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ගරු සභාපතිුමනාේ  පණිවුඩය 

 

යනය කරගත ලනාහුකි ස්වභාවික විපත් මඟින්ත සිදුවන වගා හානි ලහ්ුලවන්ත 

ලගාවි ආනතාවලේ ආර්ිකයට වන දයපෑම අවම කර ලගන ඔවුන්තලේ 

ආර්ිකය ස්ථායී කර ගුනීම සඳහා අවදානම්ත කළමණාකරණ ්රමලදදයක්ෂ 

වශලයන්ත කෘෂිකාර්ික රක්ෂණ කටයුු ක්රියාත්මක කිරීම කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂණ 

ම්ඩයලේ ප්රමුතතම කාර්යයභාරය ලද  

එම මූලික අරමුණ ලපරදුරිව කෘෂිකාර්ික රක්ෂණ ලය ආනා ්රම ප්රවර්ධ්නය කිරීමට 

ප්රමුතතාවය යදා ලදන යද වසරක්ෂ ලයස 2015 වසර හුඳින්තවිය හුකි අතර, 2014/15 මහ 

කන්තනලේ සිටම සහනාධ්ාර ලපාලහාර යදාදීලම්ත වුඩසටහන යටලත් වගා ලකලරන සියළුම වී 

වගාවන්ත සඳහා රක්ෂණ ආවරණය යදාදීම කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂණ ම්ඩයය ලවත 

රආය මඟින්ත පුවරීම ක සඳහා මහත් පිටිවහයක්ෂ විය  

වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රම මඟින්ත 2015 වර් ලේදී ම්ඩයය විසින්ත පපයාලගන තති වාර්ෂික 

ආදායම රුපියේ ි ලියන 1137 5 ක්ෂ වන අතර, එය ම්ඩලීය ඉතිහාසලේ වුඩිම ආදායම පපයා 

ගුනීම වශලයන්ත වාර්තාගත වී තත  ක අනුව, 2014 වර් යට සාල අක්ෂව 2015 වර් ලේ 

ම්ඩයලේ වාර්ෂික ආදායම්ත වර්ධ්නය 851% ක්ෂ විය  

එලමන්තම 2014/15 මහ කන්තනලේදී දිවයිලන්ත ප්රධ්ානතම කෘෂිකාර්ික දිස්ික්ෂක වයට දයපෑ 

ගංවුර ලහ්ුලවන්ත වගා හානි වී අසරණ වූ ලගාවීන්ත ලවත රුපියේ ිලියන 1104 2 ක වන්තදි 

මුදයක්ෂ ලගවීමට හුකිවීම ද ම්ඩයලේ ලස්වාව ලගාවි ආනතාව ලවත පපරිම ආකාරලයන්ත යදා 

දීමට හුකිවූ  අවස්ථාවක්ෂ වනු තත   

ක අනුව ම්ඩලීය ඉතිහාසලේ වුඩිම වාරික ආදායමක්ෂ පපයාගත් වසර ලමන්තම ලගාවි 

ආනතාවක්ෂ ලවත වුඩිම ප්රතියාභ ප්රමාණයක්ෂ ප්රදානය කය වසර වශලයන්ත 2015 වසර සඳහන්ත 

කය හුක  

 

 

 

සිඩ්නි ගජනායක 

සභාපති 

කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂණ ම්ඩයය 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

 

දුක්ෂම 

ල්ශීය කෘෂිකර්මාන්තතලේ අග්රගනය ැකකවයා වීම ුිනන්ත දුණුම ආසියාලද පරමාදර්ශී කෘෂි රක්ෂ ණ 

ආයතනය වීම 

 

 

 

 

ලමලහවර 

කෘෂිකාර්ික රක්ෂ ණය සහ ආරක්ෂ ණය සුයසීම සදහා සාමුහික ප්රයත්නයන්ත හා අදාය ආයතන 

සම්තදන්තධීකරණය ුිනන්ත ආාතයන්තතරව පිිනගත හුකි විිෂ ්  ලස්වාවක්ෂ සුපයීම 
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අධ්යක්ෂත නණ්ඩලාය - 2015 
 

සිඩ්නනි ගආනායක මහතා 

සභාපති        සභාපති 

කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂණ පම්ඩයය  

 

1. එම්ත  ක  එස්  වීරසිංහ මහතා                                  

ලගාවිආන සංවර්ධ්න ලකාමසාරිස් 
ආනරාේ  

ලගාවිආන සංවර්ධ්න ලදපාර්තලම්තන්තුව 

ලකාළඹ 07 

 

2. චම්තපා දායසූරිය මහත්ිය   
අධ්යක්ෂ 

රාආය වයාපාර ලදපාර්තලම්තන්තුව 

මහා භා්ඩාගාරය 

ලකාළඹ 01 

 

3. එන්ත පී වී සී  පියතියක මහතා  
අතිලර්ක ලේකම්ත (පායන හා මුදේ) 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 

“ලගාවිආන මන්තදිරය“ 

රආමේවත්ත පාර, 

දත්තරමුේය  

 

සාමාජික 

සාමාජික 

සාමාජික 
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කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය 

ආයතනික වුහය 
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ේපරාදන 

ශගුණික හා කායගුණික විපර්යාසයන්ත ලහ්ුලකාට ලගන සිදුවන ස්වභාවික විපත් මඟින්ත 

ල්ශීය කෘෂිකර්මාන්තතයට සිදු ලකලරන අහිතකර දයපෑම්ත ලපර කවරදාටත් වඩා වර්ධ්නය 

ලවින්ත පවතී  කායය, ශ්රමය හා ධ්නය වුය කරින්ත වගා කර, දුක්ෂ මහන්තසිලයන්ත ැකකදයා 

ගන්තනා වගාවන්තට එවන්ත ස්වභාවික විපත් මඟින්ත හානි සිදුවීම ද සුයද සිදුවීමක්ෂ දවට පත්ව තත  පායනය 

කර ගත ලනාහුකි  එවන්ත විපත් මඟින්ත වගාවන්තට සිදුවන හානි නිසා ලගාවි ආනතාවට සිදුවන ආර්ික 

පාඩුව පූරණය කර ගුනීම සඳහා තති එකම විකේපය වශලයන්ත ආාතයන්තතරව පිිනගත් “කෘෂිකාර්ික 

රක්ෂණය” ල්ශීය රක්ෂණ ලක්ෂ්ත්රයට හුනන්තවා දීම සඳහා 1973 අංක 27 දරණ පනත මඟින්ත පිහිප්වන යද 

කෘෂිකර්ම රක්ෂණ ම්ඩයය ලම්ත වන විට කෘෂිකර්මාන්තතලේ ලමන්තම කෘෂිකාර්ිකයාලේ 

සුරක්ෂිතභාවය ලවනුලවන්ත වූ ප්රමුතතම ආයතනය දවට පත්ව තත  

ක අනුව, පසුිණය දශක හතරකට අධික කායය ුය ලමම ම්ඩයය ලවත පුවරී තති එම කාර්යයභාරය 

ම්ඩයය විසින්ත අත්ඩව ඉප් කර තති අතර, 2015 වර් ලේ දී ක සඳහා වූ රක්ෂණ ලය ආනා ්රම 

රාිෂයක්ෂ දීප වයා අතව ක්රියාත්මක කිරීමට ම්ඩයය විසින්ත කටයුු කරන යදි  එම රක්ෂණ ලය ආනා 

්රම මඟින්ත 2015 වර් ලේදී ම්ඩයය විසින්ත පපයාලගන තති වාරික ආදායම ැකපියේ ිලියන 1137 5 

ක්ෂ වන අතර එය ම්ඩලීය ඉතිහාසලේ වුඩිම ආදායම්ත  පපයා ගුනීම වශලයන්ත වාර්තාගත වී තත  

2014 වර් යට සාල අක්ෂව 2015 වර් ලේ ම්ඩයලේ වාරික ආදායම්ත වර්ධ්නය 851% කි  ක අනුව, 2015 

වර් ය ලමම ම්ඩයය නව මාවතකට ලයාමු වූ සුවිලශ්ෂී වසරක්ෂ වශලයන්ත  සඳහන්ත කය හුක  

ේයෝජනා ක්රනය 2011 2012 2013 2014 2015 

වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රම 119.07 99.80 82.18 94.25 104.60 

ලකතට අරුණ 
රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය 

        1006.40 

පශු සම්තපත් රක්ෂණ ලය ආනා 
්රමය 

17.86 15.80 8.90 13.74 9.00 

ගදඩා සහ කෘෂි 
පපකරණ රක්ෂණ ලය ආනා 
්රම 

5.88 6.55 1.53 0.62 1.08 

සුවලසත ලසෞතය හා හදිසි 
අනුරු රක්ෂණ ලය ආනා 
්රම 

14.23 2.55 1.26 7.67 16.43 

එකුමා (රුපියල් ිලියන) 157.04 124.70 93.87 116.28 1137.51 

 

 

ල් 
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කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂණ ම්ඩයය ලවත පුවරී තති ප්රමුතතම කාර්යය භාරය වනුලේ වගා 

රක්ෂණ ලය ආනා ්රම ක්රියාත්මක කිරීම වන අතර, 2015 වර් ලේ දී ම්ඩයය විසින්ත ක සඳහා 

ප්රමුතතාවය යදා දීමට කටයුු කර තත 2015 වර් ලේ ම්ඩයලේ සමස්ථ රක්ෂණ වාරික ආදායම 

ැකපියේ ිලියන 1137 5ක්ෂ වන අතර, එම ප්රමාණලයන්ත රුපියේ ිලියන 1062ක්ෂ පපයාලගන තත්ලත් 

වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රම මඟින්ත වීම සුවිලශ්ෂී වුදගත්කමක්ෂ ගනී  

කෘෂිකාර්ික රක්ෂණ කටයුු සඳහා ලගාවි ආනතාවලේ වුඩි නුුරරුවක්ෂ ලනාමුති තත්ත්වයක්ෂ යටලත් 

පසුිණය වසර වයදී වගා රක්ෂණ ලය ආනා  ්රම මඟින්ත ම්ඩලීය වාර්ෂික මූයය ඉයක්ෂකයන්ත සුරරා ගුනීම 

පසුගාමී තත්ත්වයක පුවුණි  එවුනි තත්ත්වයක්ෂ යටලත් 2014/15 මහ කන්තනලේ සිට සහනාධ්ාර 

ලපාලහාර යටලත් වගා ලකලරන සියළුම වී වගාවන්ත සඳහා රක්ෂණ ආවරණය යදා දීමට කෘෂිකාර්ික 

හා ලගාවිආන රක්ෂණ ම්ඩයය ලවත රආය මඟින්ත පුවරීම 2015 වර් ලේදී ලමම වාර්තාගත ආදායම 

පපයා ගුනීලම්තදී විලශ්  පිටිවහයක්ෂ විය  2015 වර් ය ආදායම්ත පපයා ගුනීලම්තදී ම්ඩයයට සුවිලශ්ෂී 

වසරක්ෂ වූවා ලමන්තම 2014/2015 මහ කන්තනලේදී දිවයිලන්ත ප්රධ්ානතම කෘෂිකාර්ික දිස්ික්ෂක වයට 

දයපෑ ගංවුර ලහ්ුලවන්ත වගා හානි වූ ලගාවීන්ත ලවත ම්ඩයය විසින්ත රුපියේ ිලියන 1104 2 ක 

වන්තදි මුදයක්ෂ ලගවීමද විලශ ් අවස්ථාවක්ෂ ලයස දුක්ෂවිය හුක  ක අනුව, ගංවුරින්ත වගා හානි වී අසරණ 

තත්ත්වයට පත් වූ ලගාවි ආනතාව ලවත කඩිනින්ත වන්තදි මුදේ ලගවීම ුලින්ත එම ලගාවීන්තලේ ආර්ිකය 

ස්ථායී කිරීමට කටයුු කිරීම 2015 වර් ලේදී ම්ඩයය මඟින්ත ඉප් කරන යද ලස්වාවන්ත අතර සුවිලශ්ෂී 

ස්ථානයක්ෂ හිි කරගනී  

කෘෂිකර්මාන්තතලේ ලමන්තම කෘෂිකාර්ිකයාලේ සුරක්ෂිතභාවය පලදසා කටයුු කිරීමට අමතරව 

ම්ඩයලේ මූයය ස්ථාවරභාවය තතිකර ගුනීලම්ත අරමුණට යාාවීම සඳහා ම්ඩයයට වඩාත් යාභදායී 

රක්ෂණ ලය ආනා ්රම ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා ද 2015 වර් ලේ දී ම්ඩයය විසින්ත විලශ්  අවධ්ානය 

ලයාමු කර තත  ක අනුව, කෘෂි රක්ෂණ පනත මඟින්ත ම්ඩයය ලවත පුවරී තති දයතය අනුව 
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කෘෂිකාර්ිකයාලේ රථවාහන සඳහා ලතවන පාර්ශවීය රක්ෂණ ආවරණය යදාදීලම්ත රක්ෂණ ලය ආනා 

්රමය 2015 වර් ලේදී ම්ඩයය විසින්ත ආරම්තභ කර ක්රියාත්මක කරන යදි  ක අනුව, 2014 වර් ලේදී 

ගදඩා හා කෘෂි පපකරණ රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය මඟින්ත යද රුපියේ ිලියන 0 25 ක ආදායම,  2015 

වර් ලේදී රුපියේ ිලියන 1 08ක්ෂ දක්ෂවා වර්ධ්නය කර ගුනීමට ම්ඩයයට හුකි විය  එලමන්තම හදිසි 

අනුරු හා සුවලසත ලසෞතය රක්ෂණ ලය ආනා ්රම මඟින්ත 2014 වර් ලේදී පපයාගත් වාරික ආදායම 

වූ රුපියේ ි ලියන 7 74 ක ප්රමාණය රුපියේ ි ලියන 16 43 දක්ෂවා ලදගුණයකින්ත වර්ධ්නය කර ගුනීමට 

ද ම්ඩයයට හුකි වී තත  

පශු සම්තපත් රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය යටලත් ගවයින්ත හා එළුවන්ත රක්ෂණය කිරීලම්ත කටයුු විලශ්  

වයාපෘති හා පශු සම්තපත් ණය පහසුකම්ත යටලත් ලදාලහ විට සිදු ලකලරන දුවින්ත, එයට සාල අක්ෂව එම 

ලය ආනා ්රමලේ වාරික ආදායම තීරණය ලද  ක අනුව, 2014 වර් යට වඩා 2015 වර් ලේදී පශු සම්තපත් 

රක්ෂණ ආදායලම්ත පසුදෑමක්ෂ සිදුවී තිබුණ ද 2015 වර් ලේදී ැකපියේ ිලියන 9 00 ක වාරික ආදායමක්ෂ 

පපයාලගන තති අතර, වන්තදි මුදේ වශලයන්ත ලගවා තත්ලත් රුපියේ ිලියන 7 5 ක්ෂ පමණි  

ම්ඩයය මඟින්ත ක්රියාත්මක කරනු යදන ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට මුුණණ පෑමට සිදුවූ මූයය 

අර්බුදයට විසුනමක්ෂ වශලයන්ත නව ලය ආනා ්රමයක්ෂ ප්රතිසංවිධ්ානය කිරීමට කටයුු කය ද එහිදී 

ප්රාලය ිණකව හා සාමාීය වශලයන්ත දයපෑ ගුටළු ලහ්ුලවන්ත එම නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය 

ක්රියාත්මක ලනාවීය  ක අනුව, නව දඳවා ගුනීම්ත ක්රියාත්මක ලනාවුණ ද මහා භා්ඩාගාරය මඟින්ත 

සම්තපාදනය කරන යද අරමුදේ හා ලය ආනා ්රමලේ පසු වාරික ආදායම මඟින්ත පත්පාදනය වූ අරමුදේ 

මඟින්ත දායකත්වය යදා තති ලගාවීන්ත සඳහා ප්රතියාභ ලගවීම්ත අත්ඩව සිදු කරන යදි  

2015 ලදසුම්තදර් මාසය දක්ෂවා ලගාවීන්ත 136421 ලදලනුණ ලවනුලවන්ත විශ්රාම වුප් අ වශලයන්ත රුපියේ 

ිලියන 2482 ක්ෂ ලගවා තති අතර, 2015 වර් ලේදී දායකයින්ත 586 ලදලනුණ ලවනුලවන්ත 

මරණ පාරිලත ෂික වශලයන්ත රු  12164421 ක්ෂ හා ලදයහීන වූ දායකයින්ත 13ක්ෂ ලවනුලවන්ත රුපියේ 

423657ක මුදයක්ෂ ද ප්රතියාභ වශලයන්ත ලගවා තත  

ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ දඳවා ගුනීම්ත හා ප්රතියාභ ලගවීම්ත අත්ඩව සිදු ලකලරන අතර, 

2015 ලදසුම්තදර් මාසය අවසානයට එම ලය ආනා ්රමලේ මුළු දායක සංතයාව 68840 ක්ෂ හා විශ්රාම 

වුප් අ යදන සංතයාව 3322 ක්ෂ විය  2015 වර් ය ුයදී විශ්රාම වුප් අ වශලයන්ත රුපියේ ිලියන 49 4 ක්ෂ 

ලගවා තති අතර, දායකයින්ත 47ක්ෂ ලවනුලවන්ත මරණ පාර්ලත ෂික වශලයන්ත රුපියේ ිලියන 1 2ක්ෂ 

ලගවා තත  

2015 වර් ලේදී ම්ඩයලේ ලස්වයට නියධ්ාරින්ත දඳවා ගුනීමක්ෂ සිදු වී ලනාමුති අතර, එම වර් ලේදී 

නියධ්ාරින්ත ලදලදලනුණ විශ්රාම යදා තත  ම්ඩලීය දඳවාගුනීලම්ත අනුමත සුයුස්මට  අනුව අනුමත 

කාර්ය ම්ඩයය 421 ක්ෂ වුවද, ලම්ත වන විට කාර්ය ම්ඩයලේ ලස්වක පිරිස 294 ක්ෂ  ක අනුව,  ුරර අපාඩු 

සංතයාව 127 කි  

වාරික අදායම්ත වර්ධ්නලේදී ලමන්තම ප්රතියාභ ලගවීලම්තදී ද 2015 වර් ය ම්ඩලීය ඉතිහාසලේ වාර්තාගත 

වසරක්ෂ වන අතර, එම වර් ලේදී ම්ඩයලේ ක්රියාකාරකම්ත හි කාර්ය සතයතා ලමම වාර්තාව මඟින්ත 

ඉදිරිපත් කරනු යදයි  
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ේනේහයුම් අංශය 

වභාවධ්ර්මලේ මහඟු දායාදයක්ෂ ලයස ස්වභාවික පවදුරු සහිත කයාපලයන්ත ඔබ්ලදහි පිහිටා තිබුන 

ද ්රම්රමලයන්ත සිදුවන කායගුණික විපර්යාසයන්ත සහ තාක්ෂ ණික වි අයවයන්ත හමුලද ්රී යංකාවට 

ද ඉතා අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මුුණණ පෑමට සිදු වී තත  ලම්ත හමුලද වඩාත් දයපෑමට යක්ෂ වනුලේ 

කෘෂිකාර්ික ක්ෂල ්ත්රය දව විලශ්   මතයයි  කෘෂිකාර්ික ආර්ිකයක්ෂ හිි රටක්ෂ ලයස සහ 

කෘෂිකාර්ික ශ්රම දයකාය 30% ඉක්ෂමවන රටක්ෂ ලයස කෘෂිකාර්ික අවදානම අවම කිරීලම්ත නව 

පප්රම හුනනා ගුනීම සහ හුනන්තවා දීම රආයට පුවරී තති සුවිශාය කාර්යභාරයකි  කෘෂිකාර්ිකයා 

මුුණණපාන නි ්පාදන අවදානම ලමන්තම කෘෂි නි ්පාදන වයට නිසි වටිනාකමක්ෂ හිි කර දීම යන 

කෘෂිකාර්ික අවදානම්ත කළමනාකරණලේදී රආය ලයාදා ගන්තනා ප්රධ්ාන විකේපයක්ෂ වනුලේ 

කෘෂිකාර්ික රක්ෂ ණයයි  ක සම්තදන්තධ් සියලු කටයුු ක්රියාත්මක කරින්ත ල්ශීය කෘෂිකර්මාන්තතලේ 

අග්රගනය ැකකවයා ලයස කෘෂිකාර්ිකයින්තට ස්ථාවරත්වයක්ෂ යදා දීම හා එමිණන්ත කෘෂි නි ්පාදන 

ප්රවර්ධ්නය කිරීලමහියා විශාය කාර්යභාරයක්ෂ ඉප් කරන එකම රාආය කෘෂි රක්ෂ ණ ආයතනය 

කෘෂිකාර්ික සහ ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයයයි    

ලමම ම්ඩයලේ ලස්වාවන්ත ලගාවි ආනතාව අතර වයා අත කිරීලම්තදී  වුදගත්ම කාර්යභාරයක්ෂ ඉප් කරන 

අංශය ලයස ලමලහයුම්ත අංශය හුඳින්තවිය හුකිය  ආයතනය මඟින්ත ක්රියාත්මක කිරීමට අල අක්ෂා කරනු 

යදන ඉදිරි වුඩපිිනලවය  තුයත් සංයුක්ෂත සුයුස්ම, ක්රියාත්මක සුයුස්ම තුලුව, සියළුම ආයතනික 

සුයසුම්ත සකස් කිරීම, එම සුයසුම්ත ක්රියාත්මක කරවීම සඳහා  දීපවයා අතව පුතිරී තති ම්ඩලීය සියළු 

දිස්ික්ෂ ලමලහයවීම සහ පායනය,  එම සුයසුම්ත ක්රියාත්මක කිරීලම්තදී මුවන සියලු අවශයතා පූරණය 

කර ගුනීම ආදී සුවිශාය කාර්යභාරයක්ෂ සිදු කරනුලේ ලමලහයුම්ත අංශය මිණනි   

කෘෂිකාර්ික ලක්ෂ්ත්රලේ රක්ෂණ ලස්වා සපයන එකම රාආය ආයතනය වශලයන්ත ල්ශීය 
කෘෂිකර්මාන්තතය නංවාලීලම්ත හා කෘෂිකාර්ිකයාලේ ආර්ිකය ස්ථායී කිරීලමහියා කෘෂිකාර්ික හා 
ලගාවිආන රක්ෂණ ම්ඩයය ලවත පුවරී තති වගීමම පපරිම ආකාරලයන්ත ඉප්කිරීම අරමුුමකර 
ගනිින්ත,  2015  වර් ලේදීද ලය ආනා්රම රාිෂයක්ෂ දීපවයා අතව  ක්රියාත්මක කිරීමට  ලමලහයුම්ත අංශය 
කටයුු කර තත  එමඟින්ත 2015 වර් ලේදී ම්ඩයය පපයා තති රක්ෂණ වාරික ආදායම රුපියේ 
ිලියන 126 ක්ෂ විය  ලමම ආදායම වර්ධ්නය කර ගුනීලම්තදී ම්ඩයය ලවත පුවරී තති වගීමම ඉප් 
කරනු පිණිස කෘෂිකාර්ික රක්ෂණයට ප්රමුතත්වය යදා ලදින්ත පහත සඳහන්ත පරිදි රක්ෂණ ලය ආනා ්රම 
රාිෂයක්ෂ 2015 වර් ය ුයදී ද අප විසින්ත ක්රියාත්මක කරන යදි  

ක්රියාමකනක කරන ලාද රෂණ ේයෝජනා ක්රන 

1. වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රම 

 වී වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය 

 දඩඉරිගු වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය 

 අතිලර්ක ලද ග වගා (මුං, රටකජු, ලස යා, පදු) රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය 

 ලයාුණළූුම වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

 පක්ෂ වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය 

 අපනයන ලද ග වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

ස් 
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 වුවිලි ලභ ග (ලත්) වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

 ලපාේ වගා රක්ෂණ ලය ආනා්රමය  

 අර්තාපේ වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

 මේ වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

 ඉගුරු වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

 ිරිස් වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

 එයවළු වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

 ලකලසේ වගා රක්ෂණ  ලය ආනා ්රමය  

 පයුරු වගා රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

2. ගදඩා රක්ෂණ  ලය ආනා ්රමය 

3. ට්රුක්ෂටර් තුළු කෘෂි පපකරණ රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය 

4. පශු රක්ෂණ  ලය ආනා ්රමය 

 එළු 

 ගව 

5. හදිසි අනුරු රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

6. සුවලසත ලසෞතය රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය  

ලමම රක්ෂණ ලය ආනා ්රම ක්රියාත්මක කරන අතර, එම ලය ආනා ්රම ලගාවීන්ත අතර තව තවත් ප්රචලිත 

කිරීම හා වයා අත කිරීම ලවනුලවන්ත ලදාලහ  වුඩසටහන්ත ලමලහයුම්ත අංශය මඟින්ත ක්රියාත්මක කරන 

යදි   

අේලාවිකරණ හා ප්රචාාරක කයයුුම 

1. ලපාලළාන්තනරුව දිස්ික්ෂකලේ පුවුත්වූ 67 වන අභිමානවත් නිදහස් සමරු පලළය සඳහා 

ප්රචාරක මාධ්යයක්ෂ ලයස ශබ්ද විකාශන යන්තත්ර ප්ධ්තිය යදා ගුනීම සඳහා රු  15,000 00 ක 

මූයයමය ආධ්ාරයක්ෂ යදා දීමට කටයුු කරන යදි  ලමමඟින්ත ම්ඩයලේ රක්ෂණ ලය ආනා ්රම 

ආනතාව අතරට ලගන යාම සඳහා ප්රදය පිටිවහයක්ෂ විය  එලයස අලයවි ප්රවර්ධ්න වුඩසටහනක්ෂ 

ලයස ලමම දායකත්වය යදා දීම වඩාත් ප්රාලය ිණක විය  

 

2. ලගාවි විශ්රාම වුප් අ සික්ෂණය පිිනදඳව ලගාවිආන සංවර්ධ්න ප්රාල්ශීය නියධ්ාරින්ත දුනුවත් 

කිරීලම්ත වුඩමුළුවක්ෂ 2015/01/20 දින ුණරුණෑගය දිස්ික්ෂකලේ ලගාවිආන ලස්වා සංවර්ධ්න 

ලදපාර්තලම්තන්තුලද දිස්ික්ෂ කාර්යාලීය ැකස්වීම්ත ශායාලදදී පවත්වන යදි  

 
 

3. අනුරාධ්ුරර ආය ්රී මහා ලද ධීන්ත වහන්තලස් අභියස සාම්තප්රදායිකව සිදු කරන “ජාතික අළුමක සහල් 

නංගලායය” අතිගරු ආනාධිපති මමත්රීපාය සිරිලස්න මුතිුමාලේ ප්රධ්ානත්වලයන්ත 2015/04/03 

දින පුවති අතර, එහිදී පිරිත් ම්ඩයය ඉදිකිරීම, ශබිද විකාශන පහසුකම්ත සුපයීම, පිරිත් 

ල්ශණයට ස්වාමීන්ත වහන්තලස්යා වුඩමවීම හා එදින පහන්ත වනුරු පන්තවහන්තලස්යාලේ සියළු 

ආවලත්ව කටයුු ඉප් කිරීම ම්ඩයලේ අනුග්රහලයන්ත සහ නියධ්ාරින්තලේ සහභාීතත්වලයන්ත සිදු 

කරන යදි  

 

4. 2014/15 මහ කන්තනලේ වගා හානිවූ ලගාවීන්ත ලවත වන්තදි මුදේ ප්රදානය කිරීලම්ත පත්සවයක්ෂ 

2015/04/05 දින අම්තපාර දිස්ික්ෂකලේ දයා තපරේ පත්සව ශායාලදදී මුති තමතිවරුන්තලේ 

සහභාීතත්වලයන්ත සිදු කරන යදි  එයට අමතරව ගම්තපහ දිස්ික්ෂකලේ 2014/15 මහ කන්තනයට 

අදාය ලකතට අරුණ ලපාලහාර දිරිය රක්ෂණ වන්තදි ප්රදානය කිරීලම්ත පත්සවයක්ෂ 2015/07/22 
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දින ගල්මුේය සුගත සුභද්රාරාම විහාරලේ දී පවත්වන යදි  තවද, අනුරාධ්ුරර දිස්ික්ෂකලේ 

2014/15 මහ කන්තනයට අදාය ලකතට අරුණ වන්තදි මුදේ ප්රදානය කිරීම 2015/07/03 හා 04 

දිනයන්තහිදී ලක න්තවුව, මුදවවච්චිය හා කුබිතිලගාේයෑව ලගාවිආන ලස්වා මධ්යස්ථාන වයදී 

ගරු කෘෂිකර්ම අමාතය දුින්තද දිසානායක මුතිුමාලේ ප්රධ්ානත්වලයන්ත සිදු කිරීමට කටයුු 

කරන යදි  

 
 

5. දිස්ික්ෂ මටමටින්ත පුවුත්ලවන විලශ්  ප්රචාරක හා ප්රවර්ධ්න වුඩසටහන්ත සඳහා අවශය වන 

ලප ස්ටර්, දුනර් හා අත්පිකා දිස්ික්ෂ කාර්යාය මඟින්ත පිිනලයය කර ගුනීමට අවශය කටයුු 

ඉප් කරදී තති අතර, අනුරාධ්ුරර, අම්තපාර, ලපාලළාන්තනරුව තුළු දිස්ික්ෂක කිහිපයකින්ත 

යුබුුම ඉේලීම්ත අනුව අදාය අවශයතා ලමලහයුම්ත අංශය මඟින්ත සපයා දීමට ද කටයුු කර තත  

 

6. ගරු කෘෂිකර්ම අමාතය දුින්තද දිසානායක මුතිුමාලේ සංකේපයක්ෂ මත 2015 ූලලි මස 09 සිට 

12 දක්ෂවා අනුරාධ්ුරරලේදී පුවුත්වූ කෘෂිකාර්ික ප්රදර්ශණලේදී ම්ඩයලේ ක්රියාකාරකම්ත හා 

ලස්වාවන්ත විදහා දුක්ෂලවන ප්රදර්ශණ ුණටියක්ෂ පවත්වාලගන යාමටත්, අත්පිකා මඟින්ත 

ම්ඩලීය ලස්වාවන්ත පිිනදඳව ආනතාව දුනුවත් කිරීමටත් කටයුු කර තත  

 
 

7. ගාේය දිස්ික්ෂකලේ කෘෂිකර්ම ලදපාර්තලම්තන්තුව මඟින්ත සංවිධ්ානය කය “කෘෂි නේාෝදය 

කෘෂිකා්ික හා අධ්යාපන ේා ඳ ප්රද්ශණය”  2015/07/28 සිට 2015/08/02 දින දක්ෂවා 

යබුදූව, රආලේ ලගාවිපලයහි පුවුත්වූ අතර, ම්ඩයලේ ක්රියාකාරකම්ත හා ලස්වාවන්ත විදහා 

දුක්ෂලවනප්රදර්ශණ ුණටියක්ෂ පවත්වාලගන යෑමටත්, අත් පිකා මඟින්ත ම්ඩලීය ලස්වාවන්ත 

පිිනදඳව ආනතාව දුනුවත් කිරීමටත් කටයුු කර තත  

8. ම්ඩයය මඟින්ත ක්රියාත්මක කරනු යදන නව රක්ෂණ ලය ආනා ්රමයක්ෂ ලයස හුනන්තවා දී තති 

ලතවන පාර්ශවීය රථ වාහන රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය පිිනදඳව දුනුවත් කිරීලම්ත වුඩසටහනක්ෂ 

සහ කෘෂිකර්ම පර්ලේ ණ හා නි ්පාදන සහකාරවරුන්ත නිලය ජිතයින්ත ලයස දඳවා ගුනීලම්ත 

වුඩසටහනක්ෂ කෑගේය දිස්ික්ෂ කාර්යායලේ ලමලහයවීලමන්ත 2015/08/22 දින රුරක්ෂකන 

ප්රාල්ශීය සභා ලගාඩනුඟිේලේදී පුවුත්වීමට කටයුු කරන යදි  

 

9. 2016-2018 ආහාර  නි ්පාදන ආාතික වුඩසටහනට සමගාමීව 2015/10/01 දින හම්තදන්තලතාට 

දිස්ික්ෂ ලේකම්ත  කාර්යාලීය ශ්රවණාගාරලේදී පුවුති සාකච්චඡාාවට ම්ඩයය නිලය ආනය 

කරින්ත සහභාීත වූ අතර, එහිදී ලමම වුඩසටහනට අදායව ම්ඩයය මඟින්ත යදාදිය හුකි 

දායකත්වය පුහුදිලි කරන යදි  

 
 

10. ම්ඩයලේ වදනියා දිස්ික්ෂකලේ නව කාර්යායය විවෘත කිරීම 2015/11/24 දින ගරු 

සභාපතිුමා, අධ්යක්ෂ ආනරාේුමා , වදනියා දිස්ික්ෂකලේ ගරු දිස්ික්ෂ ලේකම්තුමා තුළු 

රාආය නියධ්ාරින්තලේ සහභාීතත්වලයන්ත සිදු කරන යදි  

 

11. කෘෂිකර්ම ලදපාර්තලම්තන්තුව - දුණුම පයාත මඟින්ත සංවිධ්ානය කරන යද “ගාලු සනය - 2015 

අධ්යාපනක කෘෂිකා්ිකක ාාණිජ හා ක්නා්ත ප්රද්ශණය හා සණණේකළිය”  2015/12/27 දින 

සිට 2015/12/31 දින දක්ෂවා ගාේය ධ්ර්මපාය පදයානලේදී පුවුත්වුුම අතර, එහිදී අත්පිකා, 

ලප ස්ටර් මඟින්ත ම්ඩලීය ලස්වාවන්ත පිිනදඳව ආනතාව දුනුවත් කිරීමට කටයුු කරන යදි   



15 
 

 

 

rlaIK wxYh 

 

lDIsld¾ñl rlaIK fhdackd l%uh 

yd 

mY= iïm;a rlaIK fhdackd l%uh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

රෂණ අංශය   

ලසසු වර් වය දි ලමන්තම ලමම වර් ලේදි ද වන්තදි ලගවීම්ත කාර්යයන්ත සඳහා වුඩි අවධ්ානයක්ෂ ලයාමු කර 

රාආකාරි සිදු කිරීමට රක්ෂණ අංශයට සිදුවිය  2014/2015 මහ කන්තනලේ ලමන්තම 2015 යය කන්තනලේ 

දි රක්ෂිත වාගාවට ස්වභාවික විපත් ලහ්ුලවන්ත හානි වු දුවින්ත අසරණවු ලගාවිආනතාවට කඩිනින්ත වන්තදි 

මුදේ නිදහස් කිරීම පිණිස ක්රියාත්මක විමට සිදු විය 

ලමම කන්තනය ුළ දී වී වගාව ස්වභාවික තත්ත්වයන්ත යටලත් විශාය ලයස හානි වු දුවින්ත ලපර වර්  

වයදි ලමන්තම විශාය වන්තදි ලේතන ප්රමාණයක්ෂ වාර්තා වු දුවින්ත මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි 

කඩිනින්ත රක්ෂණ වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීම සඳහා ආංගම වුඩසටහන්ත නවයක්ෂ ක්රියාත්මක කරන යදි  

එමඟින්ත කඩිනින්ත වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරිමට කටයුු කරන යදී  ලම්ත ුිනන්ත සමසථ් දිස්ික්ෂකලේ සිදුවු 

වගා හානි සඳහා එකවර ලගාවින්තට වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීමට හුකි විය   

ලම්ත ුලින්ත ආාතික වී වගා රක්ෂ ණය වන ලකතට අරුණ රක්ෂ නය යටලත් ඉදිරිපත් වු වන්තදි ලේතන 

සදහා ද කඩිනින්ත වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීමට හුකිවිය  

ලමම වර් ය ආනුරාධ්ුරරය, මඩකළුරව ිුණණාමයය ,අම්තපාර හා ලසසු විභවතාවයන්ත  සහිත දිස්ික්ෂක 

වලින්ත වුඩි වන්තදි ප්රමාණයක්ෂ වාර්තා වු වර් යක්ෂ විය   

එලස්ම ලකතට අරුණ රක්ෂණය යටලත් වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීලම්ත කාර්යය පහසු කිරීම පිීසස නව 

පරිගණක (Use of Access program for claim process) වුඩ සටහනක්ෂ සකස ්කර එය භාවිතා කිරීම 

පිිනදඳ  නියධ්ාරින්ත දුනුවත් කිරීලම්ත වුඩසටහනක්ෂ ද සිදු කරන යද අතර, ලමමඟින්ත වන්තදි මුදේ නිදහස් 

කිරිලම්ත කටයුු පහසුකර ගුනීමට කටයුු කරන යදි  2015 වර් ය ුය කරන යද වන්තදි ලගවීම්ත 

සාරංශය පහත පරිදි ලද  

   2015 ා්තය ුමලා ා්ි ේගවීම් සාරංශය පහත පරිි ේේ. 

     ාගා ණය 

වී ාගාා - ාගා ණය බඩ ඉරිඟු ාගාා - ාගා ණය 

ක්නය ා්ි ේගවු 

ේගාවී් 

සංඛ්යාා 

ා්ි ේගවු 

අක්ෂ. 

සංඛ්යාා 

ා්ි ේගවීන 

රු.ිලි. 

ා්ි ේගවු 

ේගාවී් 

සංඛ්යාා 

ා්ි ේගවු 

අක්ෂ. 

සංඛ්යාා 

ා්ි 

ේගවීන 

රු.ිලි. 

       

14/15 මහ 5315 16476 141.2 2133 30244 31.9 

15 යය 221 590 5.1    

එකුච 5536 17068 146.9 2133 30244 31.9 

 

ේකතය අරුණ 

ක්නය ා්ි ේගවු ේගාවී් 

සංඛ්යාා 

ා්ි ේගවු අක්ෂ. සංඛ්යාා ා්ි ේගවීන රු.ිලි. 

    

14/15  මහ 123160 237819 881 
15    යය 11206 12896 79.5 

එකුච 134368 250688 970 
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ක අනුව 2015 වර් ලේදි රුපියේ ිලියන 1150 ක්ෂ ඉක්ෂමවා යන මුදයක්ෂ වගා රක්ෂණ වන්තදි මුදේ ලයස 

නිදහස් කිරීමට කටයුු කරන යදී  

 

එලමන්තම ඉදිරිලේදී වගා රක්ෂ ණ කටයුු සිදුලකලරන ආකාරය පිිනදදව ප්රාලද්්ශීය සංවර්ධ්න දුංුණ 

නියධ්ාරීන්ත දුනුවත් කිරීලම්ත වුඩසටහන්ත ීමපයක්ෂ ද ක්රියාත්මක කරන යදි  

 

එලස්ම දිස්ික්ෂක වලින්ත යුබුුම  ලවළදලපාළ අවශයතාවය සුයකිේයට ලගන ආාතින ආහාර නි ්පාදන 

වුඩසහටන්ත වයට  සමගාිව අතර මුදි කන්තනයන්ත වයදි ලකලරන වගාවන්ත සඳහා රක්ෂණ ආවරණය 

ුරළුේ කිරීමට ද කටයුු කරන යදි   

තවද සුවලසත හා හදිසි අනුරු රක්ෂණ ලය ආනා ්රමයට යටලත් ක්රියාත්මක වු ප්රවර්ධ්න වුඩසටහන්ත 

තව දුරටත් යාවත් කාලින කර ක්රියාත්මක කිරිමට කටයුු කිරීම හා ලමම  ලය ආනා ්රමය යටලත් යදා 

ලදනු යදන දිරි දිමනාව 15 % දක්ෂවා වුඩිකර කාර්යය ම්ඩයය දිරිමත් කිරීමට කටයුු කිරීම  

එලස්ම කාදනික ලපාලහාර භාවිතාකරනු යදන ල්ිෂය වී වගාව සඳහා  රක්ෂණයක්ෂ ක්රියාත්මක කිරීමට 

අවශය පියවර ගුනීම  

තවද පශු රක්ෂණය  යටලත් වුස්සි පුටවු සඳහා වන  රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය නුවත යාවත් කාලින කර 

පවත්වා ලගන යාමට කටයුු කිරීම   

එලස්ම, පශු රක්ෂණයට අදාළව වන්තදි ලගවිලම්තදි මුවන ගුටළු සරළ කිරීමට ්රම ලදද ක්රියාත්මක කිරීම 

හා පශු රක්ෂණ කටයුු ප්රවර්ධ්නය කිරිම සඳහා ආයතන කිහිපයක දුනුවත් කිරීලම්ත රාආකාරි සිදු කරන 

යදි  පශු රක්ෂ ණය යටලත් වන්තදි ලගවීම්ත සාරාංශය පහත පරිදි ලද  

 

පශු රක්ෂතණ ා්ි ේගවීන - 2015 

ා්ගය සුම් ගණන 
ා්ි ේගවීන 

රු.ිලි. 

ගව 158 7.4 

එළු 27 0.18 

එකුච 185 7.5 

 

කා්යය සපලාතාාය ඉහලා නණංවීන.ම්ඩලිය කාර්යය සාධ්නය ඉහළ නුංවීම සඳහා ම්ඩයය මඟින්ත 

ක්රියාත්මක කිරීමට සුයසුම්ත කර තති දර්ශක මත පදනම්ත වු රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය සිදු කිරීම සඳහා 

අවශය ුරර්ණ දායකත්තවය සුපයීම,වන්තදි ලගවීලම්ත ්රම තවදුරටත් සරය කර ගුනීම සදහා අවශය 

කටයුු කිරීම,නව රක්ෂණ ලය ආනා ්රම හුනනා ලගන ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුු කිරීම,පවත්නා 

ලය ආනා ්රමය යාවත් කාලීන කිරීමට කටයුු කිරීම, හා භාවිතලේ පවතින අකෘති පත්ර ලවළදලපාළ 

අවශයතාවය අනුච යාවත් කාලීන කිරීම ආදී රාආකාරි ම්ඩලීය කාර්ය සතයතාවය ඉහය නුංවීම සදහා 

සිදු කිරීමට අල අක්ෂෂිතය  
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ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය මුුණණ පෑ මූයය අර්බුදයට විසුනම්ත වශලයන්ත ලමම ලය ආනා ්රමය 
ප්රතිසංවිධ්ානය ලකාට නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයක්ෂ වශලයන්ත 2014 වර් ලේ දී විශ්රාම වුප් අ 
ලගවීම්ත නුවත ආරම්තභ කය ද නව ලය ආනා ්රමයට ලගාවීන්ත දායක කරගුනීම හා පුරණි ලය ආනා 
්රමලේ ලගාවීන්ත නව ලය ආනා ්රමයට අන්තකර්ග්රහණය කර ගුනීම පහත ගුටලු මත ක සඳහා විසුනමක්ෂ 
යදාගන්තනා ලතක්ෂ 2015 වර් ලේ දී ක්රියාත්මක කිරීම ප්රමාද කිරීමට සිදුවිය  

 පුරණි ලය ආනා ්රමලේ අඩු වයස් කා්ඩ වයට අයත් ලගාවීන්ත සඳහා වයස අවුරුදු 60 පසුව ිණවිසුම්ත 
අනුව ලගවීමට නියිතව තිබූ විශ්රාම වුප්ප 2014 නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය යටලත් අඩු වීම  
 

 නව විශ්රාම වුප් අ ්රමයට තුයත් කර ගුනීලම්ත දී වර්ථමාන වයස අවුරුදු 50 ඉක්ෂමවන ලගාවීන්තට 
පුරීස ලය ආනා ්රමලේ ලගවූ වාරික ලමන්ත දස ගුණයක පමණ මුදයක්ෂ ලගවීමට සිදුවීම  

ඉහත තතත්වය මත ලමවුනි ලය ආනා ්රමයක්ෂ ලගාවි ආනතාවට ලය ආනා කිරීම සාමාීය ගුටළුවක්ෂ 
දවට පත්ලද දුයි පපකේපනය කය දුවින්ත ඊට විසුනම්ත වශලයන්ත වර්ථමානලේ ලආය ෞ  ුරරවුසියන්ත 
සඳහා යදාලදනු යදන ආලය ආන ප්රතියාභ මත ගණනය කරන යද ලය ආනා ්රමයක්ෂ වශලයන්ත ලමම 
ලය ආනා ්රමය සකස්ලකාට මහාභා්ඩාගාරලේ නිරීක්ෂ න සඳහා 2015 වර් ලේ දී ඉදිරිපත් කරන යදී, 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා 2015 අයවුය මඟින්ත ලේආනා කය පරිදි මහා භ්ඩාගාරය මඟින්ත 
සම්තපාදනය කරන යද අරමුදේ සහ ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය මඟින්ත පත්පාදනය වූ අරමුදේ 
මඟින්ත ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා අවශය අරමුදේ සම්තපාදනය කරගන්තනා යදී  

ක අනුව 2015 වර් ලේ ලදසුම්තදර් දක්ෂවා ලගාවීන්ත 136421ක්ෂ ලවනුලවන්ත යදා දී තති මුදය රු ිලියන 
2482කි  

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ ේයෝජනා ක්රනේ  නරණ හා ේබලාීනන ප්රතිලාාභ ේගවීන. 

 ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට දායක වී විශ්රාම වුප් අ හිිකම්ත යුමටමට ලපර ියිණය 
දායකයින්තලේ පරුමකරුවන්ත ලවත මරණ පාරිලත ෂිත හිිකම්ත වශලයන්ත සහ ලය ආනා ්රමලේ 
දායකත්වය යදා ලදයහීන වූවන්තට ලදයහීනතා ප්රතියාභ වශලයන්ත 2015 වර් ලේ ලගවූ ප්රතියාභ 
ප්රමාණයක්ෂ පහත දුක්ෂලද  

        ලගවූ මුදය (රු) 

මරණ පාරිලත ෂිත ලගවූ ුර්ගයයින්ත  586   12164421 00    

ලදයහීන ප්රතියාභ ලගවූ ප්රතියාීනන්ත    13       423657 00 

(සටහන   ) 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ ේයෝජනා ක්රනය 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට 2015 ලදසුම්තදර් දක්ෂවා දායක වී තති මුලු ධීවරයින්ත සංතයාව 
68840ක්ෂ වන අතර විශ්රාම වුප් අ යදන සංතයාව 3322කි  2015 වසර ුය විශ්රාම වුප් අ වශලයන්ත ලගවා 
තති මුදය රු ිලියන 49 4කි  (සටහන   ) 
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ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය ද ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට සමගාමීව ක්රියාත්මක වන 

දුවින්ත ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ාආනා ්රමලේ අරමුදය ද ඉදිරි වසර 5 ු ය අවසන්ත වනු තත  ක අනුව ධීවර 

විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය හා ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය එක්ෂ ලය ආනා ්රමයක්ෂ වශලයන්ත 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඊට අදාය ලය ආනා මහා භා්ඩාගාරය ලවත නිරීක්ෂ ණය සඳහා 2015 වර් ලේ 

දී ඉදිරිපත් කරන යදී  

නරණ හා ේබලාීනන ප්රතිලාාභ ේගවීන 

2015 වර් ලේ ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය යටලත් මරණ ප්රතියාභ වශලයන්ත ුර්ගයයින්ත 
47 ක්ෂ සඳහා රු: ිලියන 1 2 ක්ෂ ලගවා තත ( සටහන     ) 
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               ලගාවි  විශ්රාම  වුප් අ ලගවීම   - 2015

දිස්ත්රික්කය දායක සංතයාව ලගවූ   මුදය

1 ලකාළඹ 5080 92,258,041                     

2 ගම්තපහ 10324 182,690,432                  

3 කලුතර 8233 148,230,501                  

4 මහනුවර 12871 225,972,586                  

5 මාතලේ 3939 69,368,050                     

6 නුවරඑිනය 2844 68,944,234                     

7 ගාේය 12453 244,240,648                  

8 මාතර 8803 160,412,128                  

9 හම්තදන්තලතාට 7116 126,126,695                  

10 මඩකයුරව 918 16,190,142                     

11 අම්තපාර 3556 62,217,551                     

12 ිුණණාමයය 778 14,055,373                     

13 ුරත්තයම 5004 88,888,625                     

14 ුණරුණෑගය 16018 289,892,344                  

15 අනුරාධ්ුරරය 6498 110,689,234                  

16 ලපාලයාන්තනරුව 4611 82,291,332                     

17 ලමාණරාගය 4305 78,788,267                     

18 දදුේය 5897 106,206,024                  

19 රත්නුරරය 6451 116,765,962                  

20 කෑගේය 7868 142,944,327                  

21 යාපනය 2212 41,804,296                     

22 මන්තනාරම 82 1,238,572                       

23 වදනියාව 450 9,001,049                       

24 මුයතිද 110 2,323,818                       

136421 2,481,540,231               
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ිසරික්ෂ  

කා්යාලාය

නරණ  

සංඛ්යාා මුදලා

 ේබලාීනන  

සංඛ්යාා මුදලා

මුළු  

සංඛ්යාා මුළු  මුදලා

ගාේය 28 553076 3 108073 31 661149

ලකාළඹ 8 178707 - - 8 178707

හම්තදන්තලතාට 7 179054 - - 7 179054

කළුතර 24 539262 1 34403 25 573665

මාතර 37 741030 1 30327 38 771357

ලමාණරාගය 38 670854 1 43628 39 714482

තඹිලිපිටිය 8 161615 - - 8 161615

ගම්තපහ 21 395372 2 54053 23 449425

මනම්තපිටිය 9 201068 - - 9 201068

අම්තපාර 9 187552 - - 9 187552

දදුේය 21 461139 1 39494 22 500633

රත්නුරරය 17 339146 - - 17 339146

කෑගේය 40 807823 - - 40 807823

ුරත්තයම 28 578290 - - 28 578290

යාපනය 15 300919 1 26507 16 327426

තුරත්ලත්ගම 13 316915 1 27951 14 344866

ුණරුණෑගය 63 1364430 - - 63 1364430

මාතලේ 28 629272 1 38898 29 668170

නුවරතිනය 12 261037 - - 12 261037

ිුණණාමයය 5 106923 - - 5 106923

ලපාලයාන්තනරුව 33 711679 - - 33 711679

වවුනියාව 2 57465 - - 2 57465

අනුරාධ්ුරරය 31 746652 - - 31 746652

නුවර 45 831282 - - 45 831282

මහව 44 843859 1 20323 45 864182

586 12164421 13 423657 599 12588078

ේගාවි  විශ්රාන  ාණටු හ  ේයෝජනා  ක්රනය

නරණ   ේබලාීනන  ප්රතිලාාභ  ේගවීන  - 2015
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                                   ධීවර විශ්රාම වුප් අ හා සමාආ ආරක්ෂණ ප්රතියාභ ලය ආනා  ්රමය 

                                               2015  වර්ෂය තුල බඳවා ගැනීම් 

දිස්ති %ක්ෂ ධීවර වයා අති වයස අනුව දායක සංතයාව 2015 වර්ෂය තුල 2015 දක්වා

ලකාටම ාශය 18-29 30-35 36-45 46-50 51-54 55-59  දායක වූ Q මුඑ දායක

සංතයාව සංතයාව

කඑතර - - - - - - - 3067

ගාේය - - - - - - - 3032

මහවුව - - - - - - - 8099

මාතර - 2 - 1 - - 3 4657

ලකාළඹ - - - - - - - 1655

තංගේය 1 - - - - - 1 6301

ුරත්තයම - - - - - - - 4968

මීගමුව - - 3 1 - - 4 7835

මඩකයුරව - - - - - - - 6359

ති %ක +ණාමයය - 1 - - - - 1 2008

මන්තනාරම 8 3 9 5 1 11 37 5503

කේමුලන්ත - - - - - - - 5117

මුයතිද - - - - - - - 429

කිලිලනාච්චි - - - - - - - 2017

යාපනය 17 4 11 4 3 6 45 6300

ිරිිය  ධීාර  ඡලාාශ

නුවරඑිනය - - - - - - - 115

ලපාලළාන්තනරුව - - - - - - - 121

රත්නුරර - - - - - - - 55

ලමාණරාගය - - - - - - - 42

ුණරුණෑගය - - - - - - - 96

අනුරාධ්ුරර - - - - - - - 363

මාතලේ - - - - - - - 78

නුවර - - - - - - - 61

කෑගේය - - - - - - - 4

දදුේය - - - - - - - 131

වදනියා - - - - - - - 152

මඩකයුරව   ිරිදිය - - - - 1 2 3 275

මුඑ එකුව 26 10 23 11 5 19 94 68840
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      ධීාර  විශ්රාන  ාණටු හ  හා  සනාජ  ආරෂණ  ප්රතිලාාභ  ේයෝජනා  ක්රනය  

                        ධීවර විශ්රාම වැටුප් ගගවීම්  -2015  වර්ෂය
 

දිස්ති %ක්ෂ ධීවර                           විශ්රාම වුප් අ a ලගවීම

වයා අති             2015 වර් ය  ුය

ලකාටම ාශය                  දායක මුදය

සංතයාව

කලුතර 82 1,150,878.00                

ගාේය 111 1,457,538.00                

මහවුව 311 4,264,697.00                

මාතර 284 3,868,796.00                

ලකාළඹ 51 759,827.00                   

තංගේය 193 2,618,252.00                

ුරත්තයම 49 697,526.00                   

මීගමුව 493 6,868,066.00                

මඩකයුරව 323 4,604,529.00                

ති %ක +ණාමයය 82 1,331,532.00                

මන්තනාරම 302 4,266,749.00                

කේමුලන්ත 285 3,919,050.00                

මුයතිද 16 455,505.00                   

කිලිලනාච්චි 172 4,120,680.00                

යාපනය 518 8,278,581.00                

ිරිිය  ධීාර  ඡලාාශ

නුවරඑිනය 8 101,004.00                   

ලපාලළාන්තනරුව 2 27,000.00                     

රත්නුරර 1 14,196.00                     

ලමාණරාගය 1 39,000.00                     

ුණරුණෑගය 1 14,004.00                     

අනුරාධ්ුරර 4 83,768.00                     

මාතලේ 4 52,476.00                     

නුවර 5 78,930.00                     

කෑගේය

දදුේය 3 36,600.00                     

වදනියා

මඩකයුරව   ිරිදිය 21 306,000.00                   

එකුව 3322 49,415,184.00              
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 ධීාර  විශ්රාන  ාණටු හ  හා  සනාජ  ආරෂණ  ප්රතිලාාභ  ේයෝජනා  ක්රනය  

       මරණ  හා ලදයහීන ප්රතියාභ ලගවිම්ත - 2015 වර් ය ුය

දිස්ති %ක්ෂ ධීවර වයා අති මරණ  පාරිලත ෂික  ලගවිම්ත

ලකාටම ාශය දායක මුදය  රු

සංතයාව

කඑතර 1 32,750.00                        

ගාේය 1 21,887.00                        

මහවුව 1 18,594.00                        

මාතර

ලකාළඹ 1 32,374.00                        

තංගේය 1 23,378.00                        

ුරත්තයම 1 10,000.00                       

මීගමුව 5 121,324.00                      

මඩකයුරව 5 127,169.00                     

ති %ක +ණාමයය 3 90,075.00                       

මන්තනාරම 5 147,327.00                     

කේමුලන්ත 2 73,842.00                        

මුයතිද

කිලිලනාච්චි 9 179,018.00                     

යාපනය 12 280,059.00                     

ිරිිය  ධීාර  ඡලාාශ

නුවරඑිනය

ලපාලළාන්තනරුව

රත්නුරර - -

ලමාණරාගය - -

ුණරුණෑගය - -

අනුරාධ්ුරර - -

මාතලේ - -

නුවර - -

කෑගේය - -

දදුේය - -

වදනියා - -

මඩකයුරව   ිරිදිය - -

එකුව - -

මුඑ එකුව

එකතුව 47 1,157,797.00                  
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කා්ය නණ්ඩලාය 
2015 12 31 දිනට කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂණ ම්ඩයලේ කාර්ය ම්ඩයය පහත සඳහන්ත පරිදි 
විය  
 

කා්ය නණ්ඩලා සංයුතිය 

ේසරාා ගණය තනුමරු නානය 
අනුනත ේසරාක 

සංඛ්යාා 

සිටින 

සංඛ්යාා 
පුර හපාඩු 

ේජයතරක ක නනාකරණ    

HM අධ්යෂ ජනරාල් 1 1 - 

HM අධ්යෂ 5 1 4 

ක නනාකරණ    

MM ිේයෝජය අධ්යෂ/ සහකාර අධ්යෂ 45 34 11 

කිතරක ක නනාකරණ    

JM 

පරිපාලාන ිලාධ්ාරි 2 1 1 

පද්ධ්ති පරිපාලාක 1 - 1 

මූලාය ිලාධ්ාරි 1 1 - 

සණලාසුම් ිලාධ්ාරි 1 - 1 

ආශ්රිත ිලාධ්ා රි    

ASS.O 

සංා්ධ්න ිලාධ්ාරි 55 33 22 

සණපයුම් ිලාධ්ාරි 1 1 - 

අභය්තර විගණන ිලාධ්ාරි 1 - 1 

ක නනාකරණ සහකාර (තාෂණික)    

MA - Tech 

ප්රාාහන සහකාර 1 1 - 

ේල්කම් 1 1 - 

ේපාමක තබ්නා 4 1 3 

නෘදුකාංග/දෘඩාංග කා්ික ශිල්ී 1 1 - 

කා්ික ශිල්ී (ශ්රාය/දෘශය) 1 - 1 

ක නනාකරණ සහකාර (තාෂණික ේනාාන)    

MA - 

NonTech ක නනාකරණ සහකාර 
220 163 57 

ප්රාථමිික (ශිල්ීය)    

PL - Skilled රියදුරු 38 24 14 

ප්රාථමිික (ශිල්ීය ේනාාන)    

PL - Non 

Skilled කා්යාලා සහායක 
42 31 11 

  
  

421 294 127 
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ේසරාක පුහුණු හා අධ්යාපන කයයුුම 

ප්රාේ ඉන්තස්ටිටියුටම ආයතනය මඟින්ත සංවිධ්ානය කරන යද 2015 03 31 වන දින පුවුත්වූ “මූලික 
ප්රසම්තපාදන පටිපාටිය” යන ුරුණුම පා මායාව සඳහා පායන හා මානව සම්තපත් අංශලේ සහකාර 
අධ්යක්ෂ(පායන) ක එේ ී. පී එස් අලපපිටිය මහතා සහභාීත කරන යදී   
 
ප්රාේ ඉන්තස්ටිටියුටම ආයතනය මඟින්ත සංවිධ්ානය කරන යද 2015 11 17 වන දින පුවුත්වූ “ප්රසම්තපාදන 
සුළසුම්ත” යන ුරුණුම පා මායාව සඳහා පායන හා මානව සම්තපත් අංශලේ සුපයුම්ත නියධ්ාරි ඩබ් ී. රංජිත් 
මහතා සහභාීත කරන යදී   
ේසරාක සුභසාධ්නය 

ම්ඩයලේ කාර්ය ම්ඩයය සඳහා පල්, සවස ලත් සුපයීලම්ත වුඩපිිනලවය හා මවදය රක්ෂණ 
ලය ආනා ්රමය ලපර වර් ලේදී ලමන්ත ලමම වර් ය ුළද අත්ඩව ක්රියාත්මක කරන යදී   

ප්රසම්පාදන හා ප්රාාහන ේෂත්රය 

සණපයුම් අංශය 

ම්ඩයලේ රක්ෂණ ලය ආනා ්රම අතරට අලුතින්ත එකුවු ලතවන පාර්ශව රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමයට 

අදාළ ලය ආනා පත්ර, රක්ෂණ සහතික කාඩ්නපත්, ුණවිතාන්තසි ලපාත්, දුනර් හා අත්පිකා මුද්රණය කිරීම 

විධිමත් ප්රසම්තපාදන මාර්ලග පල්ශ වයට අනුූලයව අවම ි ය ඉදිරිපත් කය සුපයුම්තකාර ආයතන මිණන්ත 

සිදුකර ගන්තනා යදි  

ම්ඩයලේ රියදුරු, කාර්යාය සහායක තනුරු දරණ ලස්වකයින්ත ලවත 2015 වසරට හිි නිළ තදුම්ත 

ප්රමාදයකින්ත ලතාරව යදා දීමට හුකිවිය  

ලතවන පාර්ශව රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය දියත් කිරීමත් සමග පිහිප්වන යද Call Center අංශය සඳහා 

පරිගණක හා දුරකතන ආාය පහසුකම්ත සහිත ක්ෂණික තමුම්ත ලස්වාවක්ෂ ක්ෂණික දුරකතන අංකය (Hot 

Line) ඔස්ලස් පාරිලභ ිණක ලගාවිආනතාවලේ පහසුව සඳහා සයසා දීමට අවශය වන සියලුම ආංගම 

දුරකථන (ලමාබිලටේ ආයතනය මිණන්ත ) පරිගණක පපාංග, කාර්යාය ලී දඩු (රආලේ වාණිආ නීතිගත 

සංස්ථාව) සුපයීමට හුකි විය  

නව දඳවා ගුනීම්ත යටලත් ම්ඩයයට එක්ෂ වු නියධ්ාරීන්තට හා අලනුණත් නියධ්ාරීන්තටද දිස්ික්ෂ 

කාර්යායවයටද අවශය කරන පහසුකම්ත නියිත ලදයාවට සපයා දිය හුකි විය  දිස්ික්ෂ කාර්යාය 26 

සඳහා පරිගණක පහසුකම්ත හා අන්තතර්ආාය පහසුකම්ත යදා දීමට හුකි විය  

ස්ථාවර වත්කම්ත හා ප්රාේධ්න භා්ඩ  ලතාග සමීක්ෂණ කටයුු 2015 වසරට අදායව සිදුකය අතර 

අපහරණ භා්ඩ හුනනා ගුනීම හා ලවන්තල්සි කිරීම්ත කටයුුද අවසන්ත කරන යදි  

 ලගාවිආනතාව ලවනුලවන්ත ම්ඩයය ලකලරහි ඔවුන්තලේ ප්රසාදය හා විශ්වාසය තවදුරටත් දිනා ගුනීම 

අරමුුම කරින්ත ලිත් යක්ෂ 500,000ක්ෂ මුද්රණය කර ලදදාහුරීම සිදු විය  

සංචිත ාාහන   

ම්ඩයය සුව පවතින සංිත වාහන වසර 25කට අධික පුරණි වාහන වීම ලහ්ුලවන්ත ලක්ෂත්ර හා 

රාආකාරි කටයුු පහසුකිරීම පලදසා අලුතින්ත මයිල්ර  ලරක්ෂස්ටන්ත වර්ගලේ ී අ රථ 2ක්ෂ හා ලටාලයාටා 

වෑන්ත රථ 2ක්ෂ මුදේ අමාතයාංශලේ අනුමුතිය හා ප්රසම්තපාදන කිප්ලද අනුමුතියට යටත්ව ියදී ගන්තනා 

යදී  
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අවුරුදු කිහිපයක සිට ගර්භිත තත්ත්වලේ පවතින අලුත්වුඩියා කළ ලනාහුකි ී අ රථ 3ක්ෂ හා කුබ් 

රථයක්ෂ මුදේ අමාතයාංශලේ ච්රලේත ප්රකාරව නියිත ප්රසම්තපාදන ්රමලදද යටලත් අනුමුතීන්තට 

යටත්ව අපහරණය කරන යදී  

කා්යාලා ේගාඩනණගිලි 

ම්ඩයලේ ප්රධ්ාන කාර්යායය ලමම වසර ුයදීද ලනා:117, සුභද්රාරාම පාර, ගංලගාඩවිය, නුලේලගාඩ 

ලිපිනලේ පිහිටි ලගාඩනුිණේලේ පවත්වාලගන යන යදී  ම්ඩයලේ ප්රාල්ශීය කාර්යාය 27ක්ෂ 

පවත්වාලගන යනු යදන අතර, ඉන්ත ම්ඩයයට අයත් ලගාඩනුිණලි 06කි  අලනක්ෂ කාර්යාය මාසික 

ුණලී පදනම මත රාආය හා ලපෞ්ගලික ලගාඩනුිණලි ුළ තව දුරටත් පවත්වාලගන යනු යලබ්  

ේසරාක විනය කයයුුම 

ම්ඩයය විසින්ත හා ම්ඩයයට එලරහිව පවරා තති නඩු හා අධිකරණමය ක්රියා මාර්ගද විනය පරීක්ෂ ණ 

ක ටයුු ද සම්තදන්තධ්ලයන්ත ද 2015/16 වර් ය ුය, ක්රියාකාරිත්වය පහත පරිදිය  

1. ලිපිකරු ලක්ෂ ක සුදත් දන්තඩාර මයාට එලරහිව පවරා තති B/520/03 නඩුව හා ලක්ෂත්ර නියධ්ාරී 

ලක්ෂ.හීන්තද්ඩාර මයාට එලරහිව පවරා තති B/2171/02 නඩුව අනුරාධ්ුරර මලහ්ස්ත්රාත් 

අධිකරණලේ විභාග ලවින්ත පවතී ලමම නියධ්ාරීන්තට එලරහිව ම්ඩයය විසින්ත විනය පරීක්ෂ ණ 

කටයුු ආරම්තභ කර තත  

 

2. ලස්වලයන්ත ඉවත් කරනු යුබු ක ලක්ෂ එම්ත ඉේලියාස් මයා විසින්ත 23/ුණ/6833/98 නඩුලද සිවිේ 

අභියාචනාධිකරණය යදා දුන්ත තීන්තදුව පුිණිේලේ වාසියට තීන්තදු වීම මත ඊට එලරහිව 

ම්ඩයය විසින්ත ලශ්ර් ් ාධිකරණලේ ලගානු කළ SC/HC/LA164 හා 165/13 දරණ නඩුව 

විභාග ලවින්ත පවතී  

 

3. ම්ඩයය විසින්ත යංකා දුංුණවට එලරහිව පවරනු යුබූ 21843/21844 හා 21845 දරණ නඩු 

වයදී ම්ඩයයට වාසිදායක ලයස යදා දුන්ත කකාද්ධ් නිලය ගයට එලරහිව යංකා දුංුණව 

WP/HCCA/COL/302 හා 312/2003 (F) දරණ අභියාචනා ලපත්සම්ත සිවිේ 

අභියාචනාධිකරණය  ම්ඩයයට වාසිදායක ලයස තීන්තදුව ප්රකාශයට පත්කරන යදි  

 

4. මලහ්ෂි දිලිනි බු්ධිකා ලමනවියලේ ුරුණුමව අවසන්ත කිරීම සම්තදන්තධ්ලයන්ත ම්ඩයයට එලරහිව 

තඹිලිපිටිය කම්තකැක විනිශ්චය සභාලද පවරා තති 6E/7030/11 දරණ නඩුව විභාග ලවින්ත 

පවතී  

 

5. මුයය වංචාවක්ෂ සම්තදන්තධ්ලයන්ත ලස්වලයන්ත පහකය ලක්ෂත්ර නියධ්ාරී  ලටරන්තස්  වරු විතාන මයා 

ම්ඩයයට එලරහිව දදුේය කම්තකරු විනිශ්චය සභාලද පවරා තති 05/20356/2013 දරණ 

නඩුව විභාග ලවින්ත පවතී  
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6. ම්ඩයලේ ලස්වය හුර ිණය ලස් සුයුණ කාර්යාය කාර්ය සහායක ලක්ෂ එච්ච එස් සංීව මයා 

ම්ඩයයට එලරහිව මහරගම කම්තකරු විනිශ්චය සභාලද පවරා තිබු 33/1124/2013 දරණ 

නඩුවට අදාය ඉේලුම්තපත්රය කායාවලර ධ්වීම ලහ්ුලවන්ත ප්රතිලක්ෂප කර නඩුව අවසන්ත විය  

 

7. ලකාළඹ අපරාධ් විමර්ශන කකකය මිණන්ත මාවිේආරු වගාහානි වන්තදි ලගවීම්ත සම්තදන්තධ්ව ප්රධ්ාන 

මලහ්ස්ත්රාත් අධිකරණලේ පවරා තති අංක CMC/01/B/377/01/07 දරණ නඩුව විභාග ලවින්ත 

පවතී  

කා්ික ආරවුල්/අභය්තර විනය ක්රියානා්ග/ විධිනමක විනය පරීෂණ  

1. සහකාර අධ්යක්ෂ සුරංග විතානලේ මයාට එලරහිව වාහන අයථා පරිහරණය කිරීම 

සම්තදන්තධ්ලයන්ත පවත්වනු යදන විධිමත් විනය පරීක්ෂණය විභාග ලවින්ත පවතී  

 

2. ලක්ෂත්ර නියධ්ාරී අුය යංකාතියක පේලියගුරු මයා ට එලරහිව මුයය වංචාවක්ෂ සම්තදන්තධ්ලයන්ත 

පවත්වනු යදන විධිමත් විනය පරීක්ෂණය විභාග ලවින්ත පවතී  

 

3. ලක්ෂත්ර නියධ්ාරී සී අප්ලුගම මයා විසින්ත ම්ඩයයට එලරහිව දටහිර ලකාළඹ කම්තකරු 

ලකාමසාරිස් ලවත කළ පුිණිේය විභාග ලවින්ත පවතී. 
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2015.12.31 ිනය කා්ය නණ්ඩලා විශරේල්තණය 

කා්යය නණ්ඩලාේ  සරී /පුරුත විශරේල්තණය                     
 
ුරරු            - 184                                                     

ස්ත්රී             - 110 

එකුව       - 294 

 

ායසර  විශරේල්තණය 

වයස් කා්ඩය ලස්වක සංතයාව ප්රතිශතය 

56 - 60 55 19% 

51 - 55 67 23% 

46 - 50 38 13% 

41 - 45 35 12% 

36 - 40 55 19% 

31 - 35 43 15% 

30 ට අඩු 1 0% 

එකුව 294 100% 

 

 

ේසරාා කාලාය අනුා විශරේල්තණය 

 

 

2015 ා්තය ුම  විශ්රාන යාම්ක ිය යාම් හා ේසරාේය් ඉාමකවීම්                  

ුරරු      -  02 

ස්ත්රී       -    - 

එකුව -   02 

 

2015 ා්තය ුම  බඳාා ගණනීම් හා උසසර කිරීම් 

 දාහිර දඳවා ගුනීම්ත         -   - 
 අභයන්තතර දඳවා ගුනීම්ත  -   - 
 පසස් වීම්ත  -   - 

 

 

අවුරුදු ලස්වක සංතයාව ප්රතිශතය 

30 ට වුඩි 20 2% 

26 - 30 88 14% 

21 - 25 22 23% 

16 - 20 15 8% 

15 ට අඩු 149 53% 

එකුව 294 100% 

19%

23%
13%12%

19%

15%
0%

ප්රතිශතය

56 - 60

51 - 55

46 - 50

41 - 45

36 - 40

31 - 35

30 ට අඩු

2%
14%

23%

8%

53%

ප්රතිශතය

30 ට වුඩි

26 - 30

21 - 25

16 - 20

15 ට අඩු

63%

37%

ප්රතිශතය

ුරරු ස්ත්රී
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අභය්තර විගණන  අංශය - 2015 

2015 වර් ය සඳහා, ම්ඩයලේ ක්රියාත්මක ලය ආනා ්රම සඳහා ක ක අංශ සහ දිස්ික්ෂ කාර්යාය අනුව 

පිිනලයය කරන යද වාර්ෂික අභයන්තතර විගණන වුඩසටහන පරිදි අභයන්තතර විගණන කටයුු 

ක්රියාත්මක කරන යදී  

ක අනුව, ම්ඩයලේ ක්රියාත්මක ලය ආනා ්රම ලවනුලවන්ත, ප්රධ්ාන කාර්යාලීය හා දිස්ික්ෂ කාර්යාලීය 

මටමටින්ත, දිස්ික්ෂ කාර්යාය (26) භූලග ලීය වයා අතිය සහ ලමම අංශලේ සීිත මානව සම්තපත් 

(නිලය ආය අධ්යක්ෂ , කළමනාකරණ සහකාර (විගණන) ) ප්රමාණය මත වුවද ුරුණුම වන්තනන්තලේ 

ලස්වය යදාලගන අභයන්තතර විගණන පරීක්ෂ ණ 66 ක්ෂ සිදුකරන යදී  

එලමන්තම, ම්ඩයලේ සියළුම අංශ සහ දිස්ික්ෂ කාර්යාය කටයුු (ආවරණය වන පරිදි) වය ක්රියාත්මක 

පායන ්රම පිිනදඳව කවාලේ ප්රමාණාත්මකභාවය හා ක්රියාකාරීත්වය තගයීම්ත කරින්ත පහත ක්ෂල ්ත්රයන්ත 

යටලත් අභයන්තතර විගණන පරීක්ෂ ණ සිදුකරන යදී   

පායන අංශය සදහා නව දදවා ගුනීම්ත පටිපාටිය අනුව ලස්වකයින්ත අන්තතර්ග්රහනය කිරීම හා පසස්වීම්ත 

ප ටිපාටිය , දිස්ික්ෂ කාර්යාලීය පුිීසම/නිවාඩු සහ වාර්තා එවීම, ආපදා ණය මුදේ නිුණත් කිරීම, අය 

ලනාවන ආපදා ණය ලශ්  අයකර ගුනීම, වුප් අ වර්ධ්ක ලගවීම්ත, අත්තිකාරම්ත පියවීම්ත සහ මවදයාධ්ාර 

ප්රතියාභ ලගවීම්ත පරීක්ෂණ කටයුු සිදුකර තත  

මීට අමතරව, අවසාන ලතාග ලශ් ය, භා්ඩ ි යදී ගුනීම, වාහන ආදායම්ත දයපත්ර සහ නීතිමය කටයුු, 

වයට අදාය පරීක්ෂණ කටයුු සිදුකරන යදී  

මුදේ අංශලේ කටයුු වයට අදාළව,  මුදේ ලපාත් හා දුංුණ සුසුනම්ත පරීක්ෂ ාවන්ත යටලත්, සුවලසත 

රක්ෂ ණ ිණුමම, පශු සම්තපත් රක්ෂ ණ ිණුමම, මරණ හා ලදයහීන වන්තදි ිණුමම, ලගාවි විශ්රාම වුප් අ 

පරිපායන ිණුමම, ධීවර විශ්රාම වුප් අ ැකස් කිරීලම්ත ිණුමම, ධීවර විශ්රාම වුප් අ පරිපායන ිණුමම, 

මවදයාධ්ාර ිණුමම, දිස්ික්ෂ පරිපායන ිණුමම්ත ුරත්තයම,ගාේය  පරීක්ෂාකර තත   

මුදේ ලපාත්, සහ ලගවීම්ත වදචර් පරීක්ෂ ාව යටලත්, කෘෂි රක්ෂ ණ පරිපායන ිණුමම, ධීවර විශ්රාම වුප් අ 

පරිපායන ිණුමම,මවදයාධ්ාර  ලය ආනා ්රමය, සුවලසත රක්ෂ ණ ිණුමම, දඩ ඉරිඟු වගා රක්ෂ ණ වන්තදි 

ිණුමම සහ පශු රක්ෂ ණ වන්තදි ිණුමම පරීක්ෂා කරන යදී  

මීට අමතරව, පශු රක්ෂණ වාර මුදේ අය වීම්ත ලරේ නය කිරීම, පරීක්ෂා කර තත  තවද,  ස්ථාවර වත්කම්ත 

ියදී ගුනීම පිිනදද පරීක්ෂ ාව, නිලය ජිත ආයතන මිණන්ත යුබිය යුු ලශ්  පිිනදද පරීක්ෂ ාව, ිශ්ර 

අත්තිකාරම්ත පියවීම්ත සහ ප්රධ්ාන කාර්යායලේ සුළු මුදේ අග්රිමය යන පරීක්ෂණ සිදුකර තත  දිස්ික්ෂ 

පරිපායන ිණුමම්ත යටලත් ුරත්තයම,ගාේය, දිස්ි ක්ෂ කාර්යාලීය ැකස්කිරීලම්ත ිණුමම යටලත් 

ුරත්තයම,මාතර,නුවරඑිනය,අනුරාධ්ුරර, ගාේය, කෑගේය,මහනුවර යන පරීක්ෂ න කටයුු ද සිදු කරන 

යදී  

රක්ෂණ අංශලේ කටයුු ආවරණය වන පරිදි, පශු රක්ෂණ ලය ආනා පත්ර නිවුරදිතාවය හා වාරික මුදේ 

අයකිරීම ලරේ ණය කිරීම, ණය ලදන ආයතන මිණන්ත රක්ෂණය කිරීම වාර මුදේ අයකිරීම ලරේ ණය 

කිරීම, ලගා ලස් ම  මඟින්ත රක්ෂණ වාර මුදේ ලරේ ණය කිරීම යන පරීක්ෂණ කටයුු සිදුකරන යදී  තවද, 

පශු සම්තපත් රක්ෂණ ප්රතියාභ ලගවීම්ත පරීක්ෂ ාව (මහනුවර,), සුවලසත රක්ෂණ වාර මුදේ අයකිරීම සහ 

ප්රතියාභ ලගවීම්ත, වී වගා රක්ෂණ වන්තදි ලගවීම්ත(හම්තදන්තලතාට), ලකතට අරුණ ලපාලහාර දිරිය 

වුඩසටහන යට ලත් ලගා ලස් ම  මඟින්ත රක්ෂණ වාරික මුදේ ලරේ ණය කිරීම (හම්තදන්තලතාට,මාතලේ, 
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අනුරාධ්ුරරය, ලමාණරාගය),  රක්ෂණ වන්තදි ලගවීම (මාතර,ුණරුණෑගය) යන පරීක්ෂණ කටයුු සිදුකරන 

යදී  

ලමලහයුම්ත අංශලේ කටයුු ආවරණය වන පරිදි ඉදිරි වුඩසටහන්ත ඉදිරිපත් කිරීම හා ක්ෂල ්ත්ර කටයුු 

ලමලහයවීම, ඉයක්ෂක ඉප් කිරීම, සමසථ් ප්රගතිය (ක්රියාකාරී සුයුස්ම අනුව) පිිනදද පරීක්ෂ ා කිරීම යන 

පරීක්ෂණ කටයුු සිදුකර තත  

විශ්රාම වුප් අ අංශයට අදාළව, ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ තුපුේ කාර්යාය මිණන්ත විශ්රාම 

වුප් අ ලගවීම, මරණ පාරිලත ෂික හා ලදයහීන ප්රතියාභ ලගවීම, පසුවාරික මුදේ අය කිරීම(නිලයාජිත 

ආයතන මිණන්ත), කක ුර්ගය ිණුමම්ත යාවත්කාලීන කිරීම,කයත්රයාට විශ්රාම වුප් අ පුවරීලම්ත ක්රියාවලිය 

සහ ලගවීම, ධීවර විශ්රාම වුප් අ පරිපායන ිණුමම හා විශ්රාම වුප් අ ලගවීම,වාර මුදේ ැකස් කිරීම, පිිනදද 

පරීක්ෂණ සිදුකරන යදී   

දිස්ික්ෂ කාර්යාය පරීක්ෂාව යටලත් කෑගේය හම්තදන්තලතාට, අනුරාධ්ුරරය  ,ලපාලළාන්තනරුව ,මාතර, 

ුණරුණෑගය දිස්ික්ෂ කාර්යාය වය කටයුු පරීක්ෂා කරන යදී  
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මූලාය සම්පිණ්ඩනය 

2014 වර් ය හා සුසදීලම්තදී 2015 වර් ය ුළ කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමලේ ආදායලම්ත 851%      ක 

වර්ධ්නයක්ෂ ලපන්තනුම්ත කරයි   එනම්ත 2014 වර් ලේ දී 119 6 ක්ෂ වු වාරික ආදාය ම 2015 වර් ය ුළ දී රු ි 

1,137 5 දක්ෂවා වර්ධ්නය විය   ලමම වර්ධ්නය තති වීමට ලහ්ු වුලේ ලකතට අරුණ ලපාලහාර සහනාධ්ාර 

රක්ෂ ණ ්රමය ක්රියාක්ෂමක කිරීලම්ත වගීමම ම්ඩයය ලවත පුවරීමයි   ක අනුව 2015 වර් යට ලපාලහාර 

සහනාධ්ාරය යටලත් වී වගා කරන යද සියලුම ුණුරරු රක්ෂ ණය කරන යදි   එලමන්තම ලමම වර් ය ුළ රු  

ි  1,104 2  ක මුදයක්ෂ වන්තදි වශලයන්ත ලගවීම සිදු වු අතර ලමම වර් ය ුළ දී කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය 

රු ි 8 7ක ශු්ධ් යාභ තත්වයක්ෂ ලපන්තනුම්ත කරනු යදයි  

2014 වර් ලේ ආනවාරි මාසලේ සිට දය පුවුත්ලවන පරිදි ක්රියාත්මක කරන යද නව ලගාවි විශ්රාම වුප් අ 

ලය ආනා ්රමලේ විශ්රාම වුප් අ ලගවීලම්ත කටයුු සාර්ථකව ලමම වර් ය ුළ ද ක්රියාත්මක කළ අතර විශ්රාම 

වුප් අ වශලයන්ත රු  ි 2380 ක (ශු්ධ්) මුදයක්ෂ ලගවීම්ත කරන යදි   ලගාවි  විශ්රාම වුප් අ අරමුදලේ අනාගත 

වගීමම ිණුමම්ත ගත කිරීම නිසා ශු්ධ් වත්කම්ත ඝෘණ අගයක්ෂ ගන්තනා යදි   ලමයට පිිනයමක්ෂ වශලයන්ත විශ්රාම 

වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ වත්කම්ත වර්ධ්නය කිරීම සදහා රු ි 5,000ක භා්ඩාගාර දුදුම්තකර ්රිකව 

ම්ඩයය ලවත යදා දීම සදහා 2015 අයවුය මිණන්ත ලය ආනා කරනු යුබුව ද කිසිදු භා්ඩාගාර දුුනම්තකරයක්ෂ 

ප්රවර්ථන වර් ය ුළ ම්ඩයය ලවත යදා ගුනීමට ලනාහුකි වී තත  
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යාභදායීත්වය 

 කෘෂි රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය 
 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ලමලහයුම්ත වියදම(රු ිලි) 67.4 135.2 170.9 75.6 1116.1 

වාරික රක්ෂ ණ ආදායම(රු ිලි ) 157.4 124.7 93.8 119.6 1137.5 

  

  
කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂණ ම්ඩයලේ 2008 වර් ලේ සිට ක්රියාත්මක වූ ප්රතිවුහගත 

වුඩ පිිනලවයට අනුූලයව රක්ෂණ කටයුු ලකලරහි වුඩි අවධ්ානයක්ෂ ලයාමු කිරීම නිසා 2007 

වර් ලේදී පුවති කෘෂි රක්ෂණ ආදායම වූ රුපියේ ිලියන 27 7ක ප්රමාණය 2008 වර් ලේදී 

ිලියන 70 5 දක්ෂවා වුඩි විය  එම වුඩපිිනලවය අත්ඩව ක්රියාත්මක කිරීම නිසා 2011 වර් ලේදී 

ලමම කෘෂි රක්ෂ ණ ආදායම වාර්තා ගත ලයස රුපියේ ිලියන 157 දක්ෂවා ඉහළ නංවා ගුනීමට 

හුකි වුවද ම්ඩයය මුුණණ දුන්ත දුරෑරුම්ත තත්වය හමුලද 2012 වර් ලේ දී කෘෂි රක්ෂ ණ ආදායම 

රු ි 124 7 ක්ෂ ලයස පසුදෑමකට යක්ෂ වු අතර 2013 වර් ලේ දී තති වු අයහපත් කාළගුණ තත්වය 

නිසා කෘෂි රක්ෂ ණ ආදායම 93 8 දක්ෂවා තව දුරටත් පසු දෑමකට යක්ෂ විය   2015 වර් ලේ දී 

කෘෂිරක්ෂ ණ ආදායම 2014 වර් ය හා සසඳන විට රු ි 1017 9කින්ත ඉහළ නංවා ගුනීමට හුකි 

වු අතර පසුිණය වර් ය හා සුසදීලම්ත දී ලමය 851% ක වර්ධ්නයකි    ලමම වර්ධ්නයට ලහ්ු වුලේ 

ලකතට අරුණ ලපාලහාර සහනාධ්ාර වුඩපිිනලවය ක්රියාත්මක කිරීම ම්ඩයය ලවත පුවරීමයි  
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  ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරෂණ ේයෝජනා ක්රනය 
 

 

 

  

  

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ආදායම 110 58.1 38 147 166 

ලමලහයුම්ත වියදම 1282 1433 1693 2019 2432 

  

  

  
1987 වර් ලේ දී හදුන්තවාදුන්ත ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ අරමුදය 2010 වර් ලේ 

අලග ස්ු මාසය වන විට ශුනය කරා යගා විය විය   ලම්ත සදහා ප්රධ්ාන වශලයන්ත දයපා තති කරුුම 

අතර වාරික අදායම වුඩි ලනාලකාට අවම විශ්රාම වුප්ප රු  200 සිට රු  1000 දක්ෂවා වුඩි කිරීම, 

කයත්රයාට විශ්රාම වුප් අ ලගවීම, එකා වු පරිදි රාආය සහනාධ්ාර ලනායුමටම ලහ්ු විය   ම්ඩයය 

සුව තිබු අලනුණත් අරමුදේ හා භා්ඩාගාර ප්රතිපාදන පපලය ීත කර ගනිින්ත 2011 වර් ය 

දක්ෂවා විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සිදු කරන යදි    

2012 හා 2013 වර් ය සදහා විශ්රාම වුඩු අ ලගවීම්ත ලනාකළ අතර 2014 වර් ලේ දී නව විශ්රාම 

වුප් අ ලය ආනා ්රමයක්ෂ හදුන්තවා දුන්ත අතර එම වර් ලේ සිට නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට 

අනුව විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සිදු කරන යදි   තව ද විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා අවශය සියලු 

ප්රතිපාදන මහා භා්ඩාගාරය මිණන්ත යදා ලදන යදි  
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2011 2012 2013 2014 2015 

ලමලහයුම්ත වියදම 28 32.5 40.5 45.3 50.7 

ආදායම 40 59.8 51.7 36.5 35.6 

 

 ධීාර විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරෂණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 
 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට දායක වී තති ධීවර ආනතාව ලවනුලවන්ත ම්ඩයය සු වගීමම රුපියේ 

බිලියන 2 9 ක්ෂ පමණ වන අතර ම්ඩයය සු අරමුදේ මඟින්ත ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය පවත්වාලගන 

යාමට ලම්ත වන ලතක්ෂ සමත් වී තත  ලකලස් වුවද පවතින ලය ආනා ්රමය දිිණන්ත දිගටම ක්රියාත්මක වුවලහාත් 

වර්  2021 වන විට ධීවර විශ්රාම වුප් අ අරමුදයද ශුනය කරා ළාාවනු තතුයි ගණන්ත දයා තත    

 

 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරෂණ ප්රතිලාාභ 

ේයෝජනා ක්රනය 
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 කෘ.ේගා.ර.න. ේගාවි ධීාර 2015 2014 

වත්කම්ත  කෘ.ේගා.ර.න    ේගාවි   ධීාර                    2,015 2014 
      

ජංගන ේනාාන ාමකකම්      

ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ 35,561,968 91 1,961,459 90 38,519 62 37,561,948 43 10,728,007 59 

      

කල්පිරීන දක්ෂාා රදාා ගමක ආේයෝජන      

භා්ඩාගාර දුුනම්තකර  1,105,827,499 92  1,105,827,499 92 1,120,743,965 00 

 35ක561ක968.91 1ක107ක788ක959.82 38ක519.62 1ක143ක389ක448.35 1ක131ක471ක972.5
9 

      

ජංගන ාමකකම්      

ලතාග 3,699,153 17 2,214,372 58 191,083 33 6,104,609 08 4,987,395 17 

යුබියයුු දෑ 636,710,259 73 36,376,027 20 629,872,254 04 71,789,922 00 67,433,463 98 

යුබියයුු වාරික 21,359,296 93 4,885,853 00  26,245,149 93 33,516,052 29 

තුන්තපු සහ පූර්ව ලගවීම්ත 4,161,918 57   4,161,918 57 4,356,073 46 

අත්තිකාරම්ත 1,687,865 99   1,687,865 99 1,042,581 30 

කේ පිරීම දක්ෂවා රඳවාගත් මූයය සාධ්න 
පත්ර   

381,981,745 65 47,567,075 86 22,677,475 96 452,226,297 47 502,048,598 18 

දුංුණලද තති මුදේ 30,246,125 05 2,862,558 17 1,416,310 83 34,524,994 05 37,735,729 67 

 1ක079ක846ක365.09 93ක905ක886.81 654ක157ක124.16 596ක740ක757.09 651ක119ක894.05 

මුළු වත්කම්ත  1ක115ක408ක334.00 1ක201ක694ක846.63 654ක195ක643.78 1ක740ක130ක205.44 1ක782ක591ක866.6

4 

      

සරක්ධ් සහ බණරකම්      

      

ප්රා ධ්න සහ සංචිත      

      

කෘ ලගා ර ම සමුච්චිත  
(හිාය)/අතිරික්ෂතය 

(15,014,976 36)   (15,014,976 36) (1,766,817 31) 

රආලේ ප්රාේධ්න ප්රදානය  10,360,425 10 1,961,460 94  12,321,886 04 11,318,955 09 

රආලේ ප්රදානය  50,000,000 00   50,000,000 00 50,000,000 00 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය  
 (60,714,518,840 20)  (60,714,518,840 20) (57,249,428,978  

77) 

සමූහ ීවිත රක්ෂ ණ අරමුදය -ලගා වි අ  758,129,705 36   758,129,705 36 709,386,616 19 

ආ කෘ සංවි ානලේ ප්රදානය   547,885 14  547,885 14 547,885 14 

සමූහ රක්ෂ ණ දායකත්වය  1,000,000 00  1,000,000 00 1,000,000 00 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ අරමුදය  
  (2,174,633,659 27) (2,174,633,659 27) (1,930,371,414 2

1) 

කාර්ය ම්ඩය රක්ෂ ණ අරමුදය  4,490,356 54   4,490,356 54 3,912,029 49 

සමූහ ීවිත රක්ෂ ණ අරමුදය    22,780,199 70 22,780,199 70 21,528,809 70 

අේනකුමක අරමුදල්       

       කෘ ලගා ර ම සංිත අරමුදය 20 228 458 84   20 228 458 84 18,231,729 70 

 828ක193ක969.48 (60ක711ක009ක494.12) (2ක151ක853ක459.57) (62ක034ක668ක984.2 (58ක365ක644ක184

.98) 

      

ජංගන ේනාාන ාමකකම්      

      

      

ධීවර විශ්රාම වුප් අ දුරකම   2,784,156,361 14 2,784,156,361 14 2,555,667,552 00 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ දුරකම  56,279,695,153 00  56,279,695,153 00 53,083,243,089 0
0 

භා්ඩාගාර දුුනමකර මත රආලේ 
ප්රදානය 

 1,081,488,000 00  1,081,488,000 00 1,081,488,000 00 

පාරිලත ෂික සඳහා ප්රතිපාදන 38,190,656 52 39,495,968 47 1,182,885 23 78,869,510 22 75,904,639 81 

 38ක190ක656.52 57ක400ක679ක121.47 2ක785ක339ක246.37 60ක224ක209කක024.0

0 

56ක796ක303ක280.

