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ාර්ො I 35

මුරය රකාලන I 102

ංසථහිත් ය්ැයතුරු I 02

කශභනහකයණ භහයරෝචනඹ I 35

විගණකහධිඳති හර්්හ I 102

අඳ කවුරුන්ද I 03

යභයවයුම් භහයරෝචනඹ I 39

විසතීයණ ආදහඹම් ප්රකහලනඹ I 123

අඳයේ ගභන I 05

මුරය ්ත් ප්රකහලනඹ I 124

හර්්හකයණඹ වහ අඳයේ ප්රය.ලඹ I 07

සකන්ධඹ යනසමකම් ිතළිඵ ප්රකහලනඹ I 125

විතලේෂිෙ කරුණු I 09

අගඹ නිර්භාණඹ
කිරීභ I 51
මුරය ප්රහේධනඹ I 53
ිජසඳහදි් ප්රහේධනඹ I 57

යභයවයුම් සුවියලේිත්හ I 11

භහන ප්රහේධනඹ I 61
භහන වහ ම්ඵන්ධ්හ ප්රහේධනඹ I 67
සබහවික ප්රහේධනඹ I 71
බුද්ධි ප්රහේධනඹ I 73
SDG වහ දහඹකත්ඹ I 75
ඳහර්ලකරුන්යේ වබහගීත්ඹ I 77

බහඳතිතුභහයේ ඳණිවිනඹ I 13
කශභනහකහය අධයක්තුභහයේ ඳණිවිනඹ I 17

නාඹකත්ඹ I 21
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ං්ථායික තෙොයතුරු
ආඹ්නයේ  නභ :
ීයතිභඹ සරූඳඹ :

ිනඹහඳදිංචි කහර්ඹහරඹ:
දුයකථන :
විදුින ඳණිවින :
ෂළක්ස :
විදුත් ඳණිවින :
යබ් අනවිඹ :
ඵදු ිනඹහඳදිංචි අංකඹ :
මුරය ර්ඹ :
බහඳති :
කශභණහකහය අධයක් :
අධයක්රු :

රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ
1961 අංක 28 දයණ රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඳන්
ඹටයත් ීයතිග් කයන රද යහනය ංසථහකි
609

යදැස්ය නළිජසටර් ද සිල්හ භහ් යකැශම 09

+94 11 5455455
“LANKA OIL”
+94 11 5455400
cpcsec@ceypetco.gov.lk
www.ceypetco.gov.lk
409000053
නනහරි 01 සිට යදළම්ඵර් 31 දක්හ
නබ් නබ් ඩී සුමිත් වියේසිංව භව්හ
බුද්ධික රුන් භඩිවයවේහ භව්හ

ආර් එම් ඩී යක් යත්නහඹක භවත්මිඹ
්රිඳු එක්නළන්දයගදය භව්හ
චහමින්ද යවට්ිනආයච්චි භව්හ
බුද්ධික ඉද්දභල්යගැන භව්හ
තිරංග නදීය යඳැල්ත්්යේ භව්හ

අනුඵද්ධ භහගභ :
විගණකරු :
ඵළංකුකරුයෝ :

රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ ිජභහ යකැයරැන්නහ
විගණකහධිඳති
භවනන ඵළංකු යකැභර්ල් ඵළංකු රංකහ ඵළංකු
වළටන් නළනල් ඵළංකු යන්න්ස ට්රසට් ඵළංකු
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අඳ කවුරුන්ෙ
ශ්රී රංකහ තුශ නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ආනඹනඹ කිමේභ ිතරිඳවදු කිමේභ ව
අයරවි කිමේභ ඹන අයමුණු හි් 1961 අංක 28 දයන රංකහ නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහ ඳන් ඹටයත් යහනය ංසථහක් යර රංකහ නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහ සථහිත් කය ඇ්

නිජන ය්ල් ිජසඳහදන භවනන්හට

ඳවසුයන් රඵහග් වළකි න ඳරිදි යට ුනයහ ඳළතිමේ ඇති යඵදහවළමේම් නහරඹක්
ංසථහ තු ඳතී ුනගසකන්ද ප්රයද්ලයේ  ිතහිටහ ඇති ංසථහ ිතරිඳවදු
ය 50ක අියභහනත් යේඹක් භා නහතික ආර්ථිකඹට ඉවශ අගඹක්
එකතු කය ඇ්
80% නහ යශඳර නහඹකත්ඹ භා යයට් ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ
ළදගත්න ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හඹ අයඵෝධ කය ගිජමින් යට ුනයහ
විහිඳුණු ිතයවුම්වල් 1300 ක් වයවහ ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හඹ ්වවුරු කය
ඇ්

අඳයේ ිතරිඳවදු වයවහ යයට් නිජන ය්ල් ිජසඳහදනයඹන් 30% ක්

ඳභණ ඳරිඳවදු කය ඳඹහ ගන්නහ අ්ය
ආනඹනඹ කය ඳඹනු රඵි

ඉතිරිඹ ිජමි ිජසඳහදන යර

අඳයේ රහබඹ යකයර් අහි්කය යර

ඵරඳෆභක් ඇති කශද අබයන්්රික යර උත්ඳහදනඹ කය ගන්නහ ිතරිළඹ
හසිඹ නහතික ආර්ථිකඹ ය් රඵහ යදමින් වන මිර ගණන් ඹටයත් අඳයේ
ිජසඳහදන යේහදහඹකඹන් ය් රඵහ දීභට යහනය යහඳහයඹක් යර අලය
සිඹලු ිතඹය යනැඳළකිළි රඵහ ගළීයභට රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහ කටයුතු කයි
ගඵනහකයණඹ වහ යඵදහවළරිභ අයමුණ කය යගන ිතහිු න රද රංකහ නිජන
ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ 2/3 ක යකැටස හි් ආශ්රි්
භහගභක් යර රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඹටයත් සථහිත් කය
ඇ්
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ෙැක්භ
නිජන ය්ල් ක්යේත්රඹ වහ අදහශ කර්භහන්් වහ තියහය බහඹක් රඵහදීභ
යභන්භ න අසථහන් භඟින් යේහදහඹකින්ට ිජයන්්ය ිනනහකම්
ළඳයීභ

තභතවය
ෙයඟකාරීත්ඹ - නිජන ය්ල් ව ඒ වහ ඵළණු ිජසඳහදන ්යාකහමේ මිර
ගණන් ඹටයත් රඵහයදමින් යශයඳැශ ප්රමුනඹහ යර කටයුතු කිමේභට
ප්රඹත්න දළමේභ
තියායඵ - ආර්ථිකභඹ භහනභඹ ව ඳහරිරික ලයඹන් තියහය
යහඳහයඹක් යර දීර්ාකහලීන අනහග් ප්රතිරහබ උදහ කයදීභ
නියන්ෙය ර්ධනඹ - භහන ම්ඳ් ව ක්රිඹහදහභඹන්හි ංර්ධනඹ භ්
ංසථහය. ර්ධනඹ ්වවුරු කිමේභ යභන්භ අදහශ සිඹලු අංලඹන්හි
ර්ධනඹන් ගළන සුඳරික්හකහමේ මකභ
අංක ඵ - ංසථහය. ඹවඳ් වතික කයනු වහ සිඹලු අසථහන්හිදී
විලසහදහයී යර කටයුතු කිමේභ
තඳොදු ඹවඳෙ - යයට් ංර්ධනඹ යනුයන් වයඹෝගඹ රඵහදීයම් ඉරක්ක
ුනයහ ගළීයභ

අගඹන්
්යාකහමේත්ඹ
තියහය ඵ
අනඩවන දියුණු
අනඩවනත්ඹ
යඳැදු ඹවඳ්
7
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අඳතේ ගභන් භඟ

1961 අංක 28
දයන ඳන්
ඹටයත් යනඹ තු
යහඳහයඹක් යර
රංකහ නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහ
සථහිත් කයන
රදි

යට තුශ නිජන
ය්ල් ිජසඳහදනඹ
ආනඹනඹ කයනු
රඵන අයශවි
කයන ව
යඵදහවරින එකභ
යහඳහයඹ ඵට
ඳත්විඹ

ිතරිඳවදු යභයවයුම්
කටයුතු ආයම්බ
කයන රදි
යකැයරැන්නහ
ිජභහ තුශභ ිනහිසි
ය්ල් මුසු
ඹන්ත්රහගහයඹක් එක්
කයන රදි කෘිත
යහඹන අංලඹ ය්
ප්රය.ල විඹ

1964

1961

යයදිිතළි ටඹර් ව
ධීය කර්භහන්්ඹ
වහ නියරෝන් 6
නුල් ිජසඳහදනඹ
වහ
ඹන්ත්රහගහයඹක්
ිතහිු න රදි

ඔරුයගැනත්්
ප්රයද්ලයේ 
යඵැයය්ල්
ගඵනහකයණ ටළංකි
ංකීර්ණඹක්
අ්යභළදි ඳවසුකභක්
යර සථහිත්
කයමින් යකැශම
යහයේ  සිට 9 2 Km
ිතටතින් එක රක්ිතක
ඳහයන නළ.
නළළත්මකයම්
ඳවසුකභක් සථහිත්
කයන රදී

1962

1968

1971

එකට යභයට
ක්රිඹහත්භක වු
අයනකුත් ය්ල්
භහගම් භා
්යා කයමින්
ංසථහ ්භ
යහඳහයඹ ආයම්බ
කයන රදි

දිනකට ඵළයල්
38 000 ක් ිතරිඳවදු
කශ වළකි
ිතරිඳවදුක්
ංසථහ විසින්
ඉදිකය ඇ්

ංසථහ ඳන්ට
සිදු කයන රද
ංයලෝධන වයවහ
නළ.ය්ල්
යභයවයුම්
කටයුතු ව
ගුන්ය්ල්
ිතයමකම් යභයවයුම්
කටයුතු ංසථහ
විඹ ඳථඹට
එකතු කයන රදී

1994

1987

1978

1969

ද්රවිකයණ ව ිනහිසි
ය්ල් ආනඹනඹ
කිමේභ ව
යඵදහවළමේභ
ිජඹහභනඹ කයන
රදී

1979

යඵැයය්ල්
සකහගහයයේ 
ධහරි්හඹ ළඩි
කයමින් දිනකට
ඵළයල් 50 000 ක්
ිතරිඳවදු කශ වළකි
න ඳරිදි ිතරිඳවදු
ධහරි්හඹ ඉවශ
නංන රදි

1992

ිතරිඳවදු
ක්රිඹහිනයේ 
නභය්හඹ ව
කහර්ඹක්භ්හඹ
ළඩි දියුණු කිමේභ
වහ යඵැයය්ල්
සකහගහය ඒකකඹ
ුනනර්ජීනඹ
කයන රදි

1995

ත්රස්හදි ප්රවහය
යවේතුයන් වහිජ
වු යකැයරැන්නහ
ව
ඔරුයගැනත්්
ටළංකි ංකීර්ණ
ප්රතිංසකයණඹ
කිමේභ
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ුනගසකන්ද ගින්යනන්
වහීය වු ටළංකි න
යඵදහවළරිම් ඳර්ඹන්්ඹක්
භා නළ් ඉදි කයන
රදි ඊඹම් යහි් යඳට්රල්
ිජසඳහදනඹ කිමේභට ඇති
වළකිඹහ ළඩි කිමේභ
වහ යඳට්රල් මුසු ය්ැග
ිජසඳහදනඹ කිමේභට
වළකින ඳරිදි
ේරළට්යෂෝභර් ඒකකයේ 
ධහරි්හ ළඩි කයන රදි

රංකහ නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහ ශ්රී
රංකහ යනඹ ව රංකහ
ඉන්දිඹහනු ය්ල්
භහගභ විසින් භහන
අිතිඹක් දයනු රඵන
අළුතින් ිතහිු නු රළබු
යඳැදු ඳරිශිරක
ඳවසුකභ ය්
ගඵනහකයණ ව
යඵදහවළරිම් යහඳහයඹ
ඳයන රදි
ඵඩවනහයනහඹක
නහ්යන්්ය
ගුන්ය්ැු ඳර
ඳරිශ්රඹ තුශ න්භ
ංර්ධන උඳහංග
හි් ගුන් ය්ල්
ඳවසුකම්
ංකීර්ණඹක් ව
ඉන්ධන නයරෝද්ගභන
නශ ඳද්ධතිඹක්
ආයම්බ කයන රදි.

යකැශම 09
ප්රයද්ලයේ  න
යගැනනළගිල්රක්
ය් ංසථහ
ප්රධහන කහර්ඹහරඹ
යගන ඹන රදි
භත්්ර
නහ්යන්්ය ගුන්
ය්ැු ඳයල් 1 න
අදිඹය ඹටයත්
ඉන්ධන
නයරැද්ගභන නර
ඳද්ධතිඹක්
ඉදිකිරිභ ආයම්බ
කයන රදි

2003

1999

යඳට්රල් ඔක්යට්න්

90 යඳට්රල්
ඔක්යට්න් 92
දක්හ න ඉවශ
යශ්රේණිඹට යගන
එන රදි

ඉදිකිරිම්
ක්රිඹහකයමකභ ව
ඳයහ දීභ ඹන
ඳදනභ ඹටයත් ශ්රී
රංකහ තුශ ිනහිසි
ය්ල් මුසු
ඹන්ත්රහගහයඹක්
ක්රිඹහත්භක කිමේභ
වහ විරැක්ස
භහගභ භා
ංසථහ ගිවිසුභකට
එශයමන රදි

2002

2010

2012

ඔයටෝ ඩීල් තුශ
ඇති යගන්දගම්
අගඹ අඩු කිමේභ
වහ නමකකයන
කටයුතු සිදු කිමේභ
ඳත්නහ ඩීල්
වියරැට්රීටර්
(ඒකක 04)
ුනනර්ජීනඹ කිමේභ
ව ූමමිය්ල්
වියරැට්රීටර්
(ඒකක 07) ඩීල්
වියරෝට්රීටර්
ඳද්ධතිඹක් යර
ඳරිර්්නඹ කිමේභ

ිතයවුම්වල් 107
ක් ව ය්ැග
ගඵනහ ඳර්ඹන්්
භහගයම් 1/3ක
ංසථහ ය්
රඵහදීභට
කළබිනට්
භඩවනරඹ
තීයණඹ කයන
රදි ංසථහ
විසින් සුඳර් ඩීල්
(10 ppm)
යශඳර ය්
වඳුන්හ යදන
රදි

යකැශම යහඹ ුනළුල්
කිමේයම් යහඳෘතියේ 
යකැටක් යර
යකැශම යහඹ තුශ
බ්භළමේන් යඵැයය්ල්
නර භහර්ගඹ ව නර
ම්ඵන්ද න යකශය
ගභන් භග යනස කිමේභ/
ආයද්ල කිමේභ ම්පූර්ණ
කිමේභ භත්්ර ිතහිටහ
ඇති වම්ඵන්ය්ැට
නහ්යන්්ය ගුන්
ය්ැු ඳයල් යදන අදිඹය
ඹටයත් ගුන්ය්ල්
ඳර්ඹන්්යේ  ඉදි කිරිම්
කටයුතු ආයම්බ කයන
රදි

හර්්හ කයන රදී.

2019

2016

2013

2011

ිතරිඳවදුය. ය
50ක ංත්යඹ
භයන රදි
ංසථහ විසින්
රඵහ ගන්නහ රද
ඉවශභ ආදහඹභ

2014

භත්්ර වම්ඵන්ය්ැට
නහ්යන්්ය ගුන්
ය්ැු ඳයල් ගුන්ය්ල්
ිතයවුම් ඳර්ඹන්්ඹ ව
ඉන්ධන නයරෝද්ගභන නශ
ඳද්ධතිඹ සථහිත් කයන
රදි ඒකහඵද්ධ ඳමේක්ණ
කඩවනහඹයම් (JIG) හර්ිතක
විගණනයේ දී ―යවැි‖
ඹන ්ත්ඹ (―හභහනය‖
ඹන ්ත්යඹන් ඉවශ
්ත්ඹ) ංසථහය. ගුන්
ය්ල් අංලඹට රඵහ යදන
රදි ආනඹනඹ වහ 500
ppm ඉන්ධන ිතරිවි්ය
වඳුන්හ යදන රදි

2018

ගුන්ය්ල් ිතයවුම් ඳද්ධතිඹ
ව ඳත්නහ ඉන්ධන
නයරෝද්ගභන නශ ඳද්ධතිඹ
ංර්ධනඹ කිමේභ ආයම්බ
කිමේභ ඵඩවනහයනහඹක
නහ්යන්්ය ගුන්ය්ැු ඳයල්
ංර්ධන යහඳෘතියේ  2
අදිඹයර් 11 ිතඹය භා ඹමින්
න ඒප්රන් 4 ඊ යකැටයේ
ඉන්ධන නයරෝද්ගභන නශ
ඳද්ධතිඹක් සථහිත් කිමේභ දළවි
ය්ල් බහවි්හ කයමින් දිඹය
්හය ිජසඳහදනඹට නළ්
ප්රය.ල විඹ රංකහ සුඳර් ඩීල්
යුයයෝ 4 ව යඳට්රල් 95 යුයයෝ
4 වඳුන්හ යදන රදී
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ාර්ොකයණඹ වා අඳතේ රතශලඹ
ංර්ධඹ උතො අභිතරේයණඹ
යභඹ අඳයේ ඳසන ඒකහඵද්ධ හර්ිතක හර්්හි අඳ යභහිදි
උඳහඹ භහර්ග රාහකයගළීයම් ඳරිඳහරනඹ අදහනම් වහ අගඹ
ළඩි කිරිම් යකයයහි උඳරිභ අධහනඹ යඹැමු කයමින්
විිජවිදබහයඹන් යුත් අඳයේ ක්රිඹහලීන් හර්්හ කයමින් හමුහික
ප්රගතිඹක් කයහ ගභන් කයමින් සිිනන්යනමු

ාර්ො කිරීතම් ක්රභතශෙඹ ව ීමභාන්
යභභ හර්ථහ භඟින් රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. 2019
යර් නනහරි 01 දින සිට යදළම්ඵර් 31 දින දක්හ කහරයේ 
යහඳහය ආකෘතිඹ යභයවයුම් ක්රිඹහිනඹ ප්රභහනහත්භක ලයඹන්
අදහනම් යභන්භ ඳරිඳහරනඹ ව ඳහරන ක්රිඹහිනඹ තුශ ිතහිටහ
ය්ැයතුරු ඉදිරිඳත් යකයර් යභභ හර්්හයන් මුිනකභ අඳයේ
උඳහඹ භහර්ගික යහඳහය ක්රිඹහදහයම් නඹරවණඹන් ඉදිරිඳත් කිමේභ
අදවස යකයර් ඊට අභ්ය අඳ විසින් විගණන හර්්හ භා
හර්ිතක මුරය ප්රකහලනඹන් ද ප්රකහලඹට ඳත් කය තියබ් අඳයේ
හර්්හකයණ ක්රිඹහිනයේ දී ඳව් දක්හ ඇති මුරහශ්රර වන්
මුර ධර්භ ව අලය්හ අන්්ර්ග් කය ඇ්







ශ්රී රංකහ ගිණුම්කයණ ප්රමිති (SLFRS/LKAS)
ඹවඳහරනඹ වහ න යහනය ආඹ්න උඳයද්ලන භහරහ
1971 අංක 28 දයණ මුරය ඳන්
අන්්ර්නහතික ඒකහඵද්ධ හර්්හ ළඳයීයම් ංගභඹ විසින්
ප්රකහශි් ඒකහඵද්ධ හර්්හ ළඳයීයම් ්රභය.දඹ
තියහය ංර්ධන ඉරක්ක (SDG)
ශ්රී රංකහය. යශත් ගණකහධිකහරින්යේ ංගභඹ විසින්
ප්රකහශි් යහඳහය වහ න ඹව ඳළතුම් ංකල්ඳ

රභානාත්භකබාඹ පිළිඵ අඳතේ රතශලඹ
යකින භධයභ වහ දිගු කහලීන අගඹන් ිජභමකභ වහ රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහ තු වළකිඹහ ංසථහ භා දළනට
කටයුතු කයන ඳහර්ලඹන් යභන්භ අනහග් ඳහර්ලඹන්ද
අ්යලය වහ ළදගත් ය්ැයතුරු යභභ හර්්හය. අන්්ර්ග් කය
තියබ් යභහි ඇති සිඹලු ය්ැයතුරු ංසථහය. අගඹන් ර්ධනඹ
කිමේභ යනුයන්භ ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵට අිත වතික
න්යනමු
එයේභ ංසථහ විසින් ිනනහකම් ිජර්භහණඹ කයන අයුරු
යභන්භ ඒහ වඳුනහගන්නහ ආකහයඹත් අඳයේ හර්්හය. ඇති
අඳයේ යහඳහයයේ  වඳුනහගළීයභ (ිතු  5-12) යහඳහරික ආකෘතිඹ

(ිතු  51-52) ිනනහකම් ිජභනු ස අඳයේ ක්රිඹහකහයකම් (ිතු 
53 - 74) ඹනහදී හර්්හ එඹ භනහ ඔේුන කයි
ිනනහකම් ිජභමකභ වහ අඳ තු වළකිඹහ අඳයේ යභයවයුම්
න්දර්බඹ (ිතු  35-38) උද්ග් අදහනම් ව අනගි
අසථහන්ට අඳයේ ප්රතිචහයඹන් (ිතු  81-86) අඳයේ ූමමිකහ
(ිතු  39-48) අඳයේ නහඹකත් කඩවනහඹභ (ිතු  23-30)
ඳරිඳහරන ුවඹ (ිතු  89-100) ඹන ඉදිරිඳත් කිරිම් ිනන්
යඳන්හ දී ඇ්
ඵහහිය ඳහර්ලඹන්ට ළදගත් යර ළරයකන යනත් ය්ැයතුරු
හර්ිතක හර්්හ තුර ඇතුශත් කය ඇ් එයේභ අඳයේ විගණන
කමිු  ංයක්ණ ළරළසභක් ක්රිඹහත්භක කිමේභ ිතළිඵද
හර්ිතක අධයක් භඩවනරඹ දළනුත් කයි විගණන හර්්හ
යභහි ිතු  අංක 102 සිට 122 දක්හ ඉදිරිඳත් කය ඇති අ්ය ඒ
භඟින් මුරය හර්්හ විගණකහධිඳති විසින් ්වවුරු කය ඇ්

රතිචාය
අඳයේ හර්්හය. අදහරත්ඹ ව කිඹමකයම් ඳවසු ම්ඵන්ධ
ංසථහ කළඳ මක ඇ් 2019 හර්ිතක හර්්හ ම්ඵන්ධයඹන්
න යඹෝනනහ විභසීම් ව ප්රතිචහය ඉ්හ අගඹ කයනු රළයබ්
ඔඵයේ ප්රතිචහය ඳව් ිනිතනඹට යඹැමු කයන්න
විදුත් ඳණිවින :- finadminsec@ceypetco.gov.lk
දුයකථන :- 0094115455147
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අඳතේ ාර්ො තෙ රතශලඹ

මුරය ප්රහේධනඹ

ිජසඳහදි්
ප්රහේධනඹ

භහන
ප්රහේධනඹ

යකැටස හිමිඹන්

රාේධනඹ
යේහදහඹකඹන්

යේකඹන්

ඳාර්ලකරුන්
භහජීඹ ව ම්ඵන්ධ්හ
ප්රහේධනඹ

සහබහවික
ප්රහේධනඹ

බුද්ධිභඹ
ප්රහේධනඹ

ප්රනහ

ිජඹහභකින්

ළඳයුම්කරුන්
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මුරය ුවවිතලේො
ං්ථා

මුවඹ

2019

ඹළි රකාිතෙ

2018

2019

ඹළි රකාිතෙ

2018

රු. මිලි

රු. මිලි

රු. මිලි

රු. මිලි

646,591.538

592,252.880

646,747.434

593,524.040

4,260.657

(4,124.205)

(3,701.023)

(10,195.765)

යභයවයුම් රහබඹ/(අරහබඹ)

(19,060.577)

(24,247.232)

(16,691.331)

(23,276.296)

ර්ඹ වහ න රහබඹ/(අරහබඹ)

(11,856.600)

(106,162.414)

(10,302.736)

(106,398.514)

මුළු විසතීයණ ආදහඹභ

(11,751.092)

(105,881.377)

(10,295.006)

(106,060.731)

326,340.307

333,257.100

349,690.086

354,870.306

ය්ැගඹ

65,757.217

60,920.209

66,432.827

61,577.047

මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ

30,617.646

106,297.581

34,617.358

109,446.226

(293,213.448)

(281,462.356)

(272,066.883)

(261,696.877)

311,997.674

296,240.037

311,997.674

296,240.037

2019

2018

2017

2016

0.68%

-0.72%

6.05%

22.84%

යභයවයුම් රහබහන්තිකඹ

-3.02%

-4.21%

1.61%

19.24%

ශුද්ධ රහබ අනුඳහ්ඹ

-1.88%

-18.45%

0.24%

12.53%

මුළු ත්කම් භ් ප්රතිරහබ

-5.84%

-7.28%

3.29%

42.63%

ය්ැග ිතරිළු ම් අනුඳහ්ඹ

9.53

9.51

9.49

9.20

ත්කම් ිතරිළු ම් අනුඳහ්ඹ

1.93

1.73

2.04

2.22

නංගභ අනුඳහ්ඹ

0.47

0.44

0.38

0.34

ද්රීලර්හ අනුඳහ්ඹ

0.36

0.34

0.27

0.24

(1.30)

(2.01)

0.68

7.14

තභතවයුම් රතිපර

ආදහඹභ - (දශ)
දශ රහබඹ/(අරහබඹ )

මුරය ෙත්ඹ

මුළු ත්කම්

ශුද්ධ ත්කම්
මුළු ණඹ ගළීයම්
රධාන අනුඳාෙ - ං්ථා

දශ රහබ අනුඳහ්ඹ

යඳැළී ආයණඹ

රු බි

රු බි

700

15

600
500

0.7%

400
300

10
5

200
100

0

0
2016

2017

2018

2019

විකුණුම් ආොඹභ

ෙශ රාබ අනුඳාෙඹ

2016

2017

2018

2019

මූරය ආොඹභ
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646,591

529

13,526

(රු. මිලි .)

(රු. මිලි .)

(රු. මිලි .)

ආොඹභ

4,261
58,990
(රු. මිලි .)

o< ,dNh
AVIA-

TION

තනත් ආොඹම්

(11,857)
(රු. මිලි .)

ශුද්ධ w,dNh

මූරය ආොඹභ

126,351
(රු. මිලි .)

0,569

යජඹට ොඹකත්ඹ
IN-

DUSTRIES

4,007
(රු. මිලි .)

රාේධන ආතඹෝජන

326,340
(රු. මිලි .)

uqළු j;alï

26,436
(රු. මිලි .)

්ථාය ත්කම්

(293,213)
(රු. මිලි .)

ialkaOh

65,757
(රු. මිලි .)

f;d.h

311,998
(රු. මිලි .)

මුළු Kh ,nd.ekSï
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තභතවයුම් ුවවිතලේො
ඒකකඹ

2019

2018

විකුණුම්

මි ලීටය

6,082

5,612

ය අහනයේ  ය්ැගඹ

මි ලීටය

438.687

508.327

මුළු ිතයවුම්වල් ගණන

ප්රභහනඹ

1,302

1,278

න ිතයවුම්වල් ගණන

ප්රභහනඹ

23

24

යේකඹන්

ප්රභහනඹ

2,616

2,770

කහර්ඹ භඩවනර ිතරිළඹ

රු මි

5,865

6,019

ුනහුණු කිමේම් ිතරිළඹ

රු මි

12.24

9.9

මුච්චි් යේහ ඳශුනරුද්ද

ර්

38,800

39,200

යභයවයුම් කහර කහර්ඹක්භ්හඹ - යඵැයය්ල් යඳයනඹ

%

97.68

89.7

යභයවයුම් කහර කහර්ඹක්භ්හඹ - ්හය හදනඹ

%

42.11

25.84

යභ යටැ

5,266

5,627

MMK Cal/Crude T

0.49

0.55

යභ යටැ

926,536

932,258

යේහ කහරඹ තුශ සිදු වු අනතුරු

ප්රභහනඹ

-

1

ප්රථභහධහය අනතුරු

ප්රභහනඹ

7

5

හර්්හ වු සුළු ගිිජ ගළීයම්

ප්රභහනඹ

-

-

අහිමි වු දින ගණන

ප්රභහනඹ

-

15

තඵොයතෙල්
ගැනීම්
තභ.තටො.

ර්ඹට දින

කැරැන්ඩර්
දිනකට තටොන්
ගණන

2019

1,864,817

357

5109

2018

1,675,245

327

5141

2017

1,646,041

351

4510

2016

1,746,180

362

4771

2015

1,692,074

324

4636

ිතරිඳවදු අයේක්ිත් වහිජඹ
වියලේිත් ඵරලක්ති ඳරියබෝනනඹ
නර ඳරියබෝනනඹ
ිතරිඳවදුය. යෞනය ව ප්රය.ම්

පිරිඳවදු තභතවයුම්
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6,082

1,302

23

පියවුම්වල්

න පියවුම්වල්

1,864,817
58,990

97.68%

0.28%

2,616

38,800

(මි.ලීටර්)

විකුණුම්

(තභ.තටො.)

AVIAතඵොයතෙල්
ගැනීභ
TION

මුළු තේක ංඛයා

5,865
(රු. මිලි .)

කාර්ඹ භණ්ඩර පිරිැඹ

තභතවයුම් කාර
කාර්ඹක්භොඹ

මුච්චිෙ තේා ඳශපුරුද්ෙ
(ර් ගණන)

12.24
(රු. මිලි .)

පුහුණු කිරීම් වා
ආතඹෝජන

්ඹං බාවිෙඹ ව
අරාබඹ - පිරිඳවදු

100
තේා තිළින

2.2
(රු. මිලි .)

ආඹෙනික භාජ ගකීම්
විඹෙම්
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බාඳතිතුභාතේ ඳණිවුඩඹ
“2019 ර්යේ දී යභයට ඳතින එකභ ිතරිඳවදු න රංකහ නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහ තු ිතරිඳවදු හර්ථක අනන්න යභයවයුම්ර 50 න
ංත්යඹ භයමින් විශිසක කනඉභක් ඳසු කයනු රළීමඹ 1969 ර්යේ  එහි
ආයම්බඹත් භා අඳ ිතරිඳවදු ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹට අනඩවන අගඹක් එකතු
කයමින් සිටී”

2019 යදළම්ඵර් 31 දියනන් අන් වු ර්ඹ වහ රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. හර්ිතක හර්්හ ඉදිරිඳත් කිමේභට
රළීමභ තුටකි විවිධ අියයඹෝග වමුය. වුද අඳයේ
ක්රිඹහකහමේත්යේ  ර්ධන සහබහඹ භනහ ිතළිබිඹු කයමින් යයට්
ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හ වතික කිමේභට ංසථහ කළඳ මක ක්රිඹහ
කයන රදී
2019 ර්යේ දී යභයට ඳතින එකභ ිතරිඳවදු න රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහ තු ිතරිඳවදු හර්ථක අනන්න
යභයවයුම්ර 50 න ංත්යඹ භයමින් විශිසක කනඉභක්
ඳසු කයනු රළීමඹ 1969 ර්යේ  එහි ආයම්බඹත් භා අඳ
ිතරිඳවදු ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹට අනඩවන අගඹක් එකතු කයමින්
සිටී නහතික ආර්ථිකඹට තියහය අගඹක් එකතු කයමින් නමකන්භ
්හක්ණයඹන් ිතරි නමකන ිතරිඳවදුක් යර ඳත්නහ ිතරිඳවදු
ළඩි දියුණු කිමේභට ්රයභෝඳහඹ යකයයහි අධහනඹ යඹැමු කය
ඇ්

යඳයනන ඳරිදි යශහභ ව යේහ කළීඩ යඳයනන යර
භන්දගහමී මකභ යවේතුයන් 2019 ර්යේ  යශ බහඩවනර මිර
ඳළවළදිින අඩු මකභක් දක්නට රළබුණි 2018 ර්යේ  හර්්හ වු
2 0% ප්රතිල්ඹ භා ළඳීයම්දී
දියුණු ආර්ථිකඹන්හීණ
ඳහරියබෝගික මිර උද්ධභනඹ යවේතුයන් ව අඩු ඵරලක්ති මිර
ගණන් යභන්භ අයේක්ිත් භට්ටභට නහ අඩු භට්ටයම්
ක්රිඹහකහයකම් යවේතුයන් 2019 ර්යේ දී එභ ප්රතිල්ඹ 1 4% ට
අඩු විඹ
වියලේයඹන්භ ආසිඹහය. නළගී එන ආර්ථිකඹක් හි් යටර
ඵරලක්තිඹ වහ න ඉල්ලුයම් සථහය ළඩි මකභක් දක්නට ඇ්
එයේභ ංර්ධි් යටර යගෝලීඹ ඵරලක්ති අලය්හඹ නහ
ිතරිසිදු ුනනර්නනීයඹ ිජසඳහදන ය් සථිය යර භහරුමකභක්
දක්නට ඇ්

තද්ශීඹ ංෙර්බඹ
තගෝලීඹ ටපිටා
නහ්යන්්ය මුරය අයමුදර විසින් ිජකුත් කයන රද යරෝක
ආර්ථික දළක්භ (World Economic Outlook) අනු
2018
ර්යේ  යගෝලීඹ ආර්ථික ර්ධනඹ න 3 6% භා ළඳීයම්දී
2019 ර්යේ  එභ ප්රතිල්ඹ 2 9% ක් විඹ 2018 ර්යේ 
හර්්හ වු 3 8 භා ළඳීයම්දී යශ බහඩවන අයරවියේ 
යරෝක ධහරි්හඹ ව යේහ යශහභ 2019 ර්යේ දී 0 9% ක
භධය අගඹකට අඩු වු අ්ය එභ ්ත්ඹ යරැ ුනයහ ආර්ථික
කටයුතු ර ප්රහීණණත්ඹ භනහ ිතළිබිඹු කයි 2018 ර්යේ 
29 4% ක් වු යසු ළඩි මකභත් භා හ ඵළලීයම්දී 2019
ර්යේ  නිජන ය්ල් මිර ගණන් 10 2% ක් අඩු මකභ භඟින්

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු ංනයහ යල්නණ අනු ආර්ථික ර්ධනඹ
2019 ර්යේ දී 2 3% වු අ්ය එඹ යඳය ර්යේ  හර්්හ වු
3 3% භා ළඳීයම්දී ඳවර ඹෆභකි 2019 ර්යේ  මුල් භහ
ව්ය තුශ රුිතඹයල් ිනනහකභ ලක්තිභත් වු අ්ය ඳහසකු
ප්රවහයයඹන් ඳසු ඇති වු ක්ණික ප්රතිපරඹක් යර රුිතඹයල්
අගඹ ය් ීඩනනඹක් එල්ර විඹ
2019 ර්ඹ තුශ
ඇ යනැරයඹට හයේක් ශ්රී රංකහ රුිතඹයල් අගඹ 0 6% න්
ඉවශ ගිඹ අ්ය (2018 ර්යේ  අප්රභහණඹ මකභ 16 4%)
එභඟින් රුිතඹයල් අගඹ ලක්තිභත් මකභ ප්රහේධන ගරහ ඒභ ව
ර් අහන වියද්ල ංචි්ර ළඩිමකභ ළිජ අසථහ යඳන්නුම්
කයන රදි
භහයරෝචි් ර්යේ දී ඇති වු හසිදහඹක විිජභඹ අනුඳහ්
විචරය්හ භඟින් රු බිිනඹන 8 3ක (2018 ර්යේ  විිජභඹ
අරහබඹ රු බිින 82 7 කි ) රහබඹක් රඵහ ගළීයභට

15 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

ංසථහට වළකිඹහ රළබිණි යම් ෆභ අියයඹෝගඹක් වමුය.භ
ංසථහය. ශුද්ධ ආදහඹයභන් 20% ක් න රු බිිනඹන 126 ක්
විවිධ ඵදු යර රඵහ යදමින් නහතික ආර්ථිකඹට දහඹකත්ඹ රඵහ
යදන ප්රධහන ඳහර්ලඹක් යර රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහ අනඩවන ක්රිඹහ කයි යඳැදු නන්හ ය් ගුණහත්භක
ජීන යටහක් රඵහදීභ වහ ංර්ධන කටයුතු ය් දහඹකමකභ
එභඟින් සිදුන අ්ය
වන මිරට නන්හයේ ඵරලක්ති
අලය්හ රඵහ දීභද අඳ විසින් ෘජුභ දහඹකන අංලඹකි ෆභ
අංලඹකභ ංර්ධනඹට වහඹ රඵහ යදමින් භවනන්හයේ ජීන
ඵය ළවළල්ලු කිමේභට වහඹ රඵහ දීභ ළිජ බහයදුය අියයඹෝග
විචරය යභයවයුම් ඳරියඹක් තුශ ඉු  කිමේභට ංසථහට සිදු මක
ඇ් යද්ීලඹ ව නහ්යන්්ය යහඳහරික ටිතටහක ිතහිටහ ්භ
රහබදහි්හ ළඩි කය ගළීයභට ංසථහ භත් විඹ

2018 ර්යේ  ංසථහ විසින් හර්්හ කයන රද රු බිින 4 ක් වු
දශ අරහබඹ 2019 ර්යේ දී රු බිින 4 ක දශ රහබඹක් යරද
2018 ර්යේ  හර්්හ වු රු බිින 106 2 ක අරහබඹ 2019
ර්යේ දී රු බිින 11 8 ක අරහබඹක් දක්හ අඩු කය ගළීයභට
2019 ර්යේ දී ංසථහ විසින් ක්රිඹහත්භක කයන රද හර්ථක
්රයභෝඳහඹන් යවේතු විඹ
අඳ යටට නහ දියුණු යේහක් ළඳයීයම් ංසථහ ළරළසභ
අනු ඹමින් යම් න විට ක්රිඹහත්භක න ප්රහේධන යහඳෘති ද
ඇතුළු ප්රේධන ත්කම් අගඹ රු බිින 4 න් ඉවශ දභන රදී
(2018 - රු බිින 0 6) භහයරෝචි් ර්යේ දී
ළදගත්
යඵැයවැභඹක් යහඳෘති ක්රිඹත්භක කයනු රළබු අ්ය සුළු
යහඳෘති ව ප්රහේධන මිරදී ගළීයම් සිදු කිමේභට ද ංසථහ භත්
විඹ

ංර්ධනඹ උතො අභිතරේයණඹ

― අඩු ආදහඹම් හි් ඳවුල් ව ධීය

නහ්යන්්ය නිජන ය්ල් කර්භහන්්යේ  මිර උච්ලහචන ව
අියයඹෝග වමුය. ඳවසු මිර ගණන් ඹටයත් භවනන්හ ව
කර්භහන්් ය් ඵහධහකින් ය්ැය ිජයන්්යයඹන් නිජන ය්ල්
ිජසඳහදන ළඳයීභට ංසථහ භත් මක ඇ්
යයට් භසථ
ංර්ධන නයහඹ ඳත්රයේ  ඳයභ ළදගත්කභ ව සියුම් අංලඹන්
ශකහ නන්හ ය් ගුණහත්භකබහයඹන් ඉවශ තියහය ජීන
යටහක් රඵහ දීභ වහ ංර්ධන අලය්හ වහ තියහය ංර්ධන
ඉරක්ක ශාහ කය ගළීයභට අලය ප්රඵර අියයප්රේයකඹක් යර
රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ක්රිඹහ කයි

කාර්ඹ ාධනඹ
2018 භා ංන්දනඹ කිමේයම්දී යභභ ර්යේ දී යඵැයය්ල්
යභ යටැන් 1 864 817 ක් ිතරිඳවදු කයන රද අ්ය යඳය ර්ඹට
නහ 11 31% ක ඉවශඹහභකි යයට් ඵරලක්ති ඳරියබෝනනඹ
වහ ඵහධහකින් ය්ැය නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ළඳයීභ වහ
අලය ඉතිරි ධහරි්හ ආනඹනඹ කිමේභ භඟින් ඳඹහ ගන්නහ රදී
භහයරෝචි් ර්යේ දී ංසථහය. ප්රධහන්භ ආදහඹභ යද්ීලඹ
විකුණුම් තුිනන් නිජ් විඹ 2019 ර්යේ  ඉවශභ ආදහඹභ ඔයටෝ
ඩීල් අයරවියඹන් න අ්ය යදන ඉවශභ ආදහඹම් මුරහශ්රඹ
යඳට්රල් 92 විඹ 2018 ර්ඹ භා ංන්දනඹ කිමේයම්දී යඳට්රල්
92 වහ න ඉල්ලුභ 13% න් ළඩි විඹ ඳහසකු ප්රවහයඹ
යවේතුයන් යර් යදන කහර්තු න විට ප්රධහන ඉන්ධන ර්ග
වහ න ඉල්ලුභ ළරකිඹ යුතු ආකහයයඹන් අඩු විඹ ඳහසකු
ඉරිදහ එල්ර වු ප්රවහයඹ යවේතුයන් අනඳන වු ංචහයක
කර්භහන්්ඹ යගැන නළංමකභ වහ නහ්යන්්ය ගුන් ඹහනහ
ඉන්ධන ිතයමකභට යභයටට යගන්හ ගළීයයම් අයමුයණන් රංකහ
නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ විසින් අයරවි කයනු රඵන යනට් ඒ
-1 ඉන්ධන එහි ිතරිළඹටත් නහ අඩු මිරකට අයරවි කිමේභට
ංසථහ ිතඹය ගන්නහ රදි
අඩු ආදහඹම් හි් ඳවුල් ව ධීය ප්රනහ ය් තියහය
ඳරියබෝනනඹ ව ඳහරිරික ආයක්ණඹ උයදහ රඵහ යදන
භුමිය්ල් වනහධහයඹ ඵහහිය ඳහර්ල විසින් අබහවි්හ කිමේභ
ඳහරනඹ ව අභ කිමේභ වහ ්රයභෝඳහික ප්රමුන්හඹ රඵහ දී
ඇ්

ප්රනහ ය් තියහය ඳරියබෝනනඹ ව
ඳහරිරික ආයක්ණඹ උයදහ රඵහ
යදන ූමමිය්ල් වනහධහයඹ ඵහහිය
ඳහර්ල

විසින්

අබහවි්හ

කිමේභ

ඳහරනඹ කිමේභ ව අභ කිමේභ වහ
්රයභෝඳහික ප්රමුන්හඹ රඵහ දී ඇ් ―
තියාය තභතවයුම්
තියහය ංසථහක් යර අඳයේ යහඳහයයේ  ඳළළත්භ වහ
ඉවශභ ප්රමුන්හඹ රඵහ දී ඇ් යුයයෝ 4 යඳට්රල් ව ඩීල්
ළිජ ඳහරිරික හි්කහමී ඉන්ධන ර්ග වඳුන්හ දී ඇති අ්ය
හ්යේ  කහඵන් රැදීභ අභ කිමේභ වහ එකී ිජසඳහදන
ප්රර්ධනඹ කිමේභට ද ිතඹය ගනු ඇ් නහ්යන්්ය භට්ටයම්
ප්රමිතීන් අනු ඹමින් කර කශභනහකයණඹ ව ිතරිඳවදු
අඳද්රය ඵළවළය කිමේභ ප්රලසථ කිමේභට ංසථහ කළඳ මක සිටී
ප්රතිඳත්තිඹක් යර තියහය ව ආයක්ිත් ඳරියඹක් ඇති
කිමේභ වහ ංසථහ තු සිඹළුභ ංචහයක ඵංගරහ ව
ප්රහයද්ීලඹ කහර්ඹහර සුර්ඹ ්හඳඹ භඟින් ඵරඹ රඵහ ගන්නහ
සථහන ඵට ඳත් කයමින් සිටී

අනාගෙ ෙැක්භ
අඳයේ හභහනය යභයවයුම් ංර්ධනඹ තුශ දළඩි අියයඹෝග
අඳට නය්හක් යනැන ඵ ප්රකහල කශ යුතුභඹ යට තුශ
ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හඹ ආයක්හ කිමේභට අඳ දයන අප්රතිව්
උත්හවඹ ව ඳහරියබෝගිකඹහ ය් ගුණහත්භකබහයඹන්
ඉවශ ිජසඳහදන රඵහ දීභට ංසථහ විසින් දයන කළඳමකභ
ිතළිඵ අිත ිජව්භහීය ආනම්ඵය යමු
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අඳයේ ිනනහ යේහ දහභඹ අනඩවන ප්රලසථ භට්ටයම් යහ ්ඵහ
ගළීයභට යභන්භ නහ්යන්්ය ප්රමිතීන්ට ගළශයඳන ඳරිදි ඳත්හ
ිතයවුම්වල් දියුණු කිමේභ ද දිින ුනයහ ඳත්නහ ිතයවුම්වල් නහරඹ
කහර්ඹක්භ යර ක්රිඹහත්භක කිමේභට ද ංසථහ ිජයන්්යයඹන්
උත්ව කයමු යද්ීලඹ ව නහ්යන්්ය යහඳහරික යරෝකයේ 
අවිිජලසචි්්හ යභන්භ යගෝලීඹ වහ යද්ීලඹ ආර්ථික විචරය්හ
වඳුනහයගන අඳ තු ිතරිඳවදුය. ධහරි්හඹ ව ඳවසුකම් ළඩි
දියුණු කය ර්ධනඹ කිමේභට අඳ විසින් වළකි ෆභ ිතඹයක්භ
ගළීයභට අයේක්හ කයමු අඳ තු අගඹ එකතු කිමේයම් වළකිඹහ
ව අඳයේ යහඳහයයේ  භතු ඳළළත්භ වතික කයනු ස සුවියලේ
යකින කහලීන ව දීර්ා කහලීන ්රයභෝඳහඹ යහඳෘති
යඵැයවෝභඹක ආයඹෝනනඹ කිමේභ අනඩවන සිදු කිමේභට ංසථහ
ිතඹය යගන ඇ් යක්යම් දුසකය තීයණ ගළීයභට සිදු වුද
යයට් ංර්ධනඹ යදහ ඳතින යක්න්ද්රඹ යර අනන්න ඳවසුකම්
ළඳයීභට අඳට වළකිඹහ ඇති ඵ රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහ ්යයේ  විලසහ කයි

අත්දළකීම් ඵහුර ව ඉවශ වළකිඹහක් හි් අඳයේ අධයක්
භඩවනර හභහජිකඹන්
භසථ කශභනහකහමේත්ඹ ය්
දක්න රද දහඹකත්ඹ අනගිබීයඹි යභභ අියයඹෝගහත්භක
ර්යේ දී අලය අසථහය. යනැභසුරු වහඹ රඵහ දුන් කහර්ඹ
භඩවනරඹද සිහිඳත් කයමි
යම් සිඹළු යදනහභ ංසථහ
යනැළලී ඉදිරිඹට ඹහභ නහථ කයනු රඵන යහඹහභඹට අලය
වහඹ රඵහ යදන රදී ඉදිරියේ දී ඳළන නළඟිඹ වළකි අියයඹෝග
නඹ ගිජමින් රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ රහබදහයී
යහනය යහඳහයඹක් ඵට ඳරිර්්නඹ කිමේභට අඳ තු මිර කශ
යනැවළකි භහන ප්රහේධනඹ උඳයඹෝගී යනු ඇ්ළි භභ ්යයේ 
විලසහ කයමි

්තුතිඹ

සුමිත් වියේසිංව
බහඳති
25.11.2020

යභභ ක්යේත්රයේ  ඳත්නහ අියයඹෝග ය් යනැබිඹ මුහුණ දීභ
වහ ෘත්තීඹභඹ ව අංක ප්රය.ලඹක් ගිජමින් ංසථහය. සුබ
සිද්ධිඹ උයදහ කටයුතු කශ භහයේ ංසථහිත් කශභනහකයණ
කඩවනහඹභට භහයේ සතුතිඹ ුනද කයමි
ෆභ අසථහකදීභ අලය උඳයදස භා යඳන්මකභ ව ිජර්යද්ල
රඵහ යදමින් අඳ ය් දළක් වු වහඹ ව කර්භහන්්ඹ යනුයන්
කශ කළඳමකභ වහ ගරු අභහ්යතුභහ ව ඵරලක්ති
අභහ්යහංලයේ  ිජශධහමේ භවත්භ භවත්මීන් ය් අඳයේ වදිතරි
සතුතිඹ ුනද කයමු

සතුතිි

17 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
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කශභනාකාය අධයක්තුභාතේ භාතරෝචනඹ
2019 යදළම්ඵර් 31 දියනන් අන් වු ර්ඹ වහ රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. හර්ිතක හර්්හ ව විගණනඹ කයන
රද මුරය ප්රකහලන ඉදිරිඳත් කිමේභට රළීමභ තුටකි භහයරෝචි්
ර්යේ දී ංසථහය. යභයවයුම් විශිසක්හඹ ළඩි කිමේභ ිතණි
ෆභ ප්රඹත්නඹක්භ දළමේභ වහ අඳ යභයවඹනු රළබුය. ආර්ථික
ංර්ධනඹ වහ නිජන ය්ල් ිජසඳහදනර ඇති ඉවශ
ළදගත්කභි යභභ ර්යේ දී අඳ විසින් මුහුණ යදනු රළබු
අබයන්්ය ව ඵහහිය අියයඹෝග වමුය. වුද ංසථහය. දළක්භ
ව යභයවය ශාහ කය ගළීයභ වහ යයට් ඵරලක්ති
සුයක්ිත්්හඹ වතික කිරියම් කහර්ඹඹ ංසථහ යනැිතරියවරහ
ඉු  කයන රදි ංර්ධන ඉරක්ක භා ඵළදි අඳයේ යභයවයුම්
කටයුතු ඉවශ නඹකින් ඉු  කිමේභට අඳ භත් විඹ
2019 ර්යේ දී ංසථහ ිතරිඳවදුය. යභයවයුම් කටයුතු
අනඩවන හර්ථක අනසිඹ ක් ම්ුනර්ණ කයමින් ්ත්
විශිසක කනඉභක් ය් ශාහ මකභට ංසථහට වළකි වු ඵ දන්හ
සිිනන්යන් ඉ්හභත් තුිනිජ 1969 සිට 2019 ර්ඹ දක්හ වු
දලක ඳවක කහරඳරිච්යේදඹ තුශ අඳයේ හර්ථක ගභන් භා
වයවහ අඳ වහ ම්ඵන්ධ සිඹළු කඩවනහඹම් ය් අගඹ එකතු
කයමින් ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹට කළීඩ යඳයනන දහඹකත්ඹක් රඵහ
යදමින් අඳයේ ූමමිකහ භනහ ඉු  කය ඇ්

ිතරිඳවදු අවුරුදු 50 ළභරුභ

තගෝලීඹ ටපිටා
2018 ර්යේ  හර්්හ වු 3 6% ක යගෝලීඹ ආර්ථික ර්ධනඹ
භා ළඳීයම්දී 2019 ර්යේ දී එඹ 2 9% ක් දක්හ අඩු විඹ
2018 ර්ඹ භා ළඳීයම්දී 2019 ර්යේ දී යගෝලීඹ බහඩවන
මිර ගණන් ර කළීඩ යඳයනන අඩුමකභක් හර්්හ වු අ්ය
එභඟින් 2018 ර්යේ  ළඩි වු 29 4% ක් වු හභහනය නිජන
ය්ල් මිර ගණන් 2019 ර්යේ දී 10 2% න් අඩුමකභ භනහ
යඳන්නුම් කයන රදී

2019 ර්යේ දී නහ්යන්්ය ය්ල් මිර ගණන් ඳව් ළටීභ
යකයර් යගෝලීඹ බහඩවන ය්ැග හර්්හග් යර එකතුමකභ
ඇභරිකහ එක්ත් නනඳදයේ  යඵැයය්ල් ිජසඳහදනඹ ඉවශ
අගඹක ඳළතීභ ව භන්දගහමී යගෝලීඹ ආර්ථික ර්ධනඹ ළිජ
හධක ඳළවළදිින ඵරඳෆභක් එල්ර කයන රදි යඵැය ය්ල් මිශ
ගණන්ර විලහර යනසමකම් සිදු උද 2018 ර්යේ  හර්්හ වු
ඵළයරඹක් ඇ යනැ 72 02 ක් වු භර්ඵන් යඵැයය්ල් ර්ගඹ 2019
ර්යේ දී ඵළයරයේ  හභහනය ිනනහකභ ඇ යනැ 65 00 ක් වු
අ්ය එඹ 2018 ර්ඹ භා ළඳීයම්දී 2019 ර්යේ දී 9 75%
ක ඳවශ ඹහභක් යර වන් කශ වළකිඹ යගෝලීඹ නිජන ය්ල්
මිර ගණන් ර ඳවර ඹහභ ංසථහය. මුරය කහර්ඹ හධනඹ
ය් ධනහත්භක ඵරඳෆභක් එල්ර විඹ

තභතවයුම් ඳරියඹ
ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු විසින් ප්රකහශි් ඳරිදි 2018 ර්යේ  යයට්
දශ යද්ීලඹ ිජසඳහදනඹ න 3 3% භා ළඳීයම්දි 2019
ර්යේ දී එඹ 2 3% ක් දක්හ අඩු විඹ ආර්ථිකයේ  ෆභ ප්රධහන
අංලඹක්භ ධනහත්භක යර ඳළතුණ නමුත් උඳ අංල
යඵැයවැභඹක කටයුතු ඳහසකු ප්රවහයයේ  ඵරඳෆභ යවේතුයන්
භන්දගහමී විඹ දශ යද්ීලඹ ිජසඳහදනයේ  ඒක ුනද්ගර ආදහඹභ
යඳය ර්යේ  ඳළති ඇ යනැ 4079 භා ළදීයම්දී 2019
ර්යේ දී ඳත්නහ යශඳර මිර ගණන් අනු ඇ යනැ 3852 ක්
දක්හ අඩු වුද 2019 ර්යේ  යරෝක ඵළංකු විසින් සිදු කයන
රද යරෝක යටල් ර්ගීකයණඹ අනු දර යද්ීලඹ ිජසඳහදනඹ
භ් න ඒක ුනද්ගර ආදහඹභ අනු ඉවශ භධයභ ආදහඹම් හි්
යටක් යර ශ්රී රංකහ නම් යකරිණි
යශ යලේඹ 2019 ර්යේ දී කළීඩ යඳයනන යර අඩු විඹ
යම් වහ ඵරඳහන රද ප්රධහන්භ හධකඹ වුයේ  ආනඹන විඹදභ
10 3% ක් අඩුමකභ න අ්ය ඒ වහ 2019 ර්යේ  යභැටර්
යථ ව යත්රන් ආනඹනඹ වහ දයන රද විඹදභ අඩු මකභ යවේතු
විඹ 2019 ර්යේ දී යනඹ විසින් වියද්ල විිජභඹ ණඹ යගමකම්
වහ විලහර විඹදම් දළමේභට සිදු වුද 2018 ර්ඹ අහන න
විට ඳළති ඇ යනැ බිිනඹන 6 9 ක් න දර වියද්ල ංචි් 2019
ර්ඹ අහන න විට ඇ යනැ බිිනඹන 7 6 ක් දක්හ ළඩි
මකයභන් ඇ යනැරයඹට හයේක් ශ්රී රංකහ රුිතඹර ඉවශ ඹන
රදී

19 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
තද්ශීඹ මිර ඹාන්ත්රණඹ
යඳට්රල් ව ඩීල් වහ 2018 ර්යේ  භළි භහයේ 
වඳුන්හයදන රද මිර ඹහන්ත්රණඹ එහි වන් විධි විධහන ප්රකහය
භහසික යනස යමින් 2019 ළේ්ළම්ඵර් භහඹ දක්හ
ක්රිඹහත්භක විඹ 2019 ර්යේ  ඉතිරි කහර සීභහ තුශ යඳට්රල්
ව ඩීල් මිර ගණන් යනැයනස ඳළතුණි

තභතවයුම් කටයුතු
නිජන ය්ල් ිජසඳහදන අයරවි ධහරි්හඹ ළඩි මකභ ව යද්ීලඹ
සිල්රය මිර ගණන් යනසමකභ යවේතුයන් යභභ ර්යේ දී අරවි
ආදහඹභ රු බිින 646 ක් යර ඓතිවහසික උඳරිභ අගඹක් හර්්හ
කයමින් 2018 ර්ඹ භා ළඳීයම්දී ශුද්ධ ආදහඹභ 9 62% ක්
ළඩි විඹ යගෝලීඹ නිජන ය්ල් මිර ගණන් 9 75% න් අඩුමකභ ව
ඇ යනැ රට හයේක් රුිතඹයල් අගඹ ළඩි මකභ අඳයේ මුරය
කහර්ඹහධනඹ ය් ධනහත්භක යර ඵරඳෆ අ්ය
2018
ර්යේ  හර්්හ වු දශ අරහබඹ න රු මිින 4124 ක ප්රභහණඹ
2019 ර්යේ දී රු මිින 4 261 ක දශ රහබඹක් යර දශ රහබඹ
203% ක් ඉවශ ඹන රදි
රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ විසින් 30% ට
ආන්න අගඹක් දක්හ ඳර්ඹන්් ගහසතු ළඩි කිමේභ වමුය. වුද
යකින කහලීන ව දීර්ා කහලීන ිජළයදි ්රයභෝඳහඹන් ක්රිඹහත්භක
කිමේභ තුිනන් 2018 ර්යේ  හර්්හ වු රු මිින 106 162 ක භසථ
අරහබඹ 2019 ර්යේ දී රු මිින 11 857 ක් යර 88 83% ක අඩු
මකභක් ශාහ කය ගළීයභට ංසථහට වළකිඹහ රළබිණි ංසථහ
ිතරිඳවදු භඟින් 2019 ර්යේ දී යඵැය ය්ල් යභට්රික් යටැන්
1 864 817 ක් ිතරිඳවදු කයන රද අ්ය එඹ 2018 ර්ඹ භා
ළඳීයම්දී 11 31% ක ළඩි මකභකි ංසථහ ළඳයුයභන් 30% ක්
දශ ලයඹන් ිතරිඳවදු ිජසඳහදනයඹන් ුනයහ ගන්නහ රද අ්ය
ඉතිරිඹ ආනඹනඹ කිමේභ භඟින් ුනයහ ගන්නහ රදි භහයරෝචි්
ර්යේ දී ිතරිඳවදු කයන රද නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ආනඹනඹ
කිමේභ වහ ංසථහ විසින් ඇ යනැ මිිනඹන 1 858 4 ක් දයන රදී

2019 ර්තේ නි්ඳාෙනඹ

නිජන ය්ල් ිජසඳහදන වහ න ඉල්ලුයභන් 65% ක් ප්රහවන
අංලඹ වහ න අ්ය ඉතිරිඹ විදුිනඵර උත්ඳහදනඹ ව ගුන්
ය්ල් කර්භහන්් ළිජ අයනකුත් අංල වහ ය. රු බිින
430 4 ක් දහඹකත්ඹ රඵහ යදමින් ප්රහවන අංලඹ භඟින්
ර්යේ  ආදහඹභ ය් ඉවශභ දහඹකත්ඹ රඵහ යදන අ්ය
එඹ 2018 ර්ඹ භා ළඳීයම්දී 4 29% ක ළඩිමකභකි
ුනද්ගිනක හවන බහවි්ඹ යවේතුයන් යඳට්රල් ඔක්යට්න් 92
අයරවිඹ 12 82% න් ළඩි විඹ යකයේ ය්ත් සුඳර් ඩීල්
ව යඳට්රල් 95 වහ න ඉල්ලුභ 12 44% ව 14 67% යර
ිතළියිනන් අඩු විඹ ඉල්ලුයම් ව ඉන්ධන වහ න මිර
යනසමකභ යවේතුයන් රු බිින 25 9 ක අරහබඹක් දළමේභට
ංසථහට සිදු විඹ (2018 - රු බිින 96 ක්) භසථ ිතරිළඹ
ආයණඹ කිමේභ වහ විකුණුම් මිර ගණන් ප්රභහණත් යනැමකඹ
යම් දවහ ඵරඳහන රදි යභභ ිජසඳහදන භ් ංසථහ විලහර
අරහබඹක් දළරුද වන මිර ගණන් ඹටයත් නිජන ය්ල්
ිජසඳහදන අයරවිඹ භඟින් ව යනඹ ය් ංසථහය.
ආදහඹමින් 20% ක් ඵදු යර යගමකභ භඟින් ංසථහ විසින්
යයට් ආයථික ව භහන සුබහධනඹට දහඹක මක ඇ්
යභභ ර්යේ  ඳළති ිජඹාඹ යවේතුයන් විදුිනඵර උත්ඳහදන
අංලඹ වහ න ඉල්ලුභ 45 37% ක් ළඩිමකභ භඟින් එභ
අංලයඹන් ංසථහ රළබු ආදහඹභ 58 75% න් ළඩි විඹ යභභ
අංලඹ රු බිින 118 6ක ආදහඹභක් රඵහ යදමින් යදන ඉවශභ
ආදහඹම් උත්ඳහදන අංලඹ ඵට ඳත් විඹ
යඳය ර්ඹ භා ළඳීයම්දී යභභ ර්යේ දී 8 10% ක අඩු
මකභක් හර්්හ කයමින් රු බිින 58 9 ක ආදහඹභක් ගුන් ය්ල්
අංලයඹන් රඵහ ගන්නහ රදි ඳහසකු ප්රවහයඹ යවේතුයන් ගුන්
ය්ල් වහ වු ඉල්ලුභ 5 01%න් අඩු විඹ
ංචහයක
කර්භහන්්ඹ නළංමකයම් අයමුයණන් ගුන් ය්ල් මිර අඩු කයන
රද අ්ය යර් අහන බහගඹ න විට ළරකිඹ යුතු
ප්රභහණඹකින් ගුන් ය්ල් අංලඹ නළ් ුනබුදුහලීභට වළකිඹහ
රළබුණි මිර අඩු කිමේභ ව ඉල්ලුයම් ඳවර ඹහභ යවේතුයන්
රු බි 1 2ක අරහබඹක් දළමේභට සිදු විඹ
කර්භහන්් අංලයඹන් උඳදන රද ආදහඹභ රු බිින 13 4 ක් වු
අ්ය එඹ යඳය ය භා ළඳීයම්දී 1 19% ක අඩු මකභක්
යර හර්්හ වුයේ  2019 අයප්රේල් භහයේ  ඇති වු ඳහසකු ප්රවහයඹ
යවේතුයන් ඉල්ලුභ 10 67% ක් අඩු මකභ යවේතුයිජ ඉවශ
වන මිර ගණන් ඹටයත් ූමමිය්ල් අයරවිඹ ව රහබදහි ද්ර
හයු අයරවිඹ ගළරීඩයභන් ඳසු යද්ීලඹ අංලයඹන් රු බිින 7 4ක
අරහබඹක් රළබිණි
2018 ර්ඹ භා ළඳීයම්දී කෘිත අංලඹ රු මිින 456 ක
ආදහඹභක් රඵහ ගන්නහ රද අ්ය එභ යර් යභභ අංලයඹන්
රද රහබඹ රු මිින 106 ක් විඹ

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 20
මුරය විඹදම් රු මි 14 699 ක් වු අ්ය එඹ යඳය ර්ඹ භා
ළඳීයම්දී 21 83%ක ළඩි මකභකි
යශඳයල් ප්රභහණත්
ඇ යනැ යනැභළති මකභ ව රං වි භ ව ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ
ළිජ යහනය යහඳහය විසින් ංසථහ ය් ඇති ණඹ ිතඹමකභට
කටයුතු යනැකිමේභ යවේතුයන් මුදල් ප්රහව ගරහ ඒභ දුර්ර
මකයභන් වියද්ල මුදල් ණඹ යගමකම් ළඩි මක ඇ් මුරය ිතරිළඹ භ්
ඇති ඵරඳෆභ අභ කිමේභ ිතණි යඳැළී රළයඵන ්හකහිනක
ආයඹෝනනර දදිජක මුදල් රළබිම් ආයඹෝනනඹ කිමේභට
කටයුතු කයන රදී යභභ ය තුශදී අියහ ඳවසුකම් වහ
යඳැළී යගමකම් යනැකයමින් අයමුදල් පරදහි යර
කශභනහකයණඹ කිමේභට ංසථහට වළකිඹහ රළබුණි

්තුතිඹ
තියහය ආර්ථික ංර්ධනඹක් ය් දහඹක යමින් ංසථහ
දිගුකල් ඳත්නහ යහඳහයඹක් ඵට ඳත් කිමේභට අනහග්යේ දී
අඳට වළකිඹහ රළයඵන ඵ ශුබහදී ව විලසහයඹන් සිිනමු
යභභ අවිිජලසචි් ව චංචර යද්ීලඹ ව නහ්යන්්ය ටිතටහක
භහ ය් ඉභවත් වයඹෝගඹක් රඵහ දුන් ංසථහය. බහඳතිතුභහ
ව අධයක් භඩවනරඹ ිතළිඵ භභ භවත් අියභහනයඹන්
සිහිඳත් කයමි යභභ අර්බුදකහමේ ටිතටහට යනැබිඹ මුහුණ දීභ
වහ ්භ උඳරිභඹ ඉු  කයමින් යව මක කටයුතු කශ භහයේ
ංසථහිත් ව යනයසක කශභනහකහමේත්ඹ කෘ්ා්හුනර්ක
සිහිඳත් කයමි
ංසථහය. ඹවඳළළත්භ උයදහ ඔවුන්යේ
කළඳමකභ අගඹ කශ යුතුභඹ

ආතඹෝජන
යද්ඳශ ිතරිඹ් ව උඳකයණ ඹන අංලයේ  රු මිින 3 990 ක් ව
ආයඹෝනන යද්ඳශ භ් රු මිින 17 ක් ංසථහ විසින්
ආයඹෝනනඹ කයන රද අ්ය ංසථහ යභයවයුම් කටයුතු ර
කහර්ඹක්භ්හඹ ව පරදහයී්හඹ ළඩිදියුණු කිමේභ වහ
ඉව් ආයඹෝනන භඟින් ඳත්නහ ත්කම් ර ශුද්ධ යඳැත් අගඹ
රු මිින 26 490 දක්හ ළඩි විඹ අනහග්යේ  දී ළඩි නු ඇ්ළි
අයේක්ිත් ඉල්ලුභ ුනයහලීභ වහ නමකන්භ ්හක්ණඹ
බහවි්හ කයමින් ඵඩවනහයනහඹක නහ්යන්්ය ගුන් ය්ැු ඳයල්
ිතහිටහ ඇති ගුන්ය්ල් ඳරිශ්රඹ ව ඉන්ධන ප්රහවන ඳද්ධතිඹ
ංර්ධනඹ කය ළඩි දියුණු කිමේයම් ප්රධහන්භ යහඳෘතියේ  ළන
කටයුතු කඩිනමින් අනඩවන සිදු කිමේභට කටයුතු කයන රදී
ිතරිඳවදුය. භනහ ක්රිඹහකහමේත්ඹ වහ ම්ඵන්ධ නහ්යන්්ය
ිතළිගත් ප්රමිතීන්ට අනුකර මකභ වහ ිතරිඳවදු ආශ්රි් යහඳෘති
අනඩවන ක්රිඹහත්භක කයන රදි අඳයේ ප්රහයද්ීලඹ කහර්ඹහර ව
ංචහයක ඵංගරහ සුර්ඹ ඵරයඹන් ක්රිඹහකයන යගැනනළගිින ඵට
ඳරිර්්නඹ කිමේභ භඟින් තියහය ඳළළත්භක් උයදහ ංසථහ
ක්රිඹහභහර්ග ගිජමින් සිිනි
ගකීම් හි් ංසථහිත් ුනයළසියඹක් යර ංසථහ විසින්
කීර්තිනහභඹ ව ිජඹහභක අනුකර්හඹ යකයර් ඉවශ
ළදගත්කභක් රඵහ දී ඇ් නහතියේ  ංර්ධන නයහඹ ඳත්රඹට
වහඹ යදමින් එහි ඉරක්ක භනහ යර ුනයහලීභ වහ කහර්මික
ම්ඵන්ධ්හ යෞනය ව ප්රය.ලම් ප්රමිතීන් යවැඳීන්
ඳත්හයගන ඹි භසථ යටභ ආයණඹ න ඳරිදි අලය
යේහ ළඳයීභ යභන්භ ංසථහය. ශුද්ධ ආදහඹයභන් 20% ක් න
රු මිින 126 351 ක් විවිධ ඵදු යර යනඹ ය් රඵහ දී යයට්
විලහර්භ ඵදු යගන්යනක් යර දහඹක යමින් එභඟින් නහතික
ආර්ථිකයේ  ඹින්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිමේභ වහ අලය
දහඹකත්ඹ රඵහ යදි

එයේභ ෆභ භට්ටභකභ යේකඹන් ිතළිඵ ඒ ආකහයයඹන්භ
අගඹ කශ වළකිඹ
අඳයේ ගභන් භා උයදහ අනඩවන
වයඹෝගඹක් රඵහ යදන ගරු ඵරලක්ති අභහ්යතුභහ ඵරලක්ති
අභහ්යහංලයේ  ව මුදල් අභහ්යහංලයේ  ිජරධහමේ භවත්භ
භවත්මීන් ඵළංකුකරුන් යේහදහඹකඹන් ව ළඳයුම්කරුන්
ය් භහයේ කෘ්ා්හඹ ඳර කිමේභට යභඹ අසථහ කය ගතිමි
අඳයේ ගභනහන්්ඹ ය් ශාහ මකයම්දී අනහග්යේ දී මුහුණ
ඳෆභට ිජඹමි් ෆභ අියයඹෝගඹක් වමුය.භ යනැළලී ඉදිරිඹට
ඹහභට ංසථහට වළකිනු ඇ්ළි භභ ්යයේ  විලසහ කයමි
සතුතිි

බුද්ධික භඩිවයවේහ
කශභනහකහය අධයක්
25.11.2020
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අධයක් භණ්ඩරඹ

්රිඳු එක්නළන්දයගදය භව්හ I බුද්ධික ඉද්දභල්යගැන භව්හ
අධයක්

අධයක්

I තිරංග යඳැල්ත්්යේ භව්හ I සුමිත් වියේසිංව භව්හ
අධයක්

බහඳති

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 22

බුද්ධික භඩිවයවේහ භව්හ I ආර් එම් ඩි යක් යත්නහඹක භවත්මිඹ
කශභණහකහය අධයක්
අධයක්

I චහමින්ද යවට්ිනආයච්චි භව්හ
අධයක්
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ුවමිත් විතේසංව භවො

බුද්ධික භඩිවතවේා භවො

වියේසිංව භව්හ 2020 01 03 දින ංසථහය. බහඳතියඹහ
යර ඳත් කයන රදී ඔහු ීයතිාඹකු න අ්ය ීයතිය.දී
උඳහධිඹක් රඵහ ඇ්

භඩිවයවේහ භව්හ 2020 01 16 දින ංසථහය. කශභනහකහය
අධයක්ක යර ඳත් කයන රදී භවහ ඳරිභහන භහගම්
මුවඹක් න සර්ණකළලුම් මුව යහඳහයයේ  කශභනහකහය
අධයක් / ප්රධහන විධහඹක ිජරධහරි ්නතුය ද එතුභහ යම් න
විට යවැඵනු රඵි යහනකීඹ විදයහරයේ  ආදී සිසුකු න
යභතුභහ ඔසයේිනඹහනු ඇඩ්යල්ඩි යහඳහරික ආඹ්නයේ 
යහඳහරික ඳරිඳහරනය.දී උඳහධිඹ ව යහඳහය ිතළිඵ ඳලසචහත්
උඳහධි ඩිේයරෝභහ රඵහ යගන ඇ්
එමි සි අි එම් /
එන් සී එම් අි / එන් ඒ බි ඊ/ අි එම් එස එල් ළිජ යද්ීලඹ
ව නහ්යන්්ය ෘත්තීඹ සුදුසුකම් රැක් ද එතුභහ විසින් දයනු
රඵි

යයට් ඵරලක්ති සුයක්ෂි්්හයේ  අයමුිජන් ඵරලක්ති
අභහ්යහංලඹ ඹටයත් යනඹ තු ප්රධහන උඳහඹ භහර්ගික
යහඳහයඹක් න රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහට
වියේසිංව භව්හ නහඹකත්ඹ රඵහ යදි ශ්රී රංකහය. නිජන
ය්ල් කර්භහන්්යේ  ංර්ධනඹ වහ යඹැදහ ගන්නහ ඹින්ර
ඳවසුකම් නනත්තු කිමේභ වහ ංර්ධනඹ කිමේභ ම්ඵන්ධයඹන් ද
ංසථහ ගකි යුතුඹ ඔහු ංසථහ තියහය යහඹක් ඵට
ඳරිර්්නඹ කයන හර්ථක නහඹකයඹකි
ඔහුයේ කීර්තිභත් ෘත්තීඹ කහරඹ තුශ 2007 ජුිජ සිට 2015
දක්හ ඳහර්ිනයම්න්තු බහනහඹක යල්කම් යර කටයුතු කය
ඇ් ඔහු ශ්රී රංකහ යටිනයකැම් (ීඩඑල්සී) (2007-2010)
අඳනඹන ංර්ධන භඩවනරයේ  (2011-2012) නහතික
ඉතිරිකිමේයම් ඵළංකු (2012-2014) යභැබියටල් (ුනද්ගිනක)
භහගභ (2007-2010) නහතික ංර්ධන බහය අයමුදර (ගර්)
ිනමිටඩ් (2007-2010) නහතික ංර්ධන බහය අයමුදල් භහගභ
(2007-2010) නහතික ප්රහවන යකැමින් බහ එසඑල්ටී
යඹයරෝ යේනස (ුනද්) භහගභ ව එසඑල්ටී භෆන් ඳර් (ුනද්)
භහගභ ඹන භහගම් ර අධයක්යයඹකු යර යේඹ කය
ඇ්

ංසථහය. කශභනහකහය අධයක් යර ප්රතිඳත්ති කස
කිමේයම් කහර්යේ ද යභතුභහ නහඹකත්ඹ රඵහයදන රදී
ුනද්ගිනක අංලයේ  යහඳහය කශභණහකහමේත්ඹ ිතළිඵ ය
28 කට ළඩි ඳශුනරුද්දක් හි් ව හර්ථක යහඹකයඹකු
යර වියලේයඹන්භ යේක අන්්ර් ම්ඵන්ධ්හ
්හක්ණඹ ිජර්භහණීලිනත්ඹ ව ෘත්තීඹ දක්්හ ඹන අංල
ය් අලය භහර්යගෝඳයද්ල රඵහ යදමින් ෆභ ්රඹකභ
යේකඹන් වහ රැකිඹහ කිමේභට ප්රිඹ්භ සථහනඹක් කිමේභ
භඟින් ංසථහ තියහය යහඳහයඹක් ඵට ඳරිර්්නඹ
කිමේභට අලය වහඹ රඵහ යදි
ඔහුයේ ෘත්තීඹ ජිවි්යේ දී රංකහ යඳැයවැය භහගයම්
බහඳතියඹහ යර
ඒ ීඩ එම් එස යවැල්ඩින්ස (ුනද්)
භහගයම් කශභනහකහය අධයක්යඹහ යර රංකහ ගල්
අගුරු භහගයම් ව රංකහ නළ. භහගයම් අධයක් යර
විවිධ ්නතුරු දයහ ඇ් රංකහ යඳැයවැය භහගයම් බහඳති
යර එභ භහගභ රහබදහයී භහගභක් ඵට ඳරිර්්නඹ කය
ම්භහන යඵැයවැභඹක් දිනහ ගළීයභට භත් විඹ
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ආර්.එම්.ඩී.තක්. යත්නාඹක
භවත්මිඹ
යත්නහඹක භවත්මිඹ 2020 01 13 දින
ංසථහය. අධයක් ධුයඹට ඳත් කයන රදී
ඇඹ
බහඩවනහගහය
යභයවයුම්
යදඳහර්්යම්න්තුය. අධයක්යඹකු යර
යම් න විට යේඹ කයමින් සිින ඇඹ ශ්රී
නඹර්ධනුනය විලසවිදයහරයේ  යහඳහය
ඳරිඳහරන විදයහය.දි උඳහධිඹ උසුරි
එයේභ
ඇඹ යකැශම විලසවිදයහරයේ 
ආර්ථික ංර්ධනඹ ිතළිඵ ලහසත්රඳති
උඳහධිඹ ව ඔසයේිනඹහනු නහතික විලස
විදයහරයේ  යහනය ප්රතිඳත්ති ිතළිඵ
ලහසත්රඳති උඳහධිඹ වදහයහ ඇ්
ඇඹයේ ෘත්තීඹ ජීවි්ඹ තුශ ඇඹ විසින්
යහනය
අංලයේ 
ප්රධහන
්නතුරු
යඵැයවෝභඹක් දයහ ඇති අ්ය ඒ අ්රින්
යහනය මුරය යදඳහර්්යම්න්තුය. වකහය
අධයක් යර
යහනය යහඳහය
යදඳහර්්යම්න්තුය. ිජයඹෝනය අධයක්
යර
බහඩවනහගහය
යභයවයුම්
යදඳහර්්යම්න්තුය.
අධයක්
යර
භවනන ඵළංකුය. අධයක් යර ඹම
ංර්ධන ඵළංකුය. අධයක් යර
කෘිතකර්භ ව කෘිතකහර්මික යක්ණ
භඩවනරයේ  බහඳති යර නහතික ඉතිරි
කිමේයම් ඵළංකුය. අයමුදල් කශභනහකයණ
භහගයම් අධයක් යර සිදු කශ යහනකහමේ
කළීඩ යඳයන්

බුද්ධික ඉද්ෙභල්තගොඩ භවො

චාමින්ෙ තවට්ටිආයච්චි භවො

ඉද්දභල්යගැන භව්හ 2020 01 17 දින
ංසථහය. අධයක් ධුයඹට ඳත්විඹ
ර්්භහනයේ දී එල් ින එල් යවැල්ඩින්
ුනද් ආඹ්නයේ  බහඳති ධුයඹ යභන්භ ශ්රී
රංකහ ගභනහගභන භඩවනරයේ  අධයක්
ධුයඹ
යවැඵි
යකැශම
විලසවිදයහරයේ  ීයති උඳහධිදයඹකු න
ඔහු යහඳහය ඳරිඳහරනඹ ිතළිඵ
ඳලසචහත් උඳහධිඹක් ද දයන අ්ය
යකැශම විලසවිදයහරයේ  භහන හිමිකම්
ව නන න්ිජය.දන ඩිේයරෝභහ ද
යවැඵි ඔහු ිජතිායඹකු භහගම්
යල්කම්යඹකු
යභන්භ
ප්රසිද්ධ
යනැ්හරිසයඹකු ද ය.

