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fufyjr 

                       

 iudcfhys w.ysÕlïj,ska fmf<k ish¿u wxYhka 
wrnhd oersh yels ld¾hlaIu yd m%.;sYS,S rlaIK l%u 
 

 fjkia fjñka mj;akd wjYH;djka ;=<ska mek kÕsk 
by< wjOdkï wdjrKh lrkq msKsi iïm;a talrdYS 
lsrSï yd fjk;a jevms<sfj,j,a ;=<ska foaYSh 
fjf<`ofmd,g úi`oqï i,id,Su'  
 

 foaYSh rlaIK fjf<`ofmd,g w;sf¾l Ylakq;dj 
i,id,Su i`oyd Y%S ,xldj ;=< m%;srlaIK 
fjf<`ofmd,la ks¾udKh lsrSu  

 

;=<ska Y%S ,xldfõ iudcuh yd wd¾:sl ixj¾Okhg 
iyNd.S ùu' 
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 ishළුu iudchSh fldgia wdjrKh flfrk wfmalaIs; 
b,lal.; lKavdhïj, hyidOkh wrnhd rlaIK l%u 
l%shdjg kxjd,Su 
 

 

 m%;srlaIK fjf<|fmdf<ys hg;a msßfihska ishhg 50la 
.%yKh lr.kq msKsi m%;srlaIK l%uhla ie,iqïfldg 
l%shdjg kxjd,Su 

 
 

 cd;sl rlaIK Ndr wruqo, u.ska l%shd;aul flfrk 
ish¨u rlaIK l%u iajhxlrKh lsÍu 
 

 

 ish¨u m%;s,dNSkg w;sYhska ld¾hlaIu fiajdjla 
i,id,kq msKsi udkj iïm;a ixj¾Okh lr,Sම් 
 

 

 bÈß mia jirl ld,iSudj ;=<§ පාර්ශවකරුවන්ට Wmßu 
m%;s,dNhla w;alr දීම සඳහා cd;sl rlaIK භාර 

අරමුදලලහි wdfhdack ඵලදායීව  l<ukdlrKh lr,Sම් 
 

 

 rlaIK l%uhkag iyNd.sjkakka oekqj;a lr,Sfï 
අධ්යාපන jev igyka ud¾.fhka m%j¾Okh කිරීම සහ 
Èßu;a lr,Sම් 
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 cd;sl rlaIK Ndr wruqof,ys bÈß fufyhqï lghq;= 
myiq lr,Su i|yd m%udKj;a há;, myiqlï 
ixj¾Okh lr,Sම් 

 
 

 
 wjodkï l<ukdlrK tallhla msysgqjd,Su iy lafIa;% 
wOHhkhla meje;aùu i|yd ish bÈß rlaIK 
l%shdldrlï ms<sn|j cd;sl rlaIK Ndr wruqo,g u. 
fmkaùම් 
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වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම- 2012 

 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල්  2012 ෛසව 

උජදසා ෛන ෛාර්ෂික ෛාර්තාෛ ජාවභා අවමුදල 

ජෛනුජෛන් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම මජේ 

භාගයයේ ජක ට සලකි. 

 

2012 ෛසව තුළ ජාවභාඅ විසින් උපයන ලද ශූද්ධ 

ෛාරික ආදායම රුපියල් බිලියන 3.02 ෛන අතව  

එය 2011 ෛසජර් ආදායම වූ රුපියල් බිලියන 2.5 

සමග සසඳන විට මද ෛර්ධනයකි. 2012 ශුද්ධ 

ආදායම රැපියල් බිලියන 2.1 ෛන අතව එය 2011 

ෛසජර් පැෛති ශුද්ධ ආදායම ෛන රුපියල් බිලියන 

2.2 මද අඩුවීමේ දේෛයි. ජාවභා අවමුදජල් මූලය 

කාර්යසාධනය කාර්යසාධන සමාජල චන 

ජක ටජසිත විස්තවාත්මකෛ දේෛා ඇත. ජාවභා 

අවමුදල අඛණ්ඩෛ අග්රහාව ජස ඛය වේෂණ 

ජය ජනා ්රමය හා පාර්ලිජනන්තු සිකකයන් 

උජදසා ෛන වේෂණ ජය ජනා ්රමය ෛැි  සමාජ 

ප්රගතිය අවමුුකකවගත් වේෂණ ්රම ්රියාත්මක 

කවයි. 2006 අංක 28 දවන වේෂණ භාව අවමුදල් 

පනජත් 2 ෛන ෛගන්තිය යටජත් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාජේ ි ජය ගය ප්රකාවෛ  භාවගන්නා 

ලද ෛැඩ ෛර්ජන, කැවලි ජක ලාහල, සිවිල් අවගල 

සහ ත්රස්තෛාී ආෛවණ, සාමානය වේෂණ කටුතතු 

සඳහා වේෂණ ප්රතිපත්ති ි කුත් කිරීම 

සනබන්ධජයන් ෛන විජ ේෂ ගිුකන 

කළමනාකවණය සහ වේෂණ සමාගන විසින්  

ප්රතිවේෂණ සැලසුන මත 20% ක අි ෛාර්ය පෛවා 

ගැනීමට භාව ගැනීම සමාජල චිත ෛර්ෂය තුළ 

ඇතිකව ගන්නා ලද කාර්ය සාධනය ජෛනුජෛන් 

ප්රධාන ෛ ජයන් දායකවී ඇත. 

ඊට අමතවෛ 2012 ෛසජර්ී 20%ේවූ  අි ෛාර්ය 

පැෛරැන 30% දේෛා ෛැඩිකිරීමටද  අග්රහාව වෛදය 

වේෂණ ්රමය සුභෛාී ජෛනසකට ලේ කිරීමටද 

උපායමාර්ගික ප්රජශ යන් කිිතපයේම ඇති කවන 

ලී.  

 

කෘතඥතා පූර්වක ස්තූතිය 

 

මම මුදල්  විෂය භාව අමාතයෛවයාට,  අෛ ය 
උපජදස් සහ මාර්ජග පජද් කත්ෛය ලබාදුන් 
භාණ්ඩාගාව ජල්කනතුමාට මණ්ඩලය ජෛත 
ලබාදුන් සහජය ගය ජෛනුජෛන් මුදල් හා 
්රමසනපාදන අමාතයාං ජහ සහ රී ලංකා වේෂණ 
මණ්ඩලජහ ි ලධාරීන්ට මාජේ හෘදයාංගම 
ස්තූතිය පුද කිරීමට ජමය අෛසථ්ාෛේ කව ගි ි. 
 
 

ෛටිනා දායකත්ෛයේ ලබාදුන් මණ්ඩලජහ 

සාමාජිකයන්ට මාජේ විජ ේෂ ස්තූතිය පුද කවි. 

අප ජකජවිත වි ්ෛාසය තැබූ අපජේ ෛටිනා 

ජසේෛාදායකයන්ට සහ ෛයාපාරික හවුල්කරුෛන්ට  

ස්තූතිය පුද කවි. 

 

අපජේ ජසේෛකයන් අපජේ පදනම ජශ. වේෂණ 

භාව අවමුදල් මණ්ඩලජහ සාර්ථකත්ෛය සඳහා 

ෛන ඉදිරියට යාම ඔවුන්ජේ කැපවීම මත පමණේ 

සිදුජශ. කළමනාකරුෛන් සහ සහකාව 

කළමනාකරුෛන්ජේ මූලිකත්ෛය යටජත් 

කැපවීජමන් කටුතතු කවන කාර්ය මණ්ඩලයට 

සෛ්කීය කැපවීම ජෛනුජෛන් මජේ කෘතඥපූර්ෛක 

ස්තූතිය ජමයින් පුද කවි. 

 
 
 

w.lf<a / ඩී. විදානගමාච්චි 
    

සභාපති
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5.1 ලපොදු පාරිසරික සමාලලෝචනය

රක්ෂණ කර්මාන්තය සමාලලෝචනය   

 

2012 ෛර්ෂය තුළ ජමජහුතන පිණිස වේෂණ සමාගන 21 ේ රී ලංකා වේෂණ මණ්ඩලජයිත ලියාපදිංචිෛ සිටී. 

සමස්තයේ ෛ ජයන් ගත් කල වේෂණ අං ය මූලය අං ජහ මුළු ෛත්කන ෛලින් 3%ක පමණ ප්රමාණයකට 

ෛගකියයි. ජකජසේ ජෛතත් දිගටම කර්මාන්තජහ අධිකාරීත්ෛය මහා පරිමාණ වේෂණ ආයතන කිිතපයේ 

විසින් පෛත්ෛා ගනු ලබන අතව සමස්ත වේෂණ ේජෂේත්රජහ ෛත්කන ෛලින් 60% ට අධික ප්රමාණයේ සමාගන 

ජදකේ සතුජශ. ඉහල කල්බදු අනුපාතයන් හා සනබන්ධිතෛ  ෛාහන සඳහා ෛන ආනයි ත බදු දැඩි ජසේ ඉහල 

දැමීමත් සමග   ෛාහන ආනයන පහල බැසීම වේෂණ ජෛළඳපලට අයහපත් බලපෑන ඇති කව තිජබ්.ජක ටස් 

ජෛළඳපජල් දුර්ෛල කාර්යසාධනය හා ඉහල ජප ලී අනුපාත ජහේතුජෛන් ි ෛාස ණය ගැනීජන ෛර්ධනජහ  

ඇතිවු පහත බැසීම මත ඒකක-සනබන්ධිත ජීවිත වේෂණ ි පැුතනහී ඉල්ලුම පහත ෛැටීම මගින්ද ඇති කවන 

ලද්ජද් ි ජ ේධාත්මක බලපෑමකි. ජකජසේෛතුදු  සාර්ෛ ආර්ථික තත්ෛයන්හී ්රමාුකකූල ෛර්ධනයත් සමග ඉදිරි 

ෛසව ෛලී ෛඩා යහපත් කාර්ය සාධනයේ ඇතිෛන ලකුුක සමගින් 2012 ෛසජර් ජීවිත වේෂණ ජන ෛන 

ජෛළඳ පල 14.65%කින් ෛර්ධනය වී ඇති අතව ජීවිත වේෂණ ජෛළඳපලද 6.56%ක ෛර්ධනයේ ලබා ඇත. 

වේෂණ ්රියාකාරීත්ෛය මි නා වේෂණ ෛයාප්තිය අජනකුත් ආසියානු වටෛල් හා සසඳන විට රී ලංකා 

ආර්ථිකයට අදාලෛ පහල මට්ටමක පෛතී. සමසත් ෛාරික අනුෛ දළ ජද්ශීය ි ෂ්පාදනජහ ප්රති තයේ ජලස 

මි නු ලබන වේෂණ ෛයාප්තිය හා ජනගහනයට මුළු ෛාරික අදාල ෛන්නාවූ වේෂණ ඝනත්ෛය සාජප්ේෂ 

ෛ ජයන් ගත් කල පිලිජෛලින් 1.15% හා රුපියල් 4,287 ෛැි  ජන ෛැදගත් මට්ටමක පෛතී. 

   

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලලහි කාර්යභාරය 

 

2012 ෛසව  තුළී   ජාවභා අවමුදල වජට්  තිවසව  සංෛර්ධනය සහතික  කිරීම  උජදසා  දායකත්ෛය සපයා ඇත. 

ජාතික වේෂණ  භාව  අවමුදල  ජන  දායකත්ෛය  සපයන   ලද්ජද් ජස ඛය   වේෂණ   ජය ජනා  ්රම, සාමානය 

වේෂණ ජය ජනා ්රම,  සහ ප්ර  තිවේෂණ ෛැි  විෛධ   වේෂණාෛවණයන්   මගිි .  වජජහ ශ්රම බලකාය සඳහා 

ි ර්මාණය කවන  ලද අග්රහාව   වෛදය වේෂණ   ්රමය රී ලංකාජශ ප්රධාන සංෛර්ධන ්රියාකාවකන ෛලට සහ 

විජද්  විි මය වටට ජගජනනා  විජදස් ශ්රික ප්රජාෛ  පිලිබඳෛ ෛග  කියන අතව ජමන්ම ප්රතිවේෂණ ජය ජනා 

්රම මගින් ආර්ථික අෛදානන ෛලට උවජදයි.
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5.2.1 සප්ත වාර්ෂික මූලය සමාලලෝචනය 

 

වගුව- 5.01: කාර්ය මණ්ඩලාශ්රිත පිරිවැල  

පැවති ප්රවණතාව 
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    2006               2007                2008              2009               2010               2011               2012  

 

කාර්ය මණ්ඩලාශ්රිත වියදන වටාජෛිත ෛසව හතකට 

ෛැඩි කාලයක අඛණ්ඩ ෛර්ධනයේ ජපන්නුන කවන 

අතව ඉහල බඳෛා ගැනීන සංඛයාෛ ජහේතුජෛන් 2012 

ී ෛර්ධනය මදේ ඉහල මට්ටමක පෛතී. එය රුපියල් 

ිලියන 72 ජලස ෛාර්තාෛන අතවඉහලම අගය එය 

ජශ.නෛ ජසේෛකයන් බඳෛා ගැනීම ජමන්ම ෛැටුප් හා 

ජශතන ෛැඩිකිරීමද මීට ජහේතුජශ. 

 

වගුව- 5.02: ශුද්ධ් ලාභය සම්බන්ධ්ලයන් පසුගිය 

සමල  ප්රවණතාව 
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  2006      2007      2008      2009     2010     2011      2012       

 

 

 

2009 දේෛා ෛසව හතවකට අධික කාලයේ ශුද්ධ 

ලාභජහ ෛර්ධන ප්රෛණතාෛේ පැෛති අතව ත්රස්තෛාී 

්රියා ජෛනුජෛන් වූ වේෂණාෛවන ෛල ඉල්ලුජන 

පහත ෛැටීම ජහේතුජෛන් 2010 ී එය සැලකිය ුතතු 

අඩුවීමේ දේෛයි. 2010 හා සසඳන විට 2011 ී එය 

7%කින් මද අඩුවීමේ දේෛයි.2010-2012 කාලජහ 

එිත මද අඩුවීමේ දේෛයි. 

වගුව- 5.03:සමුච්චිත අරමුදලේ පසුගිය සමල  

ප්රවණතාව 
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2010 ජතේ සමුච්චිත අවමුදල රුපියල් ිලියන 9965 

දේෛා ෛැඩිවූ නමුදු 2010 හා සසදන විට 2011 ී 

12%ක අඩුවීමේ ජපන්ෛයි. තෛද 2012 ෛසව 

අෛසානය ෛන විට අවමුදල රුපියල් ිලියන 5913 

දේෛා පහත බසී. අවමුදලට මාරුකවන ලද වදෛාගත් 

ලාභ මත 2012 ෛසව සදහා ෛාර්ෂික ශුද්ධ ලාභයමත 

බද්දේ පැනවීම ජහේතුජෛන් සමුච්චිත අවමුදල පහත 

ෛැජට් 
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මූලය කාර්යසාධ්නය – 2012 

වාරික ආදායම කාණ්ඩය අනුව  

ෛගුෛ-5.01අ: කාණ්ඩ අනුෛ ෛාරික ආදායජන ෛර්ගීකවණය 

වර්ගය 2012 
රුපියේ. 

2011 
රුපියේ. 

2010 
රුපියේ. 

01.ශුද්ධ් වාරික ආදායම් ඉපයුම 
     ෛාරික ආදායම –වජජහ ෛාහන 
     ෛාරික ආදායම – ප්රතිවේෂණ 
     ෛාරික ආදායම – පාර්ලිජනන්තු සිකකයන් 
     ෛාරික ආදායම – විජද්  රැකියා 
     ෛාරික ආදායම – ජම ටර් ෛාහන ජන ෛන 
     ෛාරික ආදායම - SRCCTF 
 
     ෛාරික ආපසු ජගවීන 
     දළ ලිඛිත ෛාරික 
     ප්රතිවේෂණ ෛාරික 
     ශුද්ධ් ලිඛිත වාරික 
     ආසන්න ෛාරික සඳහා සංචිතයන්හී ශුද්ධ ජෛනස 
     ශුද්ධ ෛාරික ආදායන 

 
206,595,378 
463,610,216 

10,000,000 
54,577,250 

104,047,985 
2,281,210,351 

 
215,199,457 
198,551,912 

10,000,000 
208,799,952 
170,876,837 

2,006,556,886 

 
237,386,267 
296,078,296 

10,000,000 
231,968,216 
149,796,387  

1,874,425,103 

 
(34,291) 

3,120,006,892 
 

(1,304,600) 

 
(26,080) 

2,809,958,964 
 

(179,367,937) 

 
(4,194,863) 

         2,795,459,406 
 

(132,180,421) 

     3,118,702,292 
(95,954,471) 

2,630,591,027 
(141,879,032) 

2,663,278,785 
225,260,471 

 3,022,747,821 2,448,711,994 2,888,539,456 

   
 

ෛගුෛ5.01ආ: අග්රහාව වෛදය වේෂණ ්රමය සඳහා දායකත්ෛයන් 

 

මූලාශ්රය 

2012  

රුපියේ. 

2011 

රුපියේ. 

2010  

රුපියේ. 

වජජහ ජසේෛකයන් ජේ දායක වීම  588,435,521 623,424,037 595,140,400 

වජජහ දායකත්ෛය 275,000,000 494,299,000 442,790,000 

එකතුව 863,435,521 1,117,723,037 1,037,930,400 
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ෛගුෛ-5.02: ෛාරික ආදායම සහ දායක මුදල් ආදායජන ප්රෛණතා වි ්ජල්ෂණය 

 

සියළු අගයන් රී ලංකා රුපියල් ෛලිි 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

දායක මුදල් ආදායම

අග්රහාව ජස ඛය වේෂණ ්රමය 925,340,682 1,075,339,833 1,013,898,510 1,037,930,400 1,117,653,037 863,435,521

ෛාරික ආදායම ජම ටර් ෛාහන 130,018,979 244,352,905 237,386,267 215,199,457 206,595,378

ෛාරික ආදායම ප්රතිවේෂණ 341,170,103 473,434,837 296,078,296 198,551,912 463,610,216

ෛාරික ආදායම සාමානය වේෂණ ජම ටර් ෛාහන ජන ෛන 148,428,753 216,086,561 391,764,603 389,676,789 168,625,230

දළ ලිඛිත ෛාරික ෛැෛ සිඅ හා ත්ර්රි 2,178,012,010 2,317,492,759               2,420,345,104 1,874,425,103 2,006,556,886 2,281,210,354

මුළු ෛාරික ආදායම 3,103,352,692 4,012,450,427               4,368,117,917                   3,837,584,669                  3,927,638,081                 3,983,476,699                 

වෛදය වේෂණ ්රමයට සාමාජික දායකත්ෛය 

ජය ජනා ්රමජහ සාමාජිකයකු වීම සඳහා ිතිකම ඇති වජජහ ජසේෛකජය  රුපියල් 75 බැගින් මාසිකෛ 

ජගෛින් දායක ජෛති. ආදායම පිලිගැනීම මුදල් පදනිි . ෛාර්ෂික ආදායම උච්චාෛචනය ජශ. නෛ බඳෛා 

ගැනීන ජහේතුජෛන් දායකත්ෛයන්හී ආන්තික ෛර්ධනයේ පැෛතිය ුතතුය.  
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රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රම පිිබබඳ සමාලලෝචනය 

 

2006 අංක 28 දවණ ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල් පණත යටජත් 2006 ී ජාතික වේෂණ හාව 

අවමුදල ස්ථාපිත කවන ලී. එය ආවනභ කිරීමත් සමගම සමාජජහ අෛ යතා ඇති ජක ටස් ෛලට 

ප්රතිලාභ සැලසීම ජෛනුජෛන් කැපවුන වේෂණ ්රමයන් ්රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාවභා අවමුදලට 

බලය පෛවන ලී. 

