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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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 uQ,H ia:djr;ajh  

 

 jD;a;Sh l<ukdlrKh 
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02.ඉරක්ක ව අයමුණු  
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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 ;=<§ ඳාර්ලකරුන්ට Wmßu 
m%;s,dNhla w;alr දීභ වා cd;sl rlaIK බාය 
අයමුදලරහි wdfhdack පරදායී  l<ukdlrKh lr,Sම් 
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 rlaIK l%uhkag iyNd.sjkakka oekqj;a lr,Sfï 
අධයාඳන jev igyka ud¾.fhka m%j¾Okh කිරීභ ව 
Èßu;a lr,Sම් 

 

 

 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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03.ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ාභාජික 

භණ්ඩරඹ -2011 
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  ලේනක ඩී අලේගුණලේකය භවතා (1)     -        බාඳති 

 

 වදය ලරෝහිත භයවි්රභ භවතා  (3)   -         භණ්ඩර ාභාජික 

 

 එන්. කුරලේකය භවතා (2)    -         භණ්ඩර ාභාජික 

 

 ලේ. දඩේරලේ භවතා (4)      -        භණ්ඩර ාභාජික 

 

 ඒ.ලක්. ලලනවියත්න (5)                             -        භණ්ඩර ාභාජික 

 

 ඩේ.එච්. පිඹදා භවතා (6)                            -        භණ්ඩර ාභාජික 
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4. බාඳතිලේ භාලරෝචනඹ 

 

 

 

 

 

 



cd;sl rCIK Ndr wruqo, jd¾Isl jd¾;dj 2011 
 

  
      13 

 

  

ාර්ෂික ාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීභ- 2011 

 

5 න ංත්යඹ භයන ජාතික යක්ණබාය 

අයමුදලේ 2011 ර්ඹ වා න ාර්ෂික 

ාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීභට රැබීභ ලගෞයඹක් ලර 

රකමි. 

 

ාර් ආර්ථික දර්ලනඹ  

 

භථ් ආර්ථික ර්ධනඹ 8.6% ඉවශ දැමීභ වා 

ඵැංකු ව යක්ණ උඳ අංලඹ ඇතුළු ලේා 

අංලඹ විසින් 2011 ර්ලේ දී 61% කින් දාඹක වී 

ඇත. ආර්ථික කටයුතු ර්ධනඹ වීභත්  මරය 

ලේා වා ඉවශ ඉේලුභක් පිළිඹිබු කයමින් 

ඵැංකු ව ඵැංකු ලනොන අංලඹ ලභන්භ යක්ණ 

උඳ අංලඹ ඹන ලදඅංලලඹන්භ ඉවශ ආදාඹභක් 

හිත ඵැංකු, යක්ණ  ව තථය තු  අංලඹ 

පුළුේ විඹ. 

 

 2011 ර්ලේදී  ඵැංකු, යක්ණ ව තථය තු 

අංලලේ දාඹකත්ඹ 8.8% කි. 2011 ර්ලේදී 

ලභභ අංලලේ ර්ධනඹ 7.9% ක් ලර ාර්තා විඹ. 

ලඳෞද්ගලික අංලලේ ණඹර ඉවශ ර්ධනඹක් 

ඇති කයමින් ලභභ අංලලේ ර්ධනඹට ලාඛා 

ජාරඹ ලේා ව හිතකය ාර් ආර්ථික කටයුතු 

පුළුේ වීභ උඳකාරී විඹ.  

 

ආර්ථික කටයුතු පුළුේ වීභට අනුරපී ාවන 
යක්ණඹ ඇතුලු ාභානය යක්ණ කටයුතු ර 
පුළුේවීභ යක්ණ උඳ අංලලේ කාර්ඹ ාධනඹට 
උඳකාරි විඹ. 2011 අංක 3 දයන යක්ණ 
කර්භාන්ත නිඹාභක ඳනතට කයන රද ංලලෝධන 
ර ලවේතුලන් යක්ණ අංලඹට අදාශ නිඹාභන 
යාමු ලක්තිභත් කිරීලම් ්රතිපරඹක් ලලඹන් ්රී 
රංකා යක්ණ භණ්ඩරඹ ලිඹා ඳදිංචි කයන රද 
යක්ණ භාගම් රට අභතය 2011 ර්ලේදී 
ජාතික  යක්ණ බාය අයමුදර ්රී රංකා යක්ණ 
භණ්ඩරඹ ඹටතට ලගන එන රදි. දීර්ඝ කාලීන 
ව ලඳොදු යක්ණ කටයුතු ලන් ලන් 
භාගම්රට fnÞ fjka  කිරීභ, අදානභ ඳාදක 
කයගත්  ්රභාණත් ්රාේධන යාමු වදුන්ාදීභ 
යක්ණ කර්භාන්තඹ වා න න 
ංර්ධනඹන්ඹ. 
  

කාර්ඹ ාධනඹ ව දාඹකත්ඹ 

 

අග්රවාය වදය යක්ණ ්රභඹ ඳාර්ලිලම්න්තු 

භන්ත්රීරුන් වා  වදය  යක්ණඹ ව  

විලද්ල රැකිඹා යක්ණ ්රභඹ, ැනි ාභාීයඹ   

.නැඹුරු යක්ණ ලඹෝජනා්රභ යක්ණ බාය 

අයමුදර විසින් අඛණ්ඩ ක්රිඹාත්භක කයන රදි. 

2006 අංක 28 දයන යක්ණ බාය අයමුදේ ඳනලත් 

2 න ගන්තිඹ ඹටලත් අතිගරු 
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ජනාධිඳතිතුභාලේ නිලඹෝගඹ ්රකාය  බායගන්නා 

රද ැඩ ර්ජන, කැයලි ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර 

ව ත්ර්තාදී ආයණ, ාභානය යක්ණ කටයුතු 

වා යක්ණ ්රතිඳත්ති නිකුත් කිරීභ 

ම්ඵන්ධලඹන් න විලලේ ගිණුම් 

කශභනාකයණඹ ව යක්ණ භාගම් විසින්  

්රතියක්ණ ැරසුම් භත 20% ක අනිාර්ඹ ඳයා 

ගැනීභට බාය ගැනීභ භාලරෝචිත ර්ඹ තුශ 

ඇතිකය ගන්නා රද කාර්ඹ ාධනඹ ලනුලන් 

්රධාන ලලඹන් දාඹකවී ඇත. 

 

කෘතඥතා පර්ක ත්තිඹ 

 

මුදේ  විඹ බාය අභාතයයඹා f,  අතිගරු 
ජනාධිඳති තුභාටත්,  අලය උඳලද ් ව 
භාර්ලගෝඳලද්ලකත්ඹ රඵාදුන් බාණ්ඩාගාය 
ලේකම්තුභාටත්, භණ්ඩරඹ ලත රඵාදුන් 
වලඹෝගඹ ලනුලන් මුදේ වා ්රභම්ඳාදන 
අභාතයාංලලේ ව ්රී රංකා යක්ණ භණ්ඩරලේ 
නිරධාරීන්ටත් භාලේ වෘදඹාංගභ ්තතිඹ පුද 
කිරීභට ලභඹ අ්ථාක් කය ගනිමි. 
 
 

ටිනා දාඹකත්ඹක් රඵාදුන් භණ්ඩරලේ 

ාභාජිකඹන්ට භාලේ විලලේ ්තතිඹ පුද කයමි. 

අඳ ලකලයහි විල්ාඹ තැබ අඳලේ ටිනා 

ලේාදාඹකඹන්ට ව යාඳාරික වවුේකන්ට  

්තතිඹ පුද කයමි. 

 

 

අඳලේ ලේකඹන් අඳලේ ඳදනභ ලේ. යක්ණ 

බාය අයමුදේ භණ්ඩරලේ ාර්ථකත්ඹ වා 

න ඉදිරිඹට ඹාභ ඔවුන්ලේ කැඳවීභ භත ඳභණක් 

සිදුලේ. කශභනාකරුන් ව වකාය 

කශභනාකරුන්ලේ මලිකත්ඹ ඹටලත් 

කැඳවීලභන් කටයුතු කයන කාර්ඹ භණ්ඩරඹට 

්කීඹ කැඳවීභ ලනුලන් භලේ කෘතඥපර්ක 

්තතිඹ ලභයින් පුද කයමි. 

 
 
 

w.lf<a / ඩී. විදානගභාච්චි 
    

බාඳති
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5. කශභනාකයණ ාකච්ඡා ව විලල්ේණඹ 
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5.1  ලඳොදු භාලරෝචනඹ 

 

ාර්ාර්ථික මිර උච්චාචනඹන්  භගින් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ලශ ලභලවයුම්රට ායානුකර 

ඵරඳෑභක් ඇති කයනු රඵන ඵට ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ලජයක් කශභනාකයණඹ දැන සිටියි.  ට 

ලවේතු ්රී රංකාලේ සිඹලුභ ආර්ථික ංර්ධනඹන් අාර්ථකවීලම් අදානභක් දයන අතය ලම් වා ැ  

ලලඹන් ්රී රංකාලේ යක්ණ භාගම්ලින් යක්ණායනඹ රඵා ගැනීලභන් ලභකී අදානභට  මුහුණ ලදන 

අතය අලනක් අතට ලභභ  යක්ණ භාගම් විසින් ්කීඹ අදානම් 20% ්රතියක්ණඹ කිරීභ භගින් ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදරට ඳයයි. ඉතිරි ලකොට විලද්ශීඹ ්රතියක්කලඹකුට ඳයයි. එඵැවින් ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදර යලේ ාර්ආර්ථික ංර්ධනලේ සුඳරික්ාකාරී  අඛණ්ඩ අධීක්ණඹ කයයි. 

 

ාර් ආර්ථික භාලරෝචනඹ 

 

ඉතිවාලේ ඳශමු තාට, ්රී රංකාලේ අඛණ්ඩ ය ලදකක කාරඹ තුශ (2010 ව 2011) 8% කට ැ  

ආර්ථික ර්ධනඹක් ාර්තා කය ඇත. ද.ලද.නි.  ඇ.ලඩො. බිලිඹන 59 ඉක්භා ඹාභට ඇ්තලම්න්තුගත කශ 

අතය  2011 ර්ලේදී    ඒක පුද්ගර ආදාඹභ ඇ.ලඩො. 2830 ක් විඹ. ඳසුගිඹ ර් ලදකක කාරඹ තුශ ්රී 

රංකා ඳත්ාලගන ඹනු රැබ 8% කට ැ   ආර්ථික ර්ධනඹක් පිළිඹිබු කයන්නාව ඇ.ලඩො. 4000 ක 

ඳයාලඹක් තුශ ඒක පුද්ගර ආදාඹභක් ඇති කය ගැනීභ වා 2016 ර්ලේදී ආර්ථිකඹ ර්ධනඹ කශ යුතු 

ඵට ්රී රංකාලේ අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා විසින් ්රකාල කය ඇත. උද්ධභනඹ තනි ඉරක්කභකින් ථ්ාය 

ඳත්ාලගන ඹනු රැබ අතය දරිද්රතාඹද ැශකිඹ යුතු ්රභාණඹකින් අඩුවී  ඇත. 

2011 ර්ලේදී විලද්ල ලශදාභ ලක්තිභත් ඳැති අතය 2010 ලර් දශ ලද්ශීඹ නි්ඳාදනලඹන් 44.4% 

ඳැති ආනඹන අඳනඹන දාඹකත්ඹ 51.6% ඉවශ අගඹක් ාර්තා කයමින් අඳනඹන ආනඹන පුළුේ විඹ. 

2011 ර්ලේදී ඇ්තලම්න්තුගත විලද්ල ශ්රමිකඹන්ලේ ල්රේලණ  ඇ.ලඩො. බිලිඹන 5.2 ඳභණ ව අතය  ඳසුගිඹ 

ය වා ඵරන කර එඹ 27% ක ඉවශ ඹාභකි. දශ ලද්ශීඹ නිල්ඳාදිතලේ ්රතිලතඹක් ලලඹන් එඹ 8.8%  ක් ව 

අතය, මුළු විලද්ශීඹ රැබීම්ර ්රතිලතඹක් ලලඹන් එඹ 18% ක් විඹ.පුහුණු ශ්රභඹ ං්රභණඹ ව ඵැංකුකයණ 

මරාශ්ර භගින් ල්රේණ ඹැවීභ වා ැ  දියුණු කයන රද ැරසුම් ලකලයහි අධානඹ ලඹොමු කිරීභ ලභකී 

ර්ධනඹට එක් ්රධාන ලවේතුකි. 

2011 ර්ලේදී කර්භාන්ත අංලඹ 10.3% කින්ද,  ලේා අංලඹ 8.6% කින්ද ඉවර ගිඹ අතය කෘෂි අංලඹ 1.5%  

කින් ර්ධනඹ විඹ. 
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භාලරෝචන ර්ඹ තුශ ලේක අර්ථාධක අයමුදලේ රුපිඹේ ට්රිලිඹනඹක්  දක්ා රඟා විඹ.ලරෝක 

තයඟකාර්ඹ දර්ලකලේ 52 ථ්ානලේ සිට 62 ථ්ානඹ දක්ා ඉවර ඹාභත්, යාඳාය කටයුතු කිරීලම් දර්ලකලේ 

8 න දර්ලකඹට  ඳැමිණීලභන් ්රී රංකා 7 න තැනට ඳත්වී ඇත.  

2011 ර්ලේ ංචායකඹන් 855,000 ක් ඳැමිණි ඵට ාර්තා ව අතය එඹ ඳසුගිඹ යට ඩා 38% ක ඉවර 

ඹාභකි. ංචායක කර්භාන්තලේ ඉඳයීම් 47% කින් ැ ව අතය එක් ංචායකලඹකුට යාත්රිඹකට විඹදම් කයන 

ාභානය මුදර 2010 දී ඇලභරිකානු ලඩොරර් 88 ක් ව අතය එභ ්රභාණඹ 2011 ලර්දී ඇලභරිකානු ලඩොරර් 

97 දක්ා ැ විඹ. ලකොශම ලකොට් ලශලඳොර ර්ලේ මුේ භාර ර්ධනඹක්ද, ලදන බාගලේදී  ඳවත 

ැටීභක්ද හිත මිශ්ර ්රතිපර රට මුහුණ දුන් අතය 2011 ලර්දී ලඳොදු භවජනඹාට මලික උඳ ්රධාන ව 

හිමිකම් නිකුතු ඉවශ ඹාලභන් අයමුදේද ඉවශ ඹන රදි. බිලිඹන 2214 ක ලශලඳොර ්රාේධනකයණලේ 

0.86 ක ්රතිලතඹක්  ව ශුද්ධ විලද්ල ගරාඹාම් 2011 ර්ලේ දී බිලිඹන 9 කි. 2011  ර්ලේදී ලකොට් 

ලශ ලඳොර වයවා ශුද්ධ විලද්ල ගරාඹෑම් යජලේ සුරැකුම්ඳත්  වා යට තුශට  විලද්ශීඹ ගරා ඒම් භඟ වයා 

ගනු රැබ එඹ රුපිඹේ බිලිඹන 25 ක ැ වීභකි.  ට අභතය,  2011 ය අන්න විට විලද්ශීඹ 

ආඹතනර මුළු ලකොට් ටිනාකභ රුපිඹේ බිලිඹන 437 ක් විඹ. (මුළු ලශලඳොර ්රාේධනකයණලඹන් 

20% ක් ඳභණ) 

 

 

2011 ර්ඹ තුශ ලකොශම යාඹ  පුළුේ කිරීලම් යාඳෘතිඹ ැනි ලඵොලවෝ ර් ආර්ථික යාඳෘති ආයම්බ 

කයන රදි.  2011 ර්ඹ තුශ භාගම්පුය භහින්ද යාජඳක් යාඹ, ලනළුම් ලඳොකුණ භහින්ද යාජඳක් යඟවර 

ව ලනොලයොච්ලචෝලේ ගේ අඟුරු ඵරාගායඹ ැනි ලඵොලවෝ ර්ආර්ථික යාඳෘති ආයම්බ කයන රදි. 

 
 

යක්ණ කර්භාන්තඹ භාලරෝචනඹ  

යක්ණ කර්භාන්තඹට 2011 ර්ඹට ාලේක් 2011 ර්ඹ තුශ ්රල්ත ර්ධනඹක් අත්කය ගැනීභට 

වැකිවිඹ. 2011 ර්ඹ අානලේදී    යක්ණ භාගම් විසිලදක (22) ක් ්රී රංකා යක්ණ භණ්ඩරඹ 

(යක්ෂිකඹන්) ලිඹාඳදිංචි වී තිබුණි. එයින් යක්ණ භාගම් 21 ක් ක්රිඹාත්භක ඳතී. එයින් භාගම් 12 ක් 
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භලඹෝජිත භාගම් න අතය (ාභානය වා දීර්ඝකාලීන යක්ණ යාඳායර නියුතු) එයින් 07 ක් ාභානය 

යක්ණ යාඳාය කටයුතු කයලගන ඹාභට ලිඹාඳදිංචි වී ඇත්ලත් දීර්ඝකාලීන (ීයවිත) යක්ණ යාඳායලේ 

නිඹැලී සිටීභ වාඹ.  

ලඳය ර්ලේ රුපිඹේ මිලිඹන 66253 ක් ව දශ ලිඛිත ාරික ආදාඹභ  න කේහි දීර්ඝකාලීන යක්ණ ව 

ාභානය යක්ණ යාඳායඹන්ලේ භථ් දශ ලිඛිත ාරික ආදාඹභ රුපිඹේ මිලිඹන 78512 ක් ව අතය එඹ 

18.50% ර්ධනඹක් පිළිඹිබු කයයි. 2010 ර්ඹට ාලේක් 2011 ර්ලේදී ාභානය යක්ණ යාඳායඹ 

සිඹ භථ් දශ ලිඛිත ාරික ආදාඹලම් ර්ධනඹක් ලඳන්නුම් කය ඇත. එලේභ 2010 ර්ඹට ාලේක් 

2011 ර්ලේදී දීර්ඝකාලීන යක්ණ යාඳායඹ ද සිඹ දශ ලිඛිත ාරික ආදාඹලම් ර්ධනඹක් ලඳන්නුම් කය 

ඇත. එලේභ 2010 ර්ඹට ාලේක් 2011 ර්ලේදී දීර්ඝකාලීන යක්ණ යාඳායඹ ද සිඹ දශ ලිඛිත 

ාරික ආදාඹලම් ර්ධනඹක් ඇතිකය ගන්නා රදි. 23.45% ර්ධන අනුඳාතඹක් පිළිඹිබු කයමින් ාභානය 

යක්ණ යාඳායලේ භථ් දශ ලිඛිත ාරික ආදාඹභ රුපිඹේ මිලිඹන 43,331 කින් (2010 රුපිඹේ මිලිඹන 

35,101) ැ  වි ඇති අතය, 12.93% ර්ධන අනුඳාතඹක් පිළිඹිබු කයමින් ඳසුගිඹ යතුශ දීර්ඝකාලීන 

යක්ණ යාඳායලේ භථ් දශ ලිඛිත ාරික ආදාඹභ රුපිඹේ මිලිඹන 35,181 (2010 රුපිඹේ මිලිඹන 

31,152) කින්ද ර්ධනඹ වී ඇත. 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලරහි කාර්ඹබායඹ 

8% කට ඩා ැ  ආර්ථික ර්ධනඹක් අත්කය ගැනීභත් භඟ ්රී රංකාලේ ලත්භා න  "ආසිඹාලේ 

ආල්චර්ඹඹ" ලදට ලඹොමුවීභ, අතිගරු ජනාධිඳති භහින්ද යාජඳක් භැතිතුභාලේ විශි්ට ව දුයදක්නා 

නාඹකත්ඹ ඹටලත් සිදුවුණු අතය ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට, ජාතික ්රතියක්කඹා ලලඹන් 2011 

ර්ඹ තුශ වබාගි ව ආර්ථික ක්රිඹාකායකම්ලින් යුත්ඳන්න ව අධානම්ලින් ැරකිඹ යුතු ලකොටක් 

අන්තර්ග්රවණඹ කය ගැනීභට වැකිවිඹ. ලෞඛය යක්ණ ැඩටවන්, ්රතියක්ණ ව ාභානය යක්ණ 

ැඩටවන් ආදී විවිධ යක්ණායණ ැඳයීභ භගින් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ්රී රංකාලේ ඉරක්කඹන් 

ලදට තභ දාඹකත්ඹ රඵාදී ඇත. 

්රී රංකා තුශ ්රධාන ංර්ධන ක්රිඹාකායකම් වා ගකි යුතු යාජය අංලලේ ලේකඹන් වා ව විලද්ල 

විනිභඹ යටට ලගන එන විලද්ල ලේා නියුක්තිකඹන් වා යලේ ශ්රභ ඵරකාලඹන් විලාර ්රභාණඹකලේ 

ලෞඛය තත්ත්ඹ ආයක්ා කිරීභ වා ලභභ ලෞඛය යක්ණ ැඩටවන් ක් කය තිලේ. ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදර තු තත් ගකීභක් න්ලන් ඉදිකිරීම් ව ංර්ධනඹට අදාර යක්ණායණ න, සිඹලුභ 

ඉලරක්ලරොනික අධානම් (EAR). ලලශන්දන්ලේ ම්ගම්. ලකොන්ත්රාත්කරුන්ලේ  සිඹලු අධානම් 

(CAR), ලේක න්දි ලගවීලම් යක්ණ ( WCI) ආදී යක්ණායණ ැඳයීභ යි. එලේභ, ්රතියක්ණ 

ැඩටවන ඹටලත්, ්රී රංකාලේ අලනකුත් ාභානය යක්ණ භාගම්ර අධානම්ලින් 20% ක් ද ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදර භගින් අන්තර්ග්රවණඹ කයගනී. එභ නිා,  2011  ර්ලේදී   දශ    ලද්ශීඹ  

නි්ඳාදිතලඹන්   ාභානය යක්ණ ග්රවණඹ කය ගැනීලම් ්රතිලතඹ 0.66% ක් විඹ.
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5.2. කාර්ඹාධන භාලරෝචනඹ 

වඹ යක මරය භාලරෝචනඹ 

්ර්ථායඹ 5.01: උඳඹන රද ශුද්ධ ඳසුකාලීන 

(්රණතාඹ) 

 

උඳඹන රද ඒකාඵද්ධ ශුද්ධ ාරික ආදාඹභ 2009 න 

ලතක් ර් 04 ක් අඛණ්ඩ ර්ධනඹ වීලම් 

්රණතාක් ාර්තා විඹ. ඉන්ඳසු 2011 නලතක් එඹ 

අඩුලමින් ව ථ්ාය ලමින් ඳැතිණි. 

 

 

 

 

 

්ර්ථායඹ 5.02: ශුද්ධ රාබලේ ඳසුකාලීන ්රණතාඹ 

 

 

 

ශුද්ධ රාබඹ භගින් 2009 ර්ඹ න ලතක් ර් 04 ක් 

තුශ ැ වීලම් ර්ධනඹ ලගොනු කය ඇත. ඉන් ඳසු 

ත්ර්තාදී ආයණඹ වා ඳැති ඉේලුභ ඳවත ැටීභ 

ලවේතුලන් 2010 දී ශුද්ධ රාබඹ ැරකිඹ යුතු ඳවත 

ැටීභක් ලඳන්නුම් කයයි. 2010 ර්ඹට ාලේක් 

2011 ර්ලේදී එඹ 7% කින් ඳවත ැටී ඇත.
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රු. මිලිඹන 
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්ර්ථායඹ - 5.03; මුච්චිත අයමුදලේ ඳසුකාලීන 

්රණතාඹ 

 

 

මුච්චිත අයමුදර 2010 න  ලතක් රු. මිලිඹන 9695 

ක් දක්ා ර්ධනඹ වී ඇතත් 2010 ර්ඹට 

ාලේක් 2011 ර්ලේදී එඹ 12% කින් ඳවත 

ැටී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

්ර්ථායඹ - 5.04; ආලඹෝජන මිර ඳසුකාලීන 

්රණතා 

 

 

 

ආලඹෝජනඹ 2010 න ලතක් ඉවශ ඹෑලම් 

්රණතාක් දක්නට ඇත. ඉන්ඳසු 2010 දී එඹ රු. මි. 

