
 
 

  

  
 

 

ග ොල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් කඩපනි ලමිටඩ් ක්පන්න්යි  

 

ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිසිනන්ග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් කඩපනි ලමිටඩ් කආයතනගේ

ආරක්ෂණතකන්ිතුඩරුින්ගිතඑ ආයතනගේත මුදල්ආගයෝජනයගනොඩරනගක්

පූර්ිඅනතුරුඇඟවී ක්ඩරතිබුගේනපනඔවුන්ගේමුදල්නකතිවී ිකක්ි් තබකකිිතිබූ

්ි්ත්එ  ල්්රජයසිනන්එ ් ් ගපනආරක්ෂණතකන්ිතුඩරුින්ගේආගයෝජන

්පන්න්යි කී භ්ර තයුතු්ි්ත්,සිරුද්යික්ෂගේි්ර්මිගපනන්තු න්ත්රී ිරගයව සිනන්

නඟනකදග ෝදන්ි්පන්න්යගයන්ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ගඅඅිය්නයගයොමුවීඇත. 

 

එ ප්ර ඩ්ශය බජනය්ගනො ඟයකගිනසුළු්කසින්ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිසිනන්ග  

 ලගඅදනය ලව ත්කිරී ්තීරණයඩරනකදී. 

 

ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිසිනන්2003ජූමි23ගි ලදිනප්ර ඩ්ශය්ිත්ඩරනකදුවිත්ිත්

දකන්වී  ඟින්එහි්ඳබන්ආයතන31ක්්කාව ිනතය්ගත්ගබෝමුදල්් ් පනිනත

ය්ගත්ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ගඅමිය්ිදිා වවීගනො කති්ි්ත්,ඒඅනුි,එ ආයතනික

ඩ්යුතුශ්රීගකාඩ් බ්කාව ගඅඅක්ක්ෂණය්ගබෝ ලය් නය්ය්ත්ගනොින්ි්ත්

ප්ර ඩ්ශය්ිත්ඩරඇත.එ ප්ර ඩ්ශය්ිත්ඩ ආයතනකක ත්තුගඅග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් ක

ඩ් කඩපනි ලමිටඩ් කයනන දඇතු ත්ිතිබුණි.ගඩග ේ්ගිතත්,2003ජූමි ්

ගරේෂතධ්කරඩරණය්ඉදිරිිත්ඩරනකදඉල්ලීපනඅාඩ99/03ය්ගත් ලව ත්ඩරනකද

ප්ර ඩ්ශයඩ්අනුූලකිශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිසිනන්එතකන්න්ත අක්ක්ෂණයය්ගත්ඇති

්කාව ගනොිනමූකයආයතනඅක්ක්ෂණගදි්ර්තගපනන්තුි 

2013ගි්රි්රි7 



 බජනතකන්ිත්භ්ර කනී ්්කයකත්ආයතනයන්ගේන් යන්ි ණක්ප්ර ඩ්ශය්ිත්

කිරී නදුඩරනකදී. 

 

එ ිදන  ත2003ජූමි ්න්2008ගද්කපන්ර් ්දක්ි්ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිසිනන්

අි ිශගයන්්පනපූර්ණුවිත්ිත්පිටුිඩප්ර  ්ණගයන්යුත්දකන්වීපන210ක්ි ණජ්තිඩ

ුවිත්ිත්ිකි ඩරනකදී.එ නයළුදකන්වීපනතු ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිසිනන් ලය් නය්

්බඅක්ක්ෂණය්කක්ඩරනආයතනයන්ගේන් යන්අතගරහිග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් ක

ඩපනි ලමිටඩ් කයනආයතනගේන ්ඳබන්ගනොඩරටඩන්එ ආයතනයශ්රීගකාඩ් බ

්කාව ගඅ ලය් නය්කක්ගනොිනආයතනයක්ගක්බකකි්ෑ ආඩ්රයකින්  බජනය්

ගිතදකනුිත්කිරීපනඩරනකදී.ඒඅනුි,ග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් කඩපනි ලමිටඩ් ක

ආයතනය් ඟිය්ි්ර නුගදනුනදුඩ ෑනෑ ුවද් කගයව ත න්සිනන් නුගදනුඩරන

කදඑ ආයතනයශ්රීගකාඩ් බ්කාව ගඅ ලය් නය්ගබෝඅක්ක්ෂණය්කක්ගනොවූ

ආයතනයක්්ි් න්ගක්දකනුිත්භ්ියක්ඇතුිඑ  නුගදනුනදුඩරඇති්ිතබවුරු

ගඅ. 

