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රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ 

ඳර්ඹන්ත භහගභ (CPSTL) ඹනු 2/3 ක 

තකොටස හිමි අඳතේ අනුඵේධ 

ආඹතනඹයි. CPSTL සථහපිත කය 

ඇත්තත් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ගඵඩහ 

කිරීභ ව තඵදහ වළරීභ ව තතොයතුරු 

තහේණ ත හ ළඳයීභ අයමුණු කය 

තගන ඹ. 

  

අපි අඳතේ පිරිඳවදු වයවහ අඳතේ 

විකිණීේ අලයතහයන් 30  ේ 

පිරිඳවදු කයන අතය හිඟ ්භහණඹ 

පිරිඳවදු කශ නිසඳහදන තර ආනඹනඹ 

තකතර්. යජඹ තු ංසථහේ තර, 

අඳතේ නිසඳහදන තඵොතවොභඹේ වන 

මිරට රඵහ දීතභන් අබයන්තය     

ජනනඹ කයන රද සිඹලුභ            

පිරිළඹ හසි ජහතික ආර්ථිකඹට       

භහරු කයන අතයභ, වළකි             

තවොභ තේශීඹ ඵරලේති මිර        

ගණන් තඳොතයොන්දු වීභට අපි          

කළඳවී සිටිමු. 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ 

(ංසථහ) ඹනු 1961 අංක 28 දයන 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනත 

ඹටතත් ශ්රී රංකහ තුශ ඛනිජ තතල් 

නිසඳහදන ආනඹනඹ, පිරිඳවදු කිරීභ ව 

විකිණීතේ අයමුණින් ංසථහපිත කයන 

රද යහජය ංසථහකි. අඳතේ දීඳ යහප්ත 

තඵදහවළරීතේ ජහරඹ යට පුයහ විසිරී ඇති 

අතය එභඟින් ජහතිඹට ඉන්ධන වහ 

්තේලවීතේ වළකිඹහ රඵහ තේ. ංසථහ  

පිරිඳවදු, ජහතිඹට ටිනහකභේ ඇති 

කිරීභ වහ තීයණහත්භක කහර්ඹබහයඹේ 

ඉටු කයන ්ධහන උඳහඹභහර්ගික 

ත්කභකි. තශඳර තකොටතන් 80  

කට ඩහ ඇති තශඳර ්මුඛඹහ අඳ න 

අතය ඉන්ධන වහ ඳවසු         

්තේලඹේ වතික කිරීභ                

වහ අඳතේ ඉන්ධන පියවුේවල්      

1322 ක තඵදහ වළරීතේ ජහරඹ              

යතට් ෆභ ්තේලඹකභ ඳතී. 

අඳ ගැන 



 

 

 

ඛනිජ තතල් ේත රඹ වහ 

අදහශ කර්භහන්ත වහ 

තියහය බහඹේ රඵහදීභ 

තභන්භ න අසථහන් 

භඟින් ත හදහඹකයින්ට 

නියන්තය ටිනහකේ 

ළඳයීභ. 

  
 

තයඟකාරීත්ඹ - ඛනිජ තතල් ව ඒ වහ ඵළණු නිසඳහදන තයඟකහරී මිර ගණන් ඹටතත් 
රඵහතදමින් තශතඳොශ ්මුඛඹහ තර කටයුතු කිරීභට ්ඹත්න දළරීභ. 

තියායඵ - ආර්ථිකභඹ භහජභඹ ව ඳහරිරික ලතඹන් තියහය යහඳහයඹේ තර 
දීර්ඝකහලීන අනහගත ්තිරහබ උදහ කයදීභ. 

නියන්තය ර්ධනඹ - භහන ේඳත ව ක්රිඹහදහභඹන්හි ංර්ධනඹ භත ංසථහතේ 
ර්ධනඹ තවවුරු කිරීභ තභන්භ අදහශ සිඹලු අංලඹන්හි ර්ධනඹන් ගළන සුඳරිේහකහරී 
වීභ. 

අංක ඵ - ංසථහතේ ඹවඳත වතික කයනු වහ සිඹලු අසථහන්හිදී විලසහදහයී 
තර කටයුතු කිරීභ. 

ශඳොදු ඹවඳත - යතට් ංර්ධනඹ තනුතන් වතඹෝගඹ රඵහදී තේ ඉරේක පුයහ ගළනීභ. 

තයඟකහරීත්ඹ 

තියහය ඵ 

අඛණ්ඩ ලියුණු 

අඛණ්ඩත්ඹ 

තඳොදු ඹවඳත 

දැක්භ     ශභශවය            අගඹන් 
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දලක 5කට අධික 

තශඳර ඳළළත්භේ 

ඇති සිතඳට්තකෝ කෘෂි 

යහඹන අංලඹ තගොවීන් 

තයඟකරුන්තේ 

සයහකෆේ යන්  ආයේහ 

කිරීභ වහ හධහයණ 

මිරකට උස  තත්තේ 

කෘෂි යහඹන නිසඳහදන අඛණ්ඩ ඳඹනු රඵයි. 

භසත ආදහඹතභන් 70  කට ඩහ 
ළඩි ්භහණඹේ තභභ අංලඹ විසින් 
ඳඹන අතය ලියිතන් සිඹලුභ 
්තේල ආයණඹ න ඳරිලි 1322ේ 
ව පුළුල් අතරවි නිතඹෝජිත ජහරඹ 
වයවහ තඳට්රල් 92, තඳට්රල් 95, 
ඔතටෝ ඩීල් ව සුඳර් ඩීල් 
හභහනය ජනතහ තත ඳඹනු 
රළතේ. අඳතේ තඵොතවෝ පියවුේවල් 

හභහනය ජනතහතේ ඳවසු වහ ලින 7 ලිභ ඳළඹ 24 පුයහ 
ත ඹ ඳඹයි. 

අපි රංවිභ ව 
සහධීන තහඳ 
ඵරහගහය (IPPs)  
වහ ඔතටෝ ඩීල්, 
දළවි තතල් ව 
නළෂසතහ ඳඹන 
අතය, ංසථහතහි 
තදන ඉවශභ 
ආදහඹේ උත්ඳහදක 

තර තභභ අංලඹ හර්තහ කයයි. 

ගුන් ඉන්ධන යහඳහයතේ එකභ 
ළඳයුේකරු  තර ශ්රී රංකහ 
තුශ ඇති සිඹලුභ ජහතයන්තය 
ගුන් තතොටුඳරර ක්රිඹහත්භක 
තේ. ගුණහත්භකබහතඹන් යුත් 
ඉන්ධන ළඳයීභ අඳතේ 
්ධහනතභ කයූඹේ න ඵළවින් 
අපි තේශීඹ ව ජහතයන්තය ගුන් 
ත හ ඳහරිතබෝගිකයින්ට 

ජහතයන්තය භට්ටතේ තත් ්මිතීන් භඟ ගුන් ඉන්ධන 
ඳඹන්තනමු. 

තභභ අංලඹ භඟින් ආර්ථික 
ංර්ධනඹ වහ අතයලය න 
කර්භහන්ත ඳහරිතබෝගිකඹන් වහ දළවි 
තතල්, කහර්මික භමිතතල්, SBP, තහය 
ව යහිසි තතල් ඳඹයි. ඳහරිතබෝගික 
ඉල්ලුභ පුයහලීභ වහ හධහයණ 
මිරකට ගුණහත්භක නිසඳහදන රඵහ 
දීතභන් ංසථහ යහිසි තතල් ව තහය 

තතශතඳොශ තුශ ළරකිඹ යුතු කහර්ඹබහයඹේ ඉටු කයයි. 

ගෘවසත අංලඹ 
භමිතතල් ව ගෆස 
(LPG) යන් 
භන්විත තේ. අඩු 
ආදහඹේරහභී ඳවුල් 
වහ වන 
ළරසීභ වහ 
භමිතතල් ඉවශ 
වනදහයි මිරකට 

රඵහ තදන අතය පිරිඳවදු භඟින් නිසඳහදනඹ 
කයන රද LPG රංකහතේ සිටින 
ළඳයුේකරුන් තදතදනහට ඳඹනු රළතේ. 

 

 

 

අඳශේ යාඳායඹ 

 

්රාවන අංලඹ ඵරලක්ති උත්ඳාදන  

කෘෂි යාඹන  ගුන්ශතල් අංලඹ 

ගෘව්ත අංලඹ කර්භාන්ත 
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1961 අංක 28 
දයන ඳනත 
ඹටතත් යජඹ 
තු 
යහඳහයඹේ 
තර රංකහ 
ඛනිජ තතල් 
නීතිගත 
ංසථහ 
සථහපිත කයන 
රලි.  

 
එකට තභයට 
ක්රිඹහත්භක වු 
අතනකුත් තතල් 
භහගේ භඟ 
තයඟ කයමින් 
ංසථහ තභ 
යහඳහයඹ 
ආයේබ  කයන 
රලි.  

 
යට තුශ ඛනිජ 
තතල් 
නිසඳහදනඹ 
ආනඹනඹ 
කයනු රඵන,  
අතශවි කයන 
ව තඵදහවරින 
එකභ යහඳහයඹ 
ඵට ඳත්විඹ.  

 
ලිනකට ඵළයල් 
38,000 ේ 
පිරිඳවදු කශ 
වළකි 
පිරිඳවදුේ 
ංසථහ විසින් 
ඉලිකය ඇත.  

 
පිරිඳවදු 
තභතවයුේ 
කටයුතු  
ආයේබ කයන 
රලි.  
තකොතරොන්නහ 
නිභහ තුශභ 
යහිසි තතල් මුසු 
ඹන්රහගහයඹේ 
එේ කයන රලි.  
කෘෂි යහඹන 
අංලඹ තත 
්තේල විඹ.  

 
ංසථහ ඳනතට 
සිදු කයන රද 
ංතලෝධන 
වයවහ 
නළේතතල් 
තභතවයුේ 
කටයුතු ව 
ගුන්තතල් 
පියවීේ 
තභතවයුේ 
කටයුතු ංසථහ 
විඹ ඳථඹට 
එකතු කයන 
රදී. 

 
තයලිපිළි,  ටඹර් 
ව ධීය 
කර්භහන්තඹ 
වහ 
නයිතරෝන් 6 
නුල් 
නිසඳහදනඹ 
වහ 
ඹන්රහගහයඹේ 
පිහිටුන රලි.  

 
තඵොයතතල් 
පිරිඳවදු 
ධහරිතහඹ ළඩි 
කයමින් ලිනකට 
ඵළයල් 50,000 
ේ පිරිඳවදු කශ 
වළකි න ඳරිලි 
පිරිඳවදු 
ධහරිතහඹ 
ඉවශ නංන 
රලි.  

 
පිරිඳවදු 
ක්රිඹහයතේ 
නභයතහඹ ව 
කහර්ඹේභතහ
ඹ ළඩි ලියුණු 
කිරීභ වහ 
තඵොයතතල් 
පිරිඳවදු 
ඒකකඹ 
පුනර්ජීනඹ 
කයන රලි.  

 
ඔරුතගොඩත්ත 
්තේලතේ 
තඵොයතතල් 
ගඵඩහකයණ 
ටළංකි 
ංකීර්ණඹේ 
අතයභළලි 
ඳවසුකභේ 
තර සථහපිත 
කයමින්,  
තකොශම 
යහතේ සිට 9.2 
Km පිටතින් 
එක රේෂික 
ඳහතන නළේ 
නළළත්වී තේ 
ඳවසුකභේ 
සථහපිත කයන 
රදී.  

 
රසතහලි ්වහය 
තව තුතන් 
වහනි වු 
තකොතරොන්නහ 
ව 
ඔරුතගොඩත්ත 
ටළංකි ංකීර්ණ 
්තිංසකයණඹ 
කිරීභ.  

1961 1962 1964 1968 1969 1971 1978 1979 1987 1992 1994  1995 

 
ද්රවිකයණ ව 
යහිසි තතල් 
ආනඹනඹ 
කිරීභ ව 
තඵදහවළරීභ 
නිඹහභනඹ 
කයන රදී.  

අඳශේ ගභන්භඟ 
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පුගසකන්ද 
ගින්තනන් වහනී 
වු ටළංකි න 
තඵදහවළරිේ 
ඳර්ඹන්තඹේ 
භඟ නළත 
ඉලි කයන රලි.  
ඊඹේ යහිත 
තඳට්රල් 
නිසඳහදනඹ 
කිරීභට ඇති 
වළකිඹහ ළඩි 
කිරීභ වහ 
තඳට්රල් මුසු 
තතොග 
නිසඳහදනඹ 
කිරීභට 
වළකින ඳරිලි   
ප්රළට්තෂෝභර් 
ඒකකතේ 
ධහරිතහ ළඩි 
කයන රලි.  

 
ඔතටෝ ඩීල් 
තුශ ඇති 
තගන්දගේ 
අගඹ අඩු කිරීභ 
වහ නවීකයන 
කටයුතු සිදු 
කිරීභ.  ඳත්නහ 
ඩීල් 
වයිතරොට්රීටර් 
(ඒකක 04) 
පුනර්ජීනඹ 
කිරීභ ව 
භමිතතල් 
වයිතරොට්රීටර් 
(ඒකක 07) 
ඩීල් 
වයිතරෝට්රීටර් 
ඳේධතිඹේ 
තර 
ඳරිර්තනඹ 
කිරීභ.  

 
ංසථහ,  ශ්රී 
රංකහ යජඹ ව 
රංකහ ඉන්ලිඹහනු 
තතල් භහගභ 
විසින් භහන 
අයිතිඹේ දයනු 
රඵන අළුතින් 
පිහිටුනු රළබු 
තඳොදු ඳරිශිරක 
ඳවසුකභ තත 
ගඵඩහකයණ ව 
තඵදහවළරිේ 
යහඳහයඹ ඳයන 
රලි.  
ඵණ්ඩහයනහඹක  
ගුන්තතොටුඳර 
ඳරිශ්රඹ තුශ 
නතභ ංර්ධන 
උඳහංග හිත 
ගුන් තතල් 
ඳවසුකේ 
ංකීර්ණඹේ ව 
ඉන්ධන නශ 
ඳේධතිඹේ 
ආයේබ කයන රලි.  

 
පියවුේවල් 107 
ේ ව තතොග 
ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත 
භහගතේ 1/3ක 
ංසථහ  තත 
රඵහදීභට 
කළබිනට් 
භණ්ඩරඹ 
තීයණඹ කයන 
රලි.  ංසථහ 
විසින් සුඳර් 
ඩීල් (10 
ppm) 
තශඳර තත 
වඳුන්හ තදන 
රලි.  

 
තකොශම 09 
්තේලතේ න 
තගොඩනළගිල්ර
ේ තත ංසථහ 
්ධහන 
කහර්ඹහරඹ 
තගන ඹන රලි.  
භත්තර 
ජහතයන්තය 
ගුන් 
තතොටුඳතල් 1 
න අලිඹය 
ඹටතත් ඉන්ධන 
නර ඳේධතිඹේ 
ඉලිකිරිභ 
ආයේබ කයන 
රලි.  

 
තකොශම යහඹ 
පුළුල් කිරීතේ 
යහඳෘතිතේ 
තකොටේ 
තර,  තකොශම 
යහඹ තුශ 
ේභළරීන් 
තඵොයතතල් නර 
භහර්ගඹ ව 
නර ේඵන්ද 
න තකශය 
ගභන් භග 
තනස කිරීභ/  
ආතේල කිරීභ 
ේපූර්ණ කිරීභ.  
භත්තර පිහිටහ 
ඇති 
වේඵන්තතොට 
ජහතයන්තය 
ගුන් 
තතොටුඳතල් 
තදන අලිඹය 
ඹටතත් 
ගුන්තතල් 
ඳර්ඹන්තතේ ඉලි 
කිරිේ කටයුතු 
ආයේබ කයන 
රලි.  

 
තඳට්රල් 
ඔේතට්න් 90 
තඳට්රල් 
ඔේතට්න් 92 
දේහ න 
ඉවශ 
තශ්ර ණිඹට 
තගන එන රලි.  

 
භත්තර,  
වේඵන්තතොට 
ජහතයන්තය 
ගුන් 
තතොටුඳතල් 
ගුන්තතල් 
පියවුේ 
ඳර්ඹන්තඹ ව 
ඉන්ධන  නශ 
ඳේධතිඹ 
සථහපිත කයන 
රලි.  ඒකහඵේධ 
ඳරීේණ 
කණ්ඩහඹතේ 
(JIG) හර්ෂික 
විගණනතේදී 
―තවොයි‖ ඹන 
තත්ඹ 
(―හභහනය‖ 
ඹන තත්තඹන් 
ඉවශ තත්ඹ)  
ංසථහතේ 
ගුන් තතල් 
අංලඹට රඵහ 
තදන රලි.  
ආනඹනඹ 
වහ 500 
ppm ඉන්ධන 
පිරිවිතය 
වඳුන්හ තදන 
රලි.  

 
ඉලිකිරිේ,  
ක්රිඹහකයවීභ ව 
ඳයහ දීභ ඹන 
ඳදනභ ඹටතත් 
ශ්රී රංකහ තුශ 
යහිසි තතල් මුසු 
ඹන්රහගහයඹේ 
ක්රිඹහත්භක 
කිරීභ වහ 
වයිරැේස 
භහගභ භඟ 
ංසථහ 
ගිවිසුභකට 
එශතමන රලි.  

 
ගුන්තතල් 
පියවුේ ඳේධතිඹ 
ව ඳත්නහ 
ඉන්ධන නශ 
ඳේධතිඹ 
ංර්ධනඹ 
කිරීභ ආයේබ 
කිරීභ,  
ඵණ්ඩහයනහඹක 
ජහතයන්තය 
ගුන්තතොටුඳ
තල් ංර්ධන 
යහඳෘතිතේ 2 
අලිඹතර් 11 
පිඹය භඟ 
ඹමින් න 
ඒ්න්   4 ඊ 
තකොටත  
ඉන්ධන නශ 
ඳේධතිඹේ 
සථහපිත කිරීභ,  
දළවි තතල් 
බහවිතහ කයමින් 
ලිඹය තහය 
නිසඳහදනඹට 
නළත ්තේල 
විඹ.  රංකහ 
සුඳර් ඩීල් 
යුතයෝ 4 ව 
තඳට්රල් 95 
යුතයෝ 4 
වඳුන්හ තදන 
රදී.  

 
පිරිඳවදුතේ 
ය 50ක 
ංත්යඹ 
භයන රලි.  
ංසථහ විසින් 
රඵහ ගන්නහ රද 
ඉවශභ ආදහඹභ 
හර්තහ කයන 
රදී.  

1999 2002 2003 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 2019  2020 

 
සහබහවික 
ද්රවිකෘත හයු 
(LNG) අංලතේ 
ආයේබඹ. ය 
වහ රහබඹ 
රු. බියඹන 
2.37 කි. 



 

 

අඳශේ ාර්තා පිලිඵ 

ංසථහතේ මතරෝඳහඹ, කහර්ඹ හධනඹ, ඳහරනඹ, අදහනභ ව 

ටිනහකේ නිර්භහණඹ පිළිඵ ඩහත් විනිවිදබහඹේ ඇති කිරීභ 

වහ අඳතේ ක්රිඹහකහයකේ හර්තහ කිරීභ වහ අපි ඒකහඵේධ 

්තේලඹේ අනුගභනඹ කය ඇත. 

 ාර්තා කිරීශම් ක්රභශදදඹ ව ීමභාන් 

තභභ හර්ථහ භඟින් රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ 

2020 තර් ජනහරි 01 ලින සිට තදළේඵර් 31 ලින දේහ 

කහරතේ යහඳහය ආකෘතිඹ තභතවයුේ ක්රිඹහයඹ ්භහණහත්භක 

ලතඹන් අදහනේ තභන්භ ඳරිඳහරනඹ ව ඳහරන ක්රිඹහයඹ 

තුශ පිහිටහ තතොයතුරු ඉලිරිඳත් තකතර්.  තභභ හර්තහතන් 

මුයකභ අඳතේ උඳහඹ භහර්ගික යහඳහය ක්රිඹහදහතේ 

ජඹග්රවණඹන් ඉලිරිඳත් කිරීභ අදවස තකතර්.  ඊට අභතය අඳ 

විසින් විගණන හර්තහ භඟ හර්ෂික මුරය ්කහලනඹන් ද 

්කහලඹට ඳත් කය තිතේ.  අඳතේ හර්තහකයණ ක්රිඹහයතේදී 

ඳවත දේහ ඇති මුරහශ්රර වන් මරධර්භ ව අලයතහ 

අන්තර්ගත කය ඇත.   

 

්රභාණාත්භකතා 

තකටි, භධය කහලීන ව ලිගු කහලීන ටිනහකේ උත්ඳහදනඹ 

කිරීභට රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ තු වළකිඹහ 

ංසථහ භඟ දළනට කටයුතු කයන ඳහර්ලඹන් තභන්භ 

අනහගත ඳහර්ලඹන්ද අතයලය වහ ළදගත් තතොයතුරු තභභ 

හර්තහතේ අන්තර්ගත කය තිතේ.  තභහි ඇති සිඹලු තතොයතුරු 

ංසථහතේ අගඹන් ර්ධනඹ කිරීභ තනුතන්භ ඉලිරිඳත් කය 

ඇති ඵට අපි වතික න්තනමු. 

මීට අභතය, අපි විගණන හර්තහ භඟ හර්ෂික විගණනඹ 

කයන රද මරය ්කහලන ඉලිරිඳත් කය ඇත. මරය තතොයතුරු 

නිඹහභන අලයතහ ව හර්තහතේ ඉලිරිඳත් කය ඇති මරය 

තනොන තතොයතුරුරට අනුකර ඉලිරිඳත් කයනු රළතේ, 

ඳළවළලිය ්කහල කය තනොභළති නේ, ංසථහ තත ඳභණේ 

අදහශ තතොයතුරු තත තඹොමු න අතය ංසථහ මුළු තභතවයුේ 

ආදහඹතභන් 90  කට ඩහ ළඩි ්භහණඹේ වහ දහඹක න 

ඵළවින් අනුඵේධිත ආඹතනඹ තේ වහ රකහ ඵරනු 

තනොරළතේ. 

අඳතේ සිඹලුභ හර්තහ වහ හර්තහකයණ යහමු තභතවඹනු 

රඵන්තන් එහි අඩංගු මරධර්භ ව අලයතහ ව ඵහහිය ඳරියඹ 

ව ්හේධන භඟ අන්තර්ක්රිඹහ තකටි, භධය වහ ලිගු කහලීන 

ටිනහකභේ නිර්භහණඹ කිරීතේ වළකිඹහ තකතයහි ඵරඳෆ 

ආකහයඹ භගිනි. 

 

 

අඳතේ යහඳහයඹ (පිටු 2 සිට 12 දේහ), අඳතේ යහඳහය 

ආකෘතිඹ (පිටු 51 සිට 52 දේහ) ව අඳතේ ක්රිඹහකහයකේ ව 

අඳතේ ටිනහකේ දහභඹ වයවහ ඇති ඵරඳෆේ (පිටු 53 සිට 80 

දේහ) අතඵෝධ කය ගළනීභ ංසථහ අගඹ නිර්භහණඹ කයන 

ආකහයඹ අගඹ කිරීභට ව ඵරඳහන ගළටළු වඳුනහ ගළනීභට 

ඳදනභ තේ. අඳතේ තභතවයුේ න්දර්බඹ (පිටු 33 සිට 36 දේහ) 

ව අදහනේ ව අසථහන්ට අඳතේ ්තිචහයඹ (පිටු 85 සිට 90 

දේහ) භගින් ටිනහකභේ නිර්භහණඹ කිරීතේ අඳතේ වළකිඹහ 

තීයණඹ තේ. අඳතේ කහර්ඹ හධනඹ (පිටු 37 සිට 48 දේහ), 

අඳතේ නහඹකත් කණ්ඩහඹභ (පිටු 21 සිට 30 දේහ), ව 

අඳතේ ඳහරන බහවිතඹන් (පිටු 91 සිට 104 දේහ) ද  

ාර්තා කිරීශම් භාදිලිඹ 

ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් නිකුත් කයන රද ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිති (SLFRS / LKAS) 

ඹවඳහරනඹ වහ තඳොදු යහඹ භහර්තගෝඳතේල 

1971 අංක 28 දයන මුදල් ඳනත 

1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනත 

ජහතයන්තය ඒකහඵේධ හර්තහකයණ කවුන්සිරඹ විසින් ්කහලඹට ඳත් කයන රද ඒකහඵේධ හර්තහකයණ (IR) යහමු 

තියහය ංර්ධන ඉරේක (SDGs) 

ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් නිකුත් කයන රද ආඹතනික ඳහරනඹ පිළිඵ තවොභ බහවිතඹන් ංග්රවඹ 
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තභභ හර්තහතේ ඉලිරිඳත් කය ඇත. ඳහර්ලකරුන්ට 

උනන්දුේ දළේවිඹ වළකි අභතය තතොයතුරු, අඳතේ හර්ෂික 

හර්තහතේ ඳඹහ ඇත. 

අඳතේ විගණන කමිටු විසින් ඒකහඵේධ වතික කිරීතේ 

ළරළසභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ ේඵන්ධතඹන් කහරහනුරව 

අධයේ භණ්ඩරඹට අබයන්තය වතිකඹේ රඵහ තේ. විගණන 

කමිටු හර්තහ පිටු 97 සිට 98 දේහ ඇත. විගණකහධිඳති විසින් 

අඳතේ 2020 හර්ෂික මරය ්කහලන පිළිඵ හර්තහ රඵහ දී 

ඇත (පිටු 106 සිට 130 දේහ ඵරන්න). 

සථහපිත ක්රිඹහයන් අඳතේ 2020 ඒකහඵේධ හර්තහ මරය ව 

මරය තනොන තතොයතුරු පිළිඵ වතිකඹේ ඳඹයි. 

්රතිචාය 

අඳතේ හර්තහතේ අදහරත්ඹ ව කිඹවීතේ ඳවසු ේඵන්ධ ංසථහ 

කළඳ වී ඇත.  2020 හර්ෂික හර්තහ ේඵන්ධතඹන් න තඹෝජනහ,  

විභසීේ ව ්තිචහය ඉතහ අගඹ කයනු රළතේ.  ඔඵතේ ්තිචහය ඳවත 

යපිනඹට තඹොමු කයන්න. 

                
නිතඹෝජය හභහනයහධිකහරී (මුදල්) 
අංක 609, තදොසතය ඩළනිසටර් ද සිල්හ භහත 
තකොශම 09. 

  
finadminsec@ceypetco.gov.lk 
 
0094115455147 

භාජීඹ ව 
ම්ඵන්ධතා ්රාේධනඹ 

්ාබාවික ්රාේධනඹ 

බුද්ධිභඹ ්රාේධනඹ 

භාන ්රාේධනඹ 

නි්ඳාදිත ්රාේධනඹ 

මුරය ්රාේධනඹ 

්රාේධනඹන් ඳාර්ලකරුන් 

ශේකඹන් 

ැඳයුම්කරුන් 

්රජා 

නිඹාභකයින් 

ඳාරිශබෝගිකයින් 

හිමිකරුන් 

අඳශේ ාර්තා ශත ්රශදලඹ 

රාබ ර්ධනඹ 

තියාය ඵ 

ශභශවයුම් 
විශි්ටත්ඹ 

තාක්ණික 
දියුණු 

භාන 
්රාේධනශ  
ආශඹෝජනඹ 

උඳාඹභාර්ග 
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 ංසථහ මුවඹ 

 2020 2019 ඹලි ්රකාශිත 2020 2019 ඹලි ්රකාශිත 

 රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

තභතවයුේ ්තිපර     

ආදහඹභ - (දශ) 518,870.925      646,591.538  519,093.098     646,747.434  

දශ රහබඹ/(අරහබඹ )  55,250.865          4,260.657  48,333.939       (3,701.023) 

තභතවයුේ රහබඹ/(අරහබඹ)  33,935.151       (19,060.577) 35,732.795     (16,605.200) 

මරය ආදහඹභ 11,187.890 13,525.966 11,497.173 13,848.996 

ර්ඹ වහ න රහබඹ/(අරහබඹ) 2,370.955       (11,856.600) 4,269.073     (10,240.722) 

මුළු විසතීර්ණ ආදහඹභ 20,562.123       (11,757.103) 22,345.490     (10,239.003) 

මුරය තත්ඹ     

මුළු ත්කේ 324,572.346        328,282.069 347,136.524 351,641.630 

තතොගඹ 52,507.840 65,757.217  53,206.909          66,432.827  

මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ 64,563.572          32,559.409 68,005.593          36,559.120 

සකන්ධඹ (275,561.146)       (296,123.269) (252,644.368)      (274,914.690) 

ජංගභ තනොන ගකීේ          8,973.494         8,524.671         12,585.687       12,316.684  

ජංගභ තනොන ණඹ වහ ණඹ රඵහගළනීේ 4,776.927  3,928.702          4,776.927  3,928.702  

තකටි කහලීන ණඹ රඵහගළනීේ 391,039.545 310,010.734 391,039.545 310,010.734 

මුළු ණඹ ගළනීේ 395,816.472    313,939.436  395,816.472    313,939.436  

්ධහන අනුඳහත -  ංසථහ 2020 2019 2018 2017 

දශ රහබ අනුඳහතඹ 10.83% 0.68% -0.72% 6.05% 

තභතවයුේ රහබහන්තිකඹ 6.65% -3.02% -4.21% 1.61% 

ශුේධ රහබ අනුඳහතඹ 0.46% -1.88% -18.45% 0.24% 

මුළු ත්කේ භත ්තිරහබ 10.46% -5.81% -7.28% 3.29% 

තතොග පිරිළටුේ අනුඳහතඹ 8.66         9.53                  9.51                    9.49  

ත්කේ පිරිළටුේ අනුඳහතඹ 1.57              1.93                  1.73                    2.04  

ජංගභ අනුඳහතඹ 0.45             0.47              0.44              0.38  

ද්රශීරතහ අනුඳහතඹ 0.36              0.36                0.34               0.27  

තඳොළී ආයණඹ 1.62            (1.30)            (2.01)              0.68  

මුරය සුවිශලේතා  
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මරය ආදාඹභ 

11,188 
(රු. මි) 

මුළු වි්තීර්ණ ආදාඹභ 

20,562  
(රු. මි) 

්රාේධන ආශඹෝජන 

2,098 
(රු. මි.) 

යජඹට දාඹකත්ඹ 

152,311 
(රු. මි) 

ශුද්ධ 
රාබඹ  
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්හවන

ඵරලේති

ගුන් තතල්

කර්භහන්ත

ගෘවසත වහ අතනකුත්

අඳනඹන



 

 

 ඒකකඹ 2020 2019  

    
විකුණුේ මි. ලීටය 5,029 6,082 

ය අහනතේ තතොගඹ මි. ලීටය 410.251 438.687 

මුළු පියවුේවල් ගණන ්භහනඹ 1,322 1,302 

න පියවුේවල් ගණන ්භහනඹ 25 23 

    

ත කඹන් ්භහනඹ 2,508 2,616 

කහර්ඹ භණ්ඩර පිරිළඹ රු. මි. 5,719 5,865 

පුහුණු කිරීේ පිරිළඹ රු. මි. 4.47 12.24 

මුච්චිත ත හ ඳශපුරුේද ර් 38,350 38,800 

    

තභතවයුේ කහර කහර්ඹේභතහඹ - තඵොයතතල් තඳයනඹ % 99.03 97.68 

තභතවයුේ කහර කහර්ඹේභතහඹ - තහය හදනඹ % 30.44 42.11 

පිරිඳවදු අතප්ේෂිත වහනිඹ තභ.තටො.  4,325 5,266 

විතල ෂිත ඵරලේති ඳරිතබෝජනඹ MMK Cal/Crude T 0.493 0.520 

ජර ඳරිතබෝජනඹ තභ.තටො.  843,590 926,536 

    

පිරිඳවදුතේ තෞඛය ව ්තේේ     

ත හ කහරඹ තුශ සිදු වු අනතුරු ්භහනඹ - - 

්ථභහධහය අනතුරු ්භහනඹ - 7 

හර්තහ වු සුළු ගිනි ගළනීේ ්භහනඹ - - 

අහිමි වු ලින ගණන ්භහනඹ - - 

පිරිඳවදු තභතවයුේ  තඵොයතතල් 
ගළනීේ -        
තභ. තටො. 

ර්ඹට ලින  කළරළන්ඩර් 
ලිනකට තටොන් 

ගණන  

2020 1,685,441 362 4,605 

2019 1,864,817 357 5109 

2018 1,675,245 327 5141 

2017 1,646,041 351 4510 

2016 1,746,180 362 4771 

2015 1,692,074 324 4636 

ශභශවයුම් සුවිශලේතා 
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මුළු ශේක ංඛයා 

2,508 
(රු. මි) 

කාර්ඹ භණ්ඩර පිරිැඹ 

5,719 
(රු. මි) 

විකුණුම් ්රභාණඹ 

5,029 
(මි. ලීටය) 

පියවුම්වල්  

1,322 
 

ශඵොයශතල් 
ශඹදවුම් 

 
1,685  

(000’ MT) 

84% 

16% 

්ථීය කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 
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පිරිඳවදු ශභශවයුම් කාර කාර්ඹක්භතාඹ  

විකුණුම් ්රභාණඹ ශඵොයශතල් ශඹදවුම් ලීටය මි. 
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බාඳතිතුභාශේ ඳණිවුඩඹ 



 

 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ 2020 ර්ඹ වහ න 

හර්ෂික හර්තහ අධයේ භණ්ඩරඹ තනුතන් ඉලිරිඳත් 

කිරීභට රළබීභ තුටට කරුණකි. 

තකොවිඩ්-19 ංගතඹ තව තුතන් සිඹලුභ අංලඹන් විලහර 

ලතඹන් අභිතඹෝගරට මුහුණ දීභට සිදු වුද, ංථහ 2019 

තර් හර්තහ ව ඳහඩු 2020 තර්දී රුපිඹල් බියඹන 2.37ක 

රහබඹේ  ඵට ඳත් කිරීභට වළකි විඹ. යතට් ඵරලේති 

සුයේෂිතබහඹ වතික කිරීභ පිණි අඳතේ යහඳහරික 

තභතවයුේ ලේතිභත් කිරීභට අපි උඳරිභ ්ඹත්නඹන් දළරීභට 

ය තුශදී අධහනඹ තඹොමු කයන රද අතය ඒ තුයන් ඛනිජ 

තතල් නිසඳහදන හභහනය ජනතහ තත අඛන්ඩ රඵහදීභට 

වළකිවිඹ. 

 

ශගෝලීඹ න්දර්බඹ 

ජහතයඹන්තය මරය අයමුදර විසින් ්කහලඹට ඳත් කයන රද 

තරෝක ආර්ථික දළේභ (WEO) ට අනු, 2019 තර් හර්තහ ව 

සිඹඹට 2.8 ක ආර්ථික ර්ධනඹට හතප්ේ 2020 දී තගෝලීඹ 

ආර්ථිකඹ සිඹඹට 3.3 කින් වළකිලී ඇත. තකොවිඩ්-19 ංගතඹ 

නිහතන් තගෝලීඹ ඛනිජ තතල් ඉල්ලුභ ඳවත ළටීභේ ව 

තඵොයතතල් තරතඳොරර අසථහයත්ඹේ සිදු විඹ. තරෝක 

ආර්ථිකඹන් ්කෘතිභත් වීභත් භඟ විතල තඹන් ීනනඹ 

අතප්ේහ කශ තේගඹට ඩහ ්කෘතිභත් වීභ තව තුතන් ඉල්ලුභ 

්කෘතිභත් වීභත් භඟ තර් තදන බහගඹ හතප්ේ සථහය 

ඛනිජ තතල් මිර ගණන් හර්තහ කයන රලි. ංගතඹ 

තව තුතන් ඛනිජ තතල් ඉල්ලුභ ඳවත ළටුණු අතය එේත් 

ජනඳදතේ තඵොය තතල් තතොග ළඩි ලතඹන් ර්ධනඹ වීභ නිහ 

ජහතයන්තය තතල් මිර 2020 අත් ල් භහතේදී කළව තඳතනන 

අඩු අගඹේ දේහ ඳවත ළතටන රලි. ඔතඳේ ංවිධහනඹට අනු 

තරෝක ඛනිජ තතල් ඉල්ලුභ ලිනකට ඵළයල් මියඹන 9.6 කින් අඩු 

වී 2020 ර්තේදී හභහනය ඛනිජ තතල් ඉල්ලුභ ලිනකට ඵළයල් 

මියඹන  90.4 දේහ අඩු විඹ. තකත  තතත්, ඉල්ලුභ ළඩිවීභ 

වහ මිර භට්ටභ සථහය ඳත්හ ගළනීභ වහ ඔතඳේ 

ංවිධහනඹ විසින් ඉන්ධන ළඳයුේ කප්ඳහදු කිරීභත් භඟ ය 

අහනතේදී මිර ගණන් ක්රභතඹන් පූර් ංගත භට්ටභ දේහ 

ඹථහ තත්ඹට ඳත් විඹ. 

ශද්ශීඹ ඳරියඹ 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු විසින් ්කහලඹට ඳත් කයන රද ඳරිලි, 2019 

ර්තේදී සිඹඹට 2.3 ක ර්ධනඹේ හර්තහ කරද 2020 ය 

තුශදී ආර්ථිකඹ සිඹඹට 3.6 කින් වළකිලී ඇත. තකොවිඩ්-19 

ංගතඹ ඳළතිරීභ ළශළේවීතේ අයමුණින් තේශීඹ ඳනන රද 

ංචයනඹ සීභහ කිරීේ ව අතනකුත් ක්රිඹහභහර්ග තුයන් සිඹලුභ 

අංලර ආර්ථික ක්රිඹහකහයකේරට ඵහධහන් ඇති විඹ. විතේල 

ණඹ තගවීේ ව සීමිත විතේල විනිභඹ ගරහ ඒභ නිහතන් 2020 

ර්ඹ අහනඹ න විට දශ නිර ංචිත එේත් ජනඳද 

තඩොරර් බියඹන 5.7 දේහ අඩු විඹ. 

තකොවිඩ්-19 ංගතතඹහි ඵරඳෆභත් භඟ භහර්තු ව අත් ල් 

භහරදී විනිභඹ අනුඳහතිකඹ ඉවශ උච්චහචනඹන් හර්තහ 

කතශ ඹ. හර්ෂික හභහනය විනිභඹ අනුඳහතිකඹ එේත් ජනඳද 

තඩොරයඹට හතප්ේ 2019 ර්තේදී රු. 178.78 ව අගඹ 

2020 ර්තේදී රු. 185.52 දේහ අගඹ අඩුවී ඇත. ගකියුතු 

ආඹතනික පුයළසිතඹකු තර, ංසථහ රුපිඹල් බියඹන 152 ේ   

(2019- බියඹන 126) 2019 යට හතප්ක්ෂ 20  ක 

ළඩිවීභේ භඟින් ජහතික ආර්ථිකඹට ඵදු වහ තීරු ඵදු තර 

දහඹකත්ඹේ රඵහ තදමින් ්ධහන දහඹකතඹකු තර ලිගටභ 

ක්රිඹහත්භක න අතය තභභ අයමුදල් යජඹ විසින් ඹටිතර 

ඳවසුකේ ංර්ධනඹ වහ තභන්භ හභහනය ජනතහට 

ආර්ථික වන ළරසීභ වහ තඹොදහ ඇතළයි අපි විලසහ කයමු. 

 

ෑභ ඉන්ධන බික්භ තියාය 
ංර්ධනඹ වා  

ංසථහ තත ඳළරී ඇති ආඹතනික ව යසථහපිත ගකීේ 

ඉටු කිරීභ වහ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන අඛණ්ඩ ළඳයීභ තුළින් 

ජහතික ආර්ථිකඹ තුශ ංසථහ ඉතහ ළදගත් කහර්ඹබහයඹේ ඉටු 

කයන ඵළවින්, අඳ ඳඹන ෆභ ඉන්ධන බින්දුේ තුයන්භ 

අඛන්ඩ ඵරලේති ළඳයුභේ වතික කිරීභ තුයන් යතටහි 

ආර්ථික ර්ධනඹට ශඟහ වීභට අපි දළඩි තර කළඳවී සිටිමු.   

 

න්දර්බඹ තුශ කාර්ඹ ාධනඹන් 

අඳතේ ්ධහන උඳහඹභහර්ගික ත්කභ න පිරිඳවදු ය තුශ 

තඵොයතතල් තභට්රිේ තටොන් 1,685,441ේ කස කය ඇති අතය 

පිරිඳවදු කර ඉන්ධන ආනඹනඹ භගින් ඉල්ලුතභහි ඉතිරි 

්භහණඹ ඳඹහ ඇත. තකොවිඩ්-19 ංගතඹ ඳළතිරීභ 

භළඩඳළළත්වීභ වහ යජඹ විසින් ඳනන රද යට අගුලු දළමීේ 

ව ංචයනඹ සීභහ කිරීභ තව තුතන් සිඹලුභ ඛනිජ තතල් 

නිසඳහදන වහ ඇති ඉල්ලුභ ඳවත ළටී ඇත. 

අගුලු දළමීේ ව ංචයන සීභහ කිරීේ භඟ තදන කහර්තුතේදී 

ආදහඹභ ඳවත ළටුණද, තුන්න කහර්තුතේදී එඹ ඹේ 

්භහණඹකට නළත ඹථහ තත්ඹට ඳත් විඹ. තකත  තතත්, 

ංගතතේ තදන රැල්ර තර් අහන කහර්තුතේ ආදහඹභ 

ඳවත ළටීභට තව තු විඹ. තකොවිඩ්-19 ංගතඹ ඳහරනඹ වහ 

ජහතයන්තය ංචයනඹ සීභහ කිරීභ වහ යජඹ විසින් ගුන් 

තතොටුඳශ කටයුතු සීභහ කිරීභ ගුන් ඉන්ධන අංලතඹන් උඳඹන 

ආදහඹභ තියුනු තර ඳවත ළටීභට තව තු විඹ. 

14  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර ඳවත ළටීභ ව අතනකුත් උඳහඹ 

භහර්ගික ක්රිඹහදහභඹන් භඟින් රුපිඹල් බියඹන 55 (2019 - රු. 

බියඹන 4.) ක දශ රහබඹේ ර්ඹ තුශ රඵහ ගළනීභට වළකි විඹ. 

එතභන්භ  දළළන්ත විනිභඹ අනුඳහත විචරනඹ ව මරය පිරිළඹ 

තනොතකහ 2019 දී හර්ථහ කර රු. බියඹන 11.8 ක  ශුේධ 

අරහබඹ 2020 ර්තේදී රු. බියඹන 2.37 ක ශුේධ රහබඹේ 

දේහ ර්ධනඹ විඹ. 

 

තියාය ශභශවයුම් 

අඳතේ උඳහඹ භහර්ග වහ තියහය ්තිඳත්ති ඇතුශත් කය ඇති 

ඵළවින්, යහඳහය තභතවයුේර තියහය ඵ වහ අඳතේ උඳරිභ 

්මුඛතහඹ රඵහ දී ඇත. භවජනතහතේ තියහය ඳරිතබෝජනඹ 

ව ඳරිය ංයේණඹ වතික කිරීභ වහ යතයෝ 4 තඳට්රල් 

ව යතයෝ 4 ඩීල් ළනි ඳරිය හිතකහමී ඉන්ධන ්ර්ධනඹ 

කිරීභට අපි ළභවිටභ කළඳවී සිටිමු. අඳතේ ඳහයදෘලය ්ේඳහදන 

ක්රිඹහ ඳටිඳහටි භඟින් සිඹලුභ නිසඳහදන ඩහත් තියහය තර රඵහ 

ගළනීභට වළකිඹහ රළබී ඇත. අඳතේ තභතවයුේ පිළිතත් 

විතල තඹන් අඳද්රය කශභනහකයණඹ ව ඵළවළය කිරීේ  

ජහතයන්තය භට්ටතේ ්මිතීන්ට අනුකර සිදුකයනු රඵයි. 

 

ඉදිරි දැක්භ 

ංසථහ ෆභ විටභ අභිතඹෝගර විලහරත්ඹ තනොරකහ 

අනහගතඹ තුර නිසි ඳරිලි කටයුතු කිරීභට සදහනමින් සිටී. ශ්රී 

රංකහතේ ඵරලේති සුයේෂිතබහඹ වතික කිරීභ ව 

ඳහරිතබෝගිකයින්ට ගුණහත්භක ඛනිජ තතල් නිසඳහදන අඛණ්ඩ 

ළඳයීභ වහ අඳතේ තනොළතරන කළඳවීභ පිළිඵ ංසථහ 

ආඩේඵය තේ. ජහතයන්තය ්මිතීන්ට අනුකර න ඳරිලි දීඳ 

යහප්ත පියවුේවල් ජහරතේ කහර්ඹේභතහඹ ළඩිලියුණු කිරීභ 

වහ දළනට ඳතින ඉන්ධන පියවුේවල් ළඩිලියුණු කිරීභ වහ 

අලුතින් එකතු කිරීභ භගින් අඳතේ ටිනහකේ දහභඹ ්ලසත 

කිරීභට කටයුතු කයන්තනමු. ංසථහ අසථහය තේශීඹ වහ 

ජහතයන්තය යහඳහරික ඳරියඹ ව තගෝලීඹ ව තේශීඹ 

ආර්ථික වහ තේලඳහරන ඳරියතේ ඵරඳෆේ පිළිඵ භනහ 

අතඵෝධඹකින් කටයුතු කයන අතයභ ංසථහ සිඹ පිරිඳවදු 

ධහරිතහ ව ඳවසුකේ ළඩිලියුණු කිරීභ ව පුළුල් කිරීභ ලිගටභ 

කයතගන ඹනු ඇත. 

යහඳහයතේ ටිනහකේ උත්ඳහදනඹ කිරීතේ වළකිඹහ ව තියහය 

ඵ ඉවශ නළංවීභ වහ තකටි කහලීන ව ලිගු කහලීන උඳහඹ 

භහර්ගික යහඳෘති ළරකිඹ යුතු ංඛයහේ වහ ංසථහ 

අඛණ්ඩ ආතඹෝජනඹ කයන රලි. අපි ඵණ්ඩහයනහඹක 

ජහතයන්තය ගුන් තතොටුඳතල් (BIA) පුළුල් කිරීතේ යහඳෘතිඹ, 

භතුයහජතර සිට BIA දේහ ගුන් තතල් නර භහර්ග යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භක කයන රද අතය ඹටිතර ඳවසුකේ ළඩිලියුණු කිරීභ 

වහ පිරිඳවදු ළඩිලියුණු කිරීතේ යහඳෘතිඹ කඩිනේ කතශමු. 

යතට් ංර්ධනඹ තීයණඹ න න්ධිසථහනඹේ තර ංසථහ 

ලිගටභ ඳතිනු ඇතළයි අපි ඉතහ ශුබහදී තමු. 

 

්තුතිඹ 

අඳතේ විලහරතභ ත්කභේ න ංසථහ හි කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

විසින් ංසථහ ඉවර කහර්ඹහධනඹේ රඵහ දී ඇති අතය, තභභ 

ංසථහතේ අභිෘේධිඹ වතික කිරීභ වහ රඵහ දුන් වතඹෝගඹ 

වහ ංසථහ අඳතේ ආඹතනික කණ්ඩහඹභට වහ 

කහයූභණ්ඩරඹට තඵතවවින් සතුතින්ත තේ. 

ගරු ඵරලේති අභහතයතුභහ, අභහතයහංලතේ තල්කේ තුමිඹ ව 

එභ නිරධහරීන් ෆභ අසථහකදීභ උඳතදස ව භඟ තඳන්වීේ 

රඵහ තදමින් අඳට භඟ තඳන්ව අතය ඔවුන්තේ වතඹෝගඹ ව 

කළඳවීභ තනුතන් ංසථහ අඳතේ අංක සතුතිඹ පිරිනභනු 

රළතේ. 

එතභන්භ අධයේ භණ්ඩර හභහජිකයින්තේ තනොභද 

වතඹෝගඹ ව උඳතදස වහ ෆභ විටභ ඇගයීභට රේ 

තකතර්. ඳත්නහව මිර කශ තනොවළකි භහන ්හේධනඹ භගින් 

අනහගතතේ ඇති විඹ වළකි අභිතඹෝගරට මුහුණ තදමින් ඒහ 

ජඹ ගනිමින් තියහය යහජය යහඹේ ඵට ඳරිර්තනඹ 

කිරීභට අඳට වළකි නු ඇතළයි ංසථහ විලසහ කයයි. 

 

  

ඩේ.ඩේ.ඩී. සුමිත් විතේසිංව  
බහඳති  
04.01.2022 
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2020 තදළේඵර් 31 ලිතනන් අන් ව ර්ඹ වහ රංකහ 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ විගණනඹ කයන රද මරය 

්කහලන භඟ අඳතේ 2020 හර්ෂික හර්තහ ඉලිරිඳත් කිරීභට 

රළබීභ තුටකි . 

2020 ර්ඹ තුශ මුහුණ දුන් අබයන්තය වහ ඵහහිය අභිතඹෝග 

භධයතේ වුද, තකොවිඩ්-19 ංගතඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ යට 

අගුලු දළමීේ ව ංචයනඹ සීභහ කිරීේ කහශඹ තුර ඳහ තෞඛය 

ව ආයක්ෂිත පිඹයඹන් නිසිඳරිලි පිළිඳදීමින් ංසථහ යතට් 

ඵරලේති සුයේෂිතබහඹ වතික කිරීභට කටයුතු කයන රලි. 

අඳතේ යහඳහරික ඳරියඹ තුර තඳය තනොව විර උච්චහචනඹන් 

ඳළතිඹද, 2019 ර්තේ හර්තහ ව අරහබඹ 2020 ර්ඹ න 

විට රු. බියඹන 2.37 ක රහබඹේ දේහ ඳරිර්ථනඹ කිරීභට 

වළකිවිඹ. 

ශභශවයුම් ඳරියඹ 

ජහතයන්තය මරය අයමුදර විසින් ්කහලඹට ඳත් කයන රද ඳරිලි, 

තරො පුයහ ඳළති තකොවිඩ්-19 ංගතඹහි ඵරඳෆේ තව තුතන් 

2019 හි හර්තහ ව සිඹඹට 2.8 ක ර්ධනඹට හතප්ේ 2020 දී 

තගෝලීඹ ආර්ථිකඹ සිඹඹට 3.3 කින් වළකිලී ගිතේඹ. ඔතඳේ 

(OPEC) ංවිධහනඹ අනු තකොවිඩ්-19 ංගතතේ ඵරඳෆතභන් 

තරෝක ඛනිජ තතල් දදනික ඉල්ලුභ ලිනකට ඵළයල් මියඹන 

9.6 කින් ඳභණ ළටුනු අතය එභ නිහ 2020 ර්තේ හභහනය 

ඉල්ලුභ ලිනකට ඵළයල් මියඹන 90.4 දේහ තියුනු තර ඳවත 

ළටී ඇත. තකත  තතත්,  ය අන් කහරඹ න විට 

ඉල්ලුභ ළඩිවීභ තභන්භ මිර භට්ටේ ඳත්හ ගළනීභ වහ 

ඔතඳේ ංවිධහනඹ විසින් සිදු කයන රද ළඳයුභ කප්ඳහදු කිරීභත් 

භඟ ය අහනතේ දී ඳවත ළටුණු මිර ගණන් ක්රභතඹන් 

තඳය භට්ටභට ඳත් විඹ. ංසථහ විසින් බහවිතහ කයන 

තඵොයතතල් (භර්ඵන්) මිර 2019 තර් හර්තහ ව ඵළයරඹේ 

ඇභරිකහනු තඩොරර් 65.00 ට හතප්ේ 2020 ර්තේදී දී 

ඵළයරඹේ තඩොරර් 42.45 දේහ අඩු විඹ. තගෝලීඹ ඛනිජ තතල් 

මිර ඳවත ළටීභ ංසථහතේ මරය ක්රිඹහකහරිත්ඹට විලහර 

ලතඹන් දහඹක විඹ. 

 

තකොවිඩ්-19 ංගතඹහි යහප්තිඹ භළඩලීතේ අයමුණින් තේශීඹ 

ව ජහතයන්තය ඳනන රද ංචයනඹ සීභහ කිරීේ ව 

අතනකුත් ක්රිඹහභහර්ග තුයන් ය තුශ සිඹලුභ අංලර ආර්ථික 

කටයුතු වළකිලීභේ හර්තහ විඹ.  

යජඹ විසින් ගනු රළබ තකොවිඩ්-19 ඳහරනඹ කිරීතේ ක්රිඹහකහයකේ 

භඟ ඉලිකිරීේ ව නිසඳහදන කටයුතුර ළරකිඹ යුතු 

ඳසුඵෆභේ හර්ථහ විඹ.  

ර්ථභහන තතශතඳොශ මිර ගණන් ඹටතත් දශ තේශීඹ 

නිසඳහලිතතේ (GDP) වළකිලීභ ව එේත් ජනඳද තඩොරයඹට 

හතප්ේ ශ්රී රංකහ රුපිඹර අ්භහණඹ වීභ තුයන් ඒක පුේගර 

දශ තේශීඹ නිසඳහලිතඹ තඳය තර් ඳළති ඇභරිකහනු තඩොරර් 

3,852 සිට 2020 දී ඇභරිකහනු තඩොරර් 3,682 දේහ ඳවත 

ළටීභත් භඟ භවජනතහතේ ඳරිතබෝජන වළකිඹහ අඩු වීඹ. 

එේත් ජනඳද තඩොරයඹට හතප්ේ ශ්රී රංකහ රුපිඹර 

අ්භහණඹ වීභ තුයන් ංසථහට 2020 ය වහ දළළන්ත 

විනිභඹ අනුඳහත විචරන අරහබඹේ දයහ ගළනීභට සිදුවිඹ.  

ශද්ශීඹ මිර ඹාන්ත්රණඹ 

යජතේ ඳළති ්තිඳත්තිඹට අනු, ඛනිජ තතල් නිසඳහදනර 

තේශීඹ සිල්රය විකුණුේ මිර 2020 ර්ඹ තුශ තනොතනස 

ඳළතුනි. 

 

අඳශේ ශභශවයුම් 

තකොවිඩ්-19 ංගතඹ භළඩඳළළත්වීභ වහ යජඹ විසින් ඳනන 

රද අගුලු දළමීේ ව ංචයන සීභහ කිරීේ අඳතේ සිඹලුභ 

යහඳහරික අංලරට ඵරඳෆභේ එල්ර කශ අතය එහි ්තිපරඹේ 

තර 2020 ර්ඹ තුශ භසත ආදහඹභ 19.75  කින් ඳවත 

ළටී ඇත. 

භහර්තු, අත් ල් ව භළයි භහර ඉන්ධන වහ න ඉල්ලුභ අඩු 

ව අතය ඒ තුයන් පිරිඳවදු අඩු තඹදවුේ අනුඳහතඹත් ඹටතත් 

ක්රිඹහත්භක වීභත් ජහතයන්තය තඵොයතතල් මිර ගණන් අඩුවීභත් 

තුයන් 2020 ර්ඹ තුශ තඵොයතතල් ආනඹනඹ වහ දයන රද 

පිරිළඹ 39.94  කින් ඳවත ළටී ඇත.  

තේශීඹ මිර ගණන් ලීටයඹට රු. 

ජහතයන්තය මිර ගණන් ඇ.තඩො/ඵළ. 

17 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 
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  භසත පිරිඳවදු කශ ඛනිජ තතල් ව තඵොයතතල් ආනඹන 

විඹදභ 2019 යට හතප්ේ 45.04  (එේත් ජනඳද 

තඩොරර් බියඹන 1.29) කින් තඩොරර් බියඹන 1.55 දේහ ඳවත 

ළටුණු අතය, ඒ තුයන් ජහතික ආර්ථිකඹට විතේල විනිභඹ 

ඉතිරිඹේ ජනනඹ විඹ. 

 

ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර අඩුවීභ ව පිරිඳවදුතන් රද 

දහඹකත්ඹ භඟින් දශ රහබඹ තඳය තර් හර්තහ ව රු.  

මියඹන 4,261 සිට රු. මියඹන 55,251 ේ දේහ රු. මියඹන 

50,990 (1196 ) කින් ර්ධනඹ විඹ.   

 

 

ංසථහ ර්ඹ තුශ දළළන්ත තඳොලී විඹදභේ ව විනිභඹ 

අනුඳහත විචරන අරහබඹේ දළරුද, 2019 ර්තේ හර්ථහ කයන 

රද රු. මියඹන 11,857 ක ශුේධ අරහබඹ 2020 න විට රු. 

මියඹන 2,371 ක ශුේධ රහබඹේ දේහ ර්ධනඹ කිරීභට 

වළකිවිඹ. පිරිඳවදුතේ වහ පුගසකන්ද තඵදහවළරීතේ ඳර්ඹන්තතේ 

පිරිඹත ව උඳකයණ නළත තේත රු කිරීභ භගින් රුපිඹල් 

මියඹන 17,676 ක නළත තේත රු රහබඹේ ජනනඹ ව අතය 

ඒ භගින් ංසථහතහි මරය තත්ත්ඹ ර්ධනඹ විඹ.  

 

ංසථහ පිරිඳවදු භඟින් 2020 ර්තේදී තඵොය තතල් තභට්රිේ 

තටොන් 1,685,441 ේ පිරිඳවදු කයන රලි.  පිරිඳවදුතේ හභහනය 

තඵොයතතල් ඳරිතබෝජනඹ ලිනකට තටොන් 4650 ේ ව ලින 

දර්ලන ලිනකට තටොන් 4605 ේ විඹ. පිරිඳවදු ලින 362.44 ේ 

ක්රිඹහත්භක ව අතය තඵොයතතල් ඩිසටිරර් ඒකකතේ 99.03  ක 

තභතවයුේ කහර කහර්ඹේභතහඹේ හර්ථහ කයන රලි.  ංසථහ 

ළඳයුතභන් 30  ේ දශ ලතඹන් පිරිඳවදු නිසඳහදනතඹන් 

පුයහ ගන්නහ රද අතය,  ඉතිරිඹ ආනඹනඹ කිරීභ භඟින් පුයහ 

ගන්නහ රලි.    

රු. බියඹන 377.5 (2019 දී රුපිඹල් බියඹන 430.4) ක 

දහඹකත්ඹේ රඵහ තදමින් ්හවන අංලඹ භඟින් ර්තේ 

ආදහඹභ තත ඉවශභ දහඹකත්ඹ රඵහ තදන අතය, එඹ 2019 

ර්ඹ භඟ ළඳීතේදී 12.29 ක ඳවත ළටීභකි.  තඳට්රල් 92 

භගින් මුළු ආදහඹභ වහ ඉවශභ දහඹකත්ඹ රඵහ දුන්නද  

තඳට්රල් 92 භගින් ජනනඹ න රද ආදහඹභ 8.72  ක අඩුවීභේ 

හර්තහ කයන රලි. ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර ඳවත ළටීභ 

තුයන් ්හවන අංලතඹන් ජනනඹ න අරහබඹ රු. බියඹන 25.9 

සිට රු. බියඹන 3.5 දේහ 2020 ර්තේදී ඳවත ළතටන රලි. 

තභභ නිසඳහදන භත ංසථහ විලහර අරහබඹේ දළරුද,  වන 

මිර ගණන් ඹටතත් ඛනිජ තතල්  නිසඳහදන අතරවිඹ භඟින් ව 

යජඹ තත ංසථහතේ  ආදහඹමින් 29  ේ ඵදු තර තගවීභ 

භඟින් ංසථහ විසින් යතට් ආයථික ව භහජ සුබහධනඹට 

දහඹක වී ඇත. 

්හවන අංලඹ වහ ඉන්ධන අඛණ්ඩ ළඳයීභ වතික කිරීභ 

වහ අඳතේ දීඳ යහප්ත තඵදහවළරීතේ ජහරඹට න පියවුේවල් 

25 ේ අලුතින් එකතු කයන රද අතය ඒ භඟින් මුළු පියවුේවල් 

ගණන 1322 දේහ ළඩි විඹ. 

භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ ඵරලේති උත්ඳහදනඹ වහ න 

ඉන්ධන ඉල්ලුභ අඩු වු අතය ඒ තුයන් තභභ අංලතඹන් ජනනඹ 

න රද ආදහඹභ රු. බියඹන 81.1 (2019-රු. බියඹන 118.6) 

දේහ 31.62  කින් ඳවත ළටී ඇත. තකොවිඩ්-19 ංගතඹහි 

ඵරඳෆභ තව තුතන් අනතප්ේෂිත ජහතයන්තය මිර ඳවත ළටුණු 

අතය ඒ අනු 2020 භහර්තු සිට ඵරඳළළත්තන ඳරිලි දළවි තතල් 

මිර ලීටයඹේ රු. 70.00 දේහ රු. 26.00 කින් අඩු කයන රලි. 

 

ර්ඹ තුශ ගුන් තතල් අංලඹ ළඩිපුයභ ඵරඳෆභට රේ ව අංලඹ 

ව අතය ගුන් ඉන්ධන වහ ඇති ඉල්ලුභ 60.15  කින් ඳවත 

ළටීතභන් අංලතඹන් රද ආදහඹභ රු. බියඹන 19.4 (2019- 

රුපිඹල් බියඹන 58.9) දේහ 66.97  ක තියුණු අඩුවීභේ 

හර්තහ විඹ. තකොවිඩ්-19 ංගතඹ ඳළතිරීභ භළඩඳළළත්වීභ වහ 

ගුන් තතොටුඳශ හ දළමීභ තව තුතන් ආදහඹභ අඩු වුද, 

ංසථහතහි අරහබඹ  2019 තර් හර්තහ කශ රු. මියඹන 

1,224 ර් 2020 න විට රුපිඹල් මියඹන 109 දේහ අරහබඹ 

අඩු විඹ. 

තකොවිඩ්-19 ංගතඹ ඳළතිරීභ භළඩඳළළත්වීභ වහ යජඹ විසින් 

ඳනන රද ංචයන සීභහ ඳළනවීභ භගින් යහිසි තතල් වහ න 

භසත ඉල්ලුභ ඳවත ළටීභට තව තු ව නමුත්, අඳතේ උඳහඹ 

භහර්ගික ක්රිඹහකහයකේ භගින් ංසථහතේ යහිසි තතල්  විකුණුේ 

්භහණඹ 2019 ට හතප්ේ 0.26   ක ආන්තික තර ඉවශ 

නළංවීභට වළකි විඹ.  

දශ රාබඹ රු. මි. 
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්ධහන ලතඹන් භමිතතල් අතරවිතඹන් ගෘවසථ අංලතඹන් ය 

තුශ රු. බියඹන 2.1 අරහබඹේ හර්ථහ කශද  අඩු ආදහඹේ 

රහභීන්ට තභභ වනහධහයඹ ඔවුන්තේ ජීවිතර උන්නතිඹ වහ 

භහජඹට අතඳන් තදනු රඵන තරොකුභ දහඹකත්ඹේ ඵ අපි 

විලසහ කයමු. 

ආශඹෝජන 

ංසථහතේ තභතවයුේර කහර්ඹේභතහ ව පරදහයීතහඹ 

ඉවශ නළංවීතේ අයමුණින් තේඳර, පිරිඹත ව උඳකයණ ර රු. 

මියඹන 2,097ේ ර්ඹ තුර ආතඹෝජනඹ කයන රලි. 

අනහගතතේ දී ළඩි නු ඇතළයි අතප්ේෂිත ඉල්ලුභ පුයහලීභ 

වහ නවීනතභ තහේණඹ බහවිතහ කයමින් ඵණ්ඩහයනහඹක 

ජහතයන්තය ගුන් තතොටුඳතල් පිහිටහ ඇති ගුන්තතල් ඳරිශ්රඹ 

ව ඉන්ධන ්හවන ඳේධතිඹ ංර්ධනඹ කය ළඩි ලියුණු 

කිරීතේ ්ධහනතභ යහඳෘතිතේ ළඩ කටයුතු කඩිනමින් 

අඛණ්ඩ සිදු කිරීභට කටයුතු කයන රදී.   

පිරිඳවදුතේ භනහ ක්රිඹහකහරීත්ඹ වහ ේඵන්ධ ජහතයන්තය 

පිළිගත් ්මිතීන්ට අනුකර වීභ වහ පිරිඳවදු ආ්රිත යහඳෘති 

අඛණ්ඩ ක්රිඹහත්භක කයන රලි. අඳතේ ්හතේශීඹ කහර්ඹහර ව 

ංචහයක ඵංගරහ සුර්ඹ ඵරතඹන් ක්රිඹහකයන තගොඩනළගිය ඵට 

ඳරිර්තනඹ කිරීභ භඟින් තියහය ඳළළත්භේ උතදහ ංසථහ 

ක්රිඹහභහර්ග ගනිමින් සිටියි. 

ගකීේ හිත ංසථහපිත පුයළසිතඹේ තර ංසථහ විසින් 

කීර්තිනහභඹ ව නිඹහභක අනුකරතහඹ තකතර් ඉවශ 

ළදගත්කභේ රඵහ දී ඇත.  ජහතිතේ  ංර්ධන නයහඹ ඳරඹට 

වහඹ තදමින් එහි ඉරේක භනහ තර පුයහලීභ වහ කහර්මික 

ේඵන්ධතහ, තෞඛය ව ්තේලේ ්මිතීන් තවොඳීන් 

ඳත්හතගන ඹයි.  භසථ යටභ ආයණඹ න ඳරිලි අලය 

ත හ ළඳයීභ තභන්භ රු. මිය. 152,311 ේ විවිධ ඵදු තර 

යජඹ තත රඵහ දී යතට් විලහරතභ ඵදු තගන්තනේ තර 

දහඹක තමින් තියහය ආර්ථික ංර්ධනඹට ඳවසුකේ ඳඹයි. 

්තුතිඹ 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ අභිෘේධිඹ වහ භහ තත 

ඉභවත් වතඹෝගඹේ රඵහ දුන් ංසථහතේ බහඳතිතුභහ ව 

අධයේ භණ්ඩරඹට භහතේ අංක කෘතතතහ ඳශ කිරීභට 

කළභළත්තතමි. තභභ අවිනිලසචිත ව අසථහය තේශීඹ වහ 

ජහතයන්තය ඳරියඹට මුහුණ දීභට භතේ ආඹතනික ව 

තජයසක කශභනහකහරීත් කණ්ඩහඹභට භතේ අංක ්ලංහ ද 

්කහල කයමි. ංසථහතේ අභිෘේධිඹ වහ ඔවුන්තේ කළඳවීභ 

ව සිඹලුභ කහණ්ඩර සිටින අඳතේ භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹට  

භතේ කෘතතතහ පුද කයමි. 

අඳතේ ගභන් භඟ උතදහ අඛණ්ඩ වතඹෝගඹේ රඵහ තදන ගරු 

ඵරලේති අභහතයතුභහ,  ඵරලේති අභහතයහංලතේ නිරධහරී 

භවත්භ භවත්මීන් ව මුදල් අභහතයහංලතේ නිරධහරී භවත්භ 

භවත්මීන්,  ඵළංකුකරුන්, ත හදහඹකඹන් ව ළඳයුේකරුන් 

තත භහතේ කෘතතතහඹ ඳර කිරීභට තභඹ අසථහ කය 

ගනිමි.   

 

 
බුේධික භඩිවතව හ  
කශභනහකහය අධයේ  
04.01.2022 
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ආඹතනශ  ාර්ථකත්ඹ වා 

නාඹකත්ඹ ැදගත් කාර්ඹබායඹක් 

ඉටු කයන ඵැවින්, අඳශේ 

කශභනාකාරීත්ඹ ඳත් කයනු 

රඵන්ශන් උඳාඹ භාර්ගික ඉරක්ක 

ව අයමුණු ාක්ාත් කය ගැනීභ 

වා නාඹකත්ඹ රඵා දිඹ වැකි 

කුරතා ව ඳරපුරුද්ද භත දැක්භ 

ව ශභශවය ශත ශඟා වීභ වා 

ඹ. අඳශේ ං්ථාපිත ං්කෘතිඹ 

අඳශේ ගභනට පරදායි ශර දාඹක 

වීභ වා ශඵොශවෝ වැකිඹාන් ඇති 

පුද්ගරයින් ආකර්ණඹ කය ගැනීශම් 

වැකිඹා ්රර්ධනඹ කයයි. 

අඳශේ නාඹකත්ඹ 



 

 

විතේසිංව භවතහ 2020.01.03 ලින ංසථහතේ බහඳතියඹහ තර ඳත් 

කයන රදී. ඔහු නීතිතඹකු න අතය නීතිතේදී උඳහධිඹේ රඵහ ඇත. 

යතට් ඵරලේති සුයක්ෂිතතහතේ අයමුණින් ඵරලේති අභහතයහංලඹ 

ඹටතත් යජඹ තු ්ධහන උඳහඹ භහර්ගික යහඳහයඹේ න රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහට විතේසිංව භවතහ නහඹකත්ඹ රඵහ තදයි. ශ්රී 

රංකහතේ ඛනිජ තතල් කර්භහන්තතේ ංර්ධනඹ වහ තඹොදහ ගන්නහ 

ඹටිතර ඳවසුකේ නඩත්තු කිරීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ ේඵන්ධතඹන් ද 

ංසථහ ගකි යුතුඹ. ඔහු ංසථහ තියහය යහඹේ ඵට 

ඳරිර්තනඹ කයන හර්ථක නහඹකතඹකි. 

 

ඔහුතේ කීර්තිභත් ෘත්තීඹ කහරඹ තුශ 2007 ජුනි සිට 2015 දේහ 

ඳහර්යතේන්තු බහනහඹක තල්කේ තර කටයුතු කය ඇත. ඔහු ශ්රී රංකහ 

තටයතකොේ (වඑල්සී) (2007-2010), අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරතේ 

(2011-2012), ජහතික ඉතිරිකිරීතේ ඵළංකු (2012-2014), තභොබිතටල් 

(පුේගයක) භහගභ (2007-2010), ජහතික ංර්ධන බහය අයමුදර (ගර්) 

යමිටඩ් (2007-2010), ජහතික ංර්ධන බහය අයමුදල් භහගභ (2007-

2010), ජහතික ්හවන තකොමින් බහ, එසඑල්ටී තඹතරෝ තප්ජස 

(පුේ) භහගභ ව එසඑල්ටී භෆන් ඳර් (පුේ) භහගභ ඹන භහගේ ර 

අධයේයතඹකු තර ත ඹ කය ඇත. 

භඩිවතව හ භවතහ 2020.01.16 ලින ංසථහතේ කශභනහකහය අධයේක 

තර ඳත් කයන රදී.  භවහ ඳරිභහන භහගේ මුවඹේ න 

සර්ණකළලුේ මුව යහඳහයතේ කශභනහකහය අධයේ / ්ධහන 

විධහඹක නිරධහරි තනතුය ද එතුභහ තේ න විට තවොඵනු රඵයි.   

යහජකීඹ විදයහරතේ ආදී සිසුකු න තභතුභහ ඔසතරේයඹහනු ඇඩ්තල්ඩි  

ආඹතනතේ යහඳහරික ඳරිඳහරනතේදී උඳහධිඹ ව යහඳහය පිළිඵ 

ඳලසචහත් උඳහධි ඩිප්තරෝභහ රඵහ තගන ඇත.  එමි.සි.අයි.එේ. / 

එන්.සී.එේ.අයි./ එන්.ඒ.බි.ඊ/ අයි.එේ.එස.එල්. ළනි තේශීඹ ව 

ජහතයන්තය ෘත්තීඹ සුදුසුකේ රැේ ද එතුභහ විසින් දයනු රඵයි. 

 

ංසථහතේ කශභනහකහය අධයේ තර ්තිඳත්ති කස කිරීතේ 

කහර්තේද තභතුභහ නහඹකත්ඹ රඵහතදන රදී.  පුේගයක අංලතේ 

යහඳහය කශභණහකහරීත්ඹ පිළිඵ ය 29 කට ළඩි ඳශපුරුේදේ 

හිත ව හර්ථක යහඹකතඹකු තර විතල තඹන්භ ත ක 

අන්තර් ේඵන්ධතහ,  තහේණඹ, නිර්භහණශීයත්ඹ ව ෘත්තීඹ 

දේතහ ඹන අංල තත අලය භහර්තගෝඳතේල රඵහ තදමින් ෆභ 

තරඹකභ ත කඹන් වහ රැකිඹහ කිරීභට ප්රිඹතභ සථහනඹේ කිරීභ 

භඟින් ංසථහ තියහය යහඳහයඹේ ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීභට අලය 

වහඹ රඵහ තදයි. 

 

ඔහුතේ ෘත්තීඹ ජිවිතතේදී රංකහ තඳොතවොය භහගතේ බහඳතියඹහ 

තර,  ඒ.ව.එේ.එස. තවොල්ඩින්ස (පුේ) භහගතේ කශභනහකහය 

අධයේයඹහ තර, රංකහ ගල් අගුරු භහගතේ ව රංකහ නළේ 

භහගතේ අධයේ තර විවිධ තනතුරු දයහ ඇත.  රංකහ තඳොතවොය 

භහගතේ බහඳති තර එභ භහගභ රහබදහයී භහගභේ ඵට 

ඳරිර්තනඹ කය ේභහන තඵොතවොභඹේ ලිනහ ගළනීභට භත් විඹ. 

සුමිත් විශේසංව භවතා 
බාඳති 

බුද්ධික භඩිවශවේා භවතා 
කශභනාකාය අධයක්ක 

21 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 

අධයක් භණ්ඩරඹ  



 

 

යත්නහඹක භවත්මිඹ 2020.01.13 ලින ංසථහතේ අධයේ ධුයඹට ඳත් 

කයන රදී.  ඇඹ බහණ්ඩහගහය තභතවයුේ තදඳහර්තතේන්තුතේ 

අධයේයඹකු තර තේ න විට ත ඹ කයමින් සිටි.  ඇඹ ශ්රී 

ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරතේ යහඳහය ඳරිඳහරන විදයහතේලි උඳහධිඹ 

උසුරයි.  එත භ,  ඇඹ තකොශම විලසවිදයහරතේ ආර්ථික ංර්ධනඹ 

පිළිඵ ලහසරඳති උඳහධිඹ ව ඔසතරේයඹහනු ජහතික විලස විදයහරතේ 

යහජය ්තිඳත්ති පිළිඵ ලහසරඳති උඳහධිඹ වදහයහ ඇත. 

 

ඇඹතේ ෘත්තීඹ ජීවිතඹ තුශ ඇඹ විසින් යහජය අංලතේ ්ධහන තනතුරු 

තඵොතවෝභඹේ දයහ ඇති අතය,  ඒ අතරින් යහජය මුරය 

තදඳහර්තතේන්තුතේ වකහය අධයේ තර,  යහජය යහඳහය 

තදඳහර්තතේන්තුතේ නිතඹෝජය අධයේ තර,  බහණ්ඩහගහය තභතවයුේ 

තදඳහර්තතේන්තුතේ අධයේ තර,  භවජන ඵළංකුතේ අධයේ තර, 

ඹම ංර්ධන ඵළංකුතේ අධයේ තර,  කෘෂිකර්භ ව කෘෂිකහර්මික 

යේණ භණ්ඩරතේ බහඳති තර,  ජහතික ඉතිරි කිරීතේ ඵළංකුතේ 

අයමුදල් කශභනහකයණ භහගතේ අධයේ තර සිදු කශ යහජකහරී 

කළව තඳතනයි. 

  

 

2020.01.17 ලින තවට්ටිආයච්චි භවතහ ංසථහ අධයේ ධුයඹට ඳත් 

කයන රදී.  2019.12.06 ලින සිට 2020.01.02 ලින දේහ ඔහු ංසථහ 

බහඳති ධුයතේ ළඩ ඵරන රලි.  තේ න විට එතුභහ ඵරලේති 

අභහතයහංලතේ අතිතර්ක තල්කේ ධුයඹ තවොඵයි.  ඔහු ලහසරතේලි,  

නීතිතේදී,  විදයහඳති (ආයේක අධයඹන) එේ.පි.එේ. (ශ්රී රංකහ 

ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ) ඹන උඳහධි ව ඳලසචහත් උඳහධි දයන ශ්රී 

රංකහ ඳරිඳහරන ත තේ නිරධහරිතඹකි. එතභන්භ ඔහු නීතිතතඹකි. 

 

ඔහුතේ දීර්ඝ කහලීන ෘත්තීඹ ලිවිඹ තුශ යහජය අංලතේ කළව තඳතනන 

තනතුරු දයන රද අතය ඒහ අතරින් ආගභන විගභන 

තදඳහර්තතේන්තුතේ ඳහරක යඹහ තර,  ආයේක අභහතයහංලතේ 

තජයසක වකහය තල්කේයඹහ තර,  තගෝභයන්කඩර ්හතේශීඹ 

තල්කේයඹහ තර කටයුතු කිරීභ කළව තඳතනන තනතුරු අතය 

කීඳඹකි. 

චාමින්ද ශවට්ටිආයච්චි භවතා 
අධයක්ක 

ආර්.එම්.ඩී.ශක්. යත්නාඹක භවත්මිඹ 
අධයක්ක 

22  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ඉේදභල්තගොඩ භවතහ 2020.01.17 ලින ංසථහතේ අධයේ ධුයඹට 

ඳත්විඹ.  එල්.ටි.එල්. තවොල්ඩින් පුේ. ආඹතනතේ බහඳති ධුයඹ තභන්භ 

ශ්රී රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරතේ අධයේ ධුයඹ තවඵවීඹ.  තකොශම 

විලසවිදයහරතේ නීති උඳහධිදයඹකු න ඔහු යහඳහය ඳරිඳහරනඹ 

පිළිඵ ඳලසචහත් උඳහධිඹේ ද දයන අතය,  තකොශම විලසවිදයහරතේ 

භහන හිමිකේ ව ජන න්නිතේදන ඩිප්තරෝභහ ද තවොඵයි.  ඔහු 

නිතිතතඹකු,  භහගේ තල්කේයඹකු තභන්භ ්සිේධ 

තනොතහරිසයඹකු ද තේ. 

 

ඔහුතේ ෘත්තීඹ ලිවිතේදී තේ න විට ජහතික ආවහය ්ර්ධන 

භණ්ඩරතේ බහඳති තර,  නහයහ ආඹතනතේ අධයේ 

තජනයහල්යඹහ තර,  ජහතික භහධය භධයසථහනතේ (ආයේක 

අභහතයහංලතේ) ්ධහන විධහඹක නිරධහරීයඹහ තර,  සහධීන 

රඳහහිනී ජහරතේ විධහඹක අධයේකයඹහ තර,  තරුණ ේභහන 

අධිකහරිතේ බහඳති තර,  ජහතික ආධුනිකත් වහ කහර්මික පුහුණු 

කිරිතේ අධිකහරිතේ අධයේ භණ්ඩර හභහජිකතඹකු තර,  ජහතික 

ඔයේපිේ කමිටුතේ භහධය කශභනහකරු / අධයේ තර,  ජහතික 

තරුණ ේභහන අධිකහරිතේ අධයේ භණ්ඩර හභහජික තර ව 

ජහතික තරුණ ත හ බහතේ අධයේ භණ්ඩර හභහජිකතඹකු තර 

කටයුතු කය ඇත. 

  
  

 

 

2020.01.17 ලින එේනළන්දතගදය භවතහ ංසථහ අධයේ භණ්ඩරඹට 

තත්රී ඳත් විඹ.  තේ න විට ඒ භවතහ එස ඇන්ඩ් තේ. ඉන්ජිනිඹරින් 

එන්ට්යිස පුේ. භහගතේ අධයේයතඹේ තරද,  එස ඇන්ඩ් තේ. 

ඉලිකිරිේ ද්රය පුේ. භහගතේ අධයේයතඹේ තරද,  තයතනයින්ස 

පුේ. භහගතේ අධයේයඹහ තරද කටයුතු කයයි. 

 

එභ භවතහ 2017 ර්තේදී එංගරන්තතේ තර්මින්ේවළේ සිටි 

විලසවිදයහරතේ ඉලිකිරිේ කශභනහකයණඹ පිළිඵ තදන ඳංතිතේ 

ඉවර තඳර උඳහධිඹේ රඵහ ගන්නහ රද අතය 2013 ර්තේ දී ජහතික 

යහඳහය කශභනහකයණ ආඹතනතඹන් භහන ේඳත් කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ විශිසක භහර්ථඹේ හිත ඩිප්තරෝභහේ රඵහ ගන්නහ රලි. 

ඔහුතේ ෘත්තීඹ ලිවිඹ තුශ 2017 – 2018 දේහ රංකහ ධීය යහඹ 

ංසථහතේ අධයේයතඹේ  තර ත ඹ කය ඇත. 

 

 

 

තරිඳු එක්නැන්දශගදය භවතා 
අධයක්ක 

බුද්ධික ඉද්දභල්ශගොඩ භවතා 
අධයක්ක 

23 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

2020.01.17 ලින ංසථහතේ අධයේ භණ්ඩරඹට තත්රී ඳත් විඹ.  

තඳොල්ත්තතේ භවතහ තඳෞේගයක අංලතේ ආඹතන තඵොතවෝභඹක 

විවිධ තනතුරු දයන රද අතය,  ඩීන්ට් තරේඩින් ඉන්ටර්නළනල් පුේ. 

භහගතේ කශභනහකහය අධයේ තනතුය,  ජඳහනතේ කහලීේ භහගතේ 

ජහතයන්තය යහඳහය ංර්ධන කශභනහකහය තනතුය (2011 තර් සිට 

තේ දේහ)  ව තඩල්ටහ තරේඩින් ජහතයන්තය භහගතේ කශභනහකයණ 

තකොටසකරු  (2018 භහතේ සිට තේ දේහ) තනතුය කළව තඳතනන 

තනතුරු අතරින් කීඳඹකි. 

 

ඔහු එේත් යහජධහනිතේ ේරවුතසටර්ලඹර් විලස විදයහරතේ යහඳහය 

ඳරිඳහරනඳති උඳහධිඹ රඵහ ඇති අතය,  එේත් යහජධහනිතේ ඵේස න 

විලසවිදයහරතේ නීතිතේදී (තගෞය) ව නීතිඳති (තගෞය) උඳහධි රඵහ 

තගන ඇත.  හගය නීතිඹ පිළිඵ ෘත්තීඹ උඳහධි ඩිප්තරෝභහ ව 

නීතිඹ පිළිඵ ජහතයන්තය උස ඩිප්තරෝභහ ද වදහයහ ඇත. 

තිරංග ශඳොල්ත්තශේ භවතා 
අධයක්ක 

24  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
එලිරිසිංව භවතහ යහඹනික ඉංජිතන්රු විදයහ පිළිඵ උඳහධිඹේ රඵහ 

ඇති අතය, ශ්රී රංකහතේ ඉංජිතන්රු ආඹතනතේ හභහජිකතඹේ ව ්රි 

රංකහ ඵරලේති කශභනහකරුන්තේ ංගභතේ හභහජිකතඹකි. 

ය වතයක නිඹමිත ළඩතකොටේ ඉටුකිරීභ වහ ඔහු 1988 දී රංකහ 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංථහට ඵළඳුතන් ය තදකක කහරඹේ තෞලි 

අයහබිතේ ඹහන්බු හි වුලි ඇයමිතකෝ තතල් පිරිඳවදුතේ මිශ්රණ විතල  

ඉංජිතන්රුයතඹකු තර කටයුතු කිරීභට තඳයඹ.  නළත ඔහු 1996 

ංසථහට ඵළඳුතන් එභ තනතුය වහභ න අතය 2002 තර්දී 

තහේණික ත හ වකහය කශභනහකරු (ක්රිඹහභහර්ග) තර 

උසවීභේ රළබීඹ.  2005 තර්දී ඔහු නිතඹෝජය කශභනහකහරු 

කහර්මික ත හ (යහඳෘති) තර උස වීභේ රළබීඹ.  2009 තර්ලි 

තභතවයුේ කශභනහකරු 2014 නිතඹෝජය පිරිඳවදු කශභනහකරු 

(නිසඳහදන වහ තභතවයුේ) තරත් කටයුතු කය ඇති අතය,  

ර්තභහනතේ ංසථහතේ ළඩ ඵරන පිරිඳවදු කශභනහකරු තර ඔහු 

ත ඹ කයයි.  

 

 

 

 

 

ගභතේ භවතහ රුහුණු විලස විදයහරතඹන් ජී විදයහ පිළිඵ ලහසරතේදී 

උඳහධිඹේ රඵහ ඇති අතය ඳසු තනදර්රන්තතේ ළගනිං කෘෂිකහර්මික 

විලස විදයහරතඹන් විදයහ පිළිඵ ලහසරඳති උඳහධිඹේ රඵහ ගත්තත්ඹ.  

ඔහු ්රි ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරතඹන් එේබිඒ උඳහධිඹේද,  යහඳහය 

වහ මුරය ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ඳලසචහත් උඳහධි ඩිප්තරෝභහේද, ශ්රී 

ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරතේ  ඳලසචහත් උඳහධි කශභනහකහයණ 

ආඹතනතඹන් පුහුණු වහ කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඳලසචහත් උඳහධි 

වතිකඹේ ද රඵහ ඇත.  ඔහු පුේගර වහ ංර්ධන පිළිඵ යරත් 

ආඹතනතේ වකහය හභහජිකතඹකි. 

කශභනහකයණ අබයහරහභිතඹකු තර 1991 තර්දී රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහට ඵළඳුණු ඔහු කශභනහකයණ තනතුරු 

ගණනහක ත ඹ කය ඇති අතය,  ංසථහතේ ය විසි අටේ 

අඛණ්ඩ ත ඹ කය තිතේ. ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය 

ගුන්තතොටුඳතල් ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ ගුන් තතල් කටයුතු 

භඟින් ත හ ආයේබ කශ ඔහු ජහතයන්තය ගුන් තතොටුඳරර ගුන් 

ඹහනහ ඉන්ධන පියවීතේ තභතවයුේ වහ වතික ව සුදුසුකේරත් 

නිරධහරිතඹකු තර තවවුරු කය ඇත. 

2009 තර්දී ඔහු ර්තභහන තනතුය න භහන ේඳත් වහ ඳරිඳහරන 

නිතඹෝජය හභහනයහධිකහරි තනතුයට උස කයන රදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගරුසිංව භවතහ තකොශම විලස විදයහරතඹන් විදයහතේදී උඳහධිඹේ රඵහ 

ඇති අතය,  සවීඩනතේ භළල්තභෝහී තරෝක මුද්රීඹ විලස විදයහරතඹන් 

මුද්රීඹ කටයුතු පිළිඵ ලහසරඳති උඳහධිඹේ රඵහ ගත්තත්ඹ.  ඔහු ශ්රී 

රංකහතේ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරතඹන් එේබිඒ උඳහධිඹේද රඵහ 

ඇත. 

ං්ථායික කශභනාකාරීත්ඹ  

ඊ.ඒ.එ්.එදිරිසංව භවතා 
පිරිඳවදු කශභනාකරු 

එ්.ඩබ්.ගභශේ භවතා. 
නිශඹෝජය ාභානයාධිකාරි (භාන ම්ඳත් වා ඳරිඳාරන) 

එම්.ශක්.ගරුසංව භවතා. 
නිශඹෝජය ාභානයාධිකාරි (ාණිජ වා ැඳයුම් දාභඹ) 

25 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ඔහු යරත් නළේ තළරැේකරුන්තේ ආඹතනතේ හභහජිකතඹේ න 

අතය ශ්රී රංකහතේ ළඳයුේ ව ද්රය කශභනහකයණ ආඹතනතේ 

ආඹතනික හභහජිකතඹකි.  ඔහු තේ න විට හණිජ වහ ළඳයුේ දහභ 

කහර්ඹහංලතේ නිතඹෝජය හභහනයහධිකහරීයඹහඹ.  

 

 

 

 

 

 

 

වික්රභසිංව භවතහ තප්යහතදණිඹ විලස විදයහරතඹන් විදයහතේදී උඳහධිඹේ 

රඵහ ඇති අතය,  තකොශම විලස විදයහරතඹන් එේබිඒ උඳහධිඹේ රඵහ 

ඇත.  ඔහු රංකහතේ යහඹන විදයහ ආඹතනතේ හභහජිකතඹකු න 

අතය,  ශ්රී රංකහ අතරවිකයණ ආඹතනතේ වතික රත් හභහජිකතඹකි.  

මීට අභතය ඔහු දකුණු අප්රිකහතන් භහන ේඳත් නහඹකත් 

කශභනහකයණ විශිසටත්ඹ පිළිඵ ෘත්තීභඹ පුහුණුේ රඵහ ඇත.   

1999- 2008 දේහ සීභහහිත තකමිකල් ඉන්ඩසට්රීස හි තජයසක 

නිසඳහදන කශභනහකරු තර ත ඹ කය තිතේ.  ර්තභහනතේ ඔහු 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ නිතඹෝජය හභහනයහධිකහරී - 

අතරවි තර කටයුතු කයන අතය ඔහුට ඳළරි ඇති ගකීේ අතය රංකහ 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ අතරවිකයණ තභතවයුේ ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ ඇතුළු තේශීඹ ඉන්ධන 

තශතඳොර, කෘෂි යහඹනික ක්රිඹහකහරීත්ඹ, තහය, යහිසි තතල් ව 

විතල  නිසඳහදන කහර්ඹඹන් ව ඳහරිතබෝගික ත්කහය ව ආඹතනික 

න්නිතේදන ඒකකඹ තභන්භ ත හ සථහන උඳකයණ හිත ඳහරනඹ 

ව ේඵන්ධීකයණඹ තේ.  ංසථහතේ ළරසුේ ව අයමුණු හේහත් 

කය ගළනීතේදී යහඳහරික ඳරියඹ තුශ ඇති අභිතඹෝගඹන්ට මුහුණ දීභ 

වහ අදහශ තනසකේ සිදු කයමින් අලය යහඳහරික ඳරියඹ 

නිර්භහණඹ කිරීභ ඔහුට ඳළරුණු අභතය ගකීේ අතය තේ.  

 

වීයසරිඹ භවතහ ්රි ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරතඹන් යහඳහය ඳරිඳහරනඹ 

පිළිඵ උඳහධිඹේ රඵහ ඇති අතය එභ විලස විදයහරතේභ ඳලසචහත් උඳහධි 

කශභනහකයණ ආඹතනතඹන් එේබිඒ උඳහධිඹේ රඵහ ඇත.  ඔහු ශ්රී 

රංකහ යරත් ගණකහධිකහරිරුන්තේ ආඹතනතේ හභහජිකතඹකි. CPA

(ASA) හි ආ්රිත හභහජිකතඹේ න අතය,  CMA(FCMA) හි අධි 

හභහජිකතඹකි. 

ඔහු සිඹ ෘත්තීඹ ජිවිතඹ ආයේබ කය ඇත්තත් 1994 ලි බී.ආර්. ද සිල්හ 

විගණන භහගතේ විගණන යපිකරුතකු ව ඵදු ඳරීේකයතඹකු 

තරයි.  ඳසු ඔහු භයිතක්රොතල්ස යමිටඩ් හි ගණකහධිකහරීයතඹකු 

තරත්,  ශ්රී රංකහ ඵළංකුකරුන්තේ ආඹතනතේ මුරය කශභනහකරු 

තරත්, තුඩහතේ බ්රයදර්ස හි කශභනහකයණ ගණකහධිකහරී තරත්, 

වීතකොේ ඉන්ටර්නළනල් හි මුව මුරය වහ ඳරිඳහරන කශභනහකහරු 

තරත්,  එන්කහර් ට්රළල්ස ඇන්ඩ් ටුර්ස යමිටඩ් හි මුව මුරය 

කශභනහකරු තර කටයුතු කතශ ඹ.  ඔසතරේයඹහතේ තභල්ඵර්න් හි 

තෂස ෆ්රීස පුේගයක භහගතේ මුරය ව ඳරිඳහරන කශභනහකරු 

තරත්,  2017 රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංථහට ේඵන්ධ වීභට 

තඳය වන්ටර් ඇන්ඩ් කේඳනි වඑල්සි හි මුරය කශභනහකරු තර 

කටයුතු කය තිතේ. 

ඔහු ගණකහධිකයණ වහ මුරය ේඵන්ධ සිඹලු කටයුතු, බහණ්ඩහගහය 

කශභනහකයණඹ ඵදු ව යේණ, අඹළඹ තඹෝජනහ ව යජතේ 

තයගුරහසි වහ හර්තහකයණ ්මීතින්ට අනුකර ගිණුේකයණ ව මුරය 

්තිඳත්ති තකටුේඳත් කිරීභ ව රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ 

ක්රිඹහකහයකේ වහ විවිධ අනුභළතීන් රඵහගළනීභ සිදු කයයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භල්යකහයච්චි භවතහ තප්යහතදණිඹ විලස විදයහරතඹන් ඉංජිතන්රු 

(නිසඳහදන) උඳහධිඹේ රඵහ ඇති අතය ඇභරිකහ එේත් ජනඳදතේ 

යහඳෘති කශභනහකයණ ආඹතනතේ හභහජිකතඹේ තභන්භ ශ්රී 

රංකහතේ ඉංජිතන්රු ආඹතනතේ ආ්රිත හභහජිකතඹකි.  එත භ ඔහු 

තේශීඹ වහ ජහතයන්තය ලතඹන් ්මුඛ තඳතශ  කශභනහකයණ 

නහඹකත්ඹ ේඵන්ධ ෘත්තීභඹ ව කහර්මික ඳවසුකේ පිළිඵ 

ඳලසචහත් උඳහධි පුහුණු ළඩටවන් රැකට වබහගී වී ඇත. 

. 

එම්. ඒ.ඩී.භල්ලිකායච්චි භවතා 
නිශඹෝජය ාභානයාධිකාරි ාතාක්ණික ශේා ව ආඹතනික 
කටයුතු ) 

ඩබ්.එම්.ශක්.ආර්.බී. වික්රභසංව භවතා 
නිශඹෝජය ාභානයාධිකාරී ාඅශරවි) 

වී.එන්. වීයසූරිඹ භවතා 
නිශඹෝජය ාභානයාධිකාරී - ාමුරය) 

26  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ඔහු තතල් ව ගෆස කර්භහන්තඹට අදහශ ගුන් ඉන්ධන තභතවයුේ 

කශභනහකයණඹ ගුන් ඉන්ධන තත් වතික ඳහරනඹ, ගුන් ඹහනහ 

ඉන්ධන නිසඳහදනහගහය ව ඉන්ධන නර ඳේධති රට අදහශ යහඳෘති 

කශභනහකයණඹ ව තකොන්රහත් ඳරිඳහරනඹ, ඉංජිතන්රුභඹ තවවුරු 

කිරීේ ව ක්රිඹහලී ළරසුේ කිරීභ ව දළනුත් කිරිේ පිළිඵ ය 

21කට අධික අත්දළකීේ රඵහ තිතේ.  1996 ජිනත න මුවතේ 

ඉංජිතන්රුතකු තර සිඹ ෘත්තීඹ ජීවිතඹ ආයේබ කශ අතය,   ඳසු 

ඉන්ටර්ඵළේ තඳෝසිතල්න් පුේගයක භහගතේ වකහය ඹහන්ත්රික 

ඉංජිතන්රුයඹකු තර ත ඹ කතශ ඹ.  1999 දී රංකහ ඛනිජ තතල් 

නීතිගත ංසථහට ඹහන්ත්රික ඉංජිතන්රුයතඹකු තර ඵළඳුණු ඔහු 

ඳසු ඔහු  යහඳෘති ඉංජිතන්රුයතඹකු ලතඹන් ද රංකහ ඛනිජ තතල් 

ංසථහට අඹත් ගුන් තතොටුඳර තතල් අංගනතේ නිතඹෝජය 

කශභනහකරු තර ත ඹ කය තිතේ.  ගුන් ඉන්ධන නිසඳහදනහගහය 

යහඳෘති කශභනහකරු, ගුන් තභතවයුේ කශභනහකරු තර ත ඹ 

කශ ඔහු අන් ලතඹන් 2017 සිට තහේණික ත හ ව ආඹතනික 

කටයුතු වහ නිතඹෝජය හභහනයහධිකහරීයඹහ තර ත ඹ කයයි.  

