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1  වගකීම 

1.1 .  සභාපතිපතුමාමග්ධන සමාමලෝචනය 

 

කාර්යසාධනය 

රජ්කේ ස නානාර ක ොක ොර වැඩසට න යටක්ම දිවයිකන් වී වගාව සඳ ා අවශ්ය  රන 

ක ොක ොර ප්රමාණකයන් 35% ප්රමාණය  කෙදා ැරීකේ  ාර්යකේ සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් 

ක ොක ොර සමාගම වන අ  සමාගම නියලී සිටී. කමයට අමතරව ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ 

 ාර්යාංය මගින් අ  සමාගම කවත කවන්ක ොට දී ඇති අකනකු්ම කභෝග සඳ ා වන ක ොක ොර 

ප්රමාණයන්ද අ කේ මනයම ගෙඩාව ස  දිවයින ුරරා ිළහිි  අකනකු්ම ප්රාකීය ය ගෙඩාවන් 1  

 ර ා කෙදා ිනුව ංෙයි.  

 

2014/15 ගිණුේ  ාං ිනච්කච්දය තුං සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම විසින් 

ුතිනයා, ක ුතිනකේට් ඔෆ් ක ොටෑෂ් ස  ට්රි ල් සු ර් ක ොේකෆ්ට් යන ක ොක ොර වර්ගයන් තුකනන් 

සමන්විත ක ොක ොර කම.කටොන් 139,5 0 දනයනය ක ොට ඇති අතර එම  ාං ිනච්කච්දය තුං වී 

වගාව සඳ ා ක ොක ොර කම.කටොන් 99, 96  ද අකනකු්ම කභෝග ක ොක ොර 42,976  ද  කෙදා ැරීේ 

ක ොට තිකේ. කමම  ාං ිනච්කච්දය තුං ිළිනවැටුම රු. ක ලියන 1,5 2 වු අතර ෙදුවංට  සු ශුීන 

ංාභය රු. ක ලියන 2 2 උ යා ගන්නා ංදි.  

 

සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගකේ  ළමණා රණකේ සැංකිය ුතතු කවනේ ේ 

2015 ජ්නවාින මාසකයන්  සුව සිදුවු අතර ඒ අුවව වඩා්ම  ාර්ය ෂම අුතිනන් සමාගකේ 

්රියා ාින්මවය  ව්මවාකගන යාම සඳ ා රජ්ය විසින් නව සභා තිවරකයකු  ා අනය ෂ 

මණ්ඩංය   ්ම  රන ංදි.  

 

ඒකාබද්ධ අරමුදල  දායකත්වය  

 

අදාං  ාං ිනච්කච්දයට අදාළව දදායේ ෙදු වශ්කයන් රු.ක ලියන 155 කීය ය දදායේ ෙදු 

කද ාර්තකේන්තුව කවත කගවීමට ඇේතකේන්තු ක ොට තිකේ. 

 

විගණන වාර්තාව 

 

සමාගකේ මුඛංය ප්ර ාශ්න සේෙන්නකයන් විගණ ාධි තිතුමාකේ වාර්තාව ිළටු අී  19 සිට 24 

දැ කේ. 

 

මුලය ප්රකාශණය 

 

සමාගකේ මුඛංය ප්ර ාශ්ණ ිළටු අී  25 සිට 2  හි දැ කේ. 

 

ගිණුේ ප්රතිපපත්තිප 

 

මුඛංය වාර්තා ිළළිකයං කිරීකේදී කයොදා ග්ම ගිණුේ ප්රති ්මති ිළටු අී  29 සිට 41 හි දැ කේ. 

 

අනාගත දැක්ම 

    

මාගන්කතොට මහින්ද රාජ්  ෂ වරායට දසන්නකේ නව ගෙඩා සීය ර්ණය  ඉදිකිරීමට 

සමාගම විසින් සැංසුේ ක ොට තිකෙන අතර කමමගින් දකුකණ් කගොවිජ්නතාවට  ඩිනක න් 

ක ොක ොර ංොගැනීමට  ැකිවීම ස  නව වරාය භාවිතා කිරීකමන් ක ොළඹ වරාකේ ඇති වන 

තදෙදය අඩුකිරීමටද  ැකි වුව ඇත.       
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ස්තූතිපය  

 

දයතනකේ ඉං   සුරරා ගැනීම සඳ ා දැඩි  ැ වීකමන්  ටුතතු  ං අ  සමාගකේ 

කජ්යෂ්ක  ළමණා රුවන් ඇතුළු අකනකු්ම  ළමණා රුවන් ස  ලිිළ ාර  ා සමාන්තර කේවා වං 

 ාර්ය මණ්ඩංය ඇතුළු දයතනකේ සියළුම  ාර්ය මණ්ඩංය කවත අනය ෂ මණ්ඩංය කවුවකවන් 

මාකේ ේතූතිය  ං  රක . අ  දයතනකේ ඉං   සුරරාගැනීම සඳ ා අනය ෂ මණ්ඩංය විසින් 

කදන ංද ස කයෝගය  ා ද වන ංද දාය ්මවය කවුවකවන් මාකේ විකේෂ ේතුතිය  ං රුව ංෙන 

අතර අදාං වර්ෂය තුං කිසිදු හිඟයකින් කතොරව ක ොක ොර කෙදා ැරීකේ ්රියාවලිය සිදුකිරීම සඳ ා 

දනයන  ටුතතු සැංසුේ කිරීම ඇතුළු අකනකු්ම  ාර්යයන් සඳ ා මගක න්වීම ස  ද වන ංද 

ස කයෝගය සේෙන්නකයන් ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ  ාර්යාංකේ අනය ෂ තුමා ඇතුළු  ාර්ය 

මණ්ඩංයට ේතූතිය  ං කිරීමටද කමය අවේථාව   ර ගනික .     

 

තවද භාණ්ඩාගාර කමක ුතේ කද ාර්තකේන්තුකේ අනය ෂ ජ්නරාල් තුමා ඇතුළු ඔුගකේ  ාර්ය 

මණ්ඩංය විසින් දනයන බිල් ්ම නියක ත දිනට ිළයවීම සඳ ා ද වන ංද ස කයෝගය  ා උ  ාර 

සේෙන්නකයන්ද ම ජ්න ෙැීකුකේ සභා ති තුමා ඇතුළු එහි දයතනි  ශ්ාතාකේ ස  ව්මතං 

ශ්ාතාකේ නිංනාරී ම ්මම ම ්මමීන්ට ක ොක ොර දනයනය සඳ ා නියක ත දිනට ණයවර ලිිළ විවෘත 

කිරීම සඳ ා දැ වු ස කයෝගය සේෙන්නකයන්ද ේතූතිය  ං  රක .  

 

අදාං වර්ෂකේ දයතනකේ මුඛංය  ා කභ ති  ප්රගතිය ංගා ර ගැනීමට සියුමම ගණුකදණු රුවන් 

දැ වු ස කයෝගය සේෙන්නකයන්ද මාකේ ේතූතිය  ං රක .  කීය ය කගොවිජ්නතාවකේ ජීවන 

ත්මවය නගාසිටුවීම අරමුඛණුක ොටකගන අ කේ  ාර්ය භාරය මැනවින් ඉටුකිරීම සඳ ා අගනා 

ස ය  ංොකදන ංද ගරු  ෘෂි ර්ම අමාතයතුමා, අමාතයාීශ්කේ කල් ේ තුමා ඇතුළු  ාර්ය 

මණ්ඩංය, කගොවිජ්න කේවා ක ොමසාිනේතුමාද ඇතුළු දිවයින ුරරා ිළහිි  කගොවිජ්න කේවා 

මනයේථානවං  ාර්යමණ්ඩංය විසින් ංොකදන ංද ස ාය සේෙන්නකයන්ද මාකේ  ෘදයාීගම 

ේතූතිය ිළිනනමක .  

 

 

 

තුසිත ෙල්මලොලුව 

සභාපතිප 

සීමාසහිත මකොළඹ මකොමර්ෂල් මපොමෙොර සමාගම 
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1.2  අධයක්ෂ ම්ඩලලය 

 

සභා ති   තුසිත  ල්කංොුමව මයා  

විනාය  අනය ෂ  චක න්ද කුමාර ලියනකේ මයා 

අනය ෂ   ඩේ. ක . ඩී. ි . වරාකගොඩ මයා 

අනය ෂ   එන්. ිළ. වි. සි. ිළයතිං  මයා  

අනය ෂ   ි . මලි්ම ක කර්රා මයා                

අනය ෂ   ිළ. ඒ. එේ. ඒ. කුමාර මයා 

අනය ෂ   ඩි. එච්. එල්. සිල්වා මයා 

සමාගේ කල් ේ  එේ. පී. කමොරව  මයා (නීතිඥ) 

 

 

1.3  විගණන ො කළමණාකරණ කමිටුව 

 

 

1. ිළ. ඒ. එේ. ඒ. කුමාර මයා  සභා ති   

2. එන්. ිළ. වි. සි. ිළයතිං  මයා  සාමාජි   

3. ි . මලි්ම ක කර්රා මයා       සාමාජි   

4. දර්. ිළ. සුනන්දා  ්මක ණි ක ය  නිරී ෂ  

5. පී. එල්. නාමකේන මයා    නිරී ෂ  

6. එච්. වි. ඒ. කේ. විකේසිින මයා   ැදවුේ රු 

 

 

1.4  මයයෂ්ඨ ක කළමණාකරණ කමිටුව 

 

1. එච්. එන්. දිනයදාස මයා      මුඛදල්  ා  ින ාංන  ළමණා රු 

2. ක . ක . කසෝමසුන්දරේ මයා  ප්රසේ ාදන  ා සැ ුතේ  ළමණා රු 

3. කේ. සී. වික්රමසිී  මයා   සැ සුේ  ා කෙදා ැරීකේ  ළමණා රු 

4. වයි. ඒ. ඩී.  ර්සි විකේර්මන මයා කෙදා ැරීකේ  ළමණා රු 

5. එච්. වි. ඒ. කේ. විකේසිින මයා  අභයන්තර විගණ    
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1.5 ආයතනික යෙපාලනය 
 
 

ක  ීගලි  අීශ්කේ දයතන කමන්ම එහි ක ොටේ  රුවන්ටද එම දයතන කමක යවුව 

ංෙන්කන් ුගකද  ංාභය  දනේ ක ොට කගන මුඛ්ම සී/ස ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර 

සමාගකමහි ්රියා ාින්මවය  ට වඩා සීය ර්ණ වටිළටාව  තුං  ව්මවාකගන යුව ංෙයි.  
 

විකේෂකයන් කමම සමාගකමහි ංාභ ංැබීකේ අකේ ෂාව ජ්ාති  වැදග්ම  මකින් ුතතු ප්රති ්මති 

්රියා්මම  කිරීම  ර ා ෙැදී  ව..  
 

තවද කමම සමාගම එය  ව්මවාකගන යුව ංෙන ප්රති ්මති, රාජ්ය ප්රති ්මති, රාජ්ය වැඩසට න් 

උසේ ගණ ාධි රණ ස  විගණන ප්රක තින් නිසි  ාංව වාුව තුං කගොවි ජ්නතාව කවත 

ක ොක ොර ංොදීම යන  රුණු මුඛලි   ාර්යන්හිංා සං ා  ව්මවාකගන යුව ංෙන අතර 

කගොවිජ්නතාවකේ කුඹුරු ක ොක ොර අවශ්යතාවය සැ යීකේ වගය ම දරණ ෙැවින් කමම දයතනය 

ජ්ාති  දර්ථි ය  ා දැඩි කංස ෙැදි  ව්මවාකගන යුව ංෙන දයතනයකි.  

 

 

සමාගමේ ආයතනික යෙපාලන ආකෘතිපය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 අී  07 

දරණ සමාගේ 

 නත 
 

රාජ්ය ප්රති ්මති  ා 

මගක න්වීේ 

 

රාජ්ය වයා ාර 

කද ාර්තකේන්තුව, 

මුඛදල් අමාතයාීශ්ය 

 

විගණ ාධි ති 

කද ාර්තකේන්තුව 

 

1971 අී  31 

දරණ මුඛදල්  නත 

 
1995 අී  15 

දරණ 

ගිණුේ රණ  ා 

විගණන ප්රක ත   

 
රාජ්ය වයා ාර 

කද ාර්තකේන්තුව 

විසින් නිකු්ම  ර ඇති 

ය   ාංනය සේෙන්න 

සීග්ර යන් 

 

 
          දර ෂණය 

 

අභයන්තර 

 ාංන 

සැංැේම 

 

 
 ාංන රාමුඛව 

 

ක ොටේ රුවන් 

 

අනය ෂ 

මණ්ඩංය 

 

 

ම ා 

භාණ්ඩාගාරය 
 

 කජ්යෂ්ක 

 ළමණා රණ 

 ණ්ඩායම 

 

 
අභයන්තර 

 ාංනය 

 

අභයන්තර 

විගණ  

 

විගණන  ා 

 ළමණා රණ 

 ක ටුව  
 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 

 

5 
 

ඉෙතිපන් දැක්වු පාලන ර ාව තුලින් ආයතනය  පෙත සඳෙන් කරුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම  

ෙැකිවිය.  

 

වගකීම 

 

අනය ෂ මණ්ඩංය විසින් දයතනකේ ව්ම ේ  ා ස  වි නා ේ දර ෂා  රන අතරම රජ්කේ 

අභිංාෂයන් ස  අකනකු්ම  ාර්ශ්වයන්කේ අවශ්යතාවයන් ංගා රදීම සඳ ා අවශ්ය සියුමම 

්රියා ාර ේවං කයදී සිටී.  
 

අධීක්ෂණය 

 

ම ා භාණ්ඩාගාරය  ා දයතනය ක කරහි ඇල්ම  ද වන්නාවු  ාර්ශ්වයන් දර ෂා  රක න් 

්රියා ාරීව  ා සරීය කංස දයතනකේ  ාංන  ටුතතු  ා ්රියා ාර ේ සඳ ා අනය ෂ මණ්ඩංය 

ස භාගි කේ. 

 

විනිවිදභාවය 

 

නිවැරදි කතොරතුරු නියක ත කවංාවට රාජ්ය දයතනවංට  ා දයතනය ක කරහි ඇල්ම  ද වන්නාවු 

 ාර්ශ්වයන්ට ස  කවළඳ  ංට ක ලිකිරීමට අවශ්ය සෑම ප්රය්මනය ම අනය ෂ මණ්ඩංය විසින් ගුව 

ංැකේ.  
 

දිරිගැන්වීම 

 

කජ්යෂ්ක  ළමණා රණ සාමාජි යින් වශ්කයන් වඩා්මම සුදුසු ේ ං්ම ුරීගංයින් ෙඳවා ගැනීමට්ම 

ඔවුන් අභිකේරණය කිරීමට්ම දයතනය තුං රඳවාගැනීමට්ම අනය ෂ මණ්ඩංය ප්රති ්මතිමය වශ්කයන් 

 ටුතතු  රුව ංෙයි. 
 

2. කාර්යසාධන දර්ශන 
 

2.1    මවළඳමපොළ තත්වය 

 

2005 වර්ෂකේ රජ්කේ වී ක ොක ොර ස නානාර වැඩසට න යටක්ම වී වගාව සඳ ා කයොදන ුතිනයා, 

ට්රි ල් සු ර් කෆොේකෆ්ට් ස  ක ුතිනකේට් ඔෆ් කෆොටෑෂ් යන ක ොක ොර කම.කටොන් 01   රු. 7,000/- 

ෙැගින් ංොදීම දරේභවීම්ම සමග තරග ාින කංස ක ොක ොර අකංවිකේ කයදී සිි  ක  ීගලි  

ක ොක ොර සමාගේ වංට අකනකු්ම කභෝග සඳ ා ක ොක ොර දනයනය ක ොට කෙදා ැරීමට ඉඩ 

සංසා වී වගාව සඳ ා ක ොක ොර සැ යීකේ  ාර්යය සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර 

සමාගමට ස  සීමාසහිත ංී ා ක ොක ොර සමාගමට  මණ   ැවරුණි.  
 

ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම වී වගාව සඳ ා අවශ්ය ක ොක ොර ප්රමාණකයන් 35% 

ප්රමාණය  ස   සීමාසහිත ංී ා ක ොක ොර සමාගම 65% ක ොක ොර ප්රමාණය  දනයනය 

ක ොට කෙදා  ැරීකේ  ාර්යකේ නියකංන ංදි.  
 

2011 වර්ෂකේ සිට රජ්කේ ක ොක ොර ස නානාර වැඩ සට න අකනකු්ම කභෝග සඳ ාද වයාේත 

 රන ංද අතර අකනකු්ම කභෝග සඳ ා ක ොක ොර කම.කටොන් 01   රු. 24,000/- ස නානාර ක ං 

යටක්ම ක  ීගලි  අීශ්ය ඇතුළු සියළුම ක ොක ොර කවළදාකේ කයදී සිි න දයතන විසින් 

කෙදා ැිනය ුතතු ෙවට රජ්ය විසින් ප්රති ්මතිමය .රණය ගන්නා ංදි.  
 

කේ අුවව එකත   ැවති ක ං මත අකංවි ප්රවර්නන උ ක්රමය නව  ාර්ය ෂම  ා ්රියා ාින අකංවි 

උ ක්රම රටාවට මාරු වු අතර ඒ අුවව සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගමද අදාං 

කවළඳක ොළ කවනේවීේ වංට මුඛුගණ කදන ංදි.  
 

2.2      ආයතනමේ කාර්යසාධනය 

 

2014/15 වර්ෂකේ කමම සමාගමට ක ොක ොර කෙදා ැරීකේ  ා ිළිනවැටුකේ ඉං    රා ංගාවීමට 

 ැකි විය. කීශ්ගුණි  ත්මවය සෑම විටම වගා රුව ංෙන භූක  ප්රමාණය  ා ක ොක ොර සඳ ා 

ඉල්ුමම .රණය  රුව ංෙයි.  
 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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2.3    මුලය ප්රගතිපය 

 

2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

      මුලය කාර්යසාධනය (රු. 000) 
 

   
දදායම   1,581,875    1,052,299  866,809 982,118 1,070,228 

      
ශුීන මුඛංය ිළිනවැය        58,809         48,589        (1,758) 20,063 (67,609) 

      
දළ ංාභය 206,511         43,560  208,325 407,265 309.297 

      
ෙදු ක ර ංාභය / අංාභය 436,529       208,985  181,929 314,143 326,514 

      
වසකර් ශුීන ංාභය / අංාභය  281,645       112,888  123,183 216,412 210,630 

      
මුලය තත්වය (රු. 000)    

  
මුඛළු ව්ම ේ 18,752,168  15,819,544  13,047,192 10,847,571 14,330,092 

      
 ක ොටේ රුවන්කේ අරමුඛදං 1,636,228   1,368,583    1,459,950  1,346,767 1,131,546 

      සාමානය වයාපාර මකො ස්හි 

මතොරතුරු (රු .000)   

  
ක ොටස  ඉ ුතම 28                11  12 22 21 
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2.4 සමාගමේ පසුගියාව  

 

 සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම වර්ෂ 1 72 ප්රථමකයන් සමාගම  

කංස ලියා දිීචි ක ොට ඇති අතර 1 72 සිට 1976 ද වා ශ්තවර්ෂය   ාංය  ම ා 

බ්රිතානයකේ ංන්ඩන් ුවවර සිට  ාංන  ටුතතු සිදුක ොට ඇති අතර 1976 ජ්නවාින 14 දින 

1971 අී  35 දරණ වයා ාර  වරා ගැනීකේ  නත යටක්ම ශ්රී ංී ා රජ්ය විසින් ජ්නසතු 

ක ොට රජ්යට  වරාග්ම සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම නක න් නිසි 

ෙංනාින ක කනකු යටක්ම වයා ාර  ටුතතු  ව්මවාකගන කගොේ ඇත.  

 

 19 7 අී  23 දරණ රජ්යට  වරාග්ම දයතන ක ොදු සමාගේ ෙවට  ්මකිරීකේ  නත 

යටක්ම       රු. 10/- ක ොටේ 10,000,000 වන  ිනදි රු. 100,000,000/- ප්රාේනනය  සහිතව 

සේුරර්ණ රාජ්ය සමාගම  වශ්කයන් ලියා දිීචි ක ොට තිකේ.  

 

  සුව 1994 ජුලි මස එව ට  ැවති රජ්කේ ප්රති ්මතියට අුවව කමම සමාගම 

ක  ීගලී රණය  රන ංදුව ක ොටේ ප්රාේනනකයන් 90% ක  ීගලි  සමාගම  කවත 

 වරන ංදි. ඉතිින 10% කේව  කේවි ාවන් කවත  ැවරීකේ  දනම මත ම ා 

භාණ්ඩාගාරය සතුව තොගන්නා ංදි.  

 

 නැවත්ම 1997 ජ්නවාින 20 දින කමම සමාගම රාජ්ය වයා ාර ුරනරු්මථා නය කිරීකේ 

1996 අී  29 දරණ  ණත යටක්ම 90% ක ොටේ ම ා භාණ්ඩාගාරය කවත නැවත 

 වරාගන්නා ංදුව නිසි ෙංනාින ක කනකු යටක්ම කර්ඛීය අමාතයාීශ්කේ අධී ෂණය 

යටක්ම  ාංනය විය.  

 

 නැවත 2011 ජුනි 10 දින අනය ෂ මණ්ඩංය   ාංනය යටතට  ්ම රන ංදි.    

 

2.5 2014 මාර්තු 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය තුල සිදුවීේ  

 

 

 දයතනකේ කේව  කේවි ාවන්කේ දැුවම  ා  ැකියාව උසේ කිරීම සඳ ා ුරුගණු 

වැඩසට න්  ැවැ්මවීම.  

 

 කතොරතුරු තා ෂණය දයතනය තුං උ ිනම අන්දක න් භාවිතා කිරීම සඳ ා මුඛලි  ිළයවර 

ගැනීම. 
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3.   කළමණාකරණ විශ්මල්ෂණය 

 

රජ්කේ ක ොක ොර ස නානාරය යටක්ම ප්රනාන ක ොක ොර වර්ග තුන වන ුතිනයා, ක ුතිනකේට් ඔෆ් 

ක ොටෑෂ් ස  ට්රි ල් සු ර් ක ොේකෆ්ට් කමට්රි  කටොන් 01   රු. 7,000/- ෙැගින් කගොවිජ්නතාවට 

කෙදා ැරීමට රජ්ය .රණය  රන ංදි.  

 

යං ස  ම   න්න වංදී රකටහි වී වගාවට අවශ්ය ක ොක ොර අවශ්යතාවය ක තරේ දැයි අදාං 

 ර්කේෂණ දයතන වං නිර්කීශ්යන්ට අුවව ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ  ාර්යාංය විසින් .රණය 

 රුව ංෙයි. 

 

ඒ අුවව ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ  ාර්යාංකේ මග ක න්වීම මත රජ්කේ ක ොක ොර ස නානාර 

කයෝජ්නා ක්රමය යටක්ම, කගොවිජ්න කේවා මනයේථාන 557  ර ා කගොවිජ්නතාව කවත  ක ොක ොර 

කෙදා ිනුව ංැකේ.  

 

වර්ෂ 2010 දී අකනකු්ම කභෝග සඳ ා වු ක ොක ොරද ස නානාර ක ං ට ං   රුව ංදුව කමට්රි  

කටොන් 01   ක ං රු. 24,000  ට කගොවීන් කවත අකංවි  රන ංදි.  

 

රජ්ය විසින් ෙං ව්මවන ංද ක ොක ොර ක ං   ත  ිනදි කේ.  

 

ස නානාර වී ක ොක ොර                 කම.කටොන් 01   රු. 7,000/- ෙැගින්  

ස නානාර අකනකු්ම කභෝග ක ොක ොර  කම.කටොන් 01   රු. 24,000/- ෙැගින්  

ස නානාර අකනකු්ම කභෝග ක ශ්ර ක ොක ොර              කම.කටොන් 01   රු. 26,000/- ෙැගින්  

 

 

 

ගිණුේ වර්ෂ 2014/15 සඳො වු වට් ේ 

 

ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ  ාර්යාංය විසින් .රණය  ර ඇති  ිනදි කගොවිජ්න කේවා මනයේථාන 

විසින් ංොගන්නා වී ක ොක ොර කිකංෝග්රෑේ 50 ෙෑගය    ත සඳ න් ක ං මත සීමාසහිත ක ොළඹ 

ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම නිකු්ම  රුව ංැකේ.   

 

 දයතන විසින් සෘජුවම කගොවිජ්න කේවා මනයේථාන කවත ප්රවා නය  රුව ංෙන ක ොක ොර 

සඳ ා කිකංෝග්රෑේ 50 ෙෑගය  - රු. 330/- 

 

 ප්රාකීය ය ගෙඩාකේ සිට කි.ක . 30   දුර ප්රමාණකයන් එ ා ිළහිටා ඇති කගොවිජ්න කේවා 

මනයේථාන සඳ ා ප්රාකීය ය ගෙඩාවට  ැක ණ ක ංදී ගැුවේ කිකංෝග්රෑේ 50 ෙෑගය  - රු. 314/- 

 

 ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ  ාර්යාංකේ අුවමැතිය සහිතව ුගණුිළි ය ගෙඩාවට  ැක ණ  ක ංදී 

ගැුවේ සඳ ා කිකංෝග්රෑේ 50 ෙෑගය  - රු. 290/- 
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3.1 වයාපාරික සමාමලෝචනය 

 සුගිය වසර කද  තුං වී වගාව සඳ ා කෙදා ිනුව ංද ක ොක ොර ප්රමාණ   ත  ිනදි කේ.  

මපොමෙොර වර්ගය 

මුළු ප්රමාණය මම.ම ොන් 

ගිණුේ 

වර්ෂය  

2014/15 

ගිණුේ 

වර්ෂය   

2013/14 

ුතිනයා - වී 64,292.675 61,465.800 

එේ.ඕ.පී - වී 19,561.000 18,477.700 

ි .එේ.පී - වී 16,042.200 15,987.700 

   

ුතිනයා - කවන්ම කභෝග 31,304.684 14,006.115 

එේ.ඕ.පී - කවන්ම කභෝග 5,893.061 3,431.941 

ි .එේ.පී - කවන්ම කභෝග 5,778.332 2,586.582 

කවන්ම ක ොක ොර 589.116 506.662 

 

2014/15 මුලය වර්ෂය තුලදී දිස්ත්රික්ක අව ව සිදුකරන ලද විණුණුේ 

විකුණුේ ්රියාවලිය දිවයින ුරරා ිළහිි  අ කේ උ  ගෙඩා 1     ර ා සිදු  රන අතර වැඩිම විකුණුේ 

ප්රමාණය  වාර්තා  රන්කන් අේ ාර  ා අුවරානුරර දිේ්රි   තුළයි. 
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දිස්ත්රික්ක අනුව වනකුණුම් 2න14/15/ න

(මෙ.ම ොන්) 
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දිස්ත්රික්ක අව ව විණුණුේ මතොරතුරු ්ප්රමාණය   

 

දිස්ත්රික්කය 
මපොමෙොර වර්ගය ්මම.ම ොන්  එකතුව 

්මම.ම ොන්  යුරියා ටී.එස්.පී. එේ.ඹ.පී. 