2020 01 17 දින යවට්ිනආයච්චි භව්හ
ංසථහ අධයක් ධුයඹට ඳත් කයන රදී
2019 12 06 දින සිට 2020 01 02 දින
දක්හ ඔහු ංසථහ බහඳති ධුයයේ  ළන
ඵරන රදි යම් න විට එතුභහ ඵරලක්ති
අභහ්යහංලයේ  අතියර්ක යල්කම් ධුයඹ
යවැඵි ඔහු ලහසත්රය.දි ීයතිය.දී
විදයහඳති (ආයක්ක අධයඹන) එම් ිත එම්
(ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹ්නඹ)
ඹන උඳහධි ව ඳලසචහත් උඳහධි දයන ශ්රී
රංකහ ඳරිඳහරන යේයේ  ිජරධහරියඹකි
එයභන්භ ඔහු ීයතිායඹකි

ඔහුයේ ෘත්තීඹ දිවියේ දී යම් න විට
නහතික ආවහය ප්රර්ධන භඩවනරයේ 
බහඳති යර
නහයහ ආඹ්නයේ 
අධයක් යනනයහල්යඹහ යර නහතික
භහධය
භධයසථහනයේ 
(ආයක්ක
අභහ්යහංලයේ )
ප්රධහන
විධහඹක
ිජරධහමේයඹහ යර සහධීන රූඳහහිීය
නහරයේ  විධහඹක අධයක්කයඹහ යර
්රුණ ම්භහන අධිකහරියේ  බහඳති
යර නහතික ආධුිජකත් වහ කහර්මික
ුනහුණු කිරියම් අධිකහරියේ  අධයක්
භඩවනර හභහජිකයඹකු යර නහතික
ඔිනම්ිතක් කමිු ය. භහධය කශභනහකරු /
අධයක් යර නහතික ්රුණ ම්භහන
අධිකහරියේ  අධයක් භඩවනර හභහජික
යර ව නහතික ්රුණ යේහ බහය.
අධයක් භඩවනර හභහජිකයඹකු යර
කටයුතු කය ඇ්

ඔහුයේ දීර්ා කහලීන ෘත්තීඹ දිවිඹ තුශ
යහනය අංලයේ  කළීඩ යඳයනන ්නතුරු
දයන රද අ්ය ඒහ අ්රින් ආගභන
විගභන යදඳහර්්යම්න්තුය. ඳහරක යඹහ
යර ආයක්ක අභහ්යහංලයේ  යනයසක
වකහය
යල්කම්යඹහ
යර
යගෝභයන්කනර ප්රහයද්ීලඹ යල්කම්යඹහ
යර කටයුතු කිමේභ කළීඩ යඳයනන
්නතුරු අ්ය කීඳඹකි
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ෙරිඳු එක්නැන්ෙතගෙය භවො

තිරංග තඳොල්ත්ෙතේ භවො

2020 01 17 දින එක්නළන්දයගදය භව්හ
ංසථහ අධයක් භඩවනරඹට යත්මේ ඳත් විඹ
යම් න විට ඒ භව්හ එස ඇන්ඩ් යක්
ඉන්ජිිජඹරින් එන්ටප්රිස ුනද් භහගයම්
අධයක්යයඹක් යරද එස ඇන්ඩ් යක්
ඉදිකිරිම් ද්රය ුනද් භහගයම්
අධයක්යයඹක් යරද යයයනින්ස
ුනද් භහගයම් අධයක්යඹහ යරද
කටයුතු කයි

2020 01 17 දින ංසථහය. අධයක්
භඩවනරඹට
යත්මේ
ඳත්
විඹ
යඳැල්ත්්යේ
භව්හ
යඳෞද්ගිනක
අංලයේ  ආඹ්න යඵැයවෝභඹක විවිධ
්නතුරු දයන රද අ්ය ඩීන්ට් යේඩින්
ඉන්ටර්නළනල්
ුනද්
භහගයම්
කශභනහකහය අධයක් ්නතුය නඳහනයේ 
කහලීේ භහගයම් නහ්යන්්ය යහඳහය
ංර්ධන කශභනහකහය ්නතුය (2011
යර් සිට යම් දක්හ) ව යනල්ටහ
යේඩින්
නහ්යන්්ය
භහගයම්
කශභනහකයණ යකැටසකරු
(2018
භහයේ  සිට යම් දක්හ) ්නතුය කළීඩ
යඳයනන ්නතුරු අ්රින් කීඳඹකි

එභ භව්හ 2017 ර්යේ දී එංගරන්්යේ 
යර්මින්ේවළම්
සිින
විලසවිදයහරයේ 
ඉදිකිරිම් කශභනහකයණඹ ිතළිඵ යදන
ඳංතියේ  ඉවර යඳර උඳහධිඹක් රඵහ ගන්නහ
රද අ්ය 2013 ර්යේ  දී නහතික යහඳහය
කශභනහකයණ
ආඹ්නයඹන්
භහන
ම්ඳත් කශභනහකයණඹ ිතළිඵ විශිසක
භහර්ථඹක් හි් ඩිේයරෝභහක් රඵහ
ගන්නහ රදි
ඔහුයේ ෘත්තීඹ දිවිඹ තුශ 2017 – 2018
දක්හ රංකහ ධීය යහඹ ංසථහය.
අධයක්යයඹක් යර යේඹ කය ඇ්

ඔහු
එක්ත්
යහනධහිජයේ 
ේරවුයසටර්ලඹර්
විලස
විදයහරයේ 
යහඳහය ඳරිඳහරනඳති උඳහධිඹ රඵහ ඇති
අ්ය එක්ත් යහනධහිජයේ  ඵක්ස න
විලසවිදයහරයේ  ීයතිය.දී (යගෞය) ව
ීයතිඳති (යගෞය) උඳහධි රඵහ යගන ඇ්
හගය ීයතිඹ ිතළිඵ ෘත්තීඹ උඳහධි
ඩිේයරෝභහ
ව
ීයතිඹ
ිතළිඵ
නහ්යන්්ය උස ඩිේයරෝභහ ද වදහයහ
ඇ්
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CORPORATE MANAGEMENT TEAM

ඊ.ඒ.එ්.එදිරිසංව භවො
ැඩඵරන පිරිඳවදු කශභනාකරු

එ්.ඩබ්.ගභතේ භවො.
නිතඹෝජය ාභානයාධිකාරි
(භාන ම්ඳත් වා ඳරිඳාරන)

එම්.තක්.ගරුසංව භවො.
නිතඹෝජය ාභානයාධිකාරි
(ාණිජ වා ැඳයුම් ොභඹ)

එදිරිසිංව භව්හ යහඹිජක ඉංජියන්රු
විදයහ ිතළිඵ උඳහධිඹක් රඵහ ඇති
අ්ය ශ්රී රංකහය. ඉංජියන්රු
ආඹ්නයේ  හභහජිකයඹක් ව ශ්රි
රංකහ ඵරලක්ති කශභනහකරුන්යේ
ංගභයේ  හභහජිකයඹකි

ගභයේ භව්හ රුහුණු විලස විදයහරයඹන් ජී
විදයහ ිතළිඵ ලහසත්රය.දී උඳහධිඹක් රඵහ ඇති
අ්ය ඳසු යනදර්රන්්යේ  ළගිජං
කෘිතකහර්මික විලස විදයහරයඹන් විදයහ ිතළිඵ
ලහසත්රඳති උඳහධිඹක් රඵහ ගත්යත්ඹ ඔහු ශ්රි
නඹර්ධනුනය විලස විදයහරයඹන් එම්බිඒ
උඳහධිඹක්ද යහඳහය වහ මුරය ඳරිඳහරනඹ
ිතළිඵ ඳලසචහත් උඳහධි ඩිේයරෝභහක්ද ශ්රී
නඹර්ධනුනය විලස විදයහරයේ  ඳලසචහත් උඳහධි
කශභනහකහයණ ආඹ්නයඹන් ඳහුණු වහ
කශභනහකයණඹ ිතළිඵ ඳලසචහත් උඳහධි
වතිකඹක් ද රඵහ ඇ් ඔහු ුනද්ගර වහ
ංර්ධන ිතළිඵ යරත් ආඹනයේ  වකහය
හභහජිකයඹකි

ගරුසිංව භව්හ යකැශම විලස
විදයහරයඹන් විදයහය.දී උඳහධිඹක්
රඵහ ඇති අ්ය සමකනනයේ 
භළල්යභෝහීණ යරෝක මුද්රීඹ විලස
විදයහරයඹන් මුද්රීඹ කටයුතු ිතළිඵ
ලහසත්රඳති උඳහධිඹක් රඵහ ගත්යත්ඹ
ඔහු ශ්රී රංකහය. ශ්රී නඹර්ධනුනය
විලස විදයහරයඹන් එම්බිඒ
උඳහධිඹක්ද රඵහ ඇ්

ය ව්යක ිජඹමි් ළනයකැටක්
ඉු කිමේභ වහ ඔහු 1988 දී රංකහ
නිජන ය්ල් ීයතිග් ංථහට
ඵළඳුයන් ය යදකක කහරඹක් යෞදි
අයහබියේ  ඹහන්බු හි වුදි ඇයමියකෝ
ය්ල් ිතරිඳවදුය. මිශ්රණ වියලේ
ඉංජියන්රුයයඹකු යර කටයුතු
කිමේභට යඳයඹ නළ් ඔහු 1996
ංසථහට ඵළඳුයන් එභ ්නතුය වහභ
න අ්ය 2002 යර්දී ්හක්ණික
යේහ වකහය කශභනහකරු
(ක්රිඹහභහර්ග) යර උසමකභක් රළීමඹ
2005 යර්දී ඔහු ිජයඹෝනය
කශභනහකහරු කහර්මික යේහ
(යහඳෘති) යර උස මකභක් රළීමඹ
2009 යර්දි යභයවයුම් කශභනහකරු
2014 ිජයඹෝනය ිතරිඳවදු කශභනහකරු
(ිජසඳහදන වහ යභයවයුම්) යරත්
කටයුතු කය ඇති අ්ය ර්්භහනයේ 
ංසථහය. ළන ඵරන ිතරිඳවදු
කශභනහකරු යර ඔහු යේඹ කයි

කශභනහකයණ අබයහරහියඹකු යර 1991
යර්දී රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහට
ඵළඳුණු ඔහු කශභනහකයණ ්නතුරු ගණනහක
යේඹ කය ඇති අ්ය ංසථහය. ය විසි
අටක් අනඩවන යේඹ කය තියබ්
ඵඩවනහයනහඹක නහ්යන්්ය ගුන්ය්ැු ඳයල්
නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. ගුන් ය්ල්
කටයුතු භඟින් යේහ ආයම්බ කශ ඔහු
නහ්යන්්ය ගුන් ය්ැු ඳරර ගුන් ඹහනහ
ඉන්ධන ිතයමකයම් යභයවයුම් වහ වතික ව
සුදුසුකම් රත් ිජරධහරියඹකු යර ්වවුරු කය
ඇ්
2009 යර්දී ඔහු ර්්භහන ්නතුය න භහන
ම්ඳත් වහ ඳරිඳහරන ිජයඹෝනය හභහනයහධිකහරි
්නතුයට උස කයන රදී

ඔහු යරත් නළ. ්ළරැ.කරුන්යේ
ආඹ්නයේ  හභහජිකයඹක් න අ්ය
ශ්රී රංකහය. ළඳයුම් ව ද්රය
කශභනහකයණ ආඹ්නයේ 
ආඹ්ිජක හභහජිකයඹකි ඔහු යම්
න විට හණින වහ ළඳයුම් දහභ
කහර්ඹහංලයේ  ිජයඹෝනය
හභහනයහධිකහමේයඹහඹ
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වී.එන්. වීයසූරිඹ භවො
නිතඹෝජය ාභානයාධිකාරී - මුරය

ඩබ්.එම්.තක්.ආර්.බී. වික්රභසංව භවො
නිතඹෝජය ාභානයාධිකාරී අතරවි

එම්.ඒ.ඩී.භල්ලිකායච්චි භවො
නිතඹෝජය ාභානයාධිකාරි
ොක්ණික තේා ව ආඹෙනික කටයුතු

මකයසරිඹ භව්හ ශ්රි නඹර්ධනුනය විලස
විදයහරයඹන් යහඳහය ඳරිඳහරනඹ ිතළිඵ
උඳහධිඹක් රඵහ ඇති අ්ය එභ විලස
විදයහරයේ භ ඳලසචහත් උඳහධි කශභනහකයණ
ආඹ්නයඹන් එම්බිඒ උඳහධිඹක් රඵහ ඇ්
ඔහු ශ්රී රංකහ යරත්
ගණකහධිකහරිරුන්යේ ආඹ්නයේ 
හභහජිකයඹකි CPA(ASA) හි ආශ්රි්
හභහජිකයඹක් න අ්ය CMA(FCMA) හි
අධි හභහජිකයඹකි
ඔහු සිඹ ෘත්තීඹ ජිවි්ඹ ආයම්බ කය
ඇත්යත් 1994 දි ීම ආර් ද සිල්හ විගණන
භහගයම් විගණන ිනිතකරුයකු ව ඵදු
ඳමේක්කයයඹකු යරි ඳසු ඔහු
භිය්රැයල්ස ිනමිටඩ් හි
ගණකහධිකහමේයයඹකු යරත් ශ්රී රංකහ
ඵළංකුකරුන්යේ ආඹ්නයේ  මුරය
කශභනහකරු යරත් තුනහය. බ්රයදර්ස හි
කශභනහකයණ ගණකහධිකහමේ යරත්
මකයකැම් ඉන්ටර්නළනල් හි මුව මුරය වහ
ඳරිඳහරන කශභනහකහරු යරත් එන්කහර්
ට්රළල්ස ඇන්ඩ් ු ර්ස ිනමිටඩ් හි මුව
මුරය කශභනහකරු යර කටයුතු කයශේඹ
ඔසයේිනඹහය. යභල්ඵර්න් හි යෂස ස
ුනද්ගිනක භහගයම් මුරය ව ඳරිඳහරන
කශභනහකරු යරත් 2017 රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංථහට ම්ඵන්ධ මකභට
යඳය වන්ටර් ඇන්ඩ් කම්ඳිජ ීඩඑල්සි හි
මුරය කශභනහකරු යර කටයුතු කය
තියබ්
ඔහු ගණකහධිකයණ වහ මුරය ම්ඵන්ධ
සිඹලු කටයුතු බහඩවනහගහය
කශභනහකයණඹ ඵදු ව යක්ණ අඹළඹ
ව යඹෝනනහ යනයේ  යයගුරහසි වහ
හර්්හකයණ ප්රමීතින්ට අනුකර
ගිණුම්කයණ ව මුරය ප්රතිඳත්ති
යකු ම්ඳත් කිමේභ ව රංකහ නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහය. ක්රිඹහකහයකම් වහ
විවිධ අනුභළතීන් රඵහගළීයභ සිදු කයි

වි්රභසිංව භව්හ යේයහයදණිඹ විලස
විදයහරයඹන් විදයහය.දී උඳහධිඹක් රඵහ ඇති
අ්ය යකැශම විලස විදයහරයඹන් එම්බිඒ
උඳහධිඹක් රඵහ ඇ් ඔහු රංකහය. යහඹන
විදයහ ආඹ්නයේ  හභහජිකයඹකු න අ්ය
ශ්රී රංකහ අයරවිකයණ ආඹ්නයේ  වතික
රත් හභහජිකයඹකි මීට අභ්ය ඔහු දකුණු
අප්රිකහයන් භහන ම්ඳත් නහඹකත්
කශභනහකයණ විශිසටත්ඹ ිතළිඵ
ෘත්තීභඹ ුනහුණුක් රඵහ ඇ්

භල්ිනකහයච්චි භව්හ යේයහයදණිඹ විලස
විදයහරයඹන් ඉංජියන්රු (ිජසඳහදන) උඳහධිඹක්
රඵහ ඇති අ්ය ඇභරිකහ එක්ත් නනඳදයේ 
යහඳෘති කශභනහකයණ ආඹ්නයේ 
හභහජිකයඹක් යභන්භ ශ්රී රංකහය. ඉංජියන්රු
ආඹ්නයේ  ආශ්රි් හභහජිකයඹකි එයේභ ඔහු
යද්ීලඹ වහ නහ්යන්්ය ලයඹන් ප්රමුන යඳයශේ
කශභනහකයණ නහඹකත්ඹ ම්ඵන්ධ
ෘත්තීභඹ ව කහර්මික ඳවසුකම් ිතළිඵ
ඳලසචහත් උඳහධි ුනහුණු ළනටවන් රැකට
වබහගී මක ඇ්
ඔහු ය්ල් ව ගෆස කර්භහන්්ඹට අදහශ ගුන්
ඉන්ධන යභයවයුම් කශභනහකයණඹ ගුන්
ඉන්ධන ්ත් වතික ඳහරනඹ අක්යයශ
ය්ල් ගඵනහ උඳ නර භහර්ග ඉදිකිමේම් යහඳෘති
වහ අලය ්ත් ඳමේක්හ ගුන් ඹහනහ
ඉන්ධන ිජසඳහදනහගහය ව ඉන්ධන නර
ඳද්ධති රට අදහශ යහඳෘති කශභනහකයණඹ
ව යකැන්ත්රහත් ඳරිඳහරනඹ ඉංජියන්රුභඹ
්වවුරු කිමේම් ව ක්රිඹහලී ළරසුම් කිමේභ ව
දළනුත් කිරිම් ිතළිඵ ය 21කට අධික
අත්දළකීම් රඵහ තියබ් 1996 ජිනයේන මුවයේ 
ඉංජියන්රුයකු යර සිඹ ෘත්තීඹ ජීවි්ඹ
ආයම්බ කශ අ්ය ඳසු ඉන්ටර්ඵළ.
යඳෝසියල්න් ුනද්ගිනක භහගයම් වකහය
ඹහන්ත්රික ඉංජියන්රුයඹකු යර යේඹ
කයශේඹ 1999 දී රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහට ඹහන්ත්රික ඉංජියන්රුයයඹකු යර
ඵළඳුණු ඔහු ඳසු ඔහු යහඳෘති
ඉංජියන්රුයයඹකු ලයඹන් ද රංකහ නිජන
ය්ල් ංසථහට අඹත් ගුන් ය්ැු ඳර ය්ල්
අංගනයේ  ිජයඹෝනය කශභනහකරු (ගුන් ය්ල්
යභයවයුම්) යර යේඹ කය තියබ් ගුන්
ඉන්ධන ිජසඳහදනහගහය යහඳෘති කශභනහකරු
ගුන් යභයවයුම් කශභනහකරු යර යේඹ
කශ ඔහු අන් ලයඹන් 2017 සිට
්හක්ණික යේහ ව ආඹ්ිජක කටයුතු වහ
ිජයඹෝනය හභහනයහධිකහමේයඹහ යර යේඹ
කයි

1999- 2008 දක්හ සීභහහි් යකමිකල්
ඉන්නසට්රීස හි යනයසක ිජසඳහදන
කශභනහකරු යර යේඹ කය තියබ්
සිඅිසි හි ඔහුයේ ප්රධහන කටයුත්් වුයේ  ශ්රී
රංකහය. කර්භහන්් වහ කහර්මික අමුද්රය
ශ්රී රංකහට ආනඹනඹ කිමේභ ගඵනහ කිමේභ
ව අයරවිකයණඹ යභන්භ ඉභල්න්
යඳැිනභර් ිජසඳහදනඹ වහ අයරවිකයණඹි
ර්්භහනයේ  ඔහු රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහය. ිජයඹෝනය හභහනයහධිකහමේ අයරවි යර කටයුතු කයන අ්ය ඔහුට ඳළරි
ඇති ගකීම් අ්ය රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහය. අයරවිකයණ යභයවයුම් ඳහරනඹ
කිමේභ වහ ම්ඵන්ධීකයණඹ කිමේභ ඇතුළු
යද්ීලඹ ඉන්ධන යශයඳැර කෘිත යහඹිජක
ක්රිඹහකහමේත්ඹ ්හය ිනහිසි ය්ල් ව වියලේ
ිජසඳහදන කහර්ඹඹන් ව ඳහරියබෝගික
ත්කහය ව ආඹ්ිජක න්ිජය.දන ඒකකඹ
යභන්භ යේහ සථහන උඳකයණ හි් එක
ඳහරනඹ ව ම්ඵන්ධීකයණඹ ය.
ංසථහය. ළරසුම් ව අයමුණු හක්හත් කය
ගළීයයම්දී යහඳහරික ඳරියඹ තුශ ඇති
අියයඹෝගඹන්ට මුහුණ දීභ වහ අදහශ
යනසකම් සිදු කයමින් අලය යහඳහරික
ඳරියඹ ිජර්භහණඹ කිමේභ ඔහුට ඳළරුණු
අභ්ය ගකීම් අ්ය ය.
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ඩි.එම්.පි. දිානාඹක භවො
නිතඹෝජය පිරිඳවදු කශභනාකාය
(නඩත්තු ව යාඳිති)

එල්.ජි.එම්.ආර්.තඳතර්යා භවො
නිතඹෝජය පිරිඳවදු කශභනාකාරු (විදුලි
ව උඳකයණ)

ස.ආර්.තක්.ගභතේ භවො
නිතඹෝජය පිරිඳවදු කශභනාකරු
(ොක්ණික ව උඳකයණ)

දිහනහඹක භව්හ ඹහන්ත්රික ඉංජියන්රු
විදයහ ිතළිඵ ලහසත්රය.දී උඳහධිඹක්
රඵහ ඇති අ්ය යරත්
ඉංජියන්රුයයඹකු ව ශ්රී රංකහය.
ඉංජියන්රු ආඹ්නයේ  හභහජිකයඹකි
ඔහු ීයතිය.දී උඳහධිඹක් රඵහ ඇති
අ්ය ීයතිායයඹකි

යඳයර්යහ භව්හ යභැයු  විලස
විදයහරයඹන් ඉයරක්යට්රැිජක ව විදුින
ංයද්ල ඉංජියන්රු විදයහ ිතළිඵ
උඳහධිඹක් රඵහ ඇ් ඔහු 1992 දී
රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහය.
ිතරිඳවදු උඳකයණ ඉංජියන්රුයයඹකු
යර සිඹ ෘත්තීඹ ජිවි්ඹ ආයම්බ
කයශේඹ
යභයවයුම් ඳහරන උඳකයණ ක්යේත්රයේ 
ය 25කට ළඩි ඳශුනරුද්දක් ඇති ඔහු
උඳකයණ ක්යේත්රයේ  විවිධ ්නතුරු
යවැඵහ තියබ් ර්්භහනයේ 
ිජයඹෝනය ිතරිඳවදු කශභනහකරු (විදුින
වහ උඳකයණ) ්නතුයර් සිිනන ඔහු
ිතරිඳවදුය. විදුින උඳකයණ වහ අමුද්රය
අංලර ප්රධහිජඹහ යර කටයුතු කයි

ගභයේ භව්හ යභැයු  විලස
විදයහරයඹන් ඉංජියන්රු විදයහ ිතළිඵ
උඳහධිඹක් රඵහ ඇති යරත්
ඉංජියන්රුයයඹකු න අ්ය ශ්රී
රංකහය. ඉංජියන්රු ආඹ්නයේ 
ආඹ්ිජක හභහජිකයඹකි

ඔහු 1988 යර් දී ඹහන්ත්රික
ඉංජියන්රුයඹකු යර රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. ිතරිඳවදු
අංලඹට ම්ඵන්ධ වුයේ  ඹ
රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහය.
දලක තුනක දීර්ා යේහ කහරඹ තුශ
ඔහු ිජයඹෝනය ඉංජියන්රු කශභනහකරු
ඉංජියන්රු කශභනහකරු (ඹහන්ත්රික)
යනයසක ඉංජියන්රු කශභනහකරු
(නනත්තු ව යහඳෘති) ඹන ්නතුරු ද
අහන ලයඹන් 2016 සිට ිජයඹෝනය
ිතරිඳවදු කශභනහකරු (නනත්තු ව
යහඳෘති) ලයඹන් කටයුතු කයි

්දුයටත් ඔහු UT.PT.DT.MT,IR (යදන
යඳශ) වතිකරත් කම්ඳන විලසයල්ක
ිතඹය 1 වතික රඵහ ඇත්යත් ඇභරිකහ
එක්ත් නනඳදයේ  යභැබිඹස
ආඹ්නයඹන් ව නන් ඩිසට්රක්ට.
යටසිනන්ේ භහනයඹිජ
ඔහු 1993 යර් දි ඹහන්ත්රික
ඉංජියන්රුයයඹකු යර රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. ිතරිඳවදු
අංලයඹන් ්හක්ණික
ඉංජියන්රුයයඹකු යර සිඹ ෘත්තීඹ
ජිවි්ඹ ආයම්බ කයශේඹ
ිතරිඳවදුය. නනත්තු ඳමේක්හ ව
්හක්ණික යේහ ළිජ ඉංජියන්රු
ක්යේත්රයේ  යහඳෘති ිතළිඵ ය 26කට
ළඩි ඳශුනරුද්දක් ඔහු තුඹ 2018
ඔක්ය්ෝඵර් ළනඵරන ිජයඹෝනය
කශභනහකරු ්නතුයට ඳත්මකභට යඳය
ිජයඹෝනය ඉංජියන්රු කශභනහකරු
(ඳමේක්ණ) ව ඉංජියන්රු
කශභනහකරු (ඳමේක්ණ) ඹන ්නතුරු
දළමේඹ යම් න විට ඔහු ඳමේක්ණ
කටයුතු යහඹනහගහය ව ්හක්ණික
යේහ අංලඹ මුිනක කයයගන
්හක්ණික යේහ අංලයේ  ප්රධහිජඹහ
යර කටයුතු කයි
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SENIOR
TEAM
තජය්MANAGEMENT
ක කශභනාකාරීත්ඹ

wd¾' ta' fla' iS' wdßhr;ak ñh
m%Odk kS;s ks,OdÍ

mS' ta' hQ' wd¾' lreKdr;ak uy;d
l<ukdlre ^kdúl&

tï' iS' ã' fmf¾rd fufkúh
fcHIaG l<ukdlre ^uQ,H&

cS' tï' hQ' ví,sõ' fodf<diaj, uy;d
l<ukdlre ^,sysis f;,a yd úfYaI

fla' ví,sõ' tia' mqIam,d,a uy;d
l<ukdlre ^udkj iïm;a&

cS' mS' fla' úfcafldaka uy;d
l<ukdlre ^bxcsfkare yd mßY%&

tï' tia' wd¾' m%kdkaÿ ñh
l<ukdlre
^f;dr;=re ;dlaIK&

î' tia' tia' fmf¾rd uy;d
l<ukdlre ^lDIs ridhk&

wd¾' ta' à' whs' rKisxy uy;d
l<ukdlre ^ú.Kk&

fla' fla' ta' chúl%u uy;d
l<ukdlre ^jdKsc& ^jev n,k&

wd¾' ví,sõ' tia' tï' rdcisxy uy;d
ksfhdacH l<ukdlre ^.=jka fiajd fufyhqï&

ksIamdok&

tia' ã' tia' rdcmlaI uy;d
l<ukdlre ^m%iïmdok
yd .nvd&

tka' î' tï' mS' cSjisß uy;d
l<ukdlre ^fufyhqï - f;d. yd
m¾hka; fufyhqï& ^jev n,k&

ví,sõ' fla' tia' .=Kj¾Ok uy;d
l<ukdlre ^m¾fhaIK yd
ixj¾Ok&

ví,sõ' ã' t,a' iS' wfí.=Kj¾Ok uy;d
l<ukdlre ^wf,ú& ^jev n,k&

fïc¾' tï' wd¾' tia' mS' iurisxy uy;d
l<ukdlre ^wdrlaIl iy
úu¾Yk&
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fla' Ô' tÉ' fldaodf.dv uy;d

l<ukdlre ^msßmyÿ
fufyhqï&

wd¾' ta' tia' rdcmlaI uy;d

l<ukdlre ^øjH&

ví,sõ' ta' tka' wd¾' úl%uisxy uy;d

l<ukdlre ^;dlaIksl fiajd&

fla' ù' fÊ' pkaøjxl uy;d

l<ukdlre ^bxðfkare - úÿ,s&

fla' ta' fla' fla' l=remamq uy;d

wd¾' ta' î' ;s,x. uy;d

ví,sõ' tia' f¾n,a uy;d

mS' t*a' ví,sõ' ohdkd;a uy;d

l<ukdlre ^bxðfkare jHdmD;s&

l<ukdlre ^bxðfkare hdka;%sl&

l<ukdlre ^bxðfkare WmlrK&

l<ukdlre ^bxðfkare isú,a&

tÉ' fla' tka' r;akisß uy;d

wd¾' tï' tï' ví' nkavdr uy;d

ksfhdacH l<ukdlre ^;dlaIksl
fiajd - ridhkd.drh&

ksfhdacH l<ukdlre ^.sks
yd wdrlaIdj&

iS' tka' ú;dkdrÉÑ ñh
fc' ffjoH ks,OdÍ

ta' whs' jkafialr uy;d

ta' î' fldar,f.or uy;d

ksfhdacH l<ukdlre (ST fufyhqï&

iy. l<ukdlre (f,alï& ^jev n,k&

tia' fma%uldka;s ñh

l<ukdlre ^wd¾Ól yd
Wmf,aLk.; lsÍu&

CIA

Manager (Audit)

Manager (Secretariat)

Manager (Security)

DGM (F)

Manager (HR)

Manager (IT)

Snr. Manager (Finance)

DGM (TS &
CA)

Manager (Avi. Ops.)

Manager (R & D)

Manager (Operations)

DGM (C &SC)

Manager (Engi. & Premi.)

Manager (Shipping)

Manager (Procu. & Stores)

DGM (MKT)

Manager (Commercial)

Manager (Lub & Spc. Prdct)

Manager (Agro Chemical)

Manager (Marketing)

Manager (Investigation)

CLO

Manager (Legal)
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ආඹෙනික ංයුතිඹ
Chairman

Managing
Director

DGM (HR & A)

Dy. Ops. Mgr. (ST)

Snr. Med. Officer

Dy. Manager (Fire & Safety)

Manager (Operation)

DRM (Tech.
Ser.)

Manager (Eco. & Sched)

Manager (Technical Services)

Manager (Inspection)

DRM (Maint &
Pro.)

Manager (Lab)

Manager (Mechanical)

Manager (Projects)

DRM (Elec. &
Ins.)

Manager (Civil)

Manager (Instrumental)

Manager (Electrical)

Manager (Materials)
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Refinery
Manager

DRM (Manu. &
Ops.)
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භාතරෝචන
ාර්ො
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කශභනාකයණ භාතරෝචනඹ
තගෝලීඹ ආර්ථික ර්ධනඹ 2019
ර්තේදී 2.9% ක් න අෙය, එභ
තර් තගෝලීඹ ඉන්ධන මිර ගණන්
ඳවර අගඹක ඳැතුන අෙය තඳය
ර්ඹ භඟ ැඳීතම්දී එඹ 10.2% ක
ඳවෙ ැටීභකි. යතට් ර්ෙභාන ගිණුම්
ව ඳත්නා ංචිෙ තවේතුතන් 2018
ර්ඹ තුශ සදු වු 16.4% ක රුපිඹර අ
රභාණඹ වීභට ාතකක් තභභ
ර්තේදී 0.6% ක ඉො ුවළුතන්
රුපිඹතල් අගඹ ැඩි වී 2019 ර්ඹ
වා ං්ථාට රු.බිලි. 8 ක (2018
ර්තේ රු.බිලි. 83 ක අරාබඹ)
විනිභඹ රාබඹක් තඳන්නුම් කයන රදී.
ඳා්කු රවායතේ ිණ ඵරඳෑභ විලාර
ලතඹන් තඳන්නුම් කයනු රැබුතශ
ගුන් තෙල් අංලතේඹ. ැකෙැම්ඵර්
භාඹ ෙක්ා ඩීල් ව තඳට්රල් ඹන
නි්ඳාෙන ර තද්ශීඹ මිර ගණන්
භාසක ංතලෝධනඹ කයනු රැබු අෙය,
එභ භාතඹන් ඳුව තනොතන්
ඳැතුණි. අභිතඹෝග වමුතශ වුෙ
ං්ථාතශ අරාබඹ රු.බිලි. 106 සට
රුපි.බිලි. 12 ෙක්ා අඩු විඹ.

USD/BBL

තඵොය තෙල් මිර ගණන්

USD/BBL

ජාෙයන්ෙය තෙල් මිර ගණන්

රු./USD

භාඹ අාන විනිභඹ අනුඳාෙඹ
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තගෝලීඹ ටපිටා
නහ්යන්්ය මුරය අයමුදර විසින් ිජකුත් කයන රද යරෝක
ආර්ථක දෘසඨිඹ (WEO) අනු 2018 යර් 3 6% භා
ළඳීයම්දී යගෝලීඹ ආර්ථික ර්ධනඹ 2019 ර්යේ දී 2 9%
දක්හ අඩු විඹ දියුණු ආර්ථිකඹන් ඳතින යටර ර්ධන ය.ගඹ
2019 ර්යේ  1 7% ක් දක්හ අඩු වු අ්ය එඹ එභ යටර 2018
ර්යේ දී 2 2% ක ඳළතුණි නළගී එන යශඳර ර ව දියුණු
යමින් ඳතින යටර ර්ධනඹ 2019 යර්දී 3 7% දක්හ භධය
අගඹකට ශාහ වුණු අ්ය 2018 යර්දී එඹ 4 5% ක් විඹ
යශහභ ව ිජසඳහදනඹ කළීඩ යඳයනන යර අඩු මකභ
යවේතුයන් 2018 ර්ඹ භා ළඳීයම්දී 2019 යර්දී
බහඩවනර මිශ ගණන් ද කළීඩ යඳයනන යර අඩු මකභ යවේතු
යකැට යගන 2018 ර්යේ  ඳළති නිජන ය්ල් ිජසඳහදන මිර
ගණන් ර ප්රතිල්ඹ න 29 4% භා ළඳීයම්දී 2019
ර්යේ දී හභහනය නිජන ය්ල් මිර ගණන් 10 2% න් අඩු මකභක්
යඳන්නුම් කයන රදී
ආසිඹහය. නළගී එන ආර්ථිකඹන් හි් යටර ඵරලක්තිඹ වහ
න ඉල්ලුභ ළඩි මක යරෝක ඵරලක්ති මිශ්රණඹ නහ ිතරිඳවදු
ුනනර්නනීයඹ ම්ඳත් ය් කළීඩ යඳයනන යර භහරු මක ඇ්
එභ හුභහරුය. ඵරඳෆභ යෂැසිර ඉන්ධන කර්භහන්්ඹ නහ
ලක්තිභත් නු ඇති ඵට අනහළකි ඳර මක ඇ් නිජන ය්ල් මිර
ගණන් ර යනස මකභ කහර්මික යුගයේ  සිට තියහය යුගඹක්
ය් ිතඹ නළගීභ වහ න යගෝලීඹ උනන්දු නහ අධහනඹ
යඹැමු කශ යුතු කරුණු ඵට ඳත් මක ඇ්
2019 ර්යේ දී නහ්යන්්ය යඵැය ය්ල් මිර ගණන් (යබ්රන්ට්)
කළීඩ යඳයනන අඩුමකභක් හර්්හ කයන රදී යගෝලීඹ ආර්ථික
ර්ධනඹ යවේතුයන් නහ්යන්්ය ය්ල් මිර ගණන් ය් ඳවශ
ීඩනනඹක් එල්ර විඹ ඒ අනු 2018 ඳළති යඵැය ය්ල් මිර
ගණන් ර හභහනය න (භර්ඵන්) ඵළයරඹක මිර ඇ යනැ 72 02
ක් න අගඹ 2019 දී ඵළයරඹක මිර ඇ යඵෝ 65 00 ක් යර අඩු
මකයභන් 2018 ය භා ළඳීයම්දී 2019 දී 9 75% ක ඳවර
ඹහභක් යඳන්නුම් කයන රදී යගෝලීඹ නිජන ය්ල් මිර ගණන්ර
අඩුමකභ ංසථහය. මුරය කහර්ඹ හධනඹ ය් ධනහත්භක
ඵරඳෆභක් එල්ර මක ඇ්
ය්ල් වහ න ඉල්ලුභ ව ළඳයුයම් හභහනය දිනකට ඵළයල්
මිිනඹන 100 5 ව 100 7 යර ඳළතුණි යකැයයෝනහ ියයේ 
අහි්කය ඵරඳෆභ යවේතුයන් 2020 ර්යේ  ඳශමු කහර්තුය.දී
යරෝක ඉල්ලුභ වහ ළඳයුභ කළීඩ යඳයනන යර ඳවශ ඵසින රදි
යඵැයවැභඹක් ංර්ධි් ව ංර්ධනඹ යමින් ඳතින
ආර්ථිකඹන් හි් යටර ඉන්ධන වහ න ඉල්ලුභ යඳඵයහරි
භහයේ  භළද බහගයේ  සිට ඳවශ ඹහභ යවේතුයන් ඉන්ධන මිර
ගණන් ද ඳව් ළු ණි

තද්ශීඹ ආර්ථික ටපිටා
ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුට අනු 2018 යර් හර්්හ වු 3 3 ක දශ
යද්ීලඹ ිජසඳහදනඹ 2019 යර්දී 2 3% ක් දක්හ අඩු විඹ
ආර්ථිකයේ  ෆභ ප්රධහන අංලඹකභ ධනහත්භක වුද සුළු ර්ධන
ය.ගඹක් හර්්හ මක ඇ් 2018 යර් හර්්හ වු 6 5 ක් වු කෘිත
කහර්මික අංලඹ 2019 යර්දී 0 6% ක සුළු ර්ධනඹක්
ඳභණක් හර්්හ කයමින් යර් යඵැයවෝ භහර ඳළති
යද්ලගුණික ්ත්ඹන්යේ ඵරඳෆභ යඳන්නුම් කයි 2018
යර් හර්්හ වු 1 2% ක කහර්මික අංලයේ  කහර්ඹ හධනඹ
භා ළඳීයම්දී 2019 ර්යේ  එඹ 2 7% ක ර්ධනඹක්
හර්්හ කය ඇ් 2018 ය භා ළඳීයම්දී 2019 යර්
යේහ අංලයේ  ර්ධනඹ 2 3% යර වරි අනකින් ඳව්
ළටීයභන් යඳන්නුම් කයනු රළබුය. යඵැයවැභඹක් උඳ අංලර
කටයුතු ඳහසකු ප්රවහයඹ ිජහ ඳව් ළටී ඇති ඵි
2018 ර්යේ  ඳළති ඇ යනැ බිිනඹන 88 4 ක් න දශ යද්ීලඹ
ිජසඳහදනයේ  අගඹ 2019 යර්දී ඇ යනැ බිිනඹන 84 0 ක්
යර ඳත්නහ යශඳර මිර ගණන් ඹටයත් දක්හ ඇ් යඳය
ඳළති ඒක ුනද්ගර ආදහඹභ න ඇ යනැ 4 079 භා
ළඳීයම්දී 2019 යර් දී ඳත්නහ යශඳර අගඹන් අනු
එඹ ඇ යනැ 3 852 ක් යර හර්්හ මක ඇ් යකයේ ය්ත්
2019 යර් යරෝක ඵළංකු විසින් සිදු කයන රද යටල්
ර්ගීකයණඹ අනු ශ්රී රංකහ ඉවශ භධයභ ආර්ථිකඹක් හි්
යටක් යර දශ නහතික ිජසඳහදනයේ  ඒක ුනද්ගර ආදහඹභ අනු
වඳුන්හ දී ඇ්
ආර්ථිකයේ  යශ යලේඹ 2019 යර් කළීඩ යඳයනන යර
ළඩි වු අ්ය 2013 යර් සිට එහි ඳවශභ හිාඹ හර්්හ මක
ඇ් යම් වහ ඵරඳහන රද ප්රධහන්භ යවේතු වුයේ  2019
යර්දී යභෝටර් යථ ව යත්රන් ආනඹනඹ අඩු කිමේභ යවේතුයන්
ආනඹන විඹදභ 10 3% ක් අඩු මකභ යවේතුයිජ අ්යහලය
යනැන බහඩවන ආනඹනඹ කිමේභ අභ කයමින් ගන්නහ රද
ප්රතිඳත්ති තීයණ ක්රිඹහත්භක කිමේභ යවේතුයන් ආනඹන කළීඩ
යඳයනන යර අඩු මක ඇ් 2019 යර් ඳශමු බහගයේ  දී
අඳනඹන ිනන් රඵහ ගන්නහ රද ඉඳළයුම් කළීඩ යඳයනන යර
ඉවශ ඹන රද අ්ය යදන බහගයේ දී එඹ අඩු මක 2019 ර්ඹ
වහ අඩු ර්ධනඹක් යඳන්නුම් කයන රදී 2019 යර්
යශ හිාඹ ඇ යනැ මිින 7997 ක් වු අ්ය එඹ 2018 යර්
හර්්හ වු ඇ යනැ මිින 10 343 ක හිාඹ භා ළඳීයම්දී
ඇ යනැ මිර 2 346 ක අඩු මකභකි
2019 යර් යනඹ විසින් සිදු කයන විලහර ප්රභහණයේ  වියද්ල
විිජභඹ ණඹ යගමකම් වමුය. වුද 2018 ය අග දී හර්්හ වු
ඇ යනැ බිින 6 9 ක් න දශ ංචි් ප්රභහණඹ 2019 යර් අග
බහගයේ දී ඇ යනැ බිින 7 6 යර ළඩි විඹ

37 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
යම් වහ යවේතු වුයේ  අි එස බි යදකක් ිජකුත් කිමේභ
නහ්යන්්ය මුරය අයමුදර භඟින් ඊ එන් එන් යකැටස යදකක්
රඵහ දීභ ව යද්ීලඹ වියද්ල මුදල් යශඳයරන් භව ඵළංකු
විසින් වියද්ල මුදල් ප්රම්ඳහදනඹ කිමේභි
2019 යර්දී විිජභඹ අනුඳහ්ඹ සථහය ඳළති අ්ය 2019
යර්දී ඇ යනැරයඹට හයේක් 0 6% ක රුිතඹයල් සුළු
ළඩිමකභක් යඳන්නුම් කිමේභ තුළින් ඳත්නහ ගිණුම් යලේයේ  ව
යහනය ංචි්ර කළීඩ යඳයනන ළඩි මකභක් දක්නට රළබිණි
යශ හිායේ  කළීඩ යඳයනන අඩුමකභ ව මුරය ප්රභහණඹ ළඩි මකභ
යවේතුයන් 2019 යර් ඳශමු භහ ව්ය තුශ විිජභඹ අනුඳහ්ඹ
ලක්තිභත් විඹ යකයේ ය්ත් ඳහසකු ප්රවහයයේ  ඵරඳෆභ
යවේතුයන් 2019 යර් අග බහගඹ න විට විිජභඹ අනුඳහ්ඹ
ය් කිසිඹම් ීඩනනඹක් එල්ර විඹ එභඟින් යගෝලීඹ යශඳයල්
ඉවශ ගිඹ අවිිජලසචි්්හ ර ඵරඳෆභ යඳන්නුම් කයන රද අ්ය
වියද්ීලකඹන් විසින් ්භ ආයඹෝනන වකුරහ ගළීයභක් ද යඳන්නුම්
කයන රදි 2018 යර් හර්්හ වු 16 4% ක කළීඩ යඳයනන අ
ප්රභහණඹ මකභත් භා ළඳීයම්දී 2019 යර්දී ඇ යනැරයඹට
හයේක් 0 6% න් ශ්රී රංකහ රුිතඹර සුළු ලයඹන් ඉවශ ඹන
රදී

තද්ශීඹ මිර ගනන්
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ශ්රී රංකහය. නිජන ය්ල් අංලඹ රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහය. අධිකහයඹ ඹටයත් ඳතින අ්ය එඹ ්රයභෝඳහික
ළදගත්කභක් හි් යනඹ තු යහඳහයඹකි එඹ සිල්රය
යශයම් දශ ලයඹන් 80%ක නහ ප්රභහණඹකට උරුභකම්
කිඹි ශ්රී රංකහය. ප්රහථමික ව ද්මකතිික ඵරලක්ති අලය්හ
ුනයහලීභ ආනඹනඹ කයනු රඵන නිජන ය්ල් ිජසඳහදන භ්
යහ ඳතී එයේභ කුනහ ප්රභහණයේ  ය්ල් ආනඹනඹ කයනු
රඵන යටක් යර ශ්රී රංකහ යගෝලීඹ යශඳයල් මිර ගණන්
රඵන්නකු ය. ිජසඳහදන ිතරිළඹ ය් නිජන ය්ල් මිර
ගණන්ර ඳතින ඉවශ ඵරඳෆභ එභඟින් ජීන විඹදභ යකයර්
ඇති ඵරඳෆභ අඳ යයට් යද්ලඳහරිජක ව භහජීඹ ලයඹන්
ඉ්හ ංය.දී කරුණු යර ිජයන්්යයඹන් වඳුනහයගන ඇ්
යඵැයවෝභඹක් නිජන ය්ල් ිජසඳහදනඹ යනඹ විසින් තීයණඹ
කයනු රඵන මිරකට ංසථහ විසින් අයශවි කයනු රඵන අ්ය
එභඟින් එභ ිජසඳහදන ර මිරඳී ගළීයයම් වළකිඹහ නහථ
කයි යඵැයවැභඹක් ිජසඳහදන ළඵෆ ිතරිළඹට නහ අඩු
මිරකට අයශවි කයන අ්ය ූමමිය්ල් ඉවර වන මිරකට
අයශවි කයි අඳයේ ්යාකරු විසින් යනඹ ිජඹභ කයන රද
මිරට නහ ඉවර මිරකට යඳට්රල් ව ඩීල් අයශවි කිමේභ
යවේතුයන් ඔවුන්යේ යේහදහඹකඹන් යඵැයවෝභඹක් ංසථහ
ය් යඹැමු වු අ්ය යභභ ිජසඳහදනඹ ඳහඩුට අයශවි කිමේභ
යවේතුයන් ංසථහ රඵන අරහබඹ ්ත් ළඩි විඹ
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යනඹ විසින් සථහිත් යයගුරහසී ප්රකහය මිර ඹහන්ත්රණඹට අනු
යඳට්රල් ව ඩීල් ර මිර ගණන් ළේ්ළම්ඵර් භහඹ දක්හ
භහසික ංයලෝධනඹ කයන රදි ඉන් ඳසු මිර ගණන්
යනැයනස ඳළතුණි
2019 යර් ප්රහවන අංලයේ  යඳට්රල් ව ඩීල් වහ න
ඉල්ලුභ 5% න් ළඩි විඹ 2019 යර් ඳශමු භහ ව් තුශදී
ඳළති ඉවශ ිජඹං කහරගුණික ්ත්ඹ යවේතුයන් විදුිනඵරඹ
ිජඳදමකභ වහ ්හඳ විදුින ඵරහගහයඹ බහවි්හ කයනු රළබු ඵළවින්
2018 ය භා ළඳීයම්දී විදුින ඵරඹ උත්ඳහදනඹ වහ
ඉන්ධන අයරවිඹ 45%න් ළඩි විඹ ඳහසකු ප්රවහයඹ භඟින් ගුන්
ය්ල් කර්භහන්්ඹ ය් දළඩි ඵරඳෆභක් එල්ර මකභ යවේතුයන්
2018 ය භා ළඳීයම්දී ගුන් ය්ල් අංලඹ වහ න
ඉල්ලුභ 5% න් අඩු විඹ

වනොයී ඉන්ධන මිර ගණන්
ම්ුනර්ණ ිතරිළඹ ිතළිබිඹුන මිර ව ිජර්නඹ කයනු රඵන මිර
අ්ය යන අනු ඳහරියබෝගික වන මිර ගණන්
හභහනයයඹන් තීයණඹ කයනු රඵි ළඳයුම් ිතරිළඹ ප්රහවන
ිතරිළඹ රහබ ආංශිකඹ ව ඵදුකයණඹ ඇතුළු ම්ුනර්ණ
ිතරිළඹ ඳයහර්තික මිර ිජසඳහදනයේ  මුළු ිතරිළඹ ය.
භුමිය්ල් වහ ලීටයඹට විලහර්භ වන මිර ඳතින අ්ය
2019 යර්දී එහි වන මිර ිතරිළඹ රු මිින 7 897 ක් විඹ
ඩීල් ව ූමමිය්ල් අ්ය මිර ඳය්යඹ ළඩි අසථහර
ප්රහවන අංලඹ විසින් ූමමිය්ල් වනහදහයඹ විලහර ලයඹන්
අබහවි්හ කයනු රඵි ිතරිළඹ ඳයහර්තික මිර ඹහන්ත්රණඹක්
යනැභළති අසථහර අයශවි ආදහඹභ ව ම්ුනර්ණ ිතරිළඹ
අ්ය යන වන මිර ගණන් වහ ඇස්යම්න්තු ය්
ඳදනභ රඵහ යදි

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 38
නිජන ය්ල් වන මිර ගණන් මුරයකයණඹ වහ විධිභත්
අඹළඹ ප්රතිඳහදන යනැභළ් එිජහ ිජර්නඹ කයනු රඵන මිර
ගණන් ිතරිළඹ ආයණඹ කය ග් වළකි භට්ටභට අඩුයන් ඳති
ඒ අනු ය ුනයහ වන මිර ිතරිළඹ යකැටක් දයහ ගළීයභට සිදු
මකයභන් ංසථහ විලහර මුරය අරහබඹක් දයි යම් යවේතුයන්
අරහබඹ ආයණඹ කිමේභට ව මුරය අලය්හ ුනයහ ගළීයභ
වහ ඵළංකු ිනන් ණඹ රඵහ ගළීයභට ංසථහට සිදු මක ඇ්
ංසථහ විසින් සිදු කයනු රඵන විලහර ණඹ ගළීයම් යවේතුයන්
යහනය ඵළංකුර යලේ ඳත්රඹට විලහර ඵරඳෆභක් ඇති මක ණඹ ඵය
ළඩි මක භව ඵළංකුය. මුරය ප්රතිඳත්ති යභයවයුම් කටයුතු ද ංකර
කයි එයේභ ංසථහ ණඹ ගළීයම් වහ වහඹ රඵහ දීභට යනඹ
විසින් ඇඳකය රඵහ යදනු රඵන අ්ය එභඟින් යනයේ  අවිිජලසචි්
ගකීම් ප්රභහණඹ ද ඉවශ ඹි
මිර ගණන් රඵන්නකු වීභ.
නිජන ය්ල් ම්ඳත් යනැභළති මකභ යවේතුයන් යරෝක
යශඳයල් ඳත්නහ මිර ගණන් ඹටයත් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන
මිරදී ගළීයභට ංසථහට සිදු ය. එයේභ මිර ගණන් අඩු වු විට
ිජසඳහදන ආනඹනඹ කය ගඵනහ කය ්ළීමභට ්යම් ප්රභහණත්
ගඵනහකයණ ඳවසුකම් ද ංසථහ තු යනැඳතී යභභ කරුණු
යදක යවේතුයන් යරෝක යශඳයල් මිර ගණන් උච්චහචනඹ
මකභට ංසථහ ෘජුභ ිජයහයණඹ ය. එඵළවින් නහ්යන්්ය
ය්ල් මිර ගණන්ර යනසමකභ අයශවි ිතරිළඹට ඵරඳෆභක්
එල්ර කයි ංසථහ මිර ගණන් රඵන්නකු යර ක්රිඹහ කයි

තඩොරර් ණඹ භෙ ඇති අහියො
යනැරර් ණඹ ිතඹමකභ වහ ප්රභහණත් අයමුදල් යනැභළති මකභ
ංසථහ විසින් ිජයන්්යයඹන් මුහුණඳහනු රඵන අියයඹෝගඹකි
එයේ යවින් ්භ ෆිසකල් අියයඹෝග ුනයහලීභ වහ ංසථහ
ිජයන්්යයඹන් ණඹ රඵහ ගීය විිජභඹ අනුඳහ් විචරය්හ ව
යශඳයල් ප්රභහණත් ඳරිදි යනැරර් යනැභළතිමකභ භඟින් ඇති
න ීඩනනඹට ඔයයැත්තු දීභට ඳත්නහ රුිතඹල් ප්රභහණත්
යනැය. යභභඟින් හිා ණඹ ිතඹමකභ ව ංසථහය. ණඹ හර්්හ
භ්ඹට ඵහධහ ඳමුණුි එභඟින් ළඩි යඳැළිඹක් යගමකභ
ත්කම් භ් ෘණ ීඩනනඹක් එල්ර මකභ ආදිඹ දක්නට ිතළින

ගඵඩාකයණ හිඟඹ
ප්රභහණත් යනැන යඵැයය්ල් ිතරිඳවදු කිරිභ ව
ගඵනහකයණ ඳවසුකම් විවිධහකහයයේ  යඵැය ය්ල් ර්ග ව
ිතරිඳවදු කයන රද ිජසඳහදන එකභ ටළංකිඹක ගඵනහ කිමේභට
ඳවසුකම් යනැඳතින අ්ය ඇ්ළම් ිජසඳහදන වහ
ප්රභහණත් යනැය. ිතරිඳවදු කිමේයම් වහ ගඵනහකයණ ඳවසුකම්
ංර්ධනඹ කිමේභ වහ ඳතින මුරය ඵහධක යවේතුයන්
යරෝක යශඳයල් මිර ගණන් අඩු අසථහ රදි ිජසඳහදනඹ
මිරට යගන ගඵනහකය ්ඵහ ගළීයයම් හසිඹ රඵහ ගළීයභට
ංසථහට වළකිඹහක් යනැභළ්
ගයා ැටුණු නර භාර්ගඹ
ආනඹනඹ කයනු රඵන නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ගඵනහකයන
ඳර්ඹන්් කයහ යගන ඹන නර භහර්ගඹ අළුත්ළඩිඹහ යනැකිමේභ
යවේතුයන් අඵරන් මක ඇ් අනය ඳදිංචිකරුන් නර භහර්ග
භතින් ඉත් කිමේභ යද්ලඳහරිජක යනැවළකි මක ඇති අ්ය
ඔවුන් ඳදිංචි මක සිටීභ යවේතුයන් අලය අළුත්ළඩිඹහ කටයුතු
සිදු කිමේභට ඳහ යනැවළකි මක ඇ් එඵළවින් ය්ල් ඉ්හ අඩු
ීඩනනඹකින් යඳැම්ඳ කිමේභට සිදු මක ඇත්යත් ය්ල් කහන්දුමකම්
රක්හ ගළීයභටි යභභ ගළටළු ය ගණනහක් ුනයහ
යනැවිඳුන ගළටළුක් මක ඇ්
යභභඟින් ය්ල් ඵෆයම් කටයුතු භන්දගහමී මක යහයේ  ්දඵදඹක්
ඇති මකභ ව ිජඹමි් කහරඹට නහ ළඩිුනය ග්මකභ යවේතුයන්
විලහර ලයඹන් ප්රභහද ගහසතු යගමකභටද ංසථහට සිදු මක ඇ්
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තභතවයුම් භාතරෝචනඹ
තඳය ය භඟ ැඳීතම්දී ං්ථාතශ
ආොඹභ රු.බිලි. 54 ක් ැඩි විඹ.
තගෝලීඹ ඉන්ධන මිර අඩුවීභ ව
ඇ.තඩොරයඹට ාතකක් රුපිඹතල්
අගඹ ඉවශ ඹාභ තවේතුතන් 2018
ාර්ො වු රු. බිලි. 4ක ෙශ අරාබඹ
රු.බිලි. 4ක ෙශ රාබඹක් ඵට
ඳරිර්ෙනඹ විඹ. රාවන අංලතඹන්
ව විදුලි උත්ඳාෙන අංලතඹන් රැබුණු
ආොඹභ පිළිතලින් 5% ව 58% තර
ැඩි විඹ. 2019 ඳැති නිඹඟඹ
තවේතුතන් ොඳ විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ
වා අලය ඉන්ධන වා න
ඉල්ලුභ ැඩි විඹ. ඳා්කු රවායඹ
තවේතුතන් ගුන්තෙල් අංලතඹන්
ඉඳැයු ආොඹභ 8% ක් අඩු විඹ.
භුමිතෙල් අබාවිෙඹ ඳාරනඹ කිරීභ
වා ගන්නා රෙ ෙැඩි ක්රිඹාභාර්ග
තවේතුතන් භුමිතෙල් අතශවිඹ
තනොතන් අගඹක් ඳැතිණි.

පිරිඳවදු තඵොයතෙල් මිරදී ගැනීභ
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රාවනඹ
ංසථහ තු දිින ුනයහ විහිදී ඳතින 1302 ක් න ිතයවුම්වල්
නහරඹ ව ෘජු යේහදහඹකින් වයවහ ඳඹන රද ඉන්ධන යභභ
අංලඹට අදහශ ය. යභභ අංලඹ ඉ්හ ංය.දී අංලඹක් න
ඵළවින් නහ ළඩි අධහනඹක් යභභ අංලඹ යකයර් යඹැමු කය
ඇ් භක් ිජහද ඹත් යභභ අංලඹට අදහශ ඉ්හ සුළු මිර
යනසමකභක් භවනන්හයේ ජීන විඹදභ ව ජීන යටහට
ෘජු ඵරඳහන ඵළවිිජ
රු බිින 430 4 ක් න ඉවශභ ආදහඹභ යභභ අංලයඹන් රළයඵන
අ්ය 2018 ය භා ළඳීයම්දී එඹ 4 29% ක් ඉවශ ඹහභකි
නන්හ ්භ යඳෞද්ගිනක හවන බහවි්ඹට නළඹුරුමකභ භඟින්
යභභ ළඩිමකභ ඇති මක ඇති ඵට ිතළිග් වළකිඹ
යඳෞද්ගිනක හවන බහවි්යඹන් යඳට්රල් 92 වහ න ඉල්ලුභ
12 82% න් ළඩි වු අ්ය සුඳර් ඩීල් ව යඳට්රල් 95 වහ න
ඉල්ලුභ ිතළියිනන් 12 44% ව 14 67%ක් දක්හ අඩු විඹ 2018
ය භා ළඳීයම් ඔයටෝ ඩීල් වහ න ඉල්ලුභ 2 56% න්
ළඩි විඹ ඩීල් මිර ගණන් අඩුමකභ යවේතුයන් ආදහඹභ 1 31%
න් අඩුවිඹ ඉව් කී ඳරිය හි්කහමී ඉන්ධන වහ න ඉල්ලුභ
ඳහසකු ප්රවහයඹ යවේතුයන් අඩු විඹ නිජන ය්ල් ිජසඳහදන
ඳවසුයන් රඵහ ගළීයභ වතික කිමේභ වහ යභභ යර්දී
දිින ුනයහ ඳතින ිතයවුම්වල් නහරඹට න ිතයවුම්වල් 23ක්
එකතු විඹ

ආන්නයේ භ නිජන ය්ල් ිජසඳහදන මිරදී ගළීයභ ්වවුරු
කිමේභ වහ ඳත්නහ ිතයවුම්වල් නහරඹට න ිතයවුම්වල් 23ක්
එක් විඹ 2018 ව 2019 ය රදී ිජකුත් කයන රද ඉදිකිමේම්
ිනිත රට අදහර ිතයවුම්වල් ්භ ඉදිකය අන් මක යනැභළති
අ්ය ඒහ ඉදිකිමේභ අන් කිරියභන් ඳසු දළනට ක්රිඹහත්භක
ිතයවුම්වල් රට නහ ළඩි ඳවසුකම් හි් ඒහ නු ඇති ඵට
අයේක්හ යකයර් මීට අභ්ය යේහ ළඩි දියුණු කිමේභ ව
ඳරිය හි්කහමී ිතයවුම්වල් ඉදිකිමේභ ඹන ප්රතිඳත්ති ඹටයත්
ංසථහ තු කහඩවනයේ  ිතයවුම්වල් අභ ලයඹන් 10ක්
අළුත්ළඩිඹහ කයනු රඵි යභභ විසතීයණ ඹින්ර ඳවසුකම්
වමුය. ංසථහ 80% ළඩි යශඳර යකැටස ඳත්හයගන
ඹනු රඵි
තියහය ඳරියබෝනන යටහක් යඳැදු නන්හට දහඹක කිමේභට ව
ඳහරිරික ආයක්ණඹ ්වවුරු කිමේභට ඳරිය හි්කහමී යුයයෝ 4
යඳට්රල් ව යුයයෝ 4 ඩීල් වඳුන්හ යදමින් ඒහ බහවි්ඹ
දධර්ඹභත් කිමේභට අලය ්රයභෝඳහඹට අධහනඹ රඵහ දී ඇ්
යභභ ිජසඳහදන ප්රර්ධනඹ කිමේභ වහ විවිධ ්රයභෝඳහඹන්
ක්රිඹහත්භක කය ඇ් එයේභ අඩු ආදහඹම්රහ ජ නන්හට ව
ධීය ප්රනහට රඵහ යදන භුමිය්ල් වනහධහයඹ භවහ ඳරිභහණ
ප්රහවන ක්යත්රයේ  ිජඹළයරන්නන් විසින් අබහවි්හ කිමේභ
ඳහරනඹ කිමේභට සක්භ ළනිතළියර යගන ඇ්

රැ මි

රාවන ක්තේත්රතේ අරාබඹ

යනඹ විසින් ක්රිඹහත්භක කයනු රළබු මිර ඹහන්ත්රණඹ යවේතුයන්
යභභ යර්දී යඳට්රල් 92 යඳට්රල් 95 ඔයටෝ ඩීල් සුඳර් ඩීල්
ළිජ ිජසඳහදන ර මිර ගනන් යනස විඹ

ක්රිඹාත්භක
දිනඹ

තඳට්රල් 95 තඳට්රල් 92
((රු. / ලී)
(රු. / ලී)

ඔතටෝ
ඩීල්
(රු. / ලී)

ුවඳර් ඩීල්
(රු. / ලී)

22.12.2018

149

125

101

121

11.01.2019

147

123

99

118

12.02.2019

152

129

103

126

13.03.2019

159

132

104

134

11.05.2019

164

135

104

136

11.06.2019

164

138

104

136

11.07.2019

159

136

104

131

13.08.2019

163

138

104

134

10.09.2019

161

137

104

132

31.12.2019

161

137

104

132

ප්රහවන ක්යේත්රයේ  ඉන්ධන වහ න ඉල්ලුභ ව මිර ගනන්
ර ළඩිමකභ වමුය. වුද රු බිින 25 9 ක (2018 රු බිින 96)
අරහබඹක් දළමේභට ංසථහට සිදු වුයේ  එභ ිජසඳහදන අයශවි
මිර ඒහයේ  ිතරිළඹ ආයණඹ කිමේභට ්යම් ප්රභහණත්
යනැන ඵළවිිජ ධනහත්භක විිජභඹ අනුඳහ්ඹ ව නහ්යන්්ය
ය්ල් මිර ගනන් 2019 ංසථහ ඳත්නහ ්ත්ඹට අරහබඹ
අඩුමකභට යවේතු ය. ංසථහ ය් ඳළමේ ඇති ගකීම් රට
කළඳ යමින් ඳහඩු රඵමින් වුද නන්හට හිාඹකින් ය්ැය
ඉන්ධන රඵහ ගළීයභට අනඩවන ඉන්ධන ළඳයීභට ංසථහ
ගඵරහ ගන්නහ රදි

41 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

ගුන් තෙල්
යභයට එකභ ගුන්ය්ල් ළඳයුම්කරු යර කු නහඹක භත්්ර

ගුන් තෙල් ආොඹම් ව රාබොයිොඹ
රු මිින

ව යත්භරහන ගුන් ය්ැු ඳර ව ශ්රී රංකහ ගුන්වමුදහ ව
ුනහුණු ඳහල් ආදිඹ ය් ගුන් ය්ල් ඳඹනු රඵි ගකීම්
හි් යහනය ආඹ්නඹක් යර යද්ීලඹ ව නහ්යන්්ය ගුන්
භහගම් ය් ගුන් ය්ල් ළඳයීභ භඟින් ආර්ථිකයේ  නහත්භ
ළදගත් අංලඹක් න නහ්යන්්ය ගභනහගභනඹ ය් ඉන්ධන
ළඳයීයම් ගකීභ භනහ ඉු  කයි
යනට් ඒ-1 ව ඇ. ගෆස ඹන ිජසඳහදන වහ න්යන්්ය මිර
ගනන් රට අනුග් න මිර ගනන් ඳත්හ ගළීයභට ංසථහ
කටයුතු කයි නහ්යන්්ය ප්රහවනඹ යභයට ආර්ථිකඹට ඇති

2018 නනහරි භහයේ  ඵඩවනහයනහඹක නහ්යන්්ය ගුන්

ළදගත්කභ ශකහ ඵරහ යභයට ංචහයක ක්යේත්රඹ ුනනර්නනනඹ

ය්ැු ඳර ය්ල් ළඳයීභ ුනළුල් කිමේයම් යහඳෘතිඹ නිජන ය්ල්

කිමේයම් අයමුණින් 2019 භහර්තු භ සිට ගුන් ය්ල් මිශ ගනන්

ීයතිග් ංසථහ විසින් ආයම්බ කයන රද අ්ය නමකන්භ

අඩුකයමින් යනත් ගුන් භහගම් ශ්රී රංකහ ය් ඳළමිණ

්හක්ණඹ භා යභයවයුම් ධහරි්හඹ ඵරහත්භක වු උස

ඉන්ධන ුනයහ ගළීයභට දධර්ඹභත් කය ඇ් න මිර

ක්රිඹහකහරිත්ඹක් යභභ යහඳෘතිඹ අහනයේ  අයේක්හ

ඹහන්ත්රනඹ යවේතුයන් ගුන්ය්ල් ය් ඳළති ඉල්ලුභ ළඩි

යකයර් එයේභ නිජන ය්ල් ිජසඳහදන අභ ිතරිළඹක්

වුද ඳහසකු ප්රවහයඹ යවේතුයන් කනහ ළු ණු ංචහයක ක්යේත්රඹ

ඹටයත් නර භහර්ගයඹන් ප්රහවනඹ කිමේභ වහ මුතුයහනයර

විසින් එභ ිජසඳහදන රට ඳළති ඉල්ලුභ අඩු විඹ

ඳර්ඹන්්යේ  සිට ඵඩවනහයනහඹක නහ්යන්්ය ගුන්ය්ැු ඳර

ශ්රී රංකහ ය් ගුන් ඹහනහ යගන්හ ගිජමින් ංචහයක ක්යේත්ර ඹ
නගහ සිු මකභ වහ යනඹ ගන්නහ රද ප්රතිඳත්ති තීයණඹට අන්
යමින් ංසථහට රළබිඹ වළකි අරහබඹ ද යනැරකහ ගුන්
ය්ල් මිර ්දුයටත් අඩු කයමින් යනයේ  ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භක
කිමේභට ංසථහ ිතඹය ගන්නහ රදි යභභ අංලයඹන් රු බිින

දක්හ න නර භහර්ගඹ ව යනට් ඒ -1 ගඵනහකයණ ඳවසුකම්
යගැනනළගීභ වහ ලකය්හ අධයඹනඹ ව ප්රම්ඳහදන
ක්රිඹහිනඹ යම් න විටත් දිඹත් කය ඇ් යභභ යහඳෘති භඟින්
ිතරිළඹ ්දුයටත් අඩු කය අහනයේ දී ඉන්ධන මිර අඩුමකභ
යකයර් ෘජුභ ඵරඳහනු ඇ්

58 9 ක ආදහඹභක් රඵහ ගත්් ද යඳය ය භා ළඳීයම්දී එඹ

ගුන්ය්ල් වහ න ඉල්ලුභ ුනයහලීභ වහ අළුතින්

8 10% ක අඩුමකභකි ඳහසකු ප්රවහයඹ යවේතුයන් ගුන් ය්ල්

ංර්ධනඹ න ඹහඳනඹ නහ්යන්්ය ගුන් ය්ැු ඳයල්

වහ ඳළති ඉල්ලුභ 5 01 න් අඩු විඹ ංචහයක කර්භහන්්ඹ

ඹින්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිමේභ වහ ංසථහ

ප්රර්ධනඹ කිරිභ වහ න යහනය ප්රතිඳත්ති ගුන් භහගම් ය්

ආයඹෝනනඹ කය ඇ් එභ යහඳෘතියේ  ප්රම්ඳහදන කටයුතු

රඵහ යදන රද විවිධ වන ගුන් ය්ල් මිර ගනන් අඩු කිමේභ

2019 යර් ආයම්බ කයන රදි

භඟින් ය අහනඹ න විට යභභ අංලඹ නළ් නාහ සිු මකභට
වළකිඹහ රළබුණි මිර ගනන් අඩුමකභ ව ඉල්ලුභ අඩු මකභ
යවේතුයන් රු බිින 1 2 ක අරහබඹක් යභභ අංලයඹන් රළබිණි
2018 යර්දි යභභ අංලයඹන් රු බිින 3 8ක රහබඹක් රඵහ
ගන්නහ රදි
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විදුලිඵර උත්ඳාෙනඹ
යටට අනන්න විදුිනඵරඹ රඵහ දීභ වතික කිමේභ වහ න

විදුිනඵරඹ උත්ඳහදනඹ වහ ඔයටෝ ඩීල් දළවි ය්ල් ව

කහර්ඹයේ දී විදුිනඵර උත්ඳහදනඹ වහ ඉන්ධන ළඳයීභ ප්රධහන

නළේ්හ ඹන ිජසඳහදන ංසථහ විසින් ඳඹන රදී 2019

භුමිකහක් න අ්ය විදුිනඵරඹ උත්ඳහදනඹ ආර්ථිකයේ  නහත්භ

ර්යේ දී විදුිනඵර උත්ඳහදන අංලයේ  ඉන්ධන වහ න

තීයණහත්භක අංලඹක් ය. රංකහ විදුිනඵර භඩවනරඹ ව

ඉල්ලුයම් ංයුතිඹ දළවිය්ල් 54% ක්ද ඔයටෝ ඩීල් 32% ක්ද

සහධීන විදුිනඵර ිජසඳහදකඹන් ය් යටට අලය ්හඳ විදුින

නළේ්හ 14% ක්ද විඹ

ඵරඹ උත්ඳහදනඹ වහ ංසථහ විසින් ඉන්ධන ඳඹනු රඵි
2019 යර් යයට් ඳළති ිජඹං කහශගුණික ්ත්ඹ යවේතුයන්

ආොඹම් ංයුතිඹ

යටට අලය විදුිනඵරඹ උත්ඳහදනඹ කිමේභ වහ කළීඩ යඳයනන
යර ඉවශ ඹන රද ්හඳ විදුින ඵර ිජසඳහදනඹ වහ අලය
ඉන්ධන ඳඹන රදි 2018 ය භා ළඳීයම්දී විදුිනඵර
උත්ඳහදනඹ වහ න ඉන්ධන ඉල්ලුභ 45 37% න් ඉවශ ඹන රද
අ්ය රු බිින 118 6 ක් යර ංසථහ ඉවශභ ආදහඹම් ප්රහවඹ
යර යභභ අංලඹ ඳළතුණි 2018 යර්දී යභභ අංලයඹන් රද
ආදහඹභ රු බිින 74 7 ක් විඹ

විදුලිඵර උත්ඳාෙනඹ වා විකුණුම්
මි ලී

1400

තිඳ්හ ඳත්නු රඵන ය්ැග භහයරෝචන කමිු  විසින්

1200

විදුිනඵර උත්ඳහදන අංලඹ වහ අලය ඉන්ධන වහ න

1000

ඉල්ලුභ භහයරෝචනඹ කයනු රඵන අ්ය ඒ වහ අලය

800

ඉන්ධන ළඳයීභ වහ න ්රයභෝඳහඹන් භනහ ක්රිඹහත්භක
600

මකභ ද එභඟින් වතික කයනු රඵි අනන්න විදුිනඵර ළඳයුභ

400

ඹන භසථ අයමුණට රාහ මකභ වහ ආඹ්න යදක භනහ

200

ම්ඵන්ධ්හඹක් ඳත්හ යගන ඇ්
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රංකහ විදුිනඵර භඩවනරඹ ව සහධීන විදුින උත්ඳහදකඹන් විසින්
ංසථහ ය් යගවිඹ යුතු ණඹ මුදල් ිතඹමකභ ඉ්හභත් දුර්ර
සථහනඹක ඳළතුනද යයට් ආර්ථික ර්ධනඹ වහ ඉවශ
ම්ඵන්ධඹක් ඳත්නහ විදුිනඵරඹ උත්ඳහදනඹට අලය ඉන්ධන
ඵහධහකින් ය්ැය ළඳයීභට ංසථහ භත් මකභ ඉ්හ අගඹ කශ
යුතුි
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කර්භාන්ෙ අංලඹ

ඹින්ර ඳවසුකම් ංර්ධන යහඳෘති වහ හධහයණ මිරකට
ගුණහත්භකඵයන් ළඩි ය්ැග ්හය ළඳයීභ වහ 2018

කහර්මික භුමිය්ල් කර්භහන්් වහ අලය දළවි ය්ල් ිනහිසි
ය්ල් ්හය ව යැල්න්ට් ළිජ ිජසඳහදන භඟින් රඵහ ගන්නහ
ආදහඹයභන් යභභ අංලඹ ෆදී ඇ් 2019 අයප්රේල් භහයේ  සිදු වු

ර්යේ  භළද බහගයේ දී ංසථහ ිතරිඳවදු භඟින් ද්ර ්හය මුසු
කිමේභ ආයම්බ කයන රදී

ඳහසකු ප්රවහයඹ යවේතුයන් යභභ අලය වහ න ඉල්ලුභ

2018 ර්ඹ භා ළඳීයම්දී ිනහිසි ය්ල් අයශවිඹ 8 33% න්

10 67% න් අඩු වු අ්ය යඳය ර්ඹ භා ළඳීයම්දී 1 19% ක

අඩුමකභට ළඳයුම් දහභයේ  ඳළති ගළටළු යවේතු විඹ අයශවිඹ අඩු

අඩු මකභක් හර්්හ කය රු බිින 13 4 ක ආදහඹභක් හර්්හ කයන

වුද යභභ අංලඹ රු මිින 123 ක රහබඹක් රඵහ ගළීයභට භත්

රදී යඳය ර්ඹ භා ළඳීයම්දී 1 64% ක අඩුමකභක් භා

විඹ

යභභ ර්යේ දී දළවිය්ල් ආදහඹභ රු බිින 9 8 ක් විඹ

ිනහිසි ය්ල් ිජසඳහදන යට ුනයහ යහේ් 1302ක් න අයශවි

්හය අයශවිඹ 14 17 %න් ළඩි වු අ්ය මිර යනසමකම් යභභ

කරුන් ිතරික් ව ිජයඹෝජි්ඹන් 17 ක් වයවහ

ිජසඳහදනයේ  ආදහඹභ 31 21% න් ළඩි කිමේභට භත් විඹ යභභ

යේහදහඹකඹන්ට රළීමභට රසි යඵදහවළමේභ ව

ආදහඹම් ්ත්ඹට යවේතු වුයේ  ද්ර යර ්හය අයශවි කිමේභි ්හය

න්නහභඹ යගැනනළඟීභ ළිජ අංල යකයර් ්රයභෝඳහික

අයශවියඹන් රද ආදහඹභ රු මිින 110 සිට රු මිින 129 දක්හ

අධහනඹ රඵහ දී ඇ්

17 27% ක ඉවශ ඹහභක් හර්්හ කයන රදි

ළඳයුම්කරු විසින් අයගෝසතු භහයේ දී ිනහිසිය්ල් මුසු
ඹන්ත්රහගහයඹක් ශ්රී රංකහය. සථහඳනඹ කයන රදී ංසථහ

කර්භාන්ෙ අංලතේ ආොඹභ

විසින් මුහුණ ඳහනු රඵන ළඳයුම්දහභ ගළටළු යභභඟින් භග

රු මිින

වළමේ ඹන අ්ය ිනහිසි ය්ල් ිජසඳහදන ර මිර ගනන් අඩු

10,000

මකභටද යභඹ යවේතු ය. ිතරිළඹ රහබඹ යේහදහඹක ය් රඵහ

9,000
8,000

යදමින් අහිමි වු යශඳර යකැටස නළ් රඵහ ගළීයභට

7,000

6,000

ංසථහ ක්රිඹහ කයනු ඇ්

5,000
4,000
3,000
2,000

1,000
-

Industrial
කහර්මික
kerosene
භුමිය්ල්

දළවි
ය්ල්

Fuel oil

එසSBP
බි ිත

ිනහිසි ය්ල් කර්භහන්්ලහරහ විෘ් කිමේයම් උත්ඹ

්හය

Bitum en

Lubricant
ිනහිසි
ය්ල්

ිනහිසි ය්ල් කර්භහන්්ලහරහ විෘ් කිමේයම් උත්ඹ
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ගිව්ෙ

කිෂි අංලඹ

භුමිය්ල් ය්ල් ව ද්ර නිජන ය්ල් හයු අයශවිඹ යභභ අංලඹට

යභභ අංලයඹන් රළයඵන අඩු ආදහඹභ වමුය. වුද යශඳයල්

අඹත් ය. ඉවශ වන මිර ගනන් ඹටයත් භුමිය්ල් අයශවියඹන්

මිර ිජඹහභනඹ කිමේයභන් යගැවිඹහට හධහයණ මිරකට

යභභ අංලඹ රු බිින 7 4 ක අරහබඹක් දයන රදි

ගුණහත්භකබහයඹන් ඉවශ කෘිත ිජසඳහදන රඵහ දීභට යභභ

ංසථහය. භසථ අරහබයඹන් රු බිින 7 7 ක් භුමිය්ල්

අංලඹ කටයුතු කයි

අයශවියඹන් රළීම ඇ් අඩු ආදහඹම් හි් ඳවුල් ව ධීය ප්රනහ

2018 ය භා ළඳීයම්දී යභභ අංලයේ  අයරවි ආදහඹභ

ය් වන මිරට භුමිය්ල් අයශවි කිරියභන් ගකීම් හි් යහනය

රු මිින 151 සිට රු මිින 456 ක් යර 202% ක් ළඩි වු අ්ය

ංසථහක් යර ක්රිඹහකයමින් රහබඹ යනැ්කහ ක්රිඹහ කිමේභට

එඹ යඳය ර්යේ  හර්්හ වු රු මිින 19ක අරහබඹ භා

ංසථහ ිතඹය යගන ඇ් යකයේ ය්ත් ඩීල් ව

ළඳීයම්දී රු මිින 106 ක රහබඹකි එභඟින් යභභ අංලඹ

භුමිය්ල් අ්ය ඳත්නහ මිර යන යවේතුයන් භවහ ඳරිභහන

ය ගනනකට ඳසු රහබ රඵන අංලඹක් ඵට ඳත්විඹ

ප්රහවනකරුන් විසින් භුමිය්ල් අබහවි්හ කයමින් සිටී එළිජ

ේරියෂෝයට් අයශවිඹ යභභ රහබ රළීමභට ප්රධහන යර යවේතු

අබහවි්ඹන් අභ කිමේභ වහ ගන්නහ රද ක්රිඹහභහර්ග

විඹ

කිෂි ආොඹභ

යවේතුයන් අයශවිඹ යනැයනස එකභ ්රඹක ඳළතීභට යවේතු
රු මිින

විඹ

457

2018 ර්යේ  භළද බහගයේ දී භුමිය්ල් මිර ළඩි කිමේභ යවේතුයන්
භුමිය්ල් අයශවි ආදහඹභ 14 64% න් ළඩි මක යභභ අංලයේ 
අරහබඹ අඩු මකභට යවේතු මක ඇ්
151

2018 යර් ඳළති ද්ර නිජන ය්ල් හයු ආදහඹභ න රු මිින
2 337 ට හයේක් එභ ිජසඳහදනයේ  අයශවිඹ 11 83% න් ළඩි
මක රු මිින 2 613 ක් විඹ ිතරිඳවදු ිතරිළඹ අඩුමකභ ව විිජභඹ

75

41

2016

2017

2018

2019

අනුඳහ්ඹ යවේතුයන් යභභ අංලයේ  රහබඹ රු මිින 116 සිට
රු මිින 207 දක්හ ළඩි විඹ

රු බි

ගිව්ෙ ආොඹභ ව රාබොයීො

ිජඹහභන අධිකහරින් විසින් ිජකුත් කයන රද දළඩි ීයති මේති ය්
අනුග් යමින් ේරියෂෝයට් ආනඹනඹ වහ අනුභළතිඹ
රඵහ ගළීයභට ංසථහට වළකිඹහක රළබිණි යත් ව යඵර්
ළවිිනකරුන් ය් ීයති මේති ය් අනුග් යමින් යභභ
ිජසඳහදන අයශවි කයනු රඵි
භහයරෝචි් ර්යේ දී ISO 18001 OHSHAS 207 වහ IOS
කහර්ඹ භහයරෝචනඹ සිදු කයන රදි
ඉවශ ඉල්ලුභක් ඇති ප්රයද්ලර ඳත් කයන රද කෘිත යහඹන
ිජයඹෝජි්ඹන් 117 ක් භන්වි් යඵදහවළමේයම් නහරඹ ව යත්
ළවිිනකරුන් 56 ක් භඟින් යහඳහරික අසථහ ුනළුල් කය ඇ්
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අඳනඹන
නළේ්හ ව දළවිය්ල් අඳනඹනයඹන් යභභ ර්යේ දී රු බිින 4 3
ක ආදහඹභක් ව රු බිින 1 8 ක අරහබඹක් රඵහ ගන්නහ රදී ්ද
ළසි හි් කහරගුණඹක් ඳතින කහරයඹදී විදුිනඵර උත්ඳහදන
අංලයේ  ඉල්ලුභ අඩු මකයභන් යභභ ිජසඳහදන ගඵනහකයණ ගළටළු
භතු මක අඳනඹනඹ කයහ ්ල්ලු කිමේභට භත් විඹ එඵළවින්
ිතරිළඹට ද නහ අඩු මුරකට අඳනඹනඹ කිමේයභන් එළිජ
අරහබඹක් දයන රදී

අඳනඹනඹ ව රාබොයීොඹ
රු මිින
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පිරිඳවදුතශ තභතවයුම් කටයුතු
1969 ර්යේ  සිට 2019 ර්ඹ දක්හ වු අනඩවන ය 50 ක
ක්රිඹහකහමේත්ඹ භා ිතරිඳවදුය. අියභහනත් 50 න ංත්යඹ
2019 අයගෝසතු 07 දින භයන රදි

ිතරිඳවදු ක්රිඹහිනඹ වයවහ යභභ යර්දී නිජන ය්ල්
ිජසඳහදන ර්ග නඹක් ිතරිඳවදු කිමේභට ිතරිඳවදුට වළකි විඹ
ිතරිඳවදු ිජසඳහදනඹ ඔයටෝ ඩීල් 35% ක් ද දළවි ය්ල් 27% ක්
ද යඳට්රල් 92 10% ක්ද ඉතිරිඹ අයනකුත් ිජසඳහදන ද යර
භන්වි් ය.