 

 

 

 

 

 

 

ලිහනහඹක භවතහ ඹහන්ත්රික ඉංජිතන්රු විදයහ පිළිඵ ලහසරතේදී 

උඳහධිඹේ රඵහ ඇති අතය,  යරත් ඉංජිතන්රුයතඹකු ව ශ්රී රංකහතේ 

ඉංජිතන්රු ආඹතනතේ හභහජිකතඹකි.  ඔහු නීතිතේදී උඳහධිඹේ රඵහ 

ඇති අතය,  නීතිතයතඹකි. 

ඔහු 1988 තර් දී ඹහන්ත්රික ඉංජිතන්රුයඹකු තර රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහතේ පිරිඳවදු අංලඹට ේඵන්ධ වුතේ ඹ. 

 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ දලක තුනක දීර්ඝ ත හ කහරඹ 

තුශ ඔහු නිතඹෝජය ඉංජිතන්රු කශභනහකරු, ඉංජිතන්රු කශභනහකරු 

(ඹහන්ත්රික),  තජයසක ඉංජිතන්රු කශභනහකරු (නඩත්තු ව යහඳෘති) 

ඹන තනතුරු ද අහන ලතඹන් 2016 සිට නිතඹෝජය පිරිඳවදු 

කශභනහකරු (නඩත්තු ව යහඳෘති) ලතඹන් කටයුතු කයයි. 

 

ඩි.එම්.පි. දිානාඹක භවතා 
නිශඹෝජය පිරිඳවදු කශභනාකාය ානඩත්තු ව යාඳෘති) 

 

 

 

 

 

 

 තඳතර්යහ භවතහ තභොයටු විලස විදයහරතඹන් ඉතරේතට්රොනික ව විදුය 
ංතේල ඉංජිතන්රු විදයහ පිළිඵ උඳහධිඹේ රඵහ ඇත.  ඔහු 1992 දී  

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ පිරිඳවදු උඳකයණ 

ඉංජිතන්රුයතඹකු තර සිඹ ෘත්තීඹ ජිවිතඹ ආයේබ කතශ ඹ. 

තභතවයුේ ඳහරන උඳකයණ ේත රතේ ය 25කට ළඩි ඳශපුරුේදේ 

ඇති ඔහු උඳකයණ ේත රතේ විවිධ තනතුරු තවොඵහ තිතේ.  

ර්තභහනතේ නිතඹෝජය පිරිඳවදු කශභනහකරු (විදුය වහ උඳකයණ) 

තනතුතර් සිටින ඔහු පිරිඳවදුතේ විදුය, උඳකයණ වහ අමුද්රය අංලර 

්ධහනිඹහ තර කටයුතු කයයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

පුසඳරහල් භවතහ තකොශම විලසවිදයහරතේ ලහසරතේදී උඳහධිඹ 

(තේලඳහරන විදයහ විතල ) රඵහ ඇත. ඔහු ඕසතරේයඹහතේ AHRI හි 

වතික කශ ෘත්තීඹ හභහජිකතඹකු න අතය ශ්රී රංකහතේ වතිකරත් 

ෘත්තීඹ කශභණහකරු ආඹතනතේ හභහජිකතඹකි. පුසඳරහල් භවතහ 

තේශීඹ වහ ජහතයන්තය ලතඹන් පිළිගත් පුහුණු ළඩටවන් ගණනහේ 

ේපූර්ණ කය ඇත. 

 

එල්.ජි.එම්.ආර්.ශඳශර්යා භවතා 
නිශඹෝජය පිරිඳවදු කශභනාකාරු ාවිදුලි ව උඳකයණ) 

ශක්. ඩබ්. එ්. පු්ඳරාල් භවතා 
ැඩ ඵරන නිශඹෝජය ාභානයාධිකාරී ාභාන ම්ඳත් වා 
ඳරිඳාරන)  

27 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

1997 ර්තේ කශභනහකයණ අබයහරහභිතඹකු තර ංසථහ වහ 

ේඵන්ධ වී ඇති පුසඳරහල් භවතහ ය 21 ක ත හ කහරඹේ 

ේපූර්ණ කය ඇත. ඔහුතේ ෘත්තීඹ ජීවිතඹ තුශ ඔහු ංසථහතහි 

නිතඹෝජය පිරිස කශභනහකරු, ඳරිඳහරන කශභනහකරු, භහන ේඳත් 

කශභනහකරු ඇතුළු විවිධ තනතුරු දළර අතය දළනට ඔහු ළඩ ඵරන 

නිතඹෝජය හභහනයහධිකහරී (භහන ේඳත් වහ ඳරිඳහරන) තනතුය දයයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගභතේ භවතහ තභොයටු විලස විදයහරතඹන් ඉංජිතන්රු විදයහ පිළිඵ 

උඳහධිඹේ රඵහ ඇති යරත් ඉංජිතන්රුයතඹකු න අතය ශ්රී රංකහතේ 

ඉංජිතන්රු ආඹතනතේ ආඹතනික හභහජිකතඹකි. 

තදුයටත් ඔහු UT.PT.DT.MT,IR (තදන තඳශ) වතිකරත් කේඳන 

විලසතල්ක පිඹය 1 වතික රඵහ ඇත්තත් ඇභරිකහ එේත් ජනඳදතේ 

තභොබිඹස ආඹතනතඹන් ව නන් ඩිසට්රේටේ තටසටින්ේ භහජතඹනි. 

ඔහු 1993 තර් ලි ඹහන්ත්රික ඉංජිතන්රුයතඹකු තර රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහතේ පිරිඳවදු අංලතඹන් තහේණික 

ඉංජිතන්රුයතඹකු තර සිඹ ෘත්තීඹ ජීවිතඹ ආයේබ කතශ ඹ. 

පිරිඳවදුතේ නඩත්තු, ඳරීේහ ව තහේණික ත හ ළනි ඉංජිතන්රු 

ේත රතේ යහඳෘති පිළිඵ ය 26කට ළඩි ඳශපුරුේදේ ඔහු තුඹ.  

2018 ඔේතතෝඵර් ළඩඵරන නිතඹෝජය කශභනහකරු තනතුයට 

ඳත්වීභට තඳය නිතඹෝජය ඉංජිතන්රු කශභනහකරු (ඳරීේණ) ව 

ඉංජිතන්රු කශභනහකරු (ඳරීේණ) ඹන තනතුරු දළරීඹ.  තේ න විට 

ඔහු ඳරීේණ කටයුතු යහඹනහගහය ව තහේණික ත හ අංලඹ 

මුයක කයතගන තහේණික ත හ අංලතේ ්ධහනිඹහ තර කටයුතු 

කයයි.  

  

ස.ආර්.ශක්.ගභශේ භවතා 
නිශඹෝජය පිරිඳවදු කශභනාකරු ාතාක්ණික ව උඳකයණ) 

28  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ශජය්ක කශභනාකාරීත්ඹ   

1 2 3 4 

5 8 7 6 

9 

15 14 13 

12 11 10 

1. R A K C ආරිඹයත්න භවත්මිඹ, ්ධහන නීති නිරධහරී 2. M C D තඳතර්යහ තභනවිඹ, තජයසක කශභනහකරු (මුදල්)  3. තේජ. M R S P භයසිංව 

භවතහ, කශභනහකරු (ආයේක ව විභර්ලන)  4. G P K විතේතකෝන් භවතහ, කශභනහකරු (ඉංජිතන්රු ව ඳරිශ්ර) 5. M S R ්නහන්දු භවත්මිඹ, 

කශභනහකරු (තතොයතුරු තහේණ) 6. W K S ගුණර්ධන භවතහ, කශභනහකරු (ඳර්තේණ ව ංර්ධන)  7. B S S තඳතර්යහ භවතහ, කශභනහකරු 

(කෘෂි යහඹන)   8. R A T I යණසිංව භවතහ, කශභනහකරු (විගණනඹ) 9. G M U W තදොතරොසර භවතහ, කශභනහකරු (යහිසි තතල් ව විතල  

නිසඳහදන) 10.  K K A ජඹවික්රභ භවතහ, කශභනහකරු (හණිජ)  11. A G D ඵණ්ඩහය භවතහ, කශභනහකරු (නහවික) 12. N B M P ජීසිරි භවතහ, 

කශභනහකරු (තභතවයුේ - තතොග ව ඳර්ඹන්ත තභතවයුේ) 13. W D L C අතේගුණර්ධන භවතහ, කශභනහකරු (අතරවි) (ළඩ ඵරන) 14.  R W S 

M යහජසිංව භවතහ, නිතඹෝජය කශභනහකරු (ගුන් ත හ - තභතවයුේ)  15.  A B තකෝයතල්තගදය භවතහ, ව.කශභනහකරු (තල්කේ කහර්ඹහරඹ) 

(ළඩ ඵරන). 

29 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

16. K G H තකෝදහතගොඩ භවතහ, කශභනහකරු (පිරිඳවදු තභතවයුේ) 17. P F W දඹහනහත් භවතහ, කශභනහකරු (ඉංජිතන්රු - සිවිල්) 18. R A S යහජඳේ 

භවතහ, කශභනහකරු (ද්රය) 19. K A K K කුරුප්පු භවතහ, කශභනහකරු (ඉංජිතන්රු - යහඳෘති) 20. R A B තිරංග භවතහ, කශභනහකරු (ඉංජිතන්රු - 

ඹහන්ත්රික) 21. K V J චන්ද්රංක භවතහ, කශභනහකරු (ඉංජිතන්රු - විදුය)  22. W S තර්ඵල් භවතහ, කශභනහකරු (ඉංජිතන්රු - උඳකයණ) 23. W A N R 

වික්රභසිංව භවතහ, කශභනහකරු (තහේණික ත හ) 24. A S ත් භකහන්ති භවත්මිඹ, කශභනහකරු (ආර්ථික ව උඳතල්ඛනගත කිරීභ)  25.  R M M 

W ඵණ්ඩහය භවතහ, නිතඹෝජය කශභනහකහය (ගිනි ව ආයක්ෂහ) 26. A I න්ත කය භවතහ, නිතඹෝජය කශභනහකරු (ST - තභතවයුේ) 27. C N 

විතහනආයච්චි භවත්මිඹ, තජයසක දදය නිරධහරී. 
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ශශඳර භාශරෝචනඹ ව ඉදිරි දැක්භ 

2020 ශරෝකඹට අභිශඹෝගාත්භක යක් ව ඵැවින්, 

ජාතයන්තය මරය අයමුදරට අනු, එභ ය තුශ 

ශගෝලීඹ ආර්ථිකඹ සඹඹට 3.3 ක ංශකෝචනඹක් 

ාර්තා කයන රදි. ශකොවිඩ්-19 ංගතශ  ඵරඳෑභට 

්රතිචාය ලශඹන්, ්රී රංකාශද ආර්ථික ර්ධනඹ ද 

ර්ඹ තුශ 3.6ක ංශකෝචනඹක් ාර්තා කයන රදි. 

අභිශඹෝග ව අවිනිලච්ිතතා භධයශ  වුද, ශර් 

අග බාගශ දී ආර්ථිකඹ ඹථා තත්ත්ඹට ඳත් විඹ. 

ංගතඹ ඳැතිරීභ භැඩලීශම් එන්නත්කයන 

ක්රිඹාලිඹ භඟ ලක්තිභත් ආර්ථික ර්ධනඹ ඉරක්ක 

කයගත් භත් යාජය ්රතිඳත්ති භඟ එක් 2021 

ර්ශ දී දී සඹඹට 6 ක ඉවශ ර්ධන භට්ටභක් 

රඟාකයගැනීභට අශේක්ෂිතඹ. 2019 යට 

ාශේක් ජාතයන්තය ඛනිජශතල් මිර අඩුවීභ ව 

විකුණුම් ්රභාණඹ අඩුවීභ තුලින් ආනඹන අඩු වීශභන් 

යටට ඇභරිකානු ශඩොරර් බිලිඹන 1.29 ක දැැන්ත 

විශද්ල විනිභඹ ඉතිරිඹක් සදුවිඹ. 

 

90.39 
ශරෝක ඉන්ධන ඉල්ලුභ 

(දිනකට ඵැයල් මිලිඹන) 

-3.3 
ශරෝක ද.ශද්.නි. 
ර්ධනඹ (%) 

1.29 
 ආනඹනඹ ඉතුරුම්  

(එ.ජ.ශඩො. බිලිඹන) 

තඵොයතතල් (භර්ඵන්) මිර ඵැයරඹක් ශඩො.  
රු./USD 

විනිභඹ අනුඳහතඹ 
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ශගෝලීඹ න්දර්බඹ 

ජහතයන්තය මරය අයමුදරට (IMF) අනු, 2019 දී හර්තහ ව 

සිඹඹට 2.8 ක ර්ධනඹට හතප්ේ 2020 දී තගෝලීඹ 

ආර්ථිකඹ සිඹඹට 3.3 කින් ංතකෝචනඹ විඹ. 2020 ර්ඹ තුශ, 

ලියුණු ආර්ථිකඹන් සිඹඹට 4.7 කින් ංතකෝචනඹ නු ඇතළයි 

ගණන් ඵරහ ඇති අතය, නළගී එන තතශතඳොශ ව 

ංර්ධනඹ තමින් ඳතින ආර්ථිකඹන් ේඵන්ධතඹන් 

ගත්කර සිඹඹට 2.2ක ංතකෝචනඹේ ඇසතතේන්තු කය ඇත. 

ඳශමු අර්ධ ර්ඹ තුශ තඵොතවෝ ආර්ථිකඹන් ංතකෝචනඹ වුද, 

තුන්න කහර්තුතේදී සුවිතල ෂී මරය වහ මරය උත්තත්ජක තභන්භ 

තුන්න කහර්තුතේ ආයේබඹ න විට විවිධ යටල් අගුලු දළමීේ 

යහිල් කිරීභත් භඟ තගෝලීඹ ආර්ථික ර්ධනඹ තුන්න 

කහර්තුතේදී ළරකිඹ යුතු තර ඹථහ තත්ඹට ඳත් විඹ.  

 

2020 ර්ඹ භළද බහගතේ ආර්ථිකඹ ්කෘතිභත් වීතභන් ඳසු, 

බහණ්ඩ අංලතේ ක්රිඹහකහයකේ ව තශහභ ළඩිලියුණු වී ඇති 

අතය ත හ අංලඹ ආර්ථික හීනතහතඹන් ඳතී. විතල තඹන් 

ජහතයන්තය ංචහයක කර්භහන්තඹ තභත් අඳහතඹට රේ 

ඇත. දළඩි අගුලු දළමීේ ක්රභතඹන් ඉත් කිරීභ ව ඉල්ලුභ ඹථහ 

තත්ඹට ඳත්වීභ වීභ නිහ තඵොතවෝ බහණ්ඩ මිර 2020 භළද 

බහගතේ සිට ඹථහ තත්ඹට ඳත්විඹ. 

2020 ඳශමු බහගතේදී, තකෝවිඩ්-19 ංගතඹ තගෝලීඹ ඛනිජ 

තතල් ඉල්ලුතේ දළඩි ඳවත ළටීභකට ව තඵොයතතල් 

තරතඳොරල් අසථහයත්ඹට තභන්භ විචරතහ රට තව තු 

විඹ. ආර්ථිකඹන් ්කෘතිභත් වීභත් භඟ ඉල්ලුභ ඹථහ තත්ඹට 

ඳත් වීභත් භඟ තර් තදන බහගතේදී මිර ගණන් හතප්ේ 

සථහය විඹ. විතල තඹන් ීනනඹ අතප්ේහ කශ ්භහණඹට ඩහ 

තේගතඹන් ්කෘතිභත් වීභ තේ වහ ඵරඳහන රලි. ඛනිජතතල් 

නිසඳහදන දවහ ඉල්ලුභ ඳවත ළටුනු රද අතය එේත් ජනඳද 

තඵොය තතල් තතොග ළඩි වීභත් භඟ තඵොයතතල් (WTI) 2020 

අත් ල් භහතේදී ෘණ අගඹන් ඹටතත් තශහේ විඹ. ඔතඳේ 

(OPEC) ංවිධහනඹට අනු, තරෝක ඛනිජතතල් නිසඳහදන දවහ 

ඉල්ලුභ 2020 ර්තේදී දදනික හභහනය අගඹ ඵළයල් මියඹන 

90.4 දේහ ලිනකට ඵළයල් මියඹන 9.6 කින් අඩු විඹ. 

තකෝවිඩ්-19 ඵරඳෆභ නිහතන් 2020 ර්තේදී දී ඛනිජතතල් 

තරතඳොරල් තඳය තනොව විර උච්චහචනඹන් හිත 

ඳරියඹකට මුහුණ දුන් අතය, එඹ තරතඳොරල් තත 

දළළන්ත තර ඵරඳෆභට රේ ව අතය ඉන් ඳසු ඇති ව ඉල්ලුභ 

කඩහළටීභ නිහ ්තිඳත්ති ේඳහදකයින්තේ ළරකිඹ යුතු 

අධහනඹේ වහ ්තික්රිඹහන් අලය විඹ. 

ඔතඳේ ංවිධහනඹ විසින් ්කහලඹට ඳත් කය ඇති ඳරිලි, 

තශතඳොතල් තඳය තනොව විර විචරතහ  වහ කළශඹීේ අඩු 

කිරීතේ උත්හවඹේ තර වහ තරතඳොරල් නළත තුරනඹ 

කිරීතේ භහතකට තගන ඒතේ අයමුණින් ඔතඳේ හභහජික 

යටල් ව අතනකුත් තතල් ළඳයුේ යටල් 2020 අත් ල් 

භහතේ සිට ය තදකක කහරඹේ තුශ නිසඳහදනඹ තගෝලීඹ 

ළඳයුතභන් 10  ේ ඳභණ එනේ ලිනකට ඵළයල් මියඹන 9.5 

හමහික කඳහ වළරීභට පිඹය ගනිමින් වතඹෝගීතහ 

්කහලනඹේ (DoC) ඇතිකය ගත්ව.  

 

තකොවිඩ්-19  ංගතඹට ්තිචහය ලතඹන්, ජහතයන්තය 

තඵොයතතල් (WTI) මිර ගණන් 2020 තුශ කළව තඳතනන 

අඩුවීභේ හර්තහ කතශ ඹ. හභහනය හර්ෂික WTI තතල් මිර 

2019 දී හර්තහ ව ඵළයරඹට තඩොරර් 56.98 ට හතප්ේ 

ඵළයරඹකට තඩොරර් 39.22 දේහ ඳවත ළටුණි. ංසථහ විසින් 

බහවිතහ කයන රද තඵොය තතල් (භර්ඵන්)  මිර 2019 දී හර්තහ ව 

ඵළයරඹකට තඩොරර් 65.00 සිට 2020 දී ඵළයරඹකට තඩොරර් 

42.45 දේහ අඩුවීභේ හර්තහ කයමින් 2020 දී 34.68  කින් 

මිර ඳවත ළටීභේ ඇති විඹ. 

තරෝක ද.තේ.නි. ර්ධනඹ  

මරහශ්රඹ: IMF - Word Economic Outlook 2021-අත් ල් 

තරෝක ඛනිජ තතල් ඉල්ලුභ 

මරහශ්රඹ : OPEC භහසික තතල් තතශතඳොශ හර්තහ - භහර්තු 2021 

තරෝක ඛනිජ තතල් ළඳයුභ 

මරහශ්රඹ : OPEC භහසික තතල් තතශතඳොශ හර්තහ - භහර්තු 2021 

% 

34  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 

ලිනකට ඵළයල් මි. 
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ශද්ශීඹ න්දර්බඹ 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු (CBSL) විසින් හර්ෂික හර්තහතේ ්කහලඹට 

ඳත් කය ඇති ඳරිලි, 2019 දී 2.3  ක ර්ධනඹේ රඵහ ඇති 

නමුත් 2020 ය තුශදී ආර්ථිකඹ මර්ථ අගඹ අනු සිඹඹට 3.6 

කින් ංතකෝචනඹ වී ඇත. තකොවිඩ්-19  ඳළතිරීභ ළශළේවීතේ 

අයමුණින් තේශීඹ ව ජහතයන්තය ඳනන රද අගුලු දළමීේ, 

ංචයන සීභහ කිරීේ ව අතනකුත් ක්රිඹහභහර්ග නිහතන් 2020 

ර්ඹ තුශ ආර්ථික ංතකෝචනඹේ හර්තහ කයමින් සිඹලුභ 

අංලර ළඵෆ ආර්ථික ක්රිඹහකහරීත්ඹට ඵහධහේ විඹ. යට අගුලු 

දළමීේ ව ංචයන සීභහ ඳළනවීභ තව තුතන් ඉලිකිරීේ ව 

නිසඳහදන කටයුතුර ළරකිඹ යුතු භන්දගහමිත්ඹ තව තුතන් 

ය තුශ කර්භහන්ත අංලතඹහි ක්රිඹහකහයකේර තියුණු 

අඩුවීභේ නිරීේණඹ විඹ. ර්ඹ තුශ ඹවඳත් තේලගුණ වහ 

ර්හ හිත තත්ත්ඹේ ඳළතිඹද, යතට් ඳළති ංගත 

තත්ඹ තව තුතන් කෘෂි අංලතේ කළව තඳතනන වළකිලීභේ 

නිරීේණඹ විඹ. 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු ්කහලඹට ඳත් කය ඇති ඳරිලි ආර්ථිකතේ 

භසත ටිනහකභ 2019 ර්තේදී ඳළති ඇතභරිකහනු තඩොරර් 

බියඹන 84.0 සිට 2020 ර්තේදී දී තඩොරර් බියඹන 80.7 දේහ 

ංතකෝචනඹ වී ඇත. ර්තභහන තතශතඳොශ මිර ගණන් 

ඹටතත් දශ තේශීඹ නිසඳහලිතතේ (GDP) ංතකෝචනඹ වහ 

එේත් ජනඳද තඩොරයඹට හතප්ේ ශ්රී රංකහ රුපිඹතල් අගඹ 

ේඹවීේ භගින් ඒක පුේගර දශ තේශීඹ නිසඳහලිතඹ තඳය තර් 

ඳළති ඇභරිකහනු තඩොරර් 3,852 සිට 2020 ර්තේදී එේත් 

ජනඳද තඩොරර් 3,682 දේහ ඳවත ළටී ඇත. 

2020 තදන කහර්තුතේදී අඳනඹන ආදහඹභ ළරකිඹ යුතු තර 

ඳවත ළටී ඇති අතය ය අහනඹ න විට ංගතට තඳය 

භට්ටේ දේහ ශඟහ තමින් තේගතඹන් ඹථහ තත්ඹට ඳත් විඹ. 

ය තුශ අතයලය තනොන ආනඹන අඩු කිරීභ ව අඩුව 

ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර භගින් අඳනඹන අඩු වීභට ඩහ 

ළඩි අගඹකින් ආනඹන සීභහ කිරීතේ ්තිඳත්තිභඹ 

ක්රිඹහභහර්ගර ඵරඳෆභ පිළිබිඹු කයමින් 2020 ර්තේදී තශ 

හිඟඹ ඇතභරිකහනු තඩොරර් මියඹන 1,989 කින් තඩොරර් මියඹන 

6,008 දේහ අඩු විඹ. 

තකොවිඩ්-19  ඵරඳෆේ තව තුතන් භහර්තු ව අත් ල් භහර 

විනිභඹ අනුඳහතිකඹ ඉවශ උච්චහචනඹන් හර්තහ කශ අතය 

තර් අග බහගතේදී ශ්රී රංකහතේ සදරී තශ්ර ණිගත කිරීේ ඳවත 

ළටීේ ව තේශීඹ විතේල විනිභඹ තතශතඳොතශ  ද්රශීරතහ 

අඩු වීභ තව තුතන්ද උච්චහචනඹන් හර්තහ න රලි. තේ තව තු 

නිහතන් හර්ෂික හභහනය විනිභඹ අනුඳහතිකඹ එේත් 

ජනඳද තඩොරයඹට හතප්ේ 2019 ර්තේ රු. 178.78 ක 

අගඹ 2020 තර්දී රු. 185.52 දේහ ඳවත ළටී ඇත. 

 

විතේල ණඹ ත හ තගවීේ ව සීමිත විතේල විනිභඹ ගරහ ඒභ 

භධයතේ දශ නිර ංචිත 2019 අහනතේ හර්තහ ව එේත් 

ජනඳද තඩොරර් බියඹන 7.6 වහ ළඳීතේ දී 2020 අන් න 

විට තඩොරර් බියඹන 5.7 දේහ අඩු විඹ. 2020 ඔේතතෝේඵර් 

භහතේදී තඩොරර් බියඹන 1 ක ජහතයන්තය සදරී ඵළඳුේකය 

(ISB) පිඹවීභ ඇතුළු යජඹ සිඹ ණඹ ත හ ගකීේ 2020 දී 

පිඹහ ඇති ඵ වන් කිරීභ කළව තඳතනන කරුණකි. 

 

 

තඳය තර් හර්තහ ව සිඹඹට 4.8 සිට විරැකිඹහ අනුඳහතඹ 2020 

දී සිඹඹට 5.5 දේහ ළඩි වි ඇති අතය  ංගතතේ ඵරඳෆභ 

භඟ ගෘවසථ ඳරිතබෝජන විඹදේ අඩුවීභේ ඇතිවිඹ. ආර්ථික 

කටයුතු ඳත්හතගන ඹහභ වහ ජනතහතේ ආදහඹේ භට්ටභ 

ඉවශ නළංවීභ වහ යජඹ විසින් විවිධ ආර්ථික උත්තත්ජක 

ඳළතේජ රඵහ තදන රදී. 

ද.තේ.නි. ර්ධනඹ  

මරහශ්රඹ: ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

% 

ආර්ථිකතේ ටිනහකභ 

මරහශ්රඹ: ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 

තඩො. බි. රු. ට්රි. 

උේධභන අනුඳහතඹ 

මරහශ්රඹ: ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු 
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භහර්තු, අත් ල් ව භළයි භහරදී තකොවිඩ්-19 ඳළතිරීභ 

ළශළේවීභ වහ ඳළනව අගුලු දළමීේ ව ංචයන සීභහ කිරීේ 

්හවන අංලතඹන් හවන ඉන්ධන වහ ඇති ඉල්ලුභ අඩුවීභට 

තව තුහධක ව අතය විඹදේ දළරීභට ඇති අඩු වළකිඹහ හවන 

ඉන්ධන බහවිතඹ අඩු වීභට ඵරඳහනු රඵයි. කර්භහන්ත 

ක්රිඹහකහයකේර තියුනු අඩුවීේ තව තුතන් කර්භහන්ත අංලතඹහි 

ඉල්ලුභ තභන්භ අඩු විදුය ඉල්ලුභ තව තුතන් ඵරලේති 

උත්ඳහදනඹ වහ ව ඉන්ධන ඉල්ලුභද අඩුවීභේ හර්තහ විඹ. 

 

ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹ තඵොතවෝ දුයට ංචහයක යහඳහයඹ වහ ඵේධ වී 

ඇතත්, ශ්රී රංකහ තුරට ංගතඹ ඇතුළු වීභ ළශළේවීභ වහ 

ජනතහතේ ජහතයන්තය ංචයනඹ සීභහ කිරීභට ගුන් තතොටුඳශ 

හ දභන රදී. භහ ගණනහේ පුයහ ගුන් තතොටුඳශ තභතවයුේ 

සීභහ කිරීභ නිහතන් තේශීඹ වහ ජහතයන්තය ගුන් භහගේ 

වහ න ගුන් ඉන්ධන අතරවිඹ අභ විඹ. ය අහන න 

විටත් ගුන් තභතවයුේ පූර්ණ හභහනය තත්ත්ඹට තනොඳළමිණි 

ඵ විතල තඹන් වන් කර යුතුඹ. යජඹ විසින් විවිධ 

්තිඳත්තිභඹ තීයණ ක්රිඹහත්භක කිරීභත් භඟ ගුන් ත හ 

තභතවයුේ ඉේභනින් හභහනය තත්ඹට ඳත් නු ඇතළයි  

ශුබහදී න අතය ඒ තුයන් විකුණුේ ංගතඹට තඳය භට්ටභට 

ඳත් නු ඇතළයි අතප්ේහ තකතර්. 

 

 

2020 තර් ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර ඳවත ළටීභ 

ංසථහට තභන්භ ජහතික ආර්ථිකඹට ඩහ ආර්ථික හසි 

ජනනඹ කයන යේ විඹ. තකොවිඩ්-19 තව තුතන් ඇතිව අඩු 

ඉල්ලුභත් භඟ ර්ඹ තුශ ජහතයන්තය මිර අඩුවීභ නිහතන් 

ආනඹන පිරිළඹ තියුනු තර ඳවත ළටුණි. ඛනිජ තතල් 

ආනඹන විඹදභ තඩොරර් බියඹන 1.55 දේහ ඳවත ඹන රද 

අතය, එඹ 2019 යට හතප්ේ 45.81  (ඇභරිකහනු 

තඩොරර් බියඹන 1.29) කින් අඩුවීභකි. 

ජහතයන්තය තතල් මිර අඩුවීභත් භඟ පිරිඳවදු කශ ඛනිජ තතල් 

නිසඳහදන ආනඹනඹ වහ යජඹ අඹ කයන ඵදු ඉවශ දළමීභ 

තව තුතන් පිරිළඹ ඉවශ ගිතේඹ. තකත  තතත්, ය අග 

බහගතේදී ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර ඉවශ ඹහභට භගහමී 

ංසථහ තත සිදුන ඳහඩු අභ කිරීභ වහ ඵදු 

ංතලෝදනඹන් කයන රදී. 

තදන කහර්තුතේදී ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් නිසඳහදන මිර තියුනු 

තර ඳවත ළටුනද, ්භහණත් ගඵඩහ ඳවසුකේ තනොභළති 

නිහතන් ජහතයන්තය මිර අඩුකිරීේ ර ආර්ථික ්තිරහබ යටට 

රඵහ ගළනීභ සීභහ විඹ. 

ඉදිරි දැක්භ 

ජහතයන්තය මරය අයමුදරට අනු, තකොවිඩ්-19 වහ 

එන්නත්කයනඹ ය පුයහ පුළුල් තර යහප්ත තේ ඹළයි 

උඳකල්ඳනඹ කය ඒ අනු 2021 ර්තේදී තගෝලීඹ ආර්ථිකඹ 

6  කින් ්හයණඹ නු ඇතළයි අතප්ේහ තකතර්. එත  උද 

ංගතඹ ඳහරනඹ කිරීභට ව අතිතර්ක ආතඹෝජන 

්තිංසකයණ වහ ්තිඳත්ති ක්රිඹහත්භක කිරීභට ්තිඳත්ති 

ේඳහදකයින් පිඹය තනොගන්තන් නේ, ආර්ථික ර්ධන 

අතප්ේහන් ඹටඳත් නු ඇතළයි අනුභහන තකතර්. 

ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹ 2021 ර්තේදී ලේතිභත් තර ්කෘතිභත් 

තේ ඹළයි අතප්ේහ කයන අතය ඒ භගින්  2021 ර්තේදී දශ 

තේශීඹ නිසඳහලිතඹ 6.0  කින් ර්ධන තේගඹේ හර්තහ කයනු 

ඇතළයි අනුභහන තකතර්. තේශීඹ වහ ජහතයන්තය එන්නත්නයණ 

ක්රිඹහයඹන් භඟ ආර්ථික ර්ධනඹ ඉරේක කයගත් ්තිඳත්ති 

භගින් ආර්ථිකඹ හභහනය තත්ඹට ඳළමිණ ඉවශ ආර්ථික 

ර්ධන භට්ටභට ශඟහ තේ. එන්නත් කිරීතේ ක්රිඹහයඹ ංගතඹ 

ඳළතිරීභ භළඩඳළළත්වීභට උඳකහරී න අතය ඒ තුයන් ආර්ථික 

කටයුතු ංගතට තඳය භට්ටභට ඳළමිතණතළයි අතප්ේහ 

තකතර්. 

ජහතයන්තය ්හවන කටයුතු වහ ගුන් තතොටුඳශ හභහනය 

තත්ඹට ඳත් නු ඇති අතය ආර්ථික ක්රිඹහකහයකේ ඉවශ 

ඹහතභන් ඉල්ලුභ ංගතඹට තඳය භට්ටභට රඟහවීභට භහතේ 

නිර්භහණඹ නු ඇත. තකත  තතත්, ලියුණු ව නළගී එන 

ආර්ථිකඹන් ඹය ක්රීඹ වීභත් භඟ ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර 

තියුනු තර ළඩි තමින් ඳතින අතය ඒ තුයන් විනිභඹ පිටතට 

ගරහඹහභට නිහතන් විනිභඹ අනුඳහතිකඹ ව උේධභනඹ භත 

ඉවශ වඩනඹේ ඇති කයයි. 

ජහතයන්තය ඉන්ධන මිර ඵැයරඹක් ශඩො.  

ර්ගඹ විචරනඹ ශවේතු 

තඵොයතතල් -39.91% භහර්තු, අත් ල් ව භළයි භහර ඉන්ධන 
වහ ඇති අඩු ඉල්ලුභ තව තුතන් 
පිරිඳවදුතේ අඩු නිසඳහදන අනුඳහතඹ භඟ 
ජහතයන්තය තඵොයතතල් මිර අඩු කිරීභ. 

පිරිඳවදු 
කශ 
නිසඳහදන 

-48.89% ංචයනඹ සීභහ කිරීේ, යට අගුලු දළමීේ 
තව තුතන් ඳරිතබෝජනඹ ඳවත ළටීභ ව 
ජහතයන්තය මිර ගණන් ඳවත ළටීභ. 

එකතු -45.81%  
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ශභශවයුම් භාශරෝචනඹ 

ශකොවිඩ්-19  ංගතඹ ඳැතිරීභ ඳාරනඹ කිරීභ වා 

යජඹ විසන් ඳනන රද අගුලු දැමීම් ව ංචයනඹ 

ීමභා කිරීම් ශවේතුශන් ඳැනනගින රද අභිශඹෝග 

භධයශ  වුද, ං්ථා 2020 ර්ශ දී රුපිඹල් 

බිලිඹන 519 ක ආදාඹභක් ාර්තා කර අතය 

ජාතයන්තය ඛනිජ ශතල් මිර අඩු වීභ ව ශකටි වා 

භධයභ කාලීන උඳාඹ භාර්ග භඟ , ං්ථා  රු. 

බිලිඹන 55 ක දශ රාබඹක් වා රු. බිලිඹන 2.37 ක 

ශුද්ධ රාබඹක් රඵන රදි. පිරිඳවදු විසන් 

ශඵොයශතල් ශභට්රික් ශටොන් 1,865,441ක් පිරිඳවදු 

කයන රදී. යට තුර ශකොවිඩ්-19 යාේතිඹ 

භැඩඳැැත්වීභ වා යජඹ විසන් ක්රිඹාත්භක කයන 

රද ඳාරන ඹාන්ත්රණඹන් ශවේතුශන් සඹලුභ 

අංලලින් ජනනඹ කයනු රඵන ආදාඹම් අඩු වී ඇත. 

යාඳාය කටයුතු ංගතඹට ශඳය භට්ටභට නැත 

ශගන ඒභ වා අලය ඹාන්ත්රණඹන් කඩිනමින් 

ක්රිඹාත්භක කය ඇත. 

 

5,029 
විකුණුම් 

(ලී. මිලිඹන ) 

1,685 
ශඵොයශතල් ශඹදුම් 

(000’ ශභ. ශටො.) 

518.8 
ආදාඹභ  

(රු. බි.) 

ආදාඹභ රු. බි. ආදාඹම් මිශ්රණඹ 
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අතනකුත්

අඳනඹන



 

 

තකොවිඩ්-19 ංගතඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ යජඹ විසින් ඳනන 

රද අගුලු දළමීේ ව ංචයන සීභහ කිරීේ අඳතේ සිඹලුභ 

යහඳහරික අංලරට අහිතනය තර ඵරඳෆේ එල්ර කශ අතය 

එහි ්තිපරඹේ තර 2020 ය වහ උඳඹහ ඇති භසත 

ආදහඹභ 2019 යට හතප්ේ 19.75  කින් අඩු විඹ. තදන 

කහර්තුතේදී ආදහඹභ තියුනු තර ඳවත ළටුණද, තුන්න 

කහර්තුතේ දී එඹ නළත කිසිඹේ ්භහණඹකට ඹථහ තත්ත්ඹට 

ඳත් විඹ. තකොවිඩ්-19 හි තදන රැල්ර අහන කහර්තුතේදී 

ඵරඳෆභේ එල්ර කරද, ංසථහ විසින් ගන්නහ රද ක්රිඹහශීලී 

පිඹයඹන් භඟින් ඹේ දුයකට ආදහඹේ උත්ඳහදනඹ ඳත්හ 

ගළනීභට වළකිවීතභන් අඳතේ රහබදහයිතහඹට සිදු වීභට තිබ 

අහිතකය ඵරඳෆේ අභ කය ගළනීභට වළකිවිඹ. 

ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර අඩු වීභ ංසථහතේ රහබදයීතහඹට 

හිතකය තර ඵරඳෆ අතය 2020 ර්ඹ වහ රු. බියඹන 2.37 

ක රහබඹේ හර්තහ කයන රලි. අඳනඹන ව කෘෂි යහඹන අංල 

වළය අතනකුත් සිඹලුභ අංල භහතරෝචිත ර්ඹ තුශදී ආදහඹේ 

අඩුවීභේ හර්තහ කය ඇත. ංගතඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ යජඹ 

විසින් ගුන් තතොටුඳශ හ දළමීභ නිහ ගුන් ත හ අංලතේ 

කළව තඳතනන ආදහඹේ අඩුවීභේ හර්තහ විඹ. 

 

ර්ගඹ ආදාඹභ - 2020 
රු. මි. 

ආදාඹභ - 2019 
රු. මි. 

්හවන අංලඹ 377,536 430,425 

ඵරලේති උත්ඳහදන  81,147 118,675 

ගුන්තතල් අංලඹ 19,486 58,990 

කර්භහන්ත 11,308 13,497 

ගෘවසත අංලඹ 17,563 20,211 

කෘෂි යහඹන  570 457 

අඳනඹන 11,261 4,336 

එකතු 518,871 646,591 
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්රාවන අංලඹ 

තකොවිඩ්-19 ංගතතේ ඵරඳෆභ ෆභ අංලඹකභ තභතවයුේ 

කටයුතු වහ ඵරඳහන රද ඵළවින් 2020 අභිතඹෝගහත්භක 

යේ වුද, ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර ඳවත ළටීභ 

තව තුතන් ර්ඹ තුශ ංසථහතේ රහබදහයීතහඹ ළරකිඹ යුතු 

තර ර්ධනඹ විඹ. භහර්තු, අත් ල් ව භළයි භහරදී ඳනන 

රද ංචයන සීභහ නිහතන් තභභ අංලතේ විකුණුේ ්භහණඹ 

අඩු විඹ. ංගතඹ ඳහරනඹ කිරීභත් භඟ තුන්න කහර්තුතේදී 

විකුණුේ ්භහණඹ ඹළිත් ඉවශ ඹන රලි. සිඹලු අභිතඹෝග 

භධයතේ වුද, අඛණ්ඩ ඛනිජ තතල් ළඳයුභ තවවුරු කිරීතභන් 

ංසථහ 2020 ර්තේදී සිඹ තශඳර තකොට සුයේෂිත 

කයගන්නහ රලි. 

යජතේ විසින් ක්රිඹහත්භක කයන රද ්තිඳත්තිඹට අනු, තභභ 

ර්ඹ තුශ තභෝටර් යථ වහ බහවිතහ කයනු රඵන  ඉන්ධන 

(තඳට්රල් 92, තඳට්රල් 95, ඔතටෝ ඩීල් ව සුඳර් ඩීල්) විකුණුේ 

මිර තනොතනස ඳළතිණි. භසථ ආදහඹභට ළඩිභ 

දහඹකත්ඹ තර රු. බියඹන 377.5 ේ (2019 දී රු. බියඹන 

430.4) තභභ අංලතඹන් රඵහතදන අතය, තකොවිඩ්-19 ඵරඳෆභත් 

භඟ 2020 ර්තේ ආදහඹභ තඳය යට හතප්ේ 12.29  

ක ඳවත ළටීභේ හර්තහ විඹ. භහර්තු, අත් ල් ව භළයි භහරදී 

යට අගුලු දළමීභ ව තකොවිඩ්-19 ඳළතිරීභ භළඩඳළළත්වීභ වහ 

ංචයන සීභහ කිරීභ විකුණුේ  ව ආදහඹභ අඩු වීභට ්ධහන 

යතට් ්හවනඹ ්ධහන ලතඹන් ඔතටෝ ඩීල් භගින් සිදුන 

ඵළවින් එඹ භසථ ආර්ථිකඹ තුර ්ධහන කහර්ඹබහයඹේ ඉටු 

කයන අතය එඵළවින් ඔතටෝ ඩීල් මිර ගණන් යතට් භසථ මිර 

භට්ටභ වහ ඉතහ ංතේදී තේ. යට අගුලු දළමීේ ව ංචයන සීභහ 

ඳළනවීභ තව තුතන් තඳොදු ්හවනඹ, ඳහල් ්හවනඹ, ංචහයක 

්හවනඹ ඹනහලිඹ වහ ඇති ඉල්ලුභ ඳවත ළටීභ නිහතන් 

ඔතටෝ ඩීල් විකිණීභ භගින් උඳඹහගත් ආදහඹභ 2019 යට 

හතප්ේ 14.39  ක ඳවත ළටීභේ හර්තහ කතශ ඹ. 

 

 

 

 

 

තියහය ඳරිතබෝජන යටහේ ව ඳරිය ංයේණඹ වතික 

කිරීභ වහ ඳරිය හිතකහමී යතයෝ 4 තඳට්රල් ව යතයෝ 4 ඩීල් 

්ර්ධනඹ කිරීභට අපි කළඳවී සිටිමු. තභභ නිසඳහදන ්ජහ අතය 

්චයත කිරීභ වහ උඳහඹ භහර්ග කස කය ක්රිඹහත්භක කයන 

රදී. අතනකුත් ඉන්ධන තනුට ඳරිය හිතකහමී යතයෝ 4 

තඳට්රල් ව යතයෝ 4 ඩීල් බහවිතඹ ලිරිභත් කිරීභට වහ ්චයත 

කිරීභ වහ ජනතහ දළනුත් කිරීභ සිදුතකරිණි. 

ඉවත ලිරිගළන්වීේ තිබිඹදීත්, තකොවිඩ්-19 ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

ඳනන රද ංචයන සීභහ කිරීේ ව අගුලු දළමීේ නිහතන් 

ර්ඹ තුශ යුතයෝ 4 තඳට්රල් ව ඩීල් අතරවිඹ ඉවශ අගඹකින් 

ඳවත ඹන රලි. 

 

 

විකුණුම් ්රභාණශඹහි අඩුවීභ  

තඳට්රල් 92  10.74% 
තඳට්රල් 95  21.83% 
ඔතටෝ ඩීල් 14.80% 
සුඳර් ඩීල් 18.55% 
්හවන අංලඹ 13.57% 

තඳට්රල් 92  

ඔතටෝ ඩීල් 

තඳට්රල් 95  

සුඳර් ඩීල් 

47.2%

5.6%

44.8%

2.4%

ආදාඹම් මිශ්රණඹ - ාවන ඉන්ධන 

ශද්ශීඹ විකුණුම් මිර  රු./ලී. 

්රාවන අංලශ  ඉල්ලුභ වැසරීභ 
මි. ලී. 
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ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර ඳවත ළටී තභන් තභභ අංලතඹන් 

ජනනඹ න රද අරහබඹ 2019 ර්තේ ඳළති රු. බියඹන 25.9 

සිට රු. බියඹන 3.5 දේහ ය තුශ අඩු න රලි. තකොවිඩ්-19 

තව තුතන් මුහුණ තදනරද අභිතඹෝග ව ඇතළේ 

නිසඳහදනයන් ජනනඹ ව අරහබ තනොතකහ, තතශතඳොශ 

්මුඛඹහ තර වහ යතට් ඵරලේති සුයේෂිතබහඹ වතික 

කිරීතේ ගකීභ ඉසක කිරීභ තනුතන්, අපි ජහතිඹට අඛණ්ඩ 

ඉන්ධන ළඳයීභේ තවවුරු කතශමු. 

 

භනහ ඳරියඹේ ව ත හ ළඳයුභ ළඩිලියුණු කිරීතේ අයමුණින් 

ංසථහ තු පියවුේවල් (CODO) ්තිංසකයණඹ කයනු රළතේ. 

අදහර ්තිංසකයණඹ අන් වීතභන් ඳසු, තභභ පියවුේවල් 

තහේණික වහ ඳරිය හිතකහමී පියවුේවල් යන් භන්විත තේ. 

ංසථහ  විසින් CPSTL ආඹතනතේ තඵදහවළරීතේ (ඵවුර් යථ) 

ඇණිඹ වයවහ ව තඵදහවරින්නන් තු ඵවුර් යථ ඇණිඹ වයවහ 

ලියින පුයහ පිහිටි ඉන්ධන පියවුේවල් තත ඉන්ධන තඵදහ වරිනු 

රළතේ. යට පුයහ ෆභ විටභ ජනතහට ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

රඵහ ගළනීතේ වළකිඹහ තවවුරු කිරීභ වහ තභභ ඵවුර් යථ 

ධහකඹන් විලහර කහර්ඹබහයඹේ ඉටු කයයි. 

තභභ ය තුශ අඳතේ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන යට පුයහ තඵදහ 

වළරීභට වහ රු. බියඹන 2.96 ක ්හවන විඹදභේ දයණ රලි.  

ඉන්ධන පියවුේවල් 1322කින් භන්විත අඳතේ දීඳ යහප්ත 

තඵදහවළරීතේ ජහරඹ භගින් ය තුශ අඛණ්ඩ යට පුයහ ඉන්ධන 

ළඳයීභ වතික කයන රලි. භවජනතහට ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

තත ඳවසුතන් ්තේල වීභට ඇති වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීභට 

දළනට ඳතින තඵදහවළරීතේ ජහරඹ ලේතිභත් කිරීභ වහ ය 

තුශ න පියවුේවල් 25 ේ ආයේබ කයන රදී. 2019 ව 2020 

ය තුශ අය රඵහතදන රද න ඉලිකිරීේ තදුයටත් අන් 

කිරීභට නිඹමිත ඇති අතය, ඒහ ආයේබ කශ ඳසු, තභභ 

ඉන්ධන පියවුේවල් සථහන ඩහ තවො ඳවසුකේයන් භන්විත 

නු ඇත. 

තකොවිඩ්-19 ංගතඹ නිහ ඇති ව විකුණුේ ්භහණතඹහි අඩුවීභ 

අඳතේ ඉන්ධන පියවුේවල්ර හණිජ තියහයබහඹ තකතයහි 

ෘජු ඵරඳෆභේ ඇති කයන රලි. තකොවිඩ්-19 ංගතඹ අතයතුය 

ඉන්ධන පියවුේවල්ර ඔවුන්තේ යහඳහරික කටයුතු තභන්භ 

ජීතනෝඳහඹන් ආයේහ කය ගළනීභට ව ඳත්හතගන ඹහභට 

විවිධ ඳවසුකේ ංසථහ විසින් ඳඹහ ඇත. 

විකුණුේ ්භහණඹ අඩුවීභ තව තුතන් තඵදුේකරුන් වට අඩු 

තකොමිස ආදහඹභේ රළබීභ නිහ මුහුණ දීභට සිදුන මරය ඵය 

අභ කිරීභට ංසථහ විසින් විවිධ ණඹ ඳවසුකේ රඵහ තදන 

රලි. තකොවිඩ්-19 ංගතතඹන් ආයේහ වීභට ව හභහනය 

ජනතහට අඛණ්ඩ ආයේෂිත ඉන්ධන ළඳයුභ තවවුරු 

කිරීභට ඉන්ධන පියවුේවල්ර තෞඛය ව ආයේෂිත ඳරියඹ 

ඳත්හතගන ඹහභට අඛණ්ඩ උඳතදස ව භහර්තගෝඳතේල රඵහ 

තදන රදී. 

“ඔතේ හවනඹට 

ඉන්ධන රඵහදීභ 

තවවුරු කිරීභ වහ 

අඳතේ ඵවුර් යථ 

ධහකඹන් 

පියවුේවල් තත 

ේණිකතඹන් ශඟහ 

තේ..” 

 (120,000)

 (100,000)

 (80,000)

 (60,000)

 (40,000)

 (20,000)

 -

2018 2019 2020

රු. මි. 

්රාවන අංලශ  අරාබ 

40  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ඵරලක්ති උත්ඳාදන  

ංසථහ විසින් ශ්රී රංකහතේ විදුය අලයතහ උත්ඳහදනඹ කිරීභ 

වහ රංකහ විදුයඵර භණ්ඩරඹ (රංවිභ) ව සහධීන ඵරලේති 

නිසඳහදකයින් (IPPs) තත ඔවුන්තේ තහඳ ඵරහගහය ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ වහ ඔතටෝ ඩීල්, දළවි තතල් ව නළප්තහ ඳඹනු රළතේ. 

 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු හර්තහට අනු, 2020 ය තුශ ඉන්ධන 

බහවිතඹ භගින් විදුය ජනනඹ 5016 GWh සිට 4182 GWh දේහ 

16.6  කින් ඳවත ළටී ඇත. භසත විදුය ඉල්ලුභ අඩු වීභ ව 

විදුය ජනන මිශ්රණඹ ඉන්ධන යන් ජර විදුය වහ ගල් අුරරු 

තත භහරු තමින් ඉන්ධන වහ ඉල්ලුභ අඩුවීභේ තඳන්නුේ 

කයන අතය එහි ්තිපරඹේ තර රංවිභ ව IPPs විසින් 

ඉන්ධන වහ ඉල්ලුභ 2020 ර්තේදී 31.5  සිට 26.6  

දේහ ඳවත ළටී ඇත. 

 

තකොවිඩ්-19 ඵරඳෆභට රේවීභ නිහතන් යතට් කර්භහන්ත 

ක්රිඹහත්භක වීභ අඩු වීතභන් විදුයඹ වහ ඉල්ලුභ අඩු ව අතය ඒ 

තුයන් විදුයඹ උත්ඳහදනඹ වහ ඉන්ධන ඉල්ලුභ තඳය යට 

හතප්ේ 23.07  කින් අඩුවිතභන් තභභ අංලතඹන් උඳඹන 

ආදහඹභ 31.62  කින් ඳවත ළටුණි. 

 

තකොවිඩ්-19 ඵරඳෆභ තව තුතන් අනතප්ේෂිත ජහතයන්තය 

ඛනිජ තතල් මිර අඩුවීේ ළරකිල්රට ගනිමින්, දළවි තතල් (ළඩි 

ල්ෂර්), දළවි තතල්  (අඩු ල්ෂර්) ව දළවි තතල්  සුඳර් මිර 

ලීටයඹේ රු. 96.00 සිට ලීටයඹේ රු. 70.00 දේහ ලීටයඹට රු. 

26.00 කින් භහර්තු භහතේ සිට අඩුකයන රලි. 2020 ය 

අහනතේදී ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර ගණන් ළරකිඹ යුතු 

තර ඉවශ ගිඹද, ඉවත අඩු කයන රද තේශීඹ මිර ගණන් 

තනොතනස ඳළතුණි. 

 

 

ංසථහතේ භසථ ආදහඹභට තදන ළඩිභ දහඹකත්ඹ තර රු. 

බියඹන 81.1 (2019-රු. බියඹන 118.6) තභභ අංලතඹන් 

රඵහතදන රද අතය ඵරලේති උත්ඳහදනඹ වහ න ඉන්ධන 

ඉල්ලුතේ ංයුතිඹ දළවි තතල්යන් 75.81  ේ ව ඔතටෝ 

ඩීල්යන් 24.19  ේ න අතය ය තුශදී රංවිභ විසින් 

නළප්තහ මිරදී තගන තනොභළත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඵරලේති අංලතේ ඉන්ධන ඉල්ලුභ තිඳතහ තතොග භහතරෝචන 

කමිටු විසින් ඇගයීභට රේ කයනු රඵන අතය ේපූර්ණ 

ඉල්ලුභ පුයහලීභ වහ උඳහඹ භහර්ග කස කය ඇති ඵට ග 

ඵරහ ගනී. යටට අඛණ්ඩ ඵරලේතිඹ ව විදුයඹ ළඳයීතේ 

භසත ඉරේකඹ පුයහ ගළනීභ වහ රංවිභ ව IPPs භඟ 

සුවද ඵතහඹේ ඳත්හතගන ඹනු රළතේ. 

 

රංකහ විදුයඵර භණ්ඩරඹ ව IPPs විසින් දුර්ර පිඹවීේ යටහේ 

ඳළතීභ තුයන් විලහර ණඹගළති තල ඹේ ඳළතිඹද යතට් ආර්ථික 

ර්ධනඹ වහ ජහතික විදුය අලයතහ තකතයහි දළඩි 

ළරකිල්රේ දේන ඵළවින්, ංසථහ විසින් කිසිදු ඵහධහකින් 

තතොය විදුයඹ නිසඳහදනඹ වහ ර්ඹ පුයහ අඛණ්ඩ ඉන්ධන 

ළඳයීභ තවවුරු කයන රලි. 
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විකුණුම් මි. ලී. 

ඳඹනු රඵන ඉන්ධන  

දළවි තතල් ඔතටෝ ඩීල් 

දළවි තතල් 

ඔතටෝ ඩීල් නළප්තහ 

41 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ගුන්ශතල් අංලඹ 

තභයට ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන ඳඹනු රඵන එකභ ළඳයුේකරු 

තර රංකහ ඛනිජතතල් නීතිගත ංසථහ කටුනහඹක, භත්තර, 

යත්භරහන ව ඹහඳනඹ ගුන් තතොටුඳශ වයවහ ගුන් ඹහනහ 

ඉන්ධන ඳඹනු රළතේ. ශ්රී රංකහ ගුන් වමුදහ, ගුන් පුහුණු 

ඳහල් ඹනහදී අතනකුත් ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන ඳහරිතබෝගිකඹන් 

වහ න ඉන්ධන අලයතහඹ ඉල්ලුභ භත ඳඹනු රඵයි. 

සිඹලුභ තේශීඹ ව ජහතයන්තය ගුන් ත හ වහ ගුන් ඹහනහ 

ඉන්ධන ළඳයීභ ජහතයන්තය ්හවනඹ වහ අතිලයින් ළදගත් 

න ඵළවින් තභභ අංලඹ තකතයහි උඳහඹභහර්ගික අධහනඹ 

තඹොමු කයනු රළතේ. 

තකොවිඩ්-19 දයඹ ශ්රී රංකහ තුශ යහප්ත වීභ ළශළේවීභ 

වහ යජඹ විසින් ගුන් තතොටුඳශ තභතවයුේ වහ සීභහන් 

ඳළනව ඵළවින් 2020 තර් ංසථහතේ ඩහත්භ ඵරඳෆභට රේව 

අංලඹ තභභ ගුන්තතල් අංලඹ තේ. ඳනන රද සීභහන් 2020 

භහර්තු සිට තදළේඵර් දේහ ක්රිඹහත්භක වුද තර් අග 

බහගතේදී යජඹ විසින් සීභහන් යහිල් කයන රලි. ගුන් ගභන්ර 

සීමිත ක්රිඹහකහරිත්ඹ තව තුතන් විකුණුේ ආදහඹභ තියුනු තර 

ඳවත ළටුණි. 

ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන අංලතඹන් ඇතිවිඹ වළකි අරහබඹ 

තනොතකහ, ජහතයන්තය ගුන් භහගේ ශ්රී රංකහට පිඹහය කිරීභ 

ලිරිභත් කිරීභ වහ ජහතයන්තය ගුන් ත හ ව අනුඵේධ 

ත හන් වහ වන ළරසීතේ යජතේ ්තිඳත්තිරට 

භගහමී ංසථහ විසින් ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන මිර අඩු කිරීභ 

අඛණ්ඩ සිදු කයන රලි. 

ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන වහ ඇති ඉල්ලුභ 60.15  කින් තියුනු 

තර ඳවත ළටීභ තව තුතන් තභභ අංලතේ ආදහඹභ 2019 

ර්තේ ඳළති රුපිඹල් බියඹන 58.9 සිට රු. බියඹන 19.4 

දේහ භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ 66.97  ක තියුණු ඳවත 

ළටීභේ හර්තහ කයන රලි. ජහතයන්තය ගභනහගභනඹ භගින් 

තකොවිඩ්-19 ඳළතිරීභ භළඩඳළළත්වීභ වහ ගුන් තතොටුඳශ හ 

දළමීභ තව තුතන් ආදහඹභ සීඝ්ර තර අඩු වුද, ංසථහතේ තභභ 

අංලතේ තභතවයුේ අරහබඹ රු. මියඹන 1,224 සිට රුපිඹල් 

මියඹන 109 දේහ අඩුවී ඇත. 

 

ඉවත ජඹග්රවණඹන් වහ එේ එේ ත ක භට්ටමින් අඛණ්ඩ 

පුහුණුවීේ ඳඹනු රඵන අතය තභතවයුේ විශිසටත්ඹ කයහ 

ශඟහවීභ වහ තහක්ෂණික ලියුණු වහ ආතඹෝජනඹ කිරීභට 

උඳහඹ භහර්ගික ්මුඛතහ රඵහ දී ඇත.  

ඉදිරි දැක්භ 

තභභ යහඳෘති භගින් ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ගුන් 

තතොටුඳතශ  ඵරලේති සුයේෂිතතහ වතික තකතයන අතය 

තභතවයුේ පිරිළඹ අඩු කිරීභටත්, ඒ අනු තජට් ඒ-1 ඉන්ධන 

මිර තදුයටත් අඩු කිරීභටත් වළකි නු ඇත. 

ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන ඉල්ලුභ පුයහලීභ වහ අලුතින් 

ංර්ධනඹ තමින් ඳතින ඹහඳනඹ ජහතයන්තය 

ගුන්තතොටුඳතශ  ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභට ංසථහ 

ආතඹෝජනඹ කයන රලි. යහඳෘතිතඹහි ්ේඳහදන කටයුතු 2019 

තර් ආයේබ විඹ. 
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විකුණුම් රු. බි. 

විකුණුම් මිර - ගිවිසුම්ගත ඳාරිශබෝගිකඹන් USD/USG 

 ංසථහ විසින් 2018 ජනහරි භහතේ දී ගුන් තතොටුඳශ 

පුළුල් කිරීතේ යහඳෘතිඹට භගහමී ඵණ්ඩහයනහඹක 

ජහතයන්තය ගුන් තතොටුඳතශ  න වයිරන්ට් ඳේධතිඹ ව 

පුළුල් කිරීතේ යහඳෘතිඹ ආයේබ කයන රදී. තකොවිඩ්-19 

ංගතඹ තව තුතන් යහඳෘතිඹ ්භහද වුද, එඹ 2020 

අහනඹ න විට තබෞතික ්ගතිතඹන් 60 ේ ශඟහ කය 

තගන ඇත. 

 අභ මුදරකට ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන රඵහදීභ වහ තජට් ඒ-

1 ඉන්ධන ගඵඩහ ඳවසුකේ ඇතිකිරීභ ව මුතුයහජතර සිට 

ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ගුන් තතොටුඳශ දේහ නශ 

භහර්ගඹ ඉලිකිරීතේ ්ේඳහදන ක්රිඹහයඹ ආයේබ කය ඇත. 

ආයේහ මයක අධහනඹට රේන ඵළවින් ගුන් තභතවයුේ 

වහ ජහතයන්තය ්මිතීන් පුයහලීභට අපි කළඳවී සිටිමු. තත් 

වතික අලයතහ පුයහරන ඵට වතික වීභ වහ ඒකහඵේධ 

ඳරීේණ කණ්ඩහඹභ (JIG) විසින් ජහතයන්තය ්මිතීන්ට 

අනුකරදළයි ඳරීේහ කිරීභ වහ හර්ෂික විගණන සිදු කයන රදී. 

අඳතේ ගුන් ත හ තභතවයුේර තභතවයුේ විශිසටත්ඹ 

තඳන්නුේ කයමින් ‗තවො‘ (හභහනයඹට ඩහ ළඩි) තත්ඹ 

අත්කය ගළනීභට ංසථහ භත් ව ඵ ්ලංනීඹ තර වන් 

කශ වළක. 

42  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 
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කර්භාන්ත 

තභභ අංලඹ කහර්මික භමිතතල්, කර්භහන්ත වහ දළවි තතල්, 

යහිසි තතල්, තහය ව තොල්න්ට් (SBP) යන් උඳඹන 

ආදහඹතභන් භන්විත තේ. තභභ අංලතේ ඉල්ලුේ ්භහණඹ 

15.47  කින් ඳවත ළටී ඇති අතය උඳඹහගත් ආදහඹභ රු. 

බියඹන 13.4 සිට රු. බියඹන 11.3 දේහ තඳය යට 

හතප්ේ 16.22   කින් අඩු වී ඇත. භහර්තු ව අත් ල් 

භහර යට අගුලු දළමීතේ ඵරඳෆභ ව තකොවිඩ්-19 ංගතඹ 

භළඩඳළළත්වීභ වහ තනත් ංචයන සීභහ කිරීේ තව තුතන් 

ඉවත ඳරිලි ආදහඹේ අඩුවී ඇත. 

 

ය තුශ තඵොතවෝ කර්භහන්තලහරහ නිසි ඳරිලි ක්රිඹහත්භක 

තනොවීභ තව තුතන් ආදහඹභ තඳය යට හතප්ේ 15.31  

ක ඳවත ළටීභේ හර්තහ වුද දළවි තතල් භගින් රු. බියඹන 8.3 

ක ආදහඹභේ අංලඹ තුර ්ධහන දහඹකඹහ තර රඵහ තදන රලි. 

තකොවිඩ්-19 ංගතඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ ඳනහ ඇති 

සීභහන් යහිල් කිරීභත් භඟ 2020 ය තදන බහගතේදී දළවි 

තතල් වහ ඇති ඉල්ලුභ ඹළිත් ඉවශ ඹන රලි. 

 

ආර්ථිකඹ හභහනය තත්ඹට ඳත් ව ඳසු අනහගතතේදී දළවි තතල් 

වහ ඇති ඉල්ලුභ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් නු ඇතළයි අපි ඉතහ 

ශුබහදී තමු. 

යට අගුලු දළමීේ ව ංචයනඹ සීභහ 2020 ර්තේදී දී සිදු 

තමින් ඳතින භහර්ග ඉලිකිරීේ යහඳෘති භන්දගහමී වීභට තව තු ව 

අතය ඒ භගින් ංසථහතේ තහය විකුණුේ ්භහණඹ 8.48  කින් 

අඩුවීභේ හර්තහ කතශ ඹ. තශඳර තකොට නළත අත්ඳත් කය 

ගළනීභට ව ඳත්හ ගළනීභට මිර අඩු කිරීතේ උඳහඹ භහර්ගඹ 

අනුගභනඹ කයමින් ජහතයන්තය මිර ගණන්රට භගහමී 

විකුණුේ මිර අඩු කශ අතය ඒ තුගින් තශතඳොතල් අඩුභ 

විකුණුේ මිර ඳත්හ ගළනීභට වළකි විඹ. 

තහය වහ ඉල්ලුභ අඩුවීභ වහ මිර අඩුවීභත් භඟ 2019 යට 

හතප්ේ 20.08  කින් ආදහඹේ අඩුවීභේ වුද, අඳතේ උඳහඹ 

භහර්ග භගින් තශඳර තකොට ඳත්හ ගළනීභට වළකි විඹ. තහය 

මිර අඩු කිරීේ තව තුතන් අරවිතඹන් රද රහබඹ රු. මියඹන 129 

සිට රු. මියඹන 43 දේහ ය තුශ ඳවත ළටී ඇත. 

යජතේ ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධන යහඳෘති වහ ංසථහ 

විසින් ඉවශභ තත්තේ ද්ර තහය ව තහය ඵළයල් ඳඹනු රඵයි. 

ආනඹනඹ කයන රද තහය ඵළයල් මුතුයහජතර තහය අංගනඹ 

වයවහ නිකුත් කයනු රළතේ. 

ඹටිතර ඳවසුකේ ළඩිලියුණු කිරීතේ යජතේ අයමුණු තනුතන් 

දහඹක වීභට ංර්ධන යහඳෘති වහ හධහයණ මිරකට 

ගුණහත්භක ද්ර තහය ළඳයීතේ අදවසින් ංසථහ විසින් 2018 

භළද බහගතේදී දළවි තතල් බහවිතතඹන් පිරිඳවදු වයවහ ද්ර තහය 

නිසඳහදනඹ කිරීභ ආයේබ කතශ ඹ. 

කුඩහ ඳහරිතබෝගිකයින්තේ තහය ඉල්ලුභද ළඳයීතේ අයමුණින් 

අතිරිේත නිසඳහදනඹ ඵළයල් තත පියවීභ වහ තහය ඵළයල් 

පියවුේ කේවරේ සථහඳනඹ කිරීභට අපි කටයුතු කයමින් සිටිමු. 

විකුණුම් ්රභාණශඹහි අඩුවීභ   

දළවි තතල් - සුඳර් 13.77% 
දළවි තතල් - 1500 19.92% 

55

60

65

70

75

80

2019.11.08 2020.03.05 2020.06.25 2020.12.08

ආදාඹභ 

රු. මි. 

තාය විකුණුම් මිර  රු. /Kg.  

43 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 
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යහිසි තතල් යහඳහයඹ අඳතේ කර්භහන්ත අංලතේ ඳතින ඉතහ 

තයඟකහරී යහඳහයඹේ තේ. 

අඳතේ සිඹලුභ යහිසි තතල් ISO 9001/2000 වතිකඹ හිත 

යහිසි තතල් නිසඳහදනහගහයඹේ භගින් නිසඳහදනඹ කය ඇත. 

එතභන්භ අඳතේ සිඹලු යහිසි තතල් ර්ග සිතඳට්තකෝ 

(Ceypetco) න්නහභඹ ඹටතත් කහර්මික ව තභෝටර් යථ තඹදුේ 

ඹන තදඅංලඹ වහභ ආයණඹ න ඳරිලි යහිසි තතල් ඳඹනු 

රඵන අතය ඒහ ඇභරිකන් තඳතට්රෝයඹේ ආඹතනඹ (API), 

MTU Friedrichshafen SmbH ව යුතයෝවඹ තභෝටර් යථ 

නිසඳහදකයින්තේ ංගභඹ  (ACEA) ළනි අදහශ ජහතයන්තය 

පියගත් පිරිවිතයඹන් පුයහ ඇත. 

ඛණිජ තතල් පිරිඳවදු කිරීභ, උස තත්ත්තේ නිසඳහදන 

අතරවිඹ ව අතරවිකයණතේ විශිසටත්ඹ අත්කය ගළනීභට ව 

කළඳව ෘත්තිකඹන් කණ්ඩහඹභේ ව විලසහන්ත ව 

කහර්ඹේභ අතරවි නිතඹෝජිත ජහරඹේ වයවහ ඳහරිතබෝගිකයින් 

අභිඵහ ඹන ේපූර්ණ විඳුේ ව ත හන් ළඳයීභ තුළින් 

ඳහර්ලකරුන්තේ අතප්ේහන් පුයහලීභ වහ අපි අඳතේ 

උඳහඹභහර්ග ක්රිඹහට නංහ ඇත. 

තකොවිඩ්-19 ඳළතිරීභ භළඩඳළළත්වීභ වහ යජඹ විසින් ඳනහ 

ඇති ංචයන සීභහන් තව තුතන් යහිසි තතල් වහ භසත 

තශඳර ඉල්ලුභ ඳවත ළටුණි. තකත  තතත්, අඳතේ උඳහඹ 

භහර්ග නිසි ඳරිලි ක්රිඹහට නළංවීභ නිහතන් විකුණුේ ්භහණඹ 

2019 ර්ඹට ට හතප්ේ 0.26  කින් ආන්තික තර ළඩි 

කිරීභට ංසථහට වළකි විඹ. 

විකුණුේ ්භහණඹ ආන්තික ළඩිවීභේ හර්තහ කරද, විකුණුේ 

මිර අඩුකිරීභ තව තුතන් ආදහඹභ 10.06  කින් ඳවත ළටීභේ 

හර්තහ කතශ ඹ. 

ළඳයුේ දහභතේ අවිනිලසචිතතහඹන් අභ කයමින් ජහතයන්තය 

්මිතීන්ට අනුකර යහිසි තතල් නිසඳහදනහගහයඹ 2019 දී සිඹ 

තභතවයුේ ආයේබ කයන රදී. යහිසි තතල් නිසඳහදනහගහයඹ 

වයවහ නිසඳහදන තශතඳොශට තඵදහ වරින රද අතය 

නිසඳහදනහගහයඹ භගින් ජනනඹ න රද ්තිරහබ ්ධහන 

ලතඹන් අහන ඳහරිතබෝගිකයින් තත විතළන් කයන රදී. 

යහිසි තතල් නිසඳහදනහගහයඹ වයවහ අතප්ේෂිත ්තිරහබ අහන 

ඳහරිතබෝගිකයින් තත රඵහ දීතභන් තශඳර තකොට නළත 

තගොඩනළගීභ වහ අතගෝසතු භහතේදී යහිසි තතල් විකුණුේ 

මිර තියුනු තර ඳවත දභන රලි. ඉවත මිරකයණ ක්රතභෝඳහඹ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ භගින් විකුණුේ ්භහණඹ ඉවශ නළංවීභටත් ඒ 

භඟභ තශඳර තකොට නළත අත්ඳත් කය ගළනීභටත් වළකි 

විඹ. 

 

ළඳයුේකරු විසින් ඳඹනු රඵන පිරිළඹ හසිඹ ව තභතවයුේ 

ළඩිලියුණු කිරීභ වහ තනත් උඳහඹ භහර්ග ක්රිඹහත්භක 

කිරීතභන් යහිසි තතල් අංලතඹන් රද රහබදහයිතහඹ රු. මියඹන 

123 සිට රු.මි.199 දේහ ර්ඹ තුරදී ර්ධනඹ විඹ. 

 

තකොවිඩ්-19 තව තුතන් කහර්මික තභතවයුේ අඩුවීභ නිහතන් 

කහර්මික භමිතතල් ව SBP හි විකුණුේ ්භහණඹ අඩු වීභට තව තු 

විඹ. කහර්මික භමිතතල් ව SBP තතින් ර්ඹ තුශදී  

පිළිතයන් රු. මියඹන 267 ක වහ රුපිඹල් මියඹන 244 ක  

ආදහඹභේ උඳඹහ ඇත. 

44  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 
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ගෘව්ත අංලඹ 

ගෘවසත අංලඹ භමිතතල් ව ද්ර තඳතට්රෝයඹේ හයු (LPG) ඹන 

නිසඳහදන යන් භන්විත තේ. භමිතතල් අඛන්ඩ ඉවශ 

වනදහයි මිරකට අතරවි කිරීභ නිහ තභභ අංලඹ ලිගින් ලිගටභ 

ඳහඩු රඵන රලි. තභභ අංලතේ 2020 ය තුර හර්තහ කයන රද 

අරහබඹ රු. බියඹන 2.1 කි. 

යජඹ විසින් තීයණඹ කයන රද ලීටයඹකට රු. 70/- ඵළගින් ව 

ඉවශ වනහධහයඹේ ඹටතත් අඩු ආදහඹේරහභී ඳවුල් ව ධීය 

්ජහට වන ළරසීභ වහ රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත 

ංසථහ විසින් භමිතතල් ඳඹනු රඵයි. භමිතතල්යන් රු. 

බියඹන 2.1 ේ ංසථහට ඳහඩුේ සිදු වුද, අඩු ආදහඹේරහභී 

ඳවුල් වහ භහජ ඹවඳළළත්භ ව තියහය ඳරිතබෝජනඹ වහ 

න දහඹකත්ඹ තභභ වනහධහයඹ තුයන් රඵහතදන ඵ අපි 

විලසහ කයමු. 

ය තුශ අත්විඳින රද තකොවිඩ්-19 ංගතතේ ඵරඳෆභ 

තව තුතන් විකුණුේ ආදහඹභ 13.84  කින් ඳවත ළටී ඇත. 

ඩීල් ව භමිතතල් අතය ඳතින මිර ඳයතයඹ නිහ ඵස යථ, 

තරොරි ළනි භවයේ ඵය ්හවනඹ කයන්නන් භමිතතල් 

වනහධහයඹ අබහවිත කයයි. තභභ ඇතළේ ඵය ්හවනඹ 

කයන්නන් විසින් කයනු රඵන භමිතතල් මිශ්ර කිරීභ ඳහරනඹ 

කිරීභට දළඩි ක්රිඹහභහර්ග තගන ඇත. භමිතතල් වනහධහයඹ 

අනතප්ේෂිත ඳහර්ලස තත කහන්දු වීභ අභ කිරීභ වහ 

අභහතයහංල භට්ටතේ අධහනඹ ද තඹොමු කය ඇත. තභභ 

ක්රිඹහන් ංසථහතේ භමිතතල් භගින් ඇති න අරහබ අභ කය 

ගළනීභට උඳකහරී තේ. 

LPG විකුණුේ ආදහඹභ ර්ඹ තුශ රු. මියඹන 2,613 සිට රු. 

මියඹන 2,400 දේහ 8.13  ක අඩුවීභේ හර්තහ කය ඇත. 

පිරිඳවදු පිරිළඹ ව විනිභඹ අනුඳහත ේඹවීේ තව තුතන් 

රහබඹ ද රු. මියඹන 207 රු. මියඹන 9 දේහ 2020 ර්තේදී 

අඩු වී ඇත. 

අඳනඹන 

ෘජු අඳනඹන අංලතඹන් රු. බියඹන 11.3 ක ආදහඹභේ ර්ඹ 

තුශ හර්තහ කශ අතය එඹ තඳය ර්තේදී රු. බියඹන 3.4 කි. 

ර්ඹ තුශ නළප්තහ වහ විදුයඵර අංලතඹන් ඉල්ලුභේ 

තනොතිබ ඵළවින් ව ගඵඩහ ධහරිතහ සීමිත ඵළවින් නළප්තහ 

අඳනඹනඹ කිරීභට සිදුවිඹ. 

 

 

පිරිඳවදු නිසඳහදන ක්රිඹහයඹ ලිගටභ කයතගන ඹහභ වහ 

පිරිඳවදු නිසඳහදන ගඵඩහ කිරීභට ගඵඩහ ධහරිතහ සීමිත ව ඵළවින් 

නිසඳහදන පිරිළඹට ඩහ අඩුතන් ඳහ නළප්තහ අඳනඹනඹ 

කිරීභට සිදුවිඹ. අඳනඹන විකුණුේ ආදහඹේ ඇතභරිකහනු තඩොරර් 

භගින් උත්ඳහදනඹ වුද, තභ භ අංලතඹන් ජනනඹ න රද 

අරහබඹ 2019 ර්තේදී ව බියඹන 1.8 සිට 2020 ර්තේදී රු. 

බියඹන 4.5 දේහ ර්ධනඹ විඹ. 
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භූමිශතල් අරාබඹ 

රු. මි. 

නළප්තහ  

දළවි තතල් 

අඳනඹන  
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කෘෂි යාඹන  

තඳෞේගයක ළඳයුේකරුන්තේ සයහකෆතභන් තගොවීන් ආයේහ කිරීභ 

ව හධහයණ මිරකට ගුණහත්භක කෘෂි යහඹන නිසඳහදන ළඳයීභ 

වහ මිර ඳහරන ඳහර්ලඹේ තර ක්රිඹහ කිරීතේ අයමුණින් ංසථහ 

කෘෂි යහඹන තශතඳොර තුර ක්රිඹහත්භක තේ. 

තකොවිඩ්-19 ඳළතිරීභ වහ අදහර ඳහරනඹන් අතනකුත් අංලරට ඵරඳෆේ 

එල්ර කරද, කෘෂිකර්භහන්තඹ සුභට ක්රිඹහත්භක වීභට යජඹ ඉඩ රහ 

තදන රලි. 

කෘෂියහඹන නිසඳහදන වයවහ උඳඹන රද විකුණුේ ආදහඹභ 2019 දී රු. 

මියඹන 456 ව අතය එඹ රු. මියඹන 570 දේහ 24.78  කින් 2020 

ර්තේදී ර්ධනඹ විඹ. 

 

 

භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ කෘෂි යහඹන අතරවිඹ 15.40  කින් ළඩි ව 

අතය ංසථහ විසින් ලීටර් මියඹන 0.517 ක අතරවිඹේ සිදුකය ඇත. 

න කෘෂියහඹන ද්රය (කෘමිනහලක) තදකේ තතශතඳොශට 

වඳුන්හදීභත් ව ේරයිතෂොත ට් අතරවිඹ නිහතන් විකුණුේ ආදහඹභ 

24.78  කින් ඉවශ ගිතේඹ. 

කෘෂියහඹන  අංලතේ රහබඹ රු. මියඹන 106 සිට රු. මියඹන 171 

දේහ කළව තඳතනන ළඩිවීභේ හර්තහ කයන රද අතය ේරයිතෂොත ට් 

අතරවිඹ ව න නිසඳහදන තදකේ වඳුන්හදීභ තභභ ජඹග්රවණඹ 

වහ තඵතවවින් දහඹක විඹ. 

ංසථහ ශ්රී රංකහ තුශ ේරයිතෂොත ට් ආනඹනඹ කය තඵදහ වළරීභ 

වහ අනුභත එකභ ඳහර්ලඹ න අතය සිඹලුභ තයගුරහසිරට 

අනුකර තත් ව යඵර් තුකයතේ ඳහරිතබෝගිකයින්ට ළඳයීභ 

ංසථහ විසින් සිදු කයනු රඵයි. නිසඳහලිත අනිසි තර බහවිතහ කිරීභ 

ළශළේවීභ ව වහනිකය බහවිතඹන් අභ කිරීභ වහ නිඹහභන 

ඵරධහරීන් විසින් නිකුත් කයන රද භහර්තගෝඳතේල දළඩි තර 

පිළිඳදීමින් ේරයිතෂොත ට් ළඳයුභ සිදු කයනු රළතේ. 

කෘෂි යහඹන සහබහවිකභ අදහනභට නියහයණඹ න ඵළවින් 

නිසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹ තභන්භ තෞඛය ව ආයක්ෂිත 

ඳරියඹ වතික කිරීභ වහ ේභත ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ 

කිරීභට අපි කළඳවී සිටිමු. ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 

වහ තභන්භ OHSHAS 18001—2007 වහ ISO කහර්ඹ හධන 

භහතරෝචන ඳත්න රදී. 

 

ඉලිරි දළේභ 

මුතුයහජතර ්තේලතේ සිඹලුභ ඳවසුකේයන් ව නවීන 

තහේණතඹන් යුත් කෘෂි යහඹන කේවරේ ඉලිකිරීතේ 

යහඳෘතිඹේ ආයේබ කය ඇත. එතභන්භ ඳර්තේණ වහ 

ංර්ධන කටයුතු ආයේබ කිරීභ වහ නවීන තහේණතඹන් 

යුත් යහඹනහගහයඹේ ඉලිකිරීභටද අතප්ේහ තකතර්. 
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 විකුණුම් ආදාඹභ 
රු. මි. 

ය 2020 තුරදී අඳ කශ තේ 

 න කෘෂි යහඹන (කෘමිනහලක) තදකේ තතශතඳොශට 

වඳුන්හදීභ. 

 කෘෂි යහඹන තඵදහවළරීතේ ජහරඹ ලේතිභත් කිරීභට ව 

ඉවශ විබ ්තේල කයහ ශඟහ වීභට දළනට ඳතින 

තඵදහවළරීතේ ජහරඹට න අතරවි නිතඹෝජිතඹන් එකතු 

කයන රදී. 
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පිරිඳවදුශද ශභශවයුම් 

පුගසකන්ද පිරිඳවදු 1969 තර් සිට අඳ ජහතිඹට ඉභවත් 

අගඹ එකතු කිරීභේ ඇති කයන අඳතේ ්ධහන උඳහඹ භහර්ගික 

ත්කභයි. 1970 ය න විට පිරිඳවදු යතට් භසථ ඉල්ලුභ 

පුයහරන රද නමුත් ර්තභහනතේ එඹ භසත ංසථහතේ 

අතරවිතඹන් 30 -35  ඳභණ ්භහණඹේ ආයණඹ කයයි. 

 

 

පිරිඳවදු ළඩි ලියුණු කිරීභ වහ න යහඳෘති ක්රීඹ කිරීභ, 

රහබහංල ළඩි කිරීභ, පිරිඳවදු කශ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

ආනඹනඹ අභ කිරීභ, ඳරිය ංයේණඹ, ්මිතිගත නිසඳහදන 

ළඳයීභ ව ත ක වබහගිත්ඹ ඉවශ භට්ටභක තඵහ ගළනීභ 

ළනි විවිධ ලිලහන් ඔසත  යටට අතප්ේෂිත ්තිරහබ රඵහදීභට 

ංසථහ කළඳවී සිටී.  

පිරිඳවදු ය තුශ ේපූර්ණතඹන්භ එනේ 100  භර්ඵන් 

තඵොයතතල් පිරිඳවදු කර අතය තඵොයතතල් ඳරිතබෝජනඹ තභට්රිේ 

තටොන් 1,685,441 (MT) විඹ. හභහනය ්හව ලිනකට තටොන් 

4650 ේ (TPSD) ව ලින දර්ලන ලිනකට තටොන් 4605 ේ (TPCD) 

පිරිඳවදු කයන රලි. පිරිඳවදු ලින 362.44 ේ ක්රිඹහත්භක ව අතය, 

තඵොයතතල් ඩිසටිරර් ඒකකතේ 99.03  ක තභතවයුේ කහර 

කහර්ඹේභතහඹේ ඳත්හ ගන්නහ රලි. ඛණිජ තතල් නිසඳහදන 

වහ ඇති අඩු ඉල්ලුභ ව පිරිඳවදු කශ නිසඳහදන ආනඹනඹ 

කයන ටළංකිර ඳතින ගඵඩහ ධහරිතහතේ හිඟවීේ තව තුතන් 

න නළේ ්භහද ගහසතු ළරළේවීභට 2020 අත් ල් ව භළයි 

භහරදී ්හව ලිනකට තඵොයතතල් පිරිඳවදු 3500 දේහ අඩු 

විඹ. 

 

2019 තර් තඵොයතතල් තඹදවුේ තභ.තටොන් 1,864,817 වහ 

න විට 2020 තර් තඵොයතතල් තඹදවුේ තභ.තටොන් 

1,685,441 දේහ 10  කින් අඩු වී ඇත. 

්ධහන ලතඹන් භහර්තු ව අත් ල් භහරදී අඩු තඵොයතතල් 

්භහනඹේ ළකසීභ තව තුතන් පිරිඳවදු වයවහ ජනනඹ කයන 

රද පිරිඳවදු කශ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ර්ඹ තුශදී 9.35  

කින් ඳවත ළටුණි. 

 

ය තුශ, පිරිඳවදු ක්රිඹහයඹ වයවහ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

අටකින් තභට්රිේ තටොන් 1,630, 586ේ නිසඳහදනඹ කයන රදී. 

ය තුශ නිසඳහදනඹ කයන රද ඔතටෝ ඩීල් 2020 තර් 35  

සිට 33  දේහ අඩු ව අතය දළවි තතල් නිසඳහදනඹ 27  සිට 

29  දේහ ළඩි විඹ. තඳට්රල් 92 ්භහණඹ තනොතනස ඳළති 

අතය ඉතිරි නිසඳහදන තර  භමිතතල්, නළප්තහ, තහය, SBP ව 

තජට් ඒ1 ඹන නිසඳහදන ඳව නිතඹෝජනඹ කයයි. 

වි්තයඹ 2020 
 

2019 

තභතවයුේ  ලින ගණන 362.44 356.6 

හභහනය නිසඳහදනඹ  - TPSD  

(MT) 
4650 5230 

තභතවයුේ කහර්ඹේභතහඹ 99.03% 97.68% 

පිරිඳවදු ැදගත් න්ශන් ඇයි? 

 100  ශ්රී රහංකික කහර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟ ක්රිඹහත්භක තේ. 

 පුයළසිඹන් 1100 කට ළඩි පිරිකට ෘජු රැකිඹහ අසථහ 

ඳඹයි. 

 භසත ංසථහ විකුණුේ ්භහණතඹන් 30 -35  ේ ඳඹයි. 

 විතේල මුදල් පිටතට ගරහ ඹහතේ ඉතිරි කිරීේ. 

 ය 51 ක අඛණ්ඩ තභතවයුේ හර්ථක නිභ කයන රදී. 

 විතේල යටරදී පිරිඳවදු පුහුණු පිළිඵ ඉවශ පිළිගළනීභේ 

තිබීභ. 
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තඳට්රල්   

භමිතතල්

ඔතටෝ ඩීල්

දළවි තතල්

නළෂසතහ

තහය

තජට් ඒ- 

එස බී ව 

එල් ව ජී 

පිරිඳවදු නි්ඳාදනඹ  



 

 

පුග්කන්ද ශඵදාවැරීශම් ඳර්ඹන්තඹ 

පුගසකන්ද තඵදහවළරීතේ ඳර්ඹන්තඹ ංසථහ තු එකභ 

හවන ඉන්ධන තඵදහ වළරීතේ ඳර්ඹන්තඹ න අතය එඹ දළවි 

තතල් ව තජට් ඒ-1 ද තඵදහ වරිනු රළතේ. පිරිඳවදු භගින් 

පිරිඳවදු කයන රද ඛනිජ තතල් නිසඳහදන යන් අඩේ ඳභණ 

තභභ ඳර්ඹන්තඹට භහරු කයනු රළතේ. 

 තඵොය ආනඹ තීරු, ගෆස තතල් වයිතරොතරේටර් ඒකකඹ 

්තික්රිඹහකහයකඹ ව තේලිකහ ඒකකඹ ්තිසථහඳනඹ කිරීභ 

 අඳජර ඳවිරහගහයඹ ඉලිකිරීභ 

 O2K1 වහ න වයිරජන් ේවඩකඹ 

 රංවිභ සථහයඹ ළඳයුභ ළඩිලියුණු කිරීභ 

 ජර ඳවිරහගහයතේ සිට පිරිඳවදු දේහ ජර භහර්ගඹ 

්තිසථහඳනඹ කිරීභ. 

 O4 ඒකකඹ වහ න ේවඩකඹ විකිරීභ 

ඛනිජ ශතල් නි්ඳාදන ැඳයීභ 

පිරිඳවදු විසින් තකොතරොන්නහ නිභහ ව පුගසකන්ද න 

ඳර්ඹන්තඹ තත නිසඳහදනඹ කයන රද ඛණිජ තතල් නිසඳහදන 

අතරවිකරුන්ට ව ඳහරිතබෝගිකයින්ට තඵදහ වළරීභ වහ 

භහරු කයනු රළතේ. 

පිරිඳවදු ෘජුභ ඵරලේති උත්ඳහදන ඳහරිතබෝගිකයින් වහ 

න ඛණිජ තතල් නිසඳහදන, ද්ර තහය ව   LPG 

ඳහරිතබෝගිකයින්ට ඳඹනු රඵයි. 

 

 

ඉදිරි දැක්භ 

කහර්ඹක්ෂභතහ ව පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ වහ පිරිඳවදු 

විසින් සිදු කයනු රඵන ්ධහන යහඳෘති ඳවත ඳරිලි හයහංලගත 

කය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ංසථහ සිඹ තභතවයුේර තියහයත්ඹ කයහ ගභන් කයන 

ඵළවින්, නතභ තහේණික ලියුණු කයහ තගන ඒභ වහ ව 

ඳරිය ංයේණඹට මුහුණ දීභ වහ පිරිඳවදු ළඩිලියුණු 

කිරීභට ංසථහ ළරසුේ කශ ඳරිලි ආතඹෝජනඹ කයයි. 

නි්ඳාදිතඹ 2020 
MT 

2019 
MT 

LPG 25,210 27,050 

දළවි තතල් - රංවිභ 162,392 112,911 

දළවි තතල් - ඒෂිඹහ ඳර් 35,628 18,152 

එකතු 223,230 158,113 

පුගසකන්ද තඵදහවළරීතේ ඳර්ඹන්තඹ 
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රාබ ර්ධනඹ 

 අඳතේ රහබදහයීත්ඹ ර්ධනඹ කය ගළනීභට 

අසථහ ග්රවණඹ කය ගළනීභ වහ තකටි කහලීන, 

භධය කහලීන ව ලිගු කහලීන ඹහන්රණ, 

නතෝත්ඳහදන ව උඳහඹ භහර්ගික ේඳත් තඹදවීේ 

අඳතේ තභතවය ව දළේභ කයහ ශඟහ වීභට අඳතේ 

්ධහන උඳහඹභහර්ගිකඹේ තේ. අඳතේ 

ඳහර්ලකරුන්ට න්නහභ භානාත්භතාඹ ව 

අගඹ එකතු කිරීභ තගොඩනළගීභ වහ ංසථහ සිඹ 

ගනුතදනුකරුන් ව යහඳහරික වවුල්කරුන් 

තුටු කිරීභට අධහනඹ තඹොමු කයයි.  

 උඳහඹ භහර්ගික සථහනර න පියවුේවල් එකතු 

කිරීභ. 

 න රහබදහයී නිසඳහදන තශතඳොශට වඳුන්හ දීභ. 

 ගඵඩහ ධහරිතහ ළඩි ලියුණු කිරීභ. 

 නළප්තහ ව දළවි තතල් ළනි ඳවශ භට්ටතේ 

නිසඳහදන ඉවශ ටිනහකභේ ඇති නිසඳහදන ඵට 

ඳරිර්තනඹ කිරීභ වහ පිරිඳවදු ළඩිලියුණු 

කිරීභ. 

 
 
 
 
 
 

 

ශභශවයුම් විශි්ටත්ඹ 

 ංසථහ සිඹ අයමුණු ව උඳහඹ භහර්ගික අයමුණු 

කයහ ශඟහවීභ වහ කහර්ඹේභතහ ව 

පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ තනුතන් සිඹළුභ 

ක්රිඹහකහයකේර තභතවයුේ විශිසටත්ඹ ඉවශ 

නළංවීභට ආතඹෝජනඹ කයයි. අඛණ්ඩ ක්රිඹහය ව 

ත්කේ ංර්ධන ක්රිඹහකහයකේ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

භගින් ක්රිඹහය කහර්ඹේභතහ ළඩි ලියුණු කිරීභ 

ව  පිරිළඹ ්ලසත කිරීභ වයවහ ඳහර්ලකරුන්ට 

ළඩි ටිනහකභේ ජනනඹ කිරීභ. 

 තභතවයුේ ධහරිතහ ඉවශ නළංවීභ වහ ්ධහන 

යහඳෘති වහ ආතඹෝජනඹ කිරීභ. 

 දෘලයතහ ව තභතවයුේ ධහරිතහ ළඩි ලියුණු 

කිරීභ වහ දළනට ඳතින පියවුේවල් මවඹ ළඩි 

ලියුණු කිරීභ. 

 CODO පියවුේවල්ර න තඵදහවළරීතේ තඳොේඳ 

සථහඳනඹ කිරීභ. 

 අතිරිේත ද්ර තහය පියවීභ වහ තහය ඵළයල් පියවුේ 

කේවරේ සථහඳනඹ කිරීභ. 

 ඳර්තේණ වහ ංර්ධන ඒකකඹ වඳුන්හදීභ. 

ජහතික ආර්ථිකඹට ඛනිජ තතල් නිසඳහදනර ඇති අතිභවත් ළදගත්කභ නිහතන්භ අභිතඹෝග ජඹ ගළනීභ වහ තකටි කහලීන, භධය 

කහලීන ව ලිගු කහලීන උඳහඹ භහර්ග තඳශගසහ ගළනීභටත්, නිතය තනසනසුලු ඳරියඹකදී ඳහ ඉරේක ව අයමුණු කයහ ශඟහ 

වීභටත් අඳට භග තඳන්වීඹ. 

අඵරන් ව නර භහර්ග 

තභභ නර භහර්ග ඉන්ධන තගොඩඵෆතේ 

ක්රිඹහයඹ භන්දගහමී කයන අතය 

නළංගුයේඳතශ  තදඵදඹ තභන්භ ඉන්ධන 

තගොඩඵෆතේ කහරඹ ළඩි වීභ නිහ 

ංසථහ වට ්භහද ගහසතු දළරීභට 

සිදුවීභ. 

වනහධහය මිරට ළඳයීභ 

භසථ පිරිළඹට ඩහ අඩුතන් 

යජඹ විසින් මිර තීයණඹ කයනු 

රඵන වනදහයී මිර ගණන් 

ඹටතත් දළඩි අරහබ ඹටතත් 

ංසථහ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

අතරවි කයයි. 

තඩොරයඹ භත සීභහ කිරීේ 

විතේල මුදල් තතශතඳොතශ  

තනොතිබීභ නිහතන් ංසථහට 

තඩොරර් මිරදී තගන ණඹ පිඹවීභට 

තනොවළකි වීතභන් ණඹ එකතු න 

නිහතන් විනිභඹ අනුඳහතික 

උච්චහචනඹන් වහ තඹොමුවීභ වහ 

අහනතේ ඳහඩු කයහ තල්ලු වීභ. 

අඳශේ උඳාඹ භාර්ග 

උඳාඹ භාර්ගික  

්රධාන අභිශඹෝග 

        දැක්භ වා ශභශවය 

උඳාඹ භාර්ග 
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භාන ්රාේධනශ  
ආශඹෝජනඹ 

ටිනහකේ නිර්භහණඹ කිරීතේ ක්රිඹහයඹ 

ළඩිලියුණු කිරීභ වහ අඳතේ ත කයින් 

පුහුණු කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ වහ අපි 

ඉතහ කළඳවී සිටින අතය අඛණ්ඩ 

ආතඹෝජනඹ කතශමු. ංසථහ අඳතේ 

යහඳහරික වවුල්කරුන්ට පුහුණු කිරීභ ව 

ඳහරිතබෝගිකයින් තුටු කිරීභ වහ විතල ත 

දළනුභ තගොඩනළගීභ වහ පුහුණු ව 

අඛණ්ඩ න්නිතේදනඹ රඵහ තදන රලි. 

 ත කයින් පුහුණු කිරීභ ව ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ආතඹෝජනඹ කිරීභ. 

 ඩහ තවො ඳහරිතබෝගික ත්කහය ව 

තෘප්තිභත් භට්ටේ වහ අඛණ්ඩ අතරවි 

නිතඹෝජිත පුහුණු. 

 
 
 
 
 
 
 
තාක්ණික දියුණු 

තහක්ෂණික ්ගතිඹ අඳතේ ඳහර්ලකරුන්ට 

ටිනහකභේ එකතු කිරීභට වළකිඹහ ඇති 

කයයි. එඹ තභතවය ව දළේභ කයහ ශඟහ 

වීභට ව අඳතේ ඉරේක ව උඳහඹභහර්ගික 

අයමුණු හේහත් කය ගළනීභ වහ ඩහත් 

නිළයලි තභතවයුේ ව හර්තහකයණ 

බහවිතඹන් රඵහතදයි. 