81 

      

ජංගන ාමකකම්      

මුද්රණ කටයුු සඳහා ප්රතිපාදන 944,166 30     

පූර්ව වාරික යුමටම්ත 66,267,749 92     

අලනුණත් ලගවිය යුු ල් 23,832,775 38 4,486,255,008 07    

පපිත වියදම්ත 8,024,516 40 25,770,211 21    

හානිපූරණය සඳහා ප්රතිපාදන 149,954,500 00     

 249ක023ක708.00 4ක512ක025ක219.28 20ක709ක856.98 3ක550ක590ක165.29 3ක351ක932ක770.8
1 

මුළු සරක්ධ් සහ බණරකම් 1ක115ක408ක334.00 1ක201ක694ක846.63 654ක195ක643.78 1ක740ක130ක205.44 1ක782ක591ක866.6

4 

කෘෂිකා්ික සහ   ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

මුලාය තමකාය පිළිබද කකාබද්ධ් ප්රකාශය 

2015 ේදසණම්බ් 31 ් අාස් ාසර සඳහා 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

විසරී්ණ ආදායන පිළිබඳ කකාබද්ධ් ප්රකාශය  

2015 ේදසණම්බ් 31 ් අාස් ාසර සඳහා 

  කෘ.ේගා.ර.න    ේගාවි   ධීාර                    2,015 2014 

ආදායන      

වාරික - රක්ෂ ණ  1,137,513,225   1,137,513,224 60 119,583,563 34 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ එකුව   64,562,670  64,562,670 19 50,772,350 36 

ලපාිනය  - කෘලගාරම 18,560,294 81   18,560,294 81 2,949,291 22 

ලපාිනය  - ලගා වි වු  ්රමය  101,600,294  101,600,293 98 96,620,881 96 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ එකුව    1,030,292 1,030 292 00 1,456,710 00 

ලපාිනය  - ධී වි වු  ්රමය    38,040,717 38,040,717 65 38,533,360 63 

 1ක156ක073ක519 166ක162ක964 39ක071ක009 1ක361ක307ක492.23 309ක916ක157.21 

      

අඩුක ා : ේනේහයුම් වියදන      

      

වන්තදි  - කෘ ලගා ර ම  (1,104,207,901)   (1,104,207,901) (68,128,514 60) 

ලමලහයුම්ත වියදම්ත  - කෘ ලගා ර ම  (11,931,035)   (11,931,035) (7,430,830 91) 

විශ්රාම වුප් අ  ලගවීම්ත සහ ලකාිස් මුදේ  (2,338,632,204) (47,981,318) (2,436,613,521 66) (2,026,791,150 00) 

ලගවන යද සමූහ රක්ෂ ණය -ලගා වි අ   (27,011,280)  (27,011,280) (30,003,930 00) 

අලනුණත් ලමලහයුම්ත වියදම්ත  - ලගා වි   අ   (1,332,928) (887,966) (2,220,894 00) (1,307,099 85) 

දායක මුදේ ආපසු ලගවීම සහ ශු්ධ් ලපාිනය  (15,240,313)  (15,240,313 00) (4,933,879 35) 

ලගවන යද සමූහ රක්ෂ ණය -ධී වි ලය  ්ර    (1,763,390) (1,763,390 00) (1,675,730 00) 

දිරිදීමනා  - ධී වි ලය  ්ර   (65,604) (65,604 00) (88,820 00) 

 (1ක116ක138ක937) (2ක432.216ක725) (50ක698ක278) (3ක599ක053ක939.18

) 

(2ක140ක359ක954.80) 

      

ේනේහයුම් අතිරික්ෂතය/ (හිඟය) 39ක934ක583 (2ක266ක053ක760) (11ක627ක269) (2ක237.746ක446.95

) 

(1ක830ක443ක797.59)  

      

  -    

රජේ  ප්රදානය ක්රනක්ෂතය  767,460 - 767,459 86 612,868 20 

      

එකුම ක ා :      

විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා රආලේ ප්රදානය  2 090,000,000  2 090,000,000 00 2 090,000,000 00 

පරිපායන වියදම්ත සඳහා ර ආලේ ප්රදාන 93,000,000 93,000,000  186,000,000 00 145 500,000 00 

පරිපායන වියදම්ත සඳහා ලගාවි දායක මුදය  2,378,895  2,378,895 00 2,859,210,00 

පරිපායන වියදම්ත සඳහා ප්රදානය - FSH   1,500,000 1,500,000 00 3,000,000 00 

ලවනත් ආදායම්ත 7ක807ක847 2ක185ක403ක565 1ක500ක000 2ක287ක711ක412.26 2ක108ක284ක382.03 

      

 140ක742ක430 (79ක882ක736) (10ක127.269) 50ක732ක425.17 278.ක453.452.64 

අඩුක ා  :වියදම්       

පරිපායන වියදම්ත  (131 056,814) (113 042,008) (5,015,930) (249,114,752 25) (197,885,276 42) 

මූයය සහ ලවනත්  (917,704) (57,046,414)    (4,093) (57,967,581 17) (58 347,492 30) 

 (131.973ක888) (170.088ක422) (5ක020ක023) (307ක082ක333.42) (256කක768.72) 

      

ශුද්ධ් අතිරික්ෂතය / (හිඟය) 8ක768ක542 (249ක971ක158) (15ක147.293) (256ක349ක908.25) 22.220ක683.92 

අඩුකළා :කෘ ලගා ර අ  සංිත අරමුදය 
සඳහා ප්රතිපාදන  

(1 996,729)   (1.996ක729.14) (2,348 675 45) 

ප්රතිපාදනාලි් පසු ශුද්ධ් අතිරික්ෂතය  

(හිඟය)  

6ක771.813 (249ක971ක158) (15.147.293) (256ක349ක908.25) 22.220ක683.92 

      

අේනකුමක විසරී්ණ ආදායන      

පාරිලත ෂික යාභ/ (අයාභ) 1 986,355 57 3,063,252 25 28,658 5,078,265 70 (10,218,373 38) 

විශ්රාම වුප් අ දුරකම්ත වුඩිවීම  (3,196,452,064 0
0) 

(228,460,809) (3,424 940,873 14) (3,492 556,202 00) 

 1.986ක355.57 3ක193ක388ක811.7

5 

228ක460ක151.26

) 

3ක419ක862ක607.44) (3ක502ක774ක575.38) 

      

විස්තීරණ ආදායලම්ත ශු්ධ් අතිරික්ෂතය/හිාය 8ක758ක168.59 (3ක443ක359ක969.3

8) 

(243ක607ක444.0

4) 

(3ක678ක209ක244.83

) 

(3ක482ක902ක566.91) 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ්  31 දායි් අාස් ාසර සඳහා මූලාය තමකාය පිළිබඳ ාා්තාා 

  2015.12.31 2014.12.31 

 සයහ් රු.ශත රුකශත 

වත්කම්ත    

ජංගන ේනාාන ාමකකම්    

ල්පළ, පිරියත හා පපකරණ 1 35,561,968 91 8,446,766 95 

  35,561,968 91 8,446,766 95 

ජංගන ාමකකම්    

ලතාග 2 1 3 699,153 17 2,796,797 32 

යුබිය යුු ල්  2 2 636,710,259 73 581,857,078 84 

යුබිය යුු වාරික 2 3 21,359,296 93 27,369,562 29 

තුන්තපු සහ පූර්ව වාරික 2 4 4,161,918 57 4 356,073,46 

අත්තිකාරම්ත 2 5 1,687,865 99 1,042,581 30 

කේපිරීම දක්ෂවා රඳවාගත් මූයය සාධ්න 
පත්ර 

2 6 381,981,745 65 285,763,766 76 

දුංුණලද තති මුදේ 2 7 30,246 125 05 31,019,728 23 

මුළු ආංගම වත්කම්ත   1,079,846,365 09 934,205,588 20 

    

මුළු ාමකකම්   1ක115ක408ක334.00 942ක652ක355.15 

    

සරක්ධ් සහ බණරකම් 3   
ප්රා ධ්න හා සංචිත 4   

රආලේ ප්රදානය (ආරම්තභක 
ප්රාේධ්නය) 

5 500,000,000 500,000,000 

කෘ ලගා ර ම සමුච්චිත  අරමුදය 6 (15 014,976 36) (1,766,817 31) 

රආලේ ප්රදානය  10,360,425 10 9,038,545 41 

කෘ ලගා ර ම සංිත  අරමුදය  20,228,458 84 18,231,729 70 
ලගාවි මරණ පාරිලත ෂික අරමුදය  758,129,705 36 709,386,616 19 
කාර්යම්ඩය මවදය රක්ෂ ණ අරමුදය  4,490,356 54 3,912,029 49 
  828ක193ක969.48 788ක802ක103.48 

ජංගන  ේනාාන බණරකම්    

පාරිලත ෂික සඳහා ප්රතිපාදන  38,190,656 52 36,494,673 34 

  38ක190ක656.52 36ක494ක673.34 

    

ජංගන බණරකම්    

මුද්රණ කටයුු සඳහා ප්රතිපාදන  944,166 30 794,166 30 

පූර්ව වාරික යුමටම්ත 7 1 66,267,749 92 21,186,666 40 

අලනුණත් ලගවිය යුු ල් 7 2 23,832,775 38 1,926,333 33 

පපිත වියදම්ත 7/3 8,024,516 40 6,648,412 30 

හානිපූරණය සඳහා ප්රතිපාදන 7 4 149,954,500 00 86,800,000 00 

මුළු ආංගම දුරකම්ත  249ක023ක708.00 117ක355ක578.33 

    

මුළු සරක්ධ් හා බණරකම්   1ක115ක408ක334.00 942652355.15 

 
ලමම මූයය ප්රකාශන ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිතීන්තහි අවශයතා හා අනුූලය ලද  

                           
මුදේ අංශ ප්රධ්ානී 

ලමම මූයය ප්රකාශ සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත්කිරීම සඳහා අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය වගකිව යුු ලද  
අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය ලවනුලවන්ත අත්සන්ත තදන ය්ල්:  

                                                                                          
සභාපති        අධ්යක්ෂ  ම්ඩය සාමාජික 
කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය   කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය  
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
2015 ේදසණම්බ් 31් අාස් ාසර සඳහා විසරීරණ ආදායම් ප්රකාශය 

   

31.12.2015 

 

31.12.2014 

 සයහ්   රු.    ශ.   රු.            ශත  

ආදායන    

වාරික - රක්ෂ ණය  8 1 1,137,513,224 60 119,583,563 34 

ේපාළිය 8 2 18,560,294 81 2,949,291 22 

මුළු ආදායන  1ක156ක073ක519.41 122ක532ක854.56 

ලමලහයුම්ත වියදම්ත    

වන්තදි  9 1 (1,104,207,901 10) (68128514 6(9) 

ලමලහයුම්ත වියදම්ත  9 2 11,931,035 42 7,430,830 91 

  1ක116ක138ක936.52 75ක559ක345.60 

ේනේහයුම් අතිරික්ෂතය /(හිඟය)  39ක934.582.89 46ක973ක508.96 

පරිපායන වියදම්ත සඳහා රආලේ ප්රදාන 
  

93 000,000 00 
 

72750000 00 

ලවනත් ආදායම 10 7,807,847 26 2,082,371 45 

  100ක807ක847.15 74ක832ක371.45 

  140ක742ක430.15 121ක805ක880.41 

වියදම්ත 
පරිපායන වියදම්ත  

 
11 

 

(131,056,813 88) 

 

(96,111,432 68) 

මූලාය සහ අේනකුමක වියදම් 12 (917,074 11) (312,495 50) 

මුළු වියදම්   (131ක973ක887.99) (96ක423ක928.18) 

ශුද්ධ්  අතිරික්ෂතය /(හිඟය)  8ක768ක542.16 25ක381ක952.23 

කෘ.ේගා.ර.අ. සංචිත අරමුදලා සඳහා 

ප්රතිපාදන  
  

(1,996,729 14) 
 

(2,348,675 45) 

ප්රතිපාදනේය් පසු ශුද්ධ් 

ලාාභය/අලාාභය 
 6ක771ක813.02 23ක033ක276.78 

විසරීරණ ආදායන 

පාරිේතෝෂික ලාාභ /අලාාභ 
  

(1 986,355 57) 
 

              
(5251054 46) 

  (1 986,355 57) (5251054 46) 

විසරීරණ ආදායේන් පසු ශුද්ධ් 

ලාාභය/අලාාභය 
 8ක758ක168.59 17ක782ක222.32 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
2015 ේදසණම්බ් 31් අාස් ාසර සඳහා සරක්ධ් ේානසරවීම් ප්රකාශය 

 

ප්රා ධ්නය 

සඳහා රජේ  

ප්රදානය 

රු.'000 

සමුච්චචිත හිඟය  

 

රු.'000 

 කෘ.ේගා.ර.න 

සංචිත අරමුදලා 

රු.'000  

  

ජීවිත රක්ෂතණ 

අරමුදලා 

රු.'000   

 

 

කා්යනණ්ඩලා 

වාදය 

රක්ෂතණ 

අරමුදලා  

රු.'000 

2013 ේදසණම්බ් 31 ිනය ේශරතය 

ේගා.වි.ේයෝ. ක්රනේය් ේශරත පණාරුන 
එකුකළා: ලපර වසලර් ගුයුරම  

ාසර ුම  එකුමකිරීම්: 

රජේ  ප්රදානය 
2013 විස්තරය 
ලගාවි විශ්රාම වුප්ප රආලේ ප්රදානය 
්රමක්ෂ ය 

ශු්ධ්  අතිරික්ෂතය /(හිාය) 
සංිතය සඳහා පුවරුම්ත 
 
2014 ේදසණම්බ් 31 ිනය ේශරතය 

ේගා.වි.ේයෝ. ක්රනේය් ේහරත පණාරුන 
එකුකළා: ලපර වසලර් ගුයුරම 
 
වසර ුළ එකු කිරීම්ත: 
රආලේ ප්රදානය 
ලගාවි විශ්රාම වුප්ප රආලේ ප්රදානය 
්රමක්ෂ ය 

ශු්ධ්  අතිරික්ෂතය /(හිාය) 

8,242 
 
 

 
 

3,000 
 

(2,204) 
 

 

 

9ක039 

 

 

 
4,000 

(20,913) 
 

1,364 
 
 
 
 
 
17,782 
 
 
(1,767) 
 

(22 036) 
 
 

15,883 
 
 
 
 

2 348 
 
 
 
 
 

18ක231 

 

 

 
 

647 785 
 
 
 
 

61,601 
 
 
 
 
 

709ක386 

 

 

 
 

2,760 
 
 
 
 

1,152 
 
 
 
 
 

3ක912 

 

 

 
 

(2,678)     

 8,758    

සංචිතය සඳහා පණාරුන      

 1ක322 (13ක248) 1ක997 48ක743 578 

     

2015 ේදසණම්බ් 31 ිනය ේශරතය  10ක361 (15ක015) 20ක228 758ක129 4.490 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ්  31 ිනය මූලාය ප්රාාහ ප්රකාශය 
 2015.12.31  

රුක ශත 

2014.12.31 

රුක  ශත 

ේනේහයුම් ක්රියාකාරකම්ාලි් මුදල් ප්රාාහ    

ශු්ධ්  අතිරික්ෂතය /(හිාය)  8,758,168 59 17,782,222 32 

ගණලාපුම්    

  - ක්ෂ යවීම්ත  4,186,968 77 3,659,087 36 

  - ලපර වසරට අදාළ ගුයුරම්ත  (22,006,327 64) 1,364,103 73 

කෘ ලගා ර අ  සංිත අරමුදය සඳහා ප්රතිපාදනය 1,996,729 14 2,348,675 45 

පාරිලත ෂික යාභය/අයාභය (1,986,355 57) 5,251,054 46 

 (17ක808ක985.30) 12ක622ක921.00 

ල්පය, පිරියත, පපකරණ දුහුරකිරීම මත යාභය/ අයාභය (5,613,057 50) - 

ල්පය, පිරියත, පපකරණ විීමීසලමන්ත යත් මුදේ ලනාවන 
ආදායම 

1,535,000 00  

විශ්රාික පාරිලත ෂිකය සඳහා ප්රතිපාදන 3,756,213 74 3,245,227 71 

කාරක ප්රාේධ්න ලවනස්කම්තවයට ලපර ලමලහයුම්ත අතිරික්ෂතය 9372660.47 33ක650ක371.03 

   

වටමලට රු භා්ඩවය (වුඩිවීම)/අඩුවීම (902,355 85) (240,905 03) 

යුදය යුු දෑ (වුඩිවීම)/අඩුවීම  (54,853,180 89) (61135535 69) 

යුබිය යුු වාරික (වුඩිවීම)/අඩුවීම (6,010,265 36) (17,286,500 86) 

තුන්තපු සහ පූර්ව ලගවීම්ත (වුඩිවීම)/අඩුවීම  194,154 89 (162,401 46) 

අත්තිකාරම්තහි (වුඩිවීම)/අඩුවීම  645,284 69) (25,783 73) 

වන්තදි සඳහා ප්රතිපාදන (වුඩිවීම)/අඩුවීම  63,154,500 00 (8,945,000 00) 

මුද්රණ කටයුු සඳහා ප්රතිපාදන (වුඩිවීම)/අඩුවීම 150,000 00 32,205 00 

පූර්ව වාරික අත්තිකාරම්ත (වුඩිවීම)/අඩුවීම  45,081,083 52 20,046,920 01 

අලනුණත් ලගවිය යුු දෑ (වුඩිවීම)/අඩුවීම 21,906,442 05 (150 000 00) 

පපිත වියදම්ත (වුඩිවීම)/අඩුවීම 1,376,104 10 814,023 26 

 81ක471ක728.49 (67ක052ක978.50) 

 

ේනේහයුම්ාලි් උමකපාිත මුදල්  

 

72ක099ක068.02 

 

(33ක402ක607.47) 

විශ්රාික පාරිලත ෂිකය - ලගවන යද  (73,875 00) (393,250 00) 

ේනේහයුම් ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුදධ් මුදල් ප්රාාහ 72ක025ක193.02 (33ක795ක857.47) 

 

 

 
 

 
 

ආේයෝජන ක්රියාකාරකම්ාලි් මුදල් ප්රාාහ   

මවදය රක්ෂ ණ අරමුදය  578,327 05 1,151,087 93 

ලගාවි මරණ පාරිලත ෂික අරමුදය 48,743,089 17 61,601,377 25 

ලගාවි භාරකාර අරමුදය  - (525,500 27) 

වර් ය ුළදී ආලය ආන  (96,217,978 88) (11,544,393 64) 

ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ ියයට ගුනීම  (31,307,863 23) (1,410,180 50) 

ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ විකිීසලමන්ත යත් මුදේ 4,083,750 00  

ආේයෝජන ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුද්ධ් මුදල් ප්රාාහ (74ක120ක675.89) 49ක272ක390.77 

   

 

මුලාය ක්රියාකාරකම්ාලි්  මුදල් ප්රාාහ 

 
 

 

දිගු කාලීන ණයට ගුනුම්තවලින්ත මුදේ  4 000,000 00 3,000,000 00 

දිගු කාලීන ණය ආපසු ලගවීම  (2,678,120 31) (2,203,492 21) 

මූලාය ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුද්ධ් මුදල් ප්රාාහ 1.321ක879.69 796ක507.79 

   

මුදේ හා මුදයට සමාන දෑ ශු්ධ් වුඩිවීම  (773ක603.18) 16ක273ක041.09 

ාසර ආරම්භේ දී මුදල් සහ මුදලාය සනාන දෑ 31ක019ක728.23 14ක746ක687.14 

ාසර අාසානේ දී මුදල් සහ මුදලාය සනාන දෑ 30ක246ක125.05 31ක019ක728.23 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ්  31 දායි් අාස් ාසර සඳහා ාණදගමක ගිණුම්කරණ ප්රතිපමකති  
 

1. ේපාදු ප්රතිපමකති 

1. 1  ාා්තාකරණ අසරතිමකාය  

්රී යංකා කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය (ලමහි ින්ත මු  ම්ඩයය  ලයස සඳහන්ත කරනු යදන) 

1999 අංක  20 දරන පනලතන්ත සංස්ථාගත කරන යද අතර නුලේලගාඩ ,ගංලගාඩවිය, සුභද්රාරාම පාලර් අංක  20 

දරන ස්ථානලේ පිහිටා තත   

 
1. 2  ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් හා ේනේහයුම්ාලා සරාභාාය  

කෘෂිකාර්ික සහ පදයාන විදයාත්මක ලභ ග ,සහ ඖ ධීය ශාත ,පශු සම්තපත් ,ධීවර සහ වන විදයාව ,කෘෂිකාර්ික 

පපකරණ සහ ලමවයම්ත සහ කෘෂිකාර්ික සහ පදයාන විදයාත්මක නිපුයුම්ත සහ ඖ ධීය ශාත ,ධීවර සහ 

වනාන්තතර නි ප්ාදන ගදඩාකිරීම සහ සංරක්ෂ ණය තුළුව කෘෂිකාර්ික රක්ෂ ණලේ ම්ඩයය මූලිකවම 

නියුලී සිටියි  එලස්ම,  කෘෂිකාර්ිකයන්ත සඳහා මවදය ප්රතියාභ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ලය ආනා ්රම  සුපයීලම්ත 

කටයුුවය ද ම්ඩයය නිරතව සිටියි  සමාලය ිත මූයය වර් ය ුළ ම්ඩයලේ ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම්තවය 

ස්වභාවලයහි ලවනසක්ෂ සිදු ලනාවුණි   

1.3 පිළිේයලා කිරීේම් පදනන  

(අ) අනුකූලාතා ප්රකාශය  

ලමම මූයය ප්රකාශ,  මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශය,  විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශය ,අරමුදේ සහ සංිතවය 

ලවනසක්ම්ත පිිනදඳ ප්රකාශය ,මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය සහ මූයය  ප්රකාශ සඳහා සටහන්තවලින්ත සමන්තවිත ලද  ලමම 

ිණුමම්ත ප්රකාශන ්රී යංකා වරයත් ගණකාධිකාරවරුන්තලේ ආයතනය විසින්ත නිුණත් කරන යද ්රී යංකා 

ිණුමම්තකරණ ප්රිති (්රී ය මූ වා ප්ර/ ්රී ය ිණ ප්ර ) ප්රකාරව පිිනලයය කර තත   

(ආ) ඇගයීන සඳහා පදනන  

අදාළ සටහන්ත යටලත් සාධ්ාරණ වටිනාකම සම්තදන්තධ්ලයන්ත ලය ගය  අනාවරණ කරනු යදන විටදී හුරුුම විට 

මූයය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවුය පදනින්ත පිිනලයය කර තත   

(ඇ) සංස්දනාමකනක ේතාරුමරු  

ප්රවර්ථන කාය සීමාලද මූයය ප්රකාශ  අවලද ධ් කරගුනීම  ඉහළ නුංවීම පිණිස සහ අන්තතර් කායසීමා 

සන්තසන්තදනීයභාවය වුඩි දියුුම කිරීම පිණිස මූයය ප්රකාශනයන්තහි  වාර්තා ලකාට තති සියලු මුදේ  ප්රමාණ සඳහා  

ලපර කායසීමාවට අදාළ ප්රමාණාත්මක ,වෘත්තාන්තත සහ විස්තරාත්මක තුළු සන්තසන්තදනාත්මත ලතාරුරු 

ලහිනදරද කර තත   

මූයය ප්රකාශනයන්තහි අයිතමයන්ත ඉදිරිපත් කිරීම ලහ  වර්ීතකරණය සංලශ ධ්නය කරනු යුද තති විටදී ,වඩා 

ලහාඳ ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ සුපයීම පිණිස ප්රවර්ථන වසර සමග අනුූලය වන ලස් සන්තසනාදනාත්මක මුදේ ුරමාණ 

ද ප්රතිවර්ීතකරණය කර තත   

(ඈ) කෘතයාමකනක සහ ඉිරිපමකකිරීේම් ායාහාර මුදල් කකකය  

ලමම මුදේ ප්රකාශ ම්ඩයලේකෘතයාත්මක  සහ ඉදිරිපත් කිරීලම්ත වයවහාර මුදේ කකකය වන ්රී යංකා 

රුපියේවලින්ත ඉදිරිපත් කර තත   
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(ඉ) තක්ෂේසරරු සහ ීරණ භාවිතය  

්රී ය මූ වා ප්ර / ්රී ය ිණ ප්රිතිවයට අනුූලයව මූයය වාර්තා සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම ,ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්ති 

සහ වාර්තාකරනු යුබූ වත්කම්ත ,දුරකම්ත ,ආදායම්ත සහ වියදම්ත ප්රමාණ භාවිතය ලකලරහි දයපාන්තනා වූ ීමන්තදු, 

තක්ෂලස්රු සහ පපකේපන සිදු කිරීමට කළමනාකාරිත්වයට නියම කරයි  ලයාදා ගනු යුබූ ලමම තස්තලම්තන්තු 

සහ තීන්තදු සුදෑ ප්රතිතයවයට වඩා ලවනස ්විය හුක   

තස්තලම්තන්තු සහ පාදක පපකේපන අත්ඩ පදනමකින්ත සමාලය චනය කරනු යුලබ්  ිණුමම්ත කරන 
තස්තලම්තන්තු ප්රතිලශ ධ්නය කිරීම අදාළ කායසීමාව පමණක්ෂ දයපාන්තලන්ත නම්ත කවා පිිනගනු යදන්තලන්ත එම 
තස්තලම්තන්තු ප්රතිලශ ධ්නය කර තති කායසීමාව ුළ වන අතර ප්රවර්තන හා යම්ත අනාගත කායසීමාවන්තට එම 
ප්රතිලශ ධ්නය දයපාන්තලන්ත නම්ත ප්රතිලශ ධ්න කායසීමාව හා අනාගත කායසීමාවන්ත සඳහා ද පිිනගනු යුලබ්  

 
මූයය  ප්රකාශවය පිිනලගන තති ප්රමාණ මත වඩාත්ම සුළකිය යුු දයපෑම්ත තති කරන ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්ති 
භාවිතා කිරීලම්තදී තක්ෂලස්රු ,අවිනිශ්ි තතා සහ තීරණාත්මක තීන්තදු පිිනදඳ සුයකිය යුු ක්ෂල ්ත්ර පිිනදඳ ලතාරුරු 
මූයය ප්රකාශයන්තහි සටහන්තවය අඩංගු කර තත  
 
(ඊ) ප්රා්තන ායාපාරය (අඛ්ණ්ඩ පණාණමකන)  
 
ප්රවර්තන වයාපාරයක්ෂ ලයස අත්ඩව පුවුතීමට ම්ඩයයට තති හුකියාව පිිනදඳව කළමනාකාරිත්වය 
තක්ෂලස්රුවක්ෂ කර තිලබ්  එදුවින්ත ප්රවර්තන වයාපාරයක පදනින්ත මූයය ප්රකාශන අත්ඩව පිිනලයය කරනු 
යුලබ්  
 

2. ාමකකම් හා කාාේ  තක්ෂේසරරු පදනන 

2.1 ේද්පලා කපිරියත හා උපකරණ 

(අ) පිළිගණනීන සහ ගණනය කිරීන  

 
ල්පය, පිරියත හා පපකරණ අයිතම ප්රකාශ කර තත්ලත් එකු වූ  ක්ෂ ය කිරීම්ත හා හානි අයාභ අඩුලකාට 
පිරිවුයට ලහ  තක්ෂලස්රුවටය    
 
සියලු ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ මුලින්තම වාර්තා කර තත්ලත් සමුච්චිත ක්ෂ යවීම්ත ලහ  වටිනාකලම්ත සමුච්චිත  
හානිවීම්ත අඩු කර පිරිවුයටය  වත්කමක වුදගත් සංරචක ලවනම හුනනාගනු යුද ක්ෂ ය කරනු යුලබ්  ල්පයක ,
පිරියතක ලහ  පපකරණයක සුළකිය යුු ලකාටස් යම්ත කාය අන්තතර ුළ ප්රතිස්ථාපනය කරනු යුමටමට අවශය 
වූ විට ,ප්රතිස්ථාපිත ලකාටස පිිනගුනීලමන්ත ඉවත් කර නව ලකාටස එය ආශර්ිත ප්රලය ්ය ආයු කායය සහ 
ක්ෂ යවීම සහිතව අස්තිත්වය මිණන්ත පිිනගනු යුලබ්   අලනුණත් සියලු අළුත්වුඩියා සහ නඩත්ු පිරිවුය දරන යද 
වියදම්ත ලයස ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   
රු  57,441,407 81 ක ඓතිහාසික පිරිවුයක්ෂ සහිත පූර්ණව ක්ෂ ය කරන යද වත්කම්ත ල්පළ, පිරියත හා 
පපකරණවය අන්තතර්ගත කර තිලබ්    
 
(ආ)  පිරිාණය  

ල්පය පිරියත හා පපරකණවය පිරිවුය කවාලේ ියදී ගුනීලම්ත ිලයන්ත සහ අදාළ වත්කම එහි අල අක්ෂෂිත 
භාවිතය සඳහා වුඩකරන තත්වයට ලගන කම සඳහවූ කිසියම්ත සෘජුවම ආලර පීසය වූ පිරිවුලයන්ත සමන්තවිත ලද   

 
වත්කම්තවය ඉපුයුම්ත ධ්ාරිතාවය දිගමට  පවත්වා ගනු ලහ  ඉහළ නුංවීම පිණිස ස්ිර ස්වභාවලේ වත්කම්ත අත්කර 
ගුනීම, වයා අත කිරීම ලහ  වුඩි දියුුම කිරීම සඳහා දරන යද තදනන්තතර වියදම ප්රාේධ්න වියදම්ත ලයස සයකනු 
යුලබ්   

 
ප්රධ්ාන පරීක්ෂ ාකිරීම්ත තුළුව ලවනම ිණුමම්ත තදා තති ල්පය ,පිරියත ලහ  පපකරණ අයිතමයක්ෂ  ප්රතිස්ථාපනය 
කිරීම සඳහා දරන යද වියදම ප්රාේධ්නීකරණය කරනු යුලබ්  අලනුණත් තදනන්තතර පිරිවුය ප්රාේධ්නීකරණය 
කරනු යදන්තලන්ත එම ලකාටස ුළ අන්තතර්ගත අනාගත ආර්ික ප්රතියාභ සමාගමට  ගයාකමට හුකියාවක්ෂ 
තත්නම්ත සහ අයිතමලේ පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මුණිය හුකිනම්ත පමණි   
(ඇ) ක්ෂතයවීම්  
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සරය මාර්ග ්රමය මත පහත දුක්ෂලවන වාර්ෂික අනුපාතයන්තට  එම වත්කම්තවය තස්තලම්තන්තුගත  ප්රලය ආය ආයු 
කායය ුළ එම ප්රමාණ ලපාත් වලින්ත ඉවත් කිරීම පිණිස ,ක්ෂ යවීම්ත විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ වුය දරක්ෂ ලස් 
දක්ෂවනු යදයි   

 ලගාඩනුිණලි 4% 
 රථ වාහන 20% 
 ලීදඩු සහ සවිකිරීම්ත 10% 
 ප්රචාරක පපකරණ 10% 
 හානි වුළක්ෂවීලම්ත පපකරණ 10% 
 අස්වනු කුපීලම්ත පපකරණ  10% 
 පාපුදි 20% 
 ිනින්තලද රු පපකරණ 10 % 
 කිරුම්ත පපකරණ 10% 
 සුදසාධ්න පපකරණ 10% 
 දුරකථන 20% 
 පරිගණක 20% 
 යුරු පුදි 20%  
 
2.2    අසරපෘශය ාමකකම්  

වත්කමට ආලර පණය කළ හුකි අනාගත ආර්ික ප්රතියාභ ආයතනයට ගයා කලම්ත තත්වයක්ෂ තිලබ්නම්ත සහ ්රී 
යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිති ්රී ය ිණ ප්ර  -38 අස්පෘශය වත්කම්ත ප්රකාරව වත්කලම්ත පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස ිණිය 
හුකි නම්ත අස්පෘශය වත්කමක්ෂ පිිනගනු යුලබ්ග ක අනුව ලමම වත්කම්ත  සමුච්චිත ්රමක්ෂ ය සහ කිසියම්ත සමුච්චිත 
හානි අයාභ අඩුකර මූයය ප්රකාශවය දක්ෂවනු යුලබ්   
පරිගණක මෘදුකාංග සරය ලර්ඛීය ්රමය මත වසර 5 ක කායා සීමාවක්ෂ ුරරා ්රමක්ෂ ය කරන්ත යුලබ්     
 
2.3 ාටේ යෝරු භාණ්ඩ  
වටමලට රු භා්ඩ ප්රකාශ කර තත්ලත් වඩා අඩු පිරිවුයට සහ ශු්ධ් පපයබ්ධි කළ අගයටය  ශු්ධ් පපයබ්ධි කළ 
අගය යනු සාමාන්තය දයාපාරික කටයුුවයදි තස්තලම්තන්තුගත සම්තපූර්ණ කිරීලම්ත සහ විුණුමම්ත වියදම්ත 
අඩුකිරීලමන්ත පසු තස්තලම්තන්තුගත විුණුමම්ත ියය   ලමම පිරිවුයට ලතාග භා්ඩ අත්කර ගුනීලම්ත සහ කවා 
දුනට තිලදන ස්ථානයට සහ තත්වයට ලගන කම දරන යද වියදම ද තුයත්ය   
 
2.4 මූලාය ාමකකම්  

 
ශ්රි ය ිණ ප්ර  39 හි වි ය පථය ුළ මූයය වත්කම්ත ලය ගය පරිදි යාභය ලහ  පාඩුව, ණය සහ යුබිය යුු දෑ, කේ 
පිරීම ලතක්ෂ රඳවා ගත් ආලය ආන  විකිීසම සඳහා තති මූයය වත්කම්ත ලහ  ඉදිරි ැකුණම්ත ලයස නම්ත කළ වුත්පන්තන 
හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්ත වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්   
 
සිය මුයය වත්කම්තහි මූලික පිිනගුන්තම මත අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය කවාලේ වර්ීතකරණය තීරණය කරයි   
 
සියලු මුයය වත්කම්ත ආරම්තභ ලේදී සාධ්ාරණ වටිනාකම ධ්න ලයසත් යාභ  ලහ  පාඩු මිණන්ත වත්කම්ත සාධ්ාරණ 
වටිනාකමට ලනාවන අවස්ථාවන්තහිදී සෘජුව ආලර පීසය ගනුලදනු පිරිවුයටත් ආරම්තභලේදී පිිනගනු යුලබ්    
 
ණය සහ යුබිය යුු දෑ සහ තුන්තපත් ආරම්තභලේදී කවා ආරම්තභ කරනු යදන දිනලේදී පිිනගනු යුලබ්   
අලනුණත් සියලු මූයය වත්කම්ත (යාභ සහ පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට නිිත කළ වත්කම්ත තුළුව) 
ආරම්තභලේදී  පිිනගනු යදන්තලන්ත සාධ්න පත්රලේ ිණවිසුම්ත ප්රතිපාදනයන්තට ම්ඩයය පාර්ශවකරුවුණ වූ ලවළඳ 
දිනයටය     
 
යම්ත වත්කමකින්ත මුදේ ුරවාහයන්ත ලකලරහි තති ිණවිසුම්තකර හිිකම්ත අවසාන වීලම්තදී ලහ  මූයය වත්කමක 
හිිකාරිත්වලේ සියලු අවදානම්ත සහ පරිදාන සුළකිය යුු ලයස පවරනු යදන විටකදී ගනුලදනුවක මූයය වත්කම්ත 
මත ිණවිසුම්තකර මුදේ ප්රවාහ යුමටමට තති අයිතිය එය පවරන විටදී ම්ඩයය මූයය වත්කම පිිනගුනීම ඉවත් 
කරනු යුලබ්  පවරනූ යුබූ මූයය වත්කමක  ම්ඩයය විසින්ත නිර්මාණය කරනු යුබූ ලහ  රඳවාගනු යුබූ යම්ත 
දුඳියාවක්ෂ ,ලවනම වත්කමක්ෂ ලහ  දුරකමක්ෂ ලයස පිිනගනු යුලබ්   
මූයය වත්කම්ත සහ දුරකම්ත හියද කරනු යදන අතර මුදේ ප්රමාණ හියද කිරීමට ම්ඩයයට මනතික 
අයිතිවාසිකමක්ෂ තති විටකදී සහ ශු්ධ් පදනමක්ෂ මත පියවීමට ලහ  වත්කම පපයබ්ධි කර දුරකම සමගාමීව 
පියවීමට අදහස් කරන්තලන්ත නම්ත පමණක්ෂම ශු්ධ් මුදේ ප්රමාණය මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශලේ ඉදිරිපත් කරනු 
යුලබ්  



52 
 

ම්ඩයලේ මූයය වත්කම්තවයට මුදේ සහ ලකටි කාලීන ආලය ආන සහ ලවළඳ සහ අලනුණත් යුබිය යුු දෑ 
තුයත් ලද   
 

(අ)  ලාාභ ේහෝ පාඩු හරහා සාධ්ාරණ ාටිනාකනය මූලාය ාමකකම්  

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්තවයට ලවළඳාම සඳහා තදා රඳවා ලගන සිටිනු යදන 

මූයය වත්කම්ත සහ යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මුේ පිිනගුනීම මත නම්ත කළ මූයය වත්කම්ත 

තුයත් ලද  මූයය වත්කම්ත ආසන්තන කාලීනව විකිීසලම්ත ලහ  ප්රති ියදී ගුනීලම්ත කාර්යය සඳහා අත්කර ලගන 

තත්නම්ත කවා ලවළඳාම සඳහා රඳවාලගන තති ලස් වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්   

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්ත, විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායමට ලහ  

මූයය වියදමට පිිනගනු යුබූ සාධ්ාරණ වටිනාකලම්ත ලවනස්කම්ත සහිතව සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය තත්වය 

පිිනදඳ ප්රකාශලේ දක්ෂවනු යුලබ්   

(ආ)  ණය සහ  ලාණබිය යුුම දෑ 

ණය සහ යුබිය යුු දෑ සක්රීය ලවළඳලපාළක ිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කර ලනාමුති ස්ථාවර සහ නිශ්චයනීය ලගවීම්ත 
සහිත වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත ලද   මූලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව එදුන මූයය වත්කම්ත හානි අඩු 
ලකාට සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත තදනන්තතරව ්රමක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුලබ්  
්රමක්ෂෂිත පිරිවුය ගණනය කරනු යදන්තලන්ත අත්කර ගුනීලම්තදී කිසියම්ත වටමටමක්ෂ ලහ  ආධිකයයක්ෂ සහ සතය 
ලපාළී ්රමලදදලේ අනුකයක ලකාටසක්ෂ වන ගාස්ු ලහ  පිරිවුය සුයකිේයට ගනිිනි  සතය ලපාළී ්රමලදද 
්රමක්ෂ ය විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායලම්ත අන්තතර්ගත කරනු යුලබ්  හානි ලහ්ු ලකාට ලගන 
තතිවන අයාභ මූයය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   

ණය සහ යුබිය යුු දෑ සමන්තවිත වනුලේ ලවළඳ යුබිය යුු දෑ ,ලස්වක ණය ,තුන්තපු ,අත්තිකාරම්ත ,අලනුණත් 
යුබිය යුු දෑ සහ මුදේ සහ මුදයට සමාන දෑ ආදිලයනි   

