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සී.ස. ලංකා නැව් සංස්ථාව 
(1987 අංක23 දරන රාජ්යර සංස්ථා සහ රජ්යය සතු වරාපාරාකක ආයතන 

රජ්යයේ සමාගම් බවට පාරත් කිරීයම් පාරනත යටයත් 1992.06.01 වන දින සිට 

සමාගමක් බවට පාරකවර්තනය කර ඇත.) 

   වාර්ෂික වාර්තාව 
   2014/2015 
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සී.ස. ලංකා නැව් සංසථ්ායව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් 

2014/2015 

 
අධරක්  ම්ඩලලය 

 

2015 ජ්යනවාක මස 19 දින දක්වා  

ජයනාත් මකොළඹමේ (විශ්රාමික අමිමිරාල්), RSP, VSV, USP, rcds, PSC (DS) 
MA (IS) Dip in CR FNI (lond) 
සභාපති 
වැ.ඳ. සභාපති 2013.10.29 සි  2014.07.16 දක්ෂවා 
සභාපති 2014.07.16 දින සි  2015.01.19 දක්ෂවා 
 

එන්.ටී. ණමාන්ද්ර1 විමසමස කර ණාාා 
විධ්යායක අධ්යගක්ෂ  
2012.03.22 දින සි  2015.01.19 
 
ආසිරි දමිදණල්මගොල ණාාා - අධ්යගක්ෂ  
2010.05.31 දින සි  2015.01.19 දක්ෂවා 

 
ආරියසීය වික්ර5ණනායක ණාාා - අධ්යගක්ෂ  
2010.05.31 දින සි  2015.01.19 දක්ෂවා  
 

චන්දන ගණමේ ණාාා - අධ්යගක්ෂ   
2010.05.31 දින සි  2015.01.19 දක්ෂවා 
 

අජිත් අමේමස කර ණාාා - අධ්යගක්ෂ / භා්ඩලාගාර ිමයෝජිා 
2010.06.07 දින සි  2015.01.19 දක්ෂවා  
 

ලේ.ඩී. ප්රිසන්න ීරරිසත ණාාා - අධ්යගක්ෂ  
2010.07.15 දින සි  2015.01.19 
 

2015 ජ්යනවාක මස 27 වන දින සිට   
 
සෂී ධ්යනතුාං්ග ණාාා 
සභාපති 
2015.01.27 සි  අද දක්ෂවා 
 

ආච්තය ජී.ඩී.එේ. ද සිල්වා ගුණමස කර ණාාා 
විධ්යායක අධ් යක්ෂ ක 

2015.01.27 සි  අද දක්ෂවා 

 

ඒ.මක්ෂ. මසනවිරත්න ණාාා 
අධ්යගක්ෂ / භා්ඩලාගාර ිමයෝජිා 
2015.01.27 සි  2015.11.23 දක්ෂවා  
 
බ්රි.මේයරය්ත එේ. විමසවික්ර5ණ ණාාා 
අධ්යගක්ෂ  
2015.01.27 සි  2015.08.15 දක්ෂවා  
 
ඊ.මස. එදිරිතියක ණාාා 
අධ්යගක්ෂ  
2015.01.27 සි  2015.10.28 දක්ෂවා 
 



4 
 

 
 
 
 
ටී.එසත. නානායක්ෂකාර ණාාා 
අධ්යගක්ෂ  
2015.01.27 සි  2015.10.22 දක්ෂවා  
 

ීර.ලේ. සිරිණාන්න ණාාා 
අධ්යගක්ෂ   
2015.01.27 සි  2015.11.11 දක්ෂවා 
 

අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයම  මල්කේ 
ඊ.එේ.එසත. මපම්තරා ණාත්මිය 
(නීතීඥ, වරාය කළණනාකරණය ාා නැේ ක යුතු පිළිඳ  පයතචත් උපාධි යරප්මයෝණාධ්යාීම මනද්තයන්ාය) 
 

විගණකවරු 
ගසණා සා සණාගණ 
 

අධරක්  ම්ඩලල ැසස්වීම් පාරැවැත්වීම 

සණාමයෝචිා ව්ත ය තුළ දී අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලය ැසසතවීේ නවයක්ෂ (09) පවත්වන යදී. 
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සී.ස. ලංකා නැව් සංස්ථායව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් 
2014/2015 

 
කළමනාකරණ ක්ඩලායම 

 

සාණානගාධිකාරි 

සුිල් ඕඳලමේ ණාාා 

යාසතත්රඕමේදී උපාධිධ්යාීම එේ.අින.සී.එසත. (එාං්ගයන්ාය) 

නැේ ක යුතු පිළිඳ  යරප්මයෝණාධ්යාීම, එේ අින.සී.එසත (ඔසතමයෝ) – (20114 මදසැේඳ්ත 31 දින විශ්රාණ යැයය.) 

 

සාණානගාධිකාීම 

එසත. එේ. ඩී. එන්. ධ්ය්තණප්රිඑය ණාාා 

විදගාමේදී, සාගර අධ්යගන විදගාපති (එක්ෂසත් රාජධ්යාිය) එේ.අින.එල්.ටී. - එාං්ගයන්ාය 

 

චනතික ාා රක්ෂ ණ/ ණානව සේපත් ිමයෝජග සාණානගාධිකාරි 

ඊ.එේ.එසත. මපම්තරා ණාත්මිය (නීතිමේදී) 

(වරාය, නාවික ාා ප්රිවාාන ක යුතු කළණනාකරණය පිළිඳ  පයතචාත් උපාධි යරප්මයෝණාධ්යාීම මනද්තයන්ාය) 

 

මූයග කළණනාකුන 

ජී. එේ. විකුේ ප්රිදීප ණාාා 

වාණිජ විදගාමේදී (විමය   පාං්තිය) මගෞරව ,එල්.අින.සී.ඒ. 

නාවික ක යුතු කළණනාකරණ විදගාපති (ණැල්මණෝ - සතවීලන්) 

 

අභගන්ාර විගණක 

වින. මපොන්නේමපුනණ ණාාා 

එ තී.එේ.ඒ.ඒ.ටී, එල්.අින.සී.ඒ 

නාවික ක යුතු කළණනාකරණය පිළිඳ  පයතචාත් උපාධි යරප්මයෝණාධ්යාීම (ඔසතමයෝ) 

 

කළණනාකුන - අඟුුන මණමායුේ/ ාාක්ෂ ණික 

එසත.එල්. රාජපක්ෂ  ණාාා - වරයත් දාං්ජිමන්ුන 

 

කළණනාකුන - චනතික ාා රක්ෂ ණ 

ීර. සණරනායක ණාාා 

නීතිමේදී 

විදගාමේදී (විමය  ) 

 

කළණනාකාරිණී, වගාපාර සාං්ව්තධ්යන 

සී. ජයසිාං්ා ණාත්මිය එ තී.අින.සී.එසත, එේ.අින.එල්.ටී - එාං්ගයන්ාය 

නාවික ක යුතු පිළිඳ  යරප්මයෝණා (ඔසතමයෝ) 

 

කළණණාකාරිණී (නැේ සණාගණ ාා ප්රිමල්නන) 

ජයන්ාා දන්ද්ර1නීය මණනවිය 

නාවික ක යුතු පිළිඳ  යරප්මයෝණාධ්යාීම (ඔසතමයෝ) 
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කළණනාකුන (නැේ කුලී මස වා සා ිමයෝජගායාන) 

එේ.ඩී.මක්ෂ. ජයවාං්ය ණාාා 

ආ්තථික සාං්ව්තධ්යනය පිළිඳ  පයතචාත් උපාධි යරප්මයෝණාධ්යාීම 

කළණනාකරණ අධ්යගනය පිළිඳ  උසසත ජාතික යරප්මයෝණාධ්යාීම 

එ තී.අින.සී.එසත (එක්ෂසත් රාජධ්යාිය) සී.එේ.අින.එල්.ටී (එකසත් රාජධ්යාිය) 

ඩී.ීර.එසත. (මගෞරව) ඔසතමයෝ (2014 සැප්. 09 දින නැසීගිය) 

 

 

පරිපායන ප්රිධ්යා  ි

එච්.ආ්ත.එල්.ීර.ීර. ගුණරත්න ණාාා 

කළණනාකරණය පිළිඳ  යරප්මයෝණාධ්යාරි - විවෘා වියතව විදගායය 

වගාපාර මාොරතුුන පිළිඳ  යරප්මයෝණාධ්යාීම 

නාවික පුහුණු වැලස ාන් පාඨණායව - සී.එසත.සී.එල් 
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සී.ස. ලංකා නැව් සංසථ්ායව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් 
2014/2015 

 

සභාපාරතිවරයායේ සමායලෝචනය - 2014/ 2015 

 

මූලර සමායලෝචනය: 

 

සණාමයෝචනය  අදාළ ව්ත ය තුළ මයෝකම  ප්රිධ්යාන ආ්තථිකයන් විසින් මුහුණප  ආ්තථික අවපාාම  ප්රිතිලයයක්ෂ 

මයස වයමයන් මගෝලීය නැේ ක්තණාන්ාය තුළ උන්නාාවනක මනොූ ආ්තථික ාත්වයක්ෂ මනොකලවා පැවතිි. 

එනමුත්, නාවික ක්තණාන්ාය තුළ පැවති විවිධ්ය අභිමයෝගයන්  මුහුණ මදමින් වුව ද ඳමිද  පසු යාභය වයමයන් 

ුනපියල් මිලියන 124.9 ක මුදයක්ෂ අනුගාමී ායවන වසම්තදී ද උපයාගැනීණ  සණාගණ සණත් ූ ඳව සතුටින් 

ස ාන් ිරීමණ  කැණැත්මාමි. 

 

මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වූ වර් ය  

සඳහා බද්යදන් පාරසු ලාභය 

 

 
 

සණාමයෝචිා ව්ත ය තුළ දී ආදායණ ුන. මිලියන 526.81 සි  ුන. මිලියන 622.9 ක්ෂ දක්ෂවා වැයරවීණක්ෂ මපන්නුේ 

කරින. එමාත් මවනත් ආදායේ සේඳන්ධ්යමයන් එනේ සතාාවර වත්කේ විිරණීමණන් යත් යාභ, කළණනාකරණ 

ගාසතතු, යාභාාං්ය සා මවනත් ද  වලින් යත් ආදායණ ුන.මිලියන 156.9 සි  ුන. මිලියන 36.6 දක්ෂවා පාා වැටී 

තිමේ. දාා ව්ත ම  දී වැයර ආදායණක්ෂ යඳා ගැනීණ  මා තු පාදක ූම  සණාගමේ වත්කේ වයමයන් පැවති යාං්කා 

මුදිා ාා යාං්කා ණාමපොළ යන මනෞකා මදක විකුණා දැමීණ ය. 
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ගල් අගුුන ප්රිවාානමයන් උත්පාදනය ූ ආදායණ වැයරදියුණු ූම , පසුගිය ව්ත ම  ප්රිවාානය කළ ගල් අඟුුන මණ. 

ම ොන් 1,003,550   සාමප්ක්ෂ කව මණණ මූයග ව්ත ය තුළ ගල් අඟුුන මණ. ම ොන් 1,636,999 ක්ෂ ප්රිවාානය ිරීමණ 

ිසා ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාර්තු 31 දියනන් අවසන්  වූ වර් ය සඳහා ආදායම මාර්තු 31 දියනන් අවසන්  වූ වර් ය සඳහා, යවනත් 

ආදායම් ඇතුළුව ආංශික ආදායම 
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අඟුුන ආදායණ 
ුන. මිලියන 

 C & F ආදායණ 

කුලිය  දීමණන් 
ආදායණ 

යාත්රඕා ගණන් 
ආදායණ 
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ප්රිවාානය කළ ගල් අඟුුන ප්රිණාණය වැයර වුව ද, ම න්ලරයක්ෂ ාරාා 2014 සි  ක්රි යාත්ණක වන පරිදි ගල් අඟුුන 

ප්රිවාානය ස ාා අලුතින් නාවික ාවුල්කුනමවකු සණඟ අත්සන් කළ මකොන්ත්රඕාත්තුව ය මත් යාං්කා නැේ 

සාං්සතාාව යැබූ යාභය මණට්රික්ෂ ම ොන් පදනමින් ගත් කළ එ.ජ. මලොය්ත 1.25 සි  1.13 දක්ෂවා අනුප්රිණාණයිරන් 

පාා වැටුණු අාර ඒ තුළින් පිළිඹිමු ූම  මවළ මපොළ මිය අනුප්රිණාණ අඩු වීණිර. 

 

 

මකමස  නමුත් නැේඳඩු ප්රිවාානය ස ාා ූ මණණ නව මකොන්ත්රඕාත්තුමේ අතිම්තක වාසියක්ෂ වයමයන් පුත්ායණ 

වරාය  ගල් අඟුුන මගනයන නැේ වය ිමයෝජිා (agent) වයමයන් යාං්කා නැේ සාං්සතාාව පත් කරනු යැයය. ඒ 

අනුව පුත්ායණ  යන නැේ 28 ක ිමයෝජිා වයමයන් යාං්කා නැේ සාං්සතාාව ක යුතු කළ අාර සණාමයෝචිා 

ව්ත ය තුළ දී එණඟින් ුනපියල් මිලියන 1.5 ක අදායණක්ෂ උත්පාදනය කරගා ාැිර විය. 

 

 

මනෞකාණය මනොවන වගාපාරික ක යුතුවය (NVOCC) මභෞතික කා්තය සාධ්යනය (ඳාාලුේගා සාණානග නැේ ඳඩු 

සා වගාපෘති භා්ඩල තුන්වැි පා්තයව නැේ ණඟින් ප්රිවාානය ිරීමණ) සා මස වා ාා භා්ඩල සේපාදන ක යුතු 

 -    

 0.50  

 1.00  

 1.50  

 2.00  

යටොන් ප්රමාණය (යමට්රික් යටොන් මිලියන) 

ගල් අඟුරු ප්රවාහනය කිරීයම් කටයුතු වල යභෞතික 

කාර්ය සාධනය  
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ඒජ්යන්සි කටයුතුවල යභෞතික කාර්ය සාධනය  
2013/14 - 2014/15 

2013/2014 
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පාා දැක්ෂමවන ස ාින් මපන්නුේ මකම්ත. පසුගිය වසර ාා සස න කය, ගනුමදනුකුනමවකු මනොණැති වීමණන් 

සණාමයෝචිා ව්ත ය තුළ දී භා්ඩල ාා මස වා සේපාදනය  අදාය වගාපාරික ක යුතු වය පාා වැටීණක්ෂ සි ව විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සණාමයෝචනය  අදාළ ව්ත ම  දී අණාාග ණ්ඩලයම  අනුණැතිය තතිව යාං්කා නැේ සාං්සතාාව යාං්කා නිජ මාල් 

සාං්සතාාව විසින් ආනයනය කරනු යඳන මඳොරමාල් ප්රිවාානය ිරීමමේ කා්තයය  තතුයත් විය. 

 

 

එමාත් අවාසනාවක  මණන්, භා්ඩල ප්රිවාානය මවනුමවන් මගවීේ ප්රිණාදවීණක්ෂ ණා තති ූ ආරවුයක්ෂ 

මා තුමකො  මගන, නැේගා ිරීමේ තුනක්ෂ පණණක්ෂ සි ව ිරීමමණන් පසුව සණසතා වයමයන් පාඩුවක්ෂ ාා වගකීේ 

රාශියක්ෂ යාං්කා නැේ සාං්සතාාව  දැීමණ  දලාරිමින් යාං්කා නිජ මාල් සාං්සතාාව සණඟ ූ ගිවිසුණ ියමිා කායය  

මපරාතුව අවසන් කරන යදී. 

රජය ස ාා ආනයනය කරනු යඳන වගාපෘති භා්ඩල ප්රිවාානය ස ාා මනොයැයණ මා තුමවන් සාණානග නාවික 

භා්ඩල ගණනය ය මත් ප්රිව්තධ්යන මූයග ව්ත ය තුළ අඩු ආදායණක්ෂ යැුණණි.  වේරිය එන්ජින් ාා  වේරිය ණැදිරි 

වියාය සාං්නගාවක්ෂ වරින් වර ආනයනය ිරීමණ තුළින් ද දපැයූ ආදායණ මණහි දී සැයිරල්ය  ගැනීණ වටී. ාව ද 

පරිපායනාත්ණක වියදේ ුන. මිලියන 191.5 සි  ුන. මිලියන 328.7 ක්ෂ දක්ෂවා කැීර මපමනන මයස අදාළ ව්ත ම  

දී දාළ ගිම  ය.  

මණණ අතිවියාය මවනස  මා තු පාදක ූම  අපචයවීේ ස ාා ූ ප්රිතිපාදන මයස වසරක  වලා කායයක්ෂ තුළ 

මනොමගවා තිබූ ුන. මිලියන 138.8 ක්ෂ මගවීණ  සි ව වීණය. 

නැව් තැනීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

යාං්කා නැේ සාං්සතාාව විසින් පත් කරන යද, සු වසුකේයත් සුපීමක්ෂ කයන් විසින් මනොකලවා මේ පිළිඳ  මසොයා 

ඳයන අාර මණකී නැේ ාැනීමේ ක යුතු M/S Avic International Beijing Company Ltd. හි මකොන්ත්රඕාත්කුනමේ 

Weihai නාවික ා ාාං්ගනම  මණකී නැේ ාැනීමේ ක යුතු සා්තාකව මකමරමින් පවතී. මේ සේඳන්ධ්යමයන් 

අධීක්ෂ ණ ක යුතුවය ියැලීණ පිණිස මණන්ණ මණණ ජාතික වගාපෘතිම  දී ඊ  වැය ිරීමණ ස ාා තසතාමේන්තු 

කරන යද අතිම්තක මුදල් පායනය ිරීමණ උමදසා සී/ස මකොළඹ මලොක්ෂයා ම ආයානය විසින් සු වසුකේයත් කා්තය 

ණ්ඩලයයක්ෂ ිදාසත ිරීමණ පිළිඳ ව ණාමේ ාෘදයාාං්ගණ සතූතතිය පිරිනණමි. 

මකමස  නමුත් දාතින් විසතාර කළ පරිදි වියලි විසිරි මාොග ප්රිවාානය පිළිඳ  නාවික ක යුතු මණණ මූයග ව්ත ය 

තුළ දී දියුණුවක්ෂ මපන්නුේ කමළ  නැා. 
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2013/2014 ප්රිව්තාන මූයග ව්ත ම  අවසාන දින වන වි  තිබූ “ සුප්තණැක්ෂසත ” නාවික යාත්රඕා(BSI – TA) ස ාා ූ 

මඳෝල්ටික්ෂ විිණය අනුව දිනක  එ.ජ. මලොය්ත 11402/= ඳැගින් ූ කාලීන කුලී සාණානගය 2015 ණා්තතු 31 දින 

වනවි  දිනක  එ.ජ. මලොය්ත 6797 දක්ෂවා පාළ වැටුණි. නාවික ක්තණාන්ාය තුළ පවතින දැයර වියතවාසයන් ාා 

නගායන් වන්මන් මණණ ක්තණාන්ාය වසර දායක  (10) වරක්ෂ චක්ර5ාකාරව උසත පාත් වන ඳවය. මකමස  නමුත් 

මවළ මපොළ දක්ෂණින් ප්රිකෘතිණත්භාවය  පත්වීමේ යකුණු ාවණත් මපමනන්න  නැා. 2016 අමගෝසතතු ණාසම  

දී ණාජන ඳැාං්කුව මවා ණය ආපසු මගවීේ ආරේභ කරන වි  මවළ මපොළ ාත්වයන් අයාපත් වන්මන් නේ,  

යාං්කා නැේ සාං්සතාාව  මුහුණ දීණ  දලතති මූයග  ව තකරාාවන්, ම්තඛීය අණාාගාාං්යය  දැන්වීණ  2015 දී පත් ූ 

කළණනාකාීමත්වය විසින් වාා පියවර ගන්නා යදී. මගෝලීය නැේ ාැනීමේ ක්තණාන්ාය අනුව ඳයන කය, 

යකගාා අධ්යගනය තුළ ූ අමප්ක්ෂක ා, නැේ ස ාා ූ මූයග සේපාදන සාං්විහිතිය (Ship finance package) චීන රජය 

විසින් පිරිනණනු යඳන අතියය වාසිදායක සැාැල්ලු ණයිරන් සණන්විා මේ. මකමස  නමුත් ප්රික්ෂම  පිා 

අනුප්රිණාණය  වලා දාළ අනුපාායක්ෂ ය මත් මමිීයය වයමයන් ණාජන ඳැාං්කුව ාරාා ාාග මූයග සේපාදනය 

පිණිස ක යුතු සූදානේ කරන යදී. විකල්පණය වයමයන් සා්තාක ාා කා්තයක්ෂ ණ මූයග සේපාදනය  සාං්විහිතියක්ෂ 

ස ාා ප්රිධ්යාන කළණනාකාරිත්වය විසින් සියලු ප්රියත්නයන් දරන යද නමුත් එය සා්තාක මනොවීය. අවාසිදායක 

මූයග සේපාදන විධිවිධ්යාන තුළ නාවික යාත්රඕාවන්හි මිය, මවළ මපොළ මිය  වලා ඳව මපනීයන යදී. මණණ 

ාත්වයන් ය මත් මණණ නැේ ාැනීමේ වගාපෘතිය ය මත් යඳාගත් ණය දදිරිම  දී ආපසු මගවීණ සේඳන්ධ්යමයන් 

යාං්කා නැේ සාං්සතාාව  වියාය අභිමයෝගයක  මුහුණ දීණ  සි වවනු තා.  