 ඩිජිටල් ඹටිතර ඳවසුකේ ව පුහුණු 

වහ ආතඹෝජනඹ කිරීභ. 

 ERP-SAP ඳේධතිඹ පරදහයී තර බහවිතහ 

කිරීභ තීයණඹ කිරීභ වහ තතය කහලීන 

දත්ත ළඳයීභ. 

 අන්තර්ජහර ඵළංකු ඳවසුකේ ළඩි ලියුණු 

කිරීභ. 

 අලය තතොග භට්ටේ වතික කිරීභ වහ 

තඵදහවරින්නහතේ තතොග භට්ටතේ 

අධීේණ ඳේධති ළඩිලියුණු කිරීභ. 

 
 
 
 
 
 
 

තියාය ඵ 

තියහය ංර්ධනඹ වහ ඉලිරිඹට ඹහභට 

්තිඳත්ති ව බහවිතඹන් වතික කිරීභ 

වහ කහඵන් විතභෝචනඹ අභ කිරීභ, 

ජහතයන්තය භට්ටතේ ්මිතීන්ට අනු 

අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ, පරදහයී ඳරිතබෝජන 

යටහතහි නියත වීභට අපි කළඳවී සිටිමු. 

 ජහතයන්තය භට්ටතේ ්මිතීන්ට අනු 

කශ කශභනහකයණ ඳේධතිඹ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 ඵරලේති ඳරිතබෝජනඹ ්ලසත කිරීභ ව 

තියහය තර ද්රය/නිසඳහදන රඵහ ගළනීභ. 

 ඳහරිතබෝගික තෘප්තිඹ ව දනතික 

අනුකරතහ තගොඩනළගීභ ව 

ඳත්හතගන ඹහභ වහ විවිධ අනුකරතහ 

ඳරීේණ වඳුන්හදීභ. 

ගඵඩහ හිඟඹ 

සීමිත ගඵඩහ ධහරිතහේ තිබීභ තගෝලීඹ මිර ඳවත ළතටන 

විට විලහර ංචිත මිරදී ගළනීභට ව ගඵඩහ කිරීභට ඇති 

වළකිඹහ සීභහ කශ අතය සීමිත ගඵඩහ ඳවසුකේ ඳළතීභ 

පිරිඳවදු ඳත්හතගන ඹහභ වහ ගඵඩහ ධහරිතහඹන් 

ඳත්හ ගළනීභට අරහබ භත ඳහ අතිරිේත පිරිඳවදු කශ 

නිසඳහදන අඳනඹනඹ කිරීභට ංසථහ තඹොමු කයයි. 

ණඹ ගළනීතේ පිරිළඹ 

මුච්චිත අරහබඹන් ඵළංකුයන් 

රඵහගත් තකටි කහලීන ණඹ භගින් 

මරයණඹ කය ඇති ඵළවින් ණඹ තඳොලී 

තර විලහර ්භහණඹේ තගවීභට 

සිදුවීභ (රු. බියඹන 20). 

මිර ගළණුේකරුතකු වීභ 

ංසථහ තරෝක තශතඳොතරන් 

කුඩහ ්භහණඹේ මිරදී ගන්නහ ඵළවින්, 

ංසථහ ඹනු ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් 

තශතඳොතල් අසථහයත්ඹට 

නියහයණඹ තමින් තශතඳොතල් 

මිර ගන්තනකු තේ. 

        දැක්භ වා ශභශවය 
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යාඳාය භාදිලිඹ 

ක්රශභෝඳාඹන් 

 
රහබදහයී ර්ධනඹ 

 

 
තියහය ඵ 
 

 

තභතවයුේ විශිසකත්ඹ 
 

 

තහේණික ලියුණු 
 
 
 
 
 
භහන ්හේධනතේ ආතඹෝජනඹ 
 
 
 

දැක්භ ව  ශභශවය 

ඵාහිය ඳරියඹ 

 

්රාථමික ක්රිඹාකායකම්                                                                       වාඹ ශේා 

ං්ථායික ඳාරනඹ                                                      අදානම් කශභනාකයණඹ 

ක්රිඹාකායකම් ශඹදවුම් 

මුරය ්රාේධනඹ 

තකොටසකරුන්තේ අයමුදල් 
ණඹ ගළනීේ 
්හේධන කශභනහකයනඹ 

නිඳැයුම් ්රාේධනඹ 

පියවුේවල් ජහරඹ 
තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ 

භාන ්රාේධනඹ 

අඳතේ ත කඹන් 
ඳශපුරුේද 
දේතහ වහ නිපුණතහ 
පුහුණු වහ ංර්ධනඹ 

භාජීඹ ව ම්ඵන්ධතා    
්රාේධනඹ 

ඳයදු දයන කණ්ඩහඹේ කශභනහකයණඹ 
තෞඛය වහ ආයේණ ක්රිඹහභහර්ග 
ඳහරිදුය මිරදී ගළනිේ ක්රභතේදඹ 

බුද්ධිභඹ ්රාේධනඹ 

තහේණික නිපුණතහ 
න්නහභ ක්රිඹහයඹ 
ක්රිඹහය ංර්ධනඹ 

්ාබාවික ්රාේධනඹ 

ඵරලේති කශභනහකයනඹ 
ජර කශභණහකයනඹ                     
තනත් සහබහවික ේඳත්  
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යාඳායඹ 

 
්හවන ඉන්ධන 

 
විදුයඵරඹ උත්ඳහදනඹ වහ 
ඉන්ධන 

 
ගුන් තතල් 

 
කර්භහන්ත 

 
තේශීඹ 

 
තහය 

 
කෘෂි යහඹන 

 
යහිසි තතල් 

 
අඳනඹන 

 

 

දශ ආදහඹභ 
රු.බි.  519 

 

විකුණුේ ධහරිතහ 
ලී. මි. 5,029  

 

දශ රහබඹ 

රු. බි. 55.25  
 

 

ශුේධ රහබඹ 
රු. බි. 2.37  

 

 

කහර්ඹ භණ්ඩර පිරිළඹ 
රු.බි. 5.72  

 

 

යජඹට දහඹකත්ඹ 

රු.බි. 152.31  
 

 

න පියවුේවල් 
25 

 

 
මුළු පියවුේවල් ගණන 

1,322 

 
ශකොට් හිමිඹන් 

ේඳත් නිර්භහණඹ කිරීභ 
මුරය ර්ධනඹ 
 

 
 
 
ශේාදාඹකඹන් 

ගුණහත්භකඵතන් යුතු 
නිසඳහදන යටපුයහ 
රඵහගළනීතේ වළකිඹහ 
හධහයණ මිර 

 

 
ශේකඹන් 

දේ ව කහර්ඹේභ 
ත ක ඵරඇණිඹ 
ආයේහකහරී ව භහන 
ඳරියඹ 
 

 
 
 
යජඹ / නීති 
ම්ඳාදකඹන් 

ඵරලේති සුයේෂිතතහඹ 
වහ දහඹකවීභ  
ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ 
දහඹකත්ඹ 
 
 
 
 
්රජා 

තියහය ේඵන්ධතහ 
 

 

 
 
 
ැඳයුම්කරැන් 
තියහය  අගඹ දහභඹ 

්රාථමික ක්රිඹාකායකම්                                                                       වාඹ ශේා 

ං්ථායික ඳාරනඹ                                                      අදානම් කශභනාකයණඹ 

ක්රිඹාකායකම් නිභැයුම්   ්රතිපර 

52  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

මරය ්රාේධනඹ 

 

 

 

මරය ්රාේධනඹ 

 

ශකොවිඩ්-19 ශවේතුශන් ඇති ව අහිතකය ඵරඳෑම් 

ශවේතුශන්  ාර්තා කයන රද රු. බිලිඹන 20.91 ක 

දැැන්ත ශඳොලී විඹදම් ශභන්භ විනිභඹ අනුඳාත 

විචරන අරාබ න රු. බිලිඹන 21.84 ක් භධයශ  

වුද 2020 ර්ඹ තුශ ං්ථා රු. බිලිඹන 2.37 ක 

ශුද්ධ රාබඹක් උඳඹන රද අතය එඹ 2019 ර්ශ  

ාර්තා කයන රද අරාබඹට ාශේක් කැපී 

ශඳශනන ර්ධනඹකි. ජාතයන්තය ඉන්ධන මිර 

අඩුවීභ තුලින් යටට විශද්ල මුදල් ඉතුරුවීභ ශභන්භ 

ං්ථාශහි රාබදායිතාද ඇතිවීභට ශවේතු ව අතය 

එහි ්රතිපරඹක් ශර ජංගභ ගීමම් රු. බිලිඹන 

24.72 කින් 2019 යට ාශේක් අඩු ව අතය එඹ 

4% ක අඩු වීභකි. 

518.8 
ආදාඹභ 

(රු. බි.) 

55.2 
දශ රාබඹ 

(රු. බි.) 

2.4 
ශුද්ධ රාබඹ 

(රු. බි.) 

20.5 
මුළු වි්තීර්ණ 
ආදාඹභ 

(රු. බි.) 

31.6 
ශුද්ධ මුදල් ්රාවඹ 

(රු. බි.) 
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uq¿ úia;S¾K wdodhu  



 

 

ආදාඹභ 

භසථ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ඳරිතබෝජනඹ ඳවත ළටීභ 

නිහතන් දශ ආදහඹභ 2019 යට හතප්ේ 19.75  කින් 

ඳවත ළටී ඇත. තේශීඹ විකුණුේ භසථ ආදහඹමින් ්මුඛ 

ආදහඹේ භහර්ගඹ තර ඳළතුනි. යජතේ ්තිඳත්තිඹට අනු, 

තභෝටර් යථ ඉන්ධනර විකුණුේ මිර ර්ඹ තුශදී 

තනොතනස ඳළතුනි. 

 

 

ංසථහතේ භසථ ආදහඹමින් 2020 තර් ඉවශභ ආදහඹේ 

දහඹකත්ඹ ඔතටෝ ඩීල් භගින් ජනනඹ ව අතය තදළනි ඉවශභ 

ආදහඹේ දහඹකත්ඹ තඳට්රල් 92 භගින් උත්ඳහදනඹ විඹ. තකොවිඩ්

-19 ඵරඳෆභ නිහතන් හවන වහ බහවිතහ කයන ඉන්ධන 

අතරවි ්භහණඹ 13.57  කින් ඳවත ළටීභ තව තුතන් ඒ භඟින් 

ජනනඹ න රද ආදහඹභ 12.29  කින් අඩු විඹ. 

2020 භහර්තු භහතේ සිට ගුන් තතොටුඳශ කටයුතු සීභහ කයන 

රද අතය, තර් තදන බහගඹ තුශ ගුන් තතොටුඳශ ත හ 

සීමිත තභතවයුේ වහ ඳභණේ අය රඵහ දීභ නිහතන්  

ංසථහතේ ඩහත්භ ඵරඳෆභට රේ ව අංලඹ ව අතය එභ 

තව තුතන් විකුණුේ ්භහණඹ 60  කින් අඩුවීතභන් ආදහඹභ 

තඳය යට හතප්ේ 66.97  කින් ඳවත ළටී ඇත. ංසථහ 

විසින් පිරිඳවදුතේ නිසඳහදනඹ කයන රද නළප්තහ වහ ය තුශ 

තේශීඹ තතශතඳොතශන් ඉල්ලුභේ තනොභළති වීභ තව තුතන් 

එභ නළප්තහ අඳනඹනඹ කිරීභ වයවහ රුපිඹල් බියඹන 11.2 ක 

විතේල විනිභඹේ යටට උත්ඳහදනඹ කිරීභට වළකිවිඹ.  

 

දශ රාබඹ 

තකොවිඩ්-19 ඵරඳෆභ තව තුතන් අනතප්ේෂිත තර ජහතයන්තය 

මිර අඩුවීභ ව ජහතයන්තය තඵොයතතල් මිර අඩුවීභ තව තුතන් 

ජනනඹ ව පිරිඳවදු රහබදහයීතහ තුයන් භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ 

දශ රහබඹ කළව තඳතනන තර තඳය යට හතප්ේ රු. 

මියඹන 50,990 (1196 )  ර්ධනඹ ව අතය ඒ භගින් ංසථහ 

ඉවත කළව තඳතනන තර ජඹග්රවණ කයහ තගන ඹන රලි. 
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අංලඹ 
ආදාඹභ                                  

(රු. මි.) 

්හවනඹ          377,536  

විදුයඵර උත්ඳහදනඹ            81,147  

ගුන් තතල්            19,487  

කහර්මික            11,308  

ගෘවසත ව තනත්            18,132  

අඳනඹන            11,261  

එකතු          518,871  

ර්ඹ 
දශ රාබඹ 

(රු. මි.) 

දශ රාබ    
ආන්තිකඹ (%) 

2016            96,620                  20.34  

2017            26,989                    5.23  

2018           (4,124)                  (0.70) 

2019              4,261                    0.66  

2020            55,251                  10.65  

විකුණුම් ආදාඹභ   
රු. බි. 

දශ රාබඹ  
රු. මි. 
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ශනත් ආදාඹම් 

CPSTL තතින් රළබුණු රහබහංලඹ 2019 ර්තේ ව රු. මියඹන 

150 සිට 2020 ය තුශදී රු. මියඹන 240 දේහ ළරකිඹ යුතු 

තර ර්ධනඹ වී ඇත. අත් ල් ව භළයි භහර ත ක ණඹ 

හරික තදකේ අඹකය ගළනීභ කල් දළමීභ නිහතන් ණඹ තඳොලී 

ආදහඹභ රු. මියඹන 239 සිට රු. මියඹන 195 දේහ අඩුවිඹ. 

ලිගුකහලීන ඳළති හිඟ ණඹ තල ඹන් ආඳසු ගළරවතභන් එභ 

අගඹන් තනත් තභතවයුේ ආදහඹභට එකතු කයන රලි. 

ආතඹෝජන තේඳරර ආදහඹභ, කුලී ආදහඹභ ව පියවුේවල් 

උඳකයණ අතරවිඹ වයවහ රද ආදහඹභ අතනකුත් තභතවයුේ 

ආදහඹේ තීරුතහි දේහ ඇත. 

 

විනිභඹ අනුඳාත විචරනඹ 

තකොවිඩ්-19 තව තුතන් විනිභඹ අනුඳහතතඹහි ඉවශ 

අසථහයත්ඹේ ඇතිව අතය ශ්රී රංකහ රුපිඹර තියුනු තර 

අ්භහණඹ වීභ තව තුතන් ංසථහ 2020 ර්තේදී රුපිඹල් 

මියඹන 21,840 ක විනිභඹ අනුඳහත අරහබ (2019 රහබඹ 

රුපිඹල් මියඹන 8,397 කි) හර්තහ කයන රලි. ශ්රී රංකහ තුශ 

සීමිත විතේල මුදල් ්භහණඹේ තිබීභ තව තුතන් ඵළංකු තදක 

වහ විතේල මුදල් ණඹ පිඹවීභ සීමිත වීභ ඉවත අරහබඹ වහ 

තදුයටත් දහඹක විඹ. 

 

මුරය ආදාඹභ 

මරය ආදහඹභ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය, සථහය තළන්ඳතු, ඇභතුේ 

තළන්ඳතු ව ගණුතදනුකරුන්තේ ්භහද ව පිඹවීේ වහ අඹ 

කයන ගහසතු ආදහඹතභන් භන්විත තේ. දදනික අතිරිේත 

මුදල් ඉවශ තඳොලී රළතඵන මරහශ්රර ආතඹෝජනඹ කයන රදී. 

තතශතඳොශ තඳොලී අනුඳහත අඩුවීභ තව තුතන් 2019 යට 

හතප්ේ තඳොලී ආදහඹභ 16.27  කින් ඳවත ළටී ඇත. 

තශඳර තඳොලී අනුඳහත අඩුවීභ  තභන්භ 2020 භහර්තු භහතේදී 

රංකහ විදුයඵර භණ්ඩරඹ ව සහධීන ඵරලේති නිසඳහදකයින් 

(IPPs) විසින් බිල්ඳත් වහ තගවීේ කිරීභ නිහතන් කල් ඉකුත් 

ව ඉන්තොයිසඳත් ්භහද ව පිඹවීේ වහ න තඳොලී ගහසතු රු. 

මියඹන 1,388 කින් අඩු විඹ. 

  

මරය විඹදම් 

්ධහන ලතඹන් රංවිභ, IPPs ව ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ ළනි 

යහජය යහඹන් යන් රළබිඹ යුතු තශ රළබීේ නිසි ඳරිලි 

තනොතගවීභ, තකොවිඩ්-19 තව තුතන් විකුණුේ අඩුවීභ නිහ මුදල් 

රළබීේ අඩු වීභ ව විතේල මුදල් මිරදී ගළනීභට ව ණඹ 

පිඹවීභට තශතඳොතල් විතේල මුදල් තනොතිබීභ තව තුතන් හිඟ 

විතේල මුදල් ණඹ ටිනහකභ තභන්භ තඳොලී විඹදේ ළඩි වීභට 

අහිතකය තර ඵරඳහන රලි. 

තද, ණඹ තඳොලීඹ එේත් ජනඳද තඩොරර් යන් පිඹවීභ 

කරයුතු ඵළවින් ශ්රී රංකහ රුපිඹතල් තියුණු අ්භහණඹ තඳොලී 

පිරිළඹ ළඩිවීභ තකතයහි අහිතකය තර ඵරඳහන රලි. තභභ  

තව තන් භත මරය පිරිළඹ භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ රුපිඹල් 

මියඹන 20,911 ේ ව අතය එඹ තඳය යට හතප්ේ 42.27  

කින් ඉවශ ඹහභකි. 

 

 

ආදාඹම් ඵදු විඹදම් 

2017 අංක 24 දයන තේශීඹ ආදහඹේ ඳනත ්කහය ඵදු තගවිඹ යුතු 

ආදහඹතභන් ඉලිරිඹට තගන එන රද ඵදු  අරහබඹ ඉල්රහ සිටීභට 

ංසථහ හිමිකේ කිඹති.  ඒ අනු තභභ තර්දී කිසිදු ඵදු 

තගවීභේ ඳළන තනොනගිනු රළබීඹ. 

  

ඉලිරිඹට තගන ඹනු රඵන  ඵදු  යහඳහය අරහබ තව තුතන් 

ංසථහ මරය ්කහලනර විරේභීත ඵදු වඳුනහ ගනු තනොරළතේ. 

තකත  තතත්, තේශීඹ ආදහඹේ ඳනතට අනු ඉඩේ විකිණීතේදී 

්හේධන ඵදු රට ඹටත් න ඵළවින්, ංසථහතේ ඉඩේ නළත 

තේත රු කිරීේ වහ විරේභීත ඵදු ගකීේ මුරය ්කහලන තුර 

ගරඳහ ඇත. 
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 2020 
රු. මි. 

2019 
රු. මි. 

මුරය විඹදේ  20,911 14,698 

විනිභඹ අනුඳහත විඹදේ  21,841 (8,397) 

මරය ආදාඹභ  රු. බි. 
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රාබදායිත්ඹ 

ජහතයන්තය මිර අඩු වීභ ව කහර්ඹ හධනඹ ර්ධනඹට 

උඳහඹභහර්ගික අධහනඹ තඹොමු වීභ භඟින් ංසථහ 2019 

තර් හර්තහ කයන රද රු. මියඹන 11,836 අරහබඹ 2020 

ර්තේ දී රුපිඹල් මියඹන 2,371  ශුේධ රහබඹේ දේහ 

ර්ධනඹ කයගනිමින් රහබදහයී යහඳහයඹේ ඵට ඳත් කතශ ඹ.  

එේත් ජනඳද තඩොරයඹට හතප්ේ ශ්රී රංකහ රුපිඹතල් 

තියුණු අ්භහණඹ වීභ ව තකොවිඩ්-19 තව තුතන් ඇති ව 

ආදහඹේ අඩුවීභ ඍණහත්භක තර ඵරඳෆද, ංසථහ ඉවත 

වන් කශ රහබදහයී තත්ඹට ශඟහ වීභට භත් විඹ. 

 

ංසථහ විසින් පිරිඳවදුතේ ත්කේ ර හධහයණ ටිනහකභ 

හර්තහ කිරීභ වහ ඉන්ලිඹහතේ යඹහඳලිංචි කය ඇති 

තේත රුකරු විසින් පුගසකන්ද පිහිටි ඛනිජ තතල් පිරිඳවදු 

ව තඵදහ වළරීතේ ඳර්ඹන්තඹ නළත ඇගයීභට රේ කය 

තේත රු කයන රදී. එභ තේත රු කිරීභ තුයන් නළත 

තේත රු කිරීතේ රහබඹ තර ය තුශදී රුපිඹල් මියඹන 

17,676 වදුනහතගන ඇති අතය ඒ භගින් භසථ විසතීයණ 

ආදහඹභ රුපිඹල් මියඹන 20,562 ේ තර හර්තහ කයන රලි. 

ශශ රැබීම් 

ංසථහ විසින් යහජය ආඹතනරට ව අතනකුත් ඳහර්ල තත 

ඛණිජ තතල් නිසඳහදන ණඹ ඳදනභ භත ඳඹනු රඵන අතය 

ආර්ථිකතේ සුභට ක්රිඹහකහරිත්ඹ වතික කිරීභට ඒ භගින් 

ඳවසුකේ ඳඹනු රඵයි. රංවිභ විසින් 2020 භහර්තු භ 

්භහණහත්භක තර හිඟ පිඹවීභ ව ර්ඹ තුශ විකුණුේ අඩුවීභ 

තව තුතන් තශ ව අතනකුත් රළබිඹ යුතු මුදල් ය 

අහනතේදී රුපිඹල් මියඹන 13,099 කින් තඳය යට 

හතප්ේ අඩු විඹ. 

හිඟ ඉන්තොයිසඳත් තනුතන් න මුදල් අඹකය ගළනීභ වහ 

තර්ඛීඹ අභහතයහංල ව භවහ බහණ්ඩහගහයතේ භළලිවත්වීතභන් 

අඛණ්ඩ හකච්ඡහ ඳත්නු රළතේ. යහජය යහඹන්තගන් 

දළළන්ත හිඟ තශ තල ඹන් තිබිඹදීත්, ආර්ථික ංර්ධනඹට 

අඛණ්ඩ දහඹකත්ඹේ රඵහ දීභ වහ ව යතට් කීර්ති නහභඹට 

න වහනිඹ ශේහ ගළනීභ වහ තභභ ආඹතනරට අඛණ්ඩ 

ඉන්ධන ළඳයීභ වතික කයන රලි. 

ණඹ ව ණඹ ගැනීම් 

ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ගුන් තතොටුඳර පුළුල් කිරීතේ 

යහඳෘතිඹට භගහමී න වයිරන්ට් ඳේධතිඹේ ඉලිකිරීභ වහ 

පුළුල් කිරීතේ යහඳෘතිතේ ආතඹෝජනඹ වහ රඵහගත් සඹං 

මරය ණඹ තව තුතන් ලිගුකහලීන ණඹ ගළනීේ රුපිඹල් මියඹන 

848 කින් ඉවර ඹන රලි. 

 

ංසථහ විසින් පිරිඳවදු කශ ඛනිජ තතල් ව තඵොය තතල් 

ආනඹනඹ කිරීභ වහ විෘත කයන රද ණඹය යපි 

කල්පිරීතේදී තකටි කහලීන ණඹ ඵට ඳරිර්තනඹ කයන අතය ඒ 

අනු ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ආනඹනඹ වහ කහයක ්හේධන 

අලයතහ යහජය ඵළංකු තදක භගින් රඵහ ගන්නහ තකටි කහලීන 

ණඹ භගින් ඳඹහ ගනු රඵයි. 

ර්ගඹ 2020  2019 

 රු. බි. රු. බි. 

ලිගුකහලීන ණඹ  5.06 4.01 

තකටිකහලීන ණඹ  390.75 309.93 

එකතු 395.81 313.94 

රාබදායීත්ඹ රු. මි. 

 2020 
රු. මි. 

2019 
රු. මි. 

යහජය ආඹතනයන් රළබිඹ යුතු මුදල් 

වහ යජඹට තගවිඹ යුතු ඵදු ව 

තීරුඵදු රට හිරේ කිරීභ 

11,208 12,340 

 විකුණුේ ආදහඹභ අඩු වීතභන්  මුදල් රැස කිරීේ අඩු වීභ, ණඹ 

පිඹවීභට තශතඳොතල් විතේල මුදල් තනොභළතිවීභ ව ශ්රී 

රංකහ රුපිඹර තියුණු තර අ්භහණඹ වීභ තව තුතන් 

යහජය ඵළංකු තදකින් ගන්නහ රද තකටි කහලීන ණඹ ගළනීේ 

ය තුශදී රුපිඹල් මියඹන 80,815 කින් ළඩි වී ඇත. 

 තකත  තතත්, ණඹය යපිද ඇතුළු තතශ ව 

අතනකුත් තගවිඹ යුතු හිඟ මුදල් රු. මියඹන 105,749 කින් 

අඩුවීභ තුයන් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ආනඹනඹ වහ ළඹ 

න මුදර අඩුවීභ පිළිබිඹු කයයි. 

56  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 
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ශුේධ රහබඹ



 

 

්කන්ධ ්රාේධනඹ 

යජඹ විසින් තීයණඹ කයනු රඵන ඉවශ වන මිර ගණන් 

ඹටතත් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන අතරවි කිරීභ දළළන්ත මුච්චිත 

අරහබ තත්ඹට ්ධහනතභ තව තු වී ඇති අතය,  එභ අරහබඹ 

පිඹහ ගළනීභ වහ තකටි කහලීන විතේල මුදල් ණඹ ඵළංකු 

භගින් රඵහ ගළනීභ සිදුතයි.  ංසථහතේ ෘණ සකන්ධ 

්හේධනඹ රු. බියඹන 296.1 සිට ය අහනතේදී රු. බියඹන 

275.5 දේහ ර්ධනඹ විඹ. 

 

මුදල් ්රාව 

කහලීන ආතඹෝජන මුදල් ඵට ඳත්කිරීභ නිහතන් මුදල් ව 

මුදල් භහන දෆ රු. බියඹන 27.5 සිට රු. බියඹන 59 දේහ 

ර්ධනඹ විඹ. 

 

 

අගඹ එකතු කිරීභ 

 

කාණ්ඩඹ  2020 
රු.  මි. 

2019 
රු. මි. 

විකුණුේ ආදහඹභ 510,131    630,860  

තනත් ආදහඹේ 12,007     14,055  

මිරදී ගන්නහ රද ද්රය ව ත හ (338,156) (512,561) 

ේඹ වීේ (2,669)        (983) 

අගඹ එකතු කිරීේ 181,313    131,371  

අදාර නුශ     

ශේකඹන් ශත ශගවීම්    

ළටුප් ව ්තිරහබ 5,719   5,865  

්රාේධන රැබීම් දවා    

ණඹ භත තඳොළිඹ 20,911 14,699  

ං්ථා    

යහ ගන්නහ රද රහබඹ 2,371 (11,857) 

යජඹ    

ඵදු ව තීරු ඵදු 152,311 122,664  

අගඹ එකතු කිරීේ 181,313 131,371  

 තශ ව අතනකුත් තගවිඹ යුතු දෆ අඩු වීභ ව පිඹවීභ 

තව තුතන් ශුේධ තභතවයුේ මුදල් පිටතට ගරහඹහභ රු. 

බියඹන 78.2 කි. 

 බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය මුදල් කිරීභ ව තඳොලී රළබීභ භගින් 

ආතඹෝජන කටයුතු යන් රු. බියඹන 32.5  ක මුදල් 

්හවඹන් උත්ඳහදනඹ විඹ. 

 ංසථහ විසින් ර්ඹ තුර රු. බියඹන 77.2 ක ශුේධ ණඹේ 

රඵහතගන ඇත. 

ෘණ සකන්ධ ්හේධනඹ ර්ධනඹ  වීභට තව තු 

 ර්ඹ වහ ශුේධ රහබඹ රු. මියඹන 2,371 කි. 

 නළත තේත රු කිරීතේ ංචිතඹ රු. මියඹන 17,676 කි 

 අතනකුත් විසතීයණ ආදහඹභ රු. මියඹන 515 කි.  

57 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

නිඳැයුම් ්රාේධනඹ 

අඳශේ නිඳැයුම් ්රාේධනඹ ්රධාන ලශඹන්  

පිරිඳවදු, පුග්කන්ද ශඵදා වැරීශම් ඳර්ඹන්තඹ, 

පියවුම්වල් 1,322 ක වැරීශම් පුළුල් ජාරඹ ව ගුන් 

ශේා උඳකයණ ඹන ්රධාන උඳාඹභාර්ගික ත්කම් 

ලින් භන්විත ශද. නිඳැයුම් ්රාේධනශ  නිස 

කශභනාකයණඹ ව එහි ශඳශගැ්භ ං්ථා හි 

අයමුණු ව අයමුණු ාක්ාත් කය ගැනීභ වා ්රමුඛ 

කාර්ඹබායඹක් ඉටු කයයි. ්රී රංකාශද තියාය ඛනිජ 

ශතල් කර්භාන්තඹක් වා ඹටිතර ඳවසුකම් 

ැඩිදියුණු කිරීභ ව නඩත්තු කිරීභ වා උඳාඹ 

භාර්ගික ්රමුඛතා රඵා දී ඇත. ං්ථා විසන් ර්ඹ 

තුරදී රු. බිලිඹන 2.1 ක් ටිනා ්ථාය ත්කම් 

අලුතින් එකතු කය ඇත. 

2.1 
්ථාය ත්කම් භත 

ආශඹෝජනඹ 
(රු. බි.) 

1,322 
පියවුම්වල් ගණන 

25 
න පියවුම්වල් 

ගණන 

නිඳැයුම් ්රාේධනඹ 

SDGs වා අඳශේ දාඹකත්ඹ 

324.6 
මුළු ත්කම් 

(රු. බි.) 

17.7 
නැත අගඹ කිරීශම් 

රාබඹ 
(රු. බි.) 
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ංසථහතේ නිඳළයුේ ්හේධනඹට තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ, 

ආතඹෝජන තේඳශ, තතොයතුරු තහේණඹ ව ඳේධතීන් තභන්භ 

භෘදුකහංග ව පියවුේවල් ජහරඹ අන්තර්ගත අසඳෘය ත්කේ 

අඹත් තේ.  තඵොයතතල්  පිරිඳවදු කිරීභ යටපුයහ ඛනිජ තතල් 

නිසඳහදන තඵදහවළරිේ තභන්භ ළඳයීේ ඹන ක්රිඹහයන් වහ 

තභභ ්හේධනඹ තඹොදහ ගනු රඵයි.  ංසථහ විසින් සථහපිත 

මතරෝඳහයික අයමුණු ඉටුකය ගළනීභට ව යතට් ඵරලේති 

සුයේෂිතතහ තවවුරු කිරීභට තභභ ්හේධනඹ ඉතහ ළදගත් තේ. 

 ආතඹෝජන තේඳශ ඇතුළු භසථ තේඳශ, පිරිඹත ව 

උඳකයණ ර ටිනහකභ ය තුශදී රුපිඹල් මියඹන 57,841 ේ 

දේහ ර්ධනඹ  ව අතය ශුේධ තඳොත් ටිනහකභ රු. මියඹන 

26,490 සිට රුපිඹල් මියඹන 43,595 දේහ ර්ධනඹ විඹ. 

 

 

ආතඹෝජන තේඳශ අතයට තර්සටන් ඳහය ව තකොශම භල්ඳහය 

ඹන සථහන ර පිහිටි තේඳශ ව යටපුයහ ඳතින කුලී ඳදනභ 

භත රඵහ දී ඇති පියවුේවල් ද ඇතුශත් තේ.  තභභ තර්දී, 

ආතඹෝජන තේඳශ භත රු.මියඹන  1.4 ේ ආතඹෝජනඹ කයන 

රද අතය අතය ර්ඹ වහ ේඹවීේ රු. මියඹන 1.88 කි.  

ආතඹෝජන තේඳර භගින් රු. මියඹන 41.89 ක ආදහඹභේ ය 

තුරදී උඳඹහ ගන්නහ රදී. 

කළරණිඹ පුගසකන්ද පිහිටි පිරිඳවදු ංසථහතේ ්ධහනතභ 

උඳහඹභහර්ගික ත්කභයි. පිරිඳවදු 1969 දී ආයේබ කය ඇති 

අතය එඹ සථහඳනඹ කයන අසථහතේ යතට් භසථ ඉල්ලුභට 

රිරන ත  තඵොය තතල් පිරිඳවදු කය ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

ළඳයීභට වළකි විඹ. පිරිඳවදු ලිනකට තඵොයතතල් ඵළයල් 50000 

ේ පිරිඳවදු කිරීභට ්භහණත් ධහරිතහඹකින් භන්විත න 

අතය ර්තභහනඹ න විට ංසථහතේ මුළු ඉල්ලුතභන් 30 ේ 

ඳභණ පිරිඳවදු වයවහ ඛනිජ තතල් නිසඳහදනඹ ළඳයීභ 

සිදුකයන කයන ඵළවින් විතේල විනිභඹ ගරහඹහේ අඩු කිරීභට 

වළකිවී ඇත.  

ඵරලේති සුයේෂිතතහ ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ ඉතහ  

ළදගත් කහර්ඹබහයඹේ ඉටු කයන අතය පිරිඳවදු යතට් අඛණ්ඩ 

ඵරලේති සුයේෂිතබහඹ වහ දහඹකත්ඹ ඳඹනු රඵයි. 

පිරිඳවදු ංසථහතේ වදත ඵඳු න ඵළවින් පිරිඳවදු කිරීතේ 

ධහරිතහ ඉවශ නළංවීභට ව පිරිඳවදු ළඩිලියුණු කිරීභට 

තඵොතවෝ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක තමින් ඳතී. 

 

ශඵදා වැරීශම් ජාරඹ 

දීඳ යහප්ත පියවුේවල් ජහරඹ අහන ඛනිජ තතල් 

ඳහරිතබෝගිකඹන් භඟ ඵතහ ඇතිකයගනු රඵන ්ධහන 

උඳහඹභහර්ගික සථහනඹේ තේ. පුළුල් පියවුේවල් ජහරඹ වයවහ 

හභහනය ජනතහට ඳවසුතන් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන රඵහ 

ගළනීතේ වළකිඹහ වතික තකතර්. 

ආශඹෝජන ශද්ඳර පිළිඵ වි්තය 

ංසථහ තු පියවුේවල්  

තකොශම 07, භල් ඳහය, අංක 80 දයන සථහනතේ පිහිටි ඉඩභ 

තකොශම 03 තර්සටන් ඳහතර් අංක 22/1 දයන සථහනතේ පිහිටි 

ඉඩභ 

කාණ්ඩඹ  පියවුම්වල් ගණන 

CODO 243 

DODO 1,079 

එකතු 1,322 

2020 භහතරෝචනඹ 

 ංසථහ විසින් ය 50ේ ඳළයණි සිඹ පිරිඳවදු ය තුශදී 

නළත තේත රු කශ අතය ඒ තුයන් ගරඳන රද නළත 

තේත රු රහබඹ රු. මියඹන 17,676 කි. 

 ර්ඹ වහ හර්තහ කයන රද ේඹවීේ රු. මියඹන 2,670 

කි. 

 ංසථහ විසින් ර්ඹ  තුර රු. මියඹන 2,099ක සථහය 

ත්කේ ර ආතඹෝජනඹ කයන රලි. 

 ංසථහ විසින් ර්ඹ  තුර රුපිඹල් මියඹන 43 ේ ටිනහ 

සථහය ත්කේ විකුණන රලි. 

 ්ධහන යහඳෘති ගණනහේ ක්රිඹහත්භක තමින් ඳතින 

අතය න යහඳෘති ළරසුේ කය ඇත. 

තතොයතුරු තහේණඹ ළඩිලියුණු කිරීේ 

 ඳහරිතබෝගික භහර්ගගත පිඹවීේ ඳේධතිඹ ළඩිලියුණු කය ඇති 

අතය ඒ භගින් තගවීේ තතය කහලීන ඳේධතිඹට  

ඹහත්කහලීන න අතය ඒ තුයන් තඵදහවරින්නන්තේ  

්ේඳහදන ක්රිඹහයඹ ඳවසු කයනු රළතේ. තභභ ක්රභඹ 

භඟින් දීඳ යහප්ත අතරවිකරුන්තේ තගවීේ යර කය 

නිසඳහදන රඵහ ගළනීතේ වළකිඹහ වතික කයයි. 

 කඳන් ඳත් මිරදී ගන්නහ ආඹතන තෘප්තිභත් කයන අතයභ 

තශඳුන්ට නියදයතහඹ ව කඩිනමින් මුදල් තගවීභ 

වහ සඹංක්රීඹ කඳන් ඳේධතිඹ තදුයටත් ංර්ධනඹ කය 

ඇත. තභභ සඹංක්රීඹකයණඹ වයවහ විලසහඹ ව ඳවසු 

ළඩි කයන ඵ අපි විලසහ කයමු. 
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උතුරු භැද ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

අනුයහධපුයඹ 12 45 57 

තඳොතශොන්නරු 8 19 27 

එකතු 20 64 84 

ඹම ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

පුත්තරභ 7 75 82 

කුරුණෆගර 14 91 105 

එකතු 21 166 187 

ඵ්නාහිය ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

ගේඳව 17 125 142 

තකොශම 39 87 126 

කළුතය 11 41 52 

එකතු 67 253 320 

ඵයගමු ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

කෆගල්ර 6 25 31 

යත්නපුය 9 43 52 

එකතු 15 68 83 

දකුණු ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

ගහල්ර 11 58 69 

භහතය 9 35 44 

වේඵන්තතොට 7 28 35 

එකතු 27 121 148 

ඌ ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

තභොණයහගර 6 20 26 

ඵදුල්ර 7 22 29 

එකතු 13 42 55 

භධයභ ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

භහතතල් 3 21 24 

භවනුය 18 47 65 

නුයඑළිඹ 13 5 18 

එකතු 34 73 107 

නැශගනහිය ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

ත්රිකුණහභරඹ 4 37 41 

භඩකරපු 4 46 50 

අේඳහය 6 55 61 

එකතු 14 138 152 

උතුරු ඳශාත 

ලිසත්රිේකඹ 

C
O

D
O

 

D
O

D
O

 

එ
ක
තු


 

ඹහඳනඹ 22 65 87 

කියතනොච්චිඹ 4 15 19 

මුරතිේ - 23 23 

වුනිඹහ 1 22 23 

භන්නහයභ 5 29 34 

එකතු 32 154 186 

අඳශේ ශඵදාවැරිම් ජාරඹ 
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ංසථහ තු කහණ්ඩතේ පියවුේවල් (CODO) ව තඵදුේකරු 

තු කහණ්ඩතේ පියවුේවල් (DODO) තර පියවුේවල් ර්ග 

තදකේ ඳතී. තභභ තර් න පියවුේවල් 25ේ පියවුේවල් 

ජහරඹට එේ කිරීතභන් තඵදහවළරීතේ ජහරඹට එේ ව න 

පියවුේවල් භඟ මුළු පියවුේවල් ංඛයහ 1322 දේහ ඉවශ 

තගොස ඇත.   

ඉවත දළේවු ආකහයඹට පියවුේවල්ර භතගෝලීඹ යහප්තිඹ 

භඟින්  ංසථහට යට පුයහ සිටින හභහනය ජනතහට නිසඳහදන 

රඵහ ගළනීතේ භහජ ගකීභ ඉටු කිරීභට වළකි වී ඇත. තභභ 

භතගෝලීඹ පිඹටවන යතට් ඉල්ලුතභන් 80  කට ඩහ ළඩි 

තශඳර තකොට හේහත් කය ගනිමින් තශඳර ්මුඛඹහ 

තර ඳත්හ ගළනීභට ඳවසුකේ ඳඹයි. ංසථහතේ භසථ 

ආදහඹතභන්  73  කට ළඩි ්භහණඹේ තභභ තඵදහ වළරීතේ 

ජහරඹ වයවහ උඳඹහ ඇත. 

්රාේධන ්රගතිඹ ව අනාගත දැක්භ 

යතට් ඵරලේති සුයේෂිතතහ ව ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ 

අතයලය න විවිධ ක්රතභෝඳහඹ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභට 

තඵොතවෝ තතව වී ඇත.  තියහය ංර්ධනඹ වතික කයමින් 

තභ දළේභ වහ තභතවය තත ශඟහවීභට ංසථහ ක්රිඹහ කයයි. 

යහඳහය තභතවයුේ ංර්ධනඹට ව අඛණ්ඩ ඳත්හතගන 

ඹහභට තභන්භ යතට් ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ වහ 

අතයලය න තකටි කහලීන, භධය කහලීන ව ලිගුකහලීන 

යහඳෘති වහ උඳහඹ භහර්ගික අධහනඹ තඹොමු කයන රදී. 

 කටුනහඹක ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ගුන් තතොටුඳතශ  

තදන අලිඹය ංර්ධන යහඳෘතිඹට භගහමී ගුන් ඹහනහ 

ඉන්ධන පියවුේ ඳර්ඹන්තඹ ව දළනට ඳතින ඉන්ධන 

වයිරන්ට් ඳේධතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ ව ළඩිලියුණු කිරීභ 

ව න ඇත්ොන් හි ඉන්ධන වයිරන්ට් ඳේධතිඹේ 

සථහඳනඹ කිරීභ 2018 ජනහරි භහතේදී ආයේබ කයන රද 

අතය ඉලිකිරීේ කටයුතු සිදු තකතයමින් ඳතී. යහඳෘතිතඹහි 

තබෞතික වහ මරය ්ගතිඹ පිළිතයන් 60% ව 44% 

රඵහතගන ඇත. යහඳෘතිඹ අන් න විට, ංසථහට 

නවීනතභ තහක්ෂණඹ භඟින් ගුන් තතොටුඳතශ  

අනහගතතේදී ඉවශ ඹන ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන ඉල්ලුභ 

පුයහලීභට වළකි තේ. 

 

 මුතුයහජතර සිට කටුනහඹක ගුන් තතොටුඳශ දේහ තජට් 

ඒ-1 ්හවනඹ කිරීතේ නර භහර්ගඹේ ඉලිකිරීභ ව දළනට 

ඳතින මුතුයහජතර ඳර්ඹන්ත තුර තජට් ඒ-1 ගඵඩහ ටළංකි 

ංකීර්ණඹේ ව ඒ ආ්රිත ඳවසුකේ ඉලිකිරීභ වහ 

්ේඳහදන ක්රිඹහයඹ සිදුතමින් ඳතී. තභභගින් 

කටුනහඹක ගුන් තතොටුඳශ වහ ඵරලේති අඛණ්ඩතහ 

වතික කිරීභටත්, තජට් ඒ-1 තඵදහ වළරීතේ ක්රිඹහයඹ ඳවසු 

කිරීභටත් ංසථහ වට වළකිඹහ රළතේ. 

 ංසථහ විසින් නවීනතභ ඉන්ධන ළඳයීතේ තඳොේඳ 500 ේ 

ආනඹනඹ කය ලියින පුයහ පිහිටි ංසථහ තු 

පියවුේවල්ර සථහඳනඹ කයන රදී. නවීන තඵදහවළරීතේ 

තඳොේඳ භගින් ඩහ තවො වහ විශිසට ඳහරිතබෝගික ත හේ 

රඵහ තදයි.  

 ංසථහ විසින් CODO ඉන්ධන පියවුේවල් ්තිංසකයණඹ 

කිරීභ අඛණ්ඩ සිදු කයන රද අතය ඒහ උස භට්ටතේ 

්මිතීන්ට ව සඹංක්රීඹකයණඹට රිරන ඳරිලි නවීකයණඹ 

කයන රදී. 

BIA යහඳෘතිඹ 

මුතුයහජතර තජට් ඒ-1 නර යහඳෘතිඹ 
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 පිරිඳවදු ංර්ධනඹ කිරීතේ යහඳෘතිඹ ළරසුේ කය ඇත.  

එභඟින් ගඵඩහ ඳවසුකේ තනොභළතිවීභ තව තුතන් අඩු මිරට 

අඳනඹන කිරීභට සිදුන දළවි තතල් ව නළප්තහ ඉවශ 

භට්ටතේ නිසඳහදන ඵට ඳත්කිරීභට වළකිඹහ රළතඵනු 

ඇත.  එත භ ඛනිජ තතල් වහ න ඉල්ලුභ ඵහධහකින් 

තතොය ළඳයීභට ව පිරිළඹ අභ කිරීභට පිරිඳවදුතේ 

කහර්ඹේභතහඹ ළඩිකිරීභ භඟින් වළකිඹහ රළතේ.  ඉවත 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අලය මුරයකයණ රකහ 

ඵරමින් සිටී.  ංසථහ ෆභ විටභ තියහය තභතවයුේ වහ 

ගභන් කයන ඵළවින් ජහතයන්තය ඳහරිරික ්මිතීන්ට 

අනුගත තමින් අඳ ජරඹ පිරිසිදු කිරීතේ ඹන්රහගහයඹේ 

්ේඳහදනඹ කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

 

 ංසථහ තු ඉන්ධන පියවුේවල් ළඩිලියුණු කිරීභ 

අඛණ්ඩ සිදු කයන අතය ඒ වහ උඳහඹභහර්ගික ්මුඛතහ 

රඵහදීතභන් තශඳර ්මුඛඹහ තර කටයුතු කිරීභටත් 

යජඹට අලය වහඹ තදමින් යහජය යහඳහයඹේ තර 

ඉලිරිඹට ගභන් කයයි. 

 

 සිඹලුභ නවීන නිසඳහදන පිළිතත් භඟ මුතුයහජතර 

්තේලතේ නවීනතභ කෘෂි යහඹන කේවරේ ඉලිකිරීභට 

දළනටභත් අලය ක්රිඹහභහර්ග ගනිමින් සිටී. තභභ 

යහඳෘතිඹට නිසඳහදන භවරේ, ඳරිඳහරනඹ තකොටේ ව 

ඩහත් තියහය නිසඳහදන හධහයණ මිරකට 

තතශතඳොශට වඳුන්හ දීභ වහ ඳර්තේණ වහ 

ංර්ධන ඒකකඹේ පිහිටුවීතේ අයමුණින් නවීන 

යහඹනහගහයඹකින්ද භන්විත තේ. 

 උස තත්තේ ද්ර තහය රඵහදීතේ අයමුණින් පුගසකන්ද 

පිරිඳවදුතේ ද්ර තහය ඵළයල් කිරීතේ කේවරේ ඉලිකිරීභට 

මයක කටයුතු සදහනේ කය ඇත. 

 

 අඩු ඉල්ලුභේ ඳතින කහරරදී අතිරිේත නිසඳහදන ගඵඩහ 

කිරීභටත්  ව ජහතයන්තය තශතඳොතල් තතල් මිර ඳවත 

ළතටන විට තඵොයතතල්/ආනඹනඹ කයන රද පිරිඳවදු කශ 

නිසඳහදන ගඵඩහ කිරීභ වහ ගඵඩහ ධහරිතහ ළඩි කිරීභ 

වහ ංසථහ අතප්ේහ කයනු රඵයි. 

 

යතට් ්ධහන උඳහඹභහර්ගික යහඳහරික යහඹේ තර 

ංසථහ ෆභ විටභ යතට් ඵරලේති සුයේෂිතතහ සුයේෂිත 

කිරීභ වහ ආඹතනඹට ඳළරී ඇති ගකීේ ඉටු කිරීභට 

ක්රිඹහත්භක තේ. අඳතේ ඳහර්ලකරුන්ට ටිනහකභේ 

නිර්භහණඹ කිරීභට ංසථහ විසින් ලිගුකහලීන ්ධහන ්හේධන 

යහඳෘති ව තකටි වහ භධය කහලීන උඳහඹ භහර්ගික යහඳෘති 

වහ ආතඹෝජනඹ කයනු රඵයි. 

 

්රාේධන වා ශනොගැරපීම්  

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ කහයක ්හේධන අලයතහ 

්ධහන ලතඹන් තකටි කහලීන ණඹ වයවහ මරයකයණඹ කයනු 

රඵන ඵළවින්, ඉවශ මරය පිරිළඹේ ඹටතත් ්ධහන ්හේධන 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභට සිදුවීභ යහඳෘති පිරිළඹට ව 

අහනතේදී ංසථහතේ රහබදහයිත්ඹ වහ අහිතකය තර 

ඵරඳහනු රඵයි.  

පිරිඳවදු අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු 
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බුද්ධිභඹ ්රාේධනඹ 

 

 

 

 

බුද්ධිභඹ ්රාේධනඹ 

බුද්ධිභඹ ්රාේධනඹ ං්කෘතිඹ, ආචාය ධර්භ, 

ායධර්භ, ආඹතනික දැනුභ, ඳද්ධති, ක්රිඹාලි ව 

ක්රිඹා ඳටිඳාටි, ඉශගනීභ ව න්නාභ ටිනාකභ වා 

ම්ඵන්ධ අ්ඳෘලය ංකල්ඳඹන්ශගන් භන්විත ශද. 

ං්ථා තු අඛණ්ඩතා වතික කිරීභ වා 

ං්කෘතිඹ තුශ ශගොඩනඟා ඇති දාචායාත්භක 

්රමිතීන් ව ටිනාකම් ඇත. ං්ථා හි අභිෘද්ධිඹ 

වා ඉතා ැදගත් න නිවඬ දැනුභ ැඩිදියුණු 

කිරීභට ව අගඹ කිරීභට අඳශේ ං්කෘතිඹ 

ඳවසුකම් ඳඹයි. ශකොවිඩ් -19 හි ඵරඳෑභ පුහුණු ව 

ංර්ධන ැඩටවන් රට ඵාධාක් වුද, ං්ථා 

කිසඹම් දුයකට පුහුණුවීම් ව ර්ධන ක්රිඹාකායකම් 

අඛන්ඩ රන රදි. 

38,350 
මුච්චිත ශේා 
ඳශපුරුද්ද 

(ය ) 

4.47 
පුහුණු කිරීශම් 
පිරිැඹ 

(රු. මි.) 

SDGs වා අඳශේ දාඹකත්ඹ 

99.0% 
පිරිඳවදුශද 

ශභශවයුම් කාර 
කාර්ඹක්භතාඹ 

900 
ය 20 ැඩි 
ශේඹක් ඇති 

ශේකඹන් ගණන 

63 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

බුේධිභඹ ්හේධනඹ ංසකෘතිඹ, ආචහය ධර්භ, හයධර්භ, 

ආඹතනික දළනුභ, ඳේධති, ක්රිඹහය ව ක්රිඹහ ඳටිඳහටි, ඉතගනීභ 

ව න්නහභ ටිනහකභ වහ ේඵන්ධ අසඳෘලය 

ංකල්ඳඹන්තගන් භන්විත තේ. දළේභ ව තභතවය 

හේහත් කය ගළනීභ වහ ඉතහ ළදගත් න නිවඬ දළනුභ 

ළඩිලියුණු කිරීභ වහ අපි අඳතේ ේඳත් තඳෝණඹ තන් 

කිරීභ කයන්තනමු. අඳතේ නිසඳහදන යතට් ජනතහතේ ජීන 

විඹදභට ව ජීතනෝඳහඹට ඵරඳෆේ කයන ඵළවින් ංසථහ 

විසින් අඳ ංසකෘතිඹ තුශ තගොඩනගහ ඇති දහචහයහත්භක 

්මිතීන් ව ටිනහකේ අඛන්ඩ ඳත්හතගන ඹනු රඵයි. 

තකොවිඩ් -19 යහප්තිඹත් භඟ තෞඛය ව ආයේෂිත දළඩි 

භහර්තගෝඳතේල ඹටතත් යහඳහරික තභතවයුේ අඛණ්ඩ 

කයතගන ඹහතේ අභිතඹෝගරට මුහුණ දීභ වහ අපි 

තේරහනින්භ අලය මයක පිඹයඹන් ආයේබ කතශමු. ඛනිජ 

තතල් නිසඳහදන ළඳයුභ ඵහධහකින් තතොය අඛණ්ඩ 

ඳත්හතගන ඹහභ වහ උඳහඹ භහර්ග ව තතොයතුරු තහේණ 

ඹන ්ධහන ේත රර අලය තනසකේ ව වදුන්හදීේ සිදු 

කයන රදී. සීමිත තබෞතික කහර්ඹ භණ්ඩරඹේ හිත යට අගුලු 

දභන රද ව ංචයන සීභහ හිත කහර සීභහ තුශ නිත  සිට 

ළඩ කිරීභට ඳවසුකේ ළරසීභට ඳේධතීන් කස කය ඇති අතය 

ඒ තුයන් ළඩි කහර්ඹක්ෂභතහඹේ ව තභතවයුේ විශිසටත්ඹේ 

තවවුරු කිරීභට වළකිවිඹ. අඳතේ ළඩි නභයශීලීබහඹ ව කහර්ඹ 

භණ්ඩරතේ කළඳවීභ නිහ තකොවිඩ් -19 ඳළතිරීභ තව තුතන් 

තනස වු ඳරියඹට නිසි තර අඳතේ ්තිචහය දළේවීභ ව 

අනුර්තනඹ වීභ තුයන් පිළිබිඹු කයයි. 

 අඳතේ ―අනහගතඹ ඵරගන්මින්‖ නළභළති න්නහභ ආදර්ල ඳහකඹ ය 59 ට ඩහ 

ළඩි ඉතිවහඹේ ඇති අතය,  එඹ තභයට ජනතහතේ වදතට ඉතහ මීඳ  නුතේ 

අඳතේ නිසඳහදන තභයට ජනතහතේ ජීන විඹදභ ව හධහයණ තශහභ තකතර් 

තභභ යහඳහයඹ ෘජු ඵරඳෆභේ ඇති කයන ඵළවින් ව ශ්රී රහංකිකඹන්තේ ජීන 

තත්ඹ උස කිරීභට ද අඳ ෘජු දහඹකත්ඹේ රඵහ තදන ඵළවිනි. 

 සිතඳට්තකෝ යහිසි තතල්  ඹනු ජනතහට ඉතහ මීඳ පිළිගත් න්නහභඹකි. අඳතේ 

සිඹලුභ යහිසි තතල් ISO 9001/2000 වතිකඹ හිත යහිසි තතල් නිසඳහදනහගහයඹේ 

භගින් නිසඳහදනඹ කය ඇත. එතභන්භ අඳතේ සිඹලු යහිසි තතල් ර්ග සිතඳට්තකෝ 

(Ceypetco) න්නහභඹ ඹටතත් ඳඹනු රඵන අතය ඒහ ඇභරිකන් තඳතට්රෝයඹේ 

ආඹතනඹ (API), MTU Friedrichshafen SmbH ව තභෝටර් යථ නිසඳහදකයින්තේ 

ංගභඹ  (ACEA) ළනි අදහශ ජහතයන්තය පියගත් පිරිවිතයඹන් පුයහ ඇත.  

 සිතඳට්තකෝ (Ceypetco) කෘෂි යහඹන ද්රය අතරවිඹද උඳහඹ භහර්ගික යහඳහරික 

ඒකකඹේ තර දලක 5ේ පුයහ කෘෂි යහඹන තශතඳොතල් තනොකළශළල් ත හේ 

රඵහ දී ඇත. සිතඳට්තකෝ කෘෂි යහඹනඹට ජහතයන්තය ්මිති ංවිධහනඹ (ISO) 

වතිකඹ පිරිනභහ ඇත, එනේ; 9001:2015 (තත්ත් කශභනහකයණ ඳේධතිඹ); ISO 

14001:2015(ඳරිය කශභනහකයණ ඳේධතිඹ) ඹන පිරිවිතයඹන්  2008 තර් සිට 

කෘෂි යහඹන යහඳහයතේ වතික කය ඇත. තගොවිබිේ කස කයන අසථහතේ සිට 

අසළන්න තනශන තතේ තගොවිබිේ වහ පරදහයි විඳුේ ළඳයීභ වහ ලිලීය ව ල් 

ඳළරෆටි ේපූර්ණතඹන්භ ඳහරනඹ කිරීතභන් තවෝ තුයන් කිරීතභන් තගොවිඹහතේ ගහ 

භෘේධිභත් කිරීභ වහ සිතඳට්තකෝ කෘෂි යහඹන න්නහභඹ කළඳවී ඇත. 

අඳශේ න්නාභඹන් 

64  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

අඳශේ ටිනාකම් 

ංසථහතේ ංසකෘතිඹ භගින් තගොඩනළග අඳතේභ හයධර්භ ව 

ටිනහකේ ංසථහ තු තේ.  ෆභ ජන තකොටකතේභ ජීන 

විඹදභ ව ජීන තත්ඹ තත අඳතේ නිසඳහදන ඵරඳෆභේ ඇති 

කයන තවයින්,  ඩහත් තවො නිසඳහදන ඩහ ඳවසුතන් රඵහ 

ගළනීභට වළකිඹහ ඇති කිරීභට ඇඳ කළඳ වී සිටිමු.  අඳතේ 

නිසඳහදන තෞඛය වහ ්තේලභ තකතර් දළඩි ඵරඳෆභේ ඇති 

කයන නිසඳහදනඹ වීභ තව තුතන් ඒහතේ ්මිතිඹ පිළිඵ 

භනහ අධහනඹේ තඹොමු තකතර්.  අඳතේ ත ඹ ටිනහ තර 

රඵහ දීභ වහ කළඳවුණු ්වීණඹන් බිහි කිරීභ වහ පුළුල් 

ඳයහඹක තහේණික, තභතවයුේ ව ත හදහඹකඹන් 

තභතවඹවීභ ළනි අංලර පුහුණු රඵහ තදයි.  අඳතේ තතොග 

තභතවයුේ ව ඳර්තේණ අංලඹ ඳරියඹට වහනිඹේ තනොවී 

නිසඳහදන වහ ත හ ංර්ධනඹ කිරීභට ක්රිඹහකහරී දහඹකත්ඹේ 

රඵහ තදයි. 

 ක්රිඹාලි ැඩිදියුණු කිරීම් 

කඳන් ඳත් නිකුත් කිරීතේ ව ඒහ වහ ්තිපූයණඹ කිරීතේ 

ක්රිඹහයතේ ආයේහ ව නියදයතහතේ භට්ටභ ඉවශ 

නළංවීභ වහ ණඹ කඳන් තඵදහ වළරීතේ සඹංක්රීඹකයණ 

ඳේධතිඹ ළඩිලියුණු කය ඇත. තභභ ඳේධතිඹ භගින් ඉතහ තකටි 

කහර ඳරිච්තේදඹේ තුශ තඵදුේකරුන් තත අයමුදල් නිදවස 

කිරීතේ ව ්තිපුර්ණඹ කිරී තේ ඳේධතිඹ කඩිනේ කයයි.   

අඛණ්ඩ ඉශගනීභ ව ංර්ධනඹ 

ර්තභහන යහඳහරික ඳරියඹ තුශ දළනුේ ඳදනභේ ළදගත් 

අසඳෘලය ත්කභේ හදයි. දළනුභ ඳදනේ කය ගත් ආඹතනඹේ 

බිහි කිරීභ ්ධහනතභ ක්රතභෝඳහඹක උඳහඹ භහර්ගඹේ න ඵළවින්  

තභ යහජකහරී ව ගකීේ ලකයතහතඹන් යුතු ඉටු කිරීභ වහ 

අලය න ්භහණත්  පුහුණු වහ ංර්ධන අසථහ රඵහ තදයි. 

ංසථහ රු. මියඹන 4.47 ේ නිපුණතහ ළඩිලියුණු කිරීභ ව 

ත කයින් පුහුණු කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ආතඹෝජනඹ කය ඇත. 

අඳතේ දළනුේ ඳදනභ ය 20 කට ළඩි අඛණ්ඩ ත හ 

ඳශපුරුේදේ ඇති ත කයින් 900 කින් ඳභන භන්විත තේ. 

දළනට ඳතින ශ්රභ ඵරකහතේ මුච්චිත ත හ ඳශපුරුේද ය 

38,350 ඉේභයි. ංසථහතේ ඉතගනුේ ව ඳවසුකේ ළඳයීතේ 

ංසකෘතිඹ භගින් දළේභ ව තභතවය තත ශඟහ වීභ වහ 

ඩහ තවො තභතවයුේ විශිසටත්ඹේ තගොඩනළගීභ වහ දළනුභ 

ඳත්හ ගළනීභට ක්රිඹහ කයයි.  
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භාන ්රාේධනඹ 

අඳශේ භාන ්රාේධනඹට ්ථිය ව ශකොන්ත්රාත් 

ශේකයින් ව අබයාරාන්න් ඇතුලු 2508 ක් 

ඇතුශත් න අතය ඔවුන් ං්ථාශද ඉරක්ක ව 

අයමුණු ාක්ාත් කය ගැනීභ වා තනි තනි 

ශභන්භ ාමහික දාඹක න උඳාඹ භාර්ගික ත්කම් 

ශද. අඳ ං්ථාශහි අභිෘද්ධිඹ වා අතයලය න 

ඳාරිශබෝගික ව ඳාර්ලකරුන් තෘේතිභත් කිරීභ 

වා ශේක නිඹැලීභ ගතික කාර්ඹබායඹක් ඉටු 

කයයි. දැක්භ ව ශභශවය ාක්ාත් කය ගැනීභ ව 

ඹතාර්ථඹක් කිරීභ වා අඳශේ උඳාඹ භාර්ග භඟ 

භඳාත කිරීභට වැකි න ශර භනා පුහුණු ව 

ංර්ධනඹ හිත අඳශේ භාන ම්ඳත් ්රතිඳත්තිඹ 

ශගොඩනඟා ඇත. 

2330 
ශේකඹන් ගණන 

143 
ශේා තිළිණ  

56 
ඵා ගැනීම් 

භාන ්රාේධනඹ 

SDGs වා අඳශේ දාඹකත්ඹ 

5.72 
කාර්ඹ භණ්ඩර 

පිරිැඹ 
(රු. බි.) 

176 
පුහුණුන්නන් 

ගණන 
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අඳතේ භහන ්හේධනඹ ඹනු අඳතේ දළේභ ව තභතවය 

ඹථහර්ථඹ කයහ ශඟහ කය ගළනීභ වහ තඹොදහ ගන්නහ උඳහඹ 

භහර්ගික ත්කභකි. භනහ නිපුණ, ේඵන්ධිත ව නිඹළලී සිටින 

ශ්රභ ඵරකහඹ ංසථහ ශ්රී රංකහතේ ඛනිජ තතල් කර්භහන්තතේ 

තශඳර ්මුඛඹහ තර ඳත්හතගන ඹහභට කටයුතු කයයි. 

අඳතේ භහන ේඳත් ්තිඳත්තිඹ ඹවඳත් ත හ ඳරියඹේ 

වතික කයන අතයභ ඩහ තවො ්තිරහබ, තෞඛය ව 

ආයේහ ඳඹමින් ෘත්තීඹ ්ගතිඹේ අත්ඳත්කයගළනීභට 

රඵහදීතභන් ඔවුන් ඩහත් තුතට ඳත්කයනු රළතේ. 

භහන ්හේධනඹ පිළිඵ අඳතේ ්තිඳත්තිඹ ත කයින් 

ආකර්ණඹ කය ගළනීභට, යහ තඵහ ගළනීභට ව ංර්ධනඹ 

කිරීභට ංසථහ වට වළකිඹහ රඵහ තදන අතය ඒ තුයන් 

ඳහර්ලසකරුන්ට ඉවර ටිනහකභේ එේ කිරීභට වළකි නු 

ඇත.  

ඳාරනඹ 

ංසථහතේ උඳහඹ භහර්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ භහන ේඳත් 

්තිඳත්ති ළකසීතේ ඵරඹ අධයේ භණ්ඩරඹ තු තේ. අධයේ 

භණ්ඩරතේ අධීක්ෂණඹ ව භගතඳන්වීභ ඹටතත් ංසථහතේ 

භසත භහන ේඳත් ්හේධනඹ භහන ේඳත් කහර්ඹංලඹ 

භගින් තභතවඹනු රළතේ. භහන ේඳත් කහර්ඹංලඹ විසින් 

ආඹතනික උඳහඹභහර්ගික ලිලහට තඹොමුකිරීභට වහඹ වීභ 

වහ භහන ේඳත් උඳහඹභහර්ග භහතරෝචනඹ කිරීභ ව 

නළත කස කිරීතේ කහර්ඹඹන්  සිදු කයනු රඵයි. 

 

විවිධත්ඹ 

අඳතේ භහන ේඳත් ්තිඳත්තිඹ විවිධත්ඹ භත ව 

කණ්ඩහඹභේ නිර්භහණඹ කිරීභට ලිරිභත් කයන අතය සත්රී පුරු 

බහඹ, ඹ, ජහතිඹ, ආගභ තවෝ තනත් ඕනෆභ හධකඹේ භත 

ඳදනේ ව ඕනෆභ ආකහයඹක තනසකේ කිරීේරට එතයහි 

දළඩි තර ්තිඳත්ති කහ ඇත. 

 

ඩහ තවො ඳහරිතබෝගික ්තේලඹේ ව ඳහරිතබෝගික ත හේ 

රඵහ දීභ වහ විවිධත් භහර්තගෝඳතේල ක්රීඹ කිරීභ වහ 

ත කඹන් විවිධ ඳශහත්ර සථහනගත කය ඇත. අපි 

කහන්තහන්ට ඔවුන්තේ ෘත්තීඹ ජීවිතඹ පුයහට භ භට්ටතේ 

අසථහන් ළඳයීභට උත්හව කයමින් රැකිඹහ සථහනතේ සත්රී 

පුරු භහනහත්භතහඹ ක්රිඹහකහරී ්ර්ධනඹ කයන්තනමු. 

 

 

 

 

ංසථහතේ ෆභ ත ක කහණ්ඩඹකභ කහන්තහන් නිතඹෝජනඹ 

න අතය තජයසක කශභනහකහරීත්තඹන් ව ඉන් ඉවර 

කහණ්ඩයන් 13 ේ කහන්තහන් ඵ ටවන් කිරීභට 

කළභළත්තතමු. 

අඳතේ කහන්තහ ත විකහන් වහ ඹවඳත් ත හ ඳරියඹේ 

වතික කිරීභ වහ ංසථහ විසින් භහන ේඳත් ්තිඳත්ති 

අඛන්ඩ භහතරෝචනඹ කයනු රඵයි. දළනුත් කිරීතේ ළසි, දළඩි 

්තිඳත්ති ව ලේතිභත් දුේගළනවිය ඹහන්රණඹේ වයවහ 

පිළිගළනීතේ  ංසකෘතිඹේ ව තනස තනොතකොට ළරකීභ අපි 

ලිගටභ ක්රිඹහත්භක කයන්තනමු. ය තුශදී කිසිදු තනස තකොට 

ළරකීතේ සිදුවීභේ හර්තහ වී තනොභළත. 

ර්ගඹ ශේකඹන් ගණන 

සථිය කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 2,330 

තකොන්රහත් ත කයින් 2 

පුහුණුන්නන් - කහර්මිකඹන් 76 

පුහුණුන්නන් -(ඵහහිය අධයහඳන ආඹතන) 100 

එකතු 2,508 

ඳශාත අනු ශේකඹන් පිරිමි      ගැහුණු  එකතු 

ඵසනහහිය 1675 305 1980 

නළතගනහිය 23 1 24 

උතුය 16 4 20 

ඌ 16 2 18 

ඹම 34 12 46 

භධයභ 54 20 74 

ඵයගමු 23 11 34 

දකුණ 84 10 94 

උතුරු භළද 33 7 40 

එකතු 1958 372 2330 

ගැවැණු   පිරිමි අනු ශේකඹන් 

පිරිමි  

ගළවළණු 

67 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

තිළිණ ව පිළිගැනීභ 

අඳතේ ත කයින් වඳුනහ ගළනීභ ව ්තිරහබ රඵහ දීභ අඳතේ 

තභතවයුේ වහ අඳතේ ත කයින්තේ දහඹකත්ඹ 

පිළිගළනීතේ භහර්ගඹයි. තද, සිත් ඇදගන්නහ සුළු ්තිරහබ රඵහ 

දීභ භඟින් ත කඹන් තභ යහජකහරිඹ ව ගකීේ ඩහ 

උේතඹෝගතඹන් ඉටු කිරීභට තඳශතමනු ඇති ඵට ව 

ත කඹන් තභ ත හ සථහනඹ තත ඳේඳහතී නු ඇති ඵට 

ංසථහ විලසහ කයයි 

සිඹලුභ සථිය ත කඹන්ට ්හද දීභනහ, ඇතළේ තශ්ර ණි වහ 

ගභන් දීභනහ, නිහඩු ඵංගරහ, ත ක ණඹ, දදය ්තිරහබ, 

කසුරුේ මිතිඹ වයවහ ඳහරිතතෝෂිත දීභනහ, භහතෘ නිහඩු ව 

විශ්රහභ ්තිරහබ ඇතුළු රැකිඹහ කහණ්ඩඹ භත ඳදනේ මරය ව 

මරය තනොන ්තිරහබ රැේ රඵහ තදනු රඵයි.  

හමහික ගිවිසුභ මුළු ත ක ංඛයහ ආයණඹ න ඳරිලි 

ක්රිඹහත්භක න අතය, ෆභ ය තුනකට යේභ අලුත් කිරීතේ 

චක්රඹ වයවහ සිඹලුභ ළටුප් / ්තිරහබ ළඩි කිරීේ ඇතුශත් තේ. 

දළනට ඳතින ගිවිසුභ 2018 ජනහරි භහතේදී 2018 ජනහරි 01 

සිට 2020 තදළේඵර් 31 දේහ කහරඹ වහ න අතය එඹ 

2021 ජනහරි 01 සිට ඵරඳළළත්තන ඳරිලි අලුත් කිරීභට 

නිඹමිතඹ. 

ංසථහතේ භහන ේඳත් ්තිඳත්තිඹ අනු,  ංසථහ තත තභ 

අගනහ ත හ රඵහ තදනු රඵන ත කඹන් ඇගයීභ වහ 

ඔවුන්ට ත හ තිළිණ රඵහ තදයි.  තභභ ය තුශ තිළිණ  143ේ 

්දහනඹ තකතර්.  

ඵා ගැනීම් 

යහජය ංසථහේ තර, ඵහ ගළනීතේ ක්රිඹහයඹ ජහතික ව 

අතනකුත් තයගුරහසිරට තභන්භ භහන ේඳත් ්තිඳත්තිඹට 

අනුකර සිදු තකතර්. නිලසචිත රැකිඹහ භමිකහේ වහ 

අතප්ේකඹහතේ තඹෝගයතහඹ, ඔවුන්තේ සුදුසුකේ ව 

ඳශපුරුේද භත ඳදනේ අපි ඵහ ගන්තනමු. විනිවිදබහතඹන් 

යුත් ඵහ ගළනීතේ ක්රිඹහයඹේ වහ පූර් අලයතහ තර 

විධිභත් ේමුඛ ඳරීේණ ක්රිඹහයඹේ ව නිපුණතහ ඳරීේණ 

භගින් අනුභත ත ක ංඛයහ අලයතහරට අනුකර ඵහ 

ගළතන්. එඵළවින් ෘත්තීඹ ලියුණු වහ අසථහේ ඇති ව 

ළඩි ගකීභේ භඟ කටයුතු කිරීභට වළකිඹහ ඇති සුදුසුකේ 

රත් පුේගරයින් අපි ඵහ ගනිමු. 

ංසථහ විවිධත්ඹ භත තනසකේ තනොකයන ත හ 

තඹෝජකතඹකි. සිඹලු යසථහපිත වහ තනත් අලයතහඹන්ට 

අනුකර එකභ රැකිඹහ කහණ්ඩ වහ එකභ ්තිරහබ 

කහණ්ඩඹන් වහ සුදුසුකේ රඵන තදඳහර්ලඹටභ නහඹකත්ඹ 

තදන පිරිමින් ව කහන්තහන් අතය තනස තකොට ළරකීභකින් 

තතොය ්තිරහබ භහන (1: 1) රඵහ තදන ්තිඳත්තිඹේ භඟ 

කටයුතු සිදු කයන රදී. ංසථහ කිසිදු තේදඹකින් තතොය ඹ 

අවුරුදු 18 ට ළඩි ත කයින් ඳභණේ ඵහ ගනු රඵයි.  

ර්ඹ තුශ ංසථහ අඳතේ ශ්රභ ඵරකහඹට ත කයින් 56 

තදතනකු ඵහ ගන්නහ රදී. 

ශේා කාණ්ඩඹ තයාග ංඛයා 

ය 20 ක ත හ  119 

ය 30 ක ත හ  12 

ය 35 ක ත හ  11 

ය 40 ක ත හ  01 

එකතු 143 

ංසථහ විසින් තතශතඳොශ අනුඳහතරට භගහමී මරය 

ව මරය තනොන ්තිරහබයන් භන්විත ්තිරහබ 

ඳළතේජඹේ පිරිනභයි. ංසථහ විසින්  රැකිඹහතේ සබහඹ ව 

ගකීභට අනුකර හධහයණ වහ තයඟකහරී තේතනඹේ 2,330 

ේ ව සිඹලුභ ත කයින්ට වතික කයයි. අඳතේ ළටුප් ව 

්තිරහබ යෘවඹන් භහන තඳෞේගයක  අංල භඟ තයඟකහරී 

ඵ වතික කිරීභ වහ තවො ්තිරහබ ්තිඳත්තිඹේ අඳ තු 

ඇත. ත කඹහතේ කහර්ඹ හධනඹ භත ්තිරහබ ක්රභතේදඹ 

කස කය ඇති අතය ඔවුන්තේ භසත කහර්ඹ හධනඹ භත 

ඳදනේ හර්ෂික කහර්ඹ හධන ඇගයීභ සිදු කයයි. 

ංසථහ ත කයින් ත ක අර්ථහධක අයමුදර ව ත ක 

බහය අයමුදර ්තිරහබ වහ සුදුසුකේ රඵයි. විල  හභ ගළනීතභන් 

ඳසු ඔවුන්තේ අනහගතඹ සුයේෂිත කිරීභ වහ ංසථහ ත ක 

අර්ථහධක අයමුදර ව ත ක බහය අයමුදර තත පිළිතයන් 

15% ේ ව 3% ේ දහඹක තේ. මීට අභතය, ංසථහ 

ඳහරිතතෝෂිත ඳනතට අනු විශ්රහභ ඹහතේදී ඳහරිතතෝෂිකඹ රඵහ 

තදනු රඵයි. ඳහරිතතෝෂිකඹට භහන විශ්රහභ ්තිරහබඹේ 

රඵහදීභට ංසථහද කසුරුේ මිතිඹට දහඹක තේ.  

68  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

උ්වීම් 

අඳතේ ත කයින්තේ අතප්ේහන් ව ෘත්තීඹ ්ගතිඹ ඉවශ 

නළංවීභට උඳකහරී න සියස ව ඳහර්ලසවික ෘත්තීඹ චරනඹ 

වහ ඳවසුකේ ළරසීභ වහ අඳතේ උසවීේ ්තිඳත්ති 

ළරසුේ කය ඇත. සිඹලුභ උසවීේ සිදු කිරීභ කුරතහ ව 

කහර්ඹ හධනඹභත ඳදනේ කය ඇති ඵ වතික කිරීභ වහ 

විසතීයණ භහර්තගෝඳතේල භහරහකින් ්තිඳත්තිඹ භන්විත තේ. 

 

පුහුණු ව ංර්ධනඹ 

ෆභ භට්ටභකභ ත කඹන්තේ කහර්ඹ හධනඹ ව 

පරදහයීතහඹ ළඩි ලියුණු කිරීභ වහ අඛණ්ඩ පුහුණු කිරීේ ව 

භහන ්හේධන ංර්ධනඹ කිරීේ සිදු කයයි. ංසථහතේ හර්ෂික 

පුහුණු වහ ංර්ධන ළරළසභ ඳළරී ඇති කහර්ඹතේ 

කහර්ඹේභතහ ව කහර්ඹේභතහ ළඩි ලියුණු කිරීභ 

තකතයහි අධහනඹ තඹොමු කයයි.   

තකොවිඩ් -19 යහප්තිඹ තව තුතන් මුහුණ තදන සීභහන් ව 

අභිතඹෝග පුහුණු වහ ංර්ධන අසථහ සීභහ කශද, ංසථහ 

විසින් රැකිඹහ පුහුණු ඇතුළු අබයන්තය පුහුණු ළඩටවන් 

තභන්භ ඔවුන්තේ ගකීේ ඉටු කිරීභ වහ තහේණික ව භෘදු 

කුරතහ යන් න්නේධ කිරීභ වහ කහර්ඹ හධනඹ ව ෘත්තීඹ 

ලියුණු වහ ඵහහිය යෘවගත පුහුණු ළඩටවන් ද ඳඹන රදී. 

ෘත්තීඹ ලියුණු වහ අදහශ ත ක භට්ටේ වහ නහඹකත් 

පුහුණුේ ද රඵහ තදන අතය එභඟින් ංසථහ ඩහ තවො 

තත්ත්ඹකට භඟ තඳන්නු ඇත. 

 

ංසථහ විසින් 2020 ය තුර පුහුණු ළඩටවන් වයවහ දළනුභ 

ඹහත්කහලීන කිරීභට රු. මියඹන 4.47 න ආතඹෝජනඹේ කය 

ඇත. තභභ පුහුණු පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ, ඳහරනඹ 

ලේතිභත් කිරීභ, ත්කේර ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ 

ව අනුකරතහ ංසකෘතිඹේ තගොඩනළගීභ තකතයහි අධහනඹ 

තඹොමු කයන රදී. ංගතඹ  වහ විඳුේ ළඳයීතේදී තඵොතවෝ 

අභිතඹෝග වහ මුහුණ දීභට සිදුවිඹ.  

ංසථහතේ තභතවයුේ විශිසටත්ඹට තව තු විඹ වළකි ඔවුන්තේ 

දළනුභ ව නිපුණතහ ළඩිලියුණු කිරීභ වහ විතේශීඹ විලස 

විදයහර ව ආඹතන ඇතුළු උස අධයහඳන අසථහ වහ 

ත කයින් වහ භහර්ග ංසථහ ්ර්ධනඹ කයයි. තභභ 

කහර්ඹඹ වහ, ංසථහ විසින් ලහසරඳති උඳහධි, උඳහධි ව 

ඩිප්තරෝභහ වළදෆරීභට කිරීභට මරය ආධහය ඳඹයි. 

හර්ෂික කහර්ඹ හධන ඇගයීේ සිදු කය එහි ්තිපරඹ 

ත කයින්ට දළනුේ තදනු රළතේ. ර්ඹ තුශ රඵහ ඇති 

ජඹග්රවණ ද හර්ෂික ඇගයීභ වහ රකහ ඵරනු රළතේ. 

දාචායාත්භක වැසරීභ ව අනුකූරතා 

අඛණ්ඩතහ ව ෘත්තීඹබහඹ මයක න අතය ංසථහ 

ංසකෘතිඹට ආතේණික ව අඳතේ සිඹලුභ ත කයින් තුශ 

අගඹන් ව ටිනහකේ තගොඩනළගීභට ංසථහ උත්හව කයයි. 

පරදහයිතහ ව දහචහයහත්භක වළසිරීේ පිළිඵ දළනුත් කිරීභ 

වහ ංසථහ විසින් පුහුණු කිරීේ ව තේලන අඛණ්ඩ රඵහ 

තදන රදී. ංසථහ අල්රස ව දණඹ ේඵන්ධතඹන් ශුනය 

ඉසීතේ ්තේලඹේ ගනී. ංසථහ අධහයනඹ කයන්තන් අඳතේ 

සිඹලුභ ත කයින් ඔවුන්තේ සිඹලුභ යහඳහරික ගනුතදනු ව 

නිර භට්ටමින් ඳත්හතගන ඹන ඵතහරදී ෘත්තීඹභඹ 

ලතඹන්, හධහයණ ව අංක කටයුතු කයන තරයි. 

යතට් ගකියුතු ක්රතභෝඳහඹ යහඳහයඹේ තර ංසථහ සිඹළුභ 

කේකරු ව අතනකුත් නීතිරීති ව තයගුරහසි තත අනුගත වී 

ක්රිඹහ කයයි.  කිසිදු තේදඹකින් තතොය ඹ අවුරුදු 18 ට ළඩි 

පුයළසිඹන් ඵහ ගනු රඵයි.  ගකීේ ව ආචහයධර්භ රැක ගනු 

ස ශභයින් ත තේ තඹදවීභ,  ශ්රභඹ ඵතරන් ගළනීභ තවෝ 

අනිහර්ඹ ත ඹ සිදු කයනු තනොරඵයි. 

මරය කහයූභණ්ඩරඹ වහ පුහුණු 

්ධහන කහයූහරතේදී පුහුණු 

69 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

විශ්රාභ ගැනීභ 

ආඹතනඹ තුශ දේතහ යහ තඵහ ගළනීභ ලේතිභත් 

කණ්ඩහඹභේ තගොඩනළගීතේ ළදගත් අංගඹේ න අතය, රැකිඹහ 

භට්ටේර ෆභ තයහතියභකභ ඉවශ භට්ටතේ ත ක යහ තඵහ 

ගළනීභේ අඳ ලිගටභ කයතගන ඹන ඵ තඳන්වීභට වළකිවීභ 

පියඵ ආඩේඵය තමු. තකොවිඩ් -19 නිහ ඇති වු අහිතකය 

තත්ඹන් ඹටතත් වුද කිසිදු ත කතඹේ රැකිඹහතන් ඉත් 

තනොකශ ඵට අපි වතික තමු. 

තභභ ය තුශදී,  විශ්රහභ රළබීභ, භයණඹට ඳත්වීභ, ඉල්රහ 

අසවීභ ව ත තඹන් ඳව කිරීභ ළනි කරුණු භත ත කඹන් 

97 ේ ත ඹ අන් කයන රදී. 

 

 

ශෞඛයඹ ව ආයක්ා 

ඛනිජ තතල් නිසඳහදනර සහබහතඹන්භ ඳත්නහ ගිනි ගන්නහ 

සුළු ආතේනික සබහඹ තව තුතන් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

භඟින් තෞඛය වහ ආයේහට අදහනභේ ඳතීන අතය 

තෞඛය ව ආයක්ෂහ පිළිඵ අදහනභට තඵතවවින් 

නියහයණඹ න ඛනිජ තතල් නිසඳහදනර ගිනි අවුලුන 

සබහඹ තුර අඳතේ ත කයින්තේ තෞඛයඹ ව ආයේහ 

වතික කිරීභ අඳතේ ්මුඛතභ කහර්ඹබහයඹ විඹ. ජහතයන්තය 

පිළිගත් තෞඛය ව ආයක්ෂිත ්මිතීන් ව ත කඹන් තභන්භ 

අතනකුත් ඳහර්ලකරුන් ආයක්ෂහ කිරීභට වළකි න ඳරිචඹන් 

අනුගභනඹ කයන ත කයින් වහ තෞඛය ව ආයක්ෂිත 

ඳරියඹේ ඳත්හ ගළනීභට ෆභ උත්හවඹේභ ගන්නහ රදී. 

පිරිඳවදු රකහ ඵළලීතේදී ්ධහන භමිකහේ ඉටු කයන අතය 

සුළු වහ ්ධහන උඳද්ර ශේහ ගළනීභ වහ ළරසුේගත 

යෘවගත ඳේධති පිහිටුහ ඇත. පිරිඳවදුතහි සිඹලුභ 

ත කඹන්ට තෞඛය ව ආයක්ෂහ පිළිඵ පුහුණු ඇතුළු 

ආයක්ෂිත පුහුණු නිසි ඳරිලි රඵහතදනු  රළබිණි. ම භහතේ 

විතල ෂිතභ පුේගරඹහම ේභහනඹ ඇතුළු අතීතතේ දී තභන් මුදල් 

ේභහන හිත ඉරේක ඳදනේ කයගත් ආයක්ෂිත ේභහන 

තඹෝජනහ ක්රභඹ ලිගටභ ඳළතුනි. පිරිඳවදු සුභට ක්රිඹහත්භක 

වීභ වතික කිරීභ වහ නිතය ආයක්ෂිත විගණන, ඳරීක්ෂණ ව 

තවො තත්ඹේ තඵහ ගළනීතේ මීේණ සිදු කයන රදී. තර් 

ෆභ කහර්තුකදීභ තභතවයුේ, ඉංජිතන්රු ව කශභනහකයණ 

ආයේණ රැසවීේ ඳත්න රදී. 

තකොවිඩ් -19 ංගතඹ 2020 ර්ඹ තුශ අභතය තෞඛය ව 

ආයේහ පිළිඵ ගළටළු ඇති කතශ ඹ. ංගතඹ අතයතුය 

ක්රිඹහකහරී ළරළසභේ ළකසීභට ව කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ආයේහ 

කිරීභට පිරිඳවදු ව ්ධහන කහර්ඹහරඹ ඹන තදකටභ විතල  

තකොවිඩ් -19 ඳහරන කමිටු පිහිටුන රදී. අගුලු දළමීතේ කහර 

සීභහ තුශ දළඩි තෞඛය ව ආයක්ෂිත භහර්තගෝඳතේල ඹටතත් 

ංසථහ අභ කහර්ඹ භණ්ඩර ංඛයහේ භඟ ක්රිඹහත්භක විඹ. 

 

කහර්ඹ භණ්ඩරතේ තෞඛයඹ ව ආයේහ අඳතේ මයක 

අධහනඹ තඹොමු කයන ඵළවින් තභභ කහරඹ තුශ හර්තහ කශ 

ත කයින් වහ කහර්ඹහර ්හවන ඳවසුකේ ඳඹන රදී. යජඹ 

විසින් තභතවඹනු රඵන ඳරිලි, ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ළඳයීභ 

යටට අතයලය ත හේ ඵළවින් ංසථහ තභතවයුේ අඛණ්ඩ 

ඳත්හතගන ඹහභ වතික කිරීභ වහ තෞඛය ව ආයක්ෂිත 

පිළිතත් වතික කයමින් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ නිත  සිට 

ළඩ කිරීතේ ංකල්ඳඹේ ද ංසථහ විසින් ක්රිඹහත්භක කයන 

රදී. 

විශ්රාභ ගැනීම් / භයණ / ඉල්රා අ්වීම් 

කාණ්ඩඹ පිරිමි ගැහුණු එකතු 

ඹ 18-30  - - - 

ඹ 31-40  1 - 1 

ඹ 41-50  4 - 4 

ඹ 51-60  83 9 92 

එකතු 88 9 97 

පිරිඳවදුශද ශෞඛය වා ්රශදම් 

තෞඛය වහ ්තේලේ  2020 2019 

අනතුය තව තුතන් ත ඹ අහිමි වීභ - - 

්ථභහධහය අනතුරු - 7 

හර්තහ වු සුළු ගිනි ගළනීේ - - 
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සුබාධනඹ 

ංසථහට ඳේඳහතී ව ේඵන්ධිත ත කයින් තගොඩනළගීභ 

වහ කහර්ඹ භණ්ඩර සුබහධනඹ ඉතහ ළදගත් න අතය 

ත කයින් ආකර්ණඹ කය ගළනීභට ව යහ ගළනීභට එඹ 

ඉවල් තේ. තෞඛය ේඳන්න ව කළඳව ශ්රභ ඵරකහඹ වතික 

කිරීභ වහ සුබහධන ළඩටවන් ව ක්රිඹහකහයකේ 

ගණනහේ ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

තකොවිඩ් -19 ංගතතේ ඵරඳෆභ තව තුතන් 2020 ර්ඹ 

ත කයින් තකතයහි ළඩි අධහනඹේ තඹොමු කශ යුතු විතල  

යේ  විඹ. ංගත කහරසීභහ තුශ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට 

ඔවුන්තේ ඹවඳළළත්භට ව ජීතනෝඳහඹ නංහලීභට ංසථහ 

විසින් කහර්ඹ භණ්ඩර ්හවනඹ, යහජකහරී ව පුේගයක 

බහවිතඹ වහ විබීජනහලක, ණඹ පිඹවීේ කල්දළමීභ ඹනහදී 

විවිධ ඳවසුකේ ඳඹන රලි. 

සිඹලුභ ත කඹන්ට ඔවුන්තේ ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභට 

ව ංසථහට ඔවුන්තේ දහඹකත්ඹ වඳුනහ ගළනීභට වනදහයී 

තඳොලී අනුඳහත ඹටතත් ණඹ තඹෝජනහ ක්රභ ගණනහේ රඵහ 

තදන රදී. ංසථහ විසින් ය තුශ ණඹ ව අත්තිකහයේ 

ඳවසුකේ ගණනහේ රඵහ දී ඇත. 

යහජකහරී ලිවිඹ ව හභහනය ලිවිඹ භඵය කිරීභ වහ තභන්භ 

ත කඹන්තේ ත ඹ ඇගයීභ වහ ංසථහ ත කයින්තේ 

දරුන්ට සිඹ දහඹකත්ඹ රඵහ තදන රලි. විලසවිදයහර 

අධයහඳනඹට තත්රුණු දරුන් ආදී අධයහඳනික ජඹග්රවණ කයහ 

ශඟහ ව දරුන් වහ තභභ ළඩටවන ඹටතත් න ශියත් 

36ේ රඵහ තදන රදී. 

ත කඹන් ව ත කඹහතේ ඳවුතල් හභහජිකඹන්තේ තෞඛය 

ේඳන්න ජීන යටහ වතික කිරීභ ව ඹවඳළළත්භ ඳත්හ 

තගන ඹහතේ අයමුණින් දදයහධහය ක්රභඹේ ක්රිඹහත්භක තේ.   

 කහර්ඹ භණ්ඩරඹ අතය ආත්මීඹ වහ අධයහත්මිකත්ඹ ළඩි ලියුණු 

කිරීභ වහ ංසථහ ජනහරි භහතේදී පිරිත් ව දහනභඹ 

පිංකභේ ංවිධහනඹ කතශ ඹ. සිඹලුභ ආගමික ත කඹන්ට තභ 

ආගභට අනු න්දනහභහන කිරීභට අසථහ රහ දී ඇත. 

අදහනේ යහිත ඳරියඹේ ඳත්හ ගළනීභ වහ තෞඛය ව 

ආයේහ ඳත්හ ගළනීභට අදහශ ත කයින් වහ නිර ඇඳුේ 

රඵහ තදනු රළතේ. 

 

ශේක කටයුතු 

අඳතේ ත කයින් ංසථහතේ ක්රිඹහන්විතඹ තකතයහි ඵරඳෆභේ 

ඇති කයමින් නියත සිටිනු ඇතළයි අපි අතප්ේහ කයන අතය 

අඳතේ ංසකෘතිඹට එඹ ේඵන්ධ වී ඇත. 

භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ තකොවිඩ් -19 ංගතඹ තව තුතන් භතු 

ව අභිතඹෝගහත්භක තත්ඹන් ඹටතත් ක්රිඹහත්භක වීභට ඉවශ 

භට්ටතේ ත ක නිඹළලීභ ්ධහන අංගඹේ විඹ.විවිධ ක්රභතේද 

වයවහ විධිභත් න්නිතේදනඹේ වතික කයමින් යට අගුලු 

දළමීතේ කහරඹ තුශ ංසථහ විසින් අඳතේ ත කයින් භඟ 

නියන්තය ංහදඹේ ඳත්හ තගන ඹන රලි. ංගතඹ අතයතුය 

කහර්ඹන් කශභනහකයණඹ කිරීතේ තකොටේ තර, එලිතනදහ 

කටයුතු කශභනහකයණඹ කිරීභට ව තභතවයුේ හර්තහ 

ළකසීේ ංසථහතේ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිරට අනුකර නිත  සිට 

ළඩ කිරීතේ ංකල්ඳඹ ඳවසු කිරීභ වහ විවිධ තභරේ 

වඳුන්හ දී ඇත. 

 

 

යහජකහරී ලිවිඹ ව හභහනය ලිවිඹ භතුයත කිරීභ වහ ක්රීඩහ 

කටයුතු ර නියත වීභට ංසථහ දහඹකත්ඹ රඵහ තදයි. 

ශියත් ්ධහනඹ 
මරය කහයූභණ්ඩරතේ ඵහහිය පුහුණු 
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කාර්මික ඵතා ව අනුකූරතා 

යහඳහය තභතවයුේර අඛණ්ඩ ඳළළත්භ වහ කහර්මික 

ඵතහ අතයලය හධකඹේ තේ. කහර්මික ේඵන්ධතහඹ 

ත කයින්, මුදල් ව ද්රය පරදහයී තර බහවිතහ කිරීභට 

උඳකහරී තේ. ංසථහතේ තභතවයුේ උඳහඹ භහර්ග භඟ කහර්මික 

ඵතහ ගළරවභට ංසථහ ක්රිඹහ කයයි. ංසථහ තශඳර 

්මුඛඹහ න ඵළවින්, ංසථහතේ සුභට ක්රිඹහකහරිත්ඹ ව 

අඛණ්ඩ ඳළළත්භ වහ තවො ේඵන්ධතහඹේ වතික 

කිරීභට ංසථහ කහර්මික ඵතහ භනහ තර ඳත්හතගන ඹනු 

රඵයි. 

ත කඹන් විසින් පිහිටුහතගන ඇති ෆභ ෘත්තීඹ මිතිඹේභ 

ංසථහ විසින් පිළිගනු රඵයි.  ංසථහ එළනි ෘත්තීඹ 

මිතිර ්තඹෝජනත් නිර්භහණහත්භක භතඹන්  ංහද ව 

වළසිරීේ පිළිගනු රඵන අතය,  තනත් ඳහර්ලඹන්ට ද ළඩදහයී 

න තර ඔවුන් භඟ කහර්මික ඵතහ ඳත්යි. 

සිඹලුභ ත කඹන්ට ත ක අලයතහ අනු ෘත්තීඹ මිතිඹ 

භඟ එේවීතේ නිදවේ රඵහදී තිතඵන අතය අඛණ්ඩ 

තභතවයුේ වතික කිරීභ වහ ංසථහ සිඹලුභ ෘත්තීඹ මිති 

භඟ සුවද ඵතහේ ඳත්යි. 

ත කඹන්තේ අලයතහඹ අනු ඕනෆභ ෘත්තීඹ මිතිඹකට 

ේඵන්ධවීතේ නිදව රඵහ දී ඇත.  2020.12.31 න විට 

යඹහඳලිංචි ෘත්තීඹ මිති අටේ ඳළති අතය, ඵහධහකින් තතොය 

ආඹතනතේ ක්රිඹහකහරීත්ඹ ඳත්හ ගළනීභට ෆභ ෘත්තීඹ 

මිතිඹේ භඟභ අඳේඳහති කටයුතු කයයි. 

  

 

ත ක ගළටළු අතනයෝනය ලතඹන් පිළිගත වළකි ආකහයතඹන් 

ආභන්රණඹ කිරීභ වතික කිරීභ වහ ංසථහ ෘත්තීඹ මිති 

නිතඹෝජිතඹන් භඟ මීඳ ේඵන්ධ න අතය සිඹලුභ 

තභතවයුේ තනසකේ ්භහණත් කහරයහමුේ තුර දළනුේ තදනු 

රළතේ. ර්ඹ තුශ කහර්මික ක්රිඹහකහයකේ හර්තහ වී තනොභළත. 
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භාජීඹ ව ම්ඵන්ධතා ්රාේධනඹ 

ශකොවිඩ් -19 ඳැතිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් අඳශේ පරදායී 

්රතිචායඹ තුලින් යාඳාරික වවුල්කරුන් ව ්රජා 

ඇතුළු අඳශේ ඳාර්ලකරුන් භඟ ඵතා භනා 

ශර පුළුල් කිරීභට ං්ථා වට වැකිඹා රැබී ඇත. 