1.රජල  ලසේවකයන් පිණිස වන වවදය රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රමය අඅ්රහාර  

වජජහ ි ලධාරීන්ජේ ිතතසුෛ පිණිස 1997 ී ස්ථාපිත කවන ලද වෛදය වේෂණ ජය ජනා ්රමය 

අග්රහාව ජස ඛය වේෂණ ්රමය ජලස හැිනන්ජශ. එය ජමජහුතන ආවනභ කවන ලද්ජද් මාසිකෛ 

සාමාජිකයාජගන් රුපියල් 11 බැගින් අය කවිි . පසුෛ 2005 ෛසජර් වජය විසින් ගන්නා ලද 

තීවණයකට අනුෛ විශ්රාම ෛැටුප් ිති සියළු වාජය ජසේෛකයන් ජේ මාසික ෛැටුජපන් රුපියල් 75 

බැගින් වේෂණ ්රමයට අය කවගන්නා ලී. රී ලංකා වේෂණ සංස්ථාෛ පුද්ගලීකවණය කවන 

ජතේ  වේෂණ ්රමය ්රියාත්මක කවන ලද්ජද් රී ලංකා වේෂණ සංස්ථාෛ මගිි . එජහත් එය 

පුද්ගලීකවණය කිරීමත් සමගම 2006 ජනෛාරි 1 සිට බල පැෛැත්ජෛන පරිදි වජය ජය ජනා ්රමය 

පෛවා ගත් අතව ඉන්පසු එය ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල යටජේ ජෛනම වජජහ ජය ජනා 

්රමයේ ජලස ්රියාත්මක ජශ.  

2.වර්ජන, කැරිබ හා සිවිේ ලකෝලාහල සහ ත්රස්තවාදී අරමුදල  

රී ලංකාජශ මිි ජප්රද් ය තුළ ෛර්ජන, කැව හ හා සිවිල් ජක ලාහල සහ ත්රස්තෛාී ්රියා ජහේතුජෛන් 

ජද්පලකට ෛන හාණි/ පාඩු  සහ /ජහ  පුද්ගල ජස ඛය, හදිසි අනතුරු,  ාරීරික තුෛාල ජෛනුජෛන් 

ආෛවණ පුළුල් කිරීජන අවමුණින් අමාතය මණ්ඩලය විසින් ගන්නා ලද තීවණයකට අනුෛ 1987 

ෛසජර්ී ෛර්ජන, කැව හ හා සිවිල් ජක ලාහල සහ ත්රස්තෛාී අවමුදල පිිතටුෛනු ලැබිණි. 1987 

ෛසජර් සිට අවමුදල පරිපාලනය කවන ලද්ජද් ජාතික වේෂණ සංස්ථාෛ විසිි . ජාතික වේෂණ 

සංස්ථාජශ අනුප්රාප්තිකයා ෛන ජන ේති වේෂණ සමාගජමන් පෛවා ගි ින් 2005.08.01 දින සිට 

අවමුදල පරිපාලනය කවන ලද්ජද් මුදල් හා ්රම සනපාදන අමාතයං ය විසිි . පසුෛ ජාවභා 

අවමුදල සමග සංස්ථාපිතෛ ෛර්ජන, කැව හ හා සිවිල් ජක ලාහල සහ ත්රස්තෛාී අවමුදල යටජත් 
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පැෛති සියළු මුදල් ජාවභා අවමුදල යටතට ගනු ලැබිණි. අනතුරුෛ එම මුදල් ජාවභා අවමුදල විසින් 

පෛත්ෛා ජගනයනු ලබන විජහේෂ ගිුකමකට මාරු කවන ලී. 

 

3.පාර්ලිලම්න්තු සභිකයන් උලදසා වන රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රමය 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල විසින් පාර්ලිජනන්තු සිකකයන් උජදසා වේෂණ ජය ජනා ්රමයේ 

හඳුන්ෛා ජදන ලී. ජන ජය ජනා ්රමය යටජත් පාර්ලිජනන්තු සිකකයන් 225 ජදනා හටම 

ප්රතිලාභ සැලජසේ. ජමකී ජය ජනා ්රමය මගින් පාර්ලිජනන්තු සිකකයන් හට පහත දැේජෛන 

ප්රතිලාභ සැපජහ. 

 

1.  රු.ි. 5 දේෛා ෛන හසිසි අනතුරු වේෂණාෛවන 

 හදිසි අනතුරු ෛලින් ෛන මවණ    රු. 5,000,000.00  

හදිසි අනතුරු ජහේතුජෛන් ෛන පූර්ණ අකර්මණයතා රු. 5,000,000.00  

2.  ෛාර්ෂික වෛදය වේෂණාෛවන    රු.    200,000.00 

 

 

4.ශ්රී ලංකාලර රක්ෂණ කර්මාන්තය සඳහා ප්රතිරක්ෂනාවරන  

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල් පණජත් විධිවිධාන   අනුෛ යින්    ජාතික   වේෂණ භාව  අවමුදල රී 

ලංකාජශ ප්රතිවේෂණ අෛදානම භාවගති. රී ලංකාජශ ජප දු වේෂණ සමාගන ප්රතිවේෂණ 

ෛයාපාවජහ මුළු ප්රමාණජයන් 20% ලබා ගැනීම අි ෛාර්යය ජශ.ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල 

විසින් 2011 ඔේජත බර් අෛසානය දේෛා ජන 20% ප්රතිපාදනය ප්රතිපැෛරුන ෛැඩසටහන යටජත් 

ප්රතිවේෂණය කවන ලී. 

 

 

5.ලමෝටර් වාහන රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රම (රජය සතු වාහන සඳහා) 

වජජහ ආයතනයන්ට ිති ජම ටර් ෛාහන(මනාපය පරිදි) හා අර්ධ වාජය ආයතනයන්ට ිති ෛාහන 

(මනාපය පරිදි) ෛලට සිදුවිය හැකි හාි  සහ පාඩු ජෛනුජෛන් වේෂණය කවනු ලබන අතව හාි ය 

වජය මගින් දවනු ලබයි. ආවනභජහී ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල විසින් වාජය අං යට ජම ටර් 

ෛාහන වේෂණ පිරිනමනු ලැබූ අතව ඉන් අනතුරුෛ දැරිය හැකි ෛාරික යටජත් අදාල ජසේෛා පුද්ගලික 
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අං යටද පිරිනමන ලී. එිත විස්තීර්ණ ජම ටර් ෛාහන වේෂණය යටජත් ගින්ජනන්, ජස වකන 

ෛලින් සිදුෛන හාි  සහ ජතෛන පාර් ෛයන්ට සිදුෛන හාණි(මවණ හා තුෛාල) ආෛවණය කවන 

අතවම ගංෛතුව,ෛර්ජන,කැව හ, සිවිල් ජක ලාහල හා ත්රස්තෛාී ්රියා ෛැි  අතිජර්ක හාණි 

සනබන්ධජයන් ආෛවණ සැපජහ.  

 

6. සාමානය රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රමය 

2009.08.20 දිනැතිෛ ි කුත් කවන ලද අංක 1615/20 ගැසට් ි ජශදනය ප්රකාව ජාතික වේෂණ භාව 

අවමුදලට සාමානය වේෂණ ෛයාපාවය යටජත් ගිි  වේෂණ ඔප්පු, නාවික වේෂණ ඔප්පු, කනකරු ෛන්දි 

වේෂණ ඔප්පු සහ ජෛනත් විවිධ වේෂණ ්රමයන් පිරිනැමීමට බලය පෛවා තිජබ්. 
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අ්රහාර වවදය රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රමය 

 

මහා භාණ්ඩාගාවය විසින් ි කුත් කවන ලද භාණ්ඩාගාව ච්රජල්ඛ අංක 12/2005 අනුෛ රී ලංකා වේෂණ 

සංසථ්ාෛ මගින් අග්රහාව වෛදය වේෂණ ්රමය ්රියාත්මක කවන ලී. විෛාහක ජසේෛක සාමාජිකයන්, 

ඔවුන්ජේ කලත්රයා හා දරුෛන්(ඔවුන් අවිෛාහක, රැකියා විවිතත හා ෛයස අවුරුදු 21 ට අඩු නන පමණේ) හා 

අවිෛාහක ජසේෛකයන් ෛන කල සාමජික, ජදමශපිය,(ජදමශපියන්ජේ ෛයස අවුරුදු 70 අඩුනන පමණේ)යන 

අයට ප්රතිලාභ සැලසිය හැකිෛන ජසේ එය 2006 ජනෛාරි 01 දින සිට ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් විෂය 

පථය යටතට ගන්නා ලී.  

අග්රහාව වෛදය වේෂණ ්රමය හඳුන්ෛාජදන ලද්ජද් වාජය ජසේෛක, පලාත් වාජය ජසේෛක හා ඔවුන්ජේ පවුල් 

ෛල සාමාජිකයන් ජේ ජීෛන තත්ෛය නගා සිටුවීජන අදහස  ජපවදැරිෛය. ඒ අනුෛ කළමණාකවනය ඉදිරිපත් 

ෛන ිතිකන ඉල්ලීන සනබන්ධජයන් කටුතතු ජශගෛත් කිරීම සඳහා හැකි තවන ඉේමි න් පියෛව ගි යි.   

ිතිකන ඉල්ලීන සඳහා ජගවීන කිරීම පිණිස ජගවීන ්රියාෛලිය ජශගෛත් කවනු ෛස ් ඊ- කාඩ් පත් ්රමය 

හඳුන්ෛා ීජමන් පසු ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල ිතිකන සඳහා ෛන නෛ ්රියාෛලියේ ්රියාත්මක කව ඇත.   

සියළු අෛ යතා සනපූර්ණ කව ඉදිරිපත් කවනු ලබනා ිතිකන ඉල්ලීන සඳහා ඊ- කාඩ්පත් ්රමය හඳුන්ෛා 

ීජමන් පසුෛ ෛැඩ කවන දින තුනේ ඇතුළත ජගවීන සිදු කව තිජබ්. ජන වේෂණ ්රමය හඳුන්ෛා ීජමන් පසු 

පහත ප්රතිලාභ කාණ්ඩයන් පිරිනමා තිජබ්.  

ජව හල් ගාස්තු ජෛනුජෛන් වෛදය ප්රතිලාභ: 

 

ජව හල් හා සාත්තු ි ෛාස ගාස්තු, වෛදය සහ  ලය වියදන, වෛදය උපජද් න ජසේෛා ජහ  

විජ ේෂඥ වෛදය ජසේෛා සහ විජ ේෂඥ ජසේෛා සහ විජ ේෂ ජසේෛා, ගෘහ ප්රතිකාව යනාදිය ජෛනුජෛන් 

ප්රතිලාභ ජන යටජත් සැපජහ.  

 

1. උපැස ්ිලට ගැනීම: 

 

ජන ්රමය යටජත් සාමජිකයන් හට සෑම ෛසව තුනකට ෛවේ උපැස් ුතෛලේ ිලට ගැනීම පිණිස 

රුපියල් 3500 ක ිතිකන ඉල්ලා සිටිය හැක. එය සාමාජිකයනට පිරිනමනුජහ ජතෛසවකට පසුෛය.  

 

2. හෘද  ලයකර්ම සඳහා වියදන (හෘද ජව ග): 

 

http://abcnews.go.com/Health/AlzheimersNews/story?id=8094226&page=1
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ජන ජය ජනා ්රමය යටජත් සාමජිකයන්ට හෘද සැත්කමක වියදන පියෛා ගැනීම පිණිස රුපියල් 

400,000 ක ිතිකන ඉල්ලා සිටිය හැක.  

 

 

3. “ණය සුරැකුන” ණය ජෛනුජෛන් ෛගකියන ජය ජනා ්රමය: 

 

මාසික ෛැටුප ජමන් දස ගුණයක ෛටිනා කජමන් ුතත් ණය සුරැකුමේ පිරිනැජමන අතව ජව ගි 

තත්ෛයේ, පූර්ණ ජහ  අර්ධ ආබාධිත තත්ෛයේ යටජත් ණයගැතියාට සිය දිවිය ජහ  සාමානය 

ඉපැුතන මග අිතිජෛයි නන ණය මුදජල් ජගවීමට ඉතිරිෛ ඇති ජක ටස ජන යටජත් ජගෛනු ලැජබ්.   

ෛගුෛ-5.03:අග්රහාව වෛදය වේෂණ ිතිකන ඉල්ලීන පිලිබඳ ෛර්ගීකවණය 2012 ෛසව (සංඛයා ෛ ජයන්) 

ිතිකන ඉල්ලීන 

ෛර්ගය 

ිතිකන ඉල්ලීන 

මුළු ගණන 

ිතිකන ඉල්ලීන 

සඳහා ජගවීන 

ිතිකන සඳහා 

ජගවිය ුතතු 

ප්රතිේජෂේපිත 

ිතිකන ඉල්ලීන 

මවණ 1,992 1,886 39 67 

ආබාධිත තත්ෛයන් 604 529 52 23 

දරු උපත් 10,172 9,171 800 201 

පි හකා 356 320 22 14 

හෘද ජව ග 495 488 03 04 

උපැස ් 59,256 51,229 2,275 5,752 

අජනකුත් ජව ග 

සඳහා වජජහ 

ජව හල් ගාස්තු 

30,833 27,675 1,956 1,202 

අජනකුත් ජව ග 

සඳහා ජප ද්ගලික 

ජව හල් ගාස්තු 

17,551 14,112 1,332 2,107 

ෛකුගඩු 06 05 01 - 

අං භාග 07 05 01 01 

මුළු එකතුෛ 121,272 105,420 6,481 9,371 
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ලමෝටර් වාහන 

 

 
 

ජප දු මහා මාර්ගයන්ිත ධාෛනය කවනු ලබන සියලුම ෛාහන සඳහා අෛම තවින් ජතෛන පාර් ෛ වේෂණාෛවනයේ ජහ  ලබා ගත 

ුතතුය යන්න රී ලංකා වජජහ මූලික ි යමයකි. ජකජසේ ජෛතත් විස්තීර්ණ වේෂණාෛවනයේ යටජත් මගීන්, ජග ඩනැගිලි, ෛාහන 

යනාදියටද වේෂණ ප්රතිලාභ ලබාගත හැකිය.  

ඒ අනුෛ ෛාහනජහ ිතිකරුට ජමන්ම ජතෛන පාර් ෛයන්ටද උපරිම ජසේෛා සපයින් ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් ජම ටර් ෛාහන 

වේෂණය මගින් විස්තීර්ණ ජම ටර් ෛාහන වේෂණයේ හදුන්ෛා ී ඇත.  

කා ලවනුලවන්ද 

2008 ෛසජර් සිට ජාවභා අවමුදල වජජහ සියළුම ආයතන ආෛවණය කවින් අෛ ය සියළු ප්රතිලාභ සමගින් ජම ටර් ෛාහන 

වේෂණාෛවන පිරිනමයි. එය වජජහ ආයතන ෛලට අි ෛාර්ය ජශ.  

2009.09.01 දින තෛත් පියෛවේ ඉදිරියට තබින් වජජහ ජමන්ම ජප ද්ගලික අං යටද හැකි අෛම කාලය තුළ ිතිකන සඳහා ජගවීන 

කවින් උපරිම ජසේෛා සහතික කව විස්තීර්ණ ප්රතිලාභ සැපීමම අවමුුක කව පුද්ගලික ෛාහනද වේෂණය කවින් අජප් ජසේෛා පුළුල් 

කව තිජබ්. ජකජසේ ජෛතත් 2012 ෛසව තුළ ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල සිය ෛයාපාරික කටුතතු වාජය අං යට පමණේ සීමා කව 

තිජබ්.  

