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අපගේ දර්ශනය
පාිභගභෝගික ාහ මුල් තැක ලැගඳන්කා වූද පාිභසිභක හිතකාමි වූද කලාපගේ ඛනිය ගතල් හා ආශ්රිත ක්තමාන්ත
ගක්ෂේත්රග හි ප්රමුඛ වොපාර ඳවහ ප්වවීම හා අ අතරම අපගේ යාතිගේ ගසාභාගෙ දගදසා දා ක්වව
සැපයීම.

අපගේ ගෙගෙවර
ඛනිය ගතල් පිිභපහදු කිරීම හා දසස්ම ත්වවගේ නිෂ්ඨ්පාදක අගලවි කිරීම පිිබඳ විශිෂ්ඨ්ක්වව කරා ලඟාවීගම්
අභිලාය මුදුන්ප්ව කර ගැනීම ස හා කැපවුක එම ගක්ෂේත්රගේ නිුණණතා තති වෘ්වතික න් කඩලයා මක් හා
පක්ෂපාතී, කාර්යක්ෂම ගඳදාහිභන්කන් අවයෙතාව න් ඉහිබන්ම ඉුකගකගරක ූර්තණ විසඳුම් හා ගසේවාවන්
සැලසීම සම්ඳන්ධ්ග න් විශිෂ්ඨ්ක්වව සාක්ෂා්වකර ගැනීම ගමන්ම ගසේවක සහභාත්්වව හා දසස් තාක්ෂණ
දපග ෝගි කර ගනිමින් වොපාරගේ සංව්තධ්ක යාල ක මා්තගග න් පාිභගභෝගික දගදසා දසස්ම ආචාරධ්්තම
වලහ අනුකූලව ගසාඛෙ, ප්රගසසම හා පාිභසිභක ක අංය ගකගරහි ඉහිබන්ම සැලකිලිම්ව ගවමින් වොපාිභක
හවුල් කරුවන්ගේ අභිමතා්තථ න් මුදුන්ප්ව කිරීම.
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සංස්ථාපිත ඉලක්ක

01. ගවන පල ගකොහස් ඉහන මට්හමක ර වා ගැනීම.
02.

අධික තරඟකාරී්වව හ මුහුණ දීම ස හා අගලවි, ගවන පල සහ ගමගහයුම් ක අංයවල විශිෂ්ඨ්ක්වව හ
ලඟා වීම.

03.

ආ්තථිකම වයග න් සා්තථක පිිභපහදු අංය ක් පව්වවාගගක ාම.

04.

සෑම මට්හමකම ගසේවකයින් අතර ඉහන වෘ්වතී මට්හමක් තති කිරීම සහ පව්වවාගගක ාම.

05.

ඵලදායීතාව සහ කනමකාකරණ වැඩිදියුණු කිරීම ස හා වුහා්වමක ගවකස්කම් තති කිරීම.

06.

නි ම කරක ලද ප්රමිතීන් අභිඳවා ාම ස හා ගසාඛෙ, ආරක්ෂණ සහ පිභසර හිතකාී  ්රි ාමා්තග ගැනීම.

07.

සමායගේ හපත පිණිස යාතික සහ සමාය ඳැඳීම දරා ගැනීම.

08.

සංස්ථාගස මූලෙ සා්තථක්වව සහතික කිරීම.

09.

ඛනිය ගතල් අංයගේ තුන්වක අදි ග්ත ශ්රී ලාංකීක පාලක පව්වවාගගක ාම.
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සංස්ථාපිත ගතොරතුු
ආයතන නාෙය
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව

නනතික රාමුව
1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථා පකත හග්ව පිහිුකවක ලද රායෙ සංස්ථාවකි.

අධ්යක්ෂ ේඩලලය
සභාපති
එස්. අමරගසේකර ම ා

කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ
එල්.ඊ. සුසන්ත සිල්වා ම ා

අධ්යක්ෂවු
අ.එච්. සර්ව විගේසිංහ ම ා
ආචා්ත හාන්ස් විගේසූිභ ම ා
එම්.ටී.අයි. වියාකා අමරගසේකර ගමකවි
ගක්.එච්.ටී. කාමල් සුමකර්වක ම ා
එච්.ඩී.බී. සමන් කුමාර ම ා

විගණකවු
විගණකාධිපති

ලියාපදංචි කාර්යාලය
අංක. 609, ගදොස්තර යැනිස්හ්ත ද සිල්වා මාවත, ගකොනඹ 09.
දුරකථක
විදුලි පණිවුය
ගක්ඳල්ස්
ගහගලක්ස්
ෆැක්ස්
විදු්ව තැපෑල
ගවබ්සයිට්

:
:
:
:
:
:
:

+94 11 5455455
"ලංකා ඔයිල්"
"සිගපට්ගකෝ"
21235 සිගපට්ගකෝ - සීඊ
+94 11 5455400
cpcsec@ceypetco.gov.lk
www.ceypetco.gov.lk

බ ංකුකුගවෝ
මහයක ඳැංකුව
ගකොම්තෂ්ඨල් ඳැංකුව
ලංකා ඳැංකුව
හැහන් කැෂ්ඨකල් ඳැංකුව
ගන්ෂ්ඨන්ස් ට්රස්ට් ඳැංකුව
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ගජ්යෂ්ක කළෙනාකාර ේඩලලය
එස්. අමරගසේකර ම ා
ව ලබලන සභාපති
එල්.ඊ. සුසන්ත සිල්වා ම ා
කළෙනාකාර අධ්යක්ෂ
එන්.ආ්ත.ආ්ත. ය ගසේකර ම ා
පිරිපෙදු කළෙනාකාර

අ.ආ්ත. අඳල් ම ා
නිගයෝජ්ය සාොනයාධිකාකාරි ලඅගලවි

එස්.යබ්. ගමගේ ම ා
නිගයෝජ්ය සාොනයාධිකාකාරි
ලොනව සම්පත් ො පාලන

ජී.අ.එස්.පී. ගුණව්තධ්ක ම ා
නිගයෝජ්ය සාොනයාධිකාකාරි
ලතාක්ෂණිකක ගසවා ො ආයතනික කයුතතු

යබ්. සර්ව ගපග්තරා ම ා
ව ලබලන නිගයෝජ්ය සාොනයාධිකාකාරි ලමුද)

එල්.ජී.එම්.ආ්ත. ගපග්තරා ම ා
නිගයෝජ්ය පිරිපෙදු කළෙනාකාර
ලවිදුලි සෙ උපකරණ

ඊ.අ.එස්. එදිිභසිංහ ම ා
නිගයෝජ්ය පිරිපෙදු කළෙනාකාර
ලනිෂ්පාදන සෙ ක්රියාකරම්ම්

බී.එච්.ටී. කුලගසේකර ම ා
නිගයෝජ්ය පිරිපෙදු කළෙනාකාර
ලනලත්තු ො වයාපිති

ආ්ත.ටී.අ. දාඳග්ත මි
මුද) කළෙනාකාර

ආ්ත.අ.ගක්.සී. ආිභ ර්වක මි
ප්රධ්ාන ීතති නිලධ්ාරි

අ.ජි.ඩී. ඳඩලයාර ම ා
ව ලබලන වානිජ් කළෙනාකාර

සමන්ත ුණෂ්ඨ්පලාල් විතාක ම ා
ොනව සම්පත් කළෙනාකාර

එස්.එම්.සී.පී. සමරගකෝන් ම ා
අගලවි කළෙනාකාර

එම්.ගක්. ගරුසිංහ ම ා
කළෙනාකාර ලසංස්ථාපිත ස ලසුම් ො
සංවර්ධ්න

එම්.එස්.ආ්ත. ප්රකාන්දු මි
කළෙනාකාර ලගතොරතුු තාක්ෂණ

ගම්ය්ත එම්.ආ්ත.එස්.පී. සමරසිංහ ම ා
කළෙනාකාර ලආරක්ෂක

එස්.ඩී.එස්. රායපක්ෂ ම ා
කළෙනාකාර ලප්රසම්පාදන ො ගබලා

එම්.අ.ඩී. මල්ලිකාරච්චි ම ා
ක්රියාකරම්ම් කළෙනාකාර ලවනව ත ගත)

ජී.පී.ගක්. විගේගකෝන් ම ා
කළෙනාකාර ලඉංජිග තු ො පාරිශ්ර

යබ්.එම්.ගක්.ආ්ත.බී. වික්රමසිංහ ම ා
කළෙනාකාර ලකිෂි රසායන

එන්.ආ්ත. අමරසිංහ ම ා
නිගයෝජ්ය ක්රියාකරම්ම් කළෙනාකාර
ලතාක්ෂණිකක ගසවා

අ.ඩී.යබ්.ගක්. අගබ්ගසේකර ම ා
නිගයෝජ්ය ක්රියාකරම්ම් කළෙනාකාර
ලසපුගස්ක තද පර්ය තතය

වයි.එම්. තිලකර්වක ම ා
නිගයෝජ්ය කළෙනාකාර ලඅභය තතර විගණන
විගණන
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අධ්යක්ෂ ේඩලල වාර්තාව

1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය ගතල නීතිගත සංස්ථා පකග්ව 32(3) වක වගන්ති ප්රකාර ලංකා ඛනිය
ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස අධ්ෙක්ෂ මඩලයල විසින් 2014 ගදසැම්ඳ්ත 31 න් අවසන් වක ව්තෂ්ඨ ස හා
විගණක කරක ලද මූලෙ ප්රකායක සමඟ වා්තිතක වා්තතාව සතුටින් යුතුව ඉදිිභප්ව කරනු ලැගබ්.

ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම්
සංස්ථාගස ප්රධ්ාක ්රි ාකාරකම් ගලස ඛනිය ගතල් (නිෂ්ඨ්පාදක) ආක ක , පිිභපහදු කිරීම, ශ්රී ලංකාව තුන
අගලවි කිරීම හා ගඳදාහැරීම ආදි හැඳින්වි හැකි .

පරිපාලිත සොගම්
පිභපාලිත සමාගමක් වක ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම (CPSTL) මඟින් ඛනිය ගතල්
ගඳයා කිරීම හා ගඳදාහැරීගම් පහසුකම් සැලසීම හා ගතොරතුරු තාක්ෂණ ගසේවා සැපයීම් ආදී ප්රධ්ාක
්රි ාකාරකම් සිදුකරනු ලඳයි. ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් ගකොහස් ප්රාේධ්කග න් 2 3
ක් ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ගස. ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම්
(CPSTL) අධ්ෙක්ෂ මඩලයල අධ්ෙක්ෂවරු කව ගදගකකුගගන් සමන්විත වක අතර, ඉන් අධ්ෙක්ෂවරු තිගදගකක්
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස අධ්ෙකෂ්ඨ මඩලයල නිග ෝයක කරනු ලඳයි.

වසගර් කාර්ය සාධ්නය සොගලෝචනය
සංස්ථාගස කා්ත සාධ්ක සම්ඳන්ධ්ග න් සිදුකරක ලද විස්තර පිුක අංක. 14 සිහ 21 දක්වා තති
සභාපතිතුමාගේ සමාගලෝචකගේ ස හන් ගස.

අවදානම් කළෙනාකරණය සෙ අභය තතර පාලනය
අවදාකම් කනමකාකරණ සංස්ථාපිත වගකීමක් වයග න් අධ්ෙක්ෂ මඩලයල සලකයි. ගමම අරමුණින් යුතුව
අධ්ෙක්ෂ මඩලයල විසින් ඵලදායි හා විස්තීරණ අභෙන්තර පාලක ප්ධධ්ති ක් සංස්ථාව තුන පිහිුකවා එ
්රි ාගස ග ොදවා තත. සංස්ථාව නිරාවරණ වි හැකි අවදාකම් ලිහිල් කිිභම සහ ගභාතික සම්ප්ව සාවදෙ
ගලස වා්තතා කිරීම ගහෝ අස්ථාකගත වීමහ එගරහිව නිය්චිත ගකොවුකද සාධ්ාරණ සුරක්ෂිතභාව ක් ලඳා දීම
ස හා පව්වකා අභෙන්තර පාලක ප්ධධ්ති සමාගලෝචක කර කැවත ස්ථාපිත කර තිගබ්. අභෙන්තර පාලක
ප්ධධ්ති මගින් සංස්ථාගස ව්වකම් ආරක්ෂා සහිත ඳවහ්ව, සමස්ථ ගණුගදනු අධිකාිභ ඳල කින් යුතුව නිවැරදි
ගලස වා්තතාගත ගකොහ තති ඳවහ්ව සහ ප්රමාණා්වමක වැරදි හා අක්රමිකතා වලක්වා තති ඳවහ ගහෝ සාධ්ාරණ
කාල සීමාවක් තුන අකාවරණ කර ගත හැකි වීම සම්ඳන්ධ්ග න් අධ්ෙක්ෂ මඩලයල ගවත සාධ්ාරණ සහතික
වීමක් ලඳා ගදනු තත. යක්තිම්ව අභෙන්තර පාලක පිභසර ක් සංස්ථාව තුන පව්වකා ඳවහ්ව, සංස්ථාගස
ව්වකම් ආරක්ෂා කිරීම ස හා අභෙන්තර පාලක ප්ධධ්ති ඵලදායී ඳවහ්ව අධ්ෙක්ෂ මඩලයල සැීමමකහ ප්වව
සිටියි.

5

සංස්ථාපිත යෙපාලනය
අධ්ෙක්ෂ මඩලයල ඵලදායී සංස්ථාපිත හපාලක වුහ ක් හා ්රි ාවලි ක් පව්වවාගගක ාමහ කැපවී සිටියි.
සංස්ථාගස මූලෙම , ගමගහයුම්ගත හා අනුකූල කා්ත න් සංස්ථාපිත හපාලක භාවිත න් තුන පිහිහා ඵලදායී
ගලස හසුරවමින් පාලක කරනු තත. විවිධ් නි ාමක ආ තක න් මගින් නිකු්ව ගකොහ තති සංස්ථාපිත
හපාලක නීති හා ගරගුලාසි වලහ සංස්ථාගස පිභපාටින් හා භාවිත න් අනුකූල ඳවහ ගමම වා්තතාගස පිුක අංක.
27 සිහ 32 දක්වා තති සංස්ථාපිත හපාලක වා්තතාගස දක්වා තත.

ොනව සම්පත්
වොපාිභක ද්තයක හා ගමගහවර ථා්තථ ක් ඳවහ ප්වකන හැකි ආකාරගේ මාකව සම්පගතහි වටිකා
දා ක්වව සංස්ථාව හඳුකාගගක තිගබ්. සංස්ථාපිත ඉලක්ක සහ අරමුණු ලඟාකර ගැනීම ගවනුගවන් තම
දා ක්වව ඉහනම ආකාරග න් ලඳා දීම පිණිස අගකා මාකව ප්රාේධ්ක ක් යක්තිම්ව කිරීම ස හා විවිධ්
පි වර ගගක තිගබ්. ග්ධශී හා විග්ධශී ුණහුණුව මඟින් ගසේවක න්ගේ දැනුම සහ නිුණණතා අඛඩලයව ව්තධ්ක
කිරීම ස හා ප්රමාණව්ව අවස්ථා සෑම කාඩලය කම ගසේවකයින්හ ලඳා දීම අපගේ මාකව සම්ප්ව ප්රතිප්වති
මඟින් අවධ්ාරණ කරයි. සංස්ථාගස මාකව සම්පත තුන ඉහන මට්හගම් කා්තමික සහ කනමකාකරණ මට්හමක්
පව්වවාගගක ාම සහතික කිරීම සංස්ථාගස ප්රධ්ාකතම අරමුණ වී තත.

විගණන කමිටුව
විගණක කමිුකව එහි සභාපතිවර ාද තතුළුව විධ්ා ක ගකොවක අධ්ෙක්ෂකවරු තිගදගකකුගගන් සමන්විත ගස.
කනමකාකාර (අභෙන්තර විගණක) කමිුකගස ගල්කම් ගලස කහයුතු කරයි. 2000 මා්තතු 15 වක දිකැති ගපොදු
වොපාර චක්රගල්ඛ අංක. PF/PE 7 මගින් පැහැඳිලිව අ්තථ දක්වා තති විෂ්ඨ ගක්ෂේත්ර තතුලත (Term of
Reference) විගණක කමිුකගස විෂ්ඨ පථ ්රි ා්වමක ගස.

උප කමිටු
අධ්ෙක්ෂ මඩලයලගේ රායකාිභ ක්රමව්ව ආකෘති කහ අනුව ඉුකකිරීම ස හා ප්රධ්ාක දපකමිුක 5 ක් වක ගයෙෂ්ඨ්ක
කනමකාකරණ කමිුකව, විගණක කමිුකව, තාක්ෂණික තගයීම් කමිුකව, ප්රසම්පාදක කමිුකව සහ සතිපතා
පව්වවක ගතොග සමාගලෝචක කමිුකව ්රි ා්වමක ගස. ගමම වා්තතාගස පිුක අංක 27 සිහ 32 දක්වා තති
සංස්ථාපිත හපාලක වා්තතාගස ගමම දපකමිුක පිිබඳ සවිස්තරා්වමකව කරුණු දක්වා තත.

ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ීන ත
මූලෙ ප්රකායක පිිබග ල කිරීගම්දී ග ොදාගනු ලඳක ගිණුම්කරණ ප්රතිප්වති ගමම වා්තතාගස පිුක අංක. 38 සිහ
50 දක්වා තත. සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨ තුන සංස්ථාගස ගිණුම්කරණ ප්රතිප්වතිවල කිසිඳු ගවකස් වීමක් සිදුවී
ගකොමැත.

මූලය කාර්ය සාධ්නය
2014 ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ අවසන් වු ව්තෂ්ඨ ස හා ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස මූලෙ කා්ත සාධ්ක
ගමම වා්තිතක වා්තතාගස මූලෙ ප්රකායක මඟින් නිග ෝයක ගස.
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පිරිව ටුෙ
සංස්ථාගස ප්රධ්ාක ආදා ම් මූලාශ්ර වන්ගන් ඩීසල්, ගපට්ට්රල්, ූමමිගතල් හා ගුවන් ාකා ගතල් කාදී ඛනිය
ගතල් හා අ ආශ්රිත නිෂ්ඨ්පාදක න් අගලවිග න් යකක වක ආදා මයි. පිභපාලිත සමාගගම් ප්රධ්ාක ආදා ම
වන්ගන් ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක සැපයීම ස හා අ කරනු ලඳක ගමගහයුම් ආදා ම සහ ප්රවාහක ආදා මයි.
ආදායෙ ුපි. මිලියන
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2013 ව්තෂ්ඨගේ රුපි. මිලි ක 490,380 ක් වු පිිභවැුකමහ සාගප්ක්ෂව ගමම ව්තෂ්ඨගේ පිිභවැුකම රුපි. මිලි ක
525,182 වැඩිවී තිගබ්. පසුගි වසර සමඟ සංසන්දක කිරීගම් දී අගලවි ප්රමාණ 7 % කින් ඉහන ගගොස් තිගබ්.
ගම් ස හා ප්රධ්ාක ගහේතු ගලස විදුලිඳල ද්වපාදක අංයගේ (68%) සහ ගුවන්ගතල් අංයගේ (4%) ඉන්ධ්ක
පිභගභෝයක දැක්වි හැක.

2014 වර්ෂගේ විකුණුම් වල සංුතතිය
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2014 ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ අවසන් වු ව්තෂ්ඨ ස හා වක මුළු පිිභවැුකම ග්ධශී අගලවි 89% ක්, වක්ර
අපක ක න්ගගන් 10% ක් සහ කැසගතල් මඟින් 1% ක් ගලස ගස. ග්ධශී අගලවිගේ ප්රධ්ාකතම අංග ක්
ගලස ඩීසල්, ගපට්ට්රල්, ූමමිගතල් සහ දැවිගතල් හැඳින්වි හැක.

ආදායගම් ආංශික විශ්ග)ෂණය
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කවීක ගමෝහ්ත රථ ආක ක කිරීම ගහේතුගවන්, ගපට්ට්රල් 95 ඔක්ගට්න් සහ ගපට්ට්රල් 92 ඔක්ගට්න් ස හා වක
ඉල්ලුම පිිබගවලින් 6% න් සහ 28% න් වැඩිවී තත. ඔගහෝ ඩීසල් ස හා වක ඉල්ලුම 1.5% න් අඩු වී තති අතර,
ඔගහෝ ඩීසල් ස හා වක ඉල්ලුම අඩු වීමහ ගඳොගහෝ පිිභස් කවීක රථ වාහක භාවිතා කිරීම ආරම්භ කර තති
ඳව්ව, ගගන්දගම් රහිත පිභසර හිතකාී  ඉන්ධ්ක ක් වක ලංකා සුප්ත ඩීසල් හඳුන්වා දීම ගහේතුවී තති ඳව්ව
ගපනී යි. 2013 ව්තෂ්ඨ සමඟ සැසඳීගම්දී, ලංකා සුප්ත ඩීසල් ස හා වක ඉල්ලුම 28% න් වැඩිවී තති අතර
ගම පාිභසිභක වයග න් සහ රථවාහක කා්ත ක්ෂමතාව ධ්කා්වමකව ව්තධ්ක කරක ලද සාධ්ක ක් වී තත.

දළ ලාභය
පසුගි ව්තෂ්ඨගේ ප්රතිඵල තව්ව යක්තිම්ව කරමින් සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී සංස්ථාගස දන ලාභ 7.5% න්
වැඩිකර ගැනීමහ සම්වවි . ගපර ව්තෂ්ඨගේ දන ලාභ වක රුපි. මිලි ක 22,743.56 සමඟ සැසඳිගම්දී 2014
ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ අවසන් වු ව්තෂ්ඨ ස හා වක දන ලාභ රුපි. මිලි ක 24,447.38 ක් වක අතර, එ 2013
ව්තෂ්ඨ හ සාගප්ක්ෂව රුපි. මිලි ක 1,703.82 ක ව්තධ්ක කි.

8

දළ ලාභය / (අලාභය) ුපි. මිලියන

-9,274.607

2010

-71,628.208
2011

-60,781.737
2012

2013

2014

22,743.559

24,447.379

සම්ූර්තණ අගලවි පිිභවැ ස හා, ප්රවාහක ගක්ෂේත්රගේ අගලවි පිිභවැ අඩු වීම 59% න් දා ක වී තති අතර දන
ලාභගේ කැපී ගපගකක වැඩි වීමහ ගම ගහේතු වී තත. 2013 ව්තෂ්ඨ සමඟ සැසඳීගම් යාතෙන්තර ගවන පගනේ
ඉන්ධ්ක මිල ගණන් අඩු වීම සහ විනිම අනුපාත අඩු වීම සහ වාසිදා ක ගලස ගවකස්වීම අගලවි පිිභවැ
ඉහන ප්රතියත කින් වැඩිවීමහ ගහේතු වි .
සංස්ථාගස ගවක්ව ගමගහයුම් ගාස්තු, ලාභාංය ආදා ම, කුලී ආදා ම, කා්ත මඩලයල ණ ස හා ගපොළී ලැබීම්
සහ ගවක්ව විවිධ් ආදා ම් වලින් සමන්විත ගස. ගපර ව්තෂ්ඨ සමඟ සැසඳිගම්දී ගවක්ව ගමගහයුම් ගාස්තු
241% න් වැඩි වී තති අතර අ ස හා ඵලදායී ආදා ම් පාලක සහ පිභපාලිත සමාගම් මඟින් ලාභාංය ලැබීම
ගඳොගහෝ දුරහ ඳලපා තත.

ආගයෝජ්න ආදායෙ
ආග ෝයක ආදා ම නු භාඩලයාගාර බිල්ප්ව, භාඩලයාගාර ඳැඳුම්කර, ගන්වාසික විග්ධය මුදල් තැන්ප්ව,
ස්ථාවර තැන්පතු සහ කල් ඉක්මුණු ගවන ණ කරුවන්ගගන් ලද ගපොළී ආදා මයි. ගපර ව්තෂ්ඨ සමඟ
සැසඳිගම්දී ගම 18% ක වැඩි වීමකි. අ ස හා ප්රධ්ාක සාධ්ක ගලස, අරමුදල් කනමකාකරණගේ
කා්ත ක්ෂමතාව ගවන ණ පි වා ගැනීම් සහ ආදා ම් සහ අගකකු්ව අරමුදල් ඵලදායී ගලස පාලක කිරීම
සැලකි හැකි .

ගපොළී පිරිව ය
ගපර ව්තෂ්ඨ සමඟ සැසඳිගම්දී, සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨ තුනදී මුලෙ අ කිරීම්වල කැපී ගපගකක අඩු වීමක් තත.
මූලෙ පිිභවැ 25% න් අඩු වී තති අතර එ රුපි. මිලි ක 4,578.274 කි. මහා භාඩලයාගාරගේ සහ ග්තඛී
අමාතොංයගේ සහා තතිව, ලංකා ඳැංකුව සහ මහයක ඳැංකුව මඟින් ලඳා ගන්කා විග්ධය මුදල් ණ ස හා
වක ගපොළී අනුපාත පහන දැී මහ හැකි වි . ගමමඟින් සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේ ශු්ධධ් ලාභ වැඩි වි . විග්ධය
මුදල් ණ ගැනීම් ස හා සංස්ථාව විසින් රුපි. මිලි ක 13,961 ක ගපොිබ ක් ගගවක ලද අතර, රුපි. මිලි ක
440,378 ක් ගගවා අවසන් කරක ලදී. රුපි. මිලි ක 525,182 ක මුළු ආදා ම සමඟ සැසඳිගම්දී ගම කැපී
ගපගකක ය ග්රහණ කි. සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී විග්ධය ණ මුදල් ගගවා අවසන් කිරීම ස හා අගලවි
ආදා ගමන් 84% ක් භාවිතා කරක ලදී.
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ලාභ/ අලාභ
ගපර ව්තෂ්ඨගේ වා්තතා වු රුපි. මිලි ක 7,926.323 ක අලාභ හා සැසඳීගම්දී 122% ක අලාභ ත්වව අඩුවීමක්
පිිබබිඹු කරමින් 2014 ව්තෂ්ඨගේ රුපි. මිලි ක 1,741.16 ක අලාභ ක් වා්තතා කරක ලදී. ගකගසේ ගවත්ව ගලෝක
ගවන පගනේ ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදකවල මිල ගවකස් වීම් වලහ අනුරූපීව ග්ධශී ගවන පගනේ ඛනිය ගතල්
නිෂ්ඨ්පාදක වල මිල ගණන් සංගයෝධ්ක ගකොකිරීම ගහේතුගවන් රුපි. මිලි ක 1,741.16 ක ලාභ ක් දප ා
ගන්කා ලදී.
ශුේධ් ලාභය/ (අලාභය) ුපි. මිලියන
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ගලෝක ගවන පගනේ ඛනිය ගතල් මිල ගණන් ඉහන ාම ගහේතුගවන් 2014 ව්තෂ්ඨගේ ග්ධශී ගවන පගනේ ඛනිය
ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක වල සිල්ලර මිල සංගයෝධ්ක කිරීමහ සිදුවි . 2014 ව්තෂ්ඨගේ ග්ධශී ගවන පන තුන ගපට්ට්රල්,
ඔගහෝ ඩීසල්, සුප්ත ඩීසල් සහ කා්තමික භුමිගතල් මිල ගණන් පිිබගවලින් ලීහර කහ රුපි.12, රුපි.10, රුපි.12
සහ රුපි.25 ඳැගින් පහන දමක ලදී. 2014 ව්තෂ්ඨ ස හා වක මුළු කාඩලයගත අලාභ සමඟ සැසඳිගම්දී ලංකා
ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් දරක ලද ඉතා වියාල අලාභ හ ගහේතු වූගේ, ග්ධශී අංය ස හා ූමමිගතල්
සහකාධ්ාර මිල ගණන් හග්ව අගලවි කිරීමයි. එගසේම, අපක ක අංය ්ව සැලකි යුතු ගලස ගමම අලාභ හ
ගහේතු වි .
එගසේම, දැවිගතල් කාඩලය ගදගකහිම (අඩු ගගන්දගම් සහ වැඩි ගගන්දගම් අග ක් සහිත) ග්ධශී සිල්ලර මිල
ගකොගවකස්ව පැවතිණි. ගකගසේ ගවත්ව, 2014 ව්තෂ්ඨගේ මුල් මාසවල පැවති නි ග ගහේතුගවන් විදුලිඳල
ද්වපාදක ස හා ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාක අගලවි කැපී ගපගකක ගලස වැඩි වි . එඳැවින් ගපර ව්තෂ්ඨවල ගමන්,
දැවිගතල් සහ කැප්තා අතිිභක්ත නිෂ්ඨ්පාදක සිදු ගකොකරක ලදී. ගමමඟින් 2014 ව්තෂ්ඨගේදී අපක ක අගලවි
79% න් අඩු වි .
2014 ව්තෂ්ඨගේ දී ඛඩලයගත අලාභ පහත පිභදි ගස.
ඛඩලය
ප්රවාෙන - සහකාධ්ාර මිලහ ඩීසල් සැපයීම
විදුලිබල උත්පාදනය - සහකාධ්ාර මිලහ කැප්තා හා දැවිගතල් සැපයීම
වනව ත ගෙ ත කයුතතු - ඉහන සහකාධ්ාර මිලකහ JET A - 1
කර්ො තත - දැවිගතල් හා කා්තමික ූමමිගතල් සැපයීම
ගේශීය - LPG හා ූමමිගතල් සහකාධ්ාර මිලකහ සැපයීම
ගගොවිත  ත - කෘිත රසා ක සැපයීම
න ව් ගත) අංශය - ඩීසල් සහ දැවිගතල්
අපනයන - කැප්තා හා දැවිගතල්

2014
2013
අලාභ රුපි. මිලි ක
5,759
1,377

6,235
2,321

1,387
140
3,146
57
1,632
3,426

1,251
476
2,885
70
---
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ඉහත ස හන් ගහේතු ප්රකාරව ඉහන අලාභ ක් තිබි දී්ව ගපට්ට්රල්, සුප්ත ඩීසල්, දැවිගතල් (අඩු ගගන්දගම්),
දැවිගතල් 3500, ගයට් අ 1 (ශ්රී ලංකා එ ා්ත ලයින් සහ මිහින් ලංකා හැර), තසගෑස්, තාර සහ ාවක
අගලවිග න් ලැබූ ලාභ රුපි. මිලි ක 11,233 ක් වි . රුපි. මිලි ක 5,108 ක් දක්වා ලැබූ අගකකු්ව ආදා ම
සමඟ සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී රුපි. මිලි ක 1,741 ක සමස්ථ ආන්තික ලාභ ක් ඉපයීමහ සංස්ථාවහ හැකි වි .
ගමම ව්තෂ්ඨගේ ගදවක භාගගේදී ගගෝලී ඉන්ධ්ක මිල ගණන් අඩු වීම සහ ඊහ අනුරූපීව සිල්ලර ඉන්ධ්ක මිල
ගණන් ගකොගැලපීම, සංස්ථාගස මූලෙ ත්වව ඉහන ාමහ ඳලපාක ලද මූලික සාධ්ක කි. ණ ලැබීම් ඉහන
ාම ගහේතුගවන් 2013 වසර අවසාකගේ පැවති රුපි. මිලි ක 53,189.68 ක මුදල රයගේ ආ තක වලින් ලැබි
යුතු ණ ලැබීම් 2014 අවසාක වක විහ රුපි. මිලි ක 37,059.95 ක් දක්වා අඩුකර ගැනීමහ හැකි ාව ලැබිණි.
ගකගසේ ගවත්ව, ලංකා විදුලිඳල මඩලයල විසින් දැවිගතල් මිලදී ගැනීම අඩු කරමින් 2014 ව්තෂ්ඨ අග භාග
වක විහ යල විදුලි සහ තාප විදුලි යකක වැඩි කිරීම සංස්ථාගස ලාභ ගකග්ත සෘණ ඳලපෑමක් තති කරක
ලදී.
සංස්ථාගස සුණගස්කන්ද පිිභපහදුව රගට් ඛනිය ගතල් අවයෙතාවග න් තුගකන් එකක් ස හා දා ක්වව ලඳා
ගදයි. ගඳොරගතල් ගඳෝ ාගස පහත ගඳෝ ාව ්රි ාවිරහිත වීගමන් ගඳොරගතල් සැපයුම අක්තමණෙ වීම
ගහේතුගවන් සති හතරක පිිභපහදු කැවතුමක් සිදු කිරීමහ 2014 ව්තෂ්ඨගේ ගදවක කා්තතුගසදී සිදුවීගමන් පිිභපහදු
්රි ාවලි සුලු වයග න් අයාල වි . ගපර ව්තෂ්ඨ හ සාගප්ක්ෂව, විදුලිඳල ද්වපාදක ස හා ඉන්ධ්ක සැපයුම
සැලකි යුතු ගලස ඉහන ගි කමු්ව 2014 ව්තෂ්ඨ තුනදී ප්රවාහක ගක්ෂේත්ර ස හා වක ඉල්ලුම ගකොගවකස්ව
පැවතුණු අතර එ සමස්ථ ඛනිය ගතල් සැපයුම 7% න් වැඩි වි .
ඳදු ගපර ලාභ අලාභ පිිබඳ විස්තරා්වමක ප්රකායක ක් පහත දක්වා තත.
2013(ප්රතිස්ථාපිත)
ුපි. මිලියන
518,152
558,324
(33,142)
(27,771)
525,182
490,381
(473,715)
(441,345)
(27,020)
(26,293)
24,447
22,743
1,151
374

2014
ආදා ම
අඩු: විකුණුම් ඳදු (නිෂ්ඨ්පාදක ඳදු හා යා.ගගො.ඳ)
ශු්ධධ් ආදා ම
විකුණුම් පිිභවැ (ග්තගු ඳදු සහ වරා හා ගුවන්ගතොුකපල සංව්තධ්ක ඳදු හැර)
අඩු: ආක ක ඳදු (ග්තගු ඳදු සහ වරා හා ගුවන්ගතොුකපල සංව්තධ්ක ඳදු හැර)
දන ලාභ (අලාභ )
ගවක්ව ගමගහයුම් ආදා ම්
ූමමිගතල් සහකාධ්ාර
විකුණුම් හා ගඳදාහැරීගම් වි දම්
පිභපාලක වි දම්
මූලෙ වි දම්
මූලෙ ආදා ම්
අගකකු්ව වි දම්
බදු ගපර ලාභය/ ලඅලාභය

2,715

--

(11,533)
(4,922)
(13,962)
3,957
(112)
1,741

(11,965)
(3,765)
(18,540)
3,263
(37)
(7,926)

ගෙගෙුතම් වියදම්
ගපර ව්තෂ්ඨගේ වා්තතා වු රුපි. මිලි ක 34,270 ක ගමගහයුම් වි දම සමඟ සස ා ඳලක කන සමාගලෝචිත
ව්තෂ්ඨ තුන මුළු ගමගහයුම් වි දම් රුපි. මිලි ක 30,417 ක් දක්වා අඩු වි . ගමගහයුම් වි දම් අඩුවීම ගකග්ත
ගපොළී වි දම් රුපි. මිලි ක 4,578 න් අඩු වීම කැපී ගපගකක සාධ්ක කි.

