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wmf.a fufyjr 
 

wdYap¾h imsß fyg oji  f,dalh Èkjk 
wm ud;D N+ñfhys 

fi!Nd.Hu;a f;oj;a" .=Kj;a 
Y%S ,dxflah cd;sl wkd.;h Wfoid 
rdcH NdKavd.drfha wkq ±kque;sj 

fi!LH wud;HdxYfha iydh" wëlaIKh mßmQ¾Kj" 
iajfoaYSh f.dúhd n,i;= lrk 
iemhqusldrl n,uQ¿ iú .kajd 

Wiia kshudkql+, m%ñ;s .=K fmdaIs; 
;s%fmdaI w;=re wdydrh 

ukdj fi!LH wdrlaIs;j idojd" wiqrd" ksujd 
iqj.=K wfmalaIs; 

m%%;s,dNs ck ys; iqj msKsi u 
wLKavj imhd m%odkh lsßu o 

iusNdjH fiajd wNsudkfhka wem lem jq 
uy ls%hdkaú; fufyhqulska 

foaYh o ) úYajh o 
ch .kakd 

hym;a ;s%fmdaI mjq,la ùu o 
úYajùh fi!LH o¾Yl b,lal imqrk 

fi!LH iusmkak Y%S ,dxflah cd;shl meje;au msKsi 
úYsIaG f,i lemjq o 

m<uq yd tlu foaYsh iud.u ùu 

 

wmf.a fufyjr 
 

wdYap¾h imsß fyg oji  f,dalh Èkjk 
wm ud;D N+ñfhys 

fi!Nd.Hu;a f;oj;a" .=Kj;a 
Y%S ,dxflah cd;sl wkd.;h Wfoid 
rdcH NdKavd.drfha wkq ±kque;sj 

fi!LH wud;HdxYfha iydh" wëlaIKh mßmQ¾Kj" 
iajfoaYSh f.dúhd n,i;= lrk 
iemhqusldrl n,uQ¿ iú .kajd 

Wiia kshudkql+, m%ñ;s .=K fmdaIs; 
;s%fmdaI w;=re wdydrh 

ukdj fi!LH wdrlaIs;j idojd" wiqrd" ksujd 
iqj.=K wfmalaIs; 

m%%;s,dNs ck ys; iqj msKsi u 
wLKavj imhd m%odkh lsßu o 

iusNdjH fiajd wNsudkfhka wem lem jq 
uy ls%hdkaú; fufyhqulska 

foaYh o ) úYajh o 
ch .kakd 

hym;a ;s%fmdaI mjq,la ùu o 
úYajùh fi!LH o¾Yl b,lal imqrk 

fi!LH iusmkak Y%S ,dxflah cd;shl meje;au msKsi 
úYsIaG f,i lemjq o 

m<uq yd tlu foaYsh iud.u ùu 

 

wmf.a fufyjr 
 

wdYap¾h imsß fyg oji f,dalh Èkjk 
wm ud;D N+ñfhys 

fi!Nd.Hu;a" f;oj;a" .=Kj;a 
Y%S ,dxflah cd;sl wkd.;h Wfoid 
rdcH NdKavd.drfha wkq ±kque;sj 

fi!LH wud;HdxYfha iydh" wëlaIKh mßmQ¾Kj" 
iajfoaYSh f.dúhd n,i;= lrk 
iemhqïldrl n,uQ¿ iú .kajd 

Wiia kshudkql+, m%ñ;s .=K fmdaIs; 
;s%fmdaI w;=re wdydrh 

ukdj fi!LH wdrlaIs;j idojd" wiqrd" ksujd" 
iqj.=K wfmalaIs; 

m%%;s,dNs ck ys; iqj msKsi u 
wLKavj imhd m%odkh lsrSu o 

iïNdjH fiajd wNsudkfhka wem lem jq 
uy ls%hdkaú; fufyhqulska 

foaYh o ) úYajh o 
ch .kakd 

hym;a ;s%fmdaI mjq,la ùu o 
úYajùh fi!LH o¾Yl b,lal imqrk 

fi!LH iïmkak Y%S ,dxflah cd;shl meje;au 
msKsi úYsIaG f,i lemjq o 

m<uq yd tlu foaYSh iud.u ùu 
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YS% ,xld ;%sfmdaI ,sñgâ ys  
iNdm;s ;=udf.a mKsúvh 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
fús.j;a wd¾Ól ixj¾Okhla b,lal fldg .ksñka" wdishdfõ wdYap¾hu;a 

rdcHhla lrd hk .ufka oS" tlS rdcHh f.dvke.Su i|yd ksfrda.S il%Sh Y%u 
n,ldhla wjYH fõ'  fï i|yd fi!LH lafIa;%h ;=< id¾:l m%cd fi!LH 
ixj¾Ok l%shdj,shla ks¾udKh lsrSfï jeo.;alu rch ;=<ska ;yjqre lr we;'  
rgl wd¾Ól ixj¾Okh Wfoid w;sYh jeo.;ajk ksfrda.S Y%u n,ldhla 
f.dvke.Su msKsi" fuf<dj t<sh olsk í<sod ;u uõ l=fia isgu wjYH fmdaIKh 
,nñka ksfrda.Sj jeãu w;HjYH jQjls'  uõ l=i ;=< jefvk orejdg fuka u" 
uõ l=fika íys jq í<sodg o" wjYH fmdaIKh ,nd oS ksfrda.S ck iudchla 
fjkqfjka wjYH ud¾f.damfoaYl;ajh yd wkq.%yh fi!LH wud;HdxYh ;=<ska 
,en" tu ld¾hNdr bgq lsrSfï il%Sh odhl;ajh YS% ,xld ;%sfmdaI ,sñgâ 
wdh;kh úiska orkq we;' 
 

fmdaIKfhka msrs ksfrda.S mqoa.,fhl= ùug ñksid ;u uõ l=i ;=< oS  fuka 
u" Wmf;a mgka o" Tyqg wjYH fmdaIK Yla;sh ,nd ;síh hq;= h'  fuu j.lSu 
bgq fldg ksfrda.S cd;shla rgg ohdo lrkq msKsi fi!LH wud;HdxYh úiska 
fufyhjkq ,nk jHdmD;shla f,iska YS% ,xld ;%SfmdaI ,sñgâ wdh;kh    Y%S 
,xldfõ i;ros.a Nd.fha fjfikakd jQ ,laI 10l ;rïjk m%;s,dNs ck;djla 
Wfoid udislj ;%sfmdaI ,nd oSfï jevigyk fi!LH wud;HdxYfha wëlaIKh 
hgf;a ls%hd;aul lrkq ,nhs' fï wkqj .¾NkS uõjreka"  lsrsfok uõjreka" l=vd 
orejka jeks m%;s,dNSka Wfoid fmdaIK imsrs ;%SfmdaI w;sf¾l wdydrh wLKavj 
iemhSfï uyÕ= ld¾hh ;%sfmdaI wdh;kh úiska bgq lrkq ,efí'   
 

fuu uyeÕs jHdmD;sh fjkqfjka jd¾Islj remsh,a ñ,shk 1500l muK 
uqo,la uyd NdKavd.drh úiska imhhs' b;d ixfõoS m%;s,dNSka lKavdhula 
fjkqfjka fmdaIHodhS w;sf¾l wdydrhla f,iska ;%sfmdaI ,nd oSu isÿjk neúka" 
th b;d iqmrSlaIdldrSj kshñ; m%ñ;Skag wkq.;j isÿùug wm wdh;kh iqúfYaIS 
fjfyila orhs' wuqøjH ñ, oS .ekSfï isg ;%sfmdaI wdydrhla whqrska fnod yrsk 
wjia:dj olajd ksr;=re mrSlaIdjka hgf;a msrsisÿj o" ;;a;aj md,k l%shdj,Ska 
hgf;a o" th ksmoùug j. n,d.kq we;'  ;%sfmdaI ksIamdokh i|yd wjYHjk 
nvbrsÕ= yd fidahd fndaxÑ imhkq ,nkafka tajd j.d lrkq ,nk m%foaYj,g wh;a 
f.dú ixúOdk úisks'  m%foaYfha f.dùkaf.ka Tjqka tu wuqoqjH ñ, oS .kq ,efí'  
fuu wuqøjH i|yd uqo,a wud;HdxYfha o ueosy;aùu u; iy;sl ñ,la kshu 
lrkq ,efí'  tu iy;sl ñ, hgf;a ;%sfmdaI wdh;kh úiska iemhquslrejkaf.ka 
tajd ñ, oS .kq ,nhs'  tfy;a fi!LH wud;H .re ffu;S%md, isrsfiak ue;s;=udf.a 
Wmfoia u; fidahd fndaxÑ yd nvbrsÕ= by; lS iy;sl ñ,g;a jvd wvq ñ, 
.Kka hgf;a ñ, oS .ekSug ud úiska l%shdlrk ,oS'   
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;jo" uyje,s ixj¾Ok jHdmdrhg wh;a m%foaYj, f.dùkaf.ka o" 
ie,lsh hq;= m%udKhla fulS wuqøjH ñ, oS .ekSfï yelshdj ,enqKs' iy;sl 
ñ,g;a jvd wvq ñ, .Kka hgf;a nvbrsÕ= yd fidahd fndaxÑ  ñ, os .ekSug yels 
ùfuka rchg ie,lsh hq;= uqo,la b;srs lr oSug wmg yelshdj ,enqKs' 
 

;%sfmdaI ksIamdokh iïnkaOfhka 2013 j¾Ifha jd¾;d.; ch.%yKhla 
w;am;a lr .ekSug wmg yels úh' fï olajd meje;s ksIamdok jd¾;d 
í|fy,ñka" 2013 cq,s udifha ffoksl ;%sfmdaI ksIamdokh ;%sfmdaI melÜ 83"130la 
olajd by<  kexùug yelsùu .ek uy;a fia i;=gq fjñ'  fmr jeäu ksIamdok 
uÜgu mej;sfha ffoksl ;%sfmdaI melÜ 56"000l muK jq m%udKhls'  óg fmr 
jeäu ksIamdokh jd¾;d jQfha" 2011 jif¾ Tlaf;dan¾ udifha h' tu udifha 
ksIamdos; ;%sfmdaI melÜ m%udKh 1"707"390ls'  2013 cq,s udifha ksIamdos; ;%sfmdaI 
ksIamdokh melÜ 1"808"550 olajd by< kxjd .ekSug yels ùu wm ,enq uyÕ= 
ch.%yKhls' 2013 j¾Ih ;=< ;s%sfmdaI ksIamdokd.drhg wjYH hka;%iQ;% lsysmhla 
w¨;ska ia:dmkh lsrSfï yelshdj o ,enqKs'  tfiau fiajl uy;au" uy;aóka ;u 
ld¾hhka oeä lemùulska yd Woafhda.hlska hq;=j bgq l< j. o" fuys,d i|yka 
lrkqfha i;=áks'  fuu Woafhda.Su;a yd ld¾hlaIu nj ;joqrg;a j¾Okh fldg 
ksIamdok ;j ;j;a by< kxjd" w;srsla; ksIamdok fj<|fmd<g heùu flfrys 
wmf.a wjOdkh fhduq ù we;'  túg ;%sfmdaI wdh;kh ,dN ,nk rdcH 
wdh;khla njg m;aùug lsisÿ wjysrhla fkdjkq we;' 
 

fiajl iqnisoaèh Wfoid fuu jir ;=< úúO ld¾hhka bgq lrk ,os'  
f.dvke.s,s wdosh kùlrKh fldg m%shukdm fiajd ia:dkhla njg m;a lsrSu;a" 
fiajl osrs oSukd" ksjdi Kh wdosh ,nd oSfï oS fiajlhska flfrys jeä 
wjOdkhla fhduq lsrSu;a" fuu jir ;=< isÿ úh'  bosrs jirj,a i|yd ie,iqï 
iy.; b,lal idlaId;a lr .ksñka Y%S ,xld ;s%fmdaI ,sñgâ wdh;kh ,dN ,nk 
wdo¾Yu;a rdcH wdh;khla f,iska fmrg hEug wjYH lghq;= iïmdokh i|yd 
fjfyfikafkuq' fuu wdh;kfha wNsjDoaèh fjkqfjka wjYH odhl;ajh imhk 
iEu ish,q u mqoa.,hska yd wxY fj; f.!rj m%Kdu Nla;sh m< lr isáñ'  
úfYaIfhka u" fi!LH wud;H .re ffu;%Smd, isrsfiak ue;s;=ud úiska ,nd oqka 
Wmfoia yd u. fmkaùu flfrys wmf.a f.!rj ia;=;sh mqo lrkafkuq' fi!LH 
ksfhdacH wud;H" kS;s{ .re ,,s;a osidkdhl ue;s;=udf.ka ,o iqúfYaIS iydh 
wm ieu w.h lrkafkuq'  fi!LH f,alus" ffjoH ksyd,a ch;s,l ue;s;=ud we;=¿ 
uq¿ uy;a fi!LH wud;HdxYhSh ld¾h uKav,hg wmf.a f.!rjh msrskuuq'   
 

;%SfmdaI ksmoùug wjYH fidahd fndaxÑ yd nvbrsÕ= ksmoùu i|yd oyäh 
j.=rejk wmf.a foaYSh f.dú uy;=kag o" tajd imhk iemhqïlrejkag o ia;=;sh 
msrskuuq'  Y%S ,xld ;%sfmdaI ,sñgâ wdh;kfha l<ukdldrs;ajh orñka" wjxl 
yeÕ=ñka ksr;=re l%shdlrk wOHlaI uKav,hg o" wm ieuf.a f.!rj ia;=;sh ysñ 
úh hq;= h'  wjika jYfhka wdh;kfha oshqKqj fjkqfjka o" ksIamdok ld¾hhka 
uekúka mj;ajdf.k hEu m%Odk fldg.;a Y%S ,xld ;s%fmdaI ,sñgvs wdh;kfha 
iEu ;rd;srulgu wh;a iuia; ld¾h uKav,hgu ;u ld¾hhka m%Yia;j 
bgqlsrSu Wfoid udf.a m%Kduh mqo lr isáñ' 
 
 
lsrdka w;m;a;= 
iNdm;s 
Y%S ,xld ;%sfmdaI ,sñgâ 

 



 

5 

 

Y%S ,xld ;s%fmdaI ,sñgâ  
wOHCI uKav,h - 2013 

 
 
 

 iNdm;s" lsrdka w;m;a;= uy;d 
 
 
 wOHCI" ffjoH md,s; .=Kr;ak uysmd, uy;d 
   ^fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a& 
 
 
 wOHCIsld" ffjoH Ydka;s .=Kj¾Ok uy;añh 
  ^wOHCIsld fmdaIK iïnkaëlrK wxYh& 
 fi!LH wud;HdxYh 
 
 
  wOHCIsld" ta'wd¾' wyuâ uy;añh 
  ^kS;s ks<OdrsKs& fiHLH wud;HdxYh 
   
 
  wOHCIsld" wdpd¾h cdkls .=Kr;ak uy;añh 
  ^ld¾ñl ;dlaIK wdh;k m%Odkss& 
 
 
  wOHCIsld" uydpd¾h oSma;s iurf.A uy;añh 

   ^<ud frda. úfYaI{& 
 
 

  wOHCIsld" frdaia fïrs T,a.d uy;añh  
  ^wOHCIsld - cd;sl wh jeh& 
 
 
  ã' ta' ví,sõ' jks.iqrsh uy;d 
    ksrsCIl 
  ^m%Odk .KldOsldrs& - fiHLH wud;HdxYh 
 
 
  ;kQcd m%sho¾Yks w,aúia uy;añh 
  wOHCI uKav, f,alï 
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;s%fmdaI wdh;kh fláfhka yªkd .ksuq 
 

 ,smskh    - Y%S ,xld ;%sfmdaI ,sñgâ" ;e'fm' 17   
       ó.uqj mdr" lmqj;a;" cd-we, 

 

 ÿrl:k    - 0112 - 236588   
0112 - 237418 
0112 - 233451 
 

 *elaia wxlh   - 0112 - 237363 
 

 B-fï,a ,smskh   - thriposha@gmail.com 
 

 wud;HdxYh   - fi!LH wud;HdxYh  
  

 wdh;kfha iajNdjh     - fi!LH wud;HdxYh hgf;a mj;sk mQ¾K 
rdcH iud.uls  

 

 iud.ï ,shdmosxÑ wxlh - PB /3873 
 

 m%Odk ksIamdokh       - fmdaIK .=Kfhka yd fi!LHfhka msßmqka 
 ;s%fmdaI w;sf¾l wdydrh  

  
 fnod yeÍfï uOHia:dk - *   Èjhsk mqrd fi!LH ffjoH uOHia:dk 
        *   j;= 
        *   mßjdi yd <ud rlaIK uOHia:dk  
 

 fnod yßkq ,nk wdldrh   - ÿusßh je.ka yd f,dß r: u.ska   
 

 m%;s,dNska    - *  ish¨ u .¾Nks uõjreka 
         *  lsßfok uõjreka   
          *  fmdaIK wjYH;d iys; <uqka  
         *  we;eus frda.Ska  
 

 uq¿ m%;s,dNska ixLHdj  - oY ,laIhlg wdikakh 
 
 nexl=lrejka     - ,xld nexl=j 
 
 ú.Kklrejka   - lms, r;akisxy iy iud.u 

^jr,;a .Kldèldrsjre& 
7/3A, YS% foajdkkao mdr 
kdúkak" uyr.u 
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Y%S ,xld ;s%fmdaI  ,sñgâ yS   
ú.Kk yd  l<ukdlrK lñgqj - 2013 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

  
 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 

  
 
 
 

 
 
 

 

 fla'â'wd¾'T,a.d ñh 
 iNdm;s    - ú.Kk l<ukdlrK lñgqj 

wOHlaIsld  - Y%S ,xld ;s%fmdaI iud.u  

^wOHlaIsld  -cd;sl wh-jeh fomd¾;fuska;=j& 
 

 uydpd¾h §ma;s l=uqÿkS iurf.a ñh 
 idudðl    -  ú.Kk l<ukdlrK lñgqj 
  wOHlaIsld  -  Y%S ,xld ;s%fmdaI iud.u    
 

  ã' ta' ví,sõ' jks.iqrsh uy;d 
 ksÍlaIl  - m%Odk .Kldêldß  
 fi!LH wud;HdxYh 
 

 rdKs m%kdkaÿ ñh 
ksÍlaIl  -  wNHka;r ú.Kl 
fi!LH wud;HdxYh 

 

 

 kS;s{ ;kQcd mS' w,aúia ñh 
wOHlaI uKav, f,alus  
YS% ,xld ;s%fmdaI iud.u 

 

 ksYdka; fyajd.u uhd 
uQ,H l<ukdlre 
Y%S ,xld ;s%fmdaI iud.u  
 

 wd¾'tï'tka'fla'î' r;akisxy uhd 
lms, r;akisxy iy iud.u 
ndysr ú.Kl  
 

 t,a'fÊ'tia' fm%aupkaø uhd  
wNHka;r ú.Kl  
Y%S ,xld ;s%fmdaI ,sñgâ le|jqïlre                                                                                                                         

m%Odk m%iïmdok lñgqj 
^remsh,a ñ,shk 50 olajd& 

 

 iNdm;s  
YS% ,xld ;s%fmdaI iud.u 
 

 fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a  
   fi!LH wud;HdxYh 
 

 m%Odk .Kldëldrs  
   ëjr wud;HdxYh  
 

iq¿ m%iïmdok lñgqj 
^remsh,a ñ,shk 02 olajd& 

 

 iNdm;s  
Y%S ,xld ;s%fmdaI iud.u 
 

 fcHIaG l<ukdlre ^fufyhqus& 
Y%S ,xld ;s%fmdaI iud.u 
 

 fcHIaG l<ukdlre ^udkj iïm;a yd kS;s& 
Y%S ,xld ;s%fmdaI iud.u 
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;%sfmdaI wdh;kfha b;sydih yd  
j¾;udk m%.;sh 

 

;%sfmdaI wdh;kh wm rfgs wdrusN ù jir 40la ;rus ld,hla f.ù f.dia we;'  
nvbrsÕ= yd fidahd hk m%Odk OdkH j¾. iu. weursldfjka f.kajk ,o 
^NFDM& fuso rys; úh<s lsrs msá ñY%Kfhka hq;=j ;%sfmdaI ksIamdokh uq,skau 
wdrusN jQfha 1973 j¾IfhaoS h'  weursldfõ flhd ^CARE& ixúOdkfha wdOdr 
hgf;a th isÿ úh'  bkamiq fi!LH wud;HdxYfha odhl;ajh fus i|yd ,enqKs'  
;%sfmdaI wdh;kfha l<ukdlrK lghq;= fi!LH wud;HdxYhg 1976 j¾Ifha oS 
mejreKs' l<ukdlrK ld¾hhka i|yd fgkav¾ le|jk ,o w;r" ta i|yd 
,xld ÿïfld<  iud.u f;dard .kq ,eî h' t;eka isg 2010 j¾Ih olajd u fuys 
md,k lghq;= ,xld ÿïfld< iud.u úisska isÿ lrk ,oS' fuu jHdmD;sh i|yd 
fi!LH wud;HdxYfha odhl;ajh jvd;a <x lrñka ;%sfmdaI l¾udka; Yd,dfjs 
kv;a;= úhoï m%;smQ¾Kh lsrSfï lghq;== 1987 j¾Ifha isg isÿ úh'  tfukau 
;%sfmdaI l¾udka;Yd,dj i;= N+ñ Nd.h hkaf;%damlrK yd wfkl=;a iïm;a 
fi!LH wud;HdxYhg wh;a úh' 
 

rfgs ukaofmdaIKh ;=rka lr,Sfï cd;sl jevigyk jvd;a n,.;= lsrSfï 
wruqKska ;%sfmdaI wdh;kh rchg mjrdf.k tys ksIamdok jeä oshqKq lsrSug 
rcfha wjOdkh fhduq úh' fi!LH wud;H .re ffu;%Smd, isrsfiak ue;s;=ud úiska 
bosrsm;a lrk ,o wud;H uKav, ixfoaYhla i|yd wud;H uKav,fha wkque;sh 
,eîfuka miq 2010'09'17 osk isg rch i;= mQ¾K rdcH iud.ula f,iska fuu 
;%sfmdaI wdh;kh ’YS% ,xld ;%sfmdaI ,sñgâ~~ kñka fi!LH wud;HdxYh hgf;a 
ia:dms; úh' wxl mS'î'$3873 hgf;a fi!LH wud;HdxYhg wkqnoaè; wdh;khla 
f,iska iud.ï frcsiagd¾jrhd hgf;a kj iud.u ,shd mosxÑ lrk ,oS' bkamiq 
2011'01'07 osk isg idudcslhska 07 fofkl=f.ka iukaú; kj l<ukdlrK 
uKav,hla hgf;a YS% ,xld ;S%fmdaI ,sñgâ ys lghq;= wdrïN úh' 
 
ksIamdok m%.;sh  
 

2011 j¾Ifha rchg mjrd .kakd wjia:dfõos YS% ,xldj ;=< ;%sfmdaI ,eîug 
ysñlu we;s iïmQ¾K uil m%;s,dNSka ixLHdj 928"000la fjs'  fuu m%;s,dNSka"  

 ish¨ u .¾NkS uõjreka 
 ish¨ u lsrsfok uõjreka ^<orejdg udi 06la .; jk;=re& 
 ukao fmdaIKfhka fmf<k udi 06g jeä <orejka iy wjqreoq 05g wvq 

fmr mdi,a <orejka 
 nr wkqj <ud j¾Ol igyfka 3jk Y;l f¾Ldjg my<ska isák <uqka 
 by; ldKavhg wh;a frday,a.; frda.Ska hk whf.ka iukaú; fõ' 

 
 

by; lS ;%sfmdaI m%;s,dNSka fj; iïmQ¾Kfhka uilg wjYH ;%sfmdaI iemhSug 
uilg ;%sfmdaI fu'fgd' 1"392la ksIamdokh l< hq;= fõ' 2010 iema;eïn¾ udih 
olajd ;%sfmdaI wdh;kh rchg mjrd .ekSug fmr uil ksIamdokh fu'fgd' 
1"000la úh' 2010 iema;eïn¾ ui iud.u rchg mjrd .ekSu;a iu. 
ksIamdokfha úYd, jeäùula isÿ úh' kùk hka;%iQ;%% ia:dmkh yd fiajl osrs 
.ekaùï wdosh fuu ksIamdok by< hdug fya;= úh'  ta wkqj 2011 fkdjeïn¾ 
udih jk úg uil ksIamdokh fu'fgd' 1"300la olajd by< kexùug yels jQ 
w;r" th iïmQ¾K wjYH;djfha m%;sY;hla f,iska 94]ls'  
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osjhsfka 928"000la jQ iusmQ¾K m%;s,dNs wjYH;djh imqrd,Sug tkus 100]l 
m%;sY;hla lrd <.d ùug ;j;a wjYHj meje;sfha fu'fgd' 92la muKs' hqoaOh 
ksu ùu ksid ixj¾Okhjk m%foaYj, m%;s,dNSka o .Kkh lsrSfuka miq 2014 
j¾Ifha udisl m%;s,dNS ixLHdj ñ,shk 1'3la njg .Kka n,d we;s w;r" ta 
i|yd uil ksIamdok wjYH;djh fu'fgd' 1"950la jkq we;' fuu wjYH;d 
idlaId;a lr .ekSu jd¾;udk b,lalh fjs' rcfha jevms<sfj, hgf;a ;%sfmdaI 
ksIamdok wjYH;djh 100]la lrd <.d ùug 2014 jkúg ñ,shk 1'3la jQ 
iusmQ¾K m%;s,dNSka i|yd wjYH jk ;%sfmdaI fu'fgd' 1"950la ksIamdokh lsrSu 
b;d myiq b,lalhla jkqfha my; i|yka jeä oshqKq lsrSus fusjkúg;a ksu 
fjñka mj;sk ksid h' 
 
 
 
b,lal imqrd .ekSu i|yd osh;a lr we;s jevms<sfj, 
 
1'   f,dal wdydr ixúOdkh u.ska ,nd fok ,o ñ,shk 72la jákd hka;% 

fldgia iú lr" ksIamdok wvd, ùulska f;drj mj;ajd f.k hEu wrUd 
;sîu' 

 
2' jir 30la merKs wn,kaj mej;s ;%sfmdaI fnod yerSu i|yd m%jdyk 

myiqlus imhkq ,nk ÿusrsh ud¾.h ñ,shk 4l úhoñka w¨;ajeähd 
lsrSu' 

 
3' f,dal wdydr ixúOdkh u.ska m%odkh lrk ,o remsh,a ñ,shk 5la jákd 
 weiqreus hka;% ia:dmkh fldg tu.ska weiqreus ld¾hhka fjs.j;a lsrSu' 
 
4' ;%sfmdaI iud.u fjkqfjka 2013 j¾Ih i|yd fjka lr we;s m%d.aOk uqo,ska 

weiqreus kj hka;%hla ,nd .ekSu' 
 
5'  ld¾h myiq lr .ekSu;a" ld¾hlaIu;djh jeä lsrSu;a i|yd f*dala ,s*ags 
 hka;%hla ñ, oS .ekSu' 
 
6'  ;%sfmdaI ksIamdokh fo.=K lsrSu i|yd wjYH hka;% ñ, oS .ekSug uyd 

NdKavd.drh úiska iDcqj ;%sfmdaI iud.u fj; remsh,a ñ,shk 141la ,nd 
oSug tlÕ ùS ;sîu iy bka ñ,shk 70la fusjkúg fjka lr oS we;s w;r" 
 hka;% ñ, oS .ekSu i|yd wjYH lghq;= wdrusN lsrSu' 

 
 
kj hka;%iQ;%% iú lsrSfuka miq ;%sfmdaI ksIamdokh fo.=K lsrSug n,dfmdfrd;a;= 
jkq we;'  bka miq 2014 j¾Ifha ñ,shk 1'3 iusmQ¾K m%;s,dNSka ixLHdj fj; 
;%sfmdaI ,nd oSug yels jkq we;'  uq¿ rfgs u ;%sfmdaI m%;s,dNSkag wjYH ;s%sfmdaI 
,nd oS w;srsla;h foaYSh fj<|fmd<g ksl=;a lsrSu wdh;kfha ó<Õ ch.%dyS 
b,lalh jkq we;' 
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uqo,a wud;HdxYfha l<ukdlrK fiajd 
fomd¾;fïka;=j úiska wkqu; fiajd .Kk" ;k;=re yd 

wkqu; fiajl ixLHdj 
01'  fcHIaG l<ukdlrejka  

 fcHIaG l<ukdlre ^fufyhqus&   
 fcHIaG l<ukddlre ^udkj iusm;a yd kS;s& 

 
01 
01 

 
 

02 

 
02'  uOHu uÜgfï l<ukdlrejka 

 l<ukdlre ^bxðfkare yd ksIamdok fiajd&   
 l<ukdlre ^;;a;aj md,k& 
 l<ukdlre ^uqo,a&                     

 
01 
01 
01 

 
 
 

03 

 
03'  lksIaG l<ukdlrejka  

 fnodyeÍfï ks,Odß 
 wNHka;r ú.Kl ks,Odß 
 uqo,a ks,Odß 
 iemhSus ks,Odß 
 .=oï .nvd ks,Odß 
 ksIamdok ks,Odß 
 mßmd,k ks,Odß      
 .nvd ks,Odß                                        

 
 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 

 
04' l<ukdlrK iyldr ^;dlaIK& 
 

 03 

05' l<ukdlrK iyldr ^;dlaIK fkdjk& 
 

 13 

06' m%d:ñl fiajd  
m%d:ñl fiajd ^Ys,amSh& 
 rshÿqre 
 úÿq,s ld¾ñl 
 

 
 

05 
03 

 
 
 

08 

m%d:ñl fiajd ^w¾O Ys,amSh& 
 fndhsf,arelrejka 
 mSg¾jreka 
 f,a;a hka;%lrejka 
 hka;% l%shdlre 
 ;;a;aj mrSlaIl 
 .sks ksùfus Wmia:dhl 

 

 
 

03 
03 
02 
22 
07 
01 

 
 
 
 
 
 
 

38 

m%d:ñl fiajd ^Ys,amSh fkdjk& 
 WoHdklre 
 luslre$ld¾hd, iydhl 
 idudkH luslre 
 luslre md,sld 

 

 
02 
01 
111 
01 

 
 
 
 