 

ප්රතිලාභ 

සාමානය විස්තීර්ණ ආෛවනය මගින් සියළු ආකාවජහ අන්තවායන්ට ආෛවණ ජන සැපජහ. අතිජර්ක ෛාර්කයේ ජගවීම මගින් පහත 

සඳහන් අන්තවායන්ට ආෛවණ ලබා ගැනීජන විකල්පය ෛාහන ිතිකරු සතුජශ.  
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ජාරභා අරමුදල පිරිනමන ආවරණයන් ජාරභා අරමුදල පිරිනමන ආවරණයන් 

ජතෛන පාර් ෛ ජද්පල හාි  ආෛවණය පුහප්ර - රියදුරු /මගී- ෛැකැ හා සි අවගල සඳහා ආෛවණ (පු ආ) 

පුහප්ර - රියදුරු/මගී ආෛවණ පුහප්ර - රියදුරු /මගී -ත්ර්රි ආෛවණ(පුආ) 

බදු ි දහස් පැටවුන ආෛවණය 

පුහප්ර - රියදුරු /සහායක / උපකාවක - ෛැකැ හා සි අවගල සඳහා 

ආෛවණ (CMV) 

කුලියට ගැනීන ආෛවණය පුහප්ර රියදුරු/සහායක/උපකාවක - ත්ර්රි ආෛවණ (CMV) 

ෛාුත බෑේ ආෛවණය පුහප්ර මගී - ෛැකැ හා සි අවගල සඳහා ආෛවණ (CMV) 

ඇදජගන යාජන ගාස්තු ආෛවණය පුහප්ර මගී - ත්ර්රි ආෛවණ (CMV) 

වින්ඩ්ස්ක්රීන් ආෛවණය 

පුහප්ර ජසේෛක/පදෛන්නා - ෛැකැ හා සි අවගල සඳහා ආෛවණ 

(MC) 

රියපැදවීම පුහුුක කවන රියදුරු 

ආෛවණය පුහප්ර ජසේෛක/පදෛන්නා - ත්ර්රි ආෛවණ (MC) 

WCI for රියදුරු/සහායක/උපකාවක 

ආෛවණ  රියදුරු/සහායක/රිය  සහායක ජෛනුජෛන් පුහප්ර 

මගී වේෂණාෛවන සඳහා ජනතික 

ෛගකීම රියපැදවීම පුහුුක කවන රියදුරු ආෛවණය 

පුද්ගල හදිසි අනතුරු ප්රතිලාභ ආෛවණය-

ජසේෛය/පදෛන්නාl  ප්රෛාහණජහ ඇති භාණ්ඩ සඳහා ආෛවණ 

පුද්ගල හදිසි අනතුරු ප්රතිලාභ ආෛවණය-

ජසේෛය/පදෛන්නාl 

ප්රෛාහණජහ ඇති භාණ්ඩ සඳහා ආෛවණ - ෛැකැ හා සි අවගල 

සඳහා ආෛවණ 

පුද්ගල හදිසි අනතුරු ප්රතිලාභ ආෛවණය-

ජසේෛය/පසු අසුජන් ගමන් කවන්නා ප්රෛාහණජහ ඇති භාණ්ඩ සඳහා ආෛවණ - ත්ර්රි  

ප්රෛාහණජහ ඇති භාණ්ඩ සඳහා ආෛවණ- 

අන්තවායකව ජන ෛන භාණ්ඩ ප්රෛාහණජහ ඇති භාණ්ඩ සඳහා ආෛවණ MCP 

ප්රෛාහණජහ ඇති භාණ්ඩ සඳහා ආෛවණ- 

අන්තවායකව ජන ෛන භාණ්ඩ ගංෛතුව ආෛවණ 
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ෛගුෛ-5.04:ජම ටර් ෛාහන වේෂණ ප්රතිවේෂණය කිරීජන වේෂණ ඔප්පු ෛර්ගීකවණය - 2012 ෛසව 
 

ලගවන ලද ලමෝටර් රථ රක්ෂණ හිමිකම් වර්ගීකරණය 

          

වාහන පංතිය 

2011 2012 

එකතුව එකතුව 

හිමිකම් 

සංඛ්යාව 
හිමිකම් මුදල 

අරුපියේ මිලියන  
හිමිකම් 
සංඛ්යාව  

හිමිකම් මුදල 
අරුපියේ 

මිලියන  

ට්රැේටර් 4  0.063  6 0.003 

පුද්ගලික ජම ටර් වථ 603  47.905  685 45.993 

යතුරු පැදි 45  0.742  65 0.660 

ජම ටර් ජක ච් 79  10.291  142 6.579 

ජල රි වථ/ ඉඩන 
ෛාහන 100  14.099  104 3.900 

ජල රි ජේලර්         

ද්විත්ෛ කාර්යය 
ෛාහන 379  31.187  531 30.946 

ෛෑන් 1  0.061      

ට්ජර්ඩ් ප්ජල්ට්         

ජේලර්     1 0.024 

එකතුෛ  1,211   104.351  1534 88.083 
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සාමනය රක්ෂණ 

 
 

 

සියළු ආකාවජහ ගිි ,සමුද්ර සහ විවිධ වේෂණයන් රී ලංකා වජජහ මූලික අෛ යතාෛේ ජශ. 

කා ලවනුලවන්ද 

වේෂණය අි ෛාර්ය ෛන්නාවූ වජජහ ආයතනයන් හට සියළු ප්රතිලාභ සිතතෛ සාමානය වේෂණාෛවනයන්. 

ප්රතිලාභ 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල විසින් පහත වේෂණාෛවනයන් සපයනු ලබයි: 

 ගිි  වේෂණය 

 ජක න්ත් වාත්කරුෛන් උජදසා සියළු අෛදානන වේෂණය 

 විදුත් උපකවණ සඳහා ෛන වේෂණය 

 සමුදුරු වේෂණය 

 කනකරු ෛන්දි වේෂණය 

 පුද්ගල හදිසි අනතුරු වේෂණය 

 ජස ඛ ය වේෂණය 

 සංචාව වේෂණය 
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ෛගුෛ-5.05: සාමානය වේෂණ ඔප්පු ෛර්ගීකවණය 

   

   

 
2 0 1 2 

ඔප්පු කාණ්ඩය   ඔප්පු සංඛ්යාව 

ගිි    3 

සමුද්ර 

 

110 

පුද්ගල හදිසි අනතුරු 

 

3 

කනකරු ෛන්දි වේෂණ 

 

2 

ජගෛල් බිඳුන  3 

මාර්ගසථ් මුදල් 

 

4 

විදුලි උපකවණ 

 

7 

ජක න්ත්රාත්කරුෛන්ජේ සියළු අෛදානන 

 

17 

යන්ත්ර හා  පිරියත 
 

N/A 

වෛද 
 

15 

සංචාව 

 

9 

එකතුව   173 

    

ෛගුෛ-5.06: වෛදය වේෂණ ිතිකන ඉල්ලීන සඳහා ජගවීන-2012 ෛසව 

 

වෛදය වේෂණ ිතිකන ඉල්ලීන සඳහා ජගවීන- 2011 සහ 2012 

      

 
කාණ්ඩය 2011 2012 

  

 
   (රු. මිලියන)  (රු. මිලියන) 

  

 
හදිසි අනතුරු  1.26                           2.71  

  

 
දරු උපත්  3.18                           3.09  

  

 
බවපතල ජව ගාබාධ  0.00                           2.31  

  

 
මවණ  1.90                           0.03  

  

 
වජජහ ජව හල්  7.36                           2.42  

  

 
භාිතව  8.08                        28.23  

  

 
පුද්ගලික ජව හල්  31.79                        72.07  

  

 
උපැස ්  4.32                           8.21  

  

 
එකතුව  69.78                      119.08  
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වැඩ වර්ජන,කැරිබ ලකෝලාහල,සිවිේ අරගල සහ ත්රස්තවාදි ක්රියා 

දක්වා ආවරණ වයාප්තිය 

 

ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සඳහා ෛන ආෛවණය ඇතුළු කිරීම සඳහා ෛයාප්ත කවන ලද 

වේෂණ ඔප්පු මත ෛන ිතිකන ඉල්ලීන ඉටු කිරීම සඳහා1987 ෛසජර්ී එළඹි අමාතය මණ්ඩල තීවණය අනුෛ 

ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල අවමුදල පිිතටෛනු ලැබූ අතව ජාතික වේෂණ සංසථ්ාෛ විසින් 

පරිපාලනය කවන ලී. සනමත වේෂණ ඔප්පු මගින් ත්රසත්ෛාී අෛදානම වේෂණය ජන කවන ලද ජහයින් 

හා1988/89  කලබල සමය තුළ ඉදිරිපත් වූ ජනතා ඉල්ලීන ෛලට ප්රතිචාව ෛ ජයන් රී ලංකා වජය 1989 

ෛසජර්ී ත්රස්තෛාී ්රියා ජහේතුජෛන් පැන නගින පාඩු/හාණි ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල 

අවමුදජල් විෂය පථයට ඇතුලත් කිරීම සඳහා එකි විෂය පථය පුළුල් කිරීමට තීවණය කජළේය.  ඒ අනුෛ 

අවමුදල ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රස්තෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන වජජහ 

අවමුදල යනුජෛන් ය හ නන කවන ලී.(ින් මතු එය ෛැෛකැජක  හා ත්ර්රියා අවමුදල යනුජෛන් හඳුන්ෛනු 

ලැජබ්.)  

අනතුරුෛ ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රස්තෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන වජජහ 

අවමුදල මුදල් හා ්රමසනපාදන අමාතයං ය යටතට ගනු ලැබූ අතව 2005 ෛසජර් සිට එකී අවමුදල මුදල් හා 

්රමසනපාදන අමාතයං ය මගින් කළමණාකවනය කවන ලී. 2007 ෛසජර්ී 2006 අංක 28 දවණ ජාතික 

වේෂණ භාව අවමුදල් පණත  යටජත් ෛන වේෂණ භාව අවමුදල ජෛත ජන ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල 

සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රස්තෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන වජජහ අවමුදල මුළුමි න්ම අන්තර්ග්රහණය 

කවන ලී.  

ජමජසේ ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රස්තෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන වජජහ 

අවමුදල අන්තර්ග්රහණය කිරීජමන් පසුෛ පණජත් 18 ෛගන්තිජහ (1) උප ෛගන්තිජහ (ඇ) ජදදය  යටජත් 

අවමුදලට බැව කවන ලද සියළු මුදල් ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල විසින් පෛත්ෛාජගන යනු ලබන විජ ේෂ 

ගිුකමකට මාරු කවන ලී.  

සමාගන පණත යටජත් ලියාපදිංචි වී ඇති හා පෛත්නා නීති යටජත් සාමානය වේෂණ කටුතතු කවජගන යාම 

සඳහා අෛසව ලත් සියළු සෘජු වේෂකයන් හට ජන අවමුදජල් සාමාජිකත්ෛය ලබාගැනීම අි ෛාර්ය ජශ.  
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ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රසත්ෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන වජජහ 

අවමුදලට අන්තර්ගත ෛන දෑ.  

 වේෂණ සමාගන හවහා ෛාරික එකතු කිරිම, අවමුදලට ඒෛා බැව කිරීම හා ඉහල අනුපාත යට යටජත් 

ආජය ජනය කිරීම. 

 ිතිකන සඳහා ෛන ජගවීන ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් සෘජු අධීේෂණයට යටත් ෛන අතව 

වේෂණ සමාගන විසින් ජගවිය ුතතු ෛන ිතිකන සහ ෛැෛකැජක  හා ත්ර්රියා අවමුදලට ප්රතිපූර්ණය 

කිරීන ජාවභා අවමුදජල් අනුමැතිය මත විය ුතතුය. (අවමුදල විසින් සපයනු ලබන ආෛවණය 

ජාවභාඅවමුදල විසින් කලින් කලට තීවණය කවන ආකාවයට විවිධ ෛයාපාව පංති යටජත් උපරිම 

ෛටිනාකන විචලනයන්ට සීමා ජශ.) 

 ලංකා බැංකුෛ විසින් පරිපාලනය කවන ලද, ත්රස්තෛාී ප්රහාව ි සා හාණියට පත් ආයතන ජෛත 

පිරිනමනු ලබන මෘදු ණය කලමණාකවනය. 

 

 

  ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රසත්ෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන වජජහ 

අවමුදජල් අවමුුක පහත පරිදි ජශ: 

 අවමුදල විසින් ආෛවණය කවනු ලබන, ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ 

ත්රසත්ෛාී ්රියා ඇතුලත් කිරීම පිණිස ෛයාප්ත කවන ලද වේෂණ ඔප්පු මගින් ි ර්ෛචනය කව ඇති 

පරිදි අවමුදජල් සියළු සාමාජිකයන් හට ලැජබන, ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල 

සහ ත්රස්තෛාී ්රියා හාි  ආෛවණය සඳහා ෛන වේෂණ ෛාරික ෛලින් අවමුදල සථ්ාපිත කිරීම.   

 රී ලංකා ප්රජාතන්ත්රෛාී සමාජෛාී ජනවජජහ  මිජග ලීය සීමාෛන් තුළ ඇතිෛන්නාවූ ෛැඩ 

ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රසත්ෛාී ්රියා ජහේතුජෛන් ජද්පලෛලට සිදුෛන 

පාඩු/හාණි සහ පුද්ගලයන්ට සිදුෛන තුෛාල හාි  ජෛනුජෛන්, මිජග ලීය සීමාෛන්ිත දිගුෛේ සපයන 

සාමානය වේෂණ අෛදානන ෛර්ග ඇතුළුෛ,  වේෂණ ඔප්පුජශ ි ර්ෛචනය කව ඇති ආකාවයට 

ආවේෂණය සැපීමම. 

 

 ජන මගින් රී ලංකාජශ අවමුදලේ හවහා ආෛවණ සපයින් වජට් ෛටිනා ෛාරික මුදල් විජද් යන්ට 

ගලා යාම නෛතාලිය හැකිය.  

            2012 ෛසව ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රස්තෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන 

වජජහ අවමුදජල් ෛයාපාව කටුතතු සාර්ථක ෛසවේ වූ අතව එමගින් ජපව ෛසජර් පැෛති රුපියල් 

ිලියන 2006 ට සාජප්ේෂෛ තත් ෛසජර් ඒකාබද්ධ දල ලිඛිත ෛාරික ආදායම රුපියල් ිලියන 2270 

ේ දේෛා ෛර්ධනය වූජශය. ඒ අනුෛ ඒකාබද්ධ අවමුදලට මාරු කවන ලද මුදල් ප්රමාණය ජපව ෛසජර් 

මුදල වූ රුපියල් ිලියන 3495 ඉේමෛා රුපියල් ිලියන 4200 ේ දේෛා ඉහල ගිජහය.    

 

2012 ෛසව තුළ ෛැඩ ෛර්ජන,කැව හ ජක ලහල සහ සිවිල් අවගල සහ ත්රස්තෛාී ්රියා ආෛවණය සඳහා ෛන 

වජජහ අවමුදජල් කාවක සභා රැස්වීන ෛාව 10 ද තාේෂණික උපජද් න කිටු සභා රැස්වීන ෛාව 10 ද 

පෛත්ෛන ලී.  2011 ෛසජර් රුපියල් ිලියන 25.3 ේෛ පැෛති ිතිකන ෛටිනාකන ප්රමාණය ිතිකන 160 ේ 

ජෛනුජෛන් රුපියල් ිලියන 190ේ දේෛා ෛර්ධනය කිරීජන ජග වෛය අවමුදල පරිපාලනය සඳහා පිිතටුෛන 

ලද කාවක සභාෛ හා උපජද් න කිටුෛට ිතිජශ.    
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ප්රතිරක්ෂණය 

 

 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් ප්රතිවේෂණ අං ය 2008 ෛසජර්ී ස්ථාපිත කවන ලද්ජද් 2006 අංක 28 දවණ 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල් පණත යටජත් 2007 ජදසැනබර් 19 දිනැති අංක 1528/20 දවණ ගැසට් 

ි ජශදනජයිත ි යම කව ඇති ප්රතිවේෂණ ෛයාපාවය පෛත්ෛාජගන යාමටය.ඒ අනුෛ ජාවභා අවමුදල 

සාමානය වේෂණජයන් (ජීවිත වේෂණ ජන ෛන) ප්රතිවේෂිත අෛදානන ිත 20%ක අි ෛාර්ය ජක ටසේ 

පිලිජගන ඇත.  

ජන අං ය සථ්ාපිත කිරීජන මූලික අවමුණ විජද්  විි මය වට තුළ වඳෛා ගැනීමයි. ජන අං ය ප්රතිවේෂණ 

විෂය සනබන්ධජයන් හ්රී ලංකාජශ සියළුම ප්රධාන වේෂණ සමාගන ෛලට අෛ ය සහය හා මාර්ජග පජද්  

සපයයි. එජහයින් ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල ‘ජාතික ප්රතිවේෂකයා ජලස  ප්රධාන හා තීවණාත්මක 

කාර්යභාවයේ ඉටුකවයි.  

අදාල ගැසට් ි ජශදනජහ ි යම කව ඇති ජක න්ජද්සි අනුෛ සියළුම ප්රධාන වේෂණ සමාගන 20% ජාවභා 

අවමුදජල් ප්රතිවේෂණය කිරීම අි ෛාර්ය කව ඇත. එජසේම කෛව ප්රධාන වේෂණ සමාගමකින් වුෛ ිතිකන 

සඳහා ෛන ඉල්ලීන අදාල පිලිගත් ෛගකීමට සමාන ප්රමාණයකින් පියවීජන ෛගකීම ජාවභා අවමුදල උසුලනු 

ඇත.   

ජාවභා අවමුදල සමග කටුතතු කවන වේෂණ සමාගන පහත පරිදි ජශ. 

1. සී/ස එලයන්ස් වේෂණ සමාගම 

2. අමානා තකාෆුල් වේෂණ සමාගම පී එල් සී 

3. ඒසියන් එලයන්ස් වේෂණ සමාගම පී එල් සී 

4. අවිෛා එන් ඩී බී වේෂණ සමාගම පී එල් සී  
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5. ජසලින්ජක  වේෂණ සමාගම පී එල් සී 

6. සී/ස චාර්ටිස් වේෂණ සමාලම 

7. සී/ස ජක න්ටිජනන්ටල්  ඉන්ෂුෛවන්ස් ලංකා සමාගම 

8. සී/ස සමුපකාව වේෂණ සමාගම 

9. එච් එන් බී ඇෂුෛවන්ස් පුද්ගලික සමාගම පී එල් සී 

10. ජන ේති වේෂණ පුද්ගලික සමාගම පී එල් සී 

11. සී/ස ලංකා ඔරිේස් ලීසිං වේෂණ සමාගම  

12. සී/ස එන බී එස් එල් වේෂණ සමාගම 

13. සී/ස ඔරියන්ට් වේෂණ සමාගම 

14. සී/ස පීපල්ස් වේෂණ සමාගම 

15. සී/ස සණස වේෂණ සමාගම 

16. සී/ස රී ලංකා වේෂණ සංස්ථාෛ 

17. යූි යන් ඇෂුෛවන්ස් සමාගම පී එල් සී 
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්රියා මාර්ග අතජවිත දුෂ්කව බෛ පැහැදිලි වුෛද, 

තිවසවභාෛය යන්න ජබජහ  ෛයාපාරික අිකජය ග 

හමුජශ සංසථ්ාපිත ෛැඩසටහජන් සථ්ීවෛම තිජබ්. 

පීටර් ඩ්රකර් ෛැන්නන් වි ්ෛාස කවන අන්දමට 

සමාගමක අවමුණ විය ුතත්ජත් සමාජයට 

ජසේෛයේ කිරීමයි.  

එජහත් ජමිතී ජප දු සාධකය ෛන්ජන් 

ෛයාපාවයට ජමන්ම සමාජයටද තිවසවභාෛය 

මගින් එේ කල හැකි අමතව ෛටිනාකම ජෛත 

ජය මු විය ුතතුය යන්නයි. ලාභජහ, ග්රහජල කජහ 

හා ජනතාෛජේ ජතපතුල් මායින ජක ජර් ඉන් 

සැලජසන දායකත්ෛයයි. 

