 02 6781 1500 විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඵදුල්ර 

18 භල්කාඩුහ - 01 5227 2000 
තයි්  තභොතවතභ්  භහගභ කුරුකෆගර 

19 භල්කාඩුහ - 02 4827 2000 

20 ඕඳනහඹකා - 01 7730 1335 රහල් සතටනර්ස යත්නපුය 

21 ඕඳනහඹකා - 02 5300 850 විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ යත්නපුය 

22 කාටුතගොඩ - 01 20545 3825 
ට්රයිතකාන තභරිටයිේ ගහල්ර 

23 කාටුතගොඩ - 02 9532 1775 
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අනු 

අංකය 
ෙබලාමේ නම 

ලර්ෙ 

අඩි 

ප්රමායය 

ධාිසතාල 

මම.මටො 
කුලියට ී  ඇති ආයතනය දිව්ත්රික්කය 

24 ළලිගභ ගඵඩහ 8019 1300 පිඹසිරි සිතටනර්ස භහතය 

25 තේනහනහඹකා - 01 2461 390 සී/ ජනතහ මකාහඵද්ධ තගොවි 
භහගභ 

නනුයහධපුය 

26 තේනහනහඹකා - 04 2185 325 සී/ ජනතහ මකාහඵද්ධ තගොවි 
භහගභ 

නනුයහධපුය 

27 කාවත්ත - 01 3180 590 
සී/ ඳන්නිරඳත්තු වි තේ  

යත්නපුය 

 28 කාවත්ත - 02 1881 150 

29 ඇවළබඳඹතගොඩ - 01 2337 435 

සී/ ඇවළලිඹතගොඩ වි තේ  යත්නපුය 30 ඇවළබඳඹතගොඩ - 02 2373 435 

31 ඇවළබඳඹතගොඩ - 03 4806 900 

32 වපුතතල් - 01 1653 130 
වපුතතල් වි තේ  ඵදුල්ර 

33 වපුතතල් - 02 1806 120 

34 යත්නපුය ගඵඩහ 9611 1800 
සී/ ඵමයතඵොටු භහයඳන 
වි තේ  ව රරකාහ තතො 
ආඹතනඹ 

යත්නපුය 

 

35 භහතතල් - 01 21448 3000 තභොතවොභ්  නසතයොෂස භඹහ භහතතල් 

36 කාටුගසතතොට ගඵඩහ 6490 1700 තට්රන්ඩස භහර්කාටින් භවනුය 

37 භඩකාරපු - 01 18000 6000 

බ්රළන්ඩික්ස ඇඳයල් ආඹතනඹ භඩකාරපු 38 භඩකාරපු - 02 17600 6000 

39 භඩකාරපු - 03 17600 6000 

40 කාවහ - න 7090 1900 මිඹහමි ආඹතනඹ යත්නපුය 

 මුළු එකතුල 369677 71695   
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2. කුී  රහිතල රාජ්ය අංමේ ආයතන මලත බා ී  ඇති ෙබලා 