115 

tl;=j  190 
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wmf.a lKavdhu fiajd wkqj úysoS we;s  
wdldrh fufia h 

 
 ksIamdokd.drh 

^lKavdhug we;=<;a msrsi 170& 
 

;k;=re ixLHdj  
01' fcHIaG l<ukdlre ^fufyhqus& 01  
02'  l<ukdlre ^bxcsfkare fiajd yd ksIamdok& 01  
03'  l<ukdlre ^;;a;aj wdrlaIl& 01  
04'  l<ukdlre ^ksIamdok& 01  
05'  ksIamdok ks,Odrska 03  
06'  .nvd ks,Odrska 02  
07'  fnodyerSfus ks,Odrska 01  
08'  l<ukdlrK iydldrjreka 07  
09'  úÿq,s ld¾ñlhska 03  
10'  .sks ksúfus Wmia:dhlhska 01  
11'  ;;a;aj mrslaIlhska 07  
12'  hka;% l%shdlrejka 22  
13'  f,a;a hka;%lrejka 02  
14'  mSg¾jreka 03  
15'  fndhsf,arelrejka 03  
16'  idudkH luslrejka 112  
  170 

 mrsmd,k" .sKqus yd fjk;a wxY 
 ^lKavdhug we;=<;a msrsi 20& 

 
;k;=re ixLHdj  

01' fcHIaG l<ukdlre ^udkj iusm;a yd kS;s& 01  
02' l<ukdlre ^uqo,a& 01  
03'  uqo,a ks,Odrs 01  
04'  wNHka;r ú.Kk ks,Odrs 01  
05'  mrsmd,k ks,Odrs 01  
06'  iemhqus ks,Odrs 01  
07'  l<ukdlrK iydldrjreka 06  
08'  rshÿqrka 05  
09'  ld¾hd, iydhl 01  
10'  WoHdklre 02  
  20 
  190 
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2013 j¾Ifha fgkav¾ mámdáh wkq.ukh lrñka 
,shdmosxÑ lr .kakd iemhqïlrejka ms<sn| úia;r 

 
 
fidahd fndaxÑ yd nvbrsÕ=   
 

1' f.dú uOHia:dkh  
  ñ.,Ej 
  fkd( 367 
  03 uy< veus ùosh 
  fld<U 12 
 
 2' ck;d taldnoaO f.dú iud.u  
   wkqrdOmqrh 
  fkd( 17$10" T,shuq,a, 
  j;a;, 
 
 3' taldnoaO f.dú ixúOdkh  
   wusmdr 
  fkd( 169" ÿqgq.euqKq udj; 
  mE,shf.dv 

  
 
4' fla'tia'à' tj¾.%Ska ^m%hsjÜ&  ,ságâ
 fkd( 583  
 idka; cqvs udj; 
 rs,jq,a,  
 l|dk 
 
5' iS'whs'iS' iSãia ^m%hsjÜ& ,ságâ
 fkd ( 205 1$1 
 ã'wd¾' úfÊj¾Ok udj; 
 fld<U 10 
 
 

 
 
 

 
lsrs msá 
ñ,aflda iud.u 
fkd( 45 
kdj, mdr 
kdrdfyakamsg 
 
úgñka 
fÊ'fla' fg%svs,skala ^m%hsjgs& ,sñgvs 
fkd( 44 
;,j;=f.dv mdr 
msgfldagsfgs 
 
Lksc ,jK 
úl%ur;ak mqoa.,sl iud.u 
fkd( 231 
vEus ùosh 
fld<U 12 

  
l%d*aÜ fmm¾ 
isf,daka fmm¾ ielaia 
fkd( 257 
.%ekavs mdia mdr 
fld<U 14 
 
fmd,s;ska 
g*a,hska ,sñgvs 
fkd( 188  
yhsf,j,a mdr 
óf.dv 
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2009 jif¾ isg 2013 jir olajd ;%sfmdaI ksIamdokh udiag¾ ne.aiaj,ska 
 

udih 2009  2010 2011 2012 2013 
ckjdrs  53,913 16,697 41"752 37"689 43"026 
fmnrjdrs 51,826 31,038 45"161 47"414 44"109 
ud¾;= 50,942 29,693 48"028 47"198 44"701 
wfm%a,a 12,013 16,291 37"573 30"336 22"018 
uehs 44,200 25,167 48"002 43"425 30"069 
cqks 51,232 36,216 37"860 45"936 33"370 
cq,s 47,687 34,759 38"090 45"736 60"285 
wf.daia;= 48,273 30,890 47"810 47"236 55"429 
iema;eusn¾ 50,696 42,190 50"428 44"645 58"712 
Tlaf;dan¾ 32,252 47,765 56"913 48"009 49"958 
fkdjeusn¾ 33,840 49,361 51"026 15"308 42"348 
foieusn¾ 11,530 29,929 10"304 37"520 18"238 

udiag¾ nE.aia 488,404 389,996 512"947 490"452 502"263 

fuá%la fgdka 10,989 8,775 11"541 11"035 11"300 

 
 
 
 
2009 j¾Ifha m%ia;dr .; ksIamdok o;a; 
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2010 j¾Ifha m%ia;dr .; ksIamdok o;a; 
 

 

 
2011 j¾Ifha m%ia;dr .; ksIamdok o;a; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b;sydifha by<u ksIamdokhla mej;s jir 2011 fjhs' 
fuu jif¾ Tlaf;dan¾ udifha jeäu ksIamdokh isÿúh' 
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2012 j¾Ifha m%ia;dr .; ksIamdok o;a; 
 

 

2013 j¾Ifha m%ia;dr .; ksIamdok o;a; 
 

 
 

 
by; f;dr;=re wkqj jir 40l ;rus jk ksIamdok b;sydifha jeäu ffoksl 
ksIamdokh 2013 cq,s udifha jd¾;d.; isÿùula f,iska igyka fús'  tu ksIamdok 
m%udKh ;%sfmdaI melÜs 60"285ls'  
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2014 wfmalaIs; b,lal 
 

oekg l%shd;aul jk fn%svs hka;%h fjkqjg wekav¾ika hka;%hla ia:dk.; 
lsrSfuka bosrsfha oS w;srsla; ksIamdokhla we;s l< yelsjk w;r" tu w;srsla; 
fj<|fmd<g wf,ú lsrSu ;%sfmdaI iud.fus l<ukdldrS;ajfha iy fiajl 
uKav,fha fojk b,lalh fjs'   
 
fiajl iqN idOkh b;d by< ugsgul mj;ajdf.k hñka /lshd iqrlaIs;;djh 
iy rdcH /ljrKh iys; kj l<ukdldrS;ajh ms<sn| jQ úYajdih fya;= fldg 
f.k mej;s fiajl ixLHdfjs fyda tf;la mej;s hka;%j, lsisÿ fjkila isÿ 
fkdfldg jirla jeks b;d flá ld,hl oS ksIamdokh 94] olajd by< kexùug 
yels úh'  ;%sfmdaI jHdmD;sh rch i;= iud.ula f,ig ixia:dmkh lsrSfuka 
wdYap¾hu;a jq m%.;shl ,laIKhka f,ig wdo¾Yhla ,nd oSug yelshdj ,eîu 
i;=g okjkakls'  
 
2014 hk j¾I ;=< ksIamdok m%j¾Okh my; whqrska by< kexùug wdh;kfha 
taldhk wfmalaIdjhs'  túg m%;s,dNs wjYH;d wkqj fnodyerSfus yelshdj ,nd 
.kq we;' 
 

udih 
2013 2014 

udiag¾ nE.aia melgsia udiag¾ nE.aia melgsia 
ckjdrs 43"026 1"290"780 57"012 1"710"360 
fmnrjdrs 44"109 1"323"270 51"972 1"559"160 
ud¾;= 44"701 1"341"030 60"036 1"801"080 
wfm%a,a  22"018 660"540 57"348 1"720"440 
uehs 30"069 902"070 63"060 1"891"800 
cqks 33"370 1"001"100 60"036 1"801"080 
cq,s 60"285 1"808"550 60"036 1"801"080 
wf.daia;= 55"429 1"662"870 60"372 1"811"160 
iema;eusn¾ 58"712 1"761"360 60"036 1"801"080 
Tlaf;dan¾ 49"958 1"498"740 62"724 1"881"720 
fkdjeusn¾ 42"348 1"270"440 60"372 1"811"160 
foieusn¾ 18"238 547"140 57"348 1"720"440 
tl;=j 502"263 15"067"890 710"352 21"310"560 
 

 
o;a; yd f;dr;=re 
 

;%sfmdaI ksIamdokh yd fnodyerSu wdosh ms<sn| o;a; laIKslj yd myiqfjka 
,nd.; yels mrsos uDÿ qldx. (Software) ia:dms; lsrSu jeo.;a jk neúka bosrsfha 
oS th isÿùug kshñ; h' 
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kj hka;%iQ;%% Ndú;h yd ksIamdokd.drfha Odrs;djh by< kexùu 
 
 

f,dal wdydr ixúOdkh u.ska ;%sfmdaI ksIamdokh i|yd ñ,shk 72la jákd hka;% 
,nd oS we;s w;r" ksIamdok wvd,ùulska f;drj mj;ajdf.k hdu i|yd tu 
hka;% Wmfhda.S lr .ekSu 2012 j¾Ifha oS isÿ úh'  remsh,a ñ,shk 05la jákd 
weiqreus hka;%hla i|yd o uQ,H m%;smdok" f,dal wdydr ixúOdkh u.ska ,nd oS 
we;s w;r" 2012 ckjdrs ui isg tu hka;% Ndú;hg f.k we;' 
 
 
 
ksIamdok wuqojH ;j ;j;a ñ, oS .ekSu 
 

foaYSh f.dúhd ;j ;j;a iqrlaIs; lsrSfus wruqK fmroersj Tjqkaf.a ksIamdok 
f.dú ixúOdk fj;ska ;%sfmdaI wdh;khg imhd .ekSug ;j ÿrg;a lghq;= lrkq 
we;'  fus wkqj ó.,Ej" wkqrdOmqrh" wusmdr yd yqr¿jej f.dú ixúOdk u.ska 
fidahd fndaxÑ yd nvbrsÕ= ksIamdok ,nd .ekSu ksid tu f.dú ixúOdk yd 
wkqnoaO 8"000l muKjk uyje,s yd mdrusmdrsl f.dú mjq,aj,g iDcqju 
wdh;kh yd iusnkaO ùfus yelshdj ,efnkq we;'  fus i|yd m%dfoaYSh ixj¾Ok 
nexl=" m%Odk jdKsc nexl= u.ska wod< f.dú ixúOdkj,g wjYH uQ,H myiqlus 
imhkq we;' 
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;s%fmdaI fnod yerSfus ls%hdj,sh 
 

   ;s%fmdaI l¾udka; Yd,dj ^cd-we,& 
 

 
 
 

 
 
 

fnodyeÍfus lghq;= lsßu ^f,dß r: u.ska yd ÿusßh je.ka u.ska& 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

m%dfoaYsh fi!LH fiajd 
wOHlaIjreka 

fi!LH ffjoH ks,Odrs 

fi!LH uOHia:dk 
^idhk& 

mjq,a fi!LH fiajd 
ks,Odrsksh 

 

 

j;= 

 

 

<ud uOHia:dk 

 

;%SfmdaI m%;s,dNSka 
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fnod yerSfus wxYh 
 
 

cd-we," lmqj;af;a msysá" ;%SfmdaI ksIamdokd.drfha hka;%iQ;%% yd ñksia Y%ufha 
ixl,kfhka ksIamdos; ;%sfmdaI wdydrh uq¿ Y%S ,xldfjs .us okjs mqrd 
fnodyerSfus ld¾hh l%udkql+,j isÿ lsrSu" fnod yerSfus wxYfha j.lSu    jkafka 
h'  fi!LH wud;HdxYh hgf;a mj;akd" m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHlaI 
fldgsGdY 26la ;=< msysá fi!LH ffjoH ks,OdrS ld¾hd, u.ska ;%sfmdaI 
fnodyerSfus lghq;= isÿfõs'  fuu fi!LH ffjoH ks,OdrS ld¾hd,j,g wkqhqla; 
uyck fi!LH mrslaIljreka" mjq,a fi!LH fiajd ks,OdrSka ud¾.fhka ;%SfmdaI 
,nd .ekSug ysñlu we;s m%;s,dNSka y|qkd .ekSu isÿfjs'  fi!LH wud;HdxYh 
úiska jd¾Islj fi!LH uOHia:dk fj;ska f.kajd .kq ,nk m%Yakdj,sh we.ehSug 
,lalsrSfuka wjYH ;%sfmdaI m%;s,dNSka .Kkh flf¾'  fi!LH uOHia:dkj,g 
wu;rj" osjhsfka j;=j,ska o" mrsjdi yd <ud rlaIK uOHia:dkj,ska o f;dr;=re 
,nd .kq we;' fus wkqj uq¿ osjhsk mqrd fjfik .¾NkS ujsjreka" lsrsfok 
ujsjreka yd nr wkqj <ud ldâsmf;A  -2SD f¾Ldjg my<ska isák <uqka wdoS ck 
fldgia we;=<;a ;%SfmdaI m%;s,dNSkag wjYH jk ;%sfmdaI w;sf¾l wdydrh ksmojd 
fnod yerSfus lghq;= isÿjkq we;'   
 
 

weiqreus wxYfhka ilia ù .%Eus 750lska hq;a ;%sfmdaI melgsia 30 ne.ska wiqrk ,o 
udiag¾ nE.aia .nvdj fj; heùfuka miq fnodyerSfus ld¾hhka i|yd fhduq 
flf¾' cd-we," ;%sfmdaI ksIamdokd.drfha isg osjhsk mqrd ;%sfmdaI fnodyerSu 
ÿusrsh je.ka yd f,drs r: u.ska isÿfjs' uilg ÿusrsh je.ka 06la muK 
ksIamdokd.drfha isg osjhsfka úúO m<d;a fj; hjkq ,efns' tfukau f,drs r: 
ud¾.fhka o fuh m%jdykh flf¾' ksIamdokd.dr mrsY%h ;=<oSu ÿusrsh .e,aj,g 
megùug yelsjk fia lmqj;a; ÿusrsh ia:dkhg wkqnoaê; flá ÿusrsh ud¾.hla 
;%sfmdaI wdh;kh fj; jeà we;' tneúka ÿusrsh .e,aj,g ;%sfmdaI megùu 
myiqjla fjs' ÿusrsh .e,aj,g megùfuka miq tajd kshñ; ia:dkj,ska bj;a lr 
.ekSu i|yd wod< fi!LH n,Odrska fj; okajkq ,efns'  ta wkqj tajd ;u 
uOHia:dk fj; ,nd .ekSug lghq;= lrkq we;' iEu ;%sfmdaI melgs tllu 
ksIamdos; oskh yd l,a bl=;aùfus oskh igyka lr we;' l,a bl=;aùfus ld,h 
idudkHfhka udi 04ls' fuu ld,h ;=< m%;s,dNSkag fnodyerSu isÿ l<hq;= njg 
Wmfoia ,nd oS we;' 
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;%sfmdaI fnod yerSfus oS m%jdyk myiqlus i,id .kakd wdldrh 
 
 
1' ÿusrsh u.ska ^je.ka& 
 
 

wïmdr" wkqrdOmqrh" nÿ,a, " uvl,mqj" .d,a," yusnkaf;dg" hdmkh" 
l,auqfKa" kqjr" ls,sfkdÉÑh" l=reKE.," ud;f,a" ud;r" fudKrd.," 
fmdf<dkakrej" ;%sl=Kdu,h yd jõkshdj hk m%foaY i|yd ;%sfmdaI 
fnodyerSu isÿ lrkq ,nkafka ÿusrsh u.ska wod< ksfhdacH m<d;a fi!LH 
fiajd ld¾hd, fj; h' tysos ksfhdacH m<d;a fi!LH fiajd ld¾hd,fha 
;%sfmdaI iïnkaëlrK ks,Odrshd úiska wod< fi!LH fiajd wdh;k$frday,a 
fj; Ndr fokq ,efnS' 

 
 
 
2' f,drs r: u.ska  
 
 

fld<U" .usmy" l¿;r" lE.,a," ukakdru" kqjrt<sh" mq;a;,u" r;akmqr 
hk m%foaY i|yd ;%sfmdaI fnodyerSu isÿ lrkq ,nkafka ksfhdacH m<d;a 
fi!LH fiajd wdh;kfha iDcq ueosy;a ùu u.ska Tjqkaf.au f,drs r:j,sks'  
tu f,drs r:j,ska wod< fi!LH fiajd wdh;k$frday,a fj; Ndr fokq 
,efns' 
 
 
;%sfmdaI fnodyerSfï oS Y%S ,xld ;ss%fmdaI wdh;kh nr mekla orkqfha 
ÿusrsh u.ska ;%sfmdaI m%jdykh lsrSu i|yd muKs'  udihlg ÿïrsh je.ka 
wju jYfhka jdr 5la wm wxYh u.ska ie,iqus lr fnodyerSu isÿ lrhs'  
ÿusrsh u.ska fnodyerSfus oS wod< .ukdka;h olajd hefù'  
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Y%s ,xld ;%sfmdaI iud.u u.ska ;%sfmdaI ksIAmdokh isÿ lr fi!LH 
wud;HdxYh yryd l%udkql=,j fnodyersñ lghq;= isÿ lrkq ,efí'  
 

;%SfmdaI fnodyerSfï uOHia:dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fi!LH wud;HdxYh úiska jd¾Islj fi!LH uOHia:dk fj;ska f.kajd .kq ,nk 
m%Yakdj,sh we.ehSug ,lalsrSfuka wjYH ;%sfmdaI m%;s,dNSka .Kkh 
flf¾' 

1' wusmdr  07 
2' wkqrdOmqrh 18 
3' nÿq,a,  15 
4' uvl,mqj  13 
5' fld<U  11 
6' .d,a,  19 
7' .usmy  16 
8' yusnkaf;dg 12 
9' hdmkh  11 
 

 

10' l,auqfKa  13 
11' l¿;r   13 
12' kqjr   21 
13' lE.,a,   11 
14' ls,sfkdÑsÑh  04 
15' l=reKE.,  23 
16' ud;f,a   12 
17' ud;r   16 
18' ukakdru  03 
 

 

fi!LH ffjoH ks,OdrS fldÜsGdY 
 

19' fudKrd.,   11 
20' kqjr t<sh   11 
21' fmdf<dkakrej  07 
22' mq;a;,u   11 
23' r;akmqr   17 
24' ;%sl=Kdu,h   10 
25' jõkshdj   04 
     

 

m<d;a fi!LH fiajd 
wOHlaI n, m%foaY 

 

3. uOHu m<d; 

4. kef.kysr m<d; 

5. W;=re ueo m<d; 

6. jhU m<d; 

7. W;=re m<d; 

8. inr.uqj m<d; 

9. ol=Kq m<d; 

10. W!j m<d; 

11. niakdysr m<d; 

j;= wêldrs 
 

1. kqjr t<sh 

2.  ud;r 

3. yegka 
4.  ud;f,a 
5.  r;akmqr 

6.  .d,a, 

7.  nÿq,a, 

8.  lE.,a, 

9.  kqjr 

10. l¿;r 

mrsjdi yd <ud 
wdrlaIK wêldrS 

 

1. wkqrdOmqrh 

2. n;a;ruq,a, 

3. nÿq,a, 

4. .d,a, 

5. hdmkh 

6.  ;%sl=Kdu,h 

7.  l=reKE., 

8.  r;akmqr 

9.  lE.,a, 

10. kqjr 

1. wusmdr 

2. wkqrdOmqrh 

3. nÿq,a, 

4. uvl,mqj 

5. fld<U  
6. .d,a, 

7. .usmy  
8. yusnkaf;dg 

9. hdmkh 

10. l,auqfKa 
11. l¿;r 

12. r;akmqr 

13. ;%sl=Kdu,h 

 

 

fjk;a 
 

1. yuqod frday,a 
 

2.  k.r iNd  
- ó.uqj  
- fld<U 
- ud;f,a  
- .d,a,  

- kqjr 

m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHlaI n, m%foaY 
 

14. kqjr 

15. lE.,a, 

16. ls,sfkdpsÑh 

17. l=reKE., 

18. ud;f,a 
19. ud;r 

20. ukakdru 

21. fudKrd., 

22. kqjr t<sh 

23. fmdf<dkakrej 

24. mq;a;,u 

25. jjskshdj 

 

 

m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHlaI n, m%foaY 
 

m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHlaI n, m%foaY 
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jd¾Isl m%Yakdj,sh 

YS% ,xld ;%sfmdaI iud.u 
m%;s,dNS m%Yakdj,sh 201''''''' j¾Ih i|yd 

 

1' fi!LH uOHia:dkfha ku  () ……………………………………………………. 
,smskh    () ……………………………………………………. 
        ……………………………………………………. 
ÿqrl:k wxlh   ()…………………      ixfla; wxlh()…………….. 
j¾Ih$fuu jevigyk werUq oskh ()……………………………………………... 
wdikak;u ÿusrsh ia:dkh   ()……………………………………………... 
 

2' m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHlaI fldgsGdYh  (-…………………………………… 
fi!LH ffjoH ks,Odrs fldgsGdYh    (-…………………………………… 
m%foaYfha m%ij yd kdrsfjso úfYaI{ ffjoH ks,Odrshdf.a ku () 
…………………………………………………………………………….…….…. 
by; uOHia:dkh Ndr ffjoH ks,Odrshdf.a ku () 
…………………………………………………………………………….…….…. 
ks, kduh  ()…………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                     
 

3' m%;s,dNSka f;dard .ekSfus l%uh  ()………………………………………………… 
<uqka nr wkqj o @  Tjs$ke; 
<uqka lsrkq ,nkafka fldmuK l,lska o@ udislj$ ff;%hsudislj 
nr lsrk ;rdos ;sfns o@ Tjs$ke; () ……………………………………………... 
;rdos j¾.h  ^1& …………………..………   (2) ……………...…………… 
 

4' wksjd¾hfhka ;%sfmdaI ,nd osh hq;= m%;s,dNSkaf.a ixLHdj ^udihla ;=< oS& 
 …………………………………………………………………………….…….…. 
by; i|yka m%;s,dNSka fnoS hk ms<sfj,  
mQ¾j m%ij uÑsjreka  () …………………………………………………..………... 
lsrsfok uõsjreka  ()…………………………………………………………....... 
<orejka ^udi 6-12& ()…………………………………………………………....... 
<uqka ^udi 12-24& ()…………………………………………………………....... 
<uqka ^udi 25 ) 59&  ()…………………………………………………………....... 
jdÜsgq frda.Ska ^by; ldKavj,g we;=<;a& ()……………………………………… 
 

         ……………….……… 
oskh ()  ………………          w;aik 

         ……………….……… 
    
                               ks, kduh 
fuu m%Yakdj,sh ksjerosj iusmQ¾K lr Tn osia;%slalfha ud;D yd <ud fi!LH ffjoH ks,OdrS 
fj; fhduq lrkak'   
ie'hq' ( ud;D yd <ud fi!LH ffjoH ks,Odrs úiska wod< o;a; iqmrslaIKh i|yd fhduq lr  
 Y%S ,xld ;s%sfmdaI ,sñgvs" ;e'fm' 17" cd-we, hk ,smskhg fhduq lrkak' 
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QUESTIONNAIRE TO REQUEST THRIPOSHA  

BENEFICIARIES – 20……. 

 

(Please print/type all information) 
1. Name of Health Center  :- ……………………………………………… 

Postal Address  :- ……………………………………………… 
Telephone No  :- ……………………………………………… 
Year/Date of Commencement of this Programmed  :- …………………… 
Closest Railway Station for “Thriposha” Dispatch  :- …………………… 
 

2. Name of RDHS Region :- ……………………………………………… 
Name of the MOH Area  :- ……………………………………………… 
Name of Obstetrician   :- ……………………………………………… 
Name of Pediatrician :- ……………………………………………… 
Name of Officer in Charge of the above Center : - ……..…………………….. 
Designation     :- ……………………………………………… 
 

3. Method of Selection of Beneficiaries 

 Chidren: by weight?  YES/NO 

 How often are the children weighed?  1. Monthly  2. Quarterly  

 Are weighing scales available?  YES/NO 

 Type of Scales :-  (1) ……………………….   (2) …………………………. 
   
4. Total number of beneficiaries actually need Thriposha for a month:……...... 

Breakdown of the above total   
Ante-Natal Mothers     :-……………………………... 
Lactating Mothers     :-……………………………... 
Infants (6-12 Months)     :-……………………………... 
Children (12-24 Months)    :-……………………………... 
Cildren (25-59 Months)     :-……………………………... 
Ward patients (Who fall in to above categories) :-……………………………... 
 
Date :-…………….…    Signature :-…………………. 

             Designation (Seal)   :-…………………. 
 

Note :  

 All MOH/CENTERS: Please send your completed questionnaire to 
MOMCH for tallying the beneficiaries at RDHS office records. 

 MOMCH : Please confirm the number of beneficiaries and send to          
“Sri Lanka Thriposha Limited, P.O. Box 17 Kapuwatta, Ja-Ela as  early as 
possible. 

 
 
 

Code No: 
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THRIPOSHA BENEFICIARIES QUESTIONNAIRE  

FOR ESTATES – 20……. 

 

1. Name of Estate  :- ……………………………………….……………… 
Postal Address  :- ……………………………………………….……… 
Estate Telephone No :- Office:-…..………… Dispensary:-……..……….……… 
Name of Transporter & Address :- …………………………….………….……... 

 Telephone No   :-  ……………………….......... 
Head Office – Name & Address :- ………………………………………………… 
Address   :-  ……………………………………………………….  

 Telephone No  :- ……………………………… 
 

2. Total Population of the Estate  :- ……………………………………… 
Total Number of beneficiaries actually need Thriposha for a month :- ……….. 
Breakdown of the above total   
Ante-Natal Mothers     :-……………………………... 
Lactating Mothers     :-……………………………... 
Infants (6-12 Months)      :-……………………………... 
Children (13-25 Months)    :-……………………………... 
Children (26-59 Months)     :-……………………………... 
Ward patients (Who fall in to above categories)  :-…………………………….. 

 

3. Is there a Dispensary/Hospital on the Estate  :-……...……………………… 
Types of Clinics available     :-…………………………….. 
How often are the children weighed   :-…………………………….. 
Are pregnant mothers weighed monthly  :-…………………………….. 

  

4. Is Estate under government poly clinic scheme 
If “YES” form which Year  :-  …………………………….. 
If “No” Do you pay -/50 cents per packets as packing charges :  
      YES   No  

 

5. How many creches are there on the Estate :- ……………………………………..  
Are Children fed on-site with Thriposha at the creches :- ……………………… 
If “No” the reason for not feeding the children on-site  :-.................…………… 
Are ther any other feeding programmes in creches        :- ……………………… 
If “yes” Describe them :- ………………………………………………………. 
 
 

Date :-…………….…    Signature :-…………………. 
             Designation (Seal)   :-…………………. 
Note :  

 Please send your completed questionnaire to “Sri Lanka Thriposha 
Limited, P.O. Box 17 Kapuwatta, Ja-Ela” as early as possible. 

 

Code No: 
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2013 j¾Ifha ;%SfmdaI fnod yerSfus f;dr;=re 
 
 

m%dfoaYSh fi!LH 
fiajd wOHlaI n, 

m%foaY 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

uilg fjka lrkq ,nk m%udKh 

ujsjrekag <uhskag tl;=j 

wusmdr 26"542 1"193 1"769 2"962 
wkqrdOmqrh 55"166 1"225 2"456 3"681 
nÿ,a, 42"261 945 1"873 2"818 
uvl,mqj 44"055 974 1"961 2"935 
fld<U frday, 5"487 79 287 366 
fld<U k.r iNdj  9"385 211 416 627 
fld<U ^ol=K&  44"688 982 1"996 2"978 
.d,a, 47"365 1"048 2"109 3"157 
.usmy 51"159 1"155 2"256 3"411 
yusnkaf;dg 34"747 776 1"542 2"318 
hdmkh 30"975 715 1"350 2"065 
l,auqfKa 38"302 848 1"704 2"552 
l¿;r 39"054 951 1"657 2"608 
uykqjr 59"408 1"320 2"641 3"961 
lE.,a, 33"125 715 1"493 2"208 
ls,sfkdÑsÑh 13"849 308 614 922 
l=reKE., 66"798 1"471 2"983 4"454 
ukakdru 7"398 163 330 493 
ud;f,a 31"218 623 1"464 2"087 
ud;r 50"908 1"132 2"260 3"392 
fudKrd., 29"952 666 1"330 1"996 
kqjrt<sh 28"178 624 1"253 1"877 
fmdf<dkakrej 32"622 725 1"450 2"175 
mq;a;,u 27"855 661 1"197 1"858 
r;akmqr 42"236 938 1"879 2"816 
;%Sl=Kdu,h 42"299 938 1"882 2"820 
jõskshdj 9"015 202 400 602 

tl;=j 944"047 21"588 42"552 64"139 
 
 

mrsjdi <ud rlaIK 
uOHia:dk 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

uilg fjka lrkq 
,nk m%udKh 

<uhskag 
09 19"323 1"288 

tl;=j 19"323 1"288 
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j;= m%foaY m%;s,dNSka 
ixLHdj 

uilg fjka lrkq ,nk m%udKh 
ujsjrekag <uhskag tl;=j 

yegka 10"575 686 1"422 2"108 
ud;f,a 2"903 180 401 581 
lE.,a, 4"482 262 634 896 
uykqjr 5"379 334 742 1"076 
l¿;r 2"574 175 340 515 
kqjr t<sh 11"595 756 1"563 2"319 
ud;r 1"077 74 141 215 
nÿ,a, 11"090 733 1"485 2"218 
.d,a, 1"110 69 153 222 
r;akmqr 4"767 313 640 953 

tl;=j 55"552 3"582 7"521 11"103 
 
 
2013 j¾Ifha ;s%fmdaI fnodyersfus uOHia:dk ixLHdj yd m%;s,dNskaf.a 
ixLHdj  

 
uOHia:dk 
ixLHdj 

m%;s,dNska 
ixLHdj 

m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHlaI 
fldgsGdi 26 fjkqfjka 

740 917"026  

j;= 447 55"552 

mrsjdi yd <udrlaIK 
fomd¾;fuska;=fjs <ud ksjdi 

09 24"249 

tl;=j 1"196 946"827 
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ksIamdok yªkajd §u yd ksIamdok l%shdj,sh 

 
ye|skaùu 
 

cd-we," lmqj;af;a msysá ;s%fmdaI ksIamdokd.drh Èjd" rd;s% jev uqr 03la hgf;a 
meh 24 mqrdu ;s%fmdaI ksIamdokfhys ksr; fjs' ;s%fmdaI fnod yßkq ,nk 
m%;s,dNska jkafka .¾Nks ujsjreka" lsrsfok ujsjreka" <orejka yd frda.Skah'  
tnejska th m%ñ;sfhka o" fi!LHuh w;ska o" b;d Wiia ugsgul mej;sh hq;= h' 
tuksid ksr;=rej ;;a;aj md,k mÍlaIdjka hgf;a ;s%fmdaI ksIamdok ld¾hhka 
isÿfjs' udisl ;s%fmdaI,dNska ixLHdj ,laI 10l muK m%udKhla we;s w;r" ta 
i|yd udislj ;s%fmdaI fu'fgd' 1500la muK ksmoúh hq;= h' 2013 j¾IH wjika 
jkúg iusmQ¾K wjYH;djfhka 94] olajd ksIamdok ugsgu by< kexùug 
j;auka fiajl m%cdj W;aiyd l<y' fmdaIK .=Kfhka hq;a by<u w.hla ork 
;s%fmdaAI w;sf¾l wdydrh m%;s,dNs ck fldgia Wfoid ,nd foñka fmdaIKfhka 
imsß foaYhla f.dvkexùfus wNs,dYh uqÿka meñKùu i|yd YS% ,xld ;s%fmdaI 
iud.u ;u ld¾hNdr bgq lrñka mj;S' 
 