5574 ක් දක්ා ඳවත ැටී ඇති අතය 2011 දී එඹ 

2010 ට ාලේක් සුළු ්රභාණඹකින් ඳවත ැටී 

ඇත. 
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රු. මිලිඹන 
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රු. මිලිඹන   
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්ර්ථායඹ - 5.05: ඳරිඳාරන විඹදම්ර ඳසුකාලීන 

්රණතා 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

ඳරිඳාරන විඹදම්ර 2010 න ලතක් උච්ඡාචන 

ර්ධන ්රණතාක් දක්නට රැලේ. 2010 දී එඹ 

තයභක් ඳවත ැටී ඇති අතය 2011 දී එඹ උඳරිභ 

අගඹක් ලගන ඇත. 
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රු. මිලිඹන 
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5.2.2 ද්රශීරතාඹ ව නුබුන්ත් ඵ විලල්ේණඹ 

්රථ්ායඹ 5.06 :ද්රශීරතා 

 

 

ඳත්නා අනුඳාතඹකින් භනිනු රඵන්නා ව 

ජා.ය.බා.අ. ද්රශීරතා තත්ත්ඹ ැරකිේරට 

ගැනීලම්දී 2008 සිට 2011 දක්ා ර් 4 ක කාරඹ 

තුශ ඳත්නා අනුඳාතඹ ලදගුණඹකින් ර්ධනඹ වී 

ඇති ඵ ඳැවැදිලිඹ. හිමිකම් ලගවීලම් අලයතා 

ර ක්ණික ඉවශ ඹාභක් වා න ජා.ය.බා.අ.  

්රඵර වැකිඹා ඳසුගිඹ ය 4 ක කාරඹ තුශ 

ද්රශීරතා තත්ත්ලේ ර්ධනඹ භගින් ලඳන්නුම් 

ලකලර්. 

2006 අංක 28 දයන ජාතික යක්ණ බාය අයමුදේ 

ඳනලත් විධි විධාන්රකාය, අතිරික්ත 

මුදේ,අදානම් යහිත යජලේ සුයකුම්ඳත්ර  

(බාණ්ඩාගාය ඵැඳුම්කය, බාණ්ඩාගාය බිේඳත් ව    

ආදිඹ) මිර ආලඹෝජනඹ කශ යුතුඹ. 2011 

ර්ලේදී, රුපිඹේ බිලිඹ 8.5 න මුළු මුච්චිත 

අයමුදලරන්, රුපිඹේ බිලිඹන 7.7 ක 

ටිනාකභකින් යුතු යජලේ සුයකුම් (බාණ්ඩාගාය 

ඵැදුම්කය, බාණ්ඩාගාය බිේඳත්,  ආර් පීඕ, ව 

කම්කරු භගින් ද්රශීර මරය ත්කම් නිලඹෝජනඹ 

කයකයි. ද්රශීරතාඹ ඉවශ රැංවීභට ව 

ආර්ඒඑම් ගාත්ු ඇගයීලම්  AAA    රඵාගැනීභට 

එභ තත්ත්ඹ ඳාදක වී ඇත. 

 

නුබුන්ත් උඳානත විලල්ේණඹ 

 

්රථ්ායඹ 5.07:  නුබුන්ත් අනුඳාතඹ 

විලල්ේණඹ 
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්ර්ථායඹ 5.08 නුබුන්ත් උඳානත විල්ලේණඹ 
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ගු 5.01 :නුබුන්ත් ඵ වි ල්ලේණඹ 

 

 2010 

(රු. 000) 

2011 

(රු. 000) 

්රලේල විඹ වැකි ත්කම් (රු. 000) 5,927,832 4,508,449 

මුළු ගකීම් ්රභාණඹ (රු.000) 1,454,657 1,447,488 

2.1  තාක්ණික ංචිත - ශුද්ධ (දශ) 

ෘණ ්රතියක්ණ) (රු. 1000) 

681,820 801,957 

3.2  අලනකුත් ගකීම් (රු. 1000)  772,837 645,530 

ඳත්නා නුබුන්ත් උඳානනඹ (රු. 

000) 

4,473,175 3,060,961 

අලයව නුබුන්ත් උඳානනඹ 740,242 749,649 
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හිමිකම්ඳෑම් ඇතින අථ්ාකදී ලගවීභට ඇති 

වැකිඹා, ඒ වා න භාගලම් ද්රශීරතාඹ 

නුබුන්ත් උඳානිතඹ භගින් භනිනු රඵයි. 

නුබුන්ත් අනුගතඹ ඹනු නුබුන්ත් උඳානතඹ, 

අලය ්රභාණඹට ඳත්නා නුබුන්ත උඳානත 

්රභාණලේ අනුඳාතඹ ලේ.  

ඉවත ්ර්තායඹ අනු 2010 ව 2011 ර්ර 

ඳත්නා නුබුන්ත් උඳාන්තඹ අලය නුබුන්ත් 

උඳානතඹට ඩා ඉවළින් ඳතී. 

ඉවත නුබුන්ත් උඳානත ්රනතා විල්ලේණ 

්ර්තායඹ ව නුබුන්ත් අනුඳාත ්රනතා 

වි ල්ලේණ ්ර්තායඹ භගින් ජා.ය.බ.අ. ඹවඳත් 

නුබුන්ත් තත්ත්ඹ ලඳන්නුම් කයයි. 

 

අභ ්රාේධන අලයතා විලල්ේණඹ 

2009 ර්ලේදී, ලරෝක  ඵැංකුලේ   වලඹෝගඹ 

ඇති ්රී රංකා යක්ණ භණ්ඩරඹ ්රී රංකා 

යක්ණ අංලඹ වා අධානම් ංර්ධනඹ වා 

මිර ලන්න සුළු අභ ්රාේධන ඳාරනඹ 

කිරීභට යක්ණ කර්භාන්තඹ අධීක්ණඹ වා 

න අභ ්රාේධන ලභොඩරඹ ( model)  උයලදන 

රදි. ්රී රංකා යක්ණ භණ්ඩරඹ විසින් නිඹභ 

කයනු රැබ ලයගුරාසි රට අනු ලිඹා ඳදිංචිඹ 

අලේක්ා කයන භාගභක් විසින් පුයාලිඹ යුතු 

අභ ්රාේධන අලයතාඹ භාලරෝචන  ර්ඹ 

තුශ යක්ණ යාඳාය ඳන්තිඹක්  (රුපිඹේ 

මිලිඹන500 ක් දක්ා ඉවශ නංන රදි. 2011 

ර්ඹ අානන විට ජා.ය.බාය අයමුදර විසින් 

ජා.ය.බාය  අ. භණ්ඩරලේ අයමුදර රුපිඹේ 

මිලිඹන 8515 ක් ාර්තා කය ඇති ඵැවින් ්රී රංකා 

යක්ණ භණ්ඩරඹ විසින් ඳනා ඇති 

ලයගුරාසිරට අනු අභ ්රාේධන අලයතාඹ 

පුයා ඇත. 
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5.2.3  මරය කාර්ඹාධනඹ - 2011 

 

අයමුදලේ ්රමුඛ කාර්ඹඹන්ට අදාර 2011 

ර්ලේ මරය ්රකාලඹන්හි ලඳන්නුම් කයන 

ායාංලගත ආදාඹම් වා විඹදම් ංඛයා විවිධ අංල 

ඹටලත් ර්ගීකයණඹ කයන රදු ඳවත 3.1  - 3.3 

ගු තුශ දක්ා ඇත. 

2011 ර්ඹ තුශදී අග්රවාය ාභාජිකඹන් ලතින් 

රැබුන යක්ණ ාරික ආදාඹභ රුපිඹේ මිලිඹන 

623 කි. 2010 යට ාලේක් රුපිඹේ මිලිඹන 

28 කින් ැ වී ඇති අතය  ට අනුරඳ ලභභ 

යක්ණ බායඹට බාණ්ඩාගායලඹන් ැඳයිඹ යුතු 

දාඹක මුදර ද ැ  වී ඇත. එලේභ ාභාජිකඹන් 

විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද හිමිකම්ඳෑම් ලනුලන් 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් රුපිඹේ 

මිලිඹන 1,235 ක් පිරිනභන රද අතය, එභ 

්රභාණඹ 2010 ර්ඹට ඩා 15% ක ැ වීභකි. 

2011 ර්ඹ අානලේදී යජලේ සුරැකුම්ඳත්ර 

මරය ආලඹෝජනඹ රුපිඹේ මිලිඹන 4,444 කි. 

ලඳොළී අනුඳාතඹ ඳවශ ඹාභ ලවේතුලන් 2011 

ර්ඹ තුශ උඳඹනු රැබ ලඳොළී මුදර ාලේක් 

අඩුවිඹ. ද්රශීරතා අධානභට නිසි අධානඹ 

ලඹොමු කයමින් ආලඹෝජන කශම  

කශභනාකයණඹ කය ඇත. 

 

5. 02 ගු:  යක්ණ ාරික ආදාඹලම් කාණ්ඩ අනු ර්ගීකයණඹ 

 

    2011 2010 

                   කාණ්ඩඹ   එකතු (රු.) එකතු (රු.) 

01. යක්ණ ාරික ශුද්ධ ඉඳයීභ       

    ාභාජිකඹන්ලේ දාඹකවීභ          623,424,037        595,140,400  

    බාණ්ඩාගාය දාඹකත්ඹ          494,229,000        442,790,000  

    ාරික ආදාඹභ - ලභෝටර් යථ         215,199,457        237,386,267  

    ාරික ආදාඹභ  -  ්රතියක්ණ         198,551,912        296,078,296  

    ාරික ආදාඹභ - ඳාර්ලිලම්න්තු භන්ත්රීරු           10,000,000         10,000,000  

    ාරික ආදාඹභ - විලද්ල රැකිඹා         208,799,952        231,968,216  

    ාරික ආදාඹභ (ලඳොදු යක්ණඹ) ගිනි, මුහුදු ව   ලනත්         170,876,837        149,796,387  
    දශ ලිඛිත ආදාඹභ - ැඩ ර්ජන, කරලකෝරාවර, සිවිේ  
අයගර ව ත්ර්තාද අයමුදර           2,006,556,886     1,874,425,103  

    ාරික ආඳසු ලගවීභ                 (26,080) 

        

(4,194,863) 

   දශ ලිඛිත ාරිකඹ         3,927,612,001     3,833,389,806  

    ්රතියක්ණ ාරිකඹ        (179,367,937) 

    

(132,180,421) 

    ශුද්ධ ලිඛිත ආදාඹභ      3,748,244,064     3,701,209,385  

    ලනොඉඳයිව ාරික වා න ංචිතර ශුද්ධ ලන         (141,879,032)       225,260,471  

    ශුද්ධ ඉඳය ාරික      3,606,365,031     3,926,469,856  
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5.03 ගු:  යක්ණ හිමිකම්ඳෑම් භත විඹදම් කාණ්ඩ අනු ර්ගීකයණඹ 

 

         කාණ්ඩඹ 

  
එකතුලේ 
්රතිලතඹක් 
ලර 

 (2011) 

2011 

එකතු (රු) 

2010  

එකතු (රු) 

    

       

ඇ්කණ්ණා  - අග්රවාය 10        180,748,334            171,198,748  

පුද්ගලික ලයෝවේ ගා්තු - අග්රවාය 32        592,182,669            497,586,183  

දරු උඳත් - අග්රවාය 6        106,577,025              92,391,681  

වදිසි අනතුරු - අග්රවාය 1          21,702,772              21,090,442  

        වදය ගා්තු - අග්රවාය 1          23,382,718              33,195,607  

වෘද - අග්රවාය  7        136,497,358            118,423,376  

පිළිකා - අග්රවාය 1          11,265,221              25,415,064  

ාභානය ව වදිසි අනතුයකින් ීයවිතක්ඹට ඳත්වීභ -  
අග්රවාය 

 

   9        162,837,751            117,405,559  

         ලභෝටර් යථ හිමිකම් 7        127,633,818            151,555,078  

විලද්ල රැකිඹා           10        182,688,549            160,963,358  

්රතියක්ණඹ විඹදම් 3          58,145,811            202,732,501  

ඳාර්ලිලම්න්තු භන්ත්රීරුන් වා වදය යක්ණඹ         1            9,419,785               6,951,417  

        ලඳොදු වදය යක්ණඹ 5          96,419,651             10,598,492  

ශුද්ධ හිමිකම්ඳෑභ  -SRCC & Tr. -8       (141,693,868)           303,486,061  

ශුද්ධ ලකොමි් මුදුර 

 

17        311,679,100           379,079,417  

     

   100     1,879,486,696.15         2,292,072,983  
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5.04 ගු : යක්ණ ාරික ර්ගීකයණඹ වා ැඩර්ජන, කරලකෝරාවර, සිවිේ කැශඹිලි වා ත්ර්තාදී 

අයමුදර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      භාගභ                                    හිමිකම් ලගවීභ (රු.) 
2010 2011 2010 2011 

සී/ එම්.බී.එේ.සී. යක්ණ භාගභ 11,551,010                21,394,755                 -                         -                         
එරඹන්් යක්ණ භාගභ පී.එේ.සී 68,083,011                89,445,031                 -                         
අභානා තකාෆුේ යක්ණ භාගභ පී.එේ.සී 26,539,015                38,248,905                 840,607                43,405                  
ඒසිඹන් එරඹන්් යක්ණ භාගභ පී එේ සී 36,060,690                42,765,121                 -                         1,216,358            
ලලින්ලකෝ  යක්ණ භාගභ පී එේ සී 471,436,563              459,865,307               14,843,143          12,525,576          
සී/ මඳකාය යක්ණ භාගභ 14,425,924                16,895,115                 -                         -                         
අවිා එන් ඩී බී යක්ණ භාගභ පී එේ සී 187,046,028              170,354,272               8,966,337            -                         
සී/ චාර්ටී් යක්ණ භාගභ 39,058,901                36,501,160                 500,000                -                         
එච් එන් බී ඇෂුයන්් භාගභ පී එේ සී 88,708,547                89,839,459                 558,000                1,408,454            
ජනලක්ති යක්ණ භාගභ පී එේ සී 194,713,355              219,736,741               92,791,315          96,104,560          
සී/ ණ යක්ණ භාගභ  4,826,003                  4,890,450                   -                         
්රී රංකා යක්ණ භාගභ 376,745,497              399,562,281               285,021,380        82,377,448          
යුනිඹන් ඇෂුයන්් භාගභ පී එේ සී 236,695,822              235,607,663               38,796,018          869,977                
සීභාහිත පීඳේ් යක්ණ භාගභ 85,054,399                128,470,573               510,370                6,275,383            
සී/ ලකොන්ටිලනන්ටේ ඉන්ෂුයන්් රංකා භාගභ 23,901,086                39,610,697                 -                         
ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර 6,861,462                  6,017,775                   449,191                -                         
සීභාහිත එේ ඕ  සී එේ සී යක්ණ භාගභ -                               6,677,674                   -                         
සීභාහිත ඔරිඹන්ේ යක්ණ භාගභ -                               62,733                         -                         

1,874,425,103          2,005,945,712           304,594,775        200,821,161        

යක්ණ ාරික ආදාඹම් 

එකතු(දශ)(රු) 
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5.05 ගු: ාරික ආදාඹලම් දාඹකත්ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

(සිඹළුභ ංඛයා රංකා මුදේ ලිනි) 

2007 2008 2009 2010 2011 

ාරික ආදාඹභ 

ාභාජිකයින්ලේ  දාඹක වීභ  578,628,923            595,339,833              573,518,510            595,140,400             623,424,037            

බාණ්ඩාගායලේ දාඹකත්ඹ  346,711,759            480,000,000              440,380,000            442,790,000             494,229,000            

ාරික ආදාඹභ - ලභෝටර් යථ 130,018,979              244,352,905            237,386,267             215,199,457            

     ාරික   ආදාඹභ ්රතියක්ණ 341,170,103              473,434,837            296,078,296             198,551,912            

ාර්ෂික ආදාඹභ - ඳාර්ලිලම්න්තු ාභාජිකයින් 30,000,000                15,408,460              10,000,000               10,000,000              

ාරික ආදාඹභ - විලද්ල රැකිඹා 118,428,753              200,483,864            231,968,216             208,799,952            

ාරික ආදාඹභ  ලඳොදු යක්ණඹ 194,237                  149,796,387             170,876,837            

දශ ලිඛිත ආදාඹභ ැඩ ර්ජන කශලකෝරාවර        2178,012,010         2,317,492,759            2 , 420,345,104          , 874,425,103         2,006,556,886                

මුළු ාරික ආදාඹභ 3,103,352,692         4,012,450,427           4,368,117,916          3,837,584,670           3,927,638,080           
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ගු 5.06:  ලාඛාර පරදායිතා විල්ලේණඹ 

 

 

 

 

 

වම්ඵන්ලතොට  ලාඛා  අනුයාධපුය ලාඛා 
ආදාඹභ මුච්චික 2011  udi‘l ාභාන් ඹ මුච්චිත 2011 භක ාභානය 
ලභෝටර් යථ 5,015,702                  9,014,188                   751,182                    
ලභෝටර් යථ ලනොන  5,526,498                  715,771                      59,648                      

දශ  ආදාඹභ 10,542,200               878,517                       9,729,959                   810,830                    

(අඩුකශා) හිමිකම් ඳෑම් 
             ලභෝටර් යථ (165,376)                    (13,781)                        (168,813)                     (14,068)                     

ශුද්ධ ආදාඹභ 10,376,824               864,735                       9,561,146                   796,762                    

ලඳොදු කාර්ඹ විඹදම් 
ඵදු කුලිඹ (668,800)                    (55,733)                        (345,000)                     (28,750)                     
විදුලිඹ (25,886)                      (2,157)                          (99,665)                       (8,305)                       
ජරඹ (8,432)                        (703)                             (23,204)                       (1,934)                       
ැටුේ  ව ඳ  (1,897,448)                (158,121)                     (1,433,184)                 (119,432)                  
දුයකථන - ්ථාය (130,626)                    (10,886)                        (61,824)                       (5,152)                       
දුයකථන - ජංගභ (26,250)                      (2,188)                          (21,454)                       (1,788)                       
ාවන  දීභනා (360,000)                    (30,000)                        (375,000)                     (31,250)                     
ගභන් විඹදම් (18,447)                      (1,537)                          -                               -                             
සුළු මුදේ විඹදම් (109,154)                    (9,096)                          (94,340)                       (7,862)                       
නිලඹෝ ජිත ලකොමි් මුදර (90,224)                      (7,519)                          (5,962)                         (497)                           
ලාඛා ලභලවයුම් විඹදම් (260,050)                    (21,671)                        -                               -                             
තක්ලේරු ලගවීම් -                              -                                (15,788)                       (1,316)                       
්රාවන (15,000)                      (1,250)                          -                               -                             
කාර්ඹාර  උඳකයණ -                              -                                (12,200)                       (1,017)                       
විවිධ  විඹදම් -                              -                                (40,090)                       (3,341)                       

මුළු විඹදම්  (3,610,317)                (300,860)                     (2,527,711)                 (210,643)                  

රාබ ඹ /( ඳාඩු) 6,766,507                  563,876                       7,033,435                   586,120                    
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5.2.4 ලබෞතික කාර්ඹාධනඹ -2011  

 

ගු - 5.07: අග්රවාය විඹදම් ර්ගීකයණඹ 2011 

(ගණනින්) 

හිමිකම් ර්ගඹ හිමිකම්ඳෑම් 

එකතු 

ලගන රද 

හිමිකම්ඳෑම් 

ලගවීභට ඇති 

හිමිකම්ඳෑම් 

්රතික්ලේඳ 

කයන රද 

හිමිකම්ඳෑම් 

ීයවිතක්ඹට ඳත්වීම් 1,705 1,512 143                         48 

අංගවිකර            975                       800                          107                         68             

දරු උඳත් 10,830 9,554    1,052 224 

පිළිකා 583          532                             26                        25                

වෘද 560 543        9     8 

ඇ් කණ්නා  60,189 52,460             2,503      5,226 

ලනත් යජලේ ලයෝවේ 

ගා්තු 
        30,397                      26,795                           2,388                                             1,214                

ලනත් පුද්ගලික ලයෝවේ 

ගා්තු 
17,194 13,191     1,751 2,252 

කුගඩු 72 68       1         3 

අංලබාගඹ 20 17 -        3 

එකතු                        122,525            105,472                                                  7,980         9,073               
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ගු 5.08:  ලභෝටර් ාවන යක්ණ ්රතියක්ණඹ කිරීලම් යක්ණ ඔේපු ර්ගීකයණඹ - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

කාණ්ඩඹ 
                                           තුන්න ඳාර්ල්ඹ ඳරිපර්ණ  ආයණඹ 

යජඹ  ලඳෞද්ගලික  යජඹ ලඳෞද්ගලික  
ාවන  
ංඛයා 
  

මුදර  
(රු) 

ලවන  
ංඛයා 

මුදර  
(රු) 

ාවන  

ංඛයා   
 

මුදර  
(රු.) 

ාවන   
ංඛයා 

මුදර   
(රු.) 

ාවන  

ංඛයා   
     
(මුදර රු.) 

ාවන  

ංඛයා 

  

   

 
  
(රු.) 

 ාවන   
ංඛයා 

මුදර   
(රු.) 

රැක්ටර්     214    286,340             23       15,250          237     301,590  345     1,648,728              30    169,225            375     1,817,954        612    2,119,543  
පුද්ගලික ලභෝටර්යථ     342    257,954           858     420,550       1,200      678,504          2,501  112,489,192            126  4,492,119        2,627  116,981,311     3,827  117,659,814  

ලභෝටර් යිකේ     262       90,889       1,418     613,152      1,680      704,041          1,911     8,259,927               59    430,410        1,970      8,690,337     3,650    9,394,378  
ලභෝටර් ලකෝච්චි         66       99,448               8         9,274            74      108,722             421  12,714,907                 5    104,477             426   12,819,384         500  12,928,106  
ලරොරි යථ ඉඩම්  
ාවන      468    624,303             37        44,094          505      668,397          1,028  14,551,019               55  1,561,326        1,083    16,112,345    1,588  16,780,742  
ලරොරි ලේරයඹ      242      42,151          242       42,151                   -                          -          242          42,151  
ද්විත් කාර්ඹ  
ාවන      466    350,935              72        43,594          538     394,528          2,295   69,352,754              45   822,779         2,340   70,175,533     2,878  70,570,062  
4W  
රඅක්ටර් ව ලේරර් 
ගිරන්යථ/අභංගර යථ              3        3,474               3         3,474                   -                          -               3           3,474  
ෑන           1        1,505               1         1,505                  3         55,226                3          55,226             4         56,731  
ේලර්ඩ්ේලේේ 

 

          3        5,563                2          2,596               5         8,159                  2            4,526                2      77,060                4           81,586             9         89,745  
ටරරයඹ             32        14,760             32      14,760             308       853,315                6    248,248             314      1,101,563         346    1,116,323  
එකතු    2,067   1,762,561       2,450  1,163,270        4,517   2,925,831         8,469  219,929,593           328  7,905,644         8,797  227,835,238    13,314  230,761,069  

මුළු එකතු 
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ගු 5.09: ලගන රද ලභෝටර් යථ යක්ණ හිමිකම්ඳෑම් ර්ගීකයණඹ - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

ලඳෞද්ගලික එකතු 
හිමිකම්ඳෑම් ංඛයා  මුදර  

  
   

(රු.) 
හිමිකම්ඳෑම්  
ංඛයා 

මුදර  
(රු.) 

