
 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Y%S ,xld lcq ixia:dj 
 

  ,yq;if kuKe;jpupif $l;Lj;jhgdk; 
 

     SRI LANKA CASHEW CORPORATION 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   jd¾Isl jd¾;dj iy .sKqï 
  tUlhe;j fzf;Fk; mwpf;ifAk; 

    ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 

 

 2015 

 
 

 



 

ප�න           �� අංක                

 

1. සභාප�වරයාෙ� වා�තාව       01-19 

• සංස්ථාෙ� දැ�ම, ෙමෙහවර, අර�� සහ පරමා�ථ 

• අධ��ෂ ම!ඩලය සහ ෙ$ෂ්ඨ කළමනාකරණය �(බඳ  

ෙක+ හැ,-.ම      

 

2. අධ��ෂ ම!ඩල වා�තාව       20-24 

 

3. .ගණන හා කළමනාකරණ ක0� වා�තාව    25-27 

 

4. කා�ය සාධාන වා�තාව        28-30 

 

5. කා�ය සාධනය ඉහළ නැ◌ං3ම �4ස ගැ5මට අෙප�7ත  31-36 

  මධ�කා8න 9යාමා�ග 

 

6. .ගණනය කරන ලද �ල� :කාශන     37-50 

 

7. 1971 අංක 38 දරණ �ද< පනෙ= 14 (2) (>) වග-�ය  51-61 

:කාර .ගණකා@ප� වා�තාව    

 

8. .ගණන වා�තාවල සඳහ- අAපාA BවැරC කරගැ5මට   62-66 

ගD ලබන Eයාමා�ග  

 

9. ව�ෂ 5 ක F�G සාරාංශය      67 

 



 

 
� ලංකා ක� සංස්ථාව 

     

2015 ව�ෂය සඳහා සභාප�ෙ� වා�තාව 
 
 

(01)  � ලංකා ක� සංස්ථාව ස්ථාපනය  

 

I ලංකා කJ සංස්ථා ව 1972 අංක 11 දරන රාජ� කෘ7කා�0ක සංස්ථා පන  ෙ= 

.@.ධාන යට ෙ= 1973 මැQ මස 25 වන Cන අංක  60/7 දරන අ�.      ෙශUෂ 

ගැසV B ෙ�දනයට අDව �W�වන ලX. සංස්ථාව ආරGභ   ෙ[ \ට රාජ� 

ව�ාපාරය� වශ ෙය- Eයා=මක වන අතර, කJ ක�මා-තය සඳහා 

\ය^ම  ෙසUවාව- සැප_ම \`  කරන අතරaර වා4ජ කටbaද ලාභදාQ 

මVටමc- \`කරQ. 

   

● දැ ම 

   

ඉතාම= උසස් ත=වෙ[ කJ Bෂ්පාදනය ceම af- I ලංකාව 

ෙලgකෙ[ කJ අපනයනය කරන :�ඛතම රට� බවට ප= ceම. 

 

● ෙමෙහවර 

 

කJ වගාව, Bෂ්පාදනය, �iසැකjG තා�ෂණය, අගය එකa ceම, 

ප�ෙ[ෂණ හා අෙල. :ව�ධන කටba වැlCb� ceම සඳහා ෙගm3- 

සහ අදාල පා�ශවය- ෙවත වෘ=�යමය මග ෙප-3ම ලබාXම af- 

Cnකා8න o වා4ජමය ශක�තාවය� ලඟාකර ගැ5මට හැcවන පiC 

කJ ක�මා-තය නගා\ �3ම.  
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ඉල ක  

 

• වගාව ව�ාqත  ceම මF- අස්වැ-න ඉහළ නැං3ම. 

• කJ �iසැකjG ක�මා-තෙ[ හා වaයාය-වල එලදාQතාවය ඉහළ 

නැං3ම. 

• I ලංකාෙ� කJ සඳහා ෙගg8යව �fග= ෙවළඳනාමය� ඇ�ceම. 

• අගය එකa ceම හා නව Bෂ්පාදන සංව�ධනය. 

• කJ අපනයනය Ciගැ-3ම. 

• I ලංකාව කJ Bෂ්පාදනෙ[ :�ඛයා බවට ප=3ම. 

• ලාභ ඉපQම මF- ස්වයංෙපg7ත රාජ� සංස්ථාව� බවට ප=3ම. 

 

අර%& 

 

(අ) කJ වගා ceම‚ �iසැකjG ceම සහ අෙළ. ceම සහ කJ 

Bෂ්පාදනය �iසැකjG ceම හා අෙළ. ceම සGබ-ධ සැලjG  

�(ෙයල ceම හා Eයා=මක ceමට උපෙදස් Xම. 

 

(ආ) කJ වගා ceම‚ �iසැකjG ceම සහ අෙළ. ceම සහ කJ 

Bෂ්පාදනය �iසැකjG ceම හා අෙළ. ceම Cb� ceෙG 

පරමා�ථෙය- .ම�ශන හා ප�ෙ[ෂණ කටba \`ceම. 

 

ඇ) කJ වගා ceම‚ �iසැකjG ceම සහ අෙළ. ceම සහ කJ 

Bෂ්පාදනය �iසැකjG ceම හා අෙළ. ceම �(බඳ තා�ෂ4ක. 

අෙළ. හා ෙවන= ෙතmරat uස් ceම, �(ෙයල ceම, :\vධ ceම 

සහ ෙබදා හැeම සහ ඒ කටba වලX අ- අය සමඟ එ�ව Eයා ceම. 

 

(ඈ) කJ සහ කJ Bෂ්පාදන �iසැකjG ceම සඳහා �W�වD ලබන 

ක�මා-තශාලා �W�.ය ba ස්ථාන, ඒවාෙ[ :මාණය හා තා�ෂ4ක 

:0� Bෂ්චය ceම සහ අ^= ක�මා-තශාලා �W�3මට= අවශ� 

අවස්ථාවලX එවකට පව�න ක�මා-තශාලා Eයා කර3ම. 

  

(ඉ) කJ සහ කJ Bෂ්පාදන 0ලට ගැ5ම, ෙබදා හැeම, .cyම සහ 

අපනයනය ceම. 
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(ඊ) කJ වගා ceම �iසැකjG ceම හා අෙළ. ceම සහ කJ Bෂ්පාදනය 

�iසැකjG ceම හා අෙළ. ceම  �(බඳ වැඩ කරෙගන යාම සඳහා 

අවශ� තැනැ=ත- z{� ceම �4ස පහjකG සැප_ම. 

 

(උ) කJ වගාව-, �iසැකjG ceෙG පහjකG සහ අෙළ.ceම Cb� 

ceෙG කා�යය සඳහා අවශ� �fක සං.ධානය �W�3ම සහ ඒවා 

�W�3මට ආධාරXම. 

              

(ඌ) කJ Bෂ්පාදන :චාරය ceම හා .cyම සඳහා අවශ�යැQ සලකD 

ලබන �යවර ගැ5ම, ෙලgකෙ[ ෙවළඳෙපmලව< වල ඒ Bෂ්පාදන 

සඳහා ඇ� ඉ<|ම :ව�ධනය ceම සහ ඒ කා�යය සඳහා ෙහg ඊට 

සGබ-ධ ෙහg අDෂංFක කා�යය- සඳහා :චාරක කටbaවලට �ද< 

ෙයද3ම, ඒ කටba අDපාලනය ceම සහ ඒ කටba වලට ආධාරXම 

ආරGභ ෙකmට ඊට අD~හ දැ�3ම. 

 

(02)  � ලංකා ක� සංස්ථාෙ- අධ/ ෂ ම0ඩලය -2015 

 

(2.1) 2015.01.01 4න 5 ට 2015.02.09 4න ද වා සංස්ථා අධ/ ෂ ම0ඩලෙ8 

59 සාමා:කය;    

  

i) =.ආ�.>.එ@.A. BෙCව�ණEFය මහතා - සභාප�    

ii) ෙ�.�.�. \\ර �මාරර=න මහතා - Bෙයgජ� සභාප� 

      ( 2015.01.13 ද�වා) 

 iii) එG. අ-�ාහැ-නC  මහ=0ය - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

    (මහා භා!ඩාගාර Bෙයg�ත)

 iv) එස්.ඒ.b. \<වා  මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක

 v) �.>.එස්. :නා-` මහතා - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක

 vi) ආ�.එස්. කහවල  මහතා - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක

 vii) එස්.එ<. රණ3ර  මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 
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(2.2)  2015.02.10 4න 5ට 2015.11.01 4න ද වා පGH සංස්ථා අධ/ ෂ ම0ඩල 

  සාමා:කය; 

 

i) =.ආ�.>.එ@. A. BෙCව�ණEFය මහතා - සභාප�  

ii) ඒ. ජයaංග මහතා  - Bෙයgජ� සභාප� 

iii) �.�.එG.3. හzආර�� මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක

  (2015.03.06 Cන \ට)  

v) ආ�.ෙ�. ජයල=  මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

   (මහා භා!ඩාගාර Bෙයg�ත) 

   (2015.03.13 Cන \ට)  

v) �.�. nණ�ලක මහ=0ය - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක

   (2015.03.18 Cන \ ට) 

vi) >.�. \iම<ව=ත  මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක

   (2015.03.18 Cන \ ට) 

vii)  ඊ.එG.ෙ$.�. ඇහැලම<ෙq මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක

   (2015.03.27 Cන \ ට) 

    

(2.3)  2015.11.02 4න 5ට පGH සංස්ථා අධ/ ෂ ම0ඩලෙ8 සාමා:කය;  

 

i) J.K. කLණාරGන  මහතා - සභාප�  

ii) එG.ඩ�.එG. බ!ඩාර�ලක මහතා  - Bෙයgජ� සභාප� 

  (2015.11.16 Cන \ට) 

iii) ආ�.ෙ�. ජයල=  මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

  (මහා භා!ඩාගාර Bෙයg�ත) 

 iv) එG.ආ�.එG.අQ. eසා මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

 v) 3. මංචනායක මහතා  - අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

    (2015.11.06 Cන \ට)  

  2015 ව�ෂෙ[ අධ��ෂ ම!ඩල ෙ<කG - 3.b.fයනෙ� මහතා 

 

(2.4)  � ලංකා ක� සංස්ථාෙ- Bගණන හා කලමනාකරණ කOPව -2015 
 

i) ආ�.ෙ�. ජයල=  මහතා   - ක0� සභාප� 

  අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක - මහා භා!ඩාගාර Bෙයg�ත   
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 ii) �.�.එG.3. හzආර�� මහතා  - ක0� සාමා�ක  

  අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක  2015.08.26 Cන ද�වා  

 iii) >.�. \iම<ව=ත මහතා   - ක0� සාමා�ක    

  අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 2015.11.06 Cන ද�වා 

 iv) 3. මංචනායක මහතා    - ක0 � සාමා�ක   

  අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක  2015.12.16 Cන \ට   

 v) එG.ආ�.එG.අQ. eසා මහතා  - ක0� සාමා�ක  

  අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 2015.12.16 Cන \ට   

 vi) �.ෙ�. ජයෙකmlආර�� මහතා   - ක0� සාමා�ක   

  සාමාන�ා@කාe        

 vii) �.�. ෙකmlකාර මහතා    - ක0� සාමා�ක  

  Bෙයgජ� සාමාන�ා@කාe       

 viii)එG.�.එස්.ෙ�. �iස් මහතා   - ක0� සාමා�ක   

  සහකාර සාමාන�ා@කාe - �ද<       

 ix) 3.b. fයනෙ� මහතා    - ක0� ෙ<කG  

  සහකාර සාමාන�ා@කාe - අභ�-තර .ගණන  

 x) ඒ.�.�. අaෙකgරාළ මහ=0ය  - ක0� Be�ෂක  

  .ගණකා@ප� ෙදපා�තෙG-aෙ� Bෙයg�ත ( 2015.08.06 Cන ද�වා) 

 xi) එG.�. ඥානර=න මහතා   - ක0� Be�ෂක  

.ගණකා@ප� ෙදපා�තෙG-aෙ� Bෙයg�ත (2015.11.06 Cන සඳහා පමණ�)  

 xii) එස්. ඩ�.�.ෙ�. එG.ඒ.ෙ�. ෙ:Uම�ලක මහතා - ක0� Be�ෂක  

  .ගණකා@ප� ෙදපා�තෙG-a Bෙයg�ත (2015.12.16 Cන සඳහා පමණ�)  
   

 

(2.5)  � ලංකා ක� සංස්ථාෙ- ඉහල  කළමනාකරණය - 2015 
 

i) �.ෙ�. ජයෙකmlආර�� මහතා - සාමාන�ා@කාe 

ii) �.�. ෙකmlකාර මහතා - Bෙයgජ� සාමාන�ා@කාe (2015.06.01 \ට)  
 

(2.6)   � ලංකා ක� සංස්ථාෙ- කළමනාකරණ ම0ඩලය  

   

i) �.�. ෙකmlකාර මහතා - සහකාර සාමාන�ා@කාe මානව සGප= සහ  

    පාලන (2015.05.30 ද�වා) 

ii)  එස්.එස්.�. ර=නායක මහතා - සහකාර සාමාන�ා@කාi වැ.f  

                                            (2015.04.27 ද�වා) 
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iii) සහකාර සාමාන�ා@කාe  - :�ප=� හා සැලjG 

       (2015.10.16 ද�වා)  

iv) එG.�.එස්.ෙ�. �iස් මහතා - සහකාර සාමාන�ා@කාe �ද<  

v) �.�.�. jෙ�-� මහතා - සහකාර සාමාන�ා@කාe  

       ව�ාq� හා ප�ෙ[ෂණ 

vi) 3.b. fයනෙ� මහතා - සහකාර සාමාන�ා@කාe  

       අභ�-තර .ගණන 

vii)ආ�.එG.�. ජය�ස්ස මහතා - සහකාර සාමාන�ා@කාe  

  අෙල. හා  �iසැකjG 

  (2015.05.18 Cන \ට) 

viii)�.එG.ඒ.�.ෙ�. .ෙ$aංග මහතා - සහකාර සාමාන�ා@කාe වැ.f  

   (2015.05.18 Cන \ට)   
  

(2.7)  Tයාප4ංU කා�යාල  

  Vධාන කා�යාලය හා VාෙWXය කා�යාල 
   

  Vධාන කා�යාලය  

  I ලංකා කJ සංස්ථාව 
   අංක 1334, පරණ ෙකgVෙV පාර, රාජFiය 

 

Yරකථන   

සභාප�   - 011 2871005  
Bෙයgජ� සභාප� - 011 2869844  
සාමාන�ා@කාe - 011 2876134   

 ෆැ ස්   - 011 2867843 
 

ඊ  ෙ[@  - cashewco@dialogsl.net 

ෙව\ අඩBය  - www.cashew.lk 
 

VාෙWXය කා�යාල, ව^යාය;, ශාක අ`ජනන මධ/ස්ථාන හා bFසැකE[ 

ඒකක 
 

(2.8)  VාෙWXය කා�යාල           ආවරණය වන 4ස්e ක 

 

 1. z=තලම :ාෙv ය කා�යාලය - z=තලම/ �tණෑගල 

 2.  හGබ-ෙතmට :ාෙv ය කා�යාලය - හGබ-ෙතmට/ ර=නzර 

 3. අDරාධzර :ාෙv ය කා�යාලය - අDරාධzරය/ ව�Bයා/ ම-නාරම �ල¢� 

 4. නාල-ද :ාෙv ය කා�යාලය - මාතෙ</ ෙපm ළා-නtව 

 5. ෙමmණරාගල :ාෙv ය කා�යාලය - ෙමmණරාගල 
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 6. මWයංගණය :ාෙv ය කා�යාලය - මහDවර/ බ`<ල 

 7. අGපාර :ාෙv ය කා�යාලය - අGපාර 

 8. මඩකලzව :ාෙv ය කා�යාලය - මඩකලzව 

 9.  £�ණාමලය :ාෙv ය කා�යාලය - ¤�ණාමලය 

 10. cfෙනm�� :ාෙv ය කා�යාලය - cfෙනm��/ �ල¢�/ යාපනය 

 

(2.9)  ව^යාය;     bf9 4ස්e කය 

 1. කම-ද^ව වaයාය  - z=තලම 

 2. z=තලම ආ��ෙගව=ත වaයාය - z=තලම 

 3. එ^ව-�ලම වaයාය  - z=තලම 

 4. හාl වaයාය   - මඩකලzව 

 5. මා-ක�4 වaයාය  - මඩකලzව 

 6. ෙකm!ඩ�� වaයාය  - ම-නාරම - (\.< ආර�ෂක 

        ෙදපා�තෙG-aව සමඟ සංව�ධනය ෙකෙ�) 

 7. zනe- වaයාය   - cfෙනm�� - (bධ හ�දාව .\-  

        පව=වාෙගන යD ලැෙ�.)  

 8. මA වaයාය   - ම-නාරම- (වගා zනt=ථාපනය 

        ceමට අෙq�7තය)  

 9. ඔයාමAව වaයාය   - අDරාධzරය   

 

(2.10)  ශාක අ`ජනන මධ/ස්ථාන           4ස්e කය 

 

1. .ල��ය ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය - අDරාධzරය  

 2. නාල-ද ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය - මාතෙ<   

 3. මහඔය  ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය - අGපාර   

 4. j`වaර ආර ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය - ෙමmණරාගල 

 

 (2.11) මධ/ම පැළ තවා;   ආවරණය වන 4ස්e ක 

1. 0W-තෙ< පැළ තවාන - අDරාධzර, ව�Bයා, ම-නාරම,  

   cfෙනm��, �ල¢� 

2. ද§<ල පැළ තවාන - මාතෙ<, ෙපmෙළm-නtව 

3. කම-ද^ව පැළ තවාන - z=තලම, �tණෑගල 

4. හාl පැළ තවාන - මඩකලzව/ ¤�ණාමලය 
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5. �§�කන පැළ තවාන - ෙමmණරාගල 

6. අ^=තරම පැළ තවාන - බ`<ල/ මහDවර 

7. ච-¨කාවැව පැළ තවාන - හGබ-ෙතmට/ ර=නzර 

   

(2.12)  ක� bFසැකE[ මධ/ස්ථාන    4ස්e කය 

  1.   නැඳග�ව  �iසැකjG මධ�ස්ථානය - ගGපහ 

2. z=තලම  �iසැකjG මධ�ස්ථානය  - z=තලම 

 

(2.13) ප�ෙ8ෂණ ඒකක       4ස්e කය  

           1. කම-ද^ව ප�ෙ[ෂණ ඒකකය - z=තලම 

 2. z=තලම ප�ෙ[ෂණ ඒකකය - z=තලම 

 

� ලංකා ක� සංස්ථාෙ- Vධ ාන ඒකාබWධ ප�ෙ8ෂණ සහෙයhiතාවය 

   

වයඹ .ශ්ව.ද�ාලෙ[ කෘ7ක�ම හා වැ.( කලමනාකරණ �ඨෙ[ අධ�යන කා�ය 

ම!ඩලය සංස්ථාව හා ඒකාබvධව ප�ෙ[ෂණ වැඩසටහ- Eයා=මක කරD ලැෙ�.  