;s%fmdaI ksIamdokhg wjYH wuqøjH ñ, È .eksu 
 

;s%fmdaI ksIamdokh ;=<Ska w;sf¾l fmdaIH .=Kh m%;s,dNs ck;djg ,nd fok 
w;r;=ru" YS% ,xldfjs lDIs wd¾Ól ixj¾Okh Wfoid o iud.u uyÕ= 
fufyjrl kshe,S isá' ;s%fmdaI ksIamdokh i|yd wjYHjk m%Odku wuqøjH 
jkafka nvbßÕ= yd fidahd fndaxÑ h' wkqrdOmqrh" wusmdr" fmdf<dkakrej" 
nÿ,a," fudKrd., jeks Èia;s%lalj, f.dùka úiska úYd, jYfhka j.dlrkq 
,nk nvbrsÕ= yd fidahd fndaxÑ iy;sl ñ,la hgf;a ñ, È .ekSu ;=<ska foaYSh 
f.dùka osrsu;a fldg" tls j.djka jHdma; lsrSu yd ta ;=<ska Tjqkaf.a wd¾:sl 
ugsgu by< kexùsug odhl ùu" wm iud.u u.ska i,ik ;j;a jeo.;a fiajhla 
jkafka h' fuu f.dùskag wNsudkhla tlalrñka Tjqkaf.a wiajkq Ndú;hg .efka' 
fufia f.dùkaf.ka ñ, oS .kq ,nk nvbrsÕ= yd fidahd kshñ; m%ñ;Skag wkql=,j 
we;aoehs mrSlaId flfrk ;;a;aj mrslaIK ñ, oS .eksug fmr isÿlrkq ,efns' 
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;%sfmdaI ksIamdok l%shdj,sh woshr lsysmhla hgf;a b;d l%udkql+,j isÿ fjs' 
 
 

uQ,sl wjia:dj 
 

fuysoS isÿjkafka .=,a,ka" fnd,a" frdvq wdosfhka f;dr nvbrsÕ= yd fidahd wegj, 
fmd;= bj;a lsrSuhs' ta i|yd Cleaning Machne keue;s hka;%hla Wmfhda.S lr .kS' 
fuys oS bj;a flfrkd fidahd wmo%jH i;a;aj wdydr ksIamdokhg fhdod .ekSu 
úfYaI;ajhls'  tu.ska wdh;khg wu;r wdodhus ud¾.hla o ie,fia' 
 
 

fojk wjia:dj 
 

fuf,iska fmd;= bj;a lr.;a nvbrsÕ= yd fidahd weg 66] - 30] wkqmd; hgf;a 
ñY% lsrSu isÿ fjs'  ^fus i|yd  Proposanall Mill keue;s hka;%h Ndú;d fjs& 
 
 
;=kajk wjia:dj 
 

fidahd weg yd nvbrsÕ= weg len,sj,g weUrSu isÿ lrhs'  Hummer Mill keue;s 
hka;%h ta i|yd fhdod .kS' 
 
 
isjsjk wjia:dj 
 

fuf,i l=vq njg m;alr .;a nvbrsÕ=  yd fidahd iq<x k, ud¾.hla wdOdrfhka 
by<ska msysá gexlshla fj; fhduq fjk w;r" tysoS c,h wjYH muKg fhdod 
.ksñka ;,mhla wdldrhg ilia flf¾' 
  
 

miajk wjia:dj 
 

tfia ilia lr.;a ;,mh k, ud¾.hla Tiafia bosrshg /f.k hk w;r" th 
yqud,h yd iusnkaOùfuka ;eusîfus l%shdj,shg Ndckh fjs'  fuysoS ñY%Kh 
fc,suh iajNdjhlska oel.; yels h'  
 
 

yhjk wjia:dj 
 

oe;s frdao wdldrfha hdka;%sl l%shdj,shlg ,lajk ;%sfmdaI wuqo%jH ñY%Kh l=vd 
uqrelal= len,s f,iska lemSulg ,lafjhs'  bkamiq tajd úh,Sfus ;;a;ajhlg   
,la fjs'  
 
 
y;ajk wjia:dj 
 

rka meyehg yqre úúO m%udKfha uqrelal= len,s wdldrhla Wiq,k nvbrsÕ=" 
fidahd  ñY%Kh fi,aishia wxYl 76l WIaK;ajhla hgf;a úkdä 12l ld,hla 
úh,Sfus hka;%h u.ska úh,Sfus l%shdj,shg Ndckh fjs'  ^fuu úh,Sfus hka;%h 
r;a lsrSu i|yd;a fndhsf,arefjka kef.k jdIam fhdod .efka'& 
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wgjk wjia:dj 
 

úh,Sug ,la jQ ;%sfmdaI wuqo%jH CSB f,iska ye|skafjs' ^nvbrsÕ=" fidahd ìialgs& 
fuu CSB leì,s l=vq njg m;a lsrSu wk;=rej isÿ fjs'  fu.d ñ,a 18 weUreus 
hka;%h Tiafia fuu lghq;a; isÿ fjs' 
 
 
kjjk wjia:dj 
 

l=vq lr.;a CSB len,s iu.ska lsrs msá (Milko) 03]" Lksc ,jk 0'9]" úgñka 
0'1]l wkqmd;hlg ñY% lr .ekSu isÿfõs'  
 
 
oyjk wjia:dj 
 

k, ud¾.fhka iqúi,a ñY%K hka;%h (Bleater) fj; /iajk CSB l=vqj,g lsrs msá 
Lksc ,jk yd úgñka ñY% lr .ekSfuka wk;=rej weiqreus wxYh fj; fhduq 
flf¾' 
 
 
tfldf<diajk wjia:dj 
 

;%sfmdaI ksIamdok wdh;kfha fiaúldjka úiska .%Eusia 750 m%udKfhka hq;=j 
;%SfmdaI melgs weiqreus lsrSu isÿfjs'  tjeks ;%sfmdaI melgs 30lska iukaú; ny¿us  
ljr ^udiag¾ nE.aia& weiqreuslrKhg ,la fjs' 
 
 
fodf<diajk wjia:dj 
 

m%jdykhg fhda.H mrsos ilia l< ;%sfmdaI ny¿us ljr ÿusrsh .e,a yd f,drs r: 
wdosh Wmfhda.S lrf.k osjhk mqrd fnodyerSug lghq;= isÿfjs' 
 
foaYSh ujsjrekaf.a yd ÿ mq;=kaf.a fi!LH ;;a;ajh Yla;su;a lsrSfus uyÕ= 
ld¾hh i|yd fuu ;%sfmdaI ksIamdok WmldrS fjs'  
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wjika b,lalh 
 
fuu wjYH;d imqrdf.k wjYH jeä ÈhqKq lsÍus 
bÈß flá ld,h ;=< iusmQ¾K jk w;r" 
ñ,shkhlg wdikak jQ iusmQ¾K m%;s,dNska ixLHdj 
fj; fkdwvqj ;s%fmdaI ,nd §ug 100]l b,lalh 
lrd <.d ùu wjika b,lalh jkq we;' fus wkqj 
rfgs m%;s,dNs wjYH;djkag iß,k ksIamdok ugsgu 
fus whqßka jeä ÈhqKq fldg hym;a fiajd ;;a;ajhla 
mj;ajdf.k hEu YS% ,xld ;s%fmdaI ,sñgvs yS 
wfmalaIdj jkafka h' 
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2013 j¾Ih ;=< w;alr.;a ch.%yK yd uqyqK oSug 

isÿ jQ .eg¿ 
 

2013 j¾Ih ;=< w;a lr.;a ch.%yKhla jkafka ukaofmdaIKh ráka ;=rka lsrSfus 
wmf.a uQ,sl mrud¾:h id¾:l lr .ekSug yels ùuhs'  tkus" ;%sfmdaI 
fnodyerSu ;=<ska wfkla j¾Ij,g idfmalaIj ukaofmdaIK ;;a;ajh wvq ù 
;sîuhs'  WodyrKhla f,i fudKrd., osia;%slalfha ukaofmdaIK m%;sY;h wvq ù 
we;s nj ksfhdacH fi!LH wOHlaI ld¾hd,h u.ska wm fj; oekqus fok ,os' 

 
2013 jif¾ wm ,o cd;sl ugsgfus iusudk yd ch.%yK 
 

M,odhs;d úYsIaG;d iusudkh 
 

M,odhs;d m%j¾Ok wud;HdxYh hgf;a mj;akd cd;sl M,odhs;d f,alus ld¾hd,h 
úiska 2013 j¾Ifha oSm jHdma;j rdcH wxYfha o" w¾O rdcH wxYj, yd fjk;a 
wxYj, o mj;ajk ,o M,odhs;d iusudk ;r.dj,sh i|yd bosrsm;a jQ YS% ,xld 
;%sfmdaI ,sñgvs wdh;kh ksIamdok wxYfhka fojk ia:dkh ysñ lr.kakd ,os'  
fus i|yd m%:u ia:dkhla kus fkdflreKq fyhska ksIamdok wxYfha uq¿ 
osjhsfkkau M,odhS;dj ms<sn| úYsIaGhska njg wm wdh;kh m;a jq nj i;=áka 
i|yka lruq' 
 
mxpúsO ixl,am iusudkh 
 

cd;sl M,odhs;d f,alus ld¾hd,h u.ska fufyhjk mxpúO ixl,amh ms<sn| 
^tia 5& cd;sl ugsgfus ;r.hg o wm wdh;kh bosrsm;a úh' cd;sl M,odhs;d 
f,alus ld¾hd,fha Wmfoia u; mxpúO ixl,amh wkqj wdh;kfha kùlrK 
lghq;= yd fiajdjkayS ld¾hlaIu;djh jeä oshqKq lr" idOkSh fjkialus /ila 
isÿ lsrSug yelshdj ,enqKs'  oSmjHdma;j meje;s M,odhs;d iusudk ;r.dj,sfhka 
Y%S ,xld ;%sfmdaI ,sñgvs wdh;kh ksIamok wxYfhka uq¿ osjhsfkkau D-1 fYa%Ksh 
w;am;a lr .ekSug iu;aùu'   
 
 

id¾:l;ajh fjkqfjka fhdackd  
 

1' l%uj;a fnodyerSfus l%shd ms<sfj;la wkq.ukh lsrSfus myiqj ;ld wm 
wdh;khg f,drs r:hla" fnodyerSu i|yd we;akus th ;%sfmdaI fnodyerSfus 
l%shdj,sh wLKavj isÿ lsrSug myiqjkq we;' 

 

2' ;%sfmdaI fnodyrskq ,nk wdh;k ksrSlaIKh i|yd ksrSlaIK lñgqjla 
msysgqùu b;d jeo.;a h'  ukaoh;a fnodyerSfus" f;d. mj;ajd .ekSfus ksis 
l%ufjsohla wdh;k u.ska wkq.ukh fkdlrk ksid isÿjk wl%ñl;d 
j<lajd" wjidk m%;s,dNshdg ;%sfmdaI ,nd oSu l%uj;a lsrSug' 

 

3' wm wdh;kh u.ska fnod yrskq  ,nk ;%sfmdaI f;d. ms<sn| o;a; jd¾;d 
tùus m%udo jk ksid wjYH flfrk jd¾;d ms<sfh, lsrSu" udisl o;a; ksis 
mrsos fkd,eîu ksid tajd ms<sfh, lsrSug wmyiq ù we;'  ta ksid tajd wod< 
wdh;k u.ska kshñ; oskg tùug lghq;= i,id oSu'  
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2013 jif¾ wm ,o ksIamdok ch.%yK 
 

;%sfmdaI ksIamdok b;sydifha by<u ksIamdokh w;am;a lr .ekSug  
wmg yels úsh' 

 
 
 
 
 

ch.%yKfha miqìu 
 

 lKavdhula f,i tlaj jev lsrSu 
 kùk hka;% w¿;ska Ndú;hg .ekSu 
 jev ms<sn| wdl,am jeäoshqKq lsrSug 

 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j¾Ifha by<u 
ksIamdok 

udisl by<u 
ksIamdok 

ffoksl by<u 
ksIamdok 

wmf.a ó<. b,lalh fj<|fmd< 
ch.ekSuhs' 

wms th ch .kafkuq  

m%;sM, 
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ia;+;sh 
 

wmf.a wdh;kfha by< isg my<g;a" my< isg by<g;a .,d hk 
OQrdj,ska ;Dma;su;aj fiajh lrk ld¾h uKav,hla olakg ,eîu 
uy;a i;=gls' wdh;kfha ÈhqKqjg Tjqka ,nd fok odhl;ajh wf.a 
l< hq;= h' fuu wdh;kh fi!LH wud;HxYh hgf;ajk rdcH 
iud.ula f,iska ia:dms; lsßug wjYH lghq;=  i,id § iEufokdu 
Èßu;a fldg" wjYH Wmfoia" wkq.%y wdÈh ,nd §u ms<sn| fi!LH 
wud;H .re ffu;S%md, isßfiak ue;s;=udg wm ieuf.a ia;+;sh mqo lr 
isáuq'  
 
tfiau ksfhdacH fi!LH wud;H .re ks;S{ ,,s;a Èidkdhl ue;s;=ud 
ksr;=rej ,ndfok iydh fuys § w.h l<hq;= jkafka h' wm ksis 
u.g fhduq fldg wmg ksis Wmfoia yd wjYH wkque;shka fkdmudj 
,nd ÿka fi!LH f,alus ffjoH rúkaø refìre uy;dg;a" j;auka 
fi!LH f,alus ffjoH ksyd,a chisxy uy;dg;a wmf.a ia;+;sh mqolr 
isáuq' uQ,H myiqlus yd uq,H lghq;=j, § wjYH ks¾foaY yd 
wkque;shka ,ndfok fi!LH wud;HdxYfha m%Odk .KldêldÍ 
tus'tps'î lreKdr;ak uy;d o lD;{ mQ¾jlj isysm;a lruq' 
 
YS% ,xld ;s%fmdaI ,sñgvs wdh;kfha ld¾hhka ms<sn|j mQ¾j 
wjfndaOfhka hq;=j tys wjYH;d uekúka yÿkd.;a uqo,a 
wud;HdxYfha yd uyd NdKavd.drfha f,alus wdpd¾h mS'î' chiqkaor 
uy;df.ka ,efnk wkqn,h wf.a fldg i,luq'  
 
tf,iskau wdh;kfha l<ukdldÍ;ajh orñka wOHlaI uKav,fha  
ish,q u uy;au" uy;aókaf.ka ,o iydh wm ieug wdYs¾jdohlau 
úh' tfukau wmf.a iemhquslrejka yd ndysrj wmg fiajh i,ik 
ieu lD;{ mQ¾jlj isysm;a lruq'  
 
wjika jYfhka ;s%fmdaI wdh;kh ;=< f.dv ke.=Kq lS¾;s kduh /l 
.ksñka  ksr;=re fjfyfik YS% ,xld ;%SfmdaI ,sñgvsys iuia; ld¾h 
uKav,hg m%Kduh mqolr isáuq'     

 



ශ්රී ලංකා ත ලංරීපෝෂ ල ලංමිටඩ්  
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ස්වතධීන ලංවිගණ  ලංවතර්තතව 

ශ්රී ලංකා ත ලංරිපෝෂ ල ලංමිටඩ්  ලං ක ලංපෝ ස්ස් වනව ව ලංපෝවත 

1. මුකය ලංප්ර තනන ලංිළිබද  ලංවතර්තතව 

2013 ලං  ලං ලංපෝ සැම්දර්ර් ලං ලං 31 ලං දින් ලංමුකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලංප්ර තනන   ලංමුු  ලංද ත ම් ලංස  ලංවි  ම් ලංිණුම  ලංිළිබද  ලංප්ර තනන   ලං
අවස ව ලංව ලංවර්ල  ලංස  ත ලං ලංස  ලංපෝ ස්ස්වක ලංපෝවනස්වී  ලංිළිබද   ලංප්ර තනන  ලංස  ලංමු ල් ලංසාචරණ  ලංිළිබද  ලං  ලං
ප්ර තනන  ලංස  ලංසුවිපෝනේල ලං  ලං ිණුමම් රන ලංප්රතිෂ්වති ලං  ලං ිළිබද  ලංසතරතාන ක් ලංස  ලංපෝවන්ව ලං  ලං විස්තරත්ව   ලංස්  ව ලංවමි ව ලං
ස  වවිත ලංශ්රී ලංකා ත ලංරිපෝෂ ල ලංමිටඩ්  ලං ක ලංමුකය ලංප්ර තනන ලංඅෂ ලංවිසි ව ලංවිගණ  ලං රනු ලංකැද ලංඇත. 

2. මුකය ලංප්ර තනන ලංපෝවනුපෝව ව ලං ම ණත තිත්වවපෝේ ලංවගකී  

ශ්රී ලංකා ත ලං ිණනු  රණ ලං ප්රටඩීන ව් ලං අනුව ලං පෝ   ලං මුකය ලං ප්ර තනන ලං ස ස් ලං ිරීමපෝම් ලං  ත ලං සතාතරණ ලං පෝකස ලං ඉදිිතෂ්ව ලංිරීමපෝම් ලං
වගකී  ලං ම ණත තිත්වව  ලංවිසි ව ලං රුම ලංකදයි. ලංවාචත ලංපෝ   ලංවැරදි ලංනිසත ලං ලංපෝ ෞති  ලංසතව ය ලංප්ර තනනවමි ව ලංපෝතසර ලංමුකය ලං
ප්ර තනන ලංස ස ්ලංිරීම ් ලංනිරව ය ලංපෝකස ලංඉදිිතෂ්ව ලංිරීම ් ලංඅ තක ලංඅ ය වතර ලංෂතකන  ලංසැමසුම් ලංිරීම  ලං්රි ත්ව   ලංස  ලං
නඩ්වතු ලං ලංිරිත ; ලංපෝ  ගය ලංිණනුම් රණ ලංප්රතිෂ්වති ලංපෝත රත ලංගැීම  ලංස  ලංඅ තක ලං ර ලංගැීම ; ලංස  ලංඅවසාතනුකකව ලංසාතරණ ලං
ිණුමම් ලංඇස් ලංතපෝම් වතු ලංස ස් ලංිරීම  ලං නතදි  ලංපෝ   ලංවගකී  ලං  වන් ලංඅ තක ලංපෝ.. 

3. විගණන ලංවිල  ලංෂා  ලංස  ලංවිගණන ලං තවක ලංෂ න  

අෂපෝේ ලංවිගණන  ලං ත ලංෂ නම්ව ලංපෝ   ලංමුකය ලංප්ර තනන ලංිළිබද ව ලංඅ  සක් ලංඉදිිතෂ්ව ලංිරීම  ලංඅෂපෝේ ලංවගකී  ලංපෝ.. ලං4 ලංවන ලං
පෝේ පෝේ ලං ඉදිිතෂ්ව ලං ර ලංඇති ලං වනණ ලං ැර ලං පෝසසු ලං වනුමවක් ලං අ තකව ලං ශ්රී ලංකා ත ලං විගණන ලං ප්රටඩීන ව් ලං අනුගතව ලං පෝ   ලං
විගණන ලං ෂීමක්ලණ  ලංසිදු ලං රන ලංකදී. ලං පෝ   ලං මුකය ලං ප්ර තනන  ලං පෝ ෞති  ලං සතව ය ලං ප්ර තනන ලං වමි ව ලං  ලං පෝතසර ලං වන ලං දව් ලං
සතාතරණ ලංස ති  ක් ලංකදත ලංගැීම  ලංස  ත ලංපෝ   ලංප්රටඩීන ව ලංඅවනය ලංපෝ.. ලං 

ෂීමක්ලණ ක් ලං ත ලංිළ ක්ත ලංඅායන  ලංිරිත   ලංමුකය ලංප්ර තනනවක ලං ක්වත ලංඇති ලං ්වත ලංස  ලංඅනතවරණ  ලංිරිත  ලංසතක්ෂි ලං ිණ ව ලං
සනතා ලංිරිත  ලංවිගණන ් ලංඇතුම්ව ලංපෝ.. ලංපෝ ස තග වනත ලංක  ලංිණුමම් රණ ලංප්රතිෂ්වති ලංඇගීම   ලං ම ණත තිත්වව  ලං ිණ ව ලං
සිදු ලං රන ලංක  ලංවැ ග්ව ලංඇස්තපෝම් වතු ලංස  ලංමුකය ලංප්ර තනන ලංවක ලංස ස්ා ලංඉදිිතෂ්විරිත  ලංඇගයුම් රණපෝේදී ලංවිගණන   ලං
ඇතුක්ව ලංපෝ.. 

ෂ ත ලං4 ලංවන ලංපෝේ පෝේ ලං ක්වත ලංඇති ලං වනුම ලං ැවනුම ලංවි් ලං  ලංවිගණන  ලංස  ත ලංඅවනය ලංව ලංසි ු   ලංපෝතසරතුවන ලංස  ලංෂැ ැදිමි ලං
ිරීම   ලංඅෂපෝේ ලංවින්වතසපෝේ ලං ත ලං ැුම ් ලංඅනුව ලංඅෂ ලංවිසි ව ලංකදත ලංපෝගන ලංඇත. ලංඅෂපෝේ ලංවිගණන  ලංඅෂපෝේ ලංනිග න  ලංස  ත ලං
නිවැරදි ලංෂසුබි ක් ලංස ස් ලං රනු ලංඇති ලංදව් ලංඅිළ ලංවින්වතස ලං ර වපෝනමු. ලං 

4. වන.220 000 000/- ලං පෝකස ලං මුකය ලං ප්ර තනනපෝ  ක ලං   වත ලං තිබුුම ලං ඉඩපෝම් ලං  කටඩ තිත්වව  ලං   ලං අෂ් ලං සතුුද ත   ලං
 ට්්ටඩ ව ලංත වුවන ලං ර ලංගැීම ් ලංපෝනස ැිර ලංවි . 

5. ලං ලං ලං ලංමතය 

අෂපෝේ ලංවිගණන ලංවතර්තතව් ලංඅනුව  ලං2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත ලංස තග  ලංනිවැරදි ලංිණුමම් ලංවතර්තත ලං
ෂව්වවතපෝගන ලංපෝගසස් ලංඇත. ලංඑපෝ  ව   ලංපෝ   ලංමුකය ලංප්ර තනන ලං2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංව වර්ල  ලංතුම ලංස තගපෝම් ලං
්රි ත තිත්වව  ලංඑ ක ලංඅ වැ  ලංෂරතර  ලංස  ලංමු ල් ලංසාචරන  ලංිළිබද ව  ලංෂැ ැදිමි ලංඅ  සක් ලංකදතපෝ න ලංඅතර ලංඒවත ලංශ්රී ලංකා ත ලං
ිණනුම් රණ ලංප්රටඩීන ව් ලංඅනුගතව ලංෂව්වවතපෝගන ලංපෝගසස් ලංඇත. 

 

6. නනතික වශ නියාමන අලයතා ිළිබදද ලා්තතාල 

පෝ   ලංමුකය ලංප්ර තනන  ලං2007 ලංඅා  ලං07 ලං රණ ලංස තගම් ලංෂනපෝ්ව ලං(2) ලංවග වතිපෝේ ලංඅවනයතත ලංස ග ලංඅනුගත ලංපෝ.. 

 

ලරත් ගණකාධීකාරී 

කකොෂඹ 

දිනය: 2015 ජනලාරි 28 
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මුු  ලංද ත ම් ලංස  ලංවි  ම් ලංප්ර ලං තනන  

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලං ලංස  ත 

            වටශන්           2013            2012 

            රු              ත  රු 

වර්ල  ලංතුම ලංවි  ම් ලංප්ර ලංතිපර්ණ    3   ලං ලං1 381 208 414.97  ලං ලං1 310 246 316 

         ලං ලං1 381 208 414.97  ලං ලං1 310 246 316 

 

අඩු: නින්ෂත න ලංිළිතවැ     4  (1 382 271 150.76) (1 287 623 017)  

         ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(1 062 735.79)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං22 623 299 

 

ලැඩි: පෝවන්ව ලංද ත ම්    5   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං24 622 143.25  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං21 433 055  

         ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං23 559 407.46  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං44 056 354 

අඩු: ලංවි  ම් 
 
ෂිතෂතකන ලංවි           ලං ලං ලං ලං ලං(33 211 215.90)  ලං ලං ලං ලං ලං(25 083 563)  

පෝද ත ැීමපෝම් ලංිළිතවැ        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(8 986 705.12)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(7 029 846) 

මකය ලංස  ලංපෝවන්ව ලංිළිතවැ        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(1 209 922.05)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(688 274)  

 

වර්ල  ලංස  ත ලං ලංවි  ම් ලංවක් ලංවඩත ලංවැඩිවන ලං ලංද ත   6   ලං ලං ලං ලං(19 848 435.60)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං11 254 672 
 
 
කලනත් මුළු ආදායම 
 

පෝේෂක,  වත්ර ලං ලංස  ලංඋෂ රණ ලංප්ර ලංතිතක්පෝසේවන ලංිරීම     -   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං26 259 462 

                                                                      

වර්ල  ලංස  ත ලං ලංමුු  ලංද ත         ලං ලං ලං ලං ලං ලං(19 848 435.60)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං37 514 133 
      
 

 

   

මකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලංඉ ත ලංප්ර තනන   ලංපෝ   ලංමකය ලංප්ර තනන ලංවක ලංවැ ග්ව ලංපෝ ස්සක් ලංවන ලංිළුද ලංඅා  ලං6 ලංසි් ලං12 ලං ක්වත ලං
වන ලංිළුද ලංවක ලංඇතුම්ව ලංිණුමම් ලං ලංප්රතිෂ්වති ලංස  ලංමකය ලංප්ර තනන ලංවක් ලං ක්වත ලංඇති ලංස්  ව ලංස ග ලංිර වි  ලංයුතු . ලං 
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මකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලංප්ර තනන  
2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදින් 
 
        31/12/2013  31/12/2012 
      වටශන්  රු               ත   රු   
 
ලත්කම්       
ජංගම කනොලන ලත්කම් 
පෝේෂක,  වත්ර ලං ලංස  ලංඋෂ රණ   7.  439 429 678.73  434 425 073 
        439 429 678.73  434 425 073 

ජංගම ලත්කම් 
 තණ්ඩපෝල්ඛන     7.  128 718 591.60  155 307 597 
පෝවම  ලංස  ලංපෝවන්ව ලංකැබීම්    8.   ලං ලං33 467 322.33   ලං ලං27 797 334 
මු ල් ලං ත ලංමු ල් ලංස  ලංපෝ ස්ස්   9.   ලං ලං ලං ලං3 907 649.73   ලං ලං64 601 879 
දපෝ  ජන     10.   ලං ලං60 456 528.00   -  
        226 550 091.66   ලං247 706 809 
 
මුළු ලත්කම්       665 979 770.39   ලං682 131 882 ලං 
 
 
වම කකොටව ් වශ ලගකීම් 
ප්රාග්ධනධන වශ ලංවංචිත 
ප්රතේාන ලං ලංසාතත     11.  152 359 461.64  147 354 856 
ප්ර ලංතිතක්පෝසේවන ලං ලංසාතත    12.  307 170 027.56  307 170 028 
ද තලුම් ලං ලංස  ත ලංවන ලංඅරමු ල්   13.   -   ලං ලං ලං ලං4 296 065 
වි  ම් ලංවක් ලංවඩත ලංවැඩිවන ලංසමුච්තත ලංද ත      154 060 207.30  173 818 496 
මුළු වම කකොටව ්       613,589,696.50  632,639,444   
  
ජංගම කනොලන ලගකීම් 
විශ්රත  ලංප්රතිකත  ලංදැදුම් ර    14.   ලං ලං30 086 347.50   ලං ලං28 201 125 
වව ය ලංඅරමු ක     15.   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං62 794.50   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං64 657 
         ලං ලං30 149 142.00   ලං ලං28 265 781 
ජංගම ලගකීම් 
පෝවම  ලංස  ලංපෝවන්ව ලංපෝගවීම්    16.   ලං ලං22 240 931.89  21 226 657 
          22,240,931.89  21,226,657 
 
මුළු වම කකොටව ්  වශ ලගකීම්     665,979,770.39       682,131,882 
 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
මකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලංඉ ත ලංප්ර තනන   ලංපෝ   ලංමකය ලංප්ර තනන ලංවක ලංවැ ග්ව ලංපෝ ස්සක් ලංවන ලංිළුද ලංඅා  ලං6 ලංසි් ලං12 ලං ක්වත ලං
වන ලංිළුද ලංවක ලංඇතුම්ව ලංිණුමම් ලං ලංප්රතිෂ්වති ලංස  ලංමකය ලංප්ර තනන ලංවක් ලං ක්වත ලංඇති ලංස්  ව ලංස ග ලංිර වි  ලංයුතු . ලං 
 
පෝ   ලංමකය ලංප්ර තනන ලං2007 ලංඅා  ලං07 ලං රණ ලංස තගම් ලංෂනපෝ්ව ලංඅ වතර්ගත ලංඅවනයතතව ව් ලංඅනුගතව ලංස ස් ලං රනු ලංකැද ලං
ඇත. 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
                                                                          මූය ප්රධාී 
 
ද තනපෝේ ලංඅායක්ල  ලං ණ්ඩක  ලංවිසි ව ලංපෝ   ලංමකය ලංප්ර තනන ලංස ස් ලංිරීමපෝම් ලං ත ලංඉදිිතෂ්ව ලංිරීමපෝම් ලංවගකී  ලං රනු ලං
කදයි. 
අධයක්ෂක ම්ඩලය වදශා වශ කලුවකලන් අුවමත කරන ී. 
 
