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දිස්ත්රික්කය      

 

 

අරණායක ප්රාදේශීය ය සවාල 

              කෑගල් දිසත්්රික්කය 

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

 

1. මූය ්රකාශ  

1.1 මූය ්රකාශ  දිරිපත්  ිරීම. 

වමශලෝචිත ලර්ලේ මූය ්රකාශ  2013 අල්රේල 02 ිර ද දකු්  ලර්යට අදශ මූය ්රකාශ  

2012 මශර්තු 30 ිර ද විගණ යට දිරිපත්  කාර තිබු අතර  වමශලෝචිත ලර්ලේ 

විගණකාශධිතතිලරයශලේ ලශර්තශල 2013 ජුනි 21 ිර  වභශතතිලරයශට යලශ ඇත. 

1.2 මතය  

මශලේ තීක්ණලයන් ලතනීය  අන්දමට වශ මට වතය  ද උතිපම ලතොරතුරු ශශ තැශැිරලි 

ිරීම් අනුල අරණශයකා ්රශලීය ය වභශල2 2012 ලදවැම්්ර් 31 ිරල න් අලවන් ලර්ය වඳශශ නිසි 

ගිණුම් ලශර්තශ තල් ලශ ඇති ්ල් , - මශලේ ලශර්තශල2 දක්ලශ ඇති කාරුණු ලලින් මූය ්රකාශ  

ලට ල  ්තෑම ශැර 2012 ලදවැම්්ර් 31 ිර ට අරණශයකා ්රශලීය ය වභශල2 රියශකාශී් ලය 

පිළි්ඳ ත් ් ලය වශ එිරල න් අලවන් ලර්ය වඳශශ එහි ලමලශයුම් කාටයුතුල මූය ්රතිල 

වතය ශශ වශාශරණ ලව දැක්ලල  අයුිපන් ලතොුවල2 පිළිග්  ගිණුම්කාරණ මූාර්ම ලට 

අනුකූල මූය ්රකාශ  පිළිලය කාර ඇති ්ල්  මශ දරන් ශ ූ  මතය ල2.  

1.3 මූය ්රකාශ  පිළි්ඳ අදශව් දැක්වීම. 

1.3.1 ගිණුම්කාරණ අඩුතශඩු 

 වභශල වතු ආදශශ ශගශර ලගොඩ ැගිලලල ලටි ශකාම රු. 10,429,917 ක් ්රශේානිත කාර 

ල ොතිබීම ලශේතුලලන් දඩම් ශශ ලගොඩ ැගිලි එම ්රමශණලයන් අඩුලලන් දක්ලශ තිබුණි. 

1.3.2 ල ොවැවඳු  තශ  ගිණුම් 

ගිණුම් වියයන් 08 කාට අදශ තශ  ගිණුම් අනුල ලේයන්ලේ එකාතුල රු. 16,837,082 ක් ූ  

අතර, උතලයෝගී ලලඛ / ලශර්තශ අනුල ගිණුම් ලේයන්ලේ එකාතුල රු. 15,659,625 ක් ූ ලයන් 

ලල ව රු. 1,177,457 ක් විය. 
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2. මූය ශශ ලමලශයුම් වමශලෝන ය 

2.1 මූය ්රතිල 

දිරිපත්  කාර  ද මූය ්රකාශ  අනුල 2012 ලදවැම්්ර් 31 ිරල න් අලවන් ලර්ය වඳශශ 

වභශල2  ආදශයම දක්මූ  පු රශලර්ත  වියදම රු. 1,078,050 ක් ූ  අතර ඊට ්රතිරූපීල දකු්  

ලර්ලේ පු රශලර්ත  වියදම දක්මූ  ආදශයම රු. 5,016,239 ක් විය. 