අේ ාර 12,147 2,360 2,572 17,079 

අුවරානුරරය 14,939 3,762 3,230 21,930 

ෙදුල්ං 4,847 962 1,929 7,738 

මඩ ංුරව 3,074 587 573 4,235 

ක ොළඹ 3,734 608 567 4,909 

ගාල්ං 840 377 683 1,900 

ගේ   3,905 648 1,699 6,252 

 ේෙන්කතොට 3,948 993 1,169 6,110 

 ළුතර 932 478 909 2,319 

ුවවර 769 176 285 1,230 

 ෑගල්ං 273 145 306 725 

කිලිකනොච්චි 1,239 284 330 1,853 

කුරුණැගං 10,852 2,752 3,240 16,844 

මන්නාරම 2,111 449 525 3,085 

මාතකල් 3,858 1,005 613 5,475 

මාතර 1,734 493 853 3,080 

කමොණරාගං 4,203 1,044 1,051 6,297 

මුඛංතිේ 843 191 222 1,256 

ුවවරඑළිය 753 178 205 1,136 

ක ොකළොන්නරුව 5,519 1,248 1,305 8,072 

ුර්මතංම 3,338 794 894 5,026 

ර්මනුරරය 3,949 818 845 5,612 

්රිකුණාමංය 4,246 930 1,036 6,212 

වේනියාව 1,540 370 382 2,293 

යා නය 2,001 168 35 2,204 

එකතුව 95,597 21,821 25,454 142,872 

 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.2 ආයතනික වුෙය ො මබදාෙැමේමේ යාලය 

අකංවි  රුව ංෙන ක ොක ොර වං ක ං ස  ප්රමාණය නිේචිත ක යින් දයතනකේ ංාභ 

අකේ ෂාවන් ෙුගතරවම රදා වතින්කන් දයතනි  වු ය  ා කෙදා ැරීකේ ජ්ාංය මතය.   

 

සමාගමේ කාර්ය ම්ඩලලය 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

අධයක්ෂ මම්ඩඩලය 

සභාපති 

මුදල්මහාමපරිපාල ම

කළමණාකරු 

ප්රසම්පාද මහාම

සැපයුම්මකළමණාකරු 

සැකසුම්මහාමකබදාහැරීකම්ම

කළමණාකරු 

අභයන් රම

විගණක 

ප්රසම්පාද මහාම

සැපයුම්මඅංශය 

මුදල්ම

අංශය 

කෙදා ැරීකේ 

අීශ්ය 

 

 

 

හුණුපිටියම

ගබඩාව 

ප්රාකීය ය 

ගෙඩා 18 

 

 

කගොවිජ මකේවාම

මධයේාා  

 මගොවියන 

සංවිධාන 

 

 ින ාංන 

අීශ්ය 

 

සාමා යාධිකාකාරි 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.3    සැපයුේ දාම කළමණාකරණය 

 

සැ ුතේ දාමකේ කමක ුතේ සැංසුේ කිරීම, ්රියාවට නැීවීම,  ාංනය කිරීම ස  සු රී ෂණය 

ප්රසේ ාදන  ා සැ ුතේ 

  ළමණා රු සිදු රයි. ක ොක ොර දනයනය ස  කෙදා ැරීකේ ්රියාවලිය ස   ට අදාං සියළුම 

සැ ුතේ  රුවන්,  ා අකන  රාජ්ය අීශ් දයතන සේෙන්ධී රණය  ළමණා රණය කිරීම 

ඔුගකේ වගය මයි.  

 

සැ ුතේ දාම උ ාය මාර්ග තුං ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගකමහි ප්රනාන අරමුඛණ නේ 

එකිකන ට සිනංන දාමයන්  ාර්ය ෂමව එකිකන ට සේෙන්න  රගැනීම්ම එතුලින් ිළිනවැය, 

අනවශ්ය වියදේ   ත ක ංා  ාිනකභෝගි  තෘේතිය උ ිනම ක ොට අවසාන වශ්කයන් කගොවි 

ජ්නතාව තෘේතිම්ම කිරීමය.  

 

සැපයුේ දාම කළමණාකරණ ප්රවාෙය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ක ොළඹ වරාය 

mbo Port 

 

 

ප්රාමද්ය ය ගබලා - 

18 

 

 

මගොවියන 

මස්වා 

මධයස්ථාන 
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ප්රාමද්ය ය ගබලාවන්හි මබදාෙැමේමේ යාලය 

 

 

 

කන්තමල් 

 
මස්රුව වර 

 ගමලන්බිදුණුවැව 

a 

සීප්පිතුලම 

 

නෑගමපෙ 

 

කදුරුමවල 

 

නිකවැරටිය 

 

ණුරුණෑගල 

 

ව වර 

බදුල්ල 

 

අක්කරරයිපත්තුව 

 

බුත්තල 

 සුරියආර 

 
බ අත 

 මාතර 

 

COLOMBO COMMERCIAL FERTILIZERS LTD 

REIGIANAL STORES 

බකමුණ 

 

ප්රධාන 

කාර්යාලය ො 

මධයම ගබලා 

සංකීර්ණය - 

හුණුපිටිය 

 

මෙහිුත්තඅණ්ඩිය 
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3.4  මිනිස් ශ්රම ප්රාග්ධනධන දර්ශකය 

 
සමාගකමහි කේව  කේවි ාවන් මානව ප්රාේනනය කංස සං ුව ංෙයි. වැඩ බිම තුලින් ඉල්ුමේ 

 රන ශ්රම ෙං ාය අ  සමාගම ක්රම ක්රමකයන් වැඩි දිුතණු  රකගන ඇත. 
 

 

   

           
 

 
 

 

 

 

3.5    මිනිස් ශ්රම ප්රාග්ධනධන මුලය සමාමලෝචනය 

 

 
 

වර්ෂය 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 

 මස්වකමයණුමග්ධන සාමානය ආදායම (රු. 000) 
11,547 7,795 6,719 7,497 

 

මස්වකමයණුමග්ධන සාමානය ලාභය (රු. 000) 2,056 836 956 1,652 

මස්වක සංඛ්යාව 137 135 129 131 

 

 

 

 

 

22 18 20 19 

93 101 103 106 

13 10 12 12 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

මස්වඅ ෙණ්ඩලය 

විධායක ලිපිකාරහාසමාන් රකාර්යම්ඩඩලය කම්කරු 
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4. මුලය වාර්තාඅරණය 

4.1 ුධ්යක්ක ෂ ෙණ්ඩලමේ සොමලෝචනය 

 

අපමග්ධන නිෂ්ඨ පාදන 

ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගකමහි නාමය කගොවි ජ්නතාව තුං ප්රචලිත  රක න් 

සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම සියවස ට්ම අධි   ාංය  කනොකවනේව 

කගොවි ජ්නතාවට කේවා ස යක න් සිි යි. වර්තමානකේ අ කේ ප්රනාන  ාර්යය වුවකේ ස නානාර 

ක ොක ොර නිසි  ංට කගොවි ජ්නතාවට ංොදීමය.  

 

කගොවි ජ්නතාව තුං ‘ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර’ යන සන්නේ නාමය යටක්ම අ  සමාගකමහි නාමය 

ප්රචලිතව ඇති අතර ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර නාමය යටක්ම රකට් වී ක ොක ොර අවශ්යතාවකයන් 

35%   කෙදා  ිනුව ංෙයි. වී කගොවිතැන සඳ ා ක ොක ොර කෙදා ැරීමට අමතරව ක්ම, ක ොල්, 

එළවළු  ා අකන  සුළු අ නයන කභෝග සඳ ාද සැංකිය ුතතු ප්රමාණයකින් ක ොක ොර සැ යීමද 

අ  සමාගම සිදු  රුව ංැකේ.  

 

අපමග්ධන ශක්තිපය 

දයතනකේ වර්ෂ 2011-2016 ද වා වු සීුත ත සැංැේම ස  වර්ෂ 2012-2015 ද වා වු කමක ුතේ 

සැංැේම රකට් ක ොක ොර අවශ්යතාවය  දනේ ක ොට කගන ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ 

 ාර්යාංකේ ස   ෘෂි ර්ම අමාතයාීශ්කේ කල් ේ තුමාකේ ස ය ංොගනික න් ිළළිකයං  ර 

ඇත. කමයට අමතරව වාර්ෂි  ක ොක ොර කෙදා ැරීකේ සැංැේමද ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ 

 ාර්යාංකේ  ා  ෘෂි ර්ම අමාතයාීශ්කේ ස ය සහිතව සමාගකේ සියළුම අභිප්රායන් තෘේත 

වන  ිනදි ස සා ඇත.  

 

 

වර්ෂය තුල අපමග්ධන යයග්රණයන් 

 

ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම සිය මුඛංය වාර්තාවන් අන්තර්ජ්ාති  මුඛංය වාර්තා රණ 

ප්රක ත ස  ශ්රී ංී ා ගිණුේ රණ ප්රක ත වංට අුවව ිළලිකයං ක ොට ඉදිින ්ම  රයි. 

 

සමාගකමහි ේථීර කේව  ධුරාවලිය ස  ෙදවා ගැනීකේ  ි  ාි ය  ළමණා රණ කේවා 

කද ාර්තකේන්තුකවහි අුවමැතිය ංොකගන  දුන්වා දී ඇත. කේව යන්කේ  ාර්ය ෂමතාවය 

ස  ඵංදායිතාවය වැඩිදිුතණු කිිනකේ අරමුඛණ ක රදැිනව ක ි  ාලීන ුරුගණු වැඩසට න් 

 ැවැ්මවීමට සමාගම  ටුතතු සුදානේ  ර ඇත. 

 

කමම මුඛංය  ාංකේදය තුං සමාගම රු. ක ලියන 437   ෙදු ක ර ංාභය  උ යාකගන ඇත. කමය 

2013/14 ගිණුේ වර්ෂය තුංදි රු.ක ලියන 209   විය. 

 

 

අපමග්ධන අනාගත දැක්ම 

 

සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම සිය වයා ාර අරමුඛණු  ාර්ය ෂමව සා ෂා්ම 

 ර ගැනීම සඳ ා  ිනගණ  වයවසාය සේ ්ම සැංසුේ කිිනකේ ක්රමකේදය   දුන්වාදීකේ 

 ටුතතු දරේභ ක ොට තිකේ. කමම ක්රමකේදය 2015/16 මුඛංය වර්ෂය තුං ්රියා්මම   රවීමට 

සැංසුේ  ර ඇත. 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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අපමග්ධන ආයතනික යෙපාලනය 

 

කමම මුඛංය වර්ෂය සඳ ා අනය ෂ මණ්ඩං රැේවීේ 12   ව්මවා ඇත. 

 

සියළුම කේව  ෙඳවාගැනීේ ස  උසේවීේ අනය ෂ මණ්ඩංකේ අුවමැතියට යට්මව සිදු රුව ංෙයි.  

සියළුම ප්රති ්මතිමය .රණයන් ස  ුරළුල් උ ාය මාර්ගයන් ස සුව ංෙන්කන් අනය ෂ මණ්ඩං 

සා ච්ජ්ා කිරීේ වලින් අනතුරුවය.  

 

සිුතේ කංස  රී ෂණයට ං   ං ුතතු සියළුම වැදග්ම විෂයන්  ළමණා රණ  ක ටුව  ර ා 

දමන්ත්රණය  රුව ංැකේ.  

 

සමාකංෝචිත වර්ෂය තුං විගණන  ා  ළමණා රණ  ක ටු රැේවීේ වාර  ය   ව්මවා ඇත.  

 

 ාර්ය ෂම  ා ඵංදායි කමක ුතේ ප්රතිඵං ංොගැනීම සඳ ා කජ්යෂ්ක  ළමණා රණ  ක ටුව විසින් 

විේතරා්මම  වැඩ සට න් ස  සැංසුේ ්රියා්මම   රුව ංෙයි. 

 

 

තුසිත  ල්කංොුමව මයා  

සභා ති 

 

 

චක න්ද කුමාර ලියනකේ මයා  

විනාය  අනය ෂ   

 

 

ඩේ. ක . ඩී. ි . වරාකගොඩ මයා  

අනය ෂ   

 

 

එන්. ිළ. වි. සි. ිළයතිං  මයා  

අනය ෂ    

 

 

ි . මලි්ම ක කර්රා මයා      

අනය ෂ  

 

 

ිළ. ඒ. එේ. ඒ. කුමාර මයා  

අනය ෂ  

 

  

ඩි. එච්. එල්. සිල්වා මයා  

අනය ෂ 

 

 

එේ.පී.කමොරව  මයා (නීතිඥ)  

සමාගේ කල් ේ    

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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අධයක්ෂවරුන්මග්ධන වගකීම පිළිබඳ ප්රකාශය 

 

2007 අී  07 දරණ සමාගේ  නක්ම අී  150(1) ස  151 වගන්.න්ට අුවව එහි සඳ න් අවශ්යතාවයන්ට 

අුවකූං වන ද ාරකයන් සෑම මුඛංය වර්ෂය ම සඳ ාම සමාගකේ  ටුතතු ස  සමාගකේ විේ.රණ 

දදායේ ප්ර ාශ්කයහි සතය  ා සානාරණ්මවය ිළළිබිමුඛ වන ද ාරකයන් මුඛංය ප්ර ාශ්න ස ේ  රන 

ෙවට අනය ෂ වරුන් වගකිව ුතතුය.  

මුඛංයමය ත්මවය සානාරණ නිරවදයතාවයකින් .රණය කිරීමට ඉව ල් වන  ිනදි විධිම්ම කල්තණ 

 ව්මවාකගන යන ෙවට, මුඛංය ප්ර ාශ්ණ ස ේ  රන ෙවට ස  එම ප්ර ාශ්ණ සේෙන්නකයන් විගණන 

නියමා ාරකයන් සිදුවන ෙවට අී  148 වගන්තියට අුවව අනය ෂවරුන් වගකිව ුතතුය. 

ඉදිින ්ම  රුව ංෙන මුඛංය ප්ර ාශ් වං අවී භාවය  ා වාේතවි තාවය ිළළිෙඳ වගය ම අනය ෂ 

මණ්ඩංය භාර ගනි. මුඛංය ප්ර ාශ්ණ ස ේ කිරීකේදී ගණුකදණු වං ේවූප ය  ා අන්තර්ගතය නිසි 

අුතිනන් ිළළිබිඹු වන සානාරණ  ා විච ෂණ විනිේචයන්ට එළකෙක න් උචිත ගිණුේ ප්රති ්මති 

සීගතතාවයකින් ුතතුව කතෝරාකගන භාවිතා  ළ ෙවට අනය ෂවරු ස ති   රති.  

කමම මුඛංය ප්ර ාශ්ණ 2007 අී  07 දරණ සමාගේ  නතට  ා ශ්රී ංී ා ගිණුේ රණ ප්රක තිවංට අුවකූංව 

ිළළිකයං  රන ංද ෙවටද අනය ෂ මණ්ඩංය ස ති   රති. 

තවද කමම මුඛංය ප්ර ාශ්ණ සමාගේ  නත යටක්ම අවශ්ය කතොරතුරු සේ ාදනය  රුව ංෙන අතර. 

අනය ෂවරුන් තමන් සතු සමාගම ිළළිෙඳ දැුවම, ප්රනාන කමක ුතේ  ා සමාගකේ අතණ්ඩ  ැවැ්මම 

ිළළිෙඳ නිේචිත කතොරතුරු මත  දනේව තම මතය ඉදිින ්ම  රයි. කමම මුඛංය ප්ර ාශ්ණ එම  දනම මත 

ිළළිකයං  ර ඇත.  

සමාගකේ ව්ම ේ සුරුය ම ිළළිෙඳව අනය ෂවරුන් සානාරණ ිළයවර කගන තිකෙන අතර, වීචා  ා 

කවන්ම අක්රමකිතාවයන් වං වා ගැනීකේ අරමුඛණින් ඒ සේෙන්නකයන් උචිත අභයන්තර  ාංන  ීනති 

ේථාිළත  ර තිකේ. සමාගේ  නක්ම අී  57 වගන්තිය යටක්ම එවැනි කෙදා ැරීමකින්  සු සමාගමට 

ුවබුන්ව්මභාවය ිළළිෙඳව  රී ෂාකවන් සාර්ථ ව ංැබිය  ැකි ෙවට ංැබී ඇති කතොරතුරු මත සෑහිම ට 

 ්මවී, සමාගේ  නක්ම අී  56(2) වගන්තිය අුවකූංව දැනට කයෝජිත ංාභාීශ් කෙදා ැරීමට අනය ෂ 

මණ්ඩංය විසින් අුවමැතිය ංොදී ඇති අතර, කයෝජිත ංාභාීශ් සේෙන්නකයන් ුවබුන්ව්මභාවය ිළළිෙඳ 

ප්ර ාශ්ණය  සමාගකේ විගණ වරුන්කගන් ඉල්ංා ඇත. 

කමම මුඛංය ප්ර ාශ්න සේෙන්නකයන් විගණ වරුන්කේ මතය ිළටු අී  19 හි සඳ න්ය.  

අව ණුලතා වාර්තාව 

සමාගකේ කේව යන්  ා රජ්යට අදාංව සමාගකමන් එහි  ින ාලිත සමාගේ වලින් මුඛංය ත්මව 

ප්ර ාශ්කේ දිනය වන විට කගවීමට නියක ත සියුමම නීති ප්ර ාර කගවීේ සියුමම උ ිනම දැුවම අුවව කගවා 

නිම ර ඇති ෙව ක ෝ අදාං  ිනදි ඒ කවුවකවන් ප්රති ාදන සංසා ඇති ෙවට අනය ෂ මණ්ඩංය ස ති  

කේ.  

 

එේ. පී. කමොරව  

සමාගේ කල් ේ, 

අනය ෂ මණ්ඩංකේ අුවමැතිය  ිනදි 

සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම 

 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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සභාපතිපවරයාමග්ධන ො මුලය කළමණාකරුමග්ධන වගකීේ පිළිබඳ ප්රකාශය 

 

2015 මාර්තු 31 දිනට සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගකේ මුඛංය ප්ර ාශ්න ස ේ  ර 

ඉදිින ්ම  රුව ංෙුවකේ   ත දැ කවන අවයශ්තාවයන්ට අුවකූංවය.  

 

• ශ්රී ංී ාකේ වරං්ම ගණ ාධි ාින දයතනය විසින් නිකු්ම  ර ඇති ශ්රී ංී ා මුඛංය වාර්තා රණ 

ප්රක ත  ා ශ්රී ංී ා ගිණුේ ප්රක ත 

• 2007 අී  07 දරණ සමාගේ  නත  

• ම ා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකු්ම  ර ඇති සීුත ත  ාංනය සේෙන්නකයන් ක ොඳම  ිනචයන් 

සීග්ර ය  

 

මුඛංය ප්ර ාශ්ණවං, සට න් යටක්ම විේතර  ර ඇති  ිනදි මුඛංය ප්ර ාශ්ණ ස ේ කිරීකේදී උ කයෝගි  ර 

ගන්නා ංද වැදග්ම ගිණුේ රණ ප්රති ්මති උචිත  ිනදි  ා නිරන්තරකයන් කයොදා ග්ම ෙව අිළ සනාථ 

 රමුඛ. කිසිම අ ගමනයකින් කතොරව නිවැරදි ගිණුේ ප්රක .න් කයොදා කගන තිකේ. ඉ ං මට්ටකේ චිචාර 

බුීධි කගෝචර  ා සීය ර්ණ වැදග්ම ගිණුේ ප්රති ්මති  ා ඇේතකේන්තු සේෙන්නකයන් විගණන  ක ටුව 

ස  අ කේ ොහිර විගණ යින්කේ අද ේ විමසන ංදි.  

 

ව්ම ේ සුරැය කේ. වීචා  ා කවන්ම අක්රක  තාවයන් වං වා ගැනීකේ  ා අනාවරණය  රගැනීකේ 

අරමුඛකණන් අභයන්තර  ාංන  ීනති  ා ගිණුේ කල්තණ ේථාිළත කිරීමටද අ  නිසි  ා ප්රමාණව්ම 

සැංකිල්ං  ද වා ඇත. කේවා ඉදිිනයටද ්රියා්මම  වන  දනම  මත සමාකංෝචනයට, ඇගුතමට  ා 

යාව්ම රණයට ං වී තිකේ. සමාගකේ අභයන්තර විගණ යින් විසින්  ලින්  ංට  රන ංද විගණන 

තුලින් සමාගකේ ේථාිළත ප්රති ්මති  ා  ි  ාි  නිරන්තරකයන්ම අුවගමනය වී තිකෙන ෙවට සානාරණ 

ස ති  වීම  සැංසී ඇත. එකේ වුවද ඕනෑම අභයන්තර  ාංන  ා ගිණුේ තැබීකේ  ීනතිය  තුලින් 

සැංකසන ස ති  වීේ  ර ෙැලීකේදී  දුනාගත ුතතුවු දකේනි  සීමාවන් තිකේ.  

 

විගණනවං සඵංතාවය සමාකංෝචනය කිරීමට්ම, විගණනය කිරීම, අභයන්තර  ාංනය  ා මුඛංය 

වාර්තා රණකේ ගැටුම ගැන සා ච්ජ්ා කිරීමට්ම සමාගකේ විගණන  ක ටුව  ලින්  ංට අභයන්තර 

විගණ යින්ට  ා ොහිර විගණ යින්ට ුරර්ණ  ා නිද ේ අවසරය දී තිකේ. 

 

ශ්රී ංී ා ප්රජ්ාතන්ත්රවාදි සමාජ්වාදි ජ්නරජ්කේ විගණ ාධි ති තුමා විසින් මුඛංය ප්ර ාශ් විගණනය  රන 

ංදි. 

 

 

 

 

...................................... 

 

තුසිත  ල්කංොුමව මයා  

සභා ති 

 

 

 

........................................ 

එච්. එන්. දිනයදාස 

මුඛදල්  ා  ින ාංන  ළමණා රු 

 

 

 

සභා ති, 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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සිමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සාමාගම 

 

 

සිමාසහිත මකොළඹ මකොමර්ෂල් මපොමෙොර සාමාගමේ 2015 මාර්තු 31 දිමනන් අවසන් 

වර්ෂය සඳො වූ මූලය ප්රකාශන පිළිබඳව විගණකාිපපතිප වාර්තාව 

 

සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගකේ 2015 මාර්තු 31 දිනට මූංය ත්ම්මව ප්ර ාශ්නය ස  

එදිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා වූ විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්නය, ේ න්නය කවනේවීකේ ප්ර ාශ්නය ස  

මුඛදල් ප්රවා  ප්ර ාශ්නය  ා වැදග්ම ගිණුේ රණ ප්රති ්මති ස  අකනකු්ම  ැ ැදිලි කිරීකේ කතොරතුරුවං 

සාරාීශ්යකින් සමන්විත 2015 මාර්තු 31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා වූ  මූංය ප්ර ාශ්න මාකේ විනානය 

යටක්ම විගණනය  රන ංදී. එම විගණනකේදී නිරී ෂණය වු  රුණු කමම වාර්තාකේ දැ කේ.  

 

1.2 මූලය ප්රකාශන සේබන්ධමයන් කළමනාකරණමේ වගකීම 

කමම මූංය ප්ර ාශ්න ශ්රී ංී ා ගිණුේ රණ ප්රක තිවංට අුවකූංව ිළළිකයං කිරීම  ා සානාරණ 

කංස ඉදිින ්ම කිරීම ස  වීචා ක ෝ වැරදි කේතුකවන් ඇති විය  ැකි ප්රමාණා්මම  සාවදය 

ප්ර ාශ්නයන්කගන් කතොරවූ මූංය ප්ර ාශ්න ිළළිකයං කිරීමට  ැකි වුව ිළණිස අවශ්යවන  

අභයන්තර  ාංනය .රණය කිරීම  ළමනා රණකේ වගය ම කේ.  

 

1.3 විගණකමග්ධන වගකීම 

මාකේ විගණනය මත  දනේව කමම මූංය ප්ර ාශ්න ිළළිෙඳව මතය  ප්ර ාශ් කිරීම මාකේ 

වගය ම කේ. මා විසින් උ්මතරීතර විගණන දයතනයන්කේ ජ්ාතයන්තර විගණන ප්රක තිවංට 

(ISSAI 1000 - 1810) අුවූප  ශ්රී ංී ා විගණන ප්රක තිවංට අුවකූංව මාකේ විගණනය සිදු රන ංදී. 

දචාරනර්මවං අවශ්යතාවන්ට මම අුවකූංවන ෙවට ස   මුඛංය ප්ර ාශ්න ප්රමාණා්මම  සාවදය 

ප්ර ාශ්නයන්කගන් කතොරවන්කන්ද  යන්න ිළළිෙඳ සානාරණ ත වුරුව  ංොගැනීම ිළණිස 

විගණනය සැංසුේ ර ්රියා්මම   රන ෙවට කමම ප්රක ති අකේ ෂා  රයි. 

මූංය  ප්ර ාශ්නවං  දැ කවන  අගයන්  ස   ක ළිදරේ  කිරීේවංට  උ  ාරීවන විගණන සා ෂි 

ංො ගැනීම ිළණිස  ි  ාි  ්රියා්මම  කිරීම විගණනයට ඇතුළ්ම කේ. කතෝරාග්ම  ින ාටීන්, 

වීචා  ක ෝ  වැරදි  කේතුකවන් මූංය  ප්ර ාශ්නවං  ඇතිවිය  ැකි  ප්රමාණා්මම   සාවදය 

ප්ර ාශ්නයන්කගන්  අවදානේ  ත කේරු  කිරීේ  ද ඇතුං්ම විගණ කේ විනිේචය මත  දනේ කේ.  

එම අවදානේ ත කේරු කිිනේවංදී, අවේථාකවෝචිතව උචිත විගණන  ින ාි  සැංසුේ කිරීම 

ිළණිස සමාගකේ මූංය ප්ර ාශ්න ිළළිකයං කිරීමට ස  සානාරණ කංස ඉදිින ්ම කිරීමට අදාළ 

වන්නාවු අභයන්තර  ාංනය විගණ  සැංකිල්ංට ගන්නා නමුඛ්ම සමාගකේ අභයන්තර  ාංනකේ 

සඵංදායි්මවය ිළළිෙඳව මතය  ප්ර ාශ් කිරීමට අද ේ කනො රයි.  ළමනා රණය විසින් 

අුවගමනය  රන ංද ගිණුේ රණ ප්රති ්මතිවං උචිතභාවය  ා කයොදා ගන්නා ංද ගිණුේ රණ 

ඇේතකේන්තුවං සානාරණ්මවය ඇගැයීම කමන්ම මූංය ප්ර ාශ්නවං සමේත ඉදිින ්ම කිරීම 

ිළළිෙඳ ඇගැයීමද විගණනයට ඇතුළ්ම කේ.  

මාකේ විගණන මතය සඳ ා  දනම  සැ යීම උකදසා මා විසින් ංොකගන ඇති විගණන සා ෂි 

ප්රමාණව්ම ස  උචිත ෙව මාකේ විේවාසයයි. 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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2.  මූලය ප්රකාශන  

2.1  මතය 

 මූංය ප්ර ාශ්නවලින් 2015 මාර්තු 31 දිනට සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගකේ 

මූංය ත්ම්මවය  ා එදිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා එහි මූංය ්රියා ාරී්මවය  ා මුඛදල් ප්රවා  ශ්රී 

ංී ා ගිණුේ රණ ප්රක තිවංට අුවකූංව සතය  ා සානාරණ ත්ම්මවය  ිළළිබිඹු  රන ෙව මා 

දරන්නා වූ මතය කේ. 