අනු 

අංකය 
ෙබලාමේ නම 

ලර්ෙ 

අඩි 

ප්රමායය 

ධාිසතාල 

මම.මටො 
කුලියට ී  ඇති ආයතනය දිව්ත්රික්කය 

01 ඔරුතගොඩත්ත - 02 24624 6000 
ආඳදහ තශභනහකායක 

නභහතයරලඹ 
තකාොශම 

02 ඔරුතගොඩත්ත - 04 19008 5000 
ජහියකා ප්රියඳත්ිය වහ ආර්ථිකා 

කාටයුතු නභහතයරලඹ  
තකාොශම 

03 ඔරුතගොඩත්ත - 07 20304 5000 ආඳදහ තශභනහකායක 

නභහතයරලඹ 
තකාොශම 

04 යත්භරහන - 03 41200 7520 යතු කුරු භහජඹ තකාොශම 

05 යත්භරහන - 04 19032 2580 කාේකාරු තදඳහර්තතේන්තු තකාොශම 

06 යත්භරහන - 05 21008 2900 රරකාහ තතො තකාොශම 

07 යත්භරහන - 01 50350 8530 ආර්ථිකා භධයසථහනඹ තකාොශම 

08 යත්භරහන - 02 41200 7520 ආර්ථිකා භධයසථහනඹ තකාොශම 

09 ළල්රත්ත - 01 10266 2000 ත  ය තකාොශම 

10 ළල්රත්ත - 02 10915 2000 ත  ය තකාොශම 

11 ළල්රත්ත - 03 11100 2000 ත  ය තකාොශම 

12 ළල්රත්ත - 04 11100 2000 නහවිකා වමුදහ තකාොශම 

13 ගළට්ටුහන - 01 6336 2000 වී නතර. භ්ඩඩරඹ /රක් 

තතො 
කුරුකෆගර 

14 වේඵන්තතොට ගඵඩහ 14023 4500 වී නතර. භ්ඩඩරඹ වේඵන්තතොට 

15 ශ්රහසියපුය - 01 25520 3575 වී නතර. භ්ඩඩරඹ නනුයහධපුය 

16 ශ්රහසියපුය - 02 23930 3350 වී නතර. භ්ඩඩරඹ නනුයහධපුය 

17 කාළකියහ - 01 7950 1275 වී නතර. භ්ඩඩරඹ නනුයහධපුය 

18 කාළකියහ - 02 7150 1145 වී නතර. භ්ඩඩරඹ නනුයහධපුය 

19 භව - 01 4698 800 වී නතර. භ්ඩඩරඹ කුරුකෆගර 

20 භව -02 13118 1300 වී නතර. භ්ඩඩරඹ කුරුකෆගර 

21 තේනහනහඹකා - 02 2461 396 තද්ශීඹ වදය නභහතයරලඹ නනුයහධපුය 

22 තේනහනහඹකා - 03 11017 2400 වී නතර. භ්ඩඩරඹ  නනුයහධපුය 

23 කාඳුරුතර - 01 13419 2880 වී නතර. භ්ඩඩරඹ  තඳොතශොන්නරු 
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අනු 

අංකය 
ෙබලාමේ නම 

ලර්ෙ 

අඩි 

ප්රමායය 

ධාිසතාල 

මම.මටො 
කුලියට ී  ඇති ආයතනය දිව්ත්රික්කය 

24 කාඳුරුතර - 02 20187 3200 වී නතර. භ්ඩඩරඹ තඳොතශොන්නරු 

25 ිතඟුයක්තගොඩ - 01 23550 4400 
තතො 

තඳොතශොන්නරු 

26 ිතඟුයක්තගොඩ - 02 23550 4400 තඳොතශොන්නරු 

27 තභොකයහගර - 01 22480 3150 වී නතර. භ්ඩඩරඹ තභොකයහගර 

28 තභොකයහගර - 02 7000 1250 තතො තභොකයහගර 

29 

භඩකාරපු -04 

සදුේරිඹඳශ නර 

ගඵඩහ  

13560 2800 
තතො/දිසත්රික් තල්කාේ 

සභඩකාරපු  
භඩකාරපු 

30 .නිඹහ - 01 3763 775 තතො ආඹතනඹ .නිඹහ 

31 මුරුන්කාන් 9720 1500 
තරනකා ආවහය ළඩටවනට රඵහ 

දී ඇත  
භන්නහයභ 

32 භන්නහයභ 4356 450  භන්නහයභ 

33 නේඳහය - 01 11368 2125 වී නතර. භ්ඩඩරඹ නේඳහය 

34 කාවහ - 01 3517 1900 වී නතර. භ්ඩඩරඹ වේඵන්තතොට 

35 බුස - 01 25559  ගුන් වමුදහට ඳයහ ඇත  ගහල්ර 

36 බුස - 02 23721 3750 දිසත්රික් තල්කාේ/ රරකාහ තතො ගහල්ර 

37 බුස - 03 23721 3750 රරකාහ තතො ගහල්ර 

38 ගළට්ටුහන - 03 5544 2000 රරකාහ තතො කුරුකෆගර 

39 ගළට්ටුහන - 04 5544 2000 තතො/රරකාහ තතො කුරුකෆගර 

40 ඔරුතගොඩත්ත - 08 16560 4000 
ආඳදහ කාශභනහකායක 

නභහතයරලඹ 
තකාොශම 

 මුළු එකතුල 653429 118121   
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3. ආශාර මදඳාර්තමේන්තුල භාවිතා කරන ෙබලා 