 

(2.14)   සංස්ථා ක� අෙලBසැ@       4ස්e කය 
 

 1. අංක 1334, පරණ ෙකgVෙV පාර, රාජFiය - ෙකmළඹ 

 2. අංක 518, ගා^ පාර, ෙකmළඹ 03 - ෙකmළඹ 

     

(2.15)  සංස්ථා වරලG ක� අෙලBසැ@ bfටා ඇ� ස්ථාන   

  

1. ර-Cය පෘVස් ඇ-ª නVස් ,  පයාගල,  ම�ෙගmන. 

2. jBලා ෙ~mසi,  අංක 35,  අ^= පාර, අGබල-ෙගmඩ. 

3. P & J \+, ගා0y මාවත, ගා<ල. 

4. ෙ:ෂ් ෆාG ෙෂmq, ගා^ පාර,  W�කAව. 

5. ජා�ක ප¯ සGප= සංව�ධන ම!ඩලය, නාරාෙහU-�ට. 

6. ජා�ක ප¯ සGප= සංව�ධන ම!ඩලය, වැfසර. 

7. Ranjanas 7 Stories, අංක 318, ගා^ පාර, ෙකmලඹ 04. 

8. ආන-ද ´ª \ +, අංක 272, අµtවාෙතmට පාර, ෙහmරණ.  

9. පාන`ර ෙකgq \+, >/ස පාන`ර ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, ජන¶ය 

මාවත, පාන`ර. 

10. B� ඇමiක- �ක- හV, 16, I සාරාන-ද මාවත, ක^තර. 
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11. සGප= ෆාම\ ඇ-ª   ෙ~mසi, 39E, මාතර පාර, අ�uස්ස. 

12. \bG ´ª :ඩ�Vස්, අංක 499, ෙකf- .Cය, කෑග<ල. 

13. >මාසWත ය+Dවර ගඟපලාත ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, 

ෙපm<ගහ�ල හ-Cය, ෙqරාෙද4ය.  

14. >මාසWත ය+Dවර මැදපලාත ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, ඇ¸<¹ගම, 

 �ºමතලාව. 

15. >මාසWත මධ�ම පලා= ස�පකාර ස0�ය, ඇහැෙ<ෙපmල �මාiහා0 

මාවත, ෙබgගGබර, මහDවර. 

16. >මාසහත zජා�+ය ස�පකාර ස0�ය, zජා�+ය. 

17. >මාසWත හාiස්ප=aව උaර ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, මාතෙ< පාර 

 අලවa යගාඩ. 

18. >මාසWත �!ඩසාෙ< ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, මැ4�W-න. 

19. \මාසWත මහDවර ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, ෙකgq\+ අෙල.හල, 

ප<ෙලකැෙ<.  

20. \මාසWත මහDවර ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, ෙකgq\+ අෙල.හල, මාතෙ<. 

21. \මාසWත මහDවර ..ධ ෙසUවා ස�පකාර ස0�ය, ෙකgq\+ අෙල.හල, ල�ගල. 

22. I ලංකා ජා�ක සාFB B3ෙG ව�ාපාරය, අංක 21, ගා^ පාර, ෙදWවල. 

23. උදGසා ciහල, 978 D 3, ප-B�+ය පාර, පැලව=ත. 

24. ත< සංව�ධන ම!ඩලය, ගා^ පාර, බGබල�+ය. 

25. ත< සංව�ධන ම!ඩලය, ක-කස-aෙ� පාර, යාපනය. 

26. ත< සංව�ධන ම!ඩලය, න<|� ෙකg.ල අසල, යාපනය. 

27. ත< සංව�ධන ම!ඩලය, ෙරgහල පාර, යාපනය. 

28.  ත< සංව�ධන ම!ඩලය, :ධාන 3Cය, ව¼Bයාව. 

29. ඔ- ෙරg ෆාම\, ෙනm. 25, නාෙගmඩ පාර, ක��t-ද. 

30. ෙගg<ඩ- ෙGª, 144, ගා^ පාර, අහංගම. 

31. B� ෙමgBස්  ෙ�කi, ගා^ පාර, ම�ෙගmන. 

32. කැ-l ලQ-ස්, පා�� ෙරgª, කෑග<ල. 

33. සාගර ෙ�ක�ස්, අµtවාෙතmට පාර, ෙහmරණ. 

34. ෙරgQ ෙ~mසi, මaගම පාර, ක��t-ද හ-Cය, ක^තර. 

35. හiස්ච-� 0<ස්, ටැ<බV 3Cය, ගා<ල. 

36. ෙ$.එෆ්. �ව�ස් ඇ-ª ½ැව<ස්, ජාව=ත පාර, බGබල�+ය. 

37. Colombo Cricket Club, ෙGVල-ª ච-�වංකය, ෙකmළඹ 07. 
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38. EPPCO Mini Mart, :ධාන පාර, මාවනැ<ල. 

39. ලය- ෙ~mසi, මා�§ර, ප-B�+ය පාර, ෙකmVටාව.  
 

(2.16)  සංචාරක  බංගලා    4ස්e කය 
 

  1. z=තලම සංචාරක බංගලාව - z=තලම 

  2. හාl සංචාරක බංගලාව - මඩකලzව 
 

(03)  සංස්ථාෙ- සංව�ධන කා�යය; 

 

  I ලංකා කJ සංස්ථාෙ� සංව�ධන කා�යය- ඉ �ceම සඳහා සංස්ථාව :ධාන

  වැඩසටහ- 04 � Eයා=මක කරQ.  

  1. ව/ාk� සහනාධාර වැඩසටහන  
  2. ව^ සංව�ධනය, lනLGථාපනය හා ඵලදාnතාවය ව�ධනය opම  
  3. අෙළB සහ bFසැකE[ ක�මා;ත සංව�ධනය 
  4. ප�ෙ8ෂණ සහ සංව�ධනය  
  

 (3.1)  ව/ාk� සහනාධාර වැඩසටහන 
  

(3.1.1) � ලංකාෙ- ක� වගාෙ- සංq�ය  

I ලංකාෙ� කJ වගාෙ� සංb�ය (අ�කර)

සහනාධාර  ෙය�ජනා  

�මය  

37551

   27%

සං�ථාවට  අය�  ව�

4134

3%��ග�ක  ව�යාය  

38140

28%

ෙවන� ව�ාපෘ�

4707

3%
ෙගව� වගාව

52076

39%

 

ෙවනG ව/ාපෘ� 

* 4.ආ.ව.ඒ - ‘C. නැnම’ ආ�Çක වගා ඒකක 
* 4.ආ.4.V.න - Cf` ජනතාවෙ� ආ�Çකය Cb� ceෙG හා :ජාව නගා \�3ෙG ව�ාපෘ� 
* Vා.ආ. ස.වැ - :ාෙv ය ආ�Çක සංව�ධන වැඩසටහන - මාතෙ< Cස්£�කය  

  * උ.ගැ.l.ෙද - උඩර ට ගැ0  zනt=ථාපන  ෙදපා�තෙG-aව හා ඒකාබvධ ව�ාපෘ�ය  
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�^ කJ වගා අ�කර :මාණය -136608 



(3.1.2) ක� වගාව ව/ාkත opම හා ජා�ක sෂ්පාදනය ඉහළ නැංtම  

 

(3.1.2.1) වගා වපසFය වැuopම   

   

I ලංකාෙ� ඇස්තෙG-a ගත සමස්ත කJ වගා È0 :මාණය අ�කර 

136608c. 2015 ව�ෂෙ[X Cස්£�ක 18 ක සහනාධාර ෙයgජනා Éමය 

යටෙ= :ාෙv ය ෙ<කG ෙකmVඨාස 125 � ආවරණය වන පiC  බvධ කJ 

අ�කර 2500 � හා �ජ කJ අ�කර 2000 � වගා කරන ලX. ඒ යටෙ= 

:�ලාÊ ප¼< 3750 � සඳහා :�ලාභ ලබාX ඇත. ෙමයට අමතරව 2014 

ව�ෂෙ[ Bෂ්පාCත පැළ තවා-වල ඉ�i3 �Ë �ජ කJ පැළ 36630 � bධ 

හ�දාව සa ඉඩG අ�කර 916 � සඳහා ලබාX ෙරgපණය කරන ලX. 

 

  ක� වගා සහනාධාර ෙයhජනා vමය  

  

4ස්e කය බWධ ක� ( අ කර) Kජ ක� ( අ කර) 

1.   z=තලම 400 - 

2.   �tණෑගල 350 - 

3.   හGබ-ෙතmට 275 - 

4.   අDරාධzරය 450 - 

5.   අGපාර - 500 

6.   බ`<ල 125 - 

7.   මහDවර 25 - 

8.   ර=නzර 25 - 
9.   මාතෙ< 150 - 
10. ෙපmෙළm-නtව 150 - 
11. ෙමmණරාගල 300 - 
12. මඩකලzව 100 400 
13. £�ණාමලය 50 450 
14. ව¼Bයා 25 125 
15. ම-නාරම 25 125 
16. �ල¢� 25 250 
17. c(ෙනm�� 25 125 
18. යාපනය - 25 
එක^ව 2500 2000 
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(3.1.2.2) ක� වගා සහනාධාර වැඩසටහන යටෙG ෙගwt;ට V�ලාභ ලබාxම  

 

බvධ කJ වගාceම සඳහා අ�කරයකට t 9,500/- ක �දල� සහ �ජ කJ 

වගාceම සඳහා අ�කරයකට t 3,500/- � වශෙය- ෙමම සහනාධාර 

වැඩසටහන යටෙ= :�පාදන ෙව-කර ඇත. එෙසU ¼වද, ෙමම ෙව-කර ඇ� 

:�පාදන :මාණය- ෙමම කා�යය සඳහා c\ෙසU= :මාණව= ෙනmෙ�. 

ව�තමානෙ[X සහනාධාර වැඩසටහන යටෙ= ෙතgරාග= ෙගm3-හට ෙගm. 

z{�ව සහ අෙන�= ව�ාq� ෙසUවාව- ෙනm0ලෙ[ ලබාෙදන අතර, වගාÈ0 

:මාණයට සiලන පiC අවශ� බvධ කJ පැළ සහ �ජ කJ පැළ ෙනm0ලෙ[ 

ලබාXම \`කරD ලබQ. ෙමම කටba සංස්ථාෙ� :ාෙv ය කා�යාල 10 � 

හරහා කJ වගාකරD ලබන Cස්£�ක 18 � මF- \`කරD ලබQ. 

  

(3.1.2.3) ව/ාk� ෙසyවා lz@ opම   
 

උat පළා ෙ= cfෙනm��, �ල¢� හා යාපනය Cස්£�ක ආවරණය ceම 

සඳහා   cfෙනm�� :ාෙv ය කා�යාලය �W�3ම ට කටba කරන ලX. 

.ෙශUෂෙය-ම cfෙනm��, යාපනය සහ �ල¢� Cස්£�කවල කJ වගා 

සහනාධාර වැඩසටහන යටෙ= අ�කර 500 � :�ලාÊ ප¼< 450 කෙ� 

සහභාÌ=වෙය- අ^ෙත- වගා කරන ලX. ¹ට අමතරව ම-නාරG 

Cස්£�කය සඳහා :ාෙv ය කා�යාලය� ස්ථාපනය ceමට �fක ක ටba 

jදානG කර ඇත.  
 

(3.2)  ව^ සංව�ධනය, lනLGථාපනය හා එලදාnතාවය ව�ධනය opම  
 

(3.2.1)  ක� වගාෙ- එලදාnතාවය ඉහළ නැංtම  
 

(3.2.1.1) ෙරhපණ {ව/ sෂ්පාදනය  
  

සංසථාෙ� ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානවල :ශස්ත කෘ7කා�0ක Éමෙ�ද 

භා.තය යටෙ= (GAP) උසස් Bෂ්පාදන ත==වය- පව=වා ගB0- ම��ජ 

600000 � Bෂ්පාදනය කරන ලX. බvධ පැළ හා �ජ පැළ Bෂ්පාදනය ceෙGX 

එම ම��ජ හා ම�ගස් වf- ලබාග= ic( 310000 ක :මාණය� භා.තා 

කරන ලX.   
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(3.2.1.2) තවා; කලමනාකරණය  

   

සංස්ථාෙ� මධ�ම පැළ තවා- වf- ඉහළ nණා=මෙය- ba නව :ෙÏද 

වf-  සම-.ත බvධ පැළ 218373 � Bෂ්පදනය කර, සහනාධාර 

වැඩසටහන සඳහා සහ ෙපÐvගfක වa W0ය- සඳහා B�= කරන ලX.  

 

  2015 ව�ෂෙ8 බWධ පැළ sෂ්පාදනය  

  

පැළ තවාෙ; නම sපදවන ලද බWධ පැළ 

1. කම-ද^ව  70956 

2. ද§<ල  20099 

3. 0W-ත ෙ<   64238 

4. අ^=තරම  11250 

5. �§�කන   19277 

6. හාl  5919 

7. ච-¨කා වැව   26634 

එක^ව     218373 

 

සහනාධාර ෙයgජනා Éමයට අවශ� �ජ පැළ 80000 � Bපද3ම සඳහා 

මඩකලzව, £�ණාමලය, ව¼Bයා, ම-නාරම, �ල¢�, c(ෙනm��, යාපනය 

හා අGපාර Cස්£�කවල පැළ තවා- 45� ස්ථාපනය කරන ලX.  

 

(3.2.1.3) ව^යාය;වල නව වගාව   

  

I ලංකා කJ සංස්ථාෙ� z=තලම, කම-ද^ව, එ^ව-�ලම, හාl, ඔයාමAව, 

මා-ක�4, මඩකලzව යන වaයාය-වල .ශාල වශෙය- සංව�ධන කටba 

\`කල අතර, ෙමම වැඩසටහ- වලX .ෙශUෂෙය-ම උat පලාෙ= �W+ 

ෙකm!ඩ�� වaයාෙ[ හා නැෙගනWර පලාෙ= �W+ මා-ක�4 වaයාය  
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ශාක අ`ජනන 
මධ/ස්ථානය 

4ස්e කය |O Vමාණය ( අ කර) 

1.  .ල��ය අDරාධzරය 25 

2.  නාල-ද  මාතෙ< 75 

3.  මහඔය අGපාර 81 

4.  j`වaර ආර  ෙමmණරාගල 50 

එක^ව 231 



සංව�ධනය ciම සඳහා \.< ආර�ෂක ෙදපා�තෙG-aෙ� සහාය 

ලබාග-නා ලX. ෙමම වගා කටba සඳහා තා�ෂ4ක සහෙයgFතාවය හා කJ 

පැළ, සංස්ථාව .\- ලබාෙදන ලX. සංස්ථාෙ� ඍJ අ@�ෂණය යටෙ= 

ෙකm!ඩ�� වaයාෙ[ නව වගාව සඳහා ÒG සකසා අ�කර 250 ක පැළ 

\�වන ලX. cfෙනm�� Cස්£�කෙ[ zනe- W �W+ වaයාය- I ලංකා bධ 

හ�දාව භාරෙ[ පව�න අතර එම වaයාය-වල නඩ=a කටba සඳහා 

උපෙvශා=මක ෙසUවාව- අඛ!ඩව ලබාෙදන ලX. ¹ට අමතරව සංස්ථාව සa 

පiණත කJ වගා අ�කර 2000 ක පමණ :මාණයක වගා zනt=ථාපන 

කටba \`කරන ලද අතර, වaයාය- සඳහා රසායBක ෙපmෙහmර හා 

පfෙබgධ ම�ධනය සඳහා කෘ7රසායBක ලබාෙදන ලX.  

   

 (3.2.1.4) ඵලදාnතාවය වැu 4q& opම  

 

ෙගm. ප¼< 2125  � සඳහා කJ වගාව, පfෙබgධ ම�ධනය, ෙපmෙහmර 

භා.තය හා පj අස්වD තා�ෂණය යන මාතෘකා යටෙ= z{� වැඩසටහ- 

115 � පව=වා ඇත. ෙපÐvගfක අංශෙ[ සGප= දායකය�ෙ� 

සහභාÌ=වෙය- Cස්£�ක 11 ක ෙගm3- 685 � සඳහා “ෙහෙලgෙප<+ස් 

ෙරgග පාලනය” �fබඳව :ාෙයgFක z{� වැඩ�^ 11 � සං.ධානය කරන 

ලX. ¹ට අමතරව, ජා�ක වැ.f කළමනාකරණ ආයතනෙ[ අD~හෙය- 

�ඩා කJ ඉඩG W0ය- සඳහා :ශස්ත කෘ7කා�0ක Éමෙ�ද (GAP) 

භා.තෙය- කJ වගාෙ� එලදාQතාවය ඉහල නැං3ම' යන මැෙය- 

වැඩසටහන� z=තලම Cස්£�කෙ[ පව=වන ලX. ෙG සඳහා �ඩා කJ ඉඩG 

W0ය- 50 � සහභාÌ .ය.  

 

(3.3)  අෙලB හා bFසැකE[ ක�මා;ත සංව�ධනය  

 

(3.3.1) පE අස්ව} තා ෂණ සංව�ධනය 

  

(3.3.1.1) bFසැකE[කLව;ෙග; ක� මද Oලට ගැ~ම  

 

ෙවළඳෙපmල තරඟකාe ත==වයනට �{ණXම හා �iවැය අවම ceෙG 

පරමා�ථෙය-  ෙමම ව�ෂෙ[X ෙගm3-ෙග- ෙලfකJ 0ලX ගැ5ම ෙවDවට  
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�ඩා පiමාණ �iසැකjGකtව-ෙග- කJ මඳ 0ලX ග-නා ලX. ෙGBසා 

තරඟකාe ෙවළඳෙපmල 0ල පරාසය� ස්ථා�ත .ය. ෙමම ව�ෂෙ[ සංස්ථා 

වaයාය-ෙග- ලැË� ෙමÖ� ෙටm- 106ක අස්වැ-නද සංස්ථා 

ක�මා-තශාලාවල  �iසැකjG කරන ලX.  
  

(3.3.1.2) ක� bFසැකE[ ක�මා;තය ශ �මG opම  
 

උසස් :0�ෙය- b�ත ¼ කJ මද Bෂ්පාදන ෙවළඳෙපmලට ඉCiප= ceම 

මF- ඉහල 0ල� උපයාගැ5ම �4ස  උසස් Bෂ්පාදන යා-×ණය� 

අත�ාවශ� ෙ�. ෙමම වැඩසටහනට අDØලව කJ �iසැකjG කtව- සඳහා 

.ජලන ය-× හා .`f බලෙය- Eයා=මක කරන කJ කැ�ෙG ය-× 

ලබාXම, :ශස්ත Bෂ්පාදන Éමෙ�ද භා.තෙය- (GMP) හා අගය එකa ceම 

හා :0� ත==වය- සGබ-ධව �iසැකjG කtව- z{� ceම=, 

�iසැකjG ස0� සඳහා �ල� පහjකG ලබාගැ5ම සඳහා සහාය3ම හා 

ෙවළඳෙපmල :ව�ධනය සදහා සහාය ලබාXම \`කරන ලX. ෙG සඳහා 

නැදග�ව �iසැකjG මධ�ස්ථානෙ[ z{� මධ�ස්ථානය උපෙයgÌ 

කරග-නා ලX.  
 