හිමිකම්ඳැම් 
ංඛයා 

මුදර  
(රු.) 

රැක්ටර් 4                63,136               4                  63,136               
පුද්ගලික ලභෝටර් යථ 575            46,802,545       28                 1,102,240        603             47,904,785       
ලභෝටර් යිකේ 39              656,210            6                    86,323              45                742,533            
ලභෝටර් ලකෝච්චි 79              10,291,531       79                10,291,531       
ලරොර් යථ/ඉඩම් ාවන  

 92              13,235,926       8                    863,383            100             14,099,309       
ලරොරි ලේරයඹ -                     
ද්විත් කාර්ඹඹ ාවන  

 366            30,293,124       13                 894,548            379             31,187,672       
ෑන් 1                61,550               1                  61,550               
ලේඩ් ේලේේ(Trade Plate) -                     
ලේරයඹ -                     

-                     
එකතු 1,156        101,404,021   55                 2,946,494        1,211          104,350,515   

යජඹ 

                                             ඳරිපර්ණ ආයණඹ 
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ගු - 5.10:   ලඳොදු යක්ණ ඔේපු ර්ගීකයණඹ 

යක්ණ ඔේපු ායාංලඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යක්ණ ඔේපු කාණ්ඩඹ 

යක්ණ ඔේපු 

ංඛයා  

හිමිකම්  

ංඛයා   

හිමිකම් ්රභාණඹ  

(රු.) 

ගිනි යක්ණඹ 35 6 2,812,010.45             

මුහුදු යක්ණඹ 138 4 509,871.08                 

පුද්ගර වදිසි අනතුරු 44 -                       

කම්කරු න්දි  

ලගේ බිදීම් 25 75 

භාර්ගථ් මුදේ විවිධ 4 -                      

විදයුත් උඳකයණ 18 1 39,645,337.73           

ලකොන්ත්රාත්කරුන්ලේ  7 1                          

සිඹලු අධානම්  15 1 

ලද්ඳර පිරිඹත ව උඳකයණ 30 7 

වදය 17 6342 52,590,723.65           

එකතු 333 6437 95,557,942.91           

2011 
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යාඳාරික විභර්ලනඹ- 

අග්රවාය වදය යක්ණඹ 

 පිළිඵ භාලරෝචනඹ 

 

 

 

 

 

 
 

අග්රවාය යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ, යාජය 

ඳරිඳාරනඅභාතයාංල ච්රලේඛ අංක 12/2005 

භගින් වඳුන්ා ලදනු රැබ අතය 2006 ජනාරි භ 

01 ැනි දින සිට ලභභ ලඹෝජනා ්රභඹ විාවක 

ලේකඹන්ලේ - ාභාජිකඹා, කරත්රඹා ව 

ශභයින් (අවිාවක, රැකිඹාක් ලනොකයන ව 

ඹ අවුරුදු  21 ට අඩු තැනැත්තන් ඳභණක්) ව 

අවිාවක ලේකඹන් - ාභාජිකඹා ලදභාපිඹන් 

(ඹ අවුරුදු 70 ට අඩු ලදභාපිඹන් නම් ඳභණක්) 

ලේ ඹවඳත ලනුලන් ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර ඹටලත් ක්රිඹාත්භක ලේ. 

 

අග්රවාය වදය යක්ණ ්රභඹ, යාජය  

ලේකඹන්ලේ ව ඳශාත් යාජය ලේකඹන්ලේ 

ලභන්භ ඔවුන්ලේ ඳවුේර ීයන තත්ත්ඹ නගා 

සිටුවීභ පිණි  ථ්ාපිත කය ඇත. එභ නිා අඳට 

රැලඵන සිඹළුභ හිමිකම්  ඳෑම් රට වැකි 

ඉක්භනින් ක නමින් ලගවීභ වා අඳ විසින්   

පිඹය ලගන ඇත. 

්රභාදඹකින් ලතොය, හිමිකම්ඳෑම් ලගවීලම් 

ක්රිඹාලිඹ ක නම් කිරීභ පිණි  E කාඩ්ඳත් ්රභඹ 

ක්රිඹාත්භක කිරීලභන් ඳසු ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර විසින් න හිමිකම්ඳෑම් ක් කිරීලම් 

්රභඹක් ක්රිඹාත්භක කය ඇත.  E කාඩ්ඳත් ්රභඹ 

වඳුන්ා දීලභන් අනතුරු සිඹළුභ අතයාලය 

අලයතා ම්පර්ණ කයනු රඵන අග්රවාය 

හිමිකම්ඳෑම් දැනුම්දීභ ැඩකයන දින 03 ක් 

ඇතුරත ලගා ඇත. 

2011 ර්ලේදී ච්රලේඛඹ ්රකාය යජලේ 

නිරධාරීන්ලේ භාසික ැටුලඳන් භකට රු.75ක් 

මරය දාඹකත්ඹක් ලභභ ලඹෝජනා ්රභඹට 

අඩුකය ගන්නා රදි. ්රී රංකා යක්ණ ංථ්ා 

ලඳෞද්ගලිකයණඹ කයන තුරුභ ලභභ යක්ණ 

්රභඹ ක්රිඹාත්භක කයනු රැබුලේ ්රී රංකා යක්ණ 

ංථ්ා විසිනි. ලභභ යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ 

ඹටලත්, ඳවත  වන් යක්ණ ්රතිරාබ පිරිනභනු 

රැලේ. 

1. ලයෝවේ ගා්තු ලනුලන් වදය      
්රතිරාබ 

ලභභ ්රතිරාබ ඹටලත් ලයෝවේ, ලවද නිා 

අඹකිරීම්, වදය ව ලරයකර්භ වා න 

විඹදම්, වදය උඳලද්ලන ලේා ලවෝ විලලේඥ 

වදය ලේා ගෘව්ථ ්රතිකාය ඹනාදිඹ වා 

න ගා්තු ඳඹනු රැලේ. 

2. උඳැ ්මිරදී ගැනීභ  

ලභභ ලඹෝජනා ්රභඹ ඹටලත් ය 03 කට යක් 

උඳැ් මිරදී ගැනීභ වා ඹන විඹදභ පිඹා 

ගැනීභට ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් රු. 

3500 ක මුදරක් ාභාජිකඹන් ලත පිරිනභයි. 
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3. ණඹ සුරැකුම් ණඹ ලඹෝජනා ්රභඹ 

ඕනෑභ අනීඳ තත්ත්ඹකදී ලවෝ ම්පර්ණ ලවෝ 

අර්ධ ලලඹන් ලවෝ ආඵාධිත තත්ත්ඹකදී භාසික 

ආදාඹභ ලභන් ද ගුණඹක් ලභභ ණඹ ලඹෝජනා 

්රභඹ භගින් ඳඹනු රඵන අතය අදාර 

පුද්ගරඹාලේ ීයවිතඹ ලවෝ රැකිඹා අහිමි 

වුලවොත් ලනොලගව මුදේ ්රභාණඹ ලභභගින් 

ලගනු රඵයි. 

අග්රවාය යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ ඹට ලත්  2011 

ර්ඹ වා න භාසික හිමිකම් ඳෑම්, 

දාඹකත්ඹ (යජලේ දාඹකත්ඹ ව අතිරික්තඹට 

අදාශ දත්ත) ඳවත දැක්ලේ. 

ටවන - 5-09: අග්රවාය යක්ණඹ 

අතිරික්තඹ, දාඹකත්ඹ ysñlïmEï  
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ලභෝටර් ාවන යක්ණඹ  

පිළිඵ භාලරෝචනඹ 

 

 

 

 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් යාජය වා අර්ධ 

යාජය ආඹතනඹන්ට, ලඹෝජනා ඳත්රඹ ම්පර්ණ 

කිරීලම් වා ාරික ලගවීභ භත එක් දිනක් තුශ 

ලභෝටර් ාවන යක්ණඹ පිළිඵ ෑභ යක්ණ 

ඔේපුක්භ නිකුත් කයනු රඵයි. යක්ණ ඔේපු 

නිකුත් කිරීලම්දී ව හිමිකම් ලගවීලම්දී 

ඳාරිලබෝගිකඹන්ට ඉතා ඉවශ ඳවසුකම් ඳඹමින් 

වදිසි අනතුයක් සිදුන අථ්ාක ජාතික 

යක්ණබාය අයමුදර විසින් පර්ණ ගකීභ දයනු 

රඵයි. 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර පිහිටුාලීලභන් 

අනතුරු යාජය ආඹතනඹන්ට අඹත් ාවන 

(වකේපිත) ව අර්ධ-යාජය ආඹතනරට 

අඹත් ාවන (වකේපිත) යක්ණඹ කිරීභ 

උලදා 2011 අංක B/F  437 දයණ ච්රලේඛඹ 

්රකාය  ලභෝටර් ාවන යක්ණ ්රභඹ වඳුන්ා 

ලදන රදි. ලඳෞද්ගලික කාර් යක්ණ ඔේපු 

(ලඳෞද්ගලික කාර්, ්ලේන් ැගන් යථඹ, ීයේ 

යථඹ, ත්රීවීරර් ඹනාදිඹ) ාණිජභඹ ාවන (බාණ්ඩ 

්රාවන ාවන, ගා්තුකට ලවෝ ්රදානඹකට 

භගීන් රැලගන ඹාලම්දී බාවිතා කයනු රඵන ද්විත් 

කාර්ඹ ාවන, ඵ් (කුලිඹට ලවෝ ලඳෞද්ගලික) 

කෘෂිකාර්මික ාවන ඹනාදිඹ) වා, ඹතුරු ඳැදි 

යක්ණ ඔේපු (ඹතුරු ඳැදි, ්කටර්, ලභොලඳේ 

ඹතුරු ඳැදිඹ ඹනාදිඹ දවා)ැනි විවිධ ාවන 

කාණ්ඩ වා ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් 

විවිධාකාය ලභෝටර් ාවන යක්ණ ඔේපු 

පිරිනභයි. 
 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ලභෝටර් 

ාවන යක්ණ ඔේපු නිකුත් කිරීලම්දී පිරිනභනු 

රඵන මලික යක්ණ ාරිකරට අභතය, ජර 

ගැලීම්, ලතන ඳාර්ල් ලද්ඳශ වානි, තීරුඵදු යහිත 

නැේගත කිරීම්, පීඒබී රිඹදුරු/ භගින්, ාරික 

ලගවීභට බාණ්ඩ මිරදී ගැනීභ, ා 

භේර,යක්ණායණඹ, ඇදලගන ඹාලම් ගා්තු, 

ාවන ඉදිරියඳ වීදුරු යක්ණායණඹ, 

රිඹදුරු/ක්ලීනර්/වාඹකඹන් වා න ආධුනික 

රිඹදුරු යක්ණායණඹ ( WCI ) භගීන් භාර්ගථ් 

බාණ්ඩ, අන්තයාඹකාරී ව අන්තයාඹකාරී 

ලනොන බාණ්ඩ  (ඹතුරු ඳැදි වා ත්ර්තාදී  

(ඹතුරු ඳැදි) ලනුලන්  ලනතික ගකීභ ආධුනික 

රිඹදුරු ආයණ, කුලිඹට ගැනීභ ඵැවැය කිරීභ, 

ලඳෞද්ගලික වදිසි අනතුරු ්රතිරාබ (රිඹදුරු ව 

භගීන් වා ලඳෞද්ගලික ලභෝටර් යථ වා 

ාණිජභඹ ාවන රිඹදුරු/ක්ලීනර්/වාඹකඹන් 

වා  SRCC/TC යක්ණායණඹ) 

 

ාවනඹක් විකුණන අථ්ාකදී එභ ාවනඹට 

අදාශ යක්ණ වතිකඹ/යක්ණ ඔේපු ලනත් 

අඹට ඳැරිඹ ලනොවැක.අන් ලනොව යක්ණ 

කාර ඳරිච්ලේදඹට අඹත් යක්ණ ාරික ලගවීභට 

(ණඹ) ාවනඹ න අයිතිකරුට ඉඩ රා ලදන 

ලර ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට කයන ලිඛිත 

ඉේලීභක් හිත යක්ණලඹකු ්කීඹ ාවනඹ 

විකුණා ඇති අථ්ාකදී, ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර විසින් ාරිකඹ නැත ගණනඹ කිරීලම් 

ඳදනභ භත  න අයිතිකරුලගන් අළුත් ලඹෝජනා 

ඳත්රඹක් ඉේරා සිටිනු ඇත. 
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ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ යක්ණ 

ඔේපුක්/යක්ණ වතිකඹක් යක්ණ ඔේපුලේ 

කාර ඳරිච්ලේදඹ අන්වීලම්දී අළුත් කශ වැකිඹ. 

යක්ෂිත මුදර ද ාවනලේ ර්තභාන ලශ ලඳොර 

ටිනාකභ පිළිඹිබු න ඳරිදි ලන් කයනු ඇත.  

 

යක්ණඹ කයනු රැබ ාවනඹ වදිසි අනතුයකට 

බාජනඹ න අථ්ාකදී දැරීභට සිදුව වානි 

වන් කයමින් වැකි ඉක්භනින් රඟභ ඇති 

ලඳොලි් ථ්ානඹට ්රකාලඹක් කශ යුතුඹ. ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදර විසින් රනු රඵන 

ලභෝටර් ාවන යක්ණ ්රභඹ භගින් ්රී රංකාලේ 

ඕනෑභ ථ්ානඹක ඕනෑභ ලභොලවොතක 

ඔහුලේ/ඇඹලේ ාවනඹ මුහුණ ලදන්නා ව 

පිළිගත් සිඹලුභ අනතුරු ලනුලන් පර්ණ 

යක්ණායනඹක් ාවන හිමිඹන්ට පිරිනභයි.  

 

ලභෝටර් ාවන යක්ණ ලඹෝජනා ්රභලේ 

ලකොටක් ඹටලත් 2011 ර්ඹ තුශ න 

හිමිකම්ඳෑම් රට අදාශ භාසික මරය ්රාවඹ ව   

ාරික ඉඳයීම්  5.10  ටවනින් දැක්ලේ. 

 

ටවන 5-10: ලභෝටර් යථ යක්ණඹ 

රාබඹ, ාරිකඹ ව හිමිකම්ඳෑම් 
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්රතියක්ණඹ පිළිඵ භාලරෝචනඹ 

 

්රතිතියක්ණඹ ඹනු යක්ණ හිමිකම්ඳෑභක් නිා 
ලගවීභට සිදුවිඹ වැකි විලාර මුදරක් අඩුකය 
ගැනීභ පිණි ආකාය කීඳඹක එකඟතාක් භගින් 
අධානම් වගත ආලඹෝජන අලනක් 
ඳාර්ලකරුන්ට ඳැරීභට කටයුතු කිරීභ ලේ. 

යක්ණ භාගම් ්රතියක්ණ ආයණ රඵා 
ගැනීභට ඵරඳාන ්රධාන ලවේතන් ලදකකි. ඳශමු 
ලවේතු න්ලන්, භාගලම් ත්කම්ර ටිනාකභ 
ලතින් අනුභත ්රභාණඹට ඩා විලාර පුද්ගලික 
අධානභක් ඳත්ා ලගනඹාභ අතයලය වීභ ව 
එභගින් සිදුවිඹ වැකි ඳාඩු රක්ා යක්ණ 
ආඹතනඹට රැකයණඹ රා දීභයි. එභ නිා 
ාභානය යක්ණ භාගම්ර මුළු ත්කම් 
ටිනාකභට ඩා ඉවශ ආයක්ණ සීභාන් 
ැරසීභට එභ යක්ණ භාගම්රට 
්රතියක්ණඹ භගින් ඉඩ රඵා ලදයි. ලදැනි 
ලවේතු න්ලන්, අනාැකි කීලම් වැකිඹා භගින් 
විලාර අරාබඹන් ව ආයණඹ ැඳයීභට අලය 
්රාේධන ්රභාණඹ අඩු කිරීභ වා යක්ණ 
භාගම්රට උඳකාය කිරීභට ්රතියක්ණඹට 
වැකිඹාක් ඳැතීභයි. 

ලභභ නිා ්රී රංකාලේ ඳතින යක්ණ භාගම් 
ඔවුන්ලේ ්රතිඳත්ති භගින් ලේඛනගත ටිනාකම් 
විලද්ශීඹ ්රතියක්ණ භාගම් ලතින් ආයක්ා 
කය ගනියි. ඒ නිා ජාතික යක්ණබාය අයමුදරට 
ඇතැම් ඳවසුකම් ඳශාත්ඵ රඵාදීභ තුළින් 
ආයක්ණලේ ලකොටක් වීභට අථ්ාන් ඳතී. 

ලද්ශීඹ ාභානය යක්ණ ලශලඳොලරන් 
අනිාර්ඹ ්රතියක්ණ ලකොට ්රතිග්රවණඹ 

කිරීභට 2007 ලදැම්ඵර් භ 19 ැනි දිනැති 

අංක 1528/20 දයන ්රී රංකා ්රජාතාන්ත්රික 
භාජාදී ජනයජලේ අති විලලේ ගැේ ඳත්රඹ 

භගින් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට    (NITF)  
ඵරඹ ඳයන රදි. ාභානය යක්ණ යාඳාරික 
ගනුලදනුර නිඹැලරන එක් එක් යක්ණ 
භාගභක ාභානය යක්ණ ැඩ ටවලනන් 
(නිල්චිත වන් කයනු රඵන විධි විධානඹන්ට 
ඹටත්) අනිාර්ඹ ්රතියක්ණ ලකොට් ලින් 
20% ක ්රතිලතඹක් යක්ණ බාය අයමුදර නිඹභ 
ලකොට දක්ා ඇත. 2009 අලගෝ්තු භ 20 ැනි 
දින අංක 1615/20 දයන අති විලලේ ගැේ ඳත්රඹ 
අනු ෘජු ාභානය යක්ණ ගනුලදනු ර 
නිඹැලීභට ද ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට ඵරඹ 
ඳැරී ඇත. 

ඉවත කී දින සිට  ්රී රංකා තුශ ්රතියක්ණ 
යාඳායඹන්හි නිඹැලිඹ වැකි ඵරඹ රත් එකභ 
ආඹතනඹ ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ලේ. 2008 
ජනාරි භ 01 ැනි දින සිට සිඹලුභ ලද්ශීඹ 
යක්ණ භාගම්ර 20% ක අනිාර්ඹ 
්රතියක්ණලකොට ්රතිග්රවණඹ කය ගනිමින් 
ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ්රතියක්ණඹ 
යාඳායලඹහි නිඹැලී සිටී. ලභලරසින් ක්රිඹාකයමින් 
විලද්ල විනිභලඹන් විලාර ලකොටක් යට තුශ 
යා ගැනීභට අයමුදර භත් විඹ. 

්රතියක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ ලනුලන් 2011 
ර්ඹ වා න භාසික හිමිකම් ඳෑම්, ාරිකඹ 
්රතිරාබ වි ල්ලේණඹ ඳවත රඳ ටවලනන් 
දක්ා ඇත. 
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ටවන 5.11 : ්රතියක්ණ රාබඹ, ාරිකඹ හිමිකම්ඳෑම් 
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්රතියක්ණ දශ ලේඛනගත ාරික ්රලවේදනඹ - 2011 

්රතියක්ණඹ ලතින් රඵාගත් දශ ලේඛනගත ායබි 

ැටීභ ඳවත දැක්ලන ආකායඹට වි ල්ලේණඹ කය 

ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දශ ලේඛනගත ාරික ්රලවේදනඹ   -2011 
මුළු ාරිකඹ (රුපිඹේ))   

එම්.බී.එේ.සී. යක්ණ භාගභ  පී එේ සී 21,394,755                     
සී/ එරඹන්් යක්ණ භාගභ  89,445,031                     
අභානා තකාෆුේ යත්ණ භාගභ පී එේ සී 38,248,905                     
ඒසිඹන් එරඹන්් යක්ණ භාගභ පී එේ සී 42,765,121                     
ලලින්ලකෝ යක්ණ භාගභ පී එේ සී 459,865,307                   
සී/ මඳකාය යක්ණ භාගභ 16,895,115                     
අවිා එන්   බී යක්ණ භාගභ පී එේ සී 170,354,272                   
සී/ චාර්ටී ් යක්ණ භාගභ 36,501,160                     
එච් එන් බී ඇෂුයන්් භාගභ පී එේ සී 89,839,459                     
ජනලක්ති යක්ණ භාගභ පී එේ සී 219,736,741                   
සී/ ණ යක්ණ භාගභ  4,890,450                        
්රී රංකා යක්ණ ංථ්ා  399,562,281                   
යුනිඹන් ඇෂුයන්් භාගභ පී එේ සී 235,607,663                   
සීභාහිත පීඳේ්  යක්ණ භාගභ 128,470,573                   
සී/ ලකොන්ටිලනන්ටේ ඉන්ෂුයන්් රංකා භාගභ 39,610,697                     
ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර 6,017,775                        
සීභාහිත එේ ඕ එේ සී යක්ණ භාගභ 6,677,674                        
සීභාහිත ඔරිඹන්ේ යක්ණ භාගභ 62,733                             

2,005,945,712                
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ැඩර්ජන, කැයලි ලකෝරාවර,  

සිවිේ අයගර වා ත්රත්ාද  

අයමුදර පිළිඵ භාලරෝචනඹ 

 

 

 

යනකාරී අරාබ (රුපිඹේ මිලිඹන 1600) 

්රභාණඹකට ලවේතුව 1983 සිවිේ කරඵරඹට ඳසු 

1985 ර්ලේ සිට ්කීඹ ්රතියක්ණ භාගම් විසින් 

නි්චිත යාඳාය භේටම් රදී ැඩ ර්ජන, කැයලි 

ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර ම්ඵන්ධලඹන් ආයක්ා 

්රතික්ලේඳ කිරීලම් අනලේක්ෂිත තත්ත්ඹකට ලද්ශීඹ 

යාජය යක්ණ භාගම් භරට මුහුණ දීභට සිදුවිඹ. එහි 

්රතිපරඹක්  ලලඹන් ්රී රංකා යජඹ විසින් අයමුදලින්  

නිල්චිත දක්ා ඇති එකී යක්ණ  ඳංතිර ැඩ 

ර්ජන කැයලිලකෝරාවර ව සිවිේ අයගර 

ලනුලන්න ආයණඹ ඇතුළු වි්තෘත යක්ණ 

ඔේපු භත කයනු රඵන හිමිකම් ඳෑම් ලගවීභ වා 

1987 දී ැඩර්ජන, කැයළි ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර 

නමින් වඳුන්න අයමුදරක් ථ්ාපිත කයන රදි. 

ැඩර්ජන, කැයළි ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර අයමුදර 

විසින් යාජය ව ලඳෞද්ගලික අංලලේ ආඹතන රට 

ආයක්ා රඵා ලදයි. 

අනතුරු 1989 දී ත්ර්තාදී කටයුතු උත්න්න වීභ 

නිා, ්රී රංකා යජඹ විසින් ත්ර්තාදී ක්රිඹා ව 

කඩාකේඳේකාරී ක්රිඹා භගින් සිදුන වානි/ඳාඩු 

නිාන අදානම් ආයණඹ ඇතුශත් කිරීභ පිණි 

ැඩර්ජන කැයලි ලකෝරාවර ව සිවිේ අයගර 

අයමුදර පුළුේ කයන රදි. අානලේදී එභ අයමුදර 

ැඩර්ජන කැයලි ලකෝරාවර ව සිවිේ අයගර ව 

ත්ර්තාදඹ දවා ව යජලේ අයමුදර  ඹනුලන් නැත 

නභ ලන් කයන රදි. 

