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පිළිගැන්වීවම් ලිපිය 

 

 

ගුන වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතයතුමා  

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතයාංශය  

අංක 19  චචතය පාර  

වකොළඹ 01.  

 

අමාතයතුමි,   

 

රාජ්ය සංස්ථා සහ රජ්ය සතු සමාගම් රාජ්ය සමාගම් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වූ 1987 අංක 23 

දරන සහ 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනව් විධිවිධ්ාන ප්රකාරව 2015.04.01 දින සිට 2016.03.31 

දින දක්වා වූ කාල පරිච්වේදය තුළ සමාගවම් ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ සම්පාදිත වාර්ෂික වාර්තාව හා 

ගිණුම් ප්රකාශය වමිනන් දදිරිප් කරමි. 

 

මීට  

විශ්වාසි,  

 

 
රංජි් අතුවකෝරල 

සභාපති 

 

සී.ස. ලංකා නැව් සංස්ථාව 

අංක 27, වයෝනක දස්ලාමීය සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන වගොඩනැගිල්ල 
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අධ් යක්ෂ මණ්ඩලය 

 

2015.04.01 සිට 2016.03.31 දක්වා 

 

ශෂී ධ්නතුංග මහතා  

සභාපති 

2015.01.27 දින සිට අද දක්වා 

 

ආචාර්ය මාලික ගුණවසේකර මහතා 

විධ්ායක අධ්යක්ෂ  

2015.01.27 දින සිට අද දක්වා 

 

ඒ.වක්. වසවනවිර්න මහතා 

අධ්යක්ෂක/ භාණ්ඩාගාර ි,වයෝජිත 

2015.01.27 දින සිට අද දක්වා 

 

බ්රිවේයරයර් ්ම්.විජ්යවික්රම මහතා  

අධ්යක්ෂක 

2015.01.27 දින සිට 2015.08.18 දක්වා 

 

ඊ.වේ. ්දිරිතිලක මහතා  

අධ්යක්ෂක  

2015.01.27 සිට 2015.10.28 දින දක්වා 

 

ටී.්ස්. නානායක්කාර මහතා 

අධ්යක්ෂක 

2015.01.27 සිට අද දක්වා 

 

පී.ඩබ්. සිරිමාන්න මහතා 

අධ්යක්ෂක  

2015.01.27 සිට 2015.11.11 දක්වා 

 

සුවර්න් ගුණවර්ධ්න මහතා  

අධ්යක්ෂක 

2015.11.09 සිට අද දක්වා 

 

මනීෂා කන්නන්ගර මිය 

අධ්යක්ෂිකා  

2015.11.09 සිට අද දක්වා 
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අධ්යක්ෂ මණ්ඩලව  වල්කම් 

ඊ.්ම්.්ස් වපවර්රා මහ්මිය(නීතීඥ  වරාය කළමනාකරණය සහ නැව් කටයුතු හා ප්රවාහණ 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්ච් උපාධි යරප්වලෝමාධ්ාරී වනර්දලන්තය) 

 

බැංකු කුනවන් 

මහජ්න බැංකුව- ආයති,ක බැංකු අංශය   

ලංකා බැංකුව    

වකොමර්ෂල්බැංකුව පී්ල්සී  

 

විගණකවුන. 

විගණකාධිපති  විගණකාධිපති වදපාර්තවම්න්තුව  වපොල්දූව පාර  බ්තරමුල්ල. 

 

අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ැසස්වීම්  

සමාවලෝචිත වර්ෂය තුලදී අධ්යක්ෂක මණ්ඩල ැසස්වීම 11 ක් පව්වන ලදී. 

 

ලියාපදිංචි කාර්යාලය 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව  

අංක 27  වයෝනක දස්ලාමීය සංස්කෘතික වගොඩනැගිල්ල 

සර් රාසීක් ෆරිඩ් මාවත 

වකොළඹ 01  

ශ්රී ලංකාව 

දුරකථනය +94 112328772 /3 

ෆැක්ස්       +94112449486 

ඊ වම්ල්     cscl@cscl.lk 

වවබ් අඩවිය www.cscl.lk 
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කළමනාකරණ කණ්ඩායම 
 

 

සාමානයාධිකාරි 

්ස්.්ම්.ඩී.්න් ධ්ර්මප්රිය මහතා 

විදයාවව්දී  සාගර අධ්යන විදයාපති (්ක්ස් රාජ්ධ්ාි,ය) ්ම්. අින.්ල්.ටී.-(්ක්ස් රාජ්ධ්ාි,ය)  
 

 

ි,වයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි  

නීති හා රක්ෂණ/මානව සම්ප්  

ඊ.්ම්.්ස් වපවර්රා මහ්මිය ( නීතිවව්දී) 

(වරාය  නාවික හා ප්රවාහන කටයුතු කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චා් උපාධි යරප්වලෝමාධ්ාරි 

වනදර්ලන්තය) 
 
 

 

සහකාර සාමානයාධිකාරි (මූලය) 

ජී.්ම්. විකුම් ප්රදීප මහතා 

වාණිජ් විදයාවව්දී ( විවශේෂ පංතිය) වගවරව  ්ල්.අින.සී.ඒ 

නාවික කටයුතු කළමනාකරණ විදයාපති (මැල්වමෝ-ස්වීඩන්) 
 
 

 

සහකාර සාමානයාධිකාරි - අඟුුන වමවහයුම්/ තාක්ෂණික 

්ස්.්ල් රාජ්පක්ෂ මහතා - යාන්ත්රික දංජිවන්ුන උපාධිය 

ශ්රී ලංකා දංජිවනොුන ආයතනව  සාමාජික සහ වරල් දංජිවන්ුන වශවයන් ලියාපදිංචිව .ත. 
 

 

සහකාර සාමානයාධිකාරි - නීති හා රක්ෂණ  

පී. සමරනායක මහතා 

නීතිවව්දී 

විදයාවව්දී (විවශේෂ) 
 

 

කළමනාකරිණි  වයපාර සංවර්ධ්න 

සී. ජ්යසිංහ මහ්මිය  

්ෆ්.අින.සී.්ස්  ්ම්.අින.්ල්.ටී - ්ංගලන්තය 

ජ්ාතයන්තර නාවික කටයුතු පිළිබඳ විදයාපති -( ්ක්ස් රාජ්ධ්ාි,ය) 

 

 

අභයන්තර විගණක  

වින.වපොන්නම්වපුනම මහතා  

්ල්.අින.සි.්ෆ්.්ම්.ඒ.ඒ.ටි 

නාවික කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චා් උපාධි යරප්වලෝමා (ඔස්වලෝ) 
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නැව් කුලියට දීම සහ ඒජ්න්සි වසේවා කළමනාකුන 

අින. දන්තනාරායන මහතා 

විදයාවව්දී රාජ්ය කළමනාකරණ (විවශේෂ) වගවරව- නාවික කටයුතු පිළිබඳ විදයාපති (මැල්වමෝ- 

ස්වීඩන්) 

්ම්.අින.්ල්.ටී- ්ක්ස් රාජ්ධ්ාි,ය - ්ල්.අින.සී.ඒ 

 
 

 

පරිපාලන ප්රධ්ාි, 

්ච්.ආර්.්ල්.පී.පී ගුණර්න මහතා  

කළමනාකරණය පිළිබඳ යරප්වලෝමාධ්ාරී- විවෘත විශ්වවිදයාලය 

වයාපාර වතොරතුුන පිළිබඳ යරප්වලෝමාධ්ාරී 

නාවික පුහුණු වැඩසටහන් පාඨමාලාව - සී.්ස්.සී.්ල් 

 
 

 

අදාල කාලය තුල විශ්රාම ගිය ි,ලධ්ාරි 

්ම්.්ම්.වේ. දන්ද්රනීල වමනවිය 

සහකාර සාමානයාධිකාරි (NVOCC, LOG, DOC, S&M) 

නාවික යරප්වලෝමා උපාධිධ්ාරී (ඔස්වලෝ) 
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සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාවව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් - 2015/2016 

 

සභාපතිවරයාවේ සමාවලෝචනය 

 

1. සිවලෝන් බ්රීස් නාවික යාාව දිය්කිරීම 

 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ 2015/16 මූලය වර්ෂය වූ කී  ලංකා නැව් සංස්ථාවට 

ඓතිහාසික වර්ෂයක් වූව   සිවලෝන් බ්රීස් යන වනවකාව (dry-bulk ship වර්ගව ) වනවකාවක් 

ලංකා නැව් සංස්ථාව විසින් දදිකරන ලදුව දිය් කිරීමට කටයුතු කිරීමට හැකිවූ බැවිි,.  

 

වමම නාවික යාාව චීනව  AVIC Iternaltional Beijing Company Ltd, නම් වූ නැව් තැනීවම් 

සමාගවම් Weihai නාවික අංගනව  දදිකරන ලදී. වනවකා ද්වි්වය දදිකිරීවම් වයාපෘතිය 

සම්බන්ධ්වයන් ග්කල ඊට නාවික වවළදාම් කටයුතු වමන්ම ශ්රී ලංකාවව් නාවික කැවඩ  

ි,ලධ්ාරීන් පුහුණු කිරීම යන ද්වි්ව කාර්යය භාර්යය .තුළ් වූ අතර වමකී කැවඩ  ි,ලධ්ාරින් 

වවනුවවන් දඩ පහසුකම් සැලසීම සඳහා ඊට සුදුසු පරිසරයක් ි,ර්මාණය කරන ලද ත ටුවක් ද 

(deck) .තුළ් ව තිබීම ද වමහි වූ සුවිවශේෂ ලක්ෂණයකි. තවද  වමහි දී සඳහන් කළ යුතු වැදග් 

කාරණය වන්වන් සීවලෝන් බ්රීස් වනවකාව දිය් කිරීමට ි,යමිතව පැවැති දිනව දීම  වමම නැව 

දදිකළ අංගනව  සිට දින 4 ½ ක නාවික දුරකින් පිහිටි නැවගනහිර ුනසියනු Vostochny වරාව  

සිට Lanka Coal Company (Pvt) Ltd සමාගමට ගල් අඟුුන සපයන සමාගමකින් බලාවපොවරෝතු 

වනොවූ පරිදි ගල් අඟුුන නැව් ගත කිරීමක් සඳහා .නවුමක් ලැබීමය. වමම කුනණ කැපී වපවනන 

්කක් වූව  ඒ වන වතක් සියලු නැව් ගත කිරීම් සඳහා .නවුම් ලැබුවන් දකුණු අප්රිකාවවන් වීමය. 

අවස්ථානුකූලව ලද වමම වාසි දායක අවස්ථාව වනොවන්නට හිස් නැව් වලට නාවික අංගනව  සිට 

දින 25 ක් පමණ ගතවකොට නාවික සැතපුම් 7200 ගමන්වකොට දකුණු අප්රිකාවට යාමට සිදුවීමට 

තිබිණි. 

 

2. වියලි වතොග වවළඳවපොළ සහ මූලය සමාවලෝචනය  

  

    වගෝී ය නාවික කර්මාන්තයට වලෝකව  සාගරීය වවළදාම වවතින් දල්ලුමක් ලැබී තිවබ්. ප්රධ්ාන    

    ආර්ථිකයන් සම්බන්ධ්වයන් උද්ගතව තිවබන අවපාතය 2016 ජ්නවාරි වතක් තව දුරට් පැවතුනු   

    අතර ්හි වැයරවීමක් විදයාමාන විය. වියලි වතොග නැව් සම්බන්ධ් දපැයීම් රටාවන් පිළිබඳ ප්රබල  

    පිළිගැනීමක් .ති වබෝල්ටික් වියලි දර්ශකය (BDI) 2015 වර්ෂව  සිට 2016 මාර්තු 31 දක්වා ්කී  

    දර්ශකව  රටාව පැහැදිලි කරින. ්ය වමවසේ දැක්වව්. 
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නැව් කර්මාන්තය තුළ වමම ත්්ව ය වමවසේ තිබියදී් නැව් සංස්ථාව විසින් බදු වගවීම් සහ 

ණයගැතියන්වේ හාි,විවමනු් පසු අඛණ්ඩව 7 වන වසර සඳහා ුනපියල් මිලියන 74.32 ක ශුද්ධ් 

ලාභයක් වාර්තා කලද 2014/2015 අ්කර ග් මිලියන 124.94  40% අඩුවිමක් පමණක් දක්වනු 

ලැවබ්. 

 

 

මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා බද්වදන් පසු ලාභය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආදායම් පහත වැටීම 0.94 දක්වා වූ අවම ප්රමාණයක වූ අතර වවන් ආදායම් සම්බන්ධ්වයන් ද පහත 

වැටිමක් ්නම් ුන.මිලියන 36.69 සිට ුන.මිලියන 9.8 ක පමණ විි,මය පාඩු සිදුවිය. වමවහයුම් ලාභය 

අඩුවිමට ප්රධ්ාන වශවයන් ම වහේතු වූව  විි,මය පාඩුය. 
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වමවහයුම් ලාභ අඩුවීමට ප්රධ්ාන වශවයන් වහේතූ වූව  සංස්ථාව සතු වන Ceylon Breeze නාවික 

යාාව සම්බන්ධ්වයන් වූ සෘ ව වියදම් ුන.මිලියන 134.89 සිට ුන.මිලියන 260.99  දක්වා වැයර වීමය. 

මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය       මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 

සඳහා ආදායම                                                                 වසසු දෑ සමග ආංශික ආදායම 

  

 

3. වයාපාරව  ප්රධ්ාන අංශ 

 

ගල් අඟුුන ප්රවාහනය සහ වගොඩබෑම  

 

ලංකා නැවි සංස්ථාව සතු යාා මගින් ගල් අඟුුන  මුහුදින් ප්රවාහනය කිරීවම් නව ආදායම් ප්රභවයකින් 

ලද ුන.මිලියන 86.16 ක ආදායම 2015/2016 ආදායමට ්කතු විය. වකවසේ නමු් වතවන පාර්ශව 

නාවික යාා මගින් ගල් අඟුුන කුලියට ප්රවාහනය කිරීවම් වකොන්ා්තුව 2015 වපබරවාරි මස  

අමාතය මණ්ඩලය විසින් නැවත වතාවක් ප්රතික්වෂේප කරනු ලැබීම ි,සා වමම වයපාරික කටයු්ත 

තුළින් ලද අදායම අඩූ වූ නමු් අවනක් අතට විශාල විවද්ශ විි,මය ප්රමාණයක් රටට දතිරි විය. 

 

වම් සියල්ලට වඩා 2014/ 2015 කාලය තුල ශ්රී ලංකා නැව් සංස්ථාව විසින් ප්රවාහනය කරන ලද ගල් 

අඟුුන ප්රමාණය වන වම.වටො. 1 730 538 ට සාවප්ක්ෂකව ග් කල ඊට අඩු ගල් අඟුුන ප්රමණයක් 

්නම් වම.වටො. 1 585 662ක ප්රමාණය 2015/2016 වසර තුල ලංකා නැව් සංස්ථාව විසින් ප්රවාහනය 

කරනු ලැබීය. ඊට වහේතුව වූව  ගල් අඟුුන නැව් වතොග 06 ක් (357116MT) Lanka Coal Company 

Ltd සමාගම විසින් මි.ර.ගැ යටව් මිලදී ගැනීම ි,සාය. වකවසේ නමු් වම.වටො. 1942778 වු මුලු 

වතොගය නැංගූරම් වපොවළේදී වගොඩබාන ලද අතර සංස්ථාව විසින් බ්තල් මගින් බලාගාර මව් ජ්ැටියට 

වගොඩබාන ලදී.  

 

ප්රධ්ාන නාවික යාාවන් මගින් ගල් අඟුුන ප්රවාහනය කිරීවම්දී .ඩ්රස් වකොමිස් වලින් ලද අදායම පහත 

වැටීමට අමතරව  ගල් අඟුුන වගොඩබෑම් කටයුතු වලින් ලැබූ .ඩ්රස් වකොමිස් මුදල් පහත වැටුි,. ඊට 

වහේතුව වූව  2015 බ්තල් හිමි පාර්ශවකුනවවක් වතෝරා ගැනීම සඳහා වූ වටන්ඩරව දී 

වතොරාගන්නා ලද ලන්සු පිරිනැමුම අනුව කටයුතු කිරීමට සිදුවීමින.  
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දහත වහේතූන් අනුව ගල් අඟුුන ප්රවාහන කටයුතු වලින් හා වගොඩබෑවම් කටයුතු හරහා ි,වයෝජිත හා 

.ඩ්රස් වකොමිස් මුදල් වශවයන් 2014/2015 වර්ෂව දී ලැබූ ුන. මිලියන 397.7 ට සාවප්ක්ෂව බලන 

කල 2015/2016 වර්ෂව දී ුන.මිලියන 189 ක් වලස අඩු අගයක් වපන්නුම් කවල්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වනවකාමය වනොවන වපොදු ප්රවාහන වසේවා ක්රියා්මක කරීම ( NVOCC) 

 

පසුගිය වර්ෂව දී වනවකාමය වනොවන වපොදු ප්රවාහන වසේවා ක්රියා්මක කිරිවමන් ලද අදායම වන 

ුන.මිලියන 178.71 ට සාවප්ක්ෂව ප්රවර්තන වර්ෂව දී ුන.මිලියන 191.93 ක ආදායමක් ්ිනන් උපයන 

ලදී.   

 

දැනට බල පව්නා අංක 415 දරන රාජ්ය මුදල් චක්රවල්ඛය යටව් ප්රධ්ාන වශවයන් ම රාජ්ය අංශව  

නැව් බඩු සඳහා මුහුදු මගින් වනවකාමය වනොවන වපොදු ප්රවාහන කටයුතු පිළිවයල කිරීවම් වසේවාවවි,  

ලංකා නැව් සංස්ථාව අඛන්ඩව ි,රත වූ අතර 2015/2016 වර්ෂ වලොව ්හා වමහා භාණ්ඩ ප්රවාහන 

කටයුතු වල ි,රත විය.  

 

වනවකාමය වනොවන වපොදු ප්රවාහන වසේවා ක්රියා්මක කිරීවම් කටයුතු (තුන්වන පාර්ශවව  නැව් 

මගින් බහාලුම් ගත සාමානය නැව් බඩු හා වයපෘති භාණ්ඩ) ප්රවාහනය කිරීම සහ භාණ්ඩ/වසේවා 

කටයුතු පහත දැක්වවන සටහන් වලින් වපන්නුම් වකවර්. 
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නාවික භාණ්ඩ සම්පූර්ණ බහාලුම් වතොග වශවයන් ප්රවාහනය කිරීම සම්බන්ධ්වයන් සලකා බලන කල 

2014/2015 වර්ෂයට සාවප්ක්ෂව 2015/2016 වර්ෂවල 52.18% වර්ධ්නයක් විදයාමාන විය. විවිධ් 

ආකාරව  අවලවි ප්රය්න හරහා රජ්ව  ආයතන විසින් ආනයනය කරනු ලබන නාවික භාණ්ඩ වැයර 

ප්රමාණයක් ලංකා නැව් සංස්ථාවට කළමණාකරනය කිරීමට හැකිවීම ි,සා වමම ත්වය අ්කර 

ගැනීමට හැකිවිය. 

 

ගතවූ මූලය වර්ෂයට සාවප්ක්ෂව බලන කල ි,ශ්කාශන කටයුතු වල පසුබෑමක් .තිවිය. මීට වහේතු 

වූව  ගණුවදනු කුනවන් අහිමි වීම්  ප්රධ්ාන ගණුවදනුකුනවන් වවතින් වූ නැව් ගතකිරීම් ප්රමාණය 

අඩුවීය. 

 

තවද පරිපාලන වියදම් සම්බන්ධ්වයන් වූ ුන.මිලියන 189.83 ක වියදම ුන.මිලියන 184.75 දක්වා 

සමාවලෝචිත වර්ෂය තුල යම් ප්රමාණයකින් අඩු විම් ය. 

 

04.  මානව සම්ප් සංවර්ධ්නය 

 

ලංකා නැව් සංස්ථාව සඳහා වු බඳවා ගැනීවම් පටිපාටිය කළමණාකරන වසේවා වදපාර්තවම්න්තුව 

විසින් 2016 වපබරවාරි මස අනුමත කරන ලදී. 

  

05.  සුභසාධ්න කටයුතු 

 

ලංකා නැවී සංස්ථාවව් ක්රිඩා හා සුභසාධ්ක සමිතිය හරහා වසේවක මහ්ම මහ්මීන්වේ 

සුභසාධ්ක කටයුතු දතා සතුටුදායක අයුරින් ලංකා නැව් සංස්ථාව මගින දටුවකරනු ලබමින් 

තිවබ්. 
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සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාවව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 

සමාගමී කටයුතු පිළිබඳව අධ්යක්ෂක මණ්ඩලව  වාර්ෂික වාර්තාව 

2015/2016 

 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික සාමානය මහා සභා ැසස්වීවම්දී දදිරිප් කරනු 

පිණිස විගණනය කරන ලද තම ගිණුම් සහිත වාර්තාව ලංකා නැව් සංස්ථාවව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 

විසින් ප්රීතිවයන් දදිරිප් කර සිටී. 

 

වර්ෂව  සමාවලෝචනය 

 

පිටු අංක 07 සිට 11 දක්වා සභාප්වේ සමාවලෝචනය යටව් විස්තර වකොට දැක්වවන්වන් ප්රවර්තන 

මූලය වර්ෂ තුළ සහ වමම වාර්තාවව් දිනට  දදිරියට මුහුණදීමට තිවබන අියවයෝගයන්ය. වමම 

වාර්තාව සහ විගණනය කරන ලද මූලය ප්රකාශන තුලින් පිළිිමමු වන්වන් සමාගවම් කටයුතු වල 

ස්වභාවයින. 

 

ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම්/වැදග් වයාපාරික කටයුතු  

 

සමාගවම් ප්රධ්ාන කටයුතු වන්වන් නැව් බඩු මුහුදු මගින් ප්රවාහනය කිරීම  ඒ ඒ ස්ථාන දක්වා ඒවා 

වබදාහැරීම  නැව් බඩු ප්රවාහනය සඳහා ැසස් කිරීම  ශ්රී ලංකික තනාපති කාර්යයමණ්ඩලයන්  ග ගෘහස්ත 

හා වපවද්ගලික බඩු බාහිරාදිය ්ක් ්ක් රටවල් කරා වගන යාම  ි,වයෝජිත ආයතනයක් වලස වර්ගු 

කටයුතු කිරීම  නාවික ි,වයෝජිත ආයතන වසේවා  නැව් හිමියන්  කළමණාකුනවන් හා වමවහයුම් 

කුනවන්  නැව් කුලියට වදන තැනැ්තන් වලස කටයුතු කිරීම වව්. 

 

ලංකා නැව් සංස්ථාව සියලු ආකාරව  බහාලුම් ගත ද්රවය  ගල් අඟුුන  විසිරි වතොග  ගල් අගුුන වතොග  

වාහන  වයාපෘති සඳහා වූ නැව් බඩු වැි, සියලු ආකාරව  නැව් බඩු ප්රවාහනය කිරිවම් ි,රත වව්. 

 

මූලය ප්රකාශ 

 

2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පණව් 151 වගන්තිව  ි,යමයන් ප්රකාරව පිළිවයල කරන ලද වාර්ෂික 

වාර්තාවව් පිටු අංක 22 සිට 54 දක්වා වූ පිටු වල මූලය ප්රකාශ දැක්වව්. 

 

ස්වාධීන විගණනකුනවන්වේ වාර්තාව 

 

මූලය ප්රකාශ පිළිබඳව විගණකිනන්වේ වාර්තාව වමම වාර්තාවව් 20 සහ 21 වැි, පිටුවල දක්වා .ත. 

 

 

ගිණුම් ප්රතිප්ති සහ පැහැදිලි කිරිම් සටහන් 

 

සමාවලෝචනයට අදාල වර්ෂය තුලදී සමාගම විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම් ප්රතිප්ති වල 

වවනසක් සිදු වී නැත. මූලය ප්රකාශ පිළිවයල කිරීවම්දී භාවිත කරන ලද ගිණුම් ප්රතිප්ති හා පැහැදිලි 

කිරීම් සටහන් පිටු අංක 26 සිට 54 දක්වා සඳහන් වකොට .ත. 
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මූලය ප්රතිලල / ලාභ සහ විසර්ජ්න 
 

විස්තීරණආදායම් ප්රකාශය 22 පිටුවව් දැක්වව්. 

 

වද්පල  පිරියත හා උපකරණ  
 

සමාවලෝචනයට අදාල වර්ෂය තුළදී සමාගම ුන.මිලියන 5582ක් වද්පල  පිරියත හා උපකරණ යන 

විෂයන්  ග ආවයෝජ්නය වකොට .ත. මූලය ප්රකාශ සඳහා වූ අංක 10 දරණ සටහන මගින් වර්ෂය තුළදී 

වද්පල  පිරියත හා උපකරණ සංසරණය පිළිබඳ විස්තර දැක්වව්. 