ාවද, මණණ වගාපෘතිම  සාං්කල්පනාත්ණක අදියම්ත දී සී/ස යාං්කා නැේ සාං්සතාාව විසින් ඳයාමපොමරොත්තු ූම  

පුත්ායමේ පිහිටි යක්ෂවිජය ඳයාගාරය  සා මයෝජිා සාේපූ්ත ගල් අඟුුන ඳයාගාරය  මමිීයය අවයගාාවන් වසර 

පුරාණ ප්රිවාානය ිරීමණ පිණිස මණණ නැේ මයොදාගා ාැිරවනු තති ඳව ය. මකමස  නමුත් මණකී ඳයාමපොමරොත්තුව 

කලවීණ  දල තත්මත් සාේපූ්ත ඳයාගාරය ආරේභ වන වගක්ෂ මනොමපමනන ිසා ය. 

 

දාා සියලු ිමය ධ්යාත්ණක ාත්වයන් ය මත් වුව ද ශුභවාදීව ඳයන කය, යාං්කා නාවික සාං්සතාාමේ යාත්රඕා, එක්ෂ 

වරක  එක්ෂ නැවක කැමලට්වුන 12 මදමනකු  ඳැගින් නාවික පුහුනුව දීණ  ාැිරවන අයුුන අතිම්තක එ.ජ. 

මලොය්ත මිලියන 2.2 ක්ෂ වැය කරමින් ානා තිමේ. මකමස  නමුත්, ජාාගන්ාර නාවික ශ්රණය පිළිඳ  සේමුතිය 

(International Maritimelabour Convention) ප්රිකාරව නැවක  කැමලට්වුන 26 ඳැගින් වනමස  පුහුණුව යඳා 

ගැනීණ පිණිස වගවසතාානුූලයව අනුණැතිය යඳා ගැනීණ  ක යුතු කරනු යැමේ. ාවද මණර  “ිදාසත 

අධ්යගාපනය” ය මත් මදනු යඳන මණවැිණ මවනත් අවසතාාවන් අාර මණණ නාවික පුහුණුව ාවත් වෘත්තීය/ 

ාෘතීිනක පුහුණුව යඳා දීණ ප්රියාං්සනීය පියවරක්ෂ වන ඳව ිරව ාැිරය. 

රජ්යයේ නාවික භා්ඩල ප්රවාහනය කිරීම. 

අදාය භා්ඩලාගාර සා ණාඳැාං්කු චමක්ර5ල්න සා ණා්තමගෝපමමිය අනුව රාජග අාං්යම  සියලු නාවික භා්ඩල 

ආනයනය ිරීමමේ ක යුතු ාණන්මවා යඳා ගැනීණ පිණිස ඒවාම  විධිවිධ්යාන දැයරමයස ක්රි යාත්ණක ිරීමණ  

ප්රියත්න දැරිය යුතු මේ. ඒ ස ාා අමයවි සාං්චාර මණන්ණ පසු විපරේ ක යුතු සි ව ිරීමණ ඒවා සාක්ෂ ාත් කර ගැනීණ 

ස ාා වැදගත් මේ. ිසි සැයැසතණක්ෂ ාා විධික්ර5ණයක්ෂ තුළින් මණණ වි ය ක්ෂම  ත්රඕය පිළිඳ  ක යුතු කරන 

මදපා්තාමේන්තු, ප්රිතිවයූහාගා කළ යුතු ඳව නව කළණනාකාීමත්වම  අදාස මේ. 
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මානව සම්පාරත් සංවර්ධනය 

ණාා භා්ඩලාගාරම  කළණනාකරණ මස වා මදපා්තාමේන්තුමේ උපමදසත වය  අනුව ඳ වා ගැනීමේ මයෝජනා 

ක්ර5ණයක්ෂ සේපාදනය මකො , කල් මනොයවා, ක්රි යාත්ණක ිරීමමේ අවයගාාව නව කළණනාකාීමත්වය අවමඳෝධ්ය 

කරමගන සිටී. 

සුභ සාධක කටයුතු :  

යාං්කා නැේ සාං්සතාාමේ සුභ සාධ්යන ාා විමනෝදාත්ණක සාං්ගණය ාරාා සාං්සතාාව විසින් ශුභ සාධ්යක ක යුතු දාා 

සා්තාකව දටු කරනු යඳමින් තිමේ. 
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සමාගයම් කටයුතු පිළිබඳව අධරක්  ම්ඩලලයේ වාර්ෂික වාර්තාව 

2014/2015 

 

2015 ණා්තතු 31 දිමනන් අවසන් ූ ව්ත ය ස ාා ාණ අතිවිමය   ණා සභා ැසසතවීමේ දී දදිරිපත් කරනු පිණිස 

විගණනය කරන යද ගිණුේ සහිා වා්තාාව යාං්කා නැේ සාං්සතාාමේ අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය විසින් ්රීේතිමයන් දදිරිපත් 

කර සිටිින. 

ව්ත ම  සණාමයෝචනය 

පිටු අාං්ක.07 සි  12 දක්ෂවා විසතාර මකො  දැක්ෂමවන්මන් ප්රිව්තාන මූයග ව්ත  තුළ සා මණණ වා්තාාමේ දැන , 

දදිරිය  මුහුණ දීණ  තිමඳන අභිමයෝග සා සණාගේ ක යුතු ය. මණණ වා්තාාව සා විගණනය කරන යද මූයග 

ප්රිකායන තුළින් පිළිඹිමු වන්මන් සණාගමේ ක යුතු වය සතවභාවය ින. 

ප්රිධ්යාන ක්රි යාාාරකේ/ වැදගත් වගාපාරික ක යුතු 

සණාගමේ ප්රිධ්යාන ක යුතු වන්මන් නැේඳඩු  මුහු ව ණගින්ප්රිවාානය ිරීමණ, ඒ ඒ සතාාන දක්ෂවා ඒවා මඳදා ාැීමණ, 

නැේඳඩු ප්රිවාානය ස ාා ැසසත ිරීමණ, ශ්රීත යාං්ිරක ාානාපති කා්තය ණ්ඩලයයන්හි ගෘාසතා ාා මපෞමිගලික ඳඩු 

ඳාහිරාදිය එක්ෂ එක්ෂ ර වල් කරා මගන යාණ, ිමයෝජගායානයක්ෂ මයස ම්තගු ක යුතු ිරීමණ, නාවික 

ිමයෝජගායාන මස වා නැේ හිමියන්, කළණනාකුනවන් ාා මණමායුේකුනවන් ආදීන් මවා යඳා දීණ මේ. 

යාං්කා නැේ සාං්සතාාව සියලු ආකාරම  ඳාාලුේගා ද්ර1වග, විසිරි මාොග, ගල් අඟුුන මාොග, වාාන, වගාපෘති ස ාා 

ූ නැේඳඩු වැි සියලු ආකාරම  නැේඳඩු ප්රිවාානය ිරීමමණහි ිරා මේ. 

මූයග ප්රිකාය 

2007 අාං්ක.07 දරන සණාගේ පනමත් 151 වගන්තිම  ියණයන් ප්රිකාරව පිළිමයළ කරන යද වා්තක ක වා්තාාමේ 

පිටු අාං්ක.20 සි  52 දක්ෂවා ූ පිටු වය මූයග ප්රිකාය දැක්ෂ මේ. 

සතවාධීන විගණකවුනන්මේ වා්තාාව 

මූයග ප්රිකාය පිළිඳ ව විගණකිනන්මේ වා්තාාව මණණ වා්තාාමේ 15 සා 16 වැි පිටුවය දක්ෂවා තා. 

ගිණුේ ප්රිතිපත්ති ාා පැාැදිලි ිරීමේ ස ාන් 

සණාමයෝචනය  අදාය ව්ත ය තුළ දී සණාගණ විසින් අනුගණනය කරන යද ගිණුේ ප්රිතිපත්තිවය මවනසක්ෂ සි ව වී 

නැා. මූයග ප්රිකාය පිළිමයය ිරීමමේ දී භාවිාා කරන යද ගිණුේ ප්රිතිපත්ති ාා පැාැදිලි ිරීමේ ස ාන් පිටු අාං්ක.25 

සි  50 දක්ෂවා ස ාන් මකො  තා. 

මූයග ප්රිතිලය/ යාභ සා විස්තජන 

සවිසතාරාත්ණක අදායේ ප්රිකායය 20 වැි පිටුමේ දැක්ෂමේ. 

මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණ 

සණාමයෝචනය  අදාය ව්ත ය තුළ දී සණාගණ ුන. මිලියන 1.9 ක්ෂ මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණ යන වි යන්හි 

ආමයෝජනය මකො  තා. මූයග ප්රිකාය ස ාා ූ අාං්ක.10 දරන ස ාන ණගින් ව්ත ය තුළ දී මමිපළ, පිරියා ාා 

උපකරණ වය සාං්සරණය පිළිඳ  විසතාර දැක්ෂ මේ. 
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ආමයෝජන 

2015 ණා්තතු 31 දින  සණාගණ විසින් සි ව කරන යද දිගුකාලීන ආමයෝජන පිළිඳ  විසතාර මූයග ප්රිකාය ස ාා ූ 

13,14 සා 15 ස ාන් වය 39 සි  40 දක්ෂවා පිටුවය දැක්ෂ මේ. 

යාභාාං්ය 

2015 ණා්තතු 31 දිමනන් අවසන් මූයග ව්ත ය ස ාා යාභාාං්ය මගවීණ අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය ි්තමමිය මනොකරින. 

ප්රිකාශිා ප්රිාේධ්යනය 

2007 අාං්ක.07 දරන සණාගේ පනමත් ියණයන් ප්රිකාරව 2015 ණා්තතු 31 දින  ප්රිකාශිා ප්රිාේධ්යනය 

ුන.50,000,000 ක්ෂ මේ. 44 පිටුමේ තති මූයග ප්රිකාය ස ාා ූ  ස ාන් අාං්ක 23 හි විසතාර දැක්ෂ මේ. 

ක්රි යාත්ණක සණාගණක්ෂ ඳව 

සණාගමේ වගාපාරික සැයැසතණ අධ්යගක්ෂ කවුනන් විසින් සණාමයෝචනය මකො  තිමඳන අාර ක්රි යාත්ණක සණාගණක්ෂ 

වයමයන් ාව වර ත් පැවතීණ ස ාා ප්රිණාණවත් සේපත් ඊ  තති ඳව  ඔවුන් ස ීමණක  පත්ව සිටිති. එඳැවින්, 

මූයග ප්රිකාය එණ පදනණ ණා පිළිමයය කරන යදී. 
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථායව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 

2014/ 2015 

විගණක කමිටුයව් වාර්තාව 

පාරත්කිරීම: 

යාපායනය ස ාා ූ රාජග වගවසාය ණා්තමගෝපමමියයන්හි ක්ර5ණ පමිධ්යති පායන කමිටු යනුමවන් ූ 7 වැි 

පරිච්මේදම  7:4:1 වි යාාං්ගය ප්රිකාරව අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය විසින් විගණක කමිටුව පත් කරන යදී. 

කමිටු සාමාජිකයන් හා පාරැමිණීම 

සණාමයෝචිා ව්ත ය තුළ  දී විගණන කමිටුව ැසසතවීේ තුනක්ෂ පවත්වන යදී. විගණන කමිටුමේ ක යුතු අධ්යගක්ෂ  

ණ්ඩලයය  ක්ර5මිකව වා්තාා කරනු යැමේ.  

මූයග කළණනාකුන, අාං්ය ප්රිධ්යාින් ාා සණාගමේ ඳාහිර විගණකයන් සණඟ මවන් මවන් වයමයන් ාා කාලිකව 

ක්ර5ණානුූලය අන්දමින් පැවැත් වීණ පිණිස අවයග සියලු ඳයාය විගණන කමිටුමේ සභාපති මවා කමිටුව විසින් 

පවරනු යැඳ තා. 

ඳාහිර විගණකයන් සා මූයග කළණනාුනමේ ිමයෝජිායන් ආරාධ්යනා ණා සියලු ැසසතවීේ වය  සාභාී  වන අාර 

අවයග අවසතාා වය දී ැසසතවීේ වය  සාභාී  වන මයස සාණානගාධිකාීම සා අාං්ය ප්රිධ්යාින් කැ වනු යැමේ. 

අභගන්ාර විගණක, විගණන කමිටු කැ වුේකුන මයස ක්රි යා කරින. 

සමායලෝචන: 

අදාය ව්ත ය සේඳන්ධ්යමයන් විගණන කමිටුව පාා දැක්ෂමවන අයුුන සණාමයෝචන සි ව මකො  තා. 

 2014 විගණන වැලස ාන 

අභගන්ාර විගණන මදපා්තාමේන්තුව විසින් පිළිමයය කරන යද විගණන සැයැසතණ කමිටුව විසින් 

සණාමයෝචනය කරන යද අාර කමිටුව ණගින් වා්තක ක විගණන සැයැසතණ ාරාා අභගන්ාර විගණන 

ප්රිණාණවත් ද යන්න පිළිඳ ව සණාමයෝචනය මකොය එය අනුණා ිරීමමණන් දක්ෂිතතිව අධ්යගක්ෂ ක ණ්ඩලයය 

විසින් ාාවුුන කරනු පිණිස දදිරිපත් කරන මයස උපමදසත මදන යදී. 

 

 අභගන්ාර පායන පමිධ්යතිය 2014 

සණාගමේ අභගන්ාර පායන පමිධ්යතිවය සලයාාව කමිටුව විසින් සණාමයෝචනය ිරීමමණන් දක්ෂිතතිව 2015 

ණා්තතු 31 දින  ූ මූයග වා්තාාකරණය  අනුව අභගන්ාර පායනයන්හි සා්තාක අසා්තාක ඳව ාක්ෂමස ුන 

කරන යදී. අභගන්ාර පායන පමිධ්යතිය, ාාවුුන ිරීමණ ස ාා අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය  යවන මයස කමිටුව විසින් 

උපමදසත මදන යදී. 

 

 සී/ස යාං්කා නාවික සාං්සතාාමේ මඳන්මාො  ිවාඩු ිමක්ෂානය කපා ාැීමණ. 

සී/ස යාං්කා නාවික සාං්සතාාව  අයත්ව තිමඳන වත්කණක්ෂ වන මඳන්මාො  ිවාඩු ිමක්ෂානය කපා ාැීමමේ 

ක්ර5ණයක්ෂ පිළිඳ ව සාකච්ාා මකො  අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයම  අනුණැතිය පිණිස දදිරිපත් කරන යදී. 

 

 යාං්කා නාවික සාං්සතාාමේ යන්ලන් ාා කරච්චි කා්තයායවය තති සේපූ්තණමයන් ක්ෂ යගා කරන යද 

වට්ම ෝුනගා භා්ඩල මපොමාන් කපා ාැීමණ. 
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 සවිසතාරාත්ණක ආදායේ ප්රිකායය 2012/20013. 

ආදායේ ප්රිකායය විගණන කමිටුව විසින් සණාමයෝචනය මකො  වා්තාා ිරීමමේ ව්ත ම  මවනසතකේ පසුගිය 

ව්ත ය ාා සාං්සන්දනය කරමින් සාකච්ාා කරන යදී. 

 

 සාණානග. 

නගාය පත්රඕම  මවනත් කුනණු අාර විගණන කමිටු සාණාජිකයන් විසින් පාා ස ාන් ද  සණාමයෝචනය 

කරන යදී. 

වගවසතාාපිාව මගවිය යුතු ද  ක්ර5මිකව මගවීේ. 

කැීරමපමනන ගනුමදනු 

දැරූ ප්රිාේධ්යන වියදේ 

ණය ආපසු අයකර ගැනීණ. 

මූ්තා මූයග ාත්වයන්/ කාරක ප්රිාේධ්යන අවයගාා, සාං්සතාාමේ චත්රඕණාසික වා්තාා සණඟ වා්තක ක අයවැය. 

 

ිගණනය: 

ැසසතවීේ වය වා්තාා සා විගණන කමිටුමේ මසසු වා්තාා අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයම  අවධ්යානය ාා සු වසු ක්රි යාණා්තග 

පිණිස දදිරිපත් මකම්ත. ාවද ැසසතවීේ වා්තාාමේ පි පාක්ෂ ම්තඛීය අණාාගාාං්යම  මල්කේ මවා දදිරිපත් කරනු 

යැමේ. 

 

කමිටුව මවනුමවන් 

අජිත් අමේමස කර 

විගණන කමිටුමේ සභාපති 
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සී./ස. ලංකා නැව් සංසථ්ාව 

වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් ප්රකායය 

2014/ 2015 
 

 

තුති ප්රණාමය හා කාර්ය ම්ඩලලයට ස්ූතතිය 

 
ගුන වරාය, නාවික අණාාගතුණා විසින් යාං්කා නැේ සාං්සතාාව  මනොකලවා පළකරන යද 

උපරිණ සාමයෝගය සා උපමදසත මවනුමවන් අපමේ ප්රිණාණය හිමි මේ. 

 

සාං්සතාාමේ අභිණාා්තායන් මු වන්පත් කරගැනීමණහියා වරාය ාා නාවික අණාාගාාං්යම  ියධ්යාීම ණාත්ණ ණාත්මීන් 

විසින් මදන යද සාමයෝගය මවනුමවන් නාවික සාං්සතාාව සතවකීය සතූතතිය පළ කරින. එමණන්ණ ශ්රීත යාං්කා වරාය 

අධිකාරිය, ශ්රීත යාං්කා ම්තගුව සා විමමිය ිමයොජිායන් විසින් සාං්සතාාව  

මවා සැණවි  පළ කරන යද සාමයෝගය සා සුාදීයලී ඳව මවනුමවන් ද  

සාං්සතාාව ාණ කෘාමේදීාාවය පළ කරින. 

 
සාං්සතාාමේ මස වාවන් යඳාගත් ගණුමදනුකුනවන් මවනුමවන් ාා ඔවුන්මේ යද සාමයෝගය  

මවනුමවන් සාං්සතාාව ාණ කෘාමේදී ඳව ප්රිකාය කරින. 

 

 

කාර්ය ම්ඩලලයට ස්ූතතිය 
 

සුාදීයලී  සා සාමයෝගීයලී භාවමයන් යුතුව, සණාමයෝචිා ව්ත ය තුළ දී කළණනාකාීමත්වය/ මස වක ණාත්ණ 

ණාත්මීන් සේඳන්ධ්යාා වැයරදියුණුව  ණඟ ප  වි. 

කළණනාකාීමත්වය සණඟ ක යුතු ිරීමමේ දී වෘත්තීය සාං්ගේ දාා වගකීමණන් ාා ප්රිතිචාරාත්ණකව ක යුතු කළ 

ඳව ිරවණනාය. 

අවසාන වයමයන් එමාර මණමාර සියලු මස වක ණාත්ණ ණාත්මීන් විසින් විමය  මයන්ණ නාවික ක්ෂම  ත්රඕය මුහුණ 

මදමින් සිටින  ව තකර කාය වකවානුවක ආයානය මවා මස වය දටු ිරීමමේ දී  දක්ෂවන යද පක්ෂ පාතී ඳව ාා 

කැපවීණ අගය කළ යුතු ය. 
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විගණකාධිපාරති යදපාරාර්තයම්න්තුව 

 

මයේ අංකය: POS/B/CSCL/FA/2015           දිනය: 2016 ජුලි මස 08 යවනි දින 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථායව් යකොටස්ධාරීන් යවත, 

 

2015 මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වූ වර් ය සඳහා සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ායව් මූලර ප්රකාය පිළිබඳව 

විගණකාධිපාරතියේ වාර්තාව 

ශ්රීත යාං්කා ප්රිජාාන්ත්රඕවාදී සණාජවාදී ජනරජම  ආ්ඩඩුක්ර5ණ වගවසතාාමේ 154(1) වගන්තිය ප්රිකාරව ණාමේ උපමදසත 

අනුව 2015 ණා්තතු 31 දින  මූයග ාත්ත්ව ප්රිකායය, විසතති්තණ ආදායේ පිළිඳද ප්රිකායය, හිමිකේ මවනසතවීමේ 

ප් රකායය  දාා කී දිමනන් අවසන්ූ ව්ත ය සදාා මුදල් ප්රිවාා ප්රිකායය, කැීර මපමනන ගිණුේ ප්රිතිපත්ති සා 

මසසු පැාැදිලි ිරීමේ ස ාන් ද තතුයත්, සී/ස යාං්කා නැේ සාං්සතාාමේ 2015 ණා්තතු 31 දිමනන් අවසන් ව්ත ය 

ස ාා ූ මූයග ප්රිකාය ණා විසින් විගණනය කරන යදී. මණණ විගණනය සි ව ිරීමමේ දී ණා විසින් මපො ව පරිචම  

 මයදන වරයත් ගණකාධිකාීම ආයානයක සාාය යඳා ගන්නා යදී. 

මූලර ප්රකාය සම්බන්ධයයන් කළමනාකාරීත්වයේ වගකීම 

ශ්රීත යාං්කා ගිණුේ ප්රිමිති ප්රිකාරව මණණ මූයග ප්රිකාය පිළිමයය ිරීමණ ාා සාධ්යාරණ මයස දදිරිපත් ිරීමමේ වගකීණ 

අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය සතු වන අාර වාං්චා මාෝ වැරදි මා තුමවන් තතිවිය ාැිර ප් රණාණාත්ණක  සාවදග ප් රකාය 

වලින් මාොරව එවැි මූයග ප්රිකාය පිළිමයය ිරීමණ  ාැිරවනු පිණිස අවයග වන අභ් යන්ාර පායනය තීරණය ිරරිණ 

කළණණාකරනම  වගිරණ මේ.  

