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දැක්ම 

පරිතාාගශීලී ස ථාපාපකවන්න් සින්න් මහා භාරකාරත ක දකදර ත ත ක  ෙ සිවාවාථත තහරුන් කිරීම හා 

අර්ප ාභීන්දේ අරමුණු ඉටු කිරීම. 

 

මමමෙවර 

දෙපාර්තදේන්තුව ථතු ථේපත් හා හ කිතාවන් අනුව ඉහළම දථේවතක් ථ  දථක අයුරින් 

දෙපාර්තදේන්තුව දවත දතොමු කරක  ෙ හා දතොමු දකදරක භාර මිතගිත පුද්ගශී යින්දේ බූෙල් 

අර්ප ාභීන් ඇතුළුව අොළ න්තළුම පාර්වවතන්ට තෘප්තිමත්භාවත ථ  දථක අයුරින් පරිපා කත කිරීම. 

 

 

මො භාරකාරධුරය සෙ නනතික ශක්නුතාවය. 
 

1931 wxl 11 iy 1938 wxl 59 orK wd{d mk;a u.ska o" 1973 wxl 44 iy 1975 wxl 25 orK kS;s 

u.ska o" 1983 wxl 41 iy 1988 wxl 61 orK mk;a u.ska ixfYdaê; 1922 wxl 01 orK uyd 

Ndrldr wd{d mk; u.ska Y%S ,xldj ;=< uyd NdrldrOQrh" iajdëk wúÉPskak meje;aula iy 

fmdÿ uqødjla iys;j ia:dms;fldg we;s w;r" OQrfha kdufhka kvq mejÍug iy mjrkq ,eîug 

ffk;sl Ylakq;djhla iys; fõ'  

 

නනතික පසුබිම 
 

1931 wxl 11 iy 1938 wxl 59 orK wd{d mk;a u.ska o" 1973 wxl 44 iy 1975 wxl wxl 25 

orK kS;s u.ska o" 1983 wxl 41 iy 1988 wxl 61 orK mk;a u.ska ixfYdaê; 1922 wxl 1 orK 

uyd Ndrldr wd{d mk; hgf;a uyd NdrldrOQrh iajdêk ffk;sl mqoa.,fhla f,i ia:dms; 

lr we;s w;r" wod< wd{d mk;a wkqj wdh;kh iy ta wkqYdx.sl lreKq md,kh fõ'  

 

Ndr iïnkaOfhka uyd Ndrldr wd{d mk;g wu;rj 1918 wxl 04" 1934 wxl 1 orK wd{d 

mk;a u.ska o 1968 wxl 7 iy 1971 wxl 30 orK mk;a u.ska o ixfYdaê; 1917 wxl 9 orK Ndr 

wd{d mk; n,meje;afjk w;r" tlS mk; ksy`vjkakd jQ hï wjia:djl § bx.%Sis නීතිදේ ඇති 

idOdrK;aj මූ ධර්මත(Law of Equity) wod< fõ'  

 

 

මො භාරකාරතැනමේ බලතල සෙ කාර්යභාරය. 
 

uyd Ndrldr wd{dmk;" isú,a kvq úOdk ix.%yh" wêlrK ixúOdk mk; iy fjk;a ,sÅ; 

kS;s u; my; ld¾hNdrhka uyd Ndrldr;ek fj; mejÍ we;'  

 

 idudkH Ndrlrejl=f,i lghq;= lsÍu' 

 /ljrK Ndrlrejl= fyda wdrCIl Ndrlrejl= f,i lghq;= lsÍu' 

 foam< /ialsÍfï ksfhda. hgf;a foam< /iaකරන්දකකු f,i lghq;= lsÍu' 

 nd,jhialrejl= f.a foam< Ndrlre fyda iyh ñ;%hd ^wdrCIl l<ukdlrejl=& f,i 

lghq;= lsÍu ^Èid wêlrKh u.ska mjrk ,o wjia:djl&'  
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 isysúl,a mqoa.,hl= f.a foam< l<ukdlrejl= f,i lghq;= lsÍu ^Èid wêlrKh u.ska 

mjrk ,o wjia:djl&' 

 ksYap, foam< .súiqï.; l<ukdlrejl= f,i lghq;= lsÍu' ^wdrCIl Ndrlrejl= f,i 

fmkS isák wjia:dj, § tu Ndrhkays m;alr we;s “Ndrldr uKav,h” u.ska l,ska 

l,g .kq ,nk ;SrK l%shd;aul lsÍug muKla wdrCIl Ndrlre ne`§ isà&'  