පිරිඳවදු නි්ඳාෙනඹ

2018 යර් ිතරිඳවදු කයන රද යභට්රික් යටැන් 1 675 337 ට
හයේක් 2019 යර්දී භර්ඵන් යඵැයය්ල් 99 8% ක් ව
වයහන් බ්යරන්ඩ් ර්ගයේ  0 2% ක ංයුතිඹ හි් යඵැයය්ල්
යභට්රික් යටැන් 1 864 817 ිතරිඳවදු කයන රදී ිතරිඳවදු දිනකට
යභට්රික් යටැන් 5230 ව කළරළන්නර් දිනඹකට යභට්රික් යටැන්
5109 ක් න හභහනය ය.ගඹකින් ිතරිඳවදු ක්රිඹහත්භක විඹ
2018 යර් සිදු කශ ප්රධහන ිතරිඳවදු නළතුභ යවේතුයන් 2018
යට හයේක් 2019 යර්දී ප්රධහන ිතරිඳවදු ඒකක ර
යභයවයුම් කහර කහර්ඹක්භ්හඹ තීව්රය විඹ

තභතවයුම් කාර කාර්ඹක්භොඹ
ඒකකඹ

2019

2018

2017

යඵැයය්ල් යඳමේභ

97.68

89.7

96.2

නළේ්හ යුිජගඹර්

95.53

87.85

87.8

ේරළිනයනැභර්

95.8

89.09

90.3

ඩීල් යුිජගඹර්

79.57

66.43

81.6

විසයේකර්

93.39

85.3

85.0

එල් ිත ජි යයයැක්ස ට්රීටර්

97.45

85.35

93.5

්හය ිජඳදමකභ

42.11

25.84

0.0

එල් ීඩ ජී ඒකකඹ

97.45

85.67

93.5

ූමමිය්ල් යයයැක්ස-යනට්ඒ1)

82.8

75.31

69.9

නර ිතරිඳවදු

43.05

43.84

38.1

ිතරිඳවදු 2019 යර් දින 356 ක් ක්රිඹහත්භක වු අ්ය
යඵැයය්ල් ඩිසිනරර් ඒකකයේ  යභයවයුම් කහර
කහර්ඹක්භ්හඹ 97 68% ක් යර හර්්හ විඹ යභභ යර්දී
අඳයේභ ඉන්ධන ව ඩීල් බහවි්හ කිමේභ ව විිජභඹ
අනුඳහ්යේ  විචරය්හ යවේතුයන් යඳය ර්ඹ භා ළදීයම්දී
යභට්රික් යටැන් එකක් වහ න ළඵෆ මුළු යභයවයුම් ිතරිළඹ
8 79% ක් ළඩි විඹ යභභ යර්දී ගනු රළබු දළඩි ඳහරන
ක්රිඹහභහර්ග ව අනන්න ළරසුම් යවේතුයන් අඳයේභ ඉන්ධන
ිතරිඳවදු කිමේභ ගඵනහකයණඹ ව යභයවයුම් අරහබඹක් 2018
යර් ඳළති 0 330% ට හයේක් 0 277% දක්හ අඩු කිමේභට
යවේතු විඹ

ළරසුම් කය ඇති ආකහයඹටභ නමකන්භ ්හක්ණඹ හි්
ිතරිඳවදු දියුණු කිමේභට ව ඳහරිරික ංයක්ණ අලය්හ
ය් අනුකර මකභට අදහශ ආයඹෝනන කයමින් ්භ යභයවයුම්
කටයුතුර තියහය ඳළළත්භක් ය් ගභන් කයමින් සිටී

ඛනිජ තෙල් නි්ඳාෙන ැඳයීභ
යඵදුම්කරුන්ට ව යේහදහඹකඹන්ට නිජන ය්ල් ිජසඳහදන
යඵදහ වළමේභ වහ යකැයරැන්නහ ිජභහ ව ුනගසකන්ද
න ඳර්ඹන්්ඹ ය් ිතරිඳවදු කයන රද ිජසඳහදන යඵදහ වරිි
්හය එල් ිත ජි හයු ව විදුිනඵර උත්ඳහදනඹ වහ න
දළවිය්ල් ආදිඹ ිතරිඳවදු විසින් ද ෘජුභ යේහදහඹකඹන්
ය් රඵහ යදි
ිතරිඳවදු විසින් එල් ීඩ ජි හයු යභට්රික් යටැන් 27 050 ක් ව
විදුිනඵර භඩවනරඹ ව ආසිඹහනු විදුිනඵර භහගභ ය්
ිතළියිනන් දළවිය්ල් යභට්රික් යටැන් 112 911 ක් ව 18 152
ඳඹන රදී
ිතරිඳවදු විසින් එහි කහර්ඹක්භ්හඹ ව පරදහයී්හඹ ඉවශ
නළංමකභ වහ ඳව් හයහංල කය ඇති ප්රධහන යහඳෘති
ක්රිඹහත්භක කය ඇ්


යඵැයය්ල් යඳමේයම් යකැරභ ඩීල් වියරැට්රීටර්
ඒකකඹ ව ේරළට්යනෝභර් ඒකකඹ අළුතින් සථහිත් කිමේභ
ළරසුම් කිමේභ



අඳ නරඹ ිතරිසිදු කිමේයම් ඹන්ත්රහගහයඹ



02K 1 වහ න විරනන් යකැම්යප්රයඹ රංකහ විදුිනඵර
භඩවනරයේ  ළඳයුභ ළඩි කිමේභට යඹැදහ ගළීයභ



ිතරිඳවදු ය් නරඹ රඵහගළීයභ වහ න නර භහර්ගඹ
නළ් ප්රතිසකහඳනඹ කිමේභ
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යයට් නිජන ය්ල් ඉල්ලුභ ළඳයීභ වහ 1969 දී
ංසථහ ිතරිඳවදු සථහිත් කයන රද අ්ය නහතික
ආර්ථිකඹට අගඹ එකතු කයනු රළබු ආඹ්නඹක්
යර ිතරිඳවදු ්භ 50 න ංත්යඹ 2019
අයගෝසතු 07 න දින අියභහනත් යර භයන
රදී ඳව් දක්හ ඇති ඳරිදි ඳරිඳවදු ්භ හර්ථක
යභයවයුයම්දී විවිධ කනිම් ඳසු කයන රදී
1966 - ඊ එන් අි භා ගිවිසුභ අත්න් කිමේභ
1969
කිමේභ

- යඵැයය්ල් යඳමේයම් ඒකකඹ ආයම්බ

1970
- ඳශමු ගෘවසථ ංර්ධනඹ - එල් ිත
හයු ිජසඳහදනඹ ආයම්බ කිමේභ
1971
- යනට් ඉන්ධන ිජසඳහදනඹ ආයම්බ
කයන රදී
1972
- කශභනහකහමේත්ඹ ශ්රී
රහංකික කහර්ඹ භඩවනරඹට බහය දීභ

ශ්රී රංකාතශ නි
ජාතිඹ
(1

1979
- ඩීයඵැට්ල්යනකින් ම්ුනර්ණ
කිමේභ ධහරි්හඹ 30% න් ළඩි විඹ
1981
- භුමිය්ල් යභයයැක්ස
ඒකකඹ ආයම්බ කිමේභ
1988
-එස ිත ීම එම් ව
ඔරුයගැනත්් ටළංකි ංකීයණඹ
ආයම්බ කිමේභ
1992
- විවිධ යඵැයය්ල් ර්ග
ිතරිඳවදු කිමේභ වහ යඵැයය්ල්
යඳයණ ඒකකඹ නමකකයණඹ කිමේභ ම්ුනර්ණ
කිමේභ

ර්්භහනඹ න විට ිතරිඳවදු එහි උඳරිභ
ධහරි්හඹ න දිනකට ඵළයල් 42 000 ක් ිතරිඳවදු
කයනු රඵි යයට් නිජන ය්ල් අලය්හයඹන්
30% ක් ුනයහලීභ වහ න නිජන ය්ල්
ිජසඳහදන ර්ග 10ක් ඳළඹ 24 ුනයහ ිජසඳහදනඹ
කයනු රඵි ිතරිඳවදුය. දීර්ා කහලීන
ක්රිඹහකහමේත්ඹ වතික කයනු රඵන්යන් රින් ය
ළරසුම් වග් සිදුකයන රද ිතරිඳවදු නළතීම්
භඟින් යගමක ගිඹ යකැටස න යකැටස භඟින්
ප්රතිසථහඳනඹ කිමේයභිජ

ම්පූර්ණ
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ඳසුගිඹ කහරයේ දී ිතරිඳවදු
විසින් ඳඹනු රඵන නිජන
ය්ල් ිජසඳහදන කහර්ඹක්භ
ව පරදහි යර ළඳයීභ
ිතිජ විවිධ අ්යලය යහඳෘති
ම්ුනර්ණ කයන රදී යභභ
ිතරිඳවදුය. යේඹ කයන
කහර්ඹ භඩවරයේ  සිඹළු යදනහ
ශ්රී රහංකිකඹන් න අ්ය
රැකිඹහ අසථහ 1100 ක් ඳභණ
ුනයළසිඹන් ය් රඵහ දී ඇ්
යේකඹන් ිතටයට ිතරිඳවදුර
අත්දළකීම් රඵහ ගළීයභ
යවේතුයන් භනහ අත්දළකීම්
හි් ඉංජියන්රුන් ිතරික්
යේයේ  යඹදී සිටී

නියන්ෙය දිදුරන ෙැල්ර
ඹට ඵර ගැන්වීභ
1969 - 2019)

අවුරුදු 50 ළභරුභ

කයන රද ිතරිඳවදු

ආයම්බඹ

ිතරිඳවදු දියුණු කිමේභ වහ
න න යහඳෘති ක්රිඹහත්භක
කිමේභ රහබහංල ළඩි කිමේභ
ිතරිඳවදු කයන රද ිජසඳහදන
ආනඹනඹ අභ කිමේභ
ඳහරිරික ආයක්ණඹ
ප්රමිතියඹන් ඉවශ ිජසඳහදන
ළඳයීභ ව යේක
වබහගීත්ඹ ඉවශ භට්ටභක
්ඵහ ගළීයභ ළිජ අයේක්ිත්
ප්රතිරහබ යටට රඵහ දීභට
ංසථහ කළඳ මක සිටී
ිතරිඳවදුය. ක්රිඹහකහමේත්ඹ
තියහය කිමේභ වහ අතුරු
ිජසඳහදන යඳට්රල් ව ඩීල්
ඵට ඳරිර්්නඹ කිමේභට
වළකින ඳරිදි ිතරිඳවදු
ක්රිඹහකහමේත්ඹ ඉවශ නළංමකභට
ඇ යනැ මිින 250 ක්
ආයඹෝනනඹ කිමේයම්
ක්රිඹහිනයේ  යඹදී සිටී
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අගඹ නිර්භාණඹ

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 50
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අගඹ එකතු කිරීතම් භාදිලිඹ

අගඹ එක

තඹෙවුම්

මුරය රාේධනඹ
යකැටසකරුන්යේ අයමුදල්
ණඹ ගළීයම්
යනත් යගමකම්

නිඳැයුම් රාේධනඹ
ිතයවුම්වල්
යද්ඳශ ිතරිඹ් ව උඳකයණ

ෙැක්භ

ක්රතභෝඳාඹන්
රහබදහයී ර්ධනඹ
තියහය ඳළළත්භ

භාන රාේධනඹ
අඳයේ යේකඹන්
ඳශුනරුද්ද
දක්්හ වහ ිජුනණ්හ

විදු

යභයවයුම් විශිසකත්ඹ
ිජසඳහදන විශිසකත්ඹ
්හක්ණික ප්රර්ධනඹ

භාජීඹ ව ම්ඵන්ධො
රාේධනඹ

ඳයදු
දයන
කඩවනහඹම්
කශභනහකයණඹ
යෞනය වහ ආයක්ණ ක්රිඹහභහර්ග

භහන ප්රහේධන ආයඹෝනනඹ
දීර්ා කහලීන මුරය සථහයත්ඹ

බුද්ධිභඹ රාේධනඹ
්හක්ණික ිජුනණ්හ
න්නහභ ක්රිඹහිනඹ

රාථමික ක්රිඹාකායකම් ව වාඹ
ං්ථායික ඳාරනඹ

්ාබාවික රාේධනඹ
ඵරලක්ති ඳරියබෝනනඹ
නර ඳරියබෝනනඹ
යනත් සහබහවික ම්ඳත්

අධානම් කශභනාකයණඹ

ඵාහිය ඳරියඹ
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කතු කිරීතම් ක්රිඹාකායකම්

තභතවය

යාඳායඹ

ඉන්ධන

දුිනඵරඹ උත්ඳහදනඹ වහ ඉන්ධන

ඹ

ගුන් ය්ල්
කර්භහන්්

නිභයුම්

දශ ආදහඹභ
රු බිින 646

විකුණුම් ධහරි්හ
ලී මි 6 082
දශ රහබඹ
රු බිින 4
කහර්ඹ භඩවනර ිතරිළඹ
රු බිින 5 8
යනඹට දහඹකත්ඹ
රු බිින 126
න ිතයවුම්වල්
23

කෘිත යහඹන
ිනහිසි ය්ල්
අඳනඹන

තේා

යකැටස හිමිඹන්
ම්ඳත් ිජර්භහණඹ කිමේභ

යද්ීලඹ
්හය

රතිපර

මුළු ිතයවුම්වල් ගණන
1302

මුරය ර්ධනඹ

තේාොඹකඹන්
ගුණහත්භක ඵයන් යුතු
ිජසඳහදන යටුනයහ
රඵහගළීයයම් වළකිඹහ
හධහයණ මිර

තේකඹන්
දක් ව කහර්ඹක්භ
යේක ඵරඇණිඹ
ආයක්හකහමේ
ඳරියඹ

ව

භහන

යජඹ / නීති
ම්ඳාෙකඹන්
ඵරලක්ති
සුයක්ිත්්හඹ
වහ දහඹකමකභ
ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ
දහඹකත්ඹ

රජා
තියහය ම්ඵන්ධ්හ
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මුරය රාේධනඹ
646,591

4,261

ෙශ පිරිැටුභ

ෙශ රාබඹ

326,340

14,055

මුළු ත්කම්

මුරය ව තනත්
ආොඹම්

රු. මිලි

මුරය රාේධනඹ
විනිභඹ අනුඳාතිකඹ ඉවශ ඹාභ ව
ජාෙයන්ෙය තෙල් මිර ගණන් අඩුවීභ
තවේතුතන් 2019 තර්දී ං්ථාතශ
මුරය කාර්ඹ ාධනඹ ඉවශ ඹන රදී.
ඛනිජ තෙල් නි්ඳාෙන අතරවිතඹන් රෙ
ආොඹභ රු.බිලි. 646 ක් වු අෙය, විවිධ
විචරයො වමුතශ වුෙ ං්ථා රැබු
අරාබඹ රු.බිලිඹන 106 සට රු.බිලි.
11.8 ෙක්ා අඩු විඹ. කටුනාඹක
ජාෙයන්ෙය ගුන් තෙොටුඳර
යාඳිතිතේ ආතඹෝජනඹ කිරීභ වා
ං්ථා විසන් රු.බිලි. 2.3ක දීර්ඝ
කාලීන ණඹක් රඵා ගන්නා රදි.

රු. මිලි

රු. මිලි

රු. මිලි

රාබ අනුඳාෙඹ

2019

2018

ෙශ රාබඹ

0.68%

-0.47%

තභතවයුම් රාබඹ

-3.02%

-4.25%

ශුද්ධ රාබඹ

-1.88%

-19.95%

2019 භාතරෝචනඹ


මුළු විකුණුම් ධාරිොඹ ලීටර් මිලිඹන 6,082ක්
ෙක්ා ැඩි විඹ.



ෙශ රාබඹ රු.මිලි 4,261 ක් ෙක්ා ැඩි විඹ.



ර්තඹ විනිභඹ රාබඹ රු. මිලි.8,398



ර්තේ අරාබඹ රු.මිලි. 11,857 ෙක්ා අඩු
විඹ.



දීර්ඝ කාලීන ණඹ ගැනීම් රු.මිලි. 2,389 කින්
ැඩි විඹ.
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ආොඹභ

තනත් ආොඹම්

2018 ය භා ළඳීයම්දී ශුද්ධ ආදහඹභ 9 62% ක් ළඩි වු
අ්ය එඹ විකුණුම් ධහරි්හය. ව එභ යර් ඳළති මිර ගණන්
තුිනන් ිතළිබිඹු කයි භහයරෝචි් ර්යේ දී යද්ීලඹ අයරවිඹ
ප්රධහන ආදහඹම් මුරහශ්රඹ යර ඳළතුණි ඳළති ්රභඹ අනු 2019
ළේ්ළම්ඵර් භහඹ දක්හ යඳට්රල් ව ඩීල් මිර ගණන් භහසික
යනස විඹ

ංසථහය. ආශ්රි් භහගභ න ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්්
භහගයභන් රු මිින 150 ක රහබහංල රඵහ ගන්නහ රදී යභභ
කහඩවනඹ ඹටයත් කහර්ඹ භඩවනරයඹන් රළයඵන යඳැළී ආදහඹභ
න රු මිින 239 කළීඩ යඳයනන ප්රබඹකි එයේභ යභභ
කහඩවනඹ ඹටයත් ආයඹෝජි් යද්ඳශ භ් න ආදහඹභ කුලී
ආදහඹභ ව ිතයවුම්වල් උඳකයණ අයරවියඹන් රළයඵන
ආදහඹභ වන් කශ වළකිඹ

ෙශ ආොඹභ

විනිභඹ අනුඳාෙ විචරයො

රු බි

අඳයේ ආදහඹම් ප්රකහලයේ  ධනහත්භක ඵරඳෆභක් යඳන්මින් ශ්රී
රංකහ රුිතඹර ඇභරිකහනු යනැරයඹට හයේක සුළු ලයඹන්
ළඩි විඹ 2018 12 31 දිනට ඳළති යකින කහලීන ්ළන්ඳතු
බහවි්හ කයමින් යකින කහලීන ණඹ යගහ දභන රද අ්ය එභ
යර් විිජභඹ අනුඳහ්යඹන් රළබු රහබඹ රු මිින 8 397 කි
(2018 දී අරහබඹ රුිත මි 82 717කි )

Assets by Category

මුරය ආොඹභ

ඔයටෝ ඩීල් 2019 යර්දී ද ඉවශභ ආදහඹම් ප්රහවඹ යර ද
යඳට්රල් 92 යදන ඉවශභ ආදහඹම් මුරහශ්රඹ යර ද හර්්හ මක
ඇ් 2018 ය භා ළඳීයම්දී යඳට්රල් 92 වහ වු ඉල්ලුභ
12 82% ක් ළඩි වු අ්ය යඳට්රල් 95 ව සුඳර් ඩීල් වහ
ඳළති ඉල්ලුභ ිතළියිනන් 14 67% ව 12 44% න් අඩු විඹ අඩු
ආදහඹම්රහ ජ ඳවුල් ව ධීය ප්රනහ ය් ප්රභහණත්
ඳරියබෝනනඹක් වතික කිමේභ වහ භුමිය්ල් වහ න ඉල්ලුභ
අඩු කිමේභට ගන්නහ රද ෆභ ප්රඹත්නඹක් වමුය.භ භුමිය්ල්
වහ න ඉල්ලුභ 2018 යර් ඳළති ඉල්ලුම් භට්ටයම්භ
ඳළතීභට යවේතු මක ඇ්

යම් වහ බහඩවනහගහය ඇඳකය සථිය ්ළන්ඳතු ව
යකිනකහලීන ්ළන්ඳතු භ් න ආයඹෝනන ආදහඹභ අදහශ ය.
දදිජක අතියර්ක මුදල් යඳැළී උඳඹන මුරහශ්රර ආයඹෝනනඹ
කිමේභ භඟින් ඵළංකු අියහ යනැගළීයභට ංසථහ ග ඵරහ
ගන්නහ රදී යකින කහලීන ්ළන්ඳතු බහවි්හ කය යකින කහලීන
ණඹ යගහ දළමීභ යවේතුයන් යකින කහලීන ඵළංකු නළත්ඳතු
ිනන් රළබු රු මිින 4749 රු මිින 241 දක්හ අඩු විඹ යභභ
ය තුශද රංකහ විදුරඵර භඩවනරඹ සහධීන විදුිනඵර
ිජසඳහදන ආඹ්න ව ශ්රී රංකන් එඹහර්රින් භහගභ ළිජ
ආඹ්න විසින් යගමකභට ිජඹමි් හිා මුදල් යගහ යනැභළති මකභ
යවේතුයන් ප්රභහද ණඹ යගමකභ භ් න දඩුම් / යඳැළී ගහසතු
රු මිින 2 522 ක් විඹ යකින කහලීන ්ළන්ඳතු භ් න යඳැළී
ආදහඹභ අඩු වුද ප්රභහද යගමකම් භ් අඹ කයන රද දඩුම් /
යඳැළී ගහසතු යවේතුයන් මුළු මුරය ආදහඹභ රු 4 94% න්
ළඩි විඹ

ආොඹම් ම්මිශ්රණඹ
මුරය ආොඹභ
රු බි

ප්රහවන
විදුිනඵර උත්ඳහදනඹ
ගුන් ය්ල්
කර්භහන්්
යද්ීලඹ ව යනත්
අඳනඹන

55 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
මුරය පිරිැඹ

තෙොගඹ

ංසථහය. මුරය ිතරිළඹ රු මිින 14 699 ක් වු අ්ය එඹ යඳය
ය භා ළඳීයම්දී 21 83% ක ළඩිමකභකි දුර්ර ණඹ යගමකම්
යවේතුයන් යකින කහලීන ණඹ යගමකම් කළීඩ යඳයනන යර ළඩි
වු අ්ය 2018 යර් විිජභඹ අනුඳහ්යේ  අධික අඳහ්ඹ ද
යවේතුයන් යකින කහලීන ණඹ හිාඹ අධික යර ළඩි විඹ රංකහ
විදුිනඵර භඩවනරඹ ව ශ්රි රංකන් ගුන් භහගභ ළිජ ආඹ්න
්භ හිා යගහ යනැදළමීභ මුදල් ප්රහවඹට වහිජකය යර
ඵරඳෆභක් ඇති කය ංසථහ විසින් රඵහ ගන්නහ රද ණඹ යගහ
දළමීභට යනැවළකි මක ණඹ යලේඹ ඉවශ ඹන රදී යභභ යර්දී
්භ අයමුදල් බහවි්හ කය භනහ යර කශභනහකයණඹ කයමින්
ඵළංකු අියහ යනැගළීයභට ංසථහ ග ඵරහ ගන්නහ රදී

යඳය ය භා ළඳීයම්දී බහඩවන ය්ැග අගඹ 7 94% න් ළඩි
විඹ යභභ යන වහ ිජමි බහඩවනර අගඹ ළඩිමකභ ප්රධහන
ලයඹන් යවේතු විඹ

ආොඹම් ඵදු විඹෙභ
2017 අංක 24 දයන යද්ීලඹ ආදහඹම් ඳන් ප්රකහය ඵදු යගවිඹ යුතු
ආදහඹයභන් ඉදිරිඹට යගන එන රද ඵදු අරහබඹ ඉල්රහ සිටීභට
ංසථහ හිමිකම් කිඹති ඒ අනු යභභ යර්දී කිසිදු ඵදු
යගමකභක් ඳළන යනැනගිනු රළීමඹ

රාබොයීත්ඹ
දශ රහබඹ 203% දක්හ ළඩි වු අ්ය 2018 යර් ඳළති රු මිින
4 124 ක දශ අරහබඹ 2019 දී රු මිින 4 261 ක දශ රහබඹක් ඵට
ඳත් විඹ යද්ීලඹ මිර යන විකුණුම් ළඩිමකභ ඇ යනැරයඹට
හයේක් රුිතඹර ඉවරඹහභ ළිජ කරුණු යවේතුයන් දශ රහබඹ
ළඩි විඹ

රු මිින

120,000

තශ රැබීම්
ආර්ථිකයේ  ඳළළත්භ වතික කිමේභ උයදහ යහනය ආඹ්න ව
යනත් ළදගත් ඳහර්ලඹන් ය් ණඹ ඳදනභ ඹටයත් ඉන්ධන
ඳඹනු රඵි යඳය ය භා ළඳීයම්දී යශ ණඹ ව
යනත් රළීමම් 60 41 % ක් ඉවශ යගැස ඇති අ්ය එඹ රු මිින
173 046 ක් ය. යම් වහ ඵරඳහන රද ප්රධහන්භ හදකඹ නම්
වියලේයඹන් රංකහ විදුිනඵර භඩවනරඹ ව ශ්රී රංකන් ගුන්
භහගභ විසින් ්භ හිා ිතඹමකභට අයඳැයවැත් මකභි යභභ
යර්දී ංසථහ විසින් යනඹට යගවිඹ යුතු ඵදු ත්රිවිධ වමුදහයන්
යඳැලීසියඹන් ව දුම්රිඹ යදඳහර්්යම්න්තුයන් රළීමභට ිජඹමි්
රු මිින 12 340 26 ක් භා ිතඹහ දභන රදි 2019 යදළම්ඵර්
31 දිනට ශ්රි රංකන් ගුන් භහගභ රංකහ විදුිනඵර භඩවනරඹ
සහධීන විදුිනඵර ිජසඳහදකඹන් ව ත්රිවිධ වමුදහයන් රළබිඹ යුතු
හිා රළීමම් ිතළියිනන් රු බිින 48 28 රු බිින 86 02 රු බිින
15 72 රු බිින 1 69 ක් ය. යභඹ භසථ යශ රළීමම් ිනන්
90% ක් ඉක්භහ ඇ්
අදහශ කහරඳරිච්යේදඹ තුශ ණඹ ිතඹහ ගළීයභට ංසථහ විවිධ
ක්රිඹහභහර්ග ගනු රඵි ුනද්ගිනක ආඹ්න ය් රඵහ යදන රද
ණඹ ඵළංකු ඇඳකය භ් ඳදනම් රඵහ දී ඇ්
යහනය ආඹ්න ිනන් රළබිඹ යුතු ණඹ ප්රභහණඹ අඩු කය ගළීයභට
අදහශ අභහ්යංලඹ භා හකච්ලහ යකැට විවිධ ිතඹය යගන ඇ්
යභළිජ අධික ණඹ වමුය. වුද නහතික ආර්ථිකඹට වඹක් මකභට
අලය විදුිනඵරඹ ිජසඳහදනඹ කිමේභට ව නහතික ගුන් යේහ
අනන්න ක්රිඹහත්භක යමින් යයට් කීර්තිනහභඹ ආයක්හ කිමේභට
ංසථහ විසින් අනඩවන ණඹ ඳදනභ ඹටයත් ඉන්ධන රඵහ යදි
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ණඹ ව ණඹ ගැනීම්

60,000

ඵඩවනහයනහඹක නහ්යන්්ය ගුන් ය්ැු ඳර ුනළුල් කිමේයම්
යහඳෘතිඹට ආයඹෝනනඹ කිමේභ වහ අඳ රු මිින 2 389 ක සඹං
මරය ණඹක් රඵහ ගන්නහ රදී යහඳෘතියේ  කහර්ඹ යකයයන
ආකහයඹ ඳදනම් කය යගන ණඹ මුදර ළඩි නු ඇ්
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රහබදහයී ආඹ්නඹක් ඵට ඳත් කිමේභට අදහර දශ අරහබඹ
ඳරිර්්නඹ කිමේභට විවිධ ්රයභෝඳහඹන් ංසථහ විසින්
අනුගභනඹ කයන රදී ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ විසින්
30% ආන්න අගඹකින් ඳර්ඹන්් ගහසතු ළඩි කශද යභයවයුම්
අරහබඹ රු මිින 24 247 සිට රු මිින 19 060 දක්හ අඩු කිමේභට
ංසථහට වළකි විඹ ර්යේ  අරහබඹ 88 83% කින් අඩු වු අ්ය
එඹ රු මිින 106 162 සිට රු මිින 11 857 දක්හ අඩු විඹ

ංසථහය. ක්රිඹහකහමේ ප්රහේධනඹ ඇ යනැරර් ිනන් ර්ඹකට
5 5% ක යඳැළිඹක් ඹටයත් රංකහ ඵළංකු ව භවනන ඵළංකු
යතින් රඵහ ගන්නහ රද යකින කහලීන ණඹ භඟින් ඳඹහ ගනු
රඵි හභහනයයඹන් ිජමි ඉන්ධන / යඵැය ය්ල් ආනඹනඹ
කිමේභ වහ විෘ් කයනු රඵන ණඹ ය ිනිත භහ 06ක
කහරඳරිච්යේදඹ අන් වු විට යකින කහලීන ණඹ ඵට
ඳරිර්්නඹ කයි
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යකිනකහලීන ආයඹෝනන ව ඵළංකු ්ළන්ඳතු භඟින් 2019
ර්යේ  ඳශමු කහර්තු තුශ කළීඩ යඳයනන ප්රභහණඹක ඵළංකු
ණඹ යගහ දභන රදි යභභ කහරඳරිච්යේදඹ තුශදී ශ්රී රංකහ
රුිතඹර ඇ යනැයඹට හයේක් සුළු ලයඹන් ඉවශ ඹහයභන්
රළබු හසිඹ යභභ ක්රිඹහිනඹ භඟින් උත්ඳහදනඹ කයන රදී
යභභ යර්දී යකින කහලීන ණඹ ගළීයම් රු මිින 13 330 කින්
ළඩි විඹ ණඹ ගළතිඹන්යේ දුර්ර ණඹ ිතඹමකම් යවේතුයන්
ංසථහ තු අයමුදල් ප්රභහණඹ සීරයඹන් අඩු විඹ

ආර්ථික අගඹ එකතු කිරීභ
කහඩවනඹ

2019

2018

විකුණුම් ආදහඹභ

630,860

575,493

යනත් ආදහඹම්

14,055

13,702

මිරදී ගන්නහ රද ද්රය ව යේහ
ක්ඹ මකම්

512,562) (548,609)
(982)

(957)

131,371

39,629

5,865

6,019

14,699

12,065

යාගන්නා රෙ ඉඳැයුම්
2008 යර් සිට රළබු අරහබඹන් භා ෘණ යහ ගන්නහ රද
ඉඳළයුම් ්දුයටත් රු මිින 337 047 දක්හ ළඩි විඹ 2014
2016 ව 2017 ර් රදී ඳභණක් රහබ රඵන රදී යනඹ
විසින් තීයණඹ කයනු රඵන ඉවශ වන මිර ගණන් ඹටයත්
නිජන ය්ල් ිජසඳහදන අයරවි කිමේභ යභභ අරහබ රළීමයම්
්ත්ඹට ප්රධහන්භ යවේතු මක ඇති අ්ය එභ අරහබඹ ිතඹහ
ගළීයභ වහ යකින කහලීන වියද්ල මුදල් ණඹ රඵහ ගළීයභ
සිදුයි යම්භගින් ංසථහය. මුරය කහර්ඹ හධනඹට අහි්කය
ඵරඳෆභක් ඇතිමකභ ළරළක්විඹ යනැවළකිඹ

අගඹ එකතු කිමේම්
අදහර නුයේ 
යේකඹන් ය් යගමකම්
ළු ේ ව ප්රතිරහබ
ප්රහේධන රළීමම් දවහ
ණඹ භ් යඳැළිඹ
ංසථහ

මුෙල් රාව

යහ ගන්නහ රද රහබඹ

යභයවයුම් ක්රිඹහිනඹ වහ ඳත්නහ ඵළංකු ්ළන්ඳතු බහවි්හ
කිමේයභන් රු බි 96 ක මුදල් ප්රභහණඹක් ංසථහයන් ිතට්ට
ගරහඹළභ සිදු විඹ යශ ණඹ රළීමම් කළීඩයඳයනන යර
ඉවශ ඹහයභන් ක්රිඹහකහමේ ප්රහේධන ම්ඳහදනඹට ඳත්නහ ඵළංකු
්ළන්ඳතු යඹැදහගන්නහ රදී රළබු යඳැළිඹ ව බහඩවනහගහය
බිල්ඳත් මුදල් කිමේභ භඟින් ආයඹෝනන තුළින් රළබු මුදල්
ප්රහවන රු බි 9 9 ක් විඹ රු බිින 10 3 ක් දක්හ ශුද්ධ ණඹ
ප්රභහණඹක් රඵහ ගන්නහ රද අ්ය මුදල් වහ මුදල් භහන දළ
රු බිින 103 6 සිට රු බිින 27 5 දක්හ අඩු විඹ යකින කහලීන
්ළන්ඳතු භඟින් ණඹ ිතඹමකභ භඟින් එකී ්ත්ඹ උදහ මක ඇ්

යනඹ
ඵදු ව තීරු ඵදු
අගඹ එකතු කිමේම්

(11,857) (106,140)

122,664

127,685

131,371

39,629
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නිඳැයුම් රාේධනඹ
1,302

23

පියවුම්වල් ගණන

න පියවුම්වල්
ගණන

38,033

4,007

මුළු ්ථාය ත්කම්

්ථාය ත්කම් භෙ
ආතඹෝජන

නිඳැයුම් රාේධනඹ
තඳොදු ජනො තෙ ඛනිජතෙල්
නි්ඳාෙන ඳවුවතන් රඵා ගැනීභට
වැකින ඳරිදි ං්ථා තු තඵදුම්කරු
විසන් ක්රිඹාකයන ව තඵදුම්කරු තු
තඵදුම්කරු විසන්භ ක්රිඹාත්භක කයනු
රඵන පුළුල් පියවුම්වල් ජාරඹක් වයවා
තඵොවැරිම් කටයුතු සදු කයයි.
ං්ථාතශ අයමුණු නුතේ ෑභ විටභ
භවජනොට ගුණාත්භකබාතඹන්
ඉවශ නි්ඳාෙන ඳඹා දීභ වා
නිඳැයුම් රාේධන භනාතර
කශභනාකයණඹ කිරීභ ඉො ැෙගත්
තභන්භ ඒකාඵද්ධ භුමිකාකි. ඉවශ
රමිීනන් රඟා කය ගැනීභ ව ශ්රී රංකා
තුශ තියාය ඛනිජ තෙල්
කර්භාන්ෙඹක් බිහිකිරීභට ඳත්නා
පියවුම්වල් දියුණු කිරීභ වා
රම්රඛොඹ රඵා තෙන රදී.

රු.මි.

කහඩවනඹ

රු.මි.

පියවුම්වල්
ගණන

ංසථහ තු කහඩවනඹ (CODO)

243

යඵදුම්කරු තු කහඩවනඹ (DODO)

1059

එකතු

1302

2019 භාතරෝචනඹ


තද්ඳශ, පිරිඹෙ ව උඳකයණර ශුද්ධ තඳොත්
ටිනාකභ රු.මිලි. 26,490



තේාොඹකඹන් තෙ භාර්ගගෙ තගවීම්
ක්රභඹක් නිර්භාණඹ කය වඳුන්ා දීභ.



කඳන් තගවීම් වා ්ඹංක්රීඹ ඳද්ධතිඹක්
වඳුන්ා දීභ
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ංසථහය. ිජඳළයුම් ප්රහේධනඹට යද්ඳශ ිතරිඹ් ව උඳකයණ
ආයඹෝනන යද්ඳශ ය්ැයතුරු ්හක්ණඹ ව ඳද්ධතීන් යභන්භ
භෘදුකහංග ව ිතයවුම්වල් නහරඹ අන්්ර්ග් අසඳෘය ත්කම්
අඹත් ය. අඳ වහ ම්ඵන්ධ ඳහර්ලඹන් ය් අගඹ එකතු
කයමින් යටුනයහ නිජන ය්ල් ිජසඳහදන යඵදහවළරිම් ව ිතරිඳවදු
කිමේභ යභන්භ ළඳයීම් ඹන ක්රිඹහිනඹට යභභ ප්රහේධනඹ යඹැදහ
ගනු රඵි යයට් ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හඹ වතික කිමේභට
අලය ප්රභහණත් ය්ැග ගඵනහ කිමේභ වහ න ගඵනහකයණ
ඳවසුකම් ව ිජසඳහදන යඵදහවළරිභ වහ ිජඳළයුම් ප්රහේධනඹ
කශභනහකයණඹ කය ගනු රඵි
ංසථහය. ආයඹෝනන යද්ඳශ ඇතුළු මුළු සථහය ත්කම්
ප්රභහණඹ රු මිින 38 108 දක්හ ඉවශ ගිඹ අ්ය යභභ යර්දී
ශුද්ධ යඳැත් ිනනහකභ රු මිින 23 455 සිට රු මිින 26 490 දක්හ
ඉවශ ඹන රදී ඳත්නහ ත්කම් ඉවශ ඹහභට යභභ යර්දී
යද්ඳශ ිතරිඹ් ව උඳකයණර ආයඹෝනනඹ කයනු රළබු රු මිින
3 991 ද ඇතුශත්ඹ
ආයඹෝනන යද්ඳශ අ්යට ්ර්සටන් ඳහය ව යකැශම භල්ඳහය
ඹන සථහන ර ිතහිින යද්ඳශ ව යටුනයහ ඳතින කුලී ඳදනභ භ්
රඵහ දී ඇති ිතයවුම්වල් ද ඇතුශත් ය. යභභ යර්දී ආයඹෝනන
යද්ඳශ භ් රු මිිනඹන 17 2 ක් ආයඹෝනනඹ කයන රදි එින්
රු මිින 46 ක ආදහඹභක් උඳඹහ ගන්නහ රදී

ත්කම් කාණ්ඩ ලතඹන්

ඉනම් ව යගැනනළගිින
ඹන්ත්රහගහය
ඹන්යත්රෝඳකයණ
ව
උඳකයණ
එස ීඩ එම් ඳරිශ්රඹ
යභෝටර් යථ
ගෘව බහඩවන කහර්ඹහලීඹ
උඳකයණ යනත් ත්කම්
යකයයමින්
යහඳෘති

ඳතින

ුනගසකන්ද ප්රයද්ලයේ  ිතහිින යභයට ඳතින එකභ ිතරිඳවදු
ංසථහ විසින් යභයවඹනු රඵි
1969 යර්දී යභභ
ිතරිඳවදු සථහිත් කයන රද අ්ය එකට ඳළති නිජන ය්ල්
අලය්හඹ ුනයහලීභට යභභ ිතරිඳවදුට වළකිඹහ රළබිණි
දළනට ක්රිඹහත්භක ිතරිඳවදු භඟින් දිනකට යඵැයය්ල් ඵළයල්
50 000 ක් ිතරිඳවදු කයනු රඵන අ්ය යයට් නිජන ය්ල්
අලය්හයඹන් 30% ක් ුනයහරමින් යට තු වියද්ල විිජභඹ
යනත් යටරට ගරහඹහභ රකහරි

ය 50 ක හර්ථක ක්රිඹහකහමේ යේඹ අඳ ිතරිඳවදු විසින්
2019 යර්දී භයන රද අ්ය 1969 සිට නහතිඹට අගඹ එකතු
කිමේභට අනඩවන භත් මක ඇ් ිතරිඳවදු ංසථහය. වද්
ඵළවින් එඹ දියුණු කය ංර්ධනඹ කයමින් ිතරිඳවදු ධහරි්හඹ
ළඩි කිමේභට අලය යහඳෘති යඵැයවෝභඹක් යම් න විට
ක්රිඹහත්භක යමින් ඳතී
යේහදහඹකඹන්යේ යගමකම් ව ප්රම්ඳහදනඹන් ඳවසුයන්
සිදුකය ගළීයභට සඹංක්රීඹ යගමකම් ්රභඹක් වඳුන්හ යදන රදී
ඵළංකු භා එක් ක්ණික ංසථහය. මුරය ඳද්ධතිඹ ය්
මුදල් ඵළය න ආකහයඹට ඳද්ධති කහ ඇ් යභභ ඳද්ධතිඹ
යට ුනයහ විහිදි ඇති යේහදහඹකඹන් යේ ගනුයදනු ඳවසුකය
ඇ්
යභභ යගමකම් ඳද්ධතිඹට අනුකර න සඹංක්රීඹ කඳන්
ඳද්ධතිඹක් ද ංර්ධනඹ කය ඇ් යභභ ඳද්ධතිඹ භඟින්
ුනද්ගර භළදිවත්මකභ අභ කය අභ කහර ඳයහඹක් තුශ ඉ්හ
ිජළයදි මුදල් යගමකභ සිදු කයමින් මුරය කටයුතු ඳවසුකය ඇ්

තඵොවැරිම් ජාර
අහන යේහයඹෝනකඹහ භා ම්ඵන්ධ්හඹ යහ ්ඵන
ප්රධහන ්රයභෝඳහික යක්න්ද්රසථහනඹ දිිනුනයහ ඳළතිය ඳතින
ිතයවුම්වල් නහරඹි යට ුනයහ භවනන්හ ය් නිජන ය්ල්
ිජසඳහදන රඵහග් වළකි ඵ වතික කිමේභ ම්ඵන්ධ ගකිඹ
යුතු ආඹ්නඹ යර යඳැදු නන්හයේ ව කර්භහන්්ර
්ෘේතිඹ ංසථහට ඉ්හ ළදගත් හධකඹකි

ංසථහ තු කහඩවනයේ  ිතයවුම්වල් ව යඵදුම්කරු තු
කහඩවනයේ  ිතයවුම්වල් යර ිතයවුම්වල් ර්ග යදකක් ඳතින
අ්ය ඳත්නහ ිතයවුම්වල් ගණන 1302 ක් යර ඉවශ
ඹහයභන් ඳහරියබෝගිකඹහට ඳවසුයන් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන
රඵහ ගළීයයම් වළකිඹහ නහ ්වවුරු විඹ යභභ යර් න
ිතයවුම්වල් 23ක් ිතයවුම්වල් නහරඹට එක් විඹ
ඉව් දළක්වු ආකහයඹට ිතයවුම්වල්ර ූමයගෝලීඹ යහේතිඹ
භඟින් අඳ තු 84% ක ඳභන යශඳර යකැට රැක ගිජමින්
යශඳර මුිනකඹහ මකභට වළකිඹහ රළීම ඇ් යභභ නහරඹ
වයවහ සිදු කයනු රඵන අයශවිඹ ංසථහය. මුළු ිතරිළු යභන්
65% ක් ිජයඹෝනනඹ කයි
ඉවශ ගුණහත්භකබහඹ ව නහ ඹවඳත් යේහක් රඵහ දීභට
ංසථහ තු කහඩවනයේ  ිතයවුම්වල් අළුත්ළඩිඹහ කිමේභට
ංසථහ අනඩවන ක්රිඹහ කයි

59 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

අඳතේ තඵොවැරිම් ජාරඹ

කාණ්ඩඹ

පියවුම්වල් ගණන

CODO

243

DODO

1059

එකතු

1302

උතුරු ඳශාෙ
එකතු

DODO
64

86

කිිනයනැච්චිඹ

4

15

19

මුරති.

-

23

23

එකතු

22

DODO

ඹහඳනඹ
CODO

CODO

උතුරු භැෙ ඳශාෙ

දිසත්රික්කඹ

අනුයහධුනයඹ

12

45

57

වුිජඹහ

1

22

23

යඳැයශැන්නරු

8

20

28

භන්නහයභ

5

29

34

එකතු

20

65

85

එකතු

32

153 185

දිසත්රික්කඹ

ඹම ඳශාෙ

නැතගනහිය ඳශාෙ

75

කුරුණෆගර

14

88

එකතු

21

163 184

එකතු

7

DODO

DODO

ුනත්්රභ

දිසත්රික්කඹ

CODO

CODO

එකතු

දිසත්රික්කඹ

82

ත්රිකුණහභරඹ

4

35

39

102

භඩකරුන

4

46

50

අම්ඳහය

6

55

61

එකතු

14

136 150

භධයභ ඳශාෙ

ඵ්නාහිය ඳශාෙ

CODO

DODO

119 136

භහ්යල්

3

21

24

39

89

128

භවනුය

18

45

63

කළු්ය

11

40

51

නුයඑළිඹ

13

5

18

එකතු

67

248 315

එකතු

34

71

105

යකැශම

ෙකුණු ඳශාෙ

ඵයගමු ඳශාෙ

66

යභැණයහගර

6

20

26

43

ඵදුල්ර

7

19

26

35

එකතු

13

39

52

31

ගහල්ර

11

56

50

භහ්ය

9

34

81

වම්ඵන්ය්ැට

7

28

එකතු

27

118 145

එකතු

15

41

DODO

එකතු

9

CODO

යත්නුනය

67

එකතු

25

දිසත්රික්කඹ

දිසත්රික්කඹ

DODO

DODO

6

ඌ ඳශාෙ
CODO

CODO

කෆගල්ර

එකතු

දිසත්රික්කඹ

එකතු

DODO

17

ගම්ඳව

එකතු

CODO

දිසත්රික්කඹ

දිසත්රික්කඹ

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 60
රාේධන රගතිඹ ව අනාගෙ ෙැක්භ
යයට් ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හ ව ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ
අ්යලය න විවිධ ්රයභෝඳහඹ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිමේභට
යඵැයවෝ යයව මක ඇ් තියහය ංර්ධනඹ වතික කයමින්
්භ දළක්භ වහ යභයවඹ ශාහ මකභට ංසථහ ක්රිඹහ කයි
යකිනකහලීන භධය කහලීන ව දීර්ා කහලීන ්රයභෝඳහඹ යහඳෘති
වඳුනහයගන ඇති අ්ය තියහය යභයවයුභක් අනඩවන ක්රිඹහත්භක
කිමේභ වහ ම්ඳත් යන් යකැට ඇ් ප්රධහන යහඳෘතිර
හයහංලඹක් ඳව් දක්හ ඇ්
2018 නනහරි භහයේ දී කු නහඹක ඵඩවනහයනහඹක නහ්යන්්ය
ගුන් ය්ැු ඳයල් ංර්ධන යහඳෘතියේ  2න ිතඹයර් 11 අදිඹය
ඹටයත් න ඒප්රන් ඊ යකැටයේ ගුන්ය්ල් ිතයමකයම් ඳර්ඹන්්ඹ
ව ඳත්නහ ඉන්ධන ද්රවිකෘ් ඳද්ධතිඹ ංර්ධනඹ කය දියුණු
කිමේභ ව ඉන්ධන ප්රහවන ඳද්ධතිඹ සථහිත් කිමේභ
කු නහඹක ගුන්ය්ැු ඳර ය් ඉන්ධන අනඩවන රඵහ දීභ ව
යනට් ඒ 1 යඵදහවළරියම් නහරඹ නහ ඳවසු කිමේභ උයදහ
මුතුයහනයර ඳර්ඹන්්යේ  සිට ගුන්ය්ැු ඳර දක්හ න යනට් ඒ
1 ඉන්ධන නර භහර්ගඹ ඉදිකිරියම් යහඳෘතියේ  ප්රම්ඳහදන
කටයුතු ආයම්බ කය මුතුයහනයර ඳත්නහ ඳර්ඹන්්යේ  යනට් ඒ
1 ඉන්ධන ගඵනහ ටළංකි ඉදි කිමේභ ව ආශ්රි් ඳවසුකම් ළඳයීභ සිදු
කයනු රඵි
ිතරිඳවදු ංර්ධනඹ කිමේයම් යහඳෘතිඹ ළරසුම් කය ඇ්
එභඟින් ගඵනහ ඳවසුකම් යනැභළතිමකභ යවේතුයන් අඩු මිරට
අඳනඹන කිමේභට සිදුන දළවි ය්ල් ව නළේ්හ ඉවශ භට්ටයම්
ිජසඳහදන ඵට ඳත්කිමේභට වළකිඹහ රළයඵනු ඇ් එයේභ
නිජන ය්ල් වහ න ඉල්ලුභ ඵහධහකින් ය්ැය ළඳයීභට ව
ිතරිළඹ අභ කිමේභට ිතරිඳවදුය. කහර්ඹක්භ්හඹ ළඩිකිමේභ
භඟින් වළකිඹහ රළයබ් ඉව් යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිමේභ වහ
අලය මුරයකයණ රකහ ඵරමින් සිටී නහ්යන්්ය ඳහරිරික
ප්රමිතීන්ට අනුග් යමින් අඳ නරඹ ිතරිසිදු කිමේයම් ඹන්ත්රහගහයඹක්
ප්රම්ඳහදනඹ කිමේභට කටයුතු කය ඇ්
්භ ිතයවුම්වල් ළඩිදියුණු කයමින් යශඳර ප්රමුනඹහ යර එභ
්ත්ඹ ආයක්හ කයමින් යනඹට අලය වහඹ යදමින් යහනය
යහඳහයඹක් යර ඉදිරිඹට ගභන් කයි

ඉල්ලුභ අඩු කහර කහනු රදි අතිරික්් ඉන්ධන ගඵනහ
කිමේභට වළකින ඳරිදි ගඵනහකයණ ඳවසුකම් ඉවශ නළංමකභට
ව නහ්යන්්ය ය්ල් මිර ගණන් ඳවර අගඹක ඳත්නහ විටදි
යඵැය ය්ල් ව ිජමි ය්ල් ආනඹනඹ කය ගඵනහ කිමේභට
අලය ඳවසුකම් දියුණු කිමේභට ද කටයුතු කයි යයට්
ප්රධහන්භ ්රයභෝඳහික යහනය යහඳහයඹක් යර යයට්
ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හඹ ්වවුරු කිමේභට ංසථහ ෆභ
විටකභ කටයුතු කයි
ංසථහ භා ම්ඵන්ධි් ආඹ්න ය් අගඹ එකතු කිරිභ
ිතණි දීර්ා කහලීන ප්රධහන ප්රහේධන යහඳෘති ව යකින කහලීන
්රයභෝඳහඹ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කයනු රඵි

රාේධන වා තනොගැරමම්
යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිමේභ වහ අලය මුරය ඳවසුකම්
ඵළංකුිනන් රඵහ ගන්නහ රද ණඹ භඟින් ඳඹහ ගළීයයභන්
යහඳෘති ිතරිළඹ ව අහනයේ  ංසථහය. රහබදහයීත්ඹ
ය් ද අහි්කය යර ඵරඳෆභක් ඇති කයි

61 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

භාන රාේධනඹ
2,368

16

තේකඹන් ගණන

ඵා ගැනීම්

5,865
රු.මි.

කාර්ඹ භණ්ඩර
පිරිැඹ

භාන රාේධනඹ
භාන රාේධනඹ ්ථිය තේකයින්,
තකොන්ත්රාත් තේකයින් ව
අබයාරාන්න් 2616 ක් නිතඹෝජනඹ
කයයි. කැඳව වා තේතේ නියුතු
තේකයින් ං්ථාතශ ාර්ථකත්ඹ
වා උඳාඹභාර්ගික ත්කම් තශ. ශ්රී
රංකාතශ ඛනිජ තෙල් යාඳායතේ
තශතඳොශ රමුඛඹා තර,
ගනුතෙනුකරුන්තේ /
ඳාර්ලකරුන්තේ ෙිකතිඹ වා
තේකයින්තේ වබාගීත්ඹ රමුඛ
කාර්ඹබායඹක් ඉටු කයයි.
ඳාර්ලකරුන්ට ටිනාකභක් රඵා
තෙන ශ්රභ ඵරකාඹක් ැඩිදියුණු කිරීභ
වා ඳත්ාතගන ඹාභ වා
තේකයින්තේ පුහුණු වා ංර්ධනඹ
වා උඳාඹභාර්ගික රමුඛො රඵා දී
ඇෙ.

තශ්රේණිඹ අනු තේකඹන්

100
තේා තිළිණ

තේකඹන් ගණන

A තශ්රේණිඹ

315

B තශ්රේණිඹ

1,136

C තශ්රේණිඹ

917

එකතු

2,368

2019 භාතරෝචනඹ


රු. මිලිඹන 12.24 ක් පුහුණු වා ංර්ධනඹ
වා ආතඹෝජනඹ



තේකයින් 1421 ක් වා පුහුණු අ්ථා රඵා
දීභ.



තේකයින්වට න ණඹ 1124 ක් රඵා දීභ.



තේකයින්තේ ෙරුන් වා ිතයත් 16 ක්
රොනඹ කිරීභ.

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 62
තශ්රේණිඹ අනු තේකඹන්

අඳයේ භහන ප්රහේධනඹ ංසථහය. තියහය ංර්ධනඹ වහ
යඹැදහ ගන්නහ උඳහඹභහර්ගික ත්කභකි භනහ ිජුනණ වහ දක්
ශ්රභ ඵරකහඹක් ආඹ්නඹට ්භ දළක්භ වහ යභයවය ඹථහර්ථඹ
කයහ ශාහ කය ගළීයභට ඉවල් න අ්ය යට තුශ 80% කට නහ
යශඳර යකැට හිමි යශඳර ප්රමුනඹහ යර නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහ ඳත්හයගන ඹහභට යභභ යේකින් උඳකහමේ
ය. අඳයේ භහන ප්රහේධන යහමු යවැ යේහ ඳරියඹක්
වතික කයන අ්යභ නහ යවැ ප්රතිරහබ ආයක්හ ව
යෞනය ඳරියඹ ඔවුන් තුු  කිමේභට ළඩි අසථහන් රඵහ යදි
භහන ප්රහේධනඹ ිතළිඵ අඳයේ ප්රතිඳත්තිඹ ඳහර්ලකරුන්ට
ිනනහකභක් එක් කයන යේයේ  ිජයුතු යේකින් ආකර්ණඹ
කය ගළීයභට යහ ගළීයභට වහ ංර්ධනඹ කිමේභට නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහට වළකිඹහ රඵහ යදි

කාර්ඹභණ්ඩර ලක්තිඹ
සථිය කහර්ඹ භඩවනරඹ

2,368

යකැන්ත්රහත් යේකින්

2

ුනහුණුන්නන් - කහර්මිකඹන්

78

ුනහුණුන්නන් -(ඵහහිය අධයහඳන ආඹ්න)

168

එකතු

2,616

විවිධත්ඹ
භහන ම්ඳත් ප්රතිඳත්තිඹක් යර ඳහර්ලකරුන්ට ිනනහකභක්
රඵහ දීයභන් යභයවයුම් ඉරක්ක කයහ ශාහ මකභට උඳකහමේ න
සිඹළුභ අංලඹන්හි යේක පූර්ණ විවිධත්ඹ දිරිභත් කයි නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඹ සත්රී ුනරු බහඹ ආගභ
නනහර්ගිකත්ඹ ව කරහඳඹ ඹනහදිඹ භා යේක
විවිධත්ඹට අනුඵර යදන අ්ය නහ යවැ ඳහරියබෝගික
ප්රය.ලඹක් ව ඳහරියබෝගික යේහක් රඵහ දීභ වහ
යේකඹන් විවිධ ඳශහත්ර සථහනග් කය ඇ්
ඳශාෙ

අනු තේකඹන්

ිතරිමි

ගළහුණු

එකතු

1,736

286

2,022

නළයගනහිය

25

1

26

උතුය

17

4

21

ඌ

14

2

16

ඹම

35

11

46

භධයභ

53

14

67

ඵයගමු

22

13

35

දකුණ

85

11

96

උතුරු භළද

30

9

39

2,017

351

2,368

ඵසනහහිය

එකතු

A

B

C

භාන අ්ථා
ංසථහ ඹනු යනස යකැට ළරකීභක් යනැන යේහ
යඹෝනකයඹකි ිජලසචි් ඳයහ ඇති රැකිඹහ සුදුසුකම් ව
අත්දළකීම් වහ අයේක්කඹහයේ යඹෝගය්හඹ ළරකිල්රට
ගිජමින් නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ යේකින් ඵහ ගීය
විධිභත් ම්මුන ඳමේක්ණ ක්රිඹහිනඹක් ව ිජුනණ්හ ඳමේක්ණ
ඹනු ංසථහ පූර් අලය්හ න අ්ය ඒහ විිජවිද බහයඹන්
ඵහ ගළීයයම් ්රභඹක් ිතයමකභ වහ අනුභ් යේක
අලය්හඹන්ට අනුකර ය. සිඹලු යසථහිත් වහ යනත්
අලය්හඹන්ට අනුකර එකභ රැකිඹහ කහඩවන වහ එකභ
ප්රතිරහබ කහඩවනඹන් වහ සුදුසුකම් රඵන යදඳහර්ලඹටභ
නහඹකත්ඹ යදන ිතරිමින් ව කහන්්හන් අ්ය යනස යකැට
ළරකීභකින් ය්ැය ප්රතිරහබ භහන (1: 1) රඵහ යදන
ප්රතිඳත්තිඹක් භා කටයුතු සිදු කයන රදී
ගැවැණු පිරිමි අනු තේකඹන්

ිතරිමි

ගළහුණු

63 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
යේක
ංනයහ

විශ්රහභ ගළීයයභන් අනතුරු ්භ අනහග්ඹ සුයක්ිත් කිමේභ වහ
ංසථහ විසින් 15% ක් ව 3% ක් යර ිතළියිනන් යේක
අර්ථහධක අයමුදර ව යේහ ිජයුක්තිකඹන්යේ බහයකහය
අයමුදර ය් දහඹකත්ඹ රඵහ යදි මීට අභ්ය ඳහරිය්ෝිත්
ඳන් ප්රකහය විශ්රහභ ගළීයයම්දී ඳහරිය්ෝිත් දීභනහ යගමකභද
කසුරුම් මිතිඹ භඟින් අභ්ය විශ්රහභ ප්රතිරහබඹක් ද රඵහ යදනු
ඇ්

ඹ අනු තේකඹන්

ඵා ගැනීම්
ර්ඹ තුශ ංසථහ අඳයේ ශ්රභ ඵරකහඹට යේකින් 16
යදයනකු ඵහයගන ඇ්
ඵා ගැනීම්

තශ්රේණිඹ

තිළිණ ව පිළිගැනීභ
සිත් ඇදගන්නහ සුළු ප්රතිරහබ රඵහ දීභ භඟින් යේකඹන් ්භ
යහනකහරිඹ ව ගකීම් නහ උද්යඹෝගයඹන් ඉු  කිමේභට
යඳශයමනු ඇති ඵට ව යේකඹන් ්භ යේහ සථහනඹ ය්
ඳක්ඳහතී නු ඇති ඵට ංසථහ විලසහ කයි මුරයභඹ ව
මුරයභඹ යනැන යප්රහද රැකින් භන්වි් ප්රතිරහබ
යේකඹන් ය් රඵහ යදි යේකඹහයේ කහර්ඹ හධනඹ භ්
ප්රතිරහබ ්රභය.දඹ කස කය ඇති අ්ය ඔවුන්යේ කහර්ඹ
හධනඹ භ් ඳදනම් හර්ිතක කහර්ඹ හධන ඇගයීභ සිදු කයි
ංසථහය. භහන ම්ඳත් ප්රතිඳත්තිඹ අනු ංසථහ ය් ්භ
අගනහ යේහ රඵහ යදනු රඵන යේකඹන් ඇායීභ වහ
ඔවුන්ට යේහ තිළිණ රඵහ යදි යභභ ය තුශ රඵහ යදන රද
තිළිණ ඳව් දක්හ ඇ්
තේා තිළිණ 2019
තේා කාණ්ඩඹ

තිළිණ
ංඛයා

ිතරිමි

ගළහුණු

පුහුණු ව ංර්ධනඹ
ෆභ භට්ටභකභ යේකඹන්යේ කහර්ඹ හධනඹ ව
පරදහයී්හඹ ළඩි දියුණු කිමේභ වහ අනඩවන ුනහුණු කිමේම් ව
භහන ප්රහේධන ංර්ධනඹ කිමේම් සිදු කයි ංසථහය. හර්ිතක
ුනහුණු ව ංර්ධන ළරළසභ භඟින් යේහසථ
කහර්ඹක්භ්හඹ ව පරදහයීත්ඹ අයමුණ කය ඇ් හර්ිතක
ළරළසභ අනු යේහසථ ුනහුණු ව ඵහහිය ුවහත්භක ුනහුණු
ඳහකභහරහ ඇතුළු ුනහුණු ළනටවන් රඵහ යදනු රඵන අ්ය
දළනුභ යඵදහ ගළීයභ කහර්ඹ හධනඹ ව ෘත්තීඹ ප්රර්ධනඹ ළඩි
දියුණු කිරිභ වහ යභළිජ ුනහුණු ළනටවන් දවහ රු මිින
12 2 ක් ළඹ කය ඇ්

ය 20 ක යේහ

67

ය 25 ක යේහ

26

ය 30 ක යේහ

4

පුහුණු වා වබාගීන තේකඹන්

ය 35 ක යේහ

3

ුනහුණු / යශ්රේණිඹ

එකතු

100

ංසථහ යේකඹන් යේක අර්ථ හධක අයමුදර ව යේහ
ිජයුක්තිකඹන්යේ බහයකහය අයමුදර ය් සුදුසුකම් රඵති

A

B

C

ඵහහිය ුනහුණු

141

97

44

ංසථහ තුර ුනහුණු

304

491

344

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 64
ංසථහ වහ ම්ඵන්ධ කඩවනහඹම් වහ අගඹ එකතු කිමේභ
ිතණි ෆභ යේකඹකුභ ආයණඹ න ඳරිදි යහනකහරියේ 
පරදහි්හඹ ව යේයේ  ගුණහත්භකබහඹ ළඩි න ඳරිදි
ළනටවන් භහරහක් ංවිධහනඹ කය ඇ්
Training program—productivity

විශ්රහභ ගළීයම් / භයණ / ඉල්රහ අසමකම්
කාණ්ඩඹ

පිරිමි

ගැහුණු

එකතු

ඹ 18-30

1

-

1

ඹ 31-40

1

-

1

ඹ 41-50

7

-

7

ඹ 51-60

86

6

92

එකතු

95

6

101

තෞඛය වා ආයක්ා
පරදහයී්හ ුනහුණු

වියද්ල විලසවිදයහර ව ආඹ්න ද ඇතුළු උස අධයහඳන
අසථහ වහ යේකඹන් දිරිභත් කයනු රඵන අ්ය යදන
උඳහධිඹ ප්රථභ උඳහධිඹ ව ඩිේයරෝභහ ඳහකභහරහ වදහයහ
ඔවුන්යේ දළනුභ ව ිජුනණ්හ ළඩි දියුණු කිමේභට අයේක්හ
කයි

ප්රධහන කහර්ඹහරයේ  ුනහුණු

නිජන ය්ල් ිජසඳහදනර සහබහයඹන්භ ඳත්නහ ගිිජ
ගන්නහ සුළු ඵ යවේතුයන් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන භඟින්
යෞනය වහ ආයක්හට අදහනභක් ඳතී අඳ වහ ම්ඵන්ධ
ෆභ කඩවනහඹභක්භ ආයක්හ වහ නහ්යන්්ය ලයඹන්
ිතළිගත් ප්රමිතීන්ට අනු යෞනය වහ ආයක්හ ඳත්හයගන
ඹහභට ංසථහ කටයුතු කයි
යෞනය වහ ආයක්හ ිතරිඳවදුය. ප්රධහනභ අංගඹක් න අ්ය
අනතුරු ළශළක්මකභ වහ ළරසුම්ග් ුවහත්භක ඳද්ධති
ක්රිඹහත්භක කය ඇ් ආයක්ිත් ඳරියඹක් ඳත්හයගන ඹහභ
වහ ෆභ ආයක්ිත් ුනර්යෝඳහඹක්භ යගන ඇ් යෞනය
ආයක්ණ ව ඳහරිරික ුනහුණුමකම් ඇතුළු ආයක්හ ළඳයීභ
වහ ිතරිඳවදුය. ෆභ ක්රිඹහභහර්ගඹක්භ යගන ඇ් භහයේ 
වියලේිත්භ ුනද්ගරඹහ ම්භහනඹ ඇතුළු මුදල් ්යහගද භා
ඉරක්ක භ් ඳදනම් කය යගන ආයක්හ ම්ඵන්ධ තිළිණ
ප්රදහනඹ කයි
ිතරිඳවදුය. අනඩවන යේඹ වතික කිමේභ වහ විධිභත්
ආයක්ණ විගණන අධීක්ණ ව ඹවඳත් ක්රිඹහකහමේත්ඹ
ිතළිඵ මීක්ණ ක්රිඹහත්භක කය ඇ් යර් ෆභ
කහර්තුකදීභ යභයවයුම් ඉංජියන්රු ව කශභනහකයණ
ආයක්ණ රැසමකම් ඳත්නු රඵි 2019 යනැළම්ඵර් 04 දින
සිට 11 දක්හ ප්රය.ලභ යෞනය ව ඳහරිරික තිඹ ඳත්න
රදි යභභ යර්දී කිසිදු ගිිජ ගළීයභක් හර්්හ යනැවිණි

විශ්රාභ ගැනීම්

පිරිඳවදුතශ තෞඛය වා රතශම්

යභභ ය තුශදී විශ්රහභ රළීමභ භයණඹට ඳත්මකභ ඉල්රහ
අසමකභ ව යේයඹන් ඳව කිමේභ ළිජ කරුණු භ් යේකඹන්
101 ක් යේඹ අන් කයන රදී

තෞඛය වා රතශලම්

2019

2018

අනතුය යවේතුයන් යේඹ අහිමි මකභ

-

1

ප්රථභහධහය අනතුරු

7

5

හර්්හ වු සුළු ගිිජ ගළීයම්

-

-

65 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
යේකඹන් ව යේකඹහයේ ඳවුයල් හභහජිකඹන්යේ යෞනය
ම්ඳන්න ජීන යටහ වතික කිමේභ වහ දදයහධහය ්රභඹක්
ක්රිඹහත්භක ය. යෞනය වහ ප්රය.ලම් හි් ඳරියඹක් ඇති කිමේභ
ිතණි අදහශ කහඩවනර යේකඹන් ය් ිජර ඇඳුම් ඳඹනු
රඵි

තේක කටයුතු
ගිිජ ුනහුණු

යහනකහමේ දිවිඹ ව හභහනය දිවිඹ භතුින් කිමේභ වහ ක්රීනහ
කටයුතු ර ිජය් මකභට ංසථහ දහඹකත්ඹ රඵහ යදි

ුවබාධනඹ
ආඹ්නඹ තුශ යේකඹන් යහ ්ඵහ ගළීයභ වහ සුබහධනඹ
අ්යහලය ය. ංසථහ ය් යේකඹන්යේ ඳක්ඳහතීත්ඹ
යගැනනළගීභ වහ විවිධ සුබහධන ළනටවන් ක්රිඹහත්භක කය
ඇ්

මරය කහර්ඹ භඩවනරඹ සුවද වමුමකභ

ිතරිත්

යේකඹන්යේ ජීන ්ත්ඹ ඉවශ දළමීභ තුිනන් ංසථහ ය්
්භ දහඹකත්ඹ අගඹ කයනු ිතණි වනදහයී යඳැලී අනුඳහ්
ඹටයත් විවිධ ණඹ යඹෝනනහ්රභ දිඹත් කය ඇ් යභභ යර්දී
ිජහ ණඹ 58 ක් ිජහ අළුත්ළඩිඹහ වහ න ණඹ 65 ක්
ගෘව ඳවසුකම් ණඹ 844 යභෝටර් යථ ණඹ 14 ක් ව ඹතුරු ඳළදි /
ත්රී යයෝද යථ මිරදී ගළීයභ වහ න ණඹ 143 ක් ද රඵහ දී ඇ්

යහනකහමේ දිවිඹ ව හභහනය දිවිඹ භඵය කිමේභ වහ යභන්භ
යේකඹන්යේ යේඹ ඇගයීභ වහ ංසථහ යේකඹන්යේ
දරුන් ය් රඵහයදන ශියත් ්රභඹ ්දුයටත් ක්රිඹහත්භක
කයන රදී යභභ යර්දී අධයහඳිජක නඹරවණ රළබු යේක
දරුන් යනුයන් න ශියත් 16 ිතරිනභන රදී

මරය කහර්ඹ භඩවනරඹ සුවද වමුමකභ
කාර්මික ම්ඵන්ධො
යශඳර යකැට 80% නහ ළඩි කර්භහන්්යේ  ප්රමුනඹහ යර
ංසථහය. ඹවඳළළත්භ ව නහතික ආර්ථිකඹ ය් කහර්මික
ම්ඵන්ධ්හඹ ඳත්හයගන ඹහභ ඉ්හ ළදවත් ය. අදහශ
කඩවනහඹම් ය් අගඹ එකතු කයමින් ව යයට් ඵරලක්ති
සුයක්ිත්්හඹ ්වවුරු කයමින් කහර්මික ම්ඵන්ධ්හ
ඳත්හයගන ඹහභට ංසථහ කළඳමක සිටී
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යේකඹන් විසින් ිතහිු හයගන ඇති ෆභ ෘත්තීඹ මිතිඹක්භ
ංසථහ විසින් ිතළිගනු රඵි ංසථහ එළිජ ෘත්තීඹ
මිතිර ප්රයඹෝනනත් භ්ඹක් ිතළිගනු රඵන අ්ය යනත්
ඳහර්ලඹන්ට ද ළනදහයී න යර ඔවුන් භා කහර්මික
ඵ්හ ඳත්ි
යේකඹන්යේ අලය්හඹ අනු ඕනෆභ ෘත්තීඹ මිතිඹකට
ම්ඵන්ධමකයම් ිජදව රඵහ දී ඇ් 2019 12 31 දිනට ෘත්තීඹ
මිති ඳවක් ඳළති අ්ය ඵහධහකින් ය්ැය ආඹ්නයේ 
ක්රිඹහකහමේත්ඹ ඳත්හ ගළීයභට ෆභ ෘත්තීඹ මිතිඹක්
භාභ අඳක්ඳහති කටයුතු කයි

කාර්මික නීතිඹ භඟ අනුගෙ වීභ
යයට් ගකියුතු ්රයභෝඳහඹ යහඳහයඹක් යර කහර්මික ව
අයනකුත් ීයතිමේති ය් අනුග් මක ක්රිඹහ කයි කිසිදු
යේදඹකින් ය්ැය ඹ අවුරුදු 18 ට ළඩි ුනයළසිඹන් ඵහ
ගනු රඵි ගකීම් ව ආචහයධර්භ රැක ගනු ස ශභින්
යේයේ  යඹදමකභ ශ්රභඹ ඵයරන් ගළීයභ යවෝ අිජහර්ඹ යේඹ
සිදු කයනු යනැරඵි
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භාජීඹ ව ම්ඵන්ධො රාේධනඹ
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රු. බිලි

රම්ඳාෙන ගණන

යජඹට ොඹකත්ඹ

භාජීඹ ව ම්ඵන්ධො රාේධනඹ
නිජන ය්ල් ිජසඳහදනර
සහබහයඹන්භ ඳත්නහ ගිිජ ගන්නහ
සුළු ඵ යවේතුයන් අඳ වහ ම්ඵන්ධ
ඳහර්ලඹන් අ්ය විලසහඹ
යගැනනළගීභ වහ අලය
ඒකහඵද්ධමකභ ව ීයතිභඹ අදහශත්ඹ
මුිනක අලය්හ යර ංසථහ
විලසහ කයි අඳයේ මුිනක අියප්රහඹ
නම් තියහය ආර්ථික ංර්ධනඹක්
උයදහ ඉවශ ගුණහත්භකබහයඹන්
යුත් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන යටුනයහ
විසිය ඳතින භවනන්හට ව
කර්භහන්් ය් ඳවසුයන් රඵහග්
වළකි ඵ වතික කිමේභි ංසථහ
යනයේ  ඵදු ආදහඹභට දහඹකන
ප්රධහන්භ ඵදු යගන ආඹ්නඹකි

2.2

2.83

රු.මිලි.