විගණකයේ වගකීම 

ණාමේ වගකීණ වන්මන් විගණනය පදනේ කරමගන මණණ මූයග ප්රිකාය පිළිඳ ව ණායක්ෂ ප්රිකාය ිරීමණය. ශ්රීත යාං්කා 

ගිණුේකරණ ප්රිමිතීන් ප්රිකාරව මණණ විගණනය ණවිසින් පවත්වන යදී. එකී ගිණුේ ප්රිමිතීන්හි ියණාාවන්  අනුව, 

ණා විසින් මූයග ප්රිකාය පුණාණාත්ණක අවප්රිකාය වලින් මාොරදැින යන්න පිළිඳ ව සාධ්යාරණ ාාවුුනවක්ෂ යඳාගනු 

පිණිස විගණනය සැයසුේ මකො  ක්රි යාත්ණක ිරීමණ ාා ගිණුේ පිළිඳ  ආචාර ධ්ය්තණවය ියණාාවන් අනුව 

විධිණත්ව ක යුතු ිරීමණ අමප්ක්ෂ ා කරින.  

මූයග ප්රිකායයන්හි ගණන් හියේ ාා මාළදරේ ිරීමේ පිළිඳ ව විගණන සාක්ෂක  යඳා ගැනීණ ස ාා විගණනයක දී 

අනුගණනය කළයුතු ක්රි යාවලිය විගණනයක අලාං්ගු මේ. වාං්චික මාෝ වැරදීණිරන් මූයග ප්රිකායයන්හි අලාං්ගු වන 

ඳරපාය අවප්රිකාය සේඳන්ධ්යමයන් උමිගා වන අවදානේ පිළිඳ  ාක්ෂමස ුනව තතුළුව විගණකවරයාමේ 

ිගණනය ණා මාෝරාගන්නාූ ක්රි යාපටිපාටිය ර ා පවතිනු තා.  

එකී අවදානේ ාක්ෂමස ුන ිරීමමේ දී, පවත්නා ාත්වයන්  මයෝගග වන පරිදි විගණන ක්රි යාපටිපාටිය සැයසුේ 

ිරීමමේ දී (එමාත් සණාගමේ අභ් යන්ාර පායනමයහි සලයාාව පිළිඳදව  ණායක්ෂ ප්රිකාය ිරීමණ  මනොව) සණාගමේ 

මූයග ප්රිකාය පිළිමයය ිරීමණ ාා සාධ්යාරණව දදිරිපත් ිරීමණ පිළිඳ ව සැයිරල්ය  ගනු යඳින. භාවිාා කළ ගිණුේ 

ප්රිතිපත්ති වය මයෝගගාාව, අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය විසින් සි ව කරන යද සණසතා ගිණුේ ප්රිකාය තගීමණ ද විගණනය  

තතුළත් මේ. 

ණවිසින් යඳා ගන්නා යද විගණන සාක්ෂක , ණාමේ විගණන ණාය ප්රිකාය ිරීමණ ස ාා ප්රිණාණවත් ාා මයෝගග ඳව 

ණාමේ වියතවාසය ින. 
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මතය: 

2015 ණා්තතු 31 දින වනවි  සණාගමේ මූයග ාත්ත්වය සා මූයග කා්තය සාධ්යනය පිළිඳ ව ශ්රීත යාං්කා ගිණුේ 

ප්රිමිතීන් ප්රිකාරව, මූයග ප්රිකාය වලින් සාග ාා සාධ්යාරණ ාත්ත්වයක්ෂ පිළිිතඹු වන ඳව ණා දරන්නාවු ණාය මේ. 

කාරණා පිළිබඳව අවධානය 

ණාමේ ණාය ිරසි ව සීණා ිරීමණිරන් මාොරව, මූයග ප්රිකාය ස ාා ූ ස ාන 13 මකමරහි අවධ්යානය මයොමු කරවනු 

කැණැත්මාමි. ාණ පරිපාලිා සණාගණක්ෂ වන (Subsidiary) සිමයෝන් ක පිාං් ඒජන්සි (මපෞමිගලික) ආයානය 

ක්රි යාත්ණක එකක්ෂ මනොවන ඳැවින් එහි මූයග ාා ප්රිකාය, සණාගණ විසින් සැයිරල්ය  මනොමගන තිුණණි. 

යවනත් නනතික හා පාරාලනාත්මක නියමතා 

2007 අාං්ක 07 දරන සණාගේ පනමත් 163(2) වගන්තිම  ියණාාවන්  අනුව පාා ද  වා්තාා කරමි. 

(අ). ණාම  පදනණ, වි යපාය ාා සීණාකරණයන් දාා දැක්ෂමවන පරිදි මේ. 

(ආ). ණාමේ ණාය  අනුව: 

විගණනය පිණිස අවයග ූ මාොරතුුන ාා පැාැදිලි ිරීමේ ණවිසින් යඳාගත් අාර ණාමේ විණ්තයනය  අනුව 

මපනීයන පරිදි සණාගණ විසින් ගිණුේ පිළිඳ ව විධිණත් මයස වා්තාා පවත්වාමගන තති ඳව මපමන්. 

2007 අාං්ක 07 දරන සණාගේ පනමත් 151 වගන්තිය  සණාගමේ මූයග ප්රිකාය අනුූලය මේ. 

පාරාර්ලියම්න්තුවට වාර්තා කිරීම 

ආ්ඩඩුක්ර5ණ වගවසතාාමේ 154(6) වැි වගන්තිය  අනුව යාා කායම  දී ණමේ වා්තාාව පා්තලිමේන්තුමේ සභාගා  

කරනු යැමේ. 

 

අත්සන් කමල්, 

එච්.එම්. ගාමිණි වියේසිංහ 

විගණකාධිපති 
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

සවිස්තරාත්මක ආදායම් ප්රකායය

මාර්තු 31 න් අවසන් වන වර් ය සඳහා 2015 2014

සටහන් රු. රු.

ආදායම 4 622,974,244   526,818,688   

සෘජු මණමායුේ වියදේ (134,899,598)  (237,320,894)  

දළ ලාභය 488,074,646   289,497,794   

මවනත් ආදායේ 5 36,690,291     156,924,674   

පරිපායන වියදේ 1 (328,711,362)  (191,555,882)  

යමයහයුම් වලින් ලාභය 6 196,053,575   254,866,586   

ශුමිධ්ය මූයග ආදායණ 7 31,568,400     38,851,992     

ආශ්රිා සණාගේ වය ශුමිධ්ය ඳ ව සහිා යාභය 14.2 12,331,550     15,449,315     

බද්දට යපාරර ලාභය 239,953,525   309,167,893   

ආදායේ ඳ ව වියදේ 8 (115,011,500)  (58,690,220)    

වර් ය සඳහා ලාභ 124,942,025   250,477,673   

යකොටසක් සඳහා මූලික හා තනුක ඉපාරයීම 9 24.99             50.10             

ව්ත ය ස ාා යාභ 124,942,025   250,477,673   

යවනත් සවිස්තරාත්මක ආදායම්

විිරණීණ ස ාා ූ මූයග වත්කේ වය සාධ්යාරණ අගය මවනසතවීණ ණා පාඩු 16.1 (477,012)        (6,830,018)      

ජීවගණක උපකල්පන මවනසතකේ වලින් උමිගා ූ පාඩු 28.1 (3,037,701)     687,082          

ආශ්රිා සණාගේවය අමනකුත් සවිසතාරාත්ණක ආදායමේ මකො ස (ඳ ව සහිා) 14.2 (1,891,729)     6,080             

වර් ය සඳහා මුළු සවිසතරාත්මක අදායම 119,535,583   244,340,817   

පිටු අාං්ක 7 සි  33 දක්ෂවා තති ගිණුේ ප්රිතිපත්ති ාා ස ාන් මූයග ප්රිකායයන්හි අවයගණ මකො සක්ෂ ිමයෝජනය කරින.
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

යකොටස් ආයයෝජ්යනයේ යවනස්වීම් පිළිබඳ ප්රකායය

2015 මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වූ වර් ය සඳහා

ප්රකාශිත රඳවාගත් මුළු

ප්රාේධනය ඉපාරැයීම්

රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු.

2013 අමප්රි ල් 1 දින  මය  ය 50,000,000   562,017,353   767,029,766   18,796,336  32,347,616    (440,520,030)    989,671,041      

ව්ත ය ස ාා යාභ -              -                -                -              -               250,477,673     250,477,673      

මවනත් සවිසතාරාත්ණක ආදායේ -              -                -                -              (6,830,018)    693,162           (6,136,856)         

-              -                -                (15,730,892) -               15,730,892       -                    

යාභාාං්ය -              -                -                -              -               (10,000,000)     (10,000,000)       

යැබූ ප්රිදාන නැවා මගවීණ -              (18,077,856)    -                -              -               3,583,252        (14,494,604)       

2014 මාර්තු 31 දිනට  යයේ ය 50,000,000   543,939,497   767,029,766   3,065,444    25,517,598    (180,035,051)    1,209,517,254    

ව්ත ය ස ාා යාභ -              -                -                -              -               124,942,025     124,942,025      

අමනකුත් සවිසතාරාත්ණක ආදායේ -              -                -                -              (477,013)       (4,929,430)       (5,406,443)         

2015 මාර්තු 31 දිනට යයේ ය 50,000,000   543,939,497   767,029,766   3,065,444    25,040,585    (60,022,456)     1,329,052,836    

පිටු අාං්ක 7 සි  33 දක්ෂවා තති ගිණුේ ප්රිතිපත්ති ාා ස ාන් මූයග ප්රිකායයන්හි අවයගණ මකො සක්ෂ ිමයෝජනය කරින.

 යකොටස් 

ප්රාේධනය 

යවනුයවන් 

දායකත්වය

ප්රාේධන සංචිතය විකිණීමට ඇති 

මූලර වත්කම් 

සංචිතය

ප්රතරාගණන 

සංචිතය

යාත්රඕා විිරණීණ  අදාය ප්රිාගගණනය කළ මුදය 

ණාුන ිරීමණ



24 
 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මුදල් ප්රවාහ ප්රකායය

මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වර් ය සඳහා 2015

රු.

යමයහයුම් කටයුතු වලින් මුදල් ප්රවාහය

ඳමිද  මපර යාභය 239,953,525       309,167,893   

ගැලපුම් කිරීම්:

ක්ෂ ය 7,771,246           5,271,673       

සතාාවර වත්කේ විිරණීමණන් පාඩුව (යාභය) 9,000                 (110,772,648)  

පාරිමාෝක ක ස ාා ප්රිතිපදාන 3,021,962           2,794,411       

යාභාාං්ය ආදායණ -                     (559,914)        

ආශ්රිා සණාගේ වය යාභම  මකො ස (ඳ ව තතුළුව) (12,331,550)        (15,449,315)    

මපොළී ආදායණ (31,607,049)        (38,851,992)    

මපොළී ආදායණ 38,649                -                

කාරක ප්රේධනයේ යවනස්වීම් වලට යපාරර යමයහයුම් ලාභය 206,855,783       151,600,108   

වට්ම ෝුනගා භා්ඩල අඩුවීණ 123,085              1,688,254       

මවළ  ාා අමනකුත් යැයේ ියමිා වැයරවීේ/ අඩුවීේ 275,814,802       (62,015,338)    

මවළ  ාා අමනකුත් යැයේ ියමිා අඩුවීේ (79,830,570)        (81,511,833)    

වගවසතාාපිා මගවීේ ියමිා වැයරවීේ 41,697,570         15,382,723     

උපචිා වියදේ වැයරවීණ 1,000,794           2,857,898       

යමයහයහුම් වලින් ජ්යනිත මුදල් 445,661,463       28,001,812     

පාරිමාෝෂීක මගවීේ (2,288,245)          (81,226)          

මපොළිය මගවීේ (38,649)              -                

මගූ ඳ ව (84,527,878)        (44,751,908)    

යමයහයුම් භාවිතා කළ/ ජ්යනිත මුදල් 358,806,691       (16,831,322)    

ආයයෝජ්යන කටයුතු වලින් මුදල් ප්රවාහ

ියචිා මමිපළ මියදී ගැනීණ (23,862,929)        (1,970,001)     

යාත්රඕා පිරිවැය මවනුමවන් මගවීේ (4,666,559,452)   -                

සතාාවර වත්කේ විිරණීමණන්  යත් මුදල් -                     157,905,840   

කල්පිීමණ සහිා වත්කේ වය ආමයෝජන (275,389,493)      (407,803,742)  

කල්පිීමණ සහිා මූයග වත්කණ වලින් යැුණණු මුදල් 179,412,691 247,850,706   

යැුණණු මපොළිය 4,879,277           19,661,782     

යාභාාං්ය යැයණ 353,123              1,418,612       

ආයයෝජ්යන කටයුතුවල (යයදූ)/ ලැබූ ශුද්ධ මුදල් (4,781,166,784)   17,063,197     

මූලර ක්රියාකාරකම් වලින් මුදල් ප්රවාහ

මගූ යාභාාං්ය -                     (10,000,000)    

යාත්රඕා ණය ාරාා යැබූ මුදල් 4,579,400,000     -                

මූලර කටයුතුවල (යයදූ)/ මූලර කටයුතු වලින් ලැබූ ශුද්ධ ලාභය 4,579,400,000     (10,000,000)    

මුදල් හා මුදල් සාමරයන්හි ශුද්ධ අඩුවීම/ වැඩිවීම 157,039,907       (9,768,125)     

වර් ය මුල දී මුදල් හා මුදල් සාමරයන් 63,418,495         73,186,620     

වර් ය අවසානයේ දී මුදල් හා මුදල් සාමරයන් සටහන 22 220,458,402       63,418,495     

පිටු අාං්ක 7 සි  33 දක්ෂවා ූ ගිණුේ ප්රිතිපත්ති ාා ස ාන් මූයග ප්රිකායවය අවයගණ මකො සත ිමයෝජනය කරින.

 

 



25 
 

සී/ ස. ලංකා නැව් සංසථ්ාව 

මූලර ප්රකාය සඳහා සටහන්  

ගිණුේකරණ ප්රිතිපත්ති සා පැාැදිලි ිරීමමේ ස ාන් 

1. සාමානර යතොරතුරු 

 

1.1 අස්ථිතිය හා නනතික ආකෘතිය 

ශ්රීතයාං්කාමේ පිහිටියා ූ ද, 1992 ව්ත ම  දී සතාාපනය කරන යමිදා ූ ද සී/ ස යාං්කා නැේ සාං්සතාාව ූ කලී 

යාං්කා නැේ සාං්සතාාව  (CSC) අනුප්රිාප්තික ආයානයක්ෂ වන අාර මණය 1971 අාං්ක 11 දරණ යාං්කා නැේ 

සාං්සතාා පනා ය මත් පිහිටුවන යද ආයානයිර. මණහි ලියාපදිාං්චි කා්තයායය සා වගාපාරික ක යුතු ිරීමමේ 

ප්රිධ්යාන සතාානය මකොළඹ රසික්ෂ ීීම ම ණාවමත්, මයෝනක දසතයාමීය සාං්සතකෘතික ණධ්යගසතාාන මගොලනැගිල්මල් 

අාං්ක 27 දරණ සතාානම  පිහි ා තිමේ.  

1.2 ප්රධාන ක්රියාකාරකම් සහ යමයහයුම් කටයුතු වල ස්වභාවය 

නාවික ගණනාගණනය  අදාළ කළණනාකරණය, නැේවය හිමිකාරිත්වය දැීමණ ාා යාත්රඕා කුලිය  දීණ යනාදී 

මස වාවන් දටුිරීමණ. 
 

1.3 යසේවකයින් සංඛ්රාව 

2015 ණා්තතු 31 දින  මුළු මස වක සාං්නගාව 120 ක්ෂ විය. (2014 ණා්තතු 31 දින  125) 

1.4 වාර්තා කිරීයම් දිනය 

සණාගමේ මූයග වා්තාාකරණ දිනය ණා්තතු 31 දිමනන් අවසන් වන අාර ආශ්රිා සණාගේවය මූයග 

වා්තාාකරණ කායසීණාව මදසැේඳ්ත 31 දිමනන් අවසන් මේ. සණාගමේ වා්තාාකරණ කායසීණාමේ අවසන් 

දිනය ාා ආශ්රිා සණාගේවය වා්තාා ිරීමමේ අවසන් දිනය  කැීරමපමනන ිරසියේ ගණුමදනු මේ නේ, 

සණාගණ ඒවා ාක්ෂමස ුන කරින. 
 

1.5 මූලර ප්රකාය සඳහා අනුමැතිය 

මණණ මූයග වා්තාා අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය විසින් අනුණා කරනු යැඳ 2016 ජුි ණස 22 දින ිකුත් ිරීමණ  

ඳයය මදන යදී. 

2. පිළියයල කිරීයම් පාරදනම 

2.1 අනුකූලතා ප්රකායය 

සණාගමේ සවිසතාරාත්ණක ආදායේ ප්රිකායය, මූයග ාත්ව ප්රිකායය, මකො සත සතකන්ධ්යය මවනසත වීණ පිළිඳ  

ප්රිකායය මුදල් ප්රිවාා ප්රිකායය සා ස ාන් යනාදිය වරයත් ගණකාධිකාරි අයානය විසින් ිකුත් කළ ශ්රීත 

යාං්කා ගිණුේකරණ ප්රිමිතීන්  අනුව ාා 2007 අාං්ක 7 දරණ සණාගේ පනමත් ියණාාවන්  අනුව පිළිමයය 

කරන යදී. 
 

2.2 ගණනය කිරීයම් පාරදනම 

සාධ්යාරණමිය අනුව ගණනය කරන යද විිරණීණ  තිමඳන මූයග වත්කේ ගණනමයහියා සැයමකන 

යැිනසතතුගා ආමයෝජන ාා දලේ ප්රිාගාගණනය ාැර සණාගමේ මූයග ප්රිකාය තතිාාසික පිරිවැය සේප්රිදාය 

අනුව ගණනය කරන යදී. 

මූයග ප්රිකායවය  ඳයප ණක්ෂ තතිවන උමිධ්යණනකාීම සාධ්යක මවනුමවන් සීුනණාුන ිරීමේ මනොමකරිණි. 
 

2.3 සංසන්දනාත්මක සංඛ්රා 

වත්ණන් ව්ත ම  දදිරිපත් ිරීමේ වය  අනුූලය වන අයුුන දාා ව්ත ම  සාං්නගා සා මේද නැවා 

ව්තී කරණය කරන යදී. 
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2.4 කාර්යීය හා ඉදිකපාරත් කිරීයම් වරවහාර මුදල් ඒකකය 
 

මූයග ප්රිකායයන්හි තතුළත් භා්ඩල වි යන් ණිනු යඳන්මන් සණාගණ ක්රි යාත්ණක වන ප්රිාාමික ආ්තථික 

පරිසරය තුළ වගවාාර වන මුදල් ඒකක භාවිා ිරීමමණි. ශ්රීත යාං්කා ුනපියමල් ආසන්න අගය  ව යනු 

යැමේ. සණාගමේ කා්තීමය ාා දදිරිපත් ිරීමමේ වගවාාර මුදල් අනුව ශ්රීත යාං්කා ුනපියල් වලින් මණණ මූයග 

ප්රිකාය දදිරිපත් මකම්ත. 

 

2.5 ඇස්තයම්න්තු හා තීන්දු භාවිත කිරීම 
 

ශ්රීත යාං්කා මූයග මරගුයාසි ප්රිමිති (SLFRS) අනුව මුයග ප්රිකාය පිළිමයය ිරීමමේ දී, ගිණුේ ප්රිතිපත්ති මණන්ණ 

වත්කේ, වගකීේ, ආදායේ ාා වියදේ පිළිඳ ව වා්තාා වී තති ප්රිණාණයන් මකමරහි ඳයප ණක්ෂ තති මකමරන 

අයුරින් කළණනාකාීමත්වය විසින් තීන් ව තීරණ ාා උපකල්පනයන් සි ව ිරීමණ අවයග මේ. නණග ප්රිතිලය 

මණණ තසතාමේන්තු වලින ත මවනසත විය ාැිර ය. 
 

තසතාමේන්තු ාා වැදගත් උපකල්පනයක්ෂ අන්ඩලව සණාමයෝචනය කරනු යැමේ. ගිණුේ තසතාමේන්තු 

ස ාා වන සාං්මයෝධ්යන තසතාමේන්තු සාං්මයෝධ්යනය කරනු යඳන කායය තුළ ාඳුනාගනු යැමේ. 
 

2.6 වැදගත් අවැදගත් බව හා සමූහනය 
 

සණාන භා්ඩල වි යන්හි එක්ෂ එක්ෂ ද්ර1වග පාං්තිය මවා මවනණ මූයග ප්රිකායවය දක්ෂවා තා. අසණාන 

සතවභාවමයන් යුක්ෂා භා්ඩල වි යන් මාෝ කා්තය ක යුතු මනොවැදගත් වන්මන් නේ මවන මවනණ දදිරිපත් 

කරනු යැමේ. 