තිවසවභාෛය තුළ අද දෛජසේ සමාගනෛල  

උපාය්රම හා ජමජහුතන ජකජර් ජය මුෛන 

උපජය ගී හා විචේෂණ බලපෑමේ තිජබ්.  එය 

හුජදේ ආචාව ධාර්ිකෛ ෛගකිෛ ුතතුවීම යන්න 

ජන ජශ. ඒ ෛනාහී මනා ෛයාපාවයේ පි හබඳ 

කරුණකි. අපජත් යාම හා අකාර්යේෂමතාෛ පිටු 

දැකීම මගින් පැහැදිලි ආර්ථික බලපෑමේ ඇතිෛන 

අතව ි යම ජලස පතුල් සීමාජශ ි යම බලපෑමේ 

ජි ත කවයි. තිවසවභාජහ මුලපිරීන නෛ ආදායන 

මූලාශ්ර උත්පාදනය සඳහා   දිගුකාලීන ප්රතිලාභ 

සමග ජකටිකාලීන සප්ෘ ය ප්රතිථල සනබන්ධකව  

සන්නන හා පිලිගැනීම ෛැි  අස්පෘ ය ෛත්කන 

දිුතුක කවයි.  

තිවසවභාෛය සංවිධානයකට කාෛැදුන පසුෛ එිත 

උපායමාර්ගයන් හා ජමජහුතන මගින් ජබ ජහ  

මානයන් හවහා ෛටිනාකන ලබාදිය හැකිය.  : 

• ආදායන උත්පාදනය –නෛ 

ි ෂ්පාදන,ජසේෛා හා ජෛළඳපල මගින්. 

•  පිරිෛැය පාලනය – සනපත් 

කාර්යේෂමතාෛ, පහල මට්ටජන බල ේති 

පරිජභ ජනය හා අපජත් යාන අෛම කිරීම. 

තිවසවභාෛය අත්කවගත ුතතුනන හා ප්රතිලාභ 

අත්පත් කවගත ුතතු නන, තිවසවභාෛය හා 

එමගින් ි ර්මාණය කවන ෛටිනාකන ප්රමාණනය 

කව ෛයාපාව කාර්යසාධනය සමග සනබන්ධ කළ 

ුතතුය.  

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් තිවසවභාෛය 

පි හබඳ උපාය්රම ෛයාපාවජහ හවය සමග 

ජමජසේ එක එල්ජල් පිිතටයි: 

 

• ජාවභා අවමුදල තිවසවභාෛය ජෛනුජෛන් 

උපායමාර්ගික ප්රජශ යේ අනුගමනය කවතිජබ්.  

• සියළු ෛයාපාරික තීවණ තිවසව සංෛර්ධනජයන් 

හා සංවිධාන ෛර්ධනජයන් පැන නැජගන විට 

ෛයාපාවය හා තිවසවභාෛය පිලිබඳ උපාය්රම 

එකිජනකින් යැජප්. 

• තිවසවභාෛය සියළු උපායමාර්ගික ෛයාපාව 

තීවණයන් තුළ ගැබ්ජෛන බෛත් සමාගජන 

ජමජහුතන හී සෑම අං යේ සමග ඒකාග්ර ෛන 

බෛටත් ජාවභා අවමුදල සහතික ජෛයි. 

 

පාර්ශවකාර කණ්ඩායම් 1 - රජය 

ඉතිහාසජහ ඉහලම දායකත්ෛය එනන රුපියල් 

ිලියන 4,200 ඒකාබද්ධ අවමුදලට ලබා ජදින් 

ජාවභා අවමුදල සිය ෛාර්ෂික දායකත්ෛය ෛර්ධනය 

කව ඇත. එය ඒකාබද්ධ අවමුදලට ජපව ෛසජර්ී 

දැේවූ රුපියල් ිලියන 3495ක දායකත්ෛයට ෛඩා 

20%ක ෛර්ධනයකි.  සිය පසුගිය ප්රෛණතාෛ 

අඛණ්ඩෛ පෛත්ෛා ගි ින් ජාවභා අවමුදල 
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පිලිජෛලින් 2010, 2009 හා 2008 ෛසවෛලද රුපියල් 

ිලියන 2000,2250 හා 1000 ක දායකත්ෛයේ ලබා 

ී ඇත.  

 

ෛගුෛ – 6.01: ඒකාබද්ධ 

අවමුදලට දායක වීන 
    

මුදල් ෛර්ෂය රු ිලියන 

 
 
 

2006 
2007 
2008 

 
  4,000 
        - 
  1,000 

2009   2,250 

2010   2,000 

2011   3,495 

2012   4,200 

  

    

 

ෛගුෛ –6.01: වජට් සංෛර්ධනය උජදසා ජාවභා 

 අවමුදජල් දායකත්ෛය  

 

 

 
 

පාර්ශවකාර කණ්ඩායම 2 - පාරිලභෝගිකයන් 

2012 ෛසව තුල ජාවභා අවමුදලට සිය ිතිකන 

ජගවීජන හැකියාෛ පි හබඳ පාරිජභ ගික වි ්ෛාසය 

වඳෛා ගි ින් RAM ෛර්ගීකවණජහ ඉහලම අගය 

එනන  AAA තත්ෛය පෛත්ෛා ගැනීමට හැකිෛ තිජබ්. 

ජාවභා අවමුදල අඛණ්ඩෛ එම තත්ෛය යාෛත්කාලීන 

කවින් RAM ෛර්ගීකවණජහ ඉහලම අගය එනන  

AAA තත්ෛය පෛත්ෛා ගැනීමට කටුතතු කවයි. 

2012 ජන ෛැනබර් 19 දින මුදල් හා ්රමසනපාදන 

අමාතයං ජහ වන්ජද ව ශ්රෛණාගාවජහ පැෛති 

උත්සෛයකී ජාවභා අවමුදල විසින් මුලතිශ හා 

කිලිජන ච්චි දිස්්රිේකයන්ිත සුදුසුකන ලත් ිතිකන 

ඉල්ලුනකරුෛන් 30 ජදනකු අතව රුපියල් ිලියන 

67කට ෛැඩි මුදලේ ජබදා ීමට කටුතතු ජය දනලී.  

විජද්  ජසේෛා ි ුතේති වේෂණය යටජත් ජාවභා 

අවමුදල 2012 ෛසජර් මුල් මාසයන් හී මැදජපවදිග 

වටෛල ජසේෛා ි ුතේතෛ සිටි රී ලාංකික ගෘහ 

ජසේවිකාෛන් හට  වේෂණාෛවන ලබා ී තිජබ්. එජසේම 

ජාවභා අවමුදල 2012 ෛසව තුළ සහන පදනමේ 

යටජත් අග්රහාව වේෂණ ්රමයද පෛත්ෛාජගන ජග ස ්

ඇත.  

අග්රහාව වෛදය වේෂණ සාමාජිකත්ෛය සඳහා දත්ත 

පදනමේ ි ර්මාණය කිරීම පිණිස වජජහ ජසේෛකයන් 

හට ඊ කාඩ් පතේ සැපීමම සඳහා ෛයාපෘතියේ 

සකසන ලද අතව ඒ අනුෛ සාමාජිකයන්හට 

අපහසුෛකින් ජත වෛ ජව හල් ජෛතින් වෛදය ජසේෛා 

ලබා ගත හැකිජෛනු ඇත. 
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පාර්ශවකාර කණ්ඩායම් 3 – සමාජය 

2012 ෛසජර් අනුවාධපුව ඇලයාපත්තුජශ දැයට 

කිරුළ ප්රදර් ණය පැෛැත්ජෛද්ී ජාතික වේෂණ භාව 

අවමුදල විසින් ජන ිජල් අේෂි සායනයේ පෛත්ෛා 

උපැස ් ප්රදාන ෛැඩසටහනේ පෛත්ෛන ලී.  එජසේම 

දැයට කිරුළ -2012 ප්රදර් ණය ජෛනුජෛන් පුද්ගල 

හදිසි අනතුරු වේෂණාෛවනයන් පිරිනමන ලී.  

2012 දැයට කිරුළ සංෛර්ධන ෛැඩසටහන යටජත් 

ඇලයාපත්තුෛ ග්රාමීය ජව හලට ෛාට්ටුෛේ ඉදිකව 

පරිතයාග කිරීමට ජාවභා අවමුදල විසින් භාවගන්නා 

ලී. ජන කර්තෛයය සඳහා ජාවභා අවමුදජල් 

අයෛැජයන් රුපියල් ිලියන 19.0 ක මුදලේ ජෛන් 

කවන ලද අතව 2014 ජපබවෛාරි මස ඊට මුල්ගල 

තබන ලී.  

පාර් ෛකරැෛන් කණ්ඩායම 4 – ජසේෛකයන් 

Since Customer Relationsip Management is a cr  

පුහුණුව හා සංවර්ධ්නය 

ඉහළම කුසලතාෛන්ජගන් ජහබි ශ්රම බලකායේ 

ි ර්මාණය කිරීජන ප්රයත්නජහී ප්රවීණතාෛ හා 

විජ ේෂඥතාෛ ෛර්ධනය කවනු පිණිස ෛයාපාවාිකමුඛ 

පුහුුකෛේ ජකජර් ජාවභා අවමුදල වි ්ෛාසය 

තබයි.වේෂණ ේජෂේත්රයට අදාලෛ අලුතින් සථ්ාපිත 

ආයතනයේ ජලස ජාවභා අවමුදල සිය 

ජසේෛකයන්ජේ වේෂණ කටුතතු හා ගිුකනකවණය 

පි හබඳ දැනුම ෛර්ධනය කිරීමට මග ජපන්වීන සපයයි.  

ජමිතී ජාවභා අවමුදල ඉන්දියානු වේෂණ 

විභාගයන්ට ජපනී සිටිනා සිය ජසේෛකයන් හට 

උපකාවක පංති පෛත්ෛා විභාග ගාස්තු සඳහා 

අනුග්රාහකත්ෛයද ලබා ී තිජබ්. අදාල පංති පෛත්ෛන 

ලද්ජද් වේෂණ ේජෂේත්රජහ ෛාත්තීය ජද් කයකු 

විසිි .  

ගිුකන අං ජහ ජසේෛජහ ි ුතතු ජසේෛකයන් හට 

ෛර්තමානජහ අෛසන් ගිුකන පිලිජයල කිරීජනී 

භාවිතා කවනු ලබන Accpac ERP පද්ධතිය පිලිබඳ 

පුහුුක ෛැඩ සටහන් පෛත්ෛන ලී.  

විලනෝදායන කටයුතු 

ජාතින වේෂණ භාව අවමුදජල් ෛාර්ෂික බේ මහා 

උජළල 2012 අප්රිජයල් මස ජහන්රි ජප්රිස ්

ක්රීඩාංගනජහී පෛත්ෛන ලී.  
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07' පාලන වාර්තාකරණය - jHjidh පාලනh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jd¾Isl jd¾;dj 2012 cd;sl rlaIK Ndr wruqo, 

 

  
      38 

 

  

 

 හැිනන්වීම 

 

ෛයාපාව පාලනය යනු සංසථ්ාපිත පාලනය හා 

සංවිධානයක ෛයාපාව පාලන දර් ණයන් යන 

ද්විත්ෛයම ආෛවණය කවනා වාමුෛේ පි හබඳ විස්තව 

ජකජවින් මතුෛ එන ජයදුමකි. කාර්යසාධන 

කළමණාකවනය හා උපායමාර්ගිකෛ සනබන්ධවී 

ඇති යහපත් සංසථ්ාපිත පාලනයේ ඇති කවගැනීම 

මගින් සමාගන ෛලට සිය ෛයාපාව ඉදිරියට 

ජමජහයෛන ප්රධාන සාධක ජකජර් අෛධානය ජය මු 

කිරීමට හැකියාෛ ලබා ජද්. ජමය එකෛවම 

අිකජය ගයේ ජමන්ම අෛසථ්ාෛේද ජෛයි.  

 

ජන වාමුෛ සනබන්ධජයන් සඳහන් කල ුතතු ප්රධාන 

කරුණ ෛන්ජන් ෛයාපාව පාලන ්රියාෛලිය මගින් 

සමබවතාෛ පෛත්ෛා ගැනීමට අෛ ය සංසථ්ාපිත 

පාලන ්රියාෛලිජහ මානයන් ජදකේ එනන 

අනුකූලතාෛ හා කාර්යසාධනය අන්තර්ග්රහණය 

කවගන්නා බෛයි.  

මණ්ඩල ෛුහයන් සහ විධායක පාරිශ්රික ෛැි  

කාර්යභාවයන් කරුුක අනුකූලතා මානය මගින් 

ආෛවණය ජකජර්. පද්ධති හා /ජහ  ප්රිතීන්ට 

ජප දුජශ සහතික කිරීම/විගණනයට යටත්ෛ ජන 

මානයට ආමන්ත්රණය කල හැකිය.  

කාර්යසාධන මානය ජේන්ද්රගත ෛන්ජන් 

උපායමාර්ග හා ෛටිනාකන එකතු කිරීම ෛටාය. 

ජමිතී අෛධානය ජය මු ජකජවන්ජන් 

උපායමාර්ගික තීවණ ගැනීම සඳහා මණ්ඩලයට 

සහය වීම අෛධානන ජකජර් හා කාර්යසාධනජහ 

ප්රධාන ජප්රේවකයන් ජෛත නැරුරුෛ අෛජබ ධ කව 

ගැනීමය.  

ෛයාපාව පාලන වාමුජශ ජේන්ද්රය ෛන්ජන්  යහපත් 

සංසථ්ාපිත පාලනයට ෛැවීන ෛලේෛා ගැනීමට 

සහය විය හැකි නමුදු එමගින් යහපත් ෛයාපාව 

කාර්යසාධනයේ සහතික ජන කවන බෛට ෛන 

තර්කයයි. දැනටමත් ජපජනන්නට ඇති පරිදි 

සංසථ්ාපිත අසාර්ථකත්ෛයන් ෛසව 2000 ගණන් 

ෛලී  සමීකවණජහ සංසථ්ාපිත පාලන පාර් ෛය 

ප්රතිසංස්කවණය පිණිස ෛැදගත් ප්රයත්නයන් බිිත 

කව ඇති බෛයි. එනමුදු  මෑතේ ෛන තුරුම උපාය 

මාර්ගික තීවණ ගැනීම හා ්රියාත්මක කිරීම අනුෛ 

ගත් කල කාර්යසාධනය පැත්ජතන් ෛැඩි 

අෛධානයේ ජය මු කව නැති බෛයි. ෛයාපාව පාලන 

වාමුෛ අපට ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් 

දිගුකාලීන සාර්ථකත්ෛය ජෛනුජෛන් අනුකූලතාෛ 

ජමන්ම කාර්යසාධනජහ ෛැදගත්කම ෛටහා 

ගැනීමට උපකාරී ජෛයි. 

 

විනය,පාවදෘෂයභාෛය,සෛ්ාධීනත්ෛය, 

ෛගවීම,ෛගකීම, සාධාවණත්ෛය, සහ සමාජ ෛගකීම 

ෛැි  ප්රමුඛ සංසථ්ාපිත ෛටිනාකන භාවිතා කවන 

අතජර් රී ලංකා ෛවලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය 

විසින් ි කුත් කවන ලද  සංසථ්ාපිත පාලනය පි හබඳ 

ජහ ඳම පරිචයන් සංග්රහය හා යහ පාලනය හා 

සංසථ්ාපිත පාලනය පි හබඳ ජප දු ෛයාපාව 

මාර්ජග පජද් යන් මගින් දේෛන ෛයාපාව පාලන 

පරිචයන් ජාවභා අවමුදල මගින් ්රියාත්මක ජකජර්.   

 

 මූලය සහ වේෂණ ි පුණතාෛ 

 

2012 ෛසව තුළ අධයේෂ මණ්ඩලය හා සභාපති 

විසින් මූලය හා වේෂණ ි පුණතාෛ  ේතිමත් කවන 

ලී.  
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 ජාවභා අවමුදල් මණ්ඩලජහ සංුතතිය 

ජාවභා අවමුදල මුදල් විෂය භාව අමාතයෛවයා විසින් 

පත් කවනු ලබන අට ජදනකුජගන් ුතත් මණ්ඩලයේ 

විසින් කළමණාකවනය ජකජර්. ඊට මුදල් 

අමාතයාං ය ි ජය ජනය කවන ි ලධාරියකු, මුදල් 

අමාතයං ජහ ප්රධාන ගණකාධිකාරී, ජස ඛය 

අමාතයං ය ි ජය ජනය කවන ි ලධාරියකු, වාජය 

පිවපාලන අමාතයං ය ි ජය ජනය කවන 

ි ලධාරියකු, රී ලංකා වේෂණ මණ්ඩලජහ 

අධයේෂක ජනවාල් සහ මූලය, බැංකු, වේෂණ, 

කළමණාකවන සහ නීතිය යන ේජෂේත්ර ි ජය ජනය 

කවන විජ ේෂඥයින් අතරින් අමාතයෛවයා විසින් නන 

කවනු ලබන තෛත් තිජදනකු අයත් ජශ. සභාපති 

ජලස මණ්ඩලජහ අයකු පත් කිරීමට අමාතයෛවයාට 

බලය ඇත. පණත අනුෛ සියළු මණ්ඩල සාමජිකයන් 

පත් වූ දින සිට ෛසව පහක කාලයේ සඳහා තනතුරු 

දැරිය ුතත්ජත්ය. මණ්ඩල සාමාජිකයන්ජේ නන 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් මණ්ඩල 

සාමජිකයන්-2012 යන පිටුජශ දැේජශ. 

 

 

 චර්යා ධර්ම පද්ධතිය 

 

කළමණාකවණය සහ සියළු කාර්ය මණ්ඩලය 

විධිමත් චර්යා ධර්ම පද්ධතියකට යටත් ෛන අතව 

එමගින් අජප් ෛයාපාව ජමජහුතන පෛත්ෛනු ලබන 

ආචාව ධර්ම හා මූලධර්ම අනුෛ ඔවුන් විජ ේස ෛගකීන 

ෛලට යටත් ජකජර්. ජාවභා අවමුදජල් චර්යා ධර්ම 

පද්ධතිය ෛසවකට ෛවේ කාර්යසාධන ඇගුතන අතව 

තුව ඇගුතමට ලේ ජකජර්.  

 

 

 ප්රසනපාදන ප්රතිපත්තිය 

 

ප්රසනපාදන ්රියාකාවකනිත ි වත කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකයන් විසින් අනුගමනය කලුතතු විසත්ීර්ණ 

ප්රසනපාදන ප්රතිපත්තියේ ආයතනය විසින් හඳුන්ෛා 

ජදනු ලැබ තිජබ්. ප්රසනපාදන කාර්යයන් 

පෛත්ෛාජගන යනු ලබන්ජන් Procurement NPA 

ප්රසනපාදන මාර්ජග පජද්  අත්ජප ත් මත පදනනෛය. 