(ඇ) කල්ීරීන දක්ෂාා රඳාා ගනු ලාණබූ ආේයෝජන  

ස්ථාවර සහ නිශ්චයනීය ලගවීම්ත සහිත වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත සහ ස්ථාවර කේපිරීම්ත ම්ඩයයට 
කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීලම්ත ධ්නාත්මත අභිප්රායක්ෂ සහ හුකියාවක්ෂ තති විටදී කවා කේ පිරීම දක්ෂවා රඳවා 
ගුනීම ලස් වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්  මූලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ 
ආලය ආන හානි අඩු ලකාට සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත තදනන්තතරව ්රමක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව 
ගණනය කරනු යුලබ්  සතය ලපාළී ්රමලදද ්රමක්ෂ ය විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායලම්ත අන්තතර්ගත 
කරනු යුලබ්  හානි ලහ්ු ලකාට ලගන තතිවන අයාභ මූයය පිරිවුලේ විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු 
යුලබ්  

රආලේ සුැකුණම්තපත් සහ ස්ථාවර තුන්තපුවය ආලය ආන ,කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන යටලත් 
වර්ීතකරණය කර තිලබ්   

(ඈ) විකිණීන සඳහා ඇති මූලාය ආේයෝජන  

විකිීසම සඳහා තති මූයය වත්කම්ත යනු විුණුමම සඳහා තති ලයස නම්ත කර තති ලහ  ඉහත සඳහන්ත කවර ලහ  
මූයය වත්කම්ත කා්ඩයකට වර්ීතකරණ කර ලනාමුති වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත ලද  මූලික පිිනගුනීමට 
පසුව, කවා සාධ්ාරණ වටිනාකමට ගණනය කරනු යදන අතර හානි අයාභ හුර එහි ලවනසක්ම්ත අලනුණත් 
විස්තීර්ණ ආදායලම්ත පිිනගනු යදන අතර අරමුදේ සහ සංිතවය ලවන්තකර තති සාධ්ාරණ වටිනාකලම්ත ඉදිරිපත් 
කරනු යුලබ්  විකිීසම සඳහා තති ණය සුැකුණම්ත මත ලපාින ආදායම සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත 
ගණනය කරනු යදන අතර යාභලයහි ලහ  අයාභලයහි පිිනගනු යුලබ්  ආලය ආනයක්ෂ පිිනගුනීම ඉවත් කළ විට ,
අරමුදේ සහ සංිතවය එකුවූ යාභය ලහ  පාඩුව යාභ ලහ  අයාභවය ප්රතිවර්ීතකරණය කරනු යුලබ්  

මූලික පිිනගුනුම මත  විකිීසම සඳහා තති මූයය ආලය ආනයක්ෂ ලයස ම්ඩයය කවර ලහ  මූයය වත්කමක්ෂ නම්ත 
කර ලනාමුත   

2.5 මූලාය ාමකකම් හාි  
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සුම වාර්තාකරණ දිනයකදීම මූයය වත්කමක්ෂ ලහ  මූයය වත්කම්ත සමූහයක්ෂ හානිවීලම්ත වාස්තවික සාක්ෂෂි තත්දුයි 
සමාගම තක්ෂලස්රු කරන අතර එවුනි හානිවීමක්ෂ සිදුව තත්නම්ත, වත්කලම්ත ධ්ාරණ අගය සහ තස්තලම්තන්තුගත 
අනාගත මුදේ ප්රවාහලේ වටිනාකම අතර ලවනස යදා ගුනීම මිණන්ත හානිලේ ප්රමාණය ගණනය කරනු යුලබ්   

3  බණරකම් සහ ප්රතිපාදන  

මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශය මත ආංගම දුරකම්ත ලයස වර්ීතකරණය කර තති දුරකම්ත වනුලේ ඉේලුම මත ලහ  

වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරක්ෂ ුළ ලගවීමට නියිතව තති ල්ය  ආංගම ලනාවන දුරකම්ත වනුලේ 

වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරකින්ත පසුව ලගවීමට නියිත  ලශ්  ලද   

ලමම මූයය වාර්තා සකස් කිරීලම්තදී, දන්තනා සියලු දුරකම්ත සඳහා ලහ්ු දක්ෂවා තත  අතීත සිදුවීමක ප්රතිතයයක්ෂ 

ලයස ම්ඩයයට මනතික ලහ  සම්තමුතික දුඳීමක්ෂ තති විටදී සහ දුඳීම නිරාකරණය සඳහා ආර්ික ප්රතියාභ 

පිටතට ගයායාමත් අවශය කරනු යුමටමට ඉඩ තති විටදී ප්රතිපාදන සහ දුරකම්ත පිිනගනු යුලබ්   

3.1  හිිකම් පෑන සඳහා ප්රතිපාදන  

ලනාලගවූ හිිකම්ත ඉේලීම්ත සඳහා වගීමම ලභ ගයන්තහි අවදානම්ත සාධ්ක සහ රක්ෂෂිතයාලේ වි ය මත පදනම්ත ලද  
2015 මූයය වසර සඳහා සයසන යද හානිපූරණ ප්රතිපාදන  පහත වගුව ලපන්තනුම්ත කරයි   

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ේබාල් ණය සඳහා ප්රතිපාදන  

අඩමාන ණය සඳහා ප්රතිපාදන ලයස මුළු කාර්ය ම්ඩය ණලයන්ත 5% ක ප්රතිපාදනයක්ෂ සයසා තත   

3.3 විශ්රාන ප්රතිලාාභ  

්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිති 19 –  ‘විශ්රාික ප්රතියාභ පිරිවුය’ අනුූලය වන පරිදි සියලු ස්ිර ලස්වකයන්ත සඳහා 

ලස්වලේ පළමු වසර සම්තපූරණ කිරීලම්ත සිට විශ්රාික පාරිලත ෂික සඳහා ප්රතිපාදන සයසා තත  ලකලස්ලවතත්, 

1983 අංක 12 දරන පාරිලත ෂික ලගවීම්ත පනත සමග ලස්වකයුණ සඳහා වන වගීමම තති වනුලේ  පස් වසරක 

අත්ඩ ලස්වා කායයක්ෂ සම්තපූර්ණ කිරීලම්තදී පමණි  දුරකම්ත සඳහා දාහිරින්ත අරමුදේ සපයනු ලනායුලබ්   

3.4  බදුකරණය  

1990  අංක 22 දරන ල්ශීය ආදායම්ත පනත සහ එහි සංලශ ධ්න ප්රකාරව ම්ඩයය ආදායම්ත ද්ලදන්ත නිදහස් කර 

තිලබ්   

3.5 ප්රා ධ්න ේා්කිරීම් සහ අසම්භාාය බණරකම්  

අසම්තභාවය දුරකම්ත වනුලේ ආර්ික ප්රතියාභ පුවරුම සිදු වීමට ඉඩක්ෂ ලනාමුති ලහ  විශ්වාසනීය ලයස ිීසමට 

ලනාහුකි අවස්ථාවන්තහිදී අවිනිශ්ිත අනාගත සිදුවීම්ත ලහ  වත්මන්ත දුඳීම්ත මිණන්ත පමණක්ෂ පුවුත්ම තහවුරු කරන 

භවය දුඳීම්ත ලද   

ම්ඩයලේ ප්රාේධ්න ලවන්තකිරීම්ත සහ අසම්තභාවය දුරකම්ත මූයය ප්රකාශනයන්තහි අදාළ සටහන්තවය ලහිනදරද කර 

තත  

1. විසරීරණ ආදායම් ප්රකාශය 

රක්ෂෂිත විතය හාිපූරණය සඳහා ප්රතිපාදනය 

(රු) 

වී  46,192,500.00 

පශු සම්තපත් 8,000,000.00 

සුවලසත සහ කෘෂි පපකරණ 900,000.00 

අුරු ලභ ග 23,362,000.00 

ලකතට අරුණ 71,500,000.00 

 149,954,500.00 
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4.1 ආදායන  

 

1. ම්ඩයලේ ආදායම රක්ෂ ණ වාරික ,භා්ඩාගාර බිේපත්වලින්ත සහ ලස්වක ණය සඳහා ලපාළී ආදායම 
සහ අලනුණත් විවිධ් ආදායම්ත නිලය ආනය කරයි  

2. සියලුම ආදායම්ත පපිත පදනමකින්ත පිිනගනු යුලබ්   

3. 2015 මහ කන්තනලේ රක්ෂ ණ වාරික එකුලවන්ත යත් ආදායම වත්මන්ත වසර සඳහා ැකලගන විත් තත  
වත්මන්ත වසලර් වගා කන්තනයට අදාළව ලශ්  පත්ර දිනලයන්ත පසු යුබූ ආදායම්ත යුබිය යුු වාරික ආදායම 
ලයස  සයකා තිලබ්   

4. 120 5 වසලර් ුරනරාවර්තන වියදම්ත සඳහා රආලේ ප්රදාන යුමට තත   

5.  ප්රාේධ්න වියදම්ත සඳහා යුබුුම රආලේ ප්රදාන ්රික පදනමක්ෂ මත ආදායම ලයස පිිනගනු යුලබ්  
 
 
4.2 ආදායන පිළිගණනීන  
 

1. රක්ෂ ණ වාරික ආදායම රක්ෂෂිත කායය සඳහා පිිනගනු යුලබ්   

2. ඉහත ආදායම පපිත පදනමකින්ත වන අතර අදාළ වියදම්ත සමග ගයපනු යුලබ්  

3. ලපාළී  ආදායම කාය පදනමකින්ත පපිත ලද   

 

4.3  රජේ  ප්රදාන සඳහා ගිණුම්කරණය  

දරන යද වියදම්ත ලවනුලවන්ත ම්ඩයයට ලගවනු යදන ප්රදාන එම වියදම්ත පිිනගනු යුබූ කාය සීමාව ුළ ආදායම්ත 

ලයස විස්තීර්ණ ආදායලම්ත පිිනගනු යුලබ්  වත්කමක පිරිවුය සඳහා ම්ඩයයට ලගවනු යදන ප්රදාන ආශ්රිත 

වත්කලම්ත ප්රලය ආය ආයු කායය ුරරා ්රික පදනමකින්ත විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   

4.4 වියදන  

දරන යද පිරිවුය සහ නිශ්ි ත වියදම්ත අයිතම ඉපුයුම අතර සෘජු සම්තදන්තධ්තාවලේ පදනින්ත විස්තීර්ණ ආදායම්ත 

ප්රකාශ ලේ වියදම්ත පිිනගනු යුලබ්  ම්ඩයය පවත්වාලගන යාම සහ ප්රාේධ්න වත්කම්ත කාර්යක්ෂ ම තත්වලයන්ත 

පවත්වාලගන යාම සඳහා දරන යද සියලු වියදම්ත, වසර සඳහා අතිරික්ෂතය සකස් කිරීලම්තදී ආදායමට දුර කර තත   

අංක 401/4 -15 10 2008 දරන අධ්යක්ෂ  ම්ඩය පිකාව මිණන්ත   පහත දුක්ෂලවන අනුපාත මත ලවන්තකරනු යුබූ 

ම්ඩයලේ ව්ර වියදම්ත:   

 

 

වියදන  අනුපාත 

වුප් අ  ,ලස් අ අ,ලස් භා අ  පාරිලත ෂික       50% 

මවදය වියදම්ත  50% 

පපල්ශන ගාස්ු  60% 

සුදසාධ්නය 50% 

නිය තුනම්ත  50% 

සංග්රහ 60% 

මුද්රණ  60% 

මනතික ගාස්ු  40% 

අධ්යක්ෂ  ම්ඩය දීමනා 60% 

ුණලී  55% 

දුරකථන  55% 

තුපුේ ගාස්ු  40% 
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විදුලි 55% 

ගමන්ත  ,අතිකාය  50% 

ආය බිේපත්  55% 

මදනික ලදතන  50% 

ආරක්ෂ ක කටයුු  75% 

ප්රධ්ාන කාර්යාලීය පපකරණ  75% 

වාහන නඩත්ුව  57% 

පරිගණක වියදම්ත  75% 

ඉන්තධ්න දීමනා  68% 

ලිපි ද්රවය 50% 

ලගාඩනුිණලි නඩත්ුව  55% 

ප්රචාරය සහ ුරුණුමව  80% 

 

4.4 අතිරික්ෂතය 

ලදාේ සහ අඩමාන ණය සඳහා ප්රතිපාදන ලවන්තකිරීලමන්ත පසුව අතිරික්ෂතය ගණනය කරනු යුලබ්  ල්පය ,පිරියත 

සහ පපකරණයන්තහි දන්තනා සියලු දුරකම්ත ක්ෂ ය කරනු යුලබ්   

4.5 සංචිත අරමුදලා  

හදිසි අවස්ථා සංිත අරමුදයක්ෂ 2002  වසලර්දී පිහිටවූ අතර ප්රතිපත්තිය වූලේ ලමලහයුම්ත අතිරික්ෂතලයන්ත 5% ක්ෂ 

සුපයීමයි   

4.5  පූ්ා - ාාරික 

කලින්ත යුබුලන්ත නම්ත,  පශු සම්තපත් සහ ලකතට අරුණ සඳහා රක්ෂ ණ වාරික යුමටම්ත පූර්ව-වාරික ලස් සයකා තත  

5 මුදල් ප්රාාහ ප්රකාශය   

 ලය ආනා ්රමලේ මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය පිිනලයය කර තත්ලත් ව්ර ්රමය ලයාදා ගනිින්තය  එය ්රී යංකා 

ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්තිය 07- ‘ම්තදේ ප්රවාහ ප්රකාශය’ ප්රකාරව සකස් කර තත   

6. ාා්තාකරණ ිනේය් පසු සිදුවීම් 

වාර්තාකරණ දිනලයන්ත පසුව සිදුවන සිදුවීම්තවය වාස්තවිකත්වය සයකා දයා තති අතර අවශය තුන්තහිදී ිණුමම්තවය 

ලය ගය ගුයපීම්ත සිදුකර තත   

7. ආශ්රිත පා්ශා අනාාරණ  

කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය සහ ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ ආශ්රිත 

පාර්ශව ලයස සයකනු යුලබ්  ලමම ආශ්රිත පාර්ශව සමග සිදුකළ ගනුලදනු සාධ්ාරණ වටිනාකම මත පදනම්තව 

ලහිනදරද කරනු යුලබ්  කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය ලගාවි විශ්රාම අරමුදයට රු 295,230,441 79 ක 

වටිනාකින්ත යුත් ණය මුදයක්ෂ යදා දී තිලබ්   
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8.   ේපර ාසේ් ගණලාපුම්  

ලපර වසලර් ගුයුරම්තවය විස්තර පහත දුක්ෂලවන පරිදිය  

ආලය ආන මත යුබිය යුු ලපර වසලර් ලපාළී   රු  46,822 76 
ඉදිරියට ලගනා විවිධ් අත්තිකාරම්ත     රු  323,258 35 
2006 සිට 2013 දක්ෂවා ලගවීමට තති ලස් අ අ  සහ ලස් භා අරමුදේ  රු  21,729,892 05 
 

9. අිශරචිත අාසරථමිා  

නඩු හයක්ෂ විමර්ශනය කර තති අතර කවාලේ වත්මන්ත තත්වය පහත පරිදි ලහිනදරද කර තත   
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කෘ .ේගා.ර.නණ්ඩලාේ  නඩුාලා ාමකන් තමකාය  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අධිකරණය  නඩු  අංකය  පණිණිළිකරු/ විමකතිකරු  නඩු ක්රියාන්ග ේහරුමා  ාමකන් තමකාය  

1 ලශ්ර් ් ාධිකරණය  
SC/SPL/LA/228/2013 
SC/HC/LA/167/2013/165 

ක ලක්ෂ එම්ත ඉේලියාස් මයා ලස්වලයන්ත ලනරපා හුරීම  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          නඩුව විභාග 
ලවින්ත පවතී 

2 අනුරාධ්ුරර 
B/520/03 
 
B/2171/2 

ලපාලීසිය  එදිරිව 
ලක්ෂ ක හීන්තද්ඩාර මයා සහ  
ලක්ෂ ක සුදත් ද්ඩාර මයා  
  

ලගාවීන්තලේ විශ්රාම වුප් අ 
වාරිකය වංචා කිරීම 
 

3 අනුරාධ්ුරර 61647 
ලපාලීසිය  එදිරිව 
ටී ක රත්නසිරි මයා සහ කමේ 
පඩුවන මයා 

නීති විලර ධී පිරිඩ 
්රමවය නිරතවීම 

4 ලකාළඹ මහාධිකරණය 3/8/2 M. C./2006 
ලපාලීසිය එදිරිව 
කෘ ලගා ර ම  

මාවිේආරු ලභ ග 
හානිපූරණය 

5 
කම්තකරු විනිශ්චය සභාව  
තඹිලිපිටිය  

6E/7030/2011 මලහ්ෂි බු්ධිකා ලමය 
ුරුණුමව අතරමග 
නුවුත්වීම 

6 
කම්තකරු විනිශ්චය සභාව  
දදුේය  

05/20356/2013 ලටරන්තස් වරු විතාන මහතා 
ලස්වලයන්ත ලනරපා හුරීම 
 විශ්රාම වුප් අ වාරිකය 
ලනාලගවීම 

7 
තේපිටිය මලහ්ස්ත්රාත් 
අධිකරණය 

91838 ලපාලීසිය එදිරිව 
කෘ ලගා ර ම  

දුණුම අධිලදීත මාර්ගලේ 
අනුර 
 

8 සිවිේ අභියාචනා 
මහාධිකරණය 

WP/HCCA/COL/302 & 312 යංකා දුංුණව එදිරිව  
කෘ ලගා ර ම  

ආලය ආන සහ ආලය ආන 
ලපාිනය 

කෘ ලගා ර ම්ඩයයට 

පක්ෂ ව තීන්තදුව 

යුබුණි   
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කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 සඳහා 

සයහන 1- ජංගන ේනාාන ාමකකම් 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 සඳහා 

 

සයහන 1- ජංගන ාමකකම් 

 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

සයහන 2 -ජංගන ාමකකම්   

 

සයහන 2.1 ේතාග 

  

මුද්රණ 3,278,877 60 2,134,383 81 

ලිපි ද්රවය 420,275 57 662,413 51 

 3ක699ක153.17 2ක796ක797.32 

සයහන 2.2 - ලාණබිය යුුම මුදල්    

කාර්ය ම්ඩය ණය සහ අත්තිකාරම්ත 33,180,006 84 34,852,839 68 

යුරු පුදි ණය 150,435 47 183,782 27 

යුබිය යුු වුප් අ 342,023 38 342,023 38 

කාර්ය ම්ඩය විලශ්  ණය- 2004 4,800 00 4,800 00 

යුබිය යුු ීවිත රක්ෂ ණ වාරික 163,187,680 00 141,944,400 00 

විවිධ් ණයගුතිලය   51,542 75 51,542 75 

ස ලතාසින්ත යුබිය යුු මුදේ  256,520 0 256,520 0 

සුදසාධ්න සංගමලයන්ත යුබිය යුු මුදේ  - 547,875 00 

යුරු පුදි වියදම්ත (කාර්ය ම්ඩය) 2,566 70 2,566 70 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය (පරිපායන) 88,590,184 58 77,472,153 63 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය 17,143,233 96 12,487,406 38 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය (ප්රාේධ්න) 1,961,460 94 2,280,409 68 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ අත්තිකාරම්ත 331,963,805 45 313,173,401 37 

ලදාේ ණයගුතියන්ත සඳහා ප්රතිපාදන (1,659,000 34) (1,742,642 00) 

වාහන විකිීසලමන්ත ආදායම 1,535,000 00  

 636ක710ක259.73 581ක857ක078.84 

සයහන 2.3 ලාණබිය යුුම ාාරික   

වී 13,721,397 60 12,172,188 17 

අුරු ලද ග 4,971,862 80 10,507,983 38 

පශු සම්තපත් 1,133,227 00 2,251,073 40 

සුවලසත සහ ුර්ගලික  1,532,809 53 2,438,317 34 

 21ක359ක296.93 27ක369ක562.29 

සයහන2.4 - තණ්පුම සහ පූ්ා ේගවීම්   

තුන්තපු - (ඉන්තධ්න) 100,000 00 100,000 00 

තුන්තපු - (ප්රවාහණ) 5,000 00 5,000 00 

රක්ෂ ණ 4,246 57 51,401 46 

ුණලිය  4,052,672 00 4,199,672 00 

 4ක161ක918.57 4ක356ක073.46 
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කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 සඳහා 

 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

සයහන 2.5 - අමකතිකාරම්    

ගමන්ත අත්තිකාරම්ත 8,000 00 16,500 00 

ඉන්තධ්න අත්තිකාරම්ත 62,060 45 43,586 70 

වුප් අ අත්තිකාරම්ත 50,261 41 50,261,41 

විවිධ් අත්තිකාරම්ත 1 035 00 364,293 35 

ප්රාේධ්න අත්තිකාරම්ත 1,565,800 00 565,800 00 

දිස්ික්ෂ පරිපායන ිණුමම  709 13 2,139 84 

 1ක687ක865.99 1ක042ක581.30 

සයහන 2.6 කල්පිරීන දක්ෂාා රඳාාගමක මූලාය 

සාධ්නපත්ර 

  

භා්ඩාගාර බිේපත්  381,981,745 65 285,763,766 76 

 381ක981ක745.65 285ක763ක766.76 

සයහන 2.7 බණංකුේේ ඇති මුදල්    

යංකා දුංුණ ිණුමම -164811 360,440 55 512,035 40 

යංකා දුංුණ ිණුමම-164667 595,747 05 546,519 84 

යංකා දුංුණ ිණුමම- 164693 683,855 31 2,792,164 72 

යංකා දුංුණ ිණුමම- 1622 150,509 38 1,052,254 15 

යංකා දුංුණ ිණුමම -1616 2,581,491 65 4,721,834 16 

යංකා දුංුණ ිණුමම - 8600879 455,092 93 393,087 15 

යංකා දුංුණ ිණුමම -8600818 295,128 48 816,379 38 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 112352 525,617 25 1,457,676 35 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 112343 118,981 61 50,856 44 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 100440112349 743,719 51 136,350 65 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 100260112349 77,586 70 144,174 74 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 100170112349 39,324 52 16,581 63 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 100170112349 988,237 35 2,048,111 86 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 335100190008791 18,623,778 56 16,331,701 76 

මහආන දුංුණව ිණුමම - 335100280008791 52,994 24  

මහආන දුංුණව ිණුමම - 100530112349 3,567,070 77  

ප්රා ස දුංුණව ිණුමම - 134010103277 386,549 19  

 30.246ක125.05 31ක019ක728.23 
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කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 සඳහා 

 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

 

සයහන 03- කෘ.ේගා.ර.න. සමුච්චචිත අතිරික්ෂතය 
  

 
ඉදිරියට ලගනා ලශ් ය 

 
(1,766,817 31) 

 
(20,913,143 36) 

ලපර වසලර් ගුයුරම (22,066,327 64) 1,364,103 73 
31 12 2014 දින ගුයපූ ලශ් ය (23ක773ක144.95) (19ක549ක039.63) 

අඩුක ා:    

වර් ය සඳහා අතිරික්ෂතය/ (ලශ් ය) 8,758,168 59 17,782,222 32 
31 12 2015 දිනට ලශ් ය (15ක014ක976.36) (1ක766ක817.31) 

 

සයහන 04 --ප්රා ධ්නය  

  

ප්රා ධ්නය සඳහ රජේ  ප්රදානය    

2015 01 01 දිනට ලශ් ය 9,038,545 41 8,242,037 62 
ලගාවි විශ්රාම වුප්ප රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය   
එකුම ක ා:     

වසර සඳහා ප්රදානය 4,000,000 00 3,000,000 00 
රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය (2,678,120 31) (2,203,492 21) 
2014 12 31 දිනට ලශ් ය 10ක360ක425.10 9ක038ක545.41 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 සඳහා 

 

 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

 

සයහන 05- කෘ.ේගා.ර.න. - සංචිත අරමුදලා 

  

2015 01 01 දිනට ලශ් ය 18,231,729 70 15883054 25 

 

එකුම ක ා:  

  

වසර සඳහා ප්රතිපාදනය 1,996,729 14 2348675 45 

 
2015 12 31 දිනට ලශ් ය 

 

20ක228ක458.84 

 

18ක231ක729.70 

 

සයහන -06 ේගාවි නරණ පාරිේතෝෂික 

අරමුදලා  

  

2015 01 01 දිනට ලශ් ය 709,386,616 19 647 785 238 94 

 

එකුමක ා: 

  

මරණ පාරිලත ෂික වාරිකය 27,011,280 00 30003930 00 

ලපාළී ආදියම 27,499,809 17 34650447 25 

 54ක511ක089.17 64654377.25 

 

අඩුක ා:  

  

මරණ පාරිලත ෂික ලගවීම 5,502,000 00 2,485,000 00 

ආදාධිත පාරිලත ෂික ලගවීම  266,000 00 568,000 00 

 5,768,000 00 3,053,000 00 

2015 12 31 දිනට ලශ් ය 758ක129ක705.36 709ක386ක616.19 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 ් අාසන ාසර සඳහා 

 

 

  2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

සයහන 07- ජංගන බණරකම්    

 

සයහන 7.1 පූ්ා ාාරික ලාණබීම් 

   

පූර්ව වාරික - පශු සම්තපත්  1,614,809 73 854,964 64 

පූර්ව වාරික - ලකතට අරුණ   64,652,940 19 20,331,701 76 

  66ක267ක749.92 21ක186ක666.40 

 

සයහන 7.2 අේනකුමක ේගවිය යුුම මුදල් 

   

විලශ්  දීමනා ප්රතිපාදනය   750,000 00 750,000 00 

යං වි සමාගම ලගවිය යුු මුදේ   876,333 33 1,176,333 33 

අදාන්තස් ලගවිය යුු මුදේ  84,000 00  

ආපසු ලගවිය යුු ලටන්තඩර් තුන්තපු  390,000 00  

ලගවිය යුු පපයන විට ලගවන දදු   2,550 00  

ලගවිය යුු ලස් භා අ සහ ලස් අ අ   21,729,892 05  

  23ක832ක775.38 1ක926ක333.33 

 

සයහන 7.3 උපචිත වියදම්  

   

පරිපායන වියදම්ත 7 3 1 6,485,216 88 5,003,554 39 

ලකාිස් මුදේ - ලභ ග රක්ෂ ණය   1,539,299 52 1,644,857 91 

  8ක024ක516.40 6ක648ක412.30 

 

සයහන 7.4 හාිපූරණය සඳහා ප්රතිපාදනය  

   

වී  46,192,500 00 56,000,000 00 

පශු සම්තපත්   8,000,000 00 8,000,000 00 

සුවලසත සහ කෘෂි පපකරණ   900,000 00 800,000 00 

අුරු ලභ ග  23,362,000 00 22,000,000 00 

ලකතට අරුණ  71,500,000 00  

  149ක954ක500.00 86ක800ක000.00 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 සඳහා 

 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

 

සයහන 7.3.1 - උපචිත වියදම්  

  

විදුලිය  198,087 50 179,185 22 
ආරක්ෂ ක ගාස්ු 67,150 00 68,200 00 
ුණලිය 1,112,587 92 1,084,274 72 
රථ වාහන නඩත්ුව  237,409 75 295,888 50 
ගමන්ත සහ යුපීම්ත  664,009 00 282,117 00 
වුප් අ 1,155,462 38 237,226 92 
ලස් අ අ  84,258 50 6,960 00 
ලස් භා අ  21,064 63 1,740 00 
අතිකාය 211,510 00 14,868 00 
මදනික වුප් අ 36,383 00 4,600 00 
ප්රචාරණ - 11,989 00 
ලිපි ද්රවය 267,840 61 390,436 40 
දුරකථන 244,733 26 270,962 12 
ආය බිේපත්  27,385 83 38,090 11 
විගණන ගාස්ු  1,094,935 00 1,570,392 00 
ඉන්තධ්න 55,505 00 220,806 90 
නිය තුනම්ත  7,200 00 - 
සුදසාධ්න 2,538 00 - 
කම්තකරු ගාස්ු 1,000 00 5,000 00 
ලගවිය යුු පරිගණක වියදම්ත 19,640 00 17,800 00 
ප්රවාහණ වියදම්ත 2,100 00 - 
පරිවර්තන ගාස්ු 1,250 00 3,000 00 
දුංුණ ගාස්ු  - 2,808 60 
ප්රධ්ාන ලගාඩනුිණේය ලගවිය යුු 275,100 00 22,400 00 
මුද්රණ ලගවිය යුු 525,100 00 825 00 
තුපුේ ගාස්ු ලගවිය යුු 8,860 00 6,617 00 
විවිධ් ණයහිිලය   161,213 00 161,213 00 
කාර්යාය පපකරණ ලගවිය යුු මුදේ  - 106,153 90 
සංග්රහ කටයුු ලගවිය යුු මුදේ  2,893 50  
 6ක485ක216.88 5ක003ක554.39 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 ් අාස් ාසර සඳහා 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

සයහන 08 -ආදායන   

8.01 -ාාරිකය- (රක්ෂතණ)    

වී  79,873,594 43 66,453,371 74 

පශු සම්තපත් 9,008,734 09 12,211,640 60 

සුවලසත රක්ෂ ණ/ුර්ගලික අනුරු 16,430,597 23 7,675,677 72 

අුරු ලභ ග 24,719,145 41 32,709,977 47 

කෘෂි පපකරණ 1,087,327 77 112,328 67 

ට්රුක්ෂටර් අලයවිය ලකාිස් මුදය  - 420,567 14 

 1,006,393,825 67  

 1ක137.513ක224.60 119ක583ක563.34 

සයහන 8.2 - ේපාළී ආදායන  17,117 426 75 1,502,677 68 

 1,442,868 06 1,446,613 54 

 18ක560ක294.81 2ක949ක291.22 

සයහන 9- ේනේහයුම් වියදම්    

සයහන 9.1 - හාිපූරණය -රක්ෂතණ    

වී  139,394,443 33 39,674,692 69 

පශු සම්තපත් 7,562,341 49 4,396,692 69 

සුවලසත රක්ෂ ණ/ුර්ගලික අනුරු 423,748 50 162,559 50 

අුරු ලභ ග 43,589,285 00 23,895,125 00 

ලකතට අරුණ 913,238,08278  

 1ක104ක207ක901.10 68ක128ක514.69 

සයහන 9.2 - අේනකුමක ේනේහයුම් වියදම්    

රක්ෂ ණ ලකාිස් මුදේ  8,325,661 42 4,891,927 31 

පරිපායන දීමනා  15,660 00 5,760 00 

ලභ ග තක්ෂලස්රුව 1,406,454 99 415,919 69 

පශු සම්තපත්  2,183,259 01 2,117,223 91 

 11ක931ක035.42 7ක430ක830.91 

සයහන 10- අේනකුමක ආදායන    

ස්ථාවර වත්කම්ත දුහුර කිරිම  5,613,057 50  

රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය 1,910,660 45 1,590,624 01 

අලනුණත් ආදායම 200,487 65 491,747 44 

ලදාේ ණය සඳහා ප්රතිපාදනය 83,641 66  

 7ක807ක847.26 2.082ක371.45 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 
ගිණුම් සඳහා සයහ්  

2015 ේදසණම්බ් 31 ් අාස් ාසර සඳහා 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 
සයහන 11- පරිපාලාන වියදම්    
වුප් අ හා ලදතන  72,189,216 38 53,195,306 69 
ලස් අ අ  දායක මුදේ 6,304,833 15 5,444,463 23 
ලස් භා අ  දායක මුදේ 1,576,208 28 1,360,465 82 

ගමන්ත වියදම්ත හා යුුරම්ත 1,718,054 58 1,075,855 75 

අතිකාය  2,583,437 39 915,492 56 

මදනික වුප් අ  245,841 50 66,763 00 

මවදය වියදම්ත 641,468 00 631,864 00 

අධ්යක්ෂ  ම්ඩය දීමනාව 184,080 00 190,800 00 

පාරිලත ෂිකය 3,756,213 74 3,245,227 71 

සුදසාධ්නය 652,651 84 312,948 75 

විලශ්  දීමනාව 1,370,750 00 427,516 66 

ඉන්තධ්න 4,405,683 75 4,814,848 07 

ලිපි දුවය 2,036,735 99 1,440,148 71 

සංග්රහ දීමනාව 228,246 36 64593 94 

මනතික ගාස්ු  38,460 00 99,253 69 

ප්රවාහන 583,196 00 47,442 00 

මුද්රණ 2,969,016 86 469,261 07 

ප්රචාරය හා ුරුණුමව 4,585,678 14 1256,614 48 

නිය තුනම්ත 272,558 65 123,278 50 

ුණලිය  7,038,773 53 7822,424 11 

දුරකථන 1,243,784 40 1217,44878 

තුපුේ ගාස්ු 491,842 52 417,024 82 

ආය ද්ද 208,892 34 224,355 87 

ුරවත්පත් හා දුන්තවීම්ත 715,872 50 639,390 00 

ආරක්ෂ ක ලස්වා 692,737 51 567,270 00 

විදුලිය 1,435,703 08 1457,051 69 

නඩත්ුව - රථ වාහන 4,896,620 60 3604,761 13 

නඩත්ුව - ලගාඩනුිණලි 774,765 18 216,705 42 

නඩත්ුව - කාර්යාය පපකරණ 229,483 07 501,375 95 

කම්තකරු ගාස්ු 240,726 75 113,162 00 

භා ා පරිවර්තන ගාස්ු  106,034 00 126,364 00 

පරිගණකවියදම්ත 197,973 75 111,386 92 

විවිධ් වියදම්ත 15,388 50 1480 00 

ක්ෂ යවීම 4,186,968 77 3659087 36 

විගණන ගාස්ු  400,000 00 250,000 00 

විල්ශ ගමන්ත  1,838,906 77 - 

 131ක056ක813.88 96111432.68 

සයහන 12 - මූලාය ගාසරුම    

දුංුණ ගාස්ු  917,074 11 312,495 50 

 917ක074.11 312ක495.50 
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2015 ේදසණම්බ්  31 ිනය මූලාය ප්රකාශන 

 

ේගාවි විශ්රා න ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ  

ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය  

2015 ේදසණම්බ් 31 ිනය මූලාය තමකාය පිළිබඳ ාා්තාා  
 

  2015.12.31 2014.12.31 

ාමකකන සයහන රු.ශත රු.ශත 
ජංගන ේනාාන ාමකකම්    
පිරියත, ල්පළ හා පපකරණ 1 1,961,459 90 2,280,408 64 

  1ක961ක459.90 2ක280ක408.64 

කල්පිරීන දක්ෂාා රඳාාගමක ආේයෝජන     

භා්ඩාගාර දුුනම්තකර   1,105,827,499 92 1,120,743,965 00 

  1ක105ක827ක499.92 1ක120ක743ක965.00 

ජංගන ාමකකම්     

ලතාග 2 2,214,372 58 2,001,391 58 

යුබිය යුු දෑ 3 36,376,027 20 32,556,755 20 

කේපිරීම දක්ෂවා රඳවාගත් ආලය ආන 4 47,567,075 86 199,634,877 40 

යුබිය යුු ආදායම  5 4,885,853 00 6,628,887 00 

දුංුණලද තති මුදේ 6 2,862,558 17 5,176,178 75 

  93ක905ක886.81 245ක998ක089.93 

 

මුළු ාමකකම්  

  

1ක201ක694ක846.63 

 

1ක369ක022ක463.57 

 

සරක්ධ් හා බණරකම්  

   

ප්රා ධ්න හා සංචිත     

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය  8 (60,714,518,840 20) (57,249,428,978 77) 

ප්රාේධ්නය සඳහා රආලේ ප්රදානය  9 1,961,460 94 2,280409 68 

කෘ ආ සං  ප්රදානය  547,885 14 547,885 14 

සමූහ රක්ෂ ණ දායකත්වය   1,000,000 00 1,000,000 00 

  (60ක711ක009ක494.12) 57ක245ක600ක683.95 

 

ජංගන ේනාාන බණරකම්  
   

විශ්රාම වුප් අ  දුරකම   56,279,695,153 00 53,083,243,089 00 

භා්ඩාගාර දුදුම්තකර මත රආලේ ප්රදානය  1,081,488,000 00 1,081,488,000 00 

කාර්යම්ඩය පාරිලත ෂිකය සඳහා ප්රතිපාදනය  39,495,968 47 38,322,090 89 

  57ක400ක679ක121.47 54ක203ක053ක090.89 

ජංගන බණරකම්     

මුළු ලගවියයුු  10 4,486,255,008 07 4,408,026,165 47 

පපිත වියදම්ත  11 25,770,211 21 3,543,802 16 

  4ක512ක025ක219.28 4ක411ක569ක967.63 

 

මුළු සරක්ධ් හා බණරකම්  
  

1ක201ක694ක846.63 

 

1ක369ක022ක463.57 

 

ලමම මූයය ප්රකාශන ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිතීන්තහි අවශයතා හා අනුූලය ලද  
                           
මුදේ අංශ ප්රධ්ානී 

ලමම මූයය ප්රකාශ සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත්කිරීම සඳහා අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය වගකිව යුු ලද  
අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය ලවනුලවන්ත අත්සන්ත තදන ය්ල්:  

                                                                                          
සභාපති        අධ්යක්ෂ  ම්ඩය සාමාජික 
කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය   කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය  
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ාසර සඳහා  
විසරී්ණ ආදායම් පිළිබඳ ප්රකාශය 

  2015.12.31 2014.12.31 

 සයහන රු.ශත රු.ශත 

ආදායන    

ලපාළී ආදායම  101,600,293 98 96,620,881 96 

ලගාවි දායකත්වය   59,804,880 19 45,053,930 06 

ීවිත රක්ෂ ණ වාරික සඳහා ලගාවි දායකත්වය  4,757,790 00 5,718,420 00 

  166ක162ක964.17 147ක393ක232.02 

වියදන     

දායක මුදේ ආපසු ලගවීම්ත  (9,539,156 00) (1,999,27800) 

ශු්ධ් ලපාළී ආපසු ලගවීම  (5,701,157 00) (1728,962 35) 

ආදාධිත පාරිලත ෂික ලගවීම   (1,332,928 00) (1,307,099 85) 

සමූහ රක්ෂ ණ වාරිකය   (27,011,280 00) (30,003,930 00) 

විශ්රාම වුප් අ ලගවීම්ත සහ ලකාිස් මුදේ     

   -   විශ්රාම වුප් අ ලගවීම්ත  (2,380,515,023 66) (1,977,916,191 00) 

   -    ලකාිස් මුදේ ලගවීම  (7,817 180 00) (6,518,265 00) 

මුළු වියදම  (2ක432ක216ක724.66) (2ක019ක473ක726.20) 

    

 

ේනේහයුම් අතිරික්ෂතය / (හිඟය) 

  

(2ක266ක053ක760.49) 

 

(1ක872ක080ක494.18) 

රආලේ ප්රදානය- ුරනරාවර්තන   2,090,000,000 00 1,954,800,000 00 

  (176ක053ක760.49) 82ක719ක505.82 

    

රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය  767,459 86 612,868 20 

  (175ක286ක300.63) 83ක332ක374.02 

ආදායන- පරිපාලානය සඳහා    

පරිපායන වියදම්ත සඳහා ලගාවීන්තලේ දායක මුදේ   2,378,895 00 2,859,210 00 

පරිපායන වියදම්ත සඳහා රආලේ  අරදාන   93,000,000 00 72,750,000 00 

ලවනත් ආදායම්ත   24,670 00 42,800 58 

  95ක403ක565.00 75ක652ක010.58 

වියදම්     

පරිපායන සහ ආයතනික වියදම්ත  12 (113,042,007 94) (96,940,912 37) 

මූේය වියදම්ත  13 (55,934,454 06) (56,683,239 64) 

එකුකිරීලම්ත නිලය ජිතයන්ත සඳහා ලකාිස්   (1,111,960 00) (1,351,196 00) 

මුළු පරිපායන වියදම්ත  170ක088ක422.00 (154ක975ක348.01) 

    

  (74ක684ක857.00) (79ක323ක337.43) 

  (249ක971ක157.63) 4ක009ක036.59 

ාසර සඳහා අතිරික්ෂතය / (හිඟය)    

අේනකුමක විසරී්ණ ආදායන     

පාරිලත ෂික යාභ/(අයාභ)  3,063,252 25 (4,810,552 97) 

විශ්රාම දුරකලම්ත වුඩිවීම  (3,196,452,064 00) (3,281,159,469 00) 

  (3ක193ක388ක811.75) (3ක285ක970ක021.97) 

    

විසරී්ණ ආදායේම් ශුද්ධ් අතිරික්ෂතය/හිඟය 

(ේගාවි විශ්රාන අරමුදලාය ය පාරන ලාදී )  

 (3ක443ක359ක969.38) (3ක281ක960ක985.38) 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ාසර සඳහා  

සරක්ධ් ේානසරවීන පිළිබඳ ප්රකාශය  
 
            රු  

විසරතරය ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ අරමුදලා  
ප්රා ධ්න වියදම් සඳහා රජේ  

ප්රදානය  

 

2013 ජනාාරි 01 ිනය ේශරතය 

 
(44,154,270,182) 

 
1,957,387 

එකුකිරීම්ත  1,475,000 

රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය  (1320,949) 

වසර සඳහා යාදය/අයාදය (4,790,852,224) - 
 
 

2013 ේදසණම්බ් 31 ිනය ේශරතය 

 
 

(48,945,122,406) 

 
 

2,111,438 

එකුකිරීම්ත - 228,273 

රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය  (711,443) 

පූර්ව ගුයපීම්ත  (60,000) - 
 
වසර සඳහා යාදය/අයාදය 

 
(5,026,459,340) 

- 

 
 

2013 ේදසණම්බ් 31 ිනය ේශරතය 

 
 

(53,971,641,746) 

 
 

1628,268 

එකුකිරීම්ත   1265,010 
රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය  (612,868) 

ුරර්ව ගුයපීම්ත 4,173,752 - 

වසර සඳහා යාදය/අයාදය (3,281,960,985 - 

2014 ේදසණම්බ් 31 ිනය ගණලාපූ ේශරතය (57ක249ක428ක979) 2ක280ක410 

ලපර වසලර් ගුයපීම  (21,729,892) - 

2014 ේදසණම්බ් 31 ිනය ගණලාපූ ේශරතය (57ක249ක428ක979) 2ක280ක410 

   

එකුම කිරීම්  448,511 

රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය  (767,460) 
වසර සඳහා යාභය/අයාභය (3,443,359,969) - 

   

2015 ේදසණම්බ් 31 ිනය ේශරතය (60ක714ක518ක840) 1ක961ක461 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ාසර සඳහා  

මුදල් ප්රාාහ ප්රකාශය  
 31.12.2015 31.12.2014 

   

ේනේහයුම්  ක්රියාකාරකම්ාලි් මුදල් ප්රාාහ (3,433,359,969) (3,281,960,985) 

ශු්ධ් අතිරික්ෂතය /(හිාය)     

ගණලාපුම්  767,460 634,933 

  - ක්ෂ යවීම්ත  (21,729,892) 4 100 

   - ලපර වසරට අදාළ ගුයුරම්ත (3,063,252) 4,810,553 

  පාරිලත ෂිකය මත යාභය/ අයාභය (24ක025ක684) 5ක449ක586 

   

   

විශ්රාික පාරිලත ෂිකය සඳහා ප්රතිපාදනය  4,237,130 3,838,365 

විශ්රාම වුප් අ වගීමම 3,196,452,064 3,281,159,469 

 3ක200ක689ක194 3ක284ක997ක834 

කාරක ප්රා ධ්න ේානසරකම්ාලාය ේපර ේනේහයුම් අතිරික්ෂතය (266ක696ක460) 8ක486ක434 

   