ප්රාේධ්න වියදම්
2013 ව්තෂ්ඨගේ වා්තතා වු රුපි. මිලි ක 4,023.521 හ සාගප්ක්ෂව ගමම වසග්තදී මුළු ප්රාේධ්ක පිිභවැ
මිලි ක 1,116.716 ක් වි .

රුපි.
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ගේපළ පිරියත ො උපකරණ
ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ ව්තධ්ක හ සැලකි යුතු දා ක්වව ක් පව්වකා ප්රාේධ්ක වොපෘති වලින් ලඳා
ගදක ලදී. සංස්ථාගස ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ වල විස්තර න් හා චලක න් පිිබඳ ව විස්තර මූලෙ
ප්රකායක ස හා වක, සහහන් අංක 10 හග්ව පිුක අංක. 52 ීම දක්වා තත.

සංචිත සෙ හිමිකු අයිතිය
2014.12.31 දිකහ රුපි. මිලි ක 216,784.384 ක් දක්වා ඝෘණ ස්කන්ධ් ත්වව තවදුරහ්ව පැවතුණි.
2014.12.31 දිකහ ඝෘණ ස්කන්ධ් ත්වව ස හා වක ගහේතු කම් 2008 සිහ සමුච්චිත අලාභ යි. ගම්වාගේ
ගවකස්වීම් පිිබඳ පිුක අංක. 36 ීම ස්කන්ධ් ගවකස්වීම් ප්රකායග හි විස්තරා්වමකව දක්වා තත.

දායක ප්රාේධ්නය
2014 ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ සංස්ථාගස දා ක ප්රාේධ්ක ආශ්රිත සමාගගම් ආග ෝයක අග රුපි. මිලි ක 2500 ද
තතුලුව රුපි. මිලි ක 3500 ක් වි .

රජ්ය සඳො වන දායකත්වය
ශ්රී ලංකා රය ගවත වියාල වයග න් ඳදු දා ක්වව ලඳා ගදක ආ තක අතින් සංස්ථාව ප්රමුඛතම ස්ථාක ක්
දරණ අතර සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී සිදුකරක ලද ඳදු ගගවීම් විස්තර පහත දක්වා තත.

රජ්ගේ දායකත්වය - 2014 සෙ 2013
එකතුව
ගවක්ව (පිිභවැුකම් ඳදු)
යාති ගගොයකැත්ගම් ඳදු
එකතුකන අග මත ඳදු
ග්තගු ඳදු
වරා හා ගුවන් ගතොුකපල සංව්තධ්ක ඳදු
නිෂ්ඨ්පාදක ඳදු

ුපි. මිලියන
0

2013

25,149

වරා හා ගුවන්
ගතොුකපල
සංව්තධ්ක ඳදු
15,823

2014

30,205

15,289

නිෂ්ඨ්පාදක ඳදු

ග්තගු ඳදු
10,187
11,730

20,000

40,000

60,000

80,000

යාති
එකතුකන
ගවක්ව
ගගොයකැත්ගම්
අග මත ඳදු
(පිිභවැුකම් ඳදු)
ඳදු
1,685
2,652
0
2,741

2,652

447

එකතුව
55,496
63,064
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අධ්යක්ෂ ේඩලලය
සභාපතිතුමාද තතුළුව අධ්ෙක්ෂ මඩලයල සාමාජිකයින් 7 ගදගකකුගගන් සමන්විත ගස. සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී
සංස්ථාගස අධ්ෙක්ෂවරු පහත ස හන් ගස.








එස්. අමරගසේකර මහතා (වැයඳලක සභාපති)
එල්.ඊ. සුසන්ත සිල්වා මහතා (කනමකාකාර අධ්ෙක්ෂ)
අ.එච්. සර්ව විගේසිංහ මහතා
ආචා්ත හාන්ස් විගේසුිභ මහතා
එම්.ටී.අයි.වී. අමරගසේකර මි
ගක්.එච්.ටී. කාමල් සුමකර්වක මහතා
ඳන්දුල සමන් කුමාර මහතා

ගකො තත්රාත් සෙ ය අදාළ පාර්ශව සෙව වන ගදෙගදදෙ පිබඳබඳව අධ්යක්ෂකවු තගේ ස ලිල)ල.
සමාක ගකොහස් අයිති ගහේතුගවන් ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස පහත ස හන් අධ්ෙක්ෂවරු ලංකා
ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් අධ්ෙක්ෂවරු ගලසද කහයුතු කරයි.
01.
02.
03.

එල්.ඊ. සුසන්ත සිල්වා මහතා
අ.එච්.එස්. විගේසිංහ මහතා
ඳන්දුල සමන් කුමාර මහතා

ීතති ො ගරවනලාසි සෙව අදෙකූලත්වය
නීති හා ගරගුලාසි දල්ලංඝක වක කිසිඳු ආකාර ක ්රි ාකාරකමක සංස්ථාව ග දී ගකොමැත.

වයවස්ථාපිත ගගීමම්
අධ්ෙක්ෂවරුන්ගේ දැනීගම් හා විය්වාසගේ හැටි හ ශ්රී ලංකාඩලඩුව හා ගසේවක න් ගවනුගවන් වක වෙවස්ථාපිත
ගගවීම් සි ල්ල නි මිත ගසලාවහ පි වා තිගබ්.

අඛ්ඩල ප ව ත්ෙ
අකාගත ස හා වානිය යකෙතාව යක්තිම්ව කිරීම තහවුරු කිරීම ස හා සංස්ථාගස දැක්ම දියුණු කිරීගම්
අරමුණින් සංස්ථාගස වොපාිභක සැලැස්ම අධ්ෙක්ෂ මඩලයල විසින් පිිබග ල කරක ලදී. අ අනුව, අඛඩලය
පැවැ්වම පදකම් කරගගක මූලෙ ප්රකාය පිිබග ල කර තිගබ්.

විගණකය ත පත් ිලරීෙ
සංස්ථාගස විගණක වන්ගන් විගණකාධිපතිවර ා . ශ්රී ලංකා ප්රයාතන්ත්රවාදී සමායවාදී යකරයගේ ආඩලඩුක්රම
වෙවස්ථාගස 154 වගන්තිගේ ප්රතිපාදක න්හ හ්වව ඔහු ප්වගකොහ තත.
අධ්ෙක්ෂ මඩලයල ගවනුගවන්,

එස්. අෙරගසකර
වැයඳලක සභාපති
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව
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සභාපතිතුොගේ සොගලෝචනය
ෙ ඳි තීමෙ
ගලෝක ගබොරගත) මිල ගණ ත සොගලෝචනය
සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී, සුණගස්කන්ද පිිභපහදුගස පිිභපහදු කිරීම ස හා ගඳොර ගතල් ව්තග ගදකක් ආක ක
කරක ලදී. ගමම ව්තෂ්ඨගේදී ආක ක කරක ලද කැසගත භාඩලය ගතොග 20 න්, භාඩලය ගතොග 05 ක් ඔමාන්
එක්ස්ගපෝට් බ්ගලන්ඩ් ගඳොර ගතල් ව්තග ද, ඉතිිභ භාඩලය ගතොග 15 ම්තඳන් ගඳොර ගතල් ව්තග ද වි .
ආක ක කරක ලද මුළු ගඳොර ගතල් ප්රමාණග න් ඳැරල් 10,370,111 ක් (75%) ම්තඳන් ගඳොර ගතල්
ව්තග ද, ඳැරල් 3,387,767 ක් ඔමාන් එක්ස්ගපෝට් බ්ගලන්ඩ් (25%) ද වි .
2014 යකවාිභ මාසගේ සිහ 2014 ගදසැම්ඳ්ත දක්වා තඩ්ගකොක් ීම (ම්තඳන් ගඳොර ගතල් ව්තග ) නිල අගලවි
මිල ක්රමග න් පහත වැගහක ලදී. ඳැරල ස හා DES පදකම මත වක ආක නික මිල 2014 යකවාිභ මාසගේ
දී ත.ගයො. 104.020 සිහ 2014 ගදසැම්ඳ්ත මාසගේදී ත.ගයො. 60.245 දක්වා අඩු වි . ගකගසේ ගවත්ව, ආක නික
මිල හැසිරීම අනුව 2014 යකවාිභ මාසගේ සිහ 2014 සැප්තැම්ඳ්ත මාස දක්වා, ම්තඳන් ගඳොර ගතල් මිල සුළු
වයග න් පහත වැුකණු අතර, කැපී ගපගකක මිල අඩු වීමක් ආරම්භ වූගේ 2014 සැප්තැම්ඳ්ත මාසගේ සිහ
ගදසැම්ඳ්ත මාස දක්වා . ගමම ව්තෂ්ඨගේදී ගඳොර ගතල් ස හා ග ොදවක ලද සම්ූර්තණ විග්ධය මුදල් ප්රමාණ
ත.ගයො. මිලි ක 1,442 ක් වි . සංස්ථාව විසින් ආක ක කරක ලද ගඳොර ගතල් මිල ගණන් වල හැසිරීම
පහත පිභදි ගපන්වා දි හැකි .
බ රලය සඳො
ඇ.ගලො.

පසුගිය වසර ෙත තුළ ගබොරගත) මිල විච)යතා
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ශ්රී ලංකා ආර්කයකගේ ෙ සිරීෙ
2013 ව්තෂ්ඨගේ සිදු වු 7.2% ක දන යාතික නිෂ්ඨ්පාදක ව්තධ්ක සමඟ සැසඳිගම්දී, 2014 ව්තෂ්ඨගේදී ශ්රී ලංකා
ආ්තථික යක්තිම්ව ගලස ුණක්තජීවක ගවමින් වා්තිතක දන ග්ධශී නිෂ්ඨ්පාදක ව්තධ්ක 7.4% ක් වි . අ අනුව,
2013 ව්තෂ්ඨගේ දී පැවති ත.ගයො.3,280 ක දන ග්ධශී අක ුණ්ධගල ආදා ම 2014 ව්තෂ්ඨගේදී ත.ගයො. 3,625 ක්
දක්වා වැඩි වි . එකතු කරක ලද ඉල්ලුගම් වියාලතම ගකොහසින් සමන්විතවක ග්ධශී පිභගභෝයක වි දම
මඟින් ආ්තථික ගගක ගි අතර විගයේෂ්ඨග න්ම ඉදිකිරීම් මත වක ආග ෝයක ගමම ව්තෂ්ඨගේදී ආ්තථික
ප්රසාරණ ගකග්ත ගසගව්වව ඳලපෑමක් තති කරක ලදී. නිෂ්ඨ්පාදක, ක්තමාන්ත සහ ගසේවා අංයගේ දියුණුව
අඛඩලයව පැවති අතර ගමම ව්තෂ්ඨ තුනදී කෘිත කා්තමික ගක්ෂේත්රගේ ්රි ාකාරී්වව අහිතකර කානගුණික
ත්වව න් මත අඩු වි . අඛඩලයව හ වක වරහ්ව ද්ධධ්මක තනි දයමස්ථාක ක් ගන්කා ලද අතර,
අවුරුදුපතා වා්තිතක සාමාකෙ ද්ධධ්මක පිිබගවලින් 2.1% සහ 3.3% ක් ගලස 2014 ව්තෂ්ඨ අවසාක වක විහ
ද, පිිබගවලින් 4.7% සිහ 6.9% දක්වා 2013 ව්තෂ්ඨ අවසාක වක විහද පැවතිණි. ව්තෂ්ඨගේ ගදවක භාගගේදී සිදුවු
ගගෝලී භාඩලය මිල ගණන්වල සැලකි යුතු පහන ාම සහ තියුණු මූලෙම ප්රතිප්වති ගමම ව්තෂ්ඨ තුනදී,
ද්ධධ්මක අවම තනි දයමස්ථාක කහ පැමිණීමහ ගඳොගහෝ ගසේ ඉවහල් වි . (මූලාශ්ර : ශ්රී ලංකා මහ ඳැංකු
වා්තිතක වා්තතාව 2014)

ශ්රී ලංකාගව් ඛනිජ් ගත) කර්ො තතය
ශ්රී ලංකාව ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ගකොකරක රහක් ගහයින්, යාතිගේ විවිධ් අවයෙතා ස හා අවයෙ වක ඛනිය
ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ආක ක කරනු ලඳයි. 2014 ව්තෂ්ඨගේදී, ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ආක ක කිරීම ස හා වැ
කරක ලද මුළු මුදල රුපි. බිලි ක 600 ක් වක අතර එ 2014 ව්තෂ්ඨගේ දන ග්ධශී නිෂ්ඨ්පාදක වක රුපි.
බිලි ක 9,785 න් දන වයග න් 6.1% ක් නිග ෝයක කරක ලදී; පව්වකා ගවන පන මිල ගණන් හග්ව අග
තඳා තත. එගසේම, එ 2014 ව්තෂ්ඨගේ මුළු ආක ක වටිකාකම වක රුපි. බිලි ක 2,535 න් දන වයග න් 24%
හ සමාක ගස.

සංස්ථාව
යාතෙන්තර මිල ප්රවණතා ගහේතුගවන්, ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ආක ක කරක ලද
ගඳොරගතල් සාමාකෙ මිල 4.8% න් අඩු වු අතර, එ 2014 ව්තෂ්ඨගේ ත.ගයො. 104.825 දක්වා අඩු වු අතර 2013
ව්තෂ්ඨගේ ත.ගයො. 109.960 දක්වා අඩු වී තත. ඉරානි න් ලයිට් ගඳොරගතල් පිිභපහදු කිරීම ස හා නි්තමාණ
කරක ලද පිිභපහදුව ස හා ගැලගපක පිිභවිතර න් සහිත ගඳොර ගතල් ආක ක කිරීම අවයෙ ගහයින් ව්තග
ගදකක ගඳොර ගතල් ආක ක කර මිශ්ර කිරීගම් අවයෙතාව ගහේතුගවන්, යාතෙන්තර ගරෙන්ට් ගඳොර ගතල් මිලහ
වයා සාමාකෙ ගඳොර ගතල් ආක ක කිරීගම් මිල වැඩි වී තත. මිගලහි ගවකස ස හා වක අගකක් ගහේතුන්
අතර, අඛඩලය ඛනිය ගතල් සැපයීම තහවුරු කිරීම ස හා සංස්ථාව විසින් අ්වසන් තඳක ලද දී්තඝ කාලීක
ගකොන්ත්රා්ව ද එක් සාධ්ක කි. 2013 ව්තෂ්ඨගේ වා්තතා කරක ලද අලාභ වක රුපි. බිලි ක 7.9 හ සාගප්ක්ෂ්ඨව
2014 ව්තෂ්ඨගේදී රුපි. බිලි ක 1.7 ක ලාභ ක් වා්තතා කරමින් 2014 ව්තෂ්ඨගේ සංස්ථාගස මූලෙ ත්වව දියුණු
වි .

සංස්ථාගව් මූලය තත්වය ව ි  දුතණු ිලරීෙ සඳො වන ප්රධ්ානතෙ සාධ්කය ත


2014 ව්තෂ්ඨගේදී ගඳොර ගතල් ආක ක ස හා දරක ලද පිිභවැ සැලකි යුතු ප්රමාණ කින් අඩු විම.



ආ තනික ණ කරුවන්ගගන් රුපි. බිලි ක 96 ක් ලැබීම ණ
ප්රවාහ මකා කනමකාකරණ හ ඉවහල් වි .



රයගේ වානිය ඳැංකු සමඟ සාකච්යා කර ඳැංකු ගපොිබ
පිිභවැ රුපි. බිලි ක 4.5 දක්වා අඩු කිරීමහ ගහේතු වි .

ලඳා ගන්කා පිිභවැ

අඩු කරමින් මුදල්

7% සිහ 5.5% දක්වා අඩු කිරීම මඟින් ගපොලී
15



ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ප්රසම්පාදක
ගකොන්ත්රා්වතු මඟින් සිදු කිරීම.



සංස්ථා මුදල් ප්රවාහ
වැඩි වි .)



2014 ව්තෂ්ඨ ස හා රය විසින් ලඳා ගදක ලද රුපි. බිලි ක 2.7 ක ූමමිගතල් සහකාධ්ාර



සංස්ථාගස ගමගහයුම් සහ මූලෙ ත්වව වැඩිදියුණු කිරීම ස හා වෘ්වතී මට්හගම් හැකි ාව සහිත
කනමකාකරුවන් ගසේවගේ ග ොදවමින් මූලෙ, නීති, පාලක සහ අගලවි ක අංය යක්තිම්ව කිරීම ස හා
්රි ා කිරීම.



සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී, පිිභපහදුගස යකෙතා භාවිතාව 73% දක්වා ඉහන දමක ලදී. 2013 ව්තෂ්ඨගේ
ගමට්රික් ගහොන් 1,643,218 සමඟ සැසඳිගම්දී 2014 ව්තෂ්ඨගේදී පිිභපහදු කරක ලද ගඳොර ගතල් ප්රමාණ
ගමට්රක් ගහොන් 1,760,170 දක්වා වැඩි වි .

ස හා ක්ෂණික ප්රසම්පාදක

ඵලදායී ගලස කනමකාකරණ

ගවනුවහ දී්තඝ කාලීක ප්රසම්පාදක

කිරීම (ආග ෝයක අදා ම රුපි. මිලි ක 800 න්

අවස ත කරන ලද ප්රධ්ාන වයාපිති


ෙත්තල, ෙම්බ තගතොය ජ්ාතය තතර වනව තගතොටුපල වයාපිතිගේ ඉ තධ්න ජ්ගලෝේගෙ පේධ්තිය ලගපරව සුම්
ප්රගේශයය පියති ත සෙ වනව ත ගත) ගබලාකරණ පෙසුකම් ඉද ිලරීෙ.
සිරස් වාගන් ඉන්ධ්ක ගඳයාකරණ හැංකි තුකක්, කල ප්ධධ්ති , ාන්ත්රික සවි කිරීම්, විදු්ව සහ දපකරණ
සවි කිරීම, සිවිල් කා්ත ආදිග න් සමන්විත වොපෘති අවසන් කිරීම ස හා අමාකා පයිප්ලයින්
කන්ස්ට්රක්ෂ්ඨන් පීඑල්සී ගවත පිිභකමක ලද අතර, අ ස හා ත.ගයො. 31,251,584.02 ක පිිභවැ ක් දරක ලදී.



බ්ඩලාරනායක ජ්ාතය තතර වනව ත ගතොටුපග) නිය ද ගපොම්ප සෙ ආශ්රිත නල පේධ්තිය සෙ වාෙන
ප්රගේශය සවි ිලරීෙ.
ගමම වොපෘති ආරම්භ කරනු ලැබූගේ ගපොම්ප ක්, කල ප්ධධ්ති ක්, කා්තමික සවි කිරීම්, විදු්ව සවි කිරීම්
ආදි ඉදිකිරීම ස හා . ගමම වොපෘතිගේ ප්රධ්ාක අරමුණ වූගේ, ගුවන් ගතල් ක්තමාන්තගේ ප්රමිතිගත
ජී.අයි.ජී. ප්ධධ්ති ගවත පිභව්තතක කරක ලද ගපර පැවති විවෘත නි ැදි ප්ධධ්ති ප්රතිස්ථාපක කරමින්
සී ප ඉන්ධ්ක නි ැදි ප්ධධ්ති හඳුන්වා දීමයි. ගමම වොපෘතිග න් ලඳා ගන්කා ලද ප්රතිලාභ අතර නිෂ්ඨ්පාදක
අපවිත්ර වීම සහ නිෂ්ඨ්පාදක අපග්ව ාම අවම කිරීම, නි ැදි ප්ධධ්තිගේ මිනිස් පැ ගණක අවම කිරීම,
ගසාඛෙ දවදුරු අඩු කිරීම සහ නිෂ්ඨ්පාදක ඳෑගම් කා්ත ක්ෂ්ඨමතාව වැඩි දියුණු කිරීම අදි ගස.



2014 වර්ෂගේ දී ඉංජිග තු ො පාරිශ්ර කාර්යාංශය ෙඟි ත සිදුකරන ලද වයාපිතිවල සාරාංශය.
අංක
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

වයාපිතිය
සුණගස්කන්ද ප්ත න්තගේ ඳවුස්ත රථගාල වැඩි දියුණු කිරීම.
මුතුරායගවල, ලිහිසිගතල් ඩ්රම් අංගකගේ ඉතිිභ වැය
මුතුරායගවල අමු්වතන් ස හා වක ස්ථාක සහ පාිභගභෝගික ගසේවා ස්ථාක ඉදිකිරීම.

මුතුරායගවල ගඳයා ගගොයකැගිල්ල ඉදිකිරීම.
සුණගස්කන්ද ගැසලින් ගඳදාහැරීම ස හා වක ග ෝව අගල කැණීම.
සුණගස්කන්ද කුයා අල්මාිභ සහිත කාමර ඉදිකිරීම.
ප්රධ්ාක කා්ත ාල ස හා ප්රාග්ධශී වැය ගසදිකාව සැපයීම.
ර්වමලාක කා්ත ාල ගගොයකැගිල්ල කවීකරණ කිරීම.
අමාතොංය කා්ත ාලගේ අභෙන්තර සැරසිලි
එකතුව

අගය ුපි.
ලමිලියන
8.69
16.92
2.01
7.5
1.03
6.33
2.45
3.1
3.05
51.08
16

ලිහිසි ගත)
ගම් වක විහ, ලිහිසිගතල් ගවන පගනේ ගදවක ඳලවතා ගලස සංස්ථාව කහයුතු කරක අතර, “හයිරැක්ස් සිගපට්ගකෝ” ගවන කාම
හග්ව 11% පමණවක තස්තගම්න්තුගත ගවන පන ගකොහස් සංස්ථාව සතු වක
අතර එ ලාභදායී වොපාර ක් ඳවහ ප්වවී තත. ගමම ව්තෂ්ඨ තුනදී ලිහිසි ගතල් වොපාරගේ කා්ත සාධ්ක
අඛඩලයව ඉහන ක ලද අතර ගපර වසග්ත රුපි. මිලි ක 1,872 සමඟ සංසන්දක කිරීගම්දී 2014 ව්තෂ්ඨගේදී
රුපි. මිලි ක 2,131 ක පිිභවැුකමක් ලඳා ගන්කා ලදී; එ 13.8% ක ඉහන ාමකි. ලිහිසිගතල් අගලවි වැඩි
කිරීම ස හා හයිරැක්ස් - සිගපට්ගකෝ සන්කාම ප්රව්තධ්ක ස හා පහත ස හන් පි වර ගන්කා ලදී.
i.

අගලවි නිග ෝජිත න්, ගවනඳුන්, ප්රාග්ධශී අක්ක්ෂකවරු සහ ප්රාග්ධශී
ක්රගමෝපා න් සහ අගලවි ඉලක්ක, හඳුන්වා දීම.

කා්ත ාල ගවත කව අගලවි

ii.

කව ගවනඳුන් ප්ව කිරීම සහ ගවන පගල් නිෂ්ඨ්පාදකවල පැවැ්වම සහතික කිරීම.

iii.

මුතුරායගවල ලිහිසිගතල් අගලවි සහ ගඳයා සංකී්තණ වැඩිදියුණු කිරීම.

iv.

අගලවි නිග ෝජිත ආ තක කනමකාකරුවන්, ගපොම්පකරුවන්, ගසේවා ස්ථාක අයිතිකරුවන්, කා්තමික
ශිල්පීන්, ගඳෝට්ුක අයිතිකරුවන්, ගඳෝට්ුක කා්තමික ශිල්පීන් සහ ගපොදු යකතාවගේ නිෂ්ඨ්පාදක පිිබඳ
දැනුම වැඩි කිරීම ස හා වැයසහහන් මාලාවක් පැවැ්වවීම.

v.

දැකහ ගමම ලිහිසි ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක මිලදී ගන්කා පාිභගභෝගික න් සහ අගප්ක්ෂිත පාිභගභෝගික න් ගමම
නිෂ්ඨ්පාදක පිිබඳ ව මකාගලස දැනුව්ව කිරීම සහ හයිරැක්ස් සිගපට්ගකෝ සන්කාම ප්රව්තධ්ක කිරීම
ස හා යක මාධ්ෙ ප්රචාරණ කහයුතු සහ වීදි සංද්තයක මාලාවක් පව්වවක ලදී.

මූලය කාර්ය සාධ්නය
ගමම ව්තෂ්ඨගේදී මූලෙ සහ ගමගහයුම් කා්ත සාධ්කගේ කැපී ගපගකක දියුණුවක් ලඟාකර ගැනීම ස හා
සංස්ථාව විසින් විවිධ් පි වර ගන්කා ලදී. ගපර ව්තෂ්ඨගේදී අඛඩලය දන අලාභ ක් හග්ව ගමගහ වීම්
සිදුකිරීගමන් අකතුරුව ගමම ව්තෂ්ඨගේදී සංස්ථාව විසින් දන ලාභ මට්හමක් ර වා ගන්කා ලදී.
වසර හ කහ පසුව 2014 ව්තෂ්ඨගේදී සංස්ථාව ශු්ධධ් ලාභ ක් ලඳා ගන්කා ලදී. වසර හ ක් ුණරා අඛඩලයව අලාභ
ලැබූ සංස්ථාව රුපි. මිලි ක 1,741.16 ක කැපී ගපගකක ශු්ධධ් ලාභ ක් අ්වකර ගන්කා ලදී.
ගමම ව්තෂ්ඨගේ අ්වප්ව කර ගන්කා ලද මූලෙ ලාභ හ ගහේතු වු කරුණු අතර යාතෙන්තර ගවන පගනේ
ගඳොරගතල් මිල පහන ාම, මූලෙ පිිභවැ රුපි. මිලි ක 4,578 න් අඩු වීම සහ සංස්ථාගස ඛනිය ගතල්
නිෂ්ඨ්පාදක ප්රසම්පාදක ්රි ාවලිගේ කා්ත ක්ෂ්ඨමතාව වැඩි වීම ප්රධ්ාක ගහේතු ගස.
විදුලි ඳල ද්වපාදක අංය ගවත ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක අගලවි කිරීම මඟින් ග්ධශී සහ කා්තමික අංය හ
නිෂ්ඨ්පාදක අගලවි ගහේතුගවන් දරක ලද අලාභ හිලස ගවක ලදී. ප්රධ්ාක වයග න් තාප විදුලි ඳල ද්වපාදක
වැඩි වීම ගහේතුගවන්, 2014 ව්තෂ්ඨගේදී පනමු මාස හතර තුලදී සැලකි යුතු ආකාරග න් ඩීසල් පිභගභෝයක
ඉහන ක ලදී. එගසේම, ග්රාී  විදුලිඳල ලඳා දීගම් වැයසහහක හග්ව 11.9% වක ගපර ව්තෂ්ඨගේ ූමමිගතල්
භාවිත සමඟ සැසැඳිගම්දී ගමම ව්තෂ්ඨගේ දී 3.2% ක පහන ාමකි.

සංස්ථාපිත යෙපාලනය
සංස්ථාගස කා්ත ාංය න් පාරදෘෂ්ඨෙභාව , අකාඳ්ධධ්තාව සහ වගවීම ක අංය ගකග්ත ලඟාවීම පිණිස
සංස්ථාපිත හපාලක ප්රතිප්වති ප්රගුණ කිරීම ස හා සංස්ථාව සහතික වක අතර, එ සංස්ථාගස ප්රධ්ාකතම
අරමුණ ලඟාකර ගැනීම ස හා සහ යක්තිම්ව පිභසර හිතකාී  ්රි ාවලි ක් ගමන්ම යාතික ආ්තථිකගේ ප්රධ්ාක
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ූමමිකාවක්ද ගස. සංස්ථාගස ක්රගමෝපා වොපාර අකකවල මකා පැවැ්වම සහතික කිරීම ස හා අධ්ෙක්ෂ
මඩලයල විසින් දප කමිුක පිහිහවක ලදී.
විධ්ා ක ගකොවක අධ්ෙක්ෂවරු තිගදගකකුගගන් සමන්විත විගණක කමිුකව මඟින් කාලීකව විධිම්ව විගණක
කමිුක රැස්වීම් පව්වවා සංස්ථාගස සි ලුම ආ තනික ගැහළු සමාගලෝචක කරනු ලඳයි. සංස්ථාපිත හපාලක
්රි ාවලිගේ ගකොහසක් වයග න් අභෙන්තර පාලක , මූලෙ හා ගමගහයුම් කහයුතු විනිවිදභාව කින් ව්තධ්ක
කිරීගම් අරමුණින් සංස්ථාගස අභෙන්තර විගණක අංය යක්තිම්ව කරනු ලැබී . සංස්ථාගස මූලෙ හා
ගමගහයුම් ්රි ාකාරකම් විගණක කමිුකව මඟින් නිරතුරුවම සමාගලෝචක කරනු ලඳයි.

සංස්ථාපිත සොජ් වගකීෙ
සංස්ථාපිත සමාය වගකීම ගකොකයවාම ප්රධ්ාක වයග න් ග ොමු කරනුගේ සමස්ථ සමායගේම අවයෙතා
පාිභගභෝගික ාහ දැිභ හැකි පිිභවැ කින් ලඟාකර දීමහ . එගමන්ම කුමක ත්වව න් හග්ව වූවද, කුමක
පිිභවැ න් හග්ව ගහෝ රායෙ ආ තක ස හා අඛඩලයව ඉන්ධ්ක සැපයීමහද අපි සහතික වු ගවමු.
2014 ව්තෂ්ඨගේදී රුපි. මිලි ක 63,064 ක අතිවියාල මුදලක් ඳදු හා ගාස්තු වයග න් ශ්රී ලංකා ආඩලඩුව ලඳාදී
තත. ගලෝක ගවන පගල් ඉන්ධ්ක මිල හැසිරීම් වලින් ග්ධශී ආ්තථික කහයුතු වලහ වි හැකි ඳලපෑම අවම
කිරීගම් අරමුණින් විදුලිඳල ද්වපාදක හා ප්රවාහක කා්ත න් ස හා ඉන්ධ්ක ඉතා වියාල සහාකදායී මිල
ගණන් හග්ව සැපයීම සිදු ගකිභණි.
සමගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී, සංස්ථාව සහ ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම විසින් මහයකතාවගේ හපැවැ්වම පිණිස
සෘජුවම දා ක වක, ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක සම්ඳන්ධ් වැදග්ව ගවකස්කම් කීප ක් සිදුකරක ලදී. 2014 යකවාිභ
01 සහ 2014 අගගෝස්තු 22 දික සිහ ්රි ා්වමක වක පිභදි පිිබගවලින් ගපට්ට්රල් 90 ඔක්ගට්න් ගවනුවහ ගපට්ට්රල්
92 ඔක්ගට්න් සහ ලංකා සුප්ත ඩීසල් (500ppm) ගවනුවහ ලංකා සුප්ත ඩීසල් 4 ස්හා්ත (10ppm) හඳුන්වා ගදක
ලද අතර ඉරාක සම්ඳාධ්ක ගහේතුගවන් පිිභපහදුව මුහුණපා තිබූ ගැහළු ස හා විසඳුමක් ගලස පිිභපහදුව ස හා
ගැලගපක විකල්ප ගඳොර ගතල් මිශ්රණ ක් නි ැදි පරීක්ෂණ කීප කහ පසුව ගසො ා ගන්කා ලදී.

පිරිපෙදුව
2014 අගගෝස්තු 07 දික පිිභපහදුව එහි සා්තථක 45 වක ව්තෂ්ඨ නිමකරක ලදී. සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨ තුනදී,
පිිභපහදුව විසින් ්රි ාකාරී දික 334.67 ක් ගමගහයුම් කහයුතු සිදුකරක ලද අතර, ගඳොරගතල් ගමට්රික් ගහොන්
1,760.170 ක් පිිභපහදු කරක ලදී. 2013 ව්තෂ්ඨ සමඟ සැසඳිගම්දී ගඳොරගතල් ගමගහයුම් 6.93% න් ඉහන ක
ලදී. දැවිගතල් සහ ගෑස් පිභගභෝයක ප්රමාණා්වමක ගලස 0.8% න් සහ අග අනුව 3.46% න් පහන ක ලදී.
2013 ව්තෂ්ඨගේ 1.04% සමඟ සැසඳීගම්දී 2014 ව්තෂ්ඨගේ ඉන්ධ්ක භාවිත , පිිභපහදු කිරීම, ගඳයාකරණ සහ
ගමගහයුම් වල සමුච්චිත එකතුගස අලාභ 1.2% ක් වි . ගම් සෑම කරුණක්ම සලකා ඳැලීගම්දී සහ 2013
ව්තෂ්ඨ සමඟ සැසඳිගම්දී ගඳොරගතල් ගපරීගම් අකකගේ ගමගහයුම් කාල කා්ත ක්ෂමතාව 92% න් වැඩිවී තති
ඳව සකාථ ගස.
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2014 වර්ෂගේ පිරිපෙදු නිෂ්පාදන (ප්රතිශතය)
ඩීස)
30%

ද විගත)
38%

භූමිගත)
4%
වනව ත ගත)
10%

ගපට්ට්ර)
9%

න ප්තා
7%

LPG
2%
SBP
0.15%

ඉහත ස හන් කා්ත සාධ්ක මට්හම ලඟා වූවද, නිෂ්ඨ්පාදක සහ පිිභපහදු ආන්තික අනුව සංස්ථා පිිභපහදුවහ
වයා්ව දචිත ගඳොරගතල් ඉරාක සැහැල්ලු ගඳොරගතල් වක අතර, එ ගකොමැතිකම ගහේතුගවන් නිෂ්ඨ්පාදක
දුෂ්ඨ්කරතාවලහ මුහුණ දීමහ සිදුවි . පව්වකා තමිභකානු සම්ඳාධ්ක ගහේතුගවන් අගකකු්ව ගඳොරගතල් මූලාශ්ර
වක Oman Export Blend, Murban සහ Arabian Light වැනි ගඳොරගතල් භාවිතා කිරීමහ සිදුවු අතර ග්ධශී
වයග න් පිිභපහදු කරක ලද නිෂ්ඨ්පාදක න්ගේ ලාභ සහ පිිභපහදු නිෂ්ඨ්පාදක ආන්තික ගකගරහි ගමම
ගඳොරගතල් භාවිත ඉතාම්ව අලාභදායී ඳලපෑමක් තති කරක ලදී. ඉරාක ගවත පකවා තති ගමකී සම්ඳාධ්ක
ගහේතුගවන් පිිභපහදුවහ වයා්වම ගැලගපක ගඳොරගතල් ව්තග ක් සප ා ගැනීමහ සංස්ථාව අමාතොංය විසින්
දරක ලද මහ්ව පිභශ්රම වේතථ වීම ගහේතුගවන් පිිභපහදුව කීපවරක් වසා දැී මහ සිදු වි .