 

ආවයෝජ්න  
 

2016 මාර්තු 31 දිනට සමාගම විසින් සිදුකරන ලද දිගුකාී න ආවයෝජ්න පිළිබඳ විස්තර මූලය ප්රකාශ 

සඳහා වූ 13 14 15 සහ 16 සටහන් වල 40 සිට 42 දක්වා පිටුවල දැක්වව්. 

 

ලාභාංශ  

 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් මූලය වර්ෂය සඳහා ලාභාංශ වගවීම අ් යක්ෂ මණ්ඩලය ි,ර්වද්ශ 

වනොකරින. 

 

ප්රකාශිත ප්රාේධ්නය 

 

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනව් ි,යමයන් ප්රකාරව 2016 මාර්තු 31 දිනට ප්රකාශිත ප්රාේධ්නය 

ුන.50 000 000.00 ක් වව්. 45 පිටුවව් .ති මූලය ප්රකාශ පිළිබඳ විස්තර අංක 23 හි දක්වා .ත. 

 

ක්රියා්මක සමාගමක් බව 

 

සමාගවම් වයාපාරික සැලැස්ම අධ්යක්ෂකවුනන් විසින් සමාවලෝචනය වකොට තිවබන අතර ක්රියා්මක 

සමාගමක් වශවයන් දදිරීව දී තවදුරට් පැවතීම සඳහා ප්රමාණව් සම්ප් ඊට .ති බවට ඔවුන් 

සෑ ගමකට ප්ව සිටිති. ්බැවින්  මූලය ප්රකාශ ්ම පදනම මත පිළිවයල කරන ලදී. 
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සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාවව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 
2015/2016 

 
විගණක කමිටුවව් වාර්තාව 

 
ප්කිරීම:  
 
යහපාලනය සඳහා වූ රාජ්ය වයවසාය මාර්වගෝපවද්ශයන්  ග ක්රම පද්ධ්ති පාලන කමිටු යනුවවන් වූ 7 
වැි, පරිච්වේදව  7:4:1 විෂයාංගය ප්රකාරව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් විගණන කමිටුව ප් කරන 
ලදී. 
 
කමිටු සාමාජිකයන් හා පැමිණීම  
 
සමාවලෝචිත වර්ෂය තුලදී  විගණක කමිටුව ැසස්වීම් 04 ක් පව්වන ලදී. විගණක කමිටුවව් කටයුතු  
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ක්රමිකව වාර්තා කරනු ලැවබ්.  
 
 
අධ්යක්ෂකවේ නම සහභාගී වූ 

ැසස්වීම් 
ගණන 

පැමිණීවම් 
ප්රතිශතය 
 

ඒ.වක් වසවනවිර්න මහතා  
 
ටි.්ස් නානායක්කාර මහතා 
 
සුවර්න් ගුණවර්ධ්න මහතා - 2015.11.09 සිට  
(විගණක කමිටුවව් සමාජිකවයකු වශවයන් ප් කරනු ලැබීවමන් අනතුුනව අධ්යක්ෂක 
සුවර්න් ගුණවර්ධ්න මහතා වමම කාලය තුළ පව්වන ලද ැසස්වීම වදකකින් ්කකට 
පමණක් සහභාගී වීය.) 
 
බ්රිවේයරයර් ්ම්. විජ්යවික්රම මහතා - 2015.01.27 සිට 2015.08.18 දක්වා  
(2015.04.01 සිට 2015.08.18 දක්වා ැසස්වීම් 02 ක් පව්වන ලද අතර ්ක් 
ැසස්වීමටකට පමණක් සහභාගී විය.) 
 
වක්.පී.ජී වහේමර්න මහතා  

04 
 
04 
 
 
01 
 
 
 
01 
 
 
 
04 

100% 
 
100% 
 
 
50% 
 
 
 
50% 
 
 
 
100% 
 

 
2015/2016 වර්ෂය තුළ පව්වන ලද ැසස්වීම් සඳහා සාමාජිකයන් සහභාගී වීම පිළිබඳ වතොරතුුන දහත 
සටහනකින් දැක්වව්. ැසස්වීමකට සහභාගීවීමට අපහසුතාවයක් තිවබ් නම් කමිටුවව් සභාපති සමග ඊට 
වපරාතුව නයාය පව  .ති ඕනෑම විෂයක් පිළිබඳව සාකච්ජ්ා කිරීමට් වනොපැමිණිම පිළිබඳව 
අවසරයක් ලබා ගැනීවම් හැකියාවක් තිවබ්. 
 
තවද මූලය කලමනාකුන අංශ ප්රධ්ානීන් සහ සංස්ථාවව් බාහිර විගණකවුනන් වවන් වවන්ව හා කලින් 
කලට සහභාගි කරවා ක්රමික පදනමක් මත ැසස්වීම් කැඳවීවම් සියලු බලතල කමිටුව මගින් සභාපති වවත 
ලබා දී .ත.  

ආරාධ්නා කිරීම මගින් බාහිර විගණකවුනන්වේ සහ මුලය කළමනාකුනවේ ි,වයෝජිතයන් සියලුම 
ැසස්වීම්වලට සහභාගි වී තිවබන අතර අවශය විටදී සාමානයධිකාරී සහ අංශ ප්රධ්ානීන් කැඳවනු ලැවබ්. 
අභයන්තර විගණක  විගණන කමිටුවව් කැඳවුම්කුන වශවයන් ක්රියා කරින. 
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 සමාවලෝචනය 
 

අදාළ වර්ෂව දී විගණන කමිටුව විසින් පහත දැක්වවන දෑ පිළිබඳව සමාවලෝචනය කරන ලදී. 

 වකටිකාී න ව්කම් 
 

විෂය කුනණු සම්බන්ධ්වයන් දදිරිප් කරන ලද විගණන කමිටු පත්රිකාව විගණන කමිටුව විසින් 
සාකච්ජ්ාවට බඳුන් කරන ලදී. 

 
තීරණය 
 

ුන.5000.00 ට අඩුවවන් මිලදි ගන්නා ලද භාණ්ඩ විෂයන් පුනරාවර්තන වියදම් සහ ප්රාේධ්න 
වියදම් වසේ හඳුනා ගැනීම හා ප්රේධ්න වියදම් වලස වනොසැලකීම. 

 
ව්කම් වල්ඛන වවන් වවන් වශවයන් පව්වා වගන යාම 

 අතිරික්ත අරමුදල් ආවයෝජ්නය කිරීම සම්බන්ධ්වයන් චක්රවල්ඛ 
 

අරමුදල් ආවයෝජ්නය සම්බන්ධ්වයන් මෑතදී චක්රවල්ඛ ි,කු් කරන ලද්වද් ද යන්න පිළිබඳ  
බාහිර විගණකවුනන්ට දැන ගැනීමට අවශය විය. 

 
තීරණය 
 

කාරක ප්රාේධ්නව  අවශයතාවන්ට යට්ව භාණ්ඩාගාර බිල්ප් වශවයන් වකටිකාී නව වහෝ 
දිගුකාී නව සමාගම විසින් ආවයෝජ්නය කළහැකි අරමුදල් වහෝ අතිරික්තය අරමුදල් පිළිබඳ 
චක්රවල්ඛ මෑතදී ි,කු් වනොවකුනණි. 

 

 විවද්ශ ගමන් දීමනාවන් වැයරපුර වගවීම් 
 

ලංකා නැව් සංස්ථාවව් තාක්ෂණික (technical) කළමණාකුනට විවද්ශ ගමන් වියදම් වශවයන් 
කරන ලද වගවීම් අතිරික්තය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කමිටු සාමාජිකිනන්ට අවශය විය. 

 
තීරණය 
 

විවද්ශ ගමන් දීමනාව වගවිය යු්ව් MF/6/1/1/2015 අනුව වව්. වැයරපුර වගවා .ති මුදල් 
අයකර ගැනීමට උපවදස් වදන ලදී. 

 

 අභයන්තර පාලන පද්ධ්තිය 2015 
 

සංස්ථාවව් අභයන්තර පාලන පද්ධ්තිව  කාර්යක්ෂමතාවට පිළිබඳව කමිටුව සමාවලෝචනය කරන 
ලද අතර 2016 මාර්තු 31 දිනට මූලය වාර්තාකරණය සම්බන්ධ්වයන් වූ මූලය පාලනව  පැවති 
කාර්යක්ෂමතාවය තක්වසේුන කරන ලදී. 

 
තීරණය 
 

අභයන්තර පාලන පද්ධ්තිය අනුමැතිය සඳහා ඊලඟ ැසස්වීමට (Board Meeting) දදිරිප් කිරීම. 
 

අවශය වීටදි කාර්යක්ෂම පාලන විධි .තුළ් කිරීම. 
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 විගණන වැඩසටහන - 2015 
 
පිළිවයල කරන ලද වැඩසටහන කමිටුව විසින් සාකච්ජ්ා කරන ලදී. 

 
තීරණය 
 

විගණන වැඩසටහන  අනුමැතිය සඳහා ඊලඟ ැසස්වීමට (Board Meeting) දදිරිප් කිරීම 
 

 කමිටුවව් කැඳවුම්කුනට සභභාගිවීම වවනුවවන් දීමනාවක් වගවීම 
 

 
වමම කුනණු සැකච්ජ්ා කරන ලද අතර දල්ී ම ප්රතික්වෂේප විය. 

 
 
තීරණය  
 

කැඳවුම්කුන  ආයතනවයන් පයර ලබන වසේවකවයකු වසේවකවයක් බැවින් හා ්ය ඔහුවේ සාමානය 
රාජ්කාරිවල වකොටසක් වලස ගැවනන බැවින් විගණන කමිටු ැසස්වීම්වලට සභභාගි වීම 
වවනුවවන් දීමනාවකට හිමිකම් වනොමැති බව තීරණය විය. 

 

 වාර්ෂික අයවැය 2015/2016 
 

2015/2016 කාල පරිච්වේදය වවනුවවන් පිළිවයල කරන ලද අයවැය කමිටු සාමාජිකිනන් විසින් 
පුළුල්ව සාකච්ජ්ා කරන ලදී. 

 
තීරණය : 
 

සංස්ථාවව් අයවැය පිළිවයල කිරීවම්දී ්ය ජ්ාතික අයවැයට අනුරූපව සම්පාදනය කළ යුතු යැින 
කමිටුව තීරණය කළ අතර VAT බදු අනුප්රමාණ  ජ්ාතිය වගොඩනැගීවම් බද්ද සහ ආයති,ක බද්ද 
ජ්ාතික අයවැවයහි වවනසක්ම් අනුව ගැලපීම කළ යුතු යැින සංස්ථාවව් මූලය කළමනාකුනට 
උපවදස් වදන ලදී. ඒ අනුව දහත කී බදු අනුපාතිකයන්හි බලපෑම අබියස සිුනමාුන කිරීමට සිදුව 
තිවබ්. 

 

තවද  තථය වටිනාකම් හා ප්රක්වෂේපිත වටිනාකම් අතර වවනස්කම් විග්රහයක් සහිතව (2012/13  
2013/14  2014 15) පසුගිය අවුුනදු තුන සම්බන්ධ්වයන් ප්රගති වාර්තාවක් පිළිවයල වකොට දදිරි 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ැසස්වීම දදිරිප් කරන වලස ලංකා නැව් සංස්ථාවව් මූලය කළමනාකුනට 
උපවදස් වදන ලදී. 

 

්ම උපවදස් අනුව කටයුතු කරන වලස කැඳවුම්කුනට උපවදස් වදල ලදී. 
 

 නැව් තැනීවම් ණය සහ ගිණුම් පාඩු  
 
2015/16 අයවැවයහි දක්වන ලද ගිණුම් පාඩුව පිළිබඳව  කමිටුවව් සභාපති විසින් විමසනු ලැබූ 
අතර ඊට පිළිතුුන වශවයන් ප්රකාශ වකුනවන් අයවැය .ස්තවම්න්තුගත වමවහයුම් වියදම් හා 
වසසු පරිපාලනා්මකක වියදම්  අලු් නැව් වදක අ්ප් කර ගැනීවමන් අනතුුනව ්ිනන් 
අවප්ක්ෂිත .ස්තවම්න්තුගත ආදායමට වඩා වැයර වූ බවය. ්ය තවදුරට් පැහැදිලි කරමින් මූලය 
කළමණාකුන කමිටුවට දන්වා සිටිව  නැව් තැනීම සඳහා ලබා ග් ණය ආපසු වගවීම 2016/17 
වර්ෂව දී ආරම්භ වූ බව් ්බැවින් ආදායම් සාධ්කය වනොවවනස්ව පැවතියවහෝ වමම පාඩුව 
තවදුරට් පවතින බවය. ්කී පාඩුව අවම කරගනුවස් දදිරිප් කරන ලද වයෝජ්නාවන්වගන් 
ප්රකාශ වූව  නාවික යාාවන් සුදුසු වමවහයුම්වල වයොදවමින්  රජ්ව  භාණ්ඩාගාරවයන් අයවැය 
ප්රතිපාදන සලසා වගන ධ්නා්මක පිරිවැය පාලන ක්රම වයොදා ගැනීම සුදුසු බවය. 
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තීරණය: 

 

වයාපාර සංවර්ධ්න අංශය හා නැව් කුලියට දීවම් අංශය ශක්තිම් කිරීම 
සුදුසු පිරිවැය පාලන ක්රම පව්වා ගැනීමට උපවදස් දීම 
 

 කල් දකු්වූ හිඟහිටි වල්ඛනය 
 

අදාළ වල්ඛනය සාකච්ජ්ාවට බඳුන් කරන ලද අතර හිඟමුදල් වගවීමට .ති .තැම් ණයගැති 
රජ්ව  ආයතන ි,රීක්ෂණය විය. 
 
 

තීරණය 
ණය අයකර ගැනීවම් ක්රියාවලිවයහි පළමු පියවර වශවයන් වල්ඛනව  සඳහන් සියලු පාර්ශවයන් 
වවත සභාපති  අ්සන් කළ සිහි කැඳවීම් ලිපියක් වයොමු කරන වලස සභාපති විසින් අදාළ 
ි,ලධ්ාරීන්ට උපවදස් වදන ලදී. 
 

 දහත දක්වන ලද පියවරට අමතර වශවයන්  නීති අංශව  සහාය .තිව ්කී පාර්ශවයන්ට 
්න්තරවාසි යැවීමට උපවදස් වදන ලදී. 
 

 විගණන කමිටුවව් වාර්තා ප්රමාද වීම 
 

 
ැසස්වීම්වල වාර්තා වබදා හැරීවම් ප්රමාදය අවම කළ යුතු බව බාහිර විගණකයන් විසින් 
අවධ්ාරණය කරන ලදී. 
 

තීරණය 
 
ි,යමිත ැසස්වීම්වලට සති වදකකට වපරාතුව කමිටු ැසස්වීම් පිළිබඳ වාර්තා ලබා දිය යුතු බවට 
කැඳවුම්කුනට උපවදස් වදන ලදී. 
 

 රජ්ය සතු වයවසායන් වවතින් ලැබිය යුතු වයවසථ්ාපිත මුදල් පිළිබඳ අංක 16/004/719/001 හා 
2016/01/05 දිනැති PE/BS/FM/CM අංක දරන අමාතය මණ්ඩලය සඳහා වූ සටහන 
 
ලංකා නැව් සංස්ථාවව් වජ්යෂ්ඨ කළමනාකරණ කමිටුව විසින් දහත කුනණ සාකච්ජ්ා කරන ලද 
අතර ඒ පිළිබඳව වර්ඛීය අමාතයාංශව  වල්කම් වවත වයොමු වකුනණු පැදැදිලි කිරීම් විගණන 
කමිටුවට දදිරිප් කරන ලදී. 
 
පැහැදිලි කිරීම් 
ුන.මිලියන 23.0 ක් වූ පාරිවතෝෂික ප්රතිපාදන සහ ුන.මිලියන 1.0 ක් වූ වසේවක අර්ථ සාධ්ක 
අරමුදල් ප්රතිපාදන වයවස්ථාපිතව ි,යමිත දෑ වනොවව්. ්වහ් විධිවිධ්ාන වූ කී  පිළිග් ගිණුම් 
ප්රමිතින්ට අනුකූල ඒවාය. 
 
වසේවකිනන් සුදුසුකම් ලද වහාම පාරිවතෝෂික දීමනා ඔවුන්ට වහාම වගවනු ලබන අතර වසේවක 
අර්ථසාධ්ක අරමුදල්  වසේවකභාර අරමුදල් හා බදු මාසිකව වගවනු ලබන අතර ි,යමිත දිනට 
කලින් වප්රේෂණ සිදු කරනු ලැවබ්. 
 

තීරණය 
 
ඒ අනුව කටයුතු කරන වලස කැඳවුම්කුනට උපවදස් වදන ලදී 
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 සාමානය 
නයාය පව  වවන් යම් යම් කුනණු යටව් වමම කමිටුවව්දී සහ මණ්ඩලව දී (Board) 
විගණන කමිටු සාමාජිකිනන් විසින් පහත දැක්වවන කුනණු පිළිබඳව සමාවලෝචනය කරන ලදී. 
 

 වයවස්ථාපිතව වගවිය දෑ ක්රමිකව වගවීම් 
 කැපිවපවනන ගනුවදනු 
 සිදුකරන ලද ප්රාේධ්න වියදම් 
 ණය ආපසු අයකර ගැනීම 
 තථයයන් .තුළ් වාර්ෂික අයවැය 
 ආයති,ක සැලැස්වම් කාර්යසාධ්න වාර්තාව 
 මූලය ත්්වය/ කාරක ප්රාේධ්න අවශයතා/ සංස්ථාවව් චමාසික වාර්තාව 
 

 

 ි,ගමනය 
 

ැසස්වීම් වාර්තා සහ විගණන කමිටුවවන් ලද අවනකු් වාර්තා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලව  විමර්ශනය 
සහ සුදුසු කටයුතු පිණිස අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට දදිරිප් කරනු ලැවබ්. ්වමන්ම ැසස්වීම් වාර්තාවව් 
පිටප් වර්ඛීය අමාතයාංශව  වල්කම් වවත දදිරිප් කරනු ලැවබ්. 

 
 
 
 
කමිටුව වවනුවවන් 
 

 
ඒ.වක්. වසවනවිර්න 
සභාපති, විගණන කමිටුව 
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සී./ස. ලංකා නැව් සංස්ථාව 

වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් ප්රකාශය 
2015 / 2016 

 
තූති ප්රණාමය  

 

ගුන වරාය, නාවික අමාතයතුමා විසින් ලංකා නැව් සංස්ථාවට වනොකඩවා 

පළකරන ලද උපරිම සහවයෝගය සහ උපවදස් වවනුවවන් අපවේ ප්රණාමය 

හිමි වව්. 

 

සංස්ථාවව් අියමතාර්ථයන් මුදුන්ප් කරගැනීවම්හිලා වරාය හා නාවික 

අමාතයාංශව  ි,ලධ්ාරී මහ්ම මහ්මීන් විසින් වදන ලද සහවයෝගය 

වවනුවවන් නැව් සංස්ථාව ස්වකීය ස්තූතිය පළ කරින. ්වමන්ම ශ්රී ලංකා 

වරාය අධිකාරිය, ශ්රී ලංකා වර්ගුව සහ විවද්ශ ි,වයෝජිතයන් විසින් සංස්ථාව 

වවත සැමවිට පළ කරන ලද සහවයෝගය සහ සුහදශීී  බව වවනුවවන්ද 

සංස්ථාව තම කෘතවව්දීතාවය පළ කරින. 

 

සංස්ථාවව් වසේවාවන් ගණුවදනුකුනවන් හා ඔවුන්වේ ලද සහවයෝගය 

වවනුවවන් සංස්ථාව තම කෘතවව්දී බව ප්රකාශ කරින. 

 

කාර්ය මණ්ඩල ස්තූතිය 

 

සුහදශීී  සහ සහවයෝගශීී  භාවවයන් යුතුව, සමාවලෝචිත වර්ෂය තුළ දී 

කළමනාකාරී්වය/ වසේවක මහ්ම මහ්මීන් සම්බන්ධ්තා වැයරදියුණුට මඟ 

පැදුි,. 

කළමනාකාරී්වය සමඟ කටයුතු කිරීවම්දී වෘ්තිය සංගම් දතා වගකීවමන් 

හා ප්රතිචාරා්මකව කටයුතු කළ බව කිවයුතුමය. 

අවසාන වශවයන් ්වතර වමවතර සියලු වසේවක මහ්ම මහ්මීන් විසින් 

විවශේෂවයන්ම නාවික ක්වෂේය මුහුණ වදමින් සිටින දුෂ්කර කාල 

වකවානුවක ආයතනය වවත වසේවය දටු කිරීවම්දී දක්වන ලද පක්ෂපාතී බව 

හා කැපවීම අගය කළ යුතුය. 
 

 



Lakmali Kumarasinghe
Typewritten text
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විගණකාධිපති වදපාර්තවම්න්තුව 

 

මවේ අංකය : POS/B/CSCL/1/16/4     දිනය : 2018 සැප්තැම්බර් 14  

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාවව් වකොටස්හිමකාරීන් වවත  

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාවව් මූලය ප්රකාශ පිළිබඳව 

විගණකාධිපතිවේ වාර්තාව 

ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්ත්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ව  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවව් 154 (1) වගන්තිය ප්රකාරව 

මාවේ උපවදස් අනුව 2016 මාර්තු 31 දිනට මූලය ත්්ව ප්රකාශය  විස්තීරණ ආදායම් පිළිබඳ 

ප්රකාශය  හිමිකම් වවනස්වීවම් ප්රකාශය දහත කී දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය  

කැපී වපවනන ගිණුම් ප්රතිප්ති සහ වසසු පැහැදිලි කිරීම් සටහන්ද .තුළ්  සී/ස ලංකා නැව් 

සංස්ථාවව් 2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාශ මා විසින් විගණනය කරන 

ලදී. වමම විගණනය සිදු කිරීවම්දී මා විසින් වපොදු පරිචව  වයවදන වරල් ගණකාධීකාරි 

ආයතනයක සහාය ලබා ගන්නා ලදී.  

 

මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධ්වයන්අධ්යක්ෂ මණ්ඩලව  වගකීම 

ශ්රී ලංකා ගිණුම් ප්රමිති ප්රකාරව වමම මූලය ප්රකාශ පිළිවයල කිරීම සඳහා සාධ්ාරණ වලස දදිරිප් 

කිරීවම් වගකීම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සතු වන අතර වංචා වහෝ ි,වැරදි වහේතුවවන් .තිවිය හැකි 

ප්රමාණා්මක සාවදය ප්රකාශ වලින් වතොරව ්වැි, මූලය ප්රකාශ පිළිවයල කිරීමට හැකිවනු පිණිස 

අවශය වන අභයන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණව  වගකීම වව්.   

 

විගණකවේ වගකීම 

මාවේ වගකීම වන්වන් විගණනය පදනම් කරවගන වමම මූලය ප්රකාශ පිළිබඳව මතයක් ප්රකාශ 

කිරීමින. ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණය ප්රමිතීන් ප්රකාරව වමම විගණනය මවිසින් පව්වන ලදී. ්කී 

ප්රමිතන්හි ි,යමතාවන්ට අනුව  මා විසින් මූලය ප්රකාශ ප්රමාණා්මක  සාවදය ප්රකාශ වලින් වතොරදැින 

යන්න පිළිබඳව සාධ්ාරණ තහවුුනවක් ලබාගනු පිණිස විගණනය සැලසුම් වකොට ක්රියා්මක කිරීම හා 

ගිණුම් පිළිබඳ ආචාර ධ්ර්මවල ි,යමතාවන් අනුව විධිම්ව කටයුතු කිරීම අවප්ක්ෂා කරින.  

 

මූලය ප්රකාශයන්හි ගණන් හිලව් හා වහළදරව් කිරීම් පිළිබඳව විගණන සාක්ෂි ලබා ගැනීම සඳහා 

විගණනයකදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාවලිය විගණනයක අඩංගු වව්. වංචි,ක වහෝ වැරදීමි,ක් මූලය 

ප්රකාශයන්හි අඩංගු වන බරපතල අවප්රකාශ සම්බන්ධ්වයන් උද්ගත වන අවදානම් පිළිබඳ තක්වසේුනව 

.තුළුව විගණකවරයාවේ ි,ගමනය මත වතෝරා ගන්නා වූ ක්රියාපටිපාටිය රඳා පවතිනු .ත. 