වටමලට රු භා්ඩවය වුඩිවීම/ (අඩුවීම) (212,981)                         242,888 

යුදය යුු වුඩිවීම/ (අඩුවීම) (3,819,272) (31,842,276) 

යුබිය යුු ආදායලම්ත වුඩිවීම/ (අඩුවීම) 1,260,637 11,166 

අලනුණත් ලගවිය යුු දෑ වුඩිවීම/ (අඩුවීම) 78,228,843 248,481,079 

පපිත වියදම්ත වුඩිවීම/ (අඩුවීම) 22,226,409 350,000 

 97ක683ක636 217ක242ක857 

   

ේනේහයුම් ක්ෂරියාකාරකම්ාලි් උමකපාිත මුදල්  (169ක012ක824) 226ක211ක688 

විශ්රාික පාරිලත ෂිකය  - ලගවන යද   (777,597) 

   

ේනේහයුම් ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුදධ් මුදල් ප්රාාහ (169ක012ක824) 225ක434ක091 

   

ආේයෝජන ක්රියාකාරකම්ාලි් මුදල් ප්රාාහ   

   

වසර ුළ ආලය ආන 152,067,802 (185,179,539) 

ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ ියයට ගුනීම  (448,511) (1,265,010) 

ආේයෝජන ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුද්ධ් මුදල් ප්රාාහ 151ක619ක290 (186ක444ක549) 

   

මුලාය ක්රියාකාරකම්ාලි්  මුදල් ප්රාාහ   

   

ප්රාේධ්න වියදම්ත සඳහා රආලේ ප්රදාන 448,511 1,265,010 

රආලේ ප්රදානය ්රමක්ෂ ය (767,460) (612,868) 

රආලේ දුුනම්තකර  14,916,465 (1,120,743,965) 

භා්ඩාගාරලේ දුුනම්තකරය සඳහා රආලේ ප්රදානය - 1,081,488,000 

මූලාය ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුද්ධ් මුදල් ප්රාාහ 14ක597ක516 (38ක603ක823) 

   

මුදල් හා මුදලාය සනාන දෑ ශුද්ධ් ාණඩිවීන/ (අඩුවීන)  (2ක796ක018) 385ක720 

වසර ආරම්තභලේදි මුදේ සහ දුංුණ ලශ් ය  5,658,576 5,272,856 

ාසර අාසානේ ි මුදල් හා මුදලාය සනාන දෑ 2ක862ක558 5ක658ක576 

   

ාසර අාසානේ දී මුදල් සහ බණංකු ේශරතය   

දුංුණලද තති මුදේ - වසර අවසානලේ  2ක862ක558 5ක658ක576 
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ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ්  31 දායි් අාස් ාසර සඳහා ාණදගමක ගිණුම්කරණ ප්රතිපමකති  

 
1. ේපාදු ප්රතිපමකති 

1.1 ාා්තාකරණ අසරතිමකාය  

 

්රී යංකා කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය (ලමහි ි න්තමු ‘ම්ඩයය’ ලයස සඳහන්ත කරනු යදන) 1990 
අංක 20 දරන පනලතන්ත සංස්ථාගත කරන යද අතර නුලේලගාඩ, ගංලගාඩවිය, සුභද්රාරාම පාලර් අංක 20 දරන 
ස්ථානලේ පිහිටා තත  ලගාවි විශ්රාම වුප් අ  සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය ස්ථාපිත කරනු යුබූලේ  1987 අංක  
12 ලගාවි විශ්රාම වුප් අ  සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්රතියාභ ලය ආනා ්රමය පනලත්  විධිවිධ්ාන ප්රකාරවය   

 

1.2 ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් හා ේනේහයුම්ාලා සරාභාාය  

 
ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම වනුලේ ලගාවි විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්රතියාභ ලය ආනා ්රමයක්ෂ ක්රියාත්මක කිරීමය   

1.3 පිළිේයලා කිරීේම් පදනන  

(උ)  අනුකූලාතා ප්රකාශනය  

ලමම මූයය ප්රකාශ,  මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශය,  විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශය ,අරමුදේ සහ සංිතවය ලවනසක්ම්ත 

පිිනදඳ ප්රකාශය ,මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය සහ මූයය  ප්රකාශ සඳහා සටහන්තවලින්ත සමන්තවිත ලද  ලමම ිණුමම්ත ප්රකාශන ්රී 

යංකා වරයත් ගණකාධිකාරවරුන්තලේ ආයතනය විසින්ත නිුණත් කරන යද ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිති (්රී ය මූ වා ප්ර/ 

්රී ය ිණ ප්ර ) ප්රකාරව පිිනලයය කර තත   

(ආ) ඇගයීන සඳහා පදනන  

අදාළ සටහන්ත යටලත් සාධ්ාරණ වටිනාකම සම්තදන්තධ්ලයන්ත ලය ගය  අනාවරණ කරනු යදන විටදී හුරුුම විට මූයය 

ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවුය පදනින්ත පිිනලයය කර තත   

(ඇ) සංස්දනාමකනක ේතාරුමරු  

ප්රවර්ථන කාය සීමාලද මූයය ප්රකාශ  අවලද ධ් කරගුනීම  ඉහළ නුංවීම පිණිස සහ අන්තතර් කායසීමා 

සන්තසන්තදනීයභාවය වුඩි දියුුම කිරීම පිණිස මූයය ප්රකාශනයන්තහි  වාර්තා ලකාට තති සියලු මුදේ  ප්රමාණ සඳහා  

ලපර කායසීමාවට අදාළ ප්රමාණාත්මක, වෘත්තාන්තත සහ විස්තරාත්මක තුළු සංසන්තදනාත්මත ලතාරුරු ලහිනදරද 

කර තත   

මූයය ප්රකාශනයන්තහි අයිතමයන්ත ඉදිරිපත් කිරීම ලහ  වර්ීතකරණය සංලශ ධ්නය කරනු යුද තති විටදී ,වඩා ලහාඳ 

ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ සුපයීම පිණිස ප්රවර්ථන වසර සමග අනුූලය වන ලස් සන්තසනාදනාත්මක මුදේ ුරමාණ ද 

ප්රතිවර්ීතකරණ කර තත   

(ඈ) කෘතයාමකනක සහ ඉිරිපමකකිරීේම් ායාහාර මුදල් කකකය  

ලමම මුදේ ප්රකාශ ම්ඩයලේකෘතයාත්මක  සහ ඉදිරිපත් කිරීලම්ත වයවහාර මුදේ කකකය වන ්රී යංකා රුපියේවලින්ත 

ඉදිරිපත් කර තත   
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(ඉ) තක්ෂේසරරු සහ ීරණ භාවිතය  

්රී ය මූ වා ප්ර / ්රී ය ිණ ප්රිතිවයට අනුූලයව මූයය වාර්තා සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම ,ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්ති සහ 

වාර්තාකරනු යුබූ වත්කම්ත ,දුරකම්ත ,ආදායම්ත සහ වියදම්ත ප්රමාණ භාවිතය ලකලරහි දයපාන්තනා වූ ීමන්තදු, තක්ෂලස්රු 

සහ පපකේපන සිදු කිරීමට කළමනාකාරිත්වයට නියම කරයි  ලයාදා ගනු යුබූ ලමම තස්තලම්තන්තු සහ තීන්තදු සුදෑ 

ප්රතිතයවයට වඩා ලවනස ්විය හුක   

තස්තලම්තන්තු සහ පාදක පපකේපන අත්ඩ පදනමකින්ත සමාලය චනය කරනු යුලබ්  ිණුමම්ත කරන තස්තලම්තන්තු 
ප්රතිලශ ධ්නය කිරීම අදාළ කායසීමාව පමණක්ෂ දයපාන්තලන්ත නම්ත කවා පිිනගනු යදන්තලන්ත එම තස්තලම්තන්තු 
ප්රතිලශ ධ්නය කර තති කායසීමාව ුළ වන අතර ප්රවර්තන හා යම්ත අනාගත කායසීමාවන්තට එම ප්රතිලශ ධ්නය 
දයපාන්තලන්ත නම්ත ප්රතිලශ ධ්න කායසීමාව හා අනාගත කායසීමාවන්ත සඳහා ද පිිනගනු යුලබ්  

 
මූයය  ප්රකාශවය පිිනලගන තති ප්රමාණ මත වඩාත්ම සුළකිය යුු දයපෑම්ත තති කරන ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්ති භාවිතා 
කිරීලම්තදී තක්ෂලස්රු ,අවිනිශ්ිතතා සහ තීරණාත්මක තීන්තදු පිිනදඳ සුයකිය යුු ක්ෂල ත්්ර පිිනදඳ ලතාරුරු මූයය 
ප්රකාශයන්තහි සටහන්තවය අඩංගු කර තත  
 
(ඊ) ප්රා්තන ායාපාරය (අඛ්ණ්ඩ පණාණමකන)  
 
ප්රවර්තන වයාපාරයක්ෂ ලයස අත්ඩව පුවුතීමට ම්ඩයයට තති හුකියාව පිිනදඳව කළමනාකාරිත්වය 
තක්ෂලස්රුවක්ෂ කර තිලබ්  එදුවින්ත ප්රවර්තන වයාපාරයක පදනින්ත මූයය ප්රකාශන අත්ඩව පිිනලයය කරනු යුලබ්  
 

2 ාමකකම් හා කාාේ  තක්ෂේසරරු පදනන 

 
2.1   ේද්පලා කපිරියත හා උපකරණ 

 

(ඈ) පිළිගණනීන සහ ගණනය කිරීන  

 
ල්පය, පිරියත හා පපකරණ අයිතම ප්රකාශ කර තත්ලත් එකු වූ  ක්ෂ ය කිරීම්ත හා හානි අයාභ අඩුලකාට පිරිවුයට 
ලහ  තක්ෂලස්රුවටය    
 
සියලු ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ මුලින්තම වාර්තා කර තත්ලත් සමුච්චිත ක්ෂ යවීම්ත ලහ  වටිනාකලම්ත සමුච්චිත  
හානිවීම්ත අඩුකර පිරිවුයටය  වත්කමක වුදගත් සංරචක ලවනම හුනනාගනු යුද ක්ෂ ය කරනු යුලබ්  ල්පළක, 
පිරියතක ලහ  පපකරණයක සුළකිය යුු ලකාටස් යම්ත කාය අන්තතර ුළ ප්රතිස්ථාපනය කරනු යුමටමට අවශය වූ 
විට,  ප්රතිස්ථාපිත ලකාටස පිිනගුනීලමන්ත ඉවත් කර නව ලකාටස එය ආශ්රිත ප්රලය ආය ආයු කායය සහ ක්ෂ යවීම 
සහිතව අස්තිත්වය මිණන්ත පිිනගනු යුලබ්   අලනුණත් සියලු අළුත්වුඩියා සහ නඩත්ු පිරිවුය දරන යද වියදම්ත ලයස 
ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   
 
රු  28,909,288 72 ක ඓතිහාසික පිරිවුයක්ෂ සහිත පූර්ණව ක්ෂ ය කරන යද වත්කම්ත ල්පළ, පිරියත හා පපකරණවය 

අන්තතර්ගත කර තිලබ් 

(ආ) පිරිාණය  

ල්පය පිරියත හා පපරකණවය පිරිවුය කවාලේ ියදී ගුනීලම්ත ිලයන්ත සහ අදාළ වත්කම එහි අල අක්ෂෂිත භාවිතය 
සඳහා වුඩකරන තත්වයට ලගන කම සඳහවූ කිසියම්ත සෘජුවම ආලර පීසය වූ පිරිවුලයන්ත සමන්තවිත ලද   
 

වත්කම්තවය ඉපුයුම්ත ධ්ාරිතාවය දිගමට  පවත්වා ගනු ලහ  ඉහළ නුංවීම පිණිස ස්ිර ස්වභාවලේ වත්කම්ත අත්කර 
ගුනීම, වයා අත කිරීම ලහ  වුඩි දියුුම කිරීම සඳහා දරන යද තදනන්තතර වියදම ප්රාේධ්න වියදම්ත ලයස සයකනු යුලබ්   
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ප්රධ්ාන පරීක්ෂ ාකිරීම්ත තුළුව ලවනම ිණුමම්ත තදා තති ල්පය ,පිරියත ලහ  පපකරණ අයිතමයක්ෂ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 
සඳහා දරන යද වියදම ප්රාේධ්නීකරණය කරනු යුලබ්  අලනුණත් තදනන්තතර පිරිවුය ප්රාේධ්නීකරණය කරනු 
යදන්තලන්ත එම ලකාටස ුළ අන්තතර්ගත අනාගත ආර්ික ප්රතියාභ සමාගමට  ගයාකමට හුකියාවක්ෂ තත්නම්ත සහ 
අයිතමලේ පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මුණිය හුකිනම්ත පමණි   
 

(ඇ) ක්ෂතයවීම්  

සරය මාර්ග ්රමය මත පහත දුක්ෂලවන වාර්ෂික අනුපාතයන්තට  එම වත්කම්තවය තස්තලම්තන්තුගත  ප්රලය ආය ආයු 
කායය ුළ එම ප්රමාණ ලපාත් වලින්ත ඉවත් කිරීම පිණිස, ක්ෂ යවීම්ත විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ වුය දරක්ෂ ලස් 
දක්ෂවනු යදයි   

 ලීදඩු සහ සවිකිරීම්ත 10% 
 කාර්යාය පපකරණ 10% 
 සුදසාධ්න පපකරණ 10% 
 ප්රචාරණ පපකරණ  10% 
 පරිගණක 20% 
 පරිගණක මෘදුකාංග 20% 
 රථවාහන 20% 
 වායු සමන යන්තත්ර 20%  
 

2.2    අසරපෘශය ාමකකම්  

වත්කමට ආලර පණය කළ හුකි අනාගත ආර්ික ප්රතියාභ ආයතනයට ගයා කලම්ත තත්වයක්ෂ තිලබ්නම්ත සහ ්රී යංකා 
ිණුමම්තකරණ ප්රිති ්රී ය ිණ ප්ර  -38 අස්පෘශය වත්කම්ත ප්රකාරව වත්කලම්ත පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස ිණිය හුකි නම්ත 
අස්පෘශය වත්කමක්ෂ පිිනගනු යුලබ්  ක අනුව ලමම වත්කම්ත  සමුච්චිත ්රමක්ෂ ය සහ කිසියම්ත සමුච්චිත හානි අයාභ 
අඩුකර මූයය ප්රකාශවය දක්ෂවනු යුලබ්   
පරිගණක මෘදුකාංග සරය  ලර්ඛීය ්රමය මත වසර 5 ක කායා සීමාවක්ෂ ුරරා ්රමක්ෂ ය කරනු යුලබ්     
 
2.3 ාටේයෝරු භාණ්ඩ  

 
වටමලට රු භා්ඩ ප්රකාශ කර තත්ලත් වඩා අඩු පිරිවුයට සහ ශු්ධ් පපයබ්ධි කළ අගයකටය  ශු්ධ් පපයබ්ධි කළ 
අගය යනු සාමානය වයාපාරක කටයුුවයදී තස්තලම්තන්තුගත සම්තපූර්ණ කිරීලම්ත සහ විුණුමම්ත වියදම්ත අඩුකිරීලමන්ත 
පසු තස්තලම්තන්තුගත විුණුමම්ත ියය  ලමම පිරිවුයට ලතාග භා්ඩ අත්කර ගුනීලම්ත සහ කවා දුනට තිලදන 
ස්ථානයට සහ තත්වයට ලගන කම දරන යද වියදම ද තුයත්ය   
 

 

2.4  මූලාය ාමකකම්  

 
ශ්රි ය ිණ ප්ර  39 හි වි ය පථය ුළ මූයය වත්කම්ත ලය ගය පරිදි යාභය ලහ  පාඩුව, ණය සහ යුබිය යුු දෑ, කේ පිරීම 
ලතක්ෂ රඳවා ගත් ආලය ආන  විකිීසම සඳහා තති මූයය වත්කම්ත ලහ  ඉදිරි ැකුණම්ත ලයස නම්ත කළ වුත්පන්තන හරහා 
සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්ත වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්   
 
සිය මුයය වත්කම්තහි මූලික පිිනගුන්තම මත අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය කවාලේ වර්ීතකරණය තීරණය කරයි   
 
සියලු මුයය වත්කම්ත ආරම්තභ ලේදී සාධ්ාරණ වටිනාකම ධ්න ලයසත් යාභ  ලහ  පාඩු මිණන්ත වත්කම්ත සාධ්ාරණ 
වටිනාකමට ලනාවන අවස්ථාවන්තහිදී සෘජුව ආලර පීසය ගනුලදනු පිරිවුයටත් ආරම්තභලේදී පිිනගනු යුලබ්    
 
ණය සහ යුබිය යුු දෑ සහ තුන්තපත් ආරම්තභලේදී කවා ආරම්තභ කරනු යදන දිනලේදී පිිනගනු යුලබ්   
අලනුණත් සියලු මූයය වත්කම්ත (යාභ සහ පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට නිිත කළ වත්කම්ත තුළුව) ආරම්තභලේදී  
පිිනගනු යදන්තලන්ත සාධ්න පත්රලේ ිණවිසුම්ත ප්රතිපාදනයන්තට ම්ඩයය පාර්ශවකරුවුණ වූ ලවළඳ දිනයටය     
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යම්ත වත්කමකින්ත මුදේ ුරවාහයන්ත ලකලරහි තති ිණවිසුම්තකර හිිකම්ත අවසාන වීලම්තදී ලහ  මූයය වත්කමක 
හිිකාරිත්වලේ සියලු අවදානම්ත සහ පරිදාන සුළකිය යුු ලයස පවරනු යදන විටකදී ගනුලදනුවක මූයය වත්කම්ත 
මත ිණවිසුම්තකර මුදේ ප්රවාහ යුමටමට තති අයිතිය එය පවරන විටදී ම්ඩයය මූයය වත්කම පිිනගුනීම ඉවත් කරනු 
යුලබ්  පවරනූ යුබූ මූයය වත්කමක  ම්ඩයය විසින්ත නිර්මාණය කරනු යුබූ ලහ  රඳවාගනු යුබූ යම්ත දුඳියාවක්ෂ ,
ලවනම වත්කමක්ෂ ලහ  දුරකමක්ෂ ලයස පිිනගනු යුලබ්  
 
මූයය වත්කම්ත සහ දුරකම්ත හියද කරනු යදන අතර මුදේ ප්රමාණ හියද කිරීමට ම්ඩයයට මනතික 
අයිතිවාසිකමක්ෂ තති විටකදී සහ ශු්ධ් පදනමක්ෂ මත පියවීමට ලහ  වත්කම පපයබ්ධි කර දුරකම සමගාමීව පියවීමට 
අදහස් කරන්තලන්ත නම්ත පමණක්ෂම ශු්ධ් මුදේ ප්රමාණය මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශලේ ඉදිරිපත් කරනු යුලබ්  
ම්ඩයලේ මූයය වත්කම්තවයට මුදේ සහ ලකටි කාලීන ආලය ආන සහ ලවළඳ සහ අලනුණත් යුබිය යුු දෑ තුළත් 
ලද   
 

(ඉ)  ලාාභ ේහෝ පාඩු හරහා සාධ්ාරණ ාටිනාකනය මූලාය ාමකකම්  

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්තවයට ලවළඳාම සඳහා තදා රඳවා ලගන සිටිනු යදන මූයය 

වත්කම්ත සහ යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මුේ පිිනගුනීම මත නම්ත කළ මූයය වත්කම්ත තුයත් ලද  

මූයය වත්කම්ත ආසන්තන කාලීනව විකිීසලම්ත ලහ  ප්රති ියදී ගුනීලම්ත කාර්යය සඳහා අත්කර ලගන තත්නම්ත කවා 

ලවළඳාම සඳහා රඳවාලගන තති ලස් වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්   

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්ත, විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායමට ලහ  මූයය 

වියදමට පිිනගනු යුබූ සාධ්ාරණ වටිනාකලම්ත ලවනස්කම්ත සහිතව සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය තත්වය පිිනදඳ 

ප්රකාශලේ දක්ෂවනු යුලබ්   

(ඊ)  ණය සහ  ලාණබිය යුුම දෑ 

ණය සහ යුබිය යුු දෑ සක්රීය ලවළඳලපාළක ිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කර ලනාමුති ස්ථාවර සහ නිශච්යනීය ලගවීම්ත 
සහිත වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත ලද   මූලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව එදුන මූයය වත්කම්ත හානි අඩු ලකාට 
සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත තදනන්තතරව ්රමක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුලබ්  ්රමක්ෂෂිත 
පිරිවුය ගණනය කරනු යදන්තලන්ත අත්කර ගුනීලම්තදී කිසියම්ත වටමටමක්ෂ ලහ  ආධිකයයක්ෂ සහ සතය ලපාළී ්රමලදදලේ 
අනුකයක ලකාටසක්ෂ වන ගාස්ු ලහ  පිරිවුය සුයකිේයට ගනිිනි  සතය ලපාළී ්රමලදද ්රමක්ෂ ය විස්තීරණ 
ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායලම්ත අන්තතර්ගත කරනු යුලබ්  හානි ලහ්ු ලකාට ලගන තතිවන අයාභ මූයය පිරිවුලේ 
විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   

ණය සහ යුබිය යුු දෑ සමන්තවිත වනුලේ ලවළඳ යුබිය යුු දෑ ,ලස්වක ණය ,තුන්තපු ,අත්තිකාරම්ත ,අලනුණත් යුබිය 
යුු දෑ සහ මුදේ සහ මුදයට සමාන දෑ ආදිලයනි   

(උ) කල්ීරීන දක්ෂාා රඳාා ගනු ලාණබූ ආේයෝජන  

ස්ථාවර සහ නිශච්යනීය ලගවීම්ත සහිත වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත සහ ස්ථාවර කේපිරීම්ත ම්ඩයයට 
කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීලම්ත ධ්නාත්මත අභිප්රායක්ෂ සහ හුකියාවක්ෂ තති විටදී කවා කේ පිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීම 
ලස් වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්  මූලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන හානි අඩු 
ලකාට සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත තදනන්තතරව ්රමක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුලබ්  සතය 
ලපාළී ්රමලදද ්රමක්ෂ ය විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායලම්ත අන්තතර්ගත කරනු යුලබ්  හානි ලහ්ු ලකාට 
ලගන තතිවන අයාභ මූයය පිරිවුලේ විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්  

රආලේ සුැකුණම්තපත් සහ ස්ථාවර තුන්තපුවය ආලය ආන ,කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන යටලත් 
වර්ීතකරණය කර තිලබ්   

(ඌ) විකිණීන සඳහා ඇති මූලාය ආේයෝජන  
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විකිීසම සඳහා තති මූයය වත්කම්ත යනු විුණුමම සඳහා තති ලයස නම්ත කර තති ලහ  ඉහත සඳහන්ත කවර ලහ  මූයය 
වත්කම්ත කා්ඩයකට වර්ීතකරණ කර ලනාමුති වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත ලද  මූලික පිිනගුනීමට පසුව, 
කවා සාධ්ාරණ වටිනාකමට ගණනය කරනු යදන අතර හානි අයාභ හුර එහි ලවනසක්ම්ත අලනුණත් විස්තීර්ණ 
ආදායලම්ත පිිනගනු යදන අතර අරමුදේ සහ සංිතවය ලවන්තකර තති සාධ්ාරණ වටිනාකලම්ත ඉදිරිපත් කරනු යුලබ්  
විකිීසම සඳහා තති ණය සුැකුණම්ත මත ලපාින ආදායම සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත ගණනය කරනු යදන 
අතර යාභලයහි ලහ  අයාභලයහි පිිනගනු යුලබ්  ආලය ආනයක්ෂ පිිනගුනීම ඉවත් කළ විට ,අරමුදේ සහ සංිතවය 
එකුවූ යාභය ලහ  පාඩුව යාභ ලහ  අයාභවය ප්රතිවර්ීතකරණය කරනු යුලබ්  

මූලික පිිනගුනුම මත  විකිීසම සඳහා තති මූයය ආලය ආනයක්ෂ ලයස ම්ඩයය කවර ලහ  මූයය වත්කමක්ෂ නම්ත කර 
ලනාමුත   

2.5 මූලාය ාමකකම් හාි  

සුම වාර්තාකරණ දිනයකදීම මූයය වත්කමක්ෂ ලහ  මූයය වත්කම්ත සමූහයක්ෂ හානිවීලම්ත වාස්තවික සාක්ෂෂි තත්දුයි 
සමාගම තක්ෂලස්රු කරන අතර එවුනි හානිවීමක්ෂ සිදුව තත්නම්ත, වත්කලම්ත ධ්ාරණ අගය සහ තස්තලම්තන්තුගත 
අනාගත මුදේ ප්රවාහලේ වටිනාකම අතර ලවනස යදා ගුනීම මිණන්ත හානිලේ ප්රමාණය ගණනය කරනු යුලබ්   

3  බණරකම් සහ ප්රතිපාදන  

මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශය මත ආංගම දුරකම්ත ලයස වර්ීතකරණය කර තති දුරකම්ත වනුලේ ඉේලුම මත ලහ  

වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරක්ෂ ුළ ලගවීමට නියිතව තති ල්ය  ආංගම ලනාවන දුරකම්ත වනුලේ වාර්තාකරණ 

දිනලේ සිට වසරකින්ත පසුව ලගවීමට නියිත  ලශ්  ලද  ලමම මූයය වාර්තා සකස් කිරීලම්තදී, දන්තනා සියලු දුරකම්ත 

සඳහා ලහ්ු දක්ෂවා තත  අතීත සිදුවීමක ප්රතිතයයක්ෂ ලයස ම්ඩයයට මනතික ලහ  සම්තමුතික දුඳීමක්ෂ තති විටදී 

සහ දුඳීම නිරාකරණය සඳහා ආර්ික ප්රතියාභ පිටතට ගයායාමත් අවශය කරනු යුමටමට ඉඩ තති විටදී ප්රතිපාදන 

සහ දුරකම්ත පිිනගනු යුලබ්   

 

3. 1 විශ්රාන ප්රතිලාාභ  

්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිති 19 –  ‘විශ්රාික ප්රතියාභ පිරිවුය’ අනුූලය වන පරිදි සියලු ස්ිර ලස්වකයන්ත සඳහා 

ලස්වලේ පළමු වසර සම්තපූරණ කිරීලම්ත සිට විශ්රාික පාරිලත ෂික සඳහා ප්රතිපාදන සයසා තත  ලකලස්ලවතත්,  1983 

අංක 12 දරන පාරිලත ෂික ලගවීම්ත පනත සමග ලස්වකයුණ සඳහා වන වගීමම තති වනුලේ  පස් වසරක අත්ඩ 

ලස්වා කායයක්ෂ සම්තපූර්ණ කිරීලම්තදී පමණි  දුරකම්ත සඳහා දාහිරින්ත අරමුදේ සපයනු ලනායුලබ්   

3. 2 බදුකරණය  

1990  අංක 22 දරන ල්ශීය ආදායම්ත පනත සහ එහි සංලශ ධ්න ප්රකාරව ම්ඩයය ආදායම්ත ද්ලදන්ත නිදහස් කර 

තිලබ්   

3. 3 ප්රා ධ්න ේා්කිරීම් සහ අසම්භාාය බණරකම්  

අසම්තභාවය දුරකම්ත වනුලේ ආර්ික ප්රතියාභ පුවරුම සිදු වීමට ඉඩක්ෂ ලනාමුති ලහ  විශ්වාසනීය ලයස ිීසමට 

ලනාහුකි අවස්ථාවන්තහිදී අවිනිශ්ිත අනාගත සිදුවීම්ත ලහ  වත්මන්ත දුඳීම්ත මිණන්ත පමණක්ෂ පුවුත්ම තහවුරු කරන 

භවය දුඳීම්ත ලද   

ම්ඩයලේ ප්රාේධ්න ලවන්තකිරීම්ත සහ අසම්තභාවය දුරකම්ත මූයය ප්රකාශනයන්තහි අදාළ සටහන්තවය ලහිනදරද කර තත  

3.4  ේගාවි විශ්රාන අරමුදේල් බණරකම්  
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ලගාවි විශ්රාම අරමුද ලේ දුරකම්ත 2007 දී සිදුකරන යද ආයුගණක ගණනය කිරීම මත වත්මන්ත වටිනාකම පාදකව 

මූයය ප්රකාශන යන්තහි ිණුමම්ත ගත කර තත   

4     විසරීරණ ආදායම් ප්රකාශය  

4.1 ආදායන 

අ) ම්ඩයලේ ආදායම රක්ෂ ණ වාරික, භා්ඩාගාර බිේපත්වලින්ත යුලදන  ලපාළී සහ අලනුණත් විවිධ් ආදායම්ත 

නිලය ආනය කරයි   

ආ) වාරික එකු කිරීලමන්ත යත් සියලුම ආදායම්ත මුදේ පදනමකින්ත පිිනගනු යුලබ්    

4.2  ආදායන පිළිගණනීන  

අ  විශ්රාම වුප් අ වාරික ආදායම දඳවාගත් කායය සඳහා පිිනගනු යුලබ්  

ආ  ඉහත ආදායම පපිත පදනමකින්ත වන අතර අදාළ වියදම්ත සමග ගයපනු යුලබ්  

ත  ලපාළී ආදායම කාය පදනමකින්ත පපිත ලද   

4.3 රජේ   ප්රදාන සඳහා ගිණුම්කරණය  

දරන යද වියදම්ත ලවනුලවන්ත ම්ඩයයට ලගවනු යදන ප්රදාන එම වියදම්ත පිිනගනු යුබූ කාය සීමාලදදීම ආදායම්ත 

ලයස විස්තීර්ණ ආදායලම්ත පිිනගනු යුලබ්  වත්කමක පිරිවුයක ලවනුලවන්ත ම්ඩයයට ලගවනු යදන ප්රදාන ආශ්රිත 

වත්කලම්ත ප්රලය ආය ආයු කායය ුරරා ්රික පදනමකින්ත විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   

4. 4 වියදන  

දරන යද පිරිවුය සහ විලශ්ෂිත ආදායම්ත අයිතමයන්තලේ ඉපුයුම අතර සෘජු සම්තදන්තධ්තාව මත පදනම්තව විස්තීරණ 

ආදායම්ත ප්රකාශනලේ වියදම්ත පිිනගනු යදයි  ම්ඩයලේ  ක්රියාකාරකම්ත ලමලහයවීලම්තදී සහ ප්රාේධ්න වත්කම්ත 

කාර්යක්ෂ ම තත්වයකින්ත පවත්වාලගන යාලම්තදී දරන යද සියලු  වියදම්ත, වර් ය සඳහා අතිරික්ෂතය ලහ  හිාය කරා 

ළාා වීලම්තදී පපිත පදනමකින්ත ආදායමට දුර ලකාට තත   

අංක  401/4 -15 10 2008 දරන  අධ්යක්ෂ  ම්ඩය පිකාව මිණන්ත   පහත දුක්ෂලවන අනුපාත මත ලවන්තකරනු යුබූ 

ම්ඩයලේ  ව්ර වියදම්ත 

වියදන  අනුපාත 

 
වුප් අ  ,ලස් අ අ,ලස් භා අ   පාරිලත ෂික 

 
50% 

මවදය වියදම්ත  50% 

පපල්ශන ගාස්ු  40% 

සුදසාධ්නය 50% 

නිය තුනම්ත  48% 

සංග්රහ 40% 

මුද්රණ  40% 

මනතික ගාස්ු  60% 

දුනුවත්දව සහ ුරුණුමව 20% 

අධ්යක්ෂ  ම්ඩය දීමනා 40% 
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ුණලී  /දුරකථන  40% 

තුපුේ ගාස්ු  55% 

විදුලි 40% 

ගමන්ත  ,අතිකාය  50% 

ආය බිේපත්  40% 

මදනික ලදතන  50% 

ආරක්ෂ ක කටයුු  20% 

ප්රධ්ාන කාර්යාලීය පපකරණ  20% 

ප්රධ්ාන කාර්යාලීය රථවාහන 40% 

ප්රධ්ාන පරිගණක වියදම්ත  25% 

ඉන්තධ්න දීමනා  30% 

ලගාඩනුිණලි නඩත්ුව  40% 

ලිපි ද්රවය  48% 

 

2. මුදල් ප්රාාහ ප්රකාශය 

 
ලය ආනා ්රමලේ මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය පිිනලයය කර තත්ලත් ‘ව්ර ්රමය’ ලයාදා ගනිින්ත ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ 
ප්රතිපත්තිය 07 ‘මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය’ ප්රකාරවය   
 

3. ාා්තාකරණ ිනේය් පසු සිදුවීම් 

වාර්තාකරණ දිනලයන්ත පසු සිදුවන සිදුවීම්තවය වාස්තවිකත්වය සයකා දයා තති අතර අවශය තුන්තහිදී ිණුමම්තවය 

ලය ගය ගුයපීම්ත සිදුකර තත   

1. ආශ්රිත පා්ශා ගනුේදනු 

කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය සහ ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ ආශ්රිත 

පාර්ශව ලයස සයකනු යුලබ්  ලමම ආශ්රිත පාර්ශව සමග සිදුකළ ගනුලදනු සාධ්ාරණ වටිනාකම මත ලහිනදරද කර 

තත  ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමලයන්ත සහ ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා 

්රමලයන්ත පිිනලවලින්ත රු  295,230,441 79 ක සහ රු  518,000,000 ක වටිනාකින්ත යුු ණය යදාලගන තිලබ්   

2. ේපර ාසේ් ගණලාපුම් 

ලපර වසලර් ගුයුරම්ත පිිනදඳ විස්තර පහත දුක්ෂලවන පරිදි  ලද   
2006 සිට 2013 දක්ෂවා ලනාපියවූ  ලස් අ අ  සහ ලස් භා අ  මුදය  රු  21,729,892 05 

 

3. අිශරචිත අාසරථමිා  

මාවිේආරු අමුණ වසා දුමීලමන්ත පීඩාවට පත් ලගාවීන්තට වන්තදි ලගවීම සම්තදන්තධ් නඩුවක්ෂ ලකාළඹ මලහ්ස්ත්රාත් 

අධිකරණය හමුලද විභාගලවින්ත පවතින අතර රු  ිලියන 7කට ආසන්තන මුදයක්ෂ සාවදය පරිහරණය කිරීම 

සම්තදන්තධ්ලයන්ත ම්ඩයලේ නියධ්ාරීන්ත 3 ලදලනුණට එලරහිව අධිලච දනා ලගාුම කිරීමට නියිතය  

 

කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන  රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 
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මූලාය ප්රකාශ සඳහා සයහ්  

සයහන -01 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිනය පිරියතක ේද්ප  හා උපකරණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

විසරතරය රථමිාාහන කා්යාලා 

උපකරණ 

සුබසාධ්න 

උපකරණ 

 ගෘහ භාණ්ය 

සහ  සවිකිරීම් 

ාායු සනන 

ය්ත්ර 

පරිගණක 

උපකරණ 

ප්රචාාරක 

උපකරණ 

පරිගණක 

නෘදුකාංග  

එකුමා 

2015 ආනවාරි 1 
දිනට පිරිවුය 

2,102,060 
70 

1,620,558,04  22 330 75 819,738 53 360,136 62 26,012,531 
74 

422 837 
14 

1,475,000
 00 

32,835,193 52 

එකුකිරීම්ත -   239,350 00 167,261 12 41,900 00 - - 448,511 12 

කෘ ලගා ර ම  
පුවරුම්ත 

- - - - - - - - - 

මුළු පිරිාණය 2ක102ක060

.70 

1ක620ක558.0

4 

22ක330.75 1ක059ක088.53 527ක397.74 26ක054ක431

.74 

422ක837.

14 

1ක475ක00

0.00 

33ක283ක704.64 

ක්ෂ යවීම්ත 
අනුපාතය % 

20% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 20%  

2015 ආනවාරි 31 
දිනට සමුච්චිත 
ක්ෂ යවීම 

2,102,060 
70 

1,617,009 04 19,480 75 762,835 73 360,136 62 24,385,424 
90 

422,837 
14 

885,000 0
0 

30,554,784 88 

කෘ ලගා ර ම  
පුවරුම්ත 

         

2015 වසර සඳහා 
ක්ෂ යවීම්ත 

- 2,339 00 950 00 45,543 86 1,393 84 422,233 16 - 295,000 0
0 

767,459 86 

මුළු ක්ෂතයවීන 2ක102ක060

.70 

1ක619ක348.0

4 

20ක430.75 808ක379.59 361ක530.46 24ක807ක658

.06 

422ක837.

14 

1ක180ක00

0.00 

31ක322ක244.74 

ශුද්ධ් ාටිනාකන  - 1ක210.00 1ක900.00 250ක708.94 165ක867.28 1ක246ක773.

68 

- 295ක000.

00 

1ක961ක459.90 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන  රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

මූලාය ප්රකාශ සඳහා සයහ්  

 31.12.2015 31.12.2015 

 රු.      ශත රු.      ශත 

සටහන 02- ලතාග   

 2,125,022 06 2001,150 32 

මුද්රණ ද්රවය  89,350 52 2241 26 

ලිපි ද්රවය ලතාග   

 2ක214ක372.58 2001ක391.58 

   

සයහන   03 - ලාණබිය යුුම මුදල්   

එකුකිරී ලම්ත නිලය ජිතයන්තලගන්ත යුබිය යුු මුදේ 686,979 20 704,479 20 

තුපුේ ලදපාර්තලම්තන්තුලවන්ත යුබිය යුු මුදේ 35,689,048 00 31852,276 00 

 36ක376ක027.20 32ක556ක755.20 

   

සයහන 04- කල්පිරීන දක්ෂාා රඳාා ගමක ආේයෝජන   

   

       භා්ඩාගාර බිේපත් - මහආන දුංුණව 47,567,075 86 199,634,877 40 

 47ක567ක075.86 199ක634ක877.40 

   

සයහන 05- ලාණබිය යුුම ආදායන    

   

ලගාවීන්තලේ දායක මුදය 4,077,203 00 5516,307 00 

ීවිත රක්ෂ ණ වාරික සඳහා ලගාවීන්තලේ දායක මුදය 539,100 00 741,720 00 

පරිපායන වියදම්ත සදහා ලගාවී න්තලේ දායක මුදය  269,550 00 370,860 00 

 4ක885ක853.00 6ක146ක490.00 

   

ිණ/අංක 100150112345   - මහආන දුංුණව යුනියන්ත ලපලදස  1,541,453 62 3,119,630 91 

ිණ/අංක  100180112344  - මහආන දුංුණව යුනියන්ත ලපලදස  370,525 91 781,857 21 

ිණ/අංක  100130112351  -  මහආන දුංුණව යුනියන්ත ලපලදස  314,440 14 321,613 64 

ිණ/අංක  100110112347  -  මහආන දුංුණව යුනියන්ත ලපලදස  600,887 40 800,749 89 

ිණ/අංක  8403704  -  යංකා දුංුණව යුනියන්ත ලපලදස 24,684 10 152,327 10 

අයකිරීම්ත ිණුමම්ත  10,567 00 482,397 00 

 2ක862ක558.17 5ක658ක575.75 

   

සයහන  07 - ේගාවි  විශ්රාන ාණටු හ අරමුදලා   

   

ඉදිරියට ලගනා ලශ් ය (57,249,428,978 77) (53,967,472,093 39) 

           ලපර වසලර් ගුයුරම (21,729,892 05) 4,100 00 

 (57ක271ක158ක870.82) (53ක967ක467ක993.39) 

   

එකු කළා/ (අඩු කළා)    

           වියදමට වුඩි මුළු ආදායම  (3,443,359,969 38) (3,281,960,985 38) 

 (60ක714ක518ක840.20) (57ක249ක428ක978.77) 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන  රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

මූලාය ප්රකාශ සඳහා සයහ්  

 

 31.12.2015 31.12.2015 

 රු.      ශත රු.      ශත 

   

සයහන - 9 - ප්රා ධ්න වියදම් සඳහා රජේ  ප්රදාන   

   
ඉදිරියට ලගනා ලශ් ය  16,28,267.88 

   

එකු කළා/ (අඩු කළා)    

         රආ ලේ ප්රදානක්රමක්ෂ ය 9767,459 86 (612,868 20) 

         වසර ුළ එකු කිරීම්ත 448,511 12 1,265,010 00 

   
ඉදිරියට ැකලගන යන යද ලශ් ය 1ක961ක460.94 2ක280ක409.68 

   

සයහන 10  - ේගවිය යුුම මුදල්   

   

නිලය ජිතායතන ලකාිස්  125,790 00 160,300 00 

කාර්ය ම්ඩය ආරක්ෂ ක තුන්තපු  154,600 00 154,600 00 

කෘ ලගා ර ම ආංගම ිණුමම  88,590,184 58 77,472,153 63 

විශ්රාම වුප් අ ලගවීම 3,260,216,029 00 3,215,242,501 00 

විශ්රාම වුප් අ ලකාිස් මුදය  13,694,665 00 13,631,400 00 

සමූහ රක්ෂ ණ වාරිකය 163,187,680 00 141,944,400 00 

විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා ණය    

          - ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය 628,322,254 04 646,247,409 47 

          - කෘ ලගා ර ම 331,963,805 45 313,173,401 37 

 4ක486ක255ක008.07 4ක408ක026ක165.47 

   

සයහන  11 - උපචිත වියදම්   

මුද්රණ ගාස්ු සඳහා ප්රතිපාදන 531 771 16 411,771 16 

පපිත වියදම්ත 126,517 00  

කාර්ය ම්ඩය ලස් භා අ සහ ලස් අ අ  21,729,892 05  

විගණන ගාස්ු සඳහා ප්රතිපාදන   

- ලපර වසර  3,132,031 00 2,882,031 00 

- වත්මන්ත වසර 250,000 00 250,000 00 

   

 25ක770ක211.21 3ක543ක802.16 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන  රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

මූලාය ප්රකාශ සඳහා සයහ් 

 31.12.2015 31.12.2015 

 රු.      ශත රු.      ශත 

   

සයහන   12 -  පරිපාලාන වියදම්   

වුප් අ සහ ලදතන  72,189,216 37 53,195,306 69 

ලස් අ අ  6,304,833 14 5,444,463 21 

ලස් භා අ   1,576,208 28 1360,465 80 

ගමන්ත සහ යුුරම්ත  1,718,954 58 1090,285 75 

අතිකාය 2,916,614 56 4210,540 55 

මදනික වුප් අ  284,940 50 448,763 00 

මව්ය වියදම්ත  641,468 00 631,864 00 

පාරිලත ෂිකය 4,237,129 83 3,838,364 80 

TAC  දීමනා   59,455 00 

කාර්ය ම්ඩය සුදසාධ්නය  652,651 83 316,898 75 

මනතික ගාස්ු  57,690 00 148,880 52 

කාර්ය ම්ඩය නිය තුනම්ත 261,656 29 118,347,36 

අධ්යක්ෂ  ම්ඩය සාමාජිකයන්ත සඳහා දීමනා  168,620 00 127,200 00 

පපල්ශන ගාස්ු  112,000 00 403,600 00 

   

ුණලී 5,119,108 03 5689,035 71 

දුරකථන  904,570 47 885,417 29 

තුපුේ ගාස්ු  941,760 46 878,888 62 

ආරක්ෂ ක  184,730 00 151,272 00 

විදුලිය 1,044,147 69 1059,674 13 

ආය බිේපත්   151,921 71 163,167 90 

විගණන ගාස්ු  250,000 00 250,000 00 

භා ා පරිවර්තන ගාස්ු - 2,000 00 

   