ගබොරගත) ො නිමි ගතොග ආනයනය
ත.ගයො. මිලි ක 1,442.169 ක් වැ කරමින් ගතවු ව්තෂ්ඨ තුන ගඳොරතල් ගම.ගහොන්. මිලි ක 1,824 ක්
සංස්ථාව විසින් ආක ක ගකොහ තත. ගපර ව්තෂ්ඨගේ වා්තතා වු සාමාකෙ ගඳොරගතල් පිිභවැ (ඳැරල හ)
ත.ගයො. 110 හ සාගප්ක්ෂව ගතවු ව්තෂ්ඨ තුන ඳැරල හ ත.ගයො. 105 ක් ගලස වා්තතා වි . එගමන්ම ගපර
ව්තෂ්ඨ සමඟ සැසදීගම්ඳී ගඳොරගතල් සහ පිිභපහදු කරක ලද ගතල් ආක ක ස හා ගගවක ලද ප්රමාද ගාස්තු
සැලකි යුතු ප්රමාණ කින් අඩු වී තත.
පිිභපහදු කන නිමිගතොග ගම.ගහොන්. මිලි ක 2,073,865 ක් ගමම ව්තෂ්ඨ තුනදී ආක ක ගකොහ තති අතර, ගම්
ස හා පිිභවැ ගලස ත.ගයො. මිලි ක 2,021 ක් වැ ගකොහ තත.

ලංකා ඛනිජ් ගත) ගතොග ගබලා පර්ය තත සොගෙ ලCPSTL) විසි ත සපයන ගසවාව ත
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව ප්රතිවුහගත කිරීම්ව සමඟ ගතල් ගතොග ගඳයා කිරීම, ගකොගලොන්කාව හා
දීප වොප්ත ප්රාග්ධශි ගතොග ගඳයා 12 ක ගමගහයුම් කහයුතු, ද්වත සැකසුම් හා ගඳදාහැරීම් ්රි ාවලි ගමම
සමාගම හග්ව සිදුකරනු ලඳයි.
රගට් ගතල් ඉල්ලුම සුණරාලීම ස හා ප්රමාණව්ව නිෂ්ඨ්පාදක පව්වකා ඳවහ සහතික කිරීම සහ අක්ක්ෂණ කිරීම
ස හා අගලවි සමාගම් සමඟ අඛඩලය ගතොග සමාගලෝචක රැස්වීම් ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව සහ
ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම පව්වවනු ලඳයි. ගඳයාකරණ සහ ගමගහයුම් ගසේවා ස හා
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ප්ත න්ත ගාස්තුවක්ද ගඳදාහැරීම හා ද්වත ගපරසැිභ කිරීම වැනි සංස්ථාව ගවත ලඳා ගදනු ලඳක ගසේවාවන්
ගවනුගවන් විගයේෂ්ඨ ගාස්තුවක් ද ප්ත න්ත සමාගම විසින් අ කරනු ලඳයි.

කිෂි රසායන
වැවිලිකරුවන් සහ කෘිත අංය විසින් භාවිතා කරනු ලඳක කෘිත රසා ක ස හා සාධ්ාරණ මිල ගණන් පව්වවා
ගැනීගම් මිල ප්රතිප්වති සංස්ථාව විසින් අඛඩලයව පව්වවාගගක ක අතර, මිල පිිභවැ පහත ගහලීම ස හා
ගමමඟින් මහඟු දා ක්වව ක් ලඳා ගදමින් ග්ධශී කෘිත අංයගේ නිෂ්ඨ්පාදක ඉහන කංවයි.
පව්වකා “සිගපට්ගකෝ”කෘිත රසා ක නිෂ්ඨ්පාදක පිබගඳෝධ්කායක පහක්, දිලීරකායක හතරක් සහ කෘමි කායක
හතරකින් සමන්විත ගස. 2013 ව්තෂ්ඨගේ දී තහකම් කරක ලද අපගේ ප්රධ්ාක නිෂ්ඨ්පාදක පහ සමාගලෝචිත
ව්තෂ්ඨගේදී ද එගලසහම පැවතිනි. ඉහත ත්වව තරමක් පහසු කිරීම ස හා “Carbofaran” ගවනුවහ “Diazinon”
හඳුන්වා දීමහ පි වර ගගක තති අතර, අපගේ නිෂ්ඨ්පාදක යාල ගවත කව දිලීර කායක ක් වක Captan 50%
හඳුන්වා දී තත. ගම් සෑම අභිග ෝග ක්ම ගකොසලකා හැර 2013 ව්තෂ්ඨගේ රුපි. මිලි ක 177.6 ක පිිභවැුකමහ
සාගප්ක්ෂව 2014 ව්තෂ්ඨගේ රුපි. මිලි ක 179.76 ක පිිභවැුකමක් අ්වප්ව කර ගැනීමහ හැකි වි .
2014 ව්තෂ්ඨගේදී පාිභසිභක අභිග ෝග ස හා මුහුණ දීමහ සහ ගවන පන ග්රහණ
කනමකාකාරී්වව විසින් පහත ස හන් ප්රධ්ාක පි වර ලඳා ගන්කා ලදී.

කර ගැනීම ස හා

i.

කල් ඉකු්ව වු කෘිත රසා ක සහ කාඩ්ගඳෝඩ් සහ ගපොලිතින් වැනි තසුරුම් අපවෙ සහ කුණ වැරලි ආදි
ඳැහැර කිරීම.

ii.

කවීක න්ගත්රෝපකරණ සහිතව කෘිත රසා කාගාර ස්ව ංරී කිරීමහ මූලික පි වර ගන්කා ගැනීම.

iii.

යල පිිභ ම් න්ත්රාගාර ස හා ගහන්ය්ත කැ වක ලදී.

ොනව සම්පත් සංවර්ධ්නය සෙ සුභසාධ්නය
2014 ව්තෂ්ඨ අවසාකවක විහ ස්ථිර ගසේවක සංඛොව 2,668 ක් (2013 ව්තෂ්ඨගේදී 2,657 ක්) සහ අනි ම් ගසේවක
සංඛොව 80 ක් වි .
ගසේවක න් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජික න් ගවනුගවන් වවදොධ්ාර ක්රම ක් සංස්ථා සකසුරුවම් සමිති
මගින් කනමකාකරණ කරනු ලඳයි. ගසේවක න්හ අවයෙ වවදෙ පහසුකම් ලඳා දීම පිණිස වවදෙවරුන්
ගදගදකකුගේ ූර්තණ කාලීක ගසේව ලඳා ගනී. සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී ගරෝහල් ගතවීම් හා ගන්වාසික ප්රතිකාර
ස හා රුපි. මිලි ක 27 ක් වැ ගකොහ තත. ඳාහිර ගරෝග ප්රතිකාර ස හා සෑම ගසේවක කුහම මාසිකව රුපි.
250 - ක දීමකාවක්ද ගගවනු ලඳයි.
පාිභගතෝිතත පකතහ අනුව අදාන ගසේවක ා ගසේව ගකොහ තති සෑම ව්තෂ්ඨ කහම අ්තධ් මාසික වැුකපහ සමාක
මුදලක් පාිභගතෝිතත දීමකාව වයග න් ගගවනු ලඳක අතර, සංස්ථා සකසුරුවම් සමිති මගින් අතිග්තක විශ්රාම
ප්රතිලාභ න් ද මරණ පාිභගතෝිතතද ගගවනු ලඳයි. ගසේවක කුගේ මරණ කදී මරණ පාිභගතෝිතත න් ද ගගවනු
ලඳයි. ගසේවක න්ගේ රීයා කුසලතා ව්තධ්ක කිරීගම් අරමුණින් ගසේවක රීයා සමිති ගවනුගවන් මූලොධ්ාර
සැපයීමද සංස්ථාව මගින් සිදුකරනු ලඳයි. ගසේවක න් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජික න් ගවනුගවන් නිවාඩු
නිගක්තක 4 ක් කය්වතු කරයි. ගසේවක න්ගේ අවයෙතා ගවනුගවන් සහකදායී ගපොළී අනුපාතික න් හග්ව
විවිධ් ණ ග ෝයකා ක්රම කිහිප ක්ද ්රි ා්වමක ගස.
එගමන්ම ගසේවක න් හහ ග්ධශී හා විග්ධශී ුණහුණු කිරීම් වලහ අවයෙ මුදල් ප්රතිපාදක ගකොහ තිගබ්.
ගසේවක න්ගේ වැය පිභසර ව්තධ්ක කිරීම ස හා ඔවුන්ගේ පිභගණක සාක්ෂරතාව හා භාෂ්ඨා ාාණ වැඩි
20

දියුණු කිරීම ස හා සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨ තුන රුපි. 2,840,300 ක මුදලක් ගවන්ගකොහ පය්චා්ව දපාධි
ඩිප්ගලෝමා දපාධි ස හා ගසේවක න් ග ොමුකර තත.
පහත පිභදි සතුුකදා ක ගලස තමන්ගේ ගසේවා කාල
කිරීමක් ද සිදුකරයි.






20 වසරක
25 වසරක
30 වසරක
35 වසරක
40 වසරක

-

සම්ුණ්තණ කරක ගසේවක න් ස හා තිිබණ ප්රදාක

රුපි. 10,000 පවුම් 2.5 ක රන් පවුමක්
රුපි. 20,000 රුපි. 25,000 රුපි. 40,000 -

ගමම වසර තුලදී, ගසේවක න් 74 ක් ගවත ගමම තිිබණ ලඳා ගදක ලදී. රායෙ විය්ව විදොල කහ ග්වරී ප්වවක
ගසේවක දරුවන් ගවනුගවන් ශිෂ්ඨේවව17 ක් සංස්ථා සුභසාධ්ක කහයුක්තක් වයග න් ප්රදාක කරක ලදී.

පාරිසරික ආරක්ෂණය
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව ඛනිය ගතල් ආශ්රිත නිෂ්ඨ්පාදක න් ස හා ගවන පන කා ක ා වීම්ව,
ග්ධශී පිිභපහදුවක් හිමි එකම ආ තක වීම නිසා්ව පිභසර දූෂ්ඨණ අවම කිරීමහ වගකීගමන් ඳැඳී සිටික අතර,
පිභසර හ හානි ක් ගකොවක පිභදි ඛනිය ගතල් ආශ්රිත නිෂ්ඨ්පාදක භාවිතා කිරීමහ්ව, ගමගහ වීමහ්ව ඳැඳි සිටි.

ස්තූතිය
ගතවු කාලගේ මා ගවනුගවන් සි ලූම අභිග ෝග න් භාරග්ව ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථා අධ්ෙක්ෂ
මඩලයල ගවනුගවන් ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථා කඩලයා ගම් සි ලුම සාමාජික න්හ ස්තූති ප්රකාය
කරක අතර, ඛනිය ගතල් හා ඛනිය ගතල් ක්තමාන්ත ගරු අමාතෙතුමා හා ඔහුගේ කා්ත මඩලයල හ්ව,
භාඩලයාගාර හ්ව, මහ ඳැංකුවහ්ව අපගේ වොපාිභක සහකරුවන්හ්ව හා සි ලුම පාිභගභෝගික භවතුන්හ්ව
ඔවුන් ලඳා දුන් සහග ෝග හ හා අනුග්රහ න් ගවනුගවන් ස්තූති ප්රකාය කිරීමහ අවස්ථාවක් කර ගනිමි.

එස්. අෙරගසකර
වැයඳලක සභාපති
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව
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අකාලිත වටිනාකම් ප්රකාශය

2013 ලන වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන

2014
ුපි. මිලියන
පිිභවැුකම
අමුවෙ හා ගසේවා මිලදී ගැනීම්
එකතු කන වටිකාකම

558,324

518,177

-475,195

-448,066

83,129

70,111

පෙත පරිද ගලපා ඇත.

%

%

ගසවකයි ත ගවත ගගීමම්
වැුකප් හා අමතර ලාභ

3,727

4.5%

3,572

5.1%

13,962

16.8%

18,540

26.4%

635

0.8%

487

0.7%

1,741

2.1%

-7,984

-11.4%

ඳදු ගගවීම්, මු්ධදර ඳදු සහ මහා භාඩලයාගාර
ගවත දා ක්වව

63,064

75.9%

55,496

79.2%

එකතු කළ වටිනාකෙ

83,129

100.0%

70,111

100.0%

ප්රාේධ්න ස පුතම්කුව ත ගවත ගගීමම්
ණ ස හා ගපොළී

වත්කම් නලත්තු ිලරිම් සෙ පුළු) ිලරිම් ගවදෙගව ත

ක්ෂ වීම්
ර වා ග්ව ලාභ

රජ්යය ගගීමෙ
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මූලික කුණු

මූලය

ඒකක

2014

2013 ලන වත ප්රකාශිත

දන ආදා ම
දන ලාභ අලාභ
ගමගහයුම් ලාභ අලාභ

රුපි. මිලි ක
රුපි. මිලි ක
රුපි. මිලි ක

525,182.094
24,447.379
11,857.999

490,381.492
22,743.559
7,387.657

මූලෙ වි දම
ඳදු ගපර ලාභ අලාභ
ඳදු පසු ශූ්ධධ් ලාභ අලාභ

රුපි. මිලි ක
රුපි. මිලි ක
රුපි. මිලි ක

13,961.574
1,853.658
1,741.160

18,539.848
(7,889.407)
(7,926.323)

ප්රාේධ්ක සහ සංචිත
දිගු කාලීක ණ ගැනීම්
ප්රාේධ්ක වි දම්

රුපි. මිලි ක
රුපි. මිලි ක
රුපි. මිලි ක

(231,532.117)
703.481
1,116.716

(236,466.744)
1,350.850
4,023.521

ගම.ගහොන්
ගම.ගහොන්
රුපි. මිලි ක

1,824
3,385
187,760

1,743
2,907
182,064

ගම.ගහොන්
ගම. ගහොන්

3,967,738
1,760,170

3,692,023
1,643.923

සංඛොව
සංඛොව
සංඛොව

249
874
44

249
844
44

සංඛොව
රුපි. මිලි ක
රුපි ල්

2,668
3,727.230
1,397,102

2,657
3,520.253
1,324.897

ආනයන
ගඳොර ගතල් ආක ක
පිිභපහදු කන ගතොග ආක ක
පිිභවැ සහ කැස ගාස්තු වටිකාකම

ගෙගෙුතම්
විකුණුම්
පිිභපහදු නිමැවුම්

අගලවි
CPC සතු ගඳදුම්ගපොනවල්
ගඳදුම්කරුවන් සතු ගඳදුම්ගපොනවල්
ගඳදුම්කරුවන් පාලක කරක ගඳදුම්ගපොනවල්

ගසවකය ත
වසර අවසාක වක විහ ගසේවකයින් ගණක
වසර තුන සම්ූර්තණ ගගවීම්
ගසේවක කු ස හා එකතු කන වටිකාකම
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අවදානම් කළෙනාකරණ වාර්තාව
අවදාකම ඕකෑම වොපාර ක් හා සම්ඳන්ධ් ගකොහසක් වක අතර ඕකෑම සංවිධ්ාක ක් ගහෝ ක්තමාන්ත ක් විවිධ්
අවදාකම් ගවත නිරාවරණ ගවනු තත. ආ තක ක් විසින් මුහුණ ගදක අවදාකම ක්තමාන්තග න්
ක්තමාන්ත හ සහ සංවිධ්ාකග න් සංවිධ්ාක හ ගවකස් ගස. ආ තක සහ ක්තමාන්ත අවදාකම සහ අවා කැවත
කැවත තතිවීම හඳුකා ගැනීම කැපී ගපගකක කහයු්වතකි.
සංස්ථාගස අභෙන්තර පාලක මඟින් අදාන අවදාකම් හඳුකා ගැනීම, කනමකාකරණ කිරීම සහ වලක්වා
ගැනීම ස හා වක ප්රතිප්වති සහ ්රි ාමා්තග ආවරණ කරයි. 1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත
සංස්ථා පකත, මූලෙ පකත සහ අගකකු්ව නි ාමක පටිපාටීන් ස්ථාපිත ඵලදායී ප්ධධ්ති සහ ්රි ාමා්තග
ගමගහයුම් කහයුතු කිරීම්ව, අක්රමිකතා සහ වංචා වැලැක්වීම ස හා්ව නි්තමාණ කර තිගබ්.

අභය තතර සෙ බාහිර විගණන
අවදාකම් කනමකාකරණ ්රි ාවලිගේදී අභෙන්තර සහ ඳාහිර විගණක කා්ත ාංය න් ඉතා තීරණා්වමක ගස.
ගපර නි්තණ කරක ලද ප්රතිප්වති සහ ්රි ාමා්තග ප්රකාර මූලෙ ප්ධධ්ති සහ අගකකු්ව ගමගහයුම් අංය ඳාහිර
සහ අභෙන්තර විගණක කා්ත ාංය මඟින් සිදුකරනු ලඳක අතර ඔවුන් හඳුකා ගනු ලඳක ඕකෑම අවදාකමක්
කනමකාකරණ කිරීම ස හා අවයෙ පි වර නි්තග්ධය කරනු තත. අධ්ෙක්ෂ මඩලයල විසින් පිහිුකවනු ලැබූ
විගණක කමිුකවක් විසින් කැපී ගපගකක විගණක ගසො ා ගැනීම් සමාගලෝචක කරනු ලඳයි.
සංස්ථාව නිරාවරණ
දක්වා තත.

වි

හැකි අවදාකම් සහ අ ස හා ගන්කා ලද අවදාකම් කනමකාකරණ මිණුම් පහත

ආර්කයක අවදානෙ
ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ස හා රගට් ආ්තථික ත්වව වයා්ව සංගසදීව ඳලපානු ලඳයි. ගවන පන නි මුවකු ගලස
සහ රායෙ ආ තක ක් ගලස, ලාභ හ වයා සමාය ආ්තථික අවයෙතා සුණරාලීම පිණිස ඉහන සහක මිල ගණන්
හග්ව තතැම් ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක අගලවි කරයි. නිෂ්ඨ්පාදක න්ගේ මිල ගණන්වල කුයා ගවකසක් වූවද
ඉතා කඩිකමින් සමස්ථ ආ්තථික හ වියාල ඳලපෑමක් තති කරයි. ආ්තථික අවදාකම් හානිකර හැඟවීම් අවම
කිරීම ස හා, ගඳොගහෝ අවස්ථා වලදී අප විසින් දැඩි පිිභවැ කනමකාකරණ පි වර විටින් විහ ගනු ලඳක අතර,
එමඟින් ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක තරඟකාිභ මිල ගණන් හග්ව අගලවි කිරීමහ හැකි ාව ලැබී ලාභදායීතාව සහ
සමාය ආ්තථික ත්වව සමඳර කිරීමහ හැකි ාව ලැබී තත.

මූලය අවදානෙ
මූලෙ අවදාකම සංස්ථාගස හපැවැ්වම සහ මූලෙම සම්ප්වවල දපග ෝයක පිිබඳ ව සාකච්යා කරයි.
සංස්ථාව විසින් පිිභවැ සඵල අරමුදල් නිරන්තරග න්ම පවතික ඳව තහවුරු කරක අතර ශූ්ධධ් ලාභ ගවත
ගවන පන විචලෙතා මඟින් සෘණ ඳලපෑමක් තති වීම වලක්වයි. විග්ධය විනිම හුවමාරු අනුපාත ,
වශීලිතාව සහ ගපොළී අනුපාත න්ගේ හැසිරීම ප්රධ්ාක අවදාකම් ආවරණ වීම ගස.
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විගේශ විනිෙය අවදානම් කළෙනාකරණය
ප්රධ්ාක වයග න් ගඳොරගතල් සහ පිිභපහදු කරක ලද ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක සැපයුම්කරුවන්හ ගගවීම් කිරීම
ස හා සංස්ථාව විසින් දැකහ මාසිකව දන වයග න් ගයොල්ත මිලි ක 150 -200 ක් රායෙ ඳැංකු ගදගකන් මිලදී
ගනු ලඳයි. අවා අගලවි කිරීම ප්රධ්ාක වයග න් ශ්රී ලංකා රුපි ල් වලින් සිදුකරනු ලඳයි. එම නිසා සංස්ථාව
විග්ධය විනිම අවදාකමහ නිරාවරණ ගස. ගමම අවදාකම අවම කිරීම ස හා සෑම ඳැංකුවකම හුවමාරු
අනුපාත න් වදනිකව අක්ක්ෂණ කරනු ලඳක අතර ගයොල්ත මිලදී ගනු ලඳන්ගන් ඳැංකු අනුපාත හ ගකොවක
අතර ගවන පන හැසිරීම නිරීක්ෂණ කරමින් ගවන පන අනුපාත හ. ගමහි ප්රතිඵල ක් ගලස ගමම
ගමගහයුගමන් සංස්ථාව ප්රමාණව්ව ලාභ ක් ලඳා ගන්කා ලදී.

ද්රවශීලතා අවදානම් කළෙනාකරණය
මුදල් ගහෝ ගවක්ව මූලෙ ව්වකම් ලඳා දීම මඟින් ගගවා දමනු ලඳක ගකටි කාලීක වශීලතා හා සම්ඳන්ධ්
ඳැඳීම් ගගවා දැී ම සංස්ථාව විසින් මුහුණ ගදනු ලඳක අවදාකම් වශීල අවදාකම් ගලස නි්තවචක ගස. වශීල
අවදාකම් තතිවනුගේ නි මිත දිකහ සංස්ථාව විසින් ගගවා දැමි යුතු ඳැඳීම් සංස්ථාවහ ගගවා දැී ගම් හැකි ාව
ගකොමැති අවස්ථාවකදී .
සංස්ථාගස වශීලතා ත්වව යක්තිම්ව කිරීම ස හා විවිධ් ්රි ාමා්තග ගන්කා ලදී. වශීල කනමකාකරණගේ
ප්රධ්ාක ක්රගමෝපා න් වනුගේ overnight repo, තමතුම් තැන්පතු, කාල තැන්පතු, අගලවි නිග ෝජිත න් සමඟ
සී ප ගණුගදනුයි. සංස්ථාව රායෙ ඳැංකු ගදක සමඟ විශිෂ්ඨ්ක සම්ඳන්ධ්තාවක් පව්වවනු ලඳක අතර ප්රමාණව්ව
ඳැංකු පහසුකම් ද ලඳා ගනී.
වශීල අවදාකම් කල්පිරීගම් විය්ගල්ෂ්ඨණ මත පදකම් කර ගගක තවදුරහ්ව විය්ගල්ෂ්ඨණ කරනු ලඳයි. එ
සංස්ථාගස වශීලතාව නි්තණ කිරීම ස හා විගයේිතත කාලපිභච්ගේද ක් තුන අගප්ක්ෂිත මුදල් ප්රවාහ ගලා අම
සහ ඉවතහ ගලා ාම් නි්තණ කරමින් අඛඩලය ූර්තවකථක මඟින් අකාගත මුදල් අවයෙතා අවගඳෝධ් කර ගනු
ලඳයි.

ගපොළී අදෙපාත අවදානම් කළෙනාකරණය
වශීල සහ අගකකු්ව අවයෙතා සුණරාලීම ස හා ලඳා ගන්කා ලද ගකටි කාලීක සහ දිගු කාලීක ණ ගැනීම්
වලින් සංස්ථාව ්රි ා්වමක ගස. ගපොළී සහ අගකකු්ව මූලෙ ගගවීම් ගලස සැලකි යුතු ප්රමාණ ක් සංස්ථාව
විසින් දරනු ලඳයි. සංස්ථාව විසින් ගඳොගහෝ අවස්ථාවල overnight repo, තමතුම් තැන්පතු සහ කාලීක
තැන්පතු මත අග ෝයක කරමින් ශූ්ධධ් ආදා ම මත වක සෘණ ඳලපෑම අවම කිරීම ස හා ගපොළී අනුපාත
අවදාකම අවම කරනු ලඳයි. ලඳා ගදක ලද සෑම පහසුකමක් ස හාම ස්ථාවර ඵලදායී ගපොළී අනුපාත ක්
පව්වවාගගක ාමහ රායෙ ඳැංකු ගදක සහ මහා භාඩලයාගාර සමඟ සා්තථක සාකච්යා පව්වවා තත.

ගෙගෙුතම් අවදානෙ
ගමගහයුම් අවදාකම නු ප්රමාණව්ව ගකොවක ගහෝ නිෂ්ඨ්ඵල අභෙන්තර ්රි ාවලීන් තුිබන් මිනිසුන් සහ
ප්ධධ්තීන් ගහෝ ඳාහිර සිදුවීම් මඟින් තති වි හැකි අලාභ අවදාකමයි. සංස්ථාව විසින් සිදුකරනු ලඳක
තීරණා්වමක ්රි ාකාරකමක් ගහෝ ප්ධධ්ති සහ ්රි ාපටිපාටීන්ගේ නිෂ්ඨ්ඵලභාව මත වක පාලක ප්රමාණව්ව
ගකොවක ගහෝ අඩු අවස්ථා වලදී ගමගහයුම් අවදාකම් තති ගස. අපගේ වොපාරගේ සෑම ්රි ාකාරකමකදී
ගමවැනි අවදාකම් තතිවි හැකි අතර එමඟින් මූලෙ අහිමිවීම් සහ කී්තතිකාම අහිමි වීම් තති වි හැකි .
ශ්රී ලංකාගස ගපොදු යකතාවගේ ජිවිත සමඟ ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ඉහිබන්ම ඳැඳි තති අතර, කුයා
අවගමගහයුම් මඟින් ඉතා වියාල අවදාකම් තති වි හැක. ගමගහයුම් අවදාකම් සංස්ථාව විසින් දුරස්ථ සහ
පාලක කන හැකි අවදාකම් ගලස හඳුකාගගක තති අතර එ වුහා්වමක ගලස කනමකාකරණ කිරීම ස හා
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පි වර ගගක තත. සංස්ථාගස ගමගහයුම් අවදාකම් අවම කිරීම ස හා ප්රසම්පාදක කමිුකව සහ ගහන්ය්ත තගයීම්
කමිුකව වැනි කමිුක මඟින් අවයෙ පි වර ගනී.

ස පුතම් අවදානෙ
සංස්ථාව විසින් සිදුකරනු ලඳක සෑම ඛනිය ගතල් ප්රසම්පාදක ක්ම යාතෙන්තර ගවන පන මඟින් සිදුකරක
අතර සැපයුම් යාල ගවත තතිවි හැකි ඳාධ්ක සහ අගප්ක්ෂිත කා්තමික ප්රමිතිග න් ගතොර නිෂ්ඨ්පාදක මඟින්
සංස්ථාවහ සැපයුම් අවදාකම් තති කරයි. ත්වව සහතික සහ අඛඩලය සැපයුම් දාම සහතික කිරීම ස හා
ගතොග සමාගලෝචක කමිුකව, ප්රසම්පාදක කමිුකව සහ ගහන්ය්ත තගයුම් කමිුකව වැනි දප කමිුක සංස්ථාව විසින්
ස්ථාපිත කර තත.

කම්කු අවදානෙ
කම්කරු ගැහළු ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදකවල ගුණා්වමකභාව හ හා සංස්ථාගස කී්තතිකාම ගකගරහි ඳලපායි.
අගකකු්ව ගැහළු අතර කා්තමික කඩු පැක කැත්ම සැලකි යුතු කරුණක් වක අතර, ඳ වා ගැනීම් සහ ුණහුණු
කිරීම් මඟින් තරඟකාිභ ශ්රම ඳලකා ක් ගගොයකැත්ම ස හා කාල සහ සම්ප්ව ග දවීම ගකගරහි ගමවැනි
කා්තමික කඩු ඳලපෑමක් තති කරයි. සෑම අවස්ථාවකම ගසේව හ කැපවුණු ශ්රම ඳලකා ක් සහතික කිරීම ස හා
සංස්ථාව විසින් සෑම ප්ර න්ත ක්ම දරක අතර, අ ස හා සංස්ථා ගසේවක න් නිග ෝයක කරනු ලඳක කා්තමික
වෘ්වතී සමිති සමඟ අකාඳ්ධධ් ගිවිසුමකහ එනඹ තත. ගමවැනි ගිවිසුම් ගසේවක ා සහ ගසේවෙ ා අතර
සාධ්ාරණ සමතුලිතතාව ක් පව්වවා ගගක ාමහ දපකාරී ගස. අපගේ ගසේවක න් ස හා ලඳා ගදක ගසේවක
ශුභසාධ්ක සහ අගකකු්ව වරප්රසාද ක්රම ද්ධග ෝගිම්ව සහ කා්ත ක්ෂම ශ්රම ඳලකා ක් පව්වවා ගගක ාමහ
ගහේතු ගවයි.

26

සංස්ථාපිත යෙපාලනය
සංස්ථාපිත
හපාලක
මගින් ආ තකගේ ගමගහයුම් ්රි ාකාරකම් දි ්ව කිරීගම්දී අවංක්වව ,
වාස්තවිකභාව , සම්ූර්තණ්වව , පාරදෘයෙභාව සහ ආචාරධ්්තම වැනි මූලධ්්තම පිිබබිඹු ගස. සංස්ථාගස
ගමගහයුම් කා්ත න්ීම ඉහනම ප්රමිතීන් පව්වවාගගක ාම ස හා, සංස්ථාව ගකගරහි තල්මක් දක්වක
කඩලයා ම් ද සැලකිල්ලහ ගගක, යක්තිම්ව සංස්ථාපිත හපාලක ක් තති කිරීම පිණිස අධ්ෙක්ෂ මඩලයල
කැපවී තති අතර, අ ගවත නඟා වි හැකි ඳවද ඔවුන්ගේ විය්වාස යි. විනිවිදභාව , කරුණු ගහලිදරස කිරීම
සහ වගකීම හා සම්ඳන්ධ් තම කහයුතු ඉුකකිරීගම්දී යක්තිම්ව සංස්ථාපිත හපාලක දපකාරී වක ඳව අධ්ෙක්ෂ
මඩලයලගේ විය්වාස යි. එගසේම, සංස්ථාපිත හපාලක යක්තිම්ව කිරීම නු අඛඩලය ්රි ාවලි ක් ඳව ඔවුන්
විසින් සලකනු ලැගබ්.
ශ්රී ලංකා වරල්ව ගණකාධිකාරී ආ තක විසින් එක්ව නිකු්ව කරක ලද සංස්ථාපිත හපාලක ස හා වක
ප්රයස්ථ භාවිත සංග්රහගේ විධිවිධ්ාක හා මුදල් අමාතොංයගේ රායෙ වොපාර ගදපා්තතගම්න්තුව විසින් නිකු්ව
කරක ලද හපාලක පිිබඳ මා්තග දපග්ධය න් ගකගරහි සංස්ථාව අනුකූල්වව ක් දක්වයි.

අධ්යක්ෂ ේඩලලය
සභාපති සහ කනමකාකාර අධ්ෙක්ෂ තතුළුව සාමාජික න් හ්වගදගකකුගගන් අධ්ෙක්ෂක මඩලයල සෑදී තත.
1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථා පකත සහ එහි සංගයෝධ්ක ප්රකාර ඛනිය ගතල්
ක්තමාන්ත ගරු අමාතෙතුමා විසින් සභාපති, කනමකාකාර අධ්ෙක්ෂ සහ අගකකු්ව අධ්ෙක්ෂවරු ප්ව කරයි. ඉන්
එක් අධ්ෙක්ෂවරග කු මහා භාඩලයාගාරගේ (මුදල් අමාතොංයගේ) නිග ෝජිතග කු වනු තත. සභාපති,
කනමකාකාර අධ්ෙක්ෂ හැර සෑම අධ්ෙක්ෂවරග ක්ම විධ්ා ක ගකොවක අධ්ෙක්ෂවරු ගස.
කැවත ප්වකිරීමහ හ්වව අධ්ෙක්ෂ මඩලයලගේ සාමාජික න්ගේ ප්වවීම වසර 03 හ සීමා ගස. තීරණ ගැනීගම්
්රි ාවලිගේදී අධ්ෙක්ෂ මඩලයල සංස්ථාගස ගයෙෂ්ඨ්ක කනමකාකරුවන්ගගන් හා අවයෙ වු විහ ඳාහිර
වෘ්වතී ගසදීන්ගගන් ද අවයෙ ගතොරතුරු ලඳා ගනී.