ශභභ කාර ීමභා තුශ සුවිශලේෂී අභිශඹෝගරට මුහුණ 

ශදමින් ඛනිජ ශතල් ශඵදාවැරීශම් ඳද්ධතිඹ නිස ඳරිදි 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා ශෞඛය ව ආය්ෂිත 

ආකායශඹන් අඛණ්ඩ නි්ඳාදන ැඳයීභ වා අපි 

අඳශේ පියවුම්වල් භඟ මීඳ කටයුතු කශශමු. 

ං්ථාශද ආදාඹභ ඳවත ැටුණද, ඵදු ව තීරු ඵදු 

ලශඹන් රු. බිලිඹන 152 ක් ශභභ  ශර් යජඹට 

දාඹකත්ඹ රඵාශදන රදි. 

152.31 
යජඹට දාඹකත්ඹ  

(රු. බි.) 

1,533 
ඉන්ධන ආනඹන 

පිරිැඹ  
(USD මි.) 

102 
්රම්ඳාදන ගණන 

භාජීඹ ව ම්ඵන්ධතා  
්රාේධනඹ 

SDGs වා අඳශේ දාඹකත්ඹ 

1,667 
ශඵොයශතල් ආනඹන 

(000 MT) 

2.12 
භූමිශතල් 
වනාධායඹ 

(රු. බි.) 

73 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ඳහර්ලකරුන් භඟ පරදහයී ඵතහඹේ භගින් ංසථහතේ 

තභතවයුේ කටයුතු අඛණ්ඩ ඳත්හතගන ඹහභ ව ටිනහකේ 

නිර්භහණඹ කිරීතේ ක්රිඹහයඹ සිදුතේ. භවහ බහණ්ඩහගහයඹ, ශ්රී 

රංකහ භව ඵළංකු, ඵළංකුකරුන්, තඵොයතතල් ව නිමි 

නිසඳහදන ළඳයුේකරුන්, නළේ භහගේ, තේශීඹ 

ළඳයුේකරුන්, තඵදුේකරුන් ළනි ක්රතභෝඳහයික ඳහර්ලඹන් 

භඟ ංසථහ ඉතහ සුවද ේඵන්ධතහඹේ ඳත්යි. 

ඉයහනඹ තත ේඵහධක ඳළනවීභත් භඟ ංසථහ පිරිඳවදු 

―භර්ඵන්‖ නළභති තඵොයතතල් ර්ගඹ බහවිතඹට තඹොමු වු අතය 

එඹ ළඩි පරදහකින් යුත් දළවිතතල් ළනි අතුරු නිසඳහදන අභ 

න ඩහ පරදහයී තඵොය තතල් ර්ගඹේ තර වඳුන්හ ලිඹ 

වළකියි. 

ඛනිජ ශතල් ආනඹනඹ 

ශ්රී රංකහට තේ දේහ බහවිතඹට ගතවළකි ඛනිජ තතල් නිධි 

තනොභළති ඵළවින්, ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ආනඹනඹ ශ්රී රංකහතේ 

්ධහන ආනඹන අංලඹන්තගන් එකේ පිළිබිඹු කයයි. යජඹ භගින් 

වදුන්හ දී ඇති ්ේඳහදන ක්රිඹහ ඳටිඳහටි සථහපිත කිරීභ තුළින් 

්ේඳහදන වහ ඩහත් විනිවිදබහඹේ රඵහ තදමින් 

ගුණහත්භක නිසඳහදන ආනඹනඹ කිරීභට තවොභ 

ළඳයුේකරුන් ආකර්ණඹ කය ගළනීතභන් ංසථහ විසින් 

තඵොය තතල් තවෝ නිමි නිසඳහදන තර ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

තභයටට ආනඹනඹ කයනු රඵයි. 

යතට් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන අලයතහතඹන් 30  ක 

්භහණඹේ ඳභණේ පිරිඳවදුතන් නිසඳහදනඹ න ඵළවින් ඉතිරි 

අලයතහඹ නිමි නිසඳහදන තර ෘජුභ ආනඹනඹ කයනු 

රළතේ. ංසථහ විසින් ඉවත වන් කශ ්ේඳහදන ක්රිඹහයඹ 

වයවහ තඩොරර් මියඹන 949.83 (2019 දී තඩොරර් මියඹන 1,858) 

(DAP ඳදනභ) ටිනහ පිරිඳවදු කශ නිසඳහදන යටට ආනඹනඹ 

කයන රදී. ජහතයන්තය තතල් මිර ඳවත ළටීභ ව තකොවිඩ්-19 

ඵරඳෆභ තව තුතන් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන වහ ඇති ඉල්ලුභ 

අඩුවීතභන් විතේල විනිභඹ විඹදභ 45.81  කින් අඩුවී ඇත. 

්ේඳහදන වහ ඩහත් විනිවිදබහඹේ රඵහ තදමින් ව 

තවොභ තත්ත්තේ නිසඳහදන ව ත හන් ආකර්ණඹ කය 

ගළනීභ වහ සිඹලුභ ඛනිජ තතල් තනොන තේශීඹ වහ 

ජහතයන්තය ්ේඳහදන යජඹ විසින් සථහපිත ්ේඳහදන ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටිරට අනු සිදු කයනු රඵයි. තියහය ඳරිතබෝජනඹ වහ 

නිසඳහදනතේ/ත හතේ අලයතහඹ, අදහශත්ඹ, 

ගුණහත්භකබහඹ ව මිර තේත රු කිරීභ වහ තහේණික 

ඇගයීේ කමිටු ව ්ේඳහදන කමිටු ඳත් කය ඇත. 

යජශ  දාඹකත්ඹ 

ංසථහ විසින් ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ ව ආර්ථික 

කටයුතු වහ තඹොදහ ගන්නහ යජතේ ඵදු ආදහඹභට විලහරතභ ඵදු 

දහඹකඹන්තගන් එේ ආතනඹකි. තභභ ය තුශ ංසථහ විසින් 

රු. මියඹන 152,311 ේ  දහඹක වි ඇති අතය එඹ ංසථහතේ ශුේධ 

ආදහඹතභන් 29.35  කි. තකොවිඩ් -19 ඵරඳෆභ තව තුතන් 

ජහතයන්තය ඛනිජ තතල්  මිර අඩුවීේ ළරකිල්රට ගනිමින් යජඹ 

විසින් අභතය ඵදු ඳළනව අතය ඒ භගින් යජඹට ළඩි ඵදු 

ආදහඹභේ ජනනඹ විඹ. 

ඛනිජ ශතල් ශනොන ්රම්ඳාදන 

්රම්ඳාදන කාණ්ඩඹ 

අන් 

කයන රද 

්රම්ඳාදන 

ගණන 

ටිනාකභ 

(රු.මිලි.) 

තදඳහර්තතේන්තු ්ේඳහදන කමිටු  101  161 

අභහතයහංල ්ේඳහදන කමිටු  - -  

කළබිනට් භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් කයන රද 

්ේඳහදන කමිටු 
 1 286  

එකතු  102  447 

ඛනිජ ශතල් ආනඹනඹ 

ර්ගඹ 
2020 

USD මි. 
2019 

USD මි. 

තඵොයතතල් 583.34 970.70 

පිරිඳවදු කයන රද නිසඳහදන 949.83 1,858.41 

එකතු 1,533.17 2,829.11 

පුගසකන්ද පිරිඳවදුතහි නිසඳහදන ක්රිඹහයඹ වහ ංසථහ 

විසින් ර්ඹ තුශ භර්ඵන් තඵොයතතල් තභට්රිේ තටොන් 

1,666,807 (2019 -තභට්රිේ තටොන් 1,842,737) ක ්භහණඹේ 

තඵොයතතල් නළේගත කිරීේ 18 ේ භගින් ආනඹනඹ කයන රදී. 

ශ්රී රංකහ ඛනිජ තතල් ේඳතේ තනොභළති යටේ ඵළවින් සිඹලුභ 

ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ඵහහිය මරහශ්රයන් රඵහගත යුතුඹ. 

ඳහයදෘලය ්ේඳහදන ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹේ වතික කිරීභ වහ 

භනහ නිර්චනඹ කයන රද ්ේඳහදන ක්රිඹහ ඳටිඳහටි 

ක්රිඹහත්භක තේ. තතොග අලයතහඹ, ගුණහත්භකබහඹ ව 

ඳවසුතන් රඵහ ගත වළකි නිසඳහදන රඵහදීභ ළනි කහර්ඹඹන් 

වහ තතොග භහතරෝචන කමිටු ෘජුභ දහඹක තේ.   

74  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

යජඹ විසින් ර්ඹ තුශ තඳට්රල් ව ඩීල් ආනඹනඹ වහ 

තර්ගු ආනඹන ඵදු (CID) ළඩි කශ අතය CID දහඹකත්ඹ 105  

කින් ළඩි විඹ. ජහතයන්තය තතල් මිර සීඝ්ර තර ඳවත ළටීභට 

භගහමී 2020 භහර්තු භහතේදී අධිබහය ඵේදේ ඳනහ ඇත. 

තකත  තතත්, තදන වහ තුන්න කහර්තුර ජහතයන්තය 

තතල් මිර ඉවශ ඹහභට භගහමී යජඹ තභභ තර්ගු ආනඹන ඵදු  

වහ අධිබහය ඵේද අඩුන තර ංතලෝධනඹ කතශ ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

ආනඹන අඩුවීභ ව ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් මිර අඩුවීභ නිහ 

නිසඳහදන ඵදු ව යහඹ ව ගුන්තතොටුඳශ ංර්ධන ඵදු 

(PAL) දහඹකත්ඹ පිළිතයන් 15  ව 40  කින් අඩුවීභට 

තව තු විඹ. ළට් ඵදු අනුඳහතඹ 15  සිට 8  දේහ අඩු කිරීභ 

තව තුතන් එකතු කශ අගඹ භත ඵදු දහඹකත්ඹද අඩු විඹ. 

ඉවත සිඹලු ංතලෝධන ව ඵරඳෆේ භඟ, 2019 ට හතප්ේ 

මුළු ඵදු ව තීරුඵදු දහඹකත්ඹ 20  කින් ළඩි වී ඇත. 

 

යාඳාය වවුල්කාරිත්ඹ 

පියවුේවල් 1,322 කින් භන්විත දීඳ යහප්ත පුළුල් අතරවි 

නිතඹෝජිත ජහරඹ හභහනය ජනතහට නිසඳහදන රඵහගළනීතේ 

වළකිඹහ වතික කයයි. ංසථහ විසින් තශඳර තකොටතන් 

80  කට ඩහ ළඩි ්භහණඹේ ඳත්හ තගන ඹන ඵළවින් 

ඵරලේති සුයේෂිතතහඹ පිළිඵ අඳතේ ්ධහන ගකීභ 

හභහනය ජනතහ තත ඉටු කිරීභ වහ අඳතේ යහඳහරික 

වවුල්කරුන් භඟ සුවද යහඳහරික ඵතහේ ඳත්හ ගළනීභ 

අඳතේ මයක කහර්ඹයි. පියවුේවල් ගුණහත්භක නිසඳහදන වහ 

අතප්ේෂිත භට්ටතේ ්මිතීන් භඟ ඳත්හතගන ඹහභ වහ 

දළඩි භහර්තගෝඳතේලක ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ව ඳහරනඹන් ක්රිඹහත්භක 

කය ඇත. 

ඳශාත් පියවුම් වල්  

ඳශාත  පියවුම්වල් ගණන 

ඵසනහහිය 320 

ඹම 187 

උතුරු භළද 84 

භධයභ 107 

උතුය 186 

දකුණ 148 

ඌ 55 

නළතගනහිය 152 

ඵයගමු 83 

එකතු 1322 

නිසඳහදන ඵදු රු.මි. 50,661 තර්ගු ඵදු රු. මි. 64,371  

අධිබහය ඵදු රු. මි. 20,687 

VAT රු.මි.1,127 

PAL රු. මි. 15,465 

යාඳාය වවුල්කරුන් වා වාඹ 

තකොවිඩ් -19 ංගතඹ භඟ සිඹලු යහඳහරික අංල වඩහට ඳත් 

ව ඵළවින්, අඳතේ යහඳහරික වවුල්කරුන් ද ය තුශ තඵොතවෝ 

අභිතඹෝගරට මුහුණ තදන රලි. තකොවිඩ් -19 යහප්තිඹ අතයතුය 

ඔවුන්තේ යහඳහය ඳත්හතගන ඹහභට ව යහඳහයතේ ඳළළත්භ 

ආයේහ කිරීභ ව වතික කිරීභ වහ ඔවුන්තේ යහඳහය 

නළත ංගතඹට තඳය භට්ටභට පුනර්ජීනඹ කිරීභට උඳකහය 

කිරීභ වහ ංසථහ අඳතේ යහඳහරික වවුල්කරුන්ට විවිධ 

්තිරහබ රඵහ තදන රලි. අඳතේ යහඳහරික වවුල්කරුන් 

ආයේහ කිරීභ වහ විවිධ නිසඳහදන ණඹ තඹෝජනහ ක්රභ, විවිධ 

ගහසතු ඉත් කිරීභ ඹනහලිඹ රඵහ දී ඇති අතය, තකොවිඩ් -19 

ඵරඳෆභ නිහ ඳසුකහලීන ආර්ථිකඹ ඹළි තගොඩනළගීභ වහ 

යජඹ දයන ්ඹත්නඹන් වහ වඹ දළේවීභට අපි කළඳවී සිටිමු. 

 

 

ඵදු දාඹකත්ඹ 

75 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

යාඳාය වවුල්කරුන්  

 විවිධ නිසඳහදන ණඹ තඹෝජනහ ක්රභ රඵහ දීභ. 

 විවිධ ගහසතු අත්වළරීභ. 

 තෞඛය ව ආයක්ෂිත තභතවයුේ වහ අඛණ්ඩ භග තඳන්වීභ. 

භාජඹ 

 යජඹට ව අතනකුත් ආඹතනරට අත් පිරිසිදුකහයක ද්රය ව පිරිසිදු කිරීතේ ලිඹය 

ඳරිතයහග කිරීභ. 

 තකොවිඩ් -19 තෞඛය වහ භහජ ආයේණ අයමුදරට රුපිඹල් මියඹන 5.4ේ ඳරිතයහග 

කයන රලි. 

ශේකඹන් 

 අත් නීඳහයේක ව පිරිසිදු කිරීතේ ලිඹය ළඳයීභ. 

 ්හවන ඳවසුකේ ළඳයීභ. 

 අත් ල් ව භළයි භහර කහර්ඹ භණ්ඩර ණඹ හරික ව තඳොළිඹ කල් දළමීභ. 

ගකියුතු ආඹතනඹක් න අපි අඳශේ 

ඳාර්ලකරුන්ශේ ජීශනෝඳාඹ 

නංාලීභ වා වන ැරීමභට 

ැභවිටභ කැඳවී සටිමු. 

 ශකොවිඩ් -19  වා ශදන රද වන  

නි්ඳාදන ගීමභ 

අඳතේ නිසඳහදන වහ ේඵන්ධ ගිනිගළනීේ ව ආයක්ෂිත 

අදහනේ ර ආතේනික සබහඹ නිහතන්, නිසඳහදන ගකීභ 

ෆභ විටභ ඳහරිතබෝගිකඹහට ගුණහත්භක ්මිතිගත නිසඳහදනඹේ 

වතික කිරීභ වහ අඳතේ මයක අලයතහයන් එකකි. 

්ේඳහදන ක්රිඹහයතඹන් ආයේබ වී, නිසඳහදන තභතවඹවීභ, 

තඵදහවළරීභ, ගුණහත්භකබහඹ ඳරීේහ කිරීභ ඹන භසථ 

ක්රිඹහයඹ පුයහභ තත් ඳරීේහ අධීේණඹ කයයි. 

නිසඳහදන ත දහඹකඹහතේ අතට ඳත්න අසථහතේදී ද විතල  

අධීේණ ක්රිඹහයඹේ අනුගභනඹ කයන අතය,  නිසි ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ 

ව බහවිතඹ අනුගභනඹ කයමින් නිළයලි කිරීතේ ඹහන්රණඹේ ද 

ක්රිඹහත්භක කයයි. ගිනි උදුරුයන් ආයේහ වීභ වහ ආයේක 

ඳේධති ක්රිඹහත්භක න අතය ගිනි නින ඹන්ර සිඹලු පියවුේවල්ර 

තිතඵන ඵ වතික කිරීභ වහ අඛණ්ඩ භහතරෝචනඹේ සිදු 

තකතර්. 

අධීේණ ඳේධතිඹ වයවහ පියවුේවල් ර වඳුනහගත් අඩුඳහඩු 

භඟවයහ ගළනීභ වහ ඉන්ධන පියවුේවල් 12 වහ ේණික 

නිළයලි කිරීතේ ක්රිඹහභහර්ග ගන්නහ රදී. භුමිතතල් අබහවිතහ කයනු 

රඵන අසථහ වඳුනහතගන ගුණහත්භකබහතඹන් යුත් නිසඳහදන 

ඳරිතබෝජනඹ වහ රඵහ දීභට සිඹළු ඳරිශ්රභඹන් තගන ඇත. 
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ශ්රී රංකහ තුශ තවනේ කය ඇති කිසිදු නිසඳහදනඹේ ංසථහ 

අතරවි තනොකයයි. තභයටට ේරයිතෂොත ට් ආනඹනඹ කය තඵදහ 

වළරීභට ඇති එකභ ඵරඹරත් නිතඹෝජිතඹහ තර ංසථහ විසින් 

නිඹහභකයින් ව අධිකහරීන් විසින් අනුභත කයන රද ව 

භඟතඳන්වීභ ඹටතත් අනුභත කෘෂිකහර්මික ්තේලරට ව 

ආඹතනරට ඳභණේ  ේරයිතෂොත ට් ආනඹනඹ කය අතරවි 

කයන රදී. 

අධයාඳනඹ වා වාඹ රඵාදීභ 

ශ්රී රංකහතේ එකභ පිරිඳවදු තර, ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹට අගඹ 

එකතු කිරීභ පිණි තේශීඹ ශියඹන් තත පිරිඳවදුතේ පුහුණු 

අසථහ රහ තදයි.  ඛනිජ තතල් ේත රතේ පුහුණු රළබු 

ඛනිජ තතල් ඉංජිතන්රුන් වහ ශ්රමිකඹන් තත තරො පුයහ ඉවශ 

ඉල්ලුභේ ඇති ඵළවින් ංසථහ ආර්ථිකඹට ටිනහකභේ ඇති 

කිරීභට වළකි උඳරිභ පුහුණු අසථහ රහ දීභට ංසථහ 

තනොඳළකිළි ඉලිරිඳත් වී ඇත. 

තභයට විලසවිදයහර ව තනත් අධයහඳනික ආඹතන යන් 

පුහුණු අසථහ ඉල්ලුේ කයන තේශීඹ ශිය ශියහන් තත 

මුරය, තතොයතුරු තහේණඹ, භහන ේඳත් කශභනහකයණඹ 

ආදී අංලරට අඹත් කහර්මික පුහුණු අසථහ ද ංසථහ විසින් 

රඵහ තදයි. 

්රජා ම්ඵන්ධතා 

අදහශ ්ජහන් භග ඹවඳත් ේඵන්ධතහේ ඳත්හ තගන 

ඹහභ අඳතේ ්තේලඹයි. අඳතේ තඵදහවළරීේ ජහරඹ පිරිවුේවල් 

1,322 දේහ ඳළතිය ඇති අතය, එභගින් 15,000 ට ළඩි ෘජු වහ 

ක්ර රැකිඹහ අසථහ ඳඹයි.  මීට අභතය, ්ජහතේ ආර්ථික 

්ගතිඹ වහ උඳකහය න දවස ගණන් රැකිඹහ අසථහ 

නිර්භහණඹ කයන කෘෂි, යහිසි තතල් තතොග තඵදුේකරුන් අඳ 

තු ඇත. 

තඵදුේකරුන් ව ගඵඩහකරුන් අහන ඳහරිතබෝගිකඹන් 

භඟ ඳහරිතබෝගික ඵතහ තගොඩනඟන ඳහර්ලඹ ඵළවින් 

ඳහරිතබෝගිකඹන් තත ටිනහකේ නිර්භහණඹ කිරීභ වහ 

ඳහරිතබෝගික ඵතහ ඳත්හ ගළනීභට ව ළඩිලියුණු කිරීභට 

තඵදුේකරුන්ට පුහුණු අසථහ ඳඹනු රළතේ. 

ගුණහත්භක නිසඳහදනඹේ හධහයණ මිරකට රඵහ ගළනීතේ 

වළකිඹහ ව එභ නිසඳහදන තත ඳවසුතන් ්තේලවීතේ 

වළකිඹහ රඵහදීභ තුයන් ්ජහ භඟ භනහ ෘජු වහ ක්ර ඵතහ 

ඇති කයයි. 

භූමිශතල් වනාධායඹ 

ංසථහ ශ්රී රංකහතේ භමිතතල් වහ එකභ ළඳයුේකරු තේ. 

අඩු ආදහඹේරහභී ඳවුල් ව ධීය ්ජහ තභ දදනික ඵරලේති 

අලයතහ වහ භමිතතල් ඳරිතබෝජනඹ කයති. භමිතතල් මිර 

විකුණුේ මිර පිරිළඹට ඩහ අඩු ඵළවින් ංසථහ විසින් ළරකිඹ 

යුතු අරහබඹේ දයමින් 2018 ජනි භහතේ සිට ලීටයඹකට 

රුපිඹල් 70/-  ඵළගින් භමිතතල් ඉතහ වනදහයි මිරකට ඳඹනු 

රඵයි.  

භමිතතල් මිර ජනතහට ඉතහ ංතේදී න අතය අභ ඵරලේති 

මිර තභභ ජනතහතේ ජීන තත්ඹ ඳත්හ ගළනීභට දහඹක 

න ඵළවින් වන මිරට භමිතතල් අඛණ්ඩ ළඳයීභ තුළින් 

භහජ ඹවඳළළත්භ වහ අඳ විලහර දහඹකත්ඹේ ඳඹන ඵ 

අපි විලසහ කයමු. 

අඩු ආදහඹේරහභී ඳවුල්, ග්රහමීඹ ්තේලතේ කුඩහ ඳරිභහණ තගොවීන් 

තභ අලයතහ වහ ්ධහන ඵරලේති ්බඹ තර භමිතතල් 

බහවිතහ කයයි. 

තඵොතවෝ ධීය තඵෝට්ටු භමිතතල් බහවිතතඹන් ක්රිඹහත්භක න 

ඵළවින් අඩු ඵරලේති පිරිළඹ ධීය ්ජහට අඩු විඹදභකින් ඉවශ 

අසළන්නේ රඵහ ගළනීභට අසථහ රහ තදන අතය එභඟින් 

ධීය ්ජහට තභන්භ ශ්රී රහංකීඹ භත්ය ඳහරිතබෝගිකයින්ටද 

ළඩි ්තිරහබ අත්තේ. 

භාජ ඹවඳැැත්භ 

ංසථහ අඳතේ තඵදහවළරීතේ ජහරඹ වයවහ ශ්රී රංකහතේ 

ජනතහට ඔවුන්තේ ජීතනෝඳහඹ වහ ආර්ථික තියහය ඵේ 

රඵහ තදමින් ෘජු වහ ක්ර රැකිඹහ 15000 කට ළඩි ්භහණඹේ 

ඳඹනු රඵයි. ඛනිජ තතල් නිසඳහදන තඵොතවොභඹේ හභහනය 

ජනතහතේ ජීන විඹදභට ව ජීන තත්ත්ඹන්ට ඉතහ ංතේදී 

ඵ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ තත්රුේ තගන ඇති අතය 

එඵළවින් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන වහ ඳවසුතන් රඵහගළනීභට 

ඇති වළකිඹහ ව ආර්ථිකඹ ඹවඳත් කිරීභට හධහයණ මිර 

ගණන් අනු ළඳයීභ තකතයහි අඳතේ ්ධහන අධහනඹ තඹොමු 

තේ. 

කෘෂි යහඹන අංලඹ අඩු ආදහඹභේ උඳදන අංලඹේ ව නමුත්, 

තයඟකහරී තඳෞේගයක කෘෂි යහඹන භහගේ විසින් තගොවීන් 

සයහකෆේයන් ආයේහ කිරීතේ ඳහරක ඳහර්ලඹ තරත්  

තගොවීන් තත තවො ආර්ථික ්තිරහබ රඵහ දීභටත් ංසථහ 

කෘෂි යහඹන තශතඳොතල් ක්රිඹහත්භක තේ.  

තකොවිඩ් -19 ඹටතත් විවිධ ඳශහත් යන් අවඹු තර තතෝයහ ගනු 

රඵන පිරිවුේවල් අධීේණ කණ්ඩහඹභේ විසින් ඳරීේහ 

කයමින් ක්රිඹහපිළිතර උල්රංඝනඹ කයමින්, අනහයේෂිත 

බහවිතඹන් අනුගභනඹ කයමින්, ඳරිශ්රඹ තුශ අනතුරුදහඹක 

ඳරියඹේ ඳතීද ඹන්න වසුකය ගනිමින් ඩහ ඹවඳත් 

ක්රිඹහකහරීත්ඹ තවවුරු කිරීභ වහ විගණනඹන් සිදු කයයි. 

ර්ඹ තුශ භමිතතල් අතරවිඹ ලීටර් මියඹන 221 කි. 

භමිතතල් වනහධහයඹ ලීටයඹකට රු. 9.60 කි.  

ය තුර රඵහතදන රද වනහධහයඹ රු. මියඹන 2,122 කි. 
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්ාබාවික ්රාේධනඹ 

අඳ ජීත් ශමින් ශඳෝණඹ න්ශන් ඳරියශ භ න 

අතය ායු විශභෝචනඹ අභ කයමින් ජරඹ ව 

අඳද්රය කශභනාකයණඹ පිළිඵ ද අපි අධානඹ 

ශඹොමු කයමු. තියාය ශභශවයුම් වා ඳරියඹ ශත 

තභ ගීමභ අඛණ්ඩ ඉටු කිරීභට ඳාරිරික අලයතා 

ක්රශභෝඳායික ක්රිඹාදාභඹට ඵද්ධ කය ඇත. අඳශේ 

ක්රිඹාකායකම් භාජශ  විලාර පිරිකට ඵරඳාන 

ඵැවින් ්ාබාවික ම්ඳත් තියාය ශර බාවිතා කිරීභ 

වතික කිරීභට ෑභ උත්ාවඹක්භ ක්රිඹාත්භක ශද. 

0.25% 
ාභානය අරාබඹ 

0 
අන්තයාඹකය  
අණතුරු ගණන             

843 
ජර ඳරිශබෝජනඹ 

(000 MT) 

්ාබාවික ්රාේධනඹ 

SDGs වා අඳශේ දාඹකත්ඹ 

81.989 
්යං  ඳරිශබෝජනඹ 

(000 MT) 

.493 
විශලේෂිත ඵරලක්ති 

ඳරිශබෝජන 
අනුඳාතඹ 
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අඳතේ තභතවයුේ කටයුතුර තියහය ඵ වතික කිරීභ වහ 

අපි ළභවිටභ කළඳවී සිටිමු. අඳතේ තඵොයතතල් පිරිඳවදු කිරීතේ 

ක්රිඹහයතේදී ඵරලේතිඹ ව ජරඹ ආතේනිකභ ඳරිතබෝජනඹ 

කයන නමුත්, කහඵන් විතභෝචනඹ ව විදුය ඳරිතබෝජනඹ අභ 

කිරීභ වහ සිඹලු උත්හවඹන් ගනු රළතේ. අඳද්රය 

කශභනහකයණ ඳේධතිඹ වහ න අඳතේ තභතවයුේ වහ 

දළඩි ඳහරන ්තිඳත්ති, ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ව බහවිතඹන් අන්තර්ගත 

තේ. 

ජර ඳරිශබෝජනඹ 

තතල් පිරිඳවදු කිරීතේ ක්රිඹහයඹ තත ළරකිඹ යුතු ්භහණඹක 

ජරඹ ්භහණඹේ අලය තේ.  කළව තඳතනන ්භහණඹක ජර 

්භහණඹේ  ජරඹ සුයේෂිත කිරීභ ව තියහය ඳරිතබෝජන 

ක්රභතේදඹේ වහ අලය සිඹළු ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභට ංසථහ 

තනොඳළකිය ඉලිරිඳත් තේ.  අඳ ජරඹ විධිභත් තර පිරිසිදු කය 

ජහතයන්තය ්මීතීන්ට අනුකර ඵළවළය කිරිභ සිදු කයයි. 

  

 

තතල් පිරිඳවදු ක්රිඹහයඹ වහ පිරිඳවදු ළරකිඹ යුතු ජර 

්භහණඹේ ඳරිතබෝජනඹ කයන අතය කළරණිතේ සථහපිත 

ංසථහතේ ජර පිරිඳවදු භගින් පිරිඳවදු කය ගන්නහ රලි. ඉතිරි 

ජරඹ ජරේඳහදන වහ ජර්හවන භණ්ඩරඹ භඟින් රඵහ 

ගන්නහ රදී. ජර ංයේණඹ ව තියහය ඳරිතබෝජන යටහන් 

වහ අපි ළභවිටභ කළඳවී සිටිමු. 

2020 ර්ඹ තුශ තකොවිඩ්-19 ඵරඳෆභ තව තුතන් පිරිඳවදු තුශ 

ළකස තඵොයතතල් ්භහණඹ අඩුවීභ ව අතනකුත් ඳහරන 

ඹහන්රණ ක්රිඹහත්භක කිරීභත් භඟ ජර ඳරිතබෝජනඹ 8.95  

කින් අඩු කිරීභට වළකි විඹ. 

ජහතයන්තය පිළිගත වළකි ්මිතීන්ට අනු අඳජරඹ නිසි තර 

පිරිසිදු කය ඵළවළය කයනු රළතේ. 

ඵරලක්ති ඳරිශබෝජනඹ 

තඵොයතතල් පිරිඳවදු කය පිරිඳවදු කශ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

උත්ඳහදනඹ කිරීභ වහ කිරීභ වහ ළරකිඹ යුතු 

ඵරලේතිඹේ අලය තේ.  

පිරිඳවදු විසින් ජනක ඹන්ර භගින් තභතවයුේ වහ විදුයඹ 

නිඳදන අතය හිඟ ්භහණඹ විදුයඵර භණ්ඩරතේ ළඳයුභ 

වයවහ රඵහගනු රළතේ. පිරිඳවදු විදුයඵර ජනක ඹන්රර 

ක්රිඹහකහරීත්ඹ ඳවත දේහ ඇත. 

 

පිරිඳවදු විසින් හභහනය කහර රදී ඳරිතබෝජනඹ කයන රද 

විදුයඹ (රංවිභ ළඳයුභ) භකට 229.4MWh ව 299.7MWh ව 

අතය ව කහයූඵහුර කහර රදී ඳරිතබෝජනඹ කයන රද විදුයඹ 

භකට 70.3MWh ව 91.3MWh අතය විඹ. රංවිභ විදුය 

ළඳයුභ වහ උඳරිභ ඉල්ලුභ 1153 KVA සිට 1474KVA 

දේහ තනස විඹ. 

පිරිඳවදු ඵරලේති ඳරිතබෝජනඹ අඩු කිරීභ වහ ලකය 

ඹහන්රණඹන් වඳුනහ ගළනීභට අරහබ වහ කහර්ඹේභතහ 

මීේණ ඳත්යි. 

ංසථහ ්තිඳත්තිඹ තුශට තියහය ඳරිතබෝජන යටහේ 

හුරුකයමින් තියහය ඉලිරි ගභනේ නහථ කිරීභ වහ ංසථහ 

තු සිඹළුභ ංචහයක ඵංගරහ ව ්හතේශීඹ කහර්ඹහර සුර්ඹ 

ඵරලේතිඹ තත ඳරිර්තනඹ කිරීභට ආතඹෝජනඹ කයමින් 

ඳතී. 

 

ද්රය කශභනාකයණඹ 

ඉන්ධන, උඳකයණ ළනි ්ධහන ද්රය බහවිතඹ අපි අඛන්ඩ 

අධීේණඹ කයන අතය තභභ ේඳත් ඩහත් කහර්ඹේභ 

බහවිතහ කිරීභ වතික කිරීභට ක්රිඹහභහර්ග ගන්තනමු. 

ඳරිතබෝජනතේ කහර්ඹේභතහ ළඩි කිරීභ වහ තහේණික 

ඹහන්රණඹේ කස කය සථහඳනඹ කය ඇත. 

පිරිඳවදුතේ ජර  ඳරිතබෝජනඹ 

 
2020 
MT 

2019 
MT 

අඩුවීභ 

ංසථහතේ ජර පිරිඳවදු 

භගින් 
672,302  706,480 4.84% 

ජරේඳහදන වහ ජර්හවන 

භණ්ඩරඹ  භගින් 
171,288  220,056  22.16% 

එකතු 843,590 926,536  8.95% 

ශජනශර්ටයඹ ක්රිඹහකහරී ඳළඹ ගණන 

TG1 ඳළඹ  2,954  

TG2 ඳළඹ  6,463  

DG1 ඳළඹ  4,674.0   

DG2 ඳළඹ  3,880.8  

පිරිඳවදු තභතවයුේ ක්රිඹහයතේදී හභහනය අරහබඹට මුහුණ 

තදන අතය 2020 ර්තේදී අතප්ේෂිත හභහනය අරහබඹ 17.8  

කින් (MT 5,266 සිට 4,325 MT දේහ) අඩු වී ඇත. තභභ ය 

තුශ, දවනඹ වහ තඹොමුකශ ේපූර්ණ ඉන්ධන හයු ්භහණඹ 

තභ.තටොන් 1,017 ේ තර හර්තහ ව අතය දළල්වීභට ඹන රද 

CDU හයු ්භහණඹ තභ.තටොන් 0.1 කි. 

79 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

ගකියුතු මරාශ්ර තුලින් ගැනීභ 

ඳරිය හිතකහමී නිසඳහදන ව ත හ ගකීේ වගත තර රඵහ 

ගළනීභට අපි ෆභ උත්හවඹේභ ගනු රඵයි. ළඳයුේකරුන්තේ 

තියහය මරහශ්ර ඹහන්රණඹේ වතික කිරීභ වහ සිඹලුභ 

තයගුරහසි ව නීතිරට අනුකර න තර ළයුේකරුන් 

වදුනහගනු රළතේ. නිසඳහදන ව ත හ ළඳයීභ වහ 

ළඳයුේකරුන් ළඩි ්භහණඹේ වබහගී වීභ ලිරිභත් කිරීභ 

වහ විනිවිද තඳතනන ්ේඳහදන ක්රභඹේ අපි ක්රිඹහත්භක 

කයමින් සිටිමු. 

අන්තයාඹකය ද්රය ඵැවැය කිරීභ 

අන්තයහඹකය කෘෂි යහඹන ද්රය දළඩි ඳරිය හිතකහමී ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටි ඹටතත් නිඹහභකඹන්තේ ව අධිකහරීන්තේ අලය 

අනුභළතිඹ ව අධීක්ෂණඹන් ඹටතත් ඵළවළය කයනු රළතේ. 

අන්තයහඹකය ද්රය ඵළවළය කිරීභ මිනිහට තවෝ ඳරියඹට 

වහනිඹේ තනොන ඳරිලි ඵළවළය කිරීේ ඵරඹරත් ඳහර්ලඹන් 

විසින් සිදු කයනු රළතේ. 

පිරිඳවදු භගින් අන්තයහඹකය අඳද්රය ්භහණඹේ ද ජනනඹ 

න අතය ඒහ ජහතයන්තය පිළිගත වළකි ක්රභතේදඹන්ට අනු 

ඵළවළය කයනු රළතේ. ඳරියඹ භඟ මිශ්ර වීභ ශේහ ගළනීභ 

වහ ඒහ අඳද්රය දළල්රට ඹහ පිළිසසීභ සිදු කයන අතය තභභ 

ය තුශ ගිනිදළල් වහ ඹළව ේපූර්ණ ඉන්ධන හයු ්භහණඹ 

තභ.තටොන් 1,017ේ තර ටවන් ව අතය දළල්වීභට ඹහ ඇති 

සීඩීය හයු ්භහණඹ තභ.තටොන් 0.1ේ විඹ. 

බහවිතහ කශ ජරඹ පිළිගත් ්මිතීන්ට අනුකර පිරිඳවදු කයනු 

රඵන අතය ඳරිය හිතකහමී තර ඵළවළය කිරීේ/නළත බහවිත 

කයයි. ්තිචක්රීකයණඹ කශ වළකි අතනකුත් ද්රය ්තිචක්රීකයණ 

ක්රිඹහයඹ වහ අඳතේ ඳවිරහගහය වය ්තිචක්රීකයණ කයන 

අතය ව ඳරිය හිතකහමී තර ඵළවළය කිරීභ වහ ඵරඹරත් 

ඳහර්ලසඹන්ට රඵහ තදනු රඵයි. 

 

තියාය ව ඳරිය හිතකාමී ආර්ථිකඹ 

ඳරිතබෝජනඹන් තුයන් සිදුන ඳහරිරික ඵරඳෆභ අභ කිරීභ 

වහ ඩහත් ඳරිය හිතකහමී නිසඳහදන ්ර්ධනඹ කිරීභට 

ංසථහ කළඳවී සිටී. ඩහත් කහර්ඹේභ වහ ඳරිය හිතකහමී 

ඉන්ධන ළඳයීභ වහ ංසථහ විසින් ඳරිය හිතකහමී යතයෝ 

IV තඳට්රල් ව ඩීල් වඳුන්හ තදන රදී. 

අභ කහඵන් විතභෝචනඹේ භඟ ඩහත් තියහය ඳරිතබෝජන 

යටහේ ඉලිරිඹට තගන ඹහභ වහ ශ්රී රංකහට ද්ර සබහවික 

හයු (LNG) වඳුන්හ දීතේ කහයූට මුරපිරීේ සදහනේ තමින් 

ඳතී. 

ජජ විවිධත්ඹ 

තතල් කහන්දු වීේ, ඉන්ධන දුේ, අඳද්රය ආදී ංසථහ 

ක්රිඹහකහරීත්ඹ තව තුතන් දජ විවිධත්ඹ තත අහිතකය 

ඵරඳෆභේ ඇති කයයි.  දජ විවිධත්ඹ තත න අහිතකය 

ඵරඳෆභ අභ කිරීභ වහ න පූර් ්තේේ  ව ආයේණ 

ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ තවවුරු කිරීභ පිණි දළඩි තභතවයුේ 

ක්රිඹහභහර්ග තගන ඇත.  තභභ ය තුශ දජ විවිධත්ඹට 

ඵරඳෆභේ කයනු රළබු තතල් කහන්දු වීේ තවෝ තනත් ඵරඳෆේ 

පිළිඵ කිසිදු හර්තහේ තනොභළත. 

  

අනුකූරතාඹ 

ඳරියඹ භඟ තඳෝණඹ කයන ගකියුතු ආඹතනික 

පුයළසිතඹකු තර, භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ තභතවයුේ 

භට්ටමින් තභන්භ හර්තහකයණ භට්ටමින් ඳහරිරික නීති ව 

තයගුරහසිරට අනුකර කටයුතු තනොකශ අසථහ තනොභළත. ඒ 

අනු තභභ තර්දී කිසිදු කළව තඳතනන දඩ මුදරකට තවෝ 

මුරය තනොන ේඵහධකඹේ ංසථහ තත එල්ර තනොවුණි.  

ඳහරිරික අනතුරු ඇති විඹ වළකි සහබහවික අදහනභේ හිත 

තභභ යහඳහයඹ ඳරියඹ ආ්රිත නීති ේඳහදකරු භඟ මීඳ 

කටයුතු කයයි. 

අඳතේ තභතවයුේර අහිතකය ඵරඳෆේ භඟවයහ ගළනීභට අපි 

ෆභ උත්හවඹේභ තගන තිතඵන්තනමු. ඳරියඹට සිදුවිඹ වළකි 

ඵරඳෆේ ඳහරනඹ කිරීභ වහ අපි ජහතයන්තය ංවිධහන භඟ 

ේඵන්ධ වී සිටින අතය ංසථහ තතල් කහන්දුවීේ තව තුතන් 

සිදුන ඳරිය දණඹට න්ලි රඵහ තදන ජහතයන්තය තතල් 

දණ න්ලි අයමුදතල් (IOPCF) හභහජිකතඹකි. 
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 කාණ්ඩඹ 

 

හිමිකරුන්  ශේකඹන්   ්රජා 

 

නිඹාභකරුන්   ගණුශදනුකරුන්  ැඳයුම්කරුන්  
             

වබාගීත්ශ  

ඹාන්ත්රණඹ 

 භහසික මුරය ්කහලන ඉලිරිඳත් කිරීභ 

හර්ෂික මුරය ්කහලන 

හර්ෂික හර්තහ 

ආඹතනික තේ අඩවිඹ 

 කහර්ඹ හධනඹ ඇගයීභ 

ත ක වබහගීත් ක්රිඹහකහයකේ 

ෘත්තීඹ මිති භඟ රැසවීේ 

ක්රීඩහ ව අතනකුත් සිදුවීේ 

තනත් සුඵහධන ඳවසුකේ 

 ්හතේශීඹ කහර්ඹහර කටයුතු 

CSR ක්රිඹහකහයකේ ව අනුග්රවඹ 

භහධ ය ව අතනකුත් භහජ සිදුවීේ 

 යජඹට ව නිඹහභකයින්ට රින් ය හකච්ඡහ 

ව හර්තහ කිරීභ. 

ංසථහතහි කහර්ඹ හධනඹ ව අනුකරතහ 

පිළිඵ කහරහනුරඳ හර්තහකයණ ඳේධතිඹ. 

යහජය මරය/හර් ආර්ථික තීයණ ගළනීතේ 

ක්රිඹහලීන් වහ කහතරෝචිත තතොයතුරු යජඹට 

ඉලිරිඳත් කිරීභ 

 නිසඳහදන, ්ර්ධන යහඳහය 

පියවුේවල් වයවහ ේඵන්ධ වීභ 

ඳහරිතබෝගික තෘප්තිභත් මීේණ 

අතරවිකයණ නහයකහ වයවහ න්නිතේදනඹ 

්හතේශීඹ කහර්ඹහර භගින් භහර්ගගත ව 

්හතේශීඹ ලතඹන් ේඵන්ධ වීභ 

 විනිවිද තඳතනන රංසු තළබීතේ ක්රිඹහයඹ 

ළඳයුේකරු යඹහඳලිංචි කිරීතේ ක්රිඹහයඹ 

නිතිඳතහ රැසවීේ, යඛිත න්නිතේදනඹ ව 

ඵතහ කශභනහකයණඹ 

             

භතු වු ගැටළු  කහරහනුරව මරය කහර්ඹ හධනඹ 

භහතරෝචනඹ 

මරය හර්තහ තවළිදයේ කිරීේ 

අනහගත ර්ධනඹ ව ඉලිරි දළේභ 

 තයඟකහරී තේතන තඹෝජනහ ක්රභඹ 

රැකිඹහ සුයේෂිතබහඹ 

කුරතහ ව දළනුභ ර්ධනඹ 

ආයේෂිත ත හ සථහනඹේ 

ෘත්තීඹ ්ගතිඹ ව අනු්හප්තිඹ 

 රැකිඹහ අසථහ 

නිසඳහදන වහ ්තේලඹ 

ආර්ථික ව භහජීඹ ඵරඳෆේ 

CSR ක්රිඹහකහයකේ 

අනුග්රහවකත්ඹ 

 ඒකහඵේධ ඳහරනඹ 

තයගුරහසි රට අනුකර වීභ 

ඵදු රට අනුකර වීභ 

ඳහරිරික ආයේහ 

 ඳවසු ව ්තේලඹ 

නිසඳහදන ගුණහත්භකබහඹ 

දළරිඹ වළකි මිර 

ඳහරිතබෝගික ත හ ලිගුකහලීන 

වවුල්කහරිත්ඹ 

කහර සීභහ තුශ ඳලිංචි කිරීේ. 

 ්ේඳහදන භහර්තගෝඳතේල පිළිඳළදීභ. 

තයගුරහසි රට අනුකර වීභ.  

             

අඳශේ ්රතිචාය  ආඹතනික තේ අඩවිඹ ඹහත්කහලීන 

කිරීභ, නිඹමිත තේරහට මුරය ව 

මරය තනොන තතොයතුරු ඉලිරිඳත් 

කිරීභ.  

 අපි අඛණ්ඩ පුහුණු ව ංර්ධන 

අසථහ, කර්භහන්තතේ ්මිතීන්ට 

අනුකර ආකර්ණීඹ ්තිරහබ 

ඳේධතිඹේ, ආයේෂිත ත හ ඳරියඹේ 

ව නිඹළලී සිටින ත ක ශ්රභ ඵරකහඹ 

ංර්ධනඹ කයන්තනමු.  

 ්ජහන් භඟ සුවද ඵතහේ 

තගොඩනඟහ ගළනීභ. විඵර ගළන්වීභ ව 

ජීන තත්ත්ඹ නංහලීභ. 

 අපි නිඹහභකයින් විසින් ඉල්රහ සිටින 

තතොයතුරු ඉලිරිඳත් කයන අතය කර්භහන්ත 

ංර්ධනඹ ලිරිභත් කිරීභ වහ නිඹහභකයින් 

භඟ විෘත ංහදඹේ ඳත්න්තනමු. 

 ඳහරිතබෝගික ඳළමිණියරට වබහගි වී වහභ 

ඒහ විඳීභට ඳහරිතබෝගික ත්කහය ඒකකඹ 

ලේතිභත් කිරීභ.  

 ලිගු කහලීන ඹවඳත් ඵතහ ලිරිභත් කිරීභ, 

කහතරෝචිත තර නියහකයණඹ කිරීභ, 

නිසඳහදන ව ත හන්හි තියහයබහඹ ව 

තත් ්මිතීන් වතික කිරීභ. 

ඳාර්ලකරුන්ශේ වබාගීත්ඹ 

අඳතේ ්ධහන ඳහර්ලකරුන් වඳුනහ ගළනීභට ව ඔවුන්තේ 

ගළටළු තත්රුේ තගන ඒහට විඳුේ තවීභ භඟින් ටිනහකේ 

නිර්භහණඹ කය තඵදහවළරීභ වහ විසතීයණ ක්රිඹහයඹේ 

ංසථහ විසින් අනුගභනඹ කයයි.  එඵළවින්,  ඳහර්ලකරුන් 

භඟ ේඵන්ධ වී ඔවුන් භනහ වඳුනහ ගළනීභට අලය 

ඹහන්රණඹේ ංසථහ තු ඳතින අතය, ක්රතභෝඳහයික 

ළරසුේ ඳේධතිඹ වයවහ යහඳහය භහලියඹේ භඟින් ඔවුන් 

ේඵන්ධ කය ගනිමින් අසථහ වඳුනහ ගළනීභට තභභඟින් 

වළකිඹහ රළතේ.  අගඹ එකතු කිරීතේ ක්රිඹහයඹ තත ඩහත් 

කළව තඳතනන ඵරඳෆභේ ඇති කයනු රඵන ඳහර්ලකරුන් 

තත ක්රතභෝඳහයික අධහයණඹ රඵහ තදනු ඇත 

ඳතින ඳහර්ලසකරුන්තේ ඵරඹ ව උනන්දුතහි තනසකේ 

වඳුනහ ගළනීභට තභන්භ න ඳහර්ලකරුන්තේ කණ්ඩහඹේ 

වඳුනහ ගළනීභට ංසථහ අඳතේ යහඳහරික ඳරියඹ 

නියන්තයතඹන් ඇගයීභට රේ කයයි. 

81 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

 කාණ්ඩඹ 

 

හිමිකරුන්  ශේකඹන්   ්රජා 

 

නිඹාභකරුන්   ගණුශදනුකරුන්  ැඳයුම්කරුන්  
             

වබාගීත්ශ  

ඹාන්ත්රණඹ 

 භහසික මුරය ්කහලන ඉලිරිඳත් කිරීභ 

හර්ෂික මුරය ්කහලන 

හර්ෂික හර්තහ 

ආඹතනික තේ අඩවිඹ 

 කහර්ඹ හධනඹ ඇගයීභ 

ත ක වබහගීත් ක්රිඹහකහයකේ 

ෘත්තීඹ මිති භඟ රැසවීේ 

ක්රීඩහ ව අතනකුත් සිදුවීේ 

තනත් සුඵහධන ඳවසුකේ 

 ්හතේශීඹ කහර්ඹහර කටයුතු 

CSR ක්රිඹහකහයකේ ව අනුග්රවඹ 

භහධ ය ව අතනකුත් භහජ සිදුවීේ 

 යජඹට ව නිඹහභකයින්ට රින් ය හකච්ඡහ 

ව හර්තහ කිරීභ. 

ංසථහතහි කහර්ඹ හධනඹ ව අනුකරතහ 

පිළිඵ කහරහනුරඳ හර්තහකයණ ඳේධතිඹ. 

යහජය මරය/හර් ආර්ථික තීයණ ගළනීතේ 

ක්රිඹහලීන් වහ කහතරෝචිත තතොයතුරු යජඹට 

ඉලිරිඳත් කිරීභ 

 නිසඳහදන, ්ර්ධන යහඳහය 

පියවුේවල් වයවහ ේඵන්ධ වීභ 

ඳහරිතබෝගික තෘප්තිභත් මීේණ 

අතරවිකයණ නහයකහ වයවහ න්නිතේදනඹ 

්හතේශීඹ කහර්ඹහර භගින් භහර්ගගත ව 

්හතේශීඹ ලතඹන් ේඵන්ධ වීභ 

 විනිවිද තඳතනන රංසු තළබීතේ ක්රිඹහයඹ 

ළඳයුේකරු යඹහඳලිංචි කිරීතේ ක්රිඹහයඹ 

නිතිඳතහ රැසවීේ, යඛිත න්නිතේදනඹ ව 

ඵතහ කශභනහකයණඹ 

             

භතු වු ගැටළු  කහරහනුරව මරය කහර්ඹ හධනඹ 

භහතරෝචනඹ 

මරය හර්තහ තවළිදයේ කිරීේ 

අනහගත ර්ධනඹ ව ඉලිරි දළේභ 

 තයඟකහරී තේතන තඹෝජනහ ක්රභඹ 

රැකිඹහ සුයේෂිතබහඹ 

කුරතහ ව දළනුභ ර්ධනඹ 

ආයේෂිත ත හ සථහනඹේ 

ෘත්තීඹ ්ගතිඹ ව අනු්හප්තිඹ 

 රැකිඹහ අසථහ 

නිසඳහදන වහ ්තේලඹ 

ආර්ථික ව භහජීඹ ඵරඳෆේ 

CSR ක්රිඹහකහයකේ 

අනුග්රහවකත්ඹ 

 ඒකහඵේධ ඳහරනඹ 

තයගුරහසි රට අනුකර වීභ 

ඵදු රට අනුකර වීභ 

ඳහරිරික ආයේහ 

 ඳවසු ව ්තේලඹ 

නිසඳහදන ගුණහත්භකබහඹ 

දළරිඹ වළකි මිර 

ඳහරිතබෝගික ත හ ලිගුකහලීන 

වවුල්කහරිත්ඹ 

කහර සීභහ තුශ ඳලිංචි කිරීේ. 

 ්ේඳහදන භහර්තගෝඳතේල පිළිඳළදීභ. 

තයගුරහසි රට අනුකර වීභ.  

             

අඳශේ ්රතිචාය  ආඹතනික තේ අඩවිඹ ඹහත්කහලීන 

කිරීභ, නිඹමිත තේරහට මුරය ව 

මරය තනොන තතොයතුරු ඉලිරිඳත් 

කිරීභ.  

 අපි අඛණ්ඩ පුහුණු ව ංර්ධන 

අසථහ, කර්භහන්තතේ ්මිතීන්ට 

අනුකර ආකර්ණීඹ ්තිරහබ 

ඳේධතිඹේ, ආයේෂිත ත හ ඳරියඹේ 

ව නිඹළලී සිටින ත ක ශ්රභ ඵරකහඹ 

ංර්ධනඹ කයන්තනමු.  

 ්ජහන් භඟ සුවද ඵතහේ 

තගොඩනඟහ ගළනීභ. විඵර ගළන්වීභ ව 

ජීන තත්ත්ඹ නංහලීභ. 

 අපි නිඹහභකයින් විසින් ඉල්රහ සිටින 

තතොයතුරු ඉලිරිඳත් කයන අතය කර්භහන්ත 

ංර්ධනඹ ලිරිභත් කිරීභ වහ නිඹහභකයින් 

භඟ විෘත ංහදඹේ ඳත්න්තනමු. 

 ඳහරිතබෝගික ඳළමිණියරට වබහගි වී වහභ 

ඒහ විඳීභට ඳහරිතබෝගික ත්කහය ඒකකඹ 

ලේතිභත් කිරීභ.  

 ලිගු කහලීන ඹවඳත් ඵතහ ලිරිභත් කිරීභ, 

කහතරෝචිත තර නියහකයණඹ කිරීභ, 

නිසඳහදන ව ත හන්හි තියහයබහඹ ව 

තත් ්මිතීන් වතික කිරීභ. 

ඳාර්ලකරුන්ශේ වබාගීත්ඹ  

ඳහර්ලකරුන් 

වඳුනහගළනීභ  
සිතිඹේගත කිරීභ  

ක්රතභෝඳහඹන් 

ංර්ධනඹ කිරීභ 

ගළටළු භහතරෝචනඹ කය 

විඳුේ තවීභ  


ේ
ඵ
න්
ධ
වී
භ

 

වබාගීත්ඹ  යාමු ඳහර්ලකරුන් සිතිඹේගත කිරීභ භගින් ංසථහතේ යහඳහරික ආකෘතිඹ 

තත ඳත්නහ ඵරඹ ව රුචිකත්ඹ වඳුනහ ගළනීභට වළකි න අතය, 

එභඟින් ංසථහට ඇති ඵරඳෆතේ ්භහණඹ භළන ගළනීභට ද වළකිඹහ 

රළතේ.  ඵරඳෆතේ ්භහණඹ අනු ඳහර්ලකරුන්තේ ගළටළු තත 

්මුඛතහඹ රඵහ දීභ සිදු කයන අතය,  ඒ අනු ක්රතභෝඳහඹන් ංර්ධනඹ 

කය ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන අතය එභඟින් ඳහර්ලකරුන් භග මීඳ 

ේඵන්ධතහඹේ ඳත්හ ගළනීභට වළකිඹහ රළතේ. 
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 තියහය ංර්ධන ඉරේක (SDGs) මිහිපිට තතන ජීවින්තේ 

ව ඳෘතුවිතේ ර්තභහන ව අනහගත හභඹ ව තෞබහගය තත 

ලිලහගත වු රකුණු තියහය ංර්ධන අයමුණු යන් පිළිබිඹු 

කයයි. ෆභ යටේභ එේ තගෝලීඹ වවුල්කහරීත්ඹේ හිත 

වහභ ක්රිඹහත්භක වීතේ ඒකහඹන අයමුණ තඳයදළරි කය තගන 

ඉටුකය  ගළනීභට අතප්ේෂිත තියහය ංර්ධන ඉරේක 17 ේ තේ. 

තේලගුණික විඳර්ඹහරට මුහුණ තදමින් ව අඳතේ හගය ව 

නහන්තය ංයේණඹ කිරීභට කටයුතු කයන අතයතුය තෞඛය 

ව අධයහඳනඹ ළඩිලියුණු කිරීභ, අභහනතහඹ අභ කිරීභ ව 

ආර්ථික ර්ධනඹ තේගත් කයන උඳහඹ භහර්ග භඟ දරිද්රතහඹ 

ව අතනකුත් අහිමිවීේ අන් කිරීභ අත්ළල් ඵළගත යුතු ඵ 

ඔවුහු පිළිගනිති. 

ංසථහතේ තකටි කහලීන ව දීර්ඝ කහලීන ක්රතභෝඳහඹන් ව 

ංර්ධන නයහඹ ඳරඹේ තුළින් තභභ තියහය ංර්ධන ඉරේක 

රඟහ කය ගළනීභට ගකීේ වගත යහජය ආඹතනඹේ තර 

ංසථහ කටයුතු කය SDGs හේහත් කය ගළනීභට දහඹක තේ.   

 

 

 

 

2508 ක විවිධත්ඹ භත ව ශ්රභ ඵරකහඹට තඳෞේගයක අංලඹ වහ 

තයඟකහරී අනුඳහතඹට අනු ්තිරහබ රඵහතදන අතය ංසථහ රු. 

බියඹන 5.72 ේ ත කඹන් තනුතන් ඔවුන්තේ ජීතනෝඳහඹ 

නංහලීභ වහ ළඹ කය ඇත. තද, ත කයින්තේ ව ඔවුන්තේ 

ඳවුල්ර ජීන තත්ඹ නංහලීතේ අයමුණින් ණඹ තඹෝජනහ ක්රභ, 

දදය ඳවසුකේ ළනි විවිධ සුඵහධන කටයුතු සිදු තකතර්. 

ලිළිඳුකභ පිටුදළකීභ වහ භහජඹට දහඹක තමින් අඳතේ 

තඵදහවළරීතේ ජහර වයවහ ලියින පුයහ ෘජු වහ ක්ර රැකිඹහ අසථහ 

15,000කට අධික ්භහණඹේ අපි රඵහ දී ඇත.  

භමිතතල් ඳඹන එකභ ආඹතනඹ ංසථහ න අතය අඩු 

ආදහඹේරහභී ඳවුල්ර ව ධීය ්ජහතේ ජීතනෝඳහඹ නංහලීභ 

වහ ආර්ථික වන ළරසීතේ අයමුණින් භමිතතල් ඉවශ 

වනදහයී මිරකට ඳඹනු රළතේ. 2020 ර්ඹ වහ වනහධහය 

මුදර රු. මියඹන 2,122 කි. 

 

තියාය ංර්ධන ඉරක්ක ශත දාඹකත්ඹ 

 

 

 

ඛනිජ තතල් නිසඳහදන තෞඛය ව ආයක්ෂිත අදහනභට 

නියහඹහතඹන්භ නියහයණඹ න ඵළවින් ත කයින්ට තභන්භ 

භසත භහජඹටභ ඹවඳත් තෞඛය ව ආයක්ෂිත ඳරියඹේ 

රඵහදීභට දළඩි ක්රිඹහභහර්ග තගන ඇත. අදහනේ ඳරියඹ අභ 

කිරීභ වහ පිරිඳවදුතේදී ජහතයන්තය භට්ටතේ ්මිතීන් 

ඳත්හතගන ඹනු රළතේ. 

තෞඛයඹ ව ඹවඳළළත්භ ළඩිලියුණු කිරීභ වහ ත කයින් 

ව ඔවුන්තේ ඳවුතල් හභහජිකයින් ආයණඹ න දදය 

තඹෝජනහ ක්රභ, ඳහරිතතෝෂිත දීභනහ, ්සත නිහඩු ඹනහලිඹ භගින් 

ංසථහ විසින් දදය ්තිරහබ ඇතුළු ්තිරහබ රඵහ දී ඇත. 

 

 

 

 

ංසථහ භහන අසථහ ත හ තඹෝජකතඹකු න අතය සත්රී 

පුරු බහඹ භත ඳදනේ තනසකේ තනොකයයි. සිඹලුභ 

යසථහපිත ව අතනකුත් අලයතහරට අනුකර එකභ 

රැකිඹහ කහණ්ඩ වහ එකභ ්තිරහබ ඳරිභහණඹන් (1:1) 

රඵහතදන අතය පිරිමින් ව කහන්තහන් අතය තනස තකොට 

ළරකීභකින් තතොය ්තිරහබ රඵහ දීතේ ්තිඳත්තිඹකින් ක්රිඹහ 

කයයි. 

 

 

 

 

යතට් ඵරලේති සුයේෂිතබහඹ වතික කයන අතයභ 

ජීතනෝඳහඹ ව ආර්ථික කටයුතු ළඩිලියුණු කිරීභ වහ 

තඵොතවෝ නිසඳහදන වනදහයී මිරකට ඳඹනු රඵයි. අඩු 

ආදහඹේරහභී ඳවුල්රට ව ධීයයින්ට ඛනිජ නිසඳහදන දළරිඹ 

වළකි මිරකට රඵහ දීතේ අයමුණින් භමිතතල් ඉවශ වනදහයී 

මිරකට ඳඹනු රළතේ. ඳහරිතබෝගිකයින් ගුණහත්භක ්මිතිගත 

ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ඳරිතබෝජනඹ කයන ඵට වතික වීභට 

ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ක්රිඹහත්භක කයණු රළතේ.  

83 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

 

 

 

යතට් ආර්ථික ර්ධනඹ වහ යජඹට විවිධ ඵදු ව තීරුඵදු තර 

ංසථහ විසින් රු. මියඹන 152,311ක දහඹකත්ඹේ රඵහදී 

ඇත. යතට් ඉන්ධන ඉල්ලුතභන් 80  කට ළඩි ්භහණඹේ වහ 

අඛණ්ඩ ඉන්ධන ළඳයීභ භගින් යතට් ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ 

කර්භහන්ත වහ අඛණ්ඩ ඵරලේති ළඳයුභ තවවුරු කතශ ඹ. 

තද, පිරිඳවදු ජහතික ආර්ථිකඹට අඳතේ විකුණුේ යන් 30 

ේ භඟින් ආර්ථික ටිනහකභේ එේ කතශ ඹ. 

 

 

 

 

 

ළභට දළරිඹ වළකි ව හධහයණ ්තේලඹේ තකතයහි අධහනඹ 

තඹොමු කයමින් ගුණහත්භක, විලසහදහඹක, තියහය ව ඔතයොත්තු 

තදන ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ ව ආර්ථික 

ංර්ධනඹට ව භහන ඹවඳළළත්භට ංසථහ විසින් වහඹ 

වීභ. 

ංසථහ තභතවයුේර තභතවයුේ ක්රිඹහන් ව 

කහර්ඹේභතහ ඉවශ නංන භධයභ වහ ලිගුකහලීන උඳහඹ 

භහර්ගික යහඳෘති ගණනහේ ංසථහ ක්රිඹහත්භක කයයි/ළරසුේ 

කයයි. තේ වහ ංසථහ ය තුශ සථහය ත්කේ භත 

රුපිඹල් බියඹන 2ේ ආතඹෝජනඹ කය ඇත. 

 

 

 

 

අපි යහඹනික ද්රය ව සිඹලුභ අඳද්රය ඔවුන්තේ ජීන චක්රඹ 

පුයහටභ විතල තඹන් පිරිඳවදු වහ කෘෂි යහඹනර ඳරිය 

හිතකහමී තර කශභනහකයණඹ කයමින්, එකඟ ව ජහතයන්තය 

්මිති රට අනුකර, භහන තෞඛයඹට ව ඒහතේ අහිතකය 

ඵරඳෆේ අභ කිරීභ වහ හතඹට, ජරඹට ව ඳට මුදහ 

තනොවළරීභ වතික කයමු. අන්තයහඹකය අඳද්රය ඵළවළය කයනු 

රඵන්තන් නීති ව තයගුරහසිරට අනුකර ජහතයන්තය 

පිළිගත් ්මිති භත ඳදනේඹ. 

තියහය නිසඳහදන යටහ ව තියහය ඳරිතබෝජනඹ වහ ගනු 

රඵන ෆභ උත්හවඹේ වහභ ේඳත් කහර්ඹේභ වහ පරදහයී 

තර බහවිතහ කිරීභට ංසථහ වතික කයයි. 

තියහය ඉන්ධන ඳරිතබෝජනඹ වහ ඳරිය හිතකහමී 

කහර්ඹේභ ඉන්ධන ළඳයීභ වහ ංසථහ යුතයෝ 4 

්මිතිතඹන් යුත් ඩීල් ව තඳට්රල් වඳුන්හ දී ඇත. 

 

 

 

 

තේලගුණඹ ආ්රිත උදුරු ව සබහවික විඳත්රට ඇති න 

ඵරඳෆේ අභ කිරීභ ව ශේහ ගළනීභ වහ අඳතේ උඳහඹ 

භහර්ග වහ ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ව බහවිතඹන් අපි තගොඩනඟමු. යජඹ 

විසින් ක්රිඹහත්භක කයන රද තේලගුණික විඳර්ඹහ ක්රිඹහභහර්ග 

අඳතේ උඳහඹ භහර්ගරට ඒකහඵේධ කයයි. තේලගුණඹ ආ්රිත 

උදුරු ව සබහවික විඳත්රට ක්රිඹහකහරී පිඹයඹන් වහ 

පිරිඳවදු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ පුහුණු ව දළනුත් කිරීතේ 

ළඩටවන් ඳඹනු රළතේ. 

 

 

 

 

ශුනය භට්ටතේ ඉන්ධන කහන්දුවීේ වඳුනහ ගළනීභට ව වතික 

කිරීභට ංසථහ ළරකිඹ යුතු තත් වතික ක්රිඹහ ඳටිඳහටි 

බහවිතහ කතශ ඹ. අදහනේ තතල් කහන්දු වීභ ශේහ ගළනීභ 

වහ ්හවන භට්ටභ, ගඵඩහ කිරීභ තභන්භ පියවුේවල් භට්ටමින් 

තත් ව නිඹහභන ඳරීේහන් සිදු තකතර්. 

ංසථහ ජහතයන්තය තතල් දණ න්ලි අයමුදතල් (IOPC) 

හභහජිකතඹකු න අතය එභඟින් තතල් නළවු යන් තතල් කහන්දු 

වීභ නිහ සිදුන ඳරිය දණඹට න්ලි රඵහ තදන අතය එභඟින් 

ජර දණඹ ළශළේවීභ වහ කඩිනේ ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභට වළකි 

තේ. 

 

 

 

 

පිළිගත වළකි ්මිතීන්ට අනු කෘෂි යහඹන නිසඳහදන තියහය 

නිසඳහදනඹ ව තඵදහ වළරීභ අපි වතික කයමු. ශුනය භට්ටතේ 

වහනිඹේ ඳෘථිවිතේ ජීඹට තගන ඒභ ව ඳරිය දණඹ ශුනය 

භට්ටතේ ඳත්හ ගළනීභ වහ තතොයතුරු ව අලය පුහුණු 

කිරීේ රඵහ තේ. 
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ලේතිභත් භහජීඹ ව ඳහරිරික ටපිටහ තුශ ඛනිජ තතල් 

කර්භහන්තතේ තභයට ්මුඛඹහ තර ංසථහතේ තභතවයුේ 

ක්රිඹහයඹ තුශ අදහනේ කශභනහකයණඹ ඒකහඵේධ භුමිකහේ 

ගනී.  භවහ අධීේණඹකින් යුේත අදහනේ කශභනහකයණ 

්තිඳත්ති ක්රිඹහත්භක න අතය යහඳහරික අදහනභ අභ කිරීභ 

වහ හර්තහකයණ ක්රභතේදඹේ ද ක්රිඹහත්භක තයි. 

අදානම් කශභනාකයණ යාමු 

ංසථහතේ අදහනේ කශභනහකයණ යහමු ංර්ධනඹ කය 

ඇත්තත් ංසථහ තත ඵරඳහන මුයක අදහනේ කල්තිඹහ 

වඳුනහ ගළනීභට ව ඒහ විලසතල්ණඹ කිරීතභන් අනතුරු 

පරදහයී තර කශභනහකයණඹ කයමින් ජහතිඹට අඛණ්ඩ 

ඵරලේති ළඳයුභේ රඵහදීතේ අයමුණින්ඹ.  අදහනේ ්තිඳත්ති 

ව නිර්චනඹ කයන රද යහජකහරී ව ගකීේ ඇතුශත් න 

තර අදහනේ කශභනහකයණ යහමු කහ ඇත.  තභභඟින් 

ංසථහට තභ ක්රිඹහකහයකේ සථහය ව භනහ ඳහරනඹකින් සිදු  

 

කිරීභට භග ඳහදන රද අතය,  පරදහයී ව කහර්ඹේභ 

ළරසුේකයණ ක්රිඹහයඹේ ව තීයණ ගළනීතේ වළකිඹහේ 

තභභඟින් රඵහ තදයි. 

ංසථහතේ අදහනේ කශභනහකයණ යහමු තත සථහය 

ඳදනභේ 1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත 

ංසථහ ඳනත 1971 අංක 38 දයන මුරය ඳනත, මුරය තයගුරහසි, 

ඹව ඳහරනඹ වහ වු නිර්ණහඹක, තඳොදු යහඳහය වහ න ඹව 

භහර්ග ව අතනකුත් විවිධ තයගුරහසි ආලිඹ භනහ අත්තිහයභේ 

තඹොදන අතය එභගින් නිළයලි ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභට වළකිතයි.  

ංසථහතේ අදහනේ කශභනහකයණ ඳේධතිඹ සථහය ආයේක 

තප්ළි තුනකින් භන්විත තේ. යහඳහරික ව තභතවයුේ ඒකක 

ඳශමු තඳශ ආයේණ ඳේධතිතඹන් භන්විත න අතය තදන 

තඳශ ආයේක ඳේධතිඹ අබයන්තය තභතවයුේ ඳේධතිඹේ ව 

අදහනේ ඳහරනඹ හිත කශභනහකයණඹ කශ වළකි අධිකහයඹ 

හිත අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹකින් භන්විත තේ.  තතන 

ආයේණ තඳශ අබයන්තය විගණනඹ ඵහහිය විගණනඹ ව 

සථහපිත ්තිඳත්ති, ක්රිඹහඳටිඳහටි ව නීතිභඹ අලයතහ ව 

තනත් අනුකරතහ යන් භන්විත තේ. 

ඳශමු ශඳශ ආයක්ණඹ 

යහඳහරික ව තභතවයුේ භට්ටතේ අංල අදහනේ පිළිඵ අයිතිඹ 

ඇති ඳහර්ලඹන් න අතය ඔවුන් විසින් අදහනේ වඳුනහ ගළනීභ, 

ඒහ කශභනහකයණඹ කිරීභ ව හර්තහකයණඹ සිදු කශ යුතු 

අතය,  ඳශමු තඳශ ආයේණඹ භඟ එේ ංසථහ 

නියහයණඹ න රද අදහනේ වඳුනහ තගන පරදහයී තර 

කශභනහකයණඹ කිරීභ ේඵන්ධ වතික තකතර්. 

 

අදානම් කශභනාකයණ ාර්තා 

අදානම් කශභනාකයණශ  අයමුණ 

 ඳහරිරික, තශඳර ව අබයන්තය නීති කඩ කිරීේ තත 

ංසථහ නියහයණඹ වීතභන් ආයේහ කිරීභ. 

 භනහතර අදහනභ භඵය කිරීභ වහ  ර්ධනඹ කිරීභ 

 ලිගුකහලීන ඳළළත්භ වතික කිරීභ ව අඳතේ ත කයින්, 

ගනුතදනුකරුන්, තඳොදු ජනතහ ආයේහ කිරීභ 

 සිදුවිඹ වළකි ෘණහත්භක සිදුවීේ යන් ංසථහතේ ත්කේ 

ආයේහ කිරීභ. 

 

තජයසක කශභනහකහරීත්ඹ 

තජයසක ව ංසථහයික කශභනහකහරිත්ඹ 

විගණන කමිටු / අධයේ 

භණ්ඩරඹ 

ඳශමු තඳශ 

ආයේහ 

තදන තඳශ 

ආයේහ 

තතන තඳශ 

ආයේහ 

ඵ
හහි
ය
 වි
ග
ණ
න
ඹ

 

නී
ති
 
ේ
ඳ
හදක

ත
ඹ
ෝ 

අදානම් කශභනාකයණ යාමු 
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ශදන ශඳශ ආයක්ණඹ 

ඉවත වන් කයන රද ඳනත් අනු නිර්භහණඹ කයන රද 

ඳළවළලිය අර්ථ දේහ ඇති ්තිඳත්ති ව ක්රිඹහඳටිඳහටීන් භඟ 

අබයන්තය තභතවයුේ ේඵන්ධ විසතීර්ණ ඳේධතිඹේ ංසථහ 

තු ඳතී.  ංසථහ වහ ේඵන්ධ අදහනේ තත්ඹන් වඳුනහ 

ගළනීභට,  කශභනහකයණඹ කිරීභට තභන්භ ළශළේවීභ වහ 

තදනි තඳශ ආයේණඹ වයවහ තභභඟින් අකහල රයි. 

ශතන ශඳශ ආයක්ණඹ 

තතන තඳශ ආයේණතේ අදහනේ කශභනහකයණ 

ක්රිඹහයතේ ්ධහන භුමිකහේ අබයන්තය ව ඵහහිය විගණන 

කහර්ඹංල භඟින් සිදු කයයි.  මුරය ව තභතවයුේ ඳේධතිර 

ළරසුේ කිරීතේ ව ක්රිඹහත්භක කිරීතේ පරදහයිතහඹ 

අබයන්තය ව ඵහහිය විගණන භඟින් අධයඹනඹ කයයි.  

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් කයන රද විගණන කමිටු විසින් 

කළව තඳතනන විගණන තොඹහ ගළනීේ ව කශභනහකයණ 

්තිචහය භඟ සථහපිත ඉරේක ව අයමුණු රට හතප්ේ 

කහර්ඹ හධනඹ භහතරෝචනඹ කයනු රඵයි. 

 ඉවත අදහනේ ඳහරන යෘවඹ අදහනේ වඳුනහ ගළනීභ, භළනීභ, 

අභ කිරීභ ව හර්තහ කිරීභ වතික කයයි. 

අදානම් ඳාරනඹ 

අදහනේ කශභනහකයණතේ ්ධහන ගකීභ බහඳතියඹහතේ 

්ධහනත්තඹන් යුත් අධයේ භණ්ඩරඹ තු න අතය එඹ 

විගණන කමිටු භගින් ලේතිභත් තකතර්. භළනවින් නිර්චනඹ 

කයන රද ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ව පරදහයි අධීක්ෂණඹ හිත විගණන 

කමිටු ක්රිඹහකහරිත්ඹ කරභනහකහරීත්ඹ තත න කහලීන 

හර්තහකයණඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක තේ. 

 

 

 

අදහනේ කශභනහකයණ ්තිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ 

අදහනේ කශභනහකයණ කමිටුේ ඳත් කය ඇති අතය එභ 

කමිටු කශභනහකහය අධයේයඹහ වයවහ විගණන කමිටුට 

හර්තහ කයනු රළතේ. කමිටු ෆභ කහර්ඹහංලඹකින්භ භන්විත 

විධහඹක භට්ටතේ නිරධහරීන්තගන් භන්විත තේ. අදහනේ 

කශභනහකයණ කමිටු තත ඳළරී ඇති ්ධහන යහජකහරි ව 

ගකීේ ඳවත දේහ ඇත. 

1. ඔවුන් නියහයණඹ න අදහනේ වඳුනහ ගළනීභ - එේ එේ 

තභතවයුේ ව හර්තහ කයන ්තේල තත තගොස 

නියහයණඹ න සිඹලුභ අදහනේ වඳුනහ ගළනීභ අලය 

තේ. 

2. ඇගයීභ - නියහයණඹ න අදහනේ ව අදහනේ සිදුවීේ 

ඇතිවීතේ ේබහවිතහ ව හය ගණන ඇගයීභ. 

3. අදහනේ අභ කිරීතේ උඳහඹ භහර්ග කස කිරීභ - 

අදහනේ අභ කිරීතේ උඳහඹ භහර්ග වඳුනහතගන එේ එේ 

අදහනේ කහණ්ඩඹ වහ ඒහ කස කිරීභ. 

 

අදානම් කශභනාකයණඹ වා උඳාඹ 
භාර්ග 
ඛනිජ තතල් නිසඳහදනර ආතේනික අදහනේ සබහඹ, 

විතල තඹන් තෞඛය ව ආයක්ෂිත අදහනේ තව තුතන් 

ංසථහ තඵොතවෝ අදහනේරට මුහුණ තදයි. අදහනේ 

කශභනහකයණඹ වහ ංසථහ තඹොදන උඳහඹ භහර්ග 

අදහනතේ ර්ගඹ ව ්ඵරකභ භත යහ ඳතී. ංසථහ විසින් 

ඳවත දේහ ඇති කුභන තවෝ ක්රිඹහභහර්ගඹේ ගනු රඵයි. 

- සිදුවීමේ සේභාවිතාවය වලක්වා ගැනීම ම ෝ 

- අවදානම මවනත් පාර්ශවයකට මාරු කිරීම ම ෝ 

- ප්රතිඵලල ිළිගගැනීම ස    සහ ා ප්රතිඵපාදන මව්  කිරීම  

  

අදානම් රුචිඹ 

අදහනේ රුචිඹ භඟින් යහඳහයඹ කශභනහකයණ කිරීභ වහ 

න සීභහන් ව අදහනේ ගළටළු පිළිඵ, තභතවයුේ කටයුතු 

වහ කළව තඳතනන තර අලය න ්ධහන අදහනේ කහණ්ඩ 

තත දයහ ගළනීතේ භට්ටේ දේමින් තඳන්හ තදනු රඵයි.  ඛනිජ 

තතල් නිසඳහදන වළසියවීතේ ව ක්රිඹහත්භක කිරීතේදී ඇති න 

අදහනේ ර ආතේනික සබහඹ ළරකිල්රට ගනිමින් 

දයහගළනීතේ භට්ටභ සථහපිත කය ඇත. ංසථහට ්ධහන 

ලතඹන් ඵරඳහන අදහනේ කිහිඳඹේ ංසථහ වඳුනහ ගනී. 

බාඳතිතුභා ්රමුඛ අධයක් භණ්ඩරඹ 

විගණන කමිටු 

කශභනාකාය අධයක් 

අදානම් කශභනාකයණ කමිටු 
පිරිඳවදු කශභනාකාය වා නිශඹෝ. 

ාභානයාධිකාරිරු 
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අඳතේ තභතවයුේ වහ ළදගත්කභ වඳුනහ ගළනීභ වහ රඵහ දී 

ඇති අදහනේ රුචිඹ ටවනට නියහයණඹ න සිඹලුභ 

අදහනේ සිතිඹේගත කයයි. අපි ඒහ අදහනේ භට්ටභ අනු 

ර්ග කය, සිදුවීතේ වළකිඹහ ශේහ ගළනීභට, අදහනභ 

තනත් ඳහර්ලසඹකට භහරු කිරීභට තවෝ අදහනේ භට්ටභ භත 

ඳදනේ ඒ වහ ්තිපර පිළිගළනීභ ව ඒ වහ ්තිඳහදන 

තන් කිරීභ. 

ං්ථා නියායණඹ න අදානම් 

ංසථහ නියහයණඹ න අදහනේ තත්ඹන් ව ගනු රඵන 

අදහනේ කශභනහකයණ ක්රිඹහභහර්ග පිළිඵ තකටි විසතයඹේ 

උඳහඹ භහර්ග භඟ ඳවත දේහ ඇත  

අදානම් 

අනුඳාතඹ  
අදානම් භට්ටභ ම්ඵන් විශම් භට්ටභ 

1 - 5 ඉතහ අඩු 
ත කයින් වහ ඳවර 

කශභනහකහරීත්ඹ 

6 - 11 අඩු තජයසක කශභනහකහරීත්ඹ 

12-19  භධයභ ංසථහයික කශභනහකහරිත්ඹ 

20 -24 ඉවශ කශභනහකහය අධයේ 

25 ඉතහ ඉවශ අධයේ භණ්ඩරඹ 

අදානම් 

ඵරඳෑභ 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

අදානම් ඳැැත්භ 

ආර්ථික අදානභ  

ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ආනඹනඹ කයනු රඵන්තන් ඇ.තඩො. භඟින් න අතය ආදහඹේ රළතඵනුතේ ශ්රී රංකහ රුපිඹල් යන් න ඵළවින් 
ංසථහතේ තභතවයුේ කටයුතු යතට් උේධභන අනුඳහතඹ තකතර් වඩනඹේ ඇති කයයි. භහජ ශුබ හධනඹ අයමුණු කය තගන ඛනිජ 
තතල් නිසඳහදන තඵොතවොභඹේ වන මිශ ගණන් ඹටතත් අතශවි කිරීභ සිදු කයයි.  ඛනිජ තතල් නිසඳහදනඹ යතට් ආර්ථිකතේ ඉවශ 
ළදගත්කභේ හිත අංලඹේ න ඵළවින් එභ නිසඳහදන මිර ගණන් තනස වීභ ජහතික ආර්ථිකඹට දළඩි ඵරඳෆභේ ඇති කයයි.  
උේධභන අනුඳහතඹ, තඳොළී අනුඳහතඹ, විතේල විනිභඹ අනුඳහතඹ ආලිඹ ළඩිවීතභන් න දළඩි ඵරඳෆභ නිසඳහදනර පිරිළඹ ළඩි වීභටත් 
එභගින් රහබඹ අඩුවීභටත් තව තු තයි.  හර්ෂික අතරවි ධහරිතහඹ ලීටය බියඹන 05 ේ ඳභණ වීතභන් ආර්ථික තභරේ ර සුළු 
තනසකේ ද රහබදහයිතහඹ තත දළඩි ත  ඵරඳහයි. 

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 පරදහයී පිරිළඹ කශභනහකයණ පිඹය. 
 ඳහයදෘය මිර ඹහන්රණඹ. 
 යහිසි තතල් ව තහය ළනි තයඟකහරී නිසඳහදන තත තයඟකහරී මිර ගණන් නිඹභ කිරීභ. 

උඳහඹ භහර්ග 

 ංසථහතේ රහබදහයිත්ඹ ව භහජ ආර්ථික තත්ත්ඹන් ඹන තදකභ තුරනඹ න මිරකයණ 
ඹහන්රණඹේ වඳුන්හ දීභ. 

 යජඹ විසින් ංසථහට තගවිඹ යුතු වනහධහයඹ ්තිපූයණඹ කිරීභ. 
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බාණ්ඩ මිර අදානභ  
කළනීේ කශ වළකි ආකහයතේ ඛනිජ තතල් ශ්රී රංකහ තු තනොඳතින ඵළවින්,  ජහතයන්තය තශඳතරන් තඵොයතතල් ව අතනකුත් 
පිරිඳවදු කයනු රළබු නිසඳහදන ආනඹනඹ කයනු රඵන නමුත් ශ්රී රංකහ ජහතයන්තය තශඳතල් කුඩහ ඳරිභහණ ත හදහඹකතඹකි.  
ජහතයන්තය ඛනිජ තතල් තශඳතල් ශ්රී රංකහ මිර රඵන්තනේ න ඵළවින්, ශ්රී රංකහ නියන්තයතඹන් බහණ්ඩ මිර ඉවර ඹහේ තත 
නියහයණඹ තනුතේ තඵොයතතල් ව පිරිඳවදු කයන රද ඛනිජ තතල් නිසඳහදන පිරිඳවදු කිරීභට/ තඵදහවළරීභට ෘජුභ මිරදී ගත යුතු 
ඵළවිනි.  තගෝලීඹ තතල් මිශ ගණන්ර දළඩි විචරයතහ වහ අතශවි පිරිළඹ රහබදහයිතහඹ ව ංසථහතේ මුදල් ්හවඹ තත අහිතකය 
ඵරඳෆභේ එල්ර කයයි. 

අභ කයනු රඵන තභරේ 
 අඛණ්ඩ මිශ අධීේණඹ ව මිර විචරයතහතඹන් ්තිරහබ රඵහ ගළනීභ. 

 ඩහත්භ පිරිළඹ පරදහයී ක්රභඹකට තතොග ්ේඳහදනඹ ව ගඵඩහ කිරීභ. 

උඳහඹ භහර්ග 

 තගෝලීඹ තශඳතල් මිර ගණන් අඩු අසථහරදී තතොග ඳත්හතගන ඹහභට අලය ගඵඩහකයණ 
ධහරිතහඹ ළඩි ලියුණු කිරීභ. 

 ඳහයදෘය මිර ඹහන්රණඹේ වඳුන්හ තදමින් පිරිළඹ ආයණඹ කිරීභ. 

 ළඳයුේකරුන් ගණන ළඩි කයමින් තයඟකහරීත්ඹ ළඩි කිරීභ. 

ශඳොලී අනුඳාත අදානභ  

මුච්ඡිත අරහබඹ තව තුතන් ංසථහතේ සකන්ධඹ ේඹ වී ඇති ඵළවින්,  යතට් ඵරලේති සුයේෂිතතහඹ ඳත්හතගන ඹහභට ඛනිජ 
තතල් නිසඳහදන ඵහධහකින් තතොය රඵහ දීභට අලය ක්රිඹහකහරී ්හේධනඹ වහ ංසථහ අලය අයමුදල් ණඹට ගනී.  භහතරෝචිත 
ර්තේදී රු. මිය. 20,911 ක මුරය පිරිළඹේ දයන රද අතය,  2020.12.31 ලිනට ංසථහ ඇ.තඩො.බියඹන 2.0 කට ඩහ න ණඹ 
්භහණඹේ රඵහ තගන තිබුණි.  එත භ,  යහජය හනිජ ඵළංකු භඟින් රඵහ ගන්නහ රද ණඹය යපි (LC)  වයවහ ංසථහ ඛනිජ තතල් 
නිසඳහදන ආනඹනඹ කයන අතය,  එභ ණඹය යපි කල්පිරීතේදී ඒහ ණඹ ඵට ඳරිර්තනඹ කයයි.  ංසථහතේ මුරය කහර්ඹ හධනඹ 
තත තඳොළී අනුඳහතඹ කළව තඳතනන ඵරඳෆභේ ඇති කයන අතය,  තඳොළී අනුඳහතතේ විචරයතහ අතිතර්ක මුරය ඵයේ නිර්භහණඹ 
කයමින් ංසථහතේ රහබදහයිත්ඹ තකතර් දළඩි ඵරඳෆභේ එල්ර කයයි. 

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 තඳොලී අනුඳහතඹ අඩු කිරීභ වහ ඵළංකු භඟ අඛණ්ඩ හකච්ඡහ ඳළළත්වීභ. 

 තඳොළී රළතඵන මුරහශ්ර තුශ දදනික අතිරිේත මුදල් තල  ආතඹෝජනඹ කිරීභ. 

 මුරය පිරිළඹ ඳහරනඹ කයන ඹහන්රණඹේ වහ යහජය භළලිවත්වීභ. 

උඳහඹ භහර්ග 

 ඵළංකු ණඹ පිඹවීභට යජඹ ්භහදඹකින් තතොය වනහධහය තකොට පිඹවිඹ යුතුඹ. 
 එේත් ජනඳද තඩොරර් ණඹ රුපිඹල් ණඹ ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීභ ව කය ආදහඹමින් රළතඵන 

රුපිඹල් භඟින් එභ ණඹ තගවීභ. 
 පිරිළඹ අඩු දීර්ඝ කහලීන මුරය ඳවසුකේ රඵහ ගළනීභ. 

ද්රශීරතා අදානභ  
ංසථහතේ තකටි කහලීන ගිවිසුේගත තගවීේ ව අතනකුත් තගවීේ කහලීන සිදු කිරීභට තනොවළකි වීතභන් ංසථහ ද්රශීර අදහනභකට 
මුහුණ ඳහයි.  ංසථහතේ ක්රිඹහකහරී ්හේධන අලයතහ යජතේ ඵළංකු තදතකන් රඵහ ගන්නහ රද ණඹ භඟින් පිඹහ ගළනීභ තව තුතන් 
ංසථහ ඉවර ද්රශීර අදහනභකට මුහුණ ඳහ ඇත.  ණඹ තගවීේ සිදු කශ යුතු නිඹමිත කහරඹට සිදු තනොකිරීතභන් ඇතින අතිරිේත 
තඳොළි පිරිළඹ ද ංසථහ විසින් දයහ ගත යුතු ඇත.  තභ ණඹ තගවීේ නිඹමිත කහරඹට සිදු කිරීභට ංසථහ අතඳොතවොත් වීතභන් 
ංසථහතේ කීර්ති නහභඹට ද වහනි සිදු තේ. 

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 විවිධ තකටි කහලීන ව ලිගු කහලීන අයමුදල් ක්රභතේද තඹොදහ ගළනීභ. 
 ද්රශීරතහ තත්ත්ඹ අඛණ්ඩ අධීේණඹ කිරීභ ව කල්පිරිතේ කහරඹ අනු කශභනහකයණඹ 

කිරීභ. 

 පරදහයී මුදල් එකතු කිරීතේ ඹහන්රණඹ. 

උඳහඹ භහර්ග 

 ණඹ කශභනහකයණ ්තිඳත්තිඹ විධිභත් කිරීභ. 
 ලිගුකහලීන අයමුදල් ඳවසුකේ තවීභ. 

 යජතඹන් රළබිඹ යුතු වනහධහය තකොට රඵහ ගළනීභ. 
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ආයක්ණ අදානභ  

ඛනිජ තතල් නිසඳහදනර ඳත්නහ ගිනිගන්නහ සුළු සහබහඹ තව තුතන් ඒහ තෞඛය වහ ආයේහට අදහනභේ ඇති කයයි.  

පිරිඳවදු තභභ අදහනේ තකතර් තඵොතවෝ තයින් නියහයණඹ වී ඇති ඵළවින්,  අලයතහඹන්ට අනුකර න ඳරිලි ජහතයන්තය තර 

පිළිගත තෞඛයහයේණ ්මිතීන් ක්රිඹහත්භක තමින් ඳති.  ආයේණ අදහනභ ළරළේවීභ වතික කිරීභ වහ අඛණ්ඩ 

ඳරීේහන්ට ව පුහුණුට රේ කයයි.  එත භ, ඳළඹ 24 පුයහ ක්රිඹහත්භක ගුන්තතොටුඳර තුශ යහජකහරී කයනු රඵන ගුන්ත හ 

කහර්ඹහංලතේ ත කඹන් ද තභභ ආයේණ අදහනභට නියහයණඹ න ත ක තකොටකි.  ආයේණ ක්රිඹහඳටිඳහටීන් ව ්මිතීන් 

තත අනුගත තනොවීභ යහඳහයතේ ක්රිඹහකහරීත්ඹට, ංසථහතේ ත්කේ තත ව ත ක ජීවිත තත ද දළඩි ඵරඳෆභේ ඇති කයනු 

රඵන අතය,  යහඳහයඹට දඩ මුදල් තගවීභට සිදු වීභ ව ක්රිඹහකහරීත්ඹ තත ේඵහධක ඳළනවීභට රේ විඹ වළකිඹ. 

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 තෞඛය වහ ආයේහ තත න දළඩි ්තිඳත්ති ව ක්රිඹහඳටිඳහටීන් 

 ගිනි, තෞඛය වහ ්තේේ ේඵන්ධතඹන් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ නියන්තයතඹන් පුහුණු කිරීභ. 

 ්මිතීන් වහ ක්රිඹහඳටිඳහටීන් තත රඟහ වීභ වහ අඛණ්ඩ ඳළළත්භ. 

 ත්කේ ඳත්හතගන ඹහභ වහ ය තුනකට යේ ්ධහන පිරිඳවදු නළතුභේ ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

උඳහඹ භහර්ග 

 ගෘවසථ / ඵහහිය යෘවඹේ හිත ව යෘවහත්භක තනොන අඛණ්ඩ ත ක භණ්ඩර පුහුණු කිරීේ. 

 නවීන තහේණික ්ර්ධන තත ශඟහ වීභ වහ පිරිඳවදු ළඩි ලියුණු කිරීභ. 

 ISO, SLS ළනි තභතවයුේ ක්රිඹහයඹ වහ ේඵන්ධ ගුණහත්භකබහඹ වහ ්තේේ ්මිතීන් රඵහ 
ගළනීභ. 

ශතොයතුරු තාක්ණඹ ාIT) අදානම්  
නියදය කශභනහකයණ තීයණ නිසි කරට ගළනීභ පිණි විලසහඹ තළබිඹ වළකි තතොයතුරු ඳේධතිඹේ අලය න අතය,  තශඳතල් 
තයඟකහරීත්ඹට මුහුණ දීභ වහ සුදුසු තීයණ ගළනීභට ද හර්තහගත තය තතොයතුරු රඵහ ගළනීභ ඉතහ ළදගත් තේ.  යහිසි තතල් ව 
තහය තශඳර තකොටස තත ශඟහ වීභ ව ඳත්හතගන ඹහභ පිණි තය ව නිලසචිත තතොයතුරු ඳත්හ ගළනීභට තීයණහත්භක 
කහර්ඹබහයඹේ ඉටු කයයි.  

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 ගනුතදනු කශභනහකයණ තතොයතුරු, ඳේධතිඹ හර්තහ කිරීභට ව ටවන් කිරීභට ළප් (SAP-ERP) 
ඳේධතිඹ බහවිතහ කයයි. 

 බහවිතහ කයන්නන් තත තතොයතුරු තහේණ පුහුණු අඛණ්ඩ රඵහ දීභ. 
 තතොයතුරු තහේණ ඹටිතර ඳවසුකේ භත අඛණ්ඩ ආතඹෝජනඹ කිරීභ.  

උඳහඹ භහර්ග 

 Plant භහලියඹ ළනි පරදහයී ERP ඳේධතිඹේ බහවිතඹ උඳරිභ කිරීභ. 

 SAP – ERP ඳේධතිඹ භනහ ඳහරනඹ 

 එභ ඳේධතිඹ න භහලියඹට ඹහත්කහලීන කිරීභ.  

 භාන ම්ඳත් අදානභ  

ත තේ නියත ත ක භණ්ඩරඹ ංසථහතේ ක්රතභෝඳහයික ත්කභේ න අතය එභ ත්කේර භනහ ක්රිඹහකහරීත්ඹ ව ආයේහ 

ත කඹන්තේ අන්තර් ඵතහ භත යදහ  ඳති.  දේ ත කඹන් ආකර්නඹ කය ඵහ ගළනීභට ංසථහ ක්රිඹහ කයන අතය, ඔවුන්තේ 

අගඹ එකතු කිරීභ තත තගෞය දළේවීභට වහ නීතිභඹ කටයුතු අභ කිරීභට ඩහත් තවො ්තිරහබ රඵහ දීභට කටයුතු කයයි.  නුසුදුසු 

ශ්රභ ඵරකහඹේ තවෝ විනහලකහරී ගළටුේ ඇති කශ වළකි ත කඹන් නිසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹට වහනි කයන අතය,  

ඳහරිතබෝගිකඹන් තභතවඹවීභ ද දුර්ර කයමින් ංසථහතේ පිරිළඹ ව රහබදහයීත්ඹ තත දළඩි ඵරඳෆේ ඇති කයයි.  ත කඹන් භඟ 

ගළටුේ ඇති කය ගළනීතභන් අතිතර්ක දනතික පිරිළඹේ දළරීභට ංසථහට සිදු තයි. 

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 දේතහ ඳදනේ කය ගත් ඵහගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ 

 ඩහ තවො ්තිරහබ ක්රභතේදඹේ. 

 ත කඹන් පුහුණු කිරීභ වහ ංර්ධනඹ 

 ෘත්තීඹ මිති භඟ හමුහික ගිවිසුේ 

 කහර්ඹ භණ්ඩර ශුබ හධනඹ ව තනත් ්තිරහබ තඹෝජනහ ක්රභ 

උඳහඹ භහර්ග 

 කහර්ඹ හධනඹ ඳදනේ කය ගත් ්තිරහබ ඳේධතිඹේ ලියුණු කිරීභ. 

 ඩහ ළඩි ෘත්තීඹ ්ර්ධන අසථහ ඇති කිරීභ. 

 තහේණික ්ර්ධන ව නතෝත්ඳහදන වහ පුහුණු කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ.තහක්ෂණික 
ලියුණු ව නතෝත්ඳහදන වහ පුහුණුවීේ ව ංර්ධනඹන්. 