 

3. කැපී යපාරයනන ගිණුම් ප්රතිපාරත්ති සම්පි්ඩලනය 
 

ශ්රීත යාං්කා වරයත් ගණකාධිකාීම ආයානය විසින් ිකුත් කරන යද ශ්රීත යාං්කා මූයග මරගුයාසි ාා ප්රිමිතිවය  

අනුූලයව මණණ මූයග ප්රිකාය සණාගණ විසින් පිළිමයය කරන යදී. මණකී මූයග ප්රිකාය පිළිමයය ිරීමමේ දී මයොදා 

ගන්නා යද ප්රිධ්යාන ගිණුේ ප්රිතිපත්ති පාා දක්ෂවා තා. මවනත් යේ අකාරයිරන් දක්ෂවා මනොණැත්මත් නේ, සියලු 

ව්ත යන්හි දී මණණ ප්රිතිපත්ති අනවරාව මයොදා ගන්නා යදී. 
 

3.1 වියද්ය වරාපාරාර මුදල් ගනුයදනු/ පාරකවර්තන 
 

ගනුමදනුව සි වවන දිනම  දී ඳයපවත්නා විමමිය විිණය අනුපාාය අනුව විමමිය වගවාාර මුදල් ශ්රීත යාං්කා 

ුනපියල් වය  පරිව්තානය ිරීමණ සි ව මකම්ත. විමමිය විිණය අනුව වටිනාකණ දැක්ෂමවන මූයග වත්කේ 

සේඳන්ධ්යමයන් ගත්කය මූයග ාත්වය ප්රිකායශිා දිනයන්හි දී ඳයපැවැත්මවන විමමිය විිණය අනුපාාය  

අනුව ශ්රීත යාං්කා ුනපියය  පරිව්තානය මකම්ත. එකී පරිව්තානයන්හි දී උමිගා වන මවනසතකේ යාභ මාෝ අයාභ 

ගිණුමේ දී ාඳුනා ගැමන්. තතිාාසික පිරිවැය පදනණ ය මත් ස ාන් කරන ගද විමය   වගවාාර මුදල් 

වටිනාාණ අනුව ූ මූයග වත්කේ ාා වගකීේ වය වටිනාකණ ගණුමදනුව සි ව ූ දිනම  ඳයපැවැත් ූ විමමිය 

විිණය අනුපාාය අනුව පරිව්තානය කරන යදී. 
 

3.2 ආදායම් බදු වියදම් 
 

ව්ත ය ස ාා ූ ඳ ව වියදේ වය  තතුළත් වන්මන් වත්ණන් ාා වියේිතා ඳ ව ය. යාභය මාෝ අයාභය කළ 

ඳමිද ාඳුනා ගැමනන අාර මවනත් සවිසතාරාත්ණක ආදායේ වයමයන් සෘජුවණ ාඳුනා ගැමනන ආදායේ 

මාෝ වියදේ වි යක  අදාළ වන මවනසතකණක්ෂ තතුළත් වන්මන් නැා. 
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(අ) ප්රවර්තන බදු 
 

ප්රිව්තාන ඳ ව යනුමවන් ාැඳින්මවන්මන් ව්ත ය ස ාා මගවීණ  ියමිා ඳමිද  ය ත් ආදායණ මවනුමවන් 

මගවිය යුතු ඳමිදින. වා්තාා කරන දිනය  ඳයාත්ණක වන ඳ ව අනුප්රිණාණයන් සා දාා ව්ත ය 

සේඳන්ධ්යමයන් මගවිය යුතු ඳමිද  ූ මවනත් සීුනණාුන ිරීමේ මේ ස ාා අදාළ කර ගනු යැමේ. 
 

2006 අාං්ක 10 දරන මමිීයය ආදායේ පනමත් විධිවිධ්යාන සා දන් දක්ෂිතති සාං්මයෝධ්යන ප්රිකාරව සණාගමේ ඳ ව 

ඳැඳියාව ගණනය මකො  තිමේ.  

 

(ආ) විලම්බිත බද්ද 
 

මූයග ප්රිකායයන් තුළ දැක්ෂමවන වත්කේවය දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ ාා ඒවා  අනුරූප ඳ ව පදනේවය 

(ාාවකාලික මවනසතකේ වයමයන් ාඳුන්වනු යඳන) මවනස ණා වියේිතා ඳමිද ාඳුනා ගැමන්. දදිරිම  දී 

ඳමිද  ය ත් යාභය වැයරමවාැින අමප්ක්ෂ ා කරන සියලු ාාවකාලික මවනසතකේ මවනුමවන් වියේිතා ඳ ව 

ඳැඳියාවන් ාඳුනා ගනු යැමේ. දදිරිම  දී ඳමිද  ය ත් යාභය අඩුමවාැින අමප්ක්ෂක ා සියලු ාාවකාලික 

මවනසතකේ සා භාවිාා මනොකළ ඳ ව පාඩු ාා ඳ ව වාසි මවනුමවන් වියේිතා ඳ ව වත්කේ ාඳුනා ගැමන්. 

 

වියේිතා ඳමිද එක්ෂ එක්ෂ වා්තාා ිරීමමේ දිනය  සණාමයෝචනය කරනු යඳන අාර දදිරි ඳමිද  ය ත් 

යාභවය ප්රිව්තාන ාක්ෂමස ුනව පිළිිතඹු වන මස  සීුනණාුන කරනු යැමේ. සීුනණාුන ිරීමේ ිරසිවක්ෂ මේ නේ 

යාභ මාෝ අයාභයන් තුළ ඒවා ාඳුනාගනු යැමේ. 

 

වත්කම් හා තක්යසේරු පාරදනම  
 

මූයග ාත්ව ප්රිකායය තුළ ප්රිව්තාන වත්කේ මයස ව්තී කරණය කරනු යැඳ තති වත්කේ ූ කලී සණාගමේ 

සාණානග මණමායුේ චක්ර5ය තුළ ාඳුනා ගැනීණ  අමප්ක්ෂක ා වත්කේ මාෝ වා්තාා ිරීමමේ දින සි  අවුුනමිදක්ෂ 

තුළ යන මදිරන් වලාත් අඩු කාය සීණාවක්ෂ තුළ ාඳුනා ගැනීණ  තිමඳන ඒවා ය.ප්රිව්තාන වත්කේ ාැුනණු 

වි , වත්කේ යනුමවන් දැක්ෂමවන්මන් මූයග ාත්ව ප්රිකායම  දින සි  අවුුනමිදක  වලා ර වා ගැනීණ  

අමප්ක්ෂක ා ඒවා ය. 

 

3.3 යද්යපාරොළ, පිකයත හා උපාරකරණ  

 

හඳුනා ගැනීම හා  ගණනය කිරීම 
 

මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණ ස ාන් කරනු යඳන්මන් මූයග ාත්ව ප්රිකායය තුළ ප්රිාගාගණන වටිනාකණ 

අනුව දදිරිය  මගනගිය දලේ ාැර පිරිවැය අඩුකළ සමුච්චිා ක්ෂ යවීේ ාා ිරසියේ සමුච්චිා අපචය 

වටිනාකේ අනුව ය. තතිාාසික පිරිවැය  තතුළත් වනමන් මමිපළ ඒවා පවතින සතාානය  ැසමගන ඒමේ දී 

කළණනාකාරිත්වය විසින් ඒවා ාණන්  අදාසත කරන ආකාරය  ක්රි යාත්ණක ිරීමණ  අවයග ාත්වයන් 

ය මත් දැීමණ  සි ව ූ යේ පිරිවැයක්ෂ මේ නේ ඒවා ද තතුළුව මූලිකව දැරූ පිරිවැය ින. ාණන් විසින්ණ 

මගොලනගන යද වත්කේවය  ද්ර1වග ස ාා වැය ූ පිරිවැය සා සෘජු කේකුන පිරිවැය තතුළත් මේ. 
 

විවිධ්ය ප්රිමයෝජග ආයු කායයක්ෂ සහිා ප්රිධ්යාන අාං්ග වලින් යේ මමිපළක්ෂ, පිරියා මාෝ උපකරණ සණන්විා මේ 

නේ ඒවා මවන් මවන් මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණ මස  ගණන් ගනු යැමේ. 

 

අනු ංගික වියදම් 
 

මමිපළ, පිරියා හි උපකරණයක දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ  එවැි භා්ඩලයක මකො සක්ෂ මවනුව  

යණක්ෂ ප්රිතිසතාාපනය ිරීමමේ දී ඊ  වැය මවන පිරිවැය තතුළත් කරන්මන් එිනන් සණාගණ  ව්තධ්යනාත්ණක 

ප්රිතියාභයක්ෂ අත්වන ඳව අමප්ක්ෂ ා කරන වි  දී ය. ප්රිතිසතාාපනය කළ මකො මස  දදිරිය  මගනයන 

වටිනාකණ ාඳුනා මනො ගැමන්. අමනකුත් සියලු අලුත්වැයරයා ිරීමේ සා නලත්තු ස ාා දැරූ වියදේ ඒවා 

දරණ යද කාය සීණාමේ යාභය  මාෝ පාඩුව  අයපත් මකම්ත. 
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(ඇ) ක් ය වීම් 

දලේ ක්ෂ ය වීේ ගණනය මනොකරනු යැමේ. ක්ෂ ය වීේ යාභය  මාෝ පාඩුව  අයපත් මකමරන්මන් 

අමනකුත් මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණවය තසතාමේන්තු කළ ප්රිමයෝජග ආයු කායයක්ෂ එකී වි යන්හි 

අවශි තඨ අගමයන් අඩුමකො  වත්කේවය පිරිවැය  දලදීණ ස ාා ය. මී  සෘජු ම්තනා ක්ර5ණය භාවිාා මකම්ත. 

මමිපළ වය තසතාමේන්තුගා ප්රිමයෝජග ආයු කායය පාා දැක්ෂ මේ. 

වත්කම්       වර්   

මගොලනැගිලි      20 

මණෝ ්ත රා      04-10 

ගෘා භා්ඩල ාා සවිිරීමේ    10 

කා්තයාලීය උපකරණ ාා පරිගණක   05 
 

ිරසියේ භා්ඩලයක ක්ෂ ය වීණ ගණනය ිරීමණ ආරේභ වන්මන් එය පාවිච්චි ිරීමමණන් අනතුුනව විිරණීණ  

තති භා්ඩලයක්ෂ මස  ව්තී කරණය කළ දින සි  සා එය ාඳුනා මනොගත් දින සි  ය. වා්තාා ිරීමමේ 

අවසාන දිනය වන වි  කැීර මපමනන මවනසක දඟියක්ෂ මේ නේ මයෝගගය ින සැයමකන පරිදි වත්කමේ 

අවමය   වටිනාකේ ප්රිමයෝජග ආයුකාය සා ක්ෂ ය ිරීමමේ ක්ර5ණ භාවිාණය අයුරින් සණාමයෝචනය මකො  

සීුනණාුන කරනු යැමේ. 

සු වසතසක්ෂ මකො  ඳැාැර ිරීමමේ දී විකුණූ භා්ඩල වි ම  ශුමිධ්ය ියාදන යැයේ සා දදිරිය  මගනයන 

වටිනාකණ යාභ මාෝ පාඩු තුළ ාඳුනාගැමනන අාර “මවනත් ආදායේ” මාෝ “මවනත් මණායුේ වියදේ වය” 

තතුළත් මකම්ත. 

 

3.4 ස්පාරර්යනීය යනොවන වත්කම් 
 

අත්පත් කර ගන්නා යද පරිගණක ණෘ වකාාං්ග පාවිච්චිය  සරියන අයුුන විමය ක ා ණෘ වකාාං්ග ාා ක්ර5ණ පමිධ්යති 

පිහිටුවීණ ස ාා දරණ යද පිරිවැය පදනේ කරමගන ඒවා ප්රිාේධ්යනීකරණය මකම්ත. අත්පත් කරගත් එවැි 

වත්කේ සේඳන්ධ්යමයන් ගත් කළ ඒවාම  පිරිවැය සමුච්චිා ක්ර5ණක්ෂ ය ාා සමුච්චිා අපචය පාඩු අඩු 

ිරීමමණන් පසුව ස ාන් මකම්ත. මණකී පිරිවැය ඒවාම  මප්රියා ත්ජග ආයුකායය අනුව පාා ස ාන් පරිදි 

ක්ර5ණක්ෂ ය මකම්ත. 

 

පරිගණක ණෘ වකාාං්ග  අවුුන ව 05 

පරිගණක ණෘ වකාාං්ග නලත්තු ිරීමමේ මස වාවන් ආශ්රිා පිරිවැය දැරූ වියදණක්ෂ මයස ාඳුනා ගැමන්. 
 

3.6 විකිණීමට තියබන ජ්යංගම යනොවන වත්කම් 
 

ජාං්ගණ මනොවන වත්කේ පාවිච්චි ිරීමණ  වලා ඒවාම  දදිරිය  මගන යන වටිනාකේ ඒවා මූලික වයමයන් 

විිරණීමණන් යඳාගා ාැිර වන්මන් නේ සණාගණ විසින් ඒවා ජාං්ගණ මනොවන වත්කේ වයමයන් 

ව්තී කරණය කරනු යැමේ. විිරණීණ  තිමඳන ජාං්ගණ වත්කේ ණිනු යඳන්මන් ඒවා විිරණීණ  වැයවන 

පිරිවය අඩුිරීමමණන් පසු ඒවාම  දදිරිය  මගන යන වටිනාකණ සා සාධ්යාරණ අගය අනුව ය. විිරණීණ  

තිමඳන යන ව්තී කරණය ස ාා ූ ි්තණායකය සපුරා තති ඳව සැයමකන්මන් විිරණීණ අතියිනන්ණ 

සේභාවිා එකක්ෂ වීණ සා වත්කේ පවතින සතවභාවමයන් වාා විිරණීණ ස ාා පැවතීණ යන කුනණු ය. 

කළණනාකාීමත්වය විසින් විිරණීමේ ක්රි යාව ස ාා කැපවිය යුතු අාර විිරණීණ ස ාා ව්තී කරණය 

සි වමකො  ව්ත යක්ෂ තුළ දී එය අාං්ග සේපූ්තණ විකුණුේ ක්රි යාවක්ෂ මයස ාඳුනා ගැනීණ  සු වසුකේ යඳා තිිතය 

යුතු ය. 
 

අිනතිකුනවන්  විිරණීණ / මඳදාදීණ  යනුමවන් ව්තගමකො  තති මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණ ස ාා 

ක්ෂ යවීේ මාෝ ක්ර5ණක්ෂ ය සි ව මනොමකම්ත. 
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3.7 මූලර යනොවන වත්කම් අපාරචය වීම 

එක්ෂ එක්ෂ වා්තාා ිරීමමේ අවසන් දිනය  මූයග වත්කේ වය ිරසියේ අපචය වීණක්ෂ සි වවී තත්දැින යන්න 

දැනගැනීණ පිණිස සණාගණ විසින් ඒවා සණාමයෝචනය කරින. එවැි අපචය වීණක්ෂ සි වවිය ාැිර ඳව  දඟියක්ෂ 

මේ නේ එවැන්නක්ෂ සි වවී තති වත්කමණන් (මාෝ ආශ්රිා භා්ඩල සමූාය) අයකරගා ාැිර මුදය 

තසතාමේන්තු මකො  එහි දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ සණඟ සස නු යැමේ. අයකරගා ාැිර මුදය අඩුනේ 

දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ, එහි තසතාමේන්තු කළ අයකර ගැනීමේ මුදය  අඩුමකො , අපචය පාඩුව 

වාාණ යාභ මාෝ පාඩු තුළ ාඳුනා ගැමන්. 

මී  සණානව ස ණ වා්තාා ිරීමමේ දිනය වන වි  එක්ෂ එක්ෂ වට්ම ෝුනගා භා්ඩල (මාෝ භා්ඩල සමූාය) 

ඒවාම  විකුණුේ මිය සණඟ, (සැසඳීණ ාා විිරණීණ ස ාා දරණ යද පිරිවැය අඩුමකො ), ඒවාම  දදිරිය  

මගනයන වටිනාකණ සණඟ සස මින් අපචය වීේ සැයිරල්ය  මගන ාක්ෂමස ුන කරනු යැමේ. 

ිරසියේ වට්ම ෝුනගා භා්ඩලයක්ෂ (මාෝ එවැි භා්ඩල සමූායක්ෂ) අපචය වී තත්නේ විිරණීමේ පිරිවැය 

අඩුමකො , එහි දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ විිරණීමේ මිය  අඩු කරනු යඳන අාර දන් දක්ෂිතතිව යාභ 

මාෝ පාඩු තුළ ාඳුනා ගැනීණ  ක යුතු මකම්ත. 

අපචය පාඩුවක්ෂ දන් පසුව ප්රිතිව්තානය මේ නේ, වත්කමේ (මාෝ ආශ්රිා වත්කේ සමූාම ) දදිරය  

මගනයන වටිනාකණ එහි අයකරගා ාැිර සාං්මයෝධිා වටිනාකණ  (වට්ම ෝුනගා භා්ඩල සේඳන්ධ්යමයන් 

නේ ඒවා සේපූ්තණමයන් විකුණා දැමීමේ පිරිවැය අඩුමකො ) දාළ නාං්වනු යැමේ. එමාත් එය දකුත් 

අවුුන ව වය, එකී වත්කණ (මාෝ ආශ්රිා වත්කේ සමූාය) සේඳන්ධ්යමයන් අපචය පාඩුවක්ෂ සි වමනොූ 

අවසතාාවක තීරණය ිරීමණ  දල තිබූ වටිනාකණ  වැයර මනොවිය යුතු ය. අපචය පාඩුවක ප්රිතිව්තානය යාභ 

මාෝ පාඩු තුළ දක්ෂිතතිව ාඳුනා ගැමන්. 

3.8 වට්යටෝරුගත භා්ඩල 

වට්ම ෝුනගා භා්ඩලවය අගය, යල්පැන ගිය සා අඩුමවන් පාවිච්චි වන භා්ඩල වි යන් මවනුමවන් ශුමිධ්ය 

ප්රිතිභාග සැයසීමණන් පසු අඩු පිරිවැයක්ෂ සා ශුමිධ්ය, ාඳුනාගා ාැිර වටිනාකණ අනුව අගයනු යැමේ. පිරිවැය 

තීරණය මකමරන්මන් ඳර ාැබූ සාණානග ක්ර5ණය අනුව ය. වට්ම ෝුනගා භා්ඩල වය  පරමභෝජන ද්ර1වග 

තතුළත් මේ. 

3.9 මූලර උපාරකරණ 

මූලර වත්කම් 
 

සණාගණ විසින් ාණ මූයග වත්කේ, ප්රිාරේභක ාඳුනාගැනීණ ණා ව්තී කරණය ිරීමණ  තීරණය කරනු යඳන 

අාර එකී මූයග වත්කේ පාා දැක්ෂමවන අයුුන ව්තග කරින. 

 

(අ) වර්ගීකරණය 
 

(i). ණය සහ ලැබීම් නියමිත 
 

ණය සා යැයේ ියමිා යනු සක්රීපය මවළ මපොමළ  යැිනසතතුගා මනොූ සතථිර මාෝ ි්තණය කළ ාැිර මගවීේ 

සහිා වුීත්පන්න මනොවන මූයග වත්කේ ය. වා්තාා ිරීමමේ දිනය අවසාන වීමේ සි  ණාස 12 ක  වලා වැයර 

කාය සීණාවක්ෂ ස ාා ප්රිව්තාන මනොවන වත්කේ මස  ව්තග මකො  තති කල්පිීමේ ආමයෝජන ාැර ණය සා 

යැයේ ියමිා ප්රිව්තාන වත්කේවය තතුළත් මකම්ත. සණාගමේ ණය සා යැයේ ියමිා වය  අලාං්ගු 

වන්මන් වා්තාා ිරීමමේ කාය සීණාමේ අවසානය  තති මවළ  ාා මවනත් යැයේ ියමිා, කාලීන ාැන්පතු 

ආමයෝජන, ාැන්පතු ාා අත්තිකාරේ, මුදල් ාා මුදල් සාණගයන් යන ඒවාය.  
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(ii) විකිණීමට ඇති මූලර වත්කම්: 
 

විිරණීණ  තති මූයග වත්කේ ූ කලී මණණ ගණය ය මත් නේ කරන යද වුීත්පන්න මනොවන භා්ඩල 

වි යන් මාෝ මවනත් ගණයන් ය මත් ව්තී කරණය මනොකරන යද ඒවා මේ. වා්තාා ිරීමමේ අවසන් දිනම  

සි  ණාස 12 ක්ෂ තතුළා අපාරණය ිරීමණ  සණාගණ අමප්ක්ෂ ා මනොකරන්මන් නේ මාෝ ආමයෝජනය  කල් 

මනොපිම්ත නේ එණ වත්කේ ප්රිව්තාන මනොවන වත්කේ වය  තතුළත් මකම්ත. විිරණීණ  තති මූයග වත්කේ 

දිගු කාලීන යැිනසතතුගා සා යැිනසතතුගා මනොූ මකො සත ආමයෝජන වලින් සණන්විා මේ. 