අනු 

අංකය 
ෙබලාමේ නම 

ලර්ෙ අඩි 

ප්රමායය 

ධාිසතාල 

මම.මටො 

කුලියට ී  ඇති 

ආයතනය 
දිව්ත්රික්කය 

01 ත.ඹන්තගොඩ - 03 6142 1200 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

02 ත.ඹන්තගොඩ - 07 28860 5400 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

03 ත.ඹන්තගොඩ - 06 7568 1100 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

04 ඔරුතගොඩත්ත - 06 20304 5000 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු තකාොශම 

05 ඔරුතගොඩත්ත - 03 20304 5000 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු තකාොශම 

06 ත.ඹන්තගොඩ - 16 6370 1200 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

07 ත.ඹන්තගොඩ - 09 28860 5400 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

08 ඵදුල්ර - 01 7245 1380 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ඵදුල්ර 

09 නේඳහය - 02 11368 2125 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු නේඳහය 

10 ත.ඹන්තගොඩ - 05 12373 1400 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

11 ත්තත්ගභ ගඵඩහ 1000 5120 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු  

12 භල්කාහඩුහ GI ගඵඩහ 10498 2000 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු කුරුකෆගර 

13 ත.ඹන්තගොඩ - 08 28860 5400 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

14 ඔරුතගොඩත්ත - 09 16560 4000 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු තකාොශම 

15 ත.ඹන්තගොඩ - 10 28860 5400 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

16 ත.ඹන්තගොඩ - 01 29040 5900 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ගේඳව 

17 ත.ඹන්තගොඩ - 12 33200 5560 ආර්ථිකා භධයසථහනඹ ගේඳව 

18 ත.ඹන්තගොඩ - 13 24288 6800 ආර්ථිකා භධයසථහනඹ ගේඳව 

19 ත.ඹන්තගොඩ - 14 5368 860 ඳයහ දී ඇත  ගේඳව 

20 ගළට්ටුහන - 02 5544 2000 ඳයහ දී ඇත  කුරුකෆගර 

 මුළු එකතුල 332612 72245   
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4. ප්රාම්ගය ය මල්කේ  දිව්ත්රික් මල්කේ භාරමේ ඳලතින ෙබලා 

අනු 

අංකය 
ෙබලාමේ නම 

ලර්ෙ අඩි 

ප්රමායය 

ධාිසතාල 

මම.මටො 

කුලියට ී  ඇති 

ආයතනය 
දිව්ත්රික්කය 

01 පුත්තරභ - 01 5600 600 දිසත්රික් තල්කාේ 

සපුත්තරභ   
පුත්තරභ 

02 පුත්තරභ - 02 9600 1000 

03-05 නහක්කුලි  සගඵඩහ 03  43200 7500 
දිසත්රික් තල්කාේ 

සඹහඳනඹ  
ඹහඳනඹ 

06 බුස - 04 56784  
ිතක්කාඩු ප්රහ තල් ගහල්ර 

07 බුස - 05 55770  

08 භළද්දත්ත - 02 10000 1870 දිසත්රික් තල්කාේ සභහතය  භහතය 

09 වීයවිර - 01 4157 1100 

වේඵන්තතොට ප්රහ තල් වේඵන්තතොට 10 වීයවිර - 02 4221 1700 

11 වීයවිර - 03 3517 1900 

12 කාෆගල්ර - ඳයගේභන 01 5500 1500 
දිසත්රික් තල්කාේ 

සකාෆගල්ර  
කාෆගල්ර 13 කාෆගල්ර - ඳයගේභන 02 5500 1500 

14 කාෆගල්ර - ඳයගේභන 03 3960  

15 තකාොේගර ගඵඩහ 5000 925 වඵයහදු  ප්රහ තල් ගහල්ර 

16 නිකාළයටිඹ ගඵඩහ 10496 4000 නිකාළයටිඹ ප්රහ තල් කුරුකෆගර 

17 .නිඹහ - 02 4165 165 
දි තල්  ස.නිඹහ  .නිඹහ 

18 .නිඹහ - 03 684 160 

 මුළු එකතුල 228154 23920   

 

 