89 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

විනිභඹ අනුඳාත අදානභ  
විකුණුේ ආදහඹතභන් 90  කට ඩහ ළඩි ්භහණඹේ ශ්රී රංකහ රුපිඹල් යන් ජනනඹ න අතය ඛනිජ තතල් නිසඳහදනර ආනඹන 
පිරිළඹ ව තඳොලී ආඳසු තගවීභ ඇතුළු ණඹ තඵොතවෝ දුයට එේත් ජනඳද තඩොරර් යන් තගනු රළතේ. ඒ අනු, න විට ංසථහ 
විසින් USD බියඹන 2 කට ළඩි ණඹ ව තගවිඹ යුතු ණඹ යපි ව බිල්ඳත් USD බියඹන 1 කට ඩහ ළඩි ඵළවින් ංසථහ විනිභඹ 
අනුඳහත අදහනේ රට තඵතවවින් නියහයණඹ තේ. විනිභඹ අනුඳහතිකතේ චරනඹ රු. 1/- ංසථහ හි මරය ක්රිඹහකහරිත්ඹට බියඹන 
ගණනින් ඵරඳෆේ ඇති කයයි. එේත් ජනඳද තඩොරයඹට හතප්ේ ශ්රී රංකහ රුපිඹර අ්භහණඹ වීභ රහබදහයිත්ඹ, මරය තත්ත්ඹ 
ව මුදල් ්හවඹ භත විනිභඹ අනුඳහත අරහබතේ අභතය ඵයේ ඇති කයයි.  

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 ඵළංකු විසින් රඵහ තදන විනිභඹ අනුඳහතඹ, තශඳර වළසිරීභ ව ඇ.තඩොරර් මිරදී ගළනීභ පිළිඵ 
අඛණ්ඩ අධීේණඹ. 

 හධහයණ විනිභඹ අනුඳහතඹකට තඩොරර් මිරදී ගළනීභ වහ ඵළංකු භඟ හකච්ඡහ කිරීභ. 
 ඵළංකු විසින් ඇ.තඩො.  අතරවි කිරීතේ අනුඳහතඹ වහ යහජය භළලිවත්වීභ රඵහ ගළනීභ ව ඒ වහ 

ආන්තිකඹේ ළකසීභ. 

උඳහඹ භහර්ග 

 ඕනෆභ යඹහඳලිංචි තශ ඵළංකුකින් තයඟකහරී මිර ගණන් ඹටතත් ඇ.තඩොරර් මිරදී ගළනීභට 
සහධීනත්ඹ රඵහ දීභ. 

 ඇ.තඩොරර් ණඹ ශ්රී රංකහ රුපිඹරට ඳරිර්තනඹ කිරීභ. 

 ඵළංකු තත ඳත්නහ ණඹ තගවීභ වහ වන මිර වනහධහය තකොට යජතඹන් රඵහ ගළනීභ. 

ණඹ අදානභ  
ත හදහඹකයින් තභ බිල්ඳත් නිඹමිත ලිනට තගවීභට අතඳොතවොත් වීතභන් ංසථහ ණඹ අදහනභට නියහයණඹ තේ.  තඵොතවොභඹේ 
නිසඳහදන ණඹ ඳදනභ ඹටතත් රඵහ තදන අතය තඳෞේගයක ඳහර්ලඹන් සුරැකුේ තළබීතභන් අනතුරු ඔවුන් තත නිසඳහදන ණඹ 
ඳදනභ ඹටතත් රඵහ තදයි.  යජතේ ආඹතන තත ණඹ ඳදනභ ඹටතත් නිසඳහදන රඵහ දීතේදී කිසිදු සුරැකුේ වතිකඹේ රඵහ තනොගනී.  
කිසිඹේ ත හදහඹකතඹේ තභ ගිවිසුේගත ඵළඳීේ පුයහලීභට අතඳොතවොත් වුතේ නේ තවෝ ඔවුන් විසින් තගවිඹ යුතු ණඹ තගවීේ ඳභහ 
කයන්තන් නේ එඹ ංසථහතේ මුදල් ්හවඹ තත (ද්රශීරතහඹට) ණඹ අදහනභේ එල්ර කයමින් රහබදහයීතහඹටද ෘණ ඵරඳෆභේ 
එල්ර කයයි.  රළබිඹ යුතු ණඹ ්භහණතඹන් 90  ේභ විදුයඵර ේතරතඹන් ව ගුන් තතල් ේතරතඹන් තේ.  තභභ අංල තදතේ 
ක්රිඹහකහරීත්ඹ ංසථහතේ ණඹ තත්ඹ තත වඩනඹේ එල්ර කයමින් ංසථහතේ රහබදහයීතහඹ ව මුරය තත්ඹ තත අහන 
ලතඹන් ඵරඳෆභේ එල්ර කයයි. 

අභ කයනු රඵන තභරේ 

 තගවිඹ යුතු ඵදු යජතේ ආඹතන යන් රළබිඹ යුතු ණඹ භග හිරේ කිරීභ. 

 හිඟ මුදල් නළත අඹ කය ගළනීභ වහ යජඹ භළලිවත් වීභ. 

 හිඟ මුදල් අඹකය ගළනීභ වහ නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ග ගළනීභ. 

 ණඹ ්තිඳත්තිඹ නිඹහභනඹ කිරීභ. 

උඳහඹ භහර්ග 

 සුරැකුභේ ඹටතත් තවෝ ගිවිසුභකට එශඹීතභන් ඳසු යජතේ ආඹතන තත ණඹ ඳදනභ ඹටතත් 
නිසඳහදන අතශවි කිරීභ. 

 ණඹ ්තිඳත්තිඹ ළඩි ලියුණු කය නිඹහභනඹ කිරීභ. 

 යජතේ හිඟ රළබීේ භවහ බහණ්ඩහගහයතේ භළලිවත් වීතභන් පිඹහ ගළනීභ. 

90  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

බහඳතිතේ 
්ධහනත්තඹන් යුත් 
අධයේ භණ්ඩරඹ 

කශභනහකහය අධයේ කශභනහකයණඹ 
කමිටු විගණන කමිටු 

අබයන්තය විගණනඹ 
තහේණික ඇගයීේ 

කමිටු ්ේඳහදන කමිටු තතොග භහතරෝචන 
කමිටු 

කශභනහකරුන් ව ත කයින් 
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 කහර්ඹ හධනඹ ළඩි ලියුණු කිරීභ ව ඵහහිය ්හේධනඹට 

ඔවුන්තේ ්තේලඹ ළඩි කිරීභ ව උඳහඹ භහර්ගික ර්ධන 

අයමුණු හේහත් කය ගළනීභ වහ ඹව ඳහරනඹ තියහය 

ංර්ධනඹට දහඹක තේ. අඳතේ ංසථහයික ඳහරනඹ 

අධයේ භණ්ඩරඹ, කශභනහකයණඹ, හිමිකරුන් ව 

අතනකුත් ඳහර්ලසකරුන් අතය ඵතහ ගළන 

ළරකියභත් තේ. 

 

අඳතේ ඳහරන මරධර්භ ආඹතනික හර්ථකත්ඹ ව 

ආර්ථික ර්ධනඹ වතික කයන විනිවිදබහඹ, ගවීභ 

්ර්ධනඹ කිරීභ ව ඳත්හතගන ඹහභ තකතයහි 

අධහනඹ තඹොමු කයයි. 

 

අඳතේ ංසථහයික ඳහරන යහමු අබයන්තය ව ඵහහිය 

උඳකයණර අඩංගු මරධර්භ ව අලයතහ භගින් 

තභතවඹනු රළතේ. 

ං්ථායික ඳාරනඹ 

අබයන්තය ශභරම් 

1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනත 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් කයනු රඵන උඳ කමිටුර කහර්ඹ බහයඹ. 

අධයේ භණ්ඩරඹ අනුභත ්තිඳත්ති ව ්තිඳත්ති භහර්තගෝඳතේල. 

මුරය අධිකහයඹ ඳයහ දීභ  

චර්ඹහධර්භ ංග්රවඹ 

ඵාහිය ශභරම් 

1971 අංක 28 දයන මුදල් ඳනත 

ඹවඳහරනඹ වහ තඳොදු යහඹ භහර්තගෝඳතේල 

භවහ බහණ්ඩහගහය / යහජය චක්රතල්ඛ  

ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් නිකුත් කයන රද 

ංසථහයික ඳහරනඹ භත න ංග්රවඹ    

ජහතයන්තය ඒකහඵේධ හර්තහකයණ කවුන්සිරඹ විසින් ්කහලඹට ඳත් 

කයන රද ඒකහඵේධ හර්තහකයණ යහමු 

ජහතයන්තය හර්තහකයණ ආඹතනඹ (Global Reporting Initiative) විසින් 

නිකුත් කයන රද තියහය හර්තහකයණඹ වහ GRI ්මිති 

91 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

අධයක් භණ්ඩරඹ 

ක්රතභෝඳහයික, මරය ව කීර්තිනහභඹ වහ න කරුණු 

ේඵන්ධතඹන් තීයණ ගන්නහ ංසථහතේ ්ධහන ගහභක 

ඵරතේගඹ අධයේ භණ්ඩරඹයි. 1961 අංක 28 දයන රංකහ 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනත භඟින් අධයේ භණ්ඩරඹ 

ක්රිඹහත්භක වීභට අලය නිර්නහඹකඹන් ව ඹවඳත් ආඹතනික 

ඳහරනඹේ වතික කයයි. එත භ,  අධයේ භණ්ඩරතේ කහර්ඹ 

බහයඹ ව ගකීේ තභන්භ අධයේ භණ්ඩරතේ ංයුතිඹ ව 

ධය කහරඹ පිළිඵ එභ ඳනත භඟින් විධි විධහන රහ ඇත. 

 

 

ංසථහතේ දළේභ ව තභතවය තත ශඟහ වීභට තනි තනි 

තභන්භ හමහික දහඹක න විතල ත දළනුභ ව යහඳහරික 

තහනඹ පිළිඵ පුළුල් ේත රයන්  අධයේ භණ්ඩරඹ භනහ 

න්නේධ තේ. අධයේරුන්තේ හයහංලගත විතල තතහ 

ඔවුන්තේ සුදුසුකේ ව අත්දළකීේ තභභ හර්තහතේ පිටු 21 සිට 

24 දේහ ඇතුශත් කය ඇත. 

ඳත්වීම් 

ංසථහතේ අධයේ භණ්ඩරඹ ඳත් කයනු රඵන්තන් ඵරලේති 

අභහතයයඹහ විසිනි. අධයේ භණ්ඩර හභහජිකයින් අතරින් 

එේ අධයේයතඹකු භවහ බහණ්ඩහගහයතේ නිතඹෝජිතතඹකු න 

අතය එේ අධයේයතඹකු ඵරලේති අභහතයහංලතේ 

නිතඹෝජිතතඹකු තේ. 2020 ර්ඹ තුශ බහඳති ව 

කශභනහකහය අධයේ වළය අතනකුත් සිඹලුභ අධයේරුන් 

විධහඹක තනොන අඹ විඹ. 1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනතට අනු අධයේරුන් නළත ඳත් 

කිරීභට ඹටත් අධයේ භණ්ඩරතේ ය තුනේ තනොඉේභන 

ආයේබක ධුය කහරඹේ ඇත. 

 

අධයක් භණ්ඩර රැ්වීම් 

හභහනය අධයේ  භණ්ඩර රැසවීේ භහසික ඳත්නු රඵන 

අතය, විතල  අධයේ  භණ්ඩර රැසවීේ අලය ඳරිලි ව අලය 

විටදී කළනු රළතේ. ආඹතනික ව තජයසක කශභනහකරුන් 

ආයහධනහ භත රැසවීේරට වබහගි තති. අධයේ භණ්ඩර 

රැසවීේ විධිභත් නයහඹ ඳරඹේ භත ඳත්නු රඵන අතය 

රැසවීේරට තඳය ආඹතනික කශභනහකහරීත්ඹ විසින් 

අධයේරුන්ට අදහශ විසතීයණ ඳසුබිේ තතොයතුරු ඳඹනු 

රළතේ. භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ අධයේ භණ්ඩර රැසවීේ 12ේ 

ඳත්න රදී. ඳවත ගුතන් එභ රැසවීේ වහ එේ එේ 

අධයේයඹහතේ ඳළමිණීභ දේහ ඇත. 

පරදහයී තීයණ ගළනීභ පිණි අලය ෆභ තතොයතුයේභ 

ංසථහයික කශභනහකහරීත්ඹ විසින් තවෝ අලය වු විට ඵහහිය 

විතල තඹන්තගන් තවෝ අධයේ භණ්ඩර රැසවීේ ව උඳ 

කමිටු තත රඵහ තදනු ඇත.  අධයේ භණ්ඩරඹ තත තභ 

තීයණ කහර්ඹේභ ව පරදහයී තර රඵහ ගනිමින් තභ 

ගකීභ භනහ ඉටු කිරීභ වහ අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් 

ඉල්රහ සිටින තතොයතුරු නිසි තේරහට ඳඹහ දීභට ංසථහයික 

කශභනහකහරීත්ඹ ගකිඹ යුතු තේ. 

අධයක් අධයක් 

ධුයශ  

්ාබාඹ 

ඳත්වීශම්/ 

නැත 

ඳත්වීශම් 

දිනඹ 

W.W.D. සුමිත් විතේසිංව භවතහ.  බහඳති 03.01.2020 

බුේධික ආර්. භඩිවතව හ භවතහ. 
කශභනහකහය 

අධයේ 
16.01.2020 

R.M.D.K යත්නහඹක භවත්මිඹ. අධයේ 13.01.2020 

තරිඳු එච් එේනළන්දතගදය භවතහ. අධයේ 17.01.2020 

චහමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ. අධයේ 17.01.2020 

බුේධික ඉේදභල්තගොඩ භවතහ. අධයේ 17.01.2020 

තිරංග එන් තඳොල්ත්තතේ භවතහ. අධයේ 17.01.2020 

අධයක් ඳැමිණීභ 

W.W.D. සුමිත් විතේසිංව භවතහ.  12/12 

බුේධික ආර්. භඩිවතව හ භවතහ. 12/12 

R.M.D.K යත්නහඹක භවත්මිඹ. 11/12 

තරිඳු එච් එේනළන්දතගදය භවතහ. 11/12 

චහමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ. 12/12 

බුේධික ඉේදභල්තගොඩ භවතහ. 8/12 

තිරංග එන් තඳොල්ත්තතේ භවතහ. 12/12 

92  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

 අධයක්රුන්ශේ ්ාීනනත්ඹ 

අධයේ භණ්ඩරඹ ්ධහන ලතඹන් විධහඹක තනොන 

හභහජිකඹන්තගන් භන්විත න අතය,  ඔවුන් සහධීන 

හභහජිකඹන් තේ.  විධහඹක තනොන අධයේරු 

කශභනහකහයණ ක්රිඹහයතඹන් සහධීන වු,  අධයේ 

භණ්ඩරතේදී ගනු රඵන තීයණ තත ඵරඳෆ වළකි යහඳහය තවෝ 

තනත් ේඵන්ධතහඹන්තගන් තතොය වු සහධීන තීයණ තත 

එශඹිඹ වළකි අධයේරු තේ.  මුරය ්කහලනතේ හර්තහකයණ 

ලිනට ෆභ අධයේයතඹේතගන්භ තභ සහධීනත්ඹ තවෝ 

සහධීන තනොන ඵ පිළිඵ ්කහලන රඵහ ගනු ඇත.  පිටු අංක 

171 දේහ ඇති මුරය ්කහලනර ටවන අංක  31 ඹටතත් 

අධයේරුන්තේ ඵළඳිඹහන් දේහ ඇත. 

 

අධයක් භණ්ඩරශ  කාර්ඹබායඹ ව 
ගීමම් 
 

 ංසථහතේ හර්ථකත්ඹ ව තියහයබහඹ පිළිඵ භසත 

ගකීභ ව ගවීභ අධයේ භණ්ඩරඹ තත ඳළරී ඇත. 

අධයේ භණ්ඩරතේ භුමිකහ ඩහ ඹවඳත් නහඹකත්ඹේ 

දයමින් ංසථහතේ ක්රතභෝඳහයික ලිලහන් තත ව භසථ 

කහර්ඹ හධනඹ තත මුයක ලතඹන් ලිලහගත ඳතින අතය 

අදහශ ඳහර්ලඹන්තේ රුචිකත්ඹන් ආයේහ කයමින් 

ක්රිඹහකයවීභ ද ඔවුන්තේ මුයක ගකීභකි. 

ංසථහතේ දළේභ ව තභතවය හේහත් කය ගළනීභ වහ 

අධයේ භණ්ඩරඹ ද ගකි යුතුඹ. තභභ ගකීභ ඉටු කිරීතේදී, 

ංසථහ හි උඳහඹභහර්ගඹ හේහත් කය ගළනීභ, එහි තභතවයුේ 

කහර්ඹ හධනඹ ව මරය ්තිපර අධීේණඹ කිරීභ තභන්භ 

ංසථහ හි ආඹතනික ඳහරන යහමුතේ අහන බහයකරු වීභ 

වහ අධයේ භණ්ඩරඹට අහන ගවීභ ඇත. තද, 

යසථහපිත අලයතහ ව දහචහයහත්භක ්මිතීන්ට අනුගත වීභ 

වහ ඔවුන් ගකි යුතුඹ. 

තන් කය ඇති ගකීභ ඉටු කිරීභ වහ අධයේ භණ්ඩරඹට 

එහි ඵරතර තවෝ යහජකහරි ඕනෆභ අධයේයතඹකුට තවෝ 

ත කතඹකුට ඳළරිඹ වළක. ්තිඳත්ති ේඳහදනඹ කිරීභ ව 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව ඒහ පරදහයි තර ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වතික කිරීභ භගින් ංසථහ තකතයහි පරදහයී අබයන්තය 

ඳහරන ක්රභඹේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට අධයේ භණ්ඩරඹ උත්හව 

කයයි. අධයේ භණ්ඩර හභහජිකයින් අබයන්තය වහ ඵහහිය 

විගණකරුන් ව තජයසක කශභනහකහරීත් කණ්ඩහඹතේ 

සිඹලුභ හභහජිකයින් භඟ ෘජුභ න්නිතේදනඹ කයයි. තද, 

අදහනේ කශභනහකයණඹ ව නීතිරීති, තයගුරහසි ව 

්තිඳත්තිරට අනුකර වීභ වහ භණ්ඩරඹේ ඳේධතිඹේ 

සථහපිත කශ යුතුඹ. එභගින් ංසථහ ගුණහංග ව පරදහයී වහ 

කහර්ඹේභ ේඳත් තන් කිරීේ ව බහවිතඹන් ආයේහ 

කිරීභට වළකි තේ. 

හර්ෂික මරය ්කහලන, හර්ෂික අඹළඹ, ආඹතනික ළරළසභ, 

හර්ෂික හර්තහ, ක්රිඹහකහරී ළරළසභ ව මරය කහර්ඹ හධනඹ 

කහලීන භහතරෝචනඹ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ දීභ වහ 

අධයේ භණ්ඩරඹ ද ගකි යුතුඹ. මීට අභතය, ්ධහන 

ඳත්වීේ, කහර්ඹ භණ්ඩර උසවීේ, ්ධහන ්හේධන ආතඹෝජන, 

ණඹ ගළනීේ ව ඳහරිතබෝගිකයින්ට ණඹ ඳවසුකේ වහ 

භණ්ඩරඹ අනුභළතිඹ රඵහ තදයි. 

 

බාඳතියඹාශේ භූමිකා 

සිඹළුභ අධයේරුන් තභ ගකීභ කහර්ඹේභ ව පරදහයි 

තර ඉටු කිරීභ වහ තීයණ ගළනීතේ ක්රිඹහලීන් වහ පරදහයී 

තර දහඹක න ඵ වතික කයමින් බහඳතියඹහ අධයේ 

භණ්ඩරඹට නහඹකත්ඹ ඳඹයි. 

අධයේ භණ්ඩර ක්රිඹහදහභඹන් නිසි ආකහයතඹන් සිදු න ඵට 

ග ඵරහ ගළනීභ, රැසවීේරට තඳය අධයේරුන් තත 

තතොයතුරු ඉලිරිඳත් කිරීභ ව නිසි හර්තහ ඳත්හතගන ඹහභ, 

අධයේ භණ්ඩර හභහජිකයින්තේ විවිධ අදවස ්කහල කිරීභට 

ඳවසුකේ ළරසීභ ව ලිරිගළන්වීභ ව හකච්ඡහ අතයතුය 

සිඹලුභ අධයේරුන්තේ වබහගීත්ඹ වතික කිරීභ ඔහුතේ 

ගකීේ අතය තේ. අදහශ සිඹළු නීති තයගුරහසී තත අනුගත වීභ 

වතික කිරීභ ව ංසථහ නිතඹෝජනඹ කිරීභද ඔහුතේ ගකීේ 

අතයට අඹත් තේ. 

 

කශභනාකාය අධයක්යඹාශේ 
භූමිකා 
 

කශභනහකහය අධයේයඹහ අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් තදන 

තීයණ ක්රිඹහත්භක කයයි. ඔහු ංසථහ කශභනහකයණඹ බහය 

සිටී. කශභනහකහය අධයේයඹහ විසින් ංසථහතේ භසත 

තභතවයුේ කටයුතු අධීේණඹ කයනුතේ ංසථහ කහර්ඹේභ 

වහ පරදහයී තර ක්රිඹහත්භක න ඵ වතික කිරීභ වහඹ. 

කශභනහකහය අධයේක අධයේ භණ්ඩරතේ බහඳතියඹහට 

ව හභහජිකයින්ට, කර්භහන්තඹ තුශ සිදුන ර්ධනඹන් 

පිළිඵ ඔවුන් දළනුත් කිරීභට ව භහගතේ තභතවය ව 

අයමුණු පුයහලීභට ව අදහශ සිඹලුභ යසථහපිත ව 

අතනකුත් ඒහට අනුකර සුදුසු ්තිඳත්ති කස කය ඇති ඵ 

වතික කිරීභට උඳහඹභහර්ගික භඟ තඳන්වීභ රඵහ තදයි.  

93 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

අධයක්රුන්ශේ ශදතන 

බහඳතිතුභහතේ, අධයේ භණ්ඩරතේ ව අධ යේරුන්තේ 

ගහසතු තේතන භවහ බහණ්ඩහගහයඹ විසින් නිකුත් කයන රද 

චක්රතල්ඛ අනු සිදු කයයි.  කශභනහකහරීත්ඹ තත තගනු 

රඵන ගහසතු වහ තේතන පිටු අංක 172 මුරය ්කහලනර 

ටවන 31 ඹටතත් දේහ ඇත. 

 

 අනු කමිටු 

අධයේ භණ්ඩරතේ ගකීේ පරදහයී තර ඉටු කිරීභ වහ 

අධයේ භණ්ඩරඹ තත අලය දහඹකත්ඹ රඵහ දීභ පිණි 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් උඳ කමිටු ඳත්කය ඇත.  අධයේ 

භණ්ඩරතේ ්ධහන ගකීේ තඵොතවොභඹේ ඉටු කිරීභ වහ 

කශභනහකයණ කමිටු ව විගණන කමිටු ඳත් කය ඇත.  

තතොග භහතරෝචන කමිටු ඳත්කය ඇත්තත් යතට් ඉන්ධන 

අලයතහඹ වතික කිරීභ වහ ඊට අදහශ අතනකුත් 

ඳහර්ලඹන් භඟ ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ වහඹ.  භවහ 

බහණ්ඩහගහයඹ විසින් නිකුත් කයන රද නිර්නහඹක අනු 

්ේඳහදන ක්රිඹහයඹ ඳහයදෘය තර සිදු කිරීභ වහ අදහශ 

ඳහර්ලඹන් භඟ ්ේඳහදන කමිටු ඳත්යි. 

  

විගණන කමිටු 

විගණන කමිටු අධයේ භණ්ඩරඹට ගවීභ භඟ 

කශභනහකහරිත්තඹන් සහධීන කහර්ඹබහයඹේ ඉටු කයයි. 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් තීයණඹ කයනු රඵන ඳරිලි විගණන 

කමිටු විධහඹක තනොන අධයේරුන් තිතදතනකුතගන් 

භන්විත තේ. තභභ හර්ෂික හර්තහතේ 97 ව 98 පිටුර 

විගණන කමිටු හර්තහතේ ංයුතිඹ, රැසවීේ ගණන, ඉටු කශ 

කහර්ඹබහයඹ ව ඳළමිණීභ විසතය කය ඇත. 

කශභනාකයණ කමිටු 

කශභනහකයණ කමිටු අධයේරුන් තදතදතනකුතගන් 

භන්විත ව අතය ඔවුන්තගන් එේ අතඹේ කමිටුතේ 

බහඳතියඹහ තර කටයුතු කතශ ඹ. එභ කමිටු රැසවීේරට 

කහර්ඹහංල බහය ්ධහනීන් ද වබහගී තේ. කමිටුතේ ංයුතිඹ, ඉටු 

කශ කහර්ඹබහයඹ, රැසවීේ ගණන ව කශභනහකයණ කමිටුතේ 

ඳළමිණීභ 96 පිටුතේ කශභනහකයණ කමිටු හර්තහතේ දේහ 

ඇත. 

ශතොග භාශරෝචන කමිටු 

තතොග භහතරෝචන කමිටු ත්භන් තතොග තත්ඹ 

විලසතල්ණඹ කිරීතභන් ඳසු ඉලිරි භහ තුන වහ තතල් තතොග 

අලයතහඹ තේත රු කයයි. එඹ CPSTL, රංකහ ඉන්ලිඹන් 

ඔයිල් භහගභ ව රංවිභ හි නිතඹෝජිතයින්තේ වබහගීත්තඹන් 

තිඳතහ රැසතේ. යට තුශ පුතයෝකථනඹ කය ඇති ඉල්ලුභ, 

පිරිඳවදු නිසඳහදන වළකිඹහන් ව ගඵඩහ කිරීතේ ධහරිතහ 

තකතයහි අධහනඹ තඹොමු කිරීතභන් ඳසු ආනඹනඹ කිරීභට ව 

නළේගත කිරීභට ්භහණඹන් ළරසුේ තකතර්. ජහතිඹට අඛණ්ඩ 

ඉන්ධන ළඳයීභ තභභ කමිටු භගින් වතික තකතර්. 

 

්රම්ඳාදන කමිටු ව තාක්ණික 
ඇගයීම් කමිටු 
යහජය ආඹතන වහ නිසඳහදන, බහණ්ඩ, ත හ ව ළඩ මිරදී 

ගළනීභ වහ ජහතික ්ේඳහදන නිතඹෝජිතහඹතනඹ (NPA) 

විසින් නිකුත් කයන රද භහර්තගෝඳතේලරට අනු, ්ේඳහදන 

කමිටු (PC) ව තහේණික ඇගයීේ කමිටු (TEC) හර්ෂික 

තවෝ ්ේඳහදනඹ කිරීභට අලය ව විට පිහිටුනු රළතේ.  

විනිවිදබහඹ වතික කිරීභ, ්භහදඹන් අභ කිරීභ ව මරයභඹ 

ලතඹන් ඩහත් හසිදහඹක ව ගුණහත්භක තවොභ ත හ ව 

ළඳයුේ ංසථහ තත රඵහ ගළනීභ වහ NPA විසින් නිකුත් 

කයන රද භහර්තගෝඳතේල ඹටතත් PC ව TEC ක්රිඹහ කයයි. 

තහේණික ඇගයීේ කමිටු විසින් මිරදී ගළනීේර තහේණික 

අංල තකතයහි අධහනඹ තඹොමු කයන අතය, මිරදී ගළනීභක 

අතනකුත් අංගඹන් ්ේඳහදන කමිටු විසින් රකහ ඵරයි. 

්හතේශීඹ ්ේඳහදන කමිටු, තදඳහර්තතේන්තු ්ේඳහදන 

කමිටු, අභහතයහංලතේ ්ේඳහදන කමිටු, කළබිනට් භණ්ඩරඹ 

ඳත්කශ ්ේඳහදන කමිටු ව යහඳෘති ්ේඳහදන කමිටු 

මිරදී ගළනීතේ ටිනහකේ භත ක්රිඹහත්භක තේ. 

 

ඳාරන භාගභ භඟ ම්ඵන්ධතා 

සිඹළුභ ේඵන්ධ ආඹතන භඟ සුව ව අර්ථත් 

ේඵන්ධතහඹේ ඳත්හතගන ඹහභ භත ංසථහතේ 

අඛණ්ඩතහඹ යහ ඳතී.  ංසථහ ව එහි අදහර කණ්ඩහඹේ 

අතය සුව අතඵෝධඹ ළඩි ලියුණු කිරීේ ළදගත්කභ ංසථහ 

අතඵෝධ කය තගන සිටී.  අධයේරුන්තේ භතඹ අනු,  

ංසථහතේ අහන තීයණ ගළනීභ ව තභතවඹවීභ ශ්රී රංකහ 

යජඹට හිමි අධිකහරිඹකි.  ංසථහතේ තභතවයුේ කටයුතු 

කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ ංසථහ විසින් ඵරලේති 

අභහතයහංලඹ, භවහ බහණ්ඩහගහයඹ ව ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු භඟ 

මීඳ ේඵන්ධතහඹේ ඳත්නු රඵයි. 
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්ධහන යහඳෘති ළඩටවන් වහ ංසථහ විසින් එභ ආඹතන 

භඟින් උඳතදස භහර්තගෝඳතේල ව අයමුදල් රඵහ ගනී.  යජඹ 

භඟ ගනුතදනු කිරීභ වහ න ්ධහන නිරධහරීන් 

බහඳතිතුභහ/ කශභනහකහය අධයේතුභහ න අතය එළනි 

න්නිතේදනඹ හචික ව යඛිත සිදු කයයි. 

 

අබයන්තය ඳාරන 

ංසථහ සුභට ක්රිඹහත්භක වීභට පරදහයී අබයන්තය ඳහරන 

ඳේධතිඹේ අතයලය තේ. තභභ ඳේධතිඹ ංසථහතේ ත්කේ 

ආයේහ කිරීභ ව නිසි හර්තහ ඳත්හතගන ඹහභ ව 

විලසහනීඹ තතොයතුරු කහලීන ඳදනමින් ඉලිරිඳත් කිරීභ වතික 

කිරීභ අතප්ේහ කයයි. අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹ අදහනේ 

කශභනහකයණඹ භඟින් මරය, තභතවයුේ ව අනුකරතහ 

ඳහරනඹ ඇතුළු සිඹලු ර්ගර ඳහරන ආයණඹ කයයි. 

අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹ ්තිඳත්ති ව යහඳහරික අයමුණු 

හේහත් කය ගළනීභට අභත් වීතේ අදහනභ ඉත් කිරීභ 

තනුතන් ංසථහත හි ්ධහන අදහනේ ේත රඹන් පිළිගත 

වළකි අදහනේ ඳළතිකඩේ තුශ අදහශ අභ කිරීතේ හධක භඟ 

කශභනහකයණඹ කයයි. ්භහණහත්භක හදය ්කහලඹන් මරය 

තතොයතුරු යන් තතොය ඵට අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹ 

හධහයණ වතිකඹේ ඳඹයි. 

 

අබයන්තය විගණනඹ 

අබයන්තය විගණන කහර්ඹඹ තභතවඹනු රඵන්තන් 

ෘත්තීඹභඹ ලතඹන් සුදුසුකේ රත් ගණකහධිකහරීයතඹකු 

විසිනි. විගණන කමිටු විසින් අනුභත කයන රද විගණන 

ළරසුේ අබයන්තය ඳහරන තේත රු කිරීභට, අදහනේ ්තේල 

වඳුනහ ගළනීභට ව ගනුතදනුර ේපූර්ණත්ඹ තවවුරු කිරීභට 

ක්රිඹහත්භක විඹ. කශභනහකහරීත්ඹට නිරීේණ ව නිර්තේල 

රඵහදීතේ අයමුණින් අබයන්තය විගණන කහර්ඹඹට විතල  

විගණන ඳයනු රළතේ. නිසඳහදන අරහබ වහ ආදහඹේ අරහබ ඹන 

ේත රරට අදහශ අදහනේ වඳුනහ ගළනීභ, ත්කේ ආයේහ 

කිරීභ ව විගණන විභසුේරට පිළිතුරු භඟ විගණකහධිඳති 

හර්තහ හකච්ඡහ කිරීභ අබයන්තය විගණනඹ භගින් සිදු කයනු 

රඵන අතනකුත් කහර්ඹඹන් තේ. 

 

ං්ථායික කශභනාකයණඹ 

බහඳති ව කශභනහකහය අධයේයඹහ විසින් කයන් කරට 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත කයන රද උඳහඹ භහර්ගික භග 

තඳන්වීභ, කස කයන රද ්තිඳත්ති ව ක්රිඹහ ඳටිඳහටි භත 

ඳදනේ ංසථහතේ නිතය කටයුතු කශභනහකයණඹ කයයි. 

ංසථහ හි තභතවයුේ ව ්ධහන ඳරිඳහරනඹ පිරිඳවදු 

තභතවයුේ ව ්හතේශීඹ කහර්ඹහර ඇතුළු ්ධහන කහර්ඹහර 

තභතවයුේ ඹන ්ධහන කහණ්ඩ තදතකහි සිදු තකතර්. 

පිරිඳවදු තභතවයුේ තභතවඹනු රඵන්තන් පිරිඳවදු 

කශභණහකරු න අතය ඔහුට විදුය ව උඳකයණ, නිසඳහදන 

ව තභතවයුේ, නඩත්තු ව යහඳෘති ව තහේණික ත හ 

ළනි විවිධ මයක තහේණික ේත රර නිතඹෝජය පිරිඳවදු 

කශභණහකරුන්තේ වහඹ හිමිතේ. 

්ධහන කහර්ඹහරතේ කහර්ඹඹන් කහර්ඹංල කිහිඳඹකට තන් කය 

ඇති අතය එේ එේ කහර්ඹංලඹ නිතඹෝජය 

හභහනයහධිකහරීයතඹකු තවෝ කශභනහකරුතකු විසින් 

තභතවඹනු රඵන අතය ඔහු ංසථහතේ දදනික 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ වහ බහඳති ව කශභනහකහය 

අධයේයඹහට වහඹ තේ. පිරිඳවදු ව ්ධහන කහර්ඹහරඹ 

ඹන තදතකහිභ ආඹතනික කශභනහකරුන් කුරතහ, 

ඳශපුරුේද භඟ තවොඳින් භතුයත න අතය ඔවුන්තේ 

ක්රිඹහකහරී ේත රර අධයඹන උඳහධි ව අදහශ ෘත්තීඹ 

සුදුසුකේ භඟ භනහ සුදුසුකේ යන් තඳොතවොත් තේ. 

ංසථහයික කශභනහකහරිත්තේ හයහංලගත සුදුසුකේ තභභ 

හර්තහතේ පිටු 25 සිට 28 දේහ ඇතුශත් කය ඇත. 

 

අනුකූරතාඹ  

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ සිඹ සිඹලු කටයුතුර 

විනිවිදබහඹේ ඳත්හ ගළනීභට කළඳවී සිටී. අදහශ සිඹලුභ නීති 

ේඳහදනඹ, තයගුරහසි, ්මිතීන්, ඹවඳත් බහවිතඹන් ව 

තේතඹන්ට අනුකර වීභ ංසථහතේ හර්ථකත්ඹට ව 

තියහයබහඹට අතයලය අංගඹකි. ංසථහ හි ංසථහයික 

ඳහරනඹ යෘවගත කය ඇත්තත් ශ්රී රංකහ යරත් 

ගණකහධිකහරීරුන්තේ ආඹතනඹ විසින් නිකුත් කයන රද 

ංසථහයික ඳහරනඹ පිළිඵ තවොභ ඳරිචඹන් ංග්රවතේ 

්කහලඹට ඳත් කයන රද භහර්තගෝඳතේල ව 2003 තර් මුදල් 

අභහතයහංලතේ යහජය යහඹ තදඳහර්තතේන්තු විසින් නිකුත් 

කයන රද ඹවඳහරනඹ වහ ව යහජය යහඹ භහර්තගෝඳතේල 

නිර්නහඹක අනු තේ. ලේතිභත් ංසථහයික ඳහරන බහවිතඹන් 

ආයේහ කයමින් එභ අලයතහරට අනුකර වීභට 

අධයේරුන් කළඳවී සිටී. 1971 අංක 38 දයන මුදල් ඳනතට 

ව 1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ 

ඳනතට අනු ංසථහතේ දදනික තභතවයුේ කටයුතු තුශට 

අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹ ඒකහඵේධ වී ඇත. 
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ඳාරනඹ 

කශභනහකයණ කමිටු ඹනු අධයේ භණ්ඩරතේ අනුකමිටුේ 

න අතය කමිටුතේ හභහජිකයින් ඳත් කයනු රළබුතේ අධයේ 

භණ්ඩරඹ විසිනි. තභභ කමිටු අධයේ භණ්ඩරඹට ගකි 

යුතුඹ. කමිටුතේ මයක කහර්ඹබහයඹ නුතේ ඛනිජ තතල් නීතිගත 

ංසථහතේ සුභට ක්රිඹහකහරිත්ඹ වතික කිරීභ, අභිතඹෝග ජඹ 

ගළනීභට ක්රිඹහ කශ වළකි ඹහන්රණඹේ ගළනීභ ව ංසථහර 

ත්කේ ආයේහ කිරීභයි. කමිටුතේ ගකීේ ඳවත දේහ ඇත. 

 යහඳහය තභතවයුේ නිරීේණඹ කිරීභ. 

 ංසථහ නියහයණඹ න අදහනේ භහතරෝචනඹ කිරීභ 

ව පිළිගත වළකි භට්ටභට අදහනභ අභ කිරීභ වහ 

උඳහඹ භහර්ග තඹෝජනහ කිරීභ ව ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 අධයේ භණ්ඩරඹ වහ ඉලිරිඳත් තකතයන තභතවයුේ 

කරුණු අධීේණඹ කිරීභ. 

 භහන ේඳත් ේඵන්ධ ගළටළු වහ විඳුේ රඵහ දීභ. 

 

කමිටුශද ව රැ්වීම්ර ංයුතිඹ 

 

කශභනහකයණ කමිටු බහඳති ව කශභනහකහය අධයේ ව 

සිඹලුභ නිතඹෝජය හභහනයහධිකහයරුන් ව අතනකුත් තජයසක 

කශභනහකරුන්තගන් භන්විත තේ. භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ 

කශභනහකයණ කමිටු රැසවීේ ඳවතශොේ ඳළළත්විණි. අධයේ 

භණ්ඩරඹ විසින් නිඹභ කයන රද ගකීේ, අධිකහරීන් ව 

විතල ෂිත යහජකහරි විඹ ඳථඹ ආයණඹ න ඳරිලි කමිටුතේ 

්තප්තිඹ කස කය ඇත. 

 
කශභනාකයණ කමිටු විසන් ඉටු කයන 
රද කාර්ඹඹන් 
 

කශභනහකයණ කමිටු සිඹ ගකීේ ඉටු කිරීභ වහ ඳවත 

වන් කහර්ඹඹන් ඉටු කයන රදී. 

 ංසථහ මුහුණ තදන ්ධහන උඳහඹභහර්ගික ගළටළු 

භහතරෝචනඹ කයන රදී. 

 SAP තභොඩියුරර අලයතහ ව තනස කිරීේ පිළිඵ 

හකච්ඡහ කයන රදී. 

 අදහශ කහර්ඹංලඹන් විසින් ඉලිරිඳත් කයන රද කමිටු ඳත්රිකහ 

වහ අනුභළතිඹ ව උඳතදස හකච්ඡහ කය රඵහ දීභ. 

 නිලසචිත උඳහඹභහර්ගික ගළටළු වහ අධයේ භණ්ඩරඹට 

නිර්තේල ඉලිරිඳත් කයන රදී. 

 රින් ය ඳළන නගින තභතවයුේ ගළටළු භහතරෝචනඹ කය 

උඳතදස රඵහ දීභ. 

 

නිගභනඹ 

ක්රතභෝඳහඹ ගළටළු වහ නිර්තේල හිත කශභනහකයණ කමිටු 

හර්තහ අධයේ භණ්ඩරඹ තත තඹොමු කයන රදී. 

 

 

සුමිත් විතේසිංව 
බහඳති - කශභනහකයණ කමිටු 
 

කශභනාකයණ කමිටු ාර්තා 
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විගණන කමිටු ඹනු අධයේ භණ්ඩරතේ අනුකමිටුකි. 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් අදහශ සුදුසුකේ ව ඳශපුරුේද ඇති 

විධහඹක තනොන අධයේරුන් විගණන කමිටුට ඳත් කයන 

රද අතය එභ කමිටු අධයේ භණ්ඩරඹට ගකි යුතුඹ. මරය 

හර්තහකයණතේ ව විගණන ක්රිඹහලීන්තේ අඛණ්ඩතහ 

වතික කිරීභ ව තවො අබයන්තය ඳහරන ව අදහනේ 

කශභනහකයණ ඳේධති ඳත්හතගන ඹහභ විගණන කමිටුතේ 

මයක කහර්ඹබහයඹ න අතය නිර්තේල භඟින් අධයේ 

භණ්ඩරඹ තත සිඹ තොඹහගළනීේ විගණන කමිටු හර්තහ 

කයයි. කමිටුතේ ගකීේරට ඳවත දෆ ඇතුශත් තේ:  

 

 මුරය හර්තහකයණ ඳේධතිතේ තවළිදයේ කිරීේ ර 

්භහණත් ඵ ව හර්තහකයණ ්මිතීන්ට අනුකර වීභ 

වතික කිරීභ වහ මරය හර්තහකයණ ඳේධතිඹ 

අධීේණඹ කිරීභ. 

 මරය ්කහලනර අඛණ්ඩතහ ව ඒහතේ අඩංගු ළරකිඹ 

යුතු හර්තහකයණ විනිලසචඹන් අධීේණඹ කිරීභ. 

 යහඳහය තභතවයුේ ර අනුකරතහ නිරීේණඹ කිරීභ. 

 අබයන්තය විගණන කහර්ඹතේ ක්රිඹහකහයකේ ව පරතහඹ 

ඳරීේහ කිරීභ. 

 අබයන්තය ඳහරන ව අදහනේ කශභනහකයණ ඳේධතිර 

පරතහඹ ඳරීේහ කිරීභ.. 

 ංසථහ නියහයණඹ න අදහනේ, අදහනභ අභ කිරීභ 

වහ තගන ඇති ක්රිඹහභහර්ග ව ඒහතේ කහර්ඹේභතහ 

භහතරෝචනඹ කිරීභ. 

 ර්ඹ වහ විගණන ළරළසභ හකච්ඡහ කය අනුභත කිරීභ. 

 විගණකහධිඳති විසින් නිකුත් කයන රද විගණන හර්තහ 

හකච්ඡහ කිරීභ. 

 

විගණන කමිටුශද ංයුතිඹ 

විගණන කමිටු අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් කමිටු හභහජිකඹන් 

තර ඳත් කයන රද අධයේ භණ්ඩරතේ හභහජිකයින් 

තිතදතනකුතගන් භන්විත තේ. භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ 

ංසථහ විසින් විගණන කමිටු රැසවීේ ඳවේ (05) ඳත්හ ඇත. 

2020 ය වහ කමිටු හභහජිකඹන් තර ආර්.එේ.ඩී.තේ 

යත්නහඹක භවත්මිඹ (බහඳති), චමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ 

(හභහජික) ව තරිඳු එේනළන්දතගදය භවතහ (හභහජික) ඹන 

භවත්භ භවත්මීන් ඳත් කයන රදී. ඔවුන්තේ ගකීේ නිසි තර 

ඉටු කිරීභ වහ මරය, තභතවයුේ ව ඳහරන කටයුතු පිළිඵ 

ඔවුන්තේ පුේගයක තභන්භ හමහික ්වීණත්ඹ තඹොදහගනු 

රළතේ. 

 

යහජය හණිජ යහඹන්හි විගණන කමිටු ඳළළත්වීභ 

ේඵන්ධතඹන් නිකුත් කය ඇති බහණ්ඩහගහය චක්රතල්ඛතේ දේහ 

ඇති ගකීේ, අධිකහරීන් ව විතල ෂිත යහජකහරි විඹ ඳථඹ 

ආයණඹ න ඳරිලි කමිටුතේ විගණන ්තප්තිඹ කස කය ඇත. 

 

රැ්වීම් 

භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ, ඉවත වන් කශ ඳරිලි ඔවුන් තත 

ඳළරී ඇති යහජකහරි ව ගකීේ පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභ වහ 

විගණන කමිටු රැසවීේ ඳවේ (05) ඳත්හ ඇත. 

විගණන කමිටු ාර්තා 

වබාගී

-ත්වය 

වබාගී වු ාභාජිකඹන් දිනඹ රැ්වීම් 

අංකඹ 

3/3 ආර්.එේ.ඩී.තේ යත්නහඹක භවත්මිඹ 

චමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ  

තරිඳු එේනළන්දතගදය භවතහ  

14.02.2020 87 

3/3 ආර්.එේ.ඩී.තේ යත්නහඹක භවත්මිඹ 

චමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ  

තරිඳු එේනළන්දතගදය භවතහ  

22.05.2020 88 

3/3 ආර්.එේ.ඩී.තේ යත්නහඹක භවත්මිඹ 

චමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ  

තරිඳු එේනළන්දතගදය භවතහ  

24.07.2020 89 

90 18.09.2020 3/3 ආර්.එේ.ඩී.තේ යත්නහඹක භවත්මිඹ 

චමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ  

තරිඳු එේනළන්දතගදය භවතහ  

91 21.12.2020 3/3 ආර්.එේ.ඩී.තේ යත්නහඹක භවත්මිඹ 

චමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ  

තරිඳු එේනළන්දතගදය භවතහ  

97 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

විගණන කමිටු විසන් ඉටු කයන රද 
කාර්ඹඹන් 
මරය ්කහලන කස කිරීභ ව ඉලිරිඳත් කිරීභ වහ 

අනුගභනඹ කයන රද මරය හර්තහකයණ ක්රභඹ කමිටු විසින් 

භහතරෝචනඹ කයන රදී. අනහයණඹ කිරීේ ව අතනකුත් 

නිඹහභන අලයතහ ඇතුළු මුරය ්කහලන පිළිතඹර කිරීභ වහ 

එස.එල්.එෂස.ආර්.එස. / එල්.තේ.ඒ.එස ඇතුළු මුරය 

හයතහකයණ ්මිත ගශඳහ ඊට අනුකර කස කය ඇති ඵට 

වතික වීභද,  තභභ කමිටුතේ කර්තයඹකි. ංසථහතේ 

අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිර ්භහණත් ඵ, කහරඹ ව 

ඳළළත්භ විගණන කමිටු භහතරෝචනඹ කයයි. 

ඉවත කරුණු වළරුණු විට කමිටු සිඹ ගකීේ පරදහයී තර ඉටු 

කිරීභ වහ ඳවත වන් කහර්ඹඹන් ඉටු කයන රදී. 

 ංසථහ නියහයණඹ න අදහනේ ව අදහනභ අභ 

කිරීභ වහ තගන ඇති ක්රිඹහභහර්ග ව ඒහතේ 

කහර්ඹේභතහ භහතරෝචනඹ කයන රදී. 

 තකොවිඩ් -19 ංගතඹ තව තුතන් තභතවයුේ රට ඇති 

ඵරඳෆභ ව අභිතඹෝග අභ කිරීභ වහ ්තිකර්භ 

ක්රිඹහභහර්ග පිළිඵ හකච්ඡහ කයන රදී. 

 2019 ර්ඹ වහ විගණකහධිඳතියඹහතේ හර්ථහට 

අදහර ත්භන් තත්ඹ භඟ හකච්ඡහ කයන රදී. 

 2020 ර්තේ නිකුත් කයන රද අබයන්තය විගණන 

හර්තහර හයහංලඹ ව අබයන්තය විගණන කහර්ඹතේ 

කහර්ඹ හධනඹ භහතරෝචනඹ කයන රදී. 

 2021 ය වහ විගණන ළරළසභ හකච්ඡහ කය අනුභත 

කයන රදී. 

 අතප්ේෂිත විනඹ ක්රිඹහභහර්ගර ත්භන් තත්ඹ ව 

තනොවිඳුණු නිහ ණඹරට අදහශ ගළටලු හකච්ඡහ 

තකරිණි. 

 ංසථහ ව CPSTL අතය අන්තර් භහගේ තල ර 

තනසකේ හකච්ඡහ කයන රදී. 

 

අබයන්තය විගණන කාර්ඹාංලඹ  

අබයන්තය විගණනතේ කහර්ඹබහයඹට අධයේ භණ්ඩරඹට 

හධහයණ වතිකඹේ රඵහ දීභ වහ අබයන්තය ඳහරනර 

පරතහඹ තේත රු කිරීභ, අදහනේ ේත ර වඳුනහ ගළනීභ 

ව ගනුතදනුර නියදයතහඹ ව ේපූර්ණත්ඹ තවවුරු 

කිරීභ ඇතුශත් තේ. 

අබයන්තය විගණනඹ විසින් කස කයන රද විගණන 

ළරළසභේ ය ආයේබතේදී විගණන කමිටු විසින් අනුභත 

කයනු රඵන අතය ංසථහතේ ත්කේ ආයේහ කිරීභ වහ 

අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹ ක්රිඹහත්භක ඵ වතික කිරීභ වහ 

විගණන හර්තහතේ හයහංලඹ විගණන කමිටු විසින් 

භහතරෝචනඹ කයනු රළතේ. 

ඉවත කරුණු වළරුණු විට, අබයන්තය විගණන කහර්ඹඹ විතල ෂිත 

විභර්ලනර නියත න අතය ඒ පිළිඵ කශභනහකහරිත්ඹට 

නිරීේණ ව නිර්තේල ළඳයීභ. විගණන නිර්තේල ක්රිඹහත්භක 

න ඵ තවවුරු කය ගළනීභ වහ රින් ය භහතරෝචන 

ළරසුේ තකතර්. 

භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ අබයන්තය විගණනඹ විසින් සිදු කයන 

රද කහර්ඹඹන්හි හයහංලඹ. 

 අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිතේ ්භහණත් ඵ භහතරෝචනඹ 

කයන රද අතය නිළයලි කිරීභ වහ දුර්රතහ 

න්නිතේදනඹ කිරීභ. 

 2020 භහසික මුරය ්කහලන හකච්ඡහ කයන රදී. 

 2019 තදළේඵර් 31 න් අන් ය වහ මරය ්කහලන 

පිළිඵ විගණකහධිඳතියඹහතේ හර්තහ හකච්ඡහ කයන රදී. 

 අනුභත විගණන ළරළසභට අනු විගණන 113 ේ සිදු කයන 

රදී. 

 විගණන කමිටු රැසවීතේදී අබයන්තය විගණන හර්තහ 

හකච්ඡහ කයන රදී. 

 ක්රිඹහය ළඩිලියුණු කිරීේ වඳුනහ ගළනීභට ව 

කහර්ඹේභතහ ළඩි කිරීභට කශභනහකයණ විගණනඹේ 

සිදු කයන රදී. 

 

නිගභනඹ 

ංසථහතේ කටයුතු ංසථහතේ නිඹමිත ්තිඳත්තිරට අනුකර 

කශභනහකයණඹ කයන ඵටත් ංසථහතේ ත්කේ නිසි තර 

ගිණුේගත කය ්භහණත් තර ආයේහ කය ඇති ඵටත් 

ංසථහතේ අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹ හධහයණ වතිකඹේ 

රඵහ තදන ඵ විගණන කමිටුතේ අදවයි. 

 

 

R.M.D.K යත්නහඹක 
බහඳතිනිඹ - විගණන කමිටු 

98  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

 

 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් 1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනතත් 32(3) ගන්තිඹ ්කහය, 2019 

තදළේඵය 31 ලිනට අන් වු ර්ඹ වහ ංසථහතේ ව 

මුවතේ හර්ෂික හර්තහ ව විගණනඹ කයන රද මුරය 

්කහලන භඟ බහඳතිතුභහතේ ඳණිවිඩඹ, කශභනහකය 

අධයේතුභහතේ භහතරෝචනඹ, කශභනහකයණ 

භහතරෝචනඹ, අගඹ එකතු කිරීභ, ංසථහයික ඹවඳහරනඹ, 

විගණන කමිටු හර්තහ, විගණකහධිඳති හර්තහ ආලිඹ තුටින් 

ඉලිරිඳත් කයමු. 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඹනු 1961 අංක 28 දයන 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනත ඹටතත් ංසථහපිත ව 

යහජය යහඳහරික ආඹතනඹකි. ංසථහ අධයේ භණ්ඩරඹේ 

විසින් කශභනහකයණඹ කයනු රළතේ. ංසථහතේ යඹහඳලිංචි 

කහර්ඹහරඹ අංක 609, තදොසතය ඩළනිසටර් ද සිල්හ භහත, 

තකොශම 09 හි පිහිටහ ඇත. 

 

තභභ හර්තහතේ අන්තයගත කය ඇති විගණනඹ කයන රද මුරය 

්කහලන, ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් 

නිකුත් කයන රද ්රි රංකහ විගණන ්මිතීන් 

(එස.එල්.එෂස.ආර්.එස. / එල්. තේ.ඒ.එස.), 1971 අංක 38 දයණ 

මුරය ඳනතත් විධිවිධහන ව 1961 අංක 28 දයණ රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනත ව ඒ වහ ඳසු සිදු කයන රද 

ංතලෝධන ්කහය සිදු කය ඇත. 

 

මලික ක්රිඹාකායකම් 

ංසථහතේ මයක ක්රිඹහකහයකේ නුතේ ශ්රී රංකහ තුශ ඛනිජ 

තතල් නිසඳහදන ආනඹනඹ පිරිඳවදු කිරීභ ව අතශවි කිරීභයි.  

ංසථහ විසින් ඇතළේ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන අඳනඹන ද කයයි. 

 

ආශ්රිත භාගභ 

2/3 ක තකොටස අයිතිඹේ තු රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ 

ඳර්ඹන්ත භහගභ ංසථහතේ එකභ ආ්රිත භහගභ තේ.  තතොග 

ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගතේ ්ධහන ක්රිඹහකහයකේ අතයට ඉන්ධන 

ගඵඩහකයණ ඳවසුකේ, තඵදහවළරීේ ව තතොයතුරු තහේණ 

ත හ ළඳයීේ අයිති තේ. 

 

 

 

 

 

ං්ථාශද ව මුවශ  මුරය ්රකාලන 

 2020 තදළේඵර් 31 ලිතනන් අන් ව ය වහ රංකහ ඛනිජ 

තතල් නීතිගත ංසථහතේ ව එහි මවතේ විගණනඹ කයන රද 

මරය ්කහලන 2021 තඳඵයහරි 24 ළනි ලින ඳළති අධයේ 

භණ්ඩර රැසවීතේදී අනුභත කය ඇත. 

 

ගිණුම්කයණ ්රතිඳත්ති 

භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ, කල්ඵදු වහ ගිණුේ ්තිඳත්තිඹ ව 

විරේභීත ඵදු ගකීේ වළය, ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිති අංක 01 

'මරය ්කහලන ඉලිරිඳත් කිරීභ' භගින් නිඹභ කය ඇති ඳරිලි තඳය 

ගිණුේ ර්තේදී අනුගභනඹ කයන රද ඒහට අනුකර ව අතය 

ගිණුේකයණ ්තිඳත්තිර කිසිදු තනේ සිදු තනොවීඹ. ඉවත 

ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති තනස කිරීතේ ඵරඳෆභ ව ගළරවේ 

මුරය ්කහලන භගින් අනහයණඹ කය ඇත. 

 

විගණක ාර්තා 

මුරය ්කහලන පිළිඵ විගණකරුන්තේ හර්තහ 106 සිට 130 

දේහ පිටුතේ දේහ ඇත. 

 

කාර්ඹ ාධනඹ පිළිඵ භාශරෝචනඹ 

2020 මුරය ර්ඹ තුශදී ංසථහතේ තභතවයුේ කටයුතු පිළිඵ 

භහතරෝචනඹ ව කහර්ඹ හධනඹ පිටු අංක 13 සිට 15 දේහ 

බහඳතිතුභහතේ භහතරෝචනතේ ද, පිටු  අංක 16 – 19 දේහ 

න කශභනහකහය අධයේතුභහතේ භහතරෝචනඹතේද, පිටු 

අංක 37 – 48 දේහ ංසථහතේ කහර්ඹ හධනඹ ද දේහ ඇත. 

අධයක්රුන්ශේ ාර්තා 

99 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

අධයක්රු 

2020.12.31 ලිනට කහර්ඹහරඹ දයමින් සිටි අධයේරුන්තේ 

නේ; 

රැ්වීම් 

අධයේ භණ්ඩර රැසවීේ, විගණන කමිටු ව කශභනහකයණ 

කමිටු රැසවීේයන් භන්විත අධයේරුන්තේ රැසවීේ පිළිඵ 

විසතය හර්ෂික හර්ථහතේ 91 සිට 104 දේහ පිටුර ඉලිරිඳත් 

කය ඇත. 

ර්ඹ තුශ ඳත්න රද රැසවීේ වහ අධයේරුන්තේ 

ඳළමිණීභ හර්ෂික හර්තහතේ 92 පිටුතේ දේහ ඇත. 

 

අධයක්රුන්ශේ ශදතනඹ 

ර්ඹ තුශ අධයේරුන්තේ තේතනඹ ඳවත ඳරිලි තේ. 

 

 

ශකොන්ත්රාත් වා අධයක්රුන්ශේ 
උනන්දු 
ංසථහ භඟ අධයේරුන්තේ ෘජු ව ක්ර රුචිකත්ඹන්/

ඵළඳිඹහන් මුරය ්කහලනතේ ටවන 31 හි දේහ ඇත. 

  

 අබයන්තය ඳාරන ඳද්ධතිඹ 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් ංසථහ තුශ පරදහයී වහ පුළුල් 

අබයන්තය ඳහරන ඳේධතිඹේ සථහපිත කය ඇත. අබයන්තය ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටි, අදහනේ විලසතල්ණඹ, අනුකරතහ ව අතනකුත් 

ඳහරනඹන් භහතරෝචනඹ කිරීභ, ඇගයීභ ව තයහඳනඹ කිරීභ 

වහ සුදුසුකේ රත් යරත් ගණකහධිකහරීයඹකුතේ 

්ධහනත්තඹන් තනභ අබයන්තය කහර්ඹංලඹේ ක්රිඹහත්භක 

න අතය නිරීේණ රින් ය විගණන කමිටුට හර්තහ කයනු 

රළතේ. ඊට අභතය, නිරීේණ නිළයලි කිරීභ වහ නිර්තේල 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ කශභනහකහරීත්ඹ තත නිර්තේල 

ඉලිරිඳත් කයනු රළතේ. 

  

අදානම් කශභනාකයණඹ 

අදහනේ කශභනහකයණඹ ේඵන්ධ භසථ ගකීභ අධයේ 

භණ්ඩරඹ දයයි. තේ වහ පරදහයී ව විසතීයණ අබයන්තය 

ඳහරන ඳේධතිඹේ අධයේරුන් විසින් ඇති කය ඇත.  

අදහනේ කශභනහකයණතේදී ංසථහ විසින් ගනු රළබු 

විතල ෂිත පිඹය පිටු අංක 89 සිට 90 දේහ අදහනේ 

කශභනහකහයණ හර්තහතේ දේහ ඇත. 

 

මරය ක්රිඹාකාරිත්ඹ 

2020 තදළේඵර් 31 න් අන් ය වහ ංසථහතේ මුරය 

්තිපරර හයහංලඹ ංන්ධනහත්භක ඳවත දේහ ඇත. 

 

 

අධයක් ධූයඹ 

ඩේ.ඩේ.ඩි. සුමිත් විතේසිංව භවතහ බහඳති 

බුේධික භඩිවතව හ භවතහ කශභනහකහය අධයේ 

ආර්.එේ.ඩි.තේ.යත්නහඹක මිඹ අධයේ 

තරිඳු එච්. එේනළන්දතගදය භවතහ අධයේ 

චහමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ අධයේ 

බුේධික ඉේදභල්තගොඩ භවතහ අධයේ 

නිරංග නදීය තඳොල්ත්තතේ භවතහ අධයේ 

 2020 

රු. මි. 

2019 

රු. මි. 

අධයේරුන්තේ තේතන  
         5.547     7.658  

 2020 2019 

 රු. මි. රු. මි. 

ශුේධ අතරවි ආදහඹභ 510,131      630,859 

අතරවි පිරිළඹ (454,880) (626,599) 

දශ රහබඹ 55,251          4,260 

තනත් තභතවයුේ ආදහඹේ 818            529  

විකුණුේ ව තඵදහවළරිේ විඹදේ (15,781)       (17,981) 

ඳරිඳහරන විඹදේ (6,353)         (5,869) 

මුරය තගවීේ (20,911)       (14,698) 

මුරය ආදහඹේ 11,188 13,526  

විනිභඹ අනුඳහත විචරයතහ (21,841)          8,397 

රහබඹ / (අරහබඹ) ඵදු තඳය 2,371       (11,836) 

100  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 
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ආදාඹභ 

2019 යට හතප්ේ ංසථහතේ ආදහඹභ රු. බියඹන 519 ේ 

දේහ 19.75  කින් ඳවශ ඇත. තකොවිඩ් -19 ංගතඹ ඳළතිරීභ 

භළඩඳළළත්වීභ වහ භහර්තු ව අත් ල් භහර යට අගුලු දළමීභ 

ව ංචයන සීභහ කිරීභ නිහ සිඹලුභ අංලර විකුණුේ 

්භහණඹන් අඩු විඹ. 

 

රාබ 

ජහතයන්තය තතල් මිර ඳවත ළටීභ ව හිතකය උඳහඹ භහර්ග 

සථහනගත කිරීභත් භඟ 2020 තර් දශ රහබඹ රු. මියඹන 

4,260 සිට රු. මියඹන 55,251 දේහ ර්ධනඹ විඹ. ජහතයන්තය 

මිර ගණන්ර ඉවත හිතකය වළසිරීේ තව තුතන් ංසථහ හි 

ශුේධ රහබඹ රු. මියඹන 2,371 කි.  

 

ආංශික කාර්ඹ ාධනඹ 

්හවන අංලතඹන් මුළු ආදහඹභට ළඩිභ දහඹකත්ඹ තර රු. 

බියඹන 377.5 (2019 දී රුපිඹල් බියඹන 430.4) ක 

දහඹකත්ඹේ රඵහතදන රලි. තකොවිඩ් -19 ංගතඹ ඳළතිරීභ 

භළඩඳළළත්වීභ වහ භහර්තු ව අත් ල් භහර යට අගුලු දළමීභ 

ව ංචයන සීභහ කිරීභත් භඟ 2020 ර්තේදී ආදහඹභ 

12.29  කින් ඳවත ළටීභේ හර්තහ විඹ. ජහතයන්තය තතල් මිර 

ඳවත ළටීභ නිහ ය තුශ තභභ අංලතඹන් ජනනඹ න ඳහඩු 

රු. බියඹන 25.9 සිට රු. බියඹන 3.5 දේහ අඩු විඹ. තකත  

තතත්, වන මිරට නිසඳහදන ළඳයීභ තභන්භ ආදහඹතභන් 

29 ේ යජඹට ඵදු ලතඹන් රඵහ දීතභන් ංසථහ ආර්ථික වහ 

භහජ සුඵහධනඹට දහඹක න ඵ අඳතේ අදවයි. 

විදුයඵර උත්ඳහදන වහ ඉන්ධන ළඳයීතේ අංලඹ තුයන් ය 

තුර රු. බියඹන 81.1 (2019-රු. බියඹන 118.6) ක ආදහඹභේ 

හර්තහ කයන රලි.  ඵරලේති උත්ඳහදනඹ වහ න ඉන්ධන 

ඉල්ලුතේ ංයුතිඹ දළවි තතල්යන් 75.81  ේ, ඔතටෝ 

ඩීල්යන් 24.19  ේ න අතය ය තුශ රංවිභ විසින් 

නළප්තහ මිරදී තගන තනොභළත. 

ගුන් ත හ අංලඹ භගින් ජනනඹ ව ආදහඹභ රු. බියඹන 19.4 

(2019- රුපිඹල් බියඹන 58.9) කි. භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ 

ගුන් ඉන්ධන වහ ඇති ඉල්ලුභ 60.15  කින් තියුනු තර 

ඳවත ළටී ඇති අතය එභ නිහ ආදහඹභ 66.97  කින් ඳවත ළටී 

ඇත.  

කර්භහන්ත අංලතඹන් උඳඹහගත් ආදහඹභ රු. බියඹන 13.4 සිට 

රු. බියඹන 11.3 දේහ තඳය යට ඩහ 16.22    කින් 

ආදහඹභ අඩු වී ඇත. භහර්තු ව අත් ල් භහර යට අගුලු දළමීතේ 

ඵරඳෆභ ව තකොවිඩ් -19 ංගතඹ භළඩඳළළත්වීභ වහ 

තනත් ංචයන සීභහ කිරීේ තව තුතන් ඉල්ලුේ ්භහණඹ 

15.47  කින් ඳවත ළටී ඇත. 

ර්ඹ තුශ නළප්තහ වහ විදුයඵර අංලතඹන් ඉල්ලුභේ 

තනොතිබ ඵළවින් වහ ගඵඩහ ධහරිතහ සීමිත ඵළවින් ඒහ 

අඳනඹනඹ කිරීභට සිදු ව අතය ෘජු අඳනඹන අංලතඹන් රු. 

බියඹන 4.3 සිට රු. බියඹන 11.3 දේහ ර්ධනඹ විඹ. 

කෘෂියහඹන නිසඳහදන වයවහ උඳඹන විකුණුේ ආදහඹභ 2019 දී 

රු. මියඹන 456 සිට 2020 දී රු. මියඹන 570 දේහ 24.78  ක 

ර්ධනඹේ හර්තහ විඹ. 

 

ඵදු අඹ කිරීභ 

2017 අංක 24 දයන තේශීඹ ආදහඹේ ඳනත ව එහි ංතලෝධන 

අනු ආදහඹේ ඵදු විඹදේ තගහ ඇත. ංසථහ අරහබ රළබීභ 

තව තුතන් ව ඉලිරිඹට තගන එන රද මුච්චිත ඵදු අරහබඹේ 

දයනු රළබු තවයින් තභභ ර්ඹ වහ ඵදු තගවීභේ සිදු 

තනොවිණි.  විසතයහත්භක ඵදු ගකීේ පියඵ විසතය මුරය 

්කහලන 149 පිටුතේ ටවන 07 හි දේහ ඇත. 

 

විශලේ ගා්තු 

2014 ර්තේ, රු.බිය. 10 ේ විතල  තගවීේ තර භවහ 

බහණ්ඩහගහයඹට තගන තර උඳතදස තදන රද අතය 2014 

ර්ඹ වහ රු.මිය 250 ේ තගවීේ තර නිදවස කිරීභට ඉල්රහ 

සිටින රදී.  එත භ 2015 ර්ඹ වහ රු.මිය. 750 ේ ද, 2016 

සිට 2024 දේහ කහර ඳරිච්තේදඹට හර්ෂික රු.මිය. 1,000 ේ ද 

මුරය ්කහලන විඹදේ තර දේහ ඇත. ඒ අනු රු. 2020 ය 

වහ මියඹන 1,000 ේ ක්රභේඹ කය ඇත. 

කාණ්ඩඹ 2020 2019 

 රු. මි. රු. මි. 

්හවන අංලඹ 377,536 430,425 

ඵරලේති උත්ඳහදන  81,147 118,675 

ගුන්තතල් අංලඹ 19,486 58,990 

කර්භහන්ත 11,308 13,497 

ගෘවසත අංලඹ 17,563 20,211 

කෘෂි යහඹන  570 457 

අඳනඹන 11,261 4,336 

එකතු 518,871 646,591 

101 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

 ශද්ඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ 

ංසථහතේ ව මුවතේ තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ තභන්භ 

ආතඹෝජන තේඳශ පිළිඵ විසතය පිටු අංක 150 මුරය 

්කහලනර ටවන 08 දේහ ඇත. 

  

දාඹක ්රාේධනඹ 

2020 තදළේඵර් 31 ලිනට ංසථහතේ මුළු දහඹක ්හේධනඹ රු. 

මියඹන 28,487.125 (2019 -රු. 28,487.125). 

 

්රාේධනඹ ංචිත 

2020 තදළේඵර් 31 ලිනට ංසථහතේ ්හේධන ංචිත ්භහණඹ 

රු. මියඹන 4,992.686 (2019 - රු. මියඹන 4,992.686). 

 

භාන ම්ඳත් 

ංසථහතේ ක්රතභෝඳහඹ ත්කේ ර ඒකහඵේධ තකොටේ තර 

භහන ේඳත් වළඳින්විඹ වළකි අතය ංසථහතේ යහඳහය දළේභ 

ව තභතවය තත ශඟහ වීභ වහ අගඹ එකතු කිරිභ පිණි 

එහි ත කඹන්තගන් භනහ රුකුරේ රළතේ.  භහන ්හේධනඹ 

ළඩි ලියුණු කිරීභ වහ විවිධ පිඹය ගන්නහ රද අතය තියහය 

අනහගතඹේ උතදහ ඔවුන්තේ දහඹකත්ඹ ්ලසථ කිරීභට 

කටයුතු තකතර්.  තියහය භහන ්හේධනඹේ තගොඩනළගීභ 

උතදහ ෘත්තීඹ ්ර්ධනඹ තනුතන් පුහුණු ව ංර්ධනඹ 

ලිරිභත් කිරීභ භහන ේඳත් ්තිඳත්තිඹ තේ.  භහන ්හේධන 

විසතයඹ පිටු අංක 66 – 72 දේහ අගඹ එකතු කිරීභ ඹටතත් 

දේහ ඇත. 

  

 කැපී ශඳශනන නඩු 

අධයේරුන්තේ ව ංසථහතේ නීතීතයින්තේ භතඹ අනු, 

මරය ්කහලනර 27 ළනි ටවන ඹටතත් තවළිදයේ කය ඇති 

තභත් අන් වී තනොභළති නඩු විබහග ංසථහතේ මරය 

සථහයීතහඹට තවෝ එහි අනහගත තභතවයුේ කටයුතුරට කිසිදු 

්භහණහත්භක ඵරඳෆභේ ඇති තනොකයනු ඇත. 

  

නීති ශයගුරාස රට අනුකූර වීභ  

අදහශ නීති තයගුරහසිරට ඳටවළනි කිසිදු ක්රිඹහකහයකභේ 

ංසථහ විසින් සිදු කය තනොභළත 

ඳාරිරික ආයක්ා 

අදහශ ඳහරිරික නීති තයගුරහසිරට අනුකර කටයුතු කිරීභ 

වහ ංසථහ සිඹ උඳරිභ උත්හවඹ බහවිතහ කය ඇති අතය 

ඳහරිරික නීති වහ තයගුරහසිරට අනුකර තනොන ඵට කිසිදු 

හර්තහේ තනොභළත. 

 

ඳරිතයාග 

ංසථහ භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ ඳරිතයහග ලතඹන් රුපිඹල් 

රු. මියඹන 5.35 ේ විඹදේ කය ඇත. 

 

ය්ථාපිත ශගවීම් 

තභ දළනුභ ව විලසහඹ අනු සිඹළුභ අදහශ නීතිභඹ ව 

යසථහපිත ඵරධහරීන් තත සිදු කශ යුතු සිඹළුභ යසථහපිත 

තගවීේ ඳත්නහ මුරය ලකයතහඹ භත කහලීන තගහ ඇති 

ඵට අධයේරු තෘප්තිඹට ඳත් තේ. 

 

 යජඹ ශත දාඹකත්ඹ 

ශ්රී රංකහ තර්ගු ව තේශීඹ ආදහඹේ තදඳහර්තතේන්තු තත 

තීරුඵදු, ඵදු ව අතනකුත් යසථහපිත අඹකිරීේ ලතඹන් 

ංසථහ විසින් ර්ඹ තුශ රුපිඹල් මියඹන 152,311 (2019 රු. 

මියඹන 126,351) ේ යජඹට දහඹකත්ඹේ රඵහදී කය ඇත. 

 

ාර්තාකයණ දිනට ඳසු සදුවීම් 

මුරය ්කහලන වහ න ගළශවේ, පිටු අංක 169 වන් මුරය 

්කහලනර ටවන 28 අනහයණඹ කය ඇති කරුණු වළය මුරය 

තත්ඹ පිළිඵ ්කහලනතේ ලිනට ඳසු කිසිදු තබෞතික සිදුවීභේ 

සිදු වී තනොභළත. 

 

අඛණ්ඩ ඳැැත්භ 

අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් ංසථහතේ ඉලිරි දළේභ ළඩිලියුණු 

කිරීභ, තභතවයුේ ළඩිලියුණු කිරීභ ව අනහගතඹ වහ 

ලේතිභත් හණිජ ලකයතහේ වතික කිරීභ අයමුණු කය 

ගනිමින් ආඹතනික ළරළසභ කස කය ඇත. ඒ අනු,  

ංසථහතේ අඛණ්ඩ ඳළළත්භ ඳදනේ කය තගන මුරය ්කහලන 

පිළිඹර කය ඉලිරිඳත් කය ඇත. 
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විගණකරුන්ශේ ඳත්වීභ 

ංසථහතේ විගණකයඹහ තර විගණකහධිඳතියඹහ කටයුතු 

කයයි.  ශ්රී රංකහ ්ජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජ යහසථහතේ 

154 න ගන්තිඹ භඟින් දේහ ඇති විධි විධහන ්කහය ඔහු 

ඳත් කය ඇත. විගණනඹ වහ විගණකයඹහතේ තේතනඹ 

1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනතත් 

31 ළනි ගන්තිඹට අනු තීයණඹ කයනු රඵයි. 

 

විගණකරුන්ශේ ශදතන ව 
ං්ථාශද ශකොන්ත්රාත් ම්ඵන්ධ 
රුචිකත්ඹ 
 
ංසථහ විසින් 2020 තදළේඵර් 31 ලිනට අන් වු ර්ඹ 

වහ න මුරය ්කහලනර රු. මියඹන 4.0 (2019 - රු. 

මියඹන 3.5) ේ න විගණන ගහසතු තර දේහ ඇත.  

අධයේරුන්තේ දළනුභ ්කහය, ංසථහ තවෝ එහි ආ්රිත 

භහගභ භඟ විගණකරු විසින් කිසිදු ේඵන්ධතහඹේ තවෝ 

ගිවිසුේගත වීභේ තනොභළත. 

 

ාර්තාශද අන්තර්ගතඹ පිළිගැන්වීභ 

1961 අංක 28 දයන රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනතත් 

32(3) ගන්තිතඹන් දේහ ඇති ඳරිලි, තභභ හර්ෂික හර්තහතේ 

අන්තර්ගත අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් තභයින් පිළිගන්යි. 

අධයේ භණ්ඩරඹ තනුතන් තභභ හර්තහ අත්න් තඵහ 

ඇත. 

  

 

 

බහඳති                       කශභනහකහය අධයේ 
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ංසථහ විසින් සිඹළුභ ගණුතදණු ර නිසි ගිණුේ තඳොත් 

ඳත්හතගන ඹහභ ව ර්ඹ වහ ඳතින තත්ඹ ව රහබ/

අරහබඹ පිළිඵ තය ව හධහයණ දළේභේ රඵහ තදන මරය 

්කහලන කස කයන අතය ඒ වහ ංසථහ හි අධයේ 

භණ්ඩරඹට ගකීභේ ඇත. 

ඒ අනු, අධයේ භණ්ඩරඹ ඔවුන්තේ නියන්තය රැසවීභ ව 

විගණන කමිටු වයවහ මරය හර්තහකයණඹ වහ 

කශභනහකහරිත්තේ ගකීේ අධීේණඹ කයයි. විගණන කමිටු 

හර්තහ පිටු 97 සිට 98 දේහ දේහ ඇත. 

 

අධයේ භණ්ඩරඹ පරදහයි ව විසතීර්ණ අබයන්තය ඳහරන 

ඳේධතිඹේ සථහපිත කය ඇති අතය මරය, තභතවයුේ, අනුකරතහ 

ව අදහනේ කශභනහකයණඹ ආයණඹ න ඳරිලි අබයන්තය 

ඳහරන භහතරෝචනඹේ සිදු කය ඇති අතය ඒහතේ 

කහර්ඹේභතහඹ ව යහඳහය කටයුතු විධිභත් කයතගන 

ඹහභට ව එහි ත්කේ ආයේහ කිරීභට හර්ථක තර පිළිඳළදීභ 

පිළිඵ හධහයණ වතිකඹේ රඵහතගන ඇත. අධයේ 

භණ්ඩරඹ විසින් ංසථහතේ ආඹතනික / යහඳහය ළරසුේ 

භහතරෝචනඹ කය ඇති අතය, ඉලිරි කහරඹ වහ යහඳහය 

කයතගන ඹහභට ්භහණත් ේඳත් ංසථහ තු ඇති ඵට 

ෆහීභකට ඳත්තේ. 

අධයක්රුන්ශේ ගීමම් ්රකාලඹ 

 

 

අධයේ භණ්ඩරඹ රකන්තන් ඔවුන් සථහය ඳදනභේ භත 

සුදුසු ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති අනුගභනඹ කය ඇති අතය, ංසථහ 

ව මවතේ මරය ්කහලන කස කිරීභ ව ඉලිරිඳත් කිරීභ 131 

සිට 173 දේහ පිටුර ඇති ඵ වතික කයයි.  

ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් නිකුත් කයන 

රද SLFRSs / LKASs ව 1971 අංක 38 දයන මරය ඳනතත් 

විධිවිධහන ව ඊට ඳසු සිදු කයන රද ංතලෝධන අනු 

විසතීයණ ආදහඹේ ්කහලඹ, මරය තත් ්කහලඹ, සකන්ධඹ 

තනසවීේ ්කහලඹ, මුදල් ්හව ්කහලඹ ව මුරය ්කහලනර 

ටවන් ඇතුශත් රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ ව එහි 

මවතේ මරය ්කහලන ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිතීන්ට 

අනුකර කස කය ඇත.  

 

ංසථහ තයගුරහසි, නීති ව අබයන්තය ඳහරනඹන්ට අනුකර 

න අතය, ඹේ ්භහණහත්භක තනොගළරවේ ඳතී නේ ඒහ 

නිළයලි කිරීභට පිඹය ආයේබ කය ඇති ඵ අධයේරු 

විලසහ කයති. 

 

 

කශභනහකහය අධයේක  
04.01.2022 
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මරය ්රකාලන ව විගණකාධිඳති  ාර්තා  
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විගණකාධිඳති  ාර්තා  

         2021 තදළේඵර් 14 

 

 

බහඳති 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ 

  

රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ං්ථාශද වා එහි ඳරිඳාලිතශඹහි 2020 ශදැම්ඵර් 31 දිශනන් අන් ර්ඹ වා වු 

මුරය ්රකාලණ ව ශනත් ජනතික වා නිඹාභන අලයතා පිළිඵ 2018 අංක 19 දයණ ජාතික විගණන 

ඳනශත් 12 ගන්තිඹ ්රකාය විගණකාධිඳති ාර්තා. 

  

  

1       මුරය ්රකාලණ 

1.1    තත්ාගණනඹ කශ භතඹ 

  

රංකහ ඛණිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ ව එහි ඳරිඳහයතතඹහි 2020 තදළේඵර් 31 ලිනට මුරය තත් ්කහලණඹ 

ව එලිතනන් අන් ර්ඹ වහ වු විසතීර්ණ ආදහඹේ ්කහලණඹ හිමිකේ තනසවීතේ ්කහලණඹ, මුදල් ්හව 

්කහලණඹ ව මුරය ්කහලණ රට අදහශ ටවන් හයහංලගත ළදගත් ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති යන් භන්විත 

2020 තදළේඵර් 31 ලිතනන් අන් ර්ඹ වහ වු මුරය ්කහලණ ්රි රංකහ ්ජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජතේ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහතේ 154(1) යසථහ භඟ ංතඹෝජිත කිඹවිඹ යුතු 2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන 

ඳනතත් ව 1971 අංක 38 දයණ මුදල් ඳනතත් විධිවිධහන ්කහය භතේ විධහනඹ ඹටතත් විගණනඹ සිදුකයන රලි.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහතේ 154(6) ්කහය භහතේ හර්තහ නුදුරු අනහගතතේදී ඳහර්යතේන්තු තත ඉලිරිඳත් කයනු 

රළතේ. 

  

භහතේ හර්තහතේ තත්හගණනඹ කශ භතඹ වහ ඳදනභ තකොටත  විසතය කය ඇති කරුණු යන් න ඵරඳෆභ 

වළය 2020 තදළේඵර් 31 ලිනට ංසථහතේ ව එහි ඳරිඳහයතතේ මුරය තත්ඹ ව එලිතනන් අන් ර්ඹ වහ 

එහි මුරය ක්රිඹහකහරීත්ඹ මුදල් ්හවඹන්, ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිතී රට අනුකර තය වහ හධහයණ තත්ඹ 

පිළිඹිබු කයන ඵ භහ දයන්නහ වු භතඹ තේ. 
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1.2     තත්ාගණනඹ කශ භතඹ වා ඳදනභ 

  

1.2.1 ං්ථාශද අඛණ්ඩ ඳැැත්භ 

ංසථහතේ තභතවයුේ ්තිපරඹ තර 2020 තදළේඵර් 31 ලිතනන් අන් ර්ඹ වහ රු. 

මියඹන 2,371 ක ඵදු ඳසු රහබඹේ ව ංසථහ විසතීයණ ආදහඹභ රු.මිය. 20,562 හර්තහ කරද 

භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ රු.මියඹන 275,561 ක ෘණ ශුේධ ත්කේ ්භහණඹේ තඳන්නුේ තකතර්.  

ඳසුගිඹ ර් තුශ ංසථහ විසින් රළබු අධික ඳහඩුට විතේල විනිභඹ තනසවීතේ අඛන්ඩ අහිතකය 

ඵරඳෆභ, නුසුදුසු මිර ්තිඳත්ති ව තඳය ය රදී සිදු කශ තවජින් ගනුතදනු වහ ේඵන්ධ 

විඹදභ තව තුතන් රළබු විලහර අරහබතේ ෘණ ඵරඳෆභ ළනි කරුණු තව තුතන් ංසථහතේ ශුේධ 

ත්කේ තදුයටත් ේඹවීභ වහ ්ධහන ලතඹන් ඵරඳහ තිබුණි. එත  තවයින් යහජය මුරය වහඹ 

තනොභළති ංසථහතේ අඛණ්ඩ ඳළළත්භ ඳත්හ තගන ඹහභ ගළටළු වගත තේ. 

  

1.2.2 ගිණුම්කයණ අඩුඳාඩු 

  

(අ) අන්තර් භාගම් ශලේ 

 

i. ංසථහතේ හර්තහරට අනු, අනුඵේධිත, රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ 

(CPSTL) තත තගවිඹ යුතු ශුේධ මුදර රු. මියඹන 5,965.04 ේ න අතය එඹ CPSTL තත 

තගවිඹ යුතු ව රළබිඹ යුතු මුදර පිළිතයන් රු. මියඹන 6,565.79 ේ ව රු. මියඹන 600.75 

කින් භන්විත වී තිබුණි. තකත  තතත්, 2020 ර්ඹ වහ ඒකහඵේධ මරය ්කහලන කස 

කිරීභ වහ බහවිතහ කයන රද CPSTL හි තකටුේඳත් මරය ්කහලන අනු, ංසථහතන් රළබිඹ 

යුතු ශුේධ මුදර රු. මියඹන 7,668.03 ේ න අතය එඹ ංසථහට රළබිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු 

මුදර පිළිතයන් රු. මියඹන 8,017.94 ේ ව රු. මියඹන 349.92 කින් භන්විත වී තිබුණි. 

එඵළවින්, ආඹතන තදතකහි අන්තර් භහගේ තල ඹන්හි රු. 1,702.99 ක (පිළිතයන් රුපිඹල් 

මියඹන 1,452.16 ව රුපිඹල් මියඹන 250.83) තනේ නිරීේණඹ කයන රදී.  

 

ii. තකත  තතත්, භහතරෝචිත ර්ඹ වහ CPSTL හි අධයේ භණ්ඩරතේ අනුභත මරය 

්කහලනරට අනු, ංසථහතන් රළබිඹ යුතු ශුේධ මුදර රු. මියඹන 6,958.93 ේ න අතය එඹ 

ංසථහට රළබිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු මුදර පිළිතයන් රු. මියඹන 7,308.85 ේ ව රු. මියඹන 

349.92 කින් භන්විත න අතය එඹ දළනටභත් මව ගිණුේර තවවුරු කය ඇති ංඛයහරට 

ඳටවළනි ඹ. 
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iii. භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ ඒකහඵේධ මරය ්කහලනර ව අධයේ භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත 

කයන රද CPSTL හි මරය ්කහලනර දේහ ඇති ටිනහකේ අතය තනසකේ නිරීේණඹ ව 

අතය තශ වහ අතනකුත් රළබිඹ යුතු රු. මියඹන 782.76 කින්, ආදහඹේ ඵදු තර තගවිඹ යුතු රු. 

මියඹන 182.20 කින්, තශ ව අතනකුත් තගවිඹ යුතු රු. මියඹන 60.24 කින්, අතනකුත් 

තභතවයුේ විඹදේ රු. මියඹන 12.12 කින්, තේඳර පිරිඹත ව උඳකයණ රු. මියඹන 26.67 කින් 

ව ආදහඹේ ඵදු විඹදභ රුපිඹල් මියඹන 3.31 කින් තනස වී තිබුනි. 

 

iv. 2021 ජය 22 ලිනළති අංක 02/1552 දයන අධයේ භණ්ඩර තීයණඹට අනු, භතතේදඹට තුඩු දී 

ඇති හිඟ ණඹ තඳොළිඹ රුපිඹල් මියඹන 637.04 CPSTL තත තගවීභටත් ව ඳර්ඹන්ත 

ගහසතුයන් සිඹඹට 5ේ රු. මියඹන 1,226.38 ේ යහ ගළනීභටත් අනුභත කයන රද අතය, එඹ 

ඳසුගිඹ ය තදක වහ ේවිගුණ කයන රද ඵවුර් ගහසතු රට ආන්න ලතඹන් භහන 

්භහණඹකි. තකත  තතත්, භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ එළනි ගනුතදනු ගළරවේ කය තවෝ මුරය 

්කහලනර අනහයණඹ කය තනොතිබුණි. 

 

(ආ) භූමිශතල් වනාධායඹ 

 

2015 තනොළේඵර් 24 ලිනළති FP/06/100/02/2016 ව භවහ බහණ්ඩහගහයතේ තල්කේතේ 

2014/12/04 ලිනළති අංක TTIP/1/83/(1)T යපිඹ ඳරිලි කිසිඹේ මිර අඩුවීභකින් ංසථහට සිදුන 

ඳහඩු යජතේ වනහධහයඹ තර තගහ අන් කිරීතේ එකඟතහඹේ  ඇති යජඹ තීයණඹ කශ 

මිරට ංසථහ භමිතතල් අතරවි කයයි. 2014 සිට 2020 දේහ කහරඹ වහ රළබිඹ යුතු මුළු 

වනහධහය මුදර රු. මියඹන 39,587ේ ව අතය, භහතරෝචිත ර්ඹ අන් න විට භවහ 

බහණ්ඩහගහයඹ ්තිපූයණඹ කය ඇත්තත් රුපිඹල් මියඹන 4,459 කි. භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ 

රළබිඹ යුතු වනහධහයඹ රු. මියඹන 35,129 ේ වුත්, භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ රු. මියඹන 

5,097.72 ේ ඳභණේ ගිණුේගත කය තිබුණි. එහි ්තිපරඹේ ලතඹන්, භහතරෝචිත ර්ඹ 

අහනතේ රළබිඹ යුතු වනහධහයඹ රුපිඹල් මියඹන 30,031 ේ අඩුතන් දේහ තිබ අතය ර්තේ 

පිරිළටුභ රුපිඹල් මියඹන 2,122 ේ ව තඳය ර්රට අදහර (2017 ර්තේ සිට) රුපිඹල් 

මියඹන 27,909 ේ අඩු ටිනහකභකින් තඳන්යි. තද, එභ ආදහඹභ භත ඇති සිඹලුභ ෘජු ව ක්ර 

ඵදු ද ගිණුේගත කය තගහ තනොතිබුණි. 
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(ඇ)  ංසථහ තු එේ එේ ණඹ වහ තන තනභ තඳොලී ගණනඹ කිරීභට අදහර විසතය 

තනොභළති වීභ තව තුතන් භහතරෝචිත ර්ඹ වහ විතේල විනිභඹ ණඹ වහ ව තඳොලී 

විඹදතේ නියදයතහඹ ව ේපූර්ණත්ඹ පිළිඵ තුටුදහඹක තර තයහඳනඹ කිරීභට 

විගණනතේදී තනොවළකි විඹ. විගණනතේ දී සිදුකර ගණනඹ කිරීේ අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ 

වහ මුරය ්කහලනර දේහ ඇති තඳොලී විඹදේ වහ න විට රුපිඹල් මියඹන 948.9 ක 

තනේ නිරීේණඹ විඹ. තද, ංසථහ රඵහ දුන් විනිභඹ අනුඳහතිකඹ භත විගණනතේ දී සිදු 

කයන රද ගණනඹ කිරීේ වහ ංසථහතේ ගිණුේර දේහ ඇති ණඹ පිඹවීතේ ටිනහකභ අතය 

රුපිඹල් මියඹන 92.6 ක තනේ නිරීේණඹ විඹ. තද, ංසථහ විසින් එේ එේ ණඹ වහ 

හිඟ මුදර, විසතයහත්භක තඳොලී ගණනඹ කිරීේ, ගිවිසුේ ඇතුළු ණඹ යඹකිඹවිය ඹනහදී හර්තහ 

නිසි තර ඹහත්කහලීන කය තනොතිබුණි. 

 

  (ඈ) භහසික උඳතඹෝගීතහ ගහසතු එකතු කිරීභ. 

 2013 ඔේ. 29 ලිනළති අංක 38/1140 දයණ අධයේ භණ්ඩර තීයණඹ අනු ංසථහ තු 

පියවුේවල් (CODO) ව බහණ්ඩහගහයඹ තු කහණ්ඩතේ පියවුේවල් (TODO) යන් 2014 

ජනහරි 01 ලින සිට භහසික උඳතඹෝගීතහ ගහසතු අඹ කිරීභට රඵහදී තිබුණි.  තකත  තතත්,  

තභභ තීයණඹ ේපුර්ණතඹන්භ ක්රිඹහත්භක කය තනොභළති අතය, එභ ගහසතු පියවුේවල් 

එතකොරවකින් ඳභණේ අඹකයතගන තිබුණි. එත  තවයින්, 2014 තර් සිට හර්ෂික රු. 

මිය. 300 ට ඩහ ළඩි අරහබඹේ ංසථහට සිදු වී තිබුණු අතය 2014 සිට 2020 දේහ කහර 

ඳරිච්තේදඹ තුශ ංසථහට දශ ලතඹන් රු.මිය. 2,300 ට ළඩි මුච්චිත අරහබඹේ සිදුවී 

තිබුණි.  ඳසුගිඹ ර්තේ විගණන හර්තහ ර  තේ ේඵන්ධතඹන් කරුණු දේහ තිබුණද,  

ඉවත දේහ ඇති ඳරිලි අදහශ පියවුේවල් යන් තභභ මුදල් අඹකය ගළනීභට කිසිදු පරදහයී 

පිඹයේ තේ න තතේ තගන තනොතිබුණි.  එත භ භහතරෝචිත ර්තේ මුරය ්කහලනර 

තේ ේඵන්ධතඹන් කිසිදු ගළශවභේ සිදු කය තනොතිබුණි. 

 

 1.2.3      ්රී රංකා ගිණුම්කයණ ්රමිතීන්ට අනුකූර ශනොවීභ 

  

(අ) ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිත අංක 16 න තේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ අනු රු. මිය. 2,526 ේ 

න ේපුර්ණතඹන් ේඹ වු ත්කේ නළත ඇසතතේන්තු කිරීභකින් තතොය අඛණ්ඩ බහවිතහ 

කය තිබු අතය,  පරදහයී ජී කහරඹ නළත තේත රු කය ගිණුේගත කය තනොතිබුණි. 

භහතරෝචිත ර්ඹ අහන න විට ංසථහ තු ඉඩේ කට්ටි 22 ේ ්තයහගණන කය 

තනොතිබුණු ඵ විගණන නිඹළලි ඳරීේහතේදී අනහයණඹ ව අතය එතවයින් මරය ්කහලනර 

ඉඩේ ටිනහකභ ළරකිඹ යුතු අඩු ටිනහකභේ දේහ තිබුණි. 
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1.2.4        ඳරිඳාලිත භාගශම් මුරය ්රකාලන භත න විගණන භතඹ 

  

ංසථහතේ ව මුවතේ අනුරව තල ඹන් / ගණුතදනු භඟ එකඟ තනොවීභ වහ න ඳවත 

දේහ ඇති කරුණු තව තුතන් භහතරෝචිත ර්ඹ වහ න තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත 

භහගතේ මුරය ්කහලන භත තත්හගණනඹ කශ භතඹේ ්කහල කයන රදී. තද, 2019 ජනි 

01 සිට 2020 තදළේඵර් 31 දේහ කහරසීභහ වහ ංසථහ තතින් ඹයත්යේ ්හවන 

ගහසතු ළඩිපුය තවෝ අඩුතන් අඹකය ගළනීභ ේඵන්ධ අවිනිලසචිතබහඹ විසතය කයන මරය 

්කහලනර 2.5.2 (අ) ටවනට අදහශ කරුණු පිළිඵ අධහයණඹේ ඇතුශත් තේ. 

  

 

(අ) ශද්ඳර, පිරිඹත ව උඳකයණ 

 

(i) 2019 තර් මුරය ්කහලනරට අනු 2019 තර් නිභ කය තිබ ඉන්ධන ටළංකිඹේ 

ඉලිකිරීභට අදහශ යහ ගළනීතේ මුදර ව රු. 31,446,395 ේ ඉන්ධන ටළංකිර පිරිළඹට 

ඇතුශත් කය තනොතිබුණි. එහි ්තිපරඹේ තර, එභ ්භහණතඹන් ඉන්ධන ටළංකිර ටිනහකභ 

අඩුතන් තේත රු කය තිබ අතය, ේඹවීේ ්භහණඹද 2019 ර්තේදී අඩුතන් තේත රු 

කය තිබුණි. තද, භහතරෝචිත ර්ඹ වහ මුච්චිත ේඹවීේ අඩුතන් දේහ ඇති අතය එහි 

්තිපරඹේ තර ශුේධ ත්කේ ්භහණඹ ළඩිතඹන් දේහ තිබුණි. 

 

(ii) LKAS 16 ්කහය දශ ලතඹන් රු. මියඹන 7,727.6 ක ටිනහකභකින් යුත් අයිතභ 15,148 

කින් භන්විත ේපූර්ණ ේඹ ව ත්කේ එභ ත්කේර ්තඹෝජනත් ආර්ථික ආයු කහරඹ 

නළත තේත රු තනොකය භහගභ විසින් අඛණ්ඩ බහවිතහ කය තිබුණි. තද, 2003 ර්තේ 

භහගභ ආයේබතේ සිටභ තභ ත්කේ නළත තේත රු කිරීභට භහගභ නිසි ්තිඳත්තිඹේ 

සථහපිත කය තනොතිබුණි. 