 

්කී අවදානම් තක්වසේුන කිරිවමදී  පව්නා ත්්වයන්ට වයෝගය වන පරිදි විගණන ක්රියාපටිපාටිය 

සැලසුම් කිරීවම්දී (්වහ් සමාගවම් අභයන්තර පාලනවයහි සලලතාව පිළිබඳව මතයක් ප්රකාශ 

කිරීමට වනොව) සමාගවම් මූලය ප්රකාශ පිළිවයල කිරීම හා සාධ්ාරණව දදිරිප් කිරීම පිළිබඳව 
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සැලකිල්ලට ගනු ලබින. භාවිතා කළ ගිණුම් ප්රතිප්තිවල වයෝගයතාව  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් සිදු 

කරන ලද සමස්ත ගිණුම් ප්රකාශ .ගයීමද විගණනයට .තුළ් වව්. 

 

මා විසින් ලබා ගන්නා ලද විගණන සාක්ෂි  මාවේ විගණන මතය ප්රකාශ කිරීම සඳහා ප්රමාණව් හා 

වයෝගය බව මාවේ මාවේ විශ්වාසයින. 

 

මතය 

2016 මාර්තු 31 දින වන විට සමාගවම් මූලය ත්්ව සහ මූලය කාර්ය සාධ්නය පිළිබඳව ශ්රී ලංකා 

ගිණුම් ප්රමිතීන් ප්රකාරව  මූලය ප්රකාශ වලින් සතය හා සාධ්ාරණ ත්්වයක් පිළිිමබු වන බව මා 

දරන්නා වූ මතය වව්. 

 

කාරණා පිළිබඳව අවධ්ානය 

මාවේ මතය කිසිදු සීමා කිරීමකින් වතොරව  මූලය ප්රකාශ සඳහා වූ සටහන 13 වකවරහි අවධ්ානය 

වයොමු කරවනු කැමැ්වතමි. තම පරිපාලිත සමාගමක් වන (Subsidiary) සිවලෝන් ෂිපිං ඒජ්න්සි 

(වපවද්ගලික) ආයතනය ත්රියා්මක ්කක් වනොවන බැවින් ්හි මූලය හා ප්රකාශ  සමාගම විසින් 

සැලකිල්ලට වනොවගන තිබුණි. 

 

වවන් චනතික හා පාලනා්මක ි,යමතා 

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනව් 163 (2) වගන්තිව  ි,යමතාවන්ට අනුව පහත දෑ වාර්තා කරමි. 

 

(අ). මතව  පදනම  විෂය පථය හා සීමාකාරකයන් දහත දැක්වවන පරිදි වව්. 

(ආ). මාවේ මතයට අනුව : 

 

විගණනය පිණිස අවශය වූ වතොරතුුන හා පැහැදිලි කිරීම් මා විසින් ලබාග් අතර මාවේ විමර්ශනයට 

අනුව වපනීයන පරිදි සමාගම විසින් ගිණුම් පිළිබඳව විධිම් වලස වාර්තා පව්වාවගන  .ති බව 

වපවන්. 

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනව් 151 වගන්තියට සමාගවම් මූලය ප්රකාශ අනුකූල වව්. 

පාර්ලිවම්න්තුවට වාර්තා කිරීම 

 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවව් 154 (6) වැි, වගන්තියට අනුව යථා කාලව දී මවේ වාර්තාව 

පාර්ලිවම්න්තුවව් සභාගත කරනු ලැවබ්. 

 

 

අ්සන් කවල්  

ඩබ්.පී.සී. වික්රමර්න 

විගණකාධිපති (වැ.බ.) 
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සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාව 

මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ව්සත්ීරණ ආදායම් ප්රකාශය 

 

 සටහන 2016 2015 

ආදායම 4 617 071 388 622 974 244 
සෘ ව වමවහයුම් වියදම  (260 993 862) (134 899 598) 
දළ ලාභය  356 077 526 488 074 646 
වවන් ආදායම්  5 (9 834 314) 36 690 291 
පරිපාලන වියදම්  (184 758 722) (189 838 445) 
ව්කම් හාි,කරණය වීමට වපර වමවහයුම්වලින් ලාභ  161 484 490 334 926 492 
ව්කම් හාි,කරණය වීම  (51 471 119) (138 872 917) 
වමවහයුම්වලින් ලාභය 6 110 013 371 196 053 575 
ශුද්ධ් මූලය ආදායම (වියදම්) 7 (2 743 836) 31 568 400 
ආශ්රිත සමාගම්වල ලාභව  වකොටස (ශුද්ධ් බදු සහිත) 14.2 16 541 363 12 331 550 
බද්දට වපර ලාභය  123 810 898 239 953 525 
ආදායම් බදු වියදම් 8 (49 493 769) (115 011 500) 
වර්ෂය සඳහා ලාභ  74 317 129 124 942 025 
වකොටසක් සඳහා මූලික හා තනුක දපැයීම් 9 15 25 
වර්ෂය සඳහා ලාභය  74 317 129 124 942 025 
වවන් විස්තීරණ ආදායම්    
විකිණීම සඳහා වූ මූලය ව්කම්වල සාධ්ාරණ අගය 
වවනස්වීම මත වූ පාඩු  
 

16.1 (7 942 250) (477 012) 

ජීවගණක උපකල්පන වවනස්කම්වලින් .ති වූ පාඩු 29.1 (2 275 482) (3 037 701) 
ආශ්රීත සමාගම්වල අවනකු් විස්තීරණආදායවම් වකොටස 
(බදු සහිත) 

14.2 316 372 (1 891 729) 

වර්ෂය සදහා මුළු විස්තීරණආදායම  64 415 769 119 535 583 

 

පිටු අංක 7 සිට 34 දක්වා .ති ගිණුම් ප්රතිප්ති හා සටහන් මූලය ප්රකාශයන්හි අවශයම වකොටසක් 

ි,වයෝජ්නය කරින. 
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සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාව 

මූලය ත්්වය පිළිබද ප්රකාශය 

මාර්තු 31 වැි, දිනට 

 

ව්කම් සටහන් 2016 2015 
ජ්ංගම වනොවන ව්කම්     
වද්වපොල  පිරියත හා උපකරණ 10 5 583 712 032.00 36 338 732 
ප්රාේධ්න කාර්ය වකවරමින් පවතින යාා 11 3 438 496 046.00 4 948 946 995 
අස්පෘශය ව්කම් 12 - - 
පාලිත සමාගම්හි ආවයෝජ්න 13 - - 
ආශ්රිත සමාගම්හි ආවයෝජ්න 14 266 364 396.00 249 859 783 
විකිණීමට .ති මූලය ව්කම් 16 22 578 528.00 30 520 778 

විලම්ියත බදු ව්කම් 17 - 3 904 317 

ජ්ංගම වනොවන මුළු ව්කම්  9 311 151 002 5 269 570 605 
ජ්ංගම ව්කම් 

වතොග  80 348 915.00      410 396 
වවළඳ හා වවන් ලැබීය යුතු දෑ 18 832 360 894.00 939 876 153 
වයවස්ථාපිත ලැබීම්  19 22 974 946.00 21 549 126 
කල්පිරීමට ි,යමිත ආවයෝජ්න 20 150 380 701.00 401 804 634 
වකටිකාී න ආවයෝජ්න 21 249 127 541.00 236 564 356 
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 22 388 146 363.00 220 458 402 
මුළු ජ්ංගම ව්කම්  1 723 339 360 1 820 663 067 
මුළු ව්කම්   11 034 490 362 7 090 233 672 

  

සක්න්ධ් හා බැරකම් 

වකොටස ්සක්න්ධ් 

ප්රකාශිත ප්රාේධ්නය 23 50 000 000.00 50 000 000 
වකොටස් ප්රාේධ්නය සඳහා 
දායක්වය 

24 543 939 497.00 543 939 497 

ප්රාේධ්න සංචිත 25 767 029 766.00 767 029 766 
ප්රතයාගණන සංචිත 26 3 065 444.00 3 065 444 
විකිණීම සඳහා තිවබන 
මූලය ව්කම් සංචිතය 

 17 098 336.00   25 040 585 

රඳවාග් දපැයීම්  12 335 561.00 (60 022 456) 
මුළු වකොටස ්සක්න්ධ්  1 393 468 604 1 329 052 835 
ජ්ංගම වනොවන බැරකම් 

දිගුකාී න ණය ගැනුම් 28 7 964 256 501.00 4 861 787 543 
විශ්රාම ප්රතිලාභ බැදියාවන් - 
පාරිවතෝෂික 
 

29 27 226 665.00 24 112 990 

විලම්ියත බදු බැඳියාවන් 17 35 666 473.00 - 
මුළු ජ්ංගම වනොවන බැරකම්  8 027 149 639 4 885 900 533 

 

ජ්ංගම බැරකම් 

වවළද හා වවන් වගවීම් 
ි,යමිත 

30 744 216 814.00 713 350 008 

වකටිකාී න ණයට 
ගැනුම් 

31 821 968 000.00 - 

වයවස්ථාපිත වගවීම් 
ි,යමිත 

32 40 511 470.00 154 789 604 

උපචිත වියදම් 33 7 175 835.00 7 140 692 
මුළු ජ්ංගම බැරකම්  1 613 872 119 875 280 304 
මුළු සක්න්ධ් හා බැරකම්  11 034 490 362 7 090 233 672 
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පිටුපස අංක 7 සිට 33 දක්වා .ති ගිණුම් ප්රතිප්ති හා සටහන් මූලය ප්රකාශයන්හි අවශයම වකොටසක් 

ි,වයෝජ්නය කරින. 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනව් ි,යමතාවන් අනුව වමම මූලය ප්රකාශ 

පිළිවයල කරන ලදී.  

 

 

 

------------------------------ 

සහකාර සාමානයාධිකාරි (මුදල්) 

 

වමම මූලය ප්රකාශ පිළිවයල කිරීවම් හා දදිරිප් කිරීවම් වගකීම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය දරින.  අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩලය වවනුවවන් අනුමතවකොට අ්සන් තබන ලදී. 

 

 
------------------------------      ------------------------------- 

අධ්යක්ෂ        අධ්යක්ෂ 

වකොළඹ  

2017/07/10 
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සී/ස. ලංකා නැව් සංස්ථාව 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා වකොටස ්හිමියන්වේ වවනසව්ීම් පිළිබඳ ප්රකාශය 
 

 

 

 

 

පිටු අංක 7 සිට 33 දක්වා .ති ගිණුම් ප්රතිප්ති හා සටහන් මූලය ප්රකාශයන්හි අවශයම වකොටසක් ි,වයෝජ්නය 

කරින. 

 ප්රකාශිත 
ප්රාේධ්නය 

 
------------- 

වකොටස ්
ප්රාේධ්නය සදහා 
දායක්වය 

-------------------- 

ප්රාේධ්න 
සංචිතය 

 
----------- 

ප්රතයාගණන 
සංචිතය 

 
-------------- 

විකිණීමට .ති 
මූලය ව්කම් 
සංචිතය 

-------------------- 
 

රදවාග් දපැයීම් 
 
 

--------------------- 

්කතුව 
 
 

---------------- 
 ුන. ුන. ුන. ුන. ුන. ුන. ුන. 

 
2014 අවප්රේල් 01 
වැි, දිනට 
වශේෂය 

50 000 000 543 939 497 767 029 766 3 065 444 25 517 598 (180 035 051.00) 1 209 517 254 

අවුුනද්ද සඳහා 
ලාභය 
 

- - - - - 124 942 025.00 124 942 025 

අවනකු් 
විස්තීරණආදායම් 
 

- - - - (477 013) (4 929 430.00) (5 406 443) 

2015 මාර්තු 31 
දිනට වශේෂය 
 

50 000 000 543 939 497 767 029 766 3 065 444 25 040 585 (60 022 456.00) 1 329 052 836 

අවුුනද්ද සඳහා 
පාඩුව 
 

- - - - - 74 317 129.00 74 317 129 

අවනකු් 
විස්තීරණආදායම් 
 

- - - - (7 942 249) (1 959 112.00) (9 901 361) 

2016 මාර්තු 31 
දිනට වශේෂය 

50 000 000 543 939 497 767 029 766 3 065 444 17 098 336 12 335 561.00 1 393 468 604 
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සී/ස. ලංකා නැව් සංසථ්ාව 

මාර්තු 31 දිවනන් අවසන්වන වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 
 

සටහන 2016 2015 
 ුන. ුන. 
වමවහයුම් කටයුතු වලින් මුදල් ප්රවාහ  
බද්දට වපර ලාභය/ පාඩුව 123 810 898 239 953 525 
ගැලපුම්    
ක්ෂයවීම් 34 766 522 7 771 246 
ස්ථාවර ව්කම් බැහැර කිරිවම්දී ලාභය/ පාඩුව (704 900) 9 000 
පාරිවතෝෂික සදහා ප්රතිපාදන 3 440 695 3 021 962 
ලාභාංශය ආදායම (581 959) - 
ආශ්රිත සමාගම්වල ලාභව  වකොටස (බදු සහිත) (16 541 363) (12 331 550) 
වවළඳණය ගැතියන් අඩුවීම වවනුවවන් ප්රතිපාදන 51 471 119 - 
වපොලි ආදායම් (37 999 749) (31 607 049) 
වපොලි වියදම් 40 743 585 38 649 
කාරක ප්රාේධ්නව  වවනස්වීම්වලට වපර වමවහයුම් ලාභය 198 404 848 206 855 783 
වතොග වැයර වීම/ අඩුවීම (79 938 519) 123 085 
වවළඳ හා වවන් ලැබීම් ි,යමිත (අඩුවීම) 56 044 140 275 814 802 
වවළඳ හා වවන් වගවීම් ි,යමිත අඩුවීම/ වැයර වීම 30 866 806 (79 830 570) 
වයවස්ථාපිත වගවීම් ි,යමිත (අඩුවීම)/ වැයර වීම (33 278 411) 41 697 570 
උපචිත වියදම් වැයරවීම 35 143 1 000 794 
වමවහයුම්වලින් ලැබූ මුදල් 172 134 007 445 661 463 
වගවූ පාරිවතෝෂිත (2 602 502) (2 288 245) 
වගවූ වපොලිය (40 743 585) (38 649) 
වගවූ බදු (82 425 543) (84 527 878) 
වමවහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් ජ්නනය වු ශුද්ධ් මුදල් ප්රවාහය 46 362 377 358 806 692 

 

ආවයෝජ්න කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාහ 

ස්ථාවර ව්කම් මිලදි ගැනීම (2 444 989) (23 862 929) 
යාා පිරිවැය වගවීම් (4 069 243 888) (4 666 559 452) 
ස්ථාවර ව්කම් බැහැර කිරිවමන් ල් මුදල් 704 900 - 
කල් පිරිමට .ති මූලය ව්කම් වලින් (ආවයෝජ්න වලින්) ලද 
මුළු මුදල 

251 423 933 (95 976 802) 

ශුද්ධ් වකටිකාී න ආවයෝජ්න  
 

(12 563 185) - 

ලැබුණු වපොලිය 28 429 896 4 879 277 
ලැබූ ලාභාංශ 
 

581 959 353 123 

ආවයෝජ්න කටයුතුවල වයදවූ මුදල (3 803 111 374) (4 781 166 785) 

 

මූලය කටයුතුවලින් වූ මුදල් ප්රවාහය   
යාාණය මුදල් 3 924 436 958 4 579 400 000 
මූලය කටයුතුවලින් ලැබූ මුදල 3 924 436 958 4 579 400 000 
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ මුළු වැයරවීම 167 687 961 157 039 907 
වර්ෂය ආරම්භව දී මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 220 458 402 63 418 495 
වසර අගදී මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ         සටහන  22 388 146 363 220 458 402 
 

පිටු අංක 7 සිට 33 දක්වා .ති ගිණුම් ප්රතිප්ති හා සටහන් මූලය ප්රකාශයන්හි අවශයම වකොටසක් ි,වයෝජ්නය කරින. 
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සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 

ගිණුම්කරණ ප්රතිප්ති සහ පැහැදිලි කිරීවම් සටහන් 

1. සාමානය වතොරතුුන 

 

1.1 අස්ථිතිය හා චනතික ආකෘතිය 
 

ශ්රී ලංකාවව් පිහිටියා වූ ද  1992 වර්ෂව  දී ස්ථාපනය කරන ලද්දා වූ ද සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව වූ 

කී  ලංකා නැව් සංස්ථාවට (CSC) අනුප්රාප්තික ආයතනයක් වන අතර වමය 1971 අංක 11 දරන 

ලංකා නැව් සංස්ථා පනත යටව් පිහිටුවන ලද ආයතනයකි. වමහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය සහ 

වයාපාරික කටයුතු කිරීවම් ප්රධ්ාන ස්ථානය වකොළඹ රසීක් ෆරීඩ් මාවව්  වයෝනක දස්ලාමීය 

සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන වගොඩනැිලල්වල් අංක 27 දරන ස්ථානව  පිහිටා තිවබ්. 

 

1.2  ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් සහ වමවහයුම් කටයුතුවල සව්භාවය 
 

නාවික ගමනාගමනයට අදාල කළමනාකරණය  නැව්වල හිමිකාරි්වය දැරීම හා යාා කුලියට දීම 

යනාදී වසේවාවන් දටුකිරීම. 

 

1.3  වසේවකිනන් සංඛයාව 

2016 මාර්තු 31 දිනට මුළු වසේවක සංඛයාව 115ක් විය. (2015 මාර්තු 31 දිනට 120) 

 

1.4 වාර්තා කිරීවම් දිනය 

සමාගවම් මූලය වාර්තාකරණ දිනය මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වන අතර ආශ්රිත සමාගම්වල මූලය 

වාර්තාකරණ කාලසීමාව වදසැම්බර් 31 දිවනන් අවසන් වව්. සමාගවම් වාර්තාකරණ කාලසීමාවව් 

අවසන් දිනය හා ආශ්රිත සමාගම්වල වාර්තා කිරීවම් අවසන් දිනයට කැපීවපවනන කිසියම් ගණුවදනු 

වව් නම්  සමාගම ඒවා සම්බන්ධ්වයන් අවශය ගැලපීම් කරින. 

 

1.5 මූලය ප්රකාශ සඳහා අනුමැතිය 

වමම මූලය වාර්තා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලැබ 2017 ූලි මස 10 දින ි,කු් 

කිරීමට බලය වදන ලදී. 

 

2. පිළිවයල කිරීවම් පදනම 

 

2.1     අනුකූලතා ප්රකාශය 

සමාගවම් විස්තීරණආදායම් ප්රකාශය  මූලය ත්්ව ප්රකාශය  වකොටස් ස්කන්ධ්ය වවනස් වීම 

පිළිබඳ ප්රකාශය  මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය සහ සටහන් යානාදිය වරල් ගණකාධිකාර ආයතනය 

විසින් ි,කු් කළ ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමීතින්ට අනුව හා 2007 අංක 7 දරන සමාගම් 

පනව් ි,යමතාවන්ට අනුව පිළිවයල කරන ලදී.  
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2.2       ගණනය කිරීවම් පදනම 

 

සාධ්ාරණ මිල අනුව ගණනය කරන ලද විකිණීමට තිවබන මූලය ව්කම් ගණනවයහිලා 

සැලවකන ලැිනස්තුගත ආවයෝජ්න හා දඩම් ප්රතයාගණනය හැර සමාගවම් මූලය ප්රකාශ 

 වලතිහාසික පිරිවැය සම්ප්රදාය අනුව ගණනය කරන ලදී. 

මූලය ප්රකාශවලට බලපෑමක් .තිවන උද්ධ්මනකාරී සාධ්ක වවනුවවන් ගැලපුම් වනොවකරිණි. 

 

2.3       සංසන්දනා්මක සංඛයා 

 

ව්මන් වර්ෂව  දදිරිප් කිරීම්වලට අනුකූල වන අයුුන දහත වර්ෂව  සංඛයා සහ වේද 

නැවත වර්ගීකරණය කරන ලදී. 

 

2.4       කාර්යීය හා දදිරිප් කිරීවම් වයවහාර මුදල් ඒකකය 

 

මූලය ප්රකාශයන්හි .තුල් භාණ්ඩ විෂයන් මි,නු ලබන්වන් සමාගම ක්රියා්මක වන 

ප්රාථමික ආර්ථික පරිසරය තුළ වයවහාර වන මුදල් ඒකක භාවිත කිරීවමි,. ශ්රී ලංකා ුනපියවල් 

ආසන්න අගයට වටයනු ලැවබ්. සමාගවම් කාර්යීය හා දදිරිප් කිරීවම් වයවහාර මුදල් අනුව 

ශ්රී ලංකා ුනපියල්වලින් වමම මූලය ප්රකාශ දදිරිප් වකවර්. 

 

2.5       .ස්තවම්න්තු හා තීන්දු භාවිත කිරීම 

ශ්රී ලංකා මූලය වරගුලාසි ප්රමිති (SLFRS) අනුව මූලය ප්රකාශ පිළිවයල කිරීවම් දී ගිණුම් 
ප්රතිප්ති වමන්ම ව්කම්  වගකීම්, ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳව වාර්තා වී .ති ප්රමාණයන් 
වකවරහි බලපෑමක් .ති වකවරන අයුරින් කළමනාකාරී්වය විසින් තීන්දු තීරණ හා 
උපකල්පනයන් සිදු කිරීම අවශය වව්. නමය ප්රතිලල වමම .ස්තවම්න්තුවලින් වවනස් විය 
හැකි ය. 
 
.ස්තවම්න්තු හා වැදග් උපකල්පනයන් අඛණ්ඩව සමාවලෝචනය කරනු ලැවබ්. ගිණුම් 

.ස්තවම්න්තු සඳහා වන සංවශෝධ්න .ස්තවම්න්තු සං වශෝධ්නය කරනු ලබන කාලය තුල 

හඳුනාගනු ලැවබ්. 
 

2.6      වැදග් අවැදග් බව හා සමූහනය 

 

සමාන භාණ්ඩ විෂයන්හි ්ක් ්ක් ද්රවය පංතිය වවත වවනම මූලය ප්රකාශවල දක්වා .ත. 

අසමාන ස්වභාවවයන් යුක්ත භාණ්ඩ විෂයන් වහෝ කාර්ය කටයුතු වනවැදග් වන්වන් නම් 

වවන වවනම දදිරිප් කරනු ලැවබ්. 
 

3.      කැපී වපවනන ගිණුම් ප්රතිප්ති සම්පිණ්ඩනය 

 

ශ්රී ලංකා වරල් ගණකාධිකාරී ආයතනය විසින් ි,කු් කරන ලද ශ්රී ලංකා මූලය වරගුලාසි හා 

ප්රමිතිවලට අනුකූලව වමම මූලය ප්රකාශ  සමාගම විසින් පිළිවයල කරන ලදී. වමකී මූලය ප්රකාශ 

පිළිවයල කිරීවම් දී වයොදා ගන්නා ලද ප්රධ්ාන ගිණුම් ප්රතිප්ති පහත දක්වා .ත. වවන් යම් 

ආකාරයකින් දක්වා වනොමැ්ව් නම්  සියලු වර්ෂයන්හි දී වමම ප්රතිප්ති අනවරතව වයොදා 

ගන්නා ලදී. 
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3.1 විවද්ශ වයාපාර මුදල් ගනුවදනු / පරිවර්තන 
 

ගනුවදනුව සිදුවන දිනව  දී බලපව්නා විවද්ශ විි,මය අනුපාතය අනුව විවද්ශ වයවහාර මුදල් ශ්රී 

ලංකා ුනපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීම සිදු වකවර්. විවද්ශ විි,මය අනුව වටිනාකම දැක්වවන 

මූලය ව්කම් සම්බන්ධ්වයන් ග්කල මූලය ත්වය ප්රකාශිත දිනයන්හි දී බලපැවැ්වවන විවද්ශ 

විි,මය අනුපාතයට අනුව ශ්රී ලංකා ුනපියලට පරිවර්තනය වකවර්. ්කී පරිවර්තනයන්හි දී උද්ගත 

වන වවනස්කම් ලාභ වහෝ අලාභ ගිණුවම් දී හඳුනා ගැවන්. වලතිහාසික පිරිවැය පදනම යටව් 

සඳහන් කරන ලද විවශේෂ වයවහාර මුදල් වටිනාකම අනුව වූ මූලය ව්කම් හා වගකීම්වල 

වටිනාකම ගණුවදනුව සිදු වු දිනව  බලපැවැ් වූ විවද්ශ විි,මය අනුපාතය අනුව පරිවර්තනය 

කරන ලදී. 
 

3.2 ආදායම් බදු වියදම් 
 

වර්ෂය සඳහා වූ බදු වියදම්වලට .තුළ් වන්වන් ව්මන් හා විලම්භීත බදු ය. ලාභය වහෝ 

අලාභය තුළ බද්ද හඳුනා ගැවනන අතර වවන් විස්තීරණආදායම් වශවයන් සෘ වවම හඳුනා 

ගැවනන ආදායම් වහෝ වියදම් විෂයකට අදාල වන වවනස්කමක් .තුල් වන්වන් නැත. 
 