(3.3.2) ක� bFසැකE[ opම හා අෙළBකරණය  

  

සංස්ථාවට අය= කJ �iසැකjG මධ�ස්ථාන z=තලම හා නැඳග�ව (ගGපහ 

Cස්£�කය) �Wටා ඇත. සංස්ථා වaයාය-ෙග- ලබාග-නා ලද ෙලfකJ 

�iසැකjG කර, අගය එකa කරන ලද කJ මද ෙකm<|�+ය හා රාජFiෙ[ 

�W+ සංස්ථා අෙල.සැ< 02 මF- හා CවQෙ- ව�ාqතව පව�න වරල= 

අෙල.සැ< 39  � උපෙයgÌ කරෙගන පාiෙභgFකය- ෙවත අෙල. කරන 

ලX. 2015 ව�ෂෙ[X ගG0iස් තවරන ලද කJ, >B සහ �tÙ රසෙය- b�ත 

කJ යනාX වශෙය- අගය එකa කරන ලද නව Bෂ්පාදන 02 � �(බඳව 

පාiෙභgFක ස¹�ෂණ පව=වන ලX. ෙමයට අමතරව කJ z{ල- 

භා.තෙය- චVB හා මාමෙ<ª Bෂ්පාදනය \`කල අතර, ෙමය ඉCi 

ව�ෂෙ[X ෙවලඳෙපmලට B�= ceමට Bය0තය. නව තා�ෂ4ක Éම 

භා.තය, අගය එකa ciම හා උසස් කJ Bෂ්පාදන අෙළ.  ciම  මF- t. 

0fයන 67.71ක  �දල� උපයා ගැ5මට සංස්ථාව සම=.ය. 
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(3.3.3) ක� sෂ්පාදන අපනයනය හා BෙWශ Bsමය ඉපැ�ම 

 

(3.3.3.1) ව�ෂ 2015 X උසස් ත==වෙ[ කJ මද හා අගය එකaකරන ලද කJ මද 

ෙමÖ� ෙටm- 105.66 � ජාත� -තර ෙවළඳෙපmළට ඉCiප= ciම මF- t. 

0fයන 174.06 ක .ෙvශ .Bමය ඉපැQමට I ලංකාව සම=.ය. 2014  

ව�ෂෙ[ අගය එකaකරන ලද කJ මද ෙමÖ� ෙටm- 129.4 � අපනයනය 

ceෙම- t. 0fයන 185.8 ක .ෙvශ .Bමය� උපයා ෙගන ඇත. ෙG අDව 

අපනයන ධාiතාවෙ[ හා .ෙvශ .Bමය ඉප_ෙG j^ අA3ම� ෙප-DG 

කලද, සංචාරක ක�මා-තෙ[ >Ú ව�ධනය= සමඟ කJ මද සඳහා ෙv ය 

ඉ<|ම ඉහළ යාම=, ඒ අDව ෙv ය පi ෙභgජනය ඉහළයාම ෙමයට ෙහUa 3 

ඇත. 

 

(3.3.4) ක� ආනයනය  

 

(3.3.4.1) ෙWXය පFෙභhජනය සඳහා ආනයනය  

 

ෙv ය වශෙය- කJ පiෙභgජනය ඉහළ යාම=, ෙvශn4ක .චල�තා එනG 

ම< හටග-නා කාල>මාව aල අ@ක ව�ෂාපතනය ලැ�ම  Bසා අෙq�7ත 

කJ අස්වැ-න අA3ම සමඟම .ෙශUෂෙය- ජනවාi, ෙපබරවාi හා මා�a යන 

මාසවල  �ඩා පiමාණ කJ  �iසැකjGකtව-ට අවශ� ෙලfකJ ෙv ය 

ෙවළඳෙපmලaල Wඟතාවය� ඇ�.ය. ෙG සඳහා .සÙම� වශෙය- �ඩා 

පiමාණ  කJ �iසැකjGකtව- සඳහා බ` සහන යටෙ= ෙලfකJ 

ආනයනය ceම සඳහා බලප× ලබාෙදන ලX. I ලංකා ෙ�nෙ� වා�තාවලට 

අDව, ෙලfකJ ෙමÖ� ෙටm- 2490 � හා කJ මද ෙමÖ� ෙටm- 565 � 

ආනයනය කර �ඩා පiමාණ Bෂ්පාදකය- .\- �iසැකjGකtව- 

රාÛය� අතර ෙබදාහiන ලX. ෙG අDව, කJ �iසැකjG ක�මා-තෙ[ 

Bයැෙලන ප¼<වල �වෙනgපාය ස්ථාවර ceම සඳහා සංස්ථාවට මැCහ=3මට 

අවස්ථාව ලැË4 
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(3.4)  ප�ෙ8ෂණ හා සංව�ධනය  

 

ශාක අ¦ජනනය, ෙපmෙහmර භා.තය, කJ වගාෙ� ෙරgග හා  පfෙබgධ 

ම�ධනය, බvධ ceෙG ..ධ තා�ෂ4ක Éම අ=හදා බැ8ම, බvධ හා �ජ 

කJ වගාව, අස්වැ-න සහ අatෙභgග වගාව �fබඳ අඛ!ඩ ප�ෙ[ෂණ 

වැඩසටහ- Eයා=මක කර ඇත. ෙමම වැඩසටහ- වයඹ .ශ්ව .ද�ාලෙ[ 

කෘ7ක�ම හා වැ.f කළමනාකරණ �ඨය සමඟ ඒකාබvව Eයා=මක කරන 

ලX. ප�ෙ[ෂණ හා කළමනාකරණ ක0�ව මF- ෙමම වැඩසටහ-වල :ග�ය 

ඇග_ම \`කරන ලX. ෙමම ප�ෙ[ෂණවල :�ඵල ව�ාq� ෙසUවා ජාලය මF- 

උපෙvශන ෙසUවා ලබාXෙGX ෙම-ම �ෙෂU× ආද�ශන, ප£කා, 3lෙයg සහ 

ÝපවාW5 වැඩසටහ- මF- ෙගm3-ෙවත ලබාෙදන ලX.  

 

(4.0)  අයවැය  

  

(4.1) 

 

(4.2)  වා�ජමය කා�යය; ^T; 2015 ව�ෂෙ8 ඉපැ�[  

        

       (L.O)  
 කJ මද අෙළ.ය - 67.71 
 කJ ම� �ජ හා පැළ අෙළ.ය - 6.16 
 ෙපm< අෙළ.ය - 1.48 

 එක^ව  75.35     
 
 

(5.0)   පFපාලන කටq^    

 

(5.1) �ඩා කJ ඉඩG W0ය-, කJ �iසැකjG ක�මා-තෙ[ Bයැෙල-න- හා 

පාiෙභgFකය- ෙවත nණා=මක හා කා�ය�ෂම ෙසUවාව� ලබාXෙG අර�ණ 

ඇ�ව .@ම= කලමනාකරණ භා.තය- \`ceමට හැcයාව ලැË4. රාජ� 

ව�වසාය� ෙලස ෙසUවාව- සපයන  අතර, ලාභ ඉපැ_මද අර��කර ඇ� 

බැ.- සංස්ථාෙ� \ය^ම පා�ශවකtව-ෙ� සහාය ෙG සඳහා ලබාගත 

හැc.ය.  ෙG සඳහා අධ��ෂ ම!ඩලය, සාමාන�ා@කාe, Bෙයgජ� 

සාමාන�ා@කාe සහ  සහකාර සාමාන�ාÞකාe- ඇa^ සමස්ත කා�ය  
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 අර%ද@ ආෙයhජනය - 2015 
(L. OTයන) 

ව�ගය 

රාජ/ ආෙයhජන උපයාගG අර%ද@ එක^ව 
:ා�ධන .යදG 35.0 14.24 49.24 

zනරාව�තන .යදG 66.10 51.11 117.21 

එක^ව 101.10 65.35 166.45 



ම!ඩලෙ[ සහායද ෙනmමඳව ලැË4. රජෙ[ නව සංව�ධන උපායමා�ගවලට 

අDØලව ජනතාවෙ� ආදායG උ=පාදනය හා සංස්ථාෙ� අර�� �`-ප= 

කරගැ5ම සඳහාද, ෙG අDව කටba කලහැc .ය.  
 

(5.2)  2015- 12-31 4නට කා�යය ම0ඩලෙ8 තGGවය  

අ}මත කා�යය ම0ඩලය 2015.12.31 4නට කා�ය 
ම0ඩලය 

ෙජ�ෂ්ඨ  කළමනාකරණ ෙßU4ය (HM) 02 02 

මධ�ම කළමනාකරණ ෙßU4ය  (MM)  07 05 

කBෂ්ඨ කළමනාකරණ ෙßU4ය  (JM)   26 15 

කළමනාකරණ සහකාර             ( MA)      122 103 

j^ ෙßU4ය                               ( PL)         67 71 

එක^ව                        224 196 
 

ෙමය ට අමතරව සංස්ථාෙ� �iසැකjG මධ�ස්ථාන, වaයාය-, ශාක 

අ¦ජනන මධ�ස්ථාන හා මධ�ම පැළ තවා- වල මා\ක අවශ�තා මත ෙච� 

ෙරg< කGකtව- 350 � පමණ ෙසUවෙ[ ෙයmදවා ඇත. 
 

(6.0)  ජය�හණ  
  

ව�ෂ 2013 X හා 2014 X වා�තාගත ¼ අෙල. කා�යය- මF- ලාභ ලබන 

ත==වය ව�ෂ 2015 X අඛ!ඩව පව=වාගැ5මට සම=.ය. ෙG සඳහා 

සංස්ථාෙ� වා4ජමය EයාකාරකG උපෙයgF කරග= අතර, අධ��ෂ 

ම!ඩලෙ[ එලදාQ හා කා�ය�ෂම මඟ ෙප-3ම  හා කා�යය ම!ඩලෙ[ 

කැප3ම ෙG සඳහා ෙහUa සාධක .ය.  
   

වා4ජමය EයාකාරකG මF- 2015 ව�ෂය aලC සංස්ථාව උපයD ලැË âvධ 

ලාභය  t�ය< 0fයන 17.02 c. පහත සඳහ- බාධක Bසා අ=ප= කරග= 

ලාභය ¹ට වඩා ඉහළ මVටමකට ෙගන ඒමට හැcයාව ෙනmලැË4.  
 

⋆ අයහප= කාලnණ ත==වය- මත එනG ම<හටග-නා කාල\මා ව 

aල අ@ක ව�ෂාපතනය ලැ�ම Bසා වaයාය- වල අස්වැ-න 

අෙq�7ත මVටමට වඩා අA3ම.   
  

⋆ ෙv ය ෙලfකJ  ඉ<|මට සiලන සැපbම� වා�තා ෙනm3ම Bසා 

කJ Bෂ්පාදනවලට ඉහළ 0ලගණ- Bයම 3ම.  
 

  ⋆ කGකt .යදG හා �ව� .යදG ඉහළ යාම.  
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⋆ zනරාව�තන හා :ා�ධන :දානය- >මාceම ෙහUaෙව- නව 

කා�යය- ආරGභ ceෙGX ෙම-ම අත�ාවශ� ෙසUවාව- ඉ�කර 

ගැ5ෙGX බාධා පැ0�B. ෙG අDව ෙමම කා�යය- අඛ!ඩව \`කර 

ගැ5ම සඳහා සංස්ථාව .\- උපයාග= අර�ද< උපෙයgÌ කර 

ගැ5මටද \`.ය. ෙමW :�එලය� ෙලස වා4ජමය හා සංව�ධන 

කා�යය-W ආෙයgජනය සඳහා අර�ද< Wඟතාවය ඇ�.ය. 
 

 (7.0)  ස්^�ය  
  

2015 ව�ෂය aලX I ලංකා කJ සංස්ථාෙ� \ය^ම ෙසUවාව- සැපQම සහ 

වා4ජ  කටba ඉතා සa�දායක අ-ද0- පව=වාෙගන යාමට හැc¼ අතර, ඒ 

සඳහා සංස්ථා  අධ��ෂ ම!ඩලය .\- මා ෙවත ද�වන ලද සහෙයgÌතාවය 

�(බඳව මාෙ� හෘදයාංගම ස්a�ය හා :ණාමය ඔ¼-ෙවත zද කර0.  
 

.ෙශUෂෙය-ම සංස්ථාෙ� \ය^ම EයාකාරකG ඉහළ එලදාQතාවයc- හා 

කා�ය�ෂමතාවයc- baව පව=වාෙගන යාම සඳහා සාමාන�ා@කාe, 

Bෙයgජ� සාමාන�ා@කාe සහ සහකාර සාමාන�ා@කාeවt-  ඇa^ \ය^ 

කා�ය ම!ඩලය දැl කැප3මc- baව කටbaකල අතර, ඔ¼-ෙ� ෙසUවයද 

අගය කර0.  

   

 �ඩා පiමාණෙ[ �iසැකjGකtව-, කJ  Bෂ්පාදන අපනයනකtව-, 

�ඩා කJ ඉඩGW0ය-, රාජ� හා රාජ� ෙනmවන සං.ධාන ඇa^ \ය^ම 

පා�ශවකtව- මා ෙවත ද�වන ලද සහෙයgගය සහ කැප3ම මත ෙමම 

සා�ථක=වය ලඟාකර ගැ5මට හැc¼ අතර, එයද අගය කර0.  
  

Wටz වැ.f ක�මා-ත අමාත� ගt ල�ෂ්ම- ciඇ<ල මැ�aමා, Bෙයgජ� 

අමාත�aමා, එම අමාත�ාංශ ෙ<කGaමා ඇa^ කා�ය ම!ඩලය ද ව�තමාන 

රාජ�  ව�වසාය සංව�ධන අමාත� ගt ක�� හäG මැ�aමා, Bෙයgජ� 

අමාත�aමා එම අමාත�ාංශෙ[ ෙ<කGaමා ඇa^ අමාත�ාංශ කා�ය 

ම!ඩලය .\- අපෙවත ලබා`- මග ෙප-3ම ෙවDෙව-ද ස්a�ව-ත 

ෙව0.   

 

  ද[5F බ0ඩාර කLණාරGන  

  සභාප�  

  � ලංකා ක� සංස්ථාව  
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අධ/ ෂ ම0ඩල වා�තාව 

 

2015 ෙදසැGබ� 31 Cෙන- අවස- ව�ෂය සඳහා .ගණනය කරන ලද �ල� :කාශන I 

ලංකා කJ සංස්ථාෙ� අධ��ෂ ම!ඩලය ෙවDෙව- ෙG සමඟ ඉCiප= කර0.   

       

මහා භා!ඩාගාරෙ[ රාජ� ව�වසාය ෙදපා�තෙG-aෙ� අධ��ෂ ජනරා< .\- 2003 JB 

මස 2 වනදා B�= කල චÉෙ<ඛ අංක �.ඊ.�/ 12 ට අDව I ලංකා කJ සංස්ථාෙ� �ල� 

:කාශන 2015 ෙපබරවාi 28 වන Cනට ෙපර .ගණකා@ප�aමා ෙවත ඉCiප= කරන ලX.  

 

ආර[භය  
 
1972 අංක 11 දරණ රාජ� කෘ7කා�0ක සංස්ථා පනෙ= 2 වන වග-�ෙ[ 1 වන උප 

වග-�ය යටෙ= අංක 60/7 දරණ ගැසV Bෙ�දනය මF- 1973 මැQ 25 Cන I ලංකා රජෙ[ 

අDමැ�ය හා එවකට වැ.f ක�මා-ත අමාත�aමාෙ� Bෙයgගය මත t�ය< 0fයන 40 ක 

�fක :ා�ධනයc- b�තව I ලංකා කJ සංස්ථාව �W�වන ලX.  

 

V�ඵල  
 
:ව�ථන වසෙරW �ල� :�ඵල සහ ස්ක-ධය ෙවනස්3ම �fබඳ ද=ත ස්ක-ධය 

ෙවනස්3ෙG :කාශනය හා �ල� :කාශන මF- අනාවරණය කර ඇත.  

 

ව/ාපාර සමාෙලhචනය  
 
2015 ෙදසැGබ� 31 Cෙන- අවස- ව�ෂෙ[ I ලංකා කJ සංස්ථාෙ� �ල� ත==ව 

:කාශනෙයW ද�වා ඇ� අතර,  ඒ �fබඳ ඇග_ම� සභාප�aමාෙ� වා�තාෙ� ඇaල=කර 

ඇත.  

 

ෙWපල bFයත හා උපකරණ  
 
�ල� :කාශනෙයW :ව�ථන වසරට අදාලව ෙvපල �iයත හා උපකරණවල \`¼ ෙවනස්කG 

සටහ- අංක 1 මF- පැහැCf කර ඇත. ෙමම සටහෙනW ෙප-වන ව+නාකG ඒවාෙ[ 

ව�තමාන ෙවලඳෙපmල අගය හා :මාණා=මක ෙවනස්කG ෙනmපව¢.  
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Vධාන �යාකාරක[  
 
I ලංකා කJ සංස්ථාෙ� :ධාන EයාකාරකG පහත පiC ෙ�. 
  
� කJ වගාceම,  �iසැකjG ceම සහ අෙල. ceම සහ කJ Bෂ්පාදනය �iසැකjG 

 ciම හා  අෙල. ceම  සGබ-ධ සැලjG �(ෙයල ceම හා Eයා=මක ceමට 

 අමාත�වරයාට උපෙදස් Xම.  

 
� කJ වගාceම,  �iසැකjG ceම සහ අෙල. ceම සහ කJ Bෂ්පාදනය �iසැකjG 

 ciම හා  අෙල. ceම  �(බඳ කටba ceම  

 

� කJ වගාceම,  �iසැකjG ceම සහ අෙල. ceම සහ කJ Bෂ්පාදනය �iසැකjG

 ciම හා  අෙල. ceම  Cb� ciෙG පරමා�ථෙය- .ම�ශන හා ප�ෙ[ෂණ කටba 

 ciම  

 

� කJ වගාceම,  �iසැකjG ceම සහ අෙල. ceම සහ කJ Bෂ්පාදනය �iසැකjG 

ciම හා  අෙල. ceම �(බඳ තා�ෂ4ක, අෙල. හා ෙවන= ෙතmරat uස් ceම, 

�(ෙයල ceම , :\vධ ceම සහ ෙබදා හැeම සහ ඒ කටba වලX අ- අය සමඟ 

එ�ව  Eයා ceම  

 
�  කJ  සහ කJ Bෂ්පාදන  �iසැකjG  ceම  සඳහා �W�වD  ලබන ක�මා-තශාලා 

�W�.ය  ba  ස්ථාන,  ඒවාෙ[ :මාණය  හා තා�ෂ4ක :0� Bෂ්චය ceම සහ 

අ^= ක�මා-තශාලා �W�3මට=  අවශ�  අවස්ථාවලX  එවකට  පව�න 

ක�මා-තශාලා  Eයා කර3ම. 

 

� කJ  සහ කJ Bෂ්පාදන  0ලට ගැ5ම,  ෙබදා හැeම,  .cyම  සහ අපනයනය  ceම. 
 

 

� කJ  වගා ceම  �iසැකjG  ceම  හා අෙල. ceම සහ කJ Bෂ්පාදනය �iසැකjG 

ceම හා අෙළ. ceම  �(බඳ  වැඩ කරෙගන යාම සඳහා  අවශ� තැනැ=ත- z{� 

ceම �4ස පහjකG  සැප_ම. 