                                              වභාඳති      අධයක්ෂක 
 
ජාඇ, කපුලත්ත 
දිනය: 2015 ජනලාරි 28 
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ස පෝ ස්ස් ලංවක ලංපෝවනස්වීම් ලංිළිබද  ලං ලංප්ර තනන  
2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 

 ප්රාග්ධනධන  වංචිත 
 
 

රු     ත 

CARE 
කලතින් 
ැබූ 

ප්රතිඳාදන 
රු     ත 

ද තලුම් ලං ලං
ස  ත ලංවන ලං
අරමු ල් 

 
රු     ත 

ප්ර තිතක්ෂකවේරු  
වංචිත 

 
 

රු     ත 

වි  ම් ලංවක් ලං
වඩත ලංවැඩිවන ලං
සමුච්තත ලං
ද ත   

මුළු 
 
 
 

රු    ත 

2012/01/01 ලංදින් ලං
පෝනේල  

 
 

127 132 391.91 

 
 

22 636 578.17 

 
 

4 296 065.15 

 
 

246 452 131.00 

 
 

162 563 824.19 

 
 

563,080,990.42 

ප්ර ලංතිතක්පෝසේවන ලං ලං
සාතත 
 

- - -  
60 717 896.56 

-  
60,717,896.56 

ප්රතේාන ලං ලංසාතත ලං
වක් 
 තවනිරීම  
 

 
 

22 636 578.17 

 
 

(22 636 578.17) 

 
- 

 ලං 
- 

 
- 

 
- 

පෝසෞඛය ලං
අ තතයානපෝ  ව 
ක  ලංප්රතේාන ලං
ප්රතිෂත න 

 
 
 

16 470 144.75 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 

16,470,144.75 

අවප්ර ලං තණ  ලංවී -
පෝසෞ.අ ලංක  ලංප්රතේාන ලං
ව්ව ම් 

(18 884 258.82) - - - - (18,884,258.82) 

වි  ම් ලංවක් ලංවඩත ලං
වැඩිවන ලංද ත   ලං-
2012 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

11 254 671.54 

 
 

11,254,671.54 

2012/12/31 ලංදින් ලං
පෝනේල  

 
147,354,856.01 

-  
4,296,065.15 

 
307,170,027.56 

 
173,818,495.73 

 
632,639,444.45 

2013/01/01 ලංදින් ලං
පෝනේල  

 
 

147 354 856.01 

-  
 

4 296 065.15 

 
 

307 170 027.56 

 
 

173 818 495.73 

 
 

632,639,444.45 

පර්ව ලංගැකපුම් - - (4 296 065.15) - 90 147.17 (4,205,917.98) 

පෝසෞ.අ 
ක  ලංප්රතේාන ලං
ප්රතිෂත න 

 
 
 

27 425 002.45 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 

27,425,002.45 

අවප්ර ලං තණ  ලංවී -
පෝසෞ.අ ලංක  ලංප්රතේාන ලං
ව්ව ම් 

(22 420 396.82) - - - - (22,420,396.82) 

වි  ම් ලංවක් ලංවඩත ලං
වැඩිවන ලංද ත   ලං-
2013 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(19 848 435.60) 

 
(19,848,435.60) 

2013/12/31 ලංදින් ලං
පෝනේල  

 
152,359,461.64 

- -  
307,170,027.56 

 
154,060,207.30 

 
613,589,696.50 
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මුදල් වංචරණය ිළිබද ප් ර කාන 
2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලං ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
 
             2013       2012 
                රු              රු     
කමකශයුම් ක්රියාකාරකම් ලන්න් මුදල් වංචරණය මම්      
වර්ල  ලංස  ත ලංවි    ලං ත ලංද ත       (19,848,436)  11,254,672 
      
ගැපුම් 
වර්ල  ලංස  ත ලංෂතිතපෝත ෂි  ලංප්රතිෂත න     ලං ලං ලං ලං ලං3 661 583   ලං ලං ලං ලං ලං122 427 
වව ය ලංදාතර ලංස  ත ලංප්රතිෂත න      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං103 600   ලං ලං ලං ලං ලං105 800 
         ලං ලං ලං ලං ලං3 765 183   ලං ලං ලං ලං ලං228 227 
 
 තර  ලංප්රතේාන ලංවක ලංපෝවනස්වීම් ලංවක් ලංපෝෂර ලංපෝ පෝ යුම් ලංකත    (16 083 253)  11 482 899 
 
කාරක ප්රාග්ධනධන ල කලනවම්ම් 
අඩුවී /(වැඩිවී ) ලං ලංණ  වනව ව ලංස  ලංපෝවන්ව ලංකැබීම්    ලං(5 669 989)  22 137 659 
අඩුවී /(වැඩිවී ) ලං ලංපෝවම  ලංස  ලංපෝවන්ව ලංපෝගවීම්    ලං ලං ලං1 014 275  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(37 240 067) 
අඩුවී /(වැඩිවී ) ලං ලං තණ්ඩ ලංපෝල්ඛණ      ලං26 589 005  30 610 593 
         ලං21 933 291  15 508 185 
 
ෂතිතපෝත ෂි  ලංපෝගවී ් ලංපෝෂර ලංපෝ පෝ යුම් ලං්රි ත තර ම් ලංවක 
ශුේා ලංමු ල් ලංසාචරණ  ලංවී        ලං ලං5 850 039  26 991 083 
අඩු: ලංපෝගවන ලංක  ලංෂතිතපෝත ෂි      (1 776 360)   ලං ලං4 598 472 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවව ය ලංප්රතිකත  ලංපෝගවී       ලං ලං ලං(105 462)   ලං ලං ලං ලං(41 144) 
 
දදු රණපෝ  ව ලංෂසුව ලංපෝ පෝ යුම් ලං්රි ත තර ම් ලංවක ලංශුේා 
මු ල් ලංසාචරණ  ලංවී        ලං ලං3 968 217  31 548 411 
 
ආකයෝජන ක්රියාකාරකම් ලන්න් මුදල් වංචරණය 
පෝේෂක,  වත්ර ලං ලංස  ලංඋෂ රණ ලංකදතගැීම     (27 425 002)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(16 486 915) 
 තණ්ඩතගර බිල්ෂ්ව කදතගැීම      (60 456 528)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- ලං ලං ලං 
 

දපෝ  ජන ක් ිත ත තර ම් වමි ව ශුේා මු ල් සාචරණ   (87 881 530)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(16 486 915) 

 

මූල් ය ක්ෂ රියාකාරකම් ලන්න් මුදල් වංචරණය     

පෝසෞ.අ. ලං ක  ලංප්රතේාන ලංප්රතිෂත න     27 425 002  16 470 145 
මකය ලං්රි ත තර ම් ලංවමි ව ලංශුේා ලං ලංමු ල් ලංසාචරණ    27 425 002  16 470 145 
 
මු ල් ලං ත ලංමු ල් ලංස  ලංපෝ ස්ස් ලංවක ලංපෝවනස්වීම්    (60 694 229)  31 531 641 
 
ඉදිිත ් ලංපෝගනත ලංමු ල් ලං ත ලංමු ල් ලංස  ලංපෝ ස්ස්     ලං64 601 879  33 070 238 
 
 ලංඉදිිත ් පෝගන ලංිණ  ලං ලංමු ල් ලං ත ලංමු ල් ලංස  ලංපෝ ස්ස්    ලං ලං ලං3 907 650  64 601 879 
 
මූය තත්ලය ිළිබදද ප්රකානක  දක්ෂලා ඇති මුදල් ශා  
මුදල් වම කකොටව ්ිළිබදද වික්ල්ණය 
කා ත ලංදැාකුව-ජතඇක-71324617     3 633 719   ලං ලං ලං ලං ලං990 193 
කා ත ලංදැාකුව-ජතඇක-72059803      ලං ලං ලං273 931  63 160 686 
ෂිතව න ලංමු ල්        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං-    ලං ලං ලං ලං ලං400 000 
දෂතති  ලංඅරමු ල්        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං-    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං50 000  
මු ල් ලංඅග්රි         ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං-    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 000 
        3 907 650  64 601 879 
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
 

1. සුවිකේ ගිණුම්කරන ප්ර තිඳත්ති 
 
1.1.1 ලා්තතාකරුව දන අයිතම 

 
 ශ්රී ලංකා ත ලංරිපෝෂ ල ලංමිටඩ්  ලං   ලංපෝසෞඛය ලංඅ තතයතානපෝේ ලංඅධීක්ලණ  ලං ්පෝ්ව ලංපර්ණ ලංරතජය ලං කටඩ තිත්වව  ලංස කත ලං
 ස තග ක් ලංපෝකස ලංශ්රී ලංකා තපෝ. ලංීමතිගත ලංස  ලංස්ාතවර ලංසීටඩත ලංවගකීම් ලංස කත ලංස තග ිර. ලංස තගපෝම් ලංමි තෂදිාත ලං
  තර් තක  ලංස  ලංප්රාතන ලංවයතෂතිත  ලංස්ාතන  ලංතැ.පෝෂ ලංඅා  ලං17  ලං පුව්වත  ලංජතඇක  ලංශ්රී ලංකා ත ලං න ලංසා්තනපෝේ ලං
 ිළ ක්ත ලංඇත. 
 
1.1.2 ප්රධාන ක්රියාකාරකම් වශ කමකශයුම් ල වල්භාලය 
 පෝසෞඛය ලං අ තතයතානපෝේ  ලං රිපෝෂ ල ලං පෝද තදීපෝම් ලං වැඩස් න ලං ස  ත ලං රිපෝෂ ල ලංනින්ෂත න  ලං රනු ලංකදන ලං එ   ලං
 ස තග  ලංපෝ.. 
 
 ස තගපෝම් ලංපෝවන්ව ලංප්රාතන ලං්රි ත තර ම්- 

- ශ්රී ලං කා තපෝ. ලං  තතස ලං ස  ලං ම ත ලං   ව පෝෂ ලණ  ලං අඩුිරීම  ලං ස  ත ලං ශ්රී ලං කතාකී  ලං නක්තිවර්ා  ලං අතිපෝර්  ලංද තර ලං
නින්ෂත න ක් ලංපෝකස ලංරිපෝෂ ල ලංවර්ාන   ලංනින්ෂත න  ලංස  ලංපෝද ත ැීම  ලංස  ත ලංෂ සු ම් ලංසැකසී . 

- රිපෝෂ ල ලංනින්ෂත න  ලංස  ත ලංඅමුරවය ලංසෂ නු ලංකදන ලංපෝේී  ලංපෝගසවි  වපෝේ ලංද ත ම් ලංඉෂීමපෝම් ලං තර්ග ලංවර්ාන  ලං
ිරීමම් ලංස  ත ලං ැිරතතක් ලංදිිත ්ව ලංිරීම . 

- රතජය ලංප්රතිෂ්වති  ලං ත ලංෂ නම්ව  ලංපෝවන්ව ලංනක්ති ලංවර්ා  ලංද තර ලංඅකවි  ලංඅඩුිරීම . 
- වතර්ෂි  ලංරිපෝෂ ල ලංඅවනයතතව  ලංගනණ ිරීම  ලංස  ලංපෝද ත ැීම  ලංස  ත ලංඅවනය ලං්රි ත තර්ග ලංගැීම . 

 

1.1.3 අධයක්ෂක ම්ඩලය 
ිරරත ව ලංඅතෂ්වතු ලං  තත(ස තෂති) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංK.D ලංපෝර ස් ිත ලංඔල්ගත ලං  ්වටඩ  
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංෂතමිත ලංගුණර්වන ලං හීෂතක ලං  තත 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවව ය ලංනත වති ලංපෝර්ුම ත ලංපෝ ේ  තමි ලංෂතිරපෝේ ලංගුණවර්ාන ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවව ය ලංදීප්ති ලංකුමුදුීම ලංස රපෝේ 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං අ    ලංිත තස් ලංඅ    ලං  ්වටඩ  

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවව ය ලංජතනකී ලංගුණර්වන 

  ණ්ඩකපෝේ ලංපෝල්ඛම් 

        තනුජත ලංප්රි  ර්නීම ලංඅල්විස් ලං  ්වටඩ  

1.1.4        විගණකලරුන් 
 ිළක ලංර්වනසිා  ලංස  ලංස තග  
(වරක්ව ලංගණ තධි තීමවවන ව) 
83/1/2  ලංසු රතරත  ලංෂතර ගාපෝගසඩවික නුපෝේපෝගසඩ 
 

1.1.5   දැංකුකරුලන් 
කා ත ලංදැාකුව 
 

1.1.6    නිකුත් කිරීම වදශා දයත් දිනය 
අායක්ල  ලං ණ්ඩක  ලංවිසි ව ලං2015 ලංජනවතිත ලං 28 ලං  ලං දින ලංගනු ලංකැබ ලංීනරණ ් ලංඅනුව ලංසී තස කත ලංශ්රී ලංකා ත ලං
රිපෝෂ ල ලං ක ලං2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත ලංමකය ලංප්ර තනන ලංනිකු්ව ලංිරීම  ලංිළිස දක  ලං
කදත ලංපෝ න ලංකදී. 
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
  
1.1.7  වකවක්ිරීකම් ඳදනම 

 අ. ලංඅනුකකතත ලංප්ර තනන  

 ද ත ම් ලං ප්ර තනන  මුු  ලං ද ත   ලං ස  ලං වි    ලං ිළිබද  ලං ප්ර තනන   ලං මකය ලං ත්වව  ලං ිළිබද  ලං ප්ර තනන  ස  ලං
 පෝ ස්ස් ලංවක ලංපෝවනස් ලංවී  ලංිළිබද  ලංප්ර තනන  ලංස  ලංමු ල් ලංසාචරණ  ලංිළිබද  ලංප්ර තනන  ලංිණුමම් රණ ලංප්රතිෂ්වති ලං
 ස  ලංස්  ව ලං(මකය ලංප්ර තනන) ලංස ග ලංශ්රී ලංකා ත ලංවරක්ව ලංගණ තධි තීමවවන වපෝේ ලංසාග   ලංවිසි ව ලංනිකු්ව ලං රන ලං
 ක  ලං ලංශ්රී ලංකා ත ලංිණුමම් රණ ලංප්රටඩීන ව් ලංඅනුගතව ලං(SLFRS/LKAS) ස  ලං2007 ලංඅා  ලං07 ලං රණ ලංස තගම් ලංෂනපෝ්ව ලං
 අවනයතතව  ව් ලංඅනුගතව ලංස ස් ලං රනු ලංකැද ලංඇත. ලං ලං2013 ලං ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලං ලංස  ත ලංවන ලං
 පෝ   ලං මකය ලං ප්ර තනන ලං 2012 ලං ජනවතිත ලං 01 ලං සි් ලං  ඩිනටඩ ව ලං ්රි ත්ව   ලං  රන ලං ක  ලං ශ්රී ලං කා ත ලං ිණුමම් රණ ලං
 ප්රටඩීන ව් ලංඅනුගතව ලං(SLFRS/LKAS) ස ස් ලං රන ලංක  ලංෂමමු ලංමකය ලංප්ර තනන ලංපෝ.. 

ද. ලං ඇගයුම්කරණක  ඳදනම 

 මකය ලංප්ර තනන ලංපර්ව ලංිළිතවැ  ලංෂ න  ලං ත ලංස ස් ලං ර ලංඇත. ලංඅ තම ලංස්  ව ලං ්පෝ්ව ලං ලංසතාතරණ ලංඅග  ව් ලංඅ තම ලං
 විස්තර ලං ක්වත ලංඇත. 

ඇ. තුනාත්මක කතොරතුරු 

 පෝ   ලංවර්ලපෝේ ලංමකය ලංප්ර තනන ලංසම්ද වාපෝ  ව ලංවන ලං ැනුව්ව ලං තව  ලංවර්ාන  ලංිරීම  ලංස  ත ලංස  ලංපෝ   ලං ලංඅ වතර් ලං
  තක ලංතුකන  ලංස  ත ලංමකය ලංප්ර තනන ලංවක ලං ක්වත ලංඇති ලංපෝෂර ලංවර්ල  ව් ලංඅ තම ලං ්වත ලංවක් ලංඅ තම ලංගුණත්ව   ලං
 ස  ලංවිස්තරත්ව   ලංපෝතසරතුවන ලංඇතුම්ව ලංතුමනත්ව   ලංපෝතසරතුවන ලංඉදිිතෂ්ව ලං ර ලංඇත. 

 ෂ ත ලං ක්වත ලංඇතිිණුමම් රණ ලංප්රතිෂ්වති ලංපෝ   ලංමකය ලංප්ර තනන ලංවක ලං ක්වත ලංඇති ලංසි ලු  ලං තක ලංෂිතච්පෝච්   ව ලං
 ස  ත ලංඅ තම ලංපෝ.. 

 මකය ලංප්ර තනන ලංවක ලං ක්වත ලංඇති ලංඅයිත  ලංඉදිිතෂ්ව ලංිරීම  ලංපෝ   ලංවර්ග ලංිරීමම් ලංසාපෝන ාන  ලං ර ලං ලංඇති ලංවි් ලංවඩත්ව ලං
 නිරව ය ලංපෝතසරතුවන ලංකදතදී  ලංස  ත ලංෂවතින ලංවර්ලපෝේ ලංිණුමම් ලංස ග ලංගැකපී  ලංස  ත ලංතුකනත්ව   ලං ්වත  ලංනැවත ලං
 වර්ග ලං රනු ලංකැද ලංඇත. 

ඈ. කයොදාගුව දන වශ ඉදිරිඳත් කකකරන ලයලශාර  මුදල් 

 ස තගපෝම් ලංවිසි ව ලංපෝ ස තගනු ලංකදන ලංස  ලංඉදිිතෂ්ව ලංපෝ පෝරන ලංවයව තර ලං ලංමු ල් ලංවන ලංශ්රී ලංකා ත ලංවනිළ ල් ලංවමි ව ලං
 මකය ලංප්ර තනන ලංඉදිිතෂ්ව ලං රනු ලංකැද ලංඇත. 

 ශ්රී ලංකා ත ලංවනිළ ල් ලංවමි ව ලංඉදිිතෂ්ව ලං ර ලංඇති ලංසි ලු  ලංමකය ලංපෝතසරතුවන ලංඇස වන ලං1000 ලං් ලංව් ත ලංඇත. 

ඉ. ලං ප්රධාන ඇවත්කම්න්තු වශ ලැදගත් ීරරණ 

 SLFRS ලංස  ලං  LKAS ලංස ග ලංඅනුගතව ලංමකය ලංප්ර තනන ලංස ස් ලංිරීම  ලං ත ලංඉදිිතෂ්ව ලංිරීම  ලංස  ත ලංිණුමම් රණ ලං
 ප්රතිෂ්වති ලං ස  ලං ව්ව ම් වගකීම් ඇ ත   ලං ස  ලං වි  ම් ලං  ක ලං වතර්ාත රන ලං ක  ලං  ්වත ලං වක් ලං අ තමව ලං
  ක නත තිත්වව  ලංවිසි ව ලංීනරණ ලංගැීම  තක්පෝසේවන ලංිරීම  ලංස  ලංඋෂ ල්ෂන  ලංිරීමම් ලංසිදු රනු ලංකදයි. ලංසතය ලං
 ප්රතිලක ලංපෝ   ලංඇස්තපෝම් වතු ලංස  ලංීනරණ ලංවක් ලංවඩත ලංපෝවනස් ලංවි  ලං ැිර . 

 ඇස්තපෝම් වතු ලංස  ලංෂ ත ලංස   ව ලංඋෂ ල්ෂන ලං්රි ත්ව   ලංෂ න  ලං ත ලංස තපෝක චන  ලං රනු ලංකැපෝේ. ලංිණුමම් ලං
 ඇස්තපෝම් වතු ලං ලංවක් ලංසාපෝන ාන ලංඑ  ලංසාපෝන ාන ලංවර්ත තන ් ලං ලංස  ලංඅනතගත ් ලංදකෂතනු ලංකද වපෝ ව ලංනම් ලං ලං
 ඇස්තපෝම් වතු ලංසාපෝන ාන  ලං රනු ලංකදන ලං තක ලංසී තපෝ.දී ලං දුනත ලංගීම. 

1.2. ලත්කම් වශ ඒලාක  තක්ෂකවේරු ඳදනම 

1.2.1. කේඳ, යන්ත්ර වශ උඳකරණ 

අ. ශදුනාගැනිම වශ ඇගයීම 
 පෝේෂම ලං   වත්ර ලං ස  ලං උෂ රණ ලං අයිත  ලං සමුතත ලං ක්ල වීම් ලං ස  ලං අෂ ත න ලං අකත  ලං වමි ව ලං පෝතසරව ලං සතාතරණ ලං
 අග ිර ව ලංඉදිිතෂ්ව ලං රනු ලංකදයි. 
 



ශ්රී ලංකා ත ලංරීපෝෂ ල ලංමිටඩ්  
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
  
 පෝේෂම ලං   වත්ර ලං ස  ලං උෂ රණ ලං අයිත  ලං සමුතත ලං ක්ල වීම් ලං ස  ලං අෂ ත න ලං අකත  ලං වමි ව ලං පෝතසරව ලං මමි ව  ලං

 ඉදිිතෂ්ව ලං  රනු ලං කදයි. ලං ව්ව    ලං වැ ග්ව ලං පෝ ස්ස ්ලං  දුනතගනු ලං කදන ලං අතර ලං ඒවත ලං පෝව ව ලං පෝව වව ලං ක්ල  ලං

  රණ ් ලංකක් ලංපෝ පෝර්. ලංපෝේෂක ලං  වත්ර ලංස  ලංඋෂ රණවක ලංවිපෝනේල ලංපෝ ස්ස් ලං මි ව ලං ක් ලංප්රතිල්ාතෂන  ලංිරීම  ලං

 අවනයවන ලං වි්  ලං ප්ර්වලාතෂන  ලං රන ලං ක  ලං පෝ ස්ස ලං අයිත   ලං  දුනත ලං පෝනසග වනත ලං අතර ලං අු ති ව ලං   න ලං ක  ලං

 පෝ ස්ස ලංඑ ක ලංඅපෝප්ක්ෂිත ලංදයු ලං තක  ලංස  ලංක්ල  ලංවී  ලංස ග ලං දුනත ලංගීම. ලංපෝවන්ව ලංසි ලු  ලංඅු ්වවැඩි ත ලංස  ලං

 නඩ්වතු ලංිළිතවැ   ලංවැ  ලංව ලංෂිතදි ලංද ත ම් ලංප්ර තනනපෝේ ලං ක්වත ලංඇත. 

ආ. ිළරිලැය 

 පෝේෂක  ලං  වත්ර ලංසත්ර ලංස  ලංඋෂ රණ ලං ලංස  ත ලංවන ලංිළිතවැ  ලං  වන් ලංඑ ක ලංටඩමදී ලංගැුමම් ලංිළිතවැ  ලංස  ලංඅපෝප්ක්ෂිත ලං

  තවිත ලංත්වව ් ලංඑ  ලංව්ව   ලංෂ්ව රලී  ලං ලංස  ත ලංසසජුව ලංවැ ව ලං ලංිළිතවැ  ලංඇතුක්ව ලංපෝ.. ලං ලං ලං ලං 

 ව්ව ම් ලංවක ලංඉෂැයුම් ලං තිතතතව  ලංවැඩි ලංිරීම  ලං ලංස  ත ලංපෝ   ලංෂව්වවතපෝගන ලං ත  ලංස  ත ලංව්ව ම් ලංස්ථිර ලංද ත ලංරපෝ  ව ලං

 කදත ලංගැීම  ලං  ලංදීර්ග ලං ලංිරිත  ලංපෝ   ලංවර්ාන  ලංිරිත  ලංස  ත ලංවැ  ලංව ලංපෝසසු ලංවි  ම් ලංප්රතේාන ලංවි  ම් ලංපෝකස ලං ැදි වපෝ.. 

 ප්රාතන ලංෂීමක්ලත ලංිරීමපෝම් ලංවි  ම් ලංස  ලංඅු ්වවැඩි ත ලං ්යුතු ලංස  ත ලංවන ලංවි  ම් ලංඇතුු ව ලංපෝව ව ලංපෝව වව ලංගණන  ලං

  රනු ලංකදන ලංපෝේෂම  ලං  වත්ර ලංසත්ර ලං ලංස  ලංඋෂ රණ ලංඅයිත    ලංිරසි ම් ලංපෝ ස්සක් ලංප්රතිල්ාතෂන  ලංිරිත  ලං ලංස  ත ලං

 වැ  ලං  ලං ව ලං වි     ලං ප්රතේාන ලං වි  ම් ලං පෝකස ලං සැමපෝක්. ලං ස තග ් ලං අනතගත ලං දර්ථි  ලං ප්රතිකත  ක් ලං ගකත ලං ඒ ් ලං

 සැමැස්වීපෝම් ලංන යතතවක් ලංඑ ක ලංඅ වතර්ගත ලංව වපෝ වනම් ලංස  ලංඑ ක ලංිළිතවැ  ලංනිරව ය ලංපෝකස ලංගණන  ලං ම ැිර ලං

 ව වපෝ වනම් ලං ලංෂ ණක් ලංපෝසසු ලංවි  ම් ලංප්රතේාීම ලං රණ  ලං රනු ලංකැපෝේ. 

 

ඇ. ක්ෂය මම 

 අපෝප්ක්ෂිත ලංප්රපෝ  ජනව්ව ලංීවව ලං තක  ලං ත ලංෂ නම්ව ලංව්ව ම්වක ලංිළිතවැ  ලං ෂත ලං ැීම  ලංස  ත ලං  ලංවර්ල  ් ලංෂ ත ලං

 ස   ව ලංඅනුෂතත ලං ත ලංෂ නම්ව  ලංක්ල  ලංවී  ලංඍජුව  ලංප්රතේාන ලංසාතතවක් ලංගණන  ලං රනු ලංකැපෝේ. 

 පෝගසඩනැිණමි   වසර ලං20 ලං් ලංවැඩි 

   වපෝත්ර ෂ රණ   වසර ලං20 ලං් ලංවැඩි 

 පෝ  ්ර්රා ලං   වසර ලං05 ලං් ලංවැඩි 

 උෂ රණ ලංස  ලංපෝ වකම්  වසර ලං05 ලං් ලංවැඩි 

 වි යතගතර ලංඋෂ රණ ලං  වසර ලං05 ලං් ලංවැඩි 

  තර්ටඩ  ලංඋෂ රණ ලං  වසර ලං10 ලං් ලංවැඩි 

 විදුමි ලංවැඩ ලං ලං   වසර ලං05 ලං් ලංවැඩි 

  තර්ලී  ලංඋෂ රණ ලං  වසර ලං10 ලං් ලංවැඩි 
 ගස  ලං තණ්ඩ ලංස  ලංසවිකුවන ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවසර ලං10 ලං් ලංවැඩි 
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
 

ඈ. කනොිළිබගැීම 

 පෝේෂම  ලං  වත්ර ලංසත්ර ලංස  ලංඋෂ රණ ලංඅ ති   ව ලංදැ ර ලංිරීමපෝම්දී ලංපෝ   ලංඑ ිණ ව ලංතවදුර්්ව ලංදර්ථි  ලංප්රතිකත  ලං

 පෝනසකැපෝදන ලං අවස්ාතව දී ලං එ  ලං අයිත  ලං පෝනසිළිබගැපෝ ව. ලං ව්ව ම් ලං පෝනසිළිබගැීමපෝ  ව ලං ඇතිවන ලං ිරසි ම් ලං

 කත  ක් ලං පෝ ස ලං ෂතඩුවක් ලං එ  ලං ව්ව   ලං පෝනසිළිබග්ව ලං වර්ලපෝේ ලං ස ස්ා ලංද ත ම් ලං ප්ර තනනපෝේ ලංඇතුක්ව ලං රනු ලං

 කදයි. 

1.2.2  ක්රියාත්මක කලන්න් ඳලතින කා්තයයන් 

 ්රි ත්ව   ලංපෝවටඩ ව ලංෂවතින ලං තර්   ව ලංවි  ම් ලංපෝකස ලංපෝ  කකත ලං ප්ර තන ලංපෝ පෝර්. ලං පෝම්වත ලං අපෝප්ක්ෂිත ලංප්රතේාන ලං

 සම්ෂත න ක් ලංවන ලංපෝගසඩනැිණමි ලංඉදිිරිතම් ලං තර්  ලං ලංස  ත ලංඍජුව ලං රණ ලංක  ලංප්රතේාන ලංවි  ම් ලංපෝ.. ලංසිදුපෝ පෝරටඩ ව ලං

 ෂවතින ලංප්රතේාන ලං තර්   ව ලංපෝේෂම  ලං   වත්ර ලංසත්ර ලංස  ලංඋෂ රණ ලං න ලංඅ තක ලං ව්ව ම් ලංඛත වඩ  ලංපෝවත ලං තවන ලං

  රනු ලංකැපෝේ. ලංඑපෝසේ ලංසිදු ලං රනු ලංකද වපෝ ව ලංඒවත ලං තවිත  ලංස  ත ලංපෝ ස ත ලංග වනත ලංවි්දී . ලංඑනම් ලංස තග  ලංවිසි ව ලං

 අපෝප්ක්ලත ලං රන ලංද තරපෝේ ලංපෝ පෝ යුම් ලං තර  ලංත්වව   ලං ත ලංකදතගත ැිර ලංස්ාතන   ලංඒවත ලංෂවතින ලංවි් . ලං

 ්රි ත්ව   ලංපෝවටඩ ව ලංෂවතින ලංප්රතේාන ලං තර්   ව ලංණ  ලංගැනුම් ලංිළිතවැ  ලංඇතුම්ව ලංපෝ ් ලංස  ලංසමුච්තත ලංඅෂන න ලං

 අකත  ලංර කතපෝ ස් ලංපෝ  ක ලංිළිතවැ  ලංප්ර තන ලංපෝ ස් ලංඇත. 

1.2.3 අව්ඳෘය ලත්කම් 

 අස්ෂසනය ලංව්ව ම් ලංපෝකස ලං දුනතගනු ලංකද වපෝ ව ලංෂව්වනත ලංව්ව ම් ලංඔස්පෝසේ ලංඅ තන  ලංපෝවත ලංඅනතගතපෝේ ලංකැබි  ලං

  ැිර ලං දර්ථි  ලං ප්රතිකත  ලං ස  ලං අස්ෂසනය ලං ව්ව ම් ලං ශ්රී ලං කා ත ලං ිණුමම් රණ ලං ප්රටඩීන ව් LKAS-38 ලං අනුකකව ලං

 ටඩුමම් රණ  ලං ම ලං  ැිර ලං ව්ව ම්වක ලං වටිනත  යි. ඒ ලං අනුව ලං  ලංඌණතත ලං සමුච්තත ලං ක්ර ක්ල  ලං ස  ලං සි ලු  ලං ලං

 සමුච්තත ලංඅෂ ත න ලං ලංඅකත  ලං ලංර කත ලං ලංපෝ ස් ලංපෝ   ලංව්ව ම් ලංමුකය ලංක්ර ලං ක්ල  ලංිළිබද  ලංප්ර තනනපෝේ ලං ක්වත ලංඇත. 

 ෂර්ගණ  ලං සදු තග ලංවසර ලං05 ලං් ලංඅධි  ලං තක ක් ලංපුරත ලංසරක ලංපෝර්ඛි  ලංක්ර  ලංපෝ. පෝ  ව ලංක්ර ලං ක්ල  ලං ර ලංඇත. ලංවර්ල ලං

 05 ලං ් ලංඅධි  ලං තක ක් ලංතිස්පෝසේ ලංෂැවති ලං තර්  ලංසාවර්ාන ලංිළිතවැ  ලංසරම ලංපෝර්ඛී  ලංක්ර   ලං ත ලං ෂත ලං ැර ලංඇත. 