(අ) ප්රවර්තන බදු 
 

ප්රවර්තන බදු යනුවවන් හැඳින්වවන්වන් වර්ෂය සඳහා වගවීමට ි,යමිත බද්දට යට් ආදායම 

වවනුවවන් වගවිය යුතු බද්ද ින. වාර්තා කරන දිනයට බලා්මක වන බදු අනුප්රමාණයන් සහ 

දහත වර්ෂය සම්බන්ධ්වයන් වගවිය යුතු බද්දට වූ වවන් ගැලපුම් වම් සඳහා අදාල කරගනු 

ලැවබ්. 
 

2006 අංක 10 දරන වද්ශීය ආදායම් පනව් විධිවිධ්ාන සහ දන් දක්බිති සංවශෝධ්න ප්රකාරව 

සමාගවම් බදු බැඳියාව ගණනය වකොට තිවබ්. 

 

(ආ) විලම්භීත බද්ද 

මූලය ප්රකාශයන් තුළ දැක්වවන ව්කම්වල දදිරියට වගනයන වටිනාකම හා ඒවාට අනුරූප බදු 

පදනම්වල (තාවකාලික වවනස්කම් වශවයන් හඳුන්වනු ලබන) වවනස මත විලම්භීත බද්ද හඳුනා 

ගැවන්. දදිරිව  දී බද්දට යට් ලාභය වැයරවවතැින අවප්ක්ෂා කරන සියලු තාවකාලික වවනස්කම් 

වවනුවවන් විලම්භීත බදු බැඳියාවන් හඳුනා ගනු ලැවබ්. දදිරිව  දී බද්දට යට් ලාභය අඩුවවතැින 

අවප්ක්ෂිත සියලු තාවකාලික වවනස්කම් සහ භාවිතා වනොකළ බදු පාඩු හා බදු වාසි වවනුවවන් 

විලම්භීත බදු ව්කම් හඳුනා ගැවන්. 

 

විලම්භීත බද්ද ්ක් ්ක් වාර්තා කිරීවම් දිනයට සමාවලෝචනය කරනු ලබන අතර දදිරි බද්දට 

යට් ලාභවල ප්රවර්තන තක්වසේුනව පිළිබිු  වන වසේ ගැලපීම් කරනු ලැවබ්. ගැලපුම් කිසිවක් වව් 

නම් ලාභ වහෝ අලාභයන් තුළ ඒවා හඳුනාගනු ලැවබ්. 

 

වාර්තා කිරීවම් අවසන් දිනය වන විට බලා්මක කුනණු ලැබී තිවබන වහෝ සැලකිය යුතු තරමින් 

බලා්මකව තිවබන බදු අනුපාත පදනම් කරවගන  විලම්ියත බදු ව්කම් උපලබ්ධි කරගැනීමට 

වහෝ බදු වගකීම් ි,රවුල් කිරීමට අවප්ක්ෂිත කාලපරිච්වේදය තුළ බදු ආදායමට (බදු පාඩුවට) 

අදාළ කර ගැනීමට අවප්කෂා කරනු ලබන බදු අනුපාත මත විලම්ියත බද්ද ගණනය වකවර්. 
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ව්කම් හා තක්වසේුන කිරිවම් පදනම 
 

මූලය ත්්ව ප්රකාශව  මුදල් සහ වයාපාර සමානය වමවහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් මුදල් බවට ප් 

කර ගැනීමට වහෝ වර්ෂයකට අඩු කාලයකදී මුදල් බවට පරිවර්ථන ය කළ හැකි  ව්කම් ජ්ංගම 

ව්කම් වලස වර්ගීකරණය වකවර්.  දහත ජ්ංගම ව්කම් හැුනණු විට මුලය වර්ෂව  සිට වසරක 

කාලයකට වඩා සමාගම විසින් රදවා ගැනීමට අවප්ක්ෂා කරනු ලබන ව්කම් ජ්ංගම වනොවන 

ව්කම් වලස හදුනා ගැවන්. 

 

3.3      වද්පල  පිරියත හා උපකරණ 

 

(අ) හඳුනා ගැනීම හා ගණනය කිරීම 

 

වද්පල  පිරියත හා උපකරණ සඳහන් කරනු ලබන්වන් මූලය ත්්ව ප්රකාශය තුළ ප්රතයාගණන 

වටිනාකම අනුව දදිරියට වගනගිය දඩම් හැර පිරිවැය අඩුකළ සමුච්චිත ක්ෂය වීම් හා කිසියම් 

සමුච්චිත හාි,කරණය වටිනාකම් අනුව ය. වලතිහාසික පිරිවැයට .තුළ් වන්වන් වද්පල ඒවා 

පවතින ස්ථානය ැසවගන ඒවම් දී කළමනාකාරි්වය විසින් ඒවා තමන්ට අදහස් කරන ආකාරයට 

ක්රියා්මක කිරීමට අවශය ත්්වයන් යටව් දැරීමට සිදු වු යම් පිරිවැයක් වව් නම් ඒවා ද .තුළුව 

මූලිකව දැරූ පිරිවැය ින. තමන් විසින් ම වගොඩනගන ලද ව්කම්වලට ද්රවය සඳහා වැය වු පිරිවැය සහ 

සෘ ව කම්කුන පිරිවැය .තුල් වව්. 

 

විවිධ් ප්රවයෝජ්ය ආයු කාලයක් සහිත ප්රධ්ාන අංගවලින් යම් වද්පලක්  පිරියත වහෝ උපකරණ 

සමන්විත වව් නම් ඒවා වවන්වවන් වද්පල  පිරියත හා උපකරණ වසේ ගණන් ගනු ලැවබ්. 

 

(ආ) අනුෂංගික වියදම් 

 

වද්පල  පිරියත හා උපකරණයක දදිරියට වගනයන වටිනාකමට ්වැි, භාණ්ඩයක වකොටසක් 

වවනුවට යමක් ප්රතිස්ථාපනය කිරීවම් දී ඊට වැය වවන පිරිවැය .තුළ් කරන්වන් ්ිනන් සමාගමට 

වර්ධ්නා්මක ප්රතිලාභයක් අ්වන බව අවප්ක්ෂා කරන විට දී ය. ප්රතිස්ථාපනය කළ වකොටවසේ 

දදිරියට වගනයන වටිනාකම හඳුනා වනොගැවන්. අවනකු් සියලු අලු්වැයරයා කිරීම් සහ නඩ්තු 

සඳහා දැරූ වියදම් ඒවා දරන ලද කාල සීමාවව් ලාභයට වහෝ පාඩුවට අයප් වකවර්. 

 

(.)  ක්ෂය වීම් 

දඩම් ක්ෂය වීම් ගණනය වනොකරනු ලැවබ්. ක්ෂය වීම් ලාභයට වහෝ පාඩුවට අයප් වකවරන්වන් 

අවනකු් වද්පල  පිරියත හා උපකරණවල .ස්තවම්න්තු කළ ප්රවයෝජ්ය ආයු කාලයක් ්කී විෂයන්හි 

අවශිෂ්ඨ අගවයන් අඩුවකොට ව්කම්වල පිරිවැයට දඩදීම සඳහා ය. මීට සරල මාර්ග ක්රමය භාවිතා 

වකවර්. වද්පලවල .ස්තවම්න්තු ගත ප්රවයෝජ්ය ආයු කාලය පහත දැක්වව්. 

  

                                     ව්කම්                     වර්ෂ 
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                          නැව්                                                                              25 
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කිසියම් භාණ්ඩයක ක්ෂය වීම් ගණනය කිරීම ආරම්භ වන්වන් ්ය පාවිච්චි කිරීවමන් අනතුුනව විකිණීමට 

.ති භාණ්ඩයක් වසේ වර්ගීකරණය කළ දින සිට සහ ්ය හඳුනා වනොග් දින සිට ය. වාර්තා කිරීවම් 

අවසාන දිනය වන විට කැපී වපවනන වවනසක දිලයක් වව් නම් වයෝගයය ින සැලවකන පරිදි ව්කවම් 

අවවශේෂ වටිනාකම් ප්රවයෝජ්ය ආයු කාල සහ ක්ෂය කිරීවම් ක්රම භාවිතමය අයුරින් සමාවලෝචනය වකොට 

ගැලපීම්  කරනු ලැවබ්. 

සුදුස්සක් වකොට බැහැර කිරීවම් දී විකුණු භාණ්ඩ විෂව  ශුද්ධ් ි,යාදන ලැබීම් සහ දදිරියට වගනයන 

වටිනාකම ලාභ වහෝ පාඩු තුළ හඳුනා ගැවනන අතර ‘වවන් අදායම්’ වහෝ ‘වවන් වමවහයුම් 

වියදම්වල’ .තුළ් වකවර්. 

3.4   අස්පෘශය ව්කම්  

අ්ප් කරගන්න ලද පරිගණක මෘදුකාංග පාවිච්චියට සරිලන අයුුන විවශේෂිත මෘදුකාංග හා ක්රම 

පද්ධ්ති  පිහිටවීම සඳහා දරන ලද පිරිවැය පදනම් කරවගන  ඒවා ප්රාේධ්නීකරණය  වකවර් . අ්ප් 

කරග් ්වැි, ව්කම් සම්බන්ධ්වයන් ග්  කල ඒවාව  පිරිවැය  සමුච්චිත ක්රමක්ෂය  හා සමුච්චිත 

හාි, පාඩු අඩු කිරීවමන් පසුව සඳහන් වකවර් . වමකි පිරිවැය ඒවාව  ප්රවයෝජ්ය ආයු කාලය අනුව 

පහත සඳහන් පරිදි ක්රමක්ෂය .ත. 

         පරිගණක මෘදුකාංග     අවුුනදු 05 

         පරිගණක මෘදුකාංග නඩ්තු කිරීවම් වසේවාවන් ආශ්රිත පිරිවැය දැරූ වියදමක් වලස හඳුනාගැවන්. 

3.5   ආශ්රිත සමාගම්වල ආවයෝජ්නය කිරීම  

සාමානයවයන් සෘ වව වහෝ වක්රව 20% ක වකොටස් ධ්ාරිතාවයක් වවනුවවන් ජ්න්දය ප්රකාශ කිරීවම් 

හිමිකම .ති ්වමන් සමාගම විසින් සැලකිය යුතු බලපෑමක් කළ හැකි ්වහ් පාලනයක් 

(Control) කළ වනොහැකි ආයතන ආශ්රිත සමාගම් වව්. ආශ්රිත සමාගම්වල වකවරන ආවයෝජ්න 

ගණනය කිරීම සඳහා ස්කන්ධ් ගිණුම් ක්රමය භාවිතා කරන ලදී. වමම ක්රමය යටව් ආවයෝජ්න 

මුලික වශවයන් පිරිවැය මත හඳුනා ගනු ලැවබ්. ආවයෝජ්කයාවේ ලාභව  වහෝ පාඩුවව් වකොටස 

හඳුනා ගැනීමට දදිරියට වගනයන වටිනාකම අ්ප්කර ගැනීවම් දිවනන් පසුව වැයර වහෝ අඩු 

වකවර්.  

සමාගවම් පශ්චා් අ්ප් කර ගැනීම්වල ලාභව  වහෝ පාඩුවව් වකොටස විස්තීරණ ආදායම් 

ප්රකාශය තුළ හඳුනා ගැවනන අතර ආවයෝජිතයාවේ වසසු විස්තීරණ ආදායම තුළ ්හි පශ්චා් 

අ්ප් කර ගැනීම්වල චර්යාවන් ආවයෝජ්කවේ දදිරියට වගනයන වටිනාකමට වූ අනුරූප ගැලපුම් 

සහිතව වවන් විස්තීරණ ආදායම් තුළ හඳුනා ගනු ලැවබ්. 

්ක් ්ක් වාර්තා කිරීවම් දිනව දී ආශ්රිත සමාගම්වල සිදුකර තිවබන ආවයෝජ්න හාි,කරණය වී 

.්ද යන්න පිළිබඳව කිසියම් විෂය මුලික සාක්ෂි තිවබ්දැින යන්න සමාගම් විසින්  තීරණය කරනු 

.ත. ්වන් ආවස්ථාවක් වව් නම් ආශ්රිත සමාගම්වලින් අයකර ගත හැකි මුදල් ප්රමාණය හා ්හි 

දදිරියට වගනයන වටිනාකම අතර වවනස හාි,කරණය වසේ ගණනය වකොට විස්තීරණ ආදායම් 

ප්රකාශය තුළ ආශ්රිත සමාගම්වල ලාභව / (පාඩුවව්) වකොටසට සමීප සංඛයාව හඳුනා ගි,.    

3.6 විකිණීමට තිවබන ජ්ංගම වනොවන ව්කම් 

ජ්ංගම වනොවන ව්කම් පාවිච්චි කිරීමට වඩා ඒවාව  දදිරියට වගනයන වටිනාකම් ඒවා මූලික 

වශවයන් විකිණිවමන් ලබා ගත හැකි වන්වන් නම් සමාගම විසින් ඒවා ජ්ංගම වනොවන ව්කම් 
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වශවයන් වර්ගීකරණය කරනු ලැවබ්. විකිණීමට තිවබන ජ්ංගම ව්කම් මි,නු ලබන්වන් ඒවා 

විකිණීමට වැය වන පිරිවැය අඩුකිරීවමන් පසු ඒවාව  දදිරියට වගන යන වටිනාකම සහ 

සාධ්ාරණ අගය අනුව ය. විකිණීමට තිවබන යන වර්ගීකරණය සඳහා වූ ි,ර්ණායකය සපුරා .ති 

බව සැලවකන්වන් විකිණීම අතිශිනන්ම සම්භාවිත ්කක් වීම සහ ව්කමි පවතින ස්භාවවයන් 

වහා විකිණීම සදහා පැවතීම යන කුනණුය. කළමනාකාරී්වය විසින් විකිණිවම් ක්රියාව සඳහා 

කැපවිය යුතු අතර විකිණිම සඳහා වර්ගීකරණය සිදුවකොට වර්ෂයක් තුළදී ්ය අංග සම්පුර්ණ 

විකුණුම් ක්රියාවක් වලස හඳුනා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබා තිබිය යුතුය. 

අිනතිකුනවන්ට විකිණීමට/ වබදා දීමට යනුවවන් වර්ගවකොට .ති වද්පල  පිරියත හා උපකරණ 

සඳහා ක්ෂයවීම වහෝ ක්රමක්ෂය සිදු වනොවකවර්. 

3.7    මුලය වනොවන ව්කම් හාි,කරණය විම 

්ක් ්ක් වාර්තා කිරීවම් අවසන් දිනයට මූලය ව්කම් වල කිසියම් හාි,කරණය වීමක් සිදුවී 

.්දැින යන්න දැනගැි,ම පිණිස සමාගම විසින් ඒවා සමාවලෝචනය කරින. ්වැන් හාි,කරණය 

වීමක් සිදුවිය හැකි බවට දගියක් වව් නම් ්වැන්නක් සිදුවී .ති ව්කමින් (වහෝ අශ්රිත භාණ්ඩ 

සමුහය) අයකරගත හැකි මුදල .ස්තවම්න්තු වකොට ්හි දදිරියට වගනයන වටිනාකම සමග සසදනු 

ලැවබ්.අයකරගත හැකි මුදල අඩු නම් දදිරියට වගන යන  වටිනාකම ්හි .ස්තවම්න්තු කළ අයකර 

ගැනීවම් මුදලට අඩුවකොට  හාි,කරණය පාඩුව වහාම ලාභ වහෝ පාඩු තුළ හඳුනා ගැවන්. 

මීට සමානව සෑම වර්තා කිරීවම් දිනය වන විට ්ක් ්ක් වතොග (වහෝ භාණ්ඩ සමුහය) ඒවාව  

විකිණුම් මිල සමග,(සැසඳීම හා විකිණීම සඳහා දරන ලද පිරිවැය අඩුවකොට), ඒවා දදිරියට 

වගනයන වටිනාකම සමග සසඳමින් හාි,කරණය වීම් සැලකිල්ලට වගන තක්වසේුන කරනු ලැවබ්. 

කිසියම් වතොගයක් (වහෝ ්වැි, භාණ්ඩ සමුහයක්) හාි,කරණය වී .්නම්  විකිණීවම් පිරිවැය 

අඩුවකොට , ්හි දදිරියට වගනයන වටිනාකම  විකිණීවම් මිලට අඩු කරනු ලබන අතර දන් 

දක්බිතිව ලාභ වහෝ පාඩු තුල හඳුනා ගැනීමට කටයුතු වකවර්. 

හාි,කරණය පාඩුවක් දන් පසුව ප්රතිවර්තනය වව් නම් , ව්කවම් (වහෝ ආශ්රිත ව්කම් සමුහව ) 

දදිරියට වගනයන වටිනාකම ්හි අයකරගත හැකි සංවශෝධිත ව නාකමට (වතොගය 

සම්බන්ධ්වයන් නම් ඒවා සම්පුර්ණවයන් විකුණා දැමීවම් පිරිවැය අඩුවකොට) දහල නංවනු ලැවබ් . 

්වහ් ්ය දකු් අවුුනදු වල , ්කී ව්කම (වහෝ ආශ්රිත ව්කම් සමුහය) සම්බන්ධ්වයන් 

හාි,කරණය පාඩුවක් සිදු වනොවූ අවස්ථාවක තීරණය කිරීමට දඩ තිබු වටිනාකමට වැයර වනොවිය 

යුතු ය . හාි,කරණය පාඩුවක ප්රතිවර්තනය ලාභ වහෝ පාඩු තුල දක්බිතිව හඳුනා ගැවන් . 

3.8    වතොගය  

වතොගවල අගය ,යල්පැන ගිය සහ අඩුවවන් පාවිච්චි වන භාණ්ඩ විෂයයන් වවනුවන් ශුද්ධ් ප්රතිභාග 

සැලසීවමන් පසු අඩු පිරිවැයක් සහ ශුද්ධ් , හඳුනාගත හැකි වටිනාකම අනුව අගයනු ලැවබ් . 

පිරිවැය තීරණය  ප්රථම ලැබීම් ප්රථම ි,කු් කිරීවම් ක්රමය අනුවය . වතොග වලට පරිවභෝජ්න ද්රවය 

.තුල්වව්.  

ශුද්ධ් වර්තමාන අගය යනු සාමානය වයාපාරික කටයුතු වලදී  අවලවි කල හැකි මිවලන් 

.ස්තවම්න්තුගත පිරිවැය හා විකිණීවම්දී දැරීමට සිදුවන පිරිවැය අඩුකිරිවමන් ලැවබන අගයින. 
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3.9     මුලය උපකරණ 

          මුලය ව්කම්  

සමාගම විසින් තම මුලය ව්කම් , ප්රාරම්භක හඳුනාගැනීම මත වර්ගීකරණය  කිරීමට තීරණය 

කරනු ලබන අතර ්කී මුලය ව්කම් පහත දැක්වවන අයුුන වර්ග කරින . 

(අ ) වර්ගීකරණය  

(i ) ණය  සහ ලැබිය යුතු වද් 

ණය සහ ලැබිම් ි,යමිත යනු සක්රීය වවළඳවපොවල්  ලැිනස්තුගත වනොවූ ස්ථිර වහෝ ි,ර්ණය 

කල හැකි වගවීම් සහිත වු්පන්න වනොවන මුලය ව්කම් ය . වාර්තා කිරීවම් දිනය අවසාන 

වීවම්  සිට මාස 12 කට වඩා  වැයර කාල සීමාවක්  සඳහා ප්රවර්තන  වනොවන ව්කම් වසේ වර්ග 

වකොට .ති කල්පිරීම් ආවයෝජ්නා හැර ණය  සහ ලැබීම්  ි,යමිත ප්රවර්තන ව්කම්වල 

.තුළ් වකවර්.සමාගවම් ණය සහ ලැබීම් ි,යමිත වලට අඩංගු වන්වන් වාර්තා කිරීවම් කාල 

සීමාවව් අවසානයට .ති වවළඳ හා වවන් ලැබීම්  ි,යමිත , කාී න තැන්පතු ආවයෝජ්න, 

තැන්පතු හා අ්තිකාරම් , මුදල් හා මුදල් සමානයයන් යන ඒවාය.   

          (ii ) විකිනීමට .ති මුලය ව්කම් 

විකිනීමට .ති මුලය ව්කම් වූ කලි වමම ගනය යටව් නම් කරන ලද වු්පන්න වනොවන 

භාණ්ඩ විෂයන් වහෝ වවන් ගණයන් යටව් වර්ගීකරණය වනොකරන ලද ඒවා වව්. වාර්තා 

කිරීවම් අවසන් දිනව  සිට මස 12 ක් .තුලත අපහරණය කිරීමට සමාගම අවප්ක්ෂා 

වනොකරන්වන් නම් වහෝ ආවයෝජ්නයට කල් වනොපිවර් නම් ්ම ව්කම් ප්රවර්තන වනොවන 

ව්කම් වලට .තුල් වකවර්. විකිනීමට .ති  මුලය ව්කම් දිගු කාලින ලැිනස්තුගත සහ 

ලැිනස්තුගත වනොවූ වකොටස් ආවයෝජ්න වලින් සමන්විත වව් . 

(iii ) කල්පිරීම් සඳහා රඳවා .ති ආවයෝජ්න  

කල්පිරීම් ආවයෝජ්න වූ කලි ස්ථිර වහෝ ි,ගමනය කල හැකි වගවීම් හා ස්ථිර කල්පිරීම් සහිත 

වු්පන්න වනොවන මුලය ව්කම් වන අතර ණය හා ලැබීම් ි,යමිත ඊට .තුල් නැත. 

කල්පිවරන වතක් ්කී ආවයෝජ්න ්වසේ රඳවා තැබීම සදහා සමාගමට සාධ්නීය අවප්ක්ෂාවක් 

වහෝ හැකියාවක් තිවබ් නම්  ්ම ආවයෝජ්න කල් පිරීම සඳහා රඳවා තැබූ ආවයෝජ්න වසේ වර්ග 

වකවර්. අවුුනද්දකට වඩා කල් වනොපිවර් නම් කල්පිරිම සඳහා ැසඳවු ආවයෝජ්නා ප්රවර්තන 

ව්කම් වලට .තුල් වකවර්. 

(අ ) හඳුනාගැනීම හා ප්රාරම්භක මැන බැී ම්  

සමාගම විසින් ගනුවදනු ආරම්භ කරන දිනව  සිට ණය සහ අවනකු් ලැබීම් ි,යමිත වශවයන් 

මුලය ව්කම් හඳුනාගැවන්. මුලය උපකරණ වකොන්ා්තුමය ප්රතිපාදනයට සමාගම් පාර්ශවයක් 

වන වවළඳ දිනව  සිට අවනකු් මුලය ව්කම් හඳුනා ගනු ලැවබ්. මුලික වශවයන්ම  මුලය 

ව්කමක් සාධ්ාරණ මිල අනුව මි,නු ලබන අතර, ලාභ වහෝ අලාභ හරහා සාධ්ාරණ වටිනාකම 

අනුව හඳුනාගනු වනොලබන ව්කම් සම්බන්ධ්වයන් සෘ වවම ගනුවදනු පිරිවැය හඳුනාගනු ලැවබ්. 

මුලය ව්කවමන් ජ්ි,ත වන මුදල් ප්රවාහයන් ලබා ගැනීමට තිවබන හිමිකම් දකු්වන විට වහෝ ්කී 

හිමිකම් වවන් පාර්ශවයකට පවරන විට සමාගම  සතය වශවයන්ම පවරා වදනු ලබන විට මුලය 

ව්කම්  ප්රතිපාදන හඳුනා ගැනීමක් සිදු වකවර් . 
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(ආ ) පසුව ගණනය කිරීම  

I. ණය  සහ ලැබීම් ි,යමිත  

a. ප්රාරම්භක හඳුනා ගැනීවමන් පසුව,  ණය හා ලැබීම් ි,යමිත සලල වපොී  අනුපාත ක්රමය  

වයොදා ගි,මින් හාි,කරණය සදහා වු ප්රතිපාදන අඩුවකොට  ක්රමක්ෂය පිරිවැය යටව් 

මැන බලනු ලැවබ්.  