 

 මූලය ප්රකා  

 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල එිත මූලය ප්රකා යන් 

ඉදිරිපත් කවන්ජන් රී ලංකා ගිුකනකවන ප්රතිපත්ති 

හා IBSL ජවගුලාසි ජමන්ම අජනේ අදාල නීති හා 

ජවගුලාසි අනුෛය. පාර් ෛකරුෛන්ට විචේෂණ 

තීවණ ගැනීම සඳහා ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල 

විසින් කාර්යසාධනය පිලිබඳ විස්තවාත්මක හා 

පාවදෘෂය විග්රහයේ හා අනාගත උපාය මාර්ගයන් 

සපයයි.  

 

 ෛයාපාරික හැසිරීන සහ ආචාව ධර්ම  

  

 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල විසින් සෛ්කීය 

ජසේෛකයන් ජේ චර්යාෛ ජෛනුජෛන් මනාෛ පි හගත් 

ෛයාපාව හැසිරීන සහ ෛයාපාව ආචාව ධර්ම  ජය ගය 

ජසේ සකස් කව ්රියාත්මක කවනු ලැබ ඇති අතව එම 

චර්යාෛන් සහ ආචාව ධර්මෛලට  මහජනතාෛ තුළ 

හැසිරීම, සදාචාවමය ෛයාහාරික ප්රිතීන් සහ 

ෛංචාසහගත ජන ෛන චර්යාෛ ජාතික වේෂණ භාව 
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අවමුදජල් ෛත්කන ආවේෂා කිරීම සහ විධිමත් 

භාවිතය, අිකලාෂයන් පි හබඳ ගැටුන මඟහවෛා 

ගැනීම, වේෂණ පාරිජභ ගිකයින් හා ජාතික 

වේෂණ භාව අවමුදජල් ජසේෛාදායකයින් සමඟ 

කටුතතු කිරීජනී  සාධාවණෛ කටුතතු කිරීම, ජාතික 

වේෂණ භාව අවමුදජල් පරිගණක පද්ධති විධිමත් 

පරිදි භාවිතා කිරීම, පාරිජභ ගික තෘප්තිය, නීති සහ 

ජවගුලාසි ෛලට අනුකූලෛ කටුතතු කිරීම ඇතුළත් 

ජශ. 

 ෛාර්ෂික ෛාර්තාෛ-2012 

 

දැනුෛත් තීවණ ගැනීම සඳහා 2012 ෛසව තුළ ජාවභා 

අවමුදජල් කාර්යයන් ගැන පූර්ණ දර් ණයේ සපයනු 

ෛස් ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් 2012 ෛසජර් 

ෛාර්ෂික ෛාර්තාෛ පිලිජයල කව තිජබ්.  

 

 ජත වතුරු සැපීමම  

මණ්ඩල රැස්වීනෛලට ජපව සාමජිකයන් හට 

කාර්යසාධනය පි හබඳ මාසික ෛාර්තා, පූර්ෛ මණ්ඩල 

රැස්වීන ෛාර්තා සහ මණ්ඩල ප්රිකා සපයනු ලැජබ්. 

මණ්ඩල තීවණ ගැනීම උජදසා සභාපති සහ 

මණ්ඩලය මාසිකෛ රැස්ජශ. 2012 ෛසව තුළ 

මණ්ඩලය රැසව්ීන ෛාව 16 ේ පෛත්ෛා ඇත. 2012 

ෛසව තුළ විගණන කිටු රැසව්ීන ෛාව 5 ද පෛත්ෛා 

තිජබ්.  

 

 අභයන්තව පාලනය 

සමාගජන අභයන්තව පාලන පද්ධතිය හා එිත 

කාර්යේෂමතාෛ සමාජල චනය පිලිබඳෛ මණ්ඩලය 

මූලික ෛ ජයන් ෛගකීජමන් බැජඳේ. අභයන්තව 

විගණකයින් හා කළමනාකවනය ි වතුරුෛම 

සමාගජන අභයන්තව පාලන පද්ධතීන් ිත 

කාර්යේෂමතාෛ සමාජල චනයට ලේ කවති. අෛම 

ෛ ජයන් සෑම කාර්තුෛකටම ෛවේ සමාගජන 

අභයන්තව පාලන පද්ධතීන් ිත කාර්යේෂමතාෛ 

පිලිබඳෛ අභයන්තව විගණකයන් ජමන්ම 

කළමණාකවනජහද ජත වතුරු ජස යා ගැනීන ගැන 

විගණන කිටුෛ සමාජල චනයක ජයජද්.  

 

විගණන කිටුෛ විසින් අභයන්තව විගණන සහ 

බාිතව විගණන සැලසුන හා විෂය පථය පි හබඳ 

සමාජල චනය කිරීම හා එකඟ වීම, අභයන්තව 

විගණන ෛාර්තා සමාජල චනය කිරීම සහ අෛ ය 

විටී අදාල ගැටළු හා කළමනාකවණය පි හබඳ 

සාකච්ඡා කිරීම, ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් 

අෛදානන කළමනාකවණ ්රජම පාය පි හබඳ 

සමාජල චනය කිරීම සහ එම අෛදානන අෛම කිරීමට 

ගනු ලබන ඉදිරි පියෛව පි හබඳ සාකච්ඡා කිරීම හා 

එකඟ වීම, සෑම අෛසථ්ාෛකීම අභයන්තව/බාිතව 

විගණකෛරුන් සමග සඵලදාීම සනබන්ධතාෛයේ 

පෛත්ෛාජගන යාම, අෛ ය අෛස්ථාෛලී ජාතික 

වේෂණ භාව අවමුදලට අදාළ කරුුක හා සාකච්ඡා 

කිරීම පිණිස අභයන්තව සහ බාිතව විගණකෛරුන් 

ජෛන ජෛනම හමුවීම ෛැි  විවිධ යාන්ත්රණ හවහා 

මූලය හා මූලය ජන ෛන පාලන පද්ධති පරිපූර්ණෛ 

අධීේෂණය කවනු ලබයි. 

2012 ෛර්ෂය තුලී බාිතව විගණන කටුතතු සිදු කවනු 

ලැබුජශ විගණකාධිපති ජදපාර්තජනන්තුෛ විසිි . එම 

ෛර්ෂය තුලී ජදපාර්තජනන්තුෛල අභයන්තව 

විගණනය සහ ෛැඩ ෛර්ජන ඇතුළුෛ අභයන්තව 

විගණන කටුතතු සිදු කවනු ලැබ ඇත්ජත් අභයන්තව 

විගණන ජදපාර්තජනන්තුෛ විසිි . 
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 විගණන කිටුෛ 

2012 ෛසව තුළ විගණන කිටුෛ 5 ෛවේ රැසෛ් තිජබ්. 

විගණන කිටුෛ ආයතන ජහ කළමණකවනය නීති 

රීති හා ජවගුලාසි පිලිපදින බෛට තහවුරු කව ගැනීම 

සඳහා පරිචයන් අනුගමනය කවින් මූලය 

ෛාර්තාකවණය, භාිතව විගණනය, අනුකූලතා හා 

වනතික ්රියා මාර්ග, අෛදාලන කළමණකවනය, 

අභයන්තව පාලනය හා අභයන්තව විගණනය ජකජර් 

අෛධානය ජය මු කවින් වේෂණ ජය ජනා 

්රමයන්ිත කාර්යේෂමතාෛ පි හබඳ අධීේෂණය 

කවයි.  

 

 

සංයුක්ත පාලන අනුගතවීම 

 

ixhQla; පාලන 

මූලිකාංග 

 

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ අනුකූලතා මට්ටම 

සභාපති සහ ප්රධාන  

විධායක ි ළධාරී  
 ප්රධාන  විධායක  ි ළධාරී ජේ  කාර්යභාවය ඉටූ කිරිම සභාපතිෛවයාට මණ්ඩලය 

මගින් බලය පෛවා ඇත. 

ෛගකීන පැෛරීම මණ්ඩලජහ නායකත්ෛය සඳහා සභාපතිෛවයා ෛගකිෛ ුතතුයි. විජෂේ ජයන්ම 
සිදූෛන කාර්ය ඉටු කවයි. 

 

 මණ්ඩලය සනබන්ධජයන් කාර්යේෂම ආකාවජයන් ්රියාත්මක වීම සහ එිත 

කිටු සමඟ උසස් සනමත වූ ෛයෛසාය පරිපාලනයේ සුවේෂිත කිරීම 

 සංෛර්ධන උපායමාර්ගය තුළ ජජයෂ්ක කළමනාකාරීත්ෛයට සහජය ගය 

දැේවීම සහ ෛඩාත් පුළුල් ෛ ජයන්, ජජයෂ්ක කළමණාකාරීත්ෛයට උපජදස ්

ලබාීම හා සහජය ගය දැේවීම කළ ුතතුය. එේ එේ අං යන්ිත නායකත්ෛය 

පි හබඳ ජදපාර්තජනන්තු ප්රධානීන් ෛගකිෛ ුතතු අතව මණ්ඩලය මගින් 

අිකි ජය ජනය කළ අධිකාරීන් තු හන් කළමනාකවණය සිදු කළ ුතතුය. 

 මණ්ඩලය මගින් ි ර්ජද්  කිරීම සඳහා උපායමාර්ග ජය ජනා ෛැඩි දිුතුක 

කිරීම සහ එම සනමත වූ උපායමාර්ග ෛයාපාවය තුළට පවාෛර්තනය කිරිම 

සුවේෂිත කිරීම 

 මණ්ඩලයට සහජය ගය දැේවීමට මණ්ඩලය ජෛත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 

සනමත වූ උපායමාර්ග සමඟ ජෛනස් ජන ෛන ෛාර්ෂික සැලසුන සංෛර්ධනය 

කිරීම 

 ආයතනජහ සැලසුන ජෛත ළඟා වීමට අෛ ය කවන ධාරිතාෛන් සහ සනපත් 

සුවේෂිත කිරීම සදහා මානෛ සනපත් සැලසුන කිරීම 
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 සංවිධානාත්මක ෛුහයන් සංෛර්ධනය කිරිම සහ කාර්යේෂම 

සංවිධානයන්ෛල සනපත් සුවේෂිත කිරීම සදහා පද්ධතීන් සහ ්රියාදාමයන් 

පිිතටුවීම 

 සනමත සැලසුන,උපායමාර්ගයන් සහ ප්රතිපත්තීන් සමඟ ෛයාපාවජහ 

කාර්යසාධනය  තුළ සංගතබාෛය සඳහා මණ්ඩලයට ෛගකිෛ ුතතු වීම 

 කාර්යසාධන සනබන්ධතාෛන් සහ ඇගුතන සංෛර්ධනය ඇතුළත්ෛ, විධායක 

කිටුෛට මඟ ජපන්වීම 

 

 

ප්රසනපාදන කිටුෛ  

 

ජදපාර්තජනන්තු මට්ටින් ප්රසනපාදන කිටුෛේ සථ්ාපිත කව නැත. එේ එේ කරුණට අදාලෛ 

ප්රසනපාදනජහ ෛටිනාකම සලකා බලින් සුළු ජහ  මහා පරිමාණ ප්රසනපාදන කිටු පත් කව 

තිජබ්.  

විගණන කිටුෛ විගණන කිටුෛ විධායක ජන ෛන අධයේෂෛරුන් තිජදජනේජගන් සමන්විත ජශ. 

විගණන කිටුෛ එිත ෛගකීම පෛත්නා මූලයමය සහ පරිපාලනය තුළ ඉතා ෛැදගත් 

මිිකාෛේ ඉටු කවයි. 

විගණන කමිටුව 

2012 ෛර්ෂය තුලී විගණන කිටුෛ පිිතටෛනු ලැබූ  අතව එිත විෂය පථය පහත දේෛා 

ඇති පරිදි ජශ. 

 

1. අභයන්තව විගණන ඒකකජයිත ෛගකීන ි  ්චය කවලීම සහ ෛාර්ෂික විගණන 

සැලසුන සමාජල චනය 

2. ආයතනජහ සියළුම ්රියාකාවකන අභයන්තව පාලන පද්ධතිය සමාජල චනය සහ 

ඇඟීමම 

3. පිරිෛැය ඵලදායිතාෛ සඳහා කාර්ය සාධනය ි තිපතා සමාජල චනය සහ අපජත් යන 

වියදන ආදිය දුවලීම 

4. බාිතව විගණන සමඟ සමාජය ගය හා විගණකාධිපතිෛවයාජේ බාිතව කළමනාකවණ 

ලිපිෛල සඳහන් උපජදස් අනුගමනය කිරීම 

5. අණපනත් නීති රීති සහ ච්රජල්ඛෛලට අනුකූලෛ ්රියාකවනු ලබන බැශ ි  ්චිත 

ෛ ජයන් ජස යා දැන ගැනීම 

6. ගිුකනකවණ ප්රිතීන්ට අනුකූලෛ ්රියා කිරීම සහතික කවගනු පිණිස මූළය ප්රකා  

සමාජල චනය 

7. ප්රතිකර්ම ෛ ජයන් පියෛව ගැනීම සහතික කවගනු පිණිස අභයන්තව විගණන/බාිතව 

විගණන ෛාර්තා කළමනාකවණ ලිපි සමාජල චනය 

8. ජප දු ෛයෛසාය පි හබඳ කාවක සභාජශ ි ර්ජද්  හා ි ජය ග ්රියාත්මක කිරීම 
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සමාජල චනය කිරීම 

2012 ෛර්ෂය තුළී විගණන කිටුෛ අෛසථ්ා 05 කී රැසෛ් ඇත. නීති සහ 

ජවගුලාසිෛල යටත් වීම සහතික කිරීම මූලය ෛාර්තාකවණය ජේන්ද්රගත කවගි ින් 

ඵලදායි වේෂණ ෛැඩසටහන් කළමනාකවණය සහ මූලයකවණය, බාිතව විගණනය, 

අෛධානන කළමනාකවණය, අනුකුලතාෛ දැේවීම සහ නඩු කීම,අභයන්තව පාලනය 

සහ අභයන්තව විගණනය ජකජවිත අෛධානය ජය මු කවින් කටුතතු කව ඇත. 

 

මණ්ඩල රැස්වීන  

මණ්ඩලය විසින් ජමජහයෛන ලද මණ්ඩල රැසව්ීන 16 ේ 2012 ෛර්ෂය තුළ පැෛැත්වූ අතව 

රැස්වීමට සහභාගි වීජන විශිෂ්ට ෛාර්තාෛේ ද තබන ලදි. අධයේෂකෛරුන්ජේ මණ්ඩල 

රැස්වීනෛලට සහභාගි වීජන ජත වතුරු පහත දැේජශ . 

                                                             පත්වීන දිනය              සහභාගි වූ රැසව්ීන ගණන                                

එස්.ඩී. අජබ්ගුණජසේකව මහතා        10.05.2010                                          03 

සභාපති 

ඩී. විදානගමාච්චි මහතා                         09.10.2012                                        05 

සභාපති 

                               

වෛදය එල්. සමවවි්රම මහතා        11.06.2010                                           16 

සාමාජික 

ඒ.ජේ. ජසජනවිවත්න මහතා                  08.07.2011                                       16 

සාමාජික 

එන්. කුලජසේකව මහතා                       18.07.2011                                          16 

සාමාජික 

ජේ. දඩල්ලජේ මහතා                            23.06.2010                                       10 

සාමාජික 

ඩබ්.එච්. පියදාස                                     10.07.2010                                        13 

සාමාජික 
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යහ පාලන පරිචයන් ජෛත සිය කැපවීම පල කවින් ඉහල ආචාව ධාර්ික ෛටිනාකන 

හා ෛගවීමේ සිතතෛ සිය ුතතුකන ඉටු කිරීමට මණ්ඩල සාමාජිකජය  දැඩි අෛධානයේ 

ජය මු කවති. ප්රබල ෛයාපාරික ආචාවධර්ම, යහපත් ප්රතිපත්ති හා පරිපාටි, සඵලදාීම හා 

කාර්යේෂම අධීේෂණ පද්ධති  යහපත් සංුතේත පාලන පද්ධතියක ජක ටස් ජසේ 

සැලජේ. 

අනුමතකවන ලද ෛයාපාරික සැලැස්ම මත ජමජහයෛන ජය ගය ආකාවය වඳා පැෛතීම සහ 

ආයතනය ළඟා වූ සහ ජන වූ මූලය ඉලේක සුවේෂිත කිරීමට ආයතනජහ පාර් ෛකරැෛන් 

ජෛත මණ්ඩලය ෛගකිෛ ුතතුජශ. 

මූලයමය ෛාර්තාෛ වජජහ අෛ යතාෛ අනුෛ,භාණ්ඩාගාව ච්රජල්ඛයන් ෛලින් ි යම කව ඇති පරිදි රී 

ලංකා ගිුකනකවණ සනමතයන්ට අදාලෛ සහ අනුමැතිය තුළ ආයතනජහ මූලය ප්රකා  

සකස් ජකජවන බෛට ජා වභා අවමුදල් මණ්ඩලය සුවේෂිත ජෛයි. 

 වාර්ෂික වාර්තාව 2012 

මැනවින් සලකා බලන ලද තීවණ ගැනීම පිණිස 2012 ෛර්ෂය තුළී ජාතික 

වේෂණ භාව අවමුදජල් කටුතතු පි හබඳ සමස්ත තේජසේරුෛේ ලබා ීජන 

අවමුණ ජපවදැරි කවජගන ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් 2012 ෛාර්ෂික 

ෛාර්තාෛ සකස් කවනු ලැබ ඇත. 