 

(iii) කල්පිරීම් සඳහා රඳවා ඇති ආයයෝජ්යන: 
 

කල්පිීමේ ආමයෝජන ූ කලී සතථිර මාෝ ිගණනය කළ ාැිර මගවීේ ාා සතථිර කල්පිීමේ සහිා වුීත්පන්න 

මනොවන මූයග වත්කේ වන අාර ණය ාා යැයේ ියමිා ඊ  තතුළත් නැා. කල්පිමරන මාක්ෂ එකී 

ආමයෝජන එමස  ර වා ාැයණ ස ාා සණාගණ  සාධ්යනීය අමප්ක්ෂ ාවක්ෂ මාෝ ාැිරයාවක්ෂ තිමේ නේ, එණ 

ආමයෝජන කල්පිීමේ ස ාා ර වා ාැබූ ආමයෝජන මස  ව්තග මකම්ත. අවුුනමිදක  වලා කල් මනොපිම්ත නේ 

කල්පිීමණ ස ාා ැස ූ ආමයෝජන ප්රිව්තාන වත්කේ වය  තතුළත් මකම්ත. 

 

(අ) හඳුනා ගැනීම හා ප්රාරම්භක මැන බැමම් 
 

සණාගණ විසින් ගණුමදනු ආරේභ කරන දිනම  සි  ණය සා අමනකුත් යැයේ ියමිා වයමයන් මූයග 

වත්කේ ාඳුනා ගැමන්. මූයග උපකරණ මකොන්ත්රඕාත්තුණය ප්රිතිපාදනය  සණාගණ පා්තයවයක්ෂ වන මවළ  

දිනම  සි  අමනකුත් මූයග වාකේ ාඳුනා ගනු යැමේ. මූලික වයමයන් මූයග වත්කණක්ෂ සාධ්යාරණ මිය අනුව 

ණිනු යඳන අාර, යාභ මාෝ අයාභ ාරාා සාධ්යාරණ වටිනාකණ අනුව ාඳුනාගනු මනොයඳන වත්කේ 

සේඳන්ධ්යමයන් සෘජුවණ ගණුමදනු පිරිවැය ාඳුනා ගනු යැමේ. මූයග වත්කමණන් ජිා වන මුදල් ප්රිවාායන් 

යඳා ගැනීණ  තිමඳන හිමිකේ දකුත්වන වි  මාෝ එකී හිමිකේ මවනත් පා්තයවයක  පවරන වි සණාගණ 

සාග වයමයන්ණ පවරා මදනු යඳන වි  මූයග වත්කේ ප්රිතිපාදන ාඳුනා ගැනීණක්ෂ සි වමකම්ත. 

 

(ආ) පාරසුව ගණනය කිරීම 
 

 (i) ණය සහ ලැබීම් නියමිත 

 ප්රිාරේභක ාඳුනා ගැනීමණන් දක්ෂිතතිව, ණය ාා යැයේ ියමිා සලය මපොලී අනුපාා ක්ර5ණය මයොදා  

ගිමින් අපචය ස ාා ූ ප්රිතිපාදන අඩුමකො , ක්ර5ණක්ෂ ය පිරිවැය ය මත් ණැන ඳයනු යැමේ. 

 

(ii) විකිණීමට ඇති මූලර වත්කම් 

ප්රිාරේභකාඳුනා ගැනීමණන් පසුව, විිරණීණ  තති මූයග වත්කේ මයස ව්තග මකො  තති යැිනසතතුගා මකො සත 

ආමයෝජන සාධ්යාරණ මිය අනුව ණැන ඳයනු යැමේ. විිරණීණ  තති මූයග වත්කේවය මිමයහි සාධ්යාරණ අගය 

පිළිඳ  මවනසතකේ මවනත් සවිසතාරාත්ණක ආදායේ තුළ ාඳුනාමගන මකො සත සතකන්ධ්ය මවනසතවීේ පිළිඳ  

ප්රිකායය තුළ විිරණීණ  තති සාං්චිාය මයස දදිරිපත් මකම්ත. යැිනසතතුගා මනොූ මකො සත ආමයෝජන 

ප්රිව්තාන කායම  දී වියතවාසදායක අයුරින් ඒවාම  සාධ්යාරණ අගය ාක්ෂමස ුන කළ මනොාැිර ඳැවින් අපචය 

පාඩු ිරසිවක්ෂ මේ නේ ඒවා ද අඩුමකො  පිරිවැය අනුව ගණනය කරනු යැමේ. 

 

(iii) කල්පිරීම සඳහා රඳවාගත් ආයයෝජ්යන 

කල්පිීමේ ආමයෝජන සලය මපොලී අනුපාාය භාවිා කරමින් ක්ර5ණක්ෂ ය පිරිවැය අනුව ගණනය මකම්ත. 

අත්පත් කර ගැනීේ ාා ගණුමදනු පිරිවැය සැයිරල්ය  ගිමින් ක්ර5ණක්ෂ ය පිරිවැය ගණනය කරනු යැමේ. 

 

(ඇ) මූලර වත්කම් අපාරචය වීම 
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(i) ක්ර්මක් ය පිකවැය අනුව ඉදිකයට යගන යන වත්කම් 
 

එක්ෂ එක්ෂ වා්තාා ිරීමමේ කායසීණාව අවසානම  දී ිරසියේ මූයග වත්කණක්ෂ අපචය වී තති ඳව  වි ය මූලික 

සාක්ෂක  තිමේදැින ාක්ෂමස ුන මකම්ත. මූයග වත්කණක්ෂ සේඳන්ධ්යමයන් අපචය පාඩු සි ව වන්මන් වත්කණ 

ප්රිාරේභකව ාඳුනා ගැනීමණන් පසුව සි වවීණක්ෂ මාෝ සි වවීේ ගණනාවක්ෂ මා තුමවන් සි වවී තති අපචය වීණක්ෂ 

වි ය මූලික සාක්ෂක  තතිනේ ාා සාතික වයමයන්ණ තසතාමේන්තු කළ ාැිර මූයග වත්කමේ තසතාමේන්තු 

කරන යද අනාගා මුදල් ප්රිවාායන්  එකී පාඩුමවන් ඳයප ණක්ෂ තතිවන්මන් නමි පණණි. 

ක්ර5ණක්ෂ ය  පිරිවැය අනුව දදිරිය  මගනයනු යඳන ණය සා යැයේ ියමිා සේඳන්ධ්යමයන් පාඩු ණිනු 

යඳන්මන් වත්කමේ දදිරිය  මගනයනු යඳන වටිනාකණ සා මූයග වත්කමේ ප්රිව්තාන සලයදාීම මපොලී 

අනුපාාය අනුව වට් ේ කරන යද තසතාමේන්තුගා අනාගා මුදල් ප්රිවාායන්හි (මනොදැරූ අනාගා අනාගා 

ණය පාඩු ාැර)ප්රිව්තාන අගය අාර තති මවනසින. මූයග වත්කමේ දදිරිය  මගන යන වටිනාකණ අඩුකරනු 

යඳන අාර පාඩු ූ මුදය සවිසතාර ආදායේ ප්රිකායය තුළ ාඳුනා ගැමන්. දක්ෂිතතිව එළමඹන කාය 

පරිච්මේදයක දී අපචය පාඩුව අඩුමේ නේ ාා අපචය ාඳුනා ගැනීමණන් යසුව සි ව ූ කාරණාවක  එණ අඩුවීණ 

වි ය මූලික සේඳන්ධ්යාාවක්ෂ දක්ෂවින නේ කලින් ාඳුනාගත් අපචය පාඩුමේ මවනසතවීේ සවිසතාරාත්ණක 

ආදායේ ප්රිකායය තුළ ාඳුනා ගැමන්. එඳඳු අපචය පාඩු ප්රිතිව්තානය මනොමකම්ත. 

 

3.9.1 යවළඳ හා අයනකුත් ලැබීම් නියමිත 

  

මවළ  ාා අමනකුත් යැයේ ියමිා මූලිකව ගණුමදනු මිය අනුව ාඳුනාගනු යැමේ. යැයේ ියමිා 

මපොලියක්ෂ මනොදරන වි  සා යැිතය යුතු මුදල් (වට් ේ මනොකළ) පදනේ කරමගන ාක්ෂමස ුන කරන ාැන්හි දී 

සාණානග ණය මකොන්මමිසි ය මත් මඳොමාෝ විකුණුේ සි ව මකම්ත. සාණානග ණය කායසීණාවන්  වලා ණය 

දිගු මකමරන වි  යැයේ ියමිා, ක්ර5ණක්ෂ ය පිරිවැය අනුව ණැන ඳයන අාර ඊ  මයොදා ගනු යඳන්මන් සලය 

මපොලී අනුපාාය ින. වා්තාා ිරීමමේ අවසාන දිනය  මවළ  යැයේ ියමිාවය දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ 

(යැිතය යුතු මුදල් ප්රිණාණයන් ආපසු අයකර ගැනීණ  මනොාැිර වන ඳව  වි ය මූලික සාක්ෂක යක්ෂ තිමේදැින 

තීරණය ිරීමණ පිණිස) සණාමයෝචනය කරනු යැමේ. එමස  නේ, අපචය පාඩුව යාභ සා අයාභය දක්ෂිතතිව 

ාඳුනා ගැමන්. 

 

3.9.2 මුදල් හා මුදල් සාමරයන් 
  

මුදල් ාා මුදල් සාණගයන්  තතුයත් වන්මන් අා තති මුදල් දල්ලූ වි ක ගා ාැිර ාැන්පතු සා මූලිකව ණාස 

තුනක  වලා මාෝ ඊ  අඩු කල්පිීමේ සහිා දාළ ද්ර1වීයයාාවමයන් යුක්ෂා අමනකුත් මකටිකාලීන 

ආමයෝජනයන් ය. මූයග ාත්ව ප්රිකායය තුළ ප්රිව්තාන වගකීේවය ඳැාං්කු අිනරා ස ාන් මකම්ත. 
 

මුදල් ප්රිවාා ප්රිකායය “වක්ර5 ක්ර5ණය” භාවිා කරමින් පිළිමයය මකො  තිමේ. 

 

මූලර වගකීම 
 

3.9.3 යවළඳ හා අයනකුත් යගවීම් නියමිත 
 

මවළ  ාා අමනකුත් මගවීේ ියමිා මූලික වයමයන් ගණුමදනු පිරිවැය තතුළත්ව ගණුමදනු මිය ය මත් 

ාඳුනාගනු යැමේ. මවළ  මගවීේ ියමිා ූ කලී සාණානග ණය ියමියන් ණා ූ දටු කරන ඳැඳියාවන් වන 

අාර ඒවා  මපොලිය අලාං්ගු මනොමේ. සලය මපොලී අනුපාා ක්ර5ණය මයොදා ගිමින් දක්ෂිතතිව මපොලී සහිා 

වගකීේ ක්ර5ණක්ෂ ය පිරිවැය අනුව ණැන ඳැලීණ සි ව මකම්ත. 

 

3.9.4 බැංකු අයිරා 

ඳැාං්කු අිනරා දල්ලූ වි ක මගවිය යුතු ඒවා වන අාර මූලිකව ණැනඳයා දක්ෂිතතිව මුහුණා වටිනාකණ අනුව 

ස ාන් කරනු යැමේ. 
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3.10 රජ්යයේ ප්රදාන 

ප්රිදාන යැමඳන ඳව  සැයිරය යුතු සාතිකයක්ෂ තිමේනේ සා සණාගණ විසින් ඊ  අදාළ මකොන්මමිසි වය  

අනුව ක යුතු කරන්මන් නේ මුදල් මනොවන ප්රිදාන තතුළුව රජමයන් යැමඳන ඒවාම  සාධ්යාරණ මිය අනුව 

ාඳුනා ගැමන්. 

මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණ සේඳන්ධ්යමයන් රජමයන් යැමඳන ප්රිදාන වියේිතා ප්රිදාන මයසින් ජාං්ගණ 

මනොවන වගකීේවය තතුළත් මකමරන අාර අදාය වත්කේවය අමප්ක්ෂක ා ආයු කායය ණා ඍජු ම්තනා 

පදනමින් සවිසතාරාත්ණක ආදායේ ප්රිකායය තුළ ාඳුනා ගැමන්. 

මුදල් මනොවන ප්රිදාන ඒවාම  දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ අනුව අගයනු යඳන අාර දදිරිය  මගනයන 

වටිනාකණ අනුව ප්රිදාන ාා වත්කේ මයස ගිණුේගා මකම්ත. 

වගකීම් සහ ප්රතිපාරාදන 

මූයග ාත්වය ප්රිකාය තුළ ප්රිව්තාන වගකීණ මයස ව්තී කරණය කරනු යැඳ තති ඳැඳියාවන් වා්තාා ිරීමමේ 

දින සි  ව්ත යක්ෂ තතුළා මගවීණ  ියමිා මාෝ දල්ලූ වි ක මගවීණ  තිමඳන මය  යන් ය. 

මණකී මූයග ප්රිකාය පිළිමයය ිරීමමේ දී, දන්නා යද සියලු ඳැඳියාවන් ගිණුේගා කරනු යැඳ තිමේ. පසුගිය 

සිමිධි වය ප්රිතිලයයක්ෂ වයමයන් සාධ්යනීය ඳැඳියාවන් මාෝ චනතික ඳැඳියාවන් සණාගණ  තති වි  ප්රිතිපාදන 

ාා ඳැඳියාවන් ාඳුනාගනු යැමඳන අාර ඳැඳියාවන් දටු ිරීමණ ස ාා තාැේවි  ආ්තථික ප්රිතියාභ පි ා  

ගයනය වීණක්ෂ තතිවිය ාැිර ය. 

3.11 විශ්රාාම ප්රතිලාභ පිකවැය 

සණාගණ සතුව ියචිා ප්රිතියාභ මණන්ණ ියතචිා දායකත්ව සැයැසතණ යනු විශ්රාණ සැයැසතණක්ෂ වන අාර, 

මවනණ ණ ආයානයක්ෂ ස ාා සණාගණ ියතචිා දායකත්වයක්ෂ සි ව කරින. එමාත් සණාගණ සතුව ප්රිණාණවත් 

අරමුදල්, ප්රිව්තාන ාා මපර කායසීණා මවනුමවන් මස වකිනන්මේ මස වා මවනුමවන් ප්රිතියාභ මගවීණ  

මනොණැති වි  ඒ ස ාා සේමුතික ාා චනතික වයමයන් සණාගණ වගකීමණන් ඳැඳී නැා. 

ියතචිා ප්රිතියාභ සැයැසතණ විශ්රාණ සැයසුණක්ෂ වන අාර ියතචිා දායකත්ව සැයසුණක්ෂ මනොමේ. සාණානග පරිදි 

විශ්රාණ යාමේ දී මස වකමයකු  යැමඳන ියතචිා මුදය කුණක්ෂදැින ියචිා ප්රිතියාභ අරමුදලින් ාැඳින් මේ. එය 

වයස, මස වා කායය ාා වන්දි මුදය ණා තීරණය මේ. 

(අ) නිය්චිත දායකත්ව සැලසුම් - මස වක අ්තාසාධ්යක අරමුදය (EPF) 

    - මස වක භාර අරමුදය (ETF) 

මස වක අ්තාසාධ්යක අරමුදය  සා මස වක භාර අරමුදය  සු වසුකේ යඳන සියලු මස වකිනන් ඒ ඒ වගවසතාා 

සා මරගුයාසි අනුව අදාළ දායකත්ව අරමුදල් වලින් ආවරණය මේ. 

(අ) නිය්චිත ප්රතිලාභ සැලසුම් - විශ්රාාම පාරාකයතෝෂික 
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විශ්රාණ පාරිමාෝක ක සේඳන්ධ්ය මූයග ාත්ව ප්රිකායය තුළ ා වනාමගන තති වගකීේ වනාහි වා්තාා ිරීමමේ දිනය 

වනවි  පවතින පාරිමාෝක ක ඳැදියාවන්හි වටිනාකණින. පාරිමාෝක කය ගණණය ිරීමමේ සූත්රඕය  අනුව 

ප්රිතික්ෂම ප ඒකක ඳැර ක්ර5ණය භාවිාා කරමින් පාරිමාෝක ක ඳැදියාවන් ණිනු යැමේ. 

1983 අාං්ක 12 දරණ පාරිමාෝක ක මගවීමේ පනා  අනුව අවුුන ව 5 ක අන්ඩල මස වා කායයක්ෂ සේපූ්තණ 

මකො  විශ්රාණ යන මස වකිනන්  පණණක්ෂ පාරිමාෝක ක මගවීණ  සණාගණ ඳැදී සිටී. 

මවනත් සවිසතාරාත්ණක ආදායේ තුළ ජීවගණක යැයේ/ පාඩු ඒවා සි ව ූ කායසීණාව අනුව ා වනා ගැමන්.  

පාරිමාෝක කය  ඳාහිර වයමයන් මුදල් සේපාදනය මනොමකම්ත. 

 

3.12 හදිසි අවස්ථා සහ ප්රාේධන බැදියාවන් 

වා්තාා කරන දිනය වන වි  පවත්නා ද්ර1වගණය ඳැදියාවන් ාා අවිියතචිා වගකීේ මූල් ය ප්රිකායවය ඒ ඒ 

ස ාන් වලින් මාලිදරේ මකම්ත. 

සවිස්තරාත්මක ආදායම් ප්රකායය 

3.13 ආදායම හදුනාගැනීම 

සණාගණ  ආ්තථික යැයණ සා දැීමණ  තති ආදායණ ාා ආශ්රිා වියදේ වියතවාසදායක මයස ණැණිය ාැිර විණසීණ 

සේභාවී වන ාරණ  ආදායණ ා වනා ගැමන්. යැයණ  තති ාා යැබූ ප්රිතියතඨාමේ සාධ්යාරණ මිය අනුව ආදායණ 

ණිනු යැමේ. 

(අ) යාත්රා ආදායම 

නැේඳඩු මණමායුේ ක යුතු වලින් ාා ප්රිවාාන මස වා වලින් උත්පාදනය වන ආදායණ මස වාවන් 

සේපූ්තණමයන් දටු ිරීමමේ පදනණ ණා ඒවා සපයන යද කායසීණා තුළ දී ා වනා ගැමනන අාර ාාග 

වයමයන්ණ සපයන යද මස වා පදනණ අනුව ාක්ෂමස ුන කරනු යැමේ. 

(ආ) නැව්කුම ආදායම 

කාය පදනණ ණා කුලිය  දීමණන් යැමඳන ආදායණ කුලී ගිවිසුේ කායය පදනේ කරමගන උපචිා පදනණ 

ා වනාගනු යැමේ. 

(ඇ) නියයෝජ්යරායතන ගාස්තු  

මස වාවන් සේපූ්තණය ිරීමමේ පදනණ ණා, මස වාවන් සැපයූ කායය අනුව ිමයෝජගායාන ගාසතතු ා වනාගනු 

යැමේ. 

(ඈ) යපාරොලිය 

සලය මපොලී ක්ර5ණය මයොදාගිමින් මපොලී ආදායණ ා වනාගනු යැමේ. 

(ඈ) යවනත් ලැබීම් හා පාරාඩු 

ආමයොජන තතුලු මමිපළ, පිරියා ාා උපකරණ ාා අමනකුත් ජාං්ගණ මනොවන වත්කේ විිරණීමණන් යැමඳන 

ආදායණ සේභාවම  ශුමිධ්ය යැයේ සා පාඩු යාභ සා පාඩු මවනුමවන් ගිණුේගා මකමරන්මන් ඒවාම  

දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ ාා ආශ්රිා විකුණුේ වියදේ විිරණීමණන් යත් මුදලින් අඩුිරීමමණන් දක්ෂිතතිව ය.  

(ඊ) ලාභාංය ආදායම 

මගවීේ යැයේ ස ාා ූ අිනතිය ාාවුුන ූ පසු යාභාං්ය ආදායණ ාඳුනාගනු යැමේ. 
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3.14 වැය හඳුනාගැනීම 

කා්තයක්ෂ ණව වගාපාරය පවත්වා ගැනීණ සා මමිපළ, පිරියා උපකරණ නලත්තු ිරීමණ ස ාා දැරූ සියලු 

වියදේ ව්ත ය ස ාා ූ යාභය මාෝ පාඩුව ගණනය ිරීමමේ දී ආදායණ  අයපත් මකො  තිමේ. 

3.15 ණයට ගැනුම් පිකවැය 

ණය  ගැනුේ පිරිවැය ඍජුවණ අදාළ වන්මන් වත්කණක්ෂ අත්පත් කර ගැනීණ, එණ වත්කමේ පිරිවැම  

මකො සක්ෂ වන සු වසුකේ යඳන වත්කණක්ෂ මගොලනැී ණ මාෝ ියතපාදනය මවනුමවන් ූ පිරිවැයින. 

 

 

3.16 ආශ්රිුත පාරාර්යව හඳුනාගැනීම 

අයකරනු යඳන ගාසතතු පිළිඳ ව ාැකීණක්ෂ මනොමකො  මූයග ාා මණමායුේ තීරණ/ ප්රිතිපත්ති ණා 

කැීරමපමනන පායනයක්ෂ මාෝ ඳයප ණක්ෂ තති ිරීමණ ස ාා එක්ෂ පා්තයවයක  ාැිරයාව යැමඳන ගණුමදනු 

සේඳන්ධ්යමයන් මාළිදරේ ිරීමණ සි වමකො  තිමේ. 

3.17 නිකුත් කරනු ලැබ ඇති එයහත් බලාත්මක යනොවූ ප්රමිති 

සණාගමේ මූයග ප්රිකාය ිකුත් කරන යද දින  ශ්රීත යාං්කා වරයත් ගණකාධිකාීම ආයානය විසින් ිකුත් කරන 

යද එමාත් ඳයාත්ණක මනොූ ප්රිමිති පාා දක්ෂවා තා. මණකී ප්රිමිති ඳයාත්ණක වීමණන් පසුව ක්රි යාමේ 

මයදවීණ  සණාගණ ඳයාමපොමරොත්තු මේ. 2015 ණා්තතු 31 දිමනන් අවසන් ූ ව්ත ය ස ාා මූයග ප්රිකාය 

පිළිමයය ිරීමමේ දී ඒවා මයොදා මනොගන්නා යදී. 

