
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 

ලංකා ඛනිජ තෙල්  

නීතිගෙ සංස්ථාව 

වාර්ෂික වාර්තාව 



වාර්ෂික වාර්තාව  2015| 1 

 

පටුන 
 

දර්ශනය, මෙමෙවර සෙ ඉලක්ක ......................................................................................................................... 02 

සංස්ථාපිත මතොරතුරු ............................................................................................................................................ 03 
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දර්ශනය, මෙමෙවර සෙ ඉලක්ක  

දර්ශනය

•පාරිත ෝගිකයාට මුල් ෙැන ලැතෙන්නා වූ ද පාරිසරික හිෙකාමි වූ ද

කලාපතේ ඛනිජ තෙල් හා ආශ්රිෙ කර්මාන්ෙ තේත්රතයහි ප්රමුඛ

වයාපාරය ෙවට පත්වීම හා ඒ අෙරම අපතේ ජාතිතේ තසෞ ාගය

උතදසා දායකත්වය සැපයීම.

මෙමෙවර

•ඛනිජ තෙල් පිරිපහදු කිරීම හා උසස්ම ෙත්වතේ නිෂ්පාදන අතලවි

කිරීම පිළිෙඳ විශිෂ්ඨත්වය කරා ලඟාවීතේ අභිලාශය මුදුන්පත් කර

ගැනීම සඳහා කැපවුන එම තේත්රතේ නිපුණො ඇති වෘත්තිකයන්

කණ්ඩායමක් හා පක්ෂපාතී, කාර්යක්ෂම තෙදාහරින්නන් ජාලයක

මාර්ගතයන් පාරිත ෝගික අවශයොවයන් ඉහළින්ම ඉටුතකතරන

පූර්ණ විසඳුේ හා තස්වාවන් සැලසීම සේෙන්ධතයන් විශිෂ්ඨත්වය

සාක්ෂාත්කර ගැනීම තමන්ම තස්වක සහ ාගීත්වය හා

නතවෝත්පාදනය මඟින් උපතයෝගි කර ගනිමින් වයාපාරතේ

සංවර්ධනය උතදසා උසස්ම ආචාරධර්ම වලට අනුකූලව තසෞඛයය,

ප්රතේසම හා පාරිසරික යන අංශ තකතරහි ඉහළින්ම සැලකිලිමත්

තවමින් වයාපාරික හවුල් කරුවන්තේ අභිමොර්ථයන් මුදුන්පත්

කිරීම.

ඉලක්ක

•තවළඳපල තකොටස් ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගැනීම.

•අධික ෙරඟකාරීත්වයට මුහුණ දීම සඳහා විකුණුේ, අතලවිකරණ 

සහ තමතහයුේ යන අංශවල විශිෂ්ඨත්වයට ලඟා වීම.

•ආර්ථිකමය වශතයන් සාර්ථක පිරිපහදු අංශයක් පවත්වාතගන යාම.

•සෑම මට්ටමකම තස්වකයින් අෙර ඉහළ වෘත්තීය මට්ටමක් 

වර්ධනය කිරීම සහ පවත්වාතගන යාම.

•ඵලදායීොවය සහ කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

වුහාත්මක තවනස්කේ ඇති කිරීම.

•නියම කරන ලද ප්රමිතීන් අභිෙවා යාම සඳහා තසෞඛයයය, ආරක්ෂණ 

සහ පරිසර හිෙකාමී ක්රියාමාර්ග ගැනීම.

•සමාජතේ යහපෙ පිණිස ජාතික සහ සමාජ ෙැඳීම දරා ගැනීම.

•ශ්රී ලංකාතේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා වන ප්රධාන දායකයා 

වීම .

•ඛනිජ තෙල් අංශතේ  ශ්රී ලාංකීක පාලනය පවත්වාතගන යාම
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සංස්ථාපිත මතොරතුරු 
 

ආයතනමේ නෙ: 

ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථාව 

 

නනතික රාමුව: 

 

 

ලියාපදංචි කාර්යාලය: 

609, මදොස්තර ලැනිස්ටර් ද සිේවා ොවත, මකොනඹ 09. 
දු.අ. : +94 11 5455455 

මටලිග්රෑම් : “LANKA OIL” 
මක්බේ : CEYPETCO 

මටමලක්ස් : 21235 CEYPETCO CE 
ෆැක්ස් : +94 11 5455400 

විදුවය තැපෑල : cpcsec@ceypetco.gov.lk 
විදුවය ලිපිනය : www.ceypetco.gov.lk 

 

බදු මෙවීම් ෙඳුනාෙැනීමම් අංකය. : 409000053 
 

VAT ලියාපදංචි අංකය  : 409000053 - 7000 
 

මූලය වර්යය: යනවාරි 01 සිට මදසැම්බර් 31 දක්වා 
 

2015 මදසැම්බර් 31 දනට පැවති අධ්යක්ෂ ේඩලලය: 

ටී.ජී. යයසිංෙ ෙෙතා (සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ) 
ඩී.සී.එස්. මසමනවිරවයන ෙෙතා 

පී. ගේමෙේන ෙෙතා 
එම්.ජී. යයමසේන ෙෙතා 
අර්. ෙරිස්ච්ද්ර ෙෙතා 

මක්.ඒ. විෙමේ්තිරරායා ෙෙතා 

 

ආශ්රිත සොෙෙ: 

ලංකා ඛනිය මතේ මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගෙ, නිොව, මකොමලෝනාව. 
 

විෙණකවරු: 

විගණකාධිපති 

 

බැංකුකරුමවෝ: 

ෙෙයන බැංකුව, මකොෙර්ෂ්ඨේ බැංකුව, 
ලංකා බැංකුව, ෙැට් නැෂ්ඨනේ බැංකුව, 

ම්ෂ්ඨ්ස් ට්රස්්  බැංකුව

1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංසථ්ා පනත යටමවය නීතිගත කරන ලද රායය සංස්ථාවකි. 
 

http://www.ceypetco.gov.lk/
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අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
 
2015 මදසැම්බර් 31 දනට පැවති  අධ්යක්ෂ ේඩලල සාොිකකය් 
 

ටී.ජී. ජයසංෙ ෙෙතා (සභාපති සෙ කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ) 

(2015.10.12 සට) 
 
විදයාපති (්රාමිය ය සංවර්ධ්න සැලමම්) - ඒ.අින.ටී. - තාිනල්තය,  

සංවර්ධ්න ්රතිපවයති සෙ සැලමම් පිළිබඳ ිප්ලමලෝොව - මේේස් විශ්ව විදයාලය - එක්සවය රායධ්ානිය, 
්රාමිය ය සංවර්ධ්න සැලමම් ිප්ලමලෝොව - යූ.එ්.සී.ෘර්.ඩී. - නමගෝයා,  
ශ්රාස්තමේ ( ිසිමලෝ් ,  

ශ්රී ලංකා සැලමම් මසේවය - I වන පංතිය, 
ලංකා ඛනිය මතේ මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගමම් අධ්යක්ෂ 
මූලය මකොමිෂ්ඨ් සභාමේ ිටපු මේකම් 
තිතීක සෙ විවයතීය අධ්යාපන මකොමිෂ්ඨ් සභාමේ ිටපු සභාපති  
ශ්රී ලංකා තාක්ෂණිකක අධ්යාපන යාතික ෘයතනමේ ිටපු උප සභාපති  
යාතික අධ්යාපන මකොමිෂ්ඨ් සභාමේ ිටපු සාොිකක  
දකුණු පනාවය ග්රාමීය ය සංවර්ධ්න වයාපිතිමේ ිටපු වයාපිති අධ්යක්ෂ  
සැලමම් සෙ උපමිශන ිටපු නිමයෝයය ්රධ්ාන මේකම් 
 

ඩී.සී.එස.් මසනවිරත්න ෙෙතා  

(2015.10.12 සට) 
 
නිෂ්්ඨපාදනය පිළිබඳව ිප්ලමලෝොව,  
වයාපාර කනෙනාකරණ පිළිබඳ ිප්ලමලෝොව, 
ලංකා ඛනිය මතේ මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගමම් සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
එස්.එම්.එස්. මෙෝේිප්ේස ්පුිගලික සොගමම් සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
ග්රීනරි කම්පනි පුිගලික සොගමම් සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ  
බ්ලැක් ලයේඩ් ෘරක්ෂක පුිගලික සොගමම් සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
එස්.එම්.එස්. ්ලලා්ම් ෂ්ඨ් පුිගලික සොගමම් සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
එස්.එම්.එස්. රියලිටීස් පුිගලික සොගමම් සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ 

 

පී. ෙල්මෙේන ෙෙතා 

(2015.10.12 සට) 
 
මකොනඹ විශ්ව විදයාලමේ ෘචාර්ය උපාධිය ෙදාරමි් සිටී,  
එෆ්.සී.එම්.ඒ. ිඑක්සවය රායධ්ානිය ,  
සී.අින.එම්. අවස් වසර සෙවය,  
වයාපාර පරිපාලනමේ ( පනමු උපාධිය ිමගවරව  ිමදවන පංතිය  - මකොනඹ,  
වයාපාර පරිපාලනමේ ( ිකුසලතා  - මකොනඹ,  
ශ්රී ලංකා වරලවය ගණකාධිකාරි ෘයතනමේ අවස් වසර සෙවය  
ඒ.ඒ.අින.සී.ඕ. ම්රොපර්  ිපවල්ලේ්  ලිමිටඩ් හී සභාපති  
ශ්රී ලංකා ෙෙයන උපමයෝතාතා මකොමිෂ්ඨ් සභාමේ මකොමිෂ්ඨ් සභා සාොිකක 
එච්.ඩී.එෆ්.සී. බැංකුමේ අධ්යක්ෂ ේඩලල සාොිකක 
ටිනට් පැමක්ික් පුිගලික සොගමම් අධ්යක්ෂ 
ශ්රී ලංකා ස්ථාවර බලශක්ති අධිකාරිමේ ිටපු සභාපති 
ශ්රී ලංකා ෙැණිකක් ො ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිමේ ිටපු සභාපති  
ලංකා නැේ සංස්ථාමේ ිටපු සභාපති 
ශ්රී ලංකා අවයකම් ේඩලලමේ ිලක්සල  ිටපු සභාපති 
ලංකා ගේ අඟුරු සොගමම් ිටපු අධ්යක්ෂ 
ජී.එස්.එම්.බී. මටක්නිකේ සර්විස් පුිගලික සොගමම් ිටපු අධ්යක්ෂ 
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එම්.ජී. ජයමසේන ෙෙතා 

(2015.10.12 සට) 

 

ආර්. ෙරිස්ච්ද්ර ෙෙතා 

(2015.10.12 සට) 

 

මක්.ඒ. විෙමල්්තිරරාජා ෙෙතා 

(2015.11.11 සට) 

 

මපර පැවති අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
 

මේ.ආර්. වික්රෙසංෙ ෙෙතා (ිටටු  සභාපති සෙ කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ) 

(2015.01.21 සට 2015.10.12 දක්වා) 
 
ඉංිකම්රු විදයාමේ ( ියා්රික ඉංිකම්රු  මගවරව - මෙොරටුව,  
වරලවය ඉංිකම්රු, එම්.අින.ඊ. ිශ්රී ලංකා   
මපොලි්ලමටෝ ිපුි.  සොගමම් අධ්යක්ෂ 
ෙවයතල රායපක්ෂ යාතය්තර ුවව් මතොටුපමේ ිටපු වයාපිති අධ්යක්ෂ 
 

ලබ්.එස්.එම්.සී. සරිමෙව් ෙෙතා 

(2015.01.23 සට 2015.10.12 දක්වා) 
 

පී.ආර්. ගුණවර්ධ්න ෙෙතා 

(2015.01.26 සට 2015.10.12 දක්වා) 
 
විදයාමේ ( ිවිදයා  - මකොනඹ  
ශ්රී ලංකා ඉලම් ්රතිසංස්කරණ සෙ සංවර්ධ්න සංස්ථාමේ ්රියාකාත් අධ්යක්ෂ 
මපොලි්ලමටෝ ලංකා ිපුි.  සොගමම් ෘරම්භක අධ්යක්ෂ සෙ ්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි  
ලංකා ඛනිය මතේ මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගමම් ිටපු සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
ලංකා විදුලිබල ේඩලලමේ ිටපු ්රියාකාත් අධ්යක්ෂ 
 

ඒ.මක්. මසනවිරත්න ෙෙතා 

(2015.01.30 සට 2015.10.14 දක්වා) 
 
වයාපාර පරිපාලනමේ ( ිවයාපාර පරිපාලනය  - මකොනඹ,  
පශ්චාවය ිප්ලමලෝො බී ඇ්ඩ් එෆ්.ඒ. - සී.ඒ.එස්.එේ,  
විදයාමේ ( ිරසායන විදයා  - කැනණිකය 
රායය මූලය ්රතිපවයති මදපාර්තමම්්තුමේ අධ්යක්ෂ යනරාේ  
ඩී ලාින රුින ලංකා කර්සි ඇ්ඩ් මසකුරි  රි්්  ිපුි.  සොගමම් අධ්යක්ෂ 
යාතික ඉතිරි කිත්මම් බැංකුමේ අධ්යක්ෂ 
යාතික රක්ෂණ භාර අරමුදමේ ිටපු සභාපති 

 

ඩී.ඩී.එස.් වික්රෙරත්න ෙෙතා 

(2015.02.06 සට 2015.10.12 දක්වා) 
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එම්.මක්. සෙරසංෙ ෙෙතා 

(2015.02.06 සට 2015.10.12 දක්වා) 
 
ඔමටෝ විදුලි කාර්මික ිප්ලමලෝොව - ජී.ටී.ටී.අින. 
ශ්රී කා්වය ම්රොමෆෂ්ඨනේ කිච් ිපුි.  සොගමම් කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
රායය දැව සංස්ථාමේ ිටපු අධ්යක්ෂ 
මූලික අධ්යාපන ෘයතනමේ ිටපු අධ්යක්ෂ 

 

ඒ.එච්.එස්. විමේසංෙ ෙෙතා 

(2014.01.09 සට 2015.12.01 දක්වා) 
 
එම්.එච්.ෘර්.ඩී.පී. - ජී.ජී.එස්.අින.යූ. - ඉ්දියාව,  
්රාමිය ය සභා පරිපාලනය පිළිබඳව පශ්චාවය උපාධි ිප්ලමලෝොව - කනෙනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාවය 
උපාධි ෘයතනය - ශ්රී යයවර්ධ්නපුර විශ්ව විදයාලය, 
ශාස්ත්රමේ ( - කැනණිකය. 
ඛනිය මතේ සම්පවය සංවර්ධ්න අොතයාංශමේ අතිමර්ක මේකම් ිසංවර්ධ්න   
ඉලම් ිමිකම් නිරාකරණ ිටපු මකොෙසාරිස් මයනරාේ 
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මජයය්ක කළෙනාකාත්ත්වය 
 

සභාපති සෙ කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
ටී.ජී. යයසිංෙ ෙෙතා 

විදයාපති (ප්රාමිය ය සංවර්ධ්න සැලම්ම්) - ඒ.අයි.ටී. - තායිල්තය, සංවර්ධ්න ප්රතිපත්ති සෙ සැලම්ම් පිිබබ  

ඩිප්මලෝොව - මේල්ස් විශ්ව විදයාලය - එක්සත් රාජධ්ානිය, ප්රාමිය ය සංවර්ධ්න සැලම්ම් ඩිප්මලෝොව - 

යූ.එ්.සී.ආර්.ඩී. - නමෙෝයා, ශාස්ත්රමේී  (සමලෝ්), ්රී ලංකා සැලම්ම් මසේවය - 1 වන පංතිය 

 

පිරිපෙදු කාර්යාංශය 
පිරිපෙදු කළෙනාකාර 
එ්.ෘර්.ෘර්. යයමසේකර ෙෙතා 
විදයාමේී  (ඉංිකම්රු), වයාපාර පරිපාලනමේී , 

වරලත් ඉංිකම්රු, එම්.අයි.ඊ. (්රී ලංකා) 

 

නිමයෝජය පිරිපෙදු කළෙනාකාර  

(නිය්පාදන සෙ මෙමෙයුම්) 
ඊ.ඒ.එස්. එදිරිසිංෙ ෙෙතා 
විදයාමේී  (ඉංිකම්රු), වරලත් ඉංිකම්රු, 

එම්.අයි.ඊ. (්රී ලංකා), එම්.එස්.එල්.ඊ.එම්.ඒ. 

 

වැලබලන නිමයෝජය පිරිපෙදු කළෙනාකාර 

(නලත්තු සෙ වයාපිති)  
ඩී.එම්.පී. දිසානායක ෙෙතා 
විදයාමේී  (ඉංිකම්රු) මෙවරව, එල්.එල්.බී. මෙවරව, 

වරලත් ඉංිකම්රු, එම්.අයි.ඊ. (්රී ලංකා) 

 

නිමයෝජය පිරිපෙදු කළෙනාකාර  

(විදුලි ො උපකරණ) 
එේ.ජී.එම්.ෘර්. මපමර්රා ෙෙතා 
විදයාමේී  ඉංිකම්රු (විදුලි සෙ විදුලි සංමිශ 

ඉංිකම්රු) මෙවරව. 

 

නිමයෝජය පිරිපෙදු කළෙනාකාර  

(තාක්ෂණිකක මසේවා) 
සී. වීරමසේකර ෙෙතා 
විදයාමේී  (ඉංිකම්රු), වරලත් ඉංිකම්රු, 

එම්.අයි.ඊ. (්රී ලංකා) 

 

නිමයෝජය ්රියාකරම්ම් කළෙනාකාර 

(සු ෙස්ක්ද පර්ය්තය) 
ලබ්.එම්.ඒ.අින. වනමසේකර ෙෙතා 
විදයාමේී  (මභවතික විදයාව) - මකොළඹ, මතොරතුරු 

තාක්ෂණය පිිබබ  උපාි  ු ුණු  පාකොලාව 
 

තාක්ෂණිකක මසේවා සෙ ආයතනික කටයුතු 

කාර්යාංශය 
නිමයෝජය සාොනයාි කාරි  

(තාක්ෂණිකක මසේවා සෙ ආයතනික කටයුතු) 
ජී.ඒ.එස්.පී. ුවණවර්ධ්න ෙෙතා 
විදයාමේී  ඉංිකම්රු (යා්රික ඉංිකම්රු) 

මුදල් කාර්යාංශය 
වැලබලන නිමයෝජය සාොනයාි කාරි (මුදල්) 
ෘර්.එස්. ම්දරලිංගම් ෙෙතා 
ඒ.සී.එම්.ඒ. (එ.රා), වානිජමේී  (මෙවරව), ස.ික.එම්.ඒ. 

 

මුදල් කළෙනාකාර 
ෘර්.ටී.ඒ. දාබමර් මිය 
ඒ.සී.එම්.ඒ. (එ.රා), ස.ික.එම්.ඒ. 

 

නීති කාර්යාංශය 
ප්රධ්ාන නීති නිලධ්ාරි  
ෘර්.ඒ.මක්.සී. ෘරියරවයන මිය 

නීතිඥ, ජාතය්තර නීතිය පිිබබ ( මෙවරව) පශ්චාත් 

උපාි  ඩිප්මලෝොව. 
 

ආරක්ෂක සෙ විෙර්ශන කාර්යාංශය 
කළෙනාකාර (ආරක්ෂක සෙ විෙර්ශන) 
මම්යර් එම්.ෘර්.එස්.පී. සෙරසිංෙ ෘර්.ලබ්.පී  ෘර්.එස්.පී. 
ෙැටළු නිරාකරණය කිත්ෙ සෙ සාෙය ස ො ම්දානම්වීෙ පිිබබ  

පශ්චාත් උපාි  ඩිප්මලෝොව, ොනව සම්පත් කළෙනාකරණය 

පිිබබ  ඩිප්මලෝොව 

 

මතොරතුරු තාක්ෂණ කාර්යාංශය 
කළෙනාකාර (මතොරතුරු තාක්ෂණ) 
එම්.එස්.ෘර්. ්රනා්දු මිය 
විදයාමේී  (පරිෙණක විදයාව) මෙවරව. - මකොළඹ, මතොරතුරු 

තාක්ෂණ විදයාපති - මකොළඹ,  

විධ්ායක වයාපාර පරිපාලනමේී  මදවන උපාි ය ෙදාරන්් සටී 

- මකොළඹ, බ්රිතානය පරිෙණක සංවිධ්ානමේ සාොිකක, 

එම්.අයි.ඊ.ඊ.ඊ. 

 

ප්රසම්පාදන ො ෙබලා කාර්යාංශය 
කළෙනාකාර (ප්රසම්පාදන ො ෙබලා) 
එස්.ඩී.එස්. රායපක්ෂ ෙෙතා  
විදයාමේී  ඉංිකම්රු (යා්රික), වරලත් ඉංිකම්රු 

 

ගුව්මතල් කාර්යාංශය 
කළෙනාකාර (ගුව්මතල් - ්රියාකරම්ම්) 
එම්.ඒ.ඩී. ෙේලිකාරච්චි ෙෙතා 
විදයාමේී  ඉංිකම්රු (නියප්ාදන), එම්.පී.එම්.අයි, එම්.අයි.ඊ. 

(්රී ලංකා) 
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ොනව සම්පත් කළෙනාකරණ කාර්යාංශය 
නිමයෝජය සාොනයාි කාරි  

(ොනව සම්පත් ො පාලන) 
එස්.ලබ්. ගෙමේ ෙෙතා 
වයාපාර පරිපාලනමේී  - කළෙනාකරණ පශ්චාත් 

උපාි  ආයතනය - ්රී ජයවර්ධ්නු ර,  

විදයාපති - ලබ්.ඒ.යූ. - මෙෝල්ඩ්,  

විදයාමේී  - රුුණණ,  

බී ඇ්ඩ් එෆ්.ඒ පශ්චාත් ඩිප්මලෝොව - සී.ඒ.එස්.එල්,  

සොය සාොිකක (සී.අයි.පී.ඩී.- එ.රා.), එෆ්.සී.පී.එම්. 

 
කළෙනාකාර (ොනව සම්පත්) 
මක්.ලබ්.එස්. පුෂ්්ඨපලාේ ෙෙතා 
ශාස්ත්රමේී  (මිශපාලන විදයාව) විමශේය මෙවරව - 

මකොළඹ, ඒ.එච්.ආර්.අයි. සෙතිකලත් විත්තීය 

සාොිකක - ඕස්මේලියාව, ඒ.සී.පී.එම්. 

 

අමලවි කාර්යාංශය 
නිමයෝජය සාොනයාි කාරි (අමලවි) 
ලබ්.එම්.මක්.ෘර්.බි. වික්රෙසිංෙ ෙෙතා 
වයාපාර කළෙනාකරණමේී ,  

විදයාමේී  (රසායන), එම්.අයි.මකම්. සී, 

සී.එම්.එස්.එල්.අයි.එම්. 

 
වැලබලන අමලවි කළෙනාකාර (සල්ලර) 
ලබ්.ඩී.එේ.සී. අමබ්ුවණවර්ධ්න ෙෙතා 

විදයාමේී  (වයාපාර පරිපාලනමේී ) - ්රී ජ’ු ර, 

කළෙනාකරණය පිිබබ  පශ්චාත් උපාි  

ඩිප්මලෝොව (කළෙනාකරණය) - වයඹ  
 

වානිජ කාර්යාංශය 
නිමයෝජය සාොනයාි කාරි  

(වානිජ සෙ සැපයුම් දාෙය) 
එම්.මක්. ගරුසිංෙ ෙෙතා 
විදයාමේී  - මකොළඹ, විදයාපති (සමුද්ර කටයුතු) - 

ලබ්.එම්.යූ. ස්වීලනය,  

වයාපාර කළෙනාකරණමේී  - පී.අයි.එම්. –  

්රී ජයවර්ධ්නු ර, එම්.අයි.සී.එස්. (එ.රා.), 

එම්.අයි.එස්.එම්.එම්., ඊ.ඩී.බී.ඒ. - මකොළඹ,  

විත්තීය නාම්ක ඩිප්මලෝොව - මනෝර්මේ 

 
වානිජ කළෙනාකාර 
ලබ්.මක්.එස්. ුවණවර්ධ්න ෙෙතා 
විදයාපති (සමුද්ර කටයුතු) - ලබ්.එම්.යූ. - ස්වීලනය, 

විදයාපති (කළෙනාකරණ සෙ මතොරතුරු තාක්ෂණය) - 

කැළණිකය, විදයාමේී  (ෙණිකතය) විමශේය (මදවන පංතිය 

- ඉෙළ) - කැළණිකය, එම්.එස්.එල්.අයි.එම්. 

 

ඉංිකම්රු සෙ පාරිශ්ර කාර්යාංශය 
කනෙනාකාර ිඉංිකම්රු ො පාරිශ්ර  

ික.පී.මක්. විමේමකෝ් ෙෙතා 
විදයාමේී  (ඉංිකම්රු), ඒ.එම්.අයි.ඊ. (්රී ලංකා), වයුොත්ෙක 

සැලම්ම් පිිබබ  පශ්චාත් උපාි  ඩිප්මලෝොව 

 

නාම්ක කාර්යාංශය 
කළෙනාකාර (නාම්ක) 
පී.ඒ.යූ.ෘර්. කරුණාරවයන ෙෙතා 
විදයාමේී  (මභව.වි) - මකොළඹ, සාොනය කළෙනාකරණ 

ඩිප්මලෝොව - එ්.අයි.බී.එම්., කළෙනාකරණ ු ුණු ව පිිබබ  

පශ්චාත් උපාි  සෙතිකපත්ර - පී.අයි.එම්., නාම්ක සෙ 

නියක්ායණය පිිබබ  සෙතිකපත්ර - අයි.එස්.එම්.එම්. 

 

අභය්තර විෙණන කාර්යාංශය 
නිමයෝජය කළෙනාකාර (අභය්තර විෙණන) 
මක්.ඩී.ජී.එ්.අින. සපරොදු ෙෙතා 
එෆ්.සී.ඒ., ඒ.සී.එම්.ඒ. (එ.රා), සී.ජී.එම්.ඒ.,  

වයාපාර පරිපාලනමේී  (යූ.එස්.කයු) 

 

කිෂි රසායන කාර්යාංශය 
වැලබලන නිමයෝයය කනෙනාකාර ිකිෂි - අමලවි  
එච්.එස්.මක්. අමබ්ගුණවර්ධ්න ෙෙතා 
 

මල්කම් කාර්යාංශය 
වැලබලන මල්කම් අංශ ප්රධ්ානී 

එස්. ලියනාරච්චි ෙෙතා 
වයාපාර අධ්යයනමේී  - මකොළඹ,  

සී.පී.එම්., වානිජමේී  විමශේය - මප්රාමදණිකය. 
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මෙෙ වාර්තාව පිිබබ ව 

 

ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංසථ්ාමේ 
ක්රමෙෝපාය, කාර්ය සාධ්නය, පාලනය, අගය 
ඇති කිත්ෙ සෙ පැවැවයෙ පිළිබඳව වලා 
පාරදිශය මලස මෙෙ වසමර් වාර්ෂික වාර්තාව 
අප විසි් ඉදිරිපවය කරනු ලබින. ෘර්ථික, 
සාොජීය සෙ පාරිසරික අංශ මකමර් අවධ්ානය 
මයොමු කරමි් 2015 යනවාරි 01 දින සිට 2015 
මදසැම්බර් 31 දින දක්වා සංස්ථාමේ 
කාර්යසාධ්නය පිළිබඳව මෙෙ වාර්තාමේ 
සාකච්යා කරින. වාර්ෂික වාර්තාකරණ චක්රයක් 
අප විසි් අනුගෙනය කරන අතර මෙෙ 
වාර්තාමේ අ්තර්ගත කරුණු ක්රොනුූලල 
්රියාවලියක් ෙන්් මතෝරා මගන ඇත. මගෝයය 
වාර්තාකරණ ්රතුවයකරණය ිGRI  ෙඟි් 
නියෙ කර ඇති සෙ අපමේ මක්ෂේත්රයට විමශේෂිත 
වු අංශය් ද ඇතුලවය කරමි් මපර වර්ෂ්ඨයට 
වලා මෙෙ වාර්තාමේ විෂ්ඨය පථය සෙ ෘවරණය 
කිත්ෙ  වැිපකර ඇත.  
 
ෘංය ක සීොව් නිර්ණය කිත්මම් අරමුණ සඳො 
සංස්ථාව විසි් පෙත සඳේ පරදුදරන 
ක්ඩලායම් ෙඳුනාමගන ඇත; 
 

 අභය්තර පරදුදර්මනෝ 
 
 මසේවකමයෝ 

 

 බාිටර පරදුදර්මනෝ 
 
 රයය 

 ගණුමදනුකරුව් 

 වයාපාර මකොටස්කරුව් 

 අරමුදේ සපය්මනෝ 

 ්රයාව් 

 නියාෙක අධිකාත්් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෘූලල මගෝයය සෙ 

මිය ය ෘර්ථිකයක් 

සෙ සොය තවයවය් 

සෙඟ මෙෙ වර්ෂ්ඨය 

සංස්ථාවට ඉතා 

ශක්තිෙවය වසරක් 

විය. 
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සංස්ථාව පිිබබ  දළ විශ්මල්යණය 
 
 

 

 

 

පිරවුම්ෙේ සංඛයාව  1,203 
මසේවකින් සංඛයාව 2,579 

රයය මවත මගවීම් රු.බිලියන 95  

පිරිපෙදු කරන ලද මබොරමතේ 1,692,074 මෙ.මටෝ 

 

ප්රවාෙනය

මපට්රේ
92

මපට්රේ
95

ඔමටෝ 
ඩීසේ

4 ස්ටාර්
ඩීසේ

විදුලිබල 
උත්පාදනය

ඔමටෝ 
ඩීසේ

දැවිමතේ

නැ්ලතා

කර්ෝත

දැවිමතේ

කාර්මික
භූමිමතේ

තාර

එස්.බී.පී.

ලිිසිමතේ

කිෂි 
රසායන

මිය ය

භූමිමතේ

එේ.පී.ජී.

ගුව්මතල්

ුවව් 
යානා 
ඉ්ධ්න

ඇේගෑස්

නැේමතල්

ඩීසේ

දැවිමතේ

අපනයනය

දැවිමතේ

නැ්ලතා
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2015 වර්යමේ කාර්ය සාධ්නමේ විමශේය අවස්ථා 
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දළ ලාභ ආ්තිකය
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විනිෙය අනුපාත විචලයතා 

මෙේතුමව් සදු ම් අලාභ

 (25,000)
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2014 2015

රු
. 
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අපමේ අෙය සාදන ලද වයාපාර ආකිතිය  
 
 

 

 

  

මූලය ප්රාේධ්නය 

ස්ක්ධ්ය : (රු. බිලියන 229   
ණය ගැනීම් : රු. බිලියන 268 
 

නිෙැයුම් ප්රාේධ්නය 

පී.පී.ඊ. : රු. බිලියන 14 

පිරවුම්ෙේ ගණන : 1,203 

 

  

බුිි ෙය ප්රාේධ්නය 

 රායය ෘයතනයක් මලස 

වන පිළිගැනීෙ 

 දැනුෙ සෙ පනපුරුිද 

සිත ශ්රෙ බලකාය 

 

 
ොනව ප්රාේධ්නය 

ස්ථිර මසේවක සංඛයාව : 2,579 

පාරිමතෝෂික : රු.මිලි. 861 

 

 සොජ ො සම්බ්ධ්තා 

ප්රාේධ්නය 

 යාතය්තර මවනඳපමේ 

මතේ සැපයුම්කරුව් 

 නැේ සොගම් 

 තනි පුිගලය් 

 සාමූික 

 

 

 

ස්වාභාවික ප්රාේධ්නය 

 විමශේෂිත බලශක්ති 

පරිමභෝයනය 

(එම්.එම්.මක්/කැේ /එම්.ටී 

- මබොරමතේ): 0.4755 

 කලදාසි: අින.එස්.ඕ 

9001:2008, අින.එස්.ඕ. 

14001:2004 සෙතිකලවය 

ඉෙන ්රමිතිමේ “ලබේ ඒ” 

කලදාසි භාවිතා කරින. 

 

මූලික ්රියාකාරකම් 
 

ෘනයනය 

පිරිපෙදු කිත්ෙ 

ගබලා කිත්ෙ 

මබදාෙැත්ෙ 

 

 

 

 

සොය ්රියාකාරකම් 
 

වයාපාර ක්රමෙෝපාය 

තාක්ෂණිකක මසේවා 

පිරිස් කනෙනාකරණය 

මතොරතුරු තාක්ෂණ සොය 

ආමයෝජකය් 

මගවන ලද මපොළිය:  

රු.බිලියන 15 

 

රජය 

බදු මගවීම් :  

රු. බිලියන 95 

 

ෙු මදනුකරුව් 

ෘදායෙ :  

රු. බිලියන 377 

 

සැපයුම්කරුව් 

මගවීම් :  

රු. බිලියන 292  

 

මසේවකය් 

වැටු්ල ො ්රතිලාභ :  

රු. බිලියන 5 

 

ප්රජාව 

ඉෙන සෙන මිල ගණ් 

යටමවය ඛනිය මතේ 

නිෂ්ඨප්ාදන අමලවි කිත්ෙ 

 

පරිසරය 

බැෙැර කරන යලය පවිත්ර 

කිත්මම් ය්ත්රාගාරයක් 

ඉදිකිත්ෙ. 

 

මයදවුම් ්රියාකාරකම් නිෙවුම් 

සංස්ථාිනක පාලනය 

අවදානම් කනෙනාකරණය සෙ අභය්තර පාලනය 
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සභාපතිතුොමේ සොමලෝචනය 

 
 

2015 මදසැම්බර් 31 දිනට අවස් වු මූලය 
වර්ෂ්ඨය සඳො ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත 
සංස්ථාමේ වාර්ෂික වාර්තාව සෙ විගණනය 
කරන ලද මූලය ්රකාශ ඉදිරිපවය කිත්ෙ සතුටකි. 
මගෝයය සෙ මිය ය දුෂ්්ඨකර  ෘර්ථික සෙ 
සොජීය තවයවය් යටමවය වුවද සංස්ථාව 
ඉතාෙවය ශක්තිෙවයව එයට මුහුණ දු් වර්ෂ්ඨයකි.  
මෙවැනි තවයවයක් යටමවය රු. බිලියන     39.62 
ක දන ලාභයක් ලැබූ අතර එය මපර වර්ෂ්ඨයට 
වලා 57% ක වැිප වීෙකි. 2014 වර්ෂ්ඨමේ 
සංස්ථාමේ මෙමෙයුම් ලාභය           රු. බිලියන 
12.3 ක් වූ අතර, මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ එය රු. බිලියන 
27.42 කි. මකමසේ මවතවය, මෙමෙයුම් ලාභය 
අලාභයක් බවට පවයවීෙට මෙේතු වූමේ, විනිෙය 
අනුපාතමේ විචලයතා, මූලය වියදම්, මෙික් 
වියදම් සෙ බදු වියදම්ය. බදු මගවීමේ පම 
2015 වර්ෂ්ඨමේ අලාභය   රු. බිලියන 21.74 ක් 
විය. 
 

මෙමෙයුම් සංධ්ර්භය 
 
උප අංශ තුම්ෙ වර්ධ්නය සෙඟ 2015 
වර්ෂ්ඨමේ ( ශ්රී ලාංය ය ෘර්ථිකය 4.8% ් 
වර්ධ්නය විය. කිෂි කාර්මික මක්ෂේත්රය ඉෙනෙ 
වර්ධ්නයක් වාර්තා කරන ලද අතර, ෘර්ථිකයට 
ඉෙනෙ දායකවයවයක් ලබා මදන මසේවා අංශය 
5.3% ක වර්ධ්න අනුපාතයක් වාර්තා කරන ල (. 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ( කාර්මික අංශමේ වර්ධ්නය 3% 
ක් විය. 2015 අමගෝස්තු ොසය වනතුරු ශ්රී ලංකා 
රුපියල විශාල වශමය් ස්ථාවරව පැවතුන 
අතර, විනිෙය අනුපාතය තීරණය කිත්ෙ සඳො 
වලා නෙයය ය ්රමේශයක් ගැනීෙ සඳො ශ්රී 
ලංකා ෙෙ බැංකුව ග්නා ලද තීරණය සෙඟ 
රුපියල සැලකිය යුතු පෙන යාෙක් මප්නුම් 
කරන ල (. මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( ඇෙරිකානු 
මලොලරයට සාම්ලක්ෂව රුපියල අව්රොණය 
වීමම් ්රතිශතය 9.3% කි. එමසේෙ, මෙෙ 
වර්ෂ්ඨමේ ( ෘනයන අධධ්ර්යෙවය කිත්ෙ සඳො 
රයය විසි් තීරු බදු වැිප කරන ල (. එමසේෙ, 
2015  ( මගෝයය මතේ මිල 47.2% ් අඩු විය. 
මගෝයය මතේ මිල සෙඟ අනුගත මවමි්, 
සංස්ථාව විසි් ෘනයනය කරන ලද මබොර 
මතේ මිල 47.6% ් අඩු විය. 
 

 
 

 

අපමේ කාර්ය සාධ්නය 
 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ෘදායෙ රු. බිලියන 376.73 ක් 
වූ අතර, දන ලාභය රු. බිලියන 39.62 ක් විය. 
ෘදායම් අගමේ පෙත යාෙක් දක්නට ලැබුණ ද, 
යාතය්තර මබොරමතේ මිල ගණ්වල පෙත 
යාෙවය සෙඟ දන ලාභමේ 57% ක ඉෙන යාෙක් 
දක්නට ලැබුණික. මපර වර්ෂ්ඨමේ රු.බිලියන 12.3 
සෙඟ සැසඳීමම් (, මම් වර්ෂ්ඨමේ මෙමෙයුම් 
ලාභය රු.බිලියන 27.42 ක් මලස මදුවණයක 
අගයක් වාර්තා කරන ලද අතර ඒ සඳො 
පරදුදරන ක්ඩලායම් සෙඟ පවවයනා ඉතා ඉෙන 
සම්බ්ධ්තාව සෙ ඉෙන ේ ටමම් 
කනෙනාකරණ භාවිතය් මෙේතු විය. එමෙවය 
ඇතැම් සොය ෘර්ථික කරුණු මෙේතුමව් 
රු.බිලියන 21.9 ක සෙස්ථ විස්තීරණ වියදෙක් 
දැත්ෙට සංස්ථාවට සිදු විය. 
 

2015 යනවාරි ොසමේ ( ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන 
වල මිය ය සිේලර මිල ගණ් පෙන දෙන ලද 
අතර, 2015 යනවාරි සිට ජූනි දක්වා යාතය්තර 
මබොර මතේ මිල ඉෙන යාෙට සෙගාමීය ව මිල 
සංමශෝධ්නයක් සිදු මනොකරන ල (. මෙෙඟි් 
සංස්ථාමේ දන ලාභය ක්ෂ්ඨය විය. යටරයට 
රු.15/- ක් ව පැවති මපට්රේ සඳො වන තීරු බදු 
යටරයට රු.35/- දක්වා වැිප වීෙ මෙේතුමව්, 
මපට්රේ ෘනයනය කිත්මම් ( ඉෙන තීරුබදු 
මගවීෙක් සිදු කිත්ෙට සංස්ථාවට සිදුවිය. 2015 
වර්ෂ්ඨමේ ( මගවන ලද තීරු බදු රු. බිලියන 
32.98 ක් වු අතර, එය 2014 වර්ෂ්ඨයට වලා වැිප 
විය.  ඇෙරිකානු මලොලරයට සාම්ලක්ෂව ශ්රී 
ලංකා රුපියල අව්රොණය වීෙ නිසා රු. 
බිලියන 32.84 ක විමිශ විනිෙය අනුපාතමේ 
අලාභයක් සංස්ථාවට සිදු විය. මෙෙඟි් 
සංස්ථාමේ ලාභදායීවයවය මකමර් බලපෑෙක් 
ඇති විය. ලබාමගන ඇති විමිශ මුදේ සඳො 
වන මපොළී පිරිවැය රු. බිලියන 14.98 ක් වන 
අතර, ලබා ග්නා ලද විමිශ මුදේ ණය මගවා 
දැමීය ෙ සඳො ්රාමයෝන්ක ක්රෙමේදයක් මනොෙැති 
වීෙ සෙ රයමය් ලැබිය යුතු සෙන සංරචක 
මනොලැබීෙ සංස්ථාව මුහුණු මදන ලද ්රධ්ානතෙ 
බාධ්ක මේ. එමසේෙ, ඇෙරිකානු මලොලර් මිල ( 
ගැනීෙ සඳො සංස්ථාවට අවසර ඇවයමවය රායය 
වානිය බැංකු මදමක් පෙණක් වන අතර 
බලපත්රලාී  අමනකුවය වානිය බැංකු ෙඟි් 
තරඟකාත් මිල ගණ්වලට ඇෙරිකානු මලොලර් 
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මිල ( ගැනීෙ අවිර කර ඇත. මවනඳ ණය 
පියවීෙ  කැපී මපමනන මලස වර්ධ්නය වූ අතර, 
ඒ මෙේතුමව් මවනඳ ණය ලැබීම් 49.21% ් 
අඩු විය. 2015 මදසැම්බර් 31 දිනට මවනඳ ණය 
ලැබීම් රු. බිලියන 18.73 ක් වන අතර, ඉ් 
රු.බිලියන 8.61 ක් ශ්රී ලංක් ුවව් 
සොගමේ වන අතර ලංකා විදුලිබල 
ේඩලලය, පුිගලික විදුලිබලාගාර, රිවිධ් 
ෙමුදාව සෙ මිි් ලංකා ිපුි.  සොගෙ යන 
ෘයතන වලි් ලැබිය යුතු ණය, 2015 
මදසැම්බර් 31 දිනට පිළිමවලි් රු. බිලියන 
2.72 ක්, රු. බිලියන 1.78 ක් රු. බිලියන 0.65 
ක් සෙ රු. බිලියන 0.55 ක් මේ. 
 

ඉදරි ෙෙන 
 
2016 පනමු කාර්තුවට පමව මගෝයය මතේ මිල 
පෙනයාමම් ්රවනතාවයක් දක්නට මනොලැබුණ  
ලැබුණ ද එි සියුම් ඉෙන පෙන යාෙක්ද 
නිත්ක්ෂණ විය. ඉදිරි කාර්තුවල ( ඉෙනයාමම් 
්රවනතාවයක් අම්ලක්ෂා මකමර්. එමසේෙ, විමිශ 
ඉපයීම් අඩුවීමම් ්රවනතාවය විමිශ විනිෙය 
අනුපාතය මකමර් පීලනයක් ඇති කරන අතර 
මගෝයය මපොළී අනුපාතිකය ද ඉෙන යනු ඇතැින 
අම්ලක්ෂා මකමර්. එෙඟි් පවවයනා මවනඳපල 
මපොළී අනුපාතයට ලබා ග්නා ලද විමිශ ණය 
සඳො ඉෙන මපොළී අනුපාතයක් මගවීෙට ශ්රී 
ලංකාවට සිදුමේ. ්රධ්ාන වශමය් බදු ඉෙන 
දැමීය ෙ ෙඟි්  රයය එි ෘදායෙ ඉෙන දැමීය ෙට 
සැලමම් කරින. මයෝගය ්රතිපවයති සෙඟ ඉෙන 
ෘර්ථික වර්ධ්නයක් ෙධ්ය කායනව ඇතිවනු 
ඇතැින අම්ලක්ෂා මකමර්. බාිර විචලයතා 
ෙමුමේ ඇතිවන අභිමයෝග මවත මුහුණ  (ෙට 
සංස්ථා කනෙනාකාත්වයවයද මදානම්ව සි න 
අතර, ලාභ ලබන ෘයතනයක් මලස වර්ධ්නය 
මවමි් එෙ ොර්ගයට පිවිසීෙට සංස්ථාව 
කටයුතු කරනු ලබින. 
 
සංස්ථාව ලාභ ලබන ෘයතනයක් බවට පවය 
කිත්ෙට සෙ එෙඟි් ෘර්ථිකයට ො 
ෙෙයනතාවට ලැමබන අගය වැිප කිත්ෙට 
අවශය සංස්ථාමේ මෙමෙයුම් වැිපදියුණු කිත්ෙට 
ො වයා්ලත කිත්ෙට අවශය දිුව කායන ො මක  
කායන වයාපිති, මයයෂ්්ඨක කනෙනාකාත්වයවමේ 
සෙය ඇතිව, ෙඳුනාමගන ඇත. ඒ අනුව, මක  
කායන වයාපිති සඳො 2016 සෙ 2017 වර්ෂ්ඨය 
සඳො අවශය අයවැය මව් කිත්ම් සිදුකර ඇති 
අතර පවවයනා අරමුදේ ෙඟි් එෙ වයාපිති 
කනෙනාකරණය කිත්ෙට තීරණය කර ඇති 
අතර,  (ර්ඝ කායන වයාපිති සඳො බාිරි් 

අරමුදේ උවයපාදනය කර ගැනීෙට ද තීරණය 
කර ඇත. වයාපාරමේ පුල්ේ කිත්ෙක් මලස 
සම්පීිපත දියර වායු මවනඳපලට ඇතුේවීෙට 
සැලමම් කරමි් සි න අතර, නැේ මතේ, 
මතොග තාර සෙ ලිිසිමතේ වයාපාරය වයා්ලත 
කිත්ෙට ද සැලමම් කර ඇත. ෙැමේසියාමේ 
ෙිනරැක්ස් ඔිනේ සොගෙ සෙඟ බී.ඕ.ටී. පදනෙ 
යටමවය ිඉදිකිත්ෙ, ්රියාකරවීෙ, පැවත්ෙ  
ලිිසිමතේ ය්ත්රාගාරයක් ඉදිකරමි් 
ලිිසිමතේ වයාපාරය වයා්ලත කිත්ෙට මම් වන 
විටවය මූලික පියවර මගන ඇත. 
 
මිය ය ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන සඳො පිරිවැයට 
අනුව මිල තීරණය කරනු ලබන පාරදිෂ්ඨය මතේ 
මිල යා්ත්රණයක දැිප අවශයතාවයක් පවතී. 
එමසේෙ, සංසථ්ාවට ිමි සෙන සංරචකය රයය 
විසි් පියවනු ඇතැින බලාමපොමරොවයතු වන 
අතර සංස්ථාව විසි් ලබා ග්නා ලද බැංකු 
ණය එෙ සෙන සංරචකය  ෙඟි් කපා ෙැරිය 
ෙැකි නම් එය සංසථ්ාව ඉතාෙවය අගය කරනු 
ලබින. ඉදිරි මූලය වර්ෂ්ඨය තුන ( අප විසි් කරන 
ලද ඉේයම් සඳො අදාන බලධ්ාත්් සතුටුදායී 
පිළිතුරු ලබා මදනු ඇතැින ො බලාමපොමරොවයතු 
මවමි. රයමේ ඛනිය මතේ කැනීම් ්රයවයන සෙ 
වායු වානියකරණ ්රියාවලිය සාර්ථක මේ නම්, 
මිය ය වායු භාවිතා කිත්ෙට සෙ ෘස්රත ෘනයන 
අඩු කිත්ෙට අම්ලක්ෂිතින.   
 

 

ස්තූතිය 

 
ගරු අොතයතුොට, ගරු නිමයෝයය 
අොතයතුමියට සෙ ඛනිය මතේ සම්පවය 
අොතයාංශමේ අමනකුවය නිලධ්ාත්්ට 
ඔවු්මේ අඛ්ඩල සොය සෙ අනුග්රෙය සඳො 
ොමේ කිතඥතාවය දැක්වීෙට කැෙැවයමතමි. 
මුදේ අොතයාංශමේ, මපොදු වයාපාර 
මදපාර්තමම්්තුමේ, ශ්රී ලංකා මර්ුවමේ,           ශ්රී 
ලංකා ෙෙ බැංකුමේ, මිය ය ෘදායම් 
මදපාර්තමම්්තුමේ සෙ අපමේ 
බැංකුකරුව්මේ ෙෙඟු සෙමයෝගයට ොමේ 
විමශේෂ්ඨ ්රශංසාව පුදකර සි මි. එමසේෙ ොමේ 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය, කනෙනාකාත්වයවය සෙ 
සංස්ථාමේ සෑෙ මසේවකමයකුටෙ, අපමේ 
මබදුම්කරුව්ට සෙ වයාපාරික 
ෙවුේකරුව්ට ඔවු්මේ පක්ෂපාතීවයවය සෙ 
දැක්වු අනුග්රෙයට කිතඥ මවමි. ඔබමේ 
සෙමයෝගය මනොෙැතිව සංස්ථාමේ 
කාර්යසාධ්නය මෙතරම් පෙම මනොවනු ඇත. 
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සංස්ථාව ඉෙන තලයකට මගන ඒෙට සෙ 
ෘර්ථිකයට අගයක් එකතු කිත්ෙට ඔබ සෙඟ 
එක්ව කටයුතු කිත්ෙට අම්ලක්ෂා කරමි. 

ස්තූතිය, 

 

 
ටී.ජී. යයසිංෙ 

සභාපති සෙ කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ 
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අපමේ මෙමෙයුම් පරිසරය 
 

මලෝක ආර්ථිකය 
 
නැතා එන මවනඳපල වල සෙ සංවර්ධ්නය වන 
ෘර්ථිකය්මේ වර්ධ්න අනුපාතය් පෙන යාෙ 
ො දියුණු ෘර්ථිකය්මේ ෙධ්යෙ වර්ධ්නයක් 
මප්වන බැවි් 2015 වර්ෂ්ඨමේ මගෝයය 
ෘර්ථිකය පෙන මගොස ් ඇත. 2015 වර්ෂ්ඨමේ ( 
මලෝක නිෂ්්ඨපාදනය 3.1% ් වැිප වු අතර එය 
2014  ( 3.4% ් වැිප විය. සංවර්ධ්නය වන 
ෘසියාමේ වර්ධ්න අනුපාතය 6.6% සෙ දියුණු 
ෘර්ථිකය්මේ වර්ධ්න අනුපාතය 1.9% ක් සෙ 
විය.  ඉ් චීනය සෙ ඉ්දියාව පිළිමවලි් 
6.9% ක සෙ 7.3% ක වර්ධ්න මේගයක් 
ලඟාකර ග්නා ල (. මතේ මිමලි අඛ්ඩල 
පෙනයාෙ මෙේතුමව් මබොමෙොෙයක් රටවල 
උිධ්ෙනය පෙන ේ ටෙක පැවතිණික. මකමසේ 
මවතවය, මතේ අපනයන රටවල 
ෘර්ථිකය්මේ ෙැකියෙක් මප්නුම් කරන 
ලදි. 2016 වර්ෂ්ඨමේ (, මගෝයය ෘර්ථිකමේ 
3.2% ක වර්ධ්නයක් සෙ 2017  ( මගෝයය 
ෘර්ථිකමේ 3.5% ක වර්ධ්නයක් අම්ලක්ෂා 
කරන ල (.  
 

 
මූලාශ්ර : මලෝක ෘර්ථික දිෂ්්ඨ ය ි2016 අම්රේේ  යා.මූ.අ. 

 

2015 වර්ෂ්ඨමේ  ( මතේ මිල ගණ් 47.2% ් 
පෙන යන ල (. ි2014  ( එය 7.5% ් පෙන යන 
ල (  එමසේෙ, 2016 වර්ෂ්ඨමේ පනමු කාර්තුමව් 
පම මගෝයය මිල ගණ් ඉෙන න්යද 2016 
වර්ෂ්ඨමේ ( සෙස්ථ මිල ගණ් පෙන යනු ඇතැින 
අම්ලක්ෂා මකමර්. මකමසේ මවතවය,  
 

 
 
 
 
 
2017 වර්ෂ්ඨමේ ( මතේ මිල ගණ් 17.9% ් 
ඉෙන යනු ඇතැින ගණ් බලා ඇත. 