 මූලය ප්රකාශ 

 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදල විසින් ස්ෛකීය මූලය ප්රකා  රී ලංකා ගිුකනකවණ 

ප්රිතීන් සහ අජනකුත් අදාළ නීති සහ ජවගුලාසිෛලට අනුෛ ඉදිරිපත් කවන ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෛගවීම සහ 

විගණනය 
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හැඳින්වීම 

 

ෛයාපාව අෛදානන කළමණාකවනය යනු කෛව සංවිධානයක වුෛ උපාය මාර්ගික කළමණාකවනජහ ජේන්ද්රීය 

ජක ටසකි. ඒ ෛනාිත  සංවිධානයන් තම කටුතතු ෛලට එල්ලෛන අෛදානමට ්රමාුකකූලෛ ආමන්ත්රණය කවනා 

්රියාෛලියයි. සාර්ථක අෛදානන කළමණාකවන මූලාවනභයේ සංවිධානජහ අෛදානන මට්ටමට අනුපාතිකෛ පැෛතිය 

ුතතු අතව අජනේ සංසථ්ාපිත කාර්යයන් හා එක ජපලට තිබිය ුතතුය. එජසේම විෂය පථය අතින් විස්තීර්ණ විය ුතතු 

ජසේම වදි ක කාර්යයන්ට බද්ධෛ පැෛතිය ුතතුය. තෛද ජෛනස් ෛන පරිසවයන්ට ගතික විය ුතතුය. අෛදානන 

කළමණාකවනය ජය මු විය ුතත්ජත් ප්රධාන අෛදානන තේජසේරු කිරීමට හා අෛදානන සඳහා සුදුස ප්රතිචාව 

දැේවීමටය. ජමිත අවමුණ ෛන්ජන් සංවිධානජහ සියළු කාර්යයන්ජගන් උපරිම තිවසව ෛටිනාකම උකහා 

ගැනීමටය. අෛදානන කළමණාකවනය සංවිධානයට බලපෑ හැකි සාධකෛල ඉහල සහ පහල විභෛයතා ෛටහා 

ගැනීජන හැකියාෛ ෛර්ධනය කවයි. එය සාර්ථකත්ෛය සඳහා ෛන ඉඩ ඉහල දමා සංවිධානජහ අවමුුක ළඟා 

කවගැනීම ට බාධාකාරී ෛන අවිි  ්චිතතා සහ අසාර්ථක වීමට ඇති ඉඩ පහත ජහලයි.  

අෛදානමේ විග්රහ කිරීජන ෛැදගත් ජක ටසේ ෛනුජහ එිත ස්ෛභාෛය, මූලාශ්ර, ජහ  අෛදානජන බලපෑම තීවණය 

කිරීමයි. අෛදානන ෛර්ගීකවන පද්ධතියේ භාවිතා කිරීම මගින් අෛදානන ඇගුතම දිුතුක කල හැකිය. අෛදානන 

ෛර්ගීකවන පද්ධති ෛැදගත් ෛන්ජන් එය සංවිධානයකට සමාන අෛදානන ිත ෛැඩි වීම පි හබඳෛ හඳුනා ගැනීමට ඉඩ 

සලසන බැවිි . තෛද අෛදානන ෛර්ගීකවන පද්ධතියේ ආයතනයකට ෛඩා අෛදානන සහගත උපායමාර්ග, උපාය්රම 

හා ජමජහුතන හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. අෛදානන ෛර්ගීකවණ පද්ධති සාමානයජයන් පදනන ෛන්ජන් මූලය 

පාලනය, ජමජහුතන කාර්යේෂමතාෛ, පිලිගැනීම, සහ ෛාණිජ ්රියාකාවකන ෛලට අදාල අෛදානන විජනදනය මතය. 

ජකජසේ ජෛතත් සියළුම ආකාවජහ සංවිධාන ෛලට ජප දුජශ අදාල කවගත හැකි අෛදානන ෛර්ගීකවන පද්ධති 

ජන මැත. 

 

අෛදානන කළමණාකවන ප්රතිපත්තියකට පහත අං  ඇතුළත් විය ුතතුය.  

● අෛදානන කළමණාකවන හා අභයන්තව පාලන අවමුුක (පාලනය)  

● අෛදානම ජකජර් සංවිධාන ආකල්ප ප්රකා ය (අෛදානන උපාය මාර්ගය)  

● අෛදානම දැනුෛත් සංස්කෘතිය ජහ  පාලන පරිසවය පි හබඳ විස්තවය  

● පිලිගත හැකි අෛදානන මට්ටම ජහ  එිත සෛ්භාෛය (දැරිය හැකි අෛදානම)  

● අෛදානන කළමණාකවන සංවිධානය හා ෛැඩ පිලිජෛල (අෛදානන ි ර්මාණ ශිල්පය)  

● අෛදානන හඳුනාගැනීම හා ජශ්රේණිගත කිරීම පිලිබඳ පරිපාටි විස්තව (අෛදානන තේජසේරුෛ)  

● අෛදානන විග්රහය හා ෛාර්තාකවණය පිලිබඳ ජල්ඛණගත කිරීම (අෛදානන ජප්ර ජට ජක ලයන්)  

● අෛදානන අෛම කිරීජන අෛ යතා සහ පාලන යාන්ත්රණයන් (අෛදානන ප්රතිචාව)  

● අෛදානන කළමණාකවන කාර්භාවය හා ෛගකීන තීවණය කිරීම  



                                                                                    cd;sl rlaIK Ndr wruqo,    jd¾Isl jd¾;dj  2012 

 

 
 

 

       47  

● අෛදානන කළමණාකවන පුහුුක අෛ යතා හා ප්රමුඛතා  

● අෛදානන සලකුුක කිරීම හා අධීේෂණය පිණිස ෛන ි ර්ණායක  

● අෛදානන කළමණාකවනය සඳහා සුදුසු සනපත් ජෛන් කිරීම  

● එළජෙන ෛසව සඳහා අෛදානන ්රියාකාවකන අෛදානන ප්රමුඛතා  

 

 

            

අවදානම 

            

අවදානලම් ස්වභාවය 

 

ක්රියාමාර්ග 

01.උපායමාර්ගික 
අෛදානම 
 

තීවණය කවන ලද අවමුුක කවා ළඟා 

වීමට ඇති ජන හැකියාෛ, අභයන්තව 

හා බාිතව පරිසවජහ අනජප්ේෂිත 

ජෛනස්කන ි සා සංසථ්ාපිත සැලසුම 

හා අයෛැය අනදාල ජහ  නුසුදුසු බෛට 

පත් වීම උපාය මාර්ගික අෛදානම 

යන්නට අදාල ජශ. 

ජසේෛාලාභී ජමන්ම තවගකරුෛන්ජේ 

ගතිකයන්,ජමන්ම ජප දු පරිසවජහ ෛන 

ජද් පාලන, තාේෂණික, සමාජ සංස්කෘතික හා 

ආර්ථික සංෛර්ධනයන් අධීේෂණය කිරීජමන් පසු 

සංසථ්ාපිත සැලසුම පිලිජයල කිරීම මගින් ජන 

තත්ෛය කළමණාකවනය ජකජර්. විභෛය අෛදානන 

ෛලට ආමන්ත්රණය කවින් ඊළඟ පස ් ෛසව සඳහා 

සැලසුන ඇතුලත් කවින් සෑම ෛසවකම සංසථ්ාපිත 

සැලසුම සකසන අතව විස්තවාත්මක 

සමාජල චනයකින් පසු එය මණ්ඩලය විසින් 

අනුමත ජකජර්.  

02. කීර්තිනාම 
අෛදානම 

වි ජ ේෂ සිද්ධියේ ජහ  හැසිරීමේ ි සා 

ජාතික වේෂණ භාව අවමුදජල් විජ ේෂ 

සිද්ධියේ ජහ  හැසිරීමේ ජහේතුජෛන් 

ඇතිෛන සංසථ්ාපිත ප්රතිූපපජහ ජහ  

කීර්තිනාමජහ අඩුවීම ජශ.  

 

කෛව ජහ  විය හැකි අෛදානන කල් තබා හඳුනා ි සි 

්රියාමාර්ග ගත හැකිෛන පරිදි මුදල් හා ්රම 

සනපාදන අමාතයං ය,රී ලංකා වේෂණ මණ්ඩලය, 

මහ බැංකුෛ හා කර්මාන්තජහ අජනේ  පාර් ෛ 

ජමන්ම අජනේ පාර් ෛකරුෛන් ෛැි  ි යාමකයන්  

සමග කළමණාකවනය යහපත් සබඳතා පෛත්ෛයි. 

මහ ජනයා ජෛත ජත වතුරු ි කුත් කිරීම සභාපති 

හා අධයේෂක මණ්ඩලජහ අනුමැතියට යටත් ජශ.  

03.අනුකූල ජෛළඳ 
අෛදානම 
 

අදාල නීති රීති ජවගුලාසි, අභයන්තව 
ප්රත්පත්ති, පරිපාටිජහ  ආචාවධාර්ික 
ප්රිතීන්,අනුගමනය කිරීමට 
ජන හැකිවීම මත ජාවභා අවමුදජල් 
කීර්තිනාමයට හාි  වීම හා   ෛයාපාව 
ඛණ්ඩ වීජන අෛදානම, ෛයාපාව කටුතතු 
කඩ වීම සහ එය ජසේෛාලාභීන්ට, කාර්ය 
මණ්ඩලය හා අජනේ පාර් ෛකරැෛන්ට 
අිතතකව ජලස බලපෑම ජශ. 
 

මුදල් හා ්රම සනපාදන අමාතයං ය ෛැි  විවිධ 

පාලන මණ්ඩල මගින් පනෛා ඇති නීති රීති හා 

ජවගුලාසි අනුගමනය කවින් ජාවභා අවමුදල ජන 

අෛදානම අෛම කවජගන තිජබ්.  
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04.ජාතයන්තව 

අෛදානම 

 

 

ජාතයන්තව සමාජ-සංස්කෘතික, 

ආර්ථික, හා තාේෂණික සාධක හවහා 

ෛන ජෛනස්කන තු හන් පැන නගින 

අෛදානම මීට අදාල ජශ. ජාවභා 

අවමුදල ප්රතිවේෂණජහ හා විජද්ස ්

රැකියා වේෂණජහ ි වත ෛන ජහයින් 

ජාතයන්තව PESTEL සාධක අවමුදලට 

බලපායි.. 

 

 

රී ලාංකික විගමණික ශ්රිකයන් ඉන්නා මැද 

ජපවදිග වටෛල ප්රෛණතා අධීේෂණය හා ජාවභා 

අවමුදජල් ප්රතිවේෂණ අං යට අදාල ජාතයන්තව 

ෛයාපාව ප්රෛණතා අධීේෂණය හවහා ජාවභා අවමුදල 

අෛදානන අෛම කවයි. 

05.වේෂණ ෛගකීන 

අෛදානම 
 

පිලිගත ජන හැකි තවජන ඉහල 

අෛදානන පිලිබඳ ිතිකන ඉල්ලීන හා 

ප්රමාණෛත් අෛදානන ෛාරික ජන දවන 

අෛදානන අනුපාත පිලිගැනීම ෛැි  

වේෂණ ෛයාපාව මීට අදාල ජශ.  

ජන අෛදානම අෛම කවනු පිණිස ෛාරික තීවණය 

කිරීජන කිටුෛ පිිතටුෛා ඇත. ජබදාහැරීජන ජාලයට 

අනුුතේත කව ඇති පිරිස ් ඇතුළුෛ වේෂණ හා 

ිතිකන කළමණාකවන කාර්ය මණ්ඩලය පුහුුක 

කිරීමට හා සංෛර්ධනය කිරීමට කැපී ජපජනන 

ආජය ජනයන් කව ඇත. 

06.විජද්  විි මය 
අෛදානම 
 

ජඩ ලර්,ස්ටර්ලින් පවුන, ුතජව  ෛැි  

විවිධ විි මයන්හී විජද්  විි මය 

අනුපාතයන්හී උච්චාෛචනයන් මගින් 

ඇති කවන අයහපත් බලපෑන ින් 

අදහස් ජශ.  

 

ජන අෛදානම අෛම කිරීම උජදසා ප්රතිවේෂණ 

ෛාරික ජගවීමට ජබජහ  ප්රතිවේෂණ ගිවිසුන ජද්ශිය 

විි මය ෛටිනාකනෛලින් ඇති කවජගන තිජබ්.  

07.ජත වතුරු 

තාේෂණ අෛදානම 

 

ජත වතුරු තාේෂණ අෛදානම පැන 

නැජගන්ජන් ජාවභා අවමුදජල් දත්ත 

හා පෛත්නා ජත වතුරු ඇසුරිි . 

ජත වතුරු තාේෂණ අෛදානන අෛම 

කිරීජන සැලසුම ්රියාත්මක කිරීම 

මගින් ජාවභා අවමුදල මීට මුහුණ ජද්.  

යටිතල සහ දත්ත පදනන පාර් ෛයන් හවහා 

ජත වතුරු ආවේෂාෛ, ජත වතුරු සිතතබෛ පෛත්ෛා 

ගි ින් අනෛ ය පුනරුේතිය මගහවෛා ගි යි. 

අජප් ජසේෛා දායකයන්ට ි ෛැවදි හා තත්කාලීන 

ජත වතුරු තාේෂණ ජසේෛා සපයනු පිණිස 

ජත වතුරු තාේෂණ අං ය වෛවස් නා ක හා 

ජත වතුරු රැක  ගැනීම සඳහා විසඳුන සලසින් ඒ 

සමග සුළු පරිමාණ ෛයසන සඳහා පි හයන සමග 

විෛධ ජසේෛා සපයයි.  
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08.ණය අෛදානම 
 

ප්රති පාර් ෛ සිය බැවකන ජගවීම පැහැව 
හැරීම ජහ  ජගවීමට ජන හැකි වීම මත 
සමාගමට මූලය අලාභ සිදුවීමට ඇති 
ඉඩ ජමයින් අදහස් ජශ. සිය ආජය ජන 
හා මෘදු ණය ි සා ජාවභා අවමුදල ජන 
අෛදානමට ලේජශ.  
 

 ලැබිය ුතතු ප්රතිවේණ  ඇතුළුෛ සියළු ලැබිය ුතතු දෑ 

මාසික පදනින් සමාජල චනය කවන අතව ි යම 

ජෛලාෛට අය කිරීන සිදු කවයි. ජාවභා අවමුදල් 

පණත මගින් ඉඩ සලසනුජහ වාජය ආවේෂණයන්හී 

ආජය ජනයට පමණේ ජහයින් භාණ්ඩාගාව 

බිල්පත්, භාණ්ඩාගාව බැඳුනකව REPOs ෛැි  දෑ 

හවහා වාජය බැංකු සමග ි දහස් ආජය ජනයන් 

කවින් ජන අෛදානම කළමණාකවනය ජකජර්.  

09.ිතිකන ජගවීන 
අෛදානම 

ෛංචි ක වනතික හා තාේෂණික 
කාවණා ජහේතුජෛන් පැන නැගිය හැකි 
ආවවුල් පි හබඳ අෛදානම  

ිතිකන ඉල්ලීන අනුමත කිරීම සඳහා දැඩි ජවගුලාසි 

පැනවීමට කටුතතු කිරීම හා ිතිකන ්රියාෛලියට 

අදාල වාජකාරි ජබදා ජෛන් කවින් අෛ ය 

මුලාවනභයන් ජගන ෛංචි ක වනතික හා 

තාේෂණික කාවණා පාලනය කවනු ලබයි.  
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ආදායම් ප්රකාශය  

 
ජාතික  රක්ෂණ  භා ර  අරමුදල

ආදායම් ප්රකාශය (සියළු  සං ඛ්යා  ශ්රී ලංකා  රුපියේ  වලිනි )

ලදසැ ම්බර්  31න්  අවසන්  වසර  සඳහා

2012 2012 2012 2011

සටහන්අ්රහාර  සහ අලනක්

SRCC&T 

wru qo, එකතුව එකතුෛ

ආදායම

ශුද්ධ ෛාරික ආදායම 01 837,526,229         2,185,221,592       3,022,747,821       2,488,711,994    

අග්රහාව  දායකත්ෛය 02 863,435,521         -                      863,435,521          1,117,653,037    

ප්රතිලාභ , හාණි සහ වියදම්

වේෂණ ිතිකන සහ ප්රතිලාභ 03 (1,898,258,796)      (383,211,955)        (2,281,470,751)      (1,879,486,696)   

(197,297,047)        1,802,009,637       1,604,712,590       1,726,878,335    

අලනක්  ආදායම් -                         -                   

ආජය ජන ආදායන 84,627,761           531,185,783         615,813,544          723,412,241       

ණය ජප ලී -                      7,278,316             7,278,316              10,163,846         

අජනේ  ආදායන 18,732,336           153,846               18,886,182            743,614             

103,360,097         538,617,945         641,978,043          734,319,701       

වියදම් -                         -                   

කාර්ය මණ්ඩලාශ්රිත පිරිෛැය 04 69,828,165           2,178,544             72,006,709            56,000,854         

පරිපාලන වියදන 05 50,237,624           24,164,860           74,402,484            68,915,550         

මූලය  සහ අජනකුත්  වියදන 06 3,666,682             13,591,592           17,258,273            21,581,925         

මුළු  වියදම 123,732,470         39,934,997           163,667,466          146,498,329       

බදුවලට  ලප ර  ඉපයුම් (217,669,420)        2,300,692,586       2,083,023,166       2,314,699,707    

බදුකරණය -                      -                      -                         108,349,446       

බදුවලට  පසු ඉපයුම් (217,669,420)     2,300,692,586    2,083,023,166       2,206,350,261 
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ලශේෂ පත්රය 
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සමුච්චිත අරමුදලේ ලවනස්කම් පිලිබඳ ප්රකාශය 

 

                    

              (සියළු සංඛ්යා ශ්රී ලංකා රුපියේ වලිනි  
ලදසැ 31 න් අවසන් වසර 
සඳහා               
        2012 2012 2012 2011 
        අ්රහාර හා අලනක්   SRCC & T  

අරමුදල  
එකතුව    

                

                    
සමුච්චිත අරමුදල                 
                    

සමුච්චිත අවමුදල     
             
1,713,638,127  

             
6,783,811,581  

     
8,497,449,708  

       
9,695,467,155  

අඩුකළා ජපව ෛසජර් ගැලපීන   
               
(243,245,409) 

               
(200,301,466) 

       
(443,546,875) 

           
(17,717,155) 

ඒකාබද්ධ අවමුදලට 
දායකත්ෛය     

            
(4,200,000,000) 

    
(4,200,000,000) 

      
(3,495,000,000) 

භ ාාණ්ඩාගාවජයන් ලැබිය ුතතු දෑ කපා 
හැරීන 

               
(174,321,548)     

       
(174,321,548)   

එකතු කළා ප්රතිවේෂණ වියදන කපා 
හැරීන   

                 
150,314,066  

         
150,314,066    

වියදන මත ආදායන     
               
(217,669,420) 

             
2,300,692,586  

     
2,083,023,166  

       
2,314,699,707  

        
             
1,078,401,750  

             
4,834,516,767  

     
5,912,918,517  

       
8,497,449,707  

                    
                    

                    

 

 

 



jd¾Isl jd¾;dj 2012 cd;sl rlaIK Ndr wruqo, 

 

  
      54 

 

  

මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය 
ජාතික  රක්ෂණ  භා ර  අරමුදල

මුදේ  ප්රවාහ  ප්රකාශය (සියළු  සං ඛ්යා  ශ්රී ලංකා  රුපියේ  වලිනි )