 

�  කJ  වගාව-, �iසැකjG ceෙG පහjකG සහ අෙල. ceම Cb� ceෙG කා�යය

  සඳහා  අවශ� �fක සං.ධානය �W�3ම  සහ ඒවා �W�3මට  ආධාරXම. 
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�  කJ  Bෂ්පාදන :චාරය ceම  හා .cyම  සඳහා අවශ�යැQ  සලකD  ලබන �යවර 

ගැ5ම, ෙලgකෙ[  ෙවළඳෙපmලව<වල  ඒ Bෂ්පාදන සඳහා ඇ�  ඉ<|ම :ව�ධනය 

ceම  සහ ඒ කා�යය  සඳහා  ෙහg ඊට සGබ-ධ  ෙහg අDෂංFක කා�යය- සඳහා 

:චාරක කටbaවලට �ද< ෙයද3ම,  ඒ  කටba අDපාලනය ceම සහ ඒ කටba 

වලට ආධාරXම  ආරGභ  ෙකmට ඊට අD~හ දැ�3ම. 

 

සංUත  
 

ස්ක-ධය ෙවනස්3ෙG :කාශනය aල සංස්ථාෙ� �^ සං�තවල සංb�ය සඳහ-ව ඇත.  
 

අධ/ ෂ ම0ඩලය  
 

2015 ෙදසැGබ� 31 Cන වන .ට ෙ=eප=3 \+ සංස්ථාෙ� අධ��ෂ ම!ඩලය පහත පiC 
ෙ�.  
 

(1). 2015. 01.01 Cන \ට 2015.02.09 Cන ද�වා සංස්ථා අධ��ෂ ම!ඩලෙ[ \+  
 සාමා�කQ-     
 

සාමා:කයා ෙ� නම      තන^ර  
 

1.  �.ආ�.�.එ<.>. .ෙ$ව�ණjiය මහතා සභාප� 
 

 2. ෙ�.�.�.\\ර �මාරර=න මහතා   Bෙයgජ� සභාප� 

        (2015.01.13 ද�වා) 
 

 3. එG.අ-�ාහැ-නC  මහ=0ය   අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක (මහා  
          භා!ඩාගාර Bෙයg�ත) 

4. එස්.ඒ.b.\<වා  මහතා     අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 
 

5. �.>.එස්.:නා-` මහතා    අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 
 
 6. ආ�.එස්.කහවල  මහතා    අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

 
7. එස්.එ<.රණ3ර  මහතා     අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

 
2015 ව�ෂෙ[ අධ��ෂ ම!ඩල ෙ<කG  : 3.æ. fයනෙ� මහතා  

  

(2). 2015.02.10 Cන \ට 2015.11.01 Cන ද�වා  ප=¼ සංස්ථා අධ��ෂ ම!ඩල 

 සාමා�කQ- 

  

සාමා:කයා ෙ� නම      තන^ර 

  
 1. �.ආ�.�.එ<. >. .ෙ$ව�ණjiය මහතා සභාප� 

 

2. ඒ. ජයaංග මහතා     Bෙයgජ� සභාප�  
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 3. �.�.එG.3.හzආර�� මහතා   අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

       ( 2015.03.06 Cන \ට)  
 

4. ආ�.ෙ�. ජයල=  මහතා   අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක (මහා භා!ඩාගාර  
Bෙයg�ත) (2015.03.13 Cන \ට)  

 

   5. �.�.nණ�ලක මහ=0ය   අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

       (2015.03.18 Cන \ ට) 
 

 6. >.�.\iම<ව=ත  මහතා   අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

       (2015.03.18 Cන \ ට) 
 

 7. ඊ.එG.ෙ$.�. ඇහැලම<ෙq මහතා  අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 

        (2015.03.27 Cන \ ට) 
 
 2015 ව�ෂෙ[ අධ��ෂ ම!ඩල ෙ<කG  : 3.æ. fයනෙ� මහතා  
 

 
(3). 2015.11.02 Cන \ට ප=¼ සංස්ථා අධ��ෂ ම!ඩලෙ[ සාමා�කQ- 
 

 සාමා:කයා ෙ� නම    තන^ර 
 

1. �.�.කtණාර=න  මහතා  සභාප� 
 
 2. එG.ඩ�.එG.බ!ඩාර�ලක මහතා  Bෙයgජ� සභාප� (2015.11.16 Cන \ට) 
  

 3. ආ�.ෙ�.ජයල=  මහතා   අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක (මහා  
        භා!ඩාගාර Bෙයg�ත) 
 

4. එG.ආ�.එG.අQ.eසා මහතා   අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක 
 
 5.  3.මංචනායක මහතා    අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක (2015.11.06 Cන \ට)  

 

2015 ව�ෂෙ[ අධ��ෂ ම!ඩල ෙ<කG  : 3.æ. fයනෙ� මහතා  
 
 

Bගණන කOPව  
 

රාජ� වයවසාය මා�ෙගgපෙvශනය-ට (Public Enterprises Guideline) අDØලව 

සංස්ථාෙ� .ගණන ක0�ව �W�වා ඇත.  

 

ව/වස්ථාbත ෙගt[  
 
රජයට සහ ෙසUවකය-ට ෙග.යba \ය^ම ව�වස්ථා�ත ෙග3G B\යාකාරව ෙගවා ඇත.  
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පාFසFක ආර ෂාව  
 
පiසරය ට අWතකර c\Ù Eයාකාරකමකට සංස්ථාව මැCහ= 3 ෙනmමැත.  
 
  

%ල/ තGGව Vකාශන 4නට පE 5Yt[   
 
ෙශUෂ ප× Cනට පj F�G මF- ගැල�G ceමට ෙහg ෙහ(දර� ceම සඳහා c\` \`3ම� 

වා�තා 3 ෙනmමැත.  

  

BගණකවL   
 
2015 ෙදසැGබ� 31 Cෙන- අවස- ව�ෂයට අදාල I ලංකා කJ සංස්ථාෙ� �ල� :කාශන 

රජෙ[ .ගණකා@ප� .\- .ගණනය කරන  ලX.   

 
අධ��ෂ ම!ඩලෙ[ Bෙයgගය මත,   
 
 
 
 

t.q. Tයනෙ�  
 
අධ/ ෂ ම0ඩල ෙ@ක[ 
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Bගණන හා කළමනාකරණ කOP වා�තාව 

  

2005.07.01 Cනැ� අංක 31 දරණ : (PED 31) රාජ� ව�ාපාර ෙදපා�තෙG-a චක çෙ<ඛෙ[  

උපෙදස්  ප çකාරව හා එම චක çෙ<ඛයට අදාලව වi-වර \`කරන ලද සංෙශgධනය- වන 

රාජ� ව�ාපාර ෙදපා�තෙG-a අංක 51, 53 හා 55 යන චක çෙ<ඛය- (PED 51, PED 53, හා 

PED 55) මè- ලබා X ඇ� උපෙදස් ප çකාරව   ç ලංකා කJ සංස්ථාෙ� .ගණන හා 

කළමනාකරණ ක0�ව ස්ථා�ත කරන ලද අතර, එය සාමා�කය- හ= ෙදෙන�ෙග- හා 

එ� Be�ෂකෙය�ෙග- b�ත සමස්තය 08 ෙදෙන�ෙග- සම-.ත ක0�ව� .ය.  

 

අදාල ක0�ෙ� සභාප�වරයා ෙලස මහා භා!ඩාගාරය Bෙයgජනය .ධායක ෙනmවන 

අධ��ෂවරයා ද, ක0�ෙ� ෙ<කGවරයා ෙලස ෙමම සංස්ථාෙ� අධ��ෂ ම!ඩල ෙ<කG / 

සහකාර සාමාන�ා@කාe - අභ�-තර .ගණන ද කටba කරන ලX. 

 

2015 ව�ෂය හා අදාලව පව=වන ලද සමස්ත .ගණන හා කළමනාකරණ ක0� uස්3G 

ගණන 04 � o අතර,  එම uස්3G සඳහා ක0� සාමා�කය-ෙ� හා Be�ෂකය-ෙ� 

සහභාÌ=වය පහත පiC .ය. 

 

01. ආ�.ෙ�. ජයල= මහතා : ක0� සභාප� 4/4 

 .ධායක ෙනmවන අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක (මහා භා!ඩාගාර Bෙයg�ත) 

 

02. é.�.එG.3. හzආර�� මහතා : ක0� සාමා�ක 1/2 

 .ධායක ෙනmවන අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක - 2015.08.06 Cන ද�වා  

 

03. >.�. \iම<ව=ත මහතා : ක0� සාමා�ක 3/3 

 .ධායක ෙනmවන අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක - 2015.11.06 Cන ද�වා 

 

04. 3. මංචනායක මහතා : ක0� සාමා�ක 1/1 

 .ධායක ෙනmවන අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක - 2015.12.16 Cන \ට 

 

05. එG.ආ�.එG.අQ. eසා මහතා : ක0� සාමා�ක 1/1 

 .ධායක ෙනmවන අධ��ෂ ම!ඩල සාමා�ක - 2015.12.16 Cන \ට 

 

06. é.ෙ�. ජයෙකmlආර�� මහතා : ක0� සාමා�ක 4/4 

 සාමාන�ා@කාi 

-25- 



07. �.�. ෙකmlකාර මහතා  : ක0� සාමා�ක 3/4 

 Bෙයgජ� සාමාන�ා@කාe    

 

08. එG.�.එස්.ෙ�. �iස් මහතා : ක0� සාමා�ක 3/4 

 සහකාර සාමාන�ා@කාe - �ද< 

 

09. 3.b. fයනෙ� මහතා : ක0� ෙ<කG 4/4 

 සහකාර සාමාන�ා@කාe - අභ�-තර .ගණන හා අධ��ෂ ම!ඩල ෙ<කG 

 

10. ඒ.�.�. අaෙකgරාළ මහ=0ය : ක0� Be�ෂක 2/2 

 .ගණන අ@කාe (.ගණකා@ප� ෙදපා�තෙG-aව) – 2015.08.06 Cන ද�වා 

 

11. එG.é. ඥාණර=න මහතා : ක0� Be�ෂක 1/1 

 .ගණන පe�ෂක ( I ෙßU4ය)  - 2015.11.06 Cන සඳහා පමණ� 

 

12. එස්.ඩÒ.é.ෙ�.එG.ඒ.ආ�. ෙq çම�ලක මහතා   : ක0� Be�ෂක 1/1 

 .ගණන පe�ෂක (II ෙßU4ය) – 2015.12.16 Cන සඳහා පමණ�  

 

2015 ව�ෂෙ[ පළ� .ගණන හා කළමනාකරණ ක0� uස්3ෙGX 2015 ව�ෂෙ[ පළ� 

කා�aව සඳහා   ç ලංකා කJ සංස්ථාව \ය සමස්ත c çයාකාරකG මè- අ=කර ෙගන ඇ� 

ප çග�ය �(බඳව ඉCiප= කර �ì වා�තාව සGබ-ධෙය- ද,  2015 ව�ෂෙ[ පළ� කා�aව 

aලX සංස්ථාෙ� අභ�-තර .ගණන අංශය මè- පාලනා@කාiය ෙවත B�= කරන ලද 

.ගණන වා�තාවල ඇaල= Be�ෂණය- හා එම Be�ෂණය-ට අDව පාලනා@කාiය 

.\- ෙගන ඇ� c çයාමා�ග �(බඳව ඉCiප= කර �ì වා�තාව සGබ-ධෙය- ද ක0�ව 

.\- X�ඝ වශෙය- සමාෙලgචන කටba \`කරන ලX.  

 

එෙසUම ෙමම .ගණන හා කළමනාකරණ ක0� uස්3ෙGX 2014 ව�ෂයට අදාලව �ද< 

පනෙ= 14 (2) (C) වග-�ය ප çකාරව ඉCiප= කර ඇ� ෙක�Gප= .ගණකා@ප� වා�තාෙ�  

අ-ත�ගත .ගණන ෙඡද සඳහා සැප_මට අෙq�ෂා කරන �(at සGබ-ධෙය- ද කt� 

සාක�ඡා ceම \`කරන ලX.  

 

2015 ව�ෂයට අදාලව පව=වන ලද ෙදවන .ගණන හා කළමනාකරණ ක0� uස්3ෙGX 

2014 ව�ෂය සඳහා �ද< පනෙ= 13 (7) වග-�ය ප çකාරව ඉCiප= කර ඇ� .ගණකා@ප� 

වා�තාෙ� අ-ත�ගත .ගණන ෙඡද සඳහා සංස්ථා පා�ශවෙය- \`කරD ලබන අදහස්  
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දැ�3G හා ගD ලබන c çයාමා�ග �(බඳව ඉCiප= කර �ì වා�තාව සGබ-ධෙය- 

ක0�ෙ� අවධානය ෙයm� ¼ අතර, ඒ අDව වා�තාෙ� සඳහ- එ� එ� .ගණන ෙඡද ෙව- 

ෙව- වශෙය- ෙගන එW අ-ත�ගත කt� .ශ්ෙ<ෂණා=මකව සාක�ඡා කර සංස්ථා 

අධ��ෂ ම!ඩලය ෙවත අදාල B�ෙvශය- ඉCiප= කරන ලX. ෙමWX කJ මද Bෂ්පාදන 

සඳහා �iවැය ගණනය ceෙG ව�තමාන ක çමෙ�දය, සංස්ථා වaයාය- හා ශාක අ¦ජනන 

මධ�ස්ථානවල පව�න කJ ගස් �(බඳ සංගණනය,  සංස්ථාෙ� සහනාධාර ෙයgජනා ක çමය 

හා සංස්ථාෙ� c çයාකාරකG අDව අදාල වන රජෙ[ බ` යන කt� සGබ-ධෙය- ක0�ෙ� 

.ෙශUෂ අවධානය ෙයm� කරන ලX.   

 

2015 ව�ෂෙ[ a-වන .ගණන හා කළමනාකරණ ක0� uස්3ෙGX 2015 ව�ෂෙ[ ෙදවන හා 

a-වන කා�a සඳහා සංස්ථාව \ය සමස්ත c çයාකාරකG මè- අ=කර ෙගන ඇ� ප çග�ය 

�(බඳව හා එම කා�a aලX සංස්ථාෙ� අභ�-තර .ගණන අංශය මè- පාලනා@කාiය 

ෙවත B�= කරන ලද .ගණන වා�තාවල ඇaල= Be�ෂණය- හා එම Be�ෂණය-ට 

අDව පාලනා@කාiය .\- ෙගන ඇ� c çයාමා�ග �(බඳව ක0�ව ෙවත ඉCiප= කර �ì 

වා�තා සGබ-ධෙය- ක0�ව .\- X�ඝ සමාෙලgචනය� \`කර සංස්ථා අධ��ෂ 

ම!ඩලය ෙවත අවශ� B�ෙvශය- ඉCiප= ceම \` කරන ලX.  

 

2015 ව�ෂයට අදාල හතරවන .ගණන හා කළමනාකරණ ක0� uස්3ෙGX ක0�ෙ� 

B�ෙvශ ඉCiප= ceම සඳහා 2016 ව�ෂයට අදාල සංස්ථාෙ� c çයා=මක සැලැස්ම ක0�ව 

ෙවත ඉCiප= කර �ì අතර, එW උප ෙකmටස් වශෙය- 2016 ව�ෂය සඳහා සංස්ථාෙ� 

අභ�-තර .ගණන සැලැස්ම හා ප çසGපාදන සැලැස්ම ද ක0�ව ෙවත ඉCiප= කර �Ò4. 

ෙමම ෙ<ඛනය- W අ-ත�ගතය සGබ-ධෙය- ක0� uස්3ෙGX X�ඝ වශෙය- කt� 

සාක�ඡා ¼ අතර, ඒ අDව අදාල B�ෙvශය- සංස්ථා අධ��ෂ ම!ඩලය ෙවත ඉCiප= 

කරන ලX. ෙමම B�ෙvශය- ඉCiප= ceෙGX සංස්ථාෙ� ඉCi .යදG දැeම සඳහා අDමත 

රාජ� ප çදානවල ප çමාණව=භාවය සGබ-ධෙය- පව�න ගැට^කාe ත==වය, සංස්ථාවට 

5�මය අQ�ය ෙනmමැ� වගා ඉඩG පවරා ගැ5ම, සංස්ථාෙ� z=තලම වaයාෙ[ කJ වගාව 

සඳහා අන�Çක වන È0 ෙකmටස් ඵලදා_ ෙලස ෙවන= අat ෙභgග වගාව- සඳහා ෙයmදා 

ගැ5ම, වරල= අෙල.සැ< ෙවත \`කරන ණයට .��G සඳහා ණයගැ�ය-ෙග- B\ 

කාල>මාෙ�X �ද< අයකරවා ගැ5ම යන කt� �(බඳව ක0�ෙ� .ෙශUෂ අවධානය ෙයm� 

කරන ලX.      

 

ආ�.ෙ . ජයලG 
සභාප� 
Bගණන හා කළමනාකරණ කOPව  
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 

  

2015  ව�ෂය සඳහා කා�ය සාධන වා�තාව  
 

01. ක� වගා සහනාධාර ෙයhජනා vමය හා සංව�ධන වැඩසටහ;  
  

1.1 ක� වගා සහනාධාර ෙයhජනා vමය  
 

 භා!ඩාගාර :�පාදන මත Eයා=මක කරන ලද කJ වගා සහනාධාර ෙයgජනා Éමය 

 යටෙ= ෙමම ව�ෂය aල බvධ කJ අ�කර 2500 � හා �ජ කJ අ�කර 2000 � 

 වශෙය- �^ අ�කර 4500 � Cස්£�ක  18 � ආවරණය වන පiC වගාකර ඇත. 

 ෙගm. ප¼< 3288  � සඳහා  ෙමමF- :�ලාභ ලැË4.  ෙG සඳහා වැය¼� �^ 

 .යදම t.0fයන 14.76  c.  
   

02. වගාෙ- එලදාnතාවය ඉහළ නැංtම  
 

2.1  ෙරhපණ {ව/ sෂ්පාදනය  
 

..ධ :ෙvශවල ට උ�ත නව :ෙÏද අ¦ජනනය කර �ඩා කJ ඉඩGW0ය-ෙවත 

ලබාCම සඳහා මාතෙ< Cස්£�කෙ[ නාල-ද, අDරා ධzර Cස්£�කෙ[ .ල��ය, 

අGපාර Cස්£�කෙ[ මහඔය සහ ෙමmණරාගල Cස්£�ක ෙ[ j`වaරආර යන ශාක 

අ¦ජනන මධ�ස්ථාන නඩ=aකරන ලX. ව�ාq� ෙසUවා සහ වා4ජමය කා�යය- 

සඳහා අවශ� බvධ පැළ Bෂ්පාදනය සඳහා අවශ� ඉහළ nණා=මෙය- සම-.ත 

ම¼�ජ 600,000� හා අං�ර 310,000� ෙමමF- ලබාග-නා ලX. ෙG සඳහා වැය¼ 

�^ �දල t. 0fයන 16.4 c.  
 