 
මූලාශ්ර : ෙධ්ය කායන භා්ඩල මිල ගණ් සඳො ෘධ්ාරක මර්ඛාව ි 2016 

අමගො  IMF 

 
ශ්රී ලංකාමේ ෘර්ථිකය මවත 2015 වර්ෂ්ඨමේ 
මගෝයය ෘර්ථික පරිසරමේ විචලනය් 
අභිමයෝගාවයෙක මලස බලපාන ලද අතර 2016 
වර්ෂ්ඨමේ ( ද එමලසෙ අභිමයෝග කරනු ඇතැින 
අම්ලක්ෂා මකමර්. අඛ්ඩල මගෝයය මතේ මිල 
පෙන යාෙ ෙඟි් ෙැද මපරදිග රටවල වර්ධ්නය 
නැවතිනු ඇතැින අම්ලක්ෂ්ඨා කරන අතර එෙඟි් 
මසේවකය්මග් ලැමබන මුදේ ෘදායෙ සෙ 
මවය අපනයන ෘදායෙ වක්ර මලස පෙත මගොස ්
විමිශ විනිෙය අනුපාතය මවත පීලනයක් ඇති 
කරනු ඇතැින අම්ලක්ෂ්ඨා කරින.  මගෝයය මපොළී 
අනුපාතය ඉෙන යනු ඇතැින අම්ලක්ෂා කරන 
අතර එෙඟි් විචලය අනුපාතය් යටමවය ලබා 
ග්නා ලද විමිශ ණය සඳො ඉෙන මපොළී 
අනුපාතය් මගවීෙට ශ්රී ලංකාවට සිදු විය 
ෙැකිය. 
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්රී ලංකා ආර්ථිකය 
 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ( දන මිය ය නිෂ්්ඨපාදනය     4.8% 
ක වර්ධ්න අනුපාතයක් නඟා කරගවය අතර 
ි2014 - 4.9%  ඒ සඳො කිෂිකර්ෙය, මසේවා 
සෙ කර්ෝත යන උප අංශ තුනෙ දායක වූ 
අතර, ඒවාමේ වර්ධ්න අනුපාතය පිළිමවලි් 
5.5%, 5.3% සෙ 3% ක් මේ. දන මිය ය 
නිෂ්්ඨපාදනමේ 7.9% ක් වන කිෂි අංශය ්රධ්ාන 
වශමය් එනවල් සෙ වී නිෂ්්ඨපාදනමය් ඉෙනෙ 
වර්ධ්න මේගයක් ලඟා කර ග්නා ලද නමුවය 
ධීවර, රබර් සෙ මවය නිෂ්්ඨපාදනය අඩුමවන ල (. 
දන මිය ය නිෂ්්ඨපාදනය සඳො ඉෙනෙ 
අනුග්රාෙකවයවය ලබා මදන මසේවා අංශය මූලය 
මසේවා, ඉලකලම්, මතොරතුරු, ්රවාෙන 
්රියාකාරකම් මේෙ මතොග සෙ සිේලර 
මවනඳ ්රියාකාරකම් වලි් ශක්තිෙවය විය. 
කර්ෝත අංශය ්රධ්ාන වශමය් අපයලය 
පිරිසිදු කිත්ෙ, විදුලිබලය සෙ නිෂ්්ඨපාදන උප අංශ 
ෙඟි් 3% ක වර්ධ්න මේගයක් ලඟා කර 
ග්නා ලද අතර ඉදිකිත්ම් සෙ පතේ මේෙ 
කල්ගේ වැනි උප අංශවල සියුම් පෙන යාෙක් 
නිත්ක්ෂණය විය. 
 

 

ිඅ  යන ො සංගණන මදපාර්තමම්්තුමේ 2010 ද.මි.නි. පදනම් 

වර්ෂ්ඨමේ ඇස්තමම්්තු ෙත දවයත සකසා ඇත. 

 
මූලාශ්ර : ශ්රි ලංකා ෙෙ බැංකුව 

 

මසේවක මුදේ ලැබීම් සෙ ්රාේධ්න ගැළීම් 
ඇතුල්ව ශුිධ් විමිශ විනිෙය ගැළීම් අඩුවීෙ 
මෙේතුමව් ඇතිවු මගවීම් ිඟය ෙඟි් 2015 
වර්ෂ්ඨමේ සෙස්ථ ිඟයක් ඇතිවු නමුවය අඩුවූ 
මතේ මිල සෙ සංචාරක අංශමේ ධ්නාවයෙක 
්රවනතාවය මෙේතුමව් රම්  ෘර්ථිකමේ පුල්ේ 
ඉපැයීම් මප්නුම් කරන ල (. 

 

මූලාශ්ර : ශ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුව 

 

ෘර්ථික වර්ධ්නමේ ධ්නාවයෙක සනකුණු ඇති 
අතර කාමලෝචිත ්රතිපවයති සෙඟ ෙධ්ය 
කායනව එය ඉෙන වර්ධ්න ොවතට ඇතුල් වනු 
ඇත. රයමේ ෘදායෙ වැිප කර රයමේ වියදෙ 
අඩු කර සෙ අපනයන සෙ විමිය ය සිජු 
ෘමයෝයන දිරිෙවය කරමි් ෘර්ථිකය මුහුණපා 
ඇති ගැටල් සඳො පිළිතුරු මසවීෙට 
අම්ලක්ෂිතය. එමසේෙ, බලශක්ති සෙ මපොදු 
උපමයෝතාතා සඳො මවනඳපල පදනම් කරගවය 
මිල යා්ත්රණයක් ෙඳු්වා  (ෙට අවශයව ඇත. 
2016 සඳො ්රක්ෂි්ලත වර්ධ්න අනුපාතය 5.8% 
ක් වන අතර ෙධ්ය කායනව 7% දක්වා 
ශක්තිෙවය කිත්ෙට අම්ලක්ෂිතින. යාතය්තර 
මතේ මිල ගණ් අඩුවීෙ සෙ මෙෝටර් රථ 
ෘනයනය අඩුවීෙ මේෙ විනිෙය අනුපාතය 
නියෙ කිත්ෙ සඳො ඉෙන නෙයය ලිවයවයක් 
පැවතීෙ වැනි මෙේතු ්රකාර ෙඟි්  2016 
වර්ෂ්ඨමේ අපනයන වියදෙ පෙන යාෙක් 
අම්ලක්ෂා කන ෙැකිය.  එමෙවය ඉ්පම මගෝයය 
මබොරමතේ මිල ගණ් වල අම්ලක්ෂිත මිල 
ඉෙන යෑෙ ො ෘමයෝයන භා්ඩල ෘනයනය 
වැිපවීෙ සෙඟ අපනයන වියදම් වැිපවනු ඇත. 

 
සංස්ථාමේ කාර්යසාධ්නය මවත බලපැම් කරනු 
ලබන ඇතැම් ්රධ්ාන සාර්ව ෘර්ථික 
විචලයතාව්මේ ෙැසිත්ෙ පෙත වුවමේ සාරාංශ 
ගත කර ඇත; 
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ආර්ථික දර්ශකය 
 

 

සංස්ථාවට ඇති බලපෑෙ 
 

 
විනිෙය අනුපාත 
 
2015 අමගෝස්තු ොසය වන තුරු ශ්රී ලංකා රුපියල පුල්ේ මලස ස්ථාවරව 
පැවති අතර විනිෙය අනුපාතිකය තීරණය කිත්ෙ සඳො වලා නෙයය ය 
්රතිපවයතියක් අනුගෙනය කිත්ෙට ශ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුව ග්නා ලද 
තීරණය ්රකාර වසර අවසානමේ ( සැලකිය යුතු මලස රුපියල 
අව්රොණය විය.  මෙෙ වසමර් සෙස්ථයක් මලස රුපියල ඇෙරිකානු 
මලොලරයට සාම්ලක්ෂ්ඨව 9.03% කි් අව්රොණය විය. 
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මගෝයය මබොරමතේ 
මවනඳපමේ මිල අඩුවීමම් 
වාසිය සංස්ථාවට 
සම්පූර්ණමය් ලබා ගත 
මනොෙැකි වූමේ රුපියල 
අව්රොණයවීෙ 
මෙේතුමවනි.  ඒ 
මෙේතුමව් විමිශ 
විනිෙය අනුපාතමේ 
විචලයතා නිසා 
රු.බිලියන 32.84 ක 
පාඩුවක් සංස්ථාවට සිදු 
විය. 

 
මපොළී අනුපාතිකය 
 
ලිිේ කරන ලද මූලය මකෝමිසි සෙඟ 2015 වර්ෂ්ඨමේ ( මවනඳපල 
මපොළී අනුපාත පෙන ේ ටෙක පැවතුනද ඇතැම් අවස්ථාවල ඉෙන යෑම් 
නිත්ක්ෂණය කරන ල (. මපවිගලික අංශමේ ණය ගැනීම් වැිප කිරිෙට 
ො ෘමයෝයන දිරිෙවය කිත්මම් අරමුණික් ශ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුව මපොය 
අනුපාත අඩු ේ ටෙක පවවයවාමගන තිබුණික. 

 

 
 
පෙන මපොළී අනුපාතය 
අඩු වියදම් සිත අරමුදේ 
මූලාශ්ර මසොයා යාෙට 
මපොනබවින. මකමසේ 
මවතවය, ලබා ග්නා ලද 
ඇ.මලො. ණය පියවීෙ 
සඳො ක්රෙමේදයක් 
සංස්ථාවට මනොෙැති 
බැවි් මපොළී පිරිවැය 
වැිපවී ඇත. 
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ආර්ථික දර්ශකය 
 

 

සංස්ථාවට ඇති බලපෑෙ 
 

උිධ්ෙනය 
 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ෘර්ථිකයට වාසිදායී මලස පෙන සෙ ස්ථාවර 
උිධ්ෙනයක් පැවතිණික. 2015 ජුලි සිට සැ්ලතැම්බර් අතර 
කාලපරිච්මේදය තුන විවිධ් භා්ඩලවල මිල අඩුවීෙ මෙේතුමව් 
උිධ්ෙනය පෙන ේ ටෙක පැවති අතර 2015 වර්ෂ්ඨය අවසාන වන විට 
එය ක්රෙමය් වැිපවී 2.8% ක ය ර්ෂ්ඨ උිධ්ෙනයක් නිූපපණය විය. 
 

 
මූලාශ්ර - ශ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුව 

 
මතේ මිල ගණ් අඩු වීෙ 
මෙේතුමව් මිය ය ඔමටෝ 
ඉ්ධ්න අමලවි ධ්ාරිතාව 

වැිප විය. මකමසේ මවතවය, 
අමලවි මිල අඩුවීෙ 
මෙේතුමව් ෘදායෙ 
පෙනයන ල (. 

 

ඛනිජ මතල් කර්ෝතය 
 

ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථාව සෙ ලංකා 
ඉ්දියානු මතේ සොගෙ විසි්            ශ්රී 
ලංකාමේ ඉ්ධ්න සිේලර මවනඳ අංශය 
මෙමෙයවන අතර ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත 
සංස්ථාව කර්ෝතමේ කැපී මපමනන 
භූමිකාව මෙමෙයවින. පුල්ේ පරදුදරන 
ක්ඩලායෙක් සෙ අමනකුවය කර්ෝත 

ගණනක් මවත මෙෙ කර්ෝතමේ ෙැසිත්ෙ 
බලපෑෙක් ඇති කරින. 

 
යාතය්තර මබොර මතේ මිල ගණ් සෙඟ 
අනුගත මවමි්, සංස්ථාව විසි් ෘනයනය 
කල සාොනය මබොරමතේ මිල  2014 වර්ෂ්ඨමේ 
පැවති බැරලයට ඇ.මලො. 104.53 සිට 2015 
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වර්ෂ්ඨමේ ( බැරලයට ඇ.මලො. 54.80 දක්වා අඩු 
විය. යාතය්තර මවනඳපමේ මබොරමතේ මිල 
අඩු වීෙවය සෙඟෙ එි ්රතිලාභ ෙෙයනතාව 
මවත ලබා  (මම් අරමුණික් 2015 යනවාරි 
ොසමේ ( ඛනිය මතේ  
නිෂ්්ඨපාදනවල මිය ය සිේලර මිල ගණ් ද 
ක්රෙමය් අඩු විය. මකමසේ මවතවය, 2015 පනමු 
ොස ය පය තුන යාතය්තර මතේ මිල ගණ් 
ඉෙන න්යද මිය ය මිල ගණ් සංමශෝධ්නය 
මනොකරන ල (. සිේලර මතේ මිල ගණ් 

අඩුවීෙ සෙ රථ වාෙන සංඛයාව ඉෙන යාෙ 
්රවාෙන අංශමේ මතේ ඉේුමෙ ඉෙන යාෙට 
බලපාන ලද අතර එෙඟි් මිය ය  
මපට්රේ මවනඳාමම් 20.9% ක වැිප වීෙක් 
මප්නුම් කරන ල (. 
 
ඇතැම් ්රධ්ාන ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදනය් හී මිල 
ගණ් සංමශෝධ්න පෙත වුවමේ දක්වා ඇත. 
 

නියප්ාදන 01.01.2014 

 දනට  

  2014  

සැප්තැම්බර් 

සංමශෝධ්නය 

කළ 

 2014 

මදසැම්බර් 

සංමශෝධ්නය 

කළ  

 2015 

ජනවාරි 

සංමශෝධ්නය 

කළ  

2015 

ජුලි 

සංමශෝධ්නය 

කළ  

 2015  

මනොවැම්බර් 

සංමශෝධ්නය 

කළ 

31.12.2015 

දනට  

මපට්රල් - 

90/ 92  
162.00 157.00 150.00 117.00 - - 117.00 

මපට්රල් - 95  170.00 165.00 158.00 128.00 - - 128.00 

ඔමටෝ ඩීසල්  121.00 118.00 111.00 95.00 - - 95.00 

ම්පර් ඩීසල් 145.00 140.00 133.00 110.00 - - 110.00 

භූන්මතල් 

(ෙිෙස්ථ)  106.00 86.00 81.00 59.00 - 49.00 49.00 

දැවිමතල් -

800  
92.20 - - 82.20 80.00 - 80.00 

දැවිමතල් -

1500  
90.00 - - 80.00 - - 80.00 

දැවිමතල් -

3500  
90.00 - - 80.00 - - 80.00 

 

ඛනිය මතේ කර්ෝතමේ කාර්ය සාධ්නය 
තීරණය කරනු ලබන ්රධ්ාන සාධ්කය වනුමේ 
මතේ මිලින. එබැවි්, මෙෙ කර්ෝතමේ 
මූලය ස්ථාවරවයවය සෙතික කරනු වස් පාරදිෂ්ඨය 
මතේ මිල යා්ත්රණයක් පැවතීමම් ෙදිසි 
අවශයතාවය පවතී. එමසේෙ, පිරිපෙදුමේ අතුරු 
නිෂ්්ඨපාදන වන දැවිමතේ සෙ නැ්ලතා වැනි 
අතුරු නිෂ්්ඨපාදන භාවිතා කන ෙැකි විකේප ක්රෙ 

මසොයා ගත යුතුය. ස්වාභාවික වායු සංවර්ධ්නය 
කිත්ෙ සෙ නිෂ්්ඨපාදනය සැලමම් කිත්ෙ සඳො 
රයය විසි් ඛනිය මතේ කැනීමම් කටයුතු 
නැවත ෘරම්භ කරන ල (. වායු වානියකරණ 
්රියාවලිය සාර්ථක නම්, ගිෙස්ථ වායු භාවිතා 
කිත්ෙ සෙ ෘසවන ෘනයනය අඩු කිත්ෙට 
අම්ලක්ෂා මකමර්.   
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අපමේ අෙය එකතු කිත්ෙ සෙ බලපෑෙ 
 

 

 

 

සංස්ථාමේ කාර්ය සාධ්නය 
 
මගෝයය සෙ මිය ය උග්ර ෘර්ථික සෙ සොජීය 
තවයවය මෙේතුමව් 2015 වර්ෂ්ඨය සංස්ථාවට 
අසීරු වර්ෂ්ඨයක් විය. ෘදායෙ අති් රයය සතු 
වයාපාර ෘයතන වලි්  ලංකා ඛනිය මතේ 
නීතිගත සංස්ථාව පනමු තැනට පවයවිය. නමුවය, 
2015 වර්ෂ්ඨමේ වැිපෙ පාඩු ලබන රායය 
ෘයතනය බවට  සංස්ථාව පවයවිය. සංස්ථාමේ 
දන ලාභා්තිකය මලෝක මවනඳපමේ 
මබොරමතේ මිල ගණ් අඩුවීෙවය සෙඟ වැිප වූ 
අතර, ඇ.මලොලරයට සාම්ලක්ෂව ශ්රී ලංකා 
රුපියල අඛ්ඩලව අව්රොණය වීෙ, මූලය 
වියදම් වැිපවීෙ සෙ තීරු බදු වැිපවීෙ මෙේතුමව් 
සංස්ථාමේ මෙමෙයුම් සෙ මූලය ්රතිලල 
හීනවිය. 
 
2015 වර්ෂ්ඨමේ (, සංස්ථාව විසි් රු. බිලියන 
376.73 ෘදායෙක් සෙ රු. බිලියන  39.62 ක             
 

 

දන ලාභයක් උපයන ල (. ෘදායෙ 28% ් 
පෙන න්යද, මලෝක මවනඳපමේ මබොරමතේ 
මිල ගණ් පෙතයාෙ පිළිබිඹු කරමි් අමලවි 
පිරිවැය අඩුවීෙ මෙේතුමව් දන ලාභය රු. 
බිලියන 39.62 ක් මලස 57% ් වැිප විය. මපර 
වර්ෂ්ඨමේ         රු. බිලියන 12.3 සෙඟ 
සැසඳිමම් (, මෙමෙයුම් ලාභය රු. බිලියන 
27.42 ක් මලස මදුවණයටවය වලා වැිප විය.  
2009 වර්ෂ්ඨමය් පම, රු. බිලියන 9.42 ක් වන 
මෙමෙයුම් ්රියාකාරකම් තුලි් ධ්නාවයෙක 
මුදේ ්රවාෙයක් සංස්ථාව විසි් මෙෙ වසමර් 
උවයපාදනය කරන ල (. මකමසේ මවතවය, 
“ලාභදායීවයවය” යන මකොටස යටමවය විස්තර 
කර ඇති පරිදි රු. බිලියන 21.74 ක අලාභයක් 
සංස්ථාව විසි් දරන ල (. 

 

 

ෘමයෝයකය් 
මවත අගය 
එකතු කිත්ෙ.

සොයය මවත 
අගය එකතු 
කිත්ෙ.

පරිසරය මවත 
අගය එකතු 
කිත්ෙ.

 

සංස්ථාමේ කාර්ය සාධ්නය 

සංස්ථාමේ මූලය තත්වය 

 

ආර්ථිකය මවත අෙය එකතු කිත්ෙ 
 
• වයාපාර ෙවුේකරුව් මවත අගය 
එකතු කිත්ෙ. 

• මසේවකය් මවත අගය එකතු කිත්ෙ. 
• ්රයාව මවත අගය එකතු කිත්ෙ. 

 

 

පාරිසරික සෙභාගීත්වය. 

 

ආමයෝජකය් මවත අෙය නිර්ොණය කිත්ෙ 
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ආදායෙ 
 
මිය ය අමලවිය, අපනයනය සෙ නැේමතේ 
වයාපාරය ෙරො ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන 
අමලවිය ෙඟි් ෘදායම් උපයන අතර මිය ය 
අමලවිය ්රධ්ාන ෘදායම් මූලාශ්රය මේ.  
 

 
සිේලර මවනඳ මිල ගණ් අඩුවීෙ මෙේතුමව් 
රු. බිලියන 148කි් මෙෙ වර්ෂ්ඨය තුන ( උපයන 
ලද ෘදායෙ අඩු විය. ශුිධ් ෘදායෙ අඩුවීෙට 
අමලවි බදු වැිපවීෙ ො  ඩීසේ සෙ දැවිමතේ 
සඳො වන ්රොණාවයෙක ඉේුමෙද අඩුවීෙ මෙේතු 
විය.  රු. බිලියන 174.98 ක් වන ඉෙනෙ 
ෘදායෙ ඔමටෝ ඩීසේ ෙන්් උපයා ග්නා 
නමුවය එය මපර වර්ෂ්ඨයට වලා 28.4% ක අඩු 
වීෙකි. ඉේුමම් කරන ලද ්රොණය ද 10.14% 
කි් 2014 ට වලා අඩු වී ඇත.  
 

 
 

 

 

සම්පූර්ණ ෘදායමම් අඩුවීෙක් මප්නුම් කලද 
මපට්රේ 95 ඔක්ම් ්, මපර් ඩීසේ, දැවිමතේ 
800, නැ්ලතා සෙ දැවිමතේ 1500 සිජු 
අපනය්ි අමලවි ධ්ාරිතාවය සෙ අමලවි අගය 
වැිපවිය. මපට්රේ 92 ඔක්ම් ්, භූමිමතේ, 
නැ්ලතා, කිෂි රසායන 2015 වර්ෂ්ඨමේ ( අමලවි 
කරන ලද ්රොණය 2014 වර්ෂ්ඨමේ අමලවි 
කරන ලද ්රොණයට වලා වැිප වුවද, ඒවාමේ 
අමලවි අගය මපර වර්ෂ්ඨමේ අමලවි අගයට වලා 
අඩුය. නවීන මෙෝටර් රථ භාවිතය වැිපවීෙ 
මෙේතුමව් මපට්රේ සෙ මපර් ඩීසේ සඳො වන 
ඉේුමෙ වැිපවිය. ඔමටෝ ඩීසේ භාවිතා කන 
ඇතැම් ගණුමදනුකරුව් මපර් ඩීසේ භාවිතා 
කිත්ෙට මපනඹී ඇති බවක් දක්නට ඇවයමවය එය 
මග්දගම් අඩු, පරිසර ිතකාමීය  ඉ්ධ්නයක් 
වන බැවිනි. මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ (, ලංකා මපර් ඩීසේ 
සඳො වන ඉේුමෙ 51.35% ් වැිප වු අතර එි 
ෘදායෙ රු. මිලියන 894.16 ් වැිපවිය. 
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මවනත් ආදායම් 
 
මවනවය මෙමෙයුම් ෘදායම් තුල ්රධ්ාන 
වශමය්  මසේවක ණය මපොළිය, කුළී ෘදායෙ, 
පිරවුම්ෙේ උපකරණ අමලවි කිත්මේ ලද 
ලාභය සෙ ලාභාංශ ෘදායෙ ඇතුලවය මේ. 
මෙමෙයුම් ෘදායෙ  රු. මිලියන 414 ් අඩු 
වීෙට ්රධ්ාන මෙේතුව ලාභාංශ ෘදායමම් අඩු 
වීෙින.  2014 වර්ෂ්ඨමේ ( සංස්ථාව විසි් රු. 
මිලියන 437 ක ලාභාංශ ෘදායෙක් ලැබු අතර 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ( ලැබු ලාභාංශ ෘදායෙ 
රු.4,000 ක් පෙණික.  
 

විනිෙය අනුපාතය උච්ජාවචනය වීෙ 

 

 

 
රු.බිලියන 32.84 ක් වු විනිෙය අනුපාතය 
උච්යාවචනය වීමම් අලාභමය් සංසථ්ාමේ 
ලාභදායීවයවය ක්රෙමය් අඩුවිය. මෙෙ පිරිවැය 
සඳො දන ලාභමය් 83% ක් මයොදවන ලද 
අතර එය මෙමෙයුම් ලාභමය් 120% ක් විය. 
මපර වර්ෂ්ඨමේ, විනිෙය අනුපාතය මවනස්වීෙ       
රු. බිලියන 0.97 ක් පෙණික. 
 

මූලය ආදායෙ 
 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ( මූලය ෘදායෙ රු.මිලියන 
880.29 ් ඉෙන යන ල (. ස්ථිර තැ්පතු  
ඒක්ෂණ තැ්පතු සෙ රයමේ මරැකුම්පවය ෙඟි් 
ලද මපොළී ෘදායෙ වැිප වී ඇවයමවය  එෙ මූලය 
මෙවලම්හී සිදුකරන ලද ෘමයෝයන වැිප 
වීමේ සෙ මපොළී අනුපාතය් සියුම් 
වැිපවීමෙනි. ිඟ මවනඳ ණය ෙඟි් ලද 
මපොළිය, මවනඳ ණය ්රොණය අඩුවීෙට 
සෙගාමීය ව අඩුමවන ල (. 
 

මූලය වියදම් 
 
රු. බිලියන 15.05 දක්වා මූලය පිරිවැය 
වැිපවීෙක් වාර්තා වු අතර ඒ සඳො මෙමෙයුම් 
ලාභමය් 55% ක් භාවිතා කරන ල (. මෙෙ 
වියදම් අඩුකර ගැනීෙට සංස්ථාව මවමෙසවන 
අතර ලලදායී අරමුදේ කනෙනාකරණය 
මෙේතුමව් සංස්ථාව විසි් බැංකු අිනරා සඳො 
කිසිඳු මපොළියක් මනොමගවන ල (. ණය අඩු 
වීෙවය සෙඟ  (ර්ඝ කායන ණය සඳො වන 
මපොළිය සෙ අමනකුවය මූලය පිරිවැය රු. 
මිලියන 16.85 ් අඩු විය. ඇෙරිකානු 
මලොලරයට සාම්ලක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියල 
අව්රොණය වීෙ මෙේතුමව් මෙෙ යයග්ර 
ෙනය විමිශ මුදලි් ලබා ගවය බැංකු ණය 
සඳො මපොළී පිරිවැය වු රු.මිලියන 1.818 ෙඟි් 
ක්ෂය විය. රයමය් ලැබිය යුතු සෙන සංරචකය 
ලබා ඇෙරිකානු මලොලර් ණය මගවා දැමීය ෙට 
්රියාකාත් යා්ත්රණයක් පැවතිමේ නම් 
සංස්ථාව ලාභදායී ෘයතනයක් වනු ඇත. 
 

ලාභදායීත්වය 
 
දන ලාභා්තිකය 5% සිට 11% දක්වා වැිප වු 
අතර මෙමෙයුම් ලාභා්තිකය 2% සිට 7% 
දක්වා වැිපවිය. 
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මලෝක මවනඳපමේ මබොරමතේ මිල ගණ් 
පෙන යාෙවය සෙඟ අමලවි පිරිවැය 32.57% ් 
අඩු වු අතර සංසථ්ාව විසි් අමලවි පිරිවැමේ 
මෙමෙයුම් අලාභය 20.13% ් අඩු කිත්ෙට 
සංස්ථාවට ෙැකි විය. 
 
සොමලෝචිත වර්ෂ්ඨමේ ( දන ලාභය මවත වන 
ඉෙනෙ දායකවයවය ්රවාෙන අංශමය් වු අතර 
එෙ අංශමය් 15.62% ් ලාභදායීවයවය ඉෙන 
දෙන ල (. ුවව්මතේ අංශමය් ලැබූ දන 
ලාභය 150% ්  වැිප වු අතර මපර වර්ෂ්ඨය සෙඟ 
සැසඳීමම් ( විදුලිබල උවයපාදන අංශමේ දන 
ලාභය මදුවණයක් විය. රු. මිලියන 1,309.45 
ක් වු මපර වර්ෂ්ඨමේ නැේ මතේ අලාභය රු. 
මිලියන 515.46 දක්වා අඩු කිරිෙට සංසථ්ාවට 
ෙැකි විය. 
 

 

සංස්ථාව විසි් රු. බිලියන 27.42 ක මෙමෙයුම් 
ලාභයක් ලබා ග්නා ලද අතර, එය මපර 
වර්ෂ්ඨයට වලා රු. බිලියන 15.12 ක වැිප වීෙකි. 
දන ලාභමේ වැිප වීෙ ෙැර මෙමෙයුම් ලාභය 
වැිප වීෙට පරිපාලන වියදම් අඩු වීෙ ද බලපා 
ඇත. එමසේෙ, මපර වර්ෂ්ඨමේ සෙන සංරචකය 
මලස ලැබූ මුදේ ්රොණයට වලා 42% ක වැිප 
වීෙක් මලස රු. බිලියන 3.86 ක භූමිමතේ 
සෙන සංරචකය ලැබිණික. 
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2015 වර්ෂ්ඨමේ ( මුල් විස්තීරණ ෘදායෙ   රු. 
බිලියන 21.9 ක අලාභයක් සටේ කරන ලද 
අතර එෙඟි් මපර වර්ෂ්ඨමේ උපයන ලද 
ෘ්තික ලාභය මගවී යන ල (. සංස්ථාව විසි් 
දරන ලද අලාභයට ්රධ්ාන වශමය් පෙත 
සඳේ මෙේතු බලපාන ල (. 

 

 යාතය්තර මතේ මිල මවනස්වීෙ සෙඟ 
අනුගතවන පිරිවැය පරාවර්තිත මිල 
යා්ත්රණයක් මනොෙැති වීෙ සෙ රයය 
විසි් තීරණය කරනු ලබන ඉෙන සෙන 
මිල ගණ් යටමවය ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන 
අමලවි වීෙ 2015 යනවාරි ොසමේ ( ඛනිය 
මතේ නිෂ්්ඨපාදනවල සිේලර මිල ගණ් 
පෙන දෙන ලද අතර, 2015 යනවාරි 
ොසමේ සිට ජුනි ොසය දක්වා යාතය්තර 
මබොර මතේ මිල ගණ් ක්රෙමය් ඉෙන 
න්යද ඊට සෙගාමීය ව මිල සංමශෝධ්නය 
මනොවීෙ. මෙෙඟි් සංස්ථා දන 
ලාභා්තිකය ක්ෂ්ඨය වන ල (. 1971 අංක 38 
දරන මූලය පනමවය 17 වන වග්තිය 
්රකාර, රයමය් ලැබිය යුතු සෙන රචකයට 
සංස්ථාව ිමිකම් ලබින. 

 

 ඇෙරිකානු මලොලරයට සාම්ලක්ෂව ශ්රී ලංකා 
රුපියල අව්රොණය වීෙ මෙේතුමව්      රු. 
බිලියන 32.84 ක විනිෙය අනුපාතය 
මවනස්වීමම් අලාභය් සංස්ථාව දරන ල (. 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( ඇෙරිකානු මලොලරයට 
සාම්ලක්ෂව 9.03% ් රුපියල ක්ෂය විය. 

 

 මෙෙ වර්ෂ්ඨය තුන ( මපට්රේ යටරයට       රු.  
15 ක් මලස පැවති තීරුබදු, යටරයට රු.35 
ක් මලස වැිපකරන ල (. එබැවි්, මපට්රේ 
ෘනයනය කිත්මම් ( රු. බිලියන 31.21 ක 
අෙතර මුදලක් තීරැ බදු මලස දැත්ෙට 
සංස්ථාවට සිදුවිය. 

 

 ලබා ග්නා ලද විමිශ මුදේ ණය සඳො 
දරන ලද මපොළිය රු. බිලියන 14.98 ක් වු 
අතර රයමය් ලැබිය යුතු සෙන සංරචකය 
භාවිතා කර එෙ ණය මගවා දැමිය ෙැකි 
්රියාකාත් ක්රමෙෝපායක් මනොෙැතිවිෙ 
සංස්ථාව මුහුණපාන විශාලතෙ ගැටල්වින. 
එමසේෙ, ඇෙරිකානු මලොලර් මිල ( ගැනීෙට 
සංස්ථාවට අවසර ඇවයමවය රයමේ බැංකු 
මදකි් පෙණක් වන අතර අමනකුවය 
ලියාපදිංචි වානිය බැංකු ෙඟි් තරඟකාත් 
මිල ගණ්  අනුපාත යටමවය ඇෙරිකානු 
මලොලර් මිලට ගැනීෙ අවිර කර ඇත. 

 

 ්රොණවවය වැසි ලැබීෙ මෙේතුමව් යලවිදුලි 
බලය භාවිතා කිත්ෙ සෙ ඉදිකිත්ම් 
්රියාකාරකම් අඩු වීෙ මෙේතුමව් මිය ය 
මවනඳපමේ දැවිමතේ සෙ නැ්ලතා සඳො 
ඉේුමෙ අඩු විය.   අතිරික්ත දැවිමතේ ො 
නැ්ලතා නිෂ්්ඨපාදන ගබලා කිත්ෙ සඳො 
්රොණවවය ගබලා පෙමකම් සංස්ථාව සතුව 
මනොෙැතිවිෙ මෙේතුමව් එෙ නිෂ්්ඨපාදන අඩු 
මිල ගණ්  යටමවය අපනයනය කිත්ෙට 
සංස්ථාවට සිදුවිය. 

 

 සංස්ථාව විසි් දරනු ලබන ්රධ්ානතෙ 
වියදම් අතරට නැේ ්රොද ගාස්තු මගවීම් 
සැලකිය ෙැකිය. ෘනයනය කරනු ලබන 
මතොග  වරාමේ සිට මතොග ගබලා පර්ය්ත 
මවත බෑමම් ( භාවිතා කරනු ලබන නල 
ොර්ගය අබල් වීෙ මෙේතුමව් අඩු 
පීලනයක් ය ටමවය මගොලබෑෙ නිසා ඉ්ධ්න 
මගොලබෑමම් තදබදයක් ඇති මේ. එි 
්රතිලලයක් මලස, භා්ඩල මතොග 
මගොලබෑෙ සඳො වන සාොනය ්රමිතිගත 
කාලයට වලා වැිප කාලයක් ගත කිත්මේ 
විශාල ්රොණමය් නැේ ්රොද ගාස්තු 
මගවීෙට සංස්ථාවට සිදු මේ. 
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 මෙික් ගනුමදනුමේ ්රතිලලයක් මලස              
ශ්රී ලංකාවට විරුිධ්ව පැවති නීතිෙය 
ගැටල්මේ නිමයෝග පරිදි රු. බිලියන 3.86 
ක් මලොිනෂ්ඨ් බැංකුවට මගවීෙට සංස්ථාවට 
සිදුවිය. 

 
ඉෙත ය  විවිධ් අභිමයෝගය්ට මුහුණ මදමි් 
ක්රමෙෝපාය් ය පයක් භාවිතා කරමි් තෙ 
අලාභය අඩු කිත්ෙට සංසථ්ාවට ෙැකි විය. 
 

 සාකච්යා ය පයක් පැවැවයවීමේ පමව 
ඇෙරිකානු මලොලර් ණය සඳො වන මපොළී 
අනුපාතය 5.5% සිට 5% දක්වා අඩු කරන 
ල (. එෙඟි් සංස්ථාමේ මපොළී වියදෙ අඩු 
විය. 
 

 ලංකා බැංකුව සෙඟ සාකච්යා කිත්මේ 
පම බැංකු ්රතිග්රෙන මකොමිස් මුදේ අඩු 
කරන ල (. එෙඟි් සංස්ථාමේ මූලය 
පිරිවැය අඩු විය. 
 

 මුදේ නිකරුම්ඩ තැබීෙකි් මතොරව 
භා්ඩලාගාර කනෙනාකරණය ලලදායී සෙ 
කාර්යක්ෂෙ මලස සිදුකරන ල (. බැංකු 
අිනරා ලබා මනොගැනීෙට වග බලා ගනිමි් 
අතිමර්ක මුදේ මපොළී ලැමබන මූලාශ්ර තුන 
ෘමයෝයනය කරන ල (. එෙඟි් මෙෙ 
වර්ෂ්ඨමේ ( සංස්ථාව රු. බිලියන 3.76 ක් 
උපයා ග්නා ලද අතර බැංකු අිනරා මපොළී 
මනොමගවන ල (. 
 

 ෘනයන ්රසම්පාදන ්රියාවලිය වලා 
පාරදිෂ්ඨය වු අතර සැපයුම්කරුව් 
මබොමෙොෙයකට ලංම තැබීෙට අවස්ථාව 
උදා විය. ුවණාවයෙකභාවමය් යුවය ඛනිය 
මතේ නිෂ්්ඨපාදන ෘනයනය කිත්ෙ සඳො 
මෙය ධ්නාවයෙක දායකවයවයක් ලබා දු් 
අතර එෙඟි් ෘනයන මිල ගණ් අඩුවිය. 
 

 2015.04.01 දිනට ්රියාවයෙක වන පරිදි, 
ුවව්මතේ මිල ගණ් සඳො පිරිවැය 
පරාවර්තිත ක්රෙමේදයක් භාවිතා කරන ල (. 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ( ුවව්මතේ අංශමය්    
රු. බිලියන 4.53 ක දන ලාභයක් ලබා 
ග්නා ල (.  

 
 විදුලිබල උවයපාදන අංශමේ ඉේුමෙ 

අඩුවුවද, සිේලර මිල ගණ් ස්ථාවරව තබා 
ගැනීෙට සංස්ථාවට ෙැකි විය. මෙෙ පියවර 
ෙඟි්, 2015 වර්ෂ්ඨය තුන ( විදුලිබල 
නිෂ්්ඨපාදන අංශමය් රු. බිලියන 12.97 ක 

දන ලාභයක් ලබා ගැනීෙට ෙැකියාව 
ලැබුණික. 
 

 දැවිමතේ සඳො වන ඉේුමෙ අඩු වුවද 
දැවිමතේ සිේලර මිල ගණ් ලාභ ලබන 
ේ ටෙක පවවයවාමගන යාෙට ෙැකියාව 
ලැබිණික. 
 

 අදාන නාවුක මේඛණ මුේ පිටපවය 
මනොෙැති අවස්ථා වල ( නාවුක ඇපකර/ 
බැංකු ො ොනිරක්ෂ්ඨණ භාවිතා කරමි් 
භා්ඩල මතොග නිෂ්්ඨකාශනය කර ග්නා 
ලදි. 
 

 මබොමෙොෙයක් පිධ්තිෙය සංවර්ධ්න 
කටයුතු සිදුකරන ලද අතර, ඒවා තවදුරටවය 
දියුණු කන යුතුව ඇත. එි ( ඉ්ධ්න 
පරිෙරණය කිත්මම් සෙ මබදාෙැත්මම් 
පිධ්තිමේ මබොමෙොෙයක් අඩුුමහුඩුකම් 
ෙඳුනාමගන නිවැරදි කරන ල (. 
 

 රු. බිලියන 11.74 ක් වන, රිවිධ් ෙමුදාව, 
මපොයසිය සෙ දුම්රිය මදපාර්තමම්්තුව 
විසි් ලැබිය යුතු මවනඳ ණය සෙඟ 
සංස්ථාව විසි් මගවිය යුතු බදු සෙ තීරු බදු 
කපාෙැර ඇත. එමසේෙ, සංස්ථාවට ලැබිය 
යුතු රු. බිලියන 4.46 ක් වන සෙන 
සංරචකය මගවිය යුතු බදු මවනුමව් 
කපාෙැර ඇත. 

 

සංස්ථාමේ මූලය තත්වය 

 

සංස්ථාමේ මවනඳ ණය ො මතොග අඩු කරගවය 
සොමලෝචිත  වර්ෂ්ඨමේ (,  ්රාේධ්න මනොවන 
අතර ෘමයෝයන සෙ මක කායන ෘමයෝයන 
තුන ෘමයෝයනය  වැිප කර ගැනීෙට ෙැකි විය.  
2015 වර්ෂ්ඨමේ (, සංස්ථාව මබොේ ණය මලස 
කපා ෙල ණය වලි් රු.මිලියන 1.4 ක් අය 
කර ග්නා ලදි. ෙො භා්ඩලාගාරය විසි් 
නිකුවය කරන ලද භා්ඩලාගාර තැ්පතු ෙඟි් 
සංස්ථාමේ දායක ්රාේධ්නය රු. බිලියන 25 ් 
වැිපවිය. මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ (, ණය සෙ ණය ගැනීම් 
47.92% ් විශාල මලස පෙනයන ල (. 
 

මවළ  ලැබීම් 
 
මවනඳ ණය අයකර ගැනීමම් කැපී මපමනන 
වර්ධ්නයවය සෙඟ, මවනඳ ණය ලැබීම්          රු. 
බිලියන 18.73 ට අඩු වු අතර, එය 2014 වර්ෂ්ඨය 
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අවසාන වන විට පැවති මශේෂ්ඨයට වලා 49.21% 
ක අඩු වීෙකි. සොමලෝචිත වර්ෂ්ඨමේ (, සංස්ථාව 
මවත රිවිධ් ෙමුදාව, මපොයසිය සෙ දුම්රිය 
මදපාර්තමම්්තුමව් ලැබිය යුතු මවනඳ ණය 
වන රු. බිලියන 11.74 ක් බදු සෙ තීරු බදු සෙඟ 
ිලේ කර ග්නා ල (. 2015 මදසැම්බර් 31 
දිනට ශ්රී ලංක් ුවව් මසේවමය් රු. බිලියන 
8.61 ක ිඟ මුදේ ලැබිය යුතුව ඇත. ලංකා 
විදුලිබල ේඩලලය, මපවිගලික විදුලිබලාගාර, 
රිවිධ් ෙමුදාව සෙ මිි් ලංකා ිපුි.  සොගෙ 
අමනකුවය ්රධ්ානතෙ ණයකරුව් වන අතර 
ඔවු්මේ ණය ලැබීම් පිළිමවලි් රු. බිලියන 
2.72, රු.බිලියන 1.78, රු.බිලියන 0.65 සෙ 
රු.බිලියන 0.55 කි. 
 

ණය ෙැනීම් 
 
සොමලෝචිත වර්ෂ්ඨමේ (, ණය ගැනීම්             රු. 
මිලියන 647 ් අඩුවිය. මකමසේ මවතවය, 
්රොණවවය මලොලර් මනොෙැතිවීෙ මෙේතුමව් 
විමිශ මුදේ ණය මගවීමම් අනුපාතය 
සතුටුදායක මනොවුන අතර මෙෙඟි් බිේපවය 
නියමිත කාලයට මනොමගවීෙ මෙේතුමව් 
විනිෙය විචලනයක් ඇති විය. සංස්ථාව පාඩු 
ලබන තවයවයට පවයකරන ලද එක ්රධ්ාන 
මෙේතුවක් මෙය විය. 
 

ර වාෙත් ඉපැයුම් 
 
2014 වර්ෂ්ඨමේ ලබන ලද ෘ්තික ලාභය ෙැර 
2008 වර්ෂ්ඨමේ සිට දරන ලද අඛ්ඩල අලාභ 
සෙඟ රු. බිලියන 262.65 දක්වා  රඳවාගවය 
ඉපැයුම් ිඟය වැිපවිය. පිරිවැය පරාවර්තිත මිල 
වුෙයක් මනොෙැතිවීෙ මෙෙ පාඩු ලැබීමම් 
තවයවයට ්රධ්ාන මෙේතුව වන අතර මෙෙ ිඟය 
පියවීෙ සඳො මපොළිය සිත බැංකු ණය ලබා 
ගැනීමම්්  සංස්ථාමේ මුලය තවයවය තවවය 
ගැටල්කාරි විය. 
 

මතල් පිරිපෙදු මෙමෙයුම් 
 
මතේ පිරිපෙදු කිත්මම් වසර 46 ක පනපුරුිද 
සිතව, මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( මබොරමතේ මෙට්රික් 
මටෝ 1,692,074 ක් පිරිපෙදු කරන ල (. 
දැවිමතේ සෙ ගෑස් භාවිත පිරිවැය අඩුවීමම් 
්රතිලලයක් මලස මබොරමතේ පිරිපෙදු කිත්මම් 
පිරිවැය 25.86% ් අඩු වූ අතර මටෝ එකක 
සිජු මෙමෙයුම් පිරිවැය 29%  ් අඩු වී ඇත. 

 

ඉරානය මවත ඇෙරිකානු සම්බාධ්ක දැමීය මේ 
පම, ෙර්බ් සෙ ඔෝ මබොරමතේ වර්ග මදක 
මිශ්රකර පිරිපෙදු කිත්මම් කාර්ය සිදුකරන ල (. 
පිරිවිතර ේ ටෙට සරිලන පරිදි නිපදවනු ලබන 
දැවිමතේ ගලපා අංකය ගැනපීෙ සඳො ඔෝ 
බ්මල්ඩ් මබොරමතේ වර්ගය භාවිතා කරන 
ල (. මකමසේ මවතවය, ඔෝ බ්මල්ඩ් 
මබොරමතේ වර්ගය ලාභදායී මනොවු අතර 
භාවිතා මනොකරන ලද විස්මේකර් ඒකකය 
භාවිතාකර පාලන අංක ගැටල්ව ෙැලපවවයවා 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( ෙර්බර් නැෙති මබොරමතේ 
වර්ගය භාවිතය ෘරම්භ කරන ල (.  
 
2015 වර්ෂ්ඨමේ නිෂ්්ඨපාදනමය්, ඩීසේ 
්රධ්ානතෙ නිෂ්්ඨපාදනය වු අතර දැවිමතේ 800 
සෙ 1500 මදවන ො මතවන ්රධ්ාන නිෂ්්ඨපාදන 
මලස වාර්තා වී ඇත. රසායනික නැ්ලතා, 
මෙෝගෑස් 92 සෙ 95 ඔක්ම් ්, භූමිමතේ, 
ඩීසේ, දැවිමතේ 800 සෙ පිරිපෙදු ඉ්ධ්න 
නිෂ්්ඨපාදන මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( මපර වර්ෂ්ඨයට වලා 
ඉෙන ේ ටෙක පැවතිණික. 
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ප්රධ්ාන ්රියාවලි ඒකකය්ිට 
මෙමෙයුම් කාලමේ කාර්යක්යෙතාව 

මබොරමතේ ෘසවන ඒකකය 88.80% 

නැ්ලතා යුනිෆයර් ඒකකය 83.05% 

්ලලැ් මෆෝෙර් ඒකකය 84.54% 

ඩීසේ යුනිෆයර් ඒකකය 60.64% 

විස්මේකර් ඒකකය 75.47% 

එේ.පී.ජී. මෙමරොක්ස් ට්රීටර් ඒකකය 83.07% 

ඩීසේ ෙිනමරොට්රීටර් ඒකකය 07 74.61% 

එේ.පී.ජී.ඒකකය 83.04% 

භූමිමතේ මෙමරොක්ස් ඒකකය 48.21% 

ටර්මබෝ මයනමර්ටර් 1 64.76% 

ටර්මබෝ මයනමර්ටර් 2 83.16% 

ඩීසේ මයනමර්ටර් 1 23.6% 

ඩීසේ මයනමර්ටර් 2 26.47% 

යලය ගැනීමම් ස්ථානය 49.06% 

 

මබොරමතේ ෘසවන ඒකකය කිිප වාරයක ( 
ෙැර, වසර පුරාෙ ්රියාකාත්ව පැවතිණික. 

මබොිනලර් V පැනලමේ ඇණිටීෙක් මෙේතුමව් 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( පැය 12.35 ක් පුරා විදුලිබලය 

ඇණිටීෙක් පැවති අතර 01MP6B මපොම්පමේ 
මුද්රාමේ කා්දුවීෙකි් මබොරමතේ මපරණය 
්රියාකිත්ෙ පැය 269.40 ක් පුරා නවතා තබන 
ල (. ඉෙත සඳේ මෙේතුවලට අෙතරව මෙෙ 
වර්ෂ්ඨමේ ( සිදුකරන ලද ්ලලැ් මෆෝෙර් 
්රතියනනය  තුන ( මෙමෙයුම් කටයුතු අඩුවීෙ 
නිසා පිරිපෙදු නිෂ්්ඨපාදන මපර වර්ෂ්ඨයට වලා අඩු 
ේ ටෙක පැවතිණී.  
 
ය්ත්රාගාරමේ මෙමෙයුම් ලලදායීතාවය වැිප 
කිත්මම් අරමුණික් පිරිපෙදු මෙමෙයුම් සෑෙ 
වසර තුනකට වරක්ෙ අල්වයවැිපයා කටයුතු 
සඳො  නවතා දෙින. මෙෙ වර්ෂ්ඨය තුන, ොර්තු 
04 සිට අම්රේේ 10 දක්වා ය්ත්රාගාරය 
අල්වයවැිපයා කිත්ෙට එි ්රියාකාරිවයවය නවතා 
දෙන ල (. මෙෙඟි් පිධ්තිය ඇණිටීෙ 
අඩුකර ලලදායීතාවය නංවනු ලබින. 
 

මෙෙ තවයවය් ෙධ්යමේ, පිරිපෙදුව දින 
324.12 ක් පුරා ්රියාවයෙක වු අතර, එක් 
්රියාකාත් දිනකට සාොනයමය් මටෝ 5,221 
ක ඇතුේ කර ග්නා ල (. මපර වර්ෂ්ඨමේ වාර්තා 
වු 0.65% ක සමුද්ර ොනිය සෙඟ සැසඳීමම් ( 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ සමුද්ර ොනිය 0.38% ක් වු අතර         
ඒ සඳො හුවොරු කිත්මම් ොනිය අවෙ වීෙ 
මෙේතුවිය. මකමසේ මවතවය, මවරලා්තික ටැංකි 
ෙඟි් ඇතිවු අලාභය වැිපවීෙට මෙය මෙේතු විය. 

 

මෙෙ වර්යය තුළ සදුකරන ලද වයාපිති 
 
අධික මූලය අලාභ සිදු විය ෙැකි  මෙෝ රම්  
බලශක්ති ෘරක්ෂණයට තර්යනයක් විය ෙැකි 
මෙෝ සංසථ්ාමේ මෙෝ රම්  ්රතිූපපයට ොනි විය 
ෙැකි මෙෝ ඇණිටීම් මෙෝ අවිරවීම් ඇතිවීෙ 
වැලැක්වීෙ සඳො කිපනම් අවධ්ානය මයොමු 
කන යුතු මක්ෂේත්ර ය පයක් සංස්ථාව ෙඳුනාමගන 
ඇත. යාතියට වලාවය දියුණු මසේවයක් ලබා  (මම් 
සැලමෙ සිතව මකමරමි් පවතින ්රාේධ්න 
වයාපිති රු. මිලියන 235 ් වැිපවිය. මෙෙ 
වර්ෂ්ඨමේ ( වැදගවය වයාපිති ය පයක්ෙ සාර්ථක 
මලස ්රියාවයෙක කරන ල (. එමසේෙ මල් සෙ 
්රාේධ්න ්රසම්පාදන සම්පූර්ණ කිත්ෙට 
සංස්ථාවට ෙැකියාව ලැබිණික. 
 

මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( අවස් කරන ලද ්රධ්ාන 
වයාපිති පෙත දක්වා ඇත;  
 

 ස්වයංක්රීය මබෝතේ පිරවීමම් ය්ත්රය, බෑේ 
සීේ තැබීමම් ය්ත්රය සෙ කා්ඩල අංක 
මුද්රණය කිත්මම් ය්ත්රය ISO ්රියාවයෙක 
කිත්මම් වැලසටෙන යටමවය ෙඳු්වා මදන 
ල (. 
 

 සපුගස්ක්ද මබදාෙැත්ම් පර්ය්තය මවත 
මපට්රේ මබදාෙැරිමම් පෙමකෙ එකතු කරන 
ලදි. 

 

 

 ෙවයතල යාතය්තර ුවව්මතොටුපන, ්රධ්ාන 
කාර්යාල මගොලනැන්ේල සෙ මුතුරායමවල 
ලිිසිමතේ ගබලා යාලගතකරණ වයාපිතිය 
අවස් කරන ල (. 
 