ඇ.තඩො.බිලි

CSR විඹෙම්

ඉන්ධන ආනඹන පිරිැඹ

ඛනිජ තෙල් ආනඹන
නි්ඳාෙන
තඵොය තෙල් ආනඹන

අගඹ
ඇ.තඩො. මිලි.
(DAP ඳෙනමින්)

970.7

පිරිඳවදු කයන රෙ නි්ඳාෙන ආනඹන

1,858.4

එකතු

2,829.1

2019 භාතරෝචනඹ


යභට්රික් යටැන් 1 842 737 ක යඵැය ය්ල් ආනඹනඹ



යභට්රික් යටැන් 3 048 657 ක ිජමි ිජසඳහදන ආනඹනඹ



අන් කයන රද අයනකුත් ප්රම්ඳහදනර ිනනහකභ
රු මිින 567 කි



න ිතයවුම්වල් 23 ක් එකතු කයන රදී



යේහසථ ුනහුණු න්නන් 82 ක් වහ අසථහ
රඵහදීභ
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ආර්ථික ංර්ධනඹට දහඹක න ිජසඳහදන වහ යේහ ඳඹමින්
ඹවඳත් ඳහරනඹක් හි් දීර්ා කහලීන යදහ ඳළළත්භ වතික
කිමේභට ංසථහ කළඳ මක සිින

භවහ බහඩවනහගහයඹ ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු ඵළංකුකරුන්
යඵැයය්ල් ව ිජමි ිජසඳහදන ළඳයුම්කරුන් නළ. භහගම්
යද්ීලඹ ළඳයුම්කරුන් යඵදුම්කරුන් ළිජ ්රයභෝඳහික
ඳහර්ලඹන් භා ංසථහ ඉ්හ සුවද ම්ඵන්ධ්හඹක්
ඳත්ි

දළනට කළීයම් කිමේයභන් රඵහ ග් වළකි නිජන ය්ල් ිජධි
යනැභළති යටක් යර ශ්රී රංකහ සිඹළු ආකහයයේ  නිජන ය්ල්
ිජසඳහදන ඵහහිය මුරහශ්ර ිනන් ඳඹහග් යුතු ය. යවැඳින්
ිජර්චනඹ කශ වළකි ඳහයදෘය ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහිනඹක් භඟින්
යම් කටයුතු සිදු කිමේභට ංසථහ ගඵරහ යගන ඇ් ය්ැග
අලය්හඹ ගුණහත්භකබහඹ ව ඳවසුයන් රඵහ ග් වළකි
ිජසඳහදන රඵහදීභ ළිජ කහර්ඹඹන් වහ ය්ැග භහයරෝචන
කමිු  ෘජුභ දහඹක ය. ඉයහනඹ ය් ම්ඵහධක ඳළනමකභත්
භා ංසථහ ිතරිඳවදු ―භර්ඵන්‖ නළභති යඵැයය්ල් ර්ගඹ
බහවි්ඹට යඹැමු වු අ්ය එඹ ළඩි පරදහකින් යුත් දළවිය්ල් ළිජ
අතුරු ිජසඳහදන අභ නහ පරදහයී යඵැය ය්ල් ර්ගඹක් යර
වඳුන්හ දිඹ වළකිි

ඛනිජ තෙල් ආනඹන
නිජන ය්ල් ිජධි යනැභළතිකමින් යඵැය ය්ල් යවෝ ිජමි ිජසඳහදන
යර නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ආනඹනඹ කිමේභට අඳ යටට සිදු මක
ඇ් යනඹ විසින් ඳනහ ඇති ම්භ් ප්රම්ඳහදන ්රභය.දඹක්
ඹටයත් නහ ඳහයදෘය යර යභභ ිජසඳහදන ආනඹනඹ කයන
අ්ය ඒහ ආනඹනඹ කිමේභට නහත්භ යවැ ළඳයුම්කරුන්
ආකර්ලනඹ කය ගළීයභට ද ංසථහ යඳශයමි ුනගසකන්ද
ිතරිඳවදුය. ිජසඳහදන ක්රිඹහිනඹ වහ භර්ඵන් යඵැයය්ල්
යභට්රික් යටැන් 1 842 737 ක් යඵැයය්ල් නළ.ග් ය්ැග 20 ක්
වයවහ යභභ ර්යේ දී ආනඹනඹ කයන රදී

පිරිඳවදු කයන රෙ නි්ඳාෙන ආනඹන

යයට් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන අලය්හයඹන් 30% ක
ප්රභහණඹක් ඳභණක් ිතරිඳවදුයන් ිජසඳහදනඹ න ඵළවින් ඉතිරි
අලය්හඹ ිජමි ිජසඳහදන යර ෘජුභ ආනඹනඹ කයි
ිනඹහඳදිංචි ළඳයුම්කරුන් වයවහ ඇ යනැ මිින 1 858 ක් ිනනහ
ිජමි ිජසඳහදන (ඩි ඒ ිත ඳදනමින්) ංසථහ ආනඹනඹ කයන
රදී
ඛනිජ තෙල් තනොන රම්ඳාෙන
අන් කයන ටිනාකභ
රෙ රම්ඳාෙන (රු.මිලි.)
ගණන

රම්ඳාෙන කාණ්ඩඹ

යදඳහර්්යම්න්තු
කමිු 

ප්රම්ඳහදන

126

372

අභහ්යහංල ප්රම්ඳහදන කමිු 

1

195

කළබිනට් භඩවනරඹ විසින් ඳත්
කයන රද ප්රම්ඳහදන කමිු 

-

-

127

567

එකතු

යනඹ විසින් ඳනන රද ප්රම්ඳහදන යහමු තුශ අයනකුත්
සිඹළුභ නහ්යන්්ය ප්රම්ඳහදන නහත් ඳහයදෘය යර යභභ
ර්යේ  සිදු කයනු රළබු අ්ය
නහත්භ යවැ
ගුණහත්භක්හයඹන් යුත් ිජසඳහදන ව යේහ එභඟින්
ංසථහ ය් ඳඹහ යදනු රළීමඹ
නහත් තියහය
ඳරියබෝනනඹක් වතික කිමේභ
වහ
ිජසඳහදනර
අලය්හඹ අදහශත්ඹ ගුණහත්භකබහඹ ව මිර ගණන්
ඇගයීභ වහ ්හක්ණික ඇගයීම් කමිු  ව ප්රම්ඳහදන කමිු 
ිතහිු හ ඇ්

යජතේ ොඹකත්ඹ

ඵදු ොඹකත්ඹ
NBT රු මිින 3 448

යර්ගු ඵදු රු මිින 31 397

ිජසඳහදන ඵදු රු මිින 59 468

PAL රු මිින 26 04

ආදහඹම් ඵදු රු මිින 3 687

VAT රු මිින 2 309

69 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
ඹින්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිමේභ ව ආර්ථික කටයුතු වහ
බහවි්හ කයන යනයේ  ප්රධහන්භ ආදහඹම් භහර්ගඹ ඵදු ය.
ංසථහ යනඹ ය් ඵදු යගන විලහර්භ ආඹ්නඹන් ය.
යභභ ර්යේ දී රු මිින 126 351 ක් (2018 රු මිින 125 357)
යර ංසථහ ශුද්ධ ආදහඹයභන් 19 54% ක් ඵදු යර දහඹකන
රදී
යභභ ර්යේ දී රු බිින 11 8 ක ශුද්ධ අරහබඹක් හර්්හ කරද
රු බිින 126 3 ක් න ංසථහ ආදහඹයභන් 20% ක් භහන
ශුබහධනඹ ය් දහඹක කය ඇ් යභභ විලහර මුදල් ප්රභහණඹ
යයට් ංර්ධනඹ උයදහ යභන්භ භහන ශුබ හධනඹ ආදිඹට
අලය ඹින්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිමේභ උයදහ යඹැදහ ගනු
රඵි යයට් භසථ ආර්ථිකඹ ය් දයන රද දහඹකත්ඹ රකහ
ඵළලීයම්දී ංසථහ ඳහඩු රඵන ්ත්ඹක ඳතින ඵ කි
යනැවළක

යඵදහවරින්නන් ුනහුණු ළනටවන

ඳශාත් පියවුම් වල්
ඳශාෙ

පියවුම්වල්
ගණන

ඵසනහහිය

315

ඹම

184

උතුරු භළද

85

භධයභ

105

උතුය

185

දකුණ

145

ඌ

52

නළයගනහිය

150

ඵයගමු

81

එකතු

1302
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යාඳාය වවුල්කායත්ඹ

අධයාඳනඹ වා වාඹ රඵාදීභ

යේහදහඹකඹන් ය් ිජසඳහදන ඳවසුයන් ශාහ කයමකභ
වතික කිමේභ වහ ිතයවුම්වල් 1302 න් භන්වි් දිින ුනයහ
යහේ් වු ුනළුල් යඵදුම්කහයත් නහරඹක් ංසථහ තු ඳතී
යශඳර යකැටස 80% න් යුත් යශඳර ුනමුනඹහ යර
ඕනෆභ ඳශහ්ක දී ිජසඳහදන ඳවසුයන් රඵහ ග් වළකි න
ආකහයඹට ඉන්ධන යඵදහවළමේම් නහරඹක් ඳත්හයගන ඹහභ
ංසථහය. මුිනක අියරහඹකි
ගුණහත්භකබහයඹන් යුත්
ිජසඳහදන වහ අයේක්ිත් ප්රමිතීන්ට අනු ිතයවුම්වල් නහරඹ
ඳත්හයගන ඹහභ වහ දළඩි ිජර්නහඹක අනුගභනඹ කයි

ශ්රී රංකහය. එකභ ිතරිඳවදු යර ශ්රී රංකහ ආර්ථිකඹට අගඹ
එකතු කිමේභ ිතණි යද්ීලඹ ශියඹන් ය් ිතරිඳවදුය. ුනහුණු
අසථහ රහ යදි නිජන ය්ල් ක්යේත්රයේ  ුනහුණු රළබු
ශ්රමිකඹන් ය් යරැ ුනයහ ඉවශ ඉල්ලුභක් ඇති ඵළවින් උඳරිභ
ුනහුණු අසථහ රහ දීභට ංසථහ යනැඳළකිළි ඉදිරිඳත් මක
ඇ්

නි්ඳාෙන වා න ගකීභ
යේහදහඹකඹහ ය් ගුණහත්භකබහයඹන් යුත් ිජසඳහදන
රඵහදීයම් ගකීභ අඳ මුිනක අධහනඹ යඹැමු කයනු රඵන
අංලඹකි
ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහිනයඹන් ආයම්බ මක ිජසඳහදන
යභයවඹමකභ යඵදහවළමේභ ගුණහත්භකබහඹ ඳමේක්හ කිමේභ ඹන
භසථ ක්රිඹහිනඹ ුනයහභ අධීක්ණඹ කයි
ිජසඳහදන යේදහඹකඹහයේ අ්ට ඳත්න අසථහය.දී ද වියලේ
අධීක්ණ ක්රිඹහිනඹක් අනුගභනඹ කයන අ්ය
ිජසි
ක්රිඹහඳිනඳහිනඹ ව බහවි්ඹ අනුගභනඹ කයමින් ිජළයදි කිමේයම්
ඹහන්ත්රණඹක් ද ක්රිඹහත්භක කයි විවිධ ඳශහත් ිනන් අවඹු
යර ය්ෝයහ ගනු රඵන ිතරිවුම්වල් අධීක්ණ කඩවනහඹභක්
විසින් ඳමේක්හ කයමින් ක්රිඹහිතළියර උල්රංානඹ කයමින්
අනහයක්ිත් බහවි්ඹන් අනුගභනඹ කයමින් ඳරිශ්රඹ තුශ
අනතුරුදහඹක ඳරියඹක් යත්ද ඹන්න වසුකය ගිජමින් නහ
ඹවඳත් ක්රිඹහකහමේත්ඹ ්වවුරු කිමේභ වහ විගණනඹන් සිදු
කයි ඳද්ධතියේ  වඳුනහගත් අඩුලුහුඩුකම් ිජළයදි කිමේභට
වියලේ ක්රිඹහභහර්ග ගීය
විවිධ නගයර ධහනඹ න යභෝටර් යථ ිනන් ඉන්ධන ිජඹළදි
රඵහයගන ිජසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹ ්වවුරු කිමේභට ව
නහ ඹවඳත් ඳරියබෝනන ්රභය.දඹක් ඇති කයමකභට අලය
ක්රිඹහභහර්ග ගළීයභ දක්හ යභයවයුම් ඳද්ධතිඹ ුනළුල් කය ඇ්
භුමිය්ල් අබහවි්හ කයනු රඵන අසථහ වඳුනහයගන
ගුණහත්භකබහයඹන් යුත් ිජසඳහදන ඳරියබෝනනඹ වහ රඵහ
දීභට සිඹළු ඳරිශ්රභ යගන ඇ්
ශ්රි රංකහ තුශ ්වනම් කය ඇති කිසිදු ිජසඳහදනඹක් ංසථහ
විසින් අයශවි යනැකයි

යභයට විලසවිදයහර ව යනත් අධයහඳිජක ආඹ්න ිනන්
ුනහුණු අසථහ ඉල්ලුම් කයන යද්ීලඹ ශිය ශියහන් ය්
මුරය ය්ැයතුරු ්හක්ණඹ භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ
ආදී අංලරට අඹත් කහර්මික ුනහුණු අසථහ ද ංසථහ විසින්
රඵහ යදි

රජා ම්ඵන්ධො
අදහශ ප්රනහන් භග ඹවඳත් ම්ඵන්ධ්හක් ඳත්හ යගන
ඹහභ අඳයේ ප්රය.ලඹි අඳයේ යඵදහවළමේම් නහරඹ ිතරිවුම්වල්
1 302 දක්හ ඳළතිය ඇති අ්ය එභගින් 15 000 ට ළඩි ්ර
රැකිඹහ අසථහ ඳඹි ගකීම් හි් ංසථහික ුනයළසියඹක්
යර ආර්ථිකඹට අගඹ එකතු කයන ිතයවුම්වල් නහරඹ
ංසථහ විසින් යවැඳින් රැකඵරහ ගනු රඵන අ්ය ෘජු
යේහදහඹකඹන් ය් අසථහ රහ යදමින් ආර්ථිකඹට
අගඹ එකතු කිමේභට දහඹක මකභ ිතණි ංසථහ ක්රිඹහ කයි
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්බාවික රාේධනඹ
926,536
යභ යටැ

ජර ඳරිතබෝජනඹ

101,662

්බාවික රාේධනඹ
අඳ ජීත් යමින් යඳෝණඹ
න්යන් ඳරියයේ භ න අ්ය හයු
වියභෝචනඹ අභ කයමින් නරඹ ව
අඳද්රය කශභනහකයණඹ ිතළිඵ
ද අිත අධහනඹ යඹැමු කයමු
ඳරියඹ ය් ්භ ගකීභ
අනඩවන ඉු  කිමේභට ඳහරිරික
අලය්හ ්රයභෝඳහික ක්රිඹහදහභඹට
ඵද්ධ කය ඇති අ්ය ඳහරිරික
සුයක්ිත්්හඹ උයදහ ්භ
යේකඹන් ුනහුණු කිමේභට ංසථහ
කළඳ මක ක්රිඹහ කයි භහනයේ 
යඵැයවෝ ුනද්ගරඹන්යේ ජීන
යටහ ය් ංසථහය.
ක්රිඹහකරහඳඹ ඵරඳහන ඵළවින් සීමි්
ම්ඳත් තියහය යර බහවි්හ කයි

යභ යටැ

්යං ඳරිතබෝජනඹ

.4969
විතලේෂිෙ ඵරලක්ති
ඳරිතබෝජනඹ

0.27%

.

ාභානය අරාබඹ

ය

ඇ්ෙතම්න්තුගෙ
අරාබඹ

2019

5,266 MT

2018

5,627 MT

2017

11,847 MT

2019 භාතරෝචනඹ





ංචහයක ඵංගරහ ව ප්රහයද්ීලඹ කහර්ඹහරර
සුර්ඹ ඳළනර සථහිත් කිමේභ වහ සිදු කයන රද
ආයඹෝනන
ිතරිඳවදු ක්රිඹහිනයේ  හභහනය අරහබඹ 0 33%
සිට 0 27% දක්හ අඩු කිමේභ
සි ඩි යු යර දල්න රද හයු ප්රභහණඹ යභට්රික්
යටැන් 47
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ජර ඳරිතබෝජනඹ
ය්ල් ිතරිඳවදු කිමේයම් ක්රිඹහිනඹ ය් ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක
නරඹ ප්රභහණඹක් අලය ය. කළීඩ යඳයනන ප්රභහණඹක නර
ප්රභහණඹක් ංසථහය. නරඹ රඵහ ගළීයයම් ඒකකඹ භගින් ිතරිඳවදු
කය ගන්නහ රද අ්ය ඉතිරි නරඹ නරම්ඳහදන වහ නරප්රහවන
භඩවනරඹ භඟින් රඵහ ගන්නහ රදී නරඹ සුයක්ිත් කිමේභ ව
තියහය ඳරියබෝනන ්රභය.දඹක් වහ අලය සිඹළු ක්රිඹහභහර්ග
ගළීයභට ංසථහ යනැඳළකිින ඉදිරිඳත් ය. අඳ නරඹ විධිභත්
යර ිතරිසිදු කය නහ්යන්්ය ප්රමීතීන්ට අනුකර ඵළවළය කිරිභ
සිදු කයි

ජර ඳරිතබෝජනඹ
2019

ිතරිඳවදු යභයවයුම් කටයුතු වහ ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක
විදුිනඵරඹක් අලය යි ිතරිඳවදුය. විදුිනඵර ඳරියබෝනනඹ
හභහනය ය.රහන් තුශ යභගහයැට් 200 6 සිට යභගහ යැට්
280 5 අ්ය ය.
කහර්ඹ ඵහුර ය.රහන් තුශ විදුිනඵර ඳරියබෝනනඹ යභගහ
යැට් 90 8 සිට යභගහ යැට් 129 5 දක්හ ඳයහඹක යදෝරනඹ
යි රංකහ විදුිනඵර භඩවනරයේ  ළඳයුයම් උඳරිභ ඉල්ලුභ
කියරෝ යැට් 1224 සිට කියරෝ යැට් 1471 දක්හ ය.
ංසථහ ප්රතිඳත්තිඹ තුශට තියහය ඳරියබෝනන යටහක්
හුරුකයමින් තියහය ඉදිරි ගභනක් නහථ කිමේභ වහ ංසථහ
තු සිඹළුභ ංචහයක ඵංගරහ ව ප්රහයද්ීලඹ කහර්ඹහර සුර්ඹ
ඵරලක්තිඹ ය් ඳරිර්්නඹ කයමින් ඳතී

2018

තභ.තටො. තභ.තටො.
ිතරිඳවදු කයන රද නරඹ

706,480

767,540

නර ම්ඳහදන භඩවනරඹ භගින්

220,056

164,718

එකතු

926,536

932,058

ඵරලක්ති ඳරිතබෝජනඹ
ිතරිඳවදු ක්රිඹහිනඹ වහ ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක ඵරලක්ති
ප්රභහණඹක් අලය ය. ඵරලක්ති ඳරියබෝනනඹ ඳහරනඹ කිමේභ
වහ ලක්තිභත් ්රභ ක්රිඹහත්භක කිමේභ ිතණි ඳහඩු ව
කහර්ඹක්භ්හ මීක්ණ ඳත්ි ඳරියඹට වි හයු මුදහ
වළමේයම් ඵරඳෆභ අභ කිමේභ ිතණි ව තියහය ඳරියබෝනනඹක්
උයදහ ංසථහ වළකි ෆභ ිතඹයක්භ ගනු රඵි

ඵරලක්ති ඳරිතබෝජනඹ
2019

2018

ද්ර හයු ඳරියබෝනනඹ (යභ යටැ)

44,950

43,117

දළවි ය්ල් ඳරියබෝනනඹ (යභ යටැ)

51,446

48,886

ඇස්යම්න්තුග් අරහබඹ (යභ යටැ)

5,266

5,627

වියලේිත් ඵරලක්ති ඳරියබෝනනඹ
(එම් එම් යක් කළල් / යභ යටැ
යඵැයය්ල්)

.4969

.5510

ිතරිඳවදු ක්රිඹහිනඹ භ් න හභහනය අරහබඹට ිතරිඳවදු
යභයවයුභ මුහුණ යදන අ්ය 2019 යර්දී අයේක්ිත් හභහනය
අරහබඹ 6 4% න් (යභට්රික් යටැන් 5 627 සිට යභට්රික් යටැන්
5 266) අඩු මක ඇ් යභභ ය තුශදී දවනඹ වහ අලය මුළු
ඉන්ධන හයු ප්රභහණඹ යභට්රික් යටැන් 354 ක් ව දවනඹ වහ
න සි ඩි යු හයු ප්රභහණඹ යභට්රික් යටැන් 47 1 ක් විඹ

ජජ විවිධත්ඹ
ය්ල් කහන්දු මකම් ඉන්ධන දුම් අඳද්රය ආදී ංසථහ
ක්රිඹහකහමේත්ඹ යවේතුයන් දන විවිධත්ඹ ය් ෘණ
ඵරඳෆභක් ඇති කයි දන විවිධත්ඹ ය් න ෘණ
ඵරඳෆභ අභ කිමේභ වහ න පූර් ප්රය.ම් ව ආයක්ණ
ක්රිඹහභහර්ග ගළීයභ ්වවුරු කිමේභ ිතණි දළඩි යභයවයුම්
ක්රිඹහභහර්ග යගන ඇ් යභභ ය තුශ දන විවිධත්ඹට
ඵරඳෆභක් කයනු රළබු ය්ල් කහන්දු මකම් යවෝ යනත් ඵරඳෆම්
ිතළිඵ කිසිදු හර්්හක් යනැභළ්

අනුකරොඹ
ඳරියයඹන් යඳෝණඹ න ංසථහික ුනයළසිඹකු යර
යභයවයුම් භට්ටයම්දී යභන්භ හර්්හකයණයේ දීද ෆභ
ඳහරිරික ීයති මේති ඳද්ධතිඹකටභ අනුග් මක ඇ් ඒ අනු
යභභ යර්දී කිසිදු කළීඩ යඳයනන දන මුදරකට යවෝ මුරය
යනැන ම්ඵහධකඹක් ංසථහ ය් එල්ර යනැවුණි
ඳහරිරික අනතුරු ඇති විඹ වළකි සහබහවික අදහනභක් හි්
යභභ යහඳහයඹ ඳරියඹ ආශ්රි් ීයති ම්ඳහදකරු භා මීඳ
කටයුතු කයි
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බුද්ධිභඹ රාේධනඹ
864
ය 20 ැඩි තේඹක්
ඇති තේකඹන් ගණන

බුද්ධිභඹ රාේධනඹ

රු මිින

රු මිින

ය

මුච්චිෙ තේා
ඳශපුරුද්ෙ

97.68%

12.2
පුහුණු කිරීතම් පිරිැඹ

බුද්ධිභඹ ප්රහේධනඹ ංසකෘතිඹ
හයධර්භ ිනනහකම් ආඹ්ිජක
දළනුභ ඳද්ධති ක්රිඹහඳිනඳහටීන්
ඉයගනුම් ව න්නහභ ිනනහකභ ආදී
අසඳෘ ංකල්ඳඹන්යගන් භන්වි්
ය. අඳ තු යනැයනස දළනුභ ළඩි
දියුණු කිමේභ ව න්නහභඹ ිතළිඵ
න කීර්ති නහභඹ වහ අඳ තු
ම්ඳත් ප්රයඹෝනනඹට ගළයන් යයට්
නන්හයේ ජීන විඹදභ ව ජීන
්ත්ඹ යකයර් අඳයේ ිජසඳහදන
භඟින් ඵරඳෆභක් එල්ර න ඵළවින්
අඳයේ ංසකෘතිඹ යතින්භ
යගැනනළගුණු හයධර්භ ව ගුණධර්භ
ඳතී

38,800

පිරිඳවදුතශ තභතවයුම්
කාර කාර්ඹක්භොඹ

පුහුණු කිරීම් වා න ආතඹෝජන
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යඵදුම්කරුන්යේ යභයවයුම් කටයුතු ිතළිඵ
ිජමේක්ණඹ කිමේයම් ඳද්ධතිඹ ංර්ධනඹ
කිමේභ
කඳන් ඳද්ධතිඹ සඹංක්රීඹ කිමේභ
්හය ඳද්ධතිඹ ළඩි දියුණු කිමේභ
සිඹළුභ කහර්ඹ භඩවනරඹ ය් ුනහුණු ළසි
ඳළළත්මකභ
යඵැයය්ල් ඒකකයේ  යභයවයුම් කහර
කහර්ඹක්භ්හඹ 97 68% දක්හ ළඩි කිමේභ
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අඳතේ න්නාභඹන්
අඳයේ ―අනහග්ඹ ඵරගන්මින්‖ නළභති න්නහභ ආදර්ල ඳහකඹ
ය 59 ට නහ ළඩි ඉතිවහඹක් ඇති අ්ය එඹ යභයට
නන්හයේ වද්ට ඉ්හ මීඳ නුයේ  අඳයේ ිජසඳහදන යභයට
නන්හයේ ජීන විඹදභ ව හධහයණ යශහභ යකයර් යභභ
යහඳහයඹ ෘජු ඵරඳෆභක් ඇති කයන ඵළවින් ව ශ්රී
රහංකිකඹන්යේ ජීන ්ත්ඹ උස කිමේභට ද අඳ ෘජු
දහඹකත්ඹක් රඵහ යදන ඵළවිිජ
සියඳට්යකෝ ිනහිසි ය්ල් ව සියඳට්යකෝ කෘිත යහඹන ද
නන්හට ඉ්හ මීඳ න්නහභඹක් ය. යනත් කෘිත යහඹන
භහගම් විසින් යභයට යගැවි නන්හ සුයහ කෆභ ළරළක්මකභ ිතණි
හධහයණ මිර ගණන් ඹටයත් කෘිත යහඹන යගැවි නන්හ ය්
රඵහ දීභට මීට දලක කීඳඹකට යඳය යභභ සියඳට්යකෝ කෘිත
යහඹන න්නහභඹ යගැනනළගිණි සියඳට්යකෝ ිනහිසි ය්ල්
ිජසඳහදන ―යවැභ ළඳයුම් කරුයේ යවැභ ිජසඳහදන‖ යර
නහ්යන්්ය ලයඹන් ිතළිගත් ගුණහත්භකබහයඹන් යුත්
ිජසඳහදන හධහයණ මිරකට යශඳරට ඳඹි

අඳතේ ටිනාකභ
ංසථහය. ංසකෘතිඹ භගින් යගැනනළග අඳයේභ හයධර්භ ව
ිනනහකම් ංසථහ තු ය. ෆභ නන යකැටකයේභ ජීන
විඹදභ ව ජීන ්ත්ඹ ය් අඳයේ ිජසඳහදන ඵරඳෆභක් ඇති
කයන යවින් නහත් යවැ ිජසඳහදන නහ ඳවසුයන් රඵහ
ගළීයභට වළකිඹහ ඇති කිමේභට ඇඳ කළඳ මක සිිනමු අඳයේ
ිජසඳහදන යෞනය වහ ප්රය.ලභ යකයර් දළඩි ඵරඳෆභක් ඇති කයන
ිජසඳහදනඹ මකභ යවේතුයන් ඒහයේ  ප්රමිතිඹ ිතළිඵ භනහ
අධහනඹක් යඹැමු යකයර් අඳයේ යේඹ ිනනහ යර රඵහ දීභ
වහ කළඳවුණු ප්රමකණඹන් බිහි කිමේභ වහ ුනළුල් ඳයහඹක
්හක්ණික යභයවයුම් ව යේහදහඹකඹන් යභයවඹමකභ ළිජ
අංලර ුනහුණු රඵහ යදි අඳයේ ය්ැග යභයවයුම් ව
ඳර්යේ ණ අංලඹ ඳරියඹට වහිජඹක් යනැමක ිජසඳහදන වහ යේහ
ංර්ධනඹ කිමේභට ක්රිඹහකහමේ දහඹකත්ඹක් රඵහ යදි

ඳද්ධති දියුණු කිරීභ
විවිධ යහනය ව යඳෞද්ගිනක යේහදහඹකඹන්යේ ඉන්ධන
ප්රම්ඳහදනඹන් ිජඹහභනඹ කිමේභ ිතණි පරදහයී යේහක්
රඵහදීභට කඳන් ිජකුත් කිමේභ ව ප්රතිුනර්ණඹ කිමේයම් ඳද්ධතිඹ
වළකි්හක් යේකඹන් විසින් සිදු කිමේභ අභ කිමේභ වහ
්හක්ිජක ළනටවනක් ංර්ධනඹ කයන රදී යභභ න
කඳන් ඳද්ධතිඹ භගින් ඉන්ධන ිජකුත් කිමේයම්දී යඵදුම්කරුන්ට
කඳන්ඳතින් ආයක්හ ව ිජයදය්හ ළිජ කරුණු ආයක්හ
කිමේභට උඳකහය ය.

යභභ ඳද්ධතිඹ භගින් ඉ්හ යකින කහර ඳරිච්යේදඹක් තුශ
යඵදුම්කරුන් ය් අයමුදල් ිජදවස කිමේයම් ව ප්රතිුනර්ණඹ
කිමේයම් ඳද්ධතිඹ කඩිනම් කයි නිජන ය්ල් ිජසඳහදන
ළකසීභ වහ විවිධ වු ිතරිඳවදු ක්රිඹහලීන් ිතරිඳවදු තුශ
ක්රිඹහත්භක ය. ිතරිඳවදුය. කහර්ඹක්භ්හඹ වහ
පරදහයී්හඹ ළඩිදියුණු කිමේභ වහ අනුග් කය ගන්නහ රද
විවිධ ්රයභෝඳහඹන් යවේතුයන් ිතරිඳවදුය. යභයවයුම් කහර
කහර්ඹක්භ්හඹ 97 61% න් ඉවශ ඹන රදී

අඛණ්ඩ ඉතගනුම් ව ංර්ධනඹ
ඳත්නහ යහඳහරික ඳරිඹ ඹටයත් දළනුභ ඉ්හභත් ිනනහ
අසඳෘය ත්කභකි දළනුභ ඳදනම් කය ගත් ආඹ්නඹක් බිහි
කිමේභ ප්රධහන්භ ්රයභෝඳහඹකි ්භ යහනකහමේ ව ගකීම්
ලකය්හයඹන් යුතු ඉු  කිමේභ වහ විධ ුනහුණු වහ
ංර්ධන අසථහ රඵහ යදි යේකඹන්යේ දළනුභ ළඩි දියුණු
කිමේභ වහ ංසථහ විසින් ඔවුන් ුනහුණු කිමේභ යනුයන්
රු මිින 12 2 ක් ආයඹෝනනඹ කයන රදී

පරොයීො පුහුණු
ංසථහය. දළක්භ ව යභයවය ඹථහර්ථඹක් කිමේභ වහ
යේකඹන්යේ පරදහයී්හඹ ව කහර්ඹ හධනඹ ළඩි දියුණු
කිමේයම් අයමුණ ඇති ෆභ යේකයඹක්භ ආයණඹ න ඳරිදි
හර්ථක පරදහයී්හ ුනහුණු ළසි ඳත්න රදී
ය 20 නහ යේහ අත්දළකීම් හි් යේකඹන් 864 ක් දළනට
ංසථහය. යේඹ කයි එයේභ දළනට ඳත්නහ ශ්රභ
ඵරකහයේ  මුච්චි් යේහ ඳශුනරුද්ද ය 38 800 ඉක්භහ
ඇ් යභඹ දළනුභ යගැනනළගීයම් ඳදනභ භනහ යඳන්නුම්
කයි යේකඹන්යේ සථිති දළනුභ ඳත්හයගන ඹහභට අලය
ඉයගනුම් ව වහඹ ංසකෘතිඹ යේකඹන් රද බහගයකී

75 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

තියාය ංර්ධන ඉරක්ක තෙ ොඹකත්ඹ
මිහිිතට යයන ජීවින්යේ ව ඳෘතුවියේ  ර්්භහන ව අනහග්
හභඹ ව යෞබහගය ය් දිලහග් වු රකුණු තියහය
ංර්ධන අයමුණු ිනන් ිතළිබිඹු කයි ෆභ යටක්භ එක්
යගෝලීඹ වවුල්කහමේත්ඹක් හි් වහභ ක්රිඹහත්භක මකයම්
ඒකහඹන අයමුණ යඳයදළරි කය යගන ඉු කය ගළීයභට අයේක්ිත්
තියහය ංර්ධන ඉරක්ක 17 ක් ය. දරිද්ර්හඹ ව අයනකුත්
අහිමි වු අිතිහසිකම් එකට අත්ළල් ඵළයගන රාහ කය ග් යුතු
ඉරක්ක යරත් යෞනය ව අධයහඳනඹ ළඩි

යශඳර අනුඳහ්ඹට භගහමී යර
2616 ක් න විවිධහංගීකයණඹ වු
ශ්රභඵරකහඹ ය් ප්රතිරහබ රඵහ යදමින්
ඔවුන්යේ ජීන ්ත්ඹ නගහ සිු මකභ වහ
යේක ිතරිළඹ යර රු මිින 5 865 ක්
ළඹ කයන රදී එයේභ යේකඹන්යේ
ව ඔවුන්යේ ඳවුල්ර ජීන භට්ටභ
දියුණු කිමේභට ණඹ යඹෝනනහ ්රභ ළිජ විවිධ ශුබ
හධන ක්රිඹහකහයකම් ක්රිඹහත්භක කිමේභට ණඹ
යඹෝනනහ ්රභ ළිජ විවිධ සුබ හධක ක්රිඹහකහයකම්
ක්රිඹහත්භක කයි දරිද්ර්හඹ අඩු කිමේභ වහ
භහනඹට දහඹකත්ඹ රඵහදීභට යට ුනයහ විසිරුණු
15 000 ට නහ ළඩි ්ර රැකිඹහ අසථහ යඵදහවළරිම්
නහරඹ ඔසයේ ඳඹහ ඇ්

යේක දරුන්යේ අධයහඳන භට්ටභ
ංර්ධනඹ කිමේභ වහ ඔවුන් ය්
ශියහධහය රඵහ යදි ිතරිඳවදු ඇතුළු
වියලේ ුනහුණු අසථහ යභයට සිසුන් ය්
රඵහ යදි

ංසථහ භහන අසථහ රන
යේහයඹෝනකයඹක් න අ්ය සත්රී ුනරු
යේදඹකින් ය්ැය සිඹලු යේකඹන්ට
භහන රකි

දියුණු කිමේභ අභහන්හ අඩු කිමේභ ආර්ථික ර්ධනඹ ය.ගත්
කිමේභ යභන්භ කහරගුණික විඳර්ඹහඹන් යභයවඹමින් ව අඳ
ටහ ඇති ඳරිය ව නහන්්ය ආයක්හ කයමින් නඹග් යුතු
ඉරක්ක යර වඳුනහ යගන ඇ් ංසථහය. යකින කහලීන ව
දීර්ා කහලීන ්රයභෝඳහඹන් ව ංර්ධන නයහඹ ඳත්රඹක් තුළින්
යභභ තියහය ංර්ධන ඉරක්ක රාහ කය ගළීයභට ගකීම්
වග් යහනය ආඹ්නඹක් යර ංසථහ කටයුතු කයි
ංසථහ විසින් තියහය ංර්ධන ඉරක්ක ය් න දහඹකත්ඹ
ඳව් දක්හ ඇ්

නිජන ය්ල් ිජසඳහදන සහබහයඹන්භ
යෞනය වහ ප්රය.ලම් අදහනම් ය්
ිජයහයණඹ න ඵළවින් යේකඹන් ව
භසථ භහනඹ ය් ඹවඳත් යෞනය
ම්ඳන්න ව ප්රය.ලම් වග් ඳරියඹක්
කහ දීභට අලය ිතඹය යගන ඇ්
යේකඹන්යේ යෞනය ව ඹවඳළළත්භ
නගහ සිු මකභ වහ දදයධහය ්රභඹක් ඹටයත්
දදයහධහය ම්ඵන්ධ ප්රතිරහබ යේකඹන් වහ
ඔවුන්යේ ඳවුයල් හභහජිකඹන් ය් ද
ඳහරිය්ෝිත් යගමකම් ප්රසු් ිජහඩු ආදිඹ රඵහ යදි

නන්හයේ ජීන ්ත්ඹ උස කිමේභට
ව ආර්ථික ක්රිඹහකහයකම් වහ යභන්භ
යයට් ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හ ්වවුරු
කිමේභට යඵැයවැභඹක් ිජසඳහදන වන
මිර ගණන් ඹටයත් රඵහ යදි අඩු
ආදහඹම් රඵන ඳවුල් ව ධීය ප්රනහ ය්
දළරිඹ වළකි මිරකට භුමිය්ල් මිරදී ගළීයභ වහ
එභ ිජසඳහදන ඉ්හ ඉවශ වන මිරකට අයරවි
කයි
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යයට් ආර්ථික ර්ධනඹ යනුයන් ඵදු
යර රු මිින 126 351 ක් ංසථහ විසින්
රඵහ දී ඇ් යයට් ඉන්ධන
අලය්හයඹන් 80% ට නහ ළඩි
ප්රභහණඹක් ඳඹහ යදමින් යයට් ආර්ථික
ංර්ධනඹ වහ කර්භහන්් රට අලය
ඉන්ධන ද ංසථහ විසින් ඳඹනු රඵි එයේභ
යයට් නහතික ආර්ථිකඹට අගඹ එකතු කයමින්
අඳයේ ිතරිළු යඳන් 30% ක් ිතරිඳවදු භගින් රඵහ
යදන රදී

එකා වූ නහ්යන්්ය යහමුරට අනුකර
නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඔවුන්යේ
ජීන ච්රඹ ුනයහ වියලේයඹන් ිතරිඳවදු වහ
කෘිත යහඹිජක ද්රයඹන්හි ඳරිය
හි්කහමී කශභනහකයණඹ ඳත්හ යගන
ඹන අ්ය මිිජස යෞනයඹට වහ ඒහට
අහි්කය ඵරඳෆම් අභ කිමේභ වහ හ්ඹ නරඹ
ඹවඳත් යර මුදහ වළමේභ වතික කයි තියහය
ිජසඳහදන යටහ වහ ම්ඳත් කහර්ඹක්භ වහ
පරදහයී යර බහවි්හ කිමේභ ව තියහය
ඳරියබෝනන යටහ වතික කිමේභ වහ ගනු රඵන
ෆභ උත්හවඹක්භ ංසථහ වතික කයි

කෘිත යහඹන ිජසඳහදනර තියහය
ිජසඳහදනඹ ව යඵදහවළමේභ නහ්යන්්ය
ප්රමිතීන්ට අනු සිදු කිමේභට ංසථහ ග
ඵරහ ගනු ඇ් මිහිභ් ජීඹට සිදුවිඹ
වළකි වහිජඹ යවෝ අනතුරු අභ අගඹකට
යගන ඒභට අලය ය්ැයතුරු ව ුනහුණු
මකම් ඳඹනු රඵි

ගුණහත්භකබහයඹන් යුත් විලසහීයඹ
තියහය ව කඩිනම් ඹින්ර ඳවසුකම්
ංර්ධන කිමේභ ව ආර්ථික ංර්ධනඹ
ව භහන ඹවඳළළත්භ ය් වහඹ
දක්මින් දළරිඹ වළකි ව භහන ප්රය.ලඹ
ළභට වතික කිමේභ යම් වහ යභභ
යර්දී සථහය ත්කම් භ් රු බිිනඹන 4 ක්
ආයඹෝනනඹ කයන රදී

තියහය ඉන්ධන ඳරියබෝනනඹක් වහ
ඳරිය හි්කහමී කහර්ඹක්භ්හයඹන්
යුත් යුයයෝ 4 ප්රමිතියඹන් යුත් ඩීල් ව
යඳට්රල් වඳුන්හ දී ඇ්

ඉන්ධන කහන්දු මුළුභිජන්භ න්හලීභ
වතික කිමේභට ව එළිජ ්ත්ඹන්
වඳුනහ ගළීයභට නහ යවැ ප්රමිති
ක්රිඹහිනඹක් බහවි්හ කයි ප්රහවන
භට්ටයම්දී ගඵනහකයණයේ දී යභන්භ
ිතයවුම්වල් තුශද ය්ල් කහන්දු මකම්
අධීක්ණඹ කිමේභට ගුණහත්භක ිජඹහභන
්රභඹක් අනුගභනඹ කයි ංසථහ ය්ල් නළ.
ිනන් ය්ල් කහන්දු මකයම්දී සිදුවිඹ වළකි දුණඹ
වහ න්දි යගන නහ්යන්්ය අයමුදයල්
හභහජිකඹකු න අ්ය නර දුණඹ ළරළක්මකභට
කඩිනම් ක්රිඹහභහර්ග ගළීයභට යභභඟින් වළකිඹහ
රළීම ඇ්
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ඳාර්ලකරුන්තේ වබාගීත්ඹ
අඳයේ ප්රධහන ඳහර්ලකරුන් වඳුනහ ගළීයභට ව ඔවුන්යේ ගළටළු යත්රුම් යගන ඒහට විඳුම් යමකභ භඟින් ිනනහකම් ිජර්භහණඹ කය
යඵදහවළමේභ වහ විසතීයණ ක්රිඹහිනඹක් ංසථහ විසින් අනුගභනඹ කයි එඵළවින් ඳහර්ලකරුන් භා ම්ඵන්ධ මක ඔවුන් භනහ
වඳුනහ ගළීයභට අලය ඹහන්ත්රණඹක් ංසථහ තු ඳතින අ්ය ්රයභෝඳහික ළරසුම් ඳද්ධතිඹ වයවහ යහඳහය භහදිිනඹක් භඟින් ඔවුන්
ම්ඵන්ධ කය ගිජමින් අසථහ වඳුනහ ගළීයභට යභභඟින් වළකිඹහ රළයබ් අගඹ එකතු කිමේයම් ක්රිඹහිනඹ ය් නහත් කළීඩ යඳයනන
ඵරඳෆභක් ඇති කයනු රඵන ඳහර්ලකරුන් ය් ්රයභෝඳහික අධහයණඹ රඵහ යදනු ඇ් අඳයේ ඳහර්ලකරුන්යේ වබහගීත්ඹ
ඳව් යඳන්හ ඇ්
ඳහර්ලකරුන් භා ම්ඵන්ධමකභ

ඳහර්ලකරුන් වඳුනහගළීයභ

ඳහර්ලකරුන් සිතිඹම්ග් කිමේභ

ඳහර්ලකරුන්යේ වබහගීත්ඹ

්රයභෝඳහඹන් ංර්ධනඹ කිමේභ

ගළටළු භහයරෝචනඹ කය විඳුම් යමකභ

ඳහර්ලකරුන් සිතිඹම්ග් කිමේභ භගින් ංසථහය. යහඳහරික ආකෘතිඹ ය් ඳත්නහ ඵරඹ ව රුචිකත්ඹ වඳුනහ ගළීයභට වළකි න
අ්ය එභඟින් ංසථහට ඇති ඵරඳෆයම් ප්රභහණඹ භළන ගළීයභට ද වළකිඹහ රළයබ් ඵරඳෆයම් ප්රභහණඹ අනු ඳහර්ලකරුන්යේ ගළටළු
ය් ප්රමුන්හඹ රඵහ දීභ සිදු කයන අ්ය ඒ අනු ්රයභෝඳහඹන් ංර්ධනඹ කය ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන අ්ය එභඟින්
ඳහර්ලකරුන් භග මීඳ ම්ඵන්ධ්හඹක් ඳත්හ ගළීයභට වළකිඹහ රළයබ්
ඵරඹ

2

6

4

1

3

5

රුචිකත්ඹ

1

හිමිකරුන්

2

ිජඹහභකරුන්

3

යේහදහඹකඹන්

4

යේකඹන්

5

ප්රනහ

6

ළඳයුම්කරුන් /
යේහ
ළඳයුම්කරුන්
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ඳව් ගු භඟින් අඳයේ ඳහර්ලකරුන්යේ වබහගීත්යේ  ඹහන්ත්රණඹ ප්රධහන ගළටළු ව යභභ ය තුශදී අඳ විසින් එභ ගළටළු
ය් විඳුම් යවු ආකහයඹ යඳන්හ යදි
ඳාර්ලකරු
න් කාණ්ඩඹ
හිමිකරුන්

වබාගීත්තේ ඹාන්ත්රණඹ
භහසික මුරය ප්රකහලනඹ ඉදිරිඳත්
කිමේභ
හර්ිතක මුරය ප්රකහලන
ංසථහ යබ් ිතු 
හර්ිතක හර්්හ

ිජඹහභකරුන් කහලීන හකච්ලහ ව යනඹ වහ ීයති
ම්ඳහදකඹන් ය් හර්්හ කිමේභ
ංසථහය. කහර්ඹහධනඹ ව
අනුකර්හඹ ිතළිඵ කහලීන
හර්්හකයණ ්රභය.දඹ
හර් ආර්ථික තීයණ ගළීයයම්
ක්රිඹහිනඹ වහ යනඹ ය් කහලීන
ය්ැයතුරු රඵහ දීභ

භතු වු ගැටළු

අඳතේ රතිචාය

කහලීන මුරය කහර්ඹහධනඹ
භහයරෝචනඹ කිමේභ

මුරය ව මුරය යනැන ය්ැයතුරු
කහරහනුරූිත ඉදිරිඳත් කිමේභ
ංසථහ යබ් ිතු  ඹහත්කහලීන
කිමේභ

ංසථහික ඳහරනඹ
ිජඹහභකරුන් භා අනුකර්හඹ
ඵදු යගමකම් භා අනුග්මකභ
ඳහරිරික ආයක්හ

ීයති ම්ඳහදකරු විසින් ඉල්රහ ඇති
ය්ැයතුරු රඵහ දී ඇති අ්ය විෘ්
ංහද වහ විෘ් සිටී කහර්මික
ංර්ධනඹ දධර්යභත් කිමේභ වහ
ිජඹහභකරු භා ම්ඵන්ධ මකභ

යේහදහඹකඹන්

ිජසඳහදනඹ ප්රර්ධන ළනටවන්
ිතයවුම්වල් වයවහ ම්ඵන්ධ මකභ
යේහදහඹකඹන් ්ෘේතිභත්මකභ
ිතළිඵ මීක්ණ අයරවි දහභඹ
වයවහ ංිජය.දනඹ ප්රහයද්ීලඹ
කහර්ඹහර භඟින් භහර්ගග් ව
යද්ීලඹ වබහගීත්ඹ

ඳවසු ව ප්රය.ලමකයම් වළකිඹහ
ිජසඳහදන ගුණහත්භකබහඹ මිශදී
ගළීයයම් වළකිඹහ
ඳහරියබෝගික යේඹ

ඳවසුයන් බහඩවන රඵහ ගළීයභ
වතික කිමේභ වහ දිින ුනයහ
විසිරුනු යඵදහවළරිම් නහරඹක් ය්
ඳහරියබෝගික යේහ භඟින්
ඳරියබෝගික ඳළමිණිින යුහුසුලු රඵහ
යගන කඩිනම් විඳුම් රඵහ දීභ

යේකඹන්

කහර්ඹහධනඹ ඇායීභ වහ
යේකඹන් වබහගී මකයම්
ක්රිඹහකහයකම්
ෘත්තීඹ මිති භා රැසමකම් ක්රීනහ වහ
යනත් ළනටවන්
යේක භඩවනරඹ වහ න
සුබහධන ඳවසුකම්

්යාකහමේ ළු ේ ුවඹ වහ රැකිඹහ
සුයක්ිත්්හඹ
පරදහයී රැකිඹහ ඳරියඹ
ිජුනණ්හ ව දළනුම් ංර්ධනඹ
ආයක්හකහමේ ළනබිභ
ෘත්තීඹ උන්නතිඹ ව අනුප්රහේතිඹ

අනඩවන ුනහුණු වහ ංර්ධන අසථහ
ඳඹි
කහර්මික ප්රමිතිඹට අනුකර
ආකර්ලීයඹ ප්රතිරහබ ඳද්ධතිඹ
ආයක්හකහරි ළන ඳරියඹ ළයනහි
ිජය් ශ්රභ ඵරකහඹක් ංර්ධනඹ
කිමේභ

ප්රනහ

ප්රහයද්ීලඹ කහර්ඹහර වබහගීත්ඹ
ප්රනහ යේහ ක්රිඹහකයකම් ව
අනුරහවකත් භහධය ව අයනකුත්
භහජීඹ ළනටවන්

රැකිඹහ අසථහ ිජසඳහදන රඵහ
ගළීයයම් ඳවසු
ආර්ථික වහ භහජීඹ ඵරඳෆභ
ප්රනහ යේහ ක්රිඹහකයකම්
අනුරහවකත්ඹන්

ප්රනහ භා මීඳ ම්ඵන්ධ්හඹක්
ඳත්හ ගළීයභ ඵරගළන්මකභ ව
ජීන ්ත්ඹ ඉවශ නළංමකභ

ළඳයුම්කරුන්
ව යේහ
ඳඹන්නන්

ඳහයදෘය රංසු ්ළීමයම් ක්රිඹහිනඹ
ළඳයුම්කරුන් ිනඹහඳදිංචි කිමේයම්
ක්රිඹහිනඹ
්රමික රැසමකම් ිනිත් ංිජය.දන ව
ම්ඵන්ධ්හ කශභනහකයණඹ

දීර්ා කහලීන ම්ඵන්ධ්හ කහර යහමු
තුශ ණඹ ිතඹමකම්
ප්රම්ඳහදන ිජර්ණහඹක ය් අනුග්
මකභ
ීයති මේති ය් අනුග් මකභ

දීර්ා කහලීන භනහ ම්ඵන්ධ්හ
දිරිභත් කිමේභ
කහලීන ණඹ ිතඹමක තියහය ඳළළත්භ
වතික කිමේභ වහ ිජසඳහදන වහ
යේහර ගුණහත්භකබහඹ ිතළිඵ
ප්රමිතීන්
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අොනම් කශභනාකයණ
ාර්ො

ණ
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අොනම් කශභනාකයණ ාර්ො
අොනම් කශභනාකයණ යාමු

ලක්තිභත් භහජීඹ ව ඳහරිරික ටිතටහ තුශ නිජන ය්ල්
කර්භහන්්යේ  යභයට ප්රමුනඹහ යර ංසථහය. යභයවයුම්
ක්රිඹහිනඹ තුශ අදහනම් කශභනහකයණඹ ඒකහඵද්ධ භුමිකහක්
ගීය භවහ අධීක්ණඹකින් යුක්් අදහනම් කශභනහකයණ
ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භක න අ්ය යහඳහරික අදහනභ අභ කිමේභ
වහ හර්්හකයණ ්රභය.දඹක් ද ක්රිඹහත්භක යි

ංසථහය. අදහනම් කශභනහකයණ යහමු ංර්ධනඹ කය
ඇත්යත් ංසථහ ය් ඵරඳහන මුිනක අදහනම් කල්තිඹහ වඳුනහ
ගළීයභට ව ඒහ විලසයල්ණඹ කිමේයභන් අනතුරු පරදහයී යර
කශභනහකයණඹ කයමින් නහතිඹට අනඩවන ඵරලක්ති ළඳයුභක්
රඵහදීයම් අයමුණින් අදහනම් ප්රතිඳත්ති ව ිජර්චනඹ කයන රද
යහනකහමේ ව ගකීම් ඇතුශත් න යර අදහනම්
කශභනහකයණ යහමු කහ ඇ් යභභඟින් ංසථහට ්භ
ක්රිඹහකහයකම් සථහය ව භනහ ඳහරනඹකින් සිදු කිමේභට භග
ඳහදන රද අ්ය පරදහයී ව කහර්ඹක්භ ළරසුම්කයණ
ක්රිඹහිනඹක් ව තීයණ ගළීයයම් වළකිඹහක් යභභඟින් රඵහ යදි

අොනම් කශභනාකයණතේ අයමුණු





ඳහරිරික යශඳර ව අබයන්්ය ීයති කන කිමේම් ය්
ංසථහ ිජයහයණඹ මකයභන් ආයක්හ කිමේභ
භනහයර භඵය කයන රද ර්ධනඹ ව අදහනභ
දීර්ා කහලීන ඳළළත්භ වතික කිමේභ
ඇති විඹ වළකි ෘණ සිදුමකම් භඟින් අඳයේ යේකඹන්
යේහදහඹකඹන් යඳැදු නන්හ ව ංසථහය. ත්කම්
ආයක්හ කිමේභ

ංසථහය. අදහනම් කශභනහකයණ යහමු ය් සථහය
ඳදනභක් 1961 අංක 28 දයන රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ
ඳන් 1971 අංක 38 දයන මුරය ඳන් මුරය යයගුරහසි ඹව
ඳහරනඹ වහ වු ිජර්ණහඹක යඳැදු යහඳහය වහ න ඹව
භහර්ග ව අයනකුත් විවිධ යයගුරහසි ආදිඹ භනහ අත්තිහයභක්
යඹැදි අදහනම් කශභනහකයණ යහමු ඳව් දක්හ ඇ්

විගණන කමිු  / අධයක් භඩවනරඹ
යනයසක ව ංසථහික කශභනහකහරිත්ඹ
යනයසක කශභනහකහමේත්ඹ

යදන යඳශ ආයක්හ

ීයති ම්ඳහදකයඹෝ

ඵහහිය විගණනඹ

ඳශමු යඳශ ආයක්හ

ය්න යඳශ ආයක්හ

ංසථහය. අදහනම් කශභනහකයණ ඳද්ධතිඹ සථහය ආයක්ක යේළි තුනකින් භන්වි් ය. යහඳහරික ව යභයවයුම් ඒකක ඳශමු
යඳශ ආයක්ණ ඳද්ධතියඹන් භන්වි් න අ්ය යදන යඳශ ආයක්ක ඳද්ධතිඹ අබයන්්ය යභයවයුම් ඳද්ධතිඹක් ව අදහනම්
ඳහරනඹ හි් කශභනහකයණඹ කශ වළකි අධිකහයඹ හි් අබයන්්ය ඳහරන ඳද්ධතිඹකින් භන්වි් ය. ය්න ආයක්ණ යඳශ
අබයන්්ය විගණනඹ ඵහහිය විගණනඹ ව සථහිත් ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහඳිනඳහින ව ීයතිභඹ අලය්හ ය් න යනත් අනුකර්හ ිනන්
භන්වි් ය.
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ඳශමු තඳශ ආයක්ණඹ
යහඳහරික ව යභයවයුම් භට්ටයම් අංල අදහනම් ිතළිඵ අිතිඹ
ඇති ඳහර්ලඹන් න අ්ය ඔවුන් විසින් අදහනම් වඳුනහ ගළීයභ
ඒහ කශභනහකයණඹ කිමේභ ව හර්්හකයණඹ සිදු කශ යුතු
අ්ය ඳශමු යඳශ ආයක්ණඹ භා එක් ංසථහ ිජයහයණඹ
න රද අදහනම් වඳුනහ යගන පරදහයී යර කශභනහකයණඹ
කිමේභ ම්ඵන්ධ වතික විඹ යුතුඹ
තෙන තඳශ ආයක්ණඹ
ඉව් වන් කයන රද ඳනත් අනු ිජර්භහණඹ කයන රද
ඳළවළදිින අර්ථ දක්හ ඇති ප්රතිඳත්ති ව ක්රිඹහඳිනඳහටීන් භා
අබයන්්ය යභයවයුම් ම්ඵන්ධ විසතීර්ණ ඳද්ධතිඹක් ංසථහ
තු ඳතී ංසථහ වහ ම්ඵන්ධ අදහනම් ්ත්ඹන් වඳුනහ
ගළීයභට කශභනහකයණඹ කිමේභට යභන්භ ළශළක්මකභ වහ
යදිජ යඳශ ආයක්ණඹ වයවහ යභභඟින් අකහල රි
තෙන තඳශ ආයක්ණඹ
ය්න යඳශ ආයක්ණයේ  අදහනම් කශභනහකයණ
ක්රිඹහිනයේ  ප්රධහන භුමිකහක් අබයන්්ය ව ඵහහිය විගණන
කහර්ඹංල භඟින් සිදු කයි මුරය ව යභයවයුම් ඳද්ධතිර
ළරසුම් කිමේයම් ව ක්රිඹහත්භක කිමේයම් පරදහි්හඹ අබයන්්ය
ව ඵහහිය විගණන භඟින් අධයඹනඹ කයි අධයක් භඩවනරඹ
විසින් ඳත් කයන රද විගණන කමිු  විසින් කළීඩ යඳයනන
විගණන යැඹහ ගළීයම් ව කශභනහකයණ ප්රතිචහය භා
සථහිත් ඉරක්ක ව අයමුණු රට හයේක් කහර්ඹ හධනඹ
භහයරෝචනඹ කයනු රඵි

ඳරිඳාරන ුවඹ
ංසථහය. අදහනම් කශභනහකයණ යහමුය. පරදහයී්හඹ
භනහයර අරුත් ගන්න රද ඳරිඳහරන ුවඹකින් ලක්තිභත් මක
ඇ් අදහනම් කශභනහකයණයේ  ඉවශභ ගකීභ
බහඳතිතුභහයේ මුලීකත්ඹ දයන අධයක් භඩවනරඹ ය්
ඳළයයන අ්ය ඒ වහ ම්ඵන්ධ අයනකුත් ඳරිඳහරන කමිු 
භඟින් එඹ නහත් ලක්තිභත් මක ඇ් යභභ කමිු  භනහ යර අර්ථ
ගන්න රද ක්රිඹහ ිතළියරක් ඹටයත් ක්රිඹහත්භක න අ්ය
ඒහයේ  පරදහයී අධීක්ණඹ කශභනහකහරිත්ඹ ය් න කහලීන
හර්්හකයණඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක ය.
බහඳතිතුභහ ප්රමුන අධයක් භඩවනරඹ

විගණන කමිු 

ඉව් දක්හ ඇති අදහනම් ඳරිඳහරන ුවඹ භඟින් අදහනම්
වඳුනහ ගළීයභ ිජළයදි යර ගණනඹ කිමේභ අභ කිමේභ ව
හර්්හ කිමේභ වතික කයනු රඵි
අොනම් කශභනාකයණඹ කිරීභ වා න ක්රතභෝඳාඹන්
අදහනම් කශභනහකයණඹ කිමේභ වහ ංසථහ යඹැදහ ගනු
රඵන ්රයභෝඳහඹන් එභ අදහනම්ර ර්ගඹ ව දළඩිඵ භ්
ඳදනම් ය. අදහනභක් වඳුනහ ගනු රළබු විට ංසථහ විසින්
ඳව් දක්හ ඇති කුභන යවෝ ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගනු රඵි




ඇතිමකයම් ම්බහවි්හඹ රක්හ ගළීයභ යවෝ
අදහනභ යනත් ඳහර්ලඹක් ය් භහරු කිමේභ යවෝ
ප්රතිපර ිතළිගළීයභ ව ඒ වහ ප්රතිඳහදන යන් කිමේභ

අොනම් රුචිඹ
අදහනම් රුචිඹ භඟින් යහඳහයඹ කශභනහකයණ කිමේභ වහ
න සීභහන් ව අදහනම් ගළටළු ිතළිඵ යභයවයුම් කටයුතු
වහ කළීඩ යඳයනන යර අලය න ප්රධහන අදහනම්
කහඩවන ය් දයහ ගළීයයම් භට්ටම් දක්මින් යඳන්හ යදනු
රඵි නිජන ය්ල් ිජසඳහදන යභයවඹමකභ ව ක්රිඹහත්භක
කිමේභ ආදී අංලර සහබහයඹන්භ ඳතින අදහනම් රකහ
ඵරහ දයහගළීයයම් භට්ටභ සථහිත් කය ඇ් ංසථහට
යබෞතික ලයඹන් ඵරඳෆභක් ඳතින විවිධ අදහනම් ංසථහ
විසින් වඳුනහ ගනු රඵි

අදහනම්
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අදහනම් ඳළළත්භ

අදහනම්
අනුඳහ්ඹ

අදහනම් භට්ටභ

අදහනම්
අනුඳහ්ඹ

අදහනම් භට්ටභ

1-5

ඉ්හ අඩු

20 -24

ඉවශ

6 - 11

අඩු

25

ඉ්හ ඉවශ

12-19

භධයභ

ං්ථා නියායණඹ න අොනම් ෙත්ඹන්
කශභනහකහය අධයක්

ිතරිඳවදු කශභනහකහය

ිජයඹෝ හභහනයහධිකහරිරු

ංසථහ ිජයහයනඹ න අදහනම් ්ත්ඹන් ව අදහනම්
කශභනහකයණ මිණුම් දඩු යභන්භ ්දුයටත් අදහනම් අඩු කය
ගළීයභ වහ න ්රයභෝඳහඹන් ිතළිඵ යකින විස්යඹක් ඳව්
දක්හ ඇ්

83 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
ආර්ථික අොනභ
නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ආනඹනඹ කයනු රඵන්යන් ඇ යනැ භඟින් න අ්ය ආදහඹම් රළයඵනුයේ  ශ්රී රංකහ රුිතඹල් ිනන් න ඵළවින්
ංසථහය. යභයවයුම් කටයුතු යයට් උද්ධභන අනුඳහ්ඹ යකයර් ීඩනනඹක් ඇති කයි භහන ශුබ හධනඹ අයමුණු කය යගන නිජන
ය්ල් ිජසඳහදන යඵැයවැභඹක් වන මිශ ගණන් ඹටයත් අයශවි කිමේභ සිදු කයි නිජන ය්ල් ිජසඳහදනඹ යයට් ආර්ථිකයේ  ඉවශ
ළදගත්කභක් හි් අංලඹක් න ඵළවින් එභ ිජසඳහදන මිර ගණන් යනස මකභ නහතික ආර්ථිකඹට දළඩි ඵරඳෆභක් ඇති කයි
උද්ධභන අනුඳහ්ඹ යඳැළී අනුඳහ්ඹ වියද්ල විිජභඹ අනුඳහ්ඹ ආදිඹ ළඩිමකයභන් න දළඩි ඵරඳෆභ ිජසඳහදනර ිතරිළඹ ළඩි මකභටත්
එභගින් රහබඹ අඩුමකභටත් යවේතු යි හර්ිතක අයරවි ධහරි්හඹ ලීටය බිිනඹන 06 ක් ඳභණ මකයභන් ආර්ථික යභරම් ර සුළු
යනසකම් ද රහබදහි්හඹ ය් දළඩි යේ ඵරඳහි

අභ කයනු රඵන යභරම්

- පරදහි ිතරිළඹ කශභනහකයණ ිතඹය
- ඳාරදෘෂ්ය ිල ාා්ත්රණා
- ලිහිසි තෙල් සහ ොර වැනි ෙරඟකාරී නිෂ්්ඳාදන තවෙ ෙරඟකාරී ිල ගණ්ත නිාභ කිරීභ.

උඳහඹ භහර්ග

- ංසථහය. රහබදහයීත්ඹ ව භහන ආර්ථික ්ත්ඹන් භඵය කයනු රඵන මිර ඹහන්ත්රණඹක්
වඳුන්හ දීභ
- රජතා්ත සහන ිල ප්රතිපුර්ණණා කර ගැීමභ.

බාණ්ඩ මිර අොනභ
කළීයම් කශ වළකි ආකහයයේ  නිජන ය්ල් ශ්රී රංකහ තු යනැඳතින ඵළවින් නහ්යන්්ය යශඳයරන් යඵැයය්ල් ව අයනකුත්
ිතරිඳවදු කයනු රළබු ිජසඳහදන ආනඹනඹ කයනු රඵන නමුත් ශ්රී රංකහ නහ්යන්්ය යශඳයල් කුනහ ඳරිභහණ යේහදහඹකයඹකි
නහ්යන්්ය නිජන ය්ල් යශඳයල් ශ්රී රංකහ මිර රඵන්යනක් න ඵළවින් ශ්රී රංකහ ිජයන්්යයඹන් බහඩවන මිර ඉවර ඹහම් ය්
ිජයහයණඹ යනුයේ  යඵැයය්ල් ව ිතරිඳවදු කයන රද නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ිතරිඳවදු කිමේභට/ යඵදහවළමේභට ෘජුභ මිරදී ග් යුතු
ඵළවිිජ යගෝලීඹ ය්ල් මිශ ගණන්ර දළඩි විචරය්හ වහ අයශවි ිතරිළඹ රහබදහි්හඹ ව ංසථහය. මුදල් ප්රහවඹ ය් ෘණ
ඵරඳෆභක් එල්ර කයි
අභ කයනු රඵන යභරම්

- අඛණ්ඩ ිලළ අධීක්ෂ්ණා සහ ිල විච යොවතා්ත ප්රතිප ාබ ඵා ගැීමභ.
- වැඩිභ පිරිවැා ප දායී ක්රභාක තෙ ග ප්රස්පඳාදනා සහ ගඵඩා කිරීභ.

උඳහඹ භහර්ග

- තගෝලීා තවළඳතල් ිල ගණ්ත අඩු අවස්ථාව දී තෙ ග ඳවත්වාතගන ාාභ අවශ්ය ගඵඩාකරණ
ධහරි්හඹ ළඩි දියුණු කිමේභ
- ඳාරදෘෂ්ය ිල ාා්ත්රණාක් හුන්තවා තදිල්ත පිරිවැා වවරණා කිරීභ.
- සැඳයු්පකරුව්ත ගණන වැඩි කරිල්ත ෙරඟකාරීත්වා වැඩි කිරීභ.

තඳොළී අනුඳාෙ අොනභ
මුච්ඡි් අරහබඹ යවේතුයන් ංසථහය. සකන්ධඹ ක්ඹ මක ඇති ඵළවින් යයට් ඵරලක්ති සුයක්ිත්්හඹ ඳත්හයගන ඹහභට නිජන
ය්ල් ිජසඳහදන ඵහධහකින් ය්ැය රඵහ දීභට අලය ක්රිඹහකහමේ ප්රහේධනඹ වහ ංසථහ අලය අයමුදල් ණඹට ගීය භහයරෝචි්
ර්යේ දී රු මිින 14 699 ක මුරය ිතරිළඹක් දයන රද අ්ය 2019 12 31 දිනට ංසථහ ඇ යනැ බිිනඹන 1 9 ක් න ණඹ ප්රභහණඹක්
රඵහ යගන තිබුණි එයේභ යහනය හිජන ඵළංකු භඟින් රඵහ ගන්නහ රද ණඹය ිනිත වයවහ ංසථහ නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ආනඹනඹ
කයන අ්ය එභ ණඹය ිනිත කල්ිතමේයම්දී ඒහ ණඹ ඵට ඳරිර්්නඹ කයි ංසථහය. මුරය කහර්ඹ හධනඹ ය් යඳැළී අනුඳහ්ඹ
කළීඩ යඳයනන ඵරඳෆභක් ඇති කයන අ්ය යඳැළී අනුඳහ්යේ  විචරය්හ අතියර්ක මුරය ඵයක් ිජර්භහණඹ කයමින් ංසථහය.
රහබදහිත්ඹ යකයර් දළඩි ඵරඳෆභක් එල්ර කයි
අභ කයනු රඵන යභරම්

- තඳ ළී අනුඳාො අඩු කිරීභ සහා ඵැැංකු සභඟ අඛණ්ඩ සාකච්ඡා ඳැවැත්වීභ.
- තඳ ළී ැතඵන මු ාශ්ර ුළළ ෛදනික අතිපරික්ෙ මුදල් තශ්ෂ් වතාෝජනා කිරීභ.
- මු ය පිරිවැා ඳා නා කරන ාා්ත්රණාක් සහා රාජය භැිහහත්වීභ.

උඳහඹ භහර්ග

- සහන ිල
අතළවි කළ නිෂ්්ඳාදන සහා ැබිා යුුළ මුදල් ප්රභාදාකි්ත තෙ රව රජා පිාවීතභ්ත
ඵළංකු ණඹ යගහ දළමිඹ වළකිඹ
- ඇ.තඩ . වලි්ත ඵා තගන ඇතිප ණා ශ්රී ැංකා රුපිාල් ව
ඳරිව්ණෙනා කර වදාාිල්ත ැතඵන
රුිතඹල් භඟින් එභ ණඹ යගමකභ
- පිරිවැා අඩු දී්ණඝ කාලීන මු ය ඳහුකක්ප ඵා ගැීමභ.

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 84
විනිභඹ අනුඳාෙ අොනභ
අයශවි ආදහඹයභන් 90% ට ළඩි ප්රභහණඹක් ශ්රි රංකහ මුදිනන් රළයඵන නමුත් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ආනඹන ිතරිළඹ ණඹ ව
යඳැළී යගමකම් යඵැයවැභඹක් ඇ යනැ භඟින් ිතඹමකභට සිදු ය. ඒ අනු විිජභඹ අනුඳහ් අදහනභ ය් ංසථහ විලහර යර
ිජයහයණඹ න අ්ය 2019 12 31 දිනට ංසථහ විසින් යගවිඹ යුතු ණඹ ඇ යනැ බිිනඹන 1 9 ට ළඩි න අ්ය ණඹය ිනිත වහ
යගමකම් ව බිල්ඳත් වහ ඇ යනැ බිින 1 5 ට ළඩි ප්රභහණඹක් යගවිඹ යුතු ඇ් 1% න් විිජභඹ අනුඳහ්ඹ යනසමකම් ංසථහය.
මුරය කහර්ඹහධනඹ ය් බිිනඹන ගණනකින් ඵරඳහ ඇ් ඇ යනැරයඹට හයේක් ශ්රි රංකහ රුිතඹර අප්රභහණඹ මකයභන් ඇති වු
අතියර්ක මුරය ඵය රහබදහයීත්ඹට මුරය ්ත්ඹට ව මුරය ප්රභහණඹ ය් විලහර යර ඵරඳහ ඇ්

අභ කයනු රඵන යභරම්

- ඵැැංකු විසි්ත ඵා තදන විනිභා අනුඳාො, තවළඳ හැසිරීභ සහ ඇ.තඩ ්ණ ිල දී ගැීමභ පිළිඵ
අනඩවන අධීක්ණඹ
- සාධාරණ විනිභා අනුඳාොක තඩ ්ණ ිල දී ගැීමභ සහා ඵැැංකු සභඟ සාකච්ඡා කිරීභ.
- ඵැැංකු විසි්ත ඇ.තඩ . අත වි කිරීත්ප අනුඳාො සහා රාජය භැිහහත්වීභ ඵා ගැීමභ සහ සහා
ආන්තිකඹක් ළකසීභ

උඳහඹ භහර්ග

- ඕනෑභ ලිාාඳිහැංචි තවළ ඵැැංකුවකි්ත ෙරඟකාරී ිල ගණ්ත ා තත් ඇ.තඩ ්ණ ිල දී ගැීමභ
සහධීනත්ඹ රඵහ දීභ
- ඇ.තඩ ්ණ ණා ශ්රී ැංකා රුපිා
ඳරිව්ණෙනා කිරීභ.
- ඵැැංකු තවෙ ඳවත්නා ණා තගවීභ සහා සහන ිල සහනාධාර තක ස යනයඹන් රඵහ ගළීයභ

නි්ඳාෙන අොනභ
ආනඹනඹ කයන රද යඵැය ය්ල් ිතරිඳවදු කිමේයභන් ංසථහ අයශවියඹන් 30% ක් ඳභණ ිතරිඳවදු විසින් ිජසඳහදනඹ කය ඳඹි
ිතරිඳවදු ්භ ය 50 ම්ුනර්ණ කිමේභ යවේතුයන් නමකන්භ ්හක්ණික ප්රර්ධන ය් ශාහ මකභ දක්හ ිතරිඳවදු නයකයණඹ විඹ
යුතු අ්ය එභඟින් අන්්ර්නහතික ප්රමිතීන් ය් ශාහ මකභ ව ිතරිඳවදු ක්රිඹහකහමේත්යේ  දීර්ා කහලීන ඳළළත්භ වතික කශ වළකිඹ
ිජසඳහදනයේ  ගුණහත්භකබහඹ ව ිතරිවි්ය ිතරිඳවදුය. ඳරියබෝනනඹ ව අඳයත්ඹෆම් ප්රභහණඹ ිතරිළඹ රහබදහයීත්ඹ යකයර්
ඵරඳෆභක් ඇති කයි
අභ කයනු රඵන යභරම්

- උඳරිභ ධාරිොවතා්ත සහ ඳවත්නා ොක්ෂ්ණා බාවිො කර තඵ ර තෙල් පිරිඳහදු කිරීභ.
- භධය සහිෙ වඩා වැඩි අස්වැ්තනක් සහතිපක තඵ රතෙල් ව්ණග බාවිො කිරීභ.

උඳහඹ භහර්ග

- නවීනෙභ ොක්ෂ්ණික ප්රව්ණධන තවෙ ළඟා වන තස පිරිඳහදුව නවීකරණා කිරීභ.
- තඵ රතෙල් සහ නිෂ්්ඳාදන ගඩඵා කිරීභ සහා අවශ්ය ගඵඩාකරණ ධාරිොවා වැඩි කිරීභ.
- නවීනෙභ ොක්ෂ්ණතා්ත සපිරි නව පිරිඳහදුවක් ස්ථාපිෙ කිරීභ.

ද්රශීර අොනභ
ංසථහය. යකින කහලීන ගිවිසුම්ග් යගමකම් ව අයනකුත් යගමකම් කහලීන සිදු කිමේභට යනැවළකි මකයභන් ංසථහ ද්රීලර අදහනභකට
මුහුණ ඳහි ංසථහය. ක්රිඹහකහමේ ප්රහේධන අලය්හ යනයේ  ඵළංකු යදයකන් රඵහ ගන්නහ රද ණඹ භඟින් ිතඹහ ගළීයභ යවේතුයන්
ංසථහ ඉවර ද්රීලර අදහනභකට මුහුණ ඳහ ඇ් ණඹ යගමකම් සිදු කශ යුතු ිජඹමි් කහරඹට සිදු යනැකිමේයභන් ඇතින අතිරික්්
යඳැළි ිතරිළඹ ද ංසථහ විසින් දයහ ග් යුතු ඇ් ්භ ණඹ යගමකම් ිජඹමි් කහරඹට සිදු කිමේභට ංසථහ අයඳැයවැත් මකයභන්
ංසථහය. කීර්ති නහභඹට ද වහිජ සිදු ය.

අභ කයනු රඵන යභරම්

උඳහඹ භහර්ග

- විවිධ තකටි කාලීන සහ දී්ණඝ කාලීන අරමුදල් ක්රභතදද තා දා ගැීමභ.
- ද්රවීල ෙත්වා නිර්තෙරතා්ත අධීක්ෂ්ණා කිරීභ සහ කල්පිරිත්පදී හැකිොක් කළභනාකරණා කර
ගළීයභ
- ප දායී මුදල් පිාවා ගැීමත්ප ාා්ත්රණා.
- ණා කළභනාකරණ ප්රතිපඳත්තිපා නිාාභනා කිරීභ
- දී්ණඝ කාලීන අරමුදල් ඳහුකක්ප පිළිඵ තස ාා ඵැලීභ.
- රජතා්ත ැබිා යුුළ සහන ිල සහනාධාර තක ස රඵහ ගළීයභ

85 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
ණඹ අොනභ
යේහදහඹකින් ්භ බිල්ඳත් ිජඹමි් දිනට යගමකභට අයඳැයවැත් මකයභන් ංසථහ ණඹ අදහනභට ිජයහයණඹ ය. යඵැයවැභඹක්
ිජසඳහදන ණඹ ඳදනභ ඹටයත් රඵහ යදන අ්ය යඳෞද්ගිනක ඳහර්ලඹන් සුරැකුම් ්ළීමයභන් අනතුරු ඔවුන් ය් ිජසඳහදන ණඹ
ඳදනභ ඹටයත් රඵහ යදි යනයේ  ආඹ්න ය් ණඹ ඳදනභ ඹටයත් ිජසඳහදන රඵහ දීයම්දී කිසිදු සුරැකුම් වතිකඹක් රඵහ යනැගීය
කිසිඹම් යේහදහඹකයඹක් ්භ ගිවිසුම්ග් ඵළඳීම් ුනයහලීභට අයඳැයවැත් වුයේ  නම් යවෝ ඔවුන් විසින් යගවිඹ යුතු ණඹ යගමකම් ඳභහ
කයන්යන් නම් එඹ ංසථහය. මුදල් ප්රහවඹ ය් (ද්රීලර්හඹට) ණඹ අදහනභක් එල්ර කයමින් රහබදහයී්හඹටද ෘණ ඵරඳෆභක්
එල්ර කයි රළබිඹ යුතු ණඹ ප්රභහණයඹන් 90% ක්භ විදුිනඵර ක්යත්රයඹන් ව ගුන් ය්ල් ක්යත්රයඹන් ය. යභභ අංල යදයක්
ක්රිඹහකහමේත්ඹ ංසථහය. ණඹ ්ත්ඹ ය් ීඩනනඹක් එල්ර කයමින් ංසථහය. රහබදහයී්හඹ ව මුරය ්ත්ඹ ය් අහන
ලයඹන් ඵරඳෆභක් එල්ර කයි

අභ කයනු රඵන යභරම්

- තගවිා යුුළ ඵදු රජතේ වාෙන වලි්ත ැබිා යුුළ ණා සභග හි ද කිරීභ.
- හිඟ මුදල් නැවෙ අා කර ගැීමභ සහා රජා භැිහහත් වීභ.
- හිඟ මුදල් අාකර ගැීමභ සහා ීමතිපභා ක්රිාා භා්ණග ගැීමභ.
- ණා ප්රතිපඳත්තිපා නිාාභනා කිරීභ.

උඳහඹ භහර්ග

- ුකරැකුභක් ා තත් තහෝ ගිවිුකභක එළඹීතභ්ත ඳුක රජතේ වාෙන තවෙ ණා ඳදනභ ා තත්
ිජසඳහදන අයශවි කිමේභ
- ණා ප්රතිපඳත්තිපා වැඩි ිහයුු  කර නිාාභනා කිරීභ.
- රජතේ හිඟ ැබී්ප භහා බාණ්ඩාගාරතේ භැිහහත් වීතභ්ත පිාවා ගැීමභ.

තෙොයතුරු ොක්ණඹ ම්ඵන්ධ අොනභ
ිජයදය කශභනහකයණ තීයණ ිජසි කරට ගළීයභ ිතණි විලසහඹ ්ළබිඹ වළකි ය්ැයතුරු ඳද්ධතිඹක් අලය න අ්ය යශඳයල්
්යාකහමේත්ඹට මුහුණ දීභ වහ සුදුසු තීයණ ගළීයභට ද හර්්හග් ්ය ය්ැයතුරු රඵහ ගළීයභ ඉ්හ ළදගත් ය. ිනහිසි ය්ල් ව
්හය යශඳර යකැටස ය් ශාහ මකභ ව ඳත්හයගන ඹහභ ිතණි ්ය ව ිජලසචි් ය්ැයතුරු අ්යලය ය. ්ත්කහලීන
විලසහීයඹ ය්ැයතුරු යනැභළති මකභ භඟින් අවිිජලසචි් ව ළයදි ්රයභෝඳහික තීයණ යකයර් යඹැමු කයන අ්ය එභඟින් යහඳහයයේ 
රහබදහිත්ඹ ය් දළඩි ීඩනනඹක් එල්ර කයි

අභ කයනු රඵන යභරම්

- ගනුතදනු කළභනාකරණ තෙ රුළරු, ඳද්ධතිපා වා්ණො කිරීභ සහ ස හ්ත කිරීභ සැප් (SAP-ERP)
ඳද්ධතිඹ බහවි්හ කයි
- බාවිො කර්තන්ත තවෙ තෙ රුළරු ොක්ෂ්ණ ුරහුු ව අඛණ්ඩව ඵා දීභ.
- තෙ රුළරු ොක්ෂ්ණ ාටිෙ ඳහුකක්ප භෙ අඛණ්ඩව වතාෝජනා කිරීභ.

උඳහඹ භහර්ග

- Plant භහදිිනඹ ළිජ පරදහයී ERP ඳද්ධතිඹක් බහවි්ඹ උඳරිභ කිමේභ
- SAP – ERP ඳද්ධතිඹ භනහ ඳහරනඹ
- එභ ඳද්ධතිපා නවීනෙර නව භාිහලිා ාාවත්කාලීන කිරීභ.

යාඳාය අොනභ
යශඳයල් සිිනන අයනකුත් ්යාකරුන් ිනහිසි ය්ල් ්හය ව කෘිත යහඹන යශඳර ය් දළඩි ්යාඹක් එල්ර කයි ිනහිසි
ය්ල් යශඳර ිජදවස කිමේභක් භා ිනහිසි ය්ල් ව අයනකුත් යහඳහය ය් දළඩි ්යගකහමේත්ඹක් එල්ර මක ඇ් එයේභ මිර
ිජඹභ කිමේභ ප්රචහයණඹ ආදි යනත් කරුණු ද යහඳහයඹට දළඩි ීඩනනඹක් එල්ර කයි ්යාකහරිත්ඹ ප්රචහයණඹ න්නහභඹට ඇති
රුචිකත්ඹ මිර ිජඹභ කිමේභ ආදිඹ යවේතුයන් ඳහරියබෝගිකඹන්යේ රළදිකභ යනසමකයභන් ිතරිළඹ ගණනඹ කිමේභ රහබදහයීත්ඹ ව
මුදල් ප්රහවඹ යකයර් ඵරඳෆභක් ඇති කයි
අභ කයනු රඵන යභරම්

- ප දායි තවළඳ ක්රතභෝඳාා්ත
- නිෂ්්ඳාදන පිරිවිෙරා විවිධාැංගීකරණා කිරීභ සහ නව නිෂ්්ඳාදන හුන්තවා දීභ.
- ඳාරියබෝගිකඹන් භා ගිවිසුම් රට එශඹීභ

උඳහඹ භහර්ග

- ප දායී ප්රචාරණා, තවළඳ ප්රචාරණ වයාඳාරා සහ නව නිෂ්්ඳාදන හුන්තවා දීභ.
- කා්ණාක්ෂ්භ ිල ාා්ත්රණාක් ක්රිාාත්භක කිරීභ.
- ප දායී ණා කළභනාකරණ ප්රතිපඳත්තිප

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 86
ආයක්ණ අොනභ
නිජන ය්ල් ිජසඳහදනර ඳත්නහ ගිිජගන්නහ සුළු සහබහඹ යවේතුයන් ඒහ යෞනය වහ ආයක්හට අදහනභක් ඇති කයි
ිතරිඳවදු යභභ අදහනම් යකයර් යඵැයවෝ යින් ිජයහයණඹ මක ඇති ඵළවින් අලය්හඹන්ට අනුකර න ඳරිදි නහ්යන්්ය යර
ිතළිග් යෞනයහයක්ණ ප්රමිතීන් ක්රිඹහත්භක යමින් ඳති ආයක්ණ අදහනභ ළරළක්මකභ වතික කිමේභ වහ අනඩවන
ඳමේක්හන්ට ව ුනහුණුට රක් කයි එයේභ ඳළඹ 24 ුනයහ ක්රිඹහත්භක ගුන්ය්ැු ඳර තුශ යහනකහමේ කයනු රඵන ගුන්යේහ
කහර්ඹහංලයේ  යේකඹන් ද යභභ ආයක්ණ අදහනභට ිජයහයණඹ න යේක යකැටකි ආයක්ණ ක්රිඹහඳිනඳහටීන් ව ප්රමිතීන්
ය් අනුග් යනැමකභ යහඳහයයේ  ක්රිඹහකහමේත්ඹට ංසථහය. ත්කම් ය් ව යේක ජීවි් ය් ද දළඩි ඵරඳෆභක් ඇති කයනු
රඵන අ්ය යහඳහයඹට දන මුදල් යගමකභට සිදු මකභ ව ක්රිඹහකහමේත්ඹ ය් ම්ඵහධක ඳළනමකභට රක් විඹ වළකිඹ

අභ කයනු රඵන යභරම්

- තසෞඛය හා වරක්ෂ්ාව තවෙ වන දැඩි ප්රතිපඳත්තිප සහ ක්රිාාඳටිඳාන්ත
- ගිනි, තසෞඛය හා ප්රය.ම් ම්ඵන්ධයඹන් කහර්ඹ භඩවනරඹ ිජයන්්යයඹන් ුනහුණු කිමේභ
- ප්රිලතී්ත හා ක්රිාාඳටිඳාන්ත තවෙ ඟා වීභ සහා අඛණ්ඩ ඳැවැත්භ.
- වත්ක්ප ඳවත්වාතගන ාාභ සහා වසර ුළනක වරක් ප්රධාන පිරිඳහදු නැවුළභක් ක්රිාාත්භක කිරීභ.