ඉන්තධ්න  2,047,609 01 2422,206 17 

දුනුවත්දව සහ ුරුණුමව 2,129,189 53 6880,543 09 

මු්රණ 1,026,979 26 1 922,592 92 

ලිපි ්රදය සහ පාරිලභා්ය ්රදය 1,995,681 77 1,522,603 19 

සංග්රහ 157,426 24 65,738 62 

   

රථ වාහන නඩත්ුව 3,436,224 98 2,530,356 93 

ලගාඩනුිණලි නඩත්ුව  563,465 60 157,356 93 

කාර්යාය පපකරණ නඩත්ුව  61,198 15 133,700 23 

පරිගණක නඩත්ුව 1,133,551 80 196,743 17 

   

ක්ෂතයවීන 767,459 86 634,933 03 

 113ක042ක007.94 96ක040ක912.37 

   

සයහන   13 - මුලාය  සහ ේානමක    

ණය ලපාළී  55,565,248 65 55,297,404 38 

දුංුණ ගාස්ු  69,205 41 1385,835 26 

 55ක934ක454.06 56ක683ක239.64 
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2015 ේදසණම්බ් 31 ිනය මූලාය ප්රකාශන 

 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ  

ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිනය මූලාය තමකාය පිළිබඳ ප්රකාශය  

 සයහන  2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

වත්කම්ත     

ජංගන ේනාාන ාමකකම්     

ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ  1 38,519 62 832 00 

  38ක519.62 832.00 

ජංගන ාමකකම්     

ලතාග 2 191,083 33 189,206 27 

යුබිය යුු මුදේ 3 629,872,254 04 646,624,810 47 

කේපිරීම ලතක්ෂ රඳවාගත් ආලය ආන  4 22,677,475 96 16,649,954 02 

දුංුණලද තති මුදේ  5 1,416,310 83 1,057,425 69 

  654ක157ක124.16 664ක521ක396.45 

මුළු ාමකකම්  654ක195ක643.78 664ක521ක228.45 

 

සරක්ධ් සහ බණරකම් 

   

 

ප්රා ධ්න සහ සංචිත  
   

ධීවර විශ්රාම වුප් අ අරමුදය  6 (2,174,633,659 27) (1,930,371,414 21) 

මරණ පාරිලත ෂික අරමුදය  7 22,780,199 70 21,525,809 70 

  2ක151ක853ක469.57 1.908ක845ක604ක51 

ජංගන ේනාාන ාමකකම්     

විශ්රාම වුප් අ දුරකම   2,784,156,361 14 2,555,667,552 00 

කාර්ය ම්ඩය පාරිලත ෂිකය සඳහා ප්රතිපාදන   1,182,885 23 1,087,875 58 

  2ක785ක339ක246.37 2556755ක427.58 

 

ජංගන බණරකම්  
   

මුළු ලගවිය යුු දෑ 8 18,871,831 98 15,021,380 38 

පපිත වියදම්ත  9 1,838,025 00 1,591,025 00 

  20ක709ක856.98 16ක612ක405.38 

මුළු සරක්ධ් සහ බණරකම්  654ක195ක643.78 664522ක228.45 

ලමම මූයය ප්රකාශන ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිතීන්තහි අවශයතා හා අනුූලය ලද  
                           
මුදේ අංශ ප්රධ්ානී 

ලමම මූයය ප්රකාශ සකසක්ිරීම සහ ඉදිරිපත්කිරීම සඳහා අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය වගකිව යුු ලද  
අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය ලවනුලවන්ත අත්සන්ත තදන ය්ල්:  

                                                                                          
සභාපති        අධ්යක්ෂ  ම්ඩය සාමාජික 
කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය   කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය  
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ාසර සඳහා විසරී්ණ ආදායම් ප්රකාශය 

  2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

 සයහන    

ලපාළී ආදායම   38,040 716 65 38,533,360 63 

ධීවරයන්තලේ දායක මුදය   1,030,292 00 1 456,710 00 

  39,071,008 65 39,990,070 63 

 
අඩුකළා  :  

   

පරිපායන වියදම්ත සදහා පවරන යද ලපාළී ආදායම 
                  

(3,500,000.00) 
                 

(3,500,000.00) 

අරමුදය සඳහා මුළු ආදායම  35ක571ක008.65 36ක490ක070.63 

 

අඩුක ා :වියදම් 

   

ශු්ධ් දායකමුදේ ආපසු ලගවීම්ත  (412,085 00) (577,016 00) 

ශු්ධ් ලපාළී ආපසු ලගවීම  (475,881 00) (628,623 00) 

දිරි දීමනා ලගවීම  (65,604 00) (88,820 00) 

සමූහ රක්ෂ ණ වාරිකය  (1,763,390 00) (1675,730 00) 

විශ්රාම වුප් අ ලගවීම්ත සහ ලකාිස් මුදේ    

   -   විශ්රාම වුප් අ ලගවීම්ත  (47,418,578 00) (41,867,619 00) 

   -   විශ්රාම වුප් අ ලගවීම්ත සඳහා ලකාිස් මුදේ   (562,740 00) (488,075 00) 

මුළු වියදම  (50ක698ක278.00) (45ක326ක883.00) 

    

ේනේහයුම් අතිරික්ෂතය/හිගය  15ක127ක269.35 (8ක836ක812.37) 

    

ආදායන  -  පරිපාලානය සඳහා    

පරිපායන වියදම්ත සඳහා ලපාළී ආදායම   3,500,000.00                    3,500,000.00                    

පරිපායන වියදම්ත සඳහා රආලේ ප්රදාන  1,500,000 00 3,000,000 00 

  5ක000ක000.00 6500ක000.00 

  5ක000ක000.00 6500ක000.00 

  (10ක127ක269.35) (2ක336ක812.37) 

අඩුක ා : වියදම්    

    

පරිපායන සහ ආයතනික වියදම්ත 10 5,015,930 43 4,832,931 37 

මූයය ගාස්ු 11 4,093 00 561 16 

මුළු පරිපායන වියදම්ත  5ක020ක023.43 4833ක492.53 

වර් ය සඳහා යාදය/(අයාදය)  (15ක147ක292.78) (7ක170ක304.90) 

 

අේනකුමක විසරී්ණ ආදායන 

   

පාරිලත ෂික යාද/(අයාද)  28,657 88 (156,765,95) 

විශ්රාම දුරකම වුඩිවීම  (228,488,809 14) (211,396,733 00) 

  (228ක460ක151.26) (211ක553ක498.95) 

    

වසර සඳහා මුළු විස්තීර්ණ ආදායම  (243ක607ක444.04) (218ක723ක803.85) 

 

 

  



86 
 

කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ාසර සඳහා  

සරක්ධ් ේානසරවීම් පිළිබඳ ප්රකාශය 
 

 ධීාර විශ්රාන ාණටු හ 

අරමුදලා 

නරණ පාරිේතෝෂික 

අරමුදලා 

එකුමා 

 
2013 ලදසුම්තදර් 31 දිනට ලශ් ය 

      (1,711,647,610.36)       20,210,079.70     (1,691,437,530.66) 

 
විශ්රාම වුප් අ දුරකලම්ත වත්මන්ත වටිනාකම 

- - - 

 
2013 ලදාසුම්තදර් 31 දිනට ලශ් ය 

      (1,711,647,610.36)       20,210,079.70     (1,691,437,530.66) 

 

ාසර ුම  එකුමකිරීම්  - 2014 

   

ශු්ධ් අතිරික්ෂතය  (218,723,803 85)  (218,723,803 85) 

වියදමට වුඩි ආදායම -ීවිත රක්ෂ ණය                              -    1,315,730 00 1,315,730 00 

    

 
2014 ලදාසුම්තදර් 31 දිනට ලශ් ය 

 
(1,930,371,414 21) 

 
21,525,809 70 

 
(1,908,845,604 51) 

ලපර වසලර් ගුයුරම (654,801 02) - (654,801 02) 

2014 ලදසුම්තදර් 31 දිනට ගුයපූ ලශ් ය  (1,931,026,215 23)  (1,909,500,405 53) 

ාසර ුම  එකුම කිරීම් -2015    

ශු්ධ් අතිරික්ෂතය  (243,607,444 04)  (243,607,444 04) 

වියදමට වුඩි ආදායම -ීවිත රක්ෂ ණය   
1,254,390 00 

 
1,254, 930 00 

 
2015 ේදසණම්බ් 31 ිනය ේශරතය 

 

(2ක174ක633ක659.27) 

 

27ක780ක199.70 

 

(2ක151ක853ක459.57) 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ාසර සඳහා මුදල් ප්රාාහ ප්රකාශය 

 2015.12.31 

රු.ශත 

2014.12.31 

රු.ශත 

ේනේහයුම් ක්රියාකාරකම්ාලි් මුදල් ප්රාාහ   
ශු්ධ්  අතිරික්ෂතය   (243,607,444 04) (218723,803 85) 

 

ගණලාපුම්  

  

ක්ෂ යවීම්ත  4,032 38 908 00 

ලපර වසරට අදාළ ගුයුරම්ත  (654,801 02) - 

පාරිලත ෂික මත හිාය/යාභය (28,657 88) 156,765 95 

විශ්රාම වගීමම ඉහළයාම 228,488,809 14 211,396,733 00 

විශ්රාික පාරිලත ෂිකය සඳහා ප්රතිපාදනය 123,667 53 106,160 81 

කාරක ප්රා ධ්න ේානසරකම්ාලාය ේපර ේනේහයුම් අතිරික්ෂතය (15ක674ක393.89) (218ක459ක969.09) 

වටමලට රු භා්ඩවය (වුඩිවීම) / අඩුවීම  (1,877 06) (34,953 72) 

යුදය යුු දෑ (වුඩිවීම) / අඩුවීම 16,420,155 43 (6,242,321 08) 

අලනුණත් ලගවිය යුු දෑ (වුඩිවීම) / අඩුවීම 3,850,451 60 4141,760 28 

පපිත වියදම්ත (වුඩිවීම/(අඩුවීම) 247,000 00 175,000 00 

 20ක515ක729.97 (1ක960ක514.52) 

 
ලමලහයුම්ත ක්රියාකාරකම්තවලින්ත පත්පාදිත මුදේ  

 
4,841,336 08 

 
(8,691,349 61) 

විශ්රාික පාරිලත ෂිකය  - ලගවන යද  - - 

 

 

 

4ක841ක336.08 

 

(8ක691ක349.61) 

 

ආේයෝජන ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුදධ් මුදල් ප්රාාහ 

 
 

 

මූයය සාධ්න පත්ර (6,027,521 94 7406,817 78 

ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ ියයට ගුනීම  (41,720 00) - 

සමූහ ීවිත රක්ෂ ණ ලය ආනා ක්ෂරමය සඳහා දායක මුදය  1,763,390 00 1675,730 00 

වසර ුළ ප්රතියාභ  (509,000 00) (360,000 00) 

 

ආේයෝජන ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුද්ධ් මුදල් ප්රාාහ 

 

(4ක814ක851.94) 

 

8ක722ක547.78 

 

මුලාය ක්රියාකාරකම්ාලි්  මුදල් ප්රාාහ 

  

   

  - 

මූලාය ක්රියාකාරකම්ාලි් ශුද්ධ් මුදල් ප්රාාහ   

මුදල් හා මුදලාය සනාන දෑ ශුද්ධ් ාණඩිවීන/(අඩුවීන) 26ක484ක14 31ක198.17 

වසර ආරම්තභලේදී මුදේ සහ මුදයට සමාන දෑ 1,389,826 69 1,358,628 52 

 1ක416ක310.83 1ක389ක826.69 

ාසර අාසානේ දී මුදල් සහ බණංකු ේශරතය   

දුංුණලද තති මුදේ -2015 12 31 1ක416ක310.83 1ක389ක826.69 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

 
2015 ේදසණම්බ් 31් අාස් ාසර සඳහා ාණදගමක ගිණුම්කරණ ප්රතිපමකති 

 

1. ේපාදු ප්රතිපමකති  

1.1 ාා්තාකරණ අසරතිමකාය  

්රී යංකා කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩයය  1999 අංක  20 දරන පනලතන්ත සංස්ථාගත කරන යද අතර 

නුලේලගාඩ ,ගංලගාඩවිය,සුභ්රාරාම පාලර් අංක  20 දරන ස්ථානලේ පිහිටා තත  ධීවර විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ 

ආරක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය ස්ථාපිත කරනු යුබූලේ ධීවර විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්රතියාභ ලය ආනා 

ක්ෂරමය පනලත් විධිවිධ්ාන ප්රකාරවය  (1990 අංක 23)  

1.2  ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම්ාලා ේනේහයුම් සරාභාාය  

ධීවර විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමයක්ෂ ක්රියාත්මක කිරීම   
 
1.2 පිිනලයය කිරීලම්ත පදනම 
 
(අ) අනුකූලාතා ප්රකාශනය  

 
ලමම මූයය ප්රකාශ,  මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශය,  විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශය ,අරමුදේ සහ සංිතවය 

ලවනසක්ම්ත පිිනදඳ ප්රකාශය ,මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය සහ මූයය  ප්රකාශ සඳහා සටහන්තවලින්ත සමන්තවිත ලද  ලමම 

ිණුමම්ත ප්රකාශන ්රී යංකා වරයත් ගණකාධිකාරවරුන්තලේ ආයතනය විසින්ත නිුණත් කරන යද ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ 

ප්රිති (්රී ය මූ වා ප්ර/ ්රී ය ිණ ප්ර ) ප්රකාරව පිිනලයය කර තත   

(ආ) ඇගයීන සඳහා පදනන  

අදාළ සටහන්ත යටලත් සාධ්ාරණ වටිනාකම සම්තදන්තධ්ලයන්ත ලය ගය  අනාවරණ කරනු යදන විටදී හුරුුම විට 

මූයය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවුය පදනින්ත පිිනලයය කර තත   

(ඇ) සංස්දනාමකනක ේතාරුමරු  

ප්රවර්ථන කාය සීමාලද මූයය ප්රකාශ  අවලද ධ් කරගුනීම  ඉහළ නුංවීම පිණිස සහ අන්තතර් කායසීමා 

සන්තසන්තදනීයභාවය වුඩි දියුුම කිරීම පිණිස මූයය ප්රකාශනයන්තහි  වාර්තා ලකාට තති සියලු මුදේ  ප්රමාණ සඳහා  

ලපර කායසීමාවට අදාළ ප්රමාණාත්මක, වෘත්තාන්තත සහ විස්තරාත්මක තුළු සංසන්තදනාත්මත ලතාරුරු 

ලහිනදරද කර තත   

මූයය ප්රකාශනයන්තහි අයිතමයන්ත ඉදිරිපත් කිරීම ලහ  වර්ීතකරණය සංලශ ධ්නය කරනු යුද තති විටදී ,වඩා ලහාඳ 

ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ සුපයීම පිණිස ප්රවර්ථන වසර සමග අනුූලය වන ලස් සන්තසනාදනාත්මක මුදේ ුරමාණ ද 

ප්රතිවර්ීතකරණ කර තත   

(ඈ) කෘතයාමකනක සහ ඉිරිපමකකිරීේම් ායාහාර මුදල් කකකය  

ලමම මුදේ ප්රකාශ ම්ඩයලේ කෘතයාත්මක  සහ ඉදිරිපත් කිරීලම්ත වයවහාර මුදේ කකකය වන ්රී යංකා 

රුපියේවලින්ත ඉදිරිපත් කර තත   
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(ඉ) තක්ෂේසරරු සහ ීරණ භාවිතය  

්රී ය මූ වා ප්ර / ්රී ය ිණ ප්රිතිවයට අනුූලයව මූයය වාර්තා සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම, ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්ති 

සහ වාර්තාකරනු යුබූ වත්කම්ත, දුරකම්ත, ආදායම්ත සහ වියදම්ත ප්රමාණ භාවිතය ලකලරහි දයපාන්තනා වූ ීමන්තදු, 

තක්ෂලස්රු සහ පපකේපන සිදු කිරීමට කළමනාකාරිත්වයට නියම කරයි  ලයාදා ගනු යුබූ ලමම තස්තලම්තන්තු සහ 

තීන්තදු සුදෑ ප්රතිතයවයට වඩා ලවනස් විය හුක  තස්තලම්තන්තු සහ පාදක පපකේපන අත්ඩ පදනමකින්ත 

සමාලය චනය කරනු යුලබ්  ිණුමම්තකරණ තස්තලම්තන්තු ප්රතිලශ ධ්නය කිරීම අදාළ කායසීමාව පමණක්ෂ 

දයපාන්තලන්ත නම්ත කවා පිිනගනු යදන්තලන්ත එම තස්තලම්තන්තු ප්රතිලශ ධ්නය කර තති කායසීමාව ුළ වන අතර 

ප්රවර්තන හා යම්ත අනාගත කායසීමාවන්තට එම ප්රතිලශ ධ්නය දයපාන්තලන්ත නම්ත ප්රතිලශ ධ්න කායසීමාව හා අනාගත 

කායසීමාවන්ත සඳහා ද පිිනගනු යුලබ්  

 
මූයය  ප්රකාශවය පිිනලගන තති ප්රමාණ මත වඩාත්ම සුළකිය යුු දයපෑම්ත තති කරන ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්ති භාවිතා 
කිරීලම්තදී තක්ෂලස්රු, අවිනිශ්ිතතා සහ තීරණාත්මක තීන්තදු පිිනදඳ සුයකිය යුු ක්ෂල ත්්ර පිිනදඳ ලතාරුරු මූයය 
ප්රකාශයන්තහි සටහන්තවය අඩංගු කර තත  
 
(ඊ) ප්රා්තන ායාපාරය (අඛ්ණ්ඩ පණාණමකන)  
 
ප්රවර්තන වයාපාරයක්ෂ ලයස අත්ඩව පුවුතීමට ම්ඩයයට තති හුකියාව පිිනදඳව කළමනාකාරිත්වය 
තක්ෂලස්රුවක්ෂ කර තිලබ්  එදුවින්ත ප්රවර්තන වයාපාරයක පදනින්ත මූයය ප්රකාශන අත්ඩව පිිනලයය කරනු යුලබ්  
 

3 ාමකකම් හා කාාේ  තක්ෂේසරරු පදනන 

 
2.1   ේද්ප ක පිරියත හා උපකරණ 

 

(අ) පිළිගණනීන සහ ගණනය කිරීන  

 
ල්පය, පිරියත හා පපකරණ අයිතම ප්රකාශ කර තත්ලත් එකු වූ  ක්ෂ ය කිරීම්ත හා හානි අයාභ අඩුලකාට පිරිවුයට 
ලහ  තක්ෂලස්රුවටය    
 
සියලු ල්පය, පිරියත සහ පපකරණ මුලින්තම වාර්තා කර තත්ලත් සමුච්චිත ක්ෂ යවීම්ත ලහ  වටිනාකලම්ත සමුච්චිත  
හානිවීම්ත අඩුකර පිරිවුයටය  වත්කමක වුදගත් සංරචක ලවනම හුනනාගනු යුද ක්ෂ ය කරනු යුලබ්  ල්පළක, 
පිරියතක ලහ  පපකරණයක සුළකිය යුු ලකාටස් යම්ත කාය අන්තතර ුළ ප්රතිස්ථාපනය කරනු යුමටමට අවශය වූ 
විට,  ප්රතිස්ථාපිත ලකාටස පිිනගුනීලමන්ත ඉවත් කර නව ලකාටස එය ආශ්රිත ප්රලය ආය ආයු කායය සහ ක්ෂ යවීම 
සහිතව අස්තිත්වය මිණන්ත පිිනගනු යුලබ්   අලනුණත් සියලු අළුත්වුඩියා සහ නඩත්ු පිරිවුය දරන යද වියදම්ත ලයස 
ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   
 
රු  691,945 72  ක ඓතිහාසික පිරිවුයක්ෂ සහිත පූර්ණව ක්ෂ ය කරන යද වත්කම්ත ල්පළ, පිරියත හා පපකරණවය 

අන්තතර්ගත කර තිලබ් 

(ආ) පිරිාණය  

ල්පය පිරියත හා පපරකණවය පිරිවුය කවාලේ ියදී ගුනීලම්ත ිලයන්ත සහ අදාළ වත්කම එහි අල අක්ෂෂිත භාවිතය 
සඳහා වුඩකරන තත්වයට ලගන කම සඳහවූ කිසියම්ත සෘජුවම ආලර පීසය වූ පිරිවුලයන්ත සමන්තවිත ලද   
 

වත්කම්තවය ඉපුයුම්ත ධ්ාරිතාවය දිගමට  පවත්වා ගනු ලහ  ඉහළ නුංවීම පිණිස ස්ිර ස්වභාවලේ වත්කම්ත අත්කර 
ගුනීම, වයා අත කිරීම ලහ  වුඩි දියුුම කිරීම සඳහා දරන යද තදනන්තතර වියදම ප්රාේධ්න වියදම්ත ලයස සයකනු 
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යුලබ්  ප්රධ්ාන පරීක්ෂ ාකිරීම්ත තුළුව ලවනම ිණුමම්ත තදා තති ල්පය ,පිරියත ලහ  පපකරණ අයිතමයක්ෂ 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා දරන යද වියදම ප්රාේධ්නීකරණය කරනු යුලබ්  අලනුණත් තදනන්තතර පිරිවුය 
ප්රාේධ්නීකරණය කරනු යදන්තලන්ත එම ලකාටස ුළ අන්තතර්ගත අනාගත ආර්ික ප්රතියාභ සමාගමට  ගයාකමට 
හුකියාවක්ෂ තත්නම්ත සහ අයිතමලේ පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මුණිය හුකිනම්ත පමණි   
 

(ඇ) ක්ෂතයවීම්  

සරය මාර්ග ්රමය මත පහත දුක්ෂලවන වාර්ෂික අනුපාතයන්තට  එම වත්කම්තවය තස්තලම්තන්තුගත  ප්රලය ආය ආයු 
කායය ුළ එම ප්රමාණ ලපාත් වලින්ත ඉවත් කිරීම පිණිස, ක්ෂ යවීම්ත විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ වුය දරක්ෂ ලස් 
දක්ෂවනු යදයි   

  
 කාර්යාය පපකරණ 10% 
 ලීදඩු සහ සවිකිරීම්ත 10% 
 සුදසාධ්න පපකරණ 10% 
 පරිගණක 20%  
 

2.2    අසරපෘශය ාමකකම්  

වත්කමට ආලර පණය කළ හුකි අනාගත ආර්ික ප්රතියාභ ආයතනයට ගයා කලම්ත තත්වයක්ෂ තිලබ්නම්ත සහ ්රී 
යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිති ්රී ය ිණ ප්ර  -38 අස්පෘශය වත්කම්ත ප්රකාරව වත්කලම්ත පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස ිණිය 
හුකි නම්ත අස්පෘශය වත්කමක්ෂ පිිනගනු යුලබ්  ක අනුව ලමම වත්කම්ත  සමුච්චිත ්රමක්ෂ ය සහ කිසියම්ත සමුච්චිත 
හානි අයාභ අඩුකර මූයය ප්රකාශවය දක්ෂවනු යුලබ්   
පරිගණක මෘදුකාංග සරය  ලර්ඛීය ්රමය මත වසර 5 ක කායා සීමාවක්ෂ ුරරා ්රමක්ෂ ය කරනු යුලබ්     
 
2.3 ාටේයෝරු භාණ්ඩ  

 
වටමලට රු භා්ඩ ප්රකාශ කර තත්ලත් වඩා අඩු පිරිවුයට සහ ශු්ධ් පපයබ්ධි කළ අගයකටය  ශු්ධ් පපයබ්ධි කළ 
අගය යනු සාමානය වයාපාරක කටයුුවයදී තස්තලම්තන්තුගත සම්තපූර්ණ කිරීලම්ත සහ විුණුමම්ත වියදම්ත අඩුකිරීලමන්ත 
පසු තස්තලම්තන්තුගත විුණුමම්ත ියය  ලමම පිරිවුයට ලතාග භා්ඩ අත්කර ගුනීලම්ත සහ කවා දුනට තිලදන 
ස්ථානයට සහ තත්වයට ලගන කම දරන යද වියදම ද තුයත්ය   
 

2.4  මූලාය ාමකකම්  

 
ශ්රි ය ිණ ප්ර  39 හි වි ය පථය ුළ මූයය වත්කම්ත ලය ගය පරිදි යාභය ලහ  පාඩුව, ණය සහ යුබිය යුු දෑ, කේ පිරීම 
ලතක්ෂ රඳවා ගත් ආලය ආන  විකිීසම සඳහා තති මූයය වත්කම්ත ලහ  ඉදිරි ැකුණම්ත ලයස නම්ත කළ වුත්පන්තන හරහා 
සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්ත වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්   
 
සිය මුයය වත්කම්තහි මූලික පිිනගුන්තම මත අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය කවාලේ වර්ීතකරණය තීරණය කරයි   
 
සියලු මුයය වත්කම්ත ආරම්තභ ලේදී සාධ්ාරණ වටිනාකම ධ්න ලයසත් යාභ  ලහ  පාඩු මිණන්ත වත්කම්ත සාධ්ාරණ 
වටිනාකමට ලනාවන අවස්ථාවන්තහිදී සෘජුව ආලර පීසය ගනුලදනු පිරිවුයටත් ආරම්තභලේදී පිිනගනු යුලබ්    
 
ණය සහ යුබිය යුු දෑ සහ තුන්තපත් ආරම්තභලේදී කවා ආරම්තභ කරනු යදන දිනලේදී පිිනගනු යුලබ්   
අලනුණත් සියලු මූයය වත්කම්ත (යාභ සහ පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට නිිත කළ වත්කම්ත තුළුව) 
ආරම්තභලේදී  පිිනගනු යදන්තලන්ත සාධ්න පත්රලේ ිණවිසුම්ත ප්රතිපාදනයන්තට ම්ඩයය පාර්ශවකරුවුණ වූ ලවළඳ 
දිනයටය     
 
යම්ත වත්කමකින්ත මුදේ ුරවාහයන්ත ලකලරහි තති ිණවිසුම්තකර හිිකම්ත අවසාන වීලම්තදී ලහ  මූයය වත්කමක 
හිිකාරිත්වලේ සියලු අවදානම්ත සහ පරිදාන සුළකිය යුු ලයස පවරනු යදන විටකදී ගනුලදනුවක මූයය වත්කම්ත 
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මත ිණවිසුම්තකර මුදේ ප්රවාහ යුමටමට තති අයිතිය එය පවරන විටදී ම්ඩයය මූයය වත්කම පිිනගුනීම ඉවත් කරනු 
යුලබ්  පවරනූ යුබූ මූයය වත්කමක  ම්ඩයය විසින්ත නිර්මාණය කරනු යුබූ ලහ  රඳවාගනු යුබූ යම්ත දුඳියාවක්ෂ ,
ලවනම වත්කමක්ෂ ලහ  දුරකමක්ෂ ලයස පිිනගනු යුලබ්  
 
මූයය වත්කම්ත සහ දුරකම්ත හියද කරනු යදන අතර මුදේ ප්රමාණ හියද කිරීමට ම්ඩයයට මනතික 
අයිතිවාසිකමක්ෂ තති විටකදී සහ ශු්ධ් පදනමක්ෂ මත පියවීමට ලහ  වත්කම පපයබ්ධි කර දුරකම සමගාමීව 
පියවීමට අදහස් කරන්තලන්ත නම්ත පමණක්ෂම ශු්ධ් මුදේ ප්රමාණය මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශලේ ඉදිරිපත් කරනු 
යුලබ්  
ම්ඩයලේ මූයය වත්කම්තවයට මුදේ සහ ලකටි කාලීන ආලය ආන සහ ලවළඳ සහ අලනුණත් යුබිය යුු දෑ 
තුළත් ලද   
 

(අ)  ලාාභ ේහෝ පාඩු හරහා සාධ්ාරණ ාටිනාකනය මූලාය ාමකකම්  

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්තවයට ලවළඳාම සඳහා තදා රඳවා ලගන සිටිනු යදන 

මූයය වත්කම්ත සහ යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මුේ පිිනගුනීම මත නම්ත කළ මූයය වත්කම්ත තුයත් 

ලද  මූයය වත්කම්ත ආසන්තන කාලීනව විකිීසලම්ත ලහ  ප්රති ියදී ගුනීලම්ත කාර්යය සඳහා අත්කර ලගන තත්නම්ත කවා 

ලවළඳාම සඳහා රඳවාලගන තති ලස් වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්   

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය වත්කම්ත, විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායමට ලහ  

මූයය වියදමට පිිනගනු යුබූ සාධ්ාරණ වටිනාකලම්ත ලවනස්කම්ත සහිතව සාධ්ාරණ වටිනාකමට මූයය තත්වය පිිනදඳ 

ප්රකාශලේ දක්ෂවනු යුලබ්   

(ආ)  ණය සහ  ලාණබිය යුුම මුදල් 

ණය සහ යුබිය යුු මුදේ සක්රීය ලවළඳලපාළක ිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කර ලනාමුති ස්ථාවර සහ නිශ්චයනීය 
ලගවීම්ත සහිත වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත ලද   මූලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව එදුන මූයය වත්කම්ත හානි 
අඩු ලකාට සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත තදනන්තතරව ්රමක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුලබ්  
්රමක්ෂෂිත පිරිවුය ගණනය කරනු යදන්තලන්ත අත්කර ගුනීලම්තදී කිසියම්ත වටමටමක්ෂ ලහ  ආධිකයයක්ෂ සහ සතය ලපාළී 
්රමලදදලේ අනුකයක ලකාටසක්ෂ වන ගාස්ු ලහ  පිරිවුය සුයකිේයට ගනිිනි  සතය ලපාළී ්රමලදද ්රමක්ෂ ය 
විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායලම්ත අන්තතර්ගත කරනු යුලබ්  හානි ලහ්ු ලකාට ලගන තතිවන අයාභ 
මූයය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   

ණය සහ යුබිය යුු දෑ සමන්තවිත වනුලේ ලවළඳ යුබිය යුු දෑ ,ලස්වක ණය ,තුන්තපු ,අත්තිකාරම්ත ,අලනුණත් 
යුබිය යුු දෑ සහ මුදේ සහ මුදයට සමාන දෑ ආදිලයනි   

(ඇ) කල්ීරීන දක්ෂාා රඳාා ගනු ලාණබූ ආේයෝජන  

ස්ථාවර සහ නිශ්චයනීය ලගවීම්ත සහිත වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත සහ ස්ථාවර කේපිරීම්ත ම්ඩයයට 
කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීලම්ත ධ්නාත්මත අභිප්රායක්ෂ සහ හුකියාවක්ෂ තති විටදී කවා කේ පිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීම 
ලස් වර්ීතකරණය කරනු යුලබ්  මූලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන හානි 
අඩු ලකාට සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත තදනන්තතරව ්රමක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුලබ්  
සතය ලපාළී ්රමලදද ්රමක්ෂ ය විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ මූයය ආදායලම්ත අන්තතර්ගත කරනු යුලබ්  හානි ලහ්ු 
ලකාට ලගන තතිවන අයාභ මූයය පිරිවුලේ විස්තීරණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්  

රආලේ සුැකුණම්තපත් සහ ස්ථාවර තුන්තපුවය ආලය ආන ,කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන යටලත් 
වර්ීතකරණය කර තිලබ්   

(ඌ) විකිණීන සඳහා ඇති මූලාය ආේයෝජන  

විකිීසම සඳහා තති මූයය වත්කම්ත යනු විුණුමම සඳහා තති ලයස නම්ත කර තති ලහ  ඉහත සඳහන්ත කවර ලහ  මූයය 
වත්කම්ත කා්ඩයකට වර්ීතකරණ කර ලනාමුති වුත්පන්තන ලනාවන මූයය වත්කම්ත ලද  මූලික පිිනගුනීමට පසුව, 
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කවා සාධ්ාරණ වටිනාකමට ගණනය කරනු යදන අතර හානි අයාභ හුර එහි ලවනස්කම්ත අලනුණත් විස්තීර්ණ 
ආදායලම්ත පිිනගනු යදන අතර අරමුදේ සහ සංිතවය ලවන්තකර තති සාධ්ාරණ වටිනාකලම්ත ඉදිරිපත් කරනු යුලබ්  
විකිීසම සඳහා තති ණය සුැකුණම්ත මත ලපාින ආදායම සතය ලපාළී ්රමලදදය භාවිතා කරින්ත ගණනය කරනු 
යදන අතර යාභලයහි ලහ  අයාභලයහි පිිනගනු යුලබ්  ආලය ආනයක්ෂ පිිනගුනීම ඉවත් කළ විට ,අරමුදේ සහ 
සංිතවය එකුවූ යාභය ලහ  පාඩුව යාභ ලහ  අයාභවය ප්රතිවර්ීතකරණය කරනු යුලබ්  

මූලික පිිනගුනුම මත  විකිීසම සඳහා තති මූයය ආලය ආනයක්ෂ ලයස ම්ඩයය කවර ලහ  මූයය වත්කමක්ෂ නම්ත 
කර ලනාමුත   

2.5 මූලාය ාමකකම් හාි  

සුම වාර්තාකරණ දිනයකදීම මූයය වත්කමක්ෂ ලහ  මූයය වත්කම්ත සමූහයක්ෂ හානිවීලම්ත වාස්තවික සාක්ෂෂි තත්දුයි 
සමාගම තක්ෂලස්රු කරන අතර එවුනි හානිවීමක්ෂ සිදුව තත්නම්ත, වත්කලම්ත ධ්ාරණ අගය සහ තස්තලම්තන්තුගත 
අනාගත මුදේ ප්රවාහලේ වටිනාකම අතර ලවනස යදා ගුනීම මිණන්ත හානිලේ ප්රමාණය ගණනය කරනු යුලබ්   

3  බණරකම් සහ ප්රතිපාදන  

මූයය තත්වය පිිනදඳ ප්රකාශය මත ආංගම දුරකම්ත ලයස වර්ීතකරණය කර තති දුරකම්ත වනුලේ ඉේලුම මත ලහ  

වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරක්ෂ ුළ ලගවීමට නියිතව තති ල්ය  ආංගම ලනාවන දුරකම්ත වනුලේ වාර්තාකරණ 

දිනලේ සිට වසරකින්ත පසුව ලගවීමට නියිත  ලශ්  ලද   

ලමම මූයය වාර්තා සකස් කිරීලම්තදී, දන්තනා සියලු දුරකම්ත සඳහා ලහ්ු දක්ෂවා තත  අතීත සිදුවීමක ප්රතිතයයක්ෂ ලයස 

ම්ඩයයට මනතික ලහ  සම්තමුතික දුඳීමක්ෂ තති විටදී සහ දුඳීම නිරාකරණය සඳහා ආර්ික ප්රතියාභ පිටතට 

ගයායාමත් අවශය කරනු යුමටමට ඉඩ තති විටදී ප්රතිපාදන සහ දුරකම්ත පිිනගනු යුලබ්   

3. 1 විශ්රාන ප්රතිලාාභ  

්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිති 19 –  ‘විශ්රාික ප්රතියාභ පිරිවුය’ අනුූලය වන පරිදි සියලු ස්ිර ලස්වකයන්ත සඳහා 

ලස්වලේ පළමු වසර සම්තපූරණ කිරීලම්ත සිට විශ්රාික පාරිලත ෂික සඳහා ප්රතිපාදන සයසා තත  ලකලස්ලවතත්, 

1983 අංක 12 දරන පාරිලත ෂික ලගවීම්ත පනත සමග ලස්වකයුණ සඳහා වන වගීමම තති වනුලේ  පස් වසරක 

අත්ඩ ලස්වා කායයක්ෂ සම්තපූර්ණ කිරීලම්තදී පමණි  දුරකම්ත සඳහා දාහිරින්ත අරමුදේ සපයනු ලනායුලබ්   

3. 2 බදුකරණය  

1990  අංක 22 දරන ල්ශීය ආදායම්ත පනත සහ එහි සංලශ ධ්න ප්රකාරව ම්ඩයය ආදායම්ත ද්ලදන්ත නිදහස් කර 

තිලබ්   

3. 3 ප්රා ධ්න ේා්කිරීම් සහ අසම්භාාය බණරකම්  

අසම්තභාවය දුරකම්ත වනුලේ ආර්ික ප්රතියාභ පුවරුම සිදු වීමට ඉඩක්ෂ ලනාමුති ලහ  විශ්වාසනීය ලයස ිීසමට 
ලනාහුකි අවස්ථාවන්තහිදී අවිනිශ්ිත අනාගත සිදුවීම්ත ලහ  වත්මන්ත දුඳීම්ත මිණන්ත පමණක්ෂ පුවුත්ම තහවුරු කරන 
භවය දුඳීම්ත ලද   
ම්ඩයලේ ප්රාේධ්න ලවන්තකිරීම්ත සහ අසම්තභාවය දුරකම්ත මූයය ප්රකාශනයන්තහි අදාළ සටහන්තවය ලහිනදරද කර 
තත  
 

3.5  ධීාර විශ්රාන ාණටු හ අරමුදේල් බණරකම්  

ධීවර විශ්රාම අරමුද ලේ දුරකම්ත 2007 දී සිදුකරන යද ආයුගණක ගණනය කිරීම මත වත්මන්ත වටිනාකම පාදකව 

මූයය ප්රකාශන යන්තහි ිණුමම්ත ගත කර තත   

 



93 
 

4     විසරීරණ ආදායම් ප්රකාශය  

4.1 ආදායන 

අ) ම්ඩයලේ ආදායම රක්ෂ ණ වාරික, භා්ඩාගාර බිේපත්වලින්ත යුලදන  ලපාළී සහ අලනුණත් විවිධ් ආදායම්ත 
නිලය ආනය කරයි   

ආ) වාරික එකු කිරීලමන්ත යත් සියලුම ආදායම්ත මුදේ පදනමකින්ත පිිනගනු යුලබ්    

4.3  ආදායන පිළිගණනීන  

අ) විශ්රාම වුප් අ වාරික ආදායම දඳවාගත් කායය සඳහා පිිනගනු යුලබ්  

ආ) ඉහත ආදායම පපිත පදනමකින්ත වන අතර අදාළ වියදම්ත සමග ගයපනු යුලබ්  

ත) ලපාළී ආදායම කාය පදනමකින්ත පපිත ලද   

4.3 රජේ   ප්රදාන සඳහා ගිණුම්කරණය  

දරන යද වියදම්ත ලවනුලවන්ත ම්ඩයයට ලගවනු යදන ප්රදාන එම වියදම්ත පිිනගනු යුබූ කාය සීමාලදදීම ආදායම්ත 
ලයස විස්තීර්ණ ආදායලම්ත පිිනගනු යුලබ්  වත්කමක පිරිවුයක ලවනුලවන්ත ම්ඩයයට ලගවනු යදන ප්රදාන ආශ්රිත 
වත්කලම්ත ප්රලය ආය ආයු කායය ුරරා ්රික පදනමකින්ත විස්තීර්ණ ආදායම්ත ප්රකාශලේ පිිනගනු යුලබ්   

4. 4 වියදන  

දරන යද පිරිවුය සහ විලශ්ෂිත ආදායම්ත අයිතමයන්තලේ ඉපුයුම අතර සෘජු සම්තදන්තධ්තාව මත පදනම්තව විස්තීරණ 
ආදායම්ත ප්රකාශනලේ වියදම්ත පිිනගනු යදයි  ම්ඩයලේ  ක්රියාකාරකම්ත ලමලහයවීලම්තදී සහ ප්රාේධ්න වත්කම්ත 
කාර්යක්ෂ ම තත්වයකින්ත පවත්වාලගන යාලම්තදී දරන යද සියලු  වියදම්ත, වර් ය සඳහා අතිරික්ෂතය ලහ  හිාය කරා 
ළාා වීලම්තදී පපිත පදනමකින්ත ආදායමට දුර ලකාට තත   

අංක 401/04 දරන  අධ්යක්ෂ  ම්ඩය පිකාව මිණන්ත   පහත දුක්ෂලවන අනුපාත මත ලවන්තකරනු යුබූ ම්ඩයලේ  
ව්ර වියදම්ත 

වියදන අනුපාතය 

කුලීක දුරකථමින 5% 

තණපණල් ගාසරුමක ජලා ගාසරුම  5% 

විදුලිය 5% 

ප්රධ්ාන කා්යාලා උපකරණ 5% 

ේගාඩනණගිලි නඩමකුමා 5% 

රථමිාාහන නඩමකුමා 5% 

ඉ්ධ්න 5% 

ලිපිද්රාය 5% 

ිලා ඇඳුම් 5% 

ආරක්ෂතක ේසරාා 5% 

පරිගණක වියදම් 5% 

 

 

5 මුදල් ප්රාාහ ප්රකාශය 
ලය ආනා ්රමලේ මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය පිිනලයය කර තත්ලත් ‘ව්ර ්රමය’ ලයාදා ගනිින්ත ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රතිපත්තිය 
07 ‘මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය’ ප්රකාරවය   

6 ාා්තාකරණ ිනේය් පසු සිදුවීම් 
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කෘෂිකා්ික  හා  ේගාවිජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩලාය

ධීාර  විශ්රාන  ාණටු හ  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  ප්රතිලාාභ  ේයාජනා  ක්රනය

මුලාය  ප්රකාශ  සදහා  සයහ්

සයහන  01

2015 ලසුම්තදර්  31 දිනට ල්පය පිරියත  සහ පපකරණ

කා්යාලා  උපකරන සුභසාධ්න  උපකරන ගෘහභා්ඪ  සහ  සවිකිරීන

2015 ආනවාරි  1 දිවට පිරිවුය 380,728.50          1,325.00             50,376.92                          259,515.00    691,945.42          

එකු කයා එකු කිරීම්ත -                     -                     

අඩු  කයා දුහුර  කිරීම්ත -                      -                     -                                    -                -                     

2015 ේදසණ  31 ිනය  මුළු  පිරිාණය 380,728.50          1,325.00             50,376.92                          259,515.00    691,945.42          

ක්ෂ ය  වීම්ත අනුපාතය 10% 10% 10% 20%

සමුච්චිත  ක්ෂ යවීම්ත 380,409.90          1,325.00             50,376.92                          256,867.00    688,978.82          

2015 ආනවාරි  31 දිනට

අඩු  කයා දුහුර  කිරීම්ත -                      -                     -                                    -                -                     

වර් ය සදහා  ක්ෂ යවීම්ත 318 60 908 .00 1,226.60             

මුළු  ක්ෂතයවීන 380,728.50          1,325.00             50,376.92                          257,775.00    690,205.42          

ශුද්ධ්  ාටිනාකන -                      -                     -                                    1,740.00        1,740.00             

විසරතරය පරිගනක එකුමා

වාර්තාකරණ දිනලයන්ත පසු සිදුවන සිදුවීම්තවය වාස්තවිකත්වය සයකා දයා තති අතර අවශය තුන්තහිදී ිණුමම්තවය ලය ගය 

ගුයපීම්ත සිදුකර තත   

7 ආශ්රිත පා්ශා ගනුේදනු 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය සහ කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ ආශ්රිත පාර්ශව 
ලයස සයකනු යුලබ්  ලමම ආශ්රිත පාර්ශව සමග සිදුකළ ගනුලදනු සාධ්ාරණ වටිනාකම මත ලහිනදරද කර තත  ධීවර විශ්රාම 
වුප් අ ලය ආනා ්රමය ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට රු  518,000,000 ක වටිනාකින්ත යුු ණයක්ෂ ප්රදානය කර තිලබ්   

8 ේපර ාසේ් ගණලාපුම් 

ලපර වසලර් ගුයුරම්ත පිිනදඳ විස්තර පහත දුක්ෂලවන පරිදි  ලද   
2006  සිට 2013 දක්ෂවා ලනාපියවූ  ලස් අ අ  සහ ලස් භා අ  මුදය  රු  654,801 02 