්රී රංකාලේ ගෝලගෝලීඹ සීභාන් තුශ ඇතින්නා ව 

ැඩර්ජන, කැයලි ලකෝරාවර 

 සිවිේ අයගර ව ත්ර්තාදී කටයුතු නිා ලද්ඳශරට 

න ඳාඩු/වානිඹ ව ලවෝ පුද්ගරලඹකුට සිදුන 

භයණඹ/ලාරීරික තුාර ආයණඹ කිරීභ වා 

වි්තීර්ණව ්රී රංකාලේ ඵරඹරත් යක්ණ භාගම් න 

අයමුදලේ සිඹලුභ ාභාජිකයින් විසින් නිකුත් කයනු 

රඵන යක්ණ ඔේපු වා අතිලර්ක 

යක්ණායණඹක් පිරිනැමීලම් අයමුණින්, 1987 දී  

අභාතය භණ්ඩර තීයණඹට අනු ැඩර්ජන, කැයළි 

ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර වා ත්ර්තාද යක්ණ 

අයමුදර පිහිටුන රදි. 1987 ර්ලඹන් ආයම්බව ලභභ 

අයමුදර ජාතික යක්ණ ංථ්ා විසින් 

කශභනාකයණඹ කය ඳත්ාලගන ඹන රදි. 

අනතුරු 2003 ර්ලේදී  සී/ ජනලක්ති යක්ණ 

භාගභ විසින් ජාතික යක්ණ ංථ්ා අත්ඳත් කය 

ගත් අතය ඳසු ැඩ ර්ජන කැයළි ලකෝරාවර, සිවිේ 

අයගර වා ත්ර්තාද අයමුදර සී/ ජනලක්ති යක්ණ 

භාගභ විසින් ඳාරනඹ කයන රදි. 

2005 ර්ලේදී මුදේ වා ්රභම්ඳාදන අභාතයාංලඹ 

විසින් ැඩ ර්ජන කැයළි ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර වා 

ත්ර්තාද අයමුදර සී/ ජනලක්ති යක්ණ භාගලභන්  

රඵාලගන ඳරිඳාරනඹ කයන රදි. 

අානලේදී 2006 අංක 28 දයන ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදේ ඳනලත්18 (ඇ) ගන්තිඹ අනු 2007  

ර්ලේදී එකී ැඩ ර්ජන කැයළි ලකෝරාවර, සිවිේ 

අයගර වා ත්ර්තාද අයමුදර ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදරට අන්තර්ග්රවනඹ කයන රදි. 

එලේ  අන්තර්ග්රවණඹ කිරිලභන් ඳසු එකී ඳනලත් 18 

න ගන්තිඹ (1) උඳගන්තිලේ (ඇ) ලේදඹ ්රකාය 

අයමුදරට ඵැයකයන රද සිඹලු මුදේ ජාතික 

යක්ණබාය අයමුදර විසින් ඳත්ාලගන ඹනු රඵන 

විලලේ ගිණුභකට භාරුකයනු රැඵ ඇත. එභ ගිණුභ 

ඳරිඳාරනඹ කිරීභ වා කශභනාකයණඹ කිරීභ 
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ම්ඵන්ධලඹන්  න භාර්ලගෝඳලද්ල ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදර විසින් රින් ය නිකුත් කයනු ඇත.   

ැඩ ර්ජන කැයළි ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර වා 

ත්ර්තාද අයමුදර ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට 

අන්තර්ග්රවනඹ කිරීභට ලඳය ගනු රැබ ක්රිඹා භාර්ග 

භාර්ලගෝඳලද්ල නිකුත් කයන තුරු  අඛණ්ඩ 

අනුගභනඹ කයන රදි.. 

ැඩර්ජන, කරලකෝරාවර සිවිේ කැශඹීම් ව 

ත්ර්තාද අයමුදලේ ්රධාන කාර්ඹඹන්  

 යක්ණ භාගම් වයවා ාරිකඹ අඹ කයලගන 

අයමුදරට ල්රේණඹ කිරීභ 

 හිමිකම්ඳෑම් යක්ණ භාගම් භගින් ලගවීභ 

ව ක්රිඹාකාරී කමිටුලේ නිර්ලද්ලඹ භත ැඩ 

ර්ජන, කශ ලකෝරාවර, සිවිේ කැශඹීම් ව 

ත්ර්තාද අයමුදලරන් ්රතිපර්ණඹ කිරීභ 

 ත්ර්තාදී ්රවාය ලවේතුලන් වානිඹට ඳත් 

ආඹතන රට ්රදානඹ කයන  ලිහිේ 

ලකොන්ලද්සි භත ක්ඹ මුදේ ණඹ 

කශභනාකයණඹ ලභභ ක්ඹ මුදේ 

ඳරිඳාරනඹ කයනු රඵන්ලන් රංකා ඵැංකු 

විසිනි. 

2011 ර්ඹ වා ැඩර්ජන, කරලකෝරාවර, ජන 

නැගිටීම් ව ත්ර්තාද අයමුදර ලනුලන් න භාසික 

හිමිකම් ඳෑම්, ාරික ව ්රතිරාබ වි ල්ලේණඹ ඳවත 

දක්ා ඇත. 

 

 

 

ටවන  -5. 12: ැඩ ර්ජන කැයළි ලකෝරාවර, සිවිේ 

අයගර වා ත්රත්ාදි අයමුදර විත්ියණඹ 

රාබඹ, ාරිකඹ ව හිමිකම් ඳෑභ 
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ාභානය යක්ණඹ පිළිඵ විලල්ේණඹ 

 
 

 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ලඳොදු යක්ණ 

කටයුතු ගිනි යක්ණඹ, මුහුදු උදුරු යක්ණඹ 

විවිධ යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ , ලේක න්දි 

යක්ණඹ ව වදය යක්ණඹ ලලඹන් ්රධාන 

උඳ අංලරට ලඵදනු රැලේ. 2009.08.20  ැනි 

දින නිකුත් ලකරුණු අංක 1615/20 දයණ ගැේ 

නිලේදනඹ ්රකාය ලභභ යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ 

 ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ඹටලත් පිහිටුන රද  

අතය එඹ ඳසුගිඹ ර් කීඳඹ තුශ ලනොලන් 

ර්ධනඹ වී ඇත. 

 

ාභානය යක්ණඹ ඹටලත් ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර විසින් ගිනි යක්ණ ඔේපු, මුහුදු  උදුරු 

යක්ණ ඔේපුක්, ලේක න්දි යක්ණ ඔේපු 

පිරිනභනු රැලේ. 
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ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ මුහුදු නැේ බාණ්ඩ 

යක්ණඹ භගින්, බාණ්ඩ රැලගන ඹනු රඵන 

ආනඹනකරුන් අඳනඹනකරුන් ව භවා 

ඳරිභාන බාණ්ඩ ්රාවනඹ කයන්නන්ලේ 

අලයතා පුයාරනු රඵන අතය ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදර භගින් ජනතාට ලශදාලම්දී  මුහුණ 

දීභට සිදුන අදානම් ද ආයණඹ කයනු රැලේ. 

 

්රී රංකාලේ ලවෝ විලද්ල යටර ැඳයුම්කරුන් 

ලේ බාණ්ඩ ගඵඩාලේ සිට බාණ්ඩ ්රාවනඹ 

කයනු රඵන කාරඹ තුශ දී යක්ණඹ කශ වැකි 

ෑභ අදානම් උදුරු ලනුලන් සිඹළුභ බාණ්ඩ 

ආයණඹ කයනු රැලේ. 

 

එක් ර්ඹක් තුශ මුහුදු නැේ බාණ්ඩ ආයණඹ 

කයනු රඵන විෘත ආයණ යක්ණඹක් 

ලලඹන් ලවෝ තනි මුහුදු ගභන් යක්ණ ඔේපුක් 

ලලඹන් ලභභ යක්ණ ආයණඹ 

ගනුලදනුකරුන්ට රඵාගත වැක. 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ මුහුදු උදුරු 

(නැේඵ) යක්ණ  ඔේපුලන් ඹාත්රා,   ලකටි මුහුදු  

ඹාත්රා, යාඹ වා ගංගා ඹාත්රා සිඹළුභ භාදිලිලේ 

ලඳෞද්ගලික, විලනෝද චාරිකා වා ාණිජ ්රාවන 

ගුන්ඹානා ව ලඳෞද්ගලික ේරයිඩර් ඹානා, 

ලවලිලකොේටර් ඹානා බිම් උඳකයණ ව ලනත් 

ඹාත්රා ලනුලන් යක්ණ ආයණඹ රකනු 

රඵන අතය, ලභඹ නැට ව නැලේ ඵට සිදුන 

ලබෞතික අරාබ/වානි ම්ඵන්ධලඹන් නැේ 

හිමිඹාට ආයක්ා රනු රඵන සිඹළු අධානම් 

යක්ණ ආයණඹකි. 

 

ගින්නක් ලවෝ ලනත් විලලේ උදුරු ලවේතුලන් 

යක්ෂිත ලද්ඳරකට ඳාඩු ලවෝ වානි සිදුන  

අථ්ාකදී ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ගිනි 

යක්ණ උදුරු ඔේපුලන් මරය න්දි පිරිනභනු 

රැලේ. 

 

ලකලේ වුද,  එැනි ලද්ඳශ අයිතිකරුලකු  

සිදුවීභට කලින්  ඳදිංචි වී සිටිමින් ඳසු භාන 

මරය තත්ත්ඹකට ඳත්වීභට  නිඹමිත නම් ලද්ඳශ 

පුභාණත්ඳරිදි විධිභත් ආකායඹට යක්ණඹ කය 

තිබිඹ යුතුඹ. 

 

 

 
 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ගිනි උදුරු 

යක්ණ ඔේපුලන් ගෘව්ත ලඵොයිලේරු, ගෑ ්

ථ්ාඳනඹන් පිපිරීම් ඇතුළු ගිනි වා විදුලි උදුරු 

ලින් සිදුන අරාබවානි ම්ඵන්ධලඹන්, යක්ණ 

ආයණඹ ඳඹනු රඵන අතය, ලභඹ පිපිරීම්, 

හිතාභතා වානි සිදු කිරීම්, ංඝේකන වානි ගුන් 

ඹානා වානි, පුපුයා ඹාම්, ජරටැංකි උඳකයණ ලවෝ 

නර පිටාය ගැලීම් ලභන්භ ජර ගැලීම් ගෝ 

කම්ඳන,ගිනි කඳු පිපිරීම්,ැඩ කුනාටු, නිර්තන 

සුලි සුශඟ (ටයිපනඹ) ගිගිරුම් හිත කුණාටු, 

්රචණ්ඩ සුළි සුශඟ, සුනාමිඹ වා උදම් යශ ැනි 

අතිලර්ක උදුරු ආයණඹ කයනු පිණි දීර්ඝ 

කයනු රැබිඹ වැකිඹ. තද, එඹ ැඩ ර්ජන 

කැයලි ලකෝරාවර,  සිවිේ අයගර වා ත් ය්තාද 

ව ද්ලේල වගත අරාබවානි සිදු කිරීභ 

ලනුලන්, ආයණඹ ැරලන ඳරිදි දීර්ඝ කශ 

වැකිඹ. 

 

 

ලභභ   විවිධ ඳන්ති යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ 

ඹටලත් පුද්ගර වදිසි අනතුරු යක්ණඹ ැත්කම් 

වා ලෞඛය යක්ණඹ, මුදේ යක්ණඹ, ගභන් 

බාණ්ඩ යක්ණඹ, ලගේ බිඳුම් යක්ණඹ, 

ලේක න්දි යක්ණඹ, ලශලවරදාම් ථ්ාන  

යක්ණඹ භවජන ගකීම් වා ලසු විවිධ  ඳන්ති 

යක්ණඹ ලනුලන් ලභඹ ආයණඹ රනු 

රැලේ.ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් 

ඉංජිලන්රු උඳකයණ යක්ණඹ, ඳරිගණක 

යක්ණඹ, ලඵොයිලේරු වා පීඩන යක්ණඹ, 

ලකොන්ත්රාත්කරුන්ලේ සිඹළු අධානම් 

යක්ණඹ, (CAR) ඉත් කිරීභ සිඹළු අධානම් 

යක්ණඹ ව අලනකුත් ඉංජිලන්රු අධානම් 
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රට අදාර අධානම් ආයණඹ කයනු රඵන 

ඉංජිලන්රු යක්ණ ඔේපුද ඇතුරත් කය ඇත. 

 

 

 මීට අභතය ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් 

කම්කරු න්දි යක්ණඹක් ඳඹනු රැලේ. 1934 

කම්කරුන්ට න්දි ලගවීලම් ආඥාඳනලතහි 

ලකොන්ලද්සි භගින් ඹම් ෘත්තිඹක නියත වීභ නිා 

වටගන්නා රද ෘත්තිභඹලයෝග ව තුාරවීම් 

වා ගකියුතු ආකායඹකට න්දි ලගවීභක් සිදු 

කිරීභට එකඟ වී ඇත. ලභභ ආඥා ඳනලත් නතභ 

ංලලෝධනඹ න්ලන් තාකාලික, ්ථිය ලවෝ තභ 

ැටුඳ පිළිඵ ලනොරකා වරින සිඹළුභ ආකායලේ 

ශ්රමිකඹන්වට න්දි ලගවීභ සිදුකශ යුතුඹ ඹන්නයි. 

ලභහි ්රතිපරඹක් ලලඹන්, සිඹළුභ 

ලේානියුක්තිඹන් ලනුලන් ඳැති ගකීලම් 

ැරකිඹ යුතු ර්ධනඹක් දක්නට රැලේ. එභ නිා, 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ඹටලත් ලේක න්දි 

ලගවීලම් යක්ණ ්රභඹ වා ලේා නියුක්තිඹන් 

ලනුට යක්ණඹ වන්ලේ ගකීම් භවයක් 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ඳයාලගන 

ඇත. 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ වදය යක්ණ 

ලඹෝජනා ්රභඹ ඹටලත් ලයෝවේ ගතවීම්, ලවද 

ත්කාය, කාභය විඹදම්, ලරය වදය, නිර්වින්දන 

වා වදය ගා්තු, විලලේඥ ව උඳලද්ලන 

ගා්තු ව විලලේඥ ලේා වා ්රතිරාබ 

රයි. 

 

ගිනි උදුරු යක්ණ ්රභඹ වා 2011 ර්ලේදී 

භාසික හිමිකම් ඳෑම් ාරික වා රාබ වි ල්ලේනඹ 

භතු දැක්ලන ඳරිදි ලේ. 

 

 

ටවන 5.13:  ගිනි යක්ණඹ 

රාබඹ, ාරිකඹ ව හිමිකම් ඳෑම් 
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මුහුදු උදුරු යක්ණ ්රභඹ වා 2011 ර්ලේදී 

භාසික හිමිකම්ඳෑම්, ාරික ව රාබ විල්ලේණඹ 

භතු  දැක්ලන ඳරිදි ලේ. 
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ටවන 5.14: මුහුදු උදුරු යක්ණ ඔේපු 

රාබඹ, ාරිකඹ ව හිමිකම් ඳෑම් 
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වදය යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ දවා  2011 

ර්ලේදී  භාසික හිමිකම්ඳෑම්, ාරික වා රාබ 

විල්ලේණඹ භතු දැක්ලන ඳරිදි ලේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ටවන 5.15: වදය යක්ණඹ 

රාබඹ, ාරිකඹ ව හිමිකම් ඳෑම් 
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විවිධ යක්ණ ්රභඹ වා 2011 ර්ලේදී භාසික 

හිමිකම්ඳෑම්, ාරික ව රාබ විල්ලේණඹ   භතු 

දැක්ලන ඳරිදි ලේ. 

 

ටවන - 5.16: විවිධ යක්ණඹ 

රාබඹ, ාරිකඹ ව හිමිකම් ඳෑම් 
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ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ව ්රී රංකා විලද්ල 

රැකිඹා කාර්ඹාංලඹ අතය අලඵෝධතා ගිවිසුභක් 

අත්න් කිරීලභන් ඳසු ං්රභණ ලේකඹන් ආයක්ා 

කිරීභ උලදා  “විලද්ල රැකිඹා” විලද්ශීඹ රැකිඹා 

යක්ණ ලඹෝජනා ්රභඹ ැරසුම්කය ඇත. 

 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් නිකුත් කයන   රද 

" විලද්ල රැකිඹා" යක්ණ ඔේපු, භගින්, ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදර ලතින්  යක්ණ ආයණඹ 

රැඵ විලද ්රැකිඹා වා ්රී රංකාලන් ඵැවැය ඹන  

 

18 – 65 අතය ඹ කණ්ඩාඹලභහි ්රී රාංකිකඹන්ට 

ලභභගින් යක්ණ ආයණඹ ැරලේ.  
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එභගින් ඳවත වන් ්රතිරාබ ැරලේ.  

 

 

සිදුවීභ ්රතිරාබ 

විලද්ල රැකිඹාක් වා පිටත්වීලභන් ඳසු අඩන්ලත්ේටම් 

කිරීභ, අනීඳ වීභ, වදිසි අනතුයකට ඳත්වීභ, තුාර වීභ  

නිා සිඹ යටට ඳැමිනීභ (විලද්ලගත සිටින අතයතුයදී  

ලකොන්ත්රාත් කාර ඳරිච්ලේදඹ ලකොන්ත්රාත් කාරඹ අන්වී  

භා 03 කට ඳසුද ලභභ ්රතිරාබරට ං්රභණ  

ලේකඹා හිමිකම් රඵයි) 

 

ගුන් ටිකේඳලත් තථය ටිනාකභ ව රු. 25,000/-  

(්රී රංකාට ආඳසු ඳැමිණීලභන් ඳසු දයනු රඵන වදය 

ගා්තු)  

 

 

ගිවිසුම් කාර ඳරිච්ලේදඹ තුර ැඩ කයමින් සිටින අතයතුලර්, 

අනුග්රාවකඹා ලවෝ ඔහුලේ ඳවුලේ ාභාජිකඹන් විසින් සිදු 

කයනු රඵන ලිංගික අඩන්ලත්ේටභක ්රතිපරඹක් ලලඹන් 

 ඇතින ගර්බනීබාඹක් නිා සිඹ යටට ආඳසු ඳැමිණීභ.  

(අනුග්රාවකඹන්ලගන් ඳරාඹාභ හිමිකම් ලනොරඵයි) 

 

ගුන් ටිකේඳලත් තථය ටිනාකභ ව රු. 25,000/-  

(්රී රංකාට ආඳසු ඳැමිණීලභන් ඳසු දයනු රඵන වදය 

ගා්තු) 

විලද්ලගත ලේඹ කයමින් සිටින අතයතුලර් ඹම් ලවේතුක් 

නිා භයණඹට ඳත්වීභ. 

 

රු. 400,000.00 

 

ගිවිසුම් කාර ඳරිච්ලේදඹ තුශ ලේඹ කයමින් සිටින  

අතයතුලර් සිදුන්නා ව වදිසි අනතුයකින් න අාධය 

 ලයෝගඹක් නිා ආඳසු ඳැමිණීලභන් ා 03 ක් ඇතුශත ්රී 

රංකා තුශ භයණඹට ඳත්වීභ. 

 

රු. 200,000.00 ව ගුන් ටිකේඳලත් තථය ටිනාකභ 

ගිවිසුම් කාර ඳරිච්ලේදඹ තුශ විලද්ලගත ලේඹ  

කයමින් සිටින අතයතුලර් සිදුන්නා ව පර්ණ අඵරතාඹට 

(භා 03 කට ඳසු වුද ං්රභණ ලේකඹකු ලභභ 

 ්රතිරාබඹට හිමිකම් රඵනු ඇත.) 

උඳරිභ රු. 200,000,00 ව ගුන් ටිකේඳලත් තථය 

 ටිනාකභ ව (උඳරිභ) රු.50,000.00 (්රී රංකාට 

ආඳසු ඳැමිණීලභන් ඳසු දයනු රඵන වදය විඹදම්) 

ගිවිසුම් කාර ඳරිච්ලේදඹ තුශ විලද්ලගත ලේඹ  

කයමින් සිටින අතයතුලර් සිදුන්නා ව ආංශික අඵරතාඹ  

(භා 03 කට ඳසු වුද ං්රභනික ලේකඹකු ලභභ 

 ්රතිරාබඹට හිමිකම් රඵනු ඇත.) 

උඳරිභ රු. 100,000,00 ව ගුන් ටිකේඳලත් තථය 

 ටිනාකභ ව (උඳරිභ) රු.50,000.00 (්රී රංකාට 

ආඳසු ඳැමිණීලභන් ඳසු දයනු රඵන වදය විඹදම්) 
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ඳවුලේ ාභාජිකඹා ්රතිරාබ 

ඳවුලේ ාභාජිකඹා වා න ආයණඹ - වදය විඹදම් 

භයණඹට ඳත්වීභකදී න විඹදම් - විාවක නම් - කරත්රඹා  

ව අවිාවක - ව රැකිඹාක් ලනොකයන ඹ 18 අඩු  

ශභයින්- අවිාවක නම් - ලදභාපිඹන් 

 

දිනකට රු. 150 ඵැගින් ලනොලගන ාේටුක ්රතිකාය  

වා ඳවුේ ඒකකඹකට රු. 25,000.00 (යකට  

ලදයක් ඳභණි) 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලරන් යක්ණ ආයණඹක් රඵා ගැනීලභන් ඳසු විලද්ල    රැකිඹාක්     වා 

විලද්ලගතන ඹ අවුරුදු 18 සිට 65 දක්ා ඹලේ සිටින ්රී රාංකිකඹන් ලභභ යක්ණ ඔේපු භගින් ආයණඹ 

ලකලර්. ර් ලදකක ලකොන්ත්රාත් කාරඹ වා ාරිකඹ රු. 800 +vat ඵද්ද ව ය 3 ක කාරඹ වා රු. 850+ 

vat.  අඹ ලකලර්. 

විලද්ල රැකිඹා යක්ණ ්රභඹ ලනුලන් 2010 ර්ඹ වා භාසික හිමිකම් ඳෑම් ාරික ව රාබ විල්ලේණඹ භතු 

දක්ලන ඳරිදි ලේ. 

 

ටවන 5.17:  විලද්ල රැකිඹා යක්ණායණඹ 

විලද්ල රැකිඹා යක්ණඹ හිමිකම්ඳෑම් 

ාරික ව රාබ  විලල්ේණඹ 
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  ාරික ව රාබ  විලල්ේණඹ 
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6. තියාය ාර්තාකයණඹ 

 

 

 
 

 

 

 

 



jd¾Isl jd¾;dj 2011 cd;sl rCIK Ndr wruqo, 

 

  
      50 

 

  

තියාය ංර්ධන අයමුණ කයා රඟා වීලම් 

ංවිධානභඹ කාර්ඹාධනඹ උලදා, භැන ඵැලීභ, 

අනායණඹ කිරීභ ව අබයන්තය වා ඵාහිය 

ඳාර්ලකරුන්ට ගකීභ තියාය 

ාර්තාකයණඹලේ. ආඹතනඹක ාභාජිඹ, 

ඳාරිරික, ං්කෘතික ව ආර්ථික කාර්ඹ 

ාධනඹ වා ඵරඳෑභ ලභන්භ ාර්තා කයන 

ංවිධානඹක් ්කීඹ කාර්ඹාධනඹ ැ  දියුණු 

කිරීභට ගනු රඵන මලික පිඹය පිළිඵ ලතොයතුරු 

ැඳයීභ තියාය ාර්තාකයණඹ භගින් අලේක්ා 

ලකලර්. 