 úfoaY.; jQ Y%S ,dxlslhl= f.a weg¾ks n,lre f,i Tjqkag whúh hq;= uqo,a ,nd§u fyda 

f.ùu i`oyd lghq;= lsÍu'  

 isú,a kvq úOdk ix.%yh mkf;a m%;smdok hgf;a .re wêlrKh u.ska foam< iïnkaOj 

iy wfkl=;a lreKq iïnkaOj lghq;= lsÍu'  

 .re wêlrKh u.ska mjrk wjia:dj, § wka;su leu;s m;%hla rys; mqoa.,hl= f.a 

woañksia;%dislrejl= f,i lghq;= lsÍu'  

 jrolg isr.;jqjl= f.a foam< l<ukdlrejl= f,i lghq;= lsÍu'  

 ´kEu mqoa.,fhl= f.a wka;su leu;s m;%hla iqrCIs;j ;ekam;a lr ;nd.kakl= f,i 

lghq;= lsÍu'  

 úydria: foamf<ys Ndrlre jYfhka lghq;= lsÍu'   

 

 

මවනත් ක්ම ේත්රo මකමරි  මො භාරකාරතැනමේ මැිහෙත්ීම. 
 
uyd Ndrldr wd{d mk;g miqj lrk ,o ixfYdaOkhka wkqj iy fjk;a ,sÅ; kS;s wkqj මහා 

භාරකාරත ක දවත පහත කාර්තතන්ෙ ප වරී ඇත. 

 

 1988 wxl 61 orK mk; u.ska ixfYdaê; uyd Ndrldr wd{d mkf;a 10 ^w& j.ka;shg 

m%ldrj fiajd kshqla;sh i`oyd úfoaY.; jkakka" úfoaYhl § ñh .shfyd;a Tjqka 

fjkqfjka ,efnk jkaÈ uqo,a hefmkakka iy$fyda kS;Hdkql+, Wreulrejka w;r fnො 

§u ථහ දථේවා නියුක්තිත ථඳහා ශ්රී   ාකාදවන්   හ රතක ශ්රී   ාාකික පුරව න්තන් දථේවා 

නියුක්තිදත ත දතදී න්ටිතදී මරණතට පත් වූ අවථාපාවක තේ වන්දි මුෙ ක් දගශීවනු   බිත යුතු 

ත ක ත්තන්දේ කේ මහා භාරකාරවරතා දවත ලිතාපදිාචි කරවා ගශී නීම. 
 

 1944 wxl 28 orK úydr jkaÈ wd{d mk; l%shd;aul lsÍu' 
 

 1981 wxl 42 orK mk;ska ixfYdaê; 1931 wxl 19 orK fn!oaO úydr foajd,.ï wd{d 

mk; hgf;a mejÍ we;s ld¾hhka bgqlsÍu'  
 

 1973 wxl 28 orK සිදවේෂ සිධිසිධාක පකත තටදත් tlai;a m%jD;a;s m;% iud.fuys 

fldgiaj, Ndrldr;ajh rch fjkqfjka ±Íu'  
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මොභාරකාර මදපාර්තමේන්තුමවන් සැලමසන මසේවාවන්. 
 

fuu fomd¾;fïka;=fjys msysgqjd we;s භාrj, wruqKq wkqj$wka;su leu;sm;%j, we;s wruqKq 

wkqj$wêlrK ksfhda. u; my; úIhhkays lghq;= lrñka ck;djg fiajh ථපතනු ,nhs' 