 

ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිගිත2005ිර්ෂගේදීුවද් කගයව ග න්කකබුණුිකටඩණිල්කක්ිදනපන

ඩරග නග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් කඩපනි ලමිටඩ් කසිනන්මුදල්් ් පනිනගත්්ඳබන්

ආඩ්රය්මුදල්ිය්ි්රඩරග නයන්ගන්දක තබවුරුඩර කනී ්ඳබ්එහිිය්ි්රිඩ

ඩ්යුතුපිළි්ඳසි ර්ශනයක්ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිසිනන්නදුඩරනකදී.ජන්කරිතිනීතිඥ

සිජයද්්ර්ජික්ෂ බත්්බව ගඅර්දග්ො ්්සිනන්ග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් කමිටඩ් ක

ගිනුගින්ඉදිරිිත්ඩරනකදඩරුණු්ක කිල්ක් කනීග න්අනතුරුිඑ සි ර්ශනය

අි්න්ගඩරිණි.එහිදීශ්රීගකාඩ් බ්කාව ි්කකබුණුනයළු ගතොරතුරුබ්ග ෝල්ඩන්කී

ගෙීඩිට් කඩ් කඩපනි ලමිටඩ් කගිනුගින්ගජයෂතධනීතිඥිරය්ඉදිරිිත්ඩරනකදඩරුණුද

්ක කිල්ක් කනීග න්අනතුරුි,මුදල් ේඩකයතීරණයඩ ිරිදි,එ ් ්  සිනන්

ඩරග නයනකදිය්ි්රිඩඩ්යුතුමුදල්් ් පනිනගත්්ඳබන්ආඩ්රගේමුදල්ිය්ි්ර

 ණය්ගනොිකග්න්ි්ත්ඒඅනුිමුදල් ේඩකය්එ ් ් ග හිණයඩ් කිත්

පිළි්ඳිය්ි්රඩ්යුතුිකකකක්සියගනොබකකි්ි්ත්මුදල් ේඩකයසිනන්තීරණයඩරන

කදී. 

 

එග ේ්වුිත්,ග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් කමිටඩ් කආයතනය්මුදල්් ් පනිනතය්ගත්

තකන්ිතුභ්ර කනී ්ගබෝඑ ් ්  ශ්රීගකාඩ් බ්කාව ගඅ ලය් නය්ගබෝ

අක්ක්ෂණය්කක්ින් ්  ක්්ි්අදබ්ක්ගබෝබකඟී ක්ගබෝඇතිිනආඩ්රගයන්



කින අි ත්ථ්ිඩශ්රීගකාඩ් බ්කාව ිඩ්යුතුගනොඩරනකදී.ඒඅනුි,ශ්රීගකාඩ් බ

්කාව ිසිනන්ි ඩරනකදඅතිසිශ්කප්ර  ්ණයඩප්ර  ්රණදකන්වීපන ඟින්ප්ර නද්කරය්ිත්

ඩරනකද බ්කාව ගඅ ලය් නය්බ්අක්ක්ෂණය්කක්ඩරනආයතනපිළි්ඳනපන

කක ත්තුි්ග ෝල්ඩන්කීගෙීඩිට් කඩ් කඩපනි ලමිටඩ් කහින ඇතු ත්ගනොකිරී තුළින්

ග  ආයතනයශ්රීගකාඩ් බ්කාව ගඅ ලය් නය්ගබෝඅක්ක්ෂණය්කක්ගනොින

ආයතනයක්්ි් බජනය්ගිතදකනුපනදීඇත. 

 