5. භාවිතයට නුසුදුසු ෙබලා  

අනු 

අංකය 
ෙබලාමේ නම ලර්ෙ අඩි 

ප්රමායය 
ධාිසතාල 

මම.මටො 
දිව්ත්රික්කය 

01 භළද්දත්ත - 01 7264 965 භහතය 

02 භළද්දත්ත - 03 5755 900 භහතය 

03 ඳල්තල්කාළතල් 15484 1500 භවනුය 
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ශ්රී ංකාල තුෂ ආශාර මදඳාර්තමේන්තුල වතු 

ෙබලාල ලයා්තතිය 
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 මදඳාර්තමේන්තුල වතු නිලාව 

ආවහය තදඳහර්තතේන්තු ඹටතත් ඳහරනඹ න නිහ 366 ක් ත්රිකුකහභරතේ න න යහතේ 

ධහනයගභ පිිතටහ ඇිය නතය මභ නිහ ඳවත වන් ඳරිදි බහවිතඹට ගනු රළතේ  

 

2017/12/31 දිනට නිහ පිබඳඵ විසතය           

 නිලාව වංඛ්යාල 

1 ආවහය තදඳහර්තතේන්තු කාහර්ඹහරඹ 01 

2 රයහයකා ඵරගරහ 01 

3 නඹදුේකාරුන් තත රඵහ දීභට නිඹමිත වහ ිතස ඳියන 12 

4 නලුත්ළඩිඹහ කිරීභට නිඹමිත 02 

5 කුබඳඹට රඵහදුන්  

  ප්රීභහ ආඹතනතේ තේකායින් වහ 182 

  තඳ ද්ගලිකා 01 

  යහජය ආඹතන නිරධහරීන් වහ 67 

  ත්රිවිධ වමුදහ ව තඳොලීසිඹ 56 

  නර්ධ යහජය ආඹතන වහ 44 

 එකතුල 366 
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 නිලාව ආදායම 

 

ලර්ය ැබිය යුතු ආදායම (රු) ැබු ආදායම (රු) 

2016 4,987,320 00 4,610,548.25 

2017 5,846,234 00 5,734,943.27 
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 ෙබලා ආදායම 

 

ලර්ය ැබිය යුතු ආදායම (රු) ැබු ආදායම (රු) 

2016 83,907,168.00 92,155,249.99 

2017 80,705,635.64 101,130,285.86 
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(08) .sKqï l%shdldrlï ms<sn| iudf,dapkh 

 

               ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඳදනේ කායගත් යහජය ප්රියඳත්ියඹ ක්රිඹහට නළරවීභ ප්රමු  

කාහර්ඹඹන් තේ රකාහ කාටයුතු කායමින් තදඳහර්තතේන්තුත. රයුක්ත ළරළසභ වහ ක්රිඹහකාහරි 

ළරළසභ කාහ ියබුනි  මභ ගභන් භග හක්හත් න නන්දමින් ඊට 2017 හර්ෂිකා 

ඇසතතේන්තු කාන රදී  

              තදඳහර්තතේන්තු විසින් කාන රද ඇසතතේන්තු භඟින් දක්න රද ඇතළේ ළඹ 

විඹන් ඹටතත් ඉල්රහ සිටින රද ප්රියඳහදන හර්ෂිකා ඇසතතේන්තු භඟින් රහ දී 

තනොියබුනි  

              තද ප්රියඳහදන රඵහ දී ියබු ළඹ විඹන් වහ ඳහරනඹ කාශ වළකි විඹදේ ඳහරනඹ 

කිරීතේ ළරසුේ ක්රිඹහත්භකා කායන රදී  ර්ඹ ආයේබතේදී කාන රද ප්රේඳහදන ළරළසභ 

වහ ඊට නියතර්කා තදඳහර්තතේන්තු නලයතහඹන් මු තය 66 භහරු කිරීේ නනු ඉටු කාය ගත 

වළකි විඹ  

 

පුනරාලර්තන වියදේ 

  