2.2  sෂ්පාදනය වැu4q& oFම  
  

 ෙපÐvගfක අංශෙ[ සGප=දායකය�ෙ� සහභාF=වෙය- Cස්£�ක 11 ක ෙගm3- 

 685 � සඳහා ‘ෙහෙලgෙප<+ස් ෙරgග පාලනය’ �fබඳව :ාෙයgFක z{� වැඩ�^ 

11 � සං.ධානය කරන ලC.  කJ වගාෙ� ෙරgග හා ප(ෙබgධ ම�ධනය හා :ශස්ත 

කෘ7කා�0ක Éමෙ�ද භා.තෙය- (GAP) එලදාQතාවය ඉහළ නැං.ම සඳහා 

වැඩ�^ව� z=තලම  Cස්£�කෙ[ පව=වන ලX. ජා�ක වැ.f කළමනාකරණ 

ආයතනෙ[ �ල�ාධාර  මත   පව=වන ලද ෙමම වැඩ�^ව සඳහා �ඩා කJ 

ඉඩGW0ය- 50 � සහභාÌ .ය. ෙG සඳහා වැය¼ �^  .යදම t. 0fයන 0.097 c.  
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2.3 පැළ තවා; කලමනාකරණය  

  

සංස්ථාෙ� මධ�ම පැළ තවා- 07 � කම-ද^ව වaයාෙ[  හා  අ^=තරම, හාl, 

 0W-තෙ<,  ච-¨කාවැව, ද§<ල හා �§�කන �W ටා ඇත. න3න තා�ෂණය 

 උපෙයgÌ කරෙගන  බvධ පැළ Bපද3ම සඳහා සාදන ලද ෙපmfදැ< ගෘහ 06 � 

 කම-ද^ව, 0W-තෙ<, මඩකලzව, අ^=තරම පැළ තවා-වල ඉCකර  ඇත. ෙමම 

 තවා-වල 2015 මහ ක-නය සදහා උසස් ත==වෙ[ බvධ පැළ 218373 � 

 Bෂ්පාදනය කර ෙගm3-ෙවත ලබාෙදන ලX.  

  

03.  ප�ෙ8ෂණ හා සංව�ධන වැඩසටහ;  

 

වයඹ .ශ්ව.ද�ාලෙ[ කෘ7ක�ම හා වැ.f කළම නාකරණ �ඨය හා ඒකාබvධව 

ප�ෙ[ෂණ වැඩසටහ- Eයා=මක ෙකෙ�. ශාක අ¦ජනනය, ෙපmෙහmර භා.තය, පැළ 

ඝන=වය, කJ වගාෙ� ෙරgග හා  ප(ෙබgධ ම�ධනය, අat ෙභgග වගාව, බvධ හා 

�ජ වගාව-, බvධ ceෙG තා�ෂ4ක Éමෙ�ද අස්වැ-න �(බඳව ප�ෙ[ෂණ 

වැඩසටහ- Eයා=මක කරD ලබQ. අදාල ප�ෙ[ෂණ :�ඵල සGබ-ධෙය- 

වැඩ�^ සහ ව�ාq� ෙසUවාව- මF-  ෙගm3- දැDව= කරD ලැෙ�.  ෙG සඳහා 

වැය¼ �දල t. 0fයන 2.90 c.  

  

04. සංස්ථා ව^යාය; නඩG^ opම හා වගා lනLGථාපනය  

 

ෙකm!ඩ�� වaයාෙ[  �^ අ�කර 250 � පමණ සංස්ථාව .\-  අ^�- වගා 

කටba \`කරන ලX. ¹ට අමතරව ඔයාමA ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානෙ[ පා^ පැළ 

\�3ම අ�කර 135 ක \`කරන ලX. වaයාය-වf- ෙමÖ� ෙටm- 106 ක ෙලfකJ 

අස්වැ-න� ලැË4. ¹ට අමතරව ඵලදාQතාවය ඉහළ නැං.ම �4ස රසායBක 

ෙපmෙහmර ෙයCම, ව< ම�ධන කටba, ෙරgග හා ප( ෙබgධ ම�ධනය, �ෙෂU× මාව= 

නඩ=a ceම, කqපා` ceම ආX :ශස්ත කෘ7කා�0ක Éමෙ�දය-ද \`කරන ලX. 

ෙG සඳහා වැය¼ �^ �දල t. 0fයන 10 .4 c.  
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05. පE අස්ව} තා ෂණය  

  

5.1 අෙලBකරණය හා bFසැකE[ ක�මා;ත Vව�ධනය  

 

සංස්ථා වaයාය-ෙග- ලද ෙලf කJ අස්වැ-න සහ �ඩා පiමාණ 

�iසැකjGකtව-ෙග- 0ලCග= කJ මද z=තලම සහ නැඳග�ෙවW �W+ 

�iසැකjG මධ�ස්ථානවලX �iසැකjG කරන ලX. එවා අගය එකaකල Bෂ්පාදන 

ෙලස සංස්ථාෙ� :ධාන අෙල.සැ< මF- අෙල.කරන ලX. ෙG සඳහා වරල= 

අෙල.සැ< 39 c- සම-.ත සංස්ථා අෙල.සැ< ජාලය� උපෙයgF කරග-නා ලC. 

අගය එකaකල නව Bෂ්පාදන 02� පාiෙභgFකය- ෙවත ඉCiප=කල හැc¼ අතර, 

:ශස්ත Bෂ්පාදන Éම භා.තය (GMP) �(බඳව �ඩා පiමාණ �iසැකjGකtව- 

සහ අපනයනකtව- දැDව=ceම සහ z{� ciම \`කරන ලX. අෙල. කටba 

මF- සංස්ථාව උපයන ලද  �^ ආදායම t .0fයන 67.71  c.   

   

06. මානව ස[පG සංව�ධනය  

 

කා�ය ම!ඩලෙ[ \ය^ම තරා�රGවල Bලධාe-ෙ� z{�ව හා සංව�ධනය සඳහා 

අවශ� ෙසUවාස්ථ z{� සැ\ පැවැ=3මට කටba \`කරන ලX. ෙමමF- කා�ය 

එලදාQතාවය ඉහළ නැං3මට= ඔ¼-ෙ� .ෂය දැDම යාව=කා8න ceමට=, නව 

දැDම ලබාගැ5මට= අවස්ථාව සැලj� අතර, ස්වයං ෙපළඹ3ම මF- 

කා�ය�ෂමතාවය ඉහළ නැං3මට ඉඩ:ස්ථාව සැලjB.  කා�යය ම!ඩලෙ[ 50 

සඳහා �සලතා සංව�ධන වැඩසටහන� කGකt ෙදපා�තෙG-aෙ� අD~හෙය- 

පව=වන ලX. ෙසÐඛ� අමාත�ාංශෙ[ අD~හෙය- කා�යය ම!ඩලෙ[ 50 ෙදෙන� 

සඳහා ‘ෙපgෂණ ස�ය’ මැෙය- වැඩ�^ව� පව=වන ලX. වයඹ .ශ්ව .ද�ාලෙ[ 

කෘ7ක�ම හා වැ.f කළමනාකරණ �ඨෙ[ අD~හෙය- කJ සංව�ධන Bලධාe- 

35 � සඳහා ව�ාq�කරණය �fබඳ එ�Cන z{� වැඩ�^ව� පව=වන ලX. ෙG 

සඳහා වැය¼ �දල t.0fයන 0.4 c.  
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� ලංකා ක� සංස්ථාෙ- කා�ය සාධනය ඉහළ නැංtම b�ස ගැ~මට අෙk �ත මධ/කා�න 

�යාමා�ග 

  

කා�ය සාධනය ඉහළ නැං3ම සඳහා සංස්ථාව .\- Eයා=මක ciමට අෙq�7ත :ධාන 

මධ�කා8න Eයාමා�ග cWපයc.  

  

01. � ලංකාෙ- ක� වගා වපසFය ඉහළ නැංtම 

02. ක� වගා ඉඩ[වල එලදාnතාවය ඉහළ නැංtම 

03. ක� වගාෙ- පE අස්ව} තා ෂණය Vව�ධනය 

04. මානව ස[පG සංව�ධනය හා එලදාnතාවය ඉහළ නැංtම. 

   

01. � ලංකාෙ- ක� වගා වපසFය ඉහළ නැංtම 

  

1.1 ව/ාk� වැඩසටහ; යටෙG ක� වගාව  

 

I ලංකාෙ� කJ වගාව :ධාන වශෙය- .ය( ෙvශn4ක කලාපය aල ව�ාqතව 

ඇත. පjFය දශක 03 ක කාලයක Eයා=මක ¼ bධමය වාතාවරණය ෙහUaෙව- 

උat හා නැෙගනWර :ෙvශවල �W+ කJ වගා ÒG අ�කර 30000 � පමණ .නාශ 

.ය. එෙහ= ව�ෂ 2010 \ට සංස්ථාව .\- Eයා=මක කරන ලද ව�ාq� වැඩසටහ- 

යටෙ= ව�ෂයකට අ�කර 10000 කට  අ@ක ඉඩG :මාණය� කJ වගාවට නැ§t 

කර3මට සම=.ය.  

 

භා!ඩාගාර අර�ද< යටෙ= Eයා=මක වන ව�ාq� සහනාධාර ෙයgජනා Éමය 

 යටෙ= බvධ හා �ජ කJ වගාව ව�ෂයකට අ�කර 4500 බැF- ඉCi වසර 03 aල 

 Eයා=මක කරD ඇත.  

  

1.2 වගා lනLGථාපනය  

 

සංස්ථා වaයාය- වල නව වගාව හා පැර4 වගා zනt=ථාපනය ceම 2011 

ව�ෂෙ[ \ට ආරGභ කරන ලX. ෙG යටෙ= උat පළා ෙ= ෙකm-ඩ�� වaයාය, 

නැෙගනWර පළාෙ= මා!ක�B වaයාය සංව�ධනය හා zනt=ථාපන කටba \.<  

ආර�ෂක ෙදපා�තෙG-aව හා ඒකාබvධව ආරGභ කරන ලX. ෙG යටෙ= 

ෙකm-ඩ�� හා මා-ක�4 වaයාය-වල ඉCi වසර 3 aලX අ�කර 1000 � පමණ 

අ^�- වගාceමට සැළjG  කර ඇත. 
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පළාෙ=  මා!ක�B වaයාය සංව�ධනය හා zනt=ථාපන කටba \.< ආර�ෂක 

 ෙදපා�තෙG-aව  හා ඒකාබvධව ආරGභ කරන ලX.  ෙG යටෙ= ෙකm-ඩ�� හා 

 මා-ක�4  වaයාය-වල ඉCi වසර 3 aලX අ�කර 1000 � පමණ අ^�- 

 වගාceමට සැළjG  කර ඇත. 

 

1.3 නව වගාව  

 

 �ඩා ඉඩG W0ය- සa කJ වගාව- වල නව වගාවද වා�7කව අ�කර 500 බැF- 

 \` ෙකෙරන අතර, ඉCi වසර aන aල ෙමම වගා නැ§tව අඛ!ඩව පව�D ඇත. 

 ඉහත \ය^ වගා වැඩසටහ- මF- අවම වශෙය-  වා�7කව අ�කර 7000 බැF- 

 කJ වගා È0  :මාණය ඉහළ නැං3මට කටba කරD ඇත.  

 

  ෙමම කා�යය- සා�ථකව ඉ� ceම සඳහා :ාෙv ය කා�යාල 10 c- සම-.ත 

 ව�ාq� ෙසUවා ජාලය� Eයා=මක කරD ලබන අතර, Cස්£�ක 18 ක කJ වගා 

 සංව�ධන කටba ෙමමF- ආවරණය කරD ලබQ.  

    

02. ක� වගා ඉඩ[වල එලදාnතාවය ඉහළ නැංtම 

 

I ලංකාෙ� කJ වගා වපසiය අ�කර 136608 � පමණ වන අතර, 0- 88% � 

 පමණ �ඩා ඉඩG W0ය- ෙ�. බ{තරය� ඉඩGවල �ජ කJ ගස් වගාකර ඇ� අතර, 

 සංස්ථා වaයාය-වල ෙම-ම ෙමම ඉඩGවලද කJ ගස් වල වයස අ¼t` 20-35 

 පමණ වන අතර, එ� ගසc- ෙලfකJ cෙලg ~ෑG  3-5 � අතර :මාණය� ලැෙ�. 

 වැl Cb� කරනලද නව කJ :ෙÏදවf- සම-.ත කJ වගාව- ඇ� .යVනාමය, 

 ඉ-Cයාව වැB ර ටවල ගසc- cෙලg ~ෑG 10-15 = අතර අස්වැ-න� ලැෙ�. ෙG 

 අDව වගාෙ� එලදාQතාවය ඉහළ නැං3ම සඳහා සංස්ථාව .\- පහත සඳහ- 

 EයාකාරකG \`කරQ.    

 

2.1 නව Vෙ�ද හY;වාxම 

 

ෙG අDව වැl අස්වැ-න� ලබාෙදන වැlCb� කල නව :ෙÏද 08 � සංස්ථාව 

.\- ෙගm3-ෙවත හ`-වා X ඇත. වයඹ .ශ්ව .ද�ාලෙ[ කෘ7ක�ම හා 

වැ.fකළමනාකරණ �ඨය හා ඒකාබvධව ප�ෙ[ෂණ කටba \`ෙකෙරන අතර,  

-32- 



WUCC 1 WUCC 5‚ WUCC 8‚ WUCC 9‚ WUCC 13‚ WUCC 19‚ WUCC 21‚ 

WUCC 23 යන :ෙÏද 08 එ^ව-�ලම, .ල��ය, නාල-ද, මහඔය, j`වaර ආර හා 

ඔයාමAව යන වaයාය- හා ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානවල වගා කර ඇත. ෙමම 

ම�ශාක වf- අං�ර ලබාෙගන CවQෙ- ..ධ ෙvශn4ක කලාපවලට උ�ත නව 

:ෙÏද අ¦ජනනය කර ෙගm3- ෙවත ලබාXමට කටba කරD ලැෙ�. වා�7කව නව 

:ෙÏද 02 බැF- හ`-වාXමට ක ටba කරන අතර, ෙමමF- ෙහ�ටයා රයකට 

ලැෙබන අස්වැ-න cෙලg ~ෑG 1000 ද�වා ඉහළ නැං3මට අෙq�ෂා ෙකෙ�.  

 

2.2 Vශස්ත කෘ�කා�Oක vමෙ-ද භාBතය  

 

ඉතා අA අස්වැ-න� ලබාෙදන �ජ කJ ගස් ඉව=කර නැවත වගාව \`ceම සඳහා 

 �ඩා ඉඩG W0ය- වා�7කව ෙයm� කරD ලැෙ�. :ශස්ත කෘ7කා�0ක Éමෙ�ද 

 භා.තෙය- (Good Agricultural Practices) කJ වගාෙ� අස්වD එලදාQතාවය ඉහළ 

 නැං3ම අර�� කර ජා�ක වැ.( කලමනාකරණ ආයතනෙ[ සහභාÌ=වය මත  

 ෙගm3- z{� ceෙG වැඩසටහ- වා�7කව \`කරD ලැෙ�. ෙමය ඉCi ව�ෂ aන 

 aලXද Eයා=මක ceම ට අෙq�7තය. �ෘෂ� මාධ� ෙG සඳහා උපෙයgÌ කරගD 

 ලැෙ�. කJ ගස්වල ම< හටග-නා කාලය aල අ@ක ව�ෂාපතනය පැව¢ම Bසා 

 ද^මැeෙG ෙරgගය ව�ාqත ෙ�.  

 

ෙG Bසා කJ අස්වැ-න 30%-40% = අතර :මාණයc- අAෙ�. ෙG සඳහා �ඩා 

 ඉඩG W0ය- දැDව= ceම අත�ාවශ� 3 ඇත. පiණත කJ වගාව- aල ඇ� 

 කඳප� හාBය ම�ධනය ceම සඳහා ප�ෙ[ෂණ අංශ සමඟ ඒකාබvධ 

 වැඩසටහන� Eයා=මක කරන අතර ෙමය ඉCi ව�ෂ aන aලX Eයා=මක 

 ceමට Bය0තය.  

 

2.3 මධ/ම පැළ තවා;  

   

සංස්ථාෙ� මධ�ම පැළ තවා- 0W-තෙ<, ද§<ල, කම-ද^ව වaයාය, අ^=තරම, 

�§�කන, හාl වaයාය හා ච-¨කාවැව යන ස්ථාන වල ස්ථා�ත කර ඇත. ෙමම 

තවා- මF- නව :ෙÏද වf- සම-.ත ඉහළ nණා=මෙය- b�ත බvධ පැළ 

සංස්ථා Bලධාe-ෙ� අÞ�ෂණය යටෙ= Bෂ්පාදනය කර ෙගm3- ෙවත B�=  
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කරD  ලැෙ�. වා�7කව බvධ පැළ 300000 � Bෂ්පාදනය කරන අතර, ඉCi ව�ෂ 03 

aලXද  වසරකට පැළ 350000 � බැF- Bපද3ම අර�� කර ඇත. පැළ 

Bෂ්පාදනෙ[X නව තා�ෂණය භා.තය වැlCb� ෙකෙරD ඇත.  

 

03. ක� වගාෙ- පE අස්ව} තා ෂණය Vව�ධනය  

 

I ලංකාෙ� Bපදවන කJ මදවල රසව= බව, .ශාල=වය හා  ආෙ�4ක ව�ණෙය- 

b�ත 3ම Bසා ෙලgක ෙවළඳෙපmල aල අ@ක ඉ<|ම� ඇ�3 ඇත. එෙහ= 

වා�7කව Bෂ්පාදනය වන ෙලfකJ ෙමÖ� ෙටm- 10000-12000 ක පමණ වා�7ක 

අස්වැ-න මF- ෙමම අපනයන ධාiතාවය �ෂ4කව ඉහළ නැං3ම `ෂ්කර 3 ඇත. 

ෙv ය මද පiෙභgජනයද  ඉහළ ෙගmස් ඇත.  

 

¹ට අමතරව කJ මද cෙලgවක Bෂ්පාදන .යදම ඉහළයාම Bසා කJ මද cෙලgවක 

0ල t. 2000/- = t. 2500/- = අතර පරාසයක පව¢. ෙමම කt� සැළc<ලට 

ෙගන කJ මද Bෂ්පාදනවල nණා=මය හා ලාභය ඉහළ නැං3ම සඳහා සංස්ථාව .\- 

Eයාමා�ග රාÛය� ෙගන ඇත.   

  

3.1 Vශස්ත sෂ්පාදන vමෙ-ද භාBතය  

  

සංස්ථාව .\- �ඩා පiමාණ ව�වසායකය- සඳහා :0�කරණය, අගය එකa ceම 

 හා :ශස්ත Bෂ්පාදන Éමෙ�ද (Good Manufacturing Practices) භා.තෙය- 

 Bෂ්පාදනවල ත==වය ඉහළ නැං3ම, ෙසÐඛ�ාර�7ත Bෂ්පාදන Éමෙ�ද භා.තය, 

 නව තා�ෂණය සWතව �iසැකjG Eයාවfය න3කරණය ceම, අA .යදG 

 .ජ8කරණ ය-× භා.තය හා නව ඇjtG Éම හා නව Bෂ්පාදන සඳහා 

 ව�වසායකය- උන-` ceම \`ෙකෙ�. ෙG සඳහා නැඳග�ව �iසැකjG 

 මධ�ස්ථානෙ[ z{� මධ�ස්ථානය උපෙයgÌ කරගD ලැෙ�.  