උඳහඹ භහර්ග

- ගෘහස්ථ / ඵාහිර වුහාක් සහිෙ සහ වුහාත්භක තන වන අඛණ්ඩ තසවක භණ්ඩ ුරහුු  කිරී්ප.
- නවීන ොක්ෂ්ණික ප්රව්ණධන තවෙ ළඟා වීභ සහා පිරිඳහදුව වැඩි ිහයුු  කිරීභ.
- ISO, SLS ළිජ යභයවයුම් ක්රිඹහිනඹ වහ ම්ඵන්ධ ගුණහත්භකබහඹ වහ ප්රය.ම් ප්රමිතීන් රඵහ
ගළීයභ

භාන ම්ඳත් අොනභ
යේයේ  ිජය් යේක භඩවනරඹ ංසථහය. ්රයභෝඳහික ත්කභක් න අ්ය එභ ත්කම්ර භනහ ක්රිඹහකහමේත්ඹ ව ආයක්හ
යේකඹන්යේ අන්්ර් ඵ්හ භ් යදහ ඳති දක් යේකඹන් ආකර්ලනඹ කය ඵහ ගළීයභට ංසථහ ක්රිඹහ කයන අ්ය
ඔවුන්යේ අගඹ එකතු කිමේභ ය් යගෞය දළක්මකභට වහ ීයතිභඹ කටයුතු අභ කිමේභට නහත් යවැ ප්රතිරහබ රඵහ දීභට කටයුතු කයි
නුසුදුසු ශ්රභ ඵරකහඹක් යවෝ විනහලකහමේ ගළු ම් ඇති කශ වළකි යේකඹන් ිජසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹට වහිජ කයන අ්ය
ඳහරියබෝගිකඹන් යභයවඹමකභ ද දුර්ර කයමින් ංසථහය. ිතරිළඹ ව රහබදහයීත්ඹ ය් දළඩි ඵරඳෆම් ඇති කයි යේකඹන් භා
ගළු ම් ඇති කය ගළීයයභන් අතියර්ක දනතික ිතරිළඹක් දළමේභට ංසථහට සිදු යි

අභ කයනු රඵන යභරම්

- දක්ෂ්ො ඳදන්ප කර ගත් ඵවාගැීමත්ප ඳටිඳාටිා
- වඩා තහ  ප්රතිප ාබ ක්රභතදදාක්.
- තසවකා්ත ුරහුු  කිරීභ හා සැංව්ණධනා
- වෘත්තීා සිලතිප සභඟ සාමුහික ගිවිුක්ප
- කා්ණා භණ්ඩ ශුබ සාධනා සහ තවනත් ප්රතිප ාබ තාෝජනා ක්රභ

උඳහඹ භහර්ග

- කා්ණා සාධනා ඳදන්ප කර ගත් ප්රතිප ාබ ඳද්ධතිපාක් ිහයුු  කිරීභ.
- වඩා වැඩි වෘත්තීා ප්රව්ණධන අවස්ථා ඇතිප කිරීභ.
- ොක්ෂ්නික ප්රව්ණධන සහ නතවෝත්ඳාදන සහා ුරහුු  කිරීභ සහ සැංව්ණධනා කිරීභ.
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ං්ථායික ඳාරනඹ
ම්ඵන්ධි් ඳහර්ලඹන් වහ තියහය අගඹක් ිජර්භහණඹ කිමේභ
යනුයන් ලක්තිභත් ංසථහික ඳහරනඹක් අලය ය. යභභඟින්
ංසථහය. ම්ඳත්ර අගඹ ළඩිමකභ යභන්භ ්රයභෝඳහික ර්ධන
අයමුණ රාහ කය ගළීයභට ද යවේතු යි ංසථහය. යභයවයුම්
කටයුතු ව ක්රිඹහකහමේත්ඹ ිතළිඵ යඳැදු යහඳහය කමිු  විසින්
කයනු රළබු සහධීන භහයරෝචනඹ ව යඳැදු නන්හයේ

විලසහඹ ඹන කරුණු අනුකර්හඹ ය් ංසථහ යගන ඹහභ
ඉවශභ භට්ටයම් ඒකහඵද්ධ ඵ ව අහන ලයඹන්
ඹවඳහරනඹ වතික කිමේභට ංසථහික ඳහරනඹ භා ඳහදි
ංසථහික ඳහරන ආකෘතිඹ අබයන්්ය ව ඵහහිය යභරම් තුශ
අන්්ර්ග් මරධර්භ ව අලය්හ භඟින් භග යඳන්නු ඇ්

අබයන්ෙරික තභරම්

ඵාහිය තභරම්

1961 අංක 28 දයන රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඳන්

1971 අංක 28 දයන මුරය ඳන්

අධයක් භඩවනරඹ විසින් ඳත් කයනු රඵන උඳ කමිු ර කහර්ඹ
බහයඹ

ඹවඳහරනඹ වහ න යඳැදු යහඳහය භහර්යගෝඳයද්ල

අධයක් භඩවනරඹ අනුභ් ප්රතිඳත්ති ව ප්රතිඳත්ති
භහර්යගෝඳයද්ල

භවහ බහඩවනහගහය / යහනය ච්රයල්න

මුරය අධිකහයඹ ඳයහ දීභ

ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහමේ ආඹ්නඹ විසින් ිජකුත් කයන රද
ංසථහික ඳහරනඹ භ් න ංරවඹ

ක්රිඹහකහමේත් ංරවඹ

නහ්යන්්ය ඒකහඵද්ධ හර්්හකයණ කවුන්රඹ භඟින් ප්රකහලඹට
ඳත් කයන රද ඒකහඵද්ධ හර්්හකයණ ආකෘතිඹ

බහඳතියේ ප්රධහනත්යඹන්
යුත් අධයක් භඩවනරඹ

ය්ැග භහයරෝචන
කමිු 

කශභනහකයණඹ
කමිු 

ප්රම්ඳහදන කමිු 

්හක්ණික ඇගයීම්
කමිු 

කශභනහකරුන් ව යේකින්

විගණන කමිු 

අබයන්්ය විගණනඹ

අධිකහරිඹ යඵදහවළමේභ

කශභනහකහය
අධයක්
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අධයක් භණ්ඩරඹ

ඳත්වීම්

්රයභෝඳහික මුරයභඹ ව කීර්ති නහභඹ ම්ඵන්ධ තීයණ ගනු
රඵන ංසථහය. ප්රධහන්භ භහර්යගෝඳයද්ලක මුරහශ්රඹ අධයක්
භඩවනරඹ ය. 1961 අංක 28 දයන රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහ ඳන් භඟින් ඹවඳහරනඹ වතික කයමින් ක්රිඹහකයමකභට
අධයක් භඩවනරඹ ය් ිජර්නහඹකඹන් කහ යදි එයේභ
අධයක් භඩවනරයේ  කහර්ඹ බහයඹ ව ගකීම් යභන්භ අධයක්
භඩවනරයේ  ංයුතිඹ ව ධය කහරඹ ිතළිඵ එභ ඳන් භඟින් විධි
විධහන රහ ඇ්

ංසථහය. අධයක් භඩවනරඹ ඳත් කයනු රඵන්යන් ඵරලක්ති
අභහ්යයඹහ විසිිජ භඩවනරයේ  හභහජිකින් අ්රින් එක්
අධයක්යඹකු භවහ බහඩවනහගහයයේ  ිජයඹෝජි්යඹකු න අ්ය
එක් අධයක්යයඹක් ඵරලක්ති අභහ්යහංලයේ 
ිජයඹෝජි්යඹකි 2019 ර්ඹ තුශ බහඳති ව කශභනහකයණ
අධයක්යඹහ වළය යසු සිඹලුභ අධයක්රුන් විධහඹක
යනැන අඹ විඹ 1961 අංක 28 දයණ රංකහ නිජන ය්ල්
ීයතිග් ංසථහ ඳන්ට අනු නළ් ඳත්කිමේභට ඹටත්
අධයක් භඩවනරඹට ය තුනකට යනැළඩි ආයම්බක කහර
සීභහක් ඇ්

අධයක්

අධයක් ුරයතේ ්ාබාඹ

ඳත්වීතම්/ නැෙ
ඳත්වීතම් දිනඹ

ඉල්රා අ්වීතම්
දිනඹ

බහඳති

22.01.2019

18.11.2019

එන් ආර් ආර් නඹයේකය භව්හ

කශභනහකහය අධයක්

21.01.2019

18.11.2019

යක් ඒ විභයල්න්තියයහනහ භව්හ

අධයක්

06.02.2019

18.11.2019

යභැවහන් වියේසිංව භව්හ

අධයක්

21.01.2019

18.11.2019

යභැයවැභඩ් යුසුෂස හුයේන් භව්හ

අධයක්

21.01.2019

18.11.2019

නබ් ආර් යඳයර්යහ භව්හ

අධයක්

01.03.2019

18.11.2019

ිත ිත භන් යයෝහි් භව්හ

අධයක්

02.04.2019

18.11.2019

යේ එම් තිරකහ නඹසුන්දය භවත්මිඹ

අධයක්

06.11.2019

18.11.2019

ළ ඵ බහඳති

06.12.2019

ජි එස වි්හනයේ භව්හ

චහමින්ද යවට්ිනආයච්චි භව්හ
දළනට යහනකහමේ කයන අධයක් භඩවනරඹ ිතළිඵ විස්ය ඳව්
දක්හ ඇ් දළනට ඳත්මක ඇති අධයක්රුන්යේ සුදුසුකම් ව
ඳශුනරුද්ද ිතළිඵ විස්ය යභභ හර්්හය. 23 ිතු ය. සිට 25 ිතු 
දක්හ විස්ය කය ඇ්

අධයක් භණ්ඩර ැස්වීම්

ආර් එම් ඩි යක් යත්නහඹක
භවත්මිඹ

අධයක්

හභහනය අධයක් භඩවනර රැසමකභ භහසික ඳත්න අ්ය
අලය වුයවැත් වියලේ අධයක් භඩවනර රැසමකභක් ඳත්නු
රඵි ංසථහික ව යනසක කශභනහකයරු රැසමකභ අ්ය
කළමකභක් රළබුයණැත් රැසමකභට වබහගී යි විධිභත් නයහඹ
ඳත්රඹකට අනු අධයක් භඩවනර රැසමකභ ඳත්න අ්ය ඊට
අලය විස්ය ඳත්රිකහ රැසමකම් දිනඹට යඳය ංසථහික
කශභනහකහමේත්ඹ විසින් අධයක් භඩවනරඹ ය් රඵහ යදි
භහයරෝචි් ර්යේ දී අධයක් භඩවනරඹ රැසමකම් 13 ක්
ඳත්න රදී ඳව් ගුයන් එභ රැසමකම් වහ එක් එක්
අධයක්යඹහයේ ඳළමිීමභ දක්හ ඇ්

චහමින්ද යවට්ිනආයච්චි භව්හ

අධයක්

.

්රිඳු එච් එක්නළන්දයගදය භව්හ

අධයක්

බුද්ධික ඉද්දභල්යගැන භව්හ

අධයක්

තිරංග නදීය යඳැල්ත්්යේ භව්හ

අධයක්

අධයක්
නබ් නබ් ඩි සුමිත් වියේසිංව භව්හ
බුද්ධික ආර් භඩිවයවේහ භව්හ

අධයක් ුරයතේ ්ාබාඹ
බහඳති
කශභනහකහය අධයක්

91 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
අධයක්

ඳැමිණීභ

ජි එස වි්හනයේ භව්හ

13/13

එන් ආර් ආර් නඹයේකය භව්හ

13/13

යක් ඒ විභයල්න්තියයහනහ භව්හ

7/12

යභැවහන් වියේසිංව භව්හ

9/13

යභැයවැභඩ් යුසුෂස හුයේන් භව්හ

12/13

නබ් ආර් යඳයර්යහ භව්හ

11/11

ිත ිත භන් යයෝහි් භව්හ

8/9

යේ එම් තිරකහ නඹසුන්දය භවත්මිඹ

0/1

චහමින්ද යවට්ිනආයච්චි භව්හ

-/-

පරදහයී තීයණ ගළීයභ ිතණි අලය ෆභ ය්ැයතුයක්භ
ංසථහික කශභනහකහමේත්ඹ විසින් යවෝ අලය වු විට ඵහහිය
වියලේාඹන්යගන් යවෝ අධයක් භඩවනර රැසමකම් ව උඳ කමිු 
ය් රඵහ ගනු ඇ් අධයක් භඩවනරඹ ය් ්භ තීයණ
කහර්ඹක්භ ව පරදහයී යර රඵහ ගිජමින් ්භ ගකීභ භනහ
ඉු  කිමේභ වහ අධයක් භඩවනරඹ විසින් ඉල්රහ සිිනන
ය්ැයතුරු ිජසි ය.රහට ඳඹහ දීභට ංසථහික
කශභනහකහමේත්ඹ ගකිඹ යුතු ය.

අධයක්රුන්තේ ්ාීනනත්ඹ
අධයක් භඩවනරඹ ප්රධහන ලයඹන් විධහඹක යනැන
හභහජිකඹන්යගන් භන්වි් න අ්ය ඔවුන් සහධීන
හභහජිකඹන් ය. විධහඹක යනැන අධයක්රු
කශභනහකහයණ ක්රිඹහිනයඹන් සහදීන වු අධයක්
භඩවනරයේ දී ගනු රඵන තීයණ ය් ඵරඳෆ වළකි යහඳහය යවෝ
යනත් ම්ඵන්ධ්හඹන්යගන් ය්ැය වු සහධීන තීයණ ය්
එශඹිඹ වළකි අධයක්රු ය. මුරය ප්රකහලනයේ  හර්්හකහයණ
දිනට ෆභ අධයක්යයඹක්යගන්භ ්භ සහධීනත්ඹ යවෝ
සහධීන යනැන ඵ ිතළිඵ ප්රකහලන රඵහ ගනු ඇ් ිතු  අංක
160 දක්හ ඇති මුරය ප්රකහලනර ටවන අංක 30 ඹටයත්
අධයක්රුන්යේ රුචිකත්ඹන් දක්හ ඇ්

අධයක් භණ්ඩරතේ භුමිකා ව ගකීම්
ංසථහය. හර්ථකත්ඹ ව තියහය ඳළළත්භ ම්ඵන්ධ
භසථ ගකීභ ව ගමකභ අධයක් භඩවනරඹ ය් ඳළමේ ඇ්
අධයක් භඩවනරයේ  භුමිකහ නහ ඹවඳත් නහඹකත්ඹක් දයමින්
ංසථහය. ්රයභෝඳහික දිලහන් ය් ව භසථ කහර්ඹ
හධනඹ ය් මුිනක ලයඹන් දිලහග් ඳතින අ්ය අදහශ
ඳහර්ලඹන්යේ රුචිකත්ඹන් ආයක්හ කයමින් ක්රිඹහකයමකභ ද
ඔවුන්යේ මුිනක ගකීභකි ංසථහය. දළක්භ භහ යභයවය ය්
ශාහ මකභ ද අධයක් භඩවනරයේ  ගකීභ ය. යභභ ගකීභ ඉු 
කිමේයම්දී ංසථහය. ්රයභෝඳහඹන් ක්රිඹහත්භක කිමේභ වහ

අහන ගමකභ ංසථහය. යභයවයුම් කහර්ඹ හධනඹ ව මුරය
ප්රතිපර අධීක්ණඹ කිමේභ ංසථහය. ංසථහික ඳහරන යහමු
ම්ඵන්ධ අන් තීයක යර ක්රිඹහකිමේභ අධයක් භඩවනරයේ 
ගකීභ ය. එයේභ යසථහිත් අලය්හ ව හයධර්භ
ිතළිඵ ප්රමිතීන් ය් අනුග් මකභද ඔවුන් ගකිඹ යුතු ය.
ඕනෆභ අධයක්යයඹකුට යවෝ යේකඹකුට කිසිඹම් ගකීභක්
ඉු කිමේභ වහ ඵරඹ ඳළමේභට අධයක් භඩවනරඹට වළකිඹහ
ඇ් ප්රතිඳත්ති කස කිමේයභන් ව ක්රිඹහත්භක කිමේයභන්
ංසථහය. අබයන්්ය ඳහරනඹ පරදහයී ඳද්ධතිඹක් තුළින් සිදු
කිමේභට ව එභ ප්රතිඳත්ති පරදහයී යර ක්රිඹහත්භක කිමේභ වතික
කිමේභට අධයක් භඩවනරඹට වළකිඹහ ඇ් අබයන්්ය ව
ඵහහිය විගණකරුන් ව යනයසක කශභහකහයණ කඩවනහඹයම්
හභහජිකඹන් භා ෘජු ංිජය.දනඹ කිමේභට අධයක්
භන්නරඹ ක්රිඹහ කයි එයේභ ඳත්නහ ීයති මේති ව
ප්රතිඳත්තිරට අනුග් න අදහනම් කශභනහකයණ ඳද්ධතිඹක්
අධයක් භඩවනරඹ විසින් ංසථහිත් කශ යුතුි එභඟින්
ංසථහ යද්ඳශ ආයක්හනු ඇති අ්ය පරදහයී ව කහර්ඹක්භ
ම්ඳත් යන් කිමේභ භග බහවි්ඹ සිදු යනු ඇ්
ඉව් දක්හ ඇති කරුණු රට අභ්ය හර්ිතක මුරය ප්රකහලන
හර්ිතක අඹළඹ ංසථහික ළරළසභ හර්ිතක හර්්හ
ක්රීඹහකහමේ රළසභ ආදිඹට අනුභළතිඹ අධයක් භඩවනරඹ විසින්
රඵහදිඹ යුතු අ්ය ිජයන්්යයඹන් මුරය කහර්ඹ හධන
භහයරෝචනඹ කශ යුතු ය. ප්රධහන ඳත්මකම් යේක උසමකම්
ප්රධහන ප්රේධන විඹදම් ආයඹෝනන කිමේම් ව ංසථහික
ඳහරියබෝගිකඹන් ය් ණඹ ඳවසුකම් රඵහ දීභ ආදිඹ අධයක්
භඩවනරඹ විසින් අධීක්ණඹ කයනු රඵි

බාඳතිතුභාතේ භුමිකා
ෆභ අධයක් භඩවනර හභහජිකයඹක්භ තීයන ගළීයයම්
ක්රිඹහිනඹ ය් පරදහයී යර දහඹක මකභ වතික කිමේභ වහ
බහඳතිතුභහ විසින් අධයක් භඩවනරඹ ය් දහඹකත්ඹ රඵහ
යදි අධයක් භඩවනර රැසමකම් භනහ යර ඳත්හයගන ඹහභ
රැසමකභට යඳය අධයක් භඩවනරඹ ය් අලය ය්ැයතුරු රඵහ
දීභ විධිභත් හර්්හ ඳත්හයගන ඹහභ අධයක් භඩවනරයේ 
හභහජිකඹන්යේ විවිධ භ් ඉදිරිඳත් කිමේභ වහ අලය දිරිභත්
කිමේභ ආදිඹ ඔහුයේ ගකීම් අ්යට ඇතුශත් ය. එයේභ
අධයක් භඩවනරයේ  හභහජිකඹන් සිඹළු යදනහභ හකච්ලහ වහ
වබහගී කයහ ගළීයභ අදහශ සිඹළු ීයති යයගුරහසී ය් අනුග්
මකභ වතික කිමේභ ව ංසථහ ිජයඹෝනනඹ කිමේභද ඔහුයේ
ගකීම් අ්යට අඹත් ය

අධයක්රුන්තේ තශෙන
බහඳතිතුභහයේ අධයක් භඩවනරයේ  ව අදයක්රුන්යේ
ගහසතු ය.්න භවහ බහඩවනහගහයඹ විසින් ිජකුත් කයන රද
ච්රයල්න අනු සිදු කයි කශභනහකහමේත්ඹ ය් යගනු
රඵන ගහසතු වහ ය.්න ිතු  අංක 160 මුරය ප්රකහලනර ටවන
30 ඹටයත් දක්හ ඇ්

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 92
උඳ කමිටු
අධයක් භඩවනරයේ  ගකීම් පරදහයී යර ඉු  කිමේභ වහ
අධයක් භඩවනරඹ ය් අලය දහඹකත්ඹ රඵහ දීභ ිතණි
අධයක් භඩවනරඹ විසින් උඳ කමිු  ඳත්කය ඇ් අධයක්
භඩවනරයේ  ප්රධහන ගකීම් යඵැයවැභඹක් ඉු  කිමේභ වහ
කශභනහකයණ කමිු  ව විගණන කමිු  ඳත් කය ඇ්
ය්ැග භහයරෝචන කමිු  ඳත්කය ඇත්යත් යයට් ඉන්ධන
අලය්හඹ වතික කමේභ වහ ඊට අදහශ අයනකුත්
ඳහර්ලඹන් භා ම්ඵන්ධීකයණඹ කිමේභ වහඹ භවහ
බහඩවනහගහයඹ විසින් ිජකුත් කයන රද ිජර්නහඹක අනු
ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහිනඹ ඳහයදෘය යර සිදු කිමේභ වහ අදහශ
ඳහර්ලඹන් භා ප්රම්ඳහදන කමිු  ඳත්ි

විගණන කමිටු
විගණන කමිු  කශභනහකහමේත්යඹන් සහධීන වු අධයක්
භඩවනරඹ ය් ගන භුමිකහක් ඉු  කයි අධයක්
භඩවනරඹ විසින් ඳත් කයන රද විධහඹක යනැන හභහජිකඹන්
තුන් යදයනකුයගන් විගණන කමිු  භන්වි් ය. යභභ
හර්ිතක හර්්හය. ිතු  අංක 95 වහ 96 විගනන කමිු  හර්්හ
ඹටයත් විගණන කමිු ය. ංයුතිඹ ඳත්නු රඵන රැසමකම්
ගනන ඉු  කයනු රඵන භුමිකහ ව හභහජිකඹන්යේ ඳළමිණිභ
අදිඹ නහත් විස්යහත්භක දක්හ ඇ්

කශභනාකායණ කමිටු
යභභ ය තුශ කශභනහකයණ කමිු  අධයක්රු යදයදයනකු
යවෝ තියදයනකුයගන් භන්වි් වු අ්ය ඉන් අයඹක් එහි
බහඳතියහඹහ යර ක්රිඹහකයන රදී අංල ප්රධහීයන් ද යභභ
රැසමකම් රට වබහගී ය. යභභ හර්්හය. ිතු  අංක 94 ඹටයත්
දක්හ ඇති කශභනහකහයණ කමිු  හර්්හය. කශභනහකයණ
කමිු ය. ංයුතිඹ භුමිකහ රැසමකම් ගණන ව ඳළමිණිභ ිතළිඵ
විස්යහත්භක දක්හ ඇ්

තෙොග භාතරෝචන කමිටු
ඳත්නහ ය්ැග ්ත්ඹ විලසයල්ණඹ කිමේයභන් අනතුරු ඉදිරි
භහ තුන වහ අලය ය්ැග ිතිනඵ ය්ැග භහයරෝචන කමිු 
ඇායීභට රක් කයි ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගයම් රංකහ
ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගයම් ව රංකහ විදුරඵර භඩවනරයේ 
ිජයඹෝන්ඹන් භා යභභ කමිු  තිඹකට යක් මුණ ගළනු
ඇ් යයට් ඉන්ධන අලය්හඹ ුනයයෝකථනඹ කය ිතරිඳවදුය.
ිජසඳහදන වළකිඹහ ය් ද අධහනඹ යඹැමු කය ගඵනහ
ධහරි්හඹ ද රකහ ඵරහ ආනඹනඹ කශ යුතු ප්රභහණඹන් ව
නළ.ග් බහඩවන ය්ැග ඇනවුම් කයි ආනඹනඹ ිතරිඳවදු
කිරිභ ව යහ ්ඵහ ගළීයයම් ිතරිළඹ අභ කය යයට් ඉන්ධන
අලය්හඹ ඵහධහකින් ය්ැය ළඳයීභට යභභ මීඳ අධීක්ණ
ක්රිඹහිනඹ උඳකහමේ ය.

රම්ඳාෙන කමිටු ව ොක්ණික ඇඟයීම් කමිටු
ිජසඳහදන බහඩවන යේහ ව යහනය ආඹ්න ය් න
කහර්ඹඹන් ප්රම්ඳහදනඹ කිමේභ වහ නහතික ප්රම්ඳහදන
ිජයඹෝජි්හඹනඹ විසින් ිජකුත් කයන රද ිජර්ණහඹක අනු
හර්ිතක යවෝ අලය වු විට බහඩවන යේහ වහ කහර්ඹඹ
ප්රම්ඳහදනඹ කිමේභ වහ ප්රම්ඳහදන කමිු  ව ්හක්ණික
ඇායීම් කමිු  ිතහිු හ ඇ්

නහතික ප්රම්ඳහදන ිජයඹෝජි්හඹ්නඹ විසින් ිජකුත් කයන රද
ිජර්ණහඹක අනු ප්රභහදඹන් අභ කිමේභට ව මුරයභඹ
ලයඹන් නහත්භ හසිදහඹක ව ගුණහත්භකබහයඹන් ඉවශ
යේහ ව ළඳයුම් ංසථහ ය් රඵහ ගළීයභ වහ
ප්රම්ඳහදන කමිු  ව ්හක්ණික ඇායීම් කමිු  ක්රිඹහත්භක
ය. ්හක්ණික ඇායීම් කමිු  ප්රම්ඳහදනයේ  ්හක්ණික
අංලඹ ය් අධහනඹ යඹැමු කයන අ්ය ප්රම්ඳහදන කමිු 
ප්රම්ඳහදනඹ වහ ම්ඵන්ධ අයනකුත් කටයුතු ිතළිඵ කටයුතු
කයි ප්රම්ඳහදනයේ  අගඹ භ් ඳදනම් ඳව් දක්හ ඇති
ප්රම්ඳහදන කමිු  ක්රිඹහත්භක ය.






ප්රහයද්ීලඹ ප්රම්ඳහදන කමිු 
යදඳහර්්යම්න්තු ප්රම්ඳහදන කමිු 
අභහ්යහංල ප්රම්ඳහදන කමිු 
කළබිනට් භඩවනරඹ විසින් ඳත් කයන රද ප්රම්ඳහදන
කමිු 
යහඳෘති ප්රම්ඳහදන කමිු 

ඳාරන භාගභ භඟ ම්ඵන්ධො
සිඹළුභ ම්ඵන්ධ ආඹ්න භා සුව ව අර්ථත්
ම්ඵන්ධ්හඹක් ඳත්හයගන ඹහභ භ් ංසථහය.
අනඩවන්හඹ යහ ඳතී ංසථහ ව එහි අදහර කඩවනහඹම්
අ්ය සුව අයඵෝධඹ ළඩි දියුණු කිමේම් ළදගත්කභ ංසථහ
අයඵෝධ කය යගන සිටී අධයක්රුන්යේ භ්ඹ අනු
ංසථහය. අහන තීයණ ගළීයභ ව යභයවඹමකභ ශ්රී රංකහ
යනඹට හිමි අධිකහරිඹකි ංසථහය. යභයවයුම් කටයුතු
කශභනහකයණඹ කිමේභ වහ ංසථහ විසින් ඵරලක්ති
අභහ්ඹහංලඹ භවහ බහඩවනහගහයඹ ව ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු
භා මීඳ ම්ඵන්ධ්හඹක් ඳත්නු රඵි ප්රධහන යහඳෘති
ළනටවන් වහ ංසථහ විසින් එභ ආඹ්න භඟින් උඳයදස
භහර්යගෝඳයද්ල ව අයමුදල් රඵහ ගීය යනඹ භා ගනුයදනු
කිමේභ වහ න ප්රධහන ිජරධහමේන් බහඳතිතුභහ/ කශභනහකහය
අධයක්තුභහ න අ්ය එළිජ ංිජය.දන හචික ව ිනිත්
සිදු කයි

අබයන්ෙය ඳාරන
ංසථහ සුභට යර ක්රිඹහකිමේභ වහ පරදහයී අබයන්්ය
ඳහරන ඳද්ධතිඹක් අ්යලය ය. ංසථහය. ත්කම් ආයක්හ
කිමේභ වහ ඳද්ධතිඹ අයමුණු කය ඇති අ්ය විධිභත් හර්්හ
ඳත්හයගන ඹහභ වතික කිමේභ ව කහලීන විලසහීයඹ
ය්ැයතුරු ඉදිරිඳත් කිමේභට කටයුතු කයි අබයන්්ය ඳහරන
ඳද්ධතිඹ භඟින් ෆභ ආකහයඹකභ ඳහරනඹ කිමේම් ආයණඹ
කයි එළිජ ඳහරනඹ කිමේම් අ්යට මුරය යභයවයුම්
අනුකර්හ ව අදහනම් කශභනහකයණඹ ම්ඵන්ධ ඳහරනඹ
කිමේම් අන්්ර්ග් ය. ිතළිග් වළකි අදහනම් යහමුක් තුශ
අදහශ අභ කිමේයම් යභරම් හි් ප්රතිඳත්ති ව යහඳහරික
අයමුණ ශාහ කය ගළීයභ වහ අයඳැයවැත් මකයම්

93 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
අදහනභකින් ය්ැය අදහනභ ිතළිඵ න ප්රධහන ක්යත්ර
අබයන්්ය ඳහරන ඳද්ධතිඹ භඟින් කශභනහකයණඹ කයනු රඵි
කශභනහකයණඹ ිතළිඵ ව මුරය ය්ැයතුරු ිතළිඵ යබෞතික
හදය අර්ථ දළක්මකභ යවෝ මුරය අරහබ යවෝ ංචහන්ට එයයහි
හධහයණ එයවත් සථිය යනැන වතිකඹක් ර්්භහන
අබයන්්ය ඳහරන ඳද්ධතිඹ භඟින් ඉු  කයි ංසථහය. සිඹළුභ
අබයන්්ය ඳහරන ක්රිඹහඳිනඳහටීන් ව ඒහයේ  ප්රභහණත් ඵ
යභන්භ පරදහයී්හඹ ිතළිඵ භහයරෝචනඹ කය අබයන්්ය
ඳහරනඹ ළඩි දියුණු කිරිභ වහ ිජර්යද්ල ඉදිරිඳත් කිමේභ
ංසථහය. ම්ඳත් ආයක්හ කිමේභ ව විධිභත් හර්්හකයණඹ ව
අනුකර්හ ඳද්ධතිඹ ආයක්හ කිමේභ අබයන්්ය විගණන
කහර්ඹහංලඹ ය් ඳයහ ඇ්

අබයන්ෙය විගණනඹ
අබයන්්ය විගනන කහර්ඹහංලඹ ෘත්තීඹ ලයඹන් සුදුසුකම් රළබු
ගණකහධිකහරියඹකු විසින් යභයවඹනු රඵි අබයන්්ය
ඳහරනඹ ඇායීභට අදහනම් හි් ක්යත්ර වඳුනහ ගළීයභට ව
ගනුයදනු න ම්ුනර්ණත්ඹ වතික කිමේභට විගණන කමිු 
විසින් අනුභ් කයන රද විගණන ළරළසභ ක්රිඹහත්භක යි
කශභනහකහමේත්ඹ ය් ිජමේක්ණ ව ිජර්යද්ල ඉදිරිඳත්
කිමේයම් අයමුණ ඇති වියලේ විභර්ලන ක්රිඹහත්භක කිමේභ වහ
අබයන්්ය විගණන කහර්ඹංලඹ ය් ඳයහ ඇ් අබයන්්ය
විගනන කහර්ඹහංලඹ භඟින් ඉු  කයන රද අයනකුත් කහර්ඹඹන්
අ්ය ිජසඳහදන අහිමිමකයම් ව ආදහඹම් අහිමිමකයම් වහ ම්ඵන්ධ
ක්යේත්ර වඳුනහ ගළීයභ ත්කම් ආයක්හ කිරිභ විගණකහධිඳති
හර්්හය. විගණන ගළටළු හකච්ලහ කිමේභ ඉු  කයන රද ළඵෆ
කහර්ඹඹන් භා විගණන ළරළසභ කහලීන භහයරෝචනඹ
කිමේභ අඹත් ය.

ං්ථායික කශභනාකයණඹ
්රයභෝඳහික දිලහග් මකභ කස කයන රද ප්රතිඳත්ති ව
අධයක් භඩවනරඹ විසින් රින්ය අනුභ් කයන රද
ක්රිඹහඳිනඳහටීන් ඳදනම් කය ගිජමින් බහඳතිතුභහ ව
කශභනහකහය අධයක් විසින් ංසථහය. හභහනය කටයුතු සිදු
කයනු රළයබ් ිතරිඳවදු යභයවයුම් ව ප්රධහන කහර්ඹහරයේ 
යභයවයුම් යභන්භ ප්රහයද්ීලඹ කහර්ඹහරර යභයවයුම් කටයුතු ද
අතුළු ප්රධහන යකැටස යදකකට යඵදහ ංසථහය. යභයවයුම් ව
ප්රධහන ඳරිඳහරනඹ සිදු කයි විදුත් ව උඳකයණ ිජසඳහදන
ව ක්රිඹහකයවුම් නනත්තු ව යහඳෘති යභන්භ ්හක්ණික යේහ
ආදී විවිධ ප්රධහන ්හක්ණික ක්යත්රරට අදහශ ිජයඹෝනය
ිතරිඳවදු කශභනහකරුන් විසින් ිතරිඳවදු කශභනහකහරු ප්රධහන
ිතරිඳවදු යභයවයුම් කටයුතු සිදු කයි
ප්රධහන කහර්ඹහරඹ කහර්ඹහංල කීඳඹකට යඵදහ ෆභ
කහර්ඹහංලඹකභ ිජයඹෝනය හභහනයහධිකහරියඹකු යවෝ
කශභනහකහයයඹකු විසින් යභයවඹනු රඵන අ්ය ංසථහය.
දදිජක කටයුතු වහ කහර්ඹහංල ප්රධහීයන් විසින් අලය වහඹ
බහඳතිතුභහ ව කශභනහකය අධයක්යඹහ ය් රඵහ යදි
ංසථහික කශභනහකහයරු ිජුනණ්හන්යගන් ිතරි ඳශුනරුදු

ව උඳහධිධහමේ අදහශ ක්යත්රයේ  ෘත්තීඹ සුදුසුකම් හි් භනහ
තුරනඹක් හි් අඹ යති යභභ හර්්හය. ිතු  අංක 26 – 28
දක්හ ංසථහික කශභනහකහමේත්යේ  සුදුසුකම් ිතළිඵ
හයහංලග් විස්යඹක් දක්හ ඇ්

අනුකරොඹ ව ඳායෙියොඹ
ංසථහය. හර්ථකත්ඹ ව යහ ඳළළත්භ උයදහ න
අ්යලය යකැටක් යර අදහශ ීයතිමේති ප්රමිතීන් බහවි්ඹන්
ව යක්්ඹන් භා අනුකර මකභ අ්යහලය ය. ංසථහය.
ංසථහික ඹව ඳහරනඹ ුවග් මක ඇත්යත් ශ්රී රංකහ යරත්
ගණකහධිකමේරුන්යේ ආඹ්නඹ භඟින් ිජකුත් කයන රද
ංසථහික ඹවඳහරනඹ ිතළිඵ බහවි් ංරවඹ ව 2003
ර්යේ  මුදල් අභහ්යහංලයේ  යඳැදු යහඳහය යදඳහර්්යම්න්තු
විසින් ිජකුත් කයන රද ඹවඳහරනඹ වහ න යඳැදු යහඳහය
ිජර්නහඹක අනු ය. ලක්තිභත් ංසථහික ඳහරන බහවි්ඹන්
ආයක්හ කිමේභ වහ ඉව් දක්න රද අලය්හ භා අනුග්
මකභට අධයක් භඩවනරඹ කළඳ මක ඇ් ංසථහය. ෆභ
ක්රිඹහකහයකභකදීභ ඳහයදෘලයබහඹ ඳත්හ ගළීයභට ංසථහ
කළඳ මක සිටී ගමකභ වතික කිමේභ වහ ශ්රී රංකහ
ගණකහධිකයණ ප්රමිතීන් ව අදහශ යයගුරහසී භා ංසථහ
අනුග් යනු ඇ් 1971 අංක 38 දයන මුරය ඳන් ව 1961
අංක 28 දයන රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඳන් ප්රකහය
ංසථහය. දදිජක යභයවයුම් කටයුතු තුශට අබයන්්ය ඳහරන
ඳද්ධතිඹ ඒකහඵද්ධ මක ඇ් මුරය ප්රකහලන හර්ිතක ප්රකහලඹට
ඳත් කයනු රඵන අ්ය ඳහර්ිනයම්න්තුය. බහග් කයනු රඵි
මුදල් ඳනයත් විධි විධහන ප්රකහය ංසථහය. ඵහහිය විගනනඹ
විගණකහධිඳති විසින් සිදු කයනු රඵි
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කශභනාකයණ කමිටු ාර්ො
ංසථහය. කශභනහකයණ කමිු  අධයක් භඩවනරයේ  උඳ
කමිු ක් න අ්ය එහි හභහජිකඹන් අධයක් භඩවනරඹ විසින්
ඳත් කයනු රඵන අ්ය ඔවුන් අධයක් භඩවනරඹට ගකි යුතු
ය. කශභනහකයණ කමිු ය. මුිනක කහර්ඹබහයඹ ංසථහය.
භනහ ක්රිඹහකහමේත්ඹ වතික කිරිභ ව අියයඹෝග භළන ඳළළත්මකභ
වහ ක්රිඹහත්භක විඹ වළකි ආකහයයේ  ඹහන්ත්රණඹක් ක්රිඹහත්භක
කිමේභ කමිු ය. ගකීම් ඳව් දක්හ ඇ්

කශභනාකයණ කමිටු විසන් ඉටු කයන රෙ
කාර්ඹඹන්
්භ ගකීම් ඉු  කිමේභ වහ කශභනහකයණ කමිු  විසින්
ඳව් වන් කහර්ඹඹන් ඉු  කයන රදී









යහඳහය යභයවයුම් අධීක්ණඹ කිමේභ
ංසථහ ිජයහයණඹ අදහනම් භහයරෝචනඹ කිමේභ ව
එභ අදහනභ අභ කිරිභ වහ ිතඹය ගළීයභ වහ එභ
ිතඹයර පරදහිත්ඹ විභහ ඵළලීභ
අධයක් භඩවනරඹ ය් ඉදිරිඳත් කිමේභට ිජඹමි්
යභයවයුම් කටයුතු අධීක්ණඹ කිමේභ
භහන ම්ඳත් ම්ඵන්ධ ගළටළු වහ විඳුම් රඵහ දීභ





ංසථහ විසින් මුහුණ දී ඇති ප්රධහන ්රයභෝඳහඹන් ගළටළු
හකච්ලහ කිමේභ
යභභ යර්දී ිතයවුම්වල් අධීක්ණඹ වහ ම්ඵන්ධ ගළටළු
හකච්ලහ කයන රදී
එස ඒ ීඩ ඳද්ධතියේ  අලය්හඹ හකච්ලහ කිමේභ
අදහශ කහර්ඹහංල භඟින් ඉදිරිඳත් කයන රද කශභනහකයණ
කමිු  ඳත්රිකහ හකච්ලහ යකැට අනුභළතිඹ රඵහ දීභ
වියලේිත් ්රයභෝඳහික ගළටළු වහ අධයක් භඩවනරඹ
ය් ිජර්යද්ල ඉදිරිඳත් කිරිභ

කමිටු ව ැස්වීම්ර ංයුතිඹ

නිගභනඹ

කශභනහකයණ කමිු  අධයක් භඩවනර හභහජිකඹන් තුන්
යදනක් ව සිඹළුභ ිජයඹෝනය හභහනයහධිකහමේරු ව අලය
කශභනහකරුන්යගන් භන්වි් ය. භහයරෝචි් ර්යේ දී
ංසථහ විසින් කශභනහකයන කමිු  03 ක් ඳත්හ ඇ් කමිු 
ප්රාේතිඹ අධයක් භඩවනරඹ විසින් ිජඹභ කයන රද ගකීම්
අධිකහමේන් ව වියලේිත් යහනකහමේ ආයණඹ න යර කස කය
ඇ්

්රයභෝඳහඹ ගළටළු වහ ිජර්යද්ල හි් කශභනහකයණ කමිු 
හර්්හ අධයක් භඩවනරඹ ය් යඹැමු කයන රදී

අධයක්

ෙනතුය

වබාගී
ත්ඹ

ජි එස වි්හනයේ භව්හ

බහඳති

3/3

කශභනහකහය අධයක්

3/3

අධයක්

0/3

එන් ආර් ආර් නඹයේකය භව්හ
යභැවහන් වියේසිංව භව්හ
යභැයවැභඩ් යුසුෂස හුයේන් භව්හ

අධයක්

3/3

ඊ ඒ එස එදිරිසිංව භව්හ

ළ ඵ ිතරිඳවදු කශභනහකහරු

3/3

එම් ඒ ඩි භල්ිනකහයච්චි භව්හ

ිජ හ (්හ යේ ව ආ ක )

3/3

එම් යක් ගරුසිංව භව්හ

ිජ හ (හණින වහ ළ දහභඹ)

2/3

මක එන් මකයසරිඹ භව්හ

ිජ හ (මුරය)

3/3

නබ් එම් යක් ආර් බි වි්රභසිංව භව්හ ිජ හ (අයරවි)

3/3

fla' ví,sõ' tia' mqIam,d,a uy;d

l<ukdlre ^udkj iïm;a&

3/3

wd¾' ta' fla' iS' wdßhr;ak ñh

m%Odk kS;s ks,OdÍ

3/3

wd¾' ta' à' whs' rKisxy uy;d

l<ukdlre ^ú.Kk&

3/3

සුමිත් වියේසිංව
බාඳති - කශභනාකයණ කමිටු

95 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

විගණන කමිටු ාර්ො
විගණන කමිු  ඹනු අධයක් භඩවනර හභහජිකඹන් ව
සුදුසුකම් රත් විධහඹක යනැන අධයක්රුන්යගන් භන්වි්
න අධයක් භඩවනරඹට ගවිඹ යුතු උඳ කමිු කි අධයක්
භඩවනරඹ ය් ්භ යැඹහ ගළීයම් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන
විගනන කමිු ය. මුිනක කහර්ඹ බහයඹ මුරය හර්්හකයණයේ  ව
විගනන ක්රිඹහිනයේ  ඒකහඵද්ධ ඵ වතික කිමේභ ව ලක්තිභත්
අබයන්්ය ඳහරනඹක් ව අදහනම් කශභනහකයණ ඳද්ධතිඹක්
ඳත්හයගන ඹහභි කමිු ය. ගකීම් ඳව් දක්හ ඇ්











යහඳහය යභයවයුම්ර අනුකර්හඹ අධීක්ණඹ කිමේභ
මුරය ප්රකහලන ව කළීඩ යඳනන හර්්හකයණ තීන්දුර
ඒකහඵද්ධ ඵ
මුරය හර්්හකයණ ඳද්ධතියේ  අනහයණඹ කිරිම්ර
ප්රභහණත් ඵ වතික කිරිභ වහ මුරය ප්රකහලන
අධීක්ණඹ කිමේභ
අබයන්්ය විගණන කහර්ඹහංලයේ  ක්රිඹහකහයකම් ව
පරදහයී්හඹ අධීක්ණඹ කිමේභ
අබයන්්ය ඳහරන ව අදහනම් කශභනහකයණ ඳද්ධතියේ 
පරදහයී්හඹ
ංසථහ ිජයහයණඹ න අදහනභ භහයරෝචනඹ කිමේභ
අදහනභ අභ කිමේභ ව ඒ වහ ගන්නහ රද ිතඹය
භහයරෝචනඹ කිමේභ
ර්ඹ වහ විගණන ළරළසභ හකච්ලහ කිමේභ ව අනුභ්
කිමේභ
විගනකහධිඳතියඹහ විසින් ිජකුත් කයන රද විගනන
හර්්හ හකච්ලහ කිමේභ

කමිටුතශ ංයුතිඹ
කමිු  අධයක් භඩවනර හභහජිකඹන් තියදයනකුයගන්
භන්වි් න අ්ය භහයරෝචි් ර්යේ  දී රැසමකම් තුනක්
ඳත්න රද අ්ය කමිු  හභහජිකඹන් යර විධහඹක යනැන
අධයක්රු අධයක් භඩවනරඹ විසින් ඳත් කයන රදී
යක් ඒ විභයල්න්තියයහනහ භව්හ (බහඳති) යභැවහන් වියේසිංව
භව්හ ව යුසුෂස හුයේන් භව්හ 84 85 86 ඹන විගණන
කමිු ර හභහජිකඹන් යර කටයුතු කයන රදී යහනය හිජන
යහඳහයඹන්හි විගනන කමිු  ඳළළත්මකභ ම්ඵන්ධයඹන් ිජකුත්
කයන රද බහඩවනහගහය ච්රයල්න ර විධිවිධහන ප්රකහය විගනන
කමිු ය. ගකීම් අධිකහරිඹ ව වියලේිත් යහනකහමේ ආයණඹ
න යර විගණන කමිු  ප්රාසේතිඹ කස කය ඇ්

විගණන කමිටුතශ කාර්ඹඹන්
ංසථහය. අබයන්්ය ඳහරන ඳද්ධතිර ප්රභහණත් ඵ කහර
ිජර්ණඹ ව ඳළළත්භ ිතළිඵ අධිකහරිඹ කමිු  තු න අ්ය
යහඳහය යභයවයුම් කටයුතු ිතළිඵ අනුකර්හඹ මුරය
හර්්හකයණ ඳද්ධතියඹ අනහයණඹන් ිතළිඵ ප්රභහණත්ඵ
ිතළිඵ ද අධිකහයඹ දයි මුරය ප්රකහලන ිතළියඹර කිමේභ වහ
එස එල් එෂස ආර් එස / එල් යක් ඒ එස ඇතුළු මුරය හය්හකයණ
ප්රමි් ගශඳහ ඊට අනුකර කස කය ඇ් බඵට වතික මකභද
යභභ කමිු ය. කර්්යඹකි ඉව් කරුණු වළරුණු යකැට
ංසථහ ිජයහයණඹ මක ඇති අදහනම් ිතළිඵ භහයරෝචනඹ
කය එභ අදහනම් අභ කය ඒහයේ  පරදහි්හඹ යැඹහ ඵළලීභ
ද කමිු ය. කර්්යඹකි

විගනන කමිටු විසන් ඉටු කයනු රෙ කාර්ඹඹන්
්භ ගකීම් ඉු  කිමේභ වහ විගණන කමිු  විසින් ඳව් දක්හ
ඇති කහර්ඹඹන් ඉු  කය ඇ්









ංසථහය. සිඹළුභ ත්කම් ආයක්හ කිමේභ වහ අබඹන්්ය
ඳහරන ඳද්ධතියේ  ප්රභහණත්ඵ භහයරෝචනඹ කයන රදී
ංසථහ විසින් මුහුණ දී ඇති ප්රධහන ්රයභෝඳහඹ ගළටළු
හකච්ලහ කයන රදී
ර්යේ දී අධීක්ණඹ කයන රද ිතයවුම්වල් රට අදහශ
ගළටළු හකච්ලහ කයන රදී
අබයන්්ය විගණන හය්හර හයහංලඹ භහයරෝචනඹ
කයන රදී
එස ඒ ීඩ ඳද්ධතියේ  අලය්හඹ ිතළිඵ හකච්ලහ කයන
රදී
2018.12.31 න් අන් වු ර්ඹ වහ න මුරය ප්රකහලර
විගනකහධිඳති විසින් ිජකුත් කයන රද විගනන හර්්හ
ිතළිඵ හකච්ලහ කයන රද අ්ය ඒ ම්ඵන්ධ ිජමේක්ණ
සිදු කයන රදී
2020 ය වහ හර්ිතක අබයන්්ය විගණන ළරළසභ
භහයරෝචනඹ කය අනුභළතිඹ රඵහ යදන රදී

ැස්වීම්
භහයරෝචි් ර්යේ දී ඉව් දක්හ ඇති කමිු  ය් ඳයහ
ඇති යහනකහමේ හකච්ලහ කිරිභ වහ විගණන කමිු  රැසමකම් 03 ක්
ඳත්න රදී
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ැස්වීම්
අංකඹ

දිනඹ

වබාගී
-ත්වය

වබාගී වු ාභාජිකඹන්

84

06.05.2019

2/3

යක් ඒ විභයල්න්තියයහනහ
භව්හ
යභැවහන් වියේසිංව භව්හ

85

12.07.2019

2/3

යක් ඒ විභයල්න්තියයහනහ භව්හ
එම් යුසුෂස හුයේන් භව්හ

86

17.09.2019

2/3

යක් ඒ විභයල්න්තියයහනහ භව්හ
එම් යුසුෂස හුයේන් භව්හ

අබයන්ෙය විගණන කාර්ඹාංලඹ
අබයන්්ය විගනන කහර්ඹංලයේ  ප්රධහන කහර්ඹන් අ්යට
අබයන්්ය ඳහරන ඇායීභ අදහනම් ක්යේත්ර වඳුනහ ගළීයභ ව
ිජයදය්හඹ නහථ කිරිභ ව විගණන ක්රිඹහිනඹ වයවහ
ගනුයදනු ර ම්ුනර්ණත්ඹ විභහ ඵළලීභ ආදී ර්ඹ
ආයම්බයේ දී විගණන කමිු  විසින් අනුභ් කයන රද විගණන
ළරළසයම් අන්්ර්ග් කරුණු ක්රිඹහත්භක කයන රදී විගණන
ක්රිඹහිනයේ දී වඳුනහ ගන්නහ රද ගළටළු වියලේිත් යර හුහ
දළක්මකභ වහ විගණන ප්රලසන ඉදිරිඳත් කිරිභ ඉව් කරුණු රට
අභ්ය විවිධහකහයයඹන් ළදගත්න කරුණු ිජසඳහදන
අරහබඹන් ආදහඹම් අරහබ ම්ඵන්ධ ක්යේත්ර රට අදහශ අදහනම්
වඳුනහ ගළීයභ විගණකහධිඳති හර්්හ ව විගණන ගළටළු වහ
ිතළිතුරු යභන්භ හර්ිතක විගණන ළරළසයම් කහලීන
භහයරෝචනඹ ව ්ය ලයඹන් ඉු  කයන රද කහර්ඹඹන්
ඳදනම් කය කහර්ඹ හධනඹ භහයරෝචනඹ කිමේභ ළිජ අසථහ
ම්ඵන්ධ වියලේ විභර්ලන සිදු කය ිජමේක්න ව ිජර්යද්ල
කශභනහකමේත්ඹට රඵහ දීභ
භහයරෝචි් ර්යේ දී අබයන්්ය විගණන අංලඹ විසින් ඉු 
කයන රද කහර්ඹඹන්ර හයහංලඹ








2019 භහසික මුරය ප්රකහලන හකච්ලහ කයන රදී
2018 යදළම්ඵර් 31 දිනට අන් වු ර්යේ  මුරය ප්රකහලන
වහ විගණකහධිඳතියඹහයේ හර්්හ හකච්ලහ කිමේභ
අබයන්්ය විගණන ඳද්ධතියේ  ප්රභහණත්ඵ භහයරෝචනඹ
කයන රද අ්ය අදහශ ඳහර්ලඹන්යේ දුර්ර්හ ංිජය.දනඹ
කයන රදී
විගණන ගළරුනභ අනු විගනන 180 ක් සිදුකයන රදී
විගනන කමිු  රැසමකයම්දී අබයන්්ය විගණන හර්්හ
හකච්ලහ කයන රදී
මුරය ප්රකහලන ම්ඵන්ධයඹන් විගණකහධිඳති හර්්හය.
ර්්භහන ්ත්ඹ ව ඒ ම්ඵන්ධයඹන් ගනු රළබු ිතඹය

නිගභනඹ
විගණන කමිු ය. භ්ඹ නුයේ  ංසථහය. අනුභ් ප්රතිඳත්ති
ප්රකහය ංසථහය. කටයුතු කශභනහකයණඹ කයනු රඵන ඵට
අබයන්්ය ඳහරන ඳද්ධතිඹ වතික කරද විගණන කමිු  විසින්
ිජර්යද්ල කයන රද ඳරිදි ඇ්ළම් ගළටළු වහ විඳුම් යේමකභට
අබයන්්ය යැඹහ ඵළලීම් ව ඳහරන ්රභය.දඹන් ක්රිඹහත්භක
කශ යුතු ඵි

ආර් එම් ඩි යක් යත්නහඹක
බාඳති - විගණන කමිටු
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අධයක්රුන්තේ ාර්ො
අධයක් භඩවනරඹ විසින් 1961 අංක 28 දයන රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඳනයත් 32(3) ගන්තිඹ ප්රකහය 2019
යදළම්ඵය 31 දිනට අන් වු ර්ඹ වහ ංසථහය. ව
මුවයේ  හර්ිතක හර්්හ ව විගණනඹ කයන රද මුරය
ප්රකහලන භා බහඳතිතුභහයේ ඳණිවිනඹ කශභනහකය
අධයක්තුභහයේ භහයරෝචනඹ කශභනහකයණ භහයරෝචනඹ
අගඹ එකතු කිමේභ ංසථහික ඹවඳහරනඹ විගණන කමිු 
හර්්හ විගණකහධිඳති හර්්හ ආදිඹ තුිනන් ඉදිරිඳත් කයමු
රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ 1961 අංක 28 දයණ රංකහ
නිජන ය්ල් ීයතිග් ංථහ ඳන් ඹටයත් ිතහිටන රද යහනය
යහඳහයඹකි ංසථහ ඳහරනඹ න්යන් අධයක් භඩවනරඹක්
භගිිජ
ංසථහය. ිනඹහඳදිංචි කහර්ඹහරඹ යකැශම 09 යදැස්ය
නළිජසටර් ද සිල්හ භහයත් අංක 609 ඹන සථහනයේ  ිතහිටහ ඇ්
යභභ හර්්හය. අන්්යග් කය ඇති විගණනඹ කයන රද මුරය
ප්රකහලන ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහමේ ආඹ්නඹ විසින් ිජකුත්
කයන රද ශ්රි රංකහ විගණන ප්රමිතීන් (එස එල් එෂස ආර් එස /
එල් යක් ඒ එස ) 1971 අංක 38 දයණ මුරය ඳනයත් විධිවිධහන
ව 1961 අංක 28 දයණ රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ
ඳන් ව ඒ වහ ඳසු සිදු කයන රද ංයලෝධන ප්රකහය සිදු
කය ඇ්

මුරය ාර්ොකයණඹ වා අධයක්රුන්තේ
ගකීභ
ංසථහය. ව මුවයේ  කටයුතු ිතළිඵ ළඵෆ ව හධහයණඹ
භ්ඹ ිතළිබිඹු යකයයන ංසථහය ව මුවයේ  මුරය ප්රකහලන
ිතළියඹර කිරිභ ව ඉදිරිඳත් කිමේභ අධයක් භඩවනරයේ 
ගකීභි ංසථහය. ව මුවයේ  මුරය ප්රකහලන විසතීයණ
ආදහඹම් ප්රකහලනඹ මුරය ්ත් ප්රකහලනඹ සකන්ධඹ
යනසමකභ ිතළිඵ ප්රකහලනඹ මුරය ප්රහවන ප්රකහලනඹ ව
මුරය ප්රකහලනඹ ම්ඵන්ධ ටවන් (මුරය ප්රකහලන) ආදිඹ ශ්රි
රංකහ යරත් ගණකහධිකහමේ ආඹ්නඹ විසින් ිජකුත් කයන රද ශ්රි
රංකහ ගණකහධිකයණ ප්රමිතීන් (එස එල් එෂස ආර් එස /එල්
යක් ඒ එස) ව 1971 අංක 38 දයන මුරය ඳනයත් ව ඳසු
කයන රද ංයලෝධන ප්රකහය සිදු කය ඇ්
එභ ර්තේදී සදු කයන රෙ කැම තඳතනන ගණකාධිකාරී
රතිඳත්ති ව තන්කම්.

ංසථහය. මිනක ක්රිඹහකහයකම් නුයේ  ශ්රී රංකහ තුශ නිජන
ය්ල් ිජසඳහදන ආනඹනඹ ිතරිඳවදු කිමේභ ව අයශවි කිමේභි
ංසථහ විසින් ඇ්ළම් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන අඳනඹන ද කයි

භහයරෝචි් ර්යේ දී ආනඹනඹ කයනු රඵන නිජන ය්ල්
ිජසඳහදන භ් න තීරු ඵදු වහ න ගණකහධිකයණ ප්රතිඳත්ති
වළය ගශඳහගනු රළබු ගණකහධිකයණ ප්රතිඳත්තිර කිසිදු
යනක් සිදු යනැවුණි මුරය ප්රකහලන ඉදිරිඳත් කිරිභ ශ්රි රංකහ
ගණකහධිකයණ ප්රමිති අංක 01 භඟින් ඉදිරිඳත් කයන රද යඳය
මුරය ර්රදී ගශඳහ ගන්නහ රද ගණකහධිකයණ ප්රතිඳත්තිර
කිසිදු යනක් යනැමක සථහය ඳළතුණි ඉව්
ගණකහධිකයණ ප්රතිඳත්ති ව ගළශීඩම්ර යනසකම්
භහඵන්ධයඹන් ඇතින ඵරඳෆම් මුරය ප්රකහලනර අනහයණඹ
කය ඇ්

ආශ්රිෙ භාගභ

විගණකාධිඳති ාර්ො

2/3 ක යකැටස අිතිඹක් තු රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ
ඳර්ඹන්් භහගභ ංසථහය. එකභ ආශ්රි් භහගභ ය. ය්ැග
ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගයම් ප්රධහන ක්රිඹහකහයකම් අ්යට ඉන්ධන
ගඵනහකයණ ඳවසුකම් යඵදහවළමේම් ව ය්ැයතුරු ්හක්ණ
යේහ ළඳයීම් අිති ය.

මුරය ප්රකහලනර විගණකහධිඳති හර්්හ ිතු  අංක 102 සිට 122
දක්හ ඇ්

මූලික ක්රිඹාකායකම්

ං්ථාතශ ව මුවතේ මුරය රකාලන
2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට අන් වු ර්ඹ වහ රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. ව මුවයේ  විගණනඹ කයන රද
මුරය ප්රකහලන 2020 යඳඵයහරි 27 දින ඳළති අධයක් භඩවනර
රැසමකයම්දී අනුභ් කයන රදී

ර්තේ කාර්ඹ ාධනඹ ම්ඵන්ධ භාතරෝචනඹ
2019 මුරය ර්ඹ තුශදී ංසථහය. යභයවයුම් කටයුතු ිතළිඵ
භහයරෝචනඹ ව කහර්ඹ හධනඹ ිතු  අංක 14 සිට 16 දක්හ
බහඳතිතුභහයේ භහයරෝචනයේ  ද ිතු  අංක 18 – 20 දක්හ
න කශභනහකහය අධයක්තුභහයේ භහයරෝචනඹයේ ද ිතු 
අංක 39 – 45 දක්හ ංසථහය. කහර්ඹ හධනඹ ද දක්හ ඇ්

අධයක්රු
දළනට සිිනන අධයක්රුන්යේ නම් ඳව් ඳරිදි ය.;

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 98

අධයක්

ධයඹ

නබ් නබ් ඩි සුමිත් වියේසිංව භව්හ

බහඳති

බුද්ධික ආර් භඩිවයවේහ භව්හ

කශභනහකහය අධයක්

ආර් එම් ඩි යක් යත්නහඹක මිඹ

අධයක්

්රිඳු එච් එක්නළන්යදයගදය භව්හ

අධයක්

චහමින්ද යවට්ිනආයච්චි භව්හ

අධයක්

බුද්ධික ඉද්දභල්යගැන භව්හ

අධයක්

ිජරංග නදීය යඳැල්ත්් භව්හ

අධයක්

ංසථහ ම්ඵන්ධ යකැන්ත්රහත්ර ඳතින සිඹළුභ යබෞතික
රුචිකත්ඹන් අධයක්රු විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කය ඇ්




අධයකරුන්තේ ැස්වීභ
අධයක් භඩවනර රැසමකම් විගණන කමිු  රැසමකම් ව
කශභනහකහයණ කමිු  රැසමකම් ිතළිඵ ිතු  අංක 91 සිට 96
දක්හ විස්යහත්භක දක්හ ඇ්
හර්ිතක හර්්හය. ිතු  අංක 91 යභභ ර්යේ  ඳළති අධයක්
භඩවනර රැසමකම් රට අධයක්රුන්යේ ඳළමිීමභ ිතළිඵ
දක්හ ඇ්

අධයක්රුන්තේ තශෙන
භහයරෝචි් ර්යේ දී යගන රද අධයක්රුන්යේ ය.්න
ඳව් ඳරිදි ය.

අධයක්රුන්යේ ය.්න

ඇති අ්ය අදහශ ීයති මේතිරට ඳටවළිජ කිසිදු ක්රිඹහිනඹක
යනැයඹයදන ඵි

2019
රු මිින

2018
රු මිින

2.319

1.595

තකොන්ත්රාත් ම්ඵන්ධ අධයක්රුන්තේ
රුචිකත්ඹ



දහඹක උඳකල්ඳන භා යහඳහයයේ  ඹවඳළළත්භ ඳතින
අ්ය ංසථහය. ංසථහික / යහඳහරික ළරසුම් අධයක්
භඩවනරඹ විසින් භහයරෝචනඹ කය ඇති අ්ය
ුනයයෝකථනඹ කශ වළකි අනහග්යේ දී ංසථහය.
යභයවයුම් කටයුතු අනඩවන ඳත්හ යගන ඹහභ වහ
ප්රභහණත් ම්ඳත් ඇති ඵ අධයක් භඩවනරඹ ෆහීණභකට
ඳත් ය.
මුරයභඹ යභයවයුම් ව අනුකර්හ ඳහරනඹන් යභන්භ
අදහනම් කශභනහකයණඹ ආයණඹ න අබයන්්ය
ඳහරනඹන් භහයරෝචනඹ අධයක් භඩවනරඹ විසින් සිදු
කයන රද අ්ය ඒහයේ  පරදහයී්හඹ ව හර්ථක
අදහශත්ඹ ිතළිඵ හධහයණ වතික මකභක් රඵහ යගන
ඇ්
ංසථහික ඳහරන ීයති මේති භා අනුග් න ක්රිඹහලීන්
ව බහවි්ඹන් යභභ හර්්හය. ිතු  අංක 89 සිට 93 දක්හ
න ංසථහික ඳහරන හර්්හය. දක්හ ඇ්

මුරය රතිරාබ
2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට අන් වු ය වහ ංසථහය.
මුරය ප්රතිපරර හයහංලඹ ංන්ධනහත්භක ඳව් දක්හ
ඇ්

ශුද්ධ අයරවි ආදහඹභ

2019

2018

රු බිින

රු බිින

630.859

575.492

(626.599)

(579.616)

දශ රහබඹ

4.260

(4.124)

යනත් යභයවයුම් ආදහඹම්

0.529

0.812

(17.981)

(14.914)

(5.869)

(6.022)

අයරවි ිතරිළඹ

ංසථහ භා අධයක්රුන්යේ ෘජු ව ්ර රුචිකත්ඹන්
මුරය ප්රකහලනයේ  ටවන 30 හි දක්හ ඇ්

විකුණුම් ව යඵදහවළරිම් විඹදම්

අොනම් කශභනාකයණඹ ව අබයන්ෙය ඳාරනඹන්
ම්ඵන්ධ ඳද්ධති

මුරය යගමකම්

(14.698)

(12.065)

මුරය ආදහඹම්

13.525

12.889

8.397

(82.717)

(11.835)

(106.140)

අදහනම් කශභනහකයණඹ ම්ඵන්ධ භසථ ගකීභ අධයක්
භඩවනරඹ දයි යම් වහ පරදහයී ව විසතීයණ අබයන්්ය
ඳහරන ඳද්ධතිඹක් අධයක්රුන් විසින් ඇති කය ඇ් අදහනම්
කශභනහකයණයේ දී ංසථහ විසින් ගනු රළබු වියලේිත් ිතඹය
ිතු  අංක 81 සිට 86 දක්හ අදහනම් කශභනහකහයණ හර්්හය.
දක්හ ඇ්

ං්ථායික ඹවඳාරනඹ අධයක්රුන්තේ රකාලන
අධයක්රුන් විසින් ප්රකහල කය සිිනනුයේ  ංසථහ විසින් ්භ
යහඳහයඹ ඳත්හයගන ඹහයම්දී අදහශ ීයති මේති රට අනුග් මක

ඳරිඳහරන විඹදම්

විිජභඹ අනුඳහ් විචරය්හ
රහබඹ / (අරහබඹ) ඵදු යඳය

ආොඹභ
2018 ය භා ළඳීයම්දී යභභ ර්යේ  ංසථහ ඉතිවහයේ 
ළඩිභ ආදහඹභ න රු බිින 647 ක් යර 9 62% න් ංසථහය.
ආදහඹභ ළඩි විඹ

99 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019
රාබ

ඵදු කයණඹ

2018 යර් ඳළති දශ අරහබඹ භා ළඳීයම්දී 2019 යර්
දශ රහබඹ කළීඩ යඳයනන ළඩි මකභක් දළකිඹ වළකි විඹ ංසථහය.
රහබදහයී්හඹ ළඩිමකභ වහ නහ්යන්්ය නිජන ය්ල් මිර
ගණන් ව ඇ යනැරයඹට හයේක් ශ්රී රංකහ රුිතඹර ඉවශ
ඹහභ යම් වහ දහඹක මක ඇ්

2017 අංක 24 දයන යද්ීලඹ ආදහඹම් ඳන් ව එහි ඳසු
ංයලෝධනඹ ප්රකහය ඵදු යගමකම් සිදු කයන රදී ංසථහ අරහබ
රළීමභ යවේතුයන් ව ඉදිරිඹට යගන එන රද මුච්චි් ඵදු
අරහබඹක් දයනු රළබු යවින් යභභ ර්ඹ වහ ඵදු යගමකභක්
සිදු යනැවිණි ඵදු යගමකම් විස්යඹ ිතු  අංක 140 දක්හ ඇති
මුරය ප්රකහලනර ටවන 07 දක්හ ඇ්

ආංිතක කාර්ඹ ාධනඹ
2018 ය භා ළඳීයම්දී 4 29% ක් යර රු බිින 430-4 ක්
න ආදහඹම් ප්රහවන අංලඹ භඟින් උත්ඳහදනඹ කයන රදී මුළු
ිතරිළඹ ආයණඹ කිමේභ වහ විකුණුභ මිර ප්රභහණත්
යනැවුයඹන් රු බිින 25 9 ක අරහබඹක් (2018 රු බිින 96) දයන
රදී
යකයේ ය්ත් වන මිර ගණන් ඹටයත් ිජසඳහදන
රඵහදීභ භඟින් ආර්ථික ව භහජීඹ සුබහධනඹ යනුයන්
ංසථහ දහඹක න අ්ය ආදහඹයභන් 20% ක් ඵදු යර යනඹට
දහඹක ය. යභභ යර් ඳළති ිජඹාඹ යවේතුයන් රු බිින 118 6
ක් යර 58 75% න් විදුිනඵර ක්යත්රයඹන් රළබු ආදහඹභ ළඩි
විඹ
2019

2018

රු බි

රු බි

විතලේ තගවීම්
2014 ර්යේ  රු බිින 10 ක් වියලේ යගමකම් යර භවහ
බහඩවනහගහයඹට යගන යර උඳයදස යදන රද අ්ය 2014
ර්ඹ වහ රු මිින 250 ක් යගමකම් යර ිජදවස කිමේභට ඉල්රහ
සිිනන රදී එයේභ 2015 ර්ඹ වහ රු මිින 750 ක් ද 2016
සිට 2024 දක්හ කහර ඳරිච්යේදඹට හර්ිතක රු මිින 1 000 ක් ද
මුරය ප්රකහලන විඹදම් යර දක්හ ඇ්
තද්ඳශ, පිරිඹෙ ව උඳකයණ
ංසථහය. ව මුවයේ  යද්ඳශ ිතරිඹ් ව උඳකයණ යභන්භ
ආයඹෝනන යද්ඳශ ිතළිඵ විස්ය ිතු  අංක 141 මුරය
ප්රකහලනර ටවන 08 දක්හ ඇ්

ොඹක රාේධනඹ

ප්රහවනඹ

430,425

412,716

විදුිනඵර උත්ඳහදනඹ

118,675

74,757

ගුන් යේහ

58,990

64,190

2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට ංසථහය. මුළු දහඹක ප්රහේධනඹ
රු මිින 28 487 125 ක් විඹ (2018 රු මිින 28 487 125)

කහර්මික

13,498

13,660

රාේධන ංචිෙ

ගෘවසථ

21,211

17,687

457

151

2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට ංසථහය. ප්රහේධන ංචි් රු මිින
4 992 686 කි විඹ (2018 - රු මිින 4 992 686) කි

4,336

9,090

646,591

592,253

කෘිත යහඹන
අඳනඹන ව නළ. ය්ල්
එකතු

ගුන් යේහ අංලයඹන් රු බිින 58 9 ක ආදහඹභක් උඳඹමින් යඳය
ර්ඹට හයේක් 8 10% ක අඩු මකභක් හර්්හ කයන රදී
ඳහසකු ප්රහවයයේ  ප්රතිපර යර ගුන් ය්ල් වහ න ඉල්ලුභ
5 01% න් අඩු විඹ ංචහයක කර්භහන්්ඹ ප්රර්ධනඹ කිරිභ වහ
මිර අඩු කයන රද අ්ය රු බිින 1 2 ක අරහබඹක් යභභ ය
වහ ඇති විඹ
කර්භහන්් අංලයඹන් රළබු ආදහඹභ රු බිින 13 4 ක් වු අ්ය
ඳහසකු ප්රවහයඹ යවේතුයන් යඳය ර්ඹ භා ළඳීයම්දී එඹ
1 19% ක් අඩු මකභකි වන මිර ගණන් ඹටයත් භුමිය්ල්
අයරවිඹ යවේතුයන් රු බිින 7 4 ක් යද්ීලඹ අංලයඹන් අරහබඹක්
රළබුණි 2018 ය භා ළඳීයම්දී කෘිත අංලයේ  රහබඹ
රු මිින 106 ක් වු අ්ය 2018 ය භා ළඳීයම්දී එඹ 202%
ක ළඩි මකභකි

භාන ම්ඳත්
ංසථහය. ්රයභෝඳහඹ ත්කම් ර ඒකහඵද්ධ යකැටක් යර
භහන ම්ඳත් වළඳින්විඹ වළකි අ්ය ංසථහය. යහඳහය දළක්භ
ව යභයවය ය් ශාහ මකභ වහ අගඹ එකතු කිරිභ ිතිජ එහි
යේකඹන්යගන් භනහ රුකුරක් රළයබ් භහන ප්රහේධනඹ ළඩි
දියුණු කිමේභ වහ විවිධ ිතඹය ගන්නහ රද අ්ය තියහය
අනහග්ඹක් උයදහ ඔවුන්යේ දහඹකත්ඹ ප්රලසථ කිමේභට
කටයුතු යකයර්
තියහය භහන ප්රහේධනඹක් යගැනනළගීභ
උයදහ ෘත්තීඹ ප්රර්ධනඹ යනුයන් ුනහුණු ව ංර්ධනඹ
දිරිභත් කිමේභ භහන ම්ඳත් ප්රතිඳත්තිඹ ය. භහන ප්රහේධන
විස්යඹ ිතු  අංක 61 – 66 දක්හ අගඹ එකතු කිමේභ ඹටයත්
දක්හ ඇ්

ෙභත් ඳත්නා නඩු කටයුතු
ංසථහය. මුරය සථහයත්ඹ යවෝ එහි අනහග් යභයවයුම්
කටයුතු භ් ්භත් අන් මක යනැභළති නඩු කටයුතුර
ඵරඳෆභක් යනැභළති ඵ අධයක්රු ව ංසථහය. ීයතිාඹන්
විසින් මුරය ප්රකහලනර 27 ටවයන් අනහයණඹ කය ඇ්

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 100
නීති රීති භඟ අනුගෙ වීභ
ඳත්නහ ීයති මේති උල්රංානඹ කයනු රඵන කිසිදු ක්රිඹහිනඹක
ංසථහ ිජඹළලී යනැභළ්

විගනකරුන්තේ තශෙන ව ං්ථාතශ
තකොන්ත්රාත් ම්ඵන්ධ රුචිකත්ඹ

අදහශ ඳහරිරික ීයති මේතිරට අනුග් මකභට ංසථහ උඳරිභ
ඳරිශ්රභඹ යගන ඇ්

ංසථහ විසින් 2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට අන් වු ර්ඹ
වහ න මුරය ප්රකහලනර රු මිින 3 5 ක් න විගණන
ගහසතු යර දක්හ ඇ් අධයක්රුන්යේ දළනුභ ප්රකහය
ංසථහ යවෝ එහි ආශ්රි් භහගභ භා විගණකරු විසින්
කිසිදු ම්ඵන්ධ්හඹක් යවෝ යකැන්ත්රහත්ග් මකභක් යනැභළ්

ය්ථාපිෙ තගවීම්

ාර්ොතශ අන්ෙර්ගෙඹ පිළිගැන්වීභ

්භ දළනුභ ව විලසහඹ අනු සිඹළුභ අදහශ ීයතිභඹ ව
යසථහිත් ඵරධහමේන් ය් සිදු කශ යුතු සිඹළුභ යසථහිත්
යගමකම් ඳත්නහ මුරය ලකය්හඹ භ් කහලීන යගහ ඇති ඵට
අධයක්රු ්ෘේතිඹට ඳත් ය.

1961 අංක 28 දයන රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඳනයත්
32(3) ගන්තියඹන් දක්හ ඇති ඳරිදි යභභ හර්ිතක හර්්හය.
අන්්ර්ග් අධයක් භඩවනරඹ විසින් යභින් ිතළිගන්ි

ඳාරිරික ආයක්ා

අධයක් භඩවනරඹ යනුයන් යභභ හර්්හ අත්න් ්ඵහ
ඇ්

යජඹ තෙ ොඹකත්ඹ
ශ්රි රංකහ යර්ගු ව යද්ීලඹ ආදහඹම් යදඳහර්්යම්න්තු ය් ඵදු
ව යනත් යසථහිත් ඵදු යර යභභ යර් යනඹ ය්
රු මිින 126 351 ක් (2018 රු භින 125 357) ංසථහ විසින්
දහඹකත්ඹ රඵහ දී ඇ්

ාර්ොකයණ දිනට ඳුව සදුවීම්
මුරය ප්රකහලන වහ න ගළශීඩම් ිතු  අංක 158 වන් මුරය
ප්රකහලනර ටවන 27 අනහයණඹ කය ඇති කරුණු වළය මුරය
්ත්ඹ ිතළිඵ ප්රකහලනයේ  දිනට ඳසු කිසිදු යබෞතික සිදුමකභක් සිදු
මක යනැභළ්

අඛණ්ඩ ඳැැත්භ
අධයක් භඩවනරඹ විසින් ංසථහික ළරළසභ ිතළියඹර කය
ඇත්යත් ංසථහය. ඉදිරිඹ ඹවඳත් යර දියුණු කිමේභ යභයවයුම්
කටයුතු ළඩි දියුණු කිමේභ ව අනහග්ඹ වහ හිජන ලකය්හඹ
ලක්තිභත් කිමේභ වතික කිමේභ ඹන අයමුණු හි්ඹ ඒ අනු
ංසථහය. අනඩවන ඳළළත්භ ඳදනම් කය යගන මුරය ප්රකහලන
ිතළිඹර කය ඉදිරිඳත් කය ඇ්

විගණකරුන්තේ ඳත්වීභ
ංසථහය. විගණකයඹහ යර විගණකහධිඳතියඹහ කටයුතු
කයි ශ්රී රංකහ ප්රනහ්හන්ත්රික භහනහදී නනයන යහසථහය.
154 න ගන්තිඹ භඟින් දක්හ ඇති විධි විධහන ප්රකහය ඔහු ඳත්
කය ඇ්
1961 අංක 28 දයන රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහ ඳනයත් 31 න ගන්තිඹ ප්රකහය විගණනඹ වහ
විගණකහධිඳතියඹහයේ ය.්න ිජර්ණඹ කයනු රඵි

බහඳති

කශභනහකහය අධයක්
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මුරය රකාල
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විගණකාධිඳති ාර්ො
2020 යනැළම්ඵර් 05
බහඳති
රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ
රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථාතශ වා එහි ඳරිඳාලිෙතඹහි 2019 තෙැම්ඵර් 31 දිතනන් අන් ර්ඹ වා වු මුරය
රකාලණ ව තනත් ජනතික වා නිඹාභන අලයො පිළිඵ 2018 අංක 19 ෙයණ ජාතික විගණන ඳනතත් 12 ගන්ති
රකාය විගණකාධිඳති ාර්ො.

1

මුරය රකාලණ

1.1 ෙත්ාගණනඹ කශ භෙඹ
රංකහ නණින ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. ව එහි ඳරිඳහින්යඹහි 2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට මුරය ්ත් ප්රකහලණඹ ව
එදියනන් අන් ර්ඹ වහ වු විසතීර්ණ ආදහඹම් ප්රකහලණඹ හිමිකම් යනසමකයම් ප්රකහලණඹ මුදල් ප්රහව
ප්රකහලණඹ ව මුරය ප්රකහලණ රට අදහශ ටවන් හයහංලග් ළදගත් ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති ිනන් භන්වි්
2018 යදළම්ඵර් 31 දියනන් අන් ර්ඹ වහ වු මුරය ප්රකහලණ ශ්රි රංකහ ප්රනහ්හන්ත්රික භහනහදී නනයනයේ 
ආඩවඩු්රභ යසථහය. 154(1) යසථහ භා ංයඹෝජි් කිඹවිඹ යුතු 2018 අංක 19 දයණ නහතික විගණන
ඳනයත් ව 1971 අංක 38 දයණ මුදල් ඳනයත් විධිවිධහන ප්රකහය භයේ විධහනඹ ඹටයත් විගණනඹ සිදුකයන රදි
ආඩවඩු්රභ යසථහය. 154(6) ප්රකහය භහයේ හර්්හ නුදුරු අනහග්යේ දී ඳහර්ිනයම්න්තු ය් ඉදිරිඳත් කයනු
රළයබ්
භහයේ හර්්හය. ්ත්හගණනඹ කශ භ්ඹ වහ ඳදනභ යකැටයේ විස්ය කය ඇති කරුණු ිනන් න ඵරඳෆභ
වළය 2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට ංසථහය. ව එහි ඳරිඳහින්යේ  මුරය ්ත්ඹ ව එදියනන් අන් ර්ඹ වහ
එහි මුරය ක්රිඹහකහමේත්ඹ මුදල් ප්රහවඹන් ශ්රී රංකහ ගිණුම්කයණ ප්රමිතී රට අනුකර ්ය වහ හධහයණ ්ත්ඹ
ිතළිඹිබු කයන ඵ භහ දයන්නහ වු භ්ඹ ය.
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1.2 ෙත්ාගණනඹ කශ භෙඹ වා ඳෙනභ

1.2.1 ං්ථාතශ අඛණ්ඩ ඳැැත්භ
ංසථහය. යභයවයුම් ප්රතිපරඹ යර 2019 යදළම්ඵර් 31 දියනන් අන් ර්ඹ වහ
රු මිිනඹන 11 856 6 ක ඵදු ඳසු අරහබඹක් ව ංසථහ විසතීයණ විඹදභ රු මිින 11 751
ව භහයරෝචි් ර්ඹ තුශ රු මිිනඹන 293 213 ක ෘණ ශුද්ධ ත්කම් ප්රභහණඹක්
යඳන්නුම් යකයර් භහයරෝචි් ර්ඹ තුශ ංසථහ විසින් රළබු අධික ඳහඩුට වියද්ල
විිජභඹ යනසමකයම් අහි්කය ඵරඳෆභ නුසුදුසු මිර ප්රතිඳත්ති ව යඳය ය රදී සිදු
කශ යවජින් ගනුයදනු වහ ම්ඵන්ධ විඹදභ යවේතුයන් රළබු විලහර අරහබයේ  ෘණ
ඵරඳෆභ ළිජ කරුණු යවේතුයන් ංසථහය. ශුද්ධ ත්කම් ්දුයටත් ක්ඹමකභ ප්රධහන
ලයඹන් ඵරඳහන්නට ඇ් එයේ යවින් යහනය මුරය වහඹ යනැභළති ංසථහය.
අනඩවන ඳළළත්භ ඳත්හ යගන ඹහභ ගළටළු වග් ය.