 

(iii) SLFRS 16 හි 47 ළනි තේදඹට අනු භහතරෝචිත ර්තේ මරය ්කහලනර තභතවයුේ 

කල්ඵදු ඳදනභ භත 2017 ර්තේදී අත්ඳත් කයගත් තභෝටර් හවන 6කට අදහශ ත්කේ බහවිත 

කිරීතේ අයිතිඹ ව අදහශ ඵදු ගකීේ භහගභ විසින් වඳුනහතගන තනොතිබුණි. 
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 (ආ) අන්තර් භාගම් ශලේඹන් 

 

භහගභ ව රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ (CPC) ව රංකහ ඉන්ලිඹන් ඔයිල් භහගභ 

(LIOC) අතය අන්තර් භහගේ තල ර නියදයතහඹ, ඳළළත්භ, තේත රු ව ේපූර්ණත්ඹ 

ඳවත වන් තව තු නිහ විගණනතේදී තවවුරු කය ගළනීභට තනොවළකි විඹ. 

 

(i) භහගතේ හර්තහරට අනු, ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතන් රළබිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු 

ටිනහකභ පිළිතයන් රු. මියඹන 7,308.85 ේ ව රු. මියඹන 349.92 කි. තකත  තතත්, 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ විසින් ඳත්හතගන ඹනු රඵන හර්තහරට අනු, භහගභට 

තගවිඹ යුතු ව රළබිඹ යුතු අනුරඳ මුදර පිළිතයන් රු. මියඹන 6,565.79 ේ ව රු. මියඹන 

600.75 කි. ඒ අනු, එහි තනොළඳුණු ශුේධ තන රු. මියඹන 993.89 ේ ව අතය, එඹ රු. 

මියඹන 743.06 ේ ව රු. මියඹන 250.83 ේ ආඹතන තදකේ අතය පිළිතළින් අන්තර් 

භහගේ තත රළබිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු තල ඹන් තේ. තකත  තතත්, ංසථහ විසින් 2021 

ජය 22 ලින ගන්නහ රද අධයේ භණ්ඩර තීයණඹ අනු භතතේදඹට තුඩු දී ඇති හිඟ ණඹ 

තඳොලී මුදර න රුපිඹල් මියඹන 637.04 ක මුදර CPSTL තත තගවීභට තීයනඹ කය තිබුණි. 

 

 

(ii)  භහගතේ හර්තහරට අනු, LIOC තතින් රළබිඹ යුතු ටිනහකභ රු. මියඹන 655.64 ේ ව 

අතය, LIOC තතින් රළබුණු තල  තවවුරු කිරීභ අනු භහගභට තගවිඹ යුතු මුදර රු. මියඹන 

695.82 කි. ඒ අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ ආඹතන තදක අතය අන්තර් භහගේ 

තල ඹන් රු. මියඹන 40.18 කින් තනොළතන ඵ නිරීේණඹ විඹ. 

 

 

(iii) භහගතේ තඳොදු තරජයතේ දේහ ඇති ටිනහකභ ව භහගතේ මුරය ්කහලනර (ටවන 

අංක 19) CPC ේඵන්ධතඹන් ේඵන්ධිත ඳහර්ලසඹන්ට අදහර තවළිදයේ කිරීේ අතය 

තන, 2020 තදළේඵර් 31 ව 2019 අන් ව ය වහ පිළිතයන් රු. මියඹන 70.87 ේ 

ව රු. මියඹන 374.69 ේ ඵ නිරීේණඹ විඹ. 
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(ඇ) ශඳොලී ආදාඹභ ව නර භාර්ග ආදාඹභ ම්ඵන්ධ ශඳය ය රට අදාර ගැරපීම්. 

 

(i) භහතරෝචිත ර්ඹ වහ භහගතේ මරය ්කහලනර ටවන්රට අනු, ඳසුගිඹ යර 

ළයලි තර ටවන් ව තඳොලී ආදහඹභ ව නර භහර්ග ආදහඹේ අතීතඹට ඵරඳහන ඳරිලි නිළයලි 

කය ඇති ඵ වන් විඹ. තකත  තතත්, CPC ව LIOC තතින් ඳර්ඹන්ත ආදහඹතේ තඳොලී 

ංයචකඹ අධික තර අඹ කිරීතේ තදෝඹ රු. 579,805,642 (VAT ව NBT ඇතුළු) ව 

නර භහර්ග ආදහඹභ රු. 100,220,058 ේ න අතය LKAS 08 හි 42 තේදඹට අනුකර 

සකන්ධ තනසවීතේ ්කහලර මුච්චිත ඵරඳෆේ ගළරවභ තනුට 2019 ට තඳය යරට 

ේඵන්ධ අගඹන් තඳය තර් ංන්දනහත්භක තතොයතුරු ඹටතත් ―කඳහවරින රද විඹදේ‖ 

තර තඳන්හ ඇත. 

 

 

(ii) ළඩිපුය අඹ කයන රද නර භහර්ග ආදහඹභ රු. 26,789,209 ේ භහතරෝචිත ර්ඹ වහ 

ළඩිපුය අඹකයන රද නර භහර්ග ආදහඹභ ඹටතත් තඳය යට අදහශ ළයලි තර ඇතුශත් 

කය තිබුණි. එහි ්තිපරඹේ තර භහතරෝචිත ර්තේ රහබඹ එභ ්භහණතඹන් අඩුතන් 

දේහ තිබුණි. ඳසුගිඹ තර් (2019) ළඩිපුය අඹ කශ නර භහර්ගතේ ආදහඹභ රු. 103,920,895 

ේ තඳය තර් දී කඳහ වරින රද අතය, එභ තර් (2019) ළඩිපුය අඹ කයන රද නර භහර්ග 

ආදහඹභ රු. 30,490,045 කි. එහි ්තිපරඹේ තර තඳය තර් රහබඹ රු. 73,430,849 කින් 

අඩුතන් දේහ තිබුණි. 

 

 

(iii) භහතරෝචිත ර්තේදී ළයලි තර ළඩිපුය අඹ කයන රද නර භහර්ග ආදහඹතේ කඳහ වළරීතේ 

මුදරට එතයහි ලිර්ග කහලීන හිඟ තගවිඹ යුතු තල ඹ නළත ගළරවභ තර රුපිඹල් 

59,510,180ේ කඳහ වළය තිබුණි. එහි ්තිපරඹේ ලතඹන්, භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ අතනකුත් 

තභතවයුේ ආදහඹේ ව අතනකුත් තභතවයුේ විඹදේ භහන ්භහණඹකින් අඩුතන් දේහ 

තිබුණි. 

 

(ඈ) මුදල් ව මුදල් භාන දෑ 

 

භහගතේ මරය ්කහලනරට අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ විතේල මුදල් ඵළංකු ගිණුේර 

තල ඹ රු. 338,378,355 කි. තකත  තතත්, රංකහ ඵළංකු විසින් ඳඹන රද තල ඹ තවවුරු 

කිරීභ භත ඳදනේ විගණනතේ දී සිදු කයන රද ගණනඹ කිරීේරට අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ 

අහනතේ තල ඹ රු. 410,613,825 කි. ඒ අනු, රු. 72,235,470 ක ඳළවළලිය කශ තනොවළකි 

තනේ එභ ංඛයහ තදක අතය නිරීේණඹ විඹ. තද, රංකහ ඵළංකුතේ තඩොරර් ඉතුරුේ ගිණුභේ 

ය කිහිඳඹේ පුයහ තනොතනස ඳළතුණි. 
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(ඊ) ශශ ව අශනකුත් ශගවිඹ යුතු ශලේඹන් 

 

(i) භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේදී තශ ව අතනකුත් තගවිඹ යුතු ගිණුේ 07 ක එකතු රු. 

2,675,710 ක වය තල ඹන් ඉතිරි ඳළතුණි. එයින් එකතු රු. 178,610 ේ ව තල  තදකේ 

ය 05ේ පුයහ ඉතිරි ඳළතුණි. තද, එකතු රු. 2,497,100 ව වය තල ඹන් 5ේ ය 01 

සිට 05 දේහ තනොතගහ ඳළතුනි. තකත  තතත්, භහගභ ඔවුන්තේ වය තල  පිඹවීභකින් 

තතොය විකුණුේකරුන් භඟ ඳසුකහලීන ගනුතදනු කිහිඳඹේ සිදු කය තිබුණි. එඵළවින්, එභ 

තල ර ඳළළත්භ ව නියදයතහඹ විගණනතේදී ළක හිත විඹ. 

 

 

(ii) ර් 5 කට ඩහ ළඩි කහරඹේ හිඟ ඳළති එකතු රු. 15,748,981 ේ ව තගවිඹ යුතු 

තල ඹන් 21 ේ තිබ අතය එකතු රුපිඹල් 56,566,358 ේ ව තගවිඹ යුතු තල ඹන් 40ේ 

භහතරෝචිත ර්ඹ අන් න විට ය 01 සිට 05 දේහ හිඟ ඳළතුණි. තකත  තතත්, 

ඒහ නියවුල් කිරීභට CPSTL කශභනහකහරීත්ඹ නිසි ක්රිඹහභහර්ග තගන තනොතිබුණි. ඒ අනු 

එභ තල ර ඳළළත්භ ව නියදයතහඹ ළක හිත විඹ. 

 

 

(iii) 2021 අත් ල් 08 ලිනළති 21/210 අධයේ භණ්ඩර තීයණඹට අනු, භහගභ විසින් තගවිඹ 

යුතු ලිගු කහලීන තල ඹ ේ ව රු 59,510,180 ේ භහතරෝචිත ර්ඹ තුර ආඳසු ගරඳහ ඇත. 

තකත  තතත්, ඒ වහ න ඳදනභට අදහශ හේෂි විගණනඹ වහ රඵහ දී තනොතිබිණි. 

 

 

(උ)  ශශ ව අශනකුත් රැබිඹ යුතු ශලේඹන් 

 

අතනකුත් රළබිඹ යුතු රු. මියඹන 7.2 ේ භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ ය 5 කට ළඩි කහරඹේ 

අඹකය තනොතගන ඳළතුනි. තකත  තතත්, එභ මුදර අඹකය ගළනීතේ වළකිඹහ පිළිඵ 

්භහණත් තවවුරු කිරීභේ විගණනඹට ඉලිරිඳත් කය තනොතිබුණි. 
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(ඌ)  ඵදු අඹ කිරීභ 

 

(i) විගණනඹට ඳඹහ ඇති මරය ්කහලනරට අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ තේශීඹ 

ආදහඹේ තදඳහර්තතේන්තුට (IRD) තගවිඹ යුතු ආදහඹේ ඵදු මුදර රු. 383,213,359 කි. එතවත් 

ආදහඹේ ඵදු තගවිඹ යුතු තල තේ ංයුතිඹට අදහශ විසතය විගණනඹට රඵහ දී තනොතිබිණි. 

තකත  තතත්, IRD තතින් රළබුණු තල  තවවුරු කිරීභට අනු, IRD තත පිඹවිඹ යුතු 

ශුේධ මුදර (තගවිඹ යුතු ව රළබිඹ යුතු) රු. 541,461,671 කි. ඒ අනු, එභ තල  තදක අතය 

රු. 158,248,312 ක තනේ නිරීේණඹ විඹ. 

 

(ii) 2019 තර් මුරය ්කහලන රට අනු ආදහඹේ ඵදු විඹදේ වහ ්තිඳහදනඹ රු. 

1,045,291,808 ේ න අතය, එභ ර්ඹ වහ ළඵෆ ඵදු තගවීභ රු. 1,005,993,161 කි. ඒ 

අනු ඳසුගිඹ තර් ආදහඹේ ඵේද වහ තන් කය තිබ අධි්තිඳහදන රු. 39,298,647 

භහතරෝචිත ර්තේදී ගළරපිඹ යුතු තිබුනද, ගළරපුේ කයන රද මුදර රු. 36,441,226 කි. එහි 

්තිපරඹේ ලතඹන්, ආදහඹේ ඵදු ්තිඳහදනර භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ රු. 2,857,421 ක 

තනේ නිරීේණඹ විඹ. 

 

 

 

(iii) විගණනඹට ඉලිරිඳත් කයන රද සථහය ත්කේ තල්ඛනතේ දේහ ඇති ටිනහකභ ව 

්හේධන දීභනහ වහ හිමිකේ තනොරඵන ගිණුේකයණතේදී රකහ ඵළල තේඳර, පිරිඹත ව 

උඳකයණර (සින්නේකය තගොඩනළඟිය ව තභෝටර් යථ) ශුේධ තඳොත් ටිනහකභ (NBV) 

අතය රු. 66,931,834 තනේ නිරීේණඹ විඹ. 

 

 

(iv) භහතරෝචිත ර්ඹ වහ මරය ්කහලනරට අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ වහ IRD තත 

තගවිඹ යුතු එකතු කර අගඹ භත ඵදු (VAT) මුදර රු. 53,278,154 කි. තකත  තතත්, IRD 

හර්තහ රට අනු, IRD තත රළබිඹ යුතු ශුේධ මුදර (රළබිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු) රු. 

138,747,556 කි. ඒ අනු, එභ තල  තදක අතය රුපිඹල් 85,469,402 ක තනේ නිරීේණඹ 

විඹ.  

 

 

(v) භහගතේ හර්තහ ඳරිලි 2020 ඔේතතෝඵර් 01 සිට තදළේඵර් 31 දේහ කහරඹ තුශ ආදහඹභ රු. 

3,140,630,614 කි. තකත  තතත්, IRD තත ඉලිරිඳත් කයන රද එකතු කර අගඹ භත ඵදු 

(VAT) හර්තහට අනු, VAT ඵදු ගණනඹ කිරීභ වහ රකහ ඵළල ආදහඹේ මුදර රු. 

3,120,446,154 කි. එඵළවින්, එභ හර්තහ තදක අතය රු. 20,184,460  ක තනේ නිරීේණඹ 

විඹ. 
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(vi) IRD තතින් රළබුණු තල ඹ තවවුරු කිරීභ අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ IRD තත 

තගවිඹ යුතු උඳඹනවිට ඵදු තල ඹ රු. 109,449,724 ේ වුද, භහතරෝචිත ර්ඹ වහ 

භහගතේ මරය ්කහලනරට අනු IRD තත තගවිඹ යුතු කිසිේ තනොතිබුණි. ඒ අනු, එභ 

හර්තහ තදක අතය රුපිඹල් 109,449,724 ක තනේ නිරීේණඹ විඹ.  

 

(vii) භහතරෝචිත ර්ඹ වහ භහගතේ මරය ්කහලනරට අනු, ය අහනතේදී IRD 

තතින් රළබිඹ යුතු WHT මුදර රු. 24,838,931 ේ න අතය IRD තතින් රළබුණු තල ඹ 

තවවුරු කිරීභ අනු, IRD තත තගවිඹ යුතු WHT මුදර රු. 31,499,999. ඒ අනු, එභ 

හර්තහ තදක අතය රුපිඹල් 56,338,930 ක තනේ නිරීේණඹ විඹ. 

 

 

1.2.5 විගණනඹ වා ාක්ෂි ්රභාණත් ශනොවීභ 

 

(අ) ඉන්ධන ඳර්ඹන්තර තඳතට්රෝයඹේ නිසඳහදන ඳරිභහ ටළංකි තුශදී භනිනු රඵන අතය එඹ තල්සිඹස 

අංලක 15 තවෝ ඳළයන්වයිට් අංලක 60 ේභත උසණත්ඹකදී භහන ඳරිභහකට ඳරිර්තනඹ කශ 

යුතුඹ. උසණත්තේ උච්චහචනඹ තතල් නිසඳහදන ්හයණඹ වීභට තවෝ වළකිලීභට තව තු න 

අතය එභඟින් භනින රද ඳරිභහතේ තනසකේ ඇති තේ. තභඹ උණුසුේ වහ සිසිල් ටළංකි ගඵඩහ 

කිරීතේකදී විතල තඹන් ළදගත් තේ. ටළංකි ක්රභහංකනඹ කිරීතේදී තවෝ ටළංකි භළනීතේදී උසණත් 

ඵරඳෆභ ළරකිල්රට තනොගළනීතභන් හධහයණ තනොව භළනීභේ සිදු න අතය විතල තඹන්භ ය 

අන් තතොග භට්ටභ ව තය නිසඳහදන අරහබඹ/රහබ තීයණඹ කිරීතේදී තභඹ ඵරඳහනු රඵයි. 

තකත  තතත්, භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ දී ංසථහ විසින් හර්ෂික තබෞතික තතොග 

තයහඳනඹ සිදු තනොකය තඳොත්ර ඇති අගඹන් භහතරෝචිත ර්තේ අහන තතොග තර මරය 

්කහලන තුශට තගන තිබුණි. එහි ්තිපරඹේ ලතඹන්, ඉවත වන් කශ ඳරිලි තය අහන 

තතොග ්භහණඹ, ටිනහකභ ව නිසඳහදන අරහබඹ/රහබඹ ්භහණහත්භක ලතඹන් ළයලි විඹ වළකිඹ. 

තද, තතොග ගණන් කිරීභ ව අදහශ තතොග ගණන් කිරීතේ යඹකිඹවිය තනොභළති වීභ තව තුතන්, 

භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ මරය ්කහලනර දළේතන අන් ඉන්ධන තතොගතේ ඳළළත්භ 

ව නියදයතහඹ විගණනතේදී තුටුදහඹක තර තවවුරු කය ගළනීභට තනොවළකි විඹ. 
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(ආ) තේශීඹ ආදහඹේ තදඳහර්තතේන්තු ව ශ්රී රංකහ තර්ගුතන් 2012 සිට රළබිඹ යුතු තල ඹන් තර 

රු.මිය. 1,135.8 ක තල ඹේ අඛණ්ඩ ඉලිරිඹට තගන එමින් ඳතී. තද, තභභ රළබිඹ යුතු මුදල් 

අඹකය ගළනීභට නිසි ක්රිඹහභහර්ග තගන තනොතිබුණි. එත භ, භහතරෝචිත ර්තේදී මුරය 

්කහලනර තේ ේඵන්ධතඹන් කිසිදු තන්කිරීභේ (Provision) සිදුකය තනොභළත. තකත  

තතත්,  එළනි තල ඹන් තභළනි දීර්ඝ කහරඹේ පුයහ ඉලිරිඹට තගන ඒභට තව තු වු කරුණු 

විගනනතේදී ඳළවළලිය වී තනොභළත. 

 

(ඇ) රු.මිය. 30.13 ක තගවිඹ යුතු තල ඹේ ව රු.මිය. 1.02 ක අයිතිඹ ඳළරු තේඳශ අඛණ්ඩ දීර්ඝ 

කහරඹේ පුයහ ඉලිරිඹට තගන එමින් ඳළතුණි. තකත  තතත්,  ්භහණත්  ව තඹෝගය හේෂි 

තනොභළතිකභ තව තුතන් එභ තල ර ඳළළත්භ, නියදයතහඹ ව ටිනහකභ විගණනතේදී 

වතික තනොවීඹ. 

 

 (ඈ)  භහතරෝචිත ර්තේදී නියවුල් කිරීභකින් තතොය මුරය ්කහලනර උඳචිත විඹදේ ඹටතත් ―RF 

Dummy වහ HO Dummy” ඹන ගිණුේ තදකේ අඛන්ඩ දේහ තිබුණු අතය එභ තල ර 

නියදයතහඹ ව හේෂි පිළිඵ විගණනතේදී ළක හිතඹ. 

 

(ඉ) ආඳසු තගවිඹ යුතු තළන්ඳතු ඹටතත් තගවිඹ යුතු මුදල් ව ත ක ගිණුේරට අදහශ තල ඹන් 

පිඹවීභට කිසිදු ක්රිඹහභහර්ගඹේ තනොතගන දීර්ඝ කහරඹේ ඳතී. තකත  තතත්, තභභ තල ඹන් ලිගු 

කහරඹේ තනොපිඹවීභට තව තු විගණනතේදී තවවුරු වී තනොතිබුණි. 

 

 

(ඊ) භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේදී මුරය තත් ්කහලනතේ රළබිඹ යුතු ව අත්තිකහයේ ඹටතත් 

රු.මිය. 455.53 ේ එකතු කශ අගඹ භත ඵදු (VAT) තර දේහ ඇති අතය එභ තල තඹන් රු.මිය. 

326.4 ේ 2011 සිට අඛණ්ඩ ඉලිරිඹට තගනවිත් තිබුණි.  තද,  තේ ේඵන්ධතඹන් විගණනඹ 

තත ඵදු ඉන්තොයිසඳත් ව අතනකුත් අදහශ තල්ඛණ රඵහදී තනොතිබුණි.  එඵළවින් එභ ගිණුේර 

ඳළළත්භ ව නළත අඹකය ගළනීතේ වළකිඹහ පිළිඵ ළක හිතඹ. 

  

(උ) තේශීඹ ආදහඹේ ඵදු තදඳහර්තතේන්තු තත ඉලිරිඳත් කය ඇති ඵදු හර්තහ කිසික ළඩිපුය තගවීේ 

තවෝ ඉලිරිඹට තගන ආ ඵදු තල  තඳන්හ තනොභළති වුද, එකතු රු.මිය. 376 ේ තේශීඹ ආදහඹේ ඵදු 

තදඳහර්තතේන්තුතන් 2010 තර් සිට රළබිඹ යුතු මුදරේ තර මුරය ්කහලනර දේහ තිබුණි.  

තකත  තතත්, ඳළවළලිය තහර්කික තවෝ හේෂි තනොභළති භහතරෝචිත ර්තේදී ආදහඹේ ඵදු මුදර 

වහ ඵදු ්තිඳහදනරට එතයහි තභභ මුදර කඳහ වළය තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 

  

 

(ඌ) තඳය හර්තහර දේහ ඇති ඳරිලි ්භහණත් ව තඹෝගය විගණන හේෂි තනොතිබීභ තව තුතන් 

තශ ව අතනකුත් තගවීේ ඹටතත් දේහ ඇති රු.මිය. 749.66 ක ණඹ තල ඹ නිළයලි තකොට 

වඳුනහ ගළනීභට විගණනතේදී වළකිඹහ තනොරළබිණි. ඒ අනු විගණනතේදී එභ තල තේ ඳළළත්භ 

වහ නිළයලිබහඹ තවවුරු කිරීභට තනොවළකි විඹ.  

 

(එ) 2017 සිට ඳළත එන රු. 7,651,679 ේ කෘෂි නිසඳහදන භහර්ගසථ තතොගඹ ේඵන්ධතඹන් 

තල්ඛනභඹ හේෂි විගණනඹට ඉලිරිඳත් තනොවීභ තව තුතන් ඒහතේ නියදයතහඹ ව ඳළළත්භ 

පිළිඵ විගණනඹට ළක හිතඹ. 

 

(ඒ) තඳය හර්තහර දේහ ඇති ඳරිලි, SAP ඳේධතිතේ හර්තහ රට අනු තල  ඳර ලිනට කිතරෝ ලීටය 

7,718.7 ක ඛනිජ තතල් නිසඳහදන (තඳට්රල් 92 ඔේතට්න්) ඳතින ඵට තඳන්හ ඇත.  තභභ 

තතොගඹ හර්ෂික තබෞතික තතොග තයහඳනතේදී අගඹ තකොට තවෝ තබෞතික ලතඹන් ඳළළත්භ 

නහථ කිරීභ ද සිදුකය තනොතිබුණි. 

 

(ඔ) තල ඹ තවවුරු කිරීභ 

තශ ව අතනකුත් රළබිඹ යුතු ටිනහකමින් තල ඹ තවවුරු කිරීභ ේඵන්ධතඹන් සිදු කයන රද 

නිඹළලි විගණන ඳරීේණඹට අදහශ ඳවත නිරීේණ සිදු කයනු රළතේ. 

 

(i)  නිඹළලි ඳරීේණඹට අනු, ගනුතදනුකරුන් 96 තදතනකුට අදහශ තශ රළබිඹ යුතු තල ඹ, 

මරය ්කහලනර තල ඹ ව ගනුතදනුකරුන්තගන් රළබුණු ෘජු තල ඹ තවවුරු කිරීේර 

දළේතන ්භහණඹන්ට ඩහ තනස විඹ. ඒ අනු, භසථ තන රු. මියඹන 2,032 ේ ව 

අතය ගනුතදනුකරුන් 47 තදතනකුතේ රළබිඹ යුතු තල ඹ රු. මියඹන 1,528 ේ ව 

ගනුතදනුකරුන් 49 තදතනකුගන් තල ඹ රුපිඹල් මියඹන 504 ේ තර  තරජර් ගිණුේර 

තඳන්හ ඇති මුදර වහ න විට තභභ තන දේනට රළතේ. 

 

(ii) ගනුතදනුකරුන් 12 තදතනකු තරජය ගිණුේ රට අනු රු. 1,638,032 ක ඵළය තල ඹන් 

ඳළතිඹද භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේදී ගනුතදනුකරුන් විසින් රු. 536,922 ක වය 

තල ඹේ තවවුරු කය ඇත. ඒ අනු, රු. 2,174,954 ක වඳුනහ තනොගත් තනේ නිරීේණඹ 

විඹ. 
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 (iii) ගනුතදනුකරුන් තත ඹන රද තවවුරු කිරීතේ ඉල්ලීේ යපිතේ ඇතුශත් හිඟ තල තේ 

්භහණඹ, ඳහරිතබෝගිකඹහතේ නභ ආදී තතොයතුරු ංසථහ විසින් ඳත්හතගන ඹනු රඵන 

හර්තහ භඟ තනොගළරතඳන අසථහ කිහිඳඹේ නිරීේණඹ විඹ. තද, විවිධ අගඹන් හිත 

එකභ ඳහරිතබෝගිකතඹකුට තවවුරු කිරීතේ ඉල්ලීේ යපි තදකේ ඹන අසථහ නිරීේණඹ 

විඹ. 

 

1.2.6 ශනොැදුණු ඳාරන ගිණුම් 

  

 (අ) ංසථහතේ මුරය ්කහලන ්කහය, තේශීඹ ආදහඹේ ඵදු තදඳහර්තතේන්තු තත 2020 තදළේඵර් 31 

ලින න විට තගවිඹ යුතු ජහතිඹ තගොඩනළගීතේ ඵදු ව ශුේධ ආදහඹේ ඵදු තගවීේ පිළිතයන් රු. මිය. 

3,242.5 ේ ව රු.මිය. 351.6 ේ තේ.  තකත  තතත්,  තේශීඹ ආදහඹේ ඵදු තදඳහර්තතේන්තුතේ 

හර්තහ අනු එභ තගවීේ පිළිතයන් රු.මිය. 560.8 ේ ව රු.මිය. 9,272.3 ේ තේ.  ඒ අනු රු.මිය. 

2,681.60 ක ව රු.මිය. 8,920.6 ක තනේ නිරීේණඹ කයන රදී. 

 

(ආ) තේශීඹ ආදහඹේ ඵදු තදඳහර්තතේන්තුතේ හර්තහ අනු, තේශීඹ ආදහඹේ ඵදු තදඳහර්තතේන්තු තත 

තගවිඹ යුතු උඳඹනවිට තගවීතේ ඵදු රු. මිය. 46.9 ේ න අතය භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේදී 

ංසථහ ගිණුේර රු. 139,132 ේ ඳතී. ඒ අනු රු.මිය. 46.8 ක තනේ නිරීේණඹ කයන රදී. 

 

(ඇ) විගණනඹට ඳඹහ ඇති ඹස විලසතල්ණඹට අනු, එකතු රු. 930,193,687 ේ න වය තල ඹන් 

74 ේ ව රු. 5,048,644 ක ඵළය තල ඹන් භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේ මුරය ්කහලනර 

දළේතන තශ රළබිඹ යුතු ටිනහකේ රට අදහශ ය 05ේ පුයහ ආඳසු අඹකය තනොතගන/

තනොවිඳී ඳතී. තද, තභභ ණඹගළතිඹන් භඟ තඳය සිදු කයන රද ගනුතදනු රට අදහර තල ඹන් 

පිඹවීභකින් තතොය ඳසු ගණුතදනු සිදු කය ඇත. 

 

(ඈ) භහතරෝචිත ර්ඹ න විට රු. මියඹන 154.587ක වය තල  20 ේ ය 5ේ තුශ ව රු. මියඹන 

1,448.285 ක වය තල  27ේ ය 01 සිට 5 දේහ කහරඹ තුශ තශ ව අතනකුත් තගවිඹ යුතු 

ටිනහකේ ර තනොපිඹවී ඳළතුනි. තද, ඳතින වය තල  පිඹහ ගළනීභකින් තතොය වය තල ඹන් 

ඇති තභභ ගණුතදනුකරුන් භඟ ංසථහ ඳසු ගනුතදනු කය ඇති ඵ නිරීේණඹ විඹ. එඵළවින් 

එභ තල ර නියදයතහඹ ව ඳළළත්භ විගණනතේදී ්භහනහත්භක තර ළක හිත විඹ. 
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(ඉ) විගණනඹට ඳඹහ ඇති ඹස විලසතල්ණඹට අනු, රුපිඹල් මියඹන 35,590.133 ක 

ළඳයුේකරුන් 76 තදතනකුතේ තල ඹන් භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේදී තශ ව තගවිඹ 

යුතු අතනකුත් තල ඹ ඹටතත් ය 05 කට ළඩි කහරඹේ තනොවිඳී තිබ අතය රුපිඹල් මියඹන 

12,240.66 ක තගවිඹ යුතු තල ඹන් 739 ේ ය 01 සිට 05 දේහ කහරඹ තුශ තශ ව තගවිඹ 

යුතු අතනකුත් තගවීේ ඹටතත් තනොවිඳී ඳළතුනි. තකත  තතත්, තල ඹ පිඹවීභට ංසථහ තගන 

ඇති ක්රිඹහභහර්ග රට අදහශ ්භහණත් හේෂි විගණනඹට ඉලිරිඳත් කය තනොතිබුණි. එඵළවින් එභ 

තල ර නියදයතහඹ ව ඳළළත්භ විගණනතේදී ළක හිතඹ. 

 

(ඊ)  ්භහණත් ව අදහර විගණන හේෂි තනොභළතිකභ තව තුතන් භහතරෝචිත ර්තේදී ංසථහ 

විසින් දයන රද ළඵෆ ්භහද ගහසතු ටිනහකභ විගණනතේදී තයහඳනඹ කිරීභට තනොවළකි විඹ. 

      ශ්රී රංකහ විගණන ්මිතීන් අනු භහතේ විගණනඹ සිදු කයන රදී.  භහතේ හර්තහතේ ―මුරය ්කහලන  

විගණනඹ වහ විගණකහධිඳතියඹහතේ ගකීභ ― ඹන තකොටත  භහතේ ගකීේ තදුයටත් විසතය 

කය ඇත.  භහතේ තත්හගණනඹ කයන රද භතඹ වහ ඳදනභේ ළඳයීභ උතදහ භහ විසින් 

රඵහතගන ඇති විගණන හේෂි ්භහණත් ව තඹෝගය ඵ භහතේ විලසහඹයි. 

 

1.3  ං්ථාශද 2020 ාර්ෂික ාර්තාශද ඇතුශත් අශනකුත් ශතොයතුරු 

  

අතනකුත් තතොයතුරු ංසථහතේ 2020 හර්ෂික හර්තහතේ ඇතුශත් කය ඇති නමුත් මරය ්කහලන 

ව භතේ විගණක හර්තහ ඇතුශත් තනොන අතය, තභභ විගණක හර්තහතේ ලිනතඹන් ඳසු භහ 

තත රඵහ දීභට අතප්ේහ තකතර්. අතනකුත් තතොයතුරු වහ කශභනහකයණඹ ගකි යුතුඹ. 

 

මරය ්කහලන පිළිඵ භතේ භතඹ අතනකුත් තතොයතුරු ආයණඹ තනොකයන අතය භභ ඒ පිළිඵ 

කිසිදු ආකහයඹක වතික නිගභනඹේ ්කහල තනොකයමි. 

මරය ්කහලන පිළිඵ භතේ විගණනඹට අදහශ, භතේ ගකීභ න්තන් ඉවත වඳුනහතගන ඇති 

අතනකුත් තතොයතුරු රඵහ ගත වළකි ව විට ඒහ කිඹවීභ ව එත  කිරීතේදී, තනත් තතොයතුරු මරය 

්කහලන තවෝ විගණනතේදී රඵහගත් භතේ දළනුභ තවෝ තනත් ආකහයඹකින් ්භහණහත්භක 

තනොගළරතප්ද ඹන්න රකහ ඵළලීභ ව ්භහණහත්භක ලතඹන් ළයලි තර ්කහශිත තේද ඹන්න 

රකහ ඵළලීභයි. 

  

 

 

 

 

        



 

 

120  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 

 

 

භභ ංසථහතේ 2020 හර්ෂික හර්තහ කිඹන විට, එහි ්භහණහත්භක හදය ්කහල ඇති ඵ 

භහ නිගභනඹ කයන්තන් නේ, නිළයලි කිරීභ වහ එභ කහයණඹ ඳහරනඹ ේඵන්ධතඹන් ග 

කිඹනු රඵන අඹට අඹට දළනුේ දීභට ක්රිඹහ කයනු රළතේ. ත දුයටත් ්භහණහත්භක නිළයලි 

තනොකශ හදය ්කහල ඳතී නේ, ඒහ ඉලිරිතේදී ඉලිරිඳත් කයනු රඵන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහතේ 154 (6) ගන්තිතේ විධිවිධහන අනු භභ ඳහර්යතේන්තුට ඉලිරිඳත් කයන 

හර්තහට ඇතුශත් කයනු ඇත. 

 

1.4 මුරය ්රකාලන ම්ඵන්ධශඹන් කශභනාකාරීත්ශ  ව ඳාරනඹ කයන ඳාර්ලඹන්ශේ ගීමභ 

  

තභභ මුරය ්කහලන ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිති රට අනුකර පිළිතඹර කිරීභ වහ හධහයන 

තර ඉලිරිඳත් කිරීභ ව ංචහ තවෝ ළයලි තව තුතන් ඇතිවිඹ වළකි ්භහණහත්භක හදය 

්කහලඹන්තගන් තතොය මුරය ්කහලන පිළිතඹර කිරීභට වළකි නු පිණි අලය න 

අබයන්තය ඳහරනඹන් තීයණඹ කිරීභ කශභනහකහරීත්තේ ගකීභ තේ. 

 

මුරය ්කහලන පිළිතඹර කිරීතේදී ංසථහතේ ව මුවතේ අඛණ්ඩ ඳළළත්භ ඳත්හතගන 

ඹෆතේ වළකිඹහ තීයණඹ කිරීභ කශභනහකහරීත්තේ ගකීභේ න අතය,  කශභනහකහරීත්ඹ 

ංසථහ ඈය කිරීභට අදවස කයන්තන් නේ තවෝ තනත් විකල්ඳඹේ තනොභළති විටදී 

තභතවයුේ නළළත්වීභට කටයුතු කයන්තන් නේ වළය අඛණ්ඩ ඳළළත්තේ ඳදනභ භත ගිණුේ 

තළබීභ වහ ංසථහතේ අඛණ්ඩ ඳළළත්භට අදහශ කරුණු අනහයණඹ කිරීභද කශභනහකහරීත්තේ 

ගකීභකි. 

 

ංසථහතේ ව මුවතේ මුරය හර්තහකයණ ක්රිඹහයඹ ේඵන්ධ ගකීභ ඳහරනඹ කයන 

ඳහර්ලඹන් විසින් දයනු රඵයි. 

 

2018 අංක 19 දයන ජහතික විගණන ඳනතත් 16(1) උඳගන්තිඹ ්කහය ංසථහතේ හර්ෂික 

ව කහලීන මුරය ්කහලන පිළිතඹර කිරීභට වළකින ඳරිලි සකීඹ ආදහඹේ, විඹදේ, ත්කේ වහ 

ඵළයකේ පිළිඵ නිසි ඳරිලි තඳොත්ඳත් වහ හර්තහ ඳත්හතගන ඹහ යුතුයි. 

   

1.5 මුරය ්රකාලන විගණනඹ ම්ඵන්ධ විගණකශ  ගීමභ 

 

භසතඹේ තර මුරය ්කහලන,  ංචහ ව ළයලි තව තුතන් ඇතින ්භහණහත්භක හදය 

්කහලනඹන්තගන් තතොය ඵට හධහයන තවවුරුේ රඵහදීභ ව භහතේ භතඹ ඇතුශත් 

විගණකතේ හර්තහ නිකුත් කිරීභ භහතේ අයමුණ තේ.  හධහයන වතිකවීභ උස භට්ටතේ 

වතිකවීභේ න නමුත්,  ශ්රී රංකහ විගණන ්මිති ්කහය විගණනඹ සිදු කිරීතේදී එඹ ෆභ 

විභට ්භහණහත්භක අනහයණඹ කය ගන්නහ ඵට තවවුරු කිරීභේ තනොනු ඇත.  ංචහ ව 

ළයලි තනි තවෝ හමුහික තර ඵරඳෆභ නිහ ්භහණහත්භක හදය ්කහලනඹන් ඇතිවිඹ වළකි 

අතය, එහි ්භහණහත්භකබහඹ තභභ මුරය ්කහලන ඳදනේ කයගනිමින් ඳරිශීරකඹන් විසින් 

ගණු රඵන ආර්ථික තීයණ තකතයහි ඵරඳෆභ භත යහ ඳතී. 
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භහ විසින් ෘත්තීඹ වහ ෘත්තීඹ ළකමුසු ඵවින් යුතු ශ්රී රංකහ විගනන ්මිත ්කහය විගණනඹ 

කයන රලි.  තද, 

 ංචහ තවෝ ළයලි තව තුතන් මුරය ්කහලන ර ඇතිවිඹ වළකි ්භහණහත්භක හදය 

්කහලනඹන්තේ අධහනේ වඳුනහ ගළනීතේදී වහ තේත රු කිරීතේදී අසථහතනෝචිත 

උචිත විගණන ඳටිඳහටි ළරසුේ කිරීතභන් ංචහ තවෝ ළයලි තව තුතන් ඇති න්නහ වු 

අධහනේ භඟ වයහ ගළනීභට ්භහණත් ව සුදුසු විගණන හේෂි රඵහ ගළනීභ භහතේ 

භතඹට ඳදනේ තේ.  ්භහණහත්භක හදය ්කහලනඹන්තගන් සිදුන ඵරඳෆභට ඩහ 

ංචහකින් සිදු න්නහ වු භඟ වළරීභ,  තවෝ අබයන්තය ඳහරනඹන් භඟ වළරීභ,  ංචහේ 

ඇති වීභට තව තු තේ. 

 

 අසථහතනෝචිත උචිත විගණන ඳටිඳහටි ළරසුේ කිරීභ පිණි ංසථහතේ වහ මුවතේ 

අබයන්තය ඳහරනඹ ේඵන්ධතඹන් අතඵෝධඹේ රඵහ ගන්නහ රද නමුත්,  අබයන්තය 

ඳහරනතේ පරදහයිත්ඹ පිළිඵ භතඹේ ්කහල කිරීභට අදවස තනොකයයි. 

 

 බහවිතහ කයන රද ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති ර ව ගිණුේකයණ ඇසතතේන්තුර 

හධහයණත්ඹ වහ කශභනහකයණඹ විසින් කයන රද ේඵන්ධිත තවළිලියේ කිරීේ ර 

තඹෝගයතහඹ අගඹන රලි. 

 

 සිේධීන් තවෝ තත්ඹන් තව තුතන් ංසථහතේ අඛණ්ඩ ඳළළත්භ පිළිඵ ්භහණහත්භක 

අවිනිලසචිතතහඹේ තිතේද ඹන්න ේඵන්ධතඹන් රඵහ ගත් විගණන හේෂි භත ඳදනේ 

ගිණුේකයණඹ වහ ආඹතනතේ අඛණ්ඩ ඳළළත්භ පිළිඵ ඳදනභ තඹොදහ ගළනීතේ 

අදහශත්ඹ තීයණඹ කයන රදී.  ්භහණහත්භක අවිනිලසචිතතහඹන් ඇති ඵට භහ නිගභනඹ 

කයන්තන් නේ මුරය ්කහලන ර ඒ ේඵන්ධතඹන් වු තවයදයේ කිරීේ රට භහතේ 

විගණන හර්තහතේ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතු අතය,  එභ තවයදයේ කිරීේ ්භහණත් 

තනොන්තන් නේ භහතේ භතඹ තත්හගණනඹ කශ යුතුඹ.  තකත  වුද,  අනහගත සිේධීන් 

තවෝ තත්ඹන් භත අඛණ්ඩ ඳළළත්භ අන් වීභට වළකිඹ. 

 

 තවළිදයේ කිරීේ ඇතුශත් මුරය ්කහලණ ර ඉලිරිඳත් කිරීභ,  යෘවඹ ව අන්තර්ගතඹ 

ඇඟයීභට රේ කශ අතය,  ඒ වහ ඳහදක වු ගණුතදණු වහ සිේධීන් උචිත වහ හධහයණ 

අයුරින් මුරය ්කහලන ර ඇතුශත් ඵ අගඹන රදී. 
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භහතේ විගණනඹ තුශදී වඳුනහගත් ළදගත් විගණන තොඹහ ගළනීේ,  ්ධහන අබයන්තය ඳහරන 

දුර්රතහ වහ අතනකුත් කරුණු පිළිඵ ඳහරනඹ කයනු රඵන ඳහර්ලඹන් තත දළනුත් කයන 

රදී. 

  

2.      ශනත් ජනතික වා නිඹාභන අලයතා පිළිඵ ාර්තා 

2.1     2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන ඳනතත් ඳවත වන් අලයතහන් ේඵන්ධතඹන් විතල ෂිත 

්තිඳහදනඇතුශත් තේ. 

 

2.1.1   2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන ඳනතත් 12(අ) ගන්තිතේ වන් අලයතහන්ට අනු, 

විගණනඹ වහ අලය සිඹලුභ තතොයතුරු ව ඳළවළලිය කිරීේ භහ විසින් රඵහගන්නහ රද අතය, 

භහතේ ඳරීේණතඹන් තඳනී ඹන ආකහයඹට නිසි මරය හර්තහ ංසථහ ඳත්හතගන තගොස 

තිබුණි.   

 

 

2.1.2  2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන ඳනතත් 6(i)(ඈ)(iii) ගන්තිතේ වන් අලයතහඹන්ට 

අනු ංසථහතේ ඉලිරිඳත් කයන රද මුරය ්කහලණ ඉකුත් ර් භඟ අනුරඳ තේ. 

 

  

2.1.3  2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන ඳනතත් 1.2.2(අ,ආ) 1.2.3, 1.2.5(අ,ආ,ඇ,ඈ), 1,2,6 

(අ,ආ,ඇ,ඈ) ගන්ති ඹටතත් විගණන නිරීේණඹන්ට වළය 2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන 

ඳනතත් 6(1)(ඈ)(iv) අලයතහ අනු තඳය ර් වහ භහතේ නිගභනඹන් ඇතුශත් මුරය 

්කහලන පිළිතඹර කය තිබීභ. 

  

2.2     අනුගභනඹ කයන රද ක්රිඹහභහර්ග ව රඵහ ගන්නහ රද හේෂි භත වහ ්භහණහත්භක කරුණු රට 

සීභහ කිරීභ තුශ ්කහල කිරීභට තයේ කිසිේ භහතේ අධහනඹට රේ තනොවීඹ. 

  

2.2.1  2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන ඳනතත් 12(ඈ) ගන්තිතේ වන් අලයතහඹ අනු 

ංසථහතේ ඳහරක අධිකහරිඹ විසින් හභහනය යහඳහය කටයුතු යන් ඳරිබහහිය ඇතුශත් වු කිසිදු 

ගිවිසුභේ ේඵන්ධතඹන් කුභන ෘජු තවෝ චක්ර ඵතහේ තනොභළති ඵ වන් කිරීභ. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

123 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 

   

2.2.2    2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන ඳනතත් 12(ඊ) ගන්තිතේ වන් අලයතහඹ අනු ඳවත 

වන් නිරීේණ වළය ඹේ අදහශ යඛිත නීතිඹකට තවෝ ංසථහතේ ඳහරක භණ්ඩරඹ විසින් නිකුත් 

කයන රද තනත් තඳොදු තවෝ විතල ෂිත විධහන රට අනුකර තනොන තර ක්රිඹහ කය ඇති ඵ. 

 

  

 

 

     

නීති, රීති, ශයගුරාස වා කශභනාකයණ 

තීයණරට ශඹොමු 

වි්තයඹ 

(අ) ඹවඳහරනඹ වහ යහජය 

යහඳහය භහර්තගෝඳතේල 

පිළිඵ 2003 ජුනි 02 ලිනළති 

අංක PED/12 දයන යහජය 

යහඳහය චක්රතල්ඛඹ 

  

  

(i) 5.2.2 භහර්තගෝඳතේලඹ ්හේධන යහඳෘති වහ විධිභත් කයතහ 

අධයඹනඹකින් තතොය ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 

(i) 7.2 භහර්තගෝඳතේලඹ යහිසි තතල් යහඳහයඹ, තහය යහඳහයඹ, නළේ තතල් 

යහඳහයඹ ව කෘෂි යහඳහයඹ වහ අදහශ ්ධහන 

ක්රිඹහකහයකේ අන්තර්ගත ක්රිඹහඳටිඳහටි අත්තඳොත් 

ංසථහ විසින් පිළිතඹර කය තනොතිබුණි. 

  

(v) 9.3 භහර්තගෝඳතේල යහජය යහඳහය තදඳහර්තතේන්තු වහ භවහ 

බහණ්ඩහගහයතේ එකඟතහඹ භත අභහතයහංලඹ විසින් 

අනුභත කයන රද ඵහ ගළනීතේ ව උස කිරීතේ 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹේ ංසථහ තු තනොතිබුණි. 

  

(ආ) මුදල් වහ ක්රභේඳහදන 

අභහතයහංලතේ 1997 

ඔේතතෝඵර් 24 ලිනළති අංක 

124 දයන මුදල් චතක්රල්ඛඹ. 

ඹේ තනතුයක ළඩ ආයණඹ කිරීභ භහ 03 ඳභණේ 

සීභහ විඹ යුතුඹ.  නමුත්, ඒ තශ්ර ණිතේ නිරධහරීන් 

ඇතුළු නිරධහරීන් භහ 03 කට ළඩි කහරඹේ 

යහජකහරී ආයණඹ කය තිබුණි. 

(ඉ) මුරය තයගුරහසි 396 නිකුත් කශ ලින සිට භහ වඹ ඉේභන රද තචේඳත් 

එභ ලිනඹ ඳසු වු විට අරංගු තචේඳත් තර ශකහ 

මුයක ගනුතදනු ආඳසු ගළරපිඹ යුතුඹ.  තකත  

තතත්, රු. මිය. 34,911,295 ේ ටිනහ තචේඳත් 64ේ  

අරංගු කය ගිණුේගත කය තනොතිබුණි. 
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2.2.3  2018 අංක 19 දයන ජහතික විගණන ඳනතත් 12 (ඌ) ගන්තිතේ වන් අලයතහඹ අනු 

ංසථහතේ ේඳත් කසුරුේ තර, කහර්ඹේභ තර වහ පරදහයී තර කහරසීභහන් තුශ අදහශ 

නීතිරීති රට අනුකර ්ේඳහදනඹ කය බහවිතහ කය තනොභළති ඵ. 

  

 (අ) තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගේ විසින් වඳුන්හ තදනු රළබු ඊ.ආර්,ව. (ERP) ඳේධතිඹ බහවිතඹ 

ේඵන්ධතඹන් ංසථහ, තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ ව ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභ විසින් 

එකිතනකහතේ ගකීේ වහ බහවිතඹ ේඵන්ධ කිසිදු ගිවිසුභකට තවෝ අතඵෝධතහ ගිවිසුභකට 

එශම තනොභළති ඵ නිරීේණඹ විඹ.  එභ ඳේධති ්භහණත් තර බහවිතහ තනොන ඵ 

නිරීේණඹ විඹ. ඉන්ධන තතොග භහතරෝචනඹ ව පිරිඳවදු කහර්ඹඹන් වහ ද එභ ඳේධති  

්භහණත් ඳරිලි බහවිතහ තනොකයන ඵ නීර්ේණඹ විඹ. 

  

(ආ) තඳය විගණන විර්තහ ර තඳන්හ දුන්නද තඳොදු ඳරිශිරක ඳවසුකභ ේඵන්ධතඹන් ඳවත කරුණු 

නිරීේණඹන් වහ කඩිනේ ක්රිඹහභහර්ග තගන තනොතිබුණි. 

 

(i) ශ්රී රංකහ යජඹ, රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ව රංකහ ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභ විසින් 

2003 තදළේඵර් 30 ලින එශතමන රද තඳොදු ඳරිශීරක ඳවසුකේ ේඵන්ධ තකොටසකරුන්තේ 

ගිවිසුතේ 15 න ගන්තිඹ අනු 2008 තදළේඵර් 31 ලිතනන් ගිවිසුභ කල් ඉකුත්වී තිබුණි.  

එඵළවින්,  ආඹතනඹන්තේ ඳහරන ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ ව ඳර්ඹන්ත ගහසතු ව ්හවන විඹදේ 

තභන්භ සරළේ ගහසතු (2011 තර් අන් යට ංතලෝධනඹ  කශ) වහ බහවිතහ කයන මිර 

සුරඹ ඇතුළු තභභ ගිවිසුතභන් ආයණඹ න තඳොදු ඳරිශිරක ඳවසුකේ අදහශ සිඹළුභ 

ඳහර්ලඹන්තේ එකඟතහඹ භත ංතලෝධනඹ කය තනොතිබුණි. 

  

(ii) ංසථහ ව තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ විසින් 2019 භළයි 13 රංකහ ඉන්ලිඹහනු තතල් 

භහගභ තනොභළති ගිවිසුභකට එශතමන රදී.  තභභ ගිවිසුභ අනු, ඛනිජ තතල් ගඵඩහකයණඹ 

ව ්හවනඹ තභන්භ ංසථහ ව තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ අතය තභතවයුභ ගහසතු 

තීයණඹ කිරීභ පිළිඵ එකඟ වී තිබුණි.    තකත  තතත්,  2003 තදළේඵර් 30 ලිනළති තඳොදු 

ඳරිශිරක තකොටසකරුන්තේ ගිවිසුතේ ඳහර්ලඹේ වු ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභට ඵරඳහන 

තකොන්තේසී එභඟින් නිර්චනඹ කය තනොතිබුණි.  එඵළවින්, ංසථහ ව තතොග ගඵඩහ 

ඳර්ඹන්ත භහගභ භඟ අත්න් තඵන රද ගිවිසුතේ තකොන්තේසී ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභ 

විසින් ්තිේත ඳ කයනු රළබු අසථහක ඇතිවිඹ වළකි අහසිදහඹක තත්ඹ ව පිරිළඹ 

ංසථහ විසින් දළරිඹ යුතු ඵට නිරීේණඹ විඹ. 

  

 

 

 

 



 

 

125 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 

 

 

 

(iii) 2019 භළයි 03 ලිනළති අංක 43/1227 දයන අධයේ භණ්ඩර තීයණඹ ්කහය 2019 අත් ල් 01 

ලින සිට ඳර්ඹන්ත ගහසතු ඉවශ දළමීභට අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇත. තභභ ංතලෝධනතේ 

ක්රිඹහත්භක ලිනඹ තඳයදහතභ කිරීභ තව තුතන් රු.මිය. 173.77 ක අභතය තගවීභේ කිරීභට 

ංසථහට සිදුවිඹ. තකත  තතත් තේ දේහ එභ මුදර අඹකය ගළනීභට ංසථහ 

අතඳොතවොත් වී තිබුණි. 

  

(iv) 2003 තදළේඵර් 30 ලිනළති තඳොදු ඳරිශීරක තකොටසකරුන්තේ ගිවිසුභ ්කහය (ංසථහ, 

ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභ ව ශ්රී රංකහ යජඹ අතය) ව 2019 භළයි 13 ලිනළති ංසථහ ව 

තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ භඟ  එශඹි ගිවිසුභ අනු නර භහර්ගතේ තවෝ එහි තකොටේ 

පිළිගත් ්මිතීන්ට අනු ඳත්හතගන ඹහභ ව භහ තදකකට අලය ඉන්ධන තතොග 

ඳත්හතගන ඹහභට ගඵඩහකයන ඳවසුකේ ළඳයීභ තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගතේ 

ගකීභකි.  තකත  තතත්, නර භහර්ගතේ අහියතහ ව ගඵඩහකයන ඳේධතිතේ 

අකහර්ඹේභතහ තව තුතන් තනෞකහකින් තතල් තගොඩඵෆතේදී සිදුන ්භහදඹන් වහ ්භහද 

ගහසතු තගවීභට ංසථහට සිදු තේ.  ඒ අනු එකතු ඇ.තඩො. මිය. 2.7 ක මුදරේ තේ න විට 

්භහද ගහසතු තර ඳසුගිඹ ය 06 තුර තගහ ඇති නමුත්,  එභ පිරිළඹ ත හ ළඳයුේකරු 

තත භහරු කය තනොභළත. 

 

(v)  ංසථහ විසින් රු. 2019 ර්තේදී තකොශම යහතේ සිට තකොතශොන්නහ දේහ අඟල් 12 ක 

විසකමිබඹ ව ලිග මීටර් 5,500ක නර භහර්ගඹේ ්තිංසකයණඹ කිරීභට අදහශ නහගරික 

ංර්ධන අධිකහරිඹට රු. මියඹන 250ේ තගන රලි. ඳත්නහ තතොයතුරු අනු තගව මුදර 

අනහගතතේදී අඹකය ගළනීභ වහ CPSTL භඟ කිසිඹේ ගිවිසුභේ තවෝ කිසිඹේ හකච්ඡහේ 

සිදු කය නළත. එඵළවින්, තනත් තකොටස හිමිඹන්තේ දහඹකත්ඹකින් තතොය ංසථහ විසින් 

අනුඵේධිත CPSTL හි ්හේධන ළඩිලියුණු කිරීභට ේපූර්ණ පිරිළඹ දළරීභ විගණනඹට 

ගළටලුකහරී විඹ. 

  

(vi) ගිවිසුේ ්කහය, ඳර්ඹන්ත ගහසතු ගඵඩහකයන ඳර්ඹන්ත පිරිළඹ ව රහබහන්තිකඹ ඹන අංග 

තදතකන් භන්විත තේ.  ගඵඩහකයන ඳර්ඹන්ත පිරිළඹ අතයට පුේගර පිරිළඹ, තඳොදු කහර්ඹ 

පිරිළඹ ව නඩත්තු පිරිළඹ තභන්භ තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගතේ ත්කේ ේඹවීභ 

අන්තර්ගත තේ.  තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ තත තගනු රඵන ්හවන ගහසතු එකඟ වු 

ඳර්ඹන්ත ගහසතු යන් යෘත්ඳන්න ඵ අදවස තේ.  තකත  තතත් තභතවයුේ ගහසතු වහ 

ගඩඵහ ඳර්ඹන්ත ගහසතු පිරිළඹ තීයණඹ කිරීතේදී තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගතේ ්හවනඹ 

ේඵන්ධ පිරිළඹ ඵළවළය කය ඇත්දළයි තවවුරු කය ගළනීභට විගණනතේදී වළකිඹහේ 

තනොරළබිණි.  එභ තව තුතන් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගතේ ්හවන ගහසතු ්තිපුර්ණඹ 

කිරීභ ේවිගුණ වීභේ විඹ වළකියි.  ඳත්නහ තතොයතුරු අනු භහතරෝචිත ර්ඹ තුශදී රු.මිය. 

2,506 ක ්භහණඹේ ්හවන ගහසතු තර තගහ තිබුණි. 

       



 

 

126  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 

 

 

(vii) 2003 තදළේඵර් 30 ලිනළති තඳොදු ඳරිශිරක තකොටසකරුන්තේ ගිවිසුතේ (ංසථහ, රංකහ 

ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභ ව ශ්රී රංකහ යජඹ අත්න් තඵන රද) ගඵඩහකයන ඳර්ඹන්ත 

ගහසතු නිර්චනඹ කය ඇත්තත් ― හර්ෂික 12  තඳොළී අනුඳහතඹේ ඹටතත් භහගභට රඵහදී 

ඇති ණඹ වහ තඳොළිඹ, ගඩඵහ ත්කේ වහ ගකීේ  යන් තකොටේ තභන්භ මුදල් හිඟඹ 

පිඹහ ගළනීභට ගනු රඵන ණඹ වහ තඳොළිඹ‖ තරඹ.     තභභ ගිවිසුභ 2008 තදළේඵර් 31 
ලින කල්ඉකුත් විඹ. තකත  තතත් 2009 තර් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ විසින් 

භවජන ඵළංකුතන් රඵහ ගන්නහ රද ණඹ ේඵන්ධතඹන් 2009 සිට 2016 කහර ඳරිච්තේදඹ 

වහ, ගිවිසුතේ කල් ඉකුත්වීතභන් ඳසුද ංසථහ විසින් රු.මිය. 2,183 ේ තගහ ඇත.  කිසිදු 

විධිභත් ඇඟයීභකින් තතොය ව ගිවිසුභ ්කහය තගවිඹ යුතු ළඵෆ ්භහණඹ නහථ කය 

ගළනීභකින් තතොය තභළනි මුදරේ තගහ ඇති ඵට නිරීේණඹ වී ඇත. 

  

(viii) ඳරිඳහයත භහගතේ ්ධහන භමිකහ න්තන් පිළිගත් ්මිතීන්ට අනුකර නරභහර්ගඹ නඩත්තු 

කිරීභ ව ්භහණත් ගඵඩහකයන ඳවසුකේ ළඳයීභයි.  ඒ අනු ගඵඩහකයන ව ඳර්ඹන්ත 

ඳවසුකේ ේඵන්ධ ඹටිතර ඳවසුකේ ලියුණුකිරිභ වහ තභතවයුේ ගහසතු තර  ළරකිඹ යුතු 

්භහණඹක අයමුදල් රඵහ දී තිබුණි.  භහතරෝචිත ර්තේදී, රු.මිය. 1,000 ක මුදරේ ේඹ 

වීතේ ගහසතු තර තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ විසින් අඹකය ඇති අතය,  ඳසුගිඹ ය 11 

වහ එඹ  රු.මිය. 11,000 කි.  මීට අභතය භහතරෝචිත ර්තේදී රු.මිය. 2,738 ේ රහබ 

ආන්තිකඹ තර අඹකය ඇති අතය රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතන් ව රංකහ 

ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගතභන් රු.මිය. 43,540 ක මුදරේ ඳසුගිඹ ය 11 වහ අඹකය තිබුණි.  

තකත  තතත්, න ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ ව ඳත්නහ ඳවසුකේ නඩත්තු කිරීභ 

පිණි CPSTL ආඹතනඹ විසින් පරදහයී ව තුටුදහඹක ක්රිඹහභහර්ග තගන ඇති  ඵ 

විගණනතේදී වතික තනොවීඹ. 
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 2.2.4 2018 අංක 19 දයණ ජහතික විගණන කහර්ඹහර ඳනතත් අංක 12 (ඌ) ගන්තිතේ අලයතහඹට 

අනු අදහශ නීතිරට අනුකර ංසථහතේ ේඳත් ආර්ථික, කහර්ඹේභ ව පරදහයී තර 

්ේඳහදනඹ කය බහවිත කය තනොභළති ඵ. 

 

a). භහතරෝචිත ර්ඹ තුශ විතේල විණිභඹ ණඹ පිඹවීභ ්භහද වීභ තව තුතන් ංසථහට අභතය 

තඳොලී විඹදභ තර රුපිඹල් මියඹන 699 ේ දළරීභට සිදු වී තිබුණි. 

  

2.3      ශනත් විගණන නිරීක්ණ 

 

 (අ) 2013 ර්තේදී ංසථහ විසින් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන මිරදී ගළනීභ ේඵන්ධතඹන් තටතවයහනතේ 

ජහතික ඉයහන ංසථහ තත තගවිඹ යුතු මුළු මුදර USD 250,925,169 ේ න අතය එඹ රුපිඹල් 

මියඹන 32,344 කි. රඵහ දී ඇති තතොයතුරුරට අනු, එේත් ජනඳදඹ විසින් ඉයහනඹට ඳනහ 

ඇති ේඵහධක තව තුතන් එළනි හිඟ තල ඹේ තගවීභ නතය වී ඇත. එභ තල ඹ ආයේබතේ සිටභ 

තගවිඹ යුතු මුදරේ තර තඳන්මින්, එේ එේ ර්ඹ අහනතේ විනිභඹ අනුඳහතිකඹ ව අදහශ 

ර්තේ විනිභඹ ඵරඳෆභ රහබඹට තවෝ අරහබඹට භහරු කයන රලි. ඒ අනු, භහතරෝචිත ර්ඹ 

අහනතේ දී තගවිඹ යුතු තල ඹ ව මුච්චිත විනිභඹ අනුඳහත විචරයතහ අරහබඹ (2012 සිට 

2020 දේහ) පිළිතයන් රු. මියඹන 47,933 ේ ව රු. මියඹන 15,193 කි. භහතරෝචිත ර්ඹ 

වහ විනිභඹ අනුඳහත විචරය අරහබඹ රු. මියඹන 2,122 කි. තද, ඳහරනඹ කශ තනොවළකි ඵහහිය 

හධක තව තුතන් තභභ තල ඹ තගවීභ සිදු කය තනොභළති ඵ ද නිරීේණඹ විඹ. තකත  තතත්, 

එභ මුදර විකල්ඳ ආකහයඹේ තර පිඹවීභට ංසථහ උත්හව තගන තිතේද ඹන්න තවවුරු කය 

ගළනීභටත්, දීර්ඝ කහරඹේ තිසත  තඩොරයඹට ට ඩහ රුපිඹර ක්රභතඹන් අ්භහණඹ න 

තත්ඹේ තුශ නියවුල් තනොව තල ඹේ තඵහ ගළනීතේ මරය ලකයතහ තේත රු කිරීභටත් 

්භහණත් ව සුදුසු හේෂි තනොතිබුණි. 

 

 

(ආ) ඉන්ලිඹන් ඔයිල් තකෝඳතර්න් යමිටඩ් (IOC) 2020 ජුනි 26 ළනි ලින සිට ංසථහ විසින් යක 

කහරඹේ වහ ඛනිජ තතල් ආ්රිත නිසඳහදන ළඳයීභ වහ ළඳයුේකරුතකු තර යඹහඳලිංචි වී 

ඇති අතය IOC භහගභ භහ 05ේ වහ ංසථහතේ තටන්ඩර් වහ ඉල්ලුේ කය ඇත. තකත  

තතත්, LIOC ඹනු IOC හි පූර්ණ අනුඵේධිත ආඹතනඹේ න අතය LIOC ංසථහතේ අනුඵේධිත 

CPSTL හි 1/3 හිමිකහරිත්ඹ දයයි. එතභන්භ, LIOC ඹනු CPSTL වයවහ ංසථහතේ ව 

ේඵන්ධිත ඳහර්ලඹේ ව එකභ තයඟකරුහ තේ. එඵළවින්, එකභ තයඟකරුතකුට යක 

කහරඹේ වහ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ළඳයීභට ඉඩ දීභට තව තු හධහයණීකයණඹ කිරීභට 

විගණනඹට තනොවළකි විඹ. තද, ංසථහතේ ඳත්නහ ළඳයුේකරුන් යඹහඳලිංචි කිරීතේ 

ක්රිඹහයතේ තඹෝගයතහඹ වතික කිරීභට විගණනඹට තනොවළකි විඹ.  
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(ඇ) ඉකුත් ර්ර විගණන හර්තහර වන් ඳරිලි, භහතරෝචිත ර්ඹ අහනතේදී රංකහ විදුරඵර 

භණ්ඩරඹ ඇතුළු ්ධහන ත හදහඹකයින් භඟ ඉන්ධන ළඳයීභ වහ න විධිභත් ගිවිසුේ අත්න් 

කය තනොතිබුණි.    

 

(ඈ) ඵදු ව තීරුඵදු අඹ කය ගැනීභ 

ඉකුත් විගණන හර්තහර තඳන්හ දී ඇති ආකහයඹට, ්තිේත ඳ කයන රද බහණ්ඩ තතොගඹේ 

තගඩඵෆභට තඳය රු.මිය. 1,617.2 ේ තර්ගු ඵදු ව අතනකුත් ඵදු තර තගහ ඇති අතය,  එහි 

රු.මිය. 648 ේ න නිසඳහදන ඵදු ඇතුරත් තිබුණි. එඹ නළත අඹ කය ගළනීභට තවෝ ඊරඟ 

බහණ්ඩ තතොගඹ වහ තගවීතේදී හිරේ කය ගළනීභට තවෝ 2017 තර් සිට ංසථහ කටයුතු කය 

තනොතිබුණි. 

  

 (ඉ) ඛනිජ ශතල් නි්ඳාදන ගඵඩා කිරීභ ව ශඵදාවැරීභ 

දළනට ශ්රී රංකහ තුශ බහවිතහ කයනු රඵන ඳත්නහ ඛනිජ තතල් ගඵඩහකයණ ධහරිතහතේ 

්භහණත් ඵ ගණනඹ කයන රද භහතේ විතල  හර්තහතේ ඉන්ධන ්හවන නර ඳේධතිතේ ව 

දළනට රංකහතේ බහවිතහ න ඵවුර් ්හවන ඳේධතිතේ අදහශත්ඹ ව පරදහයිතහඹ පිළිඵ 

ඇඟයීභේ කය සුභට වහ ආයේෂිත ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ  නිර්තේල ඳහර්යතේන්තුට ඉලිරිඳත් 

කය තිබුණි.  ශ්රී රංකහ ජහතික විගණන කහර්ඹහරතේ නිර තේ අඩවිතඹන් එභ හර්තහ ඵහගත කශ 

වළකිඹ. 

 

  

(ඊ)  ත්රිකුණාභර ටැංකි ංීමර්ණඹ 

තභභ තතල් ටළංකි ංකීර්ණඹ 1930 ලි ඉලිකයන රද ඝන මීටය 12,500(ml) (10,000 තභට්රිේ 

තටොන්) න් යුත් ටළංකි  100 ේ ව ආ්රිත ඳවසුකේ යන් භන්විතඹ.  ගඵඩහ ංකීර්ණඹට අඹත් 

තවේටඹහර් 358.553 ක ඉඩේ ්භහණඹ ශ්රී රංකහ නිදව රළබීභට තඳය ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් 

බ්රිතහනය යජතේ ඉවශ අේමියල් තනතුයට තභභ ඉඩේ 999 අවුරුදු ඵදු ක්රභතේ ඹටතත් ඵේදට තදන 

රදී.  ශ්රී රංකහ යජතේ ඉල්ලීභ ඳරිලි 1961 දී සටර්යන් ඳවුේ 250,000ේ හරික තුනකින් තගහ 1964 

අත් ල් 01 ලින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිලි ඉඩභ, ටළංකි ංකීර්ණඹ, තගොඩනළගිය ව අතනකුත් 

උඳකයණ ර අයිතිඹ ංසථහ රඵහ තගන ඇත.  තකත  තතත්,  එභ ඉඩභ ේඵන්ධතඹන් 

අදන විටත් කිසිදු නීතිභඹ තල්ඛණඹේ යජතඹන් රඵහතගන තනොතිබුණි. 
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2003 ර්තේදී,  ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් ංසථහ ව රංකහ ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභ භඟ 

ගිවිසුභකට එශතමන රද අතය,  එභ ගිවිසුතේ ලින සිට භහ 06ේ ඇතුශත ගඵඩහ ංකීර්ණඹ ව 

ඉඩභ රංකහ ඉන්ලිඹහනු තතල් භහගභ තත ය 35ක කහරඳරිච්තේදඹේ වහ රඵහ දීභට එකඟ 

වී ඇත.  ංසථහ විසින් තේ න විටත් කිසිදු ඵදු ගිවිසුභකට එශම තනොභළති අතය,  ටළංකි 

ංකීර්ණඹ බහවිතහ කිරීභ ද සිදු කය තනොභළත.  තකත  තතත්,  2003 තර් සිට රංකහ ඉන්ලිඹහනු 

තතල් භහගභ විසින් තභභ ත්කේ බහවිතහ කයමින් සිටියි. 

  

(උ) දඩ මුදල් ශගවීභ 

තඳය විගණන හර්තහර තඳන්හ දී ඇති ඳරිලි,  නළේතතල් යහඳහයඹ ේඵන්ධතඹන් 2002 තර් 

සිට හිඟ මුදරේ න රු.මිය. 57.7 ේ තර්ගු තදඳහර්තතේන්තු තත භවහ බහණ්ඩහගයතඹන් 

්තිපුර්ණඹ කිරීතේ ඳදනභ ඹටතත් තගහ ඇත.  නමුත් තභභ හර්තහතේ ලින න විටත් එභ මුදල් 

්තිපුර්ණඹ කය තනොතිබුණි. 

  

(ඌ)  ශවජින් ගනුශදනු 

2007 සිට 2009 ය දේහ කහරඳරිච්තේදඹ තුශ තතල් ්ේඳහදනඹ ේඵන්ධ සිදු වු තවජින් 

ගනුතදනුට අදහශ සිදු කයන රද විගණන ඳරිේණඹ අනු,  2020 තදළේඵර් 31 ලිනට තභභ 

ගනුතදනු තව තුතන් යටට රු.මිය. 14,028 ක අරහබඹේ සිදුවී තිබුණි.  එත භ,  ඇ.තඩො. 

8,648,300 ේ ඉල්රහ තකොභර්ල් ඵළංකු විසින් තකොශම හනිජ භවහධිකයණතේ නඩුේද තගොනු 

කය ඇත.   

  

 

(එ)  පුග්කන්ද ශතල් පිරිඳවදු 

තඳය විගණන හර්තහර දළේවු ඳරිලි,  ඳත්නහ තතල් පිරිඳවදු දළනට දලක ඳවකට තඳය ඉලි 

කයන රේදේ න අතය, ( 1969 තර්දී ආයේබ කයන රලි.) එභඟින් යතට් ළඩින තතල් ඉල්ලුභ 

පුයහ ලීභට තයේ ්භහණත් තතල් ්භහණඹේ පිරිඳවදු කිරීභට වළකිඹහේ තනොභළත.  ඛනිජ 

තතල් නිසඳහදන අඩු පිරිළඹේ ඹටතත් නිසඳහදනඹ කිරීභ,  අතුරු නිසඳහදන තඳට්රල්, ඩීල් ළනි 

ඉවශ අගඹේ හිත නිසඳහදන දේහ ළඩි ලියුණු කිරීභ ව තභතවයුේ කහර්ඹේභතහඹ ළඩි 

ලියුණු කිරීභ ළනි වළකිඹහන් හිත උස තහේණතඹන් ක්රිඹහත්භක න අතනකුත් පිරිඳවදු භඟ 

ළතේදී තභභ පිරිඳවදු අඩු ලකයතහඹකින් ක්රිඹහත්භක තයි.  
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තකත  තතත්,  තභ නිසඳහදන පරදහයී ආකහයඹට තශතඳොශට ළඳයීභ තවවුරු කිරීභ පිණි 

තඹෝජිත පුගසකන්ද තතල් පිරිඳවදු විසතීයණඹ කිරීතේ ව ලියුණු කිරීතේ යහඳෘතිඹ 

(SOREM) තවෝ විකල්ඳ යහඳෘතිඹේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට ංසථහට තේ න තතේ වළකිඹහේ 

රළබී තනොභළත.  එත භ තභභ හර්තහකයණ ලිනඹ න විටත් එභ යහඳෘතිඹ වහ අත්ඳත් කය 

ගන්නහ රද රු.මි. 1,003 ක ඉඩභ බහවිතඹකින් තතොය නිලසකහර්ඹ ඳළතුන ඵ නිරීේණඹ විඹ. 

  

(ඒ)   ත්කම් කශභනාකයණඹ 

 ඳවත දේහ ඇති ත්කේ අත්ඳත් කය ගත් ලින සිට බහවිතඹකින් තතොය ඳතී.   

(i) නහතමුල්ර,  වල්ගව කුඹුය ඉඩභ - තභභ ඉඩභ එල්.පි. හයු යහඳෘතිඹේ ව ක්රීඩහ පිටිඹේ 

ළකසීතේ අයමුණින් රු.මිය. 10.6 ට අත්ඳත් කය තගන ඇත. එත  වුත් එභ ඉඩභ අතප්ේෂිත 

අයමුණ වහ තේ න තතේ බහවිතහ කය තනොභළති අතය,  අනය ඳලිංචිකරුන් 700 ට අධික 

්භහණඹේ එභ ඉඩභ තභ අලයතහ වහ තඹොදහතගන තිබුණි. 

  

(ii) භවතව න ඉඩභ -  රඵහ දී ඇති තල්ඛණ අනු,  ංසථහ තභභ ඉඩභ මිරදී තගන ඇත්තත් 

රු.මිය. 0.625 ට න අතය,  එඹ බහවිතහ කය තනොභළත.  නමුත්,  1986 ර්තේ සිට තභභ ඉඩභ 

තඳය අයිතිකරු විසින්භ එතළන් ඳටන් තේ දේහභ තභත් බහවිතහ කයමින් ඳතින ඵ 

නිරීේණඹ වී ඇත.  එත භ තභභ ඉඩභ මුරය ්කහලනර ගිණුේගත කය තනොතිබුණි. 

  

 

  

ඩේ.ව.සී. වික්රභයත්න 

විගණකාධිඳති 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ං්ථා මවඹ 

ශදැම්ඵර් 31 දිශනන් අන් ව ය වා  2020 2019 
ඹලි ්රකාශිත* 

2020 2019 
ඹලි ්රකාශිත* 

 ටවන රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

ආදහඹභ 2      510,131.005     630,859.713       510,353.178      631,015.609  

විකුණුේ පිරිළඹ   (454,880.140) (626,599.056) (462,019.238) (634,716.632) 

දශ රාබඹ / ාඅරාබඹ)         55,250.865         4,260.657         48,333.939        (3,701.023) 

තනත් තභතවයුේ ආදහඹේ 3             818.670            529.415           1,145.615          1,225.198  

විකුණුේ වහ තඵදහවළරිේ විඹදේ       (15,781.776)    (17,981.314)        (2,937.933)       (3,259.363) 

ඳරිඳහරන විඹදේ          (6,352.608)      (5,869.335)      (10,808.827)     (10,870.013) 

ශභශවයුම් රාබඹ / ාඅරාබඹ) 4        33,935.151     (19,060.577)        35,732.795      (16,605.200) 

විනිභඹ අනුඳහත විචරනඹ       (21,840.759)        8,397.549       (21,840.759)         8,397.549  

මුරය ආදහඹේ 5 11,187.890  13,525.966         11,497.173  13,848.996  

මුරය විඹදේ 6      (20,911.327)    (14,698.539)      (20,911.327)     (14,698.539) 

ඵදු ශඳය රාබඹ / ාඅරාබඹ)           2,370.955     (11,835.600)          4,477.882        (9,057.194) 

ආදහඹේ ඵදු විඹදභ 7                       -              (21.000)           (208.809)       (1,183.529) 

ය වා රාබඹ / ාඅරාබඹ)            2,370.955     (11,856.600)          4,269.073      (10,240.722) 

ශනත් වි්තීර්ණ ආදාඹම්      

රහබඹ තවෝ අරහබඹ වහ ර්ගීකයණඹ තනොතකතයන අයිතභ      

විශ්රහභ ්තිරහබ ළරසුභ ේඵන්ධ රහබ/(අරහබ) නළත 

ඇගයීභ 
18               99.573              84.038              (51.416)            (51.764) 

තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ ේඵන්ධ නළත 

තේත රුකයනඹ 
        17,675.906              21.470         17,675.906               21.470  

තනත් විසතීර්ණ ආදහඹේ භත ඵදු              415.689              (6.011)             451.926               32.013  

ය වා ශනත් වි්තීර්ණ ආදාඹම් / ාවිඹදම්)          18,191.168              99.496         18,076.417                 1.719  

ය වා මුළු වි්තීර්ණ අදාඹභ/ ාවිඹදභ) ඵදු ඳසු          20,562.123     (11,757.103)        22,345.490      (10,239.003) 

මුළු වි්තීර්ණ ආදාඹභ ම්ඵන්ධිත      

ආඹතනතේ හිමිකරුන්         20,562.123     (11,757.103)        21,668.860      (10,774.181) 

ඳහරනඹ කශ තනොවළකි අයිතිඹ                        -                        -                676.630             535.178  

         20,562.123     (11,757.103)        22,345.490      (10,239.003) 

* තභහි දේහ ඇති ඇතළේ ංඛයහ 2019 මුරය ්කහලන රට අනුරඳ තනොන අතය ටවන 26 හි විසතයහත්භක දේහ ඇත. 
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  ං්ථා මවඹ 

ශදැම්ඵර් 31  දිනට  2020 2019 
ඹලි ්රකාශිත* 

2020 2019 
ඹලි ්රකාශිත* 

 ටවන රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

      

ජංගභ තනොන ත්කේ      
තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ 8  43,541.537  26,436.412           59,586.486  42,451.172  

ආතඹෝජන ත්කේ 8.3                  53.703              54.179                  53.703              54.179  

අසඳෘල ත්කේ 8.4                          -                        -                    75.525            101.433  

ඳරිඳහයත භහගේ ආතඹෝජනඹ 9             5,000.000         5,000.000  -  - 

ජංගභ තනොන මුරය ත්කේ 10                239.981            333.221                239.981            333.221  

තතශ වහ තනත් රළබිඹ යුතු දෆ 11             7,519.518  8,895.364             9,153.749  10,535.528  

            56,354.739       40,719.176         69,109.444       53,475.533  

ජංගභ ත්කේ      

තතොගඹ 13  52,507.840  65,757.216   53,206.909  66,432.827  

තතශ වහ තනත් රළබිඹ යුතු දෆ 11  151,053.605  164,152.545  156,721.988  170,080.427  

තකටි කහලීන ආතඹෝජන 14  92.590       25,093.723                 92.590       25,093.723  

මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ 15          64,563.572       32,559.409         68,005.593       36,559.120  

          268,217.607     287,562.893       278,027.080     298,166.097  

මුළු ත්කේ         324,572.346     328,282.069       347,136.524     351,641.630  

සකන්ධඹ වහ ගකීේ      

්හේධනඹ වහ ංචිත      

දහඹකත් ්හේධනඹ 16  28,487.125  28,487.125      28,487.125  28,487.125  

්හේධන වහ ංචිත 17.1  4,992.686  4,992.686            4,992.686  4,992.686  

මුරය ත්කේ භත ංචිතඹ                 (38.000)           (38.000)              (38.000)            (38.000) 

නළත තේත රුකයන ංචිතඹ 17.2          28,068.124       10,392.218         28,068.124       10,392.218  

යහගත් ඉඳළයුේ       (337,071.081)  (339,957.298)  (323,462.147)   (327,484.989) 

ඳහරන කශ තනොවළකි අයිතිඹ                          -                        -              9,307.844         8,736.270  

මුළු සකන්ධඹ       (275,561.146)  (296,123.269)   (252,644.368)   (274,914.690) 

ජංගභ තනොන ගකීේ      

විශ්රහභ ්තිරහබ ගකීේ 18  1,702.435  1,686.148            3,718.078  3,392.246  

විරේබත ඵදු 19             2,494.132         2,909.821            4,090.682         4,995.736  

ණඹ වහ ණඹ ගළනීේර ජංගභ තනොන තකොට  20  4,776.927  3,928.702            4,776.927  3,928.702  

               8,973.494         8,524.671         12,585.687       12,316.684  

ජංගභ  ගකීේ      

තතශ වහ තනත් තගවිඹ යුතු දළ 21  200,120.453  305,869.933       196,155.660  304,228.902  

ණඹ වහ ණඹ රඵහගළනීේර  ජංගභ  තකොට 20.1                289.397              75.959              289.397              75.959  

තකටි කහලීන ණඹ රඵහගළනීේ 22  390,750.148  309,934.775       390,750.148  309,934.775  

         591,159.998     615,880.667       587,195.205     614,239.636  

මුළු සකන්ධඹ ව ගකීේ         324,572.346     328,282.069       347,136.524     351,641.630  

* තභහි දේහ ඇති ඇතළේ ංඛයහ 2019 මුරය ්කහලන රට අනුරඳ තනොන අතය ටවන 26 හි විසතයහත්භක දේහ ඇත. 135 සිට 173 දේහ 
පිටුර ඇති ටවන් මුරය ්කහලනර අතයහලය තකොටේ තේ. 
තභභ මුරය ්කහලන භඟින් 2020 තදළේඵර් 31 ලින න විට රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ ව එහි මුවතේ මුරය තත්ඹ පිළිඵ තය ව 
හධහයණ දළේභේ රඵහ තදන අතය එභ අන් වු ර්ඹ වහ එහි රහබඹද තභයින් තඳන්යි. 
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බහඳති    කශභනහකහය අධයේක    අධයේ  
2021 තඳඵයහරි 24, තකොශම  
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ං්ථා දාඹක ්රාේධනඹ නැත තක්ශේරු 

කයන රද ංචිත 

්රාේධන ංචිත මරය ත්කම් 

භත ංචිත 

යා ගත් ඉඳැයුම් මුළු ්කන්ධඹ 

 රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

2019 ජනාරි 1 න විට   28,487.125    10,370.748    4,992.686       (38.000) (325,274.915) (281,462.356) 

පුර් කහර ගළරපුභ                  -                     -                   -                  -          (2,903.810)      (2,903.810) 

ජනාරි 1 න විට ංශලෝධිත ශලේඹ   28,487.125    10,370.748    4,992.686       (38.000)  (328,178.725) (284,366.166) 

ය වහ න ඳහඩු                  -                     -                   -         (11,856.600) (11,856.600) 

තනත් විසතීයණ ආදහඹභ - -   -               -                 78.027           78.027  

නළත ඇගයීතේ අතිරිේතඹ  -          21.470  -  -  -          21.470  

2019 ශදැ 31 න විට   28,487.125    10,392.218    4,992.686       (38.000)  (339,957.298) (296,123.269) 

ය වහ න රහබඹ -  -  -  -          2,370.955      2,370.955  

තනත් විසතීයණ ආදහඹභ -  -  -  -              515.262         515.262  

නළත ඇගයීතේ අතිරිේතඹ -    17,675.906  -  - -  17,675.906  

2020 ශදැ. 31 න විට   28,487.125    28,068.124    4,992.686       (38.000)  (337,071.081) (275,561.146) 

මුවඹ   දාඹක 
්රාේධනඹ 

නැත 
තක්ශේරු 
කයන රද 
ංචිත 

්රාේධන 
ංචිත 

මරය ත්කම් 
භත ංචිත 

යා ගත් 
ඉඳැයුම් 

ශකොට් 
හිමිඹන්ශේ 
අයමුදල් 

ඳාරනඹ කර 
ශනොවැකි අයිතිඹ 

මුළු ්කන්ධඹ 

 රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

2019 ජනහරි 1 න විට   28,487.125    10,370.748    4,992.686       (38.000)  (313,764.857) (269,952.297)      8,255.421  (261,696.877) 

පුර් කහර ගළරපුභ  -  -  -         (2,903.810)      (2,903.810) 

ජනහරි 1 න විට ංතලෝධිත 

තල ඹ 
  28,487.125    10,370.748    4,992.686       (38.000)  (316,668.667) (269,952.297)       8,255.421  (264,600.687) 

ය වහ න ඳහඩු, රහබඹ  -  -  - -     (10,829.164) (10,829.164)          588.442   (10,240.722) 

තනත් විසතීර්ණ අදහඹභ -  -  - -  
                

12.842  
           12.842  

           
(32.593) 

             
(19.751) 

නළත ඇගයීතේ අතිරිේතඹ  -          21.470   - -                21.470                21.470  

තගහ ඇති රහබහංල - - - -            (75.000)         (75.000) 

2019 තදළ. 31 න විට   28,487.125    10,392.218    4,992.686       (38.000)  (327,484.989) (280,747.149)      8,736.270  (274,914.690) 

ය වහ න රහබඹ  - - - -         3,554.193       3,554.193          714.880       4,269.073  

ගළරපුභ - - - -                29.888              29.888              14.944              44.833  

තනත් විසතීර්ණ ආදහඹභ - - - -             438.761            438.761           (38.251)          400.510  

නළත ඇගයීතේ අතිරිේතඹ -    17,675.906  -  -  -     17,675.906       17,675.906  

තගහ ඇති රහබහංල -  -  -                -    -                      -           (120.000)        (120.000) 

2020 තදළ 31 න විට   28,487.125    28,068.124    4,992.686       (38.000)  (323,462.147) (259,048.401)       9,307.844  (252,644.368) 

* තභහි දේහ ඇති ඇතළේ ංඛයහ 2019 මුරය ්කහලන රට අනුරඳ තනොන අතය ටවන 26 හි විසතයහත්භක දේහ ඇත. 
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්කන්ධඹ ශන් වීශම් ්රකාලඹ 
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  ං්ථා මවඹ 

ශදැම්ඵර් 31 දිශනන් අන් ව ය වා  2020 2019 
ඹලි ්රකාශිත* 

2020 2019 
ඹලි ්රකාශිත* 

 ටවන රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

ශභශවයුම් ක්රිඹාකායකම් ලින් රද මුදල් ්රාව 24       (53,979.424)      (75,037.350)      (52,300.947)      (73,008.312) 

       

තගන රද තඳොළිඹ       (20,361.566)      (14,182.746)      (20,361.566)      (14,182.746) 

තගන රද  විශ්රහභ ඳහරිතතෝෂිතඹ 18           (137.855)           (170.527)           (269.182)           (317.349) 

තගන රද ඵදු / රැවුේ ඵදු         (3,778.620)        (7,030.536)        (5,014.899)        (7,239.083) 

ශභශවයුම් ක්රිඹාකයකම් ශතින් රද/ ාබාවිතා කශ) ශුද්ධ මුදල්        (78,257.465)      (96,421.159)      (77,946.593)      (94,747.490) 

        

ආතඹෝජන ක්රිඹහකහයකේ තුළින් රද මුදල් ්හව        

තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ විකිණිතභන් රද මුදල්                  1.707                  2.832                  1.707                42.048  

තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ අත්ඳත් කය ගළනීභ 8            (805.159)        (1,574.592)        (1,863.004)        (2,555.438) 

රහබහංල ආදහඹභ                  0.122              129.001                  0.122                  0.001  

රළබු තඳොළිඹ           8,276.846           7,145.090           8,586.129           7,468.120  

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය ර ආතඹෝජන         25,094.373           4,289.779         25,094.373           4,289.779  

ආශඹෝජන ක්රිඹාකායකම් ශතින් රද/ ාබාවිතා කශශුද්ධ මුදල්          32,567.889           9,992.110         31,819.326           9,244.509  

        

මුරය ක්රිඹහකහයකේ යන් රද මුදල් ්හව        

තගන රද රහබහංල                        -                          -              (120.000)             (75.000) 

රඵහගත් අලුත් ණඹ       407,387.132       541,907.914       407,387.132       541,907.914  

ණඹ ආඳසු තගවීභ    (330,106.638)   (531,647.853)   (330,106.638)   (531,647.853) 

මුරය ක්රිඹාකායකම් ශතින් රද/ ාබාවිතා කශ) ශුද්ධ මුදල්          77,280.494         10,260.061         77,160.494         10,185.061  

        

මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ ශුේධ ළඩිවීභ/ (අඩුවීභ)         31,590.919       (76,168.988)        31,033.228       (75,317.920) 

ය ආයේබතේ මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ         27,501.266       103,670.252         31,500.978       106,818.898  

ය අානශ  මුදල් වා මුදල් භාන දෑ 15         59,092.185         27,501.266         62,534.206         31,500.978  

* තභහි දේහ ඇති ඇතළේ ංඛයහ 2019 මුරය ්කහලන රට අනුරඳ තනොන අතය ටවන 26 හි විසතයහත්භක දේහ ඇත. 
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මුදල් ්රාව ්රකාලඹ 
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මුරය ්රකාලන වා 
ටවන් 
1.1 ආඹතනික ශතොයතුරු 

ශඳොදු 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඹනු 1961 අංක 28 දයන 

රංකහ ඛනිජ තතල්  නීතිගත ංසථහ ඳනත අනු ංසථහපිත කය, 

ඳත්හතගන ඹනු රඵන යහජය ංසථහකි. 

ංසථහතේ යඹහඳලිංචි කහර්ඹහරඹ අංක 609, තදොසතය ඩළනිසටර් 

ද සිල්හ භහත, තකොශම 09 ඹන යපිනතඹහි පිහිටහ ඇත. 

්ධහන ක්රිඹහකහයකේ ව තභතවයුේර සබහඹ 

මුලික භාගභ ව ඵරාධිකායඹ 

ංසථහ, ඛනිජ තතල් ංර්ධන අභහතයහංලඹ ඹටතට අඹත් 

තේ.  අධයේ භණ්ඩරතේ භතඹට අනු ංසථහතේ අන් 

ඳහරන ඳහර්ලඹ ශ්රී රංකහ යජඹ තේ. 

 

නිකුත් කිරීභ වා ඵරඹ ඳයන දිනඹ 

2020 තදළේඵර් 31 ලිතනන් අන් වු ර්ඹ වහ රංකහ 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ ව එහි මුවතේ මුරය 

්කහලන 2021 තඳඵයහරි භ 24 න ලින අධයේ භණ්ඩරතේ 

තඹෝජනහ ේභතඹ භඟින් ්කහලඹට ඳත් කිරීභට අය දී ඇත. 

අනකූරතා ්රකාලඹ 

විසතීර්ණ ආදහඹේ ්කහලඹ, මුරය තත්ඹ පිළිඵ ්කහලඹ, 

සකන්ධ ්හේධනඹ තනසවීේ ්කහලඹ, මුදල් ්හවන ්කහලඹ 

ව මුරය ්කහලන රට අදහශ ටවන් (මුරය ්කහලන) 

ඇතුශත් න රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ ව එහි 

මුවතේ මුරය ්කහලන කස කය ඇත.  ශ්රී රංකහතේ යරත් 

ගණකහධිකහයණ ආඹතනඹ විසින් නිකුත් කයන රද ශ්රී රංකහ 

ගිණුේකයණ ්මිතීන් (SLFRSs/LKASs) ව 1971 අංක 38 

මුදල් ඳනතත් විධිවිධහන වහ ඊට ඳසු සිදුකයන රද ංතලෝධන 

රට අනුකර කසකය ඇත. 

1.2 ක් කිරීශම් ඳදනභ 

ශ්රී රංකහ තේ යරත් ගණකහධිකයණ ආඹතනඹ විසින් නිකුත් 

කයන රද ශ්රී රංකහ ගණකහධිකයණ ්මිති අන්තයගත SLFRS  

ව  LKAS  (තභතළන් ඳටන් SLFRS ඹනුතන් වඳුන්නු 

රළතේ.)  රට අනුකර ංසථහතේ මුරය ්කහලන ව මුවතේ 

මුරය ්කහලන කස කය ඇත.  ආතඹෝජන තේඳශ ව ඇතළේ 

කහර්ඹහර තේඳශ වළය (තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ තර 

ර්ගීකයණඹ කය ඇති) මුරය ්කහල කස කය ඇත්තත් උඳචිත 

ඳදනභ ව  ඓතිවහසික ඳදනභටයි.  මුරය ත්කේ අගඹ කය 

තිතඵන්තන් හධහයණ ටිනහකේ ව වඳුනහගත් ර්තභහන 

්තිරහබ ගකීේ ටිනහකභ අනු තේ. 

 

ගිණුම් ඉදිරිඳත් කයන යවාය මුදල් ර්ගඹ 

මුරය ්කහලන ශ්රී රංකහතේ රුපිඹල් යන් ඉලිරිඳත් කය ඇති 

අතය, එඹ රංකහ තුශ බහවිතහ න යහවහය මුදල් තේ.  තනත් 

ආකහයඹකින් දේහ ඇති අසථහන් වළය තසු සිඹලු අගඹන් 

ආන්නතභ මියඹනඹ දේහ ටඹහ ඇත. 

 

්රභානාත්භක ව මුවනඹ 

මුරය ්කහලන තුශ භහන අයිතභ ර ෆභ ද්රය ඳන්තිඹේභ 

තන තනභ ඉලිරිඳත් කය ඇත.  අහභහනය සබහඹේ තවෝ 

ක්රිඹහකහරිත්ඹේ ඇති අයිතභ ඒහ ළදගත් නේ තන තනභ 

ඉලිරිඳත් කයනු රළතේ. 

ඒකාඵද්ධ කිරීශම් ඳදනභ 

2020 තදළේඵර් 31 ලිතනන් අන් වු ර්ඹ වහ වු 

ඒකහඵේධ මුරය ්කහලන,ංසථහ ව එහි අනුඵේධිත භහගේ 

යන් භන්විත තේ. (මුවඹ තර වළඳින්තේ) 

අනුඵේධ ආඹතනඹ ඹනු මුවඹ විසින් ඳහරනඹ කයනු රඵන 

ආඹතන තේ.  මුවඹ නියහයණඹ වු ට තවෝ අයිතිහසිකේ ඇති 

විට, ආතඹෝජකඹහ භඟ ඇති ේඵන්ධතහතඹන් විචරය 

්තිරහබ රඵහ ගළනීභ ව ආතඹෝජකඹහ තකතයහි ඇති ඵරඹ 

තුළින් එභ ්තිරහබ තකතයහි ඵරඳෆේ කිරී තේ වළකිඹහ ඇති විට 

ඳහරනඹ රඵහ ගත වළකිඹ. 

නිලසචිතභ,  මුවඹ ආතඹෝජකතඹකු විසින් ඳහරනඹ කයන්තන් 

ඳභණේභ තේ නේ, කණ්ඩහඹභට : 

 ආතඹෝජකඹහ තකතයහි ඵරඹ (එනේ, ආතඹෝජකඹහතේ 

අදහශ ක්රිඹහකහයකේ තභතවඹවීභට ර්තභහන වළකිඹහ රඵහ 

තදන ඳත්නහ අයිතිහසිකේ) 

ආඹතනඹ ්රධාන ක්රිඹාකායකම් 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත 

ංසථහ 

ශ්රී රංකහතේ ඛනිජ තතල් 

නිසඳහදන ආඹතනඹ, පිරිඳවදු 

ව අතශවිඹ 

අනුඵද්ධ ආඹතනඹ 

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග 

ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ 

ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ගඵඩහ 

කිරීභ ව තඵදහවළරීභ 

135 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

 

 ආතඹෝජකඹහ භඟ ේඵන්ධවීතභන් රළතඵන විචරය 

්තිරහබ වහ නියහයණඹ තවෝ අයිතිහසිකේ 

 එහි ්තිරහබ තකතයහි ඵරඳෆේ කිරීභට ආතඹොජකඹහට ඩහ 

එහි ඵරඹ බහවිතහ කිරීතේ වළකිඹහ රළතඵනු ඇත. 

 

තඳොදුතේ ගත් කශ,  ඡන්ද අයිතිතඹන් ඵහුතයඹේ ඳහරනඹ 

කිරීභට තව තු තේ ඹළයි උඳකල්ඳනඹේ ඇත.  රංකහ ඛනිජ තතල් 

තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ (CPSTL) හි තකොටස යන් 2/3 

ේ ංසථහ තු ඇති අතය,  CPSTL එහි අනුඵේධිත 

ආඹතනඹ තර රකයි. 