 

2.2 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ අදෙස් දැක්වීම 

2.2.1 ශ්රී ලංකා ගිණුේකරණ ප්රමිතිප  

ශ්රී ංී ා ගිණුේ රණ ප්රක ති 19 ප්ර ාරව සමාකංෝචිත වර්ෂය සඳ ා විශ්රාම ප්රතිංාභ සේෙන්නව 

ගිණුේ තැබීකේදී වර්තමාන කේවා ිළිනවැය, ක ොළි ිළිනවැය ස  දුතගණ  ංාභ ස  අංාභ 

 ඳුනාකගන  ප්ර ෂිේත ඒ   ප්රතිංාභ ක්රමය අුවව ගණනය  ර ද වා කනොතිබුණි. 

 

2.2.2 මනොසැසඳීේ 

 2015 මාර්තු 31 දිනට  ුගුවිළි ය ප්රනාන ගෙඩාකේ කතොග ක ෝම අුවව ක ොක ොර කතොගය කමට්රි  

කටොන් 23,911.22 වුව්ම මූංය ප්ර ාශ්න අුවව එය කමට්රි  කටොන් 23,522.95 වුකයන් කමට්රි  කටොන් 

3  .27   කවනස  නිරී ෂණය විය.  

 

2.3 ලැබිය යුතු ගිණුේ 

  ත සඳ න් නිරී ෂණ  රුව ංැකේ. 

(අ)  2015 මාර්තු 31 දිනට කවළඳ ණයගැති කේෂය රු.56,957, 62   වු අතර එහි ඇතුළ්ම  

කගොවිජ්න කේවා මනයේථාන 45 කින් අයවිය ුතතු ණය කේෂය රු. 11,791,091   විය. එම 

මුඛදලින් කගොවිජ්න කේවා මනයේථාන 24 කින් අයවිය ුතතුව තිබු රු.5,2 1,596   අවුරුදු 05   

ඉ මවු  ැරණි ණය කේෂ වු අතර ඉ ත ණය කේෂයන් අය රගැනීම සඳ ා ප්රමාණව්ම 

 ිනදි  ටුතතු  ර කනොතිබුණි. 

(ද) ංී ා ක ොක ොර සමාගකමන් 2007/200  වර්ෂකේ සිට   ා 2010/2011 වර්ෂය ද වා අයවිය 

ුතතු එ තුව රු. ,042,9 9    සමාකංෝචිත  වර්ෂකේ  අවසානය ද වාම අය රකගන 

කනොතිබුණි. 

(ඇ) ණයගැතියන් සඳ ා රු.25,761,062    ානි රණය සඳ ා කවන් කිරීම  සිදු  ර තිබුණද ඒ 

කවුවකවන් අනය ෂ මණ්ඩං අුවමැතිය  ංොකගන කනොතිබුණි. 

(ඈ) ක ොක ොර ස නානාර වැඩසට න දරේභ කිරීමට ක ර සිට  ැවත එන එ තුව රු. 

36,171,  4   වු ණය කේෂ අය රගැනීමට  ටුතතු  ර කනොතිබුණි. 
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2.4 නීතිප මේතිප, මරගුලාසි සෙ කළමනාකරණ තීරණවල  අව කූල මනොවීේ. 

  ත සඳ න් නීති රීති  ා කරගුංාසි යනාදියට අුවකූං කනොවීේ නිරී ෂණය විය. 

 

නීතිප මේතිප ො මරගුලාසි යනාදිය  

මයොමුව 

----------------------------------------------- 

 අව කූල මනොවීම 

---------------- 

(අ)   2014 කනොවැේෙර් 21 දිනැති අී  05/2014 

දරන  ළමනා රණ කේවා චක්රකල්තය 

ස  2002 මැයි 24 දිනැති අී  PF/PE/21 

දරන රාජ්ය මුඛදල් චක්රකල්තකේ 3.3 කේදය 

ප්රසාද දීමනා කගවීම සඳ ා වාර්ෂි  ගිණුේ නියක ත 

දිනට ක ෝ  ට ක ර විගණ ාධි ති කවත ඉදිින ්ම 

 ර තිබිය ුතතු ෙව ද වා තිබුණද  ට  ට ැනිව 

2013/2014 වර්ෂකේ ගිණුේ මාස 03   ප්රමාද  ාංය  

සහිතව 2014 අකගෝේතු 04 දින  ඉදිින ්ම  ර තිබුණද 

එ  කේව කයකුට රු.13,500   ෙැගින් ප්රසාද දීමනා 

කංස රු.1,219,500   කගවා තිබුණි. 

(ද) රජ්කේ ප්රසේ ාදන මාර්කගෝ කීශ් සීග්ර ය 

(i) 5.4.  (අ)  කේදය 

සැ ුතේ රුවන් විසින් ඇේතකේන්තුගත 

ක ොන්ත්රා්ම මුඛදලින් සියයට 5  ට කනොඅඩු මුඛදං  

 ාර්යසානන සුර ෂණය  කංස ඉදිින ්ම  ළුතතු 

වුව්ම ප්රවා න ක ොන්ත්රා්ම රුවන් විසින් 

 ාර්යසානන සුර ෂණ ඉදිින ්ම කනො ළ අවේථා 03 

  නිරී ෂණය විය. 

        (ii) 5.4.  (ද) කේදය  ාර්යසානන සුර ෂණ ඉදිින ්ම  ර තිබුණු 

ක ොන්ත්රා්ම රුවන්කේ සුර ෂණවං වංීගු  ාංය 

වැඩ නිමවීමට අකේ ෂිත දිකනන්  සුව දින 2    

ද වා වංීගු විය ුතතු ෙව ද වා තිබුණද එකේ වැඩ 

නිමවීකමන්  සුව දින 2     ාංය  සඳ ා වංීගු 

 ාර්යසානන සුර ෂණ ංො කගන  කනොමැති 

අවේථා 14   නිරී ෂණය විය. 

 

2.5 ප්රමාණවත් අිපකාර බලයකින් තෙවුරු මනොවු ගව මදව  

               ත සඳ න් නිරී ෂණ  රුව ංැකේ. 

 

(අ)  2015 ජ්නවාින මාසකේදී  ව්මවන ංද කගොවි සමුඛළුව ට ප්රවා න   සු ේ සැ යීම 

කවුවකවන් කගවීේ කිරීමට 2014 කදසැේෙර් 22 දින  ැවති අනය ෂ මණ්ඩං රැේවීකේදී 

භාණ්ඩාගාර අුවමැතිය මත කගවීේ  ළ ුතතු ෙවට නිර්කීශ්  ර තිබියදී එම අුවමැතිය 

ංොගැනීමකින් කතොරව 2014 කදසැේෙර් 29 දින   ශ්රී ංී ා ගමනාගමන මණ්ඩංයට           

රු. 1,0 0,000   කගවා තිබුණි.  

 

(ද)  ජ්ාති  ක ොක ොර කල් ේ  ාර්යාංකයන් අුවමැතිය ංො ගැනීමකින් කතොරව 2013 /2014 

වර්ෂකේදී කුඹුරු ක ොක ොර කමට්රි  කටොන් 4,771.04   අකනකු්ම වගාවන් සඳ ා වූ 

ක ොක ොර කංස අකංවි  ර තිබූ අතර 2014/2015 වර්ෂකේදී දනයනය  රන ංද අකනකු්ම 

වගාවන් සඳ ා ක ොක ොර කමට්රි  කටොන් 4,771.04   කුඹුරු ක ොක ොරවංට මාරු ර 

තිබුණි.  
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3. මූලය  සමාමලෝචනය  

 

3.1 මූලය  ප්රතිපලල 

 

ඉදිින ්ම  රන ංද මූංය ප්ර ාශ්න අුවව, සමාකංෝචිත වර්ෂකේදී සමාගකේ කමක ුතේවං මූංය 

ප්රතිඵංය රු.436,529,170   ෙදු ක ර ශුීන ංාභය  වු අතර,  ට අුවූපපීව ඉකු්ම වර්ෂකේ ෙදු 

ක ර ශුීන ංාභය රු.20 ,9 4,673    වූකයන් සමාකංෝචිත  වර්ෂකේ ංාභය ඉකු්ම වර්ෂය සමඟ 

සැසඳීකේදී මූංය ප්රතිඵංකයහි රු.227,544,497   වර්නනය  නිරී ෂණය විය. විකුණුේ ස  

ස නානාර රු.162,951,1 3 කින් වැඩිවීම  ා අකනකු්ම දදායේ රු.74,1 4,116 කින්  වැඩිවීම කමම 

වර්නනයට ප්රනාන වශ්කයන් කේතුවී තිබුණි. 

 

3.2 විග්රොත්මක මූලය සමාමලෝචනය 

 

සමාකංෝචිත වර්ෂකේ  ා ඉකු්ම වර්ෂකේ මූංය ප්රතිඵං සැසඳීකේදී   ත සඳ න් විචංනයන් 

නිරී ෂණය විය. 

(අ) සමාකංෝචිත වර්ෂකේ කුඹුරු ක ොක ොර අකංවිය සියයට   කින් ස  අකනකු්ම කභෝග සඳ ා 

ක ොක ොර අකංවිය සියයට 106 කින් වැඩිවී තිබු ෙැවින් සමේත විකුණුේ සියයට 50 කින් 

වැඩිවී තිබුණි. 

(ද) කමට්රි  කටොන් එ  ට ංාභාන්ති ය කුඹුරු ක ොක ොර සඳ ා රු.350  ද අකනකු්ම කභෝග 

සඳ ා  රු.4,000  ද වන ෙැවින්  අකනකු්ම වගාවන් සඳ ා වු ක ොක ොර අකංවිය සියයට 116 

කින් වැඩිවී තිබීම කේතුකවන්  දළ ංාභය සියයට 374 කින් වැඩිවී තිබුණි. 

(ඇ)  භාණ්ඩාගාරය විසින් නියක ත දිනට ක ොක ොර ස නානාර කනොකගවීම කේතුකවන් විනිමය 

බිල් ්ම ිළයවීම සඳ ා සමාගම විසින් රු.6,715,562,0 5   ක ි  ාලීන ණය ංො කගන තිබු 

අතර එය ක ර වර්ෂයට සාකේ ෂව සියයට 156 කින් වැඩිවී තිබුණි.  

 

4.  මමමෙයුේ සමාමලෝචනය 

4.1 කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතා 

 

 2014 කදසැේෙර් 03 දින සුරගේ න්ද ක ොක ොර ගෙඩාකවන් නිකු්ම කිරීකේ නිකේදන අී  56690 

යටක්ම යූිනයා ක ොක ොර කමට්රි  කටොන් 17.5   අ  කරයි ්මතු ගෙඩාවට යවා තිබුණු අතර එම 

ක ොක ොර කතොගය 2015 ක ෙරවාින 11 දින ගෙඩාවට භාරදී එය භාරග්ම ෙවට අී  56521 දරන  

භාණ්ඩ ංැබීේ තුණ්ඩුව නිකු්ම  ර තිබුණි. ප්රාකීය ය ගෙඩාවට යවන ංද ක ොක ොර කතොගකේ 

මළුවං සඳ න් ගිවිසුේ අී ය 2014/CCF/UR/02 වුව්ම ගෙඩාව භාරග්ම කතොගකේ මළුවං සඳ න් 

ගිවිසුේ අී ය 2014/CCF/UR/07 වුකයන් ක ොක ොර මළුවං සඳ න් ගිවිසුේ අී  එකිකන ට 

කවනේ වීම විගණනකේදී ගැටළු ස ගත විය.  

 

4.2 මමමෙයුේ අකාර්යක්ෂමතා 

 

              ත සඳ න් නිරී ෂණ  රුව ංැකේ. 

(අ) අකනකු්ම කභෝග සඳ ා වු ක ොක ොර ස නානාර වැඩසට න යටක්ම 2011 අකගෝේතු 05 දින 

 න්තකල් ප්රාකීය ය ගෙඩාවට ංැබී තිබු ක ොක ොර කමට්රි  කටොන් 16.69    2015 ජ්නවාින 05 

දින වන විට්ම අකංවි  ර කනොතිබුණි.  

 

(ද) ුවවර ප්රාකීය ය ගෙඩාවට  2014 ජ්නවාින 27 දින ංැබී තිබු අකනකු්ම කභෝග සඳ ා ක ොක ොර 

කමට්රි  කටොන් 7.    කසක න් චංනය වන ක ොක ොර කතොග ෙව නිරී ෂණය විය. 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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(ඇ) සමාකංෝචිත වර්ෂකේදී දිේ්රි   10   සඳ ා ක ොක ොර ප්රවා න  ටුතතු භාරග්ම 

ක ොන්ත්රා්ම රුවන් 05 කදකනකු විසින් දිගින් දිගටම නියක ත ප්රමාණයට කංොින රථ 

සැ යීමට අක ොක ොස්ම වු අවේථා 10   විගණනකේ දී නිරී ෂණය වු අතර ප්රවා න 

ගිවිසුකේ 03  කේදය අුවව දින ට රු.1,500 ෙැගින් දඩ මුඛදල් අය ර ගැනීමට  ටුතතු  ර 

කනොතිබුණි.  

 

4.3 මතමේදය  තුඩුමදන ගණුමදව  

  ත සඳ න් නිරී ෂණ  රුව ංැකේ. 

(අ)   අරමුඛණුවංට  ට ැනිව සමාකංෝචිත වර්ෂකේදී රු.575,000   ප්රදාන කංස සුෙසානන 

දයතන කවත  ංො දී තිබුණි.  

(ද)  භාණ්ඩාගාර අුවමැතියකින් කතොරව සමාකංෝචිත වර්ෂය තුළදී සමාගකේ  ාර්ය 

මණ්ඩංයට දිින දීමනා වශ්කයන් රු.11,00 ,504   කගවා තිබුණු අතර සමාගකේ කේව කයකු 

කනොවන සභා තිවරයාට කගවන ංද රු.1 0,000   දිින දීමනාව   ද එහි ඇතුං්ම වී තිබුණි. 

4.4    ෙඳුනාගත් පාඩු 

              ත සඳ න් නිරී ෂණ  රුව ංැකේ. 

(අ)  ක ොක ොර ප්රවා නකේදී  ා ප්රක තිකයන් කතොර ඇසුරුේ කේතුකවන් සමාකංෝචිත වර්ෂය 

තුළදී රු.11,450,095   කතොග  ානි වී තිබුණි.  

(ද) සමාකංෝචිත වර්ෂකේදී ප්රාකීය ය ගෙඩා කද   සිදු ං කභ ති   කතොග  සතයා නකේදී 

ිළිනවැය රු.5,019,471   වු කමට්රි  කටොන් 90.75    කතොග ඌනතාවය  වාර්තා වී තිබුණ්ම  

ඒවා වගකිවුතතු  ාර්ශ්වයන්කගන් අය ර ගැනීමට  ටුතතු  ර කනොතිබුණි.  

(ඇ) සමාකංෝචිත වර්ෂකේ අුවරානුරර  ා  ේෙන්කතොට දිේ්රි  යන්හි ක ොක ොර ප්රවා නය 

සඳ ා කතෝරාග්ම ක ොන්ත්රා්ම රුවන් ප්රමාණව්ම කංොිනරථ කනොසැ යීම නිසා ොහිර 

කංොිනරථ කයොදාකගන ක ොක ොර ප්රවා නය කිරීම කවුවකවන් අමතර ප්රවා න ගාේතු කංස 

රු.2,725,513   කගවා තිබුණි.  

4.5 ආර්ථික මනොවු ගණුමදව  

            2014 මැයි 12 සිට ෙදු කුලී  දනම මත ංොකගන තිබු සුරගේ න්ද ක ොක ොර ගෙඩාකවහි කතොග 

2014 කදසැේෙර් 03 දින වන විට අවසන් වී තිබුණද  ගෙඩාව ද සු  භාරදීමට  ටුතතු කනො ර 

2015 ක ෙරවාින 11 දින ද වාම මාස 2    සඳ ා හිේ ගෙඩාව කවුවකවන් රු.1,774,271   ෙදු කුලී 

කගවා තිබුණි.  

4.6      මකොන්ත්රාත් පරිපාලනමේ අඩුපාඩු 

             ත සඳ න් නිරී ෂණ  රුව ංැකේ. 

 

(අ)   2013 සැේතැේෙර් සිට 2014 අකගෝේතු ද වා සමාගකේ  ේ රු කේවාවන්  ව්මවාකගන 

යාම සඳ ා ක ං ගණන්  ැඳවක න් 2013 ජුලි මාසකේදී රු.23,1 4   වැය  ර ුරව්ම ්ම 

දැන්වීම   ං ර තිබුණු අතර සානාරණ කේතු දැ වීමකින් කතොරව  ට  සුදිනම රු.10,0 0 

  වැය  ර එම දැන්වීම අවංීගු කිරීම සඳ ා එම ුරව්ම ක්මම නැවත දැන්වීම   ළ  ර 

2012 වර්ෂකේ සිට සමාකංෝචිත වර්ෂය ද වා අතන්ඩව ක  ීගලි  ක ොන්ත්රා්ම රුකවකුට 

 ේ රු ක ොන්ත්රා්මතුව  ිළිනනමා තිබුණි. 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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 (ද)     ප්රනාන  ාර්යාංකේ වා න නැවතුේ අීගනය  ඉදිකිරීකේ ප්රසේ ාදනය  

(i) යකථෝ ත ඉදිකිරීම සඳ ා සවිේතරා්මම  ඇේතකේන්තු, ප්රමාණ  ත්ර  ා සැංසුේ  

ිළළිකයං  කිරීම සඳ ා සුදුසු ේ ංැබු ුරීගංකයකුකේ ස ාය ංොකගන කනොතිබුණි. 

 

(ii) රජ්කේ ප්රසේ ාදන මාර්කගෝ කීශ් සීග්ර කේ 6.2.2  කේදයට  ට ැනිව ංීසු 

ඉදිින ්ම කිරීම සඳ ා දින 0     ාංය   මණ  ංොදී තිබු අතර ප්රසේ ාදන  

මාර්කගෝ කීශ් සීග්ර කේ  .12.2 ප්ර ාරව වැඩ අවසන් කිරීම ිළළිෙඳ 

ඉීජිකන්රුවරකයකුකේ උ කීශ් වරකයකුකේ ස ති  කිරීමකින් කතොරව             

රු. 669,773   කගවා තිබුණි. 

 

(iii) එකේම ඇේතකේන්තු  ා සැංසුේ ිළළිකයං  ළ නිංනාිනයා තා ෂණි   ඇගැයීේ 

 ක ටුකේ සාමාජි යකු කංසද ස ාභාගි වී තිබුණි. 

 

5.        ගිණුේ ක යුතුභාවය ො යෙපාලනය  

5.1 මනොවිසඳී ඇතිප විගණන  මේද 

 2012 ජූලි 05 දින  ැවති ක ොදු වයා ාර ිළළිෙඳ  ාර  සභා රැේවීකේදී සමාගම සඳ ා ම ා 

භාණ්ඩාගාරකේ අුවමැතිය මත  දිිනදීමනා  ින ාි ය  ිළළිකයං  ර ගැනීකේ අවශ්යතාවය ද වා 

තිබුණද 2014 ඔ කතෝෙර් 31  දින වන විට ිළළිකයං  ර තිබුණු  ින ාි ය සඳ ා 2015 අකගෝේතු 

20 දින ද වාම ම  භාණ්ඩාගාරකේ අුවමැතිය ංොකගන කනොතිබුණි. 

 

6. පද්ධතිප ො පාලනයන් 

විගණනකේදී නිරී ෂණය වු  ීනති  ා  ාංන අඩු ාඩු විනන්වර සමාගකේ සභා තිවරයා කවත 

කයොමුඛ රන ංදී.   ත සඳ න්  ාංන  කෂ්ත්රයන් ක කරහි විකේෂ අවනානය කයොමුඛ විය ුතතුකේ. 

 (අ)     ක  ීගලි  ලිිළකගොුව නඩ්මතු කිරීම. 

(ද) ගෙඩා  ාංනය 

(ඇ) ක ොක ොර කෙදා ැරීකේ ්රියාවලිය 

(ඈ) වා න  ාංනය 

 

 

 

 

 

ඩේලිේ.පී.සී. වික්රමර්මන 

විගණ ාධි ති (වැඩෙංන) 
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්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.  

 

   

2015 මාර්තු 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො විස්තීරණ ආදායේ ප්රකාශය 

     

  2015  2014 

 ස ෙන    

     

දදායම 13 1,566,271,696      1,041,775,830  

     

ස නානාරය මත විකුණුේ ිළිනවැය 14 a 6,072,507,580      5,365,407,153  

     

විකුණුේ ිළිනවැය 14 b (7,432,268,472)  (6,363,623,362) 

     

දළ ංාභය  206,510,804   43,559,621  

     

ස නානාරය මත ක ොදු  ාර්ය ිළිනවැය 14 c 227,672,835   164,085,974  

     

කවන්ම දදායේ 15       74,372,694           54,675,903  

     

  508,556,333   262,321,498  

     

 ින ාංන වියදේ  (97,718,759)  (89,074,702) 

     

කෙදා ැරීකේ වියදේ  (32,509,774)  (11,816,817) 

     

කවන්ම වියදේ  (607,163)  (1,034,547) 

     

කමක ුතේ ංාභය  377,720,637   160,395,432  

     

ශුීන මුඛංය ිළිනවැය 16 58,808,532   48,589,241  

     

මුඛංය දදායම  16.a     (66,803,684)         (75,903,220) 

     

මුඛංය වියදම 16.b 7,995,152           27,313,980  

     

බදු මපර ලාභය 17 436,529,170   208,984,673  

     

දදායේ ෙදු 18 (154,884,132)  (96,097,031) 

     

බදු පසු ශුද්ධ ලාභය   281,645,038   112,887,642  

     

      

මකො සක මුලික ඉපයුම 19               28.16                   11.29  

      

මවනත් විස්තීරණ ආදායේ     

     

වර්ෂය සඳො මුළු විස්තීරණ ආදායම  281,645,038   112,887,642  

 
 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

    

 
 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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(සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.  

   
2015 මාර්තු 31 දින  මුලය තත්ත්ව ප්රකාශය 

 

 ස ෙන  2014/2015    2013/2014  

   Rs.    Rs.  

යංගම මනොවන වත්කේ     

කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ 20              338,728,081          327,945,303  

ප්රාේනන කනොනිේ වැඩ 21          1,078,857             1,078,857  

     339,806,938          329,024,160  

     

යංගම වත්කේ     

කතොගය 23   356,056,506       138,343,689  

කවළඳ  ා අකනකු්ම ංැබිය ුතතු දෑ 24 17,001,876,435   14,415,302,158  

කේව  ණය  ා අ්මති ාරේ 25 11,872,818            9,542,247  

තැන් තු  ා අ්මති ාරේ 26       14,898,179            4,266,032  

අකනකු්ම මුඛංය ව්ම ේ 27      364,874,542         333,016,116  

ෙැීකු  ා අතැති මුඛදල් 28      662,782,813          590,049,718  

මුළු යංගම වත්කේ  18,412,361,292   15,490,519,960  

මුළු වත්කේ  18,752,168,230   15,819,544,120  

     

හිමිකේ සෙ වගකීේ     

ප්රාග්ධනධන ො සංතත     

ප්ර ාිතත ප්රාේනනය 29     100,000,000          100,000,000  

ප්රාේනන සීචිත 30            1,683,685             1,683,685  

ිළළිස රණ  ා ප්රතයාගණන සීචිත 31      288,947,577         288,947,577  

රඳවා ග්ම ංාභ     1,245,596,942        977,951,904  

    1,636,228,203     1,368,583,166  

     

යංගම මනොවන වගකීේ     

කේව   ාිනකතෝෂි  ෙැදීම 32        11,912,670              9,179,603  

විංේභීත ෙදු 33        52,701,495                53,028,316  

ක ොළී සහිත ණය 34    1,472,280,899        5,005,000,899  

    1,536,895,064       5,067,208,818  

     

යංගම වගකීේ     

ක ොළී සහිත ණය 34    11,010,460,928      4,294,898,843  

කවළඳ  ා අකනකු්ම කගවිය ුතතු දෑ 35 4,420,610,316       4,758,679,621  

කගවිය ුතතු ංාභාීශ් 36            12,000,000              10,000,000  

තැන් තු  ා අ්මති ාරේ ංැබීේ 37          18,983,437               20,482,324  

වයවේථාිළත කගවිය ුතතු දෑ 38        95,107,433              262,397,559  

උ චිත වියදේ 39           21,882,848              37,293,789  

මුළු යංගම වගකීේ  15,579,044,963     9,383,752,136  

මුළු හිමිකම ො වගකීම  18,752,168,230     15,819,544,120  

     
2007 අී  07 දරණ සමාගේ  නකතහි අවශ්තා වංට අුවකූංව මුඛංය ප්ර ාශ්ණ ිළළිකයං  ර ඇති ෙැේ ස ති   රක . ිළටු අී  

29 සිට 59 ද වා ඇති ගිණුේ ප්රති ්මති  ා සට න් මුඛංය ප්ර ාශ්ණ වං ක ොටස  වශ්කයන් සැංකිය ුතතුය. 

     
………………………….     

මුදල් කළමණාකරු     

එච්.එන්. දිනයදාස     
     

මමම මුලය ප්රකාශ පලකර ඉදිරිපත් කිමේම අධයක්ෂ ම්ඩලලමේ වගකීමකි. 

අනය ෂ මණ්ඩංය කවුවකවන් අ්මසන්  කල්     

     

……………………………..    ………………………. 

සභාපතිප   අධයක්ෂක 

තුසිත  ල්කංොුමව    ිළ. ඒ. එේ. ඒ. කුමාර  

දිනය 2015 ජුලි 0  ක ොළඹදීය.     

 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 
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(සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.  

 

2015 මාර්තු 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො ස්කන්ධ ප්රාග්ධනධනය මවනස් වීමේ ප්රකාශය 

       

       
       

 මකො ස් ප්රාග්ධනධන අයභාර ප්රතයාගණන රඳවාගත් 
එකතුව 

 ප්රාග්ධනධනය සංතත සංතත සංතත ලාභය 

       

2013-03-31 දින  

මශ්ෂය ්සංමශෝිපත  

       

100,000,000  

       

1,683,685  

                     

-    

    

 288,947,577  

       

875,064,262  

    

1,265,695,521  

       

 ාංච්කේදකේ ශුීන 

ංාභය/(අංාභය) 

                          

-    

                      

-    

                     

-    

                   

      -    

          

112,887,642  

          

112,887,642  

       

 

ංාභාීශ් 

                          

-    

                      

-    

                     

-    

                    

     -    

          

(10,000,000) 

           

(10,000,000) 

       

2014-03-31 දින  

මශ්ෂය 

       

100,000,000  

       

1,683,685  

                     

-    

    

 288,947,577  

       

977,951,904  

    

1,368,583,163  

       

 ාංච්කේදකේ ශුීන 

ංාභය/(අංාභය) 

                          

-    

                      

-    

                     

-    

                         

-    

          

281,645,038  

          

281,645,038  

       

 

ංාභාීශ් 

                          

-    

                      

-    

                     

-    

                       

  -    

          

(14,000,000) 

           

(14,000,000) 

                                 

-    

2015-03-31 දින  

මශ්ෂය 

       

100,000,000  

       

1,683,685  

                     

-    

     

288,947,577  

    

1,245,596,942  

    

1,636,228,202  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 
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(සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.  