2.2 ආදශයම් තිපතශ ය 

2.2.1 ඇව්තලම්න්තුගත ආදශයම්, තථ්ය ආදශයම් ශශ හිඟ ආදශයම් 

වභශතතිලරයශ විසින් වමශලෝචිත ලර්යට අදශල දිරිපත්  කාර තිබ ඇව්තලම්න්තුගත ආදශයම්, 

තථ්ය ආදශයම් ශශ හිඟ ආදශයම් පිළි්ඳ ලතොරතුරු තශත දැක්ල2. 

ආදශයම් ්රභලය     ඇව්තලම්න්තුගත     තථ්ය         ලදවැම්්ර් 31 ිර ට 

වමුච්චිත හිඟය   

     රු.000  රු.000  රු.000  

(i) ලිපත ම් ශශ ්ුව       560         521         467                

(ii) ්ුව කුලී     2,015      1,739         134             

(iii) ්තත්ර ගශව්තු       651           542         109                

(iv) ලල ්  ආදශයම්  25,677    15,672     15,156           

 

2.2.2 ලල ්  ආදශයම් 

(අ) 2002, 2004 ලර් ලට අදශල වති ලතො හිඟ ආදශයම්  රු. 55,672 ක් අය කාර ගැනීමට කාටයුතු 

කාර ල ොතිබුණි. 

(ආ) ලතොුව ලලෂඳත අංකා 02 කුකුළු මව් කාඩය 2012 ලර්යට ්ුව දීම ලලනුලලන් ්ුවකාරු වමඟ 

ගිවිසුමකාට එෂඹී ල ොතිබ අතර, අංකා 01 ශශ 02 දර  කුකුළු මව් කාඩ ලලින් ශශ අංකා 01 දර  

මශළු කාඩලයන් 2000, 2001, 2004 ලර් ලට අදශල රු. 58,934 ක් ූ  හිඟ ආදශයම් අයකාර 

ගැනීමට කාටයුතු කාර ල ොතිබුණි. 
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 (ඇ) ලතොුව ලලෂඳත අංකා 01 ශශ 02 දර  මශළු කාඩ ලලින් පිළිලලලින් රු. 285,100 ක් ශශ රු. 285,000 

කා ලශර්ෂිකා ආදශයමක් අලේක්ෂිතල තිබුණද,  ැලත ලටන්ඩර් කාර ්ුව දීමට රියශ කාර 

ල ොතිබීලමන් පිළිලලලින් රු. 213,825 ක් ශශ රු. 71,250 කා ආදශයමක් වභශලට අහිමිවී තිබුණි. 

2.2.3 උවශවි දඩ ශශ මුීදර ගශව්තු 

තෂශ්  වභශල2 ්රාශ  ලලකාම්ලරයශලගන් ශශ අල කු්  ්ාශීන්ලගන් 2012 ලදවැම්්ර් 31 

ිර ට ැබිය යුතුල තිබ මුදල තශත දැක්ල2. 

         රු. 

(i) උවශවි දඩ      560,000 

(ii) මුීදර ගශව්තු  5,704,648 

 

2.3 නි්ක්රීය ශශ ඌණ උතලයෝත ත ලභෞතිකා වම්ත්  

ලටි ශකාම රු. 1,056,128 ක් ූ  ට්රැක්ටර් ලදකාක්  නි්ක්රීයල ශශ ඌ  උතලයෝත තල තැලති . 

2.4 ලමලශයුම් අකාශර්යක්මතශ 

2011, 2012 ලර් ලට අදශල අ ලවර දිර ිරීම් 03 ක් වම්්න්ාලයන් වභශල විසින් දිරිප 

කාටයුතු සිුව කාර ල ොතිබුණි.   

3. තීාති ශශ තශ  

 තශත වඳශන් තීාති ශශ තශ  ක්ලේත්ර ලකාලරහි වභශල2 විලේ අලාශ ය ලයොමු කාරනු ැල.. 

(අ)  ගිණුම්කාරණය  

(ආ)  ල් කාම් කාෂම ශකාරණය 

(ඇ)   ලතොග තශ ය 

 