ඉවත ඳහරන අංග තුතනන් එකේ තවෝ ළඩි ගණනක 

තනසකේ ඇති ඵ කරුණු ව තත්ඹන් තඳන්නුේ කයන්තන් 

නේ මුවඹ එඹ ආතඹෝජකතඹකු ඳහරනඹ කයන්තන්ද නළේද 

ඹන්න නළත තේත රු කයයි.  අනුඵේධිත ආඹතනඹේ 

ඒකහඵේධ කිරීභ ආයේබ න්තන් මුවඹ අනුඵේධිතඹහ භත 

ඳහරනඹ රඵහගත් විට ව මුවඹට අනුඵේධිත ඳහරනඹ අහිමි වු 

විට නතය වීතභනි.  ර්ඹ තුශ අත්ඳත් කය ගත් තවෝ ඵළවළය 

කයන රද අනුඵේධිත ආඹතනඹක ත්කේ, ගකීේ, ආදහඹභ 

ව විඹදේ ඒකහඵේධ මුරය ්කහලනර ඇතුශත් තේ.  තනත් 

ආකහයඹකින් ්කහල තනොකයන්තන් නේ ව අනුඵේධිතඹහතේ 

මුරය ්කහලන මුවතේ ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති රට අනුකර 

කස කය ඇති අතය,  ඒහ තදළේඵර් 31 නදහයින් අන් 

න තඳොදු මුරය ර්ඹේ ඇත. 

ඒකහඵේධ මුරය ්කහලන පිළිතඹර කිරීතේදී සිඹලුභ අන්තය 

කණ්ඩහඹේ තල ඹන් ව ගනුතදනු, ආදහඹභ ව විඹදේ ඉත් 

කයනු රළතේ. 

 

ඳාරනඹ ශනොකයන අලයතා 

රහබඹ තවෝ අරහබඹ ව අනුඵේධිත අතනකුත් විසතීර්ණ 

ආදහඹේර (OCI) එේ එේ අංගඹන් මුවතේ මුලු තකොටස 

හිමිඹන්ට ව ඳහරනඹ තනොකිරීතේ අලයතහන්ට ආතයෝඳණඹ 

කය ඇත. 

 

1.3 ගිණුම්කයණ ්රතිඳත්ති 

ගිණුම්කයණ ්රතිඳත්තිර ශන්කම් 

ේභත කයන රද ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති තනත් ආකහයඹකින් 

්කහල තනොකශතවොත් තඳය ර්ර බහවිත කශ ්තිඳත්තිරට 

අනුකර තේ. 

ංන්දනාත්භක ශතොයතුරු 

තඳය ර්ර මුරය ්කහලන ඉලිරිඳත් කිරීභ ව ර්ගීකයණඹ 

ංතලෝධනඹ කය ඇති අතය,  ඩහ තවො ඉලිරිඳත් කිරීභකට 

අදහශ න අතය, ත්භන් ර්තේ ්කහල භඟ ළඳිඹ වළකිඹ. 

 

අඛන්ඩ ඳැැත්භ 

තභභ මුරය ්කහලන කහ ඇත්තත් ඛනිජ තතල් නීතිගත 

ංසථහ වහ මුවඹ අඛන්ඩ ඳළළත්තභන් යහඳහය කටයුතු සිදු 

කයන්තන්ඹ,  එනේ පුතයෝකථනඹ කශ වළකි අනහගතඹේ 

උතදහ තභතවයුේ කටයුතු සිදු කයන්තන්ඹ ඹන උඳකල්ඳනඹ 

භත ඳදනේඹ.  එඵළවින්, 2020 තදළේඵර් 31 ළනිදහයින් 

අන් වු ය වහ කන රද මුරය හර්තහන්ට අනු 

ංසථහට වහ  මුවඹට පිළිතළින් රු. මියඹන 275,561    ක 

ව රු. මියඹන 252,644 ක ෘණහත්භක සකන්ධ තත්ඹේ 

ඇති විට වුද,  සිඹ තභතවයුේර ්භහණහත්භක අඩු කිරීතේ 

තවෝ තබෞතික ලතඹන් සීභහකිරීතේ අදව තවෝ අලයතහර 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහට නළතළයි උඳකල්ඳනඹ 

තකතයයි. 

 

තීයණාත්භක ගිණුම්කයණ විනිල්චඹන්,  ඇ්තශම්න්තු ව 

උඳකල්ඳනඹන් 

 

ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිතීන්ට අනුකර මුරය ්කහලන 

ළකසීභ වහ ඇතළේ තීයණහත්භක ගිණුේකයණ ඇසතතේන්තු 

ව උඳකල්ඳන බහවිතහ කිරීභ අලය තේ.  ංසථහතේ 

ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති ක්රිඹහට නළංවීතේ ක්රිඹහයතේදී එහි 

විනිලසචඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ කශභනහකයණඹට අලය තේ. 

විනිලසචඹන් ව ඇසතතේන්තු ඳදනේ වි ඇත්තත් තපතිවහසික 

අත්දළකීේ ව තත්ඹන් ඹටතත් හධහයණ ඹළයි විලසහ 

තකතයන අතප්ේහන් ඇතුළු තනත් හධක භතඹ.  එඵළවින් 

තය අත්දළකීේ ව ්තිපර තභභ විනිලසචඹන් වහ ඇසතතේන්තු 

රට ඩහ තනස විඹ වළකිඹ.  ඇසතතේන්තු ව ඹටින් ඳතින 

උඳකල්ඳන අඛණ්ඩ ඳදනභේ භත භහතරෝචනඹ තකතයන 

අතය ගිණුේකයණ ඇසතතේන්තු ංතලෝධනඹන් අනහගතතේදී 

වඳුනහ ගළතන්.  ඉවශ භට්ටතේ විනිලසචඹන් තවෝ 

ංකීර්ණත්ඹේ ඇති ේතර තවෝ මුරය ්කහලන වහ 

උඳකල්ඳන ව ඇසතතේන්තු ළදගත් න ේත ර අදහශ 

ටවන් ර ඳවත ඳරිලි විසතය තකතර්. 

 නිලසචිත ්තිරහබ ඵළඳීේ - ඳහරිතතෝෂිකඹ :  ටවන අංක 

1.4.12 

 මුරය ත්කේ වහනි කිරීභ : ටවන අංක 1.4.14 

 තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණර පරදහයී ආයුකහරඹ :  

ටවන අංක 1.4.6 

 විරේභීත ඵදුකයණඹ :  ටවන 1.4.2 
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1.4 ්රධාන ගිණුම්කයණ ්රතිඳත්ති ර 
ායාංලඹ 

 

1.4.1 ආදාඹම් වඳුනා ගැනීභ  

ආර්ථික ්තිරහබ ංසථහට ගරහ එනු ඇති ඵ ව ආදහඹභ 

තභන්භ දළරීභට සිදුවු තවෝ සිදු න විඹදේ විලසහදහයී අයුරින් 

භළනගත වළකි ඹළයි ඹන උඳකල්ඳනතේ පිහිටහ ආදහඹභ 

වඳුනහගනු රළතඵයි.  රළබී ඇති තවෝ රළබීභට නිඹමිත තගවීේර 

හධහයණ ටිනහකභ ළරකිල්රට ගනිමින්,  ගිවිසුේ ්කහය 

අර්ථ නිරඳණඹ කයන රද තගවීේ පිළිඵ ගන්ති වහ තතශ 

ඵදුර ශුේධ අගඹ අධහනඹට රේ කයමින් ආදහඹභ තීයණඹ 

කයනු රළතේ.  සිඹ භසත ආදහඹේ ළකසීේරදී මුයක 

ගකීතභන් ඵළඳී සිටින්නහ තභන්භ,  තතොග රළයිසතු ව ණඹ 

අදහනේ වහ මුහුණ දීභට එඹට සිදුන ඵළවින්ද සිඹ භසථ 

ආදහඹේ ළකසීේ ේඵන්ධතඹන් මුයකත්ඹ දයන්තන් තභන්ඹ 

ඹන අන් නිගභනඹට මුවඹ ඳළමිණ ඇත.  ආදහඹභ වඳුනහ 

ගළනීභ වහ ඳවත වන් නිලසචිත නිර්ණහඹක පුයහයඹ යුතු 

අතය,  එඹ SLFRS 15 තේ. 

 

බාණ්ඩ විකිණීභ 

බහණ්ඩර හිමිකහරිත්තේ ළරකිඹ යුතු අදහනේ භ ්තිරහබ 

ගළනුේකරු තත රඵහ දුන් විට,  රකහ ඵළලීභ ඹථහ තත්ඹට 

ඳත් කිරීභ,  ආ්රිත පිරිළඹ ව බහණ්ඩ ආඳසු ඳළමිණීභ 

විලසහදහඹක තර තේත රු කිරීභ, බහණ්ඩ භඟ අඛණ්ඩ 

කශභනහකයණ ේඵන්ධතහඹේ තනොභළති අතය,  ආදහඹතේ 

්භහණඹ විලසහනීඹ භළනිඹ වළකි වීභ ඹන කරුණු භත බහණ්ඩ 

විකිණීතභන් රළතඵන ආදහඹභ වඳුනහගනු රඵයි. 

 

බහණ්ඩ ඹළවීතේදී බහණ්ඩ අතරවිතඹන් රළතඵන ආදහඹභ 

වඳුනහගනු රළතේ.  නළතතවොත් බහණ්ඩ ඳහරිතබෝගිකඹහට බහය 

දීතේදී දනතික හිමිකහරිත්ඹ ඳළතයන්තන් ඳහරිතබෝගිකඹහට 

බහණ්ඩ රඵහ දීතභන් ඳසු ඳභණි.  එළනි ෆභ අසථහකදීභ, 

බහණ්ඩ තඵදහවරින විට තවෝ තඵදහවරින විට ව 

තඵදහවරින් නන් / ගනුතදනුකරුන් විසින් පිළිගත් විට මුවඹ 

විසින් ආදහඹභ වඳුනහගනු රඵන අතය,  එඹ SLFRS 15 ට අනු 

ආදහඹේ වඳුනහ ගළනීභ කශ විට ්භහණහත්භක ඵරඳෆභේ ඇති 

තනොතේ. 

ශඳොලී ආදාඹභ ව විඹදභ 

ක්රභේඹ පිරිළතඹන් භනිනු රඵන සිඹලුභ මුරය උඳකයණ 

වහ.  පරදහයී තඳොලී අනුඳහතඹ බහවිතහ කයමින් තඳොළී විඹදේ 

ව ආදහඹභ ටවන් කයනු රළතේ.  එඹ ඇසතතේන්තුතගත 

අනහගත මුදල් තගවීේ තවෝ රළබීේ මුරය උඳකයණතේ 

අතප්ේෂිත ආයු කහරඹ තවෝ තකටි කහරඹේ තුශ ශුේධ ධහයක 

ටිනහකභට ට්ටේ කයන අනුඳහතඹයි. 

මුරය ත්කේ තවෝ ගකීේර ශුේධ ධහයක ටිනහකභට එකතු 

කිරීතේ වළකිඹහ ළක හිත තනොතේ නේ මි තඳොලී ආදහඹභ 

උඳචිත තඳොළිඹ තර වඳුනහ ගළතන්.  තඳොළී ආදහඹභ මුරය 

ආදහඹභ ඹටතත් ඉලිරිඳත් තකතයන අතය තඳොළී විඹදභ මුරය 

විඹදභ ඹටතත් රහබ තවෝ අරහබ ්කහලතේ ඉලිරිඳත් තකතයන 

අතය මුරය විඹදේ ඹටතත් තඳොළී විඹදේ ඉලිරිඳත් තකතර්. 

රාබාංල 

තගවීේ තකොටස කරුන්ට රළබීතේ අයිතිඹ තවරු වු විට 

රහබහංල ආදහඹභ වඳුනහ ගළතන්. 

කුලී ආදාඹභ 

කුලී ආදහඹභ කල්ඵදු කහර සීභහ වහ තර්ඛීඹ ඳදනභේ භත 

ගණනඹ කයනු රඵන අතය රහබ තවෝ අරහබ ්කහලතේ තනත් 

තභතවයුේ ආදහඹභට ඇතුශත් තේ. 

 

ශද්ඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ විකිණීශභන් රැශඵන රාබඹ / 

අරාබඹ 

තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ විකිණීතභන් ඇතින රහබඹ 

(අරහබඹ) විකිණීභ සිදුන කහර සීභහ තුශ වඳුනහතගන ඇති 

අතය,  තනත් ආදහඹේ ඹටතත් ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

ආශඹෝජන සුරැකුම්ඳත් ලින් ඇතින රාබ ශවෝ අරාබ 

ගනුතදනු සිදු වු ලිනඹ න විට තකොටස ව මුරය උඳකයණ 

විකිණීතභන් ඇතින රහබ තවෝ අරහබ 

 

ශනත් ආදාඹම් 

තනත් ආදහඹේ උඳචිත ඳදනභ භත වඳුනහ ගළතන්. 

1.4.2 විඹදම් වඳුනා ගැනීභ 

යහඳහය ඳත්හතගන ඹහතේ දී ව තේඳශ, පිරිඹත ව 

උඳකයණ කහර්ඹේභ නඩත්තු කිරීභ වහ දයන  රද සිඹලු 

විඹදේ තභභ කහර සීභහ වහ ආදහඹේ ්කහලඹට අඹකය ඇත. 

ඵදුකයණඹ 

තභභ කහර සීභහ වහ න ඵදු විඹදේ ර්තභහන වහ විරේභීත 

ඵේතදන් භන්විත තේ. 

ර්තභාන ඵදු 

ර්තභහන ව තඳය කහර ඳරිච්තේදඹන් වහ ඳත්නහ ආදහඹේ 

ඵදු ත්කේ ව ගකීේ භනිනු රඵන්තන් මුරය ්කහලනර 

හර්තහ කය ඇති ඳරිලි ව ආදහඹේ වහ විඹදේර ංයචක භත 

ඳදනේ ඵදු අධිකහරීන්තගන් අඹකය ගළනීභට තවෝ තගවීභට 

අතප්ේහ කයන ්භහණඹ 2017 අංක 24 දයණ තේශීඹ ආදහඹේ 

ඳනත ව එහි ංතලෝධන අනු ඹ. 
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තකොටස යන් තවෝ තනත් පුළුල් ආදහඹභකින් ෘජුභ 

වඳුනහතගන ඇති අයිතභ රට අදහශ ර්තභහන ආදහඹේ ඵේද 

තකොටස තවෝ තනත් පුළුල් ආදහඹභකින් වඳුනහතගන ඇති 

අතය එඹ රහබ තවෝ අරහබ ්කහලනතේ තනො තනත් 

විසතීයණ ආදහඹේ තර වඳුනහ ගළතන්. 

 

ii. විරම්න්ත ඵදුකයණ  
ත්කේ වහ ගකීේර ඵදු ඳදනේ ව මුරය හර්තහකයණ 

අයමුණු වහ ඒහ රැතගන ඹන මුදල් අතය හර්තහ කිරීතේ ලිනඹ 

තහකහයක තනසකේ භත ගකීේ ක්රභඹ බහවිතහ කයමින් 

විරේභීත ඵදු වහ ්තිඳහදන ඳඹනු රළතේ. 

යහඳහය ංතඹෝජනඹේ තනොන ගනුතදනුක ත්කභේ තවෝ 

ගකීභේ මුයන් වඳුනහ ගළනීතභන් විරේභීත ආදහඹේ ඵදු 

ගකීේ ඳළන නගින විට වළය,  ඵදු අඹ කශ වළකි සිඹලු 

තහකහයක තනසකේ වහ විරේභීත ආදහඹේ ඵදු ගකීේ 

වඳුනහතගන ඇත. 

අඩුකශ වළකි තහකහයක තනසකේ ව ඉලිරිඹට තගන ඹහභ 

වහ ඵදු අඹකශ වළකි රහබඹේ රඵහ ගත වළකිතහේ දුයට, අඩු 

කශ වළකි තහකහයක තනසකේ බහවිතඹට තනොගත් ඵදු 

ත්කේ ඉලිරිඹට තගනඹහභ ව බහවිතඹට තනොගත් ඵදු 

අරහබඹන් වහ විරේභීත ආදහඹේ ඵදු ත්කේ වඳුනහතගන 

තිතේ.  අඩු කශ වළකි තහකහයක තනසකේ රට අදහශ 

විරේභීත ආදහඹේ ඵදු ත්කේ යහඳහය ංතඹෝජනඹේ තනොන 

ගනුතදනුක ත්කභේ තවෝ ගකීභේ මුයන් වඳුනහ ගළනීතභන් 

ව ගනුතදනුතේදී වළතයන්නට බහවිතහ තනොකශ ඵදු ත්කේ ව 

බහවිතඹට තනොගත් ඵදු අරහබ බහවිතහ කශ වළකිඹ.  එභ 

ටිනහකේ ගිණුේකයණ රහබඹට තවෝ ඵදු අඹ කශ වළකි රහබඹට 

තවෝ අරහබඹට ඵරඳහන්තන් නළත. 

විරේභීත ආදහඹේ ඵදු ත්කේර රැතගන ඹන මුදර ෆභ 

හර්තහකයණ ලිනඹකදීභ භහතරෝචනඹ තකතයන අතය,  

කල්තඵහ ඇති ආදහඹේ ඵදු ත්කේ යන් තකොටේ තවෝ 

තකොටේ බහවිතහ කිරීභට ඉඩ දීභ වහ ්භහණත් ඵදු අඹ කශ 

වළකි රහබඹේ රළතඵනු ඇතළයි සිතිඹ තනොවළකිඹ.  වඳුනහ 

තනොගත් විරේභීත ඵදු ත්කේ ෆභ හර්තහකයණ ලිනඹකදීභ 

නළත තේත රු කයනු රඵන අතය අනහගත ඵදු අඹ කශ වළකි 

රහබඹ භඟින් විරේභීත ඵදු ත්කේ ආඳසු අඹකය ගළනීභට ඉඩ 

ළරතන තයභට වඳුනහතගන ඇත. 

විරේභීත ආදහඹේ ඵදු ත්කේ වහ ගකීේ ගණනඹ කයනුතේ 

ත්කභ අතරවිකයණ තවෝ ගකීේ පිඹන යට අදහශ 

අතප්ේෂිත ඵදු අනුඳහතඹ අනු න අතය,  එඹ ඳදනේ ඇත්තත් 

මුරය ්කහලන ලිනඹට ඵරඳත්න තවො ්භහණහත්භක 

ඵරඳත්න ඵදු අනුඳහත වහ (ඵදු නීතීන්) භතඹ.  සකන්ධඹ 

ෘජුභ වඳුනහගනු රළඵ ඇති අයිතභඹන්ට අදහශ විරේභීත 

ආදහඹේ ඵදු වඳුනහතගන ඇත්තත් ආදහඹේ ්කහලනතේ තනො,   

සකන්ධඹටඹ. 

iii. විකුණුේ ඵදු  
ත්කේ තවෝ ත හේ මිර දී ගළනීතේදී ඇති විකුණුේ ඵේද ඵදු 

ඵරධහරීන්තගන් අඹකය ගත තනොවළකි අසථහන්හිදී වළය,  

ආදහඹේ, විඹදේ ව ත්කේ විකුණුේ ඵේතදහි ශුේධ ඵ 

වඳුනහතගන තිතේ නේ විකුණුේ ඵේද පිරිළතේ තකොටේ තර 

වඳුනහතගන තිතේ.  ත්කේ තවෝ විඹදේ අයිතභ වියන් 

තකොටේ අදහශ තේ.  විකුණුේ ඵේද භඟ ්කහල කශ යුතු 

රළබිඹ යුතු වහ තගවිඹ යුතු තේයන් අඹකය ගත වළකි තවෝ 

තගවිඹ යුතු ශුේධ විකුණුේ ඵේද ඇතුශත් වු විට,  ඵදුකයණ 

ඵරධහරීන් රළබිඹ යුතු තේ ව තගවිඹ යුතු තේර තකොටේ 

තර මුරය තත් ්කහලතේ ඇතුශත් තේ. 

 

ණඹට ගැනීශම් පිරිැඹ 

සුදුසුකේ රත් ත්කේ අත්ඳත් කය ගළනීභ, ඉලිකිරීභ තවෝ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ෘජුභ ආතයෝඳණඹ න හභහනය ව 

නිලසචිත ණඹ ගළනීතේ පිරිළඹ,  ඒහ අතප්ේෂිත බහවිතඹ තවෝ 

විකිණීභ වහ සුදහනේ වීභට ළරකිඹ යුතු කහරඹේ ගතන 

ත්කේ න අතය එභ ත්කේර පිරිළඹට එකතු තේ.  

අතනකුත් සිඹලුභ ණඹ ගළනීතේ පිරිළඹ ඒහ සිදුන කහරඹ තුශ 

විඹදේ කයනු රළතේ. 

 

1.4.3 විශද්ල විනිභඹ ගනුශදනු ව 
ශලේඹන්  
මුරය ්කහලන ශ්රී රංකහතේ රුපිඹල් යන් ඉලිරිඳත් කය ඇති 

අතය,  එඹ ංසථහතේ ක්රිඹහකහරී වහ ඉලිරිඳත් කිරීතේ මුදල් තේ.  

විතේල විනිභඹ ගනුතදනු මුයන් ටවන් න්තන් ගනුතදනුතේ 

ලිනතේ ක්රිඹහකහරී මුදල් අනුඳහත තීන්දු අනු ඹ. 

 

විතේල විනිභඹ නේ කය ඇති මුරය ත්කේ ව ගකීේ හර්තහ 

කිරීතේ ලිනතේ දී විනිභඹ තීන්දුතේ ක්රිඹහකහරී මුදල් අනුඳහතඹට 

නළත ඳරිර්තනඹ කයනු රළතේ.  සිඹලුභ තනසකේ ආදහඹේ 

්කහලඹ තත තගන ඹනු රළතේ.  විතේල මුදල් ර්ගඹක 

තපතිවහසික පිරිළඹ අනු භනිනු රඵන මුදල් තනොන බහණ්ඩ 

මුයක ගනුතදනු සිදුකයන ලිනට අනු විනිභඹ අනුඳහත බහවිතහ 

කයමින් ඳරිර්තනඹ කයනු රළතේ. 

හධහයණ ටිනහකභ තීයණඹ කයන ලිනතේ විනිභඹ අනුඳහත 

බහවිතහ කයමින් විතේල මුදල්ර හධහයණ ටිනහකභකින් භනිනු 

රඵන මුරය තනොන බහණ්ඩ ඳරිර්තනඹ කයනු රළතේ.  

හධහයණ ටිනහකමින් භනිනු රඵන මුදල් තනොන බහණ්ඩ 

ඳරිර්තනඹ කිරීතභන් ඳළන නගින රහබඹ තවෝ අරහබඹ රකනු 

රඵන්තන් බහණ්ඩතේ හධහයණ ටිනහකතභහි තනතහි රහබඹ 

තවෝ අරහබඹ වඳුනහ ගළනීතභනි.  (එනේ. හධහයණ ටිනහකභේ 

තවෝ අරහබඹේ ඇති අයිතභර ඳරිර්තන තනසකේ OCI හි 

වඳුනහතගන ඇති අතය රහබඹ තවෝ අරහබ පිළිතයන් OCI තවෝ 

රහබඹ තවො අරහබඹ තර වඳුනහතගන ඇත.) 
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1.4.4 ජංගභ ව ජංගභ ශනොන 
ර්ගිකයණඹ  
ජංගභ / ජංගභ තනොන ර්ගීකයණඹ භත ඳදනේ මුරය තත් 

්කහල පිළිතඹර කිරීතේදී මවඹ ත්කේ වහ ගකීේ ඉලිරිඳත් 

කයයි.  ත්කභේ ජංගභ තර ර්ගීකයණඹ කිරීභට නේ, 

හභහනය තභතවයුේ ක්රඹ තුශ හේහත් කය ගළනීභට තවෝ 

විකිණීභට තවෝ ඳරිතබෝජනඹ කිරීභට අතප්ේහ තකතර්. 

මුයක ලතඹන් තශහතේ අයමුණු වහ තඵහගත් විට 

හර්තහකයණ කහරතඹන් භහ තදොශවේ ඇතුශත එඹ හේහත් 

කය ගළනීභට අතප්ේහ තකතර් නේ තවෝ හර්තහ කිරීතේ 

කහරතඹන් ඳසු අභ ලතඹන් භහ තදොශවේත් හුභහරු කය 

ගළනීභ තවෝ ගකීභේ පිඹවීභ වහ බහවිතහ කිරීභ සීභහ 

තනොකශතවොත් මුදල් තවෝ මුදල් භහන දළ 

අතනකුත් සිඹලුභ ත්කේ ජංගභ තනොන ත්කේ තර 

ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

ගකීභේ ඳතින විට එඹ, 

හභහනය තභතවයුේ චක්රතේ නියවුල් කිරීභට අතප්ේහ තකතර්. 

මුයක  ලතඹන් තශහතේ අයමුණු වහ තඵහගත් විට හර්තහ 

කිරීතේ කහරතඹන් ඳසු භහ තදොශවේ ඇතුශත පිඹවීභට 

නිඹමිතයිනේ, 

තවෝ 

හර්තහ කිරීතේ කහරතඹන් ඳසු අභ ලතඹන් භහ තදොශවේ 

වහ ගකීභ පිඹවීභ කල් දළරීභට තකොන්තේසී වියහිත අයිතිඹේ 

තනොභළත. 

මුවඹ අතනකුත් සිඹලුභ ගකීේ ජංගභ තනොන තර 

ර්ගීකයණඹ කයයි. 

විරේභීත වු ඵදු ගකීේ ර්තභහන තනොන ගකීේ තර 

ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

1.4.5 ාධායණ අගඹ භැනීභ  

මුවඹ මුරය උඳකයණ හර්තහ කිරීභ ව ඉඩේ ළනි මුරය 

තනොන ත්කේ ළනි උඳකයණ ෆභ හර්තහකයණ ලිනඹකදීභ 

හධහයණ ටිනහකභකින් භනිනු රළතේ.  හධහයණ 

ටිනහකභකින් භනිනු රඵන තවෝ හධහයණ ටිනහකේ 

තවළිදයේ කයනු රඵන මුරය උඳකයණ ව මුරය තනොන 

ත්කේ වහ හධහයණ ටිනහකේ ේඵන්ධ අනහයණඹන් 

ඳවත ටවන් ර හයහංල තකොට ඇත. 

 තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ (ටවන 8) 

 ආතඹෝජන තේඳශ (ටවන 8.3) 

 මුරය උඳකයණ (ක්රභේඹ පිරිළඹ ඹටතත් තගන ඹන 

උඳකයණ ඇතුළු) (ටවන 12.1) 

හධහයණ ටිනහකභ ඹනු ත්කේ විකිණීභ වහ රළබිඹ යුතු 

තවෝ මිනුේ ලිනතේදී තශතඳොශ වබහගින්නන් අතය විධිභත් 

ගනුතදනුක දී ගකීභේ ඳළරීභ වහ තගනු රඵන මිරයි.  

හධහයණ අගඹ භළනිභ ඳදනේ න්තන් ත්කභ විකිණීභ තවෝ 

ගකීභ ඳළරීභ ඹන ගනුතදනු සිදු තේ ඹන උඳකල්ඳනඹ භතඹ. 

ත්කේ තවෝ ගකීේ වහ න ්ධහන තශතඳොතල් තවෝ  

්ධහන තශතඳොශේ තනොභළති විට,  ත්කේ තවෝ ගකීේ 

වහ ඩහත් හසිදහඹක තශතඳොර මවඹට ්තේල විඹ 

යුතුඹ. 

ත්කේ තවෝ ගකීේර හධහයණ ටිනහකභ භනිනු රඵන්තන් 

තශඳශ වබහගින්නන් ඔවුනතේ ආර්ථික ඹවඳත 

තනුතන් ක්රිඹහ කයයි ඹළයි උඳකල්ඳනඹ කයමින් ත්කේ තවෝ 

ගකීේ මිශ නිඹභ කිරීතේදී වබහගීන්නන් බහවිතහ කයනු ඇති 

උඳකල්ඳන බහවිතහ කයමිනි. 

මුරයභඹ තනොන ත්කභක හධහයණ ටිනහකභේ භළනීභ,  

ත්කභ එහි ඉවශභ ව තවොභ බහවිතතඹන් බහවිතහ කිරීතභන් 

තවෝ ත්කභ එහි ඉවශභ ව තවොභ බහවිතඹට බහවිතහ කයන 

තනත් තශඳශ වබහගීන්තනකුට විකිණීතභන් ආර්ථික 

්තිරහබ උත්ඳහදනඹ කිරීභට තශතඳොශ වබහගීන්තනකුට 

ඇති වළකිඹහ ළරකිල්රට ගනී. 

මුවඹ විසින් තේත රුකයණ ක්රභතේදඹන් බහවිතහ කයනු රඵන 

අතය,  හධහයණ ටිනහකභ භළනීභ වහ ්භහණත් දත්ත රඵහ 

ගත වළකිඹ.  අදහශ නිරීේණඹ කශ වළකි තඹදවුේ බහවිතඹ 

උඳරිභ කිරීභ ව ඳහරනඹ කශ තනොවළකි තඹදවුේ බහවිතඹ අභ 

කිරීභ.  ඉඩේ ව ආතඹෝජන තේඳශ ව විශ්රහභ ්තිරහබ ගකීේ 

ළනි ළරකිඹ යුතු ගකීේ ළනි ළරකිඹ යුතු ත්කේ තේත රු 

කිරීභ වහ ඵහහිය තේත රුකරුන් ේඵන්ධ තේ. 

හධහයණ ටිනහකේ අනහයණඹ කිරීේ වහ, ත්කේ තවෝ 

ගකීේර සබහඹ, රේණ ව අදහනේ භත ඳදනේ 

මුවඹ විසින් ත්කේ වහ ගකීේ කහණ්ඩ තීයණඹ කය ඇත. 

 

1.4.6 ශද්ඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ   

එලිතනදහ ත හ ඳරිළඹ, අඩු මුච්චිත ේඹවීේ ව 

ටිනහකේර මුච්චිත වහනිඹ වළරුණු විට ඉඩේ වළය තේඳශ, 

පිරිඹත ව උඳකයණ පිරිළඹ අනු වන් තේ. 

139 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

මිණුම් 

ත්කභේ තර පිළිගළනීභට සුදුසුකේ රඵන තේඳශ, ඳරිඹත ව 

උඳකයණ අයිතභඹේ මුයන් භනිනු රඵන්තන් ත්කේ අත්ඳත් 

කය ගළනීභ තවෝ ඉලිරිකිරිභ වහ ෘජුභ ආතයෝඳණඹ න 

මිරදී ගළනීතේ පිරිළඹ ව ඒ වහ න ඕනෆභ අවඹු විඹදේ 

භඟඹ. 

ස ඉලිකිරිතේ ත්කේර පිරිළඹට ද්රයර පිරිළඹ ව ෘජු 

ශ්රභඹ තවෝ ත්කේ එහි අතඳේෂිත බහවිතඹ වහ ළඩ කයන 

තත්ඹකට තගන ඒභට ෘජුභ ආතයෝඳණඹ කශ වළකි තනත් 

විඹදේ ව බහණ්ඩ ඉත් කිරීභ ව ඒහ ඇති තේ අඩවිඹ 

්තිසකහඳනඹ කිරීභ ඹන විඹදේ ඇතුශත් තේ. 

සුදුසුකේරත් ත්කේර පිරිළඹ ව ණඹ ගළනීතේ පිරිළඹ 

පිළිගළනීතේ නිර්ණහඹක පුයහ ඇත්නේ,  එභ පිරිළඹ දළර විට 

තේඳශ, ඳරිඹත ව උඳකයණයන් තකොටේ ්තිසථහඳනඹ 

කිරීතේ පිරිළඹ එළනි පිරිළඹට ඇතුශත් තේ. 

 

පිරිැඹ ආකෘතිඹ 

ඉඩේ වළය තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ වහ පිරිළඹ 

ආකෘතිඹේ මුවඹ අදහශ න අතය මිරදී ගළනීතේ තවෝ 

ඉලිකිරීතේ පිරිළඹ පිළිඵ හර්තහ ව ඒ වහ න ඕනෆභ අවඹු 

විඹදේ තුළින් මුච්චිත ේඹවීේ ව මුච්චිත වහනිවීේ ඳහඩු අඩු 

කයනු රළතේ. 

්රතිතක්ශේරුකයන ආකෘතිඹ 

නළත තේත රු කශ ලිනට ඳසු වඳුනහගත් අඩු වහනිඹේ ඳහඩු 

හධහයණ ටිනහකභකින් භනිනු රළතේ.  තේත රු කයන රද 

ත්කභක හධහයණ ටිනහකභ එහි රැතගන ඹන ්භහණඹට ඩහ 

්භහණහත්භක ලතඹන් තනස තනොන ඵ වතික කිරීභ 

වහ තේත රු කිරීේ නිතය සිදු කයනු රළතේ.  ආදහඹේ 

්කහලතේ කයන් වඳුනහතග ඇති එභ ත්කතභහි නළත 

ඇගයීතේ අඩුවීභේ ආඳසු වළතයන තයභට වළය,  ඕනෆභ නළත 

ඇගයීතේ අතිරිේතඹේ තකොටසර ත්කේ නළත තේත රු 

කිරීතේ ංචිතඹට ඵළය කයනු රළතේ.  ත්කේ නළත තේත රු 

කිරීතේ ංචිතතේ වඳුනහතගන ඇති එභ ත්කභ භත ඳත්නහ 

අතිරිේතඹේ පිඹහ ගන්නහ ්භහණඹ වළය, ආදහඹේ ්කහලතේ 

නළත ඇගයීතේ හිඟඹේ වඳුනහ ගළතන්. 

ඵළය කිරීතභන් ඳසු, විකුණනු රඵන නිලසචිත ත්කේරට අදහශ 

ඕනෆභ තේත රුකිරීතේ ංචිතඹේ යහ ගත් ඉඳළයීේ තත 

භහරු කයනු රළතේ. 

 

ඳසු පිරිැඹ 

තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණර තකොටේ ්තිසථහඳනඹ 

කිරීතේ පිරිළඹ එභ බහණ්ඩඹ රැතගන ඹන ්භහණතඹන් 

වඳුනහතගන තිතේ නේ,  එභ තකොට තුශ අනහගත ආර්ථික 

්තිරහබ මුවඹ තුශට ගරහ ඒභට ඉඩ ඇති අතය එහි පිරිළඹ 

විලසහනීඹ භළනිඹ වළකිඹ. 

 

්රති්ථාඳන පිරිැඹ 

අනහගත ආර්ථික ්තිරහබ ඹථහ තත්ඹට ඳත් කිරීභ තවෝ නඩත්තු 

කිරීභ වහ තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

වහ නඩත්තු කිරීභ වහ න පිරිළඹ ආදහඹේ ්කහලඹට අඹ 

තකතර්. 

වඳුනාගැනීභ ඉත් කිරීභ 

තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ අයිතභඹන් රැතගන ඹහතේ 

්භහණඹ ඵළවළය කිරීතේදී තවෝ අනහගත ආර්ථික ්තිරහබ 

අතප්ේහ තනොකයන විට වඳුනහතගන ඇත.  තේඳශ, පිරිඹත ව 

උඳකයණ වඳුනහ තනොගළනීතභන් ඇතින රහබඹ තවෝ අරහබඹ 

අයිතභඹ වඳුනහ තනොගත් විට ආදහඹේ ්කහලඹට ඇතුශත් තේ. 

ක්ඹවීභ 

නිලසචිත තනොවු ජීවිත කහරඹේ ඇතළයි ළරතකන ඵළවින් ඉඩේ 

ේඹ තනොතේ.  බහවිතහ කිරීභට රඵහ ගත වළකි ලින සිට ආයේබ 

න විවිධ ර්ගතේ ත්කේර ඇසතතේන්තුගත ්තඹෝජනත් 

ජීවිතරට සුදුසු කහර සීභහන් තුශ මුවඹ යර තර්ඛිඹ 

ඳදනමින් ේඹ කිරීේ ඳඹයි.  ත්කභ වඳුනහ තනොගත් ලිනතේ 

ේඹවීභ නතය තේ. 

යහඳහය ළරළසභ ව උඳහඹ භහර්ග අතප්ේෂිත බහවිත භට්ටභ 

ව කශභනහකහයණ විනිලසචඹ බහවිතහ කයමින් අනහගත 

ංර්ධනඹන් ළනි හධක භත ඳදනේ ඇසතතේන්තුගත 

්තඹෝජනත් ජීවිත, අතල  ටිනහකේ ව තේඳශ, පිරිඹත ව 

උඳකයණ ේඹ කිරීතේ ක්රභඹ මුවඹ හර්ෂික භහතරෝචනඹ 

කයයි.  ත්කේර ඇතතේන්තුගත ්තඹෝජනත් ආයු කහරඹ 

ඳවත ඳරිලි තේ. 
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ත්කේර අතල  අගඹන්, ්තඹෝජනත් ජිවිත ව ේඹ 

කිරීතේ ක්රභඹ භහතරෝචනඹ කය සුදුසු ඳරිලි ෆභ මුරය ර්ඹේ 

අහනතේභ කස කයනු රළතේ. 

ශකශයමින් ඳතින ්රාේධන කාර්ඹන් 

තකතයමින් ඳතින ්හේධන ළඩ කිරීතේ ්ගතිඹ පිරිළඹ අනු 

්කහල තකතර්.  තේහ ්හේධනීකයණඹ ඵරහතඳොතයොත්තුතන් 

තගොඩනළගිය ඉලිකිරිභ, ්ධහන කර්භහන්තලහරහ ව 

ඹන්තරෝඳකයණ ව ඳේධති ංර්ධනඹ වහ ෘජුභ දයනු 

රඵන ්හේධන සබහතේ විඹදේ තේ. 

මුරය ශනොන ත්කම් වානි කිරීභ 

සිදුවීේ තවෝ තත්ඹන්හි තනසවීේ තඳන්නුේ කයන විට ධහයක 

මුදර ආඳසු අඹකය ගත තනොවළකි විඹ වළකි ෆභ අසථහකභ 

ත්කේ වහනිඹ වහ භහතරෝචනඹ තකතර්.  ත්කේ ධහයක 

මුදර ආඳසු අඹකය ගත වළකි මුදර ඉේභහ ඹන ්භහණඹට 

වහනිකය අරහබඹේ වඳුනහ ගළතන්. අඹකය ගත වළකි මුදර ඹනු 

ත්කභක හධහයණ ටිනහකභ විකිණීභට අඩු පිරිළඹේ ව 

බහවිතතේ ටිනහකභයි. 

වහනිඹ තේත රු කිරීතේ අයමුණ වහ, තන තනභ 

වඳුනහගත වළකි මුදල් ්හවඹන් (මුදල් උත්ඳහදන ඒකක) ඇති 

අභ භට්ටේර ත්කේ කහණ්ඩගත කය ඇත.  එේ එේ 

හර්තහකයණ ලිනතේදී වහනිඹ ආඳසු වළයවීභ වහ වහනිඹට රේ 

වු මුරය තනොන ත්කේ භහතරෝචනඹ තකතර්. 

1.4.7 ආශඹෝජන ශද්ඳශ  

වඳුනාගැනීශම් ඳදනභ 

ආතඹෝජන තේඳශ ඹනු කුලී උඳඹහ ගළනීභ වහ තවෝ ්හේධන 

අගඹ කිරීභ වහ තවෝ තදකභ තඵහ ඇති නමුත් හභහනය 

යහඳහය කටයුතු රදී විකිණීභ වහ තනොන ත්කේ තේ. 

භැනීභ 

ආතඹෝජන තේඳශ මුරය ්කහලනර පිරිළඹ ක්රභඹ ඹටතත් 

ගණනඹ තකතර්.  ඒ අනු, ත්කභේ තර වඳුනහ ගළනීතභන් 

ඳසු,  තේඳශ එහි පිරිළඹ, මුච්චිත ේඹවීේ වහ වහනිකය ඳහඩු 

අඩු කිරීතභන් තඳන්නු රඵයි. 

ක්ඹවීභ 

ත්කේ ඳන්තිතේ ඇසතතේන්තුගත ආයු කහරඹ මිශට ගත් ලින 

සිට ඵළවළය කයන ලිනඹ දේහ යර තර්ඛිඹ ඳදනභේ භත ේඹ 

කිරීභ ඳඹනු රළතේ. 

ඉත් කිරීභ 

අනහගත ආර්ථික ්තිරහබ අතප්ේහ තනොකයන තවයින් 

ආතඹෝජන තේඳශ ඵළවළය කශ ඳසු තවෝ සථියභ බහවිතතඹන් 

ඉත් කයනු රළතේ.  ශුේධ ඵළවළය කිරීතේ ආදහඹභ ව ත්කේ 

රැතගන ඹන ්භහණඹ අතය තන වඳුනහ තනොගත් කහර සීභහ 

තුශ රහබඹ තවො අරහබඹ තර වඳුනහතගන ඇත.  SLFRS 15 හි 

ගනුතදනු මිර තීයණඹ කිරීභ වහ න අලයතහඹන්ට 

අනුකර ආතඹෝජන තේඳශ අරංගු කිරීතභන් ඳළන නගින හසි 

තවෝ අරහබඹට ඇතුශත් කශ යුතු කරුණු තීයණඹ තේ.  

ආතඹෝජන තේඳශ තත ව ඉන් සථහන භහරුවීේ සිදු කයනු 

රඵන්තන් බහවිතතේ තනේ සිදු වු විට ඳභණි. 

1.4.8 අ්ඳෘලය ත්කම්  

වඳුනාගැනීශම් ඳදනභ 

අසඳෘලය ත්කේ පිළිඵ ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිති LKAS 38 

ට අනුකර ත්කේ රට ආතයෝඳණඹ කශ වළකි අනහගත 

ආර්ථික ්තිරහබ ආඹතනඹට ගරහ ඹහ වළකි අතය ත්කේර 

පිරිළඹ විලසහනීඹ භළනිඹ වළකි නේ අසඳෘලය ත්කභේ 

තර වඳුනහ ගළතන්. 

මුයක වඳුනහගළනීතභන් ඳසු,  අසඳෘලය ත්කේ කිසිඹේ මුච්චිත 

ක්රභහේඹ කිරීභේ ව මුච්චිත වහනිඹේ සිදුවුතවොත් අඩු 

කයන රද අගඹට තගන  ඹනු රළතේ.  අසඳෘලය ත්කභේ ඵළවළය 

කිරීතේදී තවෝ අනහගත ආර්ථික ්තිරහබ එහි බහවිතතඹන් තවෝ 

ඵළවළය කිරීතභන් අතප්ේහ තනොකයන විට වඳුනහ තනොගනී.  

ත්කේ වඳුනහ තනොගළනීතභන් ඳළන නගින ඕනෆභ රහබඹේ තවෝ 

අරහබඹේ (ශුේධ ඵළවළය කිරීතේ ආදහඹභ ව ත්කේ රැතගන 

ඹන මුදර අතය තන තර ගණනඹ කයනු රළතේ.) රහබඹ 

තවෝ අරහබ ්කහලඹට ඇතුශත් තේ. 

ය ත්කේ   

තගොඩනළගිය ය 35 - 50 

ටළංකි ය 20 - 40 

නර භහර්ග ය 5 - 40 

ඹන්රහගහය ව ඹන්තරෝඳකයණ ය 5 - 10 

ගළන්ට්රි ව තඳොේඳ ය 10 - 15 

හවන ය 4 - 5 

ගෘව බහණ්ඩ ව කහර්ඹහර උඳකයණ ය 3 - 10 

තඵෝඹහ ය 10 

එසපිඑේ ඳවසුකභ - ටළංකි තගොවිඳර ය 40 

ගුන් ත හ ඳවසුකේ භත්තර  

       ඉන්ධන වයිරන්ට් ඳේධතිඹ ය 40 

       අබයන්තය භහර්ග ජහරඹ ය 20 

       මිනුේ ව විදුය ඳේධතිඹ ය 10 

       ගිනි නිවීතේ ඳේධතිඹ ය 10 

       තනත් ත්කේ ය 8 

මුතුයහජතර - PLEM ය 10 
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1.4.9 අනුඵද්ධ භාගශම් ආශඹෝජනඹ  

අනුඵේධ භහගතේ පිරිළතඹන්, වහනි ඇත්නේ අඩුකය දේහ 

ඇත.  

1.4.10 ශතොගඹ  

ඹල්ඳළනගිඹ වහ භන්දගහමි චරනඹ න අයිතභ වහ නිසි තන් 

කිරීේ රඵහ දීතභන් ඳසු, තතොග අගඹ  කයනු රඵන්තන් පිරිළඹ 

වහ ශුේධ විකිණීභ ටිනහකභ ඹන අගඹන්තගන් අඩු අගඹට තේ.  

ශුේධ උඳරේධිත ටිනහකභ (NRV) ඹනු හභහනය යහඳහය 

කටයුතු රදී තතොග අතරවි කශ වළකි ඇසතතේන්තුගත 

විකුණුේ මිර න අතය,  එඹ ේපුර්ණ කිරීතේ ඇසතතේන්තුගත 

පිරිළඹ වහ විකිණීභ වහ අලය ඇසතතේන්තුගත පිරිළඹ අඩු 

තේ. 

NRV තේත රු කයනු රඵන්තන් හර්තහකයණ ලිනතේ ව භෆත 

කහලීන තශඳර තත්ඹන් ව මිශ ගණන් පිළිඵ අධහනඹ 

තඹොමු කිරීභේඹ. 

තතොග ර්තභහන සථහනඹට තගන ඒභ වහ න පිරිළඹ ඳවත 

වන් පිරිළඹ සුර බහවිතහ කය ගණනඹ කයනු රළතේ. 

1.4.11 මුදල් ව මුදල් භහන දළ  

මුදල් ව මුදල් භහන දළ ඹනු අතත් ඇති මුදල්,  ඉල්ලුේ 

තළන්ඳතු ව තකටිකහලීන ආතඹෝජන, ඳතින මුදල් 

්භහණඹන්ට ඳවසුතන් ඳරිර්තනඹ කශ වළකි ව ටිනහකේ 

තනස වීතේ සුළු අදහනභේ ඇති ත්කේ තේ.  මුදල් ්හව 

්කහලඹ වහ,  මුදල් වහ මුදල් භහන දළ අතත් ඇති මුදල් ව 

ඵළංකු අයියහ ර ඵළංකු ශුේධ තළන්ඳතු යන් භන්විත තේ.  

තකටි කල්පිරීේ හිත ආතඹෝජන, එනේ අත්ඳත් කය ගත් ලින 

සිට භහ තුනේ තවෝ ඊට අඩු කහරඹේ මුදල් භහන තර 

රකනු රළතේ. 

1.4.12 ්රතිඳාදන ව ගීමම් ්රතිඳාදන 

 

්රතිඳාදන 

අතීත සිදුවීභක ්තිඳරඹේ තර මුවඹට ර්තභහන ගකීභේ 

(දනතික තවෝ රහබදහයි) ඇති විට ්තිඳහදන වඳුනහතගන ඇති 

අතය,  එහිලි ගකීේ පිඹවීභ වහ ආර්ථික ්තිරහබ ඇතුශත් 

ේඳත් පිටතට රගහ ඒභ අලශය න අතය විලසහදහඹක 

ඇසතතේන්තුේ කශ වළකිඹ.  ගකීේ ්භහණඹ කිසිඹේ 

්තිඳහදනඹේ ්තිපූයණඹ කිරීභ මුවඹ අතප්ේහ කයන විට,  

්තිපූයණඹ තනභ ත්කභේ තර වඳුනහතගන ඇති නමුත් 

්තිපුර්ණඹ කිරීභ ඳහතව  නිලසචිත වු විට ඳභණි.  ඕනෆභ 

්තිඳහදනඹකට අදහශ විඹදභ ඕනෆභ ්තිපූයණඹක ආදහඹේ 

්කහලන කහරතේ ඉලිරිඳත් තකතර්.  මුදල්ර කහර 

ටිනහකතභහි ඵරඳෆභ ්භහනහත්භක නේ, ්තිඳහදන තීයණඹ 

කයනු රඵන්තන් අතප්ේෂිත අනහගත මුදල් ්හවඹන් ඵදු 

තගවීභට තඳය අනුඳහතඹකට ට්ටේ කිරීතභනි,  එභඟින් 

මුදල්ර කහර ටිනහකභ පිළිඵ ර්තභහන තශඳර තේත රු 

කිරීේ පිළිබිඹු න අතය සුදුසු අසථහර දී ගකීේ වහ 

විතල ෂිත අදහනේ ට්ටේ බහවිතහ කයන විට, කහරඹ ගතවීභ 

තව තුතන් ්තිඳහදන ළඩි කිරීභ තඳොළී විඹදභේ තර වඳුනහ 

ගළතන්. 

නිල්චිත ්රතිරාබ ඵැදිභ - ඳාරිශතෝෂිකඹ 

ඳහ රිතතෝෂිකඹ ේඵන්ධතඹන් මුරය තත්ඹ පිළිඵ ්කහලතේ 

වඳුනහතගන ඇති ගකීභ න්තන් ්ේත පිත ඒකක ණඹ ක්රභඹ 

බහවිතහ කයමින් හර්තහකයණ කහරඹ අහනතේ ඇති ඵළඳීතේ 

ර්තභහන ටිනහකභයි.  අර්ථ දේහ ඇති ්තිරහබ ඵළඳීතේ 

ර්තභහන ටිනහකභ යහ ඳතින්තන් උඳකල්ඳන ගණනේ 

බහවිතහ කයමින් ක්රිඹහකහරී ඳදනභේ භත තීයණඹ න හධක 

ගණන භතඹ.  ඳහරිතතෝෂිකඹ වහ පිරිළඹ තීයණඹ කිරීතේදී 

තභභ උඳකල්ඳනරට ට්ටේ අනුඳහතඹ, අතප්ේෂිත කහර්ඹ 

භණ්ඩර පිරිළටුභ ව ළටුප් ර්ධක අනුඳහතඹ ඇතුශත් තේ.  

තභභ උඳකල්ඳනඹන්හි කිසිඹේ තනේ සිදුවුතවොත් එඹ 

ඳහරිතතෝෂික ඵළඳීේ ්භහණඹට ඵරඳහයි.  

අමුද්රය තඳය පිවිසි තඳය නිකුතු ඳදනභ භත ගළනුේ 

මිශ 

නිමි බහණ්ඩ   

අ. පිරිඳවදු කශ 

නිසඳහදන 

ෘජු ද්රය ර පිරිළඹ අනු, ෘජු ශ්රභඹ 

ව හභහනය තභතවයුේ ධහරිතහ භත 

ඳදනේ නිසඳහදන තඳොදු කහර්ඹ වහ 

සුදුසු අනුඳහතඹේ, නමුත් ණඹ ගළනීතේ 

පිරිළඹ වළය. 

ආ. ආඹතන තඳය පිවිසි තඳය නිකුත් ඳදනභ භත ගළනුේ 

මිශ 

ළඩ කයමින් ඳතින 

බහණ්ඩ  

 

අ. පිරිඳවදු කශ 

නිසඳහදන 

ෘජු ද්රය ර පිරිළඹ අනු, ෘජු ශ්රභඹ 

ව හභහනය තභතවයුේ ධහයතහ භත 

ඳදනේ නිසඳහදන තඳොදු කහර්ඹ වහ 

සුදුසු අනුඳහතඹේ, නමුත් ණඹ ගළනීතේ 

පිරිළඹ වළය. 

ආ. ආනඹන  තඳය පිවිසි තඳය නිකුත් ඳදනභ භත ගළනුේ 

මිශ 

තනත් නිමි බහණ්ඩ ඵය තළබු හභහනය ඳදනභ භත මිරදී  

ගළනීතේ පිරිළඹ ඹටතත් 

ඳරිතබෝජන ව 

අභතය තකොටස 

ඵය තළබු හභහනය ඳදනභ භත මිරදී 

ගළනීතේ පිරිළඹ ඹටතත් 
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ෆභ යකභ අහනතේ සුදුසු ට්ටේ අනුඳහතඹ 

කශභනහකයණඹ විසින් තීයණඹ කයනු රළතේ.  නිර්චනඹ 

කයන රද ්තිරහබ ඵළඳීභ පිඹවීභ වහ අලය නු ඇතළයි 

අතප්ේහ කයන ඇසතතේන්තුගත අනහගත මුදල් ්හවඹන්තේ 

ර්තභහන ටිනහකභ තීයණඹ කිරීභ වහ බහවිතහ කශ යුතු 

තඳොළී අනුඳහතඹ තභඹයි.  ට්ටේ අනුඳහතඹ තීයණඹ කිරීතේදී, 

ශ්රී රංකහතේ ආඹතනික ඵළඳුේකය වහ ගළඹුරු තශතඳොරේ 

තනොභළති විට,  යජතේ ඵළඳුේකයර තඳොළී අනුඳහත 

කශභනහකයණඹ විසින් රකහඵරයි.  අර්ථ දේහ ඇති ්තිරහබ 

ඵළඳීේ වහ න තනත් ්ධහන උඳකල්ඳන හර්තභහන 

තශඳර තත්ඹන් භත ඳදනේ තේ. 

LKAS 19 - ත ක ්තිරහබ රට අනුකර සිඹලුභ සථිය 

ත කයින් වහ ත තේ ආයේබතේ සිටභ විශ්රහමික 

ඳහ රිතතෝෂිත වහ ්තිඳහදන රහ ඇත.  තකත  තතත්, 

1983 අංක 12 දයණ ඳහරිතතෝෂිකඹ තගවීතේ ඳනත ඹටතත් 

ත කතඹකුට ගකීභ ඳළන නගින්තන් ය 5ක අඛණ්ඩ 

ත ඹ ේපුර්ණ කිරීතභන් ඳසු ඳභණි.  තභභ ඵහහිරින් 

අයමුදල් ඳඹන අර්ථ දේහ ඇති ්තිරහබ ළරළසභේ තනොතේ.  

හසි ව අරහබ ඒහ ඳළන නගින කහර සීභහ තුශ තනත් පුළුල් 

ආදහඹභේ වහ අඹ කයනු රළතේ. 

නිර්චනඹ කයන රද දාඹක ැරසුම් - ශේකයින්ශේ අර්ථ 

ාධක ව ශේකයින්ශේ බායකාය අයමුදර 

අදහශ ්තිඳත්ති වහ තයගුරහසි රට අනුකර ත කයින්තේ 

අර්ථහධක අයමුදල් දහඹකත්ඹ ව ත ක බහයඅයමුදල් 

දහඹකත්ඹ වහ ත කයින් සුදුසුකේ රඵයි.  ත කයින්තේ 

අර්ථහධක අයමුදර ව ත ක බහයකහය අයමුදර වහ 

පිළිතයන් ත කයින්තේ දශ දීභනහතන් 15  ව 3  ේ 

ංසථහ දහඹක න අතය ත කයින් විසින් ත හ ඳඹනු 

රඵන කහර ඳරිච්තේදඹන්හි ආදහඹේ ්කහලතේ විඹදභේ තර 

හර්තහ කයයි. 

1.4.13 ්රාේධන ංචිතඹ  

යජතේ ඒකහඵේධ අයමුදතරන් රළතඵන නිලසචිත මුදල් ව 

විකුණුේ ්තියෘවගත කිරීතේ ශුේධ ටිනහකභ අහනතේ දී 

රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහතේ ංචිතඹට ඵළය කයයි. 

1.4.14 මුරය ත්කේ  

i. මුරය ත්කේ  
මුයක වඳුනහ ගළනීභ ව භළනීභ 

මුයක වඳුනහ ගළනීතේදී මුරය ත්කේ ර්ගීකයණඹ යහ 

ඳතින්තන් මුරය ත්කේ ර ගිවිසුේගත මුදල් ්හව රේණ 

ව ඒහ කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ මුව යහඳහය ආකෘතිඹ 

භත ඹ.   

ළරකිඹ යුතු මුරය ංයචකඹේ අඩංගු තනොන තවෝ මුවඹ 

්හතඹෝගික ්තඹෝජනත් කය ඇති තශ රළබීේ වළරුණු විට,  

ංසථහ මුයන් මුරය ත්කභේ එහි හධහයණ ටිනහකභට 

අනු භනිනු රළතේ.  මුරය ත්කභේ හධහයණ ටිනහකභේ 

තනොභළති අසථහක රහබඹ තවෝ අරහබඹ, ගනුතදනු පිරිළඹ 

ළරකිඹ යුතු මුරය ංයචකඹේ අඩංගු තනොන තවෝ මුවඹ 

්හතඹෝගික ්තඹෝජනත් කය ඇති තශ රළබීේ ගනුතදනු මිශ 

අනු භනිනු රළතේ. 

 

මුරය ත්කේ ඳසු ක්රභේඹ පිරිළඹ, තනත් පුළුල් ආදහඹේ 

(OCI) වයවහ හධහයණ ටිනහකභ ව රහබඹ තවෝ අරහබඹ 

තුළින් හධහයණ ටිනහකභ භනිනු රළතේ. 

මුරය ත්කභේ ර්ගීකයණඹ කය ක්රභහනුකර පිරිළඹ තවෝ 

හධහයණ ටිනහකභකින් OCI වයවහ ගණනඹ කිරීභ වහ එඹ 

තගවිඹ යුතු ්ධහන මුදර භත තනිකයන මුයක වහ තඳොලී තගවීේ 

(SPPI) න මුදල් ්හවඹන් ඇති කශ යුතුඹ. 

තභභ තේත රු SPPI ඳරීේණඹ තර වඳුන්නු රඵන අතය 

එඹ උඳකයණ භට්ටමින් සිදු තකතර්. 

මුරය ත්කේ කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ මුවතේ යහඳහය 

ආකෘතිඹ ඹනු මුදල්  ්හවඹන් උත්ඳහදනඹ කිරීභ වහ එහි 

මුරය ත්කේ කශභනහකයණඹ කයන ආකහයඹයි. ගිවිසුේගත 

මුදල් ්හවඹන් එකතු කිරීභ, මුරය ත්කේ විකිණීභ තවෝ 

තදකභ නිහ මුදල් ්හවඹන් සිදුන්තන්ද ඹන්න යහඳහරික 

ආකෘතිඹ තීයණඹ කයයි.  තශඳර තුශ නිඹහභනඹ තවෝ 

ේමුතිඹ භඟින් සථහපිත කය ඇති කහර යහමුේ තුශ ත්කේ 

තඵදහ වළරීභ අලය න මුරය ත්කේ මිශට ගළනීභ තවෝ 

විකිණීභ (නිතය ක්රභ තශහේ) තශ ලිනඹ, එනේ මුවඹ 

ත්කේ මිශදී ගළනීභට තවෝ විකිණිභට ඵළඳී සිටින ලිනතේදී 

වඳුනහ ගළතන්.  මුවඹ සිඹ මුරය උඳකයණ ඳවත දළේතන 

කහණ්ඩ ඹටතත් ර්ගීකයණඹ කයයි. 

 

A. ක්රභක්ඹ විඹදශභන් මුරයභඹ ත්කම්  
ඳවත තකොන්තේසී තදකභ පුයහ ඇත්නේ මුවඹ මුරය ත්කේ 

ක්රභේඹ පිරිළඹකින් භනිනු රඵයි. 

 ගිවිසුේගත මුදල් ්හව එකතු කිරීභ වහ මුරය ත්කේ 

 යහ ගළනීතේ අයමුනින් මුරය ආකෘතිඹ ත්කේ යහඳහය 

ආකෘතිඹේ තුශ තඵහ ඇත. 
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මුරය ත්කේර ගිවිසුේගත නිඹභඹන් නිලසචිත ලිනර මුදල් 

්හවඹන් වහ තව තු න අතය ඒහ ්ධහන ලතඹන් තගවිඹ 

යුතු ්ධහන මුදර ව තඳොළිඹ තගවිඹ යුතු ්ධහන මුදර ක්රභේඹ 

පිරිළඹ ඹටතත් මුරය ත්කේ ඳසු තඳොළී (EIR) ක්රභඹ 

බහවිතතඹන් භනිනු රඵන අතය එඹ වහනිරට ඹටත් තේ.  

ත්කේ වඳුනහ තනොගත් විට, තනස කයන රද තවෝ දුර්ර වු 

විට රහබඹ තවෝ අරහබඹ තුර හසි ව අරහබ වඳුනහ ගළතන්. 

ක්රභේඹ පිරිළඹකින් මුවතේ මුරය ත්කේරට තශහභ 

ව තනත් රළබිඹ යුතු තේ ඇතුශත් න අතය ත කයින්ට 

ණඹ දීභ ව බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය ව බිල්ඳත්,  සථහය 

තළන්ඳතු වහ ආතඹෝජනඹ කිරීභ ඇතුශත් තේ. 

B. OCI වයවා ාධායණ ටිනාකමින් ැරසුම් කයන රද මුරය 

ත්කම්  
මුයක පිළිගළනීභ භත, මුවඹට LKAS 32 මුරය උඳකයණ 

ඉලිරිඳත් කිරිභ ව තශහභ වහ තනොඳළළත්වීභ ඹන කරුණු 

ඹටතත් OCI වයවහ හධහයණ ටිනහකමින් නේ කයන රද 

තකොටස උඳකයණ තර ආඳසු වළයවිඹ තනොවළකි තර 

ර්ගීකයණඹ කිරීභට තතෝයහ ගත වළකිඹ.  ර්ගීකයණඹ තීයණඹ 

කයනු රඵන්තන් උඳකයණ අනු ඹ. 

තභභ මුරය ත්කේර රහබ වහ අරහබ කිසි විතටකත් නළතත් 

ගළරවභ තනොතකතර්.  තගවීතේ අයිතිඹ සථහපිත කය ඇති විට 

රහබහංල ආදහඹේ ්කහලතේ තනත් ආදහඹභේ තර 

වඳුනහතගන ඇති අතය,  මුරය ත්කේ ර පිරිළතඹන් 

තකොටේ අඹකය ගළනීභේ තර මුවඹට රළතඵන 

ආදහඹතභන් වළය, එළනි හසි OCI හි ටවන් තේ. 

තභභ කහණ්ඩඹ ඹටතත් සිඹ මිශ ගණන් ව රළයිසතුගත 

තනොකශ තකොටස ආතඹෝජන ර්ගීකයණඹ කිරීභට මුවඹ 

තතොයහ ගන්නහ රලි. 

ඉත් කිරීභ 
මුරය ත්කභේ (තවෝ අදහශ න විට, මුරය ත්කභක 

තකොටේ තවෝ භහන මුරය ත්කේ මුවඹක තකොටේ)   

මුයක ලතඹන් වඳුනහතගන ඇත්නේ. මුවතේ ඒකහඵේධ මුරය 

තත් ්කහලතඹන් ඉත් කයනු රළතේ. 

 ත්කතභන් මුදල් ්හව රළබීතේ අයිතිඹ කල් ඉකුත් වී 

ඇත. තවෝ 

 ත්කේ යන් මුදල් ්හවඹන් රඵහ ගළනීභ වහ මුවඹ 

සිඹ අයිතිහසිකේ භහරු කය ඇති අතය තවෝ රළබුනු මුදල් 

්හවඹන් ්භහණහත්භක ්භහදඹකින් තතොය  තතන 

ඳහර්ලඹකට විධිවිධහනඹේ ඹටතත් තගවීභට ඵළඳී සිටි. (අ) 

මුවඹට ත්කේර සිඹලු අදහනේ ව ්තිරහබ ළරකිඹ 

යුතු තර භහරු කය ඇත.  තවෝ (ආ) මුවඹ ත්කේර 

සිඹලු අදහනේ ව ්තිරහබ ළරකිඹ යුතු තර භහරු කය 

තවෝ යහතගන නළත,  නමුත් ත්කේ ඳහරනඹ භහරු කය 

ඇත. 

 

ත්කභකින් මුදල් ්හව රඵහ ගළනීභ වහ මුවඹ සිඹ 

අයිතිහසිකේ භහරු කය ඇති විට තවෝ භත් වීතේ 

විධිවිධහනඹකට අතීර්ණ වු විට.  එඹ තේත රු කයන්තන්, ව 

එඹ තකොතතේ දුයට හිමිකහරිත්තේ අදහනේ ව ්තිරහබ 

යහතගන ඇත්ද ඹන්නයි.  ත්කේර සිඹලු අදහනේ ව 

විඳහක ළරකිඹ යුතු තර භහරු කය තවෝ යහතගන තනොභළති 

විට තවෝ ත්කේ ඳහරනඹ කශ විට මුවඹ විසින් භහරු කයන 

රද ත්කභ එහි අඛණ්ඩ භළලිවත්වීතේ ්භහණඹට අඛණ්ඩ 

වඳුනහ ගනී.  එළනි අසථහකදී,  මුවඹ ආ්රිත ගකීභේ ද 

වඳුනහ ගනී.  භහරු කයන රද ත්කභ ව ඒ ආ්රිත ගකීභ 

භනිනු රඵන්තන් මුවඹ විසින් යහතගන ඇති අයිතිහසිකේ 

ව ඵළඳීේ පිළිබිඹු කයන ඳදනභේ භත ඹ.  

මුරය ත්කම් වානිකයණඹ 

මුරය ත්කභේ තවෝ මුරය ත්කේ මුවඹේ දුර්ර වී ඇති 

ඵට විඹඵේධ හේෂි තිතේද ඹන්න මුවඹ ෆභ හර්තහකයණ 

ලිනඹකදීභ තේත රු කයයි.  ත්කේ මුයක වඳුනහගළනීතභන් 

ඳසු සිදු වු  සිදුවීේ එකේ තවෝ ළඩි ගණනක ්තිපරඹේ තර 

වහනිඹේ සිදුවී ඇති ඵට හේෂි තිතේ නේ ඳභණේ මුරය 

ත්කභේ තවෝ මුරය ත්කේ මුවඹේ දුර්ර ඹළයි රකනු 

රළතේ, ව එභ අරහබ සිදුවීභ මුරය ත්කේ ර 

ඇත්තේන්තුගත අනහගත මුදල් ්හවඹට තවෝ විලසහදහඹක 

තර තේත රු කශ වළකි මුරය ත්කේ මුවඹට ඵරඳෆභේ 

ඇති කයයි.  අතප්ේෂිත ණඹ ඳහඩු (ඊසිඑල්) ඳදනේ වී ඇත්තත් 

තකොන්රහත්තුට අනුකර තගවිඹ යුතු තකොන්රහත් මුදල් 

්හවඹන් ව මුවඹ රළබීභට අතප්ේහ කයන සිඹලු මුදල් 

්හවඹන් අතය තන භත න අතය,  එඹ මුල් පරදහයී තඳොළී 

අනුඳහතඹට ආන්න ලතඹන් ට්ටේ කයනු රළතේ.  අතප්ේෂිත 

මුදල් ්හවඹන්ට ගිවිසුේගත නිඹභඹන්ට අනුකර න 

ඇඳකයඹේ විකිණීභ තවෝ තනත් ණඹ ළඩි ලියුණු කිරීේ 

ඇතුශත් තේ. 

ECL අලිඹය තදකකින් වඳුනහතගන ඇත.  මුයක වඳුනහගළනීතභන් 

ඳසු ණඹ අදහනතේ ළරකිඹ යුතු ළඩි වීභේ සිදු තනොවු ණඹ 

නියහයණ වහ ඊසිඑල් රඵහ දී ඇත්තත් ඉලිරි භහ 12 තුශ (භහ 

12 ක ඊසිඑල්) සිදුවිඹ වළකි තඳයනිමි සිදුවීේර ්තිපරඹේ න 

ණඹ ඳහඩු වහ ඹ.  මුයක වඳුනහගළනීතභන් ඳසු ණඹ අදහනතේ 

ළරකිඹ යුතු ළඩි වීභේ සිදු වී ඇති ණඹ නියහයණ වහ,  

ඳළවළය වළරීතේ තේරහ තනොරකහ ජීවිත කහරඹ පුයහභ ECL 

නියහයණතේ ඉතිරි කහරඹ තුශ අතප්ේහ කයන ණඹ ඳහඩු 

වහ අරහබ දීභනහේ අලය තේ. 

144  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

තශ ව තනත් රළබිඹ යුතු තේ වහ, ණඹගළතිඹන් තවෝ 

නය ගළතිඹන් කහණ්ඩහඹභේ ළරකිඹ යුතු මුරය දුසකයතහ, 

තඳොළී තවෝ මුයක තගවීේ ඳළවළය වළරීභ තවෝ අඩුඳහඩුකේ, ඔවුන් 

ඵංතකොතරොත් බහඹට තවෝ තනත් මුරය ්තිංවිධහනඹකට 

ඇතුළු වීතේ ේබහවිතහ ව නිරීේණඹ කශ වළකි දත්ත හිඟ 

තනසවීේ තවෝ ඳළවළය වළරීේ භඟ ව ේඵන්ධ න ආර්ථික 

තත්ඹන් ළනි ඇසතතේන්තුගත අනහගත මුදල් ්හවඹන්හි 

භළනිඹ වළකි අඩුවීභේ ඇති ඵ තඳන්නුේ කය ඇත.  මුවඹ එහි 

තපතිවහසික ණඹ අරහබ අත්දළකීේ භත ඳදනේ මු ්තිඳහදන 

අනුකෘතිඹේ පිහිටුහ ඇති අතය,  එඹ ණඹ ගළතිඹන්ට විතල ෂිත 

වු ඉලිරි හධක වහ කස කය ඇත. 

ගිවිසුේගත තගවීේ දුයසථ වු විට මුවඹ මුරය ත්කභේ 

තඳයනිමිතඹන් රකයි.  තකත  තතත්,  ඇතළේ අසථහර දී 

මුවඹ විසින් දයනු රඵන ණඹ ළඩි ලියුණු කිරීතේ ළරකිල්රට 

ගළනීභට තඳය මුවඹට හිඟ තකොන්රහත් මුදල් ේපුර්ණතඹන්භ 

රළබිඹ තනොවළකි ඵ අබයන්තය තවෝ ඵහහිය තතොයතුරු භඟින්  

තඳන්නුේ කයන විට මුවඹ මුරය ත්කභේ තඳයනිමිතඹන් 

රකනු ඇත.  ගිවිසුේගත මුදල් ්හවඹන් අඹකය ගළනීභ 

පිළිඵ හධහයණ අතඳේහේ තනොභළති විට මුරය ත්කභේ 

කඳහ වරිනු රළතේ.  ආදහඹේ ්කහලතේ දුර්රතහ ඳහඩු 

වඳුනහගත යුතු ද ඹන්න තේත රු කිරීභ වහ එේ එේ ර්තහ 

කිරීතේ ලිනතේදී මුවඹ විසින් තනි තනි ළරකිඹ යුතු තශ 

රළබිඹ යුතු තේ භහතරෝචනඹ කයයි.  මුවඹ විසින් රළබිඹ යුතු 

තශහභ තනි තනි තේත රු කයන අතය අතිතර්ක දුර්ර 

තනොන ඵ තොඹහ තගන ඇත. 

ii. මුරය ගීමම්  

මුයක වඳුනහ ගළනිභ ව භළනීභ 

මුයක පිළිගළනිතේදී මුරඹ ගකීේ ර්ගීකයණඹ කය ඇත්තත් 

රහබඹ තවෝ අරහබඹ, ණඹ ව ණඹ ගළනීේ වයවහ හධහයණ 

ටිනහකභේ ඇති මුරය ගකීේ වහ තශ වහ තනත් තගවීේ 

සුදුසු ඳරිලි ඇතුශත් තේ. 

සිඹළුභ මුරය ගකීේ මුයන් හධහයණ ටිනහකභකින් 

වඳුනහතගන ඇති අතය, ණඹ ව ණඹ ගළනීේ ව තගවිඹ යුතු 

අසථහ රදී. ෘජුභ ආතයෝඳණඹ කශ වළකි ගනුතදනු 

පිරිළතේ ශුේධඹ තේ. 

මුවතේ මුරය ගකීේ අතය තශ ව තනත් තගවිඹ යුතු 

තේ, ඵළංකු අයියහ ඇතුළු ණඹ ව ණඹ ගළනීේ ඇතුශත් තේ. 

. 

ඳසු භළනීභ 

ණඹ ව ණඹ ගළනීේ ව තශහභ ව තනත් තගවීේ 

ක්රභහේඹ පිරිළඹ ඹටතත් මුයක වඳුනහගළනීතභන් ඳසු, තඳොළී 

දයණ ණඹ ව ණඹ  ගළනීේ ඳසු EIR  ක්රභඹ බහවිතහ කය 

ක්රභහේඹ පිරිළතඹන් භනිනු රළතේ.  ගකීේ වඳුනහතගන ඇති 

විට තභන්භ EIR ක්රභහේඹ කිරීතේ ක්රිඹහයඹ වයවහ ආදහඹේ 

්කහලතේ හසි ව අරහබ වඳුනහ ගළතන්. 

ක්රභහේඹ පිරිළඹ ගණනඹ කයනු රඵන්තන් EIR හි අනිහර්ඹ 

අංගඹේ න අත්ඳත් කය ගළනීභ ව ගහසතු තවෝ පිරිළඹ වහ 

න ට්ටභේ තවෝ හරිකඹේ ළරකිල්රට ගනිමින් EIR 

ක්රභහේඹ ආදහඹේ ්කහලතේ මුරය විඹදේ තර ඇතුශත් කය 

ඇත. 

අරංගු කිරීභ 

ගකීභ ඹටතත් ඇති ගකීභ නිවදස කයන විට තවෝ අරංගු 

කයන විට තවෝ කල් ඉකුත් වු විට මුරය ගකීභේ වඳුනහ ගළතන්.  

ඳත්නහ මුරය ගකීභේ එකභ ණඹ තදන්නහතගන් තනත් 

අතඹකු විසින් ළරකිඹ යුතු තර තනස තකොන්තේසි භත 

්තිසථහඳනඹ කශ විට තවෝ ඳත්නහ ගකීභක නිඹභඹන් 

ළරකිඹ යුතු තර තනස කයන විට, එළනි හුභහරුේ තවෝ 

තනස කිරීභේ මුල් ගකීභ වඳුනහ ගළනීභ ව න ගකීභේ 

වඳුනහ ගළනීභ තර රකනු රළතේ.  අදහශ රැතගන ඹන 

්භහණඹන්හි තන ආදහඹේ ්කහලතේ වඳුනහතගන ඇත. 

 

iii.  මුරය උඳකයණ හිරේ කිරීභ 

 

පිළිගත් මුදල් පිඹහ ගළනීභ වහ දළනට ඵරහත්භක කශ වළකි 

දනතික අයිතිඹේ තිතේ නේ ව ශුේධ ඳදනභේ භත 

පිඹවීභටත්, ත්කේ හේහත් කය ගළනීභටත් ව මුරයභඹ 

ත්කේ ව මුරය ගකීේ පිඹහ ඇති අතය ශුේධ තත්ඹ පිළිඵ 

ඒකහඵේධ ්කහලතේ ශුේධ මුදර හර්තහ තේ. 

 

හධහයණ ටිනහකභ තීයණඹ කිරීභ 

හර්තහකයණ ලිනතේ ක්රීඹ තශඳරර තශහේ කයන මුරය 

උඳකයණ වහ න හධහයණ ටිනහකභ ඳදනේ න්තන් 

ගනුතදනු පිරිළඹ වහ කිසිදු අඩු කිරීභකින් තතොය ඒහතේ 

මිර කශ තශඳර මිර භත යි. 

ක්රීඹ තශඳරක තශහේ තනොකයන අතනකුත් සිඹලුභ මුරය 

උඳකයණ වහ හධහයණ ටිනහකභ තීයණඹ න්තන් සුදුසු 

තේත රුකයණ ක්රභ බහවිතහ කිරිතභනි.  තේත රු කිරීතේ 

ක්රභතේදඹන් අතය ට්ටේ කශ මුදල් ්හව ක්රභඹ, තශඳර 

නීරීේණඹ කශ වළකි මිර ඳතින භහන උඳකයණ වහ 

ළඳීතේදී තනත් අදහශ තේත රු ආකෘති ඇතුශත් තේ. 
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ර්ත භහන තශඳර ගනුතදනු තවෝ නිරීේණඹ කශ වළකි 

තශඳර දත්ත රඵහ ගත තනොවළකි තේත රුකයණ 

ක්රභතේදඹන් බහවිතහ කයමින් ඇතළේ මුරය උඳකයණ හධහයණ 

ටිනහකභකින් ටවන් තේ.  ඩහත් හධහයණ ආකෘති 

උඳකල්ඳන මුවතේ තවොභ තේත රු භඟ තේත රු 

ආකෘති බහවිතහ කයමින් ඔවුන්තේ හධහයණ ටිනහකභ තීයණඹ 

තේ. 

මුරය උඳකයණර හධහයණ අගඹන් විලසතල්ණඹ කිරීභ ව 

ඒහ භනින ආකහයඹ පිළිඵ ළඩිදුය විසතය ටවන 12.1 හි 

දේහ ඇත. 

ශ්රී රංකහතේ යරත් ගණකහධිකහරීරුන්තේ ආඹතනඹ LFRS 09  

මුරය උඳකයණ නිකුත් කශ අතය එඹ මුරය උඳකයණ පිළිබිඹු 

කයන අතය,  LFRS 39 මුරය උඳකයණ, පිළිගළනීභ ව මිනුේ 

ආතේල කයයි.  වහනිඹ වහ තවජිං ගිණුේකයණඹ ර්ගීකයණඹ වහ 

භළනීභ වහ න අලයතහ ්මිතිඹ වඳුන්හ තදයි. 

 

1.4.15 කල්ඵදු වා ගිණුම්කයණඹ 

 
තකොන්රහත්තුේ කල්ඵදුේද, නළතතවොත් එහි කල්ඵදුේ 

අඩංගුද ඹන්න තකොන්රහත්තු ආයේබතේදීභ මවඹ විසින් 

තේත රු කයයි. එනේ, ඹේ කහරඹේ වහ වඳුනහගත් 

ත්කභේ බහවිතහ කිරීභ ඳහරනඹ කිරීතේ අයිතිඹ ්කහල කයයි 

නේ තකොන්රහත්තු වඳුනහ ගළනීභ වහරකහ ඵරයි.  

 

(a) බාවිතශ  අයිතිඹ ත්කම් 

 
කල්ඵදු ආයේබක ලිනතේ දී (එනේ, ත්කභ බහවිතඹ වහ 

ඳත්නහ ලිනඹ) මවඹ බහවිතහ කිරීතේ අයිතිඹ ත්කේ වඳුනහ 

ගනී. බහවිතතේ අයිතිඹ ත්කේ භනිනු රඵන්තන් පිරිළඹ, 

මුච්චිත ේඹවීේ ව වහනිවීේ ඳහඩු අඩු කිරීභ ව කල්ඵදු 

ගකීේර ඕනෆභ ්තිඅගඹකිරීභේ ගළරවභ භගිනුයි. බහවිතතේ 

අයිතිඹ ත්කේර පිරිළඹට වඳුනහතගන ඇති කල්ඵදු ගකීේ 

්භහණඹ, දයන රද මයක ෘජු පිරිළඹ ව ආයේබක ලිනට තවෝ 

ඊට තඳය සිදු කයන රද කල්ඵදු තගවීේ  යන් ඵදු ලිරිගළන්වීේ 

රදතවොත් ඒහ අඩුකය ටිනහකභ වඳුනහගනු රඵයි. බහවිතතේ 

අයිතිඹ ත්කේ කල්ඵදු කහර සීභහතේ ව ත්කේර 

ඇසතතේන්තුගත ්තඹෝජනත් ආයු කහරඹ ඹන අගඹන්තගන් 

අඩු අගඹ හිත කහරඹ තුශ යර තර්ඛහ ඳදනභේ භත ේඹ 

තකතර්. 

කල්ඵදු කහරඹ අහනතේ කල්ඵදු ත්කේර හිමිකහරිත්ඹ 

භහගභට ඳළරීභ තවෝ පිරිළඹට මිරදී ගළනීතේ විකල්ඳඹ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ පිළිබිඹු කයයි නේ, ත්කතේ ඇසතතේන්තුගත 

්තඹෝජනත් ආයු කහරඹ බහවිතතඹන් ේඹවීේ ගණනඹ කයනු 

රඵයි. බහවිතහ කිරීතේ අයිතිඹ ත්කේ ද වහනිකයණඹට ඹටත් 

තකතර්.  

(b) ඵදු ගකීේ 

 
මවඹ විසින් කල්ඵදු ආයේබක ලිනතේ දී, කල්ඵදු කහර සීභහ 

තුශ සිදු කශ යුතු කල්ඵදු තගවීේර ර්තභහන ටිනහකභ අනු 

භනිනු රඵන කල්ඵදු ගකීේ  වඳුනහ ගනු රඵයි. කල්ඵදු 

තගවීේරට සථහය තගවීේ (ද්රයභඹ සථහය තගවීේ ඇතුළු) 

අඩුතන් රළබිඹ වළකි කල්ඵදු ලිරිගළන්වීේ, දර්ලකඹේ තවෝ 

අනුඳහතඹේ භත යහ ඳතින විචරය කල්ඵදු තගවීේ ව 

අතල  ටිනහකේ වතික ඹටතත් තගවීභට ඵරහතඳොතයොත්තු 

න මුදල් ඇතුශත් තේ. කල්ඵදු තගවීේරට භහගභ විසින් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට හධහයණ තර නිලසචිත ඳතින මිරදී 

ගළනීතේ විකල්ඳඹ ක්රිඹහත්භක කිරීතේ මිර ව කල්ඵදු 

කහරසීභහ භඟින් මවඹ අන් කිරීතේ විකල්ඳඹ ක්රිඹහත්භක 

කයන ඵ පිළිබිඹු කයන්තන් නේ, කල්ඵදු කහරඹ අන් කිරීභ 

වහ තගවීභද ඇතුශත් තේ. 

විසතය අනහයණඹ ටවන 8.6 ඹටතත් දේහ ඇත. 

1.4.16 අඛණ්ඩ ගීමම්, නීති කටයුතු 
ව කැඳවීම්  
 
අවිනිලසචිත ගකිේ ඹනු ඳළළත්භ තවවුරු කශ වළකි ඵළඳීේ 

ඳභණි.  අවිනිලසචිත අනහගත සිදුවීේ තවෝ ආර්ථික ්තිරහබ 

ඳළරීභ සිදුවිඹ තනොවළකි  තවෝ විලසහදහඹක තර භළනිඹ 

තනොවළකි ර්තභහන ඵළඳීේ අඛණ්ඩ ගකීේ මුරය තත්ඹ පිළිඵ 

්කහලතේ වඳුනහතගන නළති නමුත් ඒහ දුයසථ තනොතේ නේ 

අනහයණඹ තකතර්. 

1.5 නිකුත් කශ එශවත් තභත් 
ක්රිඹාත්භක ශනොන ගිණුම්කයණ 
්රතිඳත්ති  
ශ්රී රංකහතේ යරත් ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් ඳවත 

වන් ශ්රී රංකහ ගිණුේකයන ්මිති නිකුත් කය ඇති අතය ඒහ 

අනහගතතේ දී පරදහයී ලිනඹේ ඇති අතය තභභ මුරය ්කහලන 

පිළිතඹර කිරීතේදී අදහශ කය තනොභළත.  එභ ්තිඳත්ති මුවඹ 

විසින් දළනට අනුගභනඹ කය  ඇති ගිණුේකයණ ්තිඳත්ති 

තකතයහි ඵරඳෆභේ ඇති කයනු ඇති අතය තභභ ්මිතීන් 

ක්රිඹහත්භක වු විට ංසථහ අනුගභනඹ කයනු ඇත.  

විසතයහත්භක භහතරෝචනඹේ මුඳර්ණ කිරීභට ඉතිරි ඇති 

ඵළවින්,  තභභ මුරය ්කහලන ්කහලඹට ඳත් කයන ලිනට 

මුරයභඹ ඵරඳෆභ හධහයණ තර තේත රු කශ තනොවළක. 

SLFRS 17  යක්ණ ගිවිසුභ 

තභභ ගිණුේකයණ ්මිතිඹ තතින් ඇතිවිඹ වළකි ඵරඳෆභ 

කශභනහකහයණඹ තභත් ගණනඹ කය තනොභළත.  තභභ ්මිතිඹ 

2021 ජනහරි 01 ලින තවෝ ඊට ඳසු ආයේබ න හර්ෂික කහර 

ඳයච්තේද වහ ක්රඹහත්භක තේ. 
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2. ආදාඹම් 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

     
තේශීඹ      488,464.589      583,821.170       488,464.589    583,821.170  

අඳනඹන        30,406.336        62,770.368         30,406.336      62,770.368  

ඳර්ඹන්ත ගහසතු වහ තනත්                       -                         -                222.173           155.896  

මුළු ආදහඹභ      518,870.925      646,591.538       519,093.098    646,747.434  

අඩු කශහ - නිසඳහදන ඵදු වහ ජහ.තගො.ඵ.        (8,739.920)      (15,731.825)        (8,739.920)   (15,731.825) 

ශුේධ ආදහඹභ      510,131.005      630,859.713       510,353.178    631,015.609  

3. ශනත් ශභශවයුම් ආදාඹම් 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019              
ඹලි්රකාශිත 

රු. මි. 

     
ආතඹෝජන තේඳශ භත ආදහඹභ               41.898               45.869                41.898             45.869  

ත ක ණඹ තඳොළී             194.673             239.194              623.136           885.907  

කුලී ආදහඹභ                 9.889               10.861                13.879             14.676  

තේ.පි.උ.ඉත් කිරීභ භත රහබඹ /(ඳහඩු)                 1.707                 2.617                  1.274             32.062  

පියවුේවල් උඳකයණ අරවිතඹන් රහබඹ               21.350               20.474                21.350             20.474  

රහබහංල ආදහඹභ             240.122             150.001                  0.122               0.001  

විවිධ ආදහඹභ             309.031               60.401              443.957           226.210  

              818.670             529.415           1,145.615        1,225.198  

4. ශභශවයුම් රාබඹ 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019              
ඹලි්රකාශිත 

රු. මි. 

     
ඳවත වන් විඹදේ තගවීතභන් ඳසු ්කහශිත තභතවයුේ රහබඹ        

අධයේරුන්තේ තේතන                 5.547                 7.658                10.082               8.282  

විගණකරුන්තේ තේතන                 4.000                 3.500                  5.696               5.480  

ේඹවීේ             715.664             722.568           1,742.887        1,543.531  

්චහයණ විඹදේ               18.800               28.002                18.800             28.002  

නීති ගහසතු වහ තනත් ෘත්තීඹ ගහසතු             188.193               79.427              188.193             79.427  

අය තනොදුන් ළට්          1,127.177          2,308.966           1,127.177        2,308.966  

භවහ බහණ්ඩහගහයඹට විතල  ගහසතු          1,000.000          1,000.000           1,000.000        1,000.000  
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5. මරය ආදාඹම් 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019              
ඹලි්රකාශිත 

රු. මි. 

     
බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත්, සථහය තළන්ඳතු ව ඉල්ලුේ තළන්ඳතු යන් 

රද තඳොළී ආදහඹභ 
         2,574.185          3,240.940           2,883.468        3,563.970  

ණඹ ඉන්තොයිස ව කල් ඉකුත් ව තශ ණඹ භත තඳොළී ආදහඹභ               13.117               12.339                13.117             12.339  

රංවිභ/ තඳෞ.විදුය භහගේ/ ගුන් තතල් ණඹ තතින් තඳොළී ආදහඹභ          6,285.950          7,674.846           6,285.950        7,674.845  

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය යන් රද තඳොළී ආදහඹභ          2,313.080          2,596.986           2,313.080        2,596.985  

තන්හසික විතේල මුදල් ගිණුේ තතින් තඳොළී ආදහඹභ                 1.558                 0.856                  1.558               0.856  

  11,187.890  13,525.966         11,497.173  13,848.996  

6. මරය විඹදම් 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

     
ලිගු කහලීන ණඹ වහ තඳොළී                 7.976               18.610                  7.976             18.610  

විතේල විනිභඹ ඵළංකු ණඹ තඳොළී        20,874.180        14,671.758         20,874.180      14,671.758  

තනත් මරය පිරිළඹ               29.171                 8.172                29.171               8.172  

         20,911.327  14,698.539         20,911.327  14,698.539  
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7. ඵදු විඹදම්   

 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019              
ඹලි්රකාශිත 

රු. මි. 

ජංගභ ඵදු         

ජංගභ ආදඹේ ඵද                   -                      -            734.615       1,045.291  

තඳය ය ර ඌන / (අධි) ්තිඳහදන -  -           (36.441)            (9.076) 

රහබහංල භත - WHT -            21.000                    -              21.000  

විරේභීත ඵදු       

තහකහලීක තනසකේ ඇති වීභ ව ්තයහර්තනඹ - ආදහඹේ 

්කහලඹ 
                  -                      -           (489.365)         126.313  

ආදාඹම් ඵදු විඹදම් - ආදාඹම් ්රකාලඹ                   -              21.000          208.809       1,183.529  

ආදාඹම් ඵදු විඹදම් - ශනත් වි්තීර්ණ ආදාඹම්        (415.689)             6.011         (451.926)          (32.013) 

මුළු ආදාඹම් ඵදු විඹදම්        (415.689)           27.011         (243.118)      1,151.515  

     

ර්තභහන ඵදු අඹ කිරීභ ව ඵදු රට තඳය රහබඹ අතය ංන්දනඹ ඳවත දළේතේ: 

     

ඵදු රට තඳය ගිණුේකයණ රහබඹ      2,370.955    (11,835.600)      4,477.882      (9,057.194) 

එකතු කශහ : ඉඩ තනොදුන් විඹදේ    36,221.384     29,989.461     37,822.391     31,641.212  

අඩු කශහ : ඉඩ ලිඹ වළකි විඹදේ ව නිදවස කයන ආදහඹේ     (1,285.978)     (1,350.122)     (1,907.602)     (2,047.094) 

ගැරපුම් කශ ශශ රාබඹ    37,306.361     16,803.739     40,392.671     20,536.924  

අඩු කශහ : ඵදු අරහබ   (37,306.368)   (16,803.739)   (37,306.368)   (16,803.739) 

එකතු කශහ : තර් ඵදු අරහබ                     -                      -      

ඵදු අඹ කශ වැකි ආදාඹභ                   -                      -         3,086.303       3,733.185  

ආදහඹේ ඵඳු       

2020-24%(2019-28%)                   -                      -            734.615       1,045.291  

තඳය තර් ඌන / (අධි) ්තිඳහදන                   -                      -             (36.441)            (9.076) 

රහබහංල භත - WHT -            21.000                    -              21.000  

ආදහඹේ ්කහලඹ වහ විරේභීත ඵදු                   -                      -           (489.365)         126.313  

තහකහයක තනසකේ නිර්භහණඹ කිරීභ ව ආඳසු වළයවීභ        (415.689)             6.011         (451.926)          (32.013) 

ආදාඹම් ඵදු විඹදභ        (415.689)           27.011         (243.118)      1,151.515  

2013/14, 2014/2015, ව 2015/16 ඵදු ර් වහ පිළිතයන්  රු. මියඹන 100, රු.මි. 723. ව රු. මියඹන 55  තේත රු නිකුත් කය ඇති අතය 

ංසථහ විසින් එභ තේත රු කිරීේ වහ රංගු අභිඹහචනහ ඉලිරිඳත් කය ඇත. 1997/98 ව 2002/03 ර්ඹ වහ ව ආදහඹේ ඵදු ගකීේ මරය 

්කහලනර වඳුනහතගන  ඇත. 

2013/14 තේත යඅ ර්ඹ වහ තේශීඹ ආදහඹේ තදඳහර්තේන්තු විසින් තීන්දු රඵහ  ඇති අතය 2013/14 තකත රු ර්ලඹ වහ රඵහ දී ඇති 

තීයණඹට එතයහි ඵදු අභිඹහචනහ තකොමිභට අභිඹහචනඹේ ඉඳිරිඳත් කය ඇත.  
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8. ශද්ඳශ පිරිඹත වා උඳකයණ - ං්ථා 

 

 ඉඩම් ව 

ශගොඩනැගිලි 

 රු.මි.  

 ඳැර 

ශද්ඳශ 

 රු.මි.  

 පිරිඹත, 

ඹන්ත්ර සූත්ර 

ව උඳකයණ    

රු.මි. 

 SPM 

ංීමර්ණඹ 

 රු.මි.  

 ශභෝටර් 

ාවන 

රු.මි.  

 ගෘ./
විකිරීම්, 
කා.උඳ ව 
ශනත් 
ත්කම්  
රු.මි.  

 ශනොනිමි 

්රාේධන 

ැඩ     

රු.මි.   

 එකතු  

රු.මි.   

 8.1. පිරිළඹ         

01/01/2020 ලිනට    16,233.852          1.016        12,322.913       2,430.976      1,327.198          2,371.225        3,346.799     38,033.979  

එකතු කිරීේ           99.358               -                 88.621          101.731           18.500               43.515        1,745.389      2,097.116  

භහරු කිරීේ         (52.229)              -                 22.893                    -             25.217                 4.119                    -                    -  

නළත 
තේත රුකයණඹ        341.661               -          17,030.882          303.133                   -                   0.230                    -          17,675.906  

ඉත් කිරීේ                  -                 -               (42.679)                   -                     -                 (0.066)                   -                (42.745) 

31/12/2020 දිනට    16,622.643          1.016        29,422.630       2,835.841      1,370.915          2,419.024        5,092.189      57,764.257  

 8.2 ේඹ         

01/01/2020 ලිනට     1,034.653          0.397          6,427.104       1,371.035         968.716          1,795.661                    -        11,597.567  

ර්ඹ වහ අඹ කිරීභ        141.705               -            2,249.668            93.895         105.904               76.726                    -          2,667.897  

භහරු කිරීේ         (34.945)              -                   6.796                    -             25.217                 2.932                    -  

ඉත් කිරීභ                  -                 -               (42.679)                   -                     -                 (0.066)                   -                (42.745) 

31/12/2020 දිනට     1,141.413          0.397          8,640.890       1,464.930      1,099.837          1,875.253                 -         14,222.720  

         

 31.12.2020 ලිනට 

ශු.තඳො. 
  15,481.230          0.619        20,781.740       1,370.911         271.078             543.771        5,092.189        43,541.537  

         

31.12.2019 ලිනට    16,233.852          1.016        12,322.913       2,430.976      1,327.198          2,371.225        3,346.799        38,033.979  

31.12.2019 ලිනට 

මුච්චිත කඹ   
    1,034.653          0.397          6,427.104       1,371.035         968.716          1,795.661                    -         11,597.567  

 31.12.2019 දිනට 

ශු.ශඳො. 
  15,199.199          0.619          5,895.808       1,059.941         358.482             575.564        3,346.799       26,436.412  

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ පුගසකන්ද පිරිඳවදු ව පුගසකන්ද තඵදහවළරීතේ ඳර්ඹන්තතේ තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ නළත තේත රු 

කය ඇති අතය නළත තේත රු කශ ටිනහකේ මුරය ්කහලනරට ඇතුශත් කය ඇත. තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ ර හධහයණ ටිනහකභ 

ඉන්ලිඹහතේ R. K. ඳතටල් ව භහගභ (ඉන්ලිඹහතේ යජතේ යඹහඳලිංචි තේත රුකරු) විසින් තීයණඹ කයන රදී. 

නළත තේත රු කයන රද තේඳශ, පිරිඹත ව උඳකයණ පිළිඵ විසතය ඳවත දළේතේ. 
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ත්කභ භළණුේ ්තේලඹ 

නළත 
තේත රුකයන   
ඵරඳළළත්තන 

ලිනඹ ැරකිඹ යුතු නිරීක්ණඹ කශ ශනොවැකි ශඹදවුම් 

නිරීක්ණඹ කශ 

ශනොවැකි ශඹදවුම් 

වා ාධායණ 

ටිනාකශම් 

ංශදදීතා 

ාධායණ 

ටිනාකම් 

ධුයාලිශ  භට්ටභ 

ශගොඩනැගිලි පිරිළඹ ්තේලඹ 01.01.2020 ර්ග මීටයඹකට Plinth  ්තේලතේ ඳදනභ ව ර්ග 
මීටයඹකට රුපිඹල් 4000 සිට ර්ග මීටයඹකට 
රුපිඹල් 15000 දේහ තනස තේ. 

ධනහත්භක  
වේඵන්ධ තේ. 