II. විකීණීමට .ති මුලය ව්කම් 

a. මුලික හදුනා ගැනීවමන් පසුව විකිණීමට .ති මුලය ව්කම් වලස වර්ග වකොට .ති 

ලැිනස්තුගත වකොටස් ආවයෝජ්න  සාධ්ාරණ මිල අනුව  මැන  බලනු ලැවබ්. විකිනීමට .ති 

මුලය ව්කම් වල මිවලහි සාධ්ාරණ අගය පිලිබඳ වවනස්කම් වවන් විස්තීරණ අදායම් 

තුල හඳුනාවගන වකොටස් ස්කන්ධ් වවනස්වීම් පිලිබඳ ප්රකාශය තුල විකිණීමට .ති 

සංචිතය වලස දදිරිප් වකවර්.ලැිනස්තුගත වනොවූ වකොටස් ආවයෝජ්න ප්රවර්තන 

කාලව දී විශ්වාසදායක අයුරින් ඒවාව  සාධ්ාරණ අගය තක්වසේුන කල වනොහැකි බැවින් 

හාි,කරණය පාඩු කිසිවක් වව් නම් ඒවා ද අඩුවකොට පිරිවැය අනුව ගණනය කරනු 

ලැවබ්. . 

III. කල්පිරිම සඳහා රඳවාග් ආවයෝජ්න  

a. කල්පිරීම් ආවයෝජ්නා සලල වපොලි අනුපාතය භාවිත කරමින්  ක්රමක්ෂය පිරිවැය අනුව 

ගණනය වකවර්. අ්ප් කරගැනීම් හා ගනුවදනු පිරිවැය සැලකිල්ලට ගි,මින්  

ක්රමක්ෂය පිරිවැය ගණනය කරනු ලැවබ් . 

(. ) මුලය ව්කම් හාි,කරණය වීම  

i. ක්රමක්ෂය පිරිවැය අනුව දදිරියට වගන යන ව්කම් 

 ්ක්  ්ක්  වාර්තා කිරීවම් කාල සීමාව අවසානව දී කිසියම් මුලය ව්කමක් හාි,කරණය වී 

.ති බවට විෂය මුලික සාක්ෂි තිවබ් දැින තක්වසේුන වකවර්. මුලය ව්කමක් සම්බන්ධ්වයන් 

හාි,කරණය පාඩු සිදුවන්වන්  ව්කම ප්රාරම්භකව හඳුනා ගැනීවමන් පසුව සිදුවීමක් වහෝ 

සිදුවීම් ගණනාවක් වහේතුවවන් සිදුවී .ති හාි,කරණය වීමක් විෂය මුලික සාක්ෂි .ති නම් හා 

සහතික වශවයන්ම .ස්තවම්න්තු කළහැකි මුලය ව්කවම් .ස්තවම්න්තු කරන ලද අනාගත 

මුදල් ප්රවාහයන්ට ්කී පාඩුවවන් බලපෑමක් .තිවන්වන් නම් පමණි. 

 ක්රමක්ෂය පිරිවැය අනුව දදිරියට වගනයනු ලබන ණය සහ ලැබීම් ි,යමිත සම්බන්ධ්වයන් පාඩු 

මි,නු ලබන්වන් ව්කවම් දදිරියට වගනයනු ලබන වටිනාකම සහ මුලය ව්කවම් ප්රවර්තන 

සලලදාින වපොලි අනුපාතය අනුව ව ටම් කරන ලද .ස්තවම්න්තු අනාගත මුදල් ප්රවාහයන්හි 

(වනොදැරූ අනාගත ණය  පාඩු හැර) ප්රවර්තන අගය අතර .ති වවනසින. මුලය ව්කවම් 

දදිරියට වගනයන වටිනාකම අඩුකරනු ලබන අතර පාඩු වූ මුදල සවිස්තර අදායම් ප්රකාශය තුල 

හඳුනා ගැවන්. දක්බිතිව ්ළවබන කාල පරිච්වච්දයකදී  හාි,කරණය පාඩුව අඩුවව් නම් හා 

හාි,කරණය හඳුනා ගැනීවමන් පසුව සිදුවූ කාරණාවකට ්ම අඩුවීම  විෂය මුලික 

සම්බන්දතාවයක් දක්වින නම් කලින් හඳුනාග් හාි,කරණය පාඩුවව් වවනස්වීම් 

විස්තීරණඅදායම් ප්රකාශය තුල හඳුනා ගැවන්. ්බඳු හාි,කරණය පාඩු ප්රතිවර්තනය වනොවකවර්.  
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ii. ව්කීණිමට .ති මුලය ව්කම් (AFS)  

්ක්  ්ක්  වාර්තා කිරීවම් කාල සීමාව අවසානව දී කිසියම් මුලය ව්කමක් හාි,කරණය වී 

.ති බවට විෂය මුලික සාක්ෂි තිවබ් දැින තක්වසේුන කරනු ලබින. ලැිනස්තුගත වකොටස් 

ආවයෝජ්න සම්බන්ධ්වයන් ග්කල ආවයෝජ්නවල සාධ්ාරණ අගය ්හි පිරිවැයට අනුව කැපී 

වපවනන අයුරින් දිගින් දිගටම අඩු වන්වන් නම් ්ය ව්කම් හාි,කරණය වන බවට 

සාක්ෂියක් වව්. ලැිනස්තුගත ආවයෝජ්නය සම්බන්ධ්වයන් ්වැි, කිසියම් සාක්ෂියක් වව් නම්  

අ්ප් කර ගැනීවම් පිරිවැය හා ව්මන් සාධ්ාරණ අගය අතර වවනස සමුච්චිත පාඩුව වසේ 

මි,නු ලබන අතර ්හිදි ලාභය වහෝ  පාඩුව තුළ කලින් හදුනාග් හාි,කරණය 

පාඩුව ප්රතිවර්ගීකරණ සීුනමාුනවක් වසේ වකොටස් ලාභ වහෝ පාඩු නැවත වර්ග වකවර්. 

ආවයෝජ්නයක් විකීණීමට තබා .ති වසේ වර්ග වකොට .ති වකොටස් (equity)  සහතික පයක 

ආවයෝජ්න සම්බන්ධ්වයන් වන ලාභ වහෝ පාඩු තුළ හදුනාග් හාි,කරණය පාඩු ලාභ වහෝ 

පාඩු හරහා ප්රතිවර්තනය වකවර්. ප්රතිවර්තනය වකවරන මුදල් ප්රමාණය වසසු විස්තීරණආදායම 

තුළ හදුනා ගනු ලැවබ්.  

ලැිනස්තුගත වනොවු වකොටස්  ආවයෝජ්නය පිළිබඳව ග්කළ ඒවාව  අගය ඊට වු පිරිවැයට අඩු 

වව්  නම් ්ය ව්කම් හාි,කරණය වන බවට සාක්ෂියක් වව්. ලැිනස්තුගත වනොවු හාි,කරණය 

ආවයෝජ්න සම්බන්ධ්වයන් ්බදු සාක්ෂියක් වව් නම් හාි,කරණය පාඩුවව් ප්රමාණය මි,නු 

ලබන්වන් මුලය ව්කවම් දදිරියට වගනයනු ලබන වටිනාකම සහ ්වැි,ම මුලය ව්කමක් 

සම්බන්ධ්වයන් දැනට වවළඳවපොළ ලැබීම් අනුප්රමාණ (Market rate return) අනුව ව ටම් 

කරනු ලැබ .ස්තවම්න්තු කළ අනාගත මුදල් ප්රවාහයන්හි ව්මන් වටිනාකම අතර වවනස 

අනුවය. ්වැි, හාි,කරණය පාඩු ප්රතිවර්තනය වනොවකවර්.  

 

3.9.1 වවළඳ හා අවනකු් ලැබීම්  ි,යමිත  

වවළඳ හා අවනකු් ලැබීම්  ි,යමිත මුලිකව ගනුවදනු මිල අනුව හඳුනාගනු ලැවබ්. ලැබීම් ි,යමිත 

වපොලියක් වනොදරන විට සහ ලැබිය යුතු මුදල් (ව ටම් වනොකළ ) පදනම් කරවගන තක්වසේුන 

කරන තැන්  හි දී සාමානය ණය වකොන්වද්සි යටව් වබොවහෝ විකුණුම් සිදු වකවර්. සාමානය ණය   

කාලසිමාවන්ට වඩා ණය  දිගු වකවරන විට ලැබීම් ි,යමිත , ක්රමක්ෂය පිරිවැය අනුව මැන බලන 

අතර  ඊට වයොදාගනු ලබන්වන් සලල වපොලි අනුපාතයින. වාර්තා කිරීවම් අවසාන දිනයට වවළඳ 

ලැබීම්   ි,යමිත වල  දදිරියට වගනයන වටිනාකම (ලැබිය යුතු මුදල්ප්රමාණවයන් ආපසු අය කර 

ගැනීමට වනොහැකි වන බවට විෂය මුලික සාක්ෂියක් තිවබ් දැින  තීරණය කිරීම පිණිස) 

සමාවලෝචනය කරනු ලැවබ් . ්වසේ නම් , හාි,කරණය පාඩුව ලාභ සහ අලාභය දක්බිතිව හඳුනා 

ගැවන් . 

3.9.2 මුදල් හා මුදල් සාමානයයන්  

මුදල් හා මුදල් සාමානයයන්  ට  .තුල් වන්වන්  අත  .ති මුදල් දල්ලු විටක ගතහැකි තැන්පතු 

සහ මුලිකව මාස තුනකට වඩා වහෝ ඊට අඩු කල්පිරීම් සහිත දහල ද්රවශිලිතාවවයන් යුක්ත 

අවනකු් වකටි කාලින  ආවයෝජ්නයන් ය . මුලය ත්්ව ප්රකාශය තුල ප්රවර්තන වගකීම් වල බැංකු 

අිනරා සඳහන් වකවර් . 

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය " වක්ර ක්රමය ' භාවිතා කරමින් පිළිවයළ වකොට තිවබ් . 
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මුලය වගකීම  

3.9.3. වවළඳ හා අවනකු් වගවීම් ි,යමිත  

වවළඳ හා වගවීම් ි,යමිත  මුලික වශවයන් ගනුවදනු පිරිවැය .තුල්ව ගනුවදනු මිල යටව් 

හඳුනාගනු ලැවබ්. වවළඳ වගවීම් ි,යමිත වූ කලි සාමානය ණය  ි,යමයන් මත වූ දටු කරන 

බැඳියාවන්  වන අතර ඒවාට වපොලිය අඩංගු වනොවව්. සලල වපොලි අනුපාත ක්රමය වයොදා ගි,මින් 

දක්බිතිව වපොලි සහිත වගකීම් ක්රමක්ෂය පිරිවැය අනුව මන බැී ම සිදු වකවර් . 

3.9.4  බැංකු අිනරා  

බැංකු අිනරා  දල්ලු විටක වගවිය යුතු ඒවා වන අතර මුලිකව මැන බලා දක්බිතිව මුහුණත 

වටිනාකම අනුව සඳහන් කරනු ලැවබ්. 

3.10  රජ්ව  ප්රදාන  

ප්රදාන ලැවබන බවට සැලකිය යුතු සහතිකයක් තිවබ් නම් සහ සමාගම විසින් ඊට අදාල වකොන්වද්සි 

වලට අනුව කටයුතු කරන්වන් නම් මුදල් වනොවන ප්රදාන .තුළුව රජ්වයන් ලැවබන ඒවාව  

සාධ්ාරණ මිල අනුව හඳුනාගැවන් . 

වද්පල , පිරියත හා උපකරණ සම්බන්ධ්වයන් රජ්වයන් ලැවබන ප්රදාන විලම්භීත ප්රදාන වලසින් 

ජ්ංගම වනොවන වගකීම් වල .තුල් වකවරන අතර අදාල ව්කම්වල අවප්ක්ෂිත ආයු කාලය මත 

සරල මාර්ග ක්රමයට විස්තීරණඅදායම් ප්රකාශය තුල හඳුනාගැවන් . 

මුදල් වනොවන ප්රදාන ඒවාව  දදිරියට වගනයන වටිනාකම අනුව අගයනු ලබන අතර දදිරියට 

වගනයන වටිනාකම අනුව ප්රදාන හා ව්කම් වලස ගිණුම් ගතවකවර්. 

වගකීම් සහ ප්රතිපාදන  

මුලය ත්වය ප්රකාශ තුල ජ්ංගම වගකීම වලස වර්ගීකරණය කරනු ලැබ .ති බැඳියාවන්  වාර්තා කිරීවම් 

දින සිට වර්ෂයක් .තුලත වගවීමට ි,යමිත වහෝ දල්ලු විටක වගවීමට තිවබන වශේෂයන්ය. ජ්ංගම 

වනොවන වගකීම් යනු වාර්ථා කරන දිනව  සිට වසරකට වඩා වැයර බැදීම් ජ්ංගම වනොවන වගකීම් වලස 

හදුනා ගැවන්. 

වමකි මුලය ප්රකාශ පිළිවයළ කිරීවම්දී , දන්නා ලද සියලු බැඳියාවන්  ගිණුම්ගත කරනු ලබා තිවබ්. අතීත 

ක්රියාවල ප්රතිලලයක් වශවයන් සාධ්නීය බැදියාවන්  වහෝ  චනතික බැඳියාවන්  සමාගමට .ති විට 

ප්රතිපාදන හා බැඳියාවන්  හඳුනාගනු ලැවබන අතර බැඳියාවන්  දටුකිරීම සඳහා .තැම්විට ආර්ථික 

ප්රතිලාභ පිටතට ගලනය වීමක්  .තිවිය හැක . 

3.11 විශ්රාම ප්රතිලාභ පිරිවැය 

සමාගම  සතුව ි,ශ්චිත ප්රතිලාභ වමන්ම ි,ශ්චිත දායක්ව සැලැස්ම යනු  විශ්රාම සැලැස්මක් වන 

අතර වවනම ආයතනයක් සඳහා සමාගම ි,ශ්චිත දායක්වයක් සිදුකරින. ්වහ් සමාගම සතුව 

ප්රමාණව් අරමුදල් , ප්රවර්තන හා වපර කාල සීමා වවනුවන් වසේවකිනන්වේ වසේවා වවනුවවන් 

ප්රතිලාභ වගවීමට වනොමැති විට ඒ සඳහා සම්මුතික හා චනතික වශවයන් සමාගම වගකීවමන්  

බැඳී නැත . 
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ි,ශ්චිත ප්රතිලාභ සැලැස්ම විශ්රාම සැලසුමක් වන අතර ි,ශ්චිත දායක්ව සැලසුමක් වනොවව්. 

සාමානය පරිදි විශ්රාම යාවම්දී  වසේවකවයකුට ලැවබන ි,ශ්චිත මුදල කුමක්දැින ි,ශ්චිත ප්රතිලාභ 

අරමුදලින් හැඳින්වව් . ්ය වයස , වසේවා කාලය හා වන්දි  මුදල මත තීරණය වව් . 

(අ ) ි,ශ්චිත දායක්ව සැලසුම්      -     වසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුදල (E P F ) 

- වසේවක භාර  අරමුදල (E T F ) 
 

වසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුදලට සහ වසේවක භාර අරමුදලට සුදුසුකම් ලබන සියලු වසේවකිනන් ඒ 

ඒ වයවස්ථා සහ වරගුලාසි අනුව අදාල දායක්ව අරමුදල් වලින් ආවරණය වව් . 

(ආ ) ි,ශ්චිත ප්රතිලාභ සැලසුම් - විශ්රාම පාරිවතෝෂික  

විශ්රාම පාරිවතෝෂික  සම්බන්ධ් මුලය ත්්ව ප්රකාශය  තුල හඳුනාවගන .ති වගකීම් වනාහි 

වාර්තා කිරීවම් දිනය වනවිට පවතින පාරිවතෝෂික බැඳියාවන්හි වටිනාකමින. පාරිවතෝෂික 

ගණනය කිරීවම් සුයට අනුව ප්රක්වෂේපිත ඒකක බැර  ක්රමය භාවිතා කරමින් පාරිවතෝෂික 

බැඳියාවන් මි,නු ලැවබ් . 

1983 අංක 12 දරණ පාරිවතෝෂික වගවීවම් පනතට අනුව අවුුනදු 05 ක අඛණ්ඩ වසේවා 

කාලයක් සම්පූර්ණ වකොට විශ්රාම යන වසේවකිනන්ට පමණක් පාරිවතෝෂික වගවීමට සමාගම 

බැඳී සිටී. 

වවන් විස්තීරණආදායම් තුළ ජීව ගණක ලැබීම්/පාඩු ඒවා සිදුවූ කාල සීමාව අනුව හඳුනා 

ගැවන්. 

පාරිවතෝෂිකයට  බාහිර වශවයන් මුදල් සම්පාදනය වනොවකවර්. 

 

3.12 අවිි,ශච්ිත සහ ප්රාේධ්න බැඳියාවන්  

වාර්තා කරන දිනය වන විට පව්නා සියලුම ප්රමාණා්මක බැඳියාවන් හා අවිි,ශ්චිත වගකීම්  

මූලය ප්රකාශන වල ඒ ඒ සටහන් වලින් වහලිදරව් වකවර්. 

විසත්ීරණආදායම් ප්රකාශය 

3.13 ආදායම හඳුනාගැනීම 

සමාගමක ආර්ථික ලැබීම සහ දැරීමට .ති ආදායම හා ආශ්රිත වියදම් විශ්වාසදායක වලස මැි,ය 

හැකි විමසීම සම්භාවි වන තරමට ආදායම හඳුනාගැවන්. ලැබීමට .ති හා ලැබූ ප්රතිෂ්ඨාවව් සාධ්ාරණ 

මිල අනුව ආදායම මි,නු ලැවබ්. 

          (අ) යාා ආදායම  

නැව් බඩු වමවහයුම් කටයුතු වලින් හා ප්රවාහන වසේවා වලින් උ්පාදනය වන ආදායම 

වසේවාවන් සම්පූර්ණවයන් දටුකිරිවම් පදනම මත ඒවා සපයන ලද කාල සීමා තුළදී 

හඳුනාගැවනන අතර තථය වශවයන්ම සපයන ලද වසේවා පදනම අනුව තක්වසේුන කරනු ලැවබ්. 
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(ආ) නැව්කුී  ආදායම  

කාල පදනම මත කුලියට දීවමන් ලැවබන ආදායම කූී  ගිවිසුම් කාලය පදනම් කරවගන උපචිත 

පදනම හඳුනාගනු ලැවබ්. 

(.) ි,වයෝජ්න ගාසත්ු  

වසේවාවන් සම්පූර්ණ කිරීවම් පදනම මත වසේවාවන් සැපයූ කාලය අනුව ි,වයෝජ්ය ආයතන 

ගාස්තු හඳුනාගනු ලැවබ්. 

(ඈ) වපොලිය 

සලල වපොී  ක්රමය වයොදාගි,මින් වපොී  ආදායම හඳුනාගනු ලැවබ්. 

(ද) වවන් ලාභ හා අලාභ 

ආවයෝජ්න .තුලු වද්පල  පිරියත හා උපකරණ හා අවනකු් ජ්ංගම වනොවන ව්කම් 

විකීණීවමන් ලැවබන ආදායම ස්වභාවව  ශුද්ධ් ලැබීම් සහ පාඩු  ලාභ සහ පාඩු වවනුවවන් 

ගිණුම් ගත වකවරන්වන් ඒවාව  බැහැර කිරීවම් වියදම් හා ආශ්රිත විකුණුම් විදයම් විකිණීවමන් 

ල් මුදලින් අඩුකිරීවමන් දක්බිතිවය. 

         (ඊ) ලාභාංශ ආදායම  

වගවීම ලැබීම් සඳහා වූ අිනතිය තහවුුන වූ පසු ලාභාංශ ආදායම හඳුනාගනු ලැවබ්. 

3.14  වැය හඳුනාගැනීම 

කාර්යක්ෂමව වයාපාරය පව්වා ගැනීම සහ වද්පල පිරියත උපකරණ නඩ්තු කිරීම සඳහා දැරූ 

සියලුම වියදම් වර්ෂය සඳහා වූ ලාභය වහෝ පාඩුව ගණනය කිරීවම්දී ආදායමට ්වරහිව අඩුකර 

තිවබ්. 

3.15 ණයට  ගැනුම් පිරිවැය   

ණයට ගැනුම් පිරිවැය සෘ වවම අදාල වන්වන් ව්කමක් අ්ප් කර ගැනීම , ්ම ව්කවම් 

පිරිවැව   වකොටසක් වන සුදුසු කම් ලබන ව්කමක් වගොඩනැගීම වහෝ ි,ෂ්පාදනය වවනුවවන් වූ 

පිරිවැයින . 

3.16 සම්බන්ධිත පාර්ශව සමග ගනුවදනු 

අයකරනු ලබන ගාස්තු පිළිබඳව තැකීමක් වනොවකොට මුලය හා වමවහයුම් තීරණ/ ප්රතිප්ති මත 

කැපී වපවනන පාලනයක්  වහෝ බලපෑමක් .ති කිරීම සඳහා ්ක පාර්ශවයකට හැකියාව ලැවබන 

ගනුවදනු සම්බන්ධ්වයන් වහළිදරව් කිරීම සිදුවකොට තිවබ් . 

3.17 ි,කු් කරනු ලැබ .ති ්වහ් බලා්මක වනොවූ ප්රමිති. 

සමාගවම් මුලය ප්රකාශ ි,කු් කරන ලද දිනට ශ්රී ලංකා වරල් ගණකාධිකාරී ආයතන විසින් 

ි,කු් කරන ලද ්වහ් බලා්මක වනොවූ ප්රමිති  පහත දක්වා .ත. වමකි ප්රමිති බලා්ම වීවමන් 

පසුව ක්රියාවව් වයදවීමට බලාවපොවරෝතුවව් . 
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2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා මුලය ප්රකාශ පිළිවයළ කිරීවම්දී ඒවා වයොදා 

වනොගන්නා ලදී 

SLFRS -9 මුලය උපකරණ : වර්ගීකරණය හා මැනීම :- 

වමම ප්රමිතිය LKAS 39 හි ි,ර්වචනය වකොට .ති අයුරින් මුලය ව්කම් හා බැඳියාවන්  වර්ගීකරණය හා 

මැනීම් වලට අදාලය. වමම ප්රමිතිය 2012 දී ි,කු් කරන ලද අතර 2018 ජ්නවාරි 01 දිවනන් ආරම්භ වන 

වහෝ අවසන් වන වාර්ෂික කාල සිමා සඳහා බලා්මක වව්  . 

SLFRS -14-පාලනා්මක විලම්බීත ගිණුම් :- 

තම මුලය ප්රකාශයන්හි පාලනා්මක විලම්බීත ගිණුම් හඳුනාගැනීම වස්  SLFRS ප්රමිතීන් පළමු වරට 

භාවිත කරන්නන් සම්බන්ධ්වයන් වමම ප්රමිතිය සීමා වව්. වමම ප්රමිතිය 2016 ජ්නවාරි 01 දින වහෝ 

දන්පසුව ආරම්භ වන වාර්ෂික කාල පරිච්වේද සඳහා වලංගු වව් . 

SLFRS -15- ගනුවදනුකුනවන්වේ වකොන්ා්වලින් ආදායම :- 

වමමගින් දැක්වවන්වන් ආදායම වකතරම්ද යන්න සහ වකබඳු අවස්ථාවක හඳුනාගන්වන් ද යන්න 

තීරණය කිරීම පිණිස පුළුල් ක්රියාරාමුවක් ස්ථාපනය කිරීමින. ්මගින් LKAS 18 අදායම   LKAS 11 

දදිකිරීම් වකොන්ා් සහ IFRIC 13 ගනුවදනු කුන නැු ුන වැඩසටහන් .තුළුව දැනට පව්නා අදායම 

හඳුනා ගැනීවම්  මාර්වගෝපවද්ශ ප්රතිස්ථාපනය වකවර්. වමම ප්රමිතිය 2018 ජ්නවාරි 01 දින වහෝ දන්පසුව 

ක්රියා්මක වන වාර්ෂික කාලසිමා සඳහා වලංගු වව් . 

සිදු කරන ලද ප්රාථමික විශ්වල්ෂණය පදනම් කරග් කල යවථෝක්ත අයුරින් වයොදාගන්න ලද ප්රමිතීන් 

තුලින් මුලය ප්රකාශ වකවරහි කිසිදු වැදග් බලපෑමක් වවතැින  අවප්ක්ෂා වනොවකවර්.   

 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

   

   2016 2015 

  සටහන ුන. ුන. 