්කීඹ ජාතික වා ාමහික තියායබාඹ 

ලකලයහි ඇති තර්ජන පිළිඵ ඉවශ අලඵෝධලේ 

්රතිපරඹක් ලලඹන් තියායබාඹ යජඹන්තුශ 

විලාර ලලඹන් ඳැරඳදිඹම් වී ඇත. යජලේ 

නිඹාභන අභිරාඹ නිා ඳභණක් ලනො 

ඔවුන්ලේභ තියායබාඹට ඇති තර්ජන 

නයකයණඹට ඇති අථ්ා ව පිරිැඹ අඩු 

කිරීම් නිා භාගම්ර තියයබාඹ ලකලයහි 

ඇති ැරකිේර ැ ලමින් ඳතී. 

2011 ය ලදට යක්ණ කර්භාන්තඹ ලඹොමුන 

ඵැවින්, යාඳාය ර ආඹතනික තියායබාඹ 

්රමුඛ අධානඹට රක්වී ඇත. ඒ අනු ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ආර්ථික භෘද්ධිඹ, 

ඳාරිරික ගුණාත්භකබාඹ වා භාජ 

ගුණාත්භකබාලේ ැඵෑ තත්ත්ඹ පිළිඵ න 

කාර්ඹ ාධන භානඹන් ාක්ාත් කය ගැනීභ 

භගින් ්කීඹ යාඳාය කාර්ඹ ාධනඹ ැ  දියුණු 

කිරීභ වා ඹත්න දයන අතය, ංවිධානභඹ 

ආර්ථිකභඹ වා ඳාරිරික ලභන්භ භාජ කාර්ඹ 

ාධනඹ වැකි වැභ අථ්ාකභ ැශ ගැනීභ 

වයවා “ඩා ඹවඳත් ආඹතනික පුයැසිඹකු” වීභට 

්රඹන්තඹ දයයි. 

තියායබාඹ ආඹතනික ංක්ෘතිඹ තුශ ගැඹුරින් 

ලයෝඳණඹ වී ඇති අතය, ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදලේ පිළිගත් ීයවිත ්රභඹක් ලයි. අඳලේ 

යාඳාරික අයමුණුරට එවා ඹන භාජඹකට 

ඵරඳෑභක් නිර්භාණඹ කිරීභට අඳ උත්ාව දයණ 

අතය, අඳලේ ජාතිඹ නගා සිටුන්නා ව වය 

ඳද්ධතිඹ පුබුදුාලීභට දාඹක න්ලනමු.අඳ 

ලේගත්  ලගොඩ නගනු රඵන ම්ඵන්ධතා ව 

අඳ යාඳාය කයන ආකායඹ තියායබාඹ 

ංකේඳඹ ටා  ලක්න්ද්රිඹන  අඳලේ සිඹලුභ 

ඳාර්ලකරුන්, නගාසිටුවීභටත්, ඔවුන්ට උඳකාය 

කිරීභටත් ඔවුන් ලක්තිභත් කිරීභ වාත් අඳලේ 

ජාතිඹට අර්ථාන්විත දාඹකවීලම් අංක ව 

වෘදඹාංගභ අයමුණ  ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදලේ කටයුතුලින් පිළිඹිබු කයයි.  

ආර්ථික ර්ධනඹ ඉවශ ඹන අතයතුය ලක්ති 

ඳරිලබෝජනඹ, නා්තිඹ, ඳාරිලබෝගිකඹන් වට 

රඵාලදන ලඳොලිතින් ්රභාණඹ අභ කිරීභ ැනි 

පිඹය ගැනීභ භගින් ඳරියඹ විනාලවීභ  ලවෝ 

භාජ තත්ත්ඹ කඩා ැටීභ ැරැක්වීලම් 

අයමුණින් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින්  

තියාය ලශ ්රතිඳත්තිඹක් ක්රිඹාත්භක  කය 

ඇත. එලේ ගකියුතු  ලේා ලඹෝජකලඹකු ලර 

සිඹ කාර්ඹ භණ්ඩර ාභාජිකයින්ලේ ෘත්තිඹ 

අභිෘද්ධිඹ  උලදා ඔවුන් විවිධ පුහුණු වා 

ලඹොමු කිරීභ, සිඹ ැඳයුම්කරුන්වට  ාධායණ 

මිරක් ලගවීභ, ගකීලභන් ව තියයබාඹකින් 

යුතු ලිපිලේඛන ව උඳකයණ ැනි ලඹදවුම් 

බාවිතඹ ායුමීකයණ වා විදුලි  ඳරිලබෝජනඹ 

කයනු රඵන ලනත් උඳකයණ බාවිතඹ ඳාරනඹ 

කිරීභ ආදී ්රභලේදඹන් වයවා ඳරියඹට කාඵන් 

මුදා වැරීභ අභ කිරීභ වා ව පිඹයඹන් ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ගනු රඵයි. 

 

ඳයදු දයන්නන් 1 කණ්ඩාඹභ - යජඹ 

 

අතීත ම්්රදාඹ අනු ඹමින් ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර විසින් 2011 ලර්දී ඒකාඵද්ධ අයමුදරට 

රුපිඹේ මිලිඹන 3495 ක් රඵා දීභ භගින් එකී 

දාඹකත්ඹ ැශකිඹ යුතු ්රභාණඹකින් ැ කය 

ඇත. 2008, 2009 ව2010 ර්ර ලභභ 

අයමුදරට ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් 

ඳඹන රද මරය දාඹකත්ඹ පිළිලලින් 

රු.මිලිඹන 1000 - මිලිඹන 2250 ව රු. මිලිඹන 

2000 ක් ලේ. 
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ගු - 6.01: ඒකාඵද්ධ අයමුදරට දාඹකත්ඹ 

මුදේ ර්ඹ රු. මිලිඹන 

  

2006 
2007 
2008 

 
  4,000 
        - 
  1,000 

2009   2,250 

2010   2,000 

2011   3,495 

 

ටවන- 6.01: යලේ ංර්ධනඹට ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදලේ දාඹකත්ඹ 

 

ඳයදු දයන්නන්  2 ලනි කණ්ඩාඹභ - 

ඳාරිලබෝගිකඹන් 

 

්තුබංගඹ ලවෝ  ණඹ අදානභ අභ කිරීභ 

භගින් ව ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ 

්රතිරඳඹ ඉවශ නංමින් ඳාරිලබොගිකයින්ට ඩා 

ලවො ලේඹක් රඵාදීභ පිණි ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදර විසින් ්රී රංකා යක්ණ ආඹතනඹත්, 

ඉතිවාඹ තුශ රත් ඉවශභ මරය RAM ලශ්රේණිගත 

කිරීභ න AAA තත්ත්ඹ අඛණ්ඩ 

ඳත්ාලගන ඇත. 

 

 

 

 

භැදලඳයදිග යටර ලේලඹහි ලඹදී සිටින ්රී 

රාංකික ගෘව ලේවිකාන් ලනුලන් විලද්ල 

යක්ණ ්රභඹ ඹටලත් ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර භගින් යක්ණ ආයණ පිරිනභා ඇත. 

පීඩාට ඳත් භවය පිරි ලනුලන් යක්ණ බාය 

අයමුදර භගින් කරුණා වගත දීභනා ලගා 

තිලේ. 

 

තද ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ඳ්න 

ංත්ය ැභරුම් කාරඹ තුශ හිමිකම් ලගවීලම් 

ක්රිඹාලිඹ ඩා ලේගත්  වා ැ  දියුණු කිරීභ 

වා  අග්රවාය විදයුත් කාඩ්ඳතක්  වඳුන්ා දී ඇත. 

 

 

 

 

2011 ර්ලේදී ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර 

්කීඹ ඳ්න ංත්යඹ අභිභානලඹන් භයණ 

රදි.තද, ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ඳ්න 

ංත්ය ැභරීලම්දී ක නමින් හිමිකම් ඳෑම් 

ලගවීලම් ක්රිඹාලිඹ ැ  දියුණු කිරීභ පිණි 

අග්රවාය විද්යුත් කාඩ්ඳතක් වඳුන්ා දී ඇත. 
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එක් එක් යාජය ලේකලඹකුටභ   කාඩ්ඳතක් 

නිකුත් කිරීභ වා යාඳෘතිඹක් ක ්කයනු රැබ 

අතය  ඒ අනු අග්රවාය ාභාජිකත්ඹ වා දත්ත 

ඳද්ධතිඹක් නිර්භාණඹ කශ වැකිඹ.  එභඟින් 

ලයෝවේ ලින් ඳවසුලන් වදය ලේා රඵා 

ගැනීභට, ාභාජිකඹන්ට වැකිනු ඇත 

 

 

ඳයදු දයන්නන්  3 කණ්ඩාඹභ - භාජඹ 

 

බුත්තර ඳත්න රද 2011 දැඹට කිරුශ 

්රදර්ලනඹ කාරඹ තුරදී ලනොමිලේ ඇ් කණ්ණා  

ැඳයීභ ව ඇ් කණ්ණා  ඳරිතයාග කිරීලම් 

යාඳායඹක් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර භගින් 

ක්රිඹාත්භක කයන රදි. එලභන්භ ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදර විසින් 2011 දැඹට කිරුශ ්රදර්ලනඹ 

ලනුලන් ලඳෞද්ගලික වදිසි අනතුරු 

ආයණඹක ආයක්ාද රඵාදී තිලේ. 

තද ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් දමගේර 

ලයෝවර නවීකයණඹ කයනු රැබ අතය, වදය 

උඳකයණ, ඇන් වා ලයෝද පුටු ඳරිතයාග කයන 

රදි. 

 

ජාතිඹට කයන රද ්කීඹ ලේඹ ලනුලන් 

අලේ යලේ ජන නාඹක න අතිගරු ජනාධිඳති 

භහින්ද යාජඳක් භැතිතුභාට ව භේබිභ ආයක්ා 

කිරීභට ටිනා ීයවිතඹ කැඳකශ ්රී රංකාලේ යුධ 

වමුදාලේ යණවිරුන්ට ලත්ඳතා, ලභභ 

ආඹතනඹ ආයම්බ කිරීලභන් ඳසු ලදලනි 

තාටත් අඳලේ න ්රධාන කාර්ඹාරලේදී ලේ 

දන්දීලම් යාඳායඹක් ව පිරිත් පිංකභක් ඳත්න 

රදි. 

 

 

 

 

 

ඳයදු දයන්නන්  4 කණ්ඩාඹභ - ලේකඹන් 

 

යක්ණ ඳාරිලබෝගිකඹන් යා තඵා ගැනීලම් 

ම්ඵන්ධතාඹ ලගොඩ නැගීභ වා ්රඹන්ත 

දයන්නාව ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ලේා 

ඳාදක කයගත් ආඹතනඹක් ඵැවින් අතිලඹ 

තයඟකාරී යක්ණ ලශලඳොර තුර සිඹ 

ාර්ථකත්ඹ යාඳතින ැදගත්භ  ාධකඹ 

ලර භාන ම්ඳත් ලකයතාඹ වඳුනාගනී. එභ 

නිා, කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු ැඩ ටවන් වා 
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ංර්ධන ැඩ ටවන්, සුබ ාධන ැඩටවන් 

ංවිධානඹ කයන අතය, ්කීඹ ෘත්තිඹ 

ධාරිතාඹන් ර්ධනඹ කය ගැනීභ පිණි, 

ආලඹෝජනඹ කයයි. 

 

 

ගු - 6-02: කාර්ඹ භණ්ඩර සුබාධනඹ 

 

 

 

කණ්ඩාඹම් වැඟීභ ව කාර්ඹඹ භණ්ඩරලේ  

එකමුතුබාඹ වා ංහිදිඹා ර්ධනඹ කිරීලම් 

අයමුණ ලඳයදැරි යාජකීඹ විදයාර  ක්රීඩා පිටිලේදී 

2011 අල්රේේ භාලේදී ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදලේ ාර්ෂික ඵක්භව උලශර ඳත්න රදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාර්ඹ භණ්ඩර සුබාධන විඹදභ (රු) 

2007 2008 2009 2010 2011 

1සුබාධ

න 

195,420    606,228 233,313      935,912     1,438,399    

විඹදභ 

2වදය 94,600 120,825     
176,017 

       
යක්ණඹ 
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2006 අංක  28 දයන යක්ණ බාය අයමුදේ ඳනත ඹටලත් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ්ථාපිත කයන රදි. 

එදා සිට ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ්රී රංකා භාජලේ විවිධ අංල  ආයක්ා කිරීභ උලදා  ඳවත 

දවන් සුබාධනඹන් ඳදනම් කයගත් යක්ණ ලඹෝජනා ්රභ ක් කයනු රැබ අතය 2011 ර්ඹ තුශදීද එකී 

යක්ණ ලඹෝජනා ්රභ ක්රිඹාට නංන රදි. 

 

i. අග්රවාය වදය යක්ණ ්රභඹ 
 

යජලේ නිරධාරීන්ලේ සුබාධනඹ ලනුලන් ්ර997 ර්ලේදී පිහිටුනු රැබ වදය යක්ණ ්රභඹ 

වඳුන්නු රැබුලේ අග්රවාය වදය යක්ණ ්රභඹ ලරසිනි. එභ යක්ණ ්රභඹ ආයම්බලේදී 

ක්රිඹාත්භක වලේ එහි ාභාජිකලඹකුලේ භාසික ැටුලඳන් රු. 11.00 ක යක්ණ ාරික මුදරක් 

අඩුකයනු රැබීලභනි. එලේ වුද 2005 යජඹ විසින් ඳසු ගත් තීයණඹක් අනු ලභකී යක්ණ ්රභඹ 

ලනුලන් සිඹලුභ යජලේ නිරධාරීන්ලේ භාසික ැටුලඳන් භකට රු. 75.00 ක යක්ණ ාරික 

මුදරක් අඩු කයනු රැබුනි. ්රී රංකා යක්ණ භාගභ ලඳෞද්ගලීකයණඹට රක්කයන තුරුභ ලභභ 

යක්ණ ්රභඹ ්රී රංකා යක්ණ භාගභ විසින් ක්රිඹාත්භක ලකරිණි. එහි ලඳෞද්ගලීකයණඹත් භඟ 

2006 ජනාරි භ 01 න දින සිට ඵරඳැැත්ලන ඳරිදි යජඹ විසින් ලභකී යක්ණ ්රභඹ ඳයාගනු 

රදු එඹ ලනභ යජලේ යක්ණ ්රභඹක් ලර ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර  ඹටලත් ක්රිඹාත්භක 

කයන රදි. 

 

ii. ැඩ ර්ජන කැයලි, ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර ව ත්රත්ාද අයමුදර කශභනාකයණඹ ( SRCC &Tr ) 
 

ැඩ ර්ජන කැයලි,  ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර ව ත්රත්ාද අයමුදර, අභාතය භණ්ඩරඹ විසින් 

එශඹි තීයණඹ ්රකාය 1987 දී ථ්ාඳනඹ කයන රදී.   අභාතය භණ්ඩරඹ   එකී තීයණඹට එශඹිලේ ්රී 

රංකා තුශ  ඵරඳත්රරාී  යක්ණ ංවිධාන න්නා ව ලභකී අයමුදලරහි සිඹලුභ ාභාජිකයින් විසින් 

නිකුත් කයනු රැබ, ්රී රංකාලේ ගෝලගෝලීඹ සීභාන් ඇතුරත ැඩ ර්ජන, කරලකෝශාවර, සිවිේ 

අයගර ව ත්ර්තාදී ක්රිඹාකායකම් ලවේතුලන් සිදුන ලද්ඳශ නැතිවීම්/වානි ව/ලවෝ පුද්ගර 

ලෞඛය ගැටළු, වදිසි අනතුරු, ලාරීරික තුාර ආයණඹ කිරීභට වි්තෘත ව යක්ණ ඔේපු පිළිඵ 

අතිලර්ක යක්ණායනඹක්  ැඳයීලම් අයමුලණනි. 1987 සිට ලභභ අයමුදර ජාතික යක්ණ 

ංථ්ා විසින් ඳාරනඹ කයනු රඵයි. 
 

ජාතික යක්ණ ං්ථාලේ අනු්රාේතිකඹන් න්නාව සීභාහිත ජනලක්ති යක්ණ භාගභ ලතින් 

ඳයා ගන්නා රදු 2005.08.01 ැනි දින සිට ක්රිඹාත්භක න ඳරිදි ලභභ අයමුදර මුදේ ව 

්රභම්ඳාදන අභාතයාංලඹ විසින් ඳරිඳාරනඹ කයන රදි.  එහි ්රතිපරඹක් ලලඹන් ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදේ ඳනලතහි 18(ඇ) ගන්තිඹ ්රකාය, ැඩ ර්ජන, කරලකෝශාවර සිවිේ අයගර ව 

ත්ර්තාදී අයමුදර, ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ඹටතට ගැණිනි. යක්ණ භාගභ ලතට ැඩ 

ර්ජන, කැයලි ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර ව ත්ර්තාද අයමුදලරහි හිමිකම් ්රතිපර්ණඹ කිරීභත් 

ැරලක්. 

 
 

iii. ඳාර්ලිලම්න්තු භන්ත්රීරුන්ලේ යක්ණ ්රභඹ 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ඳාර්ලිලම්න්තු භන්ත්රීරුන් දවා යක්ණ ්රභඹක් වඳුන්ා දී 

ඇත. ලභභ ්රභඹ ඹටලත් ඳාර්ලිලම්න්තු භන්ත්රීරුන් 225 ලදලනකුට ්රතිරාබ අත්ලේ. ලභභ යක්ණ 

්රභඹ භගින් ඳාර්ලිලම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට ඳවත දවන් ්රතිරාබ පිරිනභයි. 
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01. වදිසි අනතුරු යක්ණ ආයණඹ 

 

වදිසි අනතුයකින් ීයවිතක්ඹට ඳත්වීභ     Rs. 5,000,000.00 

 

වදිසි අනතුයක් ලවේතුලන් ම්පර්ණලඹන් විකරාංග බාඹට ඳත් වීභ  Rs. 5,000,000.00 

 

02. යක වද් ඹ යක්ණ ආයණඹ     Rs.    200,000.00 
 

 

iv. ්රී රංකාලේ යක්ණ කර්භාන්තඹට ්රතියක්ණ ආයණඹ 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ්රී රංකා තුශ ්රතියක්ණ අධානභ බාය ගැනීභද ආයම්බ කයන 

රදි. ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ විධි විධාන ්රකාය, ්රී රංකාලේ සිඹලුභ යක්ණ භාගම් විසින් 

සිඹ මුළු ්රතියක්ණ යාඳායඹන්ලගන් 20% ක් දක්ා ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් රඵා 

ගැනීභ අනිාර්ඹ අලයතාඹකි. 2011 ර්ලේ ඔක්ලතෝඵර් භාඹ අානලේ සිට ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදර විසින් ්රී රංකාලේ යක්ණ භාගම් ර ්රතියක්ණ වතික ලින්  20% ක් ආඳසු 

ඳයා දීලම් ැඩටවන ඹටලත් ්රතියක්ණඹ කය ඇත. 

 

v. ලභෝටර් යථ ාවන යක්ණ ්රභඹ (යජඹට අඹත් ලභෝටර් යථාවන දවා) 

 

නැතිවීලම් ලවෝ වානිවීලම් අධානභක් හිත යාජය ආඹතන(වකේපිත) ව අර්ධ යාජය ආඹතන 

(වකේපිත) තු ඳතින ලභෝටර් යථාවන, යක්ණඹ කිරීභ යජඹ විසින් උසුරනු රැබීඹ. ජාතික 

යක්ණ බෘය අයමුදලින් ලභෝටර් යථ ාවන යක්ණඹ යාජය අංලඹට රඵාදුන් අතය ඉන් ඳසු එඹ 

ලඳෞද්ගලික අංලඹටද ්රායණඹ ලකරිණි. එහි පුළුේ යථාවන යක්ණඹ භගින් ගින්ලනන් ව 

ලොයකම් කිරීලභන්, ලතැනි ඳාර්ලඹට සිදුන වානි, (භයණඹට ඳත්වීභ ලවෝ තුාර සිදුවීභ) ව 

අභතය ආයණඹන් (ගංතුය, ැඩර්ජන, කැයලි ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර ව ත්රත්ාදඹ ැනි) 

ආයණඹ කයනු රඵයි. 

 

vi. විලද ්රැකිඹා විලදග්ත ලේා නියුක්ති යක්ණ ්රභඹ 

 

2008 ජූනි භ අානලේ සිට ්රී රංකාලන් ඵැවැය විලද ් ගතව කම්කරුන් දවා න ලභකී 

විලද්ල රැකිඹා යක්ණ ඔේපු භගින් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලරහි යක්ණායණඹ 

රඵාගැනීලභන් අනතුරු විලද්ල රැකිඹා වා ්රී රංකාලන් ඵැවැය න්නා ව අවුරුදු 18 සිට 65 

දක්ා ඹ් කාණ්ඩඹන්හි ්රී රාංකිකඹන් ආයණඹ ලකලය. 

 

vii. ාභානය යක්ණ ්රභඹ 

 

2009.08.20 දින නිකුත් කශ අංක 1615/20 දයන ගැේ නිලේදනඹ ්රකාය යක්ණ ්රභඹ ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ලභකී ාභානය යක්ණ ්රභඹ ඹටලත් ගිනි යක්ණ වතික, මුහුදු 

යක්ණ වතික, ලේක න්දි යක්ණ වතික පිරිනභනු රඵයි. 
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07. ඳාරන ාර්තාකයණඹ -  

ංයුක්ත ඳාරනඹ   
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වැඳින්වීභ 

 

යාඹ ඳරිඳාරනඹ ඹනු ්රලභෝඳායික 

භඟලඳන්වීභ ඳඹන්නාව ඉරක්කඹ 

ලඳයදැරි කයලගන, අයමුණ ාක්ාත් කයගනු 

රඵන ඵට වතික කයමින්, අදානම් සුදුසු ඳරිදි 

කශභනාකයණඹ කයනු රඵන ඵට නිල්චිත 

අලඵෝධකය ගනිමින්, ආඹතනඹ අඹත් ම්ඳත් 

ගකීලභන්  යුතු බාවිතා කයනු රඵන ඵට 

තයාඳනඹ කයමින්  භණ්ඩරඹ ව විධාඹක 

කශභනාකයණඹ විසින් ක්රිඹාත්භක කයනු රඵන 

ගකීම් ව ක්රිඹාභාර්ග මුදාඹකි. 

යාඹ ඳරිඳාරනඹ ආඹතනික ඳරිඳාරනලේ 

භානඹන් ලදකක් න අනුකරතාඹ ව කාර්ඹ 

ාධනලඹන් භන්විත ලේ. 

ඳාරන භණ්ඩර යුවඹන්, කාර්ඹබායඹන් වා 

විධාඹක ැටුේ වා ම්ඵන්ධ කරුණු 

අනුකරතාඹ ඹටතට ගැලනන අතය වතික 

කිරීභ ව විගණනඹට ඹටත් වා අනුකර 

ංලක්ත ව/ලවෝ ්රමිතීන්ට ලභභ අංලඹට 

වලඹෝගඹ දැක්විඹ වැකිඹ. 

කාර්ඹාධන  අධීක්ණඹ ්රලභෝඳාඹන් වා අගඹ 

නිර්භානඹ කිරීභ භත ලක්න්ද්රගත ලේ. භණ්ඩරඹ 

විසින් ්කීඹ අදානම් රට මුහුණ දීභ ව 

කාර්ඹාධනඹ ඉවශ දභන්නා ව ාධක අලඵෝධ 

කය ගනිමින් ්රලභෝඳායික තීයණ ගැනීභ අලය 

ලේ. ලභඹ  ඳතින ්රමිතීන් ව විගණනඹ භඟ 

ඳවසුලන් අනුරඳ ලනොන්ලන්ඹ. එභ නිා, 

විවිධාකායව ආඹතන රට ඳැවැදිලි 

අදාශකයගත වැකි ්රල්ත බාවිත ලභරම් ව 

ශිේපීඹ ්රභ මුදාඹක් ංර්ධනඹ කිරීභ ලඹෝගය 

ලේ. 