භට්ටේ 3 

ගඵඩහ ළංකි පිරිළඹ ්තේලඹ 01.01.2020 ටළංකිතේ ඳරිභහ (තරෝව) භහනඹන්තගන් භනිනු 
රඵන අතය ඳසු ඵය භනිනු රඵන්තන් 
ඝනත්තඹනි. කිතරෝග්රෆේ ර තරෝව ඵය භත 
ඳදනේ රකහ ඵරන රද ්තිඅගඹ කි.ග්රෆ. එකකට 
රුපිඹල් 500 සිට රු. 1000  දේහ තනස තේ 

ධනහත්භක  
වේඵන්ධ තේ. 

භට්ටේ 3 

නර ඳේධතිඹ පිරිළඹ ්තේලඹ 01.01.2020 උඳකයණර BOM, නර භහර්ගතේ ලිග ව 
ඳයිප්ඳර විසකේබඹ, විවිධ ෆල්ේ ව ෂසරළන්ේ 
තේ අනු ධහන මීටයඹකට රුපිඹල් 5000 සිට 
ධහන මීටයඹකට රුපිඹල් 20000 දේහ නර භහර්ග 
නළත ඇගයීභ ගණනඹ තකතර්. 

ධනහත්භක  
වේඵන්ධ තේ. 

භට්ටේ 3 

SPBM 

තඵෝඹහ 
පිරිළඹ ්තේලඹ 01.01.2020 උඳකයණර BOM, නර භහර්ගතේ ලිග ව 

විසකේබඹ, ඳහතන තවෝස ව විවිධ කඳහට ව 
ෂසරළන්ේ ව ේඵන්ධතහ භත ඳදනේ ගණනඹ 
කයන රද SPBM Buoy නළත තේත රු ධහන 
මීටයඹකට රු. 3500 සිට ධහන මීටයඹකට රු. 
25000 දේහ තනස තේ. 

ධනහත්භක  
වේඵන්ධ තේ. 

භට්ටේ 3 

ගළන්ට්රි වහ 
තඳොේඳ 

පිරිළඹ ්තේලඹ 01.01.2020 අ) යෘවතේ ඵය ව ංඛයහ භත ඳදනේ Gan-
tries නළත ඇගයීභට රේ තකතර් 

(ආ) තභෝටර් ර තම ඵය රකහ ඵළලීතභන් ඳසු 
නළත තේත රු කයන රද තඳොේඳ ව තඳොේඳ 
ර MS (එනේ කිතරෝග්රෆභඹකට ඳදනභ) 
කි.ග්රෆභඹකට රුපිඹල් 500 සිට 2000 දේහ තනස 
තේ. 

ධනහත්භක  
වේඵන්ධ තේ. 

භට්ටේ 3 

ඹන්ත්ර සූත්ර 

ව උඳකයණ 
පිරිළඹ ්තේලඹ 01.01.2020 අයිතභඹ අනු නළත ඇගයීභ සිදු තකතර් ධනහත්භක  

වේඵන්ධ තේ. 
භට්ටේ 3 

විදයෘත්  පිරිළඹ ්තේලඹ 01.01.2020 අයිතභඹ අනු නළත ඇගයීභ සිදු තකතර් ධනහත්භක  
වේඵන්ධ තේ. 

භට්ටේ 3 

ත්කම් කාණ්ඩඹ 

31.12.2019 දිනට 
පිරිැඹ 
රු. මි. 

31.12.2019 දිනට 
මුච්චිත ක්ඹ     

රු. මි. 

 31.12.2019 දිනට 
ශුද්ධ ධායක අගඹ 

රු. මි. 

ත්කම් පිරිැඹට 

ශගන ගතශවොත් 

ක්ඹ වීභ 

රු. මි. 

ත්කම් පිරිැඹට 

ශගන ගතශවොත් ශුද්ධ 

ධායක අගඹ 
රු. මි. 

ශගොඩනැගිලි               316.566                      123.039             193.527                    12.320                      181.207  

ගඵඩහ ටළංකි           3,006.709                   1,756.138                  1,250.571                     104.557                  1,146.014  

නර ඳේධතිඹ               865.052                      846.424                        18.628                          0.684                        17.944  

SPBM තඵෝඹහ               508.359                     300.206                     208.153                        47.833                      160.320  

ගින්ට්රි වහ තඳොේඳ                 24.299                       11.228                        13.071                          0.243                        12.828  

ඹන්ත්ර සූත්ර ව උඳකයණ           3,376.904                  2,371.409                   1,005.495                     172.311                      833.184  

විදයෘත්                  36.430                         27.681                           8.749                         0.211                           8.538  

2020.01.01 ලිනට මුරය ්කහලනර ඇතුශත් නළත තේත රුකයන රද ත්කේ ටිනහකභ ඳවත ඳරිලි තේ. 
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31.12.2020 ලින න විට ේපූර්ණතඹන් ේඹ ව තේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ ර අගඹ රුපිඹල් මියඹන 2,526.381 (2019- රුපිඹල් මියඹන 
5,098.894 ) කි. 

 

ය තුශ ංසථහ විසින් රුපිඹල් මියඹන 2,097.116 (2019-රු. 3,990.952) තර තේඳශ පිරිඹත වහ උඳකයණ  අත්ඳත් කය ගත් අතය ඒ වහ 
රුපිඹල් මියඹන 805.159 (2019 රුපිඹල් මියඹන 1,574.592) තගහ ඇත. 

ශද්ඳශ පිරිඹත වා උඳකයණ - මවඹ 

 

 ඉඩම් ව 

ශගොඩනැගිලි 

 රු.මි.  

 ඳැර 

ශද්ඳශ 

 රු.මි.  

 පිරිඹත, 

ඹන්ත්ර සූත්ර 

ව උඳකයණ 

රු. මි. 

 SPM 

ංීමර්ණඹ 

 රු.මි.  

 ශභෝටර් 

ාවන 

රු.මි.  

 ගෘ./
විකිරීම්, 
කා.උඳ ව 
ශනත් 
ත්කම්  
රු.මි.  

 ශනොනිමි 

්රාේධන 

ැඩ      

රු.මි.   

 එකතු  

රු.මි.   

 8.1. පිරිළඹ         

01/01/2020 ලිනට    22,774.515          1.016        22,254.449     5,231.386       3,197.557        11,421.603        3,534.873      68,415.399  

එකතු කිරීේ         157.172               -               219.404        283.949            18.500             135.223        2,340.712        3,154.960  

භහරු කිරීේ         (52.229)              -                 22.893                  -              25.217                 4.119                        -                 - 

නළත 
තේත රුකයණඹ        341.661               -          17,030.882        303.133                    -                   0.230                         -        17,675.906  

ඉත් කිරීේ           (0.751)              -               (42.679)                 -                      -                 (1.552)                        -              (44.982) 

31/12/2020 දිනට   23,220.368          1.016        39,484.949     5,818.468       3,241.274        11,559.622        5,875.585      89,201.284  

 8.2 ේඹ         

01/01/2020 ලිනට     1,715.040          0.397        11,745.837     3,847.600       2,389.206          6,266.148                        -        25,964.228  

ර්ඹ වහ අඹ කිරීභ        192.100               -            2,742.510        302.320          271.047             187.143                         -          3,695.120  

භහරු කිරීේ         (34.945)              -                   5.609                  -              25.217                 4.119                         -                 -  

ඉත් කිරීභ           (0.366)              -               (42.679)                 -                      -                 (1.504)                        -              (44.549) 

31/12/2020 දිනට     1,871.829          0.397        14,451.278     4,149.920       2,685.470          6,455.906                         -        29,614.799  

         

 31.12.2020 ලිනට 

ශු.තඳො. 
  21,348.539          0.619        25,033.671     1,668.548          555.804          5,103.717        5,875.585      59,586.486  

         

31.12.2019 ලිනට    22,774.515          1.016        22,254.449     5,231.386       3,197.557        11,421.603        3,534.873      68,415.399  

31.12.2019 ලිනට 

මුච්චිත කඹ   
    1,715.040          0.397        11,745.837     3,847.600       2,389.206          6,266.148                        -        25,964.228  

 31.12.2019 දිනට 

ශු.ශඳො. 
  21,059.474          0.619        10,508.612     1,383.785          808.351          5,155.455        3,534.873      42,451.172  

2020.12.31 ලිනට ේපූර්ණතඹන් ේඹ ව තේඳර, පිරිඹත ව උඳකයණර දශ අගඹ රුපිඹල් මියඹන 10,254.024 කි. 

ය තුශ ංසථහ විසින් රුපිඹල් මියඹන 3,154.96  (2019-රු. 4,971.798) තර තේඳශ පිරිඹත වහ උඳකයණ  අත්ඳත් කය ගත් අතය ඒ වහ 
රුපිඹල් මියඹන 1,863.004  (2019 රුපිඹල් මියඹන 2,555.438 ) තගහ ඇත. 
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8.3  ආශඹෝජන ශද්ඳශ    

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

පිරිළඹ     

ය මුර තල ඹ          75.118               57.891             75.118                57.891  

එකතු කශහ : එේ කිරීේ / භහරු කිරීේ            1.400               17.236               1.400                17.227  

ය අහනතේ තල ඹ          76.518               75.118             76.518                75.118  

ේඹ වීභ         

ය මුර තල ඹ          20.939               19.210             20.939                19.210  

එකතු කශහ :ය වහ අඹ කිරීේ            1.876                 1.729               1.876                  1.729  

ය අහනතේ තල ඹ          22.815               20.939             22.815                20.939  

ශුේධ තඳොත් අගඹ          53.703               54.179             53.703                54.179  

ආතඹෝජන ත්කේ ර තකොශම තර්සටන් ඳහතර් තේඳශ, භල් ඳහය තේඳශ, ව කුළිඹට රඵහ දුන් පියවුේවල් අඹත් තේ. 

විසතයඹ 
ාධායණ 
ටිනාකභ     
රු. මි.  

  

අංක.80, භල් ඳහය, තකොශම 07   
40.000  

අංක22/1, තර්සටන් ඳහය, තකොශම 07   

පියවුේවල්               36.518    

ආතඹෝජන තේඳශර හධහයණ ටිනහකේ ඳදනේ වී ඇත්තත් ංසථහ වහ ේඵන්ධ තනොන සහධීන තේත රුකරුන් න තේත රු 
තදඳහර්තේන්තු විසින් 2012 ව 2016 ර්ර සිදු කයන රද තේත රු කිරීේ භතඹ. 

8.4 අ්ඳෘලය ත්කම්     

  මවඹ 

 
ERP ඳද්ධතිඹ 

රු. මි. 
SAP ඵරඳත්රඹ  

රු. මි. 

්ඹංක්රීඹ  
ඳද්ධතිඹ 
රු. මි. 

එකතු 
රු. මි. 

පිරිළඹ/ධහයක අගඹ     

ය ආයේබතේ තල ඹ        542.039                 9.380             37.794              589.212  

එේ කිරීේ/භහරු කිරීේ                       -                      -                          -    

ය අහනතේ තල ඹ        542.039                 9.380             37.794              589.212  

ක්රභේඹ කිරීභ     

ය ආයේබතේදී තල ඹ        440.605                 9.380             37.794              487.779  

තර් අඹ කිරීභ          25.908                      -                    25.908  

ය අහනතේ තල ඹ        466.514                 9.380             37.794              513.687  

ධහයක අග ඹ     

31.12.2020 ලිනට          75.525                      -                      -                  75.525  

31.12.2019 ලිනට        101.433                      -                      -                101.433  
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8.5 ණඹ ගැනීශම් පිරිැඹ ්රාේධනීඹකයණඹ කිරීභ 

ඵණ්ඩහයණහඹක ජහතයන්තය ගුන්තතොටුඳතශහි න ගුන්ඹහනහ ඉන්ධන නළත පියවීතේ ඳර්ඹන්තඹ ව ඳතින ඉන්ධන වයිරජන් ඳේධතිඹ 
ංර්ධනඹ කිරීතේ ව ඹහත්කහලීන කිරීතේ ව රංකහ ඛනිජතතල් නීතිගත ංසථහතේ ඉන්ධන වයිරජන් ඳේධතිඹ සථහඳනඹ කිරීතේ ඉඳිකිරීේ 
කටයුතු තදදවස දව අට් ජනහරී භහතේ ආයේබ කයන රලි. තභභ යහඳෘතිඹ ඵහහිරින් රඵහගත් ණඹ ඳවසුකේ තදතකන් (භවජන ඵළංකුතන් 
රඵහගත් හණිජ ණතඹන් 15  ේ ව තකොන්රහත්කරු විසින් සඹං මුරය ඳදනභ භත ඉතිරි 85 ) මරය ඳවසුකේ ඳඹයි. 

 

2020 ය වහ ්හේධනීකයණඹ කයණ රද ණඹ ගළනීතේ පිරිළඹ ්භහණඹ රුපිඹල් මියඹන 208.042 කි. (2019 - රුපිඹල් මියඹන 152.558 
කි) ණඹ ගළනීතේ පිරිළඹ ්හේධනීකයණඹ කිරීතේ නීර්ණඹ වහ න අනුඳහතඹ 4.62% විඹ. 

8.6 ඵදු ත්කම් 

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ශ්රී රංකහ දුේරිඹ තදඳහර්තතේන්තු, භවළය අධිකහරිඹ, නගය බහ ඹනහදී යජතේ ආඹතනයන් ඉඩේ රඵහතගන 
දළනට අදහශ ඳහර්ල භඟ ඇති හකච්ඡහ අනු ඵදු කුලී තගනු රළතේ. කල්ඵදු විධිවිධහන වහ විධිභත් තකොන්රහත්තුට එශළඹීභට අදහශ ඳහර්ල 
භඟ හකච්ඡහ සිදුතමින් ඳතී. 2020 ය වහ ඵදු කුයඹ රු. මියඹන 24.16 කි. (2019 - රු. මියඹන 43.12) ව හිඟ කුයඹ ර්ඹ තුශරු. 
මියඹන 80.88 කි.  

 

9. ඳරිඳාලිත භාගම් ර ආ ශඹෝජන  
 ං්ථා මවඹ 

 2020       
හිමිකායත්ඹ % 

2019      
හිමිකායත්ඹ 

% 

2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ 

ඳර්ඹන්ත භහගභ 
66.67% 66.67%      5,000.000        5,000.000                  -                    -    

          5,000.000        5,000.000                  -                    -    

9.1. අනුඵද්ධ භාගශම් ායාංලගත මරය ශතොයතුරු 

මුරය තත්ඹ පිළිඵ ්කහලඹ 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

ජංගභ තනොන ත්කේ     17,754.705      17,756.356  

ජංගභ ත්කේ     15,781.264      14,448.998  

මුළු ත්කේ     33,535.969      32,205.354  

සකන්ධඹ  වහ ංචිත     27,923.531      26,208.810  

ජංගභ තනොන ගකීේ        3,612.193         3,792.013  

ජංගභ ගකීේ        2,000.245         2,204.531  

මුළු සකන්ධඹ ව ගකීේ     33,535.969      32,205.354  

විසතීර්ණ ආදහඹේ ්කහලඹ 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

ආදහඹභ     13,567.876      15,339.876  

විඹදේ   (12,097.029)   (13,587.398) 

තනත් ආදහඹේ           882.601         1,175.379  

ඵදු තඳය රහබඹ         2,353.448         2,927.856  

ආදහඹේ ඵදු විඹදභ         (208.808)     (1,162.529) 

ය වහ රහබඹ         2,144.640         1,765.327  

තනත් විසතීර්ණ ආදහඹේ         (114.752)           (97.778) 

මුළු විසතීර්ණ ආදහඹභ         2,029.888         1,667.549  

ඳහරනඹකර තනොවළකි ඳහර්ලඹට තගන රද රහබහංල           120.000               75.000  
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10.2. රළයිසගත තනොවු සකන්ධ ආතඹෝජන   

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

එේත් ්ෘත්ති ඳර රංකහ භහගභ     

රු. 10/ ඵළගින් වු හභහනය තකොටස 61,206             0.539               0.539             0.539             0.539  

රංකහ තල්රන්ඩ් භහගභ         

රු.10/ ඵළගින් වු හභහනය තකොටස 100             0.001               0.001             0.001             0.001  

ජහතයන්තය මුඳකහය ඛනිජ තතල් ංගභඹ         

ේපුර්ණතඹන්භ තගවු ඇතඩො 100/ තකොටස 5499         

ඇ.එ.ජනඳදතේ පිහිටුන රද             5.086               5.086             5.086             5.086  

අඩුකරහ  අඳවහඹන වහ ්තිඳහදන            (5.086)             (5.086)          (5.086)          (5.086) 

             0.540               0.540             0.540             0.540  

10. ජංගභ ශනොන මුරය ත්කම් 

  ං්ථා මවඹ 

 

ටවන 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

රළයිසතුගත සකන්ධඹ ආතඹෝජන 10.1           12.500             12.500           12.500           12.500  

රළයිසතුගත තනොකර සකන්ධඹ ආතඹෝජනඹ 10.2             0.540               0.540             0.540             0.540  

සකන්ධඹ තනොන ආතඹෝජන 10.3         226.942           320.181         226.942         320.181  

          239.981           333.221         239.981         333.221  

10.1. රළයිසගත සකන්ධ ආතඹෝජන   

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

රංකහ සිතභන්ති භහගභ     

හභහනය තකොටස වහ රු. 10/ ඵළගින් 5,000,000 තගන රලි           12.500             12.500           12.500           12.500  

හධහයණ අගඹ සකන්ධඹ තත භහරු කිරීභ                   -                      -                    -    

           12.500             12.500           12.500           12.500  

විසතීයණ ආදහඹේ භත මුරය ත්කේ ර හධහයණ අගඹ තර ර්ගීකයණඹ කයන රද රළයිසතුගත තනොවු ආතඹෝජන පිරිළඹ භත ඉලිරිඹට තගන 

ඹන රලි.   

හර්තහ කයන ලිනතේදී ණඹ අදහනභට උඳරිභ නියහයණඹ වීභ ඇති තකොටස /සුරැකුේඳත්  OCI වයවහ හධහයණ ටිනහකභේ තර ර්ගීකයණඹ කය 
අගඹයි හර්තහ කයයි. 

ජහතයන්තය මඳකහය ඛණිජ තතල් ංගභඹට වහනි ඳ  තිඳහදන රහඇති අතය එඹට වළය සිඹලු තකොටස ආතඹෝජන වහනිකයනඹ වී තනොභළත.  

10.3.්කන්ධ ශනොන ආශඹෝජන   

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය අතඹෝජනඹ         226.942           320.181         226.942         320.181  

         226.942           320.181         226.942         320.181  
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11. ශශ ව අශනකුත් රැබීම් 
 ං්ථා 

 2020 2019 

 ජංගභ 
රු. මි. 

ජංගභ ශනොන 
රු. මි. 

ජංගභ 
රු. මි. 

ජංගභ ශනොන 
රු. මි. 

තශ රළබිේ    140,767.094          287.599         152,890.749             281.790  

රළබීේ - තේශීඹ ආදහඹේ ව තර්ගු තදඳහර්තතේන්තු        1,756.156                    -               1,949.609  - 

තනත් රළබීේ        6,509.924       3,250.607             6,091.252          4,250.607  

නළත්ඳතු ව පුර් තගවීේ           367.422            51.534                335.879             442.664  

අත්තිකහයේ        1,602.923                    -               2,842.316  -  

ත කයින්ට ණඹ ව අත්තිකහයේ තගවිභ             50.086       3,929.777                  42.740          3,920.303  

එකතු    151,053.605       7,519.518  164,152.545  8,895.364  

තදළේඵර් 31 න විට, රළබිඹ යුතු තශ වහ තනත් දළ පිළිඵ ඹස විලසතල්ණඹ ඳවත දේහ ඇත. 

 ං්ථා 
 2020 

රු. මි. 
2019  
රු. මි. 

ලින 30 ට අඩු       15,267.481     14,650.479  

ලින 30 – 90        8,262.726     13,733.710  

ලින 91 – 180      11,543.035     29,396.827  

ලින 181 – 365      26,401.446     54,438.542  

ලින 365 ට ළඩි      79,629.784     41,002.387  

එකතු    141,104.471   153,221.945  

වහනිඹ වහ ්තිඳහදන (49.778) (49.405) 

 141,054.693  153,172.539  

තශ රළබිඹ යුතු තේ වහනිඹ වහ ්තිඳහදනර චරනඹ ඳවත ඳරිලි තේ. 

 ං්ථා 
 2020 

රු. මි. 
2019  
රු. මි. 

ජනහරි 1 න විට තල ඹ                 49.405             475.476  

අඩු :  අඹකය ගත් මුදර                 (0.998)               (0.648) 

අඩු:  මුදර කඳහ වළරීභ                 (9.123)           (425.424) 

එකතු කශහ:  ය වහ තන්කිරීභ                  10.494                       -    

31 න ලිනට තල ඹ                 49.778               49.405  

156  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

 මවඹ 

 2020 2019 ඹලි ්රකාශිත* 

 ජංගභ 
රු. මි. 

ජංගභ ශනොන 
රු. මි. 

ජංගභ 
රු. මි. 

ජංගභ ශනොන 
රු. මි. 

තශ රළබිේ    143,519.127          287.599         155,739.044             281.790  

රළබීේ - තේශීඹ ආදහඹේ ව තර්ගු තදඳහර්තතේන්තු        1,756.156  -             2,017.958  -  

තනත් රළබීේ        6,849.372       3,250.607             6,351.541          4,250.607  

නළත්ඳතු ව පුර් තගවීේ        1,445.086            51.534             1,561.027             442.664  

අත්තිකහයේ        1,602.923                   -                2,842.316                       -    

ත කයින්ට ණඹ ව අත්තිකහයේ තගවිභ        1,549.324       5,564.010             1,568.541          5,560.467  

එකතු    156,721.988       9,153.748  170,080.427  10,535.528  

තශ රළබිඹ යුතු තේ ඳවත වන් මුදල් යන් දළේතේ. 

 ං්ථා මවඹ 

 

2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 

ශ්රී රංකහ රුපිඹල්      87,959.967   104,772.259           90,712.000      107,620.554  

ඇභරිකහනු තඩොරර්      53,094.726     48,400.280           53,094.726        48,400.280  

     141,054.693  153,172.539         143,806.726  156,020.834  

12  මුරය උඳකයණ 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

ර්ගඹ අනු මුරය ත්කේ 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 

ක්රභේඹ පිරිළඹ ඹටතත් මුරය ත්කේ     

තශ ව තනත් රළබීේ        156,816.966      171,098.301    163,041.917    178,597.997  

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය වහ  ආතඹෝජනඹ කිරීභ               314.532        25,408.904           314.532      25,408.904  

ඵළංකු තළන්ඳත් කිරීේ                   5.000                 5.000               5.000               5.000  

අතළති මුදල් වහ ඵළංකු මුදල්            64,563.572        32,559.409      68,005.593      36,559.120  

OCI වයවහ හධහයණ ත්කේ හිත මුරය ත්කේ     

තකොටස  තනොන ආතඹෝජනඹ                   0.540                 0.540               0.540               0.540  

තකොටස ආතඹෝජනඹ                 12.500               12.500             12.500             12.500  

එකතු        221,713.109      229,084.653    231,380.081    240,584.061  

 ං්ථා මවඹ 

ර්ගඹ අනු මුරය ගකීේ 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 

ක්රභේඹ පිරිළඹ ඹටතත් මුරය ගකීේ     

ණඹ ගළනීේ        395,816.472      313,939.437    395,816.472    313,939.437  

තශ වහ අතනකුත් තගවීේ        185,358.742      286,117.829    181,393.949    283,358.424  

එකතු        581,175.214      600,057.266    577,210.422    597,297.861  

157 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

    ධායණීඹ ටිනාකම්  ාදායණ අගඹ 

තදළේඵර් 31 ලිනට 
ටවන 

2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

මුරය ත්කේ      

ජංගභ තනොන මුරය ත්කේ      

රළයිසගත සකන්ධ ආතඹෝජන 12.1.1                   12.500               12.500                    12.500               12.500  

රළයිසතුගත තනොවු සකන්ධ ආතඹෝජන 12.1.2                     0.540                  0.540                     0.540                  0.540  

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය වහ ආතඹෝජන 12.1.1                226.942             320.181                 226.942             320.181  

තශ ව තනත් රළබීේ 12.1.4         156,866.918     171,148.079          156,816.966     171,098.301  

තකටි කහලීන ආතඹෝජන         

ඵළංකු තළන්ඳතු 12.1.3                     5.000                  5.000                      5.000                  5.000  

යජතේ ඵළඳුේකය 12.1.1                   87.590       25,088.723                    87.590       25,088.723  

මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ 12.1.4           64,563.572       32,559.409            64,563.572       32,559.409  

එකතු           221,763.062     229,134.432          221,713.110     229,084.653  

            

මුරය ගකීේ           

ණඹ ව ණඹ ගළනුේ 12.1.3             5,066.324         3,928.702              5,066.324         3,928.702  

තශ ව තනත් තගවීේ 12.1.4         185,358.742     286,117.829          185,358.742     286,117.829  

තකටි කහලීන  ණඹ ගළනුේ 12.1.4         390,750.148     310,010.734          390,750.148     310,010.734  

එකතු           581,175.214     600,057.266          581,175.214     600,057.266  

12.1. මුරය උඳකයණඹන්තේ හධහයණ අගඹ 

ඳවතින් දළේතන්තන් මුරය ්කහලනර මුරය උඳකයණ තර ර්ගීකයණඹ තකතයන මුවතේ මුරය උඳකයණර ධහයණීඹ ටිනහකේ ව 

හධහයණ අගඹ පිළිඵ ර්ග අනු සිදු කයන රද ළඳුභකි. 

12.2. හධහයණ ටිනහකභ නිර්ණඹ කිරීභ 

තේත රු ආකෘතිඹ 

 ඵහහිය ්කහශිත මිර ගණන් තවෝ නිරීේණඹ කශ වළකි තඹදවුේ සිට ආකෘති රට අදහශ හධහයණ මිශ නිර්ණඹ කයන්නහවු සිඹලුභ මුරය 
උඳකයණ වහ සහධීන මිරේ නිර්ණඹ කිරීභ තවෝ තේත රුකයණඹ සිදු කයනු රඵයි.  ක්රිඹහකහරී තශඳරක මිරේ ෘජුභ නිරීේණඹ 
කශ තනොවළකි විඹ වළකිඹ.  තභභ තත්ඹ ඹටතත්, මුවඹ විසින් මුරය උඳකයණතේ හධහයණ ටිනහකභ රංගු කිරීභ වහ විකල්ඳ 
තශඳර තතොයතුරු ව ට්ටේ මුදල් ්හවඹන් බහවිතහ කයන අතය ඩහත් අදහශ ව විලසහදහඹක ඹළයි ළරතකන තතයතුරු වහ ළඩි 
ඵයේ රඵහ තේ. 

12.2.1 ්කහශිත තකොටස ව බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකයර ආතඹෝජන ර හධහයණ ටිනහකභ ඳදනේ න්තන් හර්තහ කයන ලිනතේදී තශඳතල් 
වන් මිර භතඹ. 

12.2.2 පිරිළඹ ටතත් සිදු කයනු රඵන රළයිසතුගත තනොවු සකන්ධ ආතඹෝජන ර ටිනහකභ ආතඹෝජනතේ ්භහණහත්භකබහඹ ළරකිල්රට 
ගනිමින් එහි හධහයණ ටිනහකභට භහන ඹළයි උඳකල්ඳනඹ තකතර්. 

12.2.3 තඳොළී අනුඳහතඹ, ඵළංකුක ණඹ තගවීතේ වළකිඹහ, උඳකයණතේ අදහනේ රේණ ඹන ්මිතීන්ට අනුකර තළන්ඳතු ර ආතඹෝජන ව 
ණඹ ව ණඹ ගළනුේ භණ්ඩරඹ විසින් ඇගයීභට රේ කයනු රඵයි.  2020.12.31 න විට තළන්ඳතු ණඹ ව ණඹ ගළනීේ ර ඉලිරිඹට තගන 
ඹන අගඹ ්භහණත් තර ඒහතේ හධහයණ මිතරහි තනස තනොතේ. 

12.2.4 මුදල් ව මුදල් භහනකේ, තශ ව තනත් රළබීේ, තශ ව තනත් තගවීේ ව තකටි කහලීන ණඹ ගළනුේ ්ධහන තර තභභ 
උඳකයණ ර තකටි කහලීන කල් පිරිභ තව තුතන් ඒහතේ ඉලිරිඹට තගන ඹන අගඹ වහ භහන තේ. 
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12.3 ාධායණ මිර ක්රභශදදඹ 

 තේත රුකයණ ක්රභතේදඹන් භඟින් මුරය උඳකයණර හධහයණ ටිනහකභ තීයණඹ කිරීභ ව අනහයණඹ කිරීභ වහ මුවඹ ඳවත 
දළේතන ධයහයඹ බහවිතහ කයයි. 

 භට්ටභ 1 භහන ත්කේ තවෝ ගකීේ වහ ක්රීඹ තශතඳොරර මිශ ගණන් (කස තනොකශ) මිශ ගණන් 

 භට්ටභ 2 හර්තහගත හධහයණ ටිනහකභට ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභේ ඇති කයන සිඹලු තඹදවුේ ෘජු තවෝ ක්ර නිරීේණඹ කශ වළකි 
තනත් ශිල්වඹ ක්රභ 

 භට්ටභ 3 නිරිේණඹ කශ වළකි තශඳර දත්ත භත ඳදනේ තනොන හර්තහගත හධහයණ ටිනහකභට ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභේ ඇති තඹදවුේ 
බහවිතහ කයන තහේණික ක්රභ. 

තේත රු කයන ක්රභතේදඹේ භඟින් මුරය උඳකයණ ර හධහයණ ටිනහකභ තීයණඹ කිරිභ ඳවත ඳරිලි තේ: 

  ං්ථා—2020 

තදළේඵර් 31 ලිනට රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

 භට්ටභ 1  භට්ටභ  2  භට්ටභ  3  එකතු 

OIC වයවහ හධහයණ ටිනහකභ හිත මුරය ත්කේ     

රළයිසගත තකොටස ආතඹෝජන 12.500                        -                                   -                 12.500  

රළයිසතුගත තනොකශ තකොටස ආතඹෝජන                                -                           -                       0.540                  0.540  

                     12.500                         -                       0.540               13.040  

13. ශතොගඹ 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

තඵොයතතල්        11,346.036      18,033.942         11,346.036     18,033.942  

තනත් අමු ද්රය             580.440           815.066              580.440          815.066  

නිමි නිසඳහදන        37,374.897      43,684.312         37,405.335     43,692.014  

අන්තර් භධය නිසඳහදන             436.767           746.347              436.767          746.347  

තනත් ද්රය ව ළඳයුේ          3,130.932        2,838.782           3,815.683       3,523.111  

අඩුකරහ භන්දගහමි තර චරන අයිතභ වහ ්තිඳහදන           (361.232)        (361.232)           (377.352)        (377.653) 

         52,507.840      65,757.216         53,206.909     66,432.827  

14. ශකටි කාලීන ආශඹෝජන 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

ඵළංකු තළන්ඳතු                 5.000               5.000                  5.000              5.000  

බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකය               87.590      25,088.723                87.590     25,088.723  

                92.590      25,093.723                92.590     25,093.723  
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 13.  

 

14  

 

  

 

 

 



 

 

15. මුදල් වා මුදල් භාන දෑ 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 

2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 

මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ වහ අදහශ අයිතභ       

ඵළංකුතේ ව අතළති මුදල් 64,563.572  32,559.409         68,005.593  36,559.120  

මුදල් ්හව ්කහලතේ අයමුණු වහ මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ රට  ඳවත තේ අඹත් තේ. 

 ං්ථා මවඹ 

 

2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත 

රු. මි. 

මුදල් ව මුදල් භහන දෆ        64,563.572      32,559.409         68,005.593     36,559.120  

ඵළංකු අයියහ (ටවන 22)           (787.658)     (1,941.762)           (787.658)     (1,941.762) 

 63,775.914  30,617.646  67,217.935  34,617.358  

එකතු කශහ/ අඩු කශහ  විතේල මුදල් ඳරිර්තනඹ වහ ගළරපුේ        (4,683.729)     (3,116.380)        (4,683.729)     (3,116.380) 

  59,092.185  27,501.266  62,534.206  31,500.978  

16. දාඹක ්රාේධනඹ 
 

 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

     

තදළේඵර් 31 න ලිනට තල ඹ 28,487.125      28,487.125  28,487.125      28,487.125  

ඵරඹරත් ්හේධනඹේ ඳහර්යතේන්තු විසින් නිඹභ කය තනොභළත     

17. ංචිත  
 

17.1. ්රාේධන ංචිත  
 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

     
තදළේඵර් 31 ලිනට න තල ඹ 4,992.686  4,992.686  4,992.686  4,992.686  

2003 දී සිපිඑසට්එල් තත ත්කේ ඳළරීභ තඳොත් ටිනහකේ අනු සිදු කය ඇත.  ඳසු පුේගලීකයණ ක්රිඹහයතේදී එකඟ වු අගඹන් භත ඳදනේ ඉවත 
ගනුතදනු ටවන් කිරීභට තීයණඹ විඹ.  ්හේධන ංචිත ඹටතත් තභහි ඵරඳෆභ කස කය ඇත. 
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17.2. නැත තක්ශේරු කයන ංචිත  
 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

ජනහරි 1 න ලින විට තල ඹ        10,392.218      10,370.748         10,392.218     10,370.748  

නළත ඇගයීතභන් අතිරිේතඹ (ටවන 8)        17,675.906             21.470         17,675.906            21.470  

31 න ලිනට තල ඹ 28,068.124  10,392.218         28,068.124  10,392.218  

නළත ඇගයීතේ ංචිතඹ ඹනු ඉඩේර හධහයණ ටිනහකතභහි ළඩිවීභේ හර්තහ කිරීභ වහ න අතය,  එභ අඩුවීභ තකොටසර කයන් වඳුනහතගන 
ඇති එභ ත්කතභහි ළඩිවීභකට ේඵන්ධ න තයභට අඩු තේ. 

18. විශ්රාභ ්රතිරාබ ඵැියඹා   

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

ජනහරී 01 න ලිනට ත ඹ          1,676.122       1,670.933           3,382.221          3,122.904  

අඩු කශහ : ර්ඹ තුශ ඉත් ව අඹට තගවිඹ යුතු අගඹ               (6.615)           (5.102)               (6.615)               (5.102) 

ර්ඹ තුශ තගවීේ           (137.855)       (170.527)           (269.182)           (317.349) 

           1,531.653       1,495.304           3,106.423          2,800.453  

එකතු කශහ : ර්තභහන ත හ පිරිළඹ               93.558            94.214              272.187             266.418  

         තඳොළී පිරිළඹ             166.772          170.643              278.028             263.585  

         ආයුගණක (රහබ) /අරහබඹ             (99.573)         (84.038)               51.416               51.765  

           1,692.410       1,676.122           3,708.054          3,382.221  

එකතු කශහ : ීනන යහඹ එල් එල් එල්/ නයිතරෝන්/සීවඑසටීඑල් 
ත ක ්තිරහබ 

              10.025            10.025                10.025               10.025  

ශදැම්ඵර් 31 න දිනට ශලේඹ          1,702.435       1,686.148           3,718.078          3,392.246  

     

විශ්රහභ ්තිරහබ ඵළඳීභ භත විඹදභ     

ආදහඹේ ්කහලඹ     

ර්තභහන ත හ පිරිළඹ               93.558            94.214              272.187             266.418  

තඳොළී විඹදභ             166.772          170.643              278.028             263.585  

              260.331          264.857              550.214             530.003  

       

තනත් විසතීර්ණ ආදහඹේ         

ආයුගණන (රහබ) / අරහබඹ             (99.573)         (84.038)               51.416               51.764  

              (99.573)         (84.038)               51.416               51.764  

LKAS 19 - ත ක ්තිරහබ විසින් නළත නිර්තේල කයන රද ඳරිලි යහඳෘති ඒකක ණඹ ක්රභඹ බහවිතහ කයමින් ෘත්තීඹ ක්රිඹහකහරී ආඹතනඹේ න 
දඹහනන්ද භයවික්රභ යරත් ගණකහධිකහරීරු විසින් විශ්රහභ ්තිරහබ ගකීේ තේත රු කිරීභ 2020 තදළේඵර් 31 ලිනට සිදු කයන රලි. 
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ඳවත වන් ්ධහන ක්රිඹහකහරී උඳකල්ඳන බහවීතහ කයන රලි. 

 2020 2019  

අතප්ේෂිත ළටුප් ළඩිවීභ ය 3 කට යේ 30  ය 3 කට යේ 30  

අතප්ේෂිත කහර්ඹ භණ්ඩර පිරිළටුභ 3.90% 4.69% 

තඳොළී/ ට්ටේ අනුඳහතඹ 9.90% 10.2% 

විශ්රහභ ඹන ඹ අවුරුදු 60  අවුරුදු 60  

ත කයින් ගණන                        2,334                    2,366  

භයණ අනුඳහතඹ A 67/70  Mortality ගු A 67/70  Mortality ගු 

 ං්ථා 

උඳකල්ඳනඹ 

උඳකල්ඳනශ  ශන 
ආදාඹම් ්රකාලඹ භත 

ංශදදීතා  
විශ්රාභ ්රතිරාබ ගීමභ 
භත ංශදදී ඵරඳෑභ 

  2020 
රු. මි. 

2020 
රු. මි. 

ට්ටේ අනුඳහතඹ @9.9% 1% කින් ළඩිවීභ              121.483                  (121.483) 

  1% කින් අඩුවීභ           (111.405)                   111.405  

      

ළටුප් ර්ධකඹ 1% කින් ළඩිවීභ           (109.621)                   109.621  

  1% කින් අඩුවීභ              121.654                  (121.654) 

18.1 බහවිතහ කයන ක්රිඹහකහරී උඳකල්ඳන ර ංතේදීතහ 

ඳවත දළකිතන ගු භඟින් 2020 තදළේඵර් 31 ලින න විට විශ්රහභ ්තිරහබ ගකීේ මිනුේර නිඹත ඳත්හතගන ඹන අතනකුත් සිඹළු විචරයන් 
භඟ බහවිතහ කශ වළකි ්ධහන උඳකල්ඳනඹන්හි ඇති විඹ වළකි තන පිළිඵ ංතේඳීතහඹ තඳන්නුේ කයයි. මරය තත්ඹ පිළිඵ ්කහලතේ 
ංතේඳීතහ වහ විසතීයණ ආදහඹේ ්කහලතේ ඵරඳෆේ ර්ඹ වහ රහබඹ තවෝ අරහබඹ ව විශ්රහභ ්තිරහබ ගකීේ භත ට්ටේ අනුඳහතඹ ව ළටුප් 
ළඩිවීේ උඳකල්ඳනඹ කය ඇත. 

19. විරමින්ත ඵදු - ං්ථා  
ංසථහ විසින් රුපිඹල් මියඹන 255,193 (2019 රු. මියඹන 286,537) ක ඵදු අරහබඹේ ඉලිරිඹට තගන තගොස ඇති අතය ඒහ අනහගත ඵදු රහබඹට 
එතයහි කඳහ වළරිඹ වළකිඹ. තභභ ඵදු අරහබඹේ භත ගණන් තනොගත් කල් විරමිභීත ඵදු ත්කේ රු. මියඹන 61,246 (2019 රු. මියඹන 80,230) කි. 

්හේධන ත්කේ විකිණීතභන් රළතඵන ්තිරහබ තන තනභ ඵේදට ඹටත් න ඵළවින්, ඉඩේ විකිණීතභන් රළතඵන ්තිරහබ වහ විරමිභීත ඵදු 
ගකීේ ඳවත වන් තේ. 

19.1. විරමිභීත ඵදු - ංසථහ   

 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකාශිත      

රු. මි. 

කහරඳරිච්තේදතේ ආයේබතේ දී තල ඹ          2,909.821            2,903.810  

තහකහයක තන ආයේබඹ ව ආඳසු ගළරවභ - ආදහඹේ ්කහලඹ                       -                           -    

                                                                              - තනත් විසතීර්ණ ආදහඹේ           (415.689)                  6.011  

කහරඹ අහනතේ තල ඹ 2,494.132            2,909.821  

විරමිභීත ඵදු ත්කේ                       -                           -    

විරමිභීත ඵදු ගකීේ          2,494.132            2,909.821  

ශුේධ විරමිභීත ඵදු ගකීේ          2,494.132            2,909.821  
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19.2 වඳුනාගත් විරම්න්ත ඵඳු ත්කම් ව ගීමම්    
 2020 

රු. මි. 
2019  
රු. මි. 

 
 තහකහයක 
තන  

විරමිභීත ඵදු 
ගකීේ / 
(ත්කේ) 

 තහකහයක 
තන  

විරමිභීත ඵදු 
ගකීේ / 
(ත්කේ) 

විරේභීත ඵඳු ගකීේ     

ඉඩේ     (415.689)           2,494.132                  6.011            2,909.821  

      (415.689) 2,494.132  6.011  2,909.821  

24% ක පරදහයි ඵදු අනුඳහතඹේ බහවිතහ කයමින් විරේභීත ඵඳු ගණනඹ කය ඇත. විවිධ භට්ටේර ඵදු අඹ කශ වළකි ආදහඹේ තනි ඵදු අනුඳහත 
තව තුතන් අනුඳහතඹ 28  සිට 24  දේහ අඩු වී ඇති අතය, එහි ්තිපරඹ තර රු. 2020 තදළේඵර් 31 ලිනට විරේබිත ඵදු ගකීභ රු. මියඹන 
415.689 කින් අඩුවී ඇත. 

19.2 වඳුනාගත් විරම්න්ත ඵඳු ත්කම් ව ගීමම්    
 2020 

රු. මි. 
2019  
රු. මි. 

 
 තහකහයක 
තන  

විරමිභීත ඵදු 
ගකීේ / 
(ත්කේ) 

 තහකහයක 
තන  

විරමිභීත ඵදු 
ගකීේ / 
(ත්කේ) 

විරේභීත ඵඳු ගකීේ     

තේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ ව අසඳෘලය ත්කේ     (484.298)           2,086.043              212.463            2,570.343  

ඉඩේ     (415.689)           2,494.132                  6.011            2,909.821  

විරේභීත ඵඳු ත්කේ         

තතොගඹ           0.729                 (3.869)               (0.768)                (4.598) 

්තිඳහදන           0.251                 (1.871)               (0.271)                (2.123) 

ත ක ්තිරහබ ළරසුේ         30.190             (483.755)             (85.111)            (477.708) 

ඵඳු අරහබඹ                 -                           -    -                        -    

      (868.817) 4,090.682  132.324  4,995.736  

24% ක පරදහයි ඵදු අනුඳහතඹේ බහවිතහ කයමින් විරේභීත ඵඳු ගණනඹ කය ඇත. විවිධ භට්ටේර ඵදු අඹ කශ වළකි ආදහඹේ තනි ඵදු අනුඳහත 
තව තුතන් අනුඳහතඹ 28  සිට 24  දේහ අඩු වී ඇති අතය, එහි ්තිපරඹ තර රු. 2020 තදළේඵර් 31 ලිනට කල් දළම ඵදු ගකීේ මියඹන 905.073 
කින් අඩුවී ඇත. 

19.1. විරම්න්ත ඵඳු මවඹ   

 
2020 
රු. මි. 

2019              ඹලි  
්රකාශිත 
රු. මි. 

කහරඳරිච්තේදතේ ආයේබතේ දී තල ඹ          4,995.736            4,901.436  

තහකහයක තන ආයේබඹ ව ආඳසු ගළරවභ - ආදහඹේ ්කහලඹ           (453.128)              126.313  

                                                                              - තනත් විසතීර්ණ ආදහඹේ           (451.927)              (32.013) 

කහරඹ අහනතේ තල ඹ          4,090.682            4,995.736  

විරමිභීත ඵදු ත්කේ           (489.494)            (484.428) 

විරමිභීත ඵදු ගකීේ          4,580.175            5,480.164  

ශුේධ විරමිභීත ඵදු ගකීේ          4,090.682            4,995.736  
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20. ණඹ ව ණඹ ගැනීම්  
 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

බහණ්ඩහගහය (A.D.B) ණඹ                       -              37.980                        -                 37.980  

භවජන ඵළංකු - BIA යඳෘතිඹ          1,402.518       1,410.994           1,402.518          1,410.994  

සඹං මරය ඳවසුකේ (CNCEC - 14) - BIA යඳෘතිඹ          3,374.409       2,479.728           3,374.409          2,479.728  

 4,776.927  3,928.702  4,776.927  3,928.702  

20.1 ණඹ ව හරිකඹන්තේ ර්තභහන තකොට     

බහණ්ඩහගහය (A.D.B) ණඹ 37.980  75.959                37.980  75.959  

භවජන ඵළංකු - BIA යඳෘතිඹ 73.817  0.000                73.817  0.000  

සඹං මරය ඳවසුකේ (CNCEC - 14) - BIA යඳෘතිඹ 177.600  0.000              177.600  0.000  

 289.397  75.959  289.397  75.959  

1.ඛනිජ තතල් නීතිගත ංථහ තනුතන් භවජන ඵළංකුට නිකුත් කයන රද ඇතභරිකහනු තඩොරර් මියඹන 7.725ක බහණ්ඩහගහය ඇඳකයඹේ භඟින් 
භවජන ඵළංකු ණඹ වතික තකතර්.  

2.යහඳෘති ඉඳිකිරීේ වවුල් යඳහයතඹන් වවුල්කරු චයිනහ ජහතික යහඹනික ඉංජිතන්රු අංක 14 ඉලිකිරීේ භහගතභන් රඵහ ගත් සඹං මරය ණඹ 
ඳවසුකභ ව ණඹ මුදර වතික කයනු රඵන්තන් ඇතභරිකහනු තඩොරර් මියඹන 43.775ක බහණඩහගහය ඇඳකයඹේ භගිනි. ඛනිජ තතල් නීතිගත 
ංසථහතේ තභභ ණඹ මුදර වයවහ මුදල් ්හවඹේ තනොභළති අතය ණඹ ඳවසුකේ ගිවිසුභට අනු ළඩ කයන ්ගතිඹ භත ඳදනේ යඳෘති ණඹ මුදර 
මරය ්කහලතේ වඳුනහතගන ඇත. 

20.2.තදළේඵර් 31 නදහ සිට ය ඳවකින් තගවිඹ වළකි ණඹ ඳවත ඳරිලිඹ. 

 ං්ථා මවඹ 

 2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

ය 2 ේ තුශ තගවිඹ යුතු මුදර             792.231            75.959              792.231               75.959  

ය 3-5 ේ තුශ තගවිඹ යුතු මුදර          1,508.503          995.203           1,508.503             995.204  

ය 5 කින් ඳසු තගවිඹ යුතු මුදර          2,765.590       2,933.499           2,765.590          2,933.499  

          5,066.324       4,004.662           5,066.324          4,004.662  

ණඹ ගළනීේර ටිනහකේ හධහයණ ටිනහකභ තර ළරතේ. 

(a). බහණ්ඩහගහයඹ (A, D, B) ණඹ - (තඳොළිඹ 14.0  p.a.) ේවිහර්ෂික හරික වතළිවකින් ආඳසු තගවිඹ යුතු හරික මුදර රු.37.977කි. 

(b). භවජන ඵළංකු ඇතභරිකහනු තඩොරර් මියඹන 7,725කි. ණඹ - (තඳොළිඹ භහ 06 LIBOR + 5  p. a.) 2022 තදළ 30 සිට ඇයතමන ේවිහර්ෂික 
හරික යන් ආඳසු තගවිඹ යුතුඹ. 

(c). සඹං මරය ඳවසුකභ ඇතභරිකහනු තඩොරර් මියඹන 43.775 කි. ණඹ - (තඳොළිඹ භහ 06 LIBOR + 3.55  p. a.) 2021 ජය 19 සිට ඇයතමන 
ේවිහර්ෂික හරික යන් ආඳසු තගවිඹ යුතුඹ. 
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 21. ශශ ව අශනකුත් ශගවිඹ යුතු දෑ  
 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකිශිත  

රු. මි. 

     

තගවිඹ යුතු විතේල බිල්ඳත්      175,564.683    278,740.318       175,564.683    278,740.318  

අතනකුත් ණඹ හිමිඹන්                           -                              -    

    - තේශීඹ ආදහඹේ වහ තර්ගු තදඳහර්තේන්තු        14,761.711      19,752.104         14,816.097      20,870.478  

    - උඳචිත විඹදේ          8,101.276        5,094.256           2,493.504        1,317.674  

    - තනත් තගවි යුතු           1,692.783        2,283.255           3,281.377        3,300.431  

      200,120.453    305,869.933       196,155.660    304,228.902  

2012 තර් තඵොයතතල් නළේගත කිරීේ තදකේ මිරදී ගළනීතේදී ඉයහනතේ ජහතික ඉයහන ංසථහට තගවිඹ යුතු තඩොරර් මියඹන 250.812 (2020.12.31 
ලිනට රුපිඹල් මියඹන 47,933) ක මුදර තතශහතභන් තගවිඹ යුතු මුදරට ඇතුශත් තේ. ඉයහනඹට ේඵහධක ඳළනවීභ නිහතන් තභභ මුදර වහ 
තගවීේ කය නළත. ංසථහ විසින් විනිභඹ අරහබ තර රු. මියඹන 2,122 ේ 2020 ය වහ ව 2012 සිට 2020 දේහ කහරඹ වහ රුපිඹල් 
මියඹන 15,193 ේ ගරඳහ ඇත. 

තේශීඹ ආදහඹේ වහ තර්ගු තදඳහයතේන්තුට  තගවිඹ යුතු මුදරට නිසඳහදන ඵදු, එන්බීටි ව තගවිඹ යුතු ආදහඹේ ඵදු ඇතුරත් තේ. ආඳසු රළබිඹ යුතු ළට් 
ඵදු තනත් රළබිඹ යුතු තේ ඹටතත් ඇතුරත් තේ. 

22. ශකටි කාලීන ණඹ ගැනීම්  
 

 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකිශිත  

රු. මි. 
2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකිශිත  

රු. මි. 

ඵළංකු ව තනත් ණඹ     

     - යේ ඇතුරත ේපූර්ණතඹන් තගවිඹ යුතු ණඹ      389,962.490    307,993.013       389,962.490    307,993.013  

    - ඵළංකු අයියහ             787.658        1,941.762              787.658        1,941.762  

       390,750.148    309,934.775       390,750.148    309,934.775  

ඛනිජ තතල් නීතිගත ංථහ තනුතන් රංකහ ඵළංකුට වහ භවජන ඵළංකුට නිකුත් කයන රද ඇතභරිකහනු තඩොරර් මියඹන 1,800ක බහණ්ඩහගහය 
ඇඳකයඹ ඵළංකු ණඹ ගළනීේ වතික තකතර්.  

ළඳයුේකරුන්ට තගවිඹ යුතු ආනඹන බිල්ඳත් වහ තකටිකහලීන ණඹ රඵහ ගනී. 

හර්ෂික තඳොළී අනුඳහතඹ 5.5 . 
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23. ශේකයින්  
 

 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020  
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

23.1 කහර්ඹ භණ්ඩර පිරිළඹ     

ළටුප් ව තේතන          4,944.554        5,101.997         10,715.059      10,856.362  

නිර්චනඹ කයන රද දහඹක ළරළසභ             514.347           498.580           1,015.774        1,016.147  

නිර්චනඹ කයන රද ්තිරහබ ළරළසභ (ටවන් 18)             260.331           264.857              550.214           530.003  

          5,719.232        5,865.435         12,281.048      12,402.513  

 24. ශභශවයුම් භඟින් උඳදන රද මුදල්  

 ං්ථා මවඹ 

 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

2020 
රු. මි. 

2019 
ඹලි ්රකිශිත  

රු. මි. 

අඛණ්ඩ තභතවයුේ භඟින් ඵදු තඳය රහබඹ/(අරහබඹ)          2,370.955     (11,835.600)          4,477.882      (9,057.194) 

ගළරවේ       

ේඹ වීභ          2,669.773           983.593           3,696.996       1,986.765  

ක්රභේඹ කිරීභ             390.810           390.810              416.718            25.908  

විතේල මුදල් ඳරිර්තන භත උඳරේධි තනොව විනිභඹ        6,967.224        4,409.203           6,967.224       4,409.203  

රහබහංල ආදහඹභ               (0.122)         (150.001)               (0.122)            (0.001) 

තඳොළි ආදහඹභ      (11,187.890)    (13,525.966)      (11,497.174)   (13,848.997) 

වහනිකයන වහ දීභනහ                       -                       -                  (0.087)           11.978  

තඳොළි        20,911.327      14,698.539         20,911.327     14,698.539  

විශ්රහමික තගවීේ වහ ්තිඳහදන             260.331           264.857              550.214          530.003  

අඩභහණ ණඹ වහ ්තිඳහදන තන්කිරීභ               15.969                  15.969    

තේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ අතරවිතඹන් (රහබඹ)/ අරහබඹ)               (1.707)             (2.617)               (1.274)          (32.062) 

විතල  ගහසතු ක්රභේඹ කිරීභ          1,000.000        1,000.000           1,000.000       1,000.000  

කහයක ්හේධන තනසකේ රට තඳය තභවයුේ රහබඹ /(අරහබඹ)        23,396.669       (3,767.181)        26,537.674         (275.857) 

       

කහයක ්හේධන තනසවීේ       

තතොග (ළඩිවීභ) / අඩුවීභ        13,249.376       (4,837.009)        13,226.218      (4,867.758) 

තශහභ ව අතනකුත් රළබිේර (ළඩිවීභ)/ අඩුවීභ        16,103.509     (60,595.505)        14,249.250    (61,276.798) 

තශහභ ව අතනකුත් තගවීේර (ළඩිවීභ)/ අඩුවීභ    (106,728.977)      (5,837.655)    (106,314.088)     (6,587.899) 

තභතවයුේ ක්රිඹහකහයකේ යන් උත්ඳහදන න /(බහවිතහ න) මුදල්      (53,979.424)    (75,037.350)      (52,300.947)   (73,008.312) 
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25. ශභශවයුම් අංලඹ  
 

්හවන  

රු. මි. 

විදුයඵර 
උත්ඳහදන 

රු. මි. 

ගුන්තතල් 

රු. මි. 

කර්භහන්ත 

රු. මි. 

ගඵඩහ කිරීභ 
ව 
්හවනඹ 

රු. මි. 

තනත් 

රු. මි. 

ඉත් කිරිේ/
ගළරවේ 

රු. මි. 

එකතු 

රු. මි. 

ආදහඹභ         

ඵහහිය ගනුතදනුකරුන්  369,201.749     80,740.629     19,486.571       8,813.522          222.173      31,888.534                    -      510,353.178  

අන්තර් තකොට             13,345.703     (13,345.703)                     -    

මුළු ආදාඹභ  369,201.749     80,740.629     19,486.571       8,813.522     13,567.876      31,888.534    (13,345.703)   510,353.178  

්තිපර                 

තභතවයුේ රහබඹ/(අරහබඹ)    21,011.599     13,784.682          277.030       2,813.460         2,044.166      (3,951.620)        (246.522)     35,732.795  

විනිභඹ අනුඳහත විචරනඹ   (17,372.660)     (3,380.709)                   -           (294.360)                   -          (793.030)                   -      (21,840.759) 

ශුේධ මුරය විඹදේ     (7,172.301)     (1,395.726)        (385.907)        (121.526)                      -          (338.694)       (9,414.154) 

ඵදු ශඳය රාබඹ/ාඅරාබඹ)     (3,533.362)      9,008.247         (108.877)      2,397.574        2,044.166       5,083.345)        (246.522)        4,477.882  

ආදහඹේ ඵදු විඹදභ               (208.809)                    -           (208.809) 

ය වා රාබඹ/ාඅරාබඹ)     (3,533.362)      9,008.247         (108.877)      2,397.574         1,835.358     (5,083.345)        (246.522)        4,269.073  

26. මුරය ්රකාලන ්රති්ථාඳනඹ 

1. ංසථහ තු ඉඩේ 2017, 2018 ව 2019 ර්ර නළත තේත රු කය ඇති අතය නළත තේත රු කිරීතේ රහබඹ මුරය ්කහලන ර ගරඳහ 
ඇත. 2017 අංක 24 දයන තේශීඹ ආදහඹේ ඳනතත් විධිවිධහන අනු, ්හේධන ත්කේ විකිණීතභන් රළතඵන ්තිරහබ ඵේදට ඹටත් තේ. ඒ අනු, ඉඩේ 
නළත තේත රු කිරීතේදී විරේභීත ඵදු ගකීේ පූර් කහරසීභහ වහ වඳුනහතගන ඇත. 

2. ඳසුගිඹ තර් අනුඵේධිත භහගතභහි විගණනඹ කයන රද මරය ්කහලන ව ඒකහඵේධ මරය ්කහලන අතය තනසවීේරට අදහර ඵරඳෆභ 
ඳසුගිඹ තර් ඒකහඵේධ මරය ්කහලඹ වහ ගරඳහ ඇත. 

3. ඵළංකු තල  මුදල් ව මුදල් භහන දෆ ව තකටි කහලීන ණඹ ගළනීේ ඹටතත් නළත ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

ඳවත ගු භගින් ංසථහ ව මවතේ මුරය ්කහලන රට ඇති ඵරඳෆභ හයහංල ගත ඉලිරිඳත් කයයි. 

 26.1 මුරය තත්ඹ පිළිඵ ්රකාලඹ  

 ං්ථා මවඹ 

2019 ජනාරි 1 දිනට කයන් හර්තහ 
කශ ඳරිලි 
රු.මියඹන 

ගළරවේ 
රු.මියඹන 

ඹළි ්කහශිත 
ඳරිලි 
රු.මියඹන 

කයන් හර්තහ 
කශ ඳරිලි 
රු.මියඹන 

ගළරවේ 
රු.මියඹන 

ඹළි ්කහශිත 
ඳරිලි 
රු.මියඹන 

       

මුළු ත්කේ      333,257.100   -      333,257.100       354,870.306  -       354,870.306  

විරේභීත ඵදු                       -             2,903.809           2,903.809           1,997.626           2,903.809           4,901.435  

තනත්      614,719.456                        -         614,719.456       614,569.557                        -         614,569.557  

මුළු ගකීේ      614,719.456           2,903.809       617,623.265       616,567.183           2,903.809       619,470.992  

යහගත් ඉඳළයුේ    (325,274.915)        (2,903.809)    (328,178.724)    (313,764.857)        (2,903.809)    (316,668.667) 

්හේධනඹ ව තනත් ංචිතඹ        43,812.559  -         43,812.559         52,067.980  -         52,067.980  

මුළු සකන්ධඹ    (281,462.356)        (2,903.809)    (284,366.166)    (261,696.877)        (2,903.809)    (264,600.686) 
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 ං්ථා මවඹ 

2019 ශදැම්ඵර් 31 දිනට කයන් හර්තහ 
කශ ඳරිලි 
රු.මියඹන 

ගළරවේ 
රු.මියඹන 

ඹළි ්කහශිත 
ඳරිලි 
රු.මියඹන 

කයන් හර්තහ 
කශ ඳරිලි 
රු.මියඹන 

ගළරවේ 
රු.මියඹන 

ඹළි ්කහශිත 
ඳරිලි 
රු.මියඹන 

මුදල් වහ මුදල් භහන දළ        30,617.646           1,941.762         32,559.408         34,617.358           1,941.762         36,559.120  

තශ වහ තනත් රළබිඹ යුතු දෆ      173,047.909                        -         173,047.909       180,606.173                  9.782       180,615.955  

තනත් ත්කේ        122,674.75                        -         122,674.752         134,466.56         134,466.555  

මුළු ත්කේ      326,340.307           1,941.762       328,282.069       349,690.086           1,951.544       351,641.630  

විරේභීත ඵදු                       -             2,909.820           2,909.820           2,083.176           2,912.559           4,995.736  

තශ ව තනත් තගවිඹ යුතු දෆ      305,869.933                        -         305,869.933       304,283.873              (54.971)      304,228.902  

තකටි කහලීන ණඹ      307,993.013           1,941.762       309,934.775       307,993.013           1,941.762       309,934.775  

තනත්          5,690.809                        -             5,690.809           7,396.907                        -             7,396.907  

මුළු ගකීේ      619,553.755           4,851.583       624,405.338       621,756.969           4,799.351       626,556.320  

යහගත් ඉඳළයුේ    (337,047.477)        (2,909.820)    (339,957.297)    (324,616.510)        (2,868.478)    (327,484.989) 

ඳහරනඹ කර තනොවළකි අයිතිඹ                       -                          -                          -             8,715.598                20.672           8,736.270  

්හේධනඹ ව තනත් ංචිතඹ        43,834.029  -         43,834.029         43,834.029  -         43,834.029  

මුළු සකන්ධඹ    (293,213.448)        (2,909.820)    (296,123.268)    (272,066.883)        (2,847.807)    (274,914.690) 

26.2 වි්තීයණ ආදාඹම් ්රකාලඹ  

 ං්ථා මවඹ 

2019 ශදැම්ඵර් 31 දිශනන් අන් ර්ඹ 

වා 

කයන් හර්තහ 
කශ ඳරිලි 
රු.මියඹන 

ගළරවේ 
රු.මියඹන 

ඹළි ්කහශිත 
ඳරිලි 
රු.මියඹන 

කයන් හර්තහ 
කශ ඳරිලි 
රු.මියඹන 

ගළරවේ 
රු.මියඹන 

ඹළි ්කහශිත 
ඳරිලි 
රු.මියඹන 

විකුණුේ ආදහඹභ      630,859.713   -      630,859.713       631,015.609                        -         631,015.609  

විකුණුේ පිරිළඹ    (626,599.056)  -    (626,599.056)    (634,716.632)                       -       (634,716.632) 

තනත් තභතවයුේ ආදහඹේ             529.415   -             529.415           1,148.850                76.348           1,225.198  

ඳරිඳහරන විඹදේ        (5,869.335)  -        (5,869.335)      (10,879.795)                 9.782       (10,870.013) 

තනත්      (10,756.338)  -      (10,756.338)          4,288.643                        -             4,288.643  

ර්ඹ වහ ඵදු තඳය රහබඹ /අරහබඹ      (11,835.600)  -      (11,835.600)        (9,143.324)               86.131         (9,057.194) 

ආදහඹේ ඵදු             (21.000)  -             (21.000)        (1,159.412)             (24.117)        (1,183.529) 

ර්ඹ වහ රහබඹ /අරහබඹ      (11,856.600)                       -         (11,856.600)      (10,302.736)               62.014       (10,240.722) 

තනත් විසතීර්ණ ආදහඹභ             105.508                (6.011)               99.496                  7.730                (6.011)                 1.719  

ේපුර්ණ විසතීර්ණ ආදහඹභ      (11,751.092)               (6.011)      (11,757.103)      (10,295.006)               56.003       (10,239.003) 
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27. අම්බාය ගීමම්, ඵැදීම් ව නඩු 
කටයුතු 

අම්බාය ගීමම් 

තේශීඹ ආදහඹේ තදඳහර්තතේන්තු (IRD) 2015 සිට 2017 දේහ 

කහරඹ වහ ජහතිඹ තගොඩනළගීතේ ඵේද (NBT) වහ රු. 

මියඹන 1,061.56 ක තේත රු නිකුත් කය ඇත. 2004 සිට 

2018 දේහ කහරසීභහන් වහ IRD විසින් එකතු කශ අගඹ 

භත ඵදු භත තේත රු නිකුත් කය ඇති මුදර රු. මියඹන 

1,249.083 ේ ව 1996-2016 කහරසීභහ වහ පිරිළටුේ ඵේද 

ව ඔඵ උඳඹන විට තගන ඵේද භත තේත රු කිරීේ මියඹන 

47.163 කි. ංසථහ විසින් තභභ තේත රු කිරීේ වහ තේශීඹ 

ආදහඹේ තකොභහරිස ජනයහල්යඹහ  තත අභිඹහචනහ ඉලිරිඳත් 

කය ඇත. IRD විසින් ජහතිඹ තගොඩනළගීතේ ඵේදට අදහර රු. 

මියඹන 102.7 කට රඵහ දුන් තීයණඹට එතයහි ංසථහ ඵදු 

අභිඹහචනහ තකොමින් බහට අභිඹහචනඹේ ඉලිරිඳත් කය ඇත. 

ආදහඹේ ඵදු ඹටතත් නිකුත් කයන රද තේත රු කිරීේ ටවන 

07 - ඵදු විඹදේ ඹටතත් අනහයණඹ කය ඇත.  

මරය තත්ත්ඹ ්කහල කයන ලිනට තනත් ්භහණහත්භක 

අවිනිලසචිත ගකීේ කිසිේ තනොතිබුණි. 

ඵැඳීම් 

2020 තදළේඵර් 31 න ලිනට ංසථහතහි ්භහණහත්භක ඵළඳීේ 

ඳවත වන් ඳරිලි තේ; 

ඵැංකු ශත ඵැඳීභ 

ංසථහ විසින් ණඹය යපි (L/C) රංකහ ඵළංකුතේ ව භවජන 

ඵළංකුතේ සථහපිත කයන රද මුදර පිළිතළින් රු. මියඹන 

32,039 කි. (2019- රු. මියඹන 55,335) ව රු. මියඹන 33,766 

(2019- රුපිඹල් මියඹන 94,844) කි.  තඵොයතතල් ව පිරිඳවදු 

කශ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ආනඹනඹ ේඵන්ධතඹන් ය 

අහනතේ දී ්ේඳහදනඹ කයනු රළතේ.  

ංසථහ විසින් යහජය ඵළංකු තදතකහි ඵළංකු ව නහවික ඇඳකය 

රඵහතගන ඇති මුදර රු. මියඹන 89 ේ ව සථහපිත බිල්ඳත් 

එකතු කිරීතේ මුදර රු. මියඹන 86 කි. 

ාර්තාකයණ දිනඹ න විට නිභ ශනොවී ඳැති නඩු  

2020 තදළේඵර් 31 ළනි ලිනට ඳවත වන් ඳරිලි තනොවිඳුණු 

නීතිභඹ නඩු 197ේ (2019-187) තිබිණි. 

ඉවත අසථහ අතුරින් ඳවත දළේතන නඩු ංසථහට ළදගත් 

තර ළරතේ; 

තවජින් ගණුතදනු වහ තඳොළිඹ ව අතනකුත් විඹදේ භඟ 

තඩොරර් මියඹන 8.5ේ ඉල්රහ තකොභර්ල් ඵළංකු ංසථහට 

එතයහි තකොශම හණිජ භවහධිකයණතේ නඩුේ තගොනු කය 

ඇත. 

ඉවත වන් කශ නඩු තභත් අධිකයණතේ විබහග තමින් 

ඳතින අතය ඒ වහ අදහශ ්තිඳහදන ඳනහ තනොභළත. 

28.  ාර්තා කයන දිනට ඳසු සදුවීභ 
  

හර්තහ කයන ලිනට ෘජු ්භහණහත්භක සිදුවීේ ඇතිනේ ඒ 

සිඹලුභ සිදුවීේ අදහශ තර රකහ ඵළලීභ ව මරය ්කහලන ර 

සුදුසු ගළරවේ ව අනහයණඹ කිරීේ සිදු කය ඇත. 

 

29.  ශකොවිඩ්-19 ශ  ඵරඳෑභ 
2020 භහර්තු ව අත් ල් භහරදී තකොතයෝනහ යියස තයෝගඹ 

2019 (―තකොවිඩ්-19 ”) ඳළතිරීතභන් ඳසු, එභ තයෝගඹ ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් ක්රිඹහභහර්ග භහරහේ තගන 

ඇත. තකොවිඩ්-19 තත්ත්ඹ භඟ ආදහඹේ අඩුවීභ, විනිභඹ 

අනුඳහත විචරනඹ ව ද්රශීරතහ ගළටලු අඳතේ යහඳහයඹට 

ඵරඳෆතේඹ. යජඹ විසින් ගුන් තතොටුඳර තභතවයුේ සීභහ කිරීභ 

නිහ ගුන් ත හ අංලතඹන් රළතඵන ආදහඹභ ළරකිඹ යුතු 

තර අඩු විඹ. ගුන්තතොටුඳශ තභතවයුේ හභහනයකයණඹ 

වීභත් භඟ ආදහඹභ තඳය භට්ටභට ඉවශ ඹනු ඇතළයි ංසථහ 

අතප්ේහ කයයි. 

ංසථහ 2020 අත් ල් ව භළයි භහ වහ කහර්ඹ භණ්ඩර ණඹ 

අඹකය ගළනීතේ හරික ව තඳොලී විරේබනඹ කශ අතය ඒ අනු 

තභභ කහරසීභහන් වහ  කහර්ඹ භණ්ඩර ණඹ තඳොලී ආදහඹභ 

වඳුනහතගන තනොභළත. 

නඩු ර්ගඹ නඩු ගණන  

 ං්ථා මවඹ 

කේකරු උහවිතේ නඩු 08 13 

භතව සරහත් අධිකයණ නඩු 03 04 

ලිසත්රිේ අධිකයණ නඩු 20 28 

භවහධිකයණ නඩු 08 08 

අභිඹහචනහධිකයණ නඩු 05 06 

තශ්ර සධහධිකයණ නඩු 27 46 

භහන හිමිකේ තකොමිභ 34 44 

කේකරු තදඳහර්තතේන්තු 39 48 

169 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

තයෝගතේ අවිනිලසචිතතහඹ තව තුතන්, ංසථහට ඉවශ 

විලසහඹකින් යුතු අඳතේ යහඳහයඹට තකොවිඩ්-19 හි අනහගත 

ඵරඳෆභ පුතයෝකථනඹ කිරීභට වළකිඹහේ තනොභළත. 

 

 

30.   මුරය අදානම් කශභණාකයණඹ 
  

මුවතේ විවිධ ක්රිඹහකයකේ විවිධ මුරය අධහනේ රට 

නියහයණඹ තේ.  තශඳර අදහනභ (මුදල් අදහනභ, තඳොළී 

අනුඳහතඹ අදහනභ ඇතුශත්) ණඹ අදහනභ ද්රශිරතහ 

අදහනභ ව මිශ අධහනභ අධයේක භණ්ඩරඹ විසින් 

අනුභත කයන රද ්තිඳත්ති ඹටතත් කශභනහකහරිත්ඹ විසින් 

අදහනේ කශභනහකයණඹ සිදු කයනු රඵයි.  මුවතේ 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ භත ඳදනේ කශභනහකහරිත්ඹ විසින් මුරය 

අදහනේ වඳුනහතගන ව ඇගයීභට රේ කයනු රඵයි.  

භණ්ඩරතේ භසත අදහනේ කශභනහකයණ ළඩටවන 

භණ්ඩරතේ මුරය කහර්ඹ හධනඹ තකතයහි ඇති විඹ වළකි 

අහිතකය ඵරඳෆභ අභ කිරීභට උත්ව කයයි. 

මුවතේ ්ධහන මුරය උඳකයණ සථහය තළන්ඳතු, යජතේ 

සුයකුේඳත්, ඇතභරිකහනු තඩොරර් තළන්ඳතු ව මුදල් යන් 

භන්විත තේ.  තභභ මුරය උඳකයණ ර ්ධහන අයමුණ 

න්තන් මුවතේ ද්රයශිරතහ ළඩි ලියුණු කිරීභ ව 

ඳත්හතගන ඹහභත් ආතඹෝජනඹ කශ අයමුදල් යන් උඳරිභ 

මුරය ්තිරහබ රඵහ ගළනීභත්ඹ.  ෘජුභ යහඳහය කටයුතු යන් 

වටවන්නහ තශ රළබිේ ව තශ තගවීේ ළනි තනත් විවිධ 

මුරය උඳකයණ මුවඹ තු ඇත. 

 

(a). ශශඳශ අධානභ  

 

(i) විශද්ල විනිභඹ අදානභ  

ංසථහ භඟින් ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ආනඹන කිරීතේදී එඹ 

්ධහන ලතඹන් ඇතභරිකහනු තඩොරර් රට අදහශ මුදල් 

නියහයණතඹන් ඳළන නගින විතේල විනිභඹ අදහනභට 

නියහයණඹ තේ.  මුවතේ ක්රිඹහකහරී මුදල් ඒකකඹ තඵොතවෝ 

 තේශීඹ ගනුතදනු සිදු කයන මුදල් ඒකකඹ න ශ්රී රංකහ රුපිඹල් 

න අතය අතනකුත් සිඹලුභ මුදල් ඒකකඹන් හර්තහ කිරීතේ 

අයමුණ වහ ඳභණේ විතේල මුදල් ඒකක තර රකනු 

රළතේ.  ඇතළේ ඵළංකු තල ඹන්, තශ රළබිේ ව තශ 

රළබීේ ව තශ තගවීේ විතේල මුදල් යන් දළේතේ. 

අතනකුත් සිඹලුභ විචරයඹන් හිත ඳතින අතය ඇතභරිකහනු 

තඩොරයතේ විනිභඹ අනුඳහතඹ හධහයණ තර තනස  වීභට 

ඇති ංතේදීතහඹ ව ඇතභරිකන් තඩොරර් යන් ගණනඹ 

කයන ගකීේ ර හධහයණ ටිනහකතභහි තනසකේ නිහ 

ංසථහතහි ඵදු ගණනඹට තඳය රහබඹ න ඵරඳෆභ ඳවත 

ගුතහි දළේතේ. 

* ඵදු රට තඳය රහබඹ භත ඵරඳෆභ ක්රිඹහකහරී මුදල් ඒකකඹ ශ්රී රංකහ 
රුපිඹල් න විට ඇභරිකහනු තඩොරර් යන් ගණනඹ කයනු රඵන 

ආ්රිත ගකීේ ර හධහයණ මිර තනස වීතේ ්තිඳරඹකි. 

 

 

රංකහ රුපිඹල් යන් ඉලිරිඳත් කය ඇති මුවතේ මුරය ්කහලන 

ඳරිර්තන අදහනභ ව ගනුතදනු අදහනභ වයවහ න විනිභඹ 

අනුඳහත උච්චහචනතේ ඵරඳෆභට රේ වී ඇත.  විතේල 

අනුඳහතතේ සිදුන තනසකේ විතේශීඹ මුදල් යන් 

තනොතඹකුත් භහර්ග යන් රඵහ ගන්නහ රද ද්රයභඹ පිරිළඹ මිශදී 

ගළනිේ ව ත හ වහ ඵරඳහනු රඵයි.  විතල තඹන්, 

ඇභරිකහනු තඩොරයඹට ව අතනකුත් විතේශීඹ මුදල් රට 

හතප්ේ අඛණ්ඩ සිදු න ්රි රංකහතේ රුපිඹතල් අ්භහනඹ 

වීභ ෘජුභ තභතවයුේ ව මුරය ්තිඳර තකතයහි ඵරඳෆේ 

කයනු රඵයි.  එඹ ආනඹනඹ කයන ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ව 

අතනකුත් මිශදී ගළනීේ ර පිරිළඹට ඵරඳෆේ කයනු රඵයි.  

 

(ii) ශඳොළී අනුඳාත අදානභ 

මුවතේ තඳොළී අනුඳහත අදහනභ ්ධහන ලතඹන් ඇති න්තන් 

යජතේ සුරැකුේඳත් ව තළන්ඳතු සරඳතඹන් සිදු කයන ණඹ 

ගළනීේ ව ආතඹෝජන තව තුතනි.  ළඳයුේකරුන්තේ ණඹ 

ේඵන්ධතඹන් ගත් කශ තඳොළී අනුඳහතඹ තඵොතවෝ දුයට 

ඳත්නහ තශඳර අනුඳහතඹන්ට ඩහ තනස තේ.  යජතේ 

හණිජ ඵළංකු තදකකින් රඵහ ගන්නහ රද විතේශීඹ මුදල් ණඹ ර 

තඳොළී අනුඳහත හකච්ඡහ කයගත වළකි භට්ටතේ ඳති.  මුවඹ 

අඛණ්ඩ සිදු න තඳොළී නියහයණඹ විලසතල්ණඹ කයන අතය 

රන්ඩන් අන්තර් ඵළංකු පිරිනළමීතේ අනුඳහතඹ (LIBOR) ව මුදල් 

තශඳර අනුඳහත අධීේණඹ කයයි. 

අයිතභඹ  2020 
ශදැම්ඵර් 
31 දිනට 

අගඹ 
ඇභරිකානු 
ශඩොරර්. 
මිලිඹන 

ය 
අාන 
විනිභඹ 

අනුඳාතඹ 

රු. 

විනිභඹ 
අනුඳාත

ශ  
ශන්කභ 

ඵදුරට 
ශඳය 
රාබඹ 
භත 

ඵරඳෑභ
* 

රු. මි. 
මිලිඹන 

ණඹ ව ණඹ ගළනීේ 2,066.810 191.1113 
1%     

ළඩිවීභ (3,950) 

තශහභ ව අතනකුත් 

තගවිඹ යුතු තේ 
922.063 191.1113 

1%     
ළඩිවීභ (1,762) 

තශහභ ව අතනකුත් 

රළබිඹ යුතු තේ 
321.021 185.5677 

1%     
ළඩිවීභ 596 

ඵළංකු තල ඹ 2.134 185.5677 
1%     

ළඩිවීභ 4 

එකතු    (5,112) 

170  රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

(b) ණඹ අදානභ 

ණඹ අදහනභ ඹනු ගණුතදනුකරුකු සිඹ ගිවිසුේ ගත ඵළඳීේ ඉටු 

කිරීභට අතඳොතවෝත් වුතවොත් මුවඹට මුරයභඹ අරහබඹේ 

වීතේ අදහනභයි.  මුවතේ තඵොතවෝ ගනුතදණුකරුන්තේ 

ගණත්ඹ සහධින තශ්ර ණි ගත කය තනොභළති අතය එළනින් 

එහි මුරය තත්ඹ,  අතීත අත්දළකීේ ව තනත් ගුණහත්භක 

හදක ළරකිල්රට ගනිමින් ගණුතදනුකරුන්තේ 

ගුණහත්භකබහඹ භනිනු රඵයි.   ෆභ න ගනුතදනු 

කරුතකුටභ ණඹ සීභහ රඵහ දීභට තඳය ණඹ තගවීතේ ණඹ 

්තිඳත්තිඹේ ංසථහ විසින් සථහඳනඹ කය ඇත.  ංසථහ ණඹ 

්තිඳත්තිඹ පුයහලීභට අතඳොතවොත් න ගණුතදනුකරුන්ට 

ංසථහ භග ගනුතදනු කශ වළේතේ මුදල් ඳදනභ භත ඳභණි. 

ණඹ අදහනභ ඳළන නගින්තන් මුදල් වහ මුදල් භහනකේ ව 

ඵළංකු වහ මුරය ආඹතන ර ඇති තළන්ඳතු, හිඟ රළබිේ ව 

කශයුතු ගනුතදනු ඇතුළු ගණුතදනුකරුන්ට ණඹ නියහයණඹ 

වීතභනි. 

(c) ද්රශීර අදානභ 

මුදල් ්හව ළරසුේකිරීභ ව පුතයෝකථනඹ කිරිභ ංසථහතේ 

මරය අංලඹ විසින් සිදුකයනු රළතේ.  මුරය අංලඹ එහි විවිධ මුරය 

ගකීේ පුයහලීභ වහ ඳතින අයමුදල් අඛණ්ඩ අධීේණ 

කිරීභ ව ඩහ තවො ආදහඹභේ වහ අතිරිේත තකටි කහලීන 

මුරය ේඳත් උඳරිභ තර බහවිතහ කිරීභ සිදු කයයි.  ක්රිඹහකහරී 

්හේධන කශභනහකයණඹ වහ අලය තල ඹට ඩහ ඉවළින් 

ඇති අතිරිේත මුදල් තඳොළී අනුඳහතතඹන් යුත් මුරය උඳකයණ 

න තළන්ඳතු, වහ ආතඹෝජනඹ කයනු රඵයි.  

කහයක ්හේධන කශභනහකහරිත්ඹ වහ අලය තල ඹට ඩහ 

ඇති අතිරිේත මුදල් කහලීන තළන්ඳත් කිරීේ, බහණ්ඩහගහය 

ඵළඳුේකය ආතඹෝජන, ඇභතුේ තළන්ඳතු ළනි තඳොලී රළතඵන 

මරය උඳකයණ ර ආතඹෝජනඹ තකතර්. හර්තහ කයන ලිනතේදී 

ංසථහ විසින් රු. මියඹන 64,563 මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ 

තරත්, බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකයර ආතඹෝජනඹ රුපිඹල් 

මියඹන 88 ව අතනකුත් තකටිකහලීන තළන්ඳතු තර රු. 

මියඹන 5ේ ද්රශීරතහ අදහනභ කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ 

ඳත්හතගන ඹන රලි. 

හර්තහකයණ ලිනතේදී ගිවිසුේ ගත කල් පිරීතේ ලිනඹ අනු 

අතිරිේත කහර ඳරිච්තේදඹ භත ඳදනේ අදහශ කල්පිරිතේ 

කණ්ඩඹන්ට ර්ගීකයණඹ කයන රද ංසථහ තු යහත්ඳන්න 

තනොන ගකීේ ඳවත වන් ගුතේ දළේතේ. 

 

(d). මිර අදහනභ 

ඇභරිකහනු තඩොරර් ව අතනකුත් විතේශීඹ මුදල් ටිනහකමින් 

විතේලතඹන් ආනඹනඹ කයනු රඵන ඛනිජ තතල් නිසඳහදන 

(තඵොය ව නිමි නිසඳහදන තදර්ගඹභ) ව අතනකුත් අමුද්රය 

ර තශ මිර අදහනභට ංසථහ නියහයණඹ තේ.  

ජහතයන්තය තශඳතල් මිශ ංචරනඹන්ට අනුකර 

ඛනිජතතල් නිසඳහදන ර තේශීඹ සිල්රය විකුණුේ මිශ නිර්ණඹ 

කිරීතේදී පිරිළඹ ඳයහර්තන මිශ ඹහන්රණඹේ ක්රිඹහත්භක 

තනොතේ.  ංසථහ නිතිඳතහ තිඳතහ තතොග භහතරෝචන රැසවීේ 

ඳත්නු රඵන අතය අනහගත නිසඳහදන අලයතහ හකච්ඡහ කය 

අලය අනහගත ආනඹන වහ ළරසුේ කය ඇත.  ඒ අතයභ 

සුදුසු කහතරෝචිත කශභනහකයණ තීයණ ගළනීභ වහ ඛනිජ 

තතල් නිසඳහදන පිළිඵ මුරය තතොයතුරු රඵහ දීතභන් ංසථහ 

භවහ බහණ්ඩහගහයඹ භඟ අඛණ්ඩ කටයුතු කයයි. 

31. ගිවිසුම් ව අදාශ ඳාර්ල ගනුශදනු 
තුශ අධයක්රුන්ශේ ඵැියඹා 
 

අධයේ භණ්ඩරඹ ්ධහන කශභනහකයණ නිරධහරීන් තර 

ළරතේ.  ඳවත වන් කරුණු වළය තනත් කිසිදු ෘජු තවෝ 

ක්ර තර රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංථහ තවෝ සීභහ හිත 

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඩඵහ ඳර්ඹන්ත භහගතේ ගිවිසුේ 

ේඵන්ධ කිසිදු ෘජු තවෝ ක්ර ඵතහඹේ නළත. 

ජී එස විතහනතේ භවතහ ංසථහතහි, රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග 

ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ  ව ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභහි 

බහඳතියඹහ ව අතය ඔහු 2019.01.22 සිට ංසථහතහි 

බහඳතියඹහ න අතය 2019.11.18 ලින සිට ක්රිඹහත්භක න 

ඳරිලි ඉල්රහ අසවිඹ. ඒ අනු 2020 ය වහ ශ්රී රංකන් ගුන් 

ත ඹට අදහශ තවළිදයේ කිරීේ සිදු කය තනොභළත. 

බුේධික භඩිවතව හ භවතහ ංසථහතහි කශභනහකහය 

අධයේයඹහ න අතය ඔහු රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ 

ඳර්ඹන්ත භහගභ   හි අධයේයතඹකු තර කටයුතු කයයි. 

කාරඹ 
2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

ලින 30 ට අඩු  15,267.481 14,650.479 

ලින 30 - 90  8,262.726 13,733.710 

ලින 91– 180  11,543.035 29,396.827 

ලින 181 - 365 26,401.446 54,438.542 

ලින 365 ට ළඩි 79,629.784 41,002.387 

එකතු 141,104.471 153,221.945 

ශදැම්ඵර් 2020 (රු. මි.) 

 
භා 

3කට අඩු 

භා 3 
සට භා 
12 දක්ා 

අවුරුදු  1 
සට 2 
දක්ා 

අවුරුදු  3 
සට 5 
දක්ා 

අවුරුදු  5 
ට ැඩි 

ඵළංකු ණඹ 

ගළනීේ 
240,800 149,950 - - - 

ලිගු කහලීන 38 251 503 1,509 2,766 

එකතු 240,838 150,202 503 1,509 2,766 

171 රංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංථ්ා    ාර්ෂික ාර්තා 2020 



 

 

්ධහන කශභනහකහරීත්තේ පිරිස තත තගවීභ   

  ං්ථා 

   2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

තකටි කහලීන ්තිරහබ                      5.547                      7.658  

්ධහන කශභනහකහයණ පිරිස වහ ේඵන්ධ හර්තහකයණ කහර සීභහ තුශ විඹදභේ තර වඳුනහතගන ඇති මුදල් දේහ ඇත. 

අදහශ ඳහර්ල භඟ ඳවත ගනුතදනු සිදු තකරිණි.     

   2020 
රු. මි. 

2019  
රු. මි. 

අදහශ ඳහර්ල තත අතරවි කිරීේ ව රඵහදුන් ත හ අනුඵේධ 

ආඹතනඹ 
    

අනුඵේධ ආඹතනඹ     

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ                  429.283                 449.516  

අතනකුත් අදහශ ඳර්ල      

ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ                                -              30,926.475  

ඵරලේති අභහතයහංලඹ                     24.176                    26.776  

                  453.459            31,402.767  

අදහශ ඳහර්ලඹ තතින් රළබුණු තඳොළී     

අතනේ අදහශ ඳහර්ලඹ     

ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ                           -                1,930.494  

                                 -                1,930.494  

අදහශ ඳහර්ල තතින් රළබුණු ත හ     

අනුඵේධ ආඹතනඹ     

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ       12,922.794  14,741.030  

           12,922.794         14,741.030  

අදහශ ඳහර්ල තතින් රද රහබහංල     

අනුඵේධ ආඹතනඹ     

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඩඵහ ඳර්ඹන්ත භහගභ                  240.000                 150.000  

අදහශ ඳහර්ල තතින් රළබිඹ යුතු මුදල් *       

අනුඵේධ ආඹතනඹ       

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ                  600.747                    70.565  

අතනේ අදහශ ඳහර්ල     

ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ                              -              47,905.673  

ඵරලේති අභහතඹහංලඹ                    14.075                    10.158  

                   614.822            47,986.395  

අදහශ ඳහර්ල තත තගවිඹ යුතු මුදල් *     

අනුඵේධ ආඹතනඹ     

රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ               6,565.785              3,916.128  

* මුදල් ්භහණඹන් ර්ගීකයණඹ කය ඇත්තත් පිළිතළින් තතශ ව අනිකුත් රළබීේ ව තතශ වහ අතනකුත් තගවීේ ලතඹනි. 
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ේඵන්ධිත ඳහර්ලඹන් වහ තකොන්තේසී 

ේඵන්ධිත ඳහර්ලඹන්තගන් විකිණීභ ව මිශදී ගළනීභ සිදු 

කයනු රඵන්තන් අතත් දුරින් කයන ගණුතදනුරට වහ 

භහනඹ.  ර්ඹ අහනතේ ඇති න හිඟ තල ඹන් 

අනහයේෂිත ව තඳොළී යහිතඹ.  ේඵන්ධිත ඳහර්ලඹන්තගන් 

රළබිඹ යුතු රළබීේ ව තගවීේ වහ කිසිදු වතිකඹේ රඵහ දී 

තවෝ රළබී තනොභළත.. 

ංසථහ ෘජු ඳහරනඹ කයනු රඵන්තන් ශ්රී රංකහ යජඹ භඟින් 

ඵළවින් රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ යජඹට අඹත් 

භහගභේ තර රකනු රඵයි.  අතනකුත් යජඹට අදහශ 

ත්කේ ශ්රී රංකහ ගිණුේකයණ ්මිතීන් 24ට අනුකර 

ේඵන්ධිත ඳහර්ල තර ශ්රී රංකහ යජඹ භඟින් තනි තවෝ 

වවුල් ලතඹන් ඳහරනඹ තවෝ ළරකිඹ යුතු තර ඵරඳෆේ සිදු 

කයනු රඵයි. 

 

32. ්රාේධන කශභනාකයණඹ 

්හේධන කශභනහකයණතේ මුයක ඳයභහර්ථඹ න්තන් ්ධහන 

ඳහර්ලකරුන්තේ අලයතහ ආයේහ කයන අතයභ ්ලසථ 

්හේධන යෘවඹේ ඳත්හතගන ඹහභ ව ළරකියභත් වීතභන් 

තත්ඹ ඳත්හතගන ඹෆභයි.  තකත  තතත් 2020 තදළේඵර් 

31 න විටද රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ තු 

අතීතතේ ව ත්භන් ය තුශ එකතු වු අරහබ තව තුතන් 

රු.මි. 275,561 ෘණ ශුේධ ත්කේ ්භහණඹේ ඳළතිනි.  ඵහහිය 

විගණකහධිරුන් විසින් විගණන හර්තහතේ ශ්රී රංකහ යජතේ 

මුරයහධහය තනොභළති ංසථහ ඳත්හතගන ඹහභ ළක හිත 

ඵ වන් කය ඇත. 

ංසථහට සිදු වී ඇති විලහර ඳහඩු තඵොතවෝභඹකට තඵොතවෝ දුයට 

තව තු නුතේ ඛනිජ තතල් නිසඳහදන ඉතහ ඉවශ වනහධහය 

මිශකින් යුතු වීභත්,  සිල්රය මිශ යජඹ විසින් ඳහරනඹ කිරීභත්ඹ.  

එහිලි ඳහඩු පිඹහ ගළනීභට 1971 අංක 38 දයණ මුරය ඳනතත් 17 

න ගන්තිඹට අනුකර යජඹ විසින් ඳඹන වනහධහය රඵහ 

ගළනීභට ංසථහ අයිතිඹ තිතේ.  එභඟින් එහි ඳතින ශුේධ 

ත්කේ ර ෘණ තත්ඹ තනස කයගත වළකිඹ. 
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ද යක ායාංලඹ 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018   2019 2020 

සිල්රය අතරවි මිශ රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

තඳට්රල් - ඔේතට්න් 92 125 159 162 150 117 117 117 125 137 137 

ඔතටෝ ඩීල් 76 115 121 111 95 95 95 101 104 104 

සුඳර් ඩීල් 98.3 142 145 133 110 110 110 121 132 132 

භුමිතතල් 61 106 106 81 49 44 44 70 70 70 

දළවිතතල් 800 52.2 92.2 92.2 92.2 80 80 80 92 96 96 

දළවිතතල් 1500 50 65 90 90 80 80 80 96 96 96 

           

මුරය ්තිපර රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

ආදහඹභ 356,442 512,910 490,381 525,182 376,734 423,061 445,950 575,492 630,860  510,131 

අතරවි පිරිළඹ -420,227 -540,439 -464,374 -499,956 -337,119 -326,441 -418,962 -579,617 -626,599 -454,880 

දශ ආන්තිකඹ -63,785 -27,529 26,007 25,226 39,615 96,620 26,988 -4,124 4,261 55,251 

ශුේධ තභතවයුේ විඹදේ වහ 

තඳොළි 

-30,572 -62,041 -33,897 -24,532 -55,637 -27,067 -24,173 -102,016 -16,096 -52,880 

ඵදුරට තඳය රහබඹ/(අරහබඹ) -94,357 -97,182 -7,890 694 -19,886 69,553 2,815 -106,140 -11,836 2,371 

           

මුරය තත්ඹ රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. රු. මි. 

්හේධනඹ 3,500 3,500 3,500 3,500 28,487 28,487 28,487 28,487 28,487 28,487 

ංචිත -134,736 -232,045 -239,967 -236,791 -257,472 -214,334 -205,479 -309,949 -324,610 -304,048 

ලිගුකහලීන ගකීේ 27,646 1,998 1,351 703 342 266 190 1,539 6,838 7,271 

ඳහරිතතෝෂිත ්තිඳහදන 626 547 538 664 861 754 1,708 1,681 1,686 1,702 

එකතු -102,964 -226,000 -234,578 -231,924 -227,782 -184,827 -175,094 -278,242 -287,599 -266,588 

           

රහබදහයිතහ අනුඳහතික           

දශ රහබ අනුඳහතිකඹ -17.90% -5.40% 5.30% 4.80% 10.50% 22.80% 6.05% -0.72% 0.68% 10.83% 

ශුේධ රහබ අනුඳහතිකඹ -26.50% -18.90% -1.60% 0.00% -5.30% 16.40% 0.24% -18.45% -1.88% 0.46% 

තභතවයුේ අනුඳහතික           

තතොග විකුණුේ අනුඳහතිකඹ 10.7 10.89 7.3 7.77 6.44 8.53 9.48           9.51  9.53 8.66 

තඳොළී ආයණඹ -9.48 -3.88 0.57 1.05 -0.32 7.1 1.32 -2.1 -1.3 1.62 

ද්රශිරතහ අනුඳහතිකඹ           

ජංගභ ත්කේ අනුඳහතිකඹ 0.58 0.43 0.39 0.34 0.31 0.34 0.38           0.44  0.47 0.45 

ේණික ත්කේ  අනුඳහතිකඹ 0.45 0.28 0.24 0.19 0.21 0.24 0.27           0.34  0.36 0.36 
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ං්ථායික ශතොයතුරු 
ආඹතනතේ නභ :  රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ 

නීතිභඹ සරඳඹ :  1961 අංක 28 දයණ රංකහ ඛනිජ තතල් නීතිගත ංසථහ ඳනත  

ඹටතත් නීතිගත කයන රද යහජය ංසථහකි. 

        යඹහඳලිංචි කහර්ඹහරඹ:  609,   තදොසතය ඩළනිසටර් ද සිල්හ භහත,  තකොශම 09 

                 දුයකථන :  +94 11 5455455 

ෂළේස :  +94 11 5455400 

       විදයෘත් ඳණිවිඩ :   secratariat@ceypetco.gov.lk 

තේ අඩවිඹ :  www.ceypetco.gov.lk 

           මුරය ර්ඹ :   ජනහරි 01 සිට තදළේඵර් 31 දේහ 

අධයේ භණ්ඩරඹ:  ඩේ.ඩේ.ඩී. සුමිත් විතේසිංව භවතහ (  බහඳති ) 

බුේධික රුන් භඩිවතව හ භවතහ (කශභණහකහය අධයේ ) 
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තරිඳු එේනළන්දතගදය  භවතහ 

චහමින්ද තවට්ටිආයච්චි භවතහ 

බුේධික ඉේදභල්තගොඩ භවතහ 

තිරංග නදීය තඳොල්ත්තතේ භවතහ 

අනුඵේධ භහගභ :  රංකහ ඛනිජ තතල් තතොග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ,  නිභහ,  තකොතරොන්නහ. 

             විගණකරු :  විගණකහධිඳති 

ඵළංකුකරුතෝ :  භවජන ඵළංකු,  තකොභර්ල් ඵළංකු,  රංකහ ඵළංකු 

වළටන් නළනල් ඵළංකු,  තන්න්ස ට්රසට් ඵළංකු 
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