1.2.4. භා්ඩල කල්ඛනය 

 අ තවිත ලං ස  ලං   ව ගතමී ලං අයිත  ලං කැබි යුතු ලං ප්රති ත ගක් ලං පෝකස ලං සැමකීපෝ  ව ලං අනතුවනව ලං  තණ්ඩ ලං පෝල්ඛන ලං

 සත තනය ලං ිළිතවැ ිර ව ලං තක්පෝසේවන ලං  ර ලං ඇත. ලං ශුේා ලං උෂකේා ලං වටිනත   ලං ව වපෝ ව ලං නි ිරීම  ලං ස  ත ලං වන ලං

 ඇස්තපෝම් වතු ලංිළිතවැ  ලං ත ලංඅපෝකවි  ලංස  ත ලංවන ලංිළිතවැ  ලංර කත ලංපෝ ස් ලංපෝල්ඛනගත ලං තණ්ඩ ලංසත තනය ලංවයෂතර ලං

  තර්ගපෝ  ව ලං අපෝකවි ලං  ම ලං  ැිර ලං වටිනත  යි.පෝල්ඛනගත ලං  තණ්ඩ ලං වර්ත තනපෝේ ලං ස්ාතනගත ලං  ර ලං ඇති ලං

 ස්ාතන ් ලංරැපෝගන ලංඒ ් ලං ැරූ ලංිළිතවැ  ලංස  ලං ැන් ලංඒවතපෝේ ලංත්වව  ලංෂ ත ලංස   ව ලංසත්ර  ලං ිණ ව ලංිණුමම් ලංගත ලං ර ලං

 ඇත. 
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
 

 අමුරවය     ටඩම 

 නි  ලං රන ලංක  ලං තණ්ඩ ලංස  ලං ලං ලං  ඍජු ලං අමුරවය ලං ිළිතවැ   ලං ශ්ර  ලං ිළිතවැ  ලං ්රි ත්ව   ලං පෝවටඩ ව ලං

 ෂවතින ලං තර්   ව   සත තනය ලං්රි ත්ව   ලංාිතතතව  ලං ත ලංෂ නම් ලංවන ලංසා්තවර ලං 

      නින්ෂත න ලංපෝෂසදු ලං තර්  වක ලංස තනුෂතති   

 සාක්ර ණ ලං තණ්ඩ    තාය ලංිළිතවැ  

 ශුේා ලංඋෂකේා ලංවටිනත   ලංව වපෝ ව ලංනි ිරීම  ලංස  ත ලංවන ලංඇස්තපෝම් වතු ලංිළිතවැ  ලං ත ලංඅපෝකවි  ලංස  ත ලංවන ලංිළිතවැ  ලං

 ර කත ලංපෝ ස් ලංපෝල්ඛනගත ලං තණ්ඩ ලංසත තනය ලංවයෂතර ලං තර්ගපෝ  ව ලංඅපෝකවි ලං ම ලං ැිර ලංඇස්තපෝම් වතුගත ලං

 වටිනත  යි. 

1.2.5.ලත්කම් අඳශානයනය 

 ිරසි ම් ලංඅෂන න ක් ලංපෝෂ වනුම් ලං ර වපෝ ව ැයි ලංනින්ච  ලංිරීම  ලංස  ත ලංවතර්තත ලංපෝ පෝරන ලංසැ  ලංදින  දී  ලංඉදිිත ් ලං

 පෝගන න ලංක  ලංමු ක ලංස තපෝක චන ් ලංකක් ලංපෝ පෝර්.එ කදී ලංඑදදු ලංඅෂ ත න ක් ලංෂවතින ලංදව ලං ක්න් ලංකැබුණපෝ ස්ව ලං

 එ  ලං ව්ව ම්වක ලං ිළ වත ලං ගත ැිර ලං මු ක ලංඇස්තපෝම් වතු ලං පෝ පෝර්.ව්ව    ලංාතිතතත ලං අග  ලංපෝ   ලං මු ල් ලංඋ්වෂත න ලං

 ඒ    ලං   ලං එ ක ලං ිළ වත ලං ගත ැිර ලං මු ල් ලං ප්ර තණ  ලං අිබදවත ලං   වපෝ වනම් ලං එ  ලං අෂ ත න ලං අකත  ක් ලංපෝකස ලං  දුනත ලං

 ගැපෝ ව.අෂ ත න ලං අකත   ලං ෂිතවර්තන  ලං  රනු ලං කද වපෝ ව ලං ිළ වතගත ලං  ැිර ලං මු ල් ලං ප්ර තණ  ලං නින්ච  ලං ිරීම ් ලං

 පෝ ස තග්ව ලංඇස්තපෝම් වතුවක ලංිරසි ම් ලංපෝවනස්  ක් ලංෂැවති පෝ ස්ව . 

1.2.6.මුය ලත්කම් 

 ශ්රී ලංකා ත ලංිණුමම් රණ ලංප්රටඩති ලං ලංLKAS 39 විල  ලංෂා  ලංතුම ලංමුකය ලංව්ව ම් ලංවර්ගපෝ ස් ලං ක්වත ලංතිපෝද වපෝ ව ලංකත  ලං

 පෝ   ලංඅකත  ලංඔස්පෝසේ ලංවන ලංසතාතරණ ලංඅග  ලං ත  ලංණ  ලංස  ලංකැබී  ලං ල් ලංිළීම ් ලංනි ටඩත ලංදපෝ  ජන  ලංවිිරණී  ලංස  ත ලං

 ඇති ලංමුකය ලං ව්ව ම් ලං පෝ   ලං වයු්වෂ වන ලං පෝකස ලංනම් ලං ර ලංඇති ලං ලක තයි ලං පෝ මය    ලං පෝ මය ව ලංදාතර  ලංවනපෝ නි. ලං

 මමි  ලං දුනතගැීමපෝම්දී ලංස තග  ලංසි  ලංමුකය ලංව්ව ම්වක ලංවර්ගී රණ  ලංීනරණ  ලං රයි. 

 ස තග  ලංණ  ලං ස  ලං කැබීම් ලං මුමි  ලං වනපෝ  ව ලං  දුනතපෝගන ලං ඒවත ලංදරම්  ලං ව ලං දිනපෝේදී ලං තැ වෂ්ව ලං රයි. ලං ස තග  ලං

 ීමතයනුකක ලං  ලං ිණවිසුපෝම් ලං විධිවිාතනවක් ලං අනුව ලං ෂතර්නව වනවකු ලංදව් ලං ෂ්වවන ලං දිනපෝේදී ලං මුමි  ලං වනපෝ  ව ලං සි  ලං

 සි ු   ලංපෝසසු ලංව්ව ම් ලං දුනතගැීම ක් ලං රයි. ලං(කත  ලංපෝ   ලංඅකත  ලංඔසප්ෝසේ ලංසතාතරණ ලංඅග ක් ලංස කත ලංව වපෝ ව ැයි ලං

 නින්ච  ලං රගත ලං ැිර ලංඇතැම් ලං ලංව්ව ම්) ලං 

 ව්ව    මු ල් සාචරණ   ත වන පෝ ස ව්ව රත්ව   අයිති  ඉකු්වවන වි්  පෝ   අ වතරත  ස  ප් ර ි ිකත  

 ස කතව මුකය ව්ව පෝ  ක  කටඩ තිත්වව   තවනවන ද තරපෝේ ගනුපෝ නුව දී මුකය ලංව්ව ම්   ත වන මු ල් 

 සාචරණ   ත වන පෝ ස ව්ව රත්ව   අයිති  කැබී   තවනවන ව් ස තග  විසි ව ලං මුකය ලං ව්ව ම් 

 පෝනසසක ත ිතනු කදයි. ස තග  ලංවිසි ව ලංනිර් තණ  ලං රන ලංක  ලංපෝ   ලංකදතග වනත ලංක  ලං තවන ලං රන ලංක  ලංමුකය ලං

 ව්ව    ලංිරසි ම් ලංපෝෂසිබ ක් ලංපෝ. ලංනම් ලංඑ  ලංපෝවනස ්ලංව්ව  ක් ලංපෝ   ලංවගකී ක් ලංපෝකස ලං දුනතගනු ලංකදයි. 

 මකය ලංව්ව ම් ලං ත ලංවගකීම් ලං කක. ලං රනු ලංකදන ලංඅතර ලං  ලංමු ල් ලං කක. ලංිරීම  ලංස  ත ලංස තග ් ලංීමතයතනුකක ලංඅයිති ක් ලං

 ඇති ලංවි් ලංස  ලං ම ලංෂ න  ලං ත ලංිළ වී ් ලංඅ  ස් ලං රන ලංවි් ලංපෝ   ලංව්ව   ලංඋෂකේා ර ලංවගකී  ලං ලංඑ වර ලංිළ වී ් ලං

  ්යුතු ලං රන ලංවි් ලංෂ ණක් ලංමුකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලංප්ර තනනපෝේ ලං ම මු ල් ලංප්ර තණ  ලං ක්වනු ලංකදයි. 

 ස තගපෝම් ලංමුකය ලංව්ව ම් ලංවක් ලංමු ල් ලංස  ලංපෝ ටි ලං තලීන ලංදපෝ  ජන ලංස  ලංපෝවම  ලංස  ලංපෝවන්ව ලංකැබීම් ලංඇතුක්ව ලං

 පෝ.. 



ශ්රී ලංකා ත ලංරීපෝෂ ල ලංමිටඩ්  
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
 

අ.  ාභ කශෝ අාභ මගින් නිච්ය කරුව දන මුය  ලත්කම්ල  වාධාරණ අගය 

 කත  ලං පෝ   ලං අකත  ලං ිණ ව ලංනින්ච  ලං රනු ලංකදන ලංමුකය ලං ව්ව ම්වක ලං  ලං සතාතරණ ලංඅග  ලං  වන් ලංපෝවම ත  ලංස  ත ලං

 ෂැවති ලංමුකය ලංව්ව ම් ලංස  ලංකත  ලංස  ලංඅකත  ලං ත ලංසතාතරණ ලංඅග  ලංපෝවම ත  ලංස  ත ලංෂැවති ලංමුකය ලංව්ව ම් ලංස  ලංකත  ලං

 ස  ලං අකත  ලං  ත ලං සතාතරණ ලං අග  ව ලං ස කත ලං මුමි  ලං  දුනතගැනිපෝ  ව ලං අනතුවනව ලං නම් ලං  රන ලං ක  ලං මුකය ලං ව්ව ම් ලං

 ඇතුක්ව ලං පෝ.. ලං මුකය ලං ව්ව ම් ලං   ලං විිරි  ලං ස  ත ලං පෝ   ලං ඉදිිත ලං  තකපෝේදී ලං නැවත ලං ටඩකදී ලං ගැීම  ලං ස  ත ලං කදතපෝගන ලං

 ඇ්වනම් ලංඅපෝකවි  ලංස  ත ලංෂැවති ලංපෝකස ලංවර්ග ලං රනු ලංකැපෝේ. 

 කත  ලංපෝ   ලංඅකත  ලං ිණ ව ලංනින්ච  ලං රනු ලංකදන ලංමුකය ලංව්ව ම්වක ලංසතාතරණ ලංඅග  ලංස ස්ා ලංද ත ම් ලංප්ර තනනපෝේ  ලං

 මුක  ලංද ත   ලංපෝ   ලංමුකය ලංවි    ලං ක ලං දුනතගනු ලංකදන ලංසතාතරණ ලංඅගපෝ  ක ලංපෝවනස් ම් ලංමුකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලං

 ප්ර තනනපෝේ ලං ක්වත ලංඇත. 

 කත  ලංපෝ   ලංඅකත  ලං ිණ ව ලංමමි ව  ලං දුනතගනු ලංකදන ලංසතාතරණ ලංඅග  ලං ත ලංස තග  ලංවිසි ව ලංිරසිදු ලංමුකය ලංව්ව  ක් ලං

 නම් ලං රනු ලංකැද ලංනැත. 

ආ. ණය වශ ැබිම් 

 ණ  ලංස  ලංකැබීම් ලං නු ලංසක්රී  ලංපෝවම  ලංපෝෂසපෝල් ලං ක්වත ලංපෝනස ැති ලංස්ාතවර ලංපෝ   ලංනිර්ණ  ලං රගත ලං ැිර ලංපෝගවීම් ලංස කත ලං

 වයු්වෂ වන ලංපෝනසවන ලංමුකය ලංව්ව ම් ලංපෝ.. ලංමමි  ලංඇගයුම් රණපෝ  ව ලංෂසුව ලං තර් ක්ල  ලංපෝෂසිබ ලංඅනුෂතත ලංක්ර   ලං

 පෝ ස තගැීමපෝ  ව ලං ත ලංඅෂන න ලංඅකත  ලං ෂත ලං ැර ලංඑවැනි ලංමකය ලංව්ව ම් ලංක්ර ක්ල  ලංිළිතවැ  ලං ත ලංගණන  ලං රනු ලං

 කැපෝේ. ලංක්ර ක්ල  ලංිළිතවැ  ලං අ්වෂ්ව ලං ර ලංගැීමපෝ  ව ලංකදත ලං ග වනත ලං වට්් ක් ලංපෝ   ලං වතිත  ක් ලංස  ලං තර් ක්ල  ලං

 පෝෂසිබ ලංඅනුෂතත ලංක්ර පෝේ ලංගතස්තු ලංපෝ   ලංිළිතවැ  ලංඅනුව ලංගණන  ලං රනු ලංකැපෝේ. ලංEIR ලංක්ර ක්ල  ලංස ස්ා ලංද ත ම් ලං

 ප්ර තනනපෝේ ලංමු ල් ලංද ත   ලං ලං  ක්වත ලං ලංඇත. ලංඅෂ ත නවමි ව ලංසිදුවන ලංඅකත  ලංස ස්ා ලංද ත ම් ලංප්ර තනනපෝේ ලංමුකය ලං

 ිළිතවැ  ලං දුනතගනු ලංකදයි. 

 ණ  ලංස  ලංකැබීම්  ලංපෝවම  ලංකැබීම්  ලංපෝසේව  ලංණ  ලං  ලංතැ වෂතු  ලංඅ්වති තරම්  ලංපෝවන්ව ලංකැබීම් ලංස  ලංමු ල් ලංස  ලංමු ල් ලංස  ලං

 පෝ ස්ස් ලංඇතුක්ව ලංපෝ.. 

ඇ. කල් ිළරීමට නියන්ත ආකයෝජන (HTM) 

 ස්ාතවර ලංපෝ   ලංනින්ච  ලං ම ලං ැිර ලංපෝගවී  ලංස  ලංස්ාතවර ලං ල් ලංිළීමම් ලංස කත ලංවයු්වෂ වන ලංපෝනසවන ලංමුකය ලංව්ව ම් ලං  ලංඑ  ලං

 ව්ව ම් ලං ල් ලංිළරන ලංපෝතක් ලංෂව්වවත ලංගැීම  ලංස  ත ලංස තග  ලංපෝවත ලං ැිර තවක් ලංස  ලංඅ  සක් ලංෂව්වන ලංවි් ලංඒවත ලං ල් ලං

 ිළීම ් ලංනි ටඩත ලංව්ව ම් ලංපෝකස ලංවර්ග ලංපෝ පෝර්. ලංමමි  ලංඇගයුම් රණපෝ  ව ලංෂසුව ලං ල් ලංිළීම ් ලංනි ටඩත ලංදපෝ  ජන ලං

 අෂ ත න ලංඅකත වමි ව ලංපෝතසර ලං තර් ක්ල  ලංපෝෂසිබ ලංඅනුෂතත ලංක්ර   ලං ිණ ව ලංක්ර ක්ල  ලංිළිතවැ  ලං ත ලංගණන  ලං රනු ලං

 කැපෝේ. ලං තර් ක්ල  ලංපෝෂසලී ලංඅනුෂතත ලංක්ර ක්ල  ලංස ස්ා ලංද ත ම් ලංප්ර තනනපෝේ ලංමු ල් ලංද ත  ් ලංඇතුක්ව ලං ර ලංඇත. ලං

 අෂ ත නවමි ව ලංසිදුවන ලංඅකත  ලංස ස්ා ලංද ත ම් ලංප්ර තනනපෝේ ලංමුකය ලංිළිතවැ ලංපෝ  ක ලං ක්වත ලංඇත. 

 රතජය ලංසුරැකුම්ෂ්වවක ලංද ත   ලංස  ලංස්ාතවර ලංතැ වෂතු ලං ල් ලංිළීම ් ලංනි ටඩත ලංදපෝ  ජන ලං ්පෝ්ව ලංවර්ග ර ලං ක්වත ලං

 ඇත. 

ඉ. අකවිය වදශා ඇති මුය ආකයෝජන 

 අකවිය වදශා ඳලතින මුය ලත්කම් යුව අකවිය වදශා යැයි නම් කරුව දන කශෝ ඉශත වදශන් කරන 

 ද මුය ලත්කම් ඛා්ඩලල දක්ෂලා කනොමැති ලයුත්ඳන්න කනොලන මුය ලත්කම් ක.. මූන්ක ශදුනාගැීමට 

 ඳසුල ඒලා වාධාරණ අගයකින් ගණනය කරුව දන අතර , අඳශායන අාභ ශැර එහි වදශන් කලනවක්ම් 

 කලනත් මුළු ආදායකමහි දක්ෂලන අතර අරමුදල් ශා වංචිතල වාධාරණ අගය මත ලන වංචිතල දක්ෂලා 

 ඉදිරිඳත් කරයි. අකවිය වදශා ඳලතින ණය සුරැකුම්ඳත්  මත ැකදන කඳොිබ ආදායම  කා්තයක්ෂම කඳොිබ 

 අුවඳාත ක්රමය ලං ්පෝ්ව ලංගණන  ලං රනු ලංකදන ලංඅතර ලංකත  ලංපෝ   ලංඅකත වක ලං දුනතගුම ලංකදයි. ලං ලංදපෝ  ජන ක් ලං  



ශ්රී ලංකා ත ලංරීපෝෂ ල ලංමිටඩ්  
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
 

 පෝනසිළිබග වනත ලංවි් ලංඅරමු ල් ලංපෝ   ලංසාතතවක ලංසමුච්තත ලංවන ලංකැබීම් ලංපෝ   ලංඅකත  ලංකත  ලංපෝ   ලංඅකත  ලංපෝකස ලංනැවත ලං

 වර්ග ලං රනු ලංකදයි. 

2.7.1 මුය ලත්කම් අඳශායනය 

 සෑ  ලංවතර්තත රන ලංදින  දී  ලංමුකය ලංව්ව  ක් ලංපෝ   ලංමුකය ලංව්ව ම් ලංඅෂ ත න ් ලංකක්වී ලං ලංඇ්ව  ලං  වන ලංස තග  ලං

 විසි ව ලංගණන  ලං රනු ලංකදන ලංඅතර ලංඑවැනි ලංඅෂ ත න  ලංවී ක් ලංසිදුවී ලංඇ්වනම් ලංඑ  ලංඅෂ ත න ් ලංකක්ව ලංප්ර තණ  ලං

 ව්ව පෝ  ක ලංෂවතින ලංඅග  ලංස  ලංවර්ත තන ලංඅග  ලංඅතර ලංඇති ලංපෝවනස ලංසැමිරල්ක් ලංපෝගන ලංගණන  ලං රනු ලංකැ ලං ලංපෝේ. 

1.2.8.මුදල් වශ මුදල් වම කකොටව ්

 මු ල් ලං ස  ලං මු ල් ලං ස  ලංපෝ ස්ස් ලං   වන් ලං අත ලංඇති ලංමු ල් ලං   ලං දැාකු ලං තැ වෂතු ලං ස  ලංනැවත ලං ටඩකදී ලං ගැුමම් ලං සම්මුති ලං

 ඇතුක්ව ලංපෝ.. 

 ‘වක්ර ලංක්ර පෝ.  ’ ලංපෝ ස ත ලංගනිටඩ ව ලංස ස් ලං රනු ලංකැද ලංඇති ලංමු ල් ලංසාචරණ ලංප්ර තනන ලංස  ත ලංවන ලංමු ල් ලංස  ලංමු ල් ලං

 ස  ලංපෝ ස්ස් ලං ක ලංසාරච  ක් ලංපෝකස ලංදැාකු ලංඅයිරත ලංඇතුක්ව ලං ර ලංඇත. 

1.3.  ලගකිම් වශ ප්රතිඳාදන  

 මුකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලංප්ර තනන  ලං ත ලංජාග  ලංවගකීම් ලංපෝකස ලංවර්ග ලං ර ලංඇති ලංවගිරම් ලං  ලංඉල්ලුම් ලංිරීමපෝ  ව ලංපෝ   ලං

 වතර්තත ලං රන ලං දින ලංසි් ලං වසරක් ලංඇතුමත ලංපෝගවී ් ලංඇති ලං කග ලංමු ල් ලංපෝ.. ලං ජාග  ලංපෝනසවන ලංවගකී  ලං නු ලංවතර්තත ලං

  රන ලංදින් ලංවසර ් ලංෂසු ලංපෝගවී ් ලංඇති ලං කග ලංපෝනේල  ව ලංපෝ.. 

 පෝ   ලං මුකය ලං ප්ර තනන ලං ස ස් ලං ිරීමපෝ දී ලං ඉ ත ලං  දුනතග වනත ලං ක  ලං සි ු   ලං වගකීම් ලං සැමිරල්ක් ලං  ලංපෝගන ලං ඇත. ලං

 ප්රතිෂත න ලං ස  ලං වගකීම් ලං අීනත ලං සිදුවී ක් ලං පෝ ේතුපෝව ව ලං වනති  ලං දැදුම් රවක් ලං  ්්වවී ලං ඇති ලං අවස්ාතව ව කදී ලං

  දුනතගනු ලංකදන ලංඅතර ලංඅ තක ලංදැදුම් ර  ලංිළ වී  ලංස  ත ලංදර්ථි  ලංප්රතිකත  ලංිළ්ත් ලංගකත ලං ත ක් ලංසිදුවි  ලංයුතු . ලං ලං ලං 

1.3.1.කවේලක ප්රතිාභ 

අ. විශ්රාම ඳාරිකතෝෂික ප්රතිඳාදන 

 සි ු   ලංසුදුසු ම් ලංක්ව ලංපෝසේවතයි ව ලංස  ත ලං 1983 ලං අා :12 ලං  රණ ලංෂතිතපෝත ෂි  ලංපෝගවීම් ලංෂනත ලං ්පෝ්ව ලංස තග  ලං

 විසි ව ලංප්රතිකත  ලංසැමසු  ලංිළිබපෝගන ලංඇත. ලංපෝ   ලංප්රතිකත  ලංසැමසු  ලංස  ත ලංදත කිත ව ලංඅරමු ල් ලංසෂ ත ලංපෝන ැත. ලං 

 ප්රතිෂත න ලංගනණ  ලංිරීම  ලංස  ත ලංපෝසස තගනු ලංකැබ ලංප්රාතන ලංඋෂ ල්ෂන 

 වට්්ම් ලංඅනුෂතත    12% 

 ඉදිිත ලංවැුදප් ලංවර්ා  ලංඅනුෂතත  10% 

  තර්  ලං ණ්ඩක ලංිළිතවැුද   02% 

 විශ්රතටඩ  ලංව ස ලංඅවුවනදු ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  55 

ආ.  නිච්ිත දායක වැසුම 

 නින්තත ලං ත   ලංසැමසු ක් ලං නු ලංද තන ක් ලංවිසි ව ලංපෝවන්ව ලංද තන  ් ලංපෝගවනු ලංකදන ලංස්ාතවර ලං ත   ලංමු කක් ලං ලං ලං

 ස  ලංඉදිිත ් ලංමු ල් ලංපෝගවී  ලංස  ත ලංවනති  ලංපෝ   ලංසතාීම  ලංදැදුම් ර ලංවමි ව ලංපෝතසර ලංෂන්චත්ව ලංපෝසේවත ලංසැමසු ිර. ලං  
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 

 

 නින්තත ලං  ත   ලංසැමසුම් ලංස  ත ලං වන ලං  ත   ලංදැදුම් ර ලංවි   ක් ලංපෝකස ලංස  ලංවි  ම් ලං  ැීම ් ලංසිදුවන ලංඅවස්ාතපෝ. ලං
 ස ස්ා ලංද ත ම් ලංප්ර තනනපෝේදී ලං දුනත ලංගීම. 

ඇ. කවේලක අ්තථවාධක අරමුද  

 ස තග  ලං12% ලංස  ලංපෝසේව යි ව ලංසි  ලංවැුදපෝෂ ව ලං ලං08% ලංඅනු ත ලංඅර්ාසතා  ලංඅරමු ක ලංපෝවත ලංකදතපෝේ. 

1.3.2 කලෂද වශ කලනත් කගමම් 

 ලං පෝවම  ලංස  ලංපෝවන්ව ලංපෝගවීම් ලංිළිතවැ  ලංපෝකස ලං ැක්පෝ.. 

1.3.3 දදුකරණය 

 2006 ලංඅා . ලං10 ලං රණ ලංපෝේී  ලංද ත ම් ලංෂනපෝ්ව ලං7 ලං(iXiv) ලංවග වති  ලං ්්ව ලංකත තාන ලංවක ලංඅතිිතක්ත  ලංස  ලංද ත   ලං

 පෝ   ලංපෝෂසිබ  ලං ැර ලංස තගපෝම් ලං ලංඅතිිතක්ත  ලංස  ලංද ත   ලංද ත ම් ලංදදුවමි ව ලංනි  ස්පෝ ස් ලංසැමපෝක්. 

1.3.4 විම්බිත දදු කරණය 

 කත තාන ලංපෝ   ලංපෝෂසමි ක් ලංකැපෝදන ලංඅතිිතක්ත  ලංස  ලංද ත   ලං ැර ලංස තගපෝම් ලංඅතිිතක්ත  ලංස  ලංද ත   ලං2006 ලංඅා . ලං

 10 ලං රණ ලංපෝේී  ලංද ත ම් ලංෂනපෝ්ව ලං7 ලං(iXiv) ලංවග වති  ලං ්්ව ලංද ත ම් ලංදදුවමි ව ලංනි  සප්ෝ ස් ලංසැමපෝක්. 

1.3.5 ප්රාග්ධනධන දැීම් වශ ආඳාතික ලගකීම  

 ඉදිිතපෝේදී ලං ඇතිවි  ලං  ැිර ලං අවිනින්තත ලං අවස්ාත ලං පෝ   ලං දර්ථි  ලං ප්රතිකත  ලං  තවන ලං ිරිත  ලං නින්තතව ලං ගණන  ලං  ම ලං

 පෝනස ැිර ලං වර්ත තන ලං දැදුම් ර ලං  ිණ ව ලං ෂ ණක් ලං නින්ච  ලං  රගත ලං  ැිර ලං දැදුම් ර ලං දෂතති  ලං වගිර  ලං පෝකස ලං

  ැදි වපෝ.. 

 ස තගපෝම් ලංප්රතේාන ලංදැදිම් ලංස  ලංදෂතති  ලංවගකීම් ලංඅ තක ලංමුකය ලංප්ර තනන ලංස  ත ලංවන ලංස්  ව ක ලං ක්වත ලංඇත. 

1.4 වමව්ථ ආදායම් ප්රකානය  

 ප්රාග්ධනධන වංචිත - (ප්රාග්ධනධන ප්රතිඳාදනලට වම්දන්ධ) 

 පෝසඛය ලංඅ තතයානපෝේ ලංCARE සී/ස ලංසිපෝක  ව ලංපෝ්සදැපෝ   ලංවිසි ව ලංකදත ලංපෝ න ලංක  ලං 2000 ලංවර්ලපෝේ ලංසි් ලංස්ාතවර ලං

 ව්ව   ලං ත ලංවැ  ලං රන ලංක  ලංඅරමු ල් ලංප්රතේාන ලංප්රතිෂත න ලංපෝකස ලංසම නු ලංකදන ලංඅතර ලං. ලංපෝ   ලංඅයිත වක් ලංඅ තක ලං

 ක්ල විම් ලං   ලං වර්ල  ලං ස  ත ලං වන ලං මුු  ලං ක්ල වී වක් ලං  කක. ලං  රටඩ ව ලං අ තක ලං ප්රතේාන ලං ප්රතිෂත න ලං ිණුමම්වක් ලං

 අ  රනු ලංකැපෝේ. ලං ලං ලං 

1.4.1  ප්ර තිඳාදන 

 ප්ර ලංතිෂත න ලංකැපෝදන ලංදව් ලංස  ලංඒ ලං ත ලංසම්ද වා ලංසි ලු ලංපෝ ස වපෝේසි ලං ත ලංඑ ගවන ලංදව් ලංසතාතරණ ලංස ති  ක් ලං
 ඇතිවි් ලංරතජය ලංප්ර ලංතිෂත න ලං දුනතගත ලං ැිර . 

 වැ  ලං රන ලංක  ලංමු ල් ලංස  ත ලංස තග  ලංපෝවත ලං කක. ලං රන ලංප්ර ලංතිෂත න ලං ලංවි    ලං දුනතගනු ලංකදන ලං තක ලංසී තපෝ.දී  ලං
 ස ස්ා ලං ද ත ම් ලං ප්ර ලං තනනපෝේ ලං  ලං ද ත   ලං පෝකස ලං  දුනතගැපෝ ව. ලං ව්ව  ක් ලං පෝවනුපෝව ව ලං  රන ලං ක  ලං ිළිතවැ  ලං
 පෝවනුපෝව ව ලංස තග  ලංපෝවත ලංපෝගවන ලංමු ල් ලංමකය ලංත්වව  ලංිළිබද  ලංප්ර ලං තනනපෝේ ලං දුනතගැපෝ ව. 

1.4.3  වියදම 
 අ. ලං ගතව ලං ිළිතවැ  ලං ස  ලං විපෝනේෂිත ලං අයිත  ලං වමි ව ලං උෂ න ලං ක  ලං ද ත   ලං  ත ලං ෂ නම්ව ලං ස ස්ා ලං ද ත ම් ලං
 ප්ර ලං තනනපෝේ ලංවි    ලං දුනතගැපෝ ව. ලං ස තග  ලංෂව්වවතපෝගන ලං තපෝම්දී ලං ත ලං ප්රතේාන ලංව්ව ම් ලංනඩ්වතු ලංිරීමපෝම්දී ලං
 වැ ව ලංසි ලු ලංවි  ම් ලංවර්ල  ලංස  ත ලංවන ලංද ත   ලංඉදිිතපෝේ ලං ක්වත ලංඇත. 



ශ්රී ලංකා ත ලංරීපෝෂ ල ලංමිටඩ්  
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මූය ප්ර කාන ලට වටශන් 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලංදිපෝන ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංසඳ ත 
 

1.4.4 මූය වියදමආආදායම 

 දපෝ  ජන  ලං රන ලංක  ලංඅරමු ල් ලංවක ලංඋෂතත ලංෂ නපෝ  ව ලංකැපෝදන ලංපෝෂසිබ  ලංමු ල් ලංද ත  ් ලංඇතුක්ව ලංපෝ.. 

1.5  මුදල් වංචරණ ප්ර කානය 

 මු ල් ලංසාචරණ ලංප්ර ලං තනන  ලංLKAS 7 අනුව ස ස්  ර ඇත. 

 පෝගවන ලංක  ලං පෝෂසිබ  ලංපෝ පෝ යුම් ලංමු ල් ලංසාචරණ ලං ්පෝ්ව ලං  ක්වත ලංඇති ලං අතර ලංකැබ ලං පෝෂසිබ  ලංදපෝ  ජන ලංමු ල් ලං
 සාචරණ ලං ්පෝ්ව ලං ක්වත ලංඇත. 