 

 wOHdmkh yodrk uQ,Huh w;ska b;du;a ÿIalr;d we;s orejka Èßu;a lsÍu i|yd 
YsIH;aj ,nd§u'  
 

 wirK iy yÈis m%;sldr wjYH frda.Skag ffjoH m%;slr ,nd .ekSu i|yd ffjµdOdr 
,nd§u' 

 
 wd.ñl isoaOia:dk kv;a;= lsÍu yd ixj¾Okh lsÍu i`oyd msysgqjd we;s Ndrj, 

wruqKq wkqj uQ,HdOdr iemhSu'   
 

 mqKHdOdr lghq;=' 
 

 úúO fya;=ka ksid Ôj;aùug wmyiq wirK mqoa.,hkag iy tjeks mqoa.,hka isák 
wdh;kj,g wdOdr lsÍu' 

 

 භාර/ බූෙල් දද්ප  කළමණාකරකත කිරීම. 
 

 úydr foajd,.ï mk; hgf;a rchg mjrd.kakd ,o ksYap, foam< i|yd ysñjk 
jkaÈ uqo,a" fn!oaO lghq;= flduidßia ckrd,ajrhd f.a ks¾foaY u;  fnodyeÍu' 

 
 iSudiys; tlai;a m%jD;a;s m;% iud.fම තදකොටථා ව  භාරකාරත්වත රජත දවනුදවන් 

ෙරමින් එම ථමාගශීදම ත කටයුතු දමදහත වීම හා අධීක්ෂණත. 
 

 úfoaY jkaÈ ද ථ   ද ක මුෙල් ත දපන්කන් දහෝ නීතාානුල   ුන්මකන්වන් අතර ද ො 
දීම. 

 

 රාජා යතතකතක් වවදතන් ුපතක යොතමින් ්රහතිවතතක් මහා භා්ඩාාගශීාරත දවත 
ද්රහේෂණත කිරීම. 

 

 
 

මො භාරකාර මදපාර්තමේන්තුව මඟින් පාලනය වන භාර සෙ බූදල් සංඛ්යාාව. 
 

පසු ගිත වථර පහක කා ත තුළ මහා භාරකාර දෙපාර්තදේන්තුව මඟින් පා කත වක භාර ථහ බූෙල් 

ථාඛHdව පහත පරිදී දේ. 

 

වර් ය භාර සංඛ්යාාව බූදල් සංඛ්යාාව 

2014 1034 134 

2015 1044 137 

2016 1067 140 

2017 1081 141 
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මො භාණ්ඩාගාරය මවත මේේ  ය කර ිති දලදල් ේමා ය. 

uyd Ndrldr fomd¾;fïka;=j fj; mjrd we;s iy msysgqjd we;s Ndr yd nQo,aj,g wod,j uyd 

Ndrldr wd{dmk; hgf;a wh lrkq ,nk uQ,Ok" wdfhdack" wdodhï .dia;= yd fjk;a .dia;= 

my; mßÈ මහා NdKavd.drh fj; fhduq lr we;'    

වර් ය දලදල (රු.) 
2014 6 ,675,487.77 

2015 10,188,334.08 

2016 14,986,797.37 
2017 11,209,507.45 

 