 

3.2 l�& වැඩසටහ;  

  

�ඩා පiමාණ Bෂ්පාදකQ-ෙ� Bෂ් පාදන ජාත�-තර :0� ත==වය- ද�වා ඉහළ 

නැං3මට සංස්ථාෙ� දායක=වය ලබා`- අතර, වා�7කව �iසැකjG ක�මා-තෙ[ 

Bයැෙල-න- 20 � සඳහා z{� වැඩසටහ- පැවැ=3මට කටba කර ඇත. ෙමම 

ඉCi වසර 03 aල අඛ!ඩව Eයා=මක කරD ලැ ෙ�.  
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�iසැකjG ක�මා-තය ආරGභ කර-න- හ ට අවශ� .`fබලෙය- Eයාකරන 

කැ�ෙG ය-× (Shelling machine) හා .ජ8කරණ ය-× (Ovens) සංස්ථාෙ� 

මැCහ=3ම මත පහj0ලට ලබාXෙG වැඩසටහන�ද Eයා�මක ෙකෙරන අතර, ෙමය 

අඛ!ඩව Eයා=මක ෙකෙ�.  

    

3.3 �ඩා පFමාණ bFසැකE[කLව;ෙග; ක� මද Oලx ගැ~ම   

 

සංස්ථා වaයාය- වf- ලැෙබන ෙලf කJ අස්වැ-නට අමතරව �iසැකjG 

ක�මා-තශාලාවල අඛ!ඩව වා�7ක Bෂ්පාදනය \`ceම සඳහා අවශ�   කJ මද  

�ඩා පiමාණ �iසැකjGකtව-ෙග- 0ලX ගැ5ම පjFය වසර aලX \`කරන 

ලX.ෙවළඳෙපmල තරඟකාe ත==වය- ට �{ණXම සහ �iවැය අවමceෙG 

පරමා�ථෙය- ෙගm3-ෙග- ෙලfකJ 0ලXගැ5ම ෙවDවට �ඩා පiමාණ 

�iසැකjGකtව-ෙග- කJමද 0ලX ගැ5ම \`කරන ලX.  ඉCi ව�ෂ  3 aලXද �ඩා 

පiමාණ �iසැකjGකtව-ෙග- කJ මද 0ලට ගැ5මට කටba කරD ලැෙ�.   

 

3.4 ක� අ^L sෂ්පාදන Vව�ධනය  

  

කJ අස්වැ-න මF- :ධාන වශෙය-ම ෙලfකJ ෙව-කරග-නා අතර කJ z{ල- 

:ෙයgජනයට ෙනmෙගන අපෙ= යQ. ෙG අDව වා�7කව කJ z{ල- ෙටm- 

10000කට අ@ක :මාණය� :ෙයgජනයට ෙනmෙගන .නාශ 3 යQ. ෙමම කJ 

z{ල- භා.තකර Non Alcoholic Beverages ජෑG, ෙකglය< වැB අat Bෂ්පාදන 

සGබ-ධෙය- ප�ෙ[ෂණ ceම, z{�ව ලබාXම සහ ෙපÐvගfක අංශය සමඟ 

Bෂ්පාදන සහ අෙල. කටba සGබ-ධෙය- ඒකාබvධ වැඩසටහන� Eයා=මක 

කරD ලබQ.  

 

4.0 මානව ස[පG සංව�ධනය හා ඵලදාnතාවය ඉහළ නැංtම  

      

4.1 මානව ස[පත l�& opම හා සංව�ධනය  

   

කා�ය ම!ඩලෙ[ \ය^ම තරා�රGවල Bලධාe-ෙ� z{�ව හා සංව�ධනය සඳහා 

අවශ� ෙසUවාස්ථ z{� සැ\ පැවැ=3මට කටba \`කර ඇත. ෙම මF- කා�ය 

එලදාQතාවය ඉහළ නැං3මට= ඔ¼-ෙ� .ෂය දැDම යාව=කා8න ceමට=, නව  
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දැDම ලබාගැ5මට= අවස්ථාව සැලෙසන අතර, ස්වයං ෙපළඹ3ම මF- 

කා�ය�ෂමතාවය ඉහළ නැං3මට= ඉඩ:ස්ථා සැලෙසU. ෙමම z{� වැඩසටහ- ඉCi 

ව�ෂ 03 aල අඛ!ඩව \`ceමට සැලjG කර ඇත.  

  

4.2 කා�ය ම0ඩල ව�හය V�සංBධානය හා කා�ය සාධන ඇග�ම  

  

සංස්ථාෙ� :ාෙv ය කා�යාල ජාලය සඳහා පiගණක හා ෆැ�ස් ය-× ලබාX ඇත. ඒ 

අDව අ-ත�ජාල පහjකG සWතව ස-Bෙ�දන කටba න3කරණය කර ඇත. 

ව�තමාන සංව�ධන Eයාව(යට අDÝප වන පiC සංස්ථාෙ� කා�ය ම!ඩල වõහය 

:�සං.ධානය ceම  \`කල අතර, ඒ අDව බඳවාගැ5ෙG හා උසස් 3ෙG ප+පා+ය 

සංෙශgධනය ceමට= අවශ� �යවර ෙගන ඇත. ෙමමF- කා�ය ම!ඩල වõහය 

aල කා�ය සාධනය ඉහළ නැං3ම සඳහා අවශ� �fකාංග සWතව සංස්ථාෙ� ඉCi 

වසර cWපය aල අ¦ෙයgග වලට �{ණXම සඳහා ෙමම වõහා=මක ෙවනස්කG 

උපෙයgÌ කරගD ඇත. \ය^ම තරා�රGවල කා�ය සාධනය ඇග_G \`ceමටද 

අවශ� �යවර ෙගන ඇත.  
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
2015.12.31 4නට ඒකාබWධ ෙශyෂ ප�ය 

 

2014.12.31    සටහන L.  L. 

L.   වGක[     

   ජංගම ෙනwවන වGක[      

77,005,215.45    ෙvපළ �iයත හා උපකරණ 01 110,208,071.46    

35,141,076.20    ඵල දරණ වගා නඩ=a .යදG 02 31,442,182.70    

25,852,827.72    ඵල ෙනmදරණ වගා නඩ=a .යදG 03 33,242,774.25   - 

1,046,491.00    
ෙකiෙගන යන වැඩ - ප çා�ධන 
  -     

614,594.38    අෙන�= �ඩා ව�ාපෘ� 04 806,139.73    

139,660,204.75    %ඵ ජංගම ෙනwවන වGක[    175,699,168.14  

        

   ජංගම වGක[     

48,712,114.42    ෙතmග 05 30,130,806.66    

24,842,906.55    
ෙවළඳ ණයගැ�ෙයg සහ ලැÒය ba 
අෙන�= දෑ 06 24,410,542.89    

10,079,743.24    තැ-පa අ=�කාරG හා ö�ව ෙග3G 07 4,287,395.21    

60,878,673.12    �ද< සහ �ද< සමාන දෑ 08 38,846,405.43    

144,513,437.33    �ඵ ජංගම ව=කG    
         

97,675,150.19  

         

284,173,642.08    %ඵ  වGක[    273,374,318.33  

        

   ස්ක-ධ සහ වග÷G     

   ස්ක-ධ     

40,000,000.00    �fක ප çා�ධනය  40,000,000.00    

78,956,936.39    රාජ� :�ාන   114,881,471.56   - 

19,303,961.19    අෙන�= පා�ශවය-ෙග- ලැË� ප ç�ාන 09 18,916,912.73    

22,215,332.25    ප çා�ධන සං�ත 10 17,441,846.85    

56,278,274.35    ලාභ අලාභ F�ම  8,550,232.37    

        

216,754,504.18    %ඵ ස්ක;ධ    199,790,463.51  

        

   ජංගම ෙනmවන වග÷G     

42,414,576.01    පාiෙතg7ක Xමනා සදහා ෙව-ceG   52,470,630.13    

42,414,576.01    %z ජංගම ෙනwවන වග�[  52,470,630.13    

   ජංගම වග÷G     

25,004,561.89    
ෙවෙළද ණයW0ෙයg සහ ෙග.ය ba 
අෙන�= දෑ 11 

        
21,113,224.69    

25,004,561.89    %z ජංගම  වග�[    73,583,854.82  

        

284,173,642.08    %ඵ ස්ක;ධ සහ වග�[    273,374,318.33  

        

        

        

ධ[5F බ0ඩාර කLණාරGන OFඇ@ල ඩ\.එ[. බ0ඩාර�ලක එ[.�.එස්.ෙ . =Fස් 

සභාප�                 උප සභාප�           සහකාර සාමාන/ා�කාF-%ද@  
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ශ �ී ලංකා ක� සංස්ථාව 
 

පදන[ කරගG �&[ ප ��පG� - 2015 
 

01. ෙපm`ෙ� �(ග= F�Gකරණ øලධ�ම හා ශ çී ලංකා F�Gකරණ ප çGත මත F�G 

�(ෙයල කර ඇත. 
 

02. ස්ථාවර ව=කG සරළ මා�ග ක çමය මත �ෂය කරන ලC. ව�ෂය aල 0ලට ග= 

ව=කG ග= Cනය පදනG කරෙගන �ෂය ගණනය කරන ලC. ව�ෂය aල Bම කරන 

ලද ෙගmඩනැF( Bම කරන ලද Cනය පදනG කරගැ5ෙම- ෙනmව �^ ව�ෂය 

සඳහාම �ෂය ගණනය කරන ලC.                                                                                                                     
 

 �ෂය ceෙG ප ç�ශත පහත සඳහ- පiC ෙ�. 

  ෙමgට� වාහන    20% 
  ය-ත ç úත ç    10% 
  ෙමවලG සහ උපකරණ  10% 
  කා�යා8ය උපකරණ          10% 
  නළ fං / වගා fං   10% 
  8 බA උපකරණ සහ ස.ceG 06% 
  ස්Çර ෙගmඩනැFf   03% 
   අ�ධ ස්Çර ෙගmඩනැFf  33 1/3 % 
 

03. ෙvපල �iයත සහ උපකරණ ෙලස හÙනාග= ව=කG �iවැයට F�Gගත කර ඇත. 

ෙvපල  �iයත සහ උපකරණ වල අගය :ත�ාගණන ව+නාකම මත ස���ත �ෂය 

හා හාBකරන ලද අලාබ අAකර ද�වා ඇත.  
 

04. පහත සඳහ- පදනම මත ෙතmග ගණනය කරන ලC. 
 

  කJ මද     ;  ¯vධ .�ණG 0ෙල-  
  කJ ඇට    ;  සහ�ක කළ ෙවනස් වන 0ල/ෙවෙළඳ ෙපmළ 0ල 
  ගව සහ බැට^   ;  ඒ ඒ පලා=වල ෙවෙළඳ 0ල/�ව බර අDව 
  ෙපm<     ;  ¯vධ .��G 0ල  
  අෙන�= \ය^ම ෙතmග ;  �iවැයට ගණනය කරන ලC. 
 

05. ප çධාන කා�යා8ය .යදG �iවැය මධ�ස්ථාන අතර එW අ-ත�ගත �ඵ වැ�q .යදමට 

අදාලව ෙබදා හiන ලX. 
 

06.  වaයාය-W සාමාන� .යදG ඵල දරණ සහ ඵල  ෙනmදරණ ප çෙvශ, පැලතවා- සහ 

ස=වපාලනය අතර ෙබXම එම ප çෙvශ සදහා වැයo සත� කGකt Cන ගණෙ- අDපාතය 

අDව ෙබදා හiන ලX. 
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07. ෙGÝ ප çෙvශ වල ක çම�ෂය ceම ව�ෂයකට 5% බැF- ගණනය කරන ලC. 
 

08. ෙබm< ණය සහ අඩමාන ණය ෙව- ceම �^ ණය ගැ�ය-ෙග- 3.53% බැF- 

ගණනය කර ඇත. ෙව- ceG F�ෙG ෙවනස ව�ෂය aල ෙබm< ණය කපා හැeම 

සඳහා මාt කරන ලC. 
 

09. පාiෙතg7ක Xමනා සඳහා ෙව- ceම පාiෙතg7ත Xමනා පනෙ= සඳහ- පiC ෙසUවය 

කරන ලද සGö�ණ ව�ෂ ගණනට අDව ගණනය කරන ලC. පාiෙතg7ක W0කG 

ලැ�ම සඳහා පනෙ= සඳහ- අවම ෙසUවා කාලය F�G ව�ෂය aලX සGö�ණo 

අයෙ� ෙසUවා �iවැය ආදායG F�මට හර කර ඇත.  
 

10   ලැË හා ලැÒය ba දෑවල ව+නාකම මත ආදායම F�Gගත කර ඇත. 
  

 පහත සඳහ- දෑ සැලc<ලට ෙගන භා!ඩ .cyෙG ආදායම හÙනාෙගන ඇත. 
 

� ආයතනය අවදානම හා ප ç�ලාභ යන ෙදකම ගැ�Gකtට ලබාෙv. 

� ආයතන කළමනාකාi=වෙ[ මැCහ=3ම� .�ණන භා!ඩවල W0කාi=වයට 

ෙහg කා�යüම පාලනය� තබා ගැ5ම සඳහා මැCහ= ෙනmෙ�. 

� ආදායම .ශ්වාස5ය ෙලස හÙනාගත හැc 3ම. 

� ග�ෙදD හා අදාල ආ�Çක ප ç�ලාභය- ආයතනයට ගලායා හැක 

� ග�ෙදDවට අදාල ¼ ෙහg අදාල .ය හැc �iවැය .ශ්වාස5ය ෙලස අගය ceම. 
 

 

11. ප çා�ධන ව=කG W �ෂය3G හා ක çම�ෂය ෙලස F�G ෙපm=වලට ඇaල= කර ඇ� 

 සත� ව+නාකG, අදාල ප çා�ධන ව=කGවf- කපා හැeෙම- අනatව ඊට සමාන 

 ව+නාකම� ප çා�ධන ප çදානවf- ඉව= කර F�Gෙපm= වල ආදායම� ෙලස 

 හ`නාගDලැෙ�. 
 

12. ෙමgට� වාහන :ත�ා ගනය 2009.01.01 Cන \ට බලපැ ව=වන Cනය ෙලස Bශ්චය 

කරන අතර, �(ග= රාජ� ආයතනයක කා�0ක ඉං�ෙ-tවරෙය�ෙ� 

�fක=වෙය- ba ස්වා@න ෙකm0සම� මF- කරන ලC. 
 

13. බvධ පැළ සහ Òජ පැළ Bෂ්පාදනයට අදාල පiපාලන .යදG ෙසUවා සහ  වාBජ අංශ 

 අතර, Bෂ්පාCත සත� පැළ හා ෙබදා හiන ලද පැළ පදනG කර ෙගන කර ඇත. 
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ඒකාබWධ ෙශyෂ ප�යට අදාල සටහ;  

සටහ; 01                  

ෙWපල bFයත සහ උපකරණ ;      

.ස්තරය �iවැය/:ත�ාගණන 
අගය 

2015.01.01. 
 

(t.) 

අදාල වසෙ� 
ව=කG එකa3G / 

:ත�ාගණනය 
 

(t.) 

අදාල වසෙ� 
ව=කG ඉව=ceG / 

.��G 
 

(t.) 

ව=කෙG ව�තමාන 
�iවැය / 

:ත�ාගණන 
ව+නාකම 

(t.) 

2015.12.31 Cනට 
ස���ත �ෂය 

 
 

(t.) 

fයා හiන ලද අගය 
2015.12.31 Cනට 

 
 

(t.) 

\-න�කර ඉඩG 
            

11,775,947.01  
            

11,760,775.36  - 
       

23,536,722.37  - 
            

23,536,722.37  

ස්ථාවර ෙගmඩනැFf 
            

40,347,029.15  
              

3,958,616.00  - 
            

44,305,645.15  
            

16,027,100.83  
            

28,278,544.32  

අ�ධ ස්Çර ෙගmඩනැFf 
                  

162,210.00  
                    

81,500.00  - 
                  

243,710.00  
                    

73,281.40  
                  

170,428.60  

වාහන 
            

70,452,115.84  
            

32,958,750.00  
              

4,807,500.00  
            

98,603,365.84  
            

53,225,693.11  
            

45,377,672.73  

 
ය-× ú× 

            
14,993,679.65  

                  
275,000.00  

                  
109,272.67  

            
15,159,406.98  

            
10,504,680.75  

              
4,654,726.23  

ය-× ú× 
ෙමවලG හා උපකරණ 

              
7,864,075.93  

                  
349,299.99  

                    
34,256.00  

              
8,179,119.92  

              
7,081,504.77  

              
1,097,615.15  

කා�යා8ය උපකරණ 
              

9,972,172.49  
                  

577,286.50  - 
      

10,549,458.99  
              

8,089,529.90  
              

2,459,929.09  

8 බA හා ස.ceG 
              

6,395,185.32  
                  

492,787.00  - 
              

6,887,972.32  
              

4,132,585.04  
              

2,755,387.28  

නළ (ං 
      

826,682.00  - - 
                  

826,682.00  
                  

474,657.25  
                  

352,024.75  

වගා (ං 
                  

644,999.00  
                  

465,756.66  - 
              

1,110,755.66  
                  

194,559.34  
         

916,196.32  

වැ� 
                  

608,824.62  - - 
                  

608,824.62  - 
                  

608,824.62  

  
          

164,042,921.01  
            

50,919,771.51  
              

4,951,028.67  
          

210,011,663.85  
            

99,803,592.39  
          

110,208,071.46  
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ඒකාබWධ ෙශyෂ ප�යට අදාල සටහ; 

         

 
සටහ; 02  

     

 
ඵල දරණ වගාව - ක� (සටහන 2 අ)    29,218,412.24  

 
   - ෙපw@ (සටහන 2 ආ)    2,223,770.46  

        31,442,182.70  

 
(සටහන 2 අ) 

      

 
ඵල දරණ වගාව - කJ   

     

     

 වaයාය    

�iවැය 
2015.01.01 

(t.)  

2015.12.31 
Cනට ස���ත 

�ෂය   

fයා හiන ලද 
අගය 

2015.12.31 
(t.) 

 
හාl වaයාය  

  2,736,310.00   1,706,417.09   1,029,892.91  

 
කම-දඑව වaයාය   

14,708,944.94   10,401,579.27   4,307,365.67  

 
z=තලම වaයාය  

30,069,888.71   18,168,284.35   11,901,604.36  

 
එ^ව-�ලම �ජ උද�ානය  

13,933,185.28   8,872,237.82   5,060,947.46  

 
.ල��ය ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය 

655,569.86   130,405.80   525,164.06  

 
ඇ<කAව ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය  

4,440,584.27   825,866.61   3,614,717.66  

 
ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය 

1,150,848.05   115,084.80   1,035,763.25  

 

ෙමmණරාගල ශාක අ¦ජනන 

මධ�ස්ථානය 
1,936,618.75   

              
193,661.88   

          
1,742,956.87  

    69,631,949.86   40,413,537.62  29,218,412.24  
 

සටහ; 02 (ආ)       

ඵල දරණ වගාව -ෙපm<      

    

ව^යාය   

bFවැය 
2015.01.01 (L.)  