4 ආදායම 
 

   

 යාා ආදායම  191 931 985 178 717 226 

 නැව් බඩු ප්රවාහනය  86 158 193 - 

 නැව් කුී  ආදායම්  105 221 782 - 

 නැවි බඩු යැවිම හා ි,ශක්ාෂණය  44 860 061 46 528 936 

 ි,වයෝජිත ගාස්තු හා .ඩ්රස ්වකොමිස ්  188 899 367 397 728 082 

   617 071 388 622 974 244 

5 වවන් ආදායම් 
 

   

 ස්ථාවර ව්කම් විකිණිවමන් ලාභ  704 900 - 

 ලාභාංශය  581 959 9 

 ශුද්ධ් විි,මය ලැබීම් (පාඩු/ලාභ)  (23 309 445) 23 809 073 
 කළමනාකරණ ගාස්තු ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වබෝ ටු හා බ්තල්  11 850 000 11 850 000 

 වවන්  338 272 1 031 209 
   (9 834 314) 36 690 291 
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6 වමවහයුම්වලින් ලාභ (පාඩු) 

 
   

 පහත දැක්වවන දෑ .තුළු වියදම් ද අඩුකිරීවමන් පසුව වමවහයුම් ලාභය (පාඩුව) සඳහන් වකොට තිවබ් 
 

 විගණකවුනන්වේ වව්තනය  573 341 436 425 
 ක්ෂය වීම්  34 766 522 7 771 246 
 වෘ්තිය හා  චනතික ගාස්තු  3 833 188 2 869 724 
 කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැය (සටහන 6.1)  118 672 822 120 498 623 
     
    6.1   කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැය    
     
            අධ්යක්ෂවුනන්වේ වව්තන  1 260 750 1 782 581 
            වැටුප් හා වව්තන  102 100 966 102 932 578 
            ි,ශ්චිත දායක්වය සැලසුම් පිරිවැය - (EPF)  9 594 929 9 723 801 
                                                                      (ETF)  
            ි,ශ්චිත දායක්වය සැලසුමි පිරිවැය - විශ්රාම පාරිවතෝෂික  5 716 177 6 059 663 
   118 672 822 120 498 623 
7 ශුද්ධ් මූලය ආදායම (වියදම්)    
     
 7.1   මූලය ආදායම    
 වපොී  ආදායම - ස්ථාවර තැන්පතු හා භාණ්ඩාගාර බිල්ප්  36 756 816 30 320 413 
         වපොී  ආදායම - කාර්ය මණ්ඩලය ණය  1 242 933 1 286 636 
   37 999 749 31 607 049 
 7.2   මූලය වියදම්    
          වපොී  වියදම් - යාා ණය  (40 743 585) (38 649) 
   (2 743 836) 31 568 400 
8 ආදායම් බදු වියදම්    
     
 සාමානය කටයුතු සඳහා බදු 8.1 4 535 121.00 102 066 507 
 විලම්ියත බදු ව්කම් ප්රතිවර්තනය 17 39 570 790.00 43 087 
 උද්වද්ශික ලාභාංශ බද්ද  5 387 858.00 12 901 906 
   49 493 769 115 011 500 

 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

   2016 2015 
  සටහන ුන. ුන. 
8.1 බද්දට යට් ලාභය හා ගිණුම් ලාභය සැසදීම    
     
 බද්දට වපර ගිණුම් ලාභය  123 810 898 239 953 525 
 අඩු කළා : ආශ්රිත සමාගම්වල ලාභව  වකොටස (බද්ද .තුළුව)  (16 541 363) (12 331 550) 
   107 269 535 227 621 975 
     
 දඩ වනොවදන අිනතම වල ්කතුව  94 612 463 152 275 666 
 දඩදිය හැකි අිනතම මුළු ්කතුව  (1 865 775 391) (9 279 301) 
 බද්දට යට් නැති ආදායම  (38 581 707) (31 607 058) 
 වවළඳාම වහෝ වයාපාරවයන් ලාභ (පාඩු)  (1 702 475 100) 339 011 282 
     
 ්කතු කළා : බදුවපොී  ආදායමට යට් වවන්  ආදායම් 

(ුන.37 999 748 ක් 35% බැගින්) 
 13 299 912 31 607 049 

 මුළු වයවස්ථාපිත ආදායම/ තක්වසේුන ආදායම  (1 689 175 188) 370 618 331 
     
 ්කතු කළා : බද්දට යට් බදු වපොී  ආදායම (ුන.37 999 748 ක් 

65% බැගින්)  
 24 699 836 31 607 049 

 28% වයවස්ථාපිත බදු අනුප්රමාණය අනුව අය කළ බද්ද  6 915 954 103 773 133 
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 අඩු කළා : ජ්ාතික බද්ද  (2 380 833) (1 706 626) 
 වර්ෂය සඳහා සාමානය ක්රියාකාරකම් මත ප්රවර්තන බද්ද 8 4 535 121 102 066 507 
     
9 වකොටසක් වවනුවවන් මුලික හා තනුක දපැයීම    
     
වකොටසක් වවනුවවන් වූ මුලික හා තනුන දපැයීම් ආගණනය වකවරනුව  වාර්තා කිරීවම් කාලය තුළ ි,කු් වකොට .ති 
සාමානය බර තැබු මාධ්ය සංඛයාවවන් සාමානය වකොටස් හිමියට ආවරෝපනය කළ හැකි ශුද්ධ් ලාභයින. 
 ලවය වශවයන් භාවිතා කරන ලද මුදල    
     
 වකොටස් හිමි ආවරෝපිත ශුද්ධ් ලාභය (ුන)  74 317 129 124 942 025 
     
 හරය වශවයන් භාවිතා කරන ලද මුදල    
     
 ි,කු් වකොටස්වල බර තැබූ සාමානයය  5 000 000 5 000 000 
 වකොටස් වවනුවවන් මුලික හා තනුක දපැයීම්  14.86 24.99 
     
 වකොටසක් සඳහා මුලික හා තනුක දපැයීම්    
     
වාර්තා කිරීවම් කාලය තුළ ි,කු් කරනු ලබන සාමානය වකොටස් ගණවන් සාමානය බර තැබූ සාමානය වකොටස් ධ්ාරීන් වවත 
ආවරෝපනය කළ හැකි ලාභය (පාඩුව) වබදා ගණනය කිරිවමන් මුලික හා තනුක දපැිනම් (පාඩු) වකොටස් අනුව ගණනය කරනු 
ලැවබ්. 
 ලවය වශවයන් භාවිත මුදල    
     
 වකොටස්ධ්ාරින් වවත අදාළ ශුද්ධ් ලාභය (පාඩුව) ුන.  74 317 129 124 942 025 

 

 

 

 

 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 
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වද්වපොල  පිරියත හා 
උපකරණ 

 
 
 
 

දඩම් හා ි,වාස 
වයපෘති 

 
 
 
 
 

වගොඩ 
නැගිලි 

 
 
 
 
 

යාා 

 
 
 
 
 

වමෝටර් 
වාහන 

 
 
 
 

ගෘහ භාණ්ඩ හා සවිකිරීම් 

 
 
 
 

කාර්යාී ය 
උපකරණ හා 
පරිගණක 

 
 
 
 
 

්කතුව 

  ුන. ුන. ුන. ුන. ුන. ුන. ුන. 
 පිරිවැය තක්වසේුනව        
         
 2015 අවප්රේල් 1 ට 

වශේෂය 
5 286 340 43 390 - 49 346 932 14 661 864 17 290 373 86 628 899 

 වර්ෂය තුළ ්කතු කිරීම් - - - - 821 237 1 623 752 2 444 989 
 ප්රාේධ්න කාර්යන්වගන් 

මාුන කිරීම් 
- - - - - - - 

 වර්ෂය තුළ ක්රියා්මක 
යාා 

- - 5 579 694 834 - - - 5 579 694 834 

 වර්ෂය තුළ බැහැර 
කිරීම් 

- - - (3 100 000) (232 473) (133 437) (3 465 910) 

 2016 මාර්තු 31 දිනට 
වශේෂය 

5 286 340 43 390 5 579 694 834 46 246 932 15 250 628 18 780 688 5 665 302 812 

         
 සමුච්චිත ක්ෂය වීම්        
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 2015 අවප්රේල් 1 දිනට 
වශේෂය 

1 211 476 43 390 - 25 289 128 9 952 228 13 793 946 50 290 168 

 වර්ෂය සඳහා 
ක්ෂය 

8 316  24 905 636 7 462 911 818 767 1 570 892 34 766 522 

 බැහැර කිරීම් -  - (3 100 000) (232 473) (133 437) (3 465 910) 
 2016 මාර්තු 31 

දිනට වශේෂය 
1 219 792 43 390 24 905 636 29,652,039 10 538 522 15 231 401 81 590 780 

         
 ශුද්ධ් වපොව් 

අගය 
    සටහන් 2016 2015 

       ුන. ුන. 
 දඩම් හා ි,වාස 

වයාපෘති 
     4 066 548 4 074 864 

 වගොඩනැගිලි      - - 
 යාා      5 554 789 198 - 
 වමෝටර් වාහන      16 594 893 24 057 805 
 ගෘහභාණ්ඩ හා 

සවිකිරීම් 
     4 712 106 4 709 636 

 කාර්යාී ය 
උපකරණ හා 
පරිගණක 

     3 549.287 3 496 427 

       5 583 712 032 36 338 732 
 වකරීවගන යන 

ප්රාේධ්න වැඩ - 
වගොඩනැගිලි 

    10.1 3 626 440 3 626 440 

 හාි,කරණය 
සඳහා ප්රතිපාදන 

     (3 626 440) (3 626 440) 

      10.2 5 583 712 032 36 338 732 
2016 මාර්තු මාසව දී අභයන්තර හා බාහිර හාි,කරණය සාධ්ක සලකා බලමින් සමාගම විසින් තම 

වාර්ෂික හාි,කරණය පරීක්ෂණය සිදුකර .ත. යාා වලින් අයකර ගත හැකි මුදල් ප්රමාණය (2016 මාර්තු 

31 දිනට) ජ්ාතයන්තරව සුප්රසිද්ධ්  Drewry Maritime Services (Asia) Pte. Ltd. විසින් දදිරි මුදල් ප්රවාහ 

.ස්තවම්න්තුවල වටිනාකම පදනම් කරවගන සිදු කරනු ලබන අතර නාවික කාර්මාන්තව දී භාවිතා 

කරනු ලබන ක්රමවව්දයන් ඔවුන් ඒ සඳහා අනුගමනය වකොට තිවබ්. 

 

 

1. දල්ලුම සහ සැපයුම් අවප්ක්ෂාවන් පදනම් කරවගන වකටිකාී න කුලියට ගැනීම් (2016-2020) 
තීරණය වකොට තිවබ්. 
2. දිගු කාී න නැවි බඩු  ප්රවාහනව  දැක්ම සදහා (2021-2041)කාලය මත පදනම්ව කුලියට දීවම් 

ගාස්තුව .ස්තවම්න්තු වකොට .්ව් MRA විග්රහ කිරීම් ක්රමය පදනම් කරවගනය. 

3.         කාලය මත පදනම්ව කුලියට දීවම් ගාස්තුව .ස්තවම්න්තු වකොට .්ව් වසර 13 ක සාමානය 

වලතිහාසික උද්ධ්මනය නව වගොඩනැගිලි මිලට ගැලපීවමනී. මීට යාාවක අවුුනදු 25 ක 

ප්රවයෝජ්ය ආයු කාලය හා WACC 10.2% පදනම් කරවගන ගණනය කැනු ලැවබ්.. 

 අවනක් කුනණ වන්වන් 2020 වන විට “Emission Control Norms and Retrofitting of ballast 

water treatment system” ක්රියා්මක බවට පැමිවණන බව ඔවුන් විසින් සලකා බලනු ලැබ 

තිබිමය. වමකී වරගුලාසි වදවකන් අවුුනදු 18-20 ට වඩා පැරණි නාවික භාණ්ඩ වතොග අබලි ද්රවය 

අංගනයට යවනු ලැවබ් යැින අවප්ක්ෂා වකවරන අතර පව්නා වතොග වලින් ලැවබන දපැිනම් 

සඳහා උ්ව්ජ්නයක් ලැවබ්. වමම පසුබිම තුළ දපැිනම් සම්බන්ධ්වයන් .තිවන වර්ධ්නය 
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වයාපාරික චක්රවයහි පව්නා හැසිරිම් රටාව පිළිබඳව අපක්ෂපාති වතොරතුුන ගැලැපීමට දඩ 

සැලවසේ. 

 2016 මාර්තු 31 දිනට විකුණුම් පිරිවැය අඩුකිරීවමන් දක්බිතිව සාධ්ාරණ මිල පදනම් කර ගි,මින් 

ජ්ාතයන්තර ප්රසිද්ධියට ප් ප්රවීනයන් විසින් තක්වසේුන වකොට .ති වටිනාකමට යාාව විකිණිමට 

අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කළ අතර වාර්තාකරණ දිනය වන විට වටිනාකම කැපි වපවනන 

වලස වවනස් වු බව ඔවුන්වේ අදහස වව්. 

  

                   යාාවව් භාවිත අගය තක්වසේුන කිරීවම්දී සමාගම විසින් යාාවව් අනාගත කුලියට ගැනුම් 

අනුපාත  නැව් වමවහයුම් වියදම් .ස්තවම්න්තු කරන ලද දතිරි ප්රවයෝජ්ය ආයු කාලය සහ ්හි 

අවවශේෂ අගය පිළිබඳව උපකල්පනය කරන ලදී. වමම උපකල්පනයන්හිදී පදනම් කර ගන්නා 

ලද්වද් වලතිහාසික හා චක්රීය ප්රවනතාවන් වමන්ම අනාගත අවප්ක්ෂාවන්ය. වියහැකි 

හාි,කරණයන් පිළිබඳව .ගයීම සඳහා භාවිතා කරන ලද උපකල්පන සාධ්ාරණ හා වයෝගය බව 

කළමණාකාරි්වව  විශ්වායින.  වකවසේ නමු් ්කි උපකල්පන වබොවහෝ විට වවනස්විය හැකිය. 

මුදල් ප්රවාහ .ස්තවම්න්තු කිරිවම්දී වයොදා ගන්නා ලද බද්දට වපර ව ටම් අනුප්රමාණය 6.86% ක් 

වන අතර අවුුනදු 5 ට ඔබ්වබන් වූ මුදල් ප්රවාහ දහත කී උපවද්ශක විසින් කරන ලද උපකල්පන 

වසේ සලකනු ලැවබ්. ස්වාධීන අන්තර්ජ්ාතික විවශේෂඥවයකු වයොදා ගි,මින් තම යාාවව් අවවශේෂ 

අගය .ස්තවම්න්තු කරින. 

 

 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 

මාර්තු 31 දිනට 
 

   2016 2015 

  සටහන් ුන. ුන. 

10.1 වකරීවගන යන ප්රාේධ්න වැඩ - වගොඩනැගිලි 
 වර්ෂය ආරම්භව  වශේෂය  3 626 440 3 626 440 
 වර්ෂය අවසානව  වශේෂය 10 3 626 440 3 626 440 
     
10.2 සථ්ාවර ව්කම්වල දදිරිපිට වකරීවගන යන වටිනාකම 
 පිරිවැය අනුව  5 579 712 032 32 338 732 
 තක්වසේුන කිරීම් අනුව  4 000 000 4 000 000 
  10 5 583 712 032 36 338 732 
 
 
දඩම් හා වගොඩනැගිලි 1994 ූලි මස රජ්ව  තක්වසේුන වදපාර්තවම්න්තුව මගින් නැවත් තක්වසේුන කරන ලදී.  
දඩම් හා වගොඩනැගිලි අදාළ ගැලපුම් සහිතව ඒවාව  උපරිම භාවිත ත්්වයන් අනුව විවෘත වවළඳවපොවළේ වටිනාකම් පදකම් කරවගන 
තක්වසේුන කරන ලදි. විලම්ියත බද්ද .තුළුය තක්වසේුනවව් ප්රතිලල  ප්රතයාගණන සංචිතය තුල හඳුනා ගන්නා ලදී. 
 

10.3 ක්ෂයවීම් අඩුකරමින් දක්බිතිව ව්කම් දදිරියට වගන යන ලද්වද් නම් මූලය ප්රකාශනයන්හි .තුළ් කිරීමට දඩ තිබූ 
ප්රතයාගණනය කළ ව්කම්වල දදිරියට වගන යන වටිනාකම 

 පිරිවැය  1,120,000 1,120,000 
 සමුච්චිත ක්ෂයවීම්  (1,120,000) (1,120,000) 
 දදිරියට වගන යන වටිනාකම  - - 
 ුනපියල් 16704617 (2015 13269081) ක් වූ වද්වපොල  පිරියත හා උපකරණ සම්පුර්ණවයන් ක්ෂයගත කරන ලද අතර 

සමාගවම් ප්රවයෝජ්නය සඳහා ්වසේම තිවබන්නට හරින ලදී. 
     
11 වකරීවගන යන ප්රාේධ්න වැඩ - යාා    
  සිවලෝන්  බ්රීස ්යාාව සිවලොන්  ප්රින්ස ් මුළු මුදල 
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යාාව 
  ුන. ුන. ුන. 
 පිරිවැය    
     
 2015 අවප්රේල් 1 වැි, දිනට වශේෂය 2 957 886 893 1 991 060 102 4 948 946 995 
 වර්ෂයය තුළ ්කතු කිරීම් 2 119 083 078 1 011 366 090 3 130 449 168 
 ණයට ගැනුම් පිරිවැය 502 724 866 436 069 854 938 794 720 
 වද්වපොල   පිරියත හා උපකරණ වලට වූ මාුන 

කිරීම් වශේෂය 2016 මාර්තු 31 දිනට 
(5 579 694 837) 

- 
(5 579 694 837) 

  - 3 438 496 046 3 438 496 046 
 සාමානය ණයට ගැනුම් පිරිවැය ප්රාේධ්ණිකරණ අනුපාතය - 10.91% 
   2015 2014 

   ුන. ුන. 
12 අස්පෘශය ව්කම් : 

 

   

 පරිගණක මෘදුකාංග    
 පිරිවැය    
 වර්ෂය ආරම්භව දී වශේෂය  6,144,497 6,144,497 
 වර්ෂය අවසානව දී වශේෂය  6,144,497 6,144,497 
     
 සමුච්චිත ක්රමක්ෂය    
 වර්ෂය ආරම්භව දී වශේෂය  6,144,497 6,144,497 
 වර්ෂය අවසානව දී වශේෂය  6,144,497 6,144,497 
 මාර්තු 31 දිනට කපාහැරි වටිනාකම  - - 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 
මාර්තු 31 දිනට 

  
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 

2016 
  ුන. ුන. 
13 ආශ්රිත සමාගම්වල ආවයෝජ්න    
  වකොටස ්

සංඛයාව 
ධ්ාරිතා ප්රතිශතය   

 සී/ස සිවලොන් ෂිපිං ්ජ්න්සි (වපවද්) 9 999 100% 99 990 99 990 
 හාි,කරණය සඳහා ප්රතිපාදන   (99 990) (99 990) 
    - - 
 උපකාරක සමාගම් වසාදැමීම සඳහා 2006 මාර්තු 20 දින පැවති අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ැසස්වීවම් දී ගන්නා ලද තීරණව  ප්රතිලලයක් වශවයන් 

උපකාරක සමාගවම් මූලය ප්රකාශ සමාගම විසින් ්කාබද්ධ් වනොකරන ලදී. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලව  තීරණවයන් දක්බිතව 2006 මැින මස සිට 

උපකාරක සමාගම් ඈවර වකවරමින් පවතී. 
     
14 ආශ්රිත සමාගම්වල ආවයෝජ්න    
     
 සක්න්ධ් ක්රමය අනුව දදිරියට වගන යන ව්කම    
     
 සී/ස සිවලොන්ෂිපිං ලිනන්ස් (පුද්.)   216 721 799 200 198 909 
 සී/ස සිවලොන් ෂිපිං ්ජ්න්සි (පුද්.)-සිංගප්පුුනව  49 642 597 49 660 874 
   266 364 396 249 859 783 
 14.1 ආශ්රිත සමාගම්වල ආවයෝජ්න    
 පිරිවැය    
  වකොටස ්

ගණන 
ධ්ාරි්ව ප්රතිශතය   

 
 
 

 
සී/ස සිවලෝන් ෂිපිං ලිනන්ස් (පුද්.) 
සමාගම 

 
156 942 

 
39% 

 
1 569 420 

 
1 569 420 
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 සී/ස සිවලෝන් ෂිපිං ්ජ්න්සි (පුද්.) 
සමාගම සිංගප්පුුනව 

24 500 49% 
143 622 143 622 

   1 713 042 1 713 042 
 14.2 සක්න්ධ් ක්රමය අනුව ආශ්රිත සමාගම්වල ආවයෝජ්න සංචලන 
 ශුද්ධ් ව්කම්වල ආවයෝජ්කවේ වකොටස    
 වර්ෂය ආරම්භව දී වශේෂය  249 859 783 239 773 085 
 ආශ්රිත සමාගම්වල ලාභව  වකොටස (බදු රහිත) 16 541 363 12 331 550 
 ආශ්රිත සමාගම්වල වවන් විස්තීරණආදායම් වකොටස (බදු රහිත) 316 372 (1 891 729) 
 ලාභාංශ ආදායම  (353 122) (353 123) 
 වර්ෂ අවසානව  වශේෂය  266 364 396 249 859 783 
     
 14.3 ආශ්රිත සමාගම්වල සංක්ෂිප්ත මූලය වතොරතුුන 
  සී/ස සිවලොන් ෂිපිං ඒජ්න්සි (වපවද්ග) 

සමාගම - සිංගප්පුුනව 
සී/ස සිවලොන් ෂිපිං ලිනන්ස ්(වපවද්ග) සමාගම  

  
වදසැම්බර් 31 දිනට 

2015 2014 2015 2014 

 මුළු ව්කම් 165 990 831 187 137 065 713 096 816 644 475 603 
 මුළු වගකිම් 57 217 066 78 326 001 104 719 963 78 465 111 
 ශුද්ධ් ව්කම් 108 773 765 108 811 064 608 376 853 566 010 492 
 ආදායම 552 954 826 607 215 332 415 654 415 384 974 776 
 වමවහයුම් වියදම් 552 138 230 604 153 360 406 779 687 384 911 018 
 වවන් ආදායම් 67 559 71 216 22 025 270 13 342 430 
 වර්ෂය සඳහා ලාභය 750 678 3 238 105 41 470 592 27 550 971 
 වර්ෂයසඳහාමුළු 

විස්තීරණආදායම 
 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූල් ය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 
මාර්තු 31 දිනට 
 
 

750 678         3 238 105       43 271 826 
 

28 210 873 

          2016              2015 
   සටහන් ුන. ුන. 
15 මූලය සාධ්න ප     
      
 මූලය ව්කම් වර්ගීකරණය සහ මූලය වගකිම් 
      
 මූලය ව්කම්වල සහ මූලය වගකීම්වල දදිරියට වගන යන වටිනාකම් මූලය ත්ව ප්රකාශයන් තුළ පහත සඳහන් පරිදි වව්. 
      
 මූලය ව්කම් සහ වගකීම්වල දදිරියට වගන යන වටිනාකම 
      
 15.1 මූලය ව්කම්     
  15.1.1 විකිණිමට .ති     
        
   ලැිනස්තුගත ආවයෝජ්න  16.1 20 201 458 28 143 708 
   ලැිනස්තුගත වනොවූ 

ආවයෝජ්න 

 16.2 2 377 070 2 377 070 

      22 578 528 30 520 778 
        
  ලැිනස්තුගත ආවයෝජ්න ගණනය කරනු ලබන්වන් සක්රිය වවළඳවපොවළේ ලැිනස්තුගත මිල පදනම් කරග් සාධ්ාරණ 

මිල අනුවය. ලැිනස්තුගත වනොවූ ආවයෝජ්නවල සාධ්ාරණ මිල ස්ථිරසාර වලස පිරිවැය අනුව ගණනය කළ වනොහැකි 
බැවින් හාි,කරණය වීම සඳහා වූ ප්රතිපාදන අඩුවකොට ආගණනය වකවර්. 
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  15.1.2 කල් පිරිම සඳහා තැබු ආවයෝජ්න     
        
   භාණ්ඩාගාර බිල්ප්වල 

ආවයෝජ්න 
 20 150 380 701 401 804 634 

        
   කල්පිරීම සඳහා තබා .ති ආවයෝජ්න මි,නු ලබන්වන් වපොී  ලැබීම් ි,යමිත .තුළ් කිරීම් 

සහිතවය. 
        
  15.1.3 ණය සහ ලැබීම් ි,යමිත     
        
   වවළඳ හා වවන් ලැබීම් 

ි,යමිත 
 18 832 360 894 939 876 153 

   වකටීකාී න ආවයෝජ්න  21 249 127 541 236 564 356 
   මුදල් හා මුදල් සාමයයන්  22 388 146 363 220 458 402 
      1 469 634 798 1 369 898 911 
    

ණය සහ ලැබීම් ි,යමිත  ඒවාව  දදිරියට වගන යන වටිනාකම අනුව සඳහන් වකවරනුව   ඒවාව  
දදිරියට වගනයන වටිනාකම සාධ්ාරණ අගයට ආසන්න වන වහිනි,. 