 පිරිපෙදුව, සියල්ෙ ්රාමිය ය කාර්යාල, 
මුතුරායමවල සෙ රවයෙලාන ුවව්මතේ 
කාර්යාංශ සඳො ධයවීය මීය ටර් ක්රෙය 
පදනම් කරගවය පැමිණීමම් පිධ්තිය 
සම්පූර්ණ කරන ල (. 
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 ෙවයතල යාතය්තර ුවව්මතොටුපමනේ 
ුවව්මතොටුපන ඒ්රන ඉ්ධ්න 
යමලෝිගෙන පිධ්තිය ්රියාවයෙක කිත්ෙ. 
 

 මබොරමතේ එස්.පී.එම්. නැවත සකස් කිත්ෙ. 
 

 මකොනඹ වරාමේ මලොේෆි් ටැංකි අංගනය 
නලවයතු කිත්ෙ. 
 

 ්රධ්ාන කාර්යාලමේ,  මුතුරායමවල 
ලිිසිමතේ ගබලා සංය ර්ණමේ සෙ රම් 
අංගනමේ ගබලා ඉදිකිත්ෙ. 
 

2015 මදසැම්බර් 31 දනට පැවති  
පිරම්ම්ෙල් සංඛයාව 

සංස්ථාව සතු මබදුම්කරු පාලිත 248 
මබදුම්කරු සතු මබදුම්කරු පාලිත 911 
මබදුම්කරු පාලනය කරන 44 
එකතුව 1,203 
2015 වර්ෂ්ඨමේ ෘරම්භ කරන ලද 
නව පිරවුම්ෙේ 

 

35 
 

ආංශික විශ්ලේෂණය 

 

2015 වර්ෂ්ඨමේ ( ්රවාෙන, ගිෙසථ්, කිෂි සෙ 
අපනයන අංශ ෙැර අමනකුවය සෑෙ අංශයක්ෙ 
ලාභ ලබන ල (. 

 

ආංය ක අලාභමේ විස්තර 
 

අංශය 2015 
රු.න්ලියන 

ප්රවාෙනය -  
සෙන මිල යටමවය මපට්රේ සැපයීෙ 

 
22,935 

ෙිෙසථ් -  

සෙන න්ල යටමත් භූන්මතල් සැපයීෙ 

 
3,840 

කිෂි රසායන -  

සෙන න්ල ෙණ් පැවතීෙ 

 
79 

අපනයන -  

නැප්තා සෙ දැවිමතල් පිරිවැයට වලා 

අඩුමව් න්ල තීරණය කරන ලී . 

 
6,173 

 

ප්රවාෙනය 
 

 

සංස්ථාමේ විශාලතෙ අංශය, ්රවාෙන අංශය 
වන අතර මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( එෙ අංශය             රු. 

2015 අමලවි සංකලනය

Transport Power generation
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ශුිධ් ලාභය/   (අලාභය)
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බිලියන 263.45 ක සෙස්ථ ෘදායෙක් සෙ රු. 
බිලියන 24.96 ක දන ලාභයක් උපයන ල (. එය 
දන ලාභය මවත වන ඉෙනෙ දායකවයවයින. 
2015 යනවාරි ොසමේ ්රවාෙන අංශමේ 
නිමේදනය කල ගිෙසථ් ඉ්ධ්න මිල අඩුවීමම් 
්රතිලලයක් මලස සෙස්ථ ඉ්ධ්න පරිමභෝයනය 
9% ් ඉෙන යන ල (. මපර වර්ෂ්ඨය සෙඟ 
සැසඳීමම් ( මපට්රේ 95 ඔක්ම් ් පරිමභෝයනය 
50% ක වර්ධ්නයක් වාර්තා කරන ල (. මෙෙ 
මවනසට මෙේතු වු ්රධ්ාන සාධ්කය ව්ම් සැප 
පෙම වාෙන ෘනයනය සෙ විෂ්ඨදුම් රිත 
ඉ්ධ්න භාවිතයින. 

 
විනිෙය අනුපාත විචලන අලාභය සෙඟ        රු. 
බිලියන 22.94 ක ශුිධ් අලාභයක් මලස 
්රවාෙන අංශමේ දන ලාභය පරිවර්තනය වී ඇත. 
යටරයට රු. 20/-  බැඟි් තීරු බදු වැිප කිත්ෙ 
ෙඟි් එෙ අංශමේ ලාභදායීවයවය තවවය අඩු 
විය. 
 

විදුලිබලය 

 

 
 

ෘදායෙට සෙ දන ලාභයට මදවන විශාල 
දායකවයය ලබා මදන විදුලිබල අංශය,           රු. 
බිලියන 42.59 ක ෘදායෙක් සෙ රු. බිලියන 
12.97 ක දන ලාභයක් ලබා මදන ල (. මකමසේ 

මවතවය, 2014 වර්ෂ්ඨමේ පරිමභෝයන රටාව සෙඟ 
සැසඳීමම් ( විදුලිබලය නිෂ්්ඨපාදනය කිත්ෙ සඳො 
යලවිදුලිය සෙ ගේ අඟුරු භාවිතය මෙේතුමව් 
විදුලිබල නිෂ්්ඨපාදනය සඳො භාවිතා කරන 
ඉ්ධ්න සඳො වන ඉේුමෙ අඩු විය. විදුලිබල 
උවයපාදනය සඳො භාවිතා කරන ඩීසේ සෙ 
දැවිමතේ පරිමභෝයනය අඩුවිය. ඉේුමමම් 
අඩුවීෙ මනොසලකා සංසථ්ාව සිේලර මිල 
ගණ් මනොමවනස්ව පවවයවාමගන යන ල (. 
මෙෙ අංශමේ ලාභදායීවයවය ඉෙන දැමීය ෙට එය 
දායක විය.  එමසේ වුවවය වියදම් ෘවරණය කිත්ෙ 
සඳො අමලවි මිල ගණ් ්රොණවවය මනොවන 

බැවි් දැවිමතේ 1500’ රු. මිලියන 252 ක 
අලාභයක් දරන ල (.   
 

ගුව්මතල් අංශය 

 

ුවව්මතේ අංශමය් ලැබුණු ෘදායෙ        රු. 
බිලියන 34.73 ක් වන අතර රු. බිලියන 4.53 ක 
දන ලාභයක් නඟා කර ගැනීෙට ෙැකි විය. මෙෙ 
අංශමේ ලාභ ලැබීෙට මෙේතු වු ්රධ්ානතෙ 
සාධ්කය ව්ම් 2015.04.01 දින සිට 
්රියාවයෙක වන පරිදි භාවිතා කරන        ලද 
පිරිවැය පරාවර්තිත මිල ක්රෙයින.               මෙෙ 
වර්ෂ්ඨමේ ( රු. බිලියන 1.01 ක ලාභයක් 
ලඟාකර ගැනීෙට ෙැකි වු අතර එය ඉදිරි වර්ෂ්ඨ 
වල ( වැිප වනු ඇතැින අම්ලක්ෂා මකමර්. 
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ෙවයතල යාතය්තර ුවව් මතොටුපමේ 
ුවව්මතේ ගබලා සංය ර්ණය සෙඟ 
ුවව්මතේ යමලෝිගෙන පිධ්තිය ්රියාවයෙක 
කරන ල (. මය්  ඉ්ධ්නවල ුවණාවයෙකභාවය 
ුවව් යානමේ ෘරක්ෂ්ඨාවට ඉතාෙවය වැදගවය 
මෙින් සංස්ථාව විසි් “මයොින්්  

ඉ්ස්මපක්ෂ් ගෲ්ල” ෙඟි් නිකුවය කර ඇති 
යාතය්තර ්රමිතී් සංස්ථාව විසි් 
අනුගෙනය කරින. එෙ ෘයතනය ෙඟි් තවයව 
සෙතික අවශයතා මවත අනුගත වීෙ සෙතික 
කිත්ෙට වාර්ෂික විගණනය් සිදුකරනු ලබින. 
වසර 27 ක ශ්රී ලංකා ුවව්මතේ ඉතිොසමේ 
පනමු වරට 2014 සෙ 2015 වර්ෂ්ඨ වල ( 
කටුනායක බ්ඩලාරනායක යාතය්තර 
ුවව්මතොටුපමේ පිි  ුවව්මතේ නැවත 
පිරවීම් පර්ය්තමේ ( සිදුකරන ලද විගණන 

වල ( “මෙොඳින” ිසාොනය ේ ටෙට ඉෙන  
තවයවය නඟා කර ගැනීෙට සංස්ථාවට ෙැකි විය. 
මේ.අින.ජී. විගණනමේ ( ෙවයතල ුවව්මතේ 
ඉ්ධ්න නැවත පිරවීමම් පර්ය්තමේ 
“මෙොඳින” ිසාොනය ේ ටෙට ඉෙන  සෙ 

රවයෙලාන ුවව්මතොටුපමේ “සතුටුදායකින” 

ිසාොනය  ේ ටමම් වර්තාකරණය ලබා ග්නා 
ල (. කටුනායක යාතය්තර ුවව්මතොටුපමේ 
ඉ්ධ්න යමලෝිගෙන පිධ්තිය සෙ පර්ය්ත 
අල්වයවැිපයාමකොට වැල නිෙකිත්මේ 

අනතුරුව “විය ෂ්්ඨක” ේ ටෙට ලඟා වීෙට 
සංස්ථාව අම්ලක්ෂා කරින.  
 

කර්ෝත 

 

 

මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( කර්ෝත අංශය රු. මිලියන 
11.76 ක ෘදායෙක් සෙ රු. මිලියන 3.59 ක දන 
ලාභයක් උපයන ල (. දැවිමතේ කර්ෝත 
අංශමේ ්රධ්ානතෙ නිෂ්්ඨපාදනයක් වු අතර 2015 
වර්ෂ්ඨමේ යටර් මිලියන 133 ක් අමලවි කරන 
ල (. මකමසේ මවතවය, පමන්ය වර්ෂ්ඨමේ ( අමලවි 
කරනු ලැබු ්රොණමය් 6% ක අඩු වීෙක් මෙෙ 
වසමර් මප්නුම් කරින. කර්ෝත අංශමය් 
ලබා ග්නා ලද ශුිධ් ලාභය රු. බිලියන 1.79 
ක් වු අතර, එය දැවිමතේ 1500 අමලවිමය් ලද 
රු. මිලියන 262 ක අලාභමය් පම ලාභයින. 
 

තාර 
 

තාර වලි් ලද අමලවි ෘදායෙ රු. බිලියන 1.17 
ක් වන අතර 2015 වර්ෂ්ඨමේ ( රු. බිලියන 0.29 
ක දන අලාභයක් දරන ල (. රම්  ඉදිකිත්ම් 
කේයාෙවය සෙඟ තාර අමලවිය පෙන යන ල (. 
තාර අමලවිය පෙත යාෙ ෙැරුණු මකොට, තාර 
වයාපාරමේ ලාභදායීවයවය වැිපකිත්ෙ සඳො 
ඉෙන මතොග රඳවා ගැනීමම් පිරිවැය ද 
සැලකිේලට ගතයුතු කාරණයක් වී ඇත. 
 

ලිිටසමතල් 
 
ලිිසිමතේ අංශමය් ලැබූ ෘදායෙ             රු. 
බිලියන 2 ක් වු අතර රු. මිලියන 187 ක දන 
ලාභයක් ලබා ග්නා ල (. ලිිසිමතේ 
අංශමය් ලබා ග්නා ලද ලාභය මපර 
වර්ෂ්ඨයට වලා අඩු වු අතර එය සතුටුදායක 
මනොවුණු අතර ඒ සඳො බලපාන ලද ්රධ්ානතෙ 
මෙේතුවූමේ ෘනයන පිරිවැය ඉතා ඉෙන අගයක් 
වන අතර මිය ය නිෂ්්ඨපාදකය් බදු ්රතිලාභ 
ලබා ඔවු් එෙ ්රතිලාභය මිය ය 
පාරිමභෝන්කයාට මයොමු කරින. එෙනිසා අමලවි 
කරන ලද ්රොණය මපර වර්ෂ්ඨයට වලා 6% ් 
අඩු වී ඇත. 
 

මිය ය 
 
මිය ය මෙමෙයුම් ෙඟි් ලබා ග්නා ලද 
ෘදායෙ රු. බිලියන 9.7 කි. නමුවය අමලවි 
පිරිවැය රු. බිලියන 11.06 ක් වු අතර එය     රු. 
බිලියන 1.36 ක දන අලාභයක් ඇති කරන ල (. 
එය 2015 වර්ෂ්ඨමේ ( දන අලාභයක් ඇති කරන 
ලද තවවය අංශයකි. මෙෙ අලාභයට මෙේතුවන 
්රධ්ාන සාධ්කය වූමේ එේ.පී.ජී. සෙ භූමිමතේ 
සෙන මිල ගණ් යටමවය සැපයීෙින. 2014 
වර්ෂ්ඨයට සාම්ලක්ෂ්ඨව අමලවි කරන ලද මිය ය 
භූමිමතේ ්රොණය 12% ් වැිප වූවද, පවවයනා 
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සිේලර මිල ගණ් සෙඟ උපයා ග්නා ලද 
ෘදායෙ 33% ් අඩු විය. එේ.පී.ජී. අමලවි 
කරනු ලැබූ ්රොණය සෙ උපයා ග්නා ලද 
ෘදායෙ 2014 වර්ෂ්ඨයට වලා අඩු විය. 
 

 

 

කිෂි රසායන 
 
කිෂි රසායන අංශමේ මවනඳපල ඉේුමෙ 
සැපත්ෙ සඳො සාධ්ාරණ මිල ගණ් යටමවය 
කිෂි රසායන සැපයීෙ අඛ්ඩලව සිදු කිත්ෙට 

සංස්ථාව කටයුතු කරන ල (; එෙඟි් රම්  කිෂි 
නිෂ්්ඨපාදන අඩු නිෂ්්ඨපාදන පිරිවැයක් යටමවය සිදු 
කිත්ෙ දිරිෙවය කර ඇත. සංස්ථාව කිෂි රසායන 
නිෂ්්ඨපාදන 
 12 ක් විකුණන ලදි. මකමසේ මවතවය, ඉතාෙවය 
යනරියව පැවති ේලිනමෆොමස්  නිෂ්්ඨපාදනය 
ෘනයනය කිත්ෙ සම්පූර්ණමය්ෙ තෙනම් 
කිත්ෙට රයය තීරණය කරන ලද අතර, 
වගකිවයුතු සංස්ථාිනක පුරවැසියකු මලස 
සංස්ථාව ද එි අමලවිය නවතා දෙන ල (. 
සංස්ථාමේ වාර්ෂික අමලවි ධ්ාරිතාව සෙ අගය 
මවත මෙෙ තවයවය අධික මලස බලපාන ල (. 
මෙෙ අභිමයෝග ෙධ්යමේ, කිෂි රසායන අමලවි 
ධ්ාරිතාව මපර වර්ෂ්ඨයට වලා 82% ් වැිප විය. 
නමුවය,         රු. මිලියන 79 ක අලාභයක් දැත්ෙට 
සංස්ථාවට සිදු විය. වලා පරිසරිතකාමීය  නව  

පළිමබෝධ්නාශක ෙඳු්වා  (ෙට සංස්ථාව 
බලාමපොමරොවයතු මවින.  
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නැේමතල් 
 
නැේමතේ අමලවිමය් රු. බිලියන 1.37 ක 
ෘදායෙක් ලැබුණු අතර රු. බිලියන 0.5 ක දන 
අලාභයක් දරන ල (. එයට මෙේතු වු ්රධ්ාන 
කරුණු වූමේ දැවිමතේ සෙ නැ්ලතා ගබලා 
කිත්ෙ සඳො ගබලා පෙමකම් ්රොණවවය 
මනොවූමය් ඒවා අඩු මිල ගණ් යටමවය 
අමලවි කිත්ෙින. මකමසේ මවතවය, 2014 වර්ෂ්ඨය 
සෙඟ සැසඳිමම් ( දන අලාභය 61% ් අඩු විය. 
 

අපනයන 
 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( නැ්ලතා සෙ දැවිමතේ 
අපනයනය කිත්මේ සංසථ්ාව රු. බිලියන 9.8 
ක ෘදායෙක් ලබා ග්නා ල (. මකමසේ මවතවය, 
රු. බිලියන 4.77 ක දන අලාභයක් දරන ලද 
අතර, අමලවි පිරිවැය රු. බිලියන 14.59 කි. 
අධික වර්ෂ්ඨාපතනය සෙඟ නැ්ලතා සෙ 
දැවිමතේ සඳො විදුලිබල නිෂ්්ඨපාදන අංශමේ 
මිය ය ඉේුමෙ අඩුවීෙ මෙේතුමව් එෙ 
නිෂ්්ඨපාදන ගබලාකර තැබීමම් ( ගැටල් ෙතු විය. 
අතිරික්ත නිෂ්්ඨපාදන ගබලාකර තැබීෙ සඳො 
සංස්ථාවට ්රොණවවය පෙමකම් මනොෙැති 
මෙින් එෙ නිෂ්්ඨපාදන පිරිවැයටවය වලා අඩු 
මිලකට අපනයනය කිත්ෙට සිදුවිය. 
 

 

සොජයට අෙය එකතු කිත්ෙ 
 

ආර්ථිකයට අෙය එකතු කිත්ෙ 
 

එකතු කරන ලද අෙය 
2015 2014        

රු.න්ලි රු. න්ලි        

       උවයපාදනය කරන ලද සිජු ෘර්ථික අගය 

ෘදායෙ  376,734 525,182        

මූලය ෘදායෙ  4,910 4,030        

භූමිමතේ සෙනය  3,860 2,715        

මවනවය ෘදායම්  375 792        

  385,879 532,719        

මබදාෙරින ලද ආර්ථික අෙය     මබදාෙරින ලද ෘර්ථික අගය  

සැපයුම්කරුව්ට සෙ මසේවා 
සැපයුම්කරුව්ට මගවීම්  

292,307 450,011        

මසේවකින්ට මගවීම්  4,530 3,727        

ණයකරුව්ට මගවීම්  15,049 13,980        

රයයට මගවීම්  94,961 63,349        

  406,847 531,067        

       රඳවාගවය ෘර්ථික අගය  

ක්ෂය වීම් 935 635       635 

අමලවිය සඳො පැවති මුලය 
වවයකම් වල සංචිත  

7 -       - 

ර වාෙත් ලාභය / (භාවිතා කළ) 
 

(21,896) 1,017        1,017 

 
2015 මූලය වර්ෂ්ඨමේ ( සංස්ථාමේ ෘර්ථික 
දායකවයවය රු. මිලියන 385,879 ක් වු අතර 
ණයකරුව්ට, රයය, මසේවකය් සෙ මසේවා 
සපය්න් අතර නැවත මබදාෙැත්ෙ ඉෙත 
වුවමේ මප්වා ඇත.  
 

අපමේ වයාපාරික ෙම්ල්කරුව්ට අෙය 

එකතු කිත්ෙ 
 

ෙෙ භා්ඩලාගාරය, ෙෙ බැංකුව, බැංකුකරුව්, 
මබොරමතේ සැපයුම්කරුව් නාවික ෘයතන, 
මිය ය සැපයුම්කරුව්, මබඳුම්කරුව් වැනි 
ක්රමෙෝපාය ෙවුේකරුව් සෙඟ පවවයවන 
සම්බ්ධ්තා පවවයවාමගන යාෙට සෙ 
වැිපදියුණු කිත්ෙට අඛ්ඩලව කටයුතු කරන ල (. 
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ශ්රී ලංකාව සතුව ඛනියමතේ සම්පවය මනොෙැති 
වීමේ ඒවා බාිර මූලාශ්ර ෙඟි් ්රසම්පාදනය 
කරගත යුතුව ඇත. මතොග සොමලෝචන 
කමිටුමේ ්රියාකාත් සෙභාතාවයවමය් මෙොඳි් 
නිර්වචනය කරන ලද ්රසම්පාදන ්රතිපවයති 
්රියාවයෙක වන අතර එෙඟි් කිසිඳු බාධ්ාවකි් 
මතොරව මිය ය මවනඳපල මවත 
ුවණාවයෙකභාවමය් යුතු, විශ්වාසනීය සෙ 
දැරිය ෙැකි ෘකාරමය් නිෂ්්ඨපාදන සපයින. 
ඉරාන සම්බාධ්ක වලි් පමව, සංස්ථාව 
පිරිපෙදුව සදො ෙර්බ් මබොරමතේ වර්ගය 
භාවිතා කරන ලිමි එෙ වර්ගමය් අතුරු 
නිෂ්්ඨපාදන අඩුමව් නිෂ්්ඨපාදන වී ෙධ්යෙ 
්රොණමේ සෙ සැෙැේුම ෘශ්රැත ලබා මදින. 
නමුවය තවෙවය අතුරු නිෂ්්ඨපාදන ලැබීෙ 
වැලැක්විය මනොෙැක. 
 

 

 

 
 

පිරිපෙදු මෙමෙයුම් ඉතාෙවය ක්රෙවවයව 
පවවයවාමගනයාෙ සඳො අවශය වන         
මෙමෙයුම් සෙ නලවයතු ද්රවය පවතින බව ට 
පිරිපෙදු ද්රවය මදපාර්තමම්්තුව සනාථ කරින. 
එෙ වර්ෂ්ඨමේ ( ුවව් ්රවාෙන කුය ෙැර විමිශ 
්රසම්පාදන මුල් අගය          රු.මිලියන 748.23 
ක් වු අතර, මිය ය ්රසම්පාදන රු.මිලියන 
259.35 ක් විය. 
 

 
අවශය වු විට ක්සේට්් ස් මෙසර් යූ.ඕ.පී  
සොගමේ කාර්මික සොය ලබා ග්නා ල (. 
 

අපමේ මසේවකය්ට අෙය එකතු කිත්ෙ 
 
ඕනෑෙ ෘයතනයක සාර්ථකවයවයට පක්ෂපාතී 
සෙ කැපවුණු මසේවකය් අවශය මේ. යාතියට 
ඉ්ධ්න සපයන ්රධ්ානතෙ මතේ 
මබදාෙරි්නා මලස මසේවක සෙමයෝගය 
අතයවශය මේ. එමසේ මෙින් සංස්ථා 
මසේවකය් තෙ උපරිෙමය් සංස්ථාමේ 
අභිවිිධියට කැපවී සි න අතර සංස්ථාව තෙ 
මසේවකය් මෙොඳි් රැකබලා ගනී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11%

89%

මබොරමතල් ආනයන න්ශ්රණ 

Oman Murban

50%

30%

5%

13%
2%

පිරිපෙදු කරන ලද 

නිය්පාදන ආනයන න්ශ්ර

Gas oil (0.05% M.S.)
Gasoline (92)
Gasoline (95)
Jet A-1
Gas oil 10 PPM

ඛනිජ මතල් නිය්පාදන සැපයීෙ 
එල්.පී.ජී. සැපයුෙ  
ලංකා ලාෆ් ෙෑස් ලින්ටඩ් 
ලිමට්රො ෙෑස ්

3,158 මෙ.මටෝ 
6,498 මෙ.මටෝ 

අි ක දැවිමතල්  
ලං.වි.බ.ෙ. 
ආසයානු විදුලිබල 

4,573 මෙ.මටෝ 
4,036 මෙ.මටෝ 
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ක්ඩලායම් ආකිතිය 

 

 

 

 

 

 

 

4%

26%

34%

36%

වයස අනුව මසේවකයි් විශ්මල්යණය

18 - 30 years 31 - 40 years

41 - 50 years 51 - 60 years

Male
85%

Female
15%

ස්ත්රී ු රුයභාවය අනුව 

මසේවකයි්

Male
82%

Female
18%

ස්ත්රී ු රුයභාවය අනුව 

නව බ වා ෙැනීම්

31 - 40 
years
36%

41 - 50 
years
28%

51 - 60 
years
36%

වයස අනුව 

නව බ වා ෙැනීම්

 
වයස් 

කා්ඩලය 

ඒ 

මශ්රේණිකය 
බී මශ්රේණිකය සී මශ්රේණිකය එකතුව 

පි ෙැ පි ෙැ පි ෙැ පි ෙැ 

අම්. 18 – 30  6 1 38 2 67 - 111 3 

අම්. 31 – 40  42 9 216 78 304 18 562 105 

අම්. 41  – 50  81 29 282 106 355 12 718 147 

අම්. 51 – 60  123 33 368 74 323 12 814 119 

 එකතුව 252 72 904 260 1,049 42 2,205 374 

 

 

සෙසථ් ස්ථිර මසේවක ේඩලලය 

 
 

2,579 
මකෝත්රාවය 1 
පුහුණු කාර්මික ය ේපී් 81 
පුහුණුව්න් (බාිර අධ්යයන 
ෘයතන)  

107 

කාර්ය ේඩලල සංඛයාව 2,768 
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තයාෙ සෙ පිිබෙැනීෙ 
 

මූලය සෙ මූලය මනොවන දිරි  (ෙනා සෙඟ 
සංස්ථාමේ මේතන ඉතාෙවය ෘකර්ශනීය මේ. 
සංස්ථාව සතුව විධිෙවය වැටු්ල වුෙයක් පවතින 
අතර එය ස්ත්රී/පුරුෂ්ඨ භාවය, වයස මෙෝ 
යනවර්ගය අනුව මවනස් මනොමේ. පැමිණීෙ 
සෙඟ ්රතිලාභ බැඳී පවතින අතර මසේවක 
පැමිණීෙ පදනම් කර විවිධ් දිරි  (ෙනා මගවීම් 
සිදුකරින. 
 
පක්ෂ්ඨපාති මසේවකින් සංස්ථාව මබොමෙෝ 
මසින් අගය කරන අතර ඔවු්මේ දායකවයවය 
සෑෙ වසරක  (ෙ අගය කරනු ලබින.  (ර්ඝ 
කායන මසේවයක් සිත මසේවකය් මවනුමව් 
මසේවා තිළිණ ලබා මදන ලද අතර 2015 
වර්ෂ්ඨමේ ( ලබා මදන ලද මසේවා තිළිණ පෙත 
පරිදි මේ; 
 
 
 

තිලිණ ලබා ී ෙ 

වසර 20 ක මසේවා කාලය 242 

වසර 30 ක මසේවා කාලය 54 

වසර 35 ක මසේවා කාලය 18 

එකතුව 314 

 
සංස්ථා මසේවකය් මසේවක අර්ථසාධ්ක 
අරමුදලට සෙ මසේවා නියුක්තය්මේ භාරකාර  
අරමුදලට ිමිකම් ලබින. එෙ අරමුදේ සඳො 
පිළිමවලි් සංස්ථාව 15% ක් සෙ 3% ක 
දායකවයවය ලබා මදමි් මසේවකය්මේ විශ්රාෙ 
දිවිය සෙතික කිත්ෙට පියවර ගනු ලබින. මීය ට 
අෙතරව, මසේවක පාරිමතෝෂිත පනත අනුව 
මසේවය ෙැරයන මසේවකය් සඳො පාරිමතෝෂිත 
මගවීෙ ද සිදු කරින. 
 

විවිධ්ත්වය සෙ සොන අවස්ථා 
 

ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථාව යනු 
මේදයකි් මතොරව තෙ මසේවකය්ට සනකනු 
ලබන මසේවා මයෝයකමයක් මේ. විවිධ් වයස ්
කා්ඩලය්ට අයවය විවිධ් ෘගම් වල සෙ විවිධ් 
යාතී්මග් යුවය ස්ත්රී පුරුෂ්ඨ මසේවකය්මග් 
අපමේ මසේවක ේඩලලය සේවිත මේ. 
මසේවකය් බඳවා ගනු ලබ්ම් දක්ෂතා සෙ 
විවයතියට ගැනමපන මදුමකම් ඇවයමවය නම් ය. 
 

ු ුණු ව 
 

මසේවකය් ලබන පනපුරුිදට අෙතරව විවිධ් 
දැනුෙ එකතු කිත්ම් ෙඟි් තෙ මසේවක 
සංවර්ධ්නය වැිප කිත්ෙට සංස්ථාව සෑෙවිටෙ 
්රියාකරින. සංස්ථාව විසි් එි මසේවකය් 
මවත අභය්තර සෙ බාිර පුහුණුවීම් ලබා 
මදන අතර,  මිය යව ො විමිය යව උසස් 
අධ්යාපනය ෙැදැත්ෙ  සඳො වන මූලය අනුග්රෙය 
ද ලබා මදින. 2015 වර්ෂ්ඨමේ ( ලබා මදන ලද 
පුහුණු අවස්ථා පෙත වුවමේ දක්වා ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Male
94%

Female
6%

ස්ත්රී ු රුයභාවය අනුව 

මසේවක පිරිවැටුෙ

1%

7%
6%

86%

වයස අනුව මසේවක  පිරිවැටුෙ

18 - 30 years

31 - 40 years

41 - 50 years

51 - 60 years
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ු ුණු වීම් වර්ෙය A මශ්රේණිකය B මශ්රේණිකය C මශ්රේණිකය ු ුණු ව්න

් 

විමදස් ු ුණු වීම් 

සාොනය කනෙනාකරණය 17 - - - 

මෙමෙයුම් සම්බ්ධ් පුහුණුවීම් 34 - - - 

බලශක්ති ෘරක්ෂණය 3 - - - 

මසවඛයය සෙ ෘරක්ෂණය 4 - - - 

ක්රීලා 8 

මිය ය ු ුණු වීම් 

අින.එස්.ඕ. පුහුණුවීම් 5 2 - - 

විවයතීය මසවඛයය සෙ ෘරක්ෂණය  472 

්රචාරණය සෙ ්රස්ථාර නිර්ොණය කිත්ෙ - - 1 - 

ෙැලගැසීෙ සඳො වැලසටේ පුහුණුව්න් සෙ නව බඳවා ගැනීම් 

සංස්ථා ්රියාප පා , නීති සෙ මරුවලාසි - - 340 - 

ෙවයද්රවය භාවිතය වැලක්වීෙ  108 

මිය ය ෘයතන 146 

කම්කරු නීතිය සෙ කාර්මික සබඳතා - 4 - - 

මෙමෙයුම් සම්බ්ධ් පුහුණුවීම් 33 25 1 - 

ස්නිමේදන සෙ නිපුණතා සංවර්ධ්නය 13 7 - - 

පරිසර ෘරක්ෂණ පුහුණුව 6 3 - - 

ුවව්මතේ නවමු පුහුණුව ුවව්මතේ 
මෙමෙයුම් මසේවක 

ේඩලලය 

- - - 

ලබා මදන මූලය සොය 

පශ්චාවය උපාධි 7 - 

පශ්චාවය උපාධි ිප්ලමලෝො 2 - 

ිප්ලමලෝො 8 - 

සෙතිකපත්ර ේ ටෙ 19 - 

සංස්ථා මසේවකය්මේ දරුව් මවත ය ෂ්ඨයවයව 
ලබා  (ෙට සංස්ථාව කටයුතු කරන අතර මෙෙ 
වර්ෂ්ඨමේ ( එවැනි ය ෂ්ඨයවයව 23 ක් ලබා මදන ල (. 
 
ලලදායීතාවය සෙ ුවණාවයෙකභාවමය් යුවය 
මසේවයක් සැපයීෙ සඳො සෙමලෝචිත වර්ෂ්ඨමේ ( 
අින.එස්.ඕ. ්රමිති ්රියාවයෙක කිත්ෙට සංස්ථාව 
කටයුතු කරන අතර ලලදායීතාවය සෙ 
ුවණාවයෙකභාවය වැිපදියුණු කිත්ෙ පිළිබඳව 
විවිධ් පුහුණු වැලසටේ පවවයවන ල (. 

 

මසවඛයය සෙ ආරක්ෂණය  
 
සංස්ථාව විසි් අමලවි කරනු ලබන 
නිෂ්්ඨපාදනවල පවවයනා න්නිග්නා මල් 
ස්වභාවය මෙේතුමව් සංස්ථාමේ 

මෙමෙයුම්වලට ඉෙන ේ ටමම් මසවඛයය සෙ 
ෘරක්ෂණ බලපැෙක් ඇත. එමසේෙ, සංස්ථාව 
විසි් අනුගෙනය කරන විධිෙවය මසවඛයය සෙ 
ෘරක්ෂණ ්රියාොර්ග ෙඟි් සොයය ද ෘරක්ෂා 
කරමි් මෙමෙයුම් බාධ්ාවකි් මතොරව 
පවවයවාමගන යාෙ සෙතික කරින. එබැවි්, 
සෑෙ ෘරක්ෂණ පූර්මවෝපායක්ෙ යථාපරිදි 
්රියාවයෙක මකමරන අතර ඒවා 
නිර්තරමය්ෙ නිත්ක්ෂණය කරනු ලබින. 
ෘරම්භමේ ( ෘරක්ෂණ උපකරණ පත්ක්ෂාවට 
ලක් කරන අතර උපකරණ ෙනා 
්රියාකාත්වයවමේ පවතින බව තෙවුරු කිත්ෙට 
දිනපතා සෙ ොසිකව පත්ක්ෂා කිත්ෙට සෙ 
විගණනය් සිදු කිත්ෙට කටයුතු කරින. 
නිරතුරුව යෙපවය කාර්යායය පැවැවයෙ පිළිබඳව 
සමීය ක්ෂණ පවවයවන අතර සෑෙ කාර්තුවක (ෙ 
මෙමෙයුම්, ඉංිකම්රු සෙ ෘරක්ෂ්ඨණය 
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කනෙනාකරණ කිරිමම්  රැස්වීම් පවවයවින. 2015 
මනොවැම්බර් 16 සිට 23 දක්වා  “ෘරක්ෂණය, 
මසවඛයය සෙ පාරිසරික සතිය” පවවයවන ල (. 
නිර්තරමය් න්නි නිවීෙ පිළිබඳව පංති 
පවවයවන අතර නිෂ්්ඨපාදන නිවැරදිව ෙැසිරවීෙ, 
්රවාෙනය සෙ ගබලා කිත්ෙ සෙතික කිත්ෙ සෙ 
සොයයට වියෙැකි මසවඛයය උවදුරු 
වැලැක්වීෙ සඳො ොසික න්නි පුහුණු පවවයවින. 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ (, මිය ය වශමය් පවවයවන ලද 
මසවඛයය සෙ ෘරක්ෂණ පුහුණු වැලසටේ 
සඳො කාර්ය ේඩලල සාොිකකය් 472 ක් 
සෙභාතා වු අතර ඕස්මේලියාමේ පවවයවන ලද 
න්නිනිවීෙ පිළිබඳ පුහුණුවක් සඳො මසේවකය් 
04 ක් සෙභාතා විය. ෘරක්ෂණ ්රියාෙර්ග  සඳො 
මසේවකය් ඇදගැනීමම් අදෙසි්, ඉලක්ක 
පදනම් කර ගනු ලබන ෘරක්ෂණ තිළිණ ලබා 
 (මම් ක්රෙයක් දියවය කරන ලද අතර “ොසමේ 
ශූරයා” මවත මුදේ තයාග ලබා  (ෙට කටයුතු 
කරනු ලබින.  
 

පිරිපෙදුමේ මසවඛයය ො 

ආරක්ෂණය 

2015 2014 

ෙදිසි අනතුරු 1 නැත 

්රථොධ්ාර  අනතුරු 10 5 

වාර්තා වු මල් න්නි 08 නැත 

 

ශුභසාධ්න ්රියාකාරකම් 

 

 

කාර්න්ක සම්බ්ධ්තා 
 

රම්  සෙස්ථ ධදනික මෙමෙයුම් සඳො 
අඛ්ඩල ඉ්ධ්න සැපයුෙක් අවශය මේ. 

එබැවි්, රම්  බලශක්ති ෘරක්ෂණය සෙතික 
කිත්ෙ සඳො කාර්මික සම්බ්ධ්තා 
කනෙනාකරණය කිත්ෙ සංස්ථාවට මේෙ 
රම්  ෘර්ථිකයට ද වැදගවය මේ. මෙමෙයුම් 
අඛ්ඩලව පවවයවාමගන යාෙට, 
ලලදායීතාවයට, වයාපාරික අඛ්ඩලතාවයට සෙ 
ලාභ වැිප කිත්ෙට මසේවකය් සෙ විවයතීය 
සමිති සෙඟ මෙඳය ලි කාර්මික 
සම්බ්ධ්තාවයක් පවවයවා ගැනීෙ අතයවශය 
මේ. සංස්ථාමේ විවයතීය සමිති 07 ක් කටයුතු 
කරින. ගණුමදනුකරුව්, රයය, 
මබදාෙරි්න් වැනි පරදු දරන ක්ඩලායම් 
මවතවය කාර්මික සම්බ්ධ්තා වයා්ලත වී ඇති 
අතර, ඒ ෙඟි් ුවණාවයෙකභාවය සෙ 
්රොදයකි් මතොරව මසේවා සැපයීෙ තෙවුරු 
මේ. මම් කරුණු සම්බ්ධ්ව ෙනා 
අවමබෝධ්යකි් කම්කරු සම්බ්ධ්තා 
කනෙනාකරණය සඳො සංසථ්ාව ඉෙන 
්රමුඛවයවයක් ලබා මදින. 

 

ළො කම්කරුව්, බමල් ලබා ේනා ලද 

මසේවය මෙෝ අනිවාර්ය මසේවය 
 
සංස්ථාමේ සෑෙ මසේවකමයක්ෙ වයස අවු. 18 ට 
වැිපවන අතර ඕනෑෙ කම්කරු අිනතී් 
උේලංඝනය කිත්ෙක් මවනුමව් සංස්ථා 
විවයතීය සමිති මපනී සි නු ලබින. සංස්ථාව 
විසි් කිසිෙ ෘකාරයක නො කම්කරු මසේවය, 
බමල් ලබා ග්නා ලද මසේවය මෙෝ අනිවාර්ය 
මසේවය සඳො මපනඹවීම් මනොකරින. 

 

ප්රජාව් මවත අෙය එකතු කිත්ෙ 
 
සොයමේ ්රයාව අතර විශ්වාසය මගොලනැතාෙ 
සෙ සංස්ථා ය ර්තිනාෙය සෙතික කිත්ෙ සඳො 
නියාෙනය්ට අනුූලලව කටයුතු  කිත්ෙ 
මූලිකාංගයකි. එෙඟි් යෙපාලනය සෙ 
 (ර්ඝකායන පැවැවයෙ මප්නුම් කරින. 

 

රජය මවත මෙවීම් 
 

සංස්ථාව රයය මවත වැිපෙ බදු මුදලක් මගවනු 
ලබන ෘයතන වලි් එකකි.  පමන්ය වසමර් ( 
සංස්ථාව විසි් රු. බිලියන 94.96 ක් බදු 
වශමය් මගවන ලද අතර එය සංස්ථා 
ෘදායමේ 25.21% කි. 2014 වර්ෂ්ඨමේ ( 
මගවන ලද බදු මුදල රු. බිලියන 63.35 ක් වන 
අතර එය ෘදායමේ 12% ක් පෙණක් විය. 

ෘගමික උවයසවයකි් අනතුරුව සංස්ථාව නව 
වසමර් මෙමෙයුම් ෘරම්භ කරන ල (.

බණ මිශනා ඇතුල්ව විවිධ් ෘගමික කටයුතු
මබවිධ් සංගෙය විසි් සංවිධ්ානය කරනු ලබින.

මසේවකය් 8 ක් විමිය ය ක්රීලා තරඟ සඳො
සෙභාතා වු අතර සංස්ථාව විසි් රු. 280,410 ක් 
දරන ල (.

ධවදයාධ්ාර සඳො ලිපි 478 ක් නිකුවය කරන ලදි.
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මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( සංස්ථාව විසි් මර්ුව බදු මලස 
රු. බිලියන 44.71 ක් මගවන ලද අතර එය මපර 
වර්ෂ්ඨයට වලා 281.18% ක වැිප වීෙකි. මෙෙ 
අධික වැිප වීෙට ්රධ්ානතෙ මෙේතු වූමේ මපට්රේ 
යටර්යකට රු. 15 ක් මලස පැවති මර්ුව බදු 
යටරයට රු. 35 ක් මලස වැිප වීෙින. එෙඟි් 
සංස්ථාමේ  ලාභා්තිකය හීනවිය. එමසේෙ, 
මිය ය නිෂ්්ඨපාදන බිද         රු. බිලියන 35.69 
ක් දක්වා 18.13% ් වැිප විය. සංස්ථාව මවත 
පවවයනා බදුබර වැිප කරමි් රු. බිලියන 10 ක් 
ඉදිරි වසර 10 තුන මගවීෙට යටවයව විමශේෂ්ඨ 
මගවීෙක් මලස රයය විසි් ලබා ග්නා ල (. 
එෙ මුදල මර්ුව බදු මලස මගවා දැමීය ෙට සංස්ථාව 
අදෙස් කරින. 
 
ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන ෘනයනය කිත්මම් ( 
පනවා ඇති වර්තොන සිජු බදු සෙඟ අමලවි 
මිල ගණ් සැසඳීෙක් පෙත දක්වා ඇත; 
 

 
 

ඒ අනුව, මපට්රේ 92 සෙ මපට්රේ 95 ෘනයනය 
කිත්ෙ ලාභදාින මනොවනුමේ මෙමෙයුම් වියදම් 
ෘවරණය කිත්ෙ ට ඉතිරි වනුමේ අමලවි 
ව නාකමි් 44% ක් සෙ 48% ක් පෙණක් 
පවතින බැවිනි. ෙෙයනතාව මවත සෙ සංස්ථාමේ 
පැවැවයෙ උමදසා ො ඛනිය මතේ නිෂ්ඨප්ාදන සඳො 
ෙෙයනතාවමේ අවශයතාවය සලකා බලා ඛනිය 
මතේ නිෂ්ඨප්ාදන මවත පනවා ඇති බදු අඩු කිත්ෙට 
රයමේ අවධ්ානය මයොමු කන යුතුින. 

 

නිය්පාදන වෙකීෙ 
 
විවිධ් ්රමිශ වලි් අෙඹු මලස මතෝරා ග්නා 
ලද පිරවුම්ෙේ කිිපයක ෘරක්ෂණ විෙර්ශනය 
සෙ විගණන සිදුමකොට  කිසියම් අනතුරුදායක 
තවයවය් මෙෝ අඩුපාඩු ෙඳුනා ගැනීෙට කටයුතු 
කර ඇත. සමුපකාර පිරවුම්ෙේ පිළිබඳව දැිප 
අවධ්ානය මයොමු කරන ල (. එෙ වැලසටෙම් 
්රධ්ාන අරමුණු වූමේ ්රියාප පා  උේලංඝනය 
කිත්ම්, අනාරක්ෂිත ්රියාොර්ග, පිරවුම්ෙල 
පවවයවාමගන යාමම් අනතුරුදායක තවයවය් 
ෙඳුනාගැනීෙය. ්රාමිය ය කනෙනාකරුව්, 
මක්ෂේත්ර කනෙනාකරුව් සෙ සාොනය 
මසේවකය් පුහුණු කිත්ෙද මෙි අරමුණ විය. 
මෙෙ වැලසටෙන සාර්ථක වු අතර ගැටල් 
මබොමෙෝෙයක් ෙඳුනා ග්නා ල (. එමසේෙ 
මෙෙඟි් ්රාමිය ය නිලධ්ාත්්, පිරවුම්ෙේ 
අිනතිකරුව් සෙ එි මසේවකින් අතර ඉෙන 
ේ ටමම් උි මයෝගයක් මගොල නැුවණික. 
 
ලංකා රයය විසි් තෙනම් කරන ලද කිසිඳු 
නිෂ්්ඨපාදනයක් සංස්ථාව අමලවි මනොකරින. 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( ඉතාෙවය යනරිය 
ගේිනමෆොමස්  නිෂ්්ඨපාදනය තෙනම් කරන ලද 
අතර සංස්ථාවද එෙ නිෂ්්ඨපාදනය අමලවි කිත්ෙ 
වොෙ නවතා දෙන ල (. 
 

 
 

 
 

රජය මවත මෙවීම් 

VAT NBT

Excise Duty PAL

Customs Duty Income tax

Special fee

 අමලවි න්ල නියප්ාදන 

බිද 
මර්ගු බිද වරාය ො 

ගුව්මතොටුපල 

සංවර්ධ්න බදු 

ජ.මෙො.බ. එකතුව අලවිය 
% 

මපට්රල් 92 117.00 27.00 35.00 2.97 0.87 65.84 56% 

මපට්රල් 95 128.00 27.00 35.00 3.16 0.98 66.14 52% 

ඔමටෝ ඩීසල් 95.00 3.00 9.00 3.11 0.90 16.01 17% 

ම්පර් ඩීසල් 110.00 3.00 9.00 3.18 1.04 16.22 15% 
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නිය්පාදන සෙ මසේවා සලකුු  කිත්ෙ 
 

මසවඛයය සෙ ෘරක්ෂාව තෙවුරු කිත්ෙ සඳො 
ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන නිවැරදි මලස ඇමරුෙ 
සෙ සලකුණු කිත්ෙ ඉතා වැදගවය මේ. එබැවි්, 
නිෂ්්ඨපාදන සලකුණු කිත්ෙ සොය වගය ෙක් 
මලස සැලකිය ෙැකි අතර අදාන අරමුණ සඳො 
නිවැරදි නිෂ්්ඨපාදනය භාවිතා කිත්ෙ මෙෙඟි් 
තෙවුරු මේ. එමසේෙ, සලකුණු කිත්ෙ සංස්ථා 
ස්නාෙය පිළිබිඹු කරන අතර තරඟකාත් 
මවනඳපමේ අමලවි උපකරණයක් මලසද 
කටයුතු කරින. 
 

අධ්යාපනයට සොය දැක්වීෙ 
 
වගය ම් සෙගත සංස්ථාිනක පුරවැසියකු මලස 
සංස්ථාව සෙඟ ගනුමදනු කරනු ලබන සොය 
ක්ඩලායම්වල ජීවන තවයවයට සොය ලබා 
 (ෙට අඛ්ඩලව කටයුතු කරින. රම්  එකෙ 
මබොරමතේ පිරිපෙදු කිත්මම් ය්ත්රාගාරය වන 
සංස්ථා පිරිපෙදුමේ පුහුණු වීෙට රම්  ය ෂ්ඨය් 
මබොමෙොෙයක් අම්ලක්ෂා කරන අතර රම්  
අනාගත අභිවිිධිය පිණිකස එවැනි සිම් මවත 
පුහුණු අවස්ථා ලබා  (ෙට අපමේ නිලධ්ාත්් 
තෙ ව නා කාලය කැප කරින. 
 

 
සංස්ථා මෙමෙයුම් ශ්රී ලංකා ෘර්ථිකයට සිජුවෙ 
සෙ වක්රව විශාල වශමය් බලපෑෙක් එේල 
කරින. සෙසථ් යාතික ෘර්ථික වර්ධ්නය සෙ 
යනතාවමේ ජීවන තවයවය නගා සිටුවීෙට 
බලපෑෙක් ඇති කන ෙැකි අමනකුවය 
කර්ෝතවල ෘර්ථික ්රියාකාරකම් 
ධධ්ර්යෙවය කිත්මම් ්රියාවලිය ෙරො වක්ර 
ෘර්ථික බලපෑෙක් සිදුකරින. පෙත සඳේ 
කරුණු ෙඟි් ෘර්ථිකය ධ්නාවයෙක මලස 
වර්ධ්නය කිත්ෙ සංස්ථාමේ ්රතිපවයතියින. 

 

 ෙෙයනතාව මවත සෙන මිල ගණ් 
යටමවය මවත ඉ්ධ්න සැපයීෙ. 
 

 වලා කාර්යක්ෂෙ සෙ පරිසර ිතකාමීය  
ුවණාවයෙකභාවමය් යුවය ඛනිය මතේ 
සැපයීෙ. 

 

 ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන ලබාගත ෙැකි 
ස්ථාන වැිප කිරිෙ. 
 

 වක්ර මසේවා නියුක්තියක් ඇති කිත්ෙ. 
 

 මපිරි මවනඳසැේ, ඒ.ටී.එම්. ය්ත්ර, වාෙන 
සඳො මනං ගැසීම් වැනි අගය එකතු කරන 
ලද මසේවාව් පිරවුම්ෙේ තුන ලබා  (ෙට 
කටයුතු කිත්ෙ. 

 

 දිළිඳු මගොවි යනතාව සූරා කෑෙ වැලැක්වීෙ 
සඳො අඩු මිල ගණ් යටමවය කිෂි රසායන 
ලබා  (ෙ. 
 

සංවිධ්ාන වල සාොිකකත්වය 
 
සංස්ථාව විසි් නියාෙන ෘයතන සෙ සථ්ාපිත 
කාර්මික ෘයතන සෙඟ සම්බ්ධ්තාවය සෙ 
සාොිකකවයවය පවවයවාමගන යනු ලබින. 
 

 ශ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුව 
 මුදේ අොතයාංශය 

 ශ්රී ලංකා වරලවය ගණකාධිකාරි ෘයතනය 
 මිය ය ෘදායම් මදපාර්තමම්්තුව 
 ශ්රී ලංකා වානිය ේඩලලය 
 ශ්රී ලංකා මර්ුවව 
 ලංකා මසේවය සංවිධ්ානය 
 ශ්රී ලංකා ඉංිකම්රු ෘයතනය 
 ශ්රී ලංකා අමලවි ෘයතනය 

 

පරිසරය මවත අෙය එකතු කිත්ෙ 
 
පාරිසරික සම්බ්ධ්තාවය 
 
සංස්ථාව විසි් පරිසරය මපෝෂ්ඨණය කරමි්    ඒ 
සෙඟ කටයුතු කරින. යෙපවය පාරිසරික 
ක්රෙමේද භාවිතා කරමි් පරිසරය මවත 
පවවයනා වගය ෙ සංස්ථාව අඛ්ඩලව 
පවවයවාමගන යනු ලබින. පවවයනා සම්පවය 

ය යයය් මවත ලබා මදන ලද ු ුණු 

විශ්ව විදයාල සිම් මවත ගිෙස්ථ පුහුණු අවස්ථා සලසා  (ෙ.

යාතික ෘධුනිකවයව ේඩලලමේ (2013 ක්ඩලායෙ) 
පුහුණුව්න් මවත ොසික සෙ වාර්ෂික ඇගයීම් පවවයවන ල (.

යාතික ෘධුනිකවයව ේඩලලමේ පුහුණුව්න් මවත ලබා මදන 
ලද මතොරතුරු තාක්ෂණ පාකොලාව සම්පූර්ණ  කරන ල (.

රිවිධ් ෙමුදාව, විශ්ව විදයාල සෙ කාර්මික විදයාල සඳො කාර්මික 
සංචාර 15 ක් ්රියාවයෙක  කරන ල (.
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භාවිතා කරමි් පරිසර සංරක්ෂණය කිත්ෙ 
අරමුණු කර මගන සංසථ්ා මසේවකය් පුහුණු 
කිත්ෙට කැපවී සිටී. සංස්ථාමේ ්රියාකාරකම් 
සොයමේ මබොමෙොෙයක් යන ජීවිත මවත 
සැලකිය යුතු බලපෑෙක් සිදුකරන මෙින් 
සංස්ථාව නිර්තරමය් මෙවැනි පියවර ගනී. 
 