අධ්යක්ෂ ේඩලලගේ වගකීෙ
ආ තක
ගකගරහි දකන්දුවක් දක්වක කඩලයා ම්වල විය්වාසනී ්වව , වොපාිභක අවංක්වව ,
පව්වවාගගක ක යක්තිම්ව සංස්ථාපිත හපාලක වුහ ක් තුන වෙවස්ථාපිත අවයෙතා පිිබපදිමින් පව්වකා
සි ලුම කඩලයා ම්වල විය්වාස නි්තමාණ කරමින් කහයුතු කිරීම අධ්ෙක්ෂ මඩලයලගේ ප්රධ්ාක වගකීමයි.
ප්රතිප්වති සම්පාදක කරමින් සහ එම ප්රතිප්වති ඵලදායී ගලස ්රි ා්වමක කිරීම සහතික කරමින් අධ්ෙක්ෂ
මඩලයල විසින් සංස්ථාගස ඵලදායී පාලක හසුරවනු ලඳයි. සංස්ථාගස අධ්ෙක්ෂ මඩලයල රැස්වීම් සහ අධ්ෙක්ෂ
මඩලයල අනුකමිුක ස හා සහභාත් ගවමින් සහ චක්රගල්ඛ ප්රකාර තීරණ ගැනීගමන් සංස්ථාගස කහයුතු
ගවනුගවන් කැපවීම ගමයින් අදහස් ගකගරයි.
සංස්ථාපිත හපාලක භාවිත න් ස හා අවයෙ අනුකූලතාව තහවුරු කිරීම ස හා අධ්ෙක්ෂ මඩලයල විසින්
සි පිභශ්රම දරනු ලඳක අතර, සංස්ථාගස කා්ත සාධ්ක සහ අකාගත පිිබඳ ව වාස්තවික තගයීම් සිදු
කරයි.
ඉහත ස හන් කරුණු වලහ අමතරව වා්තිතක මූලෙ ප්රකායක, වා්තිතක අ වැ , සංස්ථාපිත සැලසුම්, ්රි ාකාරී
සැලසුම් ස හා අනුමැති ලඳා දීගම් සහ අඛඩලයව මූලෙ කා්ත සාධ්ක සමාගලෝචක කිරීගම් වගකීම
අධ්ෙක්ෂ මඩලයල දරයි. සංස්ථාගස ප්රධ්ාක ප්වවීම්, කා්ත මඩලයල දසස්වීම්, ප්රධ්ාක ප්රාේධ්ක වි දම්
ආග ෝයක කිරීම් සහ සංස්ථාපිත ගසේවාදා ක න් ස හා ලඳා ගදක ණ පහසුකම් පිිබඳ ව අධ්ෙක්ෂ්ඨ
මඩලයල අක්ක්ෂණ කරනු ලඳයි.
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අධ්යක්ෂ ේඩලල ැසස්ීමම්
සාමාකෙග න් අධ්ෙක්ෂ මඩලයල රැස්වීම් මාසික පදකම මත පව්වවක අතර, අවයෙ වු විහ විගයේෂ්ඨ අධ්ෙක්ෂ
මඩලයල රැස්වීම් කැ වනු ලඳයි. කනමකාකරුවන්ද අවයෙ වු විහ කැ වීම් මත ගමම රැස්වීම් වලහ සහභාත්
ගවයි.
අධ්ෙක්ෂ්ඨ මඩලයල රැස්වීම් පව්වවනුගේ විධිම්ව කො පත්ර කහ අනුව වක අතර, රැස්වීම් වලහ ප්රථම
සංස්ථාපිත කනමකාකාරී්වව විසින් විස්තීරණ පසුබිම් ගතොරතුරු අධ්ෙක්ෂවරු ගවත ලඳා ගදනු තත.
සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේ දී අධ්ෙක්ෂ මඩලයල රැස්වීම් 14 ක් පව්වවක ලදී.

අදෙකූලත්වය ො පාරදිශ්යභාවය
සි ළුම ගමගහයුම් කහයුතු කිරීගම්දී වයා්ව පාරදෘයෙභාව කින් කහයුතු කිරීමහ සංස්ථාව ඳැඳී සිටී. ගිණුම්
කහයුතු පව්වවාගගක ාම ස හා ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාිභ ආ තක විසින් නිකු්ව කරක ලද ගණකාධිකරණ
ප්රමිත හා ගවක්ව ගරගුලාසි වලහ අනුව කහයුතු කිරීමහ සංස්ථාව ්රි ාකර තිගබ්. සංස්ථාගස වදනික
ගමගහයුම් කහයුතු ස හා යක්තිම්ව අභෙන්තර පාලක ප්ධධ්ති ක් ස්ථාපිත ගකොහ තිගබ්. 1971 අංක 38 දරණ
මුදල් පකත සහ එහි මස පකග්ව විධිවිධ්ාක න්හ අනුව මූලෙ ප්රකායක වා්තිතකව ප්රකාය හ ප්වකරක අතර,
පා්තලිගම්න්තුගසද සභාගත කරයි. එ හ අමතරව මුදල් පකතහ අනුකූලව විගණකාධිපතිවර ා විසින් සංස්ථාගස
ඳාහිර විගණක සිදුකරනු ලඳයි.

සංස්ථාපිත කළෙනාකරණය
අධ්ෙක්ෂ මඩලයල විසින් විභන්වර අනුමත කරක ලද ක්රගමෝපා නි්තග්ධය , ප්රතිප්වති සැකසුම සහ
්රි ාපටිපාටීන් පදකම් කර ගගක සංස්ථාගස එදිකදා කහයුතු සභාපති කනමකාකාර අධ්ෙක්ෂ විසින්
කනමකාකරණ කරනු ලඳයි. සංස්ථාගස ගමගහයුම් සහ ප්රධ්ාක පිභපාලක ප්රධ්ාක වයග න් ුණළුල් ගකොහස්
ගදකකහ ගඳදි හැක; අවා කම්, පිිභපහදු ගමගහයුම් සහ ප්රාග්ධශී කා්ත ාල තතුළු ප්රධ්ාක කා්ත ාලගේ
ගමගහයුම් ගස.
පිිභපහදු ගමගහයුම්, පිිභපහදු කනමකාකරු විසින් ගමගහ වක අතර විදු්ව රසා ක සහ කා්තමික වැනි විවිධ්
ගක්ෂේත්ර න්ගගන් සැදුම්ල්ව නිග ෝයෙ පිිභපහදු කනමකාකරුවන් විසින් පිිභපහදු කනමකාකාරු ගවත අවයෙ
සහා ලඳා ගදයි.
ප්රධ්ාක කා්ත ාලගේ සෑම කා්ත ාංය කම නිග ෝයෙ සාමාකොධිකාිභවරග ක් ගහෝ කනමකාකරුගවක් විසින්
සංස්ථාගස එදිගකදා කහයුතු සිදුකිරීමහ සභාපති කනමකාකාර අධ්ෙක්ෂ ගවත අවයෙ සහා ලඳා ගදයි.
සංස්ථාපිත කනමකාකරුවන් ඔවුන්ගේ අදාන ගක්ෂේත්රගේ වෘ්වතී ම සුදුසුකම් ලඳා තති අතර ඔවුන් සි ලු
ගදකාම දපාධිධ්ාරීන් ගස.

විගණන කමිටුගව් සංුතතිය
සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී විගණක කමිුක සාමාජික න් ගලස අධ්ෙක්ෂ මඩලයල විසින් විධ්ා ක ගකොවක
අධ්ෙක්ෂවරු ප්වකරක ලද අතර, විගණක කමිුක රැස්වීම් හතරක් සංස්ථාව විසින් පව්වවක ලදී. 63 වක විගණක
කමිුක රැස්වීගම්දී ආචාර්ය හාන්ස් විගේසූිභ ම ා (සභාපති), වියාකා අමරගසේකර මි සහ අ.එච්.එස්. විගේසිංහ
ක විධ්ා ක ගකොවක අධ්ෙක්ෂවරු කමිුක සාමාජික න් ගලස කහයුතු කරක ලදී.

28

63 වක විගණක කමිුකගස සිහ 66 වක විගණක කමිුකව දක්වා වක කමිුක රැස්වීම් ස හා ආචාර්ය හාන්ස්
විගේසූිභ (සභාපති), සන්ධ්ො විය ඳඩලයාර මි සහ වියාකා අමරගසේකර මි
ක විධ්ා ක ගකොවක
අධ්ෙක්ෂවරු කමිුක සාමාජික න් ගලස කහයුතු කරක ලදී. 64 වක සහ 66 වක විගණක කමිුක ස හා
ගක්.එච්.ටී.එන්. සුමකර්වක ම ා කමිුක සාමාජිකග ක් ගලස ප්වගවක ලදී.
ගපොදු වානිය සමාගම්වල විගණක කමිුක පැවැ්වවීම සම්ඳන්ධ්ව නිකු්ව කරක ලද මහා භාඩලයාගාර
චක්රගල්ඛගේ විධිවිධ්ාක අනුව කමිුකගස විගණක ප්රාප්ති , වගකීම්, ඳලතල සහ විගයේිතත රායකාිභන්
ආවරණ වක පිභදි සකස්කර තත.

විගණන කමිටුගව් කාර්ය ත
කමිුකව විසින් සංස්ථාගස අභෙන්තර පාලක ප්ධධ්තිගේ ප්රමාණව්වභාව , කාල නිය්ච සහ පැවැ්වම
සමාගලෝචක කරනු ලඳක අතර, මූලෙ වා්තතාකරණ නිරාවරණ කිරීගම් ප්රමාණා්වමතාව සහ වොපාර
ගමගහයුම් අනුකූලතාව විය්ගල්ෂ්ඨණ කරයි. මුලෙ ප්රකායක පිිබග ල කිරීම ස හා භාවිතා කරක ලද ශ්රී ලංකා
මූලෙ වා්තතා කිරීගම් ප්රමිතීන් SLFRS/LKAS තතුලු මූලෙ වා්තතාකරණ ප්ධධ්ති සමඟ අනුකූල වක පිභදි
සකසක ලද ගණකාධිකරණ ප්රතිප්වතිවල සංගතතාව ද ගමමඟින් සහතික කරනු ලඳයි. ඉහත කරුණු හැර,
සංස්ථාව නිරාවරණ වි හැකි අවදාකම් කමිුකව විසින් විය්ගල්ෂ්ඨණ කරනු ලඳක අතර, එම අවදාකම් අවම
කිරීම ස හා ලඳා ගන්කා ලද ්රි ාමා්තග සහ අවාගේ ඵලදායීතාව ද ගමම කමිුකව විසින් විය්ගල්ෂ්ඨණ කරනු
ලඳයි.

විගණන කමිටු ැසස්ීමම්
සාමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී ඉහත ස හන් කන පිභදි තමන් ගවත පවරා තති රායකාරීන් සාකච්යා කිරීම ස හා
විගණක කමිුක 04 ක් පව්වවක ලදී.
සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී විගණක කමිුක රැස්වීම් ස හා සහභාත් වු සාමාජික න් පහත ස හන් කර තත.
අදෙක්රමික
අංකය

දනය

කමිටු සාොජිකය ත
ගණන

සාොජිකය තගේ නම්

63

2014.04.22

03

ආචාර්ය හාන්ස් විගේසූිභ ම ා (සභාපති)
වියාකා අමරගසේකර ගමකවි
අ.එච්.එස්. විගේසිංහ ම ා

64

2014.08.28

04

ආචාර්ය හාන්ස් විගේසූිභ ම ා (සභාපති)
වියාකා අමරගසේකර ගමකවි
ගක්.එච්.ටී.එන්. සුමකර්වක ම ා
අ.එච්.එස්. විගේසිංහ ම ා

65

2014.10.22

04

ආචාර්ය හාන්ස් විගේසූිභ ම ා (සභාපති)
වියාකා අමරගසේකර ගමකවි
ගක්.එච්.ටී.එන්. සුමකර්වක ම ා
අ.එච්.එස්. විගේසිංහ ම ා

66

2014.12.19

04

ආචාර්ය හාන්ස් විගේසූිභ ම ා (සභාපති)
වියාකා අමරගසේකර ගමකවි
ගක්.එච්.ටී.එන්. සුමකර්වක ම ා
අ.එච්.එස්. විගේසිංහ ම ා
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විගණන කමිටුව විසි ත සිදුකරන ලද කාර්යය ත
විගණක කමිුකව විසින් සංස්ථාගස ප්රධ්ාක ක්රගමෝපා පිිබඳ කරුණු සම්ඳන්ධ්ග න් විවිධ් සාකච්යා පව්වවා
අවා ්රි ා්වමක කන හැකි ආකාරගේ නි්තග්ධය සහිතව අධ්ෙක්ෂ මණයල ගවත ඉදිිභප්ව කරක ලදී.
සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී, පහත ස හන් ුණළුල් ගක්ෂේත්ර න් ගවත ග ොමු වූ අභෙන්තර විගණක වැයසහහන්
පව්වවා අවයෙ වැඩිදියුණු කිරීම් ග ෝයකා කරක ලදී.


ගසේවක න් ගවත ණ පහසුකම් ලඳා දීගම්දී සිදු වි හැකි ප්රමාද න් හඳුකා ගැනීම.



පිරවුම්හල්වල ඉන්ධ්ක නිකු්ව කිරීගම් ගපොම්ප ප්රමාණ ගයෝධ්ක
සංස්ථාගස රායකාිභ සහ වගකීම.



දිව්ව මට්හම ගකොසලකා ඳවුස්ත ගවත ඉන්ධ්ක සැපයීම ස හා ගැලීම් මාක සවිකිරීම ්රි ා්වමක කිරීගම්
හැකි ාව.



භාවිතා කරක ලද SAP ප්ධධ්තිගේ අකතුරුදා ක ඳව සහ ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් ආරක්ෂක
පාලක ක් ගකොමැති වීම.



පහන ගඳෝ ාව ්රි ාවිරහිත වීම ගහේතුගවන් වොපාර අඛඩලයතා සැලැස්ම සහ වෙසක ආපසු ලඳා ගැනීගම්
සැලැස්ම හඳුකා ගන්කා ලදී.



කය්වතු කා්ත න් සිදු කිරීගම්දී මෑතදී වා්තතා වු සි්ධධි ද තතුළුව, සුණගස්කන්ද ප්ත න්තගේ ගිනි හා
ආරක්ෂණ අවයෙතාවන්ගේ ගදෝෂ්ඨ හඳුකා ගැනීම.



සුණගස්කන්ද ප්ත න්තගේ පාලක ගදෝෂ්ඨ න් හඳුකා ගන්කා ලද අතර අ ස හා අවයෙ ්රි ාමා්තග ගැනීම.



ගමෝහ්ත රථ මිලදී ගැනීම ස හා ගසේවක න් ගවත ණ ලඳාදීගම්දී අනුරූප ගකොවීම් නිරීක්ෂණ කිරීම.



වසර අවසාක ගභාතික සතො ක කිරීගම්දී හඳුකා ගන්කා ලද ගදෝෂ්ඨ පාලක කිරීම.



ප්ත න්ත වලදී සහ ගඳයා වලදී සිදුවක පාලක ගකොකරක ලද ගතොග ආපසු එවීම් හඳුකා ගන්කා ලද
අතර ගවක්ව ගැනුම්කරුවන් ගවත ගතොග ලඳා දීම ස හා අවසර දීම සම්ඳන්ධ්ව ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත
සමාගගම් වගකිව යුතු ඳව ඉහන දැී ම.

කිරීම සහ මුා තැබීම සම්ඳන්ධ්ග න්

කළෙනාකරණ කමිටුව
කනමකාකරණ කමිුකව විධ්ා ක ගකොවක අධ්ෙක්ෂවරු ගදගදගකකුගගන් සමන්විත වක අතර ඉන් එක් අග ක්
කමිුකගස සභාපති ගලස කහයුතු කරයි. මසකහ වරක් පව්වවක අධ්ෙක්ෂ මණයල රැස්වීමහ ගපර කනමකාකරණ
කමිුකව මසකහ වරක් රැස්වී අධ්ෙක්ෂ මඩලයල ගවත ඉදිිභප්ව කිරීමහ නි මිත කරුණු පිිබඳ ව සාකච්යා කරයි.
කමිුකව විසින් එහි වා්තතාව අවසාක අනුමැති ස හා අධ්ෙක්ෂ මඩලයල ගවත ඉදිිභප්ව කරයි. සෑම ගයෙෂ්ඨ්ක
කනමකාකරුගවක්ම සහ කා්ත ාංය ප්රධ්ානිග කුම ගමම කමිුකවහ සහභාත් ගස.

30

ගතොග සොගලෝචන කමිටුව
ගමම කමිුකගස රැස්වීම් පව්වවනුගේ ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් කා්ත මඩලයල සහ
විදුලිඳල මඩලයලගේ සහ ඉන්දි ානු ගතල් සමාගගම් නිග ෝජිත න් සහභාත්්වවග නි. එහිදී ගතොග ත්වව
සමාගලෝචක කරනු ලඳක අතර, ඉදිිභ මාස තුකක කාලපිභච්ගේද ස හා අවයෙ සැලසුම් සකස් කරනු ලඳයි.
පිිභපහදුගස නිෂ්ඨ්පාදක සලකා ඳලා රගට් අවයෙතාව අනුව ආක ක කන යුතු ප්රමාණ හඳුකාගගක
පව්වකා ගතොග සැලකිල්ලහ ගගක ඉදිිභ කහයුතු සැලසුම් කරයි. අඛඩලය සී ප අක්ක්ෂණ සිදුකරක ඳැවින්
රගට් සැපයුම අඛඩලයව පව්වවාගගක ාමහ සංස්ථාවහ හැකි ාව ලැගබ්.

ප්රසම්පාදන කමිටුව සෙ ගය තලර් කමිටුව
යාතික ප්රසම්පාදක නිග ෝජිත ආ තක විසින් නිෂ්ඨ්පාදක, භාඩලය, ගසේවා සහ කා්ත න් ප්රසම්පාදක කිරීම
ස හා වක මා්තගගෝපග්ධයක කාඩලය ක් නිකු්ව කරක ලදී. ප්රසම්පාදකගේ පාරදෘෂ්ඨෙභාව සහතික
කිරීමහ, ප්රමාද න් අවම කිරීමහ සහ මූලෙම වයග න් වයා්ව හප්ව සහ ගුණා්වමකභාවග න් යු්ව ගසේවා
සහ සැපයුම් සංස්ථාව ගවත ලඳා ගැනීමහ ගහන්ය්ත තගයීම් කමිුකව සහ ප්රසම්පාදක කමිුකව විසින් යාතික
ප්රසම්පාදක නිග ෝජිත ආ තක විසින් පකවා තති මා්තගගෝපග්ධය අනුගමක කරයි.

මූලය ගෙලිදරව් ිලරීෙ
සංස්ථාගස ගමගහයුම් ්රි ාකාරී්වව පිිබඳ සතෙ හා සාධ්ාරණ්වව පිිබබිඹු වක ගලස මූලෙ ප්රකායක
ඉදිිභප්ව කිරීමහ අධ්ෙක්ෂ මඩලයල වගකීගමන් ඳැඳී සිටියි. යාතෙන්තර මූලෙ වා්තතාකරණ ප්ධධ්ති මුදල්
පකග්ව හා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථා මස පකග්ව අවයෙතාව න්හ අනුකූල වක පිභදි මූලෙ ප්රකාය පිිබග ල
කර තිගබ්.

අභය තතර පාලනය ත
යක්තිම්ව අභෙන්තර පාලක ක් පව්වවාගගක ාම සහ එහි ඵලදායීතාව සමාගලෝචක කිරීම ස හා සංස්ථාව
වගකිව යුතු ගස. ගමකී ප්ධධ්ති මඟින් සංස්ථාගස ව්වකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ විධිම්ව වා්තතා පව්වවාගගක
ාම සකාථ කිරීම සහ විය්වාසවන්ත ගතොරතුරු සැපයීම අගප්ක්ෂා ගකග්ත. මූලෙම , ගමගහයුම්ගත සහ
අනුකූලතා පාලක කිරීම ගමන්ම අවදාකම් කනමකාකරණ ද අන්ත්තගතව සෑම ආකාර කම පාලක කිරීම්
ගමම වගකීම මඟින් ආවරණ කරයි. ගදක ලද කාලපිභච්ගේද ක් තුන අඩුලුහුඩුකම් සහ අක්රමිකතා ගපන්වා
ගදනු තතැයි අනිවා්ත සහතික ක් ඉදිිභප්ව ගකොකරක අතර ඉන් සාධ්ාරණ සහතික ක් පමණක් ලඳා ගදනු
තති ඳව අවයෙග න්ම දැක්වි යුතුයි.
අභෙන්තර පාලක පටිපාටිගේ ප්රමාණව්ව ඳව සහතික කිරීම ස හා සහ සංව්තධ්ක
ඉදිිභප්ව කිරීම ස හා සංස්ථාගස අභෙන්තර විගණක අංය වගකි නු ලැගබ්.

පිිබඳ අඛඩලය නි්තග්ධය

අභය තතර විගණනය
මූලෙ සහ ගමගහයුම් ්රි ාවලි සහ පාලකගේ ඵලදායීතාව තගයීම ස හා පිහිුකවනු ලැබූ අභෙන්තර විගණක
ප්ධධ්තිගේ කා්ත ගක්ෂේත්ර සමාගලෝචක කිිභම සහ තීරණ කිරීම විගණක කමිුකව විසින් සිදුකරනු ලඳයි.
අභෙන්තර විගණක ගදපා්තතගම්න්තුව වෘ්වතී
සුදුසුකම්ල්ව වරල්ව ගණකාධිකාිභවරග කුගේ
ප්රධ්ාක්වවග න් කහයුතු සිදුකරයි. අනුකූල හා ස්වාක්ක පරීක්ෂණ අභෙන්තර පාලක න් භාවිතග න් තගයීම,
එක් එක් අංය න්ීම අවදාකම් ගක්ෂේත්ර පිිබඳ ව අවගඳෝධ් කර ගැනීම සහ කනමකාකරණ පාලක කා්ත න්
තගයීම ස හා විගණක සැලසුම් ්රි ා්වමක කරයි.
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සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨගේදී තම විගණක පැවරුම් වලහ අමතරව අභෙන්තර විගණක විසින් පහත ස හන් ගක්ෂේත්ර
ගවතද අවධ්ාක ග ොමු කරක ලදී.


නිෂ්ඨ්පාදක අලාභ, ආදා ම් අලාභ සහ ගතොරතුරු ප්ධධ්ති අඛඩලයව පව්වවා ගගක
ගක්ෂේත්ර න්ගේ අවදාකම හඳුකා ගැනීම.



සංස්ථාගස සම්ප්ව භාවිත පිිබඳ ව විය්ගල්ෂ්ඨණ
දපිභම කිරීම ස හා වක ඳාධ්ක හඳුකා ගැනීම.



පව්වකා පටිපාටිවල සහ ්රි ාකාරකම් ග ෝයකාවල දු්තවලතා හඳුකා ගැනීම සහ පාලක
කිරීම.



අභෙන්තර විගණක මඟින් ගපන්වා ගදක ලද ප්රධ්ාක කරුණු සම්ඳන්ධ්ව ්රි ාකාරී සැලැස්ම විය්ගල්ෂ්ඨණ
කර අක්ක්ෂණ කිරීම.



වොපාර සම්ප්ව සැලසුම් කනමකාකරණ කිරීම ස හා අවයෙ ප්රතිප්වති සහ ්රි ාමා්තග වල ප්රමාණව්ව
ඳව තගයීම ස හා සංස්ථාව විසින් භාවිතා කරක ලද ගතොරතුරු ප්ධධ්ති ාන්ත්රණ සමාගලෝචක කිරීම.



වොපාර සම්ප්ව සැලසුම් සහ කනමකාකාර සහා
සහ දියාගත කිරීම.



විගණකාධිපතිවර ාගේ වා්තතා සාකච්යා කිරීම, විගණක ප්රය්ක ස හා පිිබතුරු සැපයීම.



වා්තිතක විගණක සැලැස්ම කාලීක සමාගලෝචක කිරීම සහ සිදුකරක ලද සැඳෑ කා්ත
ගගක අභෙන්තර විගණක අංයගේ කා්ත සාධ්ක සමාගලෝචක කිරීම.

සහ ක්රගමෝපා

ාම අදාන

වොපාර අකකවල කා්ත ක්ෂමතාව

යක්තිම්ව

මට්හම පිිබඳ ව වක ුණහුණු අවයෙතා හඳුකා ගැනීම

න් පදකම් කර

ෙො භා්ඩලාගාරය සෙ ෙෙ බ ංකුව සෙව සම්බ තධ්ය
මහ ඳැංකුව සහ මහා භාඩලයාගාර සමඟ සංස්ථාව සී පව කහයුතු කරක අතර සංස්ථාගස ගමගහයුම්
කනමකාකරණ කිරීගම්දී ඔවුන්ගේ සහා ලඳා ගනී. සංස්ථාගස ප්රධ්ාක වොපෘති වැයසහහන් සහ ණ ගැනීම්
ස හා දපගදස් සහ මා්තගගෝපග්ධය ලඳා ගනී.
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මූලය ප්රකාශන



විස්ීනරණ ආදායම් ප්රකාශය



මූලය තත්වය පිබඳබඳ ප්රකාශය



ස්ක තධ්ය ගවනස්ීමෙ පිබඳබඳ ප්රකාශය



මුද) ප්රවාෙ ප්රකාශය



මූලය ප්රකාශ සඳො සයෙ ත
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විස්ීනරණ ආදායම් ප්රකාශය
සංස්ථාව
සයෙන
ගදස ම්බර් 31 දනය අවස ත ම් වර්ෂය සඳො

2014

සමුෙය
2013

2014

2013

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලියන

ුපි. මිලියන

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලියන

ුපි. මිලියන

ආදා ම

1

525,182.094

490,381.492

527,168.712

490,966.235

විකුණුම් පිිභවැ

2

(500,734.715)

(467,637.933)

(507,613.357)

(474,080.094)

24,447.379

22,743.559

19,555.355

16,886.141

321.978

1,556.261

452.324

දළ ලාභය
ගවක්ව ගමගහයුම් ආදා ම්

3

1,098.797

ූමමිගතල් සහකාධ්ාර

4

2,715.000

ආග ෝජිත ග්ධපන මත ආදා ම්

5

51.823

52.015

51.823

52.015

විකුණුම් සහ ගඳදාහැරීගම් වි දම්

6

(11,532.812)

(11,965.252)

(1,760.156)

(1,600.652)

පිභපාලක වි දම්

7

(4,922.187)

(3,764.642)

(8,100.510)

(6,824.850)

11,857.999

7,387.657

14,017.773

8,964.978

ගෙගෙුතම් ලාභ

-

2,715.000

-

මූලෙ වි දම්

8

(13,961.574)

(18,539.848)

(13,961.574)

(18,539.848)

මූලෙ ආදා ම්

9

3,957.234

3,262.784

3,985.931

3,287.303

1,853.658

(7,889.407)

4,042.130

(6,287.567)

(275.168)

(216.017)

3,766.961

(6,503.584)

බදු ගපර අලාභය
ආදා ම් ඳදු
වර්ෂය සඳො ලාභය/ (අලාභය)

1,853.658

(7,889.407)

ගවනත් විස්ීනරණ ආදායම්
අගලවි ස හා වක පව්වකා මූලෙ ව්වකම් මත ශූ්ධධ් ලාභ /(අලාභ )

-

(14.500)

-

(14.500)

විශ්රාම ප්රතිලාභ සැලසුම් මත වක කැවත තගයීම් ලාභ/ (අලාභ)

(112.498)

(22.416)

(152.495)

(64.452)

වර්ෂය සඳො වන අගනකුත් විස්ීනරණ අලාභ

(112.498)

(36.916)

(152.495)

(78.952)

1,741.160

(7,926.323)

3,614.466

(6,582.536)

(624.435)

(447.929)

2,990.032

(7,030.465)

වර්ෂය සඳො වන මුළු විස්ීනරණ ලාභ/ (අලාභ)
අඩුකනා - සුළු ගකොහස්හිමි න්ගේ අයිති
වර්ෂය සඳො ලාභය/ (අලාභය)

1,741.160

(7,926.323)

පිුක අංක 38 - 63 දක්වා ස හන් සහහන් ගමම මුලෙ ප්රකායකවල අන්ත්තගත ගකොහසකි.
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මූලය තත්වය පිබඳබඳ ප්රකාශය

31.12.2014
2014 ගදස ම්බර් 31 දනය
වත්කම්
ජ්ංගෙ ගනොවන වත්කම්
ගේපළ පිරියත ො උපකරණ
ආගයෝජ්න ගේපළ
අස්පිශය වත්කම්
පරිපාලිත සොගම් ආගයෝජ්න
ජ්ංගෙ ගනොවන මූලය වත්කම්
ගවළඳ ො ගවනත් ල බිය ුතතු දෑ

සයෙන

ුපි. මිලියන

සංස්ථාව
31.12.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන

01.01.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන

31.12.2014
ුපි. මිලියන

සමූෙය
31.12.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන

01.01.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන

10
10.3
10.5
11
12
13

13,591.468
25.362
5,000.000
43.626
3,406.923
22,067.379

13,110.644
26.166
5,000.000
43.626
4,365.812
22,546.248

9,572.201
26.970
5,000.000
58.126
6,884.044
21,541.341

30,879.893
25.362
47.358
43.626
2,549.808
33,546.046

31,083.696
26.166
139.293
43.626
4,365.812
35,658.593

28,627.947
26.970
229.429
58.126
14,682.463
43,624.935

14
13

63,770.066
62,354.116
889.328
11,994.697
21,474.788
160,482.994
182,550.373

65,036.294
86,029.691
721.543
6,801.651
6,134.526
164,723.705
187,269.953

62,193.919
110,629.953
246.990
11,623.634
184,694.496
206,235.837

64,138.159
63,695.436
889.328
11,994.697
23,380.517
164,098.137
197,644.184

65,432.534
87,778.309
1,006.962
6,801.651
11,388.052
172,407.508
208,066.101

62,554.390
104,489.763
628.057
12,085.561
179,757.771
223,382.706

3,500.000
4,992.686
(240,024.803)
(231,532.116)

3,500.000
4,992.686
(244,959.430)
(236,466.744)

3,500.000
4,992.686
(237,033.107)
(228,540.421)

3,500.000
4,992.686
(231,859.647)
6,582.577
(216,784.384)

3,500.000
4,992.686
(238,043.145)
5,958.142
(223,592.316)

3,500.000
4,992.686
(231,012.680)
5,510.214
(217,009.780)

663.950

538.109

546.935

18

703.481
1,367.431

1,350.850
1,888.959

1,998.218
2,545.153

2,006.254
492.982
2,590.131
5,089.367

1,755.131
394.660
3,725.301
5,875.092

1,652.777
366.065
4,521.422
6,540.264

19
18.1
20

164,280.022
647.369
247,787.669

194,269.480
647.369
226,760.199
170.691
421,847.739
187,269.953

220,897.351
647.369
210,515.694
170.691
432,231.105
206,235.837

160,355.644
1,135.168
247,787.669
60.720
409,339.201
197,644.184

197,545.714
1,135.169
226,931.750
170.691
425,783.325
208,066.101

221,665.585

ජ්ංගෙ වත්කම්
ගතොග
ගවළඳ ො ගවනත් ල බිය ුතතු දෑ
ල බිය ුතතු ආදායම් බදු
ගකටි කාලීක ආග ෝයක
මුද) සෙ මුද) සොන දෑ

15

මුළු වත්කම්
ස්ක තධ් ො වගකීම්
ප්රාේධ්න ො සංචිත
දායක ප්රාේධ්නය
ප්රාේධ්ක සංචිත
රඳවා ග තනා ලද ඉපුතම්
සුළු ගකොයස්හිමිය තගේ අයිතිය
මුළු ස්ක තධ්ය
ජ්ංගෙ ගනොවන වගකීම්
විශ්රාෙ ප්රතිලාභ/ බ ඳියාව
විලම්භීත ඳදු
ණය ො ගවනත් ගගවිය ුතතු දෑ
ජ්ංගෙ වගකීම්
ගවන හා ගවක්ව ගගවි යුතු දෑ
ණය ො ගවනත් ගගවිය ුතතු ද
ගකටි කාලීක ණ ලඳා ගැනීම්
ලාභාංය ඳදු ස හා ගවන් කිරීම්
ගගවි යුතු ආදා ම් ඳදු

16
17

මුළු ස්ක තධ් සෙ වගකීම්

412,715.059
182,550.373

212,015.945
170.691
433,852.222
223,382.706

පිුක අංක. 38 සිහ 63 දක්වා ස හන් සහහන් ගමම මූලෙ ප්රකායකවල අන්ත්තගත ගකොහසකි.
2014 ගදසැ. 31 දිකහ ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස සහ ආශ්රිත සමාගගම් කහයුතු පිිබඳ ව නිවැරදි සහ සාධ්ාරණ මත ක්
ගමම මූලෙ ප්රකායක මඟින් ඉදිිභප්ව කරක අතර අවසන්වු ව්තෂ්ඨ ලාභ කින් අවසන් ගස.

ලබ්. සරත් ගපගර්රා
වැ.ඳ. නිග ෝයෙ සාමාකොධිකාිභ (මුදල්)

එම්.සී.ඩී. ගපගර්රා
ගයෙ. නිග ෝයෙ කනමකාකාර (මුදල්)

ගමම මූලෙ ප්රකායක පිිබග ල කිරීම සහ ඉදිිභප්ව කිරීමහ අධ්ෙක්ෂ මඩලයල
කර අ්වසන් කගනේ.