2015.12.31 
4නට 

ස%�Uත  ෂය  

Tයා හFන ලද 
අගය 

2015.12.31 
(L.) 

හාl වaයාය         
 1,369,822.51   479,437.01   890,384.60  

කම-දඑව වaයාය  
 2,437,612.22   1,201,424.43   1,236,187.79  

z=තලම වaයාය  
 431,998.76   334,800.69   97,198.07  

   4,239,433.49   2,015,662.13   2,223,770.46  
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ඒකාබWධ ෙශyෂ ප�යට අදාල සටහ;  
 
 

         

 සටහ; 03        

         

 
ඵල ෙනwදරණ වගාව - ක�   (සටහන 3 අ)   28,794,547.00  

 

 
   - ෙපm<    (සටහන 3 ආ)   4,448,227.25  

 

       

          
33,242,774.25   

 සටහ; 03 (අ)        

         

 පැල  ෙනwදරණ වගාව        

          

 ව^යාය      2015.12.31 4නට bFවැය 

 
හාl වaයාය         2,315,771.69  

 

 
කම-ද^ව වaයාය       3,317,964.70  

 

 
z=තලම වaයාය      3,294,716.57  

 

 
එ^ව-�ලම �ජ උද�ානය      701,634.10  

 

 
මා-ක�B වaයාය      1,284,884.70  

 

 
ඇ<කAව ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය   1,518,669.30  

 

 
මහඔය �ජ උද�ානය       479,418.25  

 

 
ෙමmණරාගල �ජ උද�ානය      306,257.84  

 

 
ප�ෙ[ෂණ හා සංව�ධන      1,462,458.89  

 

 
නැදග�ව �iසැකjG මධ�ස්ථානය                 135,360.40  

 

 
ඔයාමAව ශාඛ අ¦ජනන මධ�ස්ථානය      9,022,730.05  

 

 
.ල��ය ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය   21,783.98  

 

 
ෙකm!ඩ�� ශාක අ¦ජනන මධ�ස්ථානය   4,932,896.53  

 

       

          
28,794,547.00   
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ඒකාබWධ ෙශyෂ ප�යට අදාල සටහ; 

        

 
සටහ; 03 (ආ)  

      

 
ඵල ෙනwදරණ වගාව - ෙපw@ 

   

 
ව^යාය                   2015.12.31 Cනට �iවැය 

 හාl වaයාය      1,924,923.91  

 කම-දඑව වaයාය      802,012.46  

 z=තලම වaයාය      630,182.49  

 ඔයාමAව ශාඛ අ¦ජනන මධ�ස්ථානය   1,091,108.39  

       

            
4,448,227.25  

        

 
සටහ; 04 

      

 
අෙන�G �ඩා ව/ාපෘ� 

   

 
ව/ාපෘ�ය    2015.12.31 Cනට �iවැය 

 ෙ=�ක පැල ව�ාපෘ�ය    482,874.09  

 තල ව�ාපෘ�ය   40,000.00  

 පැෙපm< ව�ාපෘ�ය   272,465.64  

 
ෙකෙස< හා ෙදW ව�ෘ�ය 

     10,800.00  

 
 

  806,139.73 

 
 

   

 
සටහ; 05 

   

 
 
ජංගම වGක[   

   

 ෙතmග       

 ..ධ     40.072,068.74 

 වQ-      
457,220.79 

 කJ මද    
6,807,455.44 

 කJ ඇට     
14,051,225.00 

 පැළ      
3,380,396.32  

 ඇjtG �ව�      
1,362,440.37 

 
 

  
          

30,130,806.66 
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ඒකාබWධ ෙශyෂ ප�යට අදාල සටහ; 

        

 
සටහ; 06  

      

 
ෙවළඳ ණයගැ�ෙයh සහ ලැ�ය q^ අෙන�G දෑ  

  

 
ෙවළඳ ණයගැ�ෙයg    

1,831,472.00  
                

 අA කළා - ෙබm<ණය ෙව- ceම 
64,650.96 

 
1,766,821.04 

 ..ධ ණයගැ�ෙයg    
23,987,313.85 

  

 හාB 3G වf- වන අලාභ 
1,343,592.00 

 
22,643,721.85 

 එක^ව    
24,410,542.89 

        

 සටහ; 07       

 තැ;ප^ අG�කාර[ සහ ෙපර ෙගH[    

 අ=�කාරG      
            

1,147,450.00  

 ෙපර ෙග¼G       
               

704,397.71  

 තැ;ප^      
            

2,435,547.50  

 

 
එක^ව       

            
4,287,395.21  

        

 

 
සටහ; 08       

 �ද< හා �ද< සමාන දෑ      

 �ද< - මා�ගස්ථ      122,078.00 

 �ද< - අත ඉ�i හා බැං� ඉ�i    38,724,327.43 

 

 
එක^ව       38,846,405.43  

        

 සටහ; 09       

 අෙන�G පා�ශවය;ෙග; ලැ�} ප �දාන    

 උat නැෙගනWර ෙවරළබඩ ප çජා සංව�ධන ව�ාපෘ�ය  
            

6,795,904.56  

 අ�ෙ�ක වැ.f ෙභgග සංව�ධන අමාත�ංශය  1,612,451.80 

 j^ අපනයන ෙභgග ප çව�ධන අමාත�ාංශය  10,508,556.37 

 

 
එක^ව       18,916,912.73 
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ඒකාබWධ ෙශyෂ ප�යට අදාල සටහ; 

 සටහ; 10       

 ප �ා�ධන සංUත    

 ප çත�ාගණන සං�තය - වාහන  
         

16,929,116.63  

 අෙන�= ප çා�ධන සං�ත  512,730.22  

 

 
එක^ව       17,441,846.85 

 

 සටහ; 11       

 
ජංගම වග�[ 

   

 
BBධ ණයfOෙයh 

 
         

11,778,834.66  

 
උපUත Bයද[ 

 9,334,390.03  

 

එකaව 

      21,113,224.69 
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
වා�ජ අංශය 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ඒකාබWධ ලාභ අලාභ �&ම 

 2014.12.31      2015.12.31 

 (L.)      (L.) 

   B�&[ / bFවැPම    
 63,334,146.00    කJ මද         67,707,424.80  
 -   �ජ කJ ඇට      3,004,850.00  

 50,865,900.00    කJ පැල   3,157,500.00  

 1,170,028.84    ෙපm<     1,481,898.19  

 -   ආපj එ¼G     (55,122.80) 

115,370,074.84    ¯vධ .��G   75,296,550.19  

   අ�කලා: B�&[ bFවැය   

 (292,510.82)   ෙතmග අA/ වැª3G  1,188,845.97  
 6,831,406.95    තවා- .යදG           166,617.83  

 27,257,248.33    කJ මද Bෂ්පාදන �iවැය / ෙපm`කා�ය 22,998,006.00  

 19,939,368.87    එල දරණ වගා නඩ=a .යදG          21,355,753.45  
 8,640,179.67    එල දරණ වගා සෘJ .යදG            9,345,547.13  

 62,375,693.00   %z B�&[ bFවැය   55,054,770.38  

 52,994,381.84  දළ ලාභය    20,241,779.81  

   අ�කලා: අෙන�G Bයද[   

 29,345,618.67    පiපාලන .යදG (�iසැකjG සහ තවා-) 16,102,968.44  
 29,345,618.67         16,102,968.44  

 23,648,763.17                 ලාභ (අලාභ) vම ෂය opමට ෙපර     4,138,811.37  

 3,283,050.99    vම ෂය         3,283,051.20  

 20,365,712.18   ලාභ (අලාභ) vම ෂය opමට පE   855,760.17  

 313,034.62    ලාභ / (අලාභ) වQ-   227,361.39  

 129,400.00    ලාභ / (අලාභ) �iසැකjG උපකරණ         33,500.00  

 8,586.81    ලාභ/ (අලාභ) පැෙපm< ව�ාපෘ�ය    (152,344.97) 

 (307,992.97)   ලාභ / (අලාභ) සGව පාලනය  (1,266,682.36) 

 20,508,740.64   �යා;Bතෙය; ලG �Wධ ලාභ / (අලාභ)  (302,405.77) 
                 අෙන�= ආදායG            - 

 21,235,000.00    රාජ� :දාන zනරාව�තන   27,798,000.00  

 265,147.00    ස්ථාවර ව=කG ඉව= ciෙG ලාභය 10,168,605.39  

    ලාභ/ (අලාභ)-ර�ෂණ ව-C       38,306.39  
 3,151,683.11    ෙපmf ආදායG  2,451,182.75  

 498,181.30    ෙවන= ආදායG  2,474,094.75  

 161,036.82    Éම�ෂය-ෙවන= පා�ශවය-ෙග- ල= :දාන 2,291,036.81  

 25,311,048.23    �^ අෙන�= ආදායG  45,221,226.09  

   අෙන�G Bයද[    
 24,050,413.02    පiපාලන .යදG (:ධාන කා�යාලය) 27,897,829.00  

 21,769,375.85   �Wධ ලාභය    17,020,991.32  
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 
ෙසyවා අංශය 

          

2015.12.314ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ආදාය[ හා Bයද[ �&ම 
 2014.12.31         

 L.       L. 

  ආදායම       

17,072,009.24   රාජ� :දාන :ා�ධන 
:ව�තන 
වසර   23,382,225.18  

  2,215,710.37     Éම�ෂය - අෙන�= ව=කG 2,318,239.65  

    කැ�රථ 03   3,195,000.00  

28,765,000.00     zනරාව�තන   38,302,000.00  

  ෙවන= ආදායG     

   ව�ාq� ෙසUවා  111,620.00   

   ප�ෙ[ෂණ හා සංව�ධන 26,455.00   138,075.00  

48,052,719.61   %z ආදායම     67,335,539.83  

  අ� කළා :-      

  Bයද[       

32,578,767.62   :ධාන කා�යාලය  38,438,172.65   

17,072,009.24   :ා�ධන Xමනා යටෙ= 23,382,225.18   

42,451,595.13   ව�ාq� ෙසUවා  51,705,959.87   

        -    මධ�ම පැළ තාව-   12,114,885.83   

2,839,104.31   ප�ෙ[ෂණ හා සංව�ධන 3,891,016.26   

731,327.44   ඔයාමAව ශාඛ අ¦ජනන මධ�ස්ථානය 569,763.68   

206,933.20   ඔයාමAව ශාඛ අ¦ජනන මධ�ස්ථානය 1,982,549.66   

95,879,736.94   %z Bයදම     132,084,573.13  

  
ව�ෂය �ල ආදායම ඉ ම� Bයදම
     

(47,827,017.33)  අවසාන ඒකාබWධ ලාභ අලාභ �&මට මාL කලා (64,749,033.30) 

        
 

අවසාන ඒකාබWධ ලාභාලාභ �&ම 
31.12.2014 2015.12.314ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා ආදාය[ හා Bයද[ �&ම 

L.    L. 
21,769,375.85 වාBජ අංශෙය- ලැË ¯vධ ලාභය    17,020,991.32 

(47,827,017.33) ව�ෂය සඳහා ආදයම ඉ�ම¼ .යදම - ෙසUවා අංශය (64,749,033.30) 

(26,057,641.48)    (47,728,041.98) 

996,618.81 ෙපර ව�ෂය සඳහා  ගැලzG -  

81,339,297.02 පහළට  ෙගන යන ලාභය   56,278,274.35  

82,335,915.83    56,278,274.35 

     

56,278,274.35 ලාභය  ඉCiයට ෙගන යන ලාභය    8,550,232.37 
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%ද@ Vවාහ Vකාශය 

        

2015 ෙදසැ[බ� මස 31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සදහා ඒකාබWධ %ද@ Vවාහ Vකාශය 

     2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය 
ෙමෙහq[ �යාකාරක[ වT; ජsත � %ද@ Vවාහය    

        
ව�ෂය aල ඉපæ ¯vධ ලාභය     (47,728,041.98) 

%ද@ චලනය; ෙනw� අnතමය; සදහා ගැල=[    

කෂය 3G     17,695,062.67    

Éම�ෂය     3,437,424.54    

පාiෙතg7ත Xමනා සදහා ෙව- ceම 12,242,906.37    

ෙබm<ණය සදහා fයා හැeම ෙහg ෙව- ceම 384,277.97    

ස්ථාවර ව=කG {වමාtෙව- ¼ ලාභය (5,395,119.99)   

:ා�ධන සං�ත fයා හැeම  (4,773,485.40)   

ෙමවලG සහ උපකරණ ෙසmරකG ciෙG- ඇ� ¼ අලාභ   21,846.87    

ෙකiෙගන යන :�ධන වැඩ fයාහැiම 1,046,491.00    

අෙන�= �ඩා ව�ාපෘ� fයා හැiම  237,187.85    

ඵලදාQ සWත වගා ගැල3ම (හා@ වaයාය) 261,468.96    

:ා�ධන Xමනා Éම�ෂය    (31,186,501.64)   

       (6,028,440.80) 

කාරක Vා�ධනෙ8 ෙවනසට ෙපර ෙමෙහq[ ලාභය / පා�ව  (53,756,482.78) 

        

කාරක Vා�ධන ෙවනස්t[      

ෙතmගය - (වැl3ම) / අA3ම   18,581,307.76    

ණය ගැ�ෙයg - (වැl3ම) / අA3ම     48,085.69    

අ=�කාර¹ සහ ෙපර ෙග¼G - (වැl3ම) / අA3ම 5,792,348.03    

ණය W0ෙයg - වැl3ම / (අA3ම) (2,132,590.15)   

උප�ත .යදG - වැl3ම / (අA3ම) (1,758,747.05)   

       20,530,404.28  

       (33,226,078.50) 

පාiෙතg7ත ෙග3G      (2,186,852.25) 

ෙමෙහbG EයාකාරකG af- ජBත o ¯vධ �ද< :වාහය  (35,412,930.75) 

 
 
 
 

                                                             -48- 
   



 

ආෙයhජන �යාකාරක[ වT; ජsත � %ද@ Vවාහය 
 

ස්ථාවර ව=කG 0ලX ගැ5ම   (18,969,771.51)   

නව වගා සඳහා ආෙයgජනය ciම (7,389,946.53)   

ස්ථාවර ව=කG .c4ෙම- ලද :�ෂ්ඨාව 5,395,125.95   

අෙන�= පා�ශවය-ෙග- ලැË :ධාන (226,011.65)   

ෙවන= �ඩා ව�පෘ� සදහා ආෙයgජනය       (428,733.20)   

       
       

(21,619,336.94) 

ආෙයgජන EයාකාරකG af- ජBත o ¯vධ �ද< :වාහය   (57,032,267.69) 

        

�ල/ �යාකාර[ ^T; ජsත � %ද@ Vවාහය    

        

රාජ� :දාන       35,000,000.00  

ව�ෂය aලX �ද< හා �ද< සමාන දෑ වල ¯vධ වැl3ම / අA3ම  (22,032,267.69) 

        

වසර ආරGභෙ[ �ද< හා �ද< සමාන දෑ   60,878,673.12  

        

       

        
38,846,405.43  

        

        

(සටහ- 01)    2015.01.01 4නට  
2015.12.31 

4නට 

        

අත ඉ�i සහ බැං� ඉ�i �ද<   60,794,964.18   38,724,327.43  

        

මා�ගස්ථ �ද<     83,708.94   122,078.00  

     

        
60,878,673.12   

        
38,846,405.43  
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 

 

2015.12.31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සදහා ස්ක;ධ ෙවනස් tෙ[ Vකාශය 

          

ෙවනස්t[ %Tක 

Vා�ධනය 

රාජ/ Vා�ධන 

Vධාන 

Vා�ධන Vධාන - 
උ^L නැෙගනfර 

ෙවරළබඩ 

Vජා.සං. 
වැඩසටහන 

Vා�ධන Vදාන - 
අ�ෙ�ක වැBT 

ෙභhග සංව�ධන 

අමාත/ංශය
  

Vත/ාගණන 

සංUතය 

 

අෙන�G 

Vා�ධන 

සං�ත 

 

Vදාන 

Ez අපනයන 

ෙභhග Vව�ධන 

අමාත/ංශය 

ලාභා ලාභ �&ම 

 

එක^ව 

 

2015.12.01 4නට 
ෙශyෂය 40,000,000.00    78,956,936.39   7,021,916.21  

 

  

1,612,451.80 

   

21,702,602.03  

 

512,730.22   10,669,593.18    56,278,274.35   216,754,504.18  

 

ව�ෂ ^ල4 ලද Vධාන -   35,000,000.00  - - - - - -    35,000,000.00  

 

ෙමhටර ® වාහන Vධාන -   31,950,000.00  - - - - - -    31,950,000.00  
 

ලාභ අලාභ �&මට 
මාL oFම - 

 

(31,025,464.83)    (226,011.65) - - - 

     

(161,036.81) - 

  

(31,412,513.29) 
 

වGක[ ඉවG oFෙ[ 
�&මට මාL oFම - - - - 

    

(4,773,485.40) - - - 

    

(4,773,485.40) 
 

ෙපර ව�ෂෙ8 
ගැල=[ - - - - - - - - - 
 

කාල පF�ෙඡදය 
සඳහා �Wධ ලාභය / 
අලාභය - - - - - - - 

  

(47,728,041.98) 

  

(47,728,041.98) 

 

2015.12.31 4නට 
ෙශyෂය 40,000,000.00  114,881,471.56  

 

6,795,904.56  

 

1,612,451.80 

  

16,929,116.63  

 

 

512,730.22  10,508,556.37     8,550,232.37   199,790,463.51  
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X � ලංකා ක� සංස්ථාෙ- 2015 ෙදසැ[බ� 31 4ෙන; අවස; ව�ෂය සඳහා � �&[ 

b�බඳව 1971 අංක 38 දරණ %ද@ පනෙG 14 (2)  (A) වග;�ය ප �කාරව s�G කර 

ඇ� Bගණකා�ප� වා�තාෙ- අ;ත�ගත කL& ස[බ;ධෙය; සංස්ථා පා�ශවෙය; 

අදහස් දැ t[ සහ ග} ලබන o �යාමා�ග. 

 

2.2.1 (අ) I �ල� ප çකාශන මè- ඉCiප=කර ඇ� F�Gකරණ අQතමවලට අදාල 

\යýම 0DGකරණ පදනG ෙහ(දර� කර ඇත. 

 

2.2.1 (අ) II ව�ෂයට අදාල වා�7ක වා�තාව සකස් ceෙGX වා�7ක F�G එම 

වා�තාෙ� ෙකmටස� වශෙය- ඉCiප= කරD ලැෙ�.  අදාල වා�7ක 

වා�තාෙ� ඇaළ= සභාප�ෙ� වා�තාෙ� ෙමම .ගණන .මjෙG සඳහ- 

\යýම කt� අඩංn කර ඇත. 