1.6  ලා්තතා කා සීමාකලන් ඳසුල ඇතිවූ සිදුමම් 

 වතර්තත ලංිරීමම් ලංසිදු රන ලංක  ලං තක ලංසී තව් ලංෂසුව ලංවතර්තතවන ලංපෝ ෞති  ලංසිදුවීම් ලංපෝ  කකත ලංසැකිරල්ක් ලංපෝගන ලං
 ිණුමම් ලංවක ලංඅවනය ලංපෝවනස් ම් ලංසිදු ර ලංඇත. 

1.7 නිකුත් කරන ද එකශත් තලමත් ක්රියාත්මක කනොවූ ප්ර න්ීරන් 

 නිකු්ව ලං රන ලංක  ලංඑපෝ ්ව ලංස තගපෝම් ලංවතර්ෂි  ලංමකය ලංප්ර ලං තනන ලංනිකු්ව ලං රන ලංදින  ලංවන ලංවි් ලං්රි ත්ව   ලංපෝනසව ලං ලං
 ප්ර ලංටඩීන ව ලං ලංෂ ත ලංකැයිස්තු ලංගත ලං ර ලංඇත. ලංපෝ   ලංප්ර ලංටඩති ලංකැයිස්තු ලංගත ලංිරීමම් ලංස  ලංනිකු්ව ලං රන ලංක  ලංඅර්ා ාන ලං
 අනතගතපෝේදී ලං ලංපෝ ස තග වනත ලංඅවස්තතව  ලංඅනතවරණ  ලංවන ලං වනුම  ලංමකය ලංත්වව  ලංස  ලං තර්  ලංසතාන  ලංපෝවත ලං
 දකෂෑම් ලං රනු ලංඇතැයි ලංස තග  ලංපෝ ේතු ලංස ගත ලංපෝකස ලංඅපෝප්ක්ලත ලං රයි. ලංපෝ   ලංප්ර ලංටඩීන ව ලං්රි ත්ව   ලංවන ලංවි් ලං ලං
 ඒවත ලංිළිබගැීම ් ලංස තග  ලංඅපෝප්ක්ලත ලං රයි. 

අ. SLFRS ලං9 - මකය ලංපෝල්ඛන 

 ශ්රී ලංකා ත ලංමු ල් ලංපෝරගුකතසි ලං ලං9 ලංවර්ග ලංිරීම  ලංස  ලංඇගයුම් රණ  ලංශ්රී ලංකා ත ලංිණුමම් රණ ලංප්ර ලංටඩති ලං39 ලංප්ර ලංතින්ාතෂන  ලං
  රනු ලංකදන ලංඅතර ලංශ්රී ලංකා ත ලංිණුමම් රණ ලංප්ර ලංටඩති ලං39 ලං ක ලං දු වවත ලංදී ලංඇති ලංද තර ් ලංමකය ලංව්ව ම් ලංස  ලංමකය ලං
 වගකීම් ලං 9 ලං වර්ග ලංිරීම  ලංස  ලංඇගයුම් රණ  ලංස  ත ලං අ තම ලංපෝ.. ලං පෝ   ලං  ලං ප්ර ලංටඩති  ලං්රි ත්ව   ලං දින  ලංවිකම්බීත ලං
  රනු ලංකැද ලංඇත. ලංශ්රී ලංකා ත ලංමු ල් ලංපෝරගුකතසි ලං ලං9 ලං ක ලං  ලංප්ර ලංා  ලංඅධි ර ලංිළිබගැීම  ලංස තගපෝම් ලංමුකය ලංව්ව ම් ලංවර්ග ලං
 ිරීම  ලං ස  ලං ඇගයුම් රණ  ලං පෝ පෝර ක ලං දකෂෑම් ලං ඇති රනු ලං ඇති ලං නමු්ව ලං මකය ලං වගකීම් ලං වර්ග ලං ිරීම  ලං ස  ලං
 ඇගයුම් රණ  ලං පෝ පෝර ක ලං දකෂෑම් ලං ඇතිපෝනස රනු ලං ඇත. ලං සවිස්තරත්ව   ලං අ  සක් ලං ඉදිිතෂ්ව ලං ිරීම  ලං ස  ත ලං
 ස තග  ලංවිසි ව ලංඅපෝනකු්ව ලංඅධි ර  ලංනිකු්ව ලංව ලංවි් ලංඒවත ක ලංදකෂෑ  ලංප්ර ලං තණත්ව  ව ලංගණන  ලං රනු ලංකදයි. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

ද. ලං LKAS ලං13-සතාතරණ ලංඅග  ලං ත ලංඇගයුම් රණ  

 ශ්රී ලංකා ත ලං මු ල් ලංපෝරගුකතසි ලං13 ලං සි ලු  ලංසතාතරණ ලංඅග  ව ලංඇගයුම් රණ  ලංස  ත ලං ශ්රී ලංකා ත ලං මු ල් ලංපෝරගුකතසි ලං
  ්පෝ්ව ලං තනි ලං මකතශ්ර ලං ක් ලං නිර් තණ  ලං රනු ලං කදයි. ලං සතාතරණ ලං අග ක් ලං පෝ ස තගැීම  ලංද තන  ් ලං අවනය ලං
 ව වපෝ ව ලංිරනම් ලංඅවස්ාතව   ලං  වන ලංශ්රී ලංකා ත ලංමු ල් ලංපෝරගුකතසි ලං13 ලංස   ව ලංපෝනස රන ලංඅතර ලංශ්රී ලංකා ත ලංමු ල් ලං
 පෝරගුකතසි ලං ්පෝ්ව ලංසතාතරණ ලංඅග  ලංඅවනය ලංවන ලංවි් ලංස  ලංිළිබගනු ලංකදන ලංවි් ලංසතාතරණ ලංඅග  ලංගණන  ලං රනු ලං
 කදන ලංද තර  ලංිළිබද ව ලං ගපෝෂ වවීම් ලංකදතපෝේ. ලංමකය ලංත්වව  ලංස  ලං්රි ත තිත්වව  ලං  ලංසම්ද වාපෝ  ව ලංපෝ   ලං
 ප්ර ලංටඩීන ව ලංඇති ලං රන ලංදකෂෑ  ලංස තග  ලංවිසි ව ලංගණන  ලං රනු ලංකදයි. ලංපෝ   ලංප්ර ලංටඩීන ව ලං2014 ලංජනවතිත ලං01 ලං ව ලංපෝ   ලං
 ඊ් ලංෂසුව ලංදරම් වන ලංවතර්ල  ලං තක ලංසී තව ලංස  ත ලංදකෂැවැ්වපෝ.. 
 
1.8  අකවිය වදශා ඳලතින  ජංගම කනොලන ලත්කම් 
 අඛණ්ඩව ලං තවිතත ලංිරීමපෝ  ව ලංපෝතසරව ලං  ලංඅපෝකවි ලංිරීම  ලං ිණ ව ලංමමි ව  ලංඅ  ලං ර ලංගැීම ් ලංඅපෝප්ක්ෂිත ලංෂවතින ලං ලං
 ජාග  ලං පෝනසවන ලං ව්ව ම් ලං අපෝකවි  ලං ස  ත ලං ෂවතින ලං  ලං ජාග  ලං පෝනසවන ලං ව්ව ම් ලං පෝකස ලං වර්ග ලං  රනු ලං කැපෝේ. ලං
 අපෝකවි  ලංස  ත ලංෂවතින ලං ලංජාග  ලංපෝනසවන ලංව්ව ම් ලංපෝකස ලංපෝම්වත ලංවර්ග ලංිරීම ් ලංපෝෂර ලංස තගපෝම් ලංිණුමම් රණ ලං
 ප්ර ලංතිෂ්වති ලං වක් ලං අනුකකව ලං පෝ   ලං ව්ව ම් ලංනැවත ලංගණන  ලං රනු ලංකැපෝේ. ලං අනතුවනව  ලං ව්ව ම් ලං වක ලංාතරණ ලං
 අග  ලං ලංස  ලංසතාතරණ ලංප්ර ලංතිෂ්වති ලං ත ලංගණන  ලං රනු ලංකැපෝේ. ලංඅෂ ත න ලංඅකත  ලංඅපෝකවි  ලංස  ත ලංෂවතින ලංපෝකස ලං
 මමි  ලංවර්ග ලංිරීමපෝ  ව ලංස  ලංප්ර ලංති ලංඇගයුම් රණ  ලං ත ලංවන ලංපෝසසු ලංකැබීම් ලංපෝ   ලංෂතඩු ලං   ලංකත  ලංපෝ   ලංෂතඩු ලංවකදී ලං
  දුනතගනු ලංකැපෝේ. ලංසමුච්තත ලංඅෂ ත න ලංඅකත  ලං ත ලංවන ලංකත  ලං දුනත ලංපෝනසගැපෝ ව. 
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         2013   2012 
           රු        ත   රු  

3.ල්තය තුෂ වියදම් ප්ර තිපූ්තණය 

පෝසෞ.අ. ලංක  ලංවි  ම් ලංප්ර ලංතිපර්ණ      1 376 678 444.97 1 283 090 316 

පෝක   ලංද තර ලංවැඩස් න් ලංරිපෝෂ ල ලංකදතදීපෝ  ව ලංකැබ ලංද ත    ලං ලං ලං ලං ලං ලං4 529 970.00  ලං ලං ලං ලං ලං27 156 000 

        1 381 208 414.97 1 310 246 316 

4.නිඳ්ාදන ිළරිලැය 

ර ලංවය ලංෂිතපෝ  ජන       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 190 839 955.88 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 137 091 223.85 

සසජු ලංශ්ර ලං          ලං ලං ලං101 811 366.67 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං100 770 308.77 

 ර් ත වත ලංනතකත ලංපෝෂසදු ලං තර්       ලං ලං ලං ලං ලං85 610 450.32  ලං70 957 503.74  

මමි  ලංිළිතවැ        1 378 261 772.87 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 308 819 036.36  

ලැඩි: වර්ල  ලංදරම් පෝේදී ලංනින්ෂත න ලං ර ලංඅවස ව ලං ර ලං තණ්ඩ  ලං ලං ලං ලං20 730 175.36  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං7 802.00 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං වර්ල  ලංදරම් පෝේදී ලං ලංවිවිා ලංනින්ෂත න    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං101 938.96  - 

අඩු: ලං ලං ලං  ලංවර්ල  ලංඅවසතනපෝේදී ලංනින්ෂත න ලං ර ලංඅවස ව ලං ර ලං තණ්ඩ  ලං(16 187 069.56)  ලං ලං ලං(20 730 175) 

  වර්ල  ලංඅවසතනපෝේදී ලං ලංවිවිා ලංනින්ෂත න    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(86 007.73)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(101 939) 

නැවත ලංස ස් ලංිරීමපෝම්දී ලංසිදුවන ලංඅකත      ලං ලං ලං ලං ලං(544 244.40)   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(371 708) 

        1,382,276,565.49 1,287,623,017 

 

5.කලනත් ආදායම 

අෂත  ලංඅපෝකවි ලංිරීම       10 175 629.66  9 109 331.34 
 
පෝවන්ව ලංද ත          ලං ලං2 337 677.51   ලං5 374 502.02 

 තණ්ඩතගතර ලංබිල්ෂ්ව ලං ිණ ව ලංකැපෝදන ලංපෝෂසළී ලංද ත      ලං ලං6 787 846.68   ලං4 113 711.68 

පෝග නි ලංඅපෝකවි ලංිරීම        ලං ලං3 955 398.35   ලං2 538 952.50 

විවිා ලංද ත          ලං ලං ලං ලං ලං291 917.00   ලං ලං ලං194 459.57 

නිවතස ලංණ  ලංපෝෂසළී       ලං ලං ලං ලං ලං814 674.05   ලං ලං ලං102 098.13 

ිරරත ව ලංඅතෂ්වතු ලං  තතපෝග ව ලංක  ලංෂිතතයතග     ලං ලං ලං ලං ලං259 000.00   - ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

        24 622 143.25   ලං ලං ලං21 433 055 
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6. ල්තය වදශා වියදමට ලලා  ලැඩිවූ ආදායම 

වර්ල  ලංස  ත ලංවියදමට ලලා  ලැඩිවූ ද ත   ලං ත ලංෂ ත ලංස   ව ලංඅයිත  ලංගණන  ලං ර ලංඇත. 

         ලං ලං ලං ලං ලං2013    ලං ලං ලං ලං2012 

        රු ත         රු 

මමි  ලංවැුදප් ලංස  ලංදිිත ලංදී නත     6 537 733.36  5 842 280.52 

දරක්ල  ලංගතස්තු       5 261 941.61  3 843 692.84 

පෝගසඩනැිණමි ලංඅලු්වවැඩි තව ලංස  ලංනඩ්වතුව    7 535 071.30  3 704 885.54 

 ක නත රණ ලංවැුදප්      3 589 420.26  3 150 426.80 

විගණන ලංගතස්තු        ලං ලං ලං ලං ලං90 750.00   ලං ලං ලං ලං ලං82 500.00 
        

පෝවන්ව ලංෂිතෂතකන ලංවි  ම්      10 196 299.37  8 459 776.89  

පෝද ත ැීමපෝම් ලංවි  ම්       ලං8 986 705.12  7 029 845.92 

මකය ලංස  ලංපෝවන්ව ලංවි  ම්       ලං1 209 922.05   ලං ලං688 274.17 

        43 407 843.06  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං32 801 682.68 
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7. කේඳ,යන්ත්ර  වශ උඳකරණ 

 ඉඩ  
රු ත 

පෝගසඩනැිණමි 
රු ත 

කේඳ වශ 
යන්ත්ර  
රු ත 

පෝ  ්ර් ලංරා 
රු ත 

උඳකරණ 
වශ උඳාංග 
රු ත 

 

වි යතගතර ලං
උෂ රණ 
රු ත 

 සෂි තර්ටඩ  
උෂ රණ ලංරු 

ත 

විදුමි ලං
 තර්ටඩ  ලං
වැඩ 
රු ත 

 තර් තලී  
උෂ රණ 
රු ත 

ගස  තණ්ඩ ලං
ස  ලං

සවිිරීමම් 
රු ත 

මුු  
රු ත 

ිළිතවැ /ප්ර ලංති ලං
තක්පෝසේවන ලං
ිරීම  

           

201 
3/01/01 ලං් ලං
පෝනේල  

220 000 000.00 69 325 599.28 125,410,903.88 1,178,750.00 7,857,421.38 4,645,558.00 138,650.00 1,028,397.45 7,016,025.00 3,062,307.50 439,663,612.49 

ල තු ලංිරීමම් - - 11,351,132.51 12,080,000.00 1,974,900.00 276,292.00 - 64,349.00 1,197,037.74 481,291.20 27,425,002.45 

2013/12/31 ලං් ලං
පෝනේල  

220 000 000.00 69 325 599.28 136,762,036.39 13,258,750.00 9,832,321.38 4,921,850.00 138 650.00 1 092 746.45 8 213 062.74 3 543 598.70 467 088 614.94 

සමුච්තත ලංක්ල  ලං
වී  

           

2013/01/01 ලං් ලං
පෝනේල  

- 754 336.64 2 731 254.32 39 292.17 832 644.19 91 463.21 2 310.83 314 858.65 363 803.41 108 575.97 5 238 539.39 

වර්ල  ලංස  ත ලං
ක්ල  ලංවීපෝම් ලං
අග  

- 3 461 279.96 13 273 345.41 2 047 750.00 1 860 086.94 466 158.20 13 865.00 208 896.94 763 442.86 325 571.51 22 420 396.82 

2013/12/31 ලං් ලං
පෝනේල  

- 4 215 616.60 16 004 599.73 2 087 042.17 2 692 731.13 557 621.41 16 175.83 523 755.59 1 127 246.27 434 147.48 27 658 936.21 

2013/01/01 ලං් ලං
පෝෂසපෝත ව ලං
ඉව්ව ලං රන ලං
ක  ලංඅග  

220 000 000.00 68 571 262.64 122 679 649.56 1 139 457.83 7 024 777.19 4 554 094.79 136 339.17 713 538.80 6 652 221.59 2 953 731.53 434 425 073.10 

2013/12/31 ලං් ලං
පෝෂසපෝත ව ලං
ඉව්ව ලං රන ලං
ක  ලංඅග  

220 000 000.00 65 109 982.68 120 757 436.66 11 171 707.83 7 139 590.25 4 364 228.59 122 474.17 568 990.86 7 085 816.47 3 109 451.122 439 429 678.73 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත 

              2013      2012 
                       රු     ත         රු 

7.භා්ඩලකල්ඛණ 

අමුද්ර ලය 

පෝස  ත        56 235 685.52  47 541 110 

ටඩනරල්        13 254 809.61   ලං ලං1 796 109 

ිරිත ලංිළටි         ලං7 729 827.82  10 605 439 

ඉාමයපෝ වවන ලංගදඩත        ලං5 711 489.85   ලං ලං6 755 482 

ක්රතෆ්ට්ට් ලං ලං ඩ තසි ලංදෑේ       ලං5 316 859.97   ලං ලං4 582 947 

දඩඉිතගු         ලං4 289 327.52  50 026 136
     

වි්ටඩ ව         ලං3 958 319.53   ලං ලං4 585 233 

ඩීසල්         ලං3 538 040.00   ලං ලං2 233 146 

පෝෂසමිති ව ලංrS,a - ලංමමු ව      ලං  ලං2 870 097.03   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

පෝෂසමිති ව ලංදෑේ-රතු       ලං2 013 634.33   ලං ලං ලං ලං208 936 

පෝෂසමිති ව ලංrS,a ලං- ලං වුවවන ව     ලං   ලං1 776 946.04   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

පෝෂසමිති ව ලංදෑේ-         ලං1 166 294.55   ලං ලං ලං ලං314 552 

කුම         ලං ලං ලං147 504.10   ලං ලං ලං ලං153 406 

ෂතවිච්ත රන ලංක  ලංපෝෂසමිති ව ලංදෑේ      ලං ලං ලං ලං ලං78 292.00   ලං ලං ලං ලං ලං ලං16 194 

ෂතවිච්ත රන ලංක  ලංිරිත ලංිළටි ලං වර      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං6 171.00   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං583 

අෂත          ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 378.00   ලං ලං ලං ලං102 057 

 කස් ලංද තලුම්        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං166.73   ලං ලං ලං ලං ලං ලං85 518 

ගම් ලංපෝට්ප්        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං-    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං3 360 

ෂතවිච්ත රන ලංක  ලංපෝග නි ලංදෑේ      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං-    ලං ලං ලං ලං418 724 

්රි ත්ව   ලංපෝවටඩ ව ලංෂවතින ලංවැඩ     4 431 263.70   ලං ලං5 148 490 

නින්ෂත න  ලං ර ලංඅවස ව ලං තණ්ඩ     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං16 192 484.30  20 730 175 

                128,718,591.60            155,307,597 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත    ලං ලං ලං ලං ලං ලං2013   ලං ලං ලං ලං ලං2012 

8.ණයකරුලන් වශ කලනත්  ැබීම්     රු     ත         රු 

නිවතස ලංණ - ලංව්ව ම් ලංණ  ලංිණුම  ලං ලං ලං ලංII    17,688,013.56             5,597,999.83 

නිවතස ලංණ - ලංදෂ ත ලංණ  ලංිණුම  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංII     6,051,337.45             1,096,290.86 

ණ  වනව ව        ලං4 011 700.17  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං3 869 567.87 

විවිා ලංතැ වෂතු ලංස  ලංපර්වපෝගවීම්      ලං3 608 799.60  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං10 531 955.58 

නැවත ලංකදතපෝ නු ලංකදන ලංතැ වෂතු ලංමු ල් ලං-කා.වි.     ලං ලං ලං987 500.00   ලං ලං987 500.00 

නිවතස ලංණ  ලං5%        ලං ලං ලං382 748.88  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2 319 861.11 

විපෝන   ලංචතිත ත ලංඅ්වති තරම්      ලං ලං ලං244 000.00   ලං ලං365 500.00 

 ල් ලංඉකු්ව ලංපෝනසව ලංවි  ම්       ලං ලං ලං189 981.67  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 450 842.36 

තැ වෂතු         ලං ලං ලං152 041.00   ලං164 012.00 

උ්වසව ලංඅ්වතිවතරම්       ලං ලං ලං151 200.00   ලං162 700.00 

නිවතස ලංණ  ලං5%        -  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 047 525.09 

නිවතස ලංණ 5% ලංකා ත ලංදැාකුවII      -   203,578.30 

අ්ව ක්වන ලංදදු        -   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං0.50 

        33 467 322.33  27 797 334 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
9.මුදල් වශ මුදල් වම කකොටව ්

කා ත ලංදැාකුව-ජතඇක-72059803     ලං ලං273 930.75  63 160 686 

කා ත ලංදැාකුව-ජතඇක-713224617     3 633 718.98   ලං ලං ලං ලං ලං ලං990 193 

පෝ ෞති  ලංපෝකස ලංමු ල් ලංහුව තවනව      -   ලං ලං ලං ලං ලං ලං400 000 

දෂතති  ලංඅරමු ක        -   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං50 000 

මු ල් ලංඅග්රි         -   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 000 

        3 907 649.73   ලං64 601 879 

10.ආකයෝජන 

 තණ්ඩතගතර ලංබිල්ෂ්ව      60 000 000.00   - 

 තණ්ඩතගතර ලංබිල්ෂ්ව ලංපෝෂසළී ලංද ත       ලං ලං ලං ලං ලං456 528.00   - ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

        60 456 528.00   - 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2013   ලං ලං ලං ලං ලං2012 

11.ප්රාග්ධනධන වංචිත      රු     ත          රු 

වර්ල  ලංදරම් පෝේ ලංපෝනේල       147 354 856.01  127 132 392 

CARE පෝවති ව ලංකැපෝදන ලංප්ර ලංතිෂත න      -   ලං ලං22 636 578 

පෝසෞ.අ ලංක  ලංප්ර ලංතිෂත න       ලං ලං27 425 002.45   ලං ලං16 470 145 

අඩු: ලංවර්ල  ලංස  ත ලංඅවප්ර තණ  ලංවීපෝම් ලංප්ර ලං තණ    (22 420 396.82)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(18 884 259) 

වර්ල  ලංඅවසතනපෝේදී ලංපෝනේල      152 359 461.64  147 354 856
      

12.ප්ර තිතක්ෂකවේරු වංචිත 

වර්ල  ලංදරම් පෝේ ලංපෝනේල       307 170 027.56  246 452 131 

වර්ල  ලංතුම ලංප්ර ලංතිතක්පෝසේවන රන       -   ලං ලං60 717 897 

වර්ල  ලංඅවසතනපෝේදී ලංපෝනේල      307 170 027.56  307 170 028 

 

13.දශාලුම් අරමුදල්         

ද තලුම් ලංඅරමු ල්        -   ලං ලං ලං4 296 065 

         -     4,296,065 

 

14.විශ්රාම ප්ර තිාභ දැදුම්කර 

වර්ල  ලංදරම් පෝේ ලංපෝනේල       28 201 124.50  23 480 226 

අඩු: ලංවර්ල  ලංතුම ලංපෝගවීම්      (1 776 360.00)   ලං ලං4 598 472 

වර්ල  ලංස  ත ලංප්ර ලංතිෂත න       ලං ලං3 661 583.00   ලං ලං ලං ලං ලං122 427 

වර්ල  ලංඅවසතනපෝේදී ලංපෝනේල      30 086 347.50  28 201 125 

          

         2013  2012 

වට්්ම් ලංඅනුෂතත         12%  12% 

අනතගත ලංවැුදප් ලංවර්ා  ලංඅනුෂතත       10%  10% 

 තර්  ලං ණ්ඩක ලංිළිතවැුද        2%  2% 

විශ්රත  ලංව ස් ලංසී තව       අවුරුදු 55 අවුරුදු 55 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත      2013     2012 
        රු           ත       රු    
15. නලදය ආධාර 

වර්ල  ලංදරම් පෝේ ලංපෝනේල        ලං ලං ලං ලං64 656.50   ලං ලං ලං ලං ලං- 

වර්ල  ලංතුම ලංකැබීම්       ලං ලං103 600.00  105 800 

වර්ල  ලංතුම ලංපෝගවීම්      (105 462.00)  (41 144) 

වර්ල  ලංඅවසතනපෝේදී ලංපෝනේල       ලං ලං ලං62 794.50   ලං64 657 

 

16. ණ  ලං කටඩfhda  ලංවශ කලනත් කගමම් 

ණ  ලං කටඩfhda       21,903,671.98  20,240,546 

වි  ම් ලංස  ත ලංප්ර ලංතිෂත න       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං93 272.41   ලං ලං ලං ලං ලං730 973 

නැවත ලංකදතපෝ නු ලංකදන ලංතැ වෂතු ලංමු ල්     ලං ලං ලං ලං ලං153 237.50   ලං ලං ලං ලං ලං153 238 

විගණ වවන ව ලංස  ත ලංපෝගවි  ලං ැිර ලංමු ල්     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං90 750.00   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං82 500 

පෝගවි  ලං ැිර ලංිණුමම්(CTC)       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං-    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං19 400 

        22,240,931.89  21,226,657 

 

17.ප්රාග්ධනධන ප්ර තිඳාදන ලට අදාෂ අලප්ර මාණය මම 

පෝසෞඛය ලංඅ තතයාන  ලංවිසි ව ලංකදතපෝ න ලංක  ලංස්ාතවර ලංව්ව ම් ලංවක් ලංඅ තමව ලංසිදුවන ලංඅවප්ර ලං තණ  ලංවීම් ලං  ලංවර්ල  ලංස  ත ලං
වන ලංමුු  ලං ලංඅවප්ර ලං තණ  ලංවී  ලංස ග ලං කකවු ලං රටඩ ව ලංඅ තම ලං ලංප්රතේාන ලංප්ර ලංතිෂත න ලංිණුමම් ලංවක් ලංගණන  ලං රනු ලංකැපෝේ. 

18. වගකීම් ලංස  ලංඅවිනින්තත ලංඅවස්ාත ලංවි  ම් 

ලා්තතා කරන දිනට වගකීම් ලංස  ලංඅවිනින්තත ලංඅවස්ාත ලංවි  ම් ලංඉදිිතෂ්ව ලංවී ලංපෝනස ැත. 

19.අ තම ලංෂතර්නව ලං වනව ව ලංිළිබද  ලංපෝතසරතුවන ලංඅනතවරණ  

ප්ර ලංාතන ලං ම නත තිත්වව  ලංස ග ලංගනුපෝ නු ලංිරීම  

ස තගපෝම් ලංප්ර ලංාතන ලං ම නත තිත්වව  ලං නු ලංඑ ක ලංඅායක්ල  ලං ණ්ඩක යි. 

20.ලා්තතා කරන දිනට ඳසුල ඇතිලන සිදුමම් 

මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක ලංගැකපුම් ලංපෝ   ලංඅනතවරණ  ලංවීම් ලංඅවනයවන  ලංවතර්තත රන ලංදින් ලංෂසුව ලංසිදුවන ලංපෝ ෞති  ලංසිදුවීම් ලං
වතර්තතවී ලංපෝනස ැත. 

21.කනොන්කල් නිකුත්කරන ද ත්රීකඳෝ  ඳැක  

වර්ල  ලංතුම  ලං ලංෂැ ට් ලං30 ලංක් ලංස කත ලංරීපෝෂ ල ලං තස්්ර් ලංදෑේ ලං12 ලංක්  ලංඅ තර ලංපෝෂ ලණ  ලංඅවනය ලංවන ලංපෝසේව   ව ලංස  ත ලං ලං
අායක්ල  ලං ණ්ඩකපෝේ ලං  ලංඅනු ැති  ලංස කතව ලංනිකු්ව ලං රන ලංකදී. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත 

24. න්ශ්ර ණ වංඝටක 

පෝසෞඛය ලංඅ තතයාන  ලංවිසි ව ලංනිර්පෝේන ලං රන ලංක  ලංද තර ් ලංවර්ල  ලංතුම ලං තවිතත ලං රන ලංක  ලංටඩශ්ර ලංණ ලංසාඝ්  ලංෂ ත ලං
ස   ව ලංෂිතදි ලංපෝ.. 