ගේ.ආ්ත. වික්රමසිංහ
සභාපති කනමකාකාර අධ්ෙක්ෂ

වගකීම දරයි. අධ්ෙක්ෂ මඩලයල

ගවනුගවන් අනුමත

35

ස්ක තධ්ය ගවනස්ීමෙ පිබඳබඳ ප්රකාශය

2013 ජ්නවාරි 01 දනය ගශෂය

දා ක

CPSTL

ප්රාේධ්ක

අකාඳ්ධධ්

ර වාග්ව

ප්රා ේධ්ක

ීම ගකොහස්

සංචිත

සංචිත

ඉපැයුම්

අරමුදල්

ගකොහැකි ගපො ිබ

මුළු ස් කන්ධ්

රුපි . මිලි ක

රුපි . මිලි ක

රුපි . මිලි ක

රුපි . මිලි ක

රුපි . මිලි ක

රුපි . මිලි ක

රුපි . මිලි ක

රුපි . මිලි ක

(233,624.356)

(222,646.027)

1,000.000

2,500.000

4,992.686

2,485.643

ගප ර කාලපිභච්ගේදගේ නිවැරදි කිරීම් ස හා ගැලපීම් -සීපීසී
ගප ර කාලපිභච්ගේදගේ නිවැරදි කිරීම් ස හා ගැලපීම් -සී.පි.එස් .ටී.එල්
අකාඳ්ධධ් ඉපැයීම්
2013 ජ්න. 01 දනය න වත ප්රකාශිත ගශෂය

1,000.000

2,500.000

4,992.686

1,000.000

2,500.000

4,992.686

4.094

4.094

121.939

121.939

5,449.244
60.97

4.094
182.909

2,485.643

0.000

(231,012.680)

(222,519.994)

5,510.214

(217,009.780)

(7,030.465)

(7,030.465)

447.929

(6,582.536)

(238,043.145)

(229,550.459)

5,958.142

(223,592.316)

3,142.527

3,142.527

624.435

3,766.961

(152.495)

(152.495)

0.000

-

(217,196.783)

(2,485.643)

ව්තෂ්ඨ ස හා කැවත ප්රකාශිත අලාභ
2013 ගදස . 31 දනය න වත ප්රකාශිත ගශෂය

ගකොහස් කරුවන්ගේ පා ලක කන

-

විස්ීනරණ ආදායෙ
ව්තෂ්ඨ ස හා ලාභ
ව්තෂ්ඨ ස හා අගකක් විස් තීරණ ආදා ම
ලාභාං ය ඳදු ප්රතිපාදක හැරවීම

(152.495)

170.691

170.691

-

170.691

ූමමිගතල් සහකාධ්ාර

3,022.775

3,022.775

-

3,022.775

2014 වර්ෂය සඳො මුළු විස්ීනරණ ආදායෙ

6,183.498

6,183.498

624.435

6,807.932

(231,859.647)

(223,366.961)

6,582.577

(216,784.384)

2014 ගදස . 31 දනය ගශෂය

1,000.000

2,500.000

4,992.686

0.000

පිුක අංක.38 සිහ 63 දක්වා ස හන් සහහන් ගමම මූලෙ ප්රකායවල අන්ත්තගත ගකොහසකි

36

මුද) ප්රවාෙ ප්රකාශය

සංස්ථාව
ගදස ම්බර් 31 දනය අවස තම් වර්ෂය සඳො

සමූෙය

2014
2013
සයෙන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන

2014
ුපි.මිලියන

2013
ුපි. මිලියන

5,152.809

10,875.649

11,611.005

(13,961.574) (18,539.848)

(14,384.351)

(19,195.078)

ගෙගෙුතම් ක්රියාකාරකම් තුබඳ ත වන මුද) ප්රවාෙ
ගමගහයුම් වලින් ද්වපාදක වු මුදල්

21

ගගවක ලද ගපොළී

12,449.312

ගගවක ලද විශ්රාම පාිභගතෝිතක

(64.187)

(65.859)

(143.028)

(143.538)

ගගවක ලද ආදා ම් ඳදු/ WHT

(167.784)

(474.554)

(167.784)

(474.552)

(1,744.234) (13,919.549)

(3,819.514)

(8,202.163)

ගෙගෙුතම් ක්රියාකාරකම් වලි ත උත්පාදනය කරන ලද ශූේධ් මුද)
ආගයෝජ්න ක්රියාකාරකම් තුබඳ ත වන මුද) ප්රවාෙ
ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ විකිණිගමන් වක ලැබීම්

16.216

23.728

21.006

36.589

(1,116.716)

(4,023.521)

(1,325.867)

(4,080.894)

437.501

0.007

ගපොළී ලැබීම්

3,957.234

3,262.784

3,985.931

3,287.302

ගකටි කාලීක ආග ෝයක

(5,193.046)

(6,801.651)

(5,193.046)

(6,801.651)

ආගයෝජ්න ක්රියාකාරකම් සඳො භාවිතා කරන ලද ශූේධ් මුද)

(1,898.811)

(7,546.556)

(2,511.976)

(7,558.647)

ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ අ්වප්වකර ගැනීම්
ආග ෝයක ආදා ම්

-

0.007

මූලය ක්රියාකාරකම් වලි ත උපදවන මුද) ප්රවාෙ
කාල පිභච්ගේද තුන ලඳා ගන්කා ලද ණ

-

339.047

කව ණ / ණ කැවත ගගවීම්

28,745.610

7,231.628

28,257.810

6,172.419

මූලය ක්රියාකාරකම් වලි ත (භාවිතා කළ)/ ශූේධ් මුද)

28,745.610

7,231.628

28,257.810

6,511.465

මුද) ො මුද) සොන දෑ ශූේධ් ව ි ීමෙ/ (අඩුීමෙ)

25,102.565

(14,234.476)

21,926.319

(9,249.345)

ව්තෂ්ඨ ආරම්භගේදී මුදල් හා මුදල් සමාක දෑ

(7,299.390)

6,935.086

(2,217.415)

7,031.931

17,803.175

(7,299.390)

19,708.905

(2,217.415)

ව්තෂ්ඨ අවසාකගේ මුදල් හා මුදල් සමාක දෑ

15

පිුක අංක. 38 සිහ 63 දක්වා ස හන් සහහන් ගමම මූලෙ ප්රකායකවල අන්ත්තගත ගකොහසකි.
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ව දගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති
01.

සංස්ථාපිත ගතොරතුු

1.1

වාර්තා ිලරීගම් ඒකකය
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව නු 1961 අංක. 28 දරණ ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථා
පකතින් ලි ාපදිංචි ගකොහ පිහිහවනු ලැබූ රායෙ සංස්ථාවකි. ගමහි ලි ාපදිංචි කන ප්රධ්ාක කා්ත ාල
අංක. 609, ගදොස්තර යැනිස්හ්ත ද සිල්වා මාවත, ගකොනම 09 ක ස්ථාකගේ පිහිහා තත.

1.2

ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් ො ගෙගෙුතම්වල ස්වභාවය
ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස ප්රධ්ාක කාර්ය න් වනුගේ, ගඳොරගතල් ආක ක හා පිිභපහදු කිරීම,
ඛනිය ගතල් හා ඛනිය ගතල් ආශ්රිත නිෂ්ඨ්පාදක න් ආක ක කිරීම හා ශ්රී ලංකාව තුන ගඳදාහැරීමයි.

1.3

ඛනිජ් ගත) ීතතිගත සංස්ථාව ො ඛනිජ් ගත) කර්ො තත අොතයාංශය ො ආශ්රිත සොගම් අතර
සබඳතාව
ඛනිය ගතල් සංස්ථාව, ඛනිය ගතල් ක්තමාන්ත අමාතොංයගේ අක්ක්ෂණ
හග්ව පව්වවාගගක ක
වොපාර කි. අධ්ෙක්ෂවරුන්ගේ මත හ අනුව ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස කනමකාකරණ හා
පාලක සම්ඳන්ධ් අවසාක තීරණ ගනු ලඳන්ගන් ශ්රී ලංකා රය විසිනි. ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග
ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් ගකොහස් වලින් 2 3 ක් සංස්ථාව සතුගස.

1.4

මූලය ප්රකාශන නිකුත් ිලරීගම් බලය
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස 2014 ගදසැම්ඳ්ත 31 න් අවසන් ව්තෂ්ඨ ස හා වු මූලෙ ප්රකායක
අධ්ෙක්ෂ මඩලයලගේ තීරණ අනුව 2015 ගපඳරවාිභ 27 වක දික අනුමත කරක ලදී.

02.

ව දගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තිවල සාරාංශය

2.1

මූලය ප්රකාශන පිබඳගයල ිලරීගම් පදනෙ
1971 අංක 38 දරණ මූලෙ පකග්ව විධිවිධ්ාක වලහ අනුකූලව සහ ශ්රී ලංකා වරල්ව ගණකාධිකාිභ
ආ තක විසින් නිකු්ව කරක ලද ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති වලහ (SLFRS/LKAS) අනුකූලව
ඓතිහාසික පදකම මත මූලෙ ප්රකායක පිිබග ල කරයි.
ගමම මූලෙ ප්රකායක ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත වලහ අනුකූලව පිිබග ල කර තත. සංස්ථාගස මුල්ම
SLFRS අනුව පිිබග ල කරක ලද මූලෙ ත්වව ස හා ග ොදාග්ව ගිණුමකරණ ප්රතිප්වති නිරන්තරව
භාවිතා කර තත.
මූලෙ ප්රකායක ශ්රී ලංකා රුපි ල් වලින් ඉදිිභප්ව කර තති අතර, සෑම අග ක්ම ආසන්කතම මිලි ක හ
වහ ා තත. එගසේ ගකොමැති අවස්ථාවල දක්වා තත.
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2.1.1

ඒකාබේධ් පදනෙ
ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් ගකොහස් වලින් 2 3 ක් සංස්ථාව සතු ඳැවින් සහ
එහි මූලෙ ප්රකාය න්ගේ අකාඳ්ධධ් වීගමන් සංස්ථාගස මූලෙ ප්රකාය සමන්විත ගස. සංස්ථාගස මූලෙ
ප්රකාය සහ ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් මූලෙ ප්රකාය මඟින් සමාගම් මූලෙ ප්රකාය සමන්විත
ගස.

2.1.2

නිකුත් කළ නමුත් ගෙගතක් බලාත්ෙක ගනොකරන ලද ගණකාධිකාකරණ ප්රමිීන ත
2013 යකවාිභ 01 දිගකන් ආරම්භ වක මූලෙ ව්තෂ්ඨ ස හා වලංගු ගකොගවක කලින් ගලපා ගකොගන්කා
ලද කව ප්රමිතීන්, සංගයෝධ්ක සහ අ්තථ දැක්වීම්;
(i)

SLFRS 13, සාධ්ාරණ වටිකාකම් මිණුගම් නීති මූලාශ්ර සහ SLFRS හරහා භාවිතා කිරීම ස හා
වක අකාවරණ අවයෙතා මඟින් සංගතතාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ වොකූල්වව අඩු කිරීම
“සාධ්ාරණ වටිකාකගම් මිණුම්” මඟින් ඉලක්ක කරනු තත.

(ii)

SLFRS 9 , “මූලෙ ගමවලම්” මගින් ව්තත්කරණ , මැණීම සහ මූලෙ ව්වකම් සහ ඳැරකම් හඳුකා
ගැනීම සිදුකරයි. SLFRS 9 මඟින් LKAS 39 ගකොහස් ප්රතිස්ථාපක කරයි. එ මූලෙ
ගමවලම්වල ව්තත්කරණ සහ මිණුම් සමඟ සම්ඳන්ධ් ගස: SLFRS 9 ස හා මූලෙ ව්වකම්
කාඩලය ගදකකහ ව්තත්කරණ කිරීම අවයෙ ගස. එකම් සාධ්ාරණ වටිකාකම හග්ව සහ
ක්රමක්ෂ කරක ලද පිිභවැ
හග්ව මනිනු ලඳයි. මූලික හඳුකා ගැනීම සහ ව්තත්කරණ
හග්ව
නි්තණ කිරීම සිදුකරනු ලඳයි. එ ආ තකගේ වොපාිභක ආකෘති මත ර ා පවතී. SLFRS 9,
ීම සම්ූර්තණ ඳලපෑම තගයීමහ සංස්ථාව විසින් තවම කහයුතු කර ගකොමැත.

(iii) SLFRS 12, අගකකු්ව ආ තකවල, සාමූහික සමාගම් සහ සහා සමාගම් ද තතුළුව සෑම
ආකාරගේම රුචික්වව න් ස හා ආවරණ අවයෙතාද තතුළුව “අගකකු්ව ආ තක න්ීම
රුචික්වව න් අකාවරණ කිරීම” සංස්ථාව ගකග්ත ගභාතික ඳලපෑමක් තති කල හැකි ැයි
අගප්ක්ෂා කන හැකි ආකාරගේ අගකකු්ව SLFRS ්රි ා්වමක ගකොගස.
සංස්ථාව ගවත ගභාතික ඳලපෑමක් පවතිනු තතැයි අගප්ක්ෂා කන හැකි තවම ්රි ා්වමක ගවක්ව
SLFRS ගකොමැත.
2.1.3

අදෙකූලතාවය පිබඳබඳ ප්රකාශය
ශ්රී ලංකා වරල්ව ගණකාධිකරණ ආ තක විසින් නිකු්ව කරක ලද ශ්රී ලකා ගණකාධිකරණ ප්රමිත සහ
1971 අංක. 38 දරණ මුලෙ පකග්ව සහ එහි සංගයෝධ්ක ප්රකාර ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස
මූලෙ ප්රකායක පිිබග ල කර තත.

2.1.4

අඛ්ඩල ප ව ත්ෙ පිබඳබඳ සංක)ප
ගමම මූලෙ ප්රකාය පිිබග ල කර ත්වග්ව අඛඩලය පැවැ්වම පිිබඳ සංකල්ප මත . 2014 ගදසැම්ඳ්ත
31 දිකහ අවසන්වු ව්තෂ්ඨ ස හා ගකුකම්ප්ව කරක ලද මූල ප්රකායක අනුව රුපි. මිලි ක 216,784
ක සෘණ ස්කන්ධ් ත්වව ක් සහ රුපි. මිලි ක 2,990 ක ලාභ ක් සංස්ථාව විසින් දැරුව කමු්ව, එහි
ගමගහයුම්වල පිභමාණ න් ගභාතික ගලස අඩු කිරීගම් ගහෝ ඈවර කිරීගම් ගහෝ අවයෙතාව ක් ගහෝ
අරමුණක් සංස්ථාවහ ගකොමැති ඳව දපකල්පක කර තත.
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2.1.5

සංස තදනාත්ෙක ගතොරතුු
අංක. 2.1 ීම සාකච්යා කන පිභදි ගමම වසග්ත ඉදිිභප්ව කිරීම්වල පව්වකා ගවකස්කම් වලහ අනුගත
වීමහ අවයෙ අවස්ථාවන් වලදී ශ්රී ලංකා ගණකාධිකරණ ප්රමිතීන් (SLFRS/LKAS) ගලපා ගැනීම සමඟ
තුලක න් සිදුකරක ලදී.

2.2.

ව දගත් ගිණුම්කරණ ීනරණය ත, තක්ගසු ිලරීම් ො උපක)පනය ත සාරාංශය
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකරණ ප්රතිප්වති සමඟ අනුගත ගවමින් මූලෙ ප්රකායක පිිබග ල කිරීගම්දී තතැම්
තීරණා්වමක ගණකාධිකරණ තස්තගම්න්තු භාවිතා කිරීම අවයෙ ගස. සංස්ථාගස ගණකාධිකරණ
ප්රතිප්වති ගැලපිගම්දී තම නි්තණ කිරීගම් හැකි ාව භාවිතා කිරීමහ කනමකාකාරී්වව හ සිදුගස. ඉතා
ඉහන මට්හගම් විනිය්ච කිරීමක් ගහෝ විවිධ්්වව ක් අවයෙ ක්ගෂ්ඨේත්ර ගහේ මූලෙ ප්රකායක ස හා
දපකල්පක සහ තස්තගම්න්තු අවයෙ අවස්ථා පහත දක්වා තත.
විශ්රාෙ බ ම්ම් ලපාරිගතෝෂිත
දපකල්පක ගණකාවක් භාවිතා කරමින් ආයුගණක පදකම මත නි්තණ කරනු ලඳක කරුණු
ගණකාවක් මත විශ්රාම ඳැඳීම්වල ව්තතමාක වටිකාකම පදකම් ගස. විශ්රාම පිිභවැ නි්තණ කිරීගම්දී
භාවිතා කරක ලද ගමම දපකල්පක ස හා වට්හම් අනුපාත ද අන්ත්තගත ගස. විශ්රාම වැුකප් ඳැඳීගම්
ප්රමාණ ස හා දපකල්පක න් ීම ඕකෑම ගවකසක් ඳලපානු තත.
සෑම ව්තෂ්ඨ කම අවසාකගේදී, අදාන වට්හම් අනුපාත කනමකාකාරී්වව විසින් තීරණ කරයි. විශ්රාම
ඳැඳීම් පි වීම ස හා අවගයෙස ැයි අගප්ක්ෂා කන හැකි තස්තගම්න්තුගත අකාගත මූලෙ ප්රවාහ න්ගේ
ව්තතමාක අග නී්තණ කිරීගම්දී ශ්රී ලංකාගස සංස්ථාපිත තපකර ස හා ගවන පන ගකොමැති අවස්ථා
වලදී රයගේ තපකර වල ගපොළී අනුපාත කනමකාකාරී්වව විසින් සලකා ඳලනු ලඳයි. විශ්රාම ඳැඳීම්
ස හා වක අගකකු්ව ප්රධ්ාක දපකල්පක පව්වකා ගවන පන ත්වව න් මත ර ා පවතී.
අගලවිය සඳො පවත්නා ගකොයස් වල මූලය අගගේ අඩු ීමෙ.
අගලවි ස හා පව්වකා ගකොහස් අඩුවක අවස්ථා වලදී එ නි්තණ කිිභම ස හා LKAS 39
මා්තගගෝපග්ධයක සංස්ථාව විසින් අනුගමක කරනු ලඳයි. ගමම නි්තණ කිරීම ස හා කැපීගපගකක
විනිය්ච ක් අවයෙ ගස. ගමම විනිය්ච සිදුකිරීගම්දී කනමකාකාරී්වව විසින් තගයීමහ ලක්කරක
අගකකු්ව කරුණු අතර, අග ෝයක ක සාධ්ාරණ වටිකාකගම් කාලපිභච්ගේද සහ ප්රමාණ එහි
පිිභවැ හ වයා අඩු ඳව සහ ආග ෝයක ාගේ මූලෙ ත්වව සහ ගකටි කාලීක වොපාිභක දෘෂ්ඨ්ටි ,
ක්තමාන්ත සහ ආංශ්රික කා්ත සාධ්ක ද තතුළුව තාක්ෂණික සහ ගමගහයුම් ගවකස්කම් සහ මුලෙ
ප්රවාහ ගවකස්වීම් ක කරුණු සලකා ඳලයි.

2.3

ව දගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තිවල සාරාංශය

2.3.1

විගේශ විනිෙය ගණුගදදෙ
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස ්රි ාකාරී සහ මූලෙ ප්රකායක ඉදිිභප්ව කිරීගම් මුදල් අකක
ගලස ශ්රී ලංකාගස නිල මුදල් අකක වක රුපි ල ග ොදාගගක තිගබ්.
විග්ධය විනිම පදකම් කරගගක සිදුවක ගණුගදනු අ අ විග්ධය මුදල් අකක න්හ අදානව ගණුගදනුව
සිදුව පැවති දික හ අදානවක විග්ධය විනිම අනුපාතික ග ොදාගගක ග්ධශී වෙවහාර මුදල් පදකම
ග ොදගගක මූලික වයග න් ගිණුම් වල වා්තතා කිරීම සිදුකරයි. එහිදී තතිවක විග්ධය විනිම වාසි හා
පාඩු ආදා ම් ගිණුමහ ගලපනු ලඳයි. විග්ධය මුදල් අකක න්ගේ ස්වරූපග න් දක්වා තති මූලෙ
ව්වකම් හා වගකීම් ග්ධශී වෙවහාර මුදල් අකක හ අදානව ගයේෂ්ඨපත්ර දික හ පැවති විනිම අනුපාත
ග ොදාගගක පිභව්තතක සිදුකරනු ලඳයි. මූලෙම ගකොවක ස්වරූපගේ පවතික සි ළු දෑ ඓතිහාසික
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පිිභවැ පදකමහ අනුව එම ගනුගදනුව සිදුවක මුල් දිකහ පැවතුනු විග්ධය විනිම
පිභව්තතක කර වා්තතා කරයි.
2.3.2

අනුපාත හ

බදුකරණය
ප්රවර්තන බදු
ප්රව්තතක ූර්තව කාලසීමාවක් ස හා වු ප්රව්තතක ඳදු ව්වකම් හා වගකීම් ගණක කරනුගේ ඳදු
ඳලධ්ාරීන් ගවතින් ලැබි යුතු ගහෝ ඔවුන් ගවත ගගවි යුතු ැයි අගප්ක්ෂිත මුදල පදකම් කරගගක .
මුදල ගණක කිරීමහ දපග ෝගි කරග්ව ඳදු අනුපාතික හා ඳදු නීති වනුගේ ගයේෂ්ඨ පත්ර දිකහ
ඳලපව්වවක ගහෝ ප්රමාණා්වමක ඳලපව්වවක අනුපාතික හා නිතීන් .
ආදා ම් ඳදු ස හා ප්රතිපාදක පදකම්ව ත්වග්ව මූලෙ ප්රකායකගේ ස හන් කර තිගඳක ආදා ම් හා
වි දම් මූලිකාංග මත වක අතර, එ ගණක කර ත්වග්ව 2006 අංක 10 දරණ ආදා ම් ඳදු පකග්ව
විධිවිධ්ාක සහ එහි සංගයෝධ්ක වලහ අනුකූලව . ගකගසේ ගවත්ව, සංස්ථාව අධික පාඩු ලඳක ගහයින්
ගමම වසග්තදී ඳදු ගගවීමහ සිදු ගකොවුණ අතර, 2011 12 තගයීම් ව්තෂ්ඨගේ සිහ ්රි ා්වමක වක පිභදි
වසර 05 ක ඳදු රහිත කාල ක් ලඳා දී තිබුණි.
විලම්භීත බදුකරණය
ගයේෂ්ඨ පත්ර දික වක විහ ව්වකම් හා වගකීම් වල ඳදු පදකම හා මූලෙ වා්තතාකරණ කාර්ය න් ස හා
අවාගේ ධ්ාරනී අග අතර වූ තාවකාලික විචලක මත වගකීම් ක්රම දපග ෝගි කර ගනිමින් විලම්භීත
ආදා ම් ඳදු ස හා ප්රතිපාදක ගවන් ගකග්ත.
වොපාිභක සංකලක ක් ගකොවක ගනුගදනුවක් ගකොවන්කා වූද එම ගනුගදනු අවස්ථාගසදී ගණක
කන ලාභ ගහෝ ඳදු පැකවි හැකි ලාභ ගහෝ පාඩුවහ ඳලපෑමක් ගකොවන්කා වූද ව්වකමක් ගහෝ
වගකීමක් මුල් වරහ හඳුකාගැනීගම්දී පැක කගික විචලක හැර ඳදු පැකවි හැකි සි ළුම තාවකාලික
විචලක ස හා විලම්බීත ආදා ම් ඳදු වගකීම් පිිබගැගන්.
අඩු කන හැකි තාවකාලික විචකක, දපග ෝගි ගකොකල ඳදු ව්වකම් හා ඳදු අලාභ වල ඉදිිභ හ ගගක
ගි අග ස හා වු ඳදු පැකවි හැකි ලාභ ක් තිබීගම් සම්භාවිතාවක් තිගඳකතාක් හා අඩු කන හැකි
තාවකාලික විචලක දපග ෝගි ගකොකන ඳදු ව්වකම් හා අලාභ වල ඉදිිභ හ ගගක ගි අග අ ස හා
දපග ෝගි කන හැකි කම් අඩු කන හැකි තාවකාලික විචලක වලහ අදාන විලම්භීත ආදා ම් ඳදු ව්වකම්
හැර වොපාිභක සංකල්ප ක් ගකොවක ගනුගදනුවක් ගකොවන්කා වූද එම ගනුගදනු අවස්ථාගසදී ගණක
කන ලාභ ගහෝ ඳදු පැකවි හැකි ලාභ ගහෝ පාඩුවහ ඳලපෑමක් ගකොවන්කා වූද ව්වකම් ගහෝ
වගකීමක් මුලවරහ හඳුකාගැනීගම්දී පැකකගික විලම්භීත ආදා ම් ඳදු ව්වකම් පිිබගැගන්.
සෑම ගයේෂ්ඨ පත්ර දිකකම විලම්බිත ආදා ම් ඳදු ව්වකම් අග සමාගලෝචක හ පාත්රවි සමස්ථ ක්
වයග න් දපග ෝගි කරගගක ප්රමාණව්ව ඳදු පැකවි හැකි ලාභ ක් තිබිගම් සම්භාවිතාව තවදුරහ්ව
ගවන ගකොවක තරමහ එම බිලම්බිත ආදා ම් ඳදු ව්වකමින් අඩුගකග්ත.
විලම්භීත ආදා ම් ඳදු ව්වකම් හා වගකීම් ගණක කරනුගේ ව්වකම අගලවිකරණ ගහෝ වගකීම්
පි වක වසරහ අදාන අගප්ක්ෂිත ඳදු අනුපාත අනුව වක අතර, එ පදකම්ව ත්වග්ව ගයේෂ්ඨ පත්ර දික හ
ඳලපව්වවක ගහෝ ප්රමාණා්වමකව ඳලපව්වවක ඳදු අනුපාත හා ඳදු නීතින් . ස්කන්ධ්ගේදී සෘජුවම
හඳුකාගගක තිගඳක අයිතම වලහ අදාන විලම්භීත ආදා ම් ඳදු හඳුකාගගක තිගඳනුගේ ආදා ම්
ප්රකායගේ ගකොව ස්කන්ධ්ගේ .
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විකුණුම් බදු
ව්වකම් මිලදී ගැනීගම්දී හා ගසේවාවන් ලඳා ගැනිගම්දී දරණ ලද විකුණුම් ඳදු, ඳදු අධිකාිභන්ගගන්
අ කර ගත ගකොහැකි අවස්ථාවන් ීමදී ව්වකම් හා වි දම් ීම ගකොහසක් ගලස හඳුකාගන්කා අවස්ථාවන්
හිදී හැර ආදා ම්, වි දම් හා ව්වකම් විකුණුම් ඳදු වටිකාකම හැර හඳුකාගගක තත. ඳදු ඳලධ්ාරීන්හ
අදාලව ලැබි යුතු හා ගගවි යුතු අගලවි ඳදු මුදල ගයේෂ්ඨ පත්රගේ ලැබි යුතු මුදල් හා ගගවි යුතු මුදල්
හග්ව තතුල්ව .
2.3.3

ණය ග නිම් සඳො ම් පිරිව ය
ව්වකම් වල අගප්ක්ෂිත භාවිත ගහෝ අගලවි ස හා සුදාකම් වීම පිණිස ප්රමාණව්ව කාලපිභච්ගදද ක්
අවයෙග න්ම ලඳා ගන්කා ව්වකම් පවරා ගැනිම්, ඉදිකිරීම් ගහෝ නිෂ්ඨ්පාදක කිරීම් ස හා සෘජුවම
ඳලපානු ලඳක සාමාකෙ සහ විගයේිතත ණ ගැනීම් පිිභවැ , එවැනි ව්වකම් අගප්ක්ෂිත භාවිත හ ලක්
කිරීම ගහෝ අගලවි කිරීම ස හා ප්රමාණව්ව පිභදි සුදාකම් වක තුරු පිිභවැ හ එකතු කර තත.

2.3.4

ගතොග
ගතොග තක්ගසේරු කරනු ලඳනුගේ පිිභවැ හා ශු්ධධ් දපලබ්ධිත අග
ක ගදගකන්ම වයා්ව අඩු
අග හ . ශු්ධධ් දපලබ්ධිත අග
නු සම්ූර්තණ කිරීමහ තස්තගම්න්තුගත පිිභවැ හා අගලවි
්රි ා්වමක කිරීම ස හා තස්තගම්න්තුගත පිිභවැ අඩු කිරීගමන් පසු සාමාකෙ වොපාිභක කහයු්වතක්
වයග න් අදාන අග හ විකිණි හැකි මිලයි.
භාඩලය ගතොග ව්තතමාක ත්වව හ ගගක අමහ අදාල වු පිිභවැ
දපග ෝගි කරගගක ගණක කරනු ලඳයි.
අමුද්රවය

පහත දැක්ගවක පිිභවැ

සුත්ර න්

ගපර පිවිසි ගපර නිකුතු පදනෙ ෙත ග දෙම් මිල

නිමි භා්ඩල,
(අ) පිිභපහදු කල නිෂ්ඨ්පාදක

සෘජු වෙ, සෘජු කුලී හා ණ ගැනීගම් පිිභවැ හැර සාමාකෙ
ගමගහයුම් ධ්ාිභතාව පදකම් වු නිෂ්ඨ්පාදක ගපොදු කා්ත
පිිභවැගේ දචිත අනුපාත අග .

(ආ) ආක ක

ගපර පිවිසි ගපර නිකු්ව පදකම මත ගැනුම් මිල

ගනොනිමි ව ල,

2.3.5

(අ) පිිභපහදු කන නිෂ්ඨ්පාදක

සෘජු වෙ, සෘජු කුලී හා ණ ගැනීගම් පිිභවැ හැර සාමාකෙ
ගමගහයුම් ධ්ාිභතාව පදකම් වු නිෂ්ඨ්පාදක ගපොදුකා්ත
පිිභවැගේ දචිත අනුපාත අග .

(ආ) ආක ක

ගපර පිවිසි ගපර නිකුතු පදකම මත ගැනුම් මිල

ගවක්ව නිමි භාඩලය
පාිභගභෝගික හා අමතර ගකොහස්

භිභත සාමාකෙ පදකම මත ගැණුම් මිල
භිභත සාමාකෙ පදකම මත ගැණුම් මිල

ගවළද සෙ අගනකුත් ල බිම්
ගසේවා දා ක න්ගේ ඉන්ධ්ක අගලවි ස හා ලැබි යුතු ණ ගවන ලැබීම් මූලික වයග න් සාධ්ාරණ
අග
හග්ව හඳුකාගගක තති අතර, ඵලදායි ගපොිබ ක්රම භාවිතා කරමින් ක්රමක්ෂ කරක ලද පිිභවැ
හග්ව මැක ඳලනු ලඳයි. අදාන පා්තයව න්ගගන් ලැබි යුතු අගකකු්ව ලැබීම් හානිකරක ස හා වු
ප්රතිපාදක අඩුගකොහ හඳුකාගගක තත.
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2.3.6

මුද) ො මුද) සොන දෑ
මුදල් හා මුදල් සමාක දෑ නු අත ඉතිිභ මුදල්, ඉල්ලුම් තැන්පතු හා වටිකාකම ගවකස්වීගම් සුළු
අවධ්ාකමකහ පමණක් භායක වි හැකි හා මුදල් වලහ ක්ෂණිකව පිභව්තතක කන හැකි ගකටි
කාලීක අධි වශීලි ආග ෝයක ක් ගස.
මුදල් ප්රවාහ ප්රකායක ස හා වක මුදල් හා මුදල් සමාක දෑ ගවත තතුල්ව වනුගේ අත ඉතිිභ මුදල්,
ඳැංකු තැන්පතු හා ඳැංකු අයිරා වල ශූ්ධධ් හිඟ අග න් . ගකටි කල්පිරීගම් ආග ෝයක න්ද ( එකම්
ලඳාග්ව දිකගේ සිහ තුන් මසක් ගහෝ ඊහ අඩු) මුදල් සාමාකෙ න් ගලස සැලගක්.

2.3.7

ගේපළ පිරියත ො උපකරණ
ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ වලහ අදාන එදිගකදා ගසේවා වි දම් හැර සමුච්චිත ක්ෂ වීම සහ සමුච්චිත
හානි කරක වටිකාකම අඩු කන පිිභවැ හ දක්වනු ලැගබ්. එකී ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ වල
ගකොහස් ආග්ධය කිරීගම් පිිභවැ එ දරක අවස්ථාගසදී හඳුකා ගැනීම ස හා වු නි්තණා ක න් සුණරක
ල්ධග්ධ කම් එකී වි දම් ද එවැනි පිිභවැ හ තතුන්ව වනු තත. ගගොයකැගිලි ස හා වු සමුච්චිත ක්ෂ
පිිභවැග න් අඩුකර ඉයම් ගගොයකැගිලි වල අග ගණක කර තත.
ව්වකගම් ගයේෂ්ඨ අග , දපග ෝගි කරගත හැකි ආයු කාල හා ක්ෂ කිරීගම් ක්රම සෑම මුදල් ව්තෂ්ඨ ක
අවසාකගේදීම සමාගලෝචක හ භායක වක අතර දචිත පිභදි ගවකස් ගකග්ත.

2.3.8

මිණුම්
ව්වකම් ගලස සැලගකක ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ එකි ව්වකම් අ්වප්ව කර ගැනීම ගහෝ ඉදිකිිභම
ගහෝ අහඹු වි දම් සමඟ වක තක්ගසේරු කිිභම ස හා සෘජුවම අදාල වක මිලහ මූලික වයග න් මැනීම
සිදු කරයි.
ස්ව ං නි්තමිත ව්වකම් පිිභවැ තුන වෙම පිිභවැ සහ සෘජු ශ්රම , ව්වකම් ්රි ාකාරී ත්ව්වව හ
ගගක අම ස හා සෘජුවම අදාන වක ඕකෑම පිිභවැ ක් සහ අයිතම න් බි දැී ම සහ ඉව්ව කිරීම ස හා
වක පිිභවැ සහ අවා පිහිහා තති ූමමි කැවත සකස් කිරීම ස හා වක පිිභවැ අන්ත්තගත ගස.

2.3.9

පිරිව ය ආකිතිය
පිිභ ත සහ දපකරණ ස හා සංස්ථාව විසින් පිිභවැ ආකෘති ක් අදාන කර ගන්කා අතර, මිලදී ගන්කා
ගහෝ ඉදිකිරීගම්දී වක පිිභවැ අ සමඟ තති වි හැකි අනුෂ්ඨාංගික වි දම්ද අඩුගවන් අකරාශි කරක ලද
ක්ෂ වීම සහ ඕකෑම අකරාශි කරක ලද හානිකරක අලාභ න්ද සමඟ වා්තතා කරනු ලඳයි.