 

2015 මාර්තු 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 

 

 

 2015  2014 

     

මමමෙයුේ ක්රියාකාරකේ තුලින් මුදල් ගලා ඒම     

ෙදු ක ර ංාභය          436,529,170              208,984,673  

     

ගැලපීේ ;     

 ෂය වීේ            23,520,969                17,952,199  

කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ  ානි රණය                 182,228                         -    

කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ විකිණීම           (1,736,230)                        -    

කේව   ාිනකතෝෂි  සඳ ා කවන්කිරීම              2,882,050                  2,882,050  

ක ොළී දදායම         (66,803,684)            (75,903,220) 

ක ොළී වියදම              7,995,152                27,313,980  

කාරක ප්රාග්ධනධනය මවනස් වීම  මපර මමමෙයුේ ලාභය          402,569,654              181,229,681  

     

කාරක ප්රාග්ධනධන මවනස්වීම     

කතොගය       (217,712,817)               46,305,380  

කවළඳ  ා අකනකු්ම ංැබිය ුතතු දෑ    (2,586,574,277)       (2,648,707,866) 

තැන් තු  ා අ්මති ාරේ         (10,632,147)                 3,298,014  

කේව  ණය  ා අ්මති ාරේ           (2,330,571)                 1,859,725  

කවළඳ  ා අකනකු්ම කගවිය ුතතු දෑ       (338,069,305)          4,231,572,011  

වයවේථාිළත ංැබිය ුතතු දෑ           (3,200,285)              (4,053,963) 

වයවේථාිළත කගවිය ුතතු දෑ         (29,534,085)                        -    

තැන් තු  ා අ්මති ාරේ ංැබීේ           (1,498,887)                 4,879,648  

උ චිත වියදේ  ා කවන් කිරීේ         (15,410,941)               18,602,245  

මමමෙයුේ ක්රියාකාරකේ තුලින් යනනය වු මුදල් ප්රවාෙය   (2,802,393,660)          1,834,984,876  

     

කගවු  ාිනකතෝෂි               (148,983)                 (124,248) 

කගවු ක ොළී           (7,995,152)            (27,313,980) 

කගවු ෙදු       (289,766,710)            (70,085,969) 

මමමෙයුේ ක්රියාකාරකේ තුලින් යනනය වු ශුද්ධ මුදල් 

ප්රවාෙය 

  (3,100,304,504)          1,737,460,679  

     

ආමයෝයන ක්රියාකාරකේ තුලින් මුදල් ගලා ඒම     

කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ අ්ම ්ම  ර ගැනීේ         (34,485,975)          (121,955,444) 

 ාර  ප්රාේනන දකයෝජ්නය     

කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ විකිණීම              1,736,230   - 

අකනකු්ම මුඛංය ව්ම ේ ශුීන දකයෝජ්නය         (31,858,426)            (38,684,359) 

ක ොළී ංැබීේ            66,803,684                75,903,220  

ආමයෝයන ක්රියාකාරකේ තුලින් යනනය වු මුදල් ප්රවාෙය              2,195,513             (56,623,471) 

     

මුලය ක්රියාකාරකේ තුලින් යනනය වු මුදල් ප්රවාෙය     

වර්ෂය තුං ංාභාීශ් කගවීේ         (12,000,000)            (10,000,000) 

වර්ෂය තුං ණය ගැුවේ       6,771,039,645           9,299,899,742  

වර්ෂය තුං ණය ිළයවීම    (3,588,197,559)     (10,715,949,860) 

මුලය ක්රියාකාරකේ තුලින් යනනය වු ශුද්ධ මුදල් ප්රවාෙය      3,170,842,085      (1,426,050,118) 

     

වර්ෂය තුලදී මුදල් ො මුදල් වල  සමාන දෑහි මවනස් වීම           72,733,095              254,787,090  

     

වර්ෂය දරේභකේදී මුඛදල්  ා මුඛදල් වංට සමාන දෑ         590,049,717              335,262,628  

 (ස ෙන)    

වර්ෂය අවසානකේදී මුඛදල්  ා මුඛදල් වංට සමාන දෑ 28         662,782,813              590,049,717  

     

 

 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 
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1 සංස්ථා මතොරතුරු 

1.1 ආයතන වාර්තාව  

සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම සීක ත වගය මකින් ුත්ම සමාගම  වන අතර 

04-10-19 9 දින 19 2 අී  17 දරණ සමාගේ  නත යටක්ම සීේථාිළත  රන ංදුව 2007 අී  07 

දරණ නව සමාගේ  නත යටක්ම 15-07-2011 දින ලියා දිීචි  ං රජ්ය සතු කන්වාසි  සමාගමකි. 

සමාගකේ ලියා දිීචි  ාර්යාංය ස  ප්රනාන වයා ාින  ේථානය ව්මතං ුගණුිළි ය ලිිළනකයහි 

ිළහිටා ඇත. 

1.2  සමාගම 

සමාගකේ ප්රනාන ්රියා ාර ේ කංස වී, ක්ම, ක ොල්, රෙර් ස  අකනකු්ම කභෝග සඳ ා අවශ්ය 

ක ොක ොර දනයනය, ක ශ්ර කිරීම  ා අකංවි රණය සිදු  රයි. 

 

1.3  මුලය වර්ෂය 

සමාගකේ මුඛංය වාර්තා රණ  ාං සීමාව මාර්තු 31 දිකනන් අවසන් කේ. 

 

1.4  මුලය ප්රකාශන නිණුත් කිමේම සඳො අව මැතිපය 

මුඛංය ප්ර ාශ් ස ේ  ර ඉදිින ්ම කිරීම අනය ෂ මණ්ඩංකේ වගය මකි. 2015 ජුලි 0  වන දින 

අනය ෂ මණ්ඩංකේ කයෝජ්නාකවන් 2015 මාර්තු 31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා මුඛංය ප්ර ාශ්න 

නිකු්ම කිරීමට අුවමැතිය ංො දී ඇත. 

 

1.5    මස්වක සංඛ්යාව 

  සමාගකේ කේව  සීතයාව 

 

 

2.  පිළිමයල කිමේමේ පදනම 

2.1     ප්රකාශමේ අව මැතිපය 

කමම මුඛංය ප්ර ාශ්ණ ිළළිකයං  රන ංීකී 1995 අී  15 දරණ ශ්රී ංී ා ගිණුේ රණ  ා විගණන 

ප්රක .න් ස  2007 අී  07 දරණ සමාගේ  නක්ම අවශ්යතා අුවව ශ්රී ංී ා වරං්ම ගණ ාධි ාින 

දයතනය මගින් නිකු්ම  ං ශ්රී ංී ා මුඛංය වාර්තා රණ ප්රමී.න්ට අුවකූංවය. 

 

2.2    ඇගයීමේ පදනම  

  ත දැ කවන ප්රමාණා්මම  අයිතමයන්  ැර මූංය ත්මව ප්ර ාශ්ණය තති ාසි  ිළිනවැය 

 දනේ  රකගන ිළළිකයං  ර ඇත. 

 ඉඩේ  ා කගොඩනැගිලි ( 2007-03-12 දින ත කේරු  රන ංද) 

 ංාභාංාභ තුලින් සානාරණ ක ංට මණිුව ංෙන මූංය සානන  ත්ර 

 දුතගණ  ඇඟයීකමන්  සු  වාර්තා  ළ නිර්වචිත ප්රතිංාභ ෙැඳීේ වර්තමාන අගයට 

 

2.3 වයවොරික ො ඉදිරිපත් කරව  ලබන මුදල් ඒකකය 

මුඛංය ප්ර ාශ්න ශ්රී ංී ා රුිළයල් වලින් ඉදිින ්ම  ර ඇති අතර, එය සමාගේ කමක ුතේ  ටුතතු 

සඳ ා භාවිතා  රන ප්රනාන මුඛදල් ඒ  යද කේ. සෑම මුඛංය කතොරතුර ම ශ්රී ංී ා රුිළයල් වලින් 

ඉදිින ්ම  ර ඇති අතර එය දසන්නතම රුිළයල් අගයට වටයා ඇත. 

 

 

2015 මාර්තු 31 දිනට 2014 මාර්තු 31 දිනට 

 

 විනාය   ාර්ය මණ්ඩංය                            -     19 

 ලිිළ ාර  ා සමාන්තර  ාර්ය මණ්ඩංය   -   106 

  ේ රුවන්                                     -     12 

                                                        137 

 

 විනාය   ාර්ය මණ්ඩංය                            -     19 

 ලිිළ ාර  ා සමාන්තර  ාර්ය මණ්ඩංය   -   102 

  ේ රුවන්                                     -     12 

                                                                                        133 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 

 

30 
 

2.4    ඇස්තමේන්තු, නිශ්චය කිමේේ සෙ උපකල්පනයන් භාවිතය 

ශ්රී.ංී.ගි.ප්රක ත වංට අුවකූංව මූංය ප්ර ාශ්ණ ස ේ කිරීකේදී ගිණුේ ප්රති ්මති භාවිතයට ස  

ව්ම ේ ෙැර ේ  දදායේ ස  වියදේ වං ට ෙං ාන ඇේතකේන්තු, .රණ ස  උ  ල් නයන් 

කිරීමට  ළමනා ාින්මවයට අවශ්යකේ. සතය ප්රතිඵං ඇතැේ විට ඇේතකේන්තු අගයට වඩා 

කවනේ විය  ැ . ඇේතකේන්තු ස  මූලි   උ  ල් නයන් අතණ්ඩව විචාරුව ංැකේ. 

ගණ ාධි රණ ඇේතකේන්තුකේන්තු සඳ ා වු සීකශ්ෝනන, එම සීකශ්ෝනන සිදු ළ  ාළ 

 ිනචිකේදකේදී ස  ඒවා ෙං ාන අනාගත  ාළ  ිනචිකේදයන් වළදී  ඳුනාගනී .  

 

 2.4.1  මද්පළ. පිරියත සෙ උපකරණ ප්රතයාගණනය 

 

සමාගම එහි ඉඩේ ප්රතයාගණන අගයට ඉදිිනයට කගනයුව ංැකේ. සානාරණ අගකේ කවනේවිේ 

කවන්ම විේ.රණ  දදායමට  ඳුනා ගැකන්. සමාගම 2007.03.12 දින ට සානාරණ අගය .රණය 

කිිනමට රජ්කේ ත කේරු රු  කයොදා ගනි. ඉඩේ ිළළිෙද තවදුරට්ම කතොරතුරු සට න් අී  20 හි 

විේතර ක කර්.   

 

2.4.2  මූලය මනොවන වත්කේ වල ොනිකරණය 

 

 ානි රණය  වතින  ං ව්ම කමහි නාරණ අගය ක ෝ මුඛදල් උ්ම ාදන ඒ  ය මුඛදල් 

අය රගැනීම ඉ මවු විට එහි සානාරණ වි නා ම, විකිණීමට දැූප ිළිනවැය  ා භාවිතකේ අගයට 

වඩා එහි සානාරණ වි නා ම වැඩිය.  දනේ මත ංොග්ම  ැකි ද්මත මත විකිණීමට දැූප 

ිළිනවැය ගණනකේ එය සානාරණ අගයට වඩා අඩුය. ේථිර විකුණුේ ගණුකදුව, අක්ම දුිනන් ඇති 

ගුවකදුවවන් සමාන ව්ම ේ ක ෝ නිරී ෂණ කවළඳ ක ංට වඩා ව්ම ේ ෙැ ැර කිරීකේ වර්නන 

වන ිළිනවැය අඩුය. කමම අගය ගණනය වට්ටේ මුඛදල් ප්රවා  ද ෘතිය මත  දනේ කේ.  

 

2.4.3  විශ්රාමික ප්රතිපලාභ 

 

නිේචිත ප්රතිංාභ සැංසුකමහි ිළිනවැය දුතගණ  ඇඟයීකමන් .රනය  රණු ඇත. දුතගණ  

ඇඟයීමට ඇතැේවිට අනාගත සතය වර්නනයන්ට වඩා කවනේ විය  ැකි විවින උ  ල් නයන් 

කයොදා ගැකන්. වට්ටේ ප්රතිශ්තයන්, අනාගත වැටුේ වර්න  ස  මර්තයතාවය කමම 

උ  ල් නයන් කේ. ඉ ත උ  ල් නයන් අගය කිිනකේ ඇති සීය ර්ණභාවය ස  ඒවාකයහි 

 ල් ැවැ්මකමහි ේවභාවය කේතුකවන් නිේචිත ප්රතිංාභ විශ්රාක   වගය ම කමම උ  ල් නයන්හි 

විචංතාවයන් සඳ ා ඉතා සීකේදී කේ. කමම සියුම උ  ල් න වාර්ථා  රන දින ට අඟයුව ඇත. 

 

2.4.4  මූලය සාධන පත්ර වල සාධාරණ මිල 

 

මූංය ත්මව ප්ර ාශ්ණයන්හි මූංය ව්ම ේ ෙැර ේ වං සානාරණ ක ං වාර් තා  රන විට සරීය 

කවළද ක ොලින් උ  ා ගත කනො ැකිනේ ඒවාකේ සානාරණ ක ං ව ට්ටේ  ළ මුඛදල් ප්රවා  

ද ෘ.න් ඇතුුම ඇගයීකේ ිතල්  ක්රම භාවිතකයන් .රණය ක කර්.  ැකි විට කමම ද ෘ.න්ට 

අවශ්ය කයදවුේ නිරී ෂණය  ළ  ැකි කවළද ක ොලින් ගුව ංැකේ. නමුඛ්ම කමය ශ් ය කනොවන විට 

සානාරණ ක ං ත වුරු කිරීමට යේ මට්ටම    නිේචය  අවශ්ය කේ. නිේචයන්හි ්රවය ංතා 

අවනානම, ණය අවනානම ස  කමම සාන  සේෙන්න උ  ල් නයන්කේ කවනේ වන ේවභාවය 

මූංය ප්ර ාශ්න්හි වාර්ථා  ර ඇති සානාරණ ක ංට ෙං ෑේ  රයි.  

 

 

 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.      වැදගත් ගිණුේකරණ ප්රතිපපත්තිප සාරාංශය 

 

මූංය ත්මව ප්ර ාශ්ණය සඳ ා   ත  ැ ැදිලි  ර ඇති ගිණුේ රණ ප්රති ්මති කනො ඩවා 

වයවභාර  රන ංදි. 

 

3.1.   විමද්ශ මුදල් 

3.1.1  විමද්ශ මුදල් ගණුමදව  ො මශ්ෂයන් 

විකීශ් මුඛදලින්  ක කරන ගණුකදුව සමාගම  විසින් ගණුකදුවව සිදුවන දින ්රියා ාින ත්ම ාලීන 

විනිමය අුව ාති ව වාර්ථා  රයි.  විකීශ් මුඛදලින් ක ං අභිනානී රණය මුඛංය ව්ම ේ  ා වගය ේ 

වන වි   ට වාර්තා  රන දිනට ත්ම ාලීනව ෙං ව්මවන අුව ාති ය අුවව වයව ාර මුඛදංට 

නැවත  ිනවර්තනය ක කර්.  ිනවර්තනය නිසා ඇති වන සියුමම ංාභ ක ෝ  ාඩු විේ.රණ 

දදායේ ප්ර ාශ්කේ ගිණුේගත ක කර්.   

 

3.2.    මද්පළ පිරියත ො උපකරණ  

එ   ාළ ිනච්කේදය ට ව ඩා වැඩි  ාංසීමාව  තුං භාවිතය කිරීම සඳ ා වු නිෂ් ාදනය සඳ ා 

ක ෝ භාණ්ඩ ක ෝ කේවා සැ යීම සඳ ා ක ෝ කවන්ම අයට ෙදු දීම ක ෝ  ින ාංන  ටුතතු සඳ ා 

කයොදාගන්නා ේ ෘශ්ය අයිතමයන් කී ළ ිළිනයත උ  රණ කේ. කී ළ, ිළිනයත උ  රණ 

අයිතමයන් එහි ිළිනවැකයන් සමුඛච්චිත  ෂය ස  සමුඛච්චිත  ාණි රණ ඉව්ම  ර ක ෝම අගයට 

අගය  රුව ංෙන අතර ඉඩේ අගය  රුවකේ එහි සානාරණ අගයටය. 

 

3.2.1  ෙඳුනා ගැනීමේ පදනම 

ව්ම ේ  ා ෙැදුණු අනාගත දර්ථි  ප්රතිංාභ සමාගම කවත ගංා ඒකේ සේභාවිතාවය  

ඇ්මනේ ස  ව්ම ේ වං ිළිනවැය විේවාසවන්තව ක ණිය  ැකිනේ කී ළ, ිළිනයත උ  රණ 

 ඳුනා ගනි. 

 

3.2.2.    මුල්වර  ෙඳුනා ගැනීම සෙ මිණිම 

අදාං ව්ම කේ ිළිනවැය ස  ව්ම ම වර්තමාන ේථානයට  ා භාවිතා  ං  ැකි ත්මවයට  ්ම 

කිරීමට අදාං අකන  සියළුම ිළිනවැකයහි එ තුව කී ං ිළිනයත උ  රණ වං ිළිනවැය කංස 

සං ුව ංෙයි.  

 

ේව නිර්මාන ව්ම ේ වං ිළිනවැය ්රචය ිළිනවැය, සෘජු ශ්රමය ස  ිළිනවැය, අද ේ  ළ ද ාරයට 

භාවිතා  ළ  ැකි ත්මවයට කගන ඒමට සෘජුවම සේෙන්න වන, ක ොටේ ගැංවීම, ස  

අයිතමයන් ඉව්ම කිරීම ස  ඒවා තිබූ වැඩ බිම ිළළිස ර කිරීම වැනි කවන්ම ඹ්නෑම ිළිනවැය  

ඇතුං්ම කේ. 

 

3.2.3     පසුකාලීන පිරිවැය 

 සු ාලීන ිළිනවැය යුව ප්රාේනනිත  ං  මණින් අනාගත දර්ථි  ප්රතිංාභ සමාගම කවත 

ගංායාකේ  ැකියාවය. එයට ක රීකගන යන අළු්මවැඩියා  ා නඩ්මතු කිරීේ සඳ ා දරණ ංද 

වියදේ ඇතුං්මය. 

 

3.2.4    ප්රතයාගණන ආකෘතිපය 

සමාගම 2007.03.12 දිනට ප්රතයාගණනය  ං නිරවුල් ඉඩේ, කගොඩනැගිලි, කී ළ, ිළිනයත  ා  

උ  රණ සමුඛච්චිත  ෂය ස   ානි රණ අංාභ අඩු  ළ  සු ඒවාකේ සානාරණ වි නා මට 

 ව්මවාකගන යයි තව ද සේපූර්ණ  න්තියටම ප්රතයාගණන ද ෘතිය භාවිතා  රයි. 

සමාගකේ කී ළ, ිළිනයත  ා උ  රණ 31.03.2012 ට පූර්ව ්රි.ං.ගි.ප්ර අුවව සැකසූ ප්රතයාගණන 

ව ටිනාකම  මූංය ත්මව ප්ර ාශ්ණකයහි  කගනයුව ංැකේ. 
 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.2.5   පිරිවැය ආකෘතිපය මතෝරා ගැනීම 

සමාගම ප්රතයාගණන දිනය වූ 2007.03.12 දිනට ඉඩේ ස  කගොඩනැගිලි  ැර කී ළ, ිළිනයත  ා 

උ  රණ වං ප්රතයාගණන  ළ අගය කතෝරා  කගන ඇත. ඒ අුවව ඉඩේ ස  කගොඩනැගිලි  ැර 

කී ළ, ිළිනයත  ා උ  රණ වං සැංක න ිළිනවැකයන් සමුඛච්චිත  ෂය ස  සමුඛච්චිත 

 ානි රණ අංාභ අඩු  ර ද වයි. 

 

සමාගම ඉඩේ ස  කගොඩනැගිලි ප්රතයාගණන අගය ට අගය  රන අතර සානාරණ අගකයහි 

කවනේ වීේ ේ න්න කවනේවීකේ ප්ර ාශ්නකේ   දුනා ගනී. සමාගම, ඉඩේ ස  කගොඩනැගිලි වං 

සානාරණ අගය .රණ ය කිරීම සඳ ා 2007.03.12 දිනදී රජ්කේ ප්රනාන ත කේරු රුව 

කයොදාගන්නා ංදි. 

 

3.2.6.  මපොත්වලින් ඉවත් කිමේම 

කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ අයිතමය  නාරණ අගය ක ෝම වලින් ඉව්ම  රුවකේ එම අයිතමය 

ෙැ ැරකිරීම දී ක ෝ එම අයිතමය භාවිතකයන් දයතනයට අනාගත දර්ථි  වාසි අකේ ෂා 

 ං කනො ැකි අවේථාව දීය. කමම ඉව්මකිරීම දී ංාභය  ක ෝ  ාඩුව   ට ගනී නේ එම 

ංාභය ක ෝ  ාඩුව දදායේ ප්ර ාශ්ණයට ඇතුං්ම  රුව ංෙයි. කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ 

අයිතමය  නාරණ අගකයහි ප්රතිේථා න ිළිනවැය   දුනාගනී නේ ප්රතිේථා න ක ොටකසහි 

ඉතිින නාරණ අගය ක ෝම වලින් ඉව්ම  රුව ංැකේ. 

 

3.2.8. ක්ෂය කිමේම 

 

ව්ම ම   ෂය කිරීම දරේභ වන්කන් එය  ාවිච්චි කිරීම සඳ ා සූදානේ ත්මවයට  කගන 

ද සුය. එනේ  ළමනා ාින්මවය අකේ ෂිත ද ාරකයන් ්රියා  ළ ැකි ත්මවකේ  ා 

ේථානකයහි තිකෙන විටදීය. ව්ම ම  විකුණා දැමීම සඳ ා තොගන්නා ව්ම ේ කංස වර්ග  ළ 

දිනය (ක ෝ විකුණා දැමීම සඳ ා වු ඉව්ම කිරීකේ  ාණ්ඩයට ඇතුළ්ම කේ වර්ග කිරීම) ස  

ව්ම ේ ඉව්ම  ං දිනය යන කදකින්  ලින් එළකඹන දිනකේදී ව්ම ම   ෂය කිරීම නවතා 

දමයි. ව්ම ම  සේුරර්ණකයන්  ෂය  ර නැ්මනේ ව්ම ම අ්රියව  ැවතියද ්රියා ාින 

භාවිතකයන් විශ්රාම ගැන්වුවද  ෂය කිරීම නව්මවුව කනොංැකේ.  

 

ඉඩේ  ෂය කනොක කර්. අකන  ව්ම ේ   ත දැ කවන සරං මාර්ග ක්රමය අුවව අදාළ 

ඇේතකේතු  ළ ප්රකයෝජ්නව්ම ජීවිත  ාංය ුරරා විවින වර්ගකේ ව්ම ේ වං අනාගත දර්ථි  

ප්රතිංාභයන් සමාගම විසින්  ිනකභෝජ්නය  රන රටාව  ිනදි  ෂය ක කර්. 

ව්ම ම  අවකේෂ වි නා ම ස  ප්රකයෝජ්නව්ම ජීවිත  ාංය සෑම වාර්ථා  රණ 

 ාං ිනච්කේදය ට වර  සමාකංෝචනය  රයි. වර්තමාන ස  සීසන්දනා්මම   ාළ  ිනච්කේද 

වං ඇේතකේන්තු  ළ ප්රකයෝජ්නව්ම ජීවිත  ාං   ත  ිනදිය. 

කගොඩනැගිලි  අවුරුදු 20  

යන්ත්රාගාර  ා උ  රණ   අවුරුදු 05  

කමෝටර් රථ අවුරුදු 05  

 ාර්යාං උ  රණ  අවුරුදු 05  

 ාර්යාලීය ගෘ භාණ්ඩ  අවුරුදු 10  

වැඩක ොළ කමවංේ  අවුරුදු 05  

රසායනාගාර උ  රණ   අවුරුදු 05  

 ිනගණ  උ ාීග  අවුරුදු 05  

ව්ම කමහි නාරණ අගය ව්ම කමහි අය ර ගත  ැකි වි නා මට වඩා වැඩි වු විකට  එම 

නාරණ අගය අය රගත  ැකි වි නා ම ද වා ව ාම ලියා ිනුව ංැකේ. 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.2.9 මූලය මනොවන වත්කේ වල ොනිකරණය 

 

කතොග  ා විංේභිත ෙදු  ැර අකනකු්ම මුඛංය කනොවන  ා අේ ෘශ්ය ව්ම ේ වං නාරණ අගකයහි, 

 ානි රණය ිළළිෙඳ යේ කිසි ඇගවීම  ඇ්මදැයි සෑම වාර්ථා  රණ දින දීම සමාකංෝචනය 

 රුව ංෙයි. එෙදු ඉගිය   ං  රයි නේ එම ව්ම කමහි අය ර ගත  ැකි වි නා ම 

ඇේතකේන්තු  රුව ංෙයි. ව්ම කමහි ක ෝ එහි මුඛදල් ජ්න  ඒ  ය  නාරණ අගය 

ඇේතකේන්තුගත අය ර ගත  ැකි වි නා ම අභිෙවා යාම  ානි රණ  ාඩුව  කංස්ම එහි 

විකංෝමය  ානි රණ ංාභය  කංස්ම  දුනා ගැකන්. ව්ම ම  ක ෝ මුඛදල් ජ්න  ඒ  ය  

අය රගත  ැකි වි නා ම වුවකේ ව්ම කමහි භාවිත වි නා ම  ා එහි සානාරණ අගකයන් 

එය විකිණිම සඳ ා වු ිළිනවැය අඩු ං විට ංැකෙන වි නා ම යන අගයන් කදක න් වැඩි අගය 

කේ. ව්ම කමහි භාවිත වි නා ම ඇේතකේන්තු කිිනකේදී, අකේ ෂිත අනාගත මුඛදල් ප්රවා යන් 

ඒවාකේ වර්තමාන අගයට වට්ටේ  රුව ංැකේ. කේ සද ා කයොදාගන්නා වට්ටේ අුව ාති ය 

මුඛදකංහි  ාංඅගය  ා ව්ම ම සඳ ා වු විකේෂිත අවදානම වර්තමාන කවළඳක ොළ අුවව 

ත කේරු කිරීකමන් ගණනය ක ොට ඇත.  ානි රණ  රී ෂාව සඳ ා තනි වශ්කයන්  රී ෂා 

 ං කනො ැකි ව්ම ේ කුඩා  ණ්ඩායේ වශ්කයන් (මුඛදල් ජ්නන ඒ  ) එනේ අකනකු්ම ව්ම ේ 

වලින් ේවාධීනව මුඛදල් ප්රවා  ජ්නනය  ං  ැකි කුඩාතම ව්ම ේ එ තුව  කංස  රී ෂාවට 

භාජ්නය ක කර්.  

3.3  අස්පෘශය වත්කේ 

 

අදාළ උ  රණකේ සමේථ ්රියා ාින්මවකේ ක ොටස  වන ක ං ට ග්ම මෘදු ාීග  ිනගණ  

උ  රණ වං ක ොටස  කංස ප්රාේනනී රණය  රයි. 

 

3.4    ප්රාග්ධනධන මනොනිමි වැ ල 

 

වර්ෂය තුං වැය  රණ ංද වාර්තා  රන දිනට නික  කනො රණ ංද ප්රාේනන වියදේ ප්රාේනන 

කනොනික  වැ ඩ කංස සං න අතර වර්ෂය තුං නිම  රණ ංද ස  භාවිත  රන ප්රාේනන ව්ම ේ 

කී ළ, ිළිනයත  ා උ  රණ වංට  මාරු  රුව ංැකේ. 

 

3.5    යංගම වත්කේ 

 

මුඛදල්  ා ෙැීකු කේෂ ස  සාමානය කමක ුතේ චක්රය  තුං ක ෝ කේෂ  ත්ර දින සිට වසර  

 ාංසීමාව  තුං උ ංේධි  ර ගත  ැකි අයිතම ජ්ීගම ව්ම ේ කංස  දුනා ගනී.  