කසළ කළෙනාකරණය 
 
කසන කනෙනාකරණය සෙ වායු් නිකුවයවීෙ 
පිළිබඳව සංස්ථාව ෙනා අවධ්ානය මයොමු කරින. 
මෙෙ වර්ෂ්ඨය තුන ( “කාර්මික ඝන අපද්රවය, අප 
යලය සෙ වායු් නිකුවය වීෙ කනෙනාකරණය” 
යන ෙැමය් පැවති පුහුණුවක් සඳො යා්රික 
ඉංිකම්රුමවකු සෙභාතා වු අතර “යලය, කැලි 
කසන සෙ අප යලය පිරිසිදු කිත්මම් 
ය්ත්රාගාරය මෙමෙයවීෙ සෙ නලවයතු කිත්ෙ” 
පිළිබඳව විමිශ පුහුණුවක් සඳො නිලධ්ාත්් 
මදමදමනක් සෙභාතා විය. එමසේ ලබා ග්නා ලද 
දැනුෙ තෙ සගය් සෙඟ මබදා ෙැත්ෙට සෙ 
සංස්ථාව තුන එෙ යා්ත්රණය් ්රියාවයෙක 
කිත්ෙට අම්ලක්ෂා කරින. 2015 වර්ෂ්ඨමේ ( අප 
යලය පිරිසිදු කිත්මම් ය්ත්රාගාරයක් ඉදිකිත්ෙ 
ෘරම්භ කරන ලද අතර, යලය ගලා යෑෙ සඳො 
්රමේශයක් ඉදිකිත්ෙට සැලමම් කරින. ISO 
්රමිතකරණ යටමවය, අපවිත්ර යලය සෙ අපවිත්ර 
මනොවන යලය මව් කිත්මම් අපවිත්ර යල 
කනෙනාකරණ පිධ්තියක් වැිපදියුණු කරන 
ල (. 
 

ජලය 
 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( සැලකිය යුතු ්රොණයක යලය 
“යලය ලබා ගැනීමම්” ඒකකමය් ලබා ග්නා 
ලද අතර කුලා ්රොණමේ යලය      ලබා ගැනීම් 
යල සම්පාදන ේඩලලමය් ලබා ග්නා ල (. 
 

මතල් අපමත්යෑම් 
 
2014 වර්ෂ්ඨමේ ( 0.65% ක පැවති සාගර මතේ 
කා්දුවීම් මෙේතුමව් වන අලාභය 2015 
වර්ෂ්ඨමේ ( 0.385% දක්වා පෙන බැස ඇවයමවය 
හුවොරුමේ ( සිදුවු අපමවයයෑම් අවෙවීෙ  
මෙේතුමවනි. එමෙවය මෙෙඟි් මවරන ටැංකිවල 
පවවයනා අපමවයයෑම් වැිපවිය. සංස්ථාව විසි් 
මතේ අපමවයයෑම් අවෙ කිත්ෙ සඳො 
ක්රෙමේදයක් අනුගෙනය කන යුතුින. 

 
 

බලශක්තිය 
 
බලශක්තිය මනොෙැතිව, සංස්ථාමේ මෙමෙයුම් 
කටයුතු නවතිනු ඇත. සංස්ථාමේ වැිපෙ 
බලශක්ති පරිමභෝයනය සිදුව්ම් පිරිපෙදු 
මෙමෙයුම් සඳොය. එබැවි්, සෑෙ වසරකෙ 
බලශක්ති පරිමභෝයනය පාලනය කිත්ෙ සඳො 
අලාභ සෙ කාර්යක්ෂෙතා සමීය ක්ෂණයක් 
පවවයවනු ලබින. 
 

පිරිපෙදුමේ බලශක්ති පරිමභෝජනය 
 

 2015 2014 

ඉ්ධ්න වායු 
පරිමභෝයනය 

32,029 
මෙ.මටෝ 

31,325 
මෙ.මටෝ 

දැවිමතේ 
පරිමභෝයනය 

43,633 
මෙ.මටෝ 

38,904 
මෙ.මටෝ 

විමශේෂිත බලශක්ති 
පරිමභෝයනය 
(එම්.එම්.මක්. කැේ/ 
මබොරමතේ මෙ.මටෝ) 

0.4755 0.4195 

 

බලශක්ති පරිමභෝයනය සංස්ථාමේ පිරිවැය 
වුෙයට මේෙ පරිසරය මවත වායු් නිකුවය 
කිත්ෙ ෙඟි් බලපෑෙක් ඇති කරින. 
 

සදුකරන ලද පරිසර ිටතකාන් ්රියාකාරකම් 
 

පරිසර ිතකාමි නිෂ්්ඨපාදන මවනඳපලට 
සැපයීෙට සංස්ථාව සෑෙ විටෙ උවයසෙ කරනු 
ලබින. එබැවි්, වලා කාර්යක්ෂෙ සෙ පරිසර 
ිතකාමි ලංකා මපර් ඩීසේ ෙඳු්වා මදනු 
ලැබීය. 
 

නජව විවිධ්ත්වය 
 

මතේ කා්දුවීම්, ඉ්ධ්න ෙඟි් නිකුවයවන 
වායු් ෙරො ධයවීය විවිධ්වයවය මකමර් 
සංස්ථා මෙමෙයුම් ෙඟි් සිණ බලපෑෙක් ඇති 
කරනු ලබින. මම් සඳො දැිප මෙමෙයුම් 
්රියාොර්ග මගන ඇති අතර ධයවීය විවිධ්වයවය 
මකමර් වන සිණ බලපෑම් අවෙ කිත්ෙට අවශය 
සෑෙ පූර්මවෝපාය් සෙ ෘරක්ෂණ මිණුම් 
සංස්ථාව විසි් මගන ඇත. 
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විස්තරය නජව විවිධ්ත්වයට   

වන බලපෑෙ 

ෘක්රෙණිකක ජීවි්, පලිමබෝධ් 
සෙ මරෝගකාරක බීය ෙඳු්වා 
 (ෙ. 

එවැනි දවයත වාර්තා 
වී මනොෙැත. 

ජීවි් අඩු වීෙ ,,   ,,    ,, 
වාසස්ථාන අනුවර්තනය ,,   ,,    ,, 
විවිධ් ජීවී විමශේෂ්ඨවල 
ස්වාභාවික මපනගැස්මේ 
පරිබාිර පාරිසරික 
්රියාවලිමේ මවනස්කම් 

 
,,   ,,    ,, 

බලපෑම් ඇති වු ජීවි විමශේෂ්ඨ බලපෑම් වාර්තා වී 
මනොෙැත. 

බලපෑෙක් ඇති වු මක්ෂේත්ර 
්රොණය 

බලපෑම් වාර්තා වී 
මනොෙැත. 

බලපෑෙක් ඇති වු කාල 
පරාසය 

බලපෑම් වාර්තා වී 
මනොෙැත. 

බලපෑෙ ්රතිවර්තය කිත්මම් 
මෙෝ මනොකිත්මම් ෙැකියාව  

බලපෑම් වාර්තා වී 
මනොෙැත. 

 

අනුකූලතාවය 
 
මෙෙ වර්ෂ්ඨමේ ( සංස්ථාව විසි් කිසිඳු සැලකිය 
යුතු ෘකාරමේ දල මගවීෙක් සිදුකර මනොෙැති 
අතර පාරිසරික නීති මෙෝ මරුවලාසි සෙඟ 
අනුගත මනොවීෙක් මෙෝ මූලයෙය මනොවන 
සම්බාධ්කවල යටවය වීෙක් වාර්තා වී මනොෙැත. 
 

අනාෙත දර්ශනය 
 

මගෝයය මතේ මිල ගණ් 2016 වර්ෂ්ඨමේ 
මදවන කාර්තුමව් පමව ඉෙන යනු ඇතැින 
අම්ලක්ෂා මකමර්. ෙැද මපරදිග රටවල 
ෘර්ථිකය් වර්ධ්නය නවතිනු ඇතැින  අම්ලක්ෂා 
කරන බැවි්, එෙ රටවලි් ලැමබන විමිශ 
විනිෙය අඩුවීෙට ෙැකියාව ඇත;      එෙ නිසා 
විමිශ විනිෙය අනුපාත ෙත පීලනයක් ඇති විය 
ෙැකිය.  මගෝයය මපොළී අනුපාත වැිපවනු ඇති 
බවට ඇස්තමම්්තු කර ඇති අතර එෙ 
මෙේතුමව් විචලය මපොළී අනුපාතය් යටමවය 
ලබා ග්නා ලද විමිශ ණය සඳො ශ්රී ලංකාවට 
ඉෙන මපොළී මගවීම් සිදු කිත්ෙට වනු ඇත.  
රයයද තෙ ෘදායෙ බදු ෘදායෙ ෙඟි් වැිප 
කිත්ෙට සැලමම්කර ඇත. 
 
මිය ය ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන සඳො පිරිවැය 
පරාවර්තිත පාරදිෂ්ඨය මිල යා්ත්රණයක් 
මනොෙැති වීෙ මතේ කර්ෝතමේ දැමවන 
ගැටල්වකි. ශ්රී ලංකා රයමය් ්රොදයකි් 
මතොරව සෙන සංරචකය ලැමබනු ඇතැින 
අම්ලක්ෂා කරන අතර එෙ සංරචකය ෙන්් 

බැංකු ණය යම් ්රොණයක් මගවා දැමීය ෙට රයය 
කටයුතු කරනු ඇතැින ද අම්ලක්ෂා මකමර්. 
පවවයනා තරඟකාත් අනුපාත යටමවය ඇ.මලොලර් 
මිල ( ගැනීෙට සංස්ථාව මවත නිදෙස ලබා 
මද්ම් නම් සංස්ථාමේ ලාභදායීවයවය වැිප 
කිත්ෙට ෙැකිවනු ඇත. ඛනිය මතේ කැනීමම් 
කටයුතු සාර්ථක වු පම සෙ වායු වානියකරණය 
කිත්මම් ්රියාවලිය ලලදායී වු පම මිය ය වායු 
භාවිතා කිත්ෙට සෙ ෘස්රැත ඉ්ධ්න ෘනයනය 
සීො කිත්ෙට අම්ලක්ෂා මකමර්. 
 
2014 සෙ 2015 වර්ෂ්ඨ සඳො ෙො භා්ඩලාගාරය 
විසි් රු. මිලියන 1000 ක් විමශේෂ්ඨ අය කිත්ෙක් 
මලස ලබාමගන ඇති අතර, සංස්ථාව විශ්වාස 
කරනුමේ එය සාධ්ාරණ මනොවන බවින. එමසේෙ 
සංස්ථාව විසි් මගවියයුතු බදු සෙඟ එෙ මුදේ 
ිලේ කර ග්නා මලස සංස්ථාව මයෝයනා කර 
ඇත. මපට්රේ මවත පනවා ඇති මර්ුව බදු ගාස්තු 
සෙ පිරිවැටුෙ ෙත පනවා ඊ.එස්.සී. අඩුකරන 
මලස රයමය් ඉේලා සිටීෙට සංස්ථාව 
සැලමම් කර ඇත. ඉෙන න්ය ඊ.එස්.සී. 
අනුපාතය සෙ පිරිවැටුෙ ෙත බදු මගවීම් නිසා 
සංස්ථාව විසි් විශාල ්රොණයක බදු මගවනු 
ලබින. 
 
2015 වර්ෂ්ඨමේ අයවැය ෙඟි් රු. බිලියන 100 
ක් මව්කරන ලද අතර ඉ් රු. බිලියන 75 ක් 
ව නා භා්ඩලාගාර බිේපවය රයය විසි් නිකුවය 
කරනු ඇතැින සංස්ථාව අම්ලක්ෂා කරන අතර 
එෙ අරමුදේ වයා්ලත කිත්මම් වයාපිති සෙ 
විමිශ මුදේ ණය මගවීෙ සඳො භාවිතා කිත්ෙට 
සැලමම් කර ඇත. මෙය සංස්ථාමේ 
ලාභදාිනතාවය වැිප කිත්ෙට ඉවෙේ වනු ඇත. 
පිරිපෙදුව නවීකරණය කිත්මම් වයාපිතිය 
්රියාවයෙක ව්ම් නම්, ගබලාකරණ 
පෙමකම් අඩු වීෙ මෙේතුමව් දැවිමතේ සෙ 
නැ්ලතා අපනයනමය් සිදුවන අලාභය අඩුකර 
ගත ෙැකිය. ඒ සඳො රයමේ සෙතික වීෙක් 
ඇතිව බාිර අරමුදේ සපයා ගැනීෙට 
්රතිපවයතිෙය තීරණ ගත යුතුව ඇත. 
 
පිරිවැය අවෙ කරමි්, ඛනිය මතේ සඳො 
වැිපවන ඉේුමෙ සපුරායෙට අවශය දියුණු කිත්ම් 
සෙ කාර්යක්ෂෙතාවය ඉෙන නැංවීම් මකමර් 
සංස්ථාව අඛ්ඩලව කටයුතු කරින. සංස්ථාමේ 
මවනඳපල තවයවය පවවයවාමගන යාෙ සඳො 
වන ක්රමෙෝපාය ්රමුඛතා ්රියාවයෙක මවමි් 
පවතින අතර රායය වයාපාරයක් මලස රයමේ 
සෙමයෝගය ලබා ගැනීෙට සංස්ථාව අම්ලක්ෂා 
කරින. පරිසර ිතකාමීය  නව පළිමබෝධ්නාශක 
ෙඳු්වා මදමි් තෙ මෙමෙයුම් වයා්ලත කිරිෙට 
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කිෂි අංශය සැලමම් කරනු ලබින. පවවයනා 
මතේ පිරිපෙදු කිත්මම් ්රියාවලිය තාක්ෂණිකක 
වශමය් නවීකරණය කන පම  එෙඟි් 
දැවිමතේ වැනි අතුරු නිෂ්්ඨපාදන ඉෙන 
ව නාකෙක් සිත නිෂ්්ඨපාදන බවට පවය කන 
ෙැකි වනු ඇති අතර,  පාඩු ලබන තවයවයද 
වැලැක්විය ෙැකිය. අඩු ඉේුමෙක් පවතින 
කාලවකවානු වල ( අතිමර්ක නිෂ්්ඨපාදන ගබලා 
කිත්ෙට ගබලා පෙමකම් වැිප කන යුතු වන අතර 
යාතය්තර මවනඳපමේ මතේ මිල ගණ් අඩු 
වු විට මබොරමතේ ගබලා කිත්ෙ සඳො ද ගබලා 

පෙමකම් වැිප කන යුතුය.  
 

දැනට මකමරන්් පවතින ප්රධ්ාන 

වයාපිතිවල තත්වය 
 
1. තාර මතොග සෙ සම්පීිපත දියරවායු 

පිරවීමම් අංගනය සංවර්ධ්නය මවමි් 
පවතී. 
 

2. සංක්ෂි්ලත වායු පිධ්තිය සඳො ඇණවුම් 
කර ඇත. 
 

3. තාක්ෂණිකක සෙ වානිය පැෙැඳිලි කිත්ම් 
සම්පුර්ණ කිත්මේ පමව, වාෂ්්ඨප 
මබොිනමේරුවක් මිල ( ගැනීෙට 
මබොිනමේරු නිෂ්්ඨපාදකයා සෙඟ න්විමෙක් 
අවයස් කරන ල (. 
 

4. මපොම්ප ඒකකය ්රතිස්ථාපනය කිත්ෙ 
සඳො විදුවය සෙ උපකරණ රැෙැ් සඳො 
කම්බි අඟේ ඉදිකිත්ම් සිදුකරමි් පවතී. 
රැෙැ් ඇ (මේ අනතුරුව මපොම්ප 
ඒකකය සවිකරනු ඇත. 

 

5. මය්  ඒ 1 සඳො අතිමර්ක නිෂ්්ඨපාදන ගබලා 
සංය ර්ණයක් මුතුරායමවල ඉදිකිත්ෙ සෙ 
එය බ්ඩලාරනායක යාතය්තර 
ුවව්මතොටුපල සෙඟ  නල පිධ්තියක් 
ෙඟි් සම්බ්ධ් කිත්ෙ. 
 

6. මබොිනලර් ෆීඩ් යල මපොම්පයක් ඇණවුම් 
කර ඇත. 
 

7. මතේ පත්ක්ෂා කිත්මම් උපකරණ වල 
්රොණවවය බව සෙ පවවයනා උපකරණ 
වල ්රියාකාත්වයවය පත්ක්ෂා කිත්මේ පම 
අතයවශය රසායනාගාර උපකරණ මිල ( 
ගැනීෙ සඳො වන ්රසම්පාදන ්රියාවලිය 
සිදු මකමරමි් පවතී. 
 

8. පිරිපෙදුමේ සිට යලය ලබා ගැනීමම් 
පිධ්තිය දක්වා වන යලනල පිධ්තිය 
්රතිස්ථාපනය කිත්ෙ සඳො මට්ලර් 
පරිකා පිළිමයල කරන ලද අතර ගැබිය් 
බිවයතියක් සවිකිත්ෙ ෙඟි් ගංඉවුර 
අල්වයවැිපයා කිත්ෙ. 

 

9. සපුගස්ක්ද මබදාෙැත්ම් පර්ය්තමේ ( 
ස්වයංක්රීයකරණ පිධ්තිය වැිපදියුණු 
කිත්ෙ සඳො මට්ලර් කැඳවා මට්ලර් 
්රදානය කර ඇත. 
 

10. අප යලය පිරිසිදු කිත්මම් ය්ත්රාගාරයක් 
ඉදිකිත්ෙ ෘරම්භ කර ඇත. 

 

11. බැරේ අංගනය මකෝක්රී්  කිත්ෙ සෙ 
මසේ (මම් සථ්ානය ඉදිකිත්ෙ සඳො මිල 
ගණ් කැඳවා ඇත. 

 

12. නැ්ලතා ගබලා කිත්මම් ටැංකි අංගනය 
ඉදිකිත්ෙ සිදුමවමි් පවතී. 

 

සැලම්ම්කරණ ලද වයාපිති 
 

ශ්රී ලංකාමේ ඛනිය මතේ කර්ෝතය 
අනාගතමේ ( ශක්තිෙවය කර්ෝතයක් කිත්ෙට 
මක  කායන සෙ  (ර්ඝ කායන පදනෙ යටමවය 
්රියාවයෙක කිත්ෙට ්රධ්ාන වයාපිති ය පයක් 
සංස්ථා කනෙනාකාත්වයවය විසි් ෙඳුනාමගන 
ඇත. 
 
1. සපුගස්ක්ද පිරිපෙදු ය්ත්රාගාරය සෙ 

රසායනාගාරය වැිපදියුණු කිත්ෙ සෙ 
වයා්ලත කිත්ෙ, විදුලිබල උවයපාදන 
පෙමකම් වැිප දියුණු කිරිෙ සෙ ොබිෙ පාර 
මවනවය පාරකි් යැවීෙ. 

 
2. ෙම්බ්මතොට ටැංකි සංය ර්ණය සෙ මතේ 

යැ ය අවයපවයකර ගැනීෙ. 
 
3. මතේබෑමම් ස්ථානවලට, ගබලා කිත්මම් 

පර්ය්තයට සෙ පිරිපෙදු බැටරි සීොවලට 
ොස් ෆ්මලෝ මීය ටර් ෙඳු්වා  (ෙ. 

 
4. එස්.ටී.ඒ.ඩී.අින.එස්. නික්මෂ්ඨේපණය කිත්මම් 

ඒකකයක් පිිටුවීෙ සෙ මකොමලෝනාව 
ුවව්මතේ ගබලාකරණ අංගනමේ 
මපරණයක් සවි කිත්ෙ. 

5. පිරිපෙදුමව් සෙ වරාමය් එකවර 
ඉ්ධ්න ලබා ගැනීෙ ්රියාවයෙක කිත්ෙ 
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සඳො මකොමලෝනාව නල ොර්ගය/ 
කපාටය නවීකරණය කිත්ෙ. 

 
6. මය්  ඒ  1 හුවොරු කිත්ෙ සඳො වන   නල 

ොර්ගය, පිරිපෙදුව සෙ බ්ඩලාරනායක 
යාතය්තර ුවව් මතොටුපල සෙ 
පිරිපෙදුව සෙ මුතුරායමවල සම්බ්ධ් 
කිත්ෙ. 

 
7. සපුගස්ක්ද මපොමෙොර ය්ත්රාගාරය 

සඳො දුම්රිය ොර්ග පුනරුවයථාපනය කිත්ෙ 
සෙ දුම්රිය ටැංකි වාෙන ෙඳු්වා  (ෙ. 

 
8. මුතුරායමවල පර්ය්තය සෙ 

මකොමලෝනාව පර්ය්තය සම්බ්ධ් 
කිත්ෙ.  
 

9. ගාේල වරාමේ මතොග තාර ෘනයනය 
කිත්ම්, මගොලබෑෙ, ගබලා කිත්ෙ සෙ 
මබදාෙැත්ම් සංය ර්ණය සථ්ාපිත කිත්ෙ. 

10. සපුගස්ක්ද පර්ය්තමේ ගබලාකරණ 
පෙමකම් වැිපදියුණු කිත්ෙ.  

  

11. මෙට්රික් මටෝ 60,000 ක ්රොණමේ නැේ 
ෘනයනය සඳො අවසර ලබා මදමි්, 
යාත්රා ෙත පනවා තිබු මුතුරායමවල 
එස්.පී.බී.එම්. කාර්මික සීොව් ලිිේ 
කිත්ෙ සෙ ඩී.ලබ්.ටී. පුල්ේ මපන 
මබොමෙොෙයක් යාත්රා සඳො වන 
මබොරමතේ එස්.පී.බී.එම්. තාක්ෂණිකක 
සීොව් ලිිේ කිත්ෙ. 

 
12. එස්.පී.බී.එම්. ෙඟි් මබොරමතේ 

මගොලබෑමම් ( බාධ්ා පැමිමණ නම් 
මබොරමතේ මගොලබෑමම් විකේප පවවයවා 
ගැනීෙ සඳො ඩී.ටී.බී. හී මබොරමතේ 
පැටවීමම්/ මගොලබෑමම් අංශය 
පුනරුවයථාපනය කිත්ෙ. 

 
13. ස්වයං මසේවා මපොම්ප ස්වයංක්රීය කිත්ෙ සෙ 

ලංකා පිරවුම්ෙේ සෙඟ සම්බ්ධ් කිත්ෙ. 
 
මක කායන වයාපිති සඳො අභය්තර 
වශමය් උපදවා ග්නා අරමුදේ භාවිතා 
කිත්ෙටවය  (ර්ඝ කායන වයාපිති සඳො බාිර 
අරමුදේ භාවිතා කිත්ෙටවය අම්ලක්ෂිතය.
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අවදානම් කළෙනාකරණ වාර්තාව 
 

වර්ධ්නය සෙ අවදානෙ සෙබර කිත්ෙ තුලි් 
සංස්ථාමේ තිරසාර සංවර්ධ්නය ලලදායී 
අවදානම් කනෙනාකරණ පිධ්තියක් ෙඟි් 
සෙතික කරින. එෙ කරුණු ගැන අවදානය 
මයොමු කරමි්, ක්රමෙෝපාය සූත්රණය කිත්මම් ( 
සෙ ධදනික මෙමෙයුම් සිදුකිත්මම් ( ඒ ො 
සම්බ්ධ් අවදානම් මකමරි   සංසථ්ාව ඉෙන 
අවධ්ානයක් මයොමු කරින. ලලදාින අවදානම් 
කනෙනාකරණ රාමුව, ලලදායී සෙ විස්තීරණ 
අභය්තර පාලන ක්රෙයක්   සෙ මෙොඳි් 
නිර්වචනය කරන ලද පාලන වුෙයක් ෙඟි් 
සකසනු ලබින. 

  

 

අවදානම් පාලනය 
 

සංස්ථාමේ අවධ්ානම් කනෙනාකරණය සඳො 
වන ඉෙන වගය ෙ අධ්යක්ෂ ේඩලලය සතුවන 
අතර විධ්ායක ේ ටමම් සෙ අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
ේ ටමේ පවවයවනු ලබන අමනකුවය පාලන 
කමිටු ෙඟි් මම් සඳො අවශය සොය ලබා මි. 
මෙෙ කමිටුව මෙමෙයවනු ලබ්ම් පැෙැඳිලි 
මලස නිර්වචනය කරන ලද වගය ම් ො 
භූමිකාවලට අනුවය.

 

සංස්ථා පාලන වයුෙය 

 

 

 

 

 

 

අධ්යක්ෂ 
ේඩලලය

සභාපති/ 
කනෙනාකාර 
අධ්යක්ෂ

කනෙනාකරණ 
කමිටුව

කනෙනාකරුව් සෙ මසේවකින්

මතොග 
සොමලෝචන 
කමිටුව

්රසම්පාදන 
කමිටුව සෙ 
තාක්ෂණිකක 

ඇගයීම් කමිටුව

විගණන කමිටුෙ

අභය්තර 
විගණන
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අවදානම් කළෙනාකරණය මවත 

සංස්ථාමේ ප්රමේශය 
 
ශක්තිෙවය ෘරක්ෂණ පියවර මදකක් ෙත 
සංස්ථාමේ අවදානම් කනෙනාකරණ ්රමේශය 
පදනම් වී ඇත. එය අවධ්ානෙ ෙඳුනා මගන 
කනෙණාකරණය කර එය මෙොඳි් වලක්වා 
ගනිින. 
 

 

 

 

 

 

අභය්තර පාලන පිධ්තිය 
 
ඇතිවිය ෙැකි අවදානම් මසොයා ගැනීෙ, 
කනෙනාකරණය කිත්ෙ සෙ වැලැක්වීෙ සඳො 
අවස්ථාව උදාකරමි් සෑෙ ්රතිපවයතියක්ෙ සෙ 
්රියාප පා යක්ෙ ෘවරණය කරනු ලබන 
විස්තීරණ අභය්තර පාලන පිධ්තියක් 
සංස්ථාව විසි් නිර්ොණය කර ඇත. 
අභය්තර පාලන පිධ්තිය නිර්ොණය 
කිත්මම් ( 1961 අංක 28 දරණ ලංකා ඛනිය 
මතේ නීතිගත සංසථ්ා පනත, 1971 අංක 38 
දරණ මූලය පනත සෙ අමනකුවය නියාෙන 
පිධ්තී් සලකාබලා ඇත. වයාපාරමේ 
අඛ්ඩලතාවය සෙතික කරමි් සංස්ථාමේ 
අවදානෙ කනෙනාකරණය කිත්ෙ සඳො    ඉෙත 
ය  පනවය ශක්තිෙවය අවයතිවාරෙක් සපයා ඇත. 
එමසේෙ, එෙඟි් අක්රමිකතා සෙ වංචාව් 
වලක්වනු ඇත. 
 

 

අභය්තර සෙ බාිටර විෙණන 
 

අවදානම් කනෙනාකරණ පිධ්තිමේ අතයවශය 
භූමිකාවක් අභය්තර සෙ බාිර විගණනය 
ෙඟි් සිදු කරින. මූලය පිධ්තිමේ සෙ 
අමනකුවය මෙමෙයුම් පිධ්තිවල සැකැස්ෙ සෙ 
කාර්යසාධ්නය අභය්තර සෙ බාිර 
විගණකවරු් විසි් අධ්යයනය කරනු ලබන 
අතර ඔවු් විසි් ෙඳුනාගනු ලබන ඕනෑෙ 
අවදානෙක් කනෙනාකරණය කිත්ෙට ඔවු් 
විසි් අවශය නිර්මිශ ද ඉදිරිපවය කරින. 
සැලකිය යුතු ේ ටමම් විගණන මසොයා ගැනීම් 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් පිිටුවන ලද විගණන 
කමිටුව විසි් සොමලෝචනය කරින. 
 

සංස්ථාව විස් මුුණණ මදනු ලබන 

අවදානම්  
 
සංස්ථාව නිරාවරණය වනු ලබන අවදානම් 
පිළිබඳව මක  විස්තරයක් සෙ ඒ සඳො මගන 
ඇති අවදානම් කනෙනාකරණ මිණුම් පෙත 
දක්වා ඇත. 
 

ආර්ථික අවදානෙ 
 
මගෝයය සෙ ශ්රී ලාංය ය ෘර්ථික තවයවය් 
සංස්ථාව මවත දැිප මලස බලපෑෙක් ඇති කරින. 
සංස්ථාව මවත වලාවයෙ පීලනයක් ඇති කරන 
ලද සාධ්ක අතරි් කැපී මපමනන සාධ්ක මලස 
මගෝයය මවනඳපමේ මබොරමතේ මිල ගණ් 
මවනස්වීෙ, විනිෙය අනුපාතය සෙ රම්  
උිධ්ෙන අනුපාතය සැලකිය ෙැක. ඛනිය මතේ 
නිෂ්්ඨපාදන සපයන ්රධ්ානතෙ සැපයුම්කරු සෙ 
රයය සතු ෘයතනයක් මලස ලාභ ලැබීෙට වලා 
සොජීය සෙ ෘර්ථික තවයවය් සපුරායෙ සඳො 
ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන ඉෙන සෙන මිල ගණ් 
යටමවය සපයනු ලබින. ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන 
වල මිල ගණ්ි ඉතා මල් මවනසක් වුවද 
සෙසථ් ෘර්ථිකය මකමරි දැිප බලපෑෙක් ඇති 
කරින.  
 
සංස්ථාමේ ලාභදායීවයවය ො රම්  සොය 
ෘර්ථික තවයවය සෙබර කිත්ෙ අරමුණු කර 
ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන තරඟකාත් මිල ගණ් 
යටමවය අමලවි කිත්ෙට ෙැකියාවක් ඇති 
කරමි්, ෘක්රෙණය ලි පිරිවැය කනෙනාකරණ 
්රතුවයක්රෙ සංස්ථාව නිර්තරමය් 
මයොදවමි් ෘර්ථික අවධ්ානම් තුළි් ඇතිවන 
ොනිකර තවයවය් අවෙ කරනු ලබින. ඛනිය 

•අභය්තර 
පාලන පිධ්තිය

පනමු 
ෘරක්ෂණ 
පියවර

•අභය්තර 
විගණන

•බාිර විගණන

මදවන 
ෘරක්ෂණ 
පියවර

 ලංකා ඛනිජ මතල් නීතිෙත සංස්ථා 

පනත 

 මූලය පනත 

 මවනත් නියාෙන පටිපාටී් 
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මතේ නිෂ්්ඨපාදනවල මිය ය පිරිවැය පිළිබිඹුවන 
ෘකාරමේ මිල යා්ත්රණයක් ෙඳු්වා මනො (ෙ 
සංස්ථාව ලාභදායී වයාපාරයක් කිත්ෙ සඳො වන 
්රධ්ානතෙ බාධ්කයින.  
 

මූලය අවදානෙ 
 

සංස්ථාමේ යෙපැවැවයෙ සඳො ්රොණවවය මූලය 
සම්පවය පැවතීෙ මූලය අවදානෙ යටතට ගැම්. 
ලාභදායීවයවය ෙත වන මවනඳපල තවයවය 
ෙඟි් පැන නැඟිය ෙැකි සිණ බලපෑෙ අඩු 
කරමි් ඕනෑෙ අවස්ථාවක පිරිවැය ලලදායී 
අරමුදේ පවවයනා බව සංස්ථාව තෙවුරු කරින. 
සංස්ථාව නිරාවරණය වනු ලබන ්රධ්ානතෙ 
අවදානම් නම්, විමිශ විනිෙය අනුපාතක සෙ 
මපොළී අනුපාතය. මකමසේ මවතවය, සංසථ්ාව 
මුහුණමදනු ලබන විශාලතෙ බාධ්කය මලස ඇ. 
මලොලර් ණය පියවීෙ සඳො ්රියාකාත් 
යා්ත්රණයක් මනොෙැති වීෙ ෙැඳි්විය ෙැක. 
සංස්ථාවට ලැබිය යුතු සෙන සංරචකය ෙඟි් 
බැංකු ණයක් ලබා ග්ම් නම් පවවයනා මූලය 
අවදානෙ තවදුරටවය අවෙ කර ගත ෙැක. 

 

විමිශ විනිෙය අවදානෙ 
 

මබොරමතේ සෙ පිරිපෙදු කරන ලද ඛනිය මතේ 
නිෂ්්ඨපාදන සඳො සැපයුම්කරුව්මේ මුදේ 
මගවීම් පියවීම් සඳො සංස්ථාව විසි් ්රධ්ාන 
රායය බැංකු මදමක් ඇෙරිකානු මලොලර් මිල ( 
ගැනීෙට පුරුදුව ඇත. නමුවය ෘදායෙ ්රධ්ාන 
වශමය්ෙ ශ්රී ලංකා රුපියේ වලි් උවයපාදනය 
කරින. එබැවි්, සංස්ථාව විමිශ මුදේ 
අවදානෙ මවත නිරාවරණය මේ. මෙෙ 
අවදානෙ අවෙ කිත්ෙ සඳො සෑෙ බැංකුවකි්ෙ 
ඉදිරිපවය කරන මිල ගණ් ධදනිකව 
අධීක්ෂණය කරන අතර මවනඳපල මිල ගණ් 
පත්ක්ෂා කිත්මේ අනතුරුව බැංකු විසි් 
ඉදිරිපවය කරන මිල ගණ් වලට මනොව 
මවනඳපල මිල ගණ් වලට මලොලර් මිල ( ගනී. 
මෙෙඟි් සංසථ්ාව සැලකිය යුතු ලාභයක් ලබා 
ග්නා ල (. රයය සතු වානිය බැංකු මදකට සීො 
මනොවී මවනවය ලියාපදිංචි වානිය බැංකු ෙඟි් 
තරඟකාත් අනුපාත යටමවය මලොලර් ලබා 
ගැනීෙට අධිකාරිය ලබා මද්ම් නම් 
සංස්ථාමේ අලාභය අවෙ කරගත ෙැකිය. 
 

 

 

ද්රවය ලතා අවදානෙ 
 

ද්රවය ලතා අවදානෙ යනු සංස්ථාමේ බැඳීම් 
අවශය විට සපුරායෙ මනොෙැකි වීෙ තුළි් 
ඇතිවිය ෙැකි අලාභයින. සංස්ථාමේ න්විමම්ගත 
බැඳීම් සපුරායෙ සඳො ්රොණවවය ද්රවය ලතා 
ේ ටෙක් සංස්ථාව විසි් පවවයවාමගන යාෙ 
තෙවුරු කිත්ෙ සඳො අවශය ්රියාොර්ග මගන 
ඇත. සංසථ්ාමේ ද්රවය ලතා කනෙනාකරණ 
රාමුමේ ්රධ්ාන අංශ පෙත පරිදි මේ; 
 

 සංස්ථාමේ ද්රවය ලතා තවයවය 
නිර්තරමය් අධීක්ෂණය මකරමි් 
පවතින අතර අනාගත ද්රවය ලතා 
අවශයතාවය නිර්ණය කරින.  

 

 බැංකු සෙ ෙො භා්ඩලාගාරය සෙඟ 
පවවයවාමගන යන මිත්රය ලි 
සම්බ්ධ්තාවය ෙඟි් විවිධ් අරමුදේ 
ක්රමෙෝපාය් සංස්ථාව විසි් පිළිමයල 
කර ඇත. 

 

 සංස්ථාමේ ලාභදායීවයවය සෙ ද්රවය ලතා 
තවයවය සෙබර කරමි් අෙතර මුදේ යථා 
පරිදි ෘමයෝයනය කර ඇත. 

 

මපොළී අනුපාත අවදානෙ 
 

මපොළී අනුපාත අවදානෙ යනු මපොළී අනුපාත 
මවනස්වීම් සෙඟ අනුගත වන පරිදි අගය 
විචලනය වන වවයකම් සෙ බැරකම් මවත 
සංස්ථාව නිරාවරණය වීමේ ඇතිවිය ෙැකි 
අලාභයින. ්රධ්ාන වශමය් ණය ගැනීම් ෙඟි් 
මපොළී අනුපාත අවදානෙ මවත සංසථ්ාව 
නිරාවරණය වන අතර මපොළී වියදම් සෙ 
අමනකුවය මූලය අයකිත්ම් සංස්ථාමේ 
ලාභදායීවයවයට විශාල බලපෑෙක් එේල කරින. 
සාකච්යා වාර ය පයක් පැවැවයවීමේ පමව, 
මෙෙ වර්ෂ්ඨය තුන (, 5.5% පැවති ඇෙරිකානු 
මලොලර් ණය ගැනීම් මපොළී අනුපාතය 5% 
දක්වා අඩු කිත්ෙට සංස්ථාවට ෙැකියාව ලැබිණික. 
්රොදයකි් මතොරව සෙන සංරචක ලබා මදනු 
ඇතැින සංස්ථාව අම්ලක්ෂා කරන අතර එෙඟි් 
සංස්ථාව ලබා ග්නා ලද බැංකු ණය යම් 
්රොණයකි් අඩුකර ගනිමි් සංස්ථාව 
නිරාවරණය විය ෙැකි මපොළි අනුපාත අවදානෙ 
අඩුකර ගත ෙැකි මේ. 
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මෙමෙයුම් අවදානෙ 
 

මෙමෙයුම් අවදානෙ යනු ්රොණවවය මනොවන 
මෙෝ අසෙවය අභය්තර ්රියාවය්මග් 
පුිගලය් සෙ පිධ්ති මෙෝ බාිර සිදුවීම් 
ෙඟි් ඇතිවිය ෙැකි අවදානම්ය. තීරණාවයෙක 
්රියාකාරකම් මෙෝ සංස්ථාමේ පිධ්ති සෙ 
්රියාප පාටී් අසෙවයවීෙ ෙත වන ්රොණවවය 
මනොවන මෙෝ ලලදායී මනොවන පාලනයක් 
ෙඟි් මෙමෙයුම් අවදානෙ ඇතිවිය ෙැක. ඛනිය 
මතේ නිෂ්්ඨපාදන මම් වන විට සොයයට 
අතයවශය භා්ඩලයක් වී ඇති අතර කුලා 
මෙමෙයුම් මදෝෂ්ඨයක් ෙඟි් උවදුරක් ඇතිවිය 
ෙැක. මෙෙ අවදානම් කනෙනාකරණය කිත්ෙට 
සංස්ථාව දැිප අවදානෙක් මයොමු කරින. 
මෙමෙයුම් අවදානෙ පෙත පරිදි 
කනෙනාකරණය කර ඇත;  
 

 මෙමෙයුම් අවදානම් කනෙනාකරණ 
්රතිපවයතිය ඇතුල්ව පැෙැඳිලි මලස 
නිර්වචනය කරන ලද ්රතිපවයති සෙ 
්රියාොර්ග මදුම මලස ්රියාවට නංවා 
ඇත. 
  

 අභය්තර පාලන පිධ්ති බිඳවැටීෙ ෙඳුනා 
ගැනීෙ සඳො අභය්තර විගණන 
මදපාර්තමම්්තුව ෙඟි් ඉදිරියට යන 
ඇගයීම් පවවයවනු ලබින. 
 

 සංස්ථාව සෙඟ බැඳී ඇති මෙමෙයුම් 
අවදානෙ අවෙ කිත්ෙ සඳො ්රසම්පාදන 
කමිටුව සෙ මට්ලර් ඇගයීම් කමිටුව 
වැනි විවිධ් කමිටු ්රියාවයෙක මවමි් 
පවතී. 

 

සැපයුම්කරුමේ අවදානෙ 
 

සංස්ථාමේ ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන යාතය්තර 
මවනඳපමල් ෘනයනය කරන අතර 
සැපයුම්කරුමේ බිඳවැටීම්, නිෂ්්ඨපාදනමේ 
මදෝෂ්ඨය් සෙ අවශය තාක්ෂණිකක ්රමිතී් 
මනොෙැති නිෂ්්ඨපාදන සංස්ථාව මවත 
සැපයුම්කරුමේ අවදානෙ ඇති කරින. ඛනිය 
මතේ නිෂ්්ඨපාදන ඇතුල්ව ුවණාවයෙකභාවමය් 
යුවය භා්ඩල ො මසේවා සැපයීෙ සෙතික    කරනු 
වස් සංස්ථාව විසි් මතොග සොමලෝචන කමිටු, 
්රසම්පාදන කමිටු සෙ මට්ලර් ඇගයීම් කමිටු 
වැනි උපකමිටු ස්ථාපනය කර ඇත. 
 

ණය අවදානෙ 
 

ණය අවදානෙ යනු සංස්ථාව මවත වන 
න්විමම්ගත බැඳීම් සපුරායෙ සඳො සංසථ්ාමේ 
යම් මසේවාදායකමයක් අසෙවය මේ නම් ඉ් 
ඇතිවිය ෙැකි මූලය අලාභින. පැෙැරෙරින ලද 
ණය අවදානෙ සෙ සංමක්්ද්රණ අවදානෙ 
මලස ණය අවදානෙ පුල්ේ මලස ්රමේද 
මදකකට මව් කන ෙැකිය. 

 
පැෙැර ෙරින ලද ණය අවදානෙ ඇතිවනුමේ 
මසේවාදායකයකු විසි් ණය මගවීෙක් පැෙැර 
ෙරින ලද අවස්ථාවකය. මෙෙ වර්ෂ්ඨය තුන (, 
සංස්ථාව විසි් ලැබිය යුතු මවනඳ ණය 
49.21% දක්වා අඩු කිත්ෙට ෙැකියාව ලැබිණික. 

  
සංමක්්ද්රණ අවදානෙ ඇති විය ෙැක්මක් යම් 
මසේවාදායකයකු, අංශයක් මෙෝ නිෂ්්ඨපාදනයක් 
මවත ඉෙන ණය  (ම් ෙඟිනි. විවිධ් අංශය් මවත 
පිරිනෙන ලද නිෂ්්ඨපාදන ගණනක් සෙඟ 
සංස්ථාමේ ලැබිය යුතු ණය මෙොඳි් 
වර්තාකරණය කර ඇත. මකමසේ මවතවය, 2015 
මදසැම්බර් 31 දිනට ලැබිය යුතු මවනඳ ණය 
50% ට වලා රායය ෘයතන වලි් ලැබිය යුතු 
අතර ඒවා පියවා ගැනීෙ සඳො පම විපරම් කන 
යුතු මේ. 
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කම්කරු අවදානෙ 
 

කම්කරු ගැටල් ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන වල 
ුවණාවයෙකභාවය සෙ සංසථ්ාමේ ය ර්තිනාෙය 
මවත බලපෑෙක් ඇති කරින. කම්කරුව් 
සම්බ්ධ් නඩු සෙ තරඟකාත් ශ්රෙබලකායක් 
මගොලනැතාෙ සඳො බඳවා ගැනීම් සෙ පුහුණුවීම් 
සඳො කාලය ො සම්පවය ෘමයෝයනය කිත්ෙ 
වැනි ගැටල් ඇති මේ. සැෙවිටෙ දිරිෙවය 
ශ්රෙබලකායක් පවවයවාමගන යාෙ සඳො 
සංස්ථාව සෑෙ උවයසෙයක්ෙ දරන ලද අතර 
සංස්ථාව නිමයෝයනය කරනු ලබන විවයතීය 
සමිති සෙඟ පවවයනා සාමූික න්විමෙ  
 
 
 

 
 
ෙඟි් එය සනාථ කරින. මෙෙ න්විමම් ෙඟි් 
මසේවකය්මේ සෙ මසේවයාමේ රුචිකවයවය් 
අතර සාධ්ාරණ සෙබරතාවයක් පවවයවින. 
උද    ්මයෝතාෙවය සෙ කාර්යක්ෂෙ ශ්රෙබලකායක් 
මගොලනැතාෙ සඳො අපමේ මසේවකය් මවත 
ලබා ( ඇති කාර්යේඩලල ශුභසාධ්නය සෙ 
මවනවය ්රතිලාභ මයෝයනාක්රෙ ්රධ්ාන කාර්යක් 
ඉටුකරින.එමසේෙ, කාර්යසාධ්නය පදනම්කර 
ගවය ්රතිලාභ පිධ්තියක් සෙ උසස්වීම් ක්රෙය 
ෙඟි් ද වලා අම්ලක්ෂා සෙගත ශ්රෙබලකායක් 
බිි කරින. 
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සංස්ථායික පාලනය 
 
ශක්තිෙවය සංස්ථාිනක පාලන ්රතිපවයති යනු 
 (ර්ඝ කායන සංවර්ධ්නය පවවයවාමගන යාෙ 
සඳො පරදුදරන ක්ඩලායම් මවත අගය එකතු 
කිත්ම් තෙවුරු කරනු ලබන සංස්ථාමේ 
ජීවනාලියින. එමසේෙ, එය සෙස්ථයක් මලස 
සොයයට ඉතා වැදගවය වන අතර එය යාතික 
ෘර්ථිකමේ ්රධ්ාන භූමිකාවක් නිූපපණය කරින. 
අවංකවයවය, වාස්තවිකතාවය, ඒකාබිදතාවය 
සෙ පාරදිෂ්ඨයතාවය ෙඟි් සංස්ථාිනක 
පාලනමේ ඉෙනෙ ්රමිතී් පුහුණුවීෙ සඳො 
සංස්ථාමේ මෙමෙයුම් කටයුතු සිදුකිත්ෙට 
සංස්ථාව බැඳී සිටී. ශ්රී ලංකා වරලවය 
ගණකාධිකාත්වරු්මේ ෘයතනය විසි් 
නිකුවය කරන ලද සංස්ථාිනක පාලනය ෙත වන 
විය ෂ්්ඨක  භාවිත සංග්රෙය සෙ 2003 වර්ෂ්ඨමේ මුදේ 
අොතයාංශමේ මපොදු වයාපාර 
මදපාර්තමම්්තුව විසි් නිකුවය කරන ලද 
යෙපාලනය සඳො වන මපොදු වයාපාර 
ොර්මගෝපමිශ ෙඟි් ඉදිරිපවය කර ඇති 
අවශයතා ෙඟි් සංස්ථාමේ සංස්ථාිනක 
යෙපාලනය ශක්තිෙවය කරනු ලබින. වගවීෙ, 
පාරදිෂ්ඨයභාවය සෙ ඒකාබිදවීෙ නඟා කර 
ගැනීෙ පිණිකස පෙත සඳේ ශක්තිෙවය 
සංස්ථාිනක පාලන භාවිතය් අනුගෙනය 
කරමි් ඉෙත ය  අවශයතාවය් පිළිපැඳීෙ 
සඳො අධ්යක්ෂ ේඩලලය බැඳී සිටී. 

 

අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
 

ක්රමෙෝපාය, මූලය සෙ ය ර්තිනාෙය වැනි විමශේෂ්ඨ 
කරුණු සඳො සංස්ථාමේ ්රධ්ානතෙ තීරක 
මලස අධ්යක්ෂ ේඩලලය කටයුතු කරින. වසර 
අවසානමේ ( 1961 අංක.28 දරන ලංකා ඛනිය 
මතේ නීතිගත සංස්ථාමේ පනත සෙ එි 
සංමශෝධ්න ්රකාර ගරු ඛනිය මතේ සම්පවය 
සංවර්ධ්න ඇෙතිතුො විසි් සභාපති/ 
කනෙනාකාර අධ්යක්ෂවරයා ඇතුල් අධ්යක්ෂ 
ේඩලල සාොිකකය් ෙවයමදමනක්මග් 
සේවිත මේ. ඉ් එක් අධ්යක්ෂවරමයක් මුදේ 
ො ක්රෙසම්පාදන අොතයතුොමේ උපමදස් පරිදි 
ෙොභා්ඩලාගාරය නිමයෝයනය කරනු ලබන 
සාොිකකමයක් පවය කරින. සභාපති/ 
කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ ෙැර සෑෙ 
අධ්යක්ෂවරමයක්ෙ විධ්ායක මනොවන 
අධ්යක්ෂවරු මේ.    
 
නැවත පවයවීෙට යටවයව, වසර තුනකට 
මනොවැිප කාලපරිච්මේදයක් සඳො අධ්යක්ෂවරු 

පවයකරනු ලබින. තීරණ ගැනීමම් ( අධ්යක්ෂ 
ේඩලලය විසි් සංස්ථාිනක 
කනෙනාකාත්වයවමේ සෙ අවශය වු විට බාිර 
විවයතිකය්මේ මතොරතුරු ලබා ගනී. අධ්යක්ෂ 
ේඩලලය මවත අවශය වු විට අදාන මතොරතුරු 
ලබා මදමි් අධ්යක්ෂ ේඩලලමේ වගය ම් 
කාර්යක්ෂෙ මලස ඉටු කිත්ෙට සොය ලබා  (ෙ 
සංස්ථාිනක කනෙනාකාත්වයවමේ වගය ෙකි. 
 

අධ්යක්ෂ ේඩලලමේ වෙකීෙ 
 

වයවස්ථානුූලල අවශයතා මවත අනුගත මවමි් 
වයාපාරික ඒකාබිදතාවය පරදුදරන 
ක්ඩලායම්වල විශ්වාසය පවවයවාමගන යමි් 
ශක්තිෙවය සංස්ථාිනක වුෙයක් තුන පවවයනා 
ව නාකෙක් පරදුදරන ක්ඩලායම් මවත 
නිර්ොණය කර ලබා (ෙ අධ්යක්ෂ ේඩලලමේ 
්රධ්ාන වගය ෙ මේ. ්රතිපවයති සැකසීෙ සෙ 
්රියාවයෙක කිත්ෙ මේෙ ඒවා ලලදායී මලස 
්රියාවයෙක කිත්ෙ සෙතික කිත්ෙ ෙඟි් 
සංස්ථාමේ ලලදාින පාලනය තෙවුරු කිත්ෙ 
සඳො සංසථ්ාව කටයුතු කරින. අධ්යක්ෂ ේඩලල 
රැස්වීම් සඳො සෙභාතා වීෙ ෙඟි් සංස්ථාමේ 
කටයුතු සඳො අධ්යක්ෂ ේඩලලය කැපවී 
කටයුතු  කරින. යෙපාලන භාවිතය් මවත 
අවශය පරිදි අනුගතවීෙ සෙතික කිත්ෙ සඳො 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් සෑෙ ්රයවයනයක්ෙ 
දරන අතර සංස්ථාමේ කාර්ය සාධ්නය සෙ 
අම්ලක්ෂාව් පිළිබඳව වාස්තවික ඇගයීෙක් සිදු 
කරින. 

 

අධ්යක්ෂ ේඩලල වෙකීම් 
 

වයවස්ථානුූලල අවශයතා මවත අනුගත මවමි් 
වයාපාරික ඒකාබිදතාවය පරදුදරන 
ක්ඩලායම්වල විශ්වාසය පවවයවාමගනයමි් 
ශක්තිෙවය සංස්ථාිනක වුෙයක් තුන පවවයනා 
ව නාකෙක් පරදුදරන ක්ඩලායම් මවත 
නිර්ොණය කර ලබා (ෙ අධ්යක්ෂ ේඩලලමේ 
්රධ්ාන වගය ෙ මේ. ්රතිපවයති සැකසීෙ සෙ 
්රියාවයෙක කිත්ෙ මේෙ ඒවා ලලදායී මලස 
්රියාවයෙක කිත්ෙ සෙතික කිත්ෙ ෙඟි් 
සංස්ථාමේ ලලදායී පාලනය තෙවුරු කිත්ෙ 
සඳො සංසථ්ාව කටයුතු කරින. අධ්යක්ෂ ේඩලල 
රැස්වීම් සඳො සෙභාතා විෙ ෙඟි් සංස්ථාමේ 
කටයුතු සඳො අධ්යක්ෂ ේඩලලය කැපවී 
කටයුතු කරින. යෙපාලන භාවිතය් මවත 
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අවශය පරිදි අනුගත වීෙ සෙතික  කිත්ෙ සඳො 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් සෑෙ ්රය්තයක්ෙ 
දරන අතර සංස්ථාමේ කාර්යසාධ්නය සෙ 
අම්ලක්ෂාව් පිළිබඳව වාස්තවික ඇගයීෙක් සිදු 
කරින. 

 
ඉෙත කරුණු ෙැර වාර්ෂික මූලය ්රකාශන, 
වාර්ෂික අයවැය, සංස්ථාිනක සැලමෙ, 
්රියාකාත් සැලැස්ෙ සෙ ධදනික පදනෙ 
යටමවය මූලය කාර්යසාධ්නය විශ්මේෂ්ඨණය 
කිත්ෙ සඳො අනුෙැතිය ලබා  (මම් වගය ෙ 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය දරනු ලබින. ්රධ්ාන පවයවීම්, 
කාර්ය ේඩලල උසස්වීම්, ්රධ්ාන ්රාේධ්න 
වියදම් ෘමයෝයන සෙ සංස්ථා මසේවාදායකය් 
මවත වන ණය පෙමකම් සඳො වන අනුෙත 
කිත්ම් අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් පාලනය කරනු 
ලබින. 