රජමේ ේතිපාදන වල ේගතිය 

වි ය 

අංකය 
වි යය විස්තරය දලළු ේතිපාදන 2017.12.31 දක්වා 

දලළු වියදම 
1001 ව ටුප් හා දේතක 19,662,000.00 19,478,675.00 

1002 අතිකා  හා නිවාඩු දික ව ටුප් 450,000.00 404,591.00 

1003 දවකත් දීමකා 12,167,000.00 12,093,792.00 

1101 දද්ලීත 270,000.00 269,229.00 

1102 සිදද්ලීත - - 

1201 ලිපිද්ර.වා හා කාර්තා ීයත අවවාතා 1,054,590.00 1,053,001.00 

1202 ඉන්ධක 1,100,000.00 1,099,095.00 

1203 යහාරපාක හා නිළ ඇඳුේ 40,000.00 39,990.00 

1301 වාහක 1,264,875.00 1,256,433.00 

1302 තන්ත්ර4 හා තන්දත්ර4ෝපකරණ 520,000.00 465,471.00 

1401 ්රහවාහක 1,240,000.00 1,191,013.00 

1402 ත ප ල් හා ථන්නිදේෙක 1,110,000.00 1,088,878.00 

1403 සිදුලිත හා ජ ත 671,030.00 671,028.00 

1404  දු කු ස හා පළාත් පා ක යතතක  දු 7,200,000.00 7,200,000.00 

1409 දවකත් 2,360,000.00 2,355,027 

1506 දද්ප  ණත දපො ස 365,180.00 365,180.00 

                            පුනරාවර්තන එකතුව 49,474,675.00 49,031,404.00 

                              මූලධන වියදේ 

2001 දගශීොාක ඟිලි ථහ ඉදිකිරීේ 700,000.00 699,886.00 

2002 තන්ත්ර4 ථහ තන්දත්ර4ෝපකරණ 300,000.00 294,010.00 

2003 වාහක 400,000.00 400,000.00 

2102 ගශීෘහ භා්ඩා හා කාර්තා ීයත ුපකරණ 322,200.00 322,143.00 

2103 තන්ත්ර4 ථහ තන්දත්ර4ෝපකරණ 1,361,125.00 1,360,500.00 

2401 පුහුණු කිරිේ ථහ හ කිතා වර්ධකත 94,000.00 94,000.00 

                         මූලධන එකතුව 3,177,325.00 3,170,539.00 

දලළු එකතුව 52,652,000.00 52,201,943.00 
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අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු. 

 වියදමමි  උපරිම 

සීමාව 
ලැබීේ වල අවම 

සීමාව 
ෙර මශේ මේ උපරිම 

සීමාව 
සිථර්ජක   ත දෙනු   බූ 
සීමාවන් 

3,500,000.00 1,800,000.00 11,000,000.00 

ථතා අගශීත  ^2017.12.31) 3,480,572.00 2,500,007.00 6,684,566.41 

 

වාර්ෂික ක්රියයාකා ස සැලැස්මට අනුව මභිතික ො මූලා කාර්ය සාධනය 

  
 ක්රියයාකාරකම 

 

ිස්තමේන්තු අගය සතාඅගය (2017.12.31) 

ේතිලාීනන් 

ග න 

වටිනාකම 

(රු.) 

ේතිලාීනන් 

ග න 

වටිනාකම (රු.) 

 
1. ශිෂාාධාර දගශීවීම 

 

631 

 

4,079,582.00 

 

499 

         

3,228,312.49  

 
2. වවොාධාර දගශීවීම 

 

260 

 

8,503,300.00 

 

192 

         

8,277,549.40  

 
3.යගශීමික න්ද්ධථාපාක කාත්තුව හා     

ථාවර්ධකත ථඳහා දගශීවීම 

 

412 

 

25,192,340.00 

 

464 

       

32,499,640.07  

 
4. පුණාාධාර දගශීවීම 

 

210 

 

5,142,561.00 

 

175 

         

7,583,673.41  

 
5. අථරණාධාර දගශීවීම 

 

112 

 

2,090,000.00 

 

382 

         

2,472,390.00  

 
6. භාර අරමුණු අනුව දවකත් දගශීවීේ 

 

223 

 

63,500,101.00 

 

110 

       

12,921,621.83  

 
7. සිහාර වන්දි නිෙහථා කිරීම 
 

 

- 

 

- 

 

44 

 

94,886,020.46 

 
8. සිදද්ව වන්දි නිෙහථා කිරීම 
 

-  

- 

 

155 

 

290,099,151.26 

 
9. භාර/බූෙල් දද්ප  කළමණාකරකත 

(වතු අාවත/ශුද්ධ  ාභත) 
 

 

12 

 

5,760,988.00 

 

12 

 

11,252,811.06 
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භාර / බූදල් මේපල කළම ාකර ය 

මහා භාරකාර ත ක දවත සිසිධ බූෙ තන් තටදත් වතු / කුඹුන් 12 ක් ප වරී ඇති අතර ඒවා සිධිමත්ව 

කළමණාකරණත කර ඒවාදේ යොතමින්ථාපාපකදේ අරමුණු ඉටු කිරීම අදප්ක්ෂා දකදර්. දමදථේ ප වරී 

ඇති දද්ප  ථහ එම දද්ප  වලින් 2017 වර්ෂත තුළදී ුපතාගශීන්කා  ෙ ශුද්ධ  ාභතන් පිළි ඳ සිථාතර පහත 

පරිදි දේ. 