ලද සැ ම්බර්  31න්  අවසන්  වසර  සඳහා

2012 2011

ලම ලහයුම්  ක්රියා කා රකම්වලින්   මුදේ  ප්රවාහ

කාල පරිච්ජදදය  සඳහා ශුද්ධ  ලාභය 2,083,023,166        2,314,699,707          

අඩු කලා ජපව ෛසජර් ගැලපුන බදු (443,546,875)          (17,717,155)             

අඩුකලා ඒකාබද්ධ  අවමුදලට ජගවීන (4,200,000,000)       (3,495,000,000)        

අඩු කලා. ජපව ෛසජර් ගැලපුන- භාණ්ඩාගාවජයන්  ලැබිය ුතතු දෑ කපා හැරීන (174,321,548)          

එකතු කළා ජපව ෛසජර් ගැලපුන- ප්රතිවේෂණ 150,314,066           

(2,584,531,191)       (1,198,017,448)        

ගැ ලපුම්

ේෂය 10,820,514              12,182,858               

 PPE අජලවිය මත පාඩු 1,731,806                -                           

ආජය ජන ආදායන (615,813,544)          (723,412,241)           

ජන ඉපයූ ෛාරික  ආදායන 95,954,471              141,879,032             

විලනභීත ජක ිස් (15,045,973)            (21,741,415)             

කා රක  ප්රාග්ධ්නය  ලවනස්වීමට  ලපර  ලම ලහයුම්  ලාභය (3,106,883,918)       (1,789,109,214)        

ලැබිය ුතතු දැ අඩුවීම /ෛැඩිවීම 263,166,729           18,001,331               

ජගවිය ුතතු ිතිකනිත  අඩුවීම (106,332,722)          (125,589,435)           

වජජහ  ප්රදාන  අඩුවීම (75,190)                    (142,180)                  

අජනේ  ජගවිය ුතතු දෑ ෛැඩි වීම (165,963,938)          (1,574,828)               

ලම ලහයුම්  ක් ර්යා කා රකම්වල  ශුද්ධ්  මුදේ (3,116,089,038)       (1,898,414,326)        

ආලයෝ ජනයන්ලගන්  මුදේ  ප්රවාහ

ජද්පල පිරියත්  හා උපකවණ ිලට ගැනීන (8,154,600)               (5,693,724)               

ෛත්කන  අපහවණ 469,956                   

NdKavd.dr wdfhdack ;,amsrSus (931,368,410)          1,129,561,201          

wdfhdack wdodhu 615,813,544           723,412,241             

ආලයෝ ජන  කටයවුතු  ලවනුලවන්  භා විතා  කළ  ශුද්ධ්  මුදේ (323,239,510)          1,847,279,718          

මුදේ  හා  මුදේ  සමා න  දෑ හි  අඩුවීම /වැ ඩිවීම (3,439,328,548)       (51,134,608)             

කා ල පරිච්ලේදය  ආරම්භ ල  මුදේ  හා  මුදේ  සමා න  දෑ 3,542,969,945        3,594,104,553          

කා ල පරිච්ලේදය  අවසා නල   මුදේ  හා  මුදේ  සමා න  දෑ 103,641,397           3,542,969,945          

මුදේ  හා  මුදේ  සමා න  දෑ  පිල බඳ   වි්රහය

අතැති  මුදල්  හා බැංකු ජ ේෂය 103,641,397           303,644,906             

ජකටිකාලීන ආජය ජන -                            3,239,325,039          

මුදල්  හා මුදල්  සමාන දෑ 103,641,397           3,542,969,945          
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ගිුකනකවන ප්රතිපත්ති 

 

1.0    iudh;ksl f;dr;=re 
 

cd;sl rlaIK Ndr wruqo, ^Zwruqo,Z& —2006 wxl 28 ork cd;sl rlaIK Ndr wruqo, mk;skã  
ixia:d.; lrk ,ÿj" Y%S ,xldj ;=< ks;H jYfhka msysgqjkq ,en we;' iud.fï f,aLk.; 
ld¾hd,h fld<U 10" urodk mdr  wxl 97 ork ia:dkfha msysgd we;s w;r tys m%Odk jHdmdßl 
ia:dkh o fulS ,smskfhys msysgd ;sfí'   

   
2.0     jeo.;a .sKqïlrK m%;sm;a;s 

 

      2.1  ms<sfh, lsÍfï moku 

Y%S ,xld jr,;a .KldêldÍ wdh;kh úiska kshu lrkq ,enQ idudkHfhka ms<s.;a    
.sKqïlrK uQ,O¾uj,g yd .sKqïlrK m%ñ;Skag wkql+,j ft;sydisl msßjeh iïuq;sh hgf;a 
uQ,H m%%ldY ms<sfh, lrkq ,en we;' 

uQ,H m%ldY bÈßm;a lrkq ,nkqfha Y%S ,xld remsh,a j,sks' 

WoaOukldÍ idOl fjkqfjka .e,mSï lsisjla fï .sKqïj,g we;=<;a flÍ fkdue;' 

wod< úg§" .sKqïlrK m%;sm;a;s bÈß igykaj, meyeÈ,s lrkq ,en we;' 

 

      2.2 ;=,kd;aul w.hka 
   

wruqo, úiska È.gu wod< flreKq .sKqïlrK m%;sm;a;s bl=;a j¾Ihkays Ndú; flreKq ms<sfj;a 
j,g wkql+, fõ' wjYH ;kays § bl=;a j¾Ifha w.hka h<s fm<.iajd fï j¾Ifha bÈßm;a lsÍug 
we;=<;a flÍ we;' 

 

   
        2.3   m%d.aOk ne£u 

     fYaI m;%fhys Èkg m%d.aOk ne£ï lsisjla fkd;sìKs' 
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   2.4   uqo,a m%jdy m%ldYh 

   uqo,a m%jdyk m%ldYh ms<sfh< lrkq ,en we;af;a —wkshï l%ufõohla˜ Ndú;fhks'  

 

 2.5 wdY%s; md¾Yj .kqfokq 

   wdY%s; md¾Yj .kqfokq lsisjla fkd;sìKs' 

 
 2.6 mYapd;a fYaI m;% ld¾hodu 
  

   ish¨u mYapd;a fYaIm;% ld¾hoduhka ie,ls,a,g Ndckh lrk ,ÿj wod< ;kays§ uQ,H                
m%ldYhkays ta ta igykaj, .e<mSï fyda lreKq wkdjrKh lsÍï we;=<;a lrkq ,en ;sfí' 

2.7 j;alï iy tajd we.hSfï moku 

 2.7.1 foam<" msßh; yd WmlrK 

         foam< msßh; yd WmlrK tajdfhys msßjeh wkqj igyka .; fldg ;sfí' 

      foam<" msßh; iy WmlrK hkq tlS j;alï" tys wfmalaIs; mßyrKh i|yd l%shdldÍ        
;;a;ajhkag muqKqjd,Sfï§ jehjqKq lsishï úhyshoï iuÕ tajdfhys .ekqï ñ, fjhs' 

wruqo, mj;ajdf.k hdu i|yd ;sr iajNdjfha j;alï w;alr .ekSu §¾> lr,Su fyda jeä ÈhqKq 
lr,Su i|yd jeh jQ úhyshoï' 

      

laIhùï 

ish¨u foam<" msßh; yd WmlrKj, laIhùï i|yd jk m%;smdok .Kkh flfrkqfha tajdfhys .Kka 
n,d we;s" m%fhdackj;a Ôú; ld,hg jeä m%udKh my; ioyka mßÈ iudk jd¾Isl fldgia uqo,a j,ska 
lmdyßkq msKsi tajdfhys jákdlu u; Rcq f¾Ld moku fhdod .ksñks' 

  msrsh; iy hkaf;%damlrK - wjqreÿ 10lg jeä 

  .Dy NdKav yd iúlsÍï - wjqreÿ 08lg jeä 

  ld¾hd, WmlrK - wjqreÿ 06lg jeä 

  mß.Kl  - wjqreÿ 05lg jeä 

  fudag¾ jdyk - wjqreÿ 05lg jeä 
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       2.7.2  wdfhdack 

     msßjeh wkqj wdfhdack olajd we;'  

      2.7.2  ,eìh hq;= oE 

                jdßl fmd<sh iy wfkl=;a ,eìh hq;= oE tl;= lr .ekSug we;s yelshdj wLKavj   
mj;ajdf.k hdfï mokï u; iudf,dapkh lrkq ,efí' 

Kh .e;shka iy tl;= lr .ekSug wmyiq f,i y÷kdf.k we;s wfkl=;a ,eìh hq;= oE 
lmdyßkq ,efí' 

    2.7.3 uqo,a yd uqo,a iulhka 
  

uqo,a m%jdy m%ldYfhys ld¾hh i|yd uqo,a iy uqo,a iulhka w;e;s uqo,a iy Y=oaO fkdf.jQ 
nexl= whsrd iïnkaOhka  jQ nexl= ;ekam;=j,ska ixhqla; fõ' 

   2.8 nerlï yd m%;smdok 
 

      2.8.1  fkdbmhQ jdßl  

fkdbmhQ jdßl hkq fYaI m;%fhys Èkg miqj fhÿKq wjodkï ld, mßÉfþohg wod< jk 
j¾Ihla ;=< § ,sÅ; jdßlj, iudkqmd;hka fï fkdbmhQ jdßl o< jdßlfhys 24 jeks moku 
u; .Kkh flf¾' 

      2.8.2   ú,ïì; fldñia uqo, 

ú,ïì; fldñia uqof,ka fmkakqï flfrkqfha fkdbmhQ jdßlhg wod< Y=oaO fldñia uqo,h' 

2.8.3 ,dN fldñia uqo, 
   

,dN fldñia uqo, .Kkh fldg jdßl follska f.jkq ,efí' m<uq jdßlh .sKqï ld, mßÉfþoh 
wjika ù ih uilska iy fojeks jdßlh .sKqï ld, mßÉfþoh wjika ù fodf<dia uilska f.jkq 
,efí'  

      2.8.4 f.ùug we;s ysñlïmEu  
 

yssñlïmEï wod< uqo,a j¾Ih ;=< § fkdf.jk wkqu; ysñlïmEï j,ska o wruqof,ys 
idudðlhska úiska m%ldYhg m;a flfrk f.ùug b;sßj we;s ysñlïmEï i|yd flfrk 
m%;smdokj,ska iy m%;srlaIKh iy f.dv.ekqï whlr .ekSï fjf;d;a ta i|yd wod< úhoï yd 
ta fjkqfjka flfrk m%;smdokj,ska o ixhqla; fõ'  
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        2.8.5 wfkl=;a f.úh hq;= oE 
 

           wfkl=;a f.úh hq;= oE tajdfhys msßjefhys olajd we;' 

2.8.6 fjk;a m%;smdok 
 

fYaI m;%fhys Èkg y÷kd.;a ish¨u m%;smdok i|yd .sKqïj, mQ¾K jYfhka bv i,id 
we;' 

          2.9  wdodhï yd úhoï  
 

         2.9.1 wdodhu 

 

wd¾Ól m%;s,dN" wruqo, lrd .,d taug bvlv meje;afï iy wdodhu       úYajikSh  
whqßka uqod.; yelsùfï m%udKhg wdodhu y÷kd.kq ,efí' wdodhu y÷kd .ekSug fmrd;=j 
u;= oelafjk ksYaÑ; y÷kd .ekSfï Wmudk o imqrd,Su wksjd¾h fjhs' 

. 
^w&  jdßl odhl;ajh  

     jdßl odhl;ajh tajd f.ùï l< hq;= ld,h t<öfï§ y÷kd.kq ,efí' 

                ^wd& fmd,S wdodhu 

bÈßfha§ tl;=lr .ekSï ieliys; fjf;d;a ñi fmd,sh WmÑ;ùfï§ fmd,S wdodhu   
y÷kd.kq ,efí' 

úhoï y÷kd.ekSu  
 

wruqo, mj;ajdf.k hdfï§ iy foam<" msßh; iy WmlrK ld¾hlaIu ;;a;ajfhys 
mj;ajdf.k hdfï§ jeh jk ish¨u úhoï o w;sßla;h ,nd .ekSfï§ wdodhug ner lrkq 
,en we;' 

 අවිි  ්චිතතාෛන්  

 
මණ්ඩලජහ මතය අනුෛ සාමානය ෛයාපාව කටුතතු සනබන්ධජයන් ජාතික වේෂණ භාව අවමුදලට 

එජවිතෛ දැනට පෛත්නා නඩු කටුතතු ෛලින් ෛාර්තාකවණ ලද මූලය ප්රතිඵලයන්ට හා අවමුදජල් 

අනාගතජමජහුතනෛලට සැලකිය ුතතු බලපෑමේ ඇති ජන ජශ.  
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මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 
ජාතික  රක්ෂණ  භා ර  අරමුදල

මූලය  ප්රකාශ  සඳහා  සටහන් (සියළු  සං ඛ්යා  ශ්රී ලංකා  රුපියේ  වලිනි )

ලදසැ ම්බර්  31න්  අවසන්  වසර  සඳහා

2012 2012 2012 2011

අ්රහාර  හා  අලනක්

SRCC&T 

wru qo, එකතුව

01. ශුද්ධ්  වා රික  ආදායම්

ෛාරික ආදායන- ජම ටර් වථ 206,595,378        -                     206,595,378            215,199,457         

      ෛාරික ආදායන-ප්රතිවේෂණ 463,610,216        -                     463,610,216            198,551,912         

ෛාරික ආදායන- පාර්ලිජනන්තු  සිකකයන් 10,000,000          -                     10,000,000              10,000,000           

ෛාරික ආදායන - විජද්  රැකියා 54,577,250          -                     54,577,250              208,799,952         

ෛාරික ආදායන - සාව (ගිි  සමුද්ර හා විවිධ.) 104,047,985        -                     104,047,985            170,876,837         

දළ ලිඛිත ෛාරික-ෛැෛ සිඅකැජක  හා ත්ර්රියා -                    2,281,210,354      2,281,210,354         2,006,556,886       

      ෛාරික ආපසු ජගවීන -                    (34,291)               (34,291)                   (26,080)                

දළ  ලිඛිත  වා රික 838,830,829        2,281,176,063      3,120,006,892         2,809,958,964       

ප්රතිවේෂණ  ෛාරික (1,304,600)          -                     (1,304,600)              (179,367,937)        

ශුද්ධ්  ලිඛිත  වා රික 837,526,229        2,281,176,063      3,118,702,292         2,630,591,027       

ජන ඉපයූ ෛාරික ජෛනුජෛන්  සංචිතෛල ශුද්ධ ජෛනස -                    (95,954,471)         (95,954,471)            (141,879,032)        

837,526,229        2,185,221,592      3,022,747,821         2,488,711,994       

02. අ්රහාර  දායකත්වය

සාමාජිකයන්ජගන්  දායකත්ෛය 588,435,521        -                     588,435,521            623,424,037         

භාණ්ඩාගාව  දායකත්ෛය 275,000,000        -                     275,000,000            494,229,000         

863,435,521        -                     863,435,521            1,117,653,037       

03. ප්රතිලාභ  පාඩු  හා  වියදම්

ඇස් කණනාඩි- අග්රහාව 180,838,820        -                     180,838,820            180,748,334         

පුද් ජව හල්  ගාස්තු- අග්රහාව 494,808,873        -                     494,808,873            592,182,669         

ළදරු උපත්  -අග්රහාව 58,082,627          -                     58,082,627              106,577,025         

හදිසි අනතුරු අග්රහාව 16,292,203          -                     16,292,203              21,702,772           

වෛදය ගාස්තු අග්රහාව 22,372,361          -                     22,372,361              23,382,719           

හෘද ජව ග අග්රහාව 145,768,353        -                     145,768,353            136,497,358         

පි හකා - අග්රහාව 10,672,258          -                     10,672,258              11,265,221           

සාමානය හා හදිසි අනතුරු මවණ-අග්රහාව 126,466,333        -                     126,466,333            162,837,751         

ජම ටර් වථ ිතිකන සඳහා වියදන 115,629,748        -                     115,629,748            127,633,818         

විජදස්  රැකියා  ිතිකන වියදන 123,305,107        -                     123,305,107            182,688,549         

ප්රතිවේෂණ  ිතිකන වියදන 308,239,012        -                     308,239,012            58,145,812           

වෛදය වේෂණ ිතිකන පාර්ලිජනන්තු  සිකකයන් 12,564,947          -                     12,564,947              9,419,786             

වෛදය වේෂණ ිතිකන සාමානය වේෂණ 281,564,461        281,564,461            96,419,651           

ඉදිරිපත්  වූ ශුද්ධ ිතිකන -                    37,076,159          37,076,159              (141,693,868)        

ශුද්ධ ජක ිස් මුදල් 1,653,694           346,135,796        347,789,490            311,679,100         

ලාභ  මත ජක ිස් -                    -                     -                          -                      

1,898,258,796     383,211,955        2,281,470,751         1,879,486,696       

04. කාර්ය  මණ්ඩල  පිරිවැය

දළ ෛැටුප 49,562,281          1,588,197            51,150,478              38,783,551           

ජසේ  අ අ - 12% 5,873,244           176,436              6,049,680                5,701,461             

ජසේි භා අ 1,464,516           44,109                1,508,625                1,474,356             

අතිකාල  හා ි ෛාඩු දින ජගවීන 281,817              -                     281,817                   397,571               

ෛාර්ෂික ප්රසාද  ීමනා හා දිරි ීමනා 2,963,334           -                     2,963,334                3,020,817             

අජනේ ීමනා 2,864,647           369,801              3,234,449                2,498,004             

අි යන ෛැටුප් 839,870              -                     839,870                   893,414               

තාර්යමණ්ඩල  සුභසාධන වියදන 1,944,808           -                             1,944,808                1,438,399             

කාර්ය මණ්ඩල  පුහුුක 1,978,059           -                     1,978,059                789,575               

පාරිජත ෂික වියදන 2,055,589           2,055,589                1,003,705             

69,828,165          2,178,544            72,006,709              56,000,854           
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මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් (ඉතිරිය.)     