 

අධ්යක්ෂ ේඩලල ැසස්වීම් 
 

ොසිකව අධ්යක්ෂ ේඩලල රැස්වීම් පවවයවන 
අතර අවශය වු විට විමශේෂ්ඨ අධ්යක්ෂ ේඩලල 
රැස්වීම් පවවයවින. ඇතැම් අවස්ථාව්ි ( 
මයයෂ්්ඨක කනෙනාකරුව් අධ්යක්ෂ ේඩලල 
රැස්වීම් සඳො කැඳවින. මෙෙ රැස්වීම් විධිෙවය 
නයාය පත්රයකට පවවයවනු ලබන අතර රැස්වීෙට 
මපර සංස්ථාිනක කනෙනාකාත්වයවය විසි් 
අවශය පමබිම් විස්තර සපයනු ලබින. 

 
තෙ වගය ම් ඉටුකිත්මම් ( අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
මවත විගණන කමිටුව විසි් අවශය සොය ලබා 
මදින. අභය්තර විමශේෂිත මක්ෂේත්ර පිළිබඳව 
විගණන කමිටුව වගය ෙ දරන අතර විධ්ායක 
ේ ටමම් උපකමිටු ය පයක්ද පවතී. 
 

විෙණන කන්ටුව 
 

අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් පවයකරන ලද 
විගණන කමිටුව අධ්යක්ෂ ේඩලලය මවත 
වගකියනු ලැමබ්. මපොදු වයාපාරය්හී විගණන 
කමිටු පැවැවයවීෙ සම්බ්ධ්මය් නිකුවය කර 
ඇති භා්ඩලාගාර චක්රමේඛමේ දක්වා ඇති 
වගය ම් මක්ෂේත්රය, අධිකාත්වයවය සෙ විමශේෂිත 
රායකාරි ෘවරණය වන පරිදි විගණන කමිටුව 
නයාය පත්රය සකස් කර ඇත. විගණන කමිටුමේ 
වගය ම්, සංයුතිය පවවයවන ලද රැස්වීම් සෙ 
සිදුකරන ලද ්රියාකාරකම් වාර්ෂික වාර්තාමේ 
59 සෙ 60 පිටුවල දක්වා ඇත. 
අභය්තර පාලනය් 

 

අභය්තර විගණන මදපාර්තමම්්තුව විවයතීය 
මදුමකම්ලවය වරලවය ගණකාධිකාත්වරමයකු 
විසි් පාලනය කරින. සංස්ථාමේ වවයකම් 
ෘරක්ෂා කිත්ෙ මෙෙ පිධ්තිය ෙඟි් අම්ලක්ෂා 
කරන අතර විධිෙවය වාර්තා පවවයවාමගන යන 
අතර විශ්වාසනීය මතොරතුරු ඉදිරිපවය කරනු 
ලබින. මෙෙ වගය ෙ මූලය, මෙමෙයුම් සෙ 
අනුූලලතා පාලනය කිත්ෙ මේෙ අවදානම් 
කනෙනාකරණය ඇතුල්ව සෑෙ ෘකාරයකෙ 
පාලනය කිත්ම් ෘවරණය කරනු ලබින. මකමසේ 
මවතවය, ්රතිපවයති සෙ වයාපාර අරමුණු ලඟා 
කර ගැනීෙ සඳො වන අවදානෙ ඉවවය කිත්ෙට 
වලා පිළිගත අවදානම්වල ්රධ්ාන මක්ෂේත්ර 
කනෙනාකරණය කිත්ෙ සඳො මෙෙ පිධ්තිය 
නිර්ොණය කර ඇත. ඒ අනුව, අභය්තර 
පාලන පිධ්තිය කනෙනාකරණය පිළිබඳ 
ද්රවයෙය අව්රකාශය සෙ මූලය ්රකාශනය සෙ 
වාර්තා මෙෝ මූලය ොනි මෙෝ වංචා ෙත 
සාධ්ාරණ නමුවය ස්ථිර ෘරක්ෂණයක් පෙණක් 
අභය්තර පාලන පිධ්තිය ෙඟි් ලබා මදින. 
 
සෑෙ අභය්තර පාලන ්රියාොර්ගයක්ෙ 
සොමලෝචනය කිත්ෙ සඳො සෙ ඒවාමේ 
්රොණවවයභාවය සෙ ලලදාිනවයවය 
සොමලෝචනය කිත්ෙ මේෙ අභය්තර පාලන 
දියුණු කිත්ෙ සංස්ථාමේ අභය්තර විගණන 
මදපාර්තමම්්තුව මවත පවරා ඇති වගය ෙකි. 
 

අභය්තර විෙණනය 
 

අභය්තර විගණන අංශය මෙමෙයවනු 
ලබ්ම් විවයතීයෙය වශමය් මදුමකම්ලවය 
වරලවය ගණකාධිකාරිවරමයකු විසිනි. 
අභය්තර පාලන ඇගයීෙ, අවදානම් මක්ෂේත්ර 
ෙඳුනා ගැනීෙ සෙ ගනුමදනුවල සම්පූර්ණභාවය 
සෙතික කිත්ෙ සඳො විගණන කමිටුව විසි් 
අනුෙත කරන ලද විගණන සැලමම් ්රියාවයෙක 
මවමි් පවතී. නිත්ක්ෂණ සෙ නිර්මිශ 
කනෙනාකාත්වයවය මවත සැපයීමම් අරමුණු 
සිතව විමශේෂ්ඨ විෙර්ශන පැවැවයවීෙ සඳො එෙ 
ක්ඩලායම් මයොදවා ඇත. අභය්තර විගණන 
අංශය ෙඟි් සිදු කරනු ලබන අමනකුවය 
කටයුතු මලස නිෂ්්ඨපාදන අිමිවීම් සෙ ෘදායම් 
අිමිවීම් සම්බ්ධ් අවදානම් ෙඳුනා ගැනීෙ, 
විගණන ගැටල් සඳො පිළිතුරු සෙඟ 
විගණකාධිපති වාර්තාව සාකච්යා කිත්ෙ සෙ 
සිදුකරන ලද සැබෑ කාර්ය් විගනන සැලැස්ෙ 
සෙඟ සොමලෝචනය කිත්ෙ ෙැඳ්විය ෙැකිය. 
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කළෙනාකරණ කන්ටුව 
 

කනෙනාකරණ කමිටුව විධ්ායක මනොවන 
අධ්යක්ෂවරු මදමදනකුමග් සේවිත වන 
අතර ඉ් අමයක් කනෙනාකරණ කමිටුමේ 
සභාපති මේ. අධ්යක්ෂ ේඩලල රැස්වීෙට මපර 
ෙසක වරක් කනෙනාකරන කමිටුව මුණගැසී 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය මවත ඉදිරිපවය කිත්ෙට 
නියමිත අධ්යක්ෂ්ඨ ේඩලල පරිකා සාකච්යා කර 
වාර්තා කරින. අවස් අනුෙැතිය සඳො එෙ 
වාර්තා කනෙනාකරණ කමිටුව විසි් අධ්යක්ෂ 
ේඩලලය මවත ඉදිරිපවය කරින. සියල්ෙ 
මයයෂ්්ඨක කනෙනාකාරවරු සෙ කාර්යාංශ 
්රධ්ානී් මෙෙ කමිටුමේ සාොිකකවයවය ලබා 
ගනී. 
 

සංස්ථායික කළෙනාකාත්ත්වය 
 

අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් වරි්වර අනුෙත 
කරන ලද ක්රමෙෝපාය නිර්මිශ, සකස් කරන 
ලද ්රතිපවයති සෙ ්රියාොර්ග පදනම්ව සභාපති 
සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ විසි් 
කනෙනාකරණය කරින. ්රාමිය ය කාර්යාල 
ඇතුල්ව පිරිපෙදු මෙමෙයුම් සෙ ්රධ්ාන 
කාර්යාලය ඇතුල් පුල්ේ ්රධ්ාන මකොටස් 
මදකකට සංස්ථාමේ මෙමෙයුම් සෙ ්රධ්ාන 
පාලනය මබදා මව්කර ඇත. 
 
විදුවය සෙ උපකරණ, නිෂ්්ඨපාදන සෙ 
මෙමෙයුම්, නලවයතු සෙ වයාපිති සෙ 
තාක්ෂණිකක මසේවා වැනි විවිධ් තාක්ෂණිකක 
මක්ෂේත්රය්ට අයවය නිමයෝයය පිරිපෙදු 
කනෙනාකාරවරු  විසි් සොය ලබා ගනිමි් 
පිරිපෙදු කනෙනාකාරු විසි් පිරිපෙදු 
මෙමෙයුම් පාලනය කරින. 
 
වලා යෙපවය කනෙනාකරණයක් සඳො ්රධ්ාන 
කාර්යාලය විවිධ් කාර්යාංශ ය පයක මබදා ඇති 
අතර ඉ් සෑෙ කාර්යාංශයක්ෙ විවිධ් කාර්යාංශ 
වලට මබදා ඇති අතර සෑෙ කාර්යාංශයක්ෙ 
නිමයෝයය සාොනයාධිකාරි වරමයකු මෙෝ 
කනෙනාකාරවරමයකු විසි් පාලනය කරන 
අතර සංස්ථාමේ ධදනික කටයුතු සඳො ඔවු් 
විසි් සභාපති/ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ මවත 
අවශය සොය ලබා මදනු ලබින. සංස්ථා 
කනෙනාකාරවරු නිපුණවයවමය්, 
අවයදැය මේ ෙනා සෙබර ක්ඩලායෙක් වන 
අතර අවශය අධ්යයන උපාධි මදුමකම් ද ලබා 
ඇති අය මවති. 
 

මතොෙ සොමලෝචන කන්ටු 
 

මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගමම් කාර්ය 
ේඩලලය සෙ ලංකා විදුලිබල ේඩලලය සෙ 
ඉ්දියානු මතේ සොගෙ යන ෘයතනවල 
නිමයෝිකතය් සෙඟ මතොග සොමලෝචන 
කමිටුව සතිපතා පවවයවින. මතොග තවයවය 
සොමලෝචනය කරනු ලබන අතර කමිටුව 
ෙරො ඉදිරි ොස තුන සඳො වන අවශයතාවය 
සොමලෝචනය කරනු ලබින. 
 
රම්  ඛනිය මතේ සඳො වන ඉේුමෙ, පිරිපෙදු 
නිෂ්්ඨපාදන ෙැකියාව සෙ ටැංකි ගබලා කිත්මම් 
ධ්ාරිතාව සලකා බලා ෘනයනය කන යුතු 
්රොණය් සෙ නැේමතේ මතොග සැලමම් 
කරනු ලබින. මෙෙ ක්රොනුකුල සමීය ප මපත්ක්ෂණ 
්රියාවලික මෙේතුමව් රම්  ඉ්ධ්න සැපයීෙ 
බාධ්ාවකි් මතොරව සිදු කිත්ෙට ෘනයන 
පිරිවැය, නිෂ්්ඨපාදන  සෙ රඳවා ගැනීමම් පිරිවැය 
අවෙ කිත්ෙට ෙැකියාව ලැබී ඇත. 
 

ප්රසම්පාදන කන්ටු සෙ තාක්ෂණිකක ඇෙයීම් 

කන්ටු 
 

නිෂ්්ඨපාදන, භා්ඩල මසේවා සෙ කාර්යය් 
්රසම්පාදනය කිත්ෙ සඳො ොර්මගෝපමිශ 
සංග්රෙයක් යාතික ්රසම්පාදන නිමයෝිකත 
ෘයතනය විසි් නිකුවයකර ඇත. 
්රසම්පාදනමේ පාරදිෂ්ඨයතාවය සෙතික කිත්ෙ, 
්රොදය් අවෙ කිත්ෙ සෙ මූලයෙය වශමය් 
වලාවය වාසි සෙගත සෙ ුවණාවයෙකභාවමය් 
යුතු මසේවාවක් සංස්ථාවට ලබා ගැනීෙ සඳො 
තාක්ෂණිකක ඇගයීම් කමිටුව සෙ ්රසම්පාදන 
කමිටුව කටයුතු කරින. 
 

ෙො භා්ඩලාොරය සෙ ්රී ලංකා ෙෙ 

බැංකුව සෙඟ වන සම්බ්ධ්තාවය 
 
සංස්ථාව විසි් ශ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුව සෙ ෙො 
භා්ඩලාගාරය සෙඟ සමීය පව සම්බ්ධ් මවමි් 
සංස්ථාමේ ෙො භා්ඩලාගාරය ො සම්බ්ධ් 
මෙමෙයුම් කනෙනාකරණය කිත්ෙට අවශය 
මසේවය ලබා ගනී. ්රධ්ාන වයාපිති වැලසටේ 
සෙ අරමුදේ ලබා ගැනීම් සඳො අවශය උපමදස් 
සෙ ෙඟමප්වීෙ ද සංස්ථාව විසි් ලබා ගනී. 
 

අනුෙතවීම් සෙ පාරදිශයතාවය 
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සංස්ථාව එි සෑෙ ්රියාකාරකෙක්ෙ 
පාරදිශයභාවමය් සිදු කිත්ෙට කැපවී සිටී. 
වගවීෙ සෙතික කිත්ෙ සඳො ශ්රී ලංකා 
ගණකාධිකරණ ්රමිතී් සෙ අදාන මරුවලාසි 
මවත අනුගත මවනු ඇත. 1971 අංක 38 දරණ 
මූලය පනත ්රකාර අභය්තර පාලන පිධ්තිය 

සංස්ථාමේ ධදනික මෙමෙයුම් සෙඟ අනුගත වී 
ඇත. මූලය ්රකාශන වාර්ෂිකව ්රකාශයට 
පවයකරනු ලබන අතර පාර්ලිමම්්තුමේ 
සභාගත කරනු ලබින. මූලය පනත සෙඟ 
අනුගත මවමි් සංස්ථාමේ බාිර විගණනය 
විගණකාධිපති වරයා විසි් සිදුකරින. 

 

2015 මූලය වර්යමේී  පැවති අධ්යක්ෂ ේඩලල සෙ උප කන්ටු ැසස්වීම් ස ො සෙභාගීවීම් 
 

අධ්යක්ෂවරයාමේ නෙ 

 

අධ්යක්ෂ තනතුමර් 

ස්වාභාවය 

අධ්යක්ෂ 

ේඩලලය 

විෙණන 

කන්ටුව 
සටෙන  

පවත්වන ලද ැසස්වීම් ෙණන 

25 4 

මේ.ෘර්.  වික්රෙසිංෙ 
ිිටපු සභාපති සෙ කනෙනාකාර 

අධ්යක්ෂ  විධ්ායක අධ්යක්ෂ 19 අ/මනොමේ 

2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි ඉේලා අස්වී ඇත. 

ලබ්.එස්.එම්.සී. සිරිමෙව් විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 18 2 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි ඉේලා අස්වී ඇත 

පී.ෘර්. ුවණවර්ධ්න විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 19 අ/මනොමේ 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි ඉේලා අස්වී ඇත 

ඒ.මක්. මසනවිරවයන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 20 3 
2015.10.14 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි ඉේලා අස්වී ඇත 

ඩී.ඩී.එස්. වික්රෙරවයන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 16 අ/මනොමේ 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි ඉේලා අස්වී ඇත 

එම්.මක්. සෙරසිංෙ විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 15 අ/මනොමේ 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි ඉේලා අස්වී ඇත 

ඒ.එච්.එස්. විමේසිංෙ විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 21 3 
2015.12.01 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි ඉේලා අස්වී ඇත 

ටී.ජී. යයසිංෙ 
(සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ) විධ්ායක අධ්යක්ෂ 6 අ/මනොමේ 

2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි පවයකර ඇත. 

ඩී.සී.එස්. මසනවිරවයන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 6 අ/මනොමේ 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි පවයකර ඇත. 

එම්.ජී. යයමසේන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 6 අ/මනොමේ 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි පවයකර ඇත. 

ජී. ගේමෙේන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 5 2 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි පවයකර ඇත. 

ෘර්. ෙරිසච්්ද්ර විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 6 1 
2015.10.12 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි පවයකර ඇත. 

මක්.ඒ. විෙමේ්තිරරායා විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 4 1 
2015.11.11 දින සිට ්රියාවයෙක 

වන පරිදි පවයකර ඇත. 
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අධ්යක්ෂ ේඩලල වාර්තාව 
 

1961 අංක.28 දරණ ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත 
සංස්ථා පනමවය අංක. 32ි3  ්රකාර, 2015 
මදසැ. 31 දිනට අවස් වු වර්ෂ්ඨය සඳො වන 
ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංසථ්ාමේ 
විගණනය කරන ලද මූලය ්රකාශන සෙඟ 
වාර්ෂික වාර්තාව සංස්ථාමේ අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
විසි් සතු ් ඉදිරිපවය කරමි. මෙෙ වාර්තාව 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් අනුෙත කර ඇත. 
 
1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය මතේ 
නීතිගත සංසථ්ා පනත යටමවය සංසථ්ාපිත කරන 
ලද රායය වයාපාරයක් මලස ලංකා ඛනිය මතේ 
නීතිගත සංසථ්ාව නීතිගත කර ඇත. මෙය 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් කනෙනාකරණය 
කරනු ලබින. 
 
ලංකා වරලවය ගණකාධිකාරි ෘයතනය ෙඟි් 
සෙ 1971 අංක. 38 දරණ මූලය පනමවය 
විධිවිධ්ාන සෙ එි සංමශෝධ්න ්රකාර ශ්රී ලංකා 
ගණකාධිකරණ ්රමිතී් අනුව අදාන 
අනාවරණය් සිතව වාර්ෂික වාර්තාමේ 
විගණනය කරන ලද මූලය ්රකාශන 
අ්තර්ගතව පළිමයල කර ඇත. 
 
අංක. 609, මදොස්තර ලැනිසට්ර් ද සිේවා ොවත, 
මකොනඹ 09 ලිපිනමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය 
පවවයවා ඇත. 
 

 

දැක්ෙ, මෙමෙය සෙ සංස්ථා ඉලක්ක 

 
මෙෙ වාර්ෂික වාර්තාමේ පිටු අංක. 02 හී 
සංස්ථාමේ දැක්ෙ, මෙමෙය සෙ සංස්ථා ඉලක්ක 
මප්වා ඇත. මෙෙ ඉලක්ක සපුරායමම් ( 
සංස්ථාමේ සෑෙ අධ්යක්ෂවරමයක්ෙ සෙ 
මසේවකමයක්ෙ සෙමයෝගමය් සෙ අවශය 
්රමිතී්ට අනුූලලව කටයුතු කරින. 
 

 

මූලික ්රියාකාරකම්   
 
සංස්ථාමේ මූලික ්රියාකාරකම් අතර ඛනිය 
මතේ නිෂ්්ඨපාදන ෘනයනය කිත්ෙ, පිරිපෙදු 
කිත්ෙ, මබදාෙැත්ෙ සෙ අමලවි කිත්ෙ ්රධ්ාන මේ. 

සංස්ථාමේ ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන අපනයනය ද 
සිදු කරින. 
 
 
ආශ්රිත සොෙම් 

 
සංස්ථාව සතුව මකොටස් 2/3 පවතින ලංකා 
ඛනිය මතේ මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගෙ 
සංස්ථාමේ එකෙ ෘශ්රිත සොගෙ මේ. පර්ය්ත 
සොගමම් මූලික ්රියාකාරකම් වනුමේ ඉ්ධ්න 
ගබලා කිත්ෙ සෙ මබදා ෙැත්මම් සංය ර්ණය සෙ 
මතොරතුරු තාක්ෂණ මසේවා සැපයීෙ ෙඳු්වා දිය 
ෙැක. 
 

 

වර්යමේ කාර්ය සාධ්න සොමලෝචනය    
 
2015 මූලය වර්ෂ්ඨමේ මෙමෙයුම් සොමලෝචනය 
සෙ එෙ මෙමෙයුම්වල ්රතිලල සභාපතිතුොමේ 
සොමලෝචනමේ පිටු අංක. 13 සිට 15 දක්වා 
වන සංස්ථාමේ කාර්ය සාධ්න වාර්තාමේ පිටු 
අංක. 21 සිට 44 දක්වා මප්වා ඇත. මෙෙ 
වාර්තා වාර්ෂික වාර්තාමේ ඒකාබිද මකොටසකි. 
 

 

සංස්ථාමේ සෙ එිට සොෙම්වල මූලය ප්රකාශන 

 
2015 මදසැම්බර් 31 දිනට අවස් වූ වර්ෂ්ඨමේ, 
සංස්ථාමේ සෙ එි සොගම් වල විගණනය 
කරන ලද මූලය ්රකාශන වැලබලන නිමයෝයය 
සාොනයාධිකාරි ිමුදේ  සෙ මූලය 
කනෙනාකාර විසි් අවයස් තබා සංස්ථා 
අධ්යක්ෂ ේඩලලමේ අනුෙැතිය සිතව පිටු 
අංක. 62 සිට 96 දක්වා ඇති අතර, එය වාර්ෂික 
වාර්තාමේ ඒකාබිද මකොටස් මේ. 
 

 

මූලය වාර්තාකරණය ස ො වන අධ්යක්ෂ 

ේඩලලමේ වෙකීෙ 

 
සංස්ථාමේ සෙ එි ෘශ්රිත සොගම් වල මූලය 
තවයවය යථා පරිදි ්රතිූපපණය වන මලස මූලය 
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්රකාශන පිළිමයල කිත්මම් වගය ෙ අධ්යක්ෂ 
ෙණලලය සතු මේ. 1995 අංක. 15 දරන         ශ්රී 
ලංකා ගණකාධිකරණ සෙ විගණන ්රමිතී් 
ෙඟි් නිමයෝග කර ඇති පරිදි මෙෙ වාර්තාමේ 
පිටු අංක. 62 සිට 96 දක්වා වන විස්තීරණ 
ෘදායම් ්රකාශය, මූලය තවයවය පිළිබඳ 
්රකාශය, ස්ක්ධ්ය මවනස්වීමම් ්රකාශය, 
මුදේ ්රවාෙ ්රකාශය, කැපීමපමනන 
ගණකාධිකාරි ්රතිපවයති සෙ සටේ පිළිමයල 
කර ඇති බවට අධ්යක්ෂ ේඩලලය විශ්වාස 
කරින. 
 
 

විෙණන වාර්තාව 

 
2015 මදසැම්බර් 31 දිනට අවස්වන වර්ෂ්ඨය 
සදො ඒකාබිද මූලය ්රකාශන සෙ සංසථ්ාමේ 
මූලය ්රකාශන සංස්ථාමේ විගණකාධිපති විසි් 
විගණනය කරනු ලබින. 1961 අංක. 28 දරණ 
ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථා පනමවය 13 
වන වග්තිය ්රකාර, විගණකාධිපති වාර්තාව 
පිටු අංක. 97 සිට 145 දක්වා මප්වා ඇත. 
 

 

කැපී මපමනන ෙණකාි කරණ ප්රතිපත්ති සෙ 

මෙෙ වර්යමේ සදුකරන ලද මවනස්කම් 

 
සොමලෝචිත වර්ෂ්ඨමේ (, සකසා ග්නා ලද 
ගණකාධිකරණ ්රතිපවයතිවල මවනසක් සිදු 
මනොවුණු අතර, “මූලය ්රකාශන ඉදිරිපවය 

කිත්ෙ” ෙත වන ශ්රි ලංකා ගණකාධිකරණ ්රමිති 
අංක. 01 ෙඟි් අම්ලක්ෂිත මපර මූලය වර්ෂ්ඨ වල ( 
ගලපාග්නා ලද ගණකාධිකරණ ්රතිපවයති 
සෙඟ අනුගත මේ. සංස්ථාමේ සෙ එි සොගම් 
වල මූලය ්රකාශ පිළිමයල කිත්මම් ( 
ගලපාග්නා ලද සටේ සෙඟ කැපීමපමනන 
ගණකාධිකරණ ්රතිපවයති පිටු අංක.66 සිට 96 
දක්වා ඇත. 
 

 

මූලය ප්රතිලල 
 

ආදායෙ සෙ ප්රතිලාභ 
 
2015 මදසැම්බර් 31 දිනට අවස් වු වර්ෂ්ඨය 
සඳො වන සංස්ථාමේ මූලය ්රතිලල සාරාංශයක් 
සංස්දනාවයෙක දවයත සෙඟ පෙත දක්වා ඇත. 
 

 2015 
රු. බිලියන 

2014 
රු. බිලියන 

ෘදායෙ 414.50 558.32 

අඩුකළා : අමලවි බදු 

(ම්රා බදු සෙ ජා. මෙො.බ) 

(37.76) (33.14) 

ශුිධ් අමලවි ෘදායෙ 376.74 525.18 

මර්ගු බදු සෙ වරාය ො 

ගුව්මසේවා සංවර්ධ්න බදු 

ෙැර අමලවි පිරිවැය 

(283.48) (472.75) 

අඩුකළා : ආනයන බදු  

(මර්ගු බදු සෙ වරාය ො 

ගුව්මසේවා සංවර්ධ්න 

බදු) 

(53.64) (27.20) 

දන ලාභය 39.62 25.23 

මවනත් මෙමෙයුම් 

ආදායම් 

0.37 0.79 

භූන්මතල් සෙනාධ්ාර 3.86 2.71 

අමලවි සෙ මබදාෙැත්ම් 

වියදම් 

(13.62) (11.53) 

පරිපාලන වියදම්                           (7.43) (5.15) 

මූලය අයකිත්ම් (15.05) (13.98) 

මූලය ෘදායම් 4.91 4.03 

පිරිවැය අනුපාත විචලනය (32.84) (0.97) 

ලාභය/ ිඅලාභය  බදු මපර (20.18) 1.13 

 

  



ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථාව  වාර්ෂික වාර්තාව 2015| 56 

 

2015 වර්යමේ ආංය ක අලාභය පෙත දක්වා 

ඇත; 

 
අංශය 2015 

රු. බිලි 
අලාභය ස ො මෙේතු 

 

ප්රවාෙනය 
 
මපට්රේ 92 
ඔක්ම් ් 

 
 

26.53 

 මර්ුව බදු වැිප කිත්ෙ. 

 ඇ.මලො. සාම්ලක්ෂව 
රුපියල අව්රොණය වීෙ. 

 සිේලර මිල ගණ් 
සෙන මිල ගණ් 
යටමවය පැවතිෙ. 

මපට්රේ 95 
ඔක්ම් ් 

 
2.79 

විදුලිබල 

උත්පාදනය 
 
දැවිමතේ 1500 

 
 

 
0.25 

 ඉේුමෙ වැිපවීෙ. 

 යනවාරි ොසමේ රු.10 
් සෙන මිල ගණ් 
තවදුරටවය අඩුවු අතර 
ඉ්පමව කිසිඳු මිල 
සංමශෝධ්නයක් සිදු 
මනොවීය. 
 

කර්ෝත 
 
දැවිමතේ 1500 

 

0.26 

තාර  0.34  ඉේුමෙ අඩු වීෙ. 

 ඉෙන මතොග තබා 
ගැනීමම් පිරිවැය 

මිය ය 
 
භූමිමතේ 

 

3.86 

 2015 යනවාරි සෙ 
මනොවැම්බර් ොසවල ( 
සෙන මිල ගණ් 
තවදුරටවය අඩු කරන 
ල (. 

කිෂි 
 
කිෂි රසායන 

 

0.08 

 2015 මනොවැම්බර් 
ොසමේ ( ේලිනමෆොමස්  
සම්පූර්ණමය් තෙනම් 
කරන ල (.  

 රම්  කිෂි නිෂ්ඨ්පාදනමේ 
නිෂ්ඨ්පාදන පිරිවැය අඩු 
ේ ටෙක පවවයවාමගන 
යාෙ සඳො සිේලර මිල 
ගණ් සාධ්ාරණ මිල 
ේ ටෙක පවතී. 

අපනයන 
 
දැවමතේ 1500 
දැවිමතේ 800 
නැ්ලතා 

 
 

3.57 
1.78 
0.83 

 ගබලාකරණ පෙමකම් 
අඩු බැවි් ො මිය ය 
ඉේුමෙ අඩු බැවි් අඩු 
මිල ගණ් යටමවය 
අපනයනය කිත්ෙට සිදුවී 
ඇත. 

 

බදුකරණය 
 
බදු වර්ෂ්ඨ 2011/12 සිට වසර 05 ක 
කාලපරිච්මේදයක් සඳො වයාපාර ්රතිලාභ ෙත 
සංස්ථාව විසි් ෘදායම් බදු මගවීමේ නිදෙස් 
කර ඇත. සංස්ථාමේ අමනකුවය ෘදායම් මූලාශ්ර 
28% ක ෘදායම් බදු මගවීෙට යටවයව මේ.  

 
2014 වර්ෂ්ඨය තුන ( විමශේෂ්ඨ මගවීෙක් මලස රු. 
බිලියන 10 ක් මගවීෙට ෙො භා්ඩලාගාරය 
උපමදස් ලබා  ( ඇති අතර, 2014 වර්ෂ්ඨය සඳො 

රු.මිලියන 250 ක්, 2015 වර්ෂ්ඨය සඳො 
රු.මිලියන 750 ක් 2016 සිට 2024 දක්වා 
කාලපරිච්මේදය සඳො වාර්ෂිකව රු. මිලියන 
1,000 ක් ෘදායම් ්රකාශමේ වියදම් මලස 
අයකිත්ෙට ඉේලා ඇත. 
 

මිපළ, පිරියත සෙ උපකරණ 
 

සංස්ථාමේ මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ 
පිළිබඳ විස්තර සෙ ඒවාමේ විචලනය් මූලය 
්රකාශමේ සටෙන 12 මලස පිටු අංක.78 දක්වා 
ඇත. 
 

දායක ප්රාේධ්නය 
 
2015 මදසැම්බර් 31 දිනට අවස් වූ වර්ෂ්ඨය 
සඳො සංසථ්ාමේ දායක ්රාේධ්නය රු. මිලියන 
28,500 ක් විය. එෙ වර්ෂ්ඨමේ (, ්රාේධ්න 
වැිපදියුණු කිත්ම් සඳො රු. මිලියන 25,000 ක් 
ව නා භා්ඩලාගාර බැඳුම්කර ෙො 
භා්ඩලාගාරය විසි් නිකුවය කරන ල (. මූලය 
්රකාශනමේ පිටු අංක. 83 සටෙන 19 දායක 
්රාේධ්නය පිළිබඳ විස්තර දක්වා ඇත. 
 

සංචිත 
 
සංස්ථාමේ සංචිතවල සාරාංශයක් පෙත දක්වා 

ඇත; 
 

 2015 

රු.බිලි 

2014 

රු.බිලි 

්රාේධ්න සංචිත 

රඳවාගවය ඉපැයුම් 

4.99 

(262.65) 

4.99 

(240.75) 

 

පිටු අංක.64 ස්ක්ධ්ය මවනස්වීෙ පිළිබඳ 
්රකාශමේ ස්ක්ධ් විචලනය් දක්වා ඇත. 
 

අධ්යක්ෂවරු්  
 
2015 මදසැම්බර් 31 දිනට සංස්ථාමේ අධ්යක්ෂ 
ේඩලල සාොිකකින්මේ නම් පෙත දක්වා 
ඇත. 
 

අධ්යක්ෂවරු්මේ නම් 

විධ්ායක/ විධ්ායක මනොවන 

තත්වය 

ටී.ජී. යයසිංෙ  
ිසභාපති සෙ ක.අ   විධ්ායක අධ්යක්ෂ 

ඩී.සී.එස්. මසමනවිරවයන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 

එම්.ජී. යයමසේන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 

පී. ගලමෙේන විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 

ෘර්. ෙරිසච්්ද්ර විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 

මක්.ඒ. විෙමේ්තිරරායා විධ්ායක මනොවන අධ්යක්ෂ 
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අධ්යක්ෂ ේඩලල ැසස්වීම් 
 
පවවයවන ලද අධ්යක්ෂ ේඩලල රැස්වීම් පිළිබඳ 
විස්තර විගණන කමිටු රැසව්ීම් පිළිබඳ පිටු අංක. 
50 සෙ 53 දක්වා ඇත. 
 
වාර්ෂික වාර්තාමේ පිටු අංක. 53 
අධ්යක්ෂවරු්මේ පැමිණීෙ පිළිබඳ විස්තර 
දක්වා ඇත. 
 

අධ්යක්ෂවරු් මවත මෙවීම් 
 
වර්ෂ්ඨය තුන ( අධ්යක්ෂවරු් මවත සිදුකරන ලද 
මගවීම් පෙත දක්වා ඇත. 
 

 2015 
රු. මිලි 

2014 
රු. මිලි 

අධ්යක්ෂවරු්මේ මේතන 2.49 0.83 

 

මකෝත්රාත් පිිබබ  අධ්යක්ෂවරු්මේ 

රුචිකත්වය 
 
මූලය ්රකාශනවල සටේ 31 ෙඟි් 
අධ්යක්ෂවරු්මේ මකෝත්රාවය පිළිබඳ සිජු සෙ 
වක්ර රුචිකවයවය දක්වා ඇත. 
 

අවදානම් කළෙනාකරණය සෙ අභය්තර 

පාලන පිධ්තිය 
 
අවදානම් කනෙනාකරණය කිත්ෙ සඳො සෙසථ් 
වගය ෙ අධ්යක්ෂ ේඩලය දරින. මම් සඳො 
සංස්ථාමේ ලලදායී සෙ විස්තීර්ණ අභය්තර 
පාලන පිධ්තියක් අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
සංස්ථාපිත කර ඇත. පිටු අංක. 45 සිට 49 දක්වා 
ඇති අවදානම් කනෙනාකරණය පිළිබඳ 
වාර්තාමේ අවදානම් කනෙනාකරණය කිත්ෙ 
සඳො සංස්ථාව විසි් මගන ඇති ්රියාොර්ග 
දක්වා ඇත. 
 

සංස්ථායික යෙපාලනය 
 

අධ්යක්ෂවරු්මේ ප්රකාශය 
 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් පෙත සඳේ දෑ 
්රකාශයට පවයකරින. 
 
(අ)  තෙ වයාපාරයට අදාන නීති සෙ මරුවලාසි 

මවත අනුගත මවමි් අදාන නීති 
මරුවලාසි උේලංඝනය මනොවන 
ෘකාරයට සංස්ථාව පවවයවාමගන යාෙ.  

 

(ෘ)  සංස්ථාව සම්බ්ධ්වන මකෝත්රාවයවල  
සෑෙ ද්රවයෙය රුචිකවයවය්ෙ 
අධ්යක්ෂවරු් විසි් ්රකාශයට පවය කර 
ඇත. 

 
(ඇ)  උපකාරි උපකේපන සෙඟ වයාපාරමේ 

යෙපැවැවයෙ සෙ අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
විසි් සංස්ථාමේ සංස්ථාිනක වයාපාර 
සැලැස්ෙ විශ්මේෂ්ඨණය කරනු ලබන 
අතර ස්ථාවර අනාගතයක් සඳො 
්රොණවවය සම්පවය සංසථ්ාව සතු බවද 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය ති්ලතිෙවය තවයවයක 
පවතී. ඒ අනුව, සංස්ථාමේ යෙපැවැවයෙ 
පදනම් කර සංස්ථාමේ සෙ ෘශ්රිත 
සොගම්වල මූලය ්රකාශන පිළිමයල කර 
ඇත. 

 
(ඉ)  මූලය, මෙමෙයුම් සෙ අනුගත වීෙ 

පාලනය කිත්ම් සෙ අවදානම් 
කනෙනාකරණය ෘවරණය වන පරිදි 
අභය්තර පාලනය පිළිබඳව 
සොමලෝචනයක් අධ්යක්ෂවරු් විසි් 
සිදුකරන ලද අතර ලලදාිනතාවය සෙ ඒවා 
මවත සාර්ථකව අනුගත වීෙ සම්බ්ධ්ව 
සැලකිය යුතු ේ ටමම් සෙතිකයක් ලබා 
මගන ඇත. 

 
මෙෙ වාර්තාමේ පිටු අංක 50 සිට 53 දක්වා 
සංස්ථාිනක පාලන වාර්තාමේ පැෙැඳිලිකර ඇති 
සංස්ථාිනක පාලනමේ නීති සෙ මරුවලාසි සෙඟ 
්රියාප පා ය සෙ භාවිතය අනුගත වී ඇත. 
 

ොනව සම්පත් 
 
ෘයතනමේ වයාපාරික මෙමෙයුම් සෙ දැක්ෙ 
යථාර්ථයක් බවට පවය කිත්මම්  ( ොනව සම්පවය 
ව නාකෙ සංස්ථාව විසි් ෙඳුනාමගන ඇත. ඒ 
අනුව, සංස්ථාිනක ඉලක්ක සෙ අරමුණු 
ලඟාකර ගැනීෙ මවනුමව් ොනව සම්පවය 
්රාේධ්නය වැලකිත්ෙ සෙ ඔවු්මේ දායකවයවය 
්රශස්ථ ේ ටෙකට රැමගන ඒෙට විවිධ් මිණුම් 
ලබා මගන ඇත. මිය ය සෙ විමිය ය පුහුණු 
අවස්ථා ලබා මදමි් ඔවු්මේ දැනුෙ සෙ 
නිපුණතා අඛ්ඩලව වැිපදියුණු කිත්ෙ සඳො 
සෑෙ ක්ඩලායෙකෙ මසේවකය් මවත 
්රොණවවය අවස්ථාව් සලසා  (ෙ අපමේ 
ොනව සම්පවය ්රතිපවයතිය ෙඟි් අවධ්ාරණය 
කරින. ොනව සම්පත තුන ඉෙන ේ ටමම් 
තාක්ෂණිකක සෙ කනෙනාකාත්වයව ෙැකියාව් 
පැවතීෙ සෙතික කිත්ෙ පිණිකස ොනව ්රාේධ්නය 
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සංවර්ධ්නය කිත්ෙ සංස්ථාමේ ්රධ්ාන අරමුණක් 
බවට පවයවී ඇත. 
 

අවස් මනොවූ නඩු 
 
අධ්යක්ෂ ේඩලලමේ සෙ සංසථ්ා 
නීතිඥවරු්මේ ෙත අනුව මූලය ්රකාශමේ 
සටෙන 30 යටමවය මප්වා ඇති පරිදි 
සංස්ථාවට එමරිව පවවයනා තවෙවය විභාග 
මවමි් පවතින නඩු, සංස්ථාමේ අනාගත 
මෙමෙයුම් කටයුතු මෙෝ සංස්ථා මූලය තවයවය 
මකමර් සැලකිය යුතු බලපෑෙක් ඇති 
මනොකරින. 

 

නීති මරගුලාස මවත අනුෙත වීෙ 
 
කිසිඳු නීතියක් උේලංඝණය වන ෘකාරමේ 
කටයුවයතක සංස්ථාව නිරත වී මනොෙැත. 

 

පාරිසරික ආරක්ෂණය 
 
අදාන පාරිසරික නීති මරුවලාසි සෙඟ අනුගත 
වීෙ සඳො සංසථ්ාව සම්පූර්ණ උවයසෙය දරනු 
ලබින. 
 

වයවස්ථාපිත මෙවීම් 
 
අධ්යක්ෂවරු විසි් තෙ දැනීමම් ො විශ්වාසය 
අනුව, අදාන නියාෙන සෙ වයවස්ථාපිත 
අධිකාත්් කායනව සිදුකර ඇත. 
 

මූලය ප්රකාශන තත්වය දක්වන දනයට පම්ව 

වන සදුවීම් 
 
මූලය ්රකාශනයට ගැලපීම් සිදු කන යුතු 
මභවතික ව නාකෙක් සිත සිදුවීම් මනොෙැති 
අතර, මූලය ්රකාශනමේ දිනට පමව ඇතිවු 
ගැලපීම් පිටු අංක. 93 මූලය ්රකාශමේ සටෙන 
32 හී දක්වා ඇත. 
 

යෙපැවැත්ෙ 
 
අනාගතය සඳො වන වානිය ශකයතාවය 
ශක්තිෙවය කිරිෙ සෙතික කිත්ෙ සඳො 
සංස්ථාමේ ්රතිූපපය වැිපදියුණු කිත්මම් අරමුණ 
සිතව අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් සංස්ථාමේ 
වයාපාරික සැලැස්ෙ පිළිමයල කර ඇත. ඒ 
අනුව, යෙපැවැවයෙ පදනම් මකොට මගන මූලය 
්රකාශනය් පිළිමයල කර ඇත. 

 විෙණකවරු පත් කිත්ෙ 
 
සංස්ථාමේ විගණකවරයා මලස 
විගණකාධිපතිවරයා කටයුතු කරින. ශ්රි ලංකා 
්රයාතා්රික සොයවාදි යනරයමේ 
වයවස්ථාමේ 154 වන වග්තිමේ විධිවිධ්ාන 
්රකාර ඔහු එෙ තනතුරට පවය කර ඇත. 1961 
අංක 28 දරණ ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත 
සංස්ථා පනමවය 31 වන වග්තිය ්රකාරව 
විගණකවරු්මේ වැටු්ල ො ්රතිලාභ තීරණය 
කරින. 
 

විෙණකවරු්මේ වැටුප් ො ප්රතිලාභ සෙ 

සංස්ථාමේ මකෝත්රාත් පිිබබ  රුචිකත්වය 
 
විගණක මගවීම් මලස සංස්ථාව විසි් 2015 
මදසැම්බර් 31 දිනට අවස්වු වර්ෂ්ඨය සඳො 
රු.මිලියන 1 ක් විගණකවරු් මවත මගවන 
ල (. 
 
සංස්ථාමේ මෙෝ එි ෘශ්රිත සොගමම් 
මකෝත්රාවය සම්බ්ධ්ව සම්බ්ධ්තාවයක් මෙෝ 
රුචිකවයවයක් විගණකවරු් මවත මනොෙැති 
බැේ අධ්යක්ෂ ේඩලලය අවමබෝධ්මය් සි . 
 

වාර්තාමේ අ්තර්ෙතය පිිබබ ව පිිබෙැනීෙ 
 
1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය මතේ 
නීතිගත සංස්ථා පනමවය 32ි3  වග්තිය 
්රකාර, මෙෙ වාර්ෂික වාර්තාමේ අ්තර්ගතය 
අධ්යක්ෂ ෙණලලය විසි් මෙමසේ පිළිගනු ලබින. 
 
අධ්යක්ෂ ේඩලලය මවනුමව් වාර්ෂික 
වාර්තාව අවයස් කරනු ලැබූමේ, 
 

 
ටී.ජී. යයසිංෙ 

සභාපති සෙ කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ 

 

 
ඩී.සී.එස්. මසනවිරවයන 

අධ්යක්ෂ   

මකොළඹ  
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විෙණන කන්ටු වාර්තාව 
 
සංස්ථාමේ විගණන කමිටුව අධ්යක්ෂ ේඩලලය 
විසි් පවයකරනු ලබන අතර, එය අධ්යක්ෂ 
ේඩලලය මවත වගකියනු ලබින. රායය වානිය 
වයාපාර වල විගණන කමිටු පැවැවයවීම් 
සම්බ්ධ්ව නිකුවය කරන ලද භා්ඩලාගාර 
චක්රමේඛමේ සඳේ වගය ම්, අධිකාරය සෙ 
විමශේෂිත කාර්යය් ෘවරණය කරමි් 
විගණන කමිටු ්රඥ්ලතිය පිළිමයල කර ඇත. 
 

විෙණන කන්ටුමේ ප්රධ්ාන වෙකීම් 
 
සංස්ථාමේ විගණන කමිටුව, අධ්යක්ෂ 
ේඩලලමේ උපකමිටුවක් මලස ්රියා කරනු 
ලබන අතර, එි වගය ම් මපත්ක්ෂාවට ලක් 
කරමි්, මූලය වාර්තා කරණය සෙ අවධ්ානම් 
කනෙනාකරණ ්රියාවලිය ස්වාධීනව 
සොමලෝචනය කරමි් අවශය සොය ලබා 
මදින. විගණන කමිටුමේ ්රධ්ාන වගය ම් පෙත 
පරිදි මේ; 
 

 අභය්තර පාලන පිධ්තිමේ ්රොණවයවය, 
කාල නියෙ කිත්ෙ සෙ පැවැවයව 
සොමලෝචනය කරින. 
 

 වයාපාර මෙමෙයුම්වල අනුූලලතාවය 
අධීක්ෂණය කිත්ෙ. 
 

 මූලය වාර්තාකරණ පිධ්තිමේ අනාවරණය 
කිත්මම් ්රොණවවයභාවය සෙතික කිත්ෙ 
සඳො මූලය ්රකාශන සොමලෝචනය කිත්ෙ. 
 

 මූලය ්රකාශන පිළිමයල කිත්ෙ සඳො භාවිතා 
කරන ලද ශ්රී ලංකා ගණකාධිකරණ ්රමිතී් 
ඇතුල්ව මූලය වාර්තාකරණ මරුවලාසි සඳො 
ගැලපීම් කර ඒවාට අනුගත මවමි් 
ගණකාධිකරණ ්රතිපවයති පිළිබඳව 
සංගතතාවය සෙතික කිත්ෙ. 
 

 අවදානෙ සෙ ඒවාමේ බලපෑෙ අවෙ කිත්ෙ 
සඳො පියවර මගන ඇති අතර සංස්ථාව 
නිරාවරණය වනු ලබන අවදානම් 
සොමලෝචනය කිත්ෙ. 
 

 මූලය සෙ මෙමෙයුම් ්රියාවය් සෙ 
පාලනය්මේ ලලදායීවයවය ස්ථාපිත කරනු 
ලබන අභය්තර විගණන පිධ්තිමේ 
මක්ෂේත්රය තීරණය කිත්ෙ. 

 අභය්තර විගණනමේ මසොයා ගැනීම් 
සොමලෝචනය .  
 

විෙණන කන්ටු ැසස්වීෙ සෙ සංයුතිය 
 
විගණන කමිටුව විධිෙවය නයාය පත්රයකට අනුව 
පවවයවන ලද අතර රැස්වීෙට මපර සංස්ථාිනක 
කනෙනාකාත්වයවය ෙඟි් අදාන විස්තීර්ණ 
පමබිම් මතොරතුරු සාොිකකය් මවත ලබා 
මදනු ඇත. පැෙැඳිලි කිත්ම් සඳො විවිධ් 
අවස්ථාවල විගණන කමිටු රැස්වීම් සඳො 
නිමයෝයය සාොනයාධිකාරිවරු සෙ 
කනෙනාකාරවරු සෙභාතා මවින. 
 
විගණන කමිටුව මවත පවරන ලද රායකාත්් 
සාකච්යා කිත්ෙ සඳො සොමලෝචිත වර්ෂ්ඨමේ ( 
විගණන කමිටු රැස්වීම් ෙතරක් පවවයවන ලද 
අතර, ඒ සඳො සෙභාතා වන ලද කමිටු 
සාොිකකය් පෙත දක්වා ඇත. 
 

දනය සෙභාගී ම් 

ෙණන 
 

සාොිකකය්මේ නම් 

02/03/2015 3 • ඒ.මක්. මසමනවිරවයන ෙෙතා  
(සභාපති) 

• ඒ.එච්.එස්. විමේසිංෙ ෙෙතා 

• ලබ්.එස්.එම්.සී. සිරිමෙව් ෙෙතා 
 

06/08/2015 3 • ඒ.මක්. මසනවිරවයන ෙෙතා 
(සභාපති) 

• ඒ.එච්.එස්. විමේසිංෙ ෙෙතා 

• ලබ්.එස්.එම්.සී. සිරිමෙව් ෙෙතා 
 

28/10/2015 4 • ඒ.මක්. මසමනවිරවයන ෙෙතා 
(සභාපති) 

• ඒ.එච්.එස්. විමේසිංෙ ෙෙතා 

• පී. ගේමෙේන ෙෙතා 

• ෘර්. ෙරිස්ච්ද්ර ෙෙතා 
 

04/12/2015 3 • මක්.ඒ. විෙමල්තිරරායා ෙෙතා 
(සභාපති) 

• පී. ගේමෙේන ෙෙතා 

• ෘර්. ෙරිස්ච්ද්ර ෙෙතා - 
මනොපැමිණ ඇත. 

 

 
පිටු අංක. 04 සිට 06 දක්වා විගණන කමිටු 
සාොිකකය් පිළිබඳව මක  විස්තරයක් සපයා 
ඇත. ඔවු්මේ සාමුික දැනුෙ සෙ වයාපාරික, 
මූලයෙය, නීතිෙය සෙ අවදානම් 
කනෙනාකරණය පිළිබඳ නිපුණතාවය සෙ 
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පනපුරුිද එකට කැ මකොට තෙ රායකාත්් 
ඉටුකරන ල (. 
 

මෙෙ වර්යමේී  කන්ටුව විස් සදුකරන ලද 

්රියාකාරකම් සාරාංශය 
 
සොමලෝචිත වර්ෂ්ඨමේ ( පෙත සඳේ පරිදි 
කමිටුව කටයුතු සිදුකරන ල (; 
 

 2014 මදසැම්බර් 31 දිනට අවස් වු වර්ෂ්ඨය 
සඳො වන මූලය ්රකාශනය සෙ මූලය 
්රකාශය සඳො වන විගණකාධිපති වාර්තාව 
පිළිබඳව සාකච්යා කරන ල (. 
 

 අභය්තර පාලන පිධ්තිමේ ්රොනවවයබව 
කනෙනාකාත්වයවය, විගණකාධිපතිවරයා 
සෙ අභය්තර විගණකවරු සෙඟ 
සොමලෝචනය කරන ල (. 
 

 2015 වර්ෂ්ඨමේ පනමු භාගය සඳො නිකුවය 
කරන ලද අභය්තර විගණන වාර්තා 
සාකච්යා කර අවශය නිත්ක්ෂණ සිදු කිරිෙ. 
 

 සංස්ථාව විසි් මුහුණ මදනු ලබන ්රධ්ාන 
ක්රමෙෝපාය ගැටල් සාකච්යා කරන ල (. 

 සංස්ථාමේ පවවයනා මූලය පැවත්ම් 
යා්ත්රණය සම්බ්ධ් ගැටල් සාකච්යා කරන 
ලද අතර යෙපාලන මූලධ්ර්ෙ අනුව එෙ 
යා්ත්රණය පුනත්ක්ෂණය කිත්ෙ සඳො 
අධ්යක්ෂ ේඩලල අවධ්ානය මයොමු කිත්ෙ. 
 

 2016 වර්ෂ්ඨය සඳො වන වාර්ෂික අභය්තර 
විගණන සැලැස්ෙ සොමලෝචනය කිත්ෙ. 

 

නිෙෙනය 
 
සංස්ථාමේ අනුෙත ්රතිපවයති ්රකාර සංස්ථාව 
විසි් කනෙනාකරණය කරනු ලබන කටයුතු 
සාධ්ාරණ සෙතික වීෙක් පිළිබඳව සෙ  
සංස්ථාමේ වවයකම් විධිෙවය මලස ගණනය කර, 
ඒවා ්රොණවවය පරිදි ෘරක්ෂා කර ඇති බවට ද 
විගණන කමිටුව සැහීෙකට පවය මේ. 
 