1.2.2 ගිණුම්කයණ අඩුඳාඩු
(අ) ංසථහය. ඒකහඵද්ධ මුරය ප්රකහලන අනු අන්්ර් භහගම් යලේ යර රු මිිනඹන
3 845 56 ක් ඳභණක් ඉත් කය තිබුණ ද ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගයම් විගණනඹ
කයන රද මුරය ප්රකහලන අනු එඹ රු මිින 6 248 78 ක් යර ය. එයේ යවින්
රු මිින 2 403 22 ක යනක් ඒකහඵද්ධ මුරය ප්රකහලනයේ  යශ ව අයනකුත් රළීමම්
ඹටයත් ංසථහයන් රළබිඹ යුතු ප්රභහණඹක් යර යදෝ හි් දක්හ තිබුණි
භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී රු මිිනඹන 1 029 13 ක යනැගළරුන භහර්ගසථ මුදල්
විදහ යනැගත් යනසකම් හිායේ  අන්්ර්ග් ය.
(ආ) ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගයම් විගණනඹ කයන රද මුරය ප්රකහලනයේ  ව ඒකහඵද්ධ
මුරය ප්රකහලයේ  යඳන්හ ඇති ආකහයඹට මුරය ත්කම් රු මි 9 78 කින් ව ඳරිඳහරන
විඹදම් රුිත මිින 9 78 කින් විරම්බනඹ කයන රද ඵදු රු මිින 2 74 කින් යශ ව
අයනකුත් යගමකම් රු මිින 54 97 කින් යනත් යභයවයුම් ආදහඹභ රු මිින 76 35 කින්
වහ ආදහඹම් ඵදු විඹදම් රු මිින 24 12 කින් යනස මක තිබුණි

(ඇ) ංසථහය. මුරය ප්රකහලනර දක්හ ඇති ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති අනු වියද්ල මුදල්
ිනන් අගඹ රඵහ ගන්නහ රද මුරය ත්කම් හර්්හ කයනු රඵන දිනට ඳළති යවහරික
විිජභඹ අනුඳහතිකඹට නළ් ඳරිර්්නඹ කය ඉතිරින යන ආදහඹම් ප්රකහලඹට
යගන වළය දක්ි
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සිඹළුභ ගුන් යේහ ගනුයදනුකරුන් වියද්ල මුදල් ිනන් දක්හ ඇ් යකයේ ය්ත්
වියද්ල මුදල් ිනන් අගඹ රඵහ ගන්නහ රද මුරය ත්කම් හර්්හ කයනු රඵන දිනට
ඳළති යවහරික විිජභඹ අනුඳහතිකඹට නළ් ඳරිර්්නඹ කය යනැභළති අ්ය ඒ
යවේතුයන් රු මිින 910 8 ක් න ගුන්ය්ල් යේහදහඹකඹන්යේ යලේඹ ව
භහයරෝචි් ර්යේ  රහබඹ අඩුයන් දක්හ ඇති ඵ ිජරික්ණඹ විඹ
(ඈ) භහසික උඳයඹෝගී්හ ගහසතු එකතු කිමේභ
2013 ඔක් 29 දිනළති අංක 38/1140 දයණ අධයක් භඩවනර තීයණඹ අනු ංසථහ
තු ිතයවුම්වල් ව බහඩවනහගහයඹ තු කහඩවනයේ  ිතයවුම්වල් ිනන් 2014 නනහරි 01
දින සිට භහසික උඳයඹෝගී්හ ගහසතු එකතු කිමේභට අනුභළතිඹ රළබිණි යකයේ ය්ත්
යභභ තීයණඹ ම්ුනර්ණයඹන්භ අනුගභනඹ කය යනැභළති අ්ය එභ ගහසතු ිතයවුම්වල්
එයකැරවකින් ඳභණක් එකතු කයන රදී එයේ යවින් 2014 යර් සිට හර්ිතක රු
මිින 300 ට නහ ළඩි අරහබඹක් ංසථහට සිදු මක තිබුණි ඒ අනු 2014 සිට 2019
දක්හ කහර ඳරිච්යේදඹ තුශ ංසථහට දශ ලයඹන් රු මිින 1900 ට ළඩි මුච්චි්
අරහබඹක් සිදුමක තිබුණි ඳසුගිඹ ර්යේ  විගණන හර්්හ ර යම් ම්ඵන්ධයඹන්
කරුණු දක්හ තිබුණද ඉව් දක්හ ඇති ඳරිදි අදහශ ිතයවුම්වල් ිනන් යභභ භදුල්
අඹකය ගළීයභට කිසිදු පරදහයී ිතඹයක් යම් න ය්ක් යගන යනැතිබුණි එයේභ
භහයරෝචි් ර්යේ  මුරය ප්රකහලනර යම් ම්ඵන්ධයඹන් කිසිදු ගළශීඩභක් සිදු කය
යනැතිබුණි

(ඉ) එකතු රු මි 1 941 76 ක ෘණ ඵළංකු යලේ 03ක් නංගභ ගකීම් ඹටයත් ඉදිරිඳත්
යනැකය ධන ඵළංකු යලේඹන්යගන් හිර. කය නංගභ ත්කම් ඹටයත් යඳන්හ තිබුණි

1.2.3 ශ්රී රංකා ගිණුම්කයණ රමිීනන්ට අනුකර තනොවීභ

(අ) 16 න ශ්රී රංකහ ගිණුම්කයණ ප්රමිතීන්ර 36 න ගන්තිඹ - යද්ඳශ ිතරිඹ් වහ
උඳකයණ : රු මිින 5 098 89 ක් ඳභණ න ම්ුනර්ණයඹන් ක්ඹ වු ත්කම් නළ්
ඇස්යම්න්තු කිමේභකින් ය්ැය අනඩවන බහවි්හ කය තිබු අ්ය පරදහයී ජී කහරඹ
නළ් ්ක්යේරු කය ගිණුම්ග් කය යනැතිබුණි භහයරෝචි් ර්ඹ අහන න විට
ංසථහ තු ඉනම් කට්ින 22 ක් ප්ර්යගණන යනැකිමේභ යවේතුයන් ළරකිඹ යුතු අඩු
අගඹක් යඳන්නුම් කය තිබුණි
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(ආ) 16 න SLFRS හීණ 47 න ඳරිච්යේදඹ ප්රකහය සිඹළුභ කල්ඵදු වහ ්ිජ ගිණුම්කයණ
ආකෘතිඹක් අනුගභනඹ කශ යුතු ය. යලේ ඳත්රයේ  යනත් ත්කම් ර ත්කම් බහවි්ඹ
වහ න අිතිඹ යර යන්යකැට යභයවයුම් ඵදුකයඹ දක්හ තිබිඹ යුතුි එයේභ යලේ
ඳත්රයේ  යනත් ඵළයකම් යර යවෝ යන් යකැට කල්ඵදු ගකීම් දළක්විඹ යුතුි යකයේ
ය්ත් එළිජ ප්රතිඳහදන ය් ංසථහ අනුග් මක යනැභළ් විගණනඹ වහ රඵහ දී ඇති
ය්ැයතුරු ප්රකහය 2019 ර්ඹ වහ න මුළු යභයවයුම් ඵදු කුිනඹ රු මිින 43 12 කි

1.2.4 ඳරිඳාලිෙ භාගතම් මුරය රකාලන භෙ න විගණන භෙඹ
ංසථහය. ව මුවයේ  අනුරූීඩ යලේඹන් / ගණුයදනු භා එකා යනැමකභ වහ වුන ඳව්
දක්හ ඇති කරුණු යවේතුයන් භහයරෝචි් ර්ඹ වහ න ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්්
භහගයම් මුරය ප්රකහලන භ් භ්ඹක් ප්රකහල යනැකයන රදී
(අ) යද්ඳශ ිතරිඹ් ව උඳකයණ භ් න ශ්රී රංකහ ගිණුම්කයණ ප්රමිතීන්යේ 51 න ඳරිච්යේදඹ
ප්රකහය ත්කම්ර පරදහයී ආයු කහරඹ අභ ලයඹන් ෆභ මුරය යක් අහනයේ භ
භහයරෝචනඹ කරයුතු අ්ය යඳය අයේක්ිත් ප්රතිරහබ යනස ය. නම් ගිණුම්කයණ ප්රමිති
අංක 08 ප්රකහය යනසකම් ගණන් ඵරනු ඇ් යකයේ ය්ත් රු මිින 6 074 ක් න
ම්ුනර්ණයඹන් ක්ඹ වු යද්ඳශ ිතරිඹ් ව උඳකයණ භහගභ විසින් අනඩවන බහවි්හ කයනු
රඵන අ්ය ඒහ භහයරෝචනඹ කය ගිණුම්ග් කය යනැතිබුණි එයේභ 2003 යර් භහගභ
ිතහිු මකයම් ඳටන් යම් දක්හ එභ ත්කම් නළ් ගණනඹ කය යනැභළ්
(ආ) අන්ෙර් භාගම් තලේ
ඳව් දක්හ ඇති යවේතු ඳදනම් කය රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ව රංකහ ඉන්දිඹහනු
ය්ල් භහගභ අ්ය අන්්ර් භහගම් යලේයේ  ිජයදය්හඹ ඳළළත්භ ්ක්යේරු කිමේභ ව
ම්ුනර්ණත්ඹ විගනනයේ දී වතික කය යනැභළ්
(i) විගණනඹ වහ ඳළති ය්ැයතුරු අනු භ. භහගභ න රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග්
ංසථහයන් රළබිඹ යුතු රු මිින 1 173 ක් ඔවුන්යේ ගිණුම් ිනන් කඳහ දභහ ඇත්යත් එක්සිම්
ඵළංකු ය් ඳළති ණඹ මුදර 2018 යර්දි යගහ අන් කශ ඵළවින් ඊට අදහශ යඳැළිඹ
න ලීටයඹට ල් 13 ක් න ඳර්ඹන්් ගහසතුි මුරය ප්රකහලන තුශ යම් වහ යන්කිමේභක්
සිදුකය යනැතිබුණි එඵළවින් රළබිඹ යුතු යලේයේ  නළ් අඹකය ගළීයයම් වළකිඹහ ගළටළු
වග්ඹ

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 106

(ii) භහගයම් මුරය ප්රකහලනඹ අනු භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී ංසථහයන් රළබිඹ
යුතු ප්රභහණඹ රු මිින 6 248 87 කි යකයේ ය්ත් ංසථහය. මුරය ප්රකහලන අනු
භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී භහගභට යගවිඹ යුතු මුදර (රු මිින 1 029 45 ක් න
භහර්ගසථ මුදල් අඩු කිමේභට යඳය) රු මිින 4625 74 කි එඵළවින් යභභ යලේඹන් යදක අ්ය
එකා යනැවු රු මිින 1 623 13 ක යනක් යඳන්නුම් කයි

(iii) රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ විසින් රළබුණු යලේ නහථන අනු භහගභට යගවිඹ
යුතු මුදර රු මිින 370 9 කි නමුත් භහගයම් මුරය ප්රකහල අනු එභ ගණන රු මිින 376 0
ක් යර දක්හ ඇ් එඵළවින් යභභ යලේඹන් යදක අ්ය ිජයවුල් යනැවු රු මිින 5 1ක
යනක් යඳන්නුම් කයි

(ඇ) ළරකිඹයුතු ප්රභහණඹක ට්යටෝරු අි්භ ර්ග 1 300 ට ළඩි ප්රභහණඹක් ඊ ආර් ීඩ එස ඒ ීඩ
(ERP SAP) ඳද්ධතියේ  දළකග් වළකි වුද එභ අි්භ ර ිනනහකභ යඵැයවෝ කහරඹක
සිට ඳද්ධතිඹට එකතු කය යනැභළ් එඵළවින් භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී යඳන්හ
ඇති මුරය ්ත් ප්රකහලයේ  දක්හ ඇති රු මිින 676 ක් ිනනහ ට්යටෝරු අි්භඹන්යේ
ිනනහකභ ිතළිඵ ිජයදය්හඹ
්ක්යේරු කිමේභ ව ඳරිුනර්ණ ඵ ිතළිඵ
විගනනයේ දී විලසහඹ ්ළබිඹ යනැවළකිඹ

(ඈ) එල් යක් ඒ එස 08 ප්රමිතීන්ට ඳටවළිජ යර 2010 සිට 2014 වහ න කහරඳරිච්යේදඹ
වහ රු මිින 62 5 ක ප්රභහණඹක් න යරත් 2014 සිට 2018 දක්හ රු මිින 225 15 ක
ප්රභහණඹක් ව 2018 ය වහ රු මිින 70 1 ක ප්රභහණඹක් යර ටේ යඵෝට්ු  වහ
රු මිින 357 7 ක් භහයරෝචි් ර්ඹ වහ ගිණුම්ග් කය ඇති අ්ය 2017 සිට 2018
ය තුශ රු මිින 1 91 ක් වු දුම්රිඹ භහර්ග නනත්තු වහ ළඹ කය ඇති මුදර භහයරෝචි්
ර්ඹ වහ විඹදභක් යර දක්හ ඇ්

(ඉ) 2018 ව 2019 ය තුශදී මිරදී ගන්නහ රද රු මිින 82 62 ක් න අි්භඹන් 11 ක්
විධිභත් යර ගිණුම්ග් කය යනැභළති අ්ය භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී භහගයම්
අත්තිකහයම් ගිණුභ ඹටයත් දක්හ ඇ්

107 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

(ඊ) තශ වා තනත් තගවිඹ යුතු තලේ
(i) භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී යනයේ  ළඳයීම් ප්රම්ඳහදන ළඳයීම් යඳැදු වුචර්
ළඳයීම් ව ප්රහවන ළඳයුම්කරුන්යගන් භන්වි් රු මිින 38 96 ක් න යශ
වහ යනත් යගවිඹ යුතු යලේ 48 න් යශ යලේඹ භන්වි් ය. ය 2010 සිට යවෝ
ඊට යඳය සිට ඳළ් එන රු මිින 2 98 ක් න යශඳුන් 14 ක් ය 05 සිට 10 දක්හ
න රු මිින 0 55 ක් න ළඳයුම්කරුන් 03ක් ය 01 සිට 05 දක්හ න රු මිින
35 42 ක් න ළඳයුම්කරුන් 31 ක්ද ණඹ යලේ යනැයගහ ඳළතුණි එභ
ළඳයුම්කරුන්යේ ඳත්නහ ණඹ යගහ දළමීයභන් ය්ැය එභ ළඳයුම්කරුන් භා
් දුයටත් ගනුයදනු සිදුකය ඇති ඵට යඳීය ඹි එඵළවින් ප්රභහණත් වහ යඹෝගය
හක්ිත යනැභළති කභ යවේතුයන් එභ යශ යලේර ඳළළත්භ ිජයදය්හඹ ව
ිනනහකභ විගණනයේ දී වතික යනැමකඹ

(ii) භහයරෝචි් ර්ඹ අහන න විට ඳහර්ලඹන් 81 කට 2010 යර් සිට යවෝ ඊට
යඳය සිට යගවිඹ යුතු යශ යගමකම් එකතු රු මිින 7 18 ක් ය 05 සිට 10 දක්හ
රු මිින 40 18 ක් න යගවිඹ යුතු යලේ 310ක් ය 01 සිට 05 දක්හ රු මිින 39 45
ක් න යගවිඹ යුතු යලේ 18 ක් යනැයගහ ඳළතුණි යකයේ වුද ප්රභහණත්
යනැන ව අදහශ හක්ිත යනැභළතිකභ යවේතුයන් එභ යලේර ඳළළත්භ
ිජයදය්හඹ ව ිනනහකභ වතික කිමේභට වළකිඹහක් යනැභළති විඹ

(උ) භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී ය 05 ට නහ ළඩි රු මිින 8 8 ක් ිනනහ යනත්
රළීමම් නළ් අඹකය යගන යනැභළ් එඵළවින් ප්රභහණත් වහ යඹෝගය විගණන හක්ිත
යනැභළතිකභ යවේතුයන් යභභ යලේඹන් නළ් අඹකය ගළීයයම් වළකිඹහ ිතළිඵ
විගණනයේ දී වතික යනැමකඹ

(ඌ) භහගයම් මුරය ප්රකහලනර දක්හ ඇති යගවිඹ යුතු යලේඹන් න ආදහඹම් ඵදු යගමකම්
එකතු කශ අගඹ භ් ඵදු (VAT) , යහ ගළීයයම් ඵදු යගමකම් උඳඹන විට යගමකයම් ඵදු ව
ආර්ථික යේහ ගහසතු ර එකතු ව භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී යද්ීලඹ ආදහඹම්
යදඳහර්්යම්න්තු විසින් ඳත්හයගන ඹන හර්්හර යඳන්හ ඇති යලේඹන් අ්ය
රු මිින 437 53 ක යනක් යඳන්ි
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1.2.5.

විගණනඹ වා ාක්ෂි රභාණත් තනොවීභ

(අ) යද්ීලඹ ආදහඹම් යදඳහර්්යම්න්තු ව ශ්රී රංකහ යර්ගුයන් 2012 සිට රළබිඹ යුතු යලේඹන්
යර රු මිින 1 135 8 ක යලේඹක් අනඩවන ඉදිරිඹට යගන එමින් ඳතී යකයේ ය්ත්
එළිජ යලේඹන් යභළිජ දීර්ා කහරඹක් ුනයහ ඉදිරිඹට යගන ඒභට යවේතු වු කරුණු
විගනනයේ දී ඳළවළදිින මක යනැභළ් එයේභ භහයරෝචි් ර්යේ දී මුරය ප්රකහලනර යම්
ම්ඵන්ධයඹන් කිසිදු යන්කිමේභක් (Provision) සිදුකය යනැභළ්

(ආ) රළීම ඇති යලේ නහථන අනු 2007 සිට 2009 ය දක්හ න කහරඳරිච්යේදඹ තුශ ය්ල්
ප්රම්ඳහදනඹ කිමේභ වහ සිදු වු යවජින් ගනුයදනු ම්ඵන්ධයඹන් භහයරෝචි් ර්ඹ
අහන න විට ංසථහ විසින් භවනන ඵළංකුට රු මිින 5 072 94 ක් යගමකභට තිබුණි
යකයේ ය්ත් එභ ගනුයදනු ංසථහය. ගිණුම් ය් යගන යනැතිබුණි

(ඇ) රු මිින 317 17 ක් ව රු මිින 1 02 ක මුදල් ිතළියිනන් යගවිඹ යුතු මුදල් ව අිතිඹ ඳළරු
යද්ඳශ යර අනඩවන දීර්ා කහරඹක් ුනයහ ඉදිරිඹට යගන එන රදී යකයේ ය්ත්
ප්රභහණත්
ව යඹෝගය හක්ිත යනැභළතිකභ යවේතුයන් එභ යලේර ඳළළත්භ
ිජයදය්හඹ ව ිනනහකභ වතික කිමේභට යනැවළකි විඹ

(ඈ) භහයරෝචි් ර්යේ දී ිජයවුල් කිමේභකින් ය්ැය මුරය ප්රකහලනර උඳචි් විඹදම් ඹටයත්
―RF Dummy වහ HO Dummy” ඹන ගිණුම් යදකක රු මිින 103 82 ක් දක්හ තිබුණි එඵළවින්
යලේර ිජයදය්හඹ ව හක්ිත ිතළිඵ විගණනයේ දී ළක හි්ඹ

(ඉ) ය ගණනක් ුනයහ ිජයවුල් කිමේභක් සිදු යනැකය යේකඹන් 41 යදයනකුයේ ගිණුම් රට
අදහශ නළ් යගවිඹ යුතු ්ළන්ඳතු ව යනත් කහඩවනඹ ඹටයත් රු මිින 143 47 ක් යගවිඹ
යුතු යලේඹක් දක්හ ඇ් යකයේ ය්ත් ය ගණනහක් ුනයහ යභභ ගිණුම් ිජයවුල්
යනැමකභට යවේතු විගණනයේ දී ්වවුරු මක යනැතිබුණි

(ඊ) භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී මුරය ්ත් ප්රකහලනයේ  රළබිඹ යුතු ව අත්තිකහයම්
ඹටයත් රු මිින 565 2 ක් එකතු කශ අගඹ භ් ඵදු යර දක්හ ඇ් එභ යලේයඹන් 2011
සිට රු මිින 326 4 ක් අනඩවන ඉදිරිඹට යගන එමින් ඳළතුණි ්ද යම් ම්ඵන්ධයඹන්
විගණනඹ වහ ඵදු ඉන්යැිසින් ව අයනකුත් අදහශ යල්නණ රඵහදී යනැතිබුණි එඵළවින්
එභ ගිණුම්ර ඳළළත්භ ව නළ් අඹකය ගළීයයම් වළකිඹහ ිතළිඵ ළක හි්ඹ
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(උ) යද්ීලඹ ආදහඹම් ඵදු යදඳහර්්යම්න්තු ය් ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵදු යගමකම් කිසික ළඩිුනය
යගමකම් යවෝ ඉදිරිඹට යගන ආ ඵදු යලේ යඳන්හ යනැභළති වුද රු මිින 376 ක් යද්ීලඹ
ආදහඹම් ඵදු යදඳහර්්යම්න්තුයන් 2010 යර් සිට රළබිඹ යුතු මුදරක් යර මුරය
ප්රකහලනර දක්හ ඇ් එයේභ යනත් රළීමම් ඹටයත් යඳන්හ ඇති යලේඹන් නළ් අඹකය
ගළීයෂම් විකල්ඳ ්රභ ිතළිඵ වතික කිමේභට යනැවළකිඹ
(ඌ) ප්රභහණත් ව යඹෝගය විගණන හක්ිත යනැතිීමභ යවේතුයන් යශ ව අයනකුත් යගමකම්
ඹටයත් දක්හ ඇති රු මිින 749 66 ක ණඹ යලේඹ ිජළයදි යකැට වඳුනහ ගළීයභට
විගණනයේ දී වළකිඹහ යනැරළබිණි
(එ) රු 805 376 ක භහර්ගසථ මුදල් ව රු 7 651 679 ක් 2017 කෘිත ිජසඳහදන භහර්ගසථ බහඩවන
යර දීර්ා කහලීන යලේඹන් විදහ යනැභළති ඵළවින් ඒහයේ  ිජයදය්හඹ ව ඳළළත්භ
ිතළිඵ ළක හි්ඹ
(ඒ) SAP ඳද්ධතියේ  හර්්හ මක ඇති ආකහයඹට යලේ ඳත්ර දිනට 7 718 7 ක නිජන ය්ල් ිජසඳහදන
(යඳු ල් 92 ඔක්යට්න්) ඳතින ඵට යඳන්හ ඇ් යභභ ය්ැගඹ හර්ිතක යබෞතික ය්ැග
්යහඳනයේ දී අගඹ යකැට යවෝ යබෞතික ලයඹන් ඳළළත්භ නහථ කිමේභ ද සිදුකය
යනැතිබුණි
(ඔ) යලේ ඳත්ර දිනට රු මිින 32 82 ක විහ යනැගත් ඵළය යලේඹක් ව රු මිින 1 02 ක වය
යලේඹක් කිනන් යගමකම්ර යඳන්නුම් කශද ප්රභහණත් ව යඹෝගය විගනන හක්ිත යනැතිීමභ
යවේතුයන් විගණනයේ දී නහථ කිමේභට යනැවළකි මක ඇ්

1.2.6

තනොැදුණු ඳාරන ගිණුම්

(අ) භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී රංකහ විදුඵර භඩවනරඹ විසින් නහථ කයන රද යලේඹ ව
මුරය ප්රකහලනයේ  වන් යලේඹ අ්ය රු මිින 31 78 ක යනක් ිජමේක්ණඹ කයන රදී
(ආ) ංසථහය. මුරය ප්රකහලන ප්රකහය යද්ීලඹ ආදහඹම් ඵදු යදඳහර්්යම්න්තු ය් 2019
යදළම්ඵර් 31 දින න විට යගවිඹ යුතු නහතිඹ යගැනනළගීයම් ඵදු ව ශුද්ධ ආදහඹම් ඵදු යගමකම්
ිතළියිනන් රු මිින 3 242 5 ක් ව රු මිින 2 950 8 ක් ය. යකයේ ය්ත් යද්ීලඹ ආදහඹම්
ඵදු යදඳහර්්යම්න්තුය. හර්්හ අනු එභ යගමකම් ිතළියිනන් රු මිින 707 9 ක් ව රු මිින
10 268 0 ක් ය. ඒ අනු රු මිින 2 534 6 ක ව රු මිින 13 317 2 ක යනක් ිජමේක්ණඹ
කයන රදී
(ඇ) යද්ීලඹ ආදහඹම් ඵදු යදඳහර්්යම්න්තුය. හර්්හ අනු 07/08 96/97 02/03 ඹන ය වහ
යද්ීලඹ ආදහඹම් ඵදු යදඳහර්්යම්න්තු ය් යගවිඹ යුතු උඳඹනවිට යගමකයම් ඵදු රු මිින 33 5
කි යකයේ ය්ත් භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී සිංසථහ ගිණුම්ර එළිජ ගකිභක්
දක්නට යනැතිබුණි
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(ඈ) භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී ය 05ට නහ ළඩි එකතු රු මිින 280 57 ක් න වය
යලේ 239 ක් ද ය 01 සිට 05 දක්හ ඳළයණි එකතු රු මිින 3 443 44 ක් න වය යලේ
369 ක් ද යශ ව යනත් යගමකම් ඹටයත් ිජයවුල් යනැමක ඳළතුණි වය යලේ ිජයවුල්
යනැයකැට ණඹකරුන් භා එභ වය යලේ ඳළතිඹදීභ ංසථහ විසින් අනඩවන ගනුයදනු
කය ඇති ඵට යඳීය ඹි එඵළවින් එභ යලේඹන්යේ ිජයදය්හඹ ව ඳළළත්භ ිතළිඵ
විගණනයේ දී ළක හි් විඹ

(ඉ) විගණනඹ ය් රඵහ දී ඇති ඹස විලසයල්ණඹ අනු භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී
යශ ව අයනකුත් යගමකම් ඹටයත් යඳන්හ ඇති රු මිින 37 089 11 ක් න
ගනුයදනුකරුන් 297 යේ යලේඹන් ය 05ට නහ ළඩි කහරඹක් යනැිතඹහ ඳළතුණි
යකයේ ය්ත් යභභ ණඹ ිතඹහ ගළීයභ වහ අලය ක්රිඹහභහර්ග ංසථහ විසින් යගන
ඇත්දළි විගණනයේ දී ්වවුරු කය ගළීයභට වළකිඹහක් යනැතිබුණි
එඵළවින් එළිජ
යලේඹන්යේ ිජයදය්හඹ ව ඳළළත්භ ිතළිඵ ළක හි්ඹ

(ඊ) 2013 යර් රු මිින 32 343 52 ිනනහකභළති නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ංසථහ විසින් මිරදී
ගළීයභ ම්ඵන්ධ නහතික ඉයහන ය්ල් භහගභ ය් ඇ යනැ 250 925 169 ක් යගවිඹ යුතු
ඇ් විගණනඹට ඉදිරිඳත් කය ඇති ය්ැයතුරු අනු ඉයහනඹ ය් ඇභරිකහනු එක්ත්
නනඳදඹ විසින් ඳනන රද ම්බහධක යවේතුයන් එභ හිා මුදල් යගමකභ නත්හ තිබුණි මුර
සිටභ එභ මුදර යගවිඹ යුතු ගණනක් යර විිජභඹ අනුඳහ්ඹට අනු ය අහනයේ දී
යඳන්නුම් කයනු රඵන අ්ය වියද්ල විිජභඹ අනුඳහ්ඹට අනු අදහශ ර්ඹට අදහශ විිජභඹ
අනුඳහ් හසිඹ යවෝ අරහබඹ එභඟින් යඳන්නුම් කයි ඒ අනු භහයරෝචි් ර්යේ 
අහනයේ දී එභ ප්රභහණඹ රු මිින 45 811 68 ක් දක්හ ළඩි මක තිබුණි
යභභ හිා මුදල් යගහ යනැභළතිමකභට යවේතු ඳහරනඹ කශ යනැවළකි ඵහහිය හධක ඵ
යඳන්නුම් කයි යකයේ ය්ත් යනත් විකල්ඳ ්රභ ඔසයේ යභභ මුදල් යගමකභට ංසථහ
ිතඹය ගන්යන් ද ඹන්න විගණනයේ දී ඳළවළදිින කය ග් යනැවළකි අ්ය දීර්ා කහරඹක් ුනයහ ශ්රී
රංකහ රුිතඹර ඇභරිකහනු යනැරයඹට හයේක් ්රභයඹන් අප්රභහණඹ මකභ වමුය. යභභ
යලේඹ යනැිතඹහ ්ඵහ ගළීයයම් මුරය ලකය්හ ිතළිඵ ංසථහ ඇායීභට රක් කයල්ද
ඹන්න ද විගනනයේ දී ඳළවළදිින කය ග් යනැවළකි මක තිබුණි
එයේභ ම්ඵහධක වමුය.
ඳත්නහ මුරය ඵරඳෆභ ිතළිඵ මුරය ප්රකහලනර ඳළවළදිින අනහයණඹ කය යනැතිබුණි

(උ) 2010 සිට ංසථහ ගිණුම්ර දළක්යන භ්යේදඹට තුඩුදුන් බහඩවන වහ න ප්රතිඳහදන යර
යන්කය ඇති රු 2 500 000ක ිනනහකභ ිතළිඵ ිජයදය්හඹ විගණනයේ දී ළක හි්
ය.

111 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019

(ඌ) ප්රභහණත් ව යඹෝගය හක්ිත යනැභළතිකභ යවේතුයන් භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී
නළ් යගවිඹ යුතු ්ළන්ඳතු ඹටයත් දීර්ා කහරඹක් ුනයහ යනැිතඹන රද රු මිින 110 8 යලේයේ 
ිජයදය්හඹ ඳළළත්භ ව ිනනහකභ විගණනයේ දී ්වවුරු යනැමකඹ

(එ) විගණනඹ වහ රඵහ යදන රද ය්ැයතුරු අනු 2019 යදළම්ඵර් 31 දිනට යගවිඹ යුතු ප්රභහද
ගහසතු යලේඹ රු මිින 337 24 ක් යර දක්හ තිබුණද අඳයේ ගණනඹ කිරිම් අනු එඹ රු මිින
363 12 ක් විඹ එඵළවින් භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී යලේඹන් යදක අ්ය රු මිින 25 89
ක යනක් ිජමේක්ණඹ මක තිබුණි
ශ්රී රංකහ විගණන ප්රමිතීන් අනු භහයේ විගණනඹ සිදු කයන රදී භහයේ හර්්හය. ―මුරය
ප්රකහලන විගණනඹ වහ විගණකහධිඳතියඹහයේ ගකීභ ― ඹන යකැටයේ භහයේ ගකීම්
්දුයටත් විස්ය කය ඇ් භහයේ ්ත්හගණනඹ කයන රද භ්ඹ වහ ඳදනභක් ළඳයීභ
උයදහ භහ විසින් රඵහයගන ඇති විගණන හක්ිත ප්රභහණත් ව යඹෝගය ඵ භහයේ විලසහඹි

1.3

මුරය රකාලන ම්ඵන්ධතඹන් කශභනාකාරීත්තේ ව ඳාරනඹ කයන ඳාර්ලඹන්තේ ගකීභ

යභභ මුරය ප්රකහලන ශ්රී රංකහ ගිණුම්කයණ ප්රමිති රට අනුකර ිතළියඹර කිමේභ වහ හධහයන
යර ඉදිරිඳත් කිමේභ ව ංචහ යවෝ ළයදි යවේතුයන් ඇතිවිඹ වළකි ප්රභහණහත්භක හදය
ප්රකහලඹන්යගන් ය්ැය මුරය ප්රකහලන ිතළියඹර කිමේභට වළකි නු ිතණි අලය න අබයන්්ය
ඳහරනඹන් තීයණඹ කිමේභ කශභනහකහමේත්යේ  ගකීභ ය.
මුරය ප්රකහලන ිතළියඹර කිමේයම්දී ංසථහය. ව මුවයේ  අනඩවන ඳළළත්භ ඳත්හයගන ඹෆයම්
වළකිඹහ තීයණඹ කිමේභ කශභනහකහමේත්යේ  ගකීභක් න අ්ය කශභනහකහමේත්ඹ ංසථහ
ඈය කිමේභට අදවස කයන්යන් නම් යවෝ යනත් විකල්ඳඹක් යනැභළති විටදී යභයවයුම්
නළළත්මකභට කටයුතු කයන්යන් නම් වළය අනඩවන ඳළළත්යම් ඳදනභ භ් ගිණුම් ්ළීමභ වහ
ංසථහය. අනඩවන ඳළළත්භට අදහශ කරුණු අනහයණඹ කිමේභද කශභනහකහමේත්යේ  ගකීභකි
ංසථහය. ව මුවයේ  මුරය හර්්හකයණ ක්රිඹහිනඹ ම්ඵන්ධ ගකීභ ඳහරනඹ කයන
ඳහර්ලඹන් විසින් දයනු රඵි
2018 අංක 19 දයන නහතික විගණන ඳනයත් 16(1) උඳගන්තිඹ ප්රකහය ංසථහය. හර්ිතක ව
කහලීන මුරය ප්රකහලන ිතළියඹර කිමේභට වළකින ඳරිදි සකීඹ ආදහඹම් විඹදම් ත්කම් වහ
ඵළයකම් ිතළිඵ ිජසි ඳරිදි යඳැත්ඳත් වහ හර්්හ ඳත්හයගන ඹහ යුතුි
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1.4

මුරය රකාලන විගණනඹ ම්ඵන්ධ විගණකතේ ගකීභ
භස්ඹක් යර මුරය ප්රකහලන ංචහ ව ළයදි යවේතුයන් ඇතින ප්රභහණහත්භක හදය
ප්රකහලනඹන්යගන් ය්ැය ඵට හධහයන ්වවුරුක් රඵහදීභ ව භහයේ භ්ඹ ඇතුශත්
විගණකයේ හර්්හ ිජකුත් කිමේභ භහයේ අයමුණ ය. හධහයන වතිකමකභ උස භට්ටයම්
වතිකමකභක් න නමුත් ශ්රී රංකහ විගණන ප්රමිති ප්රකහය විගණනඹ සිදු කිමේයම්දී එඹ ෆභ
විභට ප්රභහණහත්භක අප්රකහලනඹන් අනහයණඹ කය ගන්නහ ඵට ඵ ්වවුරු කිමේභක්
යනැනු ඇ් ංචහ ව ළයදි ්ිජ යවෝ හමුහික යර ඵරඳෆභ ිජහ ප්රභහණහත්භක
අප්රකහලනඹන් ඇතිවිඹ වළකි අ්ය යභභ මුරය ප්රකහලන ඳදනම් කයගිජමින් ඳරිීලරකඹන්
විසින් ආර්ථික තීයණ යකයයහි ඵරඳෆභක් විඹ වළකි ඵට අයේක්හ යකයර්
භහ විසින් ෘත්තීඹ වහ ෘත්තීඹ ළකමුසු ඵවින් යුතු ශ්රී රංකහ විගනන ප්රමි් ප්රකහය
විගණනඹ කයන රදි ්ද


ංචහ යවෝ ළයදි යවේතුයන් මුරය ප්රකහලන ර ඇතිවිඹ වළකි ප්රභහණහත්භක හදය
ප්රකහලනඹන්යේ අධහනම් වඳුනහ ගළීයයම්දී වහ ්ක්යේරු කිමේයම්දී අසථහයනෝචි් උචි්
විගණන ඳිනඳහින ළරසුම් කිමේයභන් ංචහ යවෝ ළයදි යවේතුයන් ඇති න්නහ වු අධහනම්
භා වඑහ ගළීයභට ප්රභහණත් ව සුදුසු විගණන හක්ිත රඵහ ගළීයභ භහයේ භ්ඹට ඳදනම්
ය. ප්රභහණහත්භක හදය ප්රකහලනඹන්යගන් සිදුන ඵරඳෆභට නහ ංචහකින් සිදු න්නහ
වු භා වළමේභ යවෝ අබයන්්ය ඳහරනඹන් භා වළමේභ ංචහක් ඇති මකභට යවේතු ය.



අසථහයනෝචි් උචි් විගණන ඳිනඳහින ළරසුම් කිමේභ ිතණි ංසථහය. වහ මුවයේ 
අබයන්්ය ඳහරනඹ ම්ඵන්ධයඹන් අයඵෝධඹක් රඵහ ගන්නහ රද නමුත් අබයන්්ය
ඳහරනයේ  පරදහිත්ඹ ිතළිඵ භ්ඹක් ප්රකහල කිමේභට අදවස යනැකයි



බහවි්හ කයන රද ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති ර ව ගිණුම්කයණ ඇස්යම්න්තුර
හධහයණත්ඹ වහ කශභනහකයණඹ විසින් කයන රද ම්ඵන්ධි් යවළිදිය. කිමේම් ර
යඹෝගය්හඹ අගඹන රදි



සිද්ධීන් යවැ ්ත්ඹන් යවේතුයන් ංසථහය. අනඩවන ඳළළත්භ ිතළිඵ ප්රභහණහත්භක
අවිිජලසචි්්හඹක් තියබ්ද ඹන්න ම්ඵන්ධයඹන් රඵහ ගත් විගණන හක්ිත භ් ඳදනම්
ගිණුම්කයණඹ වහ ආඹ්නයේ  අනඩවන ඳළළත්භ ිතළිඵ ඳදනභ යඹැදහ ගළීයයම්
අදහශත්ඹ තීයණඹ කයන රදී ප්රභහණහත්භක අවිිජලසචි්්හඹන් ඇති ඵට භහ ිජගභනඹ
කයන්යන් නම් මුරය ප්රකහලන ර ඒ ම්ඵන්ධයඹන් වු යවිනදය. කිමේම් රට භහයේ විගණන
හර්්හය. අධහනඹ යඹැමු කශ යුතු අ්ය එභ යවිනදය. කිමේම් ප්රභහණත් යනැන්යන් නම්
භහයේ භ්ඹ විකයණඹ කශ යුතුඹ යකයේ වුද අනහග් සිද්ධීන් යවෝ ්ත්ඹන් භ්
අනඩවන ඳළළත්භ අන් මකභට වළකිඹ

113 I රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019



යවළිදය. කිමේම් ඇතුශත් මුරය ප්රකහලණ ර ඉදිරිඳත් කිමේභ ුවඹ ව අන්්ර්ග්ඹ
ඇායීභට රක් කශ අ්ය ඒ වහ ඳහදක වු ගණුයදණු වහ සිද්ධීන් උචි් වහ හධහයණ
අයුරින් මුරය ප්රකහලන ර ඇතුශත් ඵ අගඹන රදී

භහයේ විගණනඹ තුශදී වඳුනහගත් ළදගත් විගණන යැඹහ ගළීයම් ප්රධහන අබයන්්ය ඳහරන
දුර්ර්හ වහ අයනකුත් කරුණු ිතළිඵ ඳහරනඹ කයනු රඵන ඳහර්ලඹන් දළනුත් කයන රදී

2. තනත් ජනතික වා නිඹාභන අලයො පිළිඵ ාර්ො
2018 අංක 19 දයණ නහතික විගණන ඳනයත් ඳව් වන් අලය්හන් ම්ඵන්ධයඹන්
වියලේිත් ප්රතිඳහදන ඇතුශත් ය.


්ත්හගණනඹ කශ භ්ඹ වහ ඳදනම් වු යේදයේ  විස්ය කශ කරුණු වළය යම් දක්හ
භහයේ ඳමේක්හන්යගන් යඳන්හදුන් ඳරිදි 2018 අංක 19 දයණ නහතික විගණන ඳනයත්
ගන්ති 12(අ) අනුකර යඹෝගය ගිණුම් හර්්හ ඳත්හයගන ඹන ඵට භහ විසින්
විගණනඹ වහ අලය සිඹළුභ ය්ැයතුරු ව ඳළවළදිින කිමේම් රඵහ ගන්නහ රදී



2018 අංක 19 දයණ නහතික විගණන ඳනයත් 6(i)(ඈ)(iii) ගන්තියේ  වන්
අලය්හඹන්ට අනු ංසථහය. ඉදිරිඳත් කයන රද මුරය ප්රකහලණ ඉකුත් ර් භා
අනුරූඳ ය.



2018 අංක 19 දයණ නහතික විගණන ඳනයත් 1 2 2(ඈ) 1 2 3(අ ආ) 1 2 5(අ ආ ඊ උ)
1 2 6 (අ ආ) ගන්ති ඹටයත් විගණන ිජමේක්ණඹන්ට වළය 2018 අංක 19 දයණ නහතික
විගණන ඳනයත් 6(1)(ඈ)(iv) අලය්හ අනු යඳය ර් වහ භහයේ ිජගභනඹන්
ඇතුශත් මුරය ප්රකහලන ිතළියඹර කය තිීමභ

අනුගභනඹ කයන රද ක්රිඹහභහර්ග ව රඵහ ගන්නහ රද හක්ිත භ් වහ ප්රභහණහත්භක කරුණු
රට සීභහ කිමේභ තුශ ඳව් වන් ප්රකහල කිමේභට ්යම් කිසික් භහයේ අධහනඹට රක්
යනැමකඹ



2018 අංක 19 දයණ නහතික විගණන ඳනයත් 12(ඈ) ගන්තියේ  වන් අලය්හඹ
අනු ංසථහය. ඳහරක අධිකහරිඹ විසින් හභහනය යහඳහය කටයුතු ිනන් ඳරිබහහිය
ඇතුශත් වු කිසිදු ගිවිසුභක් ම්ඵන්ධයඹන් කුභන ෘජු යවෝ ච්ර ඵ්හක් යනැභළති ඵ
වන් කිමේභ
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2018 අංක 19 දයණ නහතික විගණන ඳනයත් 12(ඊ) ගන්තියේ  වන් අලය්හඹ අනු ඳව්
වන් ිජමේක්ණ වළය ඹම් අදහශ ිනිත් ීයතිඹකට යවෝ ංසථහය. ඳහරක භඩවනරඹ විසින් ිජකුත්
කයන රද යනත් යඳැදු යවෝ වියලේිත් විධහන රට අනුකර යනැන යර ක්රිඹහ කය ඇති ඵ

නීති, රීති, තයගුරාස වා කශභනාකයණ
ීනයණරට තඹොමු

වි්ෙයඹ

(අ)

ඹවඳහරනඹ වහ යහනය
යහඳහය
භහර්යගෝඳයද්ල
ිතළිඵ 2003 ජුිජ 02 දිනළති
අංක PED/12 දයන යහනය
යහඳහය ච්රයල්නඹ

(i)

4.3 භහර්යගෝඳයද්ලඹ

අධයක් භඩවනර රැසමකම් හර්්හ යර්ීයඹ අභහ්යහංලයේ 
යල්කම්ට රැසමකයභන් දින 10 ක් ඇතුශ් ඹළවිඹ යුතු
වුත් ඊට අනුකර කටයුතු කය යනැතිබුණි

(ii)

5.2.2 භහර්යගෝඳයද්ලඹ

රු මිින 34 094 5 ක් යර ඇස්යම්න්තු කය ඇති
ප්රහේධන යහඳෘති 106 ක් විධිභත් කය්හ අධයඹනඹකින්
ය්ැය ක්රිඹහත්භක කය ඇ්

(iii)

5.2.4 ව 5 25 භහර්යගෝඳයද්ල අධයක් භඩවනරඹ විසින් අනුභ් කයන රද
ඹහත්කහලීන කයන රද අහන අඹළයේ  ිතටඳත් යර්ීයඹ
අභහ්යහංලඹ යඳැදු යහඳහය යදඳහර්්යම්න්තු භවහ
බහඩවනහගහයඹ ව විගණකහධිඳති ය් 2019 ර්ඹ
ආයම්බ මකභට දින 15 ට යඳය රඵහ දී යනැභළ්

(iv)

7.2 භහර්යගෝඳයද්ලඹ

ිනහිසි ය්ල් යහඳහයඹ ්හය යහඳහයඹ නළ. ය්ල්
යහඳහයඹ ව කෘිත යහඳහයඹ වහ අදහශ ප්රධහන
ක්රිඹහකහයකම් අන්්ර්ග් ක්රිඹහඳිනඳහින අත්යඳැත් ංසථහ
විසින් ිතළියඹර කය යනැතිබුණි

(v)

9.3 භහර්යගෝඳයද්ල

යහනය යහඳහය යදඳහර්්යම්න්තු වහ භවහ බහඩවනහගහයයේ 
එකා්හඹ භ් අභහ්යහංලඹ විසින් අනුභ් කයන රද
ඵහ ගළීයයම් ව උස කිමේයම් ක්රිඹහඳිනඳහිනඹක්
ංසථහ තු යනැතිබුණි
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(ආ)

මුදල්
වහ
්රභම්ඳහදන
අභහ්යහංලයේ 
1997
ඔක්ය්ෝඵර් 24 දිනළති අංක
124 දයන මුදල් චය්රල්නඹ

ඹම් ්නතුයක ළන ආයණඹ කිමේභ භහ 03 ඳභණක්
සීභහ විඹ යුතුඹ නමුත් ඒ යශ්රේණියේ  ිජරධහමේන් ඇතුළු
ිජරධහමේන් ඳස යදයනක් භහ 08 ට ළඩි කහරඹක්
යහනකහමේ ආයණඹ කය තිබුණි

(ඇ)

යහනය යහඳහය යදඳහර්්යම්න්තු භහයරෝචි් හර්යේ දී රු මිින 173 7 ක් න උඳඹන
ච්රයල්ක අංක F 06/35/02/01 විට යගමකයම් ඵදු යේකඹන්යගන් අඹ යනැකය ංසථහ
ව 2013 යනැළම්ඵර් 04 විසින් දයහ තිබුණි
දිනළති ච්රයල්නඹ ව අංක
ීඩ ඊ ඩී 03/2016 ව 2016
අයප්රේල් 29 දිනළති ච්රයල්න

(ඈ)

යහනය
ප්රම්ඳහදන ප්රධහන ප්රම්ඳහදන ළරළසභ අභ ලයඹන් ය
භහර්යගෝඳයද්ල (2006) 4 2 තුනකටත් ිතළියඹර කිමේභට ංසථහ අයඳැයවැත් මක
භහර්යගෝඳයද්ලඹ
ඇ්

(ඉ)

මුරය යයගුරහසි 396

ිජකුත් කශ දින සිට භහ වඹ ඉක්භන රද යචක්ඳත් එභ
දිනඹ ඳසු වු විට අරංගු යචක්ඳත් යර ශකහ මුිනක
ගනුයදනු ආඳසු ගළරිතඹ යුතුඹ යකයේ ය්ත් රු
මිින 2 776 064 ක් ිනනහ යචක්ඳත් 67ක් අරංගු කය
ගිණුම්ග් කය යනැතිබුණි

2018 අංක 19 දයන නහතික විගණන ඳනයත් 12 (ඌ) ගන්තියේ  වන් අලය්හඹ අනු
ංසථහය. ම්ඳත් කසුරුම් යර කහර්ඹක්භ යර වහ පරදහයී යර කහරසීභහන් තුශ අදහශ
ීයතිමේති රට අනුකර ප්රම්ඳහදනඹ කය බහවි්හ කය යනැභළති ඵ

(අ) ුනද්ගිනක භහගභක් ය් දීර්ා කහරඹක් ුනයහ විධිභත් ගිවිසුභකට එශඹීභකින් ය්ැය
අනඩවන එල් ිත ගෆස ඳඹනු රඵි
(ආ) ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගම් විසින් වඳුන්හ යදනු රළබු ඊ ආර් ීඩ (ERP) ඳද්ධතිඹ බහවි්ඹ
ම්ඵන්ධයඹන් ංසථහ ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ ව ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ
විසින් එකියනකහයේ ගකීම් වහ බහවි්ඹ ම්ඵන්ධ කිසිදු ගිවිසුභකට යවෝ අයඵෝධ්හ
ගිවිසුභකට එශම යනැභළති ඵ යඳීය ඹන රදී එළිජ ඳද්ධති ප්රභහණත් යර බහවි්හ
යනැන ඵ ද යඳීය ඹි ඉන්ධන ය්ැග භහයරෝචනඹ ව ිතරිඳවදු කහර්ඹඹන් වහ ද එභ
ඳද්ධති ප්රභහණත් ඳරිදි බහවි්හ යනැකයන ඵ ීයර්ක්ණඹ විඹ
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(ඇ)

යඳැදු ඳරිශිරක ඳවසුකභ ම්ඵන්ධයඹන් ඳව් කරුණු ිජමේක්ණ විඹ
(i) ශ්රී රංකහ යනඹ රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ව රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල්
භහගභ විසින් 2003 යදළම්ඵර් 30 දින එශයමන රද යඳැදු ඳරිීලරක ඳවසුකම් ම්ඵන්ධ
යකැටසකරුන්යේ ගිවිසුම් 15 න ගන්තිඹ අනු 2008 යදළම්ඵර් 31 දිනට ගිවිසුභ
කල් ඉකුත්මක තිබුණි එඵළවින් ආඹ්නඹන්යේ ඳහරන ක්රිඹහඳිනඳහිනඹ ව ඳර්ඹන්්
ගහසතු ව ප්රහවන විඹදම් යභන්භ සරළබ් ගහසතු (2011 යර් අන් යට
ංයලෝධනඹ කශ) වහ බහවි්හ කයන මිර සුත්රඹ ඇතුළු යභභ ගිවිසුයභන් ආයණඹ
න යඳැදු ඳරිශිරක ඳවසුකම් අදහශ සිඹළුභ ඳහර්ලඹන්යේ එකා්හඹ භ්
ංයලෝධනඹ කය යනැතිබුණි

(ii) ංසථහ ව ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ විසින් 2019 භළි 13 රංකහ ඉන්දිඹහනු
ය්ල් භහගභ යනැභළති ගිවිසුභකට එශයමන රදී යභභ ගිවිසුභ අනු නිජන ය්ල්
ගඵනහකයණඹ ව ප්රහවනඹ යභන්භ ංසථහ ව ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ අ්ය
යභයවයුභ ගහසතු තීයණඹ කිමේභ ිතළිඵ එකා මක තිබුණි
යකයේ ය්ත් 2003
යදළම්ඵර් 30 දිනළති යඳැදු ඳරිශිරක යකැටසකරුන්යේ ගිවිසුයම් ඳහර්ලඹක් වු
ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභට ඵරඳහන යකැන්යද්සී එභඟින් ිජර්චනඹ කය යනැතිබුණි
එඵළවින් ංසථහ ව ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ භා අත්න් ්ඵන රද ගිවිසුයම්
යකැන්යද්සී ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ විසින් ප්රතික්යේඳ කයනු රළබු අසථහක ඇතිවිඹ
වළකි අහසිදහඹක ්ත්ඹ ව ිතරිළඹ ංසථහ විසින් දළරිඹ යුතු ඵට ිජමේක්ණඹ විඹ

(iii) 2019 භළි 03 දිනළති අංක 43/1227 දයන අධයක් භඩවනර තීයණඹ ප්රකහය 2019
අයප්රේල් 01 දින සිට ඳර්ඹන්් ගහසතු ඉවශ දළමීභට අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇ් යභභ
ංයලෝධනයේ  ක්රිඹහත්භක දිනඹ යඳයදහ්භ කිමේභ යවේතුයන් රු මිින 173 77 ක අභ්ය
යගමකභක් කිමේභට ංසථහට සිදුවිඹ

(iv) 2003 යදළම්ඵර් 30 දිනළති යඳැදු ඳරිීලරක යකැටසකරුන්යේ ගිවිසුභ ප්රකහය
(ංසථහ ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ ව ශ්රී රංකහ යනඹ අ්ය) ව 2019 භළි 13 දිනළති
ංසථහ ව ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ භා එශඹි ගිවිසුභ අනු නර භහර්ගයේ 
යවෝ එහි යකැටක් ිතළිගත් ප්රමිතීන්ට අනු ඳත්හයගන ඹහභ ව භහ යදකකට අලය
ඉන්ධන ය්ැග ඳත්හයගන ඹහභට ගඵනහකයන ඳවසුකම් ළඳයීභ ය්ැග ගඵනහ
ඳර්ඹන්් භහගයම් ගකීභකි යකයේ ය්ත් නර භහර්ගයේ  අහිය්හ ව ගඵනහකයන
ඳද්ධතියේ  අකහර්ඹක්භ්හ යවේතුයන් යනෞකහකින් ය්ල් යගැනඵෆයම්දී සිදුන
ප්රභහදඹන් ය් ප්රභහද ගහසතු යගමකභට ංසථහට සිදු ය. ඒ අනු එකතු ඇ යනැ
2 606 556 ක මුදරක් යම් න විට ප්රභහද ගහසතු යර යගහ ඇති අ්ය ඳසුගිඹ ය 05
වහ ප්රභහද ගහසතු යර ඇ යනැ 12 644 257 ක් යගමකභට ද ිජඹමි් ඇති නමුත් එභ
ිතරිළඹ යේහ ළඳයුම්කරු ය් භහරු කය යනැභළ්
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(v) ගිවිසුම් ප්රකහය ඳර්ඹන්් ගහසතු ගඵනහකයන ඳර්ඹන්් ිතරිළඹ ව රහබහන්තිකඹ
ඹන අංග යදයකන් භන්වි් ය. ගඵනහකයන ඳර්ඹන්් ිතරිළඹ අ්යට ුනද්ගර ිතරිළඹ
යඳැදු කහර්ඹ ිතරිළඹ ව නනත්තු ිතරිළඹ යභන්භ ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගයම්
ත්කම් ක්ඹමකභ අන්්ර්ග් ය. ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ ය් යගනු රඵන
ප්රහවන ගහසතු එකා වු ඳර්ඹන්් ගහසතු ිනන් ුත්ඳන්න ඵ අදවස ය. යකයේ
ය්ත් යභයවයුම් ගහසතු වහ ගනඵහ ඳර්ඹන්් ගහසතු ිතරිළඹ තීයණඹ කිමේයම්දී ය්ැග
ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගයම් ප්රහවනඹ ම්ඵන්ධ ිතරිළඹ ඵළවළය කය ඇත්දළි ්වවුරු කය
ගළීයභට විගණනයේ දී වළකිඹහක් යනැරළබිණි එභ යවේතුයන් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්්
භහගයම් ප්රහවන ගහසතු ප්රතිුනර්ණඹ කිමේභ ද්විගුණ මකභක් විඹ වළකිි ංසථහය. හර්්හ
අනු භහයරෝචි් ර්ඹ තුශදී රු මිින 2 247 2 ක ප්රභහණඹක් ප්රහවන ගහසතු යර
යගහ ඇ්

(vi) 2003 යදළම්ඵර් 30 දිනළති යඳැදු ඳරිශිරක යකැටසකරුන්යේ ගිවිසුයම් (ංසථහ
රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ ව ශ්රී රංකහ යනඹ අත්න් ්ඵන රද) ගඵනහකයන
ඳර්ඹන්් ගහසතු ිජර්චනඹ කය ඇත්යත් ― හර්ිතක 12% යඳැළී අනුඳහ්ඹක් ඹටයත්
භහගභට රඵහදී ඇති ණඹ වහ යඳැළිඹ ගනඵහ ත්කම් වහ ගකීම් ිනන් යකැටක්
යභන්භ මුදල් හිාඹ ිතඹහ ගළීයභට ගනු රඵන ණඹ වහ යඳැළිඹ‖ යරඹ
යභභ
ගිවිසුභ 2008 යදළම්ඵර් 31 දින කල්ඉකුත් විඹ යකයේ ය්ත් 2009 යර් ය්ැග
ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ විසින් භවනන ඵළංකුයන් රඵහ ගන්නහ රද ණඹ ම්ඵන්ධයඹන්
2009 සිට 2016 කහර ඳරිච්යේදඹ වහ ගිවිසුයම් කල් ඉකුත්මකයභන් ඳසුද ංසථහ
විසින් රු මිින 2 183 ක් යගහ ඇ් කිසිදු විධිභත් ඇායීභකින් ය්ැය ව ගිවිසුභ ප්රකහය
යගවිඹ යුතු ළඵෆ ප්රභහණඹ නහථ කය ගළීයභකින් ය්ැය යභළිජ මුදරක් යගහ ඇති
ඵට ිජමේක්ණඹ මක ඇ්

(vii) ඳරිඳහින් භහගයම් ප්රධහන ූමමිකහ න්යන් ිතළිගත් ප්රමිතීන්ට අනුකර නරභහර්ගඹ
නනත්තු කිමේභ ව ප්රභහණත් ගඵනහකයන ඳවසුකම් ළඳයීභි ඒ අනු ගඵනහකයන ව
ඳර්ඹන්් ඳවසුකම් ම්ඵන්ධ ඹින්ර ඳවසුකම් දියුණුකිරිභ වහ යභයවයුම් ගහසතු යර
ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක අයමුදල් රඵහ දී තිබුණි භහයරෝචි් ර්යේ දී රු මිින 1 029 1
ක මුදරක් ක්ඹ මකයම් ගහසතු යර ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ විසින් අඹකය ඇති
අ්ය ඳසුගිඹ ය දවඹ වහ එඹ රු මිින 10 085 52 කි මීට අභ්ය භහයරෝචි්
ර්යේ දී රු මිින 3 400 97 ක් රහබ ආන්තිකඹ යර අඹකය ඇති අ්ය රංකහ නිජන
ය්ල් ීයතිග් ංසථහයන් ව රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගයභන් රු මිින 40 802 66
ක මුදරක් ඳසුගිඹ ය දවඹ වහ අඹකය තිබුණි යකයේ ය්ත් න ඹින්ර
ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිමේභ ව ඳත්නහ ඳවසුකම් නනත්තු කිමේභ ිතණි පරදහයී ව
තුු දහඹක ක්රිඹහභහර්ග යගන ඇති ඵ විගණනයේ දී වතික යනැමකඹ
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(ඈ) ලිහිස තෙල් යාඳායඹ
ඳව් ය්ැයතුරු ංසථහය. ිනහිසි ය්ල් යහඳහයඹට අදහශ ය.
ය

2019

2018

2016

2017

විකුණුම් ඒකක - කියරෝ ලීටය

3 518

4 071

5 412

5 446

විකුණුම් - රු මිිනඹන

1 517

1 584

1 975

2 043

ශුද්ධ රහබඹ - රු මිින

127

131

162

159

යශඳර යකැටස (ප්රතිල්ඹ)

5.7*

6

8

8

6

5

5

5

යශඳර ්ත්ඹ

* 2019 යර් ඳශමු කහර්තු තුයන් හභහනය

යම් ම්ඵන්ධයඹන් ඳව් ිජමේක්ණ කය ඇ්
(i) ංසථහය. ිනහිසි ය්ල් ිජසඳහදන අයශවි ඒකක ගණන ව විකුණුම් අගඹ ්රභයඹන්
ඳව් යගැස ඇති ඵට ිජමේක්ණඹ මක ඇ් ශ්රි රංකහ භවනන උඳයඹෝගී්හ යකැමින්
බහය. හර්්හ අනු ශ්රී රංකහය. ිනහිසිය්ල් යශඳයල් ංසථහ තු යශඳර
යකැටස ව යශඳර ්ත්ඹ ්රභයඹන් ිතරිහි ඇ් 2019 යර් තුන්න කහර්තු දක්හ
ංසථහය. යශ යඳැශ සථහනඹ 5න සථහනයේ  සිට 6 න සථහනඹ දක්හ ිතරිහීණ ඇ්
යකයේ ය්ත් ංසථහය. ිනහිසිය්ල් යහඳහයයේ  ශුද්ධ රහබඹ ඉවශ යගැස ඇ්
එඵළවින් ිනහිසිය්ල් යහඳහයඹ රහබදහයී යහඳහයඹක් යර යඳීය ගිඹද ංසථහ විසින් ඒ
වහ අඩු අධහනඹක් යඹැමුකය තිබුණි
(ii) ංසථහ විසින් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන ිතයවුම්වල් 1200 ටනහ ළඩි නහරඹක්
යයට් ෆභ යකැටක්භ ආයණඹ න ආකහයඹට විහිදී ඇ් මීට අභ්ය ප්රහවන ්රභඹ
බිල්ඳත් කිමේයම් ක්රිඹහිනඹ ය්ැග යභයවයුම් ව ිනහිසිය්ල් යහඳහයයේ  භසථ යභයවයුභ
භහයරෝචනඹ කිමේභ අභ ප්රඹත්නඹකින් ව ිතරිළඹක් ඹටයත් ංසථහය. භනහ යර
සථහිත් වු ඉන්ධන ගඵනහකයන ව යඵදහවළමේම් නහරඹට අනුකර ඳවසුයන් ඳහරනඹ කශ
වළකිඹ එදඹබස ආඹ්නඹක් යර ත්රිවිධ වමුදහ යඳැළිසීඹ විදුිනඵර භඩවනරඹ නර
ම්ඳහදනඹ භඩවනරඹ භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ ශ්රී රංකහ දුම්රිඹ යදඳහර්්යම්න්තු ශ්රී
රංකහ ගභනහ ගභන භඩවනරඹ ආදී යනයේ  ආඹ්න ඵහුර බහවි්හ කයනු රඵන ිනහිසි ය්ල්
ිජසඳහදන ළඳයීයම් යනයේ  ළඳයුම්කරු මකයම් ඉවශ අසථහක් ංසථහ තු ඳතී
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ශ්රී රංකහ තුශ ිනහිසි ය්ල් ිජසඳහදන ළඳයීයම් ව ගඵනහ කිමේයම් ඳවසුකම් ම්ඵන්ධ
සිඹළුභ ඹින්ර ඳවසුකම් ංසථහ විසින් ංර්ධනඹ කය ඇ් මීට අභ්ය 2016
භළි 06 න දින රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ විසින් විරැක්ස ඔිල්
එස ඩි එන් ඩි එච් ඩි ආඹ්නඹ භා ිනහිසි ය්ල් මුසු ඹන්ත්රහගහයඹක් ඉදිකිමේභ වහ
ඉදිකිමේභ ක්රිඹහකයමකභ ව ඳළමේභ ඹටයත් ගිවිසුභකට එශයමන රදී එයේභ එදිනභ
එභ භහගභ භා ්ත් ඵදු ගිවිසුභක් ව ළඳයුම් ගිවිසුභක් (එභ භහගයභන්
ිජසඳහදන මිශදී ගළීයභට වළකින ඳරිදි) අත්න් කයන රදී
ිනහිසි ය්ල්
ඹන්ත්රහගහයයේ  ඉදිකිමේම් කටයුතු අන් මක 2019 ජුිජ 24 දින උත්හකහයයඹන් විෘ්
කයන රදී යකයේ ය්ත් ංසථහ විසින් යභයවයුම් කටයුතු ලකය්හ උඳහඹභහර්ගික
යහඳහය ළරසුභක් සිදු කය යභභ යහඳහයඹ ආයම්බ කයශේද නළද්ද ඹන්න ිතළිඵ
විගණනයේ දී ්වවුරු කය ග් යනැවළකි විඹ
(iii) ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහිනඹ ම්ුනර්ණ කිමේභ ළරකිඹ යුතු යර ප්රභහද මක ඇති ඵ
ිජමේක්ණඹ විඹ එහි ප්රතිඳරඹක් යර ගඵනහර ය්ැග අඩුමකභ යශඳයල් ිනහිසි
ය්ල් ව ග්රීස ිජසඳහදන හිාඹ යභන්භ යේහදහඹකඹන් ්යාකරුන්යේ ිජසඳහදන
ය් යඹැමු මකභ ිජමේක්ණඹ මක ඇ්
(iv) මුතුයහනයර ප්රධහන අංගනඹ ඇතුළු ිනහිසි ය්ල් අංගන 04 ක් ඇ් යකයේ
ය්ත් ළභ ිජසඳහදනඹක්භ ය්ැග භට්ටභ දක්න හර්්හ කිසිදු අංගනඹක විධිභත්
යර නනත්තු කය යනැභළ් ය්ැග අවිධිභත් යර ගඵනහ කිමේභ උසණත්ඹ ළිජ
ඳහරිරික කරුණු යනැරකහ ය්ැග ගඵනහ කිමේභ ළිජ අඩුඳහඩු ගඵනහ ංකීර්ණයේ 
ිජමේක්ණඹ විඹ එයේභ 2018 ඔකය්ෝඵර් භහයේ  සිදු කයන රද වියලේ යබෞතික
ය්ැග ්යහඳනයේ දී වඳුනහ ගන්නහ රද රු මිින 6 ට ළඩි ය්ැග වහිජඹ ිතළිඵ
කරුණු යැඹහ ඵළලීභට කටයුතු කය යනැතිබුණි
3. තනත් විගණන නිරීක්ණ

(අ) ඉකුත් ර්ර විගණන හර්්හර වන් ඳරිදි භහයරෝචි් ර්ඹ අහනයේ දී
රු මිින 91 722 ක භසථ හිාඹක් හර්්හ කයනු රඵන රංකහ විදුරඵර භඩවනරඹ
ඇතුළු ප්රධහන යේහදහඹකින් 13 යදයනකු භා ඉන්ධන ළඳයීභ වහ න විධිභත්
ගිවිසුම් අත්න් කය යනැතිබුණි
(ආ) කල්ඵදු ව අඹඵදු අඹ කය ගැනීභ
ඉකුත් විගණන හර්්හර යඳන්හ දී ඇති ආකහයඹට ප්රතික්යේඳ කයන රද බහඩවන
ය්ැගඹක් යගනඵෆභට යඳය රු මිින 1 617 2 ක් යර්ගු ඵදු ව අයනකුත් ඵදු යර යගහ
ඇති අ්ය ඒ අ්ය වු රු මිින 648 ක් න ිජසඳහදන ඵදු නළ් අඹ කය ගළීයභට යවෝ
ඊරා බහඩවන ය්ැගඹ වහ යගමකයම්දී හිර. කය ගළීයභට යවෝ 2017 යර් සිට
ංසථහ කටයුතු කය යනැතිබුණි
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(ඇ) ඛනිජ තෙල් නි්ඳාෙන ගඵඩා කිරීභ ව තඵොවැරීභ
දළනට ශ්රී රංකහ තුශ බහවි්හ කයනු රඵන ඳත්නහ නිජන ය්ල් ගඵනහකයණ
ධහරි්හයේ  ප්රභහණත් ඵ ගණනඹ කියන රද භහයේ වියලේ හර්්හය. ඉන්ධන
ප්රහවන නර ඳද්ධතියේ  ව දළනට රංකහය. බහවි්හ න ඵවුර් ප්රහවන ඳද්ධතියේ 
අදහශත්ඹ ව පරදහි්හඹ ිතළිඵ ඇායීභක් කය සුභට වහ ආයක්ිත් ක්රිඹහත්භක
කිමේභ වහ ිජර්යද්ල ඳහර්ිනයම්න්තුට ඉදිරිඳත් කය තිබුණි ශ්රී රංකහ නහතික විගණන
කහර්ඹහරයේ  ිජර යබ් අනවියඹන් ඒහ ඵහග් කශ වළකිඹ
(ඈ) ත්රිකුණාභර ටැංකි ංකීර්ණඹ
1930 දි ඉදිකයන රද ාන මීටය 12 500(ml) (10,000 යභට්රික් යටැන්) න් යුත් ටළංකි
100 ක් ව ආශ්රි් ඳවසුකම් ඳතී ගඵනහ ංකීර්ණඹට අඹත් යවක්ටඹහර් 358 553 ක
ඉනම් ප්රභහණඹ ශ්රී රංකහ ිජදව රළීමභට යඳය ශ්රී රංකහ යනඹ විසින් රි්හනය යනයේ 
ඉවශ අද්මියල් ්නතුයට යභභ ඉනම් 999 අවුරුදු ඵදු ්රභයේ  ඹටයත් ඵද්දට යදන රදී
ශ්රී රංකහ යනයේ  ඉල්ලීභ ඳරිදි 1961 දී සටර්ිනන් ඳවුම් 250 000ක් හරික තුනකින් යගහ
1964 අයප්රේල් 01 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි ඉනභ ටළංකි ංකීර්ණඹ යගැනනළගිින
ව අයනකුත් උඳකයණ ර අිතිඹ ංසථහ රඵහ යගන ඇ් යකයේ ය්ත් එභ
ඉනභ ම්ඵන්ධයඹන් අදන විටත් කිසිදු ීයතිභඹ යල්නණඹක් යනයඹන් රඵහයගන
යනැතිබුණි
2003 ර්යේ දී ශ්රී රංකහ යනඹ විසින් ංසථහ ව රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ
භා ගිවිසුභකට එශයමන රද අ්ය එභ ගිවිසුයම් දින සිට භහ 06ක් ඇතුශ් ගඵනහ
ංකීර්ණඹ ව ඉනභ රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ ය් ය 35ක
කහරඳරිච්යේදඹක් වහ රඵහ දීභට එකා මක ඇ් ංසථහ විසින් යම් න විටත් කිසිදු
ඵදු ගිවිසුභකට එශම යනැභළති අ්ය ටළංකි ංකීර්ණඹ බහවි්හ කිමේභ ද සිදු කය
යනැභළ් යකයේ ය්ත් 2003 යර් සිට රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල් භහගභ විසින්
යභභ ත්කම් බහවි්හ කයමින් සිිනි
(ඉ) තෙොග භාතරෝචන කමිටු
යඳය විගණන හර්්හර දක්හ ඇති ඳරිදි ය්ැග භහයරෝචනඹ කමිු  ංසථහ
ය්ැග ගනඵහ ඳර්ඹන්් භහගභ යේ සි ින ඔිල් ඵළංකු ව රංකහ ඉන්දිඹහනු ය්ල්
භහගභ විදුිනඵර භඩවනරඹ යර්ීයඹ අභහ්යහංලඹ ළිජ ආඹ්න න හභහජිකඹන්යේ
වබහගීත්යඹන් ෆභ තිඹකභ ඳත්ි
යකයේ ්ත්
ෆභ නිජන ය්ල්
ිජසඳහදනඹක් ම්ඵන්ධයඹන්භ ය්ැග භට්ටභ එනම් නළ් ඇනවුම් කශ යුතු භට්ටභ
උඳරිභ භට්ටභ නළ් ඇණවුම් කශ යුතු ප්රභහණඹ ආදිඹ ිතළිඵ ිජසි හර්්හ
ඳත්හයගන යනැඹි
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නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ඇණවුම් කිමේයම් ප්රභහණඹ ම්ුනර්ණයඹන්භ තීයණඹ කයනු
රඵන්යන් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ විසින් ඉදිරිඳත් කයන ය්ැග ප්රභහණ
ඳත්හයගන ඹහයම් හර්්හ ඳදනම් කය යගන න අ්ය නිජන ය්ල් ිජසඳහදන ය්ැග
ඳත්හයගන ඹහභ ම්ඵන්ධ යනත් කිසිදු යල්නණඹක් ය්ැග භහයරෝචන කමිු 
ය් ඉදිරිඳත් යනැකයි යකයේ ය්ත් 2010 යර් එස ඒ ිත (SAP) ඳද්ධතිඹ
වඳුන්හදීයම් සිට ය්ැග අලය්හඹ ිතළිඵ ර්්හ ඉදිරිඳත් කිමේභ වහ දත්් රඵහ
ගළීයභට ංසථහට යනැවළකි ඵ අනහයණඹ විඹ
(ඊ) ෙඩ මුෙල් තගවීභ
යඳය විගණන හර්්හර යඳන්හ දී ඇති ඳරිදි නළ.ය්ල් යහඳහයඹ ම්ඵන්ධයඹන්
2002 යර් සිට හිා මුදරක් න රු මිින 57 7 ක් යර්ගු යදඳහර්්යම්න්තු ය් භවහ
බහඩවනහගයයඹන් ප්රතිුනර්ණඹ කිමේයම් ඳදනභ ඹටයත් යගහ ඇ් නමුත් යභභ හර්්හය.
දින න විටත් එභ මුදල් ප්රතිුනර්ණඹ කය යනැතිබුණි
(උ) තවජින් ගනුතෙනු
2007 සිට 2009 ය දක්හ කහරඳරිච්යේදඹ තුශ ය්ල් ප්රම්ඳහදනඹ ම්ඵන්ධ සිදු වු
යවජින් ගනුයදනුට අදහශ සිදු කයන රද විගණන ඳරික්ණඹ අනු 2019 යදළම්ඵර්
31 දිනට යභභ ගනුයදනු යවේතු යටට රු මිින 14 028 ක අරහබඹක් සිදුමක තිබුණි
එයේභ ඇ යනැ 8 648 300 ක් ඉල්රහ යකැභර්ල් ඵළංකු විසින් යකැශම හිජන
භවහධිකයණයේ  නඩුක් යගැනු කය තිබුණි
මීට අභ්ය
යවජින් ගනුයදනු
ම්ඵන්ධයඹන් රළබිඹ යුතු මුදල් යර භවනන ඵළංකුය. ගිණුම්ර ඇ යනැ මිින 27 8 ක්
ව ඊට අදහශ යඳැළිඹ ිතළිඵ ටවනක් යි
(ඌ) පුග්කන්ෙ තෙල් පිරිඳවදු
යඳය විගණන හර්්හර දළක්වු ඳරිදි ඳත්නහ ය්ල් ිතරිඳවදු දළනට දලක ඳවකට යඳය
ඉදි කයන රද්දක් න අ්ය ( 1969 යර්දී ආයම්බ කයන රදි ) එභඟින් යයට් ළඩින
ය්ල් ඉල්ලුභ ුනයහ ලීභට ්යම් ප්රභහණත් ය්ල් ප්රභහණඹක් ිතරිඳවදු කිමේභට
වළකිඹහක් යනැභළ් නිජන ය්ල් ිජසඳහදන අඩු ිතරිළඹක් ඹටයත් ිජසඳහදනඹ කිමේභ
අතුරු ිජසඳහදන යඳට්රල් ඩීල් ළිජ ඉවශ අගඹක් හි් ිජසඳහදන දක්හ ළඩි දියුණු
කිමේභ ව යභයවයුම් කහර්ඹක්භ්හඹ ළඩි දියුණු කිමේභ ළිජ වළකිඹහන් හි් උස
්හක්ණයඹන් ක්රිඹහත්භක න අයනකුත් ිතරිඳවදු භා ළයම්දී යභභ ිතරිඳවදු අඩු
ලකය්හඹකින් ක්රිඹහත්භක යි
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යකයේ ය්ත් ්භ ිජසඳහදන පරදහයී ආකහයඹට යශයඳැශට ළඳයීභ ්වවුරු කිමේභ
ිතණි යඹෝජි් ුනගසකන්ද ය්ල් ිතරිඳවදු විසතීයණඹ කිමේයම් ව දියුණු කිමේයම්
යහඳෘතිඹ (SOREM) යවෝ විකල්ඳ යහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භක කිමේභට ංසථහට යම් න
ය්ක් වළකිඹහක් රළීම යනැභළ් එයේභ යභභ හර්්හකයණ දිනඹ න විටත් එභ
යහඳෘතිඹ වහ අත්ඳත් කය ගන්නහ රද රු මි 1,003 ක ඉනභ බහවි්ඹකින් ය්ැය
ිජලසකහර්ඹ ඳළතුන ඵ ිජමේක්ණඹ විඹ
(එ) ත්කම් කශභනාකයණඹ

(i) ඳව් දක්හ ඇති ත්කම් අත්ඳත් කය ගත් දින සිට බහවි්ඹකින් ය්ැය ඳතී
නහ්මුල්ර වල්ගව කුඹුය ඉනභ - යභභ ඉනභ එල් ිත හයු යහඳෘතිඹක් ව ක්රීනහ ිතිනඹක්
ළකසීයම් අයමුණින් රු මිින 10 6 ට අත්ඳත් කය යගන ඇ් එයේ වු ඳසුත් එභ ඉනභ
අයේක්ිත් අයමුණ යකයර් යම් න ය්ක් බහවි්හ කය යනැභළති අ්ය
අනය
ඳදිංචිකරුන් 700 ට අධික ප්රභහණඹක් එභ ඉනයම් හඹ කයි
(ii) භවයවේන ඉනභ - රඵහ දී ඇති යල්නණ අනු ංසථහ යභභ ඉනභ මිරදී යගන
ඇත්යත් රු මිින 0 625 ට න අ්ය එඹ බහවි්හ කය යනැභළ් නමුත් 1986 ර්යේ 
සිට යභභ ඉනභ යඳය අිතිකරු විසින්භ එ්ළන් ඳටන් යම් දක්හභ එභ ඉනභ ්භත්
බහවි්හ කයමින් ඳතින ඵ ිජමේක්ණඹ මක ඇ් එයේභ යභභ ඉනභ මුරය ප්රකහලනර
ගිණුම්ග් කය යනැතිබුණි

නබ් ීඩ සී වි්රභයත්න
විගණකාධිඳති
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úia;S¾K wdodhï m%ldYh
ixia:dj
foieïn¾ 31 jeksodhska wjika jQ jir i|yd

igyk

2019

2

úl=Kqï msßjeh

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

575,492.513

631,015.609

576,763.673

(626,599.056)

(579,616.718)

(634,716.632)

(586,959.438)

4,260.657

(4,124.205)

(3,701.023)

(10,195.765)

3

úl=Kqï yd fnodyeÍï úhoï
mßmd,k úhoï
fufyhqï ,dNh $ ^w,dNh&

2018

h,s m%ldYs;*

630,859.713

o< ,dNh $ ^w,dNh&
fjk;a fufyhqï wdodhï

2019

h,s m%ldYs;*

re' ñ,shk
wdodhu

iuQyh
2018

4

úksuh wkqmd; úp,kh

529.415

812.825

1,148.850

1,076.449

(17,981.314)

(14,914.092)

(3,259.363)

(3,615.075)

(5,869.335)

(6,021.760)

(10,879.795)

(10,541.905)

(19,060.577)

(24,247.232)

(16,691.331)

(23,276.296)

8,397.549

(82,717.291)

8,397.549

(82,717.291)

uQ,H wdodhï

5

13,525.966

12,889.174

13,848.996

13,007.051

uQ,H úhoï

6

(14,698.539)

(12,065.056)

(14,698.539)

(12,065.056)

(11,835.600)

(106,140.404)

(9,143.324)

(105,051.592)

(21.000)

(22.010)

(1,159.412)

(1,346.922)

(11,856.600)

(106,162.414)

(10,302.736)

(106,398.514)

84.038

137.696

(51.764)

212.776

21.470

159.841

21.470

159.841

-

-

38.024

(18.336)

-

(16.500)

-

(16.500)

nÿ fmr ,dNh $ ^w,dNh&
wdodhï nÿ úhou

7

jir i|yd ,dNh $ ^w,dNh&
fjk;a úia;S¾K wdodhï
,dNh fyda w,dNh i|yd j¾.SlrKh fkdflfrk whs;u
úY%du m%;s,dN ie,iqu iïnkaO ,dN$^w,dN& kej; we.hSu

18

foam," msßh; iy WmlrK iïnkaO kej; ;lafiarelrkh
fjk;a úia;S¾K wdodhï u; nÿ
,dNhg fyda w,dNhg miq kej; j¾.SlrKh flfrk fyda
fkdflfrk whs;u
w,úh i|yd mj;sk uQ,H j;alï u; Y=oaO ,dNh $ ^w,dNh&

10.1

jir i|yd fjk;a úia;S¾K wdodhï $ ^úhoï&
jir i|yd uq¿ úia;S¾K wdodhu $ ^úhou&" nÿ miq

105.508

281.037

7.730

337.781

(11,751.092)

(105,881.377)

(10,295.006)

(106,060.731)

(11,751.092)

(105,881.377)

(10,830.184)

(106,145.419)

-

-

535.178

84.688

(11,751.092)

(105,881.377)

(10,295.006)

(106,060.731)

uq¿ úia;S¾K wdodhu iïnkaê; (
wdh;kfha ysñlrejka
md,kh l< fkdyels whs;sh

*fuys olajd we;s we;eï ixLHd 2018 uQ,H m%ldYkj,g wkqrEm fkdjk w;r igyk 26 ys úia;rd;aulj olajd we;'
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uQ,H ;;ajh ms<sn| m%ldYh
ixia:dj
foieïn¾ 31 Èkg

igyk

2019

iuQyh
2018

2019

re' ñ,shk

re' ñ,shk

h,s m%ldYs;*

re' ñ,shk

2018

h,s m%ldYs;*
re' ñ,shk

j;alï
cx.u fkdjk j;alï
foam<" msßh; iy WmlrK

26,436.412

23,406.070

42,451.172

wdfhdack j;alï

8.3

8

54.179

38.681

54.179

38.681

wiamDY j;alï

8.4

-

-

101.433

127.342

333.221

25,414.541

mßmd,s; iud.fï wdfhdackh

9

5,000.000

5,000.000

cx.u fkdjk uQ,H j;alï

10

333.221

25,414.541

fjf<| yd fjk;a ,eìh hq;= oE

11

8,895.364

12,970.641

40,719.176

66,829.933

10,525.746
53,465.751

39,452.925

14,109.472
79,142.961

cx.u j;alï
f;d.h

13

65,757.217

60,920.209

66,432.827

61,577.047

fjf<| yd fjk;a ,eìh hq;= oE

11

164,152.545

94,907.195

170,080.427

100,401.890

flá ld,Sk wdfhdack

14

25,093.723

4,302.182

25,093.723

4,302.182

uqo,a yd uqo,a iudk oE

15

109,446.226

uqM j;alï

30,617.646

106,297.581

34,617.358

285,621.131

266,427.167

296,224.335

275,727.345

326,340.307

333,257.100

349,690.086

354,870.306

ialkaOh yd j.lSï
m%d.aOk yd ixÑ;
odhl;aj m%d.aOkh

16

28,487.125

28,487.125

28,487.125

28,487.125

m%d.aOk ixÑ;h

17.1

4,992.686

4,992.686

4,992.686

4,992.686

uq,H j;alï u; ixÑ;h

10.1

(38.000)

(38.000)

(38.000)

(38.000)

kej; ;lafiarelrk ixÑ;h

17.2

10,392.218

10,370.748

10,392.218

10,370.748

(337,047.477)

(325,274.915)

(324,616.510)

(313,764.857)

-

-

8,715.598

8,255.421

(293,213.448)

(281,462.356)

(272,066.883)

(261,696.877)

r|jd.;a bmehqï
md,k l< fkdyels whs;sh
uq¿ ialkaOh
cx.u fkdjk j.lSï
úY%du m%;s,dN j.lSu