මූලය  ප්රකාශ  සඳහා  සටහන් (සියළු  සං ඛ්යා  ශ්රී ලංකා  රුපියේ  වලිනි )

ලදසැ ම්බර්  31න්  අවසන්  වසර  සඳහා

2012 2012 2012 2011

අ්රහාර  හා  

අලනක්

SRCC&T 

wru qo, එකතුව

05. පරිපා ලන  වියදම්

ගමන් 537,305                2,599                  539,904                   317,532               

ේෂය වීන 7,532,513             3,288,001            10,820,514              12,281,608           

කුලී 1,627,418             18,000,000          19,627,418              6,491,492             

ජල 511,970                -                     511,970                   466,522               

විදුලි 5,448,236             -                     5,448,236                3,696,368             

දුවකථන 1,504,472             14,446                1,518,917                1,550,725             

මුද්රණ හා ලිපි  ද්රෛය 3,907,422             -                     3,907,422                5,284,550             

කාර්යාල අලුත්ෛැ ඩියා හා නඩත්තු 8,838,871             -                     8,838,871                6,707,712             

සනීපාවේෂක කටුතතු 1,334,420             -                     1,334,420                276,326               

පරීේෂාෛ  හා තේජසේ රුෛ 2,335,017             1,578,688            3,913,705                3,497,251             

දැයට කිරුළ  සඳහා වියදන 2,095,279             -                     2,095,279                3,649,979             

පරිතයාග 298,730                150,000              448,730                   7,846,862             

විජන ද  කටුතතු 19,844                  264,063              283,907                   245,461               

ෛෘත්තික  ගාස්තු 34,915                  -                     34,915                     1,350,563             

රැස්වීන සඳහා වියදන 684,966                -                     684,966                   548,189               

ඊ කාඩ් පත්  මුද්රණය 6,025,000             -                     6,025,000                4,364,000             

5ෛන සංෛත්සවය -                      -                     -                          724,083               

වනතික  වියදන 657,115                245,000              902,115                   820,206               

උපජද් ක  ගාස්තු 254,800                -                     254,800                   1,000,916             

අන්තර්ජාල හා විදුත්  තැපෑල්  වියදන 934,317                -                     934,317                   759,809               

ඉන්ධන වියදන 466,321                -                     466,321                   468,467               

ෛාහන වේෂණ 279,903                195,152              475,055                   685,636               

වෛදය වේෂණ 205,550                18,746                224,296                   176,017               

පුෛත්පත්  හා ෛාව සඟවා 59,283                  -                     59,283                     68,681                 

රී ලංවම ජෛත ගාස්තු ජගවීන -                      -                     -                          400,000               

ආවේෂක ගාස්තු 1,148,408             -                     1,148,408                1,558,056             

 ාඛා විෛෘත කිරීජන  වියදන -                      -                          -                      

තැපැල් 2,931,895             10,330                2,942,225                2,508,497             

ෛාහන නඩත්තු 563,653                397,835              961,489                   1,170,044             

50,237,624            24,164,860          74,402,484              68,915,550           

06.මූලය  හා  අලනකුත්  වියදම්

බැංකු ගාස්තු 105,237                78,616                183,853                   535,221               

විගණන ගාස්තු 158,160                180,000              338,160                   115,650               

ජාතිය  ජග ඩ නැගීජන  බදු වියදන -                      12,923,461          12,923,461              14,584,151           

මුද්දව ගාස්තු 37,861                  -                     37,861                     273,650               

අපහවණ පාඩු -                      -                     -                          -                      

පාඩු / (ලැබීන) විි මය  හුෛමාරු  අගජහ  අනුපාතික ජෛනස 1,731,806             -                     1,731,806                

තාේෂණික උපජදස්  කිටුෛට සහභාගී වීජන ගාස්තු -                      199,500              199,500                   117,000               

කාර්ය කිටුජශ  පැිණීජන ගාස්තු -                      81,750                81,750                     95,250                 

කිටු පැිණීජන ගාස්තු -                      -                     -                          -                      

විවිධ වියදන 356,820                128,265              485,085                   572,804               

අජලවි ප්රෛර්ධන වියදන 90,653                  -                     90,653                     323,883               

ප්රචාවක වියදන 1,186,145             -                     1,186,145                4,964,316             

3,666,682             13,591,592          17,258,273              21,581,925        
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මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් (ඉතිරිය.)     

ජාතික  රක්ෂණ  භා ර  අරමුදල

ගිණුම්  සඳහා  සටහන් (සියළු  සං ඛ්යා  හ්රී ලංකා  රුපියේ  වලිනි )
සටහන  7: ලද්පල  පිරියත  හා  උපකරණ

ලමෝ ටර් වා හන කා ර්යාල  උපකරණ

ලී බඩු  හා  

සවිකිරීම් මෘ දුකාංග විවිධ්  වත්කම් මුළු  එකතුව

පරිෛැය

2012/01/01 දිනට ජ ේෂෛ 34,470,255           26,142,782                   8,132,941            6,542,073                 71,988                 75,360,038           

ජපව ෛසජර් ගැලපුන (351,658)                      351,658               -                        

එකතු කිරීන -                        7,267,874                     886,726               -                           -                       8,154,600             

අපහවණයන් -                        (2,130,703)                   (2,932,997)           -                           -                       (5,063,700)            

2012/12/31 දිනට ජ ේෂය 34,470,255        30,928,294                6,438,328          6,542,073              71,988                78,450,938         

ේෂය  වීන

2012/01/01 දිනට ජ ේෂය 23,035,725           12,560,594                   3,959,227            6,174,277                 23,338                 45,753,161           

ෛසව සඳහා ගාස්තු 5,731,803             4,053,446                     758,464               274,242                    2,559                   10,820,514           

ෛසජර් අපහවණයන් -                        (1,213,465)                   (1,648,474)           -                           -                       (2,861,939)            

2012/12/31 දිනට ජ ේෂය 28,767,528        15,400,576                3,069,217          6,448,518              25,897                53,711,736         

-                        

31/12/2012 දිනට ලියන ලද ෛටිනාකන 5,702,726           15,527,719                3,369,112          93,555                    46,091                24,739,202         

2012 2012 2012 2011

අ්රහාර  හා  

අලනක්

SRCC&T 

wru qo, එකතුව එකතුෛ

08.ආලයෝ ජන

භාණ්ඩාගාව  බිල්පත් -                      628,369,600   628,369,600    643,964,700    628369600

භාණ්ඩාගාව  බිල්පත් - REPO 969,761,256          1,062,221,171 2,031,982,426 4,499,484,696 2,031,982,426   

භාණ්ඩාගාව  බැඳුනකව -                      1,694,634,700 1,694,634,700 1,506,416,000 1,694,634,700  

ණයකව -                      1,045,780,000 1,045,780,000 1,045,780,000 1045780000

7,695,645,396 

අඩුකලා

ිතලශ ජන කල ෛට්ටන -                      (26,380,841)    (26,380,841)     (31,352,432)    -26380841.26

එකතු  කළා -                      

ිතලශ ජන කල ෛාරික -                      1,528,787       1,528,787        19,578,338     1528787.106

969,761,256          4,406,153,417 5,375,914,672 7,683,871,302 

09.ලැ බිය  යුතු

 BFE ජෛතින්  ලැබිය ුතතු ෛාරික -                      -                -                   19,032,832     

භාණ්ඩාගාවජයන්  ලැබිය ුතතු -                      -                -                   174,321,548    

ලැබිය ුතතු ෛාරික- සාමානය වේෂණ 1,955,673             -                1,955,673        7,612,013       1955672.84

ලැබිය ුතතු ජප ලී 33,634,546            115,676,102   149,310,648    158,040,419    

ලැබිය ුතතු ජප ලී ෛැෛ සිව කැජක  හා ත්ර්රි -                      308,960,490   308,960,490    338,879,954    308960490.2

ආර්ථික ජසේෛා ගාස්තු 11,078,483            -                11,078,483      21,169,387     

ප්රතිවේෂන  අං ජයන් ලැබිය ුතතු 5,349,749       5,349,749        4,262,442       

ලැබිය ුතතු අත්තිකාවන 481,841                -                481,841           6,789,116       

ලැබිය ුතතු ප්රතිවේෂණ  ෛාරික 180,811,195          -                180,811,195    110,153,464    180811194.9

මෘදු ණය -                      958,456,782   958,456,782    1,054,801,014 

WHT-ලැබිය ුතතු 23,114,660     23,114,660      11,611,080     

ආපසු ජගෛන තැන්පතු 800,688                9,000,000       9,800,688        9,974,103       

මෘදු ණය 10,110,757            3,442,991       13,553,748      8,887,446       

ජපව ජගවූ වියදන -                      5,092             5,092               5,929             

සාමාජිකයන්ජගන්  ආපසු ලැබිය ුතතු ජචේපත් 1,768,785             -                1,768,785        2,273,818       

240,641,969          1,424,005,867 1,664,647,836 1,927,814,565 
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මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් (ඉතිරිය.) 
ජාතික  රක්ෂණ  භා ර  අරමුදල

ලශේ ෂ පත්රයට  සටහන් (සියළු  සං ඛ්යා  ශ්රී  ලංකා  රුපියේ  වලිනි )

ලදසැ ම්බර්  31 දිනට 2012 2012 2012 2011

අ්රහාර  හා  අලනක්

SRCC&T 

wru qo, එකතුව

10.මුදේ  හා  මුදේ  සමාන දෑ

බැංකුජශ මුදල් 94,825,737              8,676,291             103,502,028           303,493,729     

අතැති  මුදල් 138,789                  580                     139,369                  151,177           

94,964,525              8,676,871             103,641,397           3,542,969,945   

11. සමුච්චිත  අරමුදල

සමුච්චිත අවමුදල 1,713,638,127         6,783,811,581       8,497,449,708        9,695,467,155   

අඩුකලා ජපව ෛසජර් ගැලපුන (243,245,409)           (200,301,466)        (443,546,875)          (17,717,155)      

ඒකාබද්ධ අවමුදලට දායකවීන (4,200,000,000)     (4,200,000,000)       (3,495,000,000)  

කපාහරින ලද භාණ්ඩාගාවජයන්  ලැබිය ුතතු දෑ (174,321,548)           (174,321,548)          -                  

එකතු කළා කපා හරින ලද ප්රතිවේෂණ  වියදන -                        150,314,066         150,314,066           -                  

අආදායන මත වියදන (217,669,420)           2,300,692,586       2,083,023,166        2,314,699,707   

1,078,401,750         4,834,516,767       5,912,918,517        8,497,449,707   

12.ලනො ඉපයූ වා රික

ෛර්ෂාවනභක ජ ේෂය -                        963,443,837         963,443,837           821,564,804     

ෛසව සඳහා ප්රතිපාදන -                        95,954,471           95,954,471             141,879,032     

ෛර්ෂාෛසාන  ජ ේෂය -                        1,059,398,308       1,059,398,308        963,443,837     

13.විලම්භීත  ලකො මිස්

ෛර්ෂාවනභක ජ ේෂය -                        161,486,715         161,486,715           139,745,300     

ෛසව සඳහා ප්රතිපාදන -                        15,045,973           15,045,973             21,741,415       

ෛර්ෂාෛසාන  ජ ේෂය -                        176,532,688         176,532,688           161,486,715     

14.ලග විය  යුතු  ලා භ  මත  ලකො මිස්

ජගවිය ුතතු ලාභ මත ජක ිස් -                        12,287,375           12,287,375             12,287,375       

-                        12,287,375           12,287,375             12,287,375       

15. ලග විය  යුතු  හිමිකම්

ජගවිය ුතතු ිතිකන අග්රහාව 85,932,811              -                      85,932,811             150,971,896     

ජගවිය ුතතු ිතිකන ෛැෛසිවකැජක  හා ත්ර්රියා -                        79,783,010           79,783,010             231,968,907     

ජගවිය ුතතු ිතිකන- ප්රතිවේෂණ 113,798,695            -                      113,798,695           -                  

ජගවිය ුතතු ිතිකන- ජම ටර් ෛාහන වේෂණ 4,326,944               4,326,944               9,452,672         

ජගවිය ුතතු ිතිකන -සාමානය වේෂණ 2,236,590               -                      2,236,590               17,297             

206,295,040            79,783,010           286,078,050           392,410,772     

16.ලග විය  යුතු  අලනකුත්දෑ

උපචිත වියදන 11,020,220              1,413                   11,021,633             7,683,966         

ජගවිය ුතතු අජනේ දෑ 1,031,527               242,955               1,274,482               1,117,051         

ජලවිය ුතතු ෛැෛසිවකැජක  හා ත්ර්රියා 8,075,322               -                      8,075,322               4,791,126         

ජගවිය ුතතු පාරිජත ෂික 2,897,037               -                      2,897,037               1,003,705         

ජගවිය ුතතු මාර්ග ආවේෂණ බදු 527,485                  -                      527,485                  534,523           

ආපසු ජගවිය ුතතු ෛාරික -                        11,844,581           11,844,581             11,810,290       

සුභසාධන සමාජයට ජගවිය ුතතු දායක මුදල් 39,847                    -                      39,847                    54,477             

ආපසු එෛන ලද ජගවිය ුතතුිතිකන ජචේපත් /SLIP 2,801,352               -                      2,801,352               2,733,700         

ජාගවිය ුතතු විගණන ගාස්තු -                        460,000               460,000                  280,000           

ජගවිය ුතතු ෛැට් සහ ජාෛයාබදු 15,625,852              20,158,993           35,784,845             60,367,618       

ජගවිය ුතතු ප්රතිවේෂණ -                        -                      -                          150,314,066     

42,018,643              32,707,942           74,726,585             240,690,522     
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සත් වසරක සාරාංශය - මූලය කාර්යසාධ්නය  

 

(සියළු සංඛ්යා හ්රී ලංකා රුපියේ වලිනි)

ලදසැ 31 න් අවසන් වසර සඳහා

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ආදායම

ඉපයූ ශුද්ධ ෛාරික ආදායම 3,886,183,342 3,606,365,031 3,926,469,856 4,019,486,220 3,427,950,662 2,654,902,681 318,902,642

ප්රතිලාභ හාණි හා වියදම්

වේෂණ ිතිකන සහ ප්රතිලාභ (2,281,470,751) (1,879,486,696) (2,292,072,983) (2,075,936,806) (1,736,355,732) (1,423,044,038) (242,465,993)

1,604,712,590 1,726,878,335 1,634,396,873 1,943,549,415 1,691,594,930 1,231,858,643 76,436,649

අලනකුත් ආදායම්

අආජය ජන ආදායන 615,813,544 723,412,241 798,117,037 1,364,459,074 1,205,463,441 528,264,787

මෘදුණය සඳහා ජප ලී 7,278,316 10,163,846 16,982,331 15,125,027 19,424,829 38,713,576

අජනේ ආදායන 18,886,182 743,614 1,006,353 471,787 917,841

641,978,043 734,319,701 816,105,721 1,380,055,889 1,225,806,111 1,798,837,006 76,436,649

වියදම්

කාර්ය මණ්ඩලාශ්රිත පිරිෛැය 72,006,709 56,000,854 42,326,032 33,124,615 21,470,147 11,500,953 1,333,806

පරිපාලන වියදන 74,402,484 68,915,550 45,136,006 49,246,381 28,264,346 14,142,950 1,508,940

මූලය හා අජනකුත් වියචන 17,258,273 21,581,925 32,425,697 38,401,103 5,380,035 3,385,205 138,170

මුළු වියදම් 163,667,466 146,498,329 119,887,735 120,772,099 55,114,528 29,029,109 2,980,916

බදු 108,349,446

වියදම මත ආදායම 2,083,023,166 2,206,350,261 2,330,614,859 3,202,833,203 2,862,286,514 1,769,807,897 73,455,733

 

සටහන : ඉපයූ ශුද්ධ ෛාර්ෂික ආදායම අගයන් ගණනය කිරීජනී ජමිතී අග්රහාව දායකත්ෛය ඇතුළත් කව ඇත. 
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සත් වසරක සාරාංශය - මූලය තත්වය 

 

(සියළු සංඛ්යා ශ්රී ලංකා රුපියේ වලිනි)

ලදසැ 31 න් අවසන් වසර සඳහා

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

වත්කම්

ජංගම ලනොවන 

වත්කම්

ජද්පල පිරියත හා 

උපකවණ 24,739,202 29,606,877 36,096,011 43,603,504 44,659,781 25,240,465 1,461,388

ආජය ජන 5,375,914,672 4,444,546,262 5,574,107,464 8,550,206,721 7,749,178,616 5,449,343,240

5,400,653,874 4,474,153,140 5,610,203,475 8,593,810,225 7,793,838,397 5,474,583,705 1,461,388

ජංගම වත්කම්

ලැබිය ුතතු දෑ 1,664,647,836 1,927,814,565 1,945,815,895 2,079,570,419 1,988,501,988 2,221,955,826 511,844,970

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 103,641,397 3,542,969,945 3,594,104,553 110,173,003 239,795,258 560,259,122 13,357,202

1,768,289,233 5,470,784,510 5,539,920,448 2,189,743,421 2,228,297,246 2,782,214,948 525,202,172

මුළු වත්කම් 7,168,943,107 9,944,937,649 11,150.123,923 10,783,553,646 10,022,135,643 8,256,798,653 526,663,560

වයාපාර වස්තු, වගකීම් 

වයාපාර වස්තු

සමුච්චිත අවමුදල 5,912,918,517 8,497,449,707 9,695,467,155 9,364,852,783 8,412,019,580 6,583,508,929 94,102,009

5,912,918,517 8,497,449,707 9,695,467,155 9,364,852,783 8,412,019,580 6,583,508,929 94,102,009

තාක්ෂණික සංචිත

ජන ඉපයූ ෛාරික 1,059,398,308 963,443,837 821,564,804 1,046,825,276 1,063,317,772 877,695,727
විලනභනය කවන ලද 

ජක ිස් (176,532,688) (161,486,715) (139,745,300) (200,139,536) (206,999,340) (161,317,228)

882,865,620 801,957,122 681,819,505 846,685,740 856,318,432 716,378,499

වගකීම්

ජංගම ලනොවන වගකීම්

වජජහ ප්රදාන 66,960 142,150 284,330 719,190 719,190 719,190 719,190
ජගවිය ුතතු ලාභ මත 

ජක ිස් 12,287,375 12,287,375 12,287,375 63,762,150 113,635,474 83,722,067

12,354,336 12,429,525 12,571,705 64,481,340 114,354,664 84,441,257 719,190

ජංගම වගකීම්

ජගශය ුතතු ිතිකන 286,078,050 392,410,772 518,000,207 329,499,921 333,321,632 602,777,397
අජනකුත් ජගවිය ුතතු 

දෑ 74,726,585 240,690,522 242,265,350 178,033,863 306,121,335 269,692,571 431,842,361

360,804,635 633,101,294 760,265,557 507,533,784 639,442,967 872,469,968 431,842,361

මුළු වයාපාර වස්තු හා 

වගකීම් 7,168,943,108 9,944,937,649 11,150,123,923 10,783,553,647 10,022,135,643 8,256,798,653 526,663,560
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12. සමායති ක ජත වතුරු  
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