 
මක්.ඒ. විෙමේ්තිරරායා 
සභාපති - විෙණන කන්ටුව 

 
මකොනඹ  
2016 මනොවැම්බර් 15.  
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විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය 

මදසැ.31 දනට අවස් ම් වර්යය ස ො සටෙන

2015 2014                 

          (නැවත 

ප්රකාය ත)

2015 2014                 

        (නැවත 

ප්රකාය ත)

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

ෘදායෙ 2 376,734.487   525,182.094   377,261.652      527,168.712   

විකුණුම් පිරිවැය 3 (337,118.644) (499,955.539)  (343,301.815)    (506,834.181)  

දළ ලාභය 39,615.843     25,226.555     33,959.837        20,334.531     

මවනවය මෙමෙයුම් ෘදායෙ 4 326.391          739.652          836.644             1,197.116       

භූමිමතේ සෙනාධ්ාරය 3,860.000       2,715.000       3,860.000          2,715.000       

ෘමයෝයන මිපන ෙත ෘදායෙ 5 47.590            51.823            47.590               51.823            

විකුණුම් සෙ මබදාෙැත්ම් වියදම් (13,617.902)   (11,532.812)    (2,957.522)        (1,760.156)      

පරිපාලන වියදම් (2,813.565)     (4,904.127)      (6,391.546)        (8,082.450)      

මෙමෙයුම් ලාභය 6 27,418.357     12,296.090      29,355.002        14,455.864      

විනිෙය අනුපාත විචලනය (32,841.590)   (967.489)          (32,841.590)      (967.489)          

මුලය ෘදායෙ 7 4,910.347       4,030.057       4,936.157          4,058.754       

මෙික් වියදම් 8 (3,864.375)     -                  (3,864.375)        

විමශේෂ්ඨ මගවීම් 9 (750.000)        (250.000)         (750.000)           (250.000)         

මූලය වියදම් 10 (15,048.660)   (13,979.634)    (15,048.660)      (13,979.634)    

බදු මපර ලාභය/ (අලාභය) (20,175.920)   1,129.025       (18,213.465)      3,317.495       

ෘදායම් බදු 11 (1,559.263)     -                  (1,846.248)        (275.168)         

වර්යය ස ො ලාභය/ (අලාභය) (21,735.183)   1,129.025       (20,059.713)      3,042.327       

මවනත් විස්තීර්ණ ආදායම්

ලාභය මෙෝ අලාභය මවත වර්ගීකරණය මනොකරන අයිතෙ

විශ්රාෙ ්රතිලාභ සැලමෙ ෙත වන නැවතඇඟයීම් ලාභ/ (අලාභය) 21 (167.186)        (112.498)         (299.648)           (152.495)         

ලාභය මෙෝ අලාභය මවත නැවත වර්ගීකරණය කරනු ලබන මෙෝ මනොලබන අයිතෙ -                    

අමලවිය සඳො පවවයනා මූලය වවයකම් ෙත ශුිධ් ලාභය/ (අලාභය) 6.500              -                  6.500                 -                  

වර්යය ස ො වන අමනකුත් විස්තීර්ණ අලාභ (160.686)        (112.498)         (293.148)           (152.495)         

පාලනය කල මනොෙැකි අයිතිය -                 -                  (514.336)           (624.435)         

වර්යය ස ො මුළු විස්තීරණ ලාභය/ (අලාභය) (21,895.869)   1,016.527        (20,867.197)      2,265.397        

සංස්ථාව සමුෙය

 

පිටු අංක 66 සිට 96 දක්වා සඳේ සටේ මෙෙ මූලය ්රකාශන වල අ්තර්ගත මකොටසකි. 
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මූලය තත්වය පිිබබ  ප්රකාශනය 

2015  2014                

(නැවත ප්රකාය ත)
2015  2014                

(නැවත ප්රකාය ත)
2015.12.31 දනට සටෙන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

වත්කම්

ජංෙෙ මනොවන වත්කම්

මිපන, පිරියත ො උපකරණ 12 13,613.866      13,591.470      30,267.359     30,879.895      

ෘමයෝයන වවයකම් 12.5 24.558             25.362             24.558            25.362             

අස්පිශය වවයකම් 12.6 -                   -                   17.350            47.358             

පරිපාලිත සොගමම් ෘමයෝයන 13 5,000.000        5,000.000        -                 -                   

යංගෙ මනොවන මූලය වවයකම් 14 36,849.405      10,027.557      36,849.405     10,027.557      

මවනඳ සෙ මවනවය ලැබිය යුතු දෑ 15 11,675.654      12,047.778      11,389.949     11,190.663      

67,163.483      40,692.167      78,548.621     52,170.835      

ජංෙෙ වත්කම්

මතොග 16 41,035.111      63,581.753      41,363.947     63,949.846      

මවනඳ සෙ මවනවය ලැබිය යුතු දැ 15 27,128.594      43,120.185      30,833.435     44,457.037      

ලැබිය යුතු ෘදායම් බදු -                   962.151           -                 962.151           

මක කායන ෘමයෝයන 17 12,721.916      11,994.697      12,721.916     11,994.697      

මුදේ ො මුදේ සොන දෑ 18 51,058.261      21,474.788      51,806.227     23,384.985      

131,943.882    141,133.573    136,725.525   144,748.716    

මුළු වත්කම් 199,107.365    181,825.740    215,274.145   196,919.551    

ස්ක්ධ්ය සෙ වෙකීම්

ප්රාේධ්නය සෙ සංචිත

දායක ්රාේධ්නය 19 28,500.000      3,500.000        28,500.000     3,500.000        

්රාේධ්න සංචිත 20 4,992.686        4,992.686        4,992.686       4,992.686        

රඳවාගවය ඉපැයීම් (262,645.305)   (240,749.436)   (253,451.479) (232,584.282)   

පාලනය කල මනොෙැකි අිනතිය -                   -                   7,096.913       6,582.577        

මුළු ස්ක්ධ්ය (229,152.619)   (232,256.750)   (212,861.880) (217,509.019)   

ජංෙෙ මනොවන වෙකීම්

විශ්රාෙ ්රතිලාභ බැඳියාව 21 861.114           663.950           2,414.251       2,006.254        

විලම්බිත බදු 22 -                   -                   544.864          492.982           

ණය සෙ ණය ගැනීම් 23 341.817           703.481           1,740.668       2,590.131        
1,202.931        1,367.431        4,699.783       5,089.368        

ජංෙෙ වෙකීම්

මවනඳ ණය සෙ මවනවය මගවිය යුතු දෑ 24 159,473.117    164,280.022    155,356.351   160,416.366    

ණය සෙ ණය ගැනීම් යංගෙ මකොටස 23.1 361.664           647.369           857.619          1,135.168        

මක  කායන ණය ගැනීම් 25 267,222.272    247,787.669    267,222.272   247,787.669    

427,057.053    412,715.059    423,436.242   409,339.202    

මුළු ස්ක්ධ්ය සෙ වෙකීම් 199,107.365    181,825.740    215,274.145   196,919.551    

සංස්ථාව                සමුෙය

 

පිටු අංක 66 සිට 96 දක්වා සඳේ සටේ මෙෙ මූලය ්රකාශන වල අ්තර්ගත මකොටසකි. 

2015.12.31 දිනට අවස්වු වර්ෂ්ඨය සඳො ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථාමේ සෙ එි ෘශ්රිත සොගම් වල කටයුතු 

පිළිබඳව සතය සෙ සාධ්ාරණ සොමලෝචනයක් මෙෙ මුලය ්රකාශන ෙඟි් ඉදිරිපවය වන අතර,  මෙෙ වර්ෂ්ඨය අලාභයකි් 

අවස් මේ. 

  

ෘර්.එස්. ම්දරලිංගම්     ෘර්.ටී.ඒ. දාබමර් 

වැ.බ. නිමයෝජය සාොනයාි කාරි (මුදල්)                   මුදල් කළෙනාකාර 

 

මෙෙ මූලය ්රකාශන පිළිමයල කිත්ෙ සෙ ඉදිරිපවය කිත්ෙ සඳො අධ්යක්ෂ ේඩලලය වගකිව යුතු මේ. අධ්යක්ෂ ේඩලලය 

මවනුමව් අනුෙත කර අවයස් තබන ලිමි, 
  

 

ටී.ජී. යයසිංෙ එම්.එස්.එස්.එස්.්රනා්දු   
සභාපති සෙ කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ    අධ්යක්ෂ   
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ස්ක්ධ්ය මවනස් වීෙ පිළිබඳ ්රකාශනය 

 

ලංකා ඛනිජ මතල් නීතිෙත සංස්ථාව

දායක ප්රාේධ්නය
ප්රාේධ්න 

සංචිත
ආදායම් සංචිත මුළු ස්ක්ධ්ය

රු. මිලියන රු. මිලියන රු. මිලියන රු. මිලියන

2014 ජන. 01 දනට 3,500.000        4,992.686 (244,959.429)  (236,466.743)  

වර්ෂ්ඨය සඳො නැවත ්රකාය ත ලාභය 1,129.025       1,129.025       

මවනවය විස්තිර්ණ ෘදායම් (112.498)         (112.498)         

 ලාභාංශ බදු ්රතිපාදන ෙැරවීෙ 170.691          170.691          

මපර වර්ෂ්ඨය සඳො ලැබුණු සෙනාධ්ාර 3,022.775       3,022.775       

2014 මදසැ. 31 දනට 3,500.000        4,992.686 (240,749.436)  (232,256.750)  

වර්ෂ්ඨය සදො ලාභය (21,735.183)    (21,735.183)    

මවනවය විස්තීර්ණ ෘදායම් (160.686)         (160.686)         

්රාේධ්න වැිප දියුණු කිත්ම් සදො නිකුවය කර ඇති භා්ඩලාගාර බැදුම්කර 25,000.000      -                  25,000.000     

2015 මදසැ. 31 දනට 28,500.000      4,992.686 (262,645.305)  (229,152.619)  

සමුෙය

දායක ප්රාේධ්නය
ප්රාේධ්න 

සංචිත
ආදායම් සංචිත

මකොටස්කරුව්මේ

 අරමුදල්

පාලනය කළ 

මනොෙැකි අයිතිය
මුළු ස්ක්ධ්ය

රු. මිලියන රු. මිලියන රු. මිලියන රු. මිලියන රු. මිලියන රු. මිලියන

2014 ජන. 01 දනට 3,500.000        4,992.686 (238,043.145)  (229,550.459)  5,958.142       (223,592.317)  

වර්ෂ්ඨය සඳො නැවත ්රකාය ත ලාභය 2,417.892       2,417.892       624.435          3,042.327       

මවනවය විස්තීර්ණ ෘදායම් (152.495)         (152.495)         (152.495)         

 ලාභාංශ බදු ්රතිපාදන  ෙැරවීම් 170.691          170.691          170.691          

මපර වර්ෂ්ඨය සඳො ලැබුණු සෙනාධ්ාර 3,022.775       3,022.775       3,022.775       

2014 මදසැ. 31 දනට 3,500.000        4,992.686 (232,584.282)  (224,091.596)  6,582.577       (217,509.019)  

වර්ෂ්ඨය සඳො ලාභය (20,574.049)    (20,574.049)    514.336          (20,059.713)    

මවනවය විස්තීර්ණ ෘදායම් (293.148)         (293.148)         (293.148)         

්රා ේධ්නය  වැිපදියුණු  කිත්ම්  සඳො  නිකුවය කරන ලද භා්ඩලා ගාර  බැඳුම්කර 25,000.000      -                  25,000.000     25,000.000     

2015 මදසැ.31 දනට 28,500.000      4,992.686 (253,451.479)  (219,958.793)  7,096.913       (212,861.880)  

 

පිටු අංක. 66 සිට 96 දක්වා වන සටෙන මෙෙ මූලය ්රකාශන වල අ්තර්ගත මකොටසකි. 
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මුදේ ්රවාෙය පිළිබඳ ්රකාශනය 

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

අවසාන ම් කාල පරිච්මේදය  ස ො සටෙන 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

මෙමෙයුම් ්රියාකාරකම් වලි් ලැමබන මුදල් ප්රවෙ 27 24,947.455      12,467.371      25,324.955      10,880.117      

-                   

මපොළී මගවීම් 10 (15,048.660)     (13,979.634)     (15,282.220)     (14,384.351)     

විශ්රාෙ පාරිමතෝෂිත මගවීම් 21 (68.623)            (64.187)            (167.892)          (143.028)          

ෘදායම් බදු/ ලබ්.එච්.ටී. මගවීම් (413.710)          (240.607)          (413.710)          (240.607)          

මෙමෙයුම් ්රියාකාරකම් තුිබ් උත්පාදනය ම් ශූිධ් මුදල් 9,416.462        (1,817.057)       9,461.133        (3,887.869)       

ආමයෝජන ්රියාකාරකම් තුිබ් ලද මුදල් ප්රවාෙ

මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ විකිණිකමේ වන ලැබීම් 36.151             16.216             36.151             21.006             

මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ අවයපවය කර ගැනීම් 12 (972.115)          (1,116.716)       (1,162.087)       (1,325.867)       

ෘමයෝයන වලි් ලද ෘදායෙ 0.004               437.501           8.316               -                   

ලැබුනු මපොළී 7 4,910.347        4,030.057        4,936.157        4,058.754        

භා්ඩලාගාර බැඳුම්කරවල ෘමයෝයන (27,817.081)     -                   (27,817.081)     -                   

ස්ථිර තැ්පවය වල ෘමයෝයන 274.514           (5,193.046)       274.514           (5,193.046)       

ආමයෝජන ්රියාකාරකම් ස ො භාවිතා කළ ශුිධ් මුදල් (23,568.180)     (1,825.988)       (23,724.030)     (2,439.153)       

මූලය ්රියාකාරකම් වලි් ලද මුදල් ප්රවාෙ

්රාේධ්න ෘමයෝයන 25,000.000      -                   25,000.000      -                   

ලබා ග්නා ලද අල්වය ණය/ ණය මගවීම් 16,048.986      28,745.610      14,997.932      28,257.810      

මූලය ්රියාකාරකම් (භාවිතා කළ) වලි් ශූිධ් මුදල් 41,048.986      28,745.610      39,997.932      28,257.810      

මුදල් සෙ සොන මි ෙඟි් ලද ශුිධ් වැඩිවිෙ/ අඩු වීෙ 26,897.268      25,102.563      25,735.035      21,930.788      

වර්ෂ්ඨය ෘරම්භමේ මුදේ ො මුදේ සොන දෑ 17,803.174      (7,299.390)       19,713.372      (2,217.415)       

වර්යය අවසානමේී   මුදල් ො මුදල් සොන දෑ 18 44,700.441      17,803.174      45,448.407      19,713.372      

සොෙෙසංස්ථාව

 

පිටු අංක. 66 සිට 96 දක්වා ඇති සටෙන මෙෙ මූලය ්රකාශනවල අ්තර්ගත මකොටසකි. 
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මූලය ප්රකාශන ස ො සටේ 
 

1.1 සංස්ථායික මතොරතුරු 
 

මපොදු විස්තර 
 
1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය මතේ 
නීතිගත සංස්ථා පනත ෙඟි් පිිටුවන ලද     ශ්රී 
ලංකාමේ පිිටා ඇති රායය සංස්ථාවකි. අංක. 
609, මදොස්තර ලැනිස්ටර් ද සිේවා ොවත, 
මකොනඹ 09 ලිපිනමේ ්රධ්ාන කාර්යාලය පිිටා 
ඇත. 
 

ප්රධ්ාන ්රියාකාරකම් සෙ මෙමෙයුම් ස්වභාවය 
 
මෙෙ ෘයතනමේ ්රධ්ානතෙ ්රියාකාරකම් නම් 
ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන පිරිපෙදු කිත්ම්, අමලවි 
කිත්ම් සෙ මබදාෙැත්ම්, ෘනයනය කිත්ම් ො 
අපනයනය කිත්ම් මේ. 

 

ෙේ සොෙෙ සෙ පර්ය්ත ෙේ සොෙෙ සෙ 

පරිපාලිත සොෙෙ 
 
සංස්ථාව ඛනිය මතේ කර්ෝත අොතයාංශය 
යටමවය පාලනය මවින. අධ්යක්ෂවරු්මේ ෙතය 
අනුව, සංස්ථාව පාලනය කරනු ලබන ඒකකය 
වනුමේ ශ්රී ලංකා රයයින. ලංකා ඛනිය මතේ 
මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගමම් මකොටස් 2/3 
ක් සංස්ථාව සතුව පවතී. 

 

නිකුත් කිත්ෙ ස ො අි කාත්ත්වය ලබා ේනා 

දනය 
 
2016 සැ්ලතැම්බර් 07 දින අධ්යක්ෂ ේඩලල 
තීරණය අනුව 2015 මදසැම්බර් 31 දිනට 
අවස් වු වර්ෂ්ඨය සඳො සංස්ථාමේ සෙ එෙ 
සමුෙමේ මූලය ්රකාශ නිකුවය කිත්ෙ සඳො බලය 
ලබා  ( ඇත. 

 

අනුෙතවීමම් ප්රකාශනය 
 
ශ්රී ලංකා වරලවය ගණකාධිකරණ  ෘයතනය 
සෙ 1971 අංක. 38 දරණ මූලය පනමවය 
විධිවිධ්ාන විසි් නිකුවය කරන ලද ශ්රී ලංකා 
ගණකාධිකරණ ්රමීය තී් අනුව ලංකා ඛනිය 
මතේ නීතිගත සංස්ථාමේ මූලය ්රකාශ 
පිළිමයල කර ඇත. 
 

 

 

 

 

1.2.  පිිබමයල කිත්මම් පදනෙ 
 
සාධ්ාරණ ව නාකෙ ෙත ෙනිනලද මූලය 
උපකරණ ිලැිනස්තුගත මකොටස් ෘමයෝයන 
සෙ භා්ඩලාගාර බැඳුම්කර ෘමයෝයන  ෙැර 
අ් මතොරතුරු උපචිත පදනෙ ෙත සෙ 
ඓතිොසික පිරිවැය පදනෙ යටමවය  පිළිමයල 
කර ඇත. සාධ්ාරණ ව නාකෙ ෙත ෙනින ලද 
මුලය උපකරණ සාධ්ාරණ අගයට පිළිමයල කර 
ඇත. 

 

ඉදරිපත් කිත්ෙ සෙ ශ්රිතිය මුදල් 
 
මූලය ්රකාශන ශ්රී ලංකා රුපියේ ෙඟි් ඉදිරිපවය 
කර ඇති අතර සියුමෙ අගය්, විමශේෂ්ඨමය් 
දක්වා මනොෙැති අවස්ථාවල ෙැර, ෘස්න 
රුපියේ මිලියනයට වටයා ඇත. 

 

ඒකාබිද කිත්මම් පදනෙ 
 
සංස්ථාමේ ෘශ්රිත සොගෙක් වන මතොග ගබලා 
පර්ය්ත සොගමම් මකොටස් 2/3 ක් සංස්ථාව 
සතුවන බැවි් එෙ සොගමම් මූලය ්රකාශන 
ඒකාබිද කර සමුෙමේ මූලය ්රකාශන සකස් 
කර ඇත. සාමුික මූලය ්රකාශනය් හී 
සංස්ථාමේ සෙ මතොග ගබලා පර්ය්ත 
සොගමම් මූලය ්රකාශන ඒකාබිද කර ඇත. 
 

නිකුත් කරන ලද නමුත් මෙමතක් බලාත්ෙක 

මනොකරන ෙණකාි කරණ ප්රන්තී්  
 
අනාගතමේ  ( ්රියාවයෙක විය යුතු දිනයක් 
සිතව ශ්රී ලංකා වරලවය ගණකාධිකාරි 
වරු්මේ ෘයතනය ෙඟි් පෙත සඳේ 
එස්.එේ.එෆ්.ෘර්.එස්. නිකුවය කරන ලද ්රමිතී් 
මෙෙ මූලය ්රකාශන පිළිමයල කිත්මම් ( 
මයොදාමගන නැත. එෙ ්රමීය තී් සංස්ථාව විසි් 
දැනට ගලපාමගන ඇති ගණකාධිකරණ 
්රතිපවයති මවත බලපෑෙක් ඇති කරනු ඇති අතර 
අනාගත මූලය ්රකාශන මවත බලපෑෙක් ඇති 
කරනු ඇත. 
 

අ)  එස්.එල්.එෆ්.ආර්.එස්. 9 - මූලය 

උපකරණ : වර්ගීකරණය සෙ ෙැණීෙ. 
 

එේ.මක්.ඒ.එස්. 39 ්රතිෂ්්ඨකාපනය කිත්මම් පනමු 

අදියර මලස නිකුවය කරන ලද SLFRS 9 මූලය 
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වවයකම් සෙ වගය ම් වර්තාකරණය සෙ ෙැන 
බැයෙ සිදු කරින. එි බලපෑෙ සංස්ථාව විසි් 
යථා කාලමේ ( ්රොණකරණය කරනු ලබින. 
2018 යනවාරි 01 දිනට මෙෝ ඉ්පමව ෘරම්භ 
කරනු ලබන වාර්ෂික කාලපරිච්මේදය සඳො 
මෙෙ ්රමිතී් මූලික වශමය් බලපාන ල (. 
මකමසේ මවතවය, ්රියාවයෙක වන දිනය පමවට 
කේතබන ල (. 

 

එෙ ්රමිති් බලාවයෙක වු විට සංස්ථාව විසි් 
ඒවා ගලපාගනු ලබින. විස්තරාවයෙක 
සොමලෝචනය අවස්වනතුරු මෙෙ මූලය 
්රකාශන නිකුවය කරන දිනට මූලය බලපෑෙ 
සාධ්ාරණ මලස ඇස්තමම්්තු කන මනොෙැක. 

 

ආ)  එස්.එල්.එෆ්.ආර්.එස්. 15 - 

මසේවාදායකය් සෙඟ වන මකෝත්රාත් 

වල ආදායෙ 
 
 
ෘදායෙ මකොපෙණද ය්න ෙඳුනා ගැනීෙ 

සඳො විස්තීරණ රාමුවක් එස්.එේ.එෆ්.ෘර්.එස්. 

15 ෙඟි් ස්ථාපිත කර ඇත. එේ.මක්.ඒ.එස්. 18 

ෘදායෙ, එේ.මක්.ඒ.එස්. 11 ඉදිකිත්ම් 

මකෝත්රාවය සෙ අින.එෆ්.ෘර්.අින.සී. 13 

මසේවාදායක පාක්ෂිකවයව වැලසටෙන ඇතුලවයව 

පවවයනා ෘදායම් ෙඳුනාගැනීමම් ක්රෙමේදය 

ෙඟි් ්රතිස්ථාපනය කරනු ලබින. මෙෙ 

්රමිතී් 2018 යනවාරි 01 මෙෝ ඊට පමව 

ෘරම්භවන වාර්ෂික කාලපරිච්මේදය සඳො 

බලපානු ලබින. 

 
සංස්ථාව මෙෙ ්රමිතී් ්රියාවයෙක වු විට 

අනුගත මේ. සවිස්තරාවයෙක සොමලෝචනය 

අවස්වනතුරු මෙෙ මූලය ්රකාශන ්රකාශයට 

පවයකරනු ලබන දිනට මූලය බලපෑෙ සාධ්ාරණ 

මලස ඇස්තමම්්තුගත කන මනොෙැක. 

 

1.3 ෙණකාි කරණ ප්රතිපත්ති 
 
ෙණකාි කරණ ප්රතිපත්තිවල මවනස් වීම් 

 
සංස්ථාව විසි් ගලපා ග්නා ලද 
ගණකාධිකරණ ්රතිපවයති මපර වර්ෂ්ඨවල 
භාවිතා කරන ලද ්රතිපවයති සෙඟ අනුගත වී 
ඇත. 

 

අඛ්ඩල පැවැත්ෙ 
 
මෙෙ මුලය ්රකාශ පිළිමයල කර ඇවයමවය 
අඛ්ඩල පැවැවයෙ පිළිබඳ සංකේපය ෙතය. 
2015 මදසැම්බර් 31 දිනට අවස් වු වර්ෂ්ඨය 
සඳො පිළිමයල කරන ලද මූලය ්රකාශන ්රකාර 
රු. මිලියන 229,153 ක සිණ ස්ක්ධ් 
තවයවයක් සෙ රු. මිලියන 21,896 ක අලාභයක් 
ලැබුවද සංසථාමේ මෙමෙයුම් කිසිඳු 
ෘකාරයකි් අලපණ කිත්මම් අදෙසක් 
සංස්ථාව සතුව නැත. 

 

සංස්දනාත්ෙක මතොරතුරු 
 
වලාවය පැෙැඳිලි මලස ඉදිරිපවය කිත්ෙ සෙ 
පවවයනා වර්ෂ්ඨමේ මූලය ්රකාශන සෙඟ සැසඳිය 
ෙැකිවන පරිදි අවශය අවස්ථාවල ( මපර 
වර්ෂ්ඨවල මූලය ්රකාශන ඉදිරිපවය කිත්ෙ සෙ 
වර්තාකරණය සංමශෝධ්නය කර ඇත. 

 

කැපීමපමනන ෙණකාි කරණ තී්දු, 

ඇස්තමම්්තු සෙ උපකල්පන 
 
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකරණ ්රමිතී් සෙඟ 
අනුගතවන මූලය ්රකාශන පිළිමයල කිත්මම් ( 
ඇතැම් තීරණාවයෙක ගණකාධිකරණ 
ඇස්තමම්්තු භාවිතය අවශය මේ. සංස්ථාමේ 
ගණකාධිකරණ ්රතිපවයති මයොදා ගැනීමම් 
්රියාවලිමේ ( තෙ තී්දු භාවිතා කිත්ෙ 
කනෙනාකාත්වයවයට අවශය මේ. මූලය 
්රකාශනවල ඉෙන ේ ටමම් තීරණ මෙෝ 
සංූලලතා අවශය මක්ෂේත්ර මෙෝ කැපීමපමනන 
උපකේපන සෙ  ඇස්තමම්්තු අවශය මක්ෂේත්ර 
පෙත දක්වා ඇත. 
 

විශ්රාෙ බැමේමම් (පාරිමතෝෂිත) 
 
විශ්රාෙ බැඳීම් වල වර්තොන අගය උපකේපන 
ය පයක් භාවිතා කරමි් ෘයුගණක පදනෙ ෙත 
නිර්ණය කරනු ලබන කරුණු ය පයක්ෙත 
තීරණය මේ.  විශ්රාෙ පිරිවැය නිර්ණය කිත්මම් ( 
ව් ටම් අනුපාතය ඇතුල්ව විවිධ් උපකේපන 
භාවිතා කර ඇත. විශ්රාෙ බැඳියාමේ ්රොණය 
සඳො උපකේපනය්ි ඕනෑෙ මවනසක් 
බලපානු ඇත.  
 
සෑෙ වසරකෙ අවසානමේෙ අදාන වැටු්ල 
අනුපාතය කනෙනාකාත්වයවය විසි් නිර්ණය 
කරනු ලබින. විශ්රාෙ බැඳීම් පියවීෙ සඳො අවශය 
වන ඇස්තමම්්තුගත අනාගත මුදේ ්රවාෙමේ 
වර්තොන අගය තීරණය කිත්ෙ සඳො මෙෙ 
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මපොළී අනුපාතය භාවිතා කරනු ලබින. ව් ටම් 
අනුපාතය නිර්ණය කිත්මම් (,              ශ්රී ලංකාමේ 
සංස්ථාිනක බැඳුම්කර සඳො ්රබල මවනඳපල 
ඉේුමෙක් මනොෙැතිවිට රායය බැඳුම්කරවල 
මපොළී අනුපාතය කනෙනාකාත්වයවය විසි් 
සලකා බලනු ලබින. විශ්රාෙ වැටු්ල මගවීම් සඳො 
වන මවනවය ්රධ්ාන උපකේපන වර්තොන 
මවනඳපල තවයවය් ෙත පදනම් මේ. 
 

අමලවිය ස ො පවත්නා ස්ක්ධ් උපකරණ 

ොනිකරණය 
 
අමලවිය සඳො පවවයනා සක්්ධ් උපකරණ අඩු 
කිත්මම් ( සංස්ථාව විසි් එේ.මක්.ඒ.එස්. 39 
ොර්මගෝපමිශ අනුගෙනය කරින. මෙෙ 
නිර්ණය කිත්ෙ සඳො කැපී මපමනන තී්දු 
අවශය මේ. මෙෙ තී්දු ගැනීමම් ( සලකා බලනු 
ලබන අමනකුවය කරුණු වලට අෙතරව 
ෘමයෝයනයක සාධ්ාරණ අගය එි පිරිවැයට 
වලා අඩුවී යම් කාලපරාසයක් පැවතීෙ, 
ෘමයෝයකයාමේ මක කායන වයාපාර 
දර්ශනය සෙ මූලයෙය ශක්තිෙවයභාවය 
කාර්මික සෙ ෘශ්රික කාර්යසාධ්නය ඇතුල්ව 
තාක්ෂණිකක සෙ මෙමෙයුම් මවනස්වීම් මේෙ 
මුදේ ්රවාෙය මූලයකරණය කිත්ෙ වැනි කරුණු 
කනෙනාකාරිවයවය විසි් ඇගයීෙට ලක් කරින. 
 

1.4 කැපී මපමනන ෙණකාි කරණ 

ප්රතිපත්ති සාරාංශය 
 

1.4.1 ආදායෙ ෙඳුනා ෙැනීෙ 

 
ෘයතනයක සාොනය ්රියාකාරකම් සිදු 
කිත්මම් ( යම් කාලපරිච්මේදයක් තුන ෘර්ථික 
්රතිලාභ වල දන ගලා ඒෙ සෙ ස්ක්ධ් 
ෙවුේකාත්වයවමය් ලැමබන දායකවයවයට 
අදාන ඉෙන යාෙ ෙැර මවනවය ස්ක්ධ්ය් ගලා 
ඒෙ ෘදායෙ මේ. 
 
මවනඳ ව් ටම් සෙ අමලවි බදු අඩු කිරිමේ පම 
ලැමබන  සාධ්ාරණ අගය ෙඟි් ෘදායෙ 
ගණනය කරින. ෘදායෙ ෙඳුනා ගැනීමම් 
අරමුණ සඳො භාවිතා කිත්ෙට පෙත සඳේ 
විමශේෂිත මිණුම් භාවිතා කර ඇත. 
 

භා්ඩල අමලවිය 
 
භා්ඩල වලට අදාන ්රොණවවය අවදානම් ො 
්රතිලාභ වල ිමිකෙ ගැණුම්කරු අතට පවයවන 

විට භා්ඩල විකිණීමම් ෘදායෙ ෙඳුනාගනු 
ලබින. 
 

මපොළී ආදායම් සෙ වියදම්   
 
මපොළී වියදම් සෙ ෘදායෙ උපචිත පදනෙ ෙත 
ෙඳුනාගනු ලබින. 

 

ලාභාංශ 
 
මගවීම් ලැබීෙට මකොටස්කරුව්මේ අිනතිය 
තෙවුරු වු විට ලාභාංශ ෘදායෙ ෙඳුනාගනු 
ලබින. 

 

කුලී ආදායෙ 
 
බදු මකෝමිසි ෙත මර්ඛිය පදනමි් කුය 
ෘදායෙ ගණනය කරනු ලබින. 

 

මිපළ, පිරියත සෙ උපකරණ අමලවිමය් ලද 

ලාභය/ (අලාභය) 
 
මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ අමලවිමය් 
ලැබූ ලාභය/ ි අලාභය , අමලවිය සිදු කරනු ලැබු 
කාලපරිච්මේදය තුන ෙඳුනාගනු ලබන අතර, 
මවනවය ෘදායම් මලස වර්තාකරණය කරනු 
ලබින. 

 

ආමයෝජන ම්ැසකුම් ෙඟි් ලබා ේනා ලද 

ඉපැයීම් මෙෝ අලාභ 
 
ස්ක්ධ් මකොටස් අමලවිය සෙ මූලය උපකරණ 
අමලවිය ෙඟි් ලබාග්නා ලද ඉපැයීම් මෙෝ 
අලාභ එෙ ගනුමදනු සිදුවන දිනයට ගණනය 
කර ඇත. 

 

භූන්මතල් සෙනාධ්ාරය 
 
ෙො භා්ඩලාගාරමේ මේකම්වරයා විසි් 
නිකුවය කරන ලද අංක. 77IP/1/83/(1)T යන 
ලිපිය සෙ 1971 අංක. 38 දරණ මූලය පනමවය 
17 වන වග්තිය ්රකාර, පිරිවැයට වලා අඩු 
මිලකට භූමිමතේ අමලවි කල විට සෙනාධ්ාර 
ලැබීෙට සංසථ්ාව ිමිකම් කියින. 

 

මවනත් ආදායම් 
 
උපචිත පදනෙ ෙත මවනවය ෘදායම් 
ෙඳුනාමගන ඇත. 
 



ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථාව  වාර්ෂික වාර්තාව 2015| 69 

 

1.4.2  වියදම් ෙඳුනාෙැනීෙ 
 
දරන ලද පිරිවැය සෙ ෘදායමම් විමශේෂිත 
ඉපැයීම් අතර වන සිජු සම්බ්ධ්තාවය පදනම් 
මකොටමගන ෘදායම් ්රකාශමේ පිරිවැය 
ෙඳුනාමගන ඇත. 
 

මෙමෙයුම් වියදම් 
 
මගවිය යුතු සෑෙ වියදෙක්ෙ උපචිත පදනෙ ෙත 
අදාන කාලපරිච්මේදයට ෘදායම් ්රකාශමේ 
දක්වා ඇත. 
 

බදුකරණය 
 

වර්තොන බදු 
 
අදාන කාලපරිච්මේදය සඳො වන බදු වියදම් 
තුන වර්තොන සෙ විලම්ී ත බදු අ්තර්ගත 
මේ. ්රවර්තන පුර්ව කාලසීොවක් සඳො වු 
්රවර්තන බදු වවයකම් ො වගය ම් ගණනය 
කරනුමේ බදු බලධ්ාරි් මවති් ලැබිය යුතු 
මෙෝ ඔවු් මවත මගවිය යුතු යැින අම්ලක්ෂිත 
මුදල පදනම් කරමගනය.  බදු ගණනය කිරිෙට 
උපමයෝන් කරගවය බදු අනුපාතිකය ො බදු නීති 
වනුමේ මශේෂ්ඨ පත්ර දිනට බල පවවයවන මෙෝ 
්රොණාවයෙකව බලපවවයවන අනුපාතික ො 
නිතී්ය. 
 
මූලය ්රකාශනමේ වාර්තා කරන ලද ෘදායම් 
සෙ වියදම් ෘදායම් බදු ්රතිපාදනය ගණනය 
කිත්ෙ සඳො පදනම් කර ග්නා අතර 2006 
අංක. 06 දරන මිය ය ෘදායම් පනමවය 
විධිවිධ්ාන ්රකාර ගණනය කර ඇත. 
 

විලම්භීත බදු 
 
මශේෂ්ඨ පත්ර දිනය වන විට වවයකම් ො වගය ම් වල 
බදු පදනෙ ො මුලය වාර්තාකරණ කාර්යය් 
සඳො ඒවාමේ ධ්ාරනීය අගය අතර වු 
තාවකාලික විචලන ෙත වගය ම් ක්රෙය 
උපමයෝතා කර ගනිමි් විලම්ී ත ෘදායම් බදු 
සඳො ්රතිපාදන මව් මකමරින. 
 
වයාපාර සංකලනයක් මනොවන ගනුමදනුවක 
වවයකම් මෙෝ බැරකම් පිළිබඳව මූලික 
ෙඳුනාගැනීෙ ෙඟි් විලම්ී ත කරන ලද 
ෘදායම් බදු මගවිෙ ෙැර බදු මගවීම්වල සෑෙ 
තාවකාලික මවනසක්ෙ විලම්ී ත බදු ෙඟි් 
ෙඳුනාමගන ඇති අතර, එය ගණකාධිකරණ 

ලාභ මෙෝ බදු ලාභ මෙෝ අලාභ මවත බලපෑෙක් 
මනොකරින. 
 
අඩු කන ෙැකි තාවකාලික විචනන, උපමයෝන් 
මනොකල බදු වවයකම් ො බදු අලාභ වල ඉදිරියට 
මගන න්ය අගය සඳො වු බදු පැනවිය ෙැකි 
ලාභයක් තිබීමම් සම්භාවිතාවක් තිමබනතාක් 
ො අඩු කන ෙැකි තාවකාලික විචලන උපමයෝන් 
මනොකන බදු වවයකම් ො අලාභ වල ඉදිරියට 
මගන න්ය අගය ඒ සඳො උපමයෝන් කන ෙැකි 
නම් අඩු කන ෙැකි තාවකාලික විචලන වලට 
අදාන විලම්ී ත ෘදායම් බදු වවයකම් ෙැර 
වයාපාරික සංකේපයක් මනොවන ගනුමදනුවක් 
මනොව්නා වූද එෙ ගනුමදනු අවස්ථාමේ ( 
ගණනය කන ලාභය මෙෝ බදු පැනවිය ෙැකි 
ලාභය මෙෝ පාඩුවට බලපෑෙක් මනොව්නා වූද 
වවයකම්  මෙෝ වගය ෙක් මුලවරට 
ෙඳුනාගැනීමම් ( පැනනන්න විලම්ී ත ෘදායම් 
බදු වවයකම් පිළිගැම්. 
  
සෑෙ මශේෂ්ඨ පත්ර දිනකෙ විලම්බිත ෘදායම් බදු 
වවයකම් අගය සොමලෝචනයට පාත්රවි 
සෙසථ්යක් වශමය් උපමයෝන් කරමගන 
්රොණවවය බදු පැනවිය ෙැකි ලාභයක් තිබිමම් 
සම්භාවිතාව තවදුරටවය මවනඳ මනොවන තරෙට 
එෙ විලම්ී ත ෘදායම් බදු වවයකමි් අඩුමකමර්. 
 
විලම්ී ත ෘදායම් බදු වවයකම් ො වගය ම් 
ගණනය කරනුමේ වවයකෙ අමලවිකරණ මෙෝ 
වගය ම් පියවන වසරට අදාන අම්ලක්ෂිත බදු 
අනුපාතය අනුව වන අතර,  එය පදනම්ව 
ඇවයමවය මශේෂ්ඨපත්ර දිනයට බලපවවයවන මෙෝ 
්රොණාවයෙකව බලපවවයවන බදු අනුපාත ො 
බදු නීති්ය.  ස්ක්ධ්මේ ( සජුවෙ ෙදුනාමගන 
තිමබන අිනතෙ වලට අදාන විලම්ී ත ෘදායම් 
බදු ෙදුනාමගන තිමබනුමේ ෘදායම් ්රකාශමේ 
මනොව ස්ක්ධ්මේය. 
 

විකුු ම් බදු 
 

වවයකම් මිල ( ගැනීමම් ( ො මසේවාව් 
ලබාගැනීමම් ( දරන ලද විකුණුම් බදු,  බදු 
අධිකාරි්මග් අයකරගත මනොෙැකි 
අවස්ථාව්ි ( වවයකම් ො වියදම්ි මකොටසක් 
මලස ෙඳුනාග්නා අවස්ථාව්ි ( ෙැර 
ෘදායම්,  වියදම් ො වවයකම් විකුණුම් බදු 
ව නාකෙ ෙැර ෙඳුනාමගන ඇත. බදු 
බලධ්ාරි්ට අදානව ලැබිය යුතු ො මගවිය යුතු 
අමලවි බදු මුදල මශේෂ්ඨ පත්රමේ ලැබිය යුතු මුදේ 
ො මගවිය යුතු මුදේ යටමවය ඇතුලවයය. 
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ණය ෙැනීම් ස ො ම් පිරිවැය 

 
වවයකම් වල අම්ලක් ෂිත භාවිතය මෙෝ අමලවිය 
සඳො මදානම් විෙ පිණිකස ්රොණවවය 
කාලපරිච්මේදයක් අවශයමය්ෙ ලබා ග්නා 
වවයකම් පවරා ගැනිම්, ඉදිකිරිම් මෙෝ නිෂ්ඨ්පාදනය 
කිරිම් සඳො සිජුවෙ බලපානු ලබන සාොනය සෙ 
විමශේෂිත ණය ගැනීම් පිරිවැය,  එවැනි වවයකම් 
අම්ලක්ෂිත භාවිතයට ලක්කිරිෙ මෙෝ අමලවි කිරිෙ 
සඳො ්රොණවවය පරිදි මදානම් වන තුරු පිරිවැයට 
එකතු කර ඇත. 

 

1.4.3. විමිශ විනිෙය ෙනුමදනු 

 
ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංසථ්ාමේ 
්රියාකාත් සෙ මූලය ්රකාශන ඉදිරිපවය කිත්මම් 
මුදේ ඒකකය මලස ශ්රී ලංකාමේ නිල මුදේ 

ඒකකය වන රුපියල මයොදාමගන තිමබ්. 
විමිශ විනිෙය පදනම් කරමගන සිදුවන 
ගණුමදනු ඒ ඒ විමිශ මුදේ ඒකකය්ට අදානව 
ගණුමදනුව සිදුව පැවති දිනයට අදානවන 
විමිශ විනිෙය අනුපාතිකය මයොදාමගන මිය ය 
වයවොර මුදේ පදනෙ මයොදමගන මූලික 

වශමය් න්ණුම් වල වාර්තා කිත්ෙ සිදුකරින. 
එි ( ඇතිවන විමිශ විනිෙය වාසි ො පාඩු 

ෘදායම් න්ණුෙට ගලපනු ලබින. විමිශ මුදේ 
ඒකකය්මේ ස්වූපපමය් දක්වා ඇති මූලය 
වවයකම් ො වගය ම් මිය ය වයවොර මුදේ 
ඒකකයට අදානව මශේෂ්ඨපත්ර දිනයට පැවති 
විනිෙය අනුපාත මයොදාමගන පරිවර්තනය 

සිදුකරනු ලබින. මූලයෙය මනොවන ස්වූපපමේ 
පවතින සියල් දෑ ඓතිොසික පිරිවැය පදනෙට 
අනුව එෙ ගනුමදනුව සිදුවන මුේ දිනට පැවතුනු 
විමිශ විනිෙය අනුපාතයට පරිවර්තනයකර 

වාර්තා කරින. 
 

1.4.4. මිපළ, පිරියත සෙ උපකරණ  
 
මිපන, පිරියත ො උපකරණ වලට අදාල 
එදිමනදා මසේවා වියදම් ෙැර සමුච්චිත ක්ෂය විෙ 
සෙ සමුච්චිත ොනි කරන ව නාකෙ අඩු කන 
පිරිවැයට දක්වනු ලැමබ්. එය  මිපන, පිරියත ො  
උපකරණ වල මකොටස් ෘමිශ කිරිමම් පිරිවැය 
එය දරන අවස්ථාමේදි ෙඳුනා ගැනිෙ සඳො වු 
නිර්ණායකය් සපුරන ලිමි නම් එකි වියදම් 
ද එවැනි පිරිවැයට ඇතුනවය වනු ඇත.  
මගොලනැන්ලි සඳො වු සමුච්චිත  ක්ෂය 

පිරිවැමය් අඩුකර ඉලම් මගොලනැන්ලිවල 
අගය ගණනය කර ඇත. 

 
වවයකමම් මශේෂ්ඨ අගය, උපමයෝන් කරගත ෙැකි 
ෘයු කාලය ො ක්ෂය කිරිමම් ක්රෙ සෑෙ මුදේ 
වර්ෂ්ඨයක අවසානමේදිෙ සොමලෝචනයට 
භායනය වන අතර උචිත පරිදි මවනස් මකමර්. 
 

න්ු ම් 
 
වවයකම් මලස සැලමකන මිපන පිරියත ො 
උපකරණ එකි වවයකම් අවයපවය කර ගැනීෙ මෙෝ 
ඉදිකිරිෙ මෙෝ අෙඹු වියදම් සෙඟ වන තක්මසේරු 
කිරිෙ සඳො සිජුවෙ අදාල වන මිලට මුලික 
වශමය් ෙැනිෙ සිදු කරින . 
 
ස්වයං නිර්මිත වවයකම් පිරිවැය තුන ද්රවයෙය 
පිරිවැය සෙ සිජු ශ්රෙය,  වවයකම් ්රියාකාරි 
තවයවයට මගන ඒෙ සඳො සිජුවෙ අදාන වන 
ඕනෑෙ පිරිවැයක් සෙ අිනතෙය් බිඳ දැමීය ෙ සෙ 
ඉවවය කිරිෙ සඳො වන පිරිවැය සෙ ඒවා පිිටා 
ඇති භුමිය නැවත සකස ් කිරිෙ සඳො වන 
පිරිවැය අ්තර්ගත මේ. 
 

පිරිවැය ආකිතිය 
 
පිරියත සෙ උපකරණ සඳො සංසථ්ාව විසි් 
පිරිවැය ෘකිතියක් අදාල කර ග්නා අතර, 
මිලදි ග්නා මෙෝ ඉදිකිරිමම් ( වන පිරිවැය ඒ 
සෙඟ ඇතිවිය ෙැකි අනුෂ්ඨාංන්ක වියදම්ද 
අඩුමව් ඒකරාය  කරන ලද ක්ෂය වීෙ සෙ 
ඕනෑෙ ඒකරාය  කරන ලද ොනිකරන 
අලාභය්ද සෙඟ වාර්තා කරනු ලබින. 
 

පම් පිරිවැය 
 
මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ ්රතිශ්කාපනය 
කිත්මම් පිරිවැය, අිනතේමේ අනාගත ෘර්ථික 
්රතිලාභ සංස්ථාව මවත ලැමබ් නම් සෙ එෙ 
පිරිවැය නියත වශමය්ෙ ෙැනිය ෙැකි නම් එෙ 
මකොටමසේ පවවයනා මිලට ෙඳුනාමගන ඇත. 
 

ප්රතිය්කාපනය කිත්මම් පිරිවැය 
 
මිපන, පිරියත ො උපකරණ අල්වයවැිපයා 
කිත්ෙ සෙ පවවයවාමගන යාෙ සඳො දරන ලද 
පිරිවැය, ඒවා දරන අවස්ථාමේ ( ෘදායම් 
්රකාශමේ දක්වා ඇත. 
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ඉවත් කිත්ෙ 
 
මිපන, පිරියත ො උපකරණවල පවවයනා 
ව නාකෙ, ඒවා විකිණිකමම් ( මෙෝ එෙඟි් 
අම්ලක්ෂිත අනාගත ෘර්ථික ්රතිලාභ 
මනොලැමබන අවස්ථා වල (, ඉවවය කර ඇත.  
මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ ඉවවය කිත්ෙ 
ෙඟි් වන ලාභය මෙෝ අලාභය එෙ අිනතෙය 
ඉවවය කරනු ලබන අවස්ථාමේ ( අදායම් 
්රකාශමේ අ්තර්ගත කර ඇත. 
 

ක්යය වීම් 
 
වවයකම් වල විවිධ් වර්ගය්මේ ඇස්තමම්්තු 
ගත ්රමයෝයනවවය ෘයුකාලයට අදාන 
කාලපරිච්මේදය තුල සිජු පදනෙ ෙත සංස්ථාව 
ක්ෂයවීම් ඉදිරිපවය කර ඇත. 
 
මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ ක්ෂවීෙ සඳො වන 
්රතිපාදන අනුපාතික පදනෙ යටමවය සිදුකර 
ඇත. වවයකම්වල ්රමයෝයනවවය ෘයුකාලය 
පදනම්කර මගන සිජු පදනෙක් යටමවය 
ක්ෂයවීම් ගණනය කර ඇත. 
 
වවයකම් වල අඩුවීමම් අගය්, ්රමයෝයනවවය 
ෘයුකාලය සෙ ක්ෂවීමම් ක්රෙය විශ්මේෂ්ඨණය  
සෑෙ මූලය වර්ෂ්ඨයකෙ සිදුකර ඇති අතර අදාන 
නම් ගලපා ඇත. 
 

මකමරන්් පවතින ප්රාේධ්න කාර්යය් 
 
මකමරමි් පවතින ්රාේධ්න කාර්යය් 
පිරිවැයට දක්වා ඇත. මගොලනැන්ලි ඉදිකිත්ම්, 
්රධ්ාන ය්ත්රාගාරය සෙ ය්ත්රසූත්ර සෙ පිධ්ති 
සංවර්ධ්නය, වැනි සිජුවෙ දරන ලද ්රාේධ්න 
ේ ටමම් වියදම් ්රාේධ්නීකරණය වීෙට 
නියමිතය. 
 

මූලය මනොවන වත්කම් ොනීකරණය කිත්ෙ 
 
මිපන පිරියත සෙ උපකරණ වල ධ්ාරණ 
්රොණය නැවත අයකර ගැනිෙට මනොෙැකි 
මලස ඇතැම් අවස්ථා මවනස්විම් වලදි 
මප්නුම් කරන විට ඒවා ොනිකරණය කිරිෙ 
සඳො සොමලෝචනය කරනු ලබින.  වවයකම් 
ධ්ාරණ ස්වභාවය ඒවාමේ නැවත අයකර ගත 
ෙැකි ්රොණය ඉක්ෙවා යන ්රොණය සඳො 
ොනිකරණය වන අලාභ ෙඳුනාමගන ඇත.  
නැවත අයකර ගත ෙැකි ්රොණය වනුමේ 
වවයකම් වල සාධ්ාරණ අගමය් විකුණුම් 
පිරිවැය සෙ භාවිත අගය අඩුකිරිමම් ( වන ඉෙන 

්රොණයින.  ොනිකරණය කිරිෙ ඇගයීෙ සඳො 
මව් මව් වශමය් ෙඳුනාගත ෙැකි මුදේ 
්රවාෙ ිමුදේ උවයපාදන ඒකක  සඳො අඩුෙ 
ේ ටමි් වවයකම් කා්ඩල කර ඇත.  අඩු වු 
මුලය මනොවන වවයකම් සෑෙ වාර්තාකරන 
දිනයක (ෙ අඩුකිරිෙ ෘපම ෙැරවිය ෙැකි වන 
පරිදි සොමලෝචනය කර ඇත. 
  

1.4.5. ආමයෝජන 

 

පරිපාලිත සොෙම්වල ආමයෝජන 
 
ඒකාබිද සෙ මව් වශමය් වු මුලය ්රකාශන 
පිළිබඳව වන අංක 26 දරණ ශ්රී ලංකා 
න්ණුම්කරණ ්රමිති් අනුව පරිපාලිත සොගම්ි 
ෘමයෝයන පිරිවැය ක්රෙය යටමවය ලංකා ඛනිය 
මතේ නීතිගත සංස්ථාමේ මුලය ්රකාශනය්ි 
න්ණුම්ගත මකොට ඇත. 
 
ඒ අනුව, සංසථ්ා මශේෂ්ඨ පත්රමේ පරිපාලිත 
සොගම් වල ෘමයෝයන  ොනිකරණය කරන 
ලද අලාභ අඩුකල පම  පිරිවැයට දක්වා ඇත. 

 

ආමයෝජන වත්කම් 
 
ෙඳුනා ෙැනීමම් පදනෙ 
 
ෘමයෝයන මිපන යනු කුය ඉපැයීෙ සඳො 
පවවයවාමගනයන මිපන මෙෝ ්රාේධ්නය ඉෙන 
නැංවීෙ සඳො මෙෝ එෙ අවස්ථා මදකෙ සඳො 
රඳවා ගවය එමෙවය වයාපාරමේ සාොනය 
්රියාවලිමේ ( අමලවි කිරිෙක් සිදුමනොවන 
මිපන මේ. 
 

ෙැණීෙ 
 
මූලය ්රකාශනවල පිරිවැය ක්රෙය යටමවය 
ෘමයෝයන වවයකම් ගණනය කර ඇත. ඒ අනුව, 
වවයකෙක් මලස ෙඳුනා ගැනීමේ අනතුරුව, 
මිපන එි පිරිවැමය් සමුච්චිත ක්ෂයවීම් සෙ 
ොනිකරණය කරන ලද අලාභය් අඩුකර 
දක්වා ඇත. 
 