 
9 අිශරචිත අාසරථමිා  

ලාණබිය යුුම ේපාළිය 

1996 වසලර්දී භා්ඩාගාර බිේපත් ආලය ආන මත ලපාිනය අහිිවීම ලවනුලවන්ත ම්ඩයය යංකා දුංුණවට එලරහිව ලකාළඹ 

දිසා අධිකරණලේ නඩු පවරා තත  

එහි විස්තර පහත දුක්ෂලවන පරිදි ලද   

නඩු අංකය මුදය (රු ) 

MR 21843 1,454,670.84 

MR 21844 1,172,602.46 

MR 21845 2,784,657.55 

 
ම්ඩයයට වාසිදායක අන්තදින්ත තීරණය යදාදී තතත් එම තීන්තදුවට එලරහිව යංකා දුංුණව අභියාචනාධිකරණලේ 

අභියාචනයක්ෂ ලගානු ලකාට තත   
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 12.31 ිනය මූලාය ප්රකාශ සඳහා සයහ්  
 2015 12 31 2014 12 31 

 සයහන 02 - ේතාග රු.   ශත රුක  ශත 

   

මුද්රණ ද්රවය  191,083 33 189,206 27 

   

 191ක083.33 189ක206.27 

   

සයහන 03 - ලාණබිය යුුම මුදල්    

   

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ණය 628,322,254 00 646,247,409 47 

යුබිය යුු මුදේ- FSH ලදපාර්තලම්තන්තුව  1,500,000 00 - 

මරණ පාරිලත ෂික අත්තිකාරම 50,000 00 45,000 00 

   

 629ක872ක254.04 646ක292ක409.47 

   

සයහන -04    

කල්පිරීන දක්ෂාා රඳාාගමක මූලාය සාධ්න පත්ර  

   

භා්ඩාගාර බිේපත්  22,677,475 96 16,649,954 02 

   

 22ක677ක475.96 16ක649ක954.02 

   

සයහන - බණංකුේේ ඇති මුදල්    

ිණ අ  164790, යංකා දුංුණව, යුනියන්ත ලපලදස  241,298 20 382,645 62 

ිණ අ  164795, යංකා දුංුණව, යුනියන්ත ලපලදස  711,493 63 674,780 07 

එකුකිරීම්ත ිණුමම  463,519 00 332,401 00 

 1ක416ක310.83 1ක389ක826.69 

   

සයහන 06 - ධීාර විශ්රාන ාණටු හ අරමුදලා   

 (1,930,371,414 21) (1,711,647,610 36) 

ඉදිරියට ලගනා ලශ් ය   

විශ්රාම වුප් අ දුරකලම්ත වත්මන්ත වටිනාකම -  2009 
දක්ෂවා  

(654,801 02)  

ලපර වසලර් ගුයුරම    

 (1,931,026,215 23) (1,711,647,610 36) 

   

වර් ය ුළදි එකුකිරීම්ත    

වසර සඳහා මුළු අතිරික්ෂතය/(හිාය)  243,607,444 04 (218,723,803 85) 

 2,174,633,659 27 (1 930,371,414 21) 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 12.31 ිනය මූලාය ප්රකාශ සඳහා සයහ්  
 2015 12 31 2014 12 31 

  රු.   ශත රුක  ශත 

සයහන 7 - නරණ පාරිේතෝෂික අරමුදලා   

   
ඉදිරියට ලගනා ලශ් ය 21,525,809 70 20210,079 70 
එකුකළා:    
වසර සඳහා දායක මුදේ  1,763,390 00 1675,730 00 
අඩුකළා:    
ආදාධිත පාරිලත ෂික ලගවීම්ත  -  
මරණ පාරිලත ෂික ලගවීම්ත (509,000 00) 360,000 00 

 1ක254ක390.00) 1ක315ක730.00 
   
 22ක780ක199.70 21ක525ක809.70 
   

සයහන 08- ේගවිය යුුම මුදල්   

   
ලගවිය යුු  -  විශ්රාම වුප් අ ලගවීම  491,037 00 1,636,243 00 
ලගවිය යුු- කෘෂිකාර්ික රක්ෂ ණ ලය ආනා ක්ෂරමය 17,143,233 96 12,487,406 38 
ලගවිය යුු  - ආපදු ලගවිය යුු දායක මුදය 191,473 00 331,552 00 
ලගවිය යුු  - මරණ පාරිලත ෂිකය 150,000 00 187,000 00 
ලගවිය යුු  - දිරිදීමනා  15,686 00 22,050,00 
ලගවිය යුු  - දායක මුදේ මත ආපසු ලගවන ලපාිනය 225,601 00 357,129 00 
ලගවිය යුු - ලස් භා අ /ලස් අ අ   654,801 02 - 
   
 18ක871ක831.98 15ක021ක380.38 
   
   

සයහන 09 - උපචිත වියදම්   

   
මුද්රණ ගාස්ු  390,000 00 315,000 00 
මනතික ගාස්ු  17,000 00 17,000 00 
විගණන ගාස්ු සඳහා ප්රතිපාදන  1,431,025 00 1,259,025 00 

   

 1ක838ක025.00 1ක591ක025.00 
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කෘෂිකා්ික හා ේගාවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩලාය 

ධීාර විශ්රාන ාණටු හ හා සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනය 

2015 12.31 ිනය මූලාය ප්රකාශ සඳහා සයහ්  
 

 2015 12 31 2014 12 31 

 රු.   ශත රුක  ශත 

සයහන   10 -  පරිපාලාන වියදම්   

වුප් අ සහ ලදතන  2,118,216 77 1,883,402 10 

ලස් අ අ දායක මුදේ  207,527 72 226,008 26 

ලස් භා අ  දායක මුදේ 51,881 93 56,502 06 

අතිකාය 110,972 28 11,092 00 

TAC සාමාජිකයන්තට දීමනා  - 6,000 00 

විලශ්  දීමනා  506,928 00 522,928 00 

පාරිලත ෂික 123,667 53 106,160 00 

මදනික වුප් අ  29,851, 00 300,000 00 

ඉන්තධ්න  129,578 93 141,613 18 

ලිපි ද්රවය  81,469 44 57,695 95 

මුද්රණ 102,122 94 81,296 28 

කාර්ය ම්ඩය නිය තුනම්ත 10,902 35 4,931 14 

ුණලී 639,888 50 711,129 46 

දුරකථන  113,071 31 110,677 16 

තුපුේ ගාස්ු  61,480 32 52,128 10 

ආය බිේපත්   18,990 21 20,395 99 

ආරක්ෂ ක  46,182 50 37,818 00 

විදුලිය 130,518,46 132,459 27 

රථ වාහන නඩත්ුව  257,716 87 189,727 27 

ලගාඩනුිණලි නඩත්ුව  70,433 20 19,700 49 

කාර්යාය පපකරණ නඩත්ුව  15,299 54 53,025 06 

පරිගණක වියදම්ත  13,198 25 7,425 79 

ක්ෂ යවීම 4,032 38 908 00 

විගණන ගාස්ු  172,000 00 100,000 00 

 5ක015ක930.43 4ක832ක931.00 

   

සයහන   11 - මූලාය ගාසරුම   

   

දුංුණ ගාස්ු 4,093 00 561 16 

 4ක093.00 561.16 
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කෘෂි රක්ෂතණ ේයෝජනා ක්රනේ  2015 ේදසණම්බ් 31 ි ේන්  අාස් ා්තය සඳහා වූ මූලාය ප්රකාශන පිළිබඳ 

1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනේමක 14 (2) (C) ාග්තිය ප්රකාරා විගණකාධිපති ාා්තාා සඳහා පිළිුමරු. 

2. මූලාය ප්රකාශන 

2.1 නතය 

2.2 මූලාය ප්රකාශන පිළිබඳ අදහසර දණක්ෂවීන 

2.2.1 ශ්රී ලාංකා ගිණුම්කරණ ප්රිති 

(අ) 2006-2013 වර් යන්තට අදාය ගුමලදුම දුවින්ත ලපර වර් යන්තට දයපාන පරිදි ිණුමම්ත ගත කර 

තත  

(ආ)  ්රී යංකා ිණුමම්තකරණ ප්රිත අංක 16 ට අනුව ම්ඩයලේ ස්ථාවර වත්කම්ත ිණුමම්ත ගත කිරීලම්ත 

ප්රතිපත්තිය වන්තලන්ත පිරිවුය අගය මත සථ්ාවර වත්කම්ත ිණුමම්ත ගත කිරීමයි  ක අනුව ලමම 

ලම ටර් රථ පිරිවුය පදනම්ත ලකාට ලගන ිණුමම්ත ගත ලකාට තත    

(ඇ) ලස්වකයන්තලේ විශ්රාම වුප් අ පාරිලත ෂිතය වගීමමට අදාළ ආලය ආන ලවනම ිණුමම්ත ගත කර 

ලනාමුත  අදාළ වගීමම කේ පිලරන අවස්ථාවන්තහීදී මහා භා්ඩාගාරලේ ප්රතිපාදන යදා 

ලගන ලගවීම්ත සිදු කරනු යුලබ්  

(ඈ) ලස්වක ණය යුබිය යුු ිණුමම්ත ලශ් යන්ත යටලත් මුයය වත්කමක්ෂ ලයස ිණුමම්ත ගත කර තති 

අතර  එයට අදාය ිණුමම්ත ප්රතිපත්තිය සටහන්ත අංක 2 4  යටලත්  ලහලිදරද කර තත  

2.2.2 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 

(අ) ලමම ලම ටර් රථය 2015 වර් යට අදාය අපහරණයක්ෂ වන අතර ඊට අදාය මුලික ගුමලදුම 

2015 වර් ය ුයදී සිදු වී තත  ම්ඩයය පපිත සංකේපය මත ිණුමම්ත කටයුු සිදු කරන 

දුවින්ත ලමම ලම ටර් රථයට අදාළ යුබිය යුු මුදය වන රු  1,535,000 යුබිය යුු ආදායමක්ෂ 

ලයස 2015 වර් ය ුයදී ිණුමම්ත ගත කර තත  

(ආ) වර් ය ුයදී මුදලින්ත ලගවු මුළු ලකාිස් මුදයට ලපර වර් යට අදාය ලකාිස් මුදයත්, පපිත 

පදනම යටලත් ලගවීමට නියිත ලකාිස් මුදයත් නිවුරදිව ගුයුරම්ත කර තත  

(ඇ) වර් යට අදාය හුනනා ගත් සියළු ආදායම්ත නිවුරදිව ිණුමම්ත ගත කර තත 
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(ඈ) තඹිලිපිටිය දිස්ික්ෂකලේ පිහිටි භාවිතයට ගත ලනාහුකි ලමම ලගාඩනුිණේය භාවිතයට ගත 

හුකි තත්වයට පත් ලකාට ිණුමම්ත ගත කිරීමට අල අක්ෂ ා ලකලර්  තවද ිණුමම්ත වලින්ත  මා හුරී 

තති ලම ටර් රථයද ිණුමම්ත ගත කිරීමට අවශය කටයුු සිදු කරනු යුලබ්  

2.2.3 ලාණබිය යුුම ගිණුම්  

  

(අ) ලගාවි විශ්රාම වුප් අ අංශය ලවත යදා දුන්ත ණය හා ඊට අදාළ ලපාිනය   ්රිකව අය කර ගුනිමට 

කටයුු කරනු තත  

(ආ) ලමම ම්ඩයලේ ලස්වලයන්ත ඉවත් වී ිණය/විශ්රාම ිණය නියධ්ාරීන්තලේ, ලගවීම්ත පුහුර තති ණය 

ලශ් යන්ත හා ලපාලී මුදේ අය කර ගුනීම සඳහා එන්තතරවාසි යවා තති අතර ක අනුව ලගවීම්ත 

ලනාකළලහාත් ඉදිරිලේදී ක සඳහා අධිකරණ ක්රියාමාර්ග ගුනීමට නියිතය   

ලම්ත වන විට ියලගාස් සිටින නියධ්ාරීන්තලේ ණය ලශ් යන්ත අය කර ගුනීම සඳහා ඔවුන්තලේ 

පාරිලත ෂික මුදලින්ත අඩු කර ගුනීම ටත්,  ඉන්තපසු ද ලශ් යක්ෂ පවතී නම්ත තපකරුවන්තලගන්ත 

අය කර ගුනීමටත් කටයුු කරින්ත පවතී   

අලනුණත් නියධ්ාරීන්තලේ ණය ලශ් යන්ත තපකරුවන්ත මිණන්ත අයකර ගුනීමටත් කටයුු 

කරින්ත පවතී  

(ඇ) අදාය වුප් අ ප්රතිුරර්ණය කරන ලයස අදාය අමාතයංශය ලවත දුනුම්ත දී තත  

 

2.3  නීතික රීතික ේරගුලාාසි හා ක නනාකරණ ීරණ ාලාය අනුකූලා ේනාවීන 

(i) හා (ii)  ප්රසම්පාදන ක්රන සුචාකේයහි 3.6 ේකායස හා 8.12 (b) ේකායස 

 NITF ආයතනය මඟින්ත ක්රියාත්මක කරන යද ලකතට අරුණ ලපාලහාර සහනාධ්ාර වී වගා 

රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය 2015 මහ කන්තනලේ  සිට ක්රියාත්මක කිරීලම්ත වගීමම ම්ඩයය ලවත 

පවරන යදී  එලස් කිරීමට ලහ්ු පාදක වුලේ එලතක්ෂ වන්තදි ලගවීලම්තදී සිදු වු ප්රමාදයන්ත නිසා 

ලගාවීන්තලගන්ත දිිණන්ත දිගටම ලය ආනා ්රමය සම්තදන්තධ්ලයන්ත ලච දනා ඉදිරිපත් වීමයි  

  ලමම ලය ආනා ්රමය ක්රියාත්මක කිරීලම්ත වගීමම ම්ඩයය ලවත පවරන අවස්ථාලදදී 

අයහපත් කාළගුණ තත්වය නිසා දිවයිලන්ත ලදාලහ  කෘෂිකාර්ික දිස්ික්ෂකයන්තහි වගාවන්ත 

ආයලයන්ත යට වීම නිසා හානියට පත්ව තිබුනි  ලමම ලය ආනා ්රමය යටලත් ිලියනයකට 

අධික ලගාවි ආනතාවට රක්ෂ ණාවරණ යදා දී තිබුණි  ලමවුනි විශාය ලය ආනා ්රමයක්ෂ වන්තදි 

ලගවීම සඳහා දිස්ික්ෂ කාර්යායවය ප්රමාණවත් මානව හා ලභෞතික සම්තපත් ලනාතිබුණි  ලම්ත 
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තත්වය යටලත් කඩිනින්ත වන්තදි ලගවීම සඳහා අවම වශලයන්ත එක්ෂ පරිගණකයක්ෂවත් යදා 

ලදන ලයස දිස්ික්ෂක මඟින්ත ඉේලීම්ත කරන යදී  

ක අනුව දිස්ික්ෂ කාර්යාය සඳහා අත්තිකාරම්ත මුදේ යදා දී දිස්ික්ෂ මටමටින්ත පරිගණක ියදී 

ගුනීම සඳහා තීරණය කරන යද අතර  ප්රධ්ාන කාර්යායය මඟින්ත ලටන්තඩර් කුඳවා එකවර 

පරිගණක ියදී ලනාගුනීමට පහත කරුුම ලහ්ු සාධ්ක විය  

  ලම්ත සඳහා සුයකිය යුු කායයක්ෂ ගත වීම හා වන්තදි ලගවීම්ත ප්රමාද වීම සිදු වුවලහාත් 

ලගාවි ආනතාවලගන්ත තති විය හුකි ප්ලඝ  ණ ලහ්ුලවන්ත රආය අපහසුතාවයට පත් 

වීම  
 

  ප්රධ්ාන කාර්යායලේ සිට යාපනය, මඩකයුර වුනි දිස්ික්ෂකයන්තට පවා එක්ෂ 

පරිගණකයක්ෂ ප්රවාහනය කය යුු දුවින්ත විශාය ප්රවාහන වියදමක්ෂ දුරීමට සිදු වීම හා 

නඩත්ු හා අලයවිලයන්ත පසු ලස්වාවන්ත යදා ගුනීලම්තදී දු ්කරතාවයන්තට මුුණණ දීම  
 

  ලමම අවස්ථාව වන විට නව රආය දයයට පත්වී ඉතා ලකටි කයක්ෂ දුවින්ත ම්ඩයලේ 

අධ්යක්ෂ  ම්ඩයය සම්තුරර්ණලයන්තම පත් ලකාට ලනාතිබුණ අතර ලටන්තඩර් 

ම්ඩයයද පත්ලකාට ලනාතිබුණි   

ලම්ත අවසථ්ාලදදී ප්රධ්ාන කාර්යායය සඳහා පරිගණක ලදකක්ෂ ියදී ගුනීමට කටයුු කය අතර 

ක සඳහා STC ආයතන, සිංගර් ආයතනය හා අදාන්තස් ආයතන මඟින්ත ිය ගණන්ත කුඳවන යදී  

ම්ඩයය යදා දුන්ත පිරිවිතරයන්තට අනුව අවම ිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කරන ය්ල් අදාන්තස ්

ආයතනයයි  එදුවින්ත රු 84,000 ියට එම පරිගණක ලදක ප්රධ්ාන කාර්යායයට ියදී ගන්තනා 

යදී  

 

දිස්ික්ෂ කාර්යායයන්තට යදා දුන්ත අත්තිකාරම්ත මුදේ පපලය ීත ලකාට ලගන පරිගණක ියදී 

ගුනීලම්තදී දිස්ික්ෂකයන්තට යුලදන ිය කුඳවුම්ත අතරින්ත ියදී ගුනීමට ලත රා ගනු යදන 

පරිගණකලේ පපරිම ිය රු  84,000 විය යුු දව දන්තවන යදී  එලස් ලනාවන්තලන්ත නම්ත 

ආසන්තනලේම තති අදාන්තස ්ආයතනය මඟින්ත  

ප්රධ්ාන කාර්යායය මඟින්ත ිය ගණන්ත කුඳවා අවම ිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කර තති පරිගණක 

ියදී ගුනීමට කටයුු කරන ලයස දුනුම්ත ලදන යදී  එම පරිගණකයන්තලේ ගුණාත්මක තත්වය 

ම්ඩයලේ දෘඩාංග හා ආාය කරණ ිෂේපියා යවා පරීක්ෂ ා කර එම පරිගණක ඉහය 

ගුණත්වලයන්ත යුු දව තහවුරු කර ගන්තනා යදී  
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ලදාලහ  දිස්ික්ෂ කාර්යාය යදා ලදන යද පිරිවිතරයන්තට අනුව එකයස් ලනාකරන යද වර්ගලේ 

පරිගණකයක්ෂ රු 84,000 කට අඩුලවන්ත ියදී ගුනීමට ලනාහුකි නිසා කඩිනින්ත අදාන්තස ්

ආයතනය පරිගණකය ියදී ගුනීමට කටයුු කර තත  
 

 

ක අනුව ලමම ි යදී ගුනීම දිස්ික්ෂ මටමටින්ත සිදු වු ි යදී ගුනීම්ත ලයස සුයකිය යුුලද  ක අනුව 

අදාළ ක්රියාමාර්ග ලහ්ු ලකාට ලගන ගුණත්වලයන්ත ඉහය වසර 03 ක වගීමමක්ෂ තති 

පරිගණකයක්ෂ ියදී ගුනීමට හුකියා යුබුණ අතර එම පරිගණක පපලය ීත කර ගනිින්ත වන්තදි 

ඉේලීම්ත සිදු කරන යද ලගාවීන්ත 122,000 කට අධික ප්රමාණයකට රු  ිලියන 913 ආසන්තන 

ප්රමාණයක්ෂ වන්තදි ලගවීම්ත සිදු කරන යදී  දිස්ික්ෂ කාර්යායයන්තට යද පරිගණක අදාය 

පිරිවිතරයන්තට අනුව ඉදිරිපත් කර තත්දුයි පරීක්ෂ ා කර ලතාග ලේතනලේ සඳහන්ත කිරීමට 

කටයුු කර තත  

3. මූලාය සනාේලාෝචානය 

 

3.1.1 මූලාය ප්රතිලලා 

3.2 මූලාය තමකාය පිළිබඳ විග්රහාමකනක සනාේලාෝචානය 

 

 

4. ේනේහයුම් සනාේලාෝචානය 

 

4.1 කා්යසාධ්නය 

(අ) පක්ෂත විගණන විමසුලමහි සඳහන්ත පරිදි 1999 අංක 20 දරන කෘෂිකාර්ික සහ ලගාවිආන 

රක්ෂ ණ පනත මිණන්ත ම්ඩයයට පවරා තති කර්තවයන්ත අතර ධීවර සහ වන ආශ්රිත නි ්පාදිත 

සම්තදන්තධ්ලයන්ත වූ රක්ෂ ණ ්රමයක්ෂ පිහිප්වා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහන්ත ලද   

ලම්ත  අනුව, ධීවර දුේ තුළු ආම්තපන්තන සහ ධීවර ලද ටමප් ආදී ධීවර කර්මාන්තතලයහි නියුු 

වූවන්තලේ පපකරණ පිිනදඳව රක්ෂණ ලය ආනා ්රමයක්ෂ පිහිප්වීම සඳහා ධීවර අමාතයංශය 

සමා සාකච්චඡාා කරන යද නමුත්, එය ක්රියාත්මක වූලේ නුත  තවද ලමම රක්ෂ ණ ්රමයන්ත තති 

කිරීම සඳහා අවශය යටිතය පහසුකම්ත ම්ඩයයට ලනාමුත   

පදාහරණ - පරිගණක ප්ධ්තීන්ත  

ලම්ත වන විට ලය ක දුංුණලද ආධ්ාර යටලත් ලමම යටිතය පහසුකම්ත හා තාක්ෂ ණය ම්ඩයය 

ලවත යදා ලගන ධීවර ලද ටමප් හා ආම්තපන්තන සඳහා රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමයක්ෂ හුනන්තවා දීමට 

කටයුු කරනු යුලබ්  
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එලමන්තම, වනාන්තතර ආශ්රිත නි ්පාදන සම්තදන්තධ්ලයන්ත සුයීමලම්තදී, ගාේය දිස්ික්ෂකලේ 

ලනළුව දය ප්රල්ශලේ සිංහරාආ වනාන්තතරය ආශ්රිතව කිුේ හුණරු හා පුණි සඳහා කිුේ ගස් 

මදින්තනන්ත සඳහා හදිසි අනුරු රක්ෂණ ලය ආනා ්රමයක්ෂ ක්රියාත්මක කිරීමට කාර්ික 

සංවර්ධ්න ම්ඩයය සමා සාකච්චඡාා කරන යදි  ලකලස් වුවත් දුනට ලමය ක්රියාත්මක 

ලනාවන අතර, ඉදිරිලේදී පක්ෂත සඳහන්ත රක්ෂණ ලය ආනා ්රම ලදක ක්රියාත්මක කිරීම පිිනදඳව 

කටයුු සුයසීමට අල අක්ෂිතය  

(ආ) වී වගා රක්ෂණය සහ සුවලසත, හදිසි අනුරු සහ ලතවන පාර්ශවීය රක්ෂණ ලය ආනා ්රම 

වලින්ත 2014 වර් ලේදී යදා ගත් ප්රගතියට වඩා වුඩි ප්රගතියක්ෂ 2015 වර් ලේදී පපයා ලගන 

තත  එලමන්තම, අතිලර්ක ලභ ග වගා රක්ෂණය, පශු රක්ෂණය, සහ කෘෂි පපකරණ රක්ෂණය 

යන රක්ෂණ ලය ආනා ්රම සුයීමලම්තදී 2014 වර් ලේ යදාගත් ප්රගතියට වඩා අඩු ප්රගතියක්ෂ 

2015 වර් ලේදී යුමට තත  

 ලගාවී යන්තලේ චංචය ල්පය සඳහා රක්ෂ ණ ්රම හුනන්තවා දීම යටලත් ලම්ත වන විට ලතවන 

පාර්ශවීය රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය හුනන්තවා දී තති අතර ආරම්තභක අවස්ථාලදදී විවිධ් දාධ්ක 

මුද ලමම ලය ආනා ්රමය ක්රියාත්මක කිරීමට සිදු වී තත  ලකලස් ලවතත් ලම්ත වන විට  එම 

ලවළඳලපාළට පිවිසීමට දුඩි පත්සහයක්ෂ දරින්ත  සිටින අතර එම පත්සහය සාර්ථක වීම ුළ 

වාර්ෂිකව අළුත් වන නව ආදායම්ත ප්රලදශයක්ෂ ම්ඩයය ලවත යදා ගුනීමට හුකි වනු තත   

ලමම විගණන විමසුමට අදාය කරලගන තති වර්  ලදකට අදායව 2014/15 මහ , 2015 යය 

හා 2015/16 මහ යන කන්තන ුය ලකතට අරුණ ලපාලහාර සහනාධ්ාර රක්ෂණ ලය ආනා 

්රමය ක්රියාත්මක කිරීලම්ත වගීමම අප ම්ඩයය ලවත පුවරී තිබුණි   ක අනුව, එක්ෂ 

කන්තනයකදී දය වශලයන්ත දිවයින ුරරා ලගාවීන්ත දස යක්ෂයක්ෂ පමණ ලමම  ලය ආනා ්රමය 

යටලත් රක්ෂණාවරණය යුබූ අතර,කසා විශාය ලගාවීන්ත සංතයාවකට අයත්  විශාය 

කාර්යභාරයක්ෂ ඉප් කරන ය්ල් ඊට සාල අක්ෂව අපලේ දිස්ික්ෂ කාර්යාය වය සහ  ප්රධ්ාන 

කාර්යායලේ ලස්වය කරන  සුළු නියධ්ාරින්ත ප්රමාණයක්ෂ හරහා ය  ලමහිදී දීප වයා අත 

ලගාවිආන ලස්වා මධ්යස්ථාන 559 ක්ෂ සමා සම්තදන්තධීකරණය වී නිසි පරිදි වාර මුදේ අය කිරීම 

පිිනදඳ ලසායා දුලීලම්ත සිට වන්තදි ලගවීම හා සම්තදන්තධ් සියළු ලිපිලගානු ආශ්රිත විශාය රාආකාරි 

ප්රමාණයක්ෂ ඉප් කරන යදි  2014 වර් යට සාල අක්ෂව 2015 වර් යට අයත් කන්තන 02 ුයදීම 

ලමම ලපාලහාර සහනාධ්ාර රක්ෂණ ලය ආනා ්රමය ක්රියාත්මක කරන යදි  

ලමවන්ත සුවිශාය රාආකාරි ප්රමාණයක්ෂ විලශ්  වයාපෘතියක්ෂ ලයස ඉප් කිරීලම්තදී අපලේ ලක්ෂ්ත්ර 

කාර්ය ම්ඩයයට අපලේ අලනුණත් රක්ෂණ ලය ආනා ්රම ඉප් කිරීම සඳහා ලක්ෂ්ත්ර රාආකාරි 

සඳහා ලයදීලම්ත ප්රාලය ිණක අපහසුතාවයන්ත තති වන යදි  ක ලහ්ුලවන්ත සාමානයලයන්ත ඔවුන්ත 

විසින්ත දිස්ික්ෂ මටටමින්ත තම තමන්තලේ දය ප්රල්ශ ුය ක්රියාත්මක කරන යද ලනාලයක්ෂ 



134 
 

ප්රවර්ධ්න වුඩසටහන්ත, දඳවා ගුනීලම්ත වුඩසටහන්ත, ප්රචාරක වුඩසටහන්ත ආදිය පුවුත්වීමට 

ලනාහුකි විය   

ලම්ත අනුව,  පක්ෂත සඳහන්ත කරුුම ලහ්ුලවන්ත විලශ් ලයන්ත 2014 වර් යට සාල අක්ෂව 2015 

වර් ලේ දී අතිලර්ක ලභ ග, කෘෂි පපකරණ හා පශු රක්ෂණය මඟින්ත  යදා ගත් ප්රගතිලයහියම්ත 

අඩු වීමක්ෂ සිදු වී තති දව දුක්ෂවිය හුක   

4.2 ඌන උපේයෝජිත ේද්පලාකපිරියතකඋපකරණ 

 

 අදාය වත්කම්ත ප්රතිසංස්කරණය කර භාවිතා කිරීමට අවශය පියවර ගනු යුලබ්  
 

 

4.3 නානා සම්පමක ක නනාකරනය 
 

 

 

(අ) ලමම තනුරුවය ුරර අපාඩු සඳහා ්රමා්රූලයව දඳවා ගුනීමට අවශය කටයුු සිදු කිරීමට 

අල අක්ෂෂිතය  

(ආ) කෘෂිකාර්ිකයන්තලේ චංචය ල්පය සඳහා රක්ෂ ණාවරණ යදා දීලම්ත අරමුණ තතිව ලතවන 

පාර්ශවීය රක්ෂ ණ ්රමය ම්ඩයය මඟින්ත ක්රියාවට නංවන යදී  ලමම රක්ෂ ණ ලය ආනා 

්රමය සඳහා විශාය ලවළඳපයක්ෂ පවතින දුවින්ත එම ලවළඳපයට පිවීසීලම්තදී දුනට එම 

ලවළදපය අත්පත් කරලගන තති ලපෞ්ගලික අංශලේ රක්ෂ ණ ආයතන සමා දුඩි 

තරායක්ෂ කිරීමට සිදුව තත  ලමවුනි කතිපයාධිකාරී ලවළදපයකට පිවීසීලම්තදී ම්ඩයය 

සුව ශක්ෂතිමත් අලයවිආායයක්ෂ පුවතීම ඉතා අතයාවශය කාරණයක්ෂ දුවින්ත දාහිර 

නිලය ජිත ආායයක්ෂ ලගාඩනුඟීමට අවශය කටයුු සිදු කරන යදී  

තවද ලගාවි ආනතාවලේ අවශයතා ඉප් කර ගුනීම ලවනුලවන්ත ඔවුන්ත නිරන්තතරලයන්ත එක්ෂ 

ැකස් වන ලගාවිආන ලස්වා මධ්යස්ථාන මුේ ලකාට ලගන ලමම අලයවි කටයුු ශක්ෂතිමත් 

කිරීමට තීරණය කරන යදී  

ක අනුව ම්ඩයලේ සාමානය රක්ෂණ ලය ආනා ්රම අලයවිකිරීම සඳහා සුදුසුකම්ත සහිත 

වෘත්තිකයින්ත ලනාමුතිවීම ුළ අදාළ රක්ෂණ ්රම අලයවිකිරීම හා නිලය ජිතයින්ත ුරුණුමව 

සඳහා ලකාන්තත්රාත් ්රමයට මාසික දීමනාවක්ෂ හා ඉන්තධ්න දීමනාවක්ෂ ලගවීම යටලත් එම 

නියධ්ාරීන්ත 04 තාවකාලිකව දඳවා ගන්තනා යදී  එම දඳවාගුනීම්ත අධ්යක්ෂ ම්ඩය තීරණ 

පරිදි සිදු කරන යද අතර කළමනාකරණ ලස්වා අධ්යක්ෂ ආනරාේ අනුමුතිය යදා ගුනීම 

සඳහා පියවර ලගන තත  



135 
 

දාහිර අලයවි ආායය මඟින්ත ක්රියාත්මක ලතවන පාර්ශවීය රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය ුිනන්ත 

2016 ජුලි 20 දින වන විට රු  ිලියන 5කට ආසන්තන ආදායමක්ෂ යුමට තත  

ලම්ත සඳහා ලපෞ්ගලික අංශලේ අත්දුීමම්ත සහිත ලකාන්තත්රාත් පදනම මත දඳවා ගන්තනා යද 

ලමම නියධ්ාරීන්තලේ දායකත්වය යුමට තත ලමම අලයවිකරණ ආායය සියළුම 

දිස්ික්ෂකයන්ත ලකලරහි වයා අත කිරීමට හුකි වුලේ නම්ත විශාය ආදායමක්ෂ යදා ගුනීමට 

හුකියාව තිබුණි  

ලතවන පාර්ශවීය රක්ෂ ණාවරණය සෑම වසරකම අළුත් කය යුු අනිවාර්යය රක්ෂ ණයක්ෂ 

දුවින්ත ලමලතක්ෂ අත්පත් කර ලගන තති ලවළදපය දිිණන්ත දිගටම පවත්වා ලගන යාම ු ිනන්ත 

ම්ඩයලේ වාර්ෂික ආදායම වර්ධ්නය කර ගුනීමට හුකි වනු තත  

(ඇ) ලම්ත වන විට ම්ඩයලේ පවතින තනුරු ුරර අපාඩු තුළත් කර, පිිනලයය කළ කාර්ය 

ම්ඩය විස්තර කළමනාකරණ ලස්වා ලදපාර්තලම්තන්තුලද අනුමුතිය යදා ගුනීම සඳහා 

ඉදිරිපත් කර තත  
 

4.4 මුදල් ක නනාකරණය 

  

 (අ) කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්රමය රාආය දුංුණ තුළු අලනුණත් වාණිආ දුංුණ සමා ක්රියාත්මක 

කිරීලම්තදී ලපෞ්ගලික අංශලේ රක්ෂ ණ ආයතන සමා දුඩි තරාකාරිත්වයකට මුුණණ දීමට 

කෘෂි රක්ෂ ණ ම්ඩයයට සිදුව තත   තවද තතුම්ත දුංුණ කළමනාකරුවන්ත ම්ඩයයට 

ආදායම්ත යදා දීම ප්රතික්ෂල ්ප කරන අවස්ථාවන්ත පවා දක්ෂනට යුලබ්  දුනට ම්ඩයය සමා 

එකාතාවයකින්ත කටයුු කරනු යදන රාආය දුංුණ හා අලනුණත් දුංුණ වයට ැකස් කරන වාර 

මුදේ සෘජුවම ම්ඩයලේ ිණුමම්ත ලවත දුර කිරීමට පපලදස් යදා දී තිබුනද දුංුණ 

කළමනාකරුවන්තලේ ස්වභාවය අනුව මුදේ ලරේ ණය කිරීලම්තදී ලමම පපලදස් වලින්ත පරිදාහිරව 

දිස්ික්ෂ කාර්යාය ලවත මුදේ ලරේ ණය කිරීමක්ෂ සිදු කරයි  ලම්ත සම්තදන්තධ්ලයන්ත අදාය දිස්ික්ෂ 

සහකාර/නිලය ආය අධ්යක්ෂ කවරුන්ත වරින්තවර දුංුණ කළමනාකරුවන්ත දුනුවත් කිරීමක්ෂ ද සිදු 

කරයි  ලකලස් වුවද ඉදිරිලේදී ලමම තත්වය මා හරවා  ගනිින්ත ලපාදු ්රමයක්ෂ යටලත් මුදේ 

ලරේ ණය කිරීමට කටයුු කරන ලමන්ත අදාය දුංුණවය ප්රධ්ාන කාර්යාය දුනුවත් කිරීමට 

කටයුු කරනු යුලබ්  

  

 (ආ) දිස්ික්ෂ කාර්යාය මඟින්ත ප්රධ්ාන කාර්යායලේ ිණුමම්ත ලවත මුදේ ලරේ ණය කිරිලම්තදී ප්රමාද වීම්ත 

තති ලනාවන ලයස දුඩි අධික්ෂ ණයකින්ත යුුව කටයුු කරන ලයසට අදාය දිස්ික්ෂ 
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අධ්යක්ෂ වරුන්ත හට පපලදස් දුනටමත් යදා දී තති අතර ඉදිරිලේදී ලමම තත්වය මා හරවා 

ගුනීමට දයාලපාලරාත්ු ලද  
 

 (ඇ) ලගාවිආන ලස්වා මධ්යස්ථාන මඟින්ත ැකස් කරනු යදන වාර මුදේ ලරේ ණය කිරීලම්තදී තති වන 

ප්රමාදයන්ත වයක්ෂවා ගුනීම සඳහා දුඩි අධික්ෂ ණයකින්ත යුුව කටයුු කරන ලයසට අදාය 

දිස්ික්ෂ අධ්යක්ෂ වරුන්ත හට පපලදස් දුනටමත් යදා දී තති අතර ඉදිරිලේදී ලමම තත්වය මා 

හරවා ගුනීමට දයාලපාලරාත්ු ලද  

 

4.5  ක නනාකරණ අකා්යක්ෂතනතා 

   

(අ)   කළමනාකාරිත්වලේ තීරණ මත ලමම තනුරු 12 සඳහා 2014 හා 2015 වර් ලේ වරින්ත වර 

ඉේලුම්තපත් කුඳවන යදී. අයදුම්තපත් 57000 ක්ෂ වුනි විශාය ප්රමාණයක්ෂ යුමටම ලහ්ුලවන්ත එම 

අයදුම්තපත් ලත රා ලවන්ත කිරීම සඳහා වුඩි කායයක්ෂ ගත විය  ලමම කායපරිච්චල්දය ුළ 

ආනාධිපතිවරණය ප්රකාශයට පත් වීම මත අදාළ ඉේලුම්ත පත්ර ලත්රීලම්ත කටයුු තාවකාලිකව 

අත්හිප්වන යදී  2015 ආනවාරි 08 ආනාධිපතිවරණලයන්ත පසු නව රආලේ දයයට පත්වීම සමා 2014 

වර් ලේ කුදවන යද ඉේලුම්තපත් සම්තදන්තධ්ලයන්ත කළමනාකාරිත්වයට තීරණයකට එළඹීලම්ත 

හුකියාවක්ෂ ලනාතිබූ දුවින්ත, දඳවා ගුනීම්ත සිදු ලනාකරන යදී  
 

ඉන්තපසුව අදාළ තනුරු සඳහා2015 ජුලි මාසලේදි  නුවත සම්තමුත පරීක්ෂණ පුවුත්වීමට 2015 ූලලි 

16 වන දින ලයාදා ගුනීමත් සමා 2015 පාර්ලිලම්තන්තු මුතිවරණය ප්රකාශයට පත් වී තිබිණි  ක 

නිසා ලම්ත සම්තදන්තධ්ලයන්ත මුතිවරණ ලකාමසාරිස්ුමාලේ අනුමුතිය යදා ගුනීම ට පියවර ගන්තනා 

යදී  එම සම්තමුත පරීක්ෂණ සඳහා මුතිවරණ ලකාමසාරිස් අනුමුතිය යුබුන ද  පුවති ල්ශපායනික 

තත්වය ලහ්ුලවන්ත එම සම්තමුත පරීක්ෂණ ලනාපවත්වන යදී  

ක අනුව 2014 වර් ලේ කුඳවන යද ඉේලුම්තපත් අනුව දඳවා ගුනීම්ත සිදු කිරීම සම්තදන්තධ්ලයන්ත එම 

ඉේලුම්තපත් කුඳවා වර් යකට ආසන්තන කායයක්ෂ ගත වී තිමටම සුයකිේයට ලගන හා අදාළ 

කායපරිච්චල්දය ුළ තතුම්ත පිරිසකට අවස්ථාව ලනාමුති වීම යන කරුුම සයකා නුවතත් 

අයදුම්තපත් කුඳවීමට 2015 11 12 දිනුති අංක 467 අධ්යක්ෂ ම්ඩය තීරණ පරිදි කටයුු කරන යදී  

ලම්ත අනුව සහකාර අධ්යක්ෂ (දිස්ික්ෂ කාර්යාය), කළමනාකරණ සහකාර, රියදුරු යන තනුරු 03 

සඳහා අයදුම්තපත් කුඳවන යද අතර , ලම්ත වන විට සහකාර අධ්යක්ෂ (දිස්ික්ෂ කාර්යාය) හා රියදුරු 

තනුරු සඳහා සම්තමුත පරීක්ෂණ අවසන්ත කර අධ්යක්ෂ ම්ඩයලේ අනුමුතියට ලයාමු කර තත  

කළමනාකරණ සහකාර තනුරු සඳහා අයදුම්තපත්ර 30,000 කට අධික ප්රමාණයක්ෂ යුමට තති අතර, 

පවතින සීිත කාර්ය ම්ඩයලේ සහභාීතත්වලයන්ත මූලික සුදුසුකම්ත සුරරා තති අයදුම්තකරුවන්ත 

පළාත් මටමටින්ත ලත රා සම්තමුත පරීක්ෂණ සඳහා කුඳවීමට කටයුු කරින්ත පවතී  ඊට අමතරව ලම්ත 
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වන විට සහකාර අධ්යක්ෂ (නීති) තනුර සඳහා ද අයදුම්තපත්  කුඳවා සම්තමුත පරීක්ෂණ පවත්වා 

අවසන්ත කර අධ්යක්ෂ ම්ඩයලේ අනුමුතියට ලයාමු කර තත  අලනුණත් තනුරු ුරර අපාඩු පිරවීමට 

ද කළමනාකාරීත්වලේ තීරණය මත සිදු කිරීමට නියිතය  

(ඇ) මහවුලි අධිකාරිය විසින්ත 1987 වර් ලේ සිට දදු පදනම මත ලමම ම්ඩයය ලවත පවරා දී තති 

ඉඩමක පිහිටි ලගාඩනුිණේලේ ම්ඩයලේ තුරත්ලත්ගම කාර්යායය එම වර් ලේ සිට අතන්තඩව 

ලම්ත දක්ෂවා පවත්වාලගන යනු යදයි  

  

I. එම පුවරීමට අනුව ලගාඩනුිණේලේ නඩත්ු කටයුු හා අලුත්වුඩියා කටයුු මහවුලි 

අධිකාරිය විසින්ත ඉප් ලනාකරන දුවින්තද, ක ලවනුලවන්ත ුණලී මුදයක්ෂ ලනාලගවන දුවින්තද 

කාර්යායය පවත්වා ලගන යාමට සුදුසු මටමටමකින්ත ලගාඩනුිණේය පවත්වා ලගන යාම සඳහා 

කළ යුුම වූ නඩත්ු කටයුු හා අලුත්වුඩියා කටයුු පසුිණය වසර 30 කට ආසන්තන කායය 

ුයදී අවශයතාවය අනුව ම්ඩයලේ වියදින්ත වරින්ත වර ඉප් කර ලගන තත  ලමම කාර්යාය 

ලගාඩනුිණේය හා ඉඩම ලවනුලවන්ත එම කායයට අදාළ දදු මුදේ මහවුලි  කයාපලේ ලන්තවාසික 

වයාපාර කළමනාකාර ලවත සහ වරිපනම්ත ගාස්ු තයාව ප්රාල්ශීය සභාව ලවතද ම්ඩයය 

නින්ත ලගවා එහි භුක්ෂතිය තහවුරු කර තත. 