 

3.5.1  මතොගය - සෘජු ො මිශ්ර මපොමෙොර  

 

කතොගය (සෘජු  ා ක ශ්ර ක ොක ොර) ිළිනවැය අගකයන් ස නානාර අඩු  ර ද වා ඇත. ිළිනවැය 

ගණනය  රුව ංෙන්කන්  ළමුඛ ංැබීේ  ළමුඛ නිකුතු ක්රමයටයි. ක ශ්ර ක ොක ොර කතොග ිළිනවැය 

අමුඛ්රවය, සෘජු කේතන, අකනකු්ම සෘජු ිළිනවැයන්  ා නිෂ් ාදන ක ොදු  ාර්ය ිළිනවැයන්කගන් 

සමන්විත කේ. කීය යව ක ංදී ග්ම ක ොක ොර ිළිනවැයට ද වා ඇත. සාමානය වයා ාර  ටුතතුවංදී 

විකිණිමට ෙංාක ොකරෝමතු වන ක කංන් එයට අදාං වියදේ අඩුකිරීකමන් ශුීන උ ංේධි අගය 

ගණනය  ර තිකේ.   

 ාිනකභෝගි  ්රවය ස  ඇසුරුේ ්රවය ිළිනවැයට ද වා ඇත. 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.6.  මුලය උපකරණ 

3.6.1  වුත්පන්න මනොවන මුලය වත්කේ 

 

සමාගම මූංය ව්ම ේ  දුනා ගුවකේ සානන  ත්රකේ ගිවිසුේගත ප්රති ාදනවංට 

 ාර්ශ්ව රුකව  වන අවේථාකේදී  මණි. සමාගම එහි මූංය ව්ම ේ මූලි   ඳුනා ගැනීකේදී 

වර්ගී රණය  රයි. මූංය ව්ම ේ  ඳුනා ගැනීකේදී සෘජුව දකරෝිළත  ළ  ැකි ගණුකදුව ිළිනවැය 

වං එ තුව සානාරණ අඟය ට මණිුව ංැකේ. ක කේ වුව්ම සානාරණ අඟය ට ංාභාංාභ තුලින් 

වර්ගී රණය  රන මූංය ව්ම ේ සේෙන්නව  සෘජුව දකරෝිළත  ළ  ැකි ගණුකදුව ිළිනවැය 

කනොසැංක  . 

 ළමුඛ  දුනාගැනීකේදී, සමාගම විසින් මුඛංය ව්ම ේ   ත සඳ න්  ාණ්ඩ වංට වර්ගී රණය 

 රයි. 

  

 අ)   ල්ිළකරන කත  තොගන්නා දකයෝජ්න 

ද)  ණය ස  ංැබිය ුතතු දෑ 

ඇ) ංාභාංාභ ගිණුම  ර ා සානාරණ අගයට අගය ක කරන මුඛංය සානන  ත්ර 

ඈ) විකිණීම සඳ ා ඇති මුඛංය සානන  ත්ර 

 

3.6.1.1  කල්පිමරන මතක් තබාගන්නා ආමයෝයන 

 

ේථාවර ක ෝ නිේචය  ං ැකි කගවීේ සහිත ව්ම කමහි වි නා ක න් වු්ම න්න කනොවන මුඛංය 

ව්ම ේ කේ. දකයෝජ්නය  ල්ිළකරන තුරු තොගැනීකේ ද ල් ය   ා  ැකියාව  ඇ්මනේ 

කමම  ාණ්ඩය තුං වර්ගී රණය  රයි. කමම දකයෝජ්න ජ්ීගම ව්ම ේ තුං නිූප ණය  රයි. 

 

3.6.1.2  ණය සෙ ලැබිය යුතු දෑ 

 

ණය ස  ංැබිය ුතතු දෑ ේථාවර ක ෝ .රණය  ළ කගවීේ සහිත සරීය කවළද ක ොළ  ක ළ කිුතේ 

කනොං්ම ස  සමාගම  ෂණි ව ක ෝ ඉදිින  ාළකේ විකිණීමට ෙංාක ොකරෝමතු   කනොවන 

වු්ම න්න කනොවන මූංය ව්ම ේ කේ. කමම අයිතමයන් ජ්ීගම ව්ම ේ කංස වර්ගී රණය 

ක කරන අතර  ල්ිළකරන  ාංය වාර්ථා රණ දින සිට මාස 12ට වැඩි දකයෝජ්න ජ්ීගම ව්ම ේ 

කංස වර්ග ක කර්. ස නානාර ංැබීේ, කවළද ස  කවන්ම ංැබිය ුතතු දෑ, රාජ්ය සුරුකුේ ප්රති ක ංදී 

ගැනීේ, ේථාවර තැන් ්ම, අ්මති ාරේ, තැන් ්ම, කේව  ණය ස  මුඛදල් ස   ාළ  ිනචි කේදය 

අවසානකේ මුඛදං ට සමාන වන කී සමාගකේ ණය ස  ංැබිය ුතතු දෑ ඇතුං්ම  කේ. 

3.6.2. පසුකාලීන මිණුේකරණය 

 

  මුඛංය ව්ම ේ වං  සු ාලීන ක ණුේ රණය   ත ද වා ඇති ඒවාකේ වර්ගී රණය මත  දනේ 

කේ. 

 

3.6.2.1.  කල්පිමරන මතක් තබාගන්නා ආමයෝයන 

 

 ල්ිළකරන කත  ංග තොගන්නා දකයෝජ්න  සු ාලීනව සඵං ක ොලී ක්රමය භාවිතකයන් 

ක්රම ෂය ිළිනවැයට අගය  රුව ංැකේ. ක්රම ෂය ිළිනවැය ගණනකේදී ව්ම ේ අ්ම ්ම 

 රගැනීකේදී  ටග්ම වට්ටම ක ෝ අධිභාරයද ගණුකදණුව සඳ ා වැයවු ගණුකදණු ිළිනවැයද 

සං ා ෙංුව ංැකේ.  
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3.6.2.2.  ණය ො ලැබිය යුතු දෑ 

 

සඵං ක ොලී අුව ාති ය භාවිතක ොට ක්රම ෂය  රන ංද ිළිනවැකයන්  ානි රණ කවන්කිරීේ 

අඩු ං සු ංැකෙන ිළිනවැයට කමම අයිතම  සු  ාලීනව අගය  රුව ංැකේ. ක්රම ෂය ිළිනවැය 

ගණනකේදි ව්ම ේ අ්ම ්ම  රගැනීකේදී  ටග්ම වට්ටම ක ෝ අධිභාරයද, සඵං ක ොලී 

අුව ාති ය  ා සේෙන්න අකන  ිළිනවැයද සං ා ෙංුව ංැකේ. සඵං ක ොලී අුව ාති කේ 

ක්රම ෂය ිළිනවැය දදායේ ප්ර ාශ්කයහි මුඛංය වියදේ  ාණ්ඩය යටක්ම ගිණුේ ගත  රුව ංෙයි.  

3.6.2.3 ෙදුනාගැනීම අත්ෙැමේම 

 

මුඛංය ව්ම ේ  ා ෙැදුණු ගිවිසුම  අයිතිය සමාගම කවතින් ඉ මවු  සු ක ෝ ව්ම ම  ා ෙැදුණු 

ප්රමාණා්මම  අවදානේ  ා වරප්රසාද තව්ම  ාර්ශ්වය  කවත මාරු ං  සු, කමම ව්ම ේ 

ගිණුේ වලින් ෙැ ැර  රුව ංෙයි.  

 

කමම අයිතිය අන් ාර්ශ්වය ට  ැවරීකේ ්රියාවලිකේදී අදාං ව්ම ම  ා ෙැදි ක ොළී ප්රමාණය  ඒ 

සමග මාරු කනොවුකණ් නේ එම ක ොළී ප්රමාණය කවනම ව්ම ම  ක ෝ වගය ම  කංස මුඛංය 

ත්මව වාර්තාකේ නිූප ණය  රයි.  දුනාගැනීම අ්ම ැරීම දී ව්ම කමහි නාරණ අගය  ා ඒ 

කවුවකවන් ංද ප්රතිේකාව අතර කවනස දදායේ ප්ර ාශ්කයහි නිූප ණය  රයි.  

 

3.6.3 මූලය වත්කේ වල ොනිකරණය 

මූලය වත්කේ ක්රමක්ෂය පිරිවැය  ඉදිරිය  මගන යෑම 

ක්රම ෂය ිළිනවැයට  ව්මවාකගන යන ව්ම ේ සඳ ා සෑම වාර්ථා රණ දින  අවසානකේදීම 

එම ව්ම ේ වං  ානි රණය ිළළිෙඳ සුළු ක ෝ සා ෂිය  ඇ්මදැයි තනි වශ්කයන් ක ෝ සාමුඛහි ව 

 රී ෂා ක කරන අතර. එෙදු සා ෂිය  ඇ්මනේ  ානි රණය ත කේරු  රුව ංැකේ.  

 

ව්ම කමහි මුඛලි   දුනාගැනීකමන් අනතුරුව සිදුවු එ  සිදුවීම  ක ෝ සිදුවීේ කිහි ය  

කේතුකවන් එම ව්ම කමන් අකේ ෂිත විේවාසිදායි කංස ඇේතකේන්තු  ං  ැකි අනාගත මුඛදල් 

ප්රවා යන්ට ෙං ෑම  කේ නේ, එහි ප්රතිඵංය  කංස ව්ම ේ  ානි රණය  රුව ංැකේ. සිදුවු 

අංාභය ව්ම කමහි නාරණ අගය  ා අනාගතකේ අකේ ෂිත මුඛදල් ප්රවා යන්හි වර්තමාන 

වි නා ම අතර කවනසින් මණිුව ංැකේ. අකේ ෂිත මුඛදල් ප්රවා යන්හි වර්තමාන වි නා ම 

වට්ටේ  රුව ංෙන්කන් මුඛංය ව්ම ම සතුවු මුඛල් සඵං ක ොළි අුව ාති යටය. 

 

ක්රම ෂය ිළිනවැය මත ිළිනවැය  රන ංද ණය  ා ංැබිය ුතතු දෑ ස   ල්ිළකරන කත  

තොගන්නා දකයෝජ්න සඳ ා  ානි රණ  ාඩුව ගණනය  රුවකේ ව්ම කමහි නාරණ අගය  ා 

එම ව්ම ම කේතුකවන් අනාගතකේ අකේ ෂිත මුඛදල් ප්රවා කේ වර්තමාන වි නා ම (දැනට 

 ටකනොග්ම අනාගත ණය  ානි  ැර) අතර කවනස මගිනි. කමම අනාගත මුඛදල් ප්රවා යන් 

වට්ටේ  රුවකේ මුඛංය ව්ම කමහි මුඛල් සඵං ක ොළී අුව ාති කයනි. මුඛංය ව්ම කමහි නාරණ 

අගය ක්රමකයන් අඩුකවයි නේ අංාභය විේ.රණ දදායේ ප්ර ාශ්කයහි  දුනාගුව ංෙයි.  

 

 සු ාලීන  ාං ිනච්කේදය දී,  ානි රණ අංාභකයහි ප්රමාණය අඩුකේනේ ස  එම අඩුවීම 

 ානි රණය  දුනාගැනීකමන් අනතුරුව  ටග්ම සිදුවීම   ා විෂයාුවෙීන නේ,  ලින් 

 දුනාග්ම  ානි රණ  ාඩුව ප්රතයාවර්ථ  රුව ංැකේ. (විේ.රණ දදායේ ප්ර ාශ්කයහි)   
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3.6.3.1 ණය සෙ ලැබිය යුතු දෑ 

 

සමාගම විසින් ංැබිය ුතතු කේෂ සඳ ා තනිතනිව ස  එකේ කනො ැකි විට සමුඛහි ව  ානි රණ 

 රී ෂණය සිදු රුව ංෙයි. තනිතනිව ග්ම ං සැංකිය ුතතු මට්ටම  කනොවන කේෂ සාමුඛහි ව 

 රී ෂණයට ං  රයි.  

සාමුඛහි ව  ානි රණ ඇගයීකේදී ණය කගවීේ  ැ ැර ැරීකේ  කඵති ාසි  ප්රවණතාවය, ණය 

අය ර ගැනීමට ගත වන  ාංසීමාව  ා සිදුවු  ාඩුකවහි ප්රමාණය යන අීග සැංකිල්ංට ගනී. 

තවද වර්තමාන දර්ථි  ත්මවයන් යටක්ම සිදුවිය  ැකි තතය අංාභය කඵති ාසි  ද්මතයන්  ා 

සැසදීකේදී ුරර්ව අංාභයන් ඉ මවා යයිද  ට වඩා අඩු අගය  ගනීද යන්න  ළමණා රණකේ 

මතය මත .රණය  රයි. 

 ානි රණ අංාභයන් ංාභ අංාභ වං  දුනාගන්නා අතර ඉඩ ැරීකේ ගිණුම  සට න්  රුව 

ංෙයි.  සු ාලීනව සිදුවන සිදුවීම  කේතුකවන්  ානි රණ අංාභය අඩුකේ නේ එම අඩුවීම ංාභ 

අංාභ තුලින් ප්රතිවර්ත  රුව ංැකේ.  

3.7 මූලය වගකීේ 

 

3.7.1.    වු්ම න්න කනොවන මූංය වගය ේ 

 

3.7.1,1  මූල් ෙඳුනා ගැනීම සෙ මැණීම   

මූංය වගය ේ ශ්රී.ං.මුඛ.වා.ප්ර/ශ්රී.ං.මුඛ.ගි.ප්ර විෂය  ථය තුං මූංය සානණ  ත්රකේ ගිවිසුේගත 

ප්රති ාදනවංට  ාර්ශ්ව රුකව  වු විට  මණ   ඳුනා ගනී. මූංය වගය ේ මුඛල් වරට සානාරණ 

අඟයට  දුනාගනී. මූංය වගය ේ සේෙන්නකයන් මූංය වගය ේ ංාභාංාභ මගින් සානාරණ අඟයට  

ස  කවන්ම මූංය වගය ේ යන වර්ගී රණය වර්ග කද කින්  ඳුනා ගැනියි. සමාගම එහි මූංය  

වගය ේ කවන්ම මූංය වගය ේ වර්ග කංස වර්ගී රණය  ර ඇත. 

3.8 මවළඳ  ලැබිය යුතු දෑ 
 

සාමානය වයා ාර චක්රය තුංදී භාණ්ඩ විකිණිකමන් ංැබිය ුතතු මුඛදල් කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ කේ. ණය 

එ තු කිරීම සාමානය කමක ුතේ ්රියාවලිය තුංදී ෙංාක ොකරෝමතු වන අතර, ඒවා ජ්ීගම 

ව්ම ේ කංස වර්ග  ර ඇත.  ළමුඛ  දුනාගැනීකේදී කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ ඉන්කවොයිේ වි නා ම 

වන සානාරණ අගයට  දුනාගැකන්.  සුව ඉන්කවොයිේ අගකයන්  ානි රණයන් අඩුකිරීකමන් 

 සුව කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ  දුනාගැකන්.   

සමාගම සෑම ගිණුේ ාං  ිනච්කේදය  අවසානකේදීම තම කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ  ානි රණයට 

ං වී තිකේද නැීද යන්න ිළළිෙඳ විමසා ෙංයි. සමාගකේ ණය එ තු කිරීම ිළළිෙඳ අ.ත 

 ංුරරුීද කගවීේ ප්රමාද වීකේ දින ගණන උ ිනමය දින 90 ට වැඩිවීම යනාදිය  ානි රණය 

ගණනකේදී සං ා ෙංයි. කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ  ානි රණය  ා එම  ානි රණ අංාභය දැිනය 

ුත්මක්ම එම  ානි රණය ිළළිෙඳ සා ෂි ඇ්මනේ  මණි. සියළුම කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ 

 ානි රණය සඳ ා තනි තනිව සං ා ෙංයි.  

කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ  ානි රණය නිර්ණය කිරීකේ  දනම  ා ද ෘතිය   ත  ිනදි කේ.  

තනි තනිව ඇගයීකේ ක්රමය   ානි රණය ගණනය කිරීම සඳ ා   ත දැ කවන කවළඳ ංැබිය 

ුතතු දෑ තනි තනිව දගණනය  ර ඇත. 

i. විවින කේවා සමුඛ  ාර සක ති 

ii. කගොවිජ්න කේවා මනයේථාන 

iii. ෙංයං්ම නිකයෝජිතයන්  

iv. රාජ්ය දයතන  ා කද ාර්තකේන්තු  

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.9   මුදල් ො මුදල් වල  සමාන දෑ 

මුඛදල් ප්රවා  ප්ර ාශ්කේදී අතැති මුඛදල්, ඉල්ුමේ තැන් තු, අකනකු්ම මාස 03 ට අඩු  ාංයකින්  ල් 

ිළකරන ඉ ං ්රවය ංතාවයකින් ුත්ම දකයෝජ්න, මුඛදල්  ා මුඛදල් වංට සමාන දෑ කංස වර්ගී රණය 

ක කර්.  

3.10    ප්රකාිතත ප්රාග්ධනධනය 

ශ්රී ංී ා රජ්යට නිකු්ම  රන ංද සාමානය ක ොටේ ප්ර ාිතත ප්රාේනනය කංස වර්ගී රණය 

ක කර්. 

 

3.11      මවළඳ ො අමනණුත් මගවිය යුතු දෑ 

ණය ගැුවේ, කවළඳ  ා අකනකු්ම කගවිය ුතතු දෑ ස  ෙැීකු අයිරාව කවන්ම මුඛංය වගය ේහි 

ඇතුං්මය. කවළඳ  ා අකනකු්ම කගවිය ුතතු දෑ මුඛලි ව ඒවාකේ ගණුකදණු වි නා ම වන 

සානාරණ අගයට  දුනා ගනී.  සුව මුඛදකංහි  ාලීන වි නා ම වැදග්ම කනොවන විට ස  

ක ි  ාලීනව කගවීමට ෙංාක ොකරෝමතු වන විට ඒවාකේ නියක ත ඉන්කවොයිේ වි නා මට 

 දුනා ගනී. 

සාමානය වයා ාර  ටුතතුවංදී භාණ්ඩ  ා කේවා අ්ම ්ම  ර ගැනීම නිසා ඒවාට කගවීමට ඇති 

වු ෙැදියාව කවළඳ  ා අකනකු්ම කගවිය ුතතු දෑ කංස වර්ග  රයි. වයා ාරකේ සාමානය  ටුතතු 

වලින්  ැණ නැගී කවළඳ  ා අකනකු්ම කගවිය ුතතු දෑ ජ්ීගම වගය ේ කංස වර්ගී රණය  රයි. 

 

3.1   ණය ගැව ේ 

3.111.   මුල් ෙදුනාගැනීම 

ණය ගැුවේ මුඛලි ව වාර්තා  ං ශුීන ගණුකදණු වි නා මට, සානාරණ අගයට  දුනා ගනී.  සුව 

සඵං ක ොළී අුව ාති ය භාවිතා  රක න් ක්රම ෂය වු වි නා මට  දුනාගනී.  

  

3.11.2.  පසු කාලීන ෙඳුනා ගැනීම සෙ මැණීම   

සමාගම වු්ම න්න කනොවන මූංය වගය ේ කවන්ම මූංය වගය ේ වර්ගයට වර්ගී රණය  රයි. 

එවැනි මුඛංය වගය ේ මුඛල් වරට සෘජුව දකරෝිළත  ළ  ැකි ගණුකදණු ිළිනවැය එ තු  ළ 

සානාරණ අඟයට  ඳුනා ගැනීයි. මුඛල් වරට  සුව  සු  ාලීනව ක ොළි දරණ ණය ස  ණයට ගැණීේ 

ඇතුළු කමම මුඛංය වගය ේ සඵං ක ොලී ක්රමය භාවිතා  රක න් ක්රම ෂය  ළ ිළිනවැයට මණිුව 

ංැකේ. ව්ම ම  ඳුනා ගැනීම අ්ම  ැරීම වාසි ස   ානි ංාභාංාභ මගින්  ඳුනා ගනී. 

. 

3.12    ණය ගැණුේ පිරිවැය 

ණය ගැණුේ ිළිනවැය, ඒවා වාර්තා  ං  ාං  ිනච්කේදකේදී විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්යට 

 දුනාගනී. 

 

3.13   රායය ප්රදාන ො සෙනාධාර 

රාජ්ය ප්රදානයන් ංැකෙන ෙවට සෑීමම ට  ්මවිය  ැකි ත වුරුව  ංැකේ නේ ස  සමාගම 

විසින් අදාං ක ොන්කීසි සුරරන්කන් නේ රාජ්ය ප්රදාන ඒවාකේ සානාරණ අගයට  දුනා ගනී. 

 

දනයන වියදේ ිළයවීම සඳ ා ංැකෙන ස නානාර වංට අදාළ වියදේ එම වියදම දරුව ංෙන්නාවු 

 ාං ිනච්කේදකේදී විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්යට  දුනා ගැකන්. දැනටම්ම දරා ඇති දනයන 

වියදේ සඳ ා ංැකෙන ස නානාර ඒවා ංැබීම ිළළිෙඳ සෑීමම ට  ්මවිය  ැකි ත වුරුව  ංැකේ 

නේ ංැබිය ුතතු ස නානාර කංස  දුනා ගැකන්.  

 

කී ං, ිළිනයත  ා උ  රණ සඳ ා ංැබුණු රාජ්ය ප්රදාන කංස විංේභීත රාජ්ය ප්රදාන ජ්ීගම 

කනොවන වගය ේවංට ඇතුං්ම  ර ඇත. ඒවා ව්ම කේ අකේ ෂිත දුත  ාංය තුං සරං මාර්ග 

ක්රමයට විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්යට  දුනා ගනී.  



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.13  වර්තමාන ො විලේභීත බදු 

 සමාගම දදායේ ෙදු වංට යට්මකේ. සමාගම ේවත කේරු ක්රමය මත ෙදු වගය ම  දුනාග්මතද 

අවසාන ෙදු ප්රතිඵංය මුඛංදී  වාර්ථා  ළ ෙදු වංට වඩා කවනේ විය  ැ . කමවන්වූ කවනස නිේචය 

 රුව ංෙන  ාළ  ිනච්කේදකේ වර්තමාන  ා විංේභීත දදායේ ව්ම ේ ස  වගය ේ වං ට 

ෙං ායි .  ාං ිනච්කේදය සඳ ා අදාළ ෙදු වර්තමාන ෙදු වියදම  ා විංේභීත ෙදු වියදකමන් 

සමන්විත කේ. ෙදු වියදම  විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්යට  ඳුනා ගුව ංෙන්කන් ඒවා සෘජුව 

ේ න්නය ට  ඳුනා ගැකනන අයිතමයන් ක ෝ අකනකු්ම කවන්ම විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්නකේ 

අයිතමයන් කංස  ඳුනාග්ම ප්රමාණය ද වා  මණි.  

 

3.13.1 වර්තමාන බදු 

කගවිය ුතතු යයි ෙංාක ොකරෝමතුවන ෙදු ක ෝ වර්ෂය සඳ ා වූ ෙදු අුව ාතය මත ක ෝ සමාගමට 

අදාංවන වාර්ථා  රණ  ාළ  ිනච්කේදය ට  සුව  නවන ංද නී. මත  දනේ  ර ගණන ය  ළ 

ංැබිය ුතතු ෙදු ද දායේ ක ෝ  ාඩු ස  ක ර වර්ෂ වංට කගවිය ුතතු ෙදු සඳ ා ක කරන ගැංිළළි 

වර්තමාන දදායේ ෙදු අය කිරීේ කේ. ේ න්නයට සෘජුව අදාළ වන වර්තමාන ෙදු  ංාභාංාභ 

මගින් කනොව ේ න්නකයහි  ඳුනාගනී.  ළමනා ාින්මවය ෙදු අධි ාිනන් ට කගවිය ුතතු යයි 

ෙංාක ොකරෝමතුවන ප්රමාණ උචිත වන  දනම මත විනන් වර සමාකංෝචන ය  රයි. 

 

3.13.2  විලේභීත බදු 

ව්ම ේ  ා වගය ේ වං ගණ ාධි රණ ්රියාවලිය සඳ ා වු නාරණ අගය  ා ෙදු ගණනය සඳ ා 

වු නාරණ අගය අතර ඇති වන තාව ාලි  කවනස විංේභීත ෙදු කංස  දුනා ගනී. 

ෙදු කගවිය ුතතු ංාභය  ක ෝ අංාභය  සඳ ා ෙං ෑේ කනො රන වයා ාර සීකයෝජ්න 

අවේථාව   ැර අකන  අවේථාව  ව්ම ේ  ා වගය ේ මුඛල් අවේථා  දුනාගැනීකේදී විංේභීත 

ෙදු ගණනය කනො රයි. වාර්ථා රණ දිනය වන විට ෙංා්මම   ර ඇති ෙදු අුවප්රමාණයට අුවව 

 ා අදාං විංේභීත ෙදු ව්ම ම උ ංේධි වන  ාංය දී ක ෝ විංේභීත ෙදු වගය ම ිළයවීම  

සිදු රන  ාංය දී කයදවීමට ෙංාක ොකරෝමතුවන ෙදු අුවප්රමාණයට අුවව ෙදු ගණනය  රුව 

ංෙයි.  

අනාගත ෙදු අය ං  ැකි ංාභ ඇතිකේ නේ  ට එකරහිව අදාං නාරණ අගයන්හි ඇතිවු 

තාව ාලි  කවනස භාවිත  ං  ැකි නේ  මණ  විංේභීත ෙදු  දුනාගනී.  

විංේභීත ෙදු ව්ම ේ වංට එකරහිව විංේභීත ෙදු වගය ේ හිංේ  රුවකේ, එකේ කිරීමට 

නීතයාුවකූං අයිතිය  ඇ්මනේ ස  ෙදු ව්ම ේ ස  වගය ේ ෙදුගණනය  රුවකේ එ ම ෙදු 

අධි ාිනය  මගින් නේ  මණි.  

විංේභීත ව්ම ේ වං නාරණ අගය සෑම වාර්ථා රණ දින  අවසානකේදීම සමාකංෝචනය  රන 

අතර, විංේභීත ෙදු ව්ම ම සේුරර්ණ වශ්කයන් ක ෝ ඉන් ක ොටස  භාවිත කිරීමට තරේ 

අනාගත ෙදු අය  ං  ැකි ංාභ තවදුරට්ම  ට කනොගන්නා ෙව භවය කේ නේ ව්ම කමහි 

නාරණ අගය අදාං වි නා මට අඩු රුව ංැකේ.  දුනා කනොගන්නා ංද විංේභීත ෙදු ව්ම ේ 

නැවත්ම වාර්ථා රණ  ාංච්කේදකේ අවසන් දිනකේදී ත කේරු  රන අතර එම ෙදු ව්ම ම 

ප්රතිුරරණය කිරීමට තරේ අනාගත ෙදු ං  ැකි ංාභ ඇති ෙවට භවය කේ නේ එම අදාං සීමාව 

කත  ව්ම ම  දුනාගනී.  

භාවිත කනො ං ෙදු අංාභයන්, ෙදු ෙැර ස  ව්ම ේ වං නාරණ අගය  ා සේෙන්ධිත අඩු ං 

 ැකි තාව ාලි  කවනේ ේ සඳ ා විංේභීත ෙදු අගය  දුනාගුව ංෙන්කන් එම ව්ම ේ 

ප්රතිුරරණයට තරේ අනාගත ෙදු ං ැකි ංාභ ඇතිකේ යැයි භවය වන තරමටය.  

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.14   මස්වක විශ්රාමික ප්රතිපලාභ 

සමාගම ‘විශ්රාම ප්රතිංාභ නිේචිත දාය ්මව සැංැේම’  ා ‘නිේචිත ප්රතිංාභ සැංැේම’ භාවිත 

 රයි.   