2.3.10 පසු පිරිව ය
චංචල ග්ධපන පිිභ ත සහ දපකරණ න්ීම ගකොහසක් ආග්ධය කිරීගම් පිිභවැ එම ගකොහගසේ
අන්ත්තගත අකාගත ආ්තථික ප්රතිලාභ සංස්ථාව ගවත ගලා එනු තති ඳවහ විය්වාස ක් පවති කම්, එගසේ
පව්වකා වටිකාකම මත තීරණ කරනු ලැගබ්.
2.3.11 ප්රතිස්ථාපන පිරිව ය
ප්රතිස්ථාපක ගහෝ අකාගත ආ්තථික ප්රතිලාභ පව්වවාගගක ාම ස හා ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ
අළු්වවැඩි ා කිිභම සහ පව්වවාගගක ාම ස හා වක පිිභවැ වි දම් ගලස ආදා ම් ප්රකායගේ දක්වා
තත.
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2.3.12 වටිනාකෙ න වත ඇගයීෙ
ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ අයිතම න්ගේ මිල අවා නිය්කායක කිරීගම් ගහෝ එහි භාවිත ගහෝ
නිය්කායක මඟින් අකාගත ආ්තථික ප්රතිලාභ අගප්ක්ෂා කන ගකොහැකි අවස්ථාවකදී එහි වටිකාකම
කැවත තගයීමහ ලක් කරනු තත. ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ අයිතම න් කැවත වටිකාකම තගයීම
තුිබන් වක ඉපැයුම ගහෝ අලාභ එම අයිතම කැවත තගයීමහ ලක් කන පසු ආදා ම් ප්රකායකගේ
අන්ත්තගත කරනු තත.
2.3.13 ක්ෂය ීමම්
විවිධ් ව්තගගේ ව්වකම් වල තස්තගම්න්තු ගත ප්රග ෝයකව්ව ආයු කාල හ අදාන වක කාල පිභච්ගේද
ුණරා සංස්ථාව විසින් සෘජු පදකමක් හග්ව ක්ෂ වීම කරනු ලඳයි.
වත්කම් කා්ඩලය

ප්රතිශතය

සින්කක්කර ඉයම්
ගගොයකැගිලි
කව ප්රධ්ාක කා්ත ාල ගගොයකැගිල්ල
පිිභපහදු හැංකි සහ කල මා්තග
පිිභපහදු න්ත්රාගාර සහ න්ත්ර සුත්ර
අගකකු්ව හැංකි
අගකකු්ව කල මා්තග
කම්හල සහ න්ත්ර සුත්ර
ඳවුස්ත සහ හැංකි ගලොිභ
වෑන් සහ දුම්ිභ මැදිිභ
98 12 31 දක්වා ගෘහ භාඩලය දපාංග සහ කා්ත ාලී දපකරණ
99 12 31 සිහ ගෘහ භාඩලය දපාංග සහ කා්ත ාලී දපකරණ
SPM පිභශ්ර
- හැංකි ප්ධධ්ති
කල මා්තග
ගඳෝ ාව

කැත
2.5
2
2.5
10
5 ගහෝ 2.5
10 ගහෝ 20
20 ගහෝ 10
20
25
100
33 1 3
2.5
5
10

ම්වතල ගුවන්ගතොුකපගල් ගුවන්ගතල් සංකි්තණ
- ඉන්ධ්ක යගලෝ්ධගම ප්ධධ්ති
- හැංකි
- කල මා්තග
- ගැන්ට්රි සහ ගපොම්ප

2.5
20
5
10

2.3.14 ගකගරමි ත පවතින ප්රාේධ්න කාර්යය
ගකගරමින් පවතික ප්රාේධ්ක කා්ත න් පිිභවැ
හග්ව දක්වා තත. ගම්වා ප්රාේධ්නිත කිරීමහ
සුදාකමින් පවතික ගගොයකැගිලි ප්රධ්ාක න්ත්රාගාර සහ න්ත්රසූත්ර ඉදිකිරීම් සහ ගතොරතුරු
සංව්තධ්ක ආදි ස හා දැරීමහ සිදුවු ප්රාේධ්ක ස්භාවගේ වි දම් ගස.
2.3.15 මුලය ගනොවන වත්කම් ොනිකරනය ිලරිෙ
ග්ධපන පිිභ ත සහ දපකරණ වල ධ්ාරණ ප්රමාණ කැවත අ කර ගැනීමහ ගකොහැකි ගලස තතැම්
අවස්ථා ගවකස්වීම් වලදී ගපන්නුම් කරක විහ අවා හානිකරක කිරීම ස හා සමාගලෝචක කරනු
ලඳයි. ව්වකම් ධ්ාරණ ස්භාව අවාගේ කැවත අ කර ගත හැකි ප්රමාණ ඉක්මවා ක ප්රමාණ ස හා
හානිකරක වක අලාභ හඳුකාගගක තත. කැවත අ කර ගත හැකි ප්රමාණ වනුගේ ව්වකම් වල
සාධ්ාරණ අගග න් විකුණුම් පිිභවැ සහ භාවිත අග අඩුකිරීගම්දී වක ඉහන ප්රමාණ යි.
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හානිකරක කිරීම තගයීම ස හා ගවන් ගවන් වයග න් හඳුකාගත හැකි මුදල් ප්රවාහ (මුදල් ද්වපාදක
අකක) ස හා අඩුම මට්හගමන් ව්වකම් කාඩලය කර තත. අඩු වු මූලෙ ගකොවක ව්වකම් සෑම
වා්තතාකරණ දික කදීම අඩු කිරීම ආපසු හැරවි හැකි වක පිභදි සමාගලෝචක කර තත.
2.3.16 ණය ග නිම් සඳො ම් පිරිව ය
ණ ගැනීම් මූලිකව හඳුකාගනු ලඳන්ගන් සාධ්ාරණ අගග නි. (ගනුගදනුව ස හා දරණ ලද පිිභවැ
හැර) ණ ගැනීම් පසුව පව්වවාගනු ලඳන්ගන් ණ ගැනීගම් සහ නිදහස් කිරීගම් ගවකස සාධ්ාරණ
ගපොිබ අනුපාතික ක් හග්ව ණ ගැනීම සිදුකරක ලද කාලපිභච්ගේද ුණරා ආදා ම් ප්රකායක ගවත
හඳුකා ගැනීගමනි.
2.3.17 ආගයෝජ්න
2.3.17.1

පරිපාලිත සොගම් තුළ ආගයෝජ්න
අකාඳ්ධධ් සහ ගවන් වයග න් වු මූලෙ ප්රකායක පිිබඳ ව වක අංක. 26 දරණ ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ
ප්රමිතීන් අනුව පිභපාලිත සමාගම්හි ආග ෝයක පිිභවැ ක්රම
හග්ව ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත
සංස්ථාගස මූලෙ ප්රකායක න් ීම ගිණුම්ගත ගකොහ තත.

2.3.18 ආගයෝජ්න ගේපළ
2.3.18.1

අගය ිලරීගම් පදනෙ
ආග ෝයක ග්ධපන නු කුලී ඉපයීම් ස හා ර වා ගන්කා ලද ගහෝ ප්රාේධ්ක අග කිරීම් ස හා ගහෝ
ගදකහම සහ ආග ෝයක ග්ධපන හා සම්ඳන්ධ් අකාගත ආ්තථික ප්රතිලාභ ස හා වක එගහ්ව වොපාරගේ
සාමාකෙ ්රි ාවලිගේ දි අගලවි කිරීමක් සිදු ගකොවක ග්ධපලයි.

2.3.18.2

ෙ ීතෙ
මූලෙ ප්රකායකගේ පිිභවැ ක්රම
හග්ව ආග ෝයක ග්ධපන ගණක ගකගරනු තත. අ අනුව,
ව්වකමක් ගලස හඳුකා ගැනීගමන් අකතුරුව ග්ධපන වල පිිභවැ එහි අකාඳ්ධධ් ක්ෂ වීම් සහ
හානිකරක අලාභ අඩු කිරීම මත ගණක ගකග්ත.

2.3.18.3

ක්ෂය ීමම්
මිලදී ග්ව දිකගේ සිහ නිෂ්ඨ්කායණ කරක දික දක්වා ව්වකගම් තස්තගම්න්තුගත ආයුෂ්ඨ අනුව සරල
ග්තඛී පදකමක් හග්ව ක්ෂ වීම් ලඳා ගදයි .

2.3.18.4

වටිනාකෙ න වත අගය ිලරීෙ
ආග ෝයක ග්ධපන වල වටිකාකම කැවත අග කිිභම සිදුකරනුගේ එ නිෂ්ඨ්කාෂ්ඨණ කිරීගමන් ගහෝ
අකාගත ආ්තථික ප්රතිලාභ අගප්ක්ෂා කිරීමහ ගකොහැකි ඳැවින් භාවිතග න් මුළුමනින්ම ඉව්ව කරක ලද
ගහෝ අවස්ථාවක .භාවිතගේ ගවකසක් පවතික අවස්ථාවක දී පමණක් ආග ෝයක ග්ධපන හුවමාරුව
සිදු කරයි .
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3

ප්රතිපාදක හා වගකීම්

3.1

ප්රතිපාදන
ආ්තථික ප්රතිලාභ න් පිිබිබබු කරක සම්ප්ව ගලා ාගම් සම්භාවිතාව න්හ අදාන ඳැඳි ාව පි වීම ස හා
අවයෙ වු විහ ඳැඳි ාගස අග සම්ඳන්ධ්ග න් විය්වාසනී තස්තගම්න්තුවක් සකස් කන හැකි වීම හා
අතීත සි්ධක්න් ගහේතුගකොහගගක සංස්ථාවහ ව්වමන් (නීතිම ගහෝ සම්මුති කින්) ඳැඳි ාවක් තිගඳක
විහ ප්රතිපාදක හඳුකාගැගන්. ප්රතිපාදක සි ල්ලම ගහෝ අවායින් ගකොහසක් ප්රතිූර්තණ කිරීම සමාගමක්
අගප්ක්ෂා කරක විහ එවැනි ප්රතිූර්තණ න් හදුකාගන්ගන් ගවකම ව්වකමක් වයග නි. කමු්ව ගම
ඳලපානුගේ ප්රතිූර්තණ නි ත වයග න් සහතික කම් පමණි. කිසි ම් ප්රතිපාදක න් ගවනුගවන් වූ
වි දම් ඕකෑම ප්රතිූර්තණ ක ආදා ම් ප්රකායක ක තතුන්ව ගකග්ත. මුදගල් ව්තතමාක කාල අගගේ
ඳලපෑම වැදග්ව කම් මුදගල් කාල අගගේ ප්රව්තතක ගවන අග පිිබිබබු වක ඳදු අ කිරීමහ ගපර
අනුපාතික න් මත අගප්ක්ෂිත මුදල් ප්රවාහ න් වට්හම් කිරීගමන් හා අදාල පිභදි වගකීමහ ආගසනික වූ
අවදාකම මත ප්රතිපාදක තීරණ ගස. වට්හම් ග ොදා ගන්කා විහ කාල ාගේ තවෑම නිසා ප්රතිපාදකගේ
වැඩි වීම ගපොළී වි දමක් ගලස සලකනු ලැගබ් .

3.2

පාරිගතෝෂිත ප්රතිපාදන
සෑම ගසේවකග ක් ස හාම ගසේවගේ පනමු වසර සිහම විශ්රාම පාිභගතෝිතත ගගවීම ස හා විධිවිධ්ාක
මූලෙ ප්රකායකගේ දක්වා තත. පාිභගතෝිතත සම්ඳන්ධ්ව ගයේෂ්ඨපත්රගේ එක හඳුකාගගක තති වගකීම්
කම් වා්තතාකරක කාල පිභච්ගදද අවසාකගේ දී වක වගකීම් හි ව්තතමාක අග යි. LKAS – 19 මඟින්
නි්තග්ධය කර තති පිභදි ගණක කරක ලද අකක ඳැරක්රම භාවිතා කරමින් සංස්ථාව විසින් විශ්රාම
ප්රතිලාභ පිිභවැ ගණක කරනු ලඳයි. ශ්රී ලංකාගස සංස්ථාපිත ඳැදුම්කර ස හා වියාල ගවන පලක්
ගකොමැති අවස්ථා වලදී රයගේ ඳැඳුම්කර ගපොලී අනුපාත භාවිතග න් තස්තගම්න්තුගත අකාගත මුදල්
ප්රවාහ ක් ස හා වට්හම් ලඳා ගදමින් නි්තවචක කරක ලද ප්රතිලාභ වගකීම් ව්තතමාක අග නි්තණ
කරනු ලඳයි.
අනුූමතික ගැලපීම් සහ ආයු ගණක දපකල්පක ගවකස්වීම් වලින් තති වි හැකි ආයු ගණක ඉපැයුම්
අලාභ අවා තති වක කාලපිභච්ගදදගේ අගකකු්ව විස්තීරණ ආදා ම් වල ස්කන්ධ් හ ඳැර කර ගහෝ අ
කර තති අතර විස්තීරණ ආදා ම් ප්රකාය හ වහාම පැරණි ගසේවා පිිභවැ එකතු කර තත.

3.3

නිශ්චිත දායක ස ල ස්ෙ -ගසවක අර්ථසාධ්ක අරමුදල ො ගසවා නිුතක්තිකය තගේ භාරකාර අරමුදල
අදාල නීති රීති හා ගරගුලාසි වලහ අනුකූලව ගසේවකයින්, ගසේවක අ්තථසාධ්ක අරමුදලහ හා ගසේවා
නියුක්තික න්ගේ භාරකාර අරමුදලහ දා ක ගවති. සංස්ථාව විසින් ගසේවක න්ගේ මාසික දන
වැුකගපන් 15% ක් හා 3% ක් පිිබගවලින් ගසේවක අ්තථසාධ්ක අරමුදල හා ගසේවා නියුක්තික න්ගේ
භාරකාර අරමුදල ගවත දා ක මුදල් ඳැර කරයි.

3.4

ප්රාේධ්න සංචිතය
රයගේ අකාඳ්ධධ් අරමුදලින් ලැබූ නිය්චිත මුදල් හා ප්රතිවුහගත කිරීගමන් පසු අගලවිග න් ලැබුණු
සමාකාලගේ දී ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස අනුප්රාප්තික සමාගගම් නිකු්ව කන ප්රාේධ්ක
ගලස පිහිහක ශු්ධධ් අග ප්රාේධ්ක සංචිත හ ඳැර ගකොහ තත.

3.5

ගවළඳ ගගීමම්
වොපාරගේ සාමාකෙ ගලා ාගම්දී සංස්ථාව විසින් සැපයුම්කරුවන් ගවත ගගවීමහ තති ඳැඳීම් ගවන
ගගවීම් ගස. ගවන ගගවීම් මූලික වයග න් සාධ්ාරණ වටිකාකම මත හදුකාගනු ලඳක අතර, ඉන්පසුව
ක්රමක්ෂ කරක ලද පිිභවැ
හග්ව මැක ඳලයි.
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3.6

මූලය උපකරණ
මූලෙ දපකරණ න්හි ගිවිසුම්ගත විධිවිධ්ාක ස හා සංස්ථාව එක් පා්තයව ක් වක අවස්ථාවකහි දී මූලෙ
ව්වකම් සහ ඳැරකම් හඳුකාගනු ලඳයි. ව්වකම් මඟින් මුදල් ප්රවාහ ලඳා ගැනීම ස හා වක අයිති කල්
ඉකු්වවු අවස්ථා වලදී ගහෝ මාරු කරක ලද අවස්ථා වලදී සහ සංස්ථාව විසින් සෑම අවධ්ාක ක්ම හා
ප්රතිලාභ ක්ම සැලකි යුතු ගලස මාරු කරක ලද අවස්ථා වලදී මූලෙ ව්වකම් අවප්රමාණ ගස.
ගකොන්ත්රා්වතුගස ස හන් ඳඳුම් විස්තයක කරක ලද විහ, අවලංගු කරක ලද ගහෝ කල් ඉකු්ව වු විහ
මූලෙ වගකීම් අවප්රමාණ ගස. මූලික හඳුකා ගැනීගම්දී සංස්ථාගස මූලෙ දපකරණ පහත ස හන්
කාඩලය හග්ව කාඩලය කර තත.
i.

විකුණුම් ආගයෝජ්න සඳො පවත්නා උපකරණ

ගමම කාඩලය
හග්ව කම් ගකොකරක ලද ගහෝ අගකකු්ව කාඩලය හග්ව ව්තත්කරණ ගකොකරක
ලද වු්වපන්ක ගකොවක දපකරණ විකුණුම් ආග ෝයක සදහා පව්වකා දපකරණ ගලස ගැගන්.
සංස්ථාගස විකුණුම් ව්වකම් හග්ව මුදල් හා සමාක දෑ ගලස ගැගකක ව්වකම් හැර හිමිකම්
සුරැකුම්ප්ව (ගල්ඛකගත කරක ලද සහ ගල්ඛකගත ගකොකරක ලද) ද, විකුණුම් ආග ෝයක ස හා
පව්වකා කාඩලය හ තතුන්ව ගස .
ii.

ණය සෙ ල බිය ුතතු දෑ

ණ සහ ලැබි යුතු දෑ ්රි ාකාිභ ගවන පගල් මිල ගණන් ඉදිිභප්ව ගකොකරක ලද ස්ථාවර ගහෝ
නි්තණ ගගවීම් සමඟ එක වු්වපන්ක ගකොවක මූලෙ ව්වකම් ගස. සංස්ථාගස ණ සහ ලැබි යුතු දෑ
අතරහ ගවන ලැබීම්, කා්ත මඩලයල ස හා ගදනු ලඳක ණ සහ මුදල් සමාක දෑ සහ යංගම සහ
යංගම ගකොවක ව්වකම් අන්ත්තගත ගස. ණ සහ ලැබීම් මූලික වයග න් හඳුකාගනු ලඳන්ගන් ලැබි
යුතු ප්රමාණ න්ගගන් ණ සහ ලැබීම් වට්හම් සහිතව සාධ්ාරණ අග ක් දක්වා අඩු කිරීගමන් ලැගඳක
අග ගස. අ අනුව, ණ සහ ලැබීම් මනිනු ලඳන්ගන් ඵලදායි ගපොළී ක්රමග න් අඩු කිරීම් ස හා වක
ප්රතිපාදක අඩු කිරීගමන් එක ක්රමක්ෂිත පිිභවැ මගිනි.
iii.

ක්රෙක්ෂය කරන ලද පිරිව ය යයගත් වන මූලය බ රකම්

ක්රමක්ෂ කරක ලද පිිභවැ
හග්ව වක මූලෙ ඳැරකම් සදහා ගවන ගගවීම්, ඳැංකු ණ සහ දී්තඝ
කාලීක ණ අන්ත්තගත ගස. ගවන ගගවීම්, ඳැංකු ණ සහ දී්තඝ කාලීක ණ අන්ත්තගත ගස .ගවන
ගගවීම් මූලික වයග න් හඳුකාගනු ලඳන්ගන් ලැබි යුතු ප්රමාණ න්ගගන් ණ සහ ලැබීම් වට්හම්
සහිතව සාධ්ාරණ අග ක් දක්වා අඩු කිරීගමන් ලැගඳක අග ගස. (හඳුකා ගැනීම සහ ගණක කිරීම
ස හා 2.3.5 සහ 4.6 ඳලන්ක.)
මුලය වත්කම් අඩු ිලරීෙ
සෑම වා්තතාකරණ දික කදීම, මූලෙ ව්වකම් අඩු කරක ලද විෂ්ඨ ානුකූල සාක්ෂි තිගබ්දැයි සංස්ථාව
විසින් තක්ගසේරු කරනු ලඳයි. අඩු කරක ලද අලාභ ක විෂ්ඨ ානුකූල සාක්ෂි තිගබ් දැයි නි්තණ කිිභම
ස හා භාවිතා කරක ලද මිනුම්දඩලය තුන පහත ස හන් අංග තතුන්ව ගස.
i.
ii.
iii.

ඳන්ධ්කදායි ාගේ කැපී ගපගකක මූලෙ දුෂ්ඨ්කරතා
මූලික ගගවීගම් ගපොිබ පැහැර හැරීම; සහ
ණ කරු මූලෙ භංග්වව හ ගහෝ ගවක්ව මූලෙ ප්රතිසංවිධ්ාක කහ ප්වවීගම් සම්භාවිතාවක් තති
ඳව.

ගකොහස් සුරැකුම් ස හා, සුරැකුම්ප්ව වල පිිභවැ හ අඩුගවන් එහි සාධ්ාරණ අගගේ කැපී ගපගකක ගහෝ
දී්තඝ පහත ෑමක් පවතී කම් ව්වකම් වල අඩු වීමක් පවතික ඳවහ සාක්ෂි කි. එවැනි සාක්ෂි ක් පවතී
කම්, පහත ස හන් පිභදි සංස්ථාව විසින් අලාභගේ අඩු වීමක් හඳුකා ගනී.
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I. ක්රමක්ෂ කරක ලද පිිභවැ
හග්ව එක මූලෙ ව්වකම් අලාභ
නු ණ මුදගල් ක්රමක්ෂ කරක
ලද පිිභවැ ගහෝ ලැබි යුතු ණ සහ දපකරණගේ මුල්ම ඵලදායී ගපොලී අනුපාත භාවිත කරමින්
වට්හම් ලඳා දීම මඟින් තස්තගම්න්තුගත කරක ලද අකාගත මූලෙ ප්රවාහගේ ව්තතමාක අග දීමකා
ගිණුමක් භාවිතා කිරීම මඟින් ඍජුවම ගහෝ වක්රව ගමම ප්රමාණ ව්වකම් වල පව්වකා අගග න් අඩු
කරනු ලඳයි.
II. විකුණුම් ස හා පව්වකා මූලෙ ව්වකම්: අඩු කරක ලද අලාභ
නු ව්වකම් වල මූලික පිිභවැ
ගණක කරක දික හ අවාගේ සාධ්ාරණ අග අතර ගවකසින්, වුහා්වමක ආදා ම් ප්රකායගේ කලින්
හඳුකාගගක තති අඩු කරක ලද අලාභ ක් ගවගතෝව එ අඩු කිරීගමන් ලැගඳක අග ගස. ගමම
ප්රමාණ , ශූ්ධධ් ආදා මහ කැවත ව්තත්කරණ කරක ලද සමුච්චිත අගකකු්ව ආදා ගම් අලාභ
නිග ෝයක කරයි.
අලාභගේ ප්රමාණ අඩුගස කම් සහ එගලස අඩුවීම් හඳුකා ගැනීගමන් පසුව තතිවි හැකි සිදුවීමකහ
විෂ්ඨ ානුඳ්ධධ් ගලස සම්ඳන්ධ් කන හැකි කම්. ක්රමක්ෂ කරක ලද පිිභවැ
හග්ව ගණක කරක ලද
මූලෙ ව්වකම් මත වක අඩු කරක ලද අලාභ පසු කාලපිභච්ගේද තුනදී ප්රතිව්තතක කරනු තත .
විකුණුම් ස හා වක ගකොහස් මත වක අලාභ අඩුවීම් ප්රතිව්තතක ගකොගස.
04.

ආදායම් ප්රකාශනය

4.1

ආදායම් ෙදුනාග ීතෙ
ම් කාල පිභච්ගදද ක් තුනදී, ම් ආ්තථික ්රි ාවලි ක සාමාකෙ ්රි ාකාරකම් අතරතුර පැක කගික,
අ ස හා සහභාගිවන්කන්ගගන් වක දා ක්වව සම්ඳන්ධ්ව වක වැඩිවීම් හැර, එ ස්කන්ධ් හ ප්රතිඵල
ලඳා ගදමින් ආ්තථික ප්රතිලාභ සිදුවක දන ගලා අම ආදා මයි.
ආදා ම මනිනු ලඳන්ගන්, ලැබුණු වටිකාකගම් සාධ්ාරණ අග ගහෝ ගවන වට්හම් වල ලැබි යුතු
ශු්ධධ් අග සහ විකුණුම් ඳදු මඟිනි. ආදා ම් හඳුකාගැනීම ස හා පහත ස හන් විගයේිතත මිනුම් භාවිතා
කරනු ලැගබ්.

4.2

භා්ඩල විිලණීෙ
සාමාකෙග න් භාඩලය ැවූ පසු එම භාඩලය වලහ අදාල ප්රමාණව්ව අවදාකම් හා ප්රතිලාභ වල හිමිකම
ගැනුම්කරු අතහ ප්වවක විහ භාඩලය විකිණීගම් ආදා ම සැලකිල්ලහ ගැගන්.

4.3

ගපොළී ආදායම් සෙ වියදම්
ගපොළී වි දම් සහ ආදා ම් දපචිත පදකම හග්ව ගණක කරයි .

4.4

ලාභාංශ
ගගවීම ලඳා ගැනීමහ ගකොහස් හිමි න්ගේ අයිති තහවුරු වූ පසු ලාභාංය ආදා ම් සැලකිල්ලහ ගැගන් .

4.5

කුලී ආදායෙ
කුලී ආදා ම ගණක කරනුගේ ඳදු ගකොන්ග්ධසි වලහ අදාලව සරන ග්තඛී ක්රම පදකම් කර ගගක .

4.6

ගේපළ පිරියත ො උපකරණ අගලවිය ෙඟි ත ලාභය/ ලඅලාභය සෙ අගනකුත් ආදායම්
ග්ධපන පිිභ ත දපකරණ අගලවි මඟින් දප ක ලාභ (අලාභ ) අවා අගලවි කරක කාලපිභච්ගේද
තුන දී හඳුකාගනු ලඳක අතර, එකී ද්වත අගකකු්ව ආදා ම් හග්ව දක්වා තත.
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4.7

ආගයෝජ්න සුැසකුම් වලි ත ඉප යීම් සෙ අලාභ
ස්කන්ධ් ගකොහස් සහ මූලෙම දපකරණ අගලවි මඟින් දප ා ගන්කා ලද ඉපැයුම් ගහෝ අලාභ න්,
ගනුගදනුව සිදු කරක ලද දික හ ගණක ගකග්ත.

4.8

ගෙගෙුතම් වියදම්
ගගවි යුතු සෑම වි දමක්ම දපචිත පදකම
ප්රකායකගේ දක්වා තත.

05.

හග්ව ඊහ අදාල කාලපිභච්ගදද

හග්ව ආදා ම්

අසම්භාවෙ වගකීම්, ඳැඳීම් සහ කඩු
ආ්තථික ප්රතිලාභ හුවමාරුව අවිනිය්චිත අවස්ථාවන්හි දී ගහෝ විය්වාසග න් මැනි ගකොහැකි
අවස්ථාවන්ීමදි, අවිනිය්චිත අකාගත සිදුවීම් ගහෝ ව්තතමාක ඳැදීම් මගින් පමණක් පැවැ්වම සකාථ
කරනු ලඳක පිිබගත හැකි වගකීම් අසම්භාවෙ වගකීම් ගස. අසම්භාවෙ වගකීම් දුරස්ථ අවා ගකොගස
කම් ගයේෂ්ඨ පත්රගේ ස හන් ගකොකලද අවා ගහලිදරස කන යුතු .
ව්තතමාක කඩු ප්රධ්ාක වයග න් කැවත අ කර ගැනීම හා සම්ඳන්ධ් වක අතර, ණ ගකොගගවක
ගසේවාදා ක න්හ විරු්ධධ්ව සංස්ථාව කඩු මඟහ ඳසික ලද අතර, අධිකරණ ්රි ාවලි ක් හරහා අවා
අ කර ගැනිමහ කහයුතු කරයි. කම්කරු විනිය්ච සභාව ඉදිිභගේ වක කම්කරු ආරවුල් ද ගමවැනි
නීතිම කහයුතු වලහ අන්ත්තගත වක අතර අගකකු්ව නීති ආ තක වක මාකව හිමිකම් ගකොමිෂ්ඨන්
සභාව, පා්තලිගම්න්තු ඔම්බුඩ්ස්මන් ගවත ඉදිිභප්ව කරක ලද කඩු ගඳොගහෝම ක් සංස්ථාවහ පක්ෂපාතීව
තීරණ ලැබුණු අතර, තතැම් කඩු ගදපා්තයව විසින් සමගිග න් විස ා ගන්කා ලදී. ගහජින්
ගණුගදනුගස ගහලිදරස හැරුණු ගකොහ, සංස්ථාගස මූලෙ ස්ථාවර්වව ගකග්ත කිසිදු ආකාර ක
ඳලපෑමක් තති ගකොවක ඳව සංස්ථාගස හැඟීමයි. එඳැවින් අදාල විධිවිධ්ාක සිදු කර ගකොමැත.
ඉහත ස හන් කඩු වලහ අමතරව, සංස්ථාවහ විරු්ධධ්ව එක් කඩුවක් ගයේෂ්ඨ්කාධිකරණගේ විභාග
ගකගරමින් පවතික අතර, ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ආක ක සම්ඳන්ධ්ව ඉහන දසාවිගේ කඩු හතරක්
විභාග ගවමින් පවතික අතර, ගඳොරගතල් ආක ක ගැහළුව සම්ඳන්ධ්ව ගබ්රුම්කරණ විනිය්ච සභාගස
ගබ්රුම්කරණ ගදකක් පවතී. එම කඩු මඟින් සංස්ථාගස මූලෙ ස්ථාවර්වව හ කිසිඳු ගභාතික ඳලපෑමක්
තතිගස ැයි සංස්ථාව ගකොසිතක ඳැවින් අ සම්ඳන්ධ්ව කිසිඳු ්රි ාමා්තග ක් ගගක ගකොමැත.
2014 ව්තෂ්ඨ අවසාක වක විහ, සංස්ථාවහ එගරහිව තවම්ව නිරවුල් ගකොවුණ 203ක් පවතික අතර,
ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගමහ එගරහිව ගකොවිසඳුණු කඩු 37ක් පවතී. අවාගේ
විස්තර පහත දක්වා තත.
කඩු ව්තග
කම්කරු ගදපා්තතගම්න්තු විභාග
කා්තමික අධිකරණ කඩු
කම්කරු විනිය්ච සභා
මාකව හිමිකම් ගකොමිෂ්ඨන් සභාව
වානිය ගබ්රුම්කරණ
මගහේස්ත්රා්ව දසාවි
දිස්ත්රික් දසාවි
මහාධිකරණ
අභි ාචකාධිකරණ
ගශ්රේෂ්ඨ්කාධිකරණ
එකතුව

සංස්ථාවහ එගරහි කඩු
සංඛොව

CPSTL ආ තක හ
එගරහි කඩු සංඛොව

22
09
03
23
02
03
111
11
13
06
203

06
-06
--03
13
05
04
-35
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06.

ගකොන්ත්රා්ව පිිබඳ අධ්ෙක්ෂවරුන්ගේ ඳැඳි ාව
පහත ස හන් අකාවරණ න්හ අමතරව ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග
ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම සමඟ වක ගකොන්ත්රා්වතු පිිබඳ ව කිසිදු අධ්ෙක්ෂකවරග කුහ ඍජු ගහෝ වක්ර
ඳැඳි ාවක් ගකොමැත.
ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් 2 3 ක ගකොහස් ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත
සංස්ථාව සතුවක අතර, සංස්ථාව විසින් ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් අධ්ෙක්ෂක
මඩලයල හ පහත ස හන් අධ්ෙක්ෂකවරු තිගදකා ප්වකරක ලදී.




එල්.ඊ.සුසන්ත සිල්වා ම ා
අ.එච්.එස්. විගේසිංහ ම ා
එච්.ඩී.බී.සමන් කුමාර ම ා

- අධ්ෙක්ෂ
- අධ්ෙක්ෂ
- අධ්ෙක්ෂ

එල්.ඊ.සුසන්ත සිල්වා ම ා නිවාස සංව්තධ්ක මූලෙ සංස්ථාගස සහ විවෘත විය්වවිදොලගේ
අධ්ෙක්ෂ්ඨකවරග කු ද ගස.
ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම ශ්රි ලංකාව තුන දි ර ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ගඳයා
කිිභගම් සහ ගඳදාහැිභගම් කහයුතු වල නිරතව සිටී. සංස්ථාව විසින් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම
ගවත ව්තෂ්ඨ 2014 දී රුපි. බිලි ක 7.9 ක් දක්වා ගගවිමක් කරක ලදී. ගගවි යුතු අධ්ෙක්ෂ්ඨ ගාස්තු
ගගවීම 2011 අගප්රේල් 29 දිකැති අංක PED 58 දරණ රායෙ සමාගම් චක්රගල්ඛගේ විධිවිධ්ාක ප්රකාර සිදු
කර තත .

07.

ගයේෂ්ඨපත්ර දිකහ පසු සිදුවීම්
ගයේෂ්ඨපත්ර දිකහ පසු ප්රමාණා්වමක සිදුවීම් සලකා ඳලා තති අතර මූලෙ ප්රකායකගේ අවයෙ
අවස්ථාවන්හිදී අදාල ගැලපීම් අකාවරණ සිදු කර තත.

08.