18

1,686.148

1,680.958

3,392.246

3,132.929

ú,ïNS; nÿ

23

-

-

2,083.176

1,997.626

Kh yd Kh ,nd.ekSï

19

3,928.702

1,539.455

3,928.702

1,539.455

5,614.850

3,220.413

9,404.124

6,670.010

305,869.933

316,798.461

304,283.873

315,196.592

75.959

37.980

75.959

37.980

307,993.013

294,662.602

307,993.013

294,662.601

cx.u j.lSï
fjf<| yd fjk;a f.úh hq;= oE
Kh yd Kh ,nd.ekSïj, cx.u fldgi
flá ld,Sk Kh ,nd.ekSï

20
19.1
21

uqM ialkaOh iy j.lSï

613,938.905

611,499.043

612,352.845

609,897.173

326,340.307

333,257.100

349,690.086

354,870.306

*fuys olajd we;s we;eï ixLHd 2018 uQ,H m%ldYkj,g wkqrEm fkdjk w;r igyk 26 ys úia;rd;aulj olajd we;'
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fuu uQ,H m%ldYk u.ska 2019 foieïn¾ 31 Èk jk úg ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:dfõ iy tys iuQyයේ  uQ,H ;;ajh ms<sn| i;H iy
idOdrK oelaula ,nd fok w;r tu wjika jQ j¾Ih i|yd tys w,dNho fuhska fmkajhs'
ù'tka' ùriQßh uy;d
ksfhdacH idudkHdêldÍ- uQ,H
fuu uQ,H m%ldYk ms<f
s h, lsÍu yd bÈßm;a lsÍu iïnkaOfhka wOHlaI uKav,h j.lsj hq;=h'
lrk ,oafoa"

සුමිත් වියේසිංව
බාඳති
2020 fmnrjdrs 27, fld<U

බුද්ධික භඩිවයවේහ
කශභනාකාය අධයක්

අධයක් uKav,h fjkqfjka wkqu; lr w;aika

චහමින්ද යවට්ිනආයච්චි
wOHlaI
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ialkaOh fjkia ùfï m%ldYh
ixia:dj

2018 ckjdß 1 jk úg

odhl
m%d.aOkh

kej;
;lafiarelrk
,o ixÑ;

m%d.aOk
ixÑ;

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

28,487.125

10,210.907

4,992.686

mQ¾j ld, .e,mqu
ckjdß 1 jk úg ixfYdaê; fYaIh

uq,H j;alï
u; ixÑ;

r|jd.;a
bmehqï

uqM
ialkaOh

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

(21.500)

(220,661.110)

(176,991.892)

-

-

-

-

1,410.913

1,410.913

28,487.125

10,210.907

4,992.686

(21.500)

(219,250.197)

(175,580.979)

-

-

-

(106,162.414)

(106,162.414)

137.696

121.196

jir i|yd jk ,dNh" mdvqj

(16.500)

fjk;a úia;S¾K wdodhu

159.841

kej; we.hSfï w;sßla;h

28,487.125

2018 foie 31 jk úg

159.841

10,370.748

4,992.686

(38.000)

(325,274.915)

(281,462.356)

(11,856.600)

(11,856.600)

84.038

84.038

jir i|yd jk ,dNh" mdvqj
fjk;a úia;S¾K wdodhu

21.470

kej; we.hSfï w;sßla;h

2019 foie 31 jk úg

iuQyh

28,487.125

odhl
kej;
m%d.aOkh ;lafiarelrk
,o ixÑ;
re' ñ,shk

2018 ckjdß 1 jk úg

28,487.125

re' ñ,shk
10,210.907

21.470

10,392.218

m%d.aOk
ixÑ;
re' ñ,shk
4,992.686

4,992.686

uq,H j;alï
u; ixÑ;

r|jd.;a තකොට්හිමිඹ
bmehqï න්තේ අයමුෙල්

re' ñ,shk

re' ñ,shk

(21.500) (208,887.009)

mQ¾j ld, .e,mqu
ckjdß 1 jk úg ixfYdaê;
fYaIh

1,410.913

28,487.125

10,210.907

4,992.686

(337,047.477)

(38.000)

(21.500)

jir i|yd jk ,dNh"
mdvqj
(16.500)

re' ñ,shk
(165,217.790)

(293,213.448)

md,k l<
fkdyels
whs;sh

uqM
ialkaOh

re' ñ,shk

re' ñ,shk

8,387.732

1,410.913

(156,830.059)
1,410.913

(207,476.096)

(163,806.877)

8,387.732

(155,419.146)

(106,464.287)

(106,464.287)

65.773

(106,398.514)

175.526

159.026

18.915

177.941

fjk;a úia;S¾K wdodhu

kej; we.hSfï w;sßla;h

159.841

159.841

f.jd we;s ,dNdxY
2018 foie 31 jk úg

28,487.125

10,370.748

4,992.686

(38.000)

jir i|yd jk ,dNh"
mdvqj

8,255.421

(261,696.877)

(10,870.507)

(10,870.507)

567.771

(10,302.736)

-

f.jd we;s ,dNdxY
10,392.218

18.853

(32.593)

21.470

21.470

28,487.125

(217.000)

(269,952.297)

18.853

2019 foie 31 jk úg

(217.000)
(313,764.857)

fjk;a úia;S¾K wdodhu
kej; we.hSfï w;sßla;h

159.841

4,992.686

(38.000)

(324,616.510)

(280,782.481)

*fuys olajd we;s we;eï ixLHd 2018 uQ,H m%ldYkj,g wkqrEm fkdjk w;r igyk 26 ys úia;rd;aulj olajd we;'
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(13.740)

21.470
(75.000)

(75.000)

8,715.598

(272,066.883)
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uqo,a m%jdy m%ldYh
ixia:dj
foieïn¾ 31 jeksodhska wjika jQ jir ioyd

igyk

2019

iuQyh
2018

2019

re' ñ,shk

re' ñ,shk

h,s m%ldYs;*

re' ñ,shk

2018

h,s m%ldYs;*
re' ñ,shk

fufyhqï l%shdldrlï j,ska ,o uqo,a m%jdy
fufyhqï l%shdldrlï j,ska ,efnk uqo,a m%jdy

24

(75,037.350)

4,772.084

(73,008.312)

8,065.240

(14,182.746)

(11,214.798)

(14,182.746)

(11,214.798)

(170.527)

(152.227)

(317.349)

(325.892)

(7,030.536)

(6,613.479)

(7,239.083)

(7,220.087)

(96,421.159)

(13,208.421)

(94,747.490)

(10,695.537)

2.832

0.046

42.048

26.640

(1,574.592)

(594.680)

(2,555.438)

(969.910)

129.001

390.663

0.001

0.063

,enQ fmd,sh

7,145.090

6,805.872

7,468.120

6,923.750

NdKavd.dr ne÷ïlr j, wdfhdack

4,289.779

5,663.025

4,289.779

5,663.025

9,992.110

12,264.927

9,244.509

11,643.568

-

-

(75.000)

(217.000)

,nd.;a w¨;a Kh

541,907.914

396,214.810

541,907.914

396,214.810

Kh wdmiq f.ùu

(531,647.853)

(303,202.620)

(531,647.853)

(303,202.620)

10,260.061

93,012.190

10,185.061

92,795.190

uqo,a yd uqo,a iudk oE Y=oaO jeäùu$^wvqùu&

(76,168.988)

92,068.696

(75,317.920)

93,743.222

jir wdrïNfha uqo,a yd uqo,a iudk oE

103,670.252

11,601.556

106,818.898

13,075.676

27,501.266

103,670.252

31,500.978

106,818.898

f.jk ,o fmd,sh
f.jk ,o úY%du mdßf;daIslh

18

f.jk ,o nÿ $ /|jqï nÿ
fufyhqï l%shdldrlï fj;ska ,o$ ^Ndú;d l,& Y=oaO uqo,a

wdfhdack ls%hdldrlï ;=,ska ,o uqo,a m%jdy
foam," msßh; iy WmlrK úlsKSfuka ,o uqo,a
foam," msßh; iy WmlrK w;am;a lr.ekSu

8

,dNdxY wdodhu

wdfhdack ls%hdldrlï ioyd Ndú;d l, Y=oaO uqo,a

uQ,H ls%hdldrlïj,ska ,o uqo,a m%jdy
f.jk ,o ,dNdxYh

uQ,H ls%hdldrlï fj;ska ,o$ ^Ndú;d l,& Y=oaO uqo,a

jir wjidkfha uqo,a yd uqo,a iudk oE

15

*fuys olajd we;s we;eï ixLHd 2018 uQ,H m%ldYkj,g wkqrEm fkdjk w;r igyk 26 ys úia;rd;aulj olajd we;'
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uQ,H m%ldYk ioyd igyka
1.1 wdh;ksl f;dr;=re
fmdÿ

1'2 ilia lsÍfï moku

,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj ixia:dj hkq 1961
wxl 28 ork ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:d mk;
wkqj ixia:dms; lr" mj;ajdf.k hkq ,nk rdcH
ixia:djls'
ixia:dfõ ,shdmÈxÑ ld¾hd,h wxl 609" fodia;r
veksiag¾ o is,ajd udj;" fld<U 09 hk ,smskfhys
msysgd we;'
m%Odk l%shdldrlï iy fufyhqïj, iajNdjh

Y%S ,xldfõ jr,;a .KldêlrK wdh;kh úiska ksl=;a
lrk ,o Y%S ,xld .KldêlrK m%ñ;s wka;¾.;
SLFRS iy LKAS ^fu;eka mgka SLFRS hkqfjka
y÷kajkq ,efí'& j,g wkql+,j ixia:dfõ uQ,H m%ldYk
iy iuQyfha uQ,H m%ldYk ilia lr we;' wdfhdack
foam< iy we;eï ld¾hd, foam< yer ^foam<" msßh;
iy WmlrK f,i j¾.SlrKh lr we;s& uQ,H m%ldY
ilia lr we;af;a WmÑ; moku iy ft;sydisl
mokughs' uQ,H j;alï w.h lr ;sfnkafka idOdrK
jákdlï iy y÷kd.;a j¾;udk m%;s,dN j.lSï
jákdlu wkqj fõ'

.sKqï bÈßm;a lrk jHjydr uqo,a j¾.h
wdh;kh

m%Odk ls%hdldrlම්

,xld Lksc f;,a kS;s.;
ixia:dj

Y%S ,xldfõ Lksc f;,a
ksIamdok wdkhkh"
msßmyÿj iy wf<úh

wkqnoaO wdh;kh
,xld
Lksc f;,a f;d. .nvd
m¾hka; iud.u

uQ,H m%ldYk Y%S ,xldfõ remsh,a j,ska bÈßm;a lr
we;s w;r th ,xldj ;=< Ndú; jk jHjydr uqo,a fõ'
fjk;a wdldrhlska olajd we;s wjia:djka yer fiiq
ish¨ w.hka wdikak;u ñ,shkh olajd jghd we;'

m%udkd;aul iy iuQykh
Lksc f;,a ksIamdok .nvd
lsÍu iy fnodyeÍu

uQ,sl iud.u iy n,dêldrh
ixia:dj" Lksc f;,a ixj¾Ok wud;HxYh hg;g wh;a
fõ' wOHlaIl uKav,fha u;hg wkqj ixia:dfõ wjika
md,k md¾Yjh Y%S ,xld rch fõ'

ksl=;a lsÍu i|yd n,h mjrk Èkh

uQ,H m%ldYk ;=< iudk whs;u j, iEu øjH
mka;shlau fjk fjku bÈßm;a lr we;' widudkH
iajNdjhla fyda l%shdldß;ajhla we;s whs;u tajd
jeo.;a kï fjk fjku bÈßm;a lrkq ,efí'

taldnoaO lsÍfï moku
2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd jQ
taldnoaO uQ,H m%ldYk" ixia:dj iy tys wkqnoaê;
iud.ï j,ska iukaú; fõ ^iuQyh f,i ye¢kafõ&'

2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd ,xld
Lksc f;,a kS;s.; ixia:dfõ iy tys iuQyfha uQ,H
m%ldYk 2020 fmnrjdrs ui 27 jk Èk wOHlaI
uKav,fha fhdackd iïu;h u.ska m%ldYhg m;a
lsÍug wjir § we;'

wkqnoaO wdh;k hkq iuQyh úiska md,kh lrkq ,nk
wdh;k fõ' iuQyh ksrdjrKh jQ úg fyda whs;sjdislï
we;s úg" wdfhdaclhd iuÕ we;s iïnkaO;djfhka úp,H
m%;s,dN ,nd .ekSu iy wdfhdaclhd flfrys we;s
n,h ;=<ska tu m%;s,dN flfrys n,mEï lsÍfï
yelshdj we;s úg md,kh ,nd .; yelsh'

wkql+,;d m%ldYh

ksYaÑ;ju" iuQyh wdfhdaclfhl= úiska md,kh
lrkafka muKlau fõ kï" lKavdhug(

úia;S¾K wdodhï m%ldYh" uQ,H ;;a;ajh ms<sn|
m%ldYh" ialkaO m%d.aOkh fjkiaùï m%ldYh" uqo,a
m%jdy m%ldYh iy uQ,H m%ldYk j,g wod, igyka
^uQ,H
m%ldYk& we;=<;a jk ,xld Lksc f;,a
kS;s.; ixia:dfõ iy tys iuQyfha uQ,H m%ldYk ilia
lr we;' Y%S ,xldfõ jr,;a .KldêlrK wdh;kh
úiska ksl=;a lrk ,o Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;Ska
(SLFRSs / LKASs) iy 1971 wxl 38 uqo,a mkf;a úêúOdk
yd Bg miqj isÿlrk ,o ixfYdaOk j,g wkql+,j ilia lr we;'



wdfhdaclhd flfrys n,h ^tkï" wdfhdaclhdf.a
wod< l%shdldrlï fufyhùug j¾;udk
yelshdj ,nd fok mj;akd whs;sjdislï&



wdfhdaclhd iuÕ iïnkaOùfuka ,efnk úp,H
m%;s,dN i|yd ksrdjrKh fyda whs;sjdislï



tys m%;s,dN flfrys n,mEï lsÍug wdfhdaclhdg
jvd tys n,h Ndú;d lsÍfï yelshdj ,efnkq we;'

රංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ ං්ථා lාර්ෂික ාර්ො2019 I 128
fmdÿfõ .;a l," Pkao whs;sfhka nyq;rhla md,kh
lsÍug fya;= fõ hehs Wml,amkhla we;' ,xld Lksc
f;,a f;d. .nvd m¾hka; iud.u (CPSTL) ys
fldgia j,ska 2$3 la ංසථහ i;=j we;s w;r" CPSTL
tys wkqnoaê; wdh;kh f,i i,lhs'

by; md,k wx. ;=fkka tlla fyda jeä .Kkl
fjkialï we;s nj lreKq iy ;;ajhka fmkakqï
lrkafka kï iuQyh th wdfhdaclfhl= md,kh
lrkafkao keoao hkak kej; ;lafiare lrhs'
wkqnoaê; wdh;khla taldnoaO lsÍu wdrïN jkafka
iuQyh wkqnoaê;hd u; md,kh ,nd .;a úg iy
iuQyhg wkqnoaê; md,kh wysñ jQ úg k;r ùfuks'
j¾Ih ;=< w;am;a lr .;a fyda neyer lrk ,o
wkqnoaê; wdh;khl j;alï" j.lSï" wdodhu iy
úhoï taldnoaO uQ,H m%ldYkj, we;=<;a fõ'
fjk;a wdldrhlska m%ldY fkdlrkafka kï iy
wkqnoaê;hdf.a uQ,H m%ldYk iuQyfha .sKqïlrK
m%;sm;a;sj,g wkql+,j ilia lr we;s w;r tajd
foieïn¾ 31jkodhska wjika jk fmdÿ uQ,H j¾Ihla
we;'

taldnoaO uQ,H m%ldYk ms<sfh, lsÍfï§ ish¨u wka;¾
lKavdhï fYaIhka iy .kqfokq" wdodhu iy úhoï
bj;a lrkq ,efí'

md,kh fkdlrk wjYH;d
,dNh fyda w,dNh iy wkqnoaê; wfkl=;a úia;S¾K
wdodhïj, (OCI) tla tla wx.hka iuQyfha uQ,sl
fldgia ysñhkag iy md,kh fkdlsÍfï wjYH;djkag
wdfrdamKh lr we;'

wLkav meje;au
fuu uQ,H m%ldYk ilid we;af;a Lksc f;,a kS;s.;
ixia:dj yd iuQyh wLkav meje;afuka jHdmdr
lghq;= isÿ lrkafkah" tkï mqfrdal:kh l< yels
wkd.;hla Wfoid fufyhqï lghq;= isÿ lrkafkah
hk Wml,amkh u; mokïjh' tneúka" 2019
foieïn¾ 31 jeksodhska wjika jQ jir ioyd
ilik ,o uQ,H jd¾;djkag wkqj ixia:djg yd
iuQyhg ms<sfj<ska re' ñ,shk 293"214 l iy re'
ñ,shk 272"067 l iDKd;aul ialkaO ;;ajhla we;s
úg jqjo" ish fufyhqïj, m%udKd;aul wvq lsÍfï
fyda fN!;sl jYfhka iSudlsÍfï woyi fyda
wjYH;dj ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:djg ke;ehs
Wml,amkh flfrhs'

;Srkd;aul .sKqïlrK úksYaphka"
weia;fïka;= iy Wml,amkhka
Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;Skag wkql+,j uQ,H m%ldYk
ieliSu i|yd we;eï ;SrKd;aul .sKqïlrK
weia;fïka;= iy Wml,amk Ndú; lsÍu wjYH fõ'
ixia:dfõ .sKqïlrK m%;sm;a;s l%shdjg kexùfï
l%shdj,sfha§ tys úksYaph l%shd;aul lsÍu
l<ukdlrKhg wjYH fõ'
úksYaphka iy weia;fïka;= mokï ù we;af;a
ft;sydisl w;aoelSï iy ;;ajhka hgf;a idOdrK
hehs úYajdi flfrk wfmalaIdjka we;=¿ fjk;a idOl
u;h' tneúka i;H w;aoelSï iy m%;sM, fuu
úksYaphka yd weia;fïka;= j,g jvd fjkia úh
yelsh' weia;fïka;= iy háka mj;sk Wml,amk
wLKav mokula u; iudf,dapkh flfrk
w;r .sKqïlrK weia;fïka;= ixfYdaOkhka
wkd.;fha§ y÷kd .efka' by< uÜgfï úksYaphla
fyda ixlS¾K;ajhla we;s lafIa;% fyda uQ,H m%ldYk
i|yd Wml,amk iy weia;fïka;= jeo.;a jk lafIa;%
wod< igyka j, my; mßÈ úia;r flf¾(

1'3 .sKqïlrK m%;sm;a;s

ksYaÑ; m%;s,dN ne£ï - mdßf;daIslh( igyk wxl
1'4'12

.sKqïlrK m%;sm;a;sj, fjkialï

uQ,H j;alï ydks lsÍu( igyk wxl 1'4'14

iïu; lrk ,o .sKqïlrK m%;sm;a;s fjk;a
wdldrhlska m%ldY fkdl<fyd;a fmr j¾Ij, Ndú;
l< m%;sm;a;sj,g wkql+, fõ'

foam," msßh; iy WmlrKj, M,odhS wdhqld,h
( igyk wxl 1'4'6

ixikaokd;aul f;dr;=re
fmr j¾Ij, uQ,H m%ldYk bÈßm;a lsÍu iy
j¾.SlrKh ixfYdaOkh lr we;s w;r" jvd fyd|
bÈßm;a lsÍulg wod< jk w;r j;auka j¾Ifha
m%ldY iuÕ iei¢h yelsh'

ú,ïNS; nÿlrKh( igyk 1'4'2
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1'4 m%Odk .sKqïlrK m%;sm;a;s j, idrdxYh
1'4'1 wdodhï y÷kd .eksu
wd¾Ól m%;s,dN ixia:djg .,d tkq we;s nj iy
wdodhu fukau oeÍug isÿjQ fyda isÿ jk úhoï
úYajdiodhS whqßka uek.; yels hehs hk wkqudkfha
msysgd wodhu y÷kd.kq ,efnhs' ,eî we;s fyda ,eîug
kshñ; f.ùïj, idOdrK jákdlu
ie,ls,a,g .ksñka" .súiqï m%ldrj w¾: ksrEmKh
lrk ,o f.ùï ms<sn| j.ka;s yd fjf<| nÿj, Y=oaO
w.h wjOdkhg ,la lrñka wodhu ;SrKh
lrKq ,efí' ish iuia; wdodhï ieliSïj,§ uQ,sl
j.lSfuka ne£ isákakd fukau" f;d. ,ehsia;= iy
Kh wjodkï i|yd uqyqK§ug thg isÿ jk neúkao
ish iuia; wdodhï ieliSï iïnkaOfhka uQ,sl;ajh
orkafka ;ukah hk wjika ks.ukhg iuQyh meñK
we;' wdodhu y÷kd .ekSu i|yd my; i|yka ksYaÑ;
ks¾Kdhl imqrd,sh hq;= w;r th SLFRS 15 fõ'

NdKav úls”u
NdKavj, ysñldß;ajfha ie,lsh hq;= wjodkï iy
m%;s,dN .ekqïlre fj; ,nd ÿka úg" i,ld ne,Su
h:d ;;ajhg m;a lsÍu" wdY%s; msßjeh iy NdKav
wdmiq meñ”u úYajdiodhl f,i ;lafiare lsÍu"
NdKav iuÕ wLKav l<ukdlrK iïnkaO;djhla
fkdue;s w;r wdodhfï m%udKh úYajdikShj ueksh
yels ùu hk lreKq u; NdKav úls”fuka ,efnk
wdodhu y÷kd.kq ,nhs'

,dNdxY
f.ùu fldgia lrejkag ,eîfï whs;sh ;yjqre jQ
úg ,dNdxY wdodhu y÷kd .efka'

l=,S wdodhu
l=,S wdodhu l,anÿ ld, iSudj ioyd f¾Çh mokula
u; .Kkh lrkq ,nk w;r ,dN fyda w,dN m%ldYfha
fjk;a fufyhqï wdodhug we;=<;a fõ'

foam," msßh; iy WmlrK
úls”fuka ,efnk ,dNh $ w,dNh
foam," msßh; iy WmlrK úls”fuka we;sjk ,dNh
^w,dNh& úකි”u isÿjk ld, iSudj ;=< y÷kdf.k we;s
w;r fjk;a wdodhï hgf;a j¾.SlrKh lr we;'

wdfhdack iq/l=ïm;a j,ska we;sjk ,dN fyda
w,dN
.kqfokqj isÿ jQ Èkh jk úg fldgia iy uQ,H
WmlrK úls”fuka we;sjk ,dN fyda w,dN'

fjk;a wdodhï
fjk;a wdodhï WmÑ; moku u; y÷kd .efka

1'4'2 úhoï y÷kd .eksu

බහඩවන ඹළමකයම්දී බහඩවන අයරවියඹන් රළයඵන ආදහඹභ
වඳුනහගනු රළයබ් නළ්යවැත් බහඩවන ඳහරියබෝගිකඹහට බහය
දීයම්දී දනතික හිමිකහරිත්ඹ ඳළයයන්යන්
ඳහරියබෝගිකඹහට බහඩවන රඵහ දීයභන් ඳසු ඳභණි එළිජ
ෆභ අසථහකදීභ බහඩවන යඵදහවරින විට යවෝ
යඵදහවරින විට ව යඵදහවරින්නන් / ගනුයදනුකරුන්
විසින් ිතළිගත් විට මවඹ විසින් ආදහඹභ වඳුනහගනු රඵන
අ්ය එඹ SLFRS 15 ට අනු ආදහඹම් වඳුනහ ගළීයභ කර විට
ප්රභහනහත්භක ඵරඳෆභක් ඇති යනැය.

jHdmdrh mj;ajdf.k hdfï § iy foam," msßh; iy
WmlrK ld¾hlaIuj kv;a;= lsÍu i|yd ork ,o
ish¨ úhoï fuu ld, iSudj i|yd wdodhï m%ldYhg
wh lr we;'

fmd,S wdodhu iy úhoï

1& j¾;udk nÿ

l%ulaIh msßjefhka ukskq ,nk ish¨u uQ,H WmlrK
i|yd" M,odhS fmd,S wkqmd;h Ndú;d lrñka fmd,S
úhoï iy wdodhu igyka lrkq ,efí" th
weia;fïka;=.; wkd.; uqo,a f.ùï fyda ,eîï uQ,H
WmlrKfha wfmalaIs; wdhq ld,h fyda flá
ld,hla ;=< Y=oaO Odrl jákdlug jÜgï lrk
wkqmd;hhs'
uQ,H j;alï fyda j.lSïj, Y=oaO Odrl jákdlug
tl;= lsÍfï yelshdj iel iys; fkdfõ kï ñi fmd,S
wdodhu WmÑ; fmd<sh f,i y÷kd .efka' fmd,S wdodhu
uQ,H wdodhu hgf;a bÈßm;a flfrk w;r fmd,S úhou
uQ,H úhou hgf;a ,dN fyda w,dN m%ldYfha bÈßm;a
flfrk w;r uQ,h úhoï hgf;a fmd,S úඹoï bÈßm;a
flf¾'

nÿlrKh
fuu ld, iSudj i|yd jk nÿ úhoï j¾;udk yd
ú,ïNS; noafoka iukaú; fõ'

j¾;udk iy fmr ld, mßÉfþohka i|yd mj;akd
wdodhï nÿ j;alï iy j.lSï ukskq ,nkafka uQ,H
m%ldYkj, jd¾;d lr we;s mßÈ iy wdodhï yd
úhoïj, ixrpl u; mokïj nÿ wêldÍkaf.ka
whlr .ekSug fyda f.ùug wfmalaId lrk m%udKh
2017 wxl 24 orK foaYSh wdodhï mk; iy tys
ixfYdaOk wkqj h'
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fldgia j,ska fyda fjk;a mq¿,a wdodhulska iDcqju
y÷kdf.k we;s whs;uj,g wod< j¾;udk wdodhï
noao fldgia fyda fjk;a mq¿,a wdodhulska y÷kdf.k
we;s w;r th ,dN fyda w,dN m%ldYfha fkdj fjk;a
úia;SrK wdodhï යර yÿkd .efka'

II& ú,ïNS; nÿlrK
j;alï yd j.lSïj, nÿ mokï iy uQ,H
jd¾;dlrK wruqKq i|yd tajd /f.k hk uqo,a
w;r jd¾;d lsÍfï Èkfha ;djld,sl fjkialï u;
j.lSï l%uh Ndú;d lrñka ú,ïNS; nÿ ioyd
m%;smdok imhkq ,efí'
jHdmdr ixfhdackhla fkdjk .kqfokqjl j;alula
fyda j.lSula uq,ska y÷kd .ekSfuka ú,ïNS; wdodhï
nÿ j.lSï mek k.sk úg yer" nÿ wh l< yels
ish¨ ;djld,sl fjkialï i|yd ú,ïNS; wdodhï nÿ
j.lSï y÷kdf.k we;'
wvq l< yels ;djld,sl fjkialï iy bÈßhg f.k
hdu i|yd nÿ wh l< yels ,dNhla ,nd .;
yels;dla ÿrg" wvq l< yels ;djld,sl fjkialï"
Ndú;hg fkd.;a nÿ j;alï bÈßhg f.khdu iy
Ndú;hg fkd.;a nÿ w,dNhka i|yd ú,ïNS;
wdodhï nÿ j;alï y÷kdf.k ;sfí' wvq l<
yels ;djld,sl fjkialï j,g wod< ú,ïNS;
wdodhï nÿ j;alï jHdmdr ixfhdackhla
fkdjk .kqfokqjl j;alula fyda j.lSula uq,ska
y÷kd .ekSfuka iy .kqfokqfõ§ yefrkakg Ndú;d
fkdl< nÿ j;alï iy Ndú;hg fkd.;a nÿ w,dN
Ndú;d l< yelsh' tu jákdlï .sKqïlrK ,dNhg
fyda nÿ wh l< yels ,dNhg fyda w,dNhg
n,mdkafka ke;'
ú,ïNS; wdodhï nÿ j;alïj, /f.k hk uqo, iEu
jd¾;dlrK Èkhl§u iudf,dapkh flfrk w;r"
l,a;nd we;s wdodhï nÿ j;alïj,ska fldgila fyda
fldgila Ndú;d lsÍug bv §u i|yd m%udKj;a nÿ
wh l< yels ,dNhla ,efnkq we;ehs is;sh fkdyelsh'
y÷kd fkd.;a ú,ïNS; nÿ j;alï iEu jd¾;dlrK
Èkhl§u kej; ;lafiare lrkq ,nk w;r wkd.;
nÿ wh l< yels ,dNh uÕska ú,ïNS; nÿ j;alï
wdmiq whlr .ekSug bv ie,fik ;rug y÷kdf.k
we;'

ú,ïNS; wdodhï nÿ j;alï yd j.lSï .Kkh
lrkqfha j;alu wf,úlrK fyda j.lSï mshjk
jirg wod< wfmalaIs; nÿ wkqmd;h wkqj jk w;r"
th mokïj we;af;a uq,H m%ldYk Èkhg n,mj;ajk
fyda m%udKd;aulj n,mj;ajk nÿ wkqmd; ^yd nÿ
kS;Ska& u;h' ialkaOh iDcqju yÿkd.kq ,en we;s
whs;uhkag wod< ú,ïNS; wdodhï nÿ yÿkdf.k
we;af;a wdodhï m%ldYkfha fkdj" ialkaOhgh'

III& úl=Kqï nÿ
j;alï fyda fiajdjla ñ, § .ekSfï§ we;s úl=Kqï
noao nÿ n,OdÍkaf.ka whlr .; fkdyels
wjia:djkays§ yer" wdodhï" úhoï iy j;alï
úl=Kqï noafoys Y=oaO nj y÷kdf.k ;sfí kï"
úl=Kqï noao msßjefha fldgila f,i
y÷kdf.k ;sfí' j;alï fyda úhoï whs;u j,ska
fldgila wod< fõ' úl=Kqï noao iuÕ m%ldY l<
hq;= ,eìh hq;= yd f.úh hq;= foaj,ska whlr .;
yels fyda f.úh hq;= Y=oaO úl=Kqï noao we;=<;a jQ
úg" nÿlrK n,OdÍka ,eìh hq;= foa iy f.úh
hq;= foaj, fldgila f,i uQ,H ;;aj m%ldYfha
we;=<;a fõ'

Khg .ekSfï msßjeh
iqÿiqlï ,;a j;alï w;am;a lr .ekSu" bÈlsÍu fyda
ksIamdokh lsÍu i|yd iDcqju wdfrdamKh jk
idudkH iy ksYaÑ; Kh .ekSfï msßjeh" tajd
wfmalaIs; Ndú;h fyda úකි”u i|yd iQodkï ùug
ie,lsh hq;= ld,hla .;jk j;alï jk w;r tu
j;alïj, msßjehg tl;= fõ' wfkl=;a ish¨u
Kh .ekSfï msßjeh tajd isÿjk ld,h ;=< úhoï
lrkq ,efí'

1'4'3 úfoaY úksuh .kqfokq iy fYaIhka
uQ,H m%ldYk Y%S ,xldfõ remsh,a j,ska bÈßm;a lr
we;s w;r th ixia:dfõ l%shdldÍ yd bÈßm;a lsÍfï
uqo,a fõ' úfoaY úksuh .kqfokq uq,ska igyka
jkafka .kqfokqfõ Èkfha l%shdldÍ uqo,a wkqmd;
;Skaÿj wkqj h'
úfoaY úksuh kï lr we;s uQ,H j;alï iy j.lSï
jd¾;d lsÍfï Èkfha § úksuh ;Skaÿfõ l%shdldÍ uqo,a
wkqmd;hg kej; mßj¾;kh lrkq ,efí' ish¨u
fjkialï wdodhï m%ldYh fj; f.k hkq ,efí'
úfoaY uqo,a j¾.hl ft;sydisl msßjeh wkqj
ukskq ,nk uqo,a fkdjk NdKav uQ,sl .kqfokq
isÿlrk Èkg wkqj úksuh wkqmd; Ndú;d lrñka
mßj¾;kh lrkq ,efí'

idOdrK jákdlu ;SrKh lrk Èkfha úksuh
wkqmd; Ndú;d lrñka úfoaY uqo,aj, idOdrK
jákdlulska ukskq ,nk uQ,H fkdjk NdKav
mßj¾;kh lrkq ,efí' idOdrK jákdlñka
ukskq ,nk uqo,a fkdjk NdKav mßj¾;kh lsÍfuka
mek k.sk ,dNh fyda w,dNh i,lkq ,nkafka
NdKavfha idOdrK jákdlfuys fjkfiys ,dNh fyda
w,dNh y÷kd .ekSfuks ^tkï" idOdrK jákdlula
fyda w,dNhla we;s whs;uj, mßj¾;k fjkialï OCI
ys y÷kdf.k we;s w;r ,dNh fyda w,dN ms<sfj,ska
OCI fyda ,dNh fyda w,dNh f,i y÷kdf.k we;&'
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1'4'4 cx.u iy cx.u fkdjk j¾.SlrKh
cx.u $ cx.u fkdjk j¾.SlrKh u; mokïj
uQ,H ;;a;aj m%ldY ms,sfh, lsÍfï§ iuQyh j;alï yd
j.lSï bÈßm;a lrhs' j;alula cx.u f,i
j¾.SlrKh lsÍug kï
idudkH fufyhqï pl%h ;=< idlaId;a lr .ekSug fyda
úls”ug fyda mßfNdackh lsÍug wfmalaId flf¾
uQ,sl jYfhka fj<|dfï wruqKq ioyd ;nd.;a úg
jd¾;dlrK ld,fhka udi fod<yla we;=<; th
idlaId;a lr .ekSug wfmalaId flf¾ kï
fyda
jd¾;d lsÍfï ld,fhka miq wju jYfhka udi fod<yla
j;a yqjudre lr .ekSu fyda j.lSula mshùu i|yd
Ndú;d lsÍu iSud fkdl<fyd;a uqo,a fyda uqo,a iudk
oE
wfkla ish¨u j;alï cx.u fkdjk j;alï f,i
j¾.SlrKh lr we;
j.lSula mj;sk úg th(
idudkH fufyhqï pl%fha ksrjq,a lsÍug wfmalaId flf¾
uQ,sl jYfhka fj<|dfï wruqKq i|yd ;nd.;a úg
jd¾;d lsÍfï ld,fhka miq udi fod<yla we;=<;
mshùug kshñ;hskï'
fyda
jd¾;d lsÍfï ld,fhka miq wju jYfhka udi
fod<yla i|yd j.lSu mshùu l,a oeóug fldkafoais
úrys; whs;shla fkdue;'
iuQyh wfkl=;a ish¨u j.lSï cx.u fkdjk f,i
j¾.SlrKh lrhs'
ú,ïNS; jQ nÿ j.lSï j¾;udk fkdjk j.lSï f,i
j¾.SlrKh lr we;'

1'4'5

idOdrK w.h uekSu

iuQyh uQ,H WmlrK jd¾;d lsÍu iy bvï jeks uQ,H
fkdjk j;alï jeks WmlrK iEu jd¾;dlrK
Èkhl§u idOdrK jákdlulska ukskq ,efí' idOdrK
jákdlulska ukskq ,nk fyda idOdrK jákdlï
fy<sorõ lrkq ,nk uQ,H WmlrK iy uQ,H fkdjk
j;alï i|yd idOdrK jákdlï iïnkaO wkdjrKhka
my; igyka j, idrdxY fldg we;.
foam," msßh; iy WmlrK ^igyk 8&
wdfhdack foam, ^igyk 8'3&
uQ,H WmlrK ^l%ulaIh msßjeh hgf;a f.k hk
WmlrK we;=¿j& ^igyk 12'1&

idOdrK jákdlu hkq j;alï úls”u i|yd ,eìh
hq;= fyda ñkqï Èkfha§ fj<|fmd< iyNd.sjkakka
w;r úêu;a .kqfokqjl § j.lSula mejÍu i|yd
f.jkq ,nk ñ,hs' idOdrK w.h uekSu mokï
jkafka j;alu úls”u fyda
j.lSu mejÍu hk .kqfokqj isÿ fõ hk Wml,amkh
u; h.
j;alï fyda j.lSï i|yd jk m%Odk fj<|fmdf,a
fyda
m%Odk fj<|fmd<la fkdue;s úg" j;alï fyda j.lSï
i|yd jvd;a jdisodhl fj<|fmd,l'
m%Odk fyda jvd;au jdisodhl fjf<|fmd, iuQyhg
m%fõY úh hq;=h'
j;alï fyda j.lSïj, idOdrK jákdlu
ukskq ,nkafka fj<|m< iyNd.sjkakka Tjqkaf.a
wd¾Ól hym; fjkqfjka l%shd lrhs hehs Wml,amkh
lrñka j;alï fyda j.lSï ñ, kshu lsÍfï§
iyNd.Sjkakka Ndú;d lrkq we;s Wml,amk Ndú;d
lrñks'
uQ,Huh fkdjk j;alul idOdrK jákdlula uekSu"
j;alu tys by<u iy fyd|u Ndú;fhka Ndú;d
lsÍfuka fyda j;alu tys by<u iy fyd|u Ndú;hg
Ndú;d lrk fjk;a fj<|m< iyNd.sjkafkl=g
úls”fuka wd¾Ól m%;s,dN W;amdokh lsÍug
fj<|fmd< iyNd.sjkafkl=g we;s yelshdj
ie,ls,a,g .kS'
iuQyh úiska ;lafiarelrK l%ufõohka Ndú;d
lrkq ,nk w;r idOdrK jákdlu uekSu i|yd
m%udKj;a o;a; ,nd .; yelsh" wod< ksÍlaIKh l<
yels fhojqï Ndú;h Wmßu lsÍu iy md,kh l<
fkdyels fhojqï Ndú;h wju lsÍu' bvï iy
wdfhdack foam, iy úY%du m%;s,dN j.lSï jeks ie,lsh
hq;= j.lSï jeks ie,lsh hq;= j;alï ;lafiare lsÍu
i|yd ndysr ;lafiarelrejka iïnkaO fõ'
idOdrK jákdlï wkdjrKh lsÍï i|yd" j;alï
fyda j.lSïj, iajNdjh" ,laIK iy wjodkï u;
mokïj iuQyh úiska j;alï yd j.lSï
ldKav ;SrKh lr we;'

1'4'6 foam," msßh; iy WmlrK
tÈfkod fiajd msßjeh"

wvq iuqÉÑ; laIhùï iy
jákdlïj, iuqÉÑ; ydksh yereKq úg bvï yer
foam," msßh; iy WmlrK msßjeh wkqj i|yka fõ'

ñkqï
j;alula f,i ms<s.ekSug iqÿiqlï ,nk foam<"
msßh; iy WmlrK whs;uhla uq,ska ukskq ,nkafka
j;alï w;am;a lr .ekSu fyda bÈlsÍu i|yd iDcqju
wdfrdamKh jk ñ,§ .ekSfï msßjeh iy ta i|yd
jk ´kEu wyUq úhoï iuÕ h'
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iaj bÈlsÍfï j;alïj, msßjehg øjHj, msßjeh iy
iDcq Y%uh fyda j;alï tys wfmalaIs; Ndú;h i|yd
jev lrk ;;ajhlg f.k taug iDcqju wdfrdamKh
l< yels fjk;a úhoï iy NdKav bj;a lsÍu iy
tajd we;s fjí wvúh m%;sIaGdmkh lsÍu hk úhoï
we;=<;a fõ'
iqÿiqlï ,;a j;alïj, msßjeh iy Kh .ekSfï
msßjeh ms<s.ekSfï ks¾Kdhl imqrd we;akï" tu
msßjeh oerE úg foam," msßh; iy WmlrKj,ska
fldgila m%;sia:dmkh lsÍfï msßjeh tjeks msßjehg
we;=<;a fõ'

msßjeh wdlD;sh
bvï yer foam<" msßh; iy WmlrK i|yd msßjeh
wdlD;shla iuQyh wod< jk w;r ñ, § .ekSfï fyda
bÈlsÍfï msßjeh ms<sn| jd¾;d iy ta i|yd jk
´kEu wyUq úhoï ;=<ska iuqÉÑ; laIhùï iy
iuqÉÑ; ydksùï mdvq wvq lrkq ,efí' '

m%;s;lafiarelrk wdlD;sh
kej; ;lafiare l< Èkg miqj y÷kd.;a wvq ydkshla
mdvq idOdrK jákdlulska ukskq ,efí' ;lafiare
lrk ,o j;alul idOdrK jákdlu tys /f.k
hk m%udKhg jvd m%udkd;aul jYfhka fjkia
fkdjk nj iy;sl lsÍu i|yd ;lafiare lsÍï ks;r
isÿ lrkq ,efí' wdodhï m%ldYfha l,ska y÷kdf.k
we;s tu j;alfuys kej; we.hSfï wvqùula wdmiq
yefrk ;rug yer" ´kEu kej; we.hSfï
w;sßla;hla fldgiaj, j;alï kej; ;lafiare
lsÍfï ixÑ;hg ner lrkq ,efí' j;alï kej;
;lafiare lsÍfï ixÑ;fha y÷kdf.k we;s tu j;alu
u; mj;akd w;sßla;hla mshjd .kakd m%udKh yer"
wdodhï m%ldYfha kej; we.hSfï ysÕhla y÷kd
.efka'
ner lsÍfuka miq" úl=Kkq ,nk ksYaÑ;
j;alïj,g wod< ´kEu ;lafiarelsÍfï ixÑ;hla
r|jd .;a bmehSï fj; udre lrkq ,efí'

m%;sia:dmk msßjeh
wkd.; wd¾Ól m%;s,dN h:d ;;aajhg m;a lsÍu fyda
kv;a;= lsÍu i|yd foam<" msßh; iy WmlrK
w¿;ajeähd lsÍu yd kv;a;= lsÍu i|yd jk msßjeh
wdodhï m%ldYhg wh flf¾'

y÷kd.ekSu bj;a lsÍu
foam," msßh; iy WmlrK whs;uhla /f.k hdfï
m%udKh neyer lsÍfï§ fyda wkd.; wd¾Ól m%;s,dN
wfmalaId fkdlrk úg y÷kdf.k we;' foam," msßh;
iy WmlrK y÷kd fkd.ekSfuka we;sjk ,dNh fyda
w,dNh whs;uh y÷kd fkd.;a úg wdodhï m%ldYhg
we;=<;a fõ'

laIhùu
ksYaÑ; fkdjQ Ôú; ld,hla we;ehs ie,flk neúka
bvï laIh fkdfõ' Ndú;d lsÍug ,nd .; yels Èk
isg wdrïN jk úúO j¾.fha j;alïj,
weia;fïka;=.; m%fhdackj;a Ôú;j,g iqÿiq ld,
iSudjka ;=< iuQyh ir, f¾Çh mokñka laIh lsÍï
imhhs' j;alu y÷kd fkd.;a Èkfha laIhùu k;r
fõ'
jHdmdr ie,eiau iy Wmdh ud¾." wfmalaIs; Ndú;
uÜgu iy l<ukdlrK úksYaph Ndú;d lrñka
wkd.; ixj¾Okhka jeks idOl u; mokïj
weia;fïka;=.; m%fhdackj;a Ôú;" wjfYaI jákdlï
iy foam," msßh; iy WmlrK laIh lsÍfï l%uh
iuQyh jd¾Islj iudf,dapkh lrhs' j;alïj,
weia;fïka;=.; m%fhdackj;a wdhq ld,h my; mßÈ
fõ(
j;alï

jir

f.dvke.s,s

jir 35-50

gexls

jir 20-40

k, ud¾.

jir 5-40

hka;%d.dr iy hkaf;%damlrK

jir 5-10

.ekag%s iy fmdïm

jir 10-15

miq msßjeh

jdyk

jir 4-5

foam," msßh; iy WmlrKj, fldgila
m%;sia:dmkh lsÍfï msßjeh tu NdKavh /f.k hk
m%udKfhka y÷kdf.k ;sfí kï" tu fldgi ;=<
wkd.; wd¾Ól m%;s,dN iuQyh ;=<g .,d taug bv
we;s w;r tys msßjeh úYajdikShj ueksh yelsh'

.Dy NdKav iy ld¾hd, WmlrK

jir 3-10

fndahdj

jir 10

tiamStï myiqlu - gexls f.dúm,

jir 40

.=jka fiajd myiqlï u;a;,
bkaOk yhsv%kaÜ moaO;sh

jir 40

wNHka;r ud¾. cd,h

jir 20

ñkqï iy úÿ,s moaO;sh

jir 10

.sks ksùfï moaO;sh

jir 10

fjk;a j;alï

jir 8

uq;=rdcfj, - PLEM

jir 10
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j;alïj, wjfYaI w.hka" m%fhdackj;a Ôú; iy laIh
lsÍfï l%uh iudf,dapkh lr iqÿiq mßÈ iEu uQ,H
j¾Ihla wjidkfhau ilia lrkq ,efí'

flfrñka mj;sk m%d.aOk ld¾hka
flfrñka mj;sk m%d.aOk jev lsÍfï m%.;sh msßjeh
wkqj m%ldY flf¾' fïjd m%d.aOkSlrKh
n,dfmdfrd;a;=fjka f.dvke.s,s bÈlsÍu" m%Odk
l¾udka;Yd,d iy hkaf;%damlrK iy moaO;s
ixj¾Okh i|yd iDcqju orkq ,nk m%d.aOk
iajNdjfha úhoï fõ'

uQ,H fkdjk j;alï ydks lsÍu
isÿùï fyda ;;ajhkays fjkiaùï fmkakqï lrk úg
Odrl uqo, wdmiq whlr .; fkdyels úh yels iEu
wjia:djlu j;alï ydksh i|yd iudf,dapkh flf¾'
j;alï Odrl uqo, wdmiq whlr .; yels uqo, blaujd
hk m%udKhg ydkslr w,dNhla y÷kd .efka'
whlr .; yels uqo, hkq j;alul idOdrK jákdlu
úls”ug wvq msßjehla iy Ndú;fha jákdluhs'
ydksh ;lafiare lsÍfï wruqKq i|yd" fjk fjku
y÷kd.; yels uqo,a m%jdyhka ^uqo,a W;amdok tall&
we;s wju uÜgïj, j;alï ldKav.; lr we;' tla
tla jd¾;dlrK Èkfha§ ydksh wdmiq yerùu i|yd
ydkshg ,la jQ uQ,H fkdjk j;alï iudf,dapkh
flf¾'

1'4'7 wdfhdack foam,
y÷kd.ekSfï moku
wdfhdack foam, hkq l=,S Wmhd .ekSu i|yd fyda
m%d.aOk w.h lsÍu i|yd fyda folu ;nd we;s kuq;a
idudkH jHdmdr lghq;=j,§ úls”u i|yd fkdjk
j;alï fõ'

uekSu
wdfhdack foam, uQ,H m%ldYkj, msßjeh l%uh
hgf;a .Kkh flf¾' ta wkqj" j;alula f,i
y÷kd .ekSfuka miq" foam, tys msßjeh" iuqÉÑ;
laIhùï yd ydkslr mdvq wvq lsßfuka fmkajkq ,nhs'

laIhùu
j;alï mka;sfha weia;fïka;=.; wdhq ld,h ñ,g .;a
Èk isg neyer lrk Èkh olajd ir, f¾Çh mokula
u; laIh lsÍu imhkq ,efí'

bj;a lsÍu
wkd.; wd¾Ól m%;s,dN wfmalaId fkdlrk fyhska
wdfhdack foam, neyer l< miq fyda iaÓrju
Ndú;fhka bj;a lrkq ,efí' Y=oaO neyer lsÍfï
wdodhu iy j;alï /f.k hk m%udKh w;r fjki
y÷kd fkd.;a ld, iSudj ;=< ,dNh fyda w,dNh f,i
y÷kdf.k we;' SLFRS 15 ys .kqfokq ñ, ;SrKh lsÍu
i|yd jk wjYH;djhkag wkql+,j wdfhdack foam,
wj,x.= lsÍfuka mek k.sk jdis fyda w,dNhg we;=<;a
l< hq;= lreKq ;SrKh fõ'
wdfhdack foam, fj; iy bka ia:dk udreùï isÿ
lrkq ,nkafka Ndú;fha fjkila isÿ jQ úg
muks'

1'4'8 wiamDYH j;alï
y÷kd.ekSfï moku
wiamDYH j;alï ms<sn| Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;s LKAS 38 g wkql+,j j;alïj,g wdfrdamKh l< yels
wkd.; wd¾Ól m%;s,dN wdh;khg .,d hd yels w;r
j;alïj, msßjeh úYajikShj ueksh yels kï wiamDYH
j;alula f,i y÷kd .efka'
uq,sl y÷kd.ekSfuka miq" wiamDYH j;alï lsishï
iuqÉÑ; l%ulaIh lsÍula iy iuqÉÑ; ydkshla
isÿjqjfyd;a wvq lrk ,o w.hg f.k hkq ,efí'
wiamDYH j;alula neyer lsÍfï§ fyda wkd.; wd¾Ól
m%;s,dN tys Ndú;fhka fyda neyer lsÍfuka wfmalaId
fkdlrk úg y÷kd fkd.kS' j;alï y÷kd
fkd.ekSfuka mek k.sk ´kEu ,dNhla fyda w,dNhla
^Y=oaO neyer lsÍfï wdodhu iy j;alï /f.k hk
uqo, w;r fjki f,i .Kkh lrkq ,efí& ,dNh
fyda w,dN m%ldYhg we;=<;a fõ'

1'4'9

wkqnoaO iud.fï wdfhdackh

wkqnoaO iud.fï msßjefhka" ydks we;akï wvqlr olajd
we;'

1'4'10 f;d.h
h,amek.sh yd ukao.dó p,kh jk whs;u i|yd ksis
fjka lsÍï ,nd §fuka miqj" f;d. w.h
lrkq ,nkafka msßjeh yd Y=oaO úls”ï jákdlu hk
w.hkaf.ka wvq w.hg fõ' Y=oaO Wm,íê; jákdlu
^NRV& hkq idudkH jHdmdr lghq;=j,§ f;d. wf,ú
l< yels weia;fïka;=.; úl=Kqï ñ, jk w;r th
iïmQ¾K lsÍfï weia;fïka;=.; msßjeh yd úls”u
i|yd wjYH weia;fïka;=.; msßjeh wvq fõ'
NRV ;lafiare lrkq ,nkafka jd¾;dlrK Èkfha iy
uE; ld,Sk fjf<|fmd, .kqfokq ie,ls,a,g .ksñka
fj<|m, ;;ajhka iy ñ, .Kka ms<sn|j wjOdkh
fhduq lsÍulah'
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f;d. j¾;udk ia:dkhg f.k tau i|yd jk msßjeh
my; i|yka msßjeh iQ;% Ndú;d lr .Kkh
lrkq ,efí(

1'4'12 m%;smdok iy j.lSï
m%;smdok

wuqøjH

w;S; isÿùul m%;s,hla f,i iuQyhg j¾;udk
j.lSula ^ffk;sl fyda ,dNodhS& we;s úg m%;smdok
y÷kdf.k we;s w;r" tys§ j.lSï mshùu i|yd
wd¾Ól m%;s,dN we;=<;a iïm;a msg;g .,d tau wjYH
jk w;r úYajdiodhl weia;fïka;=jla l< yelsh'
j.lSï m%udKh' lsishï m%;smdokhla m%;smQrKh
lsÍu iuQyh wfmalaId lrk úg" m%;smQrKh fjku
j;alula f,i y÷kdf.k we;s kuq;a m%;smQrKh lsÍu
mdfya ksYaÑ; jQ úg muks' ´kEu m%;smdokhlg wod<
úhou ´kEu m%;smQrKhl wdodhï m%ldYk cd,fha
bÈßm;a flf¾' uqo,aj, ld, jákdlfuys n,mEu
m%udkd;aul kï" m%;smdok ;SrKh lrkq ,nkafka
wfmalaIs; wkd.; uqo,a m%jdyhka nÿ f.ùug fmr
wkqmd;hlg jÜgï lsÍfuks" tuÕska uqo,aj, ld,
jákdlu ms<sn| j¾;udk fj<|m, ;lafiare lsÍï
ms<sìUq jk w;r iqÿiq wjia:dj, § j.lSï i|yd
úfYaIs; wjodkï ' jÜgï Ndú;d lrk úg"
ld,h .;ùu fya;=fjka m%;smdok jeä lsÍu fmd,S
úhoula f,i y÷kd .efka'

fmr msúis fmr ksl=;= moku u;
.ekqï ñ,

ksñ NdKav
msßmyÿ l<
ksIamdok

Rcq øjHj, msßjeh wkqj" iDcq
Y%uh iy idudkH fufyhqï
Odß;dj u; mokïj ksIamdok
fmdÿ ld¾h i|yd iqÿiq wkqmd;hla"
kuq;a Kh .ekSfï msßjeh yer'

wdkhk

fmr msúis fmr ksl=;= moku u;
.ekqï ñ,

jev lrñka
mj;sk NdKav
msßmyÿ l<
ksIamdok

wdkhk

Rcq øjHj, msßjeh wkqj" iDcq
Y%uh iy idudkH fufyhqï
Odß;dj u; mokïj ksIamdok
fmdÿ ld¾h i|yd iqÿiq wkqmd;hla"
kuq;a Kh .ekSfï msßjeh yer'
fmr msúis fmr ksl=;= moku u;
.ekqï ñ,

fjk;a ksñ NdKav nr ;enQ idudkH moku u;
ñ,§ .ekSfï msßjeh hgf;a
mßfNdack iy
wu;r fldgia

nr ;enQ idudkH moku u;
ñ,§ .ekSfï msßjeh hgf;a

1'4'11 uqo,a iy uqo,a iudk oE
iy uqo,a iudk oE hkq wf;a we;s uqo,a"
b,a¨ï ;ekam;= iy fláld,Sk wdfhdack" mj;sk
uqo,a m%udKhkag myiqfjka mßj¾;kh l< yels iy
jákdlï fjkia ùfï iq¿ wjodkula we;s j;alï fõ'
uqo,a m%jdy m%ldYh i|yd" uqo,a yd uqo,a iudk oE
wf;a we;s uqo,a iy nexl= whsrd j, nexl=
Y=oaO ;ekam;= j,ska iukaú; fõ' flá l,amsÍï
iys; wdfhdack" tkï w;am;a lr .;a Èk isg
udi ;=kla fyda Bg wvq uqo,la uqo,a iudk f,i
i,lkq ,efí'

uqo,a

ksYaÑ; m%;s,dN ne§u - mdßf;daIslh
mdßf;daIslh iïnkaOfhka uQ,H ;;a;ajh ms<sn|
m%ldYfha y÷kdf.k we;s j.lSu jkafka m%lafIams;
tall Kh l%uh Ndú;d lrñka jd¾;dlrK ld,h
wjidkfha we;s ne£fï j¾;udk jákdluhs' w¾:
olajd we;s m%;s,dN ne£fï j¾;udk jákdlu r|d
mj;skafka Wml,amk .Kkla Ndú;d lrñka
l%shdldÍ mokula u; ;SrKh jk idOl .Kk u;
h' mdßf;daIslh i|yd msßjeh ;SrKh lsÍfï§ fuu
Wml,amkj,g jÜgï wkqmd;h" wfmalaIs; ld¾h
uKav, msßjegqu iy jegqma j¾Ol wkqmd;h we;=<;a
fõ' fuu Wml,amkhkays lsishï fjkila
isÿjqjfyd;a th mdßf;daIsl ne£ï m%udKhg n,mdhs'
iEu jirlu wjidkfha iqÿiq jÜgï wkqmd;h
l<ukdlrKh úiska ;SrKh lrkq ,efí' ks¾jpkh
lrk ,o m%;s,dN ne£u mshùu i|yd wjYH jkq
we;ehs wfmalaId lrk weia;fïka;=.; wkd.; uqo,a
m%jdyhkaf.a j¾;udk jákdlu ;SrKh lsÍu i|yd
Ndú;d l< hq;= fmd,S wkqmd;h fuhhs' jÜgï
wkqmd;h ;SrKh lsÍfï§" Y%S ,xldfõ wdh;ksl
ne÷ïlr i|yd .eUqre fj<|fmd,la fkdue;s úg"
rcfha ne÷ïlrj, fmd,S wkqmd; l<ukdlrKh
úiska i,ldn,hs' w¾: olajd we;s m%;s,dN ne£ï i|yd
jk fjk;a m%Odk Wml,amk j¾;udk fj<|m,
;;ajhka u; mokï fõ'
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LKAS 19 - fiajl m%;s,dN j,g wkql+,j ish¨u iaÓr
fiajlhska i|yd fiajfha wdrïNfha isgu úY%dñl
mdßf;daIsl i|yd m%;smdok i,id we;' flfia fj;;a"
1983 wxl 12 orK mdßf;daIsl f.ùfï mk; hgf;a"
fiajlfhl=g j.lSu mek k.skafka jir 5 l wLKav
fiajh iïmQ¾K lsÍfuka miqj muks' fuh ndysßka
wruqo,a imhk w¾: olajd we;s m%;s,dN ie,eiaula
fkdfõ' jdis iy w,dN tajd mek k.sk ld, iSudj ;=<
fjk;a mq¿,a wdodhula i|yd wh lrkq ,efí'
ks¾jpkh lrk ,o odhl ie,iqï - fiajlhskaf.a w¾:
idOl iy fiajlhskaf.a Ndrldr wruqo,
wod< m%Óm;a;s yd fr.=,dis j,g wkql+,j fiajlhskaf.a
w¾:idOl wruqo,a odhl;ajh iy fiajl Ndrwruqo,a
odhl;ajh i|yd fiajlhska iqÿiqlï ,nhs'
fiajlhskaf.a w¾:idOl wruqo, iy fiajl Ndrldr
wruqo, i|yd ms<sfj,ska fiajlhskaf.a o< §ukdfjka
15] iy 3] la ixia:dj odhl jk w;r fiajlhska úiska
fiajd imhkq ,nk ld, mßÉfþohkays wdodhï
m%ldYfha úhoula f,i jd¾;d lrhs'

1'4'13 m%d.aOk ixÑ;h

uQ,H j;alï miqj l%ulaIh msßjeh" fjk;a mq¿,a
wdodhï ^OCI& yryd idOdrK jákdlu iy ,dNh fyda
w,dNh ;=<ska idOdrK jákdlu ukskq ,efí'
uQ,H j;alula j¾.SlrKh lr l%udkql+, msßjeh fyda
idOdrK jákdlulska OCI yryd .Kkh lsÍu i|yd"
th f.úh hq;= m%Odk uqo, u; ;kslru uQ,sl yd fmd,S
f.ùï (SPPI) jk uqo,a m%jdyhka we;s l< hq;=h'
fuu ;lafiarej SPPI mÍlaIKh f,i y÷kajkq ,nk
w;r th WmlrK uÜgñka isÿ flf¾'
uQ,H j;alï l<ukdlrKh lsÍu i|yd iuQyfha
jHdmdr wdlD;sh hkq uqo,a m%jdyhka W;amdokh lsÍu
i|yd tys uQ,H j;alï l<ukdlrKh lrk
wdldrhhs' .súiqï.; uqo,a m%jdy tl;= lsÍu" uQ,H
j;alï úls”u fyda folu ksid uqo,a m%jdyhka
isÿjkafkao hkak jHdmdßl wdlD;sh ;SrKh lrhs'
fj<|m, ;=< kshdukh fyda iïuq;sh u.ska ia:dms; lr
we;s ld, rduqjla ;=< j;alï fnod yeÍu wjYH jk
uQ,H j;alï ñ,g .ekSu fyda úls”u ^ks;H l%u
fj<|dï& fj<| Èkh" tkï iuQyh j;alï ñ,§ .ekSug
fyda úls”ug ne£ isák Èkfha§ y÷kd .efka'
iuQyh ish uQ,H WmlrK my; oelafjk ldKav
hgf;a j¾.SlrKh lrhs(

rcfha taldnoaO wruqof,ka ,efnk ksYaÑ; uqo,a iy
úකුKqï m%;sjHqy.; lsÍfï Y=oaO jákdlu wjidkfha
§ ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:dfõ ixÑ;hg ner
lrhs'

A. l%ulaIh úhofuka uQ,Huh j;alï

1'4'14 uQ,H WmlrK



.súiqï.; uqo,a m%jdy tl;= lsÍu i|yd uQ,H
j;alï

1 ' uQ,H j;alï



r|jd .ekSfï wruqkska uQ,H wdlD;sh j;alï
jHdmdr wdlD;shla ;=< ;nd we;

uQ,sl y÷kd .ekSu iy uekSu
uq,sl y÷kd.ekSfï§ uQ,H j;alï j¾.SlrKh r|d
mj;skafka uQ,H j;alïj, .súiqï.; uqo,a
m%jdy ,laIK iy tajd l<ukdlrKh lsÍu i|yd
iuQy jHdmdr wdlD;sh u; h' ie,lsh hq;= uQ,H
ixrplhla wvx.= fkdjk fyda iuQyh m%dfhda.sl
m%fhdackj;a lr we;s fj<| ,eîï yereKq úg" ixia:dj
uq,ska uQ,H j;alula tys idOdrK jákdlug wkqj
ukskq ,efí" uQ,H j;alula idOdrK jákdlula
fkdue;s wjia:djl ,dNh fyda w,dNh" .kqfokq
msßjeh' ie,lsh hq;= uQ,H ixrplhla wvx.= fkdjk
fyda iuQyh m%dfhda.sl m%fhdackj;a lr we;s
fj<| ,eîï .kqfokq ñ, wkqj ukskq ,efí'

my; i|yka fldkafoais folu imqrd we;akï iuQyh
uQ,H j;alï l%ulaIh msßjehlska ukskq ,nhs(

uQ,H j;alïj, .súiqï.; kshuhka ksYaÑ; Èkj, uqo,a
m%jdyhka i|yd fya;= jk w;r tajd m%Odk jYfhka
f.úh hq;= m%Odk uqo, iy fmd<sh f.úh hq;= m%Odk
uqo, l%ulaIh msßjeh hgf;a uQ,H j;alï miqj fmd,S
^EIR& l%uh Ndú;fhka ukskq ,nk w;r th ydksj,g
hg;a fõ' j;alï y÷kd fkd.;a úg" fjkia lrk ,o
fyda ÿ¾j, jQ úg ,dNh fyda w,dNh ;=< jdis iy w,dN
y÷kd .efka'
l%ulaIh msßjehlska iuQyfha uQ,H j;alïj,g fj<|du
iy fjk;a ,eìh hq;= foa we;=<;a jk w;r fiajlhskag
Kh §u iy NdKavd.dr ne÷ïlr iy ì,am;a"
ia:djr ;ekam;= i|yd wdfhdackh lsÍu we;=<;a fõ'
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B. OCI yryd idOdrK jákdlñka ie,iqï
lrk ,o uQ,H j;alï
uQ,sl ms<s.ekSu u;" iuQyhg LKAS 32 uQ,H WmlrK
( bÈßm;a lsÍu iy fj<|du i|yd fkdmeje;aùu hk
lreKq hgf;a OCI yryd idOdrK jákdlulska kï
lrk ,o fldgia WmlrK f,i wdmiq yerúh
fkdyels f,i j¾.SlrKh lsÍug f;dard .; yelsh'
j¾.SlrKh ;SrKh lrkq ,nkafka WmlrK wkqj
h'
fuu uQ,H j;alïj, ,dN yd w,dN lsis úfgl;a
kej;;a .e,mSu fkdflf¾' f.ùfï whs;sh ia:dms;
lr we;s úg ,dNdxY wdodhï m%ldYfha fjk;a
wdodhula f,i y÷kdf.k we;s w;r" uQ,H j;alïj,
msßjefhka fldgila whlr .ekSula f,i
iuQyhg ,efnk wdodhfuka yer" tjeks jdis OCI ys
igyka fõ'
fuu ldKavh hgf;a ish ñ, .Kka iy ,ehsia;=.;
fkdl< fldgia wdfhdack j¾.SlrKh lsÍug iuQyh
f;dard .kakd ,§'

bj;a lsÍu
uQ,H j;alula ^fyda" wod< jk úg" uQ,H j;alul
fldgila fyda iudk uQ,H j;alï iuQyhl fldgila&
uQ,sl jYfhka y÷kdf.k we;akï" iuQyfha taldnoaO
uQ,H ;;aj m%ldYfhka bj;a lrkq ,efí


j;alfuka uqo,a m%jdy ,eîfï whs;sh l,a bl=;a ù
we;" fyda



j;alï j,ska uqo,a m%jdyhka ,nd .ekSu i|yd
iuQyh ish whs;sjdislï udre lr we;s w;r
fyda ,enqkq uqo,a m%jdyhka m%udkd;aul m%udohlska
f;drj f;jk md¾Yjhlg úêúOdkhla hgf;a
f.ùug ne£ isà' ^w& iuQyhg j;alïj, ish¨
wjodkï iy m%;s,dN ie,lsh hq;= f,i udre lr
we;" fyda ^wd& iuQyh j;alïj, ish¨ wjodkï
iy m%;s,dN ie,lsh hq;= f,i udre lr fyda
r|jdf.k ke;" kuq;a j;alï md,kh udre lr
we;'

j;alulska uqo,a m%jdy ,nd .ekSu i|yd iuQyh ish
whs;sjdislï udre lr we;s úg fyda iu;a ùfï
úêúOdkhlg wj;S¾K jQ úg" th ;lafiare lrkafka"
iy th fldf;la ÿrg ysñldß;ajfha wjodkï iy
m%;s,dN r|jdf.k we;ao hkakhs' j;alïj, ish¨
wjodkï iy úmdl ie,lsh hq;= f,i udre lr fyda
r|jdf.k fkdue;s úg fyda j;alï md,kh l< úg"
iuQyh úiska udre lrk ,o j;alu tys wLKav
ueÈy;aùfï m%udKhg wLKavj y÷kd .kS' tjeks
wjia:djl§" iuQyh wdY%s; j.lSula o y÷kd .kS'
udre lrk ,o j;alu iy ta wdY%s; j.lSu
ukskq ,nkafka iuQyh úiska r|jdf.k we;s
whs;sjdislï iy ne£ï ms<sìUq lrk mokula u; h'

uQ,H j;alï ydkslrKh
uQ,H j;alula fyda uQ,H j;alï iuQyhla ÿ¾j, ù
we;s njg úIhnoaO idlaIs ;sfío hkak iuQyh iEu
jd¾;dlrK Èkhl§u ;lafiare lrhs' j;alï uq,sl
y÷kd.ekSfuka miqj isÿ jQ isÿùï tlla fyda
jeä .Kkl m%;sM,hla f,i ydkshla isÿù we;s
njg idlaIs ;sfí kï muKla uQ,H j;alula fyda
uQ,H j;alï iuQyhla ÿ¾j, hehs i,lkq ,efí' iy
tu w,dN isÿùu uQ,H j;alïj, weia;fïka;=.;
wkd.; uqo,a m%jdyhg fyda úYajdiodhl
f,i ;lafiare l< yels uQ,H j;alï iuQyhg
n,mEula we;s lrhs' wfmalaIs; Kh mdvq ^BiSt,a&
mokï ù we;af;a fldka;%d;a;=jg wkql+,j f.úh hq;=
fldka;%d;a uqo,a m%jdyhka iy iuQyh ,eîug
wfmalaId lrk ish¨ uqo,a m%jdyhka w;r fjki u;
jk w;r th uq,a M,odhS fmd,S wkqmd;hg wdikak
jYfhka jÜgï lrkq ,efí' wfmalaIs; uqo,a
m%jdyhkag .súiqï.; kshuhkag wkql+, jk
wemlrhla úls”u fyda fjk;a Kh jeä ÈhqKq lsÍï
we;=<;a fõ'
ECL wÈhr follska y÷kdf.k we;' uq,sl
y÷kd.ekSfuka miq Kh wjodkfï ie,lsh hq;= jeä
ùula isÿ fkdjQ Kh ksrdjrK i|yd" BiSt,a ,nd §
we;af;a bÈß udi 12 ;=< ^udi 12 l BiSt,a& isÿúh
yels fmrksñ isÿùïj, m%;sM,hla jk Kh mdvq
i|yd h' uq,sl y÷kd.ekSfuka miq Kh wjodkfï
ie,lsh hq;= jeä ùula isÿù we;s Kh ksrdjrK
i|yd" meyer yeÍfï fõ,dj fkdi,ld Ôú; ld,h
mqrdu ECL ksrdjrKfha b;sß ld,h ;=< wfmalaId
lrk Kh mdvq i|yd w,dN §ukdjla wjYH fõ'
fj<| iy fjk;a ,eìh hq;= foa i|yd" Kh.e;shka
fyda Kh .e;shka lKavdhula ie,lsh hq;= uQ,H
ÿIalr;d" fmd,S fyda uQ,sl f.ùï meyer yeÍu fyda
wvqmdvqlï" Tjqka nxfldf,d;a Ndjhg fyda fjk;a
uQ,H m%;sixúOdkhlg we;=¿ ùfï iïNdú;dj iy
ksÍlaIKh l< yels o;a; ysÕ fjkiaùï fyda meyer
yeÍï iuÕ iyiïnkaO jk wd¾Ól ;;ajhka jeks
weia;fïka;=.; wkd.; uqo,a m%jdyhkays ueksh yels
wvqùula we;s nj fmkakqï lr we;' iuQyh tys
ft;sydisl Kh w,dN w;aoelSï u; mokï jQ
m%;smdok wkqlD;shla msysgqjd we;s w;r th
Kh .e;shkag úfYaIs; jQ bÈß idOl i|yd ilia
lr we;'
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.súiqï.; f.ùï ÿria: jQ úg iuQyh uQ,H j;alula
fmrksñfhka i,lhs' flfia fj;;a" we;eï wjia:dj,
§" iuQyh úiska orkq ,nk Kh jeä ÈhqKq lsÍï
ie,ls,a,g .ekSug fmr iuQyhg ysÕ fldka;%d;a uqo,a
iïmq¾Kfhkau ,eìh fkdyels nj wNHka;r fyda
ndysr f;dr;=re u.ska fmkakqï lrk úg iuQyh uQ,H
j;alula fmrksñfhka i,lkq we;' .súiqï.; uqo,a
m%jdyhka whlr .ekSu ms<sn| idOdrK wfmalaIdjla
fkdue;s úg uQ,H j;alula lmd yßkq ,efí' wdodhï
m%ldYfha ÿ¾j,;d mdvqj y÷kd.; hq;=o
hkak ;lafiare lsÍu i|yd tla tla jd¾;d lsÍfï
Èkfha§ iuQyh úiska ;ks ;ksj ie,lsh hq;=
fj<| ,eìh hq;= foa iudf,dapkh lrhs' iuQyh
úiska ,eìh hq;= fj<|du ;ks ;ksj ;lafiare lrk
w;r w;sf¾lj ÿ¾j, fkdjk nj fidhdf.k we;'

(II) uQ,H j.lSï

wj,x.= lsÍu
j.lSu hgf;a we;s j.lSu ksoyia lrk úg fyda
wj,x.= lrk úg fyda l,a bl=;a jQ úg uQ,H j.lSula
y÷kd .efka' mj;akd uQ,H j.lSula tlu Kh
fokakdf.ka fjk;a wfhl= úiska ie,lsh hq;= f,i
fjkia fldkafoais u; m%;sia:dmkh l< úg fyda
mj;akd j.lSul kshuhka ie,lsh hq;= f,i fjkia
lrk úg" tjeks yqjudrejla fyda fjkia lsÍula uq,a
j.lSu y÷kd .ekSu iy kj j.lSula y÷kd .ekSu
f,i i,lkq ,efí' wod< /f.k hk m%udKhkays
fjki wdodhï m%ldYfha y÷kdf.k we;'

III) uQ,H WmlrK ys,õ lsÍu
ms<s.;a uqo,a mshjd .ekSu i|yd oekg n,d;aul l<
yels ffk;sl whs;shla ;sfí kï iy Y=oaO mokula u;
mshùug;a" j;alï idlaId;a lr .ekSug;a iy uQ,Huh
j;alï iy uQ,H j.lSï mshjd we;s w;r Y=oaO ;;a;ajh
ms<sn| taldnoaO m%ldYfha Y=oaO uqo, jd¾;d fõ'

uQ,sl y÷kd .ekSu iy uekSu
uq,sl ms<s.ekSfï§ uQ,H j.lSï j¾.SlrKh lr
we;af;a ,dNh fyda w,dNh" Kh iy Kh .ekSï yryd
idOdrK jákdlula we;s uQ,H j.lSï i|yd fj<| yd
fjk;a f.ùï iqÿiq mßÈ we;=<;a fõ'
ish¿u uQ,H j.lSï uq,ska idOdrK jákdlulska
y÷kdf.k we;s w;r" Kh iy Kh .ekSï iy f.úh
hq;= wjia:d j,§" iDcqju wdfrdamKh l< yels .kqfokq
msßjefha Y=oaOh fõ'
iuQyfha uQ,H j.lSï w;r fj<| iy fjk;a f.úh
hq;= foa" nexl= whsrd we;=¿ Kh iy Kh .ekSï
we;=<;a fõ'

miqj uekSu
Kh iy Kh .ekSï iy fj<|du iy fjk;a f.ùï
l%ulaIh msßjeh hgf;a uQ,sl y÷kd.ekSfuka miqj"
fmd,S orK Kh iy Kh .ekSï miqj EIR l%uh
Ndú;d lr l%ulaIh msßjefhka ukskq ,efí' j.lSï
y÷kdf.k we;s úg fukau EIR l%ulaIh lsÍfï
l%shdj,sh yryd wdodhï m%ldYfha jdis iy w,dN y÷kd
.efka'
l%ulaIh msßjeh .Kkh lrkq ,nkafka EIR ys
wksjd¾h wx.hla jk w;am;a lr .ekSu iy .dia;= fyda
msßjeh i|yd jk jÜgula fyda jdßlhla
ie,ls,a,g .ksñks' EIR l%ulaIh wdodhï m%ldYfha uQ,H
úhoï f,i we;=<;a lr we;'

idOdrK jákdlu ;SrKh lsÍu
jd¾;dlrK Èkfha il%Sh fj<|m,j, fj<|dï lrk
uQ,H WmlrK i|yd jk idOdrK jákdlu mokï
jkafka .kqfokq msßjeh i|yd lsisÿ wvq lsÍulska
f;drj tajdfha ñ, l< fj<|m, ñ, u; h'
il%Sh fj<|m,l fj<|dï fkdlrk wfkl=;a ish¨u
uQ,H WmlrK i|yd" idOdrK jákdlu ;SrKh
jkafka iqÿiq ;lafiarelrK l%u Ndú;d
lsÍfuks' ;lafiare lsÍfï l%ufõohka w;r jÜgï l<
uqo,a m%jdy l%uh" fj<|m, ksÍlaIKh l< yels ñ,
mj;sk iudk WmlrK yd iei£fï§ fjk;a
wod< ;lafiare wdlD;s we;=<;a fõ'
j¾;udk fj<|m, .kqfokq fyda ksÍlaIKh l< yels
fj<|m, o;a; ,nd .; fkdyels ;lafiarelrK
l%ufõohka Ndú;d lrñka we;eï uQ,H WmlrK
idOdrK jákdlulska igyka fõ' jvd;a idOdrK
wdlD;s Wml,amk iuQyfha fyd|u ;lafiarej
iuÕ ;lafiare wdlD;s Ndú;d lrñka Tjqkaf.a
idOdrK jákdlu ;SrKh fõ'
uQ,H WmlrKj, idOdrK w.hka úYaf,aIKh lsÍu
iy tajd uksk wdldrh ms<sn| jeäÿr úia;r igyk
12'1 ys olajd we;'
Y%S ,xldfõ jr,;a .KldêldÍjrekaf.a wdh;kh LFRS
09 uQ,H WmlrK ksl=;a l< w;r th uQ,H WmlrK
ms<sìUq lrk w;r LKAS 39 uQ,H WmlrK" ms<s.ekSu
iy ñkqï wdfoaY lrhs' ydksh yd fyජිං .sKqïlrKh
j¾.SlrKh yd uekSu i|yd kj wjYH;d m%ñ;sh
y÷kajd fohs'
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1'4'15 wLKav j.lSï" kS;s lghq;= iy lemùï
wúksYaÑ; j.lSï hkq meje;au ;yjqre l< yels ne£ï

muks' wúksYaÑ; wkd.; isÿùï fyda wd¾Ól m%;s,dN
mejÍu isÿúh fkdyels fyda úYajdiodhl f,i ueksh
fkdyels j¾;udk ne£ï' wLKav j.lSï uQ,H ;;ajh
ms<sn| m%ldYfha y÷kdf.k ke;s kuq;a tajd ÿria:
fkdfõ kï wkdjrKh flf¾'

SLFRS 17 - rlaIK ගිවිසුම්
fuu .sKqïlrk m%ñ;h fj;ska we;súh yels n,mEu
l<ukdlrKh ;ju;a .Kkh lr fkdue;' fuu
m%ñ;sh 2021 ckjdß 01 Èk fyda Bg miqj wdrïN
jk jd¾Isl ld, mßÉfþo i|yd l%shd;aul fõ'

1'5 ksl=;a l< tfy;a ;ju;a l%shd;aul
fkdjk .sKqïlrK m%;m
s ;a;s
Y%S ,xldfõ jr,;a .KldêldÍ wdh;kh úiska my;
i|yka Y%S ,xld .sKqïlrk m%ñ; ksl=;a lr we;s
w;r tajd wkd.;fha § M,odhS Èkhla we;s w;r fuu
uQ,H m%ldYk ms<sfh, lsÍfï§ wod< lr fkdue;' tu
m%;sm;a;s iuQyh úiska oekg wkq.ukh lr
we;s .sKqïlrK m%;sm;a;s flfrys n,mEula we;s
lrkq we;s w;r fuu m%ñ;Ska l%shd;aul jQ úg
ixia:dj wkq.ukh lrkq we;' iúia;rd;aul
iudf,dapkhla iïmQ¾K lsÍug b;sßj we;s neúka"
fuu uQ,H m%ldYk m%ldYhg m;a lrk Èkg uQ,Huh
n,mEu idOdrK f,i ;lafiare l< fkdyel'

2. wdodhï
ixia:dj
2019
re' ñ,shk

2018

h,s m%ldYs;

iuQyh
2019

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

re' ñ,shk

583,821.170

519,323.054

583,821.170

519,323.054

62,770.368

72,434.772

62,770.368

72,434.772

keõ bkaOk iemhSu

-

495.054

-

495.054

m¾hka; .dia;=j yd fjk;a

-

155.896

1,271.160

foaYh
S
wmkhk

re' ñ,shk

uq¿ wdodhu

646,591.538

592,252.880

646,747.434

593,524.040

wvq l<d( ksIamdok nÿ yd cd'f.d'n

(15,731.825)

(16,760.367)

(15,731.825)

(16,760.367)

Y=oaO wdodhu

630,859.713

575,492.513

631,015.609

576,763.673

3. fjk;a fufyhqï wdodhï
ixia:dj
2019

re' ñ,shk
wdfhdack foam< u; wdodhu
fiajl Kh fmd<S
l=,S wdodhu
foa'ms'W' bj;a lsÍu u; ,dNh $ ^mdvqj&
msrjqïy,a WmlrK w,විfhka ,dNh
,dNdxY wdodhu
úúO wdodhu

2018

iuQyh
2019

re' ñ,shk

2018

45.869

39.879

45.869

39.879

239.194

214.659

885.907

794.110

10.861

10.914

14.676

14.311

2.617

0.046

32.062

26.468

20.474

17.149

20.474

17.149

150.001

434.063

0.001

0.063

60.401

96.115

149.862

184.469

529.415

812.825

1,148.850

1,076.449
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4. fufyhqï ,dNh
ixia:dj
2019

2018

wOHlaIjrekaf.a fõ;k

2.319

1.595

8.282

13.027

ú.Kljrekaf.a fõ;k

3.500

2.000

5.480

3.943

722.568

725.587

1,543.531

1,545.840

m%pdrK úhoï

28.002

37.476

28.002

37.476

kS;s .dia;= yd fjk;a jD;a;Sh .dia;=

79.427

62.454

79.427

62.454

wjir fkdÿka jeÜ

2,308.966

2,741.672

2,308.966

2,741.672

uyd NdKavd.drhg úfYaI .dia;=

1,000.000

1,000.000

1,000.000

1,000.000

re' ñ,shk

iuQyh
2019

re' ñ,shk

2018

my; ioyka úhoï f.ùfuka miq m%ldYs; fufyhqï ,dNh

laIhùï ^igyk 8&

5. uQ,H wdodhï
ixia:dj
2019

re' ñ,shk
NdKavd.dr ì,am;a" ia:djr ;ekam;= iy b,a¨ï ;ekam;= j,ska ,o
fmd<S wdodhu

2018

iuQyh
2019

re' ñ,shk

2018

3,240.940

4,749.463

3,563.970

4,867.340

Kh bkafjdhsia iy l,a bl=;a jQ fj<| Kh u; fmd<S wdodhu

12.339

17.576

12.339

17.576

,xúu$fm!' úÿ,s iud.ï$.=jka f;,a Kh fj;ska fmd,S wdodhu

7,674.845

5,152.444

7,674.845

5,152.443

NdKavd.dr ne÷ïlr i|yd fmd,S wdodhu

2,596.985

2,968.441

2,596.985

2,968.440

0.856

1.252

0.856

1.252

13,525.966

12,889.174

13,848.996

13,007.051

fkajdisl úfoaY uqo,a .sKqï fj;ska fmd,S wdodhu

6. uQ,H úhoï
ixia:dj
2019

re' ñ,shk
È.=ld,Sk Kh i|yd fmd,S
úfoaY úksuh nexl= Kh fmd,S
fjk;a uQ,H msßjeh

2018

iuQyh
2019

re' ñ,shk

2018

18.610

29.244

18.610

29.244

14,671.758

12,024.101

14,671.758

12,024.101

8.172

11.711

8.172

11.711

14,698.539

12,065.056

14,698.539

12,065.056
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7. nÿ úhoï
ixia:dj
2019
re' ñ,shk

2018

h,s m%ldYs;

iuQyh
2019

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

re' ñ,shk

-

1,023.914

333.928

(21.390)

(9.076)

7.454

43.400

21.000

43.400

-

-

re' ñ,shk

cx.u nÿ (
cx.u wdodhï nÿ

-

fmr jirj, W!k m%;smdok
,dNdxY u; - WHT

21.000

ú,ïNS; nÿ

;djld,sl fjkialï we;s ùu iy m%;Hdj¾;kh wdodhï - m%ldYh

-

-

123.574

962.139

21.000

22.010

1,159.412

1,346.922

-

-

(38.024)

18.336

21.000

22.010

1,121.388

1,365.258

(11,835.600)

(106,140.404)

(9,143.324)

(105,051.592)

tl;= l<d( bvfkdÿka úhoï

29,989.461

49,042.211

31,500.831

50,500.145

wvq l<d ( bvÈh yel úhoï iy ksoyia lrk wdodhï

(1,350.122)

(1,520.186)

(2,046.382)

(3,158.891)

16,803.739

(58,618.379)

20,311.125

(57,710.338)

(16,803.739)

(7,883.226)

(16,803.739)

(7,883.226)

66,501.605

-

66,501.605

-

-

3,507.386

908.042

-

-

1,023.914

-

iyk wkqmd;

-

-

-

333.928

fmr jif¾ W!k m%;smdok

-

(21.390)

(9.076)

7.454

21.000

43.400

21.000

43.400

wdodhï m%ldYh i|yd ú,ïNS; nÿ

-

-

123.574

962.139

;djld,sl fjkialï ks¾udKh lsÍu iy wdmiq yerùu

-

-

(38.024)

18.336

21.000

22.010

1,121.388

1,365.258

wdodhï nÿ úhou - wdodhï m%ldYh
wdodhï nÿ úhou - fjk;a úia;S¾K wdodhï
uq¿ wdodhï nÿ úhoï

j¾;udk nÿ .dia;= iy nÿ

nÿ j,g fmr .sKqïlrK ,dNh

.e,mqïl< fj<| ,dNh
wvq l<d ( nÿ w,dN
tl;= l<d( jif¾ nÿ w,dN
nÿ wh l< yels wdodhu
wdodhï nÿ

28%

,dNdxY u; - WHT

wdodhï nÿ úhou

2013$14 iy 2014$2015 hk j¾Ij, nÿ f.úh hq;= jir i|yd ms<sfj,ska remsh,a ñ,shk 100 iy re ñ,shk 723 ;lafiare bÈßm;a lr we;'
ixia:dj úiska foaYh
S wdodhï fomd¾;fïka;=fõ ;lafiare ioyd j,x.= wNshdpkd bÈßm;a lr we;'

2013/14 ්ක්යේරු ර්ඹ වහ යද්ීලඹ ආදහඹම් යදඳහර්්යම්න්තු විසින් තීන්දු රඵහ දී ඇති අ්ය 2013/14 ්ක්යේරු ර්ඹ වහ
රඵහ දී ඇති තීයණඹට එයයහි ඵදු අියඹහචනහ යකැමිභට අියඹහචනඹක් ඉදිරිඳත් කය ඇ්
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8. තද්ඳර පිරිඹෙ ව උඳකයණ - ං්ථා
ඉඩම් ව
තගොඩනැගිලි
රු.මි.