භනා අර්ථ දක්ා ඇති ව ඵරාත්භක කය ඇති 

ආඹතනික ඳාරනඹක් භගින් ආඹතනඹ විසින් 

පිළිගත් ආචාය ධර්භ ්රමිතීන් ව ්රල්ත 

බාවිතඹන් ලභන්භ විධිභත් නීතීන් රට අනුකර 

කටයුතු කයන ඵ වතික කයමින් අදාශ ෑභ 

ලකලනකුලේභ, ඹවඳත උලදා ඹටත් පිරිලයින් 

නයාලඹන් කටයුතු කයනු රඵන්නාව යුවඹක් 

ඳඹනු රඵයි. 

ආඹතනික ඵරඹ අනිසි ලර ලඹොදා ගැනීභ වා 

ම්ඵන්ධ අධානඹට රක්න්නාව, අඳකීර්තිඹට 

ඳාත්රන ක්රිඹා, ආඹතනික නිරධාරීන් විසින් කයනු 

රඵතැයි කිඹන ාඳයාධී ක්රිඹා ැනි භවය 

සිද්ධීන් ලවේතුලන් ඳසුගිඹ ර්රදී ආඹතන 

ඳාරන ලකලයහි ඇති අදානඹ ඉවශ ලගෝ ඇත. 

පරදායි ආඹතන ඳාරන තන්ත්රඹකට ආඹතනලේ 

නමින් ආචාය ම්ඳන්න ලනොන ලවෝ නීති 

විලයෝධී ක්රිඹා සිදුකයන පුද්ගරඹන්ලේ සිවිේ ලවෝ 

ාඳයාධී නඩු ඳැරීභ උලදා න විධි විධාන 

ඇතුශත් න්ලන්ඹ. 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට ආඹතන ඳාරනලේ 

උ ් ්රමිතීන් ්රදර්ලනඹ කිරීලම් ාඩම්ඵය 

ඉතිවාඹක් තිලේ. කර්භාන්තඹ තුශ ්ඹං 

නිඹාභනඹ ව ්රල්ත බාවිතඹන්ට පුලයෝගාමි වීභ 

භාගලම් යාඳායඹ කිරීලම් භාර්ගඹ ලේ.යජඹට 

අනුඵද්ධ ජාතිලේ එකභ ්රතියක්ෂිතඹා වීභ භගින් 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ආඹතන ඳාරන 

ඳදනභ තදුයටත් ලක්තිභත් කයණු රැඵ ඇත. 

භනා ඳාරනඹ න ඳරියඹක තයඟකාරී 

වැසුරුභ ලරසින් ්රඵර ලක්තිභත් ආඹතන 

ඳාරනලේ ැදගත් ඵ ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර විසින් වඳුනාලගන ඇති අතය එභගින් 

අානලේදී ලභලවයුම් පරතා, 

කාර්ඹක්භතා, කසුරුම්ඵ නංාරමින් 

විනඹ, විනිවිදබාඹ, ්ාධීනත්ඹ, ගවීභ, 

ගකීභ, ාධායණත්ඹ වා භාජ ගකීභ ඹන 

උත්කෘ්ට භාඹතනික ඳාරන අගඹන් ක්රිඹාත්භක 

කයන අතයභ න්නන් ්රතිරඳඹ ඉවශ නංමින් 

භවජන විල්ාඹ ඳත්ා ගනු ඇත. 

්රී රංකා යරත් ගණකාධිකාරී ආඹතනඹ ව 

ඹවඳාරනඹ ව භාඹතනික ඳාරන බාවිතඹන් 

වා න යාජය යාඹ භාර්ලගෝඳලද්ල භගින් 

නිකුත් ලකලයන ්රල්ත බාවිතඹන් පිළිඵ 

භාඹතනික ඳාරන ංග්රවලේ නිඹභඹන්ට 

අනුකර ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින්  

්කීඹ භාඹතනික ඳාරන බාවිතඹන්  

ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි 
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මරය ව යක්ණ නිපුනතා 

 

2011 ර්ඹ තුශදී කශභනාකයණ භණ්ඩරලේ 

මේ ඹ වා යක්ණ නිපුණතා, බාඳතියඹා වා 

අධයක් භණ්ඩරඹ විසින් භනා විභත් ලක රිනි. 

 

අධයක් භණ්ඩරඹ 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර කශභනාකයණඹ 

කයනුලේ මුදේ විඹ බාය අභාතයයඹා විසින් ඳත් 

කයනු රඵන ාභාජිකයින් 8 ලදලනකුලගන් යුත් 

භණ්ඩරඹක් භගිනි. එකී කශභනාකයණ 

භණ්ඩරඹට මුදේ අභාතයාංලලේ නිලඹෝජිතලඹක්, 

ලෞඛය අභාතයාංලලේ නිලඹෝජිතලඹක්, මුදේ වා 

්රභම්ඳාදන අභාතයාංලලේ ්රධාන 

ගණකාධිකාරීයඹා, යාජය ඳරිඳාරන 

අභාතයාංලලේ නිලඹෝජිතලඹක්, ්රී රංකා යක්ණ 

බාය අයමුදේ භණ්ඩරලඹහි අධයක් ලජනයාේ 

යඹා ව මරය, ඵැංකු, යක්ණ කශභනාකයණඹ 

වා නීතිඹ ඹන ක්ලේත්රඹන්හි විද්තුන් 

නිලඹෝජනඹ කිරීභ  වා  අභාතයයඹා විසින් 

නම් කයනු රඵන ලනත් තැනැත්තන් තිලදලනක් 

අඹත් ලති. එක් නිලඹෝජිතලඹකු බාඳතියඹා 

ලලඹන් ඳත් කිරීභට අභාතයයඹාට ඵරඹ 

ඇත්ලත්ඹ. භතු දැක්ලන ඳරිදි ඳත් කයනු රැබ 

දින සිට භණ්ඩරලඹහි සිඹලුභ ාභාජිකලඹෝ 

අවුරුදු 05 ක කාරඹක් වා ධය දැරිඹ යුත්තාව. 

අධයක් භණ්ඩර ාභාජිකඹන්ලේ නම්, ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදලරහි අධයක් භණ්ඩරඹ 

ඹනුලන් වන් ලකොට ඇති පිටුලහි දැක්ලේ. 

 

 ලතොයතුරු ැඳයීභ 

අධයක් භණ්ඩර රැව්ීම්රට ලඳය, කාලරෝචිත, 

නිැයදි, අදාශ ව වි්තයාත්භක ලතොයතුරු 

අධයක් භණ්ඩරඹ ලත ඳඹනු රඵන ඵට  

ලජයක් කශභනාකයණඹ විසින් තවවුරු කශ 

යුතුඹ. 

කාරඳරිච්ලේදඹට අදාශ සිඹලුභ මරය ව මරය 

ලනොන ලතොයතුරු ලභභ විල්ලේණඹන්ට 

ඇතුශත් කයනු රැලේ. අධයක් භණ්ඩර තීයණ 

ගැනීභ පිණි භකට යක් බාඳතියඹා ව 

අධයක් භණ්ඩරඹ රැ් ලේ. 2010 ය තුරදී 

අධයක් භණ්ඩරඹ 17 තාක් රැ් ඇති අතය 

විගණන කමිටු රැව්ීම් 6 ක් ඳත්ා ඇත. 

 

 

 යාඳාරික වැසිරීම් ව ආචාය ධර්භ  

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ්කීඹ 

ලේකඹන් ලේ චර්ඹා ලනුලන් භනා 

පිළිගත් යාඳාය වැසිරීම් ව යාඳාය ආචාය 

ධර්භ  ලඹෝගය ලේ ක් කය ක්රිඹාත්භක කයනු 

රැඵ ඇති අතය එභ චර්ඹාන් ව ආචාය 

ධර්භරට  භවජනතා තුශ වැසිරීභ, දාචායභඹ 

යාවාරික ්රමිතීන් ව ංචාවගත ලනොන 

චර්ඹා ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ ත්කම් 

ආයක්ා කිරීභ ව විධිභත් බාවිතඹ, අභිරාඹන් 

පිළිඵ ගැටුම් භඟවයා ගැනීභ, යක්ණ 

ඳාරිලබෝගිකයින් වා ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදලේ ලේාදාඹකයින් භඟ කටයුතු 

කිරීලම්දී  ාධායණ කටයුතු කිරීභ, ජාතික 

යක්ණ බාය අයමුදලේ ඳරිගණක ඳද්ධති විධිභත් 

ඳරිදි බාවිතා කිරීභ, ඳාරිලබෝගික තෘේතිඹ, නීති 

ව ලයගුරාසි රට අනුකර කටයුතු කිරීභ 

ඇතුශත් ලේ. 
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අබයන්තය ඳාරනඹ 

 

විගණන කමිටු විසින් අබයන්තය විගණන ව 

ඵාහිය විගණන ැරසුම් වා විඹ ඳථඹ පිළිඵ 

භාලරෝචනඹ කිරීභ වා එකඟ වීභ, අබයන්තය 

විගණන ාර්තා භාලරෝචනඹ කිරීභ ව අලය 

විටදී අදාර ගැටළු වා කශභනාකයණඹ පිළිඵ 

ාකච්ඡා කිරීභ, ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ 

අදානම් කශභනාකයණ ්රලභෝඳාඹ පිළිඵ 

භාලරෝචනඹ කිරීභ ව එභ අදානම් අභ 

කිරීභට ගනු රඵන ඉදිරි පිඹය පිළිඵ ාකච්ඡා 

කිරීභ වා එකඟ වීභ, ෑභ අථ්ාකදීභ 

අබයන්තය/ඵාහිය විගණකරුන් භග පරදායී 

ම්ඵන්ධතාඹක් ඳත්ාලගන ඹාභ, අලය 

අථ්ාරදී ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට අදාශ 

කරුණු වා ාකච්ඡා කිරීභ පිණි අබයන්තය ව 

ඵාහිය විගණකරුන් ලන ලනභ වමුවීභ ැනි 

විවිධ ඹාන්ත්රණ වයවා මරය වා මරය ලනොන 

ඳාරන ඳද්ධති ඳරිපර්ණ අධීක්ණඹ කයනු 

රඵයි. 

2011 ර්ඹ තුරදී ඵාහිය විගණන කටයුතු සිදු 

කයනු රැබුලේ විගණකාධිඳති ලදඳාර්තලම්න්තු 

විසිනි. එභ ර්ඹ තුරදී ලදඳාර්තලම්න්තුර 

අබයන්තය විගණනඹ ව ැඩ ර්ජන ඇතුළු 

අබයන්තය විගණන කටයුතු සිදු කයනු රැඵ 

ඇත්ලත් අබයන්තය විගණන ලදඳාර්තලම්න්තු 

විසිනි. 
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යාඹ ඳරිඳාරනඹ 

 

ixhQla; ඳාරන 

මලිකාංග 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ අනුකරතා භේටභ 

බාඳති ව ්රධාන  

විධාඹක නිශධාරී  
 ්රධාන  විධාඹක  නිශධාරී ලේ  කාර්ඹබාය ඹ ඉට කිරිභ බාඳතියඹට 
භණ්ඩරඹ භගින් ඵරඹ ඳයා ඇත. 
 

ගකීභ 

විලවේදනඹ 

භණ්ඩරලේ නාඹකත්ඹ වා බාඳතියඹ ගකි යුතුයි. විලේලලඹන්භ 
සිදන කාර්ඹ ඉටු කයයි. 

 භණ්ඩරඹ ම්ඵන්ධලඹන් කාර්ඹක්භ ආකායලඹන් ක්රිඹාත්භක වීභ 

ව එහි කමිටු භඟ උ් ම්භත ව යාඹ ඳරිඳාරනඹක් 

සුයක්ෂිත කිරීභ 

 ංර්ධන උඳාඹභාර්ගඹ තුශ ලජය්ක කශභනාකාරීත්ඹට 

වලඹෝගඹ දැක්වීභ ව ඩාත් පුළුේ ලලඹන්, ලජය්ක 

කශභණාකාරීත්ඹට උඳලද් රඵාදීභ වා වලඹෝගඹ දැක්වීභ කශ 

යුතුඹ. එක් එක් අංලඹන්හි නාඹකත්ඹ පිළිඵ ලදඳාර්තලම්න්තු 

්රධානීන් ගකි යුතු අතය භණ්ඩරඹ භගින් අභිනිලඹෝජනඹ කශ 

අධිකාරීන් තුළින් කශභනාකයණඹ සිදු කශ යුතුඹ. 

 භණ්ඩරඹ භගින් නිර්ලද්ල කිරීභ වා උඳාඹභාර්ග ලඹෝජනා ැ  

දියුණු කිරීභ ව එභ ම්භත ව උඳාඹභාර්ග යාඳායඹ තුශට 

ඳයාර්තනඹ කිරිභ සුයක්ෂිත කිරීභ 

 භණ්ඩරඹට වලඹෝගඹ දැක්වීභට භණ්ඩරඹ ලත ඉදිරිඳත් කිරීභ 

වා ම්භත ව උඳාඹභාර්ග භඟ ලන් ලනොන ාර්ෂික ැරසුම් 

ංර්ධනඹ කිරීභ 

 ආඹතනලේ ැරසුම් ලත ශඟා වීභට අලය කයන ධාරිතාන් ව 

ම්ඳත් සුයක්ෂිත කිරීභ දවා භාන ම්ඳත් ැරසුම් කිරීභ 

 ංවිධානාත්භක යුවඹන් ංර්ධනඹ කිරිභ ව කාර්ඹක්භ 

ංවිධානඹන්ර ම්ඳත් සුයක්ෂිත කිරීභ දවා ඳද්ධතීන් ව 

ක්රිඹාදාභඹන් පිහිටුවීභ 

 ම්භත ැරසුම්,උඳාඹභාර්ගඹන් ව ්රතිඳත්තීන් භඟ යාඳායලේ 

කාර්ඹාධනඹ  තුශ ංගතඵාඹ වා භණ්ඩරඹට ගකි යුතු වීභ 

 කාර්ඹාධන ම්ඵන්ධතාන් ව ඇගයුම් ංර්ධනඹ ඇතුශත්, 

විධාඹක කමිටුට භඟ ලඳන්වීභ 
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 ආලඹෝජනලේ ්රතිරාබ ඳාරනඹ කිරීභ 

ලජය්ක ලටන්ඩර් 

භණ්ඩරඹ 

ලජය්ක ලටන්ඩය භණ්ඩරඹට බාඳති ඇතුළු ාභාජිකඹන් තිලදලනකු 

අන්තර්ගත ලේ. ආඹතනලේ භත්ඹභ දිගින් දිගට ්රතිම්ඳාදනඹ කිරීලම් 

ක්රිඹාලිඹ ව ඒ පිළිඵ ලවො තීයණ ගැනීභට ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර 

විලාර ටිනාකභක් එකතු කිරීභ පිළිඵ භණ්ඩරඹ ඳරීක්ා කය ඵරයි. 

විගණන කමිටු විගණන කමිටු විධාඹක ලනොන අධයක්රුන් තිලදලනක්ලගන් භන්විත 

ලේ. විගණන කමිටු එහි ගකීභ ඳත්නා මරයභඹ ව ඳරිඳාරනඹ තුශ ඉතා 

ැදගත් ගෝමිකාක් ඉටු කයයි. 

විගණන කමිටු 

2011 ර්ඹ තුරදී විගණන කමිටු පිහිටනු රැබ  අතය එහි විඹ ඳථඹ ඳවත 

දක්ා ඇති ඳරිදි ලේ. 

 

1. අබයන්තය විගණන ඒකකලඹහි ගකීම් නිල්චඹ කයලීභ ව ාර්ෂික 

විගණන ැරසුම් භාලරෝචනඹ 

2. ආඹතනලේ සිඹළුභ ක්රිඹාකායකම් අබයන්තය ඳාරන ඳද්ධතිඹ 

භාලරෝචනඹ ව ඇඟයීභ 

3. පිරිැඹ පරදායිතා වා කාර්ඹ ාධනඹ නිතිඳතා භාලරෝචනඹ ව 

අඳලත් ඹන විඹදම් ආදිඹ දුයලීභ 

4. ඵාහිය විගණන භඟ භාලඹෝගඹ වා විගණකාධිඳතියඹාලේ ඵාහිය 

කශභනාකයණ ලිපිර වන් උඳලද් අනුගභනඹ කිරීභ 

5. අණඳනත් නීති රීති ව ච්රලේඛරට අනුකර ක්රිඹාකයනු රඵන ඵැේ 

නිල්චිත ලලඹන් ලොඹා දැන ගැනීභ 

6. ගිණුම්කයණ ්රමිතීන්ට අනුකර ක්රිඹා කිරීභ වතික කයගනු පිණි මශය 

්රකාල භාලරෝචනඹ 

7. ්රතිකර්භ ලලඹන් පිඹය ගැනීභ වතික කයගනු පිණි අබයන්තය 

විගණන/ඵාහිය විගණන ාර්තා කශභනාකයණ ලිපි භාලරෝචනඹ 

8. ලඳොදු යාඹ පිළිඵ කායක බාලේ නිර්ලද්ල වා නිලඹෝග ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ භාලරෝචනඹ කිරීභ 

2011 ර්ඹ තුශදී විගණන කමිටු අථ්ා 06 කදී රැ් ඇත. නීති ව 

ලයගුරාසිර ඹටත් වීභ වතික කිරීභ මරය ාර්තාකයණඹ ලක්න්ද්රගත 

කයගනිමින් පරදායි යක්ණ ැඩටවන් කශභනාකයණඹ ව 

මරයකයණඹ, ඵාහිය විගණනඹ, අධානම් කශභනාකයණඹ, අනුකුරතා 

දැක්වීභ ව නඩු කීභ,අබයන්තය ඳාරනඹ ව අබයන්තය විගණනඹ 

ලකලයහි අධානඹ ලඹොමු කයමින් කටයුතු කය ඇත. 
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භණ්ඩර රැ්වීම් භණ්ඩරඹ විසින් ලභලවඹන රද භණ්ඩර රැ්වීම් 17 ක් 2011 ර්ඹ තුශ 

ඳැැත්ව අතය රැ්වීභට වබාගි වීලම් විශි්ට ාර්තාක් ද තඵන රදි. 

අධයක්කරුන්ලේ භණ්ඩර රැ්වීම්රට වබාගි වීලම් ලතොයතුරු ඳවත 

දැක්ලේ. 

                                                    දිනඹ                  වබාගි ව රැ්වීම් ගණන 

එ්.ඩී. අලේගුණලේකය භවතා  10.05.2010                    17 

බාඳති 

ආචාර්ඹ එේ. භයවි්රභ භවතා  11.06.2010                   17 

ාභාජික 

ඒ.ලක්. ලලනවියත්න භවතා     08.07.2011                  17 

ාභාජික 

එන්. කුරලේකය භවතා               18.07.2011                  08 

ාභාජික 

ලේ. දඩේරලේ භවතා                  23.06.2010                16 

ාභාජික 

ඩේ.එච්. පිඹදා භවතා                10.07.2010                 14 

ාභාජික 

 

ඔවුන්ලේ නිරඹ දයන කාරඹ තුශ රැ්වීම්රට වබාගි වීභ ඉවත ඳරිදි ලේ. 

 

භණ්ඩරලේ ්රධානතභ කාර්ඹඹන් ව ගකීභ ආයණඹ න ඳරිදි ක් 

ලකරුණු විධිභත් නයාඹ ඳත්රඹක් භත භණ්ඩර රැ්වීම් වසුරුන රදී. 

භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත කයන රද ව විචායඹ කයන රද ආඹතනලේ ඳ් 

අවුරුදු ංයුක්ත ැරැභ්, ආඹතනලේ කශභනාකයණඹ ලදට අලය 

උඳාඹභාර්ගික නිලඹෝගඹ ඳඹනු රදි. 

 

විගණනඹ වා 

ගකි යුතු ඵ 

අනුභත කයන රද යාඳාරික ැරැ්භ භත යාඳායඹ ලභලවඹන ලඹෝගය 

ආකායඹ යා ඳැතීභ වා ආඹතනඹ ශඟා ව මරය ව මරය ලනොන ඉරක්ක 

සුයක්ෂිත කිරීභට ආඹතනලේ ඳයදු දයන්නන් ලත භණ්ඩරඹ ගකි යුතු ලේ. 
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මරයභඹ ාර්තා 

 

ක් කයන රද අන්තර්කාලීන ව ාර්ෂික මරය ්රකාල ලභන්භ ඉදිරිලේදීත් 

ක් කයනුලේ ද කාරානුරඳ ආකායලඹනි. 

යජලේ අලයතා අනු, ්රී රංකා ගිණුම්කයණ ම්භතඹන්ට අදාර ව 

අනුභැතිඹ තුශ ආඹතනලේ පිරි ව මරය ්රකාල ක් ලකලයන ඵට 

භණ්ඩරඹ සුයක්ෂිත ලයි. 

 

 ාර්ෂික ාර්තා 2011 

 

භැනවින් රකා ඵරන රද තීයණ ගැනීභ පිණි 2011 ර්ව තුශදී 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ කටයුතු පිළිඵ භත් තක්ලේරුක් 

රඵා දීලම් අයමුණ ලඳයදැරි කයලගන ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ 

2011 ාර්ෂික ාර්තා ක් කයනු රැඵ ඇත. 

 

 මරය ්රකාල 

 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ්කීඹ මරය ්රකාල ්රී රංකා 

ගිණුම්කයණ ්රමිතීන් ව අලනකුත් අදාශ නීති ව ලයගුරාසිරට 

අනු ඉදිරිඳත් කයන රදි. 
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8. ඳාරන ාර්තාකයණඹ- 

අධානම් කශභනාකයණඹ 
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වැඳින්වීභ 

 

ාසිදාඹක තත්ත්ඹන් ලින් පර ්රලඹෝජන රඵා ගැනීභට අලඳොලවොත් වීභ ඇතුළු යාඳාරික අයමුණු 

ාක්ාත් කය ගැනීලම්දී ඵරඳාන ඹම් සිදුවීභක් ලවෝ අථ්ායබාඹ ලලඹන් “අදානභ” පුළුේ ලර 

අර්ථ දක්නු රැලේ. අදානභ ඕනෑභ යාඳාරික ආඹතනඹකට  ආලේනික න අතය එඹ තදුයටත් 

ඉවශ ඹනු රඵන්ලන්  යාඳාරික ඳරියලේ  ට පිටා තුශඹ. 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ අදානම් කශභනාකයණඹ ඹනු ්රලභෝඳායික කශභනාකයණලේ ඉතා 

ැදගත් අංලඹක් ලේ. ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ අදානම් කශභනාකයණ ක්රිඹාලිඹ භගින් 

්කීඹ කාර්ඹඹන්ට ම්ඵන්ධ අදානම් රට ්රභානුකුර පිළිඹම් ලඹොදයි. ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදලේ ාර්ථක අදානම් කශභනාකයණ මුේ පිඹය ්කීඹ ම්පර්ණ විඹ ඳථඹ, ලන ්න 

අථ්ාන්ට ්රතිචාය දක්වීභ භගින් ඇතුරත් කයන රද දින චර්ඹා ව කාර්ඹඹන් ව ගති රක්ණ වා 

එකට ඵැඳුනු අලනකුත් භාඹතනික කාර්ඹන් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ අදානම් භේටභට 

භානුගතික ලේ. 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ අදානම් කශභනාකයණඹ ලඹොමු කයනු රඵන්ලන් ැදගත් අදානම් 

තක්ලේරු  කිරීභට ව ලඹෝගය අදානම් ්රතිචාය ක්රිඹාත්භක කිරීභටයි. ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ 

අයමුණ න්ලන් ආඹතනලේ සිඹළුභ කාර්ඹඹන් භගින් උඳරිභ තියාය ටිනාකභක් රඟාකය ගැනීභයි. 