අධ්ෙක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් ප්රකායක
ගමම මූලෙ ප්රකායක පිිබග ල කිරීගම් සහ ඉදිිභප්ව කිරීගම් වගකීම අධ්ෙක්ෂ මඩලයල සතු ගස.
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මූලය ප්රකාශන සඳො සයෙ ත

1. ආදායෙ
ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක විකුණුම්
ප්ත න්ත ගාස්තු සහ ගවක්ව ආදා ම්

සංස්ථා
2014
රුපි. මිලි ක

සංස්ථා
2013
රුපි. මිලි ක

සමුහ
2014
රුපි. මිලි ක

සමුහ
2013
රුපි.මිලි ක

525,182.094
-

490,381.492
-

525,182.094
1,986.618

490,381.492
584.743

525,182.094

490,381.492

527,168.712

490,966.235

498,966.998
800.228

463,990.551
383.616

498,966.998
800.228

463,990.551
383.616

967.489

3,263.767

500,734.715

467,637.934

967.489
6,878.642
507,613.357
-

3,263.767
6,442.161
474,080.094
-

437.500
504.206
50.009
25.940
81.142
1,098.797

0.007
199.806
46.674
21.689
53.801
321.978

437.500
738.430
45.636
30.730
303.965
1,556.261

0.007
199.806
54.712
21.689
176.110
452.324

2. විකුණුම් පිරිව ය
දන ආන්තික මත
ගමගහයුම් අලාභ/ ලාභ
විග්ධය විනිම විචලෙන් (ගඳොරගතල්/නිමිගතොග)
සෘජු වි දම් සහ ගවක්ව

3. ගවනත් ගෙගෙුතම් ආදායම්
ලාභාංය ආදා ම්
ගසේවක ණ ගපොළී
කුලී ආදා ම
පිරවුම්හල් දපකරණ විකිණිගම් ලාභ
විවිධ් ආදා ම්

4. භූමිගත) සෙනාධ්ාර
2014 ව්තෂ්ඨ ස හා

2,715.000
2,715.000

-

2,715.000
2,715.000

-

5. ආගයෝජ්න ගේපළ ෙත ආදායම්
මල්පාර, ත්තස්හන් පාර, ගගොයකැගිලි සහ පිරවුම්හල් කුලී

6. විකුණුම් සෙ ගබදාෙ රීගම් වියදම්
විකුණුම් හා ගඳදාහැරීගම් පිිභවැ
ගුවන්ගතල් අංය පිිභවැ
ක්ෂ්ඨ වීම්

7. පරිපාලන වියදම්
පිිභපාලක පිිභවැ
2003 ව්වකම් විකිණිම මත වැට් ඳදු
කැස ඉන්ධ්ක විකිණීම මත පිිභවැුකම් ඳදු

8. මූලය වියදම්
දිගු කාලීක ණ මත ගපොළී
ඳැංකු අයිරා ගපොළී
විග්ධය බිල්ප්ව සහ ගවක්ව ණ මත ගපොළී
භාඩලයාගාර ඳැඳුම්කර මත අලාභ
9. මූලය ආදායම්
භාඩලයාගාර බිල්පත මත ගපොළී ආදා ම
තැන්පතු මත ගපොළී
R.F.C. A/C ගපොළී
ණ ඉන්ගවොයිස් මත ගපොළී
CEB/IPP/ගුවන්ගතල් පාිභගභෝගි න්ගේ ගපොළී
භාඩලයාගාර ඳැඳුම්කර ගපොළී

51.823

52.015

51.823

52.015

9,808.893
1,345.368
378.551
11,532.812

10,336.419
1,264.878
363.955
11,965.252

956.317
425.288
378.551
1,760.156

836.987
399.710
363.955
1,600.652

3,172.033
1,303.291
446.863
4,922.187

3,764.642
3,764.642

6,350.356
1,303.291
446.863
8,100.510

(6,284.850)
(6,284.850)

71.782
30.346
13,156.730
702.717
13,961.574

82.416
37.898
18,419.534
18,539.848

71.782
30.346
13,156.730
702.717
13,961.574

82.416
37.898
18,419.534
18,539.848

1,222.395

925.518

950.037

1.801
115.698
1,961.930
655.409
3,957.234

18.707
65.944
2,252.615
3,262.784

1,222.395
28.697
1.801
115.698
1,961.930
655.409
3,985.931

18.707
65.944
2,252.615
3,287.303
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10. ගේපළ පිරියත ො උපකරණ

පිරිව ය

ඉලම් ො නිරගප්ක්ෂ
ගගොලන ගිලි ගේපළ ය තගතෝපකරණ
ො උපකරණ
ුපි. මිලි ුපි. මිලි
ුපි.මිලි

සංස්ථාව
SPM
ගෙොට්ර් රථ ගිෙ භා්ඩල
පරිශ්රය
කාර්යාලීය උපකරණ එකතුව
සෙ ගවනත් වත්කම්
ුපි. මිලි
ුපි.මිලි
ුපි. මිලි
ුපි. මිලි

2014.01.01 දනය ගශ ෂය
එකතු කිරීම්
ඉව්ව කිරීම්

3,255.167
1,063.252

1.016

4,268.001 2,142.422
4,282.908
(2.099)

478.249
38.828
(2.426)

1,926.439
225.548

2014.12.31 දනය ගශ ෂය

4,318.419

1.016

8,548.810

2,142.422

514.651

2,151.987

379.904
92.595

0.397

0.397

251.928
31.757
(2.426)
281.259

1,409.074
92.385

472.499

3,381.909 1,290.634
417.518
(0.462)
3,798.965 1,290.634

2014.12.31 දනය ශුේධ් ගපොත් අගය

3,845.920

0.619

4,749.845

851.788

2013.12.31 දනය ශුේධ් ගපොත් අගය

2,875.263

0.619

886.091

2013.01.01 දනය ශුේධ් ගපොත් අගය

2,914.384

0.628

903.296

සමුෙය

ුපි. මිලි

12,071.294
5,610.536
(4.525)
17,677.305

39,198.340
5,828.416
(11.427)

1,501.459

6,713.847
634.256
(2.888)
7,345.215

15,933.894
1,528.035
(9.748)
17,452.181

233.392

650.528

10,332.090

27,563.147

851.788

226.321

517.365

5,357.446

23,264.444

851.788

150.346

607.512

5,428.585

24,423.710

45,015.329

4.2 ක්ෂය ීමම්
2014.01.01 දිකහ ගයේෂ්ඨ
ව්තෂ්ඨ ස හා ගාස්තු
ඉව්ව කිරීම්
2014.12.31 දනය ගශ ෂය

10.1 ගකගරමි ත පවතින වයාපිති සෙ ස්ථාවර වත්කම්

සංස්ථාව
31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
31.12.2014

සමූෙය
31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
31.12.2014

පිිභපහදු කවීකරණ වොපෘති

837.628

837.454

809.102

837.628

837.454

809.102

ගගොයකැගිලි

126.275

18.163

15.888

126.275

18.163

15.888

2,119.661

2,197.081

15.004

2,119.661

2,197.081

15.004

70.024

168.539

2,185.169

70.024

168.539

2,185.169

3.736

3.736

3.736

3.736

3.736

3.736

102.054

4,528.225

1,114.717

159.421

4,594.279

1,175.338

3,259.378

7,753.198

4,143.616

3,316.745

7,819.252

4,204.237

10,332.089

5,357.446

5,428.585

27,563.147 23,264.444

24,423.710

3,259.378

7,753.198

4,143.616

13,591.467

13,110.644

9,572.201

පිිභ ත හා න්ත්ර
ගඳයා කිරීගම් පහසුකම්
පිරවුම්හල් කවීකරණ කිරීම
ගවක්ව

10.2 ශූේධ් ගපොත් අගය
ග්ධපන පිිභ ත හා දපකරණ
ව්වකම් හා ගකරීගගක ක ප්රාේධ්ක වොපෘති
ගේපළ පිරියත ො උපකරණවල මුළු ධ්ාරණ ප්රොණය

7,819.252

4,204.237

30,879.893 31,083.696

3,316.745

28,627.947
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10.3 ආගයෝජ්න ගේපළ

සංස්ථාව
31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
31.12.2014

දළ ධ්ාරණ අගය
පිරිව ය
1.1 දිකහ ගයේෂ්ඨ
එකතු කිරීම්
12.31 දිකහ ගයේෂ්ඨ
ක්ෂය ීමම්
1.1 දිකහ ගයේෂ්ඨ
එකතු කිරීම් - ව්තෂ්ඨ ස හා
12.31 දිකහ ගයේෂ්ඨ

සමූෙය
31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
31.12.2014

33.570
33.570

33.570
33.570

32.344
1.226
33.570

33.570
33.570

33.570
33.570

32.344
1.226
33.570

7.404
0.804
8.208

6.600
0.804
7.404

5.653
0.947
6.600

7.404
0.804
8.208

6.600
0.804
7.404

5.653
0.947
6.600

26.166

26.970

ශූේධ් ගපොත් අගය
25.362
26.166
26.970
25.362
ගයේෂ්ඨපත්ර දිකහ සාධ්ාරණ අග ගණක කිරීමක් සිදුවී ගකොමැති අතර ව්තෂ්ඨ 2015 දී වෘ්වතීම තක්ගසේ රුවක් ලඳා ගැනීම ස හා පි වර ගනු ලැගබ්.
10.4 වත්කම්වල ප්රගයෝජ්නවත් ආුත කාලය පෙත පරිද ඇස්තගම් තතු කර ඇත.
සින්කක්කර ඉයම්
ගගොයකැගිලි
කව ප්රධ්ාක කා්ත ාල ගගොයකැගිල්ල
පිිභපහදු හැංකි හා කන මා්තග
පිිභපහදු න්ත්ර හා දපකරණ
ගවක්ව ස්ථාකවල පිහිටි හැංකි
ගවක්ව ස්ථාකවල පිහිටි කල මා්තග
න්ගතෝපකරණ හා න්ත්ර සූත්ර
ඳවුස්ත හා හැංකි රථ
වෑන් සහ ගකෝච්
1998/12/31 දික දක්වා ගෘහ භාඩලය/ දපකරණ සහ කා්ත ාලී දපකරණ
1999/12/31 දික දක්වා ගෘහ භාඩලය/ දපකරණ සහ කා්ත ාලී දපකරණ
SPM පහසුකම් - හැංකි අංගක
- කල මා්තග
ම්වතල ගුවන්ගතල් පහසුකම්
ඉන්ධ්ක සැපයුම් ප්ධධ්ති
හැංකි
කල ප්ධධ්ති
ගැන්ට්ර සහ ගපොම්ප

2014

2013

කැත
40 Years
50 Years
40 Years
10 Years
40 or 20 Years
10 or 5 Years
10 or 5 Years
5Years
4Years
සම්ුණ්තණග න්ම
3 Years
40 Years
20 Years

කැත
40 Years
50 Years
40 Years
10 Years
40 or 20 Years
10 or 5 Years
10 or 5 Years
5Years
4Years
සම්ුණ්තණග න්ම
3 Years
40 Years
20Years

40 Years
5Year
20 Years
10 Years

-

10.5 අස්පිශය වත්කම්
ERP වයාපිති

Sap ERP
බලපත්රය

අක්ගවරළ නල
ොර්ග ස්ව යංක්රීයකරණ

එකතුව

වයාපිතිය

අස්පිශය වත්කම්
2014 යකවාිභ 01 දිකහ ගයේෂ්ඨ
එකතු කිරීම්
මාරු කිරීම්
2014 ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ ගයේෂ්ඨ

412.497

9.380

37.794

459.670

412.497

9.380

37.794

37.794

308.539
91.935

2.358

9.480

320.377
91.935

400.474

2.358

9.480

412.313

ශූේධ් ගපොත් අගය
2014 ගදස ම්බර් 31 දනය ගශ ෂය

12.022

7.022

28.313

47.358

2013 ගදස ම්බර් 31 දනය ගශ ෂය

103.958

7.022

28.313

139.293

2013 ජ්නවාරි 01 දනය ගශ ෂය

184.657

8.898

35.873

229.428

එකතු කරන ලද ක්ෂය ීමම් සෙ අඩු ිලරීම්
2014 යකවාිභ 01 දිකහ ගහේ ෂ්ඨ
ව්තෂ්ඨ ස හා අ කිරීම්
මාරු කිරීම්
2014 ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ ගයේෂ්ඨ
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සංස්ථාව
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013

සමූෙය
31.12.2014 31.12.2013

01.01.2013

න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන

ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන

11. ආගයෝජ්න
පරිපාලිත සොගම් හී ආගයෝජ්න
මිල ප්රකාශ ගනොකළ
ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම

5,000.000
5,000.000

5,000.000
5,000.000

5,000.000
5,000.000

-

-

-

සංස්ථාව
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013

සමූෙය
31.12.2014 31.12.2013

01.01.2013

න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන

ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන

12. ජ්ංගෙ ගනොවන මූලය වත්කම්
මිල ප්රකාය කරක ලද ගකොහස්හි
මිල ප්රකාය ගකොකල ගකොහස්හි
හිමිකම් ගකොවක ආග ෝයක

12.1
12.2
12.3

33.000
5.626
5.000
43.626

33.000
5.626
5.000
43.626

47.500
5.626
5.000
58.126

33.000
5.626
5.000
43.626

33.000
5.626
5.000
43.626

47.500
5.626
5.000
58.126

ලංකා සිගමන්ති සමාගම
එකක් ස හා සම්ුණ්තණග න් ගගවක ලද රු.10/- ඳැගින්
5,000,000 ක සාමාකෙ ගකොහස්

47.500

47.500

99.000

47.500

47.500

99.000

සාධ්ාරණ අග ගවකස් විහ හිමිකම ගවත මාරු කිරීම

(14.500)

(14.500)

(51.500)

(14.500)

(14.500)

(51.500)

33.000

33.000

47.500

33.000

33.000

47.500

0.539

0.539

0.539

0.539

0.539

0.539

0.001

0.001

0.001

5.086
5.626

5.086
5.626

0.001
5.086
5.626

0.001

5.086
5.626

0.001
5.086
5.626

5.086
5.626

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

12.1 මිල ප්රකාශ කරන ලද ගකොයස්හි ආගයෝජ්න

12.2 මිල ප්රකාශ ගනොකල ගකොයස්හි ආගයෝජ්න
එක්සත් ප්රවිත්තිපත්ර සොගෙ
එකක් ස හා රු.10/- ඳැගින් සම්ූර්තණග න් ගගවක ලද
61,206 ක සාමාකෙ ගකොහස්
ලංකා ග)ල තඩ් සොගෙ
එකක් ස හා රු.10/- ඳැගින් සම්ූර්තණග න් ගගවක ලද
100 ක සාමාකෙ ගකොහස්
ජ්ාතය තතර සොගම්/ ඛනිජ් ගත) සංගෙය
එකක් ස හා ත.ගයො. 100 ක් ඳැගින් සම්ූර්තණග න්
ගගවක ලද 5,499 ගකොහස් ත.එ.ය. සංස්ථාපිත.

12.3 හිමිකම් ගනොවන ආගයෝජ්න
ස්ථාවර තැන්පතු ආග ෝයක
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සංස්ථාව
31.12.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
අම්. පසු
අම්. තුළ
අම්. පසු

31.12.2014
ුපි. මිලියන
අම්. තුළ

01.01.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
අම්. තුළ
අම්. පසු

13 . ගවළඳ ො ගවනත් ල බීම්
ගවන ලැබීම්
ගවක්ව ලැබීම්
තැන්පතු
අ්වතිකාරම්
ගපර ගගවීම්
ගසේවකයික ස හා ණ හා අ්වතිකරම්
විකිණිම ස හා තති ආග ෝයක

36,879.361
12,045.620
24.818
3,091.563
278.561
50.262
9,983.931
62,354.116

857.64
51.94
2,497.35
3,406.923

53,147.185
1,593.196
13.685
375.128
178.206
31.806
30,690.486
86,029.692

97,378.53
3,251.512
12.297
499.601
221.211
2,242.560
39.865
9,226.94
4,365.812 110,629.953
1,863.125
260.127

සමාගම
31.12.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
අම්. පසු
අම්. තුළ
අම්. පසු

31.12.2014
ුපි. මිලියන
අම්. තුළ

ගවන ලැබීම්
ගවක්ව ලැබීම්
තැන්පතු
අ්වතිකාරම්
ගපර ගගවීම
ගසේවකයික ස හා ණ හා අ්වතිකරම්
විකිණිම ස හා තති ආග ෝයක

44,443.092
3,491.119
228.218
3,091.563
278.561
2,178.951
9,983.931
63,695.436

0.52
51.94
2,497.35
2,549.808

53,945.429
165.088
297.858
375.128
178.206
2,126.114
30,690.486
87,778.309

4,457.345
697.321

1,729.378
6,884.044

01.01.2013
න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන ුපි. මිලියන
අම්. තුළ
අම්. පසු

97,763.12
1,863.125
3,467.08
260.127
12.30
591.57
221.21
2,242.560
2,434.49
4,365.812 104,489.763

12,255.764
697.32

1,729.38
14,682.463

සි ලු යංගම ගකොවක ලැබීම් වා්තතා කරක වසග්ත සිහ වසර 5 ක කාල සීමාවක් තුල .
ආ ප දා ණ

හැර සි ලුම ගසේ වක ණ

ීම සා ධ්ා රණ අග

හඳුකාගැනිම ආ රම්භක මුදල් ප්රවාහ න් ගවන ප ල ප දකම් කරග්ව 10% ක ගපො ළී අනුපාත

හග්ව වට්හම් කර තත.

වසර 2014 ගදසැ. 31 දිකහ සංස්ථාව ගවන ලැබිම් රුපි.මිලි ක 45.272 හානිකරණ වී තත.
රුපි.මිලි ක 3.234 ක අග ක් 2014 ගදසැ. 31 දිකහ හානිකරණ ස හා ගවකස්කර තත.
ගවන ලැබීම් ස හා කාල විය්ගල්ෂ්ඨණ පහත පිභදි ගස.

සංස් ථාව
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලි

අවුරුදු 2 සිහ 3
අවුරුදු 4 සිහ 5
අවුරුදු 5 වැඩි

ගවන ලැබීම් වල අග

ුපි. මිලි

රුපි. මිලි

4.635

5.291

5.291

2.118
38.520
45.272

2.76
34.44
42.491

2.76
34.44
42.491

අඩුවීම ස හා ප්රතිපාදක ීම හැසිිභම පහත පිභදි ගස.

සංස් ථාව
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත

යකවාිභ 1 දිකහ ගයේෂ්ඨ
අඩුකනා- අ කරග්ව අග
අඩුකනා - කපාහල අග
එකතුකනා - ව්තෂ්ඨ ස හා ප්රතිපාදක
ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ ගයේෂ්ඨ

42.491
(0.426)
(0.027)
3.234
45.272

43.002
(5.793)
(0.010)
5.291
42.491

43.002
(5.793)
(0.010)
5.291
42.491
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සංස්ථාව
සමූෙය
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013
ුපි. මිලි

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලි

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලි

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලි

14. ගතොග
ගඳොර ගතල්

16,731.368

24,231.471 13,955.461

16,731.368

24,231.471 13,955.461

ගවක්ව අමු වෙ
නිමි ගතොග

934.465
43,716.072

909.535 1,002.053
37,870.141 45,577.316

934.465
43,716.072

909.535 1,002.053
37,870.141 45,577.577

ගවක්ව අමු වෙ හා සැපයුම්
අඩු කළා - චලනය ගනොවන අයිතෙ සඳො ප්රතිපාදන

2,768.295
(380.134)
63,770.066

2,389.175
(364.028)

2,023.202
(364.113)

3,334.592
(578.338)

65,036.294 62,193.919

64,138.159

2,957.256
(535.869)

2,533.651
(514.352)

65,432.534 62,554.390

සංස්ථාව
සමූෙය
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

21,474.788

6,134.526 11,623.634

23,380.517

11,388.052 12,085.561

21,474.788

6,134.526 11,623.634

23,380.517

11,388.052 12,085.561

6,134.526 11,623.634
(8,365.51)
(2,230.984) 11,623.634
(5,068.406) (4,688.548)
(7,299.390) 6,935.086

23,380.517 11,388.052 12,085.561
(8,537.06)
(365.08)
23,380.517 2,850.991 11,720.479
(3,671.613) (5,068.41) (4,688.548)
19,708.904 (2,217.415) 7,031.931

15. මුද) ො මුද) සොන දෑ
මුද) ො මුද) සොන දෑ හි සංරචක
මුදල් හා ඳැංකු ගයේෂ්ඨ

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාය ස හා පහත ස හන් මුදල් හා මුදල් සමාක දෑ අන්ත්තගත ගස.

මුදල් හා මුදල් සමාක දෑ
ඳැංකු අයිරාව
එකතු/අඩු - විග්ධය විනිම පිභව්තතක ගැලපීම්

21,474.788
21,474.788
(3,671.613)
17,803.175

සංස්ථාව
සමූෙය
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013
න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

න වත ප්රකාශිත

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

ුපි. මිලි

10.000
4.000
20.000
60.000
13.110
10.710
117.820
750.000
132.180
1,000.000

10.000
4.000
20.000
60.000
13.110
10.710
117.820
750.000
132.180
1,000.000

10.000
4.000
20.000
60.000
13.110
10.710
117.820
750.000
132.180
1,000.000

10.000
4.000
20.000
60.000
13.110
10.710
117.820
750.000
132.180
1,000.000

10.000
4.000
20.000
60.000
13.110
10.710
117.820
750.000
132.180
1,000.000

10.000
4.000
20.000
60.000
13.110
10.710
117.820
750.000
132.180
1,000.000

පා්තලිගම්න්තුව විසින් ඳල ල්ව ප්රාේධ්ක නි මකර ගකොමැත.
කැබිකට් මඩලයල තීරණ කහ පසුව මහා භාඩලයාගාර සතුව පැවති
සීපීඑස්ටීඑල් සමාගම සතුව පැවති 1/3 ගකොහස සංස්ථාව
2,500.000
ගවත මාරුකරක ලදී.
3,500.000

2,500.000
3,500.000

2,500.000
3,500.000

2,500.000
3,500.000

2,500.000
3,500.000

2,500.000
3,500.000

16. දායක ප්රාේධ්නය
1961 අංක 28 දරණ පකග්ව 23 වගන්ති ප්රකාර මුලික දා ක්වව
1961 අංක 23 දරණ විස්තයක පකත මගින් මුදල් ඳැර කරක ලදී.
1967 අංක 15 දරණ විස්තයක පකත මගින් මුදල් ඳැර කරක ලදී
1976 ප්රාේධ්ක දා ක්වව
1979 ප්රාේධ්ක දා ක්වව
1980 ප්රාේධ්ක දා ක්වව
ශ්රී ලංකා රය විසින් මුලු දා ක්වව ලඳා දීම
1987 ගපොදු සංචිත මගින් ලඳා ගන්කා ලද
1987 ගපොදු සංචිත මගින් ලඳා ගන්කා ලද

56

මූලය ප්රකාශන සඳො සයෙ ත

සංසථාව
31.12.2014

සමූෙය

31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත

ුපි.මිලියන

ුපි.මිලියන

ුපි.මිලියන

31.12.2014
ුපි.මිලියන

31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන

ුපි.මිලියන

17. ප්රාේධ්න සංචිත
යකවාිභ 01 දිකහ ගයේෂ්ඨ
ගදසැම්ඳ්ත 31 දිකහ ගයේෂ්ඨ

4,992.686
4,992.686

4,992.686
4,992.686

4,992.686
4,992.686

4,992.686
4,992.686

4,992.686
4,992.686

4,992.686
4,992.686

* 2003 ව්තෂ්ඨගේදී ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම ගවත මාරුකරක ලද ව්වකම් ගපෝව වටිකාකම හග්ව සිදුකරක ලදී.
ුණ්ධගලීකරණ කිරීගම් ්රි ාවලිගේදී එකඟවක ලද අග න් පදකම් කරගගක ඉහත ගනුගදනු වා්තතා කිරීමහ තීරණ කරක ලදී. ඉහත
ගනුගදනුගස ඳලපෑම විකුණුම් ්රි ාවලි ශු්ධධ් ප්රතිවුහගත කිරීම හග්ව ගලපක ලදී.
සංසථාව
31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි.මිලියන
ුපි.මිලියන

31.12.2014
ුපි.මිලියන

31.12.2014
ුපි.මිලියන

සමූෙය
31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන
ුපි.මිලියන

18. ණය සෙ ණය ග ීතම්
CPSTL සඳො ගනොපවරන ලද දවන කාලීන ණය
417.777
ආපසු ගගවීම් ජුලි 01 දා සිහ අ්තධ් වා්තිතකව රු.මිලි ක 37.977 වා්තක ඳැගින්
CPSTL සඳො පවරන ලද දවන කාලින ණය
භාඩලයාගාර ණ (එක්සිම් ඳැංකුව/ ගපොිබ 12%
285.705
වා්තිතක) 2004 ඔක්. මස සිහ වාිභක 24 කින් අ්තධ් වා්තසිකව ගගවි යුතු.

493.736

569.695

417.777

493.736

569.695

857.114

1,428.523

285.705

857.114

1,428.523

703.482

1,350.850

1,998.218

1,886.649
2,590.131

2,374.451
3,725.301

2,523.204
4,521.422

75.959

75.959

75.959

75.959

75.959

-

-

භාඩලයාගාර ණ (ආසි ානු සංව්තධ්ක ඳැංකුව- ගපොිබ 14% ව්තිතක)

ෙෙජ්න බ ංකු කාලීන ණය

18.1 ණය සෙ ණයග ීතම් හී ජ්ංගෙ ගකොයස
CPSTL සඳො ගනොපවරන ලද දවන කාලීන ණය
භාඩලයාගාර ණ

(ආසි ානු සංව්තධ්ක ඳැංකුව)

CPSTL සඳො පවරන ලද දවන කාලින ණය
භාඩලයාගාර ණ

(එක්සිම් ඳැංකුව)

571.410

ගවනත්

-

ුපි.මිලියන

දපචිත වි දම්
ආපසු ගගවි යුතු අ්වතිකාරම් හා ගවක්ව
සම්ඳන්ධිත පා්තයව න් ස හා ගගවි යුතු
ස්.වා.ඳැ. ගවත ගගවි යුතු

647.368

571.410

571.410

487.800

487.800

1,135.169

1,135.169

31.12.2014
ුපි.මිලියන

-

සමූෙය
31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන
ුපි.මිලියන

143,445.125

179,457.390

189,355.413

143,445.125

179,457.390

189,355.413

824.289
1,019.542
13,666.605
5,324.460
164,280.022

97.912
1,260.938
11,859.756
1,593.484
194,269.480

2,213.257
2,901.165
16,943.900
1,872.016
7,611.600
220,897.351

970.677
1,799.208
13,673.505
467.129

223.588
2,199.976
11,419.523
4,245.237

160,355.644

197,545.714

2,213.257
3,274.029
18,311.032
900.254
7,611.600
221,665.585

සංසථාව
31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි.මිලියන
ුපි.මිලියන

31.12.2014
ුපි.මිලියන
20. ගකටි කාලීන ණය ග ීතම්
ඳැංකු හා ගවක්ව ණ
මසක් තුන ගගවි යුතු
ඳැංකු අයිරාව

647.369

සංසථාව
31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි.මිලියන
ුපි.මිලියන

31.12.2014

ග්ධශි ආදා ම් හා ග්තගු ගදපා්තතගම්න්තුවහ ගගවි යුතු

571.409

-

647.369

19. ගවළඳ ො ගවනත් ගගීමම්
ගගවි යුතු විග්ධය බිල්
ගවක්ව ණ හිමිග ෝ

571.410

-

247,787.669
247,787.669

ගගවි යුතු ආක ක බිල්ප්ව මූලෙක කිරීම ස හා ගකටිකාලීක ණ
අනුපාත 6% සහ 5.5% දක්වා සංගයෝධ්ක වි .

218,394.690
8,365.509
226,760.199

210,515.694
210,515.694

ලඳාගගක තත. වසර ආරම්භගේ ණ

31.12.2014
ුපි.මිලියන

247,787.669
247,787.669

සමූෙය
31.12.2013
01.01.2013
න වත ප්රකාශිත න වත ප්රකාශිත
ුපි. මිලියන
ුපි.මිලියන

218,394.690
8,537.060
226,931.750

ගපොළී අනුපාතික 7.5% වි . ව්තෂ්ඨ

211,650.863
365.082
212,015.945
තුන ගපොළී
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සංස්ථාව
2014
2013
ුපි.මිලියන
ුපි. මිලියන
21. ගෙගෙුතම් වලි ත ජ්නනය ම් මුද)
අඛඩලය ගමගහයුම් වලින් ඳදු වලහ ගපර ලාභ/ (අලාභ)
ග ලපීම්
ක්ෂ්ඨ වීම්
ක්රමක් ක්ෂ
විග්ධය මුදල් පිභව්තතක
අග ෝයක ආදා ම්
ලැබූ ගපොළී
ගකොහස් ීම ගවන පන අග ගැලපීම
ගඳොල් ණ සහ අයමාණ ණ ප්රතිපාදක
ගපොිබ වි දම
විශ්රාම පාිභගතෝිතත මත ගපොිබ
විශ්රාම ප්රතිලාභ ස හා ප්රතිපාදක
ගසේ වක ණ , ීමක වීම මත ප්රතිපාදක
ණ ගැති න්ගේ අග ීමක වීම මත ප්රතිපාදක
ග්ධපන පිිභ ත දපකරණ විකිණීම මත ලාභ අලාභ
ලද සහකාධ්ාර
කාරක ප්රාේධ්නය ගවනස් ීමෙය ගපර ගෙගෙුතම් ලාභ/ (අලාභ)
කාරක ප්රාේධ්ක ගවකස් වීම
ගතොග (වැඩි වීම)/ අඩුවීම්
ගවන හා ගවක්ව ලැබීම් (වැඩි වීම)/ අඩුවීම.
ගවන හා ගවක්ව ගගවීම් වැඩි වීම/ (අඩුවීම).
ගෙගෙුතම් ක්රියාකාරකම් වලි ත ජ්නනය ම් මුද) ප්රවාෙ

1,741.160

(7,926.323)

635.060

485.882

1,396.794
(437.501)
(3,957.234)
2.781
13,961.574

(379.872)
0.007
(3,262.784)
14.500
(0.511)
18,539.848

190.028

57.032

(14.580)
3,022.775
16,540.857

(23.728)

සමුහ
2014
2013
ුපි. මිලියන
ුපි. මිලියන

7,504.051

3,889.635
1,528.839
91.935
1,396.794
(3,985.931)
2.781
14,384.351
85.191
268.963
0.369
3.067
(19.370)
3,022.775
20,872.467

(6,336.086)
1,624.430
91.658
(379.872)
0.010
(3,287.302)
14.500
(0.511)
19,195.078
77.080
126.780
(2.977)
120.533
(36.589)
11,206.725

1,266.228
(2,842.375)
24,631.682 27,341.560
(29,989.456) (26,850.426)

1,294.375
25,898.877
(37,190.070)

(2,878.144)
25,418.555
(22,136.130)

10,875.649

11,611.005

12,449.312

5,152.810

සංස්ථා
2014
ුප.මිලියන

සමුහ
2014
ුපි. මිලියන

22. මුලය උපකරණ වර්ගීකරණය
මුලය තත්ව ප්රකාශනය අදෙව වත්කම්
ගපර ගගවීම් හා අ්වතිකාරම් හැර ගවන සහ ගවක්ව ලැබීම්
විකිණීමහ තති ආග ෝයක
ස්ථාවර තැන්ප්ව ීම ආග ෝයක
භාඩලයාගාර ඳැඳුම්කර වල ආග ෝයක
අත ඉතිිභ හා ඳැංකු මුදල්

52,406.984
43.626
11,994.697
9,983.931
21,474.788
95,904.026

52,891.189
43.626
11,994.697
9,983.931
23,380.517
98,293.960

මුලය තත්ව ප්රකාශනය අදෙව වගකීම්
ණ ලඳා ගැනීම්
ගවන සහ ගවක්ව ගගවීම් මූලෙ ගකොවක වගකීම් හැර

249,138.5200 251,512.969
164,280.0220 160,355.6442

ගදසැම්ඳ්ත 31 දික ගයේෂ්ඨ

413,418.5420 411,868.6132
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23. මූලය වාර්ත න වත සකස් ිලරීෙ සඳො ප ෙ ඳිලි ිලරීෙ
ෙව් සොගෙ
රුපි. මිලි ක 25.696 ක ප්රතොගණක සංචිත වැරදි ගලස පැලටිකම් ගතොග ගිණුම ඳැර කර තිබීම සහ රුපි. මිලි ක 21 .602 ක නිමි භාඩලය හානි ස හා ගවන් කිරීම වැරදි ගලස නිමි භාඩලය
ගතොග ස හා ගවන් කිරීගම් ගිණුම ගවත හර කර තිබීම.
තවද, වසර 2013 දී වසර 2012 හ අදානව රුපි. මිලි ක 50 ක් ගගවි යුතු වි දම් ගවන්කිරීගම් ගිණුම හර ගකොකර නීති ගාස්තු වි දම් ගිණුමහ හර කර තිබීම සහ භාඩලයාගාර බිල්ප්ව ගපොළී
ආදා ම් ගිණුමහ කල්පිත ඳඳු මුදල රුපි. මිලි ක 6.902 ක් අ්වහැර තිබීම.
පරිපාලිත සොගෙ
වසර 2010 දී මල ාසි ාගස ලයිට්කස් ගකොන්ත්රා්ව සමාගමහ ගගවි යුතු මුදල වු රුපි. මිලි ක 65.275 ක මුදල වැරදි ගලස ගදවරක් සහහන් වීම සහ වසර 2012 දී රුපි. මිලි ක 117.633 ක
සැපයුම් කරුවන් ගවත ගගවි යුතු මුදල විවිධ් ණ හිමි න්ගේ ගිණුගම් ගදවරක් සහහන් වීම
වසර 2013 දී ප්රවාහක වි දම් රුපි. මිලි ක 5.799 කින් වැඩිුණර සහහන් වී තත.
එල්ගක්අඑස් 08 ගිණුම්කරණ තස්තගම්න්තු ගවකස් වීම සහ වැරදි, ගිණුම්කරණ අතීත හ අනුව ගමම වැරදි අතීත හ ඳලපාක ගලස නිවැරදි කරක ලදී.