පිරිඹෙ, ඹන්ත්ර
සූත්ර ව
උඳකයණ
රු.මි.

ඳැර තද්ඳශ
රු.මි.

ගි./විකිරීම්,
කා.උඳ ව
තභෝටර් ාවන තනත් ත්කම්
රු.මි.
රු.මි.

SPM
ංකීර්ණඹ
රු.මි.

තනොනිමි
රාේධන ැඩ
රු.මි.

එකතු
රු.මි.

8.1.පිරිැඹ
01/01/2019 දිනට යලේඹ

16,026.394

1.016

11,438.261

2,238.273

1,324.990

2,305.387

700.087

34,034.407

එකතු කිමේම්/භහරු කිමේම්

185.988

-

884.663

192.703

11.302

69.583

2,646.712

3,990.952

kej; ;lafiarelrKh

21.470

-

-

-

-

-

-

21.470

-

-

(0.011)

-

(9.094)

(3.744)

-

(12.850)

16,233.852

1.016

12,322.913

2,430.976

1,327.198

2,371.225

3,346.799

38,033.979

01/01/2019 දිනට යලේඹ

912.460

0.397

5,839.315

1,331.785

820.041

1,724.341

-

10,628.337

ර්ඹ වහ අඹ කිමේභ

122.193

-

587.801

39.251

157.770

74.850

-

981.864

-

-

(0.011)

-

(9.094)

(3.529)

-

(12.634)

1,034.653

0.397

6,427.104

1,371.035

968.716

1,795.661

-

11,597.567

31.12.2019 දිනට
ශු.තඳො.

15,199.199

0.619

5,895.808

1,059.941

358.482

575.564

3,346.799

26,436.412

31.12.2018 දිනට ිතරිළඹ

16,026.394

1.016

11,438.261

2,238.273

1,324.990

2,305.387

700.087

34,034.407

31.12.2018 දිනට
ගිණුම්ග් යලේඹ

912.460

0.397

5,839.315

1,331.785

820.041

1,724.341

-

10,628.337

31.12.2018 දිනට
ශු.තඳො.

15,113.934

0.619

5,598.947

906.488

504.949

581.046

700.087

23,406.070

ඉත් කිමේම්
31/12/2019 දිනට තලේඹ

8.2 ක්ඹ වීම්

ඉත් කිමේම්
31/12/2019 දිනට තලේඹ

Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj úiska bvï uekSu i|yd jQ .sKqïlrKh kej; ;lafiare lsÍfï wdlD;shg fjkia lr we;s w;r kej; ;lafiare lrk ,o uqo,a uQ,H m%ldYkj,g we;=<;a
lr we;' Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj úiska 2019 j¾Ih ;=< rUqlalk

ys msrjqïyf,a bvu kej; ;lafiare lrk ,o w;r tys bvfï idOdrK jákdlu ;SrKh lsÍu i|yd m%ùK ,;a

iajdëk ;lafiarelrefjl= jk ;lafiare fomd¾;fïka;=j iïnkaO lr .kakd ,§' idOdrK jákdlu ;SrKh jkafka fj<|m, mokï lr.;a idlaIs fj; fhduq lsÍfuks' fuhska woyia
lrkafka ;lafiarelre úiska lrkq ,nk ;lafiare lsÍï il%sh fj<|m, ñ, u; mokï jk w;r ksYaÑ; foamf,ys iajNdjh" msysàu fyda ;;ajfhys hï fjkila i|yd ilia lr we;s
njhs'

අොර ඉඩභ පිරිැඹට ටවන් කර විට අගඹ ඳවෙ ඳරිදි තශ.
2019

ිතරිළඹ / රැයගන ඹහයම් මුදර

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

0.031

0.031

2016.12.31 දින න විට ම්පූර්ණයඹන් ක්ඹ වූ යද්ඳර ිතරිඹ් ව උඳකයණර අගඹ රුිතඹල් මිිනඹන 5 098 894 කි (2018-රු
මිිනඹන 4 821 475 )
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8. තද්ඳර පිරිඹෙ ව උඳකයණ - iuQyh
ඉඩම් ව
තගොඩනැගිලි
රු.මි.

පිරිඹෙ, ඹන්ත්ර
සූත්ර ව
උඳකයණ
රු.මි.

ඳැර තද්ඳශ
රු.මි.

ගි./විකිරීම්,
කා.උඳ ව
තභෝටර් ාවන තනත් ත්කම්
රු.මි.
රු.මි.

SPM
ංකීර්ණඹ
රු.මි.

තනොනිමි
රාේධන ැඩ
රු.මි.

එකතු
රු.මි.

8.1.පිරිැඹ
01/01/2019 දිනට යලේඹ

22,208.207

1.016

20,340.541

5,038.682

3,162.626

11,403.307

1,335.601

63,489.983

544.838

-

1,926.044

192.703

84.230

24.710

2,199.272

4,971.798

21.470

-

-

-

-

-

-

21.470

-

-

(12.136)

-

(49.300)

(6.415)

-

(67.852)

22,774.515

1.016

22,254.449

5,231.386

3,197.557

11,421.603

3,534.873

68,415.399

1,543.940

0.397

10,320.756

3,808.349

2,108.930

6,254.685

-

24,037.058

171.100

-

1,437.218

39.251

321.220

16.247

-

1,985.036

-

-

(12.136)

-

(40.945)

(4.785)

-

(57.866)

1,715.040

0.397

11,745.837

3,847.600

2,389.206

6,266.148

-

25,964.228

31.12.2019 දිනට
ශු.තඳො.

21,059.474

0.619

10,508.612

1,383.785

808.351

5,155.455

31.12.2018 දිනට ිතරිළඹ

22,208.207

1.016

20,340.541

5,038.682

3,162.626

11,403.307

1,335.601

63,489.983

31.12.2018 දිනට
ගිණුම්ග් යලේඹ

1,543.940

0.397

10,320.756

3,808.349

2,108.930

6,254.685

-

24,037.058

31.12.2018 දිනට

20,664.267

0.619

10,019.786

1,230.333

1,053.696

5,148.622

1,335.601

39,452.925

එකතු කිමේම්/භහරු කිමේම්
kej; ;lafiarelrKh

ඉත් කිමේම්
31/12/2019 දිනට තලේඹ

8.2 ක්ඹ වීම්
01/01/2019 දිනට යලේඹ
ර්ඹ වහ අඹ කිමේභ
ඉත් කිමේම්
31/12/2019 දිනට තලේඹ

8.3

3,534.873

42,451.172

wdfhdack foam,
ixia:dj
2019

2018

iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

jir uq, fYaIh

57.891

57.891

57.891

57.891

tl;= l<d( tla lsÍï$udre lsÍï

17.227

17.227

-

jif¾ wjidkfha fYaIh

75.118

57.891

75.118

57.891

19.210

17.763

19.210

17.763

msßjeh

laIh ùu
jir uq, fYaIh

-

tl;= l<d( PPE fj;ska udre lsÍï
tl;= l<d( jir ioyd wh lsÍï

1.729

1.447

1.729

1.447

jir wjidkfha fYaIh

20.939

19.210

20.939

19.210

Y=oaO fmd;a w.h

54.179

38.681

54.179

38.681
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wdfhdack j;alïj, fld<U ;¾iagka mdf¾ foam<" u,a mdr foam< iy l=,shg ,ndÿka msrjqïy,a wh;a fõ'
idOdrK
jákdlu
remsh,a ñ,shk

úia;rh

wxl' 80' u,a mdr fld<U 07

40.000

wxl 22$1" ;¾iagka mdr" fld<U
msrjqï y,a

35.510

wdfhdack foam,j, idOdrK jákdlu mokï ù we;af;a ixia:dj yd iïnkaO fkdjk iajdëk ;lafiarelrejka jk ;lafiare fomd¾;fïka;=j
úiska 2012 iy 2016 j¾Ij, isÿ lrk ,o ;lafiare lsÍï u; h'

8.4 wiamDYH

j;alï
iuQyh
SAP n,m;%h
re' ñ,shk

iajhxl%Sh
moaO;sh

tl;=j
re' ñ,shk

9.380

37.794

589.212

-

-

-

542.039

9.380

37.794

589.212

414.697

9.382

37.794

461.873

25.908

(0.002)

440.605

9.380

37.794

487.779

2019'12'31 Èkg

101.433

-

-

101.433

2018'12'31 Èkg

127.342

-

-

127.341

ERP moaO;sh

re' ñ,shk

msßjeh $ Odrl w.h
jir wdrïNfhaoS fYaIh

542.039

tla lsÍï$udre lsÍï
jir wjidkfha§ fYaIh
l%ulaIh lsÍï
jir wdrïNfhaoS fYaIh
jif¾ wh lsÍu
jir wjidkfha§ fYaIh

25.906

Odrl w.h

8.5

Kh .ekSfï msßjeh m%d.aOkSlrKh lsÍu

nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jkaf;dgqmf,ys kj .=jka hdkd bkaOk kej; msrùfï m¾hka;h iy mj;sk bkaOk yhsv%cka moaO;sh ixj¾Okh
lsÍfï iy hdj;ald,Sk lsÍfï iy ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:dfõ bkaOk yhsv%cka moaO;sh ia:dmkh lsÍfï bÈlsÍï lghq;= fooyia oy
wfÜ ckjdß udifha wdrïN lrk ,§'
2019 jir ioyd m%d.aOkSlrKh lrk ,o Kh .ekSfï msßjeh m%udKh remsh,a ñ,shk 152.558 ls (2018 - remsh,a ñ,shk 30'267ls)'
Kh .ekSfï msßjeh m%d.aOkSlrKh lsÍu ks¾Kh ioyd jk wkqmd;h 6.31] úh'

9. mßmd,s; iud.ï j, wdfhdack
ixia:dj
2019 ysñldr;ajh
,xld Lksc f;,a f;d. .nvd
m¾hka; iud.u

66.67%

2019

2018

iuQyh
2019

2018

2018—
ysñldr;ajh

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

66.67%

5,000.000

5,000.000

-

-

5,000.000

5,000.000

-

-
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10. cx.u fkdjk uQ,H j;alï
ixia:dj
2018

2019

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

2019
ටවන

iuQyh
h,s m%ldYs;

2018

h,s m%ldYs;

,ehsia;=.; ialkaOh wdfhdack

10.1

12.500

12.500

12.500

12.500

,ehsia;=.; fkdl, ialkaOh wdfhdack

10.2

0.540

0.540

0.540

0.540

ialkaOh fkdjk wdfhdack

10.3

320.181

25,401.501

320.181

25,401.501

333.221

25,414.541

333.221

25,414.541

10.1 ,ehsia;=.;

ialkaO wdfhdack
ixia:dj
2019

2018

iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

12.500

29.000

12.500

29.000

-

(16.500)

-

(16.500)

12.500

12.500

12.500

12.500

,xld isfuka;s iud.u
idudkH fldgia ioyd re' 10$ne.ska 5"000"000
f.jk ,oS
idOdrK w.h ialkaOh fj; udre lsÍu

10.2 ,ehsia;=.;

fkdjQ ialkaO wdfhdack
ixia:dj
2019

2018

iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

0.539

0.539

0.539

0.539

0.001

0.001

0.001

0.001

5.086

5.086

5.086

5.086

(5.086)

(5.086)

(5.086)

(5.086)

0.540

0.540

0.540

0.540

tlai;a m%jD;a;s m;% ,xld iud.u
re' 10$- ne.ska jq idudkH fldgia 61"206
,xld f,a,kaâ iud.u
re' 10$- ne.ska jq idudkH fldgia 100
cd;Hka;r iuQmldr Lksc f;,a ix.uh
iïmq¾Kfhkau f.jq wefvd' 100$- fldgia 5"499
we' t' ckofha msysgqjk ,o
wvq l<d( wmydhk ioyd m%;smdok

úia;SrK wdodhï u; uQ,H j;alï j, idOdrK w.h f,i j¾.SlrKh lrk ,o ,ehsia;=.; fkdjQ wdfhdack úhoñka bÈßhg f.k hk ,§'
jd¾;dlrk Èkg Kh .ekSfï wjodkug Wmßu ksrdjrKh ùu úia;SrK wdodhï idOdrK ñ, f,i j¾.SlrKh lrk ,o fldgia
iq/l=ïm;a j, jákdlu fõ' ydkslr m%;smdok i,id we;s cd;Hka;r iuQmldr Lksc f;,a ix.uh yereKq úg ,ehsia;=.; fkdjQ fldgia
wdfhdack lsisjla f.ùï miq lsÍulg fyda wju lsÍulg ,la ù fkdue;'

10.3 ialkaO

fkdjk wdfhdack
ixia:dj
2019
re' ñ,shk

NdKavd.dr ne÷ïlr wdfhdackh

2018

h,s m%ldYs;

iuQyh
2019

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

re' ñ,shk

320.181

25,401.501

320.181

25,401.501

320.181

25,401.501

320.181

25,401.501

re' ñ,shk
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11 . fj<| iy wfkl=;a ,eîï
ixia:dj

2019

2018

cx.u
re' ñ,shk

cx.u fkdjk
re' ñ,shk

cx.u
re' ñ,shk

cx.u fkdjk
re' ñ,shk

152,890.749

281.790

82,575.246

3,601.342

,eîï - foaYSh wdodhï iy f¾.= fomd¾;fïka;=j

2,017.958

-

1,949.609

-

fjk;a ,eîï

6,022.903

4,250.607

6,389.704

5,000.607

335.879

442.664

376.945

833.577

2,842.316

-

3,572.133

-

42.740

3,920.303

43.558

3,535.116

164,152.545

8,895.364

94,907.195

12,970.641

fj<| ,eîï

;ekam;= iy mQ¾j f.ùï
w;a;sldrï
fiajlhskag Kh iy w;a;sldrï f.ùu
Ml;=j

foieïn¾ 31 jk úg" ,eìh hq;= fj<| yd fjk;a oE ms<sn| jhia úYaf,aIKh my; olajd
we;'
ixia:dj
2019
2018
re' ñ,shk

re' ñ,shk

Èk 30 g wvq

14,650.479

18,143.703

Èk 30 -90

13,733.710

10,930.265

Èk 91 -180

29,396.827

17,384.670

Èk 181 -365

54,438.542

30,583.025

Èk 365g jeä

41,002.387

9,610.400

153,221.945

86,652.064

(49.405)

(475.476)

153,172.539

86,176.588

Ml;=j
ydksh i|yd m%;smdok

fj<| ,eìh hq;= foa ydksh ioyd m%;smdokj, p,kh my; mßÈ fõ'
ixia:dj
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

475.476

49.278

wvq( whlr .;a uqo,

(0.648)

(1.097)

wvq( uqo, lmd yeÍu

(425.424)

-

-

427.295

49.405

475.476

ckjdß 1 jk úg fYaIh

tl;= l<d( ය වහ
31 jk Èkg fYaIh

යන්කිමේභ
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fj<| iy wfkl=;a ,eîï
iuQyh

2019

fj<| ,eìh hq;= foa

2018

cx.u
re' ñ,shk

cx.u fkdjk
re' ñ,shk

cx.u
re' ñ,shk

cx.u fkdjk
re' ñ,shk

155,739.044

281.790

84,956.226

3,601.342

,eìh hq;= foa - foaYSh wdodhu iy f¾.= fomd¾;fïka;=j'

2,017.958

,eìh hq;= fjk;a

6,351.541

4,250.607

6,629.877

5,000.607

;ekam;= iy fmrf.jqï

1,561.027

442.664

1,727.046

833.577

w;a;sldrï

2,842.316

-

3,572.132

-

fiajlhskag Kh ,nd §u

1,568.541

5,550.684

1,566.998

4,673.947

170,080.427

10,525.746

100,401.890

14,109.472

Ml;=j

1,949.609

fj<| ,eìh hq;= foa my; i|yka uqo,a j,ska oelafõ'
ixia:dj
2019

2018

iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

Y%S ,xld remsh,a

104,772.259

60,826.272

107,620.554

63,207.252

weußldkq fvd,¾

48,400.280

25,350.316

48,400.280

25,350.316

153,172.539

86,176.588

156,020.834

88,557.568

12 uQ,H WmlrK
j¾.h wkqj uQ,H j;alï

ixia:dj
2019

2018

iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

171,029.952

105,928.227

177,363.067

111,211.653

25,408.904

29,698.682

25,408.904

29,698.682

5.000

95,022.630

5.000

95,022.630

30,617.646

11,279.951

34,617.358

14,428.587

-

-

ක්රභක්ඹ පිරිැඹ ඹටතත් මූරය ත්කම්
fj<| iy fjk;a ,eîï
NdKavd.dr ne÷ïlr i|yd wdfhdackh lsÍu
nexl= ;ekam;a lsÍï
w;e;s uqo,a yd nexl= uqo,a
OCI yryd idOdrK j;alï iys; uQ,H j;alï
l,amsÍu olajd rojd .;a
fldgia wdfhdackh
Ml;=j

j¾.h wkqj uQ,H j.lSï

0.540

0.540

0.540

0.540

12.500

12.500

12.500

12.500

227,074.542

241,942.530

ixia:dj
2019

2018

237,407.369
iuQyh
2019

250,374.592

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

Kh .ekSï

311,997.675

296,240.036

311,997.675

296,240.036

fj<| yd wfkl=;a f.ùï

286,117.829

287,898.384

284,087.291

286,005.429

Ml;=j

598,115.504

584,138.420

596,084.966

582,245.465

ක්රභක්ඹ පිරිැඹ ඹටතත් මූරය ගකීම්
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12.1 uQ,H

WmlrKhkaf.a idOdrK w.h

my;ska ±lafjkafka uQ,H m%ldYkj, uQ,H WmlrK f,i j¾.SlrKh flfrk iuQyfha uQ,H WmlrKj, OdrKSh jákdlï iy idOdrK w.h
ms<snoj j¾. wkqj isÿ lrk ,o iei÷uls'

idOdrK w.h

Odrl w.h
foieïn¾ 31 Èkg

2019

2018

2019

2018

igyk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

,ehsia;=.; ialkaO wdfhdack

12.1.1

12.500

12.500

12.500

12.500

,ehsia;=.; fkdjq ialkaO wdfhdack

12.1.2

0.540

0.540

0.540

0.540

ia:djr ;ekam;= i|yd wdfhdack

12.1.3

-

5.000

-

5.000

NdKavd.dr ne÷ïlr wdfhdack

12.1.1

320.181

25,401.501

320.181

25,401.501

fjf<| iy fjk;a ,eîï

12.1.4

171,079.532

106,403.879

171,029.952

105,928.227

nexl= ;ekam;=

12.1.3

5.000

95,017.630

5.000

95,017.630

rcfha ne÷ïlr

12.1.1

25,088.723

4,297.181

25,088.723

4,297.181

uqo,a yd uqo,a iudk oE

12.1.4

30,617.646

11,279.951

30,617.646

11,279.951

227,124.122

242,418.181

227,074.542

241,942.530

uQ,H j;alï
cx.u fkdjk uq,H j;alï

flá ld,Sk wdfhdack

Ml;=j

uQ,H j.lSï
Kh iy Kh .ekqï

12.1.3

4,004.662

1,577.435

4,004.662

1,577.435

fjf<| iy fjk;a f.ùï

12.1.4

286,117.829

287,898.384

286,117.829

287,898.384

flá ld,Sk Kh .ekSï

12.1.4

307,993.013

294,662.601

307,993.013

294,662.601

598,115.504

584,138.420

598,115.504

584,138.420

idOdrK jákdlu ks¾Kh lsÍu
;lafiare wdlD;sh
ndysrj m%ldYs; ñ, .Kka fyda ksÍlaIKh l< yels fhojqï isg wdlD;s j,g wod,j idOdrK ñ, ks¾Kh lrkakdjQ ish¨u uQ,H
WmlrK ioyd iajdëk ñ<la ks¾Kh lsÍu fyda ;lafiarelrKh isÿ lrkq ,nhs' l%shdldÍ fj<om,l fj<o ñ,la iDcqju
ksÍlaIKh l< fkdyels úh yelsh' fuu ;;ajh hgf;a" iuQyh kñka uQ,H WmlrKfha idOdrK jákdlu j,x.= lsÍu ioyd
úl,am fj<om, f;dr;=re iy jÜgï uqo,a m%jdyhka Ndú;d lrk w;r jvd;a wod, iy úYajdiodhl hehs ie,flk f;dr;=re
ioyd jeä nrla ,nd foa'

12.1.1

m%ldYs; fldgia iy NdKavd.dr neÿïlrj, wdfhdack j, idOdrk jákdlu mokï jkafka jd¾;d lrk Èkfha§ fj<omf,a ioyka
ñ, u;h'

12.1.2

msßjeh hgf;a isÿ lrkq ,nk ,ehsia;=.; fkdjQ ialkaO wdfhdack j, jákdlu wdfhdackfha m%udKd;aulNdjh ie,ls,a,g .ksñka
tys idOdrk jákdlug iudk hehs Wml,amkh flf¾'

12.1.3

fmd,S wkqmd;h" nexl=jl Kh f.ùfï yelshdj" WmlrKfha wjodkï ,laIK hk m%ñ;Skag wkql+,j ;ekam;= j, wdfhdack iy
Kh iy Kh .ekqï uKav,h úiska we.hSug ,la lrkq ,nhs' 2019 foieïn¾ 31 jk úg" ;ekam;= Kh iy Kh .ekSï j,
bÈßhg f.k hk w.h m%udKj;aj f,i tajdfha idOdrk ñf,ka fjkia fkdfõ'

12.1.4

uqo,a iy uqo,a iudklï" fj<o iy fjk;a ,eîï" fj<o iy fjk;a f.ùï iy flá ld,Sk Kh .ekqï m%Odk f,i fuu WmlrK
j, flá ld,Sk l,a msÍu fya;=fjka tajdfha bÈßhg f.k hk w.h yd iudk fõ'
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12.2

idOdrK ñ< l%ufõoh
්ක්යේරුකයණ ්රභය.දඹන් භගින් මරය උඳකයණර හධහයණ ිනනහකභ තීයණඹ කිමේභ ව අනහයණඹ කිමේභ වහ
මවඹ ඳව් දළක්යන ධයහිනඹ බහවි්හ කයි:
භට්ටභ 1: භහන ත්කම් යවෝ ගකීම් වහ ක්රීඹ යශයඳැරර මිර ගණන් (කස යනැකශ) මිර ගණන්;
භට්ටභ 2: හර්්හග් හධහයණ ිනනහකභට ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති කයන සිඹලු යඹදවුම් ෘජු යවෝ ්ර ිජමේක්ණඹ
කශ වළකි යනත් ශිල්ීඩඹ ්රභ;
භට්ටභ 3: ිජමේක්ණඹ කශ වළකි යශඳර දත්් භ් ඳදනම් යනැන හර්්හග් හධහයණ ිනනහකභට ළරකිඹ යුතු
ඵරඳෆභක් ඇති යඹදවුම් බහවි්හ කයන ්හක්ණික ්රභ

;lafiare lrk l%ufõohka u.ska uQ,H WmlrK j, idOdrk jákdlu ;SrKh lsÍu iy wkdjrKh lsÍu ioyd iuQyh úiska my; ±lafjk
l%uhka Ndú;d lrhs'

ixia:dj
re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

Level 1

Level 2

Level 3

Total

OCI yryd idOdrK jákdlu iys; uQ,H j;alï
,ehsia;=.; fldgia wdfhdack
,ehsia;=.; fkdl< fldgia wdfhdack

12.500
-

12.500

-

-

12.500

-

0.540

0.540

-

0.540

13.040

13. f;d.h
ixia:dj
2019
re' ñ,shk

2018

h,s m%ldYs;

iuQyh
2019

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

re' ñ,shk

18,033.942

10,125.490

18,033.942

10,125.490

815.066

847.482

815.066

847.482

43,684.312

47,034.244

43,692.014

47,042.363

746.347

624.056

746.347

624.056

fjk;a øjH iy iemhqï

2,838.782

2,670.653

3,523.111

3,335.054

wvq l<d( ukao.dó f,i p,k whs;u i|yd m%;smdok

(361.232)

(381.717)

(377.653)

(397.399)

65,757.217

60,920.209

66,432.827

61,577.047

fndr f;,a
fjk;a wuq øjH
ksñ ksIamdok
wka;¾ uOH ksIamdok

re' ñ,shk

14. flá ld,Sk wdfhdack
ixia:dj
2019
re' ñ,shk
nexl= ;ekam;=
rcfha ne÷ïlr

2018

h,s m%ldYs;

iuQyh
2019

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

re' ñ,shk

5.000

5.000

5.000

5.000

25,088.723

4,297.182

25,088.723

4,297.182

25,093.723

4,302.182

25,093.723

4,302.182

re' ñ,shk
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15. uqo,a yd uqo,a iudk oE
ixia:dj
2019

iuQyh
2018

2019

re' ñ,shk

re' ñ,shk

30,617.646

106,297.581

34,617.358

109,446.226

30,617.646

106,297.581

34,617.358

109,446.226

2018

2019

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

h,s m%ldYs;

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

uqo,a yd uqo,a iudk oE ioyd wod, Wmdx.
nexl=fú iy w;e;s uqo,a

uqo,a m%jdy m%ldYfha wruqKq ioyd uqo,a yd uqo,a iudk oE j,g my; foa wh;a fõ#

ixia:dj
2019
re' ñ,shk

iuQyh
h,s m%ldYs;

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

uqo,a iy uqo,a iudk oE

30,617.646

106,297.581

34,617.358

109,446.226

nexl= whsrd ^igyk 21&

-

-

-

-

30,617.646

106,297.581

34,617.358

109,446.226

(3,116.380)

(2,627.328)

(3,116.380)

(2,627.328)

27,501.266

103,670.252

31,500.978

106,818.898

2018

2019

tl;= l<d$wvq l<d# úfoaY uqo,a mßj¾;kh ioyd .e,mqï

16. odhl m%d.aOkh
ixia:dj
2019

foieïn¾ 31 jk Èkg fYaIh

iuQyh
2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

28,487.125

28,487.125

28,487.125

28,487.125

2018

2019

n,h,;a m%d.aOkhla md¾,sfïka;=j úiska kshu lr fkdue;

17.1 m%d.aOkh ixÑ;
ixia:dj
2019

foieïn¾ 31 jk Èkg fYaIh

iuQyh
2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

4,992.686

4,992.686

4,992.686

4,992.686

2003 § iSmStiaàt,a fj; j;alï mejÍu fmd;a jákdlï wkqj isÿ lr we;' miqj mqoa.,SlrK l%shdj,sfha§ tlÕ jQ w.hka u;
mokïj by; .kqfokqj igyka lsÍug ;SrKh úh' m%d.aOk ixÑ;h hgf;a fuys n,mEu ilia lr we;'

17.2 kej; ;lafiare lrk ixÑ;
ixia:dj
2019

ckjdß 1 jk Èk úg fYaIh
kej; we.hSfuka w;sßla;h ^igyk 8&
31 jk Èkg fYaIh

iuQyh
2018

2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

10,370.748

10,210.907

10,370.748

10,210.907

21.470

159.841

21.470

159.841

10,392.218

10,370.748

10,392.218

10,370.748

kej; we.hSfï ixÑ;h hkq bvïj, idOdrK jákdlfuys jeäùula jd¾;d lsÍu i|yd jk w;r tu wvqùu fldgiaj, l,ska
y÷kdf.k we;s tu j;alfuys jeäùulg iïnkaO jk ;rug wvq fõ'
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18. ùY%du m%;s,dN neoShdj
ixia:dj
2019

iuQyh
2018

2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

1,670.933

1,692.425

3,122.904

3,166.414

(5.102)

(6.805)

(5.102)

(6.805)

(170.527)

(152.227)

(317.349)

(325.892)

1,495.304

1,533.392

2,800.453

2,833.718

94.214

97.531

266.418

175.973

fmd,S msßjeh

170.643

177.705

263.585

325.988

wdhq.Kl ^,dN&$w,dNh

(84.038)

(137.696)

51.765

(212.776)

1,676.122

1,670.933

3,382.221

3,122.904

10.025

10.025

10.025

10.025

1,686.148

1,680.958

3,392.246

3,132.929

94.214

97.531

266.418

175.973

170.643

177.705

263.585

325.988

264.857

275.235

530.003

501.961

(84.038)

(137.696)

51.764

(212.776)

(84.038)

(137.696)

51.764

(212.776)

ckjdß 01 jk Èkg fYaIh
wvq l<d(

ර්ඹ තුශ ඉ; වූ අඹට යගවිඹ යුතු

j¾Ih ;=< f.ùï

tl;= l<d( jd¾;udk fiajd msßjeh

tl;= l<d( Ñk jrdh
$t,at,at,a$khsf,dka$iSmStiaàt,a fiajl m%;s,dN
foieïn¾ 31 jk Èkg fYaIh

úY%du m%;s,dN neoSu u; úhou
wdodhï m%ldYh
j¾;udk fiajd msßjeh
fmd,S úhou

fjk;a úia;S¾K wdodhï
wdhq.Kl ^,dN& $ w,dNh

LKAS 19 - fiajl m%;s,dN úiska kej; ks¾foaY lrk ,o mßÈ jHdmD;s tall Kh l%uh Ndú;d lrñka jD;a;Sh l%shdldÍ
wdh;khla jk දඹහනන්ද භයවි්රභ යරත් ගණකහධිකහරිරු úiska úY%du m%;s,dN j.lSï ;lafiare lsÍu 2019 foieïn¾ 31
Èkg isÿ lrk ,§'
my; i|yka m%Odk l%shdldÍ Wml,amk Ndú;d lrk ,§'

wfmalaIs; jegqma jeäùu
wfmalaIs; ld¾h uKav, msßjegqu
fmd,S $ jÜgï wkqmd;h
úY%du hk jhi
fiajlhska .Kk
urK wkqmd;h

2019

2018

jir 3 lg jrla 30]

jir 3 lg jrla 30]

4.69%

4.00%

10.23%

11.0%

60 jir

60 jir

2366

2461

A 67/70 urK wkqmd;h

A 67/70 urK wkqmd;h
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Ndú; lrk l%shdldÍ Wml,amkj, ixfõ§;dj

18.1

my; oelafjk j.=j uÕska 2019 foieïn¾ 31 Èk jk úg úY%du m%;s,dN j.lSï ñkqïj, ksh;j mj;ajd f.k hk wfkl=;a
ish¨ úp,Hhka iuÕ Ndú;d l< yels m%Odk Wml,amkhkays we;s úh yels fjki ms<sn| ixfõ§;dj fmkakqï lrhs'
uQ,H ;;a;ajh ms<sn| m%ldYfha ixfõ§;dj iy úia;S¾K wdodhï m%ldYfha n,mEu j¾Ih i|yd ,dNh fyda w,dNh iy úY%du
m%;s,dN j.lSï u; jÜgï wkqmd;h iy jegqma jeäùï Wml,amkh lr we;'

ixia:dj
Wml,amkh

Wml,amkfha
fjki

wdodhï
m%ldYh u;
ixfõ§;d

úY%dñl m%;s,dN
ne§u u; ixfõ§;d
n,mEu

2019

jÜgï wkqmd;h @10.23%

jegqma j¾Olh

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

tall 1] lska jeä ùh

114.824

(114.824)

tall 1] lska wvq úh

(105.883)

105.883

tall 1] lska jeä ùh

(103.971)

103.971

tall 1] lska wvq úh

114.725

(114.725)

19. Kh iy Kh .ekSï
ixia:dj
2019

2018

iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

37.980

113.939

37.980

113.939

uyck nexl=j

1,410.994

1,425.516

1,410.994

1,425.516

සඹං මරය ඳවසුකම් (CNCEC-14) -BIA යහඳෘතිඹ

2,479.728

-

2,479.728

-

3,928.702

1,539.455

3,928.702

1,539.455

75.959

37.980

75.959

37.980

75.959

37.980

75.959

37.980

NdKavd.dr (A.D.B)) Kh

19.1. Kh iy jdßlhkaf.a j¾;udk fldgi
NdKavd.dr (A.D.B)) Kh

1.

නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ යනුයන් භවනන ඵළංකුට ිජකුත් කයන රද ඇභරිකහනු යනැරර් මිිනඹන 7 725 ක බහඩවනහගහය
ඇඳකයඹක් භගින් භවනන ඵළංකු ණඹ වතික යකයර්

2.

යහඳෘති ඉදිකිමේම් වවුල් යහඳහයයඹන් වවුල්කරු චිනහ නහතික යහඹිජක ඉංජියන්රු අංක 14 ඉදිකිමේම් භහගයභන් රඵහ ගත්
සඹං මුරය ණඹ ඳවසුකභ ව ණඹ මුදර වතික කයනු රඵන්යන් ඇභරිකහනු යනැරර් මිිනඹන 43 775 ක බහඩවනහගහය
ඇඳකයඹක් භගිිජ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. යභභ ණඹ මුදර වයවහ මුදල් ප්රහවඹක් යනැභළති අ්ය ණඹ ඳවසුකම් ගිවිසුභට
අනු ළන කයන ප්රගතිඹ භ් ඳදනම් යහඳෘති ණඹ මුදර මරය ප්රකහලනයේ  වඳුනහයගන ඇ්

19.2

foieïn¾ 31 jkod isg jir mylska f.úh yels Kh my; mßÈh (
ixia:dj
2019

jir 2 la ;=< f.úh hq;= uqo,
jir 3-5 la ;=< f.úh hq;= uqo,
jir 5 la ;=< f.úh hq;= uqo,

2018

iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

75.959

75.959

75.959

75.959

995.203

361.063

995.204

361.063

2,933.499

1,140.412

2,933.499

1,140.412

4,004.662

1,577.435

4,004.662

1,577.435
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ණඹ ගළීයම්ර ිනනහකම් හධහයණ ිනනහකභ යර ළරයක්
(a) බහඩවනහගහයඹ (A.D.B) ණඹ - (යඳැළිඹ 14 0% p.a.) ද්විහර්ිතක හරික ව්ළිවකින් ආඳසු යගවිඹ යුතු හරික මුදර රු 37 977 කි
ෆභ එකක්භ ජින 01 සිට ආයම්බ ය.
(b) භවනන ඵළංකු ඇභරිකහනු යනැරර් මිිනඹන 7 725 කි ණඹ - (යඳැළිඹ භහ 6 LIBOR + 5% p.a.) 2022 ජුිජ 30 සිට ඇයයමන
ද්විහර්ිතක හරික ිනන් ආඳසු යගවිඹ යුතුඹ
(c) සඹං මරය ඳවසුකභ ඇභරිකහනු යනැරර් මිිනඹන 43 775 කි ණඹ - (යඳැළිඹ භහ 6 LIBOR + 3.55% p.a.) 2021 ජින 19 සිට
ඇයයමන ද්විහර්ිතක හරික ිනන් ආඳසු යගවිඹ වළකිඹ

20. fjf<| iy wfkl=;a f.ùï
ixia:dj
2019
re' ñ,shk

f.úh hq;= úfoaY ì,am;a

278,740.318

iuQyh
2018

2019

re' ñ,shk

re' ñ,shk

245,452.883

278,740.318

h,s m%ldYs;

wfkl=;a Kh ysñhka
foaYSh wdodhï yd f¾.= fomd¾;fïka;=j

2018

h,s m%ldYs;

re' ñ,shk

245,452.883

19,752.104

28,900.077

20,870.478

29,191.160

WmÑ; úhoï

5,094.256

40,456.654

1,317.674

37,177.662

wdmiq f.úh yels ;ekam;= iy fjk;a

2,283.255

1,988.845

3,355.402

3,374.886

305,869.933

316,798.461

304,283.873

315,196.592

foaYSh wdodhï iy f¾.= fomd¾;fïka;=jg f.úh hq;= uqo,g ිජසඳහදන nÿ" tkaîà iy f.úh hq;= wdodhï nÿ we;=<;a fõ'
wdmiq ,eìh hq;= jeÜ nÿ fjk;a ,eìh hq;= foa hgf;a we;=<;a fõ'

21. flá ld,Sk Kh .ekSï
ixia:dj
2019

iuQyh
2018

2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

307,993.013

294,662.602

307,993.013

294,662.601

-

-

-

307,993.013

294,662.602

307,993.013

nexl=j iy fjk;a Kh

- jirla we;=<; iïmq¾Kfhka f.úh hq;= Kh
- nexl= whsrd

294,662.601

නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ යනුයන් රංකහ ඵළංකුට ව භවනන ඵළංකුට ිජකුත් කයන රද ඇභරිකහනු යනැරර් මිිනඹන 1 800 ක බහඩවනහගහය
ඇඳකයඹ ඵළංකු ණඹ ගළීයම් වතික යකයර්
ළඳයුම්කරුන්ට යගවිඹ යුතු ආනඹන බිල්ඳත් වහ යකින කහලීන ණඹ රඵහ ගීය
2017 ජුිජ සිට හර්ිතක යඳැලී අනුඳහ්ඹ 5 5%

22. fiajlhska
ixia:dj
2019

iuQyh
2018

2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

5,101.997

5,259.272

10,856.362

11,172.713

ks¾jpkh lrk ,o odhl ie,eiau

498.580

484.158

1,016.147

1,016.423

ks¾jpkh lrk ,o m%;s,dN ie,eiau ^igyk 18&

264.857

275.235

530.003

501.961

5,865.434

6,018.666

12,402.512

12,691.098

22.1 ld¾h uKav, msßjeh
jegqma yd fõ;k
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23. ú,ïNS; nÿ - ixia:dj
Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj úiska wkd.; nÿ ,dNhg tfrysj lghq;= lsÍu i|yd ,nd .; yels remsh,a ñ,shk 286"537
^2018 re '309"368 & l nÿ w,dN bÈßhg f.k f.dia we;' fuu mdvq i|yd .Kka fkd.;a ú,ïNS; nÿ j;alï re' ñ,shk
80"230 ^2018 re' ñ,shk 86"623&.

23.1 ú,ïNS;

nÿ iuQyh
iuQyh
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

1,997.626

1,017.152

123.574

962.140

34.023

18.335

ld,iSudj wjidkfha fYaIh

2,083.176

1,997.626

ú,ïNS; nÿ j;alï

(487.167)

(360.250)

ú,ïNS; nÿ j.lSï

2,570.343

2,357.876

Y=oaO ú,ïNS; nÿ j.lSu

2,083.176

1,997.626

ld, iSudj wdrïNfha fYaIh
;djld,sl fjkialï we;sùu iy m%;Hdj¾;kh - wdodhï m%ldYh
fjk;a úia;S¾K wdodhï

23.2

y÷kd.;a ú,ïNS; nÿ j;alï iy j.lSï
2018

2019

re' ñ,shk
;djld,sl
fjki

re' ñ,shk

ú,ïNs; nÿ
j.lSï $ ^j;alï&

;djld,sl
fjki

ú,ïNs; nÿ
j.lSï $ ^j;alï&

ú,ïNS; nÿ j.lSï
foam<" msßh; yd WmlrK iy wiamDYH j;alï

212.464

2,570.343

1,098.919

2,357.876

f;d.h

(0.768)

(4.598)

15.379

(3.830)

m%;smdok

(3.010)

(4.862)

22.643

(1.850)

(85.111)

(477.708)

(174.801)

(354.570)

-

-

123.574

2,083.176

ú,ïNs; nÿ j;alï

fiajl m%;s,dN ie,iqu
nÿ w,dNh

962.139

1,997.626

ú,ïNS; nÿ .Kkh lr we;af;a M,odhS nÿ wkqmd;h jk 28] Ndú;d lrñks' nyqúO nÿ wkqmd;hka ksid úúO nÿ wh l<
yels wdodhï uÜgï ksid wkqmd;h 24.42] isg 28] olajd jeä lr we;s w;r tys m%;sM,hla f,i 2019 foieïn¾ 31 Èk jk
úg ú,ïNS; nÿ j.lSïj, re' ñ,shk 93'322 jeäùu'
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24. fufyhqï u.ska Wmojk ,o uqo,a
ixia:dj
2019

wLkav fufyhqï u.ska nÿ fmr ,dNh$^w,dNh&

iuQyh
2019

2018

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

re' ñ,shk

(11,835.600)

(106,140.404)

(9,143.324)

(105,051.592)

983.593

958.482

1,986.765

1,911.892

-

-

25.908

2.478

4,409.2034

47,578.962

4,409.203

47,578.962

(150.001)

(434.063)

(0.001)

(0.063)

(13,525.966)

(12,889.174)

(13,848.997)

(13,007.053)

-

427.295

21.760

125.393

14,698.539

12,065.056

14,698.539

12,065.056

264.857

275.235

530.003

501.961

(2.617)

(0.046)

(32.062)

(26.468)

1,000.000

1,000.000

1,000.000

1,000.000

(4,157.991)

(57,158.656)

(352.205)

(54,899.433)

.e,mSï(
laIh ùu
l%ulaIh lsÍu
úfoaY uqo,a mßj¾;k
,dNdxY wdodhu
fmd,S wdodhu
ydkslrk i|yd §ukd
fmd,S
úY%dñl f.ùï i|yd m%;smdok
foam<" msßh; yd WmlrK wf,úfhka ^,dNh& $w,dNh
úfYaI .dia;= l%ulaIh lsÍu
ldrl m%.aOk fjkialï j,g fmr fufyhqï ,dNh$^w,dNh&

ldrl m%.aOk fjkiaùï
f;d. ^jeäùu&$wvqùu

(4,837.009)

(11,669.602)

(4,867.758)

(11,793.073)

fj<|du iy wfkl=;a ,eîïj, ^jeäùu&$wvqùu

(60,204.695)

(4,600.608)

(61,276.798)

(7,015.906)

fj<|du iy wfkl=;a f.ùïj, ^jeäùu&$wvqùu

(5,837.655)

78,200.950

(6,511.551)

81,773.651

(75,037.350)

4,772.084

(73,008.312)

8,065.240

fufyhqï ls%hdlrlï j,ska W;amdokh jk$^Ndú;d jk& uqo,a

25. තභතවයුම් අංලඹ
රාවන

re' ñ,shk

විදුලිඵර
උත්ඳාෙන

re' ñ,shk

ගුන් තෙල්

re' ñ,shk

කර්භාන්ෙ

re' ñ,shk

ගඵඩා කිරීභ
ව
රාවනඹ

re' ñ,shk

තනත්

re' ñ,shk

ඉත් කිරීම් /
ගැරමම්

re' ñ,shk

එකතු

re' ñ,shk

wdodhu

ඵහහිය ගනුයදනුකරුන්

415,905.426

117,495.442

58,989.992

10,550.635

අන්්ර් යකැට
මුළු ආදහඹභ

155.896

27,918.218

15,183.980
415,905.426

(15,183.980)

631,015.609
-

117,495.442

58,989.992

10,550.635

5,339.876

27,918.218

(15,183.980)

631,015.609

(22,332.103)

9,242.060

118.417

1,971.532

2,518.696

(8,060.483)

(149.450)

(16,691.331)

úksuh wkqmd; úp,kh

6,336.085

1,577.755

uQ,H úhoï

(9,974.062)

(2,483.651)

m%;sM,
fufyhqï ,dNh $ ^w,dNh&

(1,342.201)

122.265

-

361.444

(192.466)

-

(706.159)

uQ,H wdodhï
nÿ fmr ,dNh $ ^w,dNh&

323.030
(25,970.080)

8,336.164

(1,223.784)

1,901.331

wdodhï nÿ úhou
jir i|yd ,dNh$^w,dNh&

2,841.725

(8,405.197)

(1,138.411)
(25,970.080)

8,336.164

(1,223.784)

1,901.331

1,703.314

(8,405.197)

-

8,397.549
(14,698.539)

13,525.966

13,848.996

13,376.516

(9,143.324)

(21.001)

(1,159.412)

13,355.515

(10,302.736)
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26. මරය ප්රකහලන ප්රතිසථහඳනඹ
26.1 .1 ආනඹන අසථහය. දී යගන රද ිජසඳහදන තීරුඵදු වහ ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්තිඹ ගිණුම්කයණ ප්රමිතීන්ට අනු විකුණුම් වහ
ය්ැග ිතරිළඹ ිජළයදි කිමේභ වහ යනස කය ඇ් ඒ අනු ආනඹනඹ කයන අසථහය. දී යගන ිජසඳහදන තීරුඵදු වියලේිත්
ිජසඳහදනයේ  ිතරිළඹක් යර රකනු රඵන අ්ය ිතරිළඹ වහ ිජසඳහදන තීරුඵදු ගහසතු ද ඇතුළු අන් ය්ැගඹ අගඹ කයනු
රළයබ් පූර් කහර ඳරිච්යේදඹන් වහ මරය ප්රකහලන යර්නහ අි්භ නළ් කස කිමේයභන් ප්රතිඳත්ති යනස කිමේභ කස කය ඇ්
26.1.2 1997/98, 2002/03 ව 2007/08 ඹන ර් වහ යද්ීලඹ ආදහඹම් යදඳහර්්යම්න්තු විසින් ්ක්යේරු කිමේම් ිජකුත් කය ඇති
අ්ය එින් ඇායන්යන් රහබහංල ඵද්ද වහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහ ඵළඳී සිිනන ඵි 1997/98 ව 2007/08 ්ක්යේරු කහරඹ
වහ භහයරෝචන වහ ඵදු අියඹහචනහ යකැමින් බහ විසින් රඵහ දී ඇති තීයණඹ අියඹහචනහධිකයණඹ විසින් වතික කයන රදී ඒ
අනු පූර් කහර සීභහන් වහ ඵදු ගකීම් කස කිමේභ වහ මරය ප්රකහලන නළ් කස කය ඇ්
26.1.3 යකිනකහලීන ඵළංකු ්ළන්ඳතු මුදල් ්ත්ඹ ව මුදල් ප්රහව ප්රකහලයේ  මුදල් වහ මුදල් රට ර්ග කය ඇ් මුදල් ප්රහව
ප්රකහලඹට කයන ඵරඳෆභ ිතළිඵ හයහංලඹ ඳව් දළක්ය.
2018 ර්ඹ වහ යහ ගත් ඉඳළයීම් ව මරය කහර්ඹ හධනඹ වහ ඉව් පූර් ර්යේ  ගළරීඩම්ර ඵරඳෆභ ඳව් දළක්ය.

ගැරමභ

ප්රතිඳත්ති යනස කිමේභ
ඵදු ගළරීඩභ
එකතු

26.2 uQ,H

දිනට

re' ñ,shk

2018
ර්ඹ වා
re' ñ,shk

5,097.629

(1,111.779)

(3,686.716)

-

1,410.913

(1,111.779)

01.01.2018

;;ajh ms<sn| m%ldYh
ixia:dj
.e,mSï lsÍfï n,mEu

iuQyh
.e,mSï lsÍfï n,mEu

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

f;d.h

44,152.978

5,097.630

49,250.608

44,559.109

5,097.630

49,656.739

fjk;a

174,548.207

-

174,548.207

191,820.916

-

191,820.916

uq¿ j;alï

218,701.185

5,097.630

223,798.815

236,380.025

5,097.630

241,477.655

fj<| iy fjk;a f.úh යුතු

214,077.733

3,686.716

217,764.449

209,103.597

3,686.716

212,790.313

fjk;a

181,615.344

-

181,615.344

184,106.487

-

184,106.487

uq¿ j.lSï

395,693.077

3,686.716

399,379.793

393,210.084

3,686.716

396,896.800

(220,661.110)

1,410.914

(219,250.196)

(208,887.009)

1,410.914

(207,476.095)

43,669.218

52,056.950

(175,580.978)

(156,830.059)

1 ckjdß 2018

r|jd.;a bmehqï
m%d.aOkh iy fjk;a ixÑ;h
uq¿ ialkaOh

43,669.218
(176,991.892)

1,410.914

52,056.950
1,410.914

(155,419.146)
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ixia:dj
.e,mSï lsÍfï n,mEu

iuQyh
.e,mSï lsÍfï n,mEu

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

f;d.h

56,934.359

3,985.850

60,920.209

57,591.197

3,985.850

61,577.047

cx.u fkdjk uQ,H j;alï

25,419.541

(5.000)

25,414.541

25,419.541

(5.000)

25,414.541

flá ld,Sk wdfhdack

99,314.811

(95,012.630)

4,302.182

99,314.811

(95,012.629)

4,302.182

31 foieïn¾ 2018

uqo,a yd uqo,a iudk oE

11,279.951

95,017.629

106,297.581

14,428.596

95,017.629

109,446.226

fjk;a

136,322.588

-

136,322.588

154,130.311

-

154,130.311

uq¿ j;alï

329,271.250

3,985.848

333,257.100

350,884.456

3,985.848

354,870.306

fj<| iy fjk;a f.úh යුතු

313,111.745

3,686.716

316,798.461

311,509.875

3,686.717

315,196.592

fjk;a

297,920.994

-

297,920.994

301,370.591

-

301,370.591

uq¿ j.lSï

611,032.739

3,686.716

614,719.455

612,880.466

3,686.717

616,567.183

(325,574.048)

299.133

(325,274.915)

(314,063.990)

299.133

(313,764.857)

43,812.559

52,067.980

299.133

(281,462.356)

(261,996.010)

299.133

(261,696.877)

r|jd.;a bmehqï
m%d.aOkh iy fjk;a ixÑ;h
uq¿ ialkaOh

26.3

43,812.559
(281,761.489)

52,067.980

úia;S¾K wdodhï m%ldYh
ixia:dj
.e,mSï lsÍfï n,mEu

2018 foieïn¾ 31 wjika jQ j¾Ih i|yd

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

iuQyh
.e,mSï lsÍfï n,mEu
h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

úl=Kqï wdodhu

520,967.224

54,525.289

575,492.513

522,238.384

54,525.289

576,763.673

úl=Kqï msßjeh

(531,324.830)

(55,634.607)

(586,959.438)

(2.462)

(523,982.111)

(55,634.607)

(579,616.718)

úl=Kqï yd fnodyeÍï úhoï

(14,911.630)

(2.462)

(14,914.092)

(3,612.614)

fjk;a

(87,124.118)

(87,124.118)

(92,587.674)

j¾Ih i|yd ,dNh $ w,dNh

(105,050.635)

(1,111.780)

(106,162.414)

(105,286.734)

(1,111.780)

(106,398.514)

iïmQ¾K úia;S¾K wdodhu

(104,769.598)

(1,111.780)

(105,881.377)

(104,948.951)

(1,111.780)

(106,060.731)

26.4 uqo,a

-

(3,615.075)

-

(92,587.674)

m%jdy m%ldYh
ixia:dj
.e,mSï lsÍfï n,mEu

2018 foieïn¾ 31 wjika jQ j¾Ih i|yd

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

iuQyh
.e,mSï lsÍfï n,mEu
h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

l,ska jd¾;d
l< mßÈ
re' ñ,shk

.e,mSï
re' ñ,shk

h<s m%ldYs;
mßÈ
re' ñ,shk

fuyhqï l%shdldrlï fj;ska ,o$ ^Ndú;d l,&
Y=oaO uqo,a

(36,528.937)

23,320.516

(13,208.421)

(34,016.053)

23,320.516

(10,695.537)

wdfhdack ls%hdldrlï ioyd Ndú;d l, Y=oaO
uqo,a

(77,589.443)

89,854.370

12,264.927

(78,210.802)

89,854.370

11,643.568

116,332.705

(23,320.516)

93,012.190

116,115.705

(23,320.516)

92,795.190

2,214.325

89,854.370

92,068.696

3,888.851

89,854.370

93,743.222

uQ,H ls%hdldrlï fj;ska ,o$ ^Ndú;d l,&
Y=oaO uqo,a
uqo,a yd uqo,a iudk oE Y=oaO jeäùu$^wvqùu&
jir wdrïNfha uqo,a yd uqo,a iudk oE
jir wjidkfha uqo,a yd uqo,a iudk oE

6,438.298
8,652.623

5,163.258

11,601.556

7,912.418

5,163.258

13,075.676

95,017.629

103,670.252

11,801.269

95,017.629

106,818.898
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27. wiïNdjH j.lSï" ne§ï iy kvq
wiïNdjH j.lSï
foaYsh wdodhï fomd¾;fïka;=j (IRD) ) u.ska 2015 isg 2016 olajd ld,h ;=< cd;sh f.dvke.Sfï noao ms<sno ;lafiare lsÍï
ksl=;a lr we;s w;r th re' ñ,shk 1,188.632 ls' 2004 isg 2016 olajd ld, iSudjka ioyd foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=j
úiska tl;= l< w.h u; mekfjk noao ms,sno ;lafiare jd¾;djka ksl=;a lr we;s w;r tys uq¿ jákdlu re' ñ,sh න
1"617.254ls' msßjegqï noao ms,sno ;lafiare jd¾;djka ksl=;a lr we;s w;r tys uq¿ jákdlu re' ñ,sh න 19.313ls'
fuu ;lafiare ioyd ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj foaYSh wdodhï flduidßia ckrd,ajrhd fj; wNshdpkd bÈßm;a
lr ;sfí' foaYsh wdodhï fomd¾;fïka;=j úiska 2015 ය්න වහ සි.න කහර්තු වහ cd;sh f.dvke.Sfï noao වහ

තීයණඹ රඵහ දී ඇති අ්ය ඵදු ගකීම් රු 102 7 ක් න අ්ය රඵහ දී ඇති තීයණඹට එයයහි ංසථහ ඵදු අියඹහචනහ යකැමිභට
අියඹහචනඹක් ඉදිරිඳත් කය තියබ් ්ක්යේරු ිජකුත් කය ඇ්
wdodhï noao hgf;a ksl=;a lr we;s ;lafiare jd¾;dj igyka 07' nÿ úhoï hgf;a wkdjrKhlr we;'

uQ,H ;;ajh m%ldY lrk Èkg fjk;a m%udKd;aul wiïNdjH j.lSï fkdue;'

ne§ï
2019 foieïn¾ 31 jk Èkg ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:djg m%udKd;aul ne§ï my; ±lafjk mßÈ
fõ'

nexl= ioyd we;s ne§ï
ixia:dj úiska jir ioyd fndrf;,a iy msßmyÿ l< Lksc f;,a wdkhkh ioyd ,xld nexl=fjys iy uyck nexl=fjys
ms<sj,ska re' ñ'55"335 iy re' ñ, 94"844 jákdlñka hq;= Khjr ,sms ia:dmkh lr we;' fuu jir ioyd m%;siïmdokh jir
w.§ isÿ flf¾'

හර්්හකයණ දිනඹ න විට ිජභ යනැමක ඳළති නඩු
2019 යදළම්ඵර් 31 න විට ිජයහකයණඹ යනැවූ නඩු 187 (2018—164) ක් තිබිණි ඒහ ඳව් දක්හ ඇ්
නඩු ර්ගඹ

kvq .Kk
ixia:dj

iuQyh

lïlre Widúfha kvq

05

10

භයවේසත්රහත් අධිකයණ නඩු

—

02

Èia;%sla wêlrK kvq

19

30

uydêlrK kvq

05

05

wNshdpkdêlrK kvq

03

04

fY%aIaGdêlrK kvq

23

39

udkj ysñlï fldñiu

35

35

lïlre fomd¾;fïka;=j

52

62

by; oelafjk wjia:d w;=ßka my; ±lafjk kvqj ixia:djg jeo.;a f,i ie,fla'
fyðx .Kqfokqj ioyd fmd<sh iy wfkl=;a msßjeh ioyd we'fvd' ñ. 8.5 b,a,d fldu¾I,a nexl=j úiska ,xld Lksc
f;,a kS;s.; ixia:djg úreoaOj fld<U jdKsc uydêlrKfha kvqjla f.dkqlr ;sfí'
by; ioyka kvq ;ju;a wêlrKfha úNd. fjñka mj;sk w;r ta ioyd wod< m%;smdok mkjd fkdue;'
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28. jd¾;d lrk Èkg miq isÿùï'
jd¾;d lrk Èkg iDcq m%udkd;aul isÿùï we;skï ta ish¿u isÿùï wod< f,i i,ld ne,Su iy uQ,H m%ldYk j, iqÿiq .e,mSï
iy wkdjrKh lsÍï isÿ lr we;'

29. uQ,H wjodkï l<uKdlrKh
iuQyfha úúO l%shdldrlï úúO uQ,H wjOdkï j,g ksrdjrKh fõ' fj<om, wjodku ^uqo,a wjodku" fmd<S wkqmd;h wjodku we;=<;aj& Kh wjodku" øjHYS,;d wjodu iy ñ< wjodku wOHlaIl uKav,h úiska wkqu; lrk ,o m%;sm;a;s hgf;a
l<uKdldÍ;ajh úiska wjodkï l<uKdlrKh isÿ lrkq ,nhs' iuQyfha
l%shdldÍ;ajh u; mokïj
l<uKdldÍ;ajh úiska uQ,H wjodkï yÿkdf.k iy we.hSug ,la lrkq ,nhs' uKav,fha iuia; wjodkï l<uKdlrKh
jevigyk uKav,fha uQ,H ld¾h idOkh flfrys we;s úh yels wys;lr n,mEu wju lsÍug W;aiy lrhs'
iuQyfha m%Odk uQ,H WmlrK ia:djr ;ekam;=" rcfha iqrl=ïm;a" wefußldkq fvd,¾ ;ekam;= iy uqo,a j,ska iukaú; fõ'
fuu uQ,H WmlrK j, m%Odk wruqK jkafka iuQyfha øjHYS,;dj jeä ÈhqKq lsÍu iy mj;ajdf.k hdu;a wdfhdackh l<
wruqo,a j,ska Wmßu uQ,H m%;s,dN ,nd .ekSu;ah' iDcqju jHdmdr lghq;= j,ska yg.kakd fj<o ,eîï iy fj<o f.ùï jeks
fjk;a úúO uQ,H WmlrK iuQyh i;=j we;'

fj<om< wjOdku iy úfoaY úksuh wjodku
ixia:dj u.ska Lksc f;,a ksIamdok wdkhk lsÍfï§ th m%Odk jYfhka wefußldkq fvd,¾ j,g wod<j uqo,a ksrdjrKfhka
mek k.sk úfoaY úksuh wjodkug ksrdjrKh fõ' iuQyfha l%shdldÍ uqo,a tallh fndfyda foaYsh .kqfokq isÿ lrk uqo,a
tallh jk Y%S ,xld remsh,a jk w;r wfkl=;a ish¨u uqo,a tallhka jd¾;d lsÍfï wruqK ioyd muKla úfoaY uqo,a tall
f,i i,lkq ,efí' we;eï nexl= fYaIhka" fj<o ,eîï iy fj<o f.ùï úfoaY uqo,a j,ska ±lafõ'
wfkl=;a ish¨u úp,Hhka iys;j mj;sk w;r weußldkq fvd,rfha úksuh wkqmd;h idOdrK f,i fjkia ùug we;s
ixfõ§;djh iy weußlka fvd,¾ j,ska .Kkh lrk j.lSï j, idOdrK jákdlfuys fjkialï ksid
ixia:dfjys
nÿ .Kනhg fmr ,dNhg jk n,mEu my; j.=fjys ±lafõ'

* nÿ j,g fmr ,dNh u; n,mEu l%shdldÍ uqo,a tallh Y%S ,xld remsh,a jk úg weußldkq fvd,¾ j,ska .Kkh lrkq ,nk
wdY%s; j.lSï j, idOdrK ñ, fjkia ùfï m%:sM,hls'
2019 තෙැම්ඵර්
ය අාන
31 දිනට අගඹ විනිභඹ අනුඳාෙඹ
ඇභරිකානු
තඩොරර්. මිලිඹන

විනිභඹ
අනුඳාෙතේ
තන්කභ

ඵදුරට තඳය
රාබඹ භෙ
ඵරඳෑභ*
රු. මිලිඹන

Kh iy
Kh.ekqï

1,707.52

182.653

1% Increase

(3,119)

fjf<| iy wfkl=;a f.ùï

1,490.44

182.653

1% Increase

(2,722)

Y%S ,xld remsh,a j,ska bÈßm;a lr we;s iuQyfha uQ,H m%ldYk mßj¾;k wjodku iy .kqfokq wjodku yryd jk úksuh
wkqmd; WÉpdjpkfha n,mEug ,laù we;' úfoaY wkqmd;fha isÿ jk fjkialï úfoaYSh uqo,a j,ska fkdfhl=;a ud¾.
j,ska ,nd .kakd ,o øjHuh msßjeh ñ,§ .ekSï iy fiajd ioyd n,mdkq ,nhs' úfYaIfhka" weußldkq fvd,rhg iy wfkl=;a
úfoaYSh uqo,a j,g idfmalaIj wLKavj isÿ jk Y%S ,xld remshf,a wjm%udkh ùu iDcqju fufyhqï iy uQ,H m%;sM, flfrys
n,mEï lrkq ,nhs' th wdkhkh lrk Lksc f;,a ksIamdok iy wfkl=;a ñ,§ .ekSï j, msßjehg n,mEï lrkq ,nhs'

(ii) fmd,S wkqmd; wjodku
iuQyfha fmd,S wkqmd; wjodku m%Odk jYfhka we;s jkafka rcfha iqrl=ïm;a iy ;ekam;= iajrEmfhka isÿ lrk Kh .ekSï
iy wdfhdack fya;=fjks' iemhqïlrejkaf.a úkh iïnka Ofhka .;a l< fmd<S wkqmd;h fndfyda ÿrg mj;akd fj<om,
wkqmd;hkag jvd fjkia fõ' rcfha jdKsc nexl= follska ,nd .kakd ,o úfoaYsh uqo,a Kh j, fmd,S wkqmd; idlÉPd
lr.; yels uÜgfï mj;S' iuQyh wLKavj isÿ jk fmd,S ksrdjrK úYaf,aYKh lrk w;r ,kavka wka;¾ nexl= msßkeófï
wkqmd;h (LIBOR) iy uqo,a fj<om, wkqmd; wëlaIKh lrhs
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(b) Kh

wjodku

Kh wjodku hkq .Kqfokqlrejl= ish .súiqï .; ne§ï bgq lsÍug wfmdfydi;a jqjfyd;a iuQyhg uQ,Huh w,dNhla ùfï
wjodkuhs' iuQyfha fndfyda .kqfokqlrejkaf.a .=K;ajh iajdëkj fY%aKs .; lr fkdue;s w;r tneúka tys uQ,H ;;ajh"
w;S; w;a±lSï iy fjk;a .=Kd;aul idol ie,ls,a,g .ksñka .Kqfokqlrejkaf.a .=Kd;aulNdjh ukskq ,nhs' iEu
kj .kqfokq lrefjl=gu Kh iSudj ,nd §ug fmr Kh f.ùfï Kh m%;sm;a;shla ixia:dj úiska ia:dmkh lr we;' ixia:d
Kh m%;sm;a;sh imqrd,Sug wfmdfydi;a jk .Kqfokqlrejkag ixia:dj iu. .kqfokq l< yelafla uqo,a moku u; muKs'
Kh wjodku mek k.skafka uqo,a yd uqo,a iudklï iy nexl= yd uQ,H wdh;k j, we;s ;ekam;=" ysÕ ,eîï iy l<hq;= .kqfokq
we;=¿j .Kqfokqlrejkag Kh ksrdjrKh ùfuks'

(c) øjYS,

wjodku

uqo,a m%jdy ie,iqïlsÍu iy mqfrdal:kh lsÍu ixia:dfõ uQ,H wxYh úiska isÿ lrkq ,efí' uQ,H wxYh tys úúO uq,H j.lSï
imqrd,Su ioyd mj;sk wruqo,a wLKavj wëlaIK lsÍu iy jvd fydo wdodhula ioyd w;sßla; flá ld,Sk uQ,H iïm;a
Wmßu f,i Ndú;d lsÍu isÿ lrhs' l%shdldÍ m%d.aOk l<uKdlrKh ioyd wjYH fYaIhg jvd by<ska we;s w;sßla; uqo,a
fmd,S wkqmd;fhka hq;a uQ,H WmlrK jk ;ekam;=" ioyd wdfhdack lrkq ,nhs'
jd¾;d lrk Èkfha§ ixia:dj i;=j øjYS,;d wjodku l<uKdlrKh lsÍu ioyd uqo,a myiqfjka ckkh lrkq we;ehs
wfmalaId lrk re' ñ' 30,618 l uqo,a iy uqo,a iudklï iy wfkl=;a flá ld,Sk ;ekam;= re' ñ' 25"089la mej;sk'
jd¾;dlrK Èkfha§ .súiqï .; l,a msÍfï Èkh wkqj w;sßla; ld, mßÉfþoh u; mokïj wod< l,amsÍfï ldKavhkag
j¾.SlrKh lrk ,o ixia:dj i;= jHq;amkak fkdjk j.lSï my; ioyka j.=fõ ±lafõ'

udi 3 lg wvq

nexl= Kh .ekSï
È.= ld,Sk

(d) ñ,

udi 3
isg udi
12 olajd

wjqreÿ
isg
olajd

wjqreÿ
3 isg
5 olajd

wjqreÿ 5 g
jeäs

154,899

153,094

38

38

38

957

2,933

154,937

153,132

38

957

2,933

wjodku

weußldkq fvd,¾ iy wfkl=;a úfoaYSh uqo,a jákdlñka úfoaYfhka wdkhkh lrkq ,nk Lksc f;,a ksIamdok ^fndr iy ksñ
ksIamdok foj¾.hu& iy wfkl=;a wuqøjH j, fj<o ñ, wjodkug ixia:dj ksrdjrKh fõ' cd;Hka;r;f,a ñ, ixp,khkag
wkql+,j Lkscf;,a ksIamdok j, foaYSh is,a,r úl=Kqï ñ< ks¾Kh lsÍfï§ msßjeh mrdj¾;k ñ, hdka;%Khla l%shd;aul
fkdfõ' ixia:dj ks;sm;d i;sm;d f;d. iudf,dapk /iaùï mj;ajkq ,nk w;r wkd.; ksIamdok wjYH;d idlÉPd lr wjYH
wkd.; wdkhk ioyd ie,iqï lr we;' ta w;ru iqÿiq ldf,daÑ; l<uKdlrK ;SrK .ekSu ioyd Lksc f;,a ksIamdok ms<sno
uQ,H f;dr;=re ,nd §fuka ixia:dj uyd NdKavd.drh iuÕ wLKavj lghq;= lrhs'
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30. ගිවිසුම් ව අදහශ ඳහර්ල ගනුයදනු තුශ අධයක්රුන්යේ ඵළඳිඹහ
wOHlaIl uKav,h m%Odk l<uKdlrK ks,OdÍka f,i ie,fla' my; ioyka lrekq yer fjk;a lsiÿ
s iDcq fyda j්ර f,i ,xld
Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj fyda iSudiys; ,xld Lkscf;,a .nvd mර්hka;h භහගයම් ගිවිසුම් ම්ඵන්ධ කිසිදු ඍජු යවෝ ්ර

ඵ්හඹක් නළ්
G. S. වි්හනයේ භව්හ රංකහ නිජන ය්ල් ීයතිග් ංසථහය. ශ්රී රංකන් ගුන් භහගයම් ව රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්්
භහගයම් බහඳති යර කටයුතු කර අ්ය 22 01 2019 සිට 18 11 2019 ංසථහය. බහඳති යර කටයුතු කයශේඹ
ප්රධහන කශභනහකහමේත්යේ  ිතරිස ය් යගමකම්
ixia:dj
2019

යකින කහලීන ප්රතිරහබ

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

2.319

1.595

ප්රධහන කශභනහකයණ ිතරිස වහ ම්ඵන්ධ හර්්හකයණ කහර සීභහ තුශ විඹදභක් යර වඳුනහයගන ඇති මුදල් දක්හ ඇ්
අදහශ ඳහර්ල භග ඳව් ගනුයදනු සිදු යකරිණි
2019

2018

re' ñ,shk

re' ñ,shk

449.516

496.328

30,926.475

33,975.636

26.776

20.800

31,402.767

34,492.764

1,930.494

718.177

1,930.494

718.177

14,741.030

11,369.446

14,741.030

11,369.446

150.000

434.000

70.565

501.361

47,905.673

28,516.773

10.158

9.523

47,986.395

29,027.657

3,916.128

3,206.618

අොශ ඳාර්ල තෙ අතරවි කිරිම් ව රඵාදුන් තේා
අනුඵද්ධ ආඹෙනඹ
රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ
අතනක් අොශ ඳාර්ල
ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ
ඵරලක්ති අභහ්යහංලඹ
අොශ ඳාර්ල තතින් රැබුණු තඳොලී
අතනක් අොශ ඳාර්ල
ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ
අොශ ඳාර්ල තතින් රැබුණු තේා
අනුඵද්ධ ආඹෙනඹ
රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ
අොශ ඳාර්ල තතින් රෙ රාබාංල
අනුඵද්ධ ආඹෙනඹ
රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ
අොශ ඳාර්ල තතින් රැබිඹ යුතු මුෙල් *
අනුඵද්ධ ආඹෙනඹ
රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ
අතනක් අොශ ඳාර්ල
ශ්රී රංකන් ගුන් භහගභ
ඵරලක්ති අභහ්යහංලඹ
අොශ ඳාර්ල තෙ තගවිඹ යුතු මුෙල් *
අනුඵද්ධ ආඹෙනඹ
රංකහ නිජන ය්ල් ය්ැග ගඵනහ ඳර්ඹන්් භහගභ
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iïnkaධි; md¾Yjhka ioyd යකැන්යද්සි
iïnkaධි; md¾Yjhkaf.ka úlsීමu iy ñ,§ .ekSu isÿ lrkq ,nkafka wයත් ÿßka lrk .Kqfokqj,g yd iudkjh" j¾Ih
wjidkfha we;s jk ysÕ fYaIhka wkdrlaIs; iy fmd,S rys;h' iïnka ධි; md¾Yjhkaf.ka ,eìh hq;= ,eîï iy f.ùï ioyd
lsisÿ iy;slhla ,nd § fyda ,eî fkdue;'
ixia:dj iDcqj md,kh lrkq ,nkafka Y%S ,xld rch u.ska neúka ,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj rchg wh;a iud.ula
f,i i,lkq ,nhs' wfkl=;a rchg wod, j;alï Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;Ska 24g wkql+,j iïnkaê; md¾Yj f,i Y%S ,xld
rch u.ska ;ksj fyda yjq,a jYfhka md,kh fyda ie,lsh hq;= f,i n,mEï isÿ lrkq ,nhs'

31. m%d.aOk l<uKdlrKh
m%d.aOk l<uKdlrKfha uQ,sl mrud¾:h jkafka m%Odk md¾Yjlrejkaf.a wjYH;d wdrlaId lrk w;ru m%Yia: m%d.aOk
jHqyhla mj;ajdf.k hdu iy ie,ls,su;a ùfuka ;;ajh mj;ajdf.k hEuhs' flfia fj;;a 2019 foieïn¾ 31 jk úgo ,xld
Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj i;=j w;S;fha iy j;auka jir ;=, tl;= jQ w,dN fya;=fjka re'ñ' 293,213 iDK Y=oaO j;alï m%
udKhla mej;sks' ndysr ú.Kldêjreka úiska ú.Kk jd¾;dfõ Y%S ,xld rcfha uQ,HdOdr fkdue;sj ixia:dj mj;ajdf.k hdu
iel iys; nj ioyka lr we;'
ixia:djg isÿ ù we;s úYd, mdvq fndfydauhlg fndfyda ÿrg fya;= jkqfha Lksc f;,a ksIamdok b;d by<
iykdOdr ñ<lska
hq;= ùu;a" is,a,r ñ< rch úiska md,kh lsÍu;ah' tysÈ mdvq mshjd .ekSug 1971 wxl 38 orK uQ,H mkf;a 17 jk j.ka;shg
wkql+,j rch úiska imhk iykdOdr ,nd .ekSug ixia:dj whs;sh ;sfí' tuÕska tys mj;sk Y=oaO j;alï j, iDK ;;ajh
fjkia lr.; yelsh'
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ෙ යක ායාංලඹ
2010

2011

2012

2013

2014

2016 2017

2015

2018

2019

(h,s m%ldYs;) (h,s m%ldYs;)

is,a,r wf,ú ñ,

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

fmg%,a - TlafÜka 92

115

125

159

162

150

117

117

117

125

137

Tfgda ãi,a

73

76

115

121

111

95

95

95

101

104

iqm¾ ãi,a

88.3

98.3

142

145

133

110

110

110

121

132

N+ñf;,a

51

61

106

106

81

49

44

44

70

70

oEú f;,a 800˜

40

52.2

92.2

92.2

92.2

80

80

80

92

96

oEú f;,a 1500˜

40

50

65

90

90

80

80

80

96

96

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

256,329

356,442

512,910

490,381

525,182

376,734

423,061

445,950

575,492

630,860

wf,ú msßjeh

-269,316

-420,227

-540,439

-464,374

-499,956

-337,119

-326,441

-418,962

-579,617

-626,599

o< wdka;slh

-12,987

-63,785

-27,529

26,007

25,226

39,615

96,620

26,988

-4,124

4,261

Y=oaO fufyhqï úhoï yd
fmd,S

-13,936

-30,572

-62,041

-33,897

-24,532

-55,637

-27,067

-24,173

-102,016

-16,096

nÿj,g
fmr ,dNh$^w,dNh&

-26,923

-94,357

-97,182

-7,890

694

-19,886

69,553

2,815

-106,140

-11,836

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

රු. මි.

1,000

3,500

3,500

3,500

3,500

28,487

28,487

28,487

28,487

28,487

-38,369

-134,736

-232,045

-239,967

-236,791

-257,472

-214,334

-205,479

-309,949

-321,700

28,478

27,646

1,998

1,351

703

342

266

190

1,539

3,928

746

626

547

538

664

861

754

1,708

1,681

1,686

-8,145

-102,964

-226,000

-234,578

-231,924

-227,782

-184,827

-175,094

-278,242

-287,599

-5.10%

-17.90%

-5.40%

5.30%

4.80%

10.50%

22.80%

6.05%

-0.72%

0.68%

-10.50%

-26.50%

-18.90%

-1.60%

0.00%

-5.30%

16.40%

0.24%

-18.45%

-1.88%

8.04

10.7

10.89

7.3

7.77

6.44

8.53

9.48

-2.93

-9.48

-3.88

0.57

1.05

-0.32

7.1

1.32

cx.u j;alï wkqmd;slh

0.82

0.58

0.43

0.39

0.34

0.31

0.34

0.38

0.44

0.47

laIණිl j;alï wkqmd;slh

0.57

0.45

0.28

0.24

0.19

0.21

0.24

0.27

0.34

0.36

මුරය m%;sM,
wdodhu

මුරය ෙත්ඹ
m%d.aOkh
ixÑ;
os.=ld,Sk j.lSï
mdßf;daIs; m;smdok
tl;=j

,dNodhs;d wkqmd;sl
o< ,dN wkqmd;slh
Y=oaO ,dN wkqmd;slh
fufyhqï wkqmd;sl
f;d. úl=Kqï wkqmd;slh
fmd<S wdjrKh

9.51
-2.1

9.53
-1.3

øjYS,;d wkqmd;slh
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,xld Lksc f;,a kS;s.; ixia:dj
wxl 609" fodia;r veksiag¾ o is,ajd udj;
fld<U 09

+94 11 54 55 455
CPCSEC@CEYPETCO.GOV.LK
WWW.CEYPETCO.GOV.LK