ආඹතනඹට ඵරඳෑ වැකි ාධකර විබතාඹ ඉවශ ඳවර ඹාභ පිළිඵ අලඵෝධඹ ජාතික යක්ණ 

බාය අයමුදලේ අදානම් කශභනාකයණඹ භගින් උ ් තත්ත්ඹට ඳත් කයයි. එඹ ාර්ථක වීලම් 

වැකිඹා ඉවර නංන අතය, අාර්ථක වීලම් වැකිඹා ව ආඹතනලේ අයමුණු ාක්ාත් කය ගැනීභ 

වා ම්ඵන්ධවී ඇති අථ්ාය භේටභ ඳවත ලවශනු රඵයි. 

මිනිසුන් විසින් ක්රිඹාත්භක කයනු රඵන ආඹතනඹක් වයවා ක්රිඹාත්භක වා ගරාඹන ෑභ භේටභකභ වා 

ඒකකඹක, යාඳායඹ තුශ ්රභ උඳාඹ ලඹදීලම්දී අදාර කයගනු රඵන්නා වත් ආඹතන භේටලම් 

අදානභ පිළිඵ භාලරෝචනඹ ඇතුරත් න්නාවත්, විබය සිදුවීම් වඳුනා ගැනීභ වා, ැරසුම් කය 

ඇත්තාවත්,  ආඹතනඹට ඵරඳෑභක් විඹ වැකි අදානභ තුශභ අධානඹට කශභනාකයණඹ කිරීභත්, 

ආඹතන කශභනාකයණඹට වා අධයක් භණ්ඩරඹට  ාධායණ, වතිකඹක් ඳඹනු රැබිඹ වැකි 

න්නා වත්, ව එකක්  ලවෝ  ට ැ  ලන ලනභ එලවත්, උඳරිඳතන කාණ්ඩඹන් ලින් අයමුණු 

ඉටුකය ගැනීභට ලඹොමුනු රඵන්නාවත්, ආඹතනඹක ෑභ භේටභකින්භ සිදුලමින් ඳතින 

ක් රිඹාලිඹ යාඳාය අදානම් කශභනාකයණඹ ලේ. 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ යාඳාය අදානම් කශභනාකයණ ්රලභෝඳාඹ ඳවත වන් අන්තර් 

ම්ඵන්ධතාඹකින්  යුත් ාධක ලකලයහි අදානඹ ලඹොමු කයයි. 

 

අබයන්තය ඳරියඹ - ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ අබයන්තය ඳරියඹ ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර 

ංවිධානභඹ යුවඹ  ව ං්කෘතිලේ ්ාබාඹ ආයණඹ කයනු රඵන අතය  කශභනාකයණ 

දර්ලනඹ ව  අදානම් නැඹුරු ඒකාඵද්ධතා ව ආචායධර්භ ටිනාකම් ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර ලභලවයුම් ඳරියඹ ඇතුළු ආඹතනික පුද්ගරඹන් විසින් අදානභ භාලරෝචනඹ කයන්ලන්ද 

ව  ට ලකලේ පිළිඹම් ලඹොදන්ලන්ද ඹන්න වා ඳදනභක් රයි. 

අයමුණ පිහිටුවීභ - අර්ථසිද්ධිඹට ඵරඳෑභක් කයන විබ සිදුවීභක් කශභනාකයණඹ විසින් වදුනා 

ගැනීභට ලඳය ජා.ය.බා.අ.මු. අයමුණ ඳැතිඹ යුතුඹ. ජා.ය.බා.අ. කශභනාකයණඹ විසින් අයමුණු නිඹභ 

කය ක්රිඹාලේ ලඹොදා ඇති ඵටත් ලතෝයා ගනු රැබ අයමුණු ජා.ය.බා.අ. ලභලවය භඟ එකඟ න 

ඵටත් යාඳාය අදානම් කශභනාකයණ ්රලභෝඳාඹ වතික ලේ. 
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සිදුවීභ වඳුනාගැනීභ - ජා.ය.බා.අ. අභිභතාර්ථඹන් ාක්ාත්  කය ගැනීභට ඵරඳෑම් ලකලයන අබයන්තය 

ව ඵාහිය සිදුවීභ, අදානභ ව ඉඩ ්රථ්ා ලන්ලකොට ගනිමින්,  වඳුනා ගනි. 

 

අදානම් තක්ලේරු -  කයතාඹ ලවෝ ඵරඳෑභ ැරකිේරට ගනිමින් ජා.ය.බා.අ. අදානම්, ඒා 

ලකලේ කශභනාකයණඹ කශයුතු ද ඹන්න තීයණඹ කිරීභ වා ව ඳදනභක් ලලඹන් විල්ලේණඹ 

කයනු රඵයි.  

 

අදානම්  ්රතිචායඹ - ජා.ය.බා.අ. විසින් කශභනාකයණඹ අදානම් ්රතිචාය ලතෝයා ගනු රඵයි. 

අදානභ භඟවැරීභ, බාය ගැනීභ, අඩු කිරීභ ලවෝ වවුලේ දයා ගැනීභ ආඹතන අදානභ දයා සිටීභ ව 

අදානම්  නැඹුරු ලන් කිරීභ වා පිඹය මුදාඹක් ර්ධනඹ කිරීභ  

 

ඳාරන කාර්ඹඹන් - අදානම් ්රතිචාය පරදායී ක්රිඹාත්භක කයනු රඵන ඵට තවවුරු කිරීභ වා 

ජා.ය.බා.අ. ්රතිඳත්ති ව ක්රිඹා භාර්ග ථ්ාපිත කය ක්රිඹාත්භක කයනු රැලේ. 

 

ලතොයතුරු ව න්නිලේදනඹ -  ජනතාට ්කීඹ ගකීම් ක්රිඹාත්භක කිරීභට වැකින ඳරිදි 

ආකෘතිඹකින් ව කාරයාමුකින් ජා.ය.බා.අ. අදාශ ලතොයතුරු වඳුනාගැනීභ, ග්රවණඹ කය  ගැනීභ ව 

න්නිලේදනඹ කිරීභ කයනු රඵයි. ආඹතනඹක ඳවශට තිය ් අතට ව ඉවශට පුළුේ ආකායඹට 

පරදායි න්නිලේදනඹක් ද සිදුලේ. 

 

අධීක්ණඹ - ජා.ය.බා.අ. ්රලභෝඳාඹ අධීක්ණඹ කයනු රඵන අතය අලය ඳරිදි ලන ්කිරීම් සිදු කය 

ඇත. ක්රිඹාත්භක න කශභනාකයණ කාර්ඹඹන් ලනත් ඇගයීභක් ලවෝ ලදකභ භගින් අධීක්ණඹ ඉටු 

කයනු රැලේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cd;sl rCIK Ndr wruqo, jd¾Isl jd¾;dj 2011 
 

  
      67 

 

  

 

 

 

 

අදානම් කශභනාකයණලේ ගකීභ 

 

අධයක් භණ්ඩරඹ ව විගණන කමිටු විසින් එහි ගකීම්ර ලකොටක් ලලඹන් අදානම් කශභනාකයණ ්රභඋඳාඹ 

තීයණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධලඹන් ගකිඹ යුතුඹ. අදානම් ව අබයන්තය ඳාරනඹ ලභන්භ, ලේකයින්ට ආඹතනලේ 

්රභඋඳාඹ දැනුම්දීභ අධීක්ණඹ කිරීභ ම්ඵන්ධලඹන්ද ගකිඹ ඇත. 

 

ලකයතාඹ (ංඛයාතඹ) පිළිඵ තක්ලේරු ව ඵරඳෑභ ්රභාණකයණඹ (්රතිපරඹ) අනු වඳුනාගනු රැබ අදානම් 

්රමුඛතාඹට ඳත් කයනු රැලේ. 

 



jd¾Isl jd¾;dj 2011 cd;sl rCIK Ndr wruqo, 

 

  
      68 

 

  

R 01 -   උඳාඹ භාර්ගික අදානභ 

උඳාඹ භාර්ගික අභිභතාර්ථ ඉටු කය ගැනීභට 
ලනොවැකි වීභ  උඳාඹ භාර්ගික අදානභ ලලඹන් 

වදුන්නු රැලේ.උඳාඹභාර්ගික අභිභතාර්ථ ඉටුකිරීභ 
වතික කයනු  ් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ 
කශභනාකාරිත්ඹ විසින් ාභානය ඳරියඹ තුශ 
ලද්ලඳාරනික, තාක්ණික,භාජ ංක්ෘතික 
ආර්ථික ංර්ධනඹන් ව ජාතිකයක්ණ බාය 
අයමුදලේ ්රභ උඳායික අභි්රාඹට ඵරඳෑභක් විඹ 
වැකි යක්ණ අංලඹට අදාශ ්රී රංකාලේ කාර්ඹබාය 
ඳරියඹ තුශ තයඟකරුා ව ඳාරිලබෝගිකඹාලේ 
ලනව්ීම් අධීක්ණඹ කිරීභ භගින්  ලභභ තත්ඹ 

කශභණාකයණඹ කයනු රඵයි. 

 

R  02 - ලශ ඹටත්වීම් අදානභ 

ඹටත්වීලම් අධානභ ඹනු යාඳායඹක් අත්හිටුවීලම් 
ලවෝ යාඳාරික ක්රිඹාකායකම් අතයභැද 
නැැත්වීලම්දී ව එලේ බිදැටීලම් ්රතිපරඹක් 
ලලඹන් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට අදාර නීති, 
ලකොන්ලද්සි, අබයන්තය ්රතිඳත්ති ව ැකැභ්ට 
ලවෝ ආචායධර්භ ම්භතඹන්ට වානිඹක් සිදුවීලභන් 
ඳාරිලබෝගිකඹන්ට අහිතකය ඵරඳෑභක් ඇතිවීලභන් 
ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ කීර්තිඹට වානි 
සිදුවීලම් අධානභයි. ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර, 
මුදේ වා ්රභම්ඳාදන අභාතයාංලඹ ැනි විවිධ 
ඳාරන ආඹතන විසින් නිඹභකයනු රැබ නීති, රීති 
ව ලකොන්ලද්සි පිළිඳැදීභ භඟින් ඹටත්වීලම් 
අධානභ අභ කයගනී. 

R -03 -   ජාතයන්තය ලශ අදානභ 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර ්රතියක්ණ  ව විලද්ල 
රැකිඹා යක්ණ කාර්ඹලේ නියත වී සිේන ඵැවින් 

ජාතයන්තය ජාත් ඹාන්තය ලද්ලඳාරන ව  ලශදාභ 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට ඵරඳානු රඵයි. 
එඵැවින් Y%S රාංකික ං්රභණික ලේකයින් 

ංලක්න්ද් යණ ඹ වී සිටින භැදලඳයදිග යට ර 
උඳනතීන් අධීක්ණඹ කිරීලභන් වා ජාතික යක්ණ 
බාය අයමුදලේ ්රතියක්ණ අංලඹට අදාශ 
ජාතයන්තය  කටයුතු ර උඳනතීන් අධීක්ණඹ 
කිරීභ භගින් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් එකී 

අදානභ අභ කය ගනු රඵයි. 

 

 

R 04  - ්රායක්ණ අදානභ 

2011 ර්ලේදී, සිදුවිඹ වැකි යන සිද්ධීන් නිා 

ඉවර ඹන හිමිකම් පිරිැලඹහි ඵය ලිහිේ කිරීභ පිණි 
්රතියක්ණ ැඩටවනක් ගිවිසුභකට ඇතුශත් විඹ. 

 R  05 - භාඹතනික ්රතිරඳ අදානභ 

නිලච්ිත සිදුවීභක් ලවෝ චර්ඹාක් නිා ජාතික 
යක්ණබාය අයමුදලේ න්තම් භානාත්භතාඹ  
වානිඹට ඳත්න්ලන් නම් භාඹතනික ්රතිරඳ 

අධානභ වටගනී. ජාතික යක්ණ බාය අයමුදරට 
අදාශ න සිඹලු භ නීති ව ලයගුරාසි රට අනුකර 
වීභ භගින් ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් කීර්ති 

නාභ අධාන භ අභ කය ගනී.  ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදලේ ්රතිරඳඹ, ්රචායණඹ , වබාගිත් 

්රදර්ලන ව ජාතික යක්ණබාය අයමුදලේ 
භාඹතනික ්රතිරඳඹ ඉවශ නංන්නාව 
ඳාරිලබෝගිකඹන් ෑහිභකට ඳත්න්නාවු ලේාක් 
රඵාදීභ ැනි අලරවිකයණ කාර්ඹඹන් කීඳඹක්  
ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර විසින් ක්රිඹාත්භක 

කයයි.එලේභ නීති ව ලයගුරාසි ර ට අනුකර වීභ 
සිඹළුභ ලේකයින්ට නිඹභ කයමින් භණ්ඩරලේ 
අනුභැතිඹ ඇති ජනතාට මරය ලතොයතුරු මුදා 
වැරීභටද ජාතික යක්ණබාය අයමුදර විසින් ඉඩකඩ 

ර යි.  
 

R – 06 භාන ම්ඳත් අදානභ 

භානම්ඳත් අංලලේ්රධානභ අදානභන්ලන්, 

යක්ණ යාඳායලේ ෘත්තීඹ සුදුසුකම් හිත

පිරිලහිහිඟඹනු ඇත. ෑභ අතින්භ ලේකඹන් 

ංර්ධනඹ කයමින් ව අඛණ්ඩ අධයාඳනඹ රඵා 

ලදමින් 2011 ර්ලේදී, භාන ම්ඳත් අධානභ 

අභ කය ඇත.  

R - 07 අලරවි / යාඳාරික අදානභ. 
 
යාඳාය කිහිඳඹක් භත ඳභණක් ංලක්න්ද් යණඹ 

වීලභන් ේ ඹාඳාය අදානභ ඇතිලේ. ැඩ ර්ජන 
කැයලි,  ලකෝරාවර, සිවිේ අයගර ව ත්ර්තාද 
අයමුදර, ්රතියක්ණඹ,  ලභෝටර් ාවන යක්ණඹ 
විවිධාංගීකයණඹ වීභ වයවා ලභකී අදානභ ලිහිේ 
කය ඇත. 
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R – 08 විලද්ල විනිභඹ ඉවර ඳවර ඹාලම් 

අධානභ 

විලද්ල විනිභඹ ඉවර ඳවර ඹාලම් අධානභ 

කශභනාකයණඹ කිරීභ උලදා ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදර කටයුතු කය ඇත 

විලද්ල ලශදාභ නිා විලද්ල විනිභඹ ගණු ලදනු 

අදානභ  ඇති ලයි.  ලද්ල විනිභඹ ගනුලදනු 
අදානභ ඉත් කය ගැනීභපිණි, ්රතියක්ණ 
ාරිකඹ ලගවීභ වා ලද්ශීඹ මුදලේ ටිනාකමින් 
්රතියක්ණ ගිවිසුම් රට එශම ඇත. 

R – 09 ලතොයතුරු තාක්ණ උඳාඹභාර්ග ව 

කශභනාකයණ අදානභ  

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදලේ දත්ත ව ඳත්නා 

ලතොයතුරු , ලතොයතුරු තාක්ණ අදානභ භගින් අත් 

කය ලගන රඵා ලදයි. ඹටිතර ඳවසුකම් වා දත්ත 

ඳද්ධති අංග භගින් ම්පර්ණ කයන රද ලතොයතුරු 

තාක්ණ අදානම් ලිහිේ කිරීලම් ැරැභ්, 

ලතොයතුරු ආයක්ා, අධිකත්ඹ ව සුරබතාඹ 

භගින් ලතොයතුරු තාක්ණික අදානභට එලයහි  

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර කටයුතු කයයි. අඳලේ 

ලේා දාඹකයින්ට නිැයදි ව ඳත්නා ලතොයතුරු 

තාක්ණ ලේා රඵා දීභ දවා ක්රිඹාට නංනු රැබ 

කුඩා ඳරිභාණලේ ආඳදා  ්රතිාධන ැරැභ් 

ඇතුළු ඇති ්රති වය ් ව දත්ත සුයක්ෂිත 

කිරීලම් විඳුභ ැනි ලේා ලතොයතුරු තාක්ණික 

ලදඳාර්තලම්න්තු භගින් ක්රිඹාත්භක කයන රදි.  

R -10 ණඹ අදානභ 

 
ආලඹෝජන ණඹ අදානභ ඹනු ආලඹෝජනඹ කයන 
රද ්රාේධනඹ ව ලඳොලිඹ අඹ කය ගැනීභට 

ලනොවැකිවීභයි. බාණ්ඩාගාය බිේඳත් REPOS ව 
බාණ්ඩාගාය ඵැඳුම් කය ර ණඹ අදානභ යහිත 

ආලඹෝජන භඟින් ලභභ අදානභ අභ කයනු රඵයි. 
යජලේ ඵැඳුම් කය ර ආලඹෝජනඹ කිරීභ ජාතික 
යක්ණ බාය අයමුදේ ඳනතින් තවනම් කය ඇති 
ඵැවින් ආලඹෝජන යජලේ ඵැංකු භගින් ඳභණක් සිදු 

කයනු රඵයි. 

R – 1 1 ලභලවයුම් අදානභ 

ලභ ලවයුම් අදානභ ලභලවයුම් ඳරිගණක ගත කිරීභ 

භගින් ලිහිේ කයනු රැලේ. ාරික එකතු කිරීලම් ව 

හිමිකම් ඳෑම් ලගවීලම් ලදෝ ව ලනක්ම් 

අභකයගැනීභ පිණි     අබයන්තය විගණන 

ලදඳාර්තලම්න්තු විසින් ජාතික යක්ණ බාය 

අයමුදලේ ැඩ ර්ජන කැයලි,  ලකෝරාවර, සිවිේ 

අයගර ව ත්ර්තාද අයමුදර, නැගිටීම් ව ත්රත්ාද 

ඳනලත් ව අලනකුත් ලදඳාර්තලම්න්තුර 

අබයන්තය විගණන කටයුතු ක් රිඹාත්භක කයනු 

රඵයි. තද ලදෝ ව ලනක්ම් අභකය ගැනීභ 

පිණි කාර්ඹාලීඹ ලභලවයුම් ඳරිගණකගත කය ඇත 

R – 12 ංලක්න්ද්රණඹ වීලම් අදානභ 

භවජන ඵැංකු, රංකා ඵැංකු ව ජාතික ඉතිරි 

කිරීලම් ඵැංකු ැනි ලඵො ලවෝ ඵැංකුරට 

ආලඹෝජනඹ විවිධාංගිකයණඹ කිරීභ වයවා 

ංලක්න්ද්රණඹ වීලම් අදානභ අඩුකය ඇත.  

R – 13 ද්රශීරතා අදානභ 

 REPOS විවිධ කේපිරීම් හිත බාණ්ඩාගාය බිේඳත්, 

විවිධ කේපිරීම් හිත බාණ්ඩාගාය ඵැඳුම්කය ව 

ඇඳකය  ැනි ආලඹෝජන විවිධාංගිකයණඹ  විවිධ 

කේ පීරීම් හිත ආලඹෝජන වයවා ද්රශීරතාඹ/ලවෝ 

හිමිකම් ලගවීම් ්රතියක්ණ ලගවීම් ව 

බාණ්ඩාගායඹට අයමුදේ භාරුකය ඹැවීම් ැනි 

ගිවිසුම්ගත ගකීම් පුයාලීභට ලනොවැකි වීභ ලිහිේ 

කය ඇත. 

R – 14 හිමිකම්ඳෑභ පිඹවීලම් අදානභ 

හිමිකම් ඳෑම් අනුභත කිරීලම්දි ව හිමිකම් ඳෑම්  

ක්රිඹාලිලේදී යාජකාරි ලඵදීලම්දී අනුේරංඝනීඹ 

ලයගුරාසි  ඳැනවීභ වා ආයම්බක පිඹය ගැනීභ 

භගින් ංචනික, නීති විලයෝධි, තාක්ණික  ාධක 

නිා ඳැන නැඟිඹ වැකි ආයවුේ පිළිඵ අදානභ 

ඳාරනඹ කයනු රඵයි 
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09.මරය ්රකාල - 2011 
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wdodhï yd úhoï m%ldYh 

 

 

 

 

 
cd; sl rlaIK Ndr wru qo,

wdodhï yd jshoï m%ldYh ^ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks&

 foieïnර් 31 o sfkka wjika jQ j¾Ih ioyd
2011 2011 2011 2010

igyk w.%ydr yd fjk;a SRCC & Tr. uq,q .Kk uq,q .Kk

wdodhu

Y=oaO bmehq jdrsl wdodhu 01 1,741,713,258        1,864,651,774       3,606,365,031       3,926,469,856          

m%; s,dN" mdv q yd jshoï

rlaIKh" ysuslï mEï yd 

m%;s,dN 02 (1,717,209,790)       (162,276,907)        (1,879,486,696)      (2,292,072,983)         

24,503,468             1,702,374,867       1,726,878,336            1,634,396,.873

wfkl=; a wdodhï -                         -                         

wdfhdack wdodhu 106,516,361           616,895,880         723,412,241          798,117,037            

udoq Kh u; jQ fmd,sh -                       10,163,846           10,163,846            16,982,331              

fjk;a wdodhï 555,784                 187,830               743,614                 1,006,353                

107,072,145           627,247,556         734,319,701          816,105,721            

jshoï -                         -                         

ldrah uKav,hg wod< jshoï 03 54,748,938             1,251,916             56,000,854            43,873,415              

mrsmd,k jshoï 04 60,373,264             8,542,286             68,915,550            43,588,622              

uQ,H yd fjk;a 05 6,144,596              15,437,330           21,581,925            32,425,697              

uq,q jshou 121,266,798           25,231,533           146,498,329          119,887,735            

විhou blaujQ wdodhu 10,308,816             2,304,390,891       2,314,699,707       2,330,614,859          
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fYaI m;%h 
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iuqÉÑ; wruqof,a fjkialï m%ldYh 

 

 

 

(All figures in Sri Lankan Rupees)

As at December 31,2011

2011 2011 2011 2010

Agrahara & Other SRCC & Tr. Total Total

ACCUMULATED FUND

Accumululate d Fund as at 31.12.2010 1,721,046,466             7,974,420,689             9,695,467,155                   9,364,852,296             

Prior Year Adjustment (17,717,155)                

Less: Contribution to Consolidated Fund (3,495,000,000)     (3,495,000,000)          (2,000,000,000)      

Income over Expenditure 10,308,816                  2,304,390,891             2,314,699,707                   2,330,614,859             

Accumululated Fund as at 31.12.2011 1,713,638,127             6,783,811,580             8,515,166,862                   9,695,467,155             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ish¨u w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks) 

 

foieïn¾ 31 Èfkka wjika jQ j¾Ih i|yd 

        2011 2011 2011 2010 
w.%ydr iy fjk;a SRCC & Tr. uqM .Kk uqM .Kk 

iuqÉÑ; wruqo, 
 
2010'12'31 Èkg iuqÉÑ; wruqo, 
 
 
mQ¾j jd¾Isl .e,mSu 
 
wvql<d' taldnoaO wruqo, odhl;ajh 
 
úhoï blau jQ wdodhu 
2011'12'31 Èkg iuqÉÑ; wruqo, 
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uqo,a m%jdy m%ldYh 
cd; sl rlaIK Ndr wru qo,

u Q,H m%jdy m%ldYh ish,qu w.hka Y %S ,xld rem sh,a j,sks

 foieïnra 31 jk o sfkka wjika jQ jraIh ioyd

2011 2010

fufyh qම් ක්රිඹාකායකම්ලින් ඇතිව මුදේ 

්රාව

ld, mrspsfcaoh ioyd Y=oaO ,dN 2,314,699,707  2,338,275,128    

අඩකරා ර්පර්ණ ගැරපීම් (17,717,155)      -                   

wvq l<d taldnoaO wruqo,g lrkq ,enQ දාඹකවීභ (3,495,000,000) (2,000,000,000)   