 නිර්පෝේන ලං රන ලංක  තාය පෝවනස 

දඩඉිතගු 66.00 ලං% 68.94 ලං% 2.94 ලං ලං% 

පෝස  ත 30.00 ලං% 27.41% -2.59 ලං% 

ිරිත ලංිළටි 3.00 ලං% 2.77% -0.23 ලං% 

වි්ටඩ ව 0.10 ලං% 0.80% 0.70 ලං% 

ටඩනරල් 0.90 ලං% 0.09 ලං% -0.81 ලං% 

 

25. ිළිබගත් නාවත්ිය 

 පෝතත න  ්රි තවමි  එ තුව 

දඩඉිතගු 14.00 ලං% 6.50 ලං% 20.50 ලං ලං% 

පෝස  ත 12.00 ලං% 9.50 ලං% 21.50 ලං% 

ිරිත ලංිළටි 4.00 ලං% - 4.00 ලං% 
වි්ටඩ ව 3.00 ලං% - 3.00 ලං% 

ටඩනරල් 3.00 ලං% - 3.00 ලං% 

 

 ලං26. අමු ද්ර ලය ඳරිකභෝජනය (අගය)   

 ප්ර තණ  අග  
රු           ත 

ිර.ග්රෑ ලං01 ලං
සත තනය ලං
අග (තතය) 
රු           ත 

ිර.ග්රෑ ලං01 ලං ලං
අග (අ වැ  ලං
ගත ලං රන ලංක ) 
රු           ත 

අ වැ  ලං
පෝවනස 
රු           ත 

දඩඉිතගු ලං(ිර.ග්රෑ) 8 512 268 418 785 016.38 49.20 53.65 (4.45) 

පෝස  ත ලං(ිර.ග්රෑ) 3 383 920 417 067 872.84 123.25 128.80 (5.55) 

ිරිත ලංිළටි ලං(ිර.ග්රෑ) 341 875 214 475 244.87 627.35 672.00 (44.65) 

ටඩනරල් ලං(ිර.ග්රෑ ලං්) 98 625 30 528 021.08 309.54 321.44 (11.91) 

වි්ටඩ ව ලං(ිර.ග්රෑ ලං්) 10 700 33 301 023.70 3 112.25 3 080.00 32.25 

ක්රතෆ්ට්ට් ලංපෝප්ෂර් ලං(දෑේ) 505 900 20 605 559.37 40.73 42.56 (1.83) 

පෝෂසමිති ව ලං(දෑේ) 10 486 000 36 217 840.89 3.45 4.50 (1.05) 

කුම 1 107 197 010.07 177.97 228.00 (50.03) 
 ලං 

27. නිඳ්ාදනය 

 අ වැ  ලංගත ලං රන ලංක  තතය පෝවනස 

 ලංනින්ෂත න  ලං රන ලංක  ලං තස්්ර් ලංදෑේ ලං
m%udkh 

644 195 502 263 (141 932) 

ෂිතෂතකන  පෝද ත ැීම  ලංස  ලංපෝවන්ව ලං
වි  ම් ලංඇතුම්ව ලංනින්ෂත න ලං
ිළිතවැ (වන) 

1 800 000.000 1 425 678 994 374 321 006 

 තස්්ර් ලංදෑේ ලංඑ ක් ලංස  ත ලං
ිළිතවැ (වන) 

2 794.18 2 838.51 (44) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංසවිස්තරත්ව   ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත 

        2013   2012 
        ලං ලං ලං ලං ලං ලංරු.          ත  රු          

3.ල්තය තුෂ වියදම් ප්ර තිපූ්තණය  

පෝසෞඛය ලංඅ තතයානපෝ  ව ලංකැබ ලංවි  ම් ලංප්ර ලංතිපර්ණ   1 376 678 444.97  ලං ලං1 283 090 316  

පෝක   ලංද තර ලංවැඩස් න් ලංරිපෝෂ ල 

 ලංකදතදීපෝ  ව ලංකැබ ලංද ත        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං4 529 970.00  ලං ලං ලං ලං ලං ලං27 156 000 

       1 381 208 414.97  ලං1 310 246 316 
    

4.නින්ෂත න ලංිළිතවැ  

ර ලංවය ලංෂිතපෝ  ජන     2.1 1 190 839 955.88 1 137 091 224 

සසජු ලංශ්ර ලං       2.2  ලං ලං ලං101 811 366.67  ලං ලං ලං100 770 309 

 ර් තණ්තනතකත ලංිළිතවැ     2.3  ලං ලං ලං ලං ලං85 610 450.32  ලං ලං ලං ලං ලං70 957 504 

මමි  ලංිළිතවැ       1 378 261 772.87 1 308 819 036 

ලැඩි: වර්ල  ලංදරම් පෝේ ලංනිටඩ ලංනින්ෂත න    ලං ලං ලං ලං ලං20 730 175.36   ලං7 802 

වර්ල  ලංදරම් පෝේ ලංවිවිා ලංනින්ෂත න     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං101 938.96  - 

අඩු: ලංවර්ල  ලං ලංඅවසතනපෝේ ලං ලංනිටඩ ලංනින්ෂත න    ලං ලං ලං(16 192 484.30)  ලං ලං(20 730 175) 

වර්ල  ලංඅවසතනපෝේ ලංවිවිා ලංනින්ෂත න     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(86 007.73)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(101 939) 

ප්ර ලංතිස ස්ිරීමපෝම් ලංඅකත       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(544 244.40)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(371 708) 

       1,382,271,150.76 1,287,623,017 

4.1 අමුද්ර ය ඳරිකභෝජනය 

දරම්   ලංපෝතසග       ලං ලං120 232 592.22  ලං ලං ලං176 135 468 

ලැඩි: ලංus,os .ekSu 

දඩඉිතගු        ලං ලං373 048 208.16  ලං ලං ලං ලං455 579 905 

පෝස  ත        ලං ලං425 762 447.96  ලං ලං ලං ලං340 197 001 

ිරිත ලංිළටි        ලං ලං207 828 125.00  ලං ලං ලං ලං176 722 325 

uskr,a         36 461 740.00  ලං ලං ලං ලං ලං ලං29 818 350  

වි්ටඩ ව        ලං ලං ලං41 970 600.00   ලං ලං ලං ලං ලං ලං27 720 000 

ක්රතෆ්ට්ට් ලංපෝප්ෂර් ලං ලංදෑේ      ලං ලං ලං21 339 472.00   ලං ලං ලං ලං ලං ලං21 161 916 

පෝෂසමිති ව ලංදෑේ ලං(රතු ලංස  ලං  )     ලං ලං ලං57 819 422.68   ලං ලං ලං ලං ලං ලං33 069 763 



ශ්රී ලංකා ත ලංරීපෝෂ ල ලංමිටඩ්  

 
 

57 

 

මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංසවිස්තරත්ව   ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත 

පෝෂසමිති ව ලංrS,a – ලං( වුවවන ව ලංස  ලංමමු ව)    ලං ලං ලං ලං ලං ලං4 228 319.52  - 

කුම        ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං191 108.56   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං277 974 

අවස ව ලංපෝතසග      (98 759 306.02)   ලං ලං(119 813 869) 

       1,190,122,730.08 1,140,868,832 

ලැඩි: ලංවර්ල  ලංදරම් පෝේ ලං්රි ත්ව   ලංපෝවටඩ ව ලංෂැවති ලංවැඩ  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං5 148 489.50  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1 370 881 

අඩු: ලංවර්ල  ලංඅවසතනපෝේ ලං්රි ත්ව   ලංපෝවටඩ ව ලංෂැවති ලංවැඩ  ලං ලං ලං ලං(4 431 263.70)  ලං ලං ලං ලං ලං ලං(5 148 490) 

       1 190 839 955.88 1 137 091 224 

 

4.2 වෘජු ශ්ර මය වශ කෂමණාකරන ිළරිලැය      
ලැටුප් වශ ක්තමාන්තාා ක.තන 

මමි  ලංවැුදෂ      41 957 206.44   41 700 125 

අති තක ලංදී නත      15 343 231.26   13 946 064 

ීවවන ලංවි         13 790 836.43   12 218 497 

ෂතිතපෝත ශි        ලං ලං2 929 269.84    ලං ලං6 905 388 

දිිතදී නත       ලං ලං6 182 385.90    ලං ලං6 391 645 

පෝසේව  ලංඅර්ාසතා  ලංඅරමු ක     ලං ලං4 340 088.87    ලං ලං4 368 412 

ඉකක්         ලං ලං3 386 821.77    ලං ලං3 644 025 

නිවතඩු ලංදින ලංපෝගවීම්      ලං ලං2 372 371.88    ලං ලං2 035 638
      
පෝසේව   තර තර ලංඅරමු ක      ලං ලං1 089 129.06    ලං ලං1 106 890 
ද තර ලංදී නත       ලං ලං ලං ලං ලං761 641.00    ලං ලං ලං ලං ලං773 175 

වව ය ලංගතස්තු       ලං ලං ලං ලං ලං194 772.25    ලං ලං ලං ලං ලං165 000 

වැඩමුර ලංදී නත       ලං ලං ලං ලං501 945.00    ලං ලං ලං ලං ලං122 427 

 ක නත රණ ලංගතස්තු      ලං ලං ලං ලං122 750.45    ලං ලං ලං ලං ලං115 576 

විපෝනේල ලංදී නත       ලං ලං ලං ලං100 500.00    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං18 700 

අවිනිනතත ලංඅවස්ාත      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං5 151.00    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

ෂර්  වත ලංදී නත       ලං ලං ලං ලං ලං29 341.47    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

ලක තයිතත ලංදී නත       -    ලං ලං ලං ලං   12 400 

කකොන්ත්රාත්මය ීමනා 

 ර් ත වතනතකත ලංිළ්ත ලංපෝතසග     ලං   ලං813 933.71       ලං ලං662 686 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංසවිස්තරත්ව   ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත    

අති තක ලංදී නත       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං595 066.96    ලං ලං405 978 

පෝසේව  ලංඅර්ාසතා  ලංඅරමු ක     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං162 491.09    ලං ලං ලං ලං79 522 

පෝසේව   තර තර ලංඅරමු ක      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං40 622.78    ලං ලං ලං ලං19 881 

පෝවන්ව ලංපෝ ස වත්රත්ව/CL      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං663 523.77    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

සුභවාධන වශ නලදය 

නිම ලංඇදුම්  ලං කස්වැසුම් ලංස  ලංපෝකස වඩිත    ලං ලං ලං ලං ලං3 055 505.87    ලං ලං3 113 807 

පෝ්ව ලංවි  ම්       ලං ලං ලං ලං ලං2 157 690.00    ලං ලං1 948 311 

 තර්  ලං ණ්ඩක ලංසු සතාන      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං92 000.00    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

ගෑස් ලංස  ලංපෝවන්ව ලංදෂනනතකත ලංවි  ම්    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං511 401.36    ලං ලං ලං ලං ලං604 893 

වව ය ලංස  ලංපෝවන්ව ලංඋෂපෝේනන     ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං243 572.51    ලං ලං ලං ලං ලං244 920 

වව ය ලංවි  ම් ලංප්ර ලංතිපර්ණ       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං337 891.00    ලං ලං ලං ලං ලං133 882 

ෂ්වතර ලංස  ලංවතර ලංප්ර තනන      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං30 225.00    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං32 468 

       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං101 811 366.67   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං100 770 309 

   
   
4.3 වෘජු කඳොදුකා්තය ිළරිලැය   
විදුමි ලංපෝදසයිපෝල්වන ලංස  ලංඉ වාන ලංපෝජනපෝර්්ර 54,873,201.61 43 091 798 
පෝේෂක ලංස  ලං  වත්ර ලං ලංනඩ්වතුව 24,989,831.48 20 606 354 
වක්ර ලං ලංනින්ෂත න ලංර ලංවය 196,763.46 1 084 843 
ක්ල  ලංවී  - 1 078 998 
රක්ලණ 827,059.86 810 095 
වත න ලංඅලු්වවැඩි ත ලංගතස්තු 1,152,492.75 798 456 
 ර් ත වත ලංනතකත ලංනඩ්වතු ලංගතස්තු 718,689.38 773 287 
ඉ වාන ලංපෝ  ්ර් ලංරා 931,219.12 677 550 
අනුෂතත  ලංස  ලංදදු 8,500.00 605 084 
ෂිබපෝද ා ලංෂතකන  384,522.50 375 817 
රසත න ලංර ලංවය ලංදුම් ලංගැස්සී  100,423.07 351 963 
පෝවන්ව ලං ර් ත වතනතකත ලංිළිතවැ  559,922.87 335 697 
දුර ාන 257,948.81 174 057 
පෝවන්ව ලංවි යතගතර ලංවි  ම් 494,906.53 125 278 
දකෂත්ර ලංස  ලංරක්ලණ 107,604.88 67 467 
වව ය ලං ායස්ාතන ලංනඩ්වතුව 445.00 760 
 ක නත රණ ලංගතස්තු 6,919.00 - 
   
 85,610,450.32 70 957 504 
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංසවිස්තරත්ව   ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

5. කලනත් ආදායම්                                                                             

  

අෂත  ලංඅපෝකවි ලංිරීම  ලං 10,175,629.66 9 109 331 
 තණ්ඩතගතර ලංබිල්ෂ්ව ලං ිණ ව ලංකැපෝදන ලංපෝෂසළී ලං ලං
ද ත   

 
6,787,846.68 

 
4 113 712 

පෝග නි ලංඅපෝකවි ලංිරීම  3,955,398.35 2 538 953 
පෝවන්ව ලංද ත ම් 2,337,677.51 5 374 502 
නිවතස ලංණ  ලංපෝෂසළී 814,674.05 102 098 
විවිා ලංද ත   291,917.00 194 460 
ිරරත ව ලංඅතෂ්වතු ලං  තතපෝග ව ලංක  ලංෂිතතයතග 259,000.00 - 
   
 24,622,143.25 21 433 055 
   
6. ඳරිඳාන වියදම්   
පෝගසඩනැිණමි ලංඅලු්වවැඩි තව ලංස  ලංනඩ්වතුව 7,535,071.30 3 704 886 
මමි  ලංවැුදප් 5,662,494.76 4 981 438 
දරක්ල  ලංගතස්තු 5,261,941.61 3 843 693 
 ක නත රණ ලංවැුදප් 3,589,420.26 3 150 427 
 තර්  ලං ණ්ඩක ලංසු සතාන /විපෝන   ලංවතිත ත ලං
වි  ම් 

 
1,879,657.50 

 
1 615 879 

ීවවන ලංවි    1,155,000.00 967 326 
මිිළර ලංවය 1,132,571.33 1 056 072 
අති තක ලංදී නත 966,799.84 813 766 
දිිත ලංදී නත 875,238.60 860 842 
ෂතිතපෝත ෂි  ලංදී නත 732,316.60 - 
පෝසේව  ලංඅර්ාසතා  ලංඅරමු ක 502,567.90 515 781 
පෝවම  ලංප්ර ලංචතරණ  445,088.00 388 752 
දී නත 384,250.00 150 596 
නිවතඩු ලංදී නත 371,941.04 311 166 
රක්ලණ ලංගතස්තු 281,061.97 6 265 
සත තනය ලංගතස්තු 271,226.90 69 090 
තැෂැල් ලංගතස්තු 264,671.00 243 280 
දුර ාන ලංගතස්තු 215,234.22 313 922 
පෝ්ව ලංවි  ම් 185,941.00 162 820 
ිත දුවන ලං ැපුම් ලංදී නත 170,475.00 136 697 
සීමෂතරක්ල  160,738.45 110 531 
පෝවන්ව ලංවි  ම් 140,228.44 126 657 
 තර් තලී  ලංඋෂ රණ ලංනඩ්වතුව 138,522.96 89 029 
ඉ වාන ලං- ලංපෝ  ්ර ලංරා 135,399.00 353 944 
මිිළර ලංවය-ෂතකන 132,267.75 15 526 ලං 
උ යතන ලංනඩ්වතුව 125,896.74 91 993 
 තර්  ලං ණ්ඩක ලංපුහුුම ලංගතස්තු 122,160.00 576 954 
පෝසේව   තර තර ලංඅරමු ක 121,535,03 114 158 
විගණන ලංගතස්තු 90,750.00 82 500 
නඩ්වතු ලංිරීම - ලංපෝ  ්ර ලංරා 71,084.00 175 483 
මුර ලංණ ලංර ලංවය 53,575.20 - 
පෝෂස්ව ලංස  ලංවතර ලංප්ර ලං තනන 14,589.50 24 950 
මුර ලංණ  3,500.00 6 740 
වනති  ලංවි  ම් - 22 400 

 
 33,211,215.90 25 083 563 

   



ශ්රී ලංකා ත ලංරීපෝෂ ල ලංමිටඩ්  
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මකය ලංප්ර ලං තනන ලංවක් ලංසවිස්තරත්ව   ලංස්  ව 

2013 ලංපෝ සැම්දර් ලං31 ලං ව ලංඅවස ව ලංවන ලංවර්ල  ලංස  ත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

7.කදදාශැරීකම් වියදම 
පෝද ත ැීමපෝම් ලංගතස්තු 11,235.00 1 370 586 
ප්රවත න ලං ලංගතස්තු 8,975,470.12 5 659 260 
 8,986,705.12 7 029 846 

 
8.මූය වශ කලනත් වියදම්   
ප්රති ලංසැ සුම් ලංඅකත  544,244.40 371 708 

 
LC ගතස්තු 135,147.95 273 592 
ස න තීම ලංඅනුෂතත  ් ලං තර්  ලං ණ්ඩක ් ලං
කදතපෝ න ලංක  ලංණ  ලංවක ලංිළිතවැ  

 
475,226.53 

 
- 

දැාකු ලංගතස්තු 55,303.17 42 975 
 1,209,922.05 688 274 
 
9. ණයකරුලන් 

  

පෝසෞඛ  ලංඅ තතයාන  4,011,700.17 3 869 568 
 4,011,700.17 3 869 568 

 
10. ණය හින්යන්   
සී/ස ලංටඩල්පෝ   ලංපෝෂෞේගමි  ලංස තග  7,161,875.00 5 910 000 
සී/ස ලං ලංJk ලංපෝට්  ලංමි වක් ලංපෝෂෞේගමි  ලංස තග  5,775,000.00 - 
සී/ස ලංවික්ර ලංර්වන ලංපෝෂෞේගමි  ලංස තග  3,530,100.00 - 
සී තස කත ලං්ෆ්ට්මි ව ලංස තග  1,413,751.62 - 
සී/ස ලංරක්නත ලංකා ත ලංස තග  1,202,124.00 - 
සී/ස ලංAPI   ැෂිනිත පෝෂෞේගමි  ලංස තග  1,140,750.00 113 026 
සී/ස ලංශ්රී ලංකා ත ලංරතජය ලංපෝවම  ලංසාසා්තව 607,300.00 7 950 
්රිස්්ල් ලංඉාමයනි ිත ව ලංවර් ස ් 298,500.00 - 
සී තස කත ලංසිපෝක  ව ලංපෝප්ෂර් ලංසැක්ස ් 290,080.00 3 350 144 
 ැේනටික් ලංපෝසසමියුල වස් ලංපෝෂෞේගමි  ලංස තග  83,229,40 - 
M.G සර්ව ස  පුත්රපෝ   74,500.00 125 000 
 ලං ලංසී/ස ලංසිපෝක  ව ලංපෝවයිට් ලං ැෂි වස ් 62,577.00 - 
T.A.D.එ ව්ප්ර ලංයිසස් ලං 39,954.88 - 
S.R.B.එ ව්ප්ර ලංයිසස ් 36,100.00 36 100 
පෝද තිත වස ්ලංඉ ව ලංකා ත ලංඑ ව්ප්ර ලංයිසස ් 25,816.00 4 766 
පෝග ල්ඩ ව ලංපෝේඩි ව ලංස තග  24,935.68 42 297 
සී/ස ලංපෝද තිත වස ්ලංඇ ව  ලංසප්ෝෂ තර්ස ්ලංස තග  22,641.92 19 793 
පෝස වට්. ලංෆ්ටැ වසිස් ලංක්පෝලේවි ර්ස් ලං ත පෝව තර් 16,786.00 10 800 
සී/ස ලංමිදර්ටි ලංපෝ  ්ර් ලංසප්ෝ් ර්ස් ලං(පෝෂෞේගමි ) ලංස තග  16,094.40 5 822 
ඇනමිටි ල් ලංස  වටිෆික් ලංසර්විසස ් 14,313.60 - 
සමය්ව ලංඉාමයනි ර්ස ් 13,200.00 - 
ඩීසල් ලංඇ වඩි ලංපෝ  ්ර් ලංඉාමයනි ිත ව ලංPLC 12,714.24 - 
ව වදි තල් ලංපෝෂපෝර්රත 11,460.00 - 
ඒෂි  ව ලංඉ වඩස්ට්රි ල් ලංපෝේ පෝ.ස ් 9,128.00 - 
සී/ස ලංපෝ ට්පෝරසපෝෂසමි් ව ලං ටඩයුනිපෝක්ල වස ් 5,768.00 2 016 
J.P ලංඉපෝකක්ට්රි ල් ලංඇ ව  ලංඅ ර් ව ලංවර්ක් 4,250.00 22 600 
සු වරි ලංනතවි  ලංපෝසේවත 4,000.00 - 
ජ බි  ලංස්්වර්ස ් 2,950.00 - 
සී/ස ලංS.V.P ලංපෝේඩි ව ලං ම්ෂැනි ලංපෝෂෞේගමි  2,762.50 - 
වික්්ිතස ් 1,350.00 81 611 
M.L.B.Cපෝෂපෝර්රත 104.21 1 288 
A.G.N.K ලංඑ ව්ප්ර ලංයිසස් - 559 
 21,903,672.92 20 240 546 

   

   
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
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  83/1/2, සුබද්රහයහභාභහත, 
  ගංගගොඩවිර, නුගේගගොඩ, ශ්රීාරංවහ. 
  දුයවථනාඅංවා:ා+94 11 2822 164 
  ෂළක්සාඅංවා:ා+94 11 3103 870 

කපිර යත්නසිංව ව භාගභ        ාාාාාාාාාාාාාාාා   ජංගභාදුයවථනාඅංවා :ා+94 71 6840 

945 

(යරත් ගණකාධිකායරුන්)   ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා    ාවිදුත් තාතළඳෆරා:ාkrc@krathnasinghe.com 

  ගබ්ාඅඩවිඹා:ාwww.krathnasignhe.com 
 

 
2015 ජනාරි 28 
 
අධයක්ාභ්ඩඩරඹ 
ශ්රීාරංවහාරිගඳ ාමිටඩ් , 
තළ.ගඳ.අංවා17, වපුත් තත, 
ජහාඇර. 
 
හිතත් තාභවත් තභඹහගෙනි, 
 
ශ්රී රිංකා රිපෝඳ  මිටඩ් ( ීබී  3873) 
2013 පෝදැම්ඵර් 31 දින් අන් න ය වා න විගණනඹ 
 
2013ාගදළම්ඵර්ා31ාදින්ාඅන්ානායාවහාශ්රීාරංවහාරිගඳ ාමිටඩ් ාමභහගභහාහිාවිගෙවන්න්ා
ගර, ගඳයාකීාවහරසීභහාතුශාඔඵගේාමරයා්රවහලනාිළිබඵාඅදවසාඳරාිරීමභාඅඳගේාමමිවාගකීභා
විඹ.ා ගවගේා වුද, අඳගේා ඳහරිගබ ගිවයින්ා ගතාඋඳරිභා අගඹක්ාරඵහා දීගම්ා අඳා භහගගභහිා ම්්රදහඹා
අනුාඹටඩන්, අඳාගයාදයනුගේාඔඵගේාගිණුම්වයොගළ්ලුාවහාටිනහවටඩන්ායුතුාඅදවස, ගතොයතුන්ා
වාවිඳුම්ාරඵහදීගභන්, අඳගේායසථහිළතාගකීභාඅභිඵහාඹනාගේහක්ාඔඵාගතාරඵහාදීභයි.ාගභභා
ගේඛනගඹහිාඅයමුොනුගේා2013ාගදළම්ඵර්ා31ාදින්ාඅන්ානායාවහාවූාමරයා්රවහලනඹන්හිා
අඳාවිසින්ාසිදුාවශාවිගෙනගඹහිදීාඳළනානළගිාමමිවාවන්ණුාදක්හාලීභයි. 
 

 
1. පෝනොපිඹවූ අත්තිකායම් ව පෝකෝ් ලපෝඹන් කයන රද පෝගවීභ - භා තුනක් ැඩි 
 

2013ා ගදළම්ඵර්ා 31ා දිනා ගතක්ා භහගභා විසින්ා ගඹ ජිතා ගේහා රඵහා ගනොගළනීභා ගවේතුගන්, 
2012ා යා වහා භහගගම්ා ්රම්ඳහදනා්රිඹහවහයවම්ා ගනුගන්ා ගගම්ම්ා සිදුාවයනාරදා ඳවතා
දක්හා ඇතිා අත් තතිවහයම්, භහගගභහිා අත් තතිවහයම්ා ගිණුගභහිා තභත් තා ඳතිනා ඵා අඳා විසින්ා
නිීමක්ෙඹාවයනාරදී. 
 

අිංකඹ පෝගවීභ සදු කශ දිනඹ අත්තිකායම් 
වි්තයඹ 

ටිනාකභ 
ීරුපිඹල්) 

අත්තිකායම් 
ගිණුපෝභහි දින 

ගණන 

1 24/10/2012 Perfect Business 
Solution (ගවෝසා
ලගඹන්ාවයනාරදා
ගගම්භහ 

458,640.00/- දිනා433 

 
 
  

mailto:krc@krathnasinghe.com
http://www.krathnasignhe.com/
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 කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 

ශ්රීාරංවහාරිගඳ ාමිටඩ් ාවිසින්ා2008ාගර්ාසි්ා“පීච්ාට්රීාමPeach Tree)” ගිණුම්වයොඳළගක්ජඹා
බහවිතාවයනුාරඵයි.ාඑභාඳළගක්ජඹ, ත් තභන්ාභහගම්ාඅලයතහාපුයහලීභ්ාඅගඳොගවොත් තාම්ාඇත.ා
එගවයින්, “ගේජ්ා50 (Sage 50)” නටඩන්ානාගිණුම්වයොඳළගක්ජඹක්ාටඩරදීාගළනීභාිළණිා2012ා
ඔක්ගත ම්ඵර්ා භා 24ා දිනා ඳර්ගෂක්ට්ා බිසනසා ගොලන්ා ර්විසා පුද්ගමිවා භහගභා මPerfect 
Business Solution Services (Pvt) Ltd) ගතාන්ිළඹේා458,640/- වාඅත් තතිවහයම්ාමුදරක්ාගගහා
ඇත.ාඑභාඳළගක්ජඹා2012ාගනොළම්ඵර්ාභහගේදීාංසථහඳනඹාවයනාරදී.ාඑගවත් ත, ඹම්ාඹම්ාගළ්ලුා
ගවේතුගන්ාගභභාඳළගක්ජඹාබහවිතාගනොවයනාරදී.ා2015ාජනහරිාභාසි්ාගභභාඳළගක්ජඹාබහවිතා
ිරීමගම්ා අයමුණින්, නා ඳළගක්ජඹා වා භහගම්ා ළරසුම්ා ්රිඹහත් තභවා ිරීමභා ිළණිා අඳා විසින්ා
ඳර්ගෂක්ට්ා බිසනසා ගොලන්ා ර්විසා පුද්ගමිවා භහගගභහිා වශභනහවහීමත් තඹා වහා හවච්ඡහා
ඳත් තනාරද්ගදමු. 
 
 

2. පෝල්ඛනගත ාක්ෂිර ඳතින හිඟඹ 

 
ගේඛනගතාහක්ෂිරාඳතිනාහිඟඹාගවේතුගන්, ඳවතාවන්ාත් තවම්ාවාඵළයවම්ා්රභහෙත් තා
අයුරින්ාතවවුන්ාවයගතාගනොවළිරාවිඹ. 
 
 

අිංකඹ ගිණුපෝම් වි්තයඹ අලය ාක්ෂි ර්ගඹ ටිනාකභ 
(රුපිඹල්) 

01 විදුමිාගහසතුා
තළන්ඳතුා-ාගවො

ශම 

තවවුන්ාිරීමම් 200,000/- 
 

02 ඉඩභ ඔප්පු 220,000,000/- 

 

 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 
i. විදුමි ගා්තු තැන්ඳතු – පෝකොශම 

 
විදුමිඵරා භ්ඩඩරඹා ගතින්ා න්ිළඹේා 200,000/-වා තවවුන්ා වයගළනීභක්ා අලයා ඵා
2015-01-14ාදිනාමිඛිතාදන්හාඇත. 
 

ii. ඉඩභ 

 
ගෞඛයාඅභහතයහංලගේාවශභනහවහීමත් තඹාවහාහවච්ඡහාිරීමගභන්ාඅනතුන්ාවාවිගෙනා
වහාවශභනහවයොවටඩටුාරැසම්ගම්දීාඔප්පුා ඉදිරිඳත් තාිරීමභ්ා අඳා විසින්ාිළඹයා ගන්නහා
රද්ගදමු.ාවිගෙනාවහාවශභනහවයොවටඩටුාවිසින්ානිර්ගද්ලාවයනුාරළබීගභන්ාඅනතුන්, 
ගෞඛයාඅභහතයහංලගේානීතිානිරධහරිඹහගගන්ානීතිාඋඳගදසාරඵහගළනීභ්ාණයයෙඹාවයනා
රදී. 
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3. ඳසුගිඹ ය වා ැඳීපෝම්දී විඹදම් ඉවශ ඹාභ ී2012) 
 

ඳසුගිඹායාවහාළඳීගම්දී, ඳවතාවන්ාවිඹදම්ාළරිරඹායුතුාඅයුරින්ාඉවශාගගොසාඇත. 
 

වි්තයඹ 2012 2013 පෝන්වීභ % 

ගගොඩනළගිමිා අලුත් තළඩිඹහා ිරීමභා
වානඩත් තතු 

3,704,886.00 7,535,071.30 103% 

ිළරිඹතාවාඋඳවයෙ 20,606,354.46 24,989,831.48 21% 

යථහවනාඅලුත් තළඩිඹහාගහසතු 798,455.89 1,152,492.75 44% 

වහර්ඹභ්ඩඩරා සුබහධනඹ/ා
විගන දාචහරිවහාවිඹදම් 

1,615,879.00 1,989,657.50 23% 

යක්ෙඹ 816,359.78 1,108,121.83 35.74% 

 
 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 
පෝගොඩනැගිමි අලුත්ැඩිඹා කිරීභ ව නඩත්තු 
 
ගභභාවිඹදභා්රධහනාලගඹන්ාඉවශාගගොසාඇත් තගත් තා2013ායාතුශා්රිඹහත් තභවාවයනාරදාඳවතා
දළක්ගනාඉදිිරීමම්ාගවේතුගනි. 
 

• නිසඳහදනාභවරාඋගදහාදිලීයනහලවාමගඳොහිතහාසග්රේාණයන්තා-ාන්.ා1,950,799.99 

• පතිවා්ළංිරඹාඉදිිරීමභ      ා-ාන්.ා2,019,925.00 
 

පිරිඹත ව උඳකයණ 
ඳවතාදළක්ගනාඳරිදි, 2013ාර්ඹාතුශාඇන්ඩර්න්ාමAnderson) ඹන්ත්රඹාවහාඅභතයාගවෝසාා
ආනඹනඹාිරීමභ්ාසිදුාවූාගවයින්, ගභභාවිඹදභා්රධහනාලගඹන්ාඉවශාගගොසාඇත. 
 

• ගභ ්යඹාFTMTO, 100 HP, 3/50/200-400 V, 1500 RPM -  4,117,829.00 

• ඇන්ඩර්න්ාගවෝසාගර්ගුාණයන්ාඵදු    -ාා1,221,256.00 

• ළඳයුම්වන්ාගතාසිදුාවශාවදිසිාගගම්ම්ාවාාඵළංකුාගහසතු -ාා3,797,491.00 

• 2013ායාතුශාන්.ා11,351,132.51ාවාවිඹදටඩන්ාඹන්ත්රඹක්ාටඩරදීාගළනීභ, අගනක්ා්රධහනාගවේතුා
 ගේ. 
 

යථාවන අලුත්ැඩිඹා ගා්තු 
 
ගභභාවිඹදභාඉවශාගගොසාඇත් තගත් තා2013ාගර්දීාඳවතාවන්ාවිගලේාඅලුත් තළඩිඹහාවානඩත් තතුා
ව්යුතුාසිදුාිරීමභාගවේතුගනි. 
 

• සිඹලුාJoints, Arms, Balance Bars, Front axle Wheel Bearing Front වාEngine Gear Box 
 Mount (හවනාඅංවා251-6441)       – 195,650.00 

 

• (හවනාඅංවා48-0148) වහාද්විත් තා්රිඹහවහීමාහයුාමීවයෙඹක්ාවිාිරීමභ ා– 182,700.00 

 

• (හවනාඅංවා48-0148) හිාFront AxleවාSuspension Rack Ends, Lower Arm, Link Bushes 
 ගළරම්භාවහාඅලුත් තළඩිඹහාිරීමභ       ා– 78,500.00 

 

• අගනක්ා ්රධහනා ගවේතුා නුගේ, 2013ා යා තුශාන්.ා 12,080,000වා විඹදටඩන්ා හවනඹක්ා ටඩරදීා
 ගළනීභයි. 
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කාර්ඹ භණ්ඩර සුබාධනඹ/විපෝන ද චාරිකා විඹදම් 
 
ශ්රීා රංවහා රිගඳ ා මිටඩ් ා විසින්ා ෆභා යවභා විගන දා චහරිවහක්ා ංවිධහනඹා වයනුා රඵයි.ා
විගන දාචහරිවහාවිඹදම්ාඉවශාඹහභාගවේතුගන්ාමමිවාගරාවහර්ඹාභ්ඩඩරාසුබහධනඹ/විගන දා
චහරිවහාවිඹදම්ාළඩිාම්ාඇත.ාවශභනහවයොගනොනාවහර්ඹාභ්ඩඩරගේාවදයාඳවසුවම්ාවිඹදම්ා
න්.ා12,000/- දක්හාළඩිාම්භත් ත,  වශභනහවයොවහර්ඹාභ්ඩඩරගේාවදයාඳවසුවම්ාවිඹදම්ාන්.ා
20,000/- දක්හාළඩිාම්භත් තාගනත් තාගවේතුාගරාදළක්විඹාවළිරඹ. 
 