        
   මුළු මූලය ව්කම්   1 642 594 027 1 829 224 323 
        
 15.2 මූලය වගකීම් 
        
  වවළඳ හා වවන් වගවීම් ි,යමිත  30 744 216 814 713 350 008 
  
  මුළු මූලය වගකීම්     
     744 216 814 713 350 008 
   

මූලය වගකීම්  ඒවාව  දදිරියට වගනයන වටිනාකම අනුව සඳහන් වකවරනුව  ඒවාව  දදිරියට වගනයන 
වටිනාකම සාධ්ාරණ අගයට ආසන්න වන බැවිි,. 
 

 

 

     2016 2015 
 
16 

  
විකිණිමට තබා .ති මූලය ව්කම් 

  
සටහන් 

ුන. ුන. 

       
  ලැිනස්තුගත ආවයෝජ්න  16.1 20 201 458 28 143 708 
  ලැිනස්තුගත වනොවූ ආවයෝජ්න  16.2 2 377 070 2 377 070 
     22 578 528 30 520 778 
       
  16.1 ලැිනසත්ුගත ආවයෝජ්න 

 
 

    

   වර්ෂය ආරම්භව දී වශේෂය   28 143 708 28 620 720 
   සාධ්ාරණ අගය වවනස්වීම් මත පාඩු   (7 942 250) (477 012) 
   වර්ෂය අවසානව දී වශේෂය  16 20 201 458 28 143 708 
          
     

2016 
 

2015 
    වකොටස ්

ගණන 
පිරිවැය  වවළඳවපොළ පිරිවැය වවළඳවපොළ 

     ුන.  වටිනාකම ුන. ුන. වටිනාකම ුන. 
   මර්කන්ටිනල් 

ෂිපිං කම්පි, 
PLC 238 506 2 068 800  20 201 458 2 068 800 28 143 708 

          



 

49 
 

  16.2 ලැිනසත්ුගත වනොවූ ආවයෝජ්න     
        
   ලැිනස්තුගත වනොවූ ආවයෝජ්න සාධ්ාරණ අගය ගණනය කළ වනොහැකි බැවින් හාි,කරණය වනොවු පාඩු 

අඩුවකොට පිරිවැය අනුව සඳහන් කරන ලදී. 
          
        2015 2014 
       සටහන් ුන. ුන. 
          
       වකොටස ්

ගණන 
  

   සී/ස ලංකා ්ක්ස් ප්රවෘ්ති 
පසමාගම 

 31 206 312 060 312 060 

   සිවලොන් වපොර්  සර්විසස් 
ලිමිටඩ් 

 5 000 50 000 50 000 

   සී/ස ලංකා වපොර්  මැවනේමන්  
.න්ඩ් කන්සල්ටන්ඩ් 

 1 501 15 010 15 010 

   සී/ස ලංකා වකෝල් කම්පි, 
(වපවද්.) සමාගම 

 200 000 2 000 000 2 000 000 

       16 2 377 070 2 377 070 
 
 
 

17 විලම්භීත බදු ව්කම් (බැඳියාවන්)     
          
 වර්ෂය ආරම්භව දී වශේෂය   3 904 317 3 947 404 
 වර්ෂය තුළ ප්රතයාවර්තන  8 (39 507 790) (43 087) 
 වර්ෂය අවසානව  වශේෂය  17.1 (35 666 473) 3 904 317 
          
 ව්කම්වල හා වගකීම්වල දදිරියට වගනයන වටිනාකම් සහ ව්කම් හා වගකීම්වල බදු පදනවම් දදිරියට වගනයන 

වටිනාකම අතර තාවකාලික වවනස්කම් මත විලම්ියත බද්ද හදුනාගනු ලබන අතර 28% සලල වපොී  අනුපාතය 
අනුව ගණනය කරනු ලැවබ්. 

     
 

 

 

                2016               2015 

       සටහන් ුන. ුන. 
 17.1 බදුව්කම් හා වගකීම්වල විලම්ියත බදු විශව්ල්ෂනය 

 
  

  විලම්ියත බදු වගකීම්     
  ක්ෂය ගත කිරීම් ්වරණය මගින්   (516 258 990) (2 847 320) 
     (516 258 990) (2 847 320) 
       
  විලම්ියත බදු ව්කම්     
  බදු පාඩුවලින්    472 969 051 - 
  විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳියාවන්වගන්   7 623 466 6 751 637 
    17 480 592 517 6 751 637 

     (35 666 473) 3 904 317 

   
විලම්ියත බදු ව්කම් විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳියාවන් උවදසා ප්රතිපාදන වශවයන් ද වසසු ලැබීම් හාි,කරණය 
ප්රතිපාදන සඳහා ද හඳුනාගැවනන අතර දදිරියට වගයන බදු අහිමිවීම් බද්දට යට් ලාභ සම්භාවීවන තරමට 
උපලබ්ධි වකවරන අතර විලම්ියත බදු බැඳියාවන් ක්ෂය කිරීම් හා ප්රතයාගණන අතිරික්ත ්වරණය කිරීම් 
සඳහා හඳුනා ලනු ලැවබ්. 
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18 

 
වවළඳ හා වවන් ලැබීම් ි,යමිත 

    

       

 වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත     
 තැන්පතු හා අ්තිකාරම්  18.1 824 670 982 852 775 200 
 කාර්යමණ්ඩල ලැබීම් ි,යමිත  18.2 8 599 715 10 414 450 
 අවනකු් ලැබීම් ි,යමිත   18.3 38 080 656 40 426 663 
    18.4 (38 990 459) 36 259 840 
 18.1 වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත   832 360 894 939 876 153 
       

  වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත   1 191 274 179 1 167 907 279 
  හාි,කරණය සඳහා ප්රතිපාදන   (366 603 197) (315 132 078) 
    18 824 670 982 852 775 200 
       
  වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත තුළ සම්බන්ධිත පාර්ශව වලින් ලැවබන පහත දැක්වවන ලැබීම් ි,යමිත අඩංගුය 
  සම්බන්ධිත පාර්ශව වලින් ලැබීම් ි,යමිත     
  රාජ්ය ආයතන   818 272 320 834.360 421 
  වවළද ලැබීම් ි,යමිතවල කාලසීමා පහත දැක්වව්. 
  සම්බන්ධිත පාර්ශව වලින් ලැබීම් ි,යමිත     
  රාජ්ය ආයතන     
  වවළඳ ලැබීම් ි,යමිතවල කාලසීමා පහත දැක්වව්     
  වවලඳ ලැබීම් ි,යමිත කාලසීමා     
  ්ක් අවුුනද්දක් දක්වා   680 890 435 804 552 898 
  අවුුනදු 1-4 දක්වා   143 780 548 122 554 672 
  අවුුනදු 4 ට වැයර   366 603 197 240 799 709 
     1 191 274 180 1 167 907 279 
   

 
වවලඳ ලැබීම් ි,යමිත  හාි,කරණයවීම් වවනුවවන් සමාවලෝදනය කරන ලදී. .තැම් වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත 
හාි,කරණය වී .ති බව වපනුි,. ්වැි, හාි,කරණයවීම් සඳහාසටහන 3.9.1 සටහන පරිදි පතිපාදන සලසන 
ලදී. 

  වවලඳ ලැබීම් වවනුවවන් සලසන ලද ප්රතිපාදන විස්තර 
 

    

  විවශේෂිත හාි,කරණයවීම්     
     රජ්ව  ආයතන   36 206 870 36 206 870 
     විවද්ශීය ි,වයෝජිතයන්   64 024 592 64 024 592 
     වපවද්ගලික ආයතන   44 083 601 44 083 601 
     වවන්   31 944 098 31 944 098 
                  සාමුහික අපවය   190 344 036 138 872 917 

                         
366 603 197             

                            
315 132 078 
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2016 2015 
    සටහන් ුන. ුන. 

       

 18.2 තැන්පතු හා අ්තිකාරම්     

       

  බහාලුම් තැන්පතු   5 631 108 5 359 017 

  වවන් ආපසු වගවිය යුතු තැන්පතු   7 914 464 7 914 465 

  අ්තිකාරම්   3 383 053 5 469 878 

     16 928.625 18 743 360 

  හාි,කරණය සඳහා ප්රතිපාදන   (8 328 910) (8 328 910) 

    18 8 599 715 10 414 450 

       

 18.3 කාර්යමණ්ඩල ලැබීම් ි,යමිත     

       

  කාර්යමණ්ඩල ණය   33 368 238 36 130 946 

  අ්තිකාරම් සහ වවන්   4 712 418 4 295 717 

    18 38 080 656 40 426 663 

 18.4 අවනකු් ලැබීම් ි,යමිත     

       

  .ප සහතික වූ අලු්වැයරයා ලැබීම් ි,යමිත   19 839 635 19 839 635 

  භාණ්ඩාගාරව  අය්  රාජ්ය ආයතනවල තාවකාලික අතිරික්ත 
මුදල් 

59 558 465 59 558 465 

  වවන්   (95 086 749) (19 836 450) 

     (15 688 649) 59 561 650 

  හාි,කරණය සඳහා ප්රතිපාදන   (23 301 810) (23 301 810) 

    18 (38 990 459) 36 259 840 

19 වයවසථ්ාපිත ලැබීම් ි,යමිත     

       

 රඳවා ගැනීවම් බද්ද   1,425 820 - 

 භාණ්ඩ හා වසේවා බද්ද   18 936 777 18 936 777 

 ජ්ාතික ආරක්ෂක බද්ද   2 612 349 2 612 349 

     22 974 946 21 549 126 

       

20 කල් පිරීම සඳහා ආවයෝජ්න     

      

 භාණ්ඩාගාර බිල්ප්වල ආවයෝජ්න   150 380 701 401 804 634 

      

21 වකටිකාී ය ආවයෝජ්න     

      

 ස්ථිර තැන්පතු ආවයෝජ්න  21.1 217 730 685 205 867 304 

 රාජ්ය උකස් ආවයෝජ්න බැංකුව - කාර්යමණ්ඩල ණය   31 396 856 30 697 052 

     249 127 541 236 564 356 

       
 

 21.1 ස්ථිර තැන්පතු ආවයෝජ්න     

       

  මහජ්න බැංකුව   215 918 814 204 083 465 

  ලංකා බැංකුව   1 358 550 1 365 642 

  වකොමර්ෂල් බැංකුව (PLC)   35 000 35 000 
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  වකොමර්ෂල් බැංකුව (PLC) ආරක්ෂණ හා ි,වාස ණය  406 486 383 197 

   21 217 730 685 205 867 304 

     
 

2016 

 
                                    

         2015 
  සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 
මාර්තු 31 දිනට 

 
 

සටහන් 

ුන. ුන. 

 
22 

 
මුදල් හා මුදල් සාමයයන් 

   

      
 අත .ති මුදල්  137 773 132 373 
 බැංකුවව් .ති මුදල  388 008 590 220 326 029 
 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය සඳහා වශේෂය  388 146 363 220 458 402 
      
23 ප්රකාශිත ප්රාේධ්නය    
      
 ි,කු් කළ සම්පුර්ණවයන් වගවූ    
 ්කක් ුන.10 බැගින් වූ වකොටස් 5 000 000 ක්   50 000 000 50 000 000 
      
24 වකොටස ්ප්රාේධ්නය සඳහා දායක්වය     
      

 ප්රාේධ්න දායක්වය  කාරක ප්රාේධ්නය  අ්තිකාරම් හා නව මගී පරියන්ත සඳහා ආවයෝජ්න වවනුවවන් 
භාණ්ඩාගාරවයන් ලැබුණු මුදල් වමිනන් ි,වයෝජ්නය වව්. 

      
25 ප්රාේධ්න සංචිතය    
      
 වමිනන් දැක්වවන්වන් ASTARSA ණය සහ මහජ්න බැංකුවවන් ලබා ගන්නා ලද භාණ්ඩාගාර .ප ණය 

වවනුවවන් මහභාණ්ඩාගාරය විසින් කරන ලද ි,රවුල් කිරීම්ය. 
      
26 ප්රතයාගණන සංචිතය    
      
 1994 දී සිදු කරන ලද තක්වසේුනව ප්රකාරව ප්රතයාගණනය කරන ලද ඒ ව්කම් හඳුනාවනොග් කල  

ප්රතයාගණනය කළ අතිරික්තව  වකොටස රඳවාග් දපැයීම්වලට මාුන කිරීම් අනුව වද්වපොළ  පිරියත හා 
උපකරණවල ප්රතයාගණ අතිරික්තය ප්රතයාගණන සංචිතයට සම්බන්ධ්තාවයක් දක්වින. 

      
28 දිගු කාී න ණයට ගැනීම    
   28.1 7 397 712 000 4 715 550 000 
 මහජ්න බැංකුව - යාාණය 28.2 566 544 501 146 237 543 
 ලංකා බැංකුව - වපොී  ප්රාේධ්නීකරණ ණය  7 964 256 501 4 861 787 543 
      
 28.1 මහජ්න බැංකුව - යාා ණය    
      
  වර්ෂය ආරම්භව  වශේෂය  4 715 550 000 - 
  වර්ෂය තුළ ලැබූ මුදල  2 917 600 000 4 579 400 000 
  විණිමය පාඩු  586 530 000 136 150 000 
    8 219 680 000 4 715 550 000 
  වසරක් තුළ ආපසු වගවීම් 31 821 968 000 - 
  අවුුනද්දකින් පසුව නැවත වගවීම් 28 7 397 712 000 4 715 550 000 
      
  මුළු මුදල සහ කාලය ආවරණය වන පරිදි .ප සහතිකයක් භාණ්ඩාගාරවයන්  ලබා දී .ත. 
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 28.2 මහජ්න බැංකුව - වපොී  ප්රාේධ්නීකරණ ණය    
  වර්ෂය ආරම්භව  වශේෂය  146 237 543 - 
  වර්ෂය තුල ලැබුණු මුදල්  407 227 745 146 237 543 
  විි,මය පාඩු  13 079 213 - 
  වර්ෂය අවසානව  වශේෂය  556 544 501 146 237 543 
  අවුුනද්දකින් පසුව නැවත වගවීම් 28 566 544 501 146 237 543 

 
 

 සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 
මාර්තු 31 දිනට 

  
 2016 

 
2015 

  සටහන් ුන. ුන. 
     
29 විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳියාවන් - පාරිවතෝෂික    
      
 වර්ෂය ආරම්භව දී වශේෂය  24 112 990 20 341 572 
 වර්ෂය සඳහා ප්රතිපාදන 29.1 5 716 177 6 059 663 
    29 829 167 26 401 235 
 වර්ෂය තුලදි කරන ලද වගවීම්  (2 602 502) (2 288 245) 
 වර්ෂය අවසානව දී වශේෂය  27 226 665 24 112 990 
      
 29.1 වර්ෂය සඳහා ප්රතිපාදන    
      
  ප්රවර්තන වසේවා පිරිවැය  1 097 613 1 033 191 
  වර්ෂය සඳහා වපොී  ගාස්තු  2 343 082 1 988 771 
  ජීවගණක උපකල්පන හා වවනස්වීම් මත උද්ගත වූ (ලැබීම්) 

පාඩු 
 2 275 482 3 037 701 

   29 5 716 177 6 059 663 
      
  භාවිතා කරන ලද ප්රධ්ාන උපකල්පන පහත දැක්වව්.    
      
  ව ටම් සාධ්කය  10.74% 10.70% 
  අවප්ක්ෂිත අනාගත වැටුප් වැයරවීම්  1.25% 1.20% 
  කාර්යමණ්ඩල පිරිවැටුම් සාධ්කය  2.56% 4.30% 
  විශ්රාම වයස  අවුුනදු 60 අවුුනදු 60 
      
  වමම උපකල්පන  විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳියාවන් වකොවතක්දැින යන්න ි,ශ්චය කරගනු සඳහා 

කළමණාකාරි්වය විසින් වයොදාග් විචලයන්වේ ප්රශස්ත .ස්තවම්න්තු පදනම් කරවගන වමම 
උපකල්පන වගොඩනගන ලදී. දිගුකාී න රජ්ව  බැදුම්කර වල වවලඳවපොළ අනුපාත පදනම් කරවගන 
ව ටම් සාධ්කය තීරණය කරන ලදී. 
 
 

      
30 වවළඳ හා වවන් වගවීම් ි,යමිත    
      
 වවළඳ වගවීම් ි,යමිත  716 012 151 710 444 962 
 තැන්පතු  99 363 99 362 
 වවන්  28 105 298 2 805 683 
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    744 216 812 713 350 008 
      
31 වකටි කාී න ණය    
               821968000  
 මහජ්න බැංකුව - යාා ණය                                                                                                                                                                               
     
32 වයවසථ්ාපිත වගවීම් ි,යමිත    
      
 ප්රවර්තන බද්ද  6 690 281 77 767 300 
 මුද්දර ගාස්තු  19 674 19 399 
 ්කතු කළ අගය මත බද්ද (VAT)  33 800 253 77 002 904 
    40 511 470 154 789 604 
33 උපචිත වියදම්    
      
 උපචිත වියදම්  7 175 835 7 140 692 

 

සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව 

මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 

2016 මාර්තු 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

 

34. අසම්භාවය වගකීම් 

                

               සාමානය කටයුතු කරවගන යාවම් දී උද්ගත වූ චනතික හිමිකම් පෑම් හැුනණුවකොට ගැලපුම් 

වහෝ  

වහළිදරව් කිරීම් අවශය වූ සැලකිය යුතු අවිි,ශ්චිත බැඳියාවන් වාර්තා කරන අවසාන දිනට 

වනොවීය. වමකී හිමිකම් පෑම් සාධ්ාරණීකරණය කළ වනොහැකි ඒවා බව් ඒවා ි,රවුල් කිරීමට 

යාම වවනුවවන් සමාගවම් සම්ප් පිටතට ගලායාවම් හැකියාව දුරස්ථ බව කළමණාකාරී්වව  

අදහසින. වමම .ගයීම සමාගවම් නීති අංශවයන් ලද උපවදස් වලට අනුකූල වව්. ඒ අනුව පහත 

සඳහන් නඩු ව්භාග සඳහා ප්රතිපාදන වවන්කර වනොමැත. 

  

ලංකා ගල් අඟුුන සමාගමට ගල් අඟුුන සැපයීම පිණිස දන්දියාවව් මුම්බාිනහි  M/S Taurining 

iron & steel සමාගම සමග ලංකා නැවි සංස්ථාව ගිවිසුමට ්ළවඹන ලදී. පු්තලවම පිහිටි 

“ලක්විජ්ය” බලාගාරය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  වවනුවවන් වූ මිලදි ගැනීම් සිදු 

වකවරන්වන් ලංකා ගල් අඟුුන සමාගම විසිි,. ්ම ගල් අඟුුන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 

ගල් අඟුුනවල ත්්වය පිළිබදව කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව ගල් අඟුුන සැපයීම නවතා දමන 

ලදී. වදපාර්ශවය අතර තිබූ ගිවිසුම අනුව දහත කී දන්දියානු සමාගම සම්බන්ධ්වයන් නීතිමය 

කටයුතු වකොට අලාභය අයකර ගැනීම සඳහා නීතිපති වදපාර්තවම්න්තුව වවත වයොමු කරන ලදී. 

ලංකා නැව් සංස්ථාව විසින් ්ම කුනණ නීතිපති වදපාර්තවම්න්තුවය වයොමු කරන ලදුව ්ිනන් 

උපවදස් දී .්ව්  නීතිමය කටයුතු කරවගන යාම සඳහා ප්රබල සාක්ෂි තිවබ් නම් ඒවා දදිරිප් 

කළ යුතු බවින.  ්වැි, ප්රබල සාක්ෂි  තිවබ්නම් ඒවා දදිරිප් කරන වලස ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයට දන් දක්බිතිව දක්වන ලදී. වකවසේ නමු්  බාල ගල් අඟුුන සැපයුමට ප්රමාණව් 

සාක්ෂි දදිරිප් කිරීමට ඔවුනට පුළුවන් වනොවීය. දහත සඳහන් ත්්වයන් තුළ වම් පිළිබඳව 

M/S Taurining iron & Steel සමාගම සමඟ වමම ගැටලු සුහදශිී ව විසඳාගනු පිණිස සාකච්ජ්ා 

කරන වලස නීතිපති වදපාර්තවම්න්තුවවන් උපවදස් දී .ත. ්බැවින් වමම කුනණ අමාතය 

මණ්ඩලය වවත වයොමු කරන ලදුව භාණ්ඩාගාරව  වේෂ්ඨ ි,ලධ්ාරිවයකු සභාපති වශවයන්ද 
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සමන්විතව භාණ්ඩාගාරව  ි,වයෝජිතවයකු ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  ලංකා නැව් සංස්ථාව  

ලංකා ගල් අඟුුන සමාගම යන ආයතනවල ි,වයෝජිතයන්වේ සමන්විත සමන්විත කමිටුවක් ප් 

කිරීම සඳහා වරාය හා නාවික අමාතයාංශව  වල්කම්ට බලය දීමට අමාතයමණ්ඩලය විසින් 

තීරණය කරන ලදී. දැනට කමිටුව ්කී M/S Taurining iron & steel සමාගම සමග සාකච්ජ්ා 

පව්වා අවසන් කර .ති අතර ඒ පිළිබඳව වාර්තාව වරාය හා නාවික අමාතයාංශයට දදිරිප් 

වකොට තිවබ්. දක්බිතිව වාර්තාවව් .තුල් කුනණු අමාතයමණ්ඩලය වවත දතා දක්මණින් 

දදිරිප් කිරීමට අවප්ක්ෂා කරනු ලැවබ්.   

 

ගිවිසුමට අදාළ වගකීම් වගඋ්තරකාර නැව් හිමියා දටු කිරීමට අවපොවහොස් වීම ි,සා වතල් 

වතොග 03 ක් ගිවිසුම නතර කිරීමට වපරාතුව ප්රවාහනය කිරීම පිළිබඳව නීතිපති 

වදපාර්තවම්න්තුවට දැනුම් වදන ලද අතර ඔවුන්වේ මතය දැන ගැි,ම පිණිස කිප අවස්ථාවක් 

වජ්යෂ්ඨ ි,ලධ්ාරීන්වගන් විමසිම් කරන ලදී. දදිරි කටයුතු සඳහා ඔවුන්වේ මතය ලැවබ්යින  

අවප්ක්ෂිතය. ලංකා ඛි,ජ් වතල් සංස්ථාව ලංකා නැව් සංස්ථාව වවතින් අයවිය යුතු මුදල් ලබා 

ගැනීම සම්බන්ධ්වයන් ප්රධ්ාන ගණන්දීවම් ි,ලධ්ාරි වශවයන් වරාය හා නාවික අමාතයාංශව  

වල්කම් වවත ඊට මැදිහ්ව ්කී රාජ්ය ආයතන වදකටම පිලිගත හැකි ආකාරවයන් විසදුමක් ලබා 

වදන වලස දල්ලුම් වකොට තිවබ්. ඒ අනුව වමම කුනණු සාකච්ජ්ා වකොට වදපාර්ශවයටම පිලිගත 

හැකි ි,යමයන් පිළිබඳව ්කඟතාවයකට පැමිණ වමම කුනණ විසඳාගනු පිණිස  ආයතන 

වදවකහිම ි,වයොජිතයන්වගන් සහ රාජ්ය වයවසාය පිණිස ආයතන වදවකහිම 

ි,වයෝජිතයන්වගන් සහ රාජ්ය වයවසාය වදපාර්තවම්න්තුවව් ්ක් ි,වයෝජිතවයකුවගන් 

සමන්විත කමිටුවක් වර්ඛීය අමාතයාංශය විසින් ප් කරන ලදී. කමිටුව දැනටම් කටයුතු ආරම්භ 

වකොට තිවබ්. 

 

35. ආශ්රිත පාර්ශව පිළිබඳ වහලිදරව් කීරීම. 
 

   

  
35.1 

 
ප්රධ්ාන කළමණාකරණ ි,ලධ්ාරි පිරිස ්සමඟ ගණුවදනු 
 

   

  ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති LKAS 24 ප්රකාරව “සම්බන්ධිත පාර්ශව කිරීම්” ප්රධ්ාන 
කළමනාකරණ පිරිස් යනු සෘ වව වහෝ වක්රව ආයතනව  ක්රම සම්පාදනය  වමවහයවීම හා පාලනය 
කිරීමට වගකීම පැවරී .ති කණ්ඩායම්ය. ඒ අනුව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය  මහ කළමනාකුන හා 
වමවහයුම් කළමනාකුනවන් ප්රධ්ාන කළමනාකරණ පිරිස් වලස වර්ග කරනු ලැබ තිවබ්. 

   2016 2015 
  ප්රධ්ාන කළමණාකරණ ි,ලධ්ාරි පිරිස ්සමග ගණුවදනු ුන. ුන. 
     