3.14.1    විශ්රාම ප්රතිපලාභ නිශ්තත දායකත්ව සැලැස්ම 

දයතනය විසින් කවනම අරමුඛදං ට නිේචිත දාය ්මවය  ංොදීම මගින් කමම විශ්රාම ප්රතිංාභ 

ක්රමය  ව්මනාකගන යුව ංැකේ. කමම නිේචිත අගය  ැර කවනයේ ක ෝ දාය ්මවය  සඳ ා 

දයතනය සතුව නනති  ක ෝ ේවනිර්මාණිත වගය ම  කනොමැත. කමම දාය ්මවය කේව යා 

විසින් කේවය ස යන  ාංසීමාව තුං කේව  වියදම  කංස දදායේ ප්ර ාශ්කේ  දුනාගනී. 

 

3.14.2  මස්වක අර්ථසාධක අරමුදල 

සමාගම ස  කේව යින් සෑම කේව යකුකේ වැටුක න් 12% ස  10% කංස ිළලිකවලින් ශ්රී ංී ා 

ම  ෙැීකුව විසින්  ාංනය  රන කේව  අර්ථසාන  අරමුඛදං ට දාය  කේ. 

3.14.3.  මස්වක භාරකාර අරමුදල 

සමාගම සෑම කේව යකුකේ වැටුක න් 3%   ශ්රී ංී ා ම  ෙැීකුව විසින්  ාංනය  රන කේව  

අර්ථසාන  අරමුඛදං ට දාය  කේ. නිර්වචිත දාය  සැංසුමට දාය  වීම දදායේ ප්ර ාශ්කේ 

වියදම  කංස වියදම දැූපවිට  ඳුනා ගනී. 

 

3.14.4  නිශ්තත ප්රතිපලාභ විශ්රාම සැලැස්ම 

නිර්වචිත ප්රතිංාභ සැංසුේ යුව නිර්වචිත ප්රතිංාභ සැංසුේ  ැර  ේචා්ම ප්රතිංාභ සැංසුමකි. 

සමාගම 19 3 අී  12 දරණ  ාිනකතෝෂි   නත ය ටක්ම විශ්රාම ප්රතිංාභ කගවීමට ෙැඳී සිටී 

වගය ම වාර්ථා  රණ දිනයට නිර්වචිත ප්රතිංාභ සැංසුකේ වර්තමාන අඟය දදායේ ප්ර ාශ්කේ  

වියදම  කංස  ඳුනා ගනී. 

නිර්වචිත   ප්රතිංාභ සැංසුේ සුදුසු ේ ං්ම දුත ගණ  වරයකු මගින් ්රි.ං. ගි.ප්ර අී  19 කේව  

ප්රතිංාභයන්හි සුදුසු යයි ද වන  රන ංද ඒ   ෙැර ක්රමය අුවව ගණනය  රයි. එවැනි දුත 

ගණ  අඟැයීේ සෑම වසර ට වර   ං ුතතුය. දුත ගණ  අඟැයීකේදී නිර්වචිත දාය   

සැංසුමට  දාය  වීම   දදායේ ප්ර ාශ්කේ  වියදම  කංස වියදම දැූපවිට  ඳුනා ගනී. 

ගැංිළලි ක ෝ දුත ගණන උ  ල් න කවනේ වීම නිසා  ැනනගින සතය දුත ගණ  ප්රතිංාභ  

ක ෝ අංාභ  කවන්ම විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්කේ  වියදම  කංස වියදම දැූපවිට  ඳුනා ගනී. 

අදාළ කේව  ිළිනවැය ස  කවන්ම  ිළිනවැය දදායේ ප්ර ාශ්කේ  වියදම   ඳුනා ගනී. සමාගම 

කේව  විශ්රාම  ප්රතිංාභ  නිසා  ැන නගින  වගය ේ සඳ ා ොහිිනන් මුඛදල් සැ යීම  කනො මැත. 

 

3.14 5.  මකටි කාලීන මස්වක ප්රතිපලාභ 

කේව යන් විසින් ස යුව ංෙන කේවයට කගවීමට ෙංාක ොකරෝමතු වන වි නා ම වට්ටේ 

කනො ර වාර්තා  රයි. 

3.15    මවන්කිමේේ ො අසේභාවය වගකීේ 

අ.තකේ සිදුවු සිදුවීම  කේතුකවන් වර්තමානකේ නනති  ක ෝ ේවයී නිර්විත වගය ම ට 

ෙැදීමට සමාගමට සිදුකේ නේ  ා එම වගය ම ිළයවීම සඳ ා සමාගකේ දර්ථි  සේ ්ම වැය 

කිරීමට සිදුවීකේ සේභාවිතාවය  ඇ්මනේ සමාගම කමක ුතේ වියදේ සඳ ා වු කවන්කිරීේ  දුනා 

ගනී.  

කවන්කිරීේ මණිුවකේ වර්තමාන ෙැදියාව ිළයවීමට අවශ්ය ඇේතකේන්තු වියදමට අුවවය. කමම 

වියදම ඇේතකේන්තුගත  රණුකේ වාර්තා රණ දිනට ඇති විේවාසදායි සා ෂි  දනේ 

 රකගනය. කමහිදී වර්තමාන ෙැදියාව (වගය ම)  ා ද්රිත අවදානම ස  අනකේ ෂිත ත්මවද 

සං ා ෙංුව ංෙයි.   



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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3.16    ප්රාග්ධනධන බැඳීේ සෙ අසේභයවයන් 

අනාගතකේ සිදුවිය  ැකි අවිනිේචිත සිදුවීම  ක ෝ වර්තමාන ෙැදීම  සිදුවීම කේතුකවන් 

දයතනකේ දර්ථි  සේ ්ම දයතනකයන් ිළටතට ගංා යාකේ සේභාවිතාව  ඇ්මනේ 

අසේභාවය වගය ේ  දුනා ගැකන්. ප්රාේනන ෙැඳීේ ස  අසේභයව ෙැර ේ මූ ංය ප්ර  ාශ් වං අදාළ 

සට න් වං ක ළි දරේ ක කර්.  

3.17   වාර්තාකරණ කාලපරිච්මච්දය  පසු සිදුවීේ 

වාර්තා රණ  ාං ිනච්කේදයට  සු සිදුවීේ වං ප්රමාණව්ම භාවය සං   ා ෙංා  අවශ්ය  ිනදි සුදුසු 

ගැංිළලී ස  ප්රති ාදන මූ ංය ප්ර  ාශ් වං සිදු ක කර්. 

සේ ්ම ිළටතට ගංා යෑකේ ප්රවනතාව දුරේතර නේ  ැර සියුමම අසේභයව ෙැර ේ මූ ංය ප්ර  ාශ් 

වං අදාළ සට න් වං ක ළිදරේ ක කර්.  

4.    මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 

මුඛදල් ප්රවා  ප්ර ාශ්ය ශ්රී ංී ා ගිණුේ රණ ප්රක ත අී  07 (මුඛදල් ප්රවා  ප්ර ාශ්ය) ට අුවව සෘජු 

ක්රමයට ස ේ  රුව ංැකේ. ුරර්ව දැුවව්ම වි නා ම ට ුගවමාරු කිරීමට සුදානක න්  වතින  ා 

එම වි නා කමහි කවනස  සිදුවීකේ අවනානම ඉතා අඩු අගය   වතින, ඉ ං ්රවය ංතාවය  

සහිත ක ි   ාලීන දකයෝජ්න වලින් මුඛදල් ස  මුඛදල් වංට සමාන දෑ සමන්විත කේ. මුඛදල් ස  

මුඛදල් වංට සමාන දෑ වංට අතැති ද මුඛදල්, ෙැීකු කේෂ, ෙැීකු තැන් තු, ඒ ෂණ මුඛදල් ඇතුං්ම කේ. 

 

5. ආදායේ ෙදුනාගැනීම 

 

භාණ්ඩ විකිණීම කේතු ක ොටකගන ංද  ා ංැබිය ුතතු ප්රතිේකාකවහි ශුීන (ජ්ාතිය කගොඩනැගීකේ 

ෙදු අඩු ක ොට) ස නානාර වි නා කමන් දදායේ මණිුව ංැකේ. සමාගම විසින් දදායේ 

 දුනාගුව ංෙන්කන් අදාං දදායකමහි වි නා ම විේවාසදායි කංස ක ණිය  ැකි වන විට ස  

අනාගත දර්ථි  වාසි දයතනය කවත ගංා ඒකේ ඉ ං සේභාවිතාව  ඇති විටය.   

දදායම  දුනා ගැනීකේ ප්රනාන ද ාරයන්   ත  ිනදි කේ.  

 

5.1        මපොමෙොර විකිණීම  

සමාගම සෘජු ක ොක ොර දනයන  ර කතොග  ා සිල්ංර වශ්කයන් විකිණිම සිදු  රයි. භාණ්ඩ 

සේෙන්න සියළුම අවනානේ ස  ප්රතිංාභ  ාිනකභෝගි යාට මාරුවන අවේථාකේදී එනේ, 

ගෙඩාකවන් නිකු්ම  රුව ංෙන අවේථාකේදීම දදායම  දුනා ගනී.  

 

5.1.1 මපොළී ආදායම 

 සඵං ක ොළි අුව ාති ය භාවිත  ර ක ොළී දදායම  දුනාගනී. 

 

5.1.2 ණුලි ආදායම 

 කුලි දදායම  දුනාගුව ංෙන්කන් ෙදු  ාංය තුං උ චිත  දනම මතය.  
 

6.   මද්පල පිරියත ො උපකරණ ඉවත් කිමේමේ ලාභ ො පාඩු 

 

කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ වං නාරණ අගයන් ඉව්ම කිරීකමන් ංැකෙන වි නා ම්ම 

සීසන්දනය  ර විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්යට ංාභය ක ෝ  ාඩුව  දුනාගනී. 
 
 

7.       මවනත් ආදායේ  

 කවන්ම දදායේ  දුනාගුව ංෙන්කන් උ චිත  දනම මතය. 
 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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8. වියදේ 

වයා ාර  ටුතතු කමක යවීම සඳ ා ස  කී ං, ිළිනයත ස  උ  රණ  ාර්ය ෂම ත්මවකයන් 

 ව්මවාකගන යෑම සඳ ා  රන ංෙන සියුමම වියදේ වර්ෂකේ ංාභ ගණනය කිරීකේ දි දදායම ට 

අය ක කර්. දදායේ ප්ර ාශ්ය ඉදිින ්ම කිරීකේ අරමුඛණින් වියදේ වං ේවභාවය අුවව වර්ගී රණ 

ක්රමය සමාගකේ  මූලි    ාර්ය සාන ය සානාරණ කංස ඉදිින ්ම  රණ ෙව අන ෂ වරුන්කේ 

මතය වන නිසා එවැනි ඉදිින ්ම කිරීකේ ක්රමය කතෝරා  කගන ඇත. ේථාවර ේවූප කයන්  වතින 

එමගින් වයා ාර  රකගන යන ව්ම ේ අ්ම ්ම  ර ගැනීම, ුරළුල් කිිනම ස  වැඩි දිුතණු කිරීකේ 

අරමුඛණින් සිදු ක කරන ක ෝ වයා ාරකේ ඉ ැයීකේ නාිනතාව වැඩිකිිනම ක කරන වියදේ ප්රාේනන 

වියදේ කේ. 

 

අළු්මවැඩියා ස  අළු්මකිරීේ වියදම සිඳු  ළ වර්ෂකේ දදායේ ප්ර  ාශ්යකේ දදායමට අය  රුව 

ංැකේ.  සමාගම ඉ ැුත ංාභ යුව දදායේ ෙදු වියදමට ක ර ස  සියුමම දන්නා වගය ේ ස  

 ානි රණ ස  කී ං, ිළිනයත ස  උ  රණ වං  ෂය සඳ ා ප්රති ාදනය  ළ  සුකේ.  

 

9.    ලාභාංශ මත රඳ වා ගැනීමේ බදු 

   ෙදු කගවිය ුතතු ංාභකයන් කෙදා  ැකරන ංාභාීශ් 10% ෙදු වං ට යට්මකේ. 

 

10. මකො සක මුලික ඉපයුම 

සාමානය ක ොටේ හික යන් සඳ ා ක ොටස  මුඛලි  ඉ ුතම මුඛංය ප්ර ාශ්ණකයන් ඉදිින ්ම  රයි. 

 ාංච්කේදය තුං කනොකගවු සාමානය ක ොටේ ගණන සාමානය ක ොටේ හික යන් කවත 

කෙදා ැිනය  ැකි ංාභය ක ෝ අංාභකයන් කෙදීකමන් ක ොටස  මුඛලි  ඉ ුතම ගණනය  රුව 

ංෙයි. 

 

11.  ආශ්රිත පාර්ශවකරුවන් සමග ගව මදව  

එ    ෂය  අකන  මූංය  ා කමක ුතේ ප්රති ්මති/.රණ සැළකිය ුතතු ෙං ෑම   ාංනය 

ක ෝ ්රියා්මම  කිරීමට ඇති  ැකියාව ඇති වන ගුවකදුව සේෙන්නකයන් ඉදිින ්ම  ර ඇති ෙව 

ක ලිදරවි  රයි 

 

12.  තවම බලාත්මක මනොවු නිණුත් කර ඇතිප නව ගිණුේකරණ ප්රමිතී 

සමාගකේ මූංය ප්ර ාශ්කේ නිකු්ම  ළ දිනවන වි ට නිකු්ම  ර ඇති තවම ෙංකනො ්මවන ප්රක . 

  ත දැ කේ. සමාගම එම ගිණුේ රණ ප්රක . ෙංා්මම වු  සු භාවිතය ට කයොදා ගනි.   

 

   ්රි.ං.වා.ප්ර අී  9 - මූංය සානන  ත්ර 

  ්රි.ං.වා.ප්ර අී  13 - සානාරණ අඟයට මැණීම 

  ්රි.ං.වා.ප්ර අී  10 - ඒ ාෙීන මුඛංය ප්ර ාශ්ණ 

  ්රි.ං.වා.ප්ර අී  11 - ඒ ාෙීන ්රියාවලි 

  ්රි.ං.වා.ප්ර අී  12 - ක ොළී අුව ාතයන් ක ලිදරේ කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.  

 

    
2015 

 

2014 

13 ආදායම 

     

 

දළ දදායම 
      

1,581,875,275  

 

      1,052,298,820  

 
ජ්ාති  කගොඩනැගීකේ ෙදු         (15,603,579) 

 

            10,522,990  

   

    1,566,271,696 

 
      1,041,775,830  

              

14 අ 

සෙනාධාරය මත විණුණුේ  

පිරිවැය 

 

 6,090,601,153      5,365,407,153  

 

කමයින් නිූප ණය වන්කන් රජ්කේ ක ොක ොර ස නානාර වැඩසට න යටක්ම සෘජු වියදේ සඳ ා 

භාණ්ඩාගාරය විසින් ප්රතිුරරණය  රුව ංෙන මුඛදංය. 

              

14 

ආ විණුණුේ පිරිවැය 

    

 

ගැුවේ 

 

(ස ෙන14.ආ.1)     7,445,280,640 

 

       6,108,287,745  

 

සෘජු වියදේ (ස ෙන14.ආ.2)        170,308,660 

 

          166,763,810  

 

නිෂ් ාදන ිළිනවැය 

 

    7,615,589,300 

 

       6,275,051,555  

 

අකේල් 01 දිනට නික  කතොගය 

 

       128,571,342 

 

          173,460,034  

 

කතොගය අතිින තය/ඌනතාවය 

 

       (16,497,988) 

 

                          -    

 

 
ක ොක ොර  ිනතයාග             (951,434)                            -    

 

මාර්තු 31 දිනට නික  කතොගය 

 

     (345,190,217) 

 

        (128,571,342) 

    

    7,381,521,003 

 

       6,319,940,247  

 

සාමානය මපොදු කාර්ය පිරිවැය (ස ෙන14.ආ.3)          50,747,469 

 

            43,683,115  

    

7,432,268,472 

 

   6,363,623,362  

       

 

14. ආ.1  ගැව ේ 

    

 

දනයනි  ක ොක ොර වි නා ම 

    

7,227,791,252  

 

       5,987,397,644  

 

ක ොන්ත්රා්මතු  ේ රු කේවා කුළිය 

         

36,740,642  

 

            32,445,841  

 

ප්රවා න ගාේතු 
 

       

131,825,995  

 

          114,327,053  

 

ඇසුරුේ ්රවය 
 

      

     2,452,586  

 

              2,997,283  

 

 විනිමය අංාභ   

         

60,441,409   - 

 

විනිමය ංාභ  

 

       

(13,971,244) 

 

          (28,880,076) 

   

 7,445,280,640 

 

       6,108,287,745  

       

 

14.ආ.2  සෘජු වියදේ 

    

 

 ේ රු කේව  කුලිය                   ්ස ෙන14.ආ.2.1  

         

  7,122,151 

 

              5,174,596  

 

ප්රාකීය ය ගෙඩා ිළිනවැය 
         

83,903,294 

 

            95,979,685  

 

දිේ්රි  ක ොක ොර ගෙඩා ප්රවා න වියදම 
         

79,283,214 

 

            65,609,528  

    

      170,308,660 

 

          166,763,810  

 
වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

 

 

  



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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        ්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.    

 

14.ආ.2.1  කේකරු මස්වක වියදේ                                                 
 2015 

 
2014 

 වැටුේ   

         

  3,490,521                2,955,646  

 

                 කේව  අර්ථසාන  අරමුඛදං 
          

    418,863 

 

                 354,702  

 

කේව  භාර ාර අරමුඛදං 

 

            

  104,716 

 

                   88,675  

 

අති ාං ස  1/20 දීමනාව 
         

  1,562,172 

 

                 696,034  

 

ංොකනොග්ම ක ි  නිවාඩු සඳ ා කගවිේ 
         

       18,827 

 

                   16,128  

 

               ංොකනොග්ම නවදය නිවාඩු සඳ ා කගවිේ 
        

      248,524 

 

                 182,671  

 

සුභසාන   ා නවදයානාර 

 

         

     137,877 

 

                   38,240  

 

සීුත ත දීමනාව 
         

     132,630 

 

                   24,895  

 
දිිනගැන්වීේ කගවීම 

 

         

     850,522 

 

                 671,284  

 

ප්රසාද දීමනාව 

 

        

      157,500 

 

                 146,321  

    

      

     7,122,151 

 

              5,174,596  

       

 

14.ආ.3 සාමානය මපොදු කාර්ය පිරිවැය 

   

 

අමතර ක ොටේ  
 

        

   4,403,977 

 

              3,845,145  

 

 ේ ල් ක ොදු  ාර්ය 

ිළිනවැය 

 

         

45,835,952 

 

            39,486,999  

 

රසායනාගාර ක ොදු  ාර්ය ිළිනවැය  
            

  507,540 

 

                 350,972  

    

         

50,747,469 

 

         

43,683,115  

              

14. 

ඇ 

සෙනාධාරය මත මපොදුකාර්ය 

පිරිවැය 

 
    227,672,835 

 

164,085,974 

 

 

කමයින් නිූප ණය වුවකේ ක ොදු  ාර්ය ිළිනවැය සඳ ා භාණ්ඩාගාරය විසින් ප්රතිුරරණය  රුව 

ංෙන මුඛදංය. 2014/15– 78,572 කම.කටොන් @ රු. 1,500 (වී ) - රු. 117,858,075  

2014/15– 61,008 කම.කටොන් @ රු. 1,800( කවන්ම කභෝග) - රු. 109,814,760 

2013/14– 109,391 කම.කටොන් @ රු. 1,500 - රු. 164,085,974 

    

15 මවනත් ආදායේ    

 

  

කුලී දදායම    637,118  1,281,400 

 

 

  

ද සු කනොකගවන කටන්ඩර් තැන් තු 741,500  450,650 

 

 
විවින දදායේ 33,098,733  19,987,355 

 

 

අෙලි ්රවය විකුණුේ 1,025,528  711,949 

 

 

ණයගැති  ානි රණය -  7,955,575 

  

 ඩිනේ නිෂ් ාශ්ණ කිරීකේ දදායම 

 

37,133,586  24,288,974 
 

 

  
ේථාවර ව්ම ේ විකිණීම  1,736,230  - 

 

 

 

 

74,372,694  54,675,903  

 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 
 

   



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.     

  

      

 
2015  

 
2014 

16 ශුද්ධ මුලය ආදායම 

 
  ( 58,808,532) 

 

          

(48,589,241) 

16. 

අ මුලය ආදායම 

    

 

ේථාවර තැන් තු සඳ ා ක ොළිය 
 

              

28,802,561 

 

              

36,485,663  

 

 ප්රතික ංදී ගැණුේ සඳ ා ක ොළිය 
 

              

30,748,409 

 

              

31,513,374  

 

නාක   ෙීද 
 

                

3,416,490 

 

                

3,501,486  

 

 රැදවුේ ෙීද 
 

                

3,200,285 

 

                

4,053,963  

 

 කේව  ණය ක ොළිය 
 

                   

635,940 

 

                   

348,735  

   

           66,803,684 

 

              

75,903,220  

      16. 

ආ මුලය වියදේ 

    

 

ෙැීකු ගාේතු 
 

                

7,078,031 

 

              

12,897,699  

 

දඩ මුඛදල් 
 

                     

36,831 

 

              

14,376,800  

 

ෙැීකු අයිරා ක ොළිය 
 

                   

781,413 

 

                     

39,481  

 

කනොකගවු බිල් සඳ ා ක ොළිය 

 

                     

98,876 

 

                             

-    

  

 

             7,995,152 

 

              

27,313,980  

  

    

17 බදු මපර ලාභය   
 

436,529,170 

 

208,984,673 

 
ෙදු ක ර ංාභකයහි   ත සඳ න් වියදේ ඇතුං්මව ඇත. 

 
කී ළ ිළිනයත  ා උ  රණයන්හි  ෂය   (සට න 20)             23,520,969  17,952,199 

 
විගණ කේ  ාිනශ්රක  ය                                         300,000  300,000 

 
අනය ෂ   ාිනශ්රක  ය                                (සට න 17.1)           1,758,775  2,228,875 

 
වැටුේ  ා කේතන                                                 (සට න 17.2)                                                   61,567,933  54,791,521 

 
ණය ගැති  ානි රණය                  1,984,243  - 

      

17.1 අධයක්ෂක පාරිශ්රමිකය     

 අනය ෂ  දීමනා              1,551,275  1,993,075 

 අනය ෂ  ගමන් වියදේ දීමනාව                 207,500  235,800 

   1,758,775  2,228,875 

 

 
වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි.     
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 ්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.    

   2015  2014 

17.

2 වැටුප් ො මේතන     

 විනාය  කේණී  ාිනශ්රක  ය 

සට න 

17.2.1   13,237,660  12,202,707 

 ලිිළ රු කේණී  ාිනශ්රක  ය 

සට න 

17.2.2            47,115,013  41,179,190 

 ප්රනාන  ාර්යාලීය අනියේ/ුරුගණු  ාිනශ්රක  ය 

සට න 

17.2.3           1,215,260  1,409,624 

           61,567,933  54,791,521 

      

2015.03.31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො කාර්ය ම්ඩලලමේ වැටුප් ො මේතන 

  

 
 17.2.1  

 

 17.2.2  

 

17.2.3 

  

 

විධායක 

මේණිය  

ලිපිකරු ො 

සමාන්තර 

මස්වා 
 

අනියේ/

පුහුණු  
එකතුව 

වැටුේ 
       

7,782,513  

 

              

23,054,927  

 

               

854,250  

 

           

31,691,690  

කේව  අර්ථසාන  අරමුඛදං 
          

933,902  

 

                

2,766,591  

 

               

102,510  

 

             

3,803,003  

කේව  භාර ාර අරමුඛදං 
          

233,475  

 

                   

691,648  

 

                 

25,628  

 

                

950,751  

ංොකනොග්ම ක ි  නිවාඩු සඳ ා කගවිේ 
                   

-    

 

                   

172,852  

 

                         

-    

 

                

172,852  

අති ාං ස  1/20 දීමනාව 
       

1,200,500  

 

              

10,237,305  

 

               

232,872  

 

           

11,670,678  

ංොකනොග්ම නවදය නිවාඩු සඳ ා කගවිේ 
          

614,477  

 

                

1,752,683  

 

                         

-    

 

             

2,367,160  

සුභසාන   ා නවදයානාර 
          

132,946  

 

                   

751,125  

 

                         

-    

 

                

884,071  

සීුත ත දීමනාව 
            

47,110  

 

                   

903,914  

 

                         

-    

 

                

951,024  

දිිනගැන්වීේ කගවීම 
       

2,090,237  

 

                

5,766,968  

 

                         

-    

 

             

7,857,205  

ප්රසාද දීමනාව 
          

202,500  

 

                

1,017,000  

 

                         

-    

 

             

1,219,500  

එකතුව 
  

13,237,660 

 

           47,115,013 

 

          

1,215,260 

 

        

61,567,933 

         2014.03.31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො කාර්ය ම්ඩලලමේ වැටුප් ො මේතන 

  
වැටුේ 

       

7,287,365  

 

              

21,507,477  

 

               

973,910  

 

           

29,768,752  

කේව  අර්ථසාන  අරමුඛදං 
          

874,484  

 

                

2,583,006  

 

               

107,566  

 

             

3,565,056  

කේව  භාර ාර අරමුඛදං 
          

218,621  

 

                   

645,752  

 

                 

26,891  

 

                

891,264  

ංොකනොග්ම ක ි  නිවාඩු සඳ ා කගවිේ 
                   

-    

 

                   

166,915  

 

                         

-    

 

                

166,915  

අති ාං ස  1/20 දීමනාව 
          

951,577  

 

                

6,734,309  

 

               

301,256  

 

             

7,987,142  

ංොකනොග්ම නවදය නිවාඩු සඳ ා කගවිේ 
          

560,688  

 

                

1,569,122  

 

                         

-    

 

             

2,129,810  

සුභසාන   ා නවදයානාර 
          

105,380  

 

                   

540,951  

 

                         

-    

 

                

646,331  

සීුත ත දීමනාව 
            

18,900  

 

                   

900,540  

 

                         

-    

 

                

919,440  

දිිනගැන්වීේ කගවීම 
       

1,925,692  

 

                

5,295,685  

 

                         

-    

 

             

7,221,378  

ප්රසාද දීමනාව 
          

260,000   

                

1,235,433   

                         

-     

             

1,495,433  

එකතුව 
  

12,202,707  

 

           41,179,190  

 

          

1,409,624  

 

        

54,791,521  

 
 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි.       
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  ්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.    