SLFRS – 9 මූලර උපාරකරණ: වර්ගීකරණය හා මැනීම 

මණණ ප්රිමිතිය LKAS 39 හි ි්තවචනය මකො  තති අයුරින් මූයග වත්කේ ාා ඳැඳියාවන් ව්තී කරණය ාා 

ණැනීේ වය  අදාළ ය. මණණ ප්රිමිතිය 2012 දී ිකුත් කරන යද අාර 2018 ජනවාරි 01 දිමනන් ආරේභ වන 

මාෝ අවසන් වන වා්තක ක කායසීණා ස ාා ඳයාත්ණක මේ. 

SLFRS – 14- පාරාලනාත්මක විලම්බිත ගිණුම්: 

ාණ මූයග ප්රිකායයන්හි පායනාත්ණක වියේිතා ගිණුේ ාඳුනාගනු වසත SLFRS ප්රිමිතීන් පළමු වර  භාවිාා 

කරන්නන් සේඳන්ධ්යමයන් මණණ ප්රිමිතිය සීණා මේ. මණණ ප්රිමිතිය 2016 ජනවාරි 01 දින මාෝ දන්පසුව 

ආරේභවන වා්තක ක කාය පරිච්මේද ස ාා වයාං්ගු මේ. 

SLFRS- 15 -ගණුයදනුකරුවන්යේ යකොන්ත්රාත්වලින් ආදායම 

මණණගින් දැක්ෂමවන්මන් ආදායණ මකොාරේ ද යන්න සා මකඳඳු අවසතාාවක ාඳුනාගන්මන් ද යන්න තීරණය ිරීමණ 

පිණිස පුළුල් ක්රි යාරාමුවක්ෂ සතාාපනය ිරීමණින. එණගින් LKAS 18 ආදායණ, LKAS 11 දදිිරීමේ මකොන්ත්රඕාත් සා IFRC 

13 ගණුමදනුකුන නැඹුුන වැලස ාන් තතුළුව දැන  පවත්නා ආදායණ ාඳුනාගැනීමේ ණා්තමගෝපමමිය, 

ප්රිතිසතාාපනය මකම්ත. මණණ ප්රිමිතිය 2017 ජනවාරි 01 දින මාෝ දන්පසුව ක්රි යාත්ණක වන වා්තක ක කායසීණා 

ස ාා වයාං්ගු මේ. 

සි ව කරන යද ප්රිාාමික වියතමල් ණ පදනේ කරගත් කළ යමාෝක්ෂා අයුරින් මයොදා ගන්නා යද ප්රිමිතීන් තුළින් 

මූයග ප්රිකාය මකමරහි ිරසි ව වැදගත් ඳයප ණක්ෂ මවාැින අමප්ක්ෂ ා මනොමකම්ත. 
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වර් යේ මූලර ප්රකාය සඳහා සටහන් 2015 2014

සටහන් රු. රු.

4 ආදායම

යාත්රඕා ආදායණ 178,717,226   231,166,218   

කුලී ආදායණ -                5,344,165       

නැේ ඳඩු යැවීණ ාා ියතකා ණ 46,528,936     33,817,211     

ිමයෝජිා ගාසතතු ාා මකොමිසත 397,728,082   256,491,094   

622,974,244   526,818,688   

5 යවනත් ආදායම්

යාභාාං්ය -                559,914         

වත්කේ විිරණීමණන් යාභ -                110,772,648   

ශුමිධ්ය විිණය යැයේ 23,809,073     27,624,055     

කළණනාකරණ ගාසතතු-යාං්කා වි වලිඳය ණ්ඩලයය මඳෝට්ටු ාා ඳිනසිකල් 11,850,000     12,847,274     

මවනත් 1,031,218       5,120,783       

36,690,291     156,924,674   

6 යමයහයුම් වලින් ලාභ

විගණකවුනන්මේ පයරනයර 436,425         404,800         

ක්ෂ යවීේ 7,771,246       5,271,673       

වෘත්තීය ාා චනතික ගාසතතු 2,869,724       7,581,834       

කා්තය ණ්ඩලය පිරිවැය (ස ාන : 6.1) 120,498,623   103,538,969   

6.1 කාර්ය ම්ඩලල පිකවැය

අධ්යගක්ෂ වුනන්මේ පයරනයර 1,782,581       1,068,000       

මේාන ාා වැටුප් 102,932,578   90,976,594     

ියතචිා දායකත්වය සැයසුේ පිරිවැය - EPF

Defined contribution plan costs -       ETF

ියතචිා දායකත්වය සැයසුේ පිරිවැය - විශ්රාණ පාරිමාෝක කය 6,059,663       2,107,329       

120,498,623   103,538,969   

7 ශුද්ධ මූලර ආදායම

7.1 මූලර ආදායම

මපොළී ආදායණ - සතාාවර ාැන්පතු ාා භා්ඩලාගාර ිතල්පත් 30,320,413     37,604,105     

මපොළී ආදායණ - කා්තය ණ්ඩලයය 1,286,636       1,247,887       

31,607,049     38,851,992     

7.2 මූලර වියදම්

මපොළී වියදේ - ඳැාං්කු අිනරා (38,649)          -                

31,568,400     38,851,992     

8 ආදායම් බදු වියදම්

සාණානග ක යුතු ණා ඳ ව 8.1 102,066,507   49,402,981     

ප්රිාරේභ/ වියේභීා ඳ ව වත්කේ ප්රිතිව්තානය 17 43,087           (767,037)        

උමිමමිශිා යාභාාං්ය ඳමිද 12,901,906     10,054,276     

115,011,500   58,690,220     

පාා දැක්ෂමවන ද  තතුළුව වියදේ අයපත් ිරීමමණන් පසුව මණමායුේ යාභය ස ාන් මකො  තිමේ.

9,723,801       9,387,046       
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වර් යේ මූලර ප්රකාය සඳහා සටහන් 2015 2014

සටහන් රු. රු.

8.1 බද්දට යටත් ලාභය හා ගිණුම් ලාභය යයදීම

බද්දට යටත් ලාභය හා ගිණුම් ලාභය යයදීම 239,953,525   309,167,893   

අඩුකළා: ආශ්රිා සණාගේවය යාභම  මකො ස (ඳ ව තතුළුව) (12,331,550)    (15,449,315)    

227,621,975   293,718,578   

දලදිය මනොාැිර වි යාාං්ග මුළු එකතුව 152,275,666   8,368,197       

දලදිය ාැිර වි යාාං්ග මුළු එකතුව (9,279,301)     (119,151,988)  

ඳමිද  ය ත් නැති ආදායණ (31,607,058)    (45,347,560)    

මවළදාණ මාෝ වගාපාරමයන් යාභ 339,011,282   137,587,227   

එකතුකළ: ඳ ව මපොලී ආදායණ  ය ත් මවනත් ආදායේ 31,607,049     38,851,991     

මුළු වගවසතථිා ආදායණ/ාක්ෂ. කළාැිර ආදායණ/ඳමිද  ය ත් ආදායණ 370,618,331   176,439,218   

28%ක වගවසතාාපිා ඳ ව අනුපාාය ය මත් අයකරන යද ඳමිද 103,773,133   49,402,981     

අඩුකළා: ජාතික ඳමිද (1,706,626)     -                

වසර සඳහා සාමානර කටයුතු මත වත්මන් බද්ද 8 102,066,507   49,402,981     

9 යකොටසක් යවනුයවන් මූලික හා තනුක ඉපාරැයීම

ලවය වයයයන් භාවිතා කරන ලද මුදල

මකො සතහිමි ආමරෝපිා ශුමිධ්ය යාභය 124,942,025   250,477,673   

හරය වයයයන් භාවිත කරන ලද මුදල

ිකුතු මකො සතවය ඳර ාැබූ සාණානග 5,000,000       5,000,000       

යකොටස් යවනුයවන් මූලික ඉපාරයීම (රු.) 24.99 50.10             

මකො සක්ෂ මවනුමවන් ූ මූලික දපැීමේ ආගණනය මකමරනුම  වා්තාා ිරීමමේ කාය පරිච්මේදය තුළ ිකුත් මකො  තති

සාණානග මකො සතවය ඳරාැබූ ණධ්යග සාං්නගාමවන් සාණානග මකො සත හිමියන්  ආමරෝපණය කළ ාැිර වන්නා ූ ශුමිද යාභය

මඳදීමණි.
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

2015 මාර්තු 31 දිනට මූලර ප්රකාය සඳහා සටහන්

10 යද්පාරළ පිකයත හා උපාරකරණ

ඉලම් යගොලනැගිලි යමෝටර් ගෘහ භා්ඩල කාර්යමය එකතුව

හා වාහන සහ උපාරකරණ

නිවාස සවිකුරු හා

වරාපාරෘති පාරකගණක

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

පිකවැය/ තක්යසේරුව

2015 අමප්රි ල් 1 දින  මය  ය 5,286,340  43,390   28,296,932 13,582,032  15,647,676   62,856,370   

ව්ත ය තුළ එකතු ිරීමණ -           -        21,050,000 1,170,232    1,642,697     23,862,929   

ව්ත ය තුළ ඳැාැර ිරීමේ -           -        -            (90,400)       -               (90,400)        

2015 ණා්තතු 31 දින  මය  ය 5,286,340  43,390   49,346,932 14,661,864  17,290,373   86,628,899   

සම්මුච්චිත ක් ය වීම

2014 අමප්රි ල් 1 දින  මය  ය 1,203,160  43,390   19,680,331 9,258,758    12,414,683   42,600,322   

වසර ස ාා අයිරීමේ 8,316        -        5,608,797   774,870      1,379,263     7,771,246     

ඳැාැර ිරීමණ ස ාා -           -        -            (81,400)       -               (81,400)        

2015 ණා්තතු 31 දින  මය  ය 1,211,476  43,390   25,289,128 9,952,228    13,793,946   50,290,168   

ශුද්ධ යපාරොත් අගය 2015 2014

සටහන් රු. රු.

දලේ ාා ිවාස වගාපෘතිය 4,074,864     4,083,180     

මගොලනැගිලි -               -              

මණෝ ්ත වාාන 24,057,805   8,616,601     

ගෘා භා්ඩල ාා සවිකුුන 4,709,636     4,323,274     

කා්තයාලීය උපකරණ ාා පරිගණක 3,496,427     3,232,993     

36,338,732   20,256,048   

මකීමමගන යන ප්රිාේධ්යන වැල-මගොලනැගිලි 10.1 3,626,440     3,626,440     

අපචය ස ාා ප්රිතිපාදන (3,626,440)    (3,626,440)   

10.2 36,338,732   20,256,048   
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

සටහන් රු. රු.

10.1 යකරීයගන යන ප්රාේධන වැල - යගොලනැගිලි

ව්ත ය ආරේභම  මය  ය 3,626,440          3,626,440          

ව්ත ය අවසානම  මය  ය 10 3,626,440          3,626,440          

10.2 ස්ථාවර වත්කම්වල ඉදිකයට යකරීයගන යන වටිනාකම

පිරිවැය අනුව 32,338,732        16,256,048        

ාක්ෂමස ුන ිරීමේ අනුව 4,000,000          4,000,000          

10 36,338,732        20,256,048        

10.3

පිරිවැය 1,120,000          1,120,000          

සමුච්චිා ක්ෂ යවීේ (1,120,000)         (1,120,000)         

දදිරිය  මගන යන වටිනාකණ -                    -                    

11 යකරීයගන යන ප්රාේධන වැල - යාත්රා

සියලෝන් බ්රීස් 

යාත්රාව

සියලෝන් ප්රින්ස් 

යාත්රාව

මුළු මුදල

රු. රු. රු.

පිකවැය

ව්ත ය තුළ එකතු ිරීමේ 2,793,984,340   1,872,575,112    4,666,559,452    

ණය  ගැනුේ පිරිවැය 163,902,553      118,484,990      282,387,543       

2015 ණා්තතු 31 දින  මය  ය 2,957,886,893   1,991,060,102    4,948,946,995    

සාණානග ණය  ගැනුේ පිරිවැය ප්රිාේධ්යනීකරණ අනුපාාය - 10.91%

2015 2014

රු. රු.

12 ස්පාරර්යනීය යනොවන වත්කම්:

පාරකගණක මෘදුකාංග

පිකවැය

ව්ත ය ආරේභම  දී මය  ය 6,144,497          6,144,497          

ව්ත ය අවසානම  දී මය  ය 6,144,497          6,144,497          

සමුච්චිත ක්ර්මක් ය

ව්ත ය ආරේභම  දී මය  ය 6,144,497          6,144,497          

ව්ත ය අවසානම  දී මය  ය 6,144,497          6,144,497          

මාර්තු 31 දිනට කපාරාහැක වටිනාකම -                    -                    

ක් යවීම් අඩුකරමින් ඉක්බිතිව වත්ක්ම් ඉදිකයට යගන යන ලද්යද් නම් මූලර ප්රකායයන්හි ඇතුළත් කිරීමට ඉල

තිබූ ප්රතරාගණනය කළ වත්කම්වල ඉදිකයට යගන යන වටිනාකම.

දලේ ාා මගොලනැගිලි 1994 ජූලි ණස රජම  ාක්ෂමස ුන මදපා්තාමේන්තුව ණගින් නැවාත් ාක්ෂමස ුන කරන යදී.

දලේ ාා මගොලනැගිලි අදාය සීුනණාුන ිරීමේ සහිාව ඒවාම  භාවිා ාත්වයන් අනුව විවෘා මවළ මපොමළ 

වටිනාකේ පදනේ කරමගන ාක්ෂමස ුන කරන යදී.

ුනපියල් 13,269,081 (2014 - ුන.12,759,751) සේපූ්තණමයන් ක්ෂ යගා කරන යද අාර සණාගමේ ප්රිමයෝජනය

ස ාා එමස ණ තිමඳන්න  ාරින යදී.
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

රු. රු.

13 ආශ්රිුත සමාගම්වල ආයයෝජ්යන

යකොටස් 

සංඛ්රාව ධාකතා ප්රතියතය

9,999 100% 99,990              99,990               

අපචය ස ාා ප්රිතිපාදන (99,990)             (99,990)             

-                   -                   

14 ආශ්රිුත සමාගම්වල ආයයෝජ්යන

ස්කන්ධ ක්ර්මය අනුව ඉදිකයට යගන යන වත්කම

සී/ ස සිමයෝන්ක පිාං් යිනසන්සත (පුමි.) 200,198,909       189,549,790       

සී/ ස සිමයෝන් ක පිාං් ඒජන්සි (පුමි.) - සිාං්ගප්පූුනව 49,660,874        50,223,294         

249,859,783    239,773,084    

14.1 ආශ්රිුත සමාගම්වල ආයයෝජ්යන

පිකවැය

යකොටස් ගණන
ධාකත්ව ප්රතියතය

156,942 39% 1,569,420          1,569,420          

24,500 49% 143,622             143,622             

1,713,042          1,713,042          

14.2 ස්කන්ධ ක්ර්මය අනුව ආශ්රිුත සමාගම්වල ආයයෝජ්යන සංචලන

ශුද්ධ වත්කම්වල ආයයෝජ්යන යකොටස

ව්ත ය ආරේභම  දී මය  ය 239,773,085       225,176,388       

ආශ්රිා සණාගේවය යාභම  මකො ස (ඳ ව තතුළුව) 12,331,550        15,449,315         

ආශ්රිා සණාගේවය මවනත් සවිසතාරාත්ණක ආදායේ මකො ස (ඳ ව තතුළුව)(1,891,729)         6,080                

යාභාාං්ය ආදායණ (353,123)           (858,698)            

ව්ත ය අවසානම  මය  ය 249,859,783       239,773,085       

14.3 ආශ්රිුත සමාගම්වල සංක්ෂිප්ත මූලර යතොරතුරු

යදසැම්බර් 31 දිනට 2014 2013 2014 2013

මුළු වත්කේ 187,137,065   208,297,106      644,475,603       610,031,803       

මුළු වගකීේ 78,326,001    98,335,860        78,465,111        71,326,719         

ශුමිධ්ය වත්කේ 108,811,064   109,955,246      566,010,492       538,705,084       

ආදායණ 607,215,332   733,838,376      384,974,776       397,381,307       

මණමායුේ වියදේ 604,153,360   725,291,820      384,911,018       396,266,320       

මවනත් ආදායේ 71,216          587,283            13,342,430        14,170,311         

ව්ත ය ස ාා යාභය 3,238,105      8,607,223          27,550,971        28,799,425         

3,238,105      7,863,378          28,210,873        29,749,589         

ව්ත ය ස ාා මුළු 

සවිසතාරාත්ණක ආදායණ

උපකාරක සණාගේ වසාදැමීණ ස ාා 2006 ණා්තතු 20 දින පැවැති අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලය ැසසතවීමේ දී ගන්නා යද

තීරණම  ප්රිතිලයයක්ෂ වයමයන් උපකාරක සණාගමේ මූයග ප්රිකාය සණාගණ විසින් ඒකාඳමිධ්ය මනොකරන යදී.

අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයම  තීරණමයන් දක්ෂිතතිව 2006 ණැින ණස සි  උපකාරක සණාගේ ඈවර මකමරමින් පවතී.

සී/ ස සියලෝන් ෂිපිං ඒජ්යන්සි (පුද්.) 

සමාගම සිංගප්පූරුව

සී/ ස සිමයෝන් ක පිාං් ඒජන්සි 

(පුමි.) සණාගණ සිාං්ගප්පූුනව

සී/ ස සිමයෝන් ක පිාං් ඒජන්සි 

(මපෞමි.)

සී/ ස සියලෝන් ෂිපිං ඒජ්යන්සි 

(යපාරෞද්.) සමාගම

සී/ ස සිමයෝන් ක පිාං් යිනන්සත 

(පුමි.) සණාගණ
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

සටහන් රු. රු.

15 මූලර සාධන පාරත්ර

මූලර වත්කම් ගණනයන් සහ මූලර වගකීම්

මූලර වත්කම් සහ වගකීම්වල ඉදිකයට යගනයන වටිනාකම

15.1 මූලර වත්කම්

15.1.1 විකිණීමට ඇති

යැිනසතතුගා ආමයෝජන 16.1 28,143,708        28,620,720        

යැිනසතතුගා මනොූ ආමයෝජන 16.2 2,377,070          2,377,070          

30,520,778        30,997,790        

15.1.2 කල් පිරීම සඳහා ආයයෝජ්යන

භා්ඩලාගාර ිතල්පත්වය ආමයෝජන 20        401,804,634        291,653,566 

කල්පිීමේ ස ාා ාඳා තති ආමයෝජන ණිනු යඳන්මන් මපොලී යැයේ ියමිා තතුළත් ිරීමේ සහිාව ය.

15.1.3 ණය සහ ලැබීම් නියමිත

මවළ  ාා මවනත් යැයේ ියමිා 18 939,876,153      1,215,690,954    

මකටිකාලීන ආමයෝජන 21 236,564,356      224,010,853       

මුදල් ාා මුදල් සාණගයන් 22 220,458,402      67,550,337        

1,396,898,911    1,507,252,144    

මුළු මූලර වත්කම් 1,829,224,323    1,829,903,500    

15.2 මූලර වගකීම්

මේ ළ  ාා මවනත් මගවීේ ියමිා 29 713,350,008      793,180,578       

ඳැාං්කු අිනරා 22 -                    4,131,842          

මුළු මූලර වගකීම් 713,350,008      797,312,420       

යැිනසතතුගා ආමයෝජන ගණනය කරනු යඳන්මන් සක්රි ය මවය මපොමළ  යැිනසතතුගා මිය පදනේ කරගත්

සාධ්යාරණ මිය අනුව ය. යැිනසතතුගා මනොූ ආමයෝජනවය සාධ්යාරණ මිය සතථිරසාර මයස පිරිවැය අනුව ගණනය

කළ මනොාැිර ඳැවින් අපචය වීේ ස ාා ූ ප්රිතිපාදන අඩුමකො  ආගණනය මකම්ත.

ණය සා යැයේ ියමිා, ඒවාම  දදිරිය  මගන යන වටිනාකණ අනුව ස ාන් මකමරනුම , ඒවාම 

දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ සාධ්යාරණ අගය  ආසන්න වන මාිනි.

මූයග වගකීේ, ඒවාම  දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ අනුව ස ාන් මකමරනුම  ඒවාම  දදිරිය  මගනයන

වටිනාකණ සාධ්යාරණ අගය  ආසන්න වන ඳැවිි.

මූයග වත්කේවය සා මූයග වගකීේවය දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ මූයග ාත්ව ප්රිකායයන් තුළ ස ාන් පරිදි පාා

පරිදි මේ.
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

සටහන් රු. රු.

16 විකිණීමට තබා ඇති මූලර වත්කම්

යැිනසතතුගා ආමයෝජන 16.1 28,143,708        28,620,720        

යැිනසතතුගා මනොූ ආමයෝජන 16.2 2,377,070          2,377,070          

30,520,778        30,997,790        

16.1 ලැයිස්තුගත ආයයෝජ්යන

ව්ත ය ආරේභම  දී මය  ය 28,620,720        35,450,738        

සාධ්යාරණ අගය මවනසතවීේ ණා පාඩු (477,012)            (6,830,018)         

ව්ත ය අවසානම  දී මය  ය 16 28,143,708        28,620,720        

යකොටස් පිකවැය යවළඳයපාරොළ පිකවැය යවළඳයපාරොළ

ගණන රු. වටිනාකම රු. රු. වටිනාකම රු.