  පයරනයර හා අවනකු් වකටි කාී න වසේවක ප්රතිලාභ  17 179 573 14 291 049 
  හිඟහිටි ණය හා අ්තිකාරම් 4 951 450 3 240 326 
  පශ්චා් ැසකියා ි,යුක්ති ප්රතිලාභ 8 877 913 1 262 604 
     
 35.2 ආශ්රිත පාර්ශව සමඟ ගණුවදනු   
     
  ආශ්රිත පාර්ශව සමඟ සමාගම විසින් සිදුකළ කැපීවපවනන 

ගණුවදනුවල විස්තර පහත දැක්වව්. 
  

     
  ශ්රී ලංකා රජ්ය  රජ්ය සතු වයවසාය සහ රජ්යට සම්බන්ධ් අවනකු් ආයතන සමඟ ගණුවදනු  
     
  සමාගම විසින් ි,රත වූ සම්බන්ධිත පාර්ශව ගණුවදනුවලින් කැපී වපවනන ඒවා පහත දැක්වව්. ශ්රී ලංකා 
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රජ්ය සතු වයවසායන් හා රජ්යට සම්බන්ධ් වසසු ආයතන සමඟ ගණුවදනු   ශ්රී ලංකා රජ්ය  සමාගවම් 
්කම ප්රාේධ්නධ්ාරියා වන අතර  සමාගවම් වමවහයුම් කටයුතු පාලනය කිරීවම් අිනතිය රජ්ය සතු වව්. 
ඒ අනුව   ශ්රී ලංකා රජ්ය සහ ශ්රී ලංකා රජ්ය විසින් ඒකාබද්ධ්ව පාලනය කිරීවම් අිනතිය රජ්ය සතු වව්. ඒ 
අනුව  ශ්රී ලංකා රජ්ය සහ ශ්රී ලංකා රජ්ය විසින් ඒකාබද්ධ්ව පාලනය කරනු ලබන හා කැපී වපවනන 
බලපෑම් කරනු ලබන අවනකු් ආයතන (රජ්යට සම්බන්ධ් ආයතන) සමාගම මගින් සලකනු ලබන්වන් 
සම්බන්ධිත පාර්ශව වලසිි,. 

     
  සම්බන්ධිත 

පාර්ශව 
ගණුවදනු සව්භාවය ගණුවදනුවව් 

වටිනාකම 
ලැබිය යුතු දිනය/ 
වශේෂ වටිනාකම 
2016.03.31 

    ුන. ුන. 
  ශ්රී ලංකා රජ්ය නැව්බඩු ප්රවාහන ගාස්තු  කුී  ගාස්තු  

බහාලුම් කුලියට දීම  ි,ශ්කාෂණය හා 
නැව්බඩු යැවීම සහ වසසු අය පැනවීම්  
ප්රධ්ාන නැවත වගවීම්  

123 644 395  

   ි,රවුල් කිරීම් (122 914 200) 80 618 547 
      
  රජ්ය සතු වාහන 

වයවසාය 
නැව්බඩු ප්රවාහන ගාස්තු  ි,ශ්කාෂණය 
හා නැව්බඩු යැවීම සහ වසසු අය 
පැනවීම් ි,රවුල් කිරීම් 

162 128 029  

   ි,රවුල් කිරීම් (75 043 973) 106 752 013 
      
   නැව්බඩු ප්රවාහන ගාස්තු  වගොඩබැම්  

නැව් වලට වතල් ්සවීවම් ගාස්තු  
3 751 203 590  

   ි,රවුල් කිරීම් (3 856 019 852) 628 767 289 
      
  වවන් රජ්යට 

සම්බන්ධ් 
ආයතන 

ි,ශ්කාෂණය කිරීම් හා නැව්බඩු  යැවීම  
බහාලුම් කුලියට සීම හා වවන් ගාස්තු 

3 593 360  

   ි,රවුල් කිරීම් (2 681 450) 2 134 471 
      

 
36 

 
වාර්තා කිරීවම් දිනට පසුව උද්ගත වූ සිදුවීම් 
 

 පහත දැක්වවන දෑ හැුනණුවකොට මූලය ප්රකාශවල ගැලපුම් වහෝ වහළිදරව් කිරීම් සිදුකිරීම අවශය වකවරන 
වැදග් සිදුවීම් කිසිවක් නැත. 
 

  
37 ප්රාේධ්න බැඳියාවන් 
  
 2014 වපබරවාරි 18 දින ්.ජ්. වඩොලර් මිලියන 70 ක මුදලකට චීනව  AVIC International Beiging 

සමාගම වවතින් DWT 63000 Panamax Bulkers (පුහුණුකිරීවම් පහසුකම් සහිත) අලුතින් නැවි වදකක් 
තැනීම සඳහා සමාගම විසින් ගිවිසුමකට බැඳුි,. 2013 වදසැම්බර් 23 වැි, දින පුහුණුවීම් පහසුකම් සහිත 
්කී නාවික යාා වදක තැනීම සඳහා දහත කී සමාගම විසින් දදිරිප් වකුනණු ස්වාධීන වයෝජ්නාව 
අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. මූලය ත්්ව ප්රකාශය දදිරිප් කරන දිනට බැංකුව 
්.ජ්.වඩොලර් මිලියන 56 ක් වගවිය යුතුව තිබිණි. 

  
 “ගැණුම්කාර ණය ” වකොන්වද්සි යටව් යාා සැපයුම්කුන සමඟ සමාගම විසින් ගිවිසුමකට ්ළඔ තිබූ 

ි,සා ්කී අරමුදල් සපයා ගැනීවම් අවශයතාවය පිරිමසා ගැනීම පිණිස මහජ්න බැංකුවවන් ්.ජ්.වඩොලර් 
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මිලියන 70 ක (මාස 06 ක LIBOR+5.5% ක වපොලියක් යටව්) ණය පහසුකමක් ලබා ග්ව්ය. තවද 
මහජ්න බැංකුව වම් සඳහා ්.ජ්. වඩොලර් මිලියන 10 ක (මාස 06 ක කාලයක් සඳහා වාර්ෂික LIBOR+3% 
ක වපොලියක් යටව්) අතිවර්ක මුදලක් ඊට වපොලිය වගවීම පිණිස ලබා දී තිවබ්. 

  
38 මූලය අවදානම් කළමනාකරණය 
  
 මූලය උපකරණ භාවිතය තුළින් සමාගමට පහත දැක්වවන මූලය අවදානම්වලට මුහුණ දීමට හැකිවන අතර 

්බඳු මූලය අවදානම් සමනය කර ගැනීම සඳහා සමාගම විවිධ් කළමණාකරණ ක්රවමෝපාය භාවිතයට ගනී. 
  

38.1 
 
ණය අවදානම 

 38.2 ද්රවශිී  අවදානම 
 38.3 වවළඳවපොළ අවදානම (මුදල් ඒකක අවදානම වපොී  අනපාතික අවදානම) 
   
 සමාගවම් මූලය උලකරණවලට අය් වන්වන් ලැිනස්තුගත වහෝ ලැිනස්තුගත වනොවූ වකොටස් ආවයෝජ්න  

කාී න තැන්පතුවල හා භාණ්ඩාගාර බිල්ප්වල ආවයෝජ්න  මුදල් හා මුදල් සමානදෑය. සමාගමට ්හි 
ප්රධ්ාන වයාපාරික කටයුතු වලින් වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත හා වගවීම් ි,යමිත ද තිවබ්. වකටිකාී න තැන්පතු 
සඳහා ආවයෝජ්නය කිරීවම් ප්රධ්ාන අරමුණ වනුව  වමවහයුම් කටයුතු සඳහා ද්රවශීලතාව පව්වා ගැනීමින. 
ලැිනස්තුගත හා ලැිනස්තුගත වනොවන වකොටස්වල ආවයෝජ්නය කිරීම වූ කී  උපායමාර්ග ආවයෝජ්නයකි. 

   
 38.1 ණය අවධ්ානය 
   
  ණය අවදානම වූ කී   සම පාර්ශවකුන විසින් ගිවිසුමට අදාළ බැඳියාවන් දටුකිරීමට 

ආවපොවහොස් වන තැන්හිදී සමාගමට දැරීමට සිදුවන මූලය පාඩුය. ණය අවදානම් උද්ගත 
වන්වන් ප්රධ්ාන වශවයන්ම බැංකුවල .ති තැන්පතු  මුදල් හා මුදල් සාමයයන් (අත .ති මුදල් 
හාර) සහ ගණුවදණුකුනවන් වවතින් වූ ලැබීම් ි,යමිත වලිි,. ණය අවදානමට යට් මූලය 
ව්කම් උපරිම ණය අවදානම්වලට ි,රාවරණය වීම ඒවාව  දදිරියට වගනයන වටිනාකමට 
සමාන වව්. 

   
  2016 මාර්තු 31 දිනට වාර්තා කරන ලද මූලය උපකරණ උපරිම අවදානම්වලට ි,රාවරණය වීම පහත 

සටහි,න් දැක්වව්. 
    2016 2015 
   සටහන් ුන. ුන. 
  මූලය ව්කම් අවදානම්වලට ි,රාවරණය වීම   
      
  මුදල් හා මුදල් සාමයයන් 36.1.1 388 008 590 220 326 030 
  බැංකු වවත .ති කාී න 

තැන්පතු 
 249 127 541 236 564 356 

  වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත 36.1.2 1 191 274 179 1 167 907 279 
  වවන් ලැබීම් ි,යමිත  7 689 912 87 100 953 
    1 836 100 222 1 711 898 617 
  

38.1.1 
 
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 

  

      
  මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ  .තුල් වන්වන් බැංකුවව් .ති මුදල් අතැති මුදල් හැර දල්ලුම් 

තැන්පතු සහ මාස තුනකට වහෝ ඊට අඩු මුලික කල්පිරීම් සහිත පහත දැක්වවන 
ආවයෝජ්නයන්ය. 

    2016 2015 
   සටහන් ුන. ුන. 
  බැංකුවව් .ති මුදල් 36.1 388 008 590 220 326 030 
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    388 008 590 220 326 030 
 38.1.2 වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත    
      
  සමාගම ප්රධ්ාන වශවයන් නාවික ි,වයෝජිතිනන් සහ රාජ්ය ආයතනය වවළඳාම් කටයුතු කරින. 

සමාගවම් කළමණාකාරි්වව   අතීත අ්දැකිම් පදනම් කරවගන නැව් ි,වයෝජිතයන්වේ ණය 
ත්්වය තක්වසේුන කරින. මීට අමතර වශවයන්  කළමනාකරණ කමිටුව සහ මණ්ඩලය 
(Board) විසින් වගවීමට .ති වශේෂයන් වකරීවගන යන පදනමක් යට් අධීක්ෂණය කරින. 

      
  සමාගවම් වවළඳ ලැබිම් ි,යමිත සම්බන්ධ්වයන් කාල වකවානු පහත දැක්වව්. 
      
    2016 2015 
  වයස් අනුව වවළද ළැබීම් සටහන් ුන. ුන. 
   

්ක් අවුුනද්දක් දක්වා 
 680 890 435 804 552 898 

  අවුුනදු 1 සිට 4 දක්වා  143 780 548 122 554 672 
  අවුුනදු 4 ට වැයර  366 603 197 240 799 709 
   36.1 1 191 274 180 1 167 907 279 
      
  වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත සම්බන්ධ්වයන් දරන ලද පාඩු පිළිබඳ .ස්තවම්න්තුවක් මගින් දැක්වවන 

හාි,කරතා  ප්රතිපාදන සඳහා  සමාගම ප්රතිප්තියක් ස්ථාපනය කරින.   (මූලය ප්රකාශන  සටහන් 
සඳහා 3.9.1 බලන්න) ස්ථාපනය කරන ලද හාි,කරතා ප්රතිප්තියට අනුව හාි,ය අලාභය 
මැනගැනීම සඳහා වසේවාදායකිනන් වවන් වවන් වශවයන් සමාවලෝචනය කරනු ලැවබ්. වම් 
පිළිබඳව වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත හා හාි,ය නැතිවිම සඳහා වූ ප්රතිපාදන සම්බන්ධ්වයන් වන මූලය 
සටහන් 18.1 කුනණාකර බලන්න. 

      

 38.1.3 වසසු මූලය ව්කම්    
      
  සමාගවම් වසසු මූලය ව්කම් වලින් පැනගි,න්නා වූ ණය අවදානම අදාළ බැංකුවව් .ති තැන්පතු 

වව්. ණය අවදානමක් සමාගමට .තිවන්වන් ්කී මූලය සාධ්ක පවල දදිරියට වගනයන 
වටිනාකමට සමාන වන අතර වමකී මූලය උපකරණවලින් .ති විය හැකි ණය අවදානම සමාගම 
විසින් කළමනාකරණ කරගනු ලබන්වන් රජ්ය සතු බැංකු හා පිළිග් බැංකු වවත තම අරමුදල් 
තැන්ප් කිරීවමි,. 

      
 38.2 ද්රවයශිලි අවධ්ානම    
      
  ද්රවයශිී  අවධ්ානය යනු තම මූලය බැදියාවන් ි,යමිත කාලයට දටුකිරීමට සමාගම අවපොවහොස් 

වීමින. ද්රවයශිී තාවය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සමාගවම් ප්රවව්ශය වූ කී  සාමානය සහ 
අනවප්ක්ෂිත ත්්වයන් යටව් පිළිගත වනොහැකි පාඩු වනොදරමින් ි,යමිත වවලාවට බැඳියාවන් 
දටුකිරීම පිණිස හැකිතාක් දුරට ි,රන්තරවයන්ම ප්රමාණව් මුදල් තිවබන බව සහතික කිරීමය. 

      
  සමාගම විසින් මූලය ව්කම් හා බැඳියාවන් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර  මාසික පදනමක් මත 

පුවරෝකථනය කළ වමවහයුම් මුදල් ප්රවාහ පිළිවයල කරින. ආංශීක කාර්ය සාධ්නය අධීක්ෂණය 
කිරීම් වස් වාර්ෂික අයවැය ්ක් ්ක් අවශයතා තුළ පිළිවයල වකවර්. සමාගමට තම වමවහයුම් 
කටයුතු කිරීවම්දී .තිවන අවශයතා පිරිමසාී ම් පිණිස ප්රමාණව් මුදල් තිවබන බව සහතික කිරීම 
පිණිස කළමණාකාරි්වය විසින් පුවරෝකථනය කළ මාසික වමවහයුම් මුදල් ප්රවාහ වාර්ෂික 
අයවැය සහ ද්රවශීලතා අවශයතා අධීක්ෂණය වකවර්. වාර්තා කිරීවම් අවසාන දිනය වන විටව 
දතිරිව .ති කාල පරිච්වේදය පදනම් කරවගන 2016 මාර්තු 31 දිනට සමාගවම් මූලය ව්කම් හා 
බැඳියාවන් හි කල්පිරීම් විග්රහයන් පහත දැක්වව්. ්හි වහළිදරව් කරනු ලැබ .ති මුදල් ප්රමාණයන් 
ගිවිසුම්වලට අදාළ ව ටම් වනොකළ මුදල් ප්රවාහයන්ය. 



 

59 
 

 
 

    
 
 
 

මූලය ව්කම් හා 
බැඳියාවන් 

 
 
 
 

දදිරියට 
වගනයන 
වටිනාකම 

 
 
 
 

මාස 6/ මාස 6 ට 
අඩු 

 
 
 
 

මාස 6 - 12 

 
 
 
 

වසරකට වඩා 
වැයර 

     
ුන. 

 
ුන. 

 
ුන. 

 
ුන. 

   මූලය ව්කම්     
        
   AFS මූලය ව්කම් 22 578 528 - - 22 578 528 
   කල්පිරීම් 

ආවයෝජ්න 
    

   ආවයෝජ්න 150 380 701 150 380 701 - - 
   වකටිකාී න 

ආවයෝජ්න 
249 127 541 - 217 730 685 31 396 856 

   වවළඳ ලැබීම් 
ි,යමිත 

1 191 274 179 1 191 274 179 - - 

   වවන් ලැබීම් 
ි,යමිත 

7 689 912 (38 990 459) 46 680 371 - 

   මුදල් හා මුදල් 
සාමයයන් 

388 008 590 388 008 590 - - 

    2 009 059 451 1 690 673 011 264 411 056 53.975 384 
   
   මූලය බැඳියාවන්     
   
   වවළඳ වගවීම් 

ි,යමිත 
716 012 151 716 012 151 - - 

   වවන් වගවීම් 
ි,යමිත 

28 204 661 28 105 298 99 363 - 

    744 216 812 744 117 449 99 363 - 
 38.3 වවළඳවපොළ අවදානම    
        
  වවළඳවපොළ අවධ්ානම යනු සමාගවම් ආදායම වහෝ මූලය උපකරණවල දදිරියට වගනයන 

වටිනාකමට බලපෑම් .තිවිය හැකි විවද්ශ විි,මය අනුපාතික වැි, වවළඳවපොළ මිල ගණනන්වල 
වවනස්වීම්ය. 

        

   
38.3.1  
 
 
 
 
 
 
 

 
වයවහාර මුදල් අවදානම :- 
 
වාර්තා කිරීවම් කාල පරිච්වේදය තුළ දී ්.ජ්. වඩොලරයට සාවප්ක්ෂව ශ්රී ලංකා 
ුනපියල ි,දහව  පාවීමට  ශ්රී ලංකා මහබැංකුව විසින් දඩදීවමන් පසුව ්.ජ්. 
වඩොලරව  වටිනාකම හා අවනකු් විවද්ශ වයවහාර මුදල්වල වටිනාකම 
උච්චාවයනය වීවමන් උද්ගතවිය හැකි අවදානම වමනමින් දැක්වව්. ්.ජ්. 
වඩොලරයට අනුව හා වවන් වයවහාර මුදල් අනුව සමාගම විසින් සපයන ලද 
වසේවාවන්හි කාර්යීය වයවහාර මුදල් සහ යම් යම් වවළඳ ලැබීම් ි,යමිත හා වගවීම් 
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සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාවව් මාර්තු 31 න් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පරිපාලන වියදම් විසත්රය 

 

 2015/2016 2014.2015 
 ුන. ුන. 
කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව 924,643 293,237 
වසේ.අ.අ. සඳහා දායක්වය 7,995,774 8,103,167 
විධ්ායක කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් 44,489,300 41,519,879 
ලිපිකුන හා සමාන්තර වසේවා වැටුප් 37,352,468 31,979,533 
තාවකාලික හා .ගයීම් වව්තන 1,732,364 577,194 
අතිකාල 8,153,934 8,994,375 
ප්රසාද දීමනා 2,780,808 1,628,442 
වසේවකභාර අරමුදලට දායක්වය 1,599,155 1,620,634 
චවදය ි,වාඩු වනොගැනීම ි,සා වගවීම් 2,299,119 2,409,754 
පාරිවතෝෂික වගවීම් 3,440,696 3,021,961 
උ.වි.වග. බද්ද 881,707 538,845 
දුෂ්කර දීමනා - වනොවරෝච්වචෝවල් 1,065,500 1,121,250 
පුස්තකාල - 2,900 
කාර්යාල කුී  9,023,328 8,453,828 

 
 
 
38.3.2 

ි,යමිත විවද්ශ වයවහාර මුදල් අනුව දක්වා .ත.  
 
2016 වර්ෂය සඳහා වු වාර්ථා කිරීවම් කාලය තුළ සමාගම ව්සින් සිදු කල 
ක්රියාකාරකම්වලදී  
ව්වද්ශ ව්ි,මය දපැිනම් වලින් වු අලාභය ුන.23 265 396/-  
  
වපොී  අවධ්ානම 
වකටිකාී න බැංකු තැන්පතු භාණ්ඩාගාර බිල්ප් හා කාී න තැන්පතු 
සම්බන්ධ්වයන් සිදුවන වවළඳවපොළ වපොී  අනුපාතික වවනස්වීම් වලින් සමාගමට 
.තිවිය හැකි අවදානම වමිනන් දැක්වව්. කාී න තැන්පතු .තුථව රාජ්ය බැංකු ණය 
වශ්රේණිගත බැංකුවල  සමාගවම් බැංකු වශේෂ පවතී.වපොී  අනුපාතික  වවනස් වීම් 
අධීක්ෂණ කටයුතුවල සමාගම සක්රීය වලස ි,රතව සිටින අතර ්ිනන් .තිවිය හැකි 
අවදානම පිළිබඳව ද අධීක්ෂණය කරින.  

        
 38.4 ප්රාේධ්න කළමනාකරණය    
   

වකොටස්ධ්ාරීන් වවත උපරිම ප්රතිලාභ සැලසීම සඳහන් ප්රාේධ්න පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා 
ක්රියා්මක සමාගමක් වශවයන් පැවතීමට සමාගමට තවදුරට් .ති හැකියාව ආරක්ෂා කරනු 
පිණිස තම ප්රාේධ්නය සමාගම විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබින. වතෝලන අනුපාතය 
පදනම් තරවගන සමාගම ප්රාේධ්න ආකෘතිය අධීක්ෂණය කරින. මුළු වකොටස් ස්කන්ධ්ය අනුව  
මුළු ණයට ගැනුම් වලස වතෝලන අනුපාතය ගණනය කරනු ලැවබ්. මූලය ත්්ව ප්රකාශය 
තුළ දක්වා .ති පරිදි සමස්ත ණය ගැනුම් තුළ ප්රවර්තන වනොවන හා ප්රවර්තන ණයට ගැනුම් 
.තුළ් වව්. සමාගවම් සමස්ත ණයට ගැනුම් හා වකොටස් ස්කන්ධ්ව  (2015 සහ 2016 මාර්තු 
31) අනුපාතය පහත දැක්වව්. 

      2016 2015 
      ුන. ුන. 
   ප්රාේධ්න පංතිය     
   මුළු ණයට ගැනීම්   7 964 256 501 4 861 787 543 
   මුළු වකොටස් ස්කන්ධ්ය   1 393 468 604 1 329 052 835 
   වතෝලන අනුපාතය (x)   572% 366% 
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මුද්රණ හා ලිපි  ද්රවය 1,171,372 2,001,854 
සාමාජික්ව දායක්වය 1,137,748 759,766 
පුව්ප් හා වාර සඟරා 278,700 299,924 
රක්ෂණ 7,457,774 7,206,224 
කාර්යාල පරිශ්රය හා උපකරණ නඩ්තුව 2,522,021 7,439,519 
විදුලි ගාස්තු 1,966,902 1,699,638 
විදුලි ගාස්තු - (වතොටුපල වසේවා) - 41,150 
කාර්යමණ්ඩල  සුභසාධ්න 3,302,830 14,408,913 
ආරාක්ෂක ගාස්තු 1,817,617 1,946,517 
පරිගණක වියදම් 640,837 442,272 
බංගලා නඩ්තුව -වමෝදර 23,109 19,760 
පරිවර්තන ගාස්තු 21,286 - 
දුරකථන ගාස්තු 2,365,698 2,358,602 
තැපැල් හා විදුලි පණිවිඩ 25,078 28,600 
අන්තර්ජ්ාල/ විදු් තැපැල් ගාස්තු 3,495,185 1,668,050 
විවද්ශ ගමන් හා වියදම් 2,054,620 4,549,702 
වද්ශීය ගමන් 1,419,346 1,054,405 
වාහන නඩ්තු 9,351,934 11,694,901 
ගමන් සහ යැපීම් දිමනා 34,500 37,250 
සංග්රහ 1,531,657 1,422,897 
වවළඳ දැන්වීම් 4,387,944 3,482,579 
   
 
ආයතන වියදම්  

                                 
                    2015/2016 

                                                    
                             2014.2015 

 ුන. ුන. 
   
තිලිණ හා දදිරිප් කිරීම් 81,490 111,150 
රජ්ව  ප්රදර්ශන වියදම් - 117,858 
වාර්ෂික ලියාපදිංචි බද්ද 170,039  
අධ්යක්ෂවුනන්ට ගාස්තු 1,260,750 1,782,581 
විගණන ගාස්තු 573,341 436,425 
වෘ්තියවව්දී හා චනතික වියදම් 3,833,188 2,869,724 
නව වයාපෘති පිරිවැය 47,930 10,250 
වටන්ඩර් කමිටුවට දීමනා 112,500  
විවිධ් වියදම් 71,925 264,553 
පරිතයාග 30,000 307,000 
ක්ෂය වීම් 9,860,888 7,771,246 
ස්ථාවර ව්කම් විකිණිවම් පිරිවැය - 9,000 
බැංකු ගාස්තු 1,938,523 3,292,716 
මුද්දර  බදු වියදම්  33,190 30,675 
ජ්ාතිය වගොඩනැගිවම් බද්ද - 7,745 
 184,758,718 189,838,445 
 

 