       

    2015  2014 

18 ආදායේ බදු වියදේ      

 
වර් මාන ෙදු වියදම 

  

            

155,210,954 
 

             63,454,238  

 

විංේභී  ෙදු 
  

                 

(326,822) 

 

             32,642,793  

    

         

154,884,132 

 

           96,097,031  

 
            

 
18. 1     ගිණුේකරණ ලාභය ො වර්තමාන බදු වියදම සැසදීම  

 

                බදු මපර ගිණුේකරණ ලාභය 
            

436,529,170  

 

           208,984,673  

 

                ේථාවර තැන් තු  ා ප්රතික ංදී ගැණුේ සඳ ා ක ොළිය 
            

(59,550,970) 

 

           (67,999,037) 

 
                ඉඩකදුව කනොංෙන අයිතමයන්කේ එ තුව 

              

33,351,392  
 

             24,947,772  

 

                ඉඩකදුව ංෙන අයිතමයන්කේ එ තුව 
            

(27,651,377) 

 

           (14,865,617) 

 

                අකනකු්ම මුඛංාශ්රවලින් ංද දදායම 
              

66,167,744  

 

             75,554,486  

 

                මවළදාමමන් මෙෝ වයාපාරමයන් ලද ලාභය /  

                 අලාභය 
         

448,845,959 

 

        226,622,277  

     
 

 

 

                මුළු වයවස්ථාපිත ආදායම 
         

448,845,959 

 
        226,622,277  

     

 

 

 

               තක්මස්රුකල බදු අයවන ආදායම 
         

448,845,959 

 
        226,622,277  

 
               2 % වයවේථාිළත අුව ාතයට අය ං ෙදු 

            

125,676,869  
 

             63,454,238  

                දදායේ ෙදු ඌන කවන්කිරීම 
              

29,534,085   - 

 

               සාමානය ක්රියාකාරකේ සඳො වර්තමාන බදු වියදම 
         

155,210,954 

 
           63,454,238  

           

  

  

      
19 මකො සක මුලික ඉපයුම 

           

 

ක ොටස  මුඛලි  ඉ ුතම ගණනය  ර ඇ්මක්ම සාමානය ක ොටේ හික යන්ට අදාං වර්ෂකේ 

ංාභය, වර්ෂය තුං නිකු්ම  ං ෙරතැබු සාමානය ක ොටේ ප්රමාණකයන් කෙදීකමනි.   

  

19 අ ලවය මලස භාවිතා කල අගය 

     

 

සාමානය ක ොටේ හික යන් සඳ ා වු ශුීන ංාභය 281,645,038 
 

112,887,642  

       

 

ෙරය මලස භාවිතා කල සාමානය මකො ස් සංඛ්යාව 

   

 

සාමානය ක ොටේවං ෙර තැබු සාමානය අගය 

      
10,000,000.000  

 

    10,000,000.000  

       

 

මකො සක මුලික ඉපයුම 

  

28.16   11.29 

       

 

 
වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි.      
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20 මේපළ පිරියත හා උපඅරණ     

 

පිරිවැය ඉලේ ම ොඩනැගිලි 
යන්ත්ර ො 

උපකරණ 

මෙෝ ර් 

රථ 

කාර්යාලීය 

ගෘෙ 

භා්ඩල 

කාර්යාලීය 

උපකරණ 
එකතුව 

 

  

    
  

  

 

2013-03-31 

දින  මේෂය  90,000,000    131,623,886   15,773,397   46,426,503    4,260,227  

      

7,349,512   295,433,525  

 

එ තු කිරීේ 
                   

-         120,766,634  

         

671,422  

                   

-           130,110  

            

387,279  

    

121,955,444  

 

ෙැ ැර කිරීේ 
                   

-                         -    

                   

-    

                   

-                     -    

                     

-    

                     

-    

 

2014-03-31 

දින  මේෂය  90,000,000    252,390,520   16,444,818   46,426,503    4,390,336  

      

7,736,791   417,388,969  

 

එ තු කිරීේ 

                          

-    
             

6,091,738  

           

11,565,602  

           

14,885,000  

                

892,750  

             

1,050,885  

           

34,485,975  

 

ෙැ ැර කිරීේ 

                          

-    
                          

-    

           

(5,206,500) 

              

(675,000) 

                          

-    

                          

-    

           

(5,881,500) 

 

2015-03-31 

දින  මේෂය 

        

90,000,000  
      

258,482,258  

        

22,803,920  

        

60,636,503  

           

5,283,086  

           

8,787,676  

      

445,993,443  

 

               

 

ක්ෂය 

       

 

2013-03-31 

දින  මේෂය              -        32,947,575   12,248,146   21,608,352       807,865  

      

3,879,529  

    

71,491,467  

 

වර්ෂය සඳ ා 

ගැංපීේ              -             9,341,099  

         

363,636  

      

6,973,875         842,921  

            

430,667  

      

17,952,199  

 

ඉව්ම කිරීේ              -                         -    

                   

-    

                   

-                     -    

                     

-    

                     

-    

 

2014-03-31 

දින  මේෂය              -        42,288,674   12,611,782   28,582,228    1,650,786  

      

4,310,196  

    

89,443,666  

 

වර්ෂය සඳ ා 

ගැංපීේ 

                  
-    

           

12,679,593  

             

1,764,321  

             

7,674,964  

                

470,441  

                

931,650  

           

23,520,969  

 

ඉව්ම කිරීේ 

                  
-    

                          

-    

           

(5,206,500) 

              

(675,000) 

                          

-    

                          

-    

           

(5,881,500) 

 

2015-03-31 

දින  මේෂය 

                  
-    

        

54,968,267  

           

9,169,603  

        

35,582,192  

           

2,121,227  

           

5,241,846  

      

107,083,135  

 

                

 

 

ශුද්ධ ලියාෙළ අගය 

   

  2015 2014 

 

 ඉලේ 

     

           

90,000,000  

       

90,000,000  

 

 ම ොඩනැගිලි  

  

5% 

 

         

203,513,991  

     

210,101,845  

 

 යන්ත්ර ො උපකරණ 

 

 

20% 

 

           

13,634,318 

         

3,833,036  

 

 මෙෝ ර් රථ  

  

20% 

 

           

25,054,311  

       

17,844,275  

 

 කාර්යාලීය ගෘෙ භා්ඩල  

 

20% 

 

             

3,161,860 

         

2,739,550  

 

 කාර්යාලීය උපකරණ 

 

 

10% 

 

             

3,545,830 

         

3,426,595  

       

      

338,910,309 

  

327,945,303  

 

       

              

(182,228) - 

 

       

      

338,728,081 

  

327,945,303  

 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

්සියළුෙ ු යන් ශ්රී ලංඅා රුපියල් වලින් ප්රඅාශිතයි.    



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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14. මේපළ පිරියත හා උපඅරණ  

ුගණුිළි කේ ිළහිි  ඉඩේ  ා කී ළ කේ වන තුරු සමාගමට අයිති කනොමැත. ව්ම ේ වං අයිතිය 

ක ෝ  ල්ෙදු ේවභාවය ිළළිෙඳ  ව්මනා අ  ැදිලි ත්මවයන් කේතුකවන් කමක ුතේ ්රියා ාර ේ 

 රකගන යුව ංෙන සීේුරකුංම ගෙඩාකවහි ිළහිි  ඉඩේ  ා කගොඩනැගිලි, කී ං ිළිනයත යටක්ම 

 දුනාකගන කනොමැත.  සමාගම සතුව ඇති එ ම ඉදි ං ගෙඩාව ිළහිි කේ සීේිළකුංකමහිය. 

20.1 සේුරර්ණකයන්ම  ෂය  ං තවදුරට්ම  ිනය ංනය  රුව ංෙන්නාවු කී ං ිළිනයත  ා උ  රණ 

ිළිනවැය 

 2015-03-31 2014-03-31 

යන්ත්ර ො උපකරණ 9,321,198          14,459,173 

මෙෝ ර් රථ    8,520,500  11,557,126 

කාර්යාලීය උපකරණ    3,495,906  3,208,821 

  21,337,604    29,225,120 

 

21 මනොනිමි වැඩ 

    

 
පිරිවැය  

 2014 ොර්තු 31 
එකතු කිමේේ (බැෙැර කිමේේ) 

 2015 ොර්තු 31 

 

දින  දින  

  

                 1,078,857  - - 

                 

1,078,857  

 

                1,078,857  - -               1,078,857  

      22 මුලය වත්කේ ො මුලය වගකීේ   

 

මුඛංය ත්ම්මව ප්ර ාශ්කේ වාර්තා ර ඇති මුඛංය ව්ම ේ  ා මුඛංය වගය ේ ලියා ං අගයන්   ත  ිනදි කේ. 

 

  

   

  

 

මුලය වත්කේ ො මුලය වගකීේ ලියාෙල අගයන්       

 

       2015  2014 

 

ණය ො ලැබිය යුතු දෑ         

 

කවළඳ හා අක කුත් ලැබිය යුතු දෑ ස ෙන 24 

 

      

17,001,876,435       14,415,302,158  

 

කේවක ණය හා අත්තිකාරම් ස ෙන 25 

 

             

11,872,818                9,542,247  

 

අකනකු්ම මුඛංය ව්ම ේ ස ෙන 27 

 

           

364,874,542            333,016,116  

 

මුඛදල්  ා මුඛදල් සමාන දෑ ස ෙන 28 

 

           

662,782,813            590,049,718  

 

  

  
  18,041,406,608    15,347,910,239  

 

ණය  ා ංැබිය ුතතු දෑ වාර් ා ර ඇ්මක්ම ලියා ං අගකයනි. 

 

මුළු මුලය වත්කේ 

  
  18,041,406,608    15,347,910,239  

 

මුලය වගකීේ 

   

  

 

අමනණුත් මුලය වගකීේ         

 

කපොළී සහි  ණය ස ෙන 34 

 

      

12,482,741,827         9,299,899,742  

 

කවළඳ හා අක කුත් කගවිය යුතු දෑ ස ෙන 35 

 

        

4,420,610,316         4,758,679,621  

 

තැන් තු  ා අ්මති ාරේ ංැබීේ ස ෙන 37 

 

             

18,983,437              20,482,324  

 

මුළු මුලය වගකීේ 

  
  16,922,335,581    14,079,061,686  

 

  

   
  

 

මුඛංය වගය ේ වාර්තා ර ඇ්මක්ම සඵං ක ොළී අුව ාත ක්රමය භාවිතකයන් ිළිනවැය  ානි රණය කිරීකමනි. 
  

 

          
වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

 

්සියළුෙ ු යන් ශ්රී ලංඅා රුපියල් වලින් ප්රඅාශිතයි.    



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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්සියළුෙ ු යන් ශ්රී ලංඅා රුපියල් වලින් ප්රඅාශිතයි.    

   
 2015  

 

2014 

23 මතො ය හා ුමනණුත් පාරිමභෝගිඅ මතො  

    23 අ  මතො ය 

    

 

 කපොකහොර  

 

             

345,190,217  

 

             

128,571,342  

 

 ඇසුරුේ ්රවය 

 

                 

3,359,982  

 

                 

1,958,133  

   

             

348,550,198  

 

             

130,529,475  

23 

ආ අමනණුත් පාරිමභෝගික මතොග 

    

 

කපොදු ගබඩා ක ොග අයි ම 

 

                 

5,864,409  

 

                 

6,308,544  

 

ලිිළ්රවය 

 

                 

1,641,898  

 

                 

1,505,669  

   

                 

7,506,307  

 

                 

7,814,213  

   
          356,056,506 

 

          

138,343,689  

      24 මවළඳ ො අමනණුත් ලැබිය යුතු දෑ 

   

 

කවළඳ ලැබිය යුතු දෑ 
 

               

56,347,863  

 

               

52,729,313  

 

අඩු ංා: කවළඳ ලැබිය යුතු දෑහි 

 ානි රණය 

 

               

25,761,062  

 

               

23,776,819  

 

ශුද්ධ කවළඳ ලැබිය යුතු දෑ 
 

               

30,586,801  

 

               

28,952,494  

 

අකනකු්ම ංැබිය ුතතු දෑ 
ස ෙන 

24.1 

            
16,971,289,634  

 

        

14,386,349,664  

   

    17,001,876,435  

 
 14,415,302,158  

      

 

කවළඳ හා ලැබිය යුතු දෑහි වයේ සීමාවන් පහ  පරිදිය. 
   

 

මාස 03 ද වා 

 

                 

6,425,759  

 

                    

271,918  

 

 මාස 03 සිට 06 ද වා  

                      

39,664   - 

 

වර්ෂය ට වඩා වැඩි 

 

               

49,882,440 

 

               

52,457,395  

   

            56,347,863 

 
        52,729,313  

      කවළඳ හා ලැබිය යුතු දෑ හානිකරණය සඳහා පරීක්ෂ ා කර ඇ . ඇ ැම් කවළඳ ලැබිය යුතු දෑ හානිකරණය 

වී ඇති බව කසොයාකග  ඇති අ ර ඒවාට අදාළව හානිකරණ කවන්කිරීම සටහන් 3.  පරිදි සිදුකර ඇ . 

කවළඳ ලැබිය යුතු දෑ පිළීබඳ විේකර 

    
විවින කේවා සමුඛ  ාර සක ති 

 

                 

1,085,341  

 

                 1,106,341  

කගොවි සමාගේ 

 

                    

911,685  

 

                      83,595  

කගොවිජ  කේවා මධයේාා  

 

               

11,791,091  

 

                 6,244,180  

දයතන 

 

                 

8,076,017  

 

               17,273,941  

ෙංයං්ම නිකයෝජිත 

 

               

34,483,728  

 

               28,021,256  

  

         56,347,862  

 
        52,729,313  

 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 
 
 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

   



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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 24.1      ුමනණුත් ලැබිය යුතු ෙෑ 

    

මමමමමමමමමමමමමමමමමහා භා්ඩඩාගාරය - වී කපොකහොර සහ ාධාර 

 

  13,690,435,225 

 

        

13,346,029,865  

 

                               

ම ා භාණ්ඩාගාරය - කව ත් කභෝග ස නානාර 

 

          

3,054,320,647 

 

             881,265,592  

   

        

16,744,755,872 

 

        14,227,295,457  

 

ම ා භාණ්ඩාගාරය - ක ොළිය 

 

             

158,413,236  

 

             143,349,526  

 

සීමාසහිත ංී ා නැේ සීේථාව 

 

                 

2,582,823  

 

                    244,263  

 

ංැබිය ුතතු කුළිය 

 

                    

599,918  

 

                    774,000  

 

සුභසාන  සීගමය - ණය 

 

                      

20,000  

 

                      20,000  

 

ේථාවර තැන් තු සඳ ා ංැබිය ුතතු ක ොළිය 

 

               

10,397,478  

 

               12,733,962  

 

ෙවර් ස  සමාගම  

 

                           

240  

 

                 1,923,656  

 

ක වනි පාර්ශවීය කගවීම් 

 

                        

8,800  

 

                        8,800  

 

 විවින ණය රුවන්   

                 

5,047,893   - 

 

 වවද්ය රක්ෂ ණ ආවරණය   

                    

971,273   - 

 

 සීමාසහිත ංී ා ක ොක ොර සමාගම  

                      

93,109   - 

 

 සුභසාන  සීගමය ස  මරණානාර  

                      

37,217   - 

 

 කපොකහොර ආ ය ය සඳහා ආරක්ෂ ක  ැන්පතුව  

               

48,361,775   - 

   

    

16,971,289,634 

 

    14,386,349,664  

 

25 මස්වඅ ණය හා ුත්තිඅාර 2 

    

 

ද දා ණය 

 

         11,330,118  

 

               9,042,497  

 

උ්මසව අ්මති ාරේ   
 

                    

477,700  

 

                    

434,750  

 

විකේෂ ණය 

 

                      

65,000  

 

                      

65,000  

   

          11,872,818 

 

              9,542,247  

 

රාජ්ය වයවසාය කද ාර්තකේන්තුකේ අනය ෂ ජ්නරාල් විසින් නිකු්ම  ං 2011.05.01 දිනැති ලිිළ අී . 

PE/CON/100/EST මගින් ස  ුරීගලි  ණය මනිුව ංෙන්කන් රාජ්ය අේති්මවයන්හි කේවය  රුව ංෙන 

කේව යින්ට 4.2% ක ොළී අුව ාතය, කවළඳක ොළ අගය කංස සං ා අී  26/97  ා 19.11.97 දිනැති රාජ්ය 

 ින ාංන චක්රකල්තනකයහි සීකශ්ෝනනය  රන ංද දයතන සීග්ර කේ  ිනච්කේද 26 හි 3.  කේදය අුවව වු 

සානාරණ අගය භාවිතා  රක නි. 

26 තැන්පතු සෙ අත්තිපකාරේ 

    

 

   තැන් තු 

 

                918,538  

 

            557,674  

 

   අ්මති ාරේ ස   ලින්  ං කගවීේ 

 

               

13,979,641  

 

                 

3,708,358  

   

 14,898,179 

 

             4,266,032  

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

  

  

 

 

 

 

්සියළුෙ ු යන් ශ්රී ලංඅා රුපියල් වලින් ප්රඅාශිතයි.    



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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   ්සියළුෙ ු යන් ශ්රී ලංඅා රුපියල් වලින් ප්රඅාශිතයි.    

    

   2015  2014 

27 අමනණුත් මුලය වත්කේ     

 

  ේථාවර තැන් තු 

 

         364,874,542 

 

        333,016,116  

   

     364,874,542 

 

         333,016,116  

 

   28 බැංණු සෙ අතැතිප මුදල්    
    

 

සතුටුදායක මශ්ෂයන් 

    

 

අතැති මුඛදං 

 

                      

22,765  

 

                      

22,765  

 

        ප්රාකීය ය ගෙඩා  දිසි අරමුඛදං 

 

         2,279,468  

 

             2,347,306  

 

ප්රතික ංදී ගැණුේ 

 

         602,000,000  

 

       568,000,000  

 

ෙැීකු මුඛදල් 

 

        58,480,580  

 

           19,679,647  

   

          

662,782,813  

 

          

590,049,718  

      

 

ම ජ්න ෙැීකුව - දයතනි  ශ්ාතාව  ගිණුේ අී  
004100170211270 

               

46,476,017  

 

                 

8,415,468  

 

ම ජ්න ෙැීකුව - දයතනි  ශ්ාතාව  ගිණුේ අී  
004100160204816 

                    

486,649  

 

                             

-    

 

ම ජ්න ෙැීකුව - ව්මතං ශ්ාතාව  ගිණුේ අී  
222100160976544 

                    

682,006  

 

                 

5,589,111  

 

ංී ා ෙැීකුව - ව්මතං ශ්ාතාව  ගිණුේ අී  135670 

               

10,835,908  

 

                 

5,675,069  

      

   

            

58,480,580 

 

            

19,679,647  

      

 

මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය සඳො මුදල් ො මුදල් සමාන දෑ 

          

662,782,813 

 

          

590,049,718  

 

29 නිණුත් කල ො මගවා නිමි 

      

 

සාමානය ක ොටේ ගණන 

   

               

10,000,000    

              

10,000,000  

        

 

වි නා ම (රු.)     
   

         100,000,000             100,000,000  

 

              

30 ප්රාග්ධනධන සංතත 

   

                 

1,683,685    

                

1,683,685  

 

              

31 පිළිසකරණ ො ප්රතයාගණන සංතත 

     

 

ප්රාේනන සීචිත 

 

31.1 

 

               

122,262,785  

 

              

122,262,785  

 

ප්රතයාගණන සීචිත 2007 
 

31.2 

 

               

105,668,272  

 

              

105,668,272  

 

දදායේ සීචිත 

 

31.3 

 

                 

61,016,519  

 

                

61,016,519  

     
       288,947,576  

 

         288,947,576  

         

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

       

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.    

31.1 ප්රකයාගණන සංතත - 2000      රු. 122,262,785 

ත කේරු කද ාර්තකේන්තුව විසින් 2000.02.14 දිනට ව්ම ේ රු. 140,000,000 නැවත අගය  රන 

ංදි. විගණන කේෂ  ත්රය අුවව 1993.03.31 දිනට ව්ම ේහි ක ෝම අගය රු. 17,737,215 කි. නමුඛ්ම 

එතැන් සිට ව්ම ේහි අගයට කිසිදු සට න  කනොමැත. 

 

31.2 ප්රකයාගණන සංතත - 2007      රු. 106.893,272 

2007 මාර්තු ේථාවර ව්ම ේ ප්රතයාගණකයන් කමම ප්රතයාගණන සීචිත අගය වන                       

රු. 103,11 ,963 ජ්නිත වී ඇත. 

 

31.3 ආදායේ සංතත   1997    රු.  59,841,519 - 2013  (රු. 61,016,519 - 2012) 

 දුනාකනොග්ම කවනස වන රු. 237,451, 04, 1997.01.20 දිනට ිළළිස රණ කේෂ  ත්රකේ මුඛළු 

ව්ම ේ  ා මුඛළු වගය ේ අතිනන් ක ලිදරේ කේ. ප්රතයාගණන සීචිත වන රු. 122,262,7 5 න්          

රු. 115,1 9,019 දදායේ සීචිතයට මාරු  ර ක ර  ාංච්කච්දකේ අනාවරණය වු ජ්ීගම ව්ම ේ 

 ා ජ්ීගම වගය ේද  සුව දදායේ සීචිතයට ගං න ංදි. කමඅුතිනන් දදායේ සීචිතකේ 

අවිනිේචිත කේෂය වන රු. 61,016,519 ජ්නිත වී ඇත. 
 

කී ළ ිළිනයත  ා උ  රණ සඳ ා අදාං වන ප්රතයාගණන සීචිතකේ ඇති ප්රතයාගණන 

අතිින තය එම ව්ම ේ ඉව්ම කිරීකේදී  ට අදාං වන ප්රමාණයට ංාභයට මාරු  රුව ංැකේ. 
 

 

 32 
මස්වඅ පාරිමතෝෂිඅ මවන් කිරීෙ   2015  2014 

 

 

අමේල් 01 දින  මශ්ෂය 

   

                

9,179,603  

 

                 

6,421,801  

 

විේ.ර්ණ දදායේ ප්ර ාශ්ණයට  දුනාග්ම වියදම   (ස ෙන 29.1) 
                   

2,882,050  

 

                   

2,882,050  

 

වර්ෂය තුං කගවන ංද 

   

 

 (148,983) 

 

        (124,248) 

 

ශ්රී.ං.මුඛ.වා.ප්ර ට මාරුවන දිනකේදී රඳවාග්ම ංාභ සඳ ා ගැංපීම 

 

- 

 

                               

-    

 

මාර්තු 31 දින  මශ්ෂය 

   

              

11,912,670 

 

                 

9,179,603  

 

              

 

32.1    විස්තීර්ණ ආදායේ ප්රකාශය  ෙදුනාගත් වියදම 

    

 

වර්තමාන කේවා ිළිනවැය 

   

                      

590,559  

 

                      

590,559  

 

වර්ෂය සඳ ා ක ොළිය 

   

                      

706,359  

 

                      

706,359  

 

            නිගමනයන්කේ ංාභ / අංාභ 
                   

1,585,132  

 

                   

1,585,132  

     
       2,882,050  

 

       2,882,050  

        කමම උ  ල් න සමාගකේ  ළමණා ාින්මවකේ ප්රශ්ේත ඇේතකේන්තුගත විචංනයන් භාවිත 

 රක න් ේවාධීන ජීව ගණන උ කීශ් යන් විසින් කයෝජිත ඒ   ක්රමයට කගොඩනගා ඇත. 

 

භාවිත  ළ මුඛලි  නිගමනයන්   ත  ිනදි කේ. 

     මර්තයතාවය 

   

67/70 

 

67/70 

වට්ටේ අුව ාතය [%] 
   

11 

 

11 

අනාගත වැටුේ වර්නන අුව ාතය [%] 
   

2 

 

2 

ජීවනාී  දීමනාව [%] 
  

Fixed 

 

Fixed 

විකේෂ දීමනා අුව ාතය [%] 
  

15 

 

15 

කේව  ිළිනවැටුේ සාන ය  [%] - අවුරුදු 50 ද වා 
  

1 

 

1 

Staff Turnover Factor  [  [%] - අවුරුදු 50 ට වැඩි 

  

0 

 

0 

විශ්රාම ගැනීකේ වයස [වර්ෂ] 
   

60 

 

60 
වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 

 

53 
 

්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.    

33 විලේභීත බදු 

   
2015 

 

2014 

 

අමේල් 01 දින  මශ්ෂය 

   

              

53,028,316  

 

               

20,385,523  

 

වර්ෂය සඳ ා (අයකිරීම)/ද සු ග්ම 

   

                    

(326,822) 

 

                 

32,642,793  

 

ශ්රී.ං.මුඛ.වා.ප්ර ට මාරුවන දිනකේදී රඳවාග්ම ංාභ සඳ ා ගැංපීම 
                                

-    

 

                               

-    

 

මාර්තු 31 දින  මශ්ෂය 

   

              

52,701,495  

 

               

53,028,316  

 

              
 

33.1 විලේභීත බදු වත්කේ ො බැරකේ විශ්මල්ෂණය 

   

 

විලේභීත බදු වගකීේ 

      

 

            ඉ මන්  ෂය 

                 

63,250,140 

 

                 

62,256,115  

     

                 

63,250,140 

 

               

62,256,115  

 

විලේභීත බදු වත්කේ 

      

 

 ාිනකතෝෂි  ෙැදීකමන් 

  

                   

3,335,548 

 

                   

2,570,289  

 

             ානි  රන කවන් කිරීම - කවළඳ ණය ගැතියන් 
                   

7,213,097 

 

                   

6,657,509  

     

              

10,548,645 

 

                 

9,227,798  

     

       52,701,495 

 
  53,028,316  

 

විංේභීත ෙදු ව්ම ේ කේව   ාිනකතෝෂි  ෙැදීම සඳ ා කවන්කිරීම කවළඳ  ා අනිකු්ම ංැබිය 

ුතතු දෑ සඳ ා ස  නිේචං කතොග සඳ ා  ානි රණ කවන් කිරීේ වංට සේෙන්න ප්රතිංාභ 

අනාගතකේ ංැබිය  ැකි ප්රමාණය ද වා ස  ප්රතයාගණන අතිින තය්ම, කේගව්ම  ෂය කිරීේ 

නිසා ඇතිවන විංේභීත ෙදු වගය ම  තුලින්  දුනා ගැකන්. 

 

34 මපොළී සහිත ණය       

   

 

              

 

ඉදිරි වර්ෂමයන් පසු මගවිය යුතු 

     

 

දිගු  ාලීන ණය 

   

            

1,472,280,899 

 

            

5,005,000,899  

     

            

1,472,280,899 

 

         

5,005,000,899  

 

ඉදිරි වර්ෂය තුල මගවිය යුතු 

    

 

ක ි   ාලීන ණය 

   

            

7,477,780,928  

 

               

762,218,843  

 

දිගු  ාලීන ණය 

   

            

3,532,680,000  

 

            

3,532,680,000  

     

      11,010,460,928  

 

         

4,294,898,843  

     

      12,482,741,827  

 

         

9,299,899,742  

34.1     ණය මවනස් වීේ 

      

 

අකේල් 01 දිනට කේෂය 

   
        9,299,899,742 

 

       

10,715,949,860  

 

වර්ෂය තුං ංොග්ම ණය 

   

            

6,771,039,645 

 

          

11,691,945,899  

 

වර්ෂය තුං ිළයවු ණය 

  

          

(3,588,197,559) 

 

         

(13,107,996,017) 

 

මාර්තු 31 දින  මශ්ෂය 

   
      12,482,741,827 

 

         

9,299,899,742  

 

 
වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේමපන්වයි. 

      

 

 

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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්සියළුම අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ප්රකාිතතයි.    