238,506 2,068,800      28,143,708        2,068,800          28,620,720        

16.2 ලැයිස්තුගත යනොවූ ආයයෝජ්යන

2015 2014

සටහන් රු. රු.

යකොටස් ගණන

සී/ස යාං්කා එක්ෂසත් ප්රිවෘත්ති පත්රඕ සණාගණ 31,206              312,060              312,060 

සිමයෝන් මපෝ්තට් ස්තවිසසත ලිමි  ම 5,000                50,000                50,000 

සී/ස යාං්කා මපෝ්තට් ණැමන්සණන්ට්  තන් ම කන්සල් න්සත 1,501                15,010                15,010 

සී/ස යාං්කා මකෝල් කේපි (මපෞමි.) සණාගණ 200,000           2,000,000            2,000,000 

16           2,377,070            2,377,070 

17 විලම්බිත බදු වත්කම්

ව්ත ය ආරේභම  දී මය  ය 3,947,404          3,180,367          

ව්ත ය තුළ ආරේභ ිරීමේ/ ප්රිාගාව්තාන 8 (43,087)             767,037             

ව්ත ය අවසානම  මය  ය 17.1 3,904,317          3,947,404          

2015

වාකේවය ාා වගකීේවය දදිරිය  මගනයන වටිනාකේ සා වත්කේ ාා වගකීේවය ඳ ව පදනමේ දදිරිය  මගනයන

වටිනාකණ අාර ාාවකාලික මවනසතකේ ණා වියේිතා ඳමිද ාඳුනාගනු යඳන අාර 28% සලය මපොලී අනුපාාය අනුව

ගණනය කරනු යැමේ.

ණ්තකන් ිනල් ක පිාං් 

කේපි PLC

යැිනසතතුගා මනොූ ආමයෝජන සාධ්යාරණ අගය ගණනය කළ මනොාැිර ඳැවින් අපචය මනොූ පාඩු අඩුමකො 

පිරිවැය අනුව ස ාන් කරන යදී.

2014
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

සටහන් රු. රු.

17.1 බදු වත්කම් හා වගකීම්වල විලම්බිත බදු විය්යල්යනය

විලම්බිත බදු වගකීම් 

ප්රිාගාගණන යැයේ (2,847,320)         (1,748,236)         

(2,847,320)         (1,748,236)         

ත්වකත ක් යවීම් වලින් බදු වත්කම්

විශ්රාණ ප්රිතියාභ ඳැඳියාවන්මගන් 6,751,637          5,695,640          

6,751,637          5,695,640          

17 3,904,317          3,947,404          

18 යවළඳ හා යවනත් ලැබීම් නියමිත

මවළ  යැයේ ියමිා 18.1 852,775,200      1,100,355,337    

ාැන්පතු ාා අත්තිකාරේ 18.2 10,414,450        6,526,933          

කා්තයණ්ඩලය යැයේ ියමිා 18.3 40,426,663        42,530,761        

අමනකුත් යැයේ ියමිා 18.4 36,259,840        66,277,922        

939,876,153      1,215,690,954    

18.1 යවළඳ ලැබීම් නියමිත

මවළ  යැයේ ියමිා 1,167,907,279    1,276,614,498    

අපචය ස ාා ප්රිතිපාදන (315,132,078)     (176,259,161)     

18 852,775,200      1,100,355,337    

මවළ  යැයේ ියමිා තුළ සණන්විා පා්තයව වලින් යැමඳන පාා දැක්ෂමවන යැයේ ියමිා අලාං්ගුය.

සම්බන්ධිත පාරාර්යව වලින් ලැබීම් නියමිත

රාජග ආයාන 834,360,421      1,005,425,367    

මවළ  යැයේ ියමිාවය කායසීණා පාා දැක්ෂ මේ.

මවළ  යැයේ ියමිා කායසීණා

එක්ෂ අවුුනමිදක්ෂ දක්ෂවා 804,552,898      766,906,430       

අවුුන ව 1 - 4 දක්ෂවා 122,554,672      342,257,495       

අවුුන ව 4   වැයර 240,799,709      167,450,573       

1,167,907,279    1,276,614,498    

යවළඳ ලැබීම් යවනුයවන් සලසන ලද ප්රතිපාරාදන

වියයේෂිත අපාරචයවීම්

රජම  ආයාන 36,206,870        36,206,870        

විමමිීයය ිමයෝජිායන් 64,024,592        64,024,592        

මපෞමිගලික ආයාන 44,083,601        44,083,601        

මවනත් 31,944,098        31,944,098        

සාමූහික අපාරචය 138,872,917      -                    

315,132,078      176,259,161       

සාමූහික අපචය ස ාා ප්රිතිපාදන පරිපායනාත්ණක වියදේ ය මත් දක්ෂවා තා.

මවළ  යැයේ ියමිා, අපචයවීේ සණාමයෝචනය කරන යදී. තාැේ මවළ  යැයේ ියමිා අපචය වී තති ඳව

මපනුි. එවැි අපචයවීේ ස ාා ස ාන 3.9.1 ස ාන පරිදි ප්රිතිපාදන සයසන යදී.

වියේිතා ඳ ව වත්කේ විශ්රණ ප්රිතියාභ ඳැඳියාවන් උමදසා ප්රිතිපාදන වයමයන් ද මසසු යැයේ අපචය ප්රිතිපාදන

ස ාා ද ාඳුනාගැමනන අාර දදිරිය  මගනයන ඳ ව අහිමිවීේ අනාගා ඳමිද  ය ත් යාභ සේභාවීවන ාරණ 

උපයේධි මකමරන අාර වියේිතා ඳ ව ඳැඳියාවන් ක්ෂ ය ිරීමේ ාා ප්රිාගාගණන අතිරික්ෂා ත්වරණය ිරීමේ ස ාා

ාඳුනැගැමන්.
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සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

සටහන රු. රු.

18.2 තැන්පාරතු හා අත්තිකාරම්

ඳාාලුේ ාැන්පතු           5,359,017            4,152,806 

මවනත් ආපසු මගවිය යුතු ාැන්පතු           7,914,464            7,914,465 

අත්තිකාරේ           5,469,878            2,788,572 

         18,743,360          14,855,843 

අපචය ස ාා ප්රිතිපාදන          (8,328,910)          (8,328,910)

18          10,414,450            6,526,933 

18.3 කාර්යම්ඩලල ලැබීම් නියමිත

කා්තයණ්ඩලය ණය 36,130,946          38,927,099 

අත්තිකාරේ සා මවනත් 4,295,717                     3,603,662 

18          40,426,663          42,530,761 

18.4 අයනකුත් ලැබීම් නියමිත

සාතික කළ අලුත්වැයරයා යැයේ ියමිා 19,839,635        19,839,635        

භා්ඩලාගාරම  අයත්, රාජග ආයානවය ාාවකාලික අතිරික්ෂා මුදල් 59,558,465        59,558,465        

මවනත් (19,836,450)       10,207,028        

59,561,650        89,605,128        

අපචය ස ාා ප්රිතිපාදන (23,301,810)       (23,327,205)       

18 36,259,840        66,277,922        

19 වරවස්ථාපිත ලැබීම් නියමිත

ආ්තථීක මස වා ගාසතතු -                    1,915,323

ර වා ගැනීමේ ඳමිද -                    14,675,878

භා්ඩල ාා මස වා ඳමිද 18,936,777 18,936,777

ජාතික ආරක්ෂ ක ඳමිද 2,612,349 2,612,349

         21,549,126          38,140,327 

20 කල් පිරීම සඳහා ආයයෝජ්යන

භා්ඩලාගාර ිතල්පත්වය ආමයෝජන 401,804,634      291,653,566       

21 යකටිකාමන ආයයෝජ්යන

සතථිර ාැන්පතු ආයමයෝජන 21.1 205,867,304      193,978,479       

රාජග උකසත ආමයෝජන ඳැාං්කුව - කා්තයණ්ඩලය ණය 30,697,052        30,032,374        

236,564,356      224,010,853       

21.1 ස්ථිර තැන්පාරතු ආයයෝජ්යන

ණාජන ඳැාං්කුව 204,083,465      192,198,902       

යාං්කා ඳැාං්කුව 1,365,642          1,386,167          

යාං්කා වාණිජ ඳැාං්කුව 35,000               35,000               

යාං්කා වාණිජ ඳැාං්කුව (PLC) ආරක්ෂ ණ ාා ිවාස ණය 383,197             358,410             

21 205,867,304      193,978,479       
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

සටහන් රු. රු.

22 මුදල් හා මුදල් සාමරයන් 

අා තති මුදල් 132,372             233,707             

ඳැාං්කුමේ තති මුදය 220,326,030       67,316,630         

220,458,402    67,550,337      

ඳැාං්කු අිනරා                      -            (4,131,842)

මුදල් ප්රිවාා ප්රිකායය ස ාා මය  ය 220,458,402    63,418,495      

23 ප්රකාශිත ප්රාේධනය

නිකුත් කළ සම්පූර්ණයයන් යගවූ 

එකක්ෂ ුන.10 ඳැගින් ූ මකො සත 5,000,000ක්ෂ 50,000,000      50,000,000      

24 යකොටස් ප්රාේධනය සඳහා දායකත්වය

25 ප්රාේධන සංචිතය

26 ප්රතරාගණන සංචිතය

27 දිගු කාමන ණයට ගැනීම්

ණාජන ඳැාං්කුව - යාත්රඕාණය 27.1 4,715,550,000    -                   

යාං්කා ඳැාං්කුව - මපොලී ප්රිාේධ්යනීකරණ ණය 27.2 146,237,543       -                   

4,861,787,543 -                   

27.1 මහජ්යන බැංකුව - යාත්රා ණය

ව්ත ය තුළ යැුණණු මුදල්      4,579,400,000 -                   

විිණය පාඩු        136,150,000 -                   

ව්ත ය අවසානම  දී මය  ය 4,715,550,000    -                   

අවුුනමිදිරන් පසුව නැවා මගවීේ      4,715,550,000 -                   

මුළු මුදය ණ සා කායය ආවරණය වන පරිදි තය සාතිකයක්ෂ යඳා දී තා.

27.2 මහජ්යන බැංකුව - යපාරොම ප්රාේධනීකරණ ණය

ව්ත ය තුළ යැුණණු මුදල්        146,237,543 -                   

ව්ත ය අවසානම  දී මය  ය 146,237,543       -                   

අවුුනමිදිරන් පසුව නැවා මගවීේ        146,237,543 -                   

මුළු මුදය ාා කායය ස ාා ණාාභා්ඩලාගාරය විසින් තප සාතිකයක්ෂ යඳා දී තා.

1994 දී සි වකරන යද ාක්ෂමස ුනව ප්රිකාරව ප්රිාගාගණනය කරන යද ඒ ඒ වත්කේ ාඳුනාමනොගත් කය,

ප්රිාගාගණනය කළ අතිරික්ෂාම  මකො ස ර වාගත් දපැීමේවය  ණාුන ිරීමේ අනුව මමිපළ, පිරියා ාා

උපකරණවය ප්රිාගාගණ අතිරික්ෂාය ප්රිාගාගණන සාං්චිාය  සේඳන්ධ්යාාවයක්ෂ දක්ෂවින.

ප්රිාේධ්යන දායකත්වය, කාරක ප්රිාේධ්යනය, අත්තිකාරේ ාා නව ණී  ප්තයන්ාය ස ාා ආමයෝජන මවනුමවන්

භා්ඩලාගාරමයන් යැුණණු මුදල් මණිනන් ිමයෝජනය මේ.

මණිනන් දැක්ෂමවන්මන් ASTARSA ණය සා ණාජන ඳැාං්කුමවන් යඳාගන්නා යද භා්ඩලාගාර තප සහිා ණය

මවනුමවන් ණාභා්ඩලාගාරය විසින් කරන යද ිරවුල් ිරීමේ ය.
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දිනට 2015 2014

සටහන් රු. රු.

28 විශ්රාාම ප්රතිලාභ  බැඳයාවන් - පාරාකයතෝෂික

ව්ත ය ආරේභම  දී මය  ය 20,341,572        18,315,469         

ව්ත ය ස ාා ප්රිතිපාදන 28.1 6,059,663          2,107,329          

26,401,235        20,422,798         

ව්ත ය තුළ දී කරන යද මගවීේ (2,288,245)         (81,226)             

ව්ත ය අවසානම  දී මය  ය 24,112,990      20,341,572      

28.1 වර් ය සඳහා ප්රතිපාරාදන

ප්රිව්තාන මස වා පිරිවැය 1,033,191          827,330             

ව්ත ය ස ාා මපොලී ගාසතතු 1,988,771          1,967,081          

ජීවගණක උපකල්පන ාා මවනසතවීේ ණා උමිගා ූ (යැයේ) පාඩු 3,037,701          (687,082)            

28 6,059,663          2,107,329          

භාවිතා කරන ලද ප්රධාන උපාරකල්පාරන පාරහත දැක්යව්.

ණට් ේ සාධ්යකය 10.70% 10.75%

අමප්ක්ෂක ා ණට්ණේ සාධ්යකය 1.20% 1.29%

කා්තයණ්ඩලය පිරිවැසුේ සාධ්යකය 4.30% 0.78%

විශ්රාණ වයස 60 years 60 years

29 යවළඳ හා යවනත් යගවීම් නියමිත

මවළ  මගවීේ ියමිා        710,444,962        794,510,230 

ාැන්පතු 99,362              99,362               

මවනත්            2,805,683          (1,429,014)

    713,350,008      793,180,578 

30 වරවස්ථාපිත යගවීම් නියමිත

ප්රිව්තාන ඳමිද 77,767,300        63,917,966         

මුමිදර ගාසතතු 19,399 17,669

එකතු කළ අගයණා ඳමිද (VAT) 77,002,904 35,307,065

    154,789,604        99,242,700 

31 උපාරචිත වියදම්

උපචිා වියදේ         7,140,692          6,139,898 

මණණ උපකල්පන, විශ්රාණ ප්රිතියාභ  ඳැඳියාවන් මකොමාක්ෂදැින යන්න ියතචය කරගනු ස ාා

කළණනාකාීමත්වය විසින් මයොදාගත් විචයගන්මේ ප්රියසතා තසතාමේන්තු පදනේ කරමගන මණණ

උපකල්පන මගොලනගන යදී. දිගුකාලීන රජම  ඳැඳුේකර වය මවළ මපොළ අනුපාා පදනේ කරමගන

වට් ේ සාධ්යකය තීරණය කරන යදී.
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

2015 මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වර් ය සඳහා

32 අනිය්චිත බැඳියාවන්

33 සම්බන්ධිත පාරාර්යව යහළිදරව් කිරීම්.

සාණානග ක යුතු කරමගන යාමේ දී උමිගා ූ චනතික හිමිකේ ප ේ ාැුනණුමකො  සීුනණාුන ිරීමේ මාෝ මාළීදරේ

ිරීමේ අවයග ූ සැළිරය යුතු අියතචිා ඳැඳියාවන් වා්තාා කරන අවසාන දින  මනොවී ය. මණකී හිමිකේ ප ේ

සාධ්යාරණීකරණය කළ මනොාැිර ඒවා ඳවත් ඒවා ිරවුල් ිරීමණ  යාණ මවනුමවන් සණාගමේ සේපත් වැයවීමේ

සේභාවිාාවක්ෂ මනොණැති ඳව මපනීයන ඳව කළණනාකීමත්වම  අදාසින.

Lanka Coal සණාගණ  ගල් අඟුුන සැපීමණ පිණිස දන්දියාමේ මුණඳාිනහි M/S Tauring iron & steal සණාගණ සණග යාං්කා

නැේ සාං්සතාාව ගිවිසුණක  ඔළමඹන යදී. පුත්ායමේ පිහිටි 'යක්ෂවිජය ' ඳයාගාරය ස ාා ූ මිය දී ගැනීේ සි ව

මකමරන්මන් යාං්කා වි වලිඳය ණ්ඩලයය විසින් වන අාර එණ ගල් අඟුුන යාං්කා වි වලිඳය ණ්ඩලයය විසින් කරන යද

පැමිණිල්යක  අනුව ගල් අඟුුන සැපීමණ නවාා දණන යදී. මදපා්තයවය අාර තිබූ ගිවිසුණ අනුව දාා කී දන්දියානු

සණාගණ මණණ කාරණය ිරා විභාගයක්ෂ ිරීමණ ස ාා මයොමු කරන යදී. යාං්කා නැේ සාං්සතාාව විසින් එණ කුනණ නීතිපති

මදපා්තා මේන්තුව  මයොමු කරන ය වව එිනන් උපමදසත දී තත්මත්, දන්දියානු සණාගණ  එමරහිව තීරක තීන් වවක්ෂ  මවා

යාණ ස ාා ප්රිඳය සාක්ෂක  තිමේ නේ ඒවා දදිරිපත් කළ යුතු ඳවය. එවැි ප්රිඳය සාක්ෂක  තිමේ නේ ඒවා දදිරිපත් කරන

මයස යාං්කා වි වලිඳය ණ්ඩලයය  ාා Lanka Coal සණාගණ  දන් දක්ෂිතතිව දක්ෂවන යදී. මකමස  නමුත්, ඳාය අඟුුන

සැපයුණ  ප්රිණාණවත් සාක්ෂක  දදිරිපත් ිරීමණ  ඔවුන  පුළුවන් මනොවීය. දාා ස ාන් ාත්වයන් තුළ මේ පිළිඳ ව M/S

Taurin Iron & Steal සණාගණ සණඟ මණණ ගැ ලුව සුාදීයලීව විස ාගනු පිණිස සාකච්ාා කරන මයස නීතිපති

මදපා්තාමේන්තුව උපමදසත දී තා. එඳැවින්, එකී සණාගණ සණඟ දාා දක්ෂණින් සාකච්ාා ිරීමණ  ියමිාව තිමේ.

සණාගණ  සේඳන්ධිා පා්තයවයන් නේ ශ්රීත යාං්කා රජය, රජය සතු සණාගේ මවනත් සේඳන්ධිා ආයාන ාා

කළණනාකරණ ියධ්යාීම පිරිසත ය.

සණාගණ සා නැේ හිමියා අාර තති ූ ආරවුයක්ෂ මා තු මකො මගන යාං්කා නණිජ මාල් සාං්සතාාව  මඳොරමාල් ප්රිවාානය

ිරීමණ නාර විය. ලිවිසුණ  අදාළ වගකීේ වග උත්ාර නැේ හිමියා විසින් දටු කරනු යැයණ  අමපොමාොසත් වීණ සා ප්රිණාද

ගාසතතු ගණනය ිරීමණ පිළිඳ ව මදපා්තයවයන් තුළ එකඟාාවක්ෂ මනොණැතිවීණ ිසා මණණ කුනණ අ්තුණදයක  යක්ෂව

තිමේ. ාානේ ිමයෝගයක  ය ත්ව තිමඳන නවාණ මඳොරමාල් මාොගය ිදාසත කර ගැනීණ  මපරාතුව සණාගණ

විසින් මකොන්මමිසි විරහිා ඳැාං්කු තපකරයක්ෂ ඳැාං්කුව විසින් දදිරිපත්මකො  තිමේ. නැේ හිමියා  දී තති එණ තපකරම 

වටිනාකණ එ.ජ. මලොය්ත 346,80.33ක්ෂ වන අාර ප්රිණාද ගාසතතු ආරවුය සණායක  පත් කරනු පිණිස චත්රඕ පා්තයවීය

තීරක ගිවිසුණක  එළඹිය ද සුාදීයලීව එය මේුනේකර ගැනීණ පිණිස දැන ණත් සාකච්ාාවක්ෂ ආරේභ මකො  තිමේ.
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වර් ය සඳහා

33 ආශ්රිුත පාරාර්යව සමඟ ගණුයදනු

33.1 ප්රධාන කළමනාකරණ නිලධාක පිකස් සමඟ ගණුයදනු

ප්රධාන කළමනාකරණ නිලධාක පිකස් සමඟ ගණුයදනු 2015 2014

රු. රු.

පයරනයර ාා අමනකුත් මකටි කාලීන මස වක ප්රිතියාභ 14,291,049      12,413,746     

මගවීණ  තිමඳන ණය ාා අත්තිකාරේ 3,240,326        2,649,021       

Balance Outstanding- Post employment benefitsපයතචාත් ැසිරයා ියුක්ෂති ප්රිතියාභ 1,262,604        7,570,449       

33.2 ආශ්රිුත පාරාර්යව සමඟ ගණුයදනු

ආශ්රිා පා්තයව සණඟ සණාගණ විසින් සි වකළ කැීරමපමනන ගණුමදනුවය විසතාර පාා දැක්ෂමේ.

රු. රු.

     148,392,502 

ිරවුල්ිරීමේ    (179,630,922) 79,888,352     

ිරවුල් ිරීමේ    (326,103,918) 19,667,957     

ිරවුල්ිරීමේ  (5,524,960,305) 733,583,551   

ිරවුල්ිරීමේ (4,672,265)       1,220,561       
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ගණුයදනුයව් ස්වභාවය ගණුයදනුයව් 

වටිනාකම

 ලැබිය යුතු 

දිනය/යයේ  

වටිනාකම 

31/03/2015

පාා දැක්ෂමවන ද  ාැුනණුමකො  මූයග ප්රිකායවය සීුනණාුන ිරීමේ මාෝ මාළිදරේ ිරීමේ සි විරීමණ අවයග මකමරන

වැදගත් සි වවීේ ිරසිවක්ෂ නැා.