          තදඳහර්තතේන්තු විසින් ඳත්හතගන ඹනු රඵන නභ වහ ඳහරනීඹ විඹදේ ප්රියඳත්ියඹ 

2017 ර්තේදී ද ක්රිඹහත්භකා කිරීභ තවේතුතන් හර්ෂිකා ඇසතතේන්තු භඟින් පුනයහර්තන 

විඹදේ ඹටතත් රහ තදන රද ප්රියඳහදන ඉක්භහ තනොඹන ඳරිදි කාටයුතු කිරීභ ඳවසුක් වු 

නතය විඹදේ ඳහරනඹ තවේතුතන් ඇතළේ ළඹ විඹන්තේ ඇියවු ප්රියඳහදන නියරික්තඹ 

මු තය 66 ප්රකාහය නිසි නනුභළියඹ රඵහ ගළනීතේන් නනතුරු නතයලය ළඹ විඹන් කිිතඳඹක් 

තත භහරු කාය ගන්නහ රදී  

      ප්රියඳහදන සීභහන් ඉක්භහ තනොඹෆභට ග ඵරහ ගළනීභත්8 නලය ප්රභහකඹට ප්රියඳහදන 

ප්රියතලනධනඹ කාය ගළනීභට වළකිවීභත් භත ගිණුේකායක නීියරීිය වහ උඳතදස රට නනුකුර 

තනොවීතේ නදහනතභන් භෆත් වීභට තදඳහර්තතේන්තුට වළකිවී ඇත  
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මුධන වියදේ 

 
           මුරධන ළඹ විඹඹ භත හර්ෂිකා ඇසතතේන්තු භඟින් රහ දී ියබු ප්රියඳහදන 

උඳරිභ ලතඹන් ප්රතඹනජනඹට තගන ඇත  

 

ඈලර කිරීමේ ගිණුේ 

            තදඳහර්තතේන්තු තු ඈය කිරීතේ ගිණුේ තදකා නතුරින් මුළුතළන්තගඹ වහ තේකාරි 

නත්ියකාහයේ ගිණුතභිත ගිණුේ පිඹහ දභහ කාටයුතු නන් කාය ඇිය නතය නතනක් නත්ියකාහයේ 

ගිණුභ වු ආවහය තඵදහවළරීතේ නත්ියකාහයේ ගිණුතභිත ඳත්නහ ත්කාේ දළනට 

තදඳහර්තතේන්තුත. කාටයුතු වහ තඹොදහ තගන ඇිය ඵළවින් ඒහ උඳරේධි කිරීතේ 

තනොවළකිඹහ භත තභභ ගිණුභ ඈය කිරීතභිත වළකිඹහ නභ වී ඇත  කඹගළිය තලේ 

කාඳහවළරීේ නනුභළියඹ රළතඵන ඳරිදි සිදු කාය නතය කාහයකා ඳහඩු කාඳහවළරීේ ද හර්ෂිකා ප්රියඳහදන 

රළතඵන ඳරිදි සිදු කාය ඇත  මඹ ඳවියන් දළක්ත.  

 

ලර්ය ැබු ප්රතිඳාදන කඳා ශැරීේ 

2015 123,180,000.00 119,617,611.96 

2016 224,000,000.00 126,111,435.48 

2017 456,520,000.00 400,015,563.25 

 

             යහජය ප්රියඳත්ියඹ භත ඳත්නහ කාහලීන නලයතහඹන් මුලිකා තකාොටතගන 

තදඳහර්තතේන්තු ර්ඹ තුශ තගන ඇිය ක්රිඹහභහර්ග ඉතහ ළදගත් තත්ඹකා ඳතී  මභ 

කාටයුත්ත ඉටුකිරීතභිතරහ උද්ගත වු ප්රහතඹනගිකා තත්ඹන් ඹටතත් උඳරිභ කාළඳවීභකින් වහ 

විනිවිද බහතඹන් යුතු වහ සිඹළු නීියරීිය රට නනුකුර කාටයුතු කායමින් ගළටළුකින් 

තතොය ර්ඹට නදහර ගිණුේ කාටයුතු නන් කිරීභට වළකිවිඹ  
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(09) j;alï yd foam, 

                     තදඳහර්තතේන්තු තුශ ඳත්නහ ත්කාේ8 ආවහය තඵදහවළරීතේ නත්ියකාහයේ 

ගිණුභ ඹටතත් නත්ඳත් කායතගන ඇිය නතය ත්කාේ ලතඹන් ඳියනු රළඵ ඇත  මභ ත්කාේ 

සිඹල්ර තදඳහර්තතේන්තුත. තභතවයුේ කාටයුතු වහ 2017.12.31 දින න විටත් උඳතඹනගී 

කාය ගනිමින් ඳළියන  

ඒ නනු 2017.12.31 දිනට ත්කාේ විලසතල්කඹ ඳවත ඳරිදි ත.  