     

2015 

 

2014 

35 

මවළඳ ො අමනණුත් මගවිය යුතු 

දෑ 
      

 

කවළඳ කගවිය ුතතු දෑ  සට න 35.1 

 

              

4,419,000,444  

 

              

4,755,545,149  

 

අකනකු්ම කගවිය ුතතු දෑ  සට න 35.2 

 

                     

1,609,873  

 

                     

3,134,472  

     

           

4,420,610,316 

 

           

4,758,679,621  

35.1 මවළඳ මගවිය යුතු දෑ 
      

 

ණයවර ලිිළ මත කගවිය ුතතු බිල් 

   

              

4,419,000,444  

 

              

4,755,545,149  

     

              

4,419,000,444  

 

           

4,755,545,149  

 

 

35.2 අමනණුත් මගවිය යුතු දෑ 
      

 

විගණන ගාේතු 

   

                        

632,679 

 

                        

603,629  

 

ංී ා ක ොක ොර සමාගම 

   

                                  

-    

 

                     

2,054,756  

 

භාණ්ඩාගාරයට කගේය ුතතු ක ොළිය 

 

                                  

-    

 

                        

241,964  

 

කවන්ම 

   

                                  

-    

 

                        

200,350  

 

 කගවිය ුතතු කේව  අර්ථසාන  අරමුඛදල්            

                        

856,012   - 

 

 කගවිය ුතතු කේවා නිුත ති භාර ාර අරමුඛදල්            

                        

116,729   - 

 

මුඛීදර ගාේතු                                                      

   

                          

(2,500) 

 

                          

(3,476) 

 

වෘ්ම.ය සීගේ ගාේතු  

   

                               

(60) 

 

                                 

40  

 

සුභ සාන  සීගමය  ා මරණානාර 

 

- 

 

                          

37,208  

 

         නවදය ර ෂණ හික  ම  

                            

7,014   - 

     
            1,609,873 

 

           3,134,472  
 

36 මගවිය යුතු ලාභාංශ 

 

ශ්රී.ං.ගි.ප්ර අුවව ගිණුේ  ාං ිනච්කච්දය අවසානකේදී ංාභාීශ් සඳ ා කවන්කිරීම  අනිවාර්ය 

කනොකේ. මුඛංය ත්මව ප්ර ාශ්යකේ සට න් තුලින් ංාභාීශ් අනාවරණය  ං්ම සියළුම රාජ්ය 

දයතන සඳ ා ම ාභාණ්ඩාගාරය විසින් ංාභාීශ් නිර්කීශ්  රයි. 

 

              

37 ලද තැන්පතු ො අත්තිපකාරේ 

      

 

කේව  දර ෂණ තැන් තු 

   

                        

840,000  

 

                        

840,000  

 

ද සු කගවන තැන් තු 

   

                     

5,704,121 

 

                     

9,559,903  

 

    ගුවකදුව රුවන්කේ තැන් තු  ා ංද අතිින ත 
 

 

                   

12,439,316 

 

                   

10,082,421  

     

                

18,983,437 

 

                

20,482,324  

 

              

 

 
වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි.       
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 ්සියළුෙ ු යන් ශ්රීනලංඅා රුපියල් වලින් ප්රඅාශිතයි.  

     
2015 

 

2014 

38 වයවස්ථාපිත මගවිය යුතු දෑ 

      

 

වර්තමාන ෙදු රණය 

(ස ෙන 

38.1) 

  

                   

94,060,094  

 

                 

251,421,644  

 

ජ්ාතිය කගොඩනැගීකේ ෙදු 

   

             

1,104,416  

 

                   

11,016,715  

 

උ යන විට කගවීකේ ෙදු 

   

                        

(57,077) 

 

                        

(40,800) 

     
  95,107,433 

 

262,397,559  

 

38.1 වර්තමාන බදු 

      

 

අමේල් 01 දින  මශ්ෂය 

   

              

251,421,644 

 

              

268,418,195  

 

වර්ෂය සඳ ා අයකිරීම 

   

     125,676,869 

 

    

63,454,238  

 

වර්ෂය තුං කගවීේ - ේවත කේරු 

 

 

                 

(25,000,000) 

 

                 

(25,000,000) 

 

            වර්ෂය තුං කගවීේ - අ.ත වගය ේ ිළයවීේ සඳ ා 

               

(280,955,729) 

 

                 

(47,895,340) 

 

ෙදු ෙැර සමග හිංේ කිරීම - රඳවා ගැනීකේ ෙදු 

  

                   

(3,200,285) 

 

                   

(4,053,963) 

 

ෙදු ෙැර සමග හිංේ කිරීම - නාක   ෙදු 

                   

(3,416,490) 

 

                   

(3,501,486) 

 

             දදායේ ෙදු ඌන කවන්කිරීම 

                   

29,534,085  - 

 

මාර්තු 31 දින  මශ්ෂය 

   
      94,060,094 

 
 251,421,644  

 

              

39 උපතත වියදේ 

      

 

උ චිත වියදේ 

   

    21,882,848 

 

   37,293,789  

     
      21,882,848 

 
   37,293,789  

 

40 ප්රාග්ධනධන ො අමනණුත් බැදීේ 

සමාගම කිසිදු ප්රාේනන  ා අකනකු්ම ෙැදීම  සඳ ා ගිවිසුම ට එළඹ නැත. 

 

41 වාර්තාකරණ කාලසීමාව  පසු සිදුවීේ 

මුඛංය ප්ර ාශ්න වං ක ලිදරේ  ං ුතතු ක ෝ ගැංපීේ කිරීමට සිදුවන සිදුවීේ වාර්තා රණ දින වන මාර්තු 31 

්ම මුඛංය වාර්තා සඳ ා අුවමැතිය ංොකදන දින්ම අතර සිදු වී කනොමැත. 

 

42 අසේභාවය වගකීේ 

      අ සාමානය වයා ාර  ටුතතු වංදී  ැණනගින නීතිමය ෙැදීේ සමාගම සතුව ඇත. සමාගකේ  ාංනකයන් 

 ිනොහිරව සමාගම සතු සේ ්ම ිළටතට ගංායාම ිළළිෙඳ සානාරණ සැ ය  ඇති නේ  මණ  

 ළමණා රණය විසින් කවන්කිරීම  සිදු  රයි. කමම කවන් කිරීේ වි නා ම නීති අීශ්කේ නීති 

උ කීශ් යන්ට අුවව සිදු  රයි. එම නිසා ෙැදීේ සඳ ා කවන්කිරීම   ර කනොමැත. 
 

ආ කීය ය දදායේ ෙදු කද ාර්තකේන්තුව විසින් නිකු්ම  ර ඇති ත කේරු දැන්වීමට අුවව 2003/04, 2006/07, 

2007/0  ස  2009/10 වර්ෂ සඳ ා දඩ මුඛදල් රු. 357,5 9, රු. 6,0 0,959, රු. 45,362 ස    රු. 9,4 6,657  නවා 

ඇත. කමම දඩ මුඛදල් සේෙන්නකයන් දදායේ කද ාර්තකේන්තුව සමග  ළමණා රණය  ති ා ක කරක න් 

 ව.. 
 

ඇ වර්ෂ 2009 සිට 2013 ද වා සමාගකේ ප්රනාන ගෙඩාකේ සිට කගොවිජ්න මනයේථාන  ා ප්රාකීය ය ගෙඩා කවත 

ක ොක ොර ප්රවා නය කිරීකේ ගාේතු වන රු. 3,522,255/43   මුඛදං කමකත  කගවීේ සඳ ා ඉදිින ්ම  ර 

කනොමැත. සමාගම කමම ප්රවා න රුවන් එම මුඛදං අය රංොගැනීම සඳ ා අනාගතකේදී ඔවුන්කේ 

බිල් ්ම ඉදිින ්ම කනො රන ෙවට විේවාස  රයි. ඔවුන් කේ වන විට ඔවුන්කේ බිල් ්ම ඉදිින ්ම  ර 

කනොමැති නිසා එම මුඛදං කගවුව කනොංැකේ යන විේවාසය මත ගිණුේ ගත  ර කනොමැත.   
 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 

 

  

  

 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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්සියළුෙ ු යන් ශ්රීනලංඅා රුපියල් වලින් ප්රඅාශිතයි.     

 
      

 ඈ සයිප්රේහි ‘ක ඩ්ගල්ෆ් ුරීගලි  සමාගම’ මගින් ටී.එේ.පී ක ොක ොර කමට්රි  කටොන් 12,000 සැ යීම 

සේෙන්නකයන් තමන්ට දැරීමට වු  ාඩුව වන රු. 1,736,640,000/- ිළළිෙඳව කමම නඩුව අ  සමාගමට 

එකරහිව 200  වසකර්දී කගොුව  රන ංීදකි. කමම නඩුව ක ොළඹ ම ාධි රණය ද වා කගන ඉන් 

අනතුරුව නඩු විභාගය සඳ ා කේරුේ මනයේථානයට මාරු  ර යවා තිකේ. දැනට කමම නඩුව 

කේරුේ මනයේථානකේ විභාගයට කගන තිකේ. 

       

 

43 අසේභාවය වත්කේ 

      අ 2011 වර්ෂකේ අකේල් මාසකේ ‘කංො  ප්රතාේ’ කන  ාව මගින් එේ.ඕ.පී ක ො ාර කමට්රි  කටොන් 

11,400 දනයනය  ං අතර එහිදී ක ොක ොර කමට්රි  කටොන් 597   හිඟය  තිබුණි. කේ 

සේෙන්නකයන් සිදුවී ඇති  ාඩුව ිළයවා ගැනීම සඳ ා ඉන්දියාකේ නැේ සීේථාකේ කන  ා 

හික  රුට එකරහිව සමාගම මගින් නඩුව  කගොුව  ර ඇත.     

 
       

44 සේබන්ිපත පාර්ශව අනාවරණයන් 

     

 

සේෙන්ධිත  ාර්ශ්ව ුරීගංකය  ක ෝ දයතනය  කේ. (කයොමුඛව - සේෙන්ධිත  ාර්ශ්ව 

අනාවරණයන්). සමාගකේ සේෙන්ධිත  ාර්ශ්ව කංස ශ්රී ංී ා රජ්ය, රාජ්යය වයවසායන්  ා රජ්යට 

සේෙන්න අකනකු්ම දයතන ස  සේෙන්ධිත  ළමණා රණ  ාර්ශ්වයන් ප්රනාන  ාර්ශ්වයන් 

කංස  ටුතතු  රයි. 

 

       

 

ප්රධාන කළමණාකරණ පාර්ශවයන් ො සේබන්ධ මතොරතුරු 
 

  

 
්රි ංී ා ගිණුේ රණ ප්රක ත ශ්රී.ං.ගි.ප්රක ත 24 අුවව “ සේබන්ිපත පාර්ශව අනාවරණයන්” 

යන්නට සැංසුේ කිරීම, කමක යවීම ස   ාංනයට සෘජුව ක ෝ වක්රව වගය ේ දරණ ප්රනාන 

 ළමණා රණ  ාර්ශ්වයන් ඇතුං්ම කේ. එයට අුවව අනය ෂ මණ්ඩංය ප්රනාන  ළමණා රණ 

 ාර්ශ්ව කංස වර්ග  ර ඇත. 

 

 

        

 

ප්රධාන කළමණාකරණ පාර්ශව සමග සේබන්ධ 

ගණුමදව  පෙත පරිදි මේ.     2014 / 15   2013 / 14 

 

අනය ෂ  දිමනාව 

   

                     

1,551,275 

 

                     

1,993,075  

 

සේබන්ිපත පාර්ශවමේ 

නම 

ගණුමදව මේ 

ස්වභාවය 
      

  
  

 
       

 

ශ්රී ංී ා රජ්ය 
වී ස  කවන්ම කභෝග තුලින් 

ස නානාර ංැබීේ 
                        -    

 

 
- 

 
 භාණ්ඩ විකුණුේ   

              

1,581,875,275  

              

1,052,298,820  

 

රාජ්ය වයවසායන් 
ණය ංො ගැනීේ   

              

6,771,039,645  

            

11,691,945,899  

 
 ණය ිළයවීේ   

            

(3,588,197,559)  

          

(13,107,996,017) 

        

 

 

ේථාවර තැන් තු වං 

දකයෝජ්න     

 
 වර්ෂය තුං සිදු ං දකයෝජ්න  

                        -    
 

                        -    

 
 ංද ක ොළිය 

 

 

                   

59,550,970  

                   

67,999,037  

 
 යංගම ගිණුේ 

 

 

                   

58,480,580  

                   

19,679,647  

 
       

 

රජ්යට සේෙන්න අකනකු්ම 

දයතන 

කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ අය ර 

ගැනීේ 
                     2,582,823 

 

                        

244,263  

 

 

 

 

වරෙන් තුල ඇතිප අගයන් වලින් අඩු කිමේේ මපන්වයි. 
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45.  මුලය උපකරණ  

45.1  අවදානේ කළමණාකරණය 

ණය ගැනීේ සෙ මවළඳ ො අමනණුත් මගවිය යුතු දෑ සමාගමේ ප්රධාන මුලය 

වත්කේය.   මමම මුලය වගකීේ තුලින් සමාගමේ මුලය ක්රියාවලිය ශක්තිපමත් කරව  

ලබයි.  සමාගකේ මුඛංය උ  රණ,  ාලීන තැන් තු, රාජ්ය ෙැදුේ  ර, ෙැීකු තැන් තු ස  ක ි  

 ාලීන ෙැීකු ණය ගැනීේ වලින් සමන්විත කේ. තවදුරට්ම සමාගම සතුව වයා ාර  ටුතතු වලින් 

 ැන නැගුණ කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ, කගවිය ුතතු දෑ ස  ංැබිය ුතතු ස නානාර ඇත. සමාගකේ 

ක ි  ාලීන දකයෝජ්න තැන් තු ස  ක ි  ාලීන ණය ගැනීේ වං ප්රනාන අරමුඛණ වන්කන් 

කමක ුතේ  ටුතතු සඳ ා අවශ්ය ්රවය ංතාවයන්  ව්මවා ගැනීමය. 

 

එෙැවින් සමාගම අනාවරණය  රුව ංෙන අවනානේ,  

i. මුඛංය අවනානම 

ii. කවළඳ ක ොළ අවනානම 

iii. ්රවය ංතා අවනානම 

 

45.2  අවදානේ කළමණාකරණ රාමුව 

 

කමම අවනානේ තුලින් සමාගකේ අනය ෂ මණ්ඩංය  ළමණා රණය  ාංනය  රන අතර, 

සමාගකේ කජ්යෂ්ක  ළමණා රණ  ක ටුව මුඛංය අවනානම  ා අදාං මුඛංය අවනානේ  ාංන 

රාමුඛව ිළළිෙඳ උ කදේ කදුව ංෙයි.  

 

 ළමණා රණ  ක ටුව සමාගකේ මුඛංය අවනානේ ්රියාවලීන් ිළළිෙඳව අනය ෂ මණ්ඩංය 

දැුවව්ම  රුව ංෙයි. සාරාීශ් ගත  රන ංද අවනානේ   ත සද න්ය.  

 

45.2.1.  මුලය අවධානම 

 

මුඛංය අවනානම යුව අකනකු්ම  ාර්ශ්වයන් සමාගම සමග එ ඟ වු ගිවිසුම  ව්මවාකගන යා 

කනො ැකි වීම නිසා  ාඩු වීමට ඇති ඉඩ ඩයි. මුඛංය අවනානම ප්රනාන වශ්කයන්  ටගන්කන්  ෙැීකු 

 ා අකනකු්ම මුඛංය දයතන සමග  ව්මවාකගන යුව ංෙන තැන් තු, මුඛදල්  ා මුඛදල් සමාන 

දෑ(අතැති මුඛදල්  ැර), ගණුකදුව රුවන්කගන් ංැබිය ුතතු ස  භාණ්ඩාගාරකයන් ංැබිය ුතතු 

ස නානාර වලිනි.  

 

මුඛංය ව්ම ේ වං ණය අවනානකේ උ ිනමය එම ව්ම ේහි නාරණ අගයට සමාන කේ.   ත 

සඳ න් වගුකවන් වාර්තා  රන දිනට මුඛංය ව්ම ේවං උ ිනම අවනානම ද වා ඇත. 

 

ණය අවධානේ අයිතමය 2015-03-31 2014-03-31 

කවළඳ  ා අකනකු්ම ංැබිය ුතතු දෑ 30,586,801 28,952,494 

භාණ්ඩාගාරකයන් ංැබිය ුතතු ස නානාර 16,744,755,872 14,227,295,457 

ෙැීකු සමග  ව්මවාකගන යුව ංෙන තැන් තු 364,874,542 333,016,116 

මුදල් ො මුදල් සමාන දෑ 662,782,813 590,049,718 

 17,803,000,028 15,179,313,785 
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45.2.1.1 මවළඳ ලැබිය යුතු දෑ 

සමාගම මුඛලි  වශ්කයන් කගොවිජ්න කේවා මනයේථාන, විවින කේවා සමුඛ  ාර සක ති ස  

ෙංයං්ම නිකයෝජිතයන් සමග ගණුකදණු සිදු  රයි.  ළමණා රණය විසින් අ.ත  ංුරරුීද ස  

මුඛංය ඇ  ර යන සාන මය ෙංයං්ම නිකයෝජිතයන්කේ ණය අවනානම මනිුව ංෙයි. තවදුරට්ම 

ංැබිය ුතතු හිඟ කේෂයන්  ළමණා රණය විසින් ඉදිකනදා  රී ෂණය  රයි. 

 

සමාගකේ කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ වං වයේ විේකල්ෂණය   ත ද වා ඇත. 

 

ලැබිය යුතු දෑ වල වයස ලැබිය යුතු දෑ ්රු.  

2015.03.31 දින  2014.03.31 දින  

මාස 03   ද වා 6,425,759 271,918 

මාස 03-06 ද වා 39,664  

මාස 06-12 ද වා   

වසරට වැඩි 50,492,440 52,457,395 

 56,957,863 52,729,313 

 

සමාගම  ානි රණ ප්රති ාදන සඳ ා ප්රති ්මති ේථා නය  ර ඇති අතර එමගින් සමාගම 

කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ කවුවකවන් අකේ ෂිත  ාඩුව නිූප ණය  ර ඇත. ේථා නය  රුව ංැබු 

 ානි රණ ප්රති ්මතියට අුවව ගණුකදුව රුවන් තනිතනිව  ානි රණය කවුවකවන්  රී ෂා 

 ර ඇත. සට න් අී  24 කවළඳ ංැබිය ුතතු දෑ ස   ානි රණ  ාඩු සඳ ා කවන්කිරීේ විේතරය 

ෙංන්න. 

 

45.2.1.1.2 ලැබිය යුතු සෙනාධාර 

මහින්ද චින්තන ස නානාර ක්රමය යටක්ම වී වගාව සඳ ා කම.කටොන් එ   රු. 7,000  ටද 

කවන්ම කභෝග සඳ ා කම.කටොන් එ   රු. 24,000  ටද අකංවි  රන අතර එම විකුණුේ ක ං  ා 

දනයන ිළිනවැය  අතර කවනස භාණ්ඩාගාරකයන් ප්රතිුරරණය  රුව ංෙයි. කමම ංැබිය ුතතු 

ස නානාර දින 1 0 සිට 270 ද වා  ාං සීමාව  තුං අය ර ගැනීමට ෙංාක ොකරෝමතු කේ. 

භාණ්ඩාගාරකයන් ංැබිය ුතතු කමම ස නානාර උ ිනම මුඛංයමය අවනානම එම ස නානාරවං 

නාරණ අගයට සමාන කේ. 

 

45.2.1.1.3 අමනණුත් මුලය වත්කේ 

සමාගකේ අකනකු්ම මුඛංය ව්ම ේ මුඛංය අවනානම ෙැීකුවං ස  අකනකු්ම මුඛංය දයතනවං 

තැන් තු  ා මුඛදල්  ා මුඛදල් වංට සමාන දෑ වලින් සමන්විත කේ. සමාගම ගිවිසුේගතව ඇති 

 ාර්ශ්වයන් සමග ගිවිසුේ ේවභාවය  ව්මවාකගන යාමට කනො ැකි වීම නිසා සමාගමට සිදුවන 

උ ිනම අවනානම එම අකනකු්ම මුඛංය ව්ම කේ නාරණ අගයට සමාන කේ. සමාගම තම මුඛංය 

උ  රණ වං මුඛංය අවනානම  ළමණා රණය  රුව ංෙන්කන් ප්රනාන වශ්කයන්ම තම මුඛංය 

අරමුඛදල් රජ්කේ මුඛංය දයතන ස  අකනකු්ම රාජ්ය දයතනවං තැන් ්ම කිරීකමනි.   

 

45.2.3  මවළඳමපොළ අවධානම 

කවළඳ ළ අවනානම යුව කවළඳ ං ක ං කවනේ වීකේ අවනානමයි. මුඛදල් ඒ   අවනානම, ක ොලී 

අවනානම ස   කවන්ම මුඛංය අවනානම, කවළඳක ොළ අවනානම සඳ ා අය්මය. 

 

සමාගම අකංවි ්රියාවලිය ්රියා්මම  කිරීකමහිංා වැදග්ම සාන  අභයන්තරව  ා ොහිරව 

සං ා ෙංුව ංැකේ. නිෂ් ාදනය, ්රියාවලිය, ගෙඩාකිරීම ස  කෙදා  ැරීම අභයන්තර සාන  වන 

අතර තරඟය, නීතිමය ත්මවය,  ිනසරය ොහිර සාන  කංස  දුනාකගන ඇත. අභයන්තර 

මුඛලි ාීග විගණන ්රියාවලියට යට්ම වන අතර ොහිර මුඛලි ාීග ුරුගණු වැඩසට න් වංට 

යට්මය.  
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45.2.3.1. මුදල් ඒකක අවධානම - විමද්ශ විනිමය අවධානම 

වාර්තා රණ  ාංසීමාව තුංදී ශ්රී ංී ා ම  ෙැීකුව ඇමින ාුව කඩොංරයට සාකේ ෂව ශ්රී ංී ා 

රුිළයල් ක ං නිද කේ .රණය වීමට සැංසීම තුලින් ඇමින ාුව කඩොංරයට සාකේ ෂව ශ්රී ංී ා 

රුිළයකල් සිදුවන කවනේ ේ වං අවදානමයි. දනයනි  ක ොක ොර සඳ ා සමාගකේ ්රියා ාරී 

මුඛදල් ඒ  ය ඇමින ාුව කඩොංරය වන අතර ිළයවීම ශ්රී ංී ා රුිළයල් ගිණුේ තුලින් සිදු  රයි.  

 

විකීශ් විනිමය ංාභ ස  අංාභ   ත ද වා ඇත. 

 

 2015.03.31 න් අවසන් වර්ෂය 

විනිමය  ාඩු රු. (78,534,982) 

විනිමය ංාභ රු. 13,971,244 

 

වර්ෂය තුං භාවිත  ළ වැදග්ම විනිමය අුව ාත   ත ද වා ඇත. 

 සාොනය ුව පාතය වාර්තාකරණ දින  අව පාතය 

වර්ෂය 2015 2014 2015 2014 

1 ඇ.කඩො. = ශ්රී.ං.රු.              133.49 132.60 134.73 132.17 

 

45.2.3.2 මපොළී අවධානම 

ක ොළි අුව ාති කේ අහිත ර විචංනය  කේතුකවන් සමාගකේ ඉ යීේ වංට ස  සමාගකේ 

ේ න්නකයහි දර්ථි  වි නා මට ඇති වන අවනානම කමකේ  දුන්වයි. ක ොළී සහිත ණයට 

ගැුවේහි කවළඳක ොළ ක ොළි කවනස ස  ෙැීකු තැන් තු වං ක ොළී කවනස සමාගමට ෙං ාුව 

ංෙයි.  

 

ක ොළී අවනානම යුව සමාගකේ මුඛංය ත්මවය ක ොළී අුව ාති යන්හි අහිත ර විචංනයන්ට 

නිරාවරණය වීමයි. කමම අවනානම ිළළිගැනීම සමාගකේ කමක ුතේ වං සාමානය අීගය  වන 

අතර සමාගකේ ංාභදායි්මවයට වැදග්ම සේෙන්නය  විය  ැ .  

 

සමාගකේ ේථාවර ක ොලී අුව ාත මත  ව්මවාකගන යුව ංෙන ක ොලී සහිත ණය ප්රමාණය 

2015.03.31 දිනට  රු. 12,4 2,741, 27 ( 2014.03.31 - රු. 9,299, 99,742) කි. සමාගම සතුව රාජ්ය 

ෙැීකුවං තැන් ්ම  ර ඇති  ාලීන තැන් තු ඇත. සමාගම ක ොලී අවනානම, ්රියා ාින ක ොලී 

අවනානම, ්රියා ාින ක ොලී අුව ාතයන් සමග සං ා ෙංයි.   

 

45.2.3.3 ද්රවය ලතා අවධානම 

කතවැනි  ාර්ශ්වය  කවත ඇති මුඛංයමය ෙැදීේ නියක ත  ාංසීමාතුංදී කේරුේ කිරීමට තරේ 

ප්රමාණව්ම මුඛදල් කනොමැති වීම කමකේ  දුන්වයි. ්රවය ංතා  ළමණා රණකේදී සමාගම සතු 

ප්රකේශ්ය වුවකේ සාමානය  ා අවිනිේචිත ත්මවයන් යටක්ම සමාගකේ වගය ේ අංාභය  ඇති 

කනොවන ද ාරකයන් ිළයවීමට  ැකි වන  ිනදි සමාගකේ අරමුඛදල්  ළමණා රණයයි. 
 

45.2.3.4 මමමෙයුේ අවධානම 

ප්රමාණව්ම කනොවන අභයන්තර  ාංන ්රියාවලිය, මාුවෂීය දුර්වංතා ස  ණය, කවළඳක ොළ, 

්රවය ංතා යන අවදානේ අවේථා  ැර නනති   ා නියාම  අවශ්යතා, දයතනි  චර්යාවන්  ා 

සෙැදි ක ොදුකේ අකේ ෂිත ප්රක .න් වැනි  රුණු මුඛල් ක ොට  ටගන්නා සිදුවීේ කේතුකවන් සෘජුව 

ක ෝ වක්රව ඇති වන අංාභයන් කමකේ  දුන්වයි. 

 

කමක ුතේ අවනානම යටක්ම  ටග්ම ෙුගතරය  අංාභයන් සඳ ා සමාගකේ අභයන්තර  ාංන 

ද ෘති  රාමුඛකවහි දුර්වංතා ෙං ා ඇත. 
 

 



සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම. 
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සංස්ථා මතොරතුරු  

 

 සමාගමේ නම  - සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර  

   සමාගම 

 

 නීතිපමය රාමුව  

සීමාසහිත ක ොළඹ ක ොමර්ෂල් ක ොක ොර සමාගම 19 2 අී  17 දරණ සමාගේ  නත යටක්ම 

ස  2007 අී  07 දරණ සමාගේ  නත යටක්ම ශ්රී ංී ාකේ ලියා දිීචි සියුමම අයි.න් ශ්රී ංී ා 

රජ්ය සතු ක ොදු සමාගම  වන අතර ලියා දිීචි  ාර්යාංය ව්මතං ුගණුිළි ය ප්රකීශ්කේ ිළහිටුවා 

ඇත. 

 

 සමාගේ ලියාපදිංත අංකය     - PB 1631 

 

 ආදායේ බදු මගවන්නා ෙදුනාගැනීමේ අංකය  - 294000194 

 

 එකතු කල අගය මත බදු ලියාපදිංත අංකය  - 2940001947000 

 

 ලියාපදිංත කාර්යාලය ො ගබලා සංකීර්ණය  

   - දළුිළි ය  ාර, ුගණුිළි ය, ව්මතං 

    

 බැංණුකරුමවෝ     -   1.  ම ජ්න ෙැීකුව - දයතනි  ශ්ාතාව  

2.  ම ජ්න ෙැීකුව - ව්මතං 

3.  ංී ා ෙැීකුව - ව්මතං 

 

 මල්කේවරු  - එේ.පී.කමොරව  මයා 

 

 විගණකවරු     -  ශ්රී ංී ා විගණ ාධි ති කද ාර්තකේන්තුව 

 

 

 

 

 

 