සංස්ථාව
31.12.2013
ුපි. මිලියන
23.1 ගපර මුලය වාර්තා අදෙව ගශෂය
වසර 2012 පැලටිකම් සංචිත වැරදි ගලස ගතොග ගිණුමහ ඳැර කර තිබීම ගැලපීම
2012 වැරදි ගලස නිමි ගතොග අලාභ මත ප්රතිපාදක ගවන්කර තිබීම ගැලපීම
වසර 2012 දී නීති ගාස්තු වැරදි ගලස වසර 2013 හර කර තිබීම ගැලපීම
වසර 2013 දී භාඩලයාගාර බිල්ප්ව ීම කල්පිත ඳදු ගැලපීම
වසර 2012 අකාඳ්ධධ් කිරීගම් සමුහ ලාභ ගැලපීම
වසර 2010 සහ 2012 ගවන ගගවීම් වැඩිුණර වා්තතා කිරීම් ගැලපීම
වසර 2013 ගවන ගගවීම් වැඩිුණර වා්තතා කිරීම ගැලපීම
ප්රතිස්ථාපිත ගයේෂ්ඨ

ගතොග
ගපර මුලෙ වා්තතා අනුව ගයේෂ්ඨ
වසර 2012 පැලටිකම් සංචිත වැරදි ගලස ගතොග ගිණුමහ ඳැර කර තිබීම ගැලපීම
2012 වැරදි ගලස නිමි ගතොග අලාභ මත ප්රතිපාදක ගවන්කර තිබීම ගැලපීම
ප්රතිස්ථාපිත ගයේෂ්ඨ

ල බිය ුතතු ආදායම් බදු
ගපර මුලෙ ව්තෂ්ඨ අනුව ගයේෂ්ඨ
වසර 2013 දී භාඩලයාගාර බිල්ප්ව ීම කල්පිත ඳදු ගැලපීම

ගවළඳ සෙ ගවනත් ල බීම්
ගපර මුලෙ ව්තෂ්ඨ අනුව ගයේෂ්ඨ
වසර 2012 දී නීති ගාස්තු වැරදි ගලස වසර 2013 හර කර තිබීම ගැලපීම
වසර 2010 සහ 2012 ගවන ගගවීම් වැඩිුණර වා්තතා කිරීම් ගැලපීම
වසර 2013 ගවන ගගවීම් වැඩිුණර වා්තතා කිරීම ගැලපීම
එකතු කනා - සංසන්දකා්වමක ගතොරතුරු ීම ගවකස් වීම

(236,528.740)
25.696
(21.602)
50.000
7.902

සංස්ථාව
1.1.2013
ුපි.මිලියන

සමුහ
31.12.2013
ුපි. මිලියන

(236,466.744)

(228,540.421)

(223,843.021)
25.696
(21.602)
50.000
7.902
182.909
5.799
(223,592.317)

65,032.200
25.696
(21.602)
65,036.294

62,189.825
25.696
(21.602)
62,193.919

65,428.44
25.70
(21.60)
65,432.534

62,550.30
25.70
(21.60)
62,554.390

713.641
7.902
721.543

246.990
0.000
246.990

999.059
7.902
1006.962

628.057
0.000
628.057

194,096.926
(50.00)

220897.351
-

221,848.49
(182.91)

194,046.926
222.554
194,269.480

220,897.351

197,561.87
(50.00)
(182.91)
(5.80)
197,323.16
222.55
197,545.714

-

(228,544.515)
25.696
(21.602)
-

සමුහ
1.1.2013
ුපි. මිලියන

-

220,897.351

(217,383.131)
25.696
(21.602)
186.348
182.909
(217,009.780)

221,665.59
221,665.585

සහහක
ක්වර අමාතොංය සහ එල්අයිඕසී ගවත ගගවි යුතු මුදල් ගපර ගිණුම්ගත කිරීගම්දී වසරහ වැඩි හා වසරහ අඩු ගවන ලැබීම් හග්ව ගිණුම් ගත වීම නිවැරදි කර තත.
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23.2 විස්තීReconciliation
්තණ ආදා ම් ප්රofකාය
Comprehensive
සංසන්දක කිරීම
Income

ආදා ම
විකුණුම් පිිභවැ
දළ ලාභය
ගවක්ව ගමගහයුම් ආදා ම
ආග ෝයක ග්ධපන මත ආදා ම
විකිණිගම් හා ගඳදාහැරීගම් වි දම්
පිභපාලක වි දම්
ගෙගෙුතම් ලාභය
මූලෙ පිිභවැ
මූලෙ ආදා ම
බදු වලය ගපර ලාභ/ අලාභ
ආදා ම් ඳදු
වර්ෂය සදො ලාභ/ අලාභ
ගවනත් විස්ීනරණ ආදායෙ
විකිණීම ස හා තති මූලෙ ව්වකම් ීම අලාභ
ආයු ගණක අලාභ
වර්ෂය සඳො ගවනත් විස්ීනරණ අලාභය
වර්ෂය සඳො මුළු විස්ීනරණ අලාභය
අඩුකනා - පාලක කන ගකොහැකි අයිත
වර්ෂය සඳො ලාභ/ (අලාභ)

ගපර වර්ෂගේ
වාර්තා කළ ගශෂය
රුපි. මිලි ක
490,381.492
(467,637.933)
22,743.559
321.978
52.015
(11,965.252)
(3,814.642)
7,337.658
(18,539.848)
3,254.882
(7,947.308)
(7,947.308)
(14.500)
(22.416)
(36.916)
(7,984.224)
(7,984.224)

ගපර වර්ෂගේ
ග ලිපීෙ
ප්රතිස්ථාපිත ගශෂය වාර්තා කළ ගශෂය
රුපි. මිලි ක
රුපි.මිලි ක
රුපි. මිලි ක
490,381.492
490,966.235
(467,637.933)
(474,085.894)
22,743.559
16,880.341
321.978
452.324
52.015
52.015
(11,965.252)
(1,600.652)
(50.000)
(3,764.642)
(6,874.850)
(50.000)
7,387.657
8,909.178
(18,539.848)
(18,539.848)
(7.902)
3,262.784
3,279.401
(57.902)
(7,889.407)
(6,351.269)
(216.017)
(57.902)
(7,889.407)
(6,567.286)
-

ග ලිපීෙ
ප්රතිස්ථාපිත ගශෂය
රුපි. මිලි ක
රුපි.මිලි ක
490,966.235
(5.799)
(474,080.094)
(5.799)
16,886.141
452.324
52.015
(1,600.652)
(50.000)
(6,824.850)
(55.80)
8,964.978
(18,539.848)
(7.902)
3,287.303
(63.701)
(6,287.567)
(216.017)
(63.701)
(6,503.585)

(57.902)

(14.500)
(22.416)
(36.916)
(7,926.323)

(14.500)
(64.452)
(78.952)
(6,646.238)

(63.701)

(14.500)
(64.452)
(78.952)
(6,582.536)

(57.902)

(7,926.323)

(445.995)
(7,092.233)

1.934
(61.768)

(447.929)
(7,030.465)

23.3 මුදල්Reconciliation
ප්රවාහ ප්රකාය ofසංගයෝධ්ක
Cash Flow Statement
කිරීම
වැරදි නිවැරදි කිරීගමන් පසු පහත ස හන් අග න් ගවකස් වීම හැර කලින් ඉදිිභප්ව කරක ලද මුදල් ප්රවාහ ප්රකායක හ ප්රමාණා්වමක ගවකස් වීම් ගකොමැත.

ගවකස් වීම් ගහේතුගකොහ මුදල් ප්රවාහ ප්රකාය හ ඳලපෑමක් වී ගකොමැත.
ගපර වර්ෂගේ
වාර්තා කළ ගශෂය
රුපි. මිලි ක
ඳදු වලහ ගපර ශු්ධධ් ගමගහයුම් ලාභ
ගපොිබ ආදා ම
ගවන සහ ගවක්ව ගගවීම් වැඩි වීම/ (අඩුවීම_

(7,984.225)
(3,254.882)
(26,800.426)
(38,039.533)

ග ලිපීෙ
රුපි. මිලි ක
(57.902)
7.902
50.000
0.000

ගපර වර්ෂගේ
ප්රතිස්ථාපිත ගශෂය වාර්තා කළ ගශෂය
රුපි.මිලි ක
රුපි. මිලි ක
(7,926.323)
(3,262.784)
(26,850.426)
(38,039.533)

(6,388.19)
(3,279.40)
(22,091.93)
(31,759.519)

ග ලිපීෙ
රුපි. මිලි ක
(52.10)
7.90
44.201
0.000

ප්රතිස්ථාපිත ගශෂය
රුපි.මිලි ක
(6,336.087)
(3,287.302)
(22,136.130)
(31,759.519)
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15 .

ආශ්රිත පාර්ශවය ත සෙව සිදුකරන ගණුගදදෙ
ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාගස අධ්ෙක්ෂකවරු තිගදගකක් (පහත දක්වා තති පිභදි) ලංකා ඛනිය
ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් ගකොහස් අයිති ගහේතුගවන් අධ්ෙක්ෂවරු ගලස තවදුරහ්ව ්රි ා
කරයි.
01. එල්.ඊ. සුසන්ත සිල්වා මහතා
02. එස්. විය ඳඩලයාර මි
03. ඳන්දුල සමන් කුමාර මහතා
ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගගම් ප්රධ්ාකතම අරමුණු කම් ගඳයාකරණ සහ
ප්රවාහක ගමන්ම ගතොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් ලඳා දීමයි. සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨ තුලදී ප්රමාණා්වමක
ගගවීම් ගලස රුපි. මිලි ක 7,688 ක් (2013 - රුපි. මිලි ක 8,367) සහ ප්රවාහක ගාස්තු ගලස රුපි.
මිලි ක 2,084 ( 2013 - රුපි. මිලි ක 1,998) ප්ත න්ත සමාගම ගවත ගගවක ලදී.

16.

මූලයෙය අවදානම් සාධ්ක
සංස්ථාගස ්රි ාකාරකම්, ගවන පල අවදාකම (විනිම අවදාකම, ගපොලී අවදාකම තතුළුව) ණ
අවදාකම සහ වශීලිතාව පිිබඳ අවදාකම සහ මිල අවදාකම වැනි විවිධ් වු මූලෙ අවදාකම්
ත්වව න්හ මුහුණ ගදයි. අධ්ෙක්ෂ මඩලයල
විසින් අනුමත කරක ලද ප්රතිප්වති
හග්ව
කනමකාකාරී්වව මඟින් අවදාකම් කනමකාකරණ ්රි ාවහ කංවයි. සංස්ථාගස ගමගහයුම් ගකග්ත
දියාගත වු මූලෙ අවධ්ාකම් ත්වව න් කනමකාකාරී්වව විසින් හඳුකාගගක තගයීමහ ලක් කරයි.
සංස්ථාගස මූලෙ කා්ත සාධ්ක මත තති වි හැකි අහිතකර ඳලපෑම් අවම කිරීම ස හා සංස්ථාගස
අවදාකම් කනමකාකරණ වැයසහහන් මඟින් ්රි ා කරයි.
සංස්ථාගස ප්රධ්ාක මූලෙ දපකරණ අතරහ ගකටි කාලීක ස්ථිර තැන්පතු, මූලෙ ගවන පල ආග ෝයක
තමිභකානු ගයොල්ත තැන්පතු සහ මුදල් අන්ත්තගත ගස. ගමම මූලෙ දපකරණ වල ප්රධ්ාක අරමුණ
වනුගේ, සංස්ථාගස වශීලීතාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ පව්වවාගගක ාම ගමන්ම ආග ෝයක කරක
ලද අරමුදල් මත වක මූලෙ ප්රතිලාභ දපිභම කිරීමයි. සංස්ථාගස වොපාිභක ්රි ාකාරකම් තුිබන් සෘජුවම
එක ගවන ලැබීම් සහ ගවන ගගවීම් වැනි අගකකු්ව විවිධ් මූලෙ දපකරණ සංස්ථාව සතුව තත.
අ)

ගවළඳපල අවදානෙ

(i)

විගේශ විනිෙය අවදානෙ
සංස්ථාව විසින් ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක ආක ක කරක අවස්ථා වලදී විනිම ගකග්ත, මූලිකව
තමිභකානු ගයොල්ත සම්ඳන්ධ්ව තතිවි හැකි විග්ධය විනිම අවදාකම සංස්ථාව විසින් සිදුකරනු
ලඳක ග්ධශී ගනුගදනු ස හා ශ්රී ලංකා රුපි ල භාවිතා කරනු ලඳක අතර, භාවිතා කරනු ලඳක
අගකකු්ව සෑම මුදල් ව්තග ක්ම විග්ධය මුදල් ගලස වා්තතාකරණගේදී සලකනු ලඳයි. තතැම්
ගවන ලැබීම් සහ ගවන ගගවීම් විග්ධය විනිම මඟින් සිදුකරනු ලඳයි.
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ශ්රී ලංකා රුපි ල මගින් ඉදිිභප්ව කරනු ලඳක සංස්ථා මූලෙ ප්රකායක, විග්ධය විනිම
පිභව්තථකගේදී සහ ගණුගදනු කිරීගම්දී තතිවි හැකි අවදාකම් මඟින් ඳලපෑමක් තති ගස. විවිධ්
පා්තයව මඟින් ලඳා ගන්කා ලද ගසේවා මිලදී ගැනීම් සහ අමුවෙ පිිභවැ ගකග්ත විග්ධය විනිම
හුවමාරු අනුපාත ඳලපෑමක් තති කරයි. තමිභකානු ගයොලර හ සාගප්ක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපි ගල්
අඛඩලය පහන ාම, ආක ක කරනු ලඳක ඛනිය ගතල්නිෂ්ඨ්පාදක සහ අගකකු්ව මිලදී ගැනීම්
ස හා වක පිිභවැ හරහා සංස්ථාගස ගමගහයුම්ගත සහ මූලෙ ප්රතිඵල ගකග්ත සෘජු ඳලපෑමක්
තති කරයි.
(ii)

ගපොළී අදෙපතා අවදානෙ
සංස්ථාගස ගපොළී අනුපාත අවදාකම ප්රධ්ාක වයග න් පැකකගිනුගේ ගකටිකාලීක මූලෙම
ආග ෝයක සහ කාල තැන්පතු ගලස ණ හ ගැනීම් සහ ආග ෝයක මඟිනි. පව්වකා ගවන ගපොන
අනුපාත මඟින් වියාල වයග න් සැපයුම්කරුගේ ගපොිබ අනුපාත ගවකස් වක අවස්ථාවකදී රායෙ
වානිය ඳැංකු ගදකක් මගින් ලඳා ගන්කා ලද විග්ධය මුදල් ණ , කතිකා කන හැකි ගපිබ
අනුපාත ක් පවති. සංස්ථාව විසින් අඛඩලයව ගපොිබ නිරාවරණ න් විය්ගල්ෂ්ඨණ කරනු ලඳක
අතර LIBOR සහ මූලෙ ගවන පන අනුපාත ද අක්ක්ෂණ කරනු ලඳයි.

අ)

ණය අවදානෙ
ණ අවදාකම නු ගසේවාදා කග ක් විසින් ගිවිසග්ව ඳැඳීම් සුණරාලීමහ අගපොගහොස්ව වුවගහෝව
සංස්ථා විසින් දැිභ හැකි මූලෙ අලාභ යි. සංස්ථාගස ගසේවාදා ක න් ගඳොගහොම ක් ස්වාධිකව
තක්ගසේරු කර ගකොමැති ඳැවින් ගසේවාදා ක න්ගේ ගුණා්වමකභාව ඔවුන්ගේ මූලෙත්වව ,
අ්වදැකීම් සහ අගකකු්ව ගුණා්වමක සාධ්ක පදකම් කර ගගක සලකා ඳලයි. සංස්ථාව විසින්
ණ ප්රතිප්වති ක් ස්ථාපක කර තති අතර, එ
හග්ව ණ සීමා ලඳා දීමහ ගපර සෑම කව
ගසේවාදා කග කුම ුණ්ධගලිකව විය්ගල්ෂ්ඨණ කරනු තත. සංස්ථාගස ණ ප්රතිප්වති සුණරාලීමහ
අගපොගහොස්ව වක ගසේවාදා ක න්හ මුදල් පදකම හග්ව පමණක් ගනුගදනු කිරීමහ සිදු ගස.
මුදල් සහ මුදල් සමාක දෑ ගමන්ම ඳැංකු සහ මූලෙ ආ තක වල සිදුකර තති තැන්පතු සහ
ගසේවාදා ක න් ගවත කරක ලද ණ අකාවරණ න් සහ හිඟ ලැබිම් සහ අනිවා්ත ගනුගදනු ද
ණ අවදාකමහ අන්ත්තගත ගස.

ඈ)

ද්රවශීලි අවදානෙ
මූලෙ ප්රවාහ සැලසුම් කිරීම සහ ූර්තව නිගසදක කිරීම සංස්ථාගස මූල අංය විසින් සිදුකරනු
ලඳයි. විවිධ් මූලෙ වගකීම් සහ අතිග්තක ගකටි කාලීක මූලෙ සම්ප්ව, වයා හප්ව ගක්ෂේත්ර න්හි
දපිභම භාවිත ස හා පව්වකා අරමුදල්, අඛඩලයව අක්ක්ෂණ කිරීම මූලෙ අංය විසින් සිදු කරයි.
කාරක ප්රාේධ්ක , කනමකාකරණ ස හා අවයෙ වක ගයේෂ්ඨ හ වයා පවතික අතිිභක්ත මුදල්,
ඉතිිභකිරීගම් ගිණුම් සහ ගකටි කාලීක මූලෙම ආග ෝයක කාල තැන්පතු වැනි ගපොළී ලඳා
ගදක මූලෙම අංග තුන ආග ෝයක කර තත. වා්තතා කරක දික හ වශීලි අවදාකම්
කනමකාකරණ කිරීම ස හා පහසුගවන් මුදල් ප්රවාහ යනිත කරවනු තතැයි අගප්ක්ෂා කරක
රුපි. මිලි ක 17,065 ක් වක ගකටි කාලීක මූලෙ ආග ෝයක සංස්ථාව සතුව පවති.
ගයේෂ්ඨපත්ර දික සිහ ගිවිසුම්ගත කල්පිගරක දිකහ පව්වකා කාලපිභච්ගේද පදකම් ගකොහ ගගක
අදාන කල්පිරීගම් කාඩලය හ වු්වපන්ක ගකොවක සංස්ථාගස වගකීම් පහත දැක්ගවක වගුගවන්
විය්ගල්ෂ්ඨණ කරනු ලඳයි.
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කාඩලය
ව්තග
ඳැංකු ණ
දී්තඝ කාලීක ණ

මාස 03 හ අඩු
66,251
-

ගදසැම්ඳ්ත 2014 (රුපි. මිලි ක)
මාස සිහ 03
වසර 1-2
වසර 3-5
මාස දක්වා 12
182,183
438
228

වසර 5 හ
වැඩි
38

(ත) මිල අවදානෙ
තමිභකන් ගයොල්ත සහ අගකකු්ව විග්ධය මුදල් භාවිතා කරමින් විග්ධය රහ වලින් ආක ක
කරක ලද ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක සහ අගකකු්ව අමු්ධරවෙ වල භාඩලය මිල අවදාකම ගකග්ත
සංස්ථාව නිරාවරණ ගවනු තත. යාතෙන්තර ගතල් මිල දච්චාවචක සමඟ අනුගත වක පිභදි
ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක වල ග්ධශි සිල්ලර අගලවි මිල ගණන් තීරණ කිරීගම්දී පිිභවැ
පරාව්තතික මිල ාන්ත්රණ සුදුසු පිභදි ගකොමැත. සංස්ථාව විසින් සතිපතා ගතොග සමාගලෝචක
රැස්වීම් පව්වවක අතර එහිදී අකාගත නිෂ්ඨ්පාදක අවයෙතා සාකච්යා කරනු ලඳක අතර, අවයෙ
වක අකාගත ආක ක න් ස හා සැලසුම් සකසනු ලඳයි. එගසේම කාලානුරූපීව සුදුසු
කනමකාකරණ තීරණ ගැනීම ස හා ඛනිය ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක පිිබඳ මූලෙම ගතොරතුරු ලඳා දීම
මගින් සංස්ථාව විසින් අඛඩලයව මහා භාඩලයාගාර සමඟ සම්ඳන්ධ්තා පව්වවයි.
17.

ප්රාේධ්න කළෙනාකරණය
ප්රාේධ්ක කනමකාකරණගේ මූලික අරමුණ වනුගේ, ගකොහස්කරුවන් ස හා සහ අගකකු්ව
පා්තයවකරුවන් ස හා වක ප්රතිලාභ ලඳා දීම ස හා සංස්ථාගස අඛඩලය පැවැ්වම තහවුරු කිරීමයි.
2014 ව්තෂ්ඨ අවසාකගේදී පසුගි වසර 05 තුන වු සංචිත අලාභ ගහේතුගවන් රුපි ල් මිලි ක 231,532
ක සෘණ ව්වකම් ත්වව ක් සහ සමාගලෝචිත ව්තෂ්ඨ ස හා රුපි ල් මිලි ක 1,754 ක ලාභ ක් (ඳදු
ගැලපීම් හැර) සංස්ථාව විසින් ලඳක ලදී. ඳාහිර විගණකවරුන් විසින් ගපන්වා ගදක ල්ධග්ධ ශ්රී ලංකා
රයගේ මූලෙ සහ ගකොමැතිව සංස්ථාගස අඛඩලය පැවැ්වම පව්වවාගගක ාම සැක සහිත ඳවයි.
සංස්ථාව විසින් දරණ ලද අධික අලාභ හ ගහේතුව කම් ඔගහෝ ඩීසල්, ූමමිගතල් සහ කැප්තා ඉහල සහක
මිල ගණන් හග්ව අගලවි කිරීම සහ සිල්ලර මිල ගණන් රය විසින් තීරණ කිරීමයි. 1971 අංක.38
දරණ මූලෙ පකග්ව 17 වක වගන්ති ප්රකාර, එවැනි අලාභ ආවරණ කිරීම ස හා රයග න්
සහකාධ්ාර ලැබීමහ සංස්ථාව හිමිකම් ලඳයි. එවැනි සහකාධ්ාර ලැගබ් කම් සංස්ථාගස සෘණ ශූ්ධධ්
ව්වකම් ත්වව මැයපව්වවා ගැනීමහ හැකි ාව තත.
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ගේශීය විකුණුම් ගතොග නිෂ්පාදන
රුපි. මිලි ක.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2 0 13 (න වත ප්රකාශිත)

2011

2012

2014

60,055.14 65,157.91
119,046.26 122,360.42
866.145 1,170.27
9,754.54 10,711.00
33,157.15 35,792.02
222,879.22 235,191.62

90,498.78
165,800.16
1,587.58
12,804.33
49,990.51
320,681.36

117,600.05
246,441.20
3,539.87
18,099.54
84,790.17
470,470.83

132,397.75
216,419.74
4,151.77
16,803.23
60,651.35
430,423.84

140,885.02
244,407.04
5,104.32
15,365.55
70,020.50
475,782.43

.
(අ) වටිනාකෙ
ගපට්ට්රල්
ඩීසල්
සුප්ත ඩීසල්
ූමමිගතල්
දැවිගතල්
එකතුව
(ආ) ප්රොණය - (ගෙ.ගයො.)
ගපට්ට්රල්
ඩීසල්
සුප්ත ඩීසල්
ූමමිගතල්
දැවිගතල්
එකතුව

28,633.66
78,104.77
725,285
11,430.28
30,165.89
149,059.89

36,677.34
92,474.65
349.805
13,209.91
36,421.65
179,133.35

334.10
1,330.10
11.70
178.00
972.80
2,826.70

367.60
1,335.30
4.70
196.60
911.10
2,815.30

(ඇ) ඛනිජ් ගත) නිෂ්පාදන සි)ලර අගලවි ිලරීගම් මිල
(ගකොනඹ ස්ථාකගත මිල ගදස. 31 දිකහ ලීහර කහ)
සුප්ත ගපට්ට්රල්
80.00
ඩීසල්
50.00
සුප්ත ඩීසල්
55.30
ූමමිගතල්
30.50
දැවිගතල් 800"
31.40
දැවිගතල් 1500"
30.30
දැවිගතල් 3500"
28.00

46,579.62 66,433.73
113,737.17 151,070.45
467.764
885.25
12,459.33 14,000.05
43,941.11 66,220.15
217,184.99 298,609.63

382.10
1,449.70
5.40
168.50
985.20
2,990.90

383.75
1,371.32
7.19
151.31
994.55
2,908.11

415.67
1,427.33
8.55
150.69
1,095.73
3,097.97

484.26
1,422.12
11.37
165.11
1,004.50
3,087.35

563.37
1,848.66
14.07
146.88
1,092.82
3,665.80

618.67
1,930.40
22.10
142.86
1,187.08
3,901.11

640.35
1,559.06
24.89
126.12
667.51
3,017.92

687.33
1,757.39
30.98
121.78
722.30
3,319.78

95.00
92.00
65.30
48.00
44.40
43.30
41.00

92.00
60.00
65.30
48.00
44.40
43.30
41.00

120.00
70.00
85.30
50.00
33.90
31.70
25.00

115.00
73.00
88.30
51.00
34.90
32.70
26.00

115.00
73.00
88.30
51.00
40.00
40.00
40.00

125.00
76.00
98.30
61.00
52.20
50.00
50.00

159.00
115.00
142.00
106.00
92.20
65.00
65.00

162.00
121.00
145.00
106.00
92.20
90.00
90.00

150.00
111.00
133.00
81.00
92.20
90.00
90.00

256,329.16 356,442.36 512,910.31
265,603.76 428,070.57 573,692.05
(9,274.61) (71,628.21) (60,781.74)

490,381.49

525,182.09

467,637.93
22,743.56

500,734.72
24,447.38
22,706.22

ආදායෙ සෙ වියදෙ
අඩුකන ඳදු
ආගයෝජ්න වලි ත ලද ආදායෙ
අගලවි පිිභවැ
අන්තර

161,852.00
144,501.00
17,350.00

196,767.00
187,231.00
9,536.00

238.36
221,724.00
16,641.00

341.67
338,514.00
1,835.04

236,332.00
233,250.00
3,082.00

වැය කිරීගම් සහ පිහිුකවීගම්
වි දම් ගපොිබ ද සහිතව

7,510.00

7,621.00

12,657.00

16,570.00

15,424.77

17,648.21

22,875.24

34,034.29

30,632.97

ගහජින් වි දම
ඳදු ගපර ලාභ / (අලාභ )

9,840.00

(1,915.00)

3,984.00

(14,735.00) (12,342.64) (26,922.82)

(94,503.45)

7,611.60
(97,308.37)

- (7,889.41) 1,741.16
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ුපි. මිලියන

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,000.00
11,673.40
19,113.40
377.40
32,164.20

1,000.00
10,065.90
16,705.00
514.30
28,285.40

1,000.00
12,567.80
13,728.20
541.40
27,837.40

1,000.00
(2,416.40)
10,908.40
566.50
10,058.50

1,000.00
(14,038.05)
32,779.06
735.20
20,476.21

4,512.70

4,460.90

4,374.60

4,624.00

5,041.00

2,535.60
25,115.90
32,164.20

2,553.10
21,271.50
28,285.50

2,546.90
20,915.90
27,837.40

2,541.90
2,892.60
10,058.50

2,541.90
12,214.67
19,797.57

2,541.90
5,041.88
5,058.13
(28,938.69) (458,601.64) (240,656.66)
(18,116.71) (444,709.39) (225,999.36)

2013(න වත ප්රකාශිත)

2014

ගයදම් ප්රාේධ්නය
ප්රාේධ්ක
සංචිත
දිගු කාලීක වගකීම්
පාිභගතෝිතත ගවන්කිරීම්
එකතුව

1,000.00
3,500.00
3,500.00
(40,951.63) (134,824.14) (232,044.52)
28,478.19
27,646.49
1,998.22
746.34
626.68
546.94
(10,727.10) (103,050.98) (225,999.36)

3,500.00
3,500.00
(239,966.74) (235,032.12)
1,350.85
703.48
538.11
663.95
(234,577.79) (230,164.69)

නිගයෝජ්නය ව තග ත
ගකරීගගක ක වැය සමඟ ස්ථාවර
ව්වකම්
ආග ෝයක
ශූ්ධධ් යංගම ව්වකම්
එකතුව

8,280.08

8,850.37

9,599.17

13,136.81

13,616.83

5,043.63
5,043.63
(252,758.23) (248,825.14)
(234,577.79) (230,164.69)

සංක්ෂිප්ත මුද) ප්රවාෙ ප්රකාශය
ගමගහයුම් කහයුතු වලින්
මුදල් ප්රවාහ

9,839.81

(1,915.03)

3,984.18

(14,735.03)

(12,342.64)

(26,922.82)

(94,508.39)

(97,308.37)

(7,926.32)

1,741.16

මුදල් චලක න්හ අදාල ගකොවක
විෂ්ඨ න් ස හා ගැලපීම

841.68

1,431.85

1,928.20

1,922.02

4,986.48

5,778.64

(10,854.12)

12,935.23

15,430.37

14,799.70

කාරක ප්රාේධ්ක ගවකස් වීම් වලහ
ගපර ගමගහයුම් ලාභ/ අලාභ

10,681.49

(483.18)

5,912.38

(12,813.00)

(7,356.16)

(21,144.18)

(83,654.28)

(84,373.14)

7,504.05

16,540.86

(4,066.37)

(9,184.44)

(13,321.53)

8,673.83

5,962.16

(15,922.08)

4,328.93

(25,230.46)

(2,842.38)

1,266.23

(3,434.62)

(2,852.64)

(13,098.77)

(32,409.85)

(9,365.38)

(5,283.96)

(35,784.66)

5,039.87

27,341.56

24,631.68

(1,838.77)

11,099.33

23,813.34

39,946.80

57,438.63

25,211.64

21,399.69

53,864.34

(26,850.43)

(29,989.46)

(2,072.72)

(5,613.11)

(3,268.48)

(4,625.38)

(4,871.60)

6,858.90

(9,000.57)

(17,709.06)

19,072.36

14,193.55

(730.98)

(7,034.05)

36.94

(1,227.61)

41,807.64

(24,169.25) (102,756.33)

(68,408.44)

(13,919.55)

(1,744.23)

317.93

662.03

1,165.99

40.61

(308.56)

(3,376.18)

(643.96)

1,148.48

(7,546.56)

(1,898.81)

13,020.88

(2,478.14)

(3,326.04)

(1,001.41)

(21,339.77)

(4,379.07)

119,016.51

62,539.95

7,231.63

28,745.61

12,607.83

(8,850.16)

(2,123.11)

(2,188.41)

20,159.31

(31,924.50)

15,616.22

(4,720.01)

(14,234.48)

25,102.57

8,325.82

20,933.65

12,083.50

9,960.39

7,771.98

27,963.38

(3,961.12)

11,656.10

6,935.09

(7,299.39)

20,938.65

12,083.50

9,960.39

7,771.98

27,931.29

(3,961.12)

11,655.10

6,935.09

(7,299.39)

17,803.17

කාරක ප්රාේධ්න අයිතෙ
ගවනස් ීමම්
ගවක්ව (අඩුවීම්)/ වැඩිවීම්
ගවන හා ගවක්ව ලැබි යුතු දෑ
වල (අඩුවීම)/ වැඩිවීම
ගවන හා ගවක්ව ගගවි යුතු දෑ
වල (පහන ාම)/ඉහන ාම
අඩුකනා- පාිභගතෝිතත/ ඳදු හා
ගපොිබ ගගවීම්
ගමගහයුම් ්රි ාකාරකම් වලින්
දප ාග්ව මුදල්
ආග ෝයක ්රි ාකාරකම් ස හා
භාවිතා කරක ලද මුදල්
මූලෙ ්රි ාකාරකම් තුලින් ලද
මුදල්
මුදල් හා මුදල් සමාක දෑ වල
ශූ්ධධ් (අඩුවීම)/ වැඩි වීම
ව්තෂ්ඨ ආරම්භගේ පැවති මුදල් හා
මුදල් සමාක දෑ
ව්තෂ්ඨ අවසාකගේ දී පැවති මුදල්
හා මුදල් සමාක දෑ

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95
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මූලය පාරිභාෂිතය
මුද) ො සොන දෑ - වටිකාකම ගවකස්වීගම් අල්ප අවදාකමහ හ්වව ම්කිසි හඳුකා ගන්කා ලද මුදල්
ප්රමාණ කහ පහසුගවන් මාරු කන හැකි ගකටි කාලීක ආග ෝයක.
අවිනිශ්චිත වගකීම් - ගයේෂ්ඨපත්ර දිකගේ ගකොන්ග්ධසි ගහෝ අවස්ථා, අකාගතගේදී තති වි හැකි ගහෝ තති වි
ගකොහැකි සිදුවීම් වලින් නි්තණ කන යුතු මූලෙ ඳලපෑම්.
ජ්ංගෙ අදෙපාත - පව්වකා යංගම ව්වකම් මඟින් පව්වකා යංගම වගකීම් හිලස ගලස ලඳා ගන්කා අවස්ථා
ගණක මැක ඳැලීම.
ණයග තිය තගේ පිරිව ටුෙ - ගසේවාදා ක න් ගවත ලඳාදී තති ණ
පැවැතිගේ කම් සාමාකෙ ණ ගගවීගම් කාලපිභච්ගේද )

මැක ඳැලීම. (එකම්, දික ගණන්

විලම්භීත ආදායෙ
- දපලබ්ධ් වක ලද ගහෝ දපලබ්ධ් වීමහ නි මිත කමු්ව ආදා මක් ගලස හඳුකා
ගකොගන්කා ලද ආදා ම.
ගපොළී ආවරණය - ඳදුගපර ලාභ මඟින් ආවරණ කන යුතු ගපොළී ගගවීම් ප්රමාණ ගණක කිරීම.
ද්රවශීල අදෙපාතය - පව්වකා ව්වකම් පව්වකා වගකිම් සමඟ හිලස කන යුතු වාර ගණක ගණක කරයි.
ගශෂපත්ර දනය පසු සිදුීමම් - ගයේෂ්ඨපත්ර දික සහ මූලෙ ප්රකායක නිකු්ව කිරීමහ ඳල ලඳාදී තති දික අතර
තති වි හැකි වැදග්ව සිදුවීම්.
ගව තිලරීම් - නිය්චිත අකාගත වගකීම් හඳුකාගගක ගවන්කරක ලද මුදල් ප්රමාණ
ආශ්රිත පාර්ශවය ත - සංස්ථාගස මූලෙම සහ ගමගහයුම්ගත තීරණ ප්රතිප්වති ස හා සැලකි යුතු පිභදි
ඳලපෑම් තති කන හැකි ගහෝ පාලක කන හැකි පා්තයව න්
ඛ්ඩලන - කා්ත ගේ ස්වභාව සහ සමාක්වව ප්රකාර සමූහගතව සිටික ගණුගදනුකාර වොපාිභක අකක.
කාරක ප්රාේධ්නය - වදනික ගමගහයුමහ මුදල් ග දවීම ස හා අවයෙවක ප්රාේධ්ක (පව්වකා ව්වකම් වලින්
පව්වකා වගකීම් අඩු කිරීම.)
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ගකටි ගයදුම්

CIF

-

පිිභවැ රක්ෂණ හා කැස ගාස්තු

CPC

-

ලංකා ඛනිය ගතල් නීතිගත සංස්ථාව

CPSTL

-

ලංකා ඛනිය ගතල් ගතොග ගඳයා ප්ත න්ත සමාගම

EPF

-

ගසේවක අ්තථසාධ්ක අරමුදල

ETF

-

ගසේවා නියුක්ත න්ගේ භාරකාර අරමුදල

FIFO

-

ප්රථම ලැබීම් හා ප්රථම නිකු්ව කිරීම්

FOB

-

කැවගතක් ගකොමිගල්

FOREX

-

විනිම අනුපාත

GOSL

-

ශ්රී ලංකා ආඩලඩුව

ICPA

-

යාතෙන්තර සමුපකාර ඛනිය ගතල් සංගම

Int

-

ගපොිබ

LIOC

-

ලංකා ඉන්දි ානු ගතල් සමාගම

LMS

-

ලංකා මැරයින් සමාගම

LPG

-

සම්පීඩිත දි ර වායු

Ltr

-

ලීහර

MOU

-

අවගඳෝධ්තා ගිවිසුම

NDB

-

යාතික සංව්තධ්ක ඳැංකුව

NSL

-

යාතික ආරක්ෂක ඳ්ධද

OPEC

-

ගතල් නිෂ්ඨ්පාදක හා අපක ක කරක රහවල් සංවිධ්ක

SPBM

-

අකස්ථාක පාගවක ගඳෝ ාව

TT

-

පිිභවැුකම් ඳදු

VAT

-

වටිකාකම් එකතුකන අග මත ඳදු

98