ක්ෂයවීම් 
 
මිලදිගවය දින සිට ඉවවය කරන ලද දිනය දක්වා 
වවයකම්වල වර්ගමේ ඇස්තමම්්තුගත 
ෘයුකාලය පදනම් කරමගන සරල මර්ඛීයව 
ක්ෂයවීම් දක්වා ඇත.  
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ඉවත්කිත්ෙ 
 
ඉවතලන අවස්ථාවල ( මෙෝ අම්ලක්ෂිත අනාගත 
ෘර්ථික ්රතිලාභ මනොෙැති නිසා  වවයකම් 
සම්පූර්ණමය්ෙ ඉවවය කන විට ෘමයෝයන 
ඉවවය කරනු ලබින. 
භාවිතමේ මවනසක් ඇති අවස්ථාවල ( පෙණක් 
ෘමයෝයන මිපන ොරු කිත්ම් සිදු කරනු ලබින. 
 

1.4.6.මතොෙ 

 
මතොග තක්මසේරු කරනු ලබනුමේ පිරිවැය ො 
ශුිධ් උපලබ්ධිත අගය යන මදමක්ෙ වලාවය 
අඩු අගයටය. ශුිධ් උපලබ්ධිත අගය යනු 
සම්පුර්ණ කිරිෙට ඇස්තමම්්තුගත පිරිවැය ො 
අමලවිය ්රියාවයෙක කිරිෙ සඳො 
ඇස්තමම්්තුගත පිරිවැය අඩුකිරිමේ පම 
සාොනය වයාපාරික කටයුවයතක් වශමය් 
අදාන අගයට විකිණීය ෙැකි මිලින.   
 
භා්ඩල මතොග වර්තොන තවයවයට මගන ඒෙට 
අදාල වු පිරිවැය පෙත දැක්මවන පිරිවැය 
මත්රය් උපමයෝන් කරමගන ගණනය කරනු 
ලබින. 
 
 

අමු ද්රවය මපර පිවිස මපර නිකුතු 

පදනෙ ෙත ෙැනුම් න්ල 

නින් භා්ඩල 
අ  පිරිපෙදු    
     කරන ලද    
     නිෂ්ඨ්පාදන 
 
 
 
 
 
ෘ ෘනයනය 

 
සිජු ද්රවය, සිජු කුය ො ණය 

ගැනීමම් පිරිවැය ෙැර සාොනය 

මෙමෙයුම් ධ්ාරිතාවය පදනම් වු 

නිෂ්්ඨපාදන මපොදු කාර්ය 

පිරිවැමේ උචිත අනුපාත අගය. 

 
මපර පිවිසි මපර නිකුතු පදනෙ 
ෙත ගැනුම් මිල 

  

 
මනොනින් 

වැල, 
 

 අ ි පිරිපෙදු 
කල 
නිෂ්්ඨපාදන 
 
 
 
 

 
 
 
සිජු ද්රවය, සිජු කුය ො ණය 
ගැනීමම් පිරිවැය ෙැර 
සාොනය මෙමෙයුම් 
ධ්ාරිතාවය පදනම් වු 
නිෂ්්ඨපාදන මපොදු කාර්ය 
පිරිවැමේ උචිත අනුපාත අගය 
 

 ෘ ි
ෘනයන 

 
 
මපර පිවිසි මපර නිකුතු 
පදනෙ ෙත ගැනුම් මිල 
 

  

මවනත්  

නින් භා්ඩල 
භරිත සාොනය පදනෙ ෙත 
ගැණුම් මිල 

පාරිමභෝජක 

සෙ අෙතර 

මකොටස් 

භරිත සාොනය පදනෙ ෙත 
ගැණුම් මිල 

 

1.4.7. මවළ  සෙ මවනත් ලැබිය යුතු දෑ 
 
ඉ්ධ්න අමලවිය මවනුමව් මසේවාදායකය් 
මග් ලැබිය යුතු මුදේ මවනඳ ලැබීම් මේ. 
මවනඳ ලැබීම් මූලික වශමය් සාධ්ාරණ අගයට 
ෙඳුනා ග්නා අතර ඉ්පමව ලලදායී මපොළී 
ක්රෙය භාවිතා කරමි් ක්රෙක්ෂය කරන ලද  
පිරිවැයට ගණනය කරනු ලබින. අදාන 
පාර්ශවය්මග් ලැබිය යුතු දෑ ොනීකරණය 
සඳො වන ්රතිපාදන අඩු කිත්මේ පම ෙඳුනා 
මගන ඇත. 

 

1.4.8. මුදල් සෙ මුදල් සොන දෑ 
මුදේ ො මුදේ සොන දැ යනු අත ඉතිරි මුදේ, 
ඉේුමම් තැ්පතු ො ව නාකෙ මවනස්වීමම් 
මුම අවධ්ානෙකට පෙණක් භායනය විය ෙැකි 
ො මුදේ වලට ක්ෂ්ඨණිකකව පරිවර්තනය කල 
ෙැකි මක  කායන අධිද්රවය ලි ෘමයෝයනයක් 
මේ. 
 
මුදේ ්රවාෙ ්රකාශනය සඳො වන මුදේ ො 
මුදේ සොන දෑ මවත ඇතුනවය වනුමේ අත ඉතිරි 
මුදේ බැංකු තැ්පතු ො බැංකු අිනරා වල ශූිධ් 
ිඟ අගය්ය.  මක  කේ පිරිමම් 
ෘමයෝයනය්ද ිඑනම් ලබාගවය දිනමේ සිට 
තු්ෙසක් මෙෝ ඊට අඩු  මුදේ සොන දෑ මලස 
සැලමක්. 

 

1.4.9. ප්රතිපාදන සෙ වෙකීම් 
 

ප්රතිපාදන 
ෘර්ථික ්රතිලාභය් පිළිිබබු කරන සම්පවය 
ගලායාමම් සම්භාවිතාවය්ට අදාන බැඳියාව 
පියවීෙ සඳො අවශය වු විට බැඳියාමේ අගය 
සම්බ්ධ්මය් විශ්වාසනීය ඇස්තමම්්තුවක් 
සකස් කන ෙැකි වීෙ ො අතීත සිිධී් 
මෙේතුමකොටමගන සංස්ථාවට වවයේ ිනීතිෙය 
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මෙෝ සම්මුතියකි්  බැඳියාවක් තිමබන විට 
්රතිපාදන ෙඳුනා ගැම්. ්රතිපාදන සියේලෙ 
මෙෝ ඒවාින් මකොටසක් ්රතිපූර්ණය කිත්ෙ 
සොගෙක් අම්ලක්ෂා කරන විට එවැනි 
්රතිපූර්ණය් ෙදුනාග්ම් මවනෙ වවයකෙක් 
වශමයනි. නමුවය මෙය බලපානුමේ ්රතිපූර්ණය 

නියත වශමය් සෙතික නම් පෙණික .කිසියම් 
්රතිපාදනය් මවනුමව් වූ වියදම් ඕනෑෙ 
්රතිපූර්ණයක ෘදායම් ්රකාශනයක ඇතුනවය 

මකමර් .මුදමේ වර්තොන කාල අගමේ 
බලපෑෙ වැදගවය නම් මුදමේ කාල අගමේ 
්රවර්තන මවනඳ අගය පිළිිබබු වන බදු අය 
කිත්ෙට මපර අනුපාතිකය් ෙත අම්ලක්ෂිත 
මුදේ ්රවාෙය් ව් ටම් කිත්මේ ො අදාල පරිදි 
වගය ෙට ෘමේනික වූ අවදානෙ ෙත ්රතිපාදන 

තීරණය මේ .ව් ටම් මයොදා ග්නා විට 
කාලයාමේ ඇවෑෙ නිසා ්රතිපාදනමේ වැිප වීෙ 

මපොළී වියදෙක් මලස සලකනු ලැමබ් . 
 

පාරිමතෝෂිත ප්රතිපාදන 
 
සෑෙ මසේවකමයක් සඳොෙ මසේවමේ පනමු වසර 
සිටෙ විශ්රාෙ පාරිමතෝෂිත මගවීෙ සඳො 

විධිවිධ්ාන මූලය ්රකාශනමේ දක්වා ඇත .
පාරිමතෝෂිත සම්බ්ධ්ව මශේෂ්ඨපත්රමේ එන 
ෙඳුනාමගන ඇති වගය ම් නම් වාර්තාකරන 
කාල පරිච්මේදය අවසානමේ  ( වන වගය ම් ි 

වර්තොන අගයින .LKAS – 19 ෙඟි් 

නිර්මිශ කර ඇති පරිදි ,ගණනය කරන ලද 

ඒකක බැරක්රෙය භාවිතා කරමි් සංස්ථාව 
විසි් විශ්රාෙ ්රතිලාභ පිරිවැය ගණනය කරනු 
ලබින.  ශ්රී ලංකාමේ සංස්ථාපිත බැදුම්කර 
සඳො විශාල මවනඳපලක් මනොෙැති අවස්ථා 
වල ( රයමේ බැඳුම්කර මපොය අනුපාත 
භාවිතමය් ඇස්තමම්්තුගත අනාගත මුදේ 
්රවාෙයක් සඳො ව් ටම් ලබා මදමි් 
නිර්වචනය කරන ලද ්රතිලාභ වගය ම් 

වර්තොන අගය නිර්ණය කරනු ලබින . 
 
අනුභූතික ගැලපීම් සෙ ෘයු ගණන උපකේපන 
මවනස්වීම් වලි් ඇති විය ෙැකි ෘයු ගණන 

ඉපැයුම් /අලාභ ඒවා ඇති වන 

කාලපරිච්මේදමේ අමනකුවය විස්තීරණ ෘදායම් 
වල ස්ක්ධ්යට බැර කර මෙෝ අය කර ඇති 
අතර විස්තීරණ ෘදායම් ්රකාශයට වොෙ 

පැරණික මසේවා පිරිවැය එකතු කර ඇත . 

 
 

නිශ්චිත දායක සැලැස්ෙ - මසේවක අර්ථ සාධ්ක 

අරමුදල් සෙ මසේවා නියුක්තිකය්මේ භාර 

අරමුදල 
 
අදාන විධිවිධ්ාන ්රකාර සෑෙ මසේවකමයක්ෙ 
මසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුදල සෙ මසේවා 
නියුක්තිකය්මේ භාරකාර අරමුදල මවත 
ිමිකම් ලබින. සංස්ථාව දන මේතන වලි් 15% 
සෙ 3% ක් මලස පිළිමවලි් මසේවක 
අර්ථසාධ්ක අරමුදල සෙ මසේවා නියුක්තය්මේ 
භාරකාර අරමුදල මවත දායකවයවය ලබා මදින. 
 

1.4.10. ප්රාේධ්න සංචිත 
රයමේ ඒකාබිද අරමුදලි් ලැබූ නිශ්චිත මුදේ 
ො ්රතිවුෙගත කිත්මේ පම අමලවිමය් 
ලැබුණු සොකාලමේ  ( ලංකා ඛනිය මතේ 
නීතිගත සංස්ථාමේ අනු්රා්ලතික සොගමම් 
නිකුවය කන ්රාේධ්නය මලස පිිටන ශුිධ් අගය 

්රාේධ්න සංචිතයට බැර මකොට ඇත. 
 

1.4.11. මවළ  මෙවීම් 

 
මවනඳ මගවීම් යනු සාොනය වයාපාර 
්රියාවලිමේ ( සංස්ථාමේ සැපයුම්කරුව් මවත 
මගවිය යුතු මුදේ ්රොණය්ය. මෙෙ මගවීම් 
සාධ්ාරණ අගය යටමවය මූලික වශමය් 
ෙඳුනාගනු ලබන අතර පමව ක්රෙක්ෂය කරනු 
ලබන පිරිවැයට ගණනය කරනු ලබින. 

 

1.4.12. මූලය උපකරණ 

 
මෙෙ උපකරණවල න්විමම්ගත විධිවිධ්ාන 
සඳො සංස්ථාව පාර්ශවයක් වන අවස්ථා වල ( 
මූලය වවයකම් සෙ බැරකම් ෙඳුනාගනු ලබින. 
වවයකම් තුළි් මූලය ්රවාෙ ලැබීෙ කේ 
ඉකුවයවන අවස්ථාමේ ( මෙෝ එෙ ලැබීම් හුවොරු 
කරන ලද අවස්ථාමේ ( සෙ අිනතිය සම්බ්ධ් 
සෑෙ අවදානෙක් සෙ ්රතිලාභයක්ෙ සංසථ්ාව 
විසි් ොරුකරන ලද අවස්ථාවක ( මූලය 
වවයකම් ඉවවය කිත්ෙ සිදුකරින. මකෝත්රාවයතුමේ 
සඳේ මගවීම් මගවා අවස් වු විට, අවලංුව 
කරන ලද විට මෙෝ කේ ඉකුවය වු විට මුලය 
බැරකම් ඉවවයකරනු ලබින.  
 
මූලික ෙඳුනා ගැනීමම් (, පෙත කා්ඩල යටමවය 
සංස්ථාව විසි් මූලය උපකරණ වර්තාකරණය 
කරනු ලබින.  
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(i) අමලවිය ස ො පවත්නා ආමයෝජන 
 
මෙෙ කා්ඩලය යටමවය නම් මනොකරන ලද 
මෙෝ මවනවය කා්ඩලයක් යටමවය වර්තාකරණය 
මනොවු මෙෝ වුවයප්න මනොවන ෘමයෝයන 
අමලවි ෘමයෝයන මලස සැලමක්. මුදේ සොන 
දෑ මනොවන ිමිකම් මරැකුම්පවය වල සිදුකරනු 
ලබන ෘමයෝයන සංස්ථාමේ අමලවිය සඳො 
පවවයනා ෘමයෝයන තුන අ්තර්ගත මේ. 
ිලැිනස්තුගත කර ඇති සෙ මනොෙැති  මිල 
ගණ් දක්වන ලද ිමිකම් මරැකුම්පවය සඳො 
වන සාධ්ාරණ අගය ්රියාකාත් මවනඳපමේ 
දක්වන ලද මපොදු මිලට අනුූලලව සිජුවෙ 
නිර්ණය කරනු ලබින. 
 

(ii) ණය සෙ ලැබිය යුතු දෑ 
ණය සෙ ලැබිය යුතු දෑ ්රියාකාරි මවනඳපමේ 
මිල ගණ් ඉදිරිපවය මනොකරන ලද ස්ථාවර 
මෙෝ නිර්ණය මගවීම් සෙඟ එන වුවයප්න 

මනොවන මූලය වවයකම් මේ .  
සංස්ථාමේ ණය සෙ ලැබිය යුතු දෑ අතරට 

මවනද ලැබීම් ,කාර්ය ේඩලලය සඳො මදනු 

ලබන ණය සෙ මුදේ සොන දෑ සෙ යංගෙ සෙ 

යංගෙ මනොවන වවයකම් අ්තර්ගත මේ .ණය 

සෙ ලැබීම් මූලික වශමය් ෙඳුනාගනු 
ලබ්ම් ලැබිය යුතු ්රොණය්මග් ණය 
සෙ ලැබීම් ව් ටම් සිතව සාධ්ාරණ අගයක් 

දක්වා අඩු කිත්මේ ලැමබන අගය මේ .ඒ 
අනුව , ණය සෙ ලැබීම් ෙනිනු ලබ්ම් ,
ලලදාින මපොළී ක්රෙමය් අඩු කිත්ම් සඳො වන 
්රතිපාදන අඩු කිත්මේ එන ක්රෙක්ෂිත පිරිවැය 

ෙඟිනි . 
 
 

(iii) කල්පිමරන මතක් දරා සටින ආමයෝජන 
කේපිමරන තුරු රඳවා ගැනීෙට සංසථ්ාමේ 
අභිෙතය සෙ ෙැකියාව ඇති විට නිර්ණය කරන 
ලද මෙෝ ස්ථිර මගවීම් සිත මූලය වවයකම්, කේ 
පිමරන තුරු රඳවා ග්නා ෘමයෝයන මලස 
ෙැඳි්මේ. 
ලලදායී මපොළී ක්රෙය භාවිතා කර අපචය කිත්ම් 
මවමතොවය ඒවා අඩුකර ක්රෙක්ෂය කරන ලද 
පිරිවැයට ෘමයෝයන කේපිමරන තුරු රඳවා 
ගැනීම් මූලික වශමය් ගණනය කිත්මේ 
පමව ගණනය කරනු ලබින. 
සංස්ථාමේ මෙවැනි ෘමයෝයන කේපිමරන 
කාලය දක්වා රඳවා ගැනීෙට අම්ලක්ෂිත 
භා්ඩලාගාර බැඳුම්කර වලි්  සේවිත මේ. 

(iv) ක්රෙක්යය කරන ලද පිරිවැය යටමත් වන 

මූලය බැරකම් 
 
ක්රෙක්ෂ්ඨය කරන ලද පිරිවැය යටමවයවන මූලය 
බැරකම් යටතට මවනඳ මගවීම්, බැංකු ණය සෙ 
 (ර්ඝ කායන ණය ගැම්. මවනඳ මගවීම් මූලික 
වශමය් ෙඳුනා ගනු ලබ්ම්, මගවිය යුතු 
මුදලි් සාධ්ාරණ අගය දක්වා මගවීම් අඩු කිත්ෙ 
සඳො වන ව් ටම් ලබා දු් විට ඒවා අඩු 
කිත්මෙනි. 
 

මූලය වත්කම් ොනිකරණය 
 
සෑෙ වාර්තාකරණ දිනකෙ, මූලය වවයකම් 
අපචය කිත්ෙ පිළිබඳව සාක්ෂි තිමබ්දැින සංසථ්ාව 
විසි් ඇගයීෙ කරනු ලබින. අපචය කරන ලද 
අලාභමේ වාස්තවික සාක්ෂි තිමබ්දැින නිර්ණය 
කිත්ෙට භාවිතා කරනු ලබන නිර්ණායක පෙත 
දක්වා ඇත. 
 
(i) බ්ධ්්දාිනයා මේ කැපී මපමනන මූලය 

දුෂ්්ඨකරතා; 
 

(ii) මූලික මගවීම්වල මපොළී පැෙැර ෙැරිෙ; සෙ, 
 

(iii)ණය ලබා ග්නා මූලයෙය වශමය් 
භංගවයවයට පවය වීෙ මෙෝ මවනවය එවැනි 
මූලයෙය දුෂ්්ඨකරතා සඳො මුහුණ මදනු 
ඇතැින සැලය ෙ. 

 
ිමිකම් මරැකුම්පවය සඳො, ඒවාමේ පිරිවැයට 
අඩුවන සාධ්ාරණ අගමේ කැපී මපමනන මෙෝ 
 (ර්ඝ කායන පමබෑෙක් පැවතිෙ වවයකම් අපචය 
වන බවට සාධ්ක මලස ගැමනනු ඇත. එවැනි 
සාක්ෂි ඇවයනම්, පෙත සඳේ පරිදි සංස්ථාව 
විසි් අපචය වන අලාභ ෙඳුනා ගනු ඇත. 
 

(i) ක්රෙක්ෂය කරන ලද පිරිවැය යටමත් වන 

මූලය වත්කම් : 
 
ක්රෙක්ෂය කරන ලද පිරිවැය යටමවය එන මුලය 
වවයකම් අලාභය යනු ණය මුදමේ ක්රෙක්ෂය 
කරන ලද පිරිවැය මෙෝ ලැබිය යුතු ණය සෙ 
උපකරණමේ මුේෙ ලලදායී මපොය අනුපාතය 
භාවිතා කරමි් ව් ටම් ලබා  (ෙ ෙඟි් 
ඇස්තමම්්තුගත කරන ලද අනාගත මුලය 
්රවාෙමේ වර්ත ොන අගය  (ෙනා 
න්ණුෙක් භාවිතා කිත්ෙ ෙඟි් සිජුවෙ මෙෝ 
වක්රව මෙෙ ්රොණය වවයකම් වල පවවයනා 
අගමය් අඩු කරනු ලබින. 
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ිii) විකුු ම් ස ො පවතින මූලය වත්කම් :  
 
අඩු කරන ලද අලාභය යනු වවයකම් වල මූලික 
පිරිවැය ගණනය කරන දිනයට ඒවාමේ 
සාධ්ාරණ අගය අතර මවනසි්,  වුොවයෙක 
ෘදායම් ්රකාශමේ කලි් ෙඳුනාමගන ඇති අඩු 
කරන ලද අලාභයක් මවමතොවය එය අඩු 
කිරිමේ ලැමබන අගය මේ.  මෙෙ ්රොණය,  
ශුිධ් ෘදායෙට නැවත වර්තාකරණය කරන ලද 
සමුච්චිත අමනකුවය ෘදායමම් අලාභය 
නිමයෝයනය කරින. 
 
අලාභමේ ්රොණය අඩුමේ නම් සෙ එමලස 
අඩුවීම් ෙඳුනා ගැනීමේ පමව ඇතිවිය ෙැකි 
සිදුවීෙක් විෂ්ඨයානුබිධ් මලස සම්බ්ධ් කන 
ෙැකි නම්,  ක්රෙක්ෂය කරන ලද පිරිවැය යටමවය 
ගණනය කරන ලද මුලය වවයකම් ෙත වන අඩු 
කරන ලද අලාභය පම කාලපරිච්මේදය තුන ( 
්රතිවර්තනය කරනු ඇත. 

 
විකුණුම් සඳො වන මකොටස් ෙත වන අලාභ 
අඩුවීම් ්රතිවර්තනය මනොමේ. 

 

1.5 අවිනිශ්චිත වෙකීම්, නඩු සෙ මෙවීම් 

ස ො බැමේම් 
 

ෘර්ථික ්රතිලාභ හුවොරු කිත්ෙ නිශ්චිත 
මනොවන අවස්ථා වල ( මෙෝ ස්ථිර ගණනය කන 
මනොෙැකි විට, වර්තොන මගවීම් මෙෝ නිශ්චිත 
මනොවන අනාගත සිදුවීම් ෙන්් පෙණක් 
පැවැවයෙ තෙවුරු වන මගවීම් අවිනිශ්චිත 
වගකිම් මලස ෙැඳි්මේ. මශේෂ්ඨ පත්රමේ මෙෙ 
මගවීම් ෙඳුනාමගන මනොෙැති නමුවය අසම්භාවය 
වගය ම් දුරස්ථ ඒවා මනොමේ නම් ,  ඒවා 
අනාකරණය කර ඇත.
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2.   ආදායෙ

                     

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන වලි් ලද ශුිධ් අමලවි ෘදායෙ 376,734.487 525,182.094 376,281.320 525,182.094 

පර්ය්ත ගාස්තු සෙ මවනවය අමලවි අදායම් -                -                980.332        1,986.618     

376,734.487 525,182.094 377,261.652 527,168.712 

2015 2014

සොෙෙසංස්ථාව

20142015

3. විකුු ම් පිරිවැය 2015 2014 2015 2014

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

විකුණුම් පිරිවැය 336,479.470    499,155.298    336,479.470    499,155.311    

මෙමෙයුම් අලාභය/ (ලාභය) 639.174           800.241           639.174           800.228           

සිජු වියදම් සෙ මවනවය -                   -                   6,183.171        6,878.642        

මුල් විකුණුම් පිරිවැය 337,118.644    499,955.539 343,301.815    506,834.181

4. මවනත් මෙමෙයුම් ආදායම් 2015 2014 2015 2014

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මසේවක ණය මපොළි 173.181           145.061 530.950           379.285

කුය ෘදායෙ 53.938             50.009 56.030             45.636

පිරවුම්ෙේ උපකරණ 16.642             25.940 16.642             30.730

ලාභාංශ ෘදායෙ 0.004               437.501 0.004               437.500

විවිධ්  ෘදායම් 82.626             81.141 233.018           303.965

326.391           739.652           836.644           1,197.116        

5. ආමයෝජන මිපල ෙත ආදායෙ 47.590             51.823 47.590             51.823

6.මෙමෙයුම් ලාභය

පෙත වියදම් මගවීමේ පම මෙමෙයුම් ලාභ දක්වා ඇත.

වියදම් ස්වාභාවය 2015 2014

රු. න්ලියන රු. න්ලියන

අධ්යක්ෂවරු්මේ මේතන 2.487               0.832               

විගණකවරු්මේ මේතන 1.000               1.000               

ක්ෂය වීම් (සටෙන 12) 758.605           494.584           

කාර්ය ේඩලල ්රතිලාභ 2,239.969        1,909.652        

කුය සෙ අනුපාත 52.558             81.019             

අමලවි පිරිවැය 336,479.470    499,155.298    

නිෂ්්ඨපාදන විචලනය් 639.174           800.241           

අල්වයවැිපයා සෙ නලවයතු 177.247           377.378           

්රවාෙනය 2,623.193        1,993.624        

පර්ය්ත ගාස්තු 8,865.130        7,699.539        

්රචාරණ වියදම් 30.057             233.823           

නීතිෙය ගාස්තු සෙ මවනවය විවයතීයෙය ගාස්තු 67.119             70.168             

අවසර මනොදු් වැ් 1,280.392        2,741.436        

මබොේණය/ කපාෙරින ලද ණය 8.405               3.855               

මවනවය 325.305           829.989           

අමලවි, විකුු ම් සෙ මබදාෙැත්ම් සෙ පරිපාලන වියදම් එකතුව 353,550.111    516,392.438    

සංස්ථාව සොෙෙ

සංස්ථාව සොෙෙ

විවිධ්  ෘදායම් යටතට ස්ථිර වවයකම් ෙත වන ලාභ, අමලවි අබිලි, උපකරණ කුය ෘදායෙ, සැපයුම්කරුව් ලියාපදිංචි කිත්ෙ සඳො ගාස්තු , 

බැඳුම්කර මුදේ කිත්ෙ, දල ෘදිය ඇතුලවය මේ.

ෘමයෝයන මිපල ෙත වන ෘදායෙ ෙේපාර මගොලනැන්ේල සෙ පිරවුම්ෙේ කුලිය අ්තර්ගත මේ.

විකුණුම් පිරිවැය  යටතට නිෂ්්ඨපාදන පිරිවැය  සෙ ෘනයනික ඩී.ඊ.එස්. පිරිවැය , මර්ුව බදු, පී.ඒ.එේ, ණයවර ලිපි විවිත කිත්ෙ සෙ පිළිගැනීමම් 

ගාස්තු, සැපයුම්කරුව්මේ මපොළිය,     වරාය ගාස්තු, අධීක්ෂණ ගාස්තු, ්රවාෙනය  ෘදි මබොරමතේ සෙ ඛනිය මතේ  ෘනයනමේදි දරණ ලද 

පිරිවැය  අ්තර්ගත මේ.

සංස්ථාව
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7. මූලය ආදායෙ 2015 2014 2015 2014

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

භා්ඩලාගාර බිේපවය, සථ්ිර තැ්පතු සෙ ඉේුමම් තැ්පතු වලි් ලද මපොළි ෘදායෙ 2,782.123        1,222.395        2,807.933        1,251.092        

ම්වාසික විමිශ මුදේ න්ණුම් ෙත වන මපොළී ෘදායෙ 1.045               1.801               1.045               1.801               

ණය ඉ්මවොිනස ්සෙ කේ ඉකුවයවු මවනඳ ණය ෙත මපොළී ෘදායෙ 42.664             115.698           42.664             115.698           
ලං.වි.ෙ/ මපව.විදුලිබලාගාර/ ුවව්මතේ ණයකරුව්මග් ලැබූ මපොළි ෘදායෙ 1,105.732        1,961.930        1,105.732        1,961.930        

භා්ඩලාගාර බිේපවය ෙත වන මපොළී ෘදායෙ 978.783           728.233           978.783           728.233           

4,910.347 4,030.057 4,936.157 4,058.754

8. මෙික් වියදෙ

9. ෙො භා්ඩලාොරය ස ො විමශේය  මෙවීම්

2014 සිට  2024 දක්වා  ්රියාවයෙක  වන පරිදි  ෙො  භා්ඩලා ගාරය  මවත විමශේෂ්ඨ  මගවීම්  සිදුකර  ඇත. 750.000           250.000           750.000           250.000           

10. මූලය වියදම් 2015 2014 2015 2014

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

 (ර්ඝකායන ණය මපොළී 61.147             71.782             61.147             71.782             

බැංකු අිනරා මපොළී -                   30.346             -                   30.346             

විමිශ විනිෙය බැංකු ණය ෙත මපොළිය 14,975.672      13,156.730      14,975.672      13,156.730      

භා්ඩලාගාර බැඳුම්කර ෙත අලාභය -                   702.717           -                   702.717           

මවනවය මූලය පිරිවැය 11.841             18.059             11.841             18.059             

15,048.660      13,979.634 15,048.660      13,979.634

11. ආදායම් බදු

2015 2014 2015 2014

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

වර්ෂ්ඨය සඳො ගාස්තුව 634.384           921.369           275.168

මපර වර්ෂ්ඨය සඳො ්රතිපාදන 924.879           924.879           -                   

එකතුව 1,559.263        -                    1,846.248        275.168

සමුෙය

සංස්ථාව සොෙෙ

බදු වර්ෂ්ඨ 2011/2012 සිට ්රියාවයෙක වන පරිදි, වසර 05 ක කාල පරිච්මේදයක් සඳො වයාපාරික ්රතිලාභ ෙත ෘදායම් බදු මගවීමේ සංසථ්ාව ඉවවයකර ඇත. සංසථ්ාව 

වයාපාර ්රතිලාභ වලි් ඉවවයකර තිබුණද, මවනවය ෘදායම් මුලාශ්ර ෙත 28% ක ්රතිශතයක ෘදායම් බදු මගවිය යුතු මේ.

ඒ අනුව, මිය ය ෘදායම් බදු මදපාර්තමම්්තුව විසි  ්2011/2012 සිට 2012/2013 දක්වා වන බදු වර්ෂ්ඨයට බදු මගවීම් පිළිබඳ අවස් තීරණය ග්නා ලද අතර 2013/2014 

සිට      2015/2016 දක්වා වසර සඳො එෙ පදනෙ අදාන කර ග්නා ලදි.

සංස්ථාව

යාතය්තර ෘරවුේ විස (ෙ සඳො වන යාතය්තර ෙධ්යස්ථනමේ (  මලොිනෂ්්ඨ බැංකුව විසි් ශ්රී ලංකාවට එමරිව නීතිෙය ්රියාොර්ග ලබා ග්නා 

ල (. මම් සම්බ්ධ්ව 2015 මනොවැම්බර් 18 දිනැති කැබින්  තීරණය අනුව, එය  සෙතයට පැමිණිකෙ සඳො එෙඟි් සංස්ථාවට අනුෙැතිය ලැබුණු 

අතර 2016 වර්ෂ්ඨමේ ( මලොිනෂ්්ඨ බැංකුව මවත රුපි. මිලියන 3,864.375 ක් වන ඇ.මලො. 26,562,927 ක මගවීෙක් සිදුකරන ල (.
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12 මිපන පිරියත සෙ උපකරණ

12.1  දන ධ්ාරණ පිරිවැය

පිරිවැය ඉලම් ො අයිතිය ය්ත්රසූත්ර සෙ SPM මෙෝටර් ෙිෙභා්ඩල/උප.

මෙොලනැගිලි ලබාෙත් උපකරණ සංකීර්ණය වාෙන කාර්යාලීය උප. සංස්ථාව සමුෙය

මිපළ මවනත් වත්කම් එකතුව එකතුව

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

2015.01.01 දිනට මශේෂ්ඨය 4,318.419           1.016        8,548.810       2,142.422    514.651       2,151.987     17,677.305   45,015.329   

එකතු කිත්ම් 142.258              213.668          355.998       25.247          737.171        853.153        

ඉවවය කිත්ම් (0.005)                 (15.134)           (18.859)       (13.344)         (47.342)         (59.926)         

2015.12.31 දනට මශේයය 4,460.672           1.016        8,747.344       2,142.422    851.790       2,163.890     18,367.134   45,808.556   

12.2    ක්ෂය වීම්   ක්ෂය වීම්

2015.01.01 දිනට මශේෂ්ඨය 472.499              0.397        3,798.963       1,290.634    281.260       1,501.459     7,345.212     17,452.179   

වර්ෂ්ඨය සඳො ගාස්තු 138.976              626.620          76.393         91.790          933.779        1,758.683     

ඉවවය කිත්ම් (12.449)           (18.859)       (0.095)           (31.403)         (43.987)         

2015.12.31 දිනට මෙේෂ්ඨය 611.475              0.397        4,413.134       1,290.634    338.794       1,593.154     8,247.588     19,166.875   

2015.12.31 දනට ශුිධ් මපොත් වටිනාකෙ 3,849.197           0.619        4,334.210       851.788       512.996       570.736        10,119.546   26,641.681   

2014.12.31 දිනට ගාස්තුව 4,318.419           1.016        8,548.810       2,142.422    514.651       2,151.987     17,677.305   45,015.329   

2014.12.31 දිනට න්ණුම්ගත ක්ෂය වීම් 472.499              0.397        3,798.963       1,290.634    281.260       1,501.459     7,345.212     17,452.179   

2014.12.31 දනට ශුිධ් මපොත් වටිනාකෙ 3,845.920           0.619        4,749.847       851.788       233.391       650.528        10,332.093   27,563.150   

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

12.3  කරන්් පවතින වයාපිති සෙ ස්ථාවර වත්කම් රු.න්ලියන රු.න්ලියන රු.න්ලියන රු.න්ලියන

පිරිපෙදු  නවීකරණ වයාපිතිය 837.034           837.628            837.034            837.628            

ග ොඩනැගිලි 84.870             126.275            84.870               126.275            

පිරියත ො ය්ත්ර 2,255.266       2,119.661         2,255.266         2,119.661         

ගබලා කිරිමම් පෙමකම් 128.188           70.024               128.188            70.024               

පිරවුම්ෙේ නවීකරණය කිත්ෙ 4.042               3.736                 4.042                 3.736                 

මවනවය 184.920           102.053            316.277            159.421            

3,494.320    3,259.377     3,625.678     3,316.745     

12.4   ශුිධ් මපොත් අෙය

මිපන,  පිරියත ො උපකරණ 10,119.546  10,332.093   26,641.681   27,563.150   

වවයකම් ො කරමගන යන ්රේධ්න වයාපිතිය 3,494.320    3,259.377     3,625.678     3,316.745     

මිපළ,  පිරියත ො උපකරණ වල මුළු ධ්ාරණ අෙය 13,613.866  13,591.470   30,267.359   30,879.895   

12.5  ආමයෝජන වත්කම් 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

රු.න්ලියන රු.න්ලියන රු.න්ලියන රු.න්ලියන

පිරිවැය

01.01  දිනට මශේෂ්ඨය 33.570         33.570          33.570          33.570          

එකතු කිරිම් -                

31.12.  දිනට මශේෂ්ඨය 33.570         33.570          33.570          33.570          

ක්යය වීම්

01.01  දිනට මශේෂ්ඨය 8.208           7.404            8.208            7.404            

එකතු කිරිම් වර්ෂ්ඨය සඳො 0.804           0.804            0.804            0.804            

31.12.  දිනට මශේෂ්ඨය 9.012           8.208            9.012            8.208            

 ශුිධ් මපොත් අෙය 24.558         25.362          24.558          25.362          

මශේෂ්ඨපත්ර දිනට සාධ්ාරණ අගය ගණනය කිරිෙක් සිදු වී මනොෙැති අතර,  වර්ෂ්ඨ 2016 දි විවයතීෙය තක්මසේරුවක් ලබා ගැනීෙට පියවර ගනු ලැමබ්.

සංස්ථාව සමුෙය
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                         සැ්ල ඊ.ෘර්.පී. භාවිතය ස්වයංක්රීය කරණය

12.6 අස්පිෂ්ඨය වවයකම් සැ්ල පිධ්තිය  බලපත්ර  පිධ්තිය එකතුව

රු.න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

පිරිවැය

2015.01.01  දිනට මශේෂ්ඨය 412.496        9.380            37.793          459.669        

එකතු කිත්ම් -                -                -                -                

ඉවවය කිත්ම් -                -                -                -                

2015.12.31 දනට මශේයය 412.496        9.380            37.793          459.669        

සමුච්චිත ක්රෙක්ෂය කිත්ෙ

2015.01.01 දිනට මෙේෂ්ඨය 391.037        4.234            17.040          412.311        

වර්ෂ්ඨය සඳො ගාස්තුව 20.419          0.930            8.659            30.008          

ඉවවය කිත්ම් -                -                -                -                

2015.12.31 දනට මශේයය 411.456        5.164            25.699          442.319        

2015.12.31 දනට මශේයය 1.040            4.216            12.094          17.350          

2014.12.31 දනට මශේයය 21.459          5.146            20.753          47.358          

12.7  The useful lives of the assets is estimated as followsවවයකම් ්රමයෝයනවවය ෘයු කාලය පෙත පරිදි ඇස්තමම්්තුගත කර ඇත.2015 මදසැ.31 2014 මදසැ.31

මගොලනැන්ලි වසර 40 වසර 40 

නව ්රධ්ාන කාර්යාල මගොලනැන්ේල වසර 50 වසර 50

පිරිපෙදු  නල පිධ්තිය සෙ ටැංකි වසර 40 වසර 40 

පිරිපෙදු  ය්ත්රාගාරය සෙ ය්ත්ර සූත්ර වසර 10 වසර 10

මවනවය ස්ථානවල පවවයනා ටැංකි       වසර 40 මෙෝ වසර 20 40 මෙෝ වසර 20

මවනවය ස්ථානවල පවවයනා නල පිධ්තිය        වසර 10 මෙෝ වසර 5 10 මෙෝ වසර 5

ය්ත්රාගාරය සෙ ය්ත්ර සූත්ර         වසර 10 මෙෝ වසර 5 10 මෙෝ වසර 5

බවුසර් සෙ ටැංකි මලොරි වසර 5 වසර 5 

වෑ් සෙ බස් වසර 4 වසර 4

1999.12.31 දිනට ගිෙ භා්ල/ ක් ටල සෙ කාර්යායය උපකරණ වසර 3 වසර 3

එස්.පී.එම්. පරිශ්රයටැංකි සංය ර්ණය වසර 40 වසර 40 

නල පිධ්තිය වසර 20 වසර 20 

මබෝයාව වසර 10 වසර 10 

ෙවයතල ුවව්මතේ සංය ර්ණය - ඉ්ධ්න යමලෝිගෙනය වසර 40 වසර 40 

                                  - Tanks ඉ්ධ්න යමලෝිගෙන පිධ්තිය වසර 40 වසර 40 

                                  - Pipe Lineටැංකි වසර 40 වසර 40 

                                  -Gantries & Pumpsඉදිරිකිරිම් සෙ මගොලනැන්ලි වසර 40 වසර 40 

                                  - Tanks නල ොර්ග වසර 40 වසර 40 

                                  - Pipe Lineඅභය්තර ොර්ග පිධ්තිය සෙ වැ් වසර 20 වසර 20 

                                  -Gantries & Pumpsගැ්ට්රි සෙ මපොම්ප වසර 10 වසර 10

                                  - Tanks මීය ටර් සවිකිත්ම් සෙ විදුවය පිධ්තිය වසර 10 වසර 10

                                  - Pipe Lineන්නි නිවිමම් පිධ්තිය වසර 10 වසර 10

                                 Gantries & Pumpsමවනවය වවයකම් වසර 08 වසර 08
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13 පරිපාලිත සොගම් වල ෘමයෝයන 2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

පරිපාලිත සොෙම්වල ආමයෝජන (ලයිස්තුෙත මනොම්)

   ලංකා ඛනිය මතේ මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගෙ 5,000.000       5,000.000       -                 -                 

5,000.000       5,000.000       -                 -                 

14 යංගෙ මනොවන මූලය වවයකම්

2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

සටෙන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

ලිනස්තුගත ස්ක්ධ් ෘමයෝයන 14.1 39.500            33.000            39.500            33.000            

ලිනස්තුගත මනොවු ස්ක්ධ් ෘමයෝයන 14.2 5.626              5.626              5.626              5.626              

ස්ක්ධ් මනොවන ෘමයෝයන 14.3 36,804.279     9,988.931       36,804.279     9,988.931       

36,849.405     10,027.557     36,849.405     10,027.557     

14.1.ලයිස්තුෙත ස්ක්ධ් ආමයෝජන 2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

ලංකා සිමේති සොගෙ

5,000,000 සාොනය මකොටස් සඳො එකකට රු. 10/- බැන්් මගවන ලද 33.000            33.000            33.000            33.000            

සාධ්ාරණ අගය ස්ක්ධ්ය මවත ොරු කිත්ෙ 6.500              -                 6.500              -                 

39.500            33.000            39.500            33.000            

14.2.  ලයිස්තුෙත මනොම් ස්ක්ධ් ආමයෝජන 2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

එක්සත් ප්රවිත්ති පත්ර සොෙෙ

එකකට රු. 10/- බැන්්  සාොනය මකොටස ්61,206

සම්පුර්ණමය් මගවන ලද 0.539              0.539              0.539              0.539              

ලංකා මල්ල්ඩ් සොෙෙ -                 

එකකට රු. 10/- බැන්් සාොනය මකොටස් 100 -                 

සම්පුර්ණමය් මගවන ලද 0.001              0.001              0.001              0.001              

ඉ්ටර්නැයනල් මකෝපමර්ටිේ මපමට්රෝලියම් ඇමසෝසමයෝය් -                 

එකකට ඇ.මලො.100/- බැන්් සම්පුර්ණමය් මගවන ලද මකොටස ්5,499 -                 

ඇ.එ. යනපදමේ  ( නීතිගත කරනලද 5.086              5.086              5.086              5.086              

5.626              5.626              5.626              5.626              

අමලවි සඳො වන ෘමයෝයන මලස වර්තාකරණය කරන ලද ලිනස්තුගත මනොවු ෘමයෝයන පිරිවැයට දක්වා ඇත.

වර්තාකරණ දිනටෙ ණය අවදානෙ සඳො උපරිෙ නිරාවරණය වීෙ අමලවිය සඳො වර්තාකරණය කරන ලද ස්ක්ධ් ෘරක්ෂණවල ධ්ාරක ව නාකමි් දක්වා ඇත.

අමලවිය සඳො වර්තාකරණය කරන ලද මූලය වවයකම් කිසිවක් ිඟ මෙෝ ක්රෙක්ෂය කර නැත.

14.3.ස්ක්ධ් මනොවන ආමයෝජන

ස්ථිර තැ්පතුවල ෘමයෝයන 5.000              5.000              5.000              5.000              

භා්ඩලාගාර බැඳුම්කරවල ෘමයෝයන 36,799.279     9,983.931       36,799.279     9,983.931       

36,804.279     9,988.931       36,804.279     9,988.931       

සංස්ථාව

සමුෙය

සමුෙය

සමුෙය

සමුෙය

සංස්ථා

සංස්ථා

සංස්ථාව
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15 . TRADE & OTHER RECEIVABLEමවනඳ ො මවනවය ලැබීම්

ු නරාවර්තන ු නරාවර්තන මනොවන ු නරාවර්තන ු නරාවර්තන මනොවන

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මවනඳ ලැබීම් 18,734.681      36,879.360

මවනවය ලැබීම් 5,128.789        8,254.993     2,795.620 9,827.130        

තැ්පතු 21.700             719.374        24.818 82.448             

අවයතිකාරම් 2,924.956        3,091.563

මපර මගවීම් 269.424           278.562

මසේවකින් මවත ණය සෙ අවයතිකාරම්  මගවීම් 49.044             2,701.287     50.262 2,138.200        

27,128.594      11,675.654   43,120.185 12,047.778

ු නරාවර්තන ු නරාවර්තන මනොවන ු නරාවර්තන ු නරාවර්තන මනොවන

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මවනඳ ලැබීම් 18,539.258      -                34,443.092 -                   

මවනවය ලැබීම් 5,542.795        7,969.288     4,241.119 9,000.520        

තැ්පතු 229.147           719.374        223.750 51.940             

අවයතිකාරම් 2,924.956        -                3,091.563

මපර මගවීම් 1,063.985        -                278.562

මසේවකින් මවත ණය සෙ අවයතිකාරම්  මගවීම් 2,533.294        2,701.287     2,178.951 2,138.203        

30,833.435      11,389.949   44,457.037 11,190.663

මෙෙ මවනඳ ලැබීම්වල කාලය පෙත දක්වා ඇත.

2015 2014
රු. න්ලියන රු. න්ලියන

වසර 2- 3 දක්වා 8.654               4.635               

වසර 4 - 5 දක්වා 4.837               2.118               

වසර 5 ට වැිප 38.608             38.519             
52.099             45.272             

මවනඳ ලැබීම් ොනිකරණය කිත්ෙ සඳො වන ්රතිපාදනි  ෙැසිත්ෙ පෙත දක්වා ඇත.

2015 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන

යනවාරි 1 දිනට මශේෂ්ඨය 45.272             42.491             

අඩුකනා : පියවා ග්නා ලද ්රොණය (1.391)              (0.426)              

අඩුකනා : මබොේ ණය (0.001)              (0.027)              

එකතු කනා : වර්ෂ්ඨය සඳො වන ්රතිපාදන 8.219               3.234               

මදසැ. 31 දිනට මශේෂ්ඨය 52.099             45.272             

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

සංස්ථාව

සොෙෙ

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

වාර්ෂිකව 10% ක් වන මවනඳපල පදනම් කරගවය මපොළී අනුපාතය භාවිතා කරමි් මුදේ ්රවාෙ ව් ටම් කිත්මේ 

කාර්ය ේඩලල ණය වල සාධ්ාරණ අගය (ෘපදා ණය ෙැර)        යටමවය මූලිකව ෙඳුනාමගන ඇත.

2015 මදසැ. 31 දිනට, රු. මිලියන 52.099 ක් වන මවනඳ ලැබීම් ක්රෙක්ෂ්ඨය කරන ල (. 2015 මදසැ.31 දිනට ක්රෙක්ෂය 

කරන ලද ්රොණය රු. මිලියන 8.219 කි.
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15 (අ) කා්ඩල වශමය් වන මූලය උපකරණ

මූලය තත්වය අනුව වන වත්කම් 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

38,804.249        55,167.964        40,964.724         55,647.700      
අමලවිය සඳො වන ෘමයෝයන (ලිනස්තු ගත ො ලිනස්තු ගත මනොවු) 45.126               38.626               45.126                38.626             

ස්ථිර තැ්පතු ෙත ෘමයෝයන 7,720.073          11,321.688        7,720.073           11,321.688      

ඉතිරි කිත්ම් ෙත වන ෘමයෝයන 4,000.109          678.009             4,000.109           678.009           
භා්ඩලාගාර බැඳුම්කර ෙත වන ෘමයෝයන 37,806.012        9,983.931          37,806.012         9,983.931        
අතැති මුදේ සෙ බැංකුමේ අතැති මුදේ 51,058.261             21,474.788        51,778.060         21,474.788      

එකතුව 139,433.830      98,665.006        142,314.104       99,144.742      

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

මූලය තත්වය අනුව වන වෙකීම් රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

ණය ගැනීම් 267,583.936      248,435.037      269,759.291       248,435.037    

මූලය මනොවන වගය ම් ෙැර මවනඳ සෙ මවනවය මගවීම් එකතුව 159,473.117      164,280.022      161,064.507       164,280.022    

එකතුව 427,057.053      412,715.059      430,823.798       412,715.059    

සංස්ථාව සොෙෙ

මවනඳ සෙ මවනවය ලැබීම්

16.   මතොෙමතොග 2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මබොරමතේ 12,336.721      16,731.368      12,336.721      16,731.368      

මවනවය අමුද්රවය 870.473           934.465           870.473           934.465           

නිමි නිෂ්්ඨපාදන 25,493.467      43,527.759      25,493.466      43,527.759      

මවනවය ද්රවය සෙ සැපයුම් 2,732.211        2,768.295        3,061.048        3,334.592        

අඩුකළා - ේදොමී මලස විචලනය වන අයිතෙ ස ො වන ප්රතිපාදන (397.761)          (380.134)          (397.761)          (578.338)          

41,035.111      63,581.753      41,363.947      63,949.846      

17 මක  කායන ෘමයෝයන 2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

-                   

බැංකු තැ්පතු 11,720.182      11,994.697      11,720.182      11,994.697      

රයමේ බැඳුම්කර 1,001.734        -                   1,001.734        -                   

12,721.916           11,994.697           12,721.916           11,994.697           

18. CASH AND CASH  EQUIVALENTSමුදේ සෙ මුදේ සොන දෑ 2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මුදල් සෙ මුදල් සොන මි ස ො අදාළ උපාංෙ

බැංකුමේ සෙ අතැති මුදේ 51,058.261 21,474.788      51,806.227      23,384.985      

මුදේ ්රවාෙ ්රකාශනය සඳො පෙත සඳේ මුදේ ො මුදේ සොන දෑ අ්තර්ගත මේ.

2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මුදේ ො මුදේ සොන දෑ 51,058.261      21,474.788 51,806.227      23,384.985
බැංකු අිනරා (සටෙන 25)        (2,738.249)                       -   (2,738.249)                             -   

48,320.012 21,474.788 49,067.978 23,384.985

එකතු කනා/ අඩු කනා - විමිශ මුදේ පරිවර්තන සඳො ගැලපීම් (3,619.571)       (3,671.614)       (3,619.571)       (3,671.613)       

44,700.441 17,803.174 45,448.407 19,713.372

සංස්ථාව සොෙෙ

සංස්ථාව සොෙෙ

සංස්ථාව සොෙෙ
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19. CONTRIBUTED CAPITALදායක ්රාේධ්නය 2015 මදසැ. 31 දනට2015 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන

1961 අංක. 28 දරණ පනමවය 23 වන වග්තිය ්රකාර මූලික දැයකවයවය 10.000 10.000

1964 අංක. 23 දරණ අදාන කර ගැනීමම් පනත ෙඟි් ්රකාය ත 4.000 4.000

1967 අංක. 15 දරණ අදාන කර ගැනීමම් පනත ෙඟි් ්රකාය ත 20.000 20.000

1976 ්රාේධ්න ෙත කන දායකවයවය 60.000 60.000

1979 ්රාේධ්නය ෙත කන දායකවයවය 13.110 13.110

1980 ්රාේධ්නය ෙත කන දායකවයවය 10.710 10.710

්රී ලංකා රජය ෙඟි් සදුකළ මුළු දායකත්වය 117.820 117.820

1987 රායය සංචිත ෙඟි් කන ොරු කිත්ම් 750.000 750.000

1987 රඳවාගවය ලාභ ෙඟි් කන ෙරු කිත්ම් 132.180 132.180

ෙො භා්ඩලාගාරය විසි  ්රඳවාගවය මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගමම් 1/3 ක මකොටස ්ොරු කිත්ම් 2,500.00 2,500.00

2015 ෙො භා්ඩලාගාරය විසි  ්කන ්රාේධ්න වැිප දියුණු කිත්ම් සඳො නිකුවය කන භා්ඩලාගාර ඇපකර 25,000.00        -                   

28,500.00 3,500.00

බලයලවය ්රාේධ්න ්රොණයක් පාර්ලිමම්්තුව විසි් නියෙකර මනොෙැත.  
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20.  CAPITAL RESERVE්රාේධ්න සංචිත 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මදසැ. 31 දිනට මශේෂ්ඨය 4,992.686 4,992.686 4,992.686 4,992.686

සොෙෙසංස්ථාව

2003 වර්ෂ්ඨමේ (, මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගෙ මවත වවයකම් හුවොරු කිත්මම් ( මපොවය ව නාකෙට සිදු කරන ල (. ඉ්පමව 

පුිගයකරණය ්රියාවලිමේ ( එකඟ වු ෘකාරයට ව නාකෙ පදනම් කර ඉෙත ගනුමදනු වාර්තා කිත්ෙට තීරණය විය. මෙි බලපෑෙ 

්රාේධ්න සංචිත යටමවය ගලපන ලදි.