 
යක්ණඹ 
 
2013ාර්ඹාවහායක්ොිළරිළඹාන්.ා1,108,121.83/- විඹායුතුඹ.ාඑභායාතුරදීානාවළබ්ායථා
ගදවක්ාටඩරදීාගත් තාගවයින්, 2013ාගර්දීායථහවනායක්ොිළරිළඹාඉවශාගගොසාඇත. 
 

4. විදුමි ජනක ඹන්ත්රපෝේ  අලුත්ැඩිඹා කිරීපෝම් විඹදම් - රු. 4,895,953.17 
 

විදුමිා ජනවා ඹන්ත්රගේා ගේහා වා නඩත් තතුා ගනුගන්ා ගේහා ළඳයුම්වන්කුා වහා ගේහා
ගිවිසුභක්ාඅත් තන්ාතඵහාඇතිාඵාඅඳාවිසින්ානිීමක්ෙඹාවයනාරදී.ාගභභාවිදුමිාජනවාඹන්ත්රගේා
අලුත් තළඩිඹහාවානඩත් තතුාව්යුතුාවහාභහගභාවිසින්ාගභභායාතුරදීාප්රිටඩඹම්ාඉන්්ර්නළනේා
පුද්ගමිවාභහගභමPremium International (Pvt) Ltd) ගතා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ාන්.ා
4,895,953.17ක්ා ගගහා ඇත.ා ගභභා ගේහා ළඳයුම්වන්ා ගත යහගළනීගම්දී, භහගභා විසින්ා නිසිා
්රම්ඳහදනාඳටිඳහටිාඅනුගභනඹාවයානළත. 
 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 
අධයක්ාභ්ඩඩරාණයයෙඹමඅධයක්ාභ්ඩඩරාඳරිවහාඅංවා03/42/02) ඳරිදි, විදුමිාජනවාඹන්ත්රගේා
අලුත් තළඩිඹහාවානඩත් තතුාව්යුතු, නාළඳයුම්වන්ානාඩිගභ ාරංවහාගතාඵහයාගදනුාරඵනුගේා
ගභභා විඹදම්ා ඉතහා ඉවශා අගඹක්ාගන්නහා ගවයිනි.ා එභානිහ, ර්තභහනගේදීා ගභභා විඹදම්ා අභා
වයගළනීභ්ාඅඳ්ාවළිරඹහාඇත. 
 

5. මූරය ව කාර්ඹාධන භාපෝර චනඹ 

 
5.1.  මූරය භාපෝර චනඹ 
 
කාර්ඹාධන භාපෝර චනඹ 
 
භහගර චනඹ්ා ඹ්ත් තා ගභභා යා තුරා භහගගම්ා ගභගවයුම්ා ව්යුතුා වයවහා 2012ා ගර්දීා
ගඳන්නුම්ාවශාන්.ා11,254,671.50/- ක්ාවූාදශාඅතිරික්තඹාවහාටඩන්, ඒාඅනුාමරයා්රතිපරගඹහිා
න්.ා 31,103,107.10/- වා අඩුම්භක්ා ගඳන්නුම්ා වයටඩන්, න්.ා 19,848,435.60/-වා දශා හිගඹක්ා
ගඳන්නුම්ාවයාඇත. 
 
භහගර චනඹ්ාඹ්ත් තායාතුශදීාරිගඳ ානිසඳහදනඹ, ඳසුගිඹාගර්ා 490,452ාක්ාවූාරිගඳ ා
භහස්ර්ාඵෆේානිසඳහදනඹාවහාළඳීගම්දී, 2.41%ිරන්, එනම්, එළනිාභහස්ර්ාඵෆේා502,263ාදක්හා
ඉවශා ගගොසා ඇත.ා එභා යා තුශා ඇසතගම්න්තුගතා නිසඳහදනා ඉරක්වඹා වූගේා භහස්ර්ා ඵෆේා
644,195ාිර; ඒාඅනු, භහගර චනඹ්ාඹ්ත් තායාතුශදීානිසඳහදනාහිඟඹාභහස්ර්ාඵෆේා141,932ා
ිර.ානිසඳහදනඹාතුශාගභළනිාවඩහළටීභව්ාගවේතුාගරාමමිවාලගඹන්ාඅමුද්රයාහිඟඹ, ඹන්ත්රා
බිළටීම්ාආදිඹාහර්තහාම්භානිීමක්ෙඹාවයනාරදී. 
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ගඳයාගර්ාිළරිළඹ්ාඩහාන්.ා146.25/- ිරන්ාභහස්ර්ාඵෆගඹවාතයාිළරිළඹාඉවශාගගොසාඇත. 
 

වි්තයඹ ඉරක්කගත 
ඒකක/ටිනාකභ ීරු.) 

තය ඒකක/ටිනාකභ 
ීරු.) 

පෝන්වීභ 
ඉවශඹාභ/ඳවශඹාභ 

නිසඳහදනඹා
මභහස්ර්ාඵෆේහ 

644,195 502,317 (141,878) 

පුනයහර්තනා
විඹදම්ාමන්.හ 

1,800,000,000 1,425,678,994 374,321,006 

භහස්ර්ා ඵෆගඹවා
ිළරිළඹ 

2,794.18 2,838.21 44.03 

 

 
කශභනාකයණ අදව් 
 
ඉරක්වගතා පුනයහර්තනා විඹදම්ා න්.ා 1,800,000,000/- විඹා යුතුඹ.ා ඉවතා ගනසවභ්ා අනු, 
භහස්ර්ා ඵෆගඹවා ඉරක්වගතා ිළරිළඹාන්.ා 2,794.18/- නා අතය, තයා ිළරිළඹාන්.ා 2,838.21/- 
න්නහාගේභ, භහස්ර්ාඵෆගඹවාිළරිළඹ, ඉරක්වගතාිළරිළඹ්ාඩහාන්.ා44/- ිරන්ාළඩිාම්ාඇත.ා
රිගඳ ා ගඵඩහාවයනා ්ළංිරා ිළීමා ඹහභත් ත, ඹන්ත්රාබිළටීම්, ටඩනිසා ඵරා අවහර්ඹක්භතහදා ගභභා
ගනාවහාඵරඳහාතිගබ්. 
 
 

6. අඹැඹ ඇ්තපෝම්න්තු් ඩා ඳතින ප්ර ධාන පෝන්කම් 
 

ගභභාවහරඹාතුශාගිණුම්රාඅන්තර්ගතාවිඹන්ාවාාඅඹළඹාඇසතගම්න්තුගහිාඑභාවිඹන්ාඅතයා
ඳතිනා්රාධහනාගනසවම්ාඳවතාදක්හාතිගබ්. 
 

විඹඹ අඹ ැඹ තය පෝන ප්ර තිපරඹ 

නිසඳහදනඹා
මභහස්ර්ාඵෆේහ 

644,195 502,317 141,878 අහිතවය 

නිසඳහදනා
ිළරිළඹාමන්.හ 

1,800,000,000 1,425,678,994 374,321,006 හිතවය 

භහස්ර්ාඵෆගඹවා
ිළරිළඹ 

2,794.18 2,838.21 44.03 අහිතවය 

 
හර්ෂිවා යහඳිතිගතා නිසඳහදනඹා වා ිළරිළඹා ඳහරනඹා ිරීමභා පුයහලීභා ිළණිා භහගභා විසින්ා
පරදහයීා ඳහරනා ඹහන්ත්රාෙඹක්ා ගරා අඹළඹා බහවිතා වයා ගනොභළතිා ඵත් ත, එභගින්ා ඹථහර්ථහදීා
අඹළඹාඳහරනඹක්ා්රිඹහත් තභවාවයාගනොභළතිාඵදාඅිළානිීමක්ෙඹාවගශමු. 
 

 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 
ඇසතගම්න්තුගතා පුනයහර්තනා විඹදම්ා න්.ා 1,800,000,000/- විඹා යුතුඹ.ා ඉවතා ගනා ඳරිදි, 
භහස්ර්ාඵෆගඹවාඉරක්වගතාිළරිළඹාන්.ා2,794.18/- නාඅතය, තයාිළරිළඹාන්.ා2,838.21/- 
න්නහාගේභ, භහස්ර්ාඵෆගඹවාිළරිළඹ, ඉරක්වගතාිළරිළඹ්ාඩහාන්.ා44/- ිරන්ාළඩිාම්ාඇත.ා
රිගඳ ා ගඵඩහාවයනා්ළංිරා ිළීමාඹහභත් ත, ඹන්ත්රාබිළටීම්, ටඩනිසා ඵරා අවහර්ඹක්භතහදා ගභභා
ගනාවහාඵරඳහාතිගබ්. 
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7. 2012 වා න වි් භාගපෝම් කාර්ඹාධනඹ පිළිඵ ිංඛයා පෝල්ඛන 
 

විඹඹ 2011 (අ) 2012 (ආ) 2013 (ඇ) පෝන          
ීආ-ඇ) 

ප්ර තිපරඹ 

නිසඳහදනඹා
මභහස්ර්ාඵෆේහ 

512,947 490,452 502,263 11,811 ළඩිදියුණුා
ම්ාඇත 

නිසඳහදනා
ිළරිළඹාමන්.හ 

1,368,423,401 1,287,623,017 1,425,678,994 138,055,977 ිළරිළඹා
ළඩිාම්ා
ඇත 

භහස්ර්ා
ඵෆගඹවා
ිළරිළඹාමන්.හ 

2,667.77 2,625.38 2,838.51 213.13 ිළරිළඹා
ළඩිාම්ා
ඇත 

ිජුාශ්රාභඹාවා
වශභනහවය
ො ිළරිළඹා
මන්.හ 

88,678,808 100,770,309 101,811,367 1,041, 058 1%ාිරන්ා
ිළරිළඹා
ළඩිාම්ා
ඇත 

ඳරිඳහරනා
ිළරිළඹාමන්.හ 

24,920,109 25,083,563 32,211,216 8,127,653 32%ාිරන්ා
ිළරිළඹා
ළඩිාම්ා
ඇත 

 
කශභණාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 

නි්ඳාදනඹ 
 
2013ාර්ඹාතුශානිසඳහදනගඹහිාඅඩුාදියුණුක්ාගඳන්නුම්ාිරීමභාවහා්රාධහනාගරාඳවතාදක්හා
ඇතිාගවේතුාඵරඳහනාරදි. 
 

• රිගඳ ාිළටිාගඵඩහිරීමගම්ාගළ්ලු 

• ඹන්ත්රාාබිළටීගම්ාගළ්ලු 

• ටඩනිසාඵරඹාිළිබඵාගළ්ලු 

• විදුමිාඵරඹාඇෙහිටීම් 
 

නිභාවශාබහ්ඩඩාගඵඩහාිරීමගම්ාවළිරඹහාිළිබඵාගළ්ලු,  2012ාය්ාඩහාඅභාවිඹ. 
 

 
නි්ඳාදන පිරිැඹ 

 
2013ායාතුශාන්.ා138,055,977ාිරන්ානිසඳහදනාිළරිළඹාඉවශාඹහභ්ාගවේතුාවූාහධවා- 
 

• 2012ාය්ාඩහා32%ාිරන්ාඳරිඳහරනාිළරිළඹාඉවශාගගොසාඇත. 

• ඛනිජාම්ඳත් තරාහභහනයාිළරිළඹ, ගඳොමිණයන්ාමයතුහාහභහනයාිළරිළඹ, ගඳොමිණයන්ාමවවහාහභහනයා
 ිළරිළඹාවාගරොප්ට්ාවඩදහසිරාහභහනයාිළරිළඹ, 2012ාය්ාඩහාිළිබගමින්, 4.38%ාිරන්, 
 48.46%ාිරන්, 64.47%ාිරන්ාවා16.14%ාිරන්ාඉවශාඹනාරදී. 
 
 

භා්්ර් ඵෑගඹක පිරිැඹ 
 
2013ා ර්ඹාතුශානිසඳහදිතාභහස්ර්ාඵෆේාංඛයහ්ා ඩහානිසඳහදනාිළරිළඹා ඉවශාගිගේඹ.ා එභා
නිහ, එක්ාභහස්ර්ාඵෆගඹවාිළරිළඹාන්.ා213.13ාිරන්ාඉවශාඹනාරදී. 
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ෘජු ශ්ර භඹ ව කශභනාකයණ පිරිැඹ 
 
අඹළඹා තුිබන්ා ළටුප්ා ළඩිිරීමභා ගවේතුගන්, 2012ා ය්ා ඩහා 1%ා ිරන්ා ිජුා ශ්රාභඹා වා
වශභනහවයොිළරිළඹාඉවශානළංගනාරදී. 
 

ඳරිඳාරන පිරිැඹ 
 

ඳවතාවන්ාගවේතුාභතාඳරිඳහරනාිළරිළඹ, 2012ාය්ාඩහා32%ාිරන්ාඉවශාගගොසාඇත. 
 

විඹදම් ැඩිවීභ පෝවේතු 

මමිවා ළටුඳ, 
අතිවහරා දීභනහ, 
ජීනා විඹදභ, 
දීභනහ, 
වශභනහවයො
ගහසතු 

1, 694, 411.89 ළටුප්ාවහාදීභනහාඉවශානංනාරදී.ාඑභානිහ, අතිවහරා
දීභනහදාළඩිාවිඹ. 

ඳහරිගත ෂිතඹ 732, 316.60 2012ාඅහනාගිණුම්හිාිජුාශ්රාභඹාවාවශභනහවයො
ිළරිළඹා ඹ්ගත් තා ඳහරිගත ෂිතා ්රාතිඳහදනා ිළරිනළගම්.ා
එගවත් ත, 2013ා අහනා ගිණුම්හිා ිජුා ශ්රාභඹා වා
වශභනහවයො වහා ඳරිඳහරනා ිළරිළඹා ඹ්ගත් තා ගභභා
්රාතිඳහදනඹාිළරිනළගම්. 

ගගොඩනළගිමිා
අලුත් තළඩිඹහා වා
නඩත් තතු 

3, 830,185.76 ගභභාවිඹදභා්රාධහනාගරාඉවශාගගොසාඇත් තගත් ත, 2013ා
යා තුශදීා සිදුා වශා ඳවතා දළක්ගනා ඉදිිරීමම්ා
ගවේතුගනි. 

• නිසඳහදනාභවරාවහාදිලීයානහලවාසග්රේාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
ණයන්තා-ාන්.ා1,950,799.99 

• පතිවා්ළංිරඹාඉදිිරීමභා-ාන්.ා2,019,925.00 

ආයක්වාගහසතු 1, 418, 248.77 2013ාඅගග සතුාසි්ානාආයක්වාභහගභක්ාමයක්නහා
ආයක්වා රංවහා භහගභහා විසින්ා ා ආයක්වා ගේහා
ඳඹනුා රඵනා අතය, දළන්ා ගේහා ඳඹනුා රඵනා
භහගභ්ාඩහාඑහිාආයක්වාවිඹදම්ාඉවශඹ. 

යක්ොගහසතු 274, 797.37 2013ා යා තුශදීා යථහවනා යක්ො විඹදම්ා ඉවශා
ගගොසා ඇත් තගත් ත, එභා ගර්දීා නා වළබ්ා යථා ගදවක්ා
ටඩර්ාගළනීභාගවේතුගනි. 

 
 

8. පෝබෞතික පෝර මුදල් හුභාරු වයවා යක්ණායණඹ 
 

ඵළංකුගන්ාරඵහගනුාරඵනාමුදේාබහවිතාවයටඩන්, භහගභාවිසින්ාතභත් තාසිඹාළටුප්ාගගනුාරඵනා
අතය, ගබෞතිවාගරාමුදේාහුභහන්ාම්න්ධගඹන්ාඑඹාතුාිරසිදුායක්ෙහයෙඹක්ාගනොභළතිා
ඵාඅඳාවිසින්ාළරිරේර්ාගන්නහාරදී.ාඑළනිාමුදරක්ාගොයවම්ාවශාවිග්වදීාගව ාඅසථහනගතාවූා
විග්වදී, ගබෞතිවා ගරා මුදේා හුභහන්ා වයවහා යක්ෙහයෙඹක්ා ගනොභළතිා ම්භා ගවේතුගන්ා
භහගභාවිසින්ාවිලහරාඳහඩුක්ාභුක්තිාවිඳිනුාඇත. 
 
ගබෞතිවා ගරා මුදේා හුභහන්ගහිා සිදුා විඹා වළිරා ඳහඩුා අභා වයගළනීභා ිළණිා සුදුසුා
යක්ෙහයෙඹක්ාරඵහගළනීභාගභනයින්ානිර්ගද්ලාගවගර්. 

 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 

 
ර්තභහනගේදී, ්රාධහනාගරාඵළංකුාගිණුභාවයවහාළටුප්ාගගම්භාසිදුවයනුාරඵනාඅතය, එභානිහා
ගබෞතිවා ගරා මුදේා හුභහන්ගහිා ඇතිා අදහනභා අභා වශා වළිරා ගේ.ා එගවත් ත, අනිඹම්ා වා



 68 

ගවොන්ත්රහත් තාගේවයින්ාගතාළටුප්ාගගනුාරඵනුගේාඵළංකුගන්ාරඵහාගනුාරඵනාමුදගරනි.ාඑකීා
ගේවයින්ා ගතදා ඵළංකුා ගිණුභා වයවහා ළටුප්ා ගගම්භා සිදුා ිරීමභා ිළණිා අිළා නිළයදිා ිළඹයා
ගන්ගනමු. 
 

9. අත්තිකායම් ව පෝඳයපෝගවීම් - තුන් භාඹක් ැඩි 
 

අදහරාවිඹදම්ාගිණුභ්ාඅඹාවයාගළනීභාිළණිාඋඳවහීමානාගේඛනාගනොභළතිාම්භාගවේතුගවෝාගගන, 
2013ාගර්දීාභහගගම්ාවිවිධා්රම්ඳහදනාව්යුතුාවහාගගනාරදාඳවතාවන්ාඅත් තතිවහයම්, 
තභත් තාඅත් තතිවහයම්ාගිණුගභහිාඳතිනාඵාඅිළානිීමක්ෙඹාවගශමු.ාඑහිාවිසතයාඳවතාඳරිදිාගේ: 
 

අිංකඹ පෝගවීම් කශ දිනඹ අත්තිකායපෝභහි 
වි්තයඹ 

ටිනාකභ ීරු.) අත්තිකායම් 
ගිණුපෝභහි දින 

ගණන 

1 24/09/2013 ඇේගවොගරොන්සා
පුද්ගමිවාභහගභ 

305,200/- දිනා98 

2 17/09/2013 ගජ්.ා අගබ්තිරවා – නිරා
ඇඳුම්ා දීභනහා වහා
අත් තතිවහයභ 

150,000/- දිනා105 

 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 
(i) ඇල්පෝකොපෝරොන්් ද්ගලගමික භාගභ 

 
2014-09-24ාදිනාමබහ්ඩඩාරළබීගම්ා්වන්ාඅංවා5529) ිළරිඹතාවහාඋඳවයොනඩත් තතුා
ගරාන්.ා305,200/- ක්ාවූාඅත් තතිවහයම්ාටිනහවභානියවුේාවයනාරදී.ාමගිණුම්ාගක්තාඅංවා
25165) 
 

(ii) පෝේ. අපෝේතිරක – නිර ඇඳුම් දීභනා වා අත්තිකායභ 
 

2014-01-20ාදිනාවහර්ඹාභ්ඩඩරාවහාවශභනහවයොනිරාඇඳුම්ාගරාන්.ා150,000/-ක්ාවූා
අත් තතිවහයම්ාටිනහවභානියවුේාවයනාරදී.ාමගිණුම්ාගක්තාඅංවා25040) 
 
 

10. 2011 ව 2012 යර ාර්ෂික ාර්තා ඳාර්මිපෝම්න්තු පෝත ඉදිරිඳත් කිරීභ 
 

යහජයායහඹාචරගේඛාඅංවා12ාඳරිදි, භහගගම්ාහර්ෂිවාහර්තහාදිනා150ක්ාතුශාබහගතාවශා
යුතුඹ.ා2011ාවා2012ාර්රාහර්ෂිවාහර්තහාතභත් තාඳහර්මිගම්න්තුගේාබහගතාවයාගනොභළතිා
ඵාඅිළානිීමක්ෙඹාවගශමු. 
 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 

 
2011, 2012ා වා 2013ා ර්රා හර්ෂිවා හර්තහා ම්පර්ො වයා ඇත.ා යහජයා බහහා
ගදඳහර්තගම්න්තුගන්ාරදාගතොයතුන්ර්ාඅනු, අඳාවිසින්ාබහහාඳරිර්තවගඹකුාගත යහාගගන, 
ඳරිර්තනඹාිරීමභාිළණිාඑභාහර්ෂිවාහර්තහාරඵහාදීාඇත. 
 
 

11. 2006 අිංක 06 දයන පෝගලශීඹ ආදාඹම් ඳනත ව පෝඳොලී ආදාඹම් වා සදු කයන රද කාලීන 
ිංපෝල ධන 

 
ගභභාඳනගත් තා7bාමixvi) ගන්තිඹ්ාඅනු, ශ්රීාරංවහායජඹාගනුගන්ාඳඹනුාරඵනාගේහන්හිා 
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්රභහෙඹාභත, ඕනෆභායහජයාංසථහිරන්ාරඵනාරහබහංලාගව ාගඳොලීාවයවහාඋඳඹනුාරඵනාරහබා
වාආදහඹම්ාවළයාඅන්ාසිඹලුභාරහබාවාආදහඹම්, ඳහර්මිගම්න්තුාවිසින්ාඒවහඵද්ධාඅයමුදගරන්ා
රඵහාගදනුාරඵනාඅයමුදේමින්ාගව ායජඹාවිසින්ාම්ඳහදනඹාවයනුාරඵනාඕනෆභාෙඹාමුදරිරන්ා
ගව ානිදවසා ගේ.ා ඒා අනු, න්.ා6,787,846/- ක්ානාබහ්ඩඩහගහයාබිේඳත් තමින්ාරළගඵනාගඳොලීා
ආදහඹභ, ආදහඹම්ාඵදුර්ාඹ්ත් තානාඅතය, එභාආදහඹභාභතාආදහඹම්ාඵදුාගකීභාභහගභාවිසින්ා
දයහාගනොභළත. 
 

 
කශභනාකයණ අදව් දැක්වීම් 
 
මීශඟාවිගෙනාවහාවශභනහවයොවටඩටුාරැසම්ගම්දීාහවච්ඡහාිරීමගභන්ාඅනතුන්, ගඳොලීාආදහඹභා
භතාආදහඹම්ාඵදුාගගම්භාිළිබඵාඅඳගේාඅදවසාඳරාිරීමභ්ාඅිළාඅගප්ක්හාවයන්ගනමු. 
 

12. අඳතඹා විකුණුම් පිළිඵ වූ අධයක් භණ්ඩර ඳරිකා අිංක  03/05/08 
 

ඉවතා අධයක්ා භ්ඩඩරා ඳරිවහා ඳරිදි, ගෞඛයා අභහතයහංලඹා ගතා ළඹා ඵයා ගනොඳයටඩන්ා
ගරොතරැයිාවිකුණුම්මින්ාවාගනත් තාආදහඹම්ාභහර්ගමින්ාවහර්ඹාභ්ඩඩරාසුබහධනාව්යුතුාවා
ගනත් තාවිඹදම්ාසිදුාිරීමභාිළණිාඅධයක්ාභ්ඩඩරඹාඵරාගන්හාඇත.ාගභඹ, මුදේාගයගුරහසිාවහා
අනුකරාගනොනාඵත් ත, එභාමුදේමින්ාසිදුාගවගයනාවිඹදම්ාවහාඅනුභළතිඹාරඵහාගළනීභාිළණිා
ඹහන්ත්රෙඹක්ාතිබිඹායුතුාඵාඅිළානිීමක්ෙඹාවගශමු. 
 
ඳසුගිඹායාතුගන්ාම03) දීාහර්තහාවූාගනත් තාආදහඹම්ාඳවතාඳරිදිාගේ. 
 

ය 2011 2012 2013 

ටිනාකභ ීරු.)  18,122,992 21,433,055 24,622,143 

 
කශභනාකයණ අදව් 
 
2014ාගදළම්ඵර්ාභාසි්ාගරොතරැයිාවිකුණුම්ාආදහඹභදා්රධහනාගිණුගභහිාතළන්ඳත් තාවයනුාරඵනා
අතය, අගනකුත් තා ඵළංකුා ගිණුම්ා හා දභහා ඇත.ා එගවයින්, ර්තභහනගේදීා ගරොතරැයිා විකුණුම්ා
ආදහඹම්දාමුදේාගයගුරහසිාඹ්ගත් තාළඹාගවගර්. 
 

 
13. ලක්තිභත් අබයන්තය විගණන ්රිඹාමිඹක ව ාර්තා කිරීපෝම් දුර්රතා 

 
භහගභා විසින්ා අබයන්තයා විගෙනා ්රිඹහමිඹක්ා ්රිඹහත් තභවා වශද, එඹා භහගගම්ා මරයා
ගිණුම්වයොඅයමුණුාවහාඳභෙක්ාසීභහාම්ාඇත.ාඑහිා්රතිපරඹක්ාගර, භහගගම්ාඅබයන්තයා
ඳහමිතාඳරියඹාභතාසහධීනාහර්තහාිරීමගම්ායහමුවාඅඩුක්ාඳණය. 
 
ඉදිරිා යරදීා ර්ධනඹා භගා ව්ා ගත් තා යහඳහයා ංකරතහ, වහර්ඹක්භා අබයන්තයා විගෙනා
්රිඹහමිඹක්ා ්රිඹහත් තභවා ිරීමභා තවවුන්ා ිරීමභා ිළණිා අලයා ිළඹයා ගළනීභ්ා වශභනහවයෙඹා
ගතාඅලයතහක්ාඇතිාවයයි. 
 
ඒා අනු, භහගභා විසින්ා ඉදිරිා ළරසුභක්ා සථහිළතා වය, අනුභතා වශා යුතුඹ.ා එහිා වන්ා
අන්තර්ගතඹාඳරිදි, එකීාළරසුභාවයවහාඑහිාඅයමුණු, ම්ඳත් ත, විඹාඳථඹ, අදහනම්ාතක්ගේන්, 
උඳහඹාභහර්ගාවාභහගර චනාවහරසීභහන්ාහවච්ඡහාවයනුාරළබිඹායුතුාඅතය, සිදුාවයනුාරඵනා
වහර්ඹඹන්ා ිළිබඵා න්නිගේදනඹා වා ගොඹහගළනීම්, ංචයෙඹාවශා වළිරා අයිතභ, තිප්තිභත් තා
ිරීමගම්ාමීක්ොආදිඹාඋගදහාමරඳත්රාසථහිළතාවශායුතුඹ. 
 
වහර්ඹක්භාඅබයන්තයාවිගෙනා්රිඹහමිඹක්ාවයවහාභහගගම්ාඳවතාවන්ාක්ගේත්රාආයෙඹා
වශායුතුඹ. 
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• ගගම්ම්/විඹදම් 

• අමුද්රයා්රම්ඳහදනා්රිඹහමිඹ/ඳහරිගබ ගිවාබහ්ඩඩාවහාඅගනකුත් තාඅදහශාගේහන් 

• භහනාම්ඳත් තා්රිඹහලීන්ාඇතුරත් තාඳඩිඳතාළවසීභ 

• සථහයාත් තවම් 

• නිසඳහදනා්රිඹහමිඹ 

• ගඵඩහාආශ්රිතාවහර්ඹඹන් 

• නිසඳහදිතාගඵදහවළීමභ 

• ගතොයතුන්ාඳද්ධති 

 

 

 
14. ්රිඹාමි අත්පෝඳොත්හි හිඟකභ 

 
දළන්ාභහගභාතුා්රිඹහමිාඅත් තගඳොත් තාගනොගේ.ාමීශගායරදීාසිඹාගභගවයුම්ාවිහිදුහලීභ්ා
භහගභා අගප්ක්හා වයනා ගවයින්, ංකීර්ො වා පුනයහර්තනා ගණුගදණුා වහා නියදයා වහා
සථහයාගිණුම්වයොවිඳුභක්ාතවවුන්ාිරීමභාිළණි්රිඹහමිාඅත් තගඳොතාභගව ඳවහීමාගේ. 
 
භහගගම්ාඑදිගනදහාගභගවයුම්හිාඩහාළදගත් තාමරයාවාගිණුම්වයොඅංලාවහාගණුගදණුාිරීමභා
ිළණිා ගඹ ගයා අත් තගඳොතක්ා ංර්ධනඹා වශා යුතුා ඵ්ා අිළා ගඹ ජනහා වයමු.ා ගභභා අත් තගඳොතා
අනලයා ගරා ංකීර්ො විඹා යුතුා ගව ා වසා ිරීමගම්දීා වහරඹා නහසතිා ගනොවිඹා යුතුඹ.ා ගභභා
අත් තගඳොත, සිඹලුභාගේවයින්ාව්ා්රගඹ ජනත් තාඳරිීලරනාභහධයඹක්ාගරා්රිඹහාවශාවළිරඹ.ා
ංවිධහනඹාපුයහභාඒවහවහීමාඵාවාසථහයාඵාසථහිළතාිරීමභාවහාගභඹාභහර්ගග ඳගද්ලනඹා
ඳඹනුාරඵනාඅතය, නා්රිඹහලීන්ාඇතිාවයටඩන්ාත් තභන්ා්රිඹහමිාාඇගයීගම්දීාගභඹාආධහයානා
අතය, නාවහර්ඹාභ්ඩඩරාපුහුණුාිරීමගම්දීාඋඳවහීමානාඵාතවවුන්ාවශායුතුඹ. 
 
ඩහත් තභාවහර්ඹක්භාම්භාඋගදහ, ඳවතාදළක්ගනාඅංගාඅභාලගඹන්ාඅත් තගඳොතාතුශාඅන්තර්ගතා
විඹායුතුාඵාඅිළාවිලසහාවයමු. 
 

• ගකීම්ා්රවහලඹාවාගිණුම්වයොවහර්ඹඹන්හිා්රසතහය 

• තනතුන්, යහජවහරිාවාගකීම්ාවිසතයඹ 

• ්රටඩතා වහා පුනයහර්තනා ගිණුම්ා තළබීම්ා ආදීා මමිවා ගණුගදණුරා විසතයා ිරීමම්ා වා ගඳන්හදීම්ා
 ඇතුශත් ත, අනුගභනඹාවශායුතුාරභ, ්රිඹහමිාවාඳහරනඹාිරීමම්ාිළිබඵදාවිසතය 

• ගිණුම්ා්රසතහය 

• වසාිරීමගම්දීාවා දත් තතාගේගත් තාගරාඇතුරත් තාිරීමගම්දීාගඹොදහාගතායුතුාගනත් තාඹම්ාඉවශා
 භට්්ගම්ාගේඛනාගව ාආවිතිරාවිසතය 
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