(1,198,017,448) 338,275,128       

.e,mSï
laIh jSï 12,182,858       12,348,990         

wdfhdack wdodhï (723,412,241)    (798,117,037)      

fkdbmhQ rlaIK jdrsl wdodhï 141,879,032     (225,260,471)      

js,ïNS; fldusia (21,741,415)      60,394,237         
ldrl m%d. aOkh fjkiajSug fmr 
fufyh qï ,dNh (1,789,109,214) (612,359,154)      

whjsh hq;= fofhys wvq jSï ^ැ වීභ& 18,001,331       133,754,524       

f.jsh hq;= හිමිකම්ර අඩුවීම් (125,589,435)    (51,474,775)       

යජලේ ්රධාන wvqjSï (142,185)           188,500,287       

f.jsh hq;= ysuslïj, wvqjSï (1,574,828)        56,571,218         

f.විh hq;= fjk;a foaj,a අඩුjSභ
fufyh qï l%shdldrlïj,ska ,; a Y=o aO 

u qo,a m%udK (1,898,414,326) 285,007,900       

wdfhd ack l%shdldrlïj,ska ,; a 
u qo,a m%jdy
foam," msrsh; iy WmlrK us,oS .ekSï (5,693,724)        (4,841,497)         

wdKavqලේ iq/l=ïm;aj, wdfhdack (1,129,561,201) 2,975,663,910    

wdfhdack wdodhu 723,412,241     798,117,037       

wdfhd ackh lsr Sfï l%sahdldrlï 

ioyd l< Y=o aO u qo,a m%udKh 1,847,279,718  3,768,939,450    

u qo,a yd u qo,a iulhkay s Y=o aO 

jev sj Sï$wv qj Sï (51,134,608)      3,483,931,550    

ld, mrsච්fcaoh wdrïNfh a" u qo, iy 

u qo,a iulhka 3,594,104,553  110,173,003       

ld, mrsච්fcaoh wjidkfh a" u qo, 

iy u qo,a iulhka 3,542,969,945  3,594,104,553    

u qo,a yd u qo,a iulhkay s j sYaf,aIKh
wf;a we;s uqo,a yd nexl= fYaI 303,644,905     53,631,851         

flgsld,Sk wdfhdack 3,239,325,039  3,540,472,702    

uqo,a yd uqo,a iulhka 3,542,969,944  3,594,104,553    
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.sKqïlrK m%;sm;a;s 

 

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'   

fufyhqï j¾Ih ;=< 2009 wf.daia;= ui 20 Èk 2006 wxl 28 ork cd;sl rCIK Ndr wruqof,a 
^W& fldgfia ^W!& fþofha kshuh wkqj wxl 1615$20 ork w;súfYaI .eiÜ m;%h u.ska fuu 
wruqo, ish idudkH rlaIK jHdmdßl lghq;= fm!oa.,sl wxYhg o jHdma; lr we;'  

 

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;' 
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.sKqïlrK m%;sm;a;s ^b;sßh''''& 
  

     2.3   m%d.aOk ne£u 

    fYaI m;%fhys Èkg m%d.aOk ne£ï lsisjla fkd;sìKs' 

  

    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' 
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.sKqïlrK m%;sm;a;s ^b;sßh''''& 

 

 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 fld-
gia 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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.sKqïlrK m%;sm;a;s ^b;sßh''''& 

    

     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' 
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.sKqïlrK m%;sm;a;s ^b;sßh''''& 

 

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'  

 

     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;' 
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.sKqïlrK m%;sm;a;s ^b;sßh''''& 
 
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' 

 

     ^we& fjk;a 

 

 

2.9.2 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;' 
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uQ,H m%ldY ms<sn`o igyka 
cd; sl rlaIK Ndr wru qo,

u Q,H m%ldY ms< sno igyka ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks

2011 2011 2011 2010

w. %ydr yd fjk;a SRCC & Tr. tl;=j

01 bmeh q Y=o aO jdr sl wdodhu

idudcslhkaf.a iyNd.s 623,424,037             -                    623,424,037     595,140,400         

NdKavd.drfhka ,o වබාගි 494,229,000             -                    494,229,000     442,790,000         

jdrsl wdodhu - fudagra 215,199,457             -                    215,199,457     237,386,267         

    jdrsl wdodhu - m%;srlaIKh 198,551,912             -                    198,551,912     296,078,296         

jdrsl wdodhu - mdra,sfuaka;= 

uka;%Sjreka 10,000,000              -                    10,000,000       10,000,000           

jdrsl wdodhu - jsfoaY fiajd 

kshqla;sh 208,799,952             -                    208,799,952     231,968,216         

jdrsl wdodhu - fmdoq rlaIKh 170,876,837             -                    170,876,837     149,796,387         

,nk ,o o< SRCC & TR jdrsl -                         2,006,556,886     2,006,556,886  1,874,425,103       

    jdrsl wdmiq f.jSusï -                         (26,080)              (26,080)             (4,194,863)           

o< ,sLs; jdrsl 1,921,081,195          2,006,530,806     3,927,612,001  3,833,389,806       

m%;srlaIK jdrsl (179,367,937)                           - (179,367,938)    (132,180,421)        

Y=o aO ,sLs; jdrsl 1,741,713,258          2,006,530,806     3,748,244,064  3,701,209,385       

fkdbmhQ jdrsl ioyd ixp;j, 

isoqjQ Y=oaO fjki -                         (141,879,033)       (141,879,032)    225,260,471         

1,741,713,258          1,864,651,773     3,606,365,032  3,926,469,856       

02 m%; s,dN" mdv q iy jshoï

Wmeia 180,748,334             -                    180,748,334     171,198,748         

wdfrda.H Yd,d .dia;= 592,182,669             -                    592,182,669     497,586,183         

m%ij 106,577,025             -                    106,577,025     92,391,681           

yosis wk;=re 21,702,772              -                    21,702,772       21,090,442           

ffjoH .dia;= 23,382,719              -                    23,382,719       33,195,607           

yDo frda. 136,497,358             -                    136,497,358     118,423,376         

ms<sld 11,265,221              -                    11,265,221       25,415,064           

idudkH yd yosis wk;=re urK 162,837,751             -                    162,837,751     117,405,559         

fudagර් ysuslï 127,633,818             -                    127,633,818     151,555,078         

jsfoaY /lshd ysමිlï 182,688,549             -                    182,688,549     160,963,358         

m%;srlaIK ysමිlï jshoï 58,145,812              -                    58,145,812       202,732,501         

ffjoH rlaIK md'u' 9,419,786                -                    9,419,786         6,951,417             

ffjoH rlaIK ysමිlïmEï - 

fmdoq rlaIKh 96,419,651              96,419,651       10,598,492           

Wmps; Y=oaO ysමිlï (SRCC & TR) -                         (141,693,868)       (141,693,868)    303,486,061         

Y=oaO fldමිia 7,708,325                303,970,775        311,679,100     379,079,417         

1,717,209,790          162,276,907        1,879,486,697  2,292,072,983       

03 ldර්h uKav, msr sjeh

o< jegqma 37,855,354              928,197              38,783,551       33,144,287           

fiajl wර්: idOl - 12] 5,597,277                104,184              5,701,462         3,241,705             

fiajd kshqla;slhkaf.a Ndr 1,448,310                26,046                1,474,357         718,647               

w;sld, iy ksjdvq osk f.jSï 397,571                   -                    397,571            553,393               

jdර්Isl m%ido uqo, 3,020,817                -                    3,020,817         2,440,000             

fjk;a oSukd 2,304,515                193,489              2,498,004         1,218,283             

wkshï jegqma 893,414                   -                    893,414            1,009,717             

mdrsf;daYsl úhoï 1,003,706                1,003,705         

ld¾huKav,h ioyd mqyqKq lsÍï 789,575                   789,575            611,471               

ld¾huKav, iqnidOk úhoï 1,438,399                1,438,399         935,912               

54,748,938              1,251,916           56,000,854       43,873,415           

 foie ïnra 31 jk o sfkka wjika jQ jraIh 
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uQ,H m%ldY ms<sn`o igyka ^b;srsh& 

u Q,H m%ldY ms< sno igyka ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks

foie ïnra 31 jk o sfkka wjika jQ jraIh 

2011 2011 2011 2010

w. %ydr yd fjk;a SRCC & Tr. tl;=j

04 mrsmd,k úhoï

.uka ùshoï 314,312                   3,220                      317,532                 177,773                 

laIh ùSï 8,959,343                3,322,265                12,281,608            12,348,990             

l=<S 3,491,492                3,000,000                6,491,492              2,989,145               

c,h 466,522                   -                         466,522                 301,218                 

úoq,sh 3,696,368                -                         3,696,368              3,131,932               

oqrl:k 1,522,672              28,053                   1,550,725              1,092,359             
uqo%Kh iy ,smso%jH 5,284,550              -                        5,284,550              3,770,600             

ld¾hd, kv;a;=j 6,705,080              2,631                     6,707,712              5,424,755             

ikSmdrlaIl kv;a;=j 276,326                 -                        276,326                 1,795                    

    ;lafiare lsrSu yd msrslaiqï 2,799,405              697,846                 3,497,251              2,827,975             

oehg lsre< jshyshoï 3,649,979              -                        3,649,979              579,500                

mrs;Hd. 7,846,862              -                        7,846,862              3,764,373             

úfkdaodiajdoh 225,668                 19,793                   245,461                 18,891                  

jD;a;sh .dia;= 1,350,563              -                        1,350,563              1,121,175             

/iaùï ùshoï 548,189                 -                        548,189                 143,897                

ld¾h uKav, iqNidOl úhoï 4,364,000              -                        4,364,000              -                       

ld¾h uKav, mqyqKq lssrSï 724,083                 -                        724,083                 -                       

kS;s úhoï 820,206                 -                        820,206                 -                       

WmfoaYl .dia;= 644,716                 356,200                 1,000,916              68,200                  

wka;¾cd, úoaHq;a ;eme,a úhoï 759,809                 -                        759,809                 469,583                

bkaOk úhoï 468,467                 -                        468,467                 560,964                

jdyk rlaIKh 272,191                 413,445                 685,636                 313,774                

ffjoH rlaIKh 161,950                 14,067                   176,017                 120,825                

mqj;am;a iy jdr iÕrd 68,681                   -                        68,681                   64,937                  

      IBSL  400,000                 -                        400,000                 -                       

wdrlaIl .dia;= 1,558,056              -                        1,558,056              492,066                

YdLdj újD; lsrSu yd iïnkaO úhoï -                        -                         472,175                

;eme,a 2,503,743              4,755                     2,508,497              2,599,136             

jdyk kv;a;=j 490,032                 680,012                 1,170,044              732,585                

60,373,264            8,542,286              68,915,550            43,588,622           

05 u Q,H iy fjk;a úhoï

nexl= .dia;= 227,443                 307,779                 535,221                 3,036,418             

ú.Kk .dia;= -                        115,650                 115,650                 100,000                

cd;sh f.dvke.Sfï noq úhoï -                        14,584,151            14,584,151            23,001,951           

uqoaor .dia;= 56,150                   217,500                 273,650                 42,223                  

;dlaIK Wm lñgq meñsKsfï .dia;= -                        117,000                 117,000                 138,000                

l%shdldrs lñgq meñKSfï .dia;= -                        95,250                   95,250                   106,500                

úksuh mdvqj -                        -                        -                         1,540,072             

uvq,qj, meñKSfï .dia;= -                        -                        -                         6,000                    

úúO úhoï 572,804                 -                        572,804                 373,496                

wf,ú m%j¾Ok úhoï 323,883                 -                        323,883                 -                       

m%pdrl úhoï 4,964,316              -                        4,964,316              3,215,018             

6,144,596              15,437,330            21,581,925            31,559,678           
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uQ,H m%ldY ms<sn`o igyka ^b;srsh& 

 

cd; sl rlaIK Ndr wru qo,

u Q,H m%ldY ms< sno igyka  ^ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks&
06 fo am," msr sh; iy WmlrK

fudagර් jdyk

ld¾hd, 

WmlrK

.Dy NdK av 

iy ij sl sරීම් uDo qldx. විවිO j;al Sï uq, q .Kk

smsrsjeh

2011$01$1 jk oskg fYaIh 32,722,183       22,390,920    7,964,740       6,542,073      46,398            69,676,383               

tl;= lsrSï 1,748,071         3,751,862      168,201                               - 25,590            5,693,724                 

neyer lsrSSï -                   -                 -                 -                 -                            

2011$12$31 jk oskg fYaIh 34,470,254    26,142,782 8,132,941     6,542,073    71,988          75,370,107            

laIhjSSï

2011$01$01 jk oskg fYaIh 16,912,387       8,619,070      2,954,874       5,060,633      23,338            33,580,372               

jර්Ih ioyd neoSSï 6,123,337         3,941,524      1,004,353       1,113,643      12,182,858               

j¾Ih ioyd neyer lsrSSï -                   -                 -                  -                 -                 -                            

2011$12$31 jk oskg fYaIh 23,035,724    12,560,594 3,959,227     6,174,276    23,338          45,763,230            

-                            

2011$12$31 jk oskg ලිඛිත fYaIh 11,434,530    13,582,187 4,173,714     367,797       48,650          29,606,877            
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uQ,H m%ldY ms<sn`o igyka ^b;srsh& 

 
cd; sl rlaIK Ndr wru qo,

u Q,H m%ldY ms< sno igyka ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks

 foieම්ඵර් 31 jk o sfkka wjika jQ jර්Ih

2011 2011 2011 2010

w. %ydr yd fjk;a SRCC & Tr. Total

07' whවිh h q; =fo a

BFE j,ska whවිh hq;= jdrsl 19,032,832              -                      19,032,832           34,140,364          

NdKavd.drfhka ,eබිh hq;= foa 174,321,548             -                      174,321,548         174,321,548        

fjk;a whවිh hq;= foa 7,610,513                1,500                   7,612,013             1,952,173            

whවිh hq;= fmd,S 26,976,237              131,064,182          158,040,419         219,397,556        

      SRCC & Tr.j,ska whවිh h q; = jdr sl -                         338,879,954          338,879,954         234,261,889        

iliqrejම් fiajd .dia;= 21,169,387              -                      21,169,387           16,194,393          

4,262,442             4,262,442             4,262,442            

whúh hq;= w;a;sldrම් 789,116                   6,000,000             6,789,116             1,423,097            

,ensh hq;= m%;srlaIK jdrsl 110,153,464             -                      110,153,464                     87,44,599

uDoq Kh 1,054,801.014.00 1,054,801,014      1,159,234,472      

kej; f.විh hq;= ;ekam;= 11,611,080            11,611,080           

ldrah uKav, Kh uqo,a 974,103                   9,000,000             9,974,103             1,693,218            

fmr f.jqï rlaIK -                         8,887,446             8,887,446             9,672,555            

fmr f.jqï úhoï -                         5,929                   5,929                    154,270              

idudcslhakf.ka wh jsh hq;= 

fplam;a wdmiq f.jqම් 2,273,818                -                      2,273,818             1,667,318            

363,301,018             1,564,513,547       1,927,814,565      1,945,815,895      

08 u qo,a iy මුද,a iulhka

nexl=ලේ we;s uqo,a 285,132,466             18,361,262            303,493,728         53,485,132          

w; we;s uqo,a 147,209                   3,968                   151,177                146,719              

flටිld,Sk wdfhdack -                         3,239,325,039       3,239,325,039      3,540,472,702      

285,279,675             3,257,690,269       3,542,969,944      3,594,104,553      

09 ංචිත අයමුදර

ixps; wruqo, 1,721,046,466          7,974,420,689       9,695,467,155      9.364,852,296

mQර් ර්ලේ ගැරපීම් (17,717,155)             -                      -                        -                     

wvq l<d taldnoaO wruqo,g 

fok ,o iyNd. (3,495,000,000.00 (3,495,000,000.00 (2,000,000,000)    

jshoug tfrysj wdodhu 10,308,816              2,304,390,891       2,314,699,707      2,330,614,859      

1,713,638,127          6,783,811,580       8,515,166,862      9,695,467,155      

10' fkdbmh Q jdr sl

2010$12$31 jk oskg fYaIh -                         821,564,804          821,564,804         1,046,825,276      

jර්Ih ioyd fjka lsrSම් -                         141,879,032          141,879,032         (225,260,471)       

2011$12$31 oskg fYaIh -                         963,443,837          963,443,837         821,564,804        
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uQ,H m%ldY ms<sn`o igyka ^b;srsh& 
 

ජාතික යක්ණ බාය අයමුදර

u Q,H m%ldY ms< sno igyka ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks

 foieම්ඵර් 31 jk o sfkka wjika jQ jර්Ih
2011 2011 2011 2010

w. %ydr yd fjk;a SRCC & Tr. Total

11 js,ම්NS; fldu sia

2010$12$31 jk oskg fYaIh -                    139,745,300      139,745,300      200,139,536   

jraIh ioyd fjka lsrSu -                    21,741,415        21,741,415        (60,394,237)   

2011$12$31 oskg fYaIh -                    161,486,715      161,486,715      139,745,300   

12' f.jsh h q; = ,dN fldu sia

f.විh hq;= ,dN fldමිia -                    12,287,375        12,287,375        12,287,375     

^2010 jර්aIfhaoS f.විh hq;= jQ&

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

13' f.විh h q; = y sමිlï

    f.විh h q; = y sමිlï 160,441,865       231,968,907      392,410,772      518,000,207   

160,441,865       231,968,907      392,410,772      518,000,207   

14' fjk;a f.විh h q; = fo a

Wmps; jshoï 7,683,966           7,683,966          1,840,569      

f.jsh hq;= fjk;a 719,582             397,468            1,117,050          476,584         

f.විh hq;=  SRCC & Tr 4,791,126           -                  4,791,126          266,298         

ලගවිඹ යුතු ඳාරිලතෝෂිකඹ 1,008,705           1,003,705                                -

f.jsh hq;= udra. wdrlaIK noq 534,523             -                  534,523             514,746         

f.විh hq;= jdrsl wdmiq f.වීම් -                    11,810,290        11,810,290        11,784,210     

iqnidOl ix.uhg f.විh 

hq;= odhl uqo,a 54,477               -                  54,477               307,807         

ysමිlï fplam;a$f.jsh hq;= 

;=kavq wdmiq ,enqï 2,733,700           -                  2,733,700          2,197,021      

ලගවිඹ යුතු විගණන ගා්තු                       - 280,000            280,000             325,000         

f.විh hq;= jeේ noq iy 

c'f.d'noq 39,991,444         20,376,173        60,367,618        50,577,142     

f.විh hq;= m%;srlaIK 150,314,066      150,314,066      173,975,973   

57,512,524         183,177,997      240,690,521      242,265,350   
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10. විගණන ාර්තා  
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11.ඹ යක ායංලඹ  
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uQ,H ld¾hidOkh - yh jirl idrdxYh 

 

wdodhï yd jshoï m%ldYh ^ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks&

 foieïn ¾ 31 o sfkka wjika jQ j¾Ih ioyd
2011 2010 2009 2008 2007 2006

wdodhu

Y=oaO bmehqï jdrsl wdodhu 3,606,365,031         3,926,469,856        4,019,486,220        3,427,950,662      2,654,902,681      318,902,642       

m%; s,dN" mdv q yd jsho qï

rlaIKh" ysuslï mEï yd m%;s,dN (1,879,486,696)        (2,292,072,983)      (2,075,936,806)       (1,736,355,732)     (1,423,044,038)     (242,465,993)      

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

wfkl=; a wdodhï -                       -                       -                     

wdfhdack wdodhu 723,412,241            798,117,037          1,364,459,074        1,205,463,441      528,264,787         

udoq Kh u; jQ fmd,sh 10,163,846              16,982,331            15,125,027            19,424,829           38,713,576           

fjk;a wdodhï 743,614                  1,006,353              471,787                 917,841               

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

jshoï -                       -                       -                     

ldrah uKav,hg wod< jshoï 56,000,854              42,326,032            33,124,615            21,470,147           11,500,953           1,333,806           

mrsmd,k jshoï 68,915,550              45,136,006            49,246,381            28,264,346           14,142,950           1,508,940           

uQ,H yd fjk;a 21,581,925              32,425,697            38,401,103            5,380,035            3,385,205            138,170             

uq,q jshou 146,498,329            119,887,735          120,772,099           55,114,528           29,029,109           2,980,916           

úhou blaujQ wdodhu 2,314,699,707      2,330,614,859    3,202,833,204     2,862,286,514   1,769,807,897   73,455,733       
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uQ,H ;;a;ajh - yh jirl idrdxYh 

foieïn¾ 31 jk oskg“                     ^ish,qu w.hka Y%S ,xld remsh,a j,sks&
2011 2010 2009 2008 2007 2006

j;alï
cx.u fkdjk j;alï

foam, msrsh; iy WmlrK 29,606,877            36,096,011             43,603,504               44,659,781             25,240,465               1,461,388              

wdfhdack 4,444,546,262       5,574,107,464       8,550,206,721          7,749,178,616        5,449,343,240         -                          

cx.u j;alï
,ensh  යුත=   wh 1,927,814,565       1,945,815,895       2,079,570,419          1,988,501,988        2,221,955,826         511,844,970          

uqo,a iy uqo,g iudk oE 3,542,969,945       3,594,104,553       110,173,003             239,795,258           560,259,122            13,357,202            

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

uq,q j;alï 9,944,937,649       11,150,123,923     10,783,553,646       10,022,135,643      8,256,798,653         526,663,560          

ialkaO m%d.aOkh iy nerlï
ialkaO m%d.aOkh

iuqච්චිත අයමුදර 8,497,449,707       9,695,467,155       9,364,852,783          8,412,019,580        6,583,508,929         94,102,009            

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

;dlaIKsl ixÑත
fkdbmehQ jdrsl 963,443,837          821,564,804          1,046,825,276          1,063,317,772        877,695,727            

ú,ïî; fldñia uqo, (161,486,715)         (139,745,300)         (200,139,536)            (206,999,340)          (161,317,228)           

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

nerlï
cx.u fkdjk nerlï

wdKavqfjs mrs;Hd. 142,150                  284,330                  719,190                     719,190                   719,190                    719,190                  
f.úh hq;= ,dN fldñia uqo,a 12,287,375            12,287,375             63,762,150               113,635,474           83,722,067               

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

cx.u nerlï

f.úh hq;= ysñlï mEï 392,410,772          518,000,207          329,499,921             333,321,632           602,777,397            

fjk;a f.විh hq;= foa 240,690,522          242,265,350          178,033,863             306,121,335           269,692,571            431,842,361          

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

uq,q ialkaO m%d.aOkh iy nerlï 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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iudh;ksl f;dr;=re  

 

 wdh;kfha ku (                     

cd;sl rlaIK Ndr wruqo, 

 

 ffk;sl wdlD;sh ( 

2006 wxl 28 ork cd;sl rlaIK Ndr wruqo, mk; hgf;a ia:dms; jHjia:dms; 
wdh;khls' 

 

 f,aLk.; ld¾hd,h ( 

cd;sl rlaIK Ndr wruqo, 

wxl 97" urodk mdr" 

fld<U ¡ 

 

 ú.Kljre ( 

ú.Kldêm;s 

 

 nexl=lrefjda 

uyck nexl=j" ,xld nexl=j iy cd;sl b;sßlsÍfï nexl=j 
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