21.  RETIREMENT BENEFITS OBLIGATIONවිශ්රාෙ ්රතිලාභ බැඳීයාව 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

යනවාරි 01 දිනට මශේෂ්ඨය 648.362             522.521             1,990.666              1,739.542             

අඩුකනා - වර්ෂ්ඨය තුන ( සිදුකන මගවීම් (68.623)             (64.187)              (167.891)                (143.028)               

579.739             458.334             1,822.775              1,596.514             

එකතු කනා -  වර්තොන මසේවා පිරිවැය 40.628               31.697               129.441                 110.633                

         මපොළී පිරිවැය 57.973               45.833               146.798                 131.024                

         ෘයු ගණන (ඉපැයුම්)/ අලාභ 167.186             112.498             299.648                 152.495                

845.526             648.362             2,398.663              1,990.666             

එකතු කනා  - චීන වරාය/එේ එේ එේ/ නිනමලෝ් / සී.පී .එස්.ටී.එේ මසේවකින්මේ ්රතිලාභ 15.588               15.588               15.588                   15.588                  

861.114             663.950             2,414.251              2,006.254             

විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශමේ  ෙඳුනා ේනා ලද ප්රොණය්  පෙත දක්වා ඇත.

වර්තොන මසේවා පිරිවැය 40.628               31.697               129.441                 110.633                

මපොළී පිරිවැය 57.973               45.833               146.799                 131.024                

එකතුව, මසේවක ේඩලල පිරිවැය  ඇතුල් කර ඇත. 98.601               77.530               276.240                 241.657                

මූලික ආයු ෙණන උපකල්පන පෙත පරිද මේ.

අම්ලක්ෂිත වැටු්ල වර්ධ්ක 1% 1%

අම්ලක්ෂිත මසේවක ේඩලල පිරිවැටුෙ 3.8% 4%

මපොළිය/ ව් ටම් අනුපාත 10% 10.0%

මසේවක සංඛයාව 2,579 2,662

සංස්ථාව සොෙෙ
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22. විලම්භිත බදු 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 

රු. න්ලියන රු. න්ලියන

කාල පරිච්මේදය  ෘරම්භමේ ( මශේෂ්ඨය 492.982 394.660                

ඌන/ (අතිරික්ත) ්රතිපාදන -                    5.566                    

තාවකාලික මවනස්කම් උවයපාදනය සෙ පුනත්ක්ෂණය 51.882 92.756                  

කාල පරිච්මේදය  අවසානමේී  මශේයය 544.864 492.982                

විලම්භිත බදු වවයකම් (315.773) (348.276)               

විලම්භිත බදු 860.637 841.258                

ශුිධ් විලම්භිත බදු 544.864 492.982                

22.1 විලම්භිත බදු වත්කම් සෙ වෙකීම් ෙඳුනා ෙැනීම්

තාවකාලික 

මවනස්කම්

විලම්භනය කරන 

ලද බදු මගවීම්/ 

වවයකම්

තාවකාලික 

මවනස්කම්

විලම්භනය කරන 

ලද බදු මගවීම්/ 

වවයකම්

විලම්භිත බදු වෙකීම්

මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ 8,606.367 860.637 8,412.583 841.258                

විලම්භිත බදු වත්කම්

මතොග (195.546) (19.554) (198.204) (19.820)                 

්රතිපාදන (172.058) (17.206) (141.941) (14.194)                 

මසේවක ්රතිලාභ සැලැස්ෙ (1,553.136) (155.314) (1,342.304) (134.231)               

බදු අලාභ (1,236.988) (123.699) (1,800.311) (180.031)               

5,448.639 544.864 4,929.823 492.982

සොෙෙ

රු. න්ලියන රු. න්ලියන

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට
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23 ණය සෙ ණය ගැනීම් සංස්ථාව

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ.31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

පර්ය්ත සොෙෙ මවත අනුයුක්ත මනොකරන ලද ී ර්ඝ කාලීන ණය

ෙො භා්ඩලාගාර ණය (ෘ.සං.බැ.) 341.817                    417.776                   341.817                    417.776                   

පර්ය්ත සොෙෙ මවත අනුයුක්ත කළ ණය -                            

භා්ඩලාගාර (එක්සිම් බැංකුව) ණය -                            285.705 -                            285.705

ෙෙජන බැංකුව 1,398.851                 1,886.650

341.817 703.481 1,740.668 2,590.131

23.1 ණය සෙ ණය ගැනීම් වල යංගෙ මකොටස

පර්ය්ත සොෙෙ මවත අනුයුක්ත මනොකරන ලද ී ර්ඝ කාලීන ණය

ෙො භා්ඩලාගාර ණය (ෘ.සං.වැ.) 75.959 75.959 75.959 75.959

පර්ය්ත සොෙෙ මවත අනුයුක්ත කළ ණය

භා්ඩලාගාර (එක්සිම් බැංකුව) ණය 285.705                    571.410                   285.705 571.410                   

මවනත් -                            -                          495.955 487.799                   

361.664 647.369 857.619 1,135.168

මදසැ. 31 දන සට වසර 05 ක් තුළ නැවත මෙවිය යුතු ණය පෙත දක්වා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන

       වසර 1 - 2 අතර මගවිය යුතු ්රොණය 151.916                    437.621                   

        වසර 3 - 5 අතර මගවිය යුතු ්රොණය 189.901                    227.880                   

        වසර 5 ් පම මගවිය යුතු ්රොණය -                            37.980                     

341.817                    703.481                   

ණය ෙැනීම් වල ධ්ාරක අෙය සාධ්ාරණ වටිනාකෙ සලකා බලා ඇත.

(අ) ජුලි 01 දිනට ෘරම්භ වන සෑෙ වසරකෙ රු. මිලියන 37.977 ක වාරික ෙන්් අර්ධ් වාර්ෂිකව නැවත මගවිය යුතු භා්ඩලාගාර ණය (ෘ.සං.බැ.) - (වාර්ෂික මපොළිය 14.0%)

(ෘ) අවසාන ණය අගමය් අර්ධ් වාර්ෂික වාරික මලස සොන වාරික 24 ් 2004 ඔක්. 24 සිට ෘරම්භ කරමි් භා්ඩලාගාර ණය (එක්සි්  බැංකුව) නැවත මගවීෙ - (වාර්ෂික මපොළිය 12%)

සමුෙය
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24.  TRADE & OTHER PAYABLESමවනඳ සෙ මවනවය මගවීම් 2015 මදසැ. 31 2014 මදසැ. 31 2015 මදසැ. 31 2014මදසැ. 31

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

මගවිය යුතු විමිශ බිේපවය 121,662.975       143,445.126        122,751.071        143,445.126       

මවනවය ණයකරුව් -                      

    - මිය ය ෘදායම් සෙ බදු මදපාර්තමම්්තුව මවත මගවීම් 3,401.847           824.289               3,697.670            1,031.396           

    - උපචිත වියදම් 4,627.177           1,019.542            4,986.039            1,799.208           

    - නැවත මගවිය යුතු අවයතිකාරම් ො මවනවය 23,952.442         13,385.316          23,921.571          13,673.507         

    - අදාන පාර්ශවය් මවත මගවිය යුතු ්රොණය 5,828.676           5,605.749            -                      467.129              

159,473.117       164,280.022        155,356.351        160,416.366       

25.  SHORT TERM BORROWINGSමකටි කාලීන ණය ෙැනීම්

2015 මදසැ. 31 2014 මදසැ. 31 2015 මදසැ. 31 2014මදසැ. 31

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

බැංකු සෙ මවනවය ණය

     - වර්ෂ්ඨයක ( සම්පුර්ණමය්ෙ මගවිය යුතු 264,484.023       247,787.669        264,484.023        247,787.669       

    - බැංකු අිනරා 2,738.249           -                      2,738.249            -                      

267,222.272       247,787.669        267,222.272        247,787.669       

සංසථ්ාව මවනුමව් ලංකා බැංකුව සෙ ෙෙයන බැංකුව මවත ඇ.මලො.මිලියන 1,550 ක් සඳො භා්ඩලාගාර ඇපකර ෙඟි් ණය සෙතික කර ඇත.

සැපයුම්කරුව් මවත මගවිය යුතු මූලය ෘනයන බිේපවය සඳො මක කායන ණය ලබාමගන ඇත.

අදාන වාර්ෂික මපොළී අනුපාතය 5.5% කි.

26.  EMPLOYEESමසේවකය්

26.1  Staff Cost1. කාර්ය ේඩලල පිරිවැය

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

වැටු්ල සෙ මේතන 3,905.211           3,230.897            8,557.779            6,967.350           

නිර්වචනය කරන ලද දායක සැලැස්ෙ 358.952              299.893               772.247               636.716              

නිර්වචනය කරන ලද ්රතිලාභ සැලැස්ෙ (සටෙන 21) 265.787              196.440               443.425               360.566              

4,529.950           3,727.230            9,773.451            7,964.632           

26.2  No. of Employees2 මසේවක සංඛයාව

පරිපාලනය සෙ අමලවිය 1,140                          1,254

නිෂ්්ඨපාදනය 1,020                          976

ෘරක්ෂණය 419                             432

2,579                          2,662

26.3  Contract & Casual Employees3 මකෝත්රාවය  සෙ තාවකාලික මසේවකින් 2                                  6

සංස්ථාව සොෙෙ

සොෙෙසංස්ථාව
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27.  CASH GENERATED FROM OPERATIONSමෙමෙයුම් ෙන්් උපදවන ලද මුදේ

2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට 2015 මදසැ. 31 දනට 2014 මදසැ. 31 දනට

රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන රු. න්ලියන

අඛ්ඩල මෙමෙයුම් ෙඟි් බදු මපර ලාභය/ (අලාභය) (20,336.606)      1,016.527            (18,506.614)        3,451.322            

ෙැලපීම් - -                      

ක්ෂය වීම් 934.582            635.058               1,759.486           1,528.837            

ක්රෙක්ෂය කිත්ෙ -                    -                      30.008                91.935                 

විමිශ මුදේ පරිවර්තනය 52.04                1,396.794            52.042                1,396.794            

ෘමයෝයන ෘදායෙ (0.004)               (437.501)             (0.004)                 

මපොළී ලැබීම් (4,910.347)        (4,030.057)          (4,936.157)          (3,985.931)           

 මවනඳපල අගය මවත ගැලපීම් (උපටු ග්නා ලද මකොටස්) (6.500)               -                      (6.500)                 -                       

මපොළී පිරිවැය 15,048.660       13,979.634          15,282.220         14,384.351          

 පාරිමතෝෂිත ෙත මපොළිය -                    -                      88.825                85.191                 

විශ්රාෙ මගවීම් සඳො ්රතිපාදන 265.787            190.028               487.063              268.963               

ොනිකරණය සඳො ්රතිපාදන 36.045                3.436                   

මිපන, පිරියත සෙ උපකරණ අමලවිය ෙන්් ලාභය/ අලාභය (20.212)             (14.580)               (28.524)               (19.370)                

කාරක ප්රාේධ්න මවනස්කම් වලට මපර මෙමෙයුම් ප්රතිලාභ/(අලාභය) (8,972.596)        12,735.903          (5,742.109)          17,409.136          

කාරක ප්රාේධ්නමේ මවනස්කම්

මතොග (ඉෙන යාෙ)/ පෙනයාෙ 22,546.642       1,454.541            22,585.899         1,482.688            

මවනඳ සෙ මවනවය මගවීම් (ඉෙන යාෙ)/ පෙන යාෙ 16,363.714       28,266.383          13,428.784         29,178.363          

මවනඳ සෙ මවනවය මගවීම් ඉෙන යාෙ/( පෙන යාෙ) (4,990.306)        (29,989.456)        (4,947.618)          (37,190.070)         

(භාවිත කන) මෙමෙයුම් ්රියාකාරකම් වලි් උපදවන ලද මුදේ 24,947.455       12,467.371          25,324.955         10,880.117          

සංස්ථාව සොෙෙ
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28.  මූලය ප්රකාශනය  නැවත ප්රකාශ කිත්ෙ ස ො වන පැෙැඳිලි කිත්ම්

1. භා්ඩලාගාර බැඳුම්කර මපොළී ෘදායෙ ෙත යාතික බදු සඳො රු.මිලියන 72.823 ක් ගණනය මනොකිත්ෙ.

2. 2014 වර්ෂ්ඨමේ ( රු. මිලියන 359.146 ක් වන කාර්ය ේඩලල ණය මපොළිය මලස වාර්තා වු කාර්ය ේඩලල ණය නැවත ගණනය කිත්ෙ.

3. 2014 මදසැ. 31 දිනට රු. මිලියන 188,313 ක් ෙඟි් දැවිමතේ මතොග අවස් කිත්මම් අධි ්රකාශය නිවැරදි කිත්ෙ.

4. රු. මිලියන 0.002 ක් වන අධි ක්ෂයවීම් පුනත්ක්ෂණය කිත්ෙ.

5. 2014 වර්ෂ්ඨමේ ෙො භා්ඩලාගාරය මවත මගවන ලද විමශේෂ්ඨ මගවීම් සඳො වන වර්තාකරණය නිවැරදි කිත්ෙ.

28.1 . Reconciliation of Share Holders Equityමකොටස්කරුව්මේ ස්ක්ධ්ය සැසඳීෙ 31.12.2014

රු. න්ලියන

මපර මූලය ්රකාශන පරිදි වාර්තා වු මශේෂ්ඨය (231,532.116)         

කේපිත බදු සඳො ගැලපීම් 72.823                    

කාර්ය ේඩලල ණය මපොළී ෘදායෙ ගැලපීම් (359.146)                

අමලවි පිරිවැය සඳො ගැලපීම් (188.313)                

විමශේෂ්ඨ මගවීම් සඳො ගැලපීම් (250.000)                

ක්ෂය වීම් සඳො ගැලපීම් 0.002                      

(232,256.750)         

මිපළ පිරියත සෙ උපකරණ

මපර මූලය ්රකාශන පරිදි වාර්තා වු මශේෂ්ඨය 13,591.468             

ක්ෂ්ඨය වීම් ගැලපීෙ 0.002                      

13,591.470             

 ු නරාවර්තන මනොවන මවළ  සෙ මවනත් ලැබීම්

මපර මූලය ්රකාශන පරිදි වාර්තා වු මශේෂ්ඨය 3,406.924               

කාර්ය ේඩලල ණය මපොළි ෘදායෙ ගැලපීෙ (359.146)                

පුනරාවර්තන මනොවන ලැබීම් යටමවය විමශේෂ්ඨ මගවීම් වර්තාකරණය 9,000.000               

12,047.778             

භා්ඩල මතොෙ

මපර මූලය ්රකාශන පරිදි වාර්තා වු මශේෂ්ඨය 63,770.066             

දැවිමතේ 3500 මතොගය සඳො ගැලපීම් (188.313)                

63,581.753             

පවත්නා මවළ  සෙ මවනත් ලැබීම්

මපර මූලය ්රකාශන පරිදි වාර්තා වු මශේෂ්ඨය 52,370.185             

පුනරාවර්තන මනොවන ලැබීම් යටමවය විමශේෂ්ඨ මගවීම් වර්තාකරණය (9,000.000)             

විමශේෂ්ඨ මිල සඳො ගැලපීම් (250.000)                

43,120.185             

ආදායම් බදු ලැබීම්

මපර මූලය ්රකාශන පරිදි වාර්තා වු මශේෂ්ඨය 889.328                  

2014 වර්ෂ්ඨමේ ( භා්ඩලාගාර බිේපවය මපොළී ෘදායෙ ෙත වන ෘංය ක ණය ගැලපීම් 72.823                    

962.151

මෙෙ වැරදි ගණකාධිකරණ ්රතිපවයති, ගණකාධිකරණ ඇස්තමම්්තු මවනස්කම් සෙ ගැටල් එේ.මක්.ඒ.එස්. 8 ්රකාර ්රතයාවර්තිතව 

නිවැරදි කර ඇත.
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28.2 .Reconciliation of Comprehensive Incomeවිස්තීරණ ෘදායෙ සැසඳීෙ

මපර වාර්තා කරන ලද

මශේයය ෙැලපීම්නැවත දක්වන  ලද මශේයය

රු. මිලියන රු. මිලියන රු.මිලියන

ෘදායෙ 525,182.094       -                     525,182.094           

අමලවි පිරිවැය (499,767.226)      (188.313)             (499,955.539)         

දළ ලාභය 25,414.868         25,226.555             

මවනවය මෙමෙයුම් ෘදායෙ 1,098.798           (359.146)             739.652                  

භූමිමතේ සෙනාධ්ාරය 2,715.000           -                     2,715.000               

ෘමයෝයන මිපන ෙත ෘදායෙ 51.823                51.823                    

අමලවි සෙ මබදාෙැත්මම් පිරිවැය (11,532.812)        (11,532.812)           

පරිපාලන පිරිවැය (4,922.189)          18.062                 (4,904.127)             

මෙමෙයුම් ලාභය 12,825.488         (529.397)        12,296.091             

මූලය ෘදායෙ 3,957.234           72.823            4,030.057               

විනිෙය අනුපාත මවනස්කම් (967.489)             (967.489)                

මූලය පිරිවැය (13,961.574)        (18.060)          (13,979.634)           

විමශේෂ්ඨ ගාස්තු (රයයට) -                      (250.000)        (250.000)                

බදු මපර ලාභය/ (අලාභය) 1,853.659           (724.634)        1,129.025               

මවනත් විස්තීර්ණ ආදායම්

විශ්රාෙ ්රතිලාභ  සැලැස්ෙ නැවත ගණනය කිත්ෙ ෙඟි් ලාභය/ (අලාභය) (112.498)             (112.498)                

වර්යය ස ො මවනත් විස්තීරණ අලාභය (112.498)             -                 (112.498)                

වර්යය ස ො මුළු විස්තීරණ ලාභය/ (අලාභය) 1,741.161           (724.634)        1,016.528               

28.3 . Reconciliation of Cash Flow Statementමූලය ප්රවාෙ  ප්රකාශය  සැසමේෙ

මපර දක්වන ලද

මශේයය ෙැලපීම් නැවත දක්වන  ලද මශේයය

මූල් විස්තීරණ ෘදායෙ 1,741.161           (724.634)        1,016.527               

අය කරන ලද ක්ෂය වීම් 635.060              (0.002)            635.058                  

මවනඳ සෙ මවනවය ලැබීම් 27,657.237         609.146          28,266.383             

මතොග මවනස්වීම් 1,266.228           188.313          1,454.541               

මගවන ලද ෘදායම් බදු (167.784)             (72.823)          (240.607)                

31,131.902         (0.000)            31,131.902             

පෙත දක්වා ඇති දවයත ෙැර, සංස්ථාමේ මපර ඉදිරිපවය කරන ලද මූලය ්රවාෙ  ්රකාශය සෙ වැරදි නිවැරදි කිරිමේ පම ඉදිරිපවය 

කරන ලද මූලය ්රවාෙ  ්රකාශය අතර සැලකිය යුතු ද්රවයෙය මවනසක් දක්නට මනොෙැත. මවනස්කම් මෙේතුමව් මූලය ්රවාෙයට  

කිසිඳු බලපෑෙක් මනොෙැත.
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29. සංස් නාත්ෙක මතොරතුරුවල මවනස්කම් 

 
 

වර්තොන වර්ෂ්ඨය සෙඟ සැසඳීෙ සෙ වලා මෙොඳි් ඉදිරිපවය කිත්ෙ සඳො අවශය අවස්ථා වල (, මපර 

වර්ෂ්ඨමේ මූලය ්රකාශනමේ පෙත දැක්මවන වර්තාකරණය් සංමශෝධ්න කර ඇත. 

 

අිනතෙ රු. මිලියන නැවත වර්තාකරණය මපර වර්තාකරණය කරන ලිමි

විනිෙය අනුපාත විචලනය 967.489       විසත්ීරණ ෘදායම් ්රකාශමේ මුහුණත අමලවි පිරිවැය

බැංකු මකොමිස් 18.060          මූලය පිරිවැය පරිපාලන වියදම්

භා්ඩලාගාර බැඳුම්කර ෙත ෘමයෝයන 9,983.931    යංගෙ  මූලය වවයකම් මවනඳ සෙ මවනවය ලැබීම්
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30.  අවිනිශ්චිත ණය, මෙවීම් සෙ නඩු 

 

 අවිනිශ්චිත ණය 
 
2015 මදසැ. 31 දිනට වන අවිනිශ්චිත ණය පෙත සඳේ කරුණු සෙඟ සම්බ්ධ් මේ. 

 
නැේගත භා්ඩල මතොග සඳො 2015 මදසැ.31 දිනට පවතින ්රොද ගාස්තු මගවීෙ සඳො වන ඉේලිම් 
පෙත දක්වා ඇත. 

 

වර්යය                     ඇ.මලො. 
   

2011      700,739.30 

 2012   1,015,752.40   

 2013      805,362.80 

 2014   3,633,146.64 

 2015      996,604.41 
 
මකමසේ මවතවය, මශේෂ්ඨ පත්ර දිනට පමව සිදු වු සාකච්යා/ මබ්රුම්කරණ ෘදිය ෙඟි් මූලය වගය ම් 
නිර්ණය මේ. 
 
මූලය තවයව ්රකාශන දිනට, ඉෙත සඳේ මගවීම් ෙැර මවනවය වැදගවය අවිනිශ්චිත මගවීම් වාර්තා වී 
මනොෙැත. 
 

බැමේම් 
 

2015 මදසැ. 31 දිනට වන බැඳීම් පෙත සඳේ කරුණු මවත සම්බ්ධ් මේ. 

 

බැංකු මවත වන බැමේම් 
 

සංස්ථාව විසි් රු. මිලියන 2,509 ක් සෙ රු.මිලියන 2,126 ක් ව නා ිඇ.මලො. 17.139 සෙ           
ඇ.මලො.14.520  ණයවර ලිපි ලංකා බැංකුව සෙ ෙෙයන බැංකුව සෙඟ විවිත කරන ල (. එමසේ සිදුකරන 
ලිමි මබොරමතේ සෙ පිරිපෙදු කරන ලද නිෂ්්ඨපාදන ෘනයනය කිත්ෙ මවනුමවනි. 
 

වාර්තාකරණ දනට පැවති නඩු 
 
2015 මදසැම්බර් 31 දිනට සෙථයට පවය මනොවු නඩු 244 ක් පැවතිණික. එය පෙත දක්වා ඇත. 
 

නඩුමේ ස්වාභවය          නඩු ෙණන 

 සංස්ථාව   සමුෙය 
 
කම්කරු විනිශ්චය සභාමේ නඩු 01  02 
ෙමෙේස්ත්රාවය උසාවි නඩු 02  05 
දිස්රික් උසාවි නඩු 110  121 
ඉෙන උසාවි නඩු 16  21 
අභියාචනාධිකරණ නඩු 10  14 
මශ්රේෂ්්ඨකාධිකරණ නඩු 13  13 
ොනව ිමිකම් මකොමිෂ්ඨ් සභාව  28  28 
කම්කරු මදපාර්තමම්්තුව 29  40 

 
මෙෙ නඩු ෙඟි් සංසථ්ාමේ මූලය ස්ථාවරවයවයට සැලකිය යුතු බලපෑෙක් සිදු මනොවනු ඇති බව 
සංස්ථාව විශ්වාස කරන බැවි් මම් සඳො ්රතිපාදන සිදුකර නැත. 
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31.  ගිවිම්ම් මවත අධ්යක්ෂවරු්මේ සම්බ්ධ්ය සෙ සංස්ථාව සෙඟ වන ආශ්රිත පාර්ශවීය 

ෙනුමදනු  
 
අධ්යක්ෂවරු්මේ මගවීම් සිදුකරනු ලබ්ම් 2015.06.17 දිනැති රායය පරිපාලන චක්රමේඛ 
අංක.03/2015 අනුවය. 
 
ලංකා ඛනිය මතේ මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගෙ විසි් ශ්රී ලංකාව තුන ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන ගබලා 
කිත්ෙ සෙ මබදාෙැත්ෙ සිදු කරනු ලබින. සංස්ථාව සතුව 2/3 ක මකොටස් පවතින මතොග ගබලා පර්ය්ත 
සොගමම් අධ්යක්ෂ ේඩලලයට සංස්ථාමේ සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ, ටී.ජී. යයසිංෙ ෙෙතා 
පවයකන අතර පර්ය්ත සොගමම් සභාපති සෙ කනෙනාකාර අධ්යක්ෂ, ඩී.සී.එස්. මසමනවිරවයන ෙෙතා 
සංස්ථා අධ්යක්ෂ ේඩලලයට පවයකරන ල (. ඒ ෙැර සංස්ථාමවි ො පර්ය්ත සොගමෙි න්විමම් මවත 
කිසිදු අධ්යක්ෂවරයකු සම්බ්ධ් මනොමේ. 
 

 මතොග ගබලා පර්ය්ත සොගෙ සෙඟ පෙත සඳේ ගනුමදනු සිදුකරන ල (. 
 

ෙනුමදනු 2015 2014

රු. මිලියන රු. මිලියන

මසේවා

පර්ය්ත ගාස්තු 8,865.130              7,688.365                  

්රවාෙන ගාස්තු 1,795.249              2,084.291                  

කුය 6.980                    20.937               

10,667.359          9,793.593         

අමලවිය

ඉ්ධ්න 448.212                 602.427             

මවනවය මසේවා 0.052                    0.157                 

නැේ මතේ අමලවිය 51.507                  3,239.410           

499.771               3,841.994         

පර්ය්ත සොෙෙ මවත වන ණය පියවීම් 

ණය වාරික 571.409                 571.409             

2015 2014

ිටඟ මශේයය රු. මිලියන රු. මිලියන

ලැබිය යුතු

ණය 285.705                 857.114             

නැේ මතේ අමලවිය සෙ මවනවය ලැබිම් 209.898                 1,307.307           

495.603               2,164.421         

 මෙවීම් 5,828.676            4,102.852         

 

32. වාර්තාකරණ දනට පම් සදුවීම් 
 

වාර්තාකරණ දිනට පමව වු සෑෙ මූලයෙය ව නාකෙක් සිත සිදුවීෙක්ෙ, අවශය අවස්ථාවල ( සලකා 
බලා අදාන ගැලපීම්/ ෘවරණය කිත්ෙ සිදුකර මූලය ්රකාශනවල දක්වා ඇත. 

 

 

 

 



ලංකා ඛනිය මතේ නීතිගත සංස්ථාව  වාර්ෂික වාර්තාව 2015| 94 

 

33.  මූලය අවදානෙ සම්බ්ධ් කරුු  
 
මවනඳපල අවදානෙ ිමුදේ අවදානෙ, මපොළී අනුපාත අවදානෙ ඇතුල්ව , ණය අවදානෙ සෙ ද්රවය ල 
අවදානෙ මේෙ මිල අවදානෙ වැනි විවිධ් අවදානම් අවස්ථා සඳො සංස්ථාමේ කටයුතු නිරාවරණය 
මේ. අධ්යක්ෂ ේඩලලය විසි් අනුෙත කරන ලද ්රතිපවයති යටමවය කනෙනාකාත්වයවය විසි් අවදානම් 
කනෙනාකරණය සිදු කරනු ලබින. සංසථ්ාමේ මෙමෙයුම් ො සම්බ්ධ් මූලය අවදානම් 
කනෙනාකාත්වයවය විසි් ෙඳුනාමගන විශ්මේෂ්ඨණය කරනු ලබින. සංස්ථාමේ මූලය කාර්ය සාධ්නය 
ෙත ඇතිවිය ෙැකි අිතකර බලපෑම් අවෙ කිත්ෙ සංසථ්ාමේ සෙස්ථ අවදානම් කනෙනාකරණ 
වැලසටේ ෙඟි් සිදු කරින. 
 
සංස්ථාමේ මුලික මූලය උපකරණ මක  කායන ස්ථිර තැ්පතු, මූලය මවනඳපල ෘමයෝයන, ඇ.මලො. 
තැ්පතු සෙ මුදේ වලි් සේවිත මේ. සංස්ථාමේ ද්රවය ලිතාව පවවයවාමගන යාෙ සෙ ඒවා වැිප දියුණු 
කිත්ෙ මේෙ ෘමයෝයන අරමුදේ ෙත වන මූලය ලැබීම් වැිප කිත්ෙ මෙෙ මූලය උපකරණ වල මූලික 
අරමුණ මේ. මවනඳ ලැබීම් සෙ මවනඳ මගවීම් වැනි වයාපාරය තුලි් සිජුවෙ ෙතුවන මගවීම් 
සංස්ථාමේ විවිධ් මවනවය මූලය උපකරණ යටතට ගැමනනු ඇත. 

 

(අ) මවළ පල අවදානෙ 

 

(i) විමිශ මුදල් ුණවොරු අවදානෙ 
 
විමිශ මුදේ හුවොරු කිත්මම් ( ඇතිවන අවදානෙ සංස්ථාමේ ෘනයන, අපනයන 
්රියාවලිමේ ( මුලික වශමය් ඇ.මලො. සම්බ්ධ්ව මුහුණපානු ලබින. මිය ය ගනුමදනු සිදු 
කරනු ලබන ශ්රී ලංකා රුපියල සංස්ථාමේ ්රියාකාත් මුදේ වර්ගය වන අතර වාර්තාකරණය 
සඳො ශ්රී ලංකා රුපියල ෙැර අමනකුවය සෑෙ මුදේ වර්ගයක්ෙ විමිශ මුදේ මලස සැලමක්. 
ඇතැම් බැංකු මශේෂ්ඨ, මවනඳ ලැබීම් සෙ මවනඳ මගවීම් විමිශ මුදේ වලි් පවතිින. 
 
රුපියේ ෙඟි් ඉදිරිපවය කරනු ලබන සංස්ථාමේ මූලය ්රකාශන හුවොරු කිත්මම් සෙ 
ගනුමදනු කිත්මම් අවදානෙට නිරාවරණය මේ. විමිශ මුදේ හුවොරු අනුපාතය මුල ද්රවය 
පිරිවැය, විමිශ මුදේ ෙඟි් ලබා ග්නා ්රසම්පාදන සෙ මසේවා මවත බලපෑෙක් ඇති 
කරින. ෘනයනය කරනු ලබන ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන සෙ මවනවය ්රසම්පාදන පිරිවැය 
මකමර් වන බලපෑෙ තුලි් ඇ.මලොලරයට සෙ මවනවය විමිශ මුදේ වලට සාම්ලක්ෂව 
රුපියල අඛ්ඩලව අව්රොණය වීෙ සිජුවෙ අිතකර මලස මුලය ්රතිලල වලට බලපා ඇත.  
 

(ii) මපොළී අනුපාත අවදානෙ 
 
මරමපෝ සෙ කායන තැ්පතු මලස සිදුකර ඇති ණය ගැනීම් සෙ ෘමයෝයන ෙඟි් ්රධ්ාන 
වශමය්ෙ සංස්ථාමේ මපොළී අනුපාත අවදානෙ ඇති මේ. සැපයුම්කරුවනමේ මපොළී 
අනුපාත ්රධ්ාන වශමය්ෙ පවවයනා මවනඳපල අනුපාතයට අනුව විචලනය මේ. සංස්ථාව 
විසි් අඛ්ඩලව මපොළිය මවත නිරාවරණය විශ්මේෂ්ඨණය කරනු ලබන අතර ල්ල් 
ඉ්ටර් බෑ්කි් ඔෆර් අනුපාතය සෙ මූලය මවනඳපල අනුපාත අධීක්ෂණය කරනු ලබින. 
 

(ආ) ණය අවදානෙ 
 

මසේවාදායකින් තෙ න්විමම්ගත මගවීම් සිදු කිත්ෙට අමපොමෙොසවය මේ නම්, සංස්ථාවට දැත්ෙට 
සිදුවන මූලය අලාභය ණය අවදානෙ මලස ෙැඳි්මේ. සංස්ථාමේ මසේවාදායකය් මබොමෙොෙයක් 
තනි පුිගලය් මලස මශ්රේණිකගත කර මනොෙැති අතර, ඔවු්මේ ුවණාවයෙකභාවය ඔවු්මේ 
මූලය තවයවය, පනපුරුිද සෙ මවනවය ්රොණාවයෙක කරුණු ෙඟි් ගණනය කරනු ලබින. ණය 
සීොව් පැනවීෙට මපර එමසේ ණය ලබා  (ෙට මදුමකම් සලකා බැයෙ සඳො තනි තනිව 
මසේවාදායකය් විශ්මේෂ්ඨණය කන ෙැකි ණය ්රතිපවයතියක් සංස්ථාව විසි් මම් වන විට ස්ථාපිත 
කර ඇත. එෙ ණය ්රතිපවයති සෙඟ අනුගත මනොවිය ෙැකි මසේවාදායකය් සංස්ථාව සෙඟ මුදේ 
වලි් පෙණක් ගනුමදනු සිදුකරින.  
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මුදේ සෙ මුදේ සොන දෑ සෙ බැංකුවල සෙ මූලය ෘයතනවල සිදුකර ඇති තැ්පතු සෙ 
මසේවාදායකය් මවත ණය  (ම්, ිඟ ලැබීම් සෙ මගවීෙට බැඳී ඇති ගනුමදනු ෙඟි්ද ණය 
අවදානෙ ඇති විය ෙැකිය. 
 

(ඇ) ද්රවය ලි අවදානෙ 
 

මුදේ ්රවාෙ සැලමම් කිත්ෙ සෙ පුමරෝකථනය කිත්ෙ සංස්ථාමේ මුදේ අංශය විසි් සිදුකරනු 
ලබින. විවිධ් මූලය මගවීම් සිදු කිත්ෙ සඳො අරමුදේ පවතින බව මූලය අංශය විසි් අඛ්ඩලව 
අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, අතිමර්ක මක කායන මූලය සම්පවය උපරිෙ අයුරි්  ෘදායම් 
ලැමබන මලස භාවිතය ද තෙවුරු කරනු ලබින. 
 
කාරක ්රාේධ්නය, කනෙනාකරණය සඳො අවශය වන මශේෂ්ඨයට වලා පවතින අතිරික්ත මුදේ, 
ඉතිරිකිත්මම් න්ණුම් සෙ මක  කායන මුලයෙය ෘමයෝයන / කාල තැ්පතු වැනි මපොළී ලබා 
මදන මුලයෙය අංග තුන ෘමයෝයනය කර ඇත. ද්රවය ල අවදානම් කනෙනාකරණය කිත්ෙ  සඳො 
වොෙ මුදේ ්රවාෙ යනනය කිත්මම් අම්ලක්ෂාමව් රු. මිලියන 35.932 ක  ෘමයෝයන සෙ රු. 
මිලියන 13.717 ක ද්රවය ල වවයකම් ිකායන තැ්පතු  වාර්තා කරන දිනට සංස්ථාව පවවයවා 
ග්නා ලදි. 
 
මශේෂ්ඨපත්ර දිනයට සංස්ථාමේ වුවයප්න මනොවන වගය ම් න්විමම්ගත කේපිමරන දිනට ඉතිරි 
කාලපරිච්මේදය  පදනම් කරමගන අදාන කේපිත්මම් කා්ඩලයට  පෙත වුවමේ දක්වා ඇත. 

 

 2015 මදසැම්බර් (රු. න්ලියන)  

 ොස 3 ට 

අඩු 

ොස 3 -12 

දක්වා 

වසර 1 - 2  

දක්වා 
 

වසර 3 - 5 

දක්වා 
 

වසර 5 ට 

වැඩි 
 

බැංකු ණය 116,299 151,285 - - - 

ී ර්ඝ කාලීන ණය - - 152 190 - 

 116,299 151,285 152 190 - 

 

(ඈ)  න්ල අවදානෙ 
 

මලොලර් සෙ මවනවය විමිශ මුදේ භාවිතා කර, විමිය ය රටවලි් ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන 
ිමබොරමතේ සෙ නිමි නිෂ්්ඨපාදන  සෙ මවනවය අමුද්රවය ෘනයනය කිත්මම් ( සංස්ථාව මිල 
අවදානෙට මුහුණ මදනු ඇත. යාතය්තර මතේ මිල ගණ්වලට සාම්ලක්ෂව ඛනිය මතේ 
නිෂ්්ඨපාදනවල සිේලර මිය ය මිල ගණ් තීරණය කිත්මම් පිරිවැය පරාවර්තිත මිල යා්ත්රණයක් 
මනොෙැත. අනාගත මෙමෙයුම් සඳො අවශය, නිෂ්්ඨපාදන අවශයතා සාකච්යා කර සැලමම් කිත්ෙ 
සඳො සංස්ථාව සතිපතා මතොග සොමලෝචන රැස්වීම් පවවයවනු ලබින. එමසේෙ, මදුම කායන 
කනෙනාකරණ තීරණ ලබා ගැනීෙ සඳො ඛනිය මතේ නිෂ්්ඨපාදන පිළිබඳ මූලයෙය මතොරතුරු 
සපයමි් සංසථ්ාව ෙො භා්ඩලාගාරය සෙඟ අඛ්ඩල සම්බ්ධ්තාවයක් පවවයවින. 
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34.  ප්රාේධ්න කළෙනාකරණය 
 
මකොටස්කරුව් මවත ලාභාංශ ලබා  (ෙ සෙ මවනවය පරදුදරන ක්ඩලායම් මවත ්රතිලාභ ලබා  (ෙ 
පිණිකස සංස්ථාමේ අඛ්ඩල පැවැවයෙ තෙවුරු කිත්ෙ ්රාේධ්න කනෙනාකරණමේ මූලික අරමුණින. 2015 
වර්ෂ්ඨයට අවස් වු වර්ෂ්ඨමේ ( සංස්ථාව සෙ එි සොගම් විසි් රු. මිලියන 20,867 ක අලාභයක් ිබදු 
ගැලපීමේ මතොරව  සෙ පමන්ය වසර 5 තුල සමුච්චිත අලාභ මෙේතුමව් රු. මිලියන 212,862 ක 
සිණ ශුිධ් වවයකම් තවයවයක් පැවතිණික. බාිර විගණකවරු්මේ ෙතය අනුව ශ්රී ලංකා රයමේ සෙ 
මවනවය මූලය ෘයතනවල මූලය සොය මනොෙැතිව සංස්ථාමේ පැවැවයෙ අඛ්ඩලව පවවයවාමගන යාෙ 
සැක සිතය. 

 
සංස්ථාව විසි් දරනු ලබන අධික පාඩු සඳො වන ්රධ්ානතෙ මෙේතුව ව්ම් මපට්රේ ඉෙන සෙන මිල 
ගණ් යටමවය අමලවි කිත්ෙ සෙ සිේලර මිල ගණ් රයය විසි් තීරණය කිත්ෙින. 1971 අංක 38 දරණ 
මූලය පනමවය 17 වන වග්තිය ්රකාර මෙවැනි අලාභයක් ෘවරණය කිත්ෙ සඳො රයය විසි් 
සෙනාධ්ාර ලබා ගැනීෙට සංස්ථාව ිමිකම් ලබින. මෙෙ සෙන සංරචකය ලැබුම්ඩ නම් සංස්ථාමේ 
සිණ වවයකම් තවයවය ෙග ෙරවා ගත ෙැකිය. 
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විෙණකාි පති වාර්තාව 
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දස වසරක සාරාංශය 

මිය ය විකුු ම් මතොෙ නිය්පාදන

රුපි . මිලියන . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 0 14 (නැවත ප්රකාය ත) 2015

.

මප් ට්රේ 36,677.34 46,579.62 66,433.73            60,055.14 65,157.91          90,498.78         117,600.05        132,397.75       140,885.02        127,879

ඩීසේ 92,474.65 113,737.17 151,070.45          119,046.26 122,360.42        165,800.16       246,441.20        216,419.74       244,407.04        174,984

මපර්  ඩීසේ 349.805 467.764 885.25                 866.145 1,170.27            1,587.58           3,539.87            4,151.77           5,104.32            5,998

භූමිමතේ 13,209.91 12,459.33 14,000.05            9,754.54 10,711.00          12,804.33         18,099.54          16,803.23         15,365.55          9,831

දැවිමතේ 36,421.65 43,941.11 66,220.15            33,157.15 35,792.02          49,990.51         84,790.17          60,651.35         70,020.50          34,841

එකතුව 179,133.35 217,184.99 298,609.63          222,879.22 235,191.62        320,681.36       470,470.83        430,423.84       475,782.43        353,533

(ආ) ප්රොණය - (මෙ.මටො.)

මප් ට්රේ 367.60               382.10              383.75                 415.67              484.26               563.37              618.67               640.35              687.33               838

ඩීසේ 1,335.30            1,449.70           1,371.32              1,427.33           1,422.12            1,848.66           1,930.40            1,559.06           1,757.39            1,579

මපර්  ඩීසේ 4.70                   5.40                  7.19                     8.55                  11.37                 14.07                22.10                 24.89                30.98                 47

භූමිමතේ 196.60               168.50              151.31                 150.69              165.11               146.88              142.86               126.12              121.78               130

දැවිමතේ 911.10               985.20              994.55                 1,095.73           1,004.50            1,092.82           1,187.08            667.51              722.30               512

එකතුව 2,815.30            2,990.90           2,908.11              3,097.97           3,087.35            3,665.80           3,901.11            3,017.92           3,319.78            3,106

(ඇ) ඛනිජ මතල් නිය්පාදන සල්ලර අමලවි කිත්මම් න්ල

(මකොනඹ ස්ථානගත මිල මදස. 31 දිනට යටරයකට)

මපර්  මප් ට්රේ 95.00                 92.00                120.00                 115.00              115.00               125.00              159.00               162.00              150.00               117.00

ඩීසේ 92.00                 60.00                70.00                   73.00                73.00                 76.00                115.00               121.00              111.00               95.00

මපර්  ඩීසේ 65.30                 65.30                85.30                   88.30                88.30                 98.30                142.00               145.00              133.00               110.00

භූමිමතේ 48.00                 48.00                50.00                   51.00                51.00                 61.00                106.00               106.00              81.00                 49.00

දැවිමතේ    800" 44.40                 44.40                33.90                   34.90                40.00                 52.20                92.20                 92.20                92.20                 80.00

දැවිමතේ   1500" 43.30                 43.30                31.70                   32.70                40.00                 50.00                65.00                 90.00                90.00                 80.00

දැවිමතේ   3500" 41.00                 41.00                25.00                   26.00                40.00                 50.00                65.00                 90.00                90.00                 80.00

ආදායෙ සෙ වියදෙ

ආදායෙ 196,767             238,364            341,670               237,663            256,329             356,442            512,910             490,381            525,182.09        376,734         

විකුණුම්  පිරිවැය 187,231             222,763            334,849               232,271            269,316             420,227            540,439             464,374            499,956             (337,119)        

ලාභ අ්තරය 9,536                 15,601              6,821                   5,392                (12,987)              (63,785)             (27,529)             26,007              25,226               39,615           

වැල කිත්මම්  සෙ පිිටුවීමම්  වියදම්  

මපො ළියද  සිතව
11,451               11,617              21,557                 16,745              13,936               30,572              62,041               33,897              24,097               (55,927)          

මෙික් වියදෙ -                     -                      -                     -                    7,612                 -                   - (3,864)            

 බදු මපර ලාභය/ (අලාභය) (1,915.00)           3,984.00           (14,735)               (11,353)             (26,923.00)         (94,357)             (97,182)             (7,889)              1,129                 (20,176)          

(අ) වටිනාකෙ
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රුපි. න්ලියන 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014(නැවත 

ප්රකාය ත)
2015

්රාේධ්නය 1,000.00            1,000.00          1,000.00           1,000                 1,000                3,500                3,500                3,500                3,500.00             28500

සංචිත 10,065.90          12,567.80        (2,416.40)          (14,038)              (38,369)            (134,736)          (232,045)          (239,967)          (235,757)             (257,653)          

දිුව කායන වගය ම් 16,705.00          13,728.20        10,908.40         32,779               28,478             27,646             1,998                1,351                703.48                 342

පාරිමතෝෂිත මව්කිත්ම් 514.30               541.40             566.50              735                    746                   627                   547                   538                   663.95                 861

එකතුව 28,285               27,837             10,059              20,476               (8,145)                (102,964)            (226,000)            (234,578)            (230,890)               (227,950)          

නිමයෝජනය ව්ම්

මකත්මගන යන වැල සෙඟ සථ්ාවර 

වවයකම් 4,461                 4,375               4,624                5,041                 8,280                8,850                9,599                13,137             13,617                 13,638             

ෘමයෝයන 2,553                 2,547               2,542                2,542                 2,542                5,042                5,058                5,044                15,028                 41,849             

ශූිධ් යංගෙ වවයකම් 21,272               20,916             2,893                12,893               (18,967)            (116,856)          (240,657)          (252,758)          (259,534)             (283,437)          

එකතුව 28,286               27,837             10,059           20,476            (8,145)              (102,964)          (225,999)          (234,578)          (230,890)             (227,950)          

සංක්ෂිප්ත මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය

 මෙමෙයුම් ්රියාකාරකම්  වලි් 

(භාවිතා කන) ලද ශූිධ් මුදේ ්රවාෙය (7,034)                37                    (1,228)               41,840               (24,169)            (102,756)            (68,408)              (13,920)              (1,817)                   9,416                

 අ. ්රියාකාරකම්  වලි් (භාවිතා කන) 

ලද ශුිධ් මුදේ ්රවාෙය 662                    1,166               41                     (309)                   (3,376)              (644)                   1,148                 (7,547)                (1,826)                   (23,568)            

(2,478)                (3,326)              (1,001)               (21,340)              (4,379)              119,017             62,540               7,232                 28,745                  41,049             

 මුදල් ො මුදල් සොන දෑ ශූිධ් 

වැඩිවීෙ / (අඩු වීෙ) (8,850)                (2,123)              (2,188)               20,191               (31,924)              15,617.000        (4,720)               (14,235)            25,102                 26,897             

 වර්ෂ්ඨය අරම්භය මුදේ ො මුදේ සොන 

දෑ 20,934               12,084             9,961                7,772                 27,963               (3,961)              11,656               6,936                 (7,299)                   17,803             

 වර්ෂ්ඨය අවසාන මුදේ ො                   

   මුදේ සොන දෑ 12,084               9,961               7,772                27,963               (3,961)                11,656             6,936                 (7,299)                17,803                  44,700             

 ෙණකාි කරණ අනුපාතය්

 ලාභදායීත්ව අනුපාතය්

 දන ලාභ අනුපාතය 4.8% 6.5% 2.0% 2.3% -5.1% -17.9% -5.4% 5.3% 4.8% 10.5%

 ශුිධ් ලාභ අනුපාතය -0.5% 1.2% -4.4% -4.9% -10.5% -26.5% -18.9% -1.6% 0.2% -5.8%

 මෙමෙයුම් අනුපාතය්

 අදායම් බදු ගෙත පිරිෙැය 99.8% 97.9% 102.6% 102.7% 109.4% 121.8% 108.9% 97.8% 97.7% 92.8%

 මතොග පිරිවැටුම් අනුපාතය 6.97                   6.65                 9.34                  8.13                   8.04                  10.70                 10.89                 7.30                   7.77                      6.44                  

 පපොළී අනුපාතය 0.20                   2.28                 (3.66)                 (1.39)                  (2.93)                 (9.48)                  (3.88)                  0.57                   1.08                      (0.08)                 

 ද්රවය ල අනුපාතය

 වර්තොන වවයකම් අනුපාත 1.32                   1.22                 0.98                  1.06                   0.82                  0.58                   0.43                   0.39                   0.34                      0.31                  

 ක ෂ්ඨණිකක අනුපාත 0.73                   0.64                 0.69                  0.86                   0.57                  0.45                   0.28                  0.24                   0.19                      0.21                  

 මූලය ්රියාකාරකම්  වලි් (භාවිතාකන) 

ලද ශුිධ් මුදේ ්රවාෙය

මයදම් ප්රාේධ්නය
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මූලයෙය ්රකාශ සඳො පාරිභාෂිතය 

 

ෙණකාි කරණ ප්රතිපත්ති - මූලය ්රකාශන 
පිළිමයල කිත්මම් ( සෙ ඉදිරිපවය කිත්මම් ( 
ෘයතනයක් විසි් ගලපාගනු ලබන විමශේෂිත 
මූලධ්ර්ෙ, පදනම් කර ගැනීම්, සම්මූතී්, නීති 
සෙ භාවිතය්. 

 

උපචිත පදනෙ – ගනුමදනු සෙ මවනවය 
සිදුවීම්වල බලපැෙ ඒවා ඇතිවන අවස්ථාමේ (ෙ 
ෙඳුනාගනිමි් එෙ මුදේ මෙෝ මුදේ සොන දෑ 
ලැබීම් සෙ මගවීම් සිදුවන තුරු මනොසිටීෙ. 

 

මුදල් සොන දෑ - ව නාකමම් මවනස්වීම් වල 
කැපී මපමනන අවදානෙකට යටවයව ෙඳුනාගත 
ෙැකි මුදේ ්රොණය්ට පෙමමව්ෙ 
පරිවර්තනය කන ෙැකි මක  කායන ඉෙන 
ද්රවය ලිතාවයක් සිත ෘමයෝයන. 

 

අවිනිශ්චිත මෙවීම් - අනාගතමේ ( ඇතිවිය ෙැකි 
මෙෝ ඇතිවිය මනොෙැකි සිදුවීම් ෙඟි් නිර්ණය 
කරනු ලබන මූලය බලපැෙක් සිත, මූලය 
තවයව ්රකාශමේ දැනට පවවයනා තවයවය් 
මෙෝ සිදුවීම් 

 

ද්රවය ල අනුපාතය - පවවයනා යංගෙ වවයකම් 
සෙඟ පවවයනා මගවීම් නැවත ගණනය කරනු 
ලබන වාර ගණන ගණනය කරනු ලබින. 

 

ණයෙැතිය්මේ පිරිවැටුෙ - මසේවාදායකය් 
මවත ලබා මදන ලද ණය ගණනය කිත්ෙ 
ිඑනම්, දිනවලි් දක්වා ඇවයනම්, සාොනය 
ණය පියවීමම් කාලපරිච්මේදය  

 

වාර්තාකරණ කාලපරිච්මේදමය් පම් සදුවීම් - 
මූලය ්රකාශන දිනට මෙෝ නිකුවය කිත්ෙට 
අවසරලවය දිනට පම මූලය ්රකාශන තවයවයව 
දිනට පමව ඇතිවන කැපී මපමනන සිදුවීම් 

 
සාධ්ාරණ අෙය - සමීය ප ගණුමදනුවක ( 
රුචිකවයවය දක්වන ලද පාර්ශව මෙෝ දැනුෙැති 

පාර්ශව අතර වවයකම් හුවොරු කර ගැනීෙ මෙෝ 
මගවීම් පියවීෙ සදො අවශය වන ්රොණය්.   
 

මපොළී ආවරණය - මපොළී සෙ බදු මපර ලාභය 
ෙඟි් ෘවරණය වන මපොළිය මවනස්වීම් මවත 
ගණනය කිත්ම් 

 

මෙවිම් - අවිනිශ්චිත කාල නිර්ණය කිත්ම් මෙෝ 
්රොණය් සඳො මගවීම් 

 

ආශ්රිත පාර්ශව - මූලයෙය සෙ මෙමෙයුම් 
තීරණ/ ්රතිපවයති ගැනීමම් ( අනිවය පාර්ශවය 
පාලනය කන ෙැකි මෙෝ කැපී මපමනන 
බලපෑෙක් කන ෙැකි පාර්ශවය්. 

 

අංශය් - ස්වාභාවය සෙ මෙමෙයුම්වල 
සොනතාවය අනුව කා්ඩල කරන ලද 
ගනුමදනුකාර වයාපාර 

 

කාරක ප්රාේධ්නය - එදිමනදා මෙමෙයුම් 
මූලයනය කිත්ෙ සඳො අවශය වන ්රාේධ්නය. 
ිවර්තොන වවයකම් අඩු කනා වර්තොන 
මගවීම්  
 