ශ්රීත යාං්කා රජය

රජය සතු වගවසාය

මවනත් රජය  

සේඳන්ධ්ය ආයාන

නැේඳඩු ප්රිවාාන ගාසතතු, ියතකා ණ ාා

නැේඳඩු යැවීණ ාා මසසු අය පැනවීේ ිරවුල්

ිරීමේ

වාර්තා කිරීයම් දිනට පාරසුව උද්ගතවූ සිදුවීම්.

ියතකා ණයිරීමේ ාා නැේඳඩු යැවීණ, ඳාාලුේ

කුලිය  දීණ ාා මවනත් ගාසතතු

නැේඳඩු ප්රිවාාන ගාසතතු, මගොලඳ ේ, නැේ වය 

මාල් එසවීමේ ගාසතතු ිරවුල් ිරීමේ

නැේඳඩු ප්රිවාාන ගාසතතු, කුලී ගාසතතු, ඳාාලුේ

කුලිය  දීණ, ියතකා ණය ාා නැේඳඩු යැවීණ

සා මසසු අය පැනවීේ, ප්රිධ්යාන නැවා මගවීේ

කා්තයාය කුලී යැයේ ාා වාාන අලුත්වැයරයාව

     339,317,138 

        4,612,308 

  5,371,980,516 

ශ්රී ලංකා රජ්යය, රජ්යය සතු වරවසාය සහ රජ්යයට සම්බන්ධ අයනකුත් ආයතන සමඟ ගණුයදනු

සම්බන්ධිත පාරාර්යව

ශ්රීත යාං්කා ගිණුේකරණ ප්රිමිති LKAS 24 ප්රිකාරව "සේඳන්ධිා පා්තයව මාළිදරේ ිරීමේ" ප්රිධ්යාන කළණනාකරණ

පිරිසත යනු ඍජුව මාෝ වක්ර5ව ආයානම  ක්ර5ණ සේපාදනය, මණමායවීණ ාා පායනය ිරීමණ  වගකීණ පැවීම තති

ක්ඩලායේ ය. ඒ අනුව අධ්යගක්ෂ  ණ්ඩලයය, ණා කළණනාකුන ාා මණමායුේ කළණනාකුනවන් ප්රිධ්යාන

කළණනාකරණ පිරිසත මයස ව්තග කරනු යැඳ තිමේ.

සණාගණ විසින් ිරා ූ සේඳන්ධිා පා්තයව ගණුමදනු වලින් කැීර මපමනන ඒවා පාා දැක්ෂ මේ. ශ්රීත යාං්කා රජය

සතු වගවසායන් ාා රජය  සේඳන්ධ්ය මසසු ආයාන සණඟ ගණුමදනු, ශ්රීත යාං්කා රජය, සණාගමේ එකණ

ප්රිාේධ්යනධ්යාරියා වන අාර, සණාගමේ මණමායුේ ක යුතු පායනය ිරීමමේ අිනතිය රජය සතු මේ. ඒ අනුව, ශ්රීත

යාං්කා රජය සා ශ්රීත යාං්කා රජය විසින් ඒකාඳමිධ්යව පායනය කරනු යඳන ාා කැීර මපමනන ඳයප ේ කරනු යඳන

අමනකුත් ආයාන (රජය  සේඳන්ධ්ය ආයාන) සණාගණ ණගින් සයකනු සේඳන්ධිා පා්තයව මයසිි.
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාරුතු 31 දියනන් අවසන් වර් ය සඳහා

35 ප්රාේධන බැඳියාවන්

36 මූලර අවදානම් කළමනාකරණය

36.1 ණය අවදානණ

36.2 ද්ර1වීයය අවදානණ

36.3 මවළ මපොළ අවදානණ (මුදල් ඒකක අවදානණ ාා මාල් අනුපාතික අවදානණ)

36.1 ණය අවදානම

2015 ණා්තතු 31 දින  වා්තාා කරන යද මූයග උපකරණ උපරිණ අවදානේ වය  ිරාවරණය වීණ පාා ස ාින්  

දැක්ෂමේ.

2015 2014

සටහන් රු. රු.

මූලර වත්කම්, අවදානම් වලට නිරාවරණය වීම.

මුදල් ාා මුදල් සාණගයන් 36.1.1 220,326,030       67,316,630                   

ඳැාං්කු මවා තති කාලීන ාැන්පතු 236,564,356       224,010,853                 

මවළ  යැයේ ියමිා 36.1.2 1,167,907,279     1,276,614,498               

මවනත් යැයේ ියමිා 87,100,953         115,335,617                 

1,711,898,617 1,683,277,598           

2014 මපඳරවාරි 18 දින එ.ජ. මලොය්ත මිලියන 70ක මුදයක  චීනම  AVIC International Beiging සණාගණ මවතින්

DWT 63000 Panamax Bulkers (පුහුණුිරීමමේ පාසුකේ සහිා) අලුතින් නැේ මදකක්ෂ ාැනීණ ස ාා සණාගණ විසින්

ගිවිසුණක  ඳැඳුි. 2013 මදසැේඳ්ත 23 වැි දින පුහුණුවීේ පාසුකේ සහිා එකී නාවික යාත්රඕා මදක ාැනීණ ස ාා දාා කී

සණාගණ විසින් දදිරිපත් මකුනණු සතවාධීන මයෝජනාව අණාාග ණ්ඩලයය විසින් අනුණා කරන යදී. මූයග ාත්ව ප්රිකායය

දදිරිපත් කරන දින  ඳැාං්කුව  එ.ජ. මලොය්ත මිලියන 35ක්ෂ මගවිය යුතුව තිිතණි.

"ගැණුේකාර ණය" මකොන්මමිසි ය මත් යාත්රඕා සැපයුේකර සණඟ සණාඟණ විසින් ගිවිසුණක  එළඹ තිබූ ිසා එකී අරමුදල්

සපයාගැනීමේ අවයගාාවය පිරිණසා ගැනීණ පිණිස ණාජන ඳැාං්කුමවන් එ.ජ. මලොය්ත මිලියන 70ක ණයක්ෂ (ණාස 06ක

LIBOR+5.5%ක මපොළියක්ෂ ය මත්) ණය පාසුකණක්ෂ යඳා ගත්මත් ය. ාවද ණාජන ඳැාං්කුව මේ ස ාා එ.ජ. මලොය්ත

මිලියන 10 ක්ෂ (ණාස 06ක කායයක්ෂ ස ාා වා්තක කව LIBOR+3%ක මපොළියක්ෂ ය මත්) අතිම්තක මුදයක්ෂ ඊ  මපොලිය

මගවීණ පිණිස යඳා දී තිමේ.

මූයග උපකරණ භාවිාය තුළින් සණාගණ  පාා දැක්ෂමවන මූයග අවදානේවය  මුහුණ දීණ  ාැිරවන අාර එඳඳු මූයග

අවදානේ සණනය කර ගැනීණ ස ාා සණාගණ විවිධ්ය කළණනාකරණ මක්ර5ණා ත්පාය භාවිාය  ගනී.

සණාගමේ මූයග උපකරණ වය  අයත් වන්මන් යැිනසතතුගා මාෝ යැිනසතතුගා මනොූ මකො සත ආමයෝජන, කාලීන

ාැන්පතුවය ාා භා්ඩලාගාර ිතල්පත්වය ආමයෝජන, මුදල් ාා මුදල් සාණගයන් ය. සණාගණ  එහි ප්රිධ්යාන වගාපාරික

ක යුතු වලින් මවළ  යැයේ ියමිා ාා මගවීේ ියමිා තිමේ.මකටිකාලීන ාැනපතුවය ප්රිධ්යාන කා්තයා්තාය වනුම 

මණමායුේ ක යුතු ස ාා ද්ර1වීයයාාව  පවත්වා ගැනීණය. යැිනසතතුගා ාා යැිනසතතුගා මනොවන මකො සතවය ආමයෝජනය

ිරීමණ ූ කලී ක්ර5මණෝපාීමය ආමයෝජනයන් ය.

ණය අවදානණ ූ කලී, සණ පා්තයවකුන විසින් ගිවිසුණ  අදාළ ඳැඳියාවන් දටුිරීමණ  අමපොමාොසත් වන ාැන්හි දී

සණාගණ  දැීමණ  සි වවන මූයග පාඩුය. ණය අවදානේ උමිගා වන්මන් ප්රිධ්යාන වයමයන්ණ ඳැාං්කුවය තති ාැන්පතු,

මුදල් ාා මුදල් සාණගයන් (අා තති මුදල් ාැර) සා ගණුමදනුකුනවන් මවතින් ූ යැයේ ියමිා වලිි. ණය

අවදානණ  ය ත් මූයග වත්කේ උපරිණ ණය අවදානේවය  ිරාවරණය වීණ ඒවාම  දදිරිය  මගනයන

වටිනාකණ  සණාන මේ.
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වර් ය සඳහා

36.2 ද්රවශීල අවදානම

රු. රු. රු. රු.

මූලර වත්කම්

AFS මූයග වත්කේ 30,520,778         -                    -                    30,520,778        

කල්පිීමේ ආමයෝජන 401,804,634       401,804,634      -                    -                    

මකටිකාලීන 

ආමයෝජන 236,564,356       -                    205,867,304      30,697,052        

මවළ  යැයේ ියමිා
1,167,907,279    1,167,907,279   -                    -                    

මවනති යැයේ ියමිා 87,100,953         36,259,840        50,841,113        -                    

මුදල් ාා මුදල් 

සාණගයන් 220,326,030       220,326,030      -                    -                    

2,144,224,029    1,826,297,782   256,708,417      61,217,831        

මූලර බැඳියාවන්

මවළ  මගවීේ ියමිා 710,444,962       710,444,962      -                    -                    

මවනත් මගවීේ ියමිා 2,905,045           2,805,683          99,362              -                    

713,350,008       713,250,646      99,362              -                    

36.3 යවළඳයපාරොළ අවදානම

මවළ මපොළ අවදානණ යනු සණාගමේ ආදායණ මාෝ මූයග උපකරණවය දදිරිය  මගනයන වටිනාකණ ඳයප ේ

තතිවිය ාැිර විමමිය විිණය අනුපාතික වැි මවළ මපොළ මිය ගණන්වය මවනසතවීේය.

මූලර වත්කම් හා 

බැඳියාවන්

මාස 6/ මාස 6ට 

අඩු

මාස 6 - 12ඉදිකයට යගනයන 

වටිනාකම

වසරකට වලා වැඩි

සණාගණ විසින් මූයග වත්කේ ාා ඳැඳියාවන් අනමේ ණය කරනු යඳන අාර, ණාසික පදනණක්ෂ ණා පුමරෝකානය 

කළ මණමායුේ මුදල් ප්රිවාා පිළිමයය කරින. ආාං්ශික කා්තය සාධ්යනය අන්මේ ණය ිරීමේ වසත වා්තක ක අයවැය එක්ෂ 

එක්ෂ අවයගාා තුළ පිළිමයය මකම්ත. සණාගණ  ාණ මණමායුේ ක යුතු ිරීමමේ දී තතිවන අවයගාා පිරිණසාලීණ 

පිණිස ප්රිණාණවත් මුදල් තිමඳන ඳව සාතික ිරීමණ පිණිස කළණනාකාීමත්වය විසින් පුමරෝකානය කළ ණාසික 

මණමායුේ මුදල් ප්රිවාා වා්තක ක අයවැය සා ද්ර1වීයයාා අවයගාා අන්මේ ණය මකම්ත. වා්තාා ිරීමමේ අවසාන 

දිනය වන වි  දතිරිව තති කාය පරිච්මේදය පදනේ කරමගන 2015 ණා්තතු 31 දිනය  සණාගමේ මූයග වත්කේ ාා 

ඳැඳියාවන් හි කල්පිීමේ විග්රායක්ෂ පාා දැක්ෂමේ. එහි මාළිදරේ කරනු යැඳ තති මුදල් ප්රිණාණයන් ගිවිසුේවය  

අදාළ වට් ේ මනොකළ මුදල් ප්රිවාායන්ය.

ද්ර1වීයය අවදානණ යනු ාණ මූයග ඳැඳියාවන් ියමිා කායය  දටුිරීමණ  සණාගණ අමපොමාොසත් වීණින. ද්ර1වීයයාාව

කළණනාකරණය ිරීමණ ස ාා සණාගමේ ප්රිමේයය ූ කලී සාණානග සා අනමප්ක්ෂක ා ාත්වයන් ය මත් පිළිගා

මනොාැිර පාඩු මනොදරමින් ියමිා මවයාව  ඳැඳියාවන් දටුිරීමණ පිණිස ාැිරාාක්ෂ  වර  ිරන්ාරමයන්ණ

ප්රිණාණවත් මුදල් තිමඳන ඳව සාතික ිරීමණය.
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මූලර  ප්රකාය සඳහා සටහන්

මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වර් ය සඳහා

36.3.1 වරවහාර මුදල් අවදානම

36.3.2 යපාරොම අවදානම

36.4 ප්රාේධන කළමනාකරණය

2015 2014

රු. රු.

ප්රාේධන පාරංතිය

මුළු ණය  ගැනුේ 4,861,787,543   -                    

මුළු මකො සත සතකන්ධ්යය 1,329,052,835   1,209,517,254   

ගියුනේ අනුපාාය 366% නැා

මකො සතධ්යාීමන්මවා  උපරිණ ප්රිතියාභ සැයසීණ ස ාන් ප්රිාේධ්යන පිරිවැය අඩුිරීමණ ස ාා ක්රි යාත්ණක සණාගණක්ෂ

වයමයන් පැවතීණ  සණාගණ  ාව වර ත් තති ාැිරයාව ආරක්ෂ ා කරනු පිණිස ාණ ප්රිාේධ්යනය සණාගණ විසින්

කළණනාකරණය කරනු යඳින. ගියුනේ අනුපාාය පදනේ කරමගන සණාගණ ප්රිාේධ්යන ආකෘතිය අන්මේ ණය

කරින. මුළු මකො සත සතකන්ධ්යය අනුව, මුළු ණය  ගැනුේ මයස ගියුනේ අනුපාාය ගණනය කරනු යැමේ. මූයග

ාත්ව ප්රිකායය තුළ දක්ෂවා තති පරිදි සණසතා ණය ගැනුේවය  ප්රිව්තාන මනොවන ාා ප්රිව්තාන ණය  ගැනුේ

තතුළත් මේ. සණාගමේ සණසතා ණය  ගැනුේ ාා මකො සත සතකන්ධ්යම  (2014 සා 2015) අනුපාාය පාා දැක්ෂමේ.

වා්තාා ිරීමමේ කාය පරිච්මේදය තුළ දී එ.ජ. මලොයරය  සාමප්ක්ෂ ව ශ්රීත යාං්කා ුනපියය ිදාමස  පාවීණ , ශ්රීත

යාං්කා ණාඳැාං්කුව විසින් දලදීමණන් පසුව එ.ජ. මලොයරම  වටිනාකණ ාා අමනකුත් විමමිය වගවාාර

මුදල්වය වටිනාකණ උච්චාවචයනය වීමණන් උමිගාවිය ාැිර අවදානණ මණනමින් දැක්ෂමේ. එ.ජ. මලොයරය 

අන්ව ාා මවනත් වගවාාර මුදල් අනුව සණාගණ විසින් සපයන යද මස වාවන්හි කා්තයාලීය වගවාාර මුදල්

සා යේ යේ මවළ  යැයේ ියමිා ාා මගවීේ ියමිා විමමිය වගවාාර මුදල් අනුව දක්ෂවා තා.

මකටිකාලීන ඳැාං්කු ාැන්පතු භා්ඩලාගාර ිතල්පත් ාා කාලීන ාැන්පතු සේඳන්ධ්යමයන් සි වවන මවළ මපොළ

මපොලී අනුපාතික මවනසතවීේ වලින් සණාගණ  තතිවිය ාැිර අවදානණ මණිනන් දැක්ෂමේ. කාලීන ාැන්පතු

තතුළුව, රාජග ඳැාං්කු ණය මශ්ර ණිගා ඳැාං්කුවය, සණාගමේ ඳැාං්කු මය   පවතී. මපොලී අනුපාතික මවනසතවීේ

අධීක්ෂ ණ ක යුතුවය සණාගණ සක්රීපය මයස ිරාව සිටින අාර එිනන් තතිවිය ාැිර අවදානණ පිළිඳ ව

අන්මේ ණය කරින.

2015 ව්ත ය ස ාා ූ වා්තාා ිරීමමේ කායය තුළ සණාගණ විසින් සි වකළ විමමිය විිණය දපැීමේවය

වටිනාකණ ුන.23,809,703 ිර.

 

 



51 
 

2015 මාර්තු 31 දියනන් අවසන් වූ වර් ය සඳහා සවිස්තරාත්මක පාරකපාරාලනාත්මක වියදම්

2014/2015 2013/2014

රු. රු.

පාරකපාරාලනාත්මක වියදම්

විධ්යායක කා්තය ණ්ඩලයය  වැටුප් 41,519,879      34,528,538                  

ලිපිකුන ාා සණාන්ාර මස වා වැටුප් 31,979,533      30,429,204                  

ාාවකාලික ාා තගීමේ මේාන 577,194           2,135,175                    

අධ්යගක්ෂ වුනන්  ගාසතතු 1,782,581        1,068,000                    

ියතචිා දායකත්ව සැයසුේ පිරිවැය - මස වක අ්තාසාධ්යක අරමුදය 8,103,167        7,820,738                    

- මස වක භාර අරමුදය 1,620,634        1,566,308                    

අතිකාය දීණනා 8,994,375        10,116,643                  

ප්රිසාද දීණනා 1,628,442        1,192,901                    

කා්තය ණ්ඩලය පුහුණු ිරීමේ 293,237           492,719                       

පාරිමාෝක ක 3,021,961        2,794,411                    

චවදග ිවාඩු මගවීේ 2,409,754        2,406,193                    

උපයන වි  මගවීේ ඳමිද 538,845           376,131                       

 ව තකර දීණනා - මනොමරොච්මචෝල් 1,121,250        539,250                       

පුසතාකාය 2,900               237,205                       

කා්තයාය කුලී 8,453,828        7,602,442                    

මුද්ර1ණ ාා ලිපි ද්ර1වග 2,001,854        1,576,018                    

සාණාජිකත්ව දායකවීේ 759,766           214,840                       

ප්රිවෘත්ති පත්රඕ ාා වාර සඟරා 299,924           319,220                       

රක්ෂ ණ 7,206,224        6,120,983                    

කා්තයාය පරිශ්රය ාා උපකරණ නලත්තුව 7,439,519        3,534,173                    

වි වලිය 1,699,638        1,565,653                    

වි වලි - මාොටුමපොය මස වා 41,150             -                              

කා්තය ණ්ඩලය සුභසාධ්යනය 14,408,913      9,135,971                    

ආරක්ෂ ණ 1,946,517        1,937,372                    

පරිගණක 442,272           537,213                       

ඳාං්ගයා නලත්තුව - මණෝදර 19,760             103,384                       

වි වලි පණිවුල 2,358,602        2,553,644                    

ාැපැල් ාා වි වලි පණිවුල 28,600             22,540                         

අන්ා්තජාය ාා විදුීත් ාැප ය 1,668,050        1,507,465                    

විමමිය ගණන් 4,549,702        2,175,456                    

මමිීයය ගණන් 1,054,405        1,216,236                    

මණො ්ත වාාන නලත්තුව 11,694,901      8,706,976                    

ගණන් සා යැීරේ දීණනා 37,250             38,375                         

දන්ධ්යන -                  (3,025)                         

සාං්ග්රා 1,422,897        808,007                       

මවළ  දැන්වීේ 3,482,579        365,409                       

තිළිණ ාා දදිරිපත් ිරීමේ 111,150           1,070,930                    

රජම  ප්රිද්තයන ස ාා වියදේ 117,858           1,534,143                    

විගණන ගාසතතු 436,425           404,800                       

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව

 

 



52 
 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව
පාරකපාරාලනාත්මක වියදම් පිළිබඳ විස්තරය

2014/2015 2013/2014

රු. රු.

පාරකපාරාලන වියදම්

වෘත්තීයමේදී ාා චනතික වියදේ 2,869,724        7,581,834                    

නව වගාපෘති පිරිවැය 5,125               -                              

යාත්රඕා දදිිරීමේ පුනරාව්තාන වියදේ - සිමයෝන් ප්රිඑන්සත 5,125               -                              

පරිාගාග 307,000           68,269                         

ක්ෂ යවීේ 7,771,246        5,271,674                    

සතාාවර වත්කේ විිරණීමේ දී පාඩු 9,000               -                              

ඳැාං්කු ගාසතතු 3,289,662        669,650                       

මුමිදර ඳ ව 30,675             29,850                         

ාර ඳමිද -                  2,102                          

මවළ  යැයේ ියමිා ස ාා අපචය ප්රිතිපාදන - සාණානග -                  28,737,178                  

- සාමූහික 138,872,917     -                              

නව යාත්රඕා ස ාා යකගාා අධ්යගයන -                  152,552                       

ජාතිය මගොලනැී මේ ඳමිද 7,745               -                              

විවිධ්ය 267,608           291,132                       

328,711,362     191,555,882                

 