 ලත්කේ පිිසලැය ලටිනාකම 

 2017.12.31 දිනට  

රු.ත. 

ආශාර මබදාශැරීමේ අත්තිකාරේ ගිණුම යටමත් ඳලත්නා ලත්කේ 

I.  තගොඩනළගිලි ව ඉදිකිරීේ 64,780,643.33 

II.  හවන 12,209,863.01 

III.  ඹන්ත්ර ව ඹන්තත්රනඳකායක 5,583,704.83 

IV.  ලී ඵඩු ව කාහර්ඹහලීඹ උඳකායක 8,428,903.40 

 මුළු එකතුල 91,003,114.57 
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(10) wdodhï iy wh lsÍï 

 ආදායේ 

 2018.01.01 දිනට අයවිය යුතුල ඳැලති යය මේය 

I ගඵඩහ කුලිඹ රු. 5483308341 40 

II නිහ කුලිඹ රු.   388348492 68 

එකතුල රු. 58,164,834.08 

 

 ලර්ය තුෂ අය කරෙත් ආදායම 

I ගඵඩහ කුලිඹ රු. 10181308285 86 

II නිහ කුලිඹ රු.     587348943 27 

එකතුල රු. 106,865,229.13 

 

 2017.12.31 දිනට අයවිය යුතුල ඳැලති හිඟ යය මේය 

I ගඵඩහ කුලිඹ රු. 5483308341 40 

II නිහ කුලිඹ රු .  388348492 68 

එකතුල රු. 58,164,834.08 

 

 අයකිරීේ 

වමුඳකාර යය මේයන් : 

2017 01 01 දිනට මුඳකාහය තියන් නඹවිඹ යුතු ඳළිය 
කඹ තලේඹ 

රු.171,861,366.14 

ර්ඹ තුශ නඹ කායගත් ටිනහකාභ රු.382,001.38 

2017 12 31 දිනට නඹවිඹ යුතු ඳළිය ිතඟ කඹ තලේඹ රු.171,479,364.76 

 

මතොෙ හිඟ අය කිිසේ (අධිභාර යය මේයන්) : 

2017 01 01 දිනට නධිබහය නඹවිඹ යුතු කඹ තලේඹ රු.49,416,569.92 

2017 ර්ඹ තුශ ඳනන රද නධිබහය ටිනහකාභ - 

ර්ඹ තුශ නඹ කායගත් නධිබහය ටිනහකාභ රු.993,807.90 

2017 12 31 දිනට නඹවිඹ යුතු ඳළිය කඹ තලේඹ රු.48,422,762.02 
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(11) uq,H jd¾;d 

      
           ශීර් නරකාඹ    : 300 

           නභහතයරලඹ / තදඳහර්තතේන්තු : ආවහය තකාොභහරිස තදඳහර්තතේන්තු 

           ළඩටවන් නරකාඹ   : 01 

           යහඳෘියඹ    : 01 

 

 

පුනරාලර්තන වියදේ 

 

විව්තරය 2016 

වතය වියදම  
 

රු.ත 

2017 

අනුමත 

ඇව්තමේන්තුල 

රු.ත 

2017 

වංමෝධිත 

ඇව්තමේන්තුල 

රු.ත 

2017 

වතය වියදම  
 

රු.ත 

2017 

ඉතිිසය  
 

රු.ත 

පුද්ගර ත.තන  5281088724  5681008000 5681008000   5186198509 4908292 

තනත් 24281688849 47687458000 47685258000 47788118826 9168372 

එකතුල 294,277,573 532,845,000 532,625,000 529,431,335 1,406,664 
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මුධන වියදේ 

මුරධන ත්කාේ පුනරුත්ථහඳනඹ ළඩි දියුණු කිරීේ 

 

ලැය 

විය 
විව්තරය 

2016 

වතය වියදම 

 

රු. 

2017 

අනුමත 

ඇව්තමේන්තුල 

රු. 

2017 

වංමෝධිත 

ඇව්තමේන්තුල 

රු. 