බුදලමේනම වත්මත් නම ශුේධ ලාභය/අලාභය 

හ රී හපුදගශීොා බුෙ ත 
සුදුව ලිදපොත වත්ත 
 

241,215.96 

 
මත්තක වත්ත 
 

316,989.55 

එන්.ඩී.ඒ.න්ල්වා සිදේන්ාහ බුෙ ත 
රිච්මන්ඩ් පාර්ක් වත්ත 
 

985,694.11 

 
රිච්මන්ඩ් කාථල් මන්දිරත 
 

(2,040,576.59) 

 
ඉරහෙතාව වත්ත 
 

5,487,524.00 

ඒ.ඒ. ෙ අල්සිථාබුෙ ත 
මළුවදහේක වත්ත 
 

160,066.62 

ඩී.බී.ජතති කබුෙ ත 
පිටකන්ෙ වත්ත 
 

1,789,429.52 

එන්.ඩී.එථා. න්ල්වා බුෙ ත 
වකථාගශීල්  වත්ත 
 

23,239.93 

 
 බුදහේක වත්ත 
 

(232,915.12) 

මුහන්දිරේජතසික්ර1ම බුෙ ත 
දගශීොා/ මා ඉාේ 
 

2,268,743.78 

දමන්ඩිථාන්ල්වා බුෙ ත 
දගශීොා/ මා ඉාේ 
 

978,957.30 

එච්.ඒ. ෙන්ල්වා බුෙ ත 
දතෝප් වත්ත 
 

1,274,442.00 

වතු අංශය/ සමසත් ශුේධ ලාභය  
 

11,252,811.06 
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2017.12.31 ිහනට කාර්ය මණ්ඩල සමාමලෝචනය 

තනතුර අනුමත  

සංඛ්යාාව 
දැනට 

සිටින  

සංඛ්යාාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාාව පුරප්පාඩු සේපූර්  කර ගැනීමට මගන ිති ක්රියයාමාර්ගය 

(අමාතාාංශයට මෙෝ මවනත් නයතන මවත ි යො මයිදලකර ිත්නේ, එම ි යොවල 

අංකයන් ො ිහනයන්ද දක්වන්න ) 

 

එම ක්රියයාමාර්ගවල ේගතිය 

මහා භාරකාරත ක  01 01 - -  

නිදතෝජා මහා භාරකාරත ක  02 02    

්රහධාක ගශීණකාධිකාරි  01 01 - - - 

ගශීණකාධිකාරි 01 01 - - - 

්රහධාක අභාන්තර සිගශීණක  01 01 - - - 

පරිපා ක නි ධාරි  01 - 01 *අධිකරණ අමාතාාාවත මගින් ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත අාක 

PT/1/3/1/111 හා 2017.11.15  දික තිව ලිපිදතොමුකර ඇත.  

නි ධාරිදතකු අනුයුක්ත කර දකොම ත.  

භාෂා පරිවර්තක 01 - 01 .  - 

ථාවර්ධක නි ධාරි 07 04 03 *අධිකරණ අමාතාාාවත මගින් ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත අාක 

PT/1/3/1/111 හා 2017.11.15  දික තිව ලිපිදතොමුකර ඇත.. 

දමදතක් නි ධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

ථාවර්ධක ථහකාර 07 05 02 *අධිකරණ අමාතාාාවත මගින් ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත අාක 

PT/1/3/120VO iii  හා 2016.10.14 දික තිව ලිපිදතොමුකර ඇත . 

දමදතක් නි ධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

රාජා කළමකාකරණ ථහකාර  28 23 05 *අධිකරණ අමාතාාාවත මගින් ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත අාක 

PT/1/3/1/111 හා 2017.11.15  දික තිව ලිපිදතොමුකර ඇත. 

දමදතක් නි ධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

කළමකාකරණ ථහකාර 
(තාක්ෂණික දකොවක - ඛ්ඩා 2) 
දෙපාර්තදේන්තු ලිපිකන් 

04 02 - නි ධාරීන්ට දපෞද්ගශීලික වක දථේ  ඳවා දගශීක ඇත. කින්තේ දහේතුවක් නිථා පුරප්පාඩු වූ 
සිට තකතුර අදහෝන් දේ.  

- 

කළමකාකරණ ථහකාර 
(තාක්ෂණික දකොවක - ඛ්ඩා 2) 

නිවාථ නි ධාරී   iii 

ක්දෂේත්ර4 ථේ න්ධීකාරක  iii 

පරිගශීණක ලිපිකන්    iii 

පිළිගශී නීදේ  නි ධාරිනී  iii 

15  

 

01 

01 

12 

01 

-  

 

 

- 

- 

රිතදුන්  04 02 02 කළ. දථේවා දෙපාර්තදේන්තුදේ අාක DMS/1155 හා 2017.07.04 දික ති ලිපිදතන් 
 ඳවා ගශී නීමට අනුම තිත   බී ඇත. 

                             - 

කාර්තා  කාර්ත ථහාතක  13 10 03 කළ. දථේවා දෙපාර්තදේන්තුදේ අාක DMS/1155 හා 2017.07.04 දික ති ලිපිදතන්  

කාර්තා  කාර්ත ථහාතක පුරප්පාඩු 02 ක්  ඳවා ගශී නීමට අනුම තිත   බී ඇත.  

                            - 

එකතුව 86 67 17   
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මදපාර්තමේන්තු ේධාියයාමේ ිය සක්   

පරිතාාගශීලී ස ථාපාපකවන්න් සින්න් මහා  භාරකාරත ක දකදර ත ත ක  ෙ සිවාවාථත තහරුන් කිරීම ්රහධාක 

අරමුණ කර දගශීක මහජක දථේවදත ත නිත ද ක මහා භාරකාර දෙපාර්තදේන්තුව 2017වර්ෂත තු  දී ථ  සුේ 

ක  පරිදි න්ත කාර්තභාරත නින් ද ථ ථපුරාගශී නීමට ථමත් වී ඇත. එම ක්රිුතාපටිපාටිත තු  සිදවේෂදතන් 

නිරීක්ෂණත වක කන්ණු කි තපතක් පහත පරිදි ථටහන් කරමි. 

 

 2001 ථහ 2002 වර්ෂව  දී ්රහමුඛ   ාකුදේ යදතෝජකත කරක  ෙ භාර 40කට අො  න්පිතල් 

129,052,032.00 ක් හා ඊට අො  දපොළී මුෙ  වවදතන් න්පිතල් 51,655,424.00 ක් 2017 දෙථ ේ ර් 

මාථදේ දී   ාගශී නීමට හ කි වූ අතර එමගින් එම භාරව  දීර්ඝ කා තක් ප වති මූ ා අර්බුෙතන් සිථඳා 

ගශී නීමටත් ඉදිරිදේ දී නින් පරිදි එම භාරතන්  ත අරමුණු ඉටු කිරීමටත් හ කිතාව   බී ඇත. 

 2015 වර්ෂතට දපර ෙ ඩි ද ථ අ ාභ   මින් ප වති දෙපාර්තදේන්තුව ථතු වතු දේ වක සිට  ාභ 

  ක තත්වතට පත්කර ගශී නීමට හ කි වී තිද ක අතර වතු ථේ න්ධ තාක්ෂණික ෙ නුමක් ඇති වතු 

ුපදද්වවරදතකුදේ ථහත දෙපාර්තදේන්තුව දවත   ා ගශී නීමට කටයුතු කර ඇත. 

 දෙපාර්තදේන්තුව දීර්ඝ කා තක න්ට භාසිත කරනු   ක භාර ථහ බූෙල් ථේ න්ධ පරිගශීණකගශීත 

ගිණුේකරණ පද්ධතිත දවනුවට වර්තමාක අවවාතාවතන්ට ගශී  දපක කව ගිණුේකරණ මෘදුකාාගශීතක් 

ථාපාපිත කිරීම ථඳහා දේ වක සිට අවවා මූලික කටයුතු න්දු කර ඇත. 

 දීර්ඝ කා තකින් තාවත්කා සක කර දකොම ති දෙපාර්තදේන්තු දවබ් අාසිත තාවත්කා සක කිරීදේ 

කටයුතු දේ වක සිට යරේභ කර ඇත. 

 1931 න්ට 1992 ෙක්වා රු වථර 61 ක කා තක් තු  මහා භාරකාරත ක දවත ත න්පත් ක  

දෙපාර්තදේන්තුදව ත දථේප්පුදව ත ත න්පත් කර තිබූ අන්තිම ක මති පත්ර4 254 ක් සිවෘත කිරීමට 

අධිකරණ නිදතෝගශීතක්   ා ගශී නීමට අවවා මූලික කටයුතු න්දු කරක  දී. 

 ශ්රී   ාකා ගශීණකාධිකාරී දථේවදේ I පන්තිදේ නි ධාරිදතකු තටදත් අභාන්තර සිගශීණක අාවත ථාපාපිත 

කර ඇති අතර වාර්ෂික සිගශීණක ථ   ථාමක් පිළිදතළ කර ඒ අනුව අභාන්තර සිගශීණක කාර්තතන් 

සිධිමත් පරිදි ඉටුකරනු   යි. ඒ තුලින් මකා අභාන්තර පා ක ක්ර1මදේෙතක් දෙපාර්තදේන්තුව තු  

ථාපාපිත කර නින් මූ ා සිකතකින් දෙපාර්තදේන්තු කටයුතු කරදගශීක තනු   දබ්. 

 මහා භාරකාර දෙපාර්තදේන්තුව වාර්ෂිකව පවත්වනු   ක ශ්රී  ෙළො මාළිගශීාදව ත මුන්ත න් ජාජාව ථහ 

ෙහවල් ොකත පිරික මීම 2017 අදගශීෝථාතු මාථදේ දී න්දුකරක  දී. එදථේම එන්.දේ.ඒ. කුදර් බූෙ දේ 

භාර අරමුණු ඉටුකිරීම වවදතන් වාර්ෂිකව රාජගිරිත සික්දටෝරිතා නිවාථතට සිතළි ථ ාක පිරික මීම ෙ 

2017 ඔක්දතෝේ ර් මාථදේ දී න්දුකරක  දී. තව ෙ රිච්මන්ඩ් කාර්ථල් මන්දිරදේ ළමා නිවාථදේ න්ටික 

ෙන්වන් දවනුදවන් කත්තල් දික ථමන් ුත්ථවතක් 2017 දෙථ ේ ර් මාථදේ දී පවත්වක  දී. 

 හර දවේෂ මත නීතීඥ ගශීාථාතු දගශීවීම පිළි ඳව ප කක ගී ඇති ්රහවාණත මගශීහරවා ගශී නීම ථඳහා ෙ, නීතීඥ 

ගශීාථාතු දගශීවීම ථඳහා මුෙල් දකොම ති භාරව  ඉදිරි කටයුතු කරදගශීක තාම ථඳහා ෙ අදකකුත් භාර ථහ 

බූෙල්ව ට අතත් මුෙල් භාසිතා කිරීදේ තත්වත මගශීහරවා ගශී නීම ථඳහා නීතිඥ ගශීාථාතු දගශීවීම ථඳහා 

අවවා අරමුෙල් මහා භා්ඩාාගශීාරත දවතින් වාර්ෂික අතව ත ඇථාතදේන්තුව හරහා   ා ගශී නීමට අවවා 

මූලික පිතවර ගශීන්කා  දී. 