 

2.2.1 (ආ) �iසැකjGකරණය හා අගය එකa ceම සං÷�ණ කා�ය පiපා+ය� වන 

අතර, ඊට ගැළෙපන පiC �iවැය ගණනය ceම සඳහා වරල= 

ගණකා@කාe ආයතනයක ෙසUවය ලබාෙගන ඇත.  එෙසUම, ෙවළඳෙපmළ 

තරඟකාe=වයට අDව Bෂ්පාදනවල .��G 0ල ¢රණය කර ඇ� අතර 

අවසාන වශෙය- සමස්ත .��G a(- ලාභය� උපයා ගැ5මට 

එමè- අෙqüා කර ඇත.     ඒ අDව, කJ අෙල.ය මè- 2015 

ව�ෂෙ[X t. 0fයන 7.34 ක ලාභය� උපයාෙගන ඇත. 

  

2.2.1 (ඇ) 2015 ව�ෂයට අදාල සංස්ථාෙ� �ල� ප çකාශ 2016.02.24 Cන පැව� 

සංස්ථා අධ��ෂ ම!ඩල uස්3ෙGX අධ��ෂ ම!ඩලය .\- අDමත 

කරන ලX. 2016 ව�ෂෙ[ \ට ෙමම .ගණන ෙඡදෙ[ සඳහ- ෙතmරat 

�ල� ප çකාශ මè- සැප_මට අවශ� කටba \` කරD ලැෙ�. 

 

2.2.1 (ඈ) I 2016 ව�ෂෙ[X ෙමම ප çත�ාගණන කටba සGz�ණ ceමට සැලjG කර 

ඇත. 

 

2.2.1 (ඈ) II 2016 ව�ෂෙ[X ෙG අDව අදාල ෙහ(දර�ceG �ල� ප çකාශවල 

\`ceමට සටහ- කරග-නා ලX. 

 

2.2.1 (ඉ) 2016 ව�ෂෙ[ \ට අදාල F�Gකරණ ප ç0¢-ට අDØලව කටba කරD 

ඇත. 
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2.2.1 (ඊ) 2016 ව�ෂෙ[X ෙG සGබ-ධෙය- අවශ� සටහ- �ල� ප çකාශනවල 

දැ�3මට කටba කරD ලැෙ�. 

 

2.2.1 (උ) ෙමම F�Gකරණ ප ç0�ෙ[ අවශ�තා සGz�ණ ceම සඳහා අවශ� 

.ෙශUෂඥ දැDම සංස්ථාව සaව ෙනmමැ� අතර, ඉCi ව�ෂෙ[X බාWර 

.ෙශUෂඥෙය�ෙ� ෙසUවය ලබා ගැ5ම මè- අවශ� කටba සGz�ණ 

කරD ඇත. 

 

2.2.2 (අ) 2016 ව�ෂෙ[X ෙG සGබ-ධෙය- F�Gෙපm=වලට අදාල ගැළ�G \` 

කරD ලැෙ�. 

 

2.2.2 (ආ) ෙමW සඳහ- උප�ත .යදG 2016 ව�ෂය aළX B\පiC F�Gෙපm=වලට 

ඇaල= ceමට කටba කරD ලැෙ�. 

 

2.2.2(ඇ)I, II ෙමW සඳහ- ණය �දල 2016 ව�ෂෙ[X �ල� ත==ව ප çකාශෙ[ ජංගම 

ෙනmවන වග÷G යටෙ= දැ�3මට කටba කරD ඇත. 

 

එෙසUම 3 අෙල. ම!ඩලෙ[ අදාල Bලධාe- සමඟ සාක�ඡාකර 

සහනදා_ පදනම� මත ෙමම ණය �දල හා ෙපm(ය ෙග3ම 

සGබ-ධෙය- 2016 ව�ෂෙ[ \ට අවශ� කටba \`කරD ඇත. 

 

2.2.2 (ඈ) ෙමම ෙග.ය ba ව+නාකම F�G ෙපm= වf- ඉව= ceම සඳහා 

භා!ඩාගාර අDමැ�යට යට=ව අධ�ü ම!ඩලෙ[ අDමැ�ය ලබා X 

ඇත. 

 

2.2.2 (ඉ) ෙG සGබ-ධෙය- 2016 ව�ෂෙ[X F�Gෙපm=වල අවශ� ගැළ�G \` 

කරD ලැෙ�. 

 

2.3 (අ) 2016 ව�ෂෙ[X ෙv ය ආදායG බ` ෙදපා�තෙG-aව සමඟ සාක�ඡා කර 

ෙG සGබ-ධෙය- අවශ� කටba සGz�ණ කරD ලැෙ�. 

 

2.3 (ආ) 2016 ව�ෂෙ[X අදාල බ` ෙග3G සGබ-ධ කටba \` කරD ඇත. 

  

2.3 (ඇ) ව�තමානෙ[X අදාල අවකරණ >මාව ඉ�මවා ෙග3G ෙනmකරD ලැෙ�. 

\යýම ණය �ද< B\ පiC අදාල කාල>මාව aළX අයකර ෙගන ඇත. 
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2.3 (ඈ) ෙමW සඳහ- ප çවාහන Xමනා ෙග3ම සඳහා භා!ඩාගාර අර�ද< ෙයmදා 

ගැ5ම� \` ෙනmකරන අතර, සංස්ථා කා�ය ම!ඩලයට ලබාෙදන 

ප ç�ලාභය� වශෙය- සංස්ථාව මè- උපයන අර�ද< භා.තෙය- ෙමම 

Xමනා ෙග3G \`කරD ලැෙ�. 
   

ෙමම Xමනා ෙග3G සඳහා සංස්ථා අධ��ෂ ම!ඩලෙ[, එවකට ෙ��ය 

අමාත�ාංශෙ[ ගt අමාත�aමාෙ� සහ එම අමාත�ාංශ ෙ<කGaමාෙ� 

අDමැ�ය ලබාෙගන ඇත. 
 

2.3 (ඉ) 2016 ව�ෂය aළX අදාල �ද< ඒකාබvධ අර�දලට බැර ceමට කටba 

කරD ඇත. 
 

4.1 (අ) සමාෙලg�ත ව�ෂයට ෙපර සෑම ව�ෂයකXම පාෙහU සංස්ථාෙ� නැදග�ව 

�iසැකjG මධ�ස්ථානෙ[ z{� මධ�ස්ථානය aල කJ 

�iසැකjGකtව-ට z{� වැඩ�^ පැවැ=oව ද, සමාෙලg�ත ව�ෂෙ[X 

( එනG 2015 ව�ෂෙ[Xඡ) CවQන zරා ෙලf කJ අස්වD සැලcය ba 

ප çමාණයc- අA o බැ.- �iසැකjG �ෙෂUත çයට නව 

�iසැකjGකtව-ෙ� පැ0yම ඉතා අA මVටමක පැව�4. 

�iසැකjGකtව-ෙ� z{� වැඩ�^ව� පැවැ=3මට අවම වශෙය- 

සහභාÌ .ය ba සංඛ�ාවට= වඩා අA �iසැකjGකtව- සංඛ�ාව� 

z{�ව සඳහා ඉ<ýG කර �ì ෙහQ- සමාෙලg�ත ව�ෂෙ[X 

�iසැකjGකtව- සඳහා z{� වැඩ�^ පැවැ=3ම� \`කළ ෙනmහැc 

.ය. 
 

එෙසUම සංස්ථාෙ� �ද< ප ç�පාදන `ෂ්කරතා ෙහUaෙකmටෙගන සමාෙලg�ත 

ව�ෂෙ[X කJ Bෂ්පාදන සඳහා ෙලgක ෙවෙළඳෙපmල ප çව�ධනය ඉල�ක 

කරගB0- වැඩසටහ- c\ව� c çයා=මක ceමට ෙහg ඒ සGබ-ධ 

දැDම ඒකරා  කරගැ5ම සඳහා සංස්ථා Bලධාe- අ-ත�ජා�ක z{� 

වැඩසටහ-වලට සහභාÌ කර3මට ෙහg ෙනmහැc .ය. 
 

4.1 (ආ) I ,II ෙමම .ගණන ෙ�දවල සඳහ- කt� සGබ-ධෙය- අවධානය ෙයm� 

ceෙGX �fක වශෙය- සඳහ- කළ b=ෙ= z=තලම වaයාෙ[ අ�කර 

240 � ෙනmව සමස්ත අ�කර 960 ක È0 ප çෙvශයම වගාව සඳහා 

ෙයmදාෙගන ඇ� බවQ, ෙකෙසU න�= කJ වගාව සඳහා ෙයmදාගත  

-64- 

 



ෙනmහැc È0 ෙකmටස් (ෙවGË ෙකmටස්) හා ෙනmෙය�= කාලn4ක හා 

ෙvශn4ක ත==වය- මත ෙම-ම 
  

පාලනය කළ ෙනmහැc කෘ0 හාB ෙහUaෙකmෙගන කJ ගස් .නාශ 3 ඇ� 

È0 ෙකmටස් සැලc<ලට ගැ5ෙGX සමස්ත È0ෙ[ තැB- තැන කJ 

වගාව ෙනmමැ� .ශාල ප çෙvශය� පව�න බව ( පාýගස් පව�න බව) 

�(ගත හැc කtණc. 
 

නව වගාව- සඳහා අවධානය ෙයm� කර ෙනmමැ� බවට .ගණන .මjෙG 

කt� සඳහ- කර �Ëව ද ෙG වන.ට= z=තලම වaයාෙ[ අ�කර 87 

කට ආස-න ප çමාණයක නව බvධ හා �ජ කJ වගාව- \`කර ඇ� අතර, 

එමè- ස්ථා�ත නව කJ ගස් ප çමාණය 3448 c. ඒවා දැනට ඵල ෙනmදරන 

ෙනmෙGÝ වගා ප çෙvශය- ෙ�. 
 

4.1(ඇ)I,III z=තලම Cස්� ç�කෙ[ සහනාධාර කJ වගා වැඩසටහන යටෙ= කJ පැළ 

\�3ම \`කරන ලvෙv 2014 ඔ�ෙතgGබ� - ෙදසැGබ� ද�වා 

කාලවකවාDව aලX ෙ�. 
  

2014 ව�ෂෙ[ ඔ�ෙතgGබ� \ට ෙදසැGබ� ද�වා z=තලම ප çෙvශයට 

අ@ක ව�ෂාපතනය� ලැËD අතර, ( �(ෙවf- අදාල මාසවල ¹.¹ . 

168.2, 239.1 හා 449.9 වශෙය-) 2015 ජනවාi, ෙපබරවාi, මා�a යන 

මාසවල ව�ෂාපතනය �(ෙවf- ¹.¹. 11.3 � හා 34.9 � තරG අA 

අගය� ග-නා ලX. ෙG අDව කJ පැළ \�වන ලද කාලෙ[ X අ@ක 

ව�ෂාව� පැව¢ම ෙහUaෙව- පාං¯ වාතය අවම 3ම සහ ෙනmෙය�= C8ර 

ආසාදන පැ�රයාම� \`3ෙම- ෙමෙසU කJ පැළ .ශාල වශෙය- .නාශ 

3ම \`3 ඇ� බව ප çකාශ කළ හැcය. ¹ට අමතරව අ@ක ව�ෂාව 

ෙහUaෙව- ව< පැළෑ+වල ව�ධනය >ඝ ç ෙලස \`3ම ද ෙG සඳහා බලපා 

ඇත. 
 

ඉහත සඳහ- පiCම කාලn4ක හා ෙvශn4ක ත==වය-ෙ� බලපෑම 

අDව �tණෑගල Cස්� ç�කෙ[ ද සහනාධාර ෙයgජනා ක çමය යටෙ= 

\�වන ලද කJ පැළ .ශාල සංඛ�ාව� .නාශ 3 ෙගmස් ඇත. 
 

4.1 (ඈ) I  සංස්ථාෙ� \ය|ම ප�ෙ[ෂණ කටba වයඹ .ශ්ව.ද�ාලෙ[ මහාචා�ය 

සහ ආචා�යවt-ෙග- සම-.ත කJ ප�ෙ[ෂණ හා කළමනාකරණ  
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ක0� uස්3ෙGX සාක�ඡාකර ¢රණය කළ පj c çයා=මක ෙ�.  ෙමම 

ක0�ව දැනට වසර 20 ක පමණ කාලයක \ට සංස්ථාෙ� c çයා=මක වන 

අතර සංස්ථාෙ� සභාප�, සාමාන�ා@කාe සහ ප�ෙ[ෂණ අංශභාර 

සහකාර සාමාන�ා@කාe ෙමම ක0�ෙ� සාමා�ක=වය දරD ලැෙ�. ඒ 

අDව, ප�ෙ[ෂණ ෙයgජනාවfය- සඳහා අවශ� අDමැ�ය එම ක0�ව 

මè- ලබාXම \`ෙ�. 

- 

4.1 (ඈ) II \යýම ප�ෙ[ෂණ කටbaවල ප çග�ය අදාල ප�ෙ[ෂණ කා�යය- W 

ෙතmරat ද ඇaල= කර0- මා\කව අධ�ü ම!ඩලය ෙවත f�තව 

වා�තා කරD ලැෙ�. 
 

4.2 (අ) ෙමම සංස්ථාව ආරGභ කරන ලද Cනෙ[ \ටම ෙමම .ගණන .මjෙG 

සඳහ- ආකාරයට අවස්ථාDØලව ආයතන සංග çහෙ[ ෙම-ම සාqz හා 

කා�යාල ෙසUවක පනෙ= .@.ධාන ද සංස්ථාව .\- අDගමනය කර ඇ� 

අතර, රජයට වා\දායක වන අ-ද0- එම .@.ධාන භා.තා කර ඇත. 
 

4.2 (ආ) ෙ��ය අමාත�ාංශය හරහා ෙමම ඉඩG පවරා ගැ5ම සGබ-ධෙය- 

අවශ� කටba \`කර0- පව¢. 
 

4.2 (ඇ) අදාල කාලවකවාDව aල ෙමම �දල අයකර ගැ5මට ෙ��ය අමාත�ාංශය 

හරහා \යýම කටba \`කළ න�= ආ�Çක සංව�ධන අමාත�ාංශෙය- 

එම �දල ලැ� ෙනmමැත. 
 

5.1 2013 සහ 2014 වා�7ක වා�තා අමාත� ම!ඩල අDමැ�ය ලබා ගැ5ම 

සඳහා ෙ��ය අමාත�ාංශය ෙවත ඉCiප=කර ඇ� අතර, 2015 ව�ෂය 

සඳහා ෙක�Gප= වා�7ක වා�තාව ෙG වන.ට සකස් කර0- පව¢. 
 

5.2 I   අදාල ෙ<ඛන \ය<ල B\ පiC �(ෙයල කර ඉCiප= කර ඇත.  
 

5.2  II සංස්ථාෙ� සත� .යදG, අDමත අයවැයගත .යදG ඇස්තෙG-a ඉ�මවා 

ෙගmස් ෙනmමැත. එබැ.- ෙමම .ගණන ෙ�දෙ[ සඳහ- කt� පැහැCf 

ෙනmමැත.  
 

06. (අ)-(ඈ) ඉCiෙ[X ෙමW සඳහ- පාලන �ෙෂUත çය- සGබ-ධෙය- .ෙශUෂ 

අවධානය ෙයm� කර කටba ceමට සටහ- කරග-නා ලX. 
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� ලංකා ක� සංස්ථාව 

    

ව�ෂ 05 ක �&[ සාරාංශය 

 2015 2014 2013 2012 2011 

ලාභා ලාභ F�ම L. 000 L. 000 L. 000 L. 000 L. 000 

¯vධ .��G 75,297 115,370 134,180 150,107 117,750 

.��G �iවැය (55,055) (62,376) (82,586) (59,939) (58,707) 

දළ ලාභය  20,242 52,994 51,594 90,168 59,043 

අෙන�= ආදායG 13,974 4,219 10,494 1,846 2,947 

zනරාව�තන :දාන 27,798 21,235 22,775 25,910 22,403 

පiපාලන .යදG (44,001) (53,396) (43,493) (44,455) (35,383) 

Éම�ෂය (992) (3,283) (3,045) (3,715) (3,491) 

වා�ජ කටq^ වT; ලG �Wධ ලාභය 17,021 21,769 38,325 69,754 45,519 

ෙසyවා අංශය - ආදාය[ ඉ ම� Bයද[ (64,749) (47,826) (37,358) (25,520) (25,070) 

ෙශyෂ ප�ය      

ජංගම ෙනmවන ව=කG      

ෙvපල �iයත සහ උපකරණ 110,208 77,005 63,916 64,986 4,509,794 

ෙGÝ :ෙvශ නඩ=aව 31,442 35,141 30,466 31,620 66,480 

ප�ෙ[ෂණ සහ සංව�ධන .යදG - 1,046 215 - - 

ෙනmෙGÝ :ෙvශ නඩ=aව 33,243 25,853 29,288 19,982 40,559 

අෙන�= �ඩා ව�ාපෘ� 806 615 619 707 739 

%z ජංගම ෙනwවන වGක[ 175,699 139,660 124,504 117,295 4,617,572 

ජංගම ව=කG      

ෙතmග  30,131 48,712 29,460 46,135 37,706 

ෙවලද ණය ගැ�ෙයg සහ ලැÒය ba 
අෙන�= දෑ 24,411 24,843 60,042 70,822 7,744 

අ=�කාරG සහ ö�ව ෙග3G 4,287 10,080 5,461 3,374 2,464 

�ද< හා �ද< සමාන දෑ 38,846 60,879 66,529 28,676 45,787 

%z ජංගම වGක[ 97,675 144,514 161,492 149,007 93,701 

%z වGක[ 273,374 284,174 285,996 266,302 4,711,273 

W0කG සහ වග÷G      

W0කG      

øfක :ා�ධනය 40,000 40,000 40,000 40,000 - 

රාජ� :දාන 114,881 78,957 58,745 34,959 258,822 

අෙන�= පා�ශවය-ෙග- ලැË� :දාන 18,917 19,304 19,691 17,911 13,570 

:ා�ධන සං�ත 17,442 22,215 22,241 23,676 4,464,179 

ලාභාලාභා F�ම 8,550 56,278 81,339 77,788 (88,803) 

%z fOක[ 199,790 216,754 222,016 194,334 4,647,768 

ජංගම ෙනmවන වග÷G      

පාiෙතg7ත Xමනා සදහා ෙව-ceG 52,471 42,415 33,875 31,272 27,835 

වාහන ක<බ` - - 3,257 6,513 - 

%z ජංගම ෙනwවන වග�[ 52,471 42,415 37,132 37,785 27,835 

ජංගම වග÷G      

ෙවළද ණය W0ෙයg සහ අෙන�= ෙග.ය 
ba දෑ 21,113 25,005 26,849 34,183 35,670 

%z ජංගම වග�[  21,113 25,005 26,849 34,183 35,670 

%z ස්ක;ධ සහ වග�[ 273,374 284,174 285,997 266,302 4,711,273 

¯vධ ව=කG :�ලාභය % (23.9) (12.0) 0.44 22.76 0.44 

¯vධ ලාභ අDපාතය % (63.4) (22.6) 0.7 29.5 17.4 

ජංගම අDපාතය 4.6 5.8 6.0 4.4 2.6 

�74ක ව=කG අDපාතය 3.2 3.8 4.9 3.0 1.6 

�^ ආදායමට �^ .යදම 0.8 0.9 1.0 1.6 1.2 
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