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දැක්ම 

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

අර්ප ාභීන්දේ අරමුණු ඉටු  රීම. 

 

මමමෙවර 

දෙපාර්තදේන්තුව ථතු ථේපත් හා හ  තාවන් 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 

 රීම. 

 

 

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;'  

 

1. idudkH Ndrlrejl= f,i lghq;= lsÍu' 

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

3. foam< /ialsÍfï ksfhda. hgf;a foam< /iaකරන්දකකු f,i lghq;= lsÍu' 
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4. 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&'  

5. isysúl,a mqoa.,hl= f.a foam< l<ukdlrejl= f,i lghq;= lsÍu ^Èid wêlrKh 

u.ska mjrk ,o wjia:djl&' 

6. 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&'  

7. 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'  

8. 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'  

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

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

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

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

lghq;= lsÍu'  

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

 

මවනත් ක්ම ේත්රa 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 ශ්රීa  ාකාදවන්   හ රතක ශ්රීa  ාා ක 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  රීම. 
 

 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 ත දකොටථා 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 ්රීතිවතතක් මහා භාණ්ඩාගශීාරත දවත 
ද්රීේෂණත  රීම. 

 
 

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 
2012 999 126 
2013 1019 130 
2014 1034 134 
2015 1044 137 
2016 1067 140 
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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.) 
2012 6,543,360.52 

2013 6,396,102.51 

2014 6 ,675,487.77 
2015 10,188,334.08 

2016 14,986,797.37 
 

රජමේ ේතිපාදන වල ේගතිය 

වි ය 

අංකය 
වි යය විස්තරය දලළු ේතිපාදන 2016.12.31 

දක්වා දලළු වියදම 
1001 ව ටුප් හා දේතක 14,275,000.00 14,225,930.61 

1002 අතිකා  හා නිවාඩු දික ව ටුප් 620,000.00 593,588.90 

1003 දවකත් දීමකා 15,900,000.00 15,772,435.67 

1101 දද්ලීත 400,000.00 398,346.00 

1102 සිදද්ලීත - - 

1201 ලිපිද්රීවා හා කාර්තා ීයත අවවාතා 969,352.00 968,297.25 

1202 ඉන්ධක 1,400,000.00 1,102,540.53 

1203 යහාරපාක හා නිළ ඇඳුේ 24,000.00 24,000.00 

1301 වාහක 1,000,000.00 996,486.92 

1302 තන්ත්ර0 හා තන්දත්ර0ෝපකරණ 600,000.00 593,587.04 

1401 ්රීවාහක 22,700.00 18,700 

1402 ත ප ල් හා ථන්නිදේෙක 1,180,000.00 1,151,785.35 

1403 සිදුලිත හා ජ ත 730,945.00 730,944.66 

1404  දු කු ස හා පළාත් පා ක යතතක  දු 5,400,000.00 5,400,000.00 

1405 දවකත් 2,150,000.00 2,149,360.87 

1506 දද්ප  ණත දපො ස 343,003.00 343,002.28 

                            පුනරාවර්තන එකතුව 45,015,000.00 44,469,006.08 

                              මූලධන වියදේ 

2001 දගශීොඩක ඟිලි ථහ ඉදි රීේ 865,000.00 864,962.00 

2002 තන්ත්ර0 ථහ තන්දත්ර0ෝපකරණ 200,000.00 170,836.00 

2003 වාහක 400,000.00 400,000.00 

2102 ගශීෘහ භාණ්ඩ හා කාර්තා ීයත ුපකරණ 300,000.00 299,241.35 

2103 තන්ත්ර0 ථහ තන්දත්ර0ෝපකරණ 500,000.00 499,993.00 

2401 පුහුණු  රිේ ථහ හ  තා වර්ධකත 80,000.00 76,800.00 

                         මූලධන එකතුව 2,345,000.00 2,311,832.35 

දලළු එකතුව 47,360,000.00 46,780,838.43 
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අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු. 

 වියදමමි  උපරිම 

සීමාව 
ලැබීේ වල අවම 

සීමාව 
ෙර මශේ මේ උපරිම 

සීමාව 
සිථර්ජක   ත දෙනු 
  බූ සීමාවන් 

2,500,000.00 1,300,000.00 10,000,000.00 

ථතා අගශීත 2,496,996.00 2,311,428.00 6,498,062.49 

 

 

 

වාර්ෂික ක්රියයාකා ස සැලැස්මට අනුව මභිතික ො මූලා කාර්ය සාධනය  

 

  
 ක්රියයාකාරකම 

 

ිස්තමේන්තු අගය  සතා අගය  

ේතිලාීනන් 

ග න 
වටිනාකම 

(රු.) 
ේතිලාීනන් 

ග න 
වටිනාකම 

(රු.) 
1. ශිෂතාධාර දගශීවීම 994 6,357,116 851 6,357,837 

 
2. වවොාධාර දගශීවීම 196 6,400,661 165 6,730,351 

 
3. යගශීමික න්ද්ධථාපාක කඩත්තුව හා      

ථාවර්ධකත ථඳහා දගශීවීම 
388 19,189,427 410 23,191,184 

4. පුණා යධාර දගශීවීම 182 4,074,457 147 4,443,138 
 

5. අථරණාධාර දගශීවීම 89 999,920 104 1,890,551 
 

6. භාර අරමුණු අනුව දවකත් දගශීවීේ 191 75,417,706 157 35,469,531 
 

7. සිහාර වන්දි නිෙහථා  රීම - - 56 87,729,288 
 

8. සිදද්ව වන්දි නිෙහථා  රීම - - 122 249,283,483 
 

9. භාර/බූෙල් දද්ප  කළමණාකරකත 
(වතු අාවත/ශුද්ධ  ාභත) 

12 9,784,680 12 6,137,309 
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2016.12.31 ිහනට මදපාර්තමේන්තුමේ කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ මතිරතුරු. 

තනතුරු නාමය අනුමත 

මසේවක 

සංඛ්යාාව 

මසේවමයි  

නියුතු 

සංඛ්යාාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාාව 
පුරප්පාඩු සේපූර්  කර ගැනීමට මගන ිති ක්රියයාමාර්ග එම ක්රියයාමාර්ග වල ේගතිය 

මහා භාරකාරත ක 01 01 - - - 
නිදතෝජා මහා භාරකාරත ක 02 - 02 2016.08.11 ොතමින්  ඳවා ගශී නීදේ පරිපාටිත අනුමත වී 

ඇත. 
අවවා ඉදිරි පිතවර ගශී නීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී. 

්රීධාක ගශීණකාධිකාරී 01 01 - - - 
ගශීණකාධිකාරී 01 01 - - - 
්රීධාක අභාන්තර සිගශීණක 01 01 - - - 
පරිපා ක නිළධාරී 01 - 01 ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත ෙ නුේ දී ඇත. නිළධාරිදතකු අනුයුක්ත කර දකොම ත. 
භාෂා පරිවර්තක 01 - 01 දථේවා අවවාතාවත දමම දෙපාර්තාේන්තුවට අතාවවා 

දකොවක   සින් ඒ පිළි ඳ දමදතක් ක්රිතතාකර දකොම ත. 
- 

ථාවර්ධක නි ධාරී 07 05 02 ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත ෙ නුේ දී ඇත. දමදතක් නිළධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

ථාවර්ධක ථහකාර 07 05 02 ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත ෙ නුේ දී ඇත. දමදතක් නිළධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

රාජා කළමකාකරණ ථහකාර 28 23 05 ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත ෙ නුේ දී ඇත. දමදතක් නිළධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

කළමකාකරණ ථහකාර 
(තාක්ෂණික දකොවක -ඛණ්ඩ2)  

04 02 - නිළධාරීන්ට දපෞද්ගශීලික වක දථේ  ඳවා දගශීක ඇත.  න්තේ 
දහේතුවක් නිථා පුරප්පාඩු වූ සිට තකතුර අදහෝන් දේ. 

- 

කළමකාකරණ ථහකාර 
(තාක්ෂණික දකොවක -ඛණ්ඩ2)  

* 15 * 15 - - - 

රිතදුන් 04 02 02 ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත ෙ නුේ දී ඇත. දමදතක් නිළධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

කාර්තා  කාර්ත ථහාතක 13 11 02 ඒකා ද්ධ දථේවා අධාක්ෂ ජකරාල් දවත ෙ නුේ දී ඇත. දමදතක් නිළධාරීන් අනුයුක්ත කර 
දකොම ත. 

එකතුව 86 67 17   

* රා.ප.ච. 25/2014 ට අනුව   ා දී ඇති දමම පත්වීේ 15 ට අොළ තකතුන් 2016.12.31 දිකට අනුමත වී දකොම ති වූවත් කළමකාකරණ දථේවා දෙපාර්තදේන්තුදේ අාක 

DMS/1155 හා 2017.01.05 දික ති ලිපිදතන් එම තකතුන් අනුමත කර ඇත. 

 
 