2017 

වතය වියදම 

 

රු. 

2017 

ඉතිිසය 

 

රු. 

2001 තගොඩනළගිලි 

වහ ඉදිකිරීේ 
46,950,873 162,500,000 200,500,000 176,904,303 23,595,697 

2002 ඹන්ත්ර සුත්ර වහ 

උඳකායක 
- 225,000 225,000 24,000 201,000 

2003 හවන 712,050 500,000 500,000 489,245 10,755 

2102 
ලී ඵඩු වහ 

කාහර්ඹහලීඹ 

උඳකායක 

938,725 400,000 400,000 2,003,964 16,036 

2103 ඹන්ත්ර ව 

ඹන්තත්රනඳකායක 
185,000 100,000 100,000 265,980 1,020 

2401 
පුහුණු කිරිේ වහ 

වළකිඹහ 

ර්ධනඹ 

470,830 300,000 520,000 443,735 76,265 

2502 

 

ආවහය 

තදඳහර්තතේන්

තු ගඵඩහ 

නලුත්ළඩිඹහ 

325,000 - - - - 

එකතුල  49,582,478 164,025,000 202,245,000 180,131,227 23,900,773 
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මුය ප්රභලයන් 

 

විව්තරය 2016 

වතය වියදම 

 

රු. 

2017 

අනුමත 

ඇව්තමේන්තුල 

රු. 

2017 

වංමෝධිත 

ඇව්තමේන්තුල 

රු. 

2017 

වතය වියදම 

 

රු. 

2017 

ඉතිිසය 

 

රු. 

ඒකාහඵද්ධ 
නයමුදර 

11988608051 69688708000 73488708000 25380428562 2583078437 

නරහබ කාඳහ වළරීේ 2248000,000 - - 45685208000 - 
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(12) l%shdldß;ajh yd m%.;sh 

 

 ආදායේ ප්රලර්ධනය 

 

1. තදඳහර්තතේන්තු තු ගඵඩහ නතුරින් තදඳහර්තතේන්තු කාටයුතු වහ බහවිතහ තනොකායන 

රද ගඵඩහ ඵහිතය ආඹතන තත කුලිඹට / ඵද්දට රඵහදීභ වහ තදඳහර්තතේන්තු තු 

නිහ කුබඳඹට දීභ ප්රධහන ආදහඹේ ප්රබඹන් න නතය ඒ නතුරින් රැන්ක් කාන්තට්නර් 

ටර්මිනල් පුද්ගලිකා භහගමින් රළතඵන ගඵඩහ කුලී ආදහඹභ වහ ධහනයගභ ප්රීභහ නිහ 

කුලී ආදහඹභ ප්රධහන ත.  

 

2. ඒ නනු රු  101,130,285.86 කා ගඵඩහ ආදහඹභක් ව රු  5,734,943.27 කා නිහ 

ආදහඹභක් යජතේ ආදහඹභට ඵළය කිරීභට වළකිඹහ රළබී ඇිය නතය, මභඟින් යහජය 

ආදහඹභ ප්රර්ධනඹට දහඹකාත්ඹක් රඵහ දී ඇත  

 

 

3. තදඳහර්තතේන්තු ඹටතත් දළනට ක්රිඹහත්භකා න ආවහය තඵදහවළරීතේ නත්ියකාහයේ 

ගිණුතභිත ආවහය මුද්දය ඹටතත් තඵදහවළරීභ වහ මුඳකාහය මිිය තත රඵහදුන් 

බහ්ඩඩ තනුතන් නඹවීභට ඳළිය මුදලින් රු 4228001 38 ටිනහකාභක් නඹකාය 

ගළනීභට කාටයුතු කාය ඇත  

 

 මභ ගිණුභ ඹටතත් නඹවිඹ යුතු ඳළිය තතොග ිතඟ නධිබහය තලේතඹන් 

රු9918807 90 නඹකාය ගළනීභට වළකි වී ඇත  

 තදඳහර්තතේන්තු ඹටතත් ක්රිඹහත්භකා වු මුළුතළන්තගඹ වහ තේකාරි නත්ියකාහයේ 

ගිණුතභිත ත්කාේ වහ ගකීේ පිඹහ දභහ නන් කාය ඇත  

 
 

 

 