 

II. මහවුලි අධිකාරිය විසින්ත පුවරීමට අනුව තුරත්ලත්ගම කාර්යායය පවත්වා ලගන යනු යදන 

ඉඩම ලවනුලවන්ත දීර්ඝ කාලීන දදුකරය යදා ගුනීම සඳහා ම්ඩයය විසින්ත ඉප් කළ යුු සියළු 

කාර්යය භාර්යන්ත ඉප් කර තත  ක අනුව මහවුලි අධිකාරිලේ ලන්තවාසික වයාපාර කළමනාකාර 

(H කයාපය) විසින්ත අංක: අනු/H/තුර/ර.ඉ.ආ/දී.ද/103 දරණ දීර්ඝ කාලීන දදු ඔ අුරව අත්සන්ත 

කිරීම සඳහා ඔුණලේ නිර්ල්ශ සහිතව මහවුලි අධිකාරිලේ අධ්යක්ෂ (ඉඩම්ත) ලවත 2016  01 19 

දිනුති ලිපිය මඟින්ත ලයාමු කර තති අතර, ප්රධ්ාන කාර්යායයට ලගාස් එම ඔ අුරව අත්සන්ත කරන 

ලයස එම ලිපිලේ පිටපතක්ෂ මඟින්ත ලමම ම්ඩයලේ සභාපතිවරයාටද දුනුම්ත දී තත  

 

එලස් වුවද ඉදිරිපත් කර තිබූ දීර්ඝ කාලීන දදුකර ඔ අුරවට අදාළ අඩුපාඩු සම්තපූර්ණ කර ඉදිරිපත් 

කරන ලයස මහවුලි අධිකාරිලේ අධ්යක්ෂ(ඉඩම්ත) විසින්ත 2016 02 25 දිනුති ලිපිලයන්ත මහවුලි H 

කයාපලේ ලන්තවාසික වයාපාර කළමනාකාර ලවත නුවත දුනුම්ත දී තත  ක අනුව ඔුණ හමු වී අදාළ 

කටයුු කඩිනම්ත කර ගන්තනා ලයස ම්ඩයලේ අනුරාධ්ුරර දිස්ික්ෂ නිලය ආය අධ්යක්ෂ ලවත 

2016 03 29 දිනුති ලිපිය මඟින්ත මා විසින්ත දුනුම්ත දී තත  

 



138 
 

ලමම කාර්යාය ලගාඩනුිණේලේ වහයය විශාය වශලයන්ත දිරාපත් වී තිමටම නිසා වුසි දිනවය 

කාර්යායය ුයට ගයා එන වුසි ආයලයන්ත කාර්යාලීය ලිපිලේතන, පරිඝණක තුළු කාර්යායය 

පපකරණ වයට හානි සිදුවන දුවින්ත, එම දිනවය කාර්යාලීය කටයුු පවත්වා ලගන යාමට 

ලනාහුකි තත්ත්වයක්ෂ ලමන්තම වහයලේ ලකාටස් හා විදුලි ැකහුන්ත කඩා වුටීලමන්ත ීවිත වයට 

අවදානම්ත තත්ත්වයක්ෂ ප්ගත වී තති දව අනුරාධ්ුරර නිලය ආය අධ්යක්ෂ විසින්ත අවසථ්ා ීමහිපයකදීම 

වාර්තා කර තත  

 

දදු ඔ අුරව යුමටලම්ත ප්රමාදය මත එම ලගාඩනුිණේලේ අලුත්වුඩියා කටයුු සඳහා එකවර විශාය 

මුදයක්ෂ වුය කිරීලම්ත ගුටළුවට ලමන්තම එම ලගාඩනුිණේලයන්ත කාර්යායය ඉවත් කර ගතලහාත් 

නුවත එය මහවුලි අධිකාරියට පවරා ගුනීලම්ත ලහ  ලවනත් පාර්ශවයක්ෂ ලවත පුවරීලම්ත ලහ  

අවදානමකට ම්ඩයය මුුණණ පා සිටී  

 

මහවුලි අධිකාරිය විසින්ත 1986 වර් ලේ සිට ලමම ම්ඩයය ලවත පවරා දී තති ඉඩලමහි 

තඹිලිපිටිය කාර්යායය පවත්වාලගන යනු යදයි  

 

1986 වර් ලේ සිට ලමහි කාර්යායය පවත්වාලගන යන නමුදු 1986 වර් ලේ සිට 2013 වර් ය දක්ෂවා 

වූ කායය සඳහා ලමම ඉඩම ලවනුලවන්ත දදු මුදේ වශලයන්ත රු 1,996,625/-ක මුදයක්ෂ ලගවන ලයස 

මහවුලි අධිකාරිලේ  

වයව ලන්තවාසික වයාපාර කළමනාකාරවරයාලේ අංක:මඅ/ව/ඉ/න/Vii/88 හා 2012 12 11 දිනුති 

ලිපිය මඟින්ත දුනුම්ත ලදන ුරු දදු මුදේ ලගවීමක්ෂ පිිනදඳව ම්ඩයය ලවත දුනුම්තදීම්ත කර 

ලනාතිබිණි  

ක අනුව ලමම දදු මුදය ලගවීම සම්තදන්තධ් තීරණය සඳහා 2012 12 28 දින පවත්වන යද අධ්යක්ෂ 

ම්ඩය ැකස්වීමට අංක:442/05 යටලත් ඉදිරිපත් කරන යද අධ්යක්ෂ ම්ඩය පිකාව සයකා දුලූ 

අධ්යක්ෂ ම්ඩයය “දුනට ආයතනලේ මූයය තත්ත්වය අනුව ලමම මුදය ලගවීමට හුකියාවක්ෂ 

ලනාමුති දවත්, ලම්ත ආකාරයට දදු මුදේ ලගවිය යුු දවට කිසිදු දුනුම්ත දීමක්ෂ ලපර කායය ුයදී 

සිදුකර ලනාමුති දවද දන්තවා ්රී යංකා මහවුලි අධිකාරිය ලවත ලිපියක්ෂ ඉදිරිපත් කරන ලයස දුනුම්ත 

දී තත”  ක අනුව 2013 01 18 දින මහවුලි අධිකාරිලේ ලන්තවාසික වයාපාර කළමනාකාර ලවත ලම්ත 

පිිනදඳව ලිඛිත දුනුම්ත දීමක්ෂ කර තත  

2013 04 03 දිනුතිව එම ලිපියට පිලිුරු ඉදිරිපත් කරින්ත ලගවිය යුු දදු මුදේ ගුන නිලදදනයක්ෂ 

එවා ලනාතිමටම මහවුලි අධිකාරිලේ එවකට සිටි නියධ්ාරීන්තලේ අතපසුවීමක්ෂ දව පිිනලගන තති 
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අතර, රආයට අනුද්ධ් ආයතනයක්ෂ වශලයන්ත ලමම දදු මුදය හුකි ඉක්ෂමනින්ත ලගවන ලයස මහවුලි 

අධිකාරිලේ ලන්තවාසික වයාපාර කළමනාකරු විසින්ත නුවත දන්තවා තත  

ක අනුව එකවර ලමම දදු මුදේ ලගවීමට ම්ඩයයට හුකියාවක්ෂ ලනාමුති දුවින්ත, සහනදායී 

වුඩපිිනලවයක්ෂ සකසා ලදන ලයස හා ලම්ත සම්තදන්තධ්ව සාකච්චඡාා කිරීමට අවස්ථාවක්ෂ යදා ලදන 

ලයස මහවුලි අධිකාරිලේ අධ්යක්ෂ ආනරාේ ලවත 2013 07 01 දිනුතිව ලිපියක්ෂ මඟින්ත දුනුම්ත 

දුන්තනද ඊටද කිසිදු ප්රතිචාරයක්ෂ යුමට නුත  

2015 01 19 දාතින්ත චන්ද්රිකා වුව ලකාටම ාශ කළමනාකාර කාර්යායය විසින්ත “තඹිලිපිටිය කෘෂි 

රක්ෂණ ම්ඩයලේ කාර්යායය පවත්වා ලගන යනු යදන ඉඩම සඳහා වාර්ෂික දදු අය කිරීම” හිසින්ත 

2015 වර් ය දක්ෂවා රු 2,270,750/-ක දදු මුදයක්ෂ ලගවිය යුු දව නුවත දන්තවා එවා තත  ලම්ත 

සම්තදන්තධ්ව ගරු කෘෂිකර්ම අමාතයවරයාට 2015 04 29 දිනුතිව ම්ඩයලේ සභාපතිුමන්ත විසින්ත 

කරුුම දක්ෂවින්ත ලමම දදු මුදේ ලගවීලම්ත අවශයතාවලයන්ත නිදහස් කර අදාළ ඉඩම කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශය හරහා ම්ඩයයට පවරාදීමට අවශය පියවර ගන්තනා ලමන්ත ඉේලීම්ත කර තත ඊටද ලම්ත 

දක්ෂවා පිලිුරු යුමට ලනාමුත  

 

කරුුම ලමලස් තිබියදී “හිා දදු මුදේ අය කර ගුනීම සඳහා නීතිමය පියවර ගුනීම” මුලයන්ත ්රී 

යංකා මහවුලි අධිකාරිලේ අධ්යක්ෂිකා(නීති) විසින්ත එන්තතරවාසියක්ෂ 2015 09 10 දින එවා 

තත (තමුුමම(01) ලමම හිා දදු මුදය ලගවීම්ත ලනාකළලහාත් එම මුදය අය කර ගුනීමට හා 

ලගාඩනුිණේලයන්ත ලනරපා හුරීම සඳහා ම්ඩයයට එලරහිව නඩු පුවරීමට කටයුු කරන දවද 

එමඟින්ත දුනුම්ත දී තත  

 

ලම්ත සම්තදන්තධ්ව නුවත කෘෂිකර්ම අමාතයාංශලේ ලේකම්තුමා ලවත 2015 10 20 දිනුතිව අධ්යක්ෂ 

ආනරාේුමා විසින්ත ලිපියක්ෂ ඉදිරිපත් කරින්ත ලමම ඉඩම කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට පවරාලගන 

ම්ඩයලේ කාර්යායය පවත්වාලගන යාම සඳහා අවශය කටයුු සයසා ලදන ලයස ඉේලීම්තක්ෂ කර 

තිබුණද ඊටද ලම්ත දක්ෂවා පිලිුරු යුමට ලනාමුත   

 

ලමම ඉඩම අප ම්ඩයය ලවත දුහුර කර තත්ලත් වාර්ෂිය දදු ලගවීලම්ත පදනම මත වන දුවින්ත 

ක සඳහා දදු ලගවීමට අප ම්ඩයය නීතිලයන්ත දුඳී තති දවත්, ක අනුව හිා දදු මුදේ ද සමා 2016 

වර් ය දක්ෂවා වූ මුළු දදු මුදය වන රු 2,573,750/-ක මුදය වහාම ලගවන ලයසත් එලස ්

ලනාලගවන්තලන්ත නම්ත දදු මුදය අයකර ගුනීමට හා ඉඩම සඳහා වූ ද්ද අවසන්ත කිරීමට නීති මඟින්ත 

කටයුු කරනු යදන දවත්, මහවුලි අධිකාරිය 2016 02 05 දිනුති ලිපිය මඟින්ත නුවත වරක්ෂ දුනුම්ත 

දී තත. ක අනුව ලමම දදු මුදය ලගවීම සඳහා සහනයක්ෂ යදා ගුනීමට ඉහත පරිදි අතන්තඩව ඉේලීම්ත 
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කර තතත් ක පිිනදඳව ලම්ත දක්ෂවා සහනයක්ෂ යුමට ලනාමුති වීමත්, 1986 වර් ලේ සිට ම්ඩයලේ 

තඹිලිපිටිය කාර්යායය සතය වශලයන්තම ලමම ඉඩලම්ත පිහිටි ලගාඩනුිණේලේ පවත්වා ලගන ලගාස ්

තිමටමත් සහ ඉදිරියටද එම කාර්යායය පවත්වා ලගන යාලම්ත තති අවශයතාවයන්ත සයකා දයා එම 

දදු මුදය මහවුලි අධිකාරියට ලගවීමට අධ්යක්ෂ ආනරාේුමාලේ නිර්ල්ශය හා සභාපතිුමාලේ 

අනුමුතිය යදාදී තත  

 

ක අනුව 1986 වර් ලේ සිට වාර්ෂිකව එකුවී තති හිා දදු මුදයද සමා 2016 වර් ය දක්ෂවා වූ මුළු 

දදු මුදය වන රු 2,573,750/-ක මුදය මහවුලි අධිකාරිය ලවත ලගවීම සම්තදන්තධ්ව අධ්යක්ෂ 

ම්ඩයලේ තීරණය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුු කර තත  

 

5.  ාගවීන සහ යහ පාලානය 
 

 අභය්තර විගණනය 

  

අභයන්තතර විගණන අංශලේ ලස්වක ුරර අපාඩු සඳහා ලස්වකයන්ත දඳවා ගනිින්ත විගණන අංශලේ 

කාර්යභාරය වඩාත් කාර්යක්ෂ ම අන්තදින්ත ඉප් කිරීමට දයාලපාලරාත්ු ලද  

  

6. පද්ධ්ති සහ පාලානය 

 

ිණුමම්තකරණය, රක්ෂ ණ ආදායම, යුබිය යුු ිණුමම්ත, වත්කම්ත කළමණාකරණය, මානව සම්තපත් 

කළමණාකරණය යන ප්ධ්තියන්තහි මනා පායනයක්ෂ තති කිරීමට අවශය කටයුු සිදු කිරීමට 

අල අක්ෂෂිතය  
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ේගාවි විශ්රාන ාණටු හ ේයෝජනා ක්රනේ  2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ා්තය සදහා වු මුලාය ප්රකාශන 

පිළිබද 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනේමක 14 (2) (C) ාග්තිය ප්රකාරා විගණකාධිපති ාා්තාා සදහා 

පිළිුමරු. 

2.  මුලාය ප්රකාශන 

2.1 නතය 

2.2 මුලාය ප්රකාශන පිළිබද අදහසර දණක්ෂවීන. 

2.2.1 ේයෝජනා ක්රනේ  අඛ්ණ්ඩ පණාණමකන  

  අංක 153/49 දරණ අති විලශ්  ගුසටම පත්රය මඟින්ත  ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රම ය සංලශ ධ්නය 

කිරිමට කටයුු කර තති අතර ස්වයං මුයය පදනමකින්ත පවත්වාලගන යා හුකි නව ලගාවි විශ්රාම 

වුප් අ ලය ආනා ්රමයක්ෂ එමඟින්ත හදුන්තවාලදන යදි  ලගාවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය ශුනය වුවද විශ්රාම 

වුප් අ ලගවීම සඳහා භා්ඩාගාර ප්රතිපාදන යදා ගුනීමට අවශය කටයුු සිදු කර තත  ලගාඩ නුීත 

තති විශ්රාම වුප් අ වගීමමට සාල අක්ෂ ව අරමුදය ලගාඩනුීතම සඳහා මහා භා්ඩාගාරය සමා 

සාකච්චඡාා ලකාට අවශය කටයුු සිදු කිරීමට දයාලපාලරාත්ු ලද    

2.2.2 ගිණුම්කරන ප්රිති හා ේනා එකඟතාා් 

2007 වර් ලේදී සිදු කරන යද ආයු ගණක තක්ෂලස්රුව පදනම්ත කර විශ්රාම වුප් අ වගීමම ගණනය 

කර තත  

2.2.3 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 

(අ)   ලශ්  සහතික එවනු යදන හා ිණුමම්ත වර් ලේදී ම්ඩයය ලවත යද ආදායම හා  ඊට පසුව ිණුමම්ත 

වර් යට අදාළව  හුනනා ගත හුකි සියලු ආදායම්ත එම ිණුමම්ත වර් යට ිණුමම්ත ගත කර තත  

(ආ) වර් ය ුයදී දායකයා ිය යාම නිසා ලහ  ලවනත් කරුුම මත යදා ලනාගත් විශ්රාම වුප් අ 

වියදමක්ෂ වශලයන්ත ිණුමම්ත ගත ලනාකරන දුවින්ත විශ්රාම වුප් අ ිණුමමට දුර කර තත  සතය 

වශලයන්ත දරණ යද වියදම ිණුමම ුය ලපන්තවා තති අතර ලමලස් ්රිකව යදා ලනාගන්තනා 

විශ්රාම වුප් අ දායකයන්තලේ ලගවීම්ත අත්හිප්වීමට ක්රියාමාර්ග ලගන තත   

(ඇ) ලය ආනා ්රමයට දායක වී තති 959,000 පමණ වන දායකයන්තලගන්ත යක්ෂ  05කට ආසන්තන 

පිරිසක්ෂ සක්රිය දායකයන්ත සිටියි  ක අනුව වාරික ලනාලගවීම නිසා දායකත්වය අලහ සි වන හා 60 
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සම්තුරර්ණ වීම නිසා විශ්රාම වුප් අ යුමටමට හිිකම්ත කියන දායකයන්ත පසුිණය වර් ලේ සක්රිය 

දායකයන්තට ගුයපීලමන්ත පසු අදාය ලවන්ත කිරීම්ත සිදු කර තත  

 

2.2.5    ලාණබිය යුුම හා ේගවීය යුුම ගිණුම්. 

(අ) යුබිය යුු වාරික මුදේ සඳහා ලශ්  සහතික එවන ලයස සියලු ආයතනවයට දන්තවා යවා තති 

අතර යුබිය යුු ආදායම ලයස ිණුමම්ත ගත කර තති සියලු මුදේ සඳහා ලශ්  සහතික ලනාතිබුනද 

ම්ඩයය ලවත යුමට තත  

(ආ)   විගණන ගාස්ු ්රිකව ලගවීමට පියවර ලගන තත   

2.26 නීති කරීති කේරගුලාාසි හා ක නණාකරන ීරණ ාලාය අනුකූලා ේනාවීන 

(අ) ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ දායක වී තති ලගාවීන්ත අත්ඩව වාරික 05 ක්ෂ ලගවීම පුහුර 

හුරියලහාත් ඔවුන්තලේ දායකත්වය අවයංගු වන අතර ක පිිනදඳව අවශය දුනුවත් කිරීම්ත සිදු කර 

තත  එලස් දායකත්වය අවසන්ත වු ලගාවීන්තලේ ලගවු වාර මුදේ ඔවුන්තලේ වයස 60 සම්තුරර්ණ වන 

අවස්ථාලදදී ප්රතිුරර්ණය කිරීමට කටයුු කරනු යුලබ්  
 

(ආ)   පපල්ශක කාරක සභාවට නිය දයලයන්ත පත්වන සාමාජිකයින්ත 06 ලදනා සහ නම්ත කය 

සාමාජිකයින්ත 3 ලදලනුණ ලම්ත වන විට පත්ලකාට තත  ක අනුව පපල්ශක කාරක සභාවට පත් 

කළ මුළු සාමාජිකයින්ත සංතයාව 09කි  
 

 

3. මුලාය සනාේලාෝචානය 

3.1 මුලාය ප්රතිලලා 

3.2 මුලාය තමකාය පිලිබද විග්රහමකනක සනා ේලාෝචානය 

(අ)  විශ්රාම වුප් අ  ලය ආනා ්රමය ප්රවර්ධ්නය ලනාකිරීම නිසා 2011 සිට 2013 දක්ෂවා ආදායම අඩු වී 

තති අතර, වයස අවුරුදු 60 සම්තුරර්ණ කිරීම නිසා විශාය පිරිසක්ෂ විශ්රාම වුප් අ යුමටමට සුදුසුකම්ත 

යුමටම නිසාත් තවත් ලකාටසක්ෂ ලය ආනා ්රමයට එකු වීම නිසා වියදම ්රිකව වුඩි වී තත   

(ආ)  ිණුමම්තකරණ ප්රිත අනුව මුයය ප්රකාශන වය නිවුරදි ලහලිදරද කිරිම්ත සිදු කරන යද අතර ක 

අනුව විශ්රාම වුප් අ වගීමම මුයය ප්රකාශන වය ලපන්තවා තත  වාර්ෂිකව ලගාවි විශ්රාම 

වුප් අ  ලය ආනා ්රමලේ වගීමම  වුී. වීම නිසා  නනතාවයද ්රිකව වුඩි වී තත   
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4 ේනේහයුම් සනාේලාෝචානය 
 

4.1 කා්යසාධ්නය 
 

  නව රආලේ දින 100 වුඩසටහන ුය නව ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයක්ෂ ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා  ලය ජිත ලය ආනා ්රමයක්ෂ සකස් ලකාට අනුමුතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන යදී  ලමම 

ලය ආනා ්රමය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පපලදස් යුලදන ලතක්ෂ 2014 ලය ආනා ්රමලේ දඳවා 

ගුනීම්ත ක්රියාත්මක කිරීම ප්රමාද කිරීමට සිදු විය  

  පසු වාරික ලගවීම්ත කිරීලම්තදී දායකයාලේ වාරික සටහන්ත ලපාලත් අදාය වාරික ලගවීම්ත පිිනදඳ 

සටහන්ත කරන දුවින්ත තීරණ ගුනීලම්තදී අදාය ලපාලත් තති වාරික ලගවීම්ත ලයාදා ගනු යුලබ්  

  

 

4.2 බණංකු ගිණුම් ේනේහයවීේම් අඩුපාඩු 
 

 

 

ලමම ලශ් යන්ත වසර 15-25ක්ෂ අතර පුරණි ලශ් යන්ත වන අතර 2003 වර් ලේදී ලම්ත පිිනදඳ ලසායා 

දයා නිවුරදි කය හුකි සියළුම  ලශ් යන්ත නිවුරදි කිරීමට කටයුු කය අතර එලස් ලසායා ගත 

ලනාහුකි වු ලශ් යන්ත ලමලයස ඉදිරියට ලගනවිත් තත  ලමම තත්වයට ලදාලහ  විට ලහ්ු වී 

තත්ලත් එකම ලචක්ෂපතට ලදවරක්ෂ රිසිටමපත් නිුණත් කිරීම ලද  ලම්ත පිිනදඳව දිිණන්ත දිගටම විගණන 

කිප් වයදී හා මහා භා්ඩාගාරලේදී පුවති විලශ්  සාකච්චඡාා වයදී ලම්ත පිිනදඳව කැකුම ලසායා දුලු 

අතර ලම්ත අනුව ලමම ලශ් යන්ත ඉතා  පුරණි දුවින්ත ලමලයස ිණණූම්තවලින්ත කපා හුරීම සඳහා අවශය 

පියවර ලගන තත  
 

4.3  මුදල් ක නනාකරණය 
 

 

 ැකස් කිරිලම්ත ිණුමම්ත පවත්වා ලගන  යනු යදන සියළුම දුංුණ කළමනාකරුවන්තට සතියකට වරක්ෂ ැකස ්

කරන යද මුදේ ප්රධ්ාන කාර්යායලේ ැකස් කිරීම්ත ිණුමමට ලරේශනය කරන ලයස පපලදස් යදා දී තත  

ඉදිරිලේදී වාරික ැකස් කිරිලම්තදී සෘජුවම ප්රධ්ාන කාර්යාලීය ිණුමලම්ත මුදේ තුන්තපත් කය හුකි 

්රමලදදයක්ෂ දුංුණ සමා සාකච්චඡාා ලකාට සුකසීමට අල අක්ෂ ා ලකලර්  
 

 

4.4   කලානනාකරණ දු්ාලාතා 

 
 

   (අ) 2014 මාර්ු 14 දිනුති අංක 1853/49 දරණ ලගාවි විශ්රාම වුප් අ අති විලශ්  ගුසටම නිලදදනය පරිදි 

විශ්රාම වුප් අ ලගදවද ලමම ලය ආනා ්රමය යටලත් ලගවිය යුු වාරිකය ඉහය අගයක්ෂ ගත් දුවින්ත 
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ලම්ත සම්තදන්තධ්ලයන්ත පුවති සාකච්චචාවන්තහිදී යදාදුන්ත පපලදස් පරිදි ලමම ලය ආනා ්රමය ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා අවශය පපලදස් යදා ලදන ලයස මුදේ අමාතයාංශ ලේකම්තුමාලගන්ත ඉේලීමක්ෂ කරන 

යද අතර ක අනුව ලමම ලය ආනා ්රමයට දඳවා ගුනීම්ත ක්රියාත්මක කිරීම ප්රමාද කිරීමට සිදු විය  

නුවත නව රආලේ දින 100 වුඩ පිිනලවය යටලත් නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයක්ෂ සකස් ලකාට 

ලය ජිත ්රමය අනුමුතියට ඉදිරිපත් කරන යද අතර එලස් ලය ජිත නව ලය ආනා ්රමය යටලත් 

වාරික මුදේ තීරණය කරන ලතක්ෂ පුරණි ලය ආනා ්රමය යටලත් වාරික මුදේ අය කිරීමට සිදු විය  
 

(ආ)  නව විශ්රාම වුප් අ  ලය ආනා ්රමලේදී වුඩි ප්රතියාභ ලගාවියා ලවත යුලදන දුවින්ත ලමම මුදේ ක 

සඳහා හියද කර ගුනීමට කටයුු කරනු යුලබ්   

 

4.5  ේනේහයුම් අකා්යක්ෂතනතා 

ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ දායකත්ව ලතාරුරු යාවත්කාලීන කිරීලම්ත වුඩසටහලන්තදී, 

ලතාරුරු ඉදිරිපත් කර තිබූ ලගාවීන්තලේ සංතයාව අඩු අගයක්ෂ ගත්ත ද යුමට තති ලතාරුරු දිස්ික්ෂ 

මටමටින්ත පරිගණක ගත ලකාට යාවත්කාලීන කිරීමට පියවර ලගන තත    
 

 

4.6 නතේේදයය ුමඩු ේදන කරුණු 
 

 

2008 වර් ය වන විට ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයට අදාය පරිගණක ගත කිරීලම්ත කටයුු 

කිරීම සඳහා පුරණි පරිගණක ප්ධ්තියක්ෂ පුවති අතර ලගාවීන්තලේ දායකත්වයන්ත සම්තුරර්ණ 

වශලයන්ත ප්රධ්ාන කාර්යායලේ පරිගණකය ු ළ ලනාතිබුණි  එකය ලගන තිබු තීරණයක්ෂ මත දිස්ි ක්ෂ 

කාර්යාය වය එම ලතාරුරු පුවුණි  තවද පුරණි පරිගණක ප්ධ්තිය පිිනදඳ අවලද ධ්යක්ෂ තති 

පපල්ශකයන්ත ලනාමුති වීම නිසා එය ක්රියා විරහිත වුවලහාත් නුවත එම ප්ධ්තිය සුකසිය 

ලනාහුකි තත්වයක්ෂ පුවුණි  ක අනුව පුවති පරිගණක ප්ධ්තිලේ අස්ථාවරත්වය ලහ්ු ලකාට 

ලගන මාසික ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලගවීලම්ත ක්රියාවලියද අඩපණවීලම්ත සම්තභාවිතාවයක්ෂ පුවුණි  
 

 

ලමම පුරණි පරිගණක ප්ධ්තිලේ තති ලතාරුරු එක්ෂ ැකස් ලකාට කාලීන පරිගණක භා ාවකින්ත 

සකසන යද පරිගණක ප්ධ්තියක්ෂ දවට පරිවර්තනය කර නව ප්ධ්තියක්ෂ සුකසීම පිිනදඳ දුඩි 

අවශයතාවය පුවුණි  ක අනුව පුරණි ප්ධ්තිලේ අඩංගු ලතාරුරු ආරක්ෂ ා වන අයුරින්ත නව 

පරිගණක ප්ධ්තියක්ෂ නිර්මාණය කය යුු ආකාරය පිිනදඳව පපලදස් යදා ලදන ලයස ලකාළඹ 

විශ්ව විදයායලේ පරිගණක අංශලයන්ත කය ඉේලීමකට අනුව පුරණි ප්ධ්තිය පිිනදඳ අධ්යනයක්ෂ 

සිදු ලකාට නව ප්ධ්තිය නිර්මාණය කය යුු ආකාරය පිිනදඳව සංකේප පත්රයක්ෂ අප ලවත යදා 

ලදන යදි  
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ක අනුව අනාරක්ෂෂිතව පුවති ලතාරුරු නව ප්ධ්තිය ලවත ලයාමු ලකාට දිස්ි ක්ෂකවය පුවති 

ලගාවීන්තලේ ලතාරුරුද ලයාදා ලගන සියළු ලගාවීන්තලේ ලියාපදිංි එක්ෂ ප්ධ්තියක්ෂ ලවත ලයාමු 

කරන යදී  ක අනුව ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා අවශය වාර්තාවන්තද පිිනලයය කර ගත හුකි 

ආකාරයට නව ප්ධ්තිය සකසන යදී  
 

ලමවුනි කටයුත්තක්ෂ ලපෞ්ගලික අංශලේ ආයතනයකින්ත සිදු කලේ නම්ත අති විශාය මුදයක්ෂ 

ප්ධ්තිය සුකසීම ලවනුලවන්ත ලගවීමට සිදු වන අතර වාර්ෂිකව සුයකිය යුු මුදයක්ෂ නඩත්ු 

කටයුු ලවනුලවන්ත ලගවීමට සිදු ලද  
 

 

2014 වර් ලේදී විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය පුවති ්රමයට වඩා ලවනස් වු දුවින්ත නව ප්ධ්තිය 

නුවත සුකසීමට සිදු විය  ලමහිදී මුයදී ලකාළඹ විශ්ව විදයායලේ පරිගණක අංශලේ සාමාජිකලයුණ 

පූර්ණ කාලීන ලස්වලේ ලයාදා ගන්තනා යදී  ක සඳහා අවශය ිණවිසුම්ත වරින්තවර අත්සන්ත කරන යදී  
 

 

ලමම ප්ධ්තිය මදනිකව ප්රලය ආනයට ගන්තනා දුවින්ත පූර්ණ කාලීන වශලයන්ත පරිඝණක භා ාවන්ත 

පිිනදඳ නිුරණතාවයක්ෂ තති ුර්ගයලයුණලේ ලස්වය යදා ගුනීම ඉතා අතයවශය විය  එයට 

ප්රධ්ානතම ලහ්ුව වන්තලන්ත යංකාව ුරරා විසිරුන තුපුේ කාර්යාය හාරදහසකින්ත පමණ ලගාවි 

විශ්රාම වුප් අ මාසිකව ලගවීම සඳහා අවශය වාර්තා ලමම ප්ධ්තිය මඟින්ත පිිනලයය කරන දුවිනි  

එදුවින්ත දුනට සතියකට දින ලදකක්ෂ ලකාළඹ විශ්ව විදයායලේ පරිගණක විලශ්  ලයුණලේ 

ලස්වය යදා ගන්තනා අතර ලම්ත සඳහා ආයතන ලදක අතර විධිමත් ිණවිසුමක්ෂ අත්සන්ත කර තත  
 

 

පරිගණක ප්ධ්තිලේ තති වන අභයන්තතර නඩත්ු කටයුු කිරීම සඳහා හා ඉදිරි වුඩි දියුුම කිරීම්ත 

කිරීම සඳහා ලමලයස දිිණන්ත දිගටම ලකාළඹ විශ්ව විදයායලේ ලස්වය යදා ගුනීමට සිදු ලද  තවද 

ලකාළඹ විශ්ව විදයායය මඟින්ත ම්ඩයලේ ලස්වයට ලයාදනු යදන්තලන්ත පරිගණක විදයාව පිිනදඳ 

පපාධිධ්ාරි පළුරරුදු ුර්ගයලයක්ෂ දවද දුනුම්ත ලදි  
 

 

තවද නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය ක්රියාත්මක කරන අවස්ථාව වන විට පසු වාරික අය කිරීලම්තදී 

දුංුණ ප්ධ්තිය හා එක්ෂව අදාළ පසු වාරිකයන්ත ස්වයංක්රියව  නව ප්ධ්තියට තුළත් වන ආකාරයට 

අවශය වන්තනා වු වුඩි දියුුම කිරීම්ත සිදු කිරීමට දයාලපාලරාත්ු ලද  
 

2008 වර් ලේ සිට ලමම ප්ධ්තිලේ කටයුු ලවනුලවන්ත අති විශාය වාර  සංතයාවක්ෂ ම්ඩයය ලවත 

ලකාළඹ විශ්ව විදයායලේ පරිගණක විලශ්  යන්ත පුිණ තති අතර ක ලවනුලවන්ත කිසිදු අමතර 

මුදයක්ෂ ම්ඩයය මඟින්ත ලගවා නුත  තවද පරිගණක ප්ධ්තිලේ නඩත්ු කටයුු සඳහා කිසිදු 

මුදයක්ෂ වාර්ෂිකව ම්ඩයය මඟින්ත ලගවා නුත  
 

 

තවද ඉදිරිලේදි පරිගණක වි ය පිිනදඳ පපාධිධ්ාරිලයුණ ම්ඩයය ලවත දඳවා ගුනීලමන්ත අනුරුව 

ලමම පරිගණක ප්ධ්තිලේ අභයන්තතර නඩත්ු හා නිර්මාණාත්මක කටයුු පිිනදඳ අවශය ුරුණුමව 
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විශ්ව විදයායය මඟින්ත යදා දී ම්ඩයය මඟින්ත ස්වාධීනව ලමම පරිගණක ප්ධ්තිය පවත්වා ලගන 

යාමට අවශය කටයුු සිදු කරනු යුලබ්  

 

5. ාගවීන සහ යහ පාලානය 

5.1 ක්රියාකාරි සණලාණසරන 

නවතා තිබු ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය නුවත  ක්රියාත්මක කර ලගවීම්ත කිරීම සඳහා වුඩි 

අවධ්ාණයක්ෂ ලයාමු කය අතර දුනට ලය ආනා ්රමලේ දායක වී තති ලගාවීන්තලේ සක්රියභාවය 

පිිනදඳ පරීක්ෂ ා කිරීම සඳහා සමීක්ෂ ණයක්ෂ සිදු කිරීමට කටයුු කර තත  වයස අවුරුදු 60 

සම්තුරර්ණ වීම නිසා විශ්රාම වුප් අ යුමටමට සුදුසුකම්ත යුබු ලගාවීන්ත හට විශ්රාම වුප්ප යදා දීම සිදු 

කරනු යදයි  

5.2 අයාණය ේල්ඛ්ණනය පාලානය 

(අ)  ලය ආනා ්රමය ප්රතිවුහ ගත කිරීමට යක්ෂ කරින්ත තිබූ නිසා අයවුය මඟින්ත දයාලපාලරාත්ු වූ 

ඉයක්ෂක ලවත යාා වීමට ලනාහුකි වී තත  

6. පද්ධ්ති සහ පාලානය 

 

ිණුමම්තකරණය, දායක ිණුමම්ත පායනය, විශ්රාම වුප් අ ලගවීම, යුබිය යුු හා ලගවිය යුු ිණුමම්ත, 

කළමනාකරණ ලතාරුරු ප්ධ්තිය යන ප්ධ්තියන්තහි මනා පායනයක්ෂ තති කිරිමට අවශය කටයුු 

කිරිමට අල අක්ෂෂිතය  
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ධිාර විශ්රාන ාණටු හ සහ සනාජ ආරක්ෂතණ ප්රතිලාාභ ේයෝජනා ක්රනේ  2015 ේදසණම්බ් 31 ිේන් අාස් ා්තය 

සඳහා වු මුලාය ප්රකාශන පිළිබද 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනේමක 14 (2) (C) ාග්තිය ප්රකාරා විගණකාධිපති 

ාා්ථමිාා සඳහා පිළිුමරු 

2. මූලාය ප්රකාශන 

2.1 තමකමකා ගණනය කලා නතය 

2.2 මුලාය ප්රකාශන පිළිබද අදහසර දණක්ෂවින 

2.2.1 විශ්රාන ාණටු හ ේයෝජනා ක්රනේ  අඛ්ණ්ඩ පණාණමකන 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ අනාගත වගීමම ිණුමම්තකරණ ප්රිතීන්තට අනුූලයව මූයය වාර්තා වය 

ලහලිදරද කර තත   ලමම ලය ආනා ්රමය මූයය සකයතාවයක්ෂ ලනාමුති රාආය සහනාධ්ාරය මත පදනම්ත වූ 

ලය ආනා ්රමයක්ෂ දුවින්ත ලමලයස අනාගත වගීමම ඉහය ලගාස් තත   ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමයද 

ප්රතිවුහගත කිරීමට අවශය කටයුු සිදුකරින්ත පවතී    

2.2.2 ගිණුම්කරණ ප්රිති ාලාය අනුකූලා වීන 

(අ)  ලස්වක අර්ථ සාධ්ක අරමුදයට සහ ලස්වා නියුක්ෂතයන්තලේ භාරකාර අරමුදයට අදාය ලපර වර්  

ගුයුරම ධීවර විශ්රාම වුප් අ අරමුදය ුය නිවුරදිව ිණුමම්ත ගත කර තත  

(ආ) (i) 2007 වර් ලේදී ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ වගීමම පිලිදඳ සිදු කරන යද ආයු ගණක 

තක්ෂලස්රුව පදනම්ත කර ලගන විශ්රාම වුප් අ වගීමම ිණුමම්ත වාර්තා ුළ ලපන්තනුම්ත කර තත  

ලමම ලය ආනා ්රමය   ස්වයං මුයය පදනමකින්ත යුක්ෂත ලනාවන දුවින්ත වගීමම්ත වයට සාල අක්ෂ ව 

අරමුදේ ලගාඩ නුඟීමට ලනාහුකි වී තත  ඉදිරිලේදී ලමම ලය ආනා ්රමය ප්රතිවුහ ගත කර 

වගීමම්ත වයට සාල අක්ෂ ව අරමුදයක්ෂ ලගාඩ නුඟීමට අවශය කටයුු සිදු කරනු යුලබ්  

(ii) ලස්වකයන්තලේ විශ්රාම වුප් අ පාරිලත ෂිත වගීමමට අදාය ආලය ආන ලවනම ිණුමම්ත ගත කර 

ලනාමුත   අදාය වගීමම කේපිලරන අවස්ථාවන්තහිදී මහා භා්ඩාගාරලේ ප්රතිපාදන යදාලගන 

ලගවීම සිදු කරනු යුලබ්  

2. 3 ේගවිය යුුම ගිණුම් 

 

(අ)  විගණන ගාස්ු ඉදිරිලේදී ්රිකව පියවීමට කටයුු කරනු යුලබ්  

2.4 නීතික රීතික ේරගුලාාසි හා ක නණාකරන ීරණ ාලාය අනුකූලා ේනාවීන 

(අ)  (i)  අතන්තඩව වාරික 10 ක්ෂ ලනාලගවූ දායකයින්තලේ දායකත්වය අවයංගු වීම පිිනදඳව දුනුම්ත දීම ධීවර 

ලදපාර්තලම්තන්තුව මිණන්ත සිදු කරනු යදයි  ලමම  දායකත්වය අවයංගු වීම  ධීවර ලදපාර්තලම්තන්තුලද 
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දිස්ික්ෂ කාර්යාය මිණන්ත ඉදිරිපත් කර තති  දායකයින්ත ලවත ශු්ධ් වාරික මුදේ හා ලපාිනය ලගවීම 

2015 වර් ය ුය සිදු කර තත  

ලමලස් අතන්තඩව වාරික 10 ක්ෂ ලනාලගවූ දායකයින්තලේ දායකත්වය අලහ සි වන දව ලය ආනා 

්රමයට දු ලඳන අවස්ථාලද පූර්ව දුනුම්ත දීමක්ෂද කර තත   

(ii) ධීවර විශ්රාම වුප් අ පපල්ශක කාරක සභාවට නියදයලයන්ත පත් වන සාමාජිකයින්ත තුළුව 

සාමාජිකයින්ත 08 ලදනුණ පත් කර තත   නියදයලයන්ත පත් වි තති නමුත් පසුිණය කායසීමාව ුය 

පපල්ශක කාරක සභාව සඳහා සහභාිණ ලනාවූ ්රී යංකා රක්ෂණ සංස්ථාලද නිලය ජිතයා ලවනුවට 

සාමාජිකයුණ පත් කිරීමට කටයුු කරන ලයස අදාළ ආයතනය ලවත දුනුම්ත  දීමටද   පියවර ලගන 

තත  

 

(ආ)   කෘෂිකාර්ික හා ලගාවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩය පනතට අනුව ලස්වය කරන ම්ඩලීය නිළධ්ාරීන්ත ලවත 

ධීවර අමාතයංශයට අයත් ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ අතිලර්ක වුඩ ලකාටසක්ෂ පුවරී තත  ක 

අනුව ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමලේ ලමම ම්ඩලීය කාර්යභාරය ලවනුලවන්ත ලවනමම 

කාර්යම්ඩයයක්ෂ අනුමත ලනාවීම ලහ්ුලවන්ත ලමම වුඩ ආවරණය කිරීම ලවනුලවන්ත ලමම දීමනා 

ලගවනු යුලබ්  එය 1991 වර් ලේ ධීවර විශ්රාම වුප්ප ආරම්තභ කය දිනලේ සිට ලගවා තත  

 

           ලමම ලගවීම්ත සදහා පහත සදහන්ත අනුමුතීන්ත යුමට තත  

 ධීවර විශ්රාම වුප් අ පපල්ශන කාරක සභා අනුමුතිය  

  අධ්්යක්  මණ්ඩය අනුමුතිය  

   වි ය භාර අමාතය රාආය ලේකම්තලේ අනුමුතිය  

 

3. මූලාය සනාේලාෝචානය 

3.1 මූලාය ප්රතිලලා 

4. ේනේහයුම් සනාේලාෝචානය 

කා්යසාධ්නය 

 (අ)ක(ආ)ක(ඇ)ක(ඈ) 

ලමම ලය ආනා ්රමය ක්රියාත්මක කරනු යදන්තලන්ත ධීවර ලදපාර්තලම්තන්තුව හා කකාද්ධ් වන අතර 

සාමාජිකයින්ත දඳවා ගුනීම තුළුව කාර්ය සාධ්නය ක්රියාත්මක වනුලේ ධිවර ලදපාර්තලම්තන්තුව මඟිනි  

ලකලස් වුවද   ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය සඳහාද නව විශ්රාම වුප් අ ්රමයක්ෂ සකස්  ලකාට සංලශ ධිත 

ලය ආනා ්රමය අනුමුතිය සඳහා ඉදිරිපත් ලකාට තත  
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4.2 ක නණාකරණ ක්රියාකාරකම් 

(අ)  විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්රමය ුය තති වූ මූයය අර්බුදය පිිනදඳව මහා භා්ඩාගාරලේ පුවති   

සාකච්චඡාාලදදී තීරණය වූ පරිදි ප්රති පූර්ණය කිරීලම්ත පදනම මත ලමම මුදේ ලගාවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා 

්රමය ලවත යදා දී තත  ලමම ණය මුදය අත්ඩව ්රිකව පියවීමට අල අක්ෂෂිතය  

(ආ) පසුිණය වසර 05 ට  අදාළව ලය ආනා ්රමලේ නව දදවා ගුනීම්ත, ියයාම්ත හා අදයතාවය   ලවනුලවන්ත 

ලගවිම්ත ලතාරුරු හා ක අනුව සාමාජිකත්වලේ ලවනස් වීම්ත පිිනදදව ලතාරුරු විගණනය ලවත 

ඉදිරිපත් කර තති අතර ඊට අදාය ලතාරුරු විශ්ලේ ණය කර  තත  වාරික මුදේ නියිත පරිදි 

ලනාලගවීම ලහ්ුලවන්ත 2014 වර් ය අවසාන වන විට සාමාජිකත්වය අවයංගු වූ දායකත්ව ලතාරුරු 

විගණනය ලවත යදා දී තත   

2014 වර් යට ලපර වර් වය  ලවන්ත ලවන්ත වශලයන්ත සාමාජිකත්වලේ අවයංගු වීම්ත ලතාරුරු පරිගණක 

ප්ධ්තිය ුලින්ත විශ්ලේ ණය කර යදා ගුනීලම්ත ගුටළුවක්ෂ පවතින දුවින්ත ලමම සියළු ලතාරුරු යදා 

ගුනීමට හුකිවන අයුරින්ත පරිගනක ප්ධ්තිය වුඩිදියුුම කර ගුනීමට අවශය වී තති අතර ක සඳහා 

පියවර ගනු යුලබ්  

 

5. ගිණුම් කයයුුමභාාය හා යහ පාලානය 

 5.1        අයාණය පාලානය. 

අයවුය ලේතනය තයදායීව කළමනාකරණ පායන කාරකයක්ෂ ලයස ලයාදා ගුනීමට කටයුු කරනු යුලබ්  

6.      පද්ධ්ති සහ පාලානය 

ලනාලගවු විශ්රාම වුප් අ, කළමනාකරණ ලතාරුරු ප්ධ්තිය යන කරුුම ලකලරහි ලම්ත වන විට දුඩි 

අවධ්ානය ලයාමු කර තති අතර ඉදිරිලේදි තවදුරටත් විලශ්  අවධ්ානය ලයාමු කිරිමට අල අක්ෂෂිතය  

 

 

 

 

